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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
ຕາຕະລາງແຜນປະຕິບັດມາດຕະການໃນ 5 ຂົງເຂດວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ 

ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເງິນ 
(ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະຕົວຊ ີ້ບອກ ທ ີ່ກໍານົດໃນຕາຕະລາງນ ີ້ ຈໍານວນໜຶີ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ເປັນຕົວເລກ ແລະຈໍານວນໜຶີ່ງວັດແທກທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ເຊ ີ່ງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕືີ່ມ) 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 1: ສົົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພ ົ່ອທົດແທນການນາໍເຂົົ້າ ແລະເປັນສິນຄ້າສົົ່ງອອກ ເພ ົ່ອສ້າງຖານລາຍຮັບທີົ່ເຂັົ້ມແຂງ-ຍ ນຍົງ 
 

ລ/ດ ວຽກງານຈຸດສຸມ/ມາດຕະການແກ້ໄຂ 
ຄາດໝາຍ/ຄາດຄະເນຜົນ 

ໄດ້ຮັບ 

ຕົວຊີົ້ບອກ ພາກສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບຕາມ
ພາລະບົດບາດ 

ແຜນງານ/
ໂຄງການ 
ຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ 

2021 

 

2022 

 

2023 

 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ 1: ສົົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພ ົ່ອທົດແທນການນາໍເຂົົ້າ ແລະເປັນສິນຄ້າສົົ່ງອອກ ເພ ົ່ອສ້າງຖານລາຍຮັບທີົ່ເຂັົ້ມແຂງ-ຍ ນຍົງ (ຫັນປ່ຽນໄປສ ່ສັງຄົມການຜະລິດ) 
ພາກລັດ 
1. ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ 

ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຂອງການດໍາເນ ນທຸລະກ ດ 

1.1. ເລັີ່ງປັບປຸງບັນດານ ຕ ກໍາ, 
ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສ ມການລົງທຶນ
ທ ີ່ຍັງບໍີ່ສອດຄ່ອງ, ນ ຕ ກໍາທ ີ່
ຄຸ້ມຄອງໂດຍຂະແໜງການວ  
ຊາສະເພາະຕ ດພັນການອອກ
ອະນຸຍາດດໍາເນ ນທຸລະກ ດ ຫ ື 
ການຄົີ້ນຄວ້າຊໍີ້າຊ້ອນກັນໃນ
ການອະນຸມັດການລົງທຶນ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ສຶບຕໍີ່ປັບປຸງນ ຕ ກໍາລຸຸ່ມກົດໝາຍທ ີ່ຕ ດພັນ
ກັບຄະນະສົີ່ງເສ ມການລົງທຶນ ຕາມທ ດການ
ປັບປຸງຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝຸ່ ກ່ຽວກັບ
ໄລຍະເວລາການອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນ 

 
 

 
 
 

 
 
 

ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ,
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 

ແລະການຄ້າ, 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວ ສາຫະກ ດສະບັບ
ປ  2013 

 
 
 

  

- ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັີ້ງປະຕ  
ບັດຄໍາຕັດສ ນຂອງສານ ເພືີ່ອໃຫ້ຮັບຮອງ 
ສະພາແຫຸ່ງຊາດ ໃນທ້າຍປ  2021 

 
 
 

  

- ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນ ນຄະດ  
ແພຸ່ງ  

 
   

- ສ້າງຂໍີ້ຕົກລົງເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງແລະອັບເດດຂໍີ້
ມູນໃນເວັບໄຊຖານຂໍີ້ມູນໃບອະນຸຍາດດໍາ 
ເນ ນທຸລະກ ດ 
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1.2. ເພ ີ່ມທະວ ການຈັດຕັ ີ້ງ
ປະຕ ບັດຄໍາສັ ີ່ງຂອງທ່ານນາ 
ຍົກລັດຖະມົນຕ ສະບັບເລກທ  
02/ນຍ,ເລກທ  03/ນຍ ແລະ
ເລກທ  12/ນຍ ຢຸ່າງເຂັີ້ມງວດ 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ເອົາໃຈໃສຸ່ແກ້ໄຂບັນດາຕົວຊ ີ້ວັດທ ີ່ຍັງຄົງ
ຄ້າງໃນຄໍາສັີ່ງເລກທ  02/ນຍ ແລະ 03/ນຍ 
ເພື ີ່ອໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກຂອງການ
ດໍາເນ ນທຸລະກ ດຢູຸ່ລາວຢູຸ່ໃນອັບດັບທ ີ່ດ ຂຶີ້ນ  
- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຕຸ່ລະຂະແໜງການຍົກບົດບາດ
ຄວາມເປັນເຈົີ້າການໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ
ຄໍາສັີ່ງສະບັບເລກທ  02/ນຍ, ເລກທ  03/ນຍ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ,
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 

ແລະການຄ້າ, 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 
 

 

- ສ້າງລະບົບການຂຶ ີ້ນທະບຽນວ ສາຫະກ ດ 
ແບບເອເລັກໂຕຣນ ກ (ຕາມ 02/ນຍ)  

 
 
 

 
 

 

- ການຫ ັນໄປສ ູ ຸ່ທ ັນສະໄໝ  ຫ ື  ລະບ ົບ 
Automation ຂອງຕົວຊ ີ້ວັດທ  2 :ການຂໍ 
ອະນຸຍາດປຸກສ້າງ, 3 :ການຕ ດຕັີ້ງໄຟຟ້າ, 
4 : ການຈົດທະບຽນຊັບສ ນ, 9 : ການບັງ 
ຄັບໃຊ້ສັນຍາ  

 
 

 
 
 

 
 
 

- ແກ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ທ ີ່ຕ ດພັນກັບຂັີ້ນ
ຂອດໃນການອອກເອກະສານອະນຸຍາດນໍາ
ເຂົີ້າ ແລະ ສົີ່ງອອກ, ການເຄືີ່ອນຍ້າຍສ ນຄ້າ 
ແລະ ການຕັ ີ້ງຈຸດກວດກາຕາມເສັ ີ້ນທາງ 
ພາຍໃນປະເທດ ຕາມຄໍາສັີ່ງເລກທ  20/ນຍ 
ແລະ 12/ນຍ ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກຸ່ການດໍາເນ ນທຸລະກ ດຢູຸ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັນດັບຕົວຊ ີ້ວັດທ ີ່ 8 (ການ
ຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ) ຢູຸ່ໃນອັນດັບທ ີ່ດ ຂຶີ້ນ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະການຄ້າ, 

ກະຊວງພະລັງານ 
ແລະ ບໍີ່ແຮຸ່ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ປັບປຸງນ ຕ ກໍາທ ີ່ຕ ດພັນກັບການສົີ່ງອອກແຮຸ່
ທາດ 4 ສະບັບ (ຮັບຜ ດຊອບໂດຍ ກົມຄຸ້ມ
ຄອງບໍີ່ແຮຸ່, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍີ່ແຮຸ່) 

 
 
 

 

- ສຶບຕໍີ່ຜັນຂະຫຍາຍບາງມາດຕາຂອງຄໍາສັີ່ງ 
12/ນຍ ເຂົີ້າສູຸ່ລ່ວງເລ ກ, ກໍານົດເນືີ້ອໃນລະ 
ອຽດໃຫ້ແຕຸ່ລະພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາໄປ
ຈັດຕັ ີ້ງປະຕ ບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ, 
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ແນໃສຸ່ລົບລ້າງຂໍ ີ້ຫຍຸ ້ງຍາກ ແລະສ ີ່ງກ ດ 
ຂວາງຕ່າງໆ ເປັນຕົີ້ນ ການອອກອະນຸຍາດ
ສ ນຄ້າສົີ່ງອອກ, ການອະນຸຍາດເຄືີ່ອນຍ້າຍ
ສ ນຄ້າພາຍໃນ, ການກວດກາສ ນຄ້າຢູຸ່ດ່ານ
ຊາຍແດນສາກົນ, ການຕັີ້ງຈຸດກວດກາຕາມ
ເສັີ້ນທາງ ແລະອືີ່ນໆ 

- ຫຼຸດຜ່ອນການຍົກເວັ ີ້ນການປະຕ ບັດບາງ
ມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ແລະກໍລະນ ຈໍາເປັນ 
ທ ີ່ຕ້ອງໃຫ້ນະໂຍບາຍເພ ີ່ມເຕ ມຈາກກົດ 
ໝາຍກໍານົດ, ເຊ ີ່ງຕ້ອງໄດ້ຄົີ້ີ້ນຄວ້າຢຸ່າງເປັນ
ເອກະພາບ ຫ ື ໄດ້ຮັບການເຫັນດ ຈາກສະ 
ພາແຫຸ່ງຊາດກ່ອນລົງນາມໃນສັນຍາໂຄງ 
ການລົງທຶນ. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ 
ແລະພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

 

1.3. ຍົກສູງພາລະບົດບາດ
ຂອງຫ້ອງການບໍລ ການປະຕູ
ດຽວໃນແຕຸ່ລະຂັີ້ນໃຫ້ສູງຂຶີ້ນ, 
ປັບປຸງກົນໄກການອອກໃບ
ອະນຸຍາດລ ົງທ ຶນ, ໃບທະ 
ບຽນວ ສາຫະກ ດ, ໃບອະນຸ 
ຍາດດໍາເນ ນທຸລະກ ດ ແລະ
ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
ໃຫ້ສາມາດເຊື ີ່ອມຕໍ ີ່ທາງເອ
ເລັກໂຕ ນ ກ, ບໍີ່ໃຫ້ມ ການຊໍີ້າ
ຊ້ອນ ແລະແກຸ່ຍາວປະຕ ບັດ
ລະບຽບເປັນເອກະພາບ ແລະ 
ໃຫ້ ມ ຜົນສັກສ ດ. 
 
 
 

- ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ຫ້ອງການບໍລ ການ
ປະຕູດຽວໃນແຕຸ່ລະຂັີ້ນ 
-ປັບປຸງກົນໄກ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັີ້ນຕອນ-ໄລຍະ
ເວລາການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບ
ທະບຽນວ ສາຫະກ ດ, ໃບອະນຸຍາດດໍາເນ ນ
ທຸລະກ ດ ແລະເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ 
- ປັບປຸງຖານຂໍີ້ມູນການລົງທຶນ, ສ້າງກົນໄກ, 
ເຄື ີ່ອງມືໃຫ້ສາມາດເຊື ີ່ອມຕໍ ີ່ລະບົບເອເລັກ 
ໂຕ ນ ກ, ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊໍີ້າຊ້ອນ ແລະແກຸ່ 
ຍາວ,ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະ
ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ການຄຸ້ມຄອງກວດກາ 
ເພືີ່ອລາຍງານຂັີ້ນເທ ງໃນແຕຸ່ລະໄລຍະ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ, 
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 

ແລະ ການຄ້າ, 
ກະຊວງການເງ ນ, 

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊ  
ແລະການສືີ່ສານແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

 

 

- ສ້າງບັນຊ ກ ດຈະການທ ີ່ຕ້ອງຂໍໃບອະນຸ 
ຍາດດໍາເນ ນທຸລະກ ດ 

 
 

 
  

- ສ້າງເວັບໄຊຖານຂໍີ້ມູນໃບອະນຸຍາດດໍາເນ ນ
ທຸລະກ ດ 
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1.4. ຊຸກຍູ້ບັນດາຂະແໜງການ 
ແລະ ທ້ອງຖ ີ່ນເລັີ່ງສ້າງບັນຊ 
ຮຽກການລົງທຶນໃນຂະແໜງ 
ການທ  ີ່ມ  ທ ່ າແຮງພາຍໃນ
ແຂວງຂອງຕົນ ເພືີ່ອເປັນຂໍີ້ມູນ
ໃນການດຶງດູດເອົາການລົງທຶນ
ຈາກພາກເອກະຊົນ 

- ເລັີ່ງສ້າງບັນຊ ຮຽກການລົງທຶນ ທັງຂັີ້ນສນູ
ກາງ ແລະທ້ອງຖ ີ່ນ ຕາມທ ີ່ມ ທ່າແຮງຂອງ
ຕົນໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ  
 
 
 
 

ຢຸ່າງໜ້ອຍ 
25 

ໂຄງການ 
 
 
 

10 

ໂຄງການ 

 

ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ 
ແລະພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

 

2 ຊຸກຍູ້ການຜະລ ດແລະປຸງແຕຸ່ງ
ສ ນຄ້າທ ີ່ມ ທ່າແຮງແລະຕະ 
ຫ າດຮອງຮັບເພື ີ່ອການສົ ີ່ງ
ອອກ 

2.1 ສົີ່ງເສ ມໂຄງການການຜະລ ດກະສ ກໍາເພືີ່ອທົດແທນການນໍາເຂົີ້າແລະການສົີ່ງອອກ: 

- ເລັີ່ງຊຸກຍູ້ການສົີ່ງອອກສ ນ
ຄ້າກະສ ກໍາ-ສັດລ້ຽງທ ີ່ໄດ້ມ 
ສັນຍາລົງນາມກັບປະເທດຄູຸ່
ການຄ້າແລ້ວ (ຕະຫ າດ ສປ 
ຈ ນ); ເລັີ່ງເຈລະຈາເຊັນສັນຍາ 
ການສົີ່ງອອກສ ນຄ້າກະສ ກໍາທ ີ່
ໄດ້ກໍານົດຢູຸ່ໃນບັນຊ ພືດແລະ
ຜະລ ດຕະພັນພືດທ ີ່ເປັນບູລ 
ມະສ ດສໍາລັບເຈລະຈາເປ ດ
ຕະຫ າດກັບ ສປຈ ນ ແລະ ປະ
ເທດໃກ້ຄຽງ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ດ້ານປ ກຝັງ:   

1. ສປ ຈີນ 
- ສືບຕໍີ່ຜະລ ດ ແລະ ສົີ່ງອອກ 07 ຊະນ ດ
ພືດ (ເຂົີ້າ,ສາລ , ມັນຕົີ້ນແຫ້ງ, ກ້ວຍ, ໝາກ
ໂມ, ມັນດ້າງ, ພືດຕະກຸນຖົີ່ວ) ທ ີ່ໄດ້ເຊັນ
ອານຸສັນຍາແລ້ວ. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- ກົມປູກຝັງ 
- ພະແນກ ກປແຂວງ

, ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 

ຜູ້ປະກອບການ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

1. ໂຄງການ
ສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງ 
ກ່ຽວກັບສຸຂາ
ນາໄມພືດ. 
07 ໂຄງການ
ຜະລ ດພືດເປັນ
ສ ນຄ້າ (ເຂົີ້າ, 
ສາລ , ມັນຕົີ້ນ, 
ກ້ວຍ, ໝາກ
ໂມ, ມັນດ້າງ, 
ພືດຕະກຸນຖົີ່ວ) 

- ສືບຕໍີ່ເລັີ່ງລົງນາມເຊັນອານຸສັນຍາ 03 ສະ 
ບັບຈໍານວນ 5 ພືດ: ພືດຕະກຸນໝາກກຽ້ງ 
(ໝາກພຸກ,ໝາກກ້ຽງ,ໝາກນາວ), 
ໝາກນອດ, ໃບຢາສູບແຫ້ງ. ທ ີ່ສໍາເລັດ
ແລ້ວ ແຕຸ່ປ  2019 ຍັງລໍຖ້າຝຸ່າຍ ສປຈ ນ. 

2 ສະບັບ
(ໝາກນອດ
, ພືດຕະກຸນ
ໝາກກຽ້ງ) 

1 ສະບັບ 
(ໃບຢາສູບ
ແຫ້ງ)  

 

- ສືບຕໍີ່ເລັີ່ງທວງຝຸ່າຍ ສປຈ ນໃຫ້ຮ່າງອານຸສັນ 
ຍາ ຈໍານວນ 15 ພືດ (ຖົີ່ວລຽນ, ໝາກມ ີ້, 
ໝາກລໍາໄຍ, ໝາກມັງກອນ, ໝາກເຜັດ, 
ໝາກນັດ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກແໜຸ່ງ, ຖົີ່ວ 
ດ ນ, ສາລ ຫວານ, ຂ ງ, ຝັກດອກມ້ອນ, 

ສືບຕໍີ່ເລັີ່ງ
ທວງ 

5 ສະບັບ 
(ຖົີ່ວລຽນ, 
ໝາກມ ີ້,  
ໝາກມ່ວງ, 

9 ສະບັບ  
(ໝາກລໍາໄຍ, 
ໝາກມັງ 
ກອນ, ໝາກ
ເຜັດ, ໝາກ
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ຫົວດຸກເດືອຍ, ຢາຫົວ) ຈໍານວນ 15 ສະ 
ບັບ ທ ີ່ໄດ້ສໍາເລັດບົດປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ
ສັດຕູພືດ ໃຫ້ ສປ ຈ ນ. 

ຫົວດຸກເດືອຍ
, ຢາຫົວ) 

ນັດ, ໝາກ 
ແໜຸ່ງ, ຖົີ່ວ 
ດ ນ, ສາລ 
ຫວານ, ຂ ງ, 
ຝັກດອກ
ມ້ອນ) 

- ນອກຈາກນ ີ້ພວກເຮົາຍັງໄດ້ກະກຽມປະ
ເມ ນຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດເພືີ່ອເຈລະຈາ 
ເປ ດຕະຫ າດ ຈໍານວນ 91 ພືດ (ເອກະສານ
ຄັດຕ ດ). 

    

2. ສສ ຫວຽດນາມ 
-ສືບຕໍີ່ຜະລ ດ ແລະ ສົີ່ງອອກ 16 ຊະນ ດ
ພືດ (ສາລ , ມັນຕົີ້ນ, ກ້ວຍ, ເຂົີ້າສານ, ຫົວ
ກະລົດ, ຫົວຜັກບົີ່ວໃຫຍ່, ຫຍ້າເນເປຍ, ໝ
າກມັງກອນ, ໝາກນອດ, ໝາກກ້ຽງຂຽວ, 
ໝາກມ່ວງ, ໝາກກ້ຽງນ້ອຍ, ໝາກພຸກ, 
ຜັກກາດຂາວ, ຜັກສະຫ ັດ ແລະ ໝາກມ ີ້) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

- ສືບຕໍີ່ເລັີ່ງທວງ ຝຸ່າຍ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນ
ການເຈລະຈາເຕັກນ ກ ເປ ດຕະຫ າດພືດ 
ຈໍານວນ 01 ພືດ (ໝາກມ ີ້). 

ສືບຕໍີ່ເລັີ່ງ
ທວງ 

01 ພືດ 
 

 

3. ຣາຊະອານາຈັກໄທ 
ສຶບຕໍີ່ຜະລ ດແລະສົີ່ງອອກ 15 ຊະນ ດ (ສາ 
ລ , ແກຸ່ນສາລ , ໝາກເລັີ່ນ, ຢາສູບເສັີ້ນແຫ້ງ, 
ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນອດ, ໝາກກ້ວຍນໍ ີ້າ, 
ມັນຝຣັີ່ງ, ໝາກຫຸຸ່ງ, ມັນຕົີ້ນແຫ້ງ, ຖົີ່ວດ ນ, 
ໝາກເຍົາ, ໝາກເຜັດ, ໃບຢາສູບແຫ້ງ, ພືດ
ຜັກສົດ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

- ສືບຕໍີ່ເລັີ່ງທວງຝຸ່າຍໄທໃນການເຈລະຈາ
ເຕັກນ ກ ເປ ດຕະຫ າດຈໍານວນ 05 ພືດ 
(ແກຸ່ນໝາກຖົີ່ວດ ນ, ໝາກມັງກອນ,  

ສືບຕໍີ່ເລັີ່ງ
ທວງ 

02 ພືດ 
(ໝາກ
ມັງກອນ, 

03 ພືດ 
ແກຸ່ນໝາກ
ຖົີ່ວດ ນ, ໝ
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ໝາກສະຕໍເບ ລ ີ່, ເປືອກຕົີ້ນຢາສູບ ແລະ 
ໝາກນັດ) 

ເປືອກຕົີ້ນ
ຢາສູບ) 

າກສະຕໍເບ ລ ີ່
, ໝາກນັດ) 

 ດ້ານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: 

 

 
1. ສປຈນີ: 
- ສືບຕໍີ່ປະຕ ບັດຂໍີ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍເງືີ່ອນໄຂ
ດ້ານສຸຂານາໄມກ່ຽວກັບການກກັກັນແລະ
ກວດສຸຂະພາບສັດໃຫຍ່ທ ີ່ຈະສົີ່ງອອກ
ຈາກສປປລາວໄປສປຈ ນທ ີ່ໄດ້ຕົກລົງນໍາ
ກັນແລ້ວ, ໂດຍຕັີ້ງເປົີ້າໝາຍສົີ່ງອອກງົວ
ແລະຄວາຍ 50.000 ໂຕຕໍີ່ປ ດ້ວຍການສ້າງ
ເປັນໂຄງການສົີ່ງເສ ມການຜະລ ດງົວເພືີ່ອ
ສົີ່ງອອກຢູຸ່ທົີ່ວປະເທດແຕຸ່ໄດ້ເນັີ້ນໃສຸ່ເຂດ
ຈຸດສຸມບັນດາແຂວງພາກເໜືອແລະບັນດາ
ເມືອງທ ີ່ໃກ້ຄຽງກັບແລວທາງລົດໄຟທ ີ່ມ 
ທ່າແຮງການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດເປັນຕົີ້ນຕໍ;  

50.000 ໂຕ 
 
 

50.000 ໂຕ 
 
 

50.000 ໂຕ 
 
 

1 .ໂຄງການ
ປັບປຸງຄວາມ
ອາດສາມາດດ້ານ
ສຸຂານາໄມແລະ
ສຸຂານາໄມພືດ
ໃນຂົງເຂດລຸຸ່ມ
ແມຸ່ນໍີ້າຂອງ; 
2. ໂຄງການ
ລ້ຽງສັດ ເພືີ່ອ
ຜະລ ດເປັນ
ສ ນຄ້າຢູຸ່ພາກເ
ໜືອ
ຂອງສ.ປ.ປ.
ລາວ 
3.ໂຄງການຕ່າງໆ
ພາຍໃຕ້
ງົບປະມານປົກ
ກະຕ ຂອງລັດ 
4. ໂຄງການ
ຜະລ ດງົວເພືີ່ອ
ສົີ່ງອອກຂອງ
ພາກເອກະຊົນ 

- ສືບຕໍີ່ເຈລະຈາກັບອົງການພາສ ສປຈ ນ
ກ່ຽວກັບເງືີ່ອນໄຂດ້ານສຸຂານາໄມ SPS 
ສໍາລັບຜະລ ດຕະພັນຊ ີ້ນໃຫ້ສໍາເລັດເພືີ່ອ
ຮອງຮັບໃຫ້ແກຸ່ພາກຜູ້ປະກອບການທ ີ່ໄດ້
ເຊັນສັນຍາໂຄຕາສົີ່ງອອກແລ້ວໃຫ້
ສໍາເລັດ. 

   

2. ສສ ຫວຽດນາມ  
- ສືບຕໍີ່ເຈລະຈາກັບອົງການ
ສັດຕະວະແພດສສຫວຽດນາມເພືີ່ອໃຫ້
ບັນລຸຂໍີ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍເງືີ່ອນໄຂດ້ານສຸຂາ
ນາໄມກ່ຽວກັບການຄ້າໝູມ ຊ ວ ດທ ີ່ຈະສົີ່ງ
ອອກຈາກສປປລາວໄປສສຫວຽດນາມ
ໂດຍຕັີ້ງເປົີ້າໝາຍສົີ່ງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ
ລ້ຽງແລະຄ້າຂາຍໝູຂອງສປປລາວໃຫ້
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ສາມາດສົີ່ງອອກໝູຢຸ່າງເປັນທາງການປຸ່ຽນ
ແທນການຄ້າແບບຊາຍແດນຊຶີ່ງບໍີ່ມ ຄວາມ
ຍືນຍົງເທົີ່າທ ີ່ຄວນ; 

3. ຣາຊະອານາຈັກໄທ  
- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະເທດມ ການລ ເລ ີ່ມເຈລະຈາ
ການຄ້າສັດແລະຜະລ ດຕະພັນສັດ
ກັບສປປລາວຢຸ່າງເປັນທາງການໄທຊຶີ່ງໃນ
ທ ີ່ຜ່ານມາສປປວາວແມຸ່ນໄດ້ຮັບຄວາມ
ສ່ຽງສູງຈາກການຄ້າຊາຍແດນແບບ
ທ້ອງຖ ີ່ນແລະປະເພນ ຈົນເກ ດເປັນຂໍີ້
ຈໍາກັດໃຫ້ແກຸ່ການຜະລ ດພາຍໃນຂອງ
ປະເທດເຮົາ; 

  
 
 

 
 
 

 

  - ເລ ັ ີ່ ງປ ັບປຸງມາດຕະຖານ
ແລະຄຸນນະພາບສ ນຄ້າກະສ 
ກໍາລວມທັງການຍົກລະດັບ
ຄວາມອາດສາມາດໃນວຽກ
ງານກວດກາແລະຢັີ້ງຢືນມາດ
ຕະຖານຜະລ ດຕະພັນກະສ 
ກໍາເປັນຕົີ້ນວຽກງານສຸຂະນາ
ໄມພືດແລະສັດ (SPS), ການ
ຢັ ີ້ງຢືນແຫ ີ່ງກ ໍານ ົດສ ນຄ້າ, 
ການຢັີ້ງຢືນມາດຕະຖານກະສ 
ກໍາອ ນຊ ແລະກະສ ກໍາທ ີ່ດ  ( 
GAP,GAHP,GMP,HACCP 

); ເລັີ່ງເຜ ຍແຜຸ່ນ ຕ ກໍາ, ນະໂຍ
ບາຍແລະມາດຕະຖານທ ີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການປະຕ ບັດມາດຕະ
ຖານ (SPS) ທ້ອງຖ ີ່ນແລະຜູ້
ປະກອບການໃຫ້ກວ້າງຂວາງ

ດ້ານປ ກຝັງ:      
- ເລັີ່ງເຊືີ່ອມໂຍງປັບປຸງມາດຕະຖານລະບົບ
ການຜະລ ດກະສ ກໍາສະອາດ (OA, GAP 
ແລະ ມາດຕະຖານອືີ່ນໆ) ໃຫ້ສາມາດເທົີ່າ
ທຽມມາດຕະຖານຂອງ ອາຊຽນ. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
- ກົມປູກຝັງ 
- ພະແນກກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 

- ຜູ້ປະກອບການ 
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ 

 

- ປັບປຸງມາດຕະຖານພືດສ ນຄ້າຈໍານວນ 
57 ພືດ. 

07 ພືດ 25 ພືດ 25 ພືດ  

- ພັດທະນາ ປັບປຸງ ມາດຕະຖານສະເພາະ
ພືດ (OA, GAP) ຈໍານວນ 15 ພືດ (ມັນຕົີ້ນ
,ອ້ອຍ,ກາເຟ,ຊາ,ໝາກໂມ,ມ້ອນໄໝ, ...) 

05 ພືດ 05 ພືດ 05 ພືດ  

- ວຽກງານສຸຂານາໄມພືດ (SPS) ໃນຂະແໜ
ງການປູກຝັງ  ດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍ
ມາດຕະຖານສາກົນດ້ານສຸຂານາໄມພືດ 
(ISPMs) ຈໍານວນ 45 ສະບັບ. 

 45 ສະບັບ ເຜ ຍແຜຸ່  

- ກວດກາ ແລະ ອອກໃບຢັີ້ງຢືນກະສ ກໍາ 
ສະອາດ (OA, GAP ແລະ ມາດຕະ 
ຖານອືີ່ນໆ)  ໃຫ້ໄດ້ 250 ຫົວໜ່ວຍ. 

40 ຫົວ
ໜ່ວຍ 

100 ຫົວ
ໜ່ວຍ 

110 ຫົວ
ໜ່ວຍ 
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ແລະເຂົີ້າເຖ ງເປົີ້າໝາຍ; ເລັີ່ງ
ປັບປຸງກົນໄກວາງແຜນ, ປະ
ສານງານແລະປຸ່ຽນຂໍີ້ມູນດ້ານ
ການຜະລ ດແລະຕະຫ າດສໍາ
ລັບສ ນຄ້າກະສ ກໍາສົີ່ງອອກລະ
ຫວ່າງຂັີ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖ ີ່ນ
ແລະຜູ້ປະກອບການໃຫ້ດ ຂຶີ້ນ. 

- ເຜ ຍແຜຸ່ນ ຕ ກໍາມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ 
(SPS) ຈໍານວນ 12 ສະບັບ. 

    

- ກໍານົດມາດຕະການສຸຂານາໄມພດື ແລະ 
ບັນຊ ສັດຕູພືດ ຕາມເງືີ່ອນໄຂນໍາເຂົີ້າຂອງ
ປະເທດຄູຸ່ຄ້າ. 

    

- ເລັີ່ງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜ ຍແຜຸ່ມາດຕະ 
ຖານກະສ ກໍາສະອາດ (OA, GAP) ໃຫ້ຜູ້
ຜະລ ດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຈໍານວນ 
100 ຫົວໜ່ວຍ. 

20 
ຫົວໜ່ວຍ 

40 

ຫົວໜ່ວຍ 
40 

ຫົວໜ່ວຍ 
 

ດ້ານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ:     
- ເລັີ່ງປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ
ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປ  2022 

    

- ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແຫຸ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການ
ສົີ່ງເສ ມ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັກນໍີ້າ ຂອງ 
ສປປລາວ 

    

- ສຸມໃສຸ່ເຜ ຍແຜຸ່ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດນ ຕ 
ກໍາລຸຸ່ມດໍາລັດ 5 ສະບັບ (ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ
ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ, ດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄືີ່ອນຍ້າຍສັດ 
ແລະ ຜະລ ດຕະພັນ ສ ນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ, ດໍາ
ລັດວ່າດ້ວຍອາຫານສັດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຢາ
ສັດຕະວະ ແພດ ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ
ຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາອະນາໄມຊ ີ້ນ) 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນແລະມ ຜົນສັກສ ດ. 

 
 

 
 

 
 

 

- ຊຸກຍູ້ສົີ່ງເສ ມການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດມາດຕະ 
ຖານ 9 ສະບັບໃຫ້ເປັນຈ ງເປັນຕົີ້ນ: 

1) ມາດຕະຖານ ສະຖານທ ີ່ກກັກັນສັດ ເພືີ່ອ
ການນໍາເຂົີ້າ-ສົີ່ງອອກ ປະເພດ ງົວ, 
ຄວາຍ, ແກະ ແລະ ແບ້ ຂອງ ສປປລາວ 
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2) ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດງານທ ີ່ດ  ໃນ
ການລ້ຽງສັດປ ກ  

3) ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດງານທ ີ່ດ  ໃນ
ການລ້ຽງໝູທ ີ່ດ   

4) ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດງານທ ີ່ດ  ໃນ
ການລ້ຽງງົວຊ ີ້ນ 

5) ມາດຕະຖານ ການປະຕ ບັດງານທ ີ່ດ ຂອງ
ຜູ້ຂ້າສັດ/ຄົວສັດ 

6) ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດງານດໃນການ
ໂຕ້ຕອບກັບພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປ ກ 

7) ຄູຸ່ມື ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງແບບມ 
ສ່ວນຮ່ວມ 

8) ມາດຕະຖານນໍີ້ານົມງົວດ ບ ຂອງ ສປປ 
ລາວ 

9) ມາດຕະຖານສາງເຢັນສໍາລັບເກັບຮັກສາ
ຊ ີ້ນ ແລະ ຜະລ ດຕະພັນສັດ-ສັດນໍີ້າ ຂອງ 
ສປປ ລາວ. 

 ເລັີ່ງອອກມາດຕະຖານ, ນ ຕ ກໍາລຸຸ່ມກົດ
ໝາຍເພ ີ່ມເຕ ມຈໍານວນ 18 ສະບັບໃຫ້
ສໍາເລັດ ເປັນຕົີ້ນ: 

1) ມາດຕະຖານເຕັກນ ກໂຮງຂ້າສັດ ແລະ 
ບ່ອນຂ້າສັດຍ່ອຍ 

2) ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
ກວດກາອະນາໄມຊ ີ້ນ 

3) ຂໍີ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າກົມວ່າດ້ວຍລະດັບ
ສານຕົກຄ້າງສູງສຸດໃນຜະລ ດຕະພັນສັດ 
ແລະ ສັດນໍີ້າ ແລະ ອາຫານສັດ;  

4) ຄູຸ່ມືແນະນໍາໃນການຂຶີ້ນທະບຽນອາຫານ
ສັດ   
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5) ຄູຸ່ມືແນະນໍາໃນການຂຶີ້ນທະບຽນຢາ
ສັດຕະວະແພດ 

6) ຂໍີ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະດມົນຕ ວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງຕະລາດສັດ. 

7) ມາດຕະຖານຮ້ານຈໍາໜ່າຍຊ ີ້ນສັດ 
8) ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ຂາຍຜະລ ດຕະພັນ

ສັດຢູຸ່ໃນຕະຫ າດ; 
9) ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການ

ປະຕ ບັດງານຂອງຜູ້ຂ້າສັດ  
10)ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຂ້າທໍາລາຍສັດ 

ແລະ ການຊົດເຊ ຍ 
11) ແຜນແຮສຸກເສ ນໃນການຄວບຄຸມ

ການລະບາດຂອງພະຍາດອະຫ ວາໝູ
ອາຟຣ ກາ 

12) ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດງານຕອບ
ໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປືີ່ອຍ
ລົງເລັບ ແລະ ພະຍາດອະຫ ວາໝູອາຟຣ 
ກາ. 

13)ຂໍີ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍການ
ສະຫວັດດ ການສັດ 

14)ຂໍີ້ຕົກລັງຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍການ
ປະຕ ບັດການລ້ຽງສັດທ ີ່ດ ສໍາລັບ% ງົວ, 
ແກະ-ແບ້າ, ໝູ, ໄກຸ່ພັນຊ ີ້ນ, ໄກຸ່ພັນໄຂຸ່ 
ແລະ ເປັດ.  

15) ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຂົນສົີ່ງ ແລະ 
ເກັບຮັກສາສັດ ແລະຜະລ ດຕະພັນສັດ; 

16) ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການກວດກາ 
ແລະ ອອກໃບຢັີ້ງຢື ມາດຕະຖານຟາມ
ລ້ຽງສັດ;  
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17)ຂໍີ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍການ
ນໍາເຂົີ້າເພືີ່ອສສົີ່ງອອກສັດ ແລະ 
ຜະລ ດຕະພັນສັດ; 

18)ຂໍີ້ຕົກລັງຂອງລັດຖະມົນຕ ວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງແນວພັນສັດ. 

  - ກໍານົດບັນຊ ລາຍການສ ນຄ້າ
ກະສ ກໍາເພືີ່ອທົດແທນການນໍາ
ເຂົີ້າແລະນະໂຍບາຍສົີ່ງເສ ມ
ຢຸ່າງຮອບດ້ານ. ເລັີ່ງຂະຫຍາຍ
ແລະປັບປຸງກໍາລັງການຜະລ ດ 
(ກຸຸ່ມການຜະລ ດ, ສະຫະ
ກອນກະສ ກໍາ, ສາມະຄົມ, 
ເຄືອຂ່າຍກະສ ກອນແລະ
ອືີ່ນໆ) ແລະຮູບແບບການຜະ
ລ ດຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂວາງແລະ
ເປັນຮູບປະທໍາຫ າຍຂຶີ້ນ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ດ້ານປ ກຝັງ:    

- ກົມປູກຝັງ 
- ພະແນກ ກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 

- ຜູ້ປະກອບການ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

 

 
- ກໍານົດບັນຊ  ລາຍການສົີ່ງເສ ມການຜະ
ລ ດພາຍໃນ ເພືີ່ອທົດແທນການນໍາເຂົີ້າຜະ
ລ ດພາຍ 

    

- ກໍານົດນະໂຍບາຍ ນະໂຍບາຍ 
ຕາມຄໍາຂວັນຂອງກົມປູກຝັງ“  ການ
ຜະລ ດທັນສະໄໝ, ສະ ອາດ, ປອດໄພ 
ແລະ ເປັນມ ດຕໍີ່ສ ີ່ງແວດ ລ້ອມ”  :(ກໍາ
ນົດອອກເປັນປ , ຈະເຮັດອັນໃດກອ່ນ) 
1. ນະໂຍບາຍຄ ີ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ກ່ຽວກັບການຜະລ ດເປັນສ ນຄ້າຊົມໃຊ້
ພາຍໃນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົີ້າ 
(ຊຸກຍູ້ການຜະລ ດ, ປຸງແຕຸ່ງ, ຈໍລະ
ຈອນສ ນຄ້າ). 

2. ນະໂຍບາຍ ການຜະລ ດພືດສະບຽງອາ 
ຫານ ແລະ ທົດແທນການນໍາເຂົີ້າ (ເຂົີ້າ, 
ສາລ ຫວານ, ເຜືອກມັນ, ພືດຜັກ ແລະ 
ໄມ້ໃຫ້ໝາກ). 

3. ນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກັບ ການຜະລ ດເປັນ
ສ ນຄ້າ ເພືີ່ອການສົີ່ງອອກ. 

4. ນະໂຍບາຍ ການລົງທຶນດ້ານການ
ປູກຝັງຕ ດພັນກັບການຜະລ ດພືດເປັນ
ສ ນຄ້າ  

5. ນະໂຍບາຍກະສ ກໍາສະອາດ(OA,GAP) 
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 6. ນະໂຍບາຍການຜະລ ດຕ ດພັນກັບການ 
ປຸງແຕຸ່ງ  

7. ນະໂຍບາຍລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດເພືີ່ອຜະລ ດພືດເປັນສ ນຄ້າ. 

8. ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງທ ີ່ດ ນກະສ ກໍາ 

9. ນະໂຍບາຍດ້ານການເງ ນ ແລະທະນາ 
ຄານ 

10. ນະໂຍບາຍ ພະນັກງານ 
11. ນະໂຍບາຍ ດ້ານການຕະຫ າດ, ລາຄາ 
ແລະ ການລົງທຶນ 

12. ນະໂຍບາຍ ແຮງງານ 
13. ນະໂຍບາຍຊັບສ ນທາງປັນຍາ, ມາດ
ຕະ ຖານ ແລະ ວັດແທກ 

14. ນະໂຍບາຍຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສົີ່ງເສ ມ
ດ້ານແນວພັນເຂົີ້າ 

15. ນະໂຍບາຍຂົນສົີ່ງ 
16. ນະໂຍບາຍພັດທະນາຊົນນະບົດ (ເຄ 
ຫະສະຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ) 

17. ນະໂຍບາຍ ຂົນຂວາຍລົງທຶນພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

18. ນະໂຍບາຍມາດຕະການສຸຂານາໄມ
ພືດ (SPS) 

19. ນະໂຍບາຍການຄ້າແບບປົກກະຕ  
(NTR), ບັນດາປະເທດອ ຢູ (Fair 

Trade), ບັນດາປະເທດອາຊ່ຽນ 
20. ນະໂຍບາຍ ການກໍານົດຈຸດສຸມ ພືີ້ນທ ີ່
ການຜະລ ດ (ຈຸດສຸມບູລ ມະສ ດປູກ 
ກາເຟ, ເຂົີ້າ, ສາລ , ອ້ອຍ, ມັນຕົີ້ນ, ມັນ
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ດ້າງ, ກ້ວຍ, ພືດຕະກຸນຖົີ່ວ ແລະ 
ພືດອືີ່ນໆທ ີ່ເປັນທ່າແຮງ). 

21. ນະໂຍບາຍ ການປຸ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາ 
ກາດ (ການຕອບໂຕ້ທັນການ ຕໍີ່ການລະ 
ບາດຂອງສັດຕູພືດ). 

22. ນະໂຍບາຍ ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໃໝຸ່ 
ທ ີ່ທັນສະໄໝທາງດ້ານເຕັກນ ກ ແລະ 
ປັນຍາປະດ ດ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ເຂົີ້າໃນການ
ຜະລ ດສະບຽງ ແລະ ຜະລ ດສ ນຄ້າ. 

- ໂຄງປະກອບການຜະລິດ:  
1. ຫຼຸດຕົີ້ນທຶນການຜະລ ດ 
2. ກົນໄກພາສ  (ຂໍີ້ຕົກລົງ 2985, 2986, 

2987) 

3. ສ ນເຊືີ່ອ 
4. ຂົນສົີ່ງ 
5. ໂຮງງານປຸງແຕຸ່ງ 
6. ປັບປຸງມາດຕະຖານໂຮງງານປຸງແຕຸ່ງ 

(GMP) 
7. ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຜະລ ດ ແລະ 

ການປຸງແຕຸ່ງ 
8. PPP 
9. ນະໂຍບາຍໄຟຟ້າ 
10. ນະໂຍບາຍ 2+3 

11. ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ 
12. ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ 

    

- ສ້າງນ ຕ ກໍາ ທ ີ່ສະໜັບສະໜູນ ການຜະລ ດ
ພືດເພືີ່ອທົດແທນການນໍາເຂົີ້າ ແລະຜະລ ດ 
ຕະພັນພືດເປັນສ ນຄ້າສົີ່ງອອກ ຈໍານວນ 13  
ສະບັບ: 
1. ກົດໝາຍ ວ້າດ້ວຍ ການປູກຝັງ. 
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2. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຝຸຸ່ນໃນ 
ສປປ ລາວ. 

3. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ກະສ ກໍາສະອາດ (OA, 

GAP). 

4. ຄໍາສັີ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຊຸກຍູ້ການຜະລ ດ
ພືດເປັນສ ນຄ້າສົີ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ. 

5. ຄໍາສັີ່ງ, ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ມາດ
ຕະການ ການນໍາເຂົີ້າ-ສົີ່ງອອກພືດ ແລະ 
ຜະລ ດຕະພັນພືດ 

6. ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການລົງ 
ທຶນດ້ານການປູກຝັງ. 

7. ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກາໍນົດມາດ ຕະ
ຖານຄຸນນະພາບແນວພັນພືດ. 

8. ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານກະສ ກໍາ
ອ ນຊ  ແລະກະສ ກໍາທ ີ່ດ ໃຫ້ທຽບເທົີ່າ
ກັບມາດຕະຖານອາຊ່ຽນ. 

9. ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງດໍາເນ ນ
ທຸລະກ ດດ້ານສຸຂານາໄມພືດ. 

10. ຂໍີ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະ
ກ ດແນວພັນພືດ. 

11. ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງນໍາ 
ໃຊ້ຝຸຸ່ນ. 

12. ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນໍາ 
ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ. 

13. ຄໍາແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນໍາ 
ໃຊ້ແນວພັນພືດ. 

14. ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ 
ແລະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງຕັກ 
ແຕນຝູງໄມ້ປຸ່ອງ. 
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15. ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ 
ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະ 
ຍາດໃບດ່າງ. 

16. ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ 
ແລະຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະ 
ຍາດຫ່ຽວເຫ ືອງກ້ວຍ. 

17. ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດ ເລກ
ທ  1758 

18. ຄູຸ່ມື ການກວດກາ ສະຖານທ ີ່ປະກອບ
ການຜະລ ດສ ນຄ້າພືດສົີ່ງອອກ. 

- ປະຕ ບັດ, ປະກາດບັງຄັບໃຊ້ ກົດໝາຍ
ປ້ອງກັນ ແລະ ກັກກັນພືດ ເລກທ  13/ສພຊ
, ລົງວັນທ  15 ພະຈ ກ 2016 ຕ້ອງເຈລະຈາ 
ກ່ອນນໍາເຂົີ້າພືດ ແລະ ຜະລ ດຕະພັນພືດເຂົີ້າ  
ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການວ ໄຈຄວາມສ່ຽງ
ສັດຕູພືດຈາກກະຊວງກະສ ກໍາ ແລະປຸ່າໄມ້. 

    

ດ້ານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ:    - ກົມລ້ຽງສັດແລະການ
ປະມົງ 

- ພະແນກ ກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 

- ຜູ້ປະກອບການ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

 

1. ໂຄງການຍົກ
ລະດັບການ
ຜະລ ດແລະສະ
ໜອງຊ ີ້ນໝູຂອງ
ພາກເອກະຊົນ 
2. ໂຄງການ
ຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້
ງົບປະມານປົກ 
ກະຕ  ຂອງລັດ 

- ສັດມ ຊ ວ ດ (ໝູ, ງົວ, ແບ້)ແລະ
ຜະລ ດຕະພັນສັດຂັີ້ນຕົີ້ນ 

- ປາ ແລະ ຜະລ ດຕະພັນສັດນໍີ້າ 

   

ດ້ານສົົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະປຸງແຕ່ງ
ກະສິກໍາ: ເລັີ່ງຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງກໍາລັງ
ການຜະລ ດ (ກຸຸ່ມການຜະລ ດ, ສະຫະກອນ
ກະສ ກໍາ,ປັບກຸຸ່ມຜະລ ດໃຫເ້ຂັີ້ມແຂງຈາກ
ກຸຸ່ມທ ີ່ມ . 

   - ກົມສົີ່ງເສ ມເຕັກນ ກ
ແລະປຸງແຕຸ່ງກະສ ກໍາ 

- ພະແນກ ກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 
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- ກຸຸ່ມການຜະລ ດ: ປະຈຸບັນ ມ ແລ້ວ 1.528 

ກຸຸ່ມ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເພ ີ່ມຂືີ້ນ 458 ກຸຸ່ມ 
ໃນ 18 ແຂວງທົີ່ວປະເທດ. 

100 ກຸຸ່ມ 150 ກຸຸ່ມ 208 ກຸຸ່ມ ຜູ້ປະກອບການ ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

 

- ສະຫະກອນ: ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 8 ສະຫະກອນ 
ຈາກຈໍານວນປະຈຸບັນທັງໝົດ 26 
ສະຫະກອນ ໃນທົີ່ວປະເທດ 

1 3 4  

- ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສ ກອນ:ເພ ີ່ມສະມາຊ ກ
ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສ ກອນຂຶີ້ນ 24 ກຸຸ່ມ, ຈາກ
ຈໍານວນປະຈຸບັນທັງໝົດ 58 ກຸຸ່ມ ທ ີ່ເຮັດ
ໜ້າທ ີ່ຜະລ ດ ແລະ ຈໍາຫນ່າຍພາຍໃນ-ສົີ່ງ
ອອກ 

 
6 

 
9 

 
9 

 

ວຽກຄົົ້ນຄວ້າທົດລອງ 
- ສຸມໃສຸ່ຄົີ້ນຄວ້າຜະລ ດແນວພັນພືດ, ສັດ, ປາ, 
ໄມ້ໃຫ້ໜາກ, ແນວພັນຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ໄມ້ອຸດ
ສະຫະກໍາ ທ ີ່ມ ທ່າມ ທ່າແຮງ ເພືີ່ອທົດແທນ
ການນໍາເຂົີ້າ. 

 
 

 
 

 
 

- ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າ 
ກປພ 

- ສະຖາບັນນ ເວດ
ວ ທະຍາ 

 

ປັດໃຈການຜະລິດ: 
- ຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການໃນການປັບປຸງໂຄງ
ລ່າງພືີ້ນຖານການຜະລ ດຝຸຸ່ນຊ ວະພາບ, 
ດ ນປູກເພືີ່ອທົດແທນການນໍາເຂົີ້າ. 

 
 

 
 

 
 

- ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ພັດທະນາທ ີ່ດ ນ 
ກະສ ກໍາ 

- ພະແນກ ກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 

- ຜູ້ປະກອບການ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

 

- ຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການໃນການປັບປຸງໂຮງ 
ງານ ຫົວອາຫານສັດ-ປາ ທ ີ່ມ ຢູຸ່ໃນປະຈຸ
ບັນ ຈໍານວນ 5 ແຫຸ່ງໃຫ້ສາມາດຜະລ ດ
ເຕັມກໍາລັງການຜະລ ດ ຂອງໂຮງງານ. 

 
 

 
 

 
 

- ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ 
ການປະມົງ 

- ພະແນກ ກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 

- ຜູ້ປະກອບການ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

 

   ດ້ານຊົນລະປະທານ:     - ກົມຊົນລະປະທານ  
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- ເລັີ່ງປັບປຸງແລະພັດທະນາ
ໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານການຜະລ ດ
ແລະເຕັກນ ກເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຕົີ້ນທຶນການຜະລ ດເຊັີ່ນ: ໂຮງ
ອົບ, ໂຮງຄັດເມັດ, ລານຕາກ, 
ສາງ, ຫ້ອງວ ໃຈຕ່າງໆແລະ
ຕະຫ າດຂາຍ 

- ໂຄງການຊົນລະປະທານ ລວມທັງໝົດມ : 
15,119 ໂຄງການ (ນອນຢູຸ່ໃນ 18 ແຂວງ 
ທົີ່ວປະເທດ),  ສາມາດສະໜອງນໍີ້າໃຫ້ແກຸ່
ເນືີ້ອທ ີ່ການຜະລ ດ ໃນໄລຍະ ປ  2021-

2023 ຄື: 

 
 
 

 
 

 
 

- ພະແນກ ກປແຂວງ
, ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈັນ. 
ຜູ້ປະກອບການ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

 ລະດູແລ້ງ (ເຮັກຕາ) 166.000 167.000 168.000 
 ເຂົີ້ານາແຊງ (ເຮັກຕາ) 101.000 102.000 103.000 
 ພືດ (ເຮັກຕາ) 65.000 65.000 65.000 
 ລະດູຝົນ (ເຮັກຕາ) 280.800 281.800 282.800 
 ເຂົີ້ານາປ  (ເຮັກຕາ) 254.300 255.300 256.300 
 ພືດ (ເຮັກຕາ) 26.500 26.500 26.500 

ດ້ານສົີ່ງເສ ມເຕັກນ ກແລະປຸງແຕຸ່ງກະສ ກໍາ:  
- ເລັີ່ງປັບປຸງແລະພັດທະນາໂຄງລ່າງພືີ້ນ
ຖານການຜະລ ດແລະເຕັກນ ກເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຕົີ້ນທຶນການຜະລ ດເຊັີ່ນ: ໂຮງອົບ,ໂຮງຄັດ
ເມັດ, ລານຕາກ, ສາງ ແລະ ເອືີ້ອອໍານວຍ, 
ສົີ່ງເສ ມການສ້າງຕະຫ າດຂາຍຍ່ອຍ/ຂາຍ
ຍົກ. 

 
 

 
 

 
 

 

 

- ຂະຫຍາຍໂຮງອົບໃຫ້ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 269 ແຫຸ່ງ 
ຈາກຈໍານວນປະຈຸບັນ 895 ແຫຸ່ງ ໃນທົີ່ວ
ປະເທດ 

45 90 134 

- ກົມສົີ່ງເສ ມເຕັກນ ກ
ແລະປຸງແຕຸ່ງກະສ ກໍາ 

- ພະແນກ ກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽຈັນ. 
ຜູ້ປະກອບການ ພາຍ
ໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 

 
 
 

1. ໂຄງການ
ບໍລ ການສົີ່ງ 
ເສ ມກະສ ກໍາ
ຮອບດ້ານ 
2. ໂຄງການ
ລ້ຽງສັຜະລ ດ
ເປັນສ ນຄ້າ 
ພາກເໜືອ   
ສປປ ລາວ 
3. ໂຄງການ
ກະສ ກໍາ ເພືີ່ອ
ໂພຊະນາການ 

- ໂຮງຄັດເມັດພັນເຂົີ້າ ເພ ີ້ີ່ມຂຶີ້ນ 37 ແຫຸ່ງ 
ຈາກຈໍານວນປະຈຸບັນ 52 ແຫຸ່ງໃນທົີ່ວ
ປະເທດ 

5 16 16 

- ສາງເກັບມ້ຽນຜົນຜະລ ດກະສ ກໍາ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
287 ແຫຸ່ງ ຈາກຈໍານວນປະຈຸບັນ 1.435 
ແຫຸ່ງ ໃນທົີ່ວປະເທດ. 

72 100 115 

- ລານຕາກຜົນຜະລ ດກະສ ກໍາ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
120 ແຫຸ່ງ ຈາກຈໍານວນປະຈຸບັນ 478 
ແຫຸ່ງ ໃນທົີ່ວປະເທດ 

24 48 48 
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- ເອືີ້ອອໍານວຍ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການສ້າງ
ຕະຫລາດກະສ ກໍາ: 
 ຂາຍຍົກສ ນຄ້າກະສ ກາໍ ເພ ີ້ມຂຶີ້ນ 3 

ຈາກຈໍານວນປະຈຸບັນ 22 ແຫຸ່ງ ໃນ
ທົີ່ວປະເທດ 

 
- 

 
 
 
 

1 

 
 

 
 
 
 

2 

 
 

4. ໂຄງການ
ສົີ່ງເສ ມລະ 
ບົບຕ່ອງໂສ້ກາ
ຜະລ ດກະສ 
ກໍາເປັນມ ດຕໍີ່
ສ ີ່ງແວດລ້ອມ 
5. ໂຄງການ
ຜະລ ດກະສ 
ກໍາເປັນສ ນຄ້າ 
6. ໂຄງການ
ສົີ່ງເສ ມຈຸນ
ລະວ ສະຫະ
ກ ດ 
7. ໂຄງການ
ສົີ່ງເສ ມສືກສາ
ເຄືີ່ອງກົນຈັກ 
ກະສ ກໍາເພືີ່ອ
ການພັດທະ 
ນາ 

 ຂາຍຍ່ອຍສ ນຄ້າກະສ ກໍາ ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
64 ຈາກຈໍານວນປະຈຸບັນ  648 
ແຫຸ່ງ ໃນທົີ່ວປະເທດ 

 32 32 

 ຊູກຍູ້ການນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົີ້າໃນການ
ຜະລ ດເຂົີ້າ ໃນເນືີ້ອທ ີ່ 878.500 
ເຮັກຕາ (ສອງລະດູ) ໃນຂອບເຂດທົີ່ວ
ປະເທດ: 

- ການກະກຽມດ ນເພ ີ່ມຂືີ້ນໃນແຕຸ່ລະປ  
ຈາກປະຈຸບັນ 84%  

- ການປູກເພ ີ່ມຂືີ້ນໃນແຕຸ່ລະປ  ຈາກປະຈຸ
ບັນ 5% 

- ການເກັບກ່ຽວ ເພ ີ່ມຂືີ້ນໃນແຕຸ່ລະປ  
ຈາກປະຈຸບັນ 30% 

 
 
 
 
 

1 % 
 

2 % 
 
 

5 % 

 
 
 
 
 

2 % 
 

4 % 
 
 

7 % 

 
 
 
 
 

3 % 
 

4 % 
 
 

8 % 

- ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບສາງເກັບມ້ຽນ
ແນວພັນ ເຂົີ້າລຸ້ນ 3 ໃຫ້ຮັບປະກນັການ
ສະໜອງໃນທຸກລະດູການ (ລວມທັງ
ສາງຂອງລັດ, ຂອງຜູ້ປະກອບການ 
ແລະ ຂອງກຸຸ່ມຜູ້ຜະລ ດ) 

   

ດ້ານການຄົີ້ນຄວ້າທົດລອງ:  
- ເລັີ່ງໃສຸ່ພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ 4 ສູນ
ຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖານ ຜະລ ດແນວພັນເຂົີ້າ 
ໃຫ້ມ ຄວາມສະດວກ ແລະທັນສະໄໝເພ ີ່ມ
ຂຶີ້ນ ໂດຍການປະກອບຈັດຊືີ້ວັດຖຸອຸປະ 
ກອນເຄືີ່ອງມື ແລະກໍີ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງ

   

ສະຖາບັນຄົີ້ນຄວ້າກປພ 
 

ນໍາໃຊ້ງົບປະ 
ມານ: 
-ໂຄງການປັບປຸງ
ພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ສູນສະຖານ 
ຜະລ ດແນວພັນ
ເຂົີ້າ ເພືີ່ອສະນັບ
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ອາຄານສະຖານທ ີ່ປະຕ ບັດວຽກງານ ໃຫ້ຄົບ
ຊຸດ ເຊັີ່ນ: ລົດໄຖນາ ພ້ອມອຸປະກອນກົນ
ຈັກຕ ດພ່ວງລົດໄຖ, ລົດດໍານາ ພ້ອມຖາດ
ກ້າ, ລົດກ່ຽວເຂົີ້າທັນສະໄໝ, ເຕົາອົບເມັດ
ພັນ, ເຄືີ່ອງຄັດເມັດພັນ, ກໍີ່ສ້າງຫ້ອງວ ໄຈ, 
ກໍີ່ສ້າງລານຕາກເມັດພັນ, ກໍີ່ສ້າງໂຮງເຮືອນ
ອົບເມັດພັນ, ກໍີ່ສ້າງສາງເຢັນເກບັເມັດພັນ, 
ສ້ອມແປງທະນາຄານເຊືີ້ອພັນ, ອາຄານ
ຫ້ອງການ ແລະ ຫໍພກັ, ລ້ອມຮົີ້ວອ້ອມສູນ, 
ປັບປຸງນາໃຫ້ເປັນໄຮຸ່ໃຫຍ່, ປັບປຸງດ ນ,  

 

ສະໜູນການ
ຜະລ ດເຂົີ້າຄໍີ້າ
ປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ10 
ແຂວງເປົີ້າໝາຍ.
ໂຄງການຜະລ ດ
ກະສ ກໍາເປັນ
ສ ນຄ້າ (ACP), 
world bank 
- ACIAR 
CROP/2019/
145Weed 
management 
techniques 
formechanis
ed and broa 
dcast 
lowland crop 
production 
systems in 
Cambodia 
and LaoPDR 
-ໂຄງການຄົີ້ນ 
ຄວ້າ ແລະ ຜະ 
ລ ດກະສ ກໍາ 
ຮ່ວມມື ລະ 
ຫວ່າງ ສະຖາບັນ
ຄົີ້ນຄວ້າ ກປ 
ແລະ ບໍລ ສັດ
ຊວນເຢ/ສະຖາ
ບັນຄົີ້ນຄວ້າກະສ 
ກໍາຫູໜານ. 
-ໂຄງການຜະລ ດ
ກະສ ກໍາເປັນ

ສ ນຄ້າທ ີ່ເປັນມ ດ
ກັບສ ງແວດລ້ອມ 

(ADB) 
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- ເລັີ່ງໃສຸ່ພັດທະນາບັນດາສູນຄົີ້ນຄວ້າ
ແນວພັນພືດເສດຖະກ ດຕ່າງໆໂດຍການ
ປັບປຸງຫ້ອງການເກົີ່າ ເພືີ່ອວ ຊາການພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດທ ີ່ເຮັດໜ້າທ ີ່
ຄົີ້ນຄວ້າສາລ , ຖົີ່ວ, ພືດໃຫ້ຫົວ, ໂດຍ
ສະເພາະພືດນໍີ້າມັນ  ) ດອກຕາເວັນ, ງາ 
ແລະ ແຮມ(, ປັບປຸງລະບົບນໍີ້າເພືີ່ອການ
ທົດລອງກໍີ່ສ້າງອາຄານ, ກໍີ່ສ້າງຫອ້ງການ, 
ຫ້ອງຄົີ້ນຄວ້າທົດລອງ, ຫ້ອງຫຸ້ມຫໍີ່, ຫ້ອງ
ວ ໃຈຄຸນະພາບການຜະລ ດຜັກ,ຫອ້ງຝຶກ
ອົບຮົີ່ມ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງວາງສະແດງ, 
ຫ້ອງການ( ໃນສູນຄົີ້ນຄວ້າພືດຜັກ), ປຸກ
ສ້າງເຮຶືອນຫົມແບບເກົີ່າຫ  , ຈັດຊືີ້ເຄືີ່ອງ
ວ ເຄາະຄຸນະພາບຜະລ ດຕະພັນຜັກ, ປຸກ
ສ້າງເຮືອນຫຸ້ມຫໍີ່ຜັກ ໃນ 4 ບ້ານເປົີ້າໝາຍ
, ປກສ້າງເຮືອນຮົີ່ມເຂດຮ້ອນຊຸຸ່ມໃນບ້ານ
ປະຊາຊົນ 200 ຫ ັງ(ໃນ 4 ບ້ານ) 

   

 

ການນໍາໃຊ້ທືນ:  
-ໂຄງການຮ່ວມມື 

ບໍລ ສັດ 
GENSCORE 
NAVARRA 
SL ແລະ -

KRC 
,Korea.(
ໂຄງການ

ພັດທະນາ ແລະ 
ປັບປງເຕັກໂນໂລ

ຊ ການປູກ 

- ເລັີ່ງໃສຸ່ພັດທະນາພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງສໍາລັບ
ການຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ຂະ ຫຍາຍແນວພັນ
ສັດ, ປາ ແລະ ສັດນໍີ້າ ໂດຍການ ປັບປຸງ-
ສ້າງຫ້ອງວ ໄຈຜະລ ດນໍີ້າເຊືີ້ອແຊຸ່ແຂງ, 
ຫ້ອງການ ແລະ ຫໍພກັພະນັກງານ, ຫ້ອງ
ຝຶກອົບຮົມ, ຄອກງົວພໍີ່ພັນ 14 ລ໋ອກ, 
ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານສໍາລັບການຄົີ້ນຄ້
ວາ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນສັດ  ໂຄງ 
ການ )ຫມູ),ປັບປຸງຄອກງົວພໍີ່ແມຸ່ພັນ,
ສ້າງຈຸດສາທ ດ ແລະບ່ອນຝຶກອົບຮົມ, 
ສ້າງຟາມຕົວແບບ, ເຮືອນຮົມແບບເກົາຫ  , 
ເຮືອນຮົມແບບພືີ້ນບ້ານ, ສາງອາເນກປະ 
ສົງ, ສາງເຢັນ 

  
 
 
 

 
 
 
 

ນໍາໃຊ້ທຶນ: 
- ໂຄງການລັດ
ຖະ ບານ 

- ໂຄງການປັບປຸງ
ໂຄງລ່າງ
ພືີ້ນຖານ
ກະສ ກໍາ ລາວ-
ຮົງກາລ  

- ໂຄງການເອດ ບ  
-  ໂຄງການຊ່ວຍ 
ເຫລືອລ້າຈາກ
ລັດຖະບານ ສປ 
ຈ ນ ໂດຍຜ່ີ່ານ 
ບໍລ ສັດຊວນເຢ/
ສະຖາບັນ
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- ກໍີ່ສ້າງໂຮງເຮືອນຜະລ ດລູກປາລະບົບນໍີ້າ
ແລະໜອງອະນຸບານ, ຫອ້ງວ ໄຈ, ສ້າງຫໍ
ພັກແລະສ້າງຮົີ້ວແບບຖາວອນອ້ອມສູນ. 

ຄົີ້ນຄວ້າກະສ ກໍາ
ຫູໜານ. 

- ເລັີ່ງໃສຸ່ ປັບປຸງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງເພືີ່ອຮັບ
ໃຊ້ວຽກຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍກາເຟ 
ແລະໄມ້ໃຫ້ໝາກເຂດໜາວ ຄື:  ປັບປຸງ
ລະບົບນໍີ້າ, ອຸ ປະກອນຫ້ອງທົດລອງ
(ເຄືີ່ອງຂົີ້ວກາເຟ, ເຄືີ່ອງອັດສູນອາກາດ, 
ເຕົາອົບ,ເຄືີ່ອງສ ), ປັບປຸງທາງເຂົີ້າສູນ, ຮົີ້ວ
ອ້ອມສູນ ແລະອຸປະກອນຫໍພັກ ແລະ 
ຫ້ອງການ. 

  
 
 

 
 
 

ຂໍງົບປະມານຈາກ
ລັດ 

- ເລັີ່ງໃສຸ່ຕ ດຕັີ້ງອຸປະກອນວ ໄຈໃສຸ່ຫ້ອງທົດ
ລອງທ ີ່ສ້າງຂືີ້ນໃໝຸ່ ແລະ ດໍາການວ ໄຈກໍາ
ນົດມາດຕະຖານຢາງພາລາ ແລະ ຢັີ້ງຢືນ
ຜົນການວ ໄຈຢາງພາລາ ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ການສົີ່ງ
ອອກຢາງພາລາ, ໃນນັີ້ນ ວັດຖຸອຸປະກອນ
ທ ີ່ຈະຕ ດຕັີ້ງປະກອບມ : ຈັກຫລອມຢາງ
ແບບເປ ດ ແລະ ແບບປ ດ, ເຄືີ່ອງວັດແທກ
ຄວາມຢືດ, ຕູ້ວັດແທກຄວາມທົນທານ, 
ເຄືີ່ອງວັດແທກຄວາມໜາ, ເຄືີ່ອງແທກ
ຄວາມໜຽວ, ຄອມພ ວເຕ , ປຣ ນເຕ ີ້ສ , 
ຈັກປໍີ້າລົມ, ເຄືີ່ອງໜ ບແຮງລົມ, ຕູ້ອົບ
ໄຟຟ້າ, ຊ ງໄຟຟ້າ, ເຄືີ່ອງຜະລ ດນ້າກັີ່ນ, 
ຈັກອົບກໍາມະຖັນ ແລະ ຕູ້ລະບາຍລົມ. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ໂຄງການສ້າງສູນ
ຄົີ້ນຄວ້າວ ໄຈ
ຢາງພາລາ ແລະ 
ພືດກະສ ກໍລາວ 
(ຮ່ວມມືລາວ-

ຈ ນ) 

- ເລັີ່ງໃສຸ່ປັບປຸງພືີ້ນຖານໂຄງລ່າງລະບົບເຄືີ່ອ
ຂາຍ ແລະ ບັນດາຖານຂໍີ້ມູນການຄົີ້ນຄວ້າ
ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານແລະຮອງຮັບກັບ
ວຽກງານທັງສະຖາບັນ ແລະ ກະຊວງ 

 
 

 
 
 

  

 

ທະນາຄານ
ໂລກ (World 

Bank) 
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ພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການວິໄຈ, ຢັົ້ງຢ ນດ້ານການລ້ຽງ ສັດ ແລະການປະມົງ:  

- ປັບປຸງສູນວ ໄຈພະຍາດສັດແຫຸ່ງຊາດໃຫ້
ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃດໜຶີ່ງ 

   

- ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ 
ການປະມົງ 

- ພະແນກ ກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 

ຜູ້ປະກອບການ ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

1. ໂຄງການ
ປັບປຸງການຄວບ
ຄຸມພະຍາດສັດ
ແລະການ
ລ້ຽງສັດເປັນ
ສ ນຄ້າຕາມແລວ
ຊາຍແດນ 
2. ໂຄງການ
ປັບປຸງພືີ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງດ້ານ
ກະສ ກໍາຮ່ວມມື
ລາວ-ຮົງກາຣ  

- ປັບປຸງສູນວ ໄຈອາຫານສັດຂັີ້ນສູນກາງໃຫ້
ທັນສະໄໝ 

   

- ປັບປຸງຫ້ອງວ ໄຈນໍີ້າສໍາລັບການລ້ຽງສັດນໍີ້າ
ໃຫ້ສາມາດວ ໄຈໄດ້ໂດຍພືີ້ນຖານ 

   

- ປະກອບເຄືີ່ອງມືຜະລ ດແລະກວດກາຄຸນ 
ນະພາບຢາກັນພະຍາດສັດໃຫ້ທັນສະໄໝ 

   

- ຈັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການວ ໄຈພະຍາດສັດ, ອາຫານສັດ, ນໍີ້າ
ແລະການຜະລ ດຢາກັນພະຍາດສັດໃຫ້ແກຸ່
ພະ ນັກງານວ ຊາການທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງ. 

   

- ເລັີ່ງຈັດບູລ ມະສ ດແລະກໍາ
ນົດເຂດການລົງທຶນດ້ານກະສ 
ກໍາ, ເອົາໃຈໃສຸ່ຕ ດຕາມ-ກວດ
ກາໂຄງການລົງທຶນໃນຂະແໜ
ງກະສ ກໍາຕາມສັນຍາເຊັີ່ນ:ຮູບ
ແບບ 2+3, ຮູບແບບ PPP, 
ຮູບແບບເຊົີ່າຫ ືສໍາປະທານທ ີ່
ດ ນຂອງລັດ. 

ວຽກຄ ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີົ່ດິນ
ກະສິກໍາ ທີົ່ຈະຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່: 

    
 

- ສໍາຫ ວດ ເກັບຕົວຢຸ່າງດ ນ, ວ ໄຈດ ນ, ປະ
ເມ ນຄຸນນະພາບດ ນ ຈັດຄວາມເໝາະສົມ
ຂອງດ ນຕໍີ່ພືດປູກ, ກໍານົດແບຸ່ງເຂດຜະລ ດ
ກະສ ກໍາສະເພາະ ໂດຍເລັີ່ງໃສຸ່ບັນດາ
ແຂວງຕາມແລວທາງລົດໄຟ ອ ງຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມຂອງດ ນ ໃຫ້ພຽງພໍເໝາະ
ສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພືີ່ອຄໍີ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລ ດເປັນສ ນຄ້າ
ສົີ່ງອອກທ ີ່ມ ຕະຫ າດຮອງຮັບທ ີ່ໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາ ແລ້ວ ແລະ ແຜນຈະເຊັນສັນຍາ. 

   - ກົມຄຸ້ມຄອງແລະພັດ
ທະນາທ ີ່ດ ນກະສ ກໍາ 

- ພະແນກ ກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 

ຜູ້ປະກອບການ ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ໂຄງການສໍາຫ ວດ
ແບຸ່ງເຂດຜະລ ດ
ກະສ ກໍາຕາມແລວ
ທາງລດົໄຟ 

2. ສໍາຫ ວດກໍານົດ
ເຂດທ ີ່ດ ນກະສ ກໍາ
ເພືີ່ອຜະລ ດທົດ
ແທນການນໍາເຂົີ້າ 
ແລະ ເປນັສ ນຄ້າ
ສົີ່ງອອກ 

3. ໂຄງການສໍາຫ ວດ
ຂອບເຂດ ແລະ 
ປັກຫ ກັໜາຍເຂດ
ຜະລ ດກະສ ກໍາ
ຕາມແລວທາງ
ລົດໄຟ 

4. ໂຄງການສໍາຫ ວດ
ຂອບເຂດ ແລະ 
ປະເມ ນຄນຸນະ 
ພາບດ ນນາເຂດ
ຊົນລະປະທານ 
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ຕາມບນັດາແຂວງ
ແລວລດົໄຟ 

- ປັບປຸງ ຫ້ອງວ ໄຈດ ນ, ຝຸຸ່ນ ໃນຂັີ້ນສູນກາງ 
ໃຫ້ສາມາດວ ໄຈຄຸນສົມບັດທາງດ້ານເຄມ , 
ຊ ວະ ແລະ ຟ ຊ ກຂອງດ ນ ໃຫໄ້ດ້ຄົບທຸກ
ປັດໃຈທ ີ່ສໍາຄັນ ເຊັີ່ນ: ທາດອາຫາພືດ, 
ສານຕົກຄ້າງ ແລະ ຈຸລ ນຊ ໃນດ ນ. 

    

- ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ
ຫ້ອງວ ໄຈຂັີ້ນສູນກາງ ໃຫ້ສາມາດວ ໄຈດ ນ 
ແລະ ຝຸຸ່ນໄດ້ຄົບທຸກໂຕຊ ີ້ວັດ. 

    

- ປັບປຸງຄຸນນະພາບການວ ໄຈໃຫ້ເປັນທ ີ່
ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ແລະ ສາກນົ. 

    

- ວ ໄຈດ ນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາການປັບປັງ
ດ ນພາກສະໜາມ ໃຫ້ກ ຸ ຸ່ມຜະລ ດຕ່າງໆ
ເຊັີ່ນ: ກຸຸ່ມຜະລ ດຜັກທ່າຊ້າງ, ກຸຸ່ມຜະລ ດ
ຜັກແອກຊ້າງ, ກຸຸ່ມຜະລ ດຜັກປາກຊາບໃໝຸ່
, ກຸຸ່ມຜະລ ດເຂົີ້າບ້ານໝາກນາວ ເປັນຕົີ້ນ. 

    

- ຕ ດຕາມ ກວດກາ ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດ ນກະສ 
ກໍາ ຂອງບັບດາໂຄງເຊົີ້າ ແລະ ສໍາປະທານ
ທ ີ່ດ ນກະສ ກໍາ ໃນເຂດບູລ ມະສ ດຈຸດສຸມ
ພັດທະນາກະສ ກໍາເປັນຄ້າ 

   ໂຄງການຄຸ້ມ
ຄອງການເຊົີ່າ 
ແລະ ສໍາ

ປະທານທ ີ່ດ ນ
ກະສ ກໍາ 

- ສ້າງແລະ ປັບປຸງນ ຕ ກໍາ, ລະບຽດການຄຸ້ມ
ຄອງທ ີ່ດ ນກະສ ກໍາໃຫ້ສອດຄອງ ແລະ ເ
ໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ 
1 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍທ ີ່ດ ນ
ກະສ ກໍາ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້
ໄດ້ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ 

- 2 ຄໍາສັີ່ງວ່າດ້ວຍ ການຫ້າມຫັນປຸ່ຽນທ ີ່ດ ນ
ເຂດຊົນລະປະທານ ຢູຸ່ບັນດາແຂວງ ຕາມ
ແລວທາງລົດໄຟ ໄປເປັນດ ນປະເພດອືີ່ນ 
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- ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຄູຸ່ມືທາງດ້ານ
ເຕັກນ ກວ ຊາການໃນການຈັດການດ ນ, 
ການປັບປຸງດ ນ ແນໃສຸ່ຍົກສະມັດຕະພາບ
ການຜະລ ດພືດບຸລ ມະສ ດສົີ່ງອອກ 

   1. ໂຄງການສ້າງ
ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ
ດ້ານການຍົກສະ
ມັດຕະພາບການຜະ
ລ ດໃຫກຸຸ້່ມຊາວກະ
ສ ກອນໃນເຂດການ
ຜະລ ດທົດແທນ
ການນໍາເຂົີ້າ ແລະ 
ຜະລ ດເປນັສ ນຄ້າ 
2.ໂຄງການ ພັດ
ທະນການຜະລ ດ
ຝຸຸ່ນຂອງຜູ້ປະກອບ
ການ ແລະ ກຸຸ່ມ
ຊາວກະສ ກອນໃນ
ເຂດຈດຸສຸມຜະລ ດ
ກະສ ກໍາທົດແທນ
ການນໍາເຂົີ້າເປັນສ ນ
ຄ້າສົີ່ງອອກ 

- ເກັບກໍາຂໍີ້ມູນກຸຸ່ມຊາວກະສ ກອນ, ຜູ້ປະ
ກອບການ,ພຶືີ້ນທ ີ່ຂອງການສາທ ດ,ຝຶກອົບ
ຮົມເຜ ຍແຜຸ່ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃນການນໍາເຂົີ້າ
ຝຸຸ່ນ ແລະ ສາມາດຜະລ ດເປັນສ ນຄ້າສົີ່ງ
ອອກ. 

   

ວຽກຄຸ້ມຄອງການລົງທນຶໃນຂະ 
ແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້: 

    
 

- ປັບປຸງກົນໄກການລົງທຶນ ຕາມຮູບແບບ
ຮ່ວມມືລັດ-ເອກະຊົນ ,ການຜະລ ດກະສ ກໍາ
ຕາມສັນຍາ ເຊັີ່ນ: ຮູບແບບ 2+ 3 , ຮູບແບບ 
PPP ,ຮູບແບບເຊົີ່າ ຫ ື ສໍາປະທານ ທ ີ່ດ ນ
ຂອງລັດ ເຊັີ່ນ: ການຜະລ ດກະສ ກໍາຕາມ
ສັນຍາ )ຮູບແບບ 2+ 3(  ສ້າງນ ຕ ກໍາການ
ຜະລ ດກະສ ກໍາ ຕາມຂໍີ້ຜູກພັນສັນຍາ ໃຫ້ສໍາ
ເລັດ ປ  2023 , ຮູບແບບສັນຍາ 2023 ແລະ 
ສົີ່ງເສ ມການຜະລ ດກະສ ກໍາຕາມຂໍີ້ຜູກພັນ 
ລະຫວ່າງ ຊາວກະສ ກອນ ແລະ ນັກລົງທຶນ 
2023; ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ Public Private 

Partneship)PPP ( ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 
ການສົີ່ງເສ ມການລົງທຶນ )ສະບັບປັບປຸງ (
ເລກທ  14/ ສພຊ ,ລົງວັນທ  17/11/2016 

   - ກົມແຜນການ ແລະ 
ການເງ ນ 

- ພະແນກກປແຂວງ, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ. 

- ຜູ້ປະກອບການ 
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ 
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- ເອົາໃຈໃສຸ່ຕ ດຕາມ-ກວດກາໂຄງການລົງ 
ທຶນໃນຂະແໜງການກະສ ກໍາໂດຍອ ງໃສຸ່ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົີ່ງເສ ມການລົງທຶນ 
)ສະບັບປັບປຸງ (ເລກທ  14/ ສພຊ ,ລົງວັນ
ທ  17/11/2016. 

    

 2.2 ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ບັນດາຜະລ ດ 
ຕະພັນສ ນຄ້າໄດ້ຮັບການຢັ ີ້ງ 
ຢືນກາໝາຍມາດຕະຖານແຫຸ່ງ
ຊາດ ,ກາໝາຍຄ ຸນນະພາບ 
ແລະການຢັີ້ງຢືນເລກໝາຍບາ
ໂຄດ. ພ້ອມທັງລົງເລ ກວຽກ
ງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາແນະ ນໍາຂັີ້ນ
ຕອນການຜະລ ດ ແລະການ
ປຸງແຕຸ່ງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດ 
ຕະຖານແຫຸ່ງຊາດ 

- ສ້າງຄວາມເຊືີ່ອໝັີ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ໃຫ້ແກຸ່ຜູຸ່ຜະລ ດ, ຜູຸ່ຊົມໃຊ້ ແລະປະເທດທ ີ່
ຈະນໍາເຂົີ້າສ ນຄ້າ  

 
 
 

 
 

 
 

ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະການຄ້າ ແລະ

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ຢັີ້ງຢືນແຫ ີ່ງກໍາເນ ດຂອງຜະລ ດຕະພັນ ແລະ
ສ ນຄ້າເພືີ່ອຄວາມສະດວກ 

  
 

 
 

- ສ້າງຄວາມເຂັີ້ນແຂງໃຫ້ແກຸ່ຜູ້ປະກອບການ
ຢູຸ່ລາວ 

 
 
 

 
 

- ຍົກປະສ ດທ ພາບ ແລະອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃນການແຂຸ່ງຂັນເພືີ່ອສົີ່ງອອກສ ນ ຄ້າ 

 
 
 

 
 

2.3.ພັດທະນາຈຸນລະວ ສາຫະ
ກ ດ; ວ ສາຫະກ ດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະກາງ (MSME) 
ຕ ດພັນກັບການຊຸກຍູ້ການ
ຜະລ ດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕຸ່ງ
ໃນເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ປັບປຸງນະໂຍບາຍສົີ່ງເສ ມ,ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມ 
ແຂງ ແລະສ ີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ(ນະ 
ໂຍບາຍພ ເສດດ້ານພາສ -ອາກອນ, ຂະ 
ຫຍາຍສູນສົີ່ງເສ ມຄວາມຮູ້ດ້ານທຸລະກ ດ, 
ເຕັກນ ກການຜະລ ດ, ການຕະຫລາດ,ລະ 
ບົບຂໍີ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການລົງທຶນ-ການ
ຜະລ ດ-ການຄ້າ, ການຖືບັນຊ ,ການຄຸ ້ມ
ຄອງບໍລ ຫານ,ຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊ ,ສ ມື
ແຮງງານແລະອືີ່ນໆ)ໃຫ້ແກຸ່ການພັດທະນາ
ຈຸນລະວ ສາຫະກ ດ, ວ ສາຫະກ ດຂະໜາດ
ນ້ອຍແລະກາງ (MSME) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະການຄ້າ, 

ກະຊວງການເງ ນ,
ກະຊວງແຜນ ການ 
ແລະ ການລົງທຶນ,
ກະຊວງແຮງງານ 

ແລະສະຫວັດດ ການ
ສັງ ຄົມ, ກະຊວງເຕັກ
ໂນໂລຍ  ແລະ ການ
ສືີ່ສານ,ທະນາຄານ
ແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ; 

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົີ່ງເສ ມ SME 

ສະບັບເລກທ  11/ສພຊ ແລະດໍາລັດວ່າ
 

 
 
 

 ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ ແລະ 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ດ້ວຍການຈັດແບຸ່ງຂະໜາດ SME ສະບັບ
ເລກທ  25/ລບ ໃຫ້ສໍາເລັດ 

 

- ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ ົ ີ່ງເສ ມ 

SME ສະບັບເລກທ  299/ລບ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ກອງທຶນສົີ່ງເສ ມ SME 
ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນການສ້າງເງື ີ່ອນໄຂໃຫ້
ກອງທຶນສາມາດເຄືີ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດ 
ບາດໄດ້ຢຸ່າງຄ່ອງຕົວໃຫ້ສໍາເລັດ 

 

 
 
 
 

 
ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ

ແລະ ການຄ້າ, 
ກະຊວງການເງ ນ 
ແລະ ພາກສ່ວນທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ສ້າງຂອບນະໂຍບາຍສົົ ີ່ງເສ ມຜູ້ປະກອບ
ກ ດຈະການໃໝຸ່ປະເພດ (Startup) 

 

 
 
 

 

ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະການຄ້າ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

ໂຄງການສ້າງ
ບຸກຄະລາກອນ 
ແລະພັດທະນາ
ທຸລະກ ດລ ເລ ີ່ມ 
(Start up)  

- ເພ ີ່ມຈໍານວນຜູ້ປະກອບການ  SME ໃຫ້ມ 
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 

2% 
 

2% 
 

2% 
 

 

- ເພ ີ່ມອັດຕາການຈົດທະບຽນໃຫມຂ່ອງ 
SME ໃຫ້ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 

8% 
 

8% 
 

8% 
 

- ສ້າງກົນໄກຄໍ ີ້ າປະກັນສ ນເຊື ີ່ອ (Credit 

Guarantee) ໃນຮູບແບບຂອງໂຄງການ 
ເພືີ່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການປຸ່ອຍກູ ້ຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກ ດທ ີ່ອາໃສແຕຸ່ຫ ັກຊັບຄໍີ້າ
ປະກັນ 

 

 
 
 
 

 

ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ; 

ກະຊວງການເງ ນ; 
ແລະ ພາກສວ່ນທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

 

- ເລັີ່ງສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ
ໃຫ້ກອງທຶນສົີ່ງເສ ມ SME ສາມາດເຄືີ່ອນ
ໄຫວໄດ້ຢຸ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍ
ອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທຶນສົີ່ງເສ ມ SME ຖື
ບັນຊ ສະເພາະໃນຮູບແບບບັນຊ ວ ສາຫະກ ດ 
ແຕຸ່ມ ການລາຍງານຕາມລະບຽບຂອງ
ກະຊວງການເງ ນ, 
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- ສະໜອງທຶນຈາກກອງທຶນສົົ ີ່ງເສ ມ SME 
ແລະຈາກແຫ ີ່ງອືີ່ນໆຈໍານວນໜືີ່ງ ໃຫ້ສະຖາ
ບັນການເງ ນຈຸລະພາກເພື ີ່ອນໍາໄປປຸ່ອຍກູ້
ເປັນການສະເພາະ ໃຫ້ຈຸນລະວ ສາຫະກ ດ 
(Microenterprises) ແລະ ກຸຸ່ມຜູ້ຜະລ ດ
ກະສ ກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ດ້ວຍ
ການດັດສົມອັດຕາດອກເບ້ຍ ຈາກປົກກະຕ  
3% ຕໍີ່ເດືອນ ຫ ື 36% ຕໍີ່ປ  ໃຫ້ຢູຸ່ໃນລະດບັ 
1% ຕໍີ່ເດືອນ ຫ  ື12% ຕໍີ່ປ . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ 

 

- ຂະຫຍາຍແຫ ີ່ງທຶນ ແລະ ເພ ີ່ມທຶນໃຫ້ກອງ
ທຶນສົີ່ງເສ ມ SME ໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນ 200 ຕືີ້
ກ ບ ຕໍີ່ປ  ເພືີ່ອຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍ MSME ທ ີ່
ເປັນບູລ ມະສ ດແລະ ມ ທ່າແຮງ (ຂະແໜງ 
ການຜະລ ດ-ກະສ ກໍາ, ປຸງແຕຸ່ງ, ທ່ອງທ່ຽວ, 
ຫັດຖະກໍາ ແລະ ອືີ່ນໆ): 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ກະຊວງການເງ ນ; 
ທະນາຄານແຫຸ່ງ ສປປ 
ລາວ ; ກະຊວງອຸດ
ສະຫະກໍາແລະ ການ
ຄ້າ; ແລະ ພາກສ່ວນ

ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

-  ສູ້ຊົນຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດກອງທຶນ SME ບ້ວງ
ເພ ີ່ມເຕ ມ 100 ຕືີ້ກ ບ (ຈາກ 200 ຕືີ້ກ ບ) 

 
 

  

ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ 

 

- ຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດການສະໝອງທຶນ 34 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກ ດ 
ເພືີ່ອປຸ່ອຍກູ້ໃຫ້ MSME (ໂຄງການເຂົີ້າເຖ ງ
ແຫລ່ງທຶນຂອງ MSME ເພືີ່ອຮັບມືກັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ຟືີ້ນຟູຈາກໂຄວ ດ-19) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

- ຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໂຄງການເງ ນກູ້ SME ຈາກ
ທະນາຄານພັດທະນາ ແຫຸ່ງຊາດຈ ນ ບ້ວງ 
300 ລ້ານໂດລາ 

 

  
ທະນາຄານແຫຸ່ງ ສປປ 

ລາວ 

 

-  ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ SME ໃນການເຂົີ້າ
ເຖ ງແຫ ີ່ງທຶນ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ການແນະນໍາກ່ຽວກັບການ
ສ້າງແຜນທຸລະກ ດ, ການວາງແຜນການເງ ນ 

500 
ຫົວໜ່ວຍ 

 
 
 

1.000  

ຫົວໜ່ວຍ 
1.000  

ຫົວໜ່ວຍ ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ ແລະ 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 



28 

 

ແລະ ການຖືບັນຊ ຢູ ຸ່ທຸກແຂວງ ໃນຂອບ
ເຂດທົົີ່ວປະເທດ 

 

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດ້ານວ ຊາການດ້ານ
ຕ່າງໆແກຸ່ SME ທ ີ່ໄດ້ຮັບສ ນເຊືີ່ອບ້ວງທຶນ
ຂອງກອງທຶນສົ ົ ີ່ງເສ ມ SME ຕາມຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈ ງ 

ໄດ້ຢຸ່າງ
ໜ້ອຍ 10 
ຫົວໜ່ວຍ 

 

ຢຸ່າງໜ້ອຍ 
20 ຫົວ
ໜ່ວຍ 

ຢຸ່າງໜ້ອຍ 
30 ຫົວ
ໜ່ວຍ 

 

- ຊຸກຍູ້ SME ທ ີ່ໄດ້ຮັບສ ນເຊືີ່ອອັດຕາດອກ
ເບ້ຍ 3% ຕໍີ່ປ  ບ້ວງເງ ນລັດຖະບານ ທ ີ່ສະ
ໜອງໃຫ້ກອງທຶນສົົີ່ງເສ ມ SME ໃນແຕຸ່ລະ
ປ  ໃຫ້ຫັນມາຖືບັນຊ  ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ      
ໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊ  

ໃຫ້ໄດ້ຢຸ່າງ
ໜ້ອຍ 70% 
ຂອງ SME 
ທ ີ່ໄດ້ຮັບສ ນ

ເຊືີ່ອ 

ໃຫ້ໄດ້ຢຸ່າງ
ໜ້ອຍ 

80% ຂອງ 
SME ທ ີ່ໄດ້
ສ ນເຊືີ່ອ 

ໃຫ້ໄດ້ຢຸ່າງ
ໜ້ອຍ 90% 
ຂອງ SME 
ທ ີ່ໄດ້ຮັບສ ນ

ເຊືີ່ອ 

 

- ຫຼຸດຂັີ້ນຕອນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ີ່ບໍີ່ຈໍາເປັນ
ໃນການສະໜອງສ ນເຊືີ່ອໃຫ້ SME ທ ີ່ເຮັດ
ແທ້ທໍາຈ ງ ເຊັີ່ນ: ຄ່າຈໍານອງໃບຕາດ ນ ຢູຸ່ພະ
ແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສ ີ່ງແວດລ້ອມ 0.2% ຂອງວົງເງ ນກູ ້

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະ
ສ ີ່ງແວດລ້ອມ 

 

- ສ້າງສູນບໍລ ການ SME (ຈາກທ ີ່ມ ໃນປະຈຸ
ບັນ 4 ແຂວງ) ເພ ີ່ມອ ກຢູຸ່ໃນບັນດາແຂວງ
ທ ີ່ມ ຄວາມພ້ອມ 

 
3 ແຂວງ 3 ແຂວງ ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ

ແລະ ການຄ້າ ແລະ 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ຂະຫຍາຍໂອກາດການແລກປຸ່ຽນຄໍາຄ ດ-ຄໍາ
ເຫັນລະຫວ່າງພາກລັດແລະ ເອກະຊົນ ໃນ
ທຸກລະດັບ ແລະ ທກຸທ້ອງຖ ີ່ນໃຫ້ໄດ້ຢຸ່າງ
ເປັນປະຈໍາ; 

- ສ້າງໂອກາດໃຫມ້ ການແລກປຸ່ຽນລະຫວ່າງ 
ວ ສາຫະກ ດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫລື ວ ສາຫະ
ກ ດທ ີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດກັບ 
SME, 

- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ SME ເຂົີ້າຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ້ການ
ຜະລ ດ, ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ແລະຕ່ອງ
ໂສ້ມູນຄ່າເພ ີ່ມຂອງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະການຄ້າ ແລະ 

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ເທດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເສດຖະກ ດສະ 
ເພາະ ແລະ ພ ເສດ. 
- ເລັີ່ງສ້າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍນ ຄົມອຸດສາຫະກໍາ
ໂດຍມ ນະໂຍບາຍສະເພາະຄ້າຍຄືເຂດເສດ 
ຖະກ ດພ ເສດ ເພືີ່ອດຶງດູດຜູ້ພັດທະນາ ແລະ
ຍາດແຍຸ່ງການລົງທຶນເຂົີ້າມາຕັີ້ງໂຮງງານເພືີ່ອ
ເປັນຖານການຜະລ ດທ ີ່ເຂັີ້ມແຂງ ເປັນຕົີ້ນ 
ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ການພັດທະນາ 
ແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລ ຫານນ ຄົມອຸດສາຫະ 
ກໍາ ແລະການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ ເພືີ່ອໃຫ້
ເປັນຕົວແບບຂະຫຍາຍໄປສູຸ່ເຂແຂວງອືີ່ນໆ
ທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ ໂດຍສະເພາະ
ຕາມເຂດແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈ ນ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະການຄ້າ ແລະ 

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ເລັີ່ງພັດທະນາແຮງງານລາວໃຫ້ມ ທັກສະສ ມື
ອ ງໃສຸ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງ
ງານແລະບັນດາໂຄງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 
ໃຫ້ໄດ້ 24.000 ຄົນ ໃນໄລຍະ 3 ປ  
(ສະເລຸ່ຍປ ໜຶີ່ງໃຫ້ໄດ້ 8.000 ຄົນ) 

 
8.000 

 
 
 

 

 
8.000 

 

 
8.000 

 

ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະສະຫວັດດ ການ
ສັງຄົມ, ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະການ
ລົງທຶນ 

 

- ສ້າງກົນໄກການຮ່ວມມກືັນຂອງ 3 ຝຸ່າຍຄື: 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດ ການສັງ 
ຄົມ, ສະຫະພັນກໍາມະບານ ແລະ ສະພາ
ການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍແຫຸ່ງຊາດ ເພືີ່ອ
ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

- ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານ ຕ ກໍາ ທ ີ່ຕ ດພັນ
ກັບຂະແໜງແຮງງານເປັນຕົີ້ນ 

 
   

 ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງກົດໜາຍວ່າດ້ວຍຈັດຫາງານ  
 
 

 

 ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພັດທະນາສ ມື
ແຮງງານ 
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 ສໍາເລັດການສ້າງຂໍີ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕ 
ວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາຄ່າແຮງງານຂັີ້ນ 
ຕໍາ ີ່ 

 
 
 
 

 

- ແກ້ໄຂບັນຫາການວ່າງງານ ໂດຍສຸມໃສຸ່
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການວ່າງງານໃຫ້ໄດ້ຢຸ່າງ
ໜ້ອຍປ ລະ 1%  (ຈາກອັດຕາວ່າງງານໃນ
ລະດັບ 20% ໃນປ  2020) 

19% 

 
 

18% 

 
 

17%  

 

- ເລັີ່ງແກ້ໄຂຂໍີ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆທ ີ່ເປັນອຸປະສັກ
ຂອງການດ ໍ າ ເນ  ນທ ຸລະກ  ດຢ ູ ຸ່ ໃນເຂດ
ເສດຖະກ ດພ ເສດ ເປັນຕົ ີ້ນໃນເຂດເສດ 
ຖະກ ດພ ເສດ 3 ຫ ຽມຄໍາ ແລະ ບໍີ່ເຕັນ ໃນ
ວຽກງານ: (1)ວຽກງານບໍລ ການປະຕູດຽວ, 
(2)ການເພ ີ່ມທະວ ການເກັບລາຍຮັບ, ການ 
ນໍາເຂົີ້າທຶນ, (3) ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງ 
ປະເທດ ແລະການສະໜອງແຮງງານລາວ
ໃນເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ 
ແລະພາກສ່ວນທ ີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ປັບປຸງນ ຕ ກໍາແລະ ລະບຽບການທ ີ່ຍັງບໍີ່ທັນ
ສອດຄ່ອງ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດ 
ຖະກ ດໃຫ້ຄົບຊຸດເຊັີ່ນ: ຍົກດໍາລັດກ່ຽວກັບ
ເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດຂືີ້ນເປັນກົດໝາຍ;  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ 

 

- ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເຂດ
ເສດຖະກ ດພ ເສດ (2021-2030) 

 
 

 
 

 

- ຂັີ້ນຕອນການອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນທ ີ່
ເປັນເອກະພາບ ແລະ ກະທັດຮັດວ່ອງໄວ 
ໂດຍເລັີ່ງຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການທ ີ່ອະນຸມັດ
ແລ້ວໃຫ້ຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕ ບັດໂດຍໄວ ເຊັີ່ນ: 

 

  

 ໂຄງການກໍີ່ສ້າງສະໝາມບ ນບໍແກວ້,ເຂດ
ພ ເສດສາມຫ ີ່ຽມຄໍາ 

 
 

 
 

 ໂຄງການທ່າບົກເຂດວັງເຕົີ່າ-ໂພນທອງ     
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 ໂຄງການໂຮງກັີ່ນນໍີ້າມັນຢູຸ່ເຂດກວມລວມ
ໄຊເສດຖາ  

 
 
 

 ແລະພາກສ່ວນທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 

 
 

 ໂຄງການສ້າງພະໃຫຸ່ຍໃນເຂດເສດຖະກ ດ
ພ ເສດບຶງທາດຫ ວງ 

 
 
 

  

 ໂຄງການຕົວເມືອງທັນສະໄໜ ແລະເປັນ
ມ ດຕໍີ່ສ ີ່ງແວດລ້ອມ  

- ແຂວງຫ ວງນໍີ້າທາ 
 

  

- ແຂວງອຸດົມໄຊ 3 ປ     

-  ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງບັນດາ SME 
ໃນເຂດເສດຖະກ ດພ ເສດ ແລະ ນ ຄົມອຸດ 
ສາຫະກາໍສາມາດເຊືີ່ອມຈອດເຂົີ້າສູຸ່ແລວ
ທາງເສດຖະກ ດຕ່າງໆ ເປັນຕົີ້ນ ແລວທາງ
ເສດຖະກ ດລາວ-ຈ ນ ແລະ ເຄືີ່ອຄ່າຍການ
ຜະລ ດຂອງພາກພືີ້ນ;   

 

 
 
 

 
 
 

ກະຊວງແຜນການ 
ແລະການລົງທຶນ; 

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະການຄ້າ ແລະ

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

- ສຸມໃສຸ່ເຈລະຈາດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ
ຊຸກຍູ້ການສົີ່ງອອກຮ່ວມກັບຄູຸ່ການຄ້າ ເປັນ 
ຕົີ້ນ ຝຸ່າຍຈ ນໂດຍໄວເພືີ່ອລະດົມແຫ ີ່ງທຶນ 
ຮອນ ແລະສົີ່ງອອກສ ນຄ້າໃນເຂດເສດຖະ 
ກ ດພ ເສດ ແລະເຂດອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ເພ ີ່ມ
ຂືີ້ນ;  

 

 
 
 

 
 
 

2.4. ສົີ່ງເສ ມໂຄງການພະລັງ 
ງານໄຟຟ້າທ ີ່ມ ປະສ ດທ ຜົນ
ແລະໂຄງການທົດລອງສ ົ ີ່ ງ
ອອກແຮຸ່ທາດ ແລະປຸງແຕຸ່ງ
ແຮຸ່ທາດ 
 
 
 
 
 

- ຊຸກຍູ ້ການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານກັບປະ 
ເທດເພືີ່ອນບ້ານໂດຍສະເພາະຮູບແບບການ
ແລກປຸ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າແບບລະບົບສູຸ່
ລະບົບ (Grid to Grid) ກັບ ສປ ຈ ນ ເພືີ່ອ
ຄວາມໝັີ້ນຄົງ ແລະສະຖຽນລະພາບດ້ານ
ພະລັງງານ ໂດຍ  ມ ການຮ່ວມມືເຊ ີ່ງກັນ 
ແລະ ກັນສາມາດສົີ່ງອອກພະລັງງານສ່ວນ
ເກ ນໃນລະດູຝົນສົີ່ງອອກໄປຍັງ ສປ ຈ ນ 
ແລະ ນໍາເຂົ ີ້າກັບມາຄືນໃນລະດູແລ້ງໃນ
ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ. 

  

ເລ ີ່ມຈັດຕັີ້ງ
ປະຕ ບັດ 5 
ໂຄງການ: 
ນໍີ້າທາ 1, 
ນໍີ້າອູ 4, 5, 

6 ແລະ  7 

ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບໍີ່ແຮຸ່ ແລະ 

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
 

ປັດຈຸບັນ ພບ ໄດ້
ສົີ່ງໜັງສື ຫາ 
National 

Energy 

Administratio

n (NEA) 

China ເພືີ່ອຂໍ
ການຮ່ວມມືໃນ
ການແລກປຸ່ຽນ
ພະລັງງານໄຟ ຟ້າ
ເຊ ີ່ງແລະ ກັນ. 
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-  ເຈລະຈາຂາຍໄຟຟ້າ ໂດຍກົງ ຈາກບັນດາ
ໂຄງການເຂືີ່ອນໄຟຟ້າເອກະຊົນ (IPP) ແລະ 
ຂາຍຜ່ານລະບົບສາຍສົີ່ງ ຂອງລັດວ ສາຫະ
ກ ດໄຟຟ້າລາວໃຫ້ຫ າຍຂືີ້ນ ໂດຍການເຈລະ
ນາເພ ີ່ມໂກ້ຕ້າສົີ່ງອອກ ກັບໄທ, ກໍາປູເຈຍ 
ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເພືີ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະບັນລຸໄດ້ຕາມການ
ເຊັນສັນຍາ ທ ີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້.  

   

 - MOU ທ ີ່ໄດ້
ເຊັນໃນວັນທ  
06/09/2021 
ຮອດປ  2030 ສົີ່ງ
ອອກພະລັງງານ
ໄຟຟ້າໄປປະເທດ
ໄທ ຈາກ 9000 
ສະເໜ ເພ ີ່ມເປັນ 
10.500 MW 
(ແຕຸ່ຍັງບໍີ່ໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາ MOU). 

 MOUທ ີ່ໄດ້ເຊັນ
ວັນທ 05/10/ 
2016. ໄດ້ລະບຸ
ວ່າປ  2021-

2025 ສົີ່ງອອກ
ພະລັງ ງານໄຟຟ້າ
ໄປຫວຽດນາມ 
3.000 MW 

 
 

 ສົີ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປໄທ 5.862 MW 

ຄາດຄະເນສົີ່ງ
ອອກໄດ້480 

MW ລວມ
ເປັນ 6.342 

MW. 

 

  ສົີ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຫວຽດນາມ 572 MW  

ຄາດຄະເນສົີ່ງ
ອອກໄດ ້

156 MW 

ລວມເປັນ 
728 MW 

 ສົີ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປກໍາປູເຈຍ 195 MW   

 ຄາດຄະເນການສົີ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າໄປ
ຕ່າງປະເທດມູນຄ່າປະມານ 2.012 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ 

33.400 
ລ້ານກ ໂລ
ວັດໂມງ 

  

- ກໍານົດນະໂຍບາຍລາຄາໄຟຟ້າທ ີ່ເອືີ້ອອໍາ
ນວຍໃຫ້ແກຸ່ການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດ
ສະຫະກໍາທ ີ່ມ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງ
ໂດຍແບຸ່ງອອກເປັນ 3 ແຮງດັນທ ີ່ມ ລາຄາ
ແຕກຕ່າງກັນ  

 
 
 
 

 ແຮງດັນຕໍີ່າ 
0,4 ກວ: 
ລາຄາ 795 

ກ ບ/ກ ໂລວັດ
ໂມງ 

 ແຮງດັນກາງ 
22 ກວ (ຕໍີ່າ
ກວ່າ 5 

MW): 
ລາຄາ 675 

   

ອ ງໃສຸ່ແຈ້ງການ
ຂອງຫ້ອງການ
ກະຊວງພະລັງ 
ງານ ແລະ ບໍີ່

ແຮຸ່ ສະບັບເລກ
ທ  0396/ຫກ, 
ລົງວັນທ  

04/03/2021 

ແລະ ວຽກງານ
ດັີ່ງກ່າວແມຸ່ນ
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ກ ບ/ກ ໂລວັດ
ໂມງ ແລະ 
ແຮງດັນກາງ 
22 ກວ (ສູງ
ກວ່າ 5 

MW): ລາຄາ 
728 ກ ບ/ກ 
ໂລວັດໂມງ 
 ແຮງດັນສູງ 
(ຕໍີ່າກວ່າ 

115 ກວ ຂືີ້ນ
ໄປ): ລາຄາ 
728 ກ ບ/ກ 
ໂລວັດໂມງ. 

ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນແຜນພັດ 
ທະນາພະລັງ 
ງານ ໄຟຟ້າແຫຸ່ງ
ຊາດ (2021-

2030). 

- ກະກຽມຄົີ້ນຄວ້າການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ 
(Electric Vechicle: EV) ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ການນໍາເຂົີ້ານໍີ້າມັນເຊືີ່ອໄຟທ ີ່ບໍີ່ຈໍາເປັນ ແລະ 
ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການປຸ່ອຍ  CO2 ແລະ ນໍາໃຊ້
ພະລັງງານໄຟຟ້າຫ າຍຂືີ້ນ.ໂດຍສືບຕໍີ່ປັບປຸງ
ບັນດານ ຕ ກໍາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການນໍາເຂົີ້າ 
ແລະ ຈໍາໜ່າຍລົດໄຟຟ້າ  

ໃຫ້ໄດ້ 100 
ຄັນ 

  
ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບໍີ່ແຮຸ່ ແລະ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 

ອ ງໃສຸ່ແຜນຍຸດ
ທະສາດສົີ່ງເສ ມ
ການນໍາໃຊ້ 
ພະລັງງານ

ສະອາດສໍາລັບ
ຂະແໜງ 

ຄົມມະນາຄົມ-
ຂົນສົີ່ງ. 

-  ຍົກລະບົບສາຍສົີ່ງ ແລະສະຖານ ໄຟຟ້າແຮງ
ສູງໃຫ້ມ ຄວາມທັນສະໄໝ,ທົີ່ວເຖ ງໃນຂອບ
ເຂດທົີ່ວປະເທດ,ໃຫມ້ ພະລັງງານໄຟຟ້າພຽງ 
ພໍ,ໝັີ້ນຄົງແລະມ ສະຖຽນລະພາບເພືີ່ອຕອບ
ສະໜອງການຜະລ ດ, ຈໍາໜ່າຍແລະສົີ່ງອອກ
ຂາຍໄປປະເທດເພືີ່ອບ້ານ ແລະ ພາກພືີ້ນໃຫ້
ຫ າຍຂືີ້ນ.  
 
 
 

1. ຢູຸ່ໃນ
ໄລຍະກໍາລັງ
ກໍີ່ສ້າງສາຍສົີ່ງ 
230 kV ແຕຸ່ 
ສະຖາ ນ  ນາ
ບົງ 2 ຫາ ດົງ
ໂພສ  ຄວາມ
ຍາວ 30 km 
(EDLT); 
2. ຢູຸ່ໃນໄລ 
ຍະກໍາລັງກໍີ່ 

ສືບຕໍີ່ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕ ບັດ. 

ຄາດຄະເນ
ສໍາເລັດ: 
1. ໂຄງການ
ກໍີ່ສ້າງສາຍສົີ່ງ 
230 kV ແຕຸ່ 
ສະຖານ ນາ
ບົງ 2 ຫາ ດົງ
ໂພສ  ຄວາມ
ຍາວ 30 km 
(EDLT); 

ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບໍີ່ແຮຸ່ ແລະ

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ວຽກງານ
ດັີ່ງກ່າວແມຸ່ນ
ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນ ແຜນພັດ
ທະ ນາ
ພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ ແຫຸ່ງ
ຊາດ (2021-

2030). 
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ສ້າງສາຍສົີ່ງ 
230 kV ແຕຸ່
ສະຖານ  ເພຍ
ລາດ ຫານາ
ຊາຍທອງ 
ຄວາມຍາວ 
50 km 

(EDLT); 
3. ຢູຸ່ໃນ
ໄລຍະກໍາລັງ
ກໍີ່ສ້າງ ແລະ 
ປັບປຸງສະຖາ 
ນ  115/22 

kV ຕົີ້ນເຜ ີ້ງ 
(ໝໍີ້ແປງ 50 
MVA 1 set 
)    (EDL); 
4. ຢູຸ່ໃນໄລ 
ຍະກໍາລັງກໍີ່ 
ສ້າງໂຄງການ
ສາຍສົີ່ງ 500 

ກວ ລາວ-
ຈ ນ (China-

Laos Net 
working 
Project) 

ຄວາມຍາວ 
40 km 

(EDLT); 
5. ຢູຸ່ໃນໄລ 
ຍະກໍາລັງກໍີ່
ໂຄງ ການກໍີ່ 
ສ້າງສາຍສົີ່ງ 
115 kVຈາກ
ສະຖານ  ຕົີ້ີ້ນ

2. ໂຄງການ
ກໍີ່ສ້າງສາຍສົີ່ງ 
230 kV ແຕຸ່
ສະຖານ  ເພຍ
ລາດ ຫາ ນາ
ຊາຍທອງ 
ຄວາມຍາວ 
50 km 

(EDLT); 
3. ໂຄງການ
ກໍີ່ສ້າງ ແລະ 
ປັບປຸງ
ສະຖານ  

115/22 kV 

ຕົີ້ນເຜ ີ້ງ (ໝໍີ້
ແປງ 50 
MVA 1 
set) EDL; 
4. ໂຄງການ 
ກໍີ່ສ້າງ ສາຍ
ສົີ່ງ 500 ກວ 
ລາວ-ຈ ນ 
(China-

Laos 

Networkin

g Project) 

ຄວາມຍາວ 
40 km 

(EDLT); 
5. ໂຄງການ
ກໍີ່ສ້າງສາຍສົີ່ງ 
115 kV 
ຈາກສະຖານ  
ຕົີ້ີ້ນເຜ ີ້ງ ຫາ 
ທ່າຂ ີ້ເຫ ັກ 
ມຽນມາ 
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ເຜ ີ້ງ ຫາ ທ່າ
ຂ ີ້ເຫ ັກ ມຽນ
ມາຄວາມ
ຍາວ 30 km 
(EDL). 

ຄວາມຍາວ 
30 km 
(EDL). 

 

- ເລັີ່ງຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາໂຄງການເຂື ີ່ອນ
ໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການກໍີ່ສ້າງ
ໃນໄລຍະ 5 ປ ຕໍ ີ່ໜ້ານ ີ້ ເຊ ັ ີ່ນ: ໂຄງການ
ເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານໍີ້າງຶີ່ມ 3, ໂຄງ ການໄຟຟ້າຖ່ານ
ຫ ນກະລືມ, ໂຄງການໄຟຟ້າຖ່ານຫ ນລະ
ມານ, ໂຄງການໄຟຟ້າຖ່ານຫ ນບົວລະພາ, 
ໂຄງການເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານໍີ້າຂອງປາກແບຸ່ງ, ນໍີ້າ
ຂອງຫ ວງພະບາງ, ນໍີ້າຂອງປາກລາຍ ແລະ 
ນໍີ້າຂອງຊະນະຄາມ ເພືີ່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກ ດ
, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ພັດທະນາໂຄງ
ລ່າງພື ີ້ນຖານ. ໃນຊ່ວງໄລຍະການກໍີ່ສ້າງ
ເຂືີ່ອນໄຟຟ້າກໍແມຸ່ນໄລຍະທ ີ່ສໍາຄັນໃນການ
ສ້າງລາຍຮັບທັງທາງກົງ (ຄ່າພາກຫ ວງ, 
ພາສ -ອາກອນ) ແລະ ທາງອ້ອມ (ສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກຸ່ປະຊາຊົນລາວ, ການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ) ແລະ ຫ ັງຈາກກໍີ່ສ້າງສໍາ
ເລັດກໍສາມາດສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້
ແກຸ່ຂະແໜງການຕ່າງໆໃນການພັດທະ ນາ
ໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ. 

-  
 
 
 

ສືບຕໍີ່ຊຸກຍູ້
ບັນດາໂຄງ 
ການເຂືີ່ອນ
ໄຟຟ້ານໍີ້າງຶີ່ມ 
3,  ຖ່ານຫ ນ
ກະລືມ, ໂຄງ 
ການໄຟຟ້າ
ຖ່ານຫ ນລະ
ມານ, ໂຄງ 
ການໄຟຟ້າ
ຖ່ານຫ ນ
ບົວລະພາ, 
ໂຄງການ

ເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ
ນໍີ້າຂອງປາກ
ແບຸ່ງ, ນໍີ້າຂອງ
ຫ ວງພະບາງ, 
ນໍີ້າຂອງປາກ
ລາຍ ແລະ 
ນໍີ້າຂອງຊະ 
ນະຄາມ ໃຫ້
ໄດ້ຮັບການ
ກໍີ່ສ້າງ. 

ຄາດຄະເນສໍາ
ເລັດໂຄງການ
ເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ
ນໍີ້າງຶີ່ມ 3 ກໍາ 
ລັງຕ ດຕັີ້ງທັງ
ໝົດ 480 

MW. 

ສືບຕໍີ່ຊຸກຍູ້
ບັນດາ ໂຄງ 
ການໄຟຟ້າ
ຖ່ານຫ ນກະ
ລືມ, ໂຄງ 
ການໄຟຟ້າ
ຖ່ານຫ ນລະ
ມານ, ໂຄງ 
ການໄຟຟ້າ
ຖ່ານຫ ນ
ບົວລະພາ, 
ໂຄງການ

ເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ
ນໍີ້າຂອງປາກ
ແບຸ່ງ, ນໍີ້າຂອງ
ຫ ວງພະບາງ, 
ນໍີ້າຂອງປາກ
ລາຍ ແລະ 
ນໍີ້າຂອງຊະ 
ນະຄາມໃຫ້
ໄດ້ມ ຄວາມ
ຄືບໜ້າ ແລະ 
ສໍາເລັດໃນ
ຊ່ວງໄລຍະທ ີ່
ກໍານົດໄວ້ໃນ

ແຜນ. 

ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບໍີ່ແຮຸ່ ແລະ

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ວຽກງານ
ດັີ່ງກ່າວແມຸ່ນ
ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນແຜນພັດທະ 
ນາຂະແໜງພະ
ລັງງານ ແລະ ບໍີ່
ແຮຸ່ 5 ປ ຄັີ້ງທ  
IX (2021-

2025). 
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- ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນດ້ານບໍີ່ແຮຸ່ ທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບ 
ທ ີ່ເປັນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕຸ່ງແຮຸ່ທາດເຊັີ່ນ: 
ຄໍາ, ທອງ, ຊືນ, ສັງກະສ , ກົີ່ວ, ເຫ ັກ...ເພືີ່ອ
ເພ ີ່ມມູນຄ່າຜະລ ດຕະພັນ ແລະຍັງເພ ີ່ມແຫ ີ່ງ
ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນໃຫ້ຫ າຍ. ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້
ສ້າງຕັ ີ້ງໂຮງງານປຸງແຕຸ່ງຫ ື ຫ ອມແຮຸ່ທາດ 
(Processing Plant) ແລະ ກະຕຸ ້ນໃຫ້ມ 
ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານພາຍໃນເພ ີ່ມຂື ີ້ນ. 
ພ້ອມທັງເພ ີ່ມມູນຄ່າຜະລ ດຕະພັນແຮຸ່ທາດ. 

ເລ ີ່ມຈັດຕັີ້ງ
ປະຕ ບັດ. 

ສືບຕໍີ່ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕ ບັດ. 

ສືບຕໍີ່ຈັດຕັີ້ງ
ປະຕ ບັດ. 

ກະຊວງພະລັງງານ 
ແລະ ບໍີ່ແຮຸ່; ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶນ ແລະ
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ວຽກງານດັີ່ງ 
ກ່າວແມຸ່ນໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນ
ແຜນພັດທະ 
ນາຂະແໜງ 
ພະລັງງານ 

ແລະ ບໍີ່ແຮຸ່ 5 

ປ  ຄັີ້ງທ  IX 

(2021-2025). 
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ສົີ່ງເສ ມການຜະລ ດ ແລະ ບໍລ  
ການຕາມແລວທາງເສດຖະ 
ກ ດພາຍໃນ ແລະ ພາກພືີ້ນ 

3.1. ຂະຫຍາຍພືີ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທ ີ່ຈໍາເປັນເຊືີ່ອມຈອດເຂົີ້າ
ສູ ຸ່ເຂດແລວທາງເສດຖະກ ດ, 
ເຂດການຜະລ ດກະສ  ກ ໍ າ , 
ເຂດອຸດສາຫະ ກໍາແລະເຂດທ ີ່
ມ ໂຄງລ່າງພື ີ້ນຖານທ ີ່ສໍາຄັນ 
ແລ້ວເຊັ ີ່ນ: ການຄົມມະນາ 
ຄົມທາງບົກ, ນໍີ້າ ແລະອາກາດ
(ເສັ ີ້ນທາງລົດໄຟ, ເສັ ີ້ນທາງ
ດ່ວນ, ເສັ ີ້ນທາງເດ ນເຮ ືອ, 
ທາງອາກາດ...)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາທ່າເຮືອ ຕ ດພັນກັບ
ການປັບປຸງຄອງເດ ນເຮືອຕາມລໍາແມຸ່ນໍີ້າຂອງ 
ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບເຮືອຂົນສົ ີ່ງຂະໜາດ 
300-500 ໂຕນ ຢູ ຸ່ແມຸ່ນໍ ີ້າຂອງຕອນເໜືອ 
ແລະ ຊ່ວງຫ ວງພະບາງ-ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ; (ຕາມແຜນພັດທະນາຄອງເດ ນເຮືອ
ແມຸ່ນໍີ້າຂອງຕອນເໜືອ ຮອດປ  2040 ແມຸ່ນ
ສາມາດຮອງຮັບເຮືອ 500 ໂຕນ ແລຸ່ນໄດ້) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ກະຊວງໂຍທາທ ການ 
ແລະການຂົນສົີ່ງ ແລະ
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

- ແຜນງານ
ເຊືີ່ອມຈອດ
ໃນພາກພືີ້ນ 
ແລະສາກົນ 
ຈໍານວນ 24 
ໂຄງການ  

- ສຸມໃສຸ່ກໍີ່ສ້າງບັນດາປ້ອງກັນຕາຝັີ່ງເຈືີ່ອນ
ຕາມລໍາແມຸ່ນໍີ້າຂອງ ແລະນໍີ້າເຫືອງທ ີ່ເປັນ
ຊາຍແດນທາງນໍີ້າ ລະ ຫວ່າງລາວ-ໄທ ພ້ອມ
ທັງປ້ອງກັນຕາຝັີ່ງທ ີ່ຕ ດພັນກັບການປ້ອງກັນ
ໄພນໍີ້າຖ້ວມທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການ
ປຸ່ຽນແປງສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ທ ີ່ເຮັດໃຫ້
ເກ ດມ ໄພນໍີ້າຖ້ວມໃນແຕຸ່ລະປ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

- ບໍາລຸງຮັກສາ ແລະຂະຫຍາຍເສັີ້ນທາງລົດ 
ໄຟໂດຍສະເພາະເສັີ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈ ນ 
ທ ີ່ກໍາລັງຂຸ ້ນຂ້ຽວ ເຊ ີ່ງມ ແຜນຈະສໍາເລັດ 
ແລະ ເປ ດນໍາໃຊ້ໃນໄວໆນ ີ້, ພ້ອມນັີ້ນກໍີ່ແນ 
ໃສຸ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງທາງລົດໄຟ ເພືີ່ອເຊືີ່ອມ
ຈອດໃສຸ່ເສັີ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈ ນ ເປັນຕົີ້ນ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



37 

 

 
 
 
 

ເສັ ີ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ; ລາວ-ຫວຽດ 
ນາມແລະອື ີ່ນໆເພື ີ່ອໃຫ້ສາມາດເປັນອ ກ 
ທາງເລືອກໜືີ່ງຂອງການຂົນສົ ີ່ງແລະໂດຍ 
ສານ 

 
 
 

 
3.2. ເລັ ີ່ງດຶງດູດການລົງທຶນ
ແລະຊຸກຍູ້ການພັດທະນາໂຄງ 
ການເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ເຂດ
ຕົວເມືອງ Smart city, ເຂດ
ໂລຈ ສຕ ກ ແລະເຂດທ່າບົກ, 
ເຂດບໍລ ການການຄ້າປອດພາ 
ສ ທ ີ່ມ ຄວາມສາມາດຈັດຕັ ີ້ງ
ປະຕ ບັດໃນ 2 ປ ຕໍີ່ໜ້າ ຢູຸ່ຕາມ
ແລວທາງເສດຖະກ ດລາວ-
ຈ ນ ແລະເຂດການຄ້າຊາຍ
ແດນໃຫ້ໄດ້ໄວ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ພັດທະນາຕົວເມືອງໜ້າຢູຸ່ ແລະ ເປັນມ ດກັບ
ສ ີ່ງແວດລ້ອມໃນບັນດານະຄອນ ແລະ ຕົວ
ເມືອງໃຫຍ່ 

 
 

  
 
 

ກະຊວງໂຍທາທ ການ 
ແລະການຂົນສົີ່ງ ແລະ
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 
 
 

- ໂຄງການ
ພັດທະນາ
ເຂດ

ເສດຖະກ ດ
ພ ດເສດ 4 
ໂຄງການ 
ແລະ 

ໂຄງການ
ພັດທະນາຕົວ
ເມືອງ 1 
ໂຄງການ 

 
 
 
 

- ປັບປຸງມາດຕະຖານແລະເຕັກນ ກການອອກ
ແບບຜັງເມືອງຈາກ Urban master plan

ຢຸ່າງດຽວໄປສູ ຸ່  Concept design plan; 
ກໍານົດ ແລະ  ສ້າງແຜນຜັງລະອຽດ ທ ີ່ເປັນ
ສ່ວນປະກອບຂອງແຜນພັດທະນາເສດ ຖະ
ກ ດ-ສັງຄົມແບບຮອບດ້ານຂອງຕົວເມືອງ
( city comprehensive or strategic 
development plan); 

 
 

  

- ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ຂັີ້ນຕອນການອະນຸ 
ຍາດປຸກສ້າງໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ເປັນລະ 
ບົບໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບເຕັກໂນໂລຊ ທ ີ່ທັນສະ 
ໄໝ ເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນຂັີ້ນຕອນ ແລະຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ, ສາມາດຄຸ ້ມຄອງການກໍີ່ສ້າງໃຫ້ມ 
ຄວາມປອດໄພ, ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນ ກ 
ແລະ ເປັນມ ດຕໍີ່ກັບສ ີ່ງແວດລ້ອມ 

 
 

  

- ສຸມໃສຸ່ພັດທະນາບັນດາທ່າບົກທ ີ່ຢູຸ່ໃນແຜນ 
ເຊ ີ່ງມ ທັງໝົດ 9 ແຫຸ່ງ ປະຈຸບັນສໍາເລັດ 
ແລະ ເປ ດນໍາໃຊ້ແລ້ວ 2 ແຫຸ່ງ ຄື: ທ່າບົກ
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ 
ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ຕ ດຕາມຄຸ້ມຄອງການກໍີ່ສ້າງ 
ແລະປັບປຸງຂະຫຍາຍ ເຊັີ່ນ: ທ່າບົກຈໍາປາ
ສັກ, ທ່າບົກທ່າແຂກ ແລະ ທ່າບົກທ່ານາ
ແລ້ງ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງເປັນຖານລາຍຮັບ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



38 

 

ຂອງປະເທດ ຕາມຍຸດທະສາດສ້າງ ສປປ 
ລາວ ໃຫ້ເປັນສູນກາງດ້ານການບໍລ ການ
ຂົນສົີ່ງໃນພາກພືີ້ນ 

3.3. ເລັີ່ງພັດທະນາຜູ້ປະກອບ
ການດ້ານການຂົນສົີ່ງພາຍໃນ
ໃຫ້ເຂັີ້ມແຂງ, ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ 
ແລະນະ ໂຍບາຍສົີ່ງເສ ມໃຫ້
ຂະແໜງການບໍລ ການຂົນສົີ່ງ
ຍົກປະສ ດທ  ພາບສູງຂືີ້ນ, ຫຼຸດ
ຕົີ້ນທຶນ ແລະຂອດຂັີ້ນທ ີ່ເປັນ
ອຸປະສັກໃຫ້ແກຸ່ການບໍລ  ການ
ຂົນສົີ່ງ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານ ຕ ກໍາເພື ີ່ອການ
ສົ ີ່ງເສ ມ, ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຸ ້ມຄອງ 
ເພ ື ີ່ອອ ໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກຸ່ຜູ້
ປະກອບການ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນ ນທຸລະ
ກ ດໄດ້ຢຸ່າງສະດວກ ວ່ອງໄວ ແລະ ມ ປະ 
ສ ດທ ພາບ ເປັນຕົີ້ນ: 
 ຄົີ້ນຄວ້າສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂົນ 
ສົີ່ງຍານພາຫະນະທາງບົກ 

     

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ກະຊວງໂຍທາທ ການ 
ແລະການຂົນສົີ່ງ ແລະ
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

 

 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທາງນໍີ້າ    
 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ ້ມຄອງເຂດສະ 
ຫງວນຂອງທາງຫ ວງ 

 
 
 

 

 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ທ່າບົກ    
 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ ີ້ງ ແລະ ການ 
ເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການແຫຸ່ງ
ຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫ ວງ 

 
  

 ຮ່າງວ ໄສທັດຮອດປ  2035 ຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາ ວຽກນໍີ້າປະປາ ແລະສຸຂາ 
ພ ບານ ໄລຍະ 2021-2030 ແລະ ແຜນ
ດໍາເນ ນງານ 2021-2025 

 

  

 ຂໍີ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນ ຕ ວ່າດ້ວຍ ການ
ແຕຸ່ງຕັີ້ງຄະນະກໍາມະການດັດສົມທຸລະ
ກ  ດນ ໍ ີ້ າປະປາ  ແລະ ຂ ໍ ີ້ ຕ ົກລ ົ ງຂອງ
ລັດຖະມົນຕ  ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍລາຄານໍີ້າ
ປະປາ (ສະບັບປັບປຸງ) 

 

   

 ຮ່າງບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການກໍານົດ ໂຄງ
ສ້າງລາຄານໍີ້າປະປາ; ຮ່າງບົດແນະນໍາ ການ
ສ້າງແຜນດໍາເນ ນທຸລະກ ດນໍີ້າປະປາ; ການ
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ຄ ດໄລຸ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕົວຊ ີ້ວັດເປົ ີ້າໝາຍ
ການປະຕ ບັດງານ ດ້ານການບໍລ ການ ນໍີ້າ
ປະປາ ແລະ ບົດແນະນໍາ ມາດຕະການ
ປັບໃໝ ວຽກງານນໍີ້າປະປາ 

 ຄົີ້ນຄວ້າຮ່າງຄູຸ່ມືບົດແນະນໍາ ມາດຕະຖານ
ການອອກແບບເຕັກນ ກ ລະບົບໂຄງລ່າງນໍີ້າ
ປະປາ 

 
 
 

 

 ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກວດກາເຕັກນ ກເຮືອ    
 ຂໍີ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກໍີ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ທ່າເຮືອ 

 
  

 ປັບປຸງ ຫົວໜ່ວຍລາຄາການກໍີ່ສ້າງ ແລະ 
ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພືີ້ນຖານ ເປັນຕົີ້ນ: ຫົວ
ໜ່ວຍລາຄາ ກໍີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງດ້ານ
ຂົວທາງ, ທາງນໍີ້າ, ສະໜາມບ ນ, ທາງລົດ 
ໄຟ, ລະບົບນໍີ້າປະປາ ແລະເຄຫາ-ຜັງ ເມືອງ 
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕຸ່ລະຈຸດປະສົງ ແລະ
ປະເພດຂອງການກໍີ່ສ້າງ ແລະສ້ອມ ແປງ 

 

 
 
 

 

 ປັບປຸງ ແລະອະນຸມັດໃຊ້ ໂຄງສ້າງລາຄາຫົວ
ໜ່ວຍ ຂົນສົີ່ງໂດຍສານ ແລະສ ນຄ້າທາງບົກ 

 
 
 

  

 


