
i 

 

 

ສາລະບານ 
 

 

I. ທົບທວນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ສກົປ ີ2015-2016 ................................................................................ 1 

II. ສະພາບການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໝດົສກົປ ີ2015-2016 ແລະ ໝດົປ ີ2016 ............ 2 

1. ສະພາບລວມ ................................................................................................................................................................. 2 

1.1. ສະພາບສາກົນ ............................................................................................................................................................... 2 

1.2. ສະພາບພາຍໃນ ............................................................................................................................................................. 2 

2. ໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໝົດສົກປີ 2015-2016 ແລະ ປີ 2016 .................................................................... 2 

2.1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ:................................................................................................................................................. 2 

2.1.1 ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກດິ ................................................................................................................................................ 2 

2.1.2 ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ອັດຕາເງນິເຟີັ້ ............................................................................................................................................ 3 

2.2. ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບລະບົບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ...................................................................................................... 3 

2.2.1. ອັດຕາແລກປ່ຽນ .................................................................................................................................................................. 4 

2.2.2. ປະລມິານເງິນ (M2) ແລະ ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ .................................................................................................. 4 

2.2.3. ການລະດມົເງນິຝາກ ............................................................................................................................................................. 4 

2.2.4. ອັດຕາດອກເບ້ຍ ................................................................................................................................................................... 4 

2.3. ການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ..................................................................................................... 4 

2.4. ມູນຄ່າການຄ້າ ................................................................................................................................................................ 4 

2.5. ສະພາບການລົງທຶນ ....................................................................................................................................................... 5 

III. ຜນົສ າເລດັຂອງວຽກງານຈຸດສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ .......................................................... 5 

3.1. ເປົັ້າໝາຍ 1 .................................................................................................................................................................... 5 

3.1.1. ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ ..................................... 5 

3.1.2. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫ ໍ່ງທຶນກັບການວາງແຜນພັດທະນາ ..15 

3.1.3. ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ. .....................................................16 

3.1.4. ພັດທະນາກ າລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັໍ່ນ ແລະ ອົດທົນ ..............................................................................19 

3.1.5. ພັດທະນາຜູປ້ະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊ ານານງານ ...................................................................................20 

3.1.6. ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື  ແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ..........................................................................20 

3.2. ເປົັ້າໝາຍ 2 ...................................................................................................................................................................22 

3.2.1.ສືບຕ ໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກ  ແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງຕາມ
ທິດ 3 ສ້າງ ...........................................................................................................................................................................23 

3.2.2.ການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ..................................................................................................24 

3.2.3.ທຸກຄົນເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ..................................................................................25 

3.2.4.ຮັບປະກັນການບ ລກິານດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ......................................................26 

3.2.5.ການບ ລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ...........27 

3.2.6.ພັດທະນາ  ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ .................................................27 

3.2.7. ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ຍຸຕິທ າແລະມີ
ຄວາມໂປ່ງໃສ .......................................................................................................................................................................28 

3.3. ເປົັ້າໝາຍ 3 ...................................................................................................................................................................29 

3.3.1.ການປົກປກັຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ .....................................................29 



ii 

 

3.3.2.ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ແລະ ການປ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ...............................................................................................................................................................30 

3.3.3.ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບ ໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກ າທີໍ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ (ຮັບປະກັນໄດ້ທາງ
ດ້ານຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກ າ) ......................................................................................................................31 

3.4. ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປິໍ່ນອ້ອມທີໍ່ພົວພັນກັບຫ າຍຂະແໜງການ ........................................................................................31 

3.4.1.ສົໍ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃສ່ການຄົັ້ນຄ້ວາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືໍ່ສານ .......31 

3.4.2.ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ...........................................................................33 

3.4.3.ເພີໍ່ມທະວປີະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານລັດ ....................................................................................34 

IV. ຈດຸອ່ອນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄາ້ງ ແລະ ສາເຫດທີໍ່ເຮັດໃຫມ້ຈີດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄາ້ງ ................................................... 35 

4.1. ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄ້າງ ...............................................................................................................................................35 

4.2.ສາເຫດພາໃຫ້ມີຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄ້າງ ......................................................................................................................36 

4.3. ສະຫຼຸບຕລີາຄາລວມ  ....................................................................................................................................................37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

 
 
 

 
 

ສາທາລະນະລດັ  ປະຊາທປິະໄຕ  ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ  ເອກະລາດ  ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ  ວດັທະນະຖາວອນ 

 

 
 

ສະຫຼຸບການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ  
ໝດົສກົປ ີ2015-2016 ແລະ ໝດົປ ີ2016  

 
I. ທບົທວນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ສກົປ ີ2015-2016 

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືໍ່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ໄດ້ມີມະຕິ ເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 
ກ ລະກົດ 2015 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ 
ລັດຖະບານໄດ້ອອກດ າລັດ ສະບັບເລກທີ 277/ລບ, ລົງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2015 ເພືໍ່ອປະຕິບັດແຜນດັໍ່ງກ່າວ. ຄາດ   
ໝາຍສ າຄັນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ມີຄື: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນ (GDP) ເພີໍ່ມຂຶັ້ນບ ໍ່ຫຼຸດ 7,5%, ໃນນັັ້ນ: ກະສິກ າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 3,1%, ອຸດສາຫະກ າ 8,7%, ບ ລິການ 9,0% ແລະ 
ພາສີຂາເຂົັ້າ 8,1%; ການລົງທຶນທັງໝົດປະມານ  30% ຂອງ GDP, ເປັນທຶນປະມານ 34.500 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: ການ
ລົງທຶນພາຍໃນ 3.800 ຕືັ້ກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ 5.600 ຕືັ້ກີບ, ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ 18.400 ຕືັ້ກີບ ແລະ ສິນເຊືໍ່ອທະນາຄານ 6.700 ຕືັ້ກີບ; ເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 26.159 ຕືັ້ກີບ 
(ແຜນດັດແກ້ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 23.700 ຕືັ້ກີບ), ໃນນັັ້ນ: ລາຍຮັບພາຍໃນ 23.613 ຕືັ້ກີບ (ແຜນດັດແກ້ 21.194 ຕືັ້
ກີບ), ລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບ ໍ່ເກີນ 31.946 ຕືັ້ກີບ (ແຜນດັດແກ້ 31.118 ຕືັ້ກີບ), ຂາດດຸນງົບປະມານ 
5.787 ຕືັ້ກີບ (ແຜນດັດແກ້ 7.418 ຕືັ້ກີບ); ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ເໝາະສົມ; ຄຸ້ມຄອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນໃຫ້ມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ; ຮັບປະກັນຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນ າເຂົັ້າ 5 ເດືອນຂຶັ້ນໄປ; ສູ້ຊົນ
ຜະລິດເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ; ຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 10%; ຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ເພີໍ່ມ
ຂຶັ້ນ 36,96%; ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ 4,5 ລ້ານເທືໍ່ອຄົນ; ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້
ບັນລຸຕ ໍ່າກ່ວາ 6,11% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດທົໍ່ວປະເທດ, ອັດຕາບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 18,38% ຂອງຈ ານວນບ້ານ
ທັງໝົດໃນທົໍ່ວປະເທດ, ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ໄດ້ 99%, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນໃຫ້ໄດ້ 81%, ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົັ້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕ ໍ່ໃນສະຖາບັນ
ອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ໄດ້ 20%; ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ບັນລຸ 45 ຄົນ ຕ ໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 
ຄົນ, ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ນ ັ້າໜັກຕ ໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ບັນລຸ 22%, ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ເຕ້ຍ (ຂາດ
ສານອາຫານ) ໃຫ້ບັນລຸ 34%, ອັດຕາການເກີດລູກໂດຍມີແພດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ 50%, ອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ນ ັ້າ
ສະອາດໃຫ້ໄດ້ 85%; ອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີໍ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດກະສິກ າໃຫ້ບັນລຸ 64,9%, ອຸດສາຫະກ າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ
ເປັນ 11,6% ແລະ ຂົງເຂດບ ລິການເພີໍ່ມຂຶັ້ນເປັນ 23,6%, ດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງ
ງານເຂົັ້າສູ່ຕະຫ າດແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 143.200 ຄົນ.  
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II. ສະພາບການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ໝດົສກົປ ີ2015-

2016 ແລະ ໝດົປ ີ2016 
1. ສະພາບລວມ 
1.1. ສະພາບສາກນົ 

ເສດຖະກິດໂລກໂດຍລວມຍັງພົບສິໍ່ງທ້າທາຍຫ າຍຢ່າງ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,2% ເປັນຕົັ້ນ: ການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແມ່ນເຕີບໂຕຊ້າ, ການລົງທຶນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ, ການຄ້າບ ໍ່ມີການເໜັງຕີງຫ າຍ, ສະພາບການເງິນ
ຍາກທີໍ່ຈະຄາດການ, ສະພາບການຜະລິດ ແລະ ລາຄາເໜັງຕີງຫ າຍ. ເລີມມີສະພາບການຂາດແຄນແຮງງານ ເນືໍ່ອງຈາກສະ 
ພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດກ າລັງພັດທະນາຖົດຖອຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງ 
ທ່ຽວໂລກແມ່ນມີການເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 4,8%, ຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົໍ່ວໂລກມີສູງເຖິງ 10,5 ຕືັ້ຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 5.170 ຕືັ້
ໂດລາສະຫະລັດ, ກວມເອົາ 7% ຂອງ GDP ທັງໝົດທົໍ່ວໂລກໃນປີ 2016.   

ສະພາບເສດຖະກິດຢູໂຣບ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 1,5% ໃນປີ 2016 ເຊິໍ່ງເຫັນວ່າຕ ໍ່າກວ່າປີ 2015 ໜ້ອຍ
ໜຶໍ່ງ ຍ້ອນຍັງມີສະພາບການຫວ່າງງານຢູ່. ແຕ່ສະພາບເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 2,4% ໂດຍຍັງ
ສາມາດຮັກສາລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວເທົໍ່າຊຸມປີຜ່ານມາ ຍ້ອນຄວາມຄາດຫວັງໃນການບ ລິຫານຂອງປະທານາທິບ ດີຄົນໃໝ່
ວ່າຈະມີການປະຕິຮູບດ້ານພາສອີາກອນ, ນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຂອງປະເທດໃຫ້ດີຂຶັ້ນ. 

ໃນປ ີ2016 ເສດຖະກິດຈີນຢູ່ໃນຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວທີໍ່ເໝາະສົມ ໃນລະດັບ 6,5% ແລະ ຄາດວ່າໃນປີ 2017 
ເສດຖະກິດຈະຍັງສາມາດເຕີບໂຕໃນລະດັບບ ໍ່ຫຼຸດເກົໍ່າ ເນືໍ່ອງຈາກລັດຖະບານຈະສືບຕ ໍ່ຊຸກຍູ້ມາດຕະການປະຕິຮູບໃນດ້ານ
ຕ່າງໆລວມທັງເພີໍ່ມການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄົັ້ນຄວ້າການພັດທະນາ, ເລັໍ່ງໃສ່ການປະຕິຮູບລະບົບສ າມະໂນຄົວ, ລັດວິສາຫະກິດ 
ແລະ ຊຸກຍູ້ລະບົບການຮ່ວມມລືະຫວ່າງວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສ່ວນລວມ1. 

 
1.2. ສະພາບພາຍໃນ  
 ປັດໃຈຕົັ້ນຕ ທີໍ່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຄື: ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ 
ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ ເຊິໍ່ງເປັນກ າລັງແຮງສັງລວມເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟືັ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ. ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົໍ່າສືບຕ ໍ່ມີຄວາມ
ເຊືໍ່ອໝັັ້ນຕ ໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນ າພາຂອງພັກ, ຕັັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ. 
 ຈາກສະພາບການເໜັງຕີງຂອງເສດຖະກິດໂລກ ເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບທັງດ້ານດີ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວ 
ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ຄື: ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄານ ັ້າມັນໂລກ ສົໍ່ງ
ຜົນດີຕ ໍ່ພາກທຸລະກິດ ກ ຄືການຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ທາງດ້ານການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ຕົັ້ນທຶນຂອງການຜະລິດແມ່ນຫຼຸດລົງ ແຕ່ໃນ
ຂະນະທີໍ່ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາທອງແດງ ອາດຈະເປັນປັດໄຈລົບຕ ໍ່ດຸນການຄ້າ ແລະ ລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລາວທີໍ່ຈະໄດ້
ຈາກຂະແໜງບ ໍ່ແຮ່; ນອກນັັ້ນ ພາຍໃນປະເທດເອງຍັງປະເຊີນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ
ທາງທ າມະຊາດ, ບາງທ້ອງຖິໍ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສັດຕູພືດ ເຊັໍ່ນ: ຕັກກະແຕນກິນເຂົັ້ານາຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ; ການ 
ເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ, ການເກັບລາຍຮັບບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວ,້ ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ທາງສັງຄົມ 
ແລະ ອືໍ່ນໆ ເຊິໍ່ງສິໍ່ງທ້າທາຍເຫ ົໍ່ານີັ້ໄດ້ສົໍ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງລາວ ເຮັດໃຫ້ບາງຄາດໝາຍທີໍ່ກ າ
ນົດໄວ້ໃນແຜນບ ໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ເປັນຕົັ້ນ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 7%. 
  
2. ໝາກຜນົຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ໝດົສກົປ ີ2015-2016 ແລະ ປ ີ2016 
2.1. ເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 
2.1.1 ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ   
 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ໝົດສົກປີ 2015-2016 ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7% (ແຜນວາງ
ໄວ້ 7,5%) ມູນຄ່າຕາມລາຄາໃນປີ 108.605 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: 

                                                 
1 ແຫ ໍ່ງຂ ັ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) 
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- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງກະສິກ າ  ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 2,8%  ກວມ 23,2% 
- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 10,5%  ກວມ 29,1%  
- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການບ ລິການ  ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7,4% ກວມ 39,5%  
- ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົັ້າ  ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 5,3% ກວມ 8,3% 

 ຂະແໜງທີໍ່ປະກອບສ່ວນຕ ໍ່ການເຕີບໂຕຫ າຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ປະມານ 3%, ຮອງລົງມາແມ່ນຂະ   
ແໜງບ ລິການ 2,9% ແລະ ຂະແໜງກະສິກ າ 0,7%. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕ ໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸ 2.025 

ໂດລາສະຫະລັດ (16 ລ້ານກີບ) ແລະ ລວມຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕ ໍ່ຫົວຄົນ ບັນລຸໄດ້ 1.601 ໂດລາສະຫະລັດ.  
 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2015-2016 ທຽບໃສແ່ຜນການ ແມ່ນຫຼຸດແຜນທີໍ່ວາງໄວ້ 0,5%. ສາ 
ເຫດຕົັ້ນຕ ແມ່ນເນືໍ່ອງມາຈາກສະພາບການຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ບ ລິການເຕີບໂຕຊ້າກວ່າແຜນທີໍ່ວາງໄວ້. ກົງກັນ 
ຂ້າມຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ຂະຫຍາຍຕົວສູງກວ່າແຜນທີໍ່ວາງໄວ້ ລາຍລະອຽດມີດັໍ່ງນີັ້: 

 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງກະສິກ າ ຊ້າກວ່າແຜນ (ແຜນວາງໄວ້ 3,1%) ຊຶໍ່ງເປັນຜົນມາຈາກຜົນຜະລິດເຂົັ້າ 
ນາແຊງ ປະຕິບັດບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີໍ່ວາງໄວ້ ເຊິໍ່ງສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ແຕ່ 88% ຂອງແຜນການ. ນອກນັັ້ນ, ກ ຍ້ອນສະ 
ພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພທ າມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ໂດຍສະເພາະສະພາບອາກາດໜາວ
ຈັດໃນໄລຍະຕົັ້ນປີ 2016, ນ ັ້າຖ້ວມຂັງ, ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ອືໍ່ນໆ ໃນບາງແຂວງ.  

 ສ າລັບອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບ ລິການ ຂະຫຍາຍຊ້າກ່ວາແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້ (ແຜນວາງໄວ້ 9%) ສາເຫດ
ແມ່ນມາຈາກການບ ລິການພາກລັດ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບທີໍ່ຊ້າ. ນອກນັັ້ນ, ກ ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຫຼຸດລົງຂອງຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ.  

 ຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າ ຂະຫຍາຍຕົວເພີໍ່ມຂຶັ້ນສູງ ສາເຫດຕົັ້ນຕ ແມ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວສູງຂອງອຸດສາຫະກ າ
ໄຟຟ້າ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍສະເພາະການກ ໍ່ສ້າງເຂືໍ່ອນ, ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການພັດທະນາ
ອະສັງຫາລິມະຊັບໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆ. ນອກຈາກນີັ້, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບ ໍ່ແຮ່ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ວາງແຜນໄວ້ 
ຍ້ອນການຂຸດຄົັ້ນໃນປະຈຸບັນແມ່ນໃກ້ຈະອີມຕົວ ແລະ ຍັງບ ໍ່ມີໂຄງການໃໝ່ທີໍ່ໃຫຍ່ໆມາທົດແທນ. 

  

 ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຍັງກະຈຸກໂຕແຕ່ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ເປັນຕົັ້ນ: ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຍັງມີຄວາມສ່ຽງ. ຖານລາຍຮັບ ແລະ ສະພາບການເກັບລາຍຮັບທີໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມງວດ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ຕາມແຜນ.  
 

2.1.2 ລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີັ້ 
ອັດຕາເງິນເຟີັ້ ສະເລ່ຍ 12 ເດືອນ ສົກປີ 2015-2016 ຢູ່ໃນລະດັບ 1,35% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ ສົກ

ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 0,33% (ສົກ 2014-2015 ແມ່ນ 1,68%) ເຫັນວ່າເງິນເຟີັ້ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ.  
ສາເຫດຕົັ້ນຕ ທີໍ່ພາໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີັ້ ຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ ແມ່ນຍ້ອນ 1) ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງໝວດທີໍ່ຢູ່ອາໄສ, 

ໄຟຟ້າ, ນ ັ້າປະປາ ແລະ ເຊືັ້ອເພີງ ຈາກ 8,57% ໃນສົກປີ 2014-2015 ຫຼຸດລົງເປັນ 1,52% ໃນສົກປີ 2015-2016 ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນລາຄານ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟຫຼຸດລົງຕັັ້ງແຕຕ່ົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ແລະ ຍັງສືບຕ ໍ່ຫຼຸດລົງຈົນຮອດເດືອນ ເມສາ 2016 
ຕາມທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫ າດໂລກ; 2) ສ າລັບໝວດອາຫານ ແລະ ເຄືໍ່ອງດືໍ່ມທີໍ່ບ ໍ່ແມ່ນເຫ ົັ້າ, ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ 
ແລະ ໝວດອືໍ່ນໆ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ແລະ ບ ໍ່ເໜັງຕີງຫ າຍ. 

 

2.2. ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບລະບບົເງນິຕາແຫງ່ຊາດ 
 ໄດປ້ະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບປະສົມປະສານ ໂດຍນ າໃຊເ້ຄືໍ່ອງມືທາງອ້ອມເປັນຕົັ້ນຕ  ເຊັໍ່ນ: ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກ
ເບ້ຍພືັ້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສືບຕ ໍ່ນ າໃຊ້ອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ, ສືບຕ ໍ່ຄຸ້ມຄອງການກ ານົດອັດຕາດອກ
ເບ້ຍທະນາຄານທຸລະກິດ; ໃນນັັ້ນ: ໄດ້ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ສືບຕ ໍ່ກ ານົດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງ
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກສະເລ່ຍຖ່ວງນ ັ້າໜັກບ ໍ່ເກີນ 4%, ໄດ້ຈ າໝ່າຍພັນທະບັດ ແລະ ລະດົມເງິນຝາກຈາກ
ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ. 
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2.2.1. ອດັຕາແລກປຽ່ນ 
ໄດສ້ືບຕ ໍ່ກ ານົດອັດຕາແລກປ່ຽນ ເປັນເຄືໍ່ອງມືຕົັ້ນຕ ໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາ

ແລກປ່ຽນມີສະຖຽນລະພາບ. ໄດ້ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫ າດທີໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ 
ດ້ວຍການສືບຕ ໍ່ກ ານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ ເພືໍ່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາປະຕິບັດຕາມ. ສະເລ່ຍ 

ໝົດສົກປີ 2015-2016 ທຽບໃສສ່ົກປີຜ່ານມາ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ 0,27% ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ (ຈາກ 8.123,15 ກີບ/ໂດລາ ມາ
ເປັນ 8.145,29 ກີບ/ໂດລາ) ແລະ ແຂງຄ່າ 5,76% ທຽບໃສ່ເງິນບາດ (ຈາກ 245,52 ບາດ/ກີບ ມາເປັນ 231,37 ບາດ/ກີບ). 
 

2.2.2. ປະລມິານເງນິ (M2) ແລະ ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 
 ມາຮອດເດືອນ 9/2016 ປະລິມານເງິນ M2 ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 10,33%; ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດກຸ້ມການນ າເຂົັ້າ
ໄດ້ 6,06 ເດືອນ (ແຜນການປີ ບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5 ເດືອນ). 
 

 

2.2.3. ການລະດມົເງນິຝາກ 
ອີງໃສສ່ະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທຶນຮອນເພືໍ່ອພັດທະນາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເພີໍ່ມທະວກີານລະດົມເງິນຝາກດ້ວຍການພັດທະນາກົນໄກດ້ານການຕະຫ າດ ເປັນຕົັ້ນ: ອອກ
ແບບຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກທີໍ່ມີຫ າຍຮູບແບບ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງ
ຂວາງ, ປັບປຸງກົນໄກການບ ລິການໃຫ້ສະດວກກວ່າເກົໍ່າ ແລະ ຫັນສູຄ່ວາມເປັນທັນສະໄໝເທືໍ່ອລະກ້າວ. ມາຮອດເດືອນ 

9/2016  ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃນລະດັບ 63.168,65 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າ 52,19% ຂອງ GDP. 

 

2.2.4. ອດັຕາດອກເບຍ້ 
 ອັດຕາດອກເບ້ຍທັງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ເປັນເງືໍ່ອນໄຂດີໃນການສະໜອງທຶນພາຍໃນໃຫ້ແກກ່ານ
ພັດ ທະນາ. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບກ ານົດ 12 ເດືອນ ຫຼຸດລົງຈາກ 9,75% ເປນັ 6,49% (9 ເດອືນ), ສວ່ນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສະກຸນເງິນກີບກ ານົດ 12 ເດືອນ ກ ຫຼຸດລົງຈາກ 12,48% ເປັນ 9,97% (9 ເດືອນ). 

 

2.3.  ການປະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານແຫ່ງລດັ 
 ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ສົກປີ 2015-2016 ລາຍຮັບ: ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 22.287,57 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 
94,04% ຂອງແຜນການດັດແກ້(ແຜນ 23.700 ຕືັ້ກີບ); ລາຍຈ່າຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 30.454,12 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 98,16% 
ຂອງແຜນດັດແກ້ (ແຜນ 31.118 ຕືັ້ກີບ); ຂາດດຸນງົບປະມານ: 8.166,55 ຕືັ້ກີບ ຫ ື ປະມານ 7,51% ຂອງ GDP (ແຜນ
ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ 6,4%). 

 

2.4. ມູນຄາ່ການຄາ້ 
 ລວມມູນຄ່າການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົໍ່ງອອກ ບັນລຸໄດ້ 8.224,06 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົໍ່າກັບ 87,09% ຂອງແຜນການ 

(ແຜນວາງໄວ ້ 9.441 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 5%.ໃນນີັ້: ມນູຄາ່ການສົໍ່ງອອກ: ບັນລຸໄດ ້

4.191,26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລືໍ່ນແຜນການປີ 13,27%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 22%; ສິນຄ້າສົໍ່ງ
ອອກຕົັ້ນຕ ແມ່ນ: ໄຟຟ້າ, ທອງ ແລະ ແຮ່ທອງ, ເຄືໍ່ອງນຸ່ງຫົໍ່ມ, ຄ າປະສົມ, ໝາກກ້ວຍ, ຢາສູບ, ສາລ,ີ ຢາງພາລາ... ການເພີໍ່ມຂຶັ້ນ
ຂອງການສົໍ່ງອອກໄຟຟ້າຂອງໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຫົງສາລິກໄນ, ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້າເຊກະໜານ 3 ເຊິໍ່ງສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ການສົໍ່ງ
ອອກ ໄຟຟ້າ ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 89,80% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ. ນອກນີັ້ ການສົໍ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກ າ ກວມອັດຕາ
ສ່ວນເພີໍ່ມຂຶັ້ນຫ າຍ ເປັນຕົັ້ນ: ໝາກກ້ວຍ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 3 ເທົໍ່າຕົວ, ມັນຕົັ້ນ 1 ເທົໍ່າຕົວ ແລະ ສາລີ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 20,40% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ; ມູນຄາ່ການນ າເຂົັ້າ: ບັນລຸໄດ້ປະມານ 4.032,80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 8,5%; ໃນນີັ້: ສິນຄ້ານ າເຂົັ້າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເຄືໍ່ອງໄຟຟ້າ, ນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ, ພາຫະນະທາງບົກ, 

ອຸປະກອນກົນຈັກ, ເຫ ັກເສັັ້ນ ແລະ ເຫ ັກຮູບປະພັນຕ່າງໆ, ຊີມັງ, ພລາສະຕິກ... ເຊິໍ່ງສາເຫດຂອງການນ າເຂົັ້າຫຼຸດລົງມາຈາກ
ບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃຫ່ຍຈ ານວນໜຶໍ່ງແມ່ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສ າເລັດແລ້ວ ເຊິໍ່ງບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີການນ າເຂົັ້າເພີໍ່ມ ເຊັໍ່ນ: ໂຄງ 
ການກ ໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຫົງສາລິກໄນ ແລະ ອຸປະກອນເຄືໍ່ອງກ ໍ່ສ້າງ ສາມາດຜະລິດ ແລະ ສະໜອງພາຍໃນປະເທດໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ການນ າເຂົັ້າຫຼຸດລົງ; ດຸນການຄາ້: ເກີນດຸນ ປະມານ 158,46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
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2.5. ສະພາບການລງົທນຶ 
ການລົງທຶນລວມທົໍ່ວສັງຄົມ ມີມູນຄ່າ 44.230,58 ຕືັ້ກີບ ທຽບໃສແ່ຜນການເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 28,20% (ແຜນການ 34.500 

ຕືັ້ກີບ), ກວມເອົາ 40,72% ຂອງ GDP (ແຜນການ 30% ຂອງ GDP) ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ແຫ ໍ່ງທຶນ ໃນນີັ້: 
 ການລົງທຶນຂອງລັດ: ສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດ ທັງໝົດ 6.253 ໂຄງການ, ໃນນີັ້: ທຶນພາຍໃນ 3.800 ຕືັ້ກີບ, 
ພາຍຫ ັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 9 ເດືອນ ຍ້ອນງົບປະມານບ ໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ ຈຶໍ່ງໄດ້ດັດແກຫ້ຼຸດທຶນຈ ານວນ 500 ຕືັ້
ກີບ ເຫ ືອພຽງ 3.300 ຕືັ້ກີບ, ໝົດສົກປີສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3.300 ຕຶືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການ. 

 ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືໍ່ອການພັດທະນາ (ODA):  ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 338 ໂຄງການ, ເທົໍ່າກັບ 789,36 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ເທົໍ່າກັບ 6.416 ຕືັ້ກີບ2, ໃນນີັ້: ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ 240,07 ລ້ານໂດລາ ແລະ ທຶນກູຢ້ືມ 
549,29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ສາມາດອະນຸມັດທັງໝົດ 1.222 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 3.134 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ເທົໍ່າກັບ 25.476 ຕືັ້ກີບ (ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ)  ລືໍ່ນແຜນ 36% (ແຜນການ 2.305 ລ້ານໂດລາສະ 
ຫະລັດ); ທຶນນ າເຂົັ້າຕົວຈິງ 2.908 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ເທົໍ່າກັບ 23.639 ຕືັ້ກີບ ໃນນີັ້: ເປັນວັດຖຸ 1.649 ລ້ານ
ໂດລາ ແລະ ເປັນເງິນສົດຜ່ານລະບົບທະນາຄານ 1.259 ລ້ານໂດລາ. 

 ສິນເຊືໍ່ອທົໍ່ວລະບົບທະນາຄານເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 10.875,58 ຕືັ້ກີບ. ໃນນັັ້ນ ສິນເຊືໍ່ອທຸລະກິດ ເທົໍ່າກັບ 52,19% ຂອງ GDP.  

 

III. ຜນົສ າເລດັຂອງວຽກງານຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ -ສງັຄມົ  
ຜົນສ າເລັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ໝົດສົກປີ 2015-2016 ແລະ ໝົດປີ 2016 ດັໍ່ງນີັ້: 

3.1. ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢາ່ງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສາ້ງໄດຄ້ວາມສົມດນຸຂອງການເຕບີໂຕ
ໂດຍການສມຸໃສພ່ືັ້ນຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

 

3.1.1. ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິແຫງ່ຊາດສບືຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສມົດນຸ 
1) ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ: 
 ຜນົຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕງ່ ແລະ ຫດັຖະກ າ: ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 6.269,72 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 98,25 % ຂອງ

ແຜນການ (ແຜນວາງໄວ້ 6.380,85 ຕືັ້ກີບ) ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7,53% ໃນນັັ້ນ: ອຸດສາຫະ
ກ າທີໍ່ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ມີປະເພດ: ອາຫານ ເພີໍ່ມຂຶັ້ັ້ນ 7,78%, ການຜະລິດເຄືໍ່ອງດືໍ່ມ 

ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7,28%; ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 4,87%; ການຜະລິດເຄືໍ່ອງນຸ່ງຫົໍ່ມ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7,22%; ການຜະລິດໂລຫະຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ (ເຫ ັກເສັັ້ນ, ຫ ອມເຫ ັກ...) ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 8,14%; ການຜະລິດລົດຍົນ, ລົດພວງ ແລະ ຊີັ້ນສ່ວນອາໄຫ ໍ່, ອຸປະກອນ
ລົດຈັກ, ລົດຍົນຕ່າງໆ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 8,13%; ການເລືໍ່ອຍ, ການກົບ, ການຜະລິດໄມ້ແປຮູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຈາກໄມ້, ຫວາຍ 

ແລະ ວັດຖຸຈັກສານ (ຍົກເວັັ້ນເຄືໍ່ອງເຟີນີເຈີ) ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 10,05%; ການຜະລິດເຈ້ຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7,34% 

ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

ປະຈຸບັນໂຮງງານອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງໃນທົໍ່ວປະເທດ ມີຈ ານວນທັງໝົດ 29.628 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນ: ຂະໜາດໃຫ່ຍມີ 714 

ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 1.043 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 6.686 ແຫ່ງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວ 21.185 ແຫ່ງ, ສະເພາະ
ໃນສົກປີ 2015-16 ມີໂຮງງານເກີດຂຶັ້ນໃໝ່ 27 ແຫ່ງ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນດ າເນີນກິດຈະການປະເພດເຄືໍ່ອງດືໍ່ມ ແລະ ວັດສະດຸ
ກ ໍ່ສ້າງ ເພືໍ່ອຈ າໜ່າຍພາຍໃນ. ນິຄົມອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ທົໍ່ວປະເທດ ມີທັງໝົດ 4 ເຂດ: (1) ວຽງຈັນໂນນທອງ 
(VITA Park) ໄດ້ພັດທະນາເພີໍ່ມຂຶັ້ນຫ າຍກວ່າ 85% ມີນັກລົງທຶນແລ້ວ ທັງໝົດ 46 ບ ລິສັດ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ສາມາດດຶງ
ດູດການລົງທຶນ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 8 ບ ລິສັດ ປະຈຸບັນ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານແຮງງານ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນເຖິງ 2.000 ຫາ 2.500 ຄົນ: (2) ເຂດ
ພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ການພັດທະນາສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ປະຈຸບັນ ມີບ ລິສັດ
ລົງທຶນ ທັງໝົດ 10 ບ ລິສັດ, ແຮງງານ 214 ຄົນ; (3) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ສະເພາະຈຸດ C ທີໍ່ເປັນນິຄົມ
ອຸດສາຫະກ າ ມີບ ລິສັດລົງທຶນ ທັງໝົດ 49 ບ ລິສັດ, ໄດ້ດ າເນີນກິດຈະການແລ້ວ 27 ໂຮງງານ ແລະ 22 ບ ລິສັດ ຢູ່ໃນໄລຍະ

                                                 
2ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ = 8.129,06 ກີບ 
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ກ ໍ່ສ້າງ, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 16 ບ ລິສັດ; (4) ເຂດອຸດສາຫະກ າເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ-ເມືອງປະທຸມພອນ ມີນັກ
ລົງທຶນມາສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານແລ້ວ 13 ຫົວໜ່ວຍ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໄດ້ 12.031 ຄົນ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນ າໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນ. 

 ການຜະລດິໄຟຟ້າ້: ປະຕິບັດໄດ ້ 22.606,71 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ຈັງຫວະການຜະລິດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະ 
ໂດດ ທຽບໃສ່ສົກປີທີໍ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 59,30%, ລືໍ່ນແຜນ 10,26% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນວາງໄວ້ 20.501,03 
ລ້ານກິໂລວັດໂມງ), ເຫດຜົນຍ້ອນເຂືໍ່ອນຈ ານວນໜຶໍ່ງໄດ້ສ າເລັດການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ດ າເນີນການຜະລິດ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຮງໄຟຟ້າ
ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນຫົງສາ (1.878 MW), ນ ັ້າຄານ 2 (130MW), ນ ັ້າງຽບ 2 (180MW), ຫ້ວຍລ າພັນໃຫຍ ່ (88MW), 

ນ ັ້າອູ 2,5,6 (540MW) ແລະ ເຂືໍ່ອນຂະໜາດກາງ ອີກຈ ານວນໜຶໍ່ງ. 
ການຈ າໜາ່ຍກະແສໄຟຟາ້: ປະຕິບັດໄດ້ 22.326,26 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 1.375,23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 

ໃນນັັ້ນ: ຈ າໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ 4.221,31 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 374,72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດ 

18.104,95 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 1.000,51 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຂືໍ່ອນທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນແມ່ນ ຫົງສາລິກໄນ ປະຕິບັດໄດ ້

6.740 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ກວມ 44,50% ຂອງມູນຄ່າການຈ າໜ່າຍທັງໝົດ, ເຂືໍ່ອນນ ັ້າເທີນ 2 ປະຕິບັດໄດ ້4.979 ລ້ານກິໂລ
ວັດໂມງ ກວມ 22,70% ຂອງມູນຄ່າການຈ າໜ່າຍທັງໝົດ... ການນ າເຂົັ້າກະແສໄຟຟາ້: ບັນລຸໄດ້ 4.422,58 ລ້ານກິໂລວັດ
ໂມງ, ມູນຄ່າ 243,56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັັ້ນ: ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ  965,39 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 52,29 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິໍ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນ າເຂົັ້າຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງເຊັໍ່ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ຊືັ້ຈາກໂຄງການ 

IPP ເພືໍ່ອຈ າໜ່າຍພາຍໃນ 3.457,19 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 191,27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ສ າລັບໂຄງການໄຟຟ້າທີໍ່ໄດ້ດ າເນີນການຜະລິດແລ້ວ (ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 1MW ຂຶັ້ນໄປ)  ມີທັງໝົດ 42 ແຫ່ງ ລວມກ າລັງ
ຕິດຕັັ້ງ 6,390 MW ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 33,822 GWh/ປີ (ພະລັງງານນ ັ້າ 39 ແຫ່ງ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 1 ແຫ່ງ 
ແລະ ພະລັງງານຈາກກາກອ້ອຍ 2 ແຫ່ງ) ເຊິໍ່ງໂຄງການທີໍ່ສ າເລັດໃນສົກປີ 2015-2016 ມ ີ 13 ແຫ່ງຄື: ນ ັ້າສະນາ, ຫ້ວຍລ າ
ພັນໃຫ່ຍ, ນ ັ້າຄານ 2, ນ ັ້າຄານ 3, ນ ັ້າແບ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນຫົງສາ, ນ ັ້າງຽບ 2, ນ ັ້າຊັນ 3A, ນ ັ້າຊັນ 

3B, ນ ັ້າອູ 2,5,6 ແລະ ເຊນ ັ້ານ້ອຍ 6. 

ສ າລັບເຂືໍ່ອນທີໍ່ກ າລັງກ ໍ່ສ້າງ (CA) 54 ໂຄງການ ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 6.641,9 MW ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ 31.680 

Gwh/ປີ ຊຶໍ່ງບັນດາໂຄງການກ ໍ່ສ້າງດັໍ່ງກ່າວ ມີຄວາມຄືບໜ້າດີ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດຕ້າມແຜນການ; ນອກນັັ້ນ ຍັງມ ີ

ໂຄງການທີໍ່ກ າລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຈ ານວນ 78 ໂຄງການ, ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ 

(MOU) 49 ໂຄງການ ແລະ ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) 29 ໂຄງການ. 

ສ າລັບໂຄງການໄຟຟ້ານ ັ້າຕົກຂະໜາດນ້ອຍທີໍ່ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງແຕ່ 15 MW ລົງມາ ມີທັງໝົດຈ ານວນ 183 ໂຄງການ ລວມ
ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ ປະມານ 1.494,3 MW; ໃນນັັ້ນ: ສ າເລັດແລວ້ 23 ໂຄງການ ລວມກ າລັງຕດິຕັັ້ງ 76,03 MW; ກ າລັງດ າເນີນ
ການກ ໍ່ສ້າງ 18 ໂຄງການ ລວມກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 165,8 MW ແລະ ດ າເນີນການສຶກສາ 142 ໂຄງການ ລວມກ າລັງຕິດຕັັ້ງ
ປະມານ 1.263,5  MW. 

ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ສາມາດຜະລິດໄດ້ຈາກຫ າຍແຫ ໍ່ງເຊັໍ່ນ: 1) ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ: ຄວາມສາ 
ມາດໃນດ້ານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນມີປະມານ 146 GWh/ປີ ເຊິໍ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ມີການສຶກສາໄຟຟ້າແສງຕາ
ເວັນຂະຫນາດໃຫ່ຍ ເພືໍ່ອໃຫ້ເຊືໍ່ອມເຂົັ້າກັບລະບົບອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ສ້າງເປັນໂຄງການ ສາທິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ເພືໍ່ອ
ຮັບໃຊ້ເອງໃນພາກອຸດສະຫະກ າຈ ານວນໜຶໍ່ງ; 2)ພະລັງງານລົມ: ໄດ້ຊຸກຍູ້, ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບ ລິສັດພາກ
ເອກະຊົນ ສຶກສາເພືໍ່ອພັດທະນາແຫລ່ງພະລັງງານດັໍ່ງກ່າວ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ; 3) ນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟຊີວະພາບ: ໄດເ້ປນັເຈົັ້າ
ການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສາທິດນ ັ້າມັນ ເຊືັ້ອໄຟຊີວະພາບ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິໍ່ນເຊັໍ່ນ: ໂຄງການສາທິດການນ າໃຊ້ນ ັ້າມັນ
ກາຊວນຊີວະພາບຈາກໝາກເກົາ ແລະ ໂຄງການສາທິດການນ າໃຊ້ນ ັ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບຈາກປາມນ ັ້າມັນ. 

ປະຈຸບັນ ທົໍ່ວປະເທດມີສາຍສົໍ່ງທັງໝົດ 54.427,66 km, ໃນນັັ້ນ: ສາຍສົໍ່ງແຮງສູງ 500 kv ມີ 340 km;  230 kv ມ ີ

1.371,14 km; 115 kv ມີ 5.257,18 km, ສາຍສົໍ່ງແຮງກາງ (35 kv, 34 kv, 22 kv) ມີ 28.839,61 km ແລະ ສາຍສົໍ່ງ
ແຮງຕ ໍ່າ (0,4 kv) ມີ 18.619,73  km, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າປະຕິບັດໄດ້ 91,82% ຂອງຄອບຄົວໃນທົໍ່ວປະເທດ. 

 ດາ້ນບ ໍ່ແຮ:່ ປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການສ າປະທານຂຸດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່ ທັງໝົດ 80 ບ ລິສັດ (143 ກິດຈະ 
ການ); ໃນນັັ້ນ: ພາຍໃນ 19 ບ ລິສັດ (33 ກິດຈະການ) ແລະ ຕ່າງປະເທດ 61 ບ ລິສັດ (110 ກິດຈະການ) ເຊິໍ່ງໂຄງການທີໍ່
ກ າລັງຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ຜະລິດ ມີ 58 ບ ລິສັດ, ກ າລັງກ ໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ 22 ບ ລິສັດ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີ 22 ກິດຈະການ ຢູ່ໃນ
ໄລຍະດ າເນີນເຮັດບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂັັ້ນລະອຽດ. 
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  ສະພາບການຜະລດິ: ໄດ້ມີການຜະລິດແຮ່ທາດທັງໝົດ 24 ຊະນິດແຮ່ທາດ ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດ 10.893 

ຕືັ້ກີບ, ເທົໍ່າກັບ 85,79% (ແຜນການ 12.697,44 ຕືັ້ກີບ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ລງົ 6,2% 

ເຊິໍ່ງເຫັນວ່າລາຄາບັນດາແຮ່ທາດໃນຕະຫ າດໂລກປະຈຸບັນຫຼຸດລົງ ສົໍ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໃນກຸ່ມວັດຖຸດິບ ແລະ ຜະລິດ 
ຕະພັນດ້ານແຮ່ທາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນແຮ່ເຫ ັກ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຍັງມີ
ຫ າຍຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສູ້ຊົນ ເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນທີໍ່ວາງໄວ້ເປັນຕົັ້ນ: ຫີນກາວ 643.360 ໂຕນ, ໂລຫະທອງ 
76.557 ໂຕນ, ຝຸ່ນທອງເຂັັ້ມຂຸ້ນ 425.760 ໂຕນ, ເກືອໂປຕັສ 625.400 ໂຕນ ແລະ ຖ່ານຫີນແອນຕາໄຊ 147.664 ໂຕນ.  

ການຈ າໜາ່ຍ: ປະຕິບັດໄດ ້1.308 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົໍ່າກັບ 93% ຂອງແຜນການ, ໃນນັັ້ນ: ການຈ າໜ່າຍພາຍ
ໃນປະຕິບັດໄດ້ 90,64  ລາ້ນໂດລາສະຫະລັດ, ການສົໍ່ງອອກ ປະຕິບັດໄດ້ 1.308 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແຮ່ທາດທີໍ່ກວມ
ອັດຕາສ່ວນສູງໄດ້ແກ່: ທອງເຂັັ້ມຂຸ້ນພູເບ້ຍ 544,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທອງແຜ່ນເຊໂປນ 292,15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 

ເກືອໂປຕັດ (ຄ າມ່ວນ ແລະ ວຽງຈັນ) 80,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
ດາ້ນການກ ໍ່ສາ້ງເສັັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ: ສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍົກລະດັບກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ແລະ 

ບັນດາໂຄງການບູລະນະສ້ອມແປງຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງ ທີໍ່ມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ ເປີດນ າໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ສົກປີ 2015-2016 
ເຊັໍ່ນ: ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າຂອງນາສັກ-ໂຄກເຂົັ້າດ ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ 
1A ບຸນເໜືອ-ລານຕຸຍ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງພູດູ່-ປາກລາຍ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງບ້ານຄອບ-ບ້ານກ້ອນຕືັ້ນ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ
ສ້ອມແປງທາງເລກ 9 ແຕ່ເມືອງໄກສອນ ຫາ ເມືອງພີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງເລກ 6A ແຕ່ສົບເບົາ ຫາ 
ບ້ານດ່ານ ແລະ ຂົວ 7 ແຫ່ງ ແຂວງຫົວພັນ; ນອກນັັ້ນ ຍັງມີຫ າຍໂຄງການທີໍ່ພວມສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດເຊິໍ່ງມີຄວາມຄືບໜ້າເຊັໍ່ນ: 
ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ 13 ເໜືອ ຊ່ວງເມືອງໄຊ-ປາກມອງປະຕບິັດໄດ້ 96%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ ບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ-ບາ້ນ
ຄອບ-ບ້ານກ້ອນຕືັ້ນ ປະຕິບັດໄດ້ 82,59%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງເລກ 6A ແຕ່ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ ປະຕິບັດໄດ ້

59,74%, ໂຄງການປູຢາງ 2 ຊັັ້ນເສັັ້ນທາງ 6B ແຕ່ສົບເບົາ-ປ່າຮ່າງ ປະຕິບັດໄດ້ 61,03%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວນ ັ້າອູ ເມືອງສ າ
ພັນ ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ປະຕິບັດໄດ້ 54%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າເຊກອງ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ປະຕິບັດໄດ ້

70,69%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າເຊໂດນ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ ປະຕິບັດໄດ້ 27%, ໂຄງການປັບປຸງທາງແຕ່
ບ້ານຊຽງແມນ ຫາ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ປະຕິບັດໄດ້ 56%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ ທ່າເຫ ົັ້າ-ຊ າໃຕ້ ປະຕິບັດໄດ້ 
56,58%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງສາມແຍກນາຊາງ-ທົໍ່ງທູ້ ແລະ ເທດສະບານເມືອງຊ າໃຕ້ ປະຕິບັດໄດ້ 35,13%, ໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງປູຢາງສອງຊັັ້ນລຽບທາງແຄມຂອງແຕ່ບ້ານສົັ້ມປອຍ-ເຮືອນຫີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຕິບັດໄດ້ 86%, 
ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງຊຽງຮ່ອນ-ເມືອງຄອບ ປະຕິບັດໄດ ້74,44%.  
  ດາ້ນໂຍທາທກິານທາງນ ັ້າ: ເອາົໃຈໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທີໍ່ຕິດພັນກັບການປົກປກັຮັກສາເຂດ ນ ັ້າແດນດິນ 

ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ ເຊິໍ່ງຫ າຍໂຄງການສາມາດປະຕິບັດສ າເລັດຕາມແຜນ ເປັນຕົັ້ນ: ສ າເລັດໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັໍ່ງ
ເຈືໍ່ອນ ຫ້ວຍນາງລີັ້ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄ າມ່ວນ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັໍ່ງເຈືໍ່ອນ ບ້ານໂຄກເໝືອດ ເມືອງໝືໍ່ນ ແຂວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ຍັງມີຫ າຍໂຄງການທີໍ່ພວມສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເຊັໍ່ນ: ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັໍ່ງເຈືໍ່ອນ ບ້ານຫວ້ຍຊາຍໃຕ້-ບ້ານ
ວຽງໃໝ່ ມ.ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ ຄວາມຍາວ 1.600 ແມັດ ປະຕິບັດໄດ ້61%, ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັໍ່ງເຈືໍ່ອນ ບ້ານໝາກ
ຮຽວ ເມືອງປາກງືໍ່ມ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຄວາມຍາວ 200 ແມັດ ປະຕິບັດໄດ ້ 68% ແລະ ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັໍ່ງເຈືໍ່ອນ
ບ້ານແກ້ງສະດອກ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ປະຕິບດັໄດ້ 31,9%. ແລະ ມບີາງໂຄງການໂຈະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຊົໍ່ວຄາວ ຄື: (1) ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງເລກ 13 ຕອນທາງ   ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ ວຽງຈັນ-ປາກຊັນ ໃນຮູບແບບ PPP ເນືໍ່ອງ
ຈາກການກະກຽມບ ໍ່ສາມາດບນັລຸ ຕາມຈຸດປະສົງທີໍ່ກ ານົດໄວ້ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, (2) ໂຄງການຕິດຕັັ້ງເຄືໍ່ອງໜາຍການເດີນເຮືອຈຸດ 

ກມ 2220 (ແກ້ງແພວ) ເຊິໍ່ງບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກໄດ້ເປັນປີທີໍ່ 2 ແລ້ວ ເນືໍ່ອງຈາກລະດັບນ ັ້າຂອງບ ໍ່ຫຼຸດລົງ, (3) ໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງທາງ ບ້ານດາກລານ-ບ້ານຕະອຸຍ ເຊິໍ່ງຜູ້ຮັບເໝົາບ ໍ່ສາມາດສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດວຽກໄດ້ຕາມສັນຍາ ແລະ (4) ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ 
ສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ປະຕິບັດໄດ້ 32% ຜູ້ຮັບເໝົາຂ ໂຈະຊົໍ່ວຄາວ ລ ຖ້າເຈລະຈາຂັັ້ນຕອນການເບີກຈ່າຍກັບລັດຖະບານ 

ແລະ ບາງໂຄງການຈ ານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ໂຈະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເລືໍ່ອນໄປສົກປີຕ ໍ່ໄປ ເນືໍ່ອງຈາກຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມຈ າເປັນຈະ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເທືໍ່ອ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການທົດລອງລະບົບດ່ານຊັໍ່ງນ ັ້າໜັກທັນສະໄຫມຢູ່ນາເຕີຍ R3, ບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ 13N 

ແລະ ຕາມທາງເລກ 9; ໂຄງການສ າຫລວດ-ອອກແບບເສັັ້ນທາງປູຢາງສອງຊັັ້ນ ແຕ່ບ້ານນາສາລາ ຫາ ປຸງ່ຫ ັກ ເມືອງກາສ ີ

ແຂວງວຽງຈັນໂຄງການສ າຫ ວດ-ອອກແບບເສັັ້ນທາງເທດສະບານ ເມືອງຫ ວງນ ັ້າທາ-ເມືອງສິງ-ເມືອງລອງ-ເມືອງຊຽງກກົ 

(ລວງຍາວ 124 ກມ) ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ໂຄງການສ າຫ ວດ-ອອກແບບສະໜາມບິນແຂວງໄຊສົມບູນ; ແລະ ໄດ້ເລືໍ່ອນ
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ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ ໍ່ສ້າງລົດເມໄຟຟ້າ ຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັໍ່ງເຈືໍ່ອນຈຸດບ້ານດອນ
ສະຫວັນ-ບ້ານດ່ານຖິໍ່ນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ (ຊ່ວງທີ 1) ເນືໍ່ອງຈາກການກະກຽມບ ໍ່ສ າເລັດຕາມກ ານົດ.  
  ວຽກງານທາງລົດໄຟ: ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມີອັນພົັ້ນເດັໍ່ນໃນຫ າຍດ້ານ ເປັນຕົັ້ນ: ສ າເລັດໂຄງການ ຮ່ວມມືທາງ
ລົດໄຟລາວ-ໄທ ໄລຍະ II ປະກອບມີວຽກກ ໍ່ສ້າງບ່ອນເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ (CY) ແລະ ຍົກລະດັບສະຖານີ ທ່ານາແລງ້. 
ສະເພາະໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ບ ໍ່ເຕັນ-ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີວາງສີລາເລີກ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 
2015 ປະຈຸບັນສ າເລັດການປະມູນຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງເອົາຜູ້ຮັບເໝົາ ກ ໍ່ສ້າງໃນສັນຍາຊ່ວງທີ 6 ແຕ່ໂພນໂຮງ ຫາ ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ ຄວາມຍາວ 65,70 ກມ, ແຜນການດ າເນີນການກ ໍ່ສ້າງພວມປະສານກັບອ ານາດການປກົຄອງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ 

ແຂວງວຽງຈັນ ເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງວຽກງານໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເວນຄືນທີໍ່ດິນ ແລະ ສົມທົບກັບອ ານາດການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ ເພືໍ່ອລົງສ າ
ຫ ວດແລວທາງແຕ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນຫາໂພນໂຮງ. 
 

2) ຂະແໜງການບ ລກິານ: 
 ມູນຄ່າການຈ ລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບ ລິການ): ປະຕິບັດໄດ້ 44.159 ຕືັ້ກີບ, ທຽບໃສ່ໄລຍະ 

ດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ  ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 13%, ລືໍ່ນແຜນປີ 34,68% (ແຜນວາງໄວ້ 32.788,22 ຕືັ້ກີບ), ໃນນັັ້ນ ໝວດສະບຽງ
ອາຫານເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 15%, ໝວດເຄືໍ່ອງກ ໍ່ສ້າງເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 17%, ໝວດນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7%, ໝວດເຄືໍ່ອງຫັດຖະ
ກ າ ແລະ ຈັກສານເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 10%, ໝວດສິນຄ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກ າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 11 %, ໝວດເຄືໍ່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ຄົວເຮືອນ
ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 13%. 

 ການບ ລິການ-ຈ ລະຈອນຂົນສົໍ່ງ (ທາງບົກ, ທາງນ ັ້າ, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟ): ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ວຽກງານ
ດ້ານການຂົນສົໍ່ງ ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ, ສະດວກ ແລະ ປອດໄພຂຶັ້ນ
ເທືໍ່ອລະກ້າວ, ສາມາດບ ລິການສັງຄົມ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັັ້ນ: ການ
ບ ລິການ-ຈ ລະຈອນຂົນສົໍ່ງທາງບົກ ກວມເອົາບ ລິມາດ 71,76% ຂອງການຂົນສົໍ່ງທັງໝົດ ບ ລິມາດການຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າ ປະຕບິັດ
ໄດ້ 7.800 ພັນໂຕນ ທຽບໃສປ່ີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 13%, ບ ລິມາດຂົນສົໍ່ງໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດ ້ 71.050 ພັນຄົນ ທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 11,14%. ການບ ລິການ-ຈ ລະຈອນຂົນສົໍ່ງທາງນ ັ້າ ກວມເອົາບ ລິມາດ 20% ຂອງການຂົນສົໍ່ງທັງໝົດໃນ
ທົໍ່ວປະເທດ ເຊິໍ່ງສາມາດບ ລິການ ແລະ ຮັບໃຊ້ການຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນໄດ້ 315.520 ໂຕນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ຈ າ
ນວນ 1.750.000 ໂຕນ ແລະ ບ ລິການຂົນສົໍ່ງໂດຍສານຂ້າມຟາກ ຈ ານວນ 1.670.000 ເທືໍ່ອຄົນ, ນອກນີັ້ ຍັງມີການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນການນ າໃຊ້ທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງ ສາມາດບ ລິການສິນຄ້າໄດ້ 1.021.814 ໂຕນ, ໃນນັັ້ນ: ສິນຄ້າ
ຂອງ ສປປ ລາວ ມີ 241.942 ໂຕນ, ກວມພຽງ 24%. ການບ ລິການ-ຈ ລະຈອນຂົນສົໍ່ງທາງອາກາດ ສາມາດບ ລິການ ແລະ 
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໄດ້ຫ າຍຂຶັ້ນ, ໃນນັັ້ນ: ມີຖ້ຽວບິນຂຶັ້ນ-ລົງ (ຖ້ຽວບິນພານິດ) ທັງໝົດ ຈ ານວນ 39.368 ຖ້ຽວ ແບ່ງອອກເປັນ 

ຖ້ຽວບິນພາຍໃນປະເທດ ຈ ານວນ 20.911 ຖ້ຽວ; ຕ່າງປະເທດ 18.457 ຖ້ຽວ, ມີຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນ ຈ ານວນ 245.828 

ຄົນ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 833.888 ຄົນ. ການບ ລິການ-ຈ ລະຈອນຂົນສົໍ່ງທາງລົດໄຟ ຢູ່ທີໍ່ດ່ານທ່ານາແລ້ງ-
ໜອງຄາຍ ບ ລິມາດຂົນສົໍ່ງໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດ້ 32.248 ຄົນ. 

 ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ເພືໍ່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ, 
ສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນວົງຈອນຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຢືນຍົງ; ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຫ າຍ ພາກພືັ້ນ ແລະ 
ສົໍ່ງເສີມນັກທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ມີລາຍໄດ້ສູງເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. ປະຈຸບັນທົໍ່ວປະເທດມີດ່ານສາກົນ 27 ແຫ່ງ ສາມາດເອົາ
ວີຊາກັບດ່ານໄດ້ 22 ແຫ່ງ, ມີສະໜາມບິນສາກົນ 4 ແຫ່ງ. ລັດຖະບານລາວໄດ້ ເຊັນສັນຍາຍົກເວັັ້ນວີຊາສອງຝ່າຍໃຫ້ກັບ 45 
ປະເທດ ແລະ ຍົກເວັັ້ນວິຊ່າຝ່າຍດຽວກັບປະເທດ: ສ ເກົາຫ ີ, ຍີໍ່ປຸ່ນ, ລຸກຊ າບວກ, ສະວິດເຊີແລນ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້
ພັດທະນາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຢ່າງມະຫາສານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນປັບປຸງສະໜາມບິນ, ສ້າງທາງຄົມມະນາຄົມໃຫ້ເຊືໍ່ອມຈອດກັນໃນ
ທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ເຊືໍ່ອມຈອດກັບປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ເພືໍ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການ
ເຂົັ້າ-ອອກ, ສ າລັບຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາທ່ຽວໃນປີ 2016 ມີຈ ານວນ 4,24 ລ້ານເທືໍ່ອຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 
10% ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 725,36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິໍ່ງສາເຫດການຫຼຸດລົງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ແມ່ນຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ ແລະ ຍ້ອນນັກທ່ອງທ່ຽວສົມທຽບດ້ານຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍພາຍໃນ ເຊັໍ່ນ: ຄ່າເດີນ ທາງ, ອາຫານການກິນ ແລະ ຄ່າບ ລິການຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນສູງກວ່າບັນດາປະເທດໃກ້
ຄຽງ, ຄຸນນະພາບການບ ລິການຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງແມ່ນດີກວ່າ ແລະ ລາຄາກ ໍ່ຖືກກວ່າມາທ່ຽວ ສປປ ລາວ. ດັໍ່ງນັັ້ນ, 
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ການວາງແຜນການທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງໄດ້ຄ ານຶງເຖິງຕົັ້ນທຶນຂອງການທ່ອງທ່ຽວບວກກັບການບ ລິການທີໍ່ມີຄຸນນະພາບ ເພືໍ່ອສາ 
ມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນ ຫ ື ຕ້ອງໄວ້ວາງນະໂຍບາຍທີໍ່ຊັດເຈນໃນຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ມີເອກະ 
ລັກຂອງລາວກ ຈະເປັນການດີ. 

ປະຈຸບັນແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນທົໍ່ວປະເທດມີ 2.104 ແຫ ໍ່ງ, ໃນນັັ້ນ: ເປັນແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ 1.194 ແຫ ໍ່ງ, ແຫ ໍ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທ າ 628 ແຫ ໍ່ງ ແລະ ແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ 282 ແຫ ໍ່ງ, ສະເພາະປີ 2016 ທົໍ່ວປະເທດ
ສ າເລັດການສ າຫ ວດ-ຈັດສັນ ແລະ ກ ານົດຂອບເຂດແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈ ານວນທັງໝົດ 12 ແຫ່ງ, ສ າເລັດການປັກຫ ັກ   
ໝາຍ ຈ ານວນ 20 ແຫ່ງ; ໃນນັັ້ນ: ມີແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ອງທີໍ່ເປັນບູລິມະສິດ 3 ແຫ່ງຄື: ນ ັ້າຕົກຕາດຈ າປີ ທີໍ່ເມືອງປາກຊ່ອງ 
ແຂວງຈ າປາສັກ, ຖ ັ້າປູຄ າ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ບ ໍ່ນ ັ້າຮ້ອນນາເມືອງ ເມືອງຫົວເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ. ໄດ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ງານມະຫະກ າສີລະປະສາກົນ ທີໍ່ປະເທດເບລາຣຸດສ໌, ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະ 
ແດງທ່ອງທ່ຽວໂລກ ITB ທີໍ່ແບກແລງ ປະເທດເຢຍລະມັນ, ເຂົັ້າຮ່ວມງານຕະຫ າດນັດການທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ ສປ ຈີນ, ເຂົັ້ັ້າ
ຮ່ວມງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ປະເທດໄທ ເພືໍ່ອດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດ. ສ າເລັດການ
ຈັດງານມະຫາກ າການ ທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກອາຊຽນ 2015 ທີໍ່ແຂວງຈ າປາສັກ ເຊິໍ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົັ້າພາບ.  

 ໄດປ້ັບປຸງການສ້າງຮ່າງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສປປ ລາວ, ແຜນແມ່
ບົດການພັດທະນາເທດສະບານເມືອງຜົັ້ງສາລີ ໃຫ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ, ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາເທດສະບານ ເມືອງແຫ ໍ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວໜອງຟ້າ-ໜອງໄກ່ໂອກ ແຂວງອັດຕະປື ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການອະນຸລັກ
ເມືອງເກົໍ່າສຸວັນນະຄົມຄ າ ໃຫ້ກາຍເປັນແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທ າ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທ າມະຊາດ. ນອກຈາກນີັ້ 
ກ ໍ່ໄດ້ໂຄສະນາບັນດາກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ດ້ວຍຫ າຍຮູບຫ າຍສີ ໃຫ້ກວາ້ງຂວາງຕ ໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງ
ປະເທດ, ສ າເລັດການສ າຫ ວດເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ໃນການກ ານດົແຜນວາດ ການພັດທະນາພືັ້ນທີໍ່, ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດ   
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງທີໍ່ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ອອກແບບແຜ່ນ
ພັບໂຄສະນາແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນ 4 ພາກຄ:ື ພາກເໜືອຕອນເທິງ, ພາກເໜືອຕອນລຸ່ມ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ພ້ອມດ້ວຍ
ແຜ່ນພັບໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທ າ, ທາງດ້ານທ າມະຊາດ-ການຍ່າງປ່າ, ວິທີການດ າລົງຊິວິດແບບດັໍ່ງ
ເດີມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຕາມລ າແມ່ນ ັ້າຂອງ. 

 ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ບັນດາລາຍການມີເນືັ້ອໃນແຫ ມຄົມ ເລິກເຊິໍ່ງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ ກວ່າ
ເກົໍ່າ ພ້ອມເປັນກະບອກສຽງອັນແຫ ມຄົມ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ເປັນຕົັ້ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໃນ
ການໂຄສະນາອອກຂ່າວສານຜາ່ນສືໍ່ຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພິທີເປີດ-ປິດ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັັ້ງທີ 28-29 ແລະ ກອງປະ 
ຊຸມອືໍ່ນໆ ທີໍ່ປິໍ່ນອ້ອມເຊິໍ່ງເຮັດໃຫ້ພາບພົດຂອງ ສປປ ລາວ ມີອັນພົັ້ນເດັໍ່ນຂຶັ້ນຕ ໍ່ເວທີພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ສ າເລັດການ
ມອບ-ຮັບໂຄງການສ້າງສະຖານນີໂທລະພາບ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ລະຫວ່າງ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ສະຖານີໂທລະພາບ ສສ ຫວຽດນາມ. ຄົັ້ນຄວ້າບົດວິພາກເສດຖະກິດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ໂຄງການວິທະຍຸ-
ໂທລະພາບດີຈີຕອນ, ການກ ໍ່ສ້າງເຄືອຄ່າຍສົໍ່ງຕ ໍ່ຂອງວິທະຍຸ, ການກ ໍ່ສ້າງສະຖານີໂທລະພາບຂອງກອງທັບ ແລະ ແຜນໂຄງ 
ການສະເໜີຂ ທຶນເພືໍ່ອກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍຮັບຄືັ້ນກະຈາຍສຽງ, ພາບຈາກດາວທຽມ ເພືໍ່ອແຜ່ກະຈາຍຕ ໍ່ໄປຍັງພືັ້ນ
ທີໍ່ ຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. ປັດຈຸບັນສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ມີສະຖານີວິທະຍຸທັງໝົດ 63 
ສະຖານ,ີ ສະຖານີກະຈາຍສຽງພາກພືັ້ນດິນກວມໄດ້ 95% ຂອງພືັ້ນທີໍ່ທົໍ່ວປະເທດ, ທົໍ່ວປະເທດມສີະຖານີໂທລະພາບທັງ
ໝົດ 37 ສະຖານ ີ  ໄດ້ອອກອາກາດພາບ ແລະ ສຽງທາງພາກພືັ້ນດິນ ກວມ 80% ແລະ ຜ່ານດາວທຽມກວມເອົາ 100% 
ຂອງພືັ້ນທີໍ່ທົໍ່ວປະເທດ. ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມງານບຸນມະໂຫລານສີລະປະນາໆຊາດ ທີໍ່ ສ ເກົາຫ ີ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການ
ອອກແບບສະຖາປັດຕະຍາກ າ ສີລະປະວັດທະນະທ າ ທີໍ່ ສປ ຈີນ, ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ຄັດເລືອກຮູບເງົາເລືໍ່ອງສັັ້ນ 
ຈ ານວນ 3 ເລືໍ່ອງ ເພືໍ່ອນ າສົໍ່ງເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຮູບເງົາອາຊີ  ທີໍ່ປະເທດຢີໍ່ປຸນ, ເຂົັ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ-ຈີນ 
ຄັັ້ງທີ VI ທີໍ່ ສປ ຈີນ, ນອກຈາກນີັ້ ກ ໍ່ໄດ້ຈັດສົໍ່ງຮູບເງົາ ຈ ານວນ 3 ເລືໍ່ອງ, ເຂົັ້າຮ່ວມໃນເທດສະການຮູບເງົາ ທີໍ່ປະເທດຟີລິບ
ປິນ. ກອງສິລະປະກອນແຫ່ງຊາດສ າເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມເຄືໍ່ອນໄຫວ ສະແດງແລກປ່ຽນງານສັບປະດາວັດທະນະທ າ ລະຫວ່າງ 
ສປປ ລາວ ກັບ ສາທາລະນະລັດເບລາຣຸດສ໌, ການສະແດງຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ແທນຂັັ້ນສູງຈາກປະເທດອີນເດຍ, ສສ 
ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດມຽນມາ ທີໍ່ມາເຄືໍ່ອນໄຫວວຽກທາງລັດຖະການຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການສະແດງສິລະປະວັດ
ທະນະທ າ ຮ່ວມກັບຄະນະວົງດົນຕຊີີມໂຟນ ີຈາກປະເທດຢີໍ່ປຸ່ນ ທີໍ່ຈະມາເຄືໍ່ອນໄຫວສະແດງຄອນເສີດຢູ່ ສປປ ລາວ ເນືໍ່ອງ
ໃນໂອກາດ ສະເຫ ີມສະຫ ອງສາຍພົວພັນລາວ-ຢີໍ່ປຸ່ນ ຄົບຮອບ 60 ປີ. ສ າເລັດການຈັດງານມະຫະກ າຮູບເງົາຫ ວງພະບາງຄັັ້ງທີໍ່ 
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6 ພ້ອມດ້ວຍກອງປະຊຸມສ າມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂ ັ້: ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດຮູບເງົາຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ, ສ າເລັດການຈັດກອງ
ປະຊຸມສ າມະນາວຽກງານນັກປະພັນຂອງ 06 ປະເທດຄຶ: ສປປ ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ, ປະເທດກ າປູເຈຍ, ປະເທດໄທ, 
ປະເທດມຽນມາ ແລະ ສປ ຈີນ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານໃບລານອາຊຽນ ທີໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ສ າເລັດການ
ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກນ່ ເລືໍ່ອງ: ສິນລະປະວັດທະນະທ າ ແລະ ການອອກແບບ ຄັັ້ງທີ 
2 ພູມປັນຍາທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ມີຕ ໍ່ອາຊຽນ. ເຂົັ້າຮ່ວມງານບຸນມະໂຫລານສິລະປະເດັກນ້ອຍອາຊຽນ ປະຈ າປີ 2016 ທີ ສສ 
ຫວຽດນາມ. ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທ າກັບ ສ.ເກົາຫ ີ, ເຂົັ້ັ້າຮ່ວມ
ໂຄງການພັດທະນາຄຸນນະພາບໃນການສ້າງສັນສິລະປະດິນເຜົາ ໃນລຸ່ມແມ່ນ ັ້າຂອງ ໄທ-ລາວ ທີໍ່ປະເທດໄທ, ເຂົັ້າຮ່ວມການ
ວິໄຈກ່ຽວກັບສິລະປະຮ່ວມສະໄໝ ທີໍ່ປະເທດມາເລເຊຍ. 
 

3) ຂະແໜງການກະສກິ າ  ແລະ ປາ່ໄມ:້  

 ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ 
ໝົດສົກປີ 2015-2016 ຜົນຜະລິດເຂົັ້າໄດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ, ເຫັນວ່າບັນລຸໄດ້ຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນການປີທີໍ່ວາງໄວ້

ໃນເນືັ້ອທີໍ່ເກັບກ່ຽວທັງໝົດ 972.384 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 2% ເຊິໍ່ງຜົນຜະລິດສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນນອນໃນ 

10 ແຂວງເປົັ້າໝາຍຂອງໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ກວມເອົາ 83% ຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພທ າມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ເຊັໍ່ນ: ອາກາດໜາວເຢັນຈັດໃນຊ່ວງຕົັ້ນປີ 
2016, ນ ັ້າປ່າໄຫ ຊ,ຸ ນ ັ້າຖ້ວມຂັງ, ແຫ້ງແລ້ງ, ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ (ຕັກກະແຕນ, ໜູຂີ) ຢູ່ໃນບາງແຂວງພາກເໜືອ, 
ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ໃນນີັ້: 
 ເຂົັ້ານາແຊງ: ເນືັ້ອທີໍ່ປູກປະຕິບັດໄດ້ 99.315 ເຮັກຕາ ເທົໍ່າກັບ 88% ຂອງແຜນການ, ໃນນັັ້ນ: ນາດ າທົໍ່ວໄປ 90.712 
ເຮັກຕາ, ນາຫວ່ານ 8.123 ເຮັກຕາ ແລະ ນາກ້າກີບດຽວ 480 ເຮັກຕາ, ຖ້າທຽບໃສ່ ນາແຊງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າ ເນືັ້ອທີໍ່
ປັກດ າ ຫຼຸດລົງ 2.210 ເຮັກຕາ, ເນືໍ່ອງຈາກໄດຮ້ັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທ າມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທີໍ່ປູກເຂົັ້າເສຍຫາຍ 
659 ເຮັກຕາ, ສະນັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທີໍ່ເກັບກ່ຽວ ປະຕິບັດໄດ້ 98.678 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 505.000 ໂຕນ, ສະມັດຕະ
ພາບສະເລ່ຍ ປະມານ 5,11 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ສ າລັບໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ 10 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ ສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ 94.970 ເຮັກຕາ ເທົໍ່າກັບ 96% ຂອງເນືັ້ອທີໍ່ປັກດ າທັງໝົດ, ສະເພາະ 2 ແຂວງຈຸດສຸມຕົວແບບຄ າ
ມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ຈ ານວນ 38.310 ເຮັກຕາ, ເທົໍ່າກັບ  40,3% ຂອງເນືັ້ອທີໍ່ 10 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ. 

 ເຂົັ້ານາປ:ີ ການປັກດ າເຂົັ້ານາປ ີສາມາດປະຕິບັດໄດ້  770.130 ເຮັກຕາ ເທົໍ່າກັບ 97% ຂອງແຜນການ,  ເນືັ້ອທີໍ່ເກັບ
ກ່ຽວ ປະຕິບັດໄດ້ 769.050 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3,4 ລ້ານໂຕນ ເຊິໍ່ງການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນອນ ໃນ  10  

ແຂວງຈຸດສຸມຂອງໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ. 
 ເຂົັ້າໄຮ:່ ການຜະລິດເຂົັ້າໄຮ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົັ້າໄຮ່ຄົງທີໍ່ ສາມາດສັກໄດ້ (ປູກ) ເນືັ້ອທີໍ່ 105.770 ເຮັກຕາ ລືໍ່ນ
ແຜນການປ ີ 6%, ເນືັ້ອທີໍ່ເກັບກ່ຽວ ປະຕິບັດໄດ ້104.656 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 205.000 ໂຕນ, ແຂວງທີໍ່ປູກຫ າຍ
ກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. 

 ການປກູພດືສະບຽງຕາ່ງໆ: ເປັນຂະບວນການຟົດຟືັ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຈັງຫວະໄວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລັໍ່ງໃສ່
ພືດທີໍ່ຊົມໃຊ້ເປັນສະບຽງອາຫານຫ ັກໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າຈ ລະຈອນພາຍໃນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 
307.060 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3,6 ລ້ານໂຕນ ລືໍ່ນແຜນການປີ 23,96% ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ ສົກ
ປີຜ່ານມາເພີໍ່ມຂຶັ້ນສະເລ່ຍ ລະດັບ  2%, ເຊິໍ່ງລາຍລະອຽດມີ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ສາລີຫວານ: ປະຕິບັດໄດ ້30.350 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  283.000 ໂຕນ, ລືໍ່ນແຜນການປີ 8,40% (ແຜນການ 

28.000 ເຮັກຕາ). 
 ເຜອືກມນັ: ປະຕິບັດໄດ້ 25.460  ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 338.900 ໂຕນ, ລືໍ່ນແຜນການປີ 17,05%  (ແຜນການ 

21.750  ເຮັກຕາ). 
 ໝາກໄມ:້ ປະຕິບັດໄດ້  80.650 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  1.333.800 ໂຕນ, ລືໍ່ນແຜນການປີ 91,79% (ແຜນການ 

42.050 ເຮັກຕາ). 
 ຜກັຕາ່ງໆ: ປະຕິບັດໄດ້ 170.600 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.700.400 ໂຕນ, ລືໍ່ນແຜນການປີ 9,43% (ແຜນການ 

155.900 ເຮັກຕາ). 
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 ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຈ ານວນຝູງ
ສັດ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 5,2% ຄື: ຄວາຍ  1.177.000  ໂຕ ທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ, ງົວ 1.923.000 ໂຕ ເພີໍ່ມ
ຂຶັ້ນ 5%, ໝູ  3.515.000 ໂຕ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 8%, ແກະ/ແບ້ 560.000 ໂຕ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 5% ແລະ ສດັປີກ  35.395.000 ໂຕ 

ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 3%, ສາມາດສະໜອງຊີັ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໄດທັ້ງໝົດ 398.100 ໂຕນ, ບັນລຸຕາມແຜນການປີ; ໃນນັັ້ນ: ຊີັ້ນ 

184.300 ໂຕນ, ປາ  166.800 ໂຕນ ແລະ ໄຂ່  47.000 ໂຕນ. 
 

 ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ 
 ການປກູພດືເປນັສນິຄາ້: ເລັໍ່ງໃສ່ການຜະລິດເຂົັ້າເພືໍ່ອປຸງແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ງອອກ ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ສົໍ່ງເສີມການ 

ປູກເຂົັ້າທີໍ່ມີທ່າແຮງຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິໍ່ນເພືໍ່ອເປັນສິນຄ້າ ເຊັໍ່ນ: ເຂົັ້າກ ໍ່າ, ເຂົັ້າໄກ່ນ້ອຍ, ເຂົັ້າຫອມໃນບາງເຂດ ແລະ ປັບປຸງ
ແນວພັນໃໝ່ຕາມທີໍ່ຕະຫ າດຕ້ອງການ: ເຂົັ້າທ່າດອກຄ າ, ເຂົັ້າທ່າສະໂນ, ເຂົັ້າໂພນງາມ ແລະ ເຂົັ້າຫອມ ປະເພດອືໍ່ນໆ ພ້ອມ
ນັັ້ນກ ໍ່ເພີໍ່ມສັດສ່ວນການຜະລິດເຂົັ້າຈ້າວໃຫ້ສາມາດກວມຜົນຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ 30% ເລັໍ່ງໃສ່ການ ຜະລິດເຂົັ້າສົໍ່ງອອກ ໃນ
ມາດຕະຖານກະສິກ າທີໍ່ດີ GAP, OA  ແລະ GMP ຊຶໍ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັໍ່ງນີັ້: 

 ເຂົັ້າ: ອັນທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນ ແມ່ນການສົໍ່ງອອກ ເຂົັ້າຫອມສະຫວັນ ໄປ ສປ ຈີນ ໄດ້ 4.200 ໂຕນ (ໃນໂຄຕ້າ 8.000 ໂຕນ) 

ຂອງບ ລິສັດ ຊວນເຢ ສປ ຈີນ, ນອກນີັ້ຍັງມີບັນດາບ ລິສັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການອືໍ່ນໆ ທີໍ່ດ າເນີນທຸລະກິດ ໃນການຜະລິດເຂົັ້າ
ເປັນສິນຄ້າ ສົໍ່ງອອກໄປຍັງ ສປ ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຮອງກົງ, ມົງໂກນ ແລະ ຫ າຍປະເທດ ໃນຢູໂຣບ ລວມທັງໝົດ 300.000 

ໂຕນ (ເຂົັ້າເປືອກ) ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ ເທົໍ່າກັບ 30% (ແຜນສົໍ່ງອອກ ໃຫ້ໄດ້ 1.000.000 ໂຕນ ໃນປ ີ 2020) ໃນນັັ້ນ: 

ສົໍ່ງອອກເຂົັ້າສານທີໍ່ດາ່ນປ້ອງກັນພືດສາກົນ 21.000 ໂຕນ ( 52.000 ໂຕນ ເຂົັ້າເປືອກ) ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນ 248.000 

ໂຕນ ເຂົັ້າເປືອກ. 
 ສາລແີຂງ: ປະຕິບັດໄດ້ 200.400  ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.235.000 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 99% ຂອງແຜນປີ(ແຜນການ 

200.500 ເຮັກຕາ). 
 ກາເຟ: ເນືັ້ອທີໍ່ປູກ ປະຕິບັດໄດ້ 94.210 ເຮັກຕາ, ເນືັ້ອທີໍ່ເກັບກ່ຽວ 77.900, ຜົນຜະລດິ 136.600 ໂຕນ ລືໍ່ນ
ແຜນການປ ີ11% (ແຜນການ 85.000 ເຮັກຕາ). 

 ຢາສບູ: ປະຕິບັດໄດ້ 6.880 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 66.800 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 98% (ແຜນການ7.000 ເຮັກຕາ). 
 ອອ້ຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 36.180 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2.019.000 ໂຕນ ລືໍ່ນແຜນການປີ 21% (ແຜນການ 30.000  
ເຮັກຕາ). 

 ຝາ້ຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 2.050 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2.300 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 98% (ແຜນການ 2.100 ເຮັກຕາ). 
 ໝາກງາ: ປະຕິບັດໄດ້ 13.400 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 16.800 ໂຕນ ລືໍ່ນແຜນການປີ 23% (ແຜນການ 10.900 

ເຮັກຕາ). 
 ໝາກເດອືຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 78.200 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 271.000 ໂຕນ ລືໍ່ນແຜນການປີ 29% (ແຜນການ 60.500 

ເຮັກຕາ). 
 ຊາ: ປະຕິບັດໄດ້ 4.200 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 7.335 ໂຕນ ລືໍ່ນແຜນການປີ 11% (ແຜນການ 3.800 ເຮັກຕາ). 
 ມນັຕົັ້ນ: ປະຕິບັດໄດ້ 75.610 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2.410.000 ໂຕນ ລືໍ່ນແຜນການປີ 64% (ແຜນການ 46.000 

ເຮັກຕາ). 
 ຖົໍ່ວເຫ ືອງ: ປະຕິບັດໄດ້ 11.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 18.340 ໂຕນ ລືໍ່ນແຜນການປີ 2% (ແຜນການ 11.500 

ເຮັກຕາ). 
 ຖົໍ່ວດນິ: ປະຕິບັດໄດ້ 26.700 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 66.970 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 99% (ແຜນການ 26.800 ເຮັກຕາ) 
 ຖົໍ່ວຂຽວ: ປະຕິບັດໄດ້ 3.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 4.610 ໂຕນ ບັນລຸແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້ (ແຜນການ 3.000 

ເຮັກຕາ). 
 ຖົໍ່ວອືໍ່ນ: ປະຕິບັດໄດ້ 2.800 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 4.000 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 96% (ແຜນການ 2.900 ເຮັກຕາ). 
 

 ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນເລັໍ່ງໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ) ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, 

ສ່ວນການລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ປາ ແມ່ນເລັໍ່ງໃສ່ການຈ ລະຈອນພາຍໃນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ຂະບວນການລ້ຽງສັດ ໃນທົໍ່ວ
ປະເທດເຫັນວ່າ ມີການຫັນປ່ຽນຈາກການລ້ຽງແບບທ າມະຊາດ ໄປສູ່ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ, ແບບເປັນອຸດສະຫະກ າ ແລະ 
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ແບບທອມ ຫ າຍຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມອ້ອມຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ, ວຽງຈັນ, ຫ ວງພະບາງ, ຄ າມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີການ
ລົງທຶນລ້ຽງງົວຂອງ ບ ລິສັດ ລາວ-ຍີໍ່ປຸ່ນ ເຊິໍ່ງໄດ້ນ າພັນງົວມາແຕ່ ອົດສະຕາລີ ມາລ້ຽງ ແລະ ຄາດວ່າຜົນຜະລິດຊີັ້ນງົວ 70% 

ແມ່ນສົໍ່ງອອກ ແລະ 30% ແມ່ນສະໜອງຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຍັງມີການລ້ຽງງົວນົມ ເຊິໍ່ງເປົັ້າໝາຍ ເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່
ຕະຫ າດພາຍໃນ 100%. ປະຈຸບັນ ມີຟາມລ້ຽງສັດທັງໝົດ 1.370 ຟາມ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 10% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ການລ້ຽງປາ 
(ປາກະຊັງ, ປາພືັ້ນເມືອງ) ມີ 7.460 ກະຊັງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 5%. ການສົໍ່ງອອກສັດໃຫ່ຍ ໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ 
ປະຕິບັດໄດ ້114.800 ໂຕ (ເປັນງົວ 110.000 ໂຕ) ຄິດເປັນນ ັ້າໜັກຊີັ້ນ 10.800 ໂຕນ ບັນລຸຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້ (10-

15 ພັນໂຕນຕ ໍ່ປ)ີ. 
 

 ການຄຸມ້ຄອງປາ່ໄມ ້ແລະ ຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ ້
ອັນທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ່າໄມ້ ແມ່ນການອອກຄ າສັໍ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ແນໃສ່ ຫັນການຄຸ້ມຄອງ

ປ່າໄມ້ ໄປສູ່ລະບຽບກົດໝາຍເທືໍ່ອລະກ້າວ ເຫັນວ່າ ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄຽງຄູ່
ກັບ ການປັບປຸງນິຕິກ າ ແມ່ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 3 ປະເພດປ່າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ສ າລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າ
ສະຫງວນ ແມ່ນສ າເລັດການປັກຫ ັກໝາຍເຂດແດນ, ຕິດປ້າຍຊີັ້ບອກ, ຕິດປ້າຍຂອບເຂດຊາຍແດນ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

ປະຕິບັດໄດ ້ 738 ຫ ັກ ແລະ ຕິດປ້າຍ ປະຕິບັດໄດ້ 376 ປ້າຍ ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 100%; ການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າປ້ອງກັນ ສ າເລັດການ ກະກຽມການສ້າງແຜນຈັດສັນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 4 ແຫ່ງ, ພ້ອມນີັ້ ກ ສ າເລັດການເກັບກ າຂ ັ້
ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຂດປ່າປ້ອງກັນ 2 ແຫ່ງຄື: (1) ປ່າປ້ອງກັນພູມຸກ-ໜອງແດງ-ຍອດນ ັ້າມີັ້ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄຊ
ຍະບູລີ ເນືັ້ອທີໍ່ 96.700 ເຮັກຕາ, ແລະ (2) ປ່າປ້ອງກັນເຊນ້ອຍ-ເຊບາຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເນືັ້ອທີໍ່ 38.700 ເຮັກຕາ. 
ນອກນັັ້ນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມວຽກງານ ສະກັດກັັ້ນໄຟໄໝ້ລາມປາ່ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ແຂວງ 
ສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື; ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ສ າເລັດການສ້າງແຜນຈັດສັນປ່າຜະລິດທັງໝົດ 51 ເຂດ ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 
3,1 ລ້ານເຮັກຕາ ແບ່ງອອກເປັນ 112 ເຂດຄຸ້ມຄອງ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເມືອງ, ສ າເລັດການສ້າງລະບຽບ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ ທີໍ່ຢູ່ນອກ 3 ປະເພດປ່າ ປະຕິບັດໄດ້ 156 ບ້ານ, ກ ານົດຈັດສັນເຂດຟືັ້ນຟູປ່າ
ໃຫ້ບ້ານ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ໄດ້ 1.013 ບ້ານ, ຟືັ້ນຟູປ່າ ໄດ້ 108.200 ເຮັກຕາ ແລະ ປູກໄມ້ ໄດ ້21.000 ເຮັກຕາ. ນອກນີັ້ ຍັງ
ຫັນໄປສ່ ູການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເກີດປະສິດທິຜົນທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດດ້ວຍຫ າຍຮູບແບບ ຄຽງຄູ່ກັບ ການສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້. 
 

4) ສົໍ່ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານໃຫມ້ຄີວາມຫ າກຫ າຍ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜອ່ນການເອືໍ່ອຍອີງໃສຊ່ບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ 

 ການພດັທະນາສນິຄ້າ: ສຸມໃສ່ການພັດທະນາການຕິດກາໝາຍໂອດ໋ອບຢ່າງເປັນຂະບວນການ ເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມພູມປັນຍາ ແລະ 

ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ, ໃນນັັ້ນ ໄດ້ຕິດກາໝາຍສິນຄ້າ ໂອດ໋ອບແຫ່ງ
ຊາດ ທັງໝົດ 116 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 430 ຜະລິດຕະພັນ, ມີ  113 ບ້ານ, 63 ເມືອງໃນ 14 ແຂວງ, ໃນນີັ້: ຫັດຖະກ າ 64 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ມີ 308 ຜະລິດຕະພັນ; ຢາພືັ້ນເມືອງ 6 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 30 ຜະລິດຕະພັນ; ອາຫານ ແລະ ເຄືໍ່ອງດືໍ່ມ 45 ຫົວໜ່ວຍ, 

ມີ 91 ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄືໍ່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 1 ຜະລິດຕະພັນ; ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການ
ຜະລິດ ໂດຍໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນທີໍ່ເປັນທ່າແຮງ ເພືໍ່ອສ້າງເປັນສິນຄ້າ ODOP ເຊັໍ່ນ: ກຸ່ມຜະລິດຜ້າ
ຝ້າຍທ າມະຊາດ ເມືອງສອງຄອນ ຈ ານວນ 31 ຄົນ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນລວດລາຍຜູ້ໄທ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ ຈ ານວນ 37 ຄົນ. 

 ການສົໍ່ງເສີມຕະຫ າດພາຍໃນ: ຊຸກຍູ້ພາກທຸລະກິດໃຫ້ເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບການຈັດງານວາງສະແດງ ສິນຄ້າ 
ຈ ານວນ 32 ຄັັ້ງ, ໃນນັັ້ນ ບ ລິສັດລາວເວີນມະຫາຊົນ 25 ຄັັ້ງ, ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ 7 ຄັັ້ງ ແລະ ງານ
ວາງສະແດງສິນຄ້າວຽງຈັນ 2015 (Vientian Expo 2015) ຈັດຂຶັ້ນເພືໍ່ອສະເຫ ີມສະຫ ອງ 40 ປີ ແຫ່ງການສະຖາປະນາ 
ສປປ ລາວ. ນອກນັັ້ນ, ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າແຂວງຈ າປາສັກ ຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ 1 
ຄັັ້ງ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ “Wonderful Indonesia” ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຂົັ້າຮ່ວມຈາກພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 506 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າສິນຄ້າທີໍ່ນ າມາວາງສະແດງທັງໝົດປະມານ 22,26 ຕືັ້ກີບ, ສິນຄ້າທີໍ່ນ າມາ
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ວາງສະແດງປະກອບມີສິນຄ້າທີໍ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ, ເຄືໍ່ອງເຟີນີເຈີ, ສິນຄ້າກະສິກ າ, ອາຫານ,  ເຄືໍ່ອງດືໍ່ມ 
ແລະ ສິນຄ້າປະເພດຫັດຖະກ າ (ຜ້າໄໝ, ຜ້າຝ້າຍ ແລະ ໄມ້ແກະສະຫ ັກ), ໂຄສະນາການສຶກສາ, ຜະລິດຕະພັນຄວາມງາມ 
ແລະ ຢາພືັ້ນເມືອງ. 

 ການວາງສະແດງສນິຄ້າ ຢູຕ່າ່ງປະເທດ: ສົໍ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ການຜະລິດ ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ໃນກອບ
ການຊ່ວຍເຫ ືອປະເທດໃກ້ຄຽງ CLV ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ 7 ຄັັ້ງ, ທັງໝົດ 46 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າ
ຂາຍສິນຄ້າ 529.443 ໂດລາສະຫະລັດ; ງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນກອບເປັນສະມາຊິກສູນອາຊຽນ-ເກົາຫ ີ 1 ຄັັ້ງ, ທຸລະ
ກິດເຂົັ້າຮ່ວມ 9 ບ ລິສັດ, ມູນຄ່າຂາຍສິນຄ້າ 2.500 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນກອບ ເປັນສະມາຊິກ
ຂອງສູນອາຊຽນ-ຍີໍ່ປຸ່ນ 1 ຄັັ້ງ, ທຸລະກິດເຂົັ້າຮ່ວມ 3 ບ ລິສັດ, ມູນຄ່າຂາຍສິນຄ້າ 1.600 ໂດລາສະຫະລັດ. 

 ປບັປຸງຄນຸນະພາບທາງດາ້ນການບ ລກິານ: ໄດ້ສືບຕ ໍ່ກະກຽມຈັດຕັັ້ງພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານໂຮງແຮມສີ ຂຽວ
ອາຊຽນ ASEAN ໃຫ້ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ ປະຈ າປີ 2016, ໄດ້ປັບປຸງຮ່າງຂ ັ້ກ ານົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງທຸລະກິດບ ລິການໂຮງແຮມ, ຣີສອດ ແລະ ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ່າງຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດລະດັບມາດຕະຖານຂັັ້ນ
ໂຮງແຮມ, ຣີສອດ ແລະ ເຮືອນພັກຢູ່ ສປປ ລາວ. ສ າເລັດການຜ່ານຮ່າງແຜນພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ 
ແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບເຮືອນພັກແຮມນ າປະຊາຊົນ (Homestay) ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ 
ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ສ າເລັດການຮ່າງເນືັ້ອໃນມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສປປ 
ລາວ. ສ າເລັດການກ ໍ່ສ້າງສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃນສວນຊາ 400 ປີ ຢູ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ເປັນຕົັ້ນ: ສ້າງເສັັ້ນທາງ
ຍ່າງພາຍໃນສວນຊາ ໄລຍະ 450 ແມັດ, ສ້າງຈຸດຊົມທີວທັດພາຍໃນສວນຊາ, ປັບປຸງສາລາດືໍ່ມນ ັ້າຊາ ແລະ ສ້າງຈຸດ
ຖ່າຍຮູບ. ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນການປັບປຸງບ້ານທີໍ່ມີທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃຫ້ໄດ້ຕາມເງືໍ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານອາຊຽນ ໄດ້ 2 ແຫ່ງຄື: ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່
ບ້ານກອງລ -ນາຕານ ເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄ າມ່ວນ (ກິດຈະກ າປິໍ່ນອ້ອມ ຖ ັ້າກອງລ ) ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ 
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໜອງຫ ວງ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈ າປາສັກ (ກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດດົງຫົວສາວ) ແລະ ເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຢູ່ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານດອນໂຄ ແລະ ບ້ານດອນແດງ ແຂວງຈ າປາສັກ 
ເພືໍ່ອສ້າງເງືໍ່ອນໄຂຄວາມພ້ອມ ແລະ ນ າສະເໜີໃນການຂ ຮບັລາງວັນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ
ອາຊຽນ. 

5) ສາ້ງຕອ່ງໂສກ້ານຜະລດິຢາ່ງກມົກຽວລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍກ່ບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດ
ກາງ 

 ການສາ້ງສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫແ້ກພ່າກທຸລະກດິທາງດ້ານນຕິກິ າ: ສ າເລັດໂດຍພືັ້ນ ຖານການຄຸ້ມຄອງ
ລາຄາສິນຄ້າອປຸະໂພກ, ບ ລິໂພກ ແລະ ສິນຄ້າຍຸດທະສາດດ້ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍດ າລັດ ສະບບັ
ເລກທີ 474/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຕາມບັນຊີ (ກ) ໄດ້ແກ່ສິນຄ້າທີໍ່ຄວບຄຸມລາຄາ 
ປະກອບມີ: ນ ັ້າມັນເຊືັ້ຶອໄຟ, ເຂົັ້າ, ຊີັ້ນ, ປາ ແລະ ບັນຊີ (ຂ) ໄດ້ແກ່ສິນຄ້າຕິດຕາມການເໜັງຕີງຂອງລາຄາ ປະກອບມີ: 
ອາຫານ, ເຄືໍ່ອງກ ໍ່ສ້າງ, ເຄືໍ່ອງໃຊ້ສອຍໃນຄົວເຮືອນ, ອາຍແກັດ, ເງິນ-ຄ າຮູບປະພັນ; ສ້າງຕັັ້ງອົງການຄຸ້ມຄອງລາຄາ ຢູ່ 5 

ຂະແໜງການ ເຊັໍ່ນ: ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ, ໄປສະນີ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືໍ່ສານ ແລະ ໄຟຟ້າ-ບ ໍ່ແຮ່; ສ າເລັດການຮ່າງແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ໄລຍະ 2016-2020, ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະໜາດຂອງ SMEs ໃນການກ ານົດເງືໍ່ອນໄຂຂອງ SMEs 
ເພືໍ່ອສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງນິຕິກ າກ່ຽວກັບລະບົບການຍ້ອງຍ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ SMEs ດີເດັໍ່ນ ເພືໍ່ອເປັນ
ເຄືໍ່ອງມືໃນການສົໍ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜົນກະທົບຈາກການນ າ
ເຂົັ້າສິນຄ້າ (Safeguard Law); ສ າເລັດຮ່າງກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະ 
ກ າ ປ ີ2016-2020, ແຜນດ າເນີນງານ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຫັດຖະກ າ 5 ປີ ເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຫັດຖະກ າ, 
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຄມີ, ສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອຸດສາຫະກ າສີຂຽວ ເພືໍ່ອເປັນແນວທາງໃນ
ການສົໍ່ງເສີມ ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງທົໍ່ວປະເທດ ສ້າງຂະບວນການຜະລິດ ທີໍ່ເປັນມິດຕ ໍ່ສິໍ່ງ 
ແວດລ້ອມ. 
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 ການສາ້ງຄວາມພອ້ມໃຫແ້ກພ່າກທລຸະກດິ ເພືໍ່ອຮອງຮບັການແຂງ່ຂັນທີໍ່ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ: ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍການອະນຸມັດສິນເຊືໍ່ອຈ ານວນ 41 ສັນຍາ ໃນວົງເງິນອະນຸມັດ 16,73 ຕືັ້ກີບ. ໃນນັັ້ນ ມີຜູ້
ປະກອບການເພດຍິງ 17 ຫົວໜ່ວຍ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ ຕາມປະເພດສິນເຊືໍ່ອຄື: ສິນເຊືໍ່ອທຶນໝູນວຽນ ຈ ານວນ 

35 ສັນຍາ, ສິນເຊືໍ່ອເປັນເງິນຄົງທີໍ່ 6 ສັນຍາ; ແບ່ງຕາມຂະແໜງການມີ: ຫັດຖະກ າ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ອຸດສາຫະກ າຜະລິດ 

ແລະ ປຸງແຕ່ງ 2 ຫົວໜ່ວຍ, ກະສິກ າ 18 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິການ 7 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ການຄ້າ 13 ຫົວໜ່ວຍ; ຄົັ້ນຄ້ວາການ
ສະໜັບສະໜູນການເຂົັ້າເຖິງແຫ ໍ່ງທຶນແກ່ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີໍ່ດ າເນີນການຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ການລ້ຽງ 
ສັດ ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາລາວເປັນຜູ້ປ່ອຍກູ້ໄດ້ຈ ານວນໜຶໍ່ງ ແລະ ກ າລັງຂະຫຍາຍກັບບາງທະນາຄານທຸລະກິດ
ອືໍ່ນ ເຊັໍ່ນ: ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈ າກັດ, ທະນາຄານເອັສທີ ເພືໍ່ອປ່ອຍກູ້ແກ່ SME ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການລົງທຶນໄລຍະຍາວ 

3 ຫາ 7 ປີ  ເປັນທຶນຄົງທີໍ່  70%  (ໄລຍະ 1-3 ແລະ 3-5 ປີ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8%) ແລະ 30% ເປັນທຶນໝູນວຽນ (ໄລ
ຍະ 1 ປີລົງມາ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 9% ແລະ ໄລຍະ 1-3 ປີ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 8%, 9% ແລະ 10%); ສົໍ່ງເສີມຕ່ອງໂສ້
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ (Value Chain) ໂດຍການສ້າງ ຄູ່ມືຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີໍ່ມ ເພືໍ່ອຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ
ຕ່າງໆ; ໃຫ້ຄ າແນະນ າຢ່າງໃກ້ຊດິກັບບ ລິສັດ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ປະກອບ
ທຶນສົມທົບ ເພືໍ່ອຊ່ວຍທຸລະກິດໃນການ ປັບປຸງສະມັດຕະພາບໃນການບ ລິຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ເພືໍ່ອສາມາດ
ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫ າດສາກົນ, ໃນສົກປີ 2015-16 ສາມາດອະນຸມັດທຶນສົມທົບໃຫ້ບ ລິສັດ ຈ ານວນ 99 ບ ລິສັດ ແລະ 
ສະມາຄົມທຸລະກິດ ຈ ານວນ 9 ສະມາຄົມ. 

 ສ າເລັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານສືມືແຮງງານໃນການຜະລິດ ເຟີນີເຈ ີ ແລະ ການເລືໍ່ອຍໄມ້ ຈ ານວນ 4 ຄັັ້ງ, ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງ
ໝົດ 75 ຄົນ, ຈາກບ ລິສັດເຟີນີເຈ ີ3 ບ ລິສັດ, ໂຮງເລືໍ່ອຍໄມ້ 3 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ 3 ແຫ່ງ ເພືໍ່ອເນັັ້ນໃສ່ການ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມຊ ານານງານສູງໃນຜະລິດຕະພັນທີໍ່ມີມູນຄ່າສູງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ
ສົໍ່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ສ າເລັດຮູບ ແລະ ເຟີນີເຈີ ຮ່ວມກັບປະເທດຍີໍ່ປຸ່ນ.   ນອກນີັ້ຍັງສົໍ່ງເສີມ
ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ ສ້າງທັກສະຝີມືແຮງງານໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວ 
ໂດຍການຝຶກອົບຮົມການອອກແບບ ແລະ ແກະສະຫ ັກໄມ້, ເຄືໍ່ອງປັັ້ນດິນເຜົາ, ການແກະສະຫ ັກຫີນ ແລະ ການຍ້ອມ
ສີທ າມະຊາດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ແລະ ແຂວງເປົັ້າໝາຍ. 

 ສ າເລັດການສ້າງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການກວດກາແຮງງານ bi-partite committee ເຊິໍ່ງແມ່ນຄະນະກ າມະການກວດກາ
ຄຸນນະພາບແຮງງານ ຢູ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບໃນທົໍ່ວປະເທດ; ໃນສົກປ ີ 2015-16 ສາມາດຝຶກອົບຮົມດ້ານສີມືຕັດຫຍິບ 
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີໍ່ສົນໃຈພັດທະນາສີມືໃນການຕັດຫຍິບ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 52 ຄົນ, ອັນພົັ້ນເດັໍ່ນ 
ແມ່ນໄດ້ມີຊ່າງຕັດຫຍິບເຄືໍ່ອງນຸ່ງແມ່ຍິງ ຈາກສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຕັດຫຍິບໄດ້ຮັບ ລາງວັນຊະນະເລີດຜູ້ມີສີມື
ດີເດັໍ່ນຂອງປະເທດລາວ ແລະ ເປັນຕົວແທນໄປເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນລະດັບອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ 11 ທີໍ່ປະເທດມາເລເຊຍ. 

 
6) ສົໍ່ງເສມີການລງົທຶນພາຍໃນ  ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈດຸສມຸ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຕາມປະເພດວິສາຫະກິດ): ແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ ຫາ 30 ກັນຍາ 2016 ຈ ານວນ 3.597 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ 50.476,09 ຕືັ້ກີບ; ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 98,60%. ໃນນັັ້ນ: ວິ
ສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 1.747 ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈ າກັດ 11 ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ 3 
ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິສັດຈ າກັດ 567 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິສັດຈ າກັດຜູ້ດຽວ 1.241 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິສັດມະຫາຊົນ 10 ຫົວໜ່ວຍ, 
ບ ລິສັດລັດ 15 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິສັດປະສົມ 2 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ວິສາຫະກິດລວມໝູ່ (ສະຫະກອນ) 1 ຫົວໜ່ວຍ.ໃນ
ນັັ້ນ: ແຍກຕາມຂະແໜງການຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນຂະແໜງທົໍ່ວໄປ ເຫັນວ່າ ການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ກວມ 
39%; ການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ 10%; ການກ ໍ່ສ້າງ 8%; ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ 8% ແລະ ການເຄືໍ່ອນໄຫວດ້ານວິຊາ
ຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ 6% (ຕາມລ າດັບ) ແລະ ຂະແໜງອືໍ່ນໆອີກ. 

 ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຂພສ: ແມ່ນມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ. ປະຈຸບັນ ມີ 
ຂພສ ທັງໝົດ 12 ເຂດ ມີ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 4 ເຂດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ 8 ເຂດ, ນ າໃຊ້ເນືັ້ອທີໍ່ທັງ
ໝົດ 19.782 ເຮັກຕາ, ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 235 ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ມີ 294 
ບ ລິສັດ (ພາຍໃນ 56 ບ ລິສັດ, ຕ່າງປະເທດ 217 ບ ລິສັດ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດ 21 ບ ລິສັດ), ມູນຄ່າ
ການລົງທຶນທັງໝົດ 32.451.403.455 ໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 7.983.578.198 ໂດລາສະຫະລັດ 
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ແລະ ການລົງທຶນຕົວຈິງ 1.623.712.581 ໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາໄດ້ ຈ ານວນ 
16.475.043 ໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນັັ້ນ: ອາກອນມອບເໝົາຈາກກິດຈະການກາຊີໂນ 9.300.000 ໂດລາສະຫະລັດ, 
ອາກອນເງິນເດືອນ 1.721.733 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີໍ່ມ 995.209 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນຊົມໃຊ ້
213.060 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນກ າໄລ 47.266 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ 74.782 ໂດລາສະຫະລັດ, 
ຄ່າສ າປະທານທີໍ່ດິນ 3.584.702 ໂດລາສະຫະລັດ, ການຖືຮຸ້ນຂອງລັດຖະບານ 538.291 ໂດລາສະຫະລັດ; ໃນຈ າ
ນວນ 294 ບ ລິສັດ ໄດ້ມີການເຄືໍ່ອນໄຫວຕົວຈິງ 220 ບ ລິສັດ, ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນບ ລິສັດທີໍ່ລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກ າ ກວມເອົາ 30%, ການຄ້າ 32% ແລະ ການບ ລິການ 38%; ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໄດ້ທັງໝົດ 15.544 ຄົນ ໃນນັັ້ນ: 
ແຮງງານລາວ 7.180 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 8.364 ຄົນ; ສົໍ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າທັງໝົດ 352.175.553 ໂດ
ລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າມູນຄ່າທັງໝົດ 1.155.878.263 ໂດລາສະຫະລັດ.     
    ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ຜ່ານມາ, ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂພສ ແມ່ນສຸມໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ບັນດາວຽກຫ ັກພາຍໃນເຂດ ເປັນຕົັ້ນ: ການສ້າງຕັັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃໝ່ 1 ເຂດ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງ
ຫ ວງພະບາງ ໃນເນືັ້ອທີໍ່ທັງໝົດ 4.850 ເຮັກຕາ, ໄລຍະເວລາສ າປະທານ 99 ປີ, ໂດຍມີ ລັດຖະບານ ຖືຮຸ້ນ 30% 
ແລະ ກຸ່ມບ ລິສັດພູສີກຣຸບ (ເອກະຊົນລາວ) ຖືຮຸ້ນ 70%, ເປົັ້າໝາຍຕົັ້ນຕ  ເພືໍ່ອຍົກລະດັບເຂດຊານ ເມືອງ ເກົໍ່າຫ ວງພະ
ບາງ ແລະ ເຂດທີໍ່ຍັງບ ໍ່ມີການພັດທະນາເມືອງໃໝ່ຈອມເພັດ ໃຫ້ເປັນເຂດການອະນຸລັກ ວັດທະນະທ າ ແລະ ປົກປັກ
ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ເພືໍ່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການອະນ ຸ
ລັກເມືອງມ ລະດົກໂລກ; ນອກນີັ້ຍັງ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ທີໍ່ຂຶັ້ນກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈ າປາສັກ 2 
ຈຸດ ຄື: (1) ເຂດຈ າປານະຄອນ ມີເນືັ້ອທີໍ່ 58,34 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ 150 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍ
ລັດຖະບານ ຖືຮຸ້ນ 30% ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນ ຖືຮຸ້ນ 70% ເປົັ້າໝາຍແມ່ນສ້າງເປັນຕົວເມືອງໃໝ່, (2) ເຂດວັງເຕົໍ່າ 
ໂພນທອງ ມີເນືັ້ອທີໍ່ 253 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ 150 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂດຍລັດຖະບານຖືຮຸ້ນ 30% ແລະ 
ເອກະຊົນພາຍໃນຖືຮຸ້ນ 70% ເປົັ້າໝາຍແມ່ນ ສ້າງເປັນເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ແລະ ໂລຈິດສະຕິກ. ສະເພາະໃນສົກປີ 
2015-2016 ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ໄດ້ທັງໝົດ 41 ບ ລິສັດ, ສ່ວນໃຫ່ຍເປັນບ ລິສັດທີໍ່ລົງ ທຶນໃສ່ຂະແໜງອຸດສາ 
ຫະກ າ ກວມເອົາ 34%, ການຄ້າ 27% ແລະ ການບ ລິການ 39%, ມີການລົງທຶນ ທັງໝົດ 1.288.895.000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 440.445.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງ 85.834.718 
ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັັ້ນ: ເປັນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ 17.337.927 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ 
34.599.906 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ 33.896.885 ໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດປະຕິບັດພັນທະ
ຕາມສັນຍາໄດ້ ຈ ານວນ 4.184.450 ໂດລາສະຫະລັດ (ອາກອນມອບເໝົາຈາກກິດຈະການກາຊິໂນ 3.000.000 ໂດ
ລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນ ເດືອນ 436.193 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີໍ່ມ 143.081 ໂດລາສະຫະລັດ, 
ອາກອນຊົມໃຊ້ 44.237 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄ່າທ ານຽມ 53.686 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າສ າປະທານທີໍ່ດິນ 
166.834 ໂດລາສະຫະລັດ, ການຖືຮຸ້ນຂອງລັດຖະບານ 340.419 ໂດລາສະຫະລັດ); ສົໍ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າທັງໝົດ 
278.630.092 ໂດລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ ມູນຄ່າທັງໝົດ 915.962.863 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທ າ ໄດ້ 255 ຄົນ. 

 
3.1.2. ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ກມົກຽວລະຫວາ່ງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫ ໍ່ງທນຶກບັການວາງແຜນ

ພດັທະນາ 
3.1.2.1. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລັດ 

ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 6.253 ໂຄງການ, ໃນນີັ້: ທຶນພາຍໃນ 3.800 ຕືັ້ກີບ, ພາຍຫ ັງຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໄດ້ 9 ເດືອນ ຍ້ອນງົບປະມານບ ໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ ຈຶໍ່ງໄດ້ມີການດັດແກ້ຫຼຸດທຶນຈ ານວນ 500 ຕືັ້ກີບ ເຫ ືອພຽງ 3.300 
ຕືັ້ກີບ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ກ າລັງສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ໃນການການສະຫຼຸບ ເຊິໍ່ງຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນ. 

  
3.1.2.2.ທຶນຊວ່ຍເຫ ອືທາງການເພືໍ່ອການພດັທະນາ 

ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືໍ່ອການພັດທະນາເປັນແຫ ໍ່ງທຶນທີໍ່ສ າຄັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນຂົງເຂດວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ, ໃນປີຜ່ານມາ ປະຕບິັດໄດ້ທັງໝົດ 338 ໂຄງການ, ເທົໍ່າກັບ 789,36 ລ້ານໂດລາ
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ສະຫະລັດ ຫ ື ເທົໍ່າກັບ 6.416 ຕືັ້ກີບ3, ໃນນີັ້: ເປັນທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ 254,41 ລ້ານໂດລາ ແລະ ທຶນກູຢ້ືມ 367,2 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ. ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຂ້າມຜ່ານ ODA ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 139,73 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີັ້: 
ມີທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ 58 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ 81,73 ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 

 
3.1.2.3.ການລງົທຶນເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 

ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 1.222 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 3.134 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ຫ ື ເທົໍ່າກັບ 25.476 ຕືັ້ກີບ (ທຶນຈົດທະບຽນ) ລືໍ່ນແຜນ 35,9% (ແຜນວາງໄວ້ 2.305 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ); 
ໃນນີັ້ ມີໂຄງການສ າປະທານ ຈ ານວນ 9 ໂຄງການ ມູນຄ່າທັງໝົດ 447 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການລົງທຶນທົໍ່ວໄປ ຈ າ
ນວນ 1.180 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2.243 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ເສດຖະກິດ
ສະເພາະ ຈ ານວນ 33 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 443,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ການນ າທຶນເຂົັ້າຕົວຈິງ ຈ ານວນ 
2.908 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ເທົໍ່າກັບ 23.639 ຕືັ້ກີບ ໃນນີັ້: ເປັນວັດຖຸ 1.649 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເປັນເງິນສົດ
ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ 1.259 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  

 

3.1.2.4.ທຶນຈາກຂະແໜງການເງນິ-ເງິນຕາ 
ໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເປັນເຈົັ້າການສະໜອງສິນເຊືໍ່ອ ໃຫ້ແກໂ່ຄງການທີໍ່ມີປະສິດທິຜົນໂດຍສຸມໃສ່ປັບ 

ປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເງິນກູ້ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູປ້ະກອບການເຂົັ້າຫາແຫລ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ, ນ າໃຊ້ໂຄງ 
ການຜະລິດທີໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ເປັນຫ ັກຊັບຄ ັ້າປະກັນເງິນກູ້, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ເປັນຕົັ້ນ: ພັດທະນາສິນ
ເຊືໍ່ອໃຫ້ມີຫ າຍຮູບແບບຫ າຍເປົັ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ. ໝົດສົກປີສິນເຊືໍ່ອທົໍ່ວລະບົບທະນາຄານເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 
10.875,58 ຕືັ້ກີບ; ສ່ວນອັດຕາສ່ວນໜີັ້ເກີນກ ານົດ NPL ຢູ່ໃນລະດັບ 3,04%. 

 

3.1.3. ການພດັທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທອ້ງຖິໍ່ນຢາ່ງມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ສົມດນູ. 
1) ເຂດພາກເໜືອ: 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ເສດຖະກິດມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງຕາມທິດທາງແຜນການ
ທີໍ່ວາງໄວ້ ເປັນຕົັ້ນ: ການສົໍ່ງເສີມການຜະລິດ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີໍ່ມຂອງກະສິກ າປຸງແຕ່ງ, ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂທີໍ່ດີແກ່ການ
ບ ລິການຕ່າງໆ, ເພືໍ່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດທຸກຍາກ, ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປີ 2015-2016.  

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: ສາມາດປູກເຂົັ້ານາປີ ໄດ້ 155.953,73 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 138.5%, ເກັບ
ກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ ້527.520,15 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 113.6%, ປູກເຂົັ້ານາແຊງ ໄດ້ 220.140,78 
ເຮັກຕາ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 93.395,25 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ105%, ປູກເຂົັ້າເນີນສູງ ໄດ້
53.813 ເຮັກຕາເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 139.779,92 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ183%, ປູກສາລີໄດ ້
40.426 ເຮັກຕາ ເກັບກ່ຽວຜນົຜະລິດໄດ້ 283.987 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 178%, ປູກສາລີໄດ້ 
26.188 ເຮັກຕາ ເກັບກ່ຽວຜນົຜະລິດໄດ້ 359.735 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ ຫຼຸດລົງ 73% ປູກຫ າຍແມ່ນແຂວງ 
ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ວຽງຈັນ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການແມ່ນຫຼຸດ 73%. (ສາເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດມັນຕົັ້ນຫຼຸດລົງແມ່ນຍ້ອນປະຊາຊົນບ ໍ່ໄດ້ເພີໍ່ມເນືັ້ອທີໍ່ການຜະລິດ ເນືໍ່ອງຈາກວ່າຕະຫ າດຮອງຮັບຍັງບ ໍ່ພຽງພ ). 
ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີການປູກພືດຜັກ ເຊັໍ່ນຢູ່ຫ ວງພະບາງ ແມ່ນປູກຜັກອິນຊີ ເພືໍ່ອຕອບສະໜອງພາຍໃນແຂວງ. 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທ່ອງທຽ່ວ: ວຽກງານການຄາ້ແມ່ນມີທ່າກ້າວເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສົໍ່ງອອກຜົນຜະລິດ
ກະສິກ າ ໂດຍສະເພາະແຂວງຊຽງຂວາງ ສົໍ່ງອອກເຂົັ້າໄກ່ນ້ອຍ ໄປ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ 5.000 ໂຕນ ແລະ ສະໜ
ອງໃຫ້ ບ ລິສັດເບຍລາວ ໄດ້ 78 ໂຕນ, ການສົໍ່ງອອກສັດໃຫຍ່ເຊັໍ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ ໄປ ສສ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພີໍ່ມ
ຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ. ສ າລັບການບ ລິການຜ່ານແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວພ ສົມຄວນເປັນຕົັ້ນ ການ
ຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າຜ່ານໄປ-ມາຈາກ ສປ ຈີນ ກັບ ປະເທດໄທ ຕາມທາງ R3 ແລະ ຕາມເສັັ້ນທາງ 13 ເໜືອ, ເຮັດໃຫ້ 
ການຄ້າຊາຍແດນແມ່ນມີຄວາມຟົດຟືັ້ນພ ສົມຄວນ; ສ າລັບການວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນພັດທະນາຫ າຍພ ສົມຄວນ

                                                 
3ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ = 8.129,06 ກີບ 
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ເປັນ ຕົັ້ນການປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ເຂົັ້າເຖິງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວເດີມທີໍ່ມີແລ້ວ, ການພດັທະນາທີໍ່ພັກເຊົາ ແລະ 
ການພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ ເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ຍັງແມ່ນຫ ວງພະບາງ  ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິໍ່ງມີ
ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາທັງໝົດ 1.206.687 ຄົນ 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ: ໄດ້ປັບປຸງພືັ້ນຖານດ້ານການສຶກສາໃນເຂດຊົນນະບົດເປັນຫ ັກ ໂດຍສະເພາະເຂດຈຸດ
ສຸມຕ່າງໆ ທັງນີັ້ເພືໍ່ອໃຫ້ເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນໄດ້ມີໂອກາດເຂົັ້າຮຽນ. ນອກນີັ້ ຍັງໄດ້ພັດທະນາວຽກງານສາທາ 
ລະນະສຸກເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄປສູ່ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາປັບປຸງຄຸນນະພາບການບ ລິການ 
ການປິໍ່ນປົວ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1.439 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1.212.231,46  
ລ້ານກີບ, ໃນນັັ້ນ: ທຶນພາຍໃນ 735.188,62  ລ້ານກີບ ທຽບໃສແ່ຜນການປະຕິບັດໄດ້ 100%; ທຶນຕ່າງປະເທດ 
415.217,76 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້  86%, ສ າລັບໂຄງການທີໍ່ປະຕິບັດສ າເລັດ ແລະ ຮັບໃຊ້
ການຜະລິດສ່ວນຫ າຍແມ່ນໂຄງການສ້ອມແປງ, ສ່ວນໂຄງການກ ໍ່ສ້າງມູນຄ່າສູງແມ່ນກ າລັງສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການສ້າງທາງນານົກຂຸ້ມ ແຂວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານນາໄຊ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ ້ 56%, 
ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຕ້ານເຈືໍ່ອນນ ັ້າເຫືອງ ຈຸດເມືອງ ແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະ ປະຕິບັດ 30%. 

 
2) ເຂດພາກກາງ: 
 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ສະພາບໂດຍລວມຂອງພາກກາງແມ່ນຍັງສາມາດຮັກສາໄດ້ຄວາມສະຫງົບ, ສັງຄົມ

ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດຍັງສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ, 
ການຄ້າການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງນັບມືັ້ນັບດີຂຶັ້ນ. ອີງໃສ່ທາງດ້ານ
ພູມສັນຖານ ແລະ ທີໍ່ຕັັ້ງພາກກາງແມ່ນເປັນເຂດທົໍ່ງພຽງມີແມ່ນ ໍັ້າໃຫຍ່ຫ າຍສາຍໄຫ ຜ່ານເໝາະແກ່ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ 
ເປັນສູນກາງທາງດ້ານການຜະລິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກ າ ເປັນເຂດຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດ 
ໂດຍສະເພາະເຂດທົໍ່ງຮາບເຊບັັ້ງໄຟຕອນລຸ່ມທີໍ່ຕິດພັນກັບແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫັວນນະເຂດ, ນອກນັັ້ນ ຍັງເປັນຈຸດ
ບ ລິການຜ່ານທີໍ່ສ າຄັນໃນການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມີການພັດທະນາໄວ ໃນບັນດາການກ ໍ່ສ້າງ
ເສັັ້ນທາງ, ຂົວຂ້າມນ ໍັ້າຂອງ ດ່ານສາກົນກ ໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂືັ້ນ ແລະ ຍັງເປັນໃຈກາງແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວອັນທີໍ່ສວຍ
ງາມເປັນເອກະລັກວັດທະນະທ າອັນລ ັ້າລືຂອງຊາດ ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາທ່ຽວ
ຊົມນັບມືັ້ນັບເພີໍ່ມຂຶັ້ນ. 

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດສະບຽງອາຫານສາມາດບັນລຸໄດ້ ເປນັຕົັ້ນແມ່ນເຂົັ້ານາປີສາມາດ
ເກັບກ່ຽວໄດ້ ທັງໝົດ 1.489.581 ໂຕນ, ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 354.646 ເຮັກຕາ, ເຂົັ້ານາແຊງສາມາດປັກດ າໄດ້ທັງໝົດ  58.034 

ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 286.227 ໂຕນ. ເມືໍ່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບແຜນເຫັນວ່າການຜະລິດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ, ເນືໍ່ອງຈາກໄດ້
ຮັບຜນົກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດ ຝົນບ ໍ່ຕົກຕາມລະດູການ ແລະ ການຫັນປ່ຽນເນືັ້ອທີໍ່ກະສິກ າມາເປັນດິນປຸກສ້າງ. 
ນອກນັັ້ນ ຍັງມີການປູກເຂົັ້າໄຮ່ຢູ່ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີເນືັ້ອທີໍ່ 2.512 ເຮັກຕາ, ສາມາດເກັບ
ກ່ຽວໄດ້ 4.880 ໂຕນ. ນອກນັັ້ນ ຍັງມີການຜະລິດປູກເຂົັ້າເພືໍ່ອເປັນສິນຄ້າ ເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ສາມາດການຜະລິດເຂົັ້າຈ້າວຫອມສະຫວັນສົໍ່ງໄປຂາຍຢູ່ປະເທດຈີນໄດ້ຈ ານວນ 3.700 ໂຕນ ແລະ ສົໍ່ງຂາຍໄປເອີຮົບໄດ້ 
2.776 ໂຕນ ແລະ ການປູກເຂົັ້າອິນຊີຢູ່ນະຄອນຫ ວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດເມືອງສັງທອງ ມີເນືັ້ອທີໍ່ 396,6 ເຮັກຕາ, 
ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.896 ໂຕນ. ສ າລັບການປູກພືດລະດູແລ້ງ ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ 490.750 ໂຕນ, ເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການ
ປູກພືດຜັກອິນຊີຢູ່ນະຄອນຫ ວງ ຊຶໍ່ງໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນມາປູກພຶດປອດສານພິດ ເຊັໍ່ນ: ໂຄງການເຂດ
ພັດທະນາກະສິກ າ ເມືອງປາກງືໍ່ມ ມີການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີໍ່ທັນສະໄໜ ຕິດພັນກັບວຽກງານປຸກແຕ່ງ ເພືໍ່ອຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າກະສກິ າທີໍ່ປອດໄພ ແລະ ດີຕ ໍ່ສຸຂະພາບ. ສ າລັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນປູກຖົໍ່ວເຫ ືອງ ມີເນືັ້ອທີໍ່ 450 ເຮັກຕາ ແຕ່
ສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ພຽງ 25 ເຮັກຕາ ຢູ່ເຂດຫ້ວຍຈຽມ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫ ວງ ແມ່ນເຫັນວ່າບ ໍ່ທັນເປັນ
ຂະບວນຟົດຟືັ້ນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ເນືໍ່ອງຈາກປະຊາຊົນແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນມີຕະຫ າດທີໍ່ຮອງຮັບແນ່ນອນ. ນອກນັັ້ນ ຍັງມີການປູກ
ສາລີຫວານ ມີເນືັ້ອທີໍ່ 1.713 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 1.424 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ 8.616 ໂຕນເດັໍ່ນ
ກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງບ ລິຄ າໄຊ. ສ າລັບການລ້ຽງສັດເພືໍ່ອເປັນສິນຄ້າອຸກປະໂພກ ແລະ ບ ລິໂພກ ແມ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ 
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ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມ ໂດຍສະເພາະປະເພດສັດປີກ, ປາ, ໝູ ແລະ ສັດໃຫ່ຍ ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງ
ນັບມືັ້ນັບເພີໍ່ມຂຶັ້ນ. 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: ຍັງສືບຕ ໍ່ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກ າ ໂດຍສະເພາະການປູກອອ້ຍສົໍ່ງເຂົັ້າໂຮງງານ
ເພືໍ່ອຜະລິດນ ັ້າຕານໄດ້ເຖິງ 485.000 ໂຕນ ມີເນືັ້ອທີໍ່ທັງໝົດ 20.000 ເຮັກຕາ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ການປູກສາລີ
ແຂງ ເພືໍ່ອຜະລິດເປັນອາຫານສັດ ມີເນືັ້ອທີໍ່ປູກ 2.964 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 11.738 ໂຕນ ຢູແ່ຂວງບ ລິຄ າໄຊ. ນອກ
ນັັ້ນ ຍັງມີການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ເຊັໍ່ນ: ເຫ ັກ, ກົໍ່ວ, ຊືໍ່ນ, ຫີນປູ, ເກືອກາລີ, ແຮ່ບາລິດ, ແຜ່ຢິບຊ າ, ສັງກະສີ, 
ບີສະມຸດ, ເລລູລຽມ ແລະ ອືໍ່ນໆ ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີມູນຄ່າ 201,38 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່
ແຂວງ ຄ າມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສາມາດຜະລິດໄດ້ 4.786,3 ໂຕນ, ເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 8.886.920 

ໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື 71 ຕືັ້ກວ່າກີບ. 
 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ: ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດກ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍ

ສະເພາະການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນອະນບຸານ, ກຽມເຂົັ້າປະຖົມ, ມັດທະຍົມ  ແລະ ສົໍ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ, ຫຼຸດ 
ຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ການຊົມໃຊ້ນ ໍັ້າສະອາດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນ 
ນະບົດນ າໃຊ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງ
ໝົດ 1.306 ໂຄງການ, ເປັນເປັນທຶນ 488.584,33 ລ້ານກີບ, ທຶນພາຍໃນ 401.915,49 ລ້ານກີບ, ຖ້າທຽບໃສ່
ແຜນຫລັງຈາກການລົບຕົວເລກເລືໍ່ອນຈ່າຍແລ້ວແມ່ນປະຕິບັດສ າເລັດ 100%, ທຶນຕ່າງປະເທດ 86.668,84 ລ້ານ
ກີບ ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນແມ່ນໄດ້ 11%. ໂຄງການສ່ວນຫ າຍທີໍ່ຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດແມ່ນໂຄງການສ້ອມແປງ ຂະ
ໜາດນ້ອຍ ສ່ວນໂຄງການກ ໍ່ສ້າງມູນຄ່າສູງແມ່ນຍັງສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດເປັນຕົັ້ນ ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັໍ່ງເຈືໍ່ອນດອນ
ຊິງຊູ ້ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ຍາວ 5.568 ແມັດ ປະຕິບັດໄດ ້32%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັັ້ນ ເສັັ້ນທາງຫ ວງ
ແຫ່ງຊາດ 1G ພ້ອມຂົວແຍກທາງເລກ 9 ຫາ ຊາຍແດນແຂວງສາລະວັນ ປະຕິບັດໄດ້ 26,27%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ
ທາງແຕ່ປາກກະດິງໃຕ-້ນານ ັ້າ ສັນຍາ 1 ປະຕິບັດໄດ້ 28,4% ແລະ ສັນຍາ 2 ປະຕິບັດໄດ້ 29,7% ແລະ ໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງທາງດິນແດງແຕ່ບ້ານນາຂາມຫາບ້ານຫ້ວຍເປືອກ ຫາບ້ານຜາແດງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຕິບັດໄດ້ 98%. 

 
3) ເຂດພາກໃຕ:້ 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເຫັນໄດ້ວ່າພາກໃຕ້ມີລວມຍອດມູນຄ່າ ຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນ GDP ຈະເຕີບໂຕປະມານສະເລ່ຍຢູ່ລະດັບ 8% ແລະ ໄດ້ມີບາງວຽກງານຈຸດສຸມທີໍ່ປະຕິບັດໄດມ້ີດັໍ່ງນີັ້: 

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: ສາມາດເຂົັ້ານາແຊງສາມາດເກັບກ່ຽວຜນົຜະລິດໄດ້ 138.328 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດ
ໄດ້ 75% ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 25.586 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 75%, ເຂົັ້າໄຮ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ 7.503 
ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 63% ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 2.810 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 55%. 
ສ່ວນເຂົັ້ານາປີ ສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 998.324 ໂຕນ ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 243.134 ເຮັກຕາ. ໃນຊ່ວງລະດູຝົນກ 
ໄດ້ປູກພືດຜັກເປັນໃບຈ ານວນໜຶໍ່ງ ເພືໍ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ພຽງພ ແກ່ຕະຫ າດພາຍໃນ. ໄດ້ສົໍ່ງອອກສິນຄ້າດ້ານ
ກະສິກ າທີໍ່ເປັນສິນຄ້າປາຍແຫ ມຂອງພາກໃຕ້ເປັນຕົັ້ນ: ກາເຟສາມາດສົໍ່ງອອກໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້
ເປັນປົກກະຕິ. 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: ພາກໃຕ້ມີຊາຍແດນຕິດກັບບັນດາປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ ເຊິໍ່ງໄດ້ມີການຄ້າຊາຍແດນທີໍ່ນັບມືັ້ນັບ
ເພີໍ່ມຂຶັ້ນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການສົໍ່ງອອກຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າໄມ້ (ເຟີນີເຈີໄມ້, ການຄວັດແກະສະລັກໄມ້...), 
ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ເຊັໍ່ນວ່າ: ໂຮງງານຜະລິດນ ັ້າຕານ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເຊິໍ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ 19.689 

ໂຕນ, ໂຮງງານອົບແຫ້ງໝາກມ່ວງຫິມະພານ ຢູ່ແຂວງຈ າປາສັກ ເຊິໍ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ 500 ໂຕນ/ປີ, ອຸດສະຫະກ າ
ໂລຫະຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ຜະລິດຕະພັນທີໍ່ ແຂວງສາລະວັນ ເຊິໍ່ງມີກ າລັງການຜະລິດປະມານ 1.200 ໂຕນ/ມືັ້, ພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ເຊັໍ່ນ: ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລ າພັນ ເຊິໍ່ງມີກ າລັງການຜະລິດໄດ້ 88 ເມກາວັດ, ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້າ ເຊ
ຂະມານ 3 ມີກ າລັງການຜະລດິ 250 ເມກາວັດ ແລະ ອືໍ່ນໆ ເຊິໍ່ງມີມູນຄ່າສົໍ່ງອອກຂອງບັນດາພາກອຸດສາຫະກ າເຫ ົໍ່າ
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ນີັ້ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫ າຍກວ່າ 850 ຕືັ້ກີບ. ນອກຈາກນັັ້ນ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາ (MOU) ເພືໍ່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ໃນການກ ໍ່ສ້າງເຂືໍ່ອນໄຟຟ້າ 15 ເມກາວັດລົງມາ ມີ 3 ໂຄງການຢູ່ແຂວງເຊກອງ. 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ: ໄດ້ໂຄສະນາປະຊາສ າພັນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເພືໍ່ອດຶງດູດນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍສືໍ່ຕ່າງໆ ແລະ ປັບປຸງສະຖານທີໍ່ພັກພາອາໄສໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະ 
ເພາະໃນເທດສະການບຸນຕ່າງໆ ທີໍ່ສ າຄັນຂອງເຂດນັັ້ນ ເຊິໍ່ງໄລຍະ 12 ເດືອນ ເຫັນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາທ່ຽວທາງ
ພາກໃຕ້ ຫ າຍກວ່າ 700.000 ເທືໍ່ອຄົນ ເຊິໍ່ງເປັນຂະແໜງໜຶໍ່ງທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິໍ່ນເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນ
ແຂວງ ຈ າປາສັກ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 652 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 463.701,61  
ລ້ານກີບ ໃນນັັ້ນ ທຶນພາຍໃນ 315.532,72  ລ້ານກີບ ທຽບໃສແ່ຜນການປະຕິບັດໄດ ້100 %; ທຶນຕ່າງປະເທດ 
132.930,37 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ ້92%, ສ າລັບໂຄງການທີໍ່ປະຕິບັດສ າເລັດ ແລະ ຮັບໃຊ້ການ
ຜະລິດສ່ວນຫ າຍແມ່ນໂຄງການສ້ອມແປງ, ສ່ວນໂຄງການກ ໍ່ສ້າງມູນຄ່າສູງແມ່ນກ າລັງສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົັ້ນ: 
ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງເສັັ້ນທາງເລກທີ 14 A ແຕ່ສຸຂຸມາ-ມູນລະປະໂມກປາກເຊລ າເພົາ (ຊາຍແດນກ າປູເຈຍ) ຍາວ 
78 ກມ ແລະ ໂຄງການ 14 C ແຕ່ສີໍ່ແຍກມູນລະປະໂມກ-ປ່າກ້ວຍ (ສາມຫ ໍ່ຽມ) 82,2 ກມ, ປະຕິບັດ 31%. 

 
3.1.4. ພດັທະນາກ າລງັແຮງງານໃຫມ້ຄີຸນນະພາບ, ດໝຸັໍ່ນ ແລະ ອດົທນົ 
 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ລັງແຮງງານທີໍ່ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃໝ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງໝົດ 

149.733 ຄົນ, ຍິງ 64.251 ຄົນ, ລືໍ່ນແຜນການປີ 10,5% (ແຜນການ 143.230 ຄົນ) ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກ າ 
22.127 ຄົນ, ຍິງ 6.171 ຄົນ, ອຸດສາຫະກ າ 83.380 ຄົນ, ຍິງ 33.750 ຄົນ ແລະ ບ ລກິານ 44.226 ຄົນ, ຍິງ 
24.330 ຄົນ ໂດຍແຍກການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທ າຢູພ່າຍໃນປະເທດ 94.066 ຄົນ, ຍິງ 34.789 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ 
ຂະແໜງກະສິກ າ 17.122  ຄົນ, ຍິງ 4.161 ຄົນ, ອຸດສາຫະກ າ 67.936 ຄົນ, ຍິງ 26.958 ຄົນ, ບ ລກິານ 9.008 
ຄົນ, ຍິງ 3.670 ຄົນ; ສົໍ່ງໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ 20.668 ຄົນ, ຍິງ 10.539 ຄົນ, ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກ າ 
3.174 ຄົນ, ຍິງ 1.218 ຄົນ, ອຸດສາຫະກ າ 6.476 ຄົນ, ຍິງ 2.355 ຄົນ ແລະ ບ ລກິານ 11.018 ຄົນ, ຍິງ 6.966 
ຄົນ (ຜ່ານສູນ ແລະ ບັນດາບ ລິສັດຈັດຫາງານໄທ ແລະ ຍີປຸ່ນ 17.349 ຄົນ, ຍິງ 8.944 ຄົນ; ປັບສະຖານະພາບ
ຂອງແຮງງານລາວ ທີໍ່ອອກແຮງງານບ ໍ່ຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ 34.999 ຄົນ, ຍິງ 18.923 ຄົນ, 
ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກ າ 1.831 ຄົນ, ຍິງ 792 ຄົນ, ອຸດສະຫະກ າ 8.968, ຍິງ 4.437 ຄົນ ແລະ ບ ລິການ 
24.200, ຍິງ 13.694 ຄົນ. ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ສະຖານທີໍ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນອືໍ່ນໆ ເພືໍ່ອສ້າງໂອກາດ
ໃຫ້ແຮງງານໄດ້ຮັບການພັດທະນາສີມືທາງດ້ານແຮງງານ. 

 ປັບປຸງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານສາຂາ ICT 6 ສາຂາອາຊີບ ແລະ ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ ຈ ານວນ 4 ສາຂາ
ອາຊີບ ເຊິໍ່ງໄດ້ນ າສະເໜີຫ້ອງການສະພາທີໍ່ປຶກສາອາຊີວະສກຶສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ເພືໍ່ອພິຈາ 
ລະນາຮັບຮອງ, ຈັດຕັັ້ງການທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ ຕາມມາດຕະຖານສີມືແຫ່ງຊາດ ໄດ້ 27 
ສາຂາວິຊາຊີບ, ມີຈ ານວນ 1.158 ຄົນ, ຍິງ 283 ຄົນ; ຈັດຕັັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ 1 ຄັັ້ງ, ມີ 9 
ສາຂາວິຊາຊີບ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 65 ຄົນ, ຍິງ 20 ຄົນ, ມຜີູ້ຍາດໄດ້ຫ ຽນຄ າ 15 ຄົນ, ຍິງ  5 ຄົນ, ຫ ຽນເງິນ 8 ຄົນ, 
ຍິງ 3 ຄົນ ແລະ ຫ ຽນທອງ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ; ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ປະເມີນສີມືແຮງງານ ໃນສາຂາວິຊາຕິດຕັັ້ງ
ອຸປະກອນຄວບຄຸມການຈ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ສາຂາກ ໍ່-ໂບກ ຈາກສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ຈ ານວນ 23 ເທືໍ່ອຄົນ, ຍິງ 2 ເທືໍ່ອຄົນ; ໄດ້ຈັດຊືັ້ເຄືໍ່ອງຈັກ, ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນການຝຶກ ໃຫ້ສູນພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, ໄດ້ລົງເກັບກ າຂ ັ້ມູນຢູ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ ແລະ ອັດຕະປື ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມທີໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະ 
ນາຂອງແຂວງ; ໄດ້ປະສານສມົທົບກັບບັນດາຂະແໜງການສູນກາງ, ທ້ອງຖິໍ່ນ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ບັນດາສູນຝຶກ
ວິຊາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການພດັທະນາສີມືແຮງງານ ໄດ້ 
132.546 ຄົນ, ຍິງ 59.936 ຄົນ, ລືໍ່ນແຜນການປີ 0,72% (ແຜນການ 131.600 ຄົນ). 

 ໄດຂ້ຶັ້ນທະບຽນອອກບັດໃໝ່ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 22.166 ຄົນ, ຍິງ 3.175 ຄົນ ແລະ ຕ ໍ່ບັດອະນຸຍາດ
ເຮັດວຽກແຮງງານຕ່າງປະເທດຈ ານວນ 16.091 ຄົນ, ຍິງ 1.908 ຄົນ. ສັງລວມແລ້ວ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີໍ່ໄດ້
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ຮັບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີທັງໝົດ 38.257 ຄົນ, ຍິງ 5.083 ຄົນ. ໃນນີັ້: 
ສັນຊາດຫວຽດນາມ 3.304 ຄົນ, ຍິງ 546 ຄົນ, ຈີນ 10.538 ຄົນ, ຍິງ 2.126 ຄົນ, ໄທ 4.369 ຄົນ, ຍິງ 641 ຄນົ 
ກ າປູເຈຍ 262 ຄົນ, ຍິງ 44 ຄົນ, ມຽນມາ 67 ຄົນ,ຍິງ 4 ຄົນ, ເກົາຫ ີໃຕ້ 331 ຄົນ, ຍິງ 29 ຄົນ, ຍີໍ່ປຸ່ນ 149 ຄົນ, 
ຍິງ 15 ຄົນ, ຟິລິບປີນ 622 ຄົນ, ຍິງ 121 ຄົນ, ສັນຊາດອືໍ່ນ 18.615 ຄົນ, ຍິງ 1.557 ຄົນ. ພ້ອມດຽວກັນ, ກ ໍ່ໄດ້
ຂຶັ້ນທະບຽນຜູ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທ າ ຈ ານວນ 16.241 ຄົນ, ຍິງ 5.342, ອອກຂ່າວໂຄສະນາສືໍ່ມວນຊົນ ທາງ
ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສືພິມ ໃນການແນະນ າກຽ່ວກັບຂັັ້ນຕອນການໄປອອກແຮງງານ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໄດ້ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການຂຶັ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກ
ບັດອະນຸຍາດຊົໍ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຈັດພິມບັດອະນຸຍາດຊົໍ່ວຄາວກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄົນຕ່າງປະເທດ 
ທີໍ່ເຄືໍ່ອນໄຫວແບບບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຈ ານວນ 35.000 ບັດ; ຊຸກຍູ້ອົງການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິໍ່ນໃນການຂຶັ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຄືໍ່ອນໄຫວຊົໍ່ວຄາວໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບການ
ລາຍງານ ຈາກ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ສາມາດຂຶັ້ນທະບຽນໄດ້ 24.172 ຄົນ, ຍິງ 6.996 ຄົນ. 
 

3.1.5. ພດັທະນາຜູປ້ະກອບການ, ສາ້ງວຊິາການ ແລະ ຜູຊ້ ານານງານ 
 ໃນທົໍ່ວປະເທດ ມີສູນບ ລິການເຕັກນິກ ຈ ານວນທັງໝົດ 219 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນ: ແບ່ງເປັນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງ 
ທີໍ່ເຮັດໜ້າທີໍ່ກ່ຽວກັບການຄົັ້ນຄວ້າເຂົັ້າ, ພືດ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສັດ, ກະສິກ າເຂດພູດອຍ ແລະ ພັນໄມ້ ເພືໍ່ອສະໜອງ 
ແນວພັນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຈ ານວນ 16 ແຫ່ງມ:ີ 12 ສູນ ແລະ 4 ສະຖານີ; 
ການບ ລິການ ແລະ ສົໍ່ງເສີມກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ ຈ ານວນ 203 ແຫ່ງມ:ີ ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ 2 ສູນ, ແຂວງຄຸ້ມຄອງ 46 ສູນ 

ແລະ ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 134 ສະຖານີ, ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງ 7 ສະຖານີ ແລະ ມີໜ່ວຍງານສົໍ່ງເສີມບ ລິການເຕັກນິກ 

ຈ ານວນໜືໍ່ງ ໃນນັັ້ນ: ຂັັ້ນບ້ານ (ໂຮງຮຽນຊາວນາ) 3 ແຫ່ງ. ປະຈຸບັນ ມີກຸ່ມການຜະລິດ ຈ ານວນ 3.600 ກຸ່ມ (ກຸ່ມ
ປູກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ) ແລະ ມີ 7 ສະຫະກອນ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຜະລິດເຂົັ້າສູ່ລະບົບ, ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ແລະ ເຄືໍ່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງ ໄດ້ຈັດພິມປືັ້ມຄູ່ມືແນະນ າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງສະຫະກອນ ຈ ານວນ 1.000 ຫົວ; ລົງ
ສົມທົບກັບທ້ອງຖິໍ່ນ ເຜີຍແຜ ່ແລະ ນ າພາການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຜະລິດກະສິກ າ ໄດ້ທັງໝົດ 36 ກຸ່ມ ໃນ 5 ແຂວງ: ຫ ວງນ ັ້າ
ທາ, ຫ ວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ; ເຝກິອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ
ກຸ່ມຜະລິດກະສກິ າ ໄດ້ 10 ແຂວງ. ນອກນີັ້ ຍັງໄດ້ສ າເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສົໍ່ງເສີມເຕັກນິກການຜະລິດ 

ແລະ ນ າໃຊ້ກົນຈັກກະສິກ າ ໄດ ້5 ຄັັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 103 ຄົນ; ສ້າງຕົວແບບປັບປຸງໄຮ່ນາ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ການນ າ
ໃຊ້ເຄືໍ່ອງຈັກສາມາດຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ, ຕົັ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດມີປະສິດທິຜົນສູງ ໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສ ິ
ກອນແຂວງຈ າປາສັກ, ສາລະວນັ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄ າມ່ວນ, ວຽງຈັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ; ສົໍ່ງເສີມການປູກເຂົັ້າ ດ້ວຍ
ເຕັກນິກກ້າກີບດຽວ ໃນເຂດນອກຊົນລະປະທານ ຢູ ່ 3 ແຂວງ ກວມເອົາ 25 ບ້ານ ເຊິໍ່ງສາມາດຍົກສະມັດຕະພາບ
ການປູກເຂົັ້າຈາກ 3,2 ໂຕນຕ ໍ່ເຮັກຕາ ຂຶັ້ນເປັນ 4,3 ໂຕນຕ ໍ່ເຮັກຕາ. ນອກນີັ້ ຍັງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ, 

ເຜີຍແຜ ່ແລະ ບ ລິການຂ ັ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ຊາວກະສິກອນກັບທີໍ່, ເຮັດການສາທິດ, ສ້າງຕົວແບບ, ເຮັດໂຮງຮຽນຊາວ 

ນາ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊກຸຍູ້ ຄອບຄົວຕົວແບບ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມດ້ານກະສິກ າ ທັງໝົດ 13 

ຫ ັກສູດ ມີ 74 ຫົວຂ ັ້ເຕັກນິກ ແຈກຍາຍໃຫ້ບັນດາສູນ ແລະ ສະຖານີ ໃນທົໍ່ວປະເທດ. 
 

3.1.6. ເປດີກວາ້ງການຮວ່ມມື  ແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ 
1)  ການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ-ຫ າຍຝາ່ຍ 
 ການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ: 
ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດເພືໍ່ອນມິດ ໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີໍ່ດີພ 
ສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ ສປ ຈີນ, ລຸກຊ າບວກ, ຝລັໍ່ງ, ໄທ, ອົດສະຕາລີ, ສ.ເກົາຫ ີ, ຍີປຸນ, ສສ ຫວຽດນາມ; ໄດ້ມີ
ການແລກປ່ຽນຢ້ຽມຢາມເຊິໍ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນທຸກລະດັບຢ່າງຟົດຟືັ້ນກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ການພົວພັນກັບ ສປ 
ຈີນ ທີໍ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີໍ່ບ ໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ພິເສດແມ່ນໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຮ່ວມ
ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ນອກຈາກນີັ້ບັງໄດ້ມີການລົງນາມເຊັນສັນຍາຂອບການຮ່ວມມືທາງດ້ານການ
ເງິນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ສະວິດເຊີແລນ. 
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 ການຮວ່ມມຂືອບຫ າຍຝາ່ຍ: 

ການຮ່ວມມືໃນຂອບສາມຝ່າຍໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສາມຂອບແບບລວມໆ ເຊິໍ່ງລວມມີການຮ່ວມມືກັບສະຫະພາບ
ເອີຣົບ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມືຜ່ານສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ໂດຍລວມແມ່ນໄປຕາມແຜນ 
ເຊິໍ່ງເປັນໄປຕາມຂອບແຜນງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວ-ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນໃນລະບົບ
ເຄືອຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິໍ່ງພົົັ້ນເດັໍ່ນໃນຫ າຍດ້ານ ເຊັໍ່ນ: ການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານຮ່ວມກັບ
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ໄດ້ມີການທົບທວນແຜນງານດ້ານການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານຮ່ວມກັບ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືໍ່ອການພັດທະນາ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບເດັກ ແລະ ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດກອງທຶນປະຊາກອນ. ການຮ່ວມມືຜ່ານອົງການສະຖາບັນການເງິນ ກ ຖືວ່າມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວດີ 
ແລະ ໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງການສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນໄດ້ການພັດທະ 
ນາທີໍ່ຍືນຍົງ. 

 

2) ການເຊືໍ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ  (ການເຊືໍ່ອມຈອດ ແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງການຄາ້) 
 ສ າເລັດເຊັນສັນຍາການຄ້າເສລີກັບ 6 ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ຄື: ສປ ຈີນ, ສ.ເກົາຫ ີ, ຍີໍ່ປຸ່ນ, ອົດສະຕຣາລ-ີນິວຊີແລນ ແລະ 

ອິນເດຍ ວ່າດ້ວຍ ການເຊືໍ່ອມໂຍງດ້ານການຄ້າເຂົັ້າກັບຕະຫ າດສາກົນ ດ້ວຍການສ້າງເຂດເສລີ ລະຫວ່າງອາຊຽນ ກັບ
ຄູ່ເຈລະຈາ ບົນພືັ້ນຖານຄວາມເປັນແກນກາງ; ຊຶໍ່ງກອບການຮວ່ມມືຫ ັກແມ່ນເນັັ້ນໃສ່ສົໍ່ງເສີມທາງການຄ້າ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງອາຊຽນ, ການເປີດເສລີທາງການຄ້າໃນອານາຄົດຂອງສິນຄ້າກະທົບໄວ ພາຍ
ໃຕ້ສັນຍາດ້ານສິນຄ້າໃນກອບອາຊຽນ-ເກົາຫ ,ີ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ຊັບພະຍາກອນມະ ນຸດ 

ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ດ້ານການບ ລິການ ແລະ ບ ລິການຂ້າມແດນ, ການພັດທະນາ SME ໂດຍການໃຫ້
ແຫ ໍ່ງທຶນໃຫ້ SME ໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນແກ່ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານລະບົບສິນເຊືໍ່ອຄ ັ້າປະກັນ ແລະ ລະບົບຄ ັ້າ
ປະກັນຂ້າມແດນການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າເຂດລຸ່ມແມ່ນ ັ້າຂອງ ໂດຍຜ່ານ “ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາອຸດ 
ສາຫະກ າເຂດລຸ່ມແມ່ນ ັ້າຂອງ 2015-2020” ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການເສດຖະກິດ ໃນ 9 ຂົງເຂດຄື: ແຫ ໍ່ງ
ກ າເນີດສິນຄາ້, ສຸຂະນາໄມ ແລະ ສຸຂະນາໄມພືດ, ມາດຕະຖານ, ມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການປະ
ເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການຄ້າດ້ານການບ ລິການ, ການລົງທຶນ, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ການເຊືໍ່ອມໂຍງດ້ານຂະແໜງການ, 

ພາສ ີ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ. ພ້ອມນັັ້ນ, ກ າລັງດ າເນີນຂັັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງການເຈລະຈາຂອບສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ໃນພາກພືັ້ນແບບຮອບດ້ານ ແລະ ສັນຍາການຄ້າເສລີອາຊຽນກັບຮົງກົງ. 

 ການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບັນດາເສັັ້ນທາງຕ່າງໆ ທີໍ່ເປັນຕາໜ່າງເຊືໍ່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນ ຖື
ເປັນວຽກງານທີໍ່ສ າຄັນ ເພືໍ່ອຕອບສະໜອງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນເອົາປະເທດເຮົາ ຈາກບ ໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ
ກັບທະເລ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດບ ລິການທາງຜ່ານ ເຊິໍ່ງໃນສົກປີ 2015-2016 ຜ່ານມາ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ແລະ ບູລະນະເສັັ້ນທາງທີໍ່ເປັນທາງເຊືໍ່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊັໍ່ນ: ໂຄງການສ້ອມແປງ
ເສັັ້ນທາງເລກ 9 ແຕ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ໂຄງການທາງເລກ 16B (ເມືອງດາກຈຶງ-
ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ປະຕິບັດໄດ້ 18,12%, ໂຄງການຮ່ວມມືທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ ໄລຍະ II ເຊິໍ່ງສ າເລັດ
ການກ ໍ່ສ້າງບ່ອນເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ (CY) ແລະ ຍົກລະດັບສະຖານີ ທ່ານາແລ້ງ ແລະ ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ບ ໍ່ເຕັນ-ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີວາງສີລາເລີກ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2015. ປະຈຸບັນ     
ສ າເລັດການປະມູນຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງເອົາຜູ້ຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງໃນສັນຍາຊ່ວງທີ 6 ແຕ່ໂພນໂຮງ ຫາ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

ຄວາມຍາວ 65,70 ກມ. ນອກນີັ້ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍການເຊືໍ່ອມໂຍງທາງດ້ານອາກາດ ໂດຍສະເພາະການ
ຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານຕ່າງປະເທດ ທີໍ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ ປະຕິບັດໄດ້ 10,12%. 

 ການພວົພນັການຄາ້ ສປປ ລາວ ກບັ ສສ ຫວຽດນາມ: ໃນດ້ານນະໂຍບາຍສອງປະເທດ ໄດ້ສ້າງສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 

ການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນ ເຊິໍ່ງໄດ້ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂທີໍ່ສະດວກໃນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດຂອງກັນ 

ແລະ ກັນ ເຮັດໃຫ້ການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເຂົັ້າເປັນລະບົບ, ມີບ່ອນອີງໃນການນ າໃຊ້ ແລະ ເພີັ້ມທະວີການ 

ພົວພັນຮ່ວມມື ໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຍິໍ່ງຂຶັ້ນ; ໃນສົກປີ 2015-2016 ມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ 

ບັນລຸ 1.032 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ເປົັ້າໝາຍທີໍ່ວາງໄວ້ ແມ່ນຕ້ອງສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸ 20% ຂອງມູນຄ່າການຄ້າລວມ) 
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ເຊິໍ່ງບັນຫາດັໍ່ງກ່າວຍັງເປັນສິໍ່ງທ້າທາຍສົມຄວນ ເນືໍ່ອງຈາກໂຄງປະກອບສິນຄ້າຂອງລາວ ທີໍ່ສົໍ່ງອອກໄປຫວຽດນາມ 

ກວມອັດຕາສ່ວນໃຫ່ຍ ແມ່ນປະເພດ ໄມ້ ແລະ ແຮ່ທາດ ເຊິໍ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານລາວແມ່ນມີ ມາດ
ຕະການສັໍ່ງຫ້າມສົໍ່ງໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ ທີໍ່ບ ໍ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງສ າເລັດຮູບ ອອກນອກປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າ ການຄ້າ
ຫຼຸດລົງ. 

 ການພວົພນັການຄາ້ ສປປ ລາວ ກບັ ໄທ: ປະເທດໄທ ຖືເປັນຄູ່ຄ້າອັນດັບໜຶໍ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶໍ່ງການຄ້າ
ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົນໄກການຮ່ວມມືໃນກອບອາຊຽນ. ໃນສົກປ ີ 2015-2016 ມູນຄ່າ
ການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ບັນລຸ 4.324 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສອງປະເທດ ໄດ້ມີກົນໄກການຮ່ວມມືໃນຫ າຍ
ກອບ ເປັນຕົັ້ນ: ການຮ່ວມມືລະດັບຄະນະກ າມະທິການຮ່ວມມື ລາວ-ໄທ, ລະດັັບກະຊວງ ແລະ ພະແນກອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ກັບ ສ ານັກງານພານິດຈັງຫວັດທີໍ່ຕິດຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ. 

 ການພວົພນັການຄາ້ ສປປ ລາວ ກບັ ສປ ຈນີ: ການພົວພັນການຄ້າຂອງສອງຝ່າຍ ແມ່ນມີການແລກປ່ຽນ ພົບປະ
ຢ້ຽມຢາມເຊິໍ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເປັນປະຈ າ ເພືໍ່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ມີ
ບົດບາດຟົດເຟືັ້ອນຂຶັ້ນກວ່າເກົໍ່າ ໂດຍສະເພາະການພົວພັນໃນກັບແຂວງທີໍ່ຕິດຈອດຊາຍແດນ ເຊັໍ່ນ: ການພົວພັນກັບ
ແຂວງຢຸນນານ. ໃນສົກປີ 2015-2016 ມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ບັນລຸ 1.990 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ.  

 ການພວົພນັການຄາ້ຫ າຍຝາ່ຍ (WTO): ສ າເລັດຂັັ້ນຕອນການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຮັບຮອງເອົາສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການ 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ (TFA) ແລະ ອະນຸສັນຍາດັດແກ້ສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທາງດ້ານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ທີໍ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ (TRIPS), ແຈ້ງການໃຫ້ກອງເລຂາອົງການໆຄ້າໂລກ ໄດ້ຮບັຊາບກ່ຽວກັບຫ ັກການ 

ປະຕິບັດທີໍ່ດ ີ(Code of Good Practice) ພາຍໃຕ້ສັນຍາວ່າດ້ວຍເຕັກນິກ ທີໍ່ເປັນອຸປະສັກຕ ໍ່ການຄ້າ (TBT); ສ າ
ເລັດຮ່າງຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົໍ່ງອອກສິນຄ້າຂອງຜູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກ
ປ້ອງຜົນກະທົບຈາກການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ. ນອກນັັ້ນ, ໄດ້ກະກຽມການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັັ້ງທີ 14 ຂອງ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພືໍ່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD) 

 ການພວົພນັການຄາ້ໃນກອບອະນພຸາກພືັ້ນ: ກອບສັນຍາການຄ້າອາຊີປາຊີຟິກ ປະຈຸບັນໄດ້ດັດແກ້ສັນຍາ ຊຶໍ່ງນອກ 
ຈາກມີການເປີດຕະຫ າດການຄາ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກແລ້ວ ກ ໄດ້ກະກຽມເຈລະຈາ ເປີດຕະຫ າດການຄ້າ ດ້ານ
ບ ລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າໃຫ້ແກ່ກັນ ແຕ່ປະຈຸບັນກອບສັນຍານີັ້ ພາກທຸລະ
ກິດຍັງບ ໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ແຕ່ກ ໍ່ເລີໍ່ມມີທ່າແຮງທາງການຄ້າໃນຕະຫ າດອິນເດຍ, ສປ ຈີນ ແລະ ສ.

ເກົາຫ  ີ ຫ າຍຂຶັ້ນ; ກອບສັນຍາເຂດສາມຫ ໍ່ຽມພັດທະນາ ກ າປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV) ທັງສາມ ປະເທດ 

ພວມເຈລະຈາສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-

ການຄ້າຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຍົກລະດັບ ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີໍ່ອາໄສໃນເຂດ ດັໍ່ງກ່າວ, ເຊິໍ່ງລວມ
ມ ີ 13 ແຂວງ (ກ າປູເຈຍ 4 ແຂວງ; ລາວ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ຫວຽດນາມ 5 ແຂວງ); ກອບການຮ່ວມມືກັບ
ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ບັນດາປະເທດພັດທະນາ ປະຈຸບັນ ພວມຢູ່ໃນຂະບວນການສະເໜີຕ ໍ່ຝ່າຍລັດເຊຍ ໂດຍ
ສະເພາະ ສິນຄ້າປະເພດເຄືໍ່ອງຫຍິບ. 

 

 

3.2. ເປົັ້າໝາຍ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນ
ຈາກພາກລັດ ແລະ ກ າລງັແຮງງານຈາກເອກະຊນົ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາ ຊົນບນັດາເຜົໍ່າໄດຮ້ບັການແກ້
ໄຂ, ທກຸເຜາົຊນົ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສກຶສາ ແລະ ການບ ລກິານສາທາລະນະສກຸຢາ່ງທົໍ່ວເຖງິ 
ແລະ ມຄີນຸນະພາບສົໍ່ງເສມີການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທ າອນັດງີາມຂອງຊາດ 
ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມອືງຢາ່ງໜກັແໜນ້, ສັງຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ຄວາມເປນັລະບຽບ 
ຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸທິ າ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ. 
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3.2.1. ສບືຕ ໍ່ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜກັ  ແໜນ້ ແລະ 
ກວາ້ງຂວາງຕາມທດິ 3 ສາ້ງ 

 ໄດສ້ືບຕ ໍ່ນ າເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕິຄ າສັໍ່ງຂອງພັກ ແລະ ລັດລົງສູ່ຮາກຖານ ເພືໍ່ອສຸມວຽກງານການສ້າງ
ບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ຕາມ 4 ເນືັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ໄປພ້ອມໆກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໂດຍເລັໍ່ງໃສ່ການຕ້ານ
ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ເມືອງ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ການເມືອງມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, 
ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ, ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຮັບການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ 
ເປັນຕົັ້ນ: ການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຊືໍ່ອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານຫາເມືອງ ແລະ ເມືອງຫາແຂວງ ເພືໍ່ອເຊືໍ່ອມຈອດຕ ໍ່ພາກພືັ້ນ, 
ຊຶໍ່ງໄດສ້້າງສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການບ ລິການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄປສູ່ປະຊາຊົນ  ແລະ ສະດວກ
ໃນການຂົນສົໍ່ງຜົນຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫ າດຈ າໜ່າຍລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ. 

 ລັດຖະບານໄດ້ສຸມທຶນຮອນ ຈ ານວນ 1.868 ຕືັ້ກີບ; ໃນນັັ້ນ: ເປັນງົບປະມານຂອງລັດ 191,23 ຕືັ້ກີບ, ທຶນ
ຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ 511,25 ຕືັ້ກີບ, ທຶນຈາກການປ່ອຍສິນເຊືໍ່ອຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ 1.083,59 ຕືັ້ກີບ ແລະ ກອງ
ທຶນພັດທະນາບ້ານ 41,93 ຕືັ້ກີບ. 

 ສ້າງສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ຈ າເປັນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ເປັນຕົັ້ນ: 
ເສັັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, ຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ, ວິດຖ່າຍ ແລະ ນ ັ້າສະອາດ ໃນ 10 ຈຸດສຸມ
ໃນ 64 ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ( ຈຸດສຸມຂອງສູນກາງຄຸ້ມຄອງ 10 ຈຸດສຸມ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຄຸ້ມຄອງ 54 ຈຸດສຸມ) 
ແລະ ໄດ້ສຸມທຶນຮອນເຂົັ້າໃສ່ຈຸດສຸມທີໍ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງຈ ານວນ 32 ຕືັ້ກີບ ເພືໍ່ອປະຕິບັດ 86 ໂຄງການ ແລະ ຈຸດ
ສຸມທີໍ່ທ້ອງຖິໍ່ນຄຸ້ມຄອງ ຈ ານວນ 80 ຕືັ້ກີບ ເພືໍ່ອປະຕິບັດ 343 ໂຄງການ ຄື: ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ຈ ານວນ 276 
ໂຄງການ, ຂົງເຂດວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ ຈ ານວນ 105 ໂຄງການ, ຂົງເຂດອືໍ່ນໆ ຈ ານວນ 48 ໂຄງການ. ວຽກງານ
ຈັດສັນພູມລ າເນົາ, ບ່ອນທ າມາຫາກິນຖາວອນ ແລະ ອາຊີບໝັັ້ນທ່ຽງໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າ ໃນທົໍ່ວປະເທດ ມີ 
171 ຈຸດສຸມ, ໃນນີັ້: ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ 4 ຈຸດສຸມ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຄຸ້ມຄອງ 167 ຈຸດສຸມ. ໃນສົກປີ 2015-2016 ມີ
ງົບປະມານ 64,4 ຕືັ້ກີບ ເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຈຸດສຸມທີໍ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ທັງໝົດ 55 ໂຄງການ ແລະ ຈຸດສຸມທີໍ່
ທ້ອງຖິໍ່ນຄຸ້ມຄອງ 224 ໂຄງການ ຄື: ຂົງເຂດເສດຖະກິດຈ ານວນ 173 ໂຄງການ, ຂົງເຂດວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ ຈ າ
ນວນ 45 ໂຄງການ ແລະ ຂົງເຂດອືໍ່ນໆ ຈ ານວນ 61 ໂຄງການ. 

ຈາກບັນດາໂຄງການຕ່າງໆທີໍ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກ 64 ຈຸດສຸມ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຈຸດສຸມຫຼຸດລົງ 3 ຈຸດສຸມ ຍັງເຫ ືອ 61 ຈຸດສຸມ ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າພົນລະເມືອງ 
ຈ ານວນ 34.663 ຄົນ ທີໍ່ນອນໃນ 10 ຈຸດສຸມຂອງສູນກາງຄຸ້ມຄອງສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໄດ້ແລ້ວ ແລະ 
ຄອບຄົວທຸກຍາກ ທີໍ່ນອນໃນຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ ກ ຫຼຸດລົງ ຍັງເຫ ອື 75% ຂອງຈ ານວນ 12.602 ຄອບຄົວ ແລະ 
ຄອບຄົວພັດທະນາ 26.000 ຄອບຄົວ ເທົໍ່າກັບ 61,03 %, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ທີໍ່ນອນໃນ 109 ບ້ານທົດລອງ 3 
ສ້າງ ກ ຫຼຸດລົງ ຍັງເຫ ືອ 1.052 ຄອບຄົວ ເທົໍ່າກັບ 3,31%, ຄອບຄົວພັດທະນາ 28.452 ຄອບຄົວ ເທົໍ່າກັບ 
89,45%. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດວຽກງານຈັດສັນພຸມລ າເນົາ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້
ຫ າຍຈຸດ. 
 

 ສັງລວມແລ້ວ ຄວາມທຸກຍາກຂອງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານ ໄດ້ມີທ່າອຽງຫຼຸດລົງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈາກການລາຍ
ງານ ຂອງບັນດາແຂວງ ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ຄວາມທຸກຍາກຂັັ້ນຄອບຄົວ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 76.604 ຄອບຄົວ  ໃນປີ 
2015 ຍັງເຫລືອພຽງ 69.798 ຄອບຄົວ ໃນປີ 2016 ເທົໍ່າກບັ 5,98%, ບ້ານທຸກຍາກໄດຫ້ຼຸດລົງຈາກ 1.736 ບ້ານ 
ໃນປີ 2015 ຍັງເຫ ືອ 1.655 ບ້ານ ໃນປີ 2016 ເທົໍ່າກັບ 19,58%;  ໄດ້ສຸມໃສຂ່ະບວນການສ້າງບ້ານພັດທະນາ 
ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ ຈາກຜົນການປະເມີນໃນປີຜ່ານມາໄດມ້ ີ 9 ແຂວງສາມາດ
ປະກາດຮັບຮອງນາມມະຍົດບ້ານພັດທະນາຫລາຍກວ່າໝູ່ ເຊັໍ່ນ: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຄ າມ່ວນ, ແຂວງສາລະວັນ, 
ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຈ າປາສັກ, ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ, 
ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ. ບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ໄດ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 11 ຈຸດ, ມາເປັນ 19 ຈຸດ 
ລວມເປັນ 30 ຈຸດ ນອນໃນນະຄອນຫ ວງ ແລະ 6 ແຂວງຄື: ແຂວງຈ າປາສັກ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງໄຊ
ຍະບູລີ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ, ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 
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3.2.2. ການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
 ເພືໍ່ອຮັບປະກັນສະບຽງໃຫ້ພຽງພ  ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບພະລັງງານ 2.600 ກິໂລກາລ ຣີ ຕ ໍ່ຄົນຕ ໍ່ວັນ ຄົບຖ້ວນ ຕາມ

ໂພຊະນາການ, ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຈຸດສຸມຫ ັກ ໂດຍສະເພາະແຜນງານ ແລະ ແຜນ
ດ າເນີນງານຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການຊຸກຍູສ້ົໍ່ງເສີມການຜະລິດເຂົັ້າຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 794.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3,5 

ລ້ານໂຕນ ເຊິໍ່ງກວມເອົາ 83% ຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ ດ້ວຍສະມັດຕະພາບ ສະເລ່ຍປະມານ 5,11 ໂຕນ/ເຮັກ 
ຕາ. ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນອນໃນ 10 ແຂວງຈຸດສຸມຂອງໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ. 

 ການປູກພືດສະບຽງຕ່າງໆ  ແມ່ນເລັໍ່ງໃສ່ພືດທີໍ່ຊົມໃຊ້ເປັນສະບຽງອາຫານຫ ັກໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ຈ ລະ
ຈອນພາຍໃນ ເຊິໍ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 307.060 ເຮັກຕາ ເປັນຕົັ້ນ: ສາລີຫວານ ຜົນຜະລິດ 283.000 ໂຕນ, 

ເຜືອກມັນຕ່າງໆ ຜົນຜະລິດ 338.900 ໂຕນ, ໝາກໄມ້ ຜົນຜະລິດ 1.333.800 ໂຕນ, ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ຜົນ
ຜະລິດ 1.700.400 ໂຕນ.  

 ການຜະລິດຊີັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫ າດຕາມຕົວເມືອງໃຫ່ຍ ໃຫ້
ພຽງພ  ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຊວີິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດ, ສາມາດສະໜອງຊີັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ໄດທັ້ງ
ໝົດ 398.100 ໂຕນ, ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍແຜນການປີ 2016 ແລະ ຖ້າທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີໍ່ມ
ຂຶັ້ນເທົໍ່າຕົວ ໃນນັັ້ນ: ຜົນຜະລິດຊີັ້ນ 184.300 ໂຕນ, ປາ 166.800 ໂຕນ ແລະ ໄຂ່ 47.000 ໂຕນ. ສາມາດບັນລຸ
ລະດັບອັດຕາການບ ລິໂພກຊີັ້ນ ແລະ ປາ ສະເລ່ຍ ໄດ້ 55 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການ.  

 ເຖິງແມ່ນວ່າການຜະລິດເຂົັ້າ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານ ແມ່ນພຽງພ ເພືໍ່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ແຕ່ຍັງບ ໍ່ສາມາດຮັບປະກັນ 
ດ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງໄດ້ ເພາະພວກເຮົາຍັງປູກເຂົັ້າ ໃນນອກເຂດຊົນລະປະທານຈ ານວນຫ າຍ ເຊິໍ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ ໍ່
ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພນ ັ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ທີໍ່ນັບມືັ້ນັບຮຸນແຮງຂຶັ້ນເລືັ້ອຍໆ. ດັໍ່ງນັັ້ນ 
ເພືໍ່ອຮັບປະກັນການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ໝັັ້ນຄົງ ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກປິໍ່ນ
ອ້ອມ ເຊິໍ່ງໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ການຈັດຕັັ້ງວຽກງານດັໍ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນສ າເລັດຫ າຍດ້ານ ເຊັໍ່ນ: (1) ວຽກຈັດສັນ 

ແລະ ຂຶັ້ນສ າມະໂນທີໍ່ດິນກະສິກ າ: ສ າເລັດການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນກະສິກ າ ໃນລະດັບມາດຕາສ່ວນ 1/100.000 

ມີ ແຂວງຜົັ້ງສາລ ີແລະ ຫ ວງພະບາງ ມີເນືັ້ອທີໍ່ຜະລິດກະສິກ າ 339.000 ເຮັກຕາ, ມາດຕາສ່ວນ 1/50.000 ມີ ເມືອງ
ປາກລາຍ ແລະ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລິີ ມີເນືັ້ອທີໍ່ຜະລິດກະສິກ າ 379.000 ເຮັກຕາ, ມາດຕາສ່ວນ 1/10.000 

ມີ 11 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ມາດຕາສ່ວນ 1/5.000 ມີ 2 ແຂວງ 10 ເມືອງ ເນືັ້ອທີໍ່ດິນທັງໝົດ 146.000 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 
642 ບ້ານ, ໃນນັັ້ນ ເນືັ້ອທີໍ່ດິນນາທີໍ່ສາມາດຫົດຊົນລະປະທານ ກວມເອົາ 45.700 ເຮັກຕາ; ນອກນີັ້ໄດ້ສຸມໃສ່ການ
ຂຶັ້ນສ າມະໂນດິນນາ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ ຢູ່ 2 ແຂວງຈຸດສຸມຄື: ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ກວມເອົາ 
238 ບ້ານ, 10 ເມືອງ ກວມເນືັ້ອທີໍ່ 18.600 ເຮັກຕາ;  (2) ວຽກງານຊົນລະປະທານ ແລະ ຊົນລະກະເສດ: ສາມາດ
ສະໜອງນ ັ້າໃຫ້ແກ່ເນືັ້ອທີໍ່ການຜະລິດທັງໝົດ 168.600 ເຮັກຕາ; ໃນນັັ້ນ: ສະໜອງນ ັ້າໃຫ້ແກ່ເນືັ້ອທີໍ່ປູກເຂົັ້າ 
108.600 ເຮັກຕາ ແລະ ປູກພດື 60.000 ເຮັກຕາ. ປະຈຸບັນ ຈ ານວນອ່າງເກັບນ ັ້າໃນ 10 ແຂວງ ມີທັງໝົດ 18 ອ່າງ 
ມີບ ລິມາດເກັບນ ັ້າໄດ້ 203.000.000 m

3; (3) ວຽກງານດ້ານແນວພັນ: ການຜະລິດເຂົັ້າແຫ່ງຊາດ ແນວພັນລຸ້ນ 1, 2 

ແລະ 3 ປະຕິບັດໄດ້ 7.700 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການປີໄດ້ 96% (ແຜນການ 9.582 ໂຕນ) ເພືໍ່ອສະໜອງແນວພັນ
ຮັບໃຊ້ການຜະລິດລະດູແລ້ງ, ແນວພັນສາລີ 80 ໂຕນ, ແນວພັນພືດຜັກ 1.200 ກິໂລ, ແນວພັນໄມ້ໃຫ້ໝາກ 

27.000 ເບ້ຍ, ແນວພັນພືດ ແລະ ຫຍ້າອາຫານສັດ 50 ໂຕນ, ແນວພັນໄມ້ອຸດສາຫະກ າ 25.000 ເບ້ຍ ແລະ ແນວ
ພັນກາເຟ 6.000.000 ເບ້ຍ. ນອກນີັ້ຍັງສາມາດຜະລິດແນວພັນງົວພືັ້ນເມືອງ 550.000 ໂຕ (ສູນສະຖານີລັດມີ 
2.500 ໂຕ, ຟາມເອກະຊົນ 547.500 ໂຕ); (4) ວຽກສົໍ່ງເສີມເຕັກນິກກະສິກ າ: ສ າເລັດການສ້າງຕົວແບບປັບປຸງ
ໄຮ່ນາ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການ ນ າໃຊ້ເຄືໍ່ອງຈັກ ເຊັໍ່ນ: ການດ ານາດ້ວຍເຄືໍ່ອງຈັກ, ການເຮັດນາຫວ່ານ, ນາຢອດເມັດ
ດ້ວຍເຄືໍ່ອງຈັກ ໃຫ້ກຸ່ມຊາວ ກະສິກອນແຂວງຈ າປາສັກ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄ າມ່ວນ, ວຽງຈັນ ແລະ ໄຊ
ຍະບູລີ. ນອກນີັ້ ຍັງໄດ້ສົໍ່ງເສີມການປູກເຂົັ້າດ້ວຍເຕັກນິກ ກ້າກີບດຽວ ໃນເຂດປູກເຂົັ້ານອກຊົນລະປະທານ ຢູ ່ 3 

ແຂວງຄ:ື ແຂວງວຽງຈັນ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ; (5) ວຽກກະສິກ າສະອາດ: ລົງສົມທົບກັບ ແຂວງຄ າ
ມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພືໍ່ອເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ສ້າງເປັນແຜນດ າເນີນງານສະໜັບສະໜູນໂຄງການຄ ັ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕາມມາດຖານກະສິກ າທີໍ່ດີ ແລະ ກະສິກ າອິນຊີ (GAP/OA) ມາຮອດປະ
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ຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ສ້າງເປັນແຜນດ າເນີນງານລະອຽດແລ້ວ, ພ້ອມທັງໄດ້ກ ານົດແບ່ງໜ້າທີໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະ
ຂັັ້ນ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ສ າລັບໂຄງການຜະລິດສັດ: ນະໂຍບາຍຕົັ້ນຕ  ແມ່ນການຈັດສັນແບ່ງເຂດຜະລິດ
ສະເພາະ ແລະ ການສະຫງວນດິນໄວ້ເພືໍ່ອການລ້ຽງສັດ ແລະ ລ້ຽງປາ, ຄົັ້ນຄ້ວາອອກນະໂຍບາຍເປັນອັນລະອຽດ
ຈ ານວນໜຶໍ່ງ ເພືໍ່ອທົດລອງຢູນ່ະຄອນຫ ວງ ແລະ ແຂວງ ທີໍ່ມກີານສ າພັນເສດຖະ ກິດໃນການສະໜອງສັດ ແລະ ປາ 
ໃຫ້ນະຄອນຫ ວງ. ນອກນີັ້, ຍັງຈະໄດ້ທົດລອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈ ານວນໜຶໍ່ງຢູ່ ໂຮງງານອາຫານສັດຮ່ວມມືລາວ-
ຈີນ ທີໍ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ. 

 ວຽກງານໂພຊະນາການກ ຄ່ອຍໆມີທ່າກ້າວດີຂຶັ້ນເຫັນໄດ້ຈາກ ການເຊືໍ່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ ເຂົັ້າກັບນະໂຍ
ບາຍຊ່ວຍເກີດລູກ ແລະ ປິໍ່ນປົວເດັກອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໂດຍບ ໍ່ເສ່ຍຄ່າ ໃນທົໍ່ວປະເທດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີພ 
ສົມຄວນ ພ້ອມດຽວກັນ ກ ໍ່ຍັງເຫັນໄດ້ການເຊືໍ່ອມສານວຽກສົໍ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ ກັບວຽກຮັກສາ
ສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ ແລະ ສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ ໄດ້ 8 ແຂວງ, ມີຈ ານວນເດັກນ້ອຍຫ າຍກ່ວາ 90 % 
ຂອງເດັກທັງໝົດທີໍ່ໄດ້ກິນອາຫານຄົບໝູ່ສາມາດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການຂາດສານອາຫານ; ສ າເລັດການສ າຫ ວດພາ 
ວະໂພຊະນາການຢູ ່ 5 ແຂວງ: ອຸດມົໄຊ, ຫ ວງນ ັ້າທາ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື. ຈາກການສ າຫ ວດ
ດັໍ່ງກ່າວເຫັນວ່າ: ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊ າເຮືັ້ອ (ເດັກເຕ້ຍ)  ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ ຈາກ 44% ໃນປີ 2011 ມາ
ເປັນ 35,6% ໃນປີ 2015 ແລະ ອັດຕາເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ທີມີນ ັ້າໝັກຕ ໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 27% 
ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 25,5% ໃນປີ 2015. ນອກຈາກນີັ້ຜົນການສ າຫ ວດຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂາດອາຫານ
ກະທັນຫັນ (Wasting) ໃນເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ແມ່ນມີການເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 6% ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 9,6% ໃນປີ 
2015 (ອາດເປັນຍ້ອນການເດີນສ າຫ ວດໃນໄຕມາດທີ 3 ເຊິໍ່ງເປັນໄລຍະຂາດແຄນອາຫານ); ຈາກບັນຫາທີໍ່ກ່າວມາ
ນີັ້ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດເ້ພີໍ່ມທະວີການຕິດຕາມການປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານ (BCC/IEC) ໃຫ້ຫ າຍ
ຂຶັ້ນ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ ໃນທຸກທ້ອງຖິໍ່ນເຂດຫ່າງໄກ. 

 

3.2.3. ທກຸຄນົເຂົັ້າເຖງິການສກຶສາໄດຢ້າ່ງທົໍ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ 
 ໄດ້ລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແຕ່ອະນຸບານຈນົຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍ

ຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ, ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄູລວມທັງການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ. ບົນພືັ້ນຖານດັໍ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້
ໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດຄື: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ ເພີໍ່ມຈາກ 43,2% ໃນສົກປີ 2014-2015 ມາເປັນ 49,1% 

ໃນສົກປີ 2015-2016; ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີໍ່ມຈາກ 66% ໃນສົກປີ 2014-2015 ເປັນ 70,9%; 
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເພີໍ່ມຈາກ 97,2% ໃນສົກປີ 2014-2015 ມາເປັນ 97,9% ໃນສົກປີ 
2015-2016; ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫຼຸດຈາກ 5,8% ເປັນ 4,8% ແລະ ຈາກ 5,2% 
ເປັນ 4,7% ຕາມລ າດັບ; ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ປາຍກ ໄດ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 78,1% ເປັນ 
82,2% ແລະ ຈາກ 45.8% ເປັນ 47,8% ຕາມລ າດັບ. 

 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ ໍ່ສິດສອນເພືໍ່ອລົບລ້າງຄວາມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບ າລຸງຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ 15-24 ປີ ທີໍ່
ຍັງເຫ ືອ ພ້ອມທັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ເພືໍ່ອສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງບ າລຸງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ 
ປາຍ ຊຶໍ່ງສາມາດປະກາດແຂວງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ າລຸງໄດ້ 2 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈັນ. 

 ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫ ັກສູດການສຶກສາສ້າງຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບປະ
ສິດທິຜົນຍິໍ່ງຂຶັ້ນ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພ້ອມທັງໄດ້ ມີ
ການບ າລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄູສອນ, ສົໍ່ງເສີມການບ ລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 
ຫ າຍຂຶັ້ນ; ໄດ້ສ າຫ ວດ ແລະ ຕີລາຄາການປະເມີນກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິໍ່ນ ລວມທັງສະຖານ 
ການສຶກສາຕ່າງໆ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືໍ່ອຄົັ້ນຄວ້າກ ານົດສັບຊ້ອນພະນັກງານຄູໂດຍເອົາຄູ ຈາກ
ບ່ອນທີໍ່ເຫ ືອ ຫ ື ຄູທີໍ່ສອນບ ໍ່ເຕັມຊົໍ່ວໂມງຕາມການກ ານົດ ໄປສອນຊ່ວຍໂຮງຮຽນອືໍ່ນທີໍ່ຍັງຂາດຄູທີໍ່ຢູ່ບ ລິເວນໃກ້ຄຽງ
ກັນ. 
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 ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງໂຄງຮ່າງ ແລະ ເນືັ້ອໃນຄ າແນະນ າເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບການວາງແຜນເຝິກອົບຮົມ ແລະ 
ພັດທະນາລັດຖະກອນໃນຂະແໜງການສຶກສາ. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເນືັ້ອໃນຫ ັກສູດ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ
ສ້າງຄູຝຶກຈ ານວນໜຶໍ່ງ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຫົວຂ ັ້ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານບ ລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງລັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ບ ລິຫານ
ລະດັບສູງ ແລະ ລະດັບກາງທັງຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ເຊັໍ່ນ : ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ 
ທັກສະໃນການບ ລິຫານທົໍ່ວໄປໃຫ້ແກ່ຜູ່ບ ລິຫານຂັັ້ນເມືອງ ວຽກງານວາງແຜນ, ງົບປະມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການ
ເງິນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ 02 ຄັັ້ງ ລວມທັງໝົດ ຈ ານວນ 550 ທ່ານ. 
 

3.2.4. ຮບັປະກນັການບ ລກິານດາ້ນສາທາລະນະສກຸໄດຢ້າ່ງທົໍ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ 
 ຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມືອງ ແລະ ຄົວເຮືອນໃນປີ 2015 (Lao census, 2015) ພົບວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງ
ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ບັນລຸໄດ້ 86/1.000 ເດັກເກີດມຊີີວິດ. 

 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິວັດການສັກຢາກັນພະຍາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕ້ານພະຍາດໂປລີໂອ ໄດ້ 7 ຮອບໃນ 
ຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ບັນລຸໄດ້ 96%, ໂຄງການສົໍ່ງເສີມລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ອາຫານເສີມເດັກອ່ອນ-
ເດັກນ້ອຍ ເຫັນວ່າປະຕິບັດໄດ້ຫ າຍກວ່າ 90% ຂອງເດັກທີໍ່ໄດ້ກິນອາຫານສາມາດ ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການຂາດ ສານ
ອາຫານ. 

 ບັນດາຕາໜ່າງບ ລິການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍການປົກຄຸມຢ່າງກວ້າງຂວາງເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບດີຂຶັ້ນ ນັບແຕ່ຂັັ້ນຮາກຖານຮອດຂັັ້ນສູນກາງ ເປັນຕົັ້ນ: ຍົກລະດັບສະຖານທີໍ່ບ ລິການສາທາລະນະ
ສຸກແຕ່ລະຂັັ້ນໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ ແລະ ເງືໍ່ອນໄຂຕ່າງໆທີໍ່ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ຄຸນ
ນະພາບການບ ລິການ ທຽບເທົໍ່າກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງເທືໍ່ອລະກ້າວ. ປະຈບຸັນທົໍ່ວປະເທດມີບ້ານ
ສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງທັງໝົດ 5.942 ບ້ານກວມເອົາ 70,15% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົໍ່ວປະເທດ. ປະຈຸ
ບັນທົໍ່ວປະເທດມີໂຮງໝ ເມືອງ 135 ແຫ່ງ; ມີໂຮງໝ ແຂວງ 17 ແຫ່ງ, ມີໂຮງໝ ສູນກາງ 5 ແຫ່ງ ແລະ ສູນປິໍ່ນປົວ
ສະເພາະ 3 ແຫ່ງ; ໂຮງໝ ເອກະຊົນ ແລະ ສູນປິໍ່ນປົວທີໍ່ໄດ້ດ າເນີນການ ບ ລິການເປັນທາງການທີໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບການມີ 13 ແຫ່ງ (ຢູ່ນະຄອນຫ ວງ 8 ແລະ ຕ່າງແຂວງ  5). ນອກນັັ້ນ, ຍັງມີຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນທີໍ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເປັນທາງການຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 1.054 ແຫ່ງ (ນະຄອນຫ ວງ: 360 ແຫ່ງ, 
ທ້ອງຖິໍ່ນ: 694 ແຫ່ງ); ສຸກສາລາທັງໝົດ ຈ ານວນ 1.085 ແຫ່ງ, ສະເພາະ ປີ 2015 ສ້າງໃໝ່ໄດ້ 92 ແຫ່ງ, ໄດ້ຍົກ
ລະດັບສຸກສາລາໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂໃຫ້ເປັນໂຮງໝ ນ້ອຍໄດ້ 24 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 12,5% ຂອງ
ແຜນການປີ; ບັນດາສຸກສາລາ 103 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນເມືອງ 3 ສ້າງ ຂອງລັດຖະບານໄດ້ຖືກປັບປຸງຍົກລະດັບ ໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານຂອງໂຮງໝ ນ້ອຍ ຈ ານວນ  32 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 31% ຂອງແຜນການ. ໃນປີ 2016 ໄດ້ປັບປຸງສຸກສາລາ
ໃຫ້ມີຊຸດບ ລິການເຊືໍ່ອມສານພືັ້ນຖານ ໃນການບ ລິການ ຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສາມາດໃຫ້ບ ລິການ
ຊ່ວຍອອກລູກໄດ້ ມີ 864 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 79,6% ຂອງສຸກສາລາທັງໝົດ; ສຸກສາລາທີໍ່ໄດ້ເງືໍ່ອນໄຂ ແລະ 
ມາດຕະຖານເປັນໂຮງໝ ນ້ອຍໄດ້ ມີ 189 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 17,41% ຂອງບັນດາສຸກສາລາທັງໝົດໃນທົໍ່ວປະເທດ; 
ໄດ້ປັບປຸງການບ ລິການໃນລະດັບຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເພືໍ່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງການບ ລິການທີໍ່ມີຄຸນນະພາບ
ທຽບເທົໍ່າບາງໂຮງໝ ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ກຽມພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງໝ ພາກໃນອະນາຄົດ. 

 ໄດປ້ັບປຸງຄຸນນະພາບການບ ລິການໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶັ້ນ ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນເທືໍ່ອລະກ້າວ. ໂຮງໝ ທົໍ່ວໄປ 
ຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໄດ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານການບ ລິການລົງເລິກ ຊ່ຽວຊານບາງວິຊາສະເພາະດ້ານ 
ແລະ ເປັນໂຮງໝ ສິດສອນ 8 ແຫ່ງ ມີ  950 ຕຽງ. ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ ເພືໍ່ອຂ ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ ສປ ຈີນ 
ໃນການກ ໍ່ສ້າງໂຮງໝ ມະໂຫສົດຫ ັງໃໝ່ໃຫ້ເປັນໂຮງໝ ທັນສະໄໝ ຂະໜາດ 600 ຕຽງ 8 ຊັັ້ນ; ກ າລັງກ ໍ່ສ້າງໂຮງໝ 
ມິດຕະພາບຫ ັງໃໝ່  ຂະໜາດ 308 ຕຽງ 4 ຊັັ້ນ ເຊິໍ່ງເປັນທຶນກູ້ຢືມຈາກລັດຖະບານອົດເຕຣຍ (ປະຈຸບັນກ າລັງ
ກ ໍ່ສ້າງໄດ້ປະມານ 30%), ໂຮງໝ ແຂວງ ຈ ານວນ 17 ແຫ່ງ, ມີທັງໝົດ 1.760 ຕຽງ; ບັນດາໂຮງໝ ແຂວງ ໃນທົໍ່ວ
ປະເທດ ໄດ້ມີພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປະກອບອຸປະກອນການແພດ, ບຸກຄະລາກອນພ້ອມທັງໄດ້ຍົກສູງຄວາມສາມາດ
ໃນການນ າໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການແພດເຂົັ້າໃນການເຄືໍ່ອນໄຫວບ ລິການປິໍ່ນປົວທົໍ່ວໄປໄດ້ໂດຍພືັ້ນຖານ
ເປັນຕົັ້ນຢູ່ຂັັ້ນໂຮງໝ ແຂວງທັງໝົດສາມາດແກ້ໄຂຜ່າຕັດທົໍ່ວໄປ ແລະ ສຸກເສີນໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບ ລິການ
ສຸຂະພາບ(ປິໍ່ນປົວ)ໃນ 4 ວິຊາຫ ັກຄື: ພາຍໃນ, ພາຍນອກ, ອອກລູກ-ພະຍາດຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ສາມາດບັນລຸ
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ຄາດໝາຍການບ ລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກຄົບຊຸດ; ໄດ້ເຈລະຈາຂ ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກລັດຖະບານຫວຽດນາມ 
ໃນການກ ໍ່ສ້າງໂຮງໝ ແຂວງຫົວພັນ ມູນຄ່າ 518 ຕືັ້ດົງ. ນອກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ຂ ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກລັດຖະບານລຸກຊ າ
ບວກ ເພືໍ່ອກ ໍ່ສ້າງໂຮງໝ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ມູນຄ່າ  2,3 ລ້ານເອີໂຣ; ໂຮງໝ ທີໍ່ມີຄວາມສາມາດບ ລິການສຸຂະພາບ ແມ ່
ແລະ ເດັກຄົບຊຸດ ໄດ້ແລ້ວ 27 ແຫ່ງ, ເທົໍ່າກັບ 20% (ປີ 2015 ໄດ້ 17 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 12%); ໂຮງໝ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ
ຈ ານວນ 39 ແຫ່ງຢູ່ໃນເມືອງ 3 ສ້າງ ຂອງລັດຖະບານໄດ້ຖຶກປັບປຸງ ຍົກລະດັບໃຫ້ມີຄວາມສາມາດບ ລິການ
ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກຄົບຊຸດ ໄດ້ແລ້ວ 7 ແຫ່ງ, ເທົໍ່າກັບ 17,9%; ການຊົມໃຊ້ນ ັ້າສະອາດທີໍ່ປອດໄພຂອງ
ປະຊາຊົນປະຕິບັດໄດ້ 90,85%, ການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍໃນຄອບຄົວປະຕິບັດໄດ້ 70,18%, ການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ
ໂຮງຮຽນ 66,85%; ໄດ້ປະກາດບ້ານໃຫ້ເປັນບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ກວມເອາົ 309  ບ້ານໃນຂອບເຂດທົໍ່ວ
ປະເທດ. ໄດ້ຄວບຄຸມອັດຕາການຕິດເຊືັ້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມສາວບ ລິການມີພຽງ 1,4%, ອັດຕາການຕິດເຊືັ້ອໜອງໃນ
ທຽມ/ໜອງໃນແທ້ ຂອງສາວບ ລິການ 25,3% ແລະ ອັດຕາການຕິດເຊືັ້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມຜູ້ຊາຍມີເພດສ າພັນກັບຜູ້
ຊາຍ ທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ 1,6%, ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍງຸ 0,02/100.000,  ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດກາ
ຝາກໃນວັນນະໂລກໃໝ່ ທຸກຮູບແບບ 72,3%. 
 

3.2.5. ການບ ລກິານທາງດາ້ນສະຫວດັດກີານສງັຄົມໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ທກຸຄນົໄດເ້ຂົັ້າເຖງິຢາ່ງ
ກວາ້ງຂວາງ 

   ໄດ້ປັບປຸງອັດຕາການບ ລິການປິໍ່ນປົວສຸຂະພາບແບບມອບເໝົາ ຈາກ 85.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ ເປັນ 125.000 ກີບ/ຄົນ/
ປີ ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ 105.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ ຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິໍ່ນ. ພິຈາລະນາແກ້ໄຂໃຫ້ອຸດໜູນບ ານານພະນັກງານ 2 
ທ່ານ ຢູກ່ະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄົັ້ນຄ້ວາພະນັກງານຮັບບ ານານໃໝ່ໄດ້ 199 ທ່ານ, ຍົກຍ້າຍພະນັກງານ
ບ ານານ 21 ທ່ານ ເພືໍ່ອໃຫ້ໄປຮັບເບ້ຍບ ານານຢູ່ອົງການຈັດຕັັ້ງບ່ອນໃໝ່, ອະນຸມັດພິມບັດບ ານານ 259 ບັດ, 
ອະນຸມັດອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູອ້ອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີໍ່ເສຍຊີວິດ 37 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ: ອຸດ
ໜູນລູກກ າພ້າ 32 ຄົນ, ອຸດໜູນໝ້າຍ 5 ຄົນ. ຜູ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກລັດບ ລິຫານທັງ
ໝົດ 1.024.628 ຄົນ; ໃນນີັ້: ລັດຖະກອນ 175.436 ຄົນ, ພະນັກງານບ ານານ 26.088 ຄົນ, ຜູ້ເສຍອົງຄະຮາກ
ຖານ 7.975 ຄົນ, ໝ້າຍ(ຍິງ) 39 ຄົນ, ລູກ 138.138 ຄົນ, ລູກກ າພ້າ 442 ຄົນ, ຄູ່ສົມລົດ 81.120 ຄົນ, ຜູ້ດູແລ 
1 ຄົນຜູ້ລ້ຽງດູ 2 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຮັບເງິນສະມາຊິກຄອບຄົວ 595.387 ຄົນ, ໄດ້ຈ່າຍອຸດໜູນຕ ໍ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆທັງ
ໝົດ 935,72 ລ້ານກີບ. ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງລະບົບປະກນັສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ ມີຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ 
ສະມາຊິກຄອບຄົວ ທັງໝົດ 2,54 ລ້ານຄົນ, ເທົໍ່າກັບ 39,14 % ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ. ໄດ້ຈັດແບ່ງງົບປະມານ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ໍ່ເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ ຕາມດ າລັດ 272/ນຍ ທັງໝົດ 3.026 ທ່ານ, ເປັນເງິນ 53 ຕືັ້ກີບ. ການປັບປຸງ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ບັນດາສູນເສຍອົງຄະ ກ ໄດ້ເຮັດດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍໄດ້ສ າເລັດໂຄງການ
ປັບປຸງນ ັ້າສະອາດ ຂອງສູນ 790 ແລະ ກ ໍ່ສ້າງນ ັ້າບາດານຢູ່ສູນ 489; ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານບ າ
ນານ ເພືໍ່ອຫັນສິດນ າໃຊ້ດິນທີໍ່ລັດຄຸ້ມຄອງມາເປັນສິດນ າໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນ ຕາມດ າລັດ 272/ລບ ຈ ານວນ 328 ທ່ານ; 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະກອບອົງຄະທຽມໃຫ້ພະນັກງານເສຍອົງຄະ ໄດ້ 174 ທ່ານ. 
 

3.2.6. ພັດທະນາ  ແລະ ປກົປັກຮກັສາຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ 
 ວຽກວັດທະນະທ າ ມີຫ າຍອັນພົັ້ນເດັໍ່ນ ແລະ ມີລັກສະນະຕັັ້ງໜ້າຂຶັ້ນກວ່າເກົໍ່າ, ສິໍ່ງທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຂະບວນ
ການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທ າ ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ປະຈຸບັນສາມາດສ້າງ
ຄອບຄົວວັດທະນະທ າໄດ້ 852.462 ຄອບຄົວ , ບ້ານວັດທະນະທ າໄດ້ 5.262 ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທ າ
ໄດ ້ 117 ກຸ່ມບ້ານ. ສືບຕ ໍ່ສ້າງຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຄອບຄົວ-ບ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍ
ການຄຸ້ມຄອງສະໂມສອນວັດທະນະທ າ, ເກັບກ າຂ ັ້ມູນເພືໍ່ອຟືັ້ນຟ,ູ ສົໍ່ງເສີມເອກະລັກວັດທະນະທ າພືັ້ນເມືອງ ແລະ 
ຮີດຄອງປະເພນີລາວບັນດາເຜົໍ່າ ພ້ອມທັງຖ່າຍທ າສາລະຄະດີອອກເຜີຍແຜ່. ສ າເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມງານມະຫາກ າ
ມ ລະດົກ ວັນນະກ າກອນຂັບ-ລ າລ້ານຊ້າງຮ່ວມກັບສະໂມສອນນັກຂຽນພາກອີສານ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ 
ທີໍ່ຈັດຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ສ າເລັດການຈັດງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາທີໍ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ຄັັ້ງທີໍ່ 7 ຊຶໍ່ງໄດ້ນ າ
ເອົາຮູບເງົາ ມາສາຍທັງໝົດ 38 ເລືໍ່ອງ; ໄດ້ກວດກາເນືັ້ອໃນຮູບເງົາຈ ານວນ 8 ເລືໍ່ອງຂອງປະເທດຢີໍ່ປຸ່ນ ທີໍ່ຈະນ າມາ
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ສາຍໃນງານສັບປະດາຮູບເງົາຢີໍ່ປຸ່ນ ຄັັ້ງທີໍ່ 1 ແລະ ກວດກາເນືັ້ອໃນຮູບເງົາ 3 ເລືໍ່ອງຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ ທີໍ່ຈະນ າ
ມາສາຍໃນງານສັບປະດາຮູບເງົາອົດສະຕາລີ. ສິລະປະການສະແດງໄດ້ສ້າງສີສັນອັນໃໝ່ໃນເວທີການສະແດງຮັບໃຊ້
ງານຕ່າງໆ ໂດຍມີການປະຍຸກດົນດີ, ບົດສະແດງ, ບົດຟ້ອນ, ຮ້ອງ, ລ າທີໍ່ມີລັກສະນະເກົໍ່າດັໍ່ງເດີມ ແລະ ໃໝ່ທັນ
ສະໄໝ, ພິເສດ ໄດ້ສ້າງວົງດົນຕີອ ແກສຕຣາຂອງລາວຂຶັ້ນ ໂດຍແມ່ນນັກສິນລະປິນລາວທັງໝົດ. ຕິດຕາມກວດກາ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂຄສະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປ້າຍໂຄສະນາຢູ່ສວນສາທາລະນະ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ສະໂມສອນວັດທະນະທ າ ແລະ ຮ້ານເກມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງຫ ັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຈິດສິນ 
ເພືໍ່ອນ າສະເໜີກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂ ອະນຸມັດ ເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນສົກສຶກສາ ປີ 2016-2017. ໄດ້
ມຄີວາມພະຍາຍາມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ UNESCO ເພືໍ່ອກະກຽມເອກະ 
ສານສະເໜີເອົາທົໍ່ງໄຫຫີນ ເຂົັ້າເປັນມ ລະດົກໂລກ ແຫ່ງທີສອງ.  

 ສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຕິສັງຂອນຮູບແຕ້ມຝາພະໜັງໃນພິພິທະພັນສະຖານບູຮານວັດສີສະເກດ 
ໃນໄລຍະ 4, ສ າເລັດການຈັດການແຂ່ງຂັນສ້າງຮູບເງົາເລືໍ່ອງສັັ້ນ ແລະ ຮູບເງົາສາລະຄະດີເນືໍ່ອງໃນໂອກາດສະເຫ ີມ 
ສະຫ ອງ 2 ວັນປະຫວັດສາດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ັ້ 40 ປີ ແຜນດິນແມ່ທີໍ່ແສນຮັກ ແລະ ເນືໍ່ອງໃນໂອກາດສະເຫ ີມ 
ສະຫ ອງວັນມ ລະດົກພາບ-ສຽງໂລກ ຄົບຮອບ 10 ປີ. ນອກຈາກນີັ້ກ ໄດ້ຂືັ້ນທະບຽນວັດຖຸພັນ ເພືໍ່ອນ າສະເໜີເຂົັ້າ
ເປັນມ ລະດົກແຫ່ງຊາດ. ສ າເລັດການຈັດຂະບວນ ຄາຣາວານລົດທ່ອງທ່ຽວໄປເມືອງວຽງໄຊ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ັ້ “ຫວນ
ຄືນກ າເນີດເຊິດຊູມູນເຊືັ້ອປະຕິວັດ” ເພືໍ່ອຕ້ອນຮັບ 2 ວັນປະຫວັດສາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ໄດ້ໂຄສະນາບັນດາກິດຈະກ າ
ການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆດ້ວຍຫ າຍຮູບຫ າຍສີ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຕ ໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການສະ 
ເຫ ີມສະຫ ອງຄົບຮອບ 20 ປີ ຫ ວງພະບາງເປັນເມືອງມ ລະດົກໂລກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ໍ່ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ
ກ່ຽວກັບການນ າສະເໜີເອົາປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ ໍ່ ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄ າມ່ວນ ເຂົັ້າເປັນມ ລະດົກໂລກທາງ
ທ າມະຊາດ.  

 

3.2.7. ຮັບປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມືອງ, ໜກັແໜນ້, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,
ຍຕຸທິ າ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ 

 ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າຮັບຮ້ ູ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ຕ ໍ່ແນວທາງນະໂຍ 
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີໍ່ລັດຖະບານວາງອອກ; ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ແນໃສ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ. 

 ໄດຈ້ັດຕັັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆ ທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງເປັນພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາມົັ້ງ... ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ ພ້ອມ
ດຽວກັນນັັ້ນກ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານໂຄສະນາກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງສິດທິເດັກໄດ ້ 2.460 ຄັັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 415.428 ຄົນ, ຍິງ 168.093 ຄົນ, ແກໄ້ຂຂ ັ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການກະທ າຜິດຂອງເດັກຢູຮ່າກຖານໄດ້ 285 
ເລືໍ່ອງ, ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂ ັ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນບ້ານໄດ້ 1.774 ໜ່ວຍ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີຈ ານວນ
ຂ ັ້ຂັດແຍ່ງ 4.746 ຂ ັ້ຂັດແຍ່ງ; ໃນນີັ້: ຄະດີອາຍາ 1.140 ເລືໍ່ອງ ແລະ ຄະດີແພ່ງ 3.606 ເລືໍ່ອງ, ສາມາດສ້າງບ້ານ
ປອດຄະດີໄດ້ 546 ບ້ານ, ສ້າງຄອບຄົວປອດຄະດີໄດ້ 70.760 ຄອບຄົວ. ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສິນຂອງ
ສານທີໍ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ 756 ເລືໍ່ອງ ໃນນັັ້ນ: ຄະດີອາຍາ 388 ເລືໍ່ອງ ແລະ ຄະດີແພ່ງ 368 ເລືໍ່ອງ. 

 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການນ າໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງສານໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະ
ພາບ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. ໄດ້ກວດກາຄ າຕັດສິນ, ຄ າພິພາກສາຂອງສານແຕ່ລະຂັັ້ນ ໄດ້ທັງໝົດ ຈ ານວນ 1.931 
ສະບັບ. ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າອອກຄ າອະທິບາຍ, ຊີັ້ແຈງກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນການດ າເນີນຄະດີ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ແລະ ເຂົັ້າ 
ໃຈໄດ້ 35 ສະບັບ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາສານປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັັ້ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຄົັ້ນຄວ້າຄະດີ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ມີ
ຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມລະອຽດ, ຮອບຄອບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍກ ານົດໄວ້. 
ການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີຂອງສານ ແມ່ນມີຄຸນນະພາບ ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຄວາມຍອມຮັບ ແລະ ພ ໃຈຕ ໍ່ກັບການພິຈາລະນາ
ຕັດສິນຂອງສານດີຂຶັ້ນເທືໍ່ອລະກ້າວ ເຊິໍ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນມີຄະດີທັງໝົດຢູ່ສານທຸກຂັັ້ນ (ຂັັ້ນຕົັ້ນ, ອຸທອນ ແລະ ລົບ
ລ້າງ) 10.509 ເລືໍ່ອງ ແກ້ໄຂແລ້ວ 8.323 ເລືໍ່ອງ ກວມ 79,19%. ບັນດາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານກ ໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ມີ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ແທດເໝາະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານທີໍ່ຕັດສິນຄະດີ. ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ
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ລະບົບສານປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ
ຮັບປະກັນໃຫ້ຄະນະສານ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທ າ 
ຫຼຸດຜ່ອນຫາງສຽງຈົໍ່ມວ່າຂອງສັງຄົມຕ ໍ່ການຕັດສິນຂອງສານ. 
 

3.3. ເປົັ້າໝາຍ 3: ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການປກົປັກຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊຢ້າ່ງ
ມປີະສິດທຜິນົ ແລະ ຮັບປະກນັຄວາມຍນືຍົງ; ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພບິັດຕາ່ງໆຢາ່ງທນັການ ແລະ ກ ໍ່ສາ້ງ
ຄນືສິໍ່ງທີໍ່ຖືກຜນົກະທບົຈາກທ າມະຊາດໃຫດ້ກີວາ່ເກົໍ່າ 

 

3.3.1. ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ຍນືຍງົ 
 ສ າເລັດການຮ່າງແຜນແມ່ບົດການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ດ າເນີນການຈັດສັນການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນແບບຮອບດ້ານ 

ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັັ້ນແຂວງຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງຢູ່ 6 ເມືອງ 6 ແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ 40 ບ້ານ. 
 ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ປະຕິບັດໄດ ້ 72.250 ຕອນ ລືໍ່ນແຜນການປີວາງໄວ້ (ແຜນການ 

60.000 ຕອນ); ການສ າມະໂນທີໍ່ດິນໄດ້ທັງໝົດ 421.877 ຕອນ ລືໍ່ນແຜນການ 4 ເທົໍ່າ (ແຜນການ 100.000 

ຕອນ) ສາເຫດຍ້ອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີການແລກປ່ຽນຊືັ້ຂາຍ ແລະ ແບ່ງປະມານຕອນດິນຫ າຍຂຶັ້ນໃນຂອບເຂດ 

ທົໍ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ພ້ອມທັງ ບັນທຶກສ າມະໂນທີໍ່ດິນເຂົັ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໄດ້
ທັງໝົດ 21.165 ຕອນ ເທົໍ່າກັບ 42.33% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 50.000 ຕອນ).  

 ສ າເລັດການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ເກັບກ າຂ ັ້ມູນຄືນໃໝ່ ເພືໍ່ອຂຶັ້ນບັນຊີ ການເຊົໍ່າ ແລະ ສ າປະທານທີໍ່ດິນ ທີໍ່
ມີເນືັ້ອທີໍ່ 2 ເຮັກຕາຂຶັ້ນໄປ ຢູ່ 6 ແຂວງ: ແຂວງອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ຈ າປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 
ຄ າມ່ວນ ທັງໝົດ 726 ໂຄງການ ແລະ ສາມາດບັນທຶກເຂົັ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ໄດ້ 635 ໂຄງການ. 

 ສ າເລັດການພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ລະບົບຄຸ້ມຄອງທີໍ່ດິນດ້ວຍລະບົບ IT 2 ລະບົບຄື: ລະບບົຂຶັ້ນທະບຽນ ທີໍ່
ດິນທີໍ່ທັນສະໄໝ (Lao Land Reg) ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານທີໍ່ດິນທັນສະໄໝ (Lao Land Management 

System) 

 ຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ທ າມະຊາດ ຢູ່ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ປະຕິບັດໄດ້ 150.000 ເຮັກຕາ ເທົໍ່າກັບ 50% ຂອງ
ແຜນການປ ີແລະ ສ າເລັດປູກເສີມກ້ອງປ່າ 7.562 ເຮັກຕາ ລືໍ່ນແຜນການປ ີ(ແຜນການ 7.000 ເຮັກຕາ) 

 ສ າເລັດການສ າຫ ວດ ແລະ ເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ເພືໍ່ອສ້າງແຜນຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຢູ ່ 3 ແຫ່ງຄື: ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 

ພູສາມຍອດ-ຍອດນ ັ້າພາກ ເນືັ້ອທີໍ່ 87.400 ເຮັກຕາ; ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແຫ ໍ່ງນ ັ້າທາ ເນືັ້ອທີໍ່ 392.503 ເຮັກຕາ 
ແລະ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແຫ ໍ່ງນ ັ້າແບ່ງ ເນືັ້ອທີໍ່ 212.498 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ດ າເນີນ ການລົງສ າຫ ວດປ່າໄມ້ ທີໍ່ບ ໍ່ໄດ້
ກ ານົດ ໃນ 3 ປະເພດປ່າ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ເຊິໍ່ງປະຈຸບັນ ສ າເລັດໜ້າວຽກແລ້ວ 75% ຂອງແຜນວຽກ. 

 ດ າເນີນການທົດລອງສ້າງຕົວແບບ ສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທາງທ າມະຊາດ ໃນ 2 ເຂດຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
ນ ັ້າແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ ັ້າເທີນ. 

 ການສ າຫ ວດ, ເກັບກ າຂ ັ້ມູນ  ແລະ ສ້າງແຜນທີໍ່ ທ ລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1/200.000 ຂອງເຂດທົໍ່ວປະເທດ ແມ່ນ
ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້ 66,42% ຂອງເນືັ້ອທີໍ່ທົໍ່ວປະເທດ, ໃນນັັ້ນ ຢູ່ເຂດເໜືອວຽງຈັນ-ໃຕ້ຫ ວງພະບາງ (ເນືັ້ອທີໍ່ປະມານ 

15.870 ກມ2) ປະຕິບັດໄດ້  80%  ແລະ  ຢູ່ເຂດໄຊຍະບູລີ-ຫ ວງພະບາງ (ເນືັ້ອທີໍ່ປະມານ  16.309 ກມ2)  ປະຕິບັດໄດ້  90%. 

 ດ າເນີນການສ້າງບັນດານິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍ ໂດຍພືັ້ນຖານຈ ານວນໜຶໍ່ງ ເຊັໍ່ນ: ບົດແນະນ າວ່າດ້ວຍການປະເມີນສິໍ່ງ 
ແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, ລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍອາກອນສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄຸນນະ 
ພາບສິໍ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ບົດແນະນ າກ່ຽວກັບການສົໍ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິໍ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ (ຂຽວສະອາດ
ງາມຕາ). 

  ສ າເລັດການສ້າງຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສິໍ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ  ISO 17025 ຈ ານວນ 1 ແຫ່ງ 
ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສິໍ່ງແວດລ້ອມ ປະຈ າພາກ ຈ ານວນ 3 ແຫ່ງ (ແຂວງ
ຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ) 

 ສ້າງຕົວແບບຈ າລອງດ້ານຊັບພະຍາກອນນ ັ້າຢູ່ ອ່າງຮັບນ ັ້າເຊບັັ້ງຫຽງ, ນ ັ້າຊອງ; ດ າເນີນການຂືັ້ນບັນຊີຊັບພະຍາ 
ກອນນ ັ້າໜ້າດິນຢູ່ 3 ແຂວງ (ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ); ຂຶັ້ນບັນຊີນ ັ້າໃຕ້ດິນ ຢູ່ແຂວງວຽງ
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ຈັນ ແລະ ຂຶັ້ນບັນຊີດິນບ ລິເວນນ ັ້າໃນ 2 ແຂວງ (ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ ໄດ້ດ າເນີນການປະເມີນ 

ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານສະພາບລວມນ ັ້າໃຕ້ດິນແຫ່ງຊາດ ຢູ່ 4 ເມືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນຄື: ໂພນໂຮງ, ແກ້ວອຸດົມ, 

ວຽງຄ າ ແລະ ທຸລະຄົມ. 
 ກ ານົດຈຸດຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ເພີໍ່ມຕືໍ່ມອີກ 14 ຈຸດ ໃນສົກປີ 2015-16 ລວມທັງໝົດ 158 ຈຸດ ໃນ
ຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ; ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບນ ັ້າ ຕາມສາຍນ ັ້າຫ ັກ ແລະ ເຂດອ່າງ
ບຸລິມະສິດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິເຊັໍ່ນ:  ອ່າງຮັບນ ັ້າອູ, ເຊບັງຫຽງ, ເຊບັງໄຟ, ເຊໂດນ, ເຊກອງ, ນ ັ້າງຽບ, ນ ັ້າຊອງ. 

 ສ າເລັດການລົງເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ມົນລະພິດສິໍ່ງເສດເຫ ືອອັນຕະລາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ 
ຢູ່ 5 ແຂວງ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ບ ໍ່ແກ້ວ, ຫ ວງນ ັ້າທາ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ; ດ າເນີນການລົງເກັບກ າ ຂ ັ້
ມູນ ກ່ຽວກັບມົນລະພິດຈາກບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ເພືໍ່ອປະເມີນສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນ ັ້າ ແລະ 
ດິນ ເພືໍ່ອແນ່ໃສ່ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. 
 

3.3.2. ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົພອ້ມທງັຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັຕາ່ງໆ 
ແລະ ການປຽ່ນ ແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

 ດ າເນີນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ 18 ສະຖານີ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 90%, 
ສະຖານີອຸທົກກະສາດ 8 ສະຖານີ ປະຕິບັດໄດ້ 70%; ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພ ແລະ ສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ດ້ານ
ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ສ າເລັດການສ້າງສູນເຕືອນໄພແຫ່ງຊາດ. 

 ສ າເລັດການສ້າງແຜນທີໍ່ ອ່າງຮັບນ ັ້າ 62 ອ່າງທົໍ່ວປະເທດ; ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງຂອງ 5 ອ່າງຮັບນ ັ້າບູລິມະສິດ: ອ່າງ
ຮັບນ ັ້າ ນ ັ້າງືໍ່ມ, ນ ັ້າເທີນ-ກະດິງ ແລະ ນ ັ້າເຊໂດນ ສ າເລັດ 100%; ອ່າງຮັບນ ັ້າ ເຊບັັ້ງໄຟ ປະຕິບັດໄດ້ 89% ແລະ 

ເຊບັັ້ງຫຽງ ປະຕິບັດໄດ້ 74%. 

 ເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ສັງລວມຂ ັ້ມູນ ເຂດດິນບ ລິເວນນ ັ້າ (ໜອງ, ບຶງ, ດິນທາມ) ໄດ້ 145 ຈຸດ ຂອງ 33 ເມືອງ ໃນ 7

ແຂວງ; ເຂດຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງໄດ້ 32 ຈຸດ ຂອງ 32 ເມືອງ ໃນ 3 ແຂວງ: ຄ າມ່ວນ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ຫ ວງ
ພະບາງ; ເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພນ ັ້າຖ້ວມ ໄດ້ 20 ຈຸດ ຂອງ 17 ເມືອງ ໃນ 4 ແຂວງ: ໄຊສົມບູນ, ຄ າມ່ວນ, ເຊ
ກອງ ແລະ ອັດຕະປື ເພືໍ່ອໃຊ້ເປັນຂ ັ້ມູນໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ. 

 ສ າເລັດການສ້າງແຜນກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ແລະ ແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຂັັ້ນແຂວງ ໄດ້ 6 

ແຂວງ; ພັດທະນາເຄືໍ່ອງມືປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການຟືັ້ນຟູ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫ ັງໄພພິບັດ ສ າລັບ 15 

ຂະແໜງການ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວິທີການນ າໃຊ້ແບບຟອມດັໍ່ງກ່າວ. 
 ສ າເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງສູນບັນຊາການ ແລະ ປະຕິບັດງານສຸກເສີນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ; ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ 
ປັບປຸງຄະນະກ າມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຂັັ້ນແຂວງ ສ າເລັດ 18 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ຂັັ້ນ
ເມືອງ ແລະ ສ າເລັດ 54 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 8 ແຂວງ ທີໍ່ຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ແລະ ສ້າງຕັັ້ງຂະແໜງຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ 5 ແຂວງ: ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ, ບ ລິຄ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ຫ ວງພະບາງ. 

 ສ າເລັດການວິເຄາະຂ ັ້ມູນ ເພືໍ່ອສ້າງແຜນທີໍ່ ເຂດຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ເຂດທີໍ່ມີຄວາມບອບບາງ ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ສ າເລັດ 100% ຂອງແຜນວຽກທັງໝົດ; ການສ້າງແຜນກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດແຫ່ງ
ຊາດ ປະຈ າປີ 2016; ຮ່າງແຜນການຮັບມືກັບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການ ການປະຕິບັດງານ ພ້ອມທັງສຶກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງສູນປະຕິບັດງານສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ; ສ້າງຮ່າງຄູ່ມື ການຝຶກອົບຮົມ ສ າລັບການ
ສ້າງແຜນກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ; ສ້າງຮ່າງຄູ່ມືວິທີການແລກປ່ຽນຂ ັ້
ມູນຂ່າວສານໄພພິບັດ ແລະ ຄູ່ມືວິທີການປະເມີນຄວາມບອບບາງຕ ໍ່ໄພພິບັດ; ສ້າງບົດເເນະນ າການປັບຕົວເຂົັ້າກັບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍອີງໃສ່ລະບົບນິເວດ. 

 ລິເລີໍ່ມການເຊືໍ່ອມສານວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພາຍໃຕ້ກອບການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ (ວຽກງານຂົວທາງ ແລະ 
ໂຍທາທິການທາງນ ັ້າ) 



31 

 

 ສ າເລັດການຮ່າງແຜນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ຄາດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (INDC) ແລະ ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2016 
ແລະ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕ ໍ່ສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Paris Agreement on 

Climate Change); ດ າເນີນການສ າຫລວດ ແລະ ກ ານົດມາດຕະການ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ ພິດ
ເຮືອນແກ້ວ ຈາກ 5 ຂະແໜງການສ າຄັນ: ກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ, ອຸດສາຫະກ າປຸງ
ແຕ່ງ, ພະລັງງານ ແລະ ສິໍ່ງເສດເຫ ືອ; ສ າເລັດການຮັບຮອງເອົາການອອກແບບໂຄງການ ພັດທະນາສະອາດຕາມກົນ
ໄກການພັດທະນາສະອາດ CDM ຢູ່ຂົງເຂດພະລັງງານ 4 ໂຄງການ; ດ າເນີນການສຶກສາເພືໍ່ອປະເມີນການຫຼຸດຜ່ອນ
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວທີໍ່ເໝາະສົມ ໃນຂະແໜງຂົນສົໍ່ງ NAMA. 
 

3.3.3. ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບ ໍ່ມສີະຖຽນລະພາບຂອງຜນົຜະລດິກະສກິ າທີໍ່ເກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ 
(ຮບັປະກນັໄດທ້າງດາ້ນຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາຜນົຜະລດິກະສກິ າ) 

 ລິເລີໍ່ມໂຄງການສ້າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ ຄືບໜ້າ 10%; ດ າເນີນການປະເມີນສະພາບໄພພິບັດ ເພືໍ່ອເປັນພືັ້ນຖານ 
ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ລະບົບຂ ັ້ມູນຂ່າວສານໄພພິບັດ ປະຕິບັດໄດ້ 50%; ສ າເລັດຄູ່ມືການຈັດຕັັ້ງ 
ປະຕິບັດທຶນພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ທົດລອງຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວແບບ ການປັບຕົວເຂົ ັ້າກັບການ
ປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງກະສິກ າ, ຊັບພະຍາກອນນ ັ້າ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ; ທົດລອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ຕົວແບບການກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕ ໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າ ອາກາດ 12 ໂຄງການ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ. 

 ການປ້ອງກັນ ແລະ ກ າຈັດການລະບາດຕັກແຕນ: ໃນປີຜ່ານມາຜົນຜະລິດກະສິກ າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການ
ລະບາດຂອງຕັກແຕນ ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ຈາກຜົນການສ າຫ ວດ ພົບເຫັນ ຈຸດວາງໄຂ່ ຈ ານວນ 705 ຈຸດ, 

ກວມເອົາ 320 ບ້ານ ຢູ່ໃນ 23 ເມືອງ ຂອງ 5 ແຂວງ: ຫ ວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ຜົັ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອຸດົມໄຊ; 

ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າການລະບາດຂອງຕັກແຕນເພີໍ່ມຂຶັ້ນ (ສະຖິຕິ ປີ 2015 ຈຸດວາງໄຂ່ 450 ຈຸດ, ກວມເອົາ 
188 ບ້ານ ໃນ 14 ເມືອງ ຂອງ 3 ແຂວງ: ຫ ວງພະບາງ, ຫົວພັນ ແລະ ຜົັ້ງສາລີ) ເພືໍ່ອວາງມາດຕະການໃນການປ້ອງ
ກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຈ າກັດການລະບາດຂອງຕັກແຕນ ໄດ້ສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນແຕ່ລະຂັັ້ນ 

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່ແລະ ປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນ ເຝົັ້າລະວັງການເຄືໍ່ອນຍ້າຍ ແລະ ຕິດຕາມການວາງໄຂ່ ແລະ ສ້າງແຜນ
ຄວບຄຸມ.  

 ວຽກງານຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ: ໄດ້ລົງຕິດຕາມເພືໍ່ອເກັບກ າສະພາບ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຢູ່ 3 ແຂວງ: ຜົັ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ 
ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ກວມເນືັ້ອທີໍ່ການຜະລິດ 70 ເຮັກຕາ ເຊິໍ່ງໃນລະດູຝົນທີໍ່ຜ່ານມາ ມີຝົນຕົກໜັກຕິດຕ ໍ່ກັນ
ຫລາຍວັນ ຈົນເກີດມີນ ັ້າຖ້ວມຂັງ ແລະ ນ ັ້າປ່າໄຫ ຊຸ ຢູ່ໃນຫ າຍແຂວງ ເຊິໍ່ງພາໃຫ້ລະບົບຊົນລະປະທານ ຖືກເປ່ເພ 

ແລະ ເນືັ້ອທີໍ່ທ າການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ເສຍຫາຍ ຢູ່ 14 ແຂວງ ກວມເນືັ້ອທີໍ່ 14.200 ເຮັກຕາ; ນອກນັັ້ນ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຊ່ວງວັນທີ 23-30/01/2016 ອຸນຫະພູມ ຫລຸດລົງ ຢ່າງກະທັນຫັນ ເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງ 
ແລະ ປາ ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍ 9 ແຂວງ, ມີສັດຕາຍທັງໝົດ ຄື: ງົວ 2.735 ໂຕ, ຄວາຍ 

1.150 ໂຕ, ໝູ 1.193 ໂຕ ແລະ ສັດປະເພດອືໍ່ນໆ ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍ 38 ຕືັ້ກີບ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຍັງມີພືັ້ນ
ທີໍ່ທ າການຜະລິດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເນືັ້ອທີໍ່ນາແຊງ ແລະ ພືດ ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນ 8 ແຂວງ 
ເນືັ້ອທີໍ່ 865 ເຮັກຕາ ແລະ ເນືັ້ອທີໍ່ເສຍຫາຍ 713 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.200 ໂຕນ ຄິດເປັນມູນຄ່າເສຍຫາຍ 8,5 ຕືັ້
ກີບ ຊຶໍ່ງສາມາດປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍລວມ ໃນປ ີ2016 ທັງໝົດ 46,5 ຕືັ້ກີບ. 

 
3.4. ບນັດາວຽກຈດຸສມຸປິໍ່ນອອ້ມທີໍ່ພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການມດີັໍ່ງນີັ້: 
3.4.1. ສົໍ່ງເສີມຄວາມຮູພູ້ມປນັຍາໃສກ່ານຄົັ້ນຄວ້າ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊວ້ທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 

ການສືໍ່ສານ 
 ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າສ າເລັດຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍໄດ້ 25 ສະບັບ, ສ າ

ເລັດການສ້າງສວນອະນຸລັກຊະນິດພັນຕົັ້ນຈ າປາ, ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຊອບແວຣ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການ
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ສ້າງໂປ ແກ ມຮັບໃຊ້ການນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ. ວຽກບ ລິການມາດຕະຖານວັດແທກ ແລະ ວັດແທກ ແມ່ນໄດ້
ກວດທຽບລົດບັນທຸກນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ໄດ້ 644 ຄັນ (ລົດໃໝ່ 157 ຄັນ ແລະ ຕ ໍ່ອາຍຸ 487 ຄັນ), ສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງກວດ
ສອບຄຸນນະພາບນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟປະຈ າດ່ານໄດ້ 20 ດ່ານ ແລະ ເປີດໃຊ້ບ ລິການແລ້ວ 9 ດ່ານເຊັໍ່ນ: ຂົວມິດຕະພາບ 
ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1 ແລະ ຢູ່ດ່ານປາກຊັນ-ບຶງການ, ຫ້ວຍຊາຍ-ຊຽງຂອງ... ກວດກາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້ານ າເຂົັ້າກົງເຕີັ້ 
ໄຟຟ້າ ໄດ້ຈ ານວນ 391.684 ໜ່ວຍ. ວຽກບ ລິການດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາແມ່ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ ການ
ຈົດທະບຽນແບບອຸດສະຫະກ າ ຈ ານວນ 66 ສະບັບ, ອອກໃບຢັັ້ງຢືນຂ ັ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວກັບລິຂະສິດ 
ຈ ານວນ 129 ສະບັບ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ຍັງໄດ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນເຄືໍ່ອງໝາຍການຄ້າ ຈ ານວນ 3,319 

ໃບ. ໄດ້ລົງກວດສອບລະບົບໂປ ແກ ມບັນຊີ (ເບສິກສເອເອສ 400) ຂອງບ ລິສັດໂຄຄາໂຄລາ ແລະ ກວດກາມາດຕະ 
ຖານຂອງລະບົບປ່ອງບ ລິການໄປສະນີແບບອັດຕະໂນມັດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ, ພ້ອມທັງ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ 
ທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງລະບົບດັໍ່ງກ່າວ. ຕິດຕາມການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິ 
ທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງຫ້ອງທົດລອງຄົັ້ນຄວ້າພະລັງງານ 
ແສງຕາເວັນ ແລະ ເຊວເຊືັ້ອໄຟ (ປະມານ 3 ຕືັ້ກີບ) ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

 ໄດສ້້າງລະບົບເຊືໍ່ອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ເພືໍ່ອເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເພືໍ່ອ
ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮອງຮັບການຫັນປ່ຽນຈາກລະບົບ IPv4 ເປັນ IPv6 ເຊິໍ່ງປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດ ຮອງຮັບ
ການສົໍ່ງຂ ັ້ຄວາມສັັ້ນ ຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ 100%, ສາມາດຮອງຮັບການສົໍ່ງສັນຍານໂທລະສັບພາຍໃນ 
(ເອັນວີເອັກ-NVX) ຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດໄດ້ 70%; ດ າເນີນການຕິດຕັັ້ງລະບົບສູນໂທລະສັບພາຍໃນ 
(ເອັນວີເອັກ-NVX) ໃໝ່ປ່ຽນແທນລະບົບເກົໍ່າ, ສາມາດຮອງຮັບການສົໍ່ງສັນຍານລະບົບໂທລະສັບຕ່າງປະເທດ 
(ໄອວີຈີ-IVG) ຂາເຂົັ້າຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດໄດ້ 100% (ແຕ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍານໂທລະສັບຕ່າງ 
ປະເທດຂາອອກ), ໄດ້ດ າເນີນການຂະຫຍາຍ ລະບົບສູນກາງອິນເຕີເນັດຕ່າງປະເທດ (ໄອໄອຈ-ີIIG) ເພືໍ່ອຮອງຮັບ
ຈຸດເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ (ພີໂອພີ - POP) ແລະ ລວມສູນສັນຍານອິນເຕີເນັດຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ.  

 ສ າເລັດການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນອາຊະຍາກ າທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ເພືໍ່ອເປັນບ່ອນອີງ 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສ າເລັດການສ້າງສູນສະກັດກັັ້ນ ແລະ ແກ້
ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ເຊິໍ່ງເປັນຈຸດປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີ 
ເນັດ; ສ າເລັດການຕິດຕັັ້ງລະບົບເຊີເວີ ແລະ ເຄືໍ່ອງອຸປະກອນໄອທີຮັບໃຊ້ການເຊືໍ່ອມໂຍງຖານຂ ັ້ມູນເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ; ແລະ ສ າເລັດການສ້າງລະບົບແຈ້ງເຕືອນເຫດສຸກເສີນທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ເຊິໍ່ງກ ານົດ 
ເອົາແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ເປັນແຂວງທົດລອງໃຊ້ໂປຣແກມຮັບໃຊ້ການລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງເຕືໍ່ອນລະດັບນ ັ້າຢູ່ສະຖານີ 
ລະດັບນ ັ້າ ເພືໍ່ອນ າມາເປັນຂ ັ້ມູນປັບປຸງໂປຣແກມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ. 

 ສ າເລັດການສ າຫ ວດກວດກາ ແລະ ວັດແທກຈຸດສຸມທີໍ່ຕັັ້ງສະຖານີກວດກາຄືັ້ນຄວາມຖີໍ່ແບບບ ໍ່ມີຄົນປະຈ າ ຢູ່ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດ້ກ ານົດເອົາສະຖານີ ຢູ່ທີສະຖາບັນໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືໍ່ສານ 
ເປັນບ່ອນກ ໍ່ສ້າງສະຖານີກວດກາຄືັ້ນຄວາມຖີໍ່; ສ າເລັດການກ ໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັັ້ງລະບົບບັນຊາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດາວທຽມ 
ຮັບ-ສົໍ່ງ ຊຶໍ່ງປະກອບດ້ວຍລະບົບບັນຊາ, ລະບົບໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ແລະ ເຄືໍ່ອຂ່າຍສືໍ່ສານ ບ ໍ່
ໃຊ້ສາຍຄວາມໄວສູງ; ສັນຍານດາວທຽມລາວແຊ໋ດ -1  ສາມາດໃຫ້ບ ລິການລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຈ່າຍ 
ສັນຍານໂທລະພາບຄວບຄຸມທຸກພືັ້ນທີໍ່ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ໃຫ້ເຊົໍ່າຊ່ອງສັນຍານແກ່ຕ່າງປະເທດ ທັງ
ລະບົບ KU band ແລະ C band ມີຊ່ອງສັນຍານທັງໝົດ 54 ຊ່ອງ, ບ ລິການໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມເພືໍ່ອ ການ
ສຶກສາ, ການແພດ, ການສືໍ່ສານສຸກເສີນ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ ໃນ 15 ປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ. 

 ໄດ້ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ມີການນ າໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີສືໍ່ສານ-ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົັ້ັ້າໃນວຽກງານການບ ລິການໄປສະນີ ໃນນັັ້ນ ສ າ
ເລັດຕິດຕັັ້ງເພີໍ່ມລະບົບປ່ອງບ ລິການໄປສະນີ ອັດຕະໂນມັດ Postal Counter Automation System ຕິດຕັັ້ງ
ເພີໍ່ມຈ ານວນ 20 ແຫ່ງ, ລວມເປັນ 62 ແຫ່ງໃນທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ແລ້ວ; ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ການ
ບ ລິການໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໄດ້ 2 ຜະລິດຕະພັນຄື: 1) ການບ ລິການຄ ັ້າປະກັນເຄືໍ່ອງຝາກ ທາງ
ໄປສະນີ ແລະ 2) ບ ລິການ Logistics, ຈັດຕັັ້ງໜ່ວຍງານການຕະຫ າດເພືໍ່ອເຂົັ້າເຖິງລູກຄ້າ, ຄົັ້ນຄ້ວາປັບປຸງ ຄ່າ
ບ ລິການຄືນໃໝ່ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ. ປະຈຸ
ບັນມີຫ້ອງການໄປສະນີ ທັງໝົດ 158 ແຫ່ງ, ຈ່າມໄປສະນີ 60 ແຫ່ງ, ສາຂາຈ າໜ່າຍສະແຕມ 64 ແຫ່ງ, ຕູ້ໄປສະນີ 
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(ນ າໃຊ້) 31.655 ຕູ້, ໄປສະນີພັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 82.329 ກິໂລ, ເມດ່ວນ (EMS) ພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ 77.889 ສະບັບ. 

 ຂະຫຍາຍເຄືໍ່ອຂ່າຍສາຍສົໍ່ງດ້ວຍລະບົບສາຍໄຍແສງໃນທົໍ່ວປະເທດ ໄດ້ 356 ກິໂລແມັດ ລວມທັງໝົດ 67.707 

ກິໂລແມັດ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 1% ກວມ 18 ແຂວງ 148 ເມືອງ; ຈ ານວນການນ າໃຊ້ໂທລະສັບຕັັ້ງໂຕະ 

1.041.881 ເລກໝາຍ ,ໂທລະສັບມືຖື 3.773.143 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບຕັັ້ງໂຕະ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ລວມທັງ
ໝົດ 4.815.024 ເລກໝາຍ ຄິດເປັນ 74 ເລກໝາຍຕ ໍ່ປະຊາກອນ 100 ຄົນ (74/100); ມີຜູ້ລົງທະບຽນນ າໃຊ້ອິນ
ເຕີເນັດເພີໍ່ມໃໝ່ 7.307 ບັນຊີ, ລວມທັງໝົດ 2.650.000 ບັນຊ,ີ ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 0,27%; ສະຖານີ
ຮັບສົໍ່ງສັນຍານໂທລະສັບມືຖືທັງໝົດ 6.776 ສະຖານີ, ສັນຍານໂທລະສັບມືຖືສາມາດ ຄວບຄຸມໄດ້ 18 ແຂວງ, 
148 ເມືອງ ແລະ 7.766 ບ້ານ ກວມ 91% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດ (8.507 ບ້ານ); ສັນຍານໂທລະສັບມືຖືລະບົບ 

3G ຄວບຄຸມໄດ ້ 18  ແຂວງ,  148 ເມືອງ ແລະ 6.776 ບ້ານ. ສ່ວນການບ ລິການອິນເຕີເນັດ ເທິງມືຖື ຫ ື ລະບົບ 

3G ຂັັ້ນບ້ານ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍໂດຍສະເພາະບ້ານທີໍ່ນອນໃນເຂດເທດສະບານ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ, ສ່ວນ
ບ້ານທີໍ່ບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ລະບົບ 3G ແມ່ນສາມາດນ າໃຊ້ລະບົບ 2G ໄດ້ໝົດທຸກບ້ານ, ຄາດວ່າໃນທ້າຍປີ ໜົດທຸກບ້ານ
ຈະສາມາດນ າໃຊ້ລະບົບ 3G ໄດ.້ 

 

3.4.2. ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານແມຍ່ງິ  ,ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 
 

 ໄດຈ້ັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂ ັ້ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງບັນກະຊວງຕ່າງໆ, ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ເຊັໍ່ນ: ຝຶກອົບ 
ຮົມທັກສະໃນການປາຖະກະຖາ ແລະ ການນ າສະເໜີບົດ, ການຍົກສູງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວ, ເຝິກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ (ປຸງແຕ່ງອາຫານ-ການໂຮງແຮມ, ຕັດຍິບ, ເສີມສວຍ) ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ, ຝຶກອົບຮົມການອອກ 
ແບບການຕະຫລາດ ແລະ ອືໍ່ນໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແກ້ໄຂຄ າສະເໜີ, 
ຄ າຮ້ອງທຸກຂອງຜູມ້າຂ  ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄ າປຶກສາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຈ ານວນ 480 ຄົນ. ສະຫຼຸບລວມ
ແລ້ວສາມາດໃຫ້ການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ ທັງໝົດ 1.061 ຄັັ້ງ ມ ີ 449 ເລືໍ່ອງ. 

 ໄດຈ້ັດຕັັ້ງສ້າງຂະບວນການລະນຶກວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ ປະຈ າປີ 2016, 
ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ຈັດປາຖະກາຖາ, ຕິດປ້າຍຄ າຂວັນໂຄສະນາຕາມເສັັ້ນທາງຕ່າງໆ, ຂະບວນການ
ຢ່າງເພືໍ່ອສຸຂະພາບ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 1.000 ກວ່າຄົນ, ຈັດສ າມະນາໃນຫົວຂ ັ້ການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ເພືໍ່ອ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 95 ທ່ານ ແລະ ການທັບມ້າງຄວາມມິດງຽບ, ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 400 ທ່ານ. 

 ໄດ້ເພີໍ່ມທະວີໂຄສະນາຊຸກຍູ້ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ຈ ານວນສະມາຊິກສະພາເພດຍິງ ບັນລຸຕາມຄາດຫມາຍທີໍ່ວາງໄວ້. ພາຍ 
ຫ ັງການເລືອກຕັັ້ງຈາກສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 149 ທ່ານ ຍິງ 41 ທ່ານ ເທົໍ່າກັບ 27,52%, ສະພາປະຊາ 
ຊົນແຂວງທັງໝົດ 360 ທ່ານ ຍິງ 115 ທ່ານ ເທົໍ່າກັບ 31,94% ໃນນັັ້ນ: ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນແມ່ຍິງ, 
ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ 1 ທ່ານ,  ປະທານກ າມະທິການ ແລະ ເລຂາທິການ ທັງໝົດ 9 ທ່ານ ຍິງ 3 ທ່ານ ເທົໍ່າ
ກັບ 33,4%, ຮອງກ າມະທິການ ທັງໝົດ 17 ທ່ານ ຍິງ 5 ທ່ານ ເທົໍ່າກັບ 29,41%. ນອກນັັ້ນ ຈ ານວນແມ່ຍິງ
ໃນຕ າແໜ່ງນ າພາໃນຂົງເຂດວຽກງານ ການຕ່າງປະເທດໄດ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຄື: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍິງ 2 ທ່ານ, ອັກອັກ
ຄະລັດຖະທູດທີໍ່ປຶກສາຍິງ 1 ທ່ານ, ກົງສູນໃຫຍ່ 2 ທ່ານ, ທີໍ່ປຶກສາ 3 ທ່ານ, ເລຂາເອກຍິງ 5 ທ່ານ, ເລຂາໂທ 11 
ທ່ານ ແລະ ເລຂາຕີ 9 ທ່ານ. 

 ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນິນງານກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ (2014-2020) ຊຶໍ່ງ
ມີຫ າຍພາກສ່ວນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງກິດຈະກ າໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກ ຕິດພັນກັບ ວຽກ
ງານດັໍ່ງກ່າວເປັນຕົັ້ນ: ສ າເລັດການສ້າງປືັ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ, ຄ່ ຸມືການ
ເຂົັ້າເຖິງຂະບວນການຍຸດຕິທ າຂອງແມ່ຍິງ, ຄ່ ູມືກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້
ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ປືັ້ມຄູມ່ໃືນເອກະສານການ
ສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ໃນການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປັດສະຈາກການໄຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ (2016-2020) ເພືໍ່ອເປັນຂ ັ້ມູນໃຫ້ ຄພທສ ໃນການປັບປຸງດ າລັດ 309 ໄລຍະ 2016-

2020 ເພືໍ່ອນ າໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິໍ່ນ. ນອກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດໃຫ້
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ແມ່ຍິງບັນດາເຜົໍ່າ ໃນເຂດຊົນນະບົດເຂົັ້າເຖີງແຫລ່ງທ າມາຫາກິນ ໂດຍຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ: ການປູກຜັກ ອິນຊີ, 
ລ້ຽງສັດ, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຕັດຍິບ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຜ້ ູທຸກຍາກ. 

  ໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ສາ້ງຂະບວນການຫ າຍຮູບແບບ ເພືໍ່ອແນໃສຍ່ົກລະດັບຄວາມຮ້ ູຄວາມສາມາດໃນການກ າແໜ້ນແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ລະບຽບກົດຫມາຍ, ມູນເຊືັ້ອ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ປາຖະກະຖາເລົໍ່າມູນເຊືັ້ອ, 
ງານພົບປະຊາວຫນ່ ຸມເຍົາວະຊົນພາຍໃຕ້ຫົວຂ ັ້ຕ່າງໆ, ໂຮມຊຸມນຸມໃນວັນສ າຄັນທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ກິດຈະກ າ
ເດີນຕາມຮອຍທ່ານໄກສອນພົມວິຫານ ເນືໍ່ອງໃນໂອກາດວັນເກີດ ທ່ານໄກສອນພົມວິຫານ ຄົບຮອບ 95 ປີ, ຂະ 
ບວນຄາລາວານຊາວໜຸ່ມຫວນຄືນຖິໍ່ນກ າເນີດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອືໍ່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຂອງຊາວໜຸ່ມໄດ້
ມີຄວາມຟົດຟືັ້ນ ແນໃສ່ສະກັດກັັ້ນບັນຫາປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕ່າງໆ ພາຍໃນໝູ່ຊາວໜຸ່ມຢູໃ່ນແຕ່ລະຂັັ້ນ. ໄດ້ລົງເຄືໍ່ອນ
ໄຫວຊຸກຍ້ ູຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົໍ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ VII ພ້ອມທັງຊຸກຍ້ ູມອບອຸປະ 
ກອນ ແລະ ເຄືໍ່ອງຮັບໃຊ້ຈ ານວນໜຶໍ່ງ ໃຫ້ແກເ່ມືອງທີໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຜູ້ທຸກຍາກທີໍ່ດ້ອຍໂອກາດ ຈ ານວນ 58 ຄົນ ເຊັໍ່ນ: ຊ່າງແປງລົດ, ຊ່າງເຕັກນິກອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາວຽກງານຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຜ່ານສືໍ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ລາຍການວິທະຍຸ
ກະຈາຍສຽງຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝ່ໜັງສືພິມໜຸ່ມລາວ, ວາລະສານນັກຮຽນບິນ ແລະ ວາລະສານຊາໂດ. 

 
3.4.3. ເພີໍ່ມທະວປີະສດິທພິາບຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລຫິານລດັ 
 ສ າເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາປັບປຸງ-ຊັບຊ້ອນບາງວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ກະທັດຮັດຂຶັ້ນກວ່າເກົໍ່າ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໄດ້ເອົາຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັັ້ນສູນກາງໄປຂຶັ້ນກັບກະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ເອົາອົງການກາແດງລາວ ແລະ ອົງການເກບັກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດໄປຂຶັ້ນກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຊັບຊ້ອນກອງເລຂາຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພືໍ່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ 
ເສດຖະກິດສະເພາະ ມາຂຶັ້ນກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ນອກນັັ້ນ, ກ ໄດ້ສ າເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາປັບປຸງ
ການສ້າງຕັັ້ງສູນສະກັດກັັ້ນ, ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພີວເຕີ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງສູນອິນເຕີເນັດ
ແຫ່ງຊາດຄືນໃໝ່, ຄົັ້ນຄວ້າການສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີໍ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ ແລະ ການສືໍ່ສານ. ສ າເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າຈ ານວນໜຶໍ່ງ ເຊັໍ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ດ າລັດວ່າການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄືໍ່ອນໄຫວສາສະໜາ ຢູ່ ສປປ ລາວ; ຄ າສັໍ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັັ້ງ
ເທດສະບານນະຄອນ, ວຽກງານການປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນ ແມ່ນສ າເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການສະເໜີສ້າງຕັັ້ງ  
ເມືອງວັງ ຢູແ່ຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິໍ່ງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາຂອງລັດຖະບານ; ໄດ້ລິເລີໍ່ມປັບປຸງກົດໝາຍ
ທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປີ 2009; ປັບປຸງນິຕິກ າກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ແບບຟອມຕ່າງໆ. 
ມາຮອດປະຈຸບັນຈ ານວນສະມາຄົມ ມີ 147 ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ມີ 10 ມູນນິທິ. ສ າລັບວຽກງານຊົນເຜົໍ່າ 
ແມ່ນໄດລ້ົງເກັບກ າຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາຊົນເຜົໍ່າໃນທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຸມທາບທາມຄ າຄິດຄ າເຫັນ
ກ່ຽວກັບການສ້າງນິຕິກ າ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົໍ່າຢູ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ຢູ່
ເມືອງຈ ານວນໜຶໍ່ງ, ໄດ້ສ າເລັດການປັບປຸງດ າລັັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄືໍ່ອນໄຫວສາສະໜາ ຢູ່ 
ສ ປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ. ສ າເລັດການກວດຜ່ານເອກະສານກ່ຽວກັບການບັນຈຸລັດຖະກອນ, ການເລືໍ່ອນຊັັ້ນ-
ຂັັ້ນ, ການກວດຜ່ານຈ ານວນພນົ, ການດັດແກ້ຂ ັ້ມູນລັດຖະກອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍບ ານານ ແລະ ອຸດໝູນ
ໃນຮູບການຕ່າງໆ. ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ສະເໜີຂັັ້ນເທິງຍ້ອງຍ ຜົນງານບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງ ຕາມຂະບວນການ
ຕ່າງໆຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ເຊິໍ່ງປະກອບດ້ວຍຫ ຽນໄຊແຮງງານ, 
ຫ ຽນໄຊພັດທະນາ, ຫ ຽນໄຊມິດຕະພາບ, ຫ ຽນກາມິດຕະພາບ, ຫ ຽນກາພັດທະນາ, ຫ ຽນກາແຮງງານ, ໃບຍ້ອງຍ 
ລັດຖະບານ ລວມການສະເໜີຍ້ອງຍ ພາຍໃນ ທັງໝົດມີ 13.635  ທ່ານ ແລະ 3.042 ກົມກອງ; ຍ້ອງຍ ສາກົນ 
ລວມມີ 9.759  ທ່ານ ແລະ 147 ກົມກອງ .  ນອກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາອອກລັດຖະດ າລັດຮັບຮອງນາມມະຍົດວິລະ
ຊົນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈ ານວນ 03 ທ່ານ ແລະ ໄດ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນນາມມະຍົດນັກຮົບແຂ່ງຂັນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ 28 ທ່ານ, 
ຍິງ 03 ທ່ານ. ໄດ້ສ າເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາສ້າງຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ າລັດວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງ
ການ ແລະ ລະບຽບກຽ່ວກັບການຮ່າງເອກະສານທາງລັດຖະການ; ຄົັ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເອ 
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ກະສານ ສ າເລັດຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ສ າເລັດການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງຂ ັ້ມູນ-ຂ່າວສານພູມສາດ ແລະ ແຜນທີໍ່ໃຫ້
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ. ສ າເລັດການລົງກວດກາ ແລະ ສ້າງຈຸດເຄົັ້າຕາໜ່າງລະດັບສູງແຫ່ງຊາດຂັັ້ນ II  ແຕ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ ຫາເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ... ສ າເລັດການວັດ ແທກຈຸດເຄົັ້າພິກັດໃຫ້ແກ່ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພນ ັ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ພ້ອມນັັ້ນ ກ ສ າເລັດການວັດແທກຈຸດເຄົັ້າພິກັດ ແລະ ມູມທິດເໜືອຮັບ
ໃຊ້ການສ້າງແຜນທີໍ່ມາດຕາສ່ວນ 1/50.000 ເຂດພາກກາງ, ພາກເໜືອ ແລະ ສ າເລັດການບິນຖ່າຍພາບທາງອາກາດ
ພືັ້ນທີໍ່ພາກເໜືອ ເນືັ້ອທີໍ່ປະມານ 70.000 ກິໂລຕາແມັດ. ສ າເລັດການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງສະຖານີອ້າງອິງການ
ວັດແທກແຫ່ງທ າອິດໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ກັບ ສປ ຈີນ. 
 

IV. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄາ້ງ ແລະ ສາເຫດທີໍ່ເຮດັໃຫມ້ຈີດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄາ້ງ 
4.1. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄາ້ງ 

ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສ າເລັດທີໍ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນພວກເຮົາຍັງມີຂ ັ້ຄົງຄ້າງຈ ານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ຄວນເອົາໃຈ ໃສຄື່: 

 ເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
1) ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ: ຂະແໜງການທີໍ່ເປັນຖານການຜະລິດຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຍັງຈ າກັດ ແລະ 
ບ ໍ່ຫ າກຫ າຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອາໃສແຕ່ລະຂະແໜງການທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເປັນຫ ັກ ເຮັດໃຫ້ພືັ້ນຖານ
ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດບ ໍ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບສາກົນ ແລະ ໄພພິ 
ບັດທາງທ າມະຊາດ ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ການຜະລິດຍັງແມ່ນກະສິກ າທີໍ່ເປັນວັດຖຸດິບ. 

2) ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າແມ່ນສົໍ່ງຜົນໃຫ້ສະພາບຂອງອັດຕາເງິນເຟີັ້ມີການເໜັງຕີງ ເນືໍ່ອງຈາກພືັ້ນຖານການ
ຜະລິດຂອງປະເທດແມ່ນບ ໍ່ມີຫ າຍ, ສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ສະພາບຂອງລາຄາ ແລະ ຕົັ້ນທຶນ
ໃນການຜະລິດອາໃສຕ່າງປະເທດ, ຖ້າສະພາບການເໜັງຕີງລາຄາຂອງຕ່າງປະເທດສູງຂຶັ້ນ ຫ ື ຕ ໍ່າລົງ ກ ລ້ວນແຕ່ສົໍ່ງ
ຜົນຕ ໍ່ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຕົັ້ນທຶນຂອງການຜະລິດ. 

3) ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະຫງົບ ແຕ່ເຫັນວ່າການນ າໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງມີຫ າຍ 
ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາແມ່ນຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອາດຈະສົໍ່ງຜົນຕ ໍ່ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະ 
ເທດ. ພ້ອມທັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງດຸນການຊ າລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ດຸນການຄ້າທີໍ່ຍັງຂາດດຸນຢູ່. 

4) ງົບປະມານແຫ່ງລັດຍັງຂາດສະພາບຄ່ອງ ເຫັນໄດ້ຈາກການເກັບລາຍຮັບຍັງບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມງວດ ແລະ ການຂະຫຍາຍ
ຖານລາຍຮັບຍັງບ ໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ຄຽງຄູ່ກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັດກຸມດ້ານລາຍຈ່າຍຍັງປະຕິບັດບ ໍ່ໄດ້ດີ, ລະເມີດ
ວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ຍັງມີສະພາບຢູ່ ສົໍ່ງຜົນໃຫ້ໜີັ້ສິນສາທາລະນະຍັງມີຫ າຍ ແລະ ສູງ. 

5) ການດຸ່ນດ່ຽງແຫ ໍ່ງທຶນໃນການພັດທະນາຍັງບ ໍ່ທັນເຮັດໄດ້ຢ່າງສົມດຸນ ເຫັນໄດ້ຈາກການລົງທຶນໃນພາກລັດຍັງກວມ
ອັດຕາສ່ວນທີໍ່ຕ ໍ່າ ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ. ສະນັັ້ນ ທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອາໃສການລົງທຶນຂອງ
ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີໍ່ກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງກະຈຸກ
ໂຕແຕ່ໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີໍ່ລັດຖະບານຖືຮຸ້ນພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ. ດັໍ່ງນັັ້ນ ການມີນະໂຍບາຍທີໍ່
ຊັດເຈນ ແລະ ສຸມໃສ່ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດປຸງແຕ່ງຈະສ້າງຖານລາຍຮັບໃຫ້ງົບປະມານຂອງລັດຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ 
ເສດຖະກິດກ ຈະມີພືັ້ນຖານການເຕີບໂຕທີໍ່ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົໍ່າ. 

6) ສະພາບຂອງແຮງງານລາວຍັງເປັນຂ ັ້ຄົງຄ້າງທີໍ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
ການເຄືໍ່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກພາກກະສກິ າໄປສູ່ພາກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ບ ລິການ ຕ້ອງໄດຮ້ັບການເອົາໃຈໃສ່ຫ າຍ
ຂຶັ້ນ ເພາະຂະແໜງການທີໍ່ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຫ າຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ບ ລິການ ແຕ່ປະຊາຊົນ
ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກ າ. 

 ສະພາບການຜະລິດ 
1) ຕົວແບບການຜະລິດສິນຄ້າຢູ່ທ້ອງຖິໍ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນພົັ້ົັ້ນເດັໍ່ນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ, ການຜະລິດກະສິກ າ
ເປັນສິນຄ້າຢູ່ບາງທ້ອງຖິໍ່ນ ພົບບັນຫາທາງດ້ານລາຄາຕົກຕ ໍ່າ ແລະ ບ ໍ່ມີຕະຫ າດຮອງຮັບ ເຊິໍ່ງບ ໍ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ 
ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນທ າການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີໍ່ມໃຫ້ສິນຄ້າຍັງມີລັກສະນະຈ າກັດ. ອົງການ
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ມະຫາພາກກ ໍ່ບ ໍ່ທັນໄດ້ຊຸກຍູ້ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ແຂງແຮງ ເປັນຕົັ້ນ: ການຊອກຕະຫ າດ, ການຄ ັ້າປະກັນລາຄາ, ການ
ເຂົັ້າເຖິງແຫ ໍ່ງທຶນ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍເອືັ້ອອ ານວຍ, ການລົງຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

2) ການລະດົມທຶນໃສ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະການຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ຍັງບ ໍ່ທົໍ່ວເຖິງ, ການປ່ອຍ
ສິນເຊືໍ່ອຂອງທະນາຄານສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບ ໍ່ທັນສຸມໃສ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີໍ່ເປັນຖານສ່ວນ
ໃຫຍ່ຂອງການຜະລິດໃນປະເທດ ແລະ ຕາໜ່າງການບ ລິການຍັງບ ໍ່ທັນທົໍ່ວເຖິງໃນທົໍ່ວປະເທດ.  

3) ການລົງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຍັງບ ໍ່ທັນທົໍ່ວເຖິງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກ
ລັດຍັງຈ າກັດສ່ວນໃຫຍ່ຍັງແມ່ນປະຊາຊົນ, ເຈົັ້າຂອງທຸລະກິດເປັນເຈົັ້າການເອງ. 

 ການບ ລິການດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ນິຕິກ າ 
1) ການພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກຍັງບ ໍ່ຫັນປ່ຽນ, ສະຖານທີໍ່ໂຮງຮຽນຫ າຍແຫ່ງຍັງບ ໍ່ທັນ
ເປັນບ່ອນດຶງດູດ,ໂຮງຮຽນຫ າຍໆແຫ່ງຍັງຂາດຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ປຶັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນສືໍ່ການ
ຮຽນການສອນຍັງມີຈ າກັດ ແລະ ຄຸນນະພາບການສິດສອນຍັງບ ໍ່ສູງ, ສະພາບການຂາດຄູສອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງ
ໄກສອກຫ ີກ; ເຂດຊົນນະບົດຫ າຍບ່ອນຍັງບ ໍ່ມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫ ື ຫ້ອງກຽມປະຖົມ. 

2) ການໃຫ້ການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກເຂດຊົນນະບົດຍັງຈ າກັດ, ຍັງຂາດຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ແລະ 
ແພດໝ , ຕາໜ່າງການປະກັນສຸຂະພາບຍັງຈ າກັດ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການຮັກສາສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງ
ໝ ຕ່າງໆ ຍັງຈ າກັດ. 

3) ການປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆ ຍັງອ່ອນແອ, ບ ໍ່ທັນສາມາດປະຕິບັດຢ່າງເຄັໍ່ງຄັດ, ອົງການມະຫາ
ພາກຍັງບ ໍ່ທັນເປັນເຈົັ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີໍ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງຕົນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ພາໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

 

4.2. ສາເຫດພາໃຫ້ມຈີດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄາ້ງ 
1) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດເປັນເຈົັ້າການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ບາງທ້ອງ
ຖິໍ່ນບ ໍ່ທັນສູງ, ບ ໍ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົັ້າໃນການຮັບຜິດຊອບ. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍ
ກັນ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັທ້ອງຖິໍ່ນບ ໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະ ບ ໍ່ແທດເຖິງຕົວຈິງເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ. 

2) ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ວິໄນແຜນການ-ການເງິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຈ ານວນໜຶໍ່ງຍັງບ ໍ່ທັນສູງເທົໍ່າທີໍ່
ຄວນ. 

3) ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສິນຄ້າທີໍ່ມີຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ຊີວິດການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊົນ ຍັງບ ໍ່ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຄັໍ່ງຄັດ, ການກວດກາຫົວໜ່ວຍ
ທີໍ່ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມງວດ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າເພີໍ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶັ້ນ 

ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ນຕົວເມືອງໃຫຍ.່ ນອກນີັ້ ພືັ້ນຖານການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງສິນຄ້າພາຍໃນລາວທີໍ່ຈະສາມາດທົດ
ແທນການນ າເຂົັ້າຍັງມີໜ້ອຍ, ຍ້ອນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າພາຍໃນຍັງບ ໍ່ທັນສູງ ແລະ ລາຄາກ ສູງກວ່າ 
ເມືໍ່ອທຽບກັບສິນຄ້ານ າເຂົັ້າ. 

4) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິໍ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນພົັ້ົັ້ນເດັໍ່ນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ, ການຜະລິດກະສິກ າຢູ່
ບາງທ້ອງຖິໍ່ນຍັງພົບບັນຫາຕະຫ າດຮອງຮັບ ແລະ ລາຄາກ ໄດ້ຮັບການຄ ັ້າປະກັນເປັນເຫດໃຫ້ບ ໍ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ
ກະຕຸ້ນໃຫ້ຄອບຄົວປະຊາຊົນທ າການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ສົໍ່ງຜົນໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດເໜັງຕີງຕາມ
ຄວາມນິຍົມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ແລ່ນນ າຕະຫ າດເປັນສ່ວນໃຫຍ.່ 

5) ການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແຮງງານລາວ ເພືໍ່ອຍົກສູງສີມືແຮງງານຍັງຈ າກັດ, ການເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ການສະ   
ໜອງຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານໃຫ້ກັບຜູ້ຕ້ອງການອອກແຮງງານມີຈ າກັດ ແລະ ບ ໍ່ມີ
ນະໂຍບາຍທີໍ່ຊັດເຈນ. 

6) ຖານລາຍຮັບຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຖານຕົັ້ນຕ ຍັງບ ໍ່ໝັັ້ນຄົງ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ທີໍ່ທ າການຜະລິດສິນຄ້າ-ບ ລິການ ພາຍໃນຍັງມີໜ້ອຍ, ຫົວໜ່ວຍທີໍ່ເປັນລັດວິສາຫະກິດມີການຂາດທຶນ ບ ໍ່ສາມາດ
ປະກອບພັນທະໃຫ້ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດໄດ້. ນອກນີັ້ ນະໂຍບາຍຍົກເວັນອາກອນຍັງມີຫ າຍ ພາໃຫ້ເກັບລາຍຮັບບ ໄດ້
ຕາມແຜນ. 
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4.3.  ສະຫຼຸບຕລີາຄາລວມ  
ໂດຍລວມແລ້ວ ເຫັນວ່າ ສະພາບດ້ານການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດ້ານສັງຄົມ ແມ່ນສືບຕ ໍ່ມີ

ຄວາມສະຫງົບ ໂດຍພືັ້ນຖານ, ສິດອ ານາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ເຊິໍ່ງໄດ້ເປັນ
ພືັ້ນຖານໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ, ການບ ລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ດຶງດູດການຮ່ວມມືກັບສາກນົ 
ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂຶັ້ນເປັນຢ່າງດີ, ລາຍໄດ້ຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນເພີໍ່ມຂຶັ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ; ໂຄງປະກອບເສດຖະ
ກິິດ ໄດ້ເລີໍ່ມຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິດພັດທະນາການຜະລິດກະສກິ າເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບ ລິ 
ການ; ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃນຂະແໜງທີໍ່ເຮົາມີທ່າແຮງໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ, ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນຂົງເຂດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫ າຍເຂືໍ່ອນແມ່ນໄດ້ສ າເລັດການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດ າເນີນການຜະລິດ ເຊັໍ່ນ: ໂຮງໄຟຟ້າຄວາມ
ຮ້ອນຖ່ານຫີນຫົງສາ (1.878 MW), ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້ານ ັ້າງຽບ 2 (180 MW), ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້ານ ັ້າຄານ 2 (130 MW), ເຂືໍ່ອນ
ໄຟຟ້າຫ້ວຍລ າພັນໃຫຍ່ (88 MW), ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້ານ ັ້າອູ 2,5,6 (540 MW) ແລະ ເຂືໍ່ອນຂະໜາດກາງຈ ານວນໜຶໍ່ງ. 

ການພັດທະນາດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນການປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານ
ການພັດທະນາ (MDGs), ອັດຕາການຕາຍ, ໂພຊະນາການ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າ ແລະ ອັດຕາ
ການເຂົັ້າຮຽນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶັ້ນ,  ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ກ ໍ່ມີອັດຕາສ່ວນຫຼຸດລົງ; ດັດຊະນີຊັບສິນຂອງ
ມະນຸດ (HAI) ຊຶໍ່ງແມ່ນ ໜຶໍ່ງໃນເງືໍ່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົັ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ສາມາດບັນລໄຸດ້ 60,8 ໃນ
ປີ 2015 ຫ  ືປະມານ 92% ຂອງມາດຕະຖານຂອງດັດຊະນີໃນການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
(ໃນລະດັບ 66). 

ແຕ່ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ເຖິງວ່າສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີຜ່ານມາຈະສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ຖ້າເບິໍ່ງ
ຕາມແຜນການສົກປີແລ້ວ ແມນ່ບ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄາດຫມາຍທີໍ່ວາງໄວ້ ຊຶໍ່ງໄດ້ພຽງ 7% (ຄາດຫມາຍແມ່ນ 7,5%); 
ໂຄງການພັດທະນາ, ທຸລະກິດເກີດຂຶັ້ນຫ າຍແຕ່ທັກສະ ແລະ ສີມືແຮງງານລາວ ບ ໍ່ທັນພຽງພ  ແລະ ບ ໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມ
ໂຄງສ້າງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ຜູ້ປະກອບການບາງພາກສ່ວນ ຍັງນ າໃຊ້ແຮງງານນ າເຂົັ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່; ການ 
ນ າໃຊ້ເຕກັນິກ-ວິຊາການທີໍ່ທັນສະໄໝ, ແນວພັນເຂົັ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າຍັງບ ໍ່ສູງ, ມີປະສິດທິພາບຕ ໍ່າ ສົໍ່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະ 
ລິດບ ໍ່ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດຫມາຍ. ບັນຫາທີໍ່ເປັນອຸປະສັກ, ກົນໄກມີລັກສະນະຫລົມ, ຂາດລະບຽບວິໄນ ແລະ ມີຫ າຍຂອດ
ຫ າຍຂັັ້ນ ເພືໍ່ອເອືັ້ອອ ານວຍໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົນໄກການສົໍ່ງເສີມການ
ລົງທຶນໃນຮູບແບບປະຕູດຽວກ ໍ່ຍັງມີໜ້ອຍ. 

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະ ສົກປີ 2015-2016 ທີໍ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າມີທັງປັດໃຈ
ທາງບວກຫ າຍດ້ານທີໍ່ຊ່ວຍຍູ້ໜູນໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດມີທ່າກ້າວໃນການຂະຫຍາຍໂຕໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີໍ່ວ່າງໄວ້. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີບາງປັດໃຈທາງລົບຈ ານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ຍັງທ່ວງດຶງ ເຮັດໃຫ້ບາງໂຕເລກບ ໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນທີໍ່ວາງໄວ້.  
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