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 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 

ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ 
ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ 

(ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະຕົວຊ ີ້ບອກ ທ ີ່ກໍານົດໃນຕາຕະລາງນ ີ້ ຈໍານວນໜຶີ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ເປັນຕົວເລກ ແລະຈໍານວນໜຶີ່ງວັດແທກທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ເຊ ີ່ງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕືີ່ມ) 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 2: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ 
 

ລ/ດ ວຽກງານຈຸດສຸມ/ມາດຕະການແກ້ໄຂ 
ຄາດໝາຍ/ຄາດຄະເນຜົນ 

ໄດ້ຮັບ 

ຕົວຊີັ້ບອກ 
ພາກສ່ວນ

ຮັບຜິດຊອບຕາມ
ພາລະບົດບາດ 

ແຜນງານ/
ໂຄງການ 
ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

2023 

ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 2: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ 
ພາກລັດ 
 

1.   
ທົບທວນ ນະໂຍບາຍ, ປັບ ປຸງນ ຕ ກໍາ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ນ ຕ ກໍາ
ດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກແຫ ີ່ງລາຍຮັບ 
ລວມສູນ, ເປັນການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະ ເທດ ແລະ 
ສົີ່ງເສ ມການຜະລ ດ ແລະ ການບໍລ ການ, ສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່, 
ການແບ່ງຂັີ້ນຄຸ້ມຄອງການເກັບລາຍຮັບຢ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ີ່ນ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. ຄົີ້ນຄວ້າຫຼຸດອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພ ີ່ມ 
ຈາກ 10% ມາເປັນ 7%, ຄົີ້ນຄວ້າປັບປຸງ
ຄືນອັດຕາອາກອນຊົົມໃຊ້ບາງລາຍການສ ນ 
ຄ້າ ແລະຄົີ້ນຄວ້າອັດຕາອາກອນກໍາໄລຂອງ
ບາງກ ດຈະການທ ີ່ຕ ດພັນກັບທຸລະກ ດການ
ຂຸດຄົີ້ນແຮ່ທາດ ຈາກອັດຕາ 35% ມາເປັນ 
20%, ຊຶີ່ງຈະໄດ້ຄົີ້ນຄວ້າປັບປຸງບາງມາດຕາ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາ 
ກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າ
ເພ ີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ 

ເດືອນສ ງຫາ  

 

ກະຊວງການເງ ນ 

 

1.2. ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ  

ເດືອນຕຸລາ   ກະຊວງການເງ ນ 
 

1.3. ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສ ນຂອງ
ລັດ ແລະສ້າງໃໝ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນ
ທ ີ່ດ ນ ແລະ ຊັບສ ນ 

 ເດືອນຕຸລາ  ກະຊວງການເງ ນ 
 

1.4. ເພ ີ່ມການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ຫ າຍ
ຂຶີ້ນດ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ ແລະ ຫ າຍຊ່ອງທາງ    ກະຊວງການເງ ນ 
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ເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຂົີ້າໃຈ ແລະ ປະຕ  
ບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະນ ຕ ກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ 
ຢ່າງເຂັີ້ມງວດ. 

2 

 
 
 
 

ປະຕ ຮູບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບງົບປະມານ ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນທຸກຂະແໜ
ງການ ແລະ ລາຍຮັບເພ ີ່ມຂຶີ້ນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບຢ່າງມ ປະ
ສ ດທ ຜົນຕາມທ່າແຮງບົມຊ້ອນ ແລະ ກົດໝາຍກໍານົດ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1. ນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ອອກຄໍາສັີ່ງວ່າ
ດ້ວຍການເພ ີ່ມທະວ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຕ້ານການຮົີ່ວໄຫ ຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ
ແຫ່ງລັດ; 

ເດືອນສ ງຫາ   ກະຊວງການເງ ນ 

 

2.2. ປັບປຸງກົນໄກ ແລະກໍານົດນະໂຍບາຍ 
ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກ ດເຂົີ້າລະບົບ
ອາກອນມູນຄ່າເພ ີ່ມ, ອາກອນລາຍໄດ້ບຸກ 
ຄົນ ແລະອາກອນອືີ່ນໆໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະ 
ເທດ; 

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

2.3. ປັບປຸງຖານຂໍີ້ມູນ ແລະ ລະບົບການ
ຕ ດຕາມການແຈ້ງ-ການມອບອາກອນ, ບັງ 
ຄັບໃຊ້ລະບົບບັນຊ ທຸລະກ ດທ ີ່ເປັນເອກະ
ພາບຜ່ານລະບົບ TaxRIS ແລະທະນາຄານ; 

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

2.4. ຄົີ້ນຄວ້າກໍານົດນະໂຍບາຍດ້ານພາສ -
ອາກອນທາງກົງ ເຊັີ່ນ: ອາກອນກໍາໄລ ເພືີ່ອ
ຊຸກຍູ ້ການຜະລ ດຂະແໜງການກະສ ກ ໍາ 
ແລະ ວ ສາຫະກ ດ SME ທ ີ່ມ ທ່າແຮງສົ ີ່ງ
ອອກ; 

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

2.5. ປະຕ ບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍແຕ່ລະຂັີ້ນ
ຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ແກ່ບໍລ ສັດທ ີ່ປະກອບ 
ສ່ວນພັນທະຢ່າງປົກກະຕ ; 

   ກະຊວງການເງ ນ 
 

2.6. ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກ ດ ຂັີ້ນສູນກາງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແຈ້ງພາສ -ອາກອນການ
ນໍາເຂົີ້ານໍີ້າມັນເຊືີ້ອໄຟເຂົີ້າໃນລະບົບ TaxRIS 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 100%; 

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

2.7. ເຂັ ີ້ມງວດສະກັດກັ ີ້ນການຄ້າຂາຍ
ເຖືີ່ອນທຸກຮູບແບບ ແລະ ດັດສົມຫົວໜ່ວຍ
ບໍລ ການແຈ້ງພາສ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ. 

 
 

 
  ກະຊວງການເງ ນ 
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ອັດຊ່ອງວ່າງການຮົີ່ວໄຫ ຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ ເພືີ່ອຮັບປະ 
ກັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມກົດໝາຍ 

3.1. ດໍາເນ ນມາດຕະການເດັດຂາດຕໍີ່ເຈົ ີ້າ
ໜ້າທ ີ່ເກັບລາຍຮັບທ ີ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທ ີ່ ແລະ ຜູ້    ກະຊວງການເງ ນ 
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ປະກອບກ ດຈະການ ລົບຫ  ກການເສຍພັນ 
ທະພາສ -ອາກອນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ; 
ສ້າງຊ່ອງທາງໃຫ້ສັງຄົມມ ສ່ວນຮ່ວມຫ າຍ
ຂຶີ້ນໃນການແຈ້ງພຶດຕ ກໍາທ ີ່ເປັນການລະເມ ດ
ຕໍີ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ລົບຫ  ກການເສຍ
ພັນທະພາສ -ອາກອນ; 
3.2. ດໍາເນ ນການກວດກາເປັນປົກກະຕ ປະ 
ຫວັດການເຄືີ່ອນໄຫວທຸລະກ ດ-ມອບພັນ 
ທະອາກອນ, ຄຸ້ມຄອງລວມສູນວຽກງານ
ປາບປາມການລັກລອບໜ ພາສ  ແລະ ປັບປຸງ
ວຽກງານກວດສອບການແຈ້ງພາສ ໃຫ້ມ 
ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ; 

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

3.3. ປະຕ ຮູບການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນ
ຂົງເຂດລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ສໍາເລັດໃນ
ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ; 

   ກະຊວງການເງ ນ 
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ປະຕ ຮູບກົງຈັກ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ 
ເພືີ່ອກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ມ ປະສ ດທ ຜົນ. 

4.1. ປະຕ ຮູບກົງຈັກເກັບລາຍຮັບຈາກ 4 
ກົມ ມາເປັນ 2 ກົມ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍ
ຮັບຈາກ (1). ເກັບຂອດການນໍາເຂົີ້າ-ສົີ່ງ
ອອກ ແລະ (2). ເກັບຈາກການດໍາເນ ນ
ທຸລະກ ດພາຍໃນ; 

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

4.2. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ 
ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບ
ລາຍຮັບຂອງບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງ 
ການເງ ນໃຫ້ສູງຂຶີ້ນ, ມ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບ, 
ເປັນລະບົບ, ໂປ່ງໃສ  ແລະສາມາດກວດ
ສອບໄດ້ໂດຍຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານວ ຊາສະ 
ເພາະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍ
ຮັບຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຊົີ່ວໂມງ/ຄົນ/ປ   

   ກະຊວງການເງ ນ 

 

4.3. ປະຕ ບັດມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງເດັດ 
ຂາດຕໍີ່ເຈົີ້າໜ້າທ ີ່ ທ ີ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທ ີ່ຕໍາແໜ່ງ 
ພາໃຫ້ມ ການຮົີ່ວໄຫລລາຍຮັບ. 

   ກະຊວງການເງ ນ 
 

 


