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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ 
ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ 

(ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະຕົວຊ ີ້ບອກ ທ ີ່ກໍານົດໃນຕາຕະລາງນ ີ້ ຈໍານວນໜຶີ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ເປັນຕົວເລກ ແລະຈໍານວນໜຶີ່ງວັດແທກທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ເຊ ີ່ງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕືີ່ມ) 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 3: ສົົ່ງເສີມການປະຢັດ ,ຕ້ານການຟມູເຟືອຍ, ຍົກສູງປະສິດທຜິນົການລົງທນຶ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການແກ້ໄຂໜີີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ 

 

ລ/ດ ວຽກງານຈຸດສຸມ/ມາດຕະການແກ້ໄຂ 
ຄາດໝາຍ/ຄາດຄະເນຜົນ 

ໄດ້ຮັບ 

ຕົວຊີີ້ບອກ ພາກສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕາມ
ພາລະບົດບາດ 

ແຜນງານ/
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ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 3: ສົົ່ງເສີມການປະຢັດ ,ຕ້ານການຟມູເຟືອຍ, ຍົກສູງປະສິດທຜິນົການລົງທນຶ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການແກ້ໄຂໜີີ້ສິນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 

ພາກລັດ 
1 ລາຍຈ່າຍດ້ານບໍລ ຫານຕາມທ ດປະຢັດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈດັ 

ຕັີ້ງປະຕ ບັດໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານລະ ຫວ່າງລາຍ
ຈ່າຍລົງທຶນ ແລະ ລາຍຈ່າຍບໍລ ຫານໃຫ້ສົມສ່ວນສາມາດຕອບ
ສະໜອງລາຍຈ່າຍທ ີ່ເປັນບຸລ ມະສ ດຂອງລັດຖະບານ 
 
 

1.1. ປັບປຸງ ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະ 
ຢັດ ແລະຕ້ານການຟູມເຟືອຍ  ແລະ ສ້າງ 
ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ; 

ເດືອນ
ກັນຍາ 

  ກະຊວງການເງ ນ 
 

1.2. ປັບໂຄງສ້າງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້
ສົມສ່ວນລະຫວ່າງລາຍຈ່າຍບໍລ ຫານປົກ 
ກະຕ  ແລະ ລາຍຈ່າຍລົງທຶນ, ຈໍາກັດລາຍ
ຈ່າຍບໍລ ຫານທ ີ່ບໍີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຟຸມເຟືອຍ  

   
ກະຊວງການເງ ນ, 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ 

 

1.3. ທຸກການຈັດຊືີ້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງ
ລັດ ຕ້ອງປະຕ ບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະລະ 
ບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັີ້ມງວດ; 

   

ກະຊວງການເງ ນ, 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ

ການລົງທຶນ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 

1.4. ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງຂອງລັດຖະ 
ບານໃຫ້ກະທັດຮັດ, ກໍານົດອັດຕາສ່ວນ
ຈໍານວນລັດຖະກອນຕ້ອງຕໍ ີ່າກວ່າ 1,8% 
ຂອງພົນລະເມືອງ,  

   
ກະຊວງການເງ ນ, 

ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 

1.5. ສ້າງກົນໄກການປະເມ ນປະສ ດທ ຜົນ
ຂອງງານ 

   
ກະຊວງການເງ ນ, 

ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
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1.6. ປັບປຸງລະບົບເງ ນເດືອນ ແລະ ເງ ນນະ 
ໂຍບາຍໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ຫັນບາງຫົວ
ໜ່ວຍງົບປະມານວ ຊາການເປັນຫົວໜ່ວຍ
ກຸ້ມຕົນເອງໃຫ້ໄດ້. 

   
ກະຊວງການເງ ນ, 

ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
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ຍົກປະສ ດທ ພາບຂອງການລົງທຶນລັດ (ໂຄງການກໍີ່ສ້າງໂຄງລ່າງ
ພືີ້ນຖານ) ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນ
ຂອງລັດ ໃຫ້ໄປຕາມແຜນບຸລ ມະສ ດຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ໂຄງການທ ີ່ມ ປະສ ດທ ຜົນທາງດ້ານເສດຖະກ ດສູງ 

2.1. ຈັດສັນບູລ ມະສ ດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ
ເຂົີ້າສູ ່ໂຄງການທ ີ່ມ ຜົນຕອບແທນສູງ-ໄວ 
ແລະ ຈໍາເປັນຮ ບດ່ວນ ເປັນຕົີ້ນໂຄງການສຶບ
ຕໍີ່, ໂຄງການຊໍາລະໜ ີ້ສ ນ, ໂຄງການສົມທົບ
ທຶນຕາມສັນຍາກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະໂຄງການ
ສະເໜ ໃໝ່ທ ີ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມ ນແລ້ວ (ສໍາ
ລັບໂຄງການສະເໜ ໃໝ່ສະເລ່ຍແຕ່ລະປ  ບໍີ່
ເກ ນ 10%-20% ຂອງທຶນປົກກະຕ ) 

   

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
ການເງ ນ  ແລະ 

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

2.2. ເລັີ່ງກວດກາຄືນໂຄງການລົງທຶນຂອງ
ລັດທ ີ່ບໍີ່ທັນໄດ້ປະຕ ບັດ ແລະ ບໍີ່ມ ປະສ ດທ 
ຜົນ  ເພືີ່ອຫັນທຶນໃສ່ໂຄງການທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາ
ເປັນ-ຮ ບດ່ວນ ແລະມ ປະສ ດທ ຜົນສູງກວ່າ 

   

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ,  ແລະ 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

2.3. ເຂັ ີ້ມງວດການປະຕ ບັດກົດໝາຍລົງ 
ທຶນຂອງລັດ ເລກທ  72/ສພຊ ແລະ ຄໍາ
ແນະນໍາ ເລກທ  0889/ກຜທ ແລະ ສືບຕໍີ່
ເຄັີ່ງຄັດປະຕ ບັດແຈ້ງການເລກທ  130/ນຍ; 

   

 

2.4. ສືບຕໍີ່ຄົີ້ນຄວ້າຮູບແບບການຊໍາລະໜ ີ້
ສ ນພາຍໃນດ້ວຍຫຼາຍວ ທ ເຊັີ່ນ: ດ້ວຍງົບ 
ປະມານຕາມຂອບເພດານທ ີ່ມ ໃນແຕ່ລະປ , 
ດ້ວຍເງ ນສົດ, ອວ່າຍໜ ີ້ 3 ແຈ, ອອກພັນ 
ທະບັດຊໍາລະ ແລະອືີ່ນໆ  

   

 

2.5. ສົີ່ງເສ ມການລົງທຶນ ໃນຮູບແບບຂອງ
ການລົງທຶນລັດ ຮ່ວມກັບ ເອກະຊົນ PPP  

ຫຼາຍຂຶີ້ນໃນໂຄງການພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງທ ີ່ມ 
ມູນຄ່າສູງເພືີ່ອຊຸກຍູ້ການຜະລ ດເຊັີ່ນ: ຊົນ 
ລະປະທານ, ເສັີ້ນທາງດ່ວນ, ຂົວທາງ, ນໍີ້າ
ປະປາ... 

   

 

3 ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພືີ່ອການ
ພັດທະນາ ໃຫມ້ ປະສ ດທ ຜົນສູງ ເພືີ່ອລວມສູນຂໍີ້ມູນການຈັດ 

3.1. ຈໍາກັດ ແລະ ເຂັີ້ມງວດຄັດຈ້ອນບັນດາ
ໂຄງການລົງທຶນລັດທ ີ່ນໍາໃຊ້ເງ ນຊ່ວຍເຫຼືອ    

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ, ກະຊວງ
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ຕັີ້ງປະຕ ບັດໂຄງການຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ, ກູ້ຢືມ. ທັງຮັບປະກັນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕ ດຕາມກວດກາໃຫ້ມ ປະສ ດທ ຜົນ 
 

ເພືີ່ອການພັດທະນາ (ODA) ໂດຍສຸມໃສ່
ໂຄງການທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຮ ບດ່ວນ, ທ ີ່ມ 
ປະສ ດທ ຜົນສູງ; 

ການເງ ນ  ແລະ 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

3.2. ເອົາໃຈໃສ່ຄົ ີ້ນຄວ້າບັນດາເງື ີ່ອນໄຂ, 
ພັນທະຂອງແຕ່ລະຝ່າຍໃນສັນຍາໃຫ້ຮັດ 
ກຸມເພືີ່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ການ
ພັດທະນາ. 

   

 

3.3. ເພ ີ່ມທະວ ວຽກງານຊຸກຍູ້, ຕ ດຕາມ, 
ກວດກາການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດບັນດາໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ-ກູ້ຢືມ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົີ້າໝາຍ
ທ ີ່ວາງໄວ້ ໂດຍໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝ ODA-

MIS.GOV.LA. ແລະນໍາໃຊ້ລະບົບຕ ດຕາມ
ແບບທັນສະໄໝ ODA-PMA 
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ເລັີ່ງແກ້ໄຂໜ ີ້ສ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຫຼຸດ 
ຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກ ດ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງ
ໜ ີ້ສ ນໃຫ້ລວມສູນ, ອັດຕາໜ ີ້ສ ນສາທາລະນະໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມ
ຄອງໄດ້ ແລະສາມາດສ້າງຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື ຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງ
ສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ,  
 
 

4.1. ເລັີ່ງປະຕ ບັດມາດຕະການແກ້ໄຂໜ ີ້
ສ ນພາຍໃນທ ີ່ຕ ດພັນກັບໂຄງການລົງທຶນລັດ
ຢ່າງເປັນລະບົບ, ຮັດກຸມ ແລະ ດ້ວຍຫຼາຍ
ຮູບແບບ (ສໍາລັບການແກ້ໄຂໜ ີ້ສ ນໂຄງ 
ການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕ ສະເລ່ຍແຕລ່ະ
ປ ບໍີ່ໃຫ້ຫຼຸດ 40%) 

   

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ, ກະຊວງ

ການເງ ນ ແລະ 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

4.2. ສືບຕໍີ່ເຈລະຈາກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ສອງຝ່າຍ 
ເພືີ່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານໜ ີ້ສ ນງົບ 
ປະມານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, 
ເພືີ່ອຄົີ້ນຄວ້າພ ຈາລະນາສ້າງກົມຄຸ້ມຄອງໜ ີ້
ສ ນສາທາລະນະ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມ
ຄອງໜ ີ້ສ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ຢ່າງລວມສູນ  

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

4.3. ປັບປຸງກົນໄກການບໍລ ຫານການຊໍາລະ
ໜ ີ້ສ ນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ຄົີ້ນ 
ຄວ້າມາດຕະການລະດົມແຫຼີ່ງທຶນມາຊໍາລະ
ໜ ີ້ສ ນ ຢ່າງເໝາະສົມ ພ້ອມທັງສ້າງຂ ດ
ຄວາມສາມາດໃນການວ ເຄາະ-ວ ໄຈ ແລະ 
ປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ;  

   ກະຊວງການເງ ນ 
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4.4. ສູ້ຊົນລະດົມທຶນຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນ, 
ພ້ອມທັງລະດົມແຫຼີ່ງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ 
ເປັນຕົີ້ນ:ການອອກພັນທະບັດພາຍໃນປະ 
ເທດ ແລະ ການອອກພັນທະບັດແພນດ້າ ຢູ່ 
ສປ ຈ ນ  

   

ກະຊວງການເງ ນ, 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ປະຕ ຮູບການບໍລ ຫານແລະການດໍາເນ ນທຸລະກ ດຂອງລັດວ 
ສາຫະກ ດ ແລະ ວ ສາຫະກ ດທ ີ່ລັດຖືຮຸ້ນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການ
ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມ ປະສ ດທ ຜົນ ແລະ ມ ຜົນກໍາໄລ ແລະ ເປັນຖານ
ລາຍຮັບທ ີ່ໝັີ້ນຄົງ 

5.1. ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງຍຸດທະສາດການປັບປຸງ
ລັດວ ສາຫະກ ດ, ດໍາເນ ນການກວດກາ ແລະ 
ປະເມ ນຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກ ດຂອງລັດວ 
ສາຫະກ ດ, ພ້ອມທັງຈັດລະດັບສະຖານະ
ພາບຂອງການດໍາເນ ນທຸລະກ ດຂອງລັດວ 
ສາຫະກ ດຕ່າງໆ ເພືີ່ອວາງແຜນໃນການປະຕ 
ຮູບແຕ່ລະໄລຍະ; 

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

5.2. ເລັີ່ງປະຕ ຮູບລັດວ ສາຫະກ ດທ ີ່ບໍີ່ມ ຜົນ
ກໍາໄລ ແລະ ມ ໜ ີ້ສ ນສູງໂດຍການຂາຍກ ດ 
ຈະການ, ຊອກຫາຫຸ້ນສ່ວນໃໝ່ທ ີ່ມ ຄວາມ
ສາມາດດ້ານການເງ ນ ແລະ ຄວາມຊໍານານ
ດ້ານທຸລະກ ດ; 

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

5.3. ຄົີ້ນຄວ້ານໍາເອົາລັດວ ສາຫະກ ດທ ີ່ມ 
ເງືີ່ອນໄຂ ໃຫ້ມ ການລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດ
ຫຼັກຊັບລາວ ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 01 ບໍລ ສັດ;  

   
ກະຊວງການເງ ນ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 

5.4. ປະຕ ຮູບກົງຈັກ ແລະການບໍລ ຫານໃຫ້
ເຂັີ້ມແຂງ, ໄລ່ລຽງຜົນຕອບແທນທຸລະກ ດ, 
ແຕ່ງຕັ ີ້ງທ ມງານບໍລ ຫານແບບມືອາຊ ບ , 
ໂດຍອ ງໃສ່ຜົນງານຂອງການບໍລ ຫານຕົວຈ ງ  

   
ກະຊວງການເງ ນ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 

5.5. ຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງຂອງພາກ
ລັດຖະບານຕໍີ່ລັດວ ສາຫະກ ດທ ີ່ພາໃຫ້ມ ຕົີ້ນ
ທຶນໃຫ້ແກ່ທຸລະກ ດ, ການບໍລ ຫານແບບ
ເກືີ້ອກຸນ ແລະ ມ ການອຸດໜູນທ ີ່ບໍີ່ຈໍາເປັນ; 

   
ກະຊວງການເງ ນ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 

5.6. ສຸມໃສ່ຕ ດຕາມ-ກວດກາຄວາມໂປ່ງ
ໃສແລະປະສ ດທ ຜົນການດໍາເນ ນທຸລະກ ດ
ຂອງລັດວ ສາຫະກ ດຢ່າງເປັນລະບົບ. 

   
ກະຊວງການເງ ນ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 

 


