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I. ທົບທວນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ປີ 2018 
  ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໄດ້ມີມະຕິເລກທີ 075/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 

ພະຈິກ 2017 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ 
ລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດສະບັບເລກທີ 397/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2017. ຄາດໝາຍສໍາຄັນຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ມີຄື: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ
ລະດັບ 7% ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນປີໃຫ້ໄດ້ 149.471 ຕື້ກີບ, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2.536 ໂດລາ
ສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 2,8%, ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 9,1%, ຂະແໜງການບໍລິການ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,4% ແລະ ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9%; ມີຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນພັດທະນາທັງໝົດ 42.145 
ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 28,2% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດ (ງົບປະມານພາຍໃນ) 4.600 ຕື້ກີບ (ໃນນັ້ນ ທຶນປົ
ກະຕິ 2.800 ຕື້ກີບ ແລະ ບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ແລະ ລົງທຶນອື່ນໆ 1.800 ຕື້ກີບ), ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການ
ພັດທະນາປະມານ 8.052 ຕື້ກີບ, ການລົງທຶນເອກກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 20.730 ຕື້ກີບ, ການລົງທຶນຈາກ
ລະບົບການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ 8.763 ຕື້ກີບ; ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານລວມໃຫ້ໄດ້ 25.452 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍບໍ່ໃຫ້
ເກີນ 32.809 ຕື້ກີບ, ການຂາດດຸນລວມບໍ່ໃຫ້ເກີນ 7.357 ຕື້ກີບເທົ ່າກັບ 4,92% ຂອງ GDP; ຮັບປະກັນໃຫ້
ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ຮັກສາອັດຕາເງ ິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5%, ຄວບຄຸມປະລິມານເງ ິນ 
(M2) ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 25%; ຮັບປະກັນຄັງສຳຮອງທີ່ເປັນເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນຳເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ
ກວ່າ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດ
ໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ, ເງ ິນກີບແຂງຄ່າ ຫຼື ອ່ອນຄ່າ ໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງ ິນຕາຕ່າງປະ
ເທດສະກຸນຫຼັກ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນ
ເຊື່ອທັງໝົດ; ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ; ຜະລິດອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳບັນລຸ 9.614 ຕື້ກີບ; 
ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ບັນລຸ 57.386 ຕື້ກີບ, ຜະລິດແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ 11.868 ຕື້ກີບ, ຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 
31.700 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ; ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 900 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 4.833 ຄອບຄົວ, ເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກໃຫ້
ລຸດລົງ 220 ບ້ານ; ອັດຕາການລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນຮອດປໍ 5 ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 81,2% ເປັນ 84%, ເຮັດໃຫ້
ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຈາກ 82,9% ເປັນ 85% ແລະ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍຈາກ 51,4% ເປັນ 54%; ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 38 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 
ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີນ້ຳໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 21%, ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 
ປີທີ່ເຕ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອ)ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 33,2%; ດຸ່ນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາໃນ
ຂົງເຂດກະສິກໍາໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 64,5% ເປັນ 64,3%, ອຸດສາຫະກໍາ-ກໍ່ສ້າງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 11,8% ເປັນ 12% ແລະ 
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ຂົງເຂດບໍລິການເປັນ 23,7%; ດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງກໍາລັງແຮງງານເພີ່ມໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 
143.230 ຄົນ.  

 

II. ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໝົດປີ 2018 
1. ສະພາບການລວມ 
1.1. ສະພາບສາກົນ 

ໃນປີ 2018 ສະພາບລວມຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນຍັງສືບຕໍ່ຜັນແປໄປຢ່າງໄວວາ, ສັບສົນ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ້
ຍາກອັນເນື່ອງມາຈາກການດຳເນີນນະໂຍບາຍ “ອາເມລິກາຕ້ອງມາກ່ອນ” ໂດຍປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ພາ
ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຄັດແຍ່ງທາງດ້ານການເມືອງ, ສົງຄາມຕ້ານ ISIS, ການຄ້າ ແລະ ການເງ ິນຢ່າງຮຸນແຮງໃນລະບົບເສດ 
ຖະກິດຂອງໂລກ ຍ້ອນອາເມລິກາຂຶ້ນພາສີສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກປະເທດຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດ 
ດູນການຄ້າຂອງຕົນກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອີຢູ, ການາດາ, ແມັກຊີໂກ ແລະອື່ນໆ, ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນການໂຈມຕີຄ່າເງ ິນ
ຂອງກຸ່ມປະເທດ BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Affrica). ນອກຈາກນັ້ນ, ການລົງໂທດ
ທາງການຄ້າ ແລະ ການເງ ິນປິດລ້ອມປະເທດລັດເຊຍ, ວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງ ິນຢູ່ປະເທດຕວກກີ,    
ເວເນຊູເອລາ, ອາກຊັງຕິນ, ລວມທັງສະພາບຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງທີເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ຫຼາຍຂົງເຂດພາໃຫ້
ເກີດມີຄວາມຂັດແຍ່ງຢ່າງຮູນແຮງຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ. ເສດຖະກິດຂອງໂລກຄາດວ່າຈະ
ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,4% ໃນປີ 2017 ເຊິ ່ງຂະຫຍາຍຕົວເລັກນ້ອຍເມື ່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ (ປີ 2016 
ຂະຫຍາຍຕົວ 3,1%)  ໃນນີ້: ເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາມີການຂະຫຍາຍໂຕເພີ່ມຂຶ້ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກມີ
ການຈ້າງງານບັນລຸໄດ້ເກີນແຜນໃນຂົງເຂດບໍລິການ, ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງພາກລັດທີ່ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ ແລະ ເຫັນວ່າສະພາບເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດກໍາລັງພັດທະນາເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 60% ຂອງເສດຖະກິດ
ໂລກເລີ່ມມີການຟື້ນໂຕແຕ່ການຟື້ນຕົວດັ່ງກ່າວເປັນພຽງຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເລີ່ມມີສະຖຽນລະພາບ ຂອງ
ເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນຍັງບໍ່ທັນສະທ້ອນເຖິງການຟື້ນຕົວທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. ສໍາລັບຂົງເຂດອາຊຽນຄາດ
ວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4,8-5% ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດຢູ່ໃນລໍາດັບທີ 3 ຮອງຈາກມຽນມາ (7,7%) ແລະ ກໍາປູ
ເຈຍ (7,1%). ສໍາລັບ ສປ ຈີນ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍການດໍາເນີນນະໂຍບາຍ  ໜຶ່ງ
ແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງໃນການເຊື່ອມໂຍງຮອບດ້ານກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ 
ສປ ຈີນ ທີ່ກ້າວກະໂດດທີ່ສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລາວໃນປີ 2018 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງບາງ
ເຫດການ ແລະ ສະພາບທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ ສປປ 
ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນ, ການສົ່ງອອກ, ການນຳເຂົ້າວັດຖຸອຸປະກອນ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ 
ແລະ ບໍລິໂພກຕ່າງໆທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນອະນາຄົດ. 

 

1.2. ສະພາບພາຍໃນ  
ສະພາບພາຍໃນຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະ ບຽບຮຽບຮ້ອຍ

ທາງສັງຄົມ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ ່າມີຄວາມເຊື ່ອໝັ້ນຕໍ ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນຳພາຂອງພັກ, ຕັ້ງໜ້າ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງ ິນ-ງົບປະມານ, ປະເຊີນກັບໄພພິບັດ ແລະ ອຸທົກກະໄພຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ບໍ
ເຄີຍມີໃນປະຫວັດສາດ, ມີການລະບາດຂອງສັດຕູພືດເຊັ່ນ: ການແຜ່ລະບາດຂອງຝູງຕັກກະແຕນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເ
ໜືອເປັນຕົ້ນ: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ
ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ສຸມທຸກຄວາມສາມາດ
ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງຕັ້ງໜ້າຊີ້ນຳບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແກ້ໄຂຂອດຫຍຸ້ງຍາກອຸປະສັກຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງ
ເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ພາກທຸລະກິດຕ່າງໆດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິດ້ວຍການສືບຕໍ່ເຂັ້ມງວດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາ
ສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້, ສືບຕໍ່ການບໍ່ໃຫ້ຍົກເວັ້ນພາສີນໍ້າມັນ ແລະ ຈໍາກັດຈໍາ
ນວນບໍລິສັດນໍາເຂົ ້ານໍ ້າມັນ ເພື ່ອຄຸ ້ມຄອງການ ນໍາເຂົ ້ານໍ ້າມັນໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ບໍ ່ຊະຊາຍ, ອອກດໍາລັດ            
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ເລກທີ 203/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2017 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດ ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, 
ປັບປຸງກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍ່ອອກນິຕິ
ກຳ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງສ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ເສດຖະກິດເດີນໜ້າອອກຈາກສະພາວະຊັກຊ້າ, ສະຫງັກ
ງັນເຊັ່ນ ດຳລັດ 397/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018, ຄໍາສັ່ງເລກທີ 09/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ, ຄຳສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບັນດາ
ລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ (ປັບປຸງກົນໄກປະຕູດຽວ), ຄຳສັ່ງເລກທີ 
12/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍການ
ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (2016-2020) ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອແນ່ໃສ່
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເລັ່ງ
ດ່ວນແກ້ໄຂໄພພິບັດທີ່ເກີດຂຶ້ນນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທັນການເຮັດໃຫ້ສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິໂດຍໄວ, ທັງໝົດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກໄວ້ໄດ້ ປະເທດຊາດສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນຳພາຂອງພັກ, 
ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງແຂງແຮງ. 

 

2. ໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໝົດປີ 2018 
2.1  ເສດຖະກິດມະຫາພາກ: 
2.1.1 ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ   

ຜ່ານການຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໝົດປີ 2018, ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດ (GDP! ໝົດປີ 2018 ຂະຫຍາຍຕົວ 6,3% ເຊິ່ງຫລຸດຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ 0,7% (ແຜນການ 7%), ມີ
ມູນຄ່າໃນປີ  152.414 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍຕໍ ່ຫົວຄົນເທົ ່າກັບ 2.585 ໂດລາສະຫະລັດ1 (ແຜນການ 2.536 ໂດລາ
ສະຫະລັດ), ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ເທົ່າກັບ 2.043 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການ 2.004 ໂດລາ
ສະຫະລັດ) ໃນນັນ້: 
- ກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,3% ກວມເອົາ 15,7% (ແຜນການ 2,8% ກວມ 15,73%).  
- ອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,8% ກວມເອົາ 31,5% (ແຜນການ 9,1% ກວມ 30,79%). 
- ບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,9% ກວມເອົາ 41,6% (ແຜນການ 6,4% ກວມ 41,83%). 
- ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,2% ກວມເອົາ 11,1% (ແຜນການ 9,0% ກວມ 11,65%) ຂອງ GDP. 
1) ຂະແໜງກະສິກຳ: ໃນກາງປີ 2018 ໄດ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນ 

16 ແຂວງ ຖືກເສຍຫາຍ 90.670 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າລວມປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 3,6 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2018 ເທົ່າ
ກັບ 85,7% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 4,2 ລ້ານໂຕນ). ໂດຍລວມແລ້ວການເຕີບໂຕໃນຂະແໜງກະສິກຳ ຫຼຸດ
ລົງ 1,6% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. 

2) ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ: ຂະຫຍາຍຕົວ 7,8% ຫຼຸດແຜນການ 1,3% (ແຜນການ 9,1%), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 
3,8%. ໃນນີ້: ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຂະຫຍາຍຕົວ 11,6% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 20,8%. ອັດຕາການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ ຕິດລົບ 6,5%, ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 18% ໃນປີ 
2017 ມາເປັນ 22,6% ໃນປີ 2018 ຍ້ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນມີຄວາມຄືບໜ້
າດີ ຮອດທ້າຍປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 55,7%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຜະລິດເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ຢາສູບສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ
ໂຕດີໃນລະດັບ 4,7%. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຜະລິດໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ແລະ ເຂດອື່ນໆ ກໍ່
ຂະຫຍາຍຕົວດີ.  

3) ຂະແໜງບໍລິການ: ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນກວ່າປີຜ່ານມາ, ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 57.612 ຕື້ກີບ ບັນລຸ
ແຜນການ (ແຜນການ 57.386 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 11,5%. ໃນນັ້ນ, ການຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ

 
1 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.407 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈໍານວນປະຊາກອນ 7.012.995 ຄົນ 
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ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 7,2% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 10,7% ໃນປີ 2018, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ສາງ, ການບໍລິການທີ່ພັກ
ອາໄສ ແລະ ອາຫານທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂື້ນ. ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ 4,2! 
ລ້ານເທື່ອຄົນ ເທົ່າກັບ 84% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,2%. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍລວມແລ້ວການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 4,4% ໃນປີ 
2017 ມາເປັນ 6,9% ໃນປີ 2018 ບັນລຸໄດ້ເກີນແຜນ (ແຜນການ 6,4%)" ແຕ່ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງດັ່ງກ່າວ 
ບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ເສດຖະກິດຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການຄ້າ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນນໍາເຂົ້າສົ່ງຜົນໃຫ້ຂາດດຸນການຄ້າສູງ ໂດຍສະເພາະກັບປະເທດໄທ. 

ໂດຍລວມແລ້ວການຕີລາຄາຂ້າງເທິງເມື່ອຄິດໄລ່ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຫັນວ່າ
ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ GDP  ແມ່ນໃນລະດັບ 6,3% ເທົ່ານັ້ນຫຼຸດແຜນການທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ປະມານ 0,7% 
(ແຜນການ 7%), ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າ 152.414 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເທົ່າກັບ 2.585 ໂດລາສະຫະລັດ 
(ແຜນການສະພາ GDP ມູນຄ່າ 149.471 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນ 2.536 ໂດລາ), ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່
ຫົວຄົນ (GNI) ເທົ່າກັບ 2.043 ໂດລາສະຫະລັດ. ສະນັ້ນຈື່ງຕີລາຄາໄດ້ວ່າ, ຍ້ອນການເຕີບໂຕທີ່ຫຼຸດລົງຂອງ
ເສດຖະກິດເຮົາໃນປີນີ້ຈຶ່ງມີຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ, ລວມທັງ
ການຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນການລົງທຶນມີຄວາມຊັກຊ້າຢູ່ແລ້ວກໍ່ຍິ່ງຈະໄດ້ໜ້ອຍລົງ. ນອກຈາກນັ້ນລາຍຈ່າຍອື່ນໆ
ເປັນຕົ້ນເງ ິນເດືອນ ແລະ ເງ ິນນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມອື່ນໆກໍ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຊັກຊ້າລົງ ແລະ ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມສ່ຽງສູງຂຶ້ນ. 

2.1.2  ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາເງ ິນເຟີ້ 
ອັດຕາເງ ິນເຟີ້ໃນປີ 2018 ຢູ່ໃນລະດັບ 2,04% (ແຜນການ 5%) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 1,2% (ປີ 2017 

ເທົ່າກັບ 0,83%) ເຊິ່ງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງ ິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນມາຈາກໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ເຫຼົ້າ ຈາກລະດັບ -0,11% ໃນປີ 2017 ເປັນ 1,24% ໃນປີ 2018 ເນື່ອງຈາກລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ແລະ ລາຄາສະບຽງ
ອາຫານໄດ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຍັງມີໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2,86% ໃນປີ 
2017 ເປັນ 4,33% ໃນປີ 2018 ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນທົ່ວປະເທດຕາມຈັງຫວະການເພີ່ມ
ຂຶ້ນຂອງລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດສາກົນ. 

2.1.3  ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບລະບົບເງ ິນຕາແຫ່ງຊາດ 
2.1.3.1 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 

 ອັດຕາແລກປ່ຽນສືບຕໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງສະເລ່ຍເງ ິນກີບທຽບໃສ່ເງ ິນໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 1,56% 
ແລະ ເງ ິນກີບທຽບໃສ່ເງ ິນບາດອ່ອນຄ່າ 6,86% ທຽບໃສ່ທ້າຍປີຜ່ານມາ (ແຜນການ ±5%). ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ
ອັດຕາແລກປ່ຽນຕະຫຼາດ ແລະ ທະນາຄານ ສະເລ່ຍ 1,74% ສຳລັບເງ ິນກີບ/ໂດລາ ແລະ ສະເລ່ຍ 0,72% ສຳລັບເງ ິນ
ກີບ/ບາດ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກລາຄານໍ້າມັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຕະຫຼາດສາກົນ. 

 

2.1.3.2 ປະລິມານເງ ິນ (M2) ແລະ ຄັງສໍາຮອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ 
- ປະລິມານເງ ິນ M2 ເພີ ່ມຂຶ ້ນ 8,4% (ແຜນການບໍ ່ເກີນ 25%). ສາເຫດທີ ່ເຮັດໃຫ້ປະລິມານເງ ິນ M2 

ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ ສິນເຊື່ອຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ 
ມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອຫຼາຍຂຶ້ນ. 

- ຄັງສໍາຮອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 3,2 ເດືອນ (ແຜນການບໍ່ຫຼຸດ 5 ເດືອນ). 
 

2.1.3.3 ການລະດົມເງ ິນຝາກ ແລະ ສິນເຊື່ອ 
- ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເພີ່ມທະວີການລະດົມເງ ິນຝາກດ້ວຍການພັດທະນາກົນໄກການຕະຫຼາດ ເປັນຕົ້ນ: 

ອອກແບບຜະລິດຕະພັນເງ ິນຝາກທີ່ມີຫຼາຍຮູບແບບ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະ
ກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການໃຫ້ສະດວກກວ່າເກົ່າ ແລະ ຫັນສູ່ຄວາມເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະ
ກ້າວ. ຍອດເຫຼືອເງ ິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຢູ່ໃນລະດັບ 74.715,26 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 49,02% ຂອງ GDP 
(ແຜນທ້າຍປີ 2018 ແມ່ນ 66% ຂອງ GDP). 
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- ຍອດສິນເຊື ່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຮອດທ້າຍເດືອນ 12/2018 ມີທັງໝົດ 73.895,28 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 
48,48% ຂອງ GDP (ແຜນການທ້າຍປີ 2018 ແມ່ນ 55% ຂອງ GDP). ສິນເຊື່ອແຍກຕາມຂະແໜງການຄື: 
ບລໍກິານ 44,67%; ອຸດສາຫະກໍາ 27,97%; ກະສິກໍາ 10,37% ແລະ ຂະແໜງການອືນ່ໆ 16,99%# 

- ໜີບ້ໍເ່ກີດດອກອອກຜນົ (NPL) ຢູໃ່ນລະດບັ 3,12% ຂອງຍອດສິນເຊືອ່ທງັໝດົ (ມະຕິສະພາ 3%). 
 

2.1.3.4 ອັດຕາດອກເບ້ຍ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກ ແລະ ເງ ິນກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນຝາກ: 

ສະກຸນເງ ິນກີບຫຼຸດລົງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຈາກ 5,45% ມາເປັນ 5,36%, ສະກຸນເງ ິນບາດຄົງທີ່ໃນລະດັບ 3,67% ແລະ 
ສະກຸນເງ ິນໂດລາສະຫະລັດຈາກ 3,71% ມາເປັນ 3,79%, ສໍາຫລັບອັດຕາດອກເບ້ຍເງ ິນກູ້ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ: ເງ ິນ
ກີບຫຼຸດລົງຈາກ 9,26% ເປັນ 9,20%, ເງ ິນບາດຫຼຸດລົງຈາກ 7,57% ເປັນ 7,55 ແລະ ເງ ິນໂດລາຫຼຸດລົງຈາກ 
7,47% ເປັນ 7,29%;  ການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນໄປຕາມລວງດຽວກັນກັບບັນດາປະເທດໃນພູມມີພາກ 
ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ. 

 

2.1.4 ການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ2 
ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 25.452 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 101,26% ຂອງແຜນການ, ໃນນັ້ນ: ລາຍຮັບພາຍໃນ 

ປະຕິບັດໄດ້ 22.700 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100,63% ຂອງແຜນການ. ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 2.752 
ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 106,44% ຂອງແຜນການ. ລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 32.809,41ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 97,12% ຂອງແຜນການ
ປີ; ໃນປີ 2018 ນີ້ການຂາດດຸນງົບປະມານໝົດປີແມ່ນ 7.357,41 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 4,92% ຂອງ GDP. 

2.1.5 ການປະຕິບັດມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ 
ມນູຄ່າການນຳເຂົາ້-ສົງ່ອອກ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 11.258 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເກີນແຜນ 12,7% (ແຜນ 

ການ 9.993 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,3% ໃນນີ້: 
- ການສົ່ງອອກ: ສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 5.410 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເກີນແຜນ 7,87% (ແຜນການ 5.015 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 10,9%. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນມີການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ, 
ທອງແດງ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ" ເຄື່ອງດຶ່ມ" ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ, ໝາກໄມ້, ໝາກໄມ້ເປືອກ
ແຂງທີ່ບໍລິໂພກໄດ້ ແລະ ອື່ນໆ. 

- ການນຳເຂົ້າ: ສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 5.848 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເກີນແຜນ 17,5% (ແຜນການ 4.978 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 21%. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນມີການນຳເຂົ້າ ເຫຼັກເສັ້ນ, ເຫຼັກຮູບ
ປະພັນຕ່າງໆ, ຊີມັງ, ແກ້ວປະເສີດ ຫຼື ເຄິ່ງປະເສີດ, ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ລົດ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອື່ນໆ. 

  

2.1.6 ການລົງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ: 
ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 36.818,53 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 87,36% ກວມເອົາ 24,15% ຂອງ 

GDP (ແຜນການ 42.145 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 28,2% ຂອງ GDP$ ໃນນີ້: 
(1) ການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2018 ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 4.371,81 ຕື້ກີບ; ເທົ່າກັບ 95,03% ຂອງແຜນການ

(ແຜນການ 4.600 ຕື້ກີບ) ກວມ 10,37% ຂອງລົງທຶນລວມ ໃນນັ້ນ: ທຶນປົກກະຕິ ປະຕິບັດໄດ້ 2.767,35 ຕື້ກີບ 
ເທົ່າກັບ 98,83% (ແຜນການ 2.800 ຕື້ກີບ). ສໍາລັບບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍຂອງກະຊວງການເງ ິນປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 
1.596,75 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 88,70% (ແຜນການ 1.800 ຕື້ກີບ).  

(2) ການລົງທຶນຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 363 ໂຄງການ 
ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 1.016,75 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 8.439,09 ຕື້ກີບ3 ເກີນແຜນ 4,8% ກວມເອົາ 
22,92% ຂອງລົງທຶນລວມ (ແຜນການ 8.052 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 19,11% ຂອງລົງທຶນລວມ), ໃນນັ້ນ: ໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 284 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 314,18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2.607,76 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການກູ້
ຢືມ 79 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 5.831,33 ຕື້ກີບ. 

 
2 ຂໍມ້ນູຈາກກະຊວງການເງນິ (ຕກົເລກເບືອ້ງຕ ົນ້) 
3 ODA ອດັຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລດັ ເທ່ົາກບັ 8.300 ກບີ. 
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(3) ການລົງທຶນຂອງເອກະສານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຫັນວ່າການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຍັງສືບຕໍ ່
ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊິ່ງຕົວເລກການອະນຸມັດການລົງທຶນ/ທຶນຈົດທະ ບຽນມີ 188 ໂຄງການ, 2.758 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າ 
6.047 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 48.376 ຕື້ກີບ4,  ທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງ 2.748 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 
21.984 ຕື້ກີບ ເກີນແຜນ 6,04% ກວມເອົາ 59,7% ຂອງການລົງທຶນລວມ (ແຜນການ 20.730 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 
49,19% ຂອງລົງທຶນລວມ), ໃນນັ້ນ: ທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງໂອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ 1.298 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 
ເທົ່າກັບ 10.384 ຕື້ກີບ,  ທຶນນໍາເຂົ້າເປັນວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 1.450 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າ
ກັບ 11.600 ຕື້ກີບ.  

(4) ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ ເທົ່າກັບ 2.031,3 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 23,2% ຂອງແຜນການ  ກວມເອົາ 
5,5% ຂອງການລົງທຶນລວມ (ແຜນການ 8.763 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 20,8% ຂອງການລົງທຶນລວມ). 

 

2.1.7 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG)  
ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າໃນຫຼາຍດ້ານພໍສົມຄວນເຊິ່ງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ 

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປະຕິບັດພັນທະສາກົນຄື: ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດເພື່ອການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງລະດັບຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ, ໄດ້ເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍ SDGs ເຂົ້າໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຢ່າງຮອບ ດ້ານ ໂດຍໄດ້ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ 92 
ຕົວທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບເປົ້າໝາຍ SDGs ເຂົ້າໃນຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ທີ່ມີ 
160 ຕົວຊີ້ວັດເຊິ່ງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ພ້ອມກັນນີ້, ໃນທ້າຍປີ 2016 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍ SDG 18 ເພື່ອສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ “ຊີວິດທີ່ປອດ
ໄພຈາກລູກລະເບີດບໍ ່ທັນແຕກ”ອັນພົ ້ນເດັ ່ນ ໃນປີ 2018 ສປປ ລາວ ໄດ້ສໍາເລັດບົດລາຍງານແບບສະໝັກໃຈ 
(Voluntary National Report-VNR)" ຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ SDGs 
ແລະ ໄດ້ນໍາສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຢູ່ນິວຢອກໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ຜ່ານມາແລ້ວ. 
 

2.1.8 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) 
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ່ດັ ່ງກ່າວ ແມ່ນການຫຼຸດພົ ້ນອອກຈາກສະພາບຄວາມດ້ອຍ

ພັດທະນາ (LDC), ຄະນະກໍາມະການນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງສາກົນ (CDP) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ປະເມີນ ໃນປີ 2018 ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ບັນລຸ 2 ໃນ 3 ເງ ື ່ອນໄຂຕາມມາດຖານທີ່ອົງການ 
(CDP) ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄື: 
1) ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ປະຕິບັດໄດ້ 1.996 ໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ສູງກວ່າມາດຖານ

ຂັ້ນຕໍ່າຄື 1.230 ໂດລາສະຫະລັດ (ເກີນຄາດໝາຍ 62,82%).  
2) ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ປະເມີນປີ 2018 ເຫັນວ່າປະຕິບັດໄດ້ 72,8 ໄດ້ສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານທີ່ຕັ້ງໄວ້

ຄື 66 (ເກີນຄາດໝາຍ 10,3%) ໃນນັ້ນ: 
- ດ້ານສຶກສາ: ມີ 2 ຕົວຊີ້ບອກ ເຊິ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຫັນວ່າອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫ່ຍອາຍຸ 

15 ປີຂຶ້ນໄປບັນລຸໄດ້ 72,7% (ອີງໃສ່ຜົນການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ປີ 2015).   
- ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:ການປະຕິບັດດັດສະນີການຂາດສານອາຫານຂອງພົນລະເມືອງ

(Undernourishment) ບັນລຸໄດ້ 17,1% ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 21,8% ໃນປີ 2015, ດັດສະນີການຕາຍຂອງ
ເດັກ ນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ (Under 5 mortality) ບັນລຸໄດ້ 63,9% ຫຼຸດລົງຈາກ 71% ໃນປີ 2015 ແລະ 
ດັດສະນີການຕາຍຂອງແມ່ (Maternal mortality) ບັນລຸໄດ້ 197 ຄົນ ສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຄ່າດັດສະນີຍ່ອຍຂອງຊັບສິນມະນຸດມີຄວາມຄືບໜ້າໄປໃນທິດທາງທີ່ດີແຕ່ຖ້າເບິ່ງໃນດ້ານຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນກັນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມແລ້ວ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມມາດຖານ
ຂອງສາກົນເປັນ ຕົ້ນອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຍັງມີອັດຕາສ່ວນທີ່ສູງໃນຂົງເຂດ

 
4 FDI ອດັຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລດັ ເທ່ົາກບັ 8.000 ກບີ. 
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ຊົນນະບົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນອັດຕາການປະລະໂຮງຮຽນ ແລະ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ກຸ່ມຊົນຊາດຊົນ ເຜົ່າກໍ່ຍັງສູງຢູ່. 

3) ດັດສະນີຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານເງ ື່ອນໄຂປະຕິບັດໄດ້ 
33,7% ສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານ (ມານຕາດ ຕໍ່າກວ່າ 32%). ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ດັດສະນີ EVI ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ
ຄ່າມາດຕະຖານນັ້ນໄດ້ ເນື່ອງມາຈາກໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຍັງອາໄສການ
ຜະລິດໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຕະຫຼາດສົ່ງອອກຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ກວ້າງຂວາງ
ບວກກັບຕະຫຼາດພາຍໃນຍັງຈຳກັດ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພ ພິບັດໃນອັດຕາ
ສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງທີ່ຍັງສູງ ຈິຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າດັດສະນີ EVI ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ. 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ເງ ື່ອນໄຂ
ເບື້ອງຕົ້ນໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມີນອີກຄັ້ງທີສອງໃນປີ 
2021. ຖ້າຫາກຜ່ານການປະເມີນຄັ້ງທີສອງ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມ
ດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2024. 

 

3. ຜົນສຳເລັດຂອງວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  
ຜົນສຳເລັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມໝົດປີ 2018 ດັ່ງນີ້: 

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

3.1.1. ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍຂ່ະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ. 
1) ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ: 

- ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ: ຍອດມູນຄ່າລວມການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາປະຕິບັດ
ໄດ້ 10.770!ຕື້ກີບ, ເກີນແຜນການປີ 12% (ແຜນການ 9.614!ຕື້ກີບ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 20,4%"!
ຍ້ອນການຜະລິດ ເບຍ, ຊີມັງ, ຕັດຫຍິບ, ປຸງແຕ່ງໄມ້, ນໍ້າຫວານ ແລະ ນໍ້າດື່ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ.  

- ການຄ້າ: ລວມມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ 11#258 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເກີນແຜນ 13% 
(ແຜນການ 9.993 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16"3%,!ໃນນັ້ນ: ມູນຄ່າສົ່ງອອກສິນຄ້າ 
ປະຕິບັດໄດ້ 5.410 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເກີນແຜນ 7,9% (ແຜນການ 5.015 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,9%, ສາເຫດຍ້ອນການສົ່ງອອກໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 10,7%,!ແຮ່ທອງ 12"6%, ທອງແດງ ແລະ 
ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍທອງແດງ 28,8%, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 53%#!ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ 
ປະຕິບັດໄດ້ 5.848 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເກີນແຜນ 17,5% (ແຜນການ 4.978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 21,9%, ສາເຫດຍ້ອນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (ໂດຍສະເພາະການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນກາຊວນ) ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 31"5%, ເຫຼັກເສັ້ນ ແລະ ເຫຼັກຮູບປະພັນຕ່າງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນ 90%; ຊີມັງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 58%; ແກ້ວປະເສີດ ຫຼື ເຄິ່ງປະ
ເສີດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 60%; ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ລົດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 35%. ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກປະເທດ 
ໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະໂປ, ອົດສະຕຣາລີ, ຮົງກົງ ແລະ ແບນຊິກ. ດຸນການຄ້າ: 
ຂາດດຸນ 438 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການ ເກີນດຸນ 37!ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເນື່ອງຈາກການນໍາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ
ສູງເປັນຕົ້ນ: ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ພາຫະນະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວັດຖຸ-ອຸປະກອນຂອງໂຄງການທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ" ສາເຫດມາຈາກ 1) ການນໍາເຂົ້າໝວດສິນຄ້າມີສັດສ່ວນສູງທຽບໃສ່ແຜນທີ່ວາງໄວ້ເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 
(ນໍ້າມັນກາຊວນ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 31"5%, ອຸປະກອນຖ່າຍພາບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ເທົ່າຕົວ, ຜະລິດຕະພັນທາງເຄມີ ເພີ່ມຂຶ້ນ 
47%, ສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍເຄເບີ້ລ ເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ແລະ ອື່ນໆ. 2) ກົງກັນຂ້າມການສົ່ງອອກປີ 2018 ຫຼຸດລົງ ຍ້ອນ
ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດໂລກ, ບັນຫາສົງຄາມການຄ້າຂອງ 2 ປະເທດມະຫາອໍານາດໃຫ່ຍຂອງໂລກ 
ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂຶ້ນ-ລົງເລື້ອຍໆ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ ແລະ 
ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດ. ນອກຈາກປັດໄຈພາຍນອກທີ່ກະທົບທາງອ້ອມຕໍ່ການສົ່ງອອກແລ້ວ, ບັນຫາໄຟນໍ້າຖ້ວມ
ໜັກທົ່ວປະເທດ ກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວຫຼຸດລົງເຊັ່ນ: ແຮ່ທາດ, ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ສິນຄ້າກະສິກໍາ. ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ: ການຜະລິດໄຟຟ້າບັນລຸ 34.409 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເກີນແຜນ 
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8,5% (ແຜນການ 31.700 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9%. ໃນນັ້ນ: ພະລັງງານນໍ້າ 22.327 
ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ກວມ 65 %, ຖ່ານຫີນ 12.019 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ກວມ 34,9%, ຊີວະມວນ 46 ລ້ານກິໂລ
ວັດໂມງ ກວມ 0,13 % ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ 17 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ກວມເອົາ 0,05%. ການຈໍາໜ່າຍ
ກະແສໄຟຟ້າ:  ປະຕິບັດໄດ້ 32.594 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເປັນມູນຄ່າ 2.007 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້: ການຈໍາ
ໜ່າຍພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ 5.377 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເປັນມູນຄ່າ 461 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໄປ
ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 27.217 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເກີນແຜນ 17% (ແຜນການ 23.255 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ), 
ເປັນມູນຄ່າ 1.546 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການນໍາເຂົ້າກະແສໄຟຟ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 300 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເທົ່າກັບ 
50,8% (ແຜນການ 591 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 38%. ໃນນັ້ນ: ຈາກໄທ 261!ລ້ານກິໂລ
ວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 14!ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຫວຽດນາມ 25 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 2!ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ແລະ ຈີນ 14 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 1,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

  ມາຮອດປະຈຸບັນ ໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ດໍາເນີນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແລ້ວ (ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1 
MW ຂຶ້ນໄປ) ມີທັງໝົດ 57 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 7.193 MW ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 36.935 GWh/ປີ 
(ພະລັງງານນໍ້າ 49 ແຫ່ງ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 1 ແຫ່ງ, ຊີວະມວນ 2 ແຫ່ງ ແລະ ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ 5 
ແຫ່ງ). ໃນນີ້: ປີ 2018 ສໍາເລັດ 8!ໂຄງການ (ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ 4 ແຫ່ງ ແລະ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 4 ແຫ່ງ) 
ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການທົດລອງແລ່ນຈັກຄື: ນໍ້າໄພ (2,5 MW), ຫ້ວຍເປາະ (15 MW), ນໍ້າງ ຶ່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ 
(80 MW), ນໍ້າງ ື່ມແກ້ງຄວນ (1 MW), ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນປາກງ ື່ມ (7 MW), ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນສັງທອງ (2 
MW), ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນສີໂຄດຕະບອງ (5,2 MW) ແລະ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນນາຊາຍທອງ (5 MW). 

ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ, ແຮງດັນກາງ ແລະ ແຮງດັນຕໍ ່າ ມີທັງໝົດ 62.699,47 km 
ໃນນັ້ ັນ: ສາຍສົ່ງແຮງສູງ 500 kv ມີ 629 km; 230 kvມີ 3.557 km;!ຂະໜາດ 115!kv ມີ 6.859,47 km; 
ສາຍສົ່ງແຮງກາງ &22 kv$ ມີ 31.871 km ແລະ ສາຍສົ່ງແຮງຕໍ່າ &0,4!kv$ ມີ 19.783 km. 

ການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດ: ມາຮອດເດືອນ 12/2018 ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ ໄດ້ 93,64% ຂອງຈໍາ
ນວນຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ (ກວມ 148 ເມືອງ ໃນ 18 ແຂວງ), ແຕ່ມີບາງແຂວງທີ່ມີອັດຕາຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢູ່ໃນ
ລະດັບຕໍ່າ ເຊັ່ນ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ 71,74%,!ແຂວງຫົວພັນ 72,12%!ແລະ ແຂວງເຊກອງ 78,43%. 

ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ: 1) ພະລັງງານລົມ: ປະຈຸບັນ ສະຖານີວັດລົມທີ່ມີຄວາມສູງ 100-120m 
ທັງໝົດ 31 ແຫ່ງ ໃນ 10 ແຂວງ (ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ໄຊສົມບູນ
,ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ) ແລະ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທັງໝົດ 4 !
ໂຄງການ. 2)!ພະລັງງານເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ: ເປັນໂຄງການສາທິດການຜະລິດນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ (B5) ຂອງ
ບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບຈາກໝາກເຍົາລາວ. 3) ແກ໊ສຊີວະພາບ: ມີ 02 ໂຄງການ (290 kw) ຄື: ໂຄງການ
ສາທິດນໍາໃຊ້ແກ໊ສຊີວະພາບຂະໜາດ 30!kw ບ້ານໜອງຕາແຫຼວ-ວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແກັສຊີວະພາບ 
&Biogas$!ຈາກມູນສັດ (ຟາມໝູ) ບ້ານໃໝ່, ເມືອງໂພນໂຮງ!ແຂວງວຽງຈັນ ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 260!kw. 

- ດ້ານບໍ່ແຮ່: ມາຮອດປະຈຸບັນ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລົງທຶນໃນການຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ ດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ທັງໝົດ 152 ບໍລິສັດ 240 ກິດຈະການ ກວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 77.678!Km2 
ເທົ່າກັບ 32,8% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ. ໃນນັ້ນ: ຊອກຄົ້ນແຮ່ທາດ 27 ບໍລິສັດ 38!ກິດຈະການ, ສໍາຫຼວດ 74 
ບໍລິສັດ 124!ກິດຈະການ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນ 51!ບໍລິສັດ 78!ກິດຈະການ. ໄດ້ສໍາເລັດການ
ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ. ໄດ້ມອບແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ 
ມາດຕາສ່ວນ 1:200.000 ແລະ 1:100.000 ໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ 
ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ໃນປີ 2018 ຜະລິດແຮ່ທາດໄດ້ 11.509 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 97% ຂອງແຜນການ!(ແຜນການ 
11.868 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,2%# ໃນນັ້ນ: ຜະລິດຝຸ່ນທອງ 5.351 ຕື້ກີບ; ໂລຫະທອງ 3.813 ຕື້
ກີບ; ຄໍາປະສົມ 1.228 ຕື້ກີບ; ເກືອໂປຕາສ 576!ຕື້ກີບ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆ 541 ຕື້ກີບ. ການຈໍາ ໜ່າຍແຮ່ທາດ: 
ປະຕິບັດໄດ້ 1.505,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,9%.!ໃນນັ້ນ"!ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ 
ປະຕິບັດໄດ້ 66,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊັ່ນ: ຫນີແອນຕາຼໄຊ 3!ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຖາ່ນຫນີລກິໄນ 4,9 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ, ເກືອໂປຕາສ 56,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆ 2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ການຈໍາໜ່າຍສົ່ງ
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ອອກຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 1.439 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເກີນແຜນ 8,4% (ແຜນການ 1.327 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6%!ເປັນຕົ້ນ: ຝຸ່ນທອງ 665 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂລຫະທອງ 445 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ຄໍາປະສົມ 147 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂປຕາສ 116 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂລຫະຄໍາ 37  ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ຖ່ານຫີນລິກໄນ 10!ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫີນກາວ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ແຮ່ອື່ນໆ 15 
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

- ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ-ຂົວ: ສາມາດປະຕິບັດສໍາເລັດຫຼາຍໂຄງການ ເຊັ່ນ: (1)ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ບ້ານຮວກ-ເມືອງ
ຄອບ-ປາກຄອບ-ກ້ອນຕື້ນ; (2)ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເຊກອງ; (3)ໂຄງການປັບປຸງຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເລກທີ 21 ແຕ່
ຜາເມືອງ ຫາທາງ 1D!ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ; (4)ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 16A!ປາກຊ່ອງ-ຫຼັກ 52 ແຂວງອັດຕະປື; 
(5)ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບີ 4 ແຕ່ພູຫົວຊ້າງ ຫາ ບ້ານອ່າວໃຕ້ ມ. ອານຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ; (6)ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ທາງ 16B ເຊກອງ-ດາກຈຶງ (ຊ່ວງ 96,6 ກມ) ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ກໍາລັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເຊີ່ງມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍສົມຄວນ ເຊັ່ນ:  (1)ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2!ຊັ້ນ ເສັ້ນທາງເລກ 6A+6B 
ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ-ປ່າຮ່າງ (ADB 12) ສະເພາະທາງ 6B!ແມ່ນສໍາເລັດ 100%!ແລະ ທາງ 6A!ປະຕິບັດໄດ້ 98%!
ແລະ ຊ່ວງວຽງໄຊ-ນໍ້າໂສຍ ປະຕິບັດໄດ້ 53,1%;!(2)ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້ອງແປງຂະແໜງຂົວ-ທາງ ປະຕິບັດ
ໄດ້ 61,6%; (3)ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງສາມແຍກນາຊາງ ຫາ ທົ່ງທູ້ ແລະ ເທດສະບານເມືອງຊໍາໃຕ້ ປະຕິບັດໄດ້ 
98,1% ; (4)ໂຄງການທາງຊົນນະບົດ KFW (RIP VI) ມີທັງມົດ 3 ສັນຍາ, ສັນຍາທີ 1 ແຕ່ແຍກ 15B ຫາບ້ານ
ອາສົກ ປະຕິບັດໄດ້ 48%, ສັນຍາ 2 ແຕ່ແຍກ 15B ຫາບ້ານ ຕຸ້ມລີຂາວ ແລະ ສັນຍາ 3 ແຕ່ບ້ານກັງ ຫາ ບ້ານ ຈໍ
ລະວຽງ ປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ສາມາດປະຫຍັດເງ ິນ ນຳໄປກໍ່ສ້າງທາງເພີ່ມ 4 ເສັັ ້ນ ຍາວ 16,3 ກິໂລແມັດ; 
(5)ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ຫົງສາ-ຊຽງແມນ ຊ່ວງທີ 1 ປະຕິບັດໄດ້ 86%!ແລະ ຊ່ວງທີ 2 ປະຕິບັດໄດ້ 75,1%;!(6)!
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ 2 ແຫ່ງ ຕາມທາງເລກ 9 ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 75,1%;!
(7)!ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 16B!ດາກຈຶງ-ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດໄດ້ 81,5%!ແລະ ອື່ນໆ.  

- ດ້ານໂຍທາທາງນໍ້າ: ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາເຂດນ້ຳດິນແດນ ແລະ ອະທິປະໄຕ
ຂອງຊາດເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານຫ້ວຍຍາງຄໍາ ປະຕິບັດໄດ້ 70%;!ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງ
ກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານດອນສະຫວາດ-ດ່ານຖິ່ນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະຕິບັດໄດ້ 34%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານໝາກຮຽວ ເມືອງປາກງ ື່ມ ປະຕິບັດໄດ້ 68% ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ
ດອນສັງຄີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ້ 73,9%;!ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື ່ອນເຂດດອນຊິງຊູ້ 
(ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) ຊ່ວງທີ1 ປະຕິບັດໄດ້ 69%;!ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ປະຕິບັດໄດ້ 
12%.! 

- ວຽກງານທາງລົດໄຟ: ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມາຮອດທ້າຍປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 55,7%!ຂອງການ
ກໍ່ສ້າງ. ໃນນີ້, ໄດ້ຊີເຈາະອຸໂມງທັງໝົດ 69!ແຫ່ງ, ມີ 200!ຈຸດກໍ່ສ້າງ, ມີຄວາມຍາວ 126.544 ແມັດ, ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ
ຂົວ 143 ແຫ່ງ ລວມມີ ສ້າງເສົາຂົວສໍາເລັດ 1.319!ເສົາ, ຊີເຈາະເຂັມເສົາຂົວໄດ້ 4.410 ເຂັມ ຄວາມຍາວເຂັມ 
213.041 ແມັດ, ໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເພື່ອເຂົ້າຫາສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ ທັງໝົດ 910 ກມ ແລະ ຂົວ 4.098 ແມັດ, ຕິດ
ຕັ້ງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 860 ກມ, ຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງໄຟ 258 ໜ່ວຍ, ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາໄດ້ 128 ກມ. ວຽກຊົດເຊີຍສິ່ງ
ກີດຂວາງຕາມແຜນງວດ 1 ຈໍານວນ 56,52 ຕື້ກີບ ສາມາດປະຕິບັດເບີກຈ່າຍໄດ້ໃນ 3 ແຂວງ: ຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ 
16,41 ຕື້ກີບ, ອຸດົມໄຊໄດ້ 4,7 ຕື້ກີບ ແລະ ວຽງຈັນໄດ້ 7,6 ຕື້ກີບ. ສໍາລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-
ໄທ ໄລຍະ 2 ແຕ່ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ-ສະຖານີວຽງຈັນ (ຄໍາສະຫວາດ) ຍາວ 7,5 ກມ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະກະກຽມລົງ
ສໍາຫລວດ-ອອກແບບແລວທາງລົດໄຟ ແລະ ກະກຽມຄັດເລືອກບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ. 

2) ຂະແໜງບໍລິການ: 
- ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລິການ): ມີມູນຄ່າ 57.612 ຕື້ກີບ ບັນລຸຕາມແຜນການປີ 
(ແຜນການ 57.386 ຕື້ກີບ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ ່ມຂຶ້ນ 11,5%. ໃນນັ້ນ: ໝວດສະບຽງອາຫານ ເພີ ່ມຂຶ້ນ 
11,4%, ໝວດເຄືອ່ງກໍສ່າ້ງ ເພີມ່ຂຶນ້ 11,2%, ໝວດເຄືອ່ງໃຊສ້ອຍປະຈາໍວນັ ແລະ ເຄືອ່ງສາໍອາງ ເພີມ່ຂຶນ້ 11,5%, 
ໝວດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,9%, ໝວດຢາປົວພະຍາດ, ອຸປະກອນການແພດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 
11,9%. 
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- ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ: ປະຈຸບັນມີຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ທັງໝົດ 750 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ: ຂະໜາດໃຫ່ຍ 51 
ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 130 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 389 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດນັດ 180 ແຫ່ງ; ທຽບໃສ່ສະຖິຕິ ປີ 2015 
ເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດສິນຄ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 2%. ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ
ຕະຫຼາດ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ; ໃນປີ 2018 ສາມາດອອກໃບຢັ້ງຢືນຕະຫຼາດມາດຖານໄດ້ 5 ແຫ່ງ. ການຄຸ້ມຄອງລາຄາ
ສິນຄ້າແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ, ລາຄາຂື້ນ-ລົງສົມເຫດສົມຜົນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ; ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເຫັນ
ວ່າລາຄາສິນຄ້າບາງລາຍການມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະລາຄາເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ. ສ່ວນລາຄານໍ້າມັນ
ເຊື້ອໄຟມີການປ່ຽນແປງປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍ. ການສົ່ງເສີມການຕິດປ້າຍລາຄາສິນຄ້າເປັນເງ ິນກີບ, ການ
ໂຄສະນາ ແລະ ຕິດຕັ້ງຊິງກາງ, ການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວໃສ່ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ຜ່ານການກວດກາສໍາເລັດ
ແລວ້ 6 ບລໍສິດັ ລວມມ ີ226 ລາຍການສນິຄາ້. 

- ການບໍລິການ-ຈໍລະຈອນຂົນສົ່ງ (ທາງບົກ, ທາງນໍ້າ, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟ) ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່
ເນືອ່ງທງັການຂນົສົງ່ສນິຄາ້ ແລະ ໂດຍສານ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນນັນ້:  
+ ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ-ໂດຍສານທາງບົກ: ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 6.012 ພັນໂຕນ ເທົ່າກັບ 85,9% 

(ແຜນການ 7.000 ພັນໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 13,8%, ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ໄດ້ 72.400 ພັນຄົນ ເທົ່າ
ກບັ 99,2% (ແຜນການ 73.000 ພນັຄນົ) ທຽບໃສປ່ຜີາ່ນມາ ເພີມ່ຂຶນ້ 7,5%.  

+ ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ-ໂດຍສານທາງນໍ້າ: ບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 2.823 ພັນໂຕນ ເທົ່າກັບ 97,3% 
(ແຜນການ 2.900 ພນັໂຕນ) ທຽບໃສປ່ຜີາ່ນມາ ເພີມ່ຂຶນ້ 18%, ຂນົສົງ່ໂດຍສານ ໄດ ້4.091 ພນັຄນົ ເທົາ່ກບັ 
95,1% (ແຜນການ 4.300 ພນັຄນົ) ທຽບໃສປ່ຜີາ່ນມາ ເພີມ່ຂຶນ້ 6,3%.  

+ ບລໍມິາດຂນົສົງ່ສນິຄາ້-ໂດຍສານທາງອາກາດ: ບລໍມິາດຂນົສົງ່ສນິຄາ້ປະຕບິດັໄດ້ 3,6 ພນັໂຕນ ເທົາ່ກບັ 64,3% 
(ແຜນການ 5,6 ພັນໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 28%, ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ໄດ້ 3.002 ພັນຄົນ ເທົ່າກັບ 
83,4% (ແຜນການ 3.600 ພັນຄົນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 40% ແລະ ມີຖ້ຽວບິນຂຶ້ນ-ລົງ (ຖ້ຽວບິນ
ພານິດ) ທັງໝົດ ຈໍານວນ 23.756 ຖ້ຽວ ແບ່ງອອກເປັນ ຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ 12.481 ຖ້ຽວ ແລະ 
ຕາ່ງປະເທດ 11.275 ຖຽ້ວ.  

+ ບໍລິມາດໂດຍສານທາງລົດໄຟ: ຢູ່ທີ່ດ່ານທ່ານາແລ້ງ-ໜອງຄາຍ ປະຕິບັດໄດ ້35.141 ພັນຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ 
ເພີມ່ຂ້ຶນ 17,1%. 

- ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ: ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບັນດາແຂວງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາໂຄງ
ລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ: ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງແຕ່ທາງແຍກບ້ານຊ່າງໄຫ-ບ້ານປາກອູ, ກໍ່ສ້າງ
ທ່າເຮືອບັກ ທີ່ບ້ານຈອມເພັດ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດພາຍໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ 
2019, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງແຕ່ເທດສະບານເມືອງໄຊ-ຖໍ້າຈອມອອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄາດຄະເນຈະສໍາເລັດໃນ
ທ້າຍປີ 2020 ແລະ ກໍ່ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວອີກຫຼາຍຢ່າງ. ມາຮອດປະຈຸບັນໃນ
ທົ່ວປະເທດມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນ 2.104 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ 1.194 ແຫ່ງ, 
ວັດທະນະທໍາ 628 ແຫ່ງ ແລະ ປະຫວັດສາດ 282 ແຫ່ງ. ມີສະຖານທີ່ພັກແຮມທັງໝົດ 2.900 ກວ່າແຫ່ງ, ມີ 
46.500 ກວ່າຫ້ອງ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມທັງໝົດ 2.800 ກວ່າແຫ່ງ, ມີບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 433 
ບໍລິສັດ, ມີພະນັກງານນໍາທ່ຽວທົ່ວປະເທດ 1.200 ກວ່າຄົນ. 
     ໄດ້ຈັດປີທ່ອງທ່ຽວລາວຂຶ້ນໃນປີ 2018 ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຢູ່ຂັ້ນສູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ກຳນົດບັນດາກິດຈະກຳການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປັບປຸງ
ມາດຕະຖານບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະປະຕິບັດບັນດາມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ເພື່ອເປັນການ
ໂຄສະນາດືງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ວຽກ
ງານພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ສະໜອງງົບປະມານ ແລະ ມີນະໂຍບາຍພິເສດ ເພື່ອ
ໂຄສະນາ ແລະ ດຶງດູນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມວິຊາໃຫ້ແກ່ 4 ປະເທດ ໃນຊ່ວງໄລຍະປີທ່ອງ
ທ່ຽວລາວ ຄື: ປະເທດເດນມາກ, ນອກແວ, ແຟງລັງ ແລະ ຊູແອັດ. ໃນປີ 2018 ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວ 
ຈໍານວນ 4.186.432 ເທື່ອຄົນ ເທົ່າກັບ 84% (ແຜນການ 5 ລ້ານກີບ)  ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,2% ສາ 
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ມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດໄດ້ 811 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 90,1% (ແຜນການ 900 ລ້ານໂດລາສະ ຫະ
ລັດ)  ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 17%; ນອກນີ້, ຍັງມີຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຫຼາຍກຸ່ມຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ
ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນເປັນຕົ້ນ: ກຸ່ມຕະຫຼາດອາຊີປາຊີຟີກເພີ່ມຂຶ້ນ 8,4% ມີອັດຕາສ່ວນກວມເອົາ 94,2%; ກຸ່ມ
ຕະຫຼາດເອີຣົບເພີ່ມຂຶ້ນ 3% ມີອັດຕາສ່ວນ 4%; ກຸ່ມຕະຫຼາດອາເມລິກາເພີ່ມຂຶ້ນ 7,5% ມີອັດຕາສ່ວນ 1,7% 
ຂອງຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວ; ກຸ່ມປະເທດອາຟຣິກກາ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງມີອັດຕາຫຼຸດລົງ 
0,5% ມີອັດຕາສ່ວນ 0,2% ຂອງຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວ. ໄລຍະການພັກເຊົາສະເລ່ຍ 8,4 ມື້ 
ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 
    ສັງລວມແລ້ວການຈັດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ປີ 2018 ເຫັນວ່າທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມລາວໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ ເຮັດ
ໃຫ້ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກາຍເປັນວຽກງານລວມຂອງທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້້າມາຫຼາຍ
ກວ່າປີຜ່ານມາ, ເປັນໂອກາດໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບຸກຄະລາກອນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຂຶ້ນຕື່ມອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຫັນວ່າບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ
ແຫ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທົ່າທີ່ຄວນ, ກິດຈະກໍາຍັງບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃໝ່ໆຍັງມີໜ້ອຍ, 
ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ແຫຼ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງຍັງຫຍຸ້ງຍາກ, ການໂຄສະນາຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍັງບໍ່ຖືກກຸ່ມເປົ້າໝາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ການ
ປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະ ຍັງບໍ່ເປັນເຈົ້້າການສູງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງ
ກີດຂວາງການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ລາຄາການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງສູງກວ່າຫຼາຍປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ 
ພະນັກງານນໍາທ່ຽວບໍ່ພຽງພໍ-ຄຸນນະພາບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານເທົ່າທີ່ຄວນ. 
 

3) ຂະແໜງການກະສິກຳ  ແລະ ປ່າໄມ້ 
• ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ໂດຍສຸມໃສ່ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດເພື່ອຄໍ້າປະ

ກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໂດຍສຸມໃສ່ການປູກເຂົ້ານາແຊງ ໃສ່ເຂດຊົນລະປະທານ ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ 
ເຂດຊົນລະປະທານປະຕູນ້ຳ ປ່ອງທີ 3 &ນ້ຳເທີນ 2$ ແລະ ກໍາລັງເຮັດທົດລອງຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ພະລັງ
ງານແສງຕາເວັນ ເພື່ອສູບນ້ຳຊົນລະປະທານລະດູແລ້ງຢູ່ ບ້ານປາກປຶງ ຄາດວ່າຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນດ້ານພະລັງ
ງານຫຼາຍເທົາ່ຕວົທຽບໃສກ່ານນຳໃຊພ້ະລງັງານໄຟຟ້າທີມ່ຢີູ.່ 

 ໃນປີ 2018!ການຜະລິດເຂົ້າລວມ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 848.173 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3,6 ລ້ານໂຕນ ເທົ່າ
ກັບ 85,7% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 4,2 ລ້ານໂຕນ) ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເຮັດໃຫ້
ເນື້ອທີ່ເຂົ້າລວມເສຍຫາຍ 98.170 ເຮັກຕາ (ເນື້ອທີ່ນາປີ ເສຍຫາຍ 90.670 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທີ່ເຂົ້າໄຮ່ເສຍຫາຍ 
7.500 ເຮັກຕາ) ຜົນຜະລິດເຂົ້າເສຍຫາຍ ທັງໝົດ 500.000 ໂຕນ, ໃນນັ້ນ: ເຂົ້ານາແຊງ: ສາມາດເກັບກ່ຽວໃນເນື້ອທີ່ 
ທັງໝົດ 76.570!ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 84,8%!ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 90.400 ເຮັກຕາ), ຜົນຜະລິດໄດ້ 403.100!
ໂຕນ ເທົ່າກັບ 84,8% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 475.600 ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 14,9%. ໃນນັ້ນ, ນາດໍາ
ທົ່ວໄປ 59.519 ເຮັກຕາ, ນາຫວ່ານ 15.805 ເຮັກຕາ. ປັດໄຈຫຼັກທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດ
ໝາຍ ຍັງມາຈາກປັດໄຈຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງ ແລະ ລາຄາເຂົ້າທຽບໃສ່ລາຄາພືດຊະນິດອື່ນເຫັນວ່າ ລາຄາບໍ່ຈູງໃຈກໍາໄລ
ບໍ່ເຖິງ 30%!ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຫັນໄປປູກພືດໄລຍະສັ້ນຊະນິດອື່ນ ທີ່ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ມີ
ມູນຄ່າສູງກວ່າການຜະລິດເຂົ ້າ. ເຂົ ້ານາປີ: ສາມາດປັກດໍາໄດ້ ທັງໝົດ 784.367 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 95,9% ຂອງ
ແຜນການ (ແຜນການ 817.800!ເຮັກຕາ) ແຕ່ເນື່ອງຈາກໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ເດືອນສິງຫາ ໄດ້ເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ
ຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທັງໝົດ 119.600 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 90.670 ເຮັກຕາ 
ສາມາດເກັບກຽ່ວໃນເນືອ້ທີ ່693.697 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 3 ລາ້ນກວາ່ໂຕນ ບນັລຸ 85,1% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 
3,55!ລ້ານໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 12,9%. ເຂົ້າໄຮ່: ປະຕິບັດໄດ້ 87.091ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 87,1% ຂອງ
ແຜນການ (ແຜນການ 100.000!ເຮັກຕາ) ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ 79.578!ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 158.900 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 
79,5% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 200.000 ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຢູ່ໃນລະດັບຄົງທີ່, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ເນື້ອທີ່
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ປູກເຂົ້າໄຮ່ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມ້ທໍາລາຍເຖິງ 7.513 ກວ່າເຮັກຕາ. ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າໄຮ່
ສ່ວນໃຫຍແ່ມນ່ຢູບ່ນັດາແຂວງພາກເໜອືເປນັຕົນ້ແມນ່ແຂວງຫວຼງພະບາງ, ຫວົພນັ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ແຂວງອືນ່ໆ. 
- ການປູກພືດສະບຽງຕ່າງໆ: ປະຕິບັດໄດ້ 305.190 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 89,9% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 

413.300 ເຮັກຕາ), ຜົນຜະລິດປະມານ 4,02 ລ້ານໂຕນ. ການປູກພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເລັ່ງໃສ່ພືດທີີ່
ຊົມໃຊ້ເປັນສະບຽງອາຫານຫຼັກຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ. ພືດສະ 
ບຽງອາຫານທີ່ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ສາລີຫວານ ໄດ້ 249.050!ກວ່າໂຕນ, ເຜືອກມັນຕ່າງໆໄດ້ 292.795 ກວ່າ
ໂຕນ, ໝາກໄມ້ໄດ້ 1.639.270 ກວ່າໂຕນ ແລະ ພືດຜັກໄດ້ 1.843.180 ກວ່າໂຕນ. 

- ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ຂະຫຍາຍຕົວດີ ໂດຍໄດ້ຫັນລ້ຽງເປັນຟາມ, ລ້ຽງເປັນໜອງ, ເປັນກະຊັງຫຼາຍຂື້ນ 
ເຊິ່ງຖືເປັນການຫັນໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄໝ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ) ເພື່ອ
ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ການຜະລິດຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ສາມາດຜະລິດໄດ້ 416.220!ໂຕນ !ບັນລຸແຜນການປີ 
(ແຜນການ 413.300ໂຕນ) ໃນນີ້: ຊີ້ນ ໄດ້ 202.252!ໂຕນ ເກີນແຜນການ 1,2% (ແຜນການ 199.800 
ໂຕນ), ໄຂ່ ໄດ້ 34.770!ໂຕນ ບັນລຸແຜນການ!(ແຜນການ 34.450!ໂຕນ) ແລະ ປາ ໄດ້ 179.200!ໂຕນ ບັນລຸ
ແຜນການປີ!(ແຜນການ 179.000 ໂຕນ) ໃນນີ້, ປາລ້ຽງ 118.700!ໂຕນ, ຜົນຜະລິດຈາກການລ້ຽງເປັນຟາມ 
ປະຕິບັດໄດ້ 76.402!ໂຕນ ກວມເອົາ 18,6% ຂອງຜົນຜະລິດ ຊີ້ນ,ໄຂ່ ແລະ ປາທັງໝົດ. 

• ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ: ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການປູກພຶດທີ່ມີທ່າແຮງຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນ: 
- ສາລີແຂງ: ປະຕິບັດໄດ້ 134.155 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 732.630!ໂຕນ ເທົ ່າກັບ 58% ຂອງແຜນການ 

(ແຜນການ 1.255.200!ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 41,5%. 
- ກາເຟ: ປະຕິບັດໄດ້ 95.400 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 154.435!ໂຕນ ເກີນແຜນ 12%!ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 

137#500ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,7%. 
- ມັນຕົ້ນ: ປະຕິບັດໄດ້ 71.010 ເຮັກຕາ, ເນື່ອງຈາກມັນຕົ້ນເປັນພືດລະດູຝົນຜະລິດລະດູດຽວ ຜົນຜະລິດ 2,27 

ລ້ານໂຕນ ເທົ່າກັບ 94%!ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 2"41!ລ້ານໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 5,8%. 
- ຢາສູບ: ປະຕິບັດໄດ້ 5.670!ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 54.004 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 75,53% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 

71.500!ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 24,3%. 
- ຖົ່ວເຫຼືອງ: ປະຕິບັດໄດ້ 4.730!ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 8.380!ໂຕນ ເທົ່າກັບ 43,4% ຂອງແຜນການ!(ແຜນການ 

19.300 ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 56,5%. 
- ຖົ ່ວດິນ: ປະຕິບັດໄດ້ 19.995!ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 48.885!ໂຕນ ເທົ ່າກັບ 77,41% ຂອງແຜນການ!

(ແຜນການ 63.150!ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 24,2%. 
- ຖົ່ວຂຽວ: ປະຕິບັດໄດ້ 2.570 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 4.175 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 86,43%!ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 

4.830!ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 6,7 %. 
- ຖົ່ວອື່ນໆ: ປະຕິບັດໄດ້ 2.395!ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.125 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 90,31%!ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 

3.460!ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 13,1 %. 
- ການສົ່ງອອກເຂົ້າໄປ ສປ ຈີນ ຈໍານວນ 20.000!ໂຕນ (ໂກຕາປີ 2017) ມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດສົ່ງເຂົ້າອອກ

ໄດ້ ທັງໝົດ 18.500 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 92,5% ຂອງແຜນການ ຄາດວ່າຈະບັນລຸຕາມແຜນການໃນຕົ້ນປີ 2019. 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການສົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໝາກໂມ, ໝາກອຶ, ສາລີຫວານ, 
ໝາກຖົ່ວຟັກຍາວ ແລະ ພືດອື່ນໆ. ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາໂດຍຜ່ານດ່ານສາກົນ ປະຕິບັດໄດ້ 
ທັງໝົດ 689,8!ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ການສົ່ງອອກຜົນຜະລິດເຂົ້າ ໄດ້ 17,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 
ກາເຟ 69,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໝາກກ້ວຍ 209,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຢາງພາລາ 152,2 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ມັນຕົ້ນ 45,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສາລີແຂງ 62,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ພືດອື່ນໆ. 

- ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫ່ຍມີ ງົວ 26.605 ໂຕ, ຄວາຍ 751 ໂຕ 
ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນການລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ປາ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການຈໍາໜ່າຍພາຍ
ໃນ, ຂະບວນການລ້ຽງສັດໃນທົ່ວປະເທດເຫັນວ່າມີການຫັນປ່ຽນຈາກການລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການລ້ຽງ
ແບບເປັນຟາມ ແລະ ເປັນອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຂຶ້ນ. ມາຮອດປະຈຸບັນຟາມລ້ຽງສັດທົ່ວປະເທດມີ: ຟາມລ້ຽງຄວາຍ 
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6 ຟາມ ມີ 723 ໂຕ (ຟາມຄວາຍນົມ 1 ຟາມ); ງົວ 248 ຟາມ ມີ 39.450 ໂຕ; ໝູພັນ 590 ຟາມ ມີ 248.454 
ໂຕ; ແບ້ 74 ຟາມ ມີ 5.450 ໂຕ; ໄກ່ພັນໄຂ່ 274 ຟາມ ມີ 1.413.640 ໂຕ; ໄກ່ພັນຊີ ້ນ 101!ຟາມ ມີ 
1.585.300 ໂຕ; ເປັດພັນຊີ້ນ 19 ຟາມ ມີ 33.860 ໂຕ. ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການລ້ຽງປາຕາມລໍານໍ້າຂອງ ແລະ 
ແມ່ນໍ້າສາຂາມີ 7.480 ກະຊັງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາດ້ານສຸຂະອະນາໄມສັດຢູ່ໂຮງງານຂ້າ
ສັດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍຊີ້ນອອກສູ່ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ; ຕິດຕາມການສົ່ງສັດອອກ
ຕາມຊາຍແດນເປັນສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 96.300ໂຕ (ຄວາຍ 14.300 ໂຕ ແລະ ງົວ 82.000 ໂຕ). 

• ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້: ປັບປຸງກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອ
ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ. ສໍາເລັດການປະກາດສ້າງຕັ້ງອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ຢ່າງເປັນທາງ
ການ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 
2030 ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ໂດຍອີງຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 35/ນຍ 
ແລະ 36/ນຍ ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019. ລັດຖະບານໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 09/ນຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ຄວາມຮັດກຸມໃນວຽກງານການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍໄດ້ເປີດໂອ 
ກາດໃຫ້ມີການສົ່ງເສີມການລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຫຍ່ໄວ ເຊັ່ນ: ໄມ້ວິກ ແລະ ກະຖິນນະໂລງ ອີກດ້ວຍ. 
ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງສໍາເລັດການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການມໍລະດົກໂລກ ປະກາດເປັນອຸດທິຍານ ຕາມແລວຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້: ສາມາດກັກຢືດໄມ້ທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ
ຢູ່ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ທັງໝົດ 1.484 ຕັບ, ບໍລິມາດ 37.371 ແມັດກ້ອນ, ຢຶດລົດແກ່ໄມ້ ຈໍາ
ນວນ 3!ຄັນ ແລະ ໄດ້ສືບສວນ-ສອບສວນ ທັງໝົດ 38!ຄະດີ; ຢຶດສັດປ່າ ໄດ້ທັງໝົດ 58 ໂຕ, ນໍ້າໜັກ 7,4 ກິ
ໂລກຣາມ ແລະ ຢຶດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້ 15.414 ໂຕນ. ສ່ວນຜູ້ກະທໍາຜິດໄດ້ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັບໃໝຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ. 

- ການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດແບບຍືນນານ: ສຳເລັດຂໍ້ແນະນຳຂອງກົມປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບ ການສໍາຫຼວດຈັດ
ສັນປ່າຜະລິດ, ໝາຍຂອບເຂດ ແລະ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ເລກທີ 59/ນຍ; ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ
ເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາຕົວຈິງ; ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມທີມງານປ່າໄມ້ເມືອງໃນການສ້າງແຜນປະຈໍາປີ 2018 ຂອງໂຄງການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດທີ່ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຈໍາປາສັກ; ລວມທັງລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມໃນການ
ກະກຽມສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ບ້ານ ຈຳນວນ 326 ບ້ານ: ແຂວງສາລະວັນ 93 ບ້ານ, 
ເຊກອງ 79 ບ້ານ, ອັດຕະປື 53 ບ້ານ ແລະ ຈໍາປາສັກ 101 ບ້ານ. ສຳເລັດການປັກຫຼັກໝາຍ ແລະ ຕິດປ້າຍໃນ
ເຂດປ່າຜະລິດທີ່ບໍ ່ນອນຢູ່ໃນເຂດໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານຢູ່ 7 ແຂວງ, ສາມາດປັກຫຼັກໝາຍ 
ຈຳນວນ 70 ຫຼັກ ແລະ ຕິດປ້າຍ ຈຳນວນ 60 ປ້າຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໄດ້ກະກຽມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊີ້ນໍາ 
ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນ
ແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນດົງຫົວສາວ. 

- ການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ເຂດກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ໃນປີ 2018 ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ
ຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນເຂດນໍ້າຖ້ວມຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈໍານວນ 2 ໂຄງການ ຄື: (1) ຄກ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າ
ເທີນ 1 ເຂດເມືອງວຽງທອງ ແລະ ປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຜນອະນຸມັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ທັງໝົດ 58.000 ແມັດກ້ອນ
, ສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້ 10.719,6 ແມັດກ້ອນ ເທົ່າກັບ 18,5% ຂອງແຜນອະນຸມັດ (2) ຄກ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 
1 (ເຂດແຂວງໄຊສົມບູນ) ແຜນອະນຸມັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ ທັງໝົດ 10.000 ແມັດກ້ອນ, ສາມາດຂຸດຄົ້ນໄດ້ 13.597,7 
ແມັດກ້ອນ (6.572 ທ່ອນ) ເກີນແຜນອະນຸມັດ 13,5%, (ເຂດແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ) ແຜນອະນຸມັດຂຸດຄົ້ນໄມ້ ທັງໝົດ 
2.340 ແມັດກ້ອນ, ປະຕິບັດໄດ້ 2.062,4 ແມັດກ້ອນ (947 ທ່ອນ), ໃນທັງສອງເຂດນີ້ ໄມ້ຈຳນວນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສົ່ງ
ມອບບັນຊີໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງແລ້ວ;  ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີການຂຸດຄົ້ນເພີ້ມຢູ່ເຂດໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າກົງ 3 ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງໄມ້ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນອະນຸມັດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນ ແຕ່
ທາງແຂວງໄດ້ປະຕິບັດກ່ອນແລ້ວ, ຂຸດຄົ້ນໄມ້ໄດ້ທັງໝົດ 381 ແມັດກ້ອນ (2.931 ທ່ອນ) ແລະ ໄມ້ຈໍານວນດັ່ງກ່າວ
ນີໄ້ດສ້ົງ່ມອບບນັຊໃີຫພ້ະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄາ້ແຂວງ ແລະ ເຮດັສນັຍາຊືຂ້າຍສຳເລດັແລວ້. ນອກນີ,້ ຍງັໄດ້
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ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄືນການຂື້ນບັນຊີ ໝາຍເບີຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະຕັດຢູ່ໃນເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ບ້ານບໍ່ແໜ່ງ ເມືອງຫີນບູນ, 
ແຂວງຄາໍມວ່ນ ຈຳນວນ 432 ຕົນ້ ເທົາ່ກບັ 470,8 ແມດັກອ້ນ. ສາໍລບັການເຄືອ່ນຍາ້ຍໄມພ້າຍໃນ 4 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ 697,3 ແມັດກ້ອນ, ວຽງຈັນ 362,1 ແມັດກ້ອນ, ຄຳມ່ວນ 1.490,9 ແມັດກ້ອນ ແລະ ສາລະວັນ 722,3 
ແມັດກ້ອນ ລວມທັງໝົດມີໄມ້ທ່ອນ 953,5 ແມັດກ້ອນ, ໄມ້ແປຮູບ 2.303,8 ແມັດກ້ອນ ແລະ ຕໍໄມ້ 15,3!ແມັດ
ກອ້ນ. 

- ການສົ່ງເສີມປູກໄມ້: ປະຕິບັດໄດ້ 8.051 ເຮັກຕາ ເທົ ່າກັບ 29,8% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 27.000 
ເຮັກຕາ), ເກັບແກ່ນພັນໄມ້ ປະຕິບັດໄດ້ 25.076 ກິໂລ ເທົ່າກັບ 41,8% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 60.000 ກິ
ໂລ), ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ ປະຕິບັດໄດ້ 17.231.671 ເບ້ຍ ເກີນແຜນ 23% (ແຜນການ 14.000.000 ເບ້ຍ). ສໍາເລັດ
ການປູກໄມ້ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ເຂດນໍ້າຊວງ ທັງໝົດ 4 ເຮັກຕາ, ມີເບ້ຍໄມ້ຈໍານວນ 4.400 ເບ້ຍ 
ລວມມີ: ເບ້ຍໄມ້ຂະຍູງ, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ແຕ້ຂ່າ, ໄມ້ແຄນ ແລະ ໄມ້ຍາງ. 

4) ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາ 
ກອນທຳມະຊາດ 

- ການພັດທະນາສິນຄ້າ: ສົ່ງເສີມສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ “ODOP” ສາມາດ
ອອກໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍ ຈໍານວນ 20 ຫົວໜ່ວຍ, 67 ຜະລິດຕະພັນ; ໃນນີ້, ແບ່ງອອກເປັນຜະລິດຕະພັນອຸດ
ສາຫະກໍາ 11 ຫົວໜ່ວຍ ມີ 43 ຜະລິດຕະພັນ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 8 ຫົວໜ່ວຍ ມີ 12 ຜະລິດຕະພັນ ແລະ 
ຢາພື້ນເມືອງ 1 ຫົວໜ່ວຍ ມີ 12 ຜະລິດຕະພັນ. ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຕົ້ນຕໍຄື: (1) ເຂົ້າ: ສໍາເລັດການສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາ
ການສົ່ງອອກເຂົ້າໄປຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນ: ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ; (2) ກາເຟ: 
ປັບປຸງຄະນະສົ່ງເສີມກາເຟແຫ່ງຊາດເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິການບໍລິໂພກພາຍໃນ, ສະຖິຕິການຜະລິດ, 
ການຄ້າຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົງ່ອອກ.   

- ການຜະລິດສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ:  ໄດ້ຮັບກາໝາຍສິນຄ້າ ODOP ແຫ່ງຊາດທັງໝົດຈໍານວນ 7 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມຫັດຖະ
ກໍາແກະສະຫຼັກໄມ້ ບ້ານໄຜ່ລ້ອມ (ເມືອງໄຊທານີ); ກຸ່ມຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກ ບ້ານທ່າຊ້າງ (ເມືອງໄຊທານີ); ກຸ່ມ
ຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກ ບ້ານຊຽງແລທ່າ (ເມືອງປາກງ ື່ມ); ກຸ່ມຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກ ບ້ານອ່າງນໍ້າຫຸມ (ເມືອງນາຊາຍທອງ); 
ກຸ່ມກະສິກໍາອິນຊີ ບ້ານທ່າຊ້າງ (ເມືອງປາກງ ື່ມ); ກຸ່ມຫັດຖະກໍາຕີເຫຼັກ ບ້ານດົງກະເລົາ (ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ) 
ແລະ ກຸ່ມຜະລິດໜັງເຄັມ ບ້ານດົງສະຫວາດ (ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ).  

- ການສົ່ງເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ: ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າທັງໝົດ 68 ຄັ້ງ ເຊັ່ນ: ງານວາງສະແດງ
ສິນຄ້າ CAEXPO, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນກອບ ACMECS ທີ່ປະເທດໄທ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ EXPO 
ທີ່ຫວຽດນາມ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນກອບການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອແບບສອງຝ່າຍທີ່ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, 
ມາເລເຊຍ, ກໍາປູເຈຍ, ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ ແລະ ອື່ນໆ ມີທຸລະກິດລາວເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງສິນຄ້າທັງໝົດ 385 
ຫົວໜ່ວຍ, ສິນຄ້າທີ່ນໍາໄປສະແດງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ, ເຟີນີເຈີ, ອັນຍະມະນີ, ຜ້າຝ້າຍ, ຜະລິດຕະພັນເຮັດ
ດ້ວຍເຄືອປຽດ, ຜ້າໄໝ, ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກໍາ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 3.413.852 ໂດລາ
ສະຫະລັດ. ນອກຈາກມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍພາຍໃນງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຜະລິດຕະພັນຂອງລາວແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນ
ຕະຫາຼດໂລກ ເຊີງ່ມຍີອດການສັງ່ຈອງຈາກຕາ່ງປະເທດຫາຼຍຂຶນ້. 

- ການປັບປຸງມາດຖານຜະລິດຕະພັນໄມ້ສໍາເລັດຮູບ: ສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີການພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານ, ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂອດການຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນປີ 2018 ສາມາດສົ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສໍາເລັດຮູບ ຈໍານວນ 64.109,8 ແມັດກ້ອນ, ເປັນມູນຄ່າ 40.335,6 ໂດລາສະຫະລັດ (ປີຜ່ານມາ
ສົ່ງອອກໄດ້ 44.403 ແມັດກ້ອນ ເປັນມູນຄ່າ 19.441.036 ໂດລາສະຫະລັດ) ເຫັນວ່າສາມາດສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍ
ຂຶ້ນເທົ່າຕົວ ທຽບໃສ່ຈໍານວນໄມ້ທີ່ສົ່ງອອກ.  

5) ສາ້ງຕອ່ງໂສກ້ານຜະລິດຢ່າງກມົກຽວລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍກ່ບັວິສາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດ
ກາງ 

- ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີເ່ອືອ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກພ່າກທລຸະກດິ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ເຊັນ່: ❶
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ໂດຍສະເພາະລະບຽບການນໍາເຂົ້າ ແລະ 
ສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ
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ເຊັນ່: ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ; ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍແ່ຮ່; ກມົພາສີ, ກະຊວງການເງ ນິ; ບນັດາພະນກັງານພາກລດັ 
ແລະ ເອກະຊົນຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ❷�ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານ
ການຄາ້ໃນຂອບອງົການການຄາ້ໂລກ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການທາງດາ້ນການຄາ້ໝວດ B ແລະ C, �❸ຮັບຮອງຮ່າງ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງເລຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ❹�
ຮັບຮອງບັນຊີລາຍການສິນຄ້າເກືອດຫ້າມນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ຮ່າງບັນຊີລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ 
ຫຼື ສົ່ງອອກແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ❺ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຍຸດທະສາດທີ່
ສາມາດນໍາໃຊ້ສອງດ້ານ (Export Control) ໃຫ້ໜ່ວຍງານເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາດ່ານເຊັ່ນ: ດ່ານພາສີ, ດ່ານກັກກັນພືດ, 
ໜ່ວຍງານອອກອະນຸຍາດ ແລະ ອື່ນໆ. ສໍາເລັດການຮ່າງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະ ການກ່ຽວກັບ
ຕະຫຼາດຊື້-ຂາຍສັດນໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຊື້ສັດ-ຂາຍຊີ້ນຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ; ເຜີຍແຜ່ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ 
Plaosme ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

- ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ: ເພື່ອຮອງຮັບການ
ແຂ່ງຂັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດເປັນຕົ້ນ: ຮ່າງນະໂຍບາຍ
ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການແຂ່ງຂັນ SME ດ້ວຍການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການຖ່າຍ
ທອດເຕັກໂນໂລຊີ; ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດເປັນ
ກ້າວໆ ໂດຍໄດ້ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທັງໝົດ 30 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ 
SME ໄດ້ 21 ລາຍ, ເປັນຈໍານວນເງ ິນ 4,9 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຂະແໜງກະສິກຳ 6 ລາຍ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 4 
ລາຍ, ຂະ ແໜງການຄ້າ 6 ລາຍ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 5 ລາຍ; ການສະໜອງທຶນຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ເພື່ອ
ປ່ອຍສິນເຊື່ອເງ ິນກູ້ໃຫ້ແກ່ SME ຈຳນວນ 04 ທະນາຄານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ SME ໂດຍ
ການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 111,7 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງສາມາດປ່ອຍກູ້ໄດ້ທັງໝົດ 66 ລາຍ, 
ເປັນຈໍານວນເງ ິນທັງໝົດ 41 ຕື້ກີບ. ນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຜ່ານການນໍາໃຊ້ເອເລັກໂຕຼ
ນິກ www.plaosme.com ເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼາດຊື້-ຂາຍສິນຄ້າກັບປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສົ່ງອອກສິນຄ້າ
ໄປຂາຍຍັງຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ. ປະຈຸບັນ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລາວ ໄດ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ທັງໝົດ 103 ຫົວ  
ໜ່ວຍ ແລະ ມີ 413 ລາຍການສິນຄ້າ.   

6) ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ  ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້: 
• ວຽກງານພັດທະນາວິສາຫະກິດ:  
!!!ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກປະສານງານ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ 

ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 02/ນຍ, ລົງວັນທີ 01/02/2018 ເພື່ອແນ່ໃສ່ຍາດແຍ່ງ ແລະ ດຶງດູດເອົາ
ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງທຸລະກິດ, ແກ້ໄຂຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼຸດລົງ ໂດຍກໍານົດ 10 ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິດບັດ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາວິສາຫະກິດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດ 2 ຕົວຊີ້ວັດ 
ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນເຊັ່ນ: ຕົວຊີ້ວັດທີ 1: ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ເລັ ່ງໃສ່ປັບປຸງລະບົບ 
Software ທະບຽນວິສາຫະກິດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ລະບົບພາສີອາກອນ 
ຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ເຊີ່ງຈະເປັນພື້ນຖານໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບ online ໃນອະນາຄົດ ເຊີ່ງນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ ປີ 
2018 ເປັນຕົ້ນມາ ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນສາມາດອອກພ້ອມກັບໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຢູ່ 12 ຈຸດ ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ການປະກອບເອກະສານງ່າຍຂື້ນ, ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເວລາໃນການດໍາເນີນເອກະສານຫຼຸດລົງ. ໄດ້
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ ປກສ ເພື່ອລົບລ້າງການຈົດທະບຽນນໍາໃຊ້ ຕາປະທັບ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາໄປ 1-2 ອາທິດ
,ພ້ອມທັງກະຈາຍຈຸດຄວັດຕາປະທັບຈາກເດີມມີພຽງຈຸດດຽວ (ສູນກາງ) ລົງໄປແຕ່ລະແຂວງ ເຊີ່ງຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2019 ແລະ ວິສາຫະກິດສາມາດນໍາເອົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໄປຄວັດຕາປະທັບໄດ້
ເລີຍ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຕື່ມອີກ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ປັບປຸງຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງກົນ
ໄກລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຜ່ານການດໍາເນີນກອງປະຊຸມນັກທຸລະກິດລາວ ຄັ້ງທີ 11 ເຊີ່ງໄດ້ທົບທວນຄືນ
ບັນຫາທີ່ຄ້າງຄາທີ່ຜ່ານມາປະກອບດ້ວຍ 5 ບັນຫາໃຫ່ຍ ຜ່ານມາແມ່ນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແລ້ວ 1 ບັນຫາຄື: ບັນຫາ
ອາກອນການຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ໂດຍໄດ້ພິຈາລະນາຫຼຸດອາກອນຊົມໃຊ້ດັ່ງກ່າວລົງຈາກອັດຕາ 10% ມາເປັນ 5%. ຕົວ
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ຊີ້ວັດທີ 8: ການຄ້າຂ້າມແດນ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ຫຼຸດຂັ້ນຕອນ ໃນການຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງ
ອອກສິນຄ້າ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີສົມຄວນ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດອັນດັບຈາກ 124 ໃນປີ 2018 ມາເປັນ 
76 ໃນປີ 2019, ຖ້າສົມທຽບໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 4 ຮອງຈາກ ປະເທດສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະ 
ໄທ ຕາມລາໍດບັ. 
ໃນປີ 2018 ມວີິສາຫະກດິທີໄ່ດ້ຂ້ຶນທະບຽນວສິາຫະກດິຈາໍນວນ  10.354!ຫວົໜວ່ຍ ລວມເປນັທນຶທງັໝດົປະມານ 

145.733!ຕື້ກີບ. ໃນນີ້: ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ກວມ 74,3%; ບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ກວມ 16,5%;!ບໍລິສັດຈໍາກັດ 
ກວມ 8,6% ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆ ກວມ 0,6%.!ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການປະກອບມີ: ❶ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານ
ການເງ ິນ ແລະ ການປະກັນໄພ ມູນຄ່າ 85.283 ຕື້ກີບ; ❷ການກໍ່ສ້າງ ມູນຄ່າ 18.605 ຕື້ກີບ; ❸ອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ 
ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ ມູນຄ່າ 7.978 ຕື້ກີບ; ❹ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ມູນຄ່າ 7.899!ຕື້ກີບ ແລະ ❺ອຸດ
ສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ມູນຄ່າ 4.822 ຕື້ກີບ. ສ່ວນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ: ສໍາເລັດການ
ກ່າວເຕືອນ (ແນະນໍາ) ການຍຸບເລີກຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມມາດຕາ 17 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິ
ສາຫະກິດທັງໝົດ 967!ຫົວໜ່ວຍ; ນໍາທຶນເຂົ້າປະເທດ (ຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ) 24 ຫົວໜ່ວຍ ລວມເປັນເງ ິນ 891 ຕື້
ກບີ ແລະ ລາຍງານສະພາບ (ການມຕີວົຕນົ) ແລະ ການເຄືອ່ນໄຫວປະຈາໍປ ີ282 ຫວົໜວ່ຍ. 

• ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຂສພ):  
  ການພັດທະນາ ຂສພ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແມ່ນມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໂດຍສະເພາະການດຶງດູດ
ການລົງທຶນທັງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ທັງໝົດ 597 
ບໍລິສັດ (ບໍລິສັດພາຍໃນ 90 ບໍລິສັດ, ຕ່າງປະເທດ 478 ບໍລິສັດ ແລະ ຮ່ວມທຶນ 29 ບໍລິສັດ) ກວມເອົາຂະແໜງອຸດສາ 
ຫະກໍາ 19,6%, ການຄ້າ 32,8% ແລະ ບໍລິການ 47,6%. ສໍາລັບ ປີ 2018 ມີບໍລິສັດເຂົ້າມາລົງທຶນ ທັງໝົດ 157 ບໍລິສັດ 
(ບໍລິສັດພາຍໃນ 16 ບໍລິສັດ, ຕ່າງປະເທດ 132 ບໍລິສັດ ແລະ ຮ່ວມທຶນ 9 ບໍລິສັດ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 86 
ບໍລິສັດ, ເກີນແຜນການປີ 12% (ແຜນການ 140 ບໍລິສັດ) ກວມເອົາຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ 6,4%, ການຄ້າ 28% ແລະ 
ບໍລິການ 65,6% ມີທຶນຈົດທະບຽນ 4.889.140.399 ໂດລາສະຫະລັດ; ມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງ 232.850.881 ໂດລາ
ສະຫະລັດ; ສາມາດມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ທັງໝົດ 12.927.319 ໂດລາສະຫະລັດ; ສ້າງວຽກງານເຮັດງານ
ທຳ ໄດ້ 12.105 ຄົນ (ແຮງງານລາວ 2.139 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 9.966 ຄົນ) ແຮງງານຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາ
ຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດມຽນມ້າ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ ຂສພ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແລະ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ; ການນໍາເຂົ້າວັດຖຸ
ດິບ" ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງມູນຄ່າ 670.724.550 ໂດລາ
ສະຫະລດັ; ການສົງ່ອອກສນິຄາ້ (Made in Laos)!ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 510.596.359 ໂດລາສະຫະລດັ ເຂດທີສ່ົງ່ອອກຫາຼຍ
ກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຂສພ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ກວມ 87% ຂອງການສົ່ງອອກທັງໝົດ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ສົ່ງອອກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສີ້ນ
ສ່ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເຄື່ອງເອເລັກໂທນິກ, ເລນແວ່ນຕາ ແລະ ເຄື່ອງສໍາອາງ. ພົ້ນເດັ່ນໃນປີ 2018 ແມ່ນການລົງທຶນຂອງ
ບໍລິສັດ HOYA ຜະລິດສີ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕນິກຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດ
ຖາ ເຊີ່ງຄາດວ່າພາຍຫຼັງສໍາເລັດ ແລະ ດໍາເນີນການຜະລິດແລ້ວ ຈະສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ 
8.000 ຄົນ. ໄດ້ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີພັນດອນ ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ; ອະນຸມັດ
ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ການສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດຕົວເມືອງທັນສະໄໝ AMATA SMART & ECO 
CITY ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີຂໍສ້າງສູນບໍລິການ
ຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ (Logistic) ຢູ່ ຂສພ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ, ທ່າແຂກ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດວັງເຕົ່າ-ໂພນທອງ
ຂອງ ຂສພ ຈໍາປາສັກ. ສໍາເລັດການປະກາດໃຊ້ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະບັບໃໝ່ ພ້ອມທັງລົງເຜີຍແຜ່ດໍາ
ລດັດັງ່ກາ່ວຢູ ່ແຂວງຫວຼງພະບາງ, ບໍແ່ກວ້ ແລະ ຫວຼງນໍາ້ທາ ເພືອ່ໃຫມ້ຄີວາມເປນັເອກະພາບກນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

3.1.2.ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ 
3.1.2.1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. 

ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຂອບການລົງທຶນ ທີ່ຕ້ອງລະດົມທຶນມາພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 28,2% ຂອງGDP ຫຼື 
ປະມານ 42.145 ຕື້ກີບ, ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້
ຮັບຮອງ. ໂດຍມກີານລງົທນຶຂອງລດັ ລວມທງັໝດົ 4.600 ຕືກ້ບີ; ໃນນີ:້ ບວ້ງປກົກະຕມິີ 2.800 ຕືກ້ບີ, ບວ້ງລງົທນຶອືນ່ໆ
ລວມທງັຈດົຮບັ-ຈດົຈາ່ຍ (ກະຊວງການເງ ນີ) 1.800 ຕືກ້ບີ.   
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 ມາເຖິງປະຈຸບັນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປີ 2018 ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ ້4.371,81 
ຕື້ກີບ; ເທົ່າກັບ 95,04% ຂອງແຜນການປີ ໃນນັ້ນ: ທຶນປົກກະຕິ (2.800 ຕື້ກີບ) ປະຕິບັດໄດ້ 98,8% ຂອງແຜນການ 
ເທົ່າກັບ 2.767,4 ຕື້ກີບ. ສໍາລັບບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍຂອງກະຊວງການເງ ິນປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 88,70% ຂອງແຜນການ 
1.800 ຕືກ້ບີ, ປະຕິບັດໄດ ້1.596,75 ຕືກ້ບີ.  
3.1.2.2.ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ 

ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດປະມານ 363 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 1.016,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 
ເທົ່າກັບ 8.439,1 ຕື້ກີບ ເກີນແຜນ 4,8% (ແຜນການ 8.052 ຕື້ກີບ), ໃນນັ້ນ: ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 284 ໂຄງການ
, ມີມູນຄ່າ 314,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2.607,8 ຕື້ກີບ ແລະ ໂຄງການກູ້ຢືມ 79 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 
5.831,3 ຕື້ກີບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການ  
ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ເນື່ອງຈາກປະເທດທີ່ເຄີຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ປະສົບກັບວິກິດການທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການ
ພັດທະນາຈາກບາງປະເທດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ກໍ່ຍັງສາມາດຍາດແຍ່ງໄດ້ຢູ່ເປັນຕົ້ນ: ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ SDG ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.   
3.1.2.3. ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫ້ອງການບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂອດຂັ້ນ ແລະ ອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເຫັນວ່າການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຍັງສືບຕໍ່
ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊິ່ງຕົວເລກການອະນຸມັດການລົງທຶນ, ທຶນຈົດທະບຽນມີ 188 ໂຄງການ, 2.758 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າ 
6.047 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 48.376 ຕື້ກີບ,  ທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງ 2.748 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າ
ກັບ 21.984 ຕື້ກີບ ເກີນແຜນ 6% (ແຜນການ 20.730 ຕື້ກີບ), ໃນນັ້ນ, ທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງໂອນຜ່ານລະບົບ
ທະນາຄານ 1.298 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 10.384 ຕື້ກີບ,  ທຶນນໍາເຂົ້າເປັນວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ 
ພາຫະນະຮັບໃຊ້ 1.450 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 11.600 ຕື້ກີບ. 

3.1.2.4. ທຶນຈາກຂະແໜງການເງ ິນ-ເງ ິນຕາ 

ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍເປົ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບ
ລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງລັດ ໂດຍສຸມໃສ່ປັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເງ ິນກູ້, ນຳໃຊ້ໂຄງການຜະລິດທີ່ມີປະ
ສິດທິຜົນເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນເງ ິນກູ້, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງ ິນກູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນປີ 2018 ປ່ອຍສິນເຊື່ອທົ່ວ
ລະບົບທະນາຄານ ເທົ່າກັບ 2.031,3 ຕື້ກີບ.!ຍອດສິນເຊື່ອທົ່ວລະບົບທະນາຄານຮອດທ້າຍເດືອນ 12/2018 ມີທັງໝົ
ດ 75.396,07 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 48,5% ຂອງ GDP (ແຜນການທ້າຍປີ 2018 ແມ່ນ 55% ຂອງ GDP), ອັດຕາ
ສ່ວນໜີ້ເກີນກໍານົດ NPL ຢູ່ໃນລະດັບ 3,1%  (ແຜນການ ບໍ່ເກີນ 3%). ບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ
ເຊັ່ນ: ❶ ການປະກອບທຶນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ສິນເຊື່ອທີ່ປ່ອຍຍັງບໍ່ທັນມີປະ
ສິດທິຜົນສູງ, ຍັງມີໜີ້ສິນເກີນກຳນົດທຽບໃສ່ແຜນ. ❷ ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ 2 ແຫ່ງ ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິ 
ຫານ ແລະ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຕ່ຳທຽບໃສ່ທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊົນທົ່ວໄປ.❸ ຍັງມີສະຖາບັນການເງ ິນ
ນອກລະບົບລະດົມທຶນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍເຄື່ອນໄຫວໃນຫຼາຍແຫ່ງ. 

3.1.3. ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ 
1) ເຂດພາກເໜືອ: 

v ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ເສດຖະກິດຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ   ໝັ້
ນທ່ຽງຕາມທິດສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, ເພີ່ມມູນຄ່າການປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ ແລະ ສົ່ງເສີມການບໍລິ 
ການຕ່າງໆ; ຍົກສູງລະດັບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ ເຫັນໄດ້ຈາກຂະ
ບວນການຜະລິດ, ການບໍລິການກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນໃນການພັດທະນາບັນດາຮູບແບບ
ຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂື້ນ.  
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v ຂົງເຂດກະສິກຳ: ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຂົ້າລວມມີ 295.879,6 ເຮັກຕາ ຫຼຸດແຜນ 2,3%, ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.049.791 
ໂຕນ ຫຼຸດແຜນ 10,5%, ໃນນັ້ນ: ເຂົ ້ານາປີມີເນື ້ອທີ່ 186.988,4 ເຮັກຕາ ເກີນແຜນ 4,7%, ຜົນຜະລິດໄດ້ 
796.255,9 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 90% ຂອງແຜນການ, ເຂົ້ານາແຊງມີເນື້ອທີ່ 14.187,4 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 37,4% ຂອງ
ແຜນການ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 61.301,5 ໂຕນ  ເທົ່າກັບ 37,9% ຂອງແຜນການ, ເຂົ້າໄຮ່ມີເນື້ອທີ່ 94.703,7 ເຮັກຕາ 
ເກີນແຜນ 9,5%, ຜົນຜະລິດໄດ້ 192.233,7 ໂຕນ ເກີນແຜນ 2,6%. ສໍາລັບການຜະລິດພືດອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: 
ມັນຕົ້ນເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ 39.131,2 ເຮັກຕາ ເກີນແຜນ 7,4%, ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.233.802,8 ໂຕນ ເກີນແຜນ 
19,3%, ສາລີແຂງເນື ້ອທີ ່ເກັບກ່ຽວ 108.733,6 ເຮັກຕາ ເທົ ່າກັບ 95,5% ຂອງແຜນການ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 
530.656,8 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 92,7% ຂອງແຜນການ, ໝາກເດືອຍເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ 44.156,8 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 
81,6% ຂອງແຜນການ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 134.227,6 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 78,0% ຂອງແຜນການ, ໝາກກ້ວຍເນື້ອທີ່
ການຜະລິດ 13.265,2 ເຮັກຕາ ເກີນແຜນ 44,8%, ຜົນຜະລິດໄດ້ 269.095,6 ໂຕນ ເກີນແຜນ 14,4%.  

v ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ: ໄດ້ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກົນຈັກເຂົ້າ
ໃນການຜະລິດ, ແປຮູບເປັນສິນຄ້າເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ໂດຍໄດ້ມີການເປີດປ້າຍສິນຄ້າ ODOP ລວມທັງໝົດມີ 8 
ລາຍການ, ລວມມີ 49 ຜະລິດຕະພັນ; ໃນນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ເດັ່ນແມ່ນກ້ວຍອົບເນີຍ ເມືອງຊະນະຄາມ, ຢາສະ 
ຜົມຂີ້ໝິ້ນ ເມືອງທຸລະຄົມ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ ເມືອງວຽງຄໍາ ແລະ ໂພນໂຮງ, ຊາໃບມ້ອນ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, 
ແຈ່ວປາແດກເຄື່ອງ ແລະ ສົ້ມປາ ທ່າເຮືອ ເມືອງວັງວຽງ, ນໍ້າປູ ແລະ ໝາກເຜັດປົ່ນ ເມືອງກາສີ, ເຂົ້າຂຽບມັນຕົ້ນ 
ແລະ ຈືນກ້ວຍ ເມືອງ ຫີນເຫີບ, ກຸ່ມຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກ ເມືອງແມດ ແລະ ໂຮງງານນໍ້າຊາສະໝູນໄພ ເມືອງເຟືອງ. 
ຫັດຖະກໍາທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການຢູ່ໃນ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງວຽງໄຊ, ເມືອງສົບເບົາ  
ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍຄືຫັດຖະກໍາຈັກສານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ. 

 

v ຂົງເຂດການບໍລິການ: ດ້ານການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີ, ໄດ້ມີການ
ພັດທະນາບັນດາຮູບແບບການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ມີການໃຫ້ບໍລິການພັກເຊົາ ເປັນຕົ້ນ ການປັບປຸງ, ຍົກ
ລະດັບການທ່ອງທ່ຽວ, ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນໍ້າກັດຢໍລະປາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຮູບແບບການອານຸລັກຮັກສາທໍາມະຊາດຍືນຍົງທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເທດສະການປະຈໍາແຂວງທີ່ໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ: ເທດສະການບຸນຊ້າງ, ງານຜີຕາ
ໂຂນ ແລະ ບຸນກອງເຂົ້້າໃຫຍ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.  

v ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ສຸມໃສ່ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ, ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມພໍໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມາ
ໃຊ້ບໍລິການ, ລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ, ຕູ້ຢາປະຈໍາບ້ານເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ອາສາສະມັກປະ
ຈໍາບ້ານ (ອສບ), ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາແລກປ່ຽນສິນລະປະ 5 ແຂວງ ພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ແຂວງດຽນ
ບຽນ ສສ ຫວຽດນາມ ທີແ່ຂວງອດຸມົໄຊ. 

v ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ໄດ້ສຸມທຶນໃສ່ໃນດ້ານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົ້ນການສ້ອມແປງ
ເສັ້ນທາງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສັນຈອນໄປມາລະຫວ່າງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ, ຮັບໃຊ້ການ
ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ແລະ ການຂົ່ງສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ບັນດາໂຄງການທີ່ເປັນເປົ້າໝ
າຍຈຸດສຸມພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າເຂດມອງນ້ຳ, ຫ້ວຍ
ມອນ!ເມືອງຊຽງຄໍ້ ມູນຄ່າ 27 ຕື້ກີບ!!ປະຕິບັດໄດ້!100%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນໍ້າໄຮບ້ານດອນ!ເມືອງ
ຊຳໃຕ້ 80 ເຮັກຕາ!ປະຕິບັດໄດ້!100%,ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຊ່ວງ ແຕ່ບ້ານກິວ  ເຈ່ຍ ຫາ ບ້ານເມືອງ
ຮຶບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມູນຄ່າ 80,88!ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້!32%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບທາງປູຢາງສອງຊັ້ນທາງ
ເລກທີ 13!ເໜືອ ຫາ ດ່ານພູຫຼັກຄໍາ ເມືອງນາໝໍ້ ມູນຄ່າ 203 ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້!31%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງເຕັກນິກ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງເຂົ້າຫໍວັດທະນະທໍາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ມູນຄ່າ 187,4!ຕື້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້!
38%. ນອກຈາກນີ້ຍັງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດກໍ່ມີຄວາມສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝ
າຍທີ່ວາງໄວ້. 

2) ເຂດພາກກາງ: 
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v ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ເສດຖະກິດຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ   ໝັ້
ນທ່ຽງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ເລັ່ງໃສ່ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກໍາຕິດພັນກັບການບໍລິການທາງຜ່ານ, ວັດທະນາທໍາຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັກສາມູນເຊື້ອວັດທະນະທໍາທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຫັນໄປສູ່ການສ້າງ
ເສດຖະກິດຕາມທິດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ດືງດູດນັກລົງທຶນພາຍໃນຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ເພື່ອ
ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃຫ້ພື້ນຕົວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍໄວ.  

v ຂົງເຂດກະສິກຳ: ຜົນຜະລິດກະສິກໍາບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກເກີດມີໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: 
ຖືກນໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຊາະເຈື່ອນທັບຖົມ, ສະພາບອາກາດຜິດປົກກະຕິສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເຂົ້າແຕກກໍບໍ່ສົມບູນ, ຮວງເຂົ້າ
ບໍ່ສົມບູນເມັດເຂົ້າລີບ ແລະ ສັດຕູພືດລະບາດຢູ່ບາງເຂດ. ເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້າທັງໝົດ 438.290,5 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ເກັບ
ກ່ຽວເຂົ້າຕົວຈິງ 344.325 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 78.6% ຂອງແຜນການ, ມເີນືອ້ທີເ່ສຍຫາຍ 93.965,0 ເຮັກຕາ, ຜົນລະລິດ
ເຂົ້າໄດ້ 1.355.370,5 ໂຕນ, ໃນນັ້ນ: ເຂົ້ານາປີ ມີເນື້ອທີ່ຜະລິດ 380.101 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງ 293.930 
ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 77,3% ຂອງແຜນການ, ຜົນລະລິດໄດ້ 1.112.549,5 ໂຕນ. ເຂົ້ານາແຊງມີເນື້ອທີ່ຜະລິດ 55.494,5 
ເຮັກຕາ ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງ 48.210 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 86,9% ຂອງແຜນການ. ຜົນລະລິດໄດ້ 238.993 ໂຕນ. 
ການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ 2.185 ເຮັກຕາ, ຜົນລະລິດໄດ້ 3.828 ໂຕນ. ການປູກພຶດເປັນສະບຽງອາຫານ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 
128.841 ເຮັກຕາ, ເນື ້ອທີ ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງ 109.229 ເຮັກຕາ ເທົ ່າກັບ 85% ຂອງແຜນການ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 
1.415.854 ໂຕນ, ໃນນັ້ນ: ການປູກພືດລະດູແລ້ງ ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງ 60.645,0 ເຮັກຕາ ເກີນແຜນ  4,3% 
(ແຜນການ 58.110 ເຮັກຕາ), ຜົນຜະລິດໄດ້ 390.726,5 ໂຕນ. ການປູກພືດລະດູຝົນ ເນື ້ອທີ່ເກັບກ່ຽວຕົວຈິງ 
48.584,0 ເຮັກຕາ ເກີນແຜນ 69% (ແຜນການ 70.731 ເຮັກຕາ) ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.025.127,5 ໂຕນ, ເດັ່ນກວ່າໝູ່
ແມ່ນການປູກມັນຕົ້ນຢູ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ  ມີເນື້ອທີ່ປູກ 11.736 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 229.686 ໂຕນ ເກີນແຜນ 
22,7% ແລະ ການປູກພືດຜັກອິນຊີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີເນື້ອທີ່ປູກ 279 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 3.000 ໂຕນ ເກີນ
ແຜນ 64,1% ຂອງແຜນການ. 

ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ: ໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້ານັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກ
ໝາກພ້າວຫອມ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງສາມາດຂະຫຍາຍການກ້າເບ້ຍໝາກພ້າວຫອມໄດ້ເຖິງ 
9.000 ເບ້ຍ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ; ການປູກເຂົ້າຈ້າວຫອມສະຫວັນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ສາມາດຜະລິດ ແລະ ສົ່ງຂາຍອອກປະເທດ ສປ ຈີນ, ເບວຢ້ຽມ, ອີຕາລີ ແລະ ເນເທັນແລນ ໄດ້ເຖິງ 9.109 ໂຕນ. 
ນອກຈາກນັ້ນ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ປູກພືດອິນຊີ, ປູກພືດອຸດສະຫະກໍາ
ໄລຍະສັ້ນ, ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມ, ການປູກໄມ້ໃຫ່ຍໄວ ແລະ ການປູກພືດເພື່ອປ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: 
ໂຮງງານຢາສບູ, ໂຮງງານນໍາ້ຕານ, ໂຮງງານມນັຕົນ້ ເພືອ່ປອ້ນຕະຫາຼດພາຍໃນ ແລະ ສົງ່ອອກ. 

v ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ: ມີການຂະຫຍາຍຕົວພໍສົມຄວນທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ມີການຫັນການຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງ
ແຕ່ງໃຫ້ເປັນປາຍແຫຼມຂອງເສດຖະກິດທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບມູນຄ່າເພີ່ມເປັນຕົ້ນ: ສຸມໃສ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີທ່າແຮງ
, ອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ຜົນຜະລິດກະສິກໍາເຊັ່ນ: ການປູກອ້ອຍຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ການປູກມັນຕົ້ນຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ການປູກໄມ້ປ່ອງ ເພື່ອປ່ອນເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດແປ
ຮູບ ສົ່ງຂາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງສົ່ງອອກໄດ້ເຖິງ 10.431,5 ໂຕນ ເປັນມູນ
ຄ່າ 1.027.333 ໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຮູ້ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຕົນ ເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້
ກາຍເປັນການຜະລິດສີນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນຄື: ກຸ່ມຫັດຖະກໍາ ຜ້າທໍໄໝ ບ້ານຊຽງແລທ່າ (ເມືອງ
ປາກງ ື່ມ), ກຸ່ມຫັດຖະກໍາຕໍ່າຫູກບ້ານອ່າງນໍ້າຫຸມ (ເມືອງນາຊາຍທອງ); ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍວິສາຫະກິດຂະໝາດ
ນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ ແລະ ການຄ້າຄອບຄົວຕົວແບບ ເຊັ່ນ : ໂຮງງານຜະລິດຢາພື້ນເມືອງ ກາເສືອ 1 ໂຕ, ລັດວິສະຫະ
ກິດສ່ວນບຸກຄົນກາເຟຍົກລໍ້, ໂຮງງານຊັນເປປີ້(ຜະລິດເຈ້ຍມ້ວນ), ກຸ່ມຜະລິດສິນຄ້າປີ້ງໄກ່ລາດເຊໂນ, ຜະລິດຕະພັນ
ແຈ່ວບອງ ບ້ານອຸດົມວິໄລ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເກືອປະສົມໄອໂອດີກາຊ້າງ. 

v ຂົງເຂດການບໍລິການ: ໃນປີ 2018 ແມ່ນເປັນປີການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ມີຄວາມຟົດຟື້ນພໍສົມຄວນ ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 2.924.569 ເທື່ອຄົນ. ນອກນັ້ນ, ໄດ້ປັບປຸງກົນໄກ, 
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ກິດຈະກໍາການເຄື່ອນໄຫວຂອງວຽກງານບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງແຜນ
ພັດທະນາເຂດທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຊັ່ນ: 
ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ນັກທ່ຽວທ່ອງທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໄດ້ສົ ່ງເສີມການຂະຫຍາຍເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ທ່ຽວທ່ອງຕິດພັນກັບການ
ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄປສູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດ. ອີກດ້ານໜື່ງຍັງໄດ້ບູລະນະປະຕິສັງຂອນ, ຟື້ນຟູ ແລະ ຈັດສັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີສີ
ສັນສວຍງາມ.  

v ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍສະເພາະການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນອະນຸບານ, ກຽມ
ເຂົ້າປະຖົມ, ມັດທະຍົມ  ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ; ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາການ
ຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍການຊົມໃຊ້ນໍ້ຳສະອາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດນໍາໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກ 5 ດີ 1 ພໍໃຈ ຄື: 1$ສະດວກດີ, 2)ສະອາດດີ, 3)ຮັບຕ້ອນດີ, 4)ບົ່ງມະຕິດີ, 5)
ປິ່ນປົວດີ ແລະ ເພິ່ງພໍໃຈ ເພື່ອປັບປຸງຂອດການບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຫຼຸດຜ່ອນຫາງສຽງຈົ່ມວ່າຂອງຜູ້
ມາໃຊ້ບໍລິການ, ຖືເອົາການປິ່ນປົວ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງມີການປ້ອງກັນການລະບາດ
ຂອງພະຍາດຕາມລະດູການ ໂດຍສະເພາະພະຍາດຖອກທ້ອງ, ໄຂ້ຍຸງລາຍ, ໄຂ້ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ສຸມໃສ່ວຽກ
ງານການສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ 4 ບຸກ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕາມທິດສາມສ້າງ. 

v ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງລຽບເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ
ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ລະຫວ່າງແຂວງກັບແຂວງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽງກງານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
ແລະ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1.511 ໂຄງການ, ມູນຄ່າທັງໝົດ 585.624,6 ລ້ານກີບ. ໃນ
ນັ້ນ, ທຶນພາຍໃນ 314.101,2 ລ້ານກີບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 271.523,4 ລ້ານກີບ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 
98%. 
  ໃນໜື່ງປີຜ່ານຂອງພາກກາງ ເຖິງວ່າຈະປະສົບກັບໄພພິບັດທີ່ໜັກໜ່ວງເຮັດໃຫ້ຂະແໜງກະສິກໍາໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕໍ່
ກັບສະພາບການດັງກ່າວລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ອະນຸມັດທຶນແກ້ໄຂສຸກເສີນໃຫ້ແຂວງພາກກາງທັງໝົດ 79.430 ລ້ານກິບ 
ເພື່ອປະຕິບັດ 175 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນ ສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ 99 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 50.594,7 ລ້ານກີບ, ການສະ 
ໜອງແນວພັນ ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ 65 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 27.651,0 ລ້ານກີບ ແລະ ຂະແໜງ 
ການອື່ນໆ 11 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 1.184,9 ລ້ານກີບ.  

3) ເຂດພາກໃຕ້:  
v ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີ ແຕ່ຍັງບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ ຍ້ອນ

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ(ພະຍຸເຊິນຕີນ, ເບບິນກາ) ແລະ ຜົນກະທົບຈາກຄູກັ້ນນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊ
ປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດໃນຂົງເຂດກະສິກໍາບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ 
ໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ; ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດສໍາເລັດໄດ້ທັນຕາມແຜນ, ການ
ເກບັລາຍຮບັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລາຍຈາ່ຍ ຍງັບໍທ່ນັເຂົາ້ສູລ່ະບບົທີທ່ນັສະໄໝ, ຂະແໜງການບລໍກິານ ໂດຍສະເພາະຕວົເລກ
ການຂນົສົງ່ສນິຄາ້, ນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວຫຼດຸລງົ. 

v ຂົງເຂດກະສິກຳ: ເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້າທັງໝົດໄດ້ 242.463 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຂົ້າຕົວຈິງ 233.535 ເຮັກຕາ ເທົ່າ
ກັບ 90% ຂອງແຜນການ, ມີເນື້ອທີ່ເສຍຫາຍ 8.928 ເຮັກຕາ, ຜົນລະລິດເຂົ້າໄດ້ 964.173 ໂຕນ, ໃນນີ້: ການຜະລິດ
ເຂົາ້ນາແຊງ ໄດ້ 12.827 ເຮກັຕາ ເທົາ່ກບັ 55,2% ຂອງແຜນການ,  ຜນົຜະລດິ 61.856,3 ໂຕນ ເທົາ່ກບັ 61,6% ຂອງ
ແຜນການ. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ຍ້ອນລະບົບຈັກສູບນໍ້າ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານ
ເກົ່າ ແລະ ເປ້ເພ ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງນໍ້າບໍ່ທັນຕາມລະດູການ, ຕົ້ນທຶນການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງສູງແຕ່ລາຄາເຂົ້ານາແຊງ
ຕົກຕໍ່າ. ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໄດ້ 216.234 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 92,80% ຂອງແຜນການ,  ຜົນຜະລິດ 894.564 ໂຕນ 
ເທົ່າກັບ 85,9% ຂອງແຜນການ. ການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ ໄດ້ 4.361 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 98,7% ຂອງແຜນການ,  ຜົນຜະລິດ 
7.753 ໂຕນ ເທົາ່ກບັ 100% ຂອງແຜນການ.!ນອກນັນ້, ຍງັສຸມໃສ່ການປູກພືດລະດແູລງ້ ແລະ ລະດຝູນົ ໄດ້ 90.853,1 
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ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 94,7% ຂອງແຜນການ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.588.294,4 ໂຕນ. ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ປູກ
ໄດ້ 65.977 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.435.620 ໂຕນ ເກີນແຜນ 10,7% ເປັນຕົ້ນ: ຜັກກິນໃບ, ພືດກິນໝາກ ແລະ ພືດ
ກິນຫົວ (ສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ເຜືອກ) ແລະ ອື່ນໆ. ການປູກພືດສະບຽງອາຫານ: ປະຕິບັດໄດ້ 43.962,4 ຮຕ ເທົ່າກັບ 89% 
ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 49.130,56 ຮຕ), ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 205.953,4 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 95% (ແຜນການ 
216.987,17 ໂຕນ). ການປກູພດືເປນັສນິຄາ້ ໄດ້ 39.709 ຮຕ ເທົາ່ກບັ 98% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 40.570,31 
ຮຕ),  ຜົນຜະລິດ ໄດ້ 763.108 ໂຕນ ເກີນແຜນ 13%, (ແຜນການ 674.585 ໂຕນ). ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ເດັ່ນກວ່າໝູ່
ແມ່ນການປູກກາເຟ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແລະ ປະທຸມພອນ ໄດ້ 46.770 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 444.044 
ໂຕນ, ປູກໝາກມ່ວງຫີນມະພານ ຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ ແລະ ເມືອງໂຂງ ໄດ້ 3.797 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 1.051 ໂຕນ, ປູກ
ໝາກນ໋ອດ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ; ແຂວງສາລະວັນ ແມ່ນປູກເຂົ້າ (ໜຽວ, ຈ້າວ) ສາມາດ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 254.000 
ໂຕນ; ແຂວງເຊກອງແມ່ນການປູກໜໍ່ໄມ້ບົງຫວານ ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ເນື້ອທີ່ 161,5 ຮຕ, ແຂວງອັດຕະປືແມ່ນການປູກ
ໝາກເຜັດ ຢູ່ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແລະ ພູວົງ ໄດ້ 389 ຮຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 6.740 ໂຕນ, ການປູກອ້ອຍ ຢູ່ເມືອງພູວົງ, ໄຊ
ເສດຖາ ແລະ ຊານໄຊ ໄດ້ 5.217 ຮຕ, ຜນົຜະລດິໄດ ້316.305 ໂຕນ. 

v ເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ: ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ 
ແລະ ຫັດຖະກຳ ປະຕິບັດໄດ້ 5.666,9 ຕື້ກີບ ເກີນແຜນ 4% (ແຜນການ 5.499,74 ຕື້ກີບ) ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການ
ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກະສິກຳ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແປຮູບ-ແກະສະລັກ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ, ເຄື່ອງ
ກໍ ່ສ້າງ ແລະ ຫ້ອງການ ເພີ ່ມຂຶ ້ນ. ອຸດສາຫະກຳທີ ່ພົ ້ນເດັ ່ນ ແລະ ກວມສັດສ່ວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນການປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມ ໄດ້ 2.340 ຕື້ກີບ ກວມ 41,3%, ປຸງແຕ່ງໄມ້ (ແປຮູບ ແລະ ແກະສະລັກ) ໄດ້ 873,2 ຕື້
ກີບ ກວມ 15,4% ຕື້ກີບ, ແຮ່ທາດ 783!ຕື້ກີບ ກວມ 14%, ເຄມີ ໄດ້ 691,8 ຕື້ກີບ ກວມ 12%, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ 
ແລະ ຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ໄດ້ 318,3 ຕື້ກີບ ກວມ 13%, ສ່ວນອຸດສາຫະກຳຍ່ອຍອື່ນໆ  ປະຕິບັດ 660,7 ຕື້ກີບ 
ກວມ 12%. ລວມຍອດການຈໍາໝາຍຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ປະຕິບັດໄດ້ 6.488,5 ຕື້ກີບ ເກີນ
ແຜນ 6%  (ແຜນການ 6.147,15 ຕື້ກີບ). ສ່ວນໃຫຍ່ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງສົ່ງອອກແມ່ນຢາງພາລາ (ກ້ອນ) ມູນ
ຄ່າຫຼາຍກວ່າ 124,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜະລິດຕະພັນກາເຟສຳເລັດຮູບ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10,5 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີ ການປຸງແຕ່ງໄມ້, ອ້ອຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກພືດກະສິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ. ສາມາດຈັດສັນ
ທີ່ດິນ ແລະ ພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກໍາ (ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ) ເປັນຕົ້ນ: ເຂດອຸດສາຫະກຳຫຼັກ 16 ເມືອງບາຈຽງ,  
ເຂດອຸດສາຫະກຳຫຼັກ 30 ເມືອງຊະນະສົມບູນ  ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາຫຼັກ 12 ເມືອງໂພນທອງ ເພື່ອໃຫ້ນັກທຸລະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາໜັກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນ. ປະຈຸບັນ ມີພຽງເຂດ
ອຸດສາຫະກຳຫຼັກ 16 ເມືອງບາຈຽງ ທີ່ສາມາດອະນຸມັດ 2 ເຂດຄື: ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາປາກເຊ-ຍີ່ປຸ່ນ SME (ເຂດ 
11A) ໃນເນື້ອທີ່ 195 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ 6,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຂດນິຄົມອຸດສະຫາກໍາຈໍາປາສັກ
ລາວ-ບລໍກິານ (ເຂດ 11B) ໃນເນືອ້ທີ ່800 ເຮກັຕາ, ມນູຄາ່ການລງົທນຶ 100 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

v ຂົງເຂດການບໍລິການ: ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
ເປັນຕົ້ນ: ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ ພ້ອມ
ທັງເປັນຂົວຕໍ່ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າໄປສູ່ເມືອງອື່ນໆຂອງແຂວງ ແລະ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຊິ່ງສະແດງ
ອອກຄື: ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດປອດໄພທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ; ມີຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າທີ່ທັນ
ສະໄໝ, ມີປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ ກໍາລັງກະກຽມເພື່ອເປີດໃຊ້ບໍລິການ; ພັດທະນາຕົວເມືອງແຕ່ງໆ ສາມາດໃຫ້ເປັນ
ຈຸດພັກລົດ, ເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຄ້າ ແລະ ລົງທຶນ; ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຕະຫຼາດຂອງເມືອງ 
ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນສູນກາງໃນການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງແຂວງ. ການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ 
ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ;  ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ 1.125.794 ເທື່ອຄົນ ເທົ່າກັບ 92%!
ຂອງແຜນການ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 1.436,7 ຕື້ກີບ; ໄດ້ເປີດບໍລິການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ (ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ພູຜາສຸກ) ແຂວງສາລະວັນ; ສືບຕໍ່ກໍ່ເສັ້ນທາງເຂົ້າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດແຝກ, ຕາດຫົວຄົນ ແຂວງເຊກອງ, ປັບປຸງ
ເສັ້ນທາງເຂົ້າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ (ວັດສະແຄະ ແລະ ວັດພະທາດເຈົ້າໄຊເສດຖາ) ແຂວງອັດຕະປື. 

v ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໄດ້
ສຸມທຶນຮອນຈາກການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການສາກົນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາດ້ານພຶ້ນຖານ
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ໂຄງລ່າງການສຶກສາຂັ້ນອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ-ປາຍ, ວິຊາຊີບ ແລະ ຫໍພັັກຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ປັບປຸງຫຼັກສູດການສອນ-ການຮຽນວິຊາຊີບ
ໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້
ຄູສຶກສານິເທດ, ອົບຮົມຄູຂັ້ນແຂວງໃນການນໍາໃຊ້ຄູ່ມື ແລະ ປື້ມແບບຮຽນໃໝ່ໃນແຕ່ລະດັບການສຶກສາຮ່ວມກັບຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍເທື່ອຄັ້ງ, ໄດ້ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ສິນລະປະນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາພາຍ
ໃນແຂວງ ແລະ ພາກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ 
ໄດ້ສຸມທຶນຮອນຈາກການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການສາກົນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາດ້ານພຶ້ນ
ຖານສາທາລະນະສຸກ (ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ), ລົງຊຸກຍູ້ ແນະນຳການບໍລິການແບບເຊື່ອມສານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, 
ແມ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງ ແລະ ລົງສູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ, ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບສະຖານທີ່ບໍລິການ (ໂຮງໝໍເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສຸກສາລາ) ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, 
ສາມາດບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວຄົນເຈັບໄດ້ກັບທີ່, ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ 
ອາສາສະໝັກໃນເມືອງ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍ ແລະ ນໍ້າສະອາດ
ເພື່ອຄວາມປອດໄພທາງສຸຂະພາບ, ເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ກະກຽມໂຕ້ຕອບກັບພະຍາດລະບາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ
ຕາມລະດູການ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດ. 

v ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ໄດ້ສຸມທຶນໃສ່ການຟື້ນຟູ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສະ
ໜອງນໍ້າຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການຜະລິດເພື ່ອຄໍ ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 
ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ຫ້ວຍບັງລຽງ,ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ບ້ານ ວາປີໃຕ້ (ທຶນ ADB); 
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານເຊນໍ້ານ້ອຍ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານຫ້ວຍກະເພົາ ບ້ານກະປື, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ຊົນລະປະທານເຊປຽນ 2  ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື. ນອກຈາກນັ ້ນ, ຍັງມີການພັດທະນາເສັ ້ນທາງ
ຄົມມະນາຄົມ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຍົກລະດັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ
ປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ໃຫ້ສາມາດ ເຂົ້າເຖິງ ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ, ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເປັນຕົ້ນ 
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເບຕົງເຊໂດນ 3, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະຫຍາຍທາງເບຕົງ 9 ເໜືອ ຫາ 9 ໃຕ້, ໂຄງການກໍ່ສ້າງດ່ານ
ສາກົນວັງເຕົ່າ ເມືອງໂພນທອງ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ), ໂຄງການເສັ້ນທາງລຽບຊາຍແດນເບື້ອງຕາເວັນອອກ ຊາຍແດນ
ສະຫວັນນະເຂດ-ສາລະວັນ-ເຊກອງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດິນແດງປະສົມ ແຕ່ ບ້ານປະໂສມ ຫາ ບ້ານທົ່ງສະ ເມືອງຕະ
ໂອ້ຍ ຄວາມຍາວ 30 ກິໂລແມັດ; ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນເສັ້ນທາງເລກທີ 26905 (S3 ຫລັກໝາຍ) ແຕ່
ແຍກທາງ 15 (ດ່ານລະໄລ) ຫາ ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ຍາວ 22,55 ກມ,ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ 16B (ເຊກອງ-ດາກຈຶງ) ຄວາມຍາວ 94,6 ກມ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າເຊກອງ; ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງຕະຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານເຊກອງ ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດຊາຍແດນລາວ-ກຳປູເຈຍ. 

 

3.1.4. ພັດທະນາກຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ 
– ອັດຕາສ່ວນໂຄງປະກອບກໍາລັງແຮງງານ: ຂົງເຂດກະສິກໍາຫຼຸດລົງຈາກ 64,5% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 64,3% ໃນປີ 

2018, ຂົງເຂດອຸດສະຫະກໍາ ເພີ່ມຈາກ 11,8% ໃນປີ 2017 ເປັນ 11,9% ໃນປີ 2018 ແລະ ຂົງເຂດການ
ບໍລິການຢູ່ໃນລະດັບ  23,7 ໃນປີ 2018 (ເທົ່າປີ 2017).  

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 105.551 ຄົນ, ຍິງ 45.698  ຄົນ ເທົ່າກັບ 
80,2% (ແຜນການ!131#600 ຄົນ), ໃນນີ້: ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ 32.820 ຄົນ, ຍິງ 11.812 ຄົນ, ອຸດສະຫະ
ກຳ 27.649 ຄົນ, ຍິງ 6.897 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ 45.082 ຄົນ, ຍິງ 26.989 ຄົນ.   

– ການສະໜອງແຮງງານເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດຈໍານວນ 144.069 ຄົນ, ຍິງ 
72.784 ຄົນ, ເກີນແຜນ 0,6% (ແຜນການ 143.230 ຄົນ). ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກໍາ 21.900 ຄົນ, ຍິງ 6.705 
ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 28.960 ຄົນ, ຍິງ 8.668 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ 93.209 ຄົນ, ຍິງ 43.178 ຄົນ, ໃນນີ້: ❶ຈັດຫາ
ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແຮງງານພາຍໃນຈໍານວນ 15.025 ຄົນ, ຍິງ 5.062 ຄົນ, ກວມ 10,4% ຂອງແຮງງານລາວ
ໄປຕ່າງປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກໍາ 4.981 ຄົນ, ຍິງ 1.495 ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 5.878 ຄົນ, ຍິງ 776 ຄົນ 
ແລະ ບໍລິການ 4.166 ຄົນ, ຍິງ 1.434 ຄົນ ແລະ ❷ຈັດຫາວຽກສົ່ງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານສູນ
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ບລໍກິານຈດັຫາງານ ແລະ ບນັດາບລໍສິດັບລໍກິານຈດັຫາງານທງັໝດົ 129.044 ຄົນ, ຍິງ 67.722 ຄົນ, ກວມ 89,6% 
ຂອງແຮງງານລາວໄປຕ່າງປະເທດ. ໃນນີ້, ຂະແໜງກະສິກໍາ 16.919 ຄົນ, ຍິງ 5.210 ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 23.082 
ຄົນ, ຍິງ 7.892 ຄົນ ແລະ ບລໍກິານ 89.043 ຄົນ, ຍິງ 41.744 ຄົນ. 

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການທົດສອບສີມືແຮງງານຂອງລາວ ຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດໄດ້ທັງໝົດ 
1.897 ຄົນ, ຍິງ 450 ຄົນ ເທົ່າກັບ 75,9% (ແຜນການ 2.500 ຄົນ); ໃນນີ້: ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ 927 ຄົນ, ຍິງ 
27 ຄົນ, ຂະແໜງບໍລິການ 661 ຄົນ, ຍິງ 411 ຄົນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 
III ໃນ 7 ສາຂາອາຊີບ ຄື: ❶ສາຂາຊ່າງໄມ້ເຄື່ອງເຮືອນ, ❷ສາຂາຊ່າງຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ, ❸ສາຂາຊ່າງກໍ່, ❹
ສາຂາຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ, ❺ສາຂາຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ, ❻ສາຂາຊ່າງເຕັກໂນໂລຊີອອກແບບກຣາຟິກ, 
❼ສາຂາຊ່າງຈອດໂລຫະ; ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 66 ຄົນ (ຍິງ 14 ຄົນ) ມາຈາກ 17 ແຂວງໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໃນນີ້, ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ນັກແຂ່ງຂັນທີມຊາດລາວຈຳນວນ 14 ຄົນ ໃນຈຳນວນ 7 
ສາຂາອາຊີບ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນຄັ້ງທີ 12 ທີ່ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງສາມາດຍາດໄດ້ 5 ຫຼຽນ
ກາສີມືດີເລີດ (ຊ່າງປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ 1 ຫຼຽນ, ຊ່າງເຕັກໂນໂລຢີອອກແບບກຣາຟິກ 1 ຫຼຽນ, ຊ່າງກໍ່ 1 ຫຼຽນ, ຊ່າງ
ຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ 1 ຫຼຽນ ແລະ ຊ່າງຈອດໂລຫະ 1 ຫຼຽນ). 

– ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້ມາດຕະຖານແຮງງານແຫ່ງຊາດ ປະຕິບັດໄດ້ 3 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 7,9% (ແຜນການ 38 
ແຫ່ງ),  ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານແຕ່ 50 ຄົນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ມີສັນຍາແຮງງານ ໄດ້ 75 ແຫ່ງ ເທົ່າກັບ 
42,9% (ແຜນການ 175 ແຫ່ງ)  ແລະ  ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ມີກົດລະບຽບນຳໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນ ໄດ້ 301 
ແຫ່ງ ເກີນແຜນ 72% (ແຜນການ 175 ແຫ່ງ). 

– ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 
845 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ 106 ກໍລະນີ, ໃນນັ້ນ ສາມາດໄກ່ເກ່ຍໄດ້
ແລ້ວ 52 ກໍລະນີ ເທົ່າກັບ 70,2% ຂອງແຜນການປີ ໂດຍໄດ້ນໍາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນເງ ິນທັງ
ໝົດ 6.326,8 ລ້ານກີບ. ສ່ວນອີກ 13 ກໍລະນີແມ່ນສົ່ງໃຫ້ສານເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ. 

– ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະຫຍາຍຕາໜ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ 18 ແຂວງ ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຕໍາແໜ່ງງານ
ວ່າງ, ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ຈະຈົບການສຶກສາ ແລະ ສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທີ່ວ່າງງານລົງໃນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ຕະຫຼາດແຮງງານ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນການສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງ
ງານໂດຍໄດ້ສ້າງເວັບໄຊລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ (www.lmi.molsw.gov.la) ເຊິ່ງຢູ່ໃນໄລຍະ
ການທົດລອງນຳໃຊ້. ຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານລາວທີ່ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງໝົດ 1.717 ຄົນ, ຍິງ 643 ຄົນ
, ໃນນີ້: ຂະແໜງກະສິກໍາ 405 ຄົນ, ຍິງ 267 ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 913 ຄົນ, ຍິງ 197 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ 453 ຄົນ, 
ຍິງ 170 ຄົນ, ຂຶ້ນທະບຽນຕໍາແໜ່ງງານຫວ່າງຈາກຫົວໜ່ວແຮງງານຈໍານວນ 1.992 ຄົນ, ຍິງ 344 ຄົນ, ໃນນີ້ 
ຂະແໜງກະສິກໍາ 345 ຄົນ, ຍິງ 76 ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 1.181 ຍິງ 118 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ  466 ຄົນ, ຍິງ 150 
ຄົນ. 

– ລົງກວດກາແຮງງານຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 2.085 ຄັ້ງມີ  3.145 ຫົວໜ່
ວຍແຮງງານ, ເທົ່າກັບ 80,8% ຂອງແຜນການປີ, ລວມມີແຮງງານຈໍານວນທັງໝົດ 86.690  ຄົນ, ຍິງ 36.115 ຄົນ, ໃນ
ນີ້ ແຮງງານລາວ 62.880 ຄົນ, ຍິງ 31.504 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 22.634  ຄົນ, ຍິງ 3.700 ຄົນ, ໃນ
ນີ້, ຂະແໜງກະສິກໍາ 246 ຄົນ, ອຸດສາຫະກໍາ 560 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ 1.217 ຄົນ, ມີກົດລະບຽບພາຍໃນ 232 ຫົວໜ່
ວຍ ແລະ ມີຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ 23.061 ຄົນ, ມີສັນຍາແຮງງານ 34.164 ຄົນ; ໃນນັ້ນ: ຍັງບໍ່ທັນພົບ
ເຫັນການນໍາໃຊ້ແຮງານເດັກ ແລະ ບາງຫວົໜວ່ຍແຮງງານຍງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄາ່ແຮງງານຂັນ້ຕໍາ່ບໍໄ່ດເ້ທົາ່ທີຄ່ວນ. 

 

3.1.5. ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊຳນານງານ 
– ການກໍ່ສ້າງກຳລັງແຮງງານ ແລະ ສີມືແຮງງານ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້

ປະກອບການທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍ່ຕາມ. ແຕ່ກໍ່ເຫັນວ່າຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ
ເພີມ່ຂືນ້ມຈີຳນວນທງັໝດົ 18.355 ຄົນ, ຍິງ 7.579 ຄົນ,  ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີມ່ຂຶນ້ 18,5%. 
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– ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນະນໍາວິຊາຊີບກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ນັກຮຽນ ແລະ ອໍານາດການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆ; ໃນຂະນະດຽວກັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ກໄໍດສ້ະໜອງເບຍ້ລຽ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍອືນ່ໆໃຫແ້ກນ່ກັຮຽນ ໂດຍສະເພາະຜູທ້ີມ່າຈາກເຂດຫາ່ງໄກສອກຫຼກີ. 

– ປັບປຸງຫຼັກສູດຄູອາຊີວະສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃນ 3 ສາຂາວິຊາ: ເຕັກໂນໂລຊີໄຟຟ້າ, ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ, 
ວິສະວະກຳໂຍທາ ແລະ ສ້າງຮ່າງຄູ່ມືຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານອາຊີວະສຶກສາ;  ພ້ອມດຽວກັນ
ນີ້, ກໍໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດ ສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຫຼັກສູດສາຂາອາຊີບຈັກກົນໂຮງງານ; ຫຼັກສູດວິຊາ
ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກຂະໜາດນ້ອຍ, ຊ່າງກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ; ສາຂາອາຊີບການກວດກາຄຸນ
ນະພາບຜະລິດຕະພັນຕັດຫຍິບ, ວິຊາຊ່າງໄຟຟ້າຄວບຄຸມ, ເຕັກໂນໂລຊີອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການໂຮງແຮມ, ການ
ປຸງແຕ່ງອາຫານ-ການບລໍກິານເຄືອ່ງດືມ່ ແລະ ການບລໍກິານ ການເດີນທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອືນ່ໆ. 

– ພັດທະນາເວບໄຊ www.tvet-laos.org, TVET Application ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນລະບົບ Android ແລະ IOS 
ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນອາຊີວະສຶກສາ. ມອບໂອນ
ວິທະຍາເຂດຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກຫຼວງພະບາງ ສາຂາເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ແກ່ພະແນກສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສະເໜີສ້າງຕັ້ງເປັນ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ. 

3.1.6. ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື -ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ 
1) ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ-ຫຼາຍຝ່າຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະສັນຍາ ແລະ ສ້າງປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ຂອບການຮ່ວມມືກັບ
ອົງການການຄ້າໂລກ:  

– ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າ
ດ້ານສິນຄ້າຂອງອາຊຽນ (CCA 27) ຄັ້ງທີ 27 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບທວນຜົນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆພາຍໃຕ້ສັນຍາ ATIGA. 

– ອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 9 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ເລກທີ 0905/ອຄ.ກນຄຕ, ລົງວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2018. 

– ສ້າງບົດຄົ້ນຄວ້າການເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊື້-ຂາຍສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods ຫຼື CISG)!ແລະ ບົດຄົ ້ນຄວ້າການເຂົ ້າເປັນພາຄີຂອງ
ສນັຍາວາ່ດວ້ຍເຕກັໂນໂລຊຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານ (Information Technology Agreement ຫຼ ືITA). 

– ສໍາເລັດການກໍານົດມາດຕະການທີ່ນອນໃນໝວດ B!ແລະ ໝວດ C!ຂອງ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ, ພ້ອມທັງ ກໍານົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ
ໝວດ B ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ໝວດ C)  ເພື່ອແຈ້ງສົ່ງ
ໃຫອ້ງົການການຄາ້ໂລກ.  

– ສໍາເລດັການໃຫສ້ັດຕະຍາບນັແກ່ສັນຍາລງົທນຶອາຊຽນ-ອິນເດຍ. 
– ຮັບຮອງເອົາບົດແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະອາຊຽນດ້ານມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີຕໍ່ສິນຄ້າ ແລະ ຮັບຮອງ

ເອົາປຶ້ມດັດສະນີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ SMES ຂອງອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ບົດແນະນໍາເອກະພາບອາຊຽນວ່າ
ດ້ວຍແບບອຸດສາຫະກໍາ. 

 

2) ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ  (ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າ) 
Ø ດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ: ການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດການຄ້າ 

ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານລາວ ກັບ ລັດຖະບານປະເທດອື່ນໆ ໃນຂອບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນມີບົດບາດສໍາ
ຄັນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງ ແລະ ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ
ຮ່ວມກັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານການພັດທະນາກັບປະເທດອື່ນ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 1 
ປີຜ່ານມາແມ່ນມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ: ສໍາເລັດການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມແຜນການຮ່ວມມື 
ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ຄັ້ງທີ 7 ເພື່ອທົບທວນການ



25 
 

ຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ມູນຄ່າການຄ້າຂອງສອງ
ປະເທດ ບັນລຸໄດ້ 10.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2021; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນກອບອະນຸພາກພື້ນ (ໃນ
ກອບ CLV, CLMV, CLMVT, ACMECS, GMS) ແລະ ຂອບອະນຸພາກພື້ນບວກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈຸດ 
ປະສົງ ເພື່ອລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງການຄ້າຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ; ປະສານງານ ພາຍ
ໃຕ້ຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມົນ; ດໍາເນີນກົນໄກປຶກສາຫາລື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທຸລະກິດໃນຂອບກອງປະຊຸມ
ທຸລະກິດ; ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດການຄ້າ ໃນຂອບຄະນະກໍາມະທິ
ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ;  ສ້າງເງ ື່ອນໄຂຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມື ແລະ 
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານດ້ານການລົງທຶນ. ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສໍາເລັດການເຈ ລະຈາ 
ແລະ ລົງນາມອະນຸສັນຍາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງອາຊຽນ; ຂອບ
ສັນຍາການຄ້າດ້ານບໍລິການອາຊຽນ (AFAS 10); ການຄ້າທາງອາເລັກໂຕນິກຂອງອາຊຽນ. ສ່ວນການເຈລະຈາ
ຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານລະດັບພາກພື້ນ (RCEP) ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 7 ຫົວຂໍ້ ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ; ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; ການຈັດຊື້ຂອງລັດຖະບານ; ລະບຽບການ
ຂັ້ນຕອນການແຈ້ງພາສີ; ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ; ມາດຕະຖານ, 
ລະບຽບການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທາງສະຖາບັນ.        

Ø ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ICT: ການພັດທະນາທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ
ສື່ສານແມ່ນໄດ້ມີການຮ່ວມມືດ້ານຍຸດທະສາດໃນທຸກລະດັບທັງແບບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ພົ້ນ
ເດັ່ນແມ່ນການຮ່ວມມືກັບ ສປ ຈີນ ໃນຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ໃນການພັດທະນາ ໄອຊີທີ 
ແບບຍືນຍົງ ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ;  ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ເພື່ອພັດທະນາການເຊື່ອມ
ຈອດສາຍແກ້ວໃຍສູງຈາກຈີນເຂົ້າປະເທດອາຊຽນ. ປະຈຸບັນສາມາດເຊື່ອມໂຍງດ້ານໄປສະນີກັບບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບໄປສະນີສາກົນທັງໝົດ 192 ປະເທດ ສາມາດຕອບສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ຮັບໃຊ້
ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍໃນການບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທາງໄປສະນີ. ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດກັບສາກົນ ປະຈຸບັນມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສົ່ງຈໍານວນ 11 ຈຸດ ລວມມີປະເທດໄທ, 
ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປ ຈີນ.   

 

3.2. ເປົ້າໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຈາກພາກລັດ 
ແລະ ກຳລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທຸກເຜົ່າຊົນ ແລະ 
ເພດໄວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສົ່ງເສີມການປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງ
ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ມີຄວາມ ໂປ່ງໃສ. 

3.2.1. ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ 
ຕາມທິດ 3 ສ້າງ 
ໂດຍອີງຕາມມະຕິເລກທີ 075/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ຊື່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂໍ້ 5 ກ່ຽວກັບ

ຄາດໝາຍດ້ານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແມ່ນໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນລວມໃສ່
ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຈຳນວນທັງໝົດ 1.486.390 ລ້ານກີບ, ໃນນັ້ນ, ມີທຶນ
ພາຍໃນ 792.400 ລ້ານກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ (ODA) 693.990 ລ້ານກີບ. 

ສໍາລັບທຶນພາຍໃນຈໍານວນ 792.400 ລ້ານກີບ ແບ່ງອອກເປັນ 02 ບ້ວງຄື: (1) ບ້ວງຈັດສັນໂດຍກົງໃສ່ວຽກພັດ 
ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍກົງຈໍານວນ 280.048 ລ້ານກີບ ແລະ (2)ບ້ວງທຶນປິ່ນອ້ອມທີ່
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈັດສັນໃສ່ວຽກພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຈຳນວນ 512.400 
ລ້ານກີບ. 

ສະເພາະບ້ວງຈັດສັນໂດຍກົງໃສ່ວຽກພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໂດຍກົງຈໍານວນ 
280.048 ລ້ານກີບໄດ້ໂດຍສຸມໃສ່ວຽກດັ່ງນີ້: 
- ສຳລັບ 20 ຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງສູນກາງຈຳນວນ 30.279,32 ລ້ານກີບ. 
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- ສຳລັບ 71 ຈຸດສຸມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງທ້ອງຖີ່ນຈຳນວນ 115.362,02 ລ້ານກີບ. 
ໃນນັ້ນ, ຈັດສັນເບື້ອງຕົ້ນ 77.520 ລ້ານກີບ, ຈັດສັນເພີ່ມເຕີມ 37.842 ລ້ານກີບ (ຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ 
11.053,5 ລ້ານກີບ ແລະ ຂະແໜງການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ 26.806,5 ລ້ານກີບ). 

- ສຳລັບ 145 ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກີນຖາວອນຈຳນວນ 123.406,85 ລ້ານກີບ, ໃນນັ້ນ, 
ຈັດສັນເບື້ອງຕົ້ນ 53.460,00 ລ້ານກີບ (ສູນກາງ 15.300,00 ລ້ານກີບ, ທ້ອງຖິ່ນ 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, ນອກຈາກນີ້, ແມ່ນນອນຢູ່ບັນດາຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກຳລັງສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ເພື່ອສັງລວມໃຫ້ລະອຽດ
ຕື່ມ. 

ສຳລັບບ້ວງທຶນພາຍໃນທີ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງຈໍານວນ 213 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 80.676,18 ລ້ານກີບ, ກະຊວງກະສິ 
ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງມີຈຳນວນ 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, ປະຕິບັດ

ໄດ້ 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) ງົບປະມານສົມທົບກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກມີຈຳນວນ 38 ໂຄງການມູນຄ່າ 11.000 ລ້ານກີບ ກໍາລັງສະ   

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

ລ້ານກີບ, ກໍາລັງສະເໜີຂໍຖອນງົບປະມານ. 
ສຳລັບງົບປະມານທີ່ຂະແໜງການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງຈຳນວນ 756 ໂຄງການມູນຄ່າ 199.372,01 ລ້ານກີບ, 

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງມີຈໍານວນ 575 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 115.680,00 
ລ້ານກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 353 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 76.012,69 ເທົ່າກັບ 65,7% ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 
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%. 
– ໃນປີ 2018 ສາມາດລຶບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ 5.179 ຄອບຄົວ, ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ ທັງໝົດ 69.772
ຄອບຄົວ ແລະ ຍັງເຫຼືອ 64.593 ຄອບຄົວ. ລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດ້ 120 ບ້ານ, ໃນຈໍານວນບ້ານທຸກຍາກທັງໝົດ
1.656 ບ້ານ ແລະ ຍັງເຫຼືອ 1.536 ບ້ານ. ລຶບລ້າງເມືອງທຸກຍາກຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັກເມືອງ, ໃນຈໍານວນເມືອງທຸກຍາກ
ທົ່ວປະເທດ 23 ເມືອງ ແລະ ຍັງເຫຼືອ 23 ເມືອງ. ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກ່າຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໄດ້ 56 
ບ້ານ. 

– ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ແລະ ທີ່ມາຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ 1.339 ຄັ້ງ ໃນ 444 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 62% 
ຂອງແຜນການປີ (717 ບ້ານ) ແລະ 287 ໂຮງຮຽນ ເກີນແຜນ 51% ຂອງແຜນການປີ (190 ໂຮງຮຽນ) ເຊິ່ງມີປະ
ຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳນວນ 207.464 ຄົນ; ໄດ້ເກີດມີອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນທົົ່ວປະເທດ ຈໍາ
ນວນ 15 ຄັ້ງ ເຊິ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈໍານວນ 21 ຄົນ. ໃນນີ້, ບາດເຈັບ 19 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ, ທຽບ
ໃສ່ ປີ 2017 ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຫຼຸດລົງ 32%. 
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– ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຈໍານວນ 273 ຄົນ. ໃນນີ້, ຊ່ວຍເຫຼືອປິ່ນປົວການແພດໄດ້ 61 ຄົນ, 
ຟື້ນຟູສຸຂະພາບຈິດໄດ້ 34 ຄົນ, ປະກອບອາຊີບໄດ້ 107 ຄົນ ເທົ່າກັບ 35,6 % ຂອງແຜນການ (300 ຄົນ), 
ປະກອບອົງຄະທຽມ ແລະ ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ ໄດ້ 71 ຄົົນ.  

– ໄດ້ສໍາຫຼວດບໍ່ແມ່ນວິຊາການ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດຫຼັກຖານ ລບຕ ຢູ່ 281 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 30% ຂອງແຜນ ການປີ 
(948 ບ້ານ); ພົບເຫັນຈຸດຫຼັກຖານ 474 ຈຸດ.   

– ໄດ້ສໍາຫຼວດວິຊາການຕາມຈຸດຫຼັກຖານ ລບຕ ໃນເນື້ອທີ່ 23.380 ເຮັກຕາ ສາມາດກໍານົດເປັນພື້ນທີ່ ລບຕ ໄດ້ 
830 ພື້ນທີ່ ຫຼື ເທົ່າກັບ 17.918 ເຮັກຕາ, ພົບເຫັນ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ທັງໝົດ 23.084 ໜ່ວຍ ແລະ ສາມາດກວດກູ້ 
ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ໄດ້ທັງໝົດ 5.689 ເຮັກຕາ ເກີນແຜນ 27% ຂອງແຜນການປີ (4.480 ເຮັກຕາ) ແລະ ທໍາ
ລາຍ ລບຕ ໄດ້ທັງໝົດ 83.907 ໜ່ວຍ. 

– ສາມາດລະດົມທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂ ລບຕ ໄດ້ຈໍານວນ 11,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ 
23.2% ຂອງແຜນການ. ເງ ິນຈໍານວນດັ່ງກ່າວໄດ້ ຜ່ານອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈໍາ
ນວນ 1,6 ລ້ານໂດລາ,  ຜ່ານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຈໍານວນ 3,4 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຜ່ານອົງການປະຕິບັດງານມະນຸດ
ສະທໍາຂອງຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 6,6 ລ້ານໂດລາ. ສຳລັບຕົວເລກເງ ິນຜ່ານບັນດາບໍລິສັດເກັບກູ້ ລບຕ ຂອງລາວ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍັງບໍ່ທັນສັງລວມໄດ້ເທື່ອ. 

 

3.2.2. ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
– ໄດ້ສະໜອງອາຫານເສີມສຳເລັດຮູບໃຫ້ ແມ່ຍິງໄລຍະຖືພາ, ເດັກອາຍຸ <2 ປີ ແລະ ເດັກອາຍຸ 6 ຫາ 23 ເດືອນ ເພື່ອ
ປ້ອງການຂາດສານອາຫານໄລຍະ 1.000 ວັນ ທໍາອິດຂອງຊີວິດ ຢູ່ 3 ແຂວງ: ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ເຊກອງ 
ຢູ່ໃນທຸກເມືອງ ກວມເອົາ 1.110 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 95% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ. 

– 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. 

– ສະໜອງອຸປະກອນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ອາຫານທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳປືກ
ສາຜູ້ປົກຄອງເດັກໃນຈຸດສຸມບູລິມະສິດຂອງແຂວງທີ່ມີການຂາດສານອາຫານສູງຄື: ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ເຊກອງ ປົກ
ຄຸມ 8 ເມືອງ, 53  ສຸກສາລາ, 579 ບາ້ນຈດຸສມຸ ເຊິງ່ມຈີາໍນວນເດກັນອ້ຍລຸມ່ 5 ປີ ທງັໝດົ 49.057 ຄົນ, ໃນນີ້: ເຂົາ້
ມາກວດຕົວຈິງ 35.992 ຄົນ; ໃນນີ້: ພົບເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານ 21.463 ຄົນ, ເດັກໄດ້ຮັບສານອາຫານເພີ່ມ 
5.270 ຄົນ. 

– ສຳເລັດການວິໄຈຜົນສຳຫຼວດ LSISII ເຫັນວ່າຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການມີຄວາມຄືບໜ້າສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ
ໃນແຜນ 2018 ເປັນຕົ້ນ: ອັດຕານໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານປະຕິບັດໄດ້ 21% (ແຜນການ 21%) ແລະ ອັດຕາ
ລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານປະຕິບັດໄດ້ 33% (ແຜນການ 33,2%). ໃນນັ້ນ, ເຫັນວ່າຫຼາຍແຂວງສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍແຕ່ຫຼາຍແຂວງຍັງຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນປີ 2018 ໂດຍສະເພາະແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, 
ຫຼວງພະບາງ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ. 

3.2.3 ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ 
– ໂດຍລວມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ   

5 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 74,4% ເປັນ 77,1%, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ມີ 126 ເມືອງ ທີ່ມີອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ສູງ
ກວ່າ 60%. ເຊິ່ງສະແດງອອກບາງກິດຈະກຳດັ່ງນີ້: ໄດ້ສ້າງກຸ່ມພັດທະນາເດັກໃນຊຸມຊົນສຳລັບເດັກໃນເກນອາຍຸ3-4 
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ປີ, ດຳເນີນການສອນຄວບອາຍຸເດັກ 3-5 ປີ ແລະ ດໍາເນີນກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃນໄລຍະພັກແລ້ງ 
10 ອາທິດ. ໄດ້ຂະຫຍາຍຫ້ອງລ້ຽງເດັກໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆເຊິ່ງປະຈຸບັນມີໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ 885 
ແຫ່ງ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 79 ແຫ່ງ; ນອກນັ້ນ, ກໍຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນມູນລະ
ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ.  

– ການພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມໂດຍສະເພາະການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາລວມທັງປະສິດທິພາບພາຍໃນ ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 0,1% ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການລອດເຫຼືອຮອດ  ປ.
5 ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,1% ເທົ່ານັ້ນ.  

– ໄດ້ສະໜອງປຶ້ມແບບຮຽນ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນ
ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອທົດແທນປຶ້ມທີ່ສູນຫາຍ ແລະ ເປ່ເພ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສະໜອງເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາ 
ສາດໃນ 3 ວິຊາຄື: ຟິຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະສາດ ໃຫ້ໂຮງຮຽນຈໍານວນໜຶ່ງ. ໄດ້ສະໜອງເງ ິນອຸດໜູນການ
ສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນຈໍານວນ 1.495 ທຶນ ພາຍໃຕ້
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ 1.000 ທຶນ ໂດຍງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ.  

– ສຳເລັດການປະກາດເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງຈໍານວນ 25 ເມືອງ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ໃນທົວ່ປະເທດ 
ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີປະກາດເປັນເມືອງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ ສຳເລັດແລ້ວ 122 ເມືອງ. ດຳເນີນການບຳລຸງຍົກ
ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ກັບພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ທັງໝົດຈໍາ
ນວນ 4.600 ຄົນ (ມ.5 ຈາໍນວນ 1.175 ຄົນ; ມ.6 ຈາໍນວນ 1.350 ຄົນ; ມ.7 ຈາໍນວນ 2.075 ຄົນ); 

– ສຳລັບວຽກງານການກໍ່ສ້າງຄູແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການຮັບນັກຮຽນຄູ ແຕ່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຄັດ
ເລືອກນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຄຸນນະພາບການສິດສອນ ໂດຍການປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູອະນຸບານ ແລະ ຫຼັກສູດສ້າງ
ຄູປະຖົມທຸກລະດັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສູດປະຖົມສຶກສາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງສອນ
ດ້ານທິດສະດີເພີ່ມພາກປະຕິບັດໃຫ້ຫຼາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນວິຊາຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍເວລາເຝິກຫັດວິຊາຊີບຄຈູາກ 10!ອາທິດ
ເປັນ 12!ອາທິດ. ປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູພະລະສຶກສາລະດັບຊັ້ນສູງ (ລະບົບ 12+2) ແລະ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີຕໍ່ເນື່ອງພັກ
ສິ້ນປີຮຽນມາເປັນລະບົບປົກກະຕິ; ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກ ຮຽນເກັ່ງ 
ແລະ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນຊັດສ່ວນ 20% ຂອງແຜນຮັບນັກສຶກສາທັງໝົດ ແລະ ອີກ 80% ແມ່ນຜ່ານການສອບເສັງ
ຄັດເລືອກ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ເຊິ່ງມີນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໃໝ່ທັງໝົດ 11.674 ຄົນ ຢູ່ໃນ 4 ມະ ຫາ
ວິທະຍາໄລ ແລະ ມີຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ 36.447 ຄົນ. ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມ
ກັນ ຍັງໄດ້ມີການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ, ການປະກັນຄຸນນະພາບ 
ແລະ ພດັທະນານຕິກິຳຈາໍນວນໜ່ຶງ.  

– ໄດ້ລົງປະເມີນວິທະຍາໄລຂອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ທີ່ສະເໜີຍົກຂຶ້ນເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຈໍານວນ 07 
ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລທີ່ຜ່ານມາດຖານຍົກຂຶ້ນເປັນສະຖາບັນ ມີ 02 ແຫ່ງ ຄື: ວິທະຍາໄລຣັຕະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ 
ແລະ ວິທະຍາໄລແສງສະຫວັນບໍລິຫານທຸລະກິດ ໃຫ້ເປັນສະຖາບັນທົດລອງ ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ 
ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຍວິຊາທີ່ສະເໜີມາໃນໄລຍະ 2 ປີ, ແລ້ວໃຫ້ດຳເນີນການປະເມີນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຄຸນ
ນະພາບຕາມມາດຕະຖານຂອງການສຶກສາຊັ້ນສູງແຫ່ງຊາດ, ລາຍງານຕໍ່ສະພາການສຶກສາຊັ້ນສູງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ. ນໍາໃຊ້ ICT ໂດຍນຳໃຊ້ຊ໋ອບແວ Moodle Based E-learning ເຂົ້າໃນ
ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາຢູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ
ຕາ່ງໆ. 

– ວຽກງານກິລາກາຍຍະກຳແມ່ນສ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ
ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ ຂອງສາກົນ ມີມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 244.965 ຄົນ, ຍິງ: 122.017 ຄົນ. ເຂົ້າຮ່ວມ
ການແຂ່ງຂັນ ກລິາວາ່ວພືນ້ເມອືງນາໆຊາດ ຄັງ້ທີ 31 ທີ ່ປະເທດໄທ ສາມາດຍາດໄດ້ອັນດັບ 01 ຂອງກຸມ່ທີ ່05 ມ ີ35 
ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ; ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາຍົກນ້ຳໜັກ ຄົນພິການ (ຊາຍ) ຊິງແຊ້ມໂລກ ປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ ເມືອງ 
ຄິຕະຄິວຊ,ູ ແຂວງ ຟູກູໂອກະ ປະເທດຍີປຸ່ນ່ ຍາດໄດ້ອັນດັບທີ 04 ຂອງໂລກ. ຈັດການແຂ່ງຂັນສີລະປະ-ວັນນະຄະດ,ີ ສີ
ລະປະກຳ 9 ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ
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ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 24 ປີ ແລະ ເພື່ອກຽມພ້ອມຄົ້ນຄວ້າສ້າງໂຄງການ ເພື່ອນໍາສະເໜີຈັດການແຂ່ງຂັນສີລະປະ
ທົວ່ປະເທດຄກືນັກບັກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົທົວ່ປະເທດ. 

3.2.4 ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ  ແລະ  ມີຄຸນນະພາບ 
– ປະຈຸບັນມີໂຮງໝໍສູນກາງ 5 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍແຂວງ 17 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ 135 ແຫ່ງ (ໃນນີ້້ເປັນປະເພດ ກ 29 

ແຫ່ງ) ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 1.065 ແຫ່ງ; ໃນນີ້:ໂຮງໝໍທີ່ຄົບມາດຕະຖານໂຮງໝໍນ້ອຍ ຈໍານວນ 92 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ 
ທີ່ມີຊຸດບໍລິການເຊື່ອມສານພື້ນຖານໃນການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການ
ຊ່ວຍອອກລູກທໍາມະດາໄດ້ ຈໍານວນ 864 ແຫ່ງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍອອກລູກທໍາມະດາໄດ້ຈໍານວນ 154 ແຫ່ງ.  

– ບັນດາຕາໜ່າງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ນັບແຕ່ສູນ
ກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຳນວນບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ ມາຮອດປະຈຸບັນທັງໝົດ 6.360 
ບ້ານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 314!ບ້ານ ທຽບໃສ່ ປີ!2017!ມີ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2018 ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ບັນລຸ 0,8% ຫຼື 
ເທົ່າກັບ!63!ບ້ານ, ສາເຫດຍ້ອນບັນດາບ້ານບໍ່ທັນບັນລຸນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດພູດອຍ 
ແລະ ເປັນບ້ານທຸກຍາກລວມທັງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສູງຕໍ່ກັບວຽກສາທາລະນະສຸກ, ອົງການ
ປົກຄອງບ້ານຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຕິດຕາມກວດກາຊຸກຍູ້ ແລະ 
ປະເມີນຜົນຈາກທີມງານສຸກສາລາ/ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຍັງບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ. 

– ລົງກວດຕິດຕາມກວດກາ ຕະຫຼາດ, ມິນິມາກເກັດ, ໂຮງງານຜະລິດອາຫານ, ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມ,ໂຮງງານຜະລິດນຳ
ກ້ອນ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຢູ່ 05 ແຂວງຄື: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ຈຳປາສັກ, ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ພົບ
ໂຮງງານຜະລດິນຳ້ດືມ່ບໍຂ່ຶນ້ທະບຽນ 08!ແຫງ່, ທະບຽນໝດົອາຍ ຸ01ແຫງ່, ຜນົການວດັແທກຄາ່ pH ຈາໍນວນໜ່ຶງແມ່ນ
ບໍ ່ຜ່ານ, ສະຖານທີ່ຜະລິດບໍ ່ເປັນວົງປິດ, ຢູ່ຕິດແຄມທາງໃຫຍ່, ບໍ່ແຍກຈາກອາຄານທີ່ຢູ ່ອາໄສ (ຕິດກັບຫ້ອງປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ), ມີສັດລ້ຽງໃນບໍລິເວນໂຮງງານ; ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳກ້ອນ ຈຳນວນ 10! ແຫ່ງ ພົບເຫັນມີການບັນຈຸນໍ້າ
ກ້ອນກັບພື້ນ, ສະຖານທີ່ຜະລິດບໍ່ເປັນວົງປິດ, ແຊ່ອາຫານໃນຖັງນໍ້າກ້ອນ, ນໍ້າທີ່ເອົາມາຜະລິດນໍ້າກ້ອນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜ່ານ
ການຂ້າເຊື້ອດ້ວຍແສງ UV ຫຼື Ozone, ພະນັກງານບໍ່ສວມໃສ່ຊຸດກັນເປື້ອນເວລາບັນຈຸນໍ້າກ້ອນ, ເຄື່ອງຈັກເປິເປື້ອນ 
ແລະ ຂາດການອະນາໄມບໍສ່ະໝໍາ່ສະເໝ.ີ 

– ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກວດກາຂົງເຂດຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ ມີຈໍານວນຢາທີ່ກວດທັງໝົດ 9.878 ລາຍການ ພົບຢາທີ່ບໍ່ຂື້ນ
ທະບຽນ ຈຳນວນ 2.359 ລາຍການ, ພົບຢາຕ້ອງຫ້າມ 15 ລາຍການ, ຢາປອມ!9 ລາຍການ ແລະ  ຢາໝົດອາຍຸ 26 
ລາຍການ. 

– ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກວດກາຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ພົບຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ມີສະຫຼາກ ຈໍານວນ 27 ລາຍການ, ຜະລິດ ຕະພັນທີ່ມີສ່ວນ
ປະສົມສານຕ້ອງຫ້າມ &Mercury (Hg), Hydroquinone, Tiroque Acide), ຈໍານວນ 82 ລາຍການ, ຜະລິດຕະພັນ
ໝົດອາຍຸນຳໃຊ້ ຈຳນວນ 61 ລາຍການ, ຜະລິດຕະພັນຮຽນແບບ Mistine ຈຳນວນ 14 ລາຍການ, ລວມຜະລິດຕະພັນ
ທງັໝດົ ທີຕ່ອ້ງອາຍດັມາໄວທ້ີອ່າຫານ ແລະ ຢາແຂວງ ມທີງັໝດົ: 184 ລາຍການ. 

– ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແຕ່ມີການເຈັບເປັນ ທີ່
ພົ້ນເດັ່ນໃນບາງທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ, ອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ, ໄຂ້ທໍລະພິດ, ເບື່ອ
ອາຫານ ແລະ ຂາດວິຕາມິນ ເບ 1 ໃນຊຸມຊົນ, ສໍາລັບໄຂ້ຍຸງລາຍ ມີລາຍງານທັງໝົດ 6.324 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນ ເສຍຊີວິດ 
19 ກໍລະນີ , ແຂວງທີ່ມີລາຍງານກໍລະນີຫຼາຍແມ່ນ ອັດຕະປື, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊ
ກອງ, ສາລະວັນ, ຄໍາມ່ວນ, ແຂວງວຽງຈນັ, ໄຊຍະບລູ ີແລະ  ບລໍຄິາໍໄຊ. 

– ນະໂຍບາຍເກີດລູກ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໄດ້ໂອນໃຫ້ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ເຊື່ອມ
ເຂົ້າກັບ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 9 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຊື່ອມ
ເຂົາ້ກບັ ກອງທນຶປະກນັສຂຸະພາບແຫງ່ຊາດ. 

– ອັດຕາປົກຄຸມຂອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ ໃນ 17 ແຂວງ ແລະ 139 ເມືອງ  ກວມເອົາປະຊາກອນທັງໝົດໄດ້ 
4.996.070 ຄົນ ເທົ່າກັບ 74% ຂອງປະຊາກອນທົ່ວປະເທດ(ແຜນການ 75%$ ແລະ ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງລະບົບ
ປະກັນສຸຂະພາບໂດຍລວມ (ລວມທຸກລະບົບ) ມີເຖິງ 94% ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ມີຜູ້ປະກັນຕົນຂອງປະກັນສຸຂະພາບ
ພາກລັດ ຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທັງຝ່າຍປົກຄອງ, ຝ່າຍປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີ 
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1.042.862 ຄົນ, ປະມານ 15,4% ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຜູ້ປະກັນຕົນຂອງປະກັນສຸຂະພາບພາກວິສະຫະກິດ ມີ 
175.554 ຄົນ, ປະມານ 2,6% ຂອງປະຊາກອນ. 
 

  ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ ດັ່ງນີ້: 

ລ/ດ ຕົວຊີ້ວັດ ປີ 2018 ຕີລາຄາລວມ 
ແຜນການ ປະຕິບັດ 

1 ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (%) 21,0 21,1 ຍັງຕ້ອງສູ້ຊົນ 
2 ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (%) 33,2 33,0 ສາມາດບັນລຸ 
3 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ລຸ່ມ 1 ປີ (ຕໍ່ 1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ) 38,0 40,0 ຍັງຕ້ອງສູ້ຊົນ 
4 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ລຸ່ມ 5 ປີ (ຕໍ່1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ) 51,0 46,0 ສາມາດບັນລຸ 
5 ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍ່100.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ) 175,0 206,0 ຍັງຕ້ອງສູ້ຊົນ 
6 ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ (%) 74,0 64,4 ຍັງຕ້ອງສູ້ຊົນ 
7 ອັດຕາການໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດ Penta3 (%) 90,0 85,0 ຍັງຕ້ອງສູ້ຊົນ 
8 ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ (%) 88,0 83,9 ຍັງຕ້ອງສູ້ຊົນ 
9 ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ (%) 73,0 73,8 ຍັງຕ້ອງສູ້ຊົນ 
10 ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ (%) 75,0 75,0 ສາມາດບັນລຸ 

 
– ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງເຫັນໄດ້ວ່າ ມີ 5 ຕົວຊີ້້ວັດ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ 

❶ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ຂອງອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊໍ່າເຮື້ອ <5 ປີ ລະຫວ່າງຢູ່ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 54%, 
ເຊກອງ 49,9%, ຊຽງຂວາງ 46,3%, ໄຊສົມບູນ 44%, ສາລະວັນ 42,9%, ອຸດົມໄຊ 42,7%, ຫຼວງພະບາງ 
41,3% ແລະ ຫົວພັນ 40,7%; ນອກຈາກນັ້ນ ❷ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ; 
ຄອບຄົວ ທີ່ມີຖານະ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ເຖິງ 3-4 ເທົ່າ ສະແດງອອກເຖິງ ການດູແລເດັກເກີດ ໃໝ່ຍັງບໍ່ທັນ
ດີ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຕາຍຂອງເດັກໃນ 28 ມື້ທໍາອິດ,  ❸ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ເມື່ອເບິ່ງຈາກ
ຕາລາງເຫັນວ່າບໍໍ່ບັນລຸ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ ປີ 2017 ແມ່ນຫຼຸດລົງ ຈາກ 151 ມາເປັນ 92 ຄົນ ການຫຼຸດລົງດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ
ຖືໄດ້ວ່າສາມາດບັນລຸໄດ້.  

ສຳລັບ 5 ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ຍັງບໍ່ບັນລຸ ສາເຫດ ຍ້ອນ ❶ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ຄວາມຮັບຮູ້, 
ແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດ, ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ ຜູ້ປົກຄອງເດັກ ຕໍ່ການດູແລ ແລະ ການລ້ຽງດູ
ລູກ ຍັງບໍ່ສູງເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຂາດສານອາຫານ ຫຼື ທາດບໍາລຸງ, ຂາດການອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ ກໍຄື
ການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດ ສາເຫດດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າ
ໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ລຸ່ມ 5 ປີ ບໍ່ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ, ❷ການບໍລິການ
ສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະເດັກ ຍັງບໍ່ທັນດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມສາມາດ, ລະດັບດັບວິຊາການ, ຈັນຍາບັນ ຂອງແພດ-
ພະຍາບານ ໃນການແກ້ໄຂຊ່ວຍເກີດ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກປະຊາຊົນ, ພະຍາບານ
ພະດຸງຄັນ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຄື່ອງມືກວດແມ່ຖືພາຍັງປະຖົມປະຖານ, ເຄື່ອງມືຊ່ວຍເກີດ 
ຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ສະຖານທີ່ບໍລິການ ບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບການເກີດ (ເຮືອນໄມ້, ຝາໄມ້ເຮ້ຍ ເກົ່າແກ່ເປ່ເພ); ພູມສັນຖານ-
ທີ່ຕັ້ງບ້ານຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ເສັ້ນທາງລໍາບາກ; ການເຊື່ອຖື ຮີດຄອງປະເພນີ ຄວາມຊິນເຄີຍໃນການເກີດລູກ ທີ່ບໍ່ປອດ
ໄພ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຢ້ານຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍ ສາເຫດດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃຫ້ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ ບໍ່
ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ. ❸ອັດຕາການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ເຫັນວ່າ ມີ 7 ແຂວງສາມາດບັນລຸໄດ້ 90% ຂຶ້ນໄປ 
(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ຈໍາປາສັກ), 10 ແຂວງ
ບັນລຸ 85% ຂຶ້ນໄປ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, 
ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື) ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ບັນລຸພຽງ 70%. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດແມ່ນ
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ອັດຕາການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ ໃນທົ່ວປະເທດທີ່ເຫັນວ່າຍັງຕໍ່າຫຼາຍ &MCV1 ໄດ້ 78,3% ແລະ 
MCV2 ໄດ້ 65,6%$ ເຊິ່ງມີພຽງແຕ່ 3 ແຂວງ ທີ່ປະຕິບັດໄດ້ເກີນ 95% (ແຂວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ອຸດົມ
ໄຊ) ແລະ ບັນດາແຂວງທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດມີ  ແຂວງໄຊສົມບູນ (12,9%), ຜົ້ງສາລີ (24,4%), ຊຽງຂວາງ (47,5%), ໄຊ
ຍະບຸລີ (49,9%) ເຫດການການດັ່ງກ່າວ ພາໃຫ້ເກີດມິຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໝາກ
ແດງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ສປປ ລາວ ຈະບັນລຸການ ລຶບລ້າງພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ພາຍ
ໃນ ປີ 2022 ເພາະພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ແມ່ນພະຍາດທີ່ມີການຕິດຕໍ່ໄວ ແລະ ຮ້າຍແຮງ, ຖ້າຈະລຶບລ້າງໄດ້ ຕ້ອງ
ມີອັດຕາການໃຫ້ວັກຊີນ ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຮອດ 100% ແລະ ໃນທຸກເຂດ, ທຸກເມືອງ, ຕ້ອງມີລະບົບເຝົ້າລະວັງ 
ທາງດ້ານລະບາດ, ມີທີວິທະຍາ ແລະ ວິເຄາະ ທີ່ດີ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາດັ່ງກ່າວຍັງປະຕິບັດໄດ້ໜ້ອຍ ຍ້ອນການ
ປະກອບສ່ວນ/ເປັນເຈົ້າການ ຂອງ ປະຊາຊົນ ກໍຄືອໍານາດການປົກຄອງ (ບ້ານ), ຈໍານວນແພດ-ພະຍາບານຍັງບໍ່
ພຽງພໍ, ການຂົນຂວາຍປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຍັງບໍ່ທັນດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ການບໍລິການເຄື່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບ, 
ການປະສານງານກັບອໍານາດການປົກຄອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເປົ້າໝາຍບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈໍານວນການ
ລົງເຄື່ອນທີ່ກໍຈໍາກັດບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຮອດ 6 ຄັ້ງ/ປີ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ການຄົມມະນາຄົມຫຍຸ້ງຍາກໃຊ້
ເວລາຍ່າງຫຼາຍຊົ່ວໂມງ-ສອງວັນ, ບາງເຂດຖືກຕັດຂາດໃນລະດູຝົນ. ❹ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ບໍ່ສາມາດ
ບັນລຸໄດ້ ຍ້ອນຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນບໍ່ທັນພຽງພໍ 
ຍັງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອາໃສການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ມູນຄ່າການລົງທຶນໃນ
ວຽກງານນີ້ຄ້ອນຂ້າງສູງແຕ່ງົບປະມານພັດມີຄວາມຈໍາກັດ, ອຸປະກອນ-ເຄື່ອງມືຈັດຫານໍ້າສະອາດ, ເຄື່ອງມືຂຸດເຈາະ
ບາດານ ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານພ້ອມກັນນັ້ນພູມສັນຖານ ແລະ ທີ່ຕັ້ງບາງບ້ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການຊອກຫາແຫຼ່ງນໍໍ້າ. 

 

3.2.5 ການບໍລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
– ສໍາເລັດການລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບເກົ່າ) ໃຫ້ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ 

ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ເປັນໂຮງສີເຂົ້າຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 178 ຄົນ, ຍິງ 34 ຄົນ, ສໍາ
ເລັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຫັກເງ ິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຈ້ງ
ການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ເສຍຊີວິດ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, 
ອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ສອງແຂວງພາກໃຕ້ (ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື) ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງໝົດ 222 ທ່ານ, ຍິງ 59 ທ່ານ; 

– ໄດ້ເກັບກຳສະຖິຕິອຸດໜູນໄລຍະຍາວທົ່ວປະເທດ. ໃນນີ້, ສູນກາງ' ພະນັກງານບໍານານ 305 ທ່ານ, ຍິງ 91 ທ່ານ, 
ພະນັກງານເສຍອົງຄະມີທັງໜົດ 17 ທ່ານ, ອຸດໜູນໝ້າຍ 643 ທ່ານ, ອຸດໜູນລູກກໍາພ້າ 191 ຄົນ ແລະ ຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ: ພະນັກງານບໍານານ 33.441 ທ່ານ ຍິງ 11.086 ທ່ານ, ພະນັກງານເສຍອົງຄະມີທັງໝົດ 11.322 ທ່ານ; 
ອຸດໜູນໝ້າຍ ທ້ອງຖິ່ນ 1.075 ທ່ານ; ອຸດໜູນລູກກໍາພ້າ 2.328 ຄົນ; ພິມບັດບໍານານ 12.205 ບັດ ຍິງ 3.097 
ບັດ, ສູນກາງ 333 ບັດ, ທ້ອງຖິ່ນ 11.872 ບັດ ຍິງ 3.025 ບັດ. 

– ວຽກງານໂຄສະນາປະຊາສຳພັນໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍສະໝັກ
ໃຈໄດ້ 785 ຄັ້ງ ເທົ່າກັບ  96%, ຂຶຶ ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃໝ່ໄດ້ທັງໝົດ 276 ຫົວໜ່ວຍ ເທົ່າກັບ 
79%, ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ປະກັນຕົນທັງພາກລັດ ແລະ ພາກວິສາຫະກິດໃໝ່ໄດ້ທັງໝົດ 32.281 ຄົນ, ໃນນີ້ ຂຶ້ນ
ທະບຽນໃໝ່ພາກລັດໄດ້ 4.457 ຄົນ, ພາກວິສາຫະກິດໄດ້ 25.332 ຄົນ, ເທົ ່າກັບ 65% ຂອງແຜນການ 
&ແຜນການ 39.000 ຄົນ) ແລະ ມີຜູ້ປະກັນຕົນລະບົບສະໝັກໃຈໃໝ່ 2.492 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 83% ຂອງແຜນການປີ 
&ແຜນການ 3.000 ຄົນ),  ສັງລວມແລ້ວອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ 5 ຄົນຂຶ້ນໄປ 
ແລະ ແບບສະໝັກໃຈໄດ້ທັງໝົດ  27.761 ເທົ່າກັບ 66,2% ຂອງແຜນການປີ &ແຜນການ 42.000 ຄົນ) ແລະ 
ອັດຕາການປົກຄຸມປະ ກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບທີ່ປະຕິບັດ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີຜູ້ປະກັນຕົນ 
ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວກວມເອົາ 6.183.773 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 89,4% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ (ສະຖິຕິປີ 2017 
ຈໍານວນ 6.495.013 ຄົນ). 
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– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີປະຕິບັດໄດ້ 3.452 ທ່ານ, ຍິງ 325 ທ່ານ ເທົ່າ
ກັບ 70% ຂອງແຜນປີ &ແຜນການ 4.927 ຄົນ), ໃນນີ້, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ 55.999,7 ລ້ານກີບ, ປະກອບ 
ມີ 5 ເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດ ຈໍານວນ 2.132 ທ່ານ, ຍິງ 165 ທ່ານ ເປັນເງ ິນ 50.573,7 ລ້ານກີບ.   

– ລະດົມການບໍລິຈາກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໃນປີ 2018 ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 24  
ກໍລະກົດ 2018 ຫາ ວັນທີ 18 ທັນວາ !2018!!ລະດົມໄດ້ທັງໝົດ  20.937,2!ລ້ານກີບ, 93.323.417!ບາດ ແລະ 
14.205.088!ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຮັບບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ເຄຶ່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ 
ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. 

– ລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ 50.187 ຖົງ ເກີນແຜນ 0,4% (ແຜນການ 50.000 ຖົງ) ທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,7% ແລະ ໄດ້ເບີກຈ່າຍເລືອດໃຫ້ບັນດາໂຮງໝໍຕ່າງໆ ຕາມການສະເໜີ ມາທັງໝົດ 54.000 
ຖົງແຕ່ຕອບສະໜອງໄດ້ 51.850 ຖົງ ເທົ່າກັບ 96%, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການ ທົ່ວປະເທດ ປະມານ 
38.000 ຄົນ.  

 

3.2.6 ພັດທະນາ  ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ 
ຟື້ນຟູ, ສົ່ງເສີມເອກະລັກວັດທະນະທຳພື້ນເມືອງ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີລາວບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມທັງອານຸລັກ ແລະ 

ປະຕິສັງຂອນສະຖານບູຮານ ເຊິ່ງໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນວັດຖຸພັນ ເພື່ອສະເໜີເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ມີ 
2.032!ລາຍການ; ມາຮອດປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກ 2 ແຫ່ງ, ແຫຼ່ງມໍລະດົກພາກພື້ນ 1 ແຫ່ງ ແລະ 
ແຫຼ່ງມໍລະດົກລະດັບຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ 15!ແຫ່ງ. ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂຄສະນາດ້ວຍປ້າຍ, 
ສວນສາທາລະນະ ແລະ ສະໂມສອນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໂຄສະນາຮູບເງົາ, ສາລະຄະດີ ແລະ ເອກະສານຜ່ານ
ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕິດຕາມກວດກາເນື້ອໃນຮູບເງົາຕ່າງປະເທດ, ການອະນຸຍາດຖ່າຍທໍາຮູບເງົາ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍ
ໄດ້ສຳເລັດການຈັດລຽງເອກະສານຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອ ກ່ຽວກັບການຟ້ອນລໍາວົງລາວ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂຶ້ນເປັນມໍລະດົກ
ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ນາມມະທຳ ຕໍ່ອົງການອຸຍເນສໂກ ໄດ້ສໍາເລັດການປະດິດດົນຕີ, ຜະລິດຕຸກກະຕາ ແລະ 
ຫຸ່ມແບບໃໝ່ ເພື່ອຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສະແດງລະຄອນຕຸກກະຕາ ຄັ້ງທີ 5 ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງສາມາດຍາດໄດ້ 3 
ລາງວັນ (ບົດດີເດັ່ນ, ອອກແບບ ແລະ ກໍາກັບດີເດັ່ນ). ສາມາດສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາໄດ້ 48.689!ຄອບຄົວ ເກີນ
ແຜນ 62,3%!(ແຜນການ 30.000!ຄອບຄົວ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 6,3%, ບ້ານວັດທະນະທໍາໄດ້ 371 ບ້ານ ເກີນ
ແຜນ 85,5%!(ແຜນການ 200 ບ້ານ)  ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 36,9% ແລະ ກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທໍາ!17!ກຸ່ມບ້ານ 
ກວມ 1,6%!ຂອງກຸ່ມບ້ານໃນທົ່ວປະເທດ.  ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ
ຮີດຄອງປະເພນີ-ວັດທະນະທຳ ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າການປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງ
ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ຍັງບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການປະເມີນຄອບຄົວ, ບ້ານ 
ແລະ ກຸມ່ບາ້ນວດັທະນະທຳທີໄ່ດປ້ະກາດໄປແລວ້ນັນ້ວາ່ສາມາດຮກັສາມນູເຊືອ້ໄດ ້ຫຼ ືບໍ.່ 

 

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

– ວຽກງານຍຸຕິທຳກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ວຍບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນ, ແຂງແຮງ ແລະ ມີບັນຍາກາດຫັນປ່ຽນໃໝ່ທີ່
ຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ: ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ
ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ມາເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳລະອຽດ ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວຽກ
ງານຍຸຕິທຳ; ວຽກງານປັບປຸງກົນງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ວຽກງານຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ວຽກງານບຳລຸງສ້າງ
ບຸກຄະລາກອນກົດໝາຍ. ສຳລັບວຽກງານຍຸຕິທຳຮາກຖານເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານປອດຄະດີ, 
ການປັບປຸງໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານ, ການສ້າງນັກກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນ, ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍຢູ່
ຮາກຖານການບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຮາກຖານບ້ານ-ກຸ່ມ
ບ້ານ. 

– ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ 324 ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ 494 
ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານ 339 ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງຍຶດ ແລະ ອາຍັດຊັບ 02 ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງຈັບຕົວ 818 
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ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງກັກຂັງພາງ 3596 ສະບັບ, ຄໍາສັ່ງຕໍ່ກໍານົດເວລາກັກຂັງພາງ 2554 ສະບັບ ແລະ ຄໍາສັ່ງປ່ອຍຕົວພາງ 
323 ສະບັບ. 

– ສາມາດຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເມືອງຢ່າໜັກແໜ້ນ, ສ້າງເງ ື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ນອກນັ້ນ, 
ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ 
ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທາງສັງຄົມຢ່າງຮອບຄອບ, ເຫັນວ່າເປັນບາດກ້າວ ແລະ ກໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນຢ່າງດີ, ໄດ້
ສຸມໃສ່ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນທາງສັງຄົມ. ຜ່ານມາສາມາດລອບລວມມີຄະດີອາຍາເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 4.122 ລາຍ, 
ມ້າງໄດ້ 3.328 ລາຍ, ຜູ້ຖືກຫາ 4.556 ຄົນ, ຍິງ 541 ຄົນ. ໃນທົ່ວປະເທດມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 4.010 
ລາຍ, ພາຫະນະເປ່ເພ 7.214 ຄັນ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 6.387 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 728 ຄົນ; ມີອັກຄີໄພເກີດຂຶ້ນທັງໝົ
ດ 108 ຄັ້ງປະເມີນມູນຄ່າທັງໝົດ 141 ຕື້ກີບ. 

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

3.3.1. ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ 
– ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 131.308 ຕອນ ເກີນແຜນການ 31,3% (ແຜນການ 

100.000 ຕອນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 5,3%. ພ້ອມກັນນີ້,!ສໍາເລັດການຮັບຮອງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນ
ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເຊື່ອມສານແຜນຈັດສັນສີ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານເຂົ້າກັບແຜນຈັດສັນທີ່ດິນໃນ 3 ແຂວງ (ບໍ່
ແກ້ວ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ອັດຕະປື)( ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ພັກ
ອາໃສ, ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດິນທີ່ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄຫມ ເພື່ອຮັບຮູ້ປົກປ້ອງສິດຕໍ່ທີ່ດິນ, 
ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້, ການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດລວມສູງສຸດ. 

– ສໍາເລັດການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຈາກ ລະບົບ LLMS ແລະ ລະບົບ BC account ເຊື່ອມສານເຂົ້າສູ່ລະບົບ Lao Land 
Reg ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ປະຈຸບັນແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄືນ
ບັນດາຂໍ້ມູນການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນທົ່ວປະເທດທີ່ສາມາດບັນທຶກເຂົ້າໃນລະບົບແຜນທີ່ໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 
1#758 ໂຄງການ, ລວມ 960!ສັນຍາ. 

– ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ຢູ່ 5 ແຂວງ ກວມ 30 ເມືອງ 
ຄື: ແຂວງອຸດົມໄຊ (7 ເມືອງ), ໄຊຍະບູລີ (5 ເມືອງ), ບໍລິຄໍາໄຊ (7 ເມືອງ), ຄໍາມ່ວນ (5 ເມືອງ) ແລະ ຈໍາປາສັກ 
(6 ເມືອງ). 

– ຮ່າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຈໍານວນ 8 ສະບັບ, ໃນນັ້ນ, ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານ 2 
ສະບັບ ຄື: (1) ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງດິນບໍລິເວນນໍ້າ ແລະ (2) ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມ
ຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ. ສໍາເລັດການກຳນົດຈຸດຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳ ຈຳນວນ 294 ຈຸດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມທັງ
ດຳເນີນການຕິດຕາມວິໄຈ ຢູ່ 52 ຈຸດ, ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ກໍານົດຈຸດວັດແທກສະພາບອາກາດ ຢູ່ຕາມເຂດເທດສະບານ
ຕົວເມືອງໃຫ່ຍ ເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ນະຄອນ
ໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ນະຄອນຈໍາປາສັກ. ສືບຕໍ່ລົງສໍາຫຼວດເພື່ອຂະຫຍາຍຈຸດເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າ ຢູ່ໃນ 6 ອ່າງຮັບນໍ້າບູລິ
ມະສດິ ຄ:ື ອາ່ງຮບັນໍາ້ງ ືມ່ຕອນເທງິ, ເຊບັງ້ຫຽງ, ເຊໂດນ, ເຊບັງ້ໄຟ, ນໍາ້ງຽບ ແລະ ນໍາ້ອ.ູ 

– ດຳເນີນການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຢູ່ 6 ແຂວງຄື: ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ; ບໍລິຄໍາໄຊ; ວຽງ
ຈັນ; ສາລະວັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເຊື່ອມສານກັບແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ. ສຸມໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ
ບົດແນະນໍາການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ໂດຍສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ 
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນການດໍາເນີນການທົດລອງການນໍາໃຊ້. ສຸມໃສ່ປັບປຸງຮ່າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການ
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄຸ້ມຄອງສີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ; ພ້ອມທັງສ້າງຖານຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ການຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດທາງອາກາດ, ດິນ, ນໍ້າ, ສີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ໃຫ້ເປັນລະບົບ; 
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ສ້າງກົນໄກການປະສານງານໃນການແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນດ້ານມົນລະພິດ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສີ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້ກວມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

– ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂ ເພື່ອ 
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ ່ສິ ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນທີ ່ໄດ້ຮັບການຢັ ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບ 
ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ໂດຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງຮັດກຸມ. 

 

3.3.2.ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫຼດຸຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

– ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຈຳນວນ 12 ກະຊວງ,  ຂັ້ນແຂວງ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ 
54 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 8 ແຂວງ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ມອບໂອນວຽກດັ່ງກ່າວ ໄປໃຫ້ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບ 
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື ່ອການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຈາກ
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ ແລະ ຫຼວງພະບາງ; ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນການຮີບໂຮມເອົາເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແລະ ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າເປັນກົດໝາຍອັນດຽວ.  

– ລິເລີ່ມປັບປຸງຍົກລະດັບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ກາຍເປັນກອງທຶນການເງ ິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮອງ
ຮັບແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເພືຶ ່ອ
ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນອານາຄົດ.  

– ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງສະຖານີວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວ 15 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມນັ້ນ, 
ສຳເລັດການປັບປຸງສະຖານີເຕືອນໄພແຜ່ນດິນໄຫວ 1 ແຫ່ງ (ສະຖານີຫລັກ 20); ສືບຕໍ່ປັບປຸງ 1ແຫ່ງ (ສະຖານີຫຼວງພະ
ບາງ) ປະຕິບັດໄດ້ 50%; ສຳຫຼວດກຳນົດຈຸດທີ່ຕັ້ງສະຖານີທີ່ຈະສ້າງໃໝ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອ 5 ຈຸດ ແລະ ອີກ 10 ຈຸດ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ; 
ລິເລີ ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງແຜນແມ່ບົດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ເພື ່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ
ອຸຕຸນິຍົມ-ອຸທົກກະສາດ ອາ່ງແມນ່ໍາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

– ສໍາເລັດການນໍາໃຊ້ ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍສະຖານີວັດແທກນໍ້າ 
51 ຈຸດຕາມແຜນການວາງໄວ້. 

– ສໍາເລັດການປັບປຸງຄູ່ມືໃນການພັດທະນາກົນໄກການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ດ້ານການ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ ສະບັບທີ 3 ( Joint Credit Mechanism, JCM ) ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການ
ທຳລາຍປ່າໄມ້ ( REED+ ); ລິເລີ່ມການສ້າງເອກະສານໂຄງການ ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານເເຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວ
ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (National Adaptation Plan, NAP). ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ຂໍ້ດັດແກ້ ໂດ
ຮາ ຕໍ່ອານຸສັນຍາໂຕກຽວ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້
ສັດຕະຍາບັນແລ້ວ. 

 

3.3.3.ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ (ຮັບປະກັນໄດ້
ທາງດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ) 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອກຳນົດ

ໂຄງການທົດລອງຄຸ້ມຄອງນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ໂດຍສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງຊົນລະປະທານແບບຊຸມຊົນ ໃນເຂດເຊບັ້ງໄຟ, ເຊ
ບັ້ງຫຽງ ແລະ ເຊໂດນ ເຊິ່ງກວມ 3 ແຂວງ ຄື: ຄາໍມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ. ພ້ອມນັ້ນ, ສໍາເລັດການລົງສຳຫຼວດ
ພື້ນທີ່ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງສະຖານີອຸຕຸກະສາດ ຕາມເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດກະສິກຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈຳນວນ 15 ສະຖານີ 
ທີ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ດໍາເນີນການສ້າງແຜນການປັບປຸງລະບົບຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ແລະ 
ອຸຕຸກະເສດ  ໃນທຸກໆຈຸດທີ່ຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕິດຕາມ
ສະພາບອຸຕຸກະເສດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃນປະເທດ. 
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ປີ 2018 ເປນັປທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ເນືອ່ງຈາກໄດຮ້ບັອດິທພິນົຈາກພະຍເຸຊນີຕນິ (Son-Tinh) 
ແລະ ພະຍຸເບບິນກາ (Bebinca) ໃນໄລຍະເດືອນສິງຫາ ເຮັດໃຫ້ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ 
ເສຍຫາຍເປັນວົງກວ້າງເຊັ່ນ: ການຜະລິດເຂົ້າລວມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ 125.500 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ເສຍຫາຍ 
94.670 ເຮັກຕາ;  ພືດ ເສຍຫາຍ 11.600 ກວ່າເຮັກຕາ; ສັດລ້ຽງ ເສຍຫາຍທັງໝົດມີ ງົວ 7.424 ໂຕ, ຄວາຍ 3.686 ໂຕ, 
ແບ້ 1.587 ໂຕ, ໝູ 4.100 ໂຕ; ສັດປີກ 70.137 ໂຕ ແລະ ມີໜອງປາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 5.387 ໜອງ ແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ນອກຈາກນີ້, ລະບົບຊົນລະປະທານທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເປ໋
ເພ, ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 6.906 ເຮັກຕາ ແລະ ເສຍຫາຍ 3.999 ເຮັກຕາ ແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ແຂວງຄໍາ
ມ່ວນ. ເນືອ້ທີປ່າ່ໄມອຸ້ດສາຫະກໍາ ເສຍຫາຍທັງໝົດ 118 ເຮກັຕາ ແລະ ເນືອ້ທີປ່າ່ໄມທ້າໍມະຊາດ ເສຍຫາຍ 2.940 ເຮກັຕາ.  

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີການລະບາດຂອງ ເພ້ຍຈັກຈັ່ນຫຼັງຂາວ ແລະ ໜູຂີ ໃນ 71 ບ້ານ, 8 ເມືອງຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
ລະບາດໃນເຂົ້ານາປີ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 3.500 ເຮັກຕາ ແລະ ເສຍຫາຍ 234 ເຮັກຕາ. ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ, ຍັງໄດ້ການລະບາດໄປຍັງແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ. ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍ ທັງໝົດປະມານ 1.260 ຕື້ກີບ; ໃນ
ນັ້ນ, ການປູກຝັງເສຍຫາຍ 850 ຕື້ກີບ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງເສຍຫາຍ 90 ຕື້ກີບ ແລະ ດ້ານຊົນລະປະທານ 320 ຕື້
ກີບ. ລັດຖະບານໄດ້ອອກມາດຕະການແກ້ໄຂ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຈໍາກັດ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ໂດຍໄດ້ສົ່ງຢາປາບ
ສັດຕູພືດ ແລະ ເຄື່ອງຊີດພົ່ນຢາມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ທີ່ມີການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ໂດຍການ
ລົງສົມທົບກັບເມືອງ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການກຳຈັດແມງໄມ້-ສັດຕູພືດ ໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ລາມເປັນ
ວົງກວ້າງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານຂັ້ນສູນກາງ ລົງສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາ
ມະຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຜົນຜະລິດ ໃນທ້າຍລະດູຝົນປີ 2018 ພາຍຫຼັງຖືກຜົນກະທົບຈາກ
ໄພພິບັດ; ສໍາລັບແຜນຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານສຸກເສີນ ຈໍານວນ 40 ຕື້ກີບ; ໃນ
ນັ້ນ, ແບ່ງງົບປະມານໃສ່ການຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານ ຈໍານວນ 35 ຕື້ກີບ ແລະ ຈັດຊື້ແນວພັນ ຈໍານວນ 5 ຕື້ກີບ ເພື່ອ
ສຸມໃສ່ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ພືດລະດູແລ້ງໃນຕົ້ນປີ 2019# 
3.4.ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການມີດັ່ງນີ:້ 
3.4.1. ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ 

ແລະ ການສື່ສານ 
- ໄດ້ສຸມໃສ່ດຳເນີນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຈຳນວນ 104 ໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນຜົນ ແລະ ມີ

ຫຼາຍໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນເຊັ່ນ: ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມັດຕະພາບເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ; ເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າສຳລັບນາໂນນ; ນຳໃຊ້ພະລັງານແບບປະສົມປະສານອົບແຫ້ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ; 
ນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍກ້ວຍຜະລິດວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ; ສ້າງຫຸ່ນຍົນເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍລະເບີດ; ໂຄງການຜະລິດຝຸ່ນ
ຊີວະພາບຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ໂຄງການສະກັດສານຕ້ານມະເລັງຈາກຕົ້ນນິ້ວມືນາງ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 
ອື່ນໆ;  

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

- ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳທີ່ເປັນພື້ນຖານຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຈຳນວນ 35 
ສະບັບ. 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, ກວດສອບຄຸນນະພາບ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈຳນວນ 564.755.418 ລິດ, ໄດ້ກວດທຽບລົດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທັງໝົດ 192 ຄັນ, 
ກວດກາກົງເຕີໄຟຟ້ານໍາເຂົ້າໃໝ່ 32.000 ໜ່ວຍ, ຕິດຕາມກວດກາຢັ້ງຢືນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່, ຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳເຂົ້າ, 
ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ໄດ້ຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ຈົດທະບຽນຊັບສິນ
ອຸດສາຫະກຳ, ແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຊັບສິນປັນຍາ 
9.600 ກວ່າສະບັບ; ໄດ້ດຳເນີນໃຫ້ບໍລິການສູນຂໍ້ມູນເອເລັກໂທຼນິກແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
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ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ບໍລິການຝາກເວບໄຊ 27 ເວບໄຊ, ບໍລິການລະບົບອີເມວທາງການທີ່ເປັນລະຫັດຂັ້ນສູງຂອງ 
ສປປ ລາວ 705 ບັນຊີ, ບໍລິການລະບົບຄັງຂໍ້ມູນ 665 ບັນຊີ ແລະ ບໍລິການເຊບເວີ 26 ລະບົບ;  

- ປີຜ່ານມາຫ້ອງການໄປສະນີໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່ຈໍານວນໜຶ່ງຈາກທັງໝົດ 157 
ແຫ່ງ ປະຈຸບັນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 160 ແຫ່ງ (ພາກລັດ 145 ແຫ່ງ ແລະ ເອກະຊົນ 15 ແຫ່ງ), ຈ່າມໄປສະນີ 48 
ແຫ່ງ, ສາຂາຈໍາໜ່າຍສະແຕມ 63 ແຫ່ງ, ຕູ້ໄປສະນີທີ່ນໍາໃຊ້ 30.149 ຕູ້, ໄປສະນີພັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ລວມທັງໝົດ 73.856 ກິໂລ, ໃບຝາກເງ ິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 71.839 ໃບ, ເມດ່ວນ EMS ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 78.743 ສະບັບ, ສະສົມສະແຕມພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 13.168 ຊຸດ, ຈົດໝາຍພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 138.731 ສະບັບ; 

- ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງດ້ວຍລະບົບສາຍໄຍແສງ (Optic Fibe) ໃນທົ່ວປະເທດ 7.165 ກິໂລແມັດ. ລວມ
ທັງໝົດ 82.454 ກິໂລແມັດ (ຝັງດິນ ແລະ ທາງອາກາດ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ກວມ
ເອົາ 18 ແຂວງ 148 ເມືອງ ມີຈໍານວນສະຖານີຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະສັບມືຖືທັງໝົດ 7.805 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວ
ປະເທດ; ການລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ ທັງໝົດ 1.482.175 ເລກໝາຍ, 
ໂທລະສັບມືຖື 3.662.336 ເລກໝາຍ ລວມທັງໝົດ 5.144.511 ເລກໝາຍ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ
ປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,4% ຄິດສະເລ່ຍເປັນ 79 ເລກໝາຍຕໍ່ປະຊາກອນ 100  ຄົນ; ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ອິນເຕີ
ເນັດ (ລະບົບມີສາຍ ແລະ ຜ່ານຊິມ 3G) ທັງໝົດ 3.030.046 ບັນຊີ; ອັດຕາການຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 47% 
ຂອງປະຊາກອນ; ສັນຍານໂທລະສັບມືຖືແຍກຕາມລະບົບ 2G, 3G ແລະ 4G ຄອບຄຸມໄດ້ 95%, 80% ແລະ 
53% ຕາມລໍາດັບ ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ;  

- ຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານສະຖານີ ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຄວາມໄວສູງ (Telecom Broadband) ຈໍານວນທັງ
ໝົດ 80 ສະຖານີ; ໃນນີ້, 60 ສະຖານີໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ 20 ສະຖານີ,  ມີລູກຄ້ານໍາໃຊ້
ທັງໝົດ 301 ຄົນ ແລະ ມີ 15 ບໍລິສັດ; 

- ປະຈຸບັນດາວທຽມລາວໄດ້ບໍລິການຄື: (1) ໃຫ້ເຊົ່າຊ່ອງສັນຍານດາວທຽມ (Transponder) ທັງໝົດ 22 ຊ່ອງ, 
ແບ່ງເປັນ C-Band 14 ຊ່ອງ, Ku-Band 8 ຊ່ອງ ແລະ (2) ໃຫ້ບໍລິການໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ (DTH) 
ທັງໝົດ 130 ຊ່ອງເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ສັງຄົມ (ດາວທຽມລາວມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 16 ປີ 6 ເດືອນ, ສັນຍານຄວບ
ຄຸມ 15 ປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີ); 

- ໄດ້ປ ັບປຸງ ແລະ ສ້າງສູນອອກໃບຮັບຮອງເອເລັກໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດ National Root Certification 
Authority (NRCA)  ທີ່ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ສອຊ) ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດສໍາເລັດໜ້າວຽກສໍາຄັນດັ່ງນີ້: 
(1)	ແຜນນໍາໃຊ້ CA ເຂົ້າກັບລະບົບ E-office ຂອງ ກະຊວງ ປທສ ແລະ ລະບົບ I-office, Smart cash, E-
tax ກັບ ກະຊວງການເງ ິນ; (2) ສໍາເລັດສ້າງຄູ່ກະແຈຂັ້ນສູງສຸດ Root CA, ຄູ່ກະແຈລັດຖະບານ Government 
CA, ຄູ່ກະແຈສາທາລະນະ Public CA; � (3) ສ້າງນິຕິກໍາໂດຍສະເພາະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນທາງເອ
ເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອຮອງຮັບການນໍາໃຊ້ CA; ໄດ້ປັບປຸງລະບົບຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສູນອິນເຕີເນັດ
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ISO 27001; ສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງລາຍເຊັນ Firewall ໃນການເບິ່ງແຍງ 
ແລະ ຮັກສາລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ເຊີເວີ; 

- ກວດກາຕິດຕາມວັດແທກຍ່ານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື ່ສານ ແລະ ວັດແທກຄວມຖີ່ລະບົບໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ
ການບິນ,ແກ້ໄຂຄື້ນລົບກວນການນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ຍ່ານ 2600 MHz ຂອງບໍລິສັດ ສະຕຣາໂທລະຄົມ ແລະ ຄື້ນ
ລົບກວນສັນຍານລະບົບ 4G-LTE; ລົງວັດແທກ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມແຮງຂອງສັນຍານໂທລະສັບມືຖືລຽບ
ຕາມຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ຈໍານວນ 04 ຄັ້ງ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນພະນົມ ແລະ ມຸກດາ
ຫານ ປະເທດໄທ. ພ້ອມນີ້, ໄດ້ສ້າງສະຖານີກວດກາຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານແບບບໍໍ່ມີຄົນປະຈຳ (Remote 
Monitoring Station) ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; 

- ປະຈຸບັນ ມີ 4 ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ; ບໍລິສັດດາວທຽມລາວ 1 ບໍລິ
ສັດ; ໃຫ້ການບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ(ISP) ມີ 15 ບໍລິສັດ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 25%, ຜູ້ປະກອບ
ການທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄອຊີທີ 1.494 ບໍລິສັດ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 59,10% ແລະ ຂື້ນທະບຽນເປັນ
ຮ້ານອິນເຕີເນັດຄາເຟ່ 661 ຮ້ານ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 4,34%; ສຳເລັດການອອກໃບອະນຸຍາດດ້ານໄອທີ 
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ຈໍານວນ 18 ພາກສ່ວນ, ໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າອຸປະກອນ 31 ພາກສ່ວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຂໍຂຶ້ນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດດ້ານໄອຊີທີຈໍານວນ 10 ພາກສ່ວນ; ສຳເລັດປັບປຸງໂຄງສ້າງຕັ້ງຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບອີເມວ (E-
mail Domainname) @...gov.la ແລະ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference) ຂອງກະຊວງ 
ປທສ ໃຫ້ແກ່ 8 ພາກສ່ວນ ແລະ ສ້າງລະບົບອີເມວຂອງລັດຖະບານຮອງຮັບໄດ້ 1000 ບັນຊີ. 

3.4.2.ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 
- ປັບປຸງປຶ້ມຄູ່ມື ແລະ ຈັດພິມແບບຟອມປະເມີນວຽກງານການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານແມ່ຍິງ 3 ດີ ຕິດພັນກັບບ້ານ

ພັດທະນາຕາມທິດ 3 ສ້າງ (ສະບັບປຸງ)  ໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ເປົ້າໝາຍ (54 ເມືອງ 54 ບ້ານ, 
18.756 ຄອບຄົວ ໃນ 17 ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ) ແລະ ຈດັຝກຶອບົຮມົຄຝູກຶຂັນ້ສນູກາງໄດ ້30 ທາ່ນ. 

- ໃນປີ 2018 ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຊາວໜຸ່ມຕ່າງປະເທດມາເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆຢູ່ 
ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 42 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 476 ຄົນ ແລະ ໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 114 ຄັ້ງ, ມີຜູ້
ເຂົາ້ຮ່ວມທັງໝດົ 1.057  ຄົນ;   

- ໄດ້ລົງຝຶກອົບຮົມການຕັ້ງຄ້າຍເຍົາວະຊົນໃຫ້ກອງເຍົາວະຊົນ ແລະ ຄູອາຈານ ທີ່ໂຮງຮຽນວັດທະນະທໍາຊົນເຜົ່າ
ເດັກກໍາພ້າຫຼັກ 67 ແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 39 ຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ; ສໍາເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານເຍົາວະ
ຊົນ-ອະນຸຊົນທັນວາທີ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້; ສໍາເລັດງານພົບປະຕັ້ງຄ້າຍເຍົາວະຊົນ 04 ແຂວງພາກເໜືອເຂດ 
1 ທີ່ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ງານຕັ້ງຄ້າຍເຍົາວະຊົນ 4 ແຂວງພາກເໜືອເຂດ 2 ຄັ້ງທີ IV ທີ່ ເມືອງ
ວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ; ສໍາເລັດການຕັ້ງຄ້າຍພາກກາງທີ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ພາກໃຕ້ທີ່ແຂວງເຊກອງໃນໜຶ່ງ
ປີຜ່ານມາສໍາເລັດການຕັ້ງຄ້າຍທັງໝົດ 103 ຄັ້ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 20.511 ກວ່າ
ຄົນ, ຍິງ 12.156 ກວ່າຄົນ; 

- ໄດ້ສຳເລັດຄູ່ມືຈຳນວນ 5 ສະບັບຄື: 1) ຄູ່ມືກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ; 2) ຄູ່ມືສອງອານຸສັນຍາ
ເພີ່ມເຕີມວ່າສິດທິເດັກ; 3) ຄູ່ມືຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດລຽງບູລິມະສິດ, ວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບເດັກ; 4) ຄູ່ມືເວທີສໍາລັບເດັກ; 5) ຄູ່ມືເສີມສ້າງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ແລະ 
ສອນທັກສະການດໍາລົງຊີວິດຜ່ານການບໍລິຫານທຶນຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ. 

 
3.4.3.ເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດ  
ການປັບປຸງກົນຈັກການບໍລິຫານລັດ: ໄດ້ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການຂອງລັດ ໂດຍການກວດກາຄືນບັນດານິຕິກໍາ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕັ້ງສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ; ໃນນັ້ນ, ໄດ້ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ບັນດາສູນບໍລິການປະຕູດຽວທົ່ວປະເທດ; ຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບກົນໄກ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງສູນ
ບໍລິການປະຕູດຽວ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເປັນຕົວແບບໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວໃຫ້ລັດຖະກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. 
ມາຮອດປັດຈຸບັນໜ່ວຍງານບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ທ້ອງຖິ່ນມີຈຳນວນທັງໝົດ 38 ແຫ່ງ (ຂັ້ນແຂວງມີ 15 ແຫ່ງ ແລະ 
ຂັ້ນເມືອງ ມີ 23 ແຫ່ງ) ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 03 ແຫ່ງ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກໃນປີ 2019. ສຳເລັດການ
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ຄະນະກຳມະການພ້ອມສ້າງນິຕິ
ກຳຈຳນວນ 10 ສະບັບ; ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ວ່າດ້ວຍການ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ໄດ້ 08 ກະຊວງ ແລະ ສຳເລດັ
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ຢູ່ບັນດາ
ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;  
ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ: ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ 03 ນະຄອນ, 
ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດການສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວຄື: ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນໄກສອນ
ພົມວິຫານ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ.  

ເວົ້້າລວມແລ້ວຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂົງເຂດການບໍລິຫານລັດ ແລະ ວຽກງານປົກຄອງເຫັນວ່າສະພາບ
ໂດຍລວມກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ, ມີ
ຄວາມກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ; ມີຫລາຍນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບບໍລິຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງ
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ຂະແໜງພາຍໃນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄືນໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ເຊິ່ງກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນເພື່ອອໍານວຍ
ຄວບຄຸມໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ; ແຕ່ພ້ອມດຽວກັນ, ເຖິງຈະມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານແຕ່ຍັງເຫັນວ່າ ການ
ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງບາງກະຊວງ-ອົງການຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມທິດກະທັດຮັດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ກຳນົດຕ່ຳ   ແໜ່
ງງານບໍ່ຊັດເຈນ ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກຂັ້ນກົມ ແລະ ພະແນກເພິ່ມຂຶ້ນ; ການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກັດໝ
າຍ ຍັງຊັກຊ້າ ແລະ ບໍ່ທັນຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ; ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ໄປຕາມທິດສາມສ້າງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການມອບສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປັບປຸງ 5 ໜ່ວຍງານ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານຍັງບໍ່
ທັນສຳເລັດ. ວຽກງານສາມສ້າງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ທັນເຊື່ອມເຂົ້າໃນວຽກງານ
ປກົກະຕເິທົາ່ທີຄ່ວນ. 

ການສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການບໍລິຫານລັດ: ສໍາເລັດການຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງນິຕິກໍາຈໍາ
ນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວສະບັບ 2009, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ 
(ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະສານ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ, ດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍການແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ (ສະບັບປັບປຸງ); ສໍາເລັດການສັງລວມບົດລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິ
ກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອລາຍງານຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງ
ຊາດ. ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍຈຳນວນ 02 ສະບັບ ແລະ ຮ່າງດຳລັດ 04 ສະບັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ
ເອກະສານ, ວຽກງານສຳຫຼວດ, ວັດແທກ ແລະ ແຜນທີ່, ວຽກງານບໍລິຫານລັດ, ວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ວຽກງານແຂ່ງຂັນ-
ຍ້ອງຍໍ ແລະ ສະເໜຫີອ້ງວາ່ການສຳນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕເີອາົນຕິກິຳລງົຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ 18.  

ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດແຫ່ງກົດໝາຍກໍ່ຕາມການປະຕິບັດກົດໝາຍ 
ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດ  ໝາຍຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ; ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນລະບົບ. 

ການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດຖະກອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ: ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄຳ
ແນະນຳກ່ຽວກັບການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຮ່າງຄໍາແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າ
ດ້ວຍຕ່ຳແໜ່ງວິຊາການ ແລະ ກົນໄກການສອບເສັງເອົາຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງລັດຖະກອນ; ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ
ການກວດຜ່ານຊີຈຳນວນພົນໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີເງ ິນເດືອນໃຫ້ເປັນບັນຊີດຽວສຳເລັດແລ້ວ  9 ພາກສ່ວນ ແລະ ກໍາລັງ
ຂະຫຍາຍໄປສູ່ 46 ພາກສ່ວນ; ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນລັດຖະກອນແບບທັນສະໄໝ PIMS ຢູ່
ກະຊວງພາຍໃນ; ສຳເລັດການອອກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແບບໃໝ່ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງໄດ້ 18 ພາກສ່ວນ, ມີລັດຖະກອນ
ທັງໝົດມີ 6.967 ຄົນ; ເຊິ່ງບັດດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ເປັນບັດປະຈໍາຕົວ, ບັດກົດເງ ິນ “ATM” ແລະ ບັດປະກັນສັງຄົມ. 
ປະຈຸບັນ, ລັດຖະກອນທົ່ວປະເທດມີ 184.871 ຄົນ, ຍິງ 85.023 ຄົນ,  ທຽບໃສ່ຈໍານວນພົນລະເມືອງ ເທົ່າກັບ 2,84%, 
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ລືບຊື່ອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ  08 ທ່ານ, ຍິງ  02 ທ່ານ ຍ້ອນການກະທຳຜິດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. ສຳເລັດການສ້າງຄຳແນະນຳ ແລະ ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງ
ລັດຖະກອນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສຸນກາງແລ້ວ 36 ພາກສ່ວນ ແລະ 11 ແຂວງ; ຄົ້ນຄວ້າ 
ແລະ ປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຮອດປີ 2025 ເພື ່ອກຽມສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ລັດຖະບານ.  

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດລັດຖະກອນສັງເກດໄດ້ວ່າວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນໄດ້ມີການ
ພັດທະນາ ແລະ ຫັນໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ ແລະ 
ເບີກຈ່າຍເງ ິນເດືອນມີຄວາມວ່ອງໄວ່, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານຂໍ້ມູນ, ສາມາດກວດກາຈໍານວນລັດຖະກອນທີ່
ມີໜ້າຕົວຈິງ; ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ແຕ່ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານລັດຖະກອນຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າ-ການອອກຂອງລັດຖະກອນບໍ່ໄປຕາມລະບົບ, 
ຍັງມີສຽງຈົ່ມວ່າຈາກສັງຄົມກ່ຽວກັບການຊື້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ, ເຂົ້າຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ; ຂໍ້ມູນລັດຖະກອນບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເຫັນໄດ້ຈາກການອອກບັດລັດຖະກອນ ແລະ ການຫັນລະບົບກວດຜ່ານບັນຊີຈຳນວນພົນ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄິດໄລ່ເງ ິນເດືອນເປັນບັນຊີດຽວກັນ; ການຮັບເອົາອາສາສະໝັກຂອງບາງກະຊວງ, ອົງການ ແລະ 
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ແຂວງມີທ່າເພິ່ມຂຶ້ນ; ການດຳເນີນການປະເມີນຜົນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະ
ພາບ, ບໍ່ໄປຕາມແຜນກຳນົດ ແລະ ຂາດການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ. 

 
 

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

ຄຽງຄູກ່ບັຜນົສຳເລດັທີກ່າ່ວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ພວກເຮາົຍງັມີ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງຈຳນວນໜຶງ່ທີຕ່ອ້ງເອາົໃຈໃສຄ່ື: 
1. ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ແມ່ນຈະບໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຍ້ອນຍັງບໍ່

ທັນມີຄຸນນະພາບເທົ່່າທີ່ຄວນມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ຕົວເມືອງ ສ່ວນຢູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກຍັງຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າຄວາມ 
ທຸກຍາກຍັງແກ້ໄຂບໍ່ທັນໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີຄວນ, ຍັງອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍ, ສ່ວນຂະແໜງການຜະ 
ລິດຍັງບໍ່ທັນປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງ ແລະ ຄາດວ່າ
ຈະບໍສ່າມາດບນັລໄຸດຕ້າມແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍດດັແກມ້ະຫາພາກທີກ່ຳນດົໄວ.້  

2. ການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດກຸ້ມໄດ້ລາຍຈ່າຍພາຍໃນທີ່ຈໍາເປັນຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ມີອັດຕາການຂາດດຸນງົບປະມານສູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນຕໍ່ສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການຜະລິດສິນຄ້າຍັງບໍ່ທັນພົ້ນເດັ່ນ, ການລົງທຶນສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ແຕ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ-ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການ
ລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົຍງັບໍທ່ນັມປີະສດິທຜິນົເທົາ່ທີຄ່ວນ.   

3. ການຂາດດຸນບັນຊີການຊຳລະສະສາງເງ ິນຕາກັບຕ່າງປະເທດມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະລິມານຄັງສໍາຮອງເງ ິນຕາຕ່າງ 
ປະເທດກຸ້ມການນຳເຂົ້າຫຼຸດລົງຍ້ອນການຂາດດູນການຄ້າຍັງສູງ, ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຈຳ 
ເປນັ ແລະ ສິນຄ້ານອກລະບົບຕາມຊາຍແດນໄດ້, ການສົງ່ອອກສວ່ນໃຫຍມ່ກີານຊາໍລະສະສາງເງ ນິຕາຢູຕ່າ່ງປະເທດ. 

4. ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນສູງ, ຍັງມີລັກສະນະທຳມະຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຕິດ
ພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍ່ທັນສົມຄູ່ກັບທ່າແຮງຂອງປະເທດ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ
ທີ່ທັນສະໄໝ, ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ກໍ່ເຫັນວ່າຍັງມີໜ້ອຍ, ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳທົດແທນ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ປະເທດຍັງຈຳກັດ. 

5. ການຜະລິດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຂອງ SME ຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວເຖິງວ່າພວກເຮົາຈະມີນິຕິກໍາທີ່ຮັບຮອງແລ້ວ ຫຼາຍ
ສະບັບແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຊຸກຍູ້ສົ່ງເສິມໃຫ້ SME ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃຫ້ກາຍເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດໄດ້. ການພັດທະນາສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ  ແລະ ການຜະລິດປຸງແຕ່ງກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ສ່ວນ
ຫລາຍຍັງບໍ່ທັນຜະລິດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານກໍ່ຄືຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ຍ້ອນມີຫົວໜ່ວຍການຜະລິດຈໍານວນ
ໜຶ່ງຍັງເຮັດການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ, ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ໆ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຍັງ
ບໍ່ທັນຫຼາຍທັງຂາດທຶນຮອນ, ຂາດບົດຮຽນປະສົບການ, ບໍ່ມີຄວາມກ້າຕັດສິນໃຈສູງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງ ໃຈສຸມໃສ່
ເຮດັການຜະລດິເປນັມອືາຊບີແທ້ໆ  ແລະ ບາງຄັງ້ຍງັມລີກັສະນະເອືອ່ຍອງີແຕທ່າງພາກລດັຢູ.່ 

6. ຂະແໜງການບໍລິການ ໂດຍສະເພາະການຂົນສົ່ງ, ການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບທີ່
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບໍ່ທັນ ເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ເພື່ອເປັນ 
ການສາ້ງຖານລາຍຮບັໃຫແ້ກງ່ບົປະມານແຫງ່ລດັ. 

7. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່ (ຍັງມີລັກສະນະໄປຕາມຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມ) 
ຕົວຢ່າງ: ແຮງງານທີ່ຊຳນານ ແລະ ມີລະບຽບວິໄນມີຈຳນວນຈຳກັດຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ໂຄງການໃຫຍ່ຈຳ ນວນໜຶ່ງຈຳເປັນ
ຕອ້ງໄດນ້ຳໃຊແ້ຮງງານຕາ່ງປະເທດ. 

8. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກເທົ່າທີ່ຄວນ ຈຶຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ມີຄວາມແຕກໂຕນຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ເຮັດໃຫ້ຄວາມເລື່ອມລໍ້າຢູ່ໃນສັງຄົມ
ຂະຫຍາຍຕວົກວາ້ງອອກ. 
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9. ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມເປັນຕົ້ນການຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ, ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການປຸ້ນຈີ້, ຂີ້ລັກງັດແງະ, ອຸປະຕິ 
ເຫດ ແລະ ໄພສັງຄົມອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບຕໍ່
ສັງຄົມໂດຍສະເພາະແມນ່ໄວໜຸມ່. 

10. ການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ກົງຈັກລັດຍັງບໍ່ທັນກະທັດຮັດ ແລະ ການປະ ສານ
ງານລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງສາຍຂວາງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະວຽກງານຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ຄ່ອງຕົວເທົ່າທີ່
ຄວນ. 

11. ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ຍັງຊໍ້າ
ຊອ້ນ, ບໍສ່າມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນການທີວ່າງໄວ.້ 

12. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທ່ີມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດຕາມ 5 ເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດ ຍັງປະຕິ
ບັດໄດ້ໜ້ອຍ, ການຕອບສະໜອງດ້ານງົບປະມານ ຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບແຜນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ກໍານົດໄວ້ ເຊິ່ງ
ເຮດັໃຫຈ້ະແກຍ່າວໄລຍະເວລາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຖານຂໍມ້ນູຂອງກຸມ່ເປົາ້ໝາຍດັງ່ກາ່ວຍງັບໍຊ່ດັເຈນ; 

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

14. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຕົກຄ້າງທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ, ກົນໄກການປະສານງານກັບ
ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງລວມທງັການລະດມົແຫຼງ່ທນຶ ແລະ ການນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ທນຶຍງັບໍທ່ນັລວມສນູ. 

15. ການຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ວນເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ຕາມລະບົບຫົວໜ່ວຍແຮງງານຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດ, ລັດວິສາຫະກິດຈໍາ
ນວນໜື່ງບໍ່ທັນເຂົ້າລະບອບປະກັນສັງຄົມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ການບໍລິການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ແລະ 
ປະກັນສຸຂະພາບ ຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວເທົ່າທີ່ຄວນ, ການສະໜອງແຫຼ່ງເງ ິນສົມທົບຂອງລະບົບລັດຖະກອນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນ
ໄປຕາມກດົໝາຍກຳນດົໄວ້, ການບລໍກິານເງ ນິອດຸໜນູບຳນານ ແລະ ເສຍອົງຄະຜ່ານບັນຊີບຸກຄົນໃນລະບົບທະນາຄານ
ຍັງຄຸມ້ຄອງບໍທ່ນັໄດ້ດ.ີ 

16. ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກແຮງງານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບ
ການຍັງບໍ່ມີຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງຢ່າງຊັດເຈນ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງແຮງງານຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມເປັນເອກະ
ພາບ; ການຈັດຕັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ 
ແລະ ກວ້າງຂວາງ. 

 

4.2. ສາເຫດພາໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ 
1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສິດເປັນເຈົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິ່ນບໍ່

ທັນສູງ, ບໍ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າໃນການຮັບຜິດຊອບ. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ, 
ລະຫວາ່ງຂະແໜງການກບັທອ້ງຖິນ່ບໍທ່ນັຄ່ອງຕົວ ແລະ ບໍແ່ທດເຖງິຕວົຈງິເທົາ່ທີຄ່ວນ. 

2. ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວິໄນແຜນການ-ການເງ ິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສູງເທົ່າທີ່
ຄວນ. 

3. ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນພົ້ນເດັ່ນ, ການຜະລິດກະສິກຳຢູ່ບາງທ້ອງ ຖິ່ນ
ຍັງພົບບັນຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບ, ການຄໍ້າປະກັນລາຄາສິນຄ້າຍັງຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງກົດໜ່ວງໜຶ່ງຂອງການເຮັດການ
ຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, ຊາວກະສິກອນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດເໜັງຕີງຕາມຄວາມນິຍົມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ແລນ່ນຳຕະຫາຼດເປນັສ່ວນໃຫຍ່ ເຫນັວາ່ການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົບໍມ່ເີອກະລກັເປນັຂອງຕວົເອງ. 

4. ກົນໄກການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ແຮງງານລາວ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ, ມີລັກສະນະບໍ່
ທັນລວມສູນ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະໜອງກ່ຽວກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ໃຫ້
ກບັຜູຕ້ອ້ງການອອກແຮງງານມຈີາໍກດັ ແລະ ບໍມ່ນີະໂຍບາຍທີຊ່ດັເຈນ. 

5.  ຖານລາຍຮັບຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຖານຕົ້ນຕໍຍັງບໍ່ໝັ້ນຄົງ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ທີ່ທໍາການຜະລິດສິນຄ້າ-ບໍລິການພາຍໃນຍັງມີໜ້ອຍ, ຫົວໜ່ວຍທີ່ເປັນລັດວິສາຫະກິດມີການຂາດທຶນບໍ່ສາ ມາດ
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ປະກອບພັນທະໃຫ້ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດໄດ້. ນອກນີ້, ນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ ຍັງມີຫຼາຍເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍ
ຮັບບໍໄ່ດ້ຕາມແຜນທີກ່ຳນດົໄວ.້ 

 

4.3 ສະຫຼຸບຕີລາຄາລວມ  
ເບິ່ງລວມແລ້ວເຫັນວ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກເຊິ່ງ

ສະແດງອອກຄືດັ່ງນີ້: ປະເທດເຮົາມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະ ບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍທາງສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ ເຊິ່ງເປັນເງ ື່ອນໄຂທາງບວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມທັງບັນດາທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຕາມ
ແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ໄດ້. ຕໍ່ສະພາບສາກົນ ເຖິງວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກຈະມີການສົ່ງສັນຍານໄປໃນທິດ
ທາງບວກ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນເປັນພຽງການຟື້ນຕົວໃນໄລຍະສັ້ນເຖິງກາງ ຖ້າເບິ່ງໃນໄລຍະຍາວເຫັນວ່າຍັງບໍ່
ທັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍກີດກັ້ນທາງການຄ້າກໍຍັງມີຢູ່, 
ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ສະດວກນັ້ນ ເຫັນວ່າພວກເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການເກັບລາຍຮັບຄາດວ່າຈະສາ ມາດເກັບໄດ້ເກີນແຜນທີ່ວາງໄວ້ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດກຸ້ມໄດ້ລາຍ
ຈ່າຍພາຍໃນ. ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ຕາມທິດປະຢັດຂອງລັດຖະບານເທົ່າທີ່ຄວນ, ການນໍາໃຊ້ກົນ
ໄກເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມ ທິດກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຍັງປະຕິບັດໄດ້ບໍ່ເຕັມສ່ວນ 
ອັນເນື່ອງມາຈາກລາຄານໍ້າມັນ ແລະ ຄ່າເງ ິນທີ່ມີການເໜັງຕີງ. ນອກຈາກນີ້, ບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ເປັນຕົ້ນ: ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ປຸ້ນຈີ້, ອັກຄີໄພ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງເກີດມີໄພທໍາມະຊາດທີ່ນັບມື້ນັບມຄີວາມຮຸນແຮງຂ້ຶນ
ຫຼາຍໃນປະຈຸບນັ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍແກ່ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍລວມສະ ພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າ
ລົງກໍ່ຕາມແຕ່ຍ້ອນພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ບັນດາທ່າແຮງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດຫັນໄປສູ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ, ໂດຍການສ້າງພື້ນຖານການຜະລິດທີ່ສາມາດຄໍ້າຈູນເສດຖະກິດ ທີ່ຫັນຈາກ
ການອາໄສ ພຽງແຕ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກ ແລະ ຂາດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດີໄປສູ່ຂະແໜງການຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນ
ເສົາຄໍ້າຂອງການພັດທະນາທີ່ໜັກແໜ້ນເປັນຕົ້ນ: ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ 
SMES ເພືອ່ສາ້ງມນູຄາ່ເພີມ່ໃຫສ້ນິຄາ້ກາ້ວສູກ່ານສົງ່ອອກເພືອ່ສາ້ງລາຍຮບັໃຫສູ້ງຂ້ຶນ.     
       
            ລັດຖະມົນຕີ 


