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I. ທບົທວນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ  ປ ີ 2017 

 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທ ື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໄດ້ມີມະຕິ ເລກທີ 016/ສພຊ, ລົງວັນທີ 

24 ພະຈິກ 2016 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2017 ແລະ 
ລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 445/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016 ເພ ື່ອປະຕິບັດແຜນດັື່ງກ່າວ. ຄາດ   
ໝາຍສໍາຄັນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2017 ມີຄ : ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີື່ມຂຶັ້ນໃນລະດັບ 7% ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມຕາມລາຄາໃນປີ ໃຫ້ໄດ້ 129.683 ຕ ັ້ກີບ, ລາຍໄດ້
ສະເລັື່ຍຕໍື່ຫົວຄົນ 2.341 ໂດລາສະຫະລັດ (ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕໍື່ຫົວຄົນ ປະມານ 1.850 ໂດລາສະ 
ຫະລັດ), ໃນນັັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກໍາ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 3,1%, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 8,9%, ຂະແໜງການບໍລິການ  
ເພີື່ມຂຶັ້ນ 7,8% ແລະ ພາສ-ີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນໍາເຂົັ້າ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 5,0%; ມີຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລວມທັງໝົດ 36.366 ຕ ັ້ກີບ,  ເທົື່າກັບ 28% ຂອງ GDP, ໃນນັັ້ນ: ການລົງທຶນ
ຂອງລັດ (ງົບປະມານພາຍໃນ) 5.463 ຕ ັ້ກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ ປະມານ 8.629 ຕ ັ້ກີບ, 
ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  14.474 ຕ ັ້ກີບ, ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ 7.800 ຕ ັ້
ກີບ; ສູຊ້ົນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານລວມ ໃຫ້ໄດ້ 23.941 ຕ ັ້ກີບ, ລາຍຈ່າຍບໍື່ໃຫ້ເກີນ 32.402 ຕ ັ້ກີບ, ການຂາດດຸນ 
ລວມ ບໍື່ໃຫ້ເກີນ 8.461 ຕ ັ້ກີບ ເທົື່າກັບ 6,52% ຂອງ GDP; ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ, 
ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃຫ້ຢູໃ່ນລະດັບບໍື່ເກີນ 5%; ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ (M2) ເພີື່ມຂຶັ້ນໃນລະດັບບໍື່ເກີນ 20%; ຮັບ 
ປະກັນຄັງສໍາຮອງທີື່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກຸ້ມການນໍາເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າ 5 ເດ ອນຂຶັ້ນໄປ; ສ ບຕໍື່ປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫ າດທີື່ມກີານຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນມຄີວາມສະຫງົບປົກ 
ກະຕ,ິ ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫ   ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສເ່ງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫ ັກ; ເຮັດໃຫ້ຍອດສິນເຊ ື່ອຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດເພີື່ມຂຶັ້ນບໍື່ຫຼຸດ 54% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີັ້ບໍື່ເກີດດອກ
ອອກຜົນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍື່ເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊ ື່ອທັງໝົດ; ສູຊ້ົນຜະລິດເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ 4,35 ລ້ານໂຕນ; ຜະລິດອຸດ
ສາຫະ ກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ  ບັນລຸ 6.927 ຕ ັ້ກີບ; ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ 
ບໍລ ິການ) ບັນລຸ 49.420,75 ຕ ັ້ກີບ, ຜະລິດແຮທ່າດໃຫ້ໄດ້ 15.000 ຕ ັ້ກີບ,ຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 30.000 ລ້ານກິໂລວດັ
ໂມງ; ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ ້ 5,4 ລ້ານເທ ື່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 875 ລ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດ; ສູຊ້ົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 5.580 ຄອບຄົວ, ເຮັດ   ບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ລຸດລົງ 178 ບ້ານ; 

ອັດຕາ   ລອດເຫ  ອຂອງນັກຮຽນ ປໍ1-ປໍ5 ໃຫ້ເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 79,6% ເປັນ 82%, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຈາກ 82,2% ເປັນ 85% ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 47,8% ເປັນ 
51%; ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 43 ຄົນ ຕໍື່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນ
ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີື່ມີນໍັ້າໜັກຕໍື່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫ  ອ 22%, ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີື່ເຕ້ຍ (ຂາດ
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ສານອາຫານຊໍາເຮ ັ້ອ) ໃຫ້ຍັງເຫ  ອ 34%; ດຸ່ນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີື່ມີວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ໃຫ້ຫຼຸດ
ລົງຈາກ 64,8% ເປັນ 64,5%, ອຸດສາຫະ  າ-ກໍື່ສ້າງ ເພີື່ມຂຶັ້ນຈາກ 11,6% ເປັນ 11,8% ແລະ ຂົງເຂດບໍລິການ ຈາກ 
23,6% ເປັນ 23,7%; ສູ້ຊົນສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ໄດ້ 157.563 ຄົນ.  

  
II. ສະພາບການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ     ປ ີ2017 

1. ສະພາບການລວມ 
1.1. ສະພາບສາກນົ 
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1.2. ສະພາບພາຍໃນ.  
  ສໍາລັບປະເທດເຮົາຍັງສ ບຕໍື່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍທາງສັງຄົມ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າມີຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຕໍື່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນໍາພາຂອງພັກ, ຕັັ້ງໜ້າປະ 
ກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສ ບຕໍື່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ ເຖິງ
ວ່າດ້ານງົບປະມານຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກໍຕາມ ແຕ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະບານເອງກໍໄດ້ອອກນະໂຍບາຍທີື່ສໍາຄັນ
ຫ າຍອັນ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຕໍື່ກັບການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່ ເປັນຕົັ້ນ: ໄດ້ສ ບຕໍື່ເຂັັ້ມງວດການຈັດຕັັ້ງປະຕິ 
ບັດຄໍາສັື່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13/5/2016 ວ່າດ້ວຍການເພີື່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົັ້ນໄມ,້ ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້, ສ ບຕໍື່ການບໍື່ໃຫ້ຍົກເວັັ້ນພາສີນໍັ້າມັນ ແລະ ຈໍາ
ກັດຈໍານວນບໍລິສັດນໍາເຂົັ້ານໍັ້າມັນ ເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົັ້ານໍັ້າມັນໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ບໍື່ຊະຊາຍ, ອອກດໍາລັດເລກທີ 
203/ລບ, ລົງວັນທີ 4/7/2017 ວ່າດ້ວຍການກໍານົດຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ປັບປຸງກົດໝາຍ
ສົື່ງເສີມການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17/11/2016 ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາອ ື່ນໆ (ລວມເຖິງຈັດຕັັ້ງ
ຄະນະ ຄລທ ຜ່ານປະຕູດຽວ) ເຊິື່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າ ແລະ ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ດີຂຶັ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງສະພາບການພັດທະນາຂອງ
ປະເທດ ກໍຍັງພົບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພທໍາມະຊາດ, ມີການລະບາດຂອງສັດຕູພ ດ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ຮັບ
ຜົນເສຍຫາຍທີື່ອາດຈະກະທົບຕໍື່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະສັັ້ນເຖິງໄລຍະກາງ. 
  

2. ໝາກຜນົຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ໝດົປ ີ2017 
2.1. ເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 

2.1.1. ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ   
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ໝົດປີ 2017 ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 6,9% (ແຜນການສະພາແຫ່ງ

ຊາດຮັບຮອງແມ່ນ 7%) ຄິດໄລ່ເປັນມູນຄ່າໃນປີ 140.749 ຕ ັ້ກີບ, GDP ສະເລັື່ຍຕໍື່ຫົວຄົນຈະບັນລຸ 2.468 ໂດລາ
ສະຫະລັດ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.247 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈໍານວນພົນລະເມ ອງລວມ 6.916.402 ຄົນ), ໃນນັັ້ນ: 

 

 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ     ເພີື່ມຂຶັ້ນ 2,9%  ກວມເອົາ 16,2%, (ແຜນການວາງ
ໄວ້ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 3,1% ກວມ 18,8%) ຂອງ GDP.  

 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 11,6% ກວມເອົາ 30,9% (ແຜນການວາງ
ໄວ້ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 8,9% ກວມ 37,2%) ຂອງ GDP. 
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 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບໍລິການ     ເພີື່ມຂຶັ້ນ 4,5% ກວມເອົາ 41,5%, (ແຜນການວາງ
ໄວ້ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 7,8% ກວມ 34,7%) ຂອງ GDP. 

 ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນໍາເຂົັ້າ     ເພີື່ມຂຶັ້ນ 7% ກວມເອົາ 11,4%, (ແຜນການ 5,0%  
ກວມ 9,3%) ຂອງ GDP. 
 

ຂະແໜງການທີື່ປະກອບສ່ວນຕົັ້ນຕໍຕໍື່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ໃນປີ   2017  ເຫັນວ່າຍັງແມ່ນຂະ   ແໜງ           
ເພີື່ມຂຶັ້ນ 11,6%                       ແ                                        ແ   ການ             
        ພະລັງງານໄຟຟ້າ   ຫຍາຍຕົວ 32,4%,                   ຄ               2,8% ໃນນັັ້ນ ແມ່ນມາ
ຈາກ 2 ເຂ ື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຄ : ເຂ ື່ອນ ນໍັ້າເທີນ 2 ແລະ ໂຮງງານພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາລິກໄນ ທີື່ຜະລິດໄດ້ລ ື່ນແຜນ 
12% ແລະ 3,8% ຕາມລໍາດັບ ແລະ ຍັງມີອີກ 12 ເຂ ື່ອນຂະໜາດນ້ອຍທີື່ໄດ້ເລີື່ມການຜະລິດໃນປີ 2017,        
      ,   ແ     ແ      ຄ                                                       ແ       2017 

ແ      ຄ      -0,4%;          ແ     ແ  ການກໍື່ສ້າງ ຂະຫຍາຍຕົວ 18%                1,1% ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການກໍື່ສ້າງເສັັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີື່ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍື່ສ້າງຢູ່  າຍຈຸດ, ການຜະລິດຊີມັງພາຍໃນກໍື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ ເຊິື່ງສ່ວນ
ໜຶື່ງກໍເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການກໍື່ສ້າງເສັັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.  

  ແ                         ແ   ແ                                                          
           ແ                            -1,2      2016      -4,81%      2017            ແ    
                                               70%    ແ       1  ເຖິງວ່າຈະມີການເພີື່ມຂຶັ້ນຂອງການ
ຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແ   ການເງິນ ແ      ປະກັນໄພ              7,2% ແ   9,6%           
ແ                                       ແ   1%               ສາມາດດຶງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບໍ
ລິການໄດ້.  

ສ່ວນຂະແໜງກະສິກໍາ ເຫັນວ່າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 2,9% (ແຜນຮັບຮອງ 3,1%) ເຫດຜົນຍ້ອນການຜະລິດເຂົັ້າ
ໂດຍລວມ ສາມາດຜະລິດໄດ້ພຽງ 95% ຂອງແຜນການ ເປັນຕົັ້ນ ເຂົັ້າໄຮ່ ທີື່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 79% ຂອງແຜນການ 
ແລະ ເຂົັ້ານາແຊງປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 95% ແລະ ເຂົັ້ານາປີກໍື່ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 96% ຂອງແຜນການທີື່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ຂະແໜ
ງການປ່າໄມ້ກໍື່ມີການຜະລິດທີື່ຫລຸດລົງ ເນ ື່ອງຈາກ ຍັງສ ບຕໍື່ປະຕິບັດຄໍາສັື່ງເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຈໍານວນໂຄ
ຕ້າຕັດທີື່ເຄັື່ງຄັດ ແຕ່ການກ້າເບ້ຍໄມ້, ການຟ ັ້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກປ່າແມ່ນຫລຸດລົງຫລາຍ ເຫັນວ່າໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ 
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນຫລຸດລົງ ເຖິງ 11,3%. 

ໂດຍລວມແລ້ວເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາໃນປີ 2017 ຍັງຖ ວ່າຂະຫຍາຍຕົວ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃນຈັງຫວະທີື່ຊ້າລົງ
ແຕ່ກໍື່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບໃກ້ຄຽງກບັບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ2 ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການທີື່ຮັບຮອງເຫັນວ່າສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ພຽງ 98,5% ຂອງແຜນການ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວດັື່ງກ່າວ ຍັງບໍື່ແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວທີື່ລົງເຖິງ
ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ເຫັນໄດ້ຈາກຂະແໜງການທີື່ຂັບເຄ ື່ອນການເຕີບໂຕຍັງມາຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີື່ບໍື່ໃຊ້ແຮງງານ
  າຍ ເປັນຂະແໜງການເຂັັ້ມທຶນ, ສ່ວນໃນພາກກໍື່ສ້າງກໍື່ຍັງນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສ່ວນຂະແ ງ 
ການປຸງແຕ່ງທີື່ຖ ເປັນອຸດສະຫະກໍາທີື່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແຕ່ມີການປະກອບສ່ວນຕໍື່ການເຕີບໂຕພຽງ 0,4% ແລະ 
ຂະແໜງການກະສິກໍາ ທີື່ມີແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ການປະກອບສ່ວນມີພຽງ 0,5% ທີື່ບໍື່ມີການເໜັງຕີງ  າຍ ທຽບໃສ່ປີ 
2016 ສໍາລັບຂະແໜງການບໍລິການທີື່ກວມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ  າຍ      41% ແຕ່ການປະກອບສ່ວນໃນການ
ເຕີບໂຕມີພຽງ 1,8% ແລະ ໃນນີັ້ ປະກອບສ່ວນ  າຍແມ່ນຈາກການຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງພາຫະນະ 
ກວມ 1% ຊ ື່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເພ ື່ອມາຂາຍຕໍື່ ບໍື່ໄດ້ມີການສ້າງຖານການຜະລິດພາຍ
ໃນປະເທດ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກຖານການຜະລິດແທ້ຈງິແມ່ນບໍື່ມີ, ສ່ວນການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ທີື່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ພັດປະກອບສ່ວນ  ດລົງເຖິງ -0,1% ຈາກປີຜ່ານມາ ປະກອບສ່ວນ -0,04%. ຈາກຈຸດ

                                                 
1ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕາມການວາງແຜນໄວ້ປີ 2017 ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຄາດວ່າຈະໄດ້ 5,4 ລ້ານເທ ື່ອຄົນ, ແ                     3,8 
         ຄ  . 
2 ຕາມການພະຍາກອນຂອງອົງການກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ເສດຖະກິດໃນປີ 2017:  ເສດຖະກິດຂອງຈີນ ຂະຫຍາຍຕົວ 6,8%, ສ 
ຫວຽດນາມ 6,3% , ກໍາປູເຈ້ຍ 6,9% , ມຽນມ້າ 7,2%,  ແລະ ໄທ 3,7% , ຈາກ World Economic Outlook, January 2018  
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ນີັ້ ສັງເກດເຫັນວ່າ ການຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທີື່ແທ້ຈິງບໍື່ແມ່ນມາຈາກຖານການຜະລິດຂອງປະເທດ, ການສ້າງວຽກ
ເຮັດງານໃຫ້ປະຊາຊົນຍັງໜ້ອຍ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນມາຈາກການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດທີື່ນໍາເອົາທຶນເຂົັ້າມາ 
ແຕ່ການໄຫລເຂົັ້າຂອງເງິນຕົວຈິງພັດບໍື່ໄດ້ເຂົັ້າໃນລະບົບທະນາຄານເທົື່າທີື່ຄວນ. 

 

2.1.2. ລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີັ້ 
ສະເລ່ຍໃນປີ 2017 ແມ່ນ 0,83%, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງ                0,77% (ປີ 2016 ສະເລ່ຍ 

1,6%)                                                 4,23%      -0,1% ຊຶື່ງເປັນຜົນມາຈາກການ
ຄຸ້ມຄອງລາຄາໜວດສິນຄ້າດັື່ງກ່າວຂອງລັດຖະບານ, ນອກຈາກນັັ້ນ                      2,59%      0,96% 

ແ                ,      ,          ແ                       1,42      0,6. ແຕ່ຖ້າເບິື່ງອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃນ
ໄລຍະ 3 ເດ ອນທ້າຍປີ 2017 ທຽບໃສ່ເດ ອນຕໍື່ເດ ອນເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນໝວດຄົ ມະນາຄົມ 
ແລະ ຂົນສົື່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ຄາດວ່າອັດຕາເງິນເຟີັ້ຍັງຕ້ອງມີການລະມັດລະວັງ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນໄລຍະກາງປີຫາ
ທ້າຍປີ 2018 ເນ ື່ອງຈາກ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂ ັ້ນຄ່າແຮງງານຂັັ້ນຕໍື່າທີື່ປະເທດໄທ ຈາກ 300 ບາດຕໍື່ມ ັ້ 
ມາເປັນສະເລ່ຍ 316 ບາດຕໍື່ມ ັ້ (ໂດຍແຕ່ລະແຂວງຢູ່ໃນລະດັບ 308 ບາດຕໍື່ມ ັ້ ຫາ 330 ບາດຕໍື່ມ ັ້)3  ທີື່ອາດກະທົບໃສ່
ຕົັ້ນທຶນການຜະລິດຂອງໄທໃນໄລຍະກາງຫາຍາວ. 

 

2.1.3. ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບລະບບົເງນິຕາແຫງ່ຊາດ 
2.1.3.1. ອດັຕາແລກປຽ່ນ 
     ແ      ມີການເໜັງຕີງເລັກໜ້ອຍ, ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ 2,03% ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ແລະ ອ່ອນຄ່າ 5,68% 

ທຽບໃສ່ເງິນບາດ.               /               ຄ       ຄ       ຄ   ແ                 ແ       
       ແ             ຄ                         , ແ  ເງິນກີບ/ບາດ          ຄ   ແ            
        ແ  ແ               ຄ                          ຄ                                  
    ຄ           ສ້າງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະອັດຕາເງິນເຟີັ້ ແ   ຄ                     ໃນ
ໄລຍະປີ 2018 ເນ ື່ອງຈາກວ່າການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນບາດ. 

 

2.1.3.2. ປະລມິານເງນິ (M2) ແລະ ຄງັສ   ຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 
 ປະລິມານເງິນ M2 ເພີື່ມຂຶັ້ນ 12,23% ເຊິື່ງອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕດັື່ງກ່າວມີຄວາມສອດ ຄ່ອງ ແລະ ຮັກສາຢູ່
ໃນລະດັບທີື່ຄວບຄຸມໄດ້. 

 ຄັງສໍາຮອງຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍຈາກລະດັບກຸ້ມການນໍາເຂົັ້າຫຼຸດຈາກລະດັບ 5,3 ເດ ອນ ໃນທ້າຍປີ 2016 ມາເປັນ 
4,39 ເດ ອນ ໃນທ້າຍປີ 2017 ບໍື່ໄດ້ຕາມແຜນກໍານົດໄວ້. 

 

2.1.3.3. ການລະດມົ        ແລະ ສນິເຊ ື່ອ 
 ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເພີື່ມທະວີການລະດມົເງິນຝາກດ້ວຍການພັດທະນາກົນໄກການຕະຫ າດ ເປັນຕົັ້ນ: 
ອອກແບບຜະລດິຕະພນັເງິນຝາກທີື່ມີຫ າຍຮູບແບບ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລກິານຂອງທະນາຄານທຸລະ
ກິດໃຫ້ກວາ້ງຂວາງ, ປັບປຸງກນົໄກການບໍລິການໃຫ້ສະດວກກວ່າເກົື່າ ແລະ ຫັນສູ່ຄວາມເປັນທັນສະໄໝເທ ື່ອລະ
ກ້າວ. ມາຮອດທ້າຍເດ ອນ 12/2017 ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ    ໃນລະດັບ 73.393,19 ຕ ັ້ກີບ ເທົື່າກັບ 
56,77% ຂອງ GDP (ແຜນທ້າຍປີ 2017 ແມ່ນ 57% ຂອງ GDP). 

              12/2017 ຍອດການປ່ອຍສິນເຊ ື່ອຂອງລະບບົທະນາຄານ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 7.165,37  ຕ ັ້ກີບ ຈາກລະດບັ 
66.227,82 ຕ ັ້ກີບ ເປັນ 73.393,19 ຕ ັ້ກີບ.     
 

                                                 
3 ອີງຕາມຂໍັ້ມູນຈາກບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2017 ແລະ ທ່າອ່ຽງ 2018 ຈາກ  ະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າ
ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 
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2.1.3.4. ອດັຕາດອກເບຍ້ 
  ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ສໍາລັບເງິນຝາກປະຈໍາ ທີື່ເປັນ
ເງິນກີບຫຼຸດລົງຈາກ 5,92% ໃນ      12/2015 ມາເປັນ 5,46% ໃນ      12/2017, ສ່ວນອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້
ໄລຍະສັັ້ນ ກໍຫຼຸດລົງຈາກ 9,75% ໃນ      12/2015 ມາເປັນ 9,24% ໃນ      12/2017.  

 

2.1.4.  ການປະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານແຫງ່ລດັ 
      ປີ 2017 ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ ປະມານ 22.676 ຕ ັ້ີກີບ          94,72%    ແ       , ໃນນີັ້: ລາຍ
ຮັບພາຍໃນ 20.653 ຕ ັ້ກີບ          96,23%    ແ       ; ລາຍຈ່າຍ: ປະຕິບັດໄດ ້30.732 ຕ ັ້ກີບ          
94,8%    ແ       ; ຂາດດຸນງົບປະມານ 8.056 ຕ ັ້ກີບ,          5,7%     GDP (ແຜນການ 6,52%). 

 

2.1.5. ການປະຕບິດັມນູຄາ່ການນາໍເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ  
ມູນຄ່າການສົື່ງອອກ ບັນລຸໄດ້ 4.879,8 ລ້ານໂດລາ, ເກີນແຜນສະພາຮັບຮອງ 9,4% (ແຜນການ 4.459 ຕ ັ້ກີບ); 

ມູນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ ບັນລຸໄດ້ປະມານ 4.796,5 ລ້ານໂດລາ     ແ   7% (ແຜນ    4.482 ຕ ັ້ກີບ); ການຄ້າ ເກີນ
ດຸນ ປະມານ 83,3 ລ້ານໂດລາ (ແຜນວາງຂາດດຸນ 23 ຕ ັ້ກບີ), ສາເຫດມາຈາກການສົື່ງອອກເພີື່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະ
ການວາງນະໂຍບາຍການຮ່ວມມ ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົັ້ນ ແຜນການຮ່ວມມ ການຄ້າລະຫວ່າງແຂວງຕໍື່ແຂວງກັບ
ບັນດາປະເທດທີື່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ ໂດຍຜ່ານເວທີປຶກສາຫາລ  ແລະ ພົບປະໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ໄດ້ມີໂອກາດ
ພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຮ່ວມມ ການຄ້າຈົນກ້າວໄປເຖິງການເຊັນສັນຍາຊ ັ້-ຂາຍສິນຄ້າຮ່ວມກັນ, ເຮັດໃຫ້ການ
ສົື່ງອອກບາງລາຍການສິນຄ້າເພີື່ມຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ: ໄຟຟ້າ; ຄໍາປະສົມ; ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ (ເຊັື່ນ: ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ນໍັ້າຕານ 
ແລະ ໂຄງຮ່າງກ້ອງບັນທຶກພາບ); ສິນຄ້າກະສິກໍາຈໍານວນໜຶື່ງ (ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າ, ກາເຟ, ມັນຕົັ້ນ, ຢາງພາລາ, ສາລີ). 
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງມີການສົື່ງອອກການຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກໍາຈາກທັນຍາພ ດ, ໝາກໄມ້ ແລະ ໝາກໄມ້ເປ ອກແຂງທີື່
ບໍລິໂພກໄດ້ຕ ື່ມອີກ. 
  

2.1.6. ສະພາບການລງົທນຶ. 
 ການປະຕິບັດການລົງທຶນລວມທົື່ວສັງຄົມ ມີມູນຄ່າ 29.564,16 ຕ ັ້ກີບ (ມູນຄ່າທຶນຕົວຈິງທີື່ມາລົງທຶນ)4          

81,29%    ແ      (ແຜນສະພາຮັບຮອງ 36.366 ຕ ັ້ກບີ), ກວມເອົາ 21% ຂອງ GDP ໃນນັັ້ນ: 
1) ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ: ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ ້       5.189,79       , ເທົື່າກັບ 95% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນ

ສະພາຮັບຮອງ 5.463 ຕ ັ້ກີບ);      :                        3.191,10 ຕ ັ້ກີບ          96,7%    ແ      
(3.300       ) ແ                       1.998,69                 92,4%    ແ      (2.163       ). 

 

2) ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເພ ື່ອການພັດທະນາ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ ແລະ ກູ້ຢ ມ ປະຕິບັດໄດ້ 266 ໂຄງການ, 
ມູນຄ່າ 979,41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ   ເທົື່າກັບ 8.176 ຕ ັ້ກີບ ເທົື່າກັບ 94,7% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 8.629 ຕ ັ້ກບີ); 
ໃນນີັ້:  

 ໂຄງການຊ່ວຍເຫ  ອ  າ ຈໍານວນ 201 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 273,46 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 
 ໂຄງການກູ້ຢ ມ ຈໍານວນ 65 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 705,94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
 

3) ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ອະນຸມັດທັງໝົດ 5.912 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 6.804 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ     ເທົື່າກັບ 56.804 ຕ ັ້ກີບ (ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ); ໃນນີັ້:  

 ກິດຈະການສໍາປະທານ ມ ີ17 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 372 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 
 ກິດຈະການທົື່ວໄປ ມີ 5.828 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 6.340 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 
 ເຂດເສດະກິດພິເສດ ມີ 67 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 92 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

                                                 
4 ສໍາລັບການຄິດໄລ່ການລົງທຶນທີື່ແທ້ຈິງໃນລະບົບເສດຖະກິດ ແມ່ນຈະນໍາເອົາທຶນທີື່ຜ່ານລະບົບທະນາຄານຕົວຈິງທີື່ເປັນເມັດເງິນມາຄິດໄລ່; ແຕ່ຖ້າ
ລວມທັງການນໍາເຂົັ້າທີື່ເປັນວັດຖຸອຸປະກອນທີື່ນໍາເຂົັ້າ ເຫັນວ່າເກີນແຜນ ເຖິງ 95,6%, ແຕ່ການນໍາເຂົັ້າອຸປະກອນເຫ ົື່ານັັ້ນ ເປັນພຽງຜົນກະທົບທາງ
ອ້ອມເທົື່ານັັ້ນ ແລະ ຍັງບໍື່ມີຕົວເລກທີື່ມີການໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊ ັ້ອຸປະກອນດັື່ງກ່າວ ເພ ື່ອຫັກລົບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງໃນການນໍາເຂົັ້າ. 
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ຄຽງຄູ່ກັບຕົວເລກອະນຸມັດຂ້າງເທິງ ການນໍາເຂົັ້າທຶນຕົວຈິງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ທາງກົງ ມີມູນຄ່າ 6.305 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ຫ   ເທົື່າກັບປະມານ 52.638 ຕ ັ້ກີບ ໃນນີັ້: 

 ທຶນນໍາເຂົັ້າຕົວຈິງໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ມູນຄ່າ 1.082 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ   ເທົື່າກັບ 9,033 ຕ ັ້ກີບ. 
 ທຶນນໍາເຂົັ້າເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ມູນຄ່າ 5.223 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ   ເທົື່າກັບ 

43,605 ຕ ັ້ກີບ; ຕົັ້ນຕໍແມ່ນການນໍາເຂົັ້າເພ ື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ໂຄງການອ ື່ນໆທີື່ປິື່ນອ້ອມ. 
  

4) ທຶນຈາກລະບົບສິນເຊ ື່ອທະນາຄານ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 7.165,37 ຕ ັ້ກີບ          91,9%    ແ      (ແຜນວາງໄວ້ 
7.800 ຕ ັ້ກີບ).  

 

2.1.7. ສະພາບການແກໄ້ຂໜີັ້ສນິການລງົທນຶຂອງລດັ 
1) ໃນປີ 2017 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ກວດກາໜີັ້ສິນຂອງລັດທີື່ໂຄງການສໍາເລັດແລ້ວ 100%, 

ໜີັ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດມີ ທັງໝົດ 14.008 ຕ ັ້ກີບ  
 ໃນປີ 2017 ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານຕົກລົງຊໍາລະໜີັ້ສິນທັງໝົດ 4.839 ຕ ັ້ກີບ, ໃນນີັ້:  

 ຊໍາລະທຶນບ້ວງແຜນປົກກະຕິ 889 ຕ ັ້ກີບ  
 ໄດ້ຕົກລົງຊໍາລະໜີັ້ບ້ວງພິເສດ 700 ຕ ັ້ກີບ (300 ຕ ັ້ກີບຊໍາລະໜີັ້ພັນທະບັດ ແລະ 400 ຕ ັ້ກີບຊໍາລະ
ເປັນເງິນ).  

 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດການອວ່າຍໜີັ້ 3 ແຈ ຈໍານວນ 3.250 ຕ ັ້ກີບ ຊຶື່ງປະຈຸບັນພວມດໍາເນີນການຊໍາລະຢູ່ 
ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດໃນ 6 ເດ ອນຕົັ້ນປີນີັ້. 

 ໜີັ້ສິນທັງໝົດໃນປີ 2017 ຍັງເຫ  ອມາຮອດຕົັ້ນປີ 2018 ມີ 9.169 ຕ ັ້ກີບ 
2) ແຜນການຊໍາລະໜີັ້ສິນໃນປີ 2018 

 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຮັບແຜນຊໍາລະໜີັ້ຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງສະເໜີ ມາດ້ວຍທຶນ
ປົກກະຕິຈາກງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດປີ 2018    ນວນ 529,77 ຕ ັ້ກີບ, 

 ໜີັ້ສິນທັງໝົດຍັງເຫ  ອໃນປີ 2018 ຈໍານວນ 8.639,23 ຕ ັ້ກີບ ແຕ່ຄາດວ່າຈະມີໂຄງການຈໍານວນໜຶື່ງສໍາ
ເລັດມາເພີື່ມຕ ື່ມອີກ. 

ເພ ື່ອຜ່ອນຄາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີື່ເຄັື່ງຕຶງ ເນ ື່ອງຈາກສະພາບໜີັ້ສິນພາກລັດຍັງຫ າຍ ຖ້ານັບທັງໂຄງການທີື່ບໍື່
ສໍາເລັດມາຕ ື່ມໃສ່ນັັ້ນ ເຫັນວ່າຍັງຫ າຍສິບພັນຕ ັ້ກີບ, ຈຶື່ງຢາກສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາສ ບຕໍື່ຫາແຫ ື່ງທຶນຕ ື່ມ ເພ ື່ອຊໍາລະ
ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 10%-15% ຂອງໜີັ້ທີື່ໂຄງການສໍາເລັດ 100% ແລະ ຄວນອະນຸມັດໃຫ້ສ ບຕໍື່ຊໍາລະໜີັ້ 3 ແຈທີື່ຍັງເຫ  ອ
ຕ ື່ມ ປະມານ 3.000 ຕ ັ້ກີບ. 
 

2.1.8. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັບນັດາເປົັ້າໝາຍ ຂອງການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDGs)  
ພາຍຫ ງັໄດ້ເຊ ື່ອມສານບັນດາເປົັ້ັ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍຕ່າງໆເຂົັ້ັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງ

ທີ VIII ແລະ ກອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແລ້ວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ສົມທົບກັບ ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດໃນນາມກອງເລຂາຄະນະຊີັ້ນໍາລະດັບຊາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້ັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ
ໄດ້ປະສານກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ໃນການ
ກໍານົດຕົວຊີັ້ວັດສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປະຈຸ
ບັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຊ່ຽວຊານຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຂົັ້ັ້າມາຊ່ວຍໃນການປຶກສາຫາລ          
                                                ຄ                             
                        ແ                                            2018.  

 

3. ຜນົສາໍເລດັຂອງວຽກງານຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ຜົນສໍາເລັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ    ປີ 2017 ດັື່ງນີັ້: 
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3.1. ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢາ່ງຕໍື່ເນ ື່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສາ້ງໄດຄ້ວາມສມົດນຸຂອງ
ການເຕບີໂຕໂດຍການສມຸໃສພ່ ັ້ນຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ 

 

3.1.1. ຮບັປະກນັໃຫ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດສ ບຕໍື່ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕໍື່ເນ ື່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສມົດນຸ 
1) ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ: 
 ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ແລະ ຫດັຖະກາໍ: ປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ ້8.942 ຕ ັ້ກີບ ລ ື່ນແຜນ 29% (ແຜນການ 6.927 
ຕ ັ້ກີບ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວເພີັ້ມຂຶັ້ນ 4,15%. ໃນນັັ້ນ, ໝວດປະເພດການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ຫັດຖະກໍາ ທີື່ມີມູນຄ່າການຜະລິດກວມເອົາເປີເຊັນສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນ: ອຸດສາຫະກໍາຜະລິດ ສະບຽງອາຫານ ກວມ 

33,8% ເທົື່າກັບ 3.021,61 ຕ ັ້ກີບ; ເຄ ື່ອງດ ື່ມ ກວມ 25,6% ເທົື່າກັບ 2.287,09 ຕ ັ້ກີບ; ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ 

ກວມ 2,4% ເທົື່າກັບ 212,82 ຕ ັ້ກີບ; ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ ກວມ 10,1% ເທົື່າກັບ 905,66 ຕ ັ້ກີບ; ຜະລິດຕະພັນເຄ ື່ອງ
ໜັງ, ການເອ ອບ, ການຟອກ  ກວມ 3,1% ເທົື່າກັບ 291,65 ຕ ັ້ກີບ; ການຜະລິດໂລຫະຂັັ້ນພ ັ້ນຖານ (ເຫ ັກເສັັ້ນ, 

ຫ ອມເຫ ັກ...) ກວມ 6,2% ເທົື່າກັບ 555,10 ຕ ັ້ກີບ; ການຜະລິດລົດຍົນ, ລົດພວງ, ສີັ້ນສ່ວນອາໄຫ ື່ ແລະ 

ອຸປະກອນລົດຈັກ ກວມ 4,7% ເທົື່າກັບ 416,80 ຕ ັ້ກີບ; ການເລ ື່ອຍ, ການກົບ, ຜະລິດຕະພັນແປຮູບ ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນຈາກ ໄມ້, ຫວາຍ, ເຟ ອງ ແລະ ວັດຖຸຈັກສານ (ຍົກເວັັ້ນເຄ ື່ອງເຟີນີເຈີ) 1,4% ເທົື່າກັບ 122,69 ຕ ັ້
ກີບ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 ມູນຄາ່ການຄ້າ: ລວມມູນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກ ບັນລຸໄດ ້9.676,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລ ື່ນແຜນການ 8,22% 

(ແຜນວາງໄວ ້8.941 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 14,43% ໃນນີັ້:  
ມູນຄ່າການສົື່ງອອກ: ບັນລຸໄດ ້ 4.879,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 13,4% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ

ປີຜ່ານມາ      : ການສົື່ງອອກໄຟຟາ້ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 20,9%, ຄໍາປະສົມ, ຄໍາແທ່ງ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 53%; ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ (ໂຄງຮ່າງ
ກ້ອງບັນທຶກພາບ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 8,6%, ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ 5,9%, ນໍັ້າຕານ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 115,6%) ແລະ ນອກຈາກນີັ້, ຍັງມີສິນຄ້າກະສິ
ກໍາຈໍານວນໜຶື່ງ ເຊັື່ນ: ມັນຕົັ້ນ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 69,6%, ກາເຟ (ບໍື່ທັນໄດ້ປຸງແຕ່ງ) ເພີື່ມຂຶັ້ນ 117%, ຢາງພາລາ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 115%, 
ສາລີ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 86,4% ແລະ ໃນປີນີັ້ເຫັນວ່າສິນຄ້າໃໝ່ທີື່ມີການສົື່ງ ອອກເພີື່ມຂຶັ້ນມີ ຜະລິດຕະພັນຂອງອຸດສາຫະກໍາຈາກທັນ
ຍາພ ດ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 128%, ໝາກໄມ້ ແລະ ໝາກໄມ້ເປ ອກແຂງທີື່ບໍລິໂພກໄດ້ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 99,6%, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ (ນໍັ້າ, ນໍັ້າອັດລົມ, 
ເຄ ື່ອງດ ື່ມຊູກໍາລັງ) ເພີື່ມຂຶັ້ນ 33%. ໃນນີັ້, ປະເທດສົື່ງອອກຕົັ້ນຕໍແມ່ນໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ອິນເດຍ, ຍີື່ປຸ່ນ, ເຢຍລະມັນ 
ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ໃນນີັ້, ມີບາງແຂວງທີື່ພົັ້ນເດັື່ນມີອັດຕາການສົື່ງອອກສູງ ຄ : ຈໍາປາສັກ (ກາເຟເມັດ 58%, ມັນຕົັ້ນ 
35% ແລະ ສິນຄ້າກະສິກໍາອ ື່ນໆ 7%),  ແຂວງສາລາວັນ ສົື່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ກວມເອົາ 91% ( ກາເຟ, ມັນຕົັ້ນ ແລະ 
ສາລີ) ແລະ ແຂວງອັດຕະປ  ການສົື່ງອອກກໍື່ເພີື່ມຂຶັ້ນເຊັື່ນດຽວກັນ ກວມ 59,72% ຂອງການສົື່ງອອກທັງໝົດ.  

  ມູນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ: ບັນລຸໄດ້ 4.796,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 7,6% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກ
ປີຜ່ານມາ ສາເຫດຍ້ອນການນໍາເຂົັ້ານໍັ້າມັນເຊຶັ້ອໄຟ (ນໍັ້າມັນແອັດຊັງ, ກາຊວນ ແລະ ກາດ) ເພີື່ມຂຶັ້ນ 17%; ສະເພາະນໍັ້າມັນ
ກາດ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ -7,7%, ເຫ ັກ ແລະ ອຸປະກອນທີື່ເຮັດດ້ວຍເຫ ັກ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 22,21%, ອຸປະກອນກົນຈັກ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 
12,5%; ການນໍາເຂົັ້າໄຟຟ້າ ຫຼຸດລົງ -18,8% ແລະ ນໍັ້າຕານ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 66,9%. ໝວດສິນຄ້າທີື່ນໍາເຂົັ້າຕົັ້ນຕໍຍັງແມ່ນ: ພາຫະນະ 
ແລະ ຊິັ້ນສ່ວນອາໄຫ ື່, ນໍັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, ເຄ ື່ອງໃຊໄ້ຟຟ້າ, ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກໍື່ສ້າງ (ເຫ ັກເສັັ້ນ, ເຫ ັກຮູບ
ປະພັນຕ່າງໆ, ຊີມັງ…) ປະເທດທີື່ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົັ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບັນດາປະເທດທີື່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ ເຊັື່ນ: ໄທ, ຈີນ 
ແລະ ຫວຽດນາມ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງນໍາເຂົັ້າມາຈາກ ຍີື່ປຸ່ນ, ສ ເກົາຫ ີ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະໂປ... 
 ດຸນການຄ້າ: ເກີນດຸນປະມານ 83,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສາເຫດມາຈາກການສົື່ງອອກເພີື່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະການ
ວາງນະໂຍບາຍການຮ່ວມມ ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົັ້ນ ແຜນການຮ່ວມມ ການຄ້າລະຫວ່າງແຂວງຕໍື່ແຂວງ ກັບບັນດາ
ປະເທດທີື່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ ໂດຍຜ່ານເວທີປຶກສາຫາລ  ແລະ ພົບປະໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ໄດ້ມີໂອກາດພົບປະ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການຮ່ວມມ ການຄ້າ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການເຊັນສັນຍາຊ ັ້-ຂາຍສິນຄ້າຮ່ວມກັນ, ເຮັດໃຫ້ການສົື່ງອອກ
ບາງລາຍການສິນຄ້າເພີື່ມຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ ໄຟຟ້າ; ຄໍາປະສົມ; ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ ເຊັື່ນ: ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ນໍັ້າຕານ ແລະ ໂຄງຮ່າງ
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ກ້ອງບັນທຶກພາບ; ສິນຄ້າກະສິກໍາຈໍານວນໜຶື່ງ ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າ, ກາເຟ, ມັນຕົັ້ນ, ຢາງພາ ລາ, ສາລ.ີ ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງມີການສົື່ງ
ອອກການຜະລິດ ຂອງອຸດສາຫະກໍາຈາກທັນຍາພ ດ ແລະ ໝາກໄມ້ ແລະ ໝາກໄມ້ເປ ອກແຂງທີື່ບໍລິໂພກໄດ້ຕ ື່ມອີກ. 
− ການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້: ປະຕິບັດໄດ້ 31.550 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ທຽບໃສ່ຕົວເລກປີຜ່ານມາ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 27,9%, ລ ື່ນ
ແຜນ 5,3% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນວາງໄວ ້30.000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ). ໃນປີ 2017 ມີເຂ ື່ອນໄຟຟ້າສໍາເລັດ ແລະ 
ກ້າວເຂົັ້າສູ່ການຜະລິດ (ຜະລິດທົດລອງ) 11 ໂຄງການ ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 665,45 MW ເຊັື່ນ: ເຊເສັດ 3 (23 

MW), ເຊຂະໜານ 1 (290 MW), ນໍັ້າເປີັ້ນ 2 (12 MW), ນໍັ້າງຽບ 2C (14,5 MW), ໂຄງການພະລັງງານຄວາມ
ຮ້ອນແສງຕາເວັນ (10 MW), ເຊກະຕໍາ-ເຊນໍັ້ານ້ອຍ 2 (13,4 MW), ນໍັ້າໄຜ່ (86 MW), ນໍັ້າງາ 2 (14,5 MW), 
ນໍັ້າກົງ 2 (66 MW), ເຊຂະໜານ-ສານໄຊ (32 MW), ແລະ ນໍັ້າຈຽນ (104 MW). ແລະໂຄງການໄຟຟ້າທີື່ໄດ້ດໍາ
ເນີນການຜະລິດແລ້ວ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານເຕັມກໍາລັງຂຶັ້ນຕາມແຜນທີື່ກໍານົດໄວ້ ພົັ້ນເດັື່ນແມ່ນໂຄງການ
ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາ ສາມາດຜະລິດ ລ ື່ນແຜນ 3,8% ແລະ ເຂ ື່ອນນໍັ້າເທີນ 2 ລ ື່ນແຜນ 12%.  

 

ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້າທີື່ກໍື່ສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ດໍາເນີນການຜະລິດແລ້ວ (ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 1MW ຂຶັ້ນໄປ) ມີທັງ
ໝົດ 53 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 7.082,4 MW, ກໍາລັງການຜະລິດ 37.028,43 GWh/ປີ (ພະລັງ ງານນໍັ້າ 49 ແຫ່ງ, 
ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 1 ແຫ່ງ, ພະລັງງານຈາກກາກອ້ອຍ 2 ແຫ່ງ ແລະ ພະລັງງານຈາກແສງຕາວັນ 1 ແຫ່ງ). 
 ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້າທີື່ຢູ່ໃນໄລຍະສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ກໍື່ສ້າງ (CA) ມີ 44 ໂຄງການ, ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 
5.985 MW, ໂຄງການຢູ່ໃນໄລຍະພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ມີ 112 ໂຄງການ, ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 8.612 MW, 

ໂຄງການທີື່ຢູ່ໃນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ມີ 218 ໂຄງການ, ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 8.063 MW. ຊ ື່ງບັນດາ
ໂຄງການກໍື່ສ້າງດັື່ງກ່າວ ມີຄວາມຄ ບໜ້າຫລາຍສົມຄວນ ແລະ ມີຫລາຍໂຄງການ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດດໍາ
ເນີນການຜະລິດໄດ້ ພາຍໃນປີ 2018 ເປັນຕົັ້ນ ນໍັ້າຫີນບູນ, ນໍັ້າລີກ 1, ນໍັ້າທາ 1, ນໍັ້າສິມ, ນໍັ້າຜາໃຫ່ຍ, ນໍັ້າຮາວ, ຫ້ວຍ
ເປາະ, ນໍັ້າເປີັ້ນ 1, ນໍັ້າມອນ, ຫ້ວຍຈຽດ ແລະ ຫ້ວຍຍອຍ-ຫ້ວຍຄົດ ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 363 MW, ກໍາລັງການ
ຜະລິດ 1.690 GWh/ປີ.  

ປະຈຸບັນທົື່ວປະເທດມີສາຍສົື່ງທັງໝົດ 58.164,96 km, ໃນນັັ້ັນ ສາຍສົື່ງແຮງສູງ 500 kv ມ ີ232 km; 230 

kv ມີ 1.618,92 km; 115 kv ມີ 6.422,16 km, ສາຍສົື່ງແຮງກາງ 22 kv ມີ 30.670,67 km ແລະ ສາຍສົື່ງ
ແຮງຕໍື່າ (0,4 kv) ມີ 19.221,21 km. ອັດຕາການຊົມໃຊ ້ ໄຟຟ້າປະຕິບັດໄດ້ 92,54% (1.088.770 ຄອບຄົວ) 

ຂອງຄອບຄົວໃນທົື່ວປະເທດ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງຄົວເຮ ອນຈາກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກ
ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ໄດ້ 7.000 ຄອບຄົວ. 

ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ: 1) ພະລັງງານຊີວະມວນ ແມ່ນມີທ່າແຮງເຕີບໂຕຫລາຍ ໂດຍສະເພາະການ
ຜະລິດໄຟຟ້າຈາກສິື່ງເສດເຫ  ອຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ເຊັື່ນ: ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດ 2 MW ຈາກຂີັ້ອ້ອຍ
ຂອງໂຮງງານນໍັ້າຕານສະຫວັນ, ໂຄງການກໍື່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າຈາກສິື່ງເສດເຫ  ອຝຸ່ນເຈ້ຍ ຂະໜາດ 60 MW 

ເມ ອງພີນ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ ປະຈຸບັນກໍື່ສ້າງສໍາເລັດ 80% ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນເດ ອນເມສາ 2018; 2) 
ພະລັງງານລົມ ລັດຖະບານໄດ້ຮ່ວມມ ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ ເພ ື່ອດໍາເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ພັດທະນາໂຄງການ ເປັນຕົັ້ນ ໂຄງການພະລັງງານລົມ ຢູ່ 3 ແຂວງ: ຄາໍມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເຊກອງ 600 

MW ພວມຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນເຈລະຈາຂາຍໄຟຟ້າ; ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກລົມ ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 50 MW ຂ.ຈໍາປາ
ສັກ, ແລະບາງໂຄງການແມ່ນໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ຈໍານວນ 5 ໂຄງການ ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 3.000 

MW: ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 500 MW, ຄໍາມ່ວນ 700 MW, ສະຫວັນນະເຂດ 800 MW, ສາລະວັນ 800 MW ແລະ 
ເຊກອງ 200 MW; ແລະ ດໍາເນີນການຕິດຕັັ້ງສະຖານີແທກຄວາມໄວຂອງກະແສລົມ ຂະໜາດ 100 ແມັດ 7 
ສະຖານີ ຢູ່ 5 ແຂວງ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຂ.ວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊສົມບູນ; 3) ພະລັງ ງານ
ແສງຕາເວັນ ໄດ້ຮ່ວມກັບເອກະຊົນເພ ື່ອພັດທະນາພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເປັນຕົັ້ນ ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ໂຮງງານຜະລິດແສງຕາເວັນ ຂະໜາດ 400 MW ສະຫວັນນະເຂດ, ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດ 100 MW ແບ່ງ
ເປັນ 2 ໄລຍະ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຂະໜາດ 32 MW ແລະ ພາກໃຕ້ ຂະໜາດ 66 MW, ແຂວງເຊກອງ ຂະໜ
າດ 60 MW, ແລະ ມ.ຊົນບູລີ ຂະໜາດ 200 MW ແລະ ມ. ອຸທຸມພອນ ຂະໜາດ 150 MW ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ; 4) ນອກນີັ້ ຍັງມີການພັດທະນາພະລັງງານທາງເລ ອກໃໝ່ ແລະ ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ເປັນຕົັ້ນ: ການຜະລິດແກສ໊ 
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ຈາກມູນສັດ 30 kW, ໝາກເກົາ ແລະ ການຜະລິດໄບໂອເຕໂນນຈາກມັນຕົັ້ນ ຂະໜາດ 10.000 ລິດ/ວັນ, ເຊິື່ງສໍາ
ເລັດການກໍື່ສ້າງສາງນໍັ້າມັນຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 450.000 ລິດ; ໄຊຍະບູລີ 250.000 ລິດ ແລະ ຫ ວງພະບາງ 
500.000 ລິດ, ແລະການສຶກສາການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານນິວເຄ ຍ ກັບອົງການໂຣຊາຕອນ ສະຫະພັນລັດເຊຍ. 

 

− ດາ້ນບໍື່ແຮ່: ປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການສໍາປະທານຂຸດຄົັ້ນບໍື່ແຮ່ ທັງໝົດ 219 ບໍລິສັດ 372 
ກິດຈະການ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂຶັ້ນເກ ອບ 3 ເທົື່າຕົວ (ຕົວເລກປີ 2016 ມີ 80 ບໍລິສັດ 141 ກິດຈະການ). 
ໃນນັັ້ນ, ຢູ່ໃນຂັັ້ນຊອກຄົັ້ນ 26 ບໍລິສັດ 40 ກິດຈະການ, ໄລຍະສໍາຫ ວດ 64 ບໍລິສັດ 117 ກິດຈະການໄລຍະສ້າງ
ບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ 52 ບໍລິສັດ 77 ກິດຈະການ, ໄລຍະກໍື່ສ້າງບໍື່ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ 15 
ບໍລິສັດ 35 ກິດຈະການ ແລະ ໄລຍະຂຸດຄົັ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ 62 ບໍລິສັດ 103 ກິດຈະການ. ປະເພດແຮ່ທາດ
ຕົັ້ນຕໍທີື່ບັນດາບໍລິສັດລົງທຶນໃນປະຈຸບັນ ມີ: ແຮ່ຄໍາ, ແຮ່ເງິນ, ແຮ່ທອງ, ແຮ່ນິແກນ, ແຮ່ໂກບານ, ແຮ່ກົື່ວ, ແຮ່
ຊ ນ, ແຮ່ສັງກະສີ, ແຮ່ບົກຊິດ, ແຮ່ເຫ ັກ, ແຮ່ອັງຕີມອນ, ແຮ່ເຣນຽມ, ແຮ່ບາຣິດ, ຖ່ານຫີນແຮ່ເກ ອໂປຕາດ, ແຮ່
ຟົດເຟດແກ້ວປະເສີດ (ແກ້ວຊັບຟາຍ, ແກ້ວນາງຝານ), ຫີນກາວ, ຫີນປູນ, ດິນໜຽວ, ນໍັ້າມັນ ແລະ ອາຍ
ແກ໊ສທໍາມະຊາດ. 

− ການຜະລິດແຮ່ທາດ: ປະຕິບດັໄດ້ 10.633 ຕ ັ້ກີບ ເທົື່າກັບ 70,89% ຂອງແຜນການປ ີ (ແ      15.000 
      ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາ ຂະຫຍາຍຕົວ    ມຂຶັ້ນ 7,29% ເຫັນວາ່ອັດຕາ            ບໍື່
ສູງ        ຄ               ປະລິມານຜົນຜະລິດແຮ່ທາດສໍາຄັນຈໍານວນໜ ື່ງຫຼຸດລົງ ເປັນຕົັ້ນ ແຮ່ຄໍາ-ພູເບ້ຍ 
ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 88,4% ແລະ ໂລຫະທອງ-ເຊໂປນ 73,2% ສາເຫດ ແມ່ນປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດເລີື່ມຫຼຸດລົງ 
ຂອງບໍື່ຄໍາເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍ ແລະ ມີແຜນຈະປິດບໍື່ ໃນປີ 2020 ແລະ 2021. ການຈາໍໜາ່ຍ: ປະຕິບັດໄດ ້
1.357 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ປະຕິບັດໄດ້ 89,28% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການທີື່ວາງໄວ້ 1.520 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 5,85%. ໃນນັັ້ນ, ການສົື່ງອອກແຮ່ທາດ   ກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ໄດ້ແກ່: 
ຝຸ່ນທອງ 612 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໂລຫະທອງ 390 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຄໍາປະສົມເງິນ 167 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ໂປຕາດ 94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ແຮ່ທາດອ ື່ນໆ   ຈໍານວນໜຶື່ງ.  
 

− ການພດັທະນາກໍື່ສາ້ງເສັັ້ນທາງ, ຂວົ ແລະ ການພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ
ຍົກລະດັບກໍື່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ແລະ ບັນດາໂຄງການບູລະນະສ້ອມແປງຕາໜ່າງຄ      ຄ  ທີື່ສໍາຄັນ    ຄ     
                                   ແ   ນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ   ປີ 2017 ເຊັື່ນ: ໂຄງການກໍື່ສ້າງຂົວຂ້າມ
ນໍັ້າຂອງໂຄກເຂົັ້າດໍ-ປາກລາຍ, ໂຄງການກໍື່ສ້າງຂົວ 7 ແຫ່ງ ທາງເລກ 6A ສົບເບົາ-ບ້ານດ່ານ ຂ.ຫົວພັນ, ໂຄງການ
ກໍື່ສ້າງທາງເລກ 1A ບຸນເໜ ອ-ລານຕຸຍ (ຂ.ຜົັ້ງສາລີ), ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງເລກ 13  ເໜ ອຕອນທາງ ເມ ອງໄຊ-
ປາກມອງ, ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງບ້ານຮວກ-ເມ ອງຄອບ-ປາກຄອບ-ຄອນຕ ັ້ນ, ໂຄງການກໍື່ສາ້ງເສັັ້ນທາງ ເມ ອງຊຽງ
ຮ່ອນ-ເມ ອງຄອບ… ນອກ   ນັັ້ນ, ຍັງມີຫ າຍໂຄງການທີື່   ສ ບຕໍື່ປະຕິບັດວຽກ ແ   ມຄີວາມຄ ບໜ້າ ເຊັື່ນ: 
ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັັ້ນ ເສັັ້ນທາງເລກ 6A+6B ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ-ປ່າຮ່າງ (ADB12) ເສັັ້ນທາງ 6A 
ປະຕິບັດໄດ້ 82,69% ແລະ ຊ່ວງວຽງໄຊ-ນໍັ້າໂສຍ ປະຕິບັດໄດ ້8,35%, ໂຄງການກໍື່ສ້າງຂົວເຊກອງ (ຂ.ເຊກອງ) 
ປະຕິບັດໄດ້ 99,22%, ໂຄງການກໍື່ສ້າງຂົວໃໝ່ປ່ຽນແທນຂົວເກົື່າ 2 ແຫ່ງ ຕາມທາງເລກ 9 (ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ) 
ປະຕິບັດໄດ້ 34,82%, ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງສາມແຍກນາຊາງ ຫາ ທົື່ງທູ້ ແລະ ເທດສະບານເມ ອງຊໍາໃຕ້ ປະຕບິັດ
ໄດ ້70,96%, ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງທ່າເຫ ົັ້າ-ຊໍາໃຕ ້ປະຕິບັດໄດ້ 81,91%, ໂຄງການທາງຊົນນະບົດ KFW (RIP-

VI) ປະຕິບັດໄດ ້ 80%, ໂຄງການປັບປຸງຂະຫຍາຍເສັັ້ນທາງ ເລກທີ 21 ແຕ່ຜາເມ ອງ ຫາ ທາງ 1D ບ້ານທ່າສີ 
(ຂ.ບໍລິຄໍາໄຊ) ປະຕິບັດໄດ້ 87,89%, ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງ 16B ເຊກອງ-ດາກຈຶງ (96,6 ກມ) ປະຕບິັດໄດ້ 
74%,  ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງ 16B ດາກຈຶງ-ຫວຽດນາມ (21 ກມ) ປະຕິບັດໄດ້ 57,06%. 

− ການພດັທະນາດາ້ນການບນິພນົລະເຮ ອນ: ແມ່ນແນໃສ່ຍົກສູງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບໍລິການຂົນສົື່ງທາງ
ອາກາດໃຫ້ສູງຂຶັ້ນເທ ື່ອລະກ້າວ ເປັນຕົັ້ນ: ການປັບປຸງດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ, ວຽກງານສ ບສວນ-ສອບສວນ
ອຸປະຕິເຫດການບິນ ແລະ ສູນຝຶກການບິນພົນລະເຮ ອນ. ດ້ານພ ັ້ນຖານໂຄງສ່າງ ສໍາເລັດການສໍາຫລວດ-ອອກ
ແບບ ສະໜາມບິນຫ້ວຍຊາຍ, ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໜາມບິນສາກົນ
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ວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ້ 82,39%, ແລະ ໂຄງການກໍື່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ພວມກະກຽມການສ ບຕໍື່ເຊັນສັນຍາ 
ເນ ື່ອງຈາກໂຄງການດັື່ງກ່າວ ໄດ້ຢຸດຕິການກໍື່ສ້າງຊົື່ວຄາວ.  

 

−  ດາ້ນໂຍທາທກິານທາງນໍັ້າ: ໃນປ ີ 2017 ມີຫລາຍໂຄງການສາມາດປະຕິບັດສໍາເລັດຕາມແຜນ ເປັນ ຕົັ້ນ: ໂຄງການ
ປ້ອງກັນຕາຝັື່ງເຈ ື່ອນບ້ານຫວ້ຍຊາຍໃຕ້-ບ້ານວຽງໃໝ່ ມ.ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍື່ແກ້ວ, ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັື່ງເຈ ື່ອນ
ບ້ານແກ້ງສະດອກ ມ.ປາກຊັນ, ໂຄງການກໍື່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັື່ງເຈ ື່ອນ (ບ.ສີບຸນເຮ ອງ-ບ້ານຊຽງຕັນ) ມ ທ່າໂທມ 
ຂ. ໄຊສົມບູນ, ໂຄງການກັນເຈ ື່ອນບ້ານສີພູມ ມ.ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະໂຄງການສ ບຕໍື່ທີື່ພວມຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ເຊັື່ນ: ໂຄງການກໍື່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັື່ງເຈ ື່ອນຈຸດບ້ານດອນສະຫວັນ-ບ.ດ່ານຖິື່ນ ມ.ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍື່
ແກ້ວ, ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັື່ງເຈ ື່ອນ ບ້ານໝາກຮຽວ ມ.ປາກງ ື່ມ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຄວາມຍາວ 200 ແມັດ. 

ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກໍໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃນປ ີ2017 ຈໍານວນ 5 ໂຄງການ ຄ : 
ບ້ານຫ້ວຍຍາງຄໍາ ເມ ອງຕົັ້ນເຜິັ້ງ ແລະ ບ້ານດ່ານ ເມ ອງຫ້ວຍຊາຍ, ບ້ານນາຂ່າ ດ່ານປະເພນີ ເມ ອງບໍື່ແຕນ, ບ້ານ
ຈອມແກ້ວ ຊ່ວງ 3 ເມ ອງແກ່ນທ້າວ, ດອນສັງຄີ ເມ ອງປາກງ ື່ມ ແລະ ໂພນສັນ ເມ ອງທ່າພະບາດ, ແລະໂຄງການ
ສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ດອນສະຫວັນ-ດ່ານຖິື່ນ ແລະ ຕ້ານໄພນໍັ້າຖ້ວມ ແລະ ລະບາຍນໍັ້າອອກຈາກເມ ອງແປກ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກໍື່ສ້າງຄັນຄູປ້ອງກັນນໍັ້າຖ້ວມ ຕິດພັນກັບ ການກໍື່ສ້າງທາງ ເລກທີ 
11 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕອນໃຕ ້ ຄວາມຄ ບໜ້າ 66% ແລະ ສໍາເລັດການສໍາຫລວດເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ 
ແລະ ເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ໂຄງການຫລຸດຜ່ອນໄພນໍັ້າຖ້ວມ ເມ ອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. 

− ວຽກງານທາງລົດໄຟ: ແມ່ນມຄີວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ພົັ້ນເດັື່ນໃນຫ າຍດ້ານ ເປັນຕົັ້ນ: ສໍາເລັດໂດຍພ ັ້ນຖານໃນການ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງລົດໄຟ, ສໍາເລັດການສໍາຫລວດ-ອອກແບບລະອຽດ ແລະ ກະກຽມລາຍງານລັດຖະບານ
ເພ ື່ອຂໍຮັບຮອງ ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງລົດໄຟ ສະຫວັນນະເຂດ-ລາວບາວ,  ກະກຽມປະມູນເອົາບໍລິສັດມາ ປັກຫລັກ
ໝາຍແລວທາງລົດໄຟ ແຕ່ສະຫວັນນະເຂດ-ປາກເຊ-ວັງເຕົື່າ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ) ຄວາມຍາວ 315 ກມ, ແລະ 
ກະກຽມປະມູນໂຄງການສໍາຫລວດແລວທາງລົດໄຟ ແຕ່ ປາກເຊ-ເວີນຄາມ (ຊາຍແດນລາວ-ກໍາປູເຈຍ) ຄວາມ
ຍາວ 150 ກມ, ແລະໄດເ້ລີື່ມການປະຕິບັດ ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ໄທ (ໄລຍະ2) ຕອນທີ 2 ແຕ່ສະ
ຖານີທ່ານາແລ້ງ ຫາ ສະຖານີນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ຊ່ວງບ.ຄໍາສະຫວາດ). 

ສະເພາະໂຄງການກໍື່ສ້າງເສັັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ (ບໍື່ເຕັນ ຫາ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ) ຄວາມຄ ບໜ້າປະຈຸ
ບັນປະຕິບັດໄດ້ 16,4%, ສາມາດຊີເຈາະອຸມົງໄດ້ ທັງໝົດ 53 ອຸມົງ, ລວມ 126 ຈຸດກໍື່ສ້າງ, ຄວາມຍາວ 31.145 

ແມັດ; ເລີື່ມລົງມ ກໍື່ສ້າງຂົວ 36 ແຫ່ງ, ຊີເຈາະເສົາເຂັມຂົວໄດ້ 1.900 ເສົາ, ຄວາມຍາວ 54.924 ແມັດ. ສໍາລັບ
ວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການກໍື່ສ້າງ ແມ່ນໄດ້ກໍື່ສ້າງເສັັ້ນທາງເພ ື່ອເຂົັ້າຫາສະຖານທີື່ກໍື່ສ້າງ ໄດ້ທັງໝົດ 
810,8 ກມ ແລະ ຂົວ 2.437 ແມັດ, ຕິດຕັັ້ງສາຍສົື່ງໄຟຟ້າ 419 ກມ, ຕິດຕັັ້ງໝໍັ້ແປງ 233 ໜ່ວຍ, ສ້າງລະບົບນໍັ້າ
ປະປາໄດ ້ 93 ກມ. ນອກຈາກວຽກກໍື່ສາ້ງແລ້ວ ໄດ້ສໍາເລັດການສົມທົບສັງລວມຜົນປະເມີນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ມູນຄ່າຊົດ
ເຊີຍທັງໝົດຕໍື່ຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ທັງໝົດ 2.435.934.854.906 ກີບ. 

 

2) ຂະແໜງບລໍກິານ: 
 ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າພາຍໃນ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລິການ) ມີມູນຄ່າ 51.687 ຕ ັ້ກີບ, ລ ື່ນ
ແຜນ 4,58% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 49.420,75 ຕ ັ້ກີບ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວເພີັ້ມ
ຂຶັ້ນ 15,10%. ໃນນັັ້ນ, ໝວດສະບຽງອາຫານ ກວມ 12%, ໝວດເຄ ື່ອງກໍື່ສ້າງ ກວມ 12,6%, ໝວດເຄ ື່ອງ
ຫັດຖະກໍາ ແລະ ຈັກສານ ກວມ 10,1%, ໝວດສິນຄ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກໍາ ກວມ 8,5%, ໝວດ
ພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫ ື່ ກວມ 7,3% ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 ການບໍລິການ-ຈໍລະຈອນຂົນສົື່ງ (ທາງບົກ, ທາງນໍັ້າ, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟ):  

 ການບລໍກິານ-ຈລໍະຈອນຂົນສົື່ງທາງບກົ: ບໍລິມາດການຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 6.973 ພັນໂຕນ ລ ື່ນແຜນ 
7% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 6.500 ພັນໂຕນ), ບໍລິມາດຂົນສົື່ງໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດ ້ 67.334 ພັນຄົນ 
ບັນລຸຕາມແຜນການປີ.  
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 ການບລໍກິານ-ຈລໍະຈອນຂົນສົື່ງທາງນໍັ້າ: ບໍລິມາດຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 2.393 ພັນໂຕນ ເທົື່າກັບ 89% 
ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 2.700 ພັນໂຕນ), ບໍລິມາດຂົນສົື່ງໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດ້ 3.848 ພັນຄົນ ເທົື່າກັບ 
96% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 4.000 ພັນຄົນ). 

 ການບລໍກິານ-ຈລໍະຈອນຂົນສົື່ງທາງອາກາດ: ບໍລິມາດຂົນສົື່ງສິນຄ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 5 ພັນໂຕນ ລ ື່ນແຜນ 18% 
ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 5 ພັນໂຕນ), ບໍລິມາດຂົນສົື່ງໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດ້ 5.000 ພັນຄົນ ລ ື່ນແຜນ 
56,25% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 3.200 ພັນຄົນ). 

 ການບລໍກິານ-ຈລໍະຈອນຂົນສົື່ງທາງລດົໄຟ: ດ່ານທ່ານາແລ້ງ-ໜອງຄາຍ ບໍລິມາດຂົນສົື່ງໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດ ້

30 ພັນຄົນ ເທົື່າກັບ 60% ຂອງແຜນການ (ແຜນການວາງໄວ້ 50 ພັນຄົນ). 
 ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ:    2017                                    3,8          ຄ   ເຊິື່ງ        

                                                        ມ ີ              ເຊັື່ນ:              
                     ຄ                                                     ຄ             
                    ແ  ແ             ແ  ,                  ແ                       
                                                  ,                                 ; ສໍາລັບ
          ຕົັ້ນຕໍແມ່ນ         ຄ                   -                                     
        ຄ  ,   ຄ    ຄ   ແ   ຄ                                           ,  ຄ             ແ   
          ຄ                                               ແລະ                  ແ             
                                ຄ  ,          ແລະ ຜະລິດຕະພັນ                         ,  ຄ    
                                               ຄ  . ປະຈຸບັນ ແຫ ື່ງທ່ອງທ່ຽວໃນທົື່ວປະເທດທີື່ໄດ້ຄົັ້ນ
ພົບ ແລະ ຂຶັ້ນບັນຊີແລ້ວຈໍານວນ 2.104 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນແຫ ື່ງທ່ອງທ່ຽວ ທາງທໍາມະຊາດ 1.194 ແຫ່ງ, ວັດທະນະທໍາ 628 

ແຫ່ງ, ປະຫວັດສາດ 282 ແຫ່ງ.  
   

3) ຂະແໜງການກະສກິາໍ  ແລະ ປາ່ໄມ ້

 ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ 
  ານຜະລິດເຂົັ້າລວມ ໝົດປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 4,10 ລ້ານໂຕນ ປະຕິບັດໄດ້ 95% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນວາງ
ໄວ້ 4,3 ລ້ານໂຕນ), ໃນເນ ັ້ອທີື່ເກັບກ່ຽວທັງໝົດ 930.710 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ ປະມານ 4,4 ໂຕນ/
ເຮັກຕາ ໃນນີັ້: ເຂົັ້ານາແຊງ: ປະຕິບັດໄດ້ 90.050 ເຮັກຕາ, ເນ ັ້ອທີື່ເກັບກ່ຽວທັງໝົດ 89.961 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 
473.700 ໂຕນ ເທົື່າກັບ 95% ຂອງແຜນການ (ແຜນວາງໄວ້ 500.000 ໂຕນ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 7% 
ສາເຫດມາຈາກການສ້ອມແປງຊົນລະປະທານບາງເຂດບໍື່ທັນກັບລະດູການຜະລິດ; ລາຄາຂາຍເຂົັ້າມີການເໜັງຕີງ
ຂຶັ້ນລົງ ແຕ່ລາຄາຕົັ້ນທຶນການຜະລິດສູງ ເປັນຕົັ້ນ: ລາຄາໄຟຟ້າ, ແຮງງານ, ແນວພັນ ແລະ ຝຸນ່-ປຸຸ໋ຍ ທຽບໃສ່ລາຄາ
ຂາຍຜົນຜະລິດມີຜົນກໍາໄລ ບໍື່ເຖິງ 30%; ມີການຫັນໄປປູກພ ດເສດຖະກິດອຶື່ນທີື່ມີຜົນກໍາໄລດີກວ່າ; ຂາດ ແຄນ
ແຮງງານໃນພາກກະສິກໍາ ຍ້ອນມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນຕົວເມ ອງ. ເຂົັ້ານາປີ: ປະຕິບັດໄດ້ 792.013 
ເຮັກຕາ, ເນ ັ້ອທີື່ເກັບກ່ຽວທັງໝົດ 762.482 ເຮກັຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.467.855 ໂຕນ ເທົື່າກັບ 96% ຂອງ
ແຜນການ (ແຜນວາງໄວ້ 3.650.000 ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 1% ເນ ື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກນໍັ້າຖ້ວມ. ເຂົັ້າໄຮ່: ປະຕິບັດໄດ້ 78.267 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 158.930 ໂຕນ ເທົື່າກັບ 79% ຂອງ
ແຜນການ (ແຜນວາງໄວ້ 200.000 ໂຕນ)                             ເນ ື່ອງມາຈາກລັດຖະບານມີ
ນະໂຍບາຍສົື່ງເສີມອາຊີບຄົງທີື່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລ ື່ອນລອຍ ແລະ ຫັນໄປປູກພ ດອ ື່ນ
ທົດແທນ. 

 ການປກູພ ດສະບຽງຕາ່ງໆ: ແມ່ນເລັື່ງໃສ່ການປູກພ ດທີື່ຊົມໃຊ້ເປັນສະບຽງອາຫານຫ ັກ ເຊິື່ງປະຕິບັດໄດ້ 327.100 
ກວ່າເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3,76 ລ້ານກວ່າໂຕນ      : ສາລີຫວານ ປະຕິບັດໄດ້ 31.350 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 
285.540 ໂຕນ, ລ ື່ນແຜນ 3,29% (ແຜນການ 276.450 ໂຕນ), ເຜ ອກມັນ ປະຕິບັດໄດ້ 27.137 ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິດ 389.705 ໂຕນ, ລ ື່ນແຜນ 28,92% (ແຜນການ 302.280 ໂຕນ), ໝາກໄມ້: ປະຕິບັດໄດ້ 87.400 
ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  1.390.000 ໂຕນ, ລ ື່ນແຜນ 65,87% (ແຜນການ 838.014 ໂຕນ), ພ ດຜັກຕ່າງໆ: 
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ປະຕິບັດໄດ້ 181.229 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.700.400 ໂຕນ, ລ ື່ນແຜນ 13,86% (ແຜນການ 1.493.350 
ໂຕນ). 

 ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ເພ ື່ອຄໍັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນລະບົບການຜະລິດຂ ັ້ນເທ ື່ອລະ
ກາ້ວ ຈາກການລຽ້ງແບບປະປອ່ຍ ຄ່ອຍຫັນປ່ຽນມາລ້ຽງໃສ່ຄອກ ທີື່ມີການຄຸ້ມຄອ   າຍຂ ັ້ນ; ການສະໜອງແນວ
ພັນ, ການບໍລິການເຕັກນິກການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັດຕະວະແພດ ແມ່ນທ່ວງທັນກັບສະພາບການ. 
ນອກຈາກນີັ້, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນປູກຫຍ້າ, ພຶດອາຫານສັດ, ເກັບເຟ ອງ ແລະ ເສດ
ເຫລ ອຈາກການປູກຝັງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ ໃວ້ໃຫ້ສັດກິນໃນລະດູແລ້ງ. ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຜະລິດ
ລູກປາລົງສູ່ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ຄອບຄົວ ເພ ື່ອສະໜອງລູກປາໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງປາຂອງຊາວກະສິກອນໃນທົື່ວ
ປະເທດ, ຊຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍັ້າ, ແມ່ນໍັ້າ, ຫ້ວຍ, ໜອງ ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຄຸ້ມຄອງອ່າງ, ວັງສະຫງວນ 
ແລະ ກຸ່ມຄຸ້ມຄອງປາຊຸມຊົນ ເພ ື່ອປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ ແລະ ມີສັດນໍັ້າໄວ້
ບໍລິໂພກ. ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຊີັ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ມກີານຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ ປະມານ 3% ເມ ື່ອທຽບໃສ່
ຝຸງສັດໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. ປະຈຸບັນຝຸງສັດທົື່ວປະເທດທັງໝົດ ມີ: ຄວາຍ 1.188.000 ໂຕ ເພີື່ມ
ຂຶັ້ນ 1%; ງົວ 1.983.000 ໂຕ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 3%; ໝູ 3.869.000 ໂຕ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 5%; ແກະ/ແບ້ 587.000 ໂຕ ເພີື່ມ
ຂຶັ້ນ 5% ແລະ ສັດປີກ 36.959.000 ໂຕ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 5% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. 

 

 ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ 
 ການຜະລິດກະສກິໍາເປັນສິນຄ້າ ມີຫ າຍອັນທີື່ພົັ້ນເດັື່ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປູກເຂົັ້າເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ບັນດາແຂວງ
ພາກກາງ, ການປູກສາລີອາຫານສັດ, ການປູກກາເຟ, ການປູກຢາງພາລາ ການປູກອອ້ຍ ແລະ ພ ດສິນຄ້າອ ື່ນໆ. 
ແລະພ້ອມກັນນັັ້ນ, ໄດ້ມີການສົື່ງເສີມການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຄຽງຄູ່ກັບ ການຈັດຕັັ້ງການຜະລິດເປັນກຸມ່, ສະຫະ ກອນ. ເຊ ື່ງເຫັນໄດ້ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງກຸ່ມປູກເຂົັ້າ, ມີສະຫະກອນ ແລະ ກຸ່ມ ບໍລິການກົນຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດເຂົັ້າຢ່າງເປັນລະບົບ ຊຶື່ງມີລາຍ
ລະອຽດ ດັື່ງນີັ້: 
 ເຂົັ້າ: ການສົື່ງອອກເຂົັ້າສານ ໄປ ສປ ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຮົງກົງ, ມົງໂກນ ແລະ ຫ າຍປະເທດໃນ ຢູໂລບ 
ໂດຍຜ່ານດ່ານ ສາກົນ ມີທັງໝົດ 23.733 ກວ່າໂຕນ. ແລະການສົື່ງອອກເຂົັ້າເປ ອກ ໄປ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ 
ຈີນ ແລະ ໄທ ຈໍານວນ 16.293 ໂຕນ.  
 ສາລແີຂງ: ປະຕິບັດໄດ້ 225.200 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.252.140 ໂຕນ, ລ ື່ນແຜນ 1,87% (ແຜນການ 
1.229.100 ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ  ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 1,39%.  
 ກາເຟ: ເນ ັ້ອທີື່ປູກ ປະຕິບັດໄດ້ 95.120 ເຮັກຕາ, ເນ ັ້ອທີື່ເກັບກ່ຽວ 78.380 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 137.000 

ໂຕນ, ລ ື່ນແຜນ 24,30% (ແຜນການ 110.220 ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ. 
 ຢາສບູ: ປະຕິບັດໄດ ້ 7.308 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 71.335 ໂຕນ, ເທົື່າກັບ 95,12% (ແຜນການ 75.000 
ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 6,79%. 
 ອອ້ຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 37.080 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2.000.000 ໂຕນ, ລ ື່ນແຜນ 2,89% (ແຜນການ 
1.944.000 ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ. 
 ມນັຕົັ້ນ: ປະຕິບັດໄດ້ 76.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2.410.000 ໂຕນ ບັນລຸຕາມແຜນການປີ, ທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກນັ. 
 ຢາງພາລາ: ເນ ັ້ອທີື່ປູກທັງໝົດ 380.835 ເຮັກຕາ, ເນ ັ້ອທີື່ສາມາດກີດຢາງໄດ້ 201.942 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 

383.800 ໂຕນ.  
 ໝາກເດ ອຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 78.410 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 271.335 ໂຕນ ບັນລຸຕາມແຜນການປີ, ທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາ ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກນັ. 
 ຖົື່ວເຫ  ອງ: ປະຕິບັດໄດ້ 12.090 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 19.260 ໂຕນ, ລ ື່ນແຜນ 6,41% (ແຜນການ 
18.100 ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ  ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 5%.  
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 ຖົື່ວດນິ: ປະຕິບັດໄດ້ 26.900 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 64.500 ໂຕນ, ເທົື່າກັບ 96% (ແຜນການ 67.250 
ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 3,83%.                                                          
 ຖົື່ວຊະນດິອ ື່ນໆ: ປະຕິບັດໄດ ້ 2.877 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.595 ໂຕນ, ລ ື່ນແຜນ 19,83% (ແຜນການ 
3.000 ໂຕນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 33%. 

 ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ການລ້ຽງສັດ ແລະ ລ້ຽງປາ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນມາລ້ຽງເປັນຟາມ ອ້ອມຊານເມ ອງ
ໃຫ່ຍຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີພໍສົມຄວນ ທຽບໃສ່ການຜະລິດປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂ ັ້ນ 8%. ສໍາລັບການ
ລ້ຽງປາ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ ແລະ ກາຍເປັນສີນຄ້າບໍລິການ ຂາຍກັບທີື່ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ ເຫັນໄດ້ ຈາກຈໍານວນເພີັ້ມຂຶັ້ນຂອງ ຟາມລ້ຽງປາ 7.400 ກວ່າ ກະຊັງ ສາມາດສະໜອງຜົນຜະລິດ ໄດ້
ຫລາຍກວ່າ 12.000 ໂຕນ. ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມ (ເປັນອຸດສາຫະກໍາ) ແມ່ນມີທ່ວງທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີພໍ
ສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະການລ້ຽງແນວພັນລູກປະສົມ ເຊັື່ນ: ງົວພັນ/ງົວລູກຊອດ, ໝູພັນ, ໄກ່ພັນໄຂ່, ໄກ່ພັນຊີັ້ນ, 
ໄກ່ສາມສາຍເລ ອດ ແລະ ເປັດພັນໄຂ່-ພັນຊີັ້ນ; ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຍີເຂົັ້າໃນການລ້ຽງ ແລະ ອາຫານ
ທີື່ມີຄຸນນະພາບ-ມີທາດໂປຣຕີນສູງ ເພ ື່ອຍົກຜະລິດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ; ການລ້ຽງສັດແບບຟາມສ່ວນ
ຫລວງຫລາຍໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນບັນດາແຂວງຢູ່ເຂດທົື່ງພຽງລຽບຕາມແມ່ນໍັ້າຂອງ ທີື່ມີທ່າແຮງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ
ສະດວກໃນການແລກປຽ່ນຂໍັ້ມນູຂ່າວສານດ້ານເຕັກນີກ, ການຂົນສົື່ງ, ການຕະລາດ ແລະ ການບໍລິການອ ື່ນໆ 
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວ ເພີັ້ມຂ ັ້ນ 8%, ມີຝຸງສັດທັງໝົດ 4.498.000 ໂຕ ມີ: ຄວາຍ 730 ໂຕ, ງົວ 
43.000 ໂຕ, ໝູພັນ 23.200 ແມ່ ສາມາດຜະລິດລູກໄດ້ 415.000 ໂຕ, ແບ້  15.300 ໂຕ, ໄກ່ພັນໄຂ່ 
1.696.000 ໂຕ, ໄກ່ພັນຊີັ້ນ 1.716.000 ໂຕ, ເປັດພັນໄຂ່ ແລະ ພັນຊີັ້ນ 280.000 ໂຕ ແລະ ນົກກະທາ 
205.000 ໂຕ. ຄຽງຄູ່ກັບ ການຜະລິດເພ ື່ອສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນແລ້ວ ຍັງມີການແລກປ່ຽນຊ ັ້-ຂາຍ
ສັດໃຫ່ຍຕາມຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ແລະ ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຊ ື່ງມີຫລາຍກວ່າ 60.000 ພັນໂຕ. ໃນນັັ້ນ, 
ຄວາຍ 8.000 ໂຕ ແລະ ງົວ 52.000 ໂຕ. 

 

 ການຄຸມ້ຄອງປາ່ໄມ ້ແລະ ຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ ້
 ປາ່ຜະລດິ: ທັງໝົດ ຈໍານວນ 51 ເຂດ ມີເນ ັ້ອທີື່ 3,1 ລ້ານເຮັກຕາ, ແບ່ງເປັນ 112 ເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ 330 ເຂດ
ຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍ. ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ສໍາເລັດການສັງລວມແຜນຈັດສັນ ແລະ ແຜນທີເຂົັ້າລະບົບຂໍັ້ມູນ
ຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໄດ້ 19 ເຂດ: ເຂດປ່າຜະລິດ ນໍັ້າພາກ, ຫ້ວຍຍາງ, ແກ້ງໂຈກນໍັ້າງີມ, ຜານາງນອນ, ຜານາ
ງອຍ, ພູຜາແດງ, ຫ້ວຍສຽດຜາພູສາມລ່ຽມ, ພູຕຸ້ມ, ຫວຍສູບນໍັ້າເຕັກ, ໜອງຕາໂຫງກ, ພູກະເຕີມ, ຊຽງຫລວງ, 
ປຣອງ, ນໍັ້າແດ, ນໍັ້າກົງ, ເຊຄໍາພໍແບ່ງວິໄລ ແລະ ຫ້ວຍວີນໍັ້າປາ ລວມມີ 08  ແຂວງຄ : ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, 
ວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປ  ລວມທັງໝົດມີ 38 ແຜນຈັດສັນ.  

 ປາ່ສະຫງວນ: ສໍາເລັດການນໍາສະເໜີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍື່ເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ຮອດປະຈຸບັນໄດ້
ນໍາສະເໜີ UNESCO ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ; ສໍາເລັດການສ້າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍອົງການ
ການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາແຫ ື່ງນໍັ້າໆເທີນ 2 ແລະ ບົດສະເໜີໂຄງການປົກປັກຮັກສາແຫ ື່ງນໍັ້າໆເທີນ 2 ຕໍື່
ທະນາຄານໂລກ ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດ ຈໍານວນເງິນ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ທຶນຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ) ເພ ື່ອນໍາໃຊ້
ເຂົັ້າໃນການທົບທວນຄ ນກ່ຽວກັບແຜນຈັດສັນ, ສະຖານະພາບຂອງປ່າສະຫງວນ (ຖານຂໍັ້ມູນຄວາມຫ າກຫ າຍ
ທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ພັນພ ດ, ພັນສັດ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີື່ດິນ ແລະ ອ ື່ນໆ); ສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ 
ກັບທີມງານສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຊະນິດພັນພ ດ ແລະ ແມງໄມຢູ້່ໃນເຂດປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພສູະບົດ-ປຸງຈອງ; ສ ບຕໍື່ການຍົກລະດັບປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍັ້າເທີນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍັ້າແອດພູເລີຍໃຫ້ເປັນສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ
ໂດຍໄດ້ປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານຂອງ IUCN. 

 ປາ່ປອ້ງກນັ: ສໍາເລັດການປັກລກັໝາຍ ຈໍານວນ 88 ຫ ັກ; ຕິດປ້າຍບອກເຂດໃຫ່ຍ 16  ປ້າຍ;  ກໍານົດເຂດຟຟ ັ້ນຟູ
ປ່າທໍາມະຊາດ ໄດ້ 6 ຕອນຢູ່ເມ ອງ 3 ສ້າງມີຈ ານວນ 1.575 ເຮັກຕາ ແລະ ກໍານົດແຫ ື່ງແກ່ນພັນໄມ້ພ ັ້ນເມ ອງ 
ໄດ້ 3 ແຫ ື່ງ ມີເນ ັ້ອທີ 1.005 ເຮັກຕາ, ປູກໄມ້ໃນເຂດຟ ັ້ນຟູຂອງປ່າປ້ອງກັນ ໄດ້ 38.208  ເຮັກຕາ ທີື່ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ; ສໍາເລັດການສໍາຫ ວດ, ການປັກຫ ັກໝາຍ ແລະ ຕດິປ້າຍໂຄສະນາ, ປ້າຍຫ້າມ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດໜ້າ
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ເຫ ອງທົື່ງແຮ້ງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຢູໃ່ນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງເມ ອງແກ່ນທ້າວ 11.729,73 ເຮັກຕາ; ບໍື່ແຕນ 
48.258,36 ເຮັກຕາ ແລະ ເມ ອງປາກລາຍ 3.390,89 ເຮັກຕາ; ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດພູໜ້ຽນສັນແກ້ວອຸດອນ 
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເນ ັ້ອທີື່ທັງໝົດ 78.709 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ ເມ ອງໄຊຍະບູລີ ມີເນ ັ້ອທີ 46.173 ເຮັກຕາ ແລະ 
ເມ ອງຫົງສາ ມີເນ ັ້ອທີ 32.536 ເຮັກຕາ; ສໍາເລັດການສໍາຫ ວດຈຸດປູກໄມ້ ແລະ ຟ ັ້ນຟູປ່າໄມ້ ເມ ອງຊຽງຮອນ, ຂ.
ໄຊຍະບູລີ ມີເນ ັ້ອທີື່ທັງໝົດ 951.586  ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 7 ບ້ານ; ສໍາເລັດການລົງສໍາຫ ວດເກັບກໍາຂໍັ້ມູນປ່າປ້ອງ
ກັນແຫ່ງຊາດຍອດນໍັ້າມ່ວນນໍັ້າຍວງ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີເນ ັ້ອທີື່ທັງໝົດ 524.409 ເຮັກຕາ, ເຊິື່ງກວມເອົາ 03 

ເມ ອງຄໍາເກີດ, ວຽງທອງ ແລະ ເມ ອງໄຊຈໍາພອນ; ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງ
ກັນຢູ່ 03 ແຂວງຄ : ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ. 

 

4) ສົື່ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບລໍກິານໃຫມ້ຄີວາມຫ າກຫ າຍ ເພ ື່ອຫຼຸດຜອ່ນການເອ ື່ອຍອງີໃສຊ່ັບພະຍາ 
ກອນທາໍມະຊາດ 

 ການພດັທະນາສນິຄ້າ: ການພັດທະນາສິນຄ້າທ່າແຮງ ແລະ ສິນຄ້າໜຶື່ງເມ ອງໜຶື່ງຜະລິດຕະພັນ “ODOP” ໃນປີ 
2017 ສາມາດພັດທະນາໄດ້ 17 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 96 ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ນໍາໃຊ້ກາໝາຍສິນຄ້າ
ໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ 17 ແຂວງ, ຈໍານວນ 140 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 542 ຜະລິດຕະພັນ ຢູ່ໃນ 134 ບ້ານ 75 ເມ ອງ. ໃນ
ນັັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ 82 ຫົວໜ່ວຍ, ອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມ 50 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຢາພ ັ້ນເມ ອງ 8 ຫົວ
ໜ່ວຍ.  

 ການສົື່ງເສີມຕະຫ າດພາຍໃນ: ໄດ້ອອກອະນຸມັດໃຫ້ບັນດາອົງການ, ຂະແໜງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນທົື່ວ
ປະເທດ ຈັດງານຕະຫ າດນັດ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຂຶັ້ນ ລວມທັງໝົດ 28 ງານ ໃນນັັ້ນ, ບໍລິສັດລາວເວີນ
ມະຫາຊົນ ຈັດງານວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ຈໍານວນ 13 ງານ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າເຟີນິເຈີລາວ ຄັັ້ງທີ 3 ປະ
ຈໍາປີ 2017, ງານມະຫາກໍາຫັດຖະກໍາລາວ ຄັັ້ງທີ 16 ແລະ ທີື່ໂດດເດັື່ນແມ່ນງານວາງສະແດງສິນຄ້າໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ 
ຄັັ້ງທີ 1 ເຊິື່ງເປັນຜົນສໍາເລັດເລີື່ມຕົັ້ນໃນການນໍາສະເໜີສິນຄ້າໂອດ໋ອບລາວ ໃຫ້ເປັນທີື່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມ 
ເພ ື່ອກ້າວໄປສູ່ການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າລາວຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ ສົື່ງອອກໄປຕະຫ າດຕ່າງປະເທດ ໃນອານາຄົດ. 

 ການວາງສະແດງສນິຄ້າຢູຕ່າ່ງປະເທດ: ການສົື່ງເສີມໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ການຜະລິດຂອງລາວ ເຂົັ້າຮ່ວມ
ການວາງສະແດງສິນຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຂຶັ້ນເທົື່າຕົວ ທຽບໃສ່ຊຸມປີຜ່ານມາ ເນ ື່ອງຈາກ
ວ່າ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລາວ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມທີື່ຢາກຂະຫຍາຍຕະຫລາດຂາຍສິນຄ້າຫລາຍຂຶັ້ນ, ຜະລິດ ຕະ
ພັນລາວແມ່ນມີຄວາມຫລາກຫລາຍ, ເປັນເອກະລັກ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນຕະຫລາດສາກົນ ເປັນຕົັ້ນ: 
ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້ ແມ່ນສິນຄ້າໄມ້ແກະສະຫ ັກ ແລະ ເຟີນີເຈີ, ເຄ ື່ອງຜ້າຝ້າຍ ແລະ ຜ້າໄຫມ, ເຄ ື່ອງຕົບແຕ່ງພາຍ
ໃນເຄ ື່ອງອັນຍະມະນີ, ອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມ ແມ່ນສິນຄ້າກາເຟ ແລະ ເຂົັ້າ. ຕະຫລາດສິນຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ ສປ 
ຈີນ, ໄທ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຍີື່ປຸ່ນ, ເກົາຫ ີ ແລະ ຢູໂຮບ ເຊັື່ນ: ງານວາງສະແດງ CAEXPO 2017 ຄັັ້ງທີ 14 ທີື່
ນະຄອນໜານນິງ ສປ ຈີນ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 61 ຫົວໜ່ວຍ; ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ South & 

Southeast Asia Commodity EXPO and Investment Fair ທີື່ຄຸນໝິງ ສປ ຈີນ ຈໍານວນ 22 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ 
ງານວາງສະແດງໃນກອບການຊ່ວຍເຫ  ອປະເທດເພ ື່ອນບ້ານ CLM 2017 ທີື່ປະເທດໄທ ຈໍານວນ 155 ຫົວໜ່ວຍ. 

5) ສາ້ງຕອ່ງໂສກ້ານຜະລດິຢາ່ງກມົກຽວລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍກ່ບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະ
ໜາດກາງ 

− ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີື່ເອ ັ້ອອາໍນວຍໃຫແ້ກພ່າກທລຸະກດິ: ສໍາເລັດການສ້າງດໍາລັດ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພ ື່ອ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເອ ັ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ເປັນຕົັ້ນ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (2016-2020) ລວມທັງແຜນດໍາເນີນງານ, ດໍາ
ລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບ່ງຂະໜາດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນໍັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, 
ຮ່າງຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງສີເຂົັ້າ, ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຢັັ້ງຢ ນແຫ ື່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ
ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຂໍັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄ້າຊາຍແດນ; ໄດ້ປັບປຸງແບບຟອມອະນຸຍາດ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຍ ື່ນ
ເອກະສານ ເພ ື່ອຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົັ້າ ຫ   ສົື່ງອອກສິນຄ້າ ໂດຍຫັນເປັນລະບົບວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄຫມ ແນ່ໃສ່ອໍາ
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ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົື່ງອອກສິນຄ້າ, ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົື່ງເສີມການສົື່ງອອກ ໃນປີ 
2017 ສາມາດອອກໃບຢັັ້ງຢ ນແຫ ື່ງກໍາເນີດສິນຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (E-CO) ໄດ້ 72 ບໍລິສັດ ແລະ ອອກ
ໃບຢັັ້ງຢ ນແຫ ື່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ທັງໝົດ 833 ຟອມ; ແລະສາມາດຢັັ້ງຢ ນແຫ ື່ງກໍາເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ທີ II ຂອງ
ອາຊຽນ ໄດ້ 9 ບໍລິສັດ ແລະ ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ 6 ບໍລິສັດ; ປັບປຸງຂໍັ້ກໍານົດວ່າ 
ດ້ວຍການເພີື່ມລາຍການສິນຄ້າຄວບຄຸມລາຄາ (ບັນຊີ ກ) ຈາກ 4 ປະເພດ ມາເປັນ 8 ປະເພດ: ນໍັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, 
ເຂົັ້າກິນ, ຊີັ້ນ, ປາ, ເຫ ັກ, ຊມີັງ, ແກຸ໋ສ ແລະ ໄກ່ ລວມ 23 ລາຍການ ແລະ ບັນຊີຕິດຕາມການ  ເໜັງຕີງຂອງ
ລາຄາ (ບັນຊ ີ 2 ຂ) ມີ 7 ໝວດ, ລວມມີ 199 ລາຍການ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍໄດ້ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຕິດ
ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ; ລົງຕິດຕາມກວດກາລາຄາສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕະຫລາດຢູ່ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ; ໄດ້ຈັດສັນຄ ນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນການຄ້າ ຂາຍຊະຊາຍຕາມແຄມທາງໃນ
ເຂດ 4 ຕົວເມ ອງໃຫ່ຍ; ດໍາເນີນການກວດກາການຄ້ານອກລະບົບ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດບໍື່ຖ ກຕ້ອງ (ບໍື່ມີທະບຽນ
ວິສາຫະກິດ) ມີ 40 ຫົວໜ່ວຍ; ເປີດສາຍດ່ວນ 1510 ເພ ື່ອຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ 
ມ ີ70 ກໍລະນີ ໄດ້ຮັບການແກໄ້ຂ 16 ກໍລະນີ ແລະ ພວມດໍາເນີນການ 33 ກໍລະນີ. 

− ການສາ້ງຄວາມພອ້ມໃຫແ້ກພ່າກທລຸະກດິ ເພ ື່ອຮອງຮບັການແຂງ່ຂັນທີື່ເພີື່ມຂຶັ້ນ: ວຽກງານສົື່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜ
າດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຖ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດທີື່ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ ທີື່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພິເສດ ຍ້ອນພ ັ້ນຖານ
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຫົວໜ່ວຍ SME ກວມປະມານ 99.8% ແລະ MSME ກວມ 86%; ໂດຍໄດ້ສຸມ
ໃສ ່7 ນະໂຍບາຍຫ ັກ: (1) ການເພີື່ມຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ: ໄດສ້້າງໂຄງການຕົວແບບ
ໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ຫ   ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ (2) 

ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ື່ງທຶນ: ໄດ້ປັບປຸງເນ ັ້ອໃນຂອງສັນຍາສະໜອງທຶນ ແລະ ດັດປັບອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານໃຫ້ 
SME ຫຼຸດລົງຈາກ 8-10% ມາເປັນ 6.2-7% ຕໍື່ປີ (3) ສົື່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາ
ທຸລະກິດ: ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ວຊິາການແຂວງ-ເມ ອງ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ກຸ່ມການຜະລິດ ກຽ່ວກັບ 
ການຍົກລະດັບ ແລະ ສະມັດຕະພາບ ຂອງໂຮງສີເຂົັ້າໃນການຜະລິດເຂົັ້າເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການສ້າງຕັັ້ງການຮ່ວມ
ກຸ່ມທຸລະກິດ ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄໍັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ (4) ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕະ ຫລາດ: ສໍາເລັດການສ້າງ ເວບໄຊທ໌ www.plaosme.com ເພ ື່ອຍົກລະດັບການເຂົັ້າເຖິງຕະຫລາດ
ອາຊີໃຫ້ແກ່ ວນກ ໂດຍຜ່ານລະບົບຊ ັ້-ຂາຍອອນລາຍ (5) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃຫ່ມ: ໄດ້
ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນກໍື່ສ້າງ ແລະ ປະກອບກິດຈະການດ້ານໄອທີລາວ (LIBI+C) (6) 

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ: ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ
ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການປະເມີນບັນດານິຕິກໍາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ທີື່ມີຜົນກະທົບຕໍື່
ການດໍາເນີນທຸລະກິດ (7) ພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການເງິນ: ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດເງ ື່ອນໄຂ ສໍາລັບ ຈຸນລະວິ
ສາຫະກິດກໍື່ຕັັ້ງ ລວມທັງ start-up ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍົກເວັັ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ. 

− ການສ້າງເຄ ອຂ່າຍ, ກຸ່ມ ຫ   ສະຫະກອນການປຸງແຕ່ງ/ການຜະລິດ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ທີື່ເກີດຂຶັ້ນໃ
ໝ່ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພາກທຸລະກິດ-ການຜະລິດ, ສະມາຄົມກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ, 
ສະມາຄົມກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ເພ ື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາເປັນຜູ້ປະກອບການ ທີື່ສາມາດເຂົັ້າແຂ່ງຂັນກັບ
ສາກົນໄດ້; ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງເຄ ອຂ່າຍ ຫ   ກຸ່ມເຟີນີເຈີ ເພ ື່ອຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃນນີັ້ ມີຈໍານວນ 18 ໂຮງງານເຟີນີເຈີ
ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ທີື່ສະໝັກໃຈເຕົັ້າໂຮມກັນສ້າງເປັນເຄ ອຂ່າຍ; ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໂດຍຕິດ
ຕັັ້ງເຄ ື່ອງຈັກຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້ທີື່ເປັນຕົວແບບ ຢູ່ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ນະຄອນຫ ວງ 
ແລະ ອັດຕະປ  ພ້ອມທັງຍົກລະດັບສີມ ແຮງງານ ດ້ານການຊ່າງເພ ື່ອພັດທະນາກຸ່ມການຜະລິດ.  

− ປີ 2017 ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ທີື່ເກີດຂຶັ້ນໃໝ່ ຈໍານວນ 164 ແຫ່ງ ເປັນຕົັ້ນ ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ, ອັດ
ຮ່າຍແກັສ, ຜະລິດນໍັ້າຢາປະສມົຄອນກຣີດ, ອັດຮ່າຍນໍັ້າມັນພ ດ, ປະກອບລົດບັນທຸກ, ຜະລິດເຫ ັກຮູບປະພັນ, 
ຜະລິດເບຕົງເຫ ວ, ຜະລິດດິນຈີື່, ປຸງແຕ່ງຢາງພາລາສໍາເລັດຮູບ ແລະ ຜະລິດຖ່ານຂາວ ແລະ ໄດ້ມີການປັບປຸງ, 
ດັດສົມໂຮງງານ ແລະ ຢຸດເຊົາກິດຈະການ ໂຮງງານອົບຊາ, ແກະສະຫ ັກໄມ້, ຜະລິດຝຸ່ນເຈ້ຍ, ຜະລິດ ແລະ ປຸງ
ແຕ່ງໄມ້ ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນບໍື່ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫ າດໄດ້. 
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6) ສົື່ງເສມີການລງົທຶນພາຍໃນ  ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈດຸສມຸ ດັື່ງນີັ້: 
 ວຽກງານພດັທະນາວສິາຫະກດິ:  

 ການຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ (ຕາມປະເພດວິສາຫະກິດ) ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາ 31 

ທັນວາ 2017 ຈໍານວນ 8.421 ຫົວໜ່ວຍ, ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ ທັງໝົດ 52.182 ຕ ັ້ກີບ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ຂອງປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີຈໍາ ນວນວິສາຫະກິດທີື່ຂຶັ້ນທະບຽນຫຼຸດລົງ ເຖິງ 22,4% ແຕ່ທຽບໃສ່ມູນຄ່າຈົດທະບຽນ
ພັດເພີັ້ມຂຶັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າວິສາຫະກິດທີື່ລົງທຶນໃນກິດຈະການໃນຂະແໜງ ທົື່ວໄປ ມີຂະໜາດການລົງທຶນທີື່
ໃຫ່ຍຂຶັ້ນ. ໃນນັັ້ນ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 6.205 ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດ 14 ຫົວໜ່ວຍ, ວິ
ສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນສາມັນ 2 ຫົວໜ່ວຍ, ບໍລິສັດຈໍາກັດ 732 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 1.434 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ບໍລິສັດມະຫາຊົນ 10 ຫົວໜ່ວຍ, ບໍລິສັດລັດ 18 ຫົວໜ່ວຍ, ບໍລິສັດປະສົມ 3 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ວິສາຫະ
ກິດລວມໝູ່ 3 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນັັ້ນ, ແຍກຕາມຂະແໜງການຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນຂະແໜງທົື່ວໄປ ເຫັນວ່າ ການ
ຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ກວມ 48,2%; ການຂົນສົື່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ 7,1%; ການກໍື່ສ້າງ 4%; ອຸດສາຫະກໍາປຸງ
ແຕ່ງ 10,7%; ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ ້ແລະ ການປະມົງ ກວມ 4%; ການເຄ ື່ອນໄຫວໃຫ້ທີື່ພັກເຊົາ ແລະ ບໍລິການອາຫານ 

ກວມ 7,8%; ດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ກວມ 1,5%; ດ້ານການເງິນ-ປະກັນໄພ ກວມ 1,5%  ແລະ ຂະແໜງອ ື່ນໆ
ອີກ. 

 ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ (ຂພສ):  
 ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ຂພສ: ແມ່ນມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ ປະຈຸບັນ ມີ ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ທັງໝົດ 12 ເຂດ, ກວມເນ ັ້ອທີື່ທັງໝົດ 19.782 ເຮັກຕາ, ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີ 377 ບໍລິສັດ (ພາຍໃນ 70 ບໍລິສັດ, ຕ່າງປະເທດ 285 ບໍລິສັດ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກັບ
ຕ່າງປະເທດ 22 ບໍລິສັດ), ມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 8.111.358.150 ໂດລາ ສະຫະລັດ; ການລົງທຶນຕົວຈິງ 
1.835.439.937 ໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການລົງທຶນທັງໝົດ 32.711.255.637 ໂດລາສະຫະລັດ), ສາມາດ
ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາໄດ້ ຈໍານວນ 20.327.060 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັັ້ນ, ອາກອນມອບເໝົາຈາກ
ກິດຈະການ ກາຊີໂນ ແລະ ການສະແດງສີສັນພິເສດ 10.800.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນເດ ອນ 

2.545.175 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນ ມູນຄ່າເພີື່ມ 1.546.683 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນຊົມໃຊ້ 271.674 ໂດ
ລາສະຫະລັດ, ອາກອນ ກໍາໄລ 157.347 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າທໍານຽມ 186.092 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າສໍາ
ປະທານທີື່ດິນ 4.190.225 ໂດລາສະຫະລັດ, ການຖ ຮຸ້ນ ຂອງລັດຖະບານ 629.863 ໂດລາສະຫະລັດ); ສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງໝົດ 16.910 ຄົນ. ໃນນັັ້ນ, ແຮງງານລາວ 7.850 ຄົນ ແລະ ແຮງງານ ຕ່າງປະເທດ 9.060 ຄົນ; 

ສົື່ງອອກສິນຄ້າ ມູນຄ່າທັງໝົດ 815.491.201 ໂດລາສະຫະລັດ, ນໍາເຂົັ້າ ສິນຄ້າທັງໝົດ 1.598.869.493 ໂດລາ
ສະຫະລັດ.     

 ສະເພາະໃນປ ີ2017 ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ ທັງໝົດ 71 ບໍລິສັດ (ພາຍໃນ 12 ບໍລິສັດ, ຕ່າງປະເທດ 58 
ບໍລິສັດ, ພາຍໃນຮ່ວມຕ່າງປະເທດ 1 ບໍລສິັດ)      : ລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມເອົາ 15%, ການຄ້າ 
37% ແລະ ການບໍລິການ 48% ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ  92.945.951 ໂດລາສະຫະລັດ, ມີມູນຄ່າການ
ລົງທຶນຕົວຈິງ 213.525.121 ໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ ້ ລ ື່ນຄາດໝາຍ 196,56% 

(ຄາດໝາຍ 72.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັັ້ນ, ເປນັການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ 1.778.247 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ 178.357.918 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ 33.388.956 ໂດລາ
ສະຫະລັດ. ເດັື່ນກ່າວໝູ່ແມ່ນການລົງທຶນໃນເຂດ ຂພສ ສາມຫ ື່ຽມຄໍາ ກວມ 57,86%, ຂພສ ບໍື່ແຕນແດນງາມ 
ກວມ 28,08%, ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ກວມ 7,30% ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງຂອງຜູ້
ພັດທະນາ; ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາໄດ້ ຈໍານວນ 3.998.583 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນນັັ້ນ, ອາກອນມອບເໝົາຈາກກິດຈະການກາຊິໂນ 1.500.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນເດ ອນ 

830.529 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ 294.437 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນຊມົໃຊ້ 66.666 ໂດລາ
ສະຫະລັດ, ອາກອນກໍາໄລ 110.081 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ-ບໍລິການ 105.097 ໂດລາສະຫະລັດ, 

ຄ່າສໍາປະທານທີື່ດິນ 751.354 ໂດລາສະຫະລັດ, ການຖ ຮຸ້ນຂອງລັດຖະບານ 340.419 ໂດລາສະຫະລັດ); ການ
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ສົື່ງອອກສິນຄ້າ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 323.101.822 ໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 86,16% 

(ຄາດໝາຍ 375.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ) ສົື່ງອອກ  າຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຂພສ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ກວມ 
91,95%, ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ ກວມ 6,5% ແລະ ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ 
ປາກເຊ-ຍີື່ປຸ່ນ SME ຂອງ ຂພສ ຈໍາປາສັກ ກວມ 0,6%.  ນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ ມູນຄ່າທັງໝົດ 451.778.047 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 64,53% (ຄາດໝາຍ 700.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ) ເຂດທີື່ນໍາ
ເຂົັ້າຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຂພສ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ກວມ 61,86%; ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໄດ້ 1.366 ຄົນ 
ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 60,54% (ຄາດໝາຍ 2.256 ຄົນ).  

 ໄດ້ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ ມະຫານາທີສີພັນດອນ ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ; ຄົັ້ນຄວ້າການສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ການສ້າງຕັັ້ງ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ ເມ ອງນໍັ້າທາ, ເມ ອງສິງ, ເມ ອງລອງ ແຂວງຫ ວງນໍັ້າທາ; ເມ ອງບຸນເໜ ອ ແຂວງຜົັ້ງສາລີ; 
ເມ ອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງນາໝໍັ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ. 

 

3.1.2. ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ກມົກຽວລະຫວາ່ງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫ ື່ງທນຶກບັການ
ວາງແຜນພດັທະນາ 

3.1.2.1. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລັດ 
 ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງທັງໝົດ 5.463 ຕ ັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: ທຶນບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ແລະ ທຶນອ ື່ນໆ ມີຈໍາ
ນວນ 2.163 ຕ ັ້ກີບ ແລະ ທຶນປົກກະຕິມີ 3.300 ຕ ັ້ກີບ ເຊິື່ງໄດ້ຈັດແບ່ງໃຫ້ 6.497 ໂຄງການ. ເງິນທີື່ແບ່ງໃຫ້ຂະ  
ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນຕົວຈິງ ມີຈໍານວນ 2.800 ຕ ັ້ກີບ,                                  2017 ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ ຈໍານວນ 6,487 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 3.191,10       ,          96,7%    ແ        (3.300 
      ), ໃນນັັ້ນ: ໄດ້ຈັດສັນໃສ່ການແກ້ໄຂໜີັ້ສິນເປັນມູນຄ່າ 373,69 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອົາ 11%, ໂຄງການສ ບຕໍື່ 
ເປັນມູນຄ່າ 1.198,95 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອົາ 36%, ໂຄງການໃໝ່ ເປັນມູນຄ່າ 160,38 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອົາ 5%, ແລະ 
ການສົມທົບທຶນໂຄງການຊ່ວຍເຫ  ອ ເປັນມູນຄ່າ 47,94 ຕ ັ້ກີບ ກວມເອົາ 1%. ຄາດຄະເນໝົດປີ ບ້ວງປົກກະຕ ິ
ແລະ ບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ຄາດວ່າຈະສາມາດສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ. 

 

3.1.2.2. ທຶນຊວ່ຍເຫ  ອທາງການເພ ື່ອການພດັທະນາ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ປີ 2017            266  ຄ    ,    ຄ   979,41 

                             8.176      ,          94,7%    ແ      (ແ      8.629       ); 
ໃນນັັ້ນ: ຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ        201  ຄ    ,    ຄ   273,46                 ແລະ ກູ້ຢ ມ        65 
 ຄ    ,    ຄ   705,94 ລ້ານໂດລາ. 

 

3.1.2.3. ການລງົທຶນເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
5) ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 5.912 ໂຄງການ,    ຄ   6.804 

                             56.804 ຕ ັ້ກີບ (ທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ); ໃນນີັ້:  
 ກິດຈະການສໍາປະທານ ມ ີ17 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 372 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 
 ກິດຈະການທົື່ວໄປ ມີ 5.828 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 6.340 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 
 ເຂດເສດະກິດພິເສດ ມີ 67 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 92 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
ຄຽງຄູ່ກັບຕົວເລກອະນຸມັດຂ້າງເທິງ ການນໍາເຂົັ້າທຶນຕົວຈິງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ທາງກົງ ມີມູນຄ່າ 6.305 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ຫ   ເທົື່າກັບປະມານ 52.638 ຕ ັ້ກີບ ໃນນີັ້: 

 ທຶນນໍາເຂົັ້າຕົວຈິງໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ມູນຄ່າ 1.082 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ   ເທົື່າກັບ 9,033 ຕ ັ້ກີບ. 
 ທຶນນໍາເຂົັ້າເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ມູນຄ່າ 5.223 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ   ເທົື່າກັບ 

43,605 ຕ ັ້ກີບ; ຕົັ້ນຕໍແມ່ນການນໍາເຂົັ້າເພ ື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ໂຄງການອ ື່ນໆທີື່ປິື່ນອ້ອມ.    
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3.1.2.4. ທຶນຈາກຂະແໜງການເງນິ-ເງິນຕາ 
  ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເປັນເຈົັ້າການສະໜອງສິນເຊ ື່ອ ໃຫ້ແກໂ່ຄງການທີື່ມປີະສິດທິຜົນ ໂດຍສຸມ
ໃສປ່ັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເງິນກູ້ ເພ ື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຂົັ້າຫາແຫ   ື່ງທຶນໄດ້ງ່າຍ
ຂຶັ້ນ, ນໍາໃຊ້ໂຄງການຜະລິດທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ເປັນຫ ັກຊັບຄໍັ້າປະກັນເງິນກູ້, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກູຢ້່າງຕໍື່
ເນ ື່ອງ ເປັນຕົັ້ນ: ພັດທະນາສິນເຊ ື່ອໃຫ້ມີຫ າຍຮູບແບບຫ າຍເປົັ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ. ໃນ   
2017 ສິນເຊ ື່ອທົື່ວລະບົບເພີື່ມຂຶັ້ນ 7.165,37 ຕ ັ້ກີບ          91,86    ແ        (ແຜນວາງໄວ້ 7.800 ຕ ັ້
ກີບ), ອັດຕາສ່ວນໜີັ້ເກີນກໍານດົ NPL ຢູໃ່ນລະດັບ 3,07% (ແຜນວາງໄວ້ 3%). 

 

3.1.3. ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທອ້ງຖິື່ນຢາ່ງມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ສມົດນູ. 
1) ເຂດພາກເໜ ອ: 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2017 
ເສດຖະກິດຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ, ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງໃຫ້ນັບມ ັ້ນັບດີຂຶັ້ນ, ເຫັນໄດ້ວ່າຂະບວນການຜະລດິ, ການບໍລິການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກໍໄດຮ້ັບການ
ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶັ້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍ ຕົວທີື່ດີ, ໄດ້ມີ
ການພັດທະນາບັນດາຮູບແບບການບໍລິການທີື່ມີຄຸນນະພາບສງູຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຫ ວງນໍັ້າທາ ແລະ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ. ສ້າງຕັັ້ງສູນກາງເສດຖະກິດ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ແຂວງຫ ວງນໍັ້າທາ ໂດຍຖ ເອົາການພັດທະນາ
ກະສິກໍາ, ການບໍລິການຂົນສົື່ງ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຸດສຸມ, ບັນດາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ມີ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.  
 

 ການຜະລິດແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແ   ການປູກພ ດອຸດສະຫ         ເດັື່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນ
ການຜະລິດເຂົັ້າ      ມີ               278.758,48 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.025.885,92 ໂຕນ,     ແ   
56% ໃນນັັ້ນ: ເຂົັ້ານາປີ ມີເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດ 173.140.52 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 778.074,70 ໂຕນ 
    ແ   53%, ສໍາລັບເຂົັ້ັ້າເນີນສູງ        ຍັງກວມອັດຕາສ່ວນຫ າຍ ແລະ ຍັງມີການຜະລິດເພີື່ມຂຶັ້ນຫ າຍຍ້ອນ
ພູມສັນຖານໃນເຂດພາກເໜ ອມີລັກສະນະເປັນພູສູງຊັນເປັນສ່ວນຫ າຍ ເຮັດ   ມີເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດ     
92.265,33 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 187.624,09 ໂຕນ            ແ        2           ແລະ ເຂົັ້ານາແຊງ
ໃນປີ 2017 ນີັ້ເຫັນວ່າຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແລ້ວນາແຊງມີລັກສະນະຫຼຸດລົງ ເນ ື່ອງຈາກມີສັດຕູພ ດ      ແລະ 
                         ລະບົບຊົນລະປະທານຈໍານວນໜຶື່ງເປ່ເພ ເຮັດໃຫ້ເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດ      
13.352,63 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 60.187,13 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 79% ຫຼຸດຈາກປີຜ່ານມາ. 
ສໍາລັບພ ດອຸດສາຫະກໍາອ ື່ນທີື່ມີທ່າແຮງສໍາຄັນໃນພາກເໜ ອ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນການປູກສາລ:ີ ເນ ັ້ອທີື່ການຜະລິດ 
77.237,89  ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 433.084,99 ໂຕນ          77%    ແ     , ມັນຕົັ້ນ: ເນ ັ້ອທີື່ການ
ຜະລິດ 25.048,17 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 156.165,38 ໂຕນ,     ແ   67%. 

 

 ເຂດອດຸສາຫະກາໍ: ການຜະລດິອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າຍັງສ ບຕໍື່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ  ມີ
ການສົື່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປູກພ ດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ີ ແລະ ກົນຈັກເຂົັ້າໃນການ
ຜະລິດເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະ ມູນຄ່າເພີື່ມຂຶັ້ນ, ເດັື່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຂະບວນການປູກສາລີອາຫານ
ສັດ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ  ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ ເພ ື່ອສະ ອງໃຫ້ຕະ  າດສາກົນ ເຊັື່ນ: ໄທ, ສປ ຈີນ 

ແລະ ສສຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນັັ້ນ   ໄດ້ມີການສົື່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ODOP ຂອງບັນດາເມ ອງ ເຊິື່ງມາ
ຮອດປະຈຸບັນແຂວງວຽງຈັນ ມີ 10 ເມ ອງ ທີື່ມີສິນຄ້າ ODOP ຂອງເມ ອງ ລວມມີ 47 ຜະລິດຕະພັນ ເຊິື່ງໃນນັັ້ນ
ຜະລິດຕະພັນທີື່ເດັື່ນມີຄ : ກ້ວຍອົບເນີຍ ເມ ອງຊະນະຄາມ, ຢາສະຜົມຂີັ້ໝິັ້ນ ເມ ອງທຸລະຄົມ, ຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້ປ່ອງ ເມ ອງວຽງຄໍາ ແລະ ໂພນໂຮງ, ຊາໃບມ້ອນ ເມ ອງແກ້ວອຸດົມ, ແຈ່ວປາແດກເຄ ື່ອງ ແລະ ສົັ້ມປາ ທ່າເຮ ອ 
ເມ ອງວັງວຽງ, ນໍັ້າປູ ແລະ ໝາກເຜັດປົື່ນ ເມ ອງກາສີ, ເຂົັ້າຂຽບມັນຕົັ້ນ ແລະ ຈ ນກ້ວຍ ເມ ອງ ຫີນເຫີບ, ກຸ່ມ
ຫັດຖະກໍາຕໍື່າຫູກ ເມ ອງແມດ ແລະ ໂຮງງານນໍັ້າຊາສະໝູນໄພ ເມ ອງເຟ ອງ.  
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   ໄດ້ມີການກໍື່ສ້າງເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍັ້າຂອງ ຫ ວງພະບາງ-ໄຊຍະບູລ ີ ສໍາເລັດ 80,92%, ເຂ ື່ອນນໍັ້າຄານ 3 ສໍາ
ເລັດ 100% ແລະ ເ   ອນນໍັ້າອູ 2 ສໍາເລັດ 100% ເຊິື່ງມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງທັງໝົດ 1.595 ເມກາວັດ. ການຜະລິດຊີມັງ
ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ. 
 

 ເຂດການຄາ້, ບລໍກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ: ດ້ານບໍລິການໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີທ່າກ້າວ
ຂະຫຍາຍຕົວທີື່ດີ, ໄດ້ມີການພດັທະນາບັນດາຮູບແບບການບໍລິການທີື່ມີຄຸນນະພາບສູງ ມີການໃຫ້ບໍລິການພັກເຊົາ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນມີແຫ ື່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເທດສະການທີື່ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊັື່ນ: ແຂວງ ຫ ວງນໍັ້າທາ ກໍື່ຄ 
ການຄ້າຊາຍແດນທີື່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຟົດຟ ັ້ນ ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນມີການໃຫ້ບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວທີື່ຫ າກ
ຫ າຍ         : ແຂວງອຸດົມໄຊກໍື່ມີແຫ ື່ງທ່ອງທ່ຽວທີື່ມີຊ ື່ສຽງ (ນໍັ້າກັດຢໍລະປາ), ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ເທດສະການ
ບຸນຊ້າງປະຈໍາປີ) ຊຶື່ງມີນັກທ່ອງທ່ຽວຜ່ານແຂວງ 99.937 ຄົນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແຂວງໄດ 5 ລ້ານກວ່າໂດ
ລາສະຫະລັດ ແລະ ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາຫ າຍກວ່າ 655.412 ຄົນ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ 
ເພີື່ມຂຶັ້ນ 12.093 ຄົນ.  
 

 ການພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ໄດ້ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ                   
       ຄ       ຄ   ຄ          ຄ           : ໂຄງການກໍື່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຂົັ້າເຂດມອງນໍັ້າ, ຫ້ວຍມອນ 

ເມ ອງຊຽງຄໍັ້ ປະຕິບັດໄດ້ 81%, ໂຄງການກໍື່ສ້າງຊົນລະປະທານນໍັ້າໄຮບ້ານດອນ ເມ ອງຊໍາໃຕ້ 80 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດ
ໄດ ້ 91%, ບາງໂຄງການທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນກໍື່ໄດ້ຖ ກບັນຈຸເຂົັ້າແຜນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ໂຄງການກໍື່ສ້າງຍົກ
ລະດັບເສັັ້ນທາງຊ່ວງ ແຕ່ບ້ານກິວເຈ່ຍ ຫາ ບ້ານເມ ອງຮຶບ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ມູນຄ່າ 80,88 ຕ ັ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 
8%, ໂຄງການກໍື່ສ້າງຍົກລະດັບທາງປູຢາງສອງຊັັ້ນ ທາງເລກທີ 13 ເໜ ອ    ດ່ານພູຫ ັກຄໍາ ເມ ອງນາໝໍັ້ ມູນຄ່າ 
203 ຕ ັ້ກີບກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 15%. ແລະ ໂຄງການກໍື່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ, ກໍື່ສ້າງທາງປູຢາງເຂົັ້າຫໍ
ວັດທະນະທໍາ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ມູນຄ່າ 187,38 ຕ ັ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 7%. 

 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ: ການສຶກສາ ແລະ ຕາ  າງສາທາລະນະສຸກກໍື່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ລົງເຖິງ
ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກຫ າຍຂຶັ້ນ; ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງກໍື່ໄດ້ມີການແບ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິື່ນ, ໂດຍສະເພາະວຽກງານ
ແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ໂຄງການທີື່ມີມູນຄ່າຕໍື່າກວ່າ 5 ຕ ັ້ກີບ ເຊິື່ງຫ າຍແຂວງກໍື່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີ.  

 

2) ເຂດພາກກາງ: 
 ສະພາບໂດຍລວມຂອງພາກກາງ ຍັງຮັກສາໄດ້ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ປະຊາຊົນມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ ແລະ ເຊ ື່ອໜັັ້ນຕໍື່ການນໍາ
ພາຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ຕັັ້ງໜ້າ              ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ  ໂດຍ
ເປັນໃຈການໃນການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາທັນສະໄໝ, ອຸດສະຫະກໍາປຸງຕ່າງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ຕິດພັນກັບ
ການບໍລິການທາງຜ່ານ, ພັດທະນາວັດທະນ ທໍາຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີື່ມີຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຮັກສາສິື່ງແວດ ລ້ອມແບບຢ ນຢົງ,  ດ ງດູດນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃຫ້
ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກໍື່ສ້າງເສັັ້ນທາງ, ຂົວຂ້າມນໍັ້າຂອງ, ການປັບປຸງດ່ານສາກົນ, 
ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ດີຂ ັ້ນ ເພ ື່ອຮອງຮັບໃນການເປີດປີທ່ອງ
ທ່ຽວລາວ ປີ 2018.  
 

 ເຂດຜະລດິກະສກິາໍ: ການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ ໃນ 2017 ໂດຍລວມແມ່ນຜົນຜະລິດບໍື່ບັນລຸຕາມແຜນການທີື່ວາງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດເຂົັ້າ ເນ ື່ອງຈາກເກີດມີໄພພິບັດທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ເຊັື່ນ: ຖ ກນໍັ້າຖ້ວມ, ດິນເຊາະ
ເຈ ື່ອນທັບຖົມ, ສະພາບອາກາດຜິດປົກກະຕິສົື່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າແຕກກໍບໍື່ສົມບູນ, ຮວງເຂົັ້າບໍື່ສົມບູນເມັດ
ເຂົັ້າລີບ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກໍື່ຍັງມີສັດຕູພ ດລະບາດ ຢູ່ບາງເຂດ ແລະ ມີການຫັນເນ ັ້ອທີື່ກະສິກໍາ ມາເປັນດິນປຸກສ້າງ
ເພີື່ມຂຶັ້ນ. ເນ ັ້ອທີື່ຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ 414.282 ເຮັກຕາ, ແ  ເນ ັ້ອທີື່ເກັບກ່ຽວເຂົັ້າຕົວຈິງໄດ້ພຽງ 384.098 ເຮັກຕາ 
ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດ    93,99% ຂອ ແຜນການທີື່ວາງໄວ້, ຜົນລະລິດເຂົັ້າທັງໝົດໄດ້ 1.480.254,65 ໂຕນ 
ໃນນັັ້ນ: ການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ ມີເນ ັ້ອທີທັງໝົດ 353.937 ເຮັກຕາ, ຜົນລະລິດເຂົັ້າທັງໝົດໄດ້ 1.339.496,24 
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ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 94.88% ຂອງແຜນການທີື່ວາງໄວ້. ເຂົັ້ານາແຊງມີເນ ັ້ອທີທັງໝົດ 27.414 
ເຮັກຕາ, ຜົນ ະລິດ 135.852,53 ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 87,90% ຂອງແຜນການທີື່ວາງໄວ້. ເຂົັ້າເນີນ
ສູງ 2.747 ເຮັກຕາ, ຜົນລະລິດ 4.905,88                              ແ     . ສໍາລັບການປູກພ ດ
ເປັນສະບຽງອາຫານ ມີເນ ັ້ອທີື່ປູກໄດ້ 122.726 ເຮັກຕາ; ຜົນຜະລິດໄດ້ 587.256 ເຮັກຕາ, ໃນນັັ້ນ ການປູກພ ດ
ລະດູແລ້ງ ມີເນ ັ້ອທີື່ 54.875,70 ເຮັກຕາ; ຜົນຜະລິດໄດ້ 207.809 ໂຕນ. ການປູກພ ດລະດູຝົນ ມີເນ ັ້ອທີື່ປູກ 
66.670,63 ເຮັກຕາ; ຜົນຜະລິດໄດ້ 379.447 ໂຕນ            ແ      ປູກສາລີຫວານ, ອອ້ຍ, ມັນຕົັ້ນ ຢູ່
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແ   ການປູກພ ດຜັກ, ຖົື່ວຕ່າງໆ    
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.  

      ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ: ໄດ້ທັງໝົດ 94.171,35 ໂຕນ, ໃນເນ ັ້ອທີື່ 22.050,00 ເຮັກຕາ ຊຶື່ງໃນ
ນັັ້ນ ມີການຜະລິດເຂົັ້າອິນຊີຢູ່ນະຄອນຫລວງ, ການຜະລິດເຂົັ້າເພ ື່ອສົື່ງອອກໃຫ້ແກ່ປະເທດ ສປ ຈີນ, ຊາຍແດນ
ປະເທດເພ ື່ອນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມປະເທດເອີລົບ ເດັື່ນກວ່າໜູ່ແມ່ນເຂົັ້າຈ້າວຫອມສະຫວັນ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ. ການຜະລິດຜັກອິນຊີ (ຜັກປອດສານຜິດ) ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ໂດຍມີການຕັັ້ງເປັນ 
ກຸ່ມຊາວກະສກິອນ, ສະມະຄມົ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ, ນອກນັັ້ນ ສຸມໃສ່ສົື່ງເສີມເຂົັ້າໃນການລ້ງງສັດແບບເປັນຟາມ 
ເຊັື່ນ: ລ້ຽງງົວ, ໝູ່, ໄກ່ພັນຊີັ້ນ-ພັນໄຂ່, ປາກະຊັງ ແລະ ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອກາຍເປັນສິນຄ້າບໍລະໂພກອອກສູ່ຕະຫລາດ
ພາຍໃນ. 

 

 ເຂດອດຸສາຫະກາໍ:      ການພັດທະນາເຂດນິຄົມອ  ດສະຫະກໍາ ເພ ື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ການລົງທຶນຂະໝາດກາງເຂົັ້າໃນການຜະລິດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ຊີັ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນ
ເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັື່ນ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ອະນຸຍາດການລົງທຶນ 
26 ບໍລິສັດ (ແຜນການ 35 ບໍລິສັດ), ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 106,96 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມີທຶນຈົດ
ທະບຽນ 40,00 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນັັ້ນ ຍັງມີການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົື່ງເສີມການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 
ເດັື່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນອຸດສະຫະກໍາຜະລິດສະບຽງອາຫານ ເຊັື່ນ: ການປູກສາລີແຂງ ເພ ື່ອຜະລິດເປັນອາຫານສັດ ແຂວງ
ບໍລິຄໍາໄຊ, ການປູກອ້ອຍເພ ື່ອປ້ອນໂຮງງານນໍັ້າຕານແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ການຜະລິດປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ 
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວ   ນະເຂດ. 

 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ:    ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍສະເພາະການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນອະນຸບານ, 
ກຽມເຂົັ້າປະຖົມ, ມັດທະຍົມ  ແລະ ສົື່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາ
ການຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍການຊົມໃຊ້ນໍໍັ້າສະອາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດນໍາໃຊ້ຢ່າງທົື່ວເຖິງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງສຸມໃສ່ວຽກງານລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ນັບມ ັ້ນັບຫລຸດນ້ອຍຖ້ອຍລົງ, ສ ບຕໍື່ສຸມໃສ່ວຽກ
ງານການສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ  4 ບຸກ 4 ເນ ັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕາມທິດສາມສ້າງ. 

3) ເຂດພາກໃຕ:້ 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ໂດຍລວມແລ້ວເສດຖະກິດຍັງສ ບຕໍື່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບທີື່ດີ, ຂະບວນການ
ຜະລິດຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເປັນຂະບວນດີ, ບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການແປຮູບຜະ 
ລິດຕະພັນສິນຄ້າກະສິກໍາ, ການບໍລິການ ໃນດ້ານຕ່າງໆກໍື່ຍັງສ ບຕໍື່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄຸນນນະພາບດີຂຶັ້ນຕາມ
ກນົໄກຕະຫ າດ. ສະພາບການພາຍໃນ ຍັງສ ບຕໍື່ມີຄວາມສະຫງົບ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ. ການ
ລົງກໍື່ສ້າງຮາກຖານການເມ ອງຕາມທິດນໍາສາມສ້າງຍັງສ ບຕໍື່ເຮັດຢ່າງເປັນຂະບວນຕໍື່ເນ ື່ອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບສູງ. ອົງການປົກຄອງທຸກຂັັ້ນກໍື່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດມົ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ບັນດາພຶັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດກໍື່ໄດ້
ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງພາກໃຕ້ສ ບຕໍື່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. 
 

 ເຂດຜະລດິກະສກິາໍ: ໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂົັ້າ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 
240.059 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 960.580,64 ໂຕນ, ດ້ວຍສະມັດຖະພາບໂດຍສະເລ່ຍ 4 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, 
ທຽບໃສ່ຜົນຜະລິດປີ 2016 ເທົື່າກັບ 86,13%, ໃນນີັ້: ການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ 865.323,14 ໂຕນ, ການຜະລິດ
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ເຂົັ້ານາແຊງ 80.980,00 ໂຕນ, ການຜະລິດເຂົັ້າເນີນສູງ 14.277,50 ໂຕນ, ດ້ວຍສະມັດຖະພາບໂດຍສະເລ່ຍ 
2,2 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ່ຜົນຜະລິດປີ 2016 ເທົື່າກັບ 121,2%. ນອກ   ນັັ້ນ ກໍື່ຍັງມີການປູກພ ດລະບຽງ
ອາຫານອ ື່ນໆ ຕາມເຂດທີື່ມີຊົນລະປະທານໃຫຍ່ ແລະ ເຂດທົື່ງພຽງລຽບແມ່ນນໍັ້າຂອງ 31.824 ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິດ 333.605 ໂຕນ. ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າທີື່ເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງ ມີເນ ັ້ອທີື່ 94.747,99 ເຮັກຕາ
,  ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດລວມໄດ້ 1.928.196 ໂຕນ, ສິນຄ້າທີື່ເປັນປາຍແຫ ມເດັື່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນການປູກກາເຟ 
ເນ ັ້ອທີື່ 54.292 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 471.535 ໂຕນ ຢູ່ເມ ອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ເລົື່າງາມ ແຂວງສາລະ
ວັນ, ທ່າແຕງ, ດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມ ອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປ ; ຢາງພາລາ 46.615 ໂຕນ ຢູ່ເມ ອງປາກ
ຊ່ອງ, ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ;     ມັນຕົັ້ນ ໄດ້ 446.560 ໂຕນ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ອ້ອຍ 165.610 
ໂຕນ ຢູ່ເມ ອງພູວົງ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປ      ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ແຂວງກໍື່ຄ ປະຊົນໃນທ້ອງຖິື່ນ. 

 

 ເຂດອດຸສາຫະກາໍ: ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ປະຕິບັດໄດ້ 9.097,20 ຕ ັ້ກີບ          98,8% 

   ແ      (ແຜນ    9.211,78 ຕ ັ້ກີບ), ໃນນີັ້: ອຸດສາຫະກ   ປຸງແຕ່ງ ປະກອບມີ    ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຄ
ມີ, ແຮ່ທາດ, ໄມ້, ຕັດຫຍິບ... ປະຕິບັດໄດ້ 4.215,20 ຕ ັ້ກີບ          99,6%    ແ        (ແຜນປີ 
4.230,14 ຕ ັ້ກີບ); ຫັດຖະກາໍ ປະກອບດ້ວຍ ສິື່ງທໍ, ຜ້າໄໝ, ເຄ ື່ອງປັື່ນດິນເຜົາ ປະຕິບັດໄດ້ 4.882,00 ຕ ັ້ກີບ 

         98%    ແ        (ແຜນປີ 4.981,63 ຕ ັ້ກີບ) ເດັື່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ   ສົື່ງອອກສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ
ປຸງແຕ່ງຢູແ່   ຈໍາປາສັກ ເຊັື່ນ: ຢາງພາລາ (ກ້ອນ) ມູນຄ່າ 51,73 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜະລິດຕະພັນກາເຟ
ສໍາເລັດຮູບ ມູນຄ່າ 11.94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ປະຈຸບັນ ພາ ໃຕ້ມີເຂດນິຄົມອຸດສະຫະກໍາ 2 ແຫ່ງ ຢູ່
ແຂວງຈໍາປາສັກ ຄ : ນິຄົມອດຸສາຫະກໍາປາກເຊ-ຢີື່ປຸ່ນ SME (ເຂດ 11A) ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາຈໍາປາສັກ 
ລາວ-ບໍລິການ (ເຂດ 11B)      ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທ   ໃຫ້ປະຊາຊົນ            ຄ  . 

 

 ເຂດການຄາ້, ບລໍກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ: ການທ່ອງທ່ຽວທາງພາກໃຕ້ ເປັນເຂດໜຶື່ງທີື່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ ໄດ້ເປັນຢາງດີ ເນ ື່ອງຈາກ ການເດິນທາງສະດວກສະບາຍ, ການບໍລິການດີ ແລະ ທີື່ສໍາຄັນມີ
ສະຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວມໍລະດົກໂລກ, ສະຖານທີື່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ທາງປະຫວັດສາດ ຫ າຍກວ່າ 351 
ແຫ່ງ. ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ມນີັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະມານ 881.880 ເທ ື່ອຄົນ, ໃນນີັ້: ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 
421.896 ເທ ື່ອຄົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ 459.984 ເທ ື່ອຄົນ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 1.044,65 ຕ ັ້ກີບ.  

3.1.4. ພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ, ດໝຸັື່ນ ແລະ ອດົທນົ 
 ພັດທະນາສີມ ແຮງງານ ໄດ້ 83.818 ຄົນ, ຍິງ 37.716 ຄົນ, ປະຕິບັດ ໄດ້ 64% ຂອງແຜນການ (ແ      

131.600 ຄົນ) ໃນນີັ້: ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານຂະແໜງກະສິກໍາໄດ ້ 20.892 ຄົນ ກວມ 25% ຂອງການ
ພັດທະນາສີມ ແຮງງານ, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ໄດ້ 18.997 ຄົນ ກວມ 23% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 43.929 
ຄົນ ກວມ 52%. 

 ສາມາດສະໜອງແຮງງານເຂົັ້າສູ່ຕະຫ າດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ 168.380 ຄົນ, ຍິງ 
58.290 ຄົນ ປະຕິບັດລ ື່ນແຜນການ ປີ 2017 (143.230 ຄົນ)  17,56% ໃນນີັ້ ຈັດຫາງານໃຫ້ແຮງງານພາຍໃນ 
ຈໍານວນ 118.994 ຄົນ ແລະ ສົື່ງແຮງງານໄປຕ່າງປະເທດ 49.386 ຄົນ. ສະໜອງແຮງງານເຂົັ້າສູ່ຂະແໜງກະສິກໍາ
ໄດ ້37.826 ຄົນ ກວມ 22%, ອຸດສະຫະກໍາ 64.748 ຄົນ ກວມ 38% ແລະ ບໍລິການ 65.806 ຄົນ ກວມ 
39% ຂອງການສະໜອງແຮງງານເຂົັ້າສູ່ຕະຫ າດ. 

 ໄດ້ອະນຸມັດໂກຕ້ານໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເພ ື່ອມາປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດໂຄງການກໍື່ສ້າງທາງລົດ 
ໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ ຈໍານວນ 17.750 ຄົນ ແລະ ສະເໜີຂໍວິຊາ LA-B2 ຈໍານວນ 3.087 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດແລ້ວ ຈໍານວນ 2.036 ຄົນ ເຊິື່ງແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານມີຫ າຍຕໍາແໜ່ງງານ ເຊັື່ນ: ຊ່ຽວຊານໂຄງ
ການ 211 ຄົນ, ວິຊາການຄຸມງານ 505 ຄົນ, ພະນັກງານບໍລິຫານ 56 ຄົນ, ແຮງງານສີມ ຂະແໜງຕ່າງໆ 6.340 

ຄົນ  ລວມຈໍານວນຄວາມຕ້ອງການເບ ັ້ອງຕົັ້ນທັງໝົດ 7.112 ຄົນ.  ສະນັັ້ນ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວສາມາດເຂົັ້າ
ເຖິງຕໍາແໜ່ງງານດັື່ງກ່າວນັັ້ນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ປະສານຫາສູນບໍລິການຈັດຫາງານ, 
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ບັນດາບໍລິສັດຈັດຫາງານ ແລະ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ເພ ື່ອຂຶັ້ນທະບຽນສະໝັກງານໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆກ່ອນສົື່ງຂໍັ້ມູນຜູທີ້ື່ຕ້ອງການເຂົັ້າເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່
ໂຄງການ. ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນຍັງລໍຖ້າຮັບການລາຍງານຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອຈັດສັນແຮງງານລາວ
ເຂົັ້າເຮັດວຽກໃນໂຄງການດັື່ງກາ່ວ.     

 ໄດປ້ະສານສົມທົບ ແລະ ຮັບການລາຍງານຈາກສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈໍາຢູບ່າງກອກ ປະ
ເທດໄທ ກ່ຽວກັບສະພາບແຮງງານລາວທີື່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ທີື່ຖ ກຊຸກຍູ້ສົື່ງເສີມໃຫ້ກັບຄ ນປະເທດ, ພາຍຫ ັງທີື່  
ພຣະຣາດຊະກໍານົດ (ພຣກ) ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ໄດ້ມຜີົນບັງຄັບໃຊ້ ນັບແຕ່ ວັນທີ 23 ມີຖຸນາ 2017 ເປັນຕົັ້ນມາ 
ເຮັດໃຫ້ຜູປ້ະກອບການ, ນາຍຈ້າງທີື່ນໍາໃຊແ້ຮງງານຕ່າງດ້າວ ຕ້ອງສົື່ງແຮງງານເຫ ົື່ານັັ້ນກັບປະເທດຂອງເຂົາເຈົັ້າ 
ເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນແຮງງານລາວ, ມຽນມ້າ ແລະ ແຮງງານກໍາປູເຈຍ ຖ້າຜູ້ໃດລະເມີດ ຈະຖ ກ
ປັບໄໝ ນັບແຕ່ 400.000-800.000 ບາດ/ຄົນ, ສະເພາະແຮງງານລາວທີື່ເດີນທາງກັບປະເທດ ນັບແຕ່ວັນທີ 
23/6/2017 ເຖິງປະຈຸບັນ ມີຈໍານວນ 800 ກ່ວາຄົນ (ຂໍັ້ມູນຈາກພະແນກກົງສູນ). ຕໍື່ກັບສະພາບດັື່ງກ່າວ ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ແຮງງານລາວຢ ູ ື່ຕາມບັນດາດ່ານກວດຄົນເຂົັ້າ-ອອກເມ ອງ ພ້ອມທັງແນະນໍາບັນດາບໍລິສັດຈັດຫາງານທີື່ໄດຮ້ັບອະນຸ
ມັດຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ຜູອ້ອກແຮງງານລາວທີື່ຕ້ອງການ
ກບັໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທຕາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ (MOU) ເພ ື່ອຄວາມສະດວກ 
ວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ກໍານົດຄ່າບໍລິການທີື່ເໝາະສົມ. 
 

3.1.5. ພດັທະນາຜູປ້ະກອບການ, ສາ້ງວຊິາການ ແລະ ຜູຊ້າໍນານງານ 
 ໄດ້ເພີື່ມຫ າຍຫ ັກສູດການຮຽນ ການສອນໃນພາກວິຊາຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໄດ້ສ້າງ ແລະ 
ປັບປຸງບັນດາຫ ັກສູດເປັນຕົັ້ນ: ໄດ້ເປີດຫ ັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາການສຶກສາປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 
ແລະ ຄາດວ່າຈະເປີດຮັບນັກຮຽນໃນທ້າຍປີ 2017. 

 ໄດຝ້ຶກອົບຮົມຫ ັກສູດ DCT (ນັກສຶກສາຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແບບຄວບຄູ່) ໃນ 3 ສາຂາວິຊາ ມນີັກຮຽນທັງໝົດ 
100 ຄົນ.   

 ຝຶກອົບຮົມຄູ ໃນວິຊາຊີບແກະສະຫ ັກໄມ ້ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຊຸດທີ 3“ ໄລຍະເວລາ 90 ວັນ ຈໍານວນ 25 ຄົນ 
ທີື່ຄຸນໝິງ ສປ ຈິນ. 

 ໄດຈ້ັດຕັັ້ງ ແລະ ສົື່ງເສີມພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢ ນສີມ ແຮງງານຕາມມາດຖານສີມ ແຮງງານ
ແຫ່ງຊາດ 3 ຂະແໜງ ຄ : ລົດຍົນ, ກໍື່ສ້າງ ແລະ ການໂຮງແຮມ, ມຜີູໄ້ດຮ້ັບການຢັັ້ງຢ ນທັງໝົດ 2.603 ຄົນ, ຍິງ 
996 ຄົນ, ເທົື່າກັບ 104,12% ລ ື່ນແຜນການປີ (2.500 ຄົນ). 

            ໃຫ້ສະຖານທີື່ພັດທະນາສີມ ແຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນອ ື່ນ ເພ ື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ແຮງງານ ຈໍານວນ 
118.795 ຄົນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາສີມ ແຮງງານ. 
 

3.1.6. ເປດີກວາ້ງການຮວ່ມມ  ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງກບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ 
1) ການຮວ່ມມ ສອງຝາ່ຍ-ຫ  າຍຝາ່ຍ 

 ການຮວ່ມມ ສອງຝາ່ຍ: 
     ສປປ ລາວ ມີການພົວພັນການຄ້າກັບປະເທດຄູ່ຄ້າຫ າຍກວ່າ 60 ປະເທດໃນໂລກ ແລະ ໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາການ
ຄ້າສອງຝ່າຍກັບ 15 ປະເທດ, ໃນນັັ້ນ ມີ 2 ສັນຍາທີື່ເປັນສັນຍາເປີດຕະຫ າດ (FTA) ຄ : ສັນຍາການຄ້າ ກັບ ສສ 
ຫວຽດນາມ ແລະ ສັນຍາການຄ້າກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ບົນພ ັ້ນຖານ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັດແໜ້ນການ
ພົວພັນການຄ້າ ກັບປະເທດຄູ່ຄ້າເພ ື່ອນຍຸດທະສາດທີື່ມີສັນຍາ ແລ້ວນັັ້ນ ຍັງໄດ້ເປີດກວ້າງ ການພົວພັນການຄ້າ ກັບ
ປະເທດຄູ່ຄ້າໃໝ່ທີື່ມີທ່າແຮງ. 
 ການພວົພນັການຄາ້ ສປປ ລາວ ກບັ ສສ ຫວຽດນາມ: ໃນປີ 2017 ມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ບັນລຸ 

1.173 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 13,7%. ໃນນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ສົື່ງອອກ
ມີມູນຄ່າ ເທົື່າກັບ 636 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົັ້າມີມູນຄ່າ ເທົື່າກັບ 536 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
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ດ້ານການຮ່ວມມ  ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ທົບທວນຄ ນການຮ່ວມມ ດ້ານການຄ້າ ເພ ື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເນ ັ້ອໃນຂອງ
ບົດບັນທຶກພົບປະ, ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມດ້ານການສົື່ງເສີມການຄ້າ-ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ໄດ້
ຈັດງານເປີດໂຕເວັບໄຊເສດຖະກິດການຄ້າລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ແລະ ພົບປະທຸລະກິດ
ລາວ-ຫວຽດນາມ ທີື່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
 ການພວົພນັການຄາ້ ສປປ ລາວ ກບັ ໄທ: ດ້ານການຮ່ວມມ  ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມີການຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນໃນ
ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ ມູນຄ່າການຄ້າສອງຝ່າຍ ບັນລຸໃຫ້ໄດ້ 10 ຕ ັ້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2020 ຫລ  2 ເທົື່າຕົວ ເມ ື່ອທຽບໃສ່
ມູນຄ່າໃນປະຈຸບັນ ລວມໄປເຖິງການເປີດຕະຫລາດສິນຄ້າກະສິກໍາທີື່ເປັນລະບົບໃຫ້ແກ່ລາວ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມ
ໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາໃນຂອບຮ່ວມມ ດ້ານການສົື່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ໃນປີ 2017 ມູນຄ່າ
ການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ບັນລຸ 4.993 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 
15,47%. ໃນນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ສົື່ງອອກມີມູນຄ່າ ເທົື່າກັບ 2.218 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົັ້າມີມູນ
ຄ່າ ເທົື່າກັບ 2.774 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ປະເພດສິນຄ້າສົື່ງອອກຫ ັກ ແມ່ນ ໄຟຟ້າ, ທອງແດງ, ໂຄງຮ່າງກ້ອງດີຈີຕອນ
, ຊີັ້ນສ່ວນກ້ອງບັນທຶກພາບ, ມັນຕົັ້ນ, ສາລີ, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ນໍັ້າຕານ, ແລະ ປຸຸ໋ຍ. ປະເພດສິນຄ້າທີື່ນໍາເຂົັ້າ
ຫ ັກ ແມ່ນ ນໍັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ຊີັ້ນສ່ວນອາໄຫ ື່, ເຄ ື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເຫ ັກ ແລະ ເຄ ື່ອງທີື່ເຮັດດ້ວຍເຫ ັກ, 
ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ອ ື່ນໆ. 
 ການພວົພນັການຄາ້ ສປປ ລາວ ກບັ ສປ ຈນີ: ສໍາເລັດການເຮັດສັນຍາຮ່ວມມ ກັບ China National Cereals, 

Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) ຂອງ ສປ ຈີນ ໃນການສົື່ງອອກ ເຂົັ້າ ໄປ ສປ ຈີນ ຈໍານວນ 
20.000 ໂຕນ, ປະຈຸບັນ ລາວ ສາມາດສົື່ງອອກ ເຂົັ້າ ໄປ ສປ ຈີນ ໄດ້ທັງໝົດ 7.250 ໂຕນ. ໃນນັັ້ນ, ເຂົັ້າຈ້າວ 500 
ໂຕນ ແລະ ເຂົັ້າໜຽວ 6.750 ໂຕນ. ໃນປ ີ 2017 ມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ບັນລຸ 2.163 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ. ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 8,69%. ໃນນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ສົື່ງອອກມີມູນຄ່າ ເທົື່າກັບ 

1.346 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົັ້າມີມູນຄ່າ ເທົື່າກັບ 817 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  
 ການພວົພນັການຄາ້ ສປປ ລາວ ກບັ ອຢີ:ູ ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານການຄ້າ ລາວ-ອີຢູ ຄັັ້ງທີ 6 ຂຶັ້ນ 
ເພ ື່ອທົບທວນຄ ນການຮ່ວມມ ແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົັ້ນມາ ເນ ື່ອງຈາກປີ 2016 ສປປ ລາວ ໄດ້ຂໍເລ ື່ອນການເປັນເຈົັ້າພາບ 
ມາຈັດໃນປີ 2017, ເຊິື່ງໄດ້ທວນຄ ນບັນດາຂໍັ້ຜູກພັນໃນໄລຍະການເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ການ
ປັບປຸງລະບຽບການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການສາກົນ ແລະ ການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂ
ການຂໍ GSP plus ພາຍຫລັງ ສປປ ລາວ ຫລຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. 

 ການຮວ່ມມ ຂອບຫ າຍຝາ່ຍ: 

  ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ສາມຝ່າຍ ຄັັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນວຽກງານທີື່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ 
ເປັນທໍາ, ກະກຽມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ສາມຝ່າຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບແຜນງານດັື່ງກ່າວ; ຄົັ້ນຄວ້າ ຂໍ
ອະນຸມັດຮັບເອົາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໂດຍຜ່ານການເກັບກູ້ 
ແລະ ທໍາລາຍລະເບີດ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມຸນຄ່າ 74.814 ໂດລາສະຫາລັດ; ຂໍອະນຸມັດສ ບຕໍື່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ສົື່ງເສີມຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອເດັກ ໄລຍະ 2 ມູນຄ່າ 90.244 ໂດລາສະຫາລັດ. 

 

2) ການເຊ ື່ອມໂຍງກບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກນົ  (ການເຊ ື່ອມຈອດ ແລະ ເຊ ື່ອມໂຍງການຄາ້) 
 ໄດ້ປະສານກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ເພ ື່ອປັບປຸງບາງນິຕິກໍາພາຍໃນ ໃຫ້ແກ່ການເອ ັ້ອອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າເສລີ ໃນນາມເປັນສະມາຊິກ ມີຄ : ໄດ້ຊຸກຍູ້ການອອກ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ອົງການ
ດັດສົມໂທລະຄົມ ແລະ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄົມ ແລະ 
ການສ ື່ສານ;  ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນ; ພາຍຫ ັງເຂົັ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນເທ ື່ອທີ 4 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ເຊິື່ງກໍາລັງລໍຖ້າການປະກາດໃຊ;້ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຕາຕະລາງຖົມ
ຂຸມສິນຄ້າກະສິກໍາ ເພ ື່ອສົື່ງໃຫ້ອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການຊ ັ້-
ຂາຍສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (Contracts for the International Sale of Goods: CISG) ແມ່ນສໍາເລັດຂໍັ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົັ້ນຄວ້າເນ ັ້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊ ັ້ - ຂາຍສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. 
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 ການຮ່ວມມ ດ້ານເສດຖະກິດອາຊຽນ ແມ່ນມີຜົນສໍາເລັດໃນການເຈລະຈາຫ າຍຂອບ ເປັນຕົັ້ນ ໃນລະດັບກອງ
ປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດອາຊຽນແບບວົງແຄບ, ກອງປະຊຸມເຈົັ້າໜ້າທີື່ອາວຸໂສສະເພາະກິດລະດັບສູງ, ກອງ
ປະຊຸມເຈົັ້າໜ້າທີື່ອາວຸໂສອາຊຽນ, ຂອບການຄ້າດ້ານການບໍລິການອາຊຽນ, ຂອບການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ. ໃນນັັ້ນ, ການ
ເປີດເສລກີານຄ້າດ້ານບໍລິການໃນຂອບ RCEP ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຄ ບໜ້າຫ າຍສົມຄວນ, ສໍາລັບໜ່ວຍງານການຄ້າ
ດ້ານບໍລິການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການແລກປ່ຽນຂໍັ້ຮຽກຮ້ອງ (Request) ແລະ ຂໍັ້ສະເໜີຂອງການເປີດຕະຫ າດ
ການຄ້າດ້ານບໍລິການ (Offer List). ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງເອົາ 06 ແຜນງານບູລິມະສິດສໍາລັບເສົາຄໍັ້າເສດຖະກິດ ທີື່ປະເທດຟິລິບປິນເປັນປະທານອາຊຽນ ປີ 2017 
ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນມາດຕະການເຮັດໃຫ້ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເພີື່ມຂຶັ້ນ, ເຊ ື່ອມໂຍງຂະແໜງ MSMEs ເຂົັ້າ
ກັບເສດຖະກິດແບບດີຈິຕອນ ແລະ ການພັດທະນານະວັດຕະກໍາໃໝ່ ເພ ື່ອຂັບເຄ ື່ອນເສດຖະກິດພາຍໃນອາຊຽນ 
ເຊິື່ງ 06 ແຜນງານບູລິມະສິດ ມີດັື່ງນີັ້: 1) ການສ້າງຕົວຊີັ້ວັດການອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າອາຊຽນ; 
2) ການເປີດເສັັ້ນທາງຂົນສົື່ງສິນຄ້າທາງທະເລອາຊຽນ ຂອງທ່າເຮ ອ ດ່ານຂາເຂົັ້າ-ຂາອອກ ເມ ອງດາວາວ-ເມ ອງບີຕຸ
ງ-ເມ ອງຊານໂຕດ; 3) ຂອບວຽກທຸລະກິດແບບມສີ່ວນຮ່ວມ; 4) ວາລະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການເປັນຜູປ້ະກອບ
ການຍິງອາຊຽນ; 5) ແຜນວຽກການຄ້າດ້ານເອເລັກໂຕນິກອາຊຽນ 2017-2025; 6) ຖະແຫ ງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍ
ນະວັດຕະກໍາໃໝ່. 

 

3.2. ເປົັ້າໝາຍ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດຂອງບກຸ
ຄະລາກອນຈາກພາກລດັ ແລະ ກາໍລງັແຮງງານຈາກເອກະຊນົ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ
ບນັດາເຜົື່າໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ທກຸເຜາົຊນົ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົັ້າເຖງິການສກຶສາ, ການ
ບລໍກິານສາທາລະນະສກຸຢາ່ງທົື່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບສົື່ງເສມີການປກົປັກຮກັສາ ແລະ 
ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມ ອງ
ຢາ່ງໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸທິາໍ ແລະ ມຄີວາມ
ໂປງ່ໃສ 

 

3.2.1. ສ ບຕໍື່ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜກັແໜນ້ ແລະ 
ກວາ້ງຂວາງຕາມທດິ 3 ສາ້ງ 

 ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ກໍື່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ເຂົັ້າສູ່ລວງເລິກກວ່າເກົື່າ ໃນນັັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນບ່ອນທໍາມາຫາກິນຖາວອນ, ປັບປຸງ ແລະ 
ສ້າງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານທີື່ຈໍາເປັນ: ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ ນໍັ້າລິນ, ທາງຊົນນະບົດ 
ແລະ ອ ື່ນໆ. ພ້ອມທັງສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພູມປັນຍາທ້ອງຖິື່ນ ຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ຄຽງຄູ່ກັບການ
ສະໜັບສະໜູນການເຂົັ້າເຖິງແຫ ື່ງທຶນຜ່ານທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ກອງທຶນຕ່າງໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໃນປີ 
2017 ລັດຖະບານໄດ້ສຸມທຶນໃສ່        270,57 ຕ ັ້ກີບ,     ທຶນພາຍໃນ 190,12      ບ ໃນນັັ້ນ: 
                                           0,28       ; 
                  ແ                                  57,42       ;      : 4 ຈຸດສຸມຂອງ 
ລັດຖະບານ 17,35 ຕ ັ້ກີບ ແລະ ຢູ່ 141 ຈຸດສຸມຈັດສັນທ້ອງຖິື່ນ 40,07 ຕ ັ້ກີບ; 

  ຄ              ແ      -        20                   36,4        ແ   71     
                          84,32       ; 

 ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) 91,45 ຕ ັ້ກີບ ໃນນີັ້ ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານປະຕິບັດໄດ້ 11 
ຕ ັ້ກີບ ແລະ ທຶນຕ່າງປະເທດ 80,45 ຕ ັ້ກີບ. 

 ທົື່ວປະເທດ ຈໍານວນບ້ານ ທີື່ມີຄັງສະສົມ ຫ   ກອງທຶນຂອງບ້ານ ຫ   ສາມາດເຂົັ້າເຖິງບໍລິການດ້ານສິນເຊ ື່ອ ມີທັງ
ໝົ  7.030 ບ້ານ, ກວມ 83,16% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດທົື່ວປະເທດ; ບ້ານມີເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ເຂົັ້າ
ເຖິງ ບ້ານທຽວໄດ້ຕະຫ ອດປີ ມີ 7.165 ບ້ານ, ກວມ 83,16%; ບ້ານທີື່ມີການຈັດສັນພູມລໍາເນົາຄົງທີື່ ແລະ ບ່ອນ
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ທໍາມາຫາກິນຖາວອນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີ 7.664 ບ້ານ, ກວມ 90,66% ແລະ ບ້ານທີື່ມີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ໃນລະບົບ ມີ 
6.824 ບ້ານ, ກວມ 80,72% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົື່ວປະເທດ. ສໍາລັບເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
ຍັງເຫັນວ່າ ບ້ານທີື່ບໍື່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ຫ   ໃຊ້ເວລາຍ່າງໄປໂຮງຮຽນ ທີື່ຢູ່ໃກ້ບ້ານທີື່ສຸດ ຫ າຍກວ່າ 1 ຊົື່ວໂມງ ຍັງ
ເຫ  ອ 31 ບ້ານ ເທົື່າກັບ 0,31% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົື່ວປະເທດ; ບ້ານທີື່ບໍື່ມີສຸກສາລາ, ຖົງຢາປະຈໍາ
ບ້ານ ຫ   ໃຊ້ເວລາຍ່າງໄປ ຫາໂຮງໝໍເມ ອງ ທີື່ໃກ້ທີື່ສຸດ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍ່າງຫ າຍກວ່າ 2 ຊົື່ວໂມງ ຍັງເຫ  ອ 257 ບ້ານ, 
ເທົື່າກັບ 3,04% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົື່ວປະເທດ; ບ້ານທີື່ບໍື່ມີນໍັ້າສະອາດຊົມໃຊ້ເຊັື່ນ: ນໍັ້າສ້າງມີແທ່ງ, ນໍັ້າ
ບາດານ, ນໍັ້າລິນ ແລະ ອຶື່ນໆ ມີ 240 ບ້ານ, ເທົື່າກັບ 2,84% ແລະ ບ້ານທີື່ບໍື່ມີເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຂົັ້າເຖິງ ຫ   
ທຽວໄດ້ລະດູດຽວ ຍັງເຫ  ອ 1.267 ບ້ານ, ເທົື່າກັບ 14,99% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງ ໝົດໃນທົື່ວປະເທດ. 

 ສັງລວມແລ້ວ, ຈາກຜົົນປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍອີງໃສ່ດໍາລັດ 309/ນຍ, ໃນປີ 2017 ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 6.546 ຄອບຄົວ (ແຜນການ 5.580 ຄອບຄົວ), ຈາກ 75.318 ຄອບຄົວ ຍັງເຫ  ອ 
69.772 ຄອບຄົວ,  ລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດ້ 36 ບ້ານ ເທົື່າກັບ 20,22% ທຽບໃສ່ແຜນປີ (ແຜນການ 178 
ບ້ານ) ເຫັນວ່າຍັງບໍື່ບັນລຸຄາດໝາຍ ມາເຖິງປະຈຸບັນບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫ  ອ 1.653 ບ້ານ. ສາມາດສ້າງບ້ານ
ພັດທະນາໄດ້ 81 ບ້ານ, ທຽບໃສ່ແຜນປີລ ື່ນແຜນ 3,8% (ແຜນການ 78 ບ້ານ). ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມ ອງ
ນ້ອຍໄດ້ 3 ບ້ານ (ແ      8 ບ້ານ), ປະຈຸບັນມີບ້ານໃຫຍ່          ເປັນຕົວເມ ອງນ້ອຍ ທັງໝົດ 31 ບ້ານ ເຊິື່ງ
ນອນໃນ 107 ເມ ອງ ຂອງ 16 ແຂວງ.  

 

3.2.2. ການຄໍັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
 ເພ ື່ອຮັບປະກັນສະບຽງໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບພະລງັງານ 2.600 ກິໂລກາລໍຣີ ຕໍື່ຄນົຕໍື່ວັນ ຄົບຖ້ວນຕາມ
ໂພຊະນາການ, ສະເພາະໂຄງການຄໍັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ໃນ 10 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ ້ 738.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3,39 ລ້ານໂຕນ. ເຊິື່ງກວມເອົາ 87% ຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ ດ້ວຍ
ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ 4,4 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.  

 ການສະໜອງຊີັ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກພາຍໃນ ໄດ້ທັງໝົດ 385.330 ໂຕນ ເທົື່າກັບ 93,79% 
ຂອງແຜນການປ ີ(ແຜນການ 410.820 ໂຕນ), ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 3%, ໃນນັັ້ນ: ຊີັ້ນ 188.130 ໂຕນ
ໄຂ່ 30.400 ໂຕນ ແລະ ປາ 166.800 ໂຕນ (ປາທໍາມະຊາດ 64.600 ໂຕນ ແລະ ປາລ້ຽງ 102.200 ໂຕນ).  
ຜົນຜະລິດຈາກການລ້ຽງສັດ, ລ້ຽງປາ ແບບເປັນຟາມ (ເປັນອຸດສາຫະກໍາ) ທັງໝົດ 73.400 ໂຕນ ກວມເອົາ 
25,5% ຂອງການສະໜອງຊີັ້ນ ແລະ ປາທັງໝົດ. ເຊິື່ງໃນນັັ້ນ ມີ ຊີັ້ນງົວ 200 ໂຕນ, ຊີັ້ນໝູ 24.000 ໂຕນ, ສັດ
ປີກ 7.200 ໂຕນ ແລະ ປາ 42.000 ໂຕນ. ສາມາດບັນລຸອັດຕາການບໍລິໂພກບໍລິໂພກຊີັ້ນ ແລະ ປາ ໄດ້ສະເລ່ຍ 
57 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ. 

 ການຜະລິດແນວພັນເຂົັ້າ: ໃນປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ທັງຫມົດ 7.432 ໂຕນ, ໃນນັັ້ນ ມີແນວພັນບໍລິສຸດ 
ໄດ້ 650 ກິໂລ, ລຸນ້ 1 ໄດ້ 47,66 ໂຕນ, ລຸ້ນ 2 ໄດ້ 334,4 ໂຕນ ແລະ  ລຸ້ນ 3 ໄດ້ 7.050 ໂຕນ, ທຽບໃສ່
ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 47,6%, 13,3% ແລະ 100,7% ຕາມລໍາດັບ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງແນວ
ພັນພ ດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ແນວພັນສາລີລູກປະສົມ, ສາລຫີວານປະສົມ ໄດ້ 43 ໂຕນ; ແນວພັນຖົື່ວດີນ ແລະ ຖົື່ວອ ື່ນໆ 
ຈໍານວນ 25 ແນວພັນ ມີ: ຖົື່ວດິນ 16 ແນວພັນ; ຖົື່ວເຫ  ອງ ໄດ້ 22 ສາຍພັນ; ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ ໝາກ ໄດ້ທັງ
ໝົດ 45.110 ເບ້ຍ ມີ 10 ຊະນິດ. 

 ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາກິດຈະກໍາຕາ່ງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສະໜອງຢາໂພສະນາການທີື່ຈໍາເປັນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ແນະນໍາດ້ານວິຊາການ ເຊັື່ນ: ໄດ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານໂພສະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ 9 ແຂວງພາກ     
ເໜ ອ ແລະ ພາກກາງ, ໄດ້ສໍາເລັດການເຂົັ້າຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກດ້ານໂພສະນາການ ແລະ ສ້າງຄວາມຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ປະເທດສິງກະໂປ. 

 ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການກວດທ້ອງແມ່ມານໄດ້ທັງໝົດ 34.353 ເທ ື່ອຄົນ ແລະ ຊ່ວຍເກີດລູກຢູ່ຕາມສະຖານທີື່ບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກໄດ້ 15.095 ຄົນຢູ່, ປະຕິບັດກິດຈະກໍາການເຊ ື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຊ່ວຍເກີດລູກ ແລະ ປິື່ນປົວເດັກອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ ໂດຍບໍື່ເສຍຄ່າ ທົື່ວປະເທດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ; ພ້ອມດຽວກັນ ກໍື່
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ຍັງໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກໍາການເຊ ື່ອມສານວຽກສົື່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວຽກຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນ
ຕົັ້ນດ້ານໂພຊະນາການ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນສະພາບຂາດສານອາຫານຊໍາເຮ ັ້ອ (ລວງສູງຕໍື່າກວ່າມາດຕະຖານ), ແຂວງທີື່ມີ
ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮ ັ້ອສູງເຖິງ 40% ມີ 11 ແຂວງ, 30-39% ມີ 3 ແຂວງ, 20-29% ມີ 3 ແຂວງ 
ແລະ ຕໍື່າກວ່າ 20% ມີ 1 ແຂວງ. ສະພາບການຄໍັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານທີື່ຍັງຂາດຮ້າຍແຮງ (ສີແດງ) ຍັງຕົກຢູ່ 4 
ແຂວງ ຄ : ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງບໍື່ແກ້ວ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. 

 

3.2.3. ທກຸຄນົເຂົັ້າເຖງິການສກຶສາໄດຢ້າ່ງທົື່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຕ່າງໆຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ. ໄດ້ສຸມທຶນຮອນ

ເຂົັ້າໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອານຸບານ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະ ຍົມ, 
ກໍື່ສ້າງຫໍພັກໃຫ້ຄຸ ແລະ ນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູເ່ຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ເພ ື່ອເປັນສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົັ້າຮຽນໄດ້ມີໂອກາດຮຽນໜັງສ ຫ າຍຂຶັ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ທຸກພາກສ່ວນກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້
ປຸກລະດົມພໍື່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ສົື່ງເດັກເຂົັ້າຮຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ບົນພ ັ້ນຖານສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ກ່າວມານັັ້ນ 
ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມ ປະຕິບັດໄດ້ 98,7%, ອັດຕາລອດເຫ  ອຮອດຊັັ້ນປະຖົມປະຕິບັດໄດ້ 81,1%, 
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ປະຕິບັດໄດ້ 82,9%, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ປະຕິບັດ
ໄດ້ 51,4%, ອັດຕາການຮູ້ໜັງສ ຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15 ປີຂຶັ້ນໄປ ປະຕິບັດໄດ້ 92,45% ແລະ ອັດຕາການຮູ້
ໜັງສ ຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15-24 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 84,7% . ສາມາດປະກາດເປັນເມ ອງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົັ້ນບໍາລຸງທົື່ວເມ ອງ ໄດ້ຕ ື່ມ 6 ເມ ອງເພີື່ມເປັນ 89 ເມ ອງ. ຄຽງຄູ່ກັບການສຶກສາສາຍສາມັນ ກະຊວງສຶກສາຍັງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຫ ັກສູດການສິດສອນວິຊາຊີບໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງ
ງານ. ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນ ກໍຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູສຶກ
ສານິເທດ, ອົບຮົມຄູຂັັ້ນແຂວງໃນການນໍາໃຊ້ຄູມ່  ແລະ ປ ັ້ມແບບຮຽນໃໝ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ(ມ 7) ທົື່ວປະເທດ. 
ສໍາລັບວຽກງານກິລາ-ກາຍະກໍາ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ສີລະປະນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໃຫ້
ດີຂຶັ້ນ, ຈັດຕັັ້ງງານມະຫາກໍາກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົື່ວປະເທດ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ ເຊັື່ນ: 
ໄດ້ຈັດງານມະຫາກໍາກິລານກັຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົື່ວປະເທດຄັັ້ງທີ VI ທີື່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເຊິື່ງມີຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ຈັດງານ ແລະ ນັກກິລາເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 5.859 ຄົນ, ມີການແຂ່ງຂັນ 12 ປະເພດກິລາ, 428 ຫ ຽນ. ຜ່ານການແຂ່ງຂັນ 
ອັນດັບທີ 1 ແມ່ນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ອັນດັບທີ 2 ແມ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ອັນດັບທີ 3 ແຂວງບໍຄໍາໄຊ ເຊິື່ງ
ການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄັັ້ງນີັ້ນໍາໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 18 ຕ ັ້ກີບ ໃນນັັ້ນ:ງົບປະມານກໍື່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 6,5 ຕ ັ້ກີບ. 
ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ນໍາພານັກຮຽນສາມັນ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນສາມັນອາຊຽນຄັັ້ງທີ VIII ທີື່ຈັງຫວັດຊຽງໃໝ່ 
ປະເທດໄທ ເຊິື່ງປະກອບມີ 9 ປະເພດກິລາ ຄ : ແລ່ນ-ລານ, ດອກປີກໄກ່, ປິື່ງປ່ອງ, ລອຍນໍັ້າ, ປັນຈັກສິລັດ, ບານບ້ວງ, 
ກ໋ອຟ, ຟຸດຊໍ, ກະຕໍັ້, ຜົນການເຂົັ້າຮ່ວມສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫ ຽນເງິນ, 7 ຫ ຽນທອງ ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 6. 

ການປະຕບິດັຄາດໝາຍ: 
− ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 52,7% 
− ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 74,4% 
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບ 6,9% 
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບ 9,2% 
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຖົມ ປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບ 4,4% 
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນປະຖົມ ປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບ 4,1% 
− ເພີື່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ປະຕິບັດໄດ້82,9% 
− ເພີື່ມອັດຕາການເລ ື່ອນຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ. 1 ປະຕິບັດໄດ້ 89,7%       
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບ 8,3% 
− ເພີື່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍປະຕິບັດໄດ້  51,4% 
− ອັດຕາການເລ ື່ອນຂອງນັກຮຽນທີື່ຈົບ ມ 4 ເຂົັ້າມັດທະຍົມປາຍປະຕິບັດໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບ 92,1% 

ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ປະຕິບັດໄດ້ 5,8% 
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3.2.4. ຮບັປະກນັການບລໍກິານດາ້ນສາທາລະນະສກຸໄດຢ້າ່ງທົື່ວເຖງິ  ແລະ  ມຄີນຸນະພາບ 
                   ແ          ຄ                        ,              ຄ  ຄ   ແ           

                               ,                                      10,              
 ຄ             ,               ຄ             ແ     . ສ ບຕໍື່ປັບປຸງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະ 
ກອນທີື່ທັນສະໄໝໃນຂັັ້ນສູນກາງ ເຊັື່ນ: ສ້າງໂຮງໝໍໃໝ່ 308 ຕຽງ, ວາງສີລາລຶກກໍື່ສ້າງໂຮງໝໍມະໂຫສົດຫລັງໃໝ່ 
600 ຕຽງ, ສ້າງສູນມະເຮັງດ້ວຍການສາຍແສງ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ບັນດ າຕາໜ່າງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຢູ ່
ໂຮງໝໍແຂວງ 17 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ 135 ແຫ່ງ ແລະ ສຸກສາລາ 1.016 ແຫ່ງ ກໍື່ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ 
ຄົບຊຸດ. ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ ບຕໍື່ຂະຫຍາຍການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ຊ່ວຍເກີດລູກ ແລະ ປິື່ນປົວເດັກອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ ໂດຍບໍື່ເສ່ຍຄ່າ ໃນທົື່ວປະເທດ. ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າ
ຕົວເລກບໍລິການຝາກທ້ອງ ແລະ ເກີດລູກໂດຍມີແພດຊໍານານງານຊ່ວຍເກີດມີຈໍານວນເພີື່ມຂຶັ້ນເມ ື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ຕົັ້ນປີ 2016 ໄດ້ 84% ແຕ່ຕົັ້ນປີ 2017 ໄດ້ 87%). ການກວດທ້ອງກ່ອນເກີດ 1 ຄັັ້ງ ມີ
ຫ າຍແຂວງສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ (75%), ການກວດທ້ອງກ່ອນເກີດ 4 ຄັັ້ງ ມີຫ າຍແຂວງຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ 
ເພ ື່ອບັນລຸຄາດໝາຍ (55%). ການເຊ ື່ອມສານວຽກສົື່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ ກັບວຽກຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ
ດ້ານໂພຊະນາການແມ່ນໄດ້ສມຸໃສ່ແກ້ໄຂສະພາບຂາດສານອາຫານຊໍາເຮ ັ້ອ (ລວງສູງຕໍື່າກວ່າມາດຕະຖານ) ໃຫ້ໄດ້
ຄາດໝາຍຕາມທີື່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກໍານົດ. ວຽກງານກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບມາຮອດຕົັ້ນປີ 2017 ແມ່ນສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ໃນ 12 ແຂວງ, 65 ເມ ອງ ເຊິື່ງກວມເອົາ 2 ລ້ານກວ່າຄົນ ເທົື່າກັບ 30,7% ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ອັດຕາ
ການປົກຄຸມຂອງກອງທຶນປະກນັສຸຂະພາບແມ່ນ      51%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍັ້າສະອາດບັນລຸໄດ້ 86,6% ແລະ 
ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຂອງປະຊາຊົນກວມ 70,3%. 

 

3.2.5. ການບລໍກິານທາງດາ້ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ທກຸຄນົໄດເ້ຂົັ້າເຖງິຢາ່ງ
ກວາ້ງຂວາງ 

- ປະຊຸມຮ່ວມກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ, 
ສໍາເລັດກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພ ື່ອປຶກສາມຫາລ  ກ່ຽວກັບການ ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະກັນສຂຸະພາບໃຫ້ເຂົັ້າສູລະບົບລວມສູນ. 

- ອານຸມັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານອກຮັບອຸດໜູນບໍານານ ໄດ້ 401 ທ່ານ, ອຸດໜູນເສຍ ອົງຄະ 
17 ຄົນ, ອານຸມັດຄິດໄລ່ ເງິນອຸດໜູນ ສະມາຊິກຄອບຄົວຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຈໍານວນ 45 ຄົນ
ໃນນັັ້ນ ອຸດໜູນລູກ ກໍາພ້າ  22 ຄົນ ແລະ ອຸດໜູນໝ້າຍ18 ຄົນ.  

- ໄດ້ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄມຸປະກັນສັງຄົມສໍາລັບຜູ້ອອກງານງານທີື່ເຮັດວຽກໃນລະບົບຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ໄດ້ 25.548 ຄົນ, ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 5 ຄົນຂຶັ້ນໄປ ເທົື່າກັບ  52% ທຽບໃສ່
ແຜນປ ີ (49.000 ຄົນ) ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບ ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະມັກໃຈໄດ ້1.739 ຄົນເທົື່າກັບ 57% 
ຂອງແຜນປີ (3.000 ຄົນ). 

- ໃນປ ີ 2017 ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ ທີື່ປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ ມີຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ກວມ 93,9% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ. 

 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຜູເ້ກີດສິດປິື່ນປົວສຸຂະພາບທົື່ວປະເທດທັງພາກລັດ ແລະ ພາກວິສາຫະກິດ ຊຶື່ງມຜີູເ້ກີດສິດ
ທັງໝົດ 655.579 ຄົນ, ໃນນີັ້: ພາກລັດຖະກອນ 443.241 ຄົນ (ມີຜູ້ປະກັນຕົນ 181.521 ຄົນ, ຜູ້ຮັບອຸດໜູນ
ໄລຍະຍາວ 35.107 ຄົນ, ຄູ່ສົມລົດ 84.117 ຄົນ, ລູກ 142.496 ຄົນ) ແລະ ພາກວິສາຫະກິດ  212.242 ຄົນ 
(ມີຜູ້ປະກັນຕົນ 99.877, ຜູ້ຮັບອຸດໜູນໄລຍະຍາວ 2.292 ຄົນ, ຄູ່ສົມລົດ 49.451 ຄົນ ແລະ ລູກ 60.622 
ຄົນ). 

 ຂຶັ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມໃໝ່ພາກລັດໃນທົື່ວປະເທດ ຈໍານວນ 4.842 ຄົນ ເທົື່າກັບ 97% ຂອງແຜນການປີ 
ແລະ ຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກດິໃໝ່ ໄດ້ 169 ຫົວໜ່ວຍ ເທົື່າກັບ 56% ຂອງແຜນການປີ, ຂຶັ້ນທະບຽນຜູ້
ອອກແຮງງານເກົື່າ ແລະ ໃໝ່ທັງໝົດ 20.383 ຄົນ ມີຜູ້ສະໝັກໃຈ 1.739 ຄົນ; ລົງປະຊາສໍາພັນ ໄດ້ 413 ຄັັ້ງ;  
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 ສ້າງຕາໜ່າງປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອເດັກຂັັ້ນບ້ານໄດ້ 115 ບ້ານ, ເທົື່າກັບ 71,88% ຂອງແຜນການປີ (160 
ບ້ານ); ສໍາເລັດການສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອເດັກ ທີື່ແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ 3 ເມ ອງ ແລະ 
35 ບ້ານ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍື່ຜູ້ທີື່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໄດ້ 934 ຄົນ;  

 ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບບໍລິຈາກເລ ອດໄດ້ 45.735 ຖົງ;      ,           276    ,     ແ    26.006 
    ແ                 19.453                   ແຜນການ 3,9% (44.000 ຖົງ) ແ             15 
         2016,                                           45.911                               
      ຄ   ແ        ຄ  ຄ  ຄ                              ຄ                       ແ   
   . 
 

3.2.6.  ພດັທະນາ  ແລະ ປກົປກັຮກັສາຮດີຄອງປະເພນີ ແລະ ວດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ 
ວຽກວັດທະນະທໍາ ໄດ້ມີຫ າຍດ້ານພົັ້ນເດັື່ນ ແລະ ມີລັກສະນະຕັັ້ງໜ້າຂຶັ້ນກວ່າເກົື່າ ສາມາດສ້າງຄອບຄົວ

ວັດທະນະທໍາ ໄດ້ 51.939 ຄ  ຄ  , ບ້ານວັດທະນະທໍາໄດ້ 271      ແ            2         ; ພ້ອມດຽວ
ກັນນັັ້ນ ກໍື່ໄດ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄ ນບັນດາບ້ານວັດທະນະທໍາ ທີື່ປະກາດໄປແລ້ວ ແລະ ຍັງໄດ້
ສ ບຕໍື່ລົງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເປັນຂະບວນການສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາມີຄວາມຟົດຟ ັ້ນ, ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ທັງປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການພັດທະນາຢ່າງບໍື່ຢຸດຢັັ້ງ, ໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຂຶັ້ນທະບຽນວັດຖຸພັນ ເພ ື່ອສະເ
ໜີເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ລວມທັງໝົດມີ 2,032 ລາຍການ; ໃນນີັ້ ລວມມີພະພຸດທະຮູບ, ວັດສະດຸທີື່ເປັນທອງ, 
ເຫ ັກ, ໄມ້, ຫີນ, ແລະ ດິນເຜົາ. ຮອດປີ 2017 ທົື່ວປະເທດມີແຫ ື່ງມໍລະດົກໂລກ 2 ແຫ່ງ (ເມ ອງ ຫ ວງພະບາງ 
ແລະ ວັດພູ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ), ແຫ ື່ງມໍລະດົກພາກພ ັ້ນ 1 ແຫ່ງ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍັ້າຫ້າ) ແລະ ແຫ ື່ງ
ມໍລະດົກລະດັບຊາດທີື່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນເປັນມໍລະດົກລະດັບຊາດແລ້ວ 15 ແຫ່ງ (ໃນນີັ້ຢູ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ 6 ແຫ່ງ; ແຂວງຫ ວງພະບາງ 2 ແຫ່ງ; ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະ
ເຂດ ແຂວງ ລະ 1 ແຫ່ງ; ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 3 ແຫ່ງ). ໄດ້ສໍາເລັດການຮັບຮອງເອົາ “ສຽງແຄນເຊ ັ້ອຊາດລາວ” 
ເຂົັ້າເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ ທີື່ບໍື່ເປັນວັດຖຸຂອງມວນມະນຸດໂລກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 02-09 ທັນວາ 2017 ທີື່
ເມ ອງ ເຈຈູ, ປະເທດ ສ ເກົາຫ ີ. ໄດ້ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນມໍລະດົກບໍື່ເປັນວັດຖຸ 6 ຫົວຂໍັ້ຄ : ຫຸ່ນຕຸກກະຕາ
ອີື່ປຸ໋ອກ, ອາຫານພ ັ້ນເມ ອງ, ຫັດຖະກໍານໍັ້າກ້ຽງ, ຂັບທຸ້ມຫ ວງພະບາງ, ຫັດຖະກໍາເຈ້ຍປໍສາ, ແລະ ຫັດຖະກໍາປັກ
ດິັ້ງ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.ໄດ້ສໍາເລັດການນໍາສະເໜີຖໍັ້າປິວ ເປັນຄວາມຊົງຈໍາຂອງໂລກແຫ່ງທໍາອິດ ໃນ ສປປ 
ລາວ ເຊິື່ງໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກຄະນະຊ່ຽວຊານ ເພ ື່ອຄວາມຊົງຈໍາແຫ່ງໂລກ ທີື່ ປະເທດຟິຈິ ແລະ ໄດ້ສໍາເລັດການ
ປະກອບຫ ັກຖານໃຫ້ຄົບຖ້ວນເພ ື່ອຂ ັ້ນທະບຽນ 

 

3.2.7. ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມ ອງ, ໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົເປນັ
ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸທິາໍ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ 

 ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍສໍາເລັດຈໍານວນ 47 
ສະບັບ, ໃນນີັ້: ຮ່າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 14 ສະບັບ, ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ 12 ສະບັບ, ຮ່າງດໍາລັດ 18 ສະບັບ ແລະ 
ຮ່າງຂໍັ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ 03 ສະບັບ. ສ ບຕໍື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ
ກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາມົັ້ງ (ລາຍການຄວາມຮູທ້າງດ້ານກົດໝາຍ) ໄດ້ທັງໝົດ 
168 ຄັັ້ງ, ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະແກໄ້ຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ 2.042 ບ້ານ, ປັບປຸງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະແກ້ໄຂ
ຂໍັ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນບ້ານໄດ້ 2.264 ບ້ານ, ຄະນະແກໄ້ຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ     ຄໍາສະເໜີໃຫ້ແກ້ໄຂທັງ
ໝົດ 3.900 ເລ ື່ອງ, ສາມາດແກໄ້ຂສໍາເລັດ 3.181 ເລ ື່ອງ, ຄ້າງ 266 ເລ ື່ອງ ແລະ ສົື່ງໃຫ້ພາກສ່ວນອ ື່ນອ ື່ນ
ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂ 453 ເລ ັ້ອງ. ສາມາດສ້າງຄອບຄົວແບບຢ່າງປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ 55.616 ຄອບຄົວ ແລະ 
ສ້າງບ້ານແບບຢ່າງປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ 325 ບ້ານ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານທົື່ວປະເທດສາມາດ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຄ : ຄະດີແພ່ງຄ້າງມາຈໍານວນ 5.348 ເລ ື່ອງ, ເຂົັ້າໃໝ່ 660 ເລ ື່ອງ, ລວມ 6.008 ເລ ື່ອງ, ສາ
ມາດປະຕິບັດສໍາເລັດ 343 ເລ ື່ອງ, ສົື່ງໃຫ້ໄອຍະການ 38 ເລ ື່ອງ, ສົື່ງໃຫ້ແຂວງອ ື່ນປະຕິບັດແທນ 7 ເລ ື່ອງ, ສົື່ງໃຫ້
ເມ ອງປະຕິບັດແທນ 139 ເລ ື່ອງ, ພວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 5.026 ເລ ື່ອງ ແລະ ປະຕິບັດບໍື່ໄດ້ 455 ເລ ື່ອງ; ຄະດີອາ
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ຍາຄ້າງມາຈໍານວນ 13.631 ເລ ື່ອງ, ເຂົັ້າໃໝ່ 1.786 ເລ ື່ອງ, ລວມ 15.417 ເລ ື່ອງ, ສາມາດປະຕິບັດສໍາເລັດ 431 
ເລ ື່ອງ, ສົື່ງໃຫ້ໄອຍະການ 5 ເລ ື່ອງ, ສົື່ງໃຫ້ແຂວງອ ື່ນປະຕິບັດແທນ 6 ເລ ື່ອງ, ສົື່ງໃຫ້ເມ ອງປະຕິບັດແທນ 269 
ເລ ື່ອງ, ພວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 12.347 ເລ ື່ອງ ແລະ ປະຕິບັດບໍື່ໄດ້ 2.359 ເລ ື່ອງ. 
 

3.3. ເປົັ້າໝາຍ 3: ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ 
ນາໍໃຊຢ້າ່ງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຍ ນຍງົ; ກຽມພອ້ມຮບັມ ກບັໄພພບິດັຕາ່ງໆຢາ່ງທນັ
ການ ແລະ ກໍື່ສາ້ງຄ ນສິື່ງທີື່ຖ ກຜນົກະທບົຈາກທາໍມະຊາດໃຫດ້ກີວາ່ເກົື່າ. 

 

3.3.1. ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫຍ້ ນຍງົ 
 ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 124.706 ຕອນ ລ ື່ນແຜນ 46,71% ຂອງແຜນການປີ 

(ແຜນວາງໄວ້ 85.000 ຕອນ) ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂຶັ້ນ 72,60%; ການສ້າງຖານຂໍັ້ມູນສໍາມະໂນທີື່ດິນໃນ
ລະບົບຄອມພິວເຕີ ໄດ້ 98.729 ຕອນ ເທົື່າກັບ 98,72% (ແຜນການ 100.000 ຕອນ)  

 ໄດ້ລົງເກັບກາໍຂໍັ້ມູນ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍເຂດການປະເມີນລາຄາທີື່ດິນໃໝ່ ໃນການຂຶັ້ນບັນຊີການເຊົື່າ ແລະ ສໍາປະ ທານ
ທີື່ດິນ ໄດ້ 15 ເມ ອງ ໃນ 3 ແຂວງ ເທົື່າກັບ 75% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 20 ເມ ອງບູລິມະສິດ) ແຂວງ
ຫ ວງນໍັ້າທາ, ບໍື່ແກ້ວ ແລະ ວຽງຈັນ, ອີກ 5ແຂວງ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; ສ່ວນການບັນທຶກໃບ
ຕາດິນເຂົັ້າໃນລະບົບແຜນທີື່ຍັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການກະກຽມ. 

 ປັບປຸງຖານຂໍັ້ມູນ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ ພາຍໃຕ້ລະຫັດຊ ື່: http:laowis.monre.gov.la ສໍາເລັດການປ້ອນຂໍັ້ມູນ
ແຜນທີື່ອ່າງຮັບນໍັ້າ 62 ອ່າງ, ຈຸດຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍັ້າ, ຈຸດສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ, ສະຖານີອຸທົກກະສາດຈຸດ
ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍັ້າ, ຈຸດຈັກດູດນໍັ້າສໍາລັບຊົນລະປະທານ, ສະຖານີນໍັ້າປະປາ, ຂໍັ້ມູນຈຸດຕິດຕາມລະດັບນໍັ້າໃຕ້ດິນ 
ແລະ ຂໍັ້ມູນດິນບໍລິເວນນໍັ້າ. 

 ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍັ້າຕາມສາຍແມ່ນໍັ້າຫ ັກ ແລະ ສາຍແມ່ນໍັ້າຍ່ອຍ ທີື່ເປັນບູລິມະສິດ ປະຕິບັດໄດ້ 37 
ຈຸດ (ຈຸດຕິດຕາມທັງໝົດ 180 ຈຸດ). 

 ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານຢູ່ 5 ແຂວງ (ບໍລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ, ສາລະວັນ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ) ແລະ 2 ເມ ອງ (ເມ ອງແປກ ຂ.ຊຽງຂວາງ ແລະ ເມ ອງຊໍາເໜ ອ ຂ.ຫົວພັນ) ປະຈຸບັນ ຢູ່ລະດັບຂັັ້ນແຂວງ 
ປະຕິບັດໄດ້ 50% ສະເພາະແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ສາລະວັນ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 70%, ສ່ວນຂັັ້ນເມ ອງ ປະຕິບັດໄດ້ 
40% ຄາດວ່າຈະສ ບຕໍື່ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2018. 

 ສໍາເລັດການອອກຂໍັ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍື່ສິື່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ 
ພ້ອມທັງຮ່າງບົດແນະນໍາ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະເມີນບັນດາຂະແໜງການຫ ັກຕ່າງໆ. 

 ກະກຽມກົນໄກສ້າງລະບົບຖານຂໍັ້ມູນ ດ້ານມົນລະມິດ ເຊັື່ນ: ຈຸດທີື່ຕັັ້ງ, ປະລິມານຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ, ສິື່ງເສດເຫ  ອ, ສານເຄມີທີື່
ເປັນພິດທົື່ວໄປ ແລະ ຈໍານວນສະໜາມກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍ ັ້ອທີື່ມີຢູ່ແລ້ວໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ, ປະຈຸບັນມີ 12 ແຂວງ 
ກວມເອົາ 101 ເມ ອງ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (9 ເມ ອງ), ບໍລິຄໍາໄຊ (7 ເມ ອງ), ຄໍາມ່ວນ (10 ເມ ອງ), ສະຫວັນນະ
ເຂດ (15 ເມ ອງ), ຈໍາປາສັກ (10 ເມ ອງ), ເຊກອງ (4 ເມ ອງ), ສາລະວັນ (9 ເມ ອງ), ອັດຕະປ  (5 ເມ ອງ), ວຽງຈັນ 
(11 ເມ ອງ), ໄຊສົມບູນ (5 ເມ ອງ), ຊຽງຂວາງ (7 ເມ ອງ) ແລະ ຫົວພັນ (9 ເມ ອງ). 

 ສໍາເລັດການຮັບຮອງ ແລະ ອອກດໍາລັດປະກາດໃຊ້ ມາດຕະຖານສິື່ງເວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ແລະໄດ້ເຜີຍແຜ່ແລ້ວໃນ 12 

ແຂວງ ເທົື່າກັບ 66,66% ຂອງແຂວງໃນທົື່ວປະເທດ. 
 

3.3.2. ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມ ກບັຜນົກະທບົພອ້ມທງັຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັ
ຕາ່ງໆ ແລະ ການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

 ສໍາເລັດການປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ຈໍານວນ 18 ສະຖານີ ແລະ ສະຖານີອຸທົກກະສາດ ຈໍານວນ 8 
ສະຖານີ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ເຊີື່ງປະຕິບັດໄດ້ລ ື່ນຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້. 

 ສໍາເລັດການກໍື່ສ້າງສູນເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າແຫ່ງຊາດ ທີື່ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນການ
ແຈ້ງເຕ ອນໄພພິບັດ ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. 
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 ສໍາເລັດເບ ັ້ອງຕົັ້ນໃນການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ ແລະ ສັງລວມຂໍັ້ມູນເຂດດິນບໍລິເວນນໍັ້າ (ໜອງ, ບຶງ, ດິນທາມ) ໄດ້ 146 

ຈຸດ ຂອງ 44 ເມ ອງ ໃນ 7ແຂວງ; ເຂດຄວາມສ່ຽງຕໍື່ໄຟແຫ້ງແລ້ງໄດ້ 175 ຈຸດ ຂອງ 39 ເມ ອງ; ເຂດທີື່ມີຄວາມ
ສ່ຽງຕໍື່ໄຟນໍັ້າຖ້ວມ ໄດ້ 32 ຈຸດ ເພ ື່ອໃຊ້ເປັນຂໍັ້ມູນໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ. 

 ສໍາເລັດການວິເຄາະຂໍັ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແຜນທີື່ເຂດທີື່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍື່ໄພພິບັດ ແລະ ເຂດທີື່ມີຄວາມບອບ
ບາງຕໍື່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ແລະສໍາເລັດການປະເມີນຄວາມບອບບາງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍື່ກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ. 

 ສໍາເລັດການປັບປຸງຄາດໝາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
(INDC) ຮ່ວມກັບ ບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ສົນທິສັນຍາປາຣີ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Paris Agreement on Climate Change). 

 ກະກຽມໂຄງການປັບຕົວເຂົັ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພ ື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຜິດເຮ ອນແກ້ວ ຢູ່ໃນ 
6 ແຂວງ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ ເພ ື່ອ
ເພີື່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາແຂວງ ທີື່ມີຄວາມບອບບາງຕໍື່ຜົນກະທົບໃນການປັບຕົວ ໂດຍອາໄສທ່າແຮງທາງ
ດ້ານລະບົບນິເວດພາຍໃນແຂວງ. ພ້ອມທັງກະກຽມສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການເຂົັ້າເຖິງແຫ ື່ງທຶນສະພາບອາກາດ 
(Green Climate Fund). 

 ສໍາເລັດບົດລາຍງານຄວາມຕ້ອງການ ເພ ື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຮັບມ ກັບໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດຂອງແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ເຊີື່ງເປັນແຂວງທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພ ື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນ
ຕົວແບບໃນການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັັ້ນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມທັງກະກຽມແຜນການປັບປຸງລະບົບ
ເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າໃນກອບພາກພ ັ້ນ. ເຊີື່ງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ມີແຜນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງທາງດ້ານອຸປະກອນ ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. 

 

3.3.3. ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບໍື່ມສີະຖຽນລະພາບຂອງຜນົຜະລດິກະສກິາໍທີື່ເກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ 
(ຮບັປະກນັໄດທ້າງດາ້ນຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາຜນົຜະລດິກະສກິາໍ) 

 ໄດ້ລົງຕິດຕາມເກັບກໍາສະພາບບັນຫາຜົນກະທົບ ຂອງ ພາຍຸຊົງກາ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 25-27 ກໍລະກົດ 2017 
ແລະ ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ ຫາ 03 ສິງຫາ 2017 ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີສະພາບຝົນຕົກຕິດຕໍື່ກັນຫ າຍວັນ, ແລະ ວັນທີ 
04-06 ສິງຫາ 2017 ລົມມໍລະສຸມຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້ ມີກໍາລັງປານກາງ ຫາ ແຮງ ໄດ້ພັດປົກຄຸມ ຢູ່ທົື່ວທຸກ
ພາກ ຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາປານກາງ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ຕົກໜັກຢູ່ບາງ
ທ້ອງຖິື່ນ, ເຊຶື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີນໍັ້າຖ້ວມຊ ຸ ແລະ ນໍັ້າຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ເນ ັ້ອທີື່ຜະລິດກະສກິໍາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 
ແລະ ເສຍຫາຍ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເນ ັ້ອທີື່ປູກເຂົັ້ານາປີ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຖິງ 42.773 ເຮັກຕາ. ໃນນັັ້ນ, ເນ ັ້ອທີື່
ເສຍຫາຍ 29.531 ເຮັກຕາ (ຜົນຜະລິດເຂົັ້າເສຍຫາຍ ປະມານ 100.000 ກວ່າໂຕນ). ຫ າຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ 10.990 ກວ່າເຮັກຕາ, ຈໍາປາສັກ 4.500 ກວ່າເຮັກຕາ, ສາລະວັນ 4.000 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ 
ແຂວງອ ື່ນໆຈໍານວນໜຶື່ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງເຮັດໃຫ້ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ ເສຍຫາຍເຖິງ 83 ແຫ່ງ. 
ໃນນັັ້ນ, ແຂວງ ສາລະວັນ 28 ແຫ່ງ, ຫົວພັນ 26 ແຫ່ງ, ອຸດົມໄຊ 11 ແຫ່ງ, ສະຫວັນນະເຂດ 8 ແຫ່ງ, ຄໍາມ່ວນ 
6 ແຫ່ງ ແລະ ຈໍາປສັກ 4 ແຫ່ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງສົື່ງຜົນກະທົບຕໍື່ການປູກພ ດລະດູຝົນ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ແລະ 
ສັດນໍັ້າ ອີກດ້ວຍ. 

 ການສະໜອງນໍັ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນປ ີ 2017 ສາມາດສະໜອງນໍັ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ທັງໝົດ 
422.525 ເຮັກຕາ ບັນລຸຕາມແຜນການ (420.000 ເຮັກຕາ), ໃນນັັ້ນ ສະໜອງນໍັ້າໃຫ້ແກ່ເນ ັ້ອທີື່ຜະລິດລະດູແລ້ງ 
ໄດ້ທັງໝົດ 155.552 ເຮັກຕາ ເທົື່າກັບ 97% (160.000 ເຮັກຕາ) ໃນຈໍານວນ 12.167 ໂຄງການ; ສະໜອງໃຫ້
ແກ່ເນ ັ້ອທີື່ປູກເຂົັ້າ ນາແຊງ 90.052 ເຮັກຕາ ແລະ ເນ ັ້ອທີື່ປູກພ ດໃນເຂດຊົນລະປະທານ 65.500 ເຮັກຕາ; ສະໜ
ອງນໍັ້າໃຫ້ແກ່ເນ ັ້ອທີື່ຜະລິດລະດູຝົນ ໄດ້ທັງໝົດ 266.973 ເຮັກຕາ ລ ື່ນແຜນການ 2,6% (260.000 ເຮັກຕາ) 
ໃນຈໍານວນ 15.132 ໂຄງການ, ໃນນັັ້ນ ການປູກເຂົັ້າ 258.338 ເຮັກຕາ ແລະ ປູກພ ດ 8.635 ເຮັກຕາ. ພ້ອມກັນ
ນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ຕິດຕາມຜົນກະທົບຕໍື່ລະບົບຊົນລະປະທານ ຈາກໄພທໍາມະຊາດ ໃນລະດູຝົນ ປີ 2017. ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນ ມີ 13 ແຂວງ ຄ : ແຂວງບໍື່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລ,ີ ຫ ວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາ
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ມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ, ແລະ ອັດຕະປ  ມີຈໍານວນ 208 ໂຄງການ, ມີເນ ັ້ອທີື່ຖ ກກະທົບ 
10.901 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າຟ ັ້ນຟ ູ 54,23 ຕ ັ້ກີບ; ຫ ັງຈາກຟ ັ້ນຟູ້ສ້ອມແປງຈະສາມາດຮັກສາເນ ັ້ອທີື່ ໄດ້ 16.726 
ເຮັກຕາ. 
 

3.4. ບນັດາວຽກຈດຸສມຸປິື່ນອອ້ມທີື່ພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການມດີັື່ງນີັ້: 
3.4.1. ສົື່ງເສມີຄວາມຮູພ້ມູປນັຍາໃສກ່ານຄົັ້ນຄວ້າ, ການພດັທະນາວທິະຍາສາດ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍ

ໃຊວ້ທິະຍາສາດແລະ ການສ ື່ສານ 
 ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາ ທີື່ເປັນພ ັ້ນຖານຈໍານວນໜຶື່ງ ເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ໄດ້ 36 ສະບັບ.  

 ສໍາເລັດການກໍື່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການກໍື່ສ້າງຫ້ອງການພະ
ແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງບໍື່ແກ້ວ, ໂຄງການກໍື່ສ້າງສະຖາບັນວິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຊີວະພາບ, ໂຄງການຕໍື່ເຕີມຫ້ອງກວດກາຄຸນນະພາບນໍັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ແລະ ສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍື່ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ
ພິພິຕະພັນ ແລະ ສວນອຸທະຍານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂຄງການສ້າງສູນຂໍັ້ມູນທີື່ທີື່ນໍາໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ (Data Center).  

 ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ ແລະ ດັດປັບນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທີື່ເໝາະສົມ, 
ສົື່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ເປັນຕົັ້ນ: ໄດ້ອະນຸລັກຮັກສາພ ດຕະກູນດອກ
ເຜິັ້ງ ຈໍານວນ 140 ຊະນິດ, ປູກໃນເຮ ອນຮົື່ມ ຈໍານວນ 613 ຕົວຢ່າງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນພ ດທີື່ເປັນປະໂຫຍດທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ຈໍານວນ 165 ຊະນິດ. ການບໍລິການສັງຄົມໃນຂົງເຂດວຽກງານມາດຕະຖານ ແມ່ນສາມາດລົງ
ກວດກາກົງເຕີັ້ໄຟຟ້ານໍາເຂົັ້າໃໝ່ໄດ້ 247.067 ໜ່ວຍ ລ ື່ນແຜນການ 24% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ແລະ ກວດທຽບລົດ
ບັນທຸກນໍັ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ປະຕິບັດໄດ້ 513 ຄັນ ລ ື່ນແຜນການ 3% ທຽບໃສ່ແຜນການປີ, ກວດສອບຄຸນນະພາບນໍັ້າ
ມັນເຊ ັ້ອໄຟປະຈໍາດ່ານລວມທັງໝົດໄດ້ຈໍານວນ 19.259 ຄັນ, 751,28 ລ້ານລິດ. 

 ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ, ແຈ້ງຂໍັ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດກ່ຽວກັບລິຂະສິດ 
ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ທັງໝົດ ຈໍານວນ 4.904 ສະບັບ. 

 ສໍາເລັດການຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນີຄ ນໃໝ່ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ເພ ື່ອປັບປຸງການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ 
ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ທັນກໍານົດເວລາ ແລະ ຫ ີກລ້ຽງການແຈກຢາຍຜິດພາດ; ສໍາເລັດການຕິດຕັັ້ງລະບົບປ່ອງ
ບໍລິການໄປສະນີອັດຕະໂນມັດ ມີທັງໝົດ 63 ແຫ່ງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 
1 ແຫ່ງ ຍ້ອນອັດຕາການຊົມໃຊ້ຕໍື່າ. ປີ 2017 ມີຫ້ອງການໄປສະນີ ທັງໝົດ 157 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດ
ລົງ 1 ແຫ່ງ, ຈ່າມໄປສະນີ 56 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດລົງ 4 ແຫ່ງ, ສາຂາຈໍາໜ່າຍສະແຕມ 51 ແຫ່ງ 
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແມ່ນຫຼຸດລົງ 13 ແຫ່ງ, ຕູ້ໄປສະນີ (ນໍາໃຊ້) 5.999 ຕູ້,  ໄປສະນີພັນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 

159.203 ກິໂລ, ພັດສະດຸ 53.031 ເມດ່ວນ (EMS) ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 69.235 ສະບັບ.  
 ໄດ້ຊຸກຍູ້ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ຄົັ້ນຄວ້າຕິດຕັັ້ງໂປ ແກຣມ ລະບົບຕິດຕາມເຄ ື່ອງຝາກ (IPS Post) 
ແລະ ພັດທະນາໂປ ແກຣມ ປອ່ງບໍລິການເຄ ື່ອນທີື່ (Counter mobile), ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະ ເປັນຕົວ
ແທນໃຫ້ແກ່ ການຂາຍປະກນັໄພ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການໂລຈິດສະຕິກໄປສະນ ີ (Logistics Post) 

ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ໃນຂະແໜງການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ ຫລ  E-Commerce. 
    ຂະຫຍາຍເຄ ື່ອຂ່າຍສາຍສົື່ງດ້ວຍລະບົບສາຍໄຍແສງໃນທົື່ວປະເທດ ໄດ້ 7.000 ກິໂລແມັດ ລວມທັງໝົດ 

75.289 ກິໂລແມັດ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີັ້ມຂຶັ້ນ 11,20%     18 ແຂວງ 148 ເມ ອງ;  
 ຈໍານວນການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕັັ້ງໂຕະມີສາຍ ແລະ ແບບບໍື່ມີສາຍ ທັງໝົດ 1.125.469 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບມ ຖ  

3.711.813 ເລກໝາຍ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 23% ສາເຫດ ເນ ື່ອງຈາກມີການກວດກາເກບັເບທີີື່ໃຊຕ້ວົຈງິມີ
ຄວາມຊັດເຈນຂ ັ້ນ, ໂທລະສັບຕັັ້ງໂຕະ ແລະ ໂທລະສັບມ ຖ  ລວມທັງໝົດ 4,837,282 ເລກໝາຍ ຄິດເປັນ 75 

ເລກໝາຍຕໍື່ປະຊາກອນ 100 ຄົນ (75/100); ມີຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພີື່ມໃໝ່ 132.943 ບັນຊີ, ລວມ
ທັງໝົດ 2,782,943 ບັນຊີ, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ ເພີື່ມຂຶັ້ນ 5%; ອັດຕາການຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ປະຕິບັດໄດ້ 
43,40% ຂອງປະຊາກອນໃນທົື່ວປະເທດ. ສະຖານີຮັບສົື່ງສັນຍານໂທລະສັບມ ຖ ທັງໝົດ 6.776 ສະຖານີ, 
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ສັນຍານໂທລະສັບມ ຖ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ 18 ແຂວງ, 148 ເມ ອງ ແລະ 7.766 ບ້ານ ກວມ 91% ຂອງຈໍານວນ
ບ້ານທັງໝົດ (8.507 ບ້ານ); ສັນຍານໂທລະສັບມ ຖ ລະບົບ 2G, 3G, 4G ຄວບຄຸມໄດ້ 92%, 67% ແລະ 13% 

ຕາມລໍາດັບ.  
  ສາມາດໃຫ້ບໍລິການເຊົື່າສັນຍານດາວທຽມ (Transponder) ແລະ ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ (DTH) ໃຫ້ແກ່
ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ 22 ຊ່ອງ. ໃນນັັ້ນ, ຕ່າງປະເທດ 11 ຊ່ອງ ແລະ ພາຍໃນ ຈໍານວນ
ໜຶື່ງ, ສ່ວນທີື່ເຫ  ອແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນການເຈລະຈາເຊັນສັນຍາ. ຕິດຕັັ້ງລະບົບອຸປະກອນສ ື່ສານຜ່ານດາວທຽມຂະ
ໜາດນ້ອຍ (VSAT) ຕາມຈດຸຕ່າງໆ ມີຄວາມຄ ບໜ້າ 40% ຕາມສັນຍາ, ສໍາເລັດການຕິດຕັັ້ງລະບົບໄຟຟ້າເຂົັ້າ
ອາຄານສູນບັນຊາການສ ື່ສານຄວາມໄວສູງບໍື່ໃຊ້ສາຍ (WBCN) ໄລຍະທີ II ແລະ ນໍາເຂົັ້າອຸປະກອນລະບົບ 
DTH ແລະ VSAT ຂອງໂຄງການດາວທຽມລາວ ຕໍາແໜ່ງ 128,5 E ຄົບຕາມສັນຍາ. 

 

3.4.2. ສົື່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານແມຍ່ງິ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸມ່ 
 ສໍາເລັດການມອບໂອນ ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະທິການເພ ື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແມ່ນ ແລະ ເດັກ ຢູ່ຂັັ້ນ
ແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ. ອອກຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ສສຍລ ສະບັບເລກທີ 169/ຈຕພ, 15/5/2017 ກ່ຽວກັບການກ ານົດ
ເຄ ື່ອງແບບສະເພາະ, ສັນຍາລັກ ແລະ ການຕິດກາຫມາຍ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, 
ກະຊວງ-ອົງການ ໃນທົື່ວປະເທດ, ເປັນເຈົັ້າການຄົັ້ນຄ້ວາ, ເຊ ື່ອມຊ ມ, ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາ
ມະນູນ, ກົດ ຫມາຍຂອງລັດ, ສົນທິສັນຍາສາກົນທີື່ພົວພັນເຖິງການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ 15 ຄັັ້ງ ຜ້ ູເຂົັ້າຮ່ວມ 1751 
ເທ ື່ອຄົນ ທຽບໃສ່ປີ 2016 ເພີັ້ັ້ມຂ ັ້ນ 1334 ເທ ື່ອຄົນ.  

 ປັບປຸງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 8-9 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດາສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ໄລຍະ 3-6 ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ສິດທິເດັກ ໃນ ສປປລາວ, ຈັດຕັັ້ງເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມ
ສະເຫມີພາບຍີງ-ຊາຍ (2016-2025) ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມສະເຫມີພາບຍີງຊາຍ 5 ປີ 
ຄັັ້ງທີ 3 ( 2016-2020), ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 2016-2015 ແລະ 
ແຜນ   ເນີນງານແຫ່ງຊາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ (2016-2020). 

 ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຊາວຫນຸ່ມ ໂດຍສະເພາະຊາວຫນຸ່ມທີື່ຢູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກ
ສອກຫລີກ, ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ເຊັື່ນ: ວິຊາສ້າງສ້ອມແປງລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ຊ່າງໄຟຟ້າ, ຕັດຍີບ 
ເສີມສວຍ ແລະ ອ ື່ນໆ ສາມາດຝຶກອົບຮົມໄດ້ 734 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິຊາຄອມພີວເຕີ  
3.741 ຄົນ. 

 ໄດ້ສະຫນອງທຶນກູ້ຢ ມໂດຍບໍື່ມີດອກເບ້ຍໃຫ້ຊາວຫນຸ່ມຕັັ້ງຮ້ານເປີດບໍລິການສ້ອມແປງລົດຈັກ, ຕັດຍິບ 5 ແຂວງ
ຄຶ: ແຂວງບໍື່ແກ້ວ, ວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ອັດຕະປ  ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນມູນຄ່າ 49,228,000 ກີບ, 
ປ່ອຍທຶນກູ້ຢ ມບໍື່ມີດອກເບ້ຍ ລ້ຽງສັດ (ແບ້, ຫມູ, ໄກ່) ຢູ່ 3 ແຂວງ ( ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ໄຊສົມບູນ ) 
ເປັນມູນຄ່າ 50,000,000 ກີບ, ນອກນັັ້ນ ຍັງສ ບຕໍື່ພົວພັນຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ໄດ້ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຂໍ
ການຊ່ວຍເຫລ ອທຶນຮອນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ       . 
 

3.4.3. ເພີື່ມທະວປີະສດິທພິາບຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບລໍຫິານລດັ 
 ການປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕັັ້ງ: ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານຕົກລົງຊັບຊ້ອນບັນດາການຈັດຕັັ້ງທີື່
ສັງກັດຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກໄປຂຶັ້ນກັບກະຊວງ-ອົງການອ ື່ນທີື່ມີພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງໃກ້ຄຽງກັນເຊັື່ນ: 
ຄະນະກໍາມາທິການເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ ກັບຄະນະກໍາມາທິການເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງ
ຊາດ ໄປຂຶັ້ນກັບສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອົງການກາແດງລາວໄປຂຶັ້ນກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ຕາມຂໍັ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 83/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ຕຸລາ 2016. ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ
ໃສ່ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງຕ່າງໆ, ໃນນັັ້ນ ໄດ້ນໍາສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນ 
ຕອີະນຸມັດແລ້ວຈໍານວນໜຶື່ງເຊັື່ນ: ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ 
ການສ ື່ສານ ແລະ ກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ມີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍື່ແຮ່, 
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ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການອ ື່ນໆ
ເພ ື່ອປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕົນ. ກະກຽມອອກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 
ເພ ື່ອກວດກາຈໍານວນພົນລັດຖະກອນ ຜູມ້ີໜ້າຕົວຈິງ; ຄົັ້ນຄວ້າລະບົບເຊ ື່ອມຕໍື່ບັນຊີຈໍານວນພົນ ກັບບັນຊີ
ເງິນເດ ອນ ໃຫ້ເປັນບັນຊີດຽວກັນ ເພ ື່ອຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມູນຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມ
ຄອງລັດຖະກອນແບບທັນສະໄໝ PIMS ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ. 
 

 ການສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາດ້ານການບໍລິຫານລັດ: ໄດ້ມີການຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງພາລະບົດບາດ
ບາງກະຊວງ-ອົງການຄ ນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາລະບົດບາດທີື່ເຫັນວ່າຍັງມີລັກສະນະຊໍັ້າຊ້ອນ ກ້າວກ່າຍວຽກ
ຊຶື່ງກັນ ແລະກັນ.  ໄດ້ມີການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະລະບຽບບໍລິຫານຈໍານວນໜຶື່ງ ເຊັື່ນ: ຮ່າງດໍາ
ລັດວ່າດ້ວຍການພົວພັນປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ-ທ້ອງຖິື່ນ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ແລະຫ້ອງວ່າການສໍາ
ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍວັນພັກທາງລັດຖະການ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕາ
ປະທັບ ແລະ ຮ່າງຄໍາສັື່ງວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງການຈັດຕັັ້ງ ແລະການບັນຈຸ
ລັດຖະກອນໃໝ່, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນ
ຜົນງານຂອງລັດຖະກອນ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະພັດທະນາພະນັງານ-ລັດຖະກອນ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ
ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ  ແລະຄົັ້ນຄວ້າຄໍາແນະນໍາຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາດໍາລັດດັື່ງກ່າວຈໍານວນໜຶື່ງ. ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດວຽກງານຈົດທະບຽນ ແລະ
ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ 2016-2025. ສໍາເລັດການສ້າງຖານຂໍັ້ມູນຄຸ້ມຄອງພົນລະເມ ອງ ແລະລິເລີື່ມດໍາເນີນການທົດ
ລອງຢູ່ 31 ເມ ອງ ໃນຈໍານວນ 3 ແຂວງ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຈໍາປາສັກ). 

 ວຽກງານການປກົຄອງທອ້ງຖິື່ນ:                                          ແ  -
         ຄ                         ແ                       ແ                    ຄົັ້ນຄວ້າ
ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງນະຄອນຫ ວງພະບາງ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແລະນະຄອນປາກເຊ,  ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ 
ຍັງກະກຽມການສ້າງຕັັ້ງເທດສະບານສໍາລັບເມ ອງທີື່ເປັນທີື່ຕັັ້ງສໍານັກງານປົກຄອງແຂວງ ຢູ ່04 ແຂວງ (ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາ
ມ່ວນ, ຫົວພັນ ແລະ ຫ ວງນໍັ້າທາ). 

             :            ແ                                     ຄ   ຄ   ແ              
 ຄ                                           ແ      ຄ   ຄ   ຄ      ແ                     
                                                                                               
       ແ               
 

 

4. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍັ້ຄງົຄາ້ງ ແລະ ສາເຫດທີື່ເຮດັໃຫມ້ຈີດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍັ້ຄງົຄາ້ງ 
4.1. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍັ້ຄງົຄາ້ງ 
ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນພວກເຮົາຍັງມີຂໍັ້ຄົງຄ້າງຈໍານວນໜຶື່ງທີື່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄ : 

1) ເຖິງວ່າເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ ແລະ ຢູ່ໃນອັດຕາທີື່ສູງເມ ື່ອທຽບໃສ່ປະເທດອ ື່ນໆ ແຕ່ຍັງບໍື່ທັນ
ໜັກແໜ້ນເຂັັ້ມແຂງ ເນ ື່ອງຈາກອາໄສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ການປຸງແຕ່ງພາຍໃນຍັງມີໜ້ອຍ 
ແລະ ບໍື່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ. ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີື່ເປັນຕົວແບບຂອງຂະແໜງກະສິກໍາຢູ່ທ້ອງຖິື່ນຕ່າງໆ ຍັງມີ
ໜ້ອຍ, ປະສິດທິພາບການຜະລິດຕໍື່າ ແລະ ຍັງບໍື່ຕິດພັນກັບຕະຫ າດເຊິື່ງບໍື່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ບໍື່ກະຕຸ້ນໃຫ້
ປະຊາຊົນຫັນມາຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພ ື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ;  

2) ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ເຖິງວ່າໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ າຍມາດຕະການ ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າບໍື່ທັນເຂັັ້ມງວດ ແລະ ບໍື່
ຮັດກຸມເທົື່າທີື່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນ: ໝວດສິນຄ້າໃຊ້ສອຍອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກຕ່າງໆ ທີື່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍື່ການ
ດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; 

3) ການພັດທະນາສີມ ແຮງງານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການຍົກຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານລາວເຮັດຍັງບໍື່ທັນ
ໄດດ້ີ, ການບໍລິການຈັດຫາງານຍັງບໍື່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ຍັງບໍື່ທັນສາມາດ
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ແຂ່ງຂັນກັບພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ການສ້າງແຮງງານໃໝ່ຍັງບໍື່ໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານເທົື່າ
ທີື່ຄວນ; 

4) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຍັງບໍື່ທັນເຂັັ້ມງວດ ເປັນຕົັ້ນ: ບາງຂະແໜງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນຍັງບໍື່ທັນໄດ້ເປັນເຈົັ້າການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ອອກແບບໃຫ້ໂຄງການຈໍານວນໜຶື່ງມີມູນຄ່າສູງ
ເຊິື່ງພາໃຫ້ມີໜີັ້ສິນ  ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງບໍື່ທັນຍົກສູງໃນການຈັດຕັັ້ງການປະມູນຢ່າງເປີດກວ້າງເພ ື່ອຂັດເລ ອກເອົາ
ບໍລິສັດທີື່ມີເງ ື່ອນໄຂມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ; 

5) ການເກັບລາຍຮັບຍັງມີການຮົື່ວໄຫ ຍັງບໍື່ທັນນໍາໃຊ້ລະບົບບັນຊີຢ່າງກ້າວງຂວາງ, ການນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ທັນສະໄໝເຂົັ້າ
ໃນການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍື່ທັນກັບສະພາບການ; ການຄ້ ຸມຄອງດ້ານລາຍຈ່າຍຍັງບໍື່ທັນເຂັັ້ມງວດ ແລະ ຍັງບໍື່ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັື່ງນາຍົກເລກທີ 09/ນຍ ເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານ; 

6) ການດໍາເນີນທຸລະກິດຍັງມີຂັັ້ນຕອນຫ າຍຂອດຫ າຍຂັັ້ນ ເຊິື່ງເພີື່ມຕົັ້ນທຶນຕໍື່ກັບພາກທຸລະກິດ ບວກກັບການປະສານ
ງານລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຍັງບໍື່ກົມກຽວ ເຊິື່ງເປັນຜົນໃຫ້ອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ ຈາກອັນດັບທີ 137 ມາເປັນ 141 ຂອງໂລກ;  

7) ການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນໃນຕົວເມ ອງ 
ແລະ ຊົນນະບົດ ເປັນຕົັ້ນ: ຂາດຄູສອນ, ໂຮງຮຽນ, ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ, ຂາດແພດໝໍ, ອຸປະກອນ
ການແພດ, ວິດຖ່າຍ, ນໍໍັ້າສະອາດ ແລະ ອ ື່ນໆ.  
 

4.2. ສາເຫດພາໃຫມ້ຈີດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍັ້ຄງົຄາ້ງ 
1) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດເປັນເຈົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຢູສູ່ນກາງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິື່ນ

ບໍື່ທັນສູງ, ບໍື່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົັ້າໃນການຮັບຜິດຊອບ. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍ
ກັນ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັທ້ອງຖິື່ນບໍື່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະ ບໍື່ແທດເຖິງຕົວຈິງເທົື່າທີື່ຄວນ. 

2) ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍື່ວິໄນແຜນການ-ການເງິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ຈໍານວນໜຶື່ງຍັງບໍື່ທັນສູງເທົື່າ
ທີື່ຄວນ. 

3) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິື່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ຍັງບໍື່ທັນພົັ້ນເດັື່ນ, ການຜະລດິກະສິກໍາຢູ່ບາງທ້ອງ 
ຖິື່ນ ຍັງພົບບັນຫາຕະຫ າດຮອງຮັບ, ການຄໍັ້າປະກັນລາຄາສິນຄ້າຍັງຈໍາກັດ ເຊິື່ງເປັນສິື່ງກົດໜ່ວງໜຶື່ງຂອງການເຮັດ
ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, ຊາວກະສິກອນ ສົື່ງຜົນໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດເໜັງຕີງຕາມຄວາມນິຍົມຂອງປະຊາ 
ຊົນ ແລະ ແລ່ນນໍາຕະຫ າດເປັນສ່ວນໃຫຍ ່ເຫັນວ່າການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນບໍື່ມີເອກະລັກຂອງຕົວເອງ. 

4) ກົນໄກການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສີມ ແຮງງານໃຫ້ແຮງງານລາວ ຍັງບໍື່ທັນເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີລັກສະນະບໍື່
ທັນລວມສູນ, ການເກັບກໍາຂໍັ້ມູນ ແລະ ການສະໜອງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ໃຫ້ກັບຜູ້
ຕ້ອງການອອກແຮງງານມີຈໍາກດັ ແລະ ບໍື່ມີນະໂຍບາຍທີື່ຊັດເຈນ. 

5) ຖານລາຍຮັບຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຖານຕົັ້ນຕໍຍັງບໍື່ໝັັ້ນຄົງ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກດິທີື່ທໍາການຜະລິດສິນຄ້າ-ບໍລິການ ພາຍໃນຍັງມີໜ້ອຍ, ຫົວໜ່ວຍທີື່ເປັນລັດວິສາຫະກິດມີການຂາດທຶນ ບໍື່
ສາມາດປະກອບພັນທະໃຫ້ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດໄດ້. ນອກນີັ້, ນະໂຍບາຍຍົກເວັນອາກອນຍັງມີຫ າຍ ພາໃຫ້ເກັບລາຍ
ຮັບບໍໄດ້ຕາມແຜນ. 
 

4.3. ສະຫຼຸບຕລີາຄາລວມ  
ໂດຍລວມແລ້ວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ  ປີ 2017 ຂະຫຍາຍຕົວ   8,9% ຂະແໜງການທີື່ປະກອບສ່ວນຕໍື່

ການເຕີບໂຕຫ າຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ປະກອບສ່ວນ 2,84% ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງການກໍື່ສ້າງ 1,13%, ການ
ຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ 0,96%, ປູກຝັງ 0,39% ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 0,29% ແລະ ພາກການສົື່ງອອກກໍື່ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນທີື່ວາງໄວ້ ສອດຄ່ອງກັບເສດຖະກິດໂລກທີື່ປັບໂຕດີຂຶັ້ນໃນດ້ານຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຂອງການຊົມໃຊ້ ແລະ 
ທຸລະກິດກໍື່ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະປະເທດຄູ່ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົັ້ນ: ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຈີນ ແລະ  ບັນດາປະເທດ
ໃນກຸ່ມ EU, ປະກອບກັບ ສປປ ລາວ ຍັງສ  ຕໍື່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ
ໄດໂ້ດຍພ ັ້ນຖານ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ມີນັກລົງທຶນພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີຄວາມສົນໃຈເຂົັ້າມາລົງທຶນໃນຂະແ
ໜງ ການຕ່າງໆ ຫ າຍຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອບເຂດທົື່ວປະເທດເວົັ້າລວມ ເວົັ້າສະເພາະໂຄງການກໍື່ສ້າງ
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ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີື່ເປັນອີກໜຶື່ງແຮງຍູ້ດັນທີື່ສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ປີ 2017 ໄປຕາມທິດເຊ ື່ອໂຍງຂອງພັກລັດຖະບານທີື່ວາງໄວ້, ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ ກໍື່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກລັດຖະບານໂດຍໄດ້ສຸມທຶນຮອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນລົງໃສ່
ເຂດຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການກໍື່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງການຜະລິດ, ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ື່ງທຶນ 
ແລະ ການສົື່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພູມປັນຍາໄປຄຽງຄູ່ກັບການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເພ ື່ອຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶັ້ນ ກ້າວ
ໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ສ້າງລາຍຮັບ ໄປຕາມທິດຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງໄວ້ ເພ ື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ 
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ນອກຈາກນີັ້ການພັດທະນາສັງຄົມກໍື່ໄດ້ຮັບກນປັບປຸງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ ໂດຍການຂະຫຍາຍການບໍລິການຂັັ້ນພ ັ້ນຖານຂອງລັດ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາໄປຕາມທິດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນລະຫວ່າງຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ ເປັນຕົັ້ນ: ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີື່ວ່າງໄວ້. 

ເຖິງຢ່າງໃດກໍື່ຕາມຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີື່ຍາດມາໄດ້ໃນປີ 2017 ກໍື່ຍັງມີຄາດໝາຍຈໍານວນໜຶື່ງທີື່ບໍື່ສາມາດບັນລຸໄດ້
ຕາມແຜນທີື່ວາງໄວ້ ເປັນຕົັ້ນ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP  ເນ ື່ອງຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ຂະແໜງບໍລິການບໍື່
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນ ບວກກັບຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີື່ຫຼຸດລົງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປີ 2017 ການ
ປະກອບສ່ວນຂອງພາກອຸດສາຫະກໍາທີື່ປະກອບດ້ວຍ: ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍື່ແຮ່ຈະມີສັດສ່ວນທີື່ສູງໃນໂຄງປະກອບ 
GDP ແຕ່ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງບໍື່ແຮ່ທີື່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສາເຫດແມ່ນປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດ
ເລີື່ມຫຼຸດລົງຂອງບໍື່ຄໍາເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍ ນອກຈາກນີັ້ຍັງມີແຜນຈະປິດບໍື່ໃນປີ 2020 ແລະ 2021 ຈາກປັດໃຈດັື່ງກ່າວ
ສາມາດຕິລາຄາໄດ້ວ່າການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມີລັກສະນະບໍື່ຍ ນຍົງ, ບໍື່ໄດ້ຖ ກຂັບເຄ ື່ອນຈາກປະສິດ
ທະພາບຂອງການຜະລິດທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ເອ ື່ອຍອີງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຕົັ້ນຕໍ ດັື່ງນັັ້ນການປັບໂຄງສ້າງ
ເສດຖະກິດຈຶື່ງເປັນວຽກທີື່ສໍາຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ ໃນເວລາເຄິື່ງສະໄໝ 2018-2020 ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີື່ VIII ເພ ື່ອໃຫ້
ສາມາດບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົັ້າໝາຍ, ໝາກຜົນ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີື່ກໍານົດໄວ້ ດ້ວຍການຍົກປະສິດທິພາບການຜະລິດໃນ
ຂະແໜງກະສິກໍາໃຫ້ສູງຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເພ ື່ອສົື່ງອອກ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງຂະ  ແໜງບໍລິ
ການເປັນຕົັ້ນ.  
 

           
 

 
 

 


