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ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020) ເປັນແຜນຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍມະຕ ິ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີX ຂອງພກັ ແລະ ສບືຕ່ໍສຸມໃສ່ແກໄ້ຂຂໍຄ້ງົຄາ້ງຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ຜ່ານມາໃຫປ້ະກດົຜນົສໍາເລດັ. 

ນອກນັນ້, ຍງັເປັນແຜນຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວໄິສທດັຮອດປີ 

2030, ສາ້ງພືນ້ຖານບາດລຽ້ວໃໝ່ໃຫແ້ກ່ການພັດທະນາ ເພື່ ອພາປະເທດຊາດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມ

ດອ້ຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ແລະ ກາ້ວໄປສູ່ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທີ່ ມີລາຍຮັບປານກາງສູງໃນປີ 2030. ດັ່ ງນັນ້, 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ VIII (2016-2020) ຈິ່ ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕ່ໍພາລະກິດ 

ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ ຕາມແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພກັ.  
 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ   5  ປີ ຄັງ້ທ ີ VIII (2016-2020) ເປັນແຜນບຸກທະລຸທາງດາ້ນ

ຈນິຕະນາການ ທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໂດຍອງີໃສ່ໝາກຜນົ ຫຼ ືເປົາ້ໝາຍ ໃຫຍ່ທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັໃນທາ້ຍສະໄໝຂອງແຜນ 5 ປີ ຊຶ່ ງໄດມ້ ີ

ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ກໍານດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມໃນການພດັທະນາທີ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາ

ຂອງຂະແໜງການ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຢ່້າງເປນັເອກະພາບຕາມກອບແຫລ່ງທນຶທີ່ ຄາດວ່າຈະ

ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຈ້າກແຫລ່ງຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານພາຍໃນ, ການຊ່ວຍເຫລອືລາ້ ແລະ ກູຢ້ມື, ການ

ລງົທນຶຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລງົທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ; ນອກນີ,້ ແຜນການຄັງ້ນີຍ້ງັກໍາ

ນດົຂອບຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນການຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ 
ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະການສະຫລຸບຕລີາຄາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະຈໍາ

ແຕ່ລະປ,ີ ກາງສະໄໝ ແລະ ທາ້ຍສະໄໝ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຫນັໄດຜ້ນົສໍາເລດັ, ຈດຸອ່ອນ, ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງໆ ເພື່ ອ

ປບັປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂໃຫທ້ນັສະພາບການ.  
   
   

       ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ    
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ພາກທີໜ່ຶງ: ການສະຫ�ບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII (2011-2015) 

 

1. ທົບທວນຄາດໝາຍ ແລະ ທິດທາງລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ�ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII (2011-2015) 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVII ໄດວ້າງຄາດໝາຍສູຊ້ນົສາ້ງເສດຖະກດິທີ່ ມກີານ

ເຕບີໂຕ ແບບຍນືຍງົເລັ່ ງໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໂດຍການຫນັປະເທດໄປສູ່ການເປີດກວາ້ງທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ພາກເອກະຊນົເພື່ ອເປນັພືນ້ຖານການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ທງັສຸມໃສ່ການ

ບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາໃຫໄ້ດພ້າຍໃນປີ 2015. ຄາດໝາຍລວມຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVII ມີ

ທງັໝດົ 4 ຄາດໝາຍດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  
• ເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ມຄີວາມສະຫງບົຫມັນ້ທ່ຽງ ດວ້ຍອດັຕາການເຕບີ 

ໂຕຂອງ (GDP) ເພີ່ ມຂຶນ້ 8% ຕໍ່ ປີຂຶນ້ໄປ, ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັສະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົ ໃຫໄ້ດ ້1.700 ໂດລາສະ 

ຫະລດັ ໃນປ ີ2015. 
• ບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດ ້

ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນໃນປີ 2015, ສາ້ງພືນ້ຖານວດັຖຸເຕກັນກິ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຈາໍເປັນ 

ເພື່ ອນາໍເອາົປະເທດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ2020. 
• ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົຂອງການພດັທະນາ, ໂດຍເນັນ້ການພດັທະນາເສດຖະກດິຕດິພນັກບັການພດັທະນາວດັ 

ທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທໍາມະຊາດອນັເປນັທ່າແຮງຂອງຊາດ, ຫຸຼດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ການປບັຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ. 
• ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ; ຄວາມ

ປອດໄພໃຫພ້ນົລະເມອືງຢ່າງໜກັແໜນ້ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັການເປດີກວາ້ງການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ແລະສາກນົ. 
 

ເພື່ ອບນັລຸໄດຈ້ດຸໝາຍລວມເຫຼົ່ ານີ,້ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດໄດສຸ້ມໃສ່ ທດິທາງດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
• ຖເືອາົເສດຖະກດິເປນັໃຈກາງຂອງການພດັທະນາ, ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ສມົດູນ; ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກ 

ຍາກໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ; ຍູແ້ຮງການຫນັປ່ຽນເສດຖະກດິຕາມທດິທນັສະໄໝ,    

• ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດໂ້ດຍພືນ້ຖານດວ້ຍມາດຕະການທີ່ ສອດຄ່ອງ, ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກ 

ໂຕນລະຫວ່າງຕວົເມອືງ-ຊນົນະບດົ, ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຜູທຸ້ກ-ຜູຮ້ ັ່ ງ. 
• ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ໂດຍຖເືອາົການປະຕຮູິບການສກຶສາ, ການຍກົສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຂະ 

ຫຍາຍໂອກາດດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິພູມປນັຍາເປນັສໍາຄນັ; ບໍາລຸງສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະ 

ນຸດໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ມສຸີຂະພາບ ແລະ ມພີາລານາໄມສມົບູນ; ສາ້ງໃຫໄ້ດພ້ະນກັງານຄຸມ້ຄອງເກັ່ ງ, ນກັວຊິາການຊໍາ 

ນານງານ ແລະ ເປນັກາໍມະກອນທີ່ ມສີມີດື.ີ  
• ຍກົສູງຄວາມສກັສດິ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັແຕ່ສູນກາງລງົຮອດຮາກຖານຕາມທດິລດັ 

ແຫ່ງກດົໝາຍ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ.  
• ເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງສງັລວມຂອງຊາດ ແລະ ກໍາລງັແຮງຂອງຍຸກສະໄໝເຂົາ້ໃນການພດັທະນາປະເທດ; ຈດັ 

ສນັ, ຟືນ້ຟູ ແລະ ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ; ຂະຫຍາຍການພວົພນັ 

ຮ່ວມມກືບັເພື່ ອນມດິ, ບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ; ສາ້ງລະບບົໂຄງລ່າງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແບບຄບົ 

ຊຸດ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດຫນັເປນັອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທນັ

ສະໄໝດວ້ຍບາດກາ້ວທີ່ ຕັງ້ໜາ້. 
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2. ສະພາບແວດລ�ອມສາກົນ, ພາກພືນ້ ແລະ ພາຍໃນ 
2.1. ສະພາບແວດລ�ອມສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ1 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ໄດດໍ້າເນນີໄປໃນທ່າມກາງສະພາບ ແວດ

ລອ້ມສາກນົ, ພາກພືນ້ ແລະ ພາຍໃນ ມສີິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫລາຍປະການ ເປນັຕົນ້: (1) ສະພາບໜີສ້ນິ ແລະ 
ບນັຫາວກິດິການດາ້ນການເງນິທີ່ ເກດີຂຶນ້ຢູ່ສະຫະລດັອາເມລກິາ, ປະເທດໄອແລນ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆໃນກຸ່ມສະຫະພາບ

ເອຣີບົ, (2) ການເໜງັຕງີຂອງລາຄານໍາ້ມນັ ແລະ ລາຄາສນິຄາ້ສະບຽງອາຫານບາງຊະນດິໃນຕະຫຼາດໂລກ, (3) ສະພາບຄວາມ

ວຸນ້ວາຍທາງການເມອືງ ຢູ່ບາງປະເທດໃນຕາເວນັອອກກາງ ແລະ ອາຟຣກິກາເໜອື ໂດຍສະເພາະການເກດີສງົຄາມຢູ່ປະເທດລີ

ເບຍ, (4) ໄພທຳມະຊາດ: ການເກດີແຜ່ນດນິໄຫວ ແລະ ຊູນາມຄິັງ້ຮຸນແຮງ ຢູ່ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ໃນ ເດອືນມນີາ 2011. ສະພາບ

ດັ່ ງກ່າວ, ໄດເ້ຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິຢູ່ບນັດາປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລວ້ ແລະ ປະເທດກາໍລງັພດັທະ ນາຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ລງົ ເຊັ່ ນ: 
ສະພາບເສດຖະກດິໂລກຂະຫຍາຍຕວົຫລຸດລງົເລກັຫນອ້ຍຈາກປ ີ 2014 ປະມານ 0,3% ຊຶ່ ງໃນປ ີ 2015 ຂະຫຍາຍຕວົໃນ

ລະດບັ 3,1%, ສໍາລບັປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາ ຈາກ 3,5% ໃນສກົປ ີ2010 ມາເປນັ 2,6% ໃນສກົປ ີ2015, ຍີ່ ປຸ່ນ ຈາກ 
3,3% ມາເປນັ 0,6% ໃນປ ີ2015, ສປ ຈນີ ຈາກ 10,9% ມາເປນັ 6,8% ໃນປ ີ2015; ສໍາລບັເສດຖະກດິຂອງບນັດາປະເທດ

ອາຊຽນ
2: ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະເທດສງິກະໂປ ຈາກ 2,9% ໃນປ ີ2014 ມາເປນັ 3,0% ໃນປ ີ 2015, ອນີໂດເນ

ເຊຍ ຂະຫຍາຍຕວົ 5% ມາເປນັ 5,5%, ມາເລເຊຍຈາກ 6,0% ມາເປນັ 4,7%, ໄທ ຈາກ 0,7% ມາເປນັ 3,6% ແລະ       
ສສ ຫວຽດນາມ ຈາກ 6% ມາເປນັ 6,1%. ສໍາລບັເສດຖະກດິຂອງກຸ່ມປະເທດເອຣີບົຄາດວ່າຢູ່ໃນລະດບັ 1,4% ໃນປ ີ2015 
ເພີ່ ມຂຶນ້ເລກັນອ້ຍຈາກປຜ່ີານມາ ຊຶ່ ງຂະຫຍາຍຕວົພຽງ 0,9% ປດັ ໃຈຊຸກຍູຕ້ົນ້ຕໍມາຈາກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຊມົໃຊ ້

ຄວົເຮອືນເນື່ ອງຈາກລາຍຮບັຕວົຈງິຂອງຄວົເຮອືນມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້, ສະພາບການຈາ້ງງານດຂີຶນ້ ບວກກບັການຫລຸດລງົຂອງ

ລາຄາພະລງັງານ. ມາຮອດໄລຍະທາ້ຍຂອງແຜນ 5 ປີ ເຫນັວ່າສະພາບສາກນົໂດຍລວມມທ່ີາອ່ຽງດຂີືນ້ ເປນັຕົນ້ ອດັຕາການ

ຂະຫຍາຍຕວົມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ດຂີຶນ້ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີຂ້ອງໂລກແມ່ນມແີນວໂນມ້ຫລຸດລງົ. 
2.2. ສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນປະເທດ 

ນບັແຕ່ປ ີ 2010 ມາຮອດປະຈບຸນັ, ປະເທດເຮາົຮກັສາໄດສ້ະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ສງັຄມົມຄີວາມ

ສະຫງບົ, ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຢ່າງໜກັແໜນ້, ມກີານຮ່ວມມກືບັສາກນົຢ່າງກວ້າງຂວາງ ອນັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ສປປ ລາວ 
ໄດຮ້ບັກຽດເປນັເຈົາ້ພາບຫຼາຍໆກອງປະຊຸມທີ່ ສໍາຄນັຂອງສາກນົ ເຊັ່ ນ: ກອງປະຊຸມລດັຖະສະພາອາຊ-ີເອລີບົ ຄັງ້ທ ີ 7 ແລະ 
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊ-ີເອລີບົ ຄັງ້ທ ີ 9 ໃນເດອືນຕຸລາ ແລະ ເດອືນພະຈກິ 2012, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູນ້າໍກາໍປູເຈຍ-
ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ (CLMV) ຄັງ້ທ ີ6, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອບການຮ່ວມມດືາ້ນເສດຖະກດິແມ່ນໍາ້ອຣິະວະດ-ີເຈ ົາ້

ພະຍາ-ແມ່ນໍາ້ຂອງ (ACMECS) ຄັງ້ທ ີ4 ແຕ່ວນັທ ີ12-13 ມນີາ 2013, ກອງປະຊຸມລດັຖະສະພາອາຊຽນ ຄັງ້ທ ີ35 ໃນປ ີ
2014 ເຊິ່ ງຖໄືດວ່້າເປນັເຫດການປະຫວດັສາດອນັສໍາຄນັ ແລະ ເປນັໂອກາດອນັດທີີ່ ຈະໃຫບ້ນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິ ແລະ ຄູ່

ຮ່ວມພດັທະນາໄດຮູ້ເ້ຖງິການພດັທະນາ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ ມຊອ້ນຂອງປະເທດເຮາົ, ຮູເ້ຖງິນະໂຍບາຍການຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະ 

ເທດອນັຖກືຕອ້ງສະເໝຕີົນ້ສະເໝປີາຍຂອງລດັຖະບານເຮາົ ທງັເປນັການຍກົສູງບດົບາດຂອງ ສປປລາວ ໃນເວທສີາກນົ; ການ

ເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກໃນວນັທ ີ 2 ກຸມພາ 2013 ແລະ ເປນັເຈົາ້ພາບແຂ່ງຂນັກລິາມະຫາວທິະຍາໄລອາຊຽນ 
ຄັງ້ທ ີ 16 ໃນເດອືນທນັວາ 2012. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ຂະບວນການແຂ່ງຂນັຮກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາ, ຄວາມບຸກບນືສາ້ງ

ຜນົງານຂອງບນັດາສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ ແລະ ຄວາມກະຕລືລືົນ້ຂອງປະຊາຊນົທຸກຊັນ້ຄນົໃນສງັຄມົ ໃນການຈດັຕັງ້ຜນັ

ຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ທ ີ IX ຂອງພກັ, ງານສະເຫຼມີສະຫຼອງວຽງຈນັເປນັນະຄອນຫຼວງ ຄບົຮອບ 450 ປ,ີ ສາ້ງ

ຜນົງານຄໍານບັຮບັຕອ້ນວນັສະຖາປານາ ສປປລາວ ຊາດ ຄບົຮອບ 40 ປີ ແລະ ວນັສາ້ງຕັງ້ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ຄບົ 

ຮອບ 60 ປີ ແລະ ວນັບຸນໃຫຍ່ຕ່າງໆຂອງຊາດ ໄດກ້າຍເປນັປດັໄຈພືນ້ຖານທີ່ ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາ, ການຜະລດິ, 

                                           
1 ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ຈາກບດົລາຍງານເສດຖະກດິໂລກ, ກອງທນຶການເງນິສາກນົ (World Economic Outlook, IMF October 2015)  
2 ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ຈາກບດົລາຍງານການພດັທະນາຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີປ ີ2015 (Asian Development Outlook 2015) 



4 
 

ການບໍລກິານ, ການດໍາເນນີ ທຸລະກດິ, ການຄາ້ ແລະ ການລງົທນຶ ເພື່ ອກາຍເປນັກາໍລງັແຮງຊຸກດນັໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ປະເທດເຮາົ ຍງັໄດຖ້ກືຄຸກຄາມຈາກໄພທໍາມະຊາດ ໃນລະ 

ດູຝນົສກົປີ 2012-13 ໄດເ້ກດີອຸທກົກະໄພ ເນື່ ອງຈາກໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກພະຍຸຕ່າງໆທີ່ ພດັຜ່ານປະເທດເຮາົ ເຊິ່ ງໄດເ້ຮດັ

ໃຫເ້ນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ເຮອືນຊານບາ້ນຊ່ອງຂອງປະຊາຊນົໄດເ້ສຍຫາຍຫຼາຍສມົຄວນ. ແຕ່ລດັຖະບານໄດ ້

ຕດັສນີໃຈສູງ ໂດຍສະເພາະໄດສຸ້ມທນຶແກໄ້ຂສະພາບດັ່ ງກ່າວ ເຮດັໃຫເ້ສດ ຖະກດິຂອງປະເທດສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ມີ

ຄວາມໝັນ້ທ່ຽງພໍສມົຄວນ. 
  

3. ຜົນສ�າເລັດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII (2011-2015) 
ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະ 5 ປ ີຜ່ານມາ, ເຫນັວ່າເສດຖະກດິຂອງລາວໄດມ້ກີານເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ

ໝັນ້ທ່ຽງ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕ ິສະແດງອອກປະຊາຊນົລາວມວີຽກເຮດັງານທໍາສາ້ງລາຍໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ເຮດັໃຫມ້ີ

ຊວີດິການເປນັຢູ່ດຂີຶນ້, ອດັຕາເງນິເຟີຢູ່້ໃນລະດບັຕໍ່ າ, ການຜະລດິຂອງຂະແໜງກະສກິໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລກິານ

ໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ໃນລະດບັທີ່ ເພີ່ ງພໍໃຈ, ການສົ່ ງອອກ-ນໍາເຂົາ້, ການລງົທນຶທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົກໍເພີ່ ມຂຶນ້, ການເກບັ

ລາຍຮບັງບົປະມານປະຕບິດັໄດບ້ນັລຸຄາດໝາຍແຜນການໃນແຕ່ລະປີ, ສ່ວນການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານສາມາດຮບັ 

ປະກນັໄດລ້າຍຈ່າຍບໍລຫິານ ເປນັເງນິເດອືນພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍການລງົທນຶ. ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ

ໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 27,6% ໃນປີ 2008 ມາເປນັ 23,2% ໃນສກົປີ 2012-2013 (ຜນົການສໍາຫລວດ LECS V). ດດັຊະນີ

ພດັທະນາມະນຸດ (HDI) ສປປ ລາວ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 0.539 ໃນປີ 2010 ມາເປນັ  0.575 ໃນປີ 2014 ເຊິ່ ງໄດຖ້ກືຈດັຢູ່ໃນ

ປະເທດທີ່ ມກີານພດັທະນາມະນຸດລະດບັປານກາງ ແລະ ຈດັຢູ່ເປັນອນັດບັທ ີ 141 ໃນປີ 2014 ໃນຈໍານວນ 188 ປະ 

ເທດP2F

3
P; ຜນົສໍາເລດັລະອຽດໃນແຕ່ລະດາ້ນມດີັ່ ງນີ:້  

3.1. ດ�ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ 
• ການເຕີບໂຕເສດຖະກດິ:  

 ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ດວ້ຍອດັຕາສະເລ່ຍ 7,9% ຕໍ່ ປີ (ແຜນການ 8% 
ຂຶນ້ໄປ). ການເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງຂອງເສດຖະກດິແມ່ນຍອ້ນລດັຖະບານມລີະບບົກນົໄກ ແລະ ມາດຕະການຄຸມ້ຄອງເສດ 

ຖະກດິມະຫາພາກທີ່ ຖກືຕອ້ງ; ປະເທດຊາດມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງດາ້ນສງັຄມົ, ມ ີ  

ສະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ ແລະ ເສດຖະກດິ; ມກີານເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ສູ່ສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້ຫຼາຍຂຶນ້. 
 
ຕາຕະລາງ 1: ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນ 

ການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII (2011-2015) 

ລາຍລະອຽດ 
ຄາດໝາຍສູ�

ຊົນ 
2011-2015 

ສົກປີ 
2010-11 

ສົກປີ 2011-
12 

ສົກປີ 
2012-13 

ສົກປີ 
2013-14 

ປະຕິບັດ
ສົກປີ 

2014-15 

ສະເລ�ຍ 
(5 ປີ) 

GDP ເພີ່ ມຂືນ້ (%) >8  8,1 8,3 8,0 7,8 7,5 7,9 
- ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້(%) 3,5 2,9 2,8 3,1 3,0 3,0  
- ອຸດສາຫະກາໍ (%) 15,0 15,8 14,4 7,4 8,5 8,9  
- ການບໍລກິານ (%) 6,5 7,8 8,1 9,7 9,3 9,1  

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ບດົສະຫລູບແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈາໍແຕ່ລະສກົປ ີ2010-2011 ຫາ 2014-2015.  
 

- ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ຕໍ່  ຫວົຄນົ: ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 1.217 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນສກົປີ 2010-
2011 ມາເປນັ 1.970 ໂດລາສະຫາລດັ ໃນສກົປ ີ2014-15 ສາມາດບນັລຸລື່ ນແຜນການວາງໄວ ້(ແຜນການ: 1.700 ໂດລາ). 

 

                                           
3 ຈາກບດົລາຍງານການພດັທະນາມະນຸດປີ 2015  
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ຕາຕະລາງ 2: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສະເລ�ຍຕ�່ຫົວຄົນ 
 

ສົກປີ 
ມູນຄ�າ GDP 

ລາຄາປະຈຸບັນ 
(ຕ້ືກີບ) 

ແຜນການ 
(ໂດລາ/ຄົນ) 

ປະຕິບັດ 
(ໂດລາ/ຄົນ) 

ສົມທຽບປະຕິບັດ
ແຜນການ (%) 

2010-2011 62.458 1.155 1.217 5,37 
2011-2012 70.343 1.332 1.349 1,28 
2012-2013 80.199 1.520 1.534 0,92 
2013-2014 90.823 1.674 1.671 -0,01 
2014-2015 102.320 1.860 1.970 5,91 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົປະຈາໍປີ ແລະ ສູນຖຕິແິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການແລະການລງົທນຶ 
 

 - ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ: ເຫນັວ່າໄດຫ້ນັປ່ຽນໄປຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັສະ 

ໄໝ ຄ:ື ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 27,9% ໃນສກົປີ 2010-2011 ມາເປນັ 24,8% ໃນສກົປີ 2013-2014 
ແລະ ສກົປ ີ2014-2015 ຫຸຼດລງົມາເປນັ 23,7% (ແຜນການ 23%); ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 26,9% ໃນ

ສກົປີ 2010-2011 ມາເປນັ 27,5% ໃນສກົປີ 2013-2014 ແລະ ສກົປີ 2014-2015 ເພີ່ ມຂຶນ້ເປນັ 29,1% (ແຜນການ 
39%); ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 45,2% ໃນສກົປີ 2010-2011 ມາເປນັ 47,7% ໃນສກົປີ 2013-2014 
ແລະ ສກົປ ີ2014-2015 ຢູ່ໃນລະດບັ 47,2% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) (ແຜນການ 38%). 
 

ຕາຕະລາງ 3: ການປ�ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກດີໃນແຕ�ລະສົກປີ ທຽບໃສ�ຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປີ     
                     ຄ້ັງທີ VII   (2011-2015) 

ລາຍລະອຽດ 
ຄາດໝາຍສູ�ຊົນ

ໃນປີ 2015 
(ແຜນການ 5ປີ) 

ປະຕິບັດສົກປີ 
2010-11 

ປະຕິບັດສົກປີ 
2011-12 

ປະຕິບັດສົກປີ 
2012-13 

ປະຕິບັດສົກປີ 
2013-14 

ຄາດຄະເນ 
ປະຕິບັດສົກປີ 
2014-2015 

ມູນຄ່າ GDP ໃນລາຄາປະ 
ຈບຸນັ (ຕີກ້ບີ) 

104.000 62.458 70.343 80.199 90.823 102.320 

ໂຄງປະກອບ (%) 100 100 100 100 100 100 
- ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້(%) 23 27,9 26,7 25,2 24,8 23,7 
- ອຸດສາຫະກາໍ (%) 39 26,9 29,6 28,0 27,5 29,1 
- ການບໍລກິານ (%) 38 45,2 43,7 46,8 47,7 47,2 
ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ 2011-2015 ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງສູນຖຕິແິຫ່ງຊາດ.  

 

• ອັດຕາເງິນເຟ້ີ 

ໄດມ້ກີານເໜງັຕງີເພີ່ ມຂຶນ້ຢູ່ໃນລະດບັສະເລ່ຍ 5% ຕ່ໍປີ (ແຜນການ: ຕໍ່ າກວ່າອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດ 

ຖະກດິ), ປັດໄຈຕົນ້ຕໍທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫເ້ງນິເຟີເ້ພີ່ ມຂືນ້ ຄ:ື ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະເຄື່ ອງດື່ ມ (ບ່ໍແມ່ນເຫຼົາ້)      
ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂືນ້ 8,27%, ໝວດທີ່ ພກັອາໃສ, ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ ແລະ ເຊືອ້ເພງີ ເພີ່ ມຂຶນ້ 6,72%, ໝວດຮາ້ນອາຫານ ແລະ

ໂຮງແຮມ ເພີ່ ມຂຶນ້ 6,5%, ໝວດເຄື່ ອງນຸ່ງ ແລະ ເກບີ 3,88% ແລະ ໝວດສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານເພີ່ ມຂືນ້ 3,6%. 
ນອກ ຈາກນັນ້, ແມ່ນຍອ້ນຄວາມກດົດນັດາ້ນລາຄາຈາກພາຍນອກ ແລະ ຄວາມ ບ່ໍສມົດຸນຂອງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມ

ຕອ້ງ ການພາຍໃນປະເທດ ຄ:ື ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນຂອງລາຄານໍາ້ມນັໃນຕະຫຼາດໂລກ ມຜີນົກະທບົໂດຍກງົຕໍ່ ລາຄານໍາ້ມນັພາຍ

ໃນປະເທດ ເຊິ່ ງສກົປີ 2010-2011 ລາຄານໍາ້ມນັພາຍໃນປະເທດສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 20% ແລະ ໄດມ້ກີານປັບປ່ຽນເຖິງ     
17 ຄັງ້, ໃນນັນ້ ປບັຂຶນ້ເຖງິ 13 ຄັງ້ ແລະ ປບັລງົ 4 ຄັງ້; ພອ້ມນັນ້, ລະດບັລາຄາສນິຄາ້ໃນປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ ແລະ ພາກພືນ້

ກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ເຊັ່ ນ: ໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈນີ. ສ່ວນປດັໄຈພາຍໃນແມ່ນມສີາເຫດມາຈາກການສະໜອງ

ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນສນິຄາ້ປະເພດຊີນ້.  
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ຕາຕະລາງ 4: ການປ�ຽນແປງໂຄງປະກອບອັດຕາເງິນເຟ້ີ 

ລາຍລະອຽດແຕ�ລະໝວດ ສົກປີ 
2010-11 

ສົກປີ 
2011-12 

ສົກປີ 
2012-13 

ສົກປີ 
2013-14 

ສົກປີ 
2014-15 

ສະເລ�ຍ 

1. ສະບຽງອາຫານ (%) 10,39 6,97 10,37 9,17 4,44 8,27 
2. ເຄື່ ອງດື່ ມປະເພດເຫລົາ້ (%) 2,28 3,07 3,38 5,47 2,48 3,34 
3. ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ ແລະ ເກບີ (%) 2,39 2,35 4,42 6,02 4,22 3,88 
4. ທີ່ ພກັອາໃສ, ນໍາ້ປະປາ, ໄຟຟາ້ (%) 3,14 9,15 9,09 3,64 8,57 6,72 
5. ເຄື່ ອງໃຊໃ້ນເຮອືນ (%) 1,40 2,54 2,70 2,10 1,30 2,01 
6. ຮກັສາສຸຂະພາບ (%) 2,25 1,20 1,31 1,34 0,18 1,26 
7. ຄມົມະນາຄມົ ແລະຂນົສົ່ ງ (%) 7,90 4,88 0,43 0,65 -5,24 1,72 
8. ໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ  (%) 2,41 2,13 1,71 0,85 1,19 1,66 
9. ບນັເທງິ ແລະ ພກັຜ່ອນ (%) 0,94 1,63 1,81 2,22 0,18 1,36 
10. ການສກຶສາ (%) 0,57 0,92 2,19 1,31 0,26 1,05 

11. ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ (%) 3,50 7,93 8,63 8,60 3,83 6,50 

12. ສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ (%) 9,24 5,61 1,50 1,41 0,24 3,60 

ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 7,42 5,12 5,64 5,16 1,68 5,00 
 ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ສູນຖຕິແິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
 

• ການຄຸ�ມຄອງນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ 
- ອດັຕາແລກປ່ຽນ: ໃນໄລຍະ 5 ປີ ອດັຕາແລກປ່ຽນມຄີວາມສະຫງບົ, ເງນິກບີທຽບໃສ່ໂດລາສະຫະລດັ ແຂງ 

ຄ່າສະເລ່ຍ 0,63% ຕໍ່ ປ,ີ ເງນິກບີທຽບໃສ່ບາດແຂງຄ່າ ສະເລ່ຍ 0,99%. 
ສາເຫດທີ່ ພາໃຫເ້ງນິກບີແຂງຄ່າຂຶນ້ທຽບໃສ່ເງນິໂດລາສະຫະລດັ ໃນໄລຍະ ສກົປີ 2010-2011 ຫາ ສກົປີ 2012-

2013 ຍອ້ນກະແສເງນິທນຶໄຫຼເຂົາ້ສູ່ປະເທດຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ການອ່ອນຄ່າຂອງເງນິໂດລາໃນຕະຫຼາດສາກນົມສີາເຫດມາຈາກ

ສະພາບເສດຖະກດິຂອງສະຫະລດັອາເມລກິາ ແລະ ບນັຫາໜີສ້ນິຢູ່ເອຣີົບ ແລະ ໃນສກົປີ 2013-2014 ເຫນັວ່າເງນິກບີ

ທຽບໃສ່ໂດລາມທ່ີາອ່ຽງອ່ອນຄ່າລງົ ຍອ້ນການອອກມາດຕະການຂອງລດັຖະບານ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນສະພາບບ່ໍຄ່ອງຕວົຂອງ

ເງນິຕາຕ່າງປະເທດ. ສໍາລບັເງນິກບີທຽບໃສ່ບາດແຂງຄ່າຂຶນ້, ຍອ້ນການອ່ອນຄ່າເງນິບາດທຽບໂດລາສະຫະລດັ. ໃນສກົປ ີ
2014-2015 ເຫນັວ່າເງນິກບີທຽບໃສ່ໂດລາຍງັສບືຕໍ່ ອ່ອນຄ່າຍອ້ນການປ່ຽນແປງອດັຕາແລກປ່ຽນໃນຕະຫລາດໂລກ. 

 
ຕາຕະລາງ 5: ການປ�ຽນແປງອັດຕາແລກປ�ຽນ 

ລາຍລະອຽດ ສົກປີ 
2010-11 

ສົກປີ 
2011-12 

ສົກປີ 
2012-13 

ສົກປີ 
2013-14 

ສົກປີ 
2014-15 

ສະເລ�ຍ  
5 ປີ 

ອດັຕາແລກປ່ຽນກບີ/ໂດລາ 8.036,34 8.010,73 7.867,92 8.033,20 8.123,15 8.014,27 

- ແຂງຄ່າ/ອ່ອນຄ່າ 4,16% 0.32% 1,82% -2,06% -1,11% 0,63% 

ອດັຕາແລກປ່ຽນກບີ/ບາດ 266,51 258,13 259,32 251,13 245,52 256,12 

- ແຂງຄ່າ/ອ່ອນຄ່າ -3,39% 3,25% -0,46% 3,26% 2,29% 0,99% 
 
- ປະລມິານເງນິລວມ (M2): ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຜ່ານມາ ປະລມິານເງນິເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງຕາມການຂະຫຍາຍຕວົ 

ຂອງເສດຖະກດິ, ສະເລ່ຍ 26,87% ຕໍ່ ປ.ີ ສາເຫດຫຼກັແມ່ນຍອ້ນຂະແໜງທະນາຄານໄດປ້ະກອບສ່ວນສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ 

ພາກສ່ວນເສດຖະກດິ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 
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ຕາຕະລາງ 6: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວປະລິມານເງິນ 

ລາຍລະອຽດ ສົກປີ 
2010-11 

ສົກປີ 
2011-12 

ສົກປີ 
2012-13 

ສົກປີ 
2013-14 

ສົກປີ 
2014-15 

ສະເລ�ຍ  
5 ປີ 

ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະລມິານເງນິ 

ທຽບໃສ່ສກົປຜ່ີານມາ 
37,94% 28,01% 20,61% 27,14% 20,66% 26,87% 

 
- ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ: ໃນ 5 ປຜ່ີານມາ ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 531,2 ລາ້ນ 

ໂດລາ ໃນທາ້ຍສກົປ ີ2009-2010 ມາເປນັ 798,2 ລາ້ນໂດລາ ໃນທາ້ຍສກົປ ີ2014-2015, ສະເລ່ຍຕໍ່ ປກຸີມ້ການນາໍເຂົາ້ໄດ ້
5 ເດອືນ. 

 

ຕາຕະລາງ 7: ຄັງສ�າຮອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດ 

ລາຍລະອຽດ ສົກປີ 
2009-10 

ສົກປີ 
2010-11 

ສົກປີ 
2011-12 

ສົກປີ 
2012-13 

ສົກປີ 
2013-14 

ສົກປີ 
2014-15 

ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ(ລາ້ນໂດລາ) 531,20 718,10 658,57 583,44 834,70 798,20 

ສາມາດກຸມ້ການນາໍເຂົາ້ 
ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸມ້ການນາໍເຂົາ້ 

ສະເລ່ຍຕໍ່ ປ ີ5 ເດອືນ 
 

3.2. ການດຸ�ນດ�ຽງມະຫາພາກ 
3.2.1. ການດຸ�ນດ�ຽງແຫຼ່ງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາ 

ມາຮອດ 5 ປ ີ ຂອງແຜນການ 5 ປ ີ ຄັງ້ທ ີ VII (2011-2015), ທົ່ ວສງັຄມົສາມາດສະໜອງທນຶ (ຈາກງບົ 
ປະມານພາຍໃນ, ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້-ກູຢ້ມື, ການລງົທນຶຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສນິເຊື່ ອທະນາຄານ) ໄດທ້ງັ

ໝດົ 248.761,28 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 195,88% ຂອງແຜນການ 5 ປ ີ(127 ພນັຕືກ້ບີ) ໃນນັນ້: ມູນຄ່າການລງົທນຶລວມ ເພີ່ ມ

ຂຶນ້ຈາກ 28.663,23 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ  45,89% ຂອງ GDP ໃນສກົປ ີ2010-2011 ແລະ ຄາດວ່າ ໃນສກົປ ີ2014-2015 
ຈະປະຕບິດັໄດ ້ 44.359,03 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 43,35% ຂອງ GDP ແລະ ມາຮອດເດອືນ 9/2015, ຂະແໜງການຂັນ້ສູນ

ກາງ ແລະ ທອ້ງຖີ່ ນຄາດວ່າຈະສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
 

1. ທນຶພາຍໃນຈາກງບົປະມານລດັ ປະຕບິດັໄດ ້13.017,69 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 96,43% ຂອງແຜນການ 5 ປ.ີ 
2. ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້-ກູຢ້ມື (ODA) ປະຕບິດັໄດ ້26.981,26 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 91,05% ຂອງແຜນການ 5 ປ.ີ 
3. ການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕບິດັໄດ ້167.268,83 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 247,81% ຂອງແຜນ 

ການ 5 ປ;ີ 
4. ສນິເຊື່ ອທະນາຄານ ປະຕບິດັໄດ ້41.493,50 ຕືກ້ບີ ເທົ່ າກບັ 307,36% ຂອງແຜນການ 5 ປ.ີ 

 

• Tການລງົທນຶຈາກງບົປະມານພາຍໃນ:37T ໄດສຸ້ມທນຶໃສ່ແກໄ້ຂສະພາບຜນົກະທບົຈາກອຸທກົກະໄພທໍາມະຊາດຢູ່

ທອ້ງຖິ່ ນ, ເພື່ ອກະຕຸນ້ເສດຖະກດິ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ເຮດັໃຫກ້ານລງົທນຶຈາກງບົປະມານພາຍໃນ 
ໄດຄ່້ອຍໆເພີ່ ມຂຶນ້ ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ຈາກ 1.753,23 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 6,13% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົ ມາເປນັ

3.424,93 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 7,72% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົ ໃນສກົປ ີ2014-2015; ເຮດັໃຫສ້າມາດບນັລຸໄດ ້5 ປ ີໂດຍ 
ລວມ 13.017,69 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 5,23% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົ ແລະ ບນັລຸໄດ ້96,43% ຂອງແຜນການ 5 ປ ີ(ແຜນ 
ການ 5 ປ ີ12.000-15.000 ຕືກ້ບີ); ໃນນີ,້ ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໄດຈ້ດັສນັທນຶເຂົາ້ໃສ່ບນັດາໂຄງການທີ່ ມ ີ

ປະສດິທຜິນົສູງພໍສມົຄວນ ແລະ ໂດຍລວມແມ່ນໄປຕາມໂຄງການຈດຸສຸມຂອງລດັຖະບານ. ໃນນັນ້: 
− ຂງົເຂດເສດຖະກດິ ກວມປະມານ  30% ຂອງການລງົທນຶລດັທງັໝດົ. 
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− ຂງົເຂດສງັຄມົ ກວມປະມານ 35%; ໃນນີ,້ ສກຶສາ 17% ແລະ ສາທາລະນະສຸກ 9% ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆ 
9% ຂອງການລງົທນຶລດັທງັໝດົ. 

− ເສັນ້ທາງ ແລະ ສໍານກັງານອງົການ ໃຫກ້ວມປະມານ 35%; ໃນນັນ້, ເສັນ້ທາງ 28% ແລະ ເຄຫາສະຖານ 7% 
ຂອງການລງົທນຶລດັທງັໝດົ. 

ການລງົທນຶໂດຍລວມເຫນັວ່າປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍໄດດ້ສີມົຄວນ, ແຕ່ຍງັເຫນັວ່າການລງົທນຶຂອງບາງຂະ

ແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຍງັກະແຈກກະຈາຍບ່ໍມຈີດຸສຸມເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການສາ້ງໂຄງການຍງັຂາດການວເິຄາະ, ວໄິຈ ແລະ 
ບ່ໍສອດຄ່ອງ ແລະ ຖກືເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາຈຶ່ ງເຮດັໃຫມ້ກີານດດັແກໂ້ຄງການໃນກາງປຫຼີາຍສມົຄວນ. ການຈດັຕັງ້ທນຶ

ຕ່າງປະເທດບາງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນບ່ໍບນັລຸຕາມແຜນການ ເຊິ່ ງສາເຫດໜຶ່ ງແມ່ນເນື່ ອງມາຈາກຄວາມສາມາດຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງພາກລດັເຮາົ. ການຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຢູ່ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຍງັບ່ໍທນັ

ເປນັລະບບົອາໄສການລາຍງານເປນັຕົນ້ຕໍ. ໃນຕໍ່ ໜາ້ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ການປະເມນີຜນົໂຄງການຂຶນ້ຕື່ ມອກີ ໂດຍສະເພາະ

ການປະເມນີກ່ອນເອາົເຂົາ້ແຜນການລງົທນຶຢ່າງມຈີດຸສຸມ, ບ່ໍປະຕບິດັຫຼາຍໂຄງການໃນເວລາດຽວກນັ ແລະ ມມີາດຕະການ

ສະກດັກັນ້ ແລະ ແກໄ້ຂໜີສ້ນິທີ່ ມໃີນປະຈບຸນັ. 
• 3737Tທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະກູຢ້ມື: 37Tໄລຍະຜ່ານມາ, ລດັຖະບານໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ

ແລະ ໂຕມນົລະດບັສູງ ເພື່ ອປກຶສາຫາລ ື ແລະ ລະດມົຂນົຂວາຍທນຶກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ການພດັທະ 

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຕ່ລະປ ີແລະ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII (2011-2015), ໃນນີ ້ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມໂຕະມນົລະດບັສູງ 2 ຄັງ້ 
ຄ:ື ກອງປະຊຸມລະດບັສູງ ຄັງ້ທ ີ10 ໃນເດອືນພະຈກິ 2010 ແລະ ຄັງ້ທ ີ11 ໃນເດອືນພະຈກີ 2013 ທີ່ ຢູ່ໃນໄລຍະສະພາບ

ເສດຖະກດິໂລກພວມຢູ່ໃນພາວະສບັສນົ ແຕ່ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາກໍ່ ຍງັສະແດງເຈດຈາໍນງົສບືຕໍ່  ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ 
ສປປລາວ, ສະແດງອອກໃນໄລຍະ 5 ປ ີ ສາມາດລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາໄດລ້ວມທງັໝດົ 
26.981260 ຕືກ້ບີ ຫຼ ື ປະມານ 3.369 ລາ້ນໂດລາ ເທົ່ າກບັ 91,05% ຂອງແຜນການ 5 ປ ີ (ແຜນການ 5 ປ ີ 30.000-
33.000 ຕືກ້ບີ); ໃນນັນ້: ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ກູຢ້ມື ປະຕບິດັໄດ ້5.062,89 ຕືກ້ບີ (ປະມານ 630 ລາ້ນໂດລາ) ກວມ

ເອາົ 17,66% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົ ໃນສກົປ ີ2010-2011 (ແຜນ 2010-2011: 600 ລາ້ນໂດລາ) ແລະ ປະຕບິດັໄດ ້
5.361,27 ຕືກ້ບີ (ປະມານ 660 ລາ້ນໂດລາ) ກວມເອາົ 12,09% ໃນສກົປ ີ2014-2015 (ແຜນ 2010-2011: 660 ລາ້ນ

ໂດລາ). 
ເປົາ້ໝາຍໃນການນາໍໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ກູຢ້ມື (ODA) ແມ່ນສຸມໃສ່ວຽກງານຕົນ້ຕໍຂອງຂງົເຂດວດັທະນະ 

ທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ຂງົເຂດເສດຖະກດິດັ່ ງນີ:້ 
i. ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການພດັທະນາຂະແໜງວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ 

ໝາຍສະຫດັສະວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs).  
ii. ທນຶກູຢ້ມື ຕົນ້ຕໍແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ພດັທະນາຂງົເຂດເສດຖະກດິ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ ນ: ຂະແໜງພະລງັງານ-ບ່ໍ

ແຮ່, ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ. 
• 3737Tການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: 37ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງລະບບົກນົໄກ ເພື່ ອສາ້ງສະພາບແວດ

ລອ້ມທີ່ ດ ີແລະ ເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ນກັລງົທນຶ. ອນັພົນ້ເດັ່ ນແມ່ນໄດເ້ປດີການບໍລກິານການລງົທນຶຜ່ານປະ ຕູ
ດຽວໃນວນັທ ີ 01 ຕຸລາ 2011 ເປນັຕົນ້ມາເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດ 
ສ່ວນລວມ; ນອກຈາກນັນ້, ໄດສ້າ້ງເວບັໄຊເພື່ ອໃຫນ້ກັລງົທນຶສາມາດຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃນການລງົທນຶຢ່າງ

ສະດວກ. ເຮດັໃຫສ້າມາດດງຶດູດການລງົທນຶຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດລ້ວມທງັໝດົ 167.268,83 ຕືກ້ບີ 
ຫຼ ືປະມານ 20.871,37 ລາ້ນໂດລາ ເທົ່ າກບັ 247,81% ຂອງແຜນການ 5 ປ ີ(ແຜນການ 5 ປ ີ64.000-71.000 ຕືກ້ບີ ແລະ 
ກວມເອາົ 50-56% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົ); ໃນນັນ້: ການລງົທນຶ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 15.348,70 ຕືກ້ບີ ຫຼ ື ປະມານ 
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1.918,59 ລາ້ນໂດລາ ກວມເອາົ 53,55% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 28.081,73 ຕືກ້ບີ 
ກວມເອາົ 63,31% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົ ໃນສກົປີ 2014-2015. 

ການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່, ຮອງລງົ

ມາຂະແໜງການບໍລກິານ ແລະ ຂະແໜງກະສກິາໍ ໃນນັນ້: ຂະແໜງກະສິກ�າ: ໂຄງການສົ່ ງເສມີການປູກສາລ,ີ ອອ້ຍ, 
ຢາງພາລາ ແລະ ຕົນ້ໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ, ໂຄງການປູກຊາ-ກາເຟເພື່ ອສົ່ ງອອກ, ໂຄງການສົ່ ງເສມີການປູກຢາງພາລາ ແລະ 
ອື່ ນໆ. ຂະແໜງພະລັງງານ: ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າບ�່ແຮ�: ໂຄງການຂຸດຂົນ້ແຮ່

ບກົຊດິ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາລູມນີາ ແລະ ອາລູມນີຽມ ເພື່ ອຈາໍໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ, ໂຄງການຂຸດຄົນ້ 
ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ ແລະ ແຮ່ຕດິພນັ ເພື່ ອຈາໍໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງບ�ລິການ: ໂຮງ 
ແຮມ 5 ດາວ, ວນິລາລະດບັສູງ, ສະໜາມກ໋ອຟ, ສູນການຄາ້, ອາພາດເມັນ້, ລສີອດ, ຫໍປະຊຸມ ແລະ ສູນກລິາ, ໂຄງການບໍ 

ລກິານດາ້ນໂທລະຄມົຄບົວງົຈອນ. 
• 3737Tການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ: 37ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດດໍ້າເນນີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸມ້

ຄອງທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ທະນາຄານທຸລະກດິມແີຫ່ຼງທນຶປ່ອຍກູ ້ແລະ ມຕີົນ້ທນຶຕໍ່ າ. ຜະລດິຕະພນັເງນິກູໄ້ດຮ້ບັການພດັທະ 
ນາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອມຫຼີາຍຮູບແບບສອດຄ່ອງກບັລູກຄາ້ແຕ່ລະປະເພດ; ພອ້ມກນັນັນ້, ທະນາຄານທຸລະກດິໄດ ້

ເປນັເຈົາ້ການສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ໂຄງການທີ່ ມປີະສດິທຜິນົໂດຍສຸມໃສ່ປບັປຸງລະບຽບ, ກນົໄກ ແລະ ຂັນ້ຕອນການພຈິາ 
ລະນາເງນິກູເ້ພື່ ອໃຫຜູ້ປ້ະກອບການເຂົາ້ຫາແຫ່ຼງທນຶໄດງ່້າຍຂຶນ້ ພອ້ມທງັຄວບຄຸມສນິເຊື່ ອໃຫມ້ຄຸີນນະພາບເພື່ ອຮບັປະກນັໜີ ້

ເສຍ (NPL) ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 3%; ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ໂຈະການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຄງການ

ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ໂຄງການໄລຍະຍາວທີ່ ມຜີນົຕອບແທນຊາ້. 
ໃນໄລຍະ 5ປ ີ ຜ່ານມາ ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ເພື່ ອຊຸກຍູເ້ສດຖະກດິໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ ເຫນັວ່າ ເພີ່ ມຂຶນ້ສຸດທ ິ

41.493,50 ຕືກ້ບີ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 31,09% ຕໍ່ ປ ີ (ຈາກ 14.805,09 ຕືກ້ບີໃນທາ້ຍສກົປ ີ 2009-2010 ມາເປນັ 
56.298,59 ຕືກ້ບີໃນທາ້ຍສກົປ ີ2014-2015). ໃນນັນ້, ສນິເຊື່ ອທະນາຄານທຸລະກດິສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 32,67% ຕໍ່ ປ.ີ 

 
ຕາຕະລາງ 8: ສິນເຊ່ືອລະບົບທະນາຄານ 

ລາຍລະອຽດ ສົກປີ 
2010-11 

ສົກປີ 
2011-12 

ສົກປີ 
2012-13 

ສົກປີ 
2013-14 

ສົກປີ 
2014-15 

ລວມ  
5 ປີ 

ມູນຄ່າການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງສນິເຊື່ ອລະບບົທະນາຄານ 
ທຽບໃສ່ສກົປຜ່ີານມາ (ຕືກ້ບີ) 

6.498,41 6.926,90 11.772,94 8.804,15 7.491,10 41.493,50 

 
3.2.2. ການດຸ�ນດ�ຽງງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ 

ໃນ 5 ປຜ່ີານມາ, ລດັຖະບານໄດປ້ບັປຸງກນົໄກລະບບົການເກບັລາຍຮບັງບົປະມານເຮດັໃຫສ້າມາດເກບັລາຍຮບັງບົ 
ປະມານລວມເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍສາມາດແກໄ້ຂວຽກບໍລຫິານ ແລະ ການລງົທນຶສະແດງອອກດັ່ ງນີ:້  

− ດ�ານລາຍຮັບລວມ: ເກບັໄດທ້ງັໝດົ 99.549 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 24,6% ຂອງ GDP (ແຜນ 5 ປ ີ 19-21% 
ຂອງ GDP) ໃນນັນ້: ສກົປ ີ 2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 14.310 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 23,10% ຂອງ GDP ແລະ ໃນສກົປ ີ
2014-2015 ປະຕບິດັໄດ ້24.468 ຕືກ້ບີ ກວມ 23,9% ຂອງ GDP. 

ລາຍຮບັພາຍໃນ: ໄດທ້ງັໝດົ 76.648 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 18,9% ຂອງ GDP (ແຜນ 5 ປ ີ16-18% ຂອງ GDP) ໃນ

ນັນ້: ສກົປ ີ2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້10.601 ຕືກ້ບີ ກວມ 17,10% ຂອງ GDP ແລະ ໃນສກົປ ີ2014-2015 ປະຕບິດັ

ໄດ ້19.923 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 19,50% ຂອງ GDP. 
− ດ�ານລາຍຈ�າຍງ�ບປະມານ: ປະຕບິດັໄດທ້ງັໝດົ 118.639 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 29,30% ຂອງ GDP (ແຜນ 5 ປ ີ

22-25% ຂອງ GDP); ໃນນັນ້: ສກົປ ີ2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 15.115 ຕືກ້ບີກວມເອາົ 27,2% GDP ແລະ ໃນ 
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ສກົປ ີ2014-2015 ປະຕບິດັໄດ ້29.097 ຕືກ້ບີ  ກວມເອາົ 28,40% ຂອງ GDP. ສາມາດແກໄ້ຂຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງ

ພະນກັ ງານ-ລດັຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ເປນັຕົນ້ໄດປ້ບັປຸງຄ່າຄອງຊບີ ແລະ ເງນິນະໂຍບາຍອຸດໜນູຕ່າງ ໃໆຫ ້

ພະນກັງານ-ລດັ ຖະກອນ, ຮບັປະກນັການຊໍາລະໜີສ້ນິພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫໄ້ດຢ່້າງຄ່ອງຕວົ ແລະ ທນັເວລາ. 
− ຂາດດຸນງບົປະມານ: ປະຕບິດັໄດທ້ງັໝດົ 19.090 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 4,7% ຂອງ GDP (ແຜນ 5 ປ ີ3-5% ຂອງ 

GDP) ໃນນັນ້: ສກົປ ີ2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້1.687 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 2,7% ຂອງ GDP ແລະ ໃນສກົປ ີ2014-2015 
ປະຕບິດັໄດ ້4.629 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 4,60% ຂອງ GDP. 

 

ຕາຕະລາງ 9: ລາຍຮັບ, ລາຍຈ�າຍ ແລະ ຂາດດຸນງ�ບປະມານໃນແຕ�ລະສົກປີ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ 
ຄ້ັງທີ VII  (2011-2015) 

 

ລາຍລະອຽດ ສົກປີ  
2010-11 

ສົກປີ 
2011-12 

ສົກປີ 
2012-13 

ສົກປີ 
2013-14 

ສົກປີ 
2014-15 

ລວມ 5 ປີ 

ລາຍຮບັງບົປະມານທງັໝົດ 

(ຕືກ້ບີ) 
14.310 17.263 20.176 23.331 24.468 99.549 

ລາຍຮັບງບົປະມານພາຍໃນ 

(ຕືກ້ບີ) 
10.601 12.698 15.264 18.161 19.923 76.648 

ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ 

(ຕືກ້ບີ) 
15.997 19.115 26.269 28.160 29.097 118.639 

ຂາດດຸນງບົປະມານ  

(ຕືກ້ບີ) 
1.687 1.852 6.093 4.829 4.629 19.090 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ການສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງບົປະມານແຫ່ງລດັໃນໄລຍະ 5 ປ ີ(2011-2015), ເລກທ ີ795/ກງ.ຫກ, ວນັທ ີ31 ມນີາ 2016. 
 

3.2.3. ການດຸ�ນດ�ຽງຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ: 
ລດັຖະບານໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງກນົໄກລະບບົການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໄດເ້ປີດສູນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

ໃນຮູບແບບເວບັໄຊເພື່ ອສະໜອງຂໍມູ້ນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການອະນຸຍາດນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ໃຫແ້ກ່

ພາກທຸລະກດິ ເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າການນາໍເຂົາ້-ສົ່ ງອອກມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ ສະແດງອອກດັ່ ງນີ:້  
− ການສົ່ງອອກ: ປະຕບິດັໄດໂ້ດຍລວມ 14.229,23 ລາ້ນໂດລາ ກວມເອາົ 28,08% ຂອງ GDP, ໃນນັນ້: 

ປະຕບິດັໄດ ້2.027,15 ລາ້ນໂດລາ ໃນສກົປ ີ2010-2011; 1.696,44 ລາ້ນໂດລາ ໃນສກົປ ີ2011-2012; 3.645,86 ລາ້ນໂດ

ລາ ສກົປ ີ2012-2013; 3.433,71 ລາ້ນໂດລາ ໃນສກົປ ີ2013-2014 ແລະ 3.426,07 ໃນສກົປ ີ2014-2015. 
− ການນ�າເຂ້ົາ: ປະຕບິດັໄດໂ້ດຍລວມ 17.629,67 ລາ້ນໂດລາ ກວມເອາົ 34,79% ຂອງ GDP; ໃນນັນ້: 

ປະຕ ິ ບດັໄດ ້ 2.324,58 ລາ້ນໂດລາ ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 2.566,78 ລາ້ນໂດລາ ໃນສກົປ ີ 2011-2012;    
3.649,75 ລາ້ນໂດລາ ສກົປ ີ 2012-2013; 4.680,84 ລາ້ນໂດລາ ໃນສກົປ ີ 2013-2014 ແລະ 4.407,72 ໃນສກົປ ີ
2014-2015. 

− ຂາດດຸນ: ປະຕບິດັໄດໂ້ດຍລວມ 3.400,45 ລາ້ນໂດລາ ກວມເອາົ 6,71% ຂອງ GDP, ໃນນັນ້:          
297,43 ລາ້ນໂດລາ ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 870,34 ລາ້ນໂດລາ ໃນສກົປ ີ2011-2012; 3,89 ລາ້ນໂດລາ ສກົປ ີ
2012-2013; 1.247,13 ລາ້ນໂດລາ ໃນສກົປ ີ2013-2014 ແລະ 981,65 ໃນສກົປ ີ2014-2015. 

 

3.2.4. ການດຸ�ນດ�ຽງແຮງງານ ແລະ ການສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າ: 
ຈາໍນວນປະຊາກອນເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 5,62 ລາ້ນຄນົ ໃນປ ີ2005 ມາເປນັ 6,49 ລາ້ນຄນົ ໃນປ ີ2015, ໂຄງປະກອບ

ຂອງກາໍລງັແຮງງານ ໃນ 5 ປ ີຜ່ານມາ ໄດຫ້ນັໄປຕາມທດິການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ການພດັທະນາເສດ 

ຖະກດິເທື່ ອລະກາ້ວ ເຊິ່ ງສະແດງອອກອດັຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາ ໃນຂງົເຂດກະສກິາໍໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 71,3%
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ໃນປ ີ 20104 ແລະ ຄາດວ່າຈະຫຸຼດລງົເປນັ 65,2% ໃນປ ີ 2015  (ແຜນການຮອດປ ີ 2015 ໃຫຫຸຼ້ດລງົເຫຼອື 70%), ຂງົ 

ເຂດອຸດສາຫະກາໍເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 8,3% ໃນປ ີ2010 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂຶນ້ເປນັ 11,4% ໃນປ ີ2015 (ແຜນການຮອດປ ີ
2015 ໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ເປນັ 7%) ແລະ ຂງົເຂດການບໍລກິານເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 20,4% ໃນປ ີ2010 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂຶນ້ເປນັ 
23,4% ໃນປ ີ20155 (ແຜນການຮອດປ ີ2015 ໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ເປນັ 23%). ການມວີຽກເຮດັງານທໍາຂອງຜູອ້ອກແຮງງານມ ີ
3.021.212 ຄນົ, ກວມເອາົ 51,92% ຂອງພນົລະເມອືງທງັໝດົ ປ ີ2010 ແລະ ຄາດວ່າຈະກວມເອາົ 55,67% ຂອງພນົ 

ລະເມອືງ ປ ີ2015. 
ໂດຍລວມແລວ້ເຫນັວ່າ ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານໄລຍະຜ່ານມາຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມຄ່ອງຕວົຍງັຂາດລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວ 

ສານຕະຫຼາດແຮງງານເຮດັໃຫກ້ານຂຶນ້ແຜນສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານບ່ໍສອດຄ່ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານເທົ່ າທີ່ ຄວນ; ແຜນການນາໍໃຊແ້ຮງງານຂອງຫວົໜ່ວຍແຮງງານບ່ໍໄປຄຽງຄູ່ກບັແຜນວຽກ ແລະ 

ແຜນເງນິ; ການລງົທນຶສ່ວນຫຼາຍຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ໃນເຂດຕວົເມອືງທີ່ ມພີືນ້ຖານໂຄງລ່າງເອືອ້ອໍານວຍ ແຕ່ຍງັບ່ໍທນັໄດສຸ້ມໃສ່

ການພດັທະນາອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການສົ່ ງເສມີທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ບ່ໍທນັກວາ້ງຂວາງ ເຮດັ

ໃຫແ້ຮງງານໃນເຂດຊນົນະບດົເຄື່ ອນຍາ້ຍເຂົາ້ສູ່ຕວົເມອືງພາໃຫເ້ກດີແຮງງານຢູ່ຊນົນະບດົ. 
 

3.3. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 
ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຜ່ານມາເຫນັວ່າ ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຫນັລງົສູ່ຮາກຖານ ເພື່ ອສຸມໃສ່

ການສາ້ງບາ້ນ ແລະຈດຸສຸມພດັທະນາຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ ແລະ 4 ຄາດໝາຍ, ປະຕບິດັວຽກງານ 3 ສາ້ງ (ການສາ້ງແຂວງເປນັ

ຫວົໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ເມອືງເປນັຫວົໜ່ວຍເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ແລະ ບາ້ນເປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາ) ໂດຍໄດເ້ຮດັທດົ

ລອງຢູ່ 52 ເມອືງ ກວມເອາົ 109 ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ. ຜນົສໍາເລດັອນັພົນ້ເດັ່ ນໄດສ້ະແດງອອກດັ່ ງນີ:້ 
1) ການຫນັລງົຮາກຖານໄດເ້ປັນຂະບວນການແຂງແຮງກວ່າເກົ່ າ, ມາຮອດປະຈບຸນັ ໄດມ້ພີະນກັງານລງົເຮດັວຽກ

ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານການເມອືງປະຈາໍຢູ່ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນຈາໍນວນ 15.135 ຄນົ, ໃນນັນ້ ພະນກັງານຂັນ້ສູນກາງ 
1.065 ຄນົ, ແຂວງ 1.196 ຄນົ, ເມອືງ 12.874 ຄນົ ແລະ ນກັສກຶສາຈາໍນວນໜຶ່ ງ.  

2) ລະບບົການເມອືງຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນໄດຮ້ບັການປັບປຸງໜກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງເທື່ ອລະກາ້ວ. ບາ້ນທີ່ ມລີະ 
ບບົການຈດັຕັງ້ໜກັແໜນ້ມໜ່ີວຍພກັແຂງຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນເພີ່ ມຂຶນ້ 68%, ບາ້ນໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢນືເປນັບາ້ນ 
ປກສ ກວມເຖງິ 80,98%, ບາ້ນປອດຢາເສບຕດິ ກວມ 68,25% ແລະ ບາ້ນປອດຄະດ ີ ກວມ 74,47% ຂອງ

ຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.  
3) ໄດສຸ້ມໃສ່ການກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານເສດຖະກດິຢູ່ຮາກຖານ ຄ:ື ເສັນ້ທາງເຂົາ້ໄປຫາເມອືງ, ບາ້ນຕໍ່ ບາ້ນ ມາຮອດປະຈຸ

ບນັໄດມ້ເີສັນ້ທາງເຂົາ້ຫາບາ້ນກວມເອາົ 84,51% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົ, ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວໃ້ນປີ 2015 
ເຫນັວ່າມຄີວາມເປນັໄປໄດສູ້ງທີ່ ຈະມທີາງເຂົາ້ເຖງິທຸກບາ້ນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ. ສໍາເລດັການປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງລດົເຂົາ້

ຫາ 6 ເມອືງ ເຊັ່ ນ: ເມອືງກະລມື, ດກັຈຶງ້, ສະໝວ້ຍ, ໄຊຈາໍພອນ, ໄຊສະຖານ ແລະ ໂພນທອງ; ພອ້ມກນັນັນ້, ກໄໍດ ້

ສບືຕໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລະບບົນໍາ້ສະອາດລງົສູ່ຊນົນະບດົບ່ອນຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີ ແລະ ທຸກຍາກ. ຈາກຜນົຂອງການປະເມນີຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຖານບາ້ນພດັທະນາເຫນັວ່າບາ້ນທີ່ ໄດ ້

ປະກາດໃຫເ້ປນັບາ້ນສໍາເລດັການສກຶສາພາກບງັຄບັ (ຈບົຊັນ້ປະຖມົ) ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 80% ໃນປີ 2011 ມາເປນັ 99,63% 
ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົ ໃນປີ 2014 ແລະ ປະກາດບາ້ນແບບຢ່າງດາ້ນສາທາລະນາສຸກເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 24,5% ໃນປີ 
2011 ມາເປນັ 64,84% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົໃນປີ 2014.  

                                           
4 ການສໍາຫລວດກາໍລງັແຮງງານ ແລະ ແຮງງານເດກັ ປ ີ2010, ກະຊວງແຮງງານ-ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
5 ການຄາດຄະເນຈາກການສໍາຫລວດການຊມົໃຊ ້ແລະ ການໃຊຈ່້າຍຄວົເຮອືນ ປ ີ2013 ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ 
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4) ການຈດັສນັພູມລໍາເນາົ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກນິຖາວອນ, ການພດັທະນາຕາມຊາຍແດນ ແລະ ຈດຸສຸມຕ່າງໆຂອງລດັ 

ຖະບານ ໄດເ້ຮດັໃຫຫຼ້າຍຄອບຄວົໃນເຂດດັ່ ງກ່າວມກີານຫນັອາຊບີຈາກການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ປູກເຂົາ້ມາຜະລດິເປນັສນິ 

ຄາ້ຕາມທ່າແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ ນຕນົ, ມບ່ີອນທໍາມາຫາກນິຖາວອນອາຊບີໝັນ້ທ່ຽງ, ມກີານຫນັປ່ຽນແບບແຜນການທໍາ

ມາຫາກນິແບບເກົ່ າທີ່ ຂຶນ້ກບັທໍາມະຊາດມານາໍໃຊເ້ຕກັນກິ-ວທິະຍາສາດ ເຮດັໃຫກ້ານແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ການສາ້ງ

ບາ້ນພດັທະນາ, ການພດັທະນາຈດຸສຸມ ແລະ ຕວົເມອືງໃໝ່ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍດາ້ນ. 
 

ສງັລວມແລວ້ໃນໄລຍະ 5 ປ ີ ຜ່ານມາ, ເຫນັວ່າວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກໄດມ້ຜີນົ 
ສໍາເລດັຫຼາຍດາ້ນ. ຕາມຜນົການປະເມນີຄວາມທຸກຍາກ ປ ີ 2014 (ຕາມດໍາລດັວ່າດວ້ຍມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດ 

ຖານການພດັທະນາໄລຍະ 2012-2015 ສະບບັເລກທ ີ309/ນຍ) ເຫນັວ່າມຄີອບຄວົທຸກຍາກຍງັເຫຼອື 76.604 ຄອບຄວົ, ບາ້ນ

ທຸກຍາກຍງັເຫລອືຈາໍນວນ 1.736 ບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 23,09% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົທົ່ ວປະເທດ; ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈາກຜນົ

ການສໍາຫຼວດການຊມົໃຊ ້ແລະ ການໃຊຈ່້າຍຄວົເຮອືນຄັງ້ທ ີ5 (LECS5) ເຫນັໄດວ່້າອດັຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 
27,6% ໃນສກົປີ 2007-2008 (LECS4) ມາເປນັ 23,2% ໃນສກົປີ 2012-2013 ແລະ ໃນປີ 2015 ຈະຍງັເຫຼອືປະມານ 
20%.  

 

3.4. ຜົນສ�າເລັດຂອງຂະແໜງການ 
3.4.1. ການພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ 

1. ກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
 ໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ເຖງິແມ່ນວ່າຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟາ້

ອາກາດ, ການເກດີໄພພບິດັທໍາມະຊາດທີ່ ມຄີວາມຮຸນແຮງ, ການເໜງັຕງີຂອງລາຄາສນິຄາ້ກະສກິາໍ, ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງລາຄາ

ນໍາ້ມນັໃນຕະຫຼາດໂລກ ແລະອື່ ນໆ ກໍ່ ຕາມ ແຕ່ດວ້ຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຈິ່ ງສາມາດມຜີນົ

ສໍາເລດັສໍາຄນັຫຼາຍດາ້ນທີ່ ເປນັໜາ້ຊື່ ນຊມົ ແລະ ສາມາດບນັລຸຄາດໝາຍໃຫຍ່ທີ່ ວາງໄວໃ້ນແຜນການ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII ໂດຍ

ສະເພາະການຜະລດິທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ການສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ເພື່ ອຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ, 
ການຍກົສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມດັຕະພາບການຜະລດິ ເຊິ່ ງສະແດງອອກດັ່ ງນີ:້   

ກ. ດ�ານສະບຽງອາຫານ: 
+ ການປູກເຂົາ້: ສາມາດສະໜອງເຂົາ້ໃຫແ້ກ່ສງັຄມົໄດໂ້ດຍພືນ້ຖານ, ໃນ 5 ປ ີຜ່ານມາ ຜນົຜະລດິເຂົາ້ລວມ ສະ 

ເລ່ຍ 3 ລາ້ນກວ່າໂຕນຕໍ່ ປ,ີ ໃນສກົປ ີ2010-2011 ຜະລດິເຂົາ້ໄດ ້3,06 ລາ້ນໂຕນ ແລະ ໃນສກົປ ີ2014-2015 ຜະລດິໄດ ້
4,1 ລາ້ນໂຕນ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII ປະຕບິດັໄດ ້97% ຂອງແຜນການ (4,2 ລາ້ນໂຕນ) ໃນນັນ້:  

− ເຂົາ້ນາປ:ີ ໃນປ ີ 2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 598.358 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 2,32 ລາ້ນໂຕນ; ປ ີ 2012 ປະຕບິດັໄດ ້
706.028 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 2,76 ລາ້ນໂຕນ;  ປ ີ 2013 ປະຕບິດັໄດ ້ 683.125 ເຮກັຕາ,  ຜນົຜະລດິ 2,73 ລາ້ນໂຕນ;      
ປ ີ2014 ປະຕບິດັໄດ ້762.566 ເຮກັຕາ ຜນົຜະລດິ 3,21 ລາ້ນໂຕນ ແລະ ປີ 2015 ປະຕບິດັໄດ ້755.950 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະ 

ລດິ 3,36 ລາ້ນໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII ທີ່ ວາງໄວ ້ ບນັລຸລື່ ນແຜນການ 12% (ແຜນການ 740.000 ເຮກັຕາ, 
ຜນົຜະລດິ 2,97 ລາ້ນໂຕນ). 

− ເຂົາ້ນາແຊງ: ສກົປ ີ 2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 112.210 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 540.315 ໂຕນ ແລະ ສກົ      

ປ ີ2014-2015 ປກັດໍາໄດ ້101.525 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 520.000 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(200.000 ເຮກັຕາ) 
ປະຕບິດັໄດພ້ຽງ 51% ຂອງແຜນການ ເນື່ ອງມາຈາກຫຼາຍປດັໄຈທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ

ດນິຟາ້ອາກາດ, ປະລມິານນໍາ້ຝນົໜອ້ຍກວ່າປທີີ່ ຜ່ານມາ, ຝນົຢຸດເຊາົຜດິປກົກະຕເິຮດັໃຫແ້ມ່ນໍາ້ລໍາເຊບກົແຫງ້ກະທບົຕ່ໍລະ 

ບບົຫວົງານຊນົລະປະທານເຮດັວຽກບ່ໍເຕມັປະສດິຕພິາບ, ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກເໍກດີໄພພບິດັເຮດັໃຫລ້ະບບົຄອງເໝອືງເປ່

ເພສອ້ມແປງບ່ໍທນັຕາມລະດູການຜະລດິ, ບາງພືນ້ທີ່ ສະພາບອາກາດໜາວສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫກ້ານຕກົກາ້ບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົໂດຍສະ
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ເພາະແມ່ນເຂດພາກເໜອື; ເນືອ້ທີ່ ນາແຊງທີ່ ສາມາດຮບັນໍາ້ລະບບົຊນົລະປະທານ ແລະ ສາມາດປກັດໍານາແຊງໄດພ້ດັຖກື

ຫນັປ່ຽນໄປປຸກສາ້ງເຄຫະສະຖານ ແລະ ຖະໜນົຫນົທາງຕ່າງໆ. 
− ເຂົາ້ເນນີສູງ: ໃນປ ີ2011 ປະຕບິດັໄດ ້106.682 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 202.250 ໂຕນ ແລະ ປ ີ2015 ປະຕ ິ

ບດັໄດ ້91.060 ເຮກັຕາ, ຜນົຜະລດິ 224.360 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(100.000 ເຮກັຕາ) ປະຕບິດັໄດພ້ຽງ 91% 
ຂອງແຜນການ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ການຜະລດິແມ່ນຢູ່ບນັດາແຂວງພາກເໜອືໂດຍສະເພາະ ແຂວງຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະ 

ບູລ,ີ ໄຊສມົບູນ ແລະ ຜົງ້ສາລ.ີ  
+ ການປູກພືດສະບຽງອາຫານຕ�າງໆ: ແມ່ນສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົດພໍີສມົຄວນໂດຍສະເພາະແມ່ນ:  

− ສາລຫີວານ:  ຜນົຜະລດິເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 108.275 ໂຕນໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 259.870 ໂຕນ ໃນສກົ

ປ ີ 2014-2015 ເພີ່ ມຂຶນ້ 44% ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (228.474 ໂຕນ) ເກນີແຜນການ 13,74%. ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່

ແມ່ນຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ, ວຽງຈນັ, ອຸດມົໄຊ, ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ.  
− ເຜອືກມນັ: ຜະລດິໄດ ້304.120ໂຕນ ໃນສກົປ ີ2010-2011 ແລະ 268.560 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ2014-2015 

ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (303.500 ໂຕນ) ບນັລຸ 88,48% ຂອງແຜນການ, ໂດຍລວມແລວ້ການຜະລດິເຜອືກ-ມນັມທ່ີາ

ອ່ຽງຄງົຕວົຢູ່ໃນລະດບັ 300.000 ໂຕນ. ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ, ສາລະວນັ, ວຽງຈນັ, ຜົງ້ສາລ ີແລະຊຽງຂວາງ. 
− ໝາກໄມໃ້ຫໝ້າກ: ຜນົຜະລດິເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 626.805 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 790.840 ໂຕນ

ໃນສກົປ ີ2014-2015, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(700.000 ໂຕນ) ບນັລຸລື່ ນແຜນການ 12,98%.   
− ພດືຜກັຕ່າງໆ: ຜນົຜະລດິເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 1.225.370 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 1.402.690 ໂຕນ

ໃນສກົປ ີ2014-2015 ເພີ່ ມຂຶນ້ 14%, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (1,50 ລາ້ນໂຕນ) ບນັລຸໄດ ້93% ຂອງແຜນການ. ປູກ

ຫຼາຍກວ່າໝູ່  ແມ່ນແຂວງຈາໍປາສກັ, ວຽງຈນັ, ອຸດມົໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນໂຄງການປູກຜກັອນິຊີ

(ຜກັປອດສານຜດິ) ເນື່ ອງຈາກສງັຄມົມຄີວາມຕອ້ງການສູງ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັກຸ່ມຜະລດິກະສກິາໍອນິຊ ີ ຂະຫຍາຍອອກຕື່ ມ      
8 ແຂວງ, ລວມມທີງັໝດົ 59 ກຸ່ມ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ການບໍລໂິພກຂອງສງັຄມົໄດໂ້ດຍພືນ້ຖານ.  

+ ການລ�ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ມທ່ີາຂະຫຍາຍຕວົດພໍີສມົຄວນຍອ້ນມກີານຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຫນັປ່ຽນ

ເຕກັນກິການລຽ້ງໃໝ່,  ມກີານສະໜອງວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະປດັໄຈການຜະລດິ, ການເຝກິອບົຮມົເຕກັນກິການລຽ້ງສດັ, 
ການເກບັຮກັສາອາຫານສດັ, ການປູກຫຍາ້ລຽ້ງສດັ, ການສກັຢາປອ້ງກນັພະຍາດສດັ ເຊິ່ ງໄດເ້ຮດັໃຫຝຸ້ງສດັມກີານຂະຫຍາຍ 

ຕວົໃນລະດບັ 5% ຕໍ່ ປ ີ(ແຜນການ 4-6% ຕໍ່ ປ)ີ ໃນນັນ້: ຄວາຍ: ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 1-2% ຕໍ່ ປ ີໃນສກົປ ີ2010-
2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 1,19 ລາ້ນໂຕ ມາເປນັ 1,21 ລາ້ນໂຕ ໃນສກົປ ີ 2014-2015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (1,26 ລາ້ນໂຕ) 
ບນັລຸ 96%, ງວົ: ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໂດຍສະເລ່ຍໃນລະດບັ 5% ຕໍ່ ປ ີໃນສກົປ ີ 2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 1,52 ລາ້ນໂຕ 

ມາເປນັ 1,81 ລາ້ນໂຕ ໃນສກົປ ີ2014-2015 ເພີ່ ມຂຶນ້ 19%, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (1,86 ລາ້ນໂຕ) ບນັລຸ 97% ຂອງ

ແຜນການ. ໝ:ູ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 3-5% ຕໍ່ ປ ີ ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 2,65 ລາ້ນໂຕ ມາເປນັ     
3,04 ລາ້ນໂຕ ໃນສກົປ ີ 2014-2015 ເພີ່ ມຂຶນ້ 14%, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (3,05 ລາ້ນໂຕ) ບນັລຸ 99,67% ຂອງ

ແຜນການ. ແບ:້ ເພີ່ ມຂຶນ້ໂດຍສະເລ່ຍໃນລະດບັ 4% ຕໍ່ ປ ີ ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 431.000 ໂຕ ມາເປນັ 

525.725 ໂຕ ໃນສກົປ ີ2014-2015 ເພີ່ ມຂຶນ້ 21%, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(522.500ໂຕ) ບນັລຸຕາມແຜນການ. ສດັປກີ: 
ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 7-8% ຕໍ່ ປ ີໃນສກົປ ີ2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້26,85 ລາ້ນໂຕ ມາເປນັ 34,36 ລາ້ນໂຕໃນ

ສກົປ ີ2014-2015 ເພີ່ ມຂຶນ້ 27%, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(33,52 ລາ້ນໂຕ) ບນັລຸລື່ ນແຜນ ການ 2% ຂອງແຜນການ. 
ສາມາດສະໜອງຊີນ້, ປາແລະໄຂ່ໃຫແ້ກ່ສງັຄມົເພີ່ ມຂຶນ້ໄດທ້ງັໝດົ 296.086 ໂຕນໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາ

ເປນັ 387.734 ໂຕນໃນສກົປ ີ2014-2015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(379.100 ໂຕນ) ບນັລຸຕາມແຜນການ. ອດັຕາການ

ບໍລໂິພກຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ່ໂດຍສະເລ່ຍບນັລຸໄດ ້48 ກໂິລ/ຄນົ/ປ ີໃນປ ີ2012 (ເຂດຊນົນະບດົ 42 ກໂິລ/ຄນົ/ປ,ີ ເຂດຕວົ

ເມອືງ 56 ກໂິລ/ຄນົ/ປ)ີ ແລະໃນສກົປ ີ2014-2015 ປະຕບິດັໄດ ້53 ກໂິລ/ຄນົ/ປ.ີ 
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ຂ. ດ�ານຜະລິດເປັນສິນຄ�າ: 
+ ການປູກພືດເປັນສິນຄ�າ: ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົດສີມົຄວນ ພົນ້ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນ 10 ພດືບູລມິະສດິທີ່ ເປນັປາຍ

ແຫຼມ ເຊິ່ ງປະຕບິດັໄດລ້ື່ ນແຜນການ 5 ປ ີ ຍອ້ນພດືດັ່ ງກ່າວມທ່ີາແຮງທາງດາ້ນການຕະຫຼາດ, ມຕີະຫຼາດຮອງຮບັ, ລາຄາກໍ່

ເປນັທີ່ ພໍໃຈຂອງຊາວກະສກິອນ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຈາກພາກລດັ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ລວມທງັບນັດາບໍລສິດັ

ຜູລ້ງົທນຶຕ່າງໆ ໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ ແລະ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິກະສກິາໍ. ລາຍລະອຽດມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  
− ກາເຟ: ການຜະລດິໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 52.010 ໂຕນ ສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 99.780 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ

2014-2015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (55.300 ໂຕນ) ບນັລຸລື່ ນແຜນການ 80%. ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນແຂວງຈາໍປາສກັ, 
ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ ຍອ້ນວ່າມຕີະຫຼາດທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຮອງຮບັໂດຍສະເພາະໂຮງງານກະເຟຂອງບໍລສິດັ

ດາວເຮອືງ. 
− ສາລອີາຫານສດັ:  ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 917.715 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 1,11 ລາ້ນໂຕນ ໃນສກົປ ີ 

2014-2015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(1,17 ລາ້ນໂຕນ) ບນັລຸ 94% ຂອງແຜນການ. ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນແຂວງໄຊຍະ

ບູລ,ີ ອຸດມົໄຊ, ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ບ່ໍແກວ້. 
− ມນັຕົນ້: ການຜະລດິມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ທຸກປ ີ ແລະ ເປນັທີ່ ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ໃນສກົປ ີ2010-2011 ຜະ 

ລດິໄດ ້ 743.170 ໂຕນ ແລະ ໃນສກົປ ີ 2014-2015 ຜະລດິໄດ ້ 1.513.920 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ
(640.000ໂຕນ) ປະຕບິດັໄດລ້ື່ ນແຜນການເກນີເທົ່ າໂຕ. ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວຽງຈນັ ແລະ ບໍລິ

ຄໍາໄຊ ຍອ້ນເປນັພດືເສດຖະກດິ ແລະ ເປນັທີ່ ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ເຊິ່ ງມໂີຮງງານປຸງແຕ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ຮບັຮອງ. 
− ອອ້ຍ: ຜະລດິໄດ ້ 1,22 ລາ້ນໂຕນ ສກົປ ີ2010-2011 ແລະ ໃນສກົປ ີ 2014-2015 ຜະລດິ ໄດ ້1,75 ລາ້ນ

ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (2,15 ລາ້ນໂຕນ) ບນັລຸ 81% ຂອງແຜນການ. ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ ແລະ ບໍລຄໍິາໄຊ. 
− ຢາສູບ: ໃນສກົປີ 2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 81.175 ໂຕນ ມາເປນັ 64.600 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ 2014-2015 

ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (90.000 ໂຕນ) ບນັລຸ 71% ຂອງແຜນການ, ປູກຫຼາຍແມ່ນ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ສະຫວນັນະເຂດ, 
ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ເພຶ່ ອປອ້ນໂຮງງານຢາສູບຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ 
ແລະ ສົ່ ງອອກ. 

− ຝາ້ຍ: ໃນສກົປ ີ2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້1.840 ໂຕນມາເປນັ 2.200 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ2014-2015 ທຽບ

ໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(4.370ໂຕນ) ບນັລຸ 50% ຂອງແຜນການ. 
− ໝາກເດອືຍ: ໃນສກົປ ີ2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້103.485 ໂຕນ ມາເປນັ 186.620 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ2014-

2015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5ປ ີ(96.000 ໂຕນ) ບນັລຸໄດລ້ື່ ນແຜນການ 94%. 
− ຖົ່ ວເຫຼອືງ: ໃນສກົປ ີ2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້13.820 ໂຕນ  ມາເປນັ 13.905 ໃນສກົປ ີ2012-2013, ສກົ

ປ ີ 2013-2014 ປະຕບິດັໄດ ້ 16.645 ເຮກັຕາ ແລະໃນສກົປ ີ 2014-2015 ປະຕບິດັໄດ ້ 17.630 ໂຕນ ຖາ້ທຽບໃສ່

ແຜນການ 5ປ ີ(29.750 ໂຕນ) ບນັລຸໄດ ້60% ຂອງແຜນການ. 
− ຖົ່ ວດນິ: ປະຕບິດັໄດ ້ 70.195 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 66.500 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ 2014-2015 

ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(70.000 ໂຕນ) ບນັລຸ 95% ຂອງແຜນການ. 
− ຖົ່ ວຂຽວ: ປະຕບິດັໄດ ້4.790 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ2010-2011 ແລະ 3.870 ໂຕນ ໃນສກົປ ີ2014-2015 ທຽບ

ໃສ່ແຜນການ 5ປ ີ(7.222 ໂຕນ) ບນັລຸ 53% ຂອງແຜນການ. 
+ ຢາງພາລາ: ຂະຫຍາຍຕວົຫຼາຍສມົຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ຍອ້ນມກີານສົ່ ງເສມີ

ການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາຮອດປະຈບຸນັ ມເີນືອ້ທີ່ ປູກຢາງພາລາທງັໝດົ 248.864 ເຮກັ 
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ຕາ, ໃນນັນ້ ປະຊາຊນົປູກເອງ 66.833 ເຮກັຕາ, ບໍລສິດັປູກຮ່ວມສນັຍາກບັປະຊາຊນົ 58.647 ເຮກັຕາ ແລະ ບໍລສິດັປູກ

ເອງ 121.873 ເຮກັຕາ ສາມາດກດີຢາງໄດແ້ລວ້ 35.959 ເຮກັຕາ. 
+ ເຄ່ືອງປ�າຂອງດົງ: ໄມປ່້ອງ ໃນສກົປ ີ2012-2013 ປະຕບິດັໄດ ້2,16 ລາ້ນລໍາ, ເຊິ່ ງລື່ ນແຜນການ 5 ປວີາງ

ໄວ ້ (ແຜນການ 0,9-1 ລາ້ນລໍາ); ຟນື ສກົປ ີ 2010-2011 ປະຕບິດັໄດ ້ 29.557 ຫຼາ ແລະ ສກົປ ີ 2012-2013 ໄດ ້
40.900 ຫຼາ ເຊິ່ ງລື່ ນແຜນການ 5 ປ ີ 28.900 ຫຼາ (ແຜນການ 10-12 ພນັຫຼາ).  

+ ການລ�ຽງສັດເປັນສິນຄ�າ: ແມ່ນໄດຫ້ນັໄປສູ່ການລຽ້ງແບບອຸດສະຫະກາໍ ໂດຍນາໍໃຊແ້ນວພນັປບັປຸງ ເຊັ່ ນ: 

ໝ ູພນັ (ໝພູນັປບັປຸງ), ໄກ່ພນັໄຂ່, ໄກ່ພນັຊີນ້, ເປດັພນັໄຂ່, ນກົກະທາ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ການລຽ້ງຂອງເອກະ

ຊນົມກີານຂະຫຍາຍຫຼາຍໃນຕວົເມອືງໃຫຍ່ຄ:ື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັ

ນະເຂດ ແລະຈາໍປາສກັ. ການລຽ້ງສດັແຕ່ລະປະເພດມຫຼີາຍຮູບແບບເຊັ່ ນ: ການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ ງວົ-ຄວາຍຢູ່ເຂດພູພຽງ ແລະ 

ພູດອຍ ດວ້ຍຮູບແບບການລຽ້ງເປນັຟາມ, ລຽ້ງຕາມຄງັລວມຂອງບາ້ນ, ລຽ້ງຂຸນໃນຄອກ ເພື່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່ຕະຫຼາດ

ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກໄປປະເທດໃກຄ້ຽງຕາມຊາຍແດນ. ນອກຈາກນັນ້, ການລຽ້ງປາແມ່ນລຽ້ງໃສ່ໜອງ, ລຽ້ງໃສ່ກະຊງັ

ໃນອ່າງນໍາ້ຊນົລະປະທານ, ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາ ເຫນັວ່າມກີານຂະຫຍາຍຕວົສມົຄວນ ເຊິ່ ງຈາໍນວນກະຊງັລຽ້ງປາ ໄດ ້

ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 4.500 ກະຊງັ ໃນປ ີ2010 ມາເປນັ 6.800 ກະຊງັ ໃນປ ີ2014, ຜນົຜະລດິ 50.884 ໂຕນ. ໂດຍລວມແລວ້

ສະພາບການລຽ້ງສດັເປນັສນິຄາ້ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ດຂີຶນ້ ແຕ່ຖາ້ທຽບໃສ່ຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິໃນການບໍລໂິພກທງັຕະຫຼາດພາຍ

ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຍງັບ່ໍພຽງພໍໂດຍສະເພາະສດັໃຫ່ຍ (ງວົ) ຍອ້ນວ່າຊາວກະສກິອນສ່ວນຫຼາຍຍງັຂາດຄວາມຮູ ້

ດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການການລຽ້ງແບບເປນັຟາມ, ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສດັ, ແນວພນັງວົເປນັແນວພນັພືນ້

ເມອືງທີ່ ໃຫຜ້ນົຜະລດິຕໍ່ າ, ການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບການໃນການຂາ້ແມ່ພນັງວົທີ່ ຖພືາຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດ, ຍງັຂາດນະໂຍບາຍ 
ແລະ ມາດຕະການພດັທະນາການລຽ້ງສດັທີ່ ຊດັເຈນ, ຂາດການປະສານສມົທບົກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈາກພາກລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ, ການສົ່ ງອອກສດັໃຫ່ຍຍງັເປນັການຄາ້ຂາຍຕາມຊາຍແດນ. 

ໂດຍລວມແລວ້, ສນິຄາ້ກະສກິາໍທີ່ ຜະລດິໄດມ້ບໍີລມິາດເພີ່ ມຂຶນ້ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຍງັເປນັວດັຖຸດບິບ່ໍທນັມກີານປຸງ

ແຕ່ງເພື່ ອສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ, ໃນຕ່ໍໜາ້ຕອ້ງໄດອ້ອກແຮງຂນົຂວາຍໃຫນ້ກັທຸລະກດິມາລງົທນຶ ເພື່ ອປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສ ິ

ກາໍຫຼາຍຂຶນ້. 
ຄ. ດ�ານປ�າໄມ�:  
+ ການຄຸ�ມຄອງປ�າຜະລິດ ແລະ ປ�າປູກ: ມາຮອດປະຈບຸນັປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດມທີງັໝດົ 51 ເຂດ ກວມເນືອ້

ທີ່  3,1 ລາ້ນເຮກັຕາ ໄດແ້ບ່ງອອກເປນັ 324 ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັໄດສໍ້າເລດັການສໍາຫຼວດເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ 

ສາ້ງແຜນຈດັສນັແລວ້ 276 ເຂດຄຸມ້ຄອງຍ່ອຍກວມເນືອ້ທີ່  2,2 ລາ້ນເຮກັຕາ. ສໍາເລດັການຂຶນ້ທະບຽນສວນປູກໄມຢູ່້ໃນ  
9 ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ ືມີ

ທງັໝດົ 530 ຕອນ, ກວມເນືອ້ທີ່  1.026,85 ເຮກັຕາ.  
+ ການຟ້ືນຟູປ�າໄມ�: ສະເພາະປ່າຜະລດິສາມາດປະຕບິດັໄດ ້ 164.096 ເຮກັຕາ ເທົ່ າກບັ 20% ຂອງແຜນການ 

5 ປ ີ(817.400 ເຮກັຕາ).  
+ ການປູກໄມ�: ການເກບັແກ່ນໄມ ້ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 56.261 ກໂິລໃນປ ີ2010 ມາເປນັ 102.937 ກໂິລໃນປ ີ2012 ແລະ 

ກາ້ເບຍ້ໄມໄ້ດ ້ 94,81 ລາ້ນເບຍ້ ສະເລ່ຍ 45,40 ລາ້ນເບຍ້ຕໍ່ ປ;ີ ສາມາດປູກໄດທ້ງັໝດົ 113.776 ເຮກັຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການ   
5 ປີ (150.000 ຮຕ) ປະຕບິດັໄດພ້ຽງແຕ່ 76%. ມາຮອດປະຈບຸນັປູກໄມທ້ົ່ ວປະເທດ ໄດທ້ງັໝດົ 437.705 ເຮກັຕາ ຫຼ ືບນັລຸ

ໄດ ້87,5% ຂອງແຜນການປູກໄມທ້ງັໝດົຮອດປ ີ2020 (500.000 ເຮກັຕາ).  
 ງ. ດ�ານຊົນລະປະທານ: ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ສາມາດສະໜອງນໍາ້ຊນົລະປະທານໃນເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ  

409.276 ເຮກັຕາ ແລະ ໃນສກົປ ີ2014-2015 ໄດ ້419.267 ເຮກັຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ(800.000 ເຮກັຕາ) ປະຕບິດັ

ໄດ ້ 52% ຂອງແຜນການ; ໃນນັນ້, ການສະໜອງນໍາ້ຊນົລະປະທານໃຫແ້ກ່ການຜະລດິລະດູແລງ້ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ ຈາກ 
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148.456 ເຮກັ ຕາ ໃນປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 145.753 ເຮກັຕາ ໃນປ ີ2011-2012, 129.911 ເຮກັຕາ ໃນປ ີ2013-2014 
ແລະ ໃນສກົປ ີ 2014-2015 ໄດ ້ 159.267 ເຮກັຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (300.000 ເຮກັຕາ) ໄດພ້ຽງ 53% ຂອງ

ແຜນການ ສາເຫດແມ່ນເນື່ ອງຈາກລະບບົຊນົລະປະທານໄດຖ້ກືຜນົກະທບົຢ່າງໜກັໜ່ວງໃນລະດູຝນົ ໃນປີ 2011 ແລະ ການ

ສອ້ມແປງພືນ້ຟູບ່ໍທ່ວງທນັຕາມໄລຍະເວລາ, ສໍາລບັການສະໜອງນໍາ້ໃຫແ້ກ່ການຜະລດິລະດູຝນົເຫນັວ່າຢູ່ໃນລະດບັເກົ່ າຄ:ື 
260.820 ເຮກັຕາ ໃນປ ີ2010 ແລະ 260.000 ເຮກັຕາ ສກົປ ີ2014-2015, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີ (500.000 ເຮກັຕາ) 
ສາມາດບນັລຸໄດ ້52% ຂອງແຜນການ. ອນັພົນ້ເດັ່ ນ ແມ່ນການນາໍໃຊໂ້ຄງການຊນົລະປະທານຝນົຝອຍ 11 ໂຄງການລວມທງັ

ຢູ່ສູນບໍລກິານເຕກັນກິທ່າກກົຄູນ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ສູນຄົນ້ຄວາ້ເຂົາ້ນາພອກ ເຊິ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນາໍໃຊໃ້ນການຫດົພດື 

ເປນັຕົນ້ ສາລ ີແລະຖົ່ ວເຫຼອືງ. ຈາກການທດົລອງນາໍໃຊເ້ຫນັວ່າ ແບບຝນົຝອຍສາມາດຍກົຜະລດິຕະພາບຂອງຜນົຜະລດິຂຶນ້. 
ຈ. ດ�ານການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສກິ�າ: ສໍາເລດັການສໍາຫຼວດຈດັສນັທີ່ ດນິກະສກິາໍໃນລະ 

ດບັເມອືງທງັໝດົ 137 ເມອືງ, ໃນນີ ້ ໄດມ້ອບໃຫເ້ມອືງໄປນາໍໃຊແ້ລວ້ 118 ເມອືງ ແລະ ກະກຽມມອບອກີ 19 ເມອືງ. 
ກະກຽມວາງແຜນຈດັສນັ ແລະ ແບ່ງເຂດກະສກິາໍ ໂດຍສະເພາະ ທີ່ ດນິສໍາລບັເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ທີ່ ດນິສໍາລບັ

ປູກເຂົາ້ ແລະ ພດືສນິຄາ້, ທີ່ ດນິສໍາລບັປູກໄມ ້ແລະ ທີ່ ດນິສໍາລບັລຽ້ງສດັ (ລວມທງັເຂດປູກຫຍາ້ລຽ້ງສດັ) ໃຫລ້ະອຽດຈະ

ແຈງ້ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ 7 ທົ່ ງພຽງໃຫຍ່, 16 ທົ່ ງພຽງກາງ ແລະ 12 ທົ່ ງພຽງນອ້ຍ ແລະ 2 ທົ່ ງພຽງຈດຸສຸມຕວົແບບ: ແຂວງຄໍາ

ມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ. ທົ່ ງພຽງນອ້ຍພາກເໜອື ເພື່ ອຮອງຮບັການຜະລດິເຂົາ້ເປນັສນິຄາ້ ສົ່ ງອອກ ສປ ຈນີ ແລະ ປະ

ເທດອື່ ນໆ. 
ສ. ດ�ານຄ້ົນຄວ�າທົດລອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ເຕັກນິກ: ມາຮອດປະຈບຸນັມສູີນບໍລກິານເຕກັນກິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າ

ໄມ ້ໃນທົ່ ວປະເທດ 264 ແຫ່ງ, ໃນນັນ້ ສູນທີ່ ຂຶນ້ກບັກມົສົ່ ງເສມີກະສກິາໍ ແລະ ສະຫະກອນ ແມ່ນ ສູນຮ່ວມມລືາວ-ຈນີ 

ແຂວງອຸດມົໄຊ, ສູນບໍລກິານຂັນ້ແຂວງມ ີ 80 ແຫ່ງ, ສູນບໍລກິານຂັນ້ເມອືງມ ີ 145 ແຫ່ງ ແລະສູນບໍລກິານຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນມ ີ
38 ແຫ່ງ, ໃນນີ ້ ມ ີ 97 ແຫ່ງ ແມ່ນສູນ/ສະຖານບໍີລກິານເຕກັນກິຢູ່ໃນເມອືງ ແລະ ບາ້ນ 3 ສາ້ງ. ໄດປ້ບັປຸງ, ສະໜອງ

ອຸປະກອນ, ເຄື່ ອງອບົ-ຄດັ ແລະ ລານຕາກເມດັພນັເຂົາ້ຕ່າງ ໃໆຫສູ້ນບໍລກິານເຕກັນກິລວມທງັໝດົ 13 ສູນ ໃນ 12 ແຂວງ. 
ຊຸກຍູຕ້ດິຕາມ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສູ້ນບໍລກິານເຕກັນກິໃນທົ່ ວປະເທດ ໂດຍຈດັເຝກິອບົຮມົສາ້ງວຊິາຊບີກບັທີ່ , 
ການຫນັພະນກັງານເຝກິອບົຮມົໄປຊ່ວຍກຸ່ມບາ້ນເພື່ ອຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິາໍຢ່າງເປນັປະຈາໍໃຫ ້

ປະຊາຊນົກ່ຽວກບັເຕກັນກິການປູກ ແລະ ການລຽ້ງແບບໃໝ່ທີ່ ໄດປ້ະສດິທຜິນົດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ສາມາດສະໜອງເຄື່ ອງຢອດ

ເມດັ ໃຫຂ້ະແໜງສົ່ ງເສມີກະສກິາໍ ແລະ ສະຫະກອນ 18 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຈາໍນວນ 100 ເຄື່ ອງ ແລະ 
ເຄື່ ອງທຽບສໃີບເຂົາ້ ຈາໍນວນ 1.000 ອນັ ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ໄດສ້ົ່ ງເສມີການນາໍໃຊກ້ນົຈກັທີ່ ທນັສະໄໝເຂົາ້ໃນການຜະລດິເພື່ ອ

ຫຸຼດຜ່ອນແຮງງານຍກົສູງສະມດັຕະພາບການຜະລດິ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຕົນ້ທນຶການຜະລດິ. 
− ການຜະລດິແນວພນັເຂົາ້: ມທ່ີາອ່ຽງຂະຫຍາຍຕວົປະຈບຸນັສາມາດຜະລດິແນວພນັເຂົາ້ໄດທ້ງັໝດົ 59.500 ໂຕນ; 

ໃນນັນ້ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້ໄດນ້າໍໃຊແ້ນວພນັປບັປຸງກວມເນືອ້ທີ່ ຫຼາຍກວ່າ 80% ໃນເຂດນານໍາ້ຝນົ ແລະ 100% ໃນເຂດ

ນາແຊງ ເຊິ່ ງແນວພນັເຂົາ້ຈາ້ວ ກວມເອາົ 12% ສ່ວນທີ່ ເຫຼອືແມ່ນເຂົາ້ໜຽວ.  
− ການຜະລດິແນວພນັພດືຕ່າງໆ: ໄດສຸ້ມໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ຜະລດິແນວພນັພດືເສດຖະກດິ, ພດືຜກັ ແລະ ຕົນ້ໄມ ້

ໃຫໝ້າກເຊັ່ ນ: ແນວພນັສາລລູີກປະສມົ 450 ປ,ີ ແນວພນັຖົ່ ວເຫຼອືງ, ແນວພນັກວ້ຍຫອມ ແລະ ອື່ ນໆ. ພອ້ມທງັໄດຂ້ະ 

ຫຍາຍເນືອ້ທີ່ ການປູກເຟ, ປູກໝາກແໜ່ງ ແລະ ແນວພນັໄມໃ້ຫໝ້າກຈາໍນວນໜຶ່ ງ.  
− ການຜະລດິແນວພນັສດັ: ໄດຜ້ະລດິແນວພນັປາ 196 ລາ້ນໂຕ ບນັລຸ 95% ຂອງແຜນການ (206 ລາ້ນໂຕ) 

ໃນນັນ້ ສະຖານຂີອງລດັຜະລດິກວມເອາົ 30% ແລະ ອກີ 70% ແມ່ນພາກສ່ວນຟາມ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ. ໄດທ້ດົສອບ

ແນວພນັປາພືນ້ເມອືງ 8 ຊະນດິຄ:ື ປາຕອງ, ປາດຸກນາ, ປາກດົ, ປາເຂງັ, ປາແຝກ, ປາແກ, ປາສອ້ຍ ແລະ ປາເສອື ຢູ່ສະຖານີ

ໜອງແຕ່ງ ແລະ ບາ້ນຫາດ ຈາໍນວນ 1.200 ໂຕ ເທົ່ າກບັ 60% ຂອງແຜນການ. 
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− ການຜະລດິແນວພນັສດັໃຫຍ່ ແລະ ພດືອາຫານສດັ: ສາມາດຜະລດິແນວພນັງວົຊີນ້ລູກປະສມົທີ່ ມສີາຍເລອືດ

ງວົພືນ້ເມອືງ ແລະ ງວົພນັເຣດຊນິດ ີໄດຈ້າໍນວນ 8 ໂຕ (1 ໂຕ ສາມາດຄຸມຝຸງໄດ ້25 ແມ່ ສະນັນ້ 8 ໂຕ ສາມາດຄຸມຝຸງໄດ ້
200ແມ່/ປ ີແລະ ຜະລດິລູກໄດ ້130ໂຕ) ປະຈບຸນັສາມາດຈາໍໜ່າຍເປນັແນວພນັມາດຕະຖານງວົພ່ໍພນັ ໄດ ້1 ໂຕ. ປບັປຸງ 
ແລະ ຂະຫຍາຍພນັງວົລູກປະສມົ ໂດຍການປະສມົພນັທຽມ ໄດ ້25 ໂຕ. ຜະລດິແນວພນັສາຍເລອືດສດົ ແລະ ສາຍເລອືດ

ລູກປະສມົໄດ ້ 799 ໂຕ, ຜະລດິແນວພນັລູກໄກ່ຕ໋ອກ, ໄກ່ງວງ, ໄກ່ສອງສາຍເລອືດ ແລະ ສາມສາຍເລອືດ ໄດຈ້າໍນວນ 
51.859 ໂຕ. ພອ້ມກນັນັນ້, ກໍ່ ໄດຜ້ະລດິແນວພນັພດືອາຫານສດັ ໄດ ້ 2.500 ກໂິລ, ຄຽງຄູ່ກບັການບວົລະບດັຮກັສາທົ່ ງ

ຫຍາ້ເພື່ ອລຽ້ງງວົ, ແບ ້ຈາໍນວນ 4 ແນວພນັ ເຊັ່ ນ: ຖົ່ ວສະໄຕໂລ, ຫຍາ້ກນິ ີແລະ ຫຍາ້ກວົເຕມລິາ ໃນເນືອ້ທີ່  12 ເຮກັຕາ 
ສາມາດສະໜອງຫຍາ້ສດົໄດ ້93,2 ໂຕນ.  

− ການສົ່ ງເສມີກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ: ໄດສໍ້າເລດັການກວດກາຄນື ບນັດາກຸ່ມ ແລະ ປະເພດກຸ່ມການຜະລດິ 
ປະຈບຸນັມທີງັໝດົ 3.640 ກຸ່ມ, ໃນນັນ້ ກຸ່ມປູກພດື 1.864 ກຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມລຽ້ງສດັ 1.776 ກຸ່ມ ນອກຈາກນັນ້ ມ ີ9 ສະ 

ຫະກອນ ເພື່ ອສາ້ງພືນ້ຖານທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫກຸ່້ມ ແລະ ສະຫະກອນເຫຼົ່ ານັນ້ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ໃນເຄອືຂ່າຍຂອງປະ 

ເທດອາຊຽນ ແລະ ພາຄຕີະຫຼາດໂລກໃນອານາຄດົ. 
 

2. ອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ: 
ກ. ອຸດສາຫະກ�າປຸງແຕ�ງ: ໂດຍລວມແມ່ນມຜີນົສໍາເລດັສູງ ໂດຍສະເພາະການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ການສາ້ງ

ວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໄວ. ໄລຍະ 2011-2015 ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລດິ ປະຕບິດັໄດ ້25.159 ຕືກ້ບີ, 
ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 13% ຕໍ່ ປີ; ໃນນັນ້, ອຸດສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງທີ່ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່  ແມ່ນອຸດສະຫະກາໍຜະລດິສະບຽງ

ອາຫານກວມ 21%, ຊິນ້ສ່ວນອາໄຫ່ຼກວມ 18%, ການຜະລດິຕະພນັແຮ່ທາດອື່ ນໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນໂລຫະກວມ 16% ແລະ ການ

ຜະລດິເຄື່ ອງດື່ ມກວມ 15,5% ຂອງມູນຄ່າອຸດສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ສາມາດສະໜອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນໄດເ້ຖງິ 
90%.  

− ການພດັທະນາດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ: ຮອດປະຈບຸນັສາມາດຈດັສນັ ແລະ ກາໍນດົເຂດອຸດ

ສະຫະກາໍແລວ້ທງັໝດົ 18.927 ເຮກັຕາ; ໃນນັນ້, ດນິລດັ 13.790 ເຮກັຕາ ແລະ ດນິເອກະຊນົ 5.137 ເຮກັຕາ ເພື່ ອຮອງ

ຮບັ ແລະ ຈດັສນັໂຮງຈກັໂຮງງານທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ສາ້ງຂຶນ້ໃໝ່, ເຊິ່ ງໃນສກົປ ີ2012-2013 ໄດມ້ໂີຮງງານ 206 ແຫ່ງ ທີ່  ດໍາ

ເນນີການຜະລດິພາຍໃນເຂດຈດັສນັດັ່ ງກ່າວ. ໄດກ້ໍ່ ສາ້ງເຂດນຄິມົອຸດສາຫະກາໍຂຶນ້ຢູ່ 2 ບ່ອນ ຄ:ື 1) ເຂດນຄິມົອຸດສາຫະກາໍ 
ແລະ ການຄາ້ວຽງຈນັໂນນທອງ (VITA PARK): ມເີນືອ້ທີ່  110 ເຮກັຕາ, ເຊິ່ ງປະຈບຸນັການພດັທະນາເນືອ້ທີ່ ດນິ ສໍາເລດັ

ຫຼາຍກວ່າ 60% ແລະ ມ ີ38 ບໍລສິດັ ເຂົາ້ມາຈດົທະບຽນ, ລວມມູນຄ່າການລງົທນຶ 47,26 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 2) ເຂດ

ອຸດສາຫະກາໍນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຫລກັ 21: ໄດກ້າໍນດົຂອບເຂດ ເນືອ້ທີ່  2.000 ເຮກັຕາ (ໃນນີ,້ ເປນັດນິລດັ 54 ເຮກັຕາ), 
ເຊິ່ ງປະຈບຸນັກາໍລງັດໍາເນນີການພດັທະນາເຂດ ໃນໄລຍະ ທີ່  I: ມເີນືອ້ທີ່  140 ເຮກັຕາ ແລະ ສກົປ ີ 2011-2012 ໄດມ້ີ

ໂຮງງານເຂົາ້ໄປສາ້ງຕັງ້ແລວ້ 31 ໂຮງງານ. 
− ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນການຜະລດິອຸດສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງ: ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຂະແໜງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ 

ເຄື່ ອງດື່ ມ, ວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງ (ຊມີງັ, ກະເບືອ້ງ, ເຫລກັເສັນ້, ແຜ່ນມຸງຫລງັຄາ, ນໍາ້ສ.ີ..), ຕດັຫຍບິ, ຢາສູບ, ເກບີ... ປະຈບຸນັ, 
ການຜະລດິເຄື່ ອງດື່ ມປະເພດເຫລົາ້ ແລະ ເບຍ ສະໜອງໄດ ້100%; ນໍາ້ດື່ ມ, ນໍາ້ຫວານ ກວມ 89%; ຊມີງັ 65%, ເຫລກັ

ເສັນ້ 25% ຂອງຄວາມຕອ້ງການທງັໝດົ. ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃໝ່ມ:ີ ໂຮງງານຜະລດິເສັນ້ໄໝ ແລະ ແຜ່ນແພ, 
ໂຮງງານຫວົອາຫານສດັ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີນ້, ໂຮງງານນໍາ້ຕານ 3 ແຫ່ງ (ໂຮງງານນໍາ້ຕານມດິຕະພາບຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ, ໂຮງງານນໍາ້ຕານສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ໂຮງງານນໍາ້ຕານຮ່ວງແອງຢາລາຍ ຢູ່ແຂວງອດັຕະປ)ື, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ

ຢາງພາລາທງັໝດົ 26 ແຫ່ງ (ຂະໜາດກາງ 11 ແຫ່ງ ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍ 15 ແຫ່ງ), ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກາເຟດາວເຮອືງ, 
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກາເຟສໍາເລດັຮູບສໜຸີກ, ໂຮງງານແປຮູບຄັ່ ງ, ຢາງແປກ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເກອືກາລ.ີ 
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ປະຈບຸນັໂຮງງານອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ ມມີູນຄ່າການລງົທນຶຫຼາຍກວ່າ 50 ຕືກ້ບີ ຂຶນ້ໄປ ມຫີລາຍ

ແຫ່ງ ເຊັ່ ນ: ໂຮງງານອບົສາລ ີ ແລະ ບບີນໍາ້ມນັໝາກເຍາົ, ໂຮງງານເບຍລາວຈາໍກດັ, ໂຮງງານລາວ-ເອເຊຍປາຊຟີກິ ບເີວລີ,ີ 
ໂຮງງານຜະລດິແປງ້ມນັຕົນ້ລາວ-ອນິໂດໄຊນາ, ໂຮງງານຜະລດິມນັຕົນ້ສໍາເລດັຮູບແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ໂຮງງານຜະລດິມນັຕົນ້ 

ລາວ TTL ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ໂຮງງານຢາງພາລາ DakTak ແລະໂຮງງານຜະລດິຢາງພາລາລາວ-ຫວຽດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ 

ກາເຟດາວເຮອືງ, ໂຮງງານນໍາ້ຕານ ແລະ ຊມີງັ. 
ຂ. ດ�ານຫັດຖະກ�າ: ໄລຍະ 2011-2015 ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລດິ ປະມານ 2.850 ຕືກ້ບີ, ເຊິ່ ງອດັຕາ

ການຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ ປ.ີ ສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າທີ່ ເປນັເອກະລກັຂອງທອ້ງຖີ່ ນໄດຮ້ບັການ

ພດັທະນາທາງດາ້ນລວດລາຍ ແລະ ສໄີມລ້າຍມດືຂີຶນ້ເປນັກາ້ວໆ, ຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍລາວໄດຮ້ບັລາງວນັຈາກການ

ເຂົາ້ປະກວດຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍໃນລະດບັພາກພືນ້ໄດຫຼ້າຍລາຍການ, ສາມາດຈດັຈາໍໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 

ປະເທດ. ການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງຫດັຖະກາໍ: ປະຈບຸນັມຈີາໍນວນໂຮງງານຫດັຖະກາໍ

ທງັໝດົ 4.237 ແຫ່ງ ມຕີະຫຼາດສົ່ ງອອກຕົນ້ຕໍ ຄ:ື ຕະຫຼາດຍີ່ ປຸ່ນ, ເອຣີບົ ແລະ ອາເມລກິາ ໃນນີ ້ ຜາ້ຝາ້ຍ, ຜາ້ໄໝມອ້ນ

ຍອ້ມດວ້ຍສທໍີາມະຊາດໄດເ້ປນັສນິຄາ້ທີ່ ນຍິມົຢ່າງກວາ້ງຂວາງທງັຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
ຄ. ດ�ານການຄ�າ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງ: 

          + ການຄາ້ພາຍໃນ: ລວມຍອດມູນຄ່າການຈລໍະຈອນສນິຄາ້ຄາດວ່າຈະບນັລຸໄດປ້ະມານ 146.148 ຕືກ້ບີ, ດວ້ຍ

ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 13% ຕໍ່ ປ ີ (ແຜນການວາງໄວ ້ 12% ຕໍ່ ປ)ີ, ຕະຫຼາດພາຍໃນໄດຮ້ບັການເປດີ

ກວາ້ງ ແລະ ພດັທະນາດຂີຶນ້ເປນັກາ້ວໆ; ມາຮອດ ສກົປ ີ 2014-2015 ທົ່ ວປະເທດ ມຕີະຫຼາດຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ 
ທງັໝດົ 733 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ ສກົປ ີ2010-2011 ເພີ່ ມຂຶນ້ 200 ແຫ່ງ, ໃນນີ ້ມຕີະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ 53 ແຫ່ງ, ຕະຫຼາດ

ຂະໜາດກາງ 115 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດຂະໜາດນອ້ຍ 378 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດນດັ 187 ແຫ່ງ; ເວົາ້ລວມຕະຫຼາດຢູ່

ບນັດາຕວົເມອືງໃຫຍ່ຕ່າງໆໃນທົ່ ວປະເທດ ໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍເຮດັໃຫກ້ານແລກປ່ຽນຊື-້ຂາຍ ແລະ ຈລໍະຈອນສນິຄາ້ມີ

ຄວາມສະດວກ ແລະ ສາມາດກະຈາຍສນິຄາ້ລງົສູ່ຊນົນະບດົ ແລະ ບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງລາຄາສນິຄາ້

ຍຸດທະສາດ ແລະ ສນິຄາ້ກະທບົໄວຕ່ໍການຜະລດິ ແລະ ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົແມ່ນໄດມ້ກີານຕດິຕາມ ແລະ 

ດໍາເນນີງານຢ່າງໃກຊ້ດິ ດວ້ຍວທິກີານດດັສມົການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ດວ້ຍໂຄງປະກອບ

ລາຄາ. 

          + ການຄາ້ຕ່າງປະເທດ: ດາ້ນການສົ່ ງອອກ: ຄາດຄະເນລວມຍອດມູນຄ່າການສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ໄລຍະ 2011-2015 
ບນັລຸໄດ ້14.229,23 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ, ດວ້ຍອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 12,56% ຕໍ່ ປ ີ(ແຜນການ 18% 
ຕໍ່ ປ)ີ; ສນິຄາ້ສົ່ ງອອກຕົນ້ຕໍຄ:ື ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລດິຕະພນັແຮ່ທາດ ກວມ 47,4%, ອຸດສາຫະກາໍຕດັຫຍບິ ແລະ ອຸດສາຫະ 

ກາໍປຸງແຕ່ງ (ຢາສູບ, ນໍາ້ຕານ, ແປງ້ມນັຕົນ້, ກາເຟສໍາເລດັຮູບ...) ກວມ 24,2%, ພະລງັງານໄຟຟາ້ 14,8%, ສນິຄາ້ກະສກິາໍ 
(ສາລ,ີ ກາເຟ, ໝາກກວຍ້, ມນັຕົນ້, ເຂົາ້...) ກວມ 8,2%, ໄມ ້ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ ້ກວມ 3,8% ແລະ ອື່ ນໆ ກວມປະມານ 
1,6%. ໂຄງປະກອບຕະຫຼາດສົ່ ງອອກສນິຄາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດແ້ກ່ຕະຫຼາດ ໄທ ກວມ 46,1%, ຈນີ ກວມ 13,8%, ອດົສະ

ຕາລ ີກວມ 13,3%, ຫວຽດນາມ ກວມ 12,0%, ໂຮນລງັ ກວມ 2,2%, ເຢຍລະມນັ ກວມ 2%, ຍີ່ ປຸ່ນ ກວມ 1,7% ແລະ 
ອື່ ນໆ ກວມ 8,9%. ການນາໍເຂົາ້: ຄາດວ່າຈະບນັລຸໄດປ້ະມານ 17.629,67 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ

ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 18,01% ຕໍ່ ປ ີ(ແຜນການ 12% ຕໍ່ ປ)ີ; ສນິຄາ້ນາໍເຂົາ້ຕົນ້ຕໍແມ່ນ ອຸປະກອນເຄື່ ອງກໍ່ ສາ້ງ 19,7%, ພາຫະນະ 
ແລະ ຊິນ້ສ່ວນອາໄຫ່ຼ ກວມ 17,5%, ນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ດ 16,6%, ສນິຄາ້ຮບັໃຊກ້ານຜະລດິອຸດສາຫະກາໍ 
12,4%, ອຸປະກອນເຄື່ ອງຮບັໃຊໄ້ຟຟາ້ 11,2%, ເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍປະຈໍາວນັ ກວມ 5,8% ແລະ ອື່ ນໆ ກວມ 22,6% ຂອງສນິຄາ້

ນາໍເຂົາ້ທງັໝດົ. ໂຄງປະກອບຕະຫລາດນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ຕົນ້ຕໍ ປະກອບມ:ີ ໄທ ກວມ 60,2%, ຈນີ ກວມ 16,8%, ຫວຽດນາມ 
10,8%, ຍີ່ ປຸ່ນ 2,6%, ສ.ເກາົຫຼ ີ 1,9% ແລະ ອື່ ນໆ ກວມ 7,7%. ດຸນການຄາ້: ຂາດດຸນປະມານ 3.400,45 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ ເທົ່ າກບັ 23,89% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທງັໝດົ. ການຂາດດຸນດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນການນາໍເຂົາ້ເພື່ ອຮບັໃຊແ້ກ່ການ
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ລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ກວມອດັຕາສູງ ແລະ ນາໍເຂົາ້ນາໍມນັເຊືອ້ໄຟ, ພາຫະນະຮບັໃຊ,້ ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານ

ຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ອື່ ນໆ; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ຄວາມຕອ້ງການສນິຄາ້ສໍາລບັຊມົໃຊ ້ແລະ ບໍລໂິພກພາຍໃນ ກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຕາມ

ຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິໃນເງ ື່ອນໄຂເສດຖະກດິຕະຫຼາດ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິການຄາ້ລະດບັ

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
 

3. ພະລັງງານ ແລະ ບ�່ແຮ�: 
ໃນໄລຍະ 5 ປ ີ ຜ່ານມາ ເຫນັວ່າການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງປະເທດເຮາົ ດໍາເນນີໃນທ່າມກາງວກິດິ

ການດາ້ນເສດຖະກດິທົ່ ວໂລກ ທີ່ ໄດສ້າ້ງຜນົສະທອ້ນຕໍ່ ການພດັທະນາດາ້ນໄຟຟາ້ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ເຮດັໃຫຫຼ້າຍໂຄງການໄຟຟາ້

ຂະໜາດໃຫຍ່ໄດເ້ລື່ ອນການລງົມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ລາຄາແຮ່ທາດຕກົຕໍ່ າໃນບາງປ ີແຕ່ດວ້ຍຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ບວກກບັການ

ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຂອງທຸກພາກສ່ວນເຮດັໃຫສ້າມາດບນັລຸຕາມຄາດໝາຍໄດໃ້ນຫຼາຍດາ້ນຄດືັ່ ງນີ:້ 

ກ. ດ�ານໄຟຟ�າ: ຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ທງັໝດົ 67.270,25 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ, ລວມມູນຄ່າ 27.298,28 ຕືກ້ບີ, 
ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 14,09%/ຕໍ່ ປ.ີ ປະຈບຸນັທົ່ ວປະເທດ ມໂີຄງການຜະລດິໄຟຟາ້ ທີ່ ກາໍລງັດໍາເນນີການຜະລດິພະລງັງານ ໄຟຟາ້ ທີ່

ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ 1 MW ຂຶນ້ໄປ ມ ີ38 ແຫ່ງ ລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ທງັໝດົ 6.258,95 MW ສາມາດຜະລດິພະລງັງານໄຟຟາ້ໄດ ້
33.324,6 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງຕໍ່ ປ.ີ ໃນນັນ້ ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວຄຸມ້ຄອງ ມ ີ13 ແຫ່ງ ລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ 681,5 MW 
ແລະ ບໍລສິດັເອກະຊນົຄຸມ້ຄອງ (IPP) 25 ແຫ່ງ ລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ 5.577,45 MW. ສໍາລບັໂຄງການໄຟຟາ້ທີ່ ກໍ່ ສາ້ງສໍາເລດັ

ໃນແຜນ 5 ປຄີັງ້ທ ີVII (2011-2015) ລວມມ ີ26 ແຫ່ງ (4.328,45 MW) ກາໍລງັການຜະລດິ 23.341,70 ລາ້ນກໂິລວດັ

ໂມງ ຄ:ື ເຂື່ ອນ ໄຟຟາ້ນໍາ້ຍອນ (3 MW) ສໍາເລດັປ ີ 2011 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ທາ 3 (1.25 MW) ສໍາເລດັປ ີ2011 
(EDL), ເຂື່ ອນ ໄຟຟາ້ນໍາ້ພາວ (1.7 MW) ສໍາເລດັປີ 2011 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຊອງພາກຂະຫຍາຍ (6 MW) ສໍາເລດັ  

ປ ີ2012 (EDL), ເຂື່ ອນ ໄຟຟາ້ນໍາ້ງ ື່ມ 2 (615 MW) ສໍາເລດັປ ີ2012 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ງ ື່ມ 5 (120 MW) ສໍາເລດັ   

ປ ີ2012 (IPP), ເທນີຫນີບູນພາກຂະຫຍາຍ (220 MW) ສໍາເລດັປີ 2012 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຍວງ 8 (60 MW) ສໍາ

ເລດັປ ີ 2012 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ຕາດສະແລນັ (3,2 MW) ສໍາເລດັໃນປ ີ 2012 (IPP),  ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເຊຂະໝານ 3      

(250 MW) ສໍາເລດັປີ 2013 (IPP) ແຕ່ຍງັປບັປຸງເຕກັນກິ, ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ລອງ (5,5 MW) ສໍາເລດັປ ີ 2013 (IPP), 
ໂຮງງານໄຟຟາ້ຈາກກາກອອ້ຍ ຢູ່ແຂວງອດັຕະປ ື(30 MW) ສໍາເລດັ ປ ີ2013 (IPP), ໂຮງງານໄຟຟາ້ຈາກກາກອອ້ຍ ຢູ່ແຂວງ

ສະຫວັນນະເຂດ (5 MW) ສໍາເລດັ ປ ີ2013 (IPP), ເຂື່ ອນ ໄຟຟາ້ເຊນໍາ້ນອ້ຍ 1 (14.8 MW) ສໍາເລດັ ປ ີ2014 (IPP), 
ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ແສນ (5 MW) ສໍາເລດັ ປ ີ2014 (IPP), ເຂື່ ອນ ໄຟຟາ້ນໍາ້ສະນາ (14 MW) ສໍາເລດັປ ີ2015 (EDL), ເຂື່ ອນ

ໄຟຟາ້ນໍາ້ງຽບ 3A (44 MW) ສໍາເລດັ 2015 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ຫວ້ຍລໍາພນັໃຫຍ່  (88 MW) ສໍາເລດັ 2015 (EDL), 
ໂຮງງານໄຟຟາ້ຄວາມຮອ້ນຫງົສາລດິໄນ (1.878 MW) ສໍາເລດັ ປີ 2015, ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ງຽບ 2  (180 MW) ສໍາເລດັປີ 

2015 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຊນັ 3B (45 MW) ສໍາເລດັປີ 2015 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຊນັ 3A  (69 MW) ສໍາເລດັປີ 

2015 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ອູ 2 (120 MW) ສໍາເລດັປີ 2015 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ອູ 5 (240 MW) ສໍາເລດັປີ 2015 
(IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ອູ 6 (180 MW) ສໍາເລດັປີ 2015 (IPP), ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຄານ 2 (130 MW) ສໍາເລດັປີ 2015 
(EDL).  

ປະຈບຸນັທົ່ ວປະເທດ ມບີນັດາໂຄງການ ໄຟຟາ້ ທີ່ ກາໍລງັກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ໄດເ້ຊນັສນັຍາປະເພດຕ່າງໆແລວ້ ມຈີາໍນວນ 
369 ໂຄງການ (ບ່ໍນບັໂຄງການທີ່ ດໍາເນນີການຜະລດິແລວ້) ໃນນັນ້, ໂຄງການທີ່ ເຊນັສນັຍາສໍາປະທານໂຄງການ (CA) ທີ່  
ກາໍລງັກໍ່ ສາ້ງ ມ ີ 31 ໂຄງການ ລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ 3.972,6 ເມກາວດັ ຫຼ ື MW, ໂຄງການ ໄຟຟາ້ ທີ່ ກາໍລງັກະກຽມກໍ່ ສາ້ງ   
(ກາໍລງັເຈລະຈາ CA, ເລີ່ ມວຽກກະກຽມພາກສະໜາມ) ມ ີ22 ໂຄງການ ລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ 1.757 ເມກາວດັ, ໂຄງການ

ໄຟຟາ້ ທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດລ້ງົມກືໍ່ ສາ້ງກ່ອນປ ີ 2020 ມ ີ 55 ໂຄງການ ລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ 4.130 ເມກາວດັ, ໂຄງການ ໄຟຟາ້     
ທີ່ ຮບັຮອງບດົວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ (FS) ແລວ້ 27 ໂຄງການ ລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ 3.351 ເມກາວດັ, ໂຄງການ ໄຟຟາ້ 

ທີ່ ກາໍລງັສກຶສາ FS ມ ີ234 ໂຄງການ 9.085 ເມກາວດັ. 



20 
 

ສໍາລບັຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟາ້ ທີ່ ກາໍລງັກໍ່ ສາ້ງ ມ:ີ ນໍາ້ກງົ 2 (66 MW) ຄບືໜາ້ 98%, ເຊເຊດັ 3    
(23 MW) ຄບືໜາ້ 83,59%, ນໍາ້ຄານ 3 (60 MW) ຄບືໜາ້ 94,38%, ນໍາ້ແບ່ງ (34 MW) ປະຕບິດັໄດ ້98%, ນໍາ້ສມີ 
(8 MW) ປະຕບິດັໄດ ້60%, ຫນີບູນ (30 MW) ປະຕບິດັໄດ ້67%, ເຊຂະໝານ 1 (290 MW) ປະຕບິດັໄດ ້97%, ນໍາ້

ແຈ (104 MW) ປະຕບິດັໄດ ້70,69%, ນໍາ້ມງັ (64 MW) ປະຕບິດັໄດ ້81%, ນໍາ້ລກີ 1 (64 MW) ປະຕບິດັໄດ ້34%, 
ນໍາ້ງ ື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ (80 MW) ປະຕບິດັໄດ ້31,79%, ນໍາ້ໄຜ່ (86 MW) ປະຕບິດັໄດ ້72%, ນໍາ້ກງົ 3 (45 MW) 
ປະຕບິດັໄດ ້ 64%, ນໍາ້ຂອງໄຊຍະບູລ ີ (1.285 MW) ປະຕບິດັໄດ ້ 60%, ເຊຂະໝານ-ຊານໄຊ (32 MW) ປະຕບິດັໄດ ້
30%, ນໍາ້ທາ 1 (168 MW) ປະຕບິດັໄດ ້ 21%, ເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍ (410 MW) ປະຕບິດັໄດ ້ 36%, ນໍາ້ງຽບ 1      
(272 MW) ປະຕບິດັໄດ ້ 28%, ນໍາ້ເປນິ (32 MW) ປະຕບິດັໄດ ້ 70%, ນໍາ້ງຽບ 1 (ຝາຍທດົນໍາ້ລຸ່ມ) (18 MW) 
ປະຕບິດັໄດ ້ 32%, ນໍາ້ງ ື່ມ 3 (480 MW) ປະຕບິດັໄດ ້ 12,93%, ເຊກະຕໍາ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍ 2 (13,4 MW) ປະຕບິດັໄດ ້
60%, ເຊນໍາ້ນອ້ຍ 6 (5 MW) ປະຕບິດັໄດ ້98%, ນໍາ້ເປນິ 2 (12 MW) ປະຕບິດັໄດ ້50% ແລະ ນໍາ້ຮາວ (15 MW) 
ປະຕບິດັໄດ ້14%. 

 ການພັດທະນາໄຟຟ�ານອກລະບົບ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ: 

− ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ: ສປປ ລາວ ມທ່ີາແຮງໃນການພດັທະນາພະລງັງານ ຈາກແສງຕາເວນັ ໂດຍສະເລ່ຍປະລມິານ

ແສງແດດໄດຮ້ບັຕໍ່ ວນັ ຢູ່ໃນລະດບັ 5.0 kwh/m2. ໄດຂ້ະຫຍາຍ ແລະ ຕດິຕັງ້ໃຫເ້ຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີໄດ ້ 
18.657 ຄວົເຮອືນ ເທົ່ າກບັ 1,64% ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົ ໃນ 430 ບາ້ນ. ໄດສໍ້າເລດັການຕດິຕັງ້ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັຂອງ

ໂຄງການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັແບບເຊື່ ອມຕໍ່ ລະບບົຕະຂ່າຍໄຟຟາ້ ຢູ່ທີ່ ສະຖານທີ່ ຈອດລດົຂອງສະໜາມບນິສາກນົວດັໄຕ ມກີາໍລງັ

ຕດິຕັງ້ 236 ກໂິລວດັ. ໄດສໍ້າເລດັການສກຶສາ ແລະ ອອກແບບໂຄງການໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັຢູ່ສະຖານທີ່ ຈອດລດົຂອງສໍານກັງານ

ໃຫຍ່ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ 150 ກໂິລວດັ ແລະ ຈະໄດເ້ລີ່ ມການກໍ່ ສາ້ງໃນຕົນ້ປ ີ2015. 
− ໄຟຟາ້ຊວີະມວນ: ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງໂຮງໄຟຟາ້ຊວີະມວນກາກອອ້ຍ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ 

39,7 MW, ໂຄງການພະລງັງານແກ໊ສຊວີະພາບ ຈາກນໍາ້ເສຍຂອງບໍລສິດັເບຍລາວ ຂະໜາດ 1.500 ແມດັກອ້ນ/ມື,້     
ໂຮງງານໄຟຟາ້ຊວີະມວນ ແລະ ໂຮງງານຜະລດິອຕີານອນ ແຂວງອດັຕະປ ື (ໃນຕົນ້ປ ີ2013) ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 30 ເມກາວດັ, 
ກາໍລງັກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກເສດຂີເ້ຫຍືອ້ຂະໜາດ 5 ເມກາວດັ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໂຮງງານຜະລດິໄຟຟາ້ຈາກ

ເສດພດືກະສກິາໍ ຂະໜາດ 50 ເມກາວດັ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ(ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກລດັຖະບານແຟງລງັ). 
− ແກ໊ສຊວີະພາບ: ໂຄງການສາທດິການນາໍໃຊນ້ໍາ້ມນັກາຊວນຊວີະພາບຈາກນໍາ້ມນັປາມ, ຮວ່ມກບັ ບໍລສິດັອາ

ໂກເທກັ ປະຈບຸນັສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານ ມຄີວາມສາມາດຜະລດິໄດ ້20.000 ລດິ/ມື,້ ໂຄງການສາທດິນໍາ້ມນັກະຊວນ 

ຊວີະພາບ ຈາກໝາກເກາົ ຮ່ວມກບັບໍລສິດັ ເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບໝາກເກາົລາວ ຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ ປະຈບຸນັສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງ

ໂຮງບບີຂະໜາດ 6.000 ກໂິລ/ວນັ ແລະ ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ຂະໜາດ 1.000 ລດິ/ວນັ, ນອກຈາກນີຍ້ງັ

ຮ່ວມມກືບັອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດກ່້ຽວກບັການພດັທະນານໍາ້ມນັແອດັຊງັ ຈາກມນັຕົນ້ ທີ່

ວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ. 
 ດ�ານສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ:  
− ສາຍສົ່ງໄຟຟ�າ: ປະຈບຸນັທົ່ ວປະເທດ ມລີະບບົສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ຍາວທງັໝດົຫຼາຍກ່ວາ 52.377,56 km ປະ 

ກອບມ ີ3 ລະດບັແຮງດນັ: ສາຍສົ່ ງແຮງດນັສູງ ຍາວທງັໝດົຫຼາຍກວ່າ 6.855,32 ກໂິລແມດ, ໃນນັນ້; ສາຍສົ່ ງລະບບົແຮງ

ດນັສູງ 500 kv (227 km) ເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງກບັຕະລາດໄຟຟາ້ຂອງປະເທດໃກຄ້ຽງ, ສາຍສົ່ ງລະບບົແຮງດນັສູງ 230 kv 
(1.371,14 km) ເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງກບັຕ່າງປະເທດແລະເຊື່ ອມຈອດພາຍໃນ, ລະບບົແຮງດນັສູງ 115 kv (5.257,18 km) 
ໃຊເ້ພື່ ອເຊື່ ອມຕ່ໍພາຍໃນ ແລະ ສາຍສົ່ ງລະບບົແຮງດນັກາງ (35 kv, 34 kv ແລະ 22 kv) ຍາວຫຼາຍກວ່າ 27.397,25 km 
ແລະ ສາຍສງົແຮງດນັຕໍ່ າ 0,4 kv ຍາວຫຼາຍກວ່າ 18.124,99 kv ເພື່ ອສະໜອງແກ່ການຊມົໃຊ ້ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູ່

ຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ເຊິ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ, ເພື່ ອແກໄ້ຂ

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຜະລດິເປນັສນິຄາ້ຂອງປະຊາຊນົ. ມາຮອດປະຈບຸນັ ຄອບຄວົທີ່ ມໄີຟຟາ້ຊມົໃຊກ້ວມເອາົ 



21 
 

90,51% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ  ປະຕບິດັໄດລ້ື່ ນຶແຜນການ 5 ປ ີ ຄັງ້ທ ີ VII ທີ່ ວາງໄວ ້ (80%); ແຕ່ເຖງິ

ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມການພດັ ທະນາໄຟຟາ້ສະໜອງພາຍໃນຍງັບ່ໍພຽງພໍ, ລະບບົສາຍສົ່ ງແຮງສູງ ແລະ ແຮງກາງ ຍງັບ່ໍທນັເຊື່ ອມຕໍ່

ໄດທ້ົ່ ວທຸກຂງົເຂດ, ບາງເຂດຍງັນາໍເຂົາ້ໄຟຟາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ ຄ:ື ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈນີ. ການເຊື່ ອມໂຍງລະບບົສາຍ

ສົ່ ງ ແມ່ນຍງັສບືຕໍ່ ກບັຕະຫຼາດໄຟຟາ້ ຂອງ ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງເປນັຕົນ້ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈນີ, ພະມາ້ ແລະ ກາໍປູເຈຍ.  
− ສະຖານີໄຟຟ�າ: ໂຄງສາ້ງສະຖານໄີຟຟາ້  ແບ່ງອອກເປນັ 4 ພາກ ລວມທງັໝດົມ ີ53 ແຫ່ງ, ກາໍລງັຕດິຕັງ້

ປະມານ 2.295,5 MVA (ສະຖານ ີ 230/115/22 Kv: 3 ແຫ່ງ, ສະຖານ ີ 115/22 Kv: 47 ແຫ່ງ, ສະຖານ ີ       
35/22 Kv: 2 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານ ີ22/0.4 Kv: 1 ແຫ່ງ).  
 (1) ພາກເໜອື: ມ ີ9 ສະຖານ ີມແີຫ່ຼງສະໜອງ ໄຟຟາ້ເຊື່ ອມຕໍ່  ລະບບົແຮງດນັ ລະຫວ່າງ ສະຖານນີາໝໍ ້ກບັສະຖານີ

ເມອືງຫຼາ (ຂ.ອຸດມົໄຊ) ກບັ ສປ ຈນີ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ ງນາໍເຂົາ້ຈາກການໄຟຟາ້ສ່ວນພູມມພີາກ ຂອງໄທ ກາໍລງັຕດິຕັງ້ 401 MVA. 
 (2) ພາກກາງ: ແບ່ງອອກເປນັ ພາກກາງ 1 ແຈກຢາຍໄຟຟາ້ໃຫ ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ ງ ຂອງ

ພາກເໜອື ມແີຫ່ຼງສະໜອງໄຟຟາ້ຄ:ື ນໍາ້ງ ື່ມ 1, ນໍາ້ງ ື່ມ 5, ນໍາ້ລກີ 1/2, ນໍາ້ເລກິ ແລະ ນໍາ້ມງັ 3 ມສີະຖານ ີ24 ແຫ່ງ ກາໍລງັ

ຕດິຕັງ້ 1.239,5  ແລະ ພາກກາງ 2 ແຈກຢາຍໄຟໃຫບ້ນັດາແຂວງບໍລຄໍິໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ, ມແີຫ່ຼງ    

ສະໜອງໄຟຟາ້ຄ:ື ເຂື່ ອນນໍາ້ຍວງ  ແລະ ນໍາ້ເທນີ 2 ນອກນັນ້ ເຊື່ ອມຕໍ່ ລະບບົຕາຂ່າຍ ພາກກາງ 1 ແລະ ເຊື່ ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງ

ສະຖານປີາກຊນັ ກບັສະຖານບີງືການ (ປະເທດໄທ) 1 ວງົຈອນ ແລະ ສະຖານທ່ີາແຂກ ກບັສະຖານນີະຄອນພະນມົ     

(ປະເທດໄທ)  2 ວງົຈອນ ມສີະຖານທີງັໝດົ 9 ແຫ່ງ ລວມກາໍລງັຕດິຕັງ້ 282 MVA. 
 (3) ພາກໃຕ:້ ແຈກຈ່າຍໄຟຟາ້ໃຫແ້ຂວງ ສາລະວນັ, ຈາໍປາສກັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ ືມແີຫ່ຼງສະໜອງໄຟ 

ຟາ້ຈາກ ເຂື່ ອນເຊເສດັ 1, ເຊເສດັ 2 ແລະ ເຊລະບໍາ ນອກນັນ້ເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັລະບບົລະຫວ່າງສະຖານບີງັເຢາະ (ຈາໍປາສກັ) 

ກບັເຂື່ ອນສລິທິອນ (ປະເທດໄທ)  ລະບບົຕາຂ່າຍເຂດນີຍ້ງັເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັ ພາກກາງ 2, ລວມມສີະຖານທີງັໝດົ 9 ແຫ່ງ 

ລວມກາໍລງັຕດິຕງັ 373 MVA. 
ຂ. ດ�ານບ�່ແຮ�: ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລດິ 66.746,83 ຕືກ້ບີ ຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 6,97%/ປ;ີ ທຽບແຜນ 

5 ປຄີັງ້ທ ີVI (2006-2010) ເພີ່ ມຂືນ້ 184,18%, ໃນນີ ້ສາມາດຜະລດິທອງແຜ່ນໄດ ້427.329 ໂຕນ, ແຮ່ຄໍາປະສມົເງນິ 
85,94 ໂຕນ, ຖ່ານຫນີລກິໄນ 1,60 ລາ້ນໂຕນ, ຖ່ານຫນີແອນຕຼາໄຊ 876.704 ໂຕນ, ຝຸ່ນທອງ 1,53 ລາ້ນໂຕນ, ຫນີກາວ 
3,93 ລາ້ນໂຕນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ ນໆ ກໍ່ ມຈີງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້. ລວມມູນຄ່າການສົ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັ

ແຮ່ທາດໄດຫຼ້າຍກວ່າ 8 ຕືໂ້ດລາສະຫາລດັ ກວມເອາົປະມານ 60% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ ງອອກລວມຂອງປະເທດ. ມບີນັດາ

ບໍລສິດັລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັສນັຍາຂຸດຄົນ້ ມຈີາໍນວນ 74 ບໍລສິດັ, ໃນນັນ້: 25 ບໍລສິດັ 
ທີ່ ຢູ່ໃນໄລຍະການກະກຽມຂຸດຄົນ້ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ມ ີ49 ບໍລສິດັ ກາໍລງັຂຸດຄົນ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ ງອອກ,     
ສ່ວນຫຼາຍເປນັບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍ, ສ່ວນບໍລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ ມມີູນຄ່າຜະລດິຕະພນັຫຼາຍກວ່າ 500 ລາ້ນ

ໂດລາສະຫະລດັຕໍ່ ປ ີຄ:ື ບໍລສິດັລາ້ນຊາ້ງມເີນໂຣນສຈ໌າໍກດັ ແລະ ບໍລສິດັພູເບຍ້ມາຍນງິຈາໍກດັ. ບ່ໍແຮ່ສໍາຄນັທີ່ ເປດີການຂຸດ

ຄົນ້ໃໝ່ເປນັຕົນ້: ແຮ່ເກອືກາລຢູ່ີທົ່ ງມ ັ່ ງແຂວງວຽງຈນັ, ແຮ່ເກອືໂປຕດັແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

4. ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ່ 
ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ຂະແໜງ ຍທຂ ໄດສຸ້ມທຸກກາໍລງັແຮງໃນການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງ

ລ່າງ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາ 

ກນົ, ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຄາດໝາຍມດີັ່ ງນີ:້  
ກ. ການພັດທະນາເສັ້ນທາງ ແລະການຂົນສົ່ງທາງບົກ:  

+ ການພດັທະນາເສັນ້ທາງ: ໄດມ້ຜີນົສໍາເລດັຫຼາຍກວ່າດາ້ນອື່ ນໆສະແດງອອກຄ:ື ຕາໜ່າງເສັນ້ທາງໄດເ້ພີ່ ມ

ຂືນ້ຈາກ 39.584.50 ກມ ໃນປ ີ 2010 ເປນັ 51.597,03 ກມ ໃນປ ີ 2014, ໃນນັນ້ ປູຢາງແລວ້ໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ຈາກ 
5.426,67 ກມ ໃນປ ີ2010 ເປນັ 8.272 ກມ ໃນປ ີ2014. ການພດັທະນາຕາໜ່າງເສັນ້ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໃຫເ້ປນັທາງ
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ຫຼວງອາຊຽນ ເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງເສັນ້ທາງພາຍໃນປະເທດ ກບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງຕາມແລວເສດຖະກດິໃນລະດບັພາກ

ພືນ້, ແລວເສດຖະກດິເໜອື-ໃຕ,້ ຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົ ໄດເ້ຖງິ 2.200 ກມ ໃນປ ີ 2015 (ແຜນການ 5 ປ ີວາງໄວ ້
920 ກມ) ປະຕບິດັລື່ ນແຜນການ 1.280 ກມ. ສູຊ້ນົກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງຫຼວງຂອງເມອືງ, ທາງຊນົນະບດົທີ່ ເຊື່ ອມເຂົາ້ໃສ່ເຂດ

ຈດຸສຸມ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນພດັທະນາ (ຢ່າງໜອ້ຍທ່ຽວໄດໜ້ຶ່ ງລະດູ) ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີປະຕບິດັໄດ ້81% (ແຜນການ 
100%).  

ໄດສໍ້າເລດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງຕ່າງໆ ຄ:ື ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງ 2W ເມອືງເງນິ-ປາກແບ່ງ, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນໍາ້

ຂອງແຫ່ງທ ີ 3 ຄໍາມ່ວນ-ນະຄອນພະນມົ, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງແຫ່ງທ ີ 4 ຫວຍ້ຊາຍ-ຊຽງຂອງ, ຂວົມດິຕະພາບ

ລາວ-ມຽນມາ້ ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ, ໂຄງການທາງ ADB 10, ທາງ 6A ສບົເບາົ-ບາ້ນດ່ານ, ໂຄງການສອ້ມແປງທາງ R3, 
ກໍ່ ສາ້ງຂວົເຊຂະໝານທາງ 16B (ເມອືງດາກຈງຶ), ທາງເລກ 2E (ເມອືງຂວົ-ໄຕຈາງ), ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງບາ້ນນໍາ້ເກິ່ ງ-ບາ້ນ

ມອມ (ແຂວງບ່ໍແກວ້), ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງ 1D ຊ່ວງເມອືງຄູນ-ປ່າຄ່າ (ກະຊວງປອ້ງກນັປະເທດ), ທາງ 1B (ປາກນໍາ້ນອ້ຍ-
ບາ້ນຍໍ)້, ໂຄງການຍກົລະດບັເສັນ້ທາງເລກ 9 ສະຫວນັນະເຂດ-ແດນສະຫວນັ, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເລກ 15 ແລະ 15B 
(ນາປົ່ ງ-ສາລະວນັ-ຊາຍແດນລາວ/ຫວຽດນາມ), ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງເລກ 4 ຊຽງເງນິ-ໄຊຍະບູລ-ີແກ່ນທາ້ວ-ນາຂ່າ ພອ້ມຂວົ

ຂາ້ມນໍາ້ຂອງທ່າເດື່ ອ-ປາກຄອນ. ບນັດາໂຄງການທີ່ ກາໍລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຈະສໍາເລດັ ໃນປ ີ2015 ເຊັ່ ນ: ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ

ທາງ 13 ເໜອື ຊ່ວງນາເຕຍີ-ອຸດມົໄຊ ແລະ ປາກມອງ-ອຸດມົໄຊ ປະຕບິດັໄດ ້99,6%, ຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງນາສກັ-ໂຄກເຂົາ້ດໍ 

ປະຕບິດັໄດ ້85%, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົເຊຂະໝານ 2 ປະຕບິດັໄດ ້80,81%, ທາງເລກ 16B (ແຂວງເຊກອງ-ເມອືງດກັຈງຶ) 
ປະຕບິດັໄດ ້75,60%, ເສັນ້ທາງເລກ 16A ປາກຊ່ອງ-ຫຼກັ 52 ອດັຕະປ ືປະຕບິດັໄດ ້58%.  

ການບູລະນະ ແລະ ສອ້ມແປງເສັນ້ທາງ ຖເືປນັວຽກງານບູລມິະສດິ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດນ້າໍໃຊກ້ອງທນຶບູລະນະ

ຮກັສາເສັນ້ທາງຫລວງ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ ເຊິ່ ງສາມາດຮບັປະກນັການຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງຕາມເສັນ້ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ

ໄດເ້ປນັຢ່າງດ,ີ ໃນນີ ້ ໄດເ້ພີ່ ມຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃຫທ້ອ້ງຖິ່ ນຕາມທດິສາມສາ້ງ ຮບັຜດິຊອບສອ້ມແປງທາງຫລວງແຫ່ງ

ຊາດເປນັປະຈາໍ ໄດດ້ພໍີສມົຄວນ, ໄດສ້ມົທບົກບັທອ້ງຖິ່ ນໃນການແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດຕ່າງໆທີ່

ເກດີຂຶນ້ຢ່າງທນັເວລາ, ໄດກ້າໍນດົມາດຕະການເພື່ ອຮບັມກືບັໄພພບິດັທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໃນຕໍ່ ໜາ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 

+ ການບໍລກິານການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ ແລະ ໂດຍສານ: ເຫນັວ່າມທ່ີາຂະຫຍາຍຕວົ, ບໍລມິາດການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ 
ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ 8,4% ຕໍ່ ປ ີຈາກ 3,82 ລາ້ນໂຕນ ປ ີ2011 ມາເປນັ 4,78 ລາ້ນໂຕນ ໃນປ ີ2014 ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕບິດັ

ໄດລ້ື່ ນແຜນການທີ່ ວາງໄວ.້ ບໍລມິາດການຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ເພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 37,61 ລາ້ນຄນົໃນປ ີ2011 ມາເປນັ 48,96 ລາ້ນ

ຄນົ ໃນປ ີ2014, ເພີ່ ມຂຶນ້ປະມານ 10% ຕໍ່ ປ ີທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປ ີແມ່ນສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນ. ການຂນົສົ່ ງ

ສນິຄາ້ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້22.588 ພນັໂຕນ, ບໍລມິາດການຈລໍະຈອນສນິຄາ້ ປະຕບິດັໄດ ້1.847.923 ພນັໂຕນ.ກມ ເທົ່ າ

ກບັ 82% ຂອງຄາດໝາຍ 5 ປ;ີ ການຂນົສົ່ ງໂດຍສານປະຕບິດັໄດ ້117 ລາ້ນຄນົ ເທົ່ າກບັ 55% ແລະ ບໍລມິາດການຈລໍະ

ຈອນໂດຍສານ ປະຕບິດັໄດ ້13.094.964 ພນັຄນົ.ກມ ເທົ່ າກບັ 72% ຂອງຄາດໝາຍ. 
ຂ. ການພັດທະນາການກ�ສ່�າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງທາງນ�້າ: ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນ 5 ປ ີ ຜ່ານມາ 

ສໍາເລດັການປອ້ງກນັຕະຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ ມລີວງຍາວທງັໝດົ 85,42 ກມ, ໃນນັນ້ ການກໍ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນຕາມລໍາແມ່ນໍາ້

ຂອງ ແລະ ນໍາ້ເຫອືງ ປະຕບິດັໄດ ້26,73 ກມ ແລະ ຄາດວ່າຫລາຍໂຄງການຈະສໍາເລດັ ໃນປີ 2015 ເຊັ່ ນ: ໂຄງການຕາຝັ່ ງ

ເຈ ື່ ອນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ໂຄງການປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນເມອືງຕົນ້ເຜີງ້ ປະຕບິດັໄດ ້97,4%, ໂຄງການປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງ

ເຈ ື່ ອນ ບາ້ນດງົໂພສ-ີທ່ານາແລງ້ ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງ ປະຕບິດັໄດ ້ 59%, ໂຄງການປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ 
ບາ້ນຖີ່ ນຊອ້ຍ-ສຊີມົຊື່ ນ ນະຄອນຫລວງ ປະຕບິດັໄດ ້84%, ໂຄງການປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ ບ.ປາກຊນັໃຕ-້ປາກຊນັເໜອື 
ເມອືງປາກຊນັ ປະຕບິດັໄດ ້50%, ໂຄງການປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ ບາ້ນດອນ-ນາຫລວງທ່າສະອາດ-ຊອກ ເມອືງປາກກະດງິ 
ປະຕບິດັໄດ ້ 80%, ໂຄງການປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ ບາ້ນທ່າກນັຖນິ ເມອືງທ່າພະບາດ ປະຕບິດັໄດ ້ 60.45%, ໂຄງການຕາ 

ຝັ່ ງເຈ ື່ ອນບາ້ນວງັໂພ, ໂຄງການຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນເມອືງປາກງ ື່ມ.   
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ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງທາງນໍາ້: ບໍລມິາດການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ທາງນໍາ້ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 1.088 ພນັໂຕນ ໃນປ ີ 2010 
ມາເປນັ 1.668 ພນັໂຕນ ໃນປ ີ2014 ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 24% ຕໍ່ ປ ີແລະ ການຂນົສົ່ ງໂດຍສານ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 2.053 ພນັຄນົ 
ມາເປນັ 2.868 ພນັຄນົ ໃນປ ີ 2014 ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 13% ຕໍ່ ປ.ີ ສໍາເລດັການສາ້ງຕັງ້ບໍລສິດັຮ່ວມທຸລະກດິລາວ-ຫວຽດ 

ນາມ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່້າເຮອືຫວຸງອ່າງ ດໍາເນນີທຸລະກດິທໍາອດິ ໃນປ ີ 2012 ມສີນິຄາ້ຜ່ານແດນລາວ ຈາໍນວນ 

126.000 ໂຕນ ມາເປນັ 2.447.962 ໃນປ ີ2014. 
ຄ. ການພັດທະນາການກ�່ສ�າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ: ການພດັທະນາກໍ່ ສາ້ງສະໜາມບນິ: 

ແມ່ນມກີານພດັທະນາຫຼາຍທາງການບໍລຫິານ ເຊິ່ ງໄດຍ້ກົລະດບັຈາກສູນການບໍລກິານຂ່າວການບນິ ມາເປນັສູນບນັຊາການ

ຈາລະຈອນທາງອາກາດ, ເຄື່ ອງມກືານບນິທີ່ ມຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ. ການບນິ ແມ່ນມທ່ີາ

ຂະຫຍາຍຕວົສູງ ເປນັຕົນ້ ໄດຍ້ກົລະດບັສະໜາມບນິສາກນົວດັໄຕ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ ອສາມາດຮອງຮບັເຄື່ ອງບນິປະເພດ

ໂບອີງ້ 747 ແລະ ອາຄານຮບັຜູໂ້ດຍສານໄດ ້ 400 ຄນົ/ຊົ່ ວໂມງ, ກໍ່ ສາ້ງສະໜາມບນິຫຼວງພະບາງ ເພື່ ອຮອງຮບັເຮອືບນິ

ໂບອິງ້ 737, ສະໜາມບນິອດັຕະປ ືແລະ ຫລວງນໍາ້ທາ, ປບັປຸງສະໜາມບນິປາກເຊ, ຊຽງຂວາງ, ຊໍາເໜອື, ອຸດມົໄຊ, ຫວຍ້

ຊາຍ ແລະ ໄຊຍະບູລ.ີ ໄດລ້ງົມກືໍ່ ສາ້ງສະໜາມບນິໜອງຄາ້ງແຂວງຫວົພນັ, ສໍາຫຼວດອອກແບບສະໜາມບນິເຊໂນສະ 

ຫວນັນະເຂດ, ສະໜາມບນິຕົນ້ເຜີງ້ ແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ສະໜາມບນິທົ່ ງໄຫຫນີ ແຂວງຊຽງຂວາງ.  
ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງທາງອາກາດ: ປະຕບິດັໄດດ້ສີມົຄວນ ເຊິ່ ງຈາໍນວນຖຽ້ວບນິພາຍໃນ ໃນປ ີ 2014 ປະຕບິດັໄດ ້

11.559 ຖຽ້ວ ຫຸຼດລງົ 0,89% ທຽບໃສ່ປ ີ 2010 ແລະ ຖຽ້ວບນິຕ່າງປະເທດ ໃນປ ີ2014 ປະຕບິດັໄດ ້ 15.620 ຖຽ້ວ 
ເພີມ້ຂຶນ້ 21,47% ທຽບໃສ່ປ ີ 2010 ແລະ ມຖີຽ້ວບນິຜ່ານນ່ານຟາ້ ໃນປ ີ 2014 186.100 ຖຽ້ວ ທຽບໃສ່ປ ີ 2010 ເພີ່ ມ

ຂຶນ້ 94,91%; ບໍລສິດັການບນິລາວ ໄດຈ້ດັຊືເ້ຮອືບນິໃໝ່ ຈາໍນວນ 6 ລໍາ (Airbus 320 ຈາໍນວນ 4 ລໍາ ແລະ ATR ຈາໍ

ນວນ 2 ລໍາ); ໄດເ້ປດີສາຍການບນິເອກະຊນົໃໝ່ ເປນັຕົນ້ແມ່ນສາຍການບນິພງົສະຫວນັແອລາຍ ຮອດປະຈບຸນັມ ີ 8 ສາຍ

ການບນິ ທີ່ ດໍາເນນີການຂນົສົ່ ງທາງອາກາດລະຫວ່າງປະເທດ. ສໍາລບັຜູໂ້ດຍສານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນປ ີ2014 
ມຜູີໂ້ດຍສານທງັໝດົ 1.367.238 ເທື່ ອຄນົທຽບໃສ່ປ ີ 2010 ເພີ່ ມຂຶນ້ 42,13% ແລະ ວດັຖຸພນັກໍ່ ເຊັ່ ນດຽວກນັໃນປ ີ
2014ປະຕບິດັໄດ ້1.908 ໂຕນທຽບໃສ່ປ ີ2010 ເພີ່ ມຂຶນ້ 32,78%. 

ງ. ການພັດທະນາການກ�ສ່�າງ ແລະ ຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ: ຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການທາງລດົໄຟລາວ-ໄທ 

ໄລຍະ 2 ທ່ານາແລງ້-ບາ້ນຄໍາສະຫວາດ ແມ່ນລງົມກືໍ່ ສາ້ງລານເກບັມຽ້ນຕູຄ້ອນເທນເນີ,້ ໂຄງການທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ 

(ວຽງຈນັ-ບ່ໍເຕນ) ສໍາເລດັການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ ແລະ ສໍາຫລວດອອກແບບລະອຽດ, ກາໍນດົເຂດແລວທາງ, ທີ່ ຕັງ້

ສະຖານລີດົໄຟ ແລະ ໄດເ້ລີ່ ມລງົມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັແລວ້; ໃນການກໍ່ ສາ້ງທາງລດົໄຟສະຫວນັນະເຂດ-ລາວບາວ (ຊາຍແດນ

ລາວ-ຫວຽດນາມ) ຍາວ 217 ກມ ໄດເ້ຊນັສນັຍາກບັບໍລສິດັຂອງມາເລເຊຍ ເພື່ ອສໍາຫຼວດອອກແບບລະອຽດແລວ້, ສໍາ

ເລດັການລງົຕດິຕາມ ແລະ ສໍາຫຼວດຄນືການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຮກັສາຫຼກັໝາຍເຂດສະຫງວນແລວທາງ ແລະ ເຂດສະຖານີ

ລດົໄຟແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ-ບໍລຄໍິາໄຊ-ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດຍາວ 440 ກມ. ບໍລມິາດການຂນົສົ່ ງໂດຍສານ

ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນປ ີ2014 ປະຕບິດັໄດ ້30.860 ຄນົ ທຽບໃສ່ປ ີ2010 ເພີມ້ຂຶນ້ 1,85% ແລະ ວດັຖຸພນັ

ໃນປ ີ2014 ປະຕບິດັໄດ ້108.010 ພນັໂຕນ.ກມ ທຽບໃສ່ປ ີ2010 ເພີມ້ຂຶນ້ 1,80%. 
ຈ. ການພັດທະນາດ�ານເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະ ນ�້າປະປາ:  
+ ດາ້ນເຄຫາ-ຜງັເມອືງ: ວຽກເຄຫາສະຖານ: ໄດຕ້ດິຕາມການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການລະດບັຊາດ ເປັນຕົນ້ໂຄງການ

ກໍ່ ສາ້ງດ່ານແກ່ນທາ້ວແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງດ່ານພູເກອືແຂວງອດັຕະປ,ື ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງດ່ານໜອງນກົຂຽນ

ແຂວງຈາໍປາສກັ, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ ແລະຕໍ່ ເຕມີສໍານກັງານປະທານປະເທດ (ຫໍຄໍາ), ສໍານກັງານອງົການກວດສອບແຫ່ງ

ລດັ ແລະ ອື່ ນໆ. ວຽກຜງັເມອືງ: ມາຮອດປະຈບຸນັ ເມອືງທີ່ ມຜີງັເມອືງແລວ້ 146 ຕວົເມອືງໃນທງັໝດົ 148 ເມອືງໃນທົ່ ວ

ປະເທດ, ເພີ່ ມຂຶນ້ 21 ຕວົເມອືງຈາກ 125 ຕວົເມອືງໃນປ ີ2010 ແລະ ສອງເມອືງທີ່ ເຫຼອື (ເມອືງຮົ່ ມ ແລະ ເມອືງລອງແຈງ້ 

ກາໍລງັສະເໜກີານຮບັຮອງ; ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ກໍ່ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍູ ້ແລະສົ່ ງເສມີການອານຸລກັ ແລະ ພດັທະນາສະຖາປດັຕະ
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ຍາກາໍຕວົເມອືງທີ່ ເປນັເອກະລກັຂອງຊາດ, ນອກນັນ້ ສິ່ ງທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນອກີອນັໜຶ່ ງແມ່ນການຮືຖ້ອນເທບີ ແລະ ຮາ້ນຕາມແຄມ

ທາງທີ່ ກໍ່ ສາ້ງບ່ໍໄດມ້າດຖານ ແລະ ບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ວຽກພດັທະນາຕວົເມອືງ: ສໍາເລດັການສາ້ງ

ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາຕວົເມອືງ ຮອດປ ີ2030 ແລະ ສໍາເລດັໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງນອ້ຍ (ໄດຮ້ບັທນຶຈາກ

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ADB) ມູນຄ່າ 18,5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ) ຈາໍນວນ 12 ຕວົເມອືງ ຄ:ື ຕວົເມອືງຊໍາເໜອື, 
ເມອືງແປກ, ເມອືງປາກຊນັ, ເມອືງວງັວຽງ, ເມອືງຜົງ້ສາລ,ີ ເມອືງນໍາ້ທາ, ເມອືງໄຊ, ເມອືງຫວ້ຍຊາຍ, ເມອືງໄຊຍະບູລ,ີ 
ເມອືງສາລະວນັ, ເມອືງລະມາມ ແລະ ເມອືງສາມກັຄໄີຊ.  

+ ດາ້ນນໍາ້ປະປາ: ໄດສໍ້າເລດັການເຈລະຈາເງນິກູ ້ ແລະ ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງຕາມແລວ

ທາງອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ, ສໍາເລດັການເຊນັສນັຍາທາງການເງນິສໍາລບັໂຄງການປບັປຸງສິ່ ງແວດລອ້ມຕວົເມອືງປາກເຊ, 
ສໍາເລດັໂຄງການນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານ ພາກເໜອື-ພາກກາງ, ສໍາເລດັໂຄງການນໍາ້ປະປາ  ແລະ ສຸຂາພບິານຊຸມຊນົມີ

ສ່ວນຮ່ວມ (UN-HABITAT) ໄລຍະ 1 ແລະ ໄລຍະ 2, ໂຄງການນໍາ້ປະປາ ແລະ ສຸຂາພບິານຕວົເມອືງນອ້ຍ ກຸ່ມຕວົ

ເມອືງທ ີ 1 ມຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍເກອືບ 56,20%, ເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນໍາ້ປະປາດງົໝາກຄາຍ ໄລຍະ 2 ແລະ 

ອື່ ນໆ, ຮອດປ ີ 2015 ສາມາດສະໜອງນໍາ້ໃນເຂດຕວົເມອືງໄດ ້ 68% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນຜູອ້າໃສໃນເມອືງໃນຂອບ

ເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
 

5. ໄປສະນ,ີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືສ່ານ: 
ໄລຍະຜ່ານມາ ວຽກງານໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ, ສາ 

ມາດຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄປສະນໄີດ ້128 ເມອືງ ກວມ 88% ຂອງເມອືງທົ່ ວປະເທດ, ການບໍລກິານໄປສະນພີນັປະຕບິດັ ໄດ ້
2,26 ລາ້ນກໂິລ, ພດັສະດຸໄປສະນ ີ ປະຕບິດັໄດ ້ 2,18 ລາ້ນກໂິລ, ນາໍໃຊລ້ະຫດັໄປສະນ ີ 5 ຕວົເລກໃນການກາໍນດົເຂດ

ແຈກຢາຍ, ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝເຂົາ້ໃນການບໍລກິານໄປສະນ ີເປນັຕົນ້ ໄດສ້າ້ງລະບບົປ່ອງບໍລກິານໄປສະນແີບບ

ອດັຕະໂນມດັ ແລະ ໄດທ້ດົລອງຢູ່ບນັດາຫອ້ງການໄປສະນພີາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສໍາເລດັການເພີ່ ມເລກໝາຍໂທ 

ລະສບັມຖື ືຈາກ 7 ຕວົເລກ ເປນັ 8 ຕວົເລກ; ຂະຫຍາຍເຄື່ ອຂ່າຍສາຍສົ່ ງດວ້ຍລະບບົສາຍກາບໄຍແສງ ໄດ ້ 20.391 ກ ິ

ໂລແມດັ ເທົ່ າກບັ 118% ຂອງແຜນການ (ແຜນ 17.192 ກໂິລແມດັ), ລວມທງັໝດົ 60.813 ກໂິລແມດັ ກວມ 18 ແຂວງ 
148 ເມອືງ; ມໂີທລະສບັຕັງ້ໂຕະ ແລະ ໂທລະສບັມຖືທືີ່ ນາໍໃຊຕ້ວົຈງິທງັໝດົ 5,2 ລາ້ນເລກໝາຍກວມ 80,8% ຂອງ

ຈາໍນວນປະຊາກອນ ລື່ ນແຜນການ 0,8% (ແຜນການ: 80%); ໃນນີ,້ ໂທລະສບັຕັງ້ໂຕະມ ີ 920.000 ເລກໝາຍ ແລະ 

ໂທລະສບັມຖື ື ມ ີ 4,3 ລາ້ນເລກໝາຍ. ສນັຍານໂທລະສບັມຖືຄືວບຄຸມໄດ ້ 18 ແຂວງ, 148 ເມອືງ ແລະ ໄດຂ້ະຫຍາຍ

ອອກສູ່ຊນົນະບດົ ກວມ 90% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທົ່ ວປະເທດ. ໄດປ້ບັປຸງສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ໃຫສ້າມາດເປນັບ່ອນ

ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ທາງຜ່ານຂອງການໃຊໂ້ທລະສບັ ແລະ ອນິເຕເີນດັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍລວມສູນຜ່ານປະຕູ

ດຽວ. ໄດມ້ກີານເຊື່ ອມຕໍ່ ຕ່າງປະເທດຂອງລະບບົເຄອືຂ່າຍອນິເຕເີນດັ ໂດຍໄດເ້ຊົ່ າໃຊສ້ນັຍານອນິເຕເີນດັກບັບໍລສິດັ NTT 
ຂອງຍີ່ ປຸ່ນ ເພື່ ອເຊື່ ອມຕໍ່ ສາຍສົ່ ງສນັຍານໃຕທ້ະເລອອກສູ່ສາກນົໂດຍກງົ, ນອກຈາກນີ,້ ຍງັໄດມ້ກີານເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັບໍລສິດັ 
VDC, ບໍລສິດັ Viettel ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລສິດັ CAT ປະເທດໄທ. 

ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງສູນຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ ວທິະຍຸແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ໄດເ້ຊນັສນັຍາສາ້ງ

ຕັງ້ບໍລສິດັຮ່ວມທນຶລະຫວ່າງ ກະຊວງໄປສະນ-ີໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ ກບັບໍລສິດັອເິລກັໂທນກິລນິໄຮເຊນີຕູ 

ໃນຕໍາແໜ່ງວງົໂຄຈອນ 126 ອງົສາຕາເວນັອອກ. ໄດສໍ້າເລດັການກໍ່ ສາ້ງດາວທຽມລາວ ຕໍາແໜ່ງວງົໂຄຈອນ 128.5 ອງົສາຕາ

ເວນັອອກເປນັໂຄງການເງນິກູ ້100% ເພື່ ອກໍ່ ສາ້ງດາວທຽມລະບບົວທິະຍຸໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະຄມົ ເຊິ່ ງເປນັໂຄງການຍຸດ

ທະສາດການຮ່ວມມລືາວ-ຈນີ, ປະຈບຸນັພວມດໍາເນນີການກໍ່ ສາ້ງສະຖານຮີບັສົ່ ງສນັຍານພາກພືນ້ດນິ ແລະ ກະກຽມສາ້ງບຸກ

ຄະລາກອນ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໃຫບໍ້ລກິານດາວທຽມລາວ. 

ສໍາເລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການແປອງັກດິເປນັພາສາລາວໃນລະບບົ CLDR Survey Tool (Common 
Locate Data Repository) ຈາໍນວນ 6.000 ຄໍາ ຫຼ ືປະໂຫຍກຂອງອງົການ Unicode ເພື່ ອນາໍໃນເຂົາ້ໃນລະບບົຕ່າງໆທງັ



25 
 

ຄອມພວິເຕ ີ ແລະ ລະບບົມຖື,ື ການລວບລວມຂໍມູ້ນປະມວນຄໍາສບັທງັໝດົ 3.814 ປະໂຫຍກ ແລະ ຄໍາສບັວດັຈະນາ    

ນຸກມົອງັກດິ-ລາວ-ອງັກດິ ຈາໍນວນ 60.000 ກວ່າຄໍາ ແລວ້ສົ່ ງໃຫບໍ້ລສິດັ Google ຕາມແຜນການພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີ

ການນາໍໃຊພ້າສາລາວ. 
ສໍາເລດັການອອກແບບແປນ້ພມິພາສາລາວ ໃນລະບບົມຖືລຸືນ້ຕ່າງ ທງັແບບ ສະມາດໂພນ (Smart phone) ແລະ 

ປະເພດປຸ່ມກດົ ເຊັ່ ນ: ແບກເບລີ ີ (Black Berry) ແລະ ໂນເກຍ (Nokia) ລຸນ້ຕ່າງໆລວມທງັໝດົໄດ ້ 19 ຮູບແບບ. ສໍາ 

ເລດັການພດັທະນາໂປຼແກມຼວດັຈະນານຸກມົອງັກດິ-ລາວ ແລະ ໂປຼແກມຼປ່ຽນຟອ້ນເປນັເພດັສະລາດແບບອອນລາຍ ເພື່ ອໃຫ ້

ສາມາດແລ່ນໄດໃ້ນລະບບົປະຕບິດັການ Windows Server 2008 64 Bits ແລະ ແບບ 32 bits ຈາໍນວນ 60,000 ຄໍາ. 
 

6. ການເງິນ, ການທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດທນຶ 
ກ. ການເງິນ: ໃນເງ ື່ອນໄຂສະພາບແວດລອ້ມເສດຖະກດິຂອງໂລກ ແລະ ພາກພືນ້ ມສີິ່ ງທາ້ທາຍມຫີລາຍດາ້ນບ່ໍ

ເອືອ້ອໍານວຍຕ່ໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການເງນິ ເປນັຕົນ້: ການຂຸດຄົນ້ເກບັລາຍຮບັໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເກນີ

ຄາດໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການໃຊຈ່້າຍຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງລດັຖະບານໄດໃ້ນລະ ດບັທີ່

ດ,ີ ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ສາມາດຄຸມ້ຄອງໄດຕ້າມແຜນການທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງ. ການຂາດດຸນງບົປະມານຍງັຢູ່ໃນ

ລະດບັບ່ໍເກນີ 5% ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ ກາໍນດົໄວ ້(3-5% ຂອງ GDP). ການຊໍາລະຫນີຂ້ອງລດັຖະບານໂດຍສະເພາະຫນີຕ່້າງປະ

ເທດແມ່ນປະຕບິດັໄດຢ່້າງຖກືຕອ້ງຕາມກາໍນດົເວລາ ແລະ ສາມາດສາ້ງຄວາມເຊື່ ອຫມັນ້ໃຫກ້ບັຜູໃ້ຫທ້ນຶຕໍ່ ຖານະການເງນິ

ຂອງລດັຖະບານຫຼາຍຂຶນ້; ສໍາລບັການຊໍາລະຫນີສ້ນິພາຍໃນກໍ່ ມຄີວາມພະຍາຍາມສູງໃນການປະຕບິດັການຊໍາລະດວ້ຍຮູບ

ແບບມສ່ີວນຫຸຼດ ແລະ ການອອກພນັທະບດັ, ໃນນັນ້ ຊໍາລະແບບມສ່ີວນຫລຸດບນັລຸເຖງິ 5.379 ຕືກ້ບີ ເຊິ່ ງລດັຖະບານໄດຮ້ບັ

ສ່ວນຫລຸດຈາໍນວນ 1.471 ຕືກ້ບີ; ຊໍາລະດວ້ຍການອອກພນັທະບດັອາຍຸ 2 ປ ີແລະ 3 ປ ີຈາໍນວນ 3.872 ຕືກ້ບີ, ເປນັການ

ປະກອບສ່ວນອນັສໍາຄນັເຂົາ້ໃນການຫຸຼດຜ່ອນໜີສ້ນິຂອງລດັຖະບານ ແລະ ເປນັການສາ້ງສະພາບຄ່ອງໃຫບ້ນັດາຫວົໜ່ວຍວິ

ສາຫະກດິໄດດ້ສີມົຄວນ. 
ຂ. ການທະນາຄານ : ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດນ້າໍໃຊນ້ະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ 

ທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ ເພື່ ອເປນັເຄື່ ອງມຕືົນ້ຕໍໃນການຮກັສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດດວ້ຍການກາໍນດົອດັຕາ 
ແລກປ່ຽນປະຈາໍວນັ ເງນິກບີທຽບກບັໂດລາເພື່ ອໃຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ຮາ້ນແລກປ່ຽນເປນັບ່ອນອງີໃນການກາໍນດົ 
ອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງຕນົໃນຂອບເຂດ ບວກ/ລບົ (±) 0,25%, ດດັສມົຕະຫຼາດເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຮບັປະກນັການ 
ສະໜອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໄໍດປ້ບັຫຸຼດອດັຕາດອກເບຍ້ 
ພືນ້ຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈາກ 5% ເປນັ 4,5% ຕໍ່ ປ;ີ ຄຸມ້ຄອງການກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກເງນິກູ ້
ຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ; ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສນິເຊື່ ອ ເພື່ ອຮບັປະກນັໜີທ້ີ່ ບ່ໍເກດີດອກອອກຜນົ (NPL) ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 3% 
ຂອງການປ່ອຍສນິເຊື່ ອທງັໝດົ. ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ໂຈະການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫແ້ກ່ບນັດາ

ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ໂຄງການໄລຍະຍາວທີ່ ມຜີນົຕອບແທນຊາ້. ໄດປ້ບັປຸງ ກນົໄກ ການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕ່າງປະ

ເທດ ແລະ ສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊເ້ງນິກບີດວ້ຍຫຼາຍຮູບແບບ ເປນັຕົນ້: ຍກົລດັຖະບນັຍດັວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕ່າງປະ 
ເທດເປນັກດົໝາຍ, ປບັປຸງນຕິກິາໍລຸ່ມກດົໝາຍທີ່ ຕດິພນັ; ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງໃບເງນິ, ໄດນ້າໍເອາົທະ 

ນະບດັໃບ 2.000 ກບີໃໝ່ ແລະ 100.000 ກບີໃໝ່ ອອກສູ່ຂອດຈລໍະຈອນ ໃນປ ີ2012. ເປດີກວາ້ງ ແລະ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ

ການຊໍາລະຜ່ານລະບບົທະນາຄານໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້.  
 

7.  ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ (ຂພສ) 
ລດັຖະບານໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສາ້ງນຕິກິາໍທີ່ ມລີກັສະນະພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ເພື່ ອສາ້ງພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່

ວຽກງານການພດັທະນາ ຂພສ, ສາ້ງພືນ້ຖານເຊື່ ອມຕໍ່ ນອກ ແລະ ໃນເຂດ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶ, 

ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບນັດາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ເພື່ ອດງຶດູດ
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ການລງົທນຶຂອງຕ່າງປະເທດ. ມາຮອດປະຈບຸນັ ມເີຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ທງັໝດົ 13 ເຂດ; 
ໃນນັນ້: ມເີຂດເສດຖະກດິພເິສດ 4 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ 9 ແຫ່ງ. ມ ີຂພສ 7 ແຫ່ງ ແມ່ນໄດຍ້ກົລະດບັຈາກ

ການລງົທນຶສໍາປະທານທົ່ ວໄປທີ່ ລດັຖະບານໄດອ້ະນຸມດັແລວ້ຂຶນ້ເປນັ ຂພສ, ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ພຽງແຕ່ 6 ແຫ່ງ ແມ່ນອະນຸ 

ມດັສາ້ງຕັງ້ໃໝ່ ຄ:ື ຂພສ ພູຂຽວ, ຂພສ ທ່າແຂກ, ຂພສ ບງຶທາດຫຼວງ, ຂພສ ຈາໍປາສກັ, ຂພສ ຫລວງພະບາງ ແລະ ຂພສ 

ດງົໂພສ ີ2. 
ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍລວມແລວ້ເຫນັວ່າການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ຂພສ ມຄີວາມ

ຄບືໜາ້ດພໍີສມົຄວນ ສະແດງອອກມູນຄ່າການລງົທນຶເຂົາ້ໃສ່ການພດັທະນາ ຂພສ ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້, ໂດຍມມູີນຄ່າລງົທນຶຕາມ 
ສນັາຍາ 5 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ ແລະ ໄດລງົທນຶຕວົຈງິໄປແລວ້ ຈາໍນວນ 1,27 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ ໃນນັນ້ລດັ ຖະບານລງົທນຶ 

16.318.350 ໂດລາສະຫະລດັ, ເປນັການລງົທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາ  1.005.210.813 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຜູລ້ງົທນຶລາຍ

ຍ່ອຍຈາໍນວນ 250.564.515 ໂດລາສະຫະລດັ ມາຮອດປະຈບຸນັມບໍີລສິດັມາລງົທນຶ 249 ບໍລສິດັ,ໃນນັນ້: ບໍລສິດັຕ່າງ 

ປະເທດມ ີ180 ບໍລສິດັ, ບໍລສິດັພາຍໃນ 48 ບໍລສິດັ ແລະ ເປນັການລງົທນຶຮ່ວມລະຫວ່າງພາຍໃນກບັຕ່າງປະເທດ 21 ບໍລ ິ

ສດັ. ບໍລສິດັດັ່ ງກ່າວໄດລ້ງົທນຶໃນຂະແໜງບໍລກິານ 49,37%, ຂະແໜງການຄາ້ 34,60% ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ 
16,03%; ສາມາດສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໄດ ້ 15.289 ຄນົ; ໃນນັນ້ ແຮງງານລາວ 6.769 ຄນົ. ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ມູນຄ່າ 

42.855.955 ໂດລາສະຫະລດັ, ນໍາເຂົາ້ສນິຄາ້ 196.495.557 ໂດລາສະຫະລດັ ສາມາດປະຕບິດັພນັທະຕາມສນັຍາສໍາປະ 

ທານໄດຈ້າໍນວນ 12.237.296 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນນັນ້: ຄ່າສໍາປະທານທີ່ ດນິ 3,32 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນເງນິ 

ເດອືນ 1,13 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນກາໍໄລ 48.006 ໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ 898.659 ໂດລາສະຫະ 

ລດັ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກິານ 7.677 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ມອບເງນິປນັຜນົຈາກການຖຮຸືນ້ໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ

ຈາໍນວນ 6.300.000 ໂດລາສະຫະລດັ. ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະເຂດມດີັ່ ງນີ:້ 
1) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ໄດລ້ງົທນຶພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ທງັ

ໝດົ 68,13 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ໃນນັນ້: ການລງົທນຶຂອງລດັຖະບານ 4,15 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ການລງົທນຶຂອງຜູ ້

ພດັທະນາ 11,17 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ການລງົທນຶຂອງຜູລ້ງົທນຶລາຍຍ່ອຍ 52,81 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ດງຶດູດ

ການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດທ້ງັໝດົ 66 ບໍລສິດັ, ທຽບໃສ່ 5 ປ ີ ຜ່ານມາເພີ່ ມຂຶນ້ 58 ບໍລສິດັ (ເປນັການ

ລງົທນຶພາຍໃນ 21 ບໍລສິດັ, ຕ່າງປະເທດ 36 ບໍລສິດັ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກບັຕ່າງປະເທດ 9 ບໍລສິດັ), ໃນນັນ້ ສາມາດ

ຂນົຂວາຍເອາົບໍລສິດັຊັນ້ນາໍຈາກຕ່າງປະເທດເຂົາ້ມາລງົທນຶໄດຫຼ້າຍສມົຄວນເປນັຕົນ້: ບໍລສິດັ ນຄິອນ, ບໍລສິດັໂຕໂຢຕາ, 
ບໍລສິດັ URAI PAINT LAO ຜະລດິນໍາ້ສເີພື່ ອຈາໍໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ, ບໍລສິດັແອໂຣເວກີ ຜະລດິຊິນ້ສ່ວນ

ປະກອບເຄື່ ອງບນິ. ການລງົທນຶໄດສູ້ມໃສ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍກວມ 29%, ການຄາ້ກວມ 11%, ການບໍລກິານກວມ 60% 
ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົ; ສາ້ງວຽກໄດທ້ງັໝດົ 3.215 ຄນົ, ໃນນັນ້: ແຮງງານລາວ 3.110 ຄນົ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 105 ຄນົ; 
ປະຕບິດັພນັທະອາກອນເງນິເດອືນຈາກແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ ້952.111 ໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນມູນຄ່າ

ເພີ່ ມໄດ ້ 253.634 ໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນກຳໄລ 47.162 ໂດລາສະຫະລດັ, ຈດັເກບັຄ່າທໍານຽມຕ່າງ ໄໆດ ້ 35.148 ໂດ
ລາສະຫະລດັ. ສາມາດສົ່ ງອອກສນິຄາ້ ມູນຄ່າ 14,55 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ ມູນຄ່າ 45,05 ລາ້ນໂດລາ

ສະຫະລດັ. 
2) ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄ�າ (ຂສພຄ):  

           ຂສພຄ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນປ ີ2007 ຢູ່ແຂວງບ່ໍແກວ້ ເຊິ່ ງເປນັໂຄງການໄດພ້ດັທະນາຈາກແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວຄບົວງົຈອນ

ອາຊຽນດວ້ຍມູນຄ່າການລງົທນຶທງັໝດົ 1 ຕື ້ໂດລາສະຫະລດັ, ມເີນືອ້ທີ່  3.000 ເຮກັຕາ  ເປົາ້ໝາຍເລັ່ ງໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວ, 
ການຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ.  
       ໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ໄດສຸ້ມໃສ່ການພດັທະນາເຂດດວ້ຍການລງົທນຶຕວົຈງິທງັໝດົ 658,29 ລາ້ນໂດລາສະຫະ 

ລດັ (ເປນັການລງົທນຶຂອງລດັຖະບານ 1,06 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຜູພ້ດັທະນາ 657,23 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ດງຶ
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ດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດທ້ງັໝດົ 59 ບໍລສິດັ ທຽບໃສ່ 5 ປ ີຜ່ານມາເພີ່ ມຂຶນ້ 52 ບໍລສິດັ; ໃນນັນ້, 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍກວມ 3,57%, ການຄາ້ກວມ 46,43%,ການບໍລກິານກວມ 50% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົ, ມຜູີ ້

ປະກອບການລາຍຍ່ອຍ ເຂົາ້ມາດໍາເນນີທຸລະກດິໃນຂະແໜງການຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານຈາໍນວນ 235 ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ, 
ສາມາດສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໄດທ້ງັໝດົ 7.674 ຄນົ; ໃນນັນ້, ແຮງງານລາວ 338 ຄນົ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 7.336 ຄນົ (ການ 

ນາໍໃຊແ້ຮງງານຕ່າງດາ້ວກໍ່ ຍອ້ນວ່າຍງັຢູ່ໃນໄລຍະການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄ່ງລ່າງ ແລະ ບາງຂະແໜງການ ກໍ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັນາໍໃຊ ້

ແຮງງານທີ່ ມສີມີ)ື; ໄດມ້ອບພນັທະເຂົາ້ງບົປະມານລດັ ຈາໍນວນ 6.941.614 ໂດລາສະຫະລດັ; ໃນນັນ້ ມອີາກອນມອບ 

ເໝາົຈາກກດິຈະການຄາຊໂີນ ແລະ ການສະແດງອື່ ນໆ ຈາໍນວນ 6.300.000 ໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນເງນິເດອືນແຮງ 

ງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈາໍນວນ 53.311 ໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມຈາໍນວນ 588.303 ໂດລາສະຫະ 

ລດັ. ນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ມູນຄ່າ 3,03 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ໄດສໍ້າເລດັການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເບຕງົນໍາ້ເກິ່ ງ-ບາ້ນມອມຄວາມຍາວ 
46 ກມ; ການກໍ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນຍາວ 6,4 ກມ; ການຈດັສນັ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງບາ້ນຄວາ້ນໃໝ່; ການກໍ່ ສາ້ງຄຸມ້ວດັທະ 

ນະທໍາຈນີ; ຂະຫຍາຍທ່າເຮອືຂນົສົ່ ງຂອງເຂດເພື່ ອຮອງຮບັບ່ອນຈອດເຮອືຂອງກຸ່ມບໍລສິດັເຮອືຂາ້ມ ແລະ ເຮອືສນິຄາ້; ໄດ ້

ສໍາເລດັການຊດົເຊຍີເນືອ້ທີ່ ດນິໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົຈາກໂຄງການກໍ່ ສາ້ງສະໜາມບນິສາກນົສາມ ຫ່ຼຽມຄໍາ; ໄດ ້

ສາ້ງໂຄງການທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມກບັປະຊາຊນົໂດຍໄດຈ້ດັຕັງ້ກຸ່ມບໍລກິານລດົສາມລໍຕຸ້ກໆ, ກຸ່ມບໍລກິານເຮອື, ກຸ່ມປູກຜກັປອດ

ສານພດິເຊິ່ ງມປີະຊາຊນົເຂົາ້ຮ່ວມ 114 ຄອບຄວົ. 
3) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບ�່ເຕັນແດນງາມ (ຂສບ): ໄດມ້ກີານຫນັທດິການພດັທະນາໃໝ່ໂດຍສຸມໃສ່ຂະ 

ແໜງການທ່ອງທ່ຽວເປນັຫຼກັ, ເຂດການຄາ້ປອດພາສ,ີ ສາງພກັສນິຄາ້ ແລະ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງຜ່ານມາໄດລ້ງົທນຶຕວົຈງິເຂົາ້ໃສ່ການ

ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທງັໝດົ 47,18 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ເປນັການລງົທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາ ໂດຍການກໍ່ ສາ້ງອາ 

ຄານຫອ້ງການ ແລະ ທີ່ ຢູ່ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ; ສາ້ງຮາ້ນຄາ້ປອດພາສ ີໃນເນືອ້ທີ່  13.000 ຕາແມດັ ສໍາເລດັແລວ້ 60%, ໄດສໍ້າ

ເລດັການກໍ່ ສາ້ງປໍາ້ນໍາ້ມນັ ແລະ ເປດີໃຫບໍ້ລກິານແລວ້; ໄດສໍ້າເລດັການກໍ່ ສາ້ງອ່າງເກບັນໍາ້ (ຢູ່ຈດຸ 3) ມເີນືອ້ທີ່  23,5 ເຮກັຕາ; 
ນອກຈາກນີ,້ ຂສບ ກໍ່ ຍງັໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ສາ້ງເປນັເຂດຮ່ວມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນບ່ໍເຕນັ ສປປ ລາວ-ບ່ໍຫານ ສປ ຈນີ ເພື່ ອ

ສົ່ ງເສມີທ່າແຮງບົ່ ມຊອ້ນຂອງແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ແຂວງຢູນນານ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ. ດງຶດູດການລງົ 

ທນຶຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດທ້ງັໝດົ 22 ບໍລສິດັ; ໃນນັນ້, ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ກວມ 6,66%, ການຄາ້ ກວມ 66,67%, 
ການບໍລກິານ ກວມ 26,67%. ສາມາດສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໄດທ້ງັໝດົ 475 ຄນົ; ສາມາດປະຕບິດັພນັທະອາກອນເງນິ

ເດອືນໄດ ້12.346 ໂດລາສະຫະລດັ. 
4) ນິຄົມອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ (ນອຄວ): ໄດເ້ລີ່ ມສາ້ງຕັງ້ໃນປ ີ2009 ເຊິ່ ງເປນັການ

ຮ່ວມມລືະຫວ່າງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ຕາງໜາ້ໂດຍ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ຖຮຸືນ້ 30% (ເອາົດນິເປນັຮຸນ້) 
ແລະ ບໍລສິດັໜໍາເວພດັທະນາຈາໍກດັ (ຈນີໃຕຫ້ວນັ) ຖຮຸືນ້ 70%, ເຊິ່ ງມມີູນຄ່າການລງົທນຶໝດົ 43 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ມີ

ເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 110 ເຮກັຕາ, ເປົາ້ໝາຍຕົນ້ຕໍໃນການພດັທະນາເປນັເຂດອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້. ການພດັທະນາພືນ້ຖານ

ໂຄງລ່າງ ສໍາເລດັປະມານ 60% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ, ສໍາເລດັວຽກງານການຈດັສນັເວນຄນືທີ່ ດນິໃຫປ້ະ ຊາຊນົ, ກໍ່ ສາ້ງຄອງ

ລະບາຍນໍາ້ທໍາມະຊາດ ແລະ ລອ້ມຮົວ້ອອ້ມຂອບເຂດຂອງນຄິມົ. ການລງົທນຶຕວົຈງິທງັໝດົ 91,62 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃນ

ນັນ້, ເປນັການລງົທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາ 13,26 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ເປນັການລງົທນຶຂອງຜູລ້ງົທນຶລາຍຍ່ອຍ 78,36 ລາ້ນໂດ

ລາສະຫະລດັ; ດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ ້ 33 ບໍລສິດັ, ໃນນັນ້ ການລງົທນຶພາຍໃນ 3 ບໍລສິດັ, 
ຕ່າງປະເທດ 29 ບໍລສິດັ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກບັຕ່າງປະເທດ 1 ບໍລສິດັ. ການລງົທນຶໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍກວມ 46,43%, 
ການຄາ້ກວມ 28,57% ແລະ ການບໍລກິານກວມ 25% ຂອງການລງົທນຶທງັໝດົ. ສາມາດສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໄດທ້ງັໝດົ 
1.173 ຄນົ, ໃນນັນ້ ແຮງງານລາວ 1.116 ຄນົ; ມອບພນັທະເຂົາ້ງບົປະມານ ທງັໝດົ 561.690 ໂດລາສະຫະລດັ, ສາມາດ

ປະຕບິດັພນັທະອາກອນເງນິເດອືນຈາກແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດຈ້າໍນວນ 191.367 ໂດລາສະຫະລດັ; ສາມາດ
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ສົ່ ງອອກສນິຄາ້ມູນຄ່າ  25,98 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ມູນຄ່າ 47,26 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ມອບເງນິປນັ

ຜນົຈາກການຮ່ວມຮຸນ້ໃຫລ້ດັຖະບານ 542.774 ໂດລາສະຫະລດັ. 
5) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພູຂຽວ (ຂພຂ): ໄດຕ້ັງ້ໜາ້ການພດັທະນາເຂດ ເຊິ່ ງມມີູນຄ່າການລງົທນຶຕວົຈງິ 

ທງັໝດົ 16,02 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ໃນນັນ້, ການລງົທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາ 11,02 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ການລງົ 

ທນຶຂອງຜູລ້ງົທນຶລາຍຍ່ອຍ 5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດທ້ງັໝດົ 
16 ບໍລສິດັ (ພາຍໃນ 4 ບໍລສິດັ, ຕ່າງປະເທດ 7 ບໍລສິດັ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກບັຕ່າງປະເທດ 5 ບໍລສິດັ). ສາມາດສາ້ງແຮງ

ງານໄດທ້ງັໝດົ 72 ຄນົ, ໃນນັນ້ແມ່ນແຮງງານລາວ 60 ຄນົ; ໄດສ້ບືຕໍ່ ປະສານກບັສະຖາບນັອອກແບບຕວົເມອືງເສດຖະ 

ກດິ ສປ ຈນີ ເພື່ ອຊ່ວຍດດັແກແ້ບບແຜນຜງັເມອືງ ແລະ ໄດຊ້ດົເຊຍີເວນຄນືທີ່ ດນິ ຊຶ່ ງມມີູນຄ່າ 3,6 ຕືກ້ບີ, ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງ

ມູນຄ່າ 2,4 ຕືກ້ບີ ແລະໄດບຸ້ກເບກີເສັນ້ທາງຮອບນອກ. 
6) ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ຂພຊ): ໄດສຸ້ມໃສ່ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັໄດສໍ້າເລດັ

ການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເຂົາ້ຫາເຂດ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງການ, ໄດຊ້ດົເຊຍີເວນຄນືທີ່ ດນິໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ ເຊິ່ ງປະຕບິດັໄດ ້ລວມເປນັ

ເງນິ 34 ຕືກ້ບີ. ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶໄດທ້ງັໝດົ 83,25 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ໃນນັນ້, ການລງົທນຶຂອງລດັຖະບານ 
9,94 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ຜູພ້ດັທະນາ 36,94 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຜູລ້ງົທນຶລາຍຍ່ອຍ 36,37 ລາ້ນໂດລາສະຫະ 

ລດັ; ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດທ້ງັໝດົ 9 ບໍລສິດັ (ພາຍໃນ 2 ບໍລສິດັ, ຕ່າງປະເທດ 5 ບໍ 

ລສິດັ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກບັຕ່າງປະເທດ 2 ບໍລສິດັ); ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໍ່ ສາມາດສາ້ງແຮງງານໄດທ້ງັໝດົ 214 ຄນົ; ໃນ

ນັນ້ ແຮງງານລາວ 82 ຄນົ. ມອບພນັທະອາກອນເຂົາ້ງບົປະມານລດັທງັໝດົ 85.970 ໂດລາສະຫະລດັປະຕບິດັພນັທະອາ 

ກອນເງນິເດອືນໄດ ້  26.897 ໂດລາສະຫະລດັ, ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ 56.092 ໂດລາສະຫະລດັ, ຈດັເກບັຄ່າທໍານຽມ 
ແລະ ຄ່າອາກອນຕ່າງ ໄໆດ ້2.981 ໂດລາສະຫະລດັ; ນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ ມູນຄ່າ 65,80 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 

7) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ (ຂສທ): ເລີ່ ມພດັທະນາໃນປ ີ 2011 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 
ເນືອ້ທີ່  365 ເຮກັຕາ, ໂດຍມຈີດຸປະສງົເລັ່ ງໃສ່ອຸດສາຫະກາໍ, ການຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ໃນໄລຍະ 5 ປຜ່ີານມາ ໄດສຸ້ມ

ທນຶ ໃນການພດັທະນາທງັໝດົ 134,27 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ໃນນັນ້, ທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາ 76,85 ລາ້ນໂດລາ; ທນຶຂອງ

ຜູລ້ງົທນຶລາຍຍ່ອຍປະມານ 57,42 ລາ້ນໂດລາ; ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດທ້ງັໝດົ    
11 ບໍລສິດັ, ເປນັການລງົທນຶພາຍໃນ  2 ບໍລສິດັ, ຕ່າງປະເທດ 9 ບໍລສິດັ. ເພື່ ອສຸມໃສ່ວຽກງານຊດົເຊຍີເວນຄນືທີ່ ດນິໂດຍ

ສາມາດຊດົເຊຍີໄດ ້375 ຕອນ ໃນຈາໍນວນທງັໝດົ 485 ຕອນ ມມີູນຄ່າ 74,66 ຕືກ້ບີ ຫຼ ືປະມານ 9,33 ລາ້ນໂດລາ, ໄດ ້

ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເຊື່ ອມຕໍ່ ຈາກເສັນ້ທາງ T4 ແຕ່ສາມແຍກໄຟແດງໂພນທນັເຂົາ້ຫາເຂດ; ໄດສໍ້າຫຼວດ-ອອກແບບ 
ແລະ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງຮອດຂອບເຂດບາ້ນໂນນຫວາຍ; ໄດສໍ້າເລດັການຂຸດໜອງນໍາ້ໃຫຍ່; ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງການ, ຫໍ

ພກັພະນກັງານ; ໄດສໍ້າເລດັການກໍ່ ສາ້ງຄອງນໍາ້ອອ້ມເຂດແທນຮົວ້ມຄີວາມຍາວ ປະມານ 8.000 ແມດັ; ໄດສໍ້າເລດັການ

ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເລກ 2 ອອ້ມແຄມໜອງໃຫຍ່ ມຄີວາມຍາວ 2.400 ແມດັ; ໄດສໍ້າເລດັການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເລກ 5, ເລກ 8 
ແລະ ເລກ 9. ໄດເ້ລີ່ ມດໍາເນນີໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຕກຶຄອນໂດມນິຽມສູງ 18 ຊັນ້ ຈາໍນວນ 12 ຫຼງັ ມູນຄ່າລວມທງັໝດົ      
174 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ນບັຕັງ້ແຕ່ຕົນ້ເດອືນເມສາ ປະຕບິດັໄດ ້ 57,42 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ທຽບໃສ່ແຜນການລວມ

ສໍາເລດັແລວ້ປະມານ 33%; ສາມາດສາ້ງແຮງງານໄດທ້ງັໝດົ 639 ຄນົ, ຊຶ່ ງແມ່ນແຮງງານລາວ 215 ຄນົ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
424 ຄນົ, ໄດມ້ອບອາກອນເງນິເດອືນມູນຄ່າ 54.868 ໂດລາສະຫະລດັ, ຄ່າທໍານຽມ 6.313 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ໄດນ້າໍ

ເຂົາ້ສນິຄາ້ ມູນຄ່າປະມານ 7,83 ໂດລາສະຫະລດັ.  
8) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະດົງໂພສ ີ (ຂສສດ): ໄດສຸ້ມທນຶໃສ່ການພດັທະນາເຂດມມີູນຄ່າການລງົທນຶທງັ

ໝດົ 10 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເປນັການລງົທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາ 8,11 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ຜູລ້ງົທນຶລາຍຍ່ອຍ      
1,89 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ ເປນັຕົນ້ ໄດຊ້ດົເຊຍີໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົໃນພືນ້ທີ່ ໂຄງການ 73 ຄອບຄວົ ຈາໍນວນ 7.525ລາ້ນກບີ; 
ຊໍາລະຄ່າສໍາປະທານທີ່ ດນິໄດ ້ 152.977 ໂດລາສະຫະລດັ, ໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາເນືອ້ທີ່ ດນິຂອງປະຊາຊນົບໍລເິວນທາງເຂົາ້    
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ໝາຍເລກ 1, ເລກ 2 ແລະ ເລກ 3 ຂອງ ຂສສດ ໄດ ້ 2 ກລໍະນ ີຈາກທງັໝດົ 4 ກລໍະນ ີຈາໍນວນ 27,63 ລາ້ນກບີ; ໄດ ້

ສໍາເລດັການປກັຫຼກັໝາຍເຂດແດນ ແລະ ການກວດຄນືເຂດແດນຂອງດນິລດັທີ່ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫບໍ້ລສິດັ UPL ລາວ ຈາໍ 

ນວນ 513.583 ຕາແມດັ. ພອ້ມດຽວກນັ, ການຖມົດນິພາຍໃນເຂດສໍາເລດັແລວ້ 95% ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລດັ 100% 
ໃນໄວໆນີ;້ ສໍາເລດັການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ໄດຮ້ບັໃບຢັງ້ຢນືຈາກກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; ສໍາເລດັການດດັແກແ້ຜນແມ່ບດົຂອງໂຄງການ ແລະ ກາໍລງັລໍຖາ້ທດິຊີນ້າໍຈາກຂັນ້ເທງິ; ໄດໂ້ຄສະນາ 
ແລະ ດງຶດູດການລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມເປນັມູນຄ່າ 571.570 ໂດລາສະຫະລດັ; ສາມາດສາ້ງແຮງງານ

ໄດທ້ງັໝດົ 46 ຄນົ, ໃນນັນ້ ແຮງງານລາວ 30 ຄນົ, ມອບພນັທະອາກອນເຂົາ້ງບົປະມານລດັທງັໝດົ 219.823 ໂດລາສະ 

ຫະລດັ. ໃນນັນ້, ຄ່າສໍາປະທານທີ່ ດນີ 205.416 ໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນເງນິເດອືນຈາກແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 

ເທດໄດຈ້າໍນວນ 14.407 ໂດລາສະຫະລດັ; ນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ ມູນຄ່າ 92.955 ໂດລາສະຫະລດັ; ໄດມ້ອບເງນິຊຸກຍູຊ່້ວຍເຫຼອື

ສງັຄມົ ມູນຄ່າ 1,05 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 
9) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະລອງແທງ-ວຽງຈັນ: ໄດລ້ງົທນຶໃນການພດັທະນາ ມມີູນຄ່າການລງົທນຶທງັໝດົ    

125,05 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ; ໃນນັນ້, ທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາ 123,90 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ທນຶຂອງບໍລສິດັລາຍ

ຍ່ອຍ 1,15 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ; ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດທ້ງັໝດົ 4 ບໍລສິດັ, ໃນ

ນັນ້ ເປນັການລງົທນຶພາຍໃນ 1 ບໍລສິດັ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 3 ບໍລສິດັ. ສາມາດສາ້ງແຮງງານໄດທ້ງັໝດົ 588 ຄນົ, ໃນນັນ້ 
ແຮງງານລາວ 545 ຄນົ; ມອບພນັທະອາກອນເຂົາ້ງບົປະມານລດັທງັໝດົ 1.444.948 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນນັນ້, ຄ່າສໍາ

ປະທານທີ່ ດນິໄດ ້1,11 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ອາກອນຊມົໃຊ ້ 155.383 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ອາກອນເງນິເດອືນຈາກ

ແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດຈ້າໍນວນ 175.564 ໂດລາສະຫະລດັ, ໄດສໍ້າເລດັ ແລະ ເປດີການນາໍໃຊສ້ະໜາມ

ກ໊ອບ ແລະ ກາໍລງັຂະຫຍາຍຕື່ ມ, ກໍ່ ສາ້ງເດີ່ ນເທນັນດິຈາໍນວນ 4 ແຫ່ງ, ເດີ່ ນດອກປກີໄກ່ 4 ແຫ່ງ, ສະລອຍນໍາ້ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງ

ເຮອືນວນິລາ ຈາໍນວນ 3 ຫຼງັ; ໄດສໍ້າເລດັການກໍ່ ສາ້ງສະຖານທີ່ ຈອດລດົ, ກໍ່ ສາ້ງເຮອືນພກັ, ສະໂມສອນ, ສູນບໍລກິານ, ກໍ່  

ສາ້ງຖະໜນົຫນົທາງ, ລະບບົໄຟຟາ້ນໍາ້ປະປາ; ໄດຊ້ດົເຊຍີທີ່ ດນິໃຫປ້ະຊາຊນົໄດ ້468 ເຮກັຕາ, ມູນຄ່າ 1,40 ລາ້ນໂດລາ, ໄດ ້

ຈດັສນັເວນຄນືທີ່ ດນິໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການແລວ້ 275 ຄອບຄວົ. 
10)  ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະທ�າແຂກ (ຂທຂ): ໄດສໍ້າເລດັຮ່າງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ ງ

ເສມີການລງົທນຶຂອງ ຂທຂ ແລະ ໄດສ້າ້ງຮ່າງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງຄນົເຂົາ້-ອອກເມອືງ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນໆ; ໄດຊ້ດົ

ເຊຍີເວນຄນືທີ່ ດນິໄດ ້215 ຕອນ ມູນຄ່າປະມານ 8,14 ຕືກ້ວ່າກບີ ເທົ່ າກບັ 32% ຂອງແຜນການ; ສໍາເລດັການສາ້ງອາຄານ

ຫອ້ງການສະພາບໍລຫິານເຂດ. ມມີູນຄ່າການລງົທນຶຕວົຈງິທງັໝດົ 35,26 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ; ໃນນັນ້, ທນຶຂອງ

ລດັຖະບານ 1,17 ໂດລາສະຫະລດັ, ທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາ 18,74 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ ແລະທນຶຂອງຜູພ້ດັທະນາຍ່ອຍ 
15.35 ໂດລາ. ສາມາດດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດທ້ງັໝດົ 19 ບໍລສິດັ, ໃນນັນ້ ຂະແໜງອຸດສາ

ຫະກາໍ 23,53%, ການຄາ້ 23,53% ແລະ ການບໍລກິານ 52,94%. ສາມາດສາ້ງແຮງງານໄດທ້ງັໝດົ 64 ຄນົ, ໃນນັນ້ ແຮງ

ງານລາວ 35 ຄນົ; ໄດນ້າໍເຂົາ້ສນິຄາ້ມູນຄ່າ 2,34 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 
11) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈ�າປາສັກ: ເປນັເຂດເສດຖະກດິພເິສດໃໝ່ທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ໃນເດອືນ

ສງິຫາ ປ ີ2015 ໂດຍມເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 995 ເຮກັຕາ, ອາຍຸສໍາປະທານ 50 ປ ີແລະ ທນຶທງັໝດົ 162,50 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
ເຊິ່ ງມເີປົາ້ໝາຍສາ້ງເປນັເຂດອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລກິານ ໂດຍໃນໄລຍະເບືອ້ງຕົນ້ ແບ່ງອອກເປນັ 2 ຈດຸ ຄ:ື ເຂດນຄິມົ

ອຸດສາຫະກາໍ ປາກເຊ-ຍີ່ ປຸ່ນ SME (11A) ແລະ ເຂດນຄິມົອຸດສາຫະກາໍຈາໍປາສກັ ລາວ-ບໍລກິານ (11B). ຜ່ານການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດສຸ້ມໃສ່ຊບັຊອ້ນ ແລະ ປບັປຸງໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງສະພາບໍລຫິານເຂດໃຫສ້ອດຄ່ອງຕາມ

ລະບບົກນົໄກຫວົໜ່ວຍບໍລຫິານນອ້ຍສງັຄມົກວາ້ງ ແລະ ອອກໃບທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫຈ້າໍນວນ 6 ບໍລສິດັ ມາຂຶນ້ກບັ

ສະພາບໍລຫິານເຂດ ເຊິ່ ງໃນເມື່ ອກ່ອນເປນັບໍລສິດັທີ່ ລງົທນຶໃນຮູບແບບທົ່ ວໄປ; ໄດສຸ້ມໃສ່ຊຸກຍູໃ້ຫຜູ້ພ້ດັທະນາ ແຕ່ລະຈດຸ

ເອາົໃຈໃສ່ຕັງ້ໜາ້ປະຕບິດັສນັຍາສໍາປະທານ ແລະ ແຜນແມ່ບດົທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 
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12) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຫລວງພະບາງ:  ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ໃນເດອືນ ມງັກອນ ປ ີ 2016 ມເີນືອ້ທີ່  

ທງັໝດົ 4.850 ເຮກັຕາ, ໄລຍະສໍາປະທານ 99 ປ ີ ຕັງ້ຢູ່ເມອືງຈອມເພດັ ແລະ ເມອືງຫລວງພະບາງ, ປະຈບຸນັສໍາເລດັ 

ການເຊນັສນັຍາສາ້ງຕັງ້ເຂດຢ່າງເປນັທາງການ ແລະ ໄດສ້າ້ງຕັງ້ ບໍລສິດັຮ່ວມທນຶໂດຍມຊີື່ ວ່າ ບໍລສິດັ ຈອມເພດັ ຮ່ວມ

ມພືດັທະນາ ຈາໍກດັ ມທີນຶທງັໝດົ 1.200 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ທນຶຈດົທະບຽນ 400 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ລດັ 

ຖະບານຖຮຸືນ້ 30% ແລະ ຜູພ້ດັທະນາ 70%. ພອ້ມດຽວກນັ, ໄດສຸ້ມໃສ່ການສໍາຫລວດ ແລະ ອອກແບບພືນ້ທີ່  

ໂຄງການ, ຄົນ້ຄວາ້ລະບບົການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ ໃຫໄ້ປຕາມກນົໄກການບໍລຫິານນອຍ້ສງັຄມົກວາ້ງ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ແຕ່ງ 

ຕັງ້ບຸກຄະລາກອນ ຊຶ່ ງມາຈາກພາກລດັ ແລະ ຜູພ້ດັທະນາ ເພື່ ອປະກອບເປນັສະພາບໍລຫິານເຂດ.   

13) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະດົງໂພສີ 2:  ຕັງ້ຢູ່ບໍລເິວນຂວົມດິຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ່  1 ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ, 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ມເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 28 ເຮກັຕາ ມມີູນຄ່າການລງົທນຶທງັໝດົ 100 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ, ລດັຖະ 

ບານຖຮຸືນ້ 15%, ບໍລສິດັ ບເີອມັ ກຣູບ ຖຮູືນ້ 80% ແລະ ບໍລສິດັ ພດັທະນາລງົທນຶຂໍາກນັ ຖຮູືນ້ 5%. ເປົາ້ໝາຍການ

ພດັທະນາເຂດ ເພື່ ອສາ້ງເປນັເຂດສູນການຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ ທນັສະໄໝ. ປະຈບຸນັໄດສຸ້ມໃສ່ການແກໄ້ຂຊດົ ເຊຍີທີ່  

ດນີ ໂດຍແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດີຊອບສໍາຫລວດເກບັຂໍມູ້ນສດິນາໍໃຊ,້ ສິ່ ງປຸກສາ້ງ ແລະ ຜນົລະປູກຂອງປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ຖກື 

ຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ແຕ່ງຕັງ້ສະພາບໍລຫິານເຂດ. 
3.4.2. ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ 

ການພດັທະນາຂງົເຂດສງັຄມົໄດຮ້ບັການປບັປຸງແກໄ້ຂໃຫດ້ຂີຶນ້ເປນັກາ້ວໆໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ 

ໄດຮ້ບັການບໍລກິານຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານແລະໂຄສະນາແນວທາງນະ

ໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັຖະບານໄດຢ່້າງກວາ້ງຂວາງແລະທ່ວງທນັກບັສະພາບການຫລາຍຂຶນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ປອດ

ໄພ, ປະຊາຊນົໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ-ປກົປອ້ງ ແລະ ໄດນ້າໍໃຊສ້ດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເຂົາ້ໃນການສາ້ງສາແລະພດັທະນາປະເທດ

ຊາດຢ່າງເຕມັສ່ວນ. 
1. ການສຶກສາ-ກິລາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: 

ກ. ການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: ລດັຖະບານໄດໃ້ຫຄ້ວາມສໍາຄນັຫຼາຍຕໍ່ ວຽກ

ງານການພດັທະນາມະນຸດ ໂດຍໄດສຸ້ມງບົປະມານໃຫຂ້ະແໜງສກຶສາ ແລະ ກລິາຫຼາຍຂຶນ້ ເຊິ່ ງກວມເອາົ 17% ຂອງລາຍ

ຈ່າຍລດັຖະບານ ເພື່ ອພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄ່ງລ່າງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ປບັປຸງລະບບົການສອນ-ການຮຽນທຸກຂັນ້. ສຸມໃສ່

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ, ໄດພ້ດັທະນາຫຼກັສູດໃນສາຍອາຊວິະສກຶສາ ເພື່ ອໃຫສ້ອດ 

ຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ໄດຫ້ນັເອາົໂຄງການລງົໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນຫຼາຍຂຶນ້ ເຊັ່ ນ: ໂຄງ 

ການພດັທະນາຄຸນນະພາບການສກຶສາ, ໂຄງການເລັ່ ງລດັການສກຶສາເພື່ ອທຸກຄນົ, ໂຄງການພດັທະນາການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ 

ຖານ, ໂຄງການສະຫນອງອາຫານເສມີ ແລະ ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ໃນ 30 ເມອືງຢູ່ 6 ແຂວງເປົາ້ໝາຍ, ໂຄງການປບັປຸງ 
ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເຕກັນກິວຊິາຊບີຢູ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ,້ ໂຄງການເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ ສານ (ICT) 
ເພື່ ອປບັປຸງການສກຶສາໃນຊັນ້ມດັທະຍມົໃຫດ້ຂີຶນ້ ໂດຍໄດມ້ກີານກໍ່ ສາ້ງໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕວົແບບຂຶນ້ໃນແຕ່ລະແຂວງ 
ແລະ ໄດມ້ກີານເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັສູນ ICT ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ອື່ ນໆ; ນອກນັນ້, ຍງັ ໄດຈ້ດັສນັ

ເງນິບໍລຫິານໂຮງຮຽນໃຫໂ້ຮງຮຽນປະຖມົໃນທົ່ ວປະເທດເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກຈາໍນວນ 20.000 ກບີ ຕໍ່ ນກັຮຽນ 1 ຄນົຕໍ່ ປໃີນສກົ

ປ ີ2011-2012 ເປນັ 50.000 ກບີໃນສກົປ ີ2012-2013, ຂັນ້ອະນຸບານ, ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ ຕອນປາຍແມ່ນ 
20.000 ກບີຕ່ໍຄນົຕໍ່ ປ,ີ  ອນັໄດເ້ຮດັໃຫກ້ານສກຶສາ ຂອງສປປ ລາວນບັມືນ້ບັດຂີຶນ້ທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, 
ສະແດງອອກມຫຼີາຍຄາດໝາຍບນັລຸແລວ້ ເຊັ່ ນ: ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 3-5 ປ ີ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 22,1% ໃນສກົປ ີ
2009-2010 ມາເປນັ ເປນັ 43,20% ສກົປ ີ2014-2015 (ຄາດໝາຍ: 39%); ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປກີຽມ

ເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົໄດ ້52,9% ໃນສກົປ ີ2012-2013 ແລະ ເພີ່ ມເປນັ 66% ໃນສກົປ ີ2014-2015, ເຫນັວ່າປະຕບິດັໄດ ້

ລື່ ນຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ: 55%); ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທຊິັນ້ປະຖມົເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 92,7% ໃນສກົປ ີ2009-2010 ມາເປນັ 
98,6% ໃນສກົປ ີ 2014-2015 ບນັລຸລື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ລວ້ (ຄາດໝາຍ: 98%). ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງປະຊາ 
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ກອນອາຍຸ 15 ປຂີຶນ້ໄປເພີ່ ມຈາກ 81,7% ເປນັ 93,6% (ຄາດໝາຍ: 87%), ສ່ວນອດັຕາເຂົາ້ຮຽນໃນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນ

ຕົນ້ ແລະ ຕອນປາຍ ແມ່ນບນັລຸໄດລ້ື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້ ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕົນ້ ບນັລຸໄດ ້ 78% ໃນ       

ສກົປ ີ2014-2015, (ຄາດໝາຍ:75%) ແລະ ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ບນັລຸໄດ ້45,7% ໃນສກົປ ີ2014-
2015 (ຄາດໝາຍ: 43%). 

ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຍງັມຄີາດໝາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ຕອ້ງໄດສ້ບຶຕໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຕື່ ມອກີ ເປນັຕົນ້: 
ອດັຕາການລອດເຫຼອືຂອງນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ສກົປ ີ 2012-2013 ບນັລຸແຕ່ 71,4%, ສໍາລບັສກົປ ີ 2014-2015 ເພີ່ ມຂຶນ້

ເປນັ 78,3% (ຄາດໝາຍປ ີ2015: 95%), ອດັຕາການຄາ້ງຫອ້ງຂອງນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົແມ່ນຫຸຼດລງົຈາກ 15,2% ໃນສກົປ ີ
2009-2010 ເປນັ 6,9% ໃນສກົປ ີ2013-2014. ເຖງິວ່າໄລຍະຜ່ານມາໄດມ້ກີານສຸມທນຶຮອນໃສ່ການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

ດາ້ນການສກຶສາຫຼາຍຂຶນ້ ແຕ່ອດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ອດັຕາການປະລະການຮຽນຍງັສູງຢູ່, ໂດຍສະເພາະໃນຊັນ້ປະຖມົປີທ ີ 1 
ແລະ ປີທ ີ 2; ສດັສ່ວນນກັຮຽນຍງິຕໍ່ ນກັຮຽນຊາຍຊັນ້ປະຖມົແມ່ນ 0,95, ຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ແມ່ນ 0,91, ຊັນ້ມດັທະ 

ຍມົຕອນປາຍ ແມ່ນ 0,84 ແລະ ອາຊວີະສກຶສາແມ່ນ 0,6 ແລະ ສາມາດສະຫລຸບໄດວ່້າຖາ້ລະດບັການສກຶສາສູງຂຶນ້ໄປເທົ່ າ

ໃດຍິ່ ງເຮດັໃຫຄ້ວາມແຕກໂຕນຍິ່ ງຫຼາຍຂຶນ້ເທົ່ ານັນ້. 
ວຽກງານລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສ:ື ແມ່ນໄດທ້ດົລອງນາໍໃຊຄູ້ສອນແບບເຄື່ ອນທີ່  ໃນການສດິສອນເດກັນອ້ຍທີ່ ມ ີ

ອາຍຸ 6-14 ປ ີທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີຢູ່ 3 ແຂວງ: ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງເຊ

ກອງ ພາຍໃຕແ້ຜນງານການສກຶສາເພື່ ອທຸກຄນົເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກ່ເດກັນອ້ຍທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນ. ມາຮອດ

ປະຈບຸນັມ ີ 10 ແຂວງ ປະກາດຈບົຊັນ້ປະຖມົແລວ້ ແລະ ມ ີ 148 ເມອືງໄດປ້ະກາດຈບົຊັນ້ປະຖມົບໍາລຸງແລວ້ ແຕ່ສິ່ ງທາ້

ທາຍຕົນ້ຕໍໃນການປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວນີ ້ ແມ່ນການຂາດແຄນຄູ່ມກືານສດິສອນ ແລະ ຄູອາຈານລວມທງັງບົປະມານ

ຍງັມຈີາໍກດັ. 
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ພອ້ມນີ,້ ໄດມ້ນີະໂຍບາຍສະໜອງອດັຕາກນິໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນທີ່ ມາຈາກຄອບຄວົທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ 
ເຊິ່ ງໄດປ້ະກອບສ່ວນເຮດັໃຫອ້ດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມເພີ່ ມຂຶນ້ເຖງິ 42%. ນກັຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ຮຽນຢູ່ລະດບັວຊິາຊບີ ແລະ

ຊັນ້ສູງຕ່ໍາກວ່າ 7% ແມ່ນເລອືກຮຽນໃນຂະແໜງວຊິາຊບີ. ມພີຽງ 12% ທີ່ ເຂົາ້ຮຽນໃນຂະແໜງກະສກິາໍ, ນອກນັນ້ແມ່ນ

ຮຽນຢູ່ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລກິານ. ສະນັນ້, ຈິ່ ງເຮດັໃຫວ້ຊິາສະເພາະທີ່ ຮຽນມາບ່ໍຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີVII (2011-2015). 
ຂ. ດ�ານກິລາ: ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະມບີາດກາ້ວຂະຫຍາຍຕວົ. ນກັກລິາ, ຄູຝກຶ ແລະຄະນະ

ກາໍມະການຕດັສນິປະເພດກລິາຕ່າງ ໄໆດຮ້ບັການພດັທະນາຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເປນັແຕ່ລະລຸນ້ອາຍຸ ຢູ່ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 

ເທດ.  ໄດຈ້ດັການແຂ່ງຂນັກລິາມະຫາກາໍຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ9 ໃນປ ີ2012 ທີ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ຄັງ້ທ ີ10 ທີ່ ແຂວງອຸດມົໄຊ 
ໃນປ ີ2014 ຢ່າງເປນັຂະບວນຟດົຟືນ້ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ; ເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັກລິາຊເີກມຄັງ້ທ ີ26 ທີ່ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ

ໃນປ ີ 2011 ຍາດໄດຫ້ລຽນທງັໝດົ 58 ຫລຽນ, ເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັກລິາຊກີຽມຄັງ້ທ ີ 27 ທີ່ ປະເທດມຽນມາ້ ໃນປີ 2013 
ສາມາດຍາດໄດ ້13 ຫຼຽນຄໍາ, 17 ຫຼຽນເງນິ ແລະ 49 ຫຼຽນທອງ. ພເິສດໄດເ້ປນັເຈົາ້ພາບຈດັການແຂ່ງຂນັກລິາມະຫາວທິະ 

ຍາໄລອາຊຽນຄັງ້ທ ີ 16 ໃນປ ີ 2012. ເຖງິແມ່ນວຽກງານກລິາຈະມຜີນົສໍາເລດັຫລາຍດາ້ນກໍ່ ຕາມ ແຕ່ຍງັມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍ

ການບນັລຸຄາດໝາຍໃນການສາ້ງນກັກລິາປະເພດຕ່າງໆໃຫໄ້ດ ້15% ຂອງຜູມ້ອີາຍຸ 3-35 ປ.ີ 
 

2. ສາທາລະນະສກຸ ແລະ ໂພຊະນາການ: 
ກ. ການພັດທະນາສາລະນະສຸກ: ເຫນັວ່າມຜີນົສໍາເລດັພໍສມົຄວນ, ຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໄດຂ້ະຫຍາຍ

ຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະໄປຮອດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີຫຼາຍຂຶນ້. ມາຮອດປະຈບຸນັມສຸີກສາລາທງັໝດົ 985 ແຫ່ງ; ໃນນັນ້ 
ສາມາດໃຫບໍ້ລກິານຊ່ວຍເກດີລູກໄດ ້ 859 ແຫ່ງ; ໂຮງໝໍເມອືງມທີງັໝດົ 135 ແຫ່ງ; ໃນນັນ້, ມ ີ 19 ແຫ່ງ ທີ່ ສາມາດເຮດັ

ຜ່າຕດັໄດ.້ ສໍາລບັໂຮງໝໍແຂວງມທີັງັໝດົ 17 ແຫ່ງ ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວບໍລກິານປິ່ ນປວົທົ່ ວໄປໂດຍພືນ້ຖານ, ສາມາດແກໄ້ຂ
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ຜ່າຕດັທົ່ ວໄປ ແລະ ສຸກເສນີໄດ,້ ສາມາດຮບັການສົ່ ງຕໍ່ ການຜ່າຕດັເອາົລູກອອກຈາກໂຮງໝໍເມອືງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງຈາໍ 

ນວນໜຶ່ ງໄດປ້ບັປຸງການບໍລກິານລະດບັຊ່ຽວຊານເຂົາ້ໃນບາງວຊິາ ສາມາດບໍລກິານໄດຄຸ້ນນະພາບເທົ່ າທຽມກບັໂຮງໝໍສູນ

ກາງ ແລະ ຈະພດັທະນາຕນົຂຶນ້ໃຫກ້າຍເປນັໂຮງໝໍພາກໃນອະນາຄດົ. ໂຮງໝໍສູນກາງມ ີ5 ແຫ່ງ ແລະ ສູນປິ່ ນປວົສະເພາະ 
3 ແຫ່ງ. ບນັດາໂຮງໝໍເອກະຊນົ ແລະ ສູນປິ່ ນປວົທີ່ ໄດດໍ້າເນນີການບໍລກິານເປນັທາງການທີ່ ຖກຶຕອ້ງຕາມລະບຽບການມ ີ
13 ແຫ່ງ; ໃນນັນ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ 8 ແຫ່ງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ 5 ແຫ່ງ. ສໍາລບັຫອ້ງກວດພະຍາດເອກະຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ

ໃຫເ້ປດີເປນັທາງການຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກມ ີ1.054 ແຫ່ງ (ນະຄອນຫຼວງ: 360 ແຫ່ງ, ທອ້ງຖິ່ ນ: 694 ແຫ່ງ).6 
ການສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ແລະ ກນັພະຍາດໃຫປ້ະຊາຊນົ: ໄດສຸ້ມໃສ່ການສາ້ງບາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງຕາມ   

8 ເນືອ້ໃນຂອງວຽກງານຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ຕົນ້. ມາຮອດປະຈບຸນັ ມບີາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງທງັໝດົ 4.553 ບາ້ນ

ກວມເອາົ 53% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ, ໃນນັນ້ ມ ີ290 ບາ້ນ ໃນ 64 ກຸ່ມຈດຸສຸມຂອງລດັຖະບານ ກວມ

ເອາົ 59,18% ຂອງບາ້ນທງັໝດົໃຈກຸ່ມຈດຸສຸມລດັຖະບານ (ມ ີ490 ບາ້ນ) ແລະ ບາ້ນ 3 ສາ້ງ ໄດ ້107 ບາ້ນ ໃນ 109 ບາ້ນ 
ໃນ 52 ເມອືງທດົລອງ 7. ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີຂະບວນການສກັຢາກນັພະຍາດຢູ່ຕາມບາ້ນ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍຂັນ້ຕ່າງໆ. 
ອງົການອະນາໄມໂລກໄດປ້ະເມນີຄນືໃໝ່ກ່ຽວກບັບນັຫາພະຍາດວນັນະໂລກຢູ່ ສປປ ລາວ ເຫນັວ່າອດັຕາເປນັວນັນະ 

ໂລກທຸກຮູບແບບ (Prevalence) ແມ່ນ 514 ຕໍ່ ປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ, ວນັນະໂລກກລໍະນໃີໝ່ (Incidence) ແມ່ນ 
204 ຄນົ ຕໍ່ ປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ, ອດັຕາການຕາຍຍອ້ນວນັນະໂລກ ແມ່ນ 11 ຄນົ ຕໍ່ ປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ, 
ອດັຕາການຄົນ້ພບົຕວົຈງິແມ່ນ 62 ຄນົ ຕໍ່ ປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ (30%). 8  ວຽກງານການປອ້ງກນັເຊືອ້ເຮສໄອວ/ີ
ພະຍາດເອດ ແລະ ພຕພ: ໄດຂ້ະຫຍາຍສະຖານທີ່ ໃຫຄໍ້າປກຶສາທງັໝດົ 165 ແຫ່ງໃນທົ່ ວປະເທດ (ຂັນ້ແຂວງ 55 ແຫ່ງ, 
ເມອືງ 89 ແຫ່ງ ແລະ ສຸກສາລາ 21 ແຫ່ງ). ມາຮອດປະຈບຸນັອດັຕາການຕດິເຊືອ້ເຮສໄອວໃີນກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ ວໄປແມ່ນ 
0,28% (ຄາດໝາຍປ ີ 2015<1%), ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ເຮສໄອວໃີນກຸ່ມສາວບໍລກິານທາງເພດອາຍຸ 15 ຫາ 49 ປ ີປະຕ ິ

ບດັ ໄດ ້1,20% (ຄາດໝາຍປ ີ2015<5%), ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ເຮສໄອວໃີນກຸ່ມຊາຍທີ່ ມເີພດສໍາພນັກບັຊາຍອາຍຸ 15 ຫາ 
49 ປ ີ 2,44% (ຄາດໝາຍປີ 2015<5%), ອດັຕາການຊມົໃຊຖ້ງົຢາງອະນາໄມໃນກຸ່ມສາວບໍລກິານທາງເພດກບັລູກຄາ້ຜູ ້

ສຸດທາ້ຍ 92,5% (ຄາດໝາຍປ ີ 2015 ແມ່ນ 95%) ແລະ ອດັຕາຜູໃ້ຫຍ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ຕດິເຊືອ້ເຮສໄອວໄີດຮ້ບັການ

ປິ່ ນປວົດວ້ຍຢາ ARV 53,2% (ຄາດໝາຍປ2ີ015>90%).9 ສໍາລບັວຽກງານໄຂຍຸ້ງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ:້ ແມ່ນໄດ ້

ແຈກຢາຍມຸງ້ຍອ້ມຢາໃຫຄ້ອບຄວົບາ້ນເປົາ້ໝາຍທີ່ ຢູ່ໃນເຂດໄຂຍຸ້ງ 2 ແລະ 3 ຈາໍນວນ 256.200 ດາງ (ມຸງ້ແມ່ມານ 8.500 
ດາງ ແລະ ມຸງ້ທົ່ ວໄປ 247.700 ດາງ). ພບົກລໍະນໄີຂຍຸ້ງທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ 12.850 ກລໍະນ,ີ ໃນນັນ້ ພບົກລໍະນໃີໝ່

ກວມອດັຕາ 7,97/1.000 ແລະ ອດັຕາການເສຍຊວີດິຍອ້ນໄຂຍຸ້ງ 0,29/100,000.10 
ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ປະຈບຸນັຍງັເຫຼອື 220 ຄນົ ຕໍ່ ການເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ (ການປະເມນີຂອງອງົການ

ອະນາໄມໂລກ ສມົທບົກບັອງົການຢູນເີຊບ, ອງົການກອງທນຶສໍາລບັປະຊາກອນ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການ

ພດັທະນາ ແລະ ທະນາ ຄານໂລກ) ອງີຕາມຕວົເລກດັ່ ງກ່າວສະແດງວ່າ ສປປ ລາວ ບນັລຸຄາດໝາຍນີແ້ລວ້ (ຄາດໝາຍ 
2015: 260 ຄນົຕໍ່ ການເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ)11. ອດັຕາສ່ວນຂອງການເກດີລູກ ໂດຍມແີພດຊ່ວຍແມ່ນຢູ່ລະດບັ 
58% ຄາດໝາຍ ປ ີ 2015 ແມ່ນ 50% ເຫນັວ່າບນັລຸເກນີຄາດໝາຍແລວ້. ສໍາລບັອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 1 ປ ີໄດ ້

ຫຸຼດລງົ ຈາກ 68 ຄນົ ຕໍ່ ການເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ ປ ີ2011 ຈະຍງັເຫຼອືປະມານ 32 ຄນົຕໍ່ ການເກດີມຊີວີດີ 1.000 ຄນົ 

                                           
6 ບດົສະຫຼຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານສາທາລະນະສຸກປະຈາໍສກົປີ 2014-15, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 12 ກນັຍາ 2015. 
7ບດົສະຫຼຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານສາທາລະນະສຸກປະຈາໍສກົປີ 2014-15, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 12 ກນັຍາ 2015. 
8ບດົສະຫຼບການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານວນັນະໂລກສກົປີ 2013-14, ສູນວນັນະໂລກ. 
9ບດົສະຫຼຸບປະຈາໍສກົປີ 2013-14 ວຽກງານສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນເຊືອ້ເຮສໄອວ/ີພະຍາດເອດ ແລະ ພຕພ 
10ບດົສະຫຼຸບການປະຕບິດັວຽກງານສກົປ ີ2013-14, ສູນໄຂຍູ້ງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ.້ 
11

 ແຕ່ການສໍາຫຼວດດດັສະນໝີາຍສງັຄມົລາວ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ນຍງັເຫຼອື 357 ຄນົຕໍ່ ການເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ 
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ໃນປ ີ2015 (ຄາດໝາຍປ ີ2015: 45 ຄນົຕໍ່ ການເກດີມຊີວີດີ 1.000 ຄນົ) ແລະ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີໄດຫຸຼ້ດ

ລງົຈາກ 79 ຄນົ ຕໍ່ ການເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ ໃນປີ 2011 ຈະຍງັເຫຼອືປະມານ 72 ຄນົ ຕໍ່ ການເກດີມຊີວີດີ 1.000 ຄນົ 
ໃນປ ີ 2012 (ຄາດໝາຍປ ີ 2015: 70 ຄນົ). ອດັຕາການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດບນັລຸໄດ ້  84,71% ໃນປ ີ 2014 (ຄາດໝາຍ 
80%) ລື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ,້ ອດັຕາການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍຄອບຄວົບນັລຸໄດ ້ 67,92% ໃນປ ີ 2014 (ຄາດໝາຍ 60%) 
ລື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້ 

ຄຽງຄູ່ກບັຜນົສໍາເລດັຍງັມບີາງວຽກງານ ແລະ ຄາດໝາຍຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຈະບນັລຸຕາມແຜນທີ່ ກາໍນດົ

ໄວ ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອດັຕາການສກັຢາກນັໝາກແດງໃນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 1 ປ ີ ໄດພ້ຽງ 85% ໃນປ ີ 2013 (ຄາດໝາຍ 
90%); ສໍາລບັອດັຕາຄຸມກາໍເນດີ ບນັລຸໄດ ້49% ປ ີ2014, (ຄາດໝາຍປ ີ2015: 55%) ແລະ ອດັຕາການກວດທອ້ງກ່ອນ

ເກດີ ຄບົ 4 ຄັງ້ ບນັລຸໄດ ້46% ປ ີ2014 (ຄາດໝາຍປີ 2015: 69%). 
ຂ. ການພັດທະນາວຽກງານໂພຊະນາການ: ໄດມ້ກີານສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາ

ການ ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍທຸກຂະແໜງການທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບລງົເລກິສະເພາະ ເພື່ ອແກໄ້ຂວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍ

ມກີານສມົທບົກບັທຸກພາກສ່ວນ. ໃນນັນ້, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດເ້ອາົ ໃຈໃສ່ການປຸກລະດມົສົ່ ງເສມີຂະບວນການອະ

ນາໄມ-ກນັພະບາດ ເພື່ ອປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃຫຖ້ກຶຕາມຫຼກັອະນາໄມ 3 ສະອາດ ເປນັຕົນ້

ແມ່ນດື່ ມນໍາ້ຕົມ້, ກນິອາຫານສຸກ, ນາໍໃຊວ້ດິຖ່າຍ ທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນພດຶຕກິາໍການກນິອາຫານຂອງເດກັນອ້ຍໃຫຄ້ບົໝວດ

ອາຫານໂດຍການສະໜອງນມົ ແລະ ອາຫານເສມີໃຫເ້ດກັໃນໂຮງຮຽນ, ແຈກຢາຍວຕິາມນີອາ, ຢາຂາ້ແມ່ທອ້ງ, ເກອືແຮ່, 
ທາດເຫຼກັ ແລະ ທາດສງັກະສໃີຫເ້ດກັນອ້ຍ ແລະ ກຸ່ມແມ່ຍງິໃນໄວຈະເລນີພນັ; ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ບນັດາຄາດໝາຍ

ທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນແຜນ 5 ປີ ແມ່ນມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະບນັລຸ ເຊັ່ ນ: ອດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປທີີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະ

ຖານເຫນັວ່າມຄີວາມຄບືໜາ້ຊາ້ຈາກການສໍາຫຼວດດດັສະນໝີາຍສງັຄມົລາວປ ີ 2011 ບນັລຸພຽງແຕ່ 27% (ຄາດໝາຍ     

ປ ີ2015: 22%); ອດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ມຄີວາມສູງຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານ (ຂາດອາຫານຊໍາເຮືອ້) ມຄີວາມຄບື

ໜາ້ຊາ້ ເຊິ່ ງບນັລຸ ໄດ ້38% (ຄາດໝາຍປີ 2015: 34%). ຈາກຕວົເລກດັ່ ງກ່າວເຫນັວ່າບ່ໍສາມາດບນັລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງ

ໄວ,້ ເຊິ່ ງຕອ້ງໄດສຸ້ມທຸກກາໍລງັເຂົາ້ໃນວຽກງານໂພສະນາການໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ແລະ ສບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຜນຄັງ້ຕໍ່ ໄປ.  
 

3. ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
1) ດ�ານນິຕິກ�າ: ໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນຕິກິາໍ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານແຮງງານ ແລະ 

ສະ ຫວດັດກີານສງັຄມົ ເຊັ່ ນ: ປບັປຸງກດົໝາຍແຮງງານ, ໄດສ້າ້ງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປະກນັສງັຄມົ, ປບັປຸງດໍາລດັວ່າ

ດວ້ຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ າສຸດສໍາລບັຜູອ້ອກແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກໃນຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ, ການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານຈາກ 
626.000 ກບີ ມາເປນັ 900.000 ກບີ; ສາ້ງດໍາລດັວ່າດວ້ຍສງັຄມົສງົເຄາະ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍຄນົພກິານ ແລະ ປບັປຸງດໍາລດັ 
343/ນຍ ມາເປນັດໍາລດັ 272/ລບ ວ່າດວ້ຍການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູມ້ຄຸີນງາມຄວາມດ ີ ແລະ ພາລະກດິຮບັໃຊກ້ານ

ປະຕວິດັຊາດ ປະຊາທປິະໄຕ.  
2) ດ�ານແຮງງານ: ໄດມ້ກີານປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃຫແ້ກ່ການຝກຶ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ

ຫຼາຍຂຶນ້ ເຊັ່ ນ: ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງສູນພດັທະນາສມີແືຮງງານຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ປບັປຸງສູນ

ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ຢູ່ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ບ່ໍແກວ້. ຍກົລະດບັສູນຝກຶວຊິາຊບີລາວ-ເກາົຫຼ ີ ເປນັສະຖາບນັການພດັທະນາ

ສມີແືຮງງານລາວ-ເກາົຫຼ.ີ ປະຈບຸນັມສູີນຝກຶວຊິາຊບີ ແລະ ສູນພດັທະນາສມີແືຮງງານໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 165 ແຫ່ງ; 
ໃນນີ,້ ຂຶນ້ກບັຂະແໜງແຮງງານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 10 ແຫ່ງ, ຂຶນ້ກບັຂະແໜງການອື່ ນ 52 ແຫ່ງ, ຂຶນ້ກບັອງົການຈດັຕັງ້

ມະຫາຊນົຄຸມ້ຄອງ 13 ແຫ່ງ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊນົ-ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິການຜະລດິຄຸມ້ຄອງ 90 ແຫ່ງ. ໄດພ້ດັທະນາ

ຫຼກັສູດການຮຽນການສອນວຊິາຊ່າງລດົຍນົ, ໄຟຟາ້ ແລະ ໄອທ ີຈາກລະດບັຊໍານານງານ ມາເປນັລະດບັນາຍຊ່າງ ແລະ ຜູຄຸ້ນ

ງານ; ສາ້ງປືມ້ຕໍາລາການຮຽນ-ການສອນ ໄດຕ້ື່ ມ 3 ສາຂາວຊິາຊ່າງ ຄ:ື ວຊິາກໍ່ ສາ້ງ, ເອເລກັໂຕຣນກິ ແລະ ຈອດທ່ໍນໍາ້ປະປາ. ໄດ ້

ສາ້ງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານຂະແໜງກໍ່ ສາ້ງເຄຫະສະຖານ ແລະ ຂະແໜງລດົຍນົໄດ ້27 ສາຂາອາ ຊບີ ລື່ ນຄາດໝາຍ 35% 
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ຂອງແຜນການ 5 ປີ. ຈດັຕັງ້ການແຂ່ງຂນັສມີແືຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັຊ່າງສມີແືຮງງານລະດບັອາຊຽນ

ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ. ໄດເ້ຝກິສມີແືຮງງານໃຫແ້ກ່ກາໍລງັແຮງງານ ໄດ ້ 248.765 ຄນົ ເປນັຍງິ 114.300 ຄນົ, ລື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້

12,26% (ຄາດໝາຍປີ 2015: 221.583 ຄນົ) ໃນນີ:້ ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້97.953 ຄນົ, ຍງິ 42.515 ຄນົ, ຂະແໜງອຸດ

ສາຫະກາໍ 61.405 ຄນົ, ຍງິ 29.113 ຄນົ ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານ 89.407 ຄນົ, ຍງິ 42.672 ຄນົ. 
ໄດຂ້ະຫຍາຍສູນບໍລກິານຈດັຫາງານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ໄຊຍະບູລ,ີ ອຸດມົໄຊ, 

ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ, ວຽງຈນັ ແລະ ຫຼວງພະບາງ, ພອ້ມທງັຈດັຕະຫຼາດນດັແຮງງານຂຶນ້ທີ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມ ີ 217 ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິເຂົາ້ຮ່ວມ, 13.208 ຄນົ ເຊິ່ ງໄດສ້າ້ງໂອກາດໃຫຜູ້ໃ້ຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜຸ ້

ອອກແຮງງານໄດພ້ບົປະແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ສາ 

ມາດສະໜອງກາໍລງັແຮງງານໄດທ້ງັໝດົ 277.439 ຄນົ, ຍງິ 136.773 ຄນົ; ໃນນີ,້ ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້67.677 ຄນົ 

ຍງິ 30.422 ຄນົ, ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ 123.051 ຄນົ, ຍງິ 59.437 ຄນົ ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານ 86.711 ຄນົ, ຍງິ 

47.004 ຄນົ ເຊິ່ ງສະໜອງໃຫໜ່້ວຍການຜະລດິພາຍໃນໄດ ້167.665 ຄນົ ຍງິ 81.581 ຄນົ ແລະ ຈດັຫາໄປຕ່າງປະເທດ 

109.774 ຄນົ ຍງິ 55.192 ຄນົ ແລະ ນາໍເຂົາ້ແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດໃຫຫ້ວົໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆຕາມລະບຽບກາໍນດົໄວ ້

ໄດຈ້າໍນວນ 173.093 ຄນົ; ພອ້ມກນັນັນ້, ການຈດັຫາວຽກເຮດັງານທໍາຂງົເຂດພາກລດັບໍລຫິານບນັລຸໄດ ້66.340 ຄນົ. ສງັ

ລວມແລວ້ໃນໄລຍະ 5 ປ ີສາມາດຈດັຫາວຽກເຮດັງານທໍາໄດ ້343.779 ຄນົ ລື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້24,18% (ຄາດໝາຍ

ປ ີ2015: 276.828 ຄນົ) ແລະ ອດັຕາຫວ່າງງານຢູ່ໃນລະດບັປະມານ 2%. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມດັ່ ງກ່າວໄດເ້ຮດັໃຫໂ້ຄງ

ປະກອບຂອງກາໍລງັແຮງງານໄດຫ້ນັໄປຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝເທື່ ອລະກາ້ວ ເຊິ່ ງອດັຕາສ່ວນການມີ

ວຽກເຮດັງານທໍາຂງົເຂດກະສກິາໍ ໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 71,3% ໃນປ ີ2010 ມາເປນັ 65,3% ໃນປ ີ2015, ຂງົເຂດອຸດສາຫະກາໍ

ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 8,3% ໃນປ ີ2010 ມາ ເປນັ 11,4% ໃນປ ີ2015 ແລະ ຂງົເຂດການບໍລກິານ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 20,4% ໃນປ ີ
2010 ມາເປນັ 23,3% ໃນປີ 201512. ຜູອ້ອກແຮງງານທີ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາ ໃນປ ີ 2010 ມ ີ 3,02 ລາ້ນຄນົ, ກວມເອາົ 
51,92% ຂອງພນົລະເມອືງທງັໝດົ (5,81 ລາ້ນຄນົ) ແລະ ໃນປ ີ2015 ມປີະມານ  3,75 ລາ້ນຄນົ, ກວມເອາົ 55,67% 
ຂອງພນົລະເມອືງ (6,49 ລາ້ນຄນົ) ສມົທຽບຜູອ້ອກແຮງງານທີ່ ມວີຽກເຮດັງານທໍາ ເພີ່ ມ 24,26% . 

 ວຽກຄຸມ້ຄອງແຮງງານ: ໄດລ້ງົຕດິຕາມ ຊຸກຍູກ້ານປະຕບິດັລະບຽບການຄຸມ້ຄອງແຮງງານຢູ່ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ, 
ການຜະລດິ, ການບໍລກິານ ແລະ ໂຄງການລງົທນຶຕ່າງໆ ໄດ ້ 6.582 ແຫ່ງ, ລື່ ນຄາດໝາຍ 88,05% ຂອງແຜນການ 5 ປ ີ
(3.500 ແຫ່ງ); ລງົເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍດາ້ນແຮງງານຕາມຫວົໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ໄດ ້ 998 ແຫ່ງ, ລື່ ນຄາດ   

ໝາຍ 66,33% ຂອງແຜນການ 5 ປ ີ (600 ແຫ່ງ),  ສໍາເລດັການສໍາຫຼວດສະພາບກາໍລງັແຮງງານ ແລະ ແຮງງານເດກັ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ ຄັງ້ທໍາອດິ ເຊິ່ ງເປນັບ່ອນອງີທາງດາ້ນຂໍມູ້ນໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນພດັທະນາວຽກງານແຮງງານ, ສາ້ງ ແລະ ປະ 

ກາດໃຊແ້ຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ລບຶລາ້ງການນາໍໃຊແ້ຮງງານເດກັ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປ ີ2014-2020. ເອາົໃຈໃສ່

ປກົປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູອ້ອກແຮງງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕບິດັຕາມແຜນການທີ່ ລດັ 

ຖະບານອະນຸມດັປບັປ່ຽນສະຖານະພາບໃຫແ້ຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກແບບບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຢູ່ປະເທດໃກຄ້ຽງໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ລະບບົການ

ຄຸມ້ຄອງຕາມກດົໝາຍ ໄດ ້3 ຄັງ້, ມຈີາໍນວນແຮງງານ  90.601 ຄນົ, ຍງິ 48.683 ຄນົ; ພອ້ມກນັນັນ້, ຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັມະຕຕິກົລງົ ສະບບັເລກທ ີ 03/ລບ ກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ ທໍາມາຫາກນິດວ້ຍການຄາ້ຂາຍ 
ແລະ ອອກແຮງງານຮບັຈາ້ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດປ້ະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຂອງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຂຶນ້

ບນັຊ ີໄດທ້ງັໝດົຈາໍນວນ 61.093 ຄນົ. 
3) ດ�ານສະຫວັດດກີານສັງຄົມ ແລະ ວຽກງານສັງຄົມສງົເຄາະ : ວຽກງານປະກນັສງັຄມົໄດຮ້ບັການປບັປຸງ

ນບັມືດ້ຂີ ຶນ້ ສາມາດໃຫກ້ານບໍລກິານ ໃນການອຸດໜນູປະກນັສງັຄມົປະເພດຕ່າງໆ ໃຫຜູ້ປ້ະກນັຕນົ ແລະ ສະມາຊກິຄອບ 

                                           
12 ກະຊວງແຮງງານແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ (ປ ີ2014:3): ບດົສະຫລຸບ ການຈດັຕັັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດີ

ການສງັຄມົ ສກົປ ີ2013 - 2014 ແລະ ທດິທາງແຜນການ ສກົປ ີ2014-2015 
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ຄວົເພີ່ ມຂຶນ້, ມາຮອດປະຈໄຸດຂ້ະຫຍາຍຂອບເຂດປກົຄຸມປະກນັສງັຄມົ ແລະ ປະກນັສຸຂະພາບ ຈາໍນວນ 2.067.766 ຄນົ 

ເທົ່ າກບັ 30,36% ຂອງພນົລະເມອືງທງັໝດົ ໃນປີ 2014. ວຽກງານສງັຄມົສງົເຄາະ, ວຽກງານບໍານານ, ເສຍອງົຄະ ແລະ ພ ິ

ການ: ເອາົໃຈໃສ່ປຸກລະດມົການບໍລຈິາກຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທົ່ າທຸກ

ແກ່ຜູປ້ະສບົໄພພບິດັຕ່າງໆເປນັເງນິ 2,39 ຕືກ້ບີ, ເປນັເງນິໂດລາ 641.999 ໂດລາສະຫະລດັ, ເປນັເງນິບາດ 5,77 ລາ້ນບາດ 
ແລະ ວດັຖຸຕ່າງໆມູນຄ່າ 2,91 ຕືກ້ບີ. ໄດໃ້ຫກ້ານຊ່ວຍເຫລອືສງົເຄາະປະຊາຊນົຜູປ້ະສບົໄພທໍາມະຊາດ, ຜູຍ້ກົຍາ້ຍຖິ່ ນ

ຖານ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດເປນັເຄື່ ອງອຸປະໂພກ-ບໍລໂິພກຈາໍນວນ 205.054 ຄອບຄວົ, ມູນຄ່າ 
49,84 ຕືກ້ບີ. ໄດປ້ະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຜີນົງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດ ີໃນພາລະກດິຮບັໃຊກ້ານປະຕວິດັຊາດ ຕາມດໍາ

ລດັ 343/ນຍ ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍບູລມິະສດິໄດ ້ 11.279 ທ່ານ ເທົ່ າກບັ 26,04% ຂອງແຜນ 5 ປ ີ (43.314 ທ່ານ) ເປນັເງນິ 
269,95 ຕືກ້ບີ ແລະ ເປົາ້ໝາຍທົ່ ວໄປ 3.888 ທ່ານ ເປນັເງນິ 32,04 ຕືກ້ບີ; ໄດລ້ະດມົສງັຄມົປະກອບສ່ວນປຸກສາ້ງເຮອືນ

ໃຫພ້ະນກັງານປະຕບິດັອາວຸໂສ ຈາໍນວນ 29 ຫຼງັ ມູນຄ່າ 1.846 ລາ້ນກບີ, ປຸກເຮອືນໃຫພ້ະນກັງານເສຍອງົຄະໄດ ້ 5 ຫຼງັ 
ມູນຄ່າ 195 ລາ້ນກບີ ແລະ ແກໄ້ຂບໍານານຄນືຕາມດໍາລດັ 241/ນຍ ໄດຈ້າໍນວນ 846 ທ່ານ. 

ວຽກງານຜູສູ້ງອາຍຸ ກໄໍດສ້ບືຕ່ໍປບັປຸງບູລະນະການຈດັຕັງ້ຂອງຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຜູອ້າຍຸສູງ ແລະ ພ ິ

ການ ນບັແຕ່ຂັນ້ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ ນເປນັລະບບົດກີວ່າເກົ່ າ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫອ້ງົການພາກລດັ, ເອກະຊນົ, ຄອບຄວົ 
ແລະ ສງັຄມົ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການເບິ່ ງແຍງດູແລຊ່ວຍເຫລອື ຜູສູ້ງອາຍຸທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ ນບັມືຫຼ້າຍຂຶນ້ດວ້ຍການ

ຈດັງານສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັສາກນົຜູສູ້ງອາຍຸ ຍ່າງເພື່ ອສຸຂະພາບ, ຈດັການພບົປະແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 
ລວມທງັການກວດສຸຂະພາບ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າໃນແຕ່ລະປ.ີ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫບ້ນັດາສະມາຄມົຄນົພກິານ

ໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວວຽກງານປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຄນົພກິານນບັມືກ້ວາ້ງອອກ, ເຊິ່ ງປດັຈບຸນັມ ີ 7 ສະມາຄມົຄນົ

ພກິານ, ມສີະມາຊກິທງັໝດົ 69.161 ຄນົ, ຍງິ 22.051 ຄນົ ເທົ່ າກບັ 8 % ຂອງຄນົພກິານທງັໝດົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
 

4. ດ�ານຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ 
1) ດ�ານຖະແຫຼງຂ�າວ: ໄດປ້ບັປຸງລະບບົສື່ ສານມວນຊນົໃຫທ້ນັສະໄໝ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນປະລມິານ 

ແລະ ຄຸນນະພາບ ຕອບສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫແ້ກ່ສງັຄມົໄດເ້ລກິເຊິ່ ງ ແລະ ກວາ້ງຂວາງຂຶນ້, ໄດຫ້ນັປ່ຽນລະບບົ 
Analog ໄປສູ່ລະບບົ Digital  ທີ່ ທນັສະໄໝເທື່ ອລະກາ້ວ, ໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງທງັຢູ່ສຸນ

ກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໃຫດ້ຂີຶນ້, ໄດໂ້ຄສະນາເຜຍີແຜ່ມະຕຕ່ິາງໆຂອງພກັ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລດັໄດປ້ະມານ 700 ຊົ່ ວ 

ໂມງຕໍ່ ວນັ ຂອງບນັດາສະຖານໃີນທົ່ ວປະເທດ, ອອກອາກາດເປນັພາສາລາວ, ມົງ້, ກມຶມຸ, ຝຣັ່ ງ, ອງັກດິ, ຂະແມ, ໄທ, ຫວຽດ 

ນາມ ແລະ ຈນີ. ປະຈບຸນັມສີະຖານວີທິະຍຸທງັໝດົ 63 ສະຖານ,ີ ໃນນັນ້ ຢູ່ສູນກາງ 11 ສະຖານ,ີ ແຂວງ ມ ີ 19 ສະຖານ ີ
ແລະ ເມອືງ 33 ສະຖານ.ີ ສະຖານກີະຈາຍສຽງພາກພືນ້ດນິກວມໄດ ້95% ຂອງພືນ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ (ແຜນການ: 95%), ສື່

ໂທລະພາບກໍໄດຮ້ບັການພດັທະນາດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ເນືອ້ໃນລາຍການ. ປະຈບຸນັທົ່ ວປະເທດມສີະຖານໂີທລະພາບທງັ

ໝດົ 37 ສະຖານ ີ (ເອກະຊນົ 3 ສະຖານ ີແລະຖ່າຍທອດຕໍ່ ຕ່າງປະເທດ 5 ສະຖານ)ີ ໃນນັນ້ ຢູ່ສູນກາງ 9 ສະຖານ,ີ ແຂວງ 
17 ສະຖານ ີແລະ ເມອືງ 11 ສະຖານ,ີ ໄດອ້ອກອາກາດພາບ ແລະ ສຽງທາງພາກພືນ້ດນິ ກວມ 80% ແລະ ຜ່ານດາວທຽມ

ກວມເອາົ 100% ຂອງພືນ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ແລະ ຫຼາຍປະເທດໃນພາກພືນ້ ແລະໃນໂລກທາງອນິເຕເີນດັ. ສະຖານທີອ້ງຖິ່ ນ ຍງັ

ສາມາດອອກອາກາດເພີມ້ຢ່າງໜອ້ຍ 2-3 ຊົ່ ວໂມງຕໍ່ ວນັ (ສໍາລບັລາຍການທີ່ ຜະລດິເອງ). ສື່ ສິ່ ງພມິກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ທງັທາງດາ້ນປະ 

ລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ປະຈບຸນັ ມຈີາໍນວນ 127 ສະບບັ, ມໜີງັສພືມິ 27 ສະບບັ, ໃນນັນ້ ເປນັໜງັສພືມິລາຍວນັ 11 ສະ 

ບບັ, ໄດຂ້ະຫຍາຍເຄື່ ອຂ່າຍໂຮງພມິໜງັສພືມິປະຊາຊນົຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ 1 ແຫ່ງ, ໄດສໍ້າເລດັການຕດິຕັງ້ໂທລະໂຄ່ງໃຫແ້ກ່

ບາ້ນຕ່າງໆໃນທົ່ ວປະເທດ ຈາໍນວນ 4.635 ບາ້ນ (ໃນຈາໍນວນ 8.662 ບາ້ນ), ໃນນັນ້ ບາ້ນ 3 ສາ້ງ ຈາໍນວນ 148 ບາ້ນ, ເມອືງ

ສາມສາ້ງທີ່ ໄດຕ້ດິຕັງ້ໂທລະໂຄ່ງ ຈາໍນວນ 63 ເມອືງ.  
2) ດ�ານວັດທະນາທ�າ: ໄດຮ້ບັການສບືທອດປກົປກັຮກັສາພດັທະນາມລໍະດກົວດັທະນະທໍາອນັດງີາມທີ່ ເປນັເອ 

ກະລກັຂອງປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າ, ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການປະດດິຄດິແຕ່ງສລິະປະ-ວນັນະຄະດ,ີ ລາຍການສະແດງຕ່າງ ໃໆຫ ້
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ອຸດມົຮັ່ ງມ ີ ແລະ ມຫຼີາຍສສີນັ. ວຽກງານພມິໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງທງັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະ 

ພາບ, ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ກວດກາຄຸມ້ຄອງການພມິ, ສິ່ ງພມິພາຍໃນ ແລະນາໍເຂົາ້ຈາກຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍູບ້ນັດາການຈດັຕັງ້, ບຸກ 

ຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົຂຽນ, ແປ ແລະ ພມິປຶມ້ປະເພດຕ່າງໆ, ຈດັຕັງ້ບັນ້ແຂ່ງຂນັກວດບດົປະພນັວນັນະຄະດ ີເນື່ ອງໃນບັນ້

ປຸກລະດມົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ 3 ສາ້ງ ແລະ ໃນໂອກາດວນັສໍາຄນັຂອງພກັ ແລະ ຂອງຊາດ, ຄດັເລອືກບດົປະພນັ

ສົ່ ງໄປແຂ່ງຂນັຊງິລາງວນັລະດບັອາຊຽນ ແລະ ອະນຸພາກພືນ້ຈາໍນວນຫຼາຍເລື່ ອງ. ໃນທົ່ ວປະເທດຫໍສະໝຸດທງັໝດົທີ່ ເປນັ

ຂອງລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ຈາໍນວນ 1.134 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງໄດໃ້ຫບໍ້ລກິານຄວາມຮູຂໍ້ມູ້ນຂ່າວສານ; ໄດນ້າໍປືມ້ ແລະ 

ສິ່ ງພມິ ໄປບໍລກິານຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຕ່າງໆ. ຊຸກຍູຂ້ະບວນການສາ້ງຄອບຄວົ, ບາ້ນ 
ແລະ ກຸ່ມບາ້ນວດັທະນະທໍາໄດຢ່້າງກວາ້ງຂວາງ. ນບັແຕ່ປ ີ 1997 ເຖງິ ປ ີ 2015 ທົ່ ວປະເທດມຄີອບຄວົວດັທະນະທໍາທງັ

ໝດົ 784.411 ຄອບຄວົ ເທົ່ າກບັ 66,14% ຂອງຄອບຄວົໃນທົ່ ວປະເທດ, ສາ້ງບາ້ນວດັທະນະທໍາໄດ ້4.821 ບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 
57,03% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນວດັທະນະທໍາ ມ ີ105 ກຸ່ມບາ້ນ ເທົ່ າກບັ 9,95%. 

ໄດສ້ມົທບົກບັທອ້ງຖິ່ ນໃນການຄຸມ້ຄອງສະຖານບູຮານທີ່ ພບົໃໝ່ ແລະ ປບັປຸງສະຖານທີ່ ເກ ົ່ າແກ່ຊຸດໂຊມຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງ ເຊັ່ ນ: ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງຫໍຫຼກັເມອືງວຽງຈນັ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ການກໍ່ ສາ້ງຫໍພະບາງ. ສໍາຫຼວດຄົນ້ຄວ້າ ແລະ 

ກອບກູເ້ອາົວດັຖຸບູຮານທີ່ ຢູ່ພືນ້ດນິມາປກົປກັຮກັສາໄວ ້ ແລະ ສໍາຫຼວດແຫ່ຼງວດັທະນາທໍາຮ່ອງຮ່ອຍປະຫວດັສາດ, ບູຮານ

ສະຖານ ແລະ ສະຖານທີ່ ທາງປະຫວດັສາດ ເພື່ ອສະເໜຂໍີຮບັຮອງເຂົາ້ເປນັມລໍະດກົແຫ່ງຊາດໄດ ້ 1 ແຫ່ງ ຄ:ື ເມອືງເກົ່ າ

ສຸວນັນະໂຄມຄໍາ ແຂວງບ່ໍແກວ້. ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການໃນການພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີວຽກງານສະຖາປດັຕະຍະກາໍ ແລະ ປະຕິ

ມະກາໍທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ເຊັ່ ນ: ການປັນ້ຫ່ໍຼຕ່າງໆ, ໄດສໍ້າເລດັການປັນ້ຫ່ໍຼຮູບຜູນ້າໍລຸນ້ທໍາອດິຂອງການປະຕວິດັລາວ ເຊິ່ ງໄລຍະທ ີ 1 
ສໍາເລດັການປັນ້ຮູບຫ່ໍຼປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ ແລະ ຕດິຕັງ້ຢູ່ເມອືງວຽງໄຊ ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະ

ເຂດ, ໄລຍະທ ີ2 ສໍາເລດັການປັນ້ຮູບຫ່ໍຼທ່ານຜູນ້າໍລຸນ້ທໍາອດິ ຄ:ື ທ່ານ ພູມ ີວງົວຈິດິ, ທ່ານ ສສີມົພອນ ລໍວນັໄຊ, ທ່ານ ພູນ 
ສປີະເສດີ, ທ່ານ ສທີນົ ກມົມະດໍາ, ທ່ານ ໄຟດ່າງ ລໍເບຼຍຢາວ ແລະ ທ່ານ ຕູຢາ ໄຊຈ ູພອ້ມທງັນາໍໄປຕດິຕັງ້ຢູ່ບາ້ນເກດີເມອືງ

ນອນຂອງເພິ່ ນ ຕາມການຕກົລງົຂອງຂັນ້ເທງິ. 
3) ວຽກງານທ�ອງທ�ຽວ: ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕັງ້ຫນາ້ ໃນໄລຍະປ ີ 2011-2014 ມນີກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ມາ 

ສປປ ລາວ ແລະ ລາຍໄດຈ້າກການທ່ອງທ່ຽວໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ໃນແຕ່ລະປ ີດັ່ ງຕວົເລກສະຖຕິທິີ່ ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 
 

ຕາຕະລາງ 10: ຕາຕະລາງຈ�ານວນນັກທ�ອງທ�ຽວ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການທ�ອງທ�ຽວ 
 

ລາຍການ 
ຫົວ

ໜ�ວຍ ປີ 2011 ປີ 2012 ປີ 2013 ປີ 2014 
ຄາດຄະເນ 

ປີ 2015 

ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ 
ເທື່ ອ

ຄນົ 2.723.564 3.330.072 3.779.490 4.158.719 4.684.429 

ອດັຕາເພີມ້ໃນແຕ່ລະປ ີ % 7 7,2 8,4 7,9 13 
ລາຍຮບັ ໂດລາ 406.184.338 506.022.586 595.909.127 641.636.543 725.365.681 

 

ໃນປ ີ 2014 ທົ່ ວປະເທດມແີຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ 1.916 ແຫ່ງ; ໃນນັນ້,ເປນັແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 1.093 ແຫ່ງ, 
ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວວດັທະນະທໍາ 541 ແຫ່ງ ແລະ ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວປະຫວດັສາດ 282 ແຫ່ງ; ໃນນັນ້, ໄດສໍ້າຫຼວດແລວ້       
145 ແຫ່ງ; ໄດສໍ້າຫຼວດ, ຈດັສນັພອ້ມທງັກາໍນດົແນວຄວາມຄດິໃນການພດັທະນາ ຈາໍນວນ 24 ແຫ່ງ, ມແີຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວມ ໍ

ລະດກົໂລກ 2 ແຫ່ງ, ມແີຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວມລໍະດກົແຫ່ງຊາດ 20 ແຫ່ງ. ໃນປີ 2015 ທົ່ ວປະເທດມບໍີລສິດັທ່ອງທ່ຽວ      
368 ບໍລສິດັ ແລະ 54 ສາຂາ, ມໂີຮງແຮມ ທງັໝດົ 542 ແຫ່ງ ມຫີອ້ງ 21.597 ຫອ້ງ, ເຮອືນພກັ 1.907 ແຫ່ງ ມ ີ    
26.791 ຫອ້ງ, ຮາ້ນອາຫານ, ພດັຕະຄານ ທງັໝດົ 1.744 ແຫ່ງ, ຈາໍນວນສະຖານບນັເທງີ 168 ແຫ່ງ.  
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5. ດ�ານຍຸຕທິ�າ: 
ໄດປ້ະຕບິດັຍຸດທະສາດລດັແຫ່ງກດົໝາຍຕາມທດິສາ້ງລດັທີ່ ມາຈາກປະຊາຊນົ, ໂດຍປະຊາຊນົ ແລະ ເພື່ ອປະຊາ 

ຊນົຢ່າງແທຈ້ງິ. ໄດເ້ປນັໃຈກາງໃນການປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນຕ່າງ ໃໆນການຄົນ້ຄວາ້ປະກອບຄໍາເຫນັຕໍ່ ການສາ້ງຮ່າງ

ກດົໝາຍໃໝ່ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍເກົ່ າໄດ ້ 73 ເທື່ ອສະບບັ, ລດັຖະບນັຍດັ 43 ເທື່ ອສະບບັ ແລະ ດໍາລດັ 134 ເທື່ ອ

ສະບບັ; ໃຫຄໍ້າເຫນັທາງດາ້ນກດົໝາຍ 75 ແລະ ເຊນັສນັຍາຕ່າງໆ 66 ເທື່ ອສະບບັ. ໂຄສະນາກດົໝາຍໃຫປ້ະຊາຊນົ

ບນັດາເຜົ່ າຢູ່ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນໄດ ້14.708 ເທື່ ອ, ມຜູີຟ້ງັຫຼາຍກວ່າ 2 ລາ້ນຄນົ ເປນັຍງິຫຼາຍກວ່າ 6 ແສນຄນົ; ນອກຈາກ

ນີ,້ ຍງັໄດໂ້ຄສະນາເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດກັອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 18 ປ ີ ໄດ ້ 990 ບາ້ນ ແລະ 

105 ໂຮງຮຽນ ມຜູີເ້ຂົາ້ຟງັທງັໝດົ 201.464 ຄນົ. ພມີປືມ້ ລວມກດົໝາຍ (90 ກວ່າກດົໝາຍ) ໄດ ້122.412 ຫວົ, ແຈກ

ຢາຍປືມ້ລວມກດົໝາຍໃຫທຸ້ກໆບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ບ່ອນລະ 1 ຊຸດ; ສາ້ງຄອບຄວົປອດຄະດໄີດ ້ 697.176 ຄອບຄວົ 
ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕບິດັໄດລ້ຶ່ ນຄາດໝາຍ 74,29%, ສາ້ງບາ້ນປອດຄະດໄີດ ້ 6.160 ບາ້ນ; ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່

ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂໍຂ້ດັແຍ່ງຂັນ້ບາ້ນໄດ ້ 5.534 ໜ່ວຍ, ສາມາດແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງຂັນ້ບາ້ນໄດ ້ 16.160 ຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ໃນຈາໍນວນ 
17.000 ກວ່າຂໍຂ້ດັແຍ່ງ; ສາ້ງບຸກຄະລາກອນກດົໝາຍຊັນ້ຕົນ້ເລັ່ ງລດັໃຫບ້າ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນໄດ ້ 28.057 ຄນົ ເປນັຍງິ 
5.813 ຄນົ; ໃນນີ,້ ພະນກັງານຫຼກັແຫ່ຼງຂອງບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນມ ີ22.266 ຄນົ. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນິຂອງສານທີ່ ໃຊ ້

ໄດຢ່້າງເດດັຂາດ 5.953 ເລື່ ອງ ເທົ່ າກບັ 53,1% ຂອງຈາໍນວນຄໍາຕດັສນິຂອງສານທີ່ ມຢູ່ີ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວແ້ມ່ນ

ຕໍ່ າຫຼາຍ (70%), ເກບັກູໜ້ີສ້ນິ ແລະ ຄ່າປບັໄໝໃຫລ້ດັ ແລະ ຜູຖ້ກຶເສຍຫາຍໄດ ້63,28 ລາ້ນກວ່າກບີ, 43 ລາ້ນກວ່າບາດ 
ແລະ 8,1 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິໄດ ້ 85 ເລື່ ອງ. ໃຫກ້ານຢັງ້ຢນືຄວາມຖກຶຕອ້ງຂອງ

ເອກະສານໄດ ້73.898 ສະບບັ, ເກບັຄ່າບໍລກິານ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໄດ ້9.350 ລາ້ນກບີ. 
ສໍາລບັວຽກງານຍຸຕທໍິາຮາກຖານ ແລະ ວຽກງານ 3 ສາ້ງ ຢູ່ໃນ 52 ເມອືງເປົາ້ໝາຍ ແມ່ນສຸມໃສ່ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງ

ກດົໝາຍ ເປນັຕົນ້ ສາ້ງ ແລະ ປະມວນກດົໝາຍແພ່ງ ແລະ ກດົໝາຍອາຍາ; ວຽກງານທະບຽນສານ, ວຽກງານທະບຽນ

ຄອບຄວົ, ສນັຊາດ, ການເອາົເດກັໄປລຽ້ງເປນັລູກ ແລະ ວຽກງານແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 
 

6. ການພັດທະນາປະຊາກອນ, ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມ
ກ�າວໜ�າຂອງ ແມ�ຍິງ ແລະ ວຽກງານແມ� ແລະ ເດກັ 
1) ການພັດທະນາປະຊາກອນ: ປະຈບຸນັ, ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ມຈີາໍນວນທງັໝດົ 6,49 ລາ້ນຄນົ  

(ປ ີ 2015) ເຫນັວ່າມໜີອ້ຍຖາ້ທຽບໃສ່ບນັດາປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ ແລະ ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ເປນັຄນົໜຸ່ມ (ອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ  
25 ປີ) ກວມເຖງິ 60% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ ຊຶ່ ງເປນັກາໍລງັແຮງຫຼກັຂອງປະເທດ ແຕ່ການປະກອບສ່ວນຂອງແຮງງານເຫຼົ່ າ

ນີຍ້ງັຕໍ່ າ ເນື່ ອງຈາກປະຊາກອນໜຸ່ມເຫຼົ່ ານັນ້ມລີະດບັສມີຕືໍ່ າ ບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການ

ພດັທະນາໃນໄລຍະປະຈບຸນັ, ເຮດັໃຫເ້ສຍໂອກາດທີ່ ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກການປນັຜນົຂອງປະຊາກອນ (demographic 
dividen). ສະນັນ້, ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການມປີະຊາກອນໜຸ່ມ ພກັ ແລະ ລດັຖະບານໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງ 

ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ເພີ່ ມທນຶຮອນໃສ່ຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກເພື່ ອໃຫຄ້ນົໄດ ້

ຮບັການສກຶສາ, ມຄີວາມຮູເ້ພີ່ ມຂຶນ້, ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ; ພອ້ມກນັນັນ້, ກໄໍດເ້ອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາສມີໃືຫກ້າໍລງັແຮງງານ

ໃຫມ້ສີມີສູືງຂຶນ້.  
2) ການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ: ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດ ້

ເອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພກັ, ລດັຖະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ, ມູນເຊືອ້ປະຫວດັສາດຂອງຊາດ, ຂອງພກັ ແລະ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ສນົທສິນັຍາຊດໍີ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, 
ການສົ່ ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ່ຍງິ, ການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ດວ້ຍຫຼາຍຮູບການ ເຊິ່ ງ

ໃນ 5 ປຜ່ີານມາ ສາມາດຈດັຕັງ້ການເຊື່ ອມຊມຶໄດ ້ 39.691 ຄັງ້, ມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 3,61 ລາ້ນຄນົ. ຈດັພມິຫນງັສພືມີແມ່ຍງິ

ລາວ, ວາລະສານສາວລາວ 469.200 ຫວົ, ຈດັລາຍການຮອບຮູຄູ່້ແມ່ຍງິລາວ ໄດ ້ 560 ລາຍການ ແລະ ໂທລະພາບໄດ ້
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280 ລາຍການ. ສື່ ຂອງ ສສຍລ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ມ່ຍງິໄດເ້ຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງຂໍມູ້ນ ຂ່າວສານທີ່ ເປນັປະໂຫຍດ

ຕໍ່ ການພດັທະນາຕນົເອງ, ພດັທະນາການຈດັຕັງ້; ໄດປ້ບັປຸງຫອ້ງມູນເຊືອ້ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວທງັດາ້ນເນືອ້ໃນ ແລະ 
ສະຖານທີ່ , ໄດນ້າໍພາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍແ້ຂ່ງຂນັ 3 ດ:ີ ພນົລະເມອືງດ,ີ ພດັທະນາດ,ີ ສາ້ງຄອບຄວົດມີຄີວາມຜາສຸກ ຕດິພນັ

ກບັການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຊິາສະເພາະ, ວຽກງານສາມສາ້ງ ແລະ ຂະບວນການແຂ່ງຂນັຮກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາ; ແມ່ຍງິ

ລາວສ່ວນຫຼາຍ ມຄີວາມຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈຕໍ່ ການຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ. ແມ່ຍງິ 
ແລະ ເດກັຍງິ ໄດຍ້ກົລະດບັການສກຶສາ ມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້ ເຊິ່ ງເປນັການປະກອບສ່ວນສາ້ງຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະ

ທໍາ, ຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນພດັທະນາ ເຮດັໃຫປ້ະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນຖນັແຖວແມ່ຍງິ, ໃນຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົ ໄດຮ້ບັການ

ແກໄ້ຂດຂີຶນ້. 
ສະຫະພນັແມ່ຍງິແຕ່ລະຂັນ້ໄດຮ້ບັການປບັປຸງໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງໃນດາ້ນການເມອືງ-ແນວຄດິ, ການຈດັ 

ຕັງ້ ແລະ ແບບແຜນວທິກີານນາໍພາ-ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ. ປະຈບຸນັມສີະມາຊກິສະຫະພນັແມ່ຍງິ ຈາໍນວນ 930.963 ຄນົ, 
ໜ່ວຍສະຫະພນັແມ່ຍງິ 10.636 ໜ່ວຍ, ຮາກຖານສະຫະພນັແມ່ຍງິ 1.550 ຮາກຖານ, ສະມາຊກິສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ພະນກັງານ

ເພດຍງິ ໄດຮ້ບັການບໍາລຸງສາ້ງດາ້ນທດິສະດກີານເມອືງ ແລະ ວຊິາສະເພາະມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້; ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງ-ນາໍພາເພດຍງິ

ແຕ່ຂັນ້ຮາກຖານບາ້ນຈນົຮອດຂັນ້ສູນກາງ ມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້ເປນັຕົນ້: ສະມາຊກິສະພາເພດຍງິ ກວມ 25%, ສະມາຊກິສະຫະ 

ພນັແມ່ຍງິປະກອບໃນຄະນະບໍລຫິານງານພກັເມອືງ 404 ສະຫາຍ, ກວມ 12,34%, ຄະນະບໍລ ິຫານງານພກັແຂວງ 56 ສະຫາຍ 
ກວມ 10%, ຄະນະປະຈາໍພກັແຂວງ 8 ສະຫາຍ ກວມ 4,62%, ຄະນະພກັກະຊວງ-ອງົການ 54 ສະຫາຍ ກວມ 15%, ຄະນະ

ປະຈາໍພກັກະຊວງອງົການ 13 ສະຫາຍ ກວມ 16,84%. ສະຫະພນັແມ່ຍງິແຕ່ລະຂັນ້ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຄົນ້ຄວາ້, ປກຶສາຫາລແືກໄ້ຂ

ບນັຫາທີ່ ພວົພນັເຖງິສດິຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ; ເປນັເຈົາ້ການປະກອບຄໍາເຫນັຕໍ່ ການສາ້ງ ແລະ 
ປບັປຸງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍຕ່າງໆ, ໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ

ການຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ, ໄດຂ້ະຫຍາຍຕາໜ່າງໃຫຄໍ້າປກຶສາ ແລະ ປກົປອ້ງແມ່ຍງິ-
ເດກັນອ້ຍ ໄດ ້ 11 ແຂວງ ເພື່ ອເຮດັໜາ້ທີ່ ໃຫຄໍ້າປກຶສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ມບີນັຫາໃນຄອບຄວົ ແລະ 
ສງັຄມົ ລວມທງັຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ  ແລະ ການຂູດຮດີທາງເພດ ຊຶ່ ງໃນ 5 ປ ີຜ່ານມາ

ສາມາດໃຫຄໍ້າປກຶສາແກ່ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ມບີນັຫາໄດ ້ຈາໍນວນ 100.579 ຄັງ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍໄດຈ້າໍນວນ 
366 ຄນົ.  

ພອ້ມກນັນັນ້, ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ໄດຈ້ດັຕັງ້ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫແ້ມ່ຍງິຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ, ຜູທຸ້ກຍາກໄດ ້

ຈາໍນວນ 8.791 ຄນົ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໄດ ້ 1.009 ຄນົ, ເປນັຍງິ 1.003 ຄນົ ເຊິ່ ງເປນັການປະກອບສ່ວນສາ້ງວຽກເຮດັງານ 

ທໍາ, ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ; ໄດນ້າໍພາຈດັຕັງ້ວຽກງານກອງທນຶຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ຮາກຖານຂອງສະ 

ຫະພນັແມ່ຍງິລາວ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ມ່ຍງິໄດເ້ຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶ ເພື່ ອສາ້ງເສດຖະກດິຄອບຄວົ, ສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັ

ສນິຄາ້, ການບໍລກິານ ແລະ ອື່ ນໆ ເຮດັໃຫຊ້ວີດິການເປນັຢູ່ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົດຂີຶນ້.  
ໄດສ້ບືຕໍ່ ພວົພນັຮ່ວມມກືບັອງົການຈດັຕັງ້ແມ່ຍງິປະເທດເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ, ບນັດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະ 

ເທດອື່ ນໆ, ສໍາເລດັການເປນັເຈົາ້ພາບກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕອີາຊຽນທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານແມ່ຍງິຄັງ້ທ ີI ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັຮອງ

ເອາົຖະແຫຼງການວຽງຈນັວ່າດວ້ຍ “ການສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການເປນັຄູ່ຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິອາຊຽນ ເພື່ ອສິ່ ງແວດ

ລອ້ມແບບຍນືຍງົ” ເຮດັໃຫບ້ດົບາດຂອງແມ່ຍງິລາວນບັມືນ້ບັສູງຂຶນ້ໃນເວທສີາກນົ. 
3) ການສົ່ງເສມີຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ : ໄດມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍດາ້ນເປນັຕົນ້: ສໍາເລດັການສາ້ງ

ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ່ຍງິ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII (2011-2015) ແລະ ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍ

ເຂົາ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, ໄດໂ້ຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ປູກຈດິສໍານກຶໃຫພ້ະນກັງານ-
ລດັຖະກອນ ແລະ ປວງຊນົເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ການສົ່ ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ່ຍງິ, 
ສນົທສິນັຍາຊດໍີ, ການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິ. ໄດສ້າ້ງເວບໄຊຂອງ ຄກມຊ (www.laoncaw.gov.la), ສາ້ງ 
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ແລະ ຈດັພມິເຄື່ ອງມໂືຄສະນາເປນັຕົນ້: ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈາໍໄລຍະທ ີ 6 ແລະ 7 ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົ 

ທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການລບົລາ້ງທຸກຮູບການຈາໍແນກຕໍ່ ແມ່ຍງິ (ຊດໍີ) ໃນ ສປປ ລາວ, ສນົທສິນັຍາຊດໍີ, ຖະແຫຼງການໂດຮາ, 
ຈດົໝາຍຂ່າວ, ເຂມັຂດັເສືອ້ກາໝາຍຄກມຊ ແລະ ອື່ ນໆ. ໄດປ້ບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງຄະນະກາໍມາທກິານເພື່ ອຄວາມ

ກາ້ວໜາ້ຂອງແມ່ຍງິແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ), ຄະນະກາໍມາທກິານເພື່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ່ຍງິ (ຄກມ) ຂັນ້ກະຊວງ, ອງົ 

ການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນຄຽງຄູ່ໄປກບັການສາ້ງຕັງ້ກງົຈກັຊ່ວຍວຽກຂອງຄກມ ແຕ່ລະຂັນ້ເພື່ ອໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ; ຈດັສໍາມະນາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການເຊື່ ອມບດົບາດຍງິ-ຊາຍ

ເຂົາ້ໃນຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, ໄດນ້າໍເອາົວຽກງານສດິສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ

ໃນຄອບຄວົໂດຍສະເພາະຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍເຂົາ້ໃນມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພດັທະນາ 
ເຊິ່ ງໄດດໍ້າເນນີການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເຂດຈດຸສຸມລດັຖະບານ.  

4). ວຽກງານແມ� ແລະເດັກ: ໄດສໍ້າເລດັໂດຍພືນ້ຖານການປບັປຸງການຈດັຕັງ້ຂອງ ຄມດຊ ຢູ່ສູນກາງ              
17 ຂະແໜງການ, ຢູ່ຂັນ້ແຂວງມ ີ14 ແຂວງຕດິພນັກບັການເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງກອງເລຂາຂອງ ຄມດ ທຸກຂັນ້, ໄດໂ້ຄສະນາ

ເຜຍີແຜ່ສດິທເິດກັ; ພມິ ແລະ ແຈກຢາຍປຶມ້ສນົທສິນັຍາສດິທເິດກັ ແລະ ອານຸສນັຍາ 2, ປືມ້ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນ

ໄຫວຂອງ ຄມດຊ, ປືມ້ຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດກັ 2011-2015 ແລະ ປືມ້ແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດວຽກແມ່ 
ແລະ ເດກັ 2011-2015 ແລະ ອື່ ນໆ. ປະສານສມົທບົກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນສາ້ງຂະບວນການສກັຢາ

ກນັພະຍາດສາມາດບນັລຸໄດ ້97% ລື່ ນແຜນການທີ່ ວາງໄວ ້ (ຄາດໝາຍ: 95%). ໄດສ້ມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປດີ

ຂະບວນການໄວໜຸ່ມລາວຫ່າງໄກຢາເສບຕດິ, ໄດເ້ລີ່ ມປະຕບິດັໂຄງການທດົລອງຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖມົ, ມດັທະຍມົທາດຂາວ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໄດສ້ມົທບົກບັຄະນະກາໍມາທກິານເພື່ ອຄວາມກາ້ວຫນາ້ຂອງແມ່ຍງິຈດັປະຖະກາຖາ, ກອງປະຊຸມ

ວທິະຍາສາດ ແລະ ສໍາມະນາກ່ຽວກບັການຕາ້ນ ແລະ ໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ, ການປກັປອ້ງ ແລະ ລບຶລາ້ງການໃຊ ້

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ, ສໍາມະນາກ່ຽວກບັຂະບວນການສາ້ງຄອບຄວົ, ບາ້ນ, ເມອືງພດັທະນາໃຫແ້ກ່ພະນກັ 

ງານບນັດາກະຊວງ-ຂະແຫນງການ, ຄູ-ອາຈານນກັຮຽນຈາກມຊໃນວນັເດກັສາກນົ ແລະ ວນັສໍາຄນັຕ່າງໆ. ໄດລ້ງົຊຸກຍູ ້

ວຽກແມ່ ແລະ ເດກັຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ ້ ແລະ 6 ແຂວງພາກເຫນອືກ່ຽວກບັການປບັປຸງການຈດັຕັງ້ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ

ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດ 2011-2015. 
 

7. ການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ�ມ: 
ໄດສ້ກຶສາອບົຮມົການເມອືງແນວຄດິໃຫສ້ະມາຊກິຊາວໜຸ່ມ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ອານຸຊນົທນັວາ 97% ຂອງຈຳນວນ 

ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ (ລື່ ນແຜນການ 37%), ໄດຍ້ກົລະດບັ ແລະ ຂະຫຍາຍພາຫະນະສື່ ມວນຊນົຂອງຊາວໜຸ່ມ ໂດຍ 
ສະເພາະ ການສາ້ງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງຊາວໜຸ່ມສນິໄຊຍຸກໃໝ່ FM 90,0 MHZ. ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ພດັທະ ນາຊາວໜຸ່ມ 

ແລະ ເຍາົວະຊນົໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ມວີຊິາຊບີ, ມຄີວາມຊໍານານງານ ເພື່ ອສາມາດຮອງຮບັຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ຕະຫຼາດ, ສາ້ງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຜູປ້ະກອບການໜຸ່ມໃຫນ້ບັມືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້. ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງວງັເຍາົວະຊນົ ແລະ ຫໍມູນເຊືອ້ຊາວ

ໜຸ່ມ ແລະ ສູນພດັທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ ກໍ່ໄດສຸ້ມໃສ່ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານເຝກິອບົຮມົຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາ 

ມາດໃຫແ້ກ່ຜູນ້າໍພາຊາວໜຸ່ມ, ເຍາົວະຊນົ-ອານຸຊນົກ່ຽວກບັທດິສະດ-ີທດັສະນະດາ້ນການນາໍພາກອງເຍາົວະຊນົ, ການຕັງ້

ຄາ້ຍເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ຄາ້ຍຕວົຈງິຂຶນ້ ໂດຍມເີຍາົວະຊນົເຂົາ້ຮ່ວມ 2.000 ຄນົ; ຈດັຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫ ້

ແກ່ຊາວໝຸ່ມໃນດາ້ນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ເສມີສວຍ ແລະ ຕດັຫຍບິ ຢູ່ແຂວງອຸດມົໄຊ, ໄຊຍະບູລ,ີ ແລະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັມີ

ເມອືງໄຊເສດຖາ, ເມອືງຈນັທະບູລ,ີ ເມອືງສໂີຄດຕະບອງ ແລະ ເມອືງຊາຍຟອງ; ໄດຊ່້ວຍເຫຼອືຊາວໜຸ່ມທີ່ ດອ້ຍໂອກາດຈາໍ

ນວນ 6 ສະຫາຍ ທີ່ ຮຽນຈບົຫຼກັສູດເສມີສວຍ ແລະ ໄດປ້ະກອບທນຶຮອນໃຫຈ້າໍນວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອໄປເປນັທນຶສມົທບົໃນການ

ສາ້ງອາຊບີ ແນ່ໃສ່ຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ ອລະກາ້ວ. ໄດຈ້ດັຝກຶອບົຮມົວຽກງານນກັຂ່າວ, ສື່ ມວນຊນົໃນຂອບ

ເຂດທົ່ ວປະເທດ ທີ່ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ ໂດຍມຊີາວໝຸ່ມເຂົາ້ຮ່ວມ 50 ກ່ວາສະຫາຍ. 
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8. ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ: 
ລດັຖະບານໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໂດຍການຈດັສນັງບົປະມານພາຍໃນ

ໃຫວ້ຽກງານຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ໃນແຕ່ລະປ ີ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຮບັໃຊກ້ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເປນັ 

ຕົນ້: ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ສະກດັສ່ວນປະກອບທາງເຄມສີາດ ແລະ ທດົສອບຄວາມເປນັພດິຕໍ່ ຈລຸງັມະເຮງັບາງຊະນດິ ສະກດັ

ຈາກຕົນ້ມນືາງທີ່ ທົ່ ງພຽງສະຫວນັນະເຂດ, ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ການສະກດັ ແລະ ນາໍໃຊສ້ານຊວີະພາບໃນການຈາໍກດັສດັຕູ

ພດືຂອງເຂົາ້ຢູ່ແຂວງອດັຕະປ,ື ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ສກຶສາຊະນດິພນັພດືຜກັທີ່ ໃຊເ້ປນັອາຫານ 4 ແຂວງພາກໃຕ ້(ສາລະວນັ, 

ເຊກອງ, ອດັຕະປ ື ແລະ ຈາໍປາສກັ), ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ທ່າແຮງວທິະຍາສາດເຂດຈດຸສຸມພດັທະນາຂອງລດັຖະບານ, ໂຄງ 

ການຄົນ້ຄວາ້ການອະນຸລກັຊະນດິພນັກວ້ຍ, ດອກເຜິງ້ທີ່ ເປນັຢາ ແລະ ເຫດັແປກ ໃນບນັດາແຂວງພາກເໜອື ໂດຍການນາໍ

ໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊຊີວີະພາບ, ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້-ຜະລດິທດົລອງນາໍໃຊນ້ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຈາກນໍາ້ມນັພດືທີ່ ໃຊແ້ລວ້, 

ຈາກໝາກເຍາົ ແລະ ໝາກເກາົ; ໂຄງການສາ້ງຕວົແບບເຄື່ ອງອບົແຫງ້ຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍດວ້ຍຄວາມຮອ້ນແສງຕາເວນັ 
ແລະ ພະລງັງານຊວີະມວນ; ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງຫຸ່ນຍນົເກບັກູ ້ ແລະ ທໍາລາຍລະເບດີ; ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ການສາ້ງສູນຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໃຫຄໍ້າປກຶສາດາ້ນເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂ່າວສານແກ່ຊາວໜຸ່ມ; ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ການພດັທະນາແບບຍນື

ຍງົຢູ່ສປປ ລາວ. ຮ່ວມມດືາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊກີບັ ສສ.ຫວຽດນາມ ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຜະລດິຝຸ່ນຊວີະພາບຢູ່

ແຂວງໄຊຍະບູລ ີເຊິ່ ງສາມາດຜະລດິໄດ ້2.400 ໂຕນ/ປ,ີ ຄົນ້ຄວາ້ການປູກ ແລະ ຜະລດິໝາກນໍາ້ມນັ ແລະ ຕົນ້ໄມເ້ປນັຢາ; 
ໄດປ້ບັປຸງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ບໍລກິານໃຫແ້ກ່ສງັຄມົໃນວຽກງານຊບັສນິທາງປນັຍາ ເຊັ່ ນ: ອອກໃບຢັງ້ຢນືການຈດົທະບຽນ

ແບບອຸດສາຫະກາໍ, ຢັງ້ຢນືການຈດົທະບຽນເຄື່ ອງໝາຍກາຈໍາ້, ຢັງ້ຢນືການແຈງ້ຂໍມູ້ນລຂິະສດິ, ພຈິາລະນາແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ

ຊບັສນິທາງປນັຍາ, ໄດກ້ວດກາຄຸນນະພາບຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ນາໍເຂົາ້, ຜະລດິແມ່ແບບຖງັຜອງ ຂະໜາດ 5 ລດິ. 
ນອກນັນ້, ໄດສ້າ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍທີ່ ເປນັພືນ້ຖານໃນຂງົເຂດວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ ໂນໂລຊ ີ   

ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ສໍາເລດັການສາ້ງກດົໝາຍ 6 ສະບບັ ຄ:ື ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ກດົໝາຍວ່າ

ດວ້ຍຄວາມປອດໄພດາ້ນເຕກັໂນໂລຊດີາ້ນຊວີະພາບ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທຸລະກາໍທາງເອເລກັໂຕນກິ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການ

ວດັ ແທກສະບບັປບັປຸງ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຊບັສນິທາງປນັຍາສະບບັປບັປຸງ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານ ແລະ ສາ້ງ

ດໍາລດັ 2 ສະບບັຄ:ື ດຳລດັວ່າດວ້ຍກອງທນຶພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ດຳລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດົໝາຍມາດຕະຖານ; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໄໍດສ້າ້ງແຜນຮ່ວມມກືບັກະຊວງວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊຫີວຽດ

ນາມ ເພື່ ອນາໍເອາົວທິະຍາສາດທີ່ ທນັສະໄໝຈາກພາຍນອກມາປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຂອງປະ

ເທດເຮາົ; ສາ້ງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊຂີອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2013-2020 
ແລະ ວໄິສທດັຮອດປີ 2030. 

 
9. ການເສມີສ�າງຄວາມສາມກັຄີທົ່ວປວງຊົນ: 

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ວຽກງານສກຶສາອບົຮມົການເມອືງ-ແນວຄດິໃຫພ້ະນກັງານ ດວ້ຍການເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ພກັ, ໂຄສະນາຂະບວນການຈດິໃຈຮກັຊາດ ແລະ ນໍາ້ໃຈປະຕບິດັຕດິພນັກບັນະໂຍບາຍສາມກັຄ ີ ແລະ ສດິສະເໝພີາບ

ລະຫວ່າງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ສົ່ ງເສມີສະຕຊິາດເປນັອນັໜຶ່ ງອນັດຽວກນັຂອງຊນົເຜົ່ າຕ່າງ ໃໆຫກ້າຍເປນັກອ້ນກຳລງັແຫ່ງມະ 

ຫາສາມກັຄຂີອງການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ. ຮກັສາໄດມູ້ນເຊືອ້ສາມກັຄ,ີ ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມດຸໝັ່ ນຂະ 

ຫຍນັພຽນຂອງຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆ, ໄດປຸ້ກລະດມົປະຊາຊນົທຸກຊນົເຜົ່ າໃຫມ້ຈີດິໃຈເອືອ້ເຟືອ້ເພື່ ອແຜ່ຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 

ໂດຍສະເພາະ ຊ່ວຍເຫຼອືພະນກັງານ, ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ລງົເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານໃນທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົໃນການນໍາພາການຜະລດິ, ປວົ 

ແປງຊວີດິການເປນັຢູ່ ແນໃສ່ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົເພື່ ອຕາ້ນສງົຄາມຫນັປ່ຽນໂດຍສນັຕຂິອງພວກອດິທກໍິາລງັປໍລະປັກ ກ່ໍຄກຸ່ືມຄນົ 

ທີ່ ບ່ໍຫວງັດ,ີ ປກົປກັຮກັສາຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ຄວາມສະຫງບົຂອງຮາກຖານບາ້ນ. 

ການປະຕບິດັຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ ານບັມືມ້ກີານຮບັປະກນັເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດເ້ພີ່ ມພູນ

ຄູນສາ້ງຄວາມສາມກັຄປີອງດອງປກຶແຜ່ນແໜນ້ໜາ, ເສມີຂະຫຍາຍສດິທຄິວາມເປນັເຈົາ້ປະເທດຊາດ, ຮກັສາ ແລະ ເສມີ
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ຂະຫຍາຍມູນເຊືອ້ອນັດງີາມເປນັເອກະລກັດາ້ນຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະຊນົເຜົ່ າ. ບນັດາເຈົາ້ກກົເຈົາ້ເລົ່ າ, ຫວົຫນາ້ສີງ້ຊາວ, ຜູສ້ ົ່ ງຄຸນ

ວຸດທຂິອງຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆ ໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົພອ້ມທງັສກຶສາອບົຮມົ, ຊຸກຍູປຸ້ກລະດມົລູກຫລານຂອງຕນົໃຫມ້ຄີວາມສາ 

ມກັຄ,ີ ປະກອບສ່ວນປກົປກັຮກັສາສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດບາ້ນເມອືງຢ່າງຕັງ້ຫນາ້. 

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກດິຢູ່ທຸກບໍລເິວນຂອງປະຊາຊນົເຜົ່ າຕ່າງໆອາໄສຢູ່, ໄດສ້າ້ງເງ ື່ອນໄຂ 

ແລະ ກາລະໂອກາດຂຸດຄົນ້ກາໍລງັແຮງຂອງທຸກຊນົເຜົ່ າພາຍໃນຊາດ, ສມົທບົກາໍລງັແຮງສາກນົ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເຂດຊນົ 

ເຜົ່ າທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີໄດຫຼ້າຍຂຶນ້, ປະຊາຊນົໃນເຂດພູດອຍສາມາດປ່ຽນຈາກອາຊບີເຮດັໄຮ່ມາເຮດັອາຊບີອື່ ນມກີານຜະລສິນິ 

ຄາ້, ມເີຮອືນຢູ່ຖາວອນ, ມເີນືອ້ທີ່ ທໍາການຜະລດິ, ມອີາຊບີໝັນ້ທ່ຽງ ແລະ ສາມາດແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ມຄີວາມສະຫງບົ, 

ປະຊາຊນົໄປມາຫາສູ່ກນັສະດວກສະບາຍດຂີຶນ້ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນການພດັທະນາ, ປະກອບສ່ວນທນຶຮອນ, ແຮງ

ງານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອນັເປນັທ່າແຮງກບັທີ່ ຫຼາຍຂຶນ້ອນັເນື່ ອງມາຈາກພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານ

ລດັໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້. 
 

10. ການແກ�ໄຂປະກົດການຫຍ�້ທ�້ທາງສັງຄົມ: 
ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັຄະນະພກັ-ອໍານາດການປກົຄອງແຕ່ລະຂັນ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຄົນ້ຄວ້າແກ ້

ໄຂບນັຫາປະກດົການຫໍຍ້ທໍທ້ີ່ ເກດີຂືນ້ໃນຄອບຄວົ ແລະສງັຄມົໂດຍການເຜຍີແຜ່, ປຸກລະດມົ, ໂຄສະນາ ແລະ ຂນົຂວາຍໃຫ ້

ປະຊາຊນົໃຫຮ້ບັຮູ ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍບາ້ນເມອືງຢ່າງເຂັມ້ງວດ. ເລັ່ ງໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫວົໜ່ວຍພືນ້ 

ຖານຄອບຄວົ, ບາ້ນ ແລະ ເມອືງ ເພື່ ອຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ປະກດົການທີ່ ບ່ໍດ ີແລະ ສິ່ ງທີ່ ກດີຂວາງການພດັທະນາ ເປນັຕົນ້: 

ການນາໍໃຊ ້ແລະ ຄາ້ຢາເສບຕດິ, ການຄາ້ຂາຍເຖື່ ອນ, ການງດັແງະປຸນ້ຈີ ້ແລະ ການກໍອາດສະຍາກາໍອື່ ນໆ. 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເພື່ ອນຊ່ວຍເພື່ ອນເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການປະລະການຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ, ຫຸຼດຜ່ອນ

ການອຸປະຕເິຫດຕາມທອ້ງຖະໜນົ, ການລະເມດີກດົໝາຍຕ່າງໆ, ຊຸກຍູໃ້ຫຊ້າວໜຸ່ມຫນັມາຫຼິນ້ກລິາຫຼາຍຂຶນ້; ໄດຊຸ້ກຍູ ້

ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ບນັດາຊັນ້ຄນົໃຫມ້ຄີວາມສາມກັຄ ີແລະ ເປນັເຈົາ້ການໃນການແກໄ້ຂປ້ະກດົການຫຍໍທໍ້ທ້ີ່ ເກດີຂືນ້ໃນ

ຄອບຄວົ, ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັແມ່ຍງິ. ສົ່ ງເສມີສຸກຂະພາບທາງດາ້ນຈດິໃຈຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ

ໃຫດ້ຂີຶນ້ໂດຍສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເຕກັນກິ, ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ນການພດັທະນາຊາວໜຸ່ມເຍາົວະຊນົ ເປນັຕົນ້ສາ້ງສະໂມສອນ

ຊາວໜຸ່ມ, ວງັເຍາົວະຊນົ, ສາ້ງສູນພດັທະນາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົທງັປະກອບວດັຖຸ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປນັ.  
 

3.4.3. ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດແບບຍືນຍົງ 
ໄດສ້າ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ ຄ:ື ກດົໝາຍວ່າ

ດວ້ຍທີ່ ດນິ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປ່າໄມ,້ ກດົໝາຍນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ແລະ ປບັປຸງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການທດົ

ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາກອນ; ໄດຮ່້າງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຍກົລະດບັປ່າສະຫງວນແຂວງ (ພູຫຜີ ີແລະ 

ລະວງິລະເວນີ) ເປນັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການກາໍນດົ 12 ເຂດປ່າສະຫງວນຊບັພະຍາກອນແຮ່ທາດ, 

ຮ່າງດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຄວບຄຸມມນົລະພດິ; ປບັປຸງຍກົລະດບັຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດມາເປນັ

ດໍາລດັວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ. ໄດຮ້ບັຮອງແຜນດໍາເນນີງານສິ່ ງແວດລອ້ມສກົປ ີ2011-2015 ແລະ ຍຸດ

ທະສາດວ່າດວ້ຍວຽກງານເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັການເຕອືນໄພທໍາມະຊາດ; ນອກຈາກນັນ້, ຍງັມບີາງ

ໜາ້ວຽກທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນທີ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ຊິ່ ງລາຍລະອຽດມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

1) ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີດ່ິນ: ສໍາເລດັການຈດັສນັທີ່ ດນິຂັນ້ບາ້ນ/ກຸ່ມບາ້ນ ຈາໍນວນ 3.779 ບາ້ນ 

ເທົ່ າກບັ 43,2% ຂອງຈາໍນວນ 8.654 ບາ້ນ ໃນທົ່ ວປະເທດ. ການຈດັສນັທີ່ ດນິຂັນ້ເມອືງຈາໍນວນ 55 ເມອືງ ກວມເອາົ 
37,1 % ຂອງຈາໍນວນ 148 ເມອືງ ໃນທົ່ ວປະເທດ. ໃນໄລຍະ 2011-2015 ສາມາດຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດນິຖາ 

ວອນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໄດ ້254.399 ຕອນ ເທົ່ າກບັ 25,33% (ແຜນການ 1 ລາ້ນຕອນ); ເລີ່ ມແຕ່ມໂີຄງການອອກໃບ
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ຕາດນິ ແຕ່ປີ 1994-1995 ມາຮອດປະຈບຸນັ ສາມາດຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດນິໄດທ້ງັໝດົ 871.317 ຕອນ, ສໍາເລດັ

ການສາ້ງຖານສໍາມະໂນທີ່ ດນິ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 2,6 ລາ້ນຕອນ ລວມເນືອ້ທີ່ ດນິ 4,5 ລາ້ນກວ່າເຮກັຕາ, ໃນນັນ້ ໄດ ້

ບນັທກຶເຂົາ້ລະບບົຄອມພວິເຕ ີສໍາເລດັແລວ້ 1,28 ລາ້ນຕອນ ເທົ່ າກບັ 49,2%. ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນທີ່ ເຂດປະເມນີລາຄາທີ່

ດນິ ແລະ ສິ່ ງປຸກສາ້ງ ຈາໍນວນ 26 ເມອືງ ໃນ 9 ແຂວງ. ສາ້ງລະບບົຖານຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານທີ່ ທນັສະໄໝ ໂດຍນາໍໃຊໂ້ປຼແກມ 

LLMS ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທີ່ ດນິ ເຊິ່ ງໄດດໍ້າເນນີການທດົລອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄລຍະ I. 
2) ການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ�າໄມ�: ສໍາເລດັການຈດັສນັປ່າປອ້ງກນັທງັໝດົ 139 ແຫ່ງ ກວມເນືອ້ທີ່         

7,99 ລາ້ນເຮກັຕາ, ໃນນັນ້: ມປ່ີາປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດທງັໝດົ 49 ແຫ່ງ ເນືອ້ທີ່  7,48 ລາ້ນເຮກັຕາ, ປ່າປອ້ງກນັຂອງແຂວງ   
5 ແຫ່ງ ເນືອ້ທີ່  141.633 ເຮກັຕາ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັຂອງເມອືງ 85 ແຫ່ງ ເນືອ້ທີ່  366.838 ເຮກັຕາ, ນອກຈາກນີແ້ລວ້ຍງັມີ

ປ່າສະຫງວນທງັໝດົ 176 ແຫ່ງ ກວມເນືອ້ທີ່  4,89 ລາ້ນເຮກັຕາ, ໃນນັນ້: ມປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດທງັໝດົ 24 ເນືອ້ທີ່  
3,77 ລາ້ນເຮກັຕາ (ລວມທງັເນືອ້ທີ່ ເຂດເຊື່ ອມຕໍ່ ), ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 59 ແຫ່ງ ເນືອ້ທີ່  626.499 ເຮກັຕາ ແລະ ປ່າ

ສະຫງວນຂອງເມອືງ 93 ແຫ່ງ ເນືອ້ທີ່  420.678 ເຮກັຕາ ແລະ ເຂດເຊື່ ອມຕໍ່  2 ແຫ່ງຄ:ື ເຂດເຊື່ ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍາ້ເທນີ ກບັ ພູຫນີບູນ ແລະ ເຂດເຊື່ ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍາ້ເທນີ 
ກບັ ຫນີໜາມໜ່ໍ ມເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 77.170 ເຮກັຕາ. ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນຈດັສນັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 5 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າ

ສະ ຫງວນຂອງແຂວງ 5 ແຫ່ງ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍາ້ຫາ້ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ເປນັສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ

ທາງ ທໍາມະຊາດ ແລະ ມລໍະດກົອາຊຽນ, ສ່ວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫນີໜາມໜ່ໍ ກາໍລງັສະເໜເີຂົາ້ເປນັມລໍະດກົໂລກ

ທາງທໍາມະຊາດ. ສໍາເລດັການກາໍນດົເຂດຄຸມ້ຄອງສດັນໍາ້-ສດັປ່າ 5 ເຂດ ຄ:ື 1) ເຂດອະນຸລກັພນັເສອືໂຄ່ງຢູ່ປ່າສະ ຫງວນ 

ນໍາ້ແອດ-ພູເລຍີ, 2) ເຂດອະນຸລກັເສາົຫຼາ ແຂວງອຸດມົໄຊ, 3) ເຂດອະນຸລກັແຂນ້ໍາ້ຈດື, 4) ເຂດອະນຸລກັໂອ່ງ-ມັ່ ງ ແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ 5) ເຂດອະນຸລກັທະນແີກມ້ຂາວ ແຂວງບ່ໍແກວ້. 
3) ການຄຸ�ມຄອງ ທ�ລະນີສາດ ແລະ ແຮ�ທາດ: ສໍາເລດັການສໍາຫຼວດ ສາ້ງແຜນທີ່ ທໍລະນສີາດ-ແຮ່ທາດ 

ມາດຕາສ່ວນ 1:200.000 ໃນເນືອ້ທີ່ ປະມານ 129.925 ກມ2 ເທົ່ າກບັ 54,86% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ, ດໍາເນນີກາຄຸມ້

ຄອງ, ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ການອະນຸຍາດສໍາປະທານລງົທນຶຊອກຄົນ້, ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ ແລະ ສກຶສາຄວາມ

ເປນັໄປໄດທ້າງດາ້ນເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິເບືອ້ງຕົນ້ ໃຫດໍ້າເນນີໄປຕາມຂອບສນັຍາ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງ 

ສປປ ລາວ ປະຈບຸນັ ມທີງັໝດົ 168 ບໍລສິດັ 293 ກດິຈະການ, ກວມເນືອ້ທີ່ ປະມານ 87.941,17 ກມ2 ເທົ່ າກບັ 37,4% 
ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ປະເພດແຮ່ທາດທີ່ ອະນຸຍາດສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດເ້ບືອ້ງຕົນ້ ຕົນ້ຕໍແມ່ນ: ແຮ່ຄໍາ, ແຮ່ທອງ, ຖ່ານ

ຫນີ, ແຮ່ໂປຕາສ, ຫນີກາວ ແລະ ອື່ ນໆ. 
4) ດ�ານຊັບພະຍາກອນນ�້າ, ອຸຕຸນິຍມົ ແລະ ອຸທົກກະສາດ: ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານແຫ່ງຊາດການຄຸມ້

ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ແບບປະສມົປະສານ ໂດຍໄດປ້ບັປຸງຫອ້ງທດົລອງຄຸນນະພາບນໍາ້, ສາ້ງຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ນໍາ້ແຫ່ງຊາດ, ປບັປຸງລະບບົເກບັກາໍຂໍມູ້ນອຸຕຸນຍິມົ, ອຸທກົກະສາດ ແລະສໍາເລດັການສໍາຫຼວດພືນ້ທີ່  ແລະ ກາໍນດົເຂດເພື່ ອ

ກະກຽມສາ້ງສວນສາທດິໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ແບບປະສມົປະສານ ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ການຝກຶອບົຮມົ, ການ

ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້, ທດັສະນະສກຶສາ ແລະ ສາ້ງຈດິສໍານກຶ; ສໍາເລດັສາ້ງແຜນທີ່ ອ່າງຮບັນໍາ້ໄດທ້ງັໝດົ 62 ອ່າງ ແລະ ສໍາເລດັ

ການສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການອ່າງແມ່ນໍາ້ 6 ອ່າງ, ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ ແລະ ລເິລີ່ ມຄຸມ້ຄອງອ່າງແມ່ນໍາ້ບູລມິະສດິອື່ ນໆ ເປນັຕົນ້: 
ອ່າງແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ-ເຊບັງ້ຫຽງ ແລະແມ່ນໍາ້ເຊກອງ ແລະ ອ່າງແມ່ນໍາ້ຍ່ອຍ ເຊັ່ ນ: ນໍາ້ຕອນ, ນໍາ້ຊອງ, ນໍາ້ລກີ, ນໍາ້ເປາະ, ນໍາ້

ແຈງ້-ນໍາ້ຊວງ, ຫວຍ້ຈາໍປ,ີ ຫວຍ້ນໍາ້ໄສ; ດໍາເນນີການຄຸມ້ຄອງດນິທາມ (ດນິບໍລເິວນນໍາ້) ບງຶຂຽດໂງງ້ ແລະ ເຊຈາໍພອນ; ສໍາ

ເລດັການກາໍນດົຈດຸ ແລະ ດໍາເນນີການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍາ້ ໄດຫຼ້າຍກວ່າ 144 ຈດຸທົ່ ວປະເທດ. 
 ປບັປຸງຕາໜ່າງສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ-ອຸທກົກະສາດ, ສະຖານອຸີຕຸນຍິມົຜວິພືນ້, ສະຖານພູີມອາກາດ, ສະຖານອີາກາດ

ຍານສູງ, ອຸຕຸການບນິ ຣາດາອຸຕຸນຍິມົ, ດາວທຽມອຸຕຸນຍິມົ, ຈດຸວດັແທກນໍາ້ຝນົ ແລະ ສະຖານແີຜ່ນດນິໄຫວເພື່ ອເຮດັໃຫ ້

ບນັດາສະຖານດີັ່ ງກ່າວເປນັແຫ່ຼງເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປນັຕົນ້: 
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ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ ຈາໍນວນ 51 ສະຖານ ີແລະ ສະຖານອຸີທກົກະສາດ ຈາໍນວນ 26 ສະຖານຈີາກລະບບົທໍາ

ມະດາໃຫເ້ປນັລະບບົອດັຕະໂນມດັ, ສບືຕໍ່ ສາ້ງສູນເຕອືນໄພແຫ່ງຊາດ ທີ່ ກມົອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ, ແລກປ່ຽນຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານດາ້ນອຸຕຸນຍິມົ ຈາກສາກນົ ພອ້ມທງັສະໜອງຂໍມູ້ນພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ແຈງ້ເຕອືນ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 
5) ດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ : ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ ແລະ ສບືຕໍ່ ສາ້ງໃຫສໍ້າ

ເລດັ 8 ແຂວງຈດຸສຸມ ໃນທາ້ຍປ ີ 2015 ໂດຍຄດັເລອືກເອາົແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນໍາ້ທາ, ໄຊຍະບູລ ີ ແລະ ອຸດມົໄຊ 

ເປນັຕວົແບບໃນການສາ້ງແຜນແມ່ບດົດາ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; ສາ້ງກນົໄກການປະເມນີສິ່ ງ 

ແວດລອ້ມໃນລະດບັນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການ ເພື່ ອພຈິາລະນາທາງເລອືກທີ່ ດເີລດີໃນການພດັ 

ທະນາ; ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ກ່ຽວກບັອາກອນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ນາໍໃຊລ້າຍຮບັຈາກໂຄງການພດັທະນາເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງ

ຊບັພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຢນືຍງົ; ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊສ້ານທໍາຄວາມ

ເຢນັ HCFCs; ປະຕບິດັແຜນງານຕວົແບບຮ່ວມມສືາມຝ່າຍ (ຫຼກັການ 3R) ໃນການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້ຢູ່ 6 ເມອືງຕວົແບບ

ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເມອືງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ,ີ ວງັວຽງ, ປາກຊນັ ແລະ ໄກສອນພມົວຫິານ; ສົ່ ງເສມີໃຫບ້ນັດາ

ໂຄງການລງົທນຶຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຫຼກັການ ແລະ 
ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ເຊິ່ ງໄດດໍ້າເນນີການທບົທວນບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ 

ອອກໃບຢັງ້ຢນືສິ່ ງແວດລອ້ມທງັໝດົ ຈາໍນວນ 288 ໂຄງການ, ໃນນັນ້ບດົລາຍງານການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບືອ້ງຕົນ້ 
(IEE) 145 ໂຄງການ, ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (EIA) 143 ໂຄງການ; ສໍາເລດັການສາ້ງຕັງ້

ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມພາກສະໜາມໄດ ້ 27 ຕວົເມອືງ, 13 ແຂວງ ທີ່ ມໂີຄງການລງົທນຶພດັທະນາຂະໜາດກາງ 
ແລະ ໃຫຍ່ ສາມາດຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມໄດ ້ 18 ໂຄງການຫຼກັ; ສາ້ງລະບບົຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ມນົລະພດິໃນໂຄງການລງົທນຶ, ກດິຈະການພດັທະນາ ແລະ ທຸລະກດິຄອບຄວົ ໂດຍສາ້ງຫອ້ງວໄິຈສິ່ ງແວດລອ້ມ 

(ລະດບັແຂວງ)ປະຈາໍຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ແຂວງຈາໍປາສກັ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຫອ້ງວໄິຈແຫ່ງ

ຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເພື່ ອເຮດັໜາ້ທີ່ ຢັງ້ຢນືການວ ິໄຈຕ່າງໆ ສູ່ມາດຕະຖານສາກນົ ISO/IEC 17025. 
6) ດ�ານການຄຸ�ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ�ຽນແປງດນິຟ�າອາກາດ: ໄດຈ້ດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະ

ສາດແຫ່ງຊາດດາ້ນການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ແຜນການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການປບັຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິ

ຟາ້ອາກາດ ໂດຍການປບັປຸງນຕິກິາໍ ແລະ ບນັດາເຄື່ ອງມໃືຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງ ສປປ ລາວ; ສໍາເລດັການສາ້ງ

ຍຸດທະສາດ, ແຜນດໍາເນນີງານໃນການປບັຕວົກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ສາ້ງແຜນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພ ິ

ບດັຂັນ້ແຂວງ ໄດ ້ 6 ແຂວງ, ສໍາເລດັຮ່າງສະບບັສຸດທາ້ຍຜນົຂອງການສໍາຫຼວດການປ່ອຍອາຍພດິເຮອືນແກວ້ ສໍາລບັລະ 

ດບັຜູຕ້ດັສນິຢູ່ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ;້ ສໍາເລດັການສະເໜລີດັຖະບານພຈິາລະນາຮບັເອາົໂຄງການການຫຸຼດຜ່ອນ

ທາດອາຍພດິເຮອືນແກວ້ ຈາກການຫຼກີລຽ້ງການທໍາລາຍປ່າ ແລະ ສະພາບປ່າຊຸດໂຊມ ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນຂອງກຸ່ມບໍລສິດັ 

ນວິຈບິເຊງັ (SN-REDD+Project) ເປນັໂຄງການທດົລອງຊື-້ຂາຍກາກບອນ ທີ່ ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ; 
ລເິລີ່ ມການສກຶສາກ່ຽວກບັທ່າແຮງ ແລະ ດາ້ນຫຍໍທໍ້ ້ ຂອງກອງທນຶວ່າດວ້ຍການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໂລກ ເພື່ ອຮບັປະ 

ກນັໃຫກ້ານຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອືກອງທນຶດັ່ ງກ່າວ; ລເິລີ່ ມການສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງເຂດທີ່

ດນິບໍລເິວນນໍາ້ ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ ແລະ ເຊບັງ້ຫຽງ; ສໍາເລດັການສາ້ງພືນ້ທີ່ ສາທດິໃນການລເິລີ່ ມການປບັຕວົເຂົາ້ກບັ

ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຢູ່ເຂດແກງ້ກອກ ແລະ ບາ້ນນາກະທາ້ງ, ເມອືງຈາໍພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ປະຈບຸນັສໍາ

ເລດັການສາ້ງບດົແນະນາໍກ່ຽວກບັການພດັທະນາ ແລະ ພຈິາລະນາໂຄງການກນົໄກການພດັທະນາສະອາດ (CDM) ໃນປ ີ
2013 ແລະ ສາມາດອອກໃບຢັງ້ຢນືທງັໝດົ 22 ໂຄງການ. 

 

3.4.4. ການພັດທະນາວິສາຫະກດິ 

ໄດປັ້ບປຸງ, ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາວສິາຫະກດິ ແລະ ຍກົສະມດັຕະພາບຂອງວສິາຫະກດິໃຫສູ້ງຂືນ້ ເຊິ່ ງໄດປ້ະ

ກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເຮດັໃຫພ້ືນ້ຖານເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ໝັນ້



44 
 

ທ່ຽງດວ້ຍຈງັຫວະໄວສມົຄວນ, ຊວິດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ວດັທະນະທໍາໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ; ພືນ້ 

ຖານໂຄງລ່າງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ນບັທງັໃນຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີຶນ້ເທຶ່ ອລະກາ້ວ.   

ປະຈບຸນັ ວສິາຫະກດິ ມກີານຈດົທະບຽນແລວ້ 100.653 ຫວົໜ່ວຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ລວມທນຶທງັ

ໝດົ 1,68 ລາ້ນຕືກ້ບີ (200 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ); ໃນນັນ້, ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍມທີນຶຈດົທະບຽນ ກວມເຖງິ 86,52%, 
ຂະແໜງກະສກິາໍ 1,62%, ຂະແໜງກໍ່ ສາ້ງ 3,14% ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານອື່ ນໆ 8,72%; ໄດປ້ບັປຸງລະບບົການຂຶນ້ 

ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃຫມ້ຂີັນ້ຕອນກະທດັຮດັສະດວກ-ງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ, ແບ່ງຕາມຮູບແບບກາໍມະສດິປະຈບຸນັມີ

ວສິາຫະກດິຂອງລດັ 131 ຫວົໜ່ວຍ ກວມ 0.13%, ວສິາຫະກດິເອກະຊນົ ຈາໍນວນ 100.473 ຫວົໜ່ວຍ ກວມສູງເຖງິ 
99,79%, ໃນນັນ້ ເອກະຊນົພາຍໃນ 96.531 ຫວົໜ່ວຍ ກວມ 95,90%; ເອກະຊນົຕ່າງປະເທດ 2.758 ຫວົໜ່ວຍ ກວມ 
2,74% ແລະ ປະສມົພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ 1.184 ຫວົໜ່ວຍ ກວມ 1,17% ແລະ ວສິາຫະກດິ ລວມໝູ່  29 ຫວົໜ່ວຍ 

0.03% ແລະ ວສິາຫະກດິປະສມົ 53 ຫວົໜ່ວຍ ກວມ 0,05%. ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີຂະບວນການສາ້ງ “ໜຶ່ ງ 
ເມອືງໜຶ່ ງຜະລດິຕະພນັ” ພອ້ມກບັການຄົນ້ຄວາ້ກາໍນດົກນົໄກການຮ່ວມມ ື ລະຫວ່າງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະ 

ໜາດນອ້ຍ ເພື່ ອສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຫນັມາຊມົໃຊຜ້ະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ 

ພາຍໃນປະເທດ. 
1.  ລັດວິສາຫະກດິ: 

ທົ່ ວປະເທດມລີດັວສິາຫະກດິ (ລດັລງົທນຶ 100%) 131 ຫວົໜ່ວຍ, ໃນນັນ້ ຂຶນ້ກບັສູນກາງ 55 ຫວົໜ່ວຍ; ຊບັ 
ສນິລວມຂອງລດັວສິາຫະກດິ ກວມປະມານ 33% ຂອງ GDP; ລດັຖະບານໄດປ້ບັປຸງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ແລະ ການ 
ເງນິຄນືໃໝ່ ແລະ ໄດອ້ະນຸຍາດໃຫຫ້ວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິຂອງລດັຈາໍນວນໜຶ່ ງ ສາມາດດດັສມົລາຄາຕາມກນົ ໄກຕະຫລາດ 

ທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ ເຊັ່ ນ: ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟາ້ລາວ, ລດັວສິາຫະກດິນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟລາວ, ລດັວສິາຫະກດິການບນິ

ລາວ, ລດັວສິາຫະກດິໂຮງງານຢາເລກ 3; ຕດິຕາມວຽກງານປບັປຸງໂຄງສາ້ງ ຮອບທ ີ 2 ແລະ ຮອບທ ີ 3 ຂອງລດັວສິາຫະ

ກດິພດັທະນາກະສກິາໍ-ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລກິານຂາອອກ-ຂາເຂົາ້, ລດັວສິາຫະກດິການຄາ້ລາວຂາອອກ-ຂາເຂົາ້, ລດັວິ

ສາຫະກດິກໍ່ ສາ້ງຂວົທາງເລກທ ີ13 ໃຕ,້ ລດັວສິາຫະກດິລາ້ນຊາ້ງພດັທະນາຂາອອກ-ຂາເຂົາ້, ລດັວສິາຫະກດິກນົຈກັກະສ ິ

ກາໍທ່າງ່ອນ ແລະ ລດັວສິາຫະກດິສະໜອງວດັຖຸເຕກັນກິ. ຍອ້ນແນວນັນ້ ຈິ່ ງເຮດັໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິດັ່ ງກ່າວ ມທ່ີາອ່ຽງ 

ດຂີຶນ້, ທງັດໍາເນນີທຸລະກດິໄດຢ່້າງຄ່ອງຕວົ ແລະ ມຜີນົກາໍໄລ, ທງັປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງ 

ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດໂດຍລວມ; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໄໍດຈ້ດັແບ່ງປະເພດລດັວສິາຫະກດິຕາມຕວົເລກຊີວ້ດັ ຈາໍນວນ 

131 ຫວົໜ່ວຍ ຄ:ື ປະເພດ A: ມປີະສດິຕຜິນົ 6 ຫວົໜ່ວຍ, ປະເພດ B: ມປີະສດິຕຜິນົແຕ່ຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງໂຄງສາ້ງບາງ

ສ່ວນ ຈາໍນວນ 27 ຫວົໜ່ວຍ, ປະເພດ C: ບ່ໍມປີະສດິຕຜິນົຕອ້ງໄດປ້ບັປຸງ ຫຼ ືປ່ຽນຮູບແບບວສິາຫະກດິ ຈາໍນວນ 98 ຫວົ

ໜ່ວຍ, ໃນນີ ້ມ ີ23 ຫວົໜ່ວຍ ຂາດທນຶຕໍ່ ເນື່ ອງ, ມ ີ54 ຫວົໜ່ວຍມກີາໍໄລ ແລະ ມ ີ10 ຫວົໜ່ວຍຫນັໄປສູ່ຮູບການອື່ ນ. 

ສໍາເລດັວສິາຫະກດິຮ່ວມທນຶລະຫວ່າງລດັກບັພາກສ່ວນອື່ ນ ມ ີ48 ຫວົໜ່ວຍ, ມຊີບັສນິ ກວມປະມານ 7,3% ຂອງ GDP 
ແລະ ມອີດັຕາສ່ວນຜນົກາໍໄລຕ່ໍລາຍຮບັຂອງວສິາຫະກດິ ສູງກວ່າວສິາຫະກດິລດັ 100%. ໄດສໍ້າເລດັການຫນັລດັວສິາຫະ

ກດິໄຟຟາ້ລາວ, ທະນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດລາວ ເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັລາວ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ເພື່ ອຄດັເລອືກ

ລດັວສິາຫະກດິຈາໍນວນໜຶ່ ງທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂເຂົາ້ຈດົທະບຽນໃນຊຸມປຕີໍ່ ໄປ ລວມທງັການປບັປຸງບນັດາເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງບນັ 

ດາຫວົໜ່ວຍລດັວສິາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອກຽມຫນັເຂົາ້ເປນັບໍລສິດັມະຫາຊນົ

ໃນຕ່ໍໜາ້ເຊັ່ ນ: ໂຮງງານຊມີງັ, ທະນາຄານສົ່ ງເສມີກະສກິາໍ ແລະ ຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິຈາໍນວນໜຶ່ ງ. 
2. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ກາງ: 

ວຽກງານວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັຫຼາຍດາ້ນ ເຊັ່ ນ: ໄດສໍ້າເລດັການຍກົດໍາລດັ 42/ນຍ 
ຂຶນ້ເປນັກດົໝາຍ ໃນປີ 2011; ສໍາເລດັການສາ້ງຕັງ້ເຄອືຄ່າຍຜູສ້ະໜອງບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາພດັທະນາທຸລະກດິຈາໍນວນ 21 
ຫວົໜ່ວຍ; ໄດດໍ້າເນນີການສາ້ງຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິໃຫເ້ປນັຕວົແບບໃນການດໍາເນນີວຽກງານຜະລດິຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະ 

ພາບຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເປັນຕົນ້: ໂຮງງານເຂົາ້ໜມົ C&A, ໂຮງງານເກອືເວນີຄໍາ ແລະ ໂຮງງານນໍາ້ດື່ ມມາວຕີາ. ນອກນັນ້, ຍງັໄດສຸ້ມ
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ໃສ່ບນັດາໜາ້ວຽກບູລມິະສດິ ເພື່ ອພດັທະນາວຽກງານວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ-ນອ້ຍ ເຊັ່ ນ: ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທາງ

ດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ: ໄດສຸ້ມໃສ່ປບັປຸງລະບບົການຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ, ລະບບົການ

ອອກໃບອະນຸຍາດ, ໄດສ້າ້ງ ແລະ ພດັທະນາເວທປີກຶສາຫາລ ືລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິ ໃນລະດບັແຂວງພາຍໃຕ ້

ຂອບຂອງກອງປະຊຸມທຸລະກດິລາວ; ໄດປ້ບັປຸງລະບບົການຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິໃຫມ້ຂີັນ້ຕອນກະທດັຮດັສະດວກ-ງ່າຍ 

ດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ເປນັຕົນ້: ຫຸຼດມູນຄ່າລງົທະບຽນຈາກ 100.000 ກບີ ຫາ 200.000 ກບີ ປດັຈບຸນັເຫຼອືພຽງ 40.000 ກບີ 
ຫາ 90.000 ກບີ, ໄລຍະເວລາການຂຶນ້ທະບຽນໄວກວ່າເກົ່ າ ຈາກແຕ່ກ່ອນ 60 ຫາ 90 ວນັ ຫຸຼດລງົມາເປນັ 3 ວນັ ແລະ ຊາ້ສຸດ

ບ່ໍເກນີ 10 ວນັ ລດັຖະການ; ໄດທ້ບົທວນຄນືຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດຈາກແຕ່ກ່ອນຕອ້ງປະກອບເອກະສານ 18 ສະ 

ບບັ ປະຈບຸນັເຫຼອືພຽງ 4-6 ສະບບັ ແລະ ການອອກໃບທະບຽນວສິາຫະກດິໃນຮູບແບບຖາວອນ (ບ່ໍມກີານຕໍ່ ອາຍຸການນາໍໃຊ)້. 
ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຄົນ້ຄວາ້ຕໍາລາການຮຽນ

ການສອນ ແລະ ສາ້ງປືມ້ຄູ່ມກືານດໍາເນນີທຸລະກດິເຂົາ້ໃນຫຼກັສູດການສກຶສາ ເຊິ່ ງປດັຈບຸນັໄດທ້ດົລອງນາໍເອາົຫຼກັສູດດັ່ ງ 

ກ່າວເຂົາ້ໄປສດິສອນ ໃນໂຮງຮຽນສາມນັຈາໍນວນໜຶ່ ງ ແລະ ກາໍລງັກະກຽມບນັຈເຸຂົາ້ໃນລະບບົອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ມະຫາ 

ວທິະຍາໄລຕື່ ມອກີ. 
ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ສົ່ ງເສມີຂະບວນການສາ້ງ "ໜຶ່ ງເມອືງໜຶ່ ງຜະລດິຕະພນັ" ພອ້ມກບັການຄວາ້ກາໍນດົກນົໄກການ

ຮ່ວມມລືະຫວ່າງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍ ເພື່ ອສາ້ງສິ່ ງຈງູໃຈໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຫນັມາຊມົໃຊຜ້ະລດິຕະພນັ 
ແລະ ການບໍລກິານຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍພາຍໃນປະເທດ. 

ສົ່ ງເສມີການເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຜະລດິຕະພນັ ແລະການບໍລກິານ 
ໂດຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການສາ້ງໂຮງງານຕວົແບບດາ້ນຜະລດິຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນການສົ່ ງເສມີກດິຈະກາໍ  
5 ສໍ ແລະ ການຜະລດິທີ່ ດ ີ ໃຫແ້ກ່ໂຮງງານຕວົແບບຈຳນວນໜຶ່ ງ. ປະຈບຸນັກາໍລງັດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ກບັຂະແໜງການ

ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອສາ້ງລະບບົ ແລະ ອງົກອນການຢັງ້ຢນືຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານ. 
 

3.4.5. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະວດັດ�ານການພັດທະນາ: 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບນັດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໄດສຸ້ມກາໍລງັແຮງຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍເພື່ ອບນັລຸບນັດາ 

ຄາດໝາຍຂອງເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ໃຫສໍ້າເລດັ ໃນປ ີ 2015 ໂດຍໄດສໍ້າເລດັຂອບທີ່

ເລັ່ ງໃສ່ການບນັລຸເປົາ້ໝາຍ MDGs ແລະການວາງແຜນທາງດາ້ນການເງນິ ໃນປ ີ 2010 ເພື່ ອກາໍນດົບາງຈດຸສະເພາະເພື່ ອ

ຊ່ວຍໃຫປ້ະເທດສາມາດບນັລຸເປົາ້ຫມາຍ MDGs ໄດ.້ ກອບດັ່ ງກ່າວກາໍນດົ 6 ຂງົເຂດຕົນ້ຕໍ: (1) ການເຂົາ້ເຖງິໂຄງລ່າງພືນ້ 

ຖານສໍາລບັການບນັລຸໄດ ້ MDGs; (2) ການປະຕບິດັແບບຍນືຍງົເພື່ ອມກີານປບັປຸງຄວາມປອດໄພດາ້ນອາຫານ ແລະ

ຄວາມຍນືຍງົຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ; (3) ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານສໍາລບັທຸກຄນົ ແລະບດົບາດຍງິ-ຊາຍ; (4) ການ

ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງສະເຫມພີາບ ແລະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ມ່ຍງິ; (5) ປບັປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະເດກັ; (6) ການ

ສະຫນອງນໍາ້ສະອາດ ແລະ ປບັປຸງສຸຂະອານາໄມສໍາລບັທຸກເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ບນັດາຕວົເມອືງນອ້ຍຕ່າງໆ. ຜ່ານການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສາມາດສະຫລຸບຕລີາຄາໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
1. ເປ້ົາໝາຍ 1: ລຶບລ�າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ 

ການລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ: ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍ ໂດຍອງີໃສ່ການສໍາຫຼວດການຊມົໃຊ ້ ແລະ ການໃຊ ້

ຈ່າຍຄວົເຮອືນຄັງ້ທ ີ 5 (LECS5) ເຫນັໄດວ່້າອດັຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 27,6% ໃນສກົປ ີ 2007-2008 
(LECS4) ມາເປນັ 23,2% ໃນສກົປ ີ 2012-2013 (LECS5) ທຽບໃສ່ຄາດຫມາຍທີ່ ວາງໄວໃ້ນປ ີ 2015 ໃຫຫຸຼ້ດລງົ

ເຫລອື 24% ເຫນັວ່າພວກເຮາົສາມາດບນັລຸ ແລະ ລື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້ 
ໂພຊະນາການ: ເປນັວຽກງານທີ່ ຕດິພນັກບັຫລາຍປດັໄຈ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການມອີາຫານທີ່ ພຽງພໍ, ການເຂົາ້ເຖງິສະ 

ບຽງອາຫານ ແລະ ການກນິອາຫານທີ່ ຖກຶຫລກັອານາໄມ ແລະ ຄບົໝວດອາຫານ. ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄາດໝາຍໃນ

ການຫລຸດອດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີ ທີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານເຫນັວ່າມຄີວາມຄບືໜາ້ຊາ້ ຕວົເລກປ ີ 2006 
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ແມ່ນ 37%, ຕວົເລກຜນົສໍາຫຼວດດດັສະນໝີາຍສງັຄມົລາວປີ 2011 ແມ່ນ 27% ຄາດໝາຍປ ີ2015 ໃຫໄ້ດ ້22% ບນັລຸ

ໄດ ້24,51%. ອດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ມຄີວາມສູງຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານກໍ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ຊາ້ ເຊັ່ ນ: ປ ີ2006 ໄດ ້
40%, ປ ີ 2011 ແມ່ນ 38% ຄາດໝາຍ ໃນປີ 2015 ໃຫໄ້ດ ້ 34%, ສະເລ່ຍແລວ້ຫຸຼດລງົຕໍ່ າກວ່າ 1% ຕໍ່ ປ.ີ ອດັຕາສ່ວນ

ເດກັນອ້ຍທີ່ ມຄີວາມສູງຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ແລະ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັລະຫວ່າງໃນ

ກຸ່ມຄນົທີ່ ທຸກທີ່ ສຸດ ແລະ ກຸ່ມຄນົທີ່ ຮັ່ ງທີ່ ສຸດ. ເດກັນອ້ຍໃນເຂດຊນົນະບດົໂດຍສະເພາະແມ່ນເດກັຊນົເຜົ່ າທີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດພູ

ດອຍຫ່າງໄກສອກຫລກີແມ່ນມອີດັຕາສ່ວນເດກັນອ້ຍທີ່ ມຄີວາມສູງຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນສູງເຊິ່ ງເກດີມາຈາກການກນິ

ອາຫານບ່ໍພຽງພໍ. ສປປ ລາວ ມທ່ີາແຮງຫຼາຍດາ້ນໃນການເລັ່ ງຫຸຼດຜ່ອນສະພາບການຂາດສານອາຫານລງົໃຫໄ້ວຂຶນ້. ເງ ື່ອນ 

ໄຂທີ່  1 ແມ່ນເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍໂຕສູງ ເປນັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເຮາົຈະສາມາດຈດັສນັງບົປະມານໃຫຂ້ະແໜງສງັຄມົເພີ່ ມ

ຂຶນ້; ເງ ື່ອນໄຂທີ່  2 ຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດກ້າໍນດົບູລມິະສດິແລວ້ຈະສະດວກໃນການ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; ເງ ື່ອນໄຂທ ີ 3 ເຫນັວ່າພາກສ່ວນເອກະຊນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫລອືຈາກສາກນົແມ່ນໃຫກ້ານ

ສະໜບັສະໜນູການຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນໂພຊະນາການຫລາຍພໍສມົຄວນ ເຊັ່ ນ: ການເສມີຈລຸາພາກສໍາລບັເດກັອ່ອນໃນປະມານ

ທະວຄູຸີນແມ່ນເປນັສິ່ ງທີ່ ໃຫຄ້ວາມຫວງັສູງ. 
2. ເປ້ົາໝາຍ 2: ໃຫ�ທຸກຄົນໄດ�ຮັບການສຶກສາຂ້ັນປະຖົມຢ�າງທົ່ວເຖິງ 

ການສກຶສາມຄີວາມສໍາຄນັຫລາຍຕໍ່ ການພດັທະນາປະເທດ. ສະນັນ້, ການສະໜອງການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານ ໃຫເ້ຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫລກີ, ດອ້ຍໂອກາດແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ເຊິ່ ງໄລຍະຜ່ານມາ ຂະແໜງການສກຶສາໄດປ້ະສານສມົທບົກບັບນັດາ

ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພດັທະນາຄູ່ມ ືແລະ ຂະຫຍາຍພືນ້ຖານໂຄງລ່າງການສກຶສາເພື່ ອສາ້ງ ແລະ 

ຂະຫຍາຍໂອກາດທາງການສກຶສາໃຫກ້ບັເດກັໃນເກນອາຍຸໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຫລາຍຂຶນ້ ເຮດັໃຫອ້ດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທຂິອງເດກັໃນ

ຊັນ້ປະຖມົເພີ່ ມຂືນ້ຈາກ 92,7% ໃນສກົປ ີ2009-2010 ມາເປນັ 96,8% ໃນສກົປ ີ2012-2013 ແລະ ສກົປ ີ2013-2014 
ບນັລຸໄດ ້ 98% ແລະ ສກົປ ີ2014-2015 ບນັລຸໄດ ້98,6% ລື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຄຸນນະພາບຂອງ

ການສກຶສາຍງັຕໍ່ າຫຼາຍເນື່ ອງຈາກວ່ານກັຮຽນທີ່ ເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົແມ່ນຍງັມເີດກັທີ່ ອາຍຸເກນີ ແລະອາຍຸບ່ໍເຖງິເກນເຂົາ້ຮຽນ

ມຈີາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍເຊິ່ ງອາດສົ່ ງຜນົໃຫອ້ດັຕາຄາ້ງຫອ້ງສູງ. ອດັຕາການຫລອດເຫລອືຂອງນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົບນັລຸ 68% ໃນ

ສກົປ ີ2011-2012, ໃນສກົປ ີ2012-2013 ບນັລຸ 71,4%, ໃນສກົປ ີ2013-2014 ບນັລຸ 77,5% ແລະ ເພີມ້ເປນັ 78,3% 
ໃນສກົປ ີ 2014-2015 ບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດຕ້າມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ(້ຄາດໝາຍ: 95%); ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ອດັຕາລອດ

ເຫລອືຂອງເດກັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫຼາຍສມົຄວນລະຫວ່າງເຂດຊນົນະບດົທີ່ ບ່ໍມຖີະໜນົຫນົທາງ ແລະ ໃນກຸ່ມນກັຮຽນ

ທີ່ ທຸກທີ່ ສຸດ; ອດັຕາການຮູໜ້ງັສໃືນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປ ີ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 2% ຕໍ່ ປມີາຮອດສກົປ ີ 2014-2015 ບນັລຸໄດ ້
98,6% (ຄາດໝາຍ ປ2ີ015: 99%). ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ບນັລຸ 62,9% ໃນສກົປ ີ 2010-2011, 
64,7% ໃນສກົປ ີ 2011-2012, 69% ໃນສກົປ ີ 2012-2013, 74,4% ໃນສກົປ ີ 2013-2014 ແລະ 78,1% ໃນສກົປີ 
2014-2015 ສາມາດເວົາ້ໄດວ່້າບນັລຸຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້ ດັ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້  

 

ຕາຕະລາງ 11: ຕົວຊ້ີບອກການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຂ້ັນປະຖົມຢ�າງທົ່ວເຖິງ 
 

ຕົວຊ້ີບອກ 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
ຄາດໝາຍ 

ປີ 2015 
ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນສຸດທຊິັນ້ປະຖມົ (%) 94,1 95,2 96,8 98 98,6 98 

ອດັຕາການຫລອດເຫລອືຊັນ້ປະຖມົ (%) 68 70 71,4 77,5 78,3 95 

ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ (%) 62,9 64,7 69 74,4 78,1 75 

ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງປະຊາຊນົໃນກຸ່ມອາຍຸ

15-24 ປ ີ(%) 
87 92 94,8  98,6 99 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ອດັຕາການຮູໜ້ງັສອືາຍຸ 15-24 ປສີກົປີ 2012-2013 ແມ່ນໄດຈ້າກ LSIS ແລະ ບດົສະຫຼຸບປີ 2011-2015 
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3. ເປ້ົາໝາຍ 3: ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະເສີມສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ 
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ແມ່ຍງິແມ່ນເປົາ້ໝາຍໜຶ່ ງຂອງລດັຖະບານ 

ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງເສດຖະກດິຄອບຄວົໃຫຫ້ລາຍຂືນ້; ແມ່

ຍງິຖວ່ືາມບີດົບາດສໍາຄນັຕໍ່ ຄອບຄວົໃນການບໍລຫິານຈດັການຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຍງັເປນັປດັໃຈສໍາຄນັໃນການຊ່ວຍບນັ 

ລຸເປົາ້ໝາຍ MDGs ອື່ ນ. ສະນັນ້, ໃນການວາງແຜນພດັທະນາໃນຂະແໜງການໃດແມ່ນໄດຄໍ້ານຶ່ ງເຖງິບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນວຽກງານການສກຶສາແມ່ນໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເດກັຍງິ ໂດຍມກີານສາ້ງຫໍພກັສໍາລບັເດກັຍງິ, ສະໜອງ  

ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ ນໆ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ສດັສ່ວນການເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັຍງິທຽບກບັເດກັຊາຍແມ່ນຍງັມີ

ຄວາມແຕກໂຕນກນັ ແລະ ຈະມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫລາຍຂຶນ້ໃນລະດບັການສກຶສາທີ່ ສູງຂຶນ້ດັ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັຢູ່ຕາຕະ

ລາງຂາ້ງລຸ່ມ. 
 

ຕາຕະລາງ 12: ຕົວຊ້ີບອກການສົ່ງເສມີບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ 

ຕົວຊ້ີບອກ 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
ຄາດໝາຍ 

ປີ 2015 
ອດັຕາສ່ວນນກັຮຽນຍງິຕ່ໍນກັຮຽນຊາຍໃນຊັນ້

ປະຖມົ 
0,94 0,94 0,95 0,95 1 

ອດັຕາສ່ວນນກັຮຽນຍງິຕ່ໍນກັຮຽນຊາຍໃນຊັນ້

ມດັທະຍມົຕົນ້ 
0,86 0,87 0,89 0,91 1 

ອດັຕາສ່ວນນກັຮຽນຍງິຕ່ໍນກັຮຽນຊາຍໃນຊັນ້

ມດັທະຍມົປາຍ 
0,82 0,81 0,83 0,84 1 

ອດັຕາສ່ວນນກັຮຽນຍງິຕ່ໍນກັຮຽນຊາຍໃນການ

ສກຶສາຊັນ້ສູງ 
   

0,60 
(ລະດບັອະ

ຊວີະສກຶສາ) 
 

ອດັຕາການຂາ້ງງານຂອງແມ່ຍງິທີ່ ເຮດັວຽກໃນ

ຂະແໜງທີ່ ບ່ໍແມ່ນກະສກິໍາ (%) 
  34   

ອດັຕາສ່ວນແມ່ຍງິທີ່ ເປນັສະມາຊກິສະພາ (%)    25  

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ຂໍມູ້ນນກັຮຽນຍງິຕໍ່ ນກັຮຽນຊາຍແມ່ນໄດຈ້າກຂະແໜງການແລະ LSIS. 
 

ອດັຕາການຮູໜ້ງັສລືະຫວ່າງເພດຍງິ-ຊາຍ ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້ແມ່ນຕດິພນັກບັຄວາມທຸກຍາກ. ການຮູໜ້ງັສຂືອງ

ແມ່ຍງິແມ່ນໜອ້ຍກວ່າຜູຊ້າຍຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົທີີ່ ບ່ໍມຫີນົທາງ, ໃນກຸ່ມຄນົທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ ແລະໃນກຸ່ມຊນົເຜົ່ າທີ່ ດໍາລງົ

ຊວີດິຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງປະຊາຊນົທີ່ ໜຸ່ມລະຫວ່າງ 15-19 ປ ີ ລະຫວ່າງເພດຍງິ-ຊາຍ

ແມ່ນດກີວ່າປະຊາຊນົໃນກຸ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 20-24 ປ ີອນັນີ ້ຍອ້ນອດັຕາການລງົທະບຽນເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັນອ້ຍແມ່ຍງິທີ

ສູງກວ່າໃນຊຸມປຜ່ີານມາ. 
ສດັສ່ວນການຈາ້ງງານຂອງແມ່ຍງິໃນຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ ບ່ໍແມ່ນກະສກິາໍໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກປະມານ 20% ໃນປ ີ

1990 ມາເປນັ 34% ກ່ອນປ ີ 2010 ເຫນັວ່າຍງັຕໍ່ າເນື່ ອງຈາກວ່າແມ່ຍງິສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍງັເຮດັວຽກສໍາລບັຄອບຄວົໂດຍບ່ໍ

ມກີານຈ່າຍເງນິ. ກາໍລງັແຮງງານເພດຊາຍມກີານສກຶສາດກີວ່າກາໍລງັແຮງງານເພດຍງິ ແລະ ສງັເກດເຫນັໄດວ່້າແມ່ຍງິສ່ວນ

ໃຫຍ່ແມ່ນເຮດັວຽກທີ່ ບ່ໍໝັນ້ຄງົ, ເຮດັວຽກດວ້ຍຕນົເອງ ແລະຄອບຄວົທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ບັຄ່າຈາ້ງກວມ 65% ທຽບກບັຜູຊ້າຍມີ

ພຽງ 35%, ສະມາຊກີສະພາເພດຍງິ ກວມ 25%. 
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4. ເປ້ົາໝາຍ 4: ຫລຸດຜ�ອນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ�ອຍ 
ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸລຸ່ມ 1 ປ ີໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 75 ຄນົ ໃນປ ີ 2008 ມາເປນັ 68 ຄນົ ໃນປ ີ 2011 ແລະ 

ຄາດວ່າຈະຍງັເຫລອື 32 ຄນົຕໍ່ ເດກັເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົໃນປ ີ2015, ຄາດໝາຍ (45 ຄນົຕໍ່ ເດກັເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ

ເຊິ່ ງເຫນັວ່າບນັລຸແລວ້); ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸລຸ່ມ 5 ປ ີໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 89 ຄນົໃນປ ີ2008 ມາເປນັ 72 ຄນົຕໍ່ ເດກັ

ເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ ໃນປ ີ2011 ເຊິ່ ງຄາດໝາຍໃນປີ 2015 ແມ່ນ 70 ຄນົຕໍ່ ເດກັເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົເຫນັວ່າມທ່ີາ

ອ່ຽງທີ່ ຈະບນັລຸ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມຖາ້ທຽບໃສ່ບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ຖວ່ືາປະເທດເຮາົຍງັມກີານຕາຍຂອງເດກັສູງ; 
ອດັຕາການສກັຢາກນັໝາກແດງແມ່ນຍງັມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະບນັລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນແຜນການເນື່ ອງຈາກວ່າ    
ປ ີ2014 ບນັລຸໄດພ້ຽງ 85% ແຕ່ຄາດໝາຍວາງໄວແ້ມ່ນ 90%. ດັ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັຢູ່ຕະຕະລາງຂາ້ງລຸ່ມ: 

 

ຕາຕະລາງ 13: ຕົວຊ້ີບອກການຫ�ດຜ�ອນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ�ອຍ 
 

ຕົວຊ້ີບອກ 2005 2008 2011 
(LSIS) 

ຄາດໝາຍ 
2015 

ຫລຸດອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປຕ່ໍີເດກັເກດີມຊີວີດິ 
1.000 ຄນົ 

98 89 79 80 

ຫລຸດອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 1 ປຕ່ໍີເດກັເກດີມຊີວີດິ 
1.000 ຄນົ 

70 75 68 49 

ອດັຕາການສກັຢາກນັໝາກແດງໃນເດກັນອ້ຍ 1 ປ ີ 69  55 90 
 

ການສມົທຽບຂໍມູ້ນປ ີ2006 ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຊ່ອງວ່າງຂອງຄວາມ 
ເທົ່ າທຽມກນັແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼຍືງັຢູ່ໃນລະດບັເກົ່ າ, ໃນຂະນະທີ່ ບນັດາຄອບຄວົໃນຕວົເມອືງມສິະພາບຊວີດິທີ່ ດຂີຶນ້ ແລະມີ

ການພດັທະນາທີ່ ໄວກ່ວາເປນັປະຫວດັການ. ສະນັນ້, ການທີ່ ຈະບນັລຸຄາດໝາຍຫລຸດອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັເກດີໃໝ່ 
ແລະ ເດກັນອ້ຍນັນ້ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ະໜອງການບໍລກິານແກ່ປະຊາຊນົກຸ່ມນີ ້ ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານລງົທນຶເຂົາ້ໃນ

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທີ່ ລງົໄປເຖງິປະຊາກອນທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ຜູທ້ີ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີຫຼາຍຂຶນ້. 
ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການບນັລຸຄາດໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວ ້ແມ່ນການຮບັປະກນັກ່ຽວກບັການສະໜອງທນຶ ເພື່ ອການບໍລກິານ

ດາ້ນສາທາລະນະສຸກໃຫແ້ກ່ແມ່, ເດກັເກດີໃໝ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ທີ່ ມລີກັສະນະຍນືຍງົ. ນອກນັນ້, ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ

ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານແພດປິ່ ນປວົ ແລະ ການບໍລຫິານພອ້ມທງັພດັທະນາລະບບົການສະໜອງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ກມໍີ

ຄວາມສໍາຄນັ. 
 

5. ເປ້ົາໝາຍ 5: ປັບປຸງສຂຸະພາບຂອງແມ� 
ອງີຕາມການປະເມນີຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ໃນປ ີ 2013 ເຫນັວ່າ ສໍາລບັສປປລາວແມ່ນໄດບ້ນັລູເປົາ້ໝາຍ

ແລວ້ ເພາະວ່າອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃນປ ີ2013 ແມ່ນ 220/100,000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ, ແຕ່ອງີການສໍາຫຼວດດດັສະນີ

ໝາຍສງັຄມົລາວ ໃນປ ີ 2011 ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແມ່ນ 357 ຄນົຕໍ່ ການເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ, ຄາດໝາຍປ ີ
2015 ແມ່ນ 260 ຄນົ; ອດັຕາການເກດີໂດຍມແີພດຊ່ວຍເຫນັວ່າຍງັຕໍ່ າມພີຽງ 42% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປ ີ 2015 ໃຫໄ້ດ ້
50%, ອດັຕາຄຸມກາໍເນດີ ແລະ ອດັຕາການກວດທອ້ງຂອງແມ່ຍງິຖພືາກ່ອນເກດີແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຊາ້, ອດັຕາການເກດີ

ໂດຍການຜ່າອອກ ແມ່ນ 4% ຂອງຈາໍນວນເດກັເກດີໃໝ່ທງັໝດົ ເຊິ່ ງຖວ່ືາຍງັຕໍ່ າ. ສະນັນ້, ຕອ້ງໄດສຸ້ມທນຶຮອນປະຕບິດັ

ກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການປິ່ ນປວົເດກັນອ້ຍ ແລະ ແມ່ເກດີລູກບ່ໍເສຍຄ່າ, ໂຄງການສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ໂຄງການ

ວາງແຜນຄອບຄວົ, ໂຄງການສກັຢາກນັພະຍາດສໍາລບັແມ່ຍງິໃນໄວຈະເລນີພນັ, ໂຄງການສາ້ງແພດຜູຊໍ້ານານໃນການຊ່ວຍ

ເກດີລູກ ແລະອື່ ນໆ. 
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ຕາຕະລາງ 14: ຕົວຊ້ີບອກການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ� 
 

ຕົວຊ້ີບອກ 2005 2008 2011 2013 ຄາດໝາຍ 
2015 

ຫລຸດອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ຕ່ໍເດກັເກດີມຊີວີດິ 

100.000 ຄນົ 
405  357 220 260 

ອດັຕາການເກດີໂດຍມແີພດຊ່ວຍ (%) 23  42 58 
(2014) 50 

ອດັຕາຄຸມກໍາເນດີ (%) 38,4   49 
(2014) 55 

ອດັຕາການກວດທອ້ງກ່ອນເກດີ (%) 28,5   46 
(2014) 69 

ການຊ່ວຍເຫລອືໃນເວລາເກດີ ແລະບນັດາຕວົຊີວ້ດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນມຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ

ໃນປະຊາກອນແຕ່ລະກຸ່ມ. ຢູ່ເຂດຕວົເມອືງອດັຕາການເກດີທີ່ ປອດໄພມສູີງກວ່າຄາດໝາຍລະດບັປະເທດ 2 ເທົ່ າ ແລະ ສູງ

ກວ່າເຂດຊນົນະບດົເຖງິ 6 ເທົ່ າ. ສໍາລບັຊນົເຜົ່ າທີ່ ອີາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິແມ່ນສູງກວ່າເຂດທີ່ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງເຂົາ້

ເຖງິ 3 ເທົ່ າ. ອງີຕາມລະດບັຄວາມຮັ່ ງມ,ີ ອດັຕາການເກດີທີ່ ມຄີວາມປອດໄພຂອງຄນົຮັ່ ງແມ່ນສູງກວ່າຄນົທຸກຍາກ 8 ເທົ່ າ

ແລະ ອດັຕາດັ່ ງກ່າວສໍາລບັແມ່ຍງິທີ່ ຈບົການສກຶສາຊັນ້ມດັທະຍມົແມ່ນສູງກວ່າແມ່ຍງິທີ່ ບ່ໍມກີານສກຶສາ 6 ເທົ່ າ. ອດັຕາການ

ເກດີໂດຍການຜ່າອອກແມ່ນ 4% ຂອງຈາໍນວນເດກັເກດີໃໝ່ທງັໝດົ ເຊິ່ ງຖວ່ືາຍງັຕໍ່ າ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າການຮກັ 

ສາຊວີດິຂອງແມ່ໂດຍການເກດີລູກດວ້ຍວທິຜ່ີາຕດັອອກນັນ້ຍງັບ່ໍທນັໄດດ້ເີທື່ ອ. 
ເຖງິວ່າຈະມຄີວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຕວົຊີວ້ດັທາງດາ້ນການບໍລກິານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ສຸຂະ 

ພາບຈະເລນີພນັ, ແຕ່ການບນັລຸເປົາ້ໝາຍດັ່ ງກ່າວຍງັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກເນື່ ອງຈາກບາງບນັຫາຄ:ື ອດັຕາການເກດີໃນສະຖານທີ່

ໃຫກ້ານບໍລກິານສາທາລະນະສຸກຍງັຕ່ໍາ; ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫບໍ້ລກິານທາງດາ້ນສາທາລະນະສຸກຍງັຕໍ່ າ. ສະນັນ້, ຈິ່ ງຕອ້ງ

ມກີານຊ່ວຍເຫລອືໃນການເພີ່ ມອດັຕາປກົຄຸມຂອງການບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ສົ່ ງເສມີການເກດີລູກໃນສະຖານທີ່

ບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ. ອອກແຮງໂຄສະນາເຜຍີແຜ່, ລະດມົທນຶຮອນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍສາ້ງຄວາມຮູທ້າງ

ດາ້ນຮກັສາສຸຂະພາບໃຫແ້ກ່ບນັດາແມ່ຍງິ ແລະ ຜູຊ້າຍໃນກຸ່ມເປົາ້ໝາຍທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫລກີ, 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປນັກຸ່ມຄນົທຸກຍາກ ແລະມລີະດບັການສກຶສາຕໍ່ າ. 

 

6. ເປ້ົາໝາຍ 6: ສະກັດກັ້ນການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດ HIV, ໄຂ�ຍຸງແລະພະຍາດຕິດຕ�່ອື່ນໆ 
ເຮັດໄອວ/ີເອດສ (HIV and AIDS):  
ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ເຮດັໄອວ/ີເອດສ ໃນປະຊາກອນທົ່ ວໄປ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າ ເຊິ່ ງມຄີວາມອາດສາມາດບນັລຸໄດ ້

ຄ:ື 0,28% ໃນປ ີ2012, ຄາດໝາຍໃຫບ້ນັລຸໃນປ ີ 2015 ແມ່ນໃຫໄ້ດຕ້ໍ່ າກວ່າ 1% ຂອງປະຊາກອນ; ຫຸຼດອດັຕາການຕດິ

ເຊືອ້ HIV ໃນກຸ່ມສ່ຽງອາຍຸ 15-24 ປ ີໄດ ້ 1,2% ຄາດໝາຍແມ່ນຕໍ່ າກວ່າ 5%,  ຫຸຼດອດັຕາການຕດິເຊືອ້ HIV ໃນກຸ່ມ

ສາວບໍລກິານອາຍຸ 15-49 ປີ ໄດ ້ 2,44% ຄາດໝາຍແມ່ນຕໍ່ າກວ່າ 5%; ການຕດິຕໍ່ ພະຍາດຈາກເພດກງົກນັຂາ້ມແມ່ນສາ

ເຫດຫຼກັໃນການແຜ່ລະບາດຂອງ HIV/AIDS ຢູ່ ສປປລາວ. ກຸ່ມທີ່ ມພີດຶຕກິາໍສ່ຽງສູງມອີດິທພິນົຕໍ່ ການແຜ່ຂະຫຍາຍເຊືອ້ 
HIV ໃນເຂດຕ່າງໆຂອງປະເທດ, ກຸ່ມດັ່ ງກ່າວປະກອບມເີພດຊາຍຜູທ້ີ່ ເຄື່ ອນຍາ້ຍໄປເຮດັວຽກໂດຍບ່ໍມຄີອບຄວົ ແລະ ກຸ່ມ

ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍງິທີ່ ກບັຄນືມາຖິ່ ນເດມີ. ກຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສູງທີ່ ສຸດແມ່ນແມ່ຍງິບໍລກິານ ໂດຍ

ສະເພາະຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດເ້ຮດັວຽກຢູ່ໃນສະຖານບນັເທງີ ເຊິ່ ງລູກຄາ້ຄດິວ່າມຄີວາມປອດໄພໃນເວລາມເີພດສໍາພນັກບັພວກເຂາົ. 
ອດັຕາການປກົຄຸມຂອງຢາ ART ແມ່ນເພີ່ ມຂຶນ້ແຕ່ກໍ່ ຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປບັປຸງ, ຍງັມບີນັຫາທີ່ ຕດິພນັກບັການ

ລາຍງານ, ການກາໍນດົ/ບົ່ ງພະຍາດລວມທງັຄວາມຕອ້ງການທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາຊນົມາຮບັການປິ່ ນປວົ. ເພື່ ອບນັລຸຄາດໝາຍ

ໃນປີ 2015 ກ່ຽວກບັການສະກດັກັນ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ HIV/AIDS, ມຫຼີາຍຢ່າງຕອ້ງໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
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ເປນັຕົນ້ ການປະຕຮູິບດາ້ນສາທາລະນະສຸກ, ສາ້ງຄວາມຮ່ວມມກືບັຜູທ້ີ່ ຖກືກະທບົກໍ່ ຄບືນັດາກຸ່ມເຄອືຂ່າຍ, ຮບັປະກນັຄວາມ

ປອດໄພການເຂົາ້ເຖງິການປິ່ ນປວົສໍາລບັທຸກຄນົ ແລະ ເພີ່ ມການປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນການເງນິ. 
ໄຂ�ມາລາເລຍ (Malaria) : ອດັຕາການຕາຍຍອ້ນໄຂມ້າລາເລຍແມ່ນຫລຸດລງົຈາກ 7,1 ໃນປ ີ 2000 ມາເປນັ 

0,29 ຕໍ່ ປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ ໃນປ ີ2011 ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະບນັລຸໄດຕ້າມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້(ຄາດໝາຍ ປ ີ2015: ຕໍ່ າ

ກວ່າ 0,2 ຄນົ ຕໍ່ ປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ). ຍຸດທະສາດການປອ້ງກນັໄຂມ້າລາເລຍແມ່ນປະຕບິດັສໍາເລດັຜນົພໍສມົຄວນ 
ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊມຸ້ງ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນຜູໃ້ຫຍ່ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. ການສໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດໃນການນາໍໃຊມຸ້ງ້ກວມ 81% ຂອງ

ເດກັນອ້ຍຕ່ໍາກວ່າຫາ້ປນີອນໃນມຸງ້ຍອ້ມຢາ ແລະ 98% ຂອງເດກັນອ້ຍນອນໃນມຸງ້ທງັຍອ້ມ ແລະ ບ່ໍຍອ້ມຢາ. ເຖງິຢ່າງໃດ

ກໍ່ ຕາມ, ການລະບາດຂອງໄຂມ້າລາເລຍໃນ 5 ແຂວງພາກໃຕໄ້ດໃ້ນເດອືນທນັວາ 2011 ແມ່ນບນັຫາທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່

ເພື່ ອບ່ໍໃຫພ້ະຍາດດັ່ ງກ່າວແຜ່ລາມ ແລະເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ຕໍ່ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ, ການລະບາດແມ່ນກ່ຽວຂອ້ງກບັ

ໂຄງການການພດັທະນາຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ ອາດເປນັພາຫະນະນາໍເຊືອ້ໄຂມ້າລາເລຍໃຫມ່ທີ່ ຮຸນແຮງ ແລະ ມອີາການດືຢ້າ. 

ວັນນະໂລກ: ອດັຕາຄນົເປນັວນັນະໂລກຊອກຄົນ້ໃໝ່ທີ່ ພບົເຊືອ້ 72% ຄາດໝາຍປີ 2015 ວາງໄວ ້ 70% ເຫນັວ່າ

ບນັລຸເກນີແຜນທີ່ ວາງໄວ ້ 2%, ອດັຕາຄນົເປນັວນັນະໂລກ ແລະ ໄດຮ້ບັການປິ່ ນປວົໂດຍມແີພດຕດິຕາມໂດຍກງົ (DOTS) 
ບນັລຸໄດ ້91% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2015 ລື່ ນຄາດໝາຍ 6%; ອດັຕາການຕດິເຊືອ້ວນັນະໂລກໃນປີ 2012 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັ 
204 ຄນົ ຕ່ໍປະຊາກອນ100,000 ຄນົ ຂອງປະຊາກອນ (ຄາດໝາຍ ປ ີ2015: ຕໍ່ າກວ່າ 240 ຄນົ ຕ່ໍປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ 
ຂອງປະຊາກອນ) ເຊິ່ ງສາມາດຄວບຄຸມອດັຕາການເປນັວນັນະໂລກໄດ.້ ເຖງິວ່າອດັຕາຄນົເປນັວນັນະໂລກ ແລະ ຕາຍຈາກການ

ເປນັວນັນະໂລກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມກີານຫຸຼດລງົຢ່າງສະຫມໍ່ າສະເຫມໃີນໄລຍະຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນຜນົການສໍາຫລວດກ່ຽວກບັການ

ລະບາດຂອງວນັນະໂລກຄັງ້ທໍາອດິໃນ 2010-2011 ເຫນັວ່າອດັຕາການລະບາດທີ່ ພບົແມ່ນເກອືບສອງເທົ່ າຂອງການຄາດຄະເນ

ໄວກ່້ອນໜາ້ນີ.້ ພອ້ມນີກ້ານສໍາຫຼວດຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າຫຼາຍກລໍະນຍີງັບ່ໍທນັກວດພບົ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປບັປຸງ. 
 

7. ເປ້ົາໝາຍ 7: ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ�ານສິ່ງແວດລ�ອມ 
ການຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຕດິພນັກບັຄວາມທຸກຍາກ ແລະຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາ 

ຊນົ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົທີ່ ຕດິພນັກບັທໍາມະຊາດເປນັສ່ວນໃຫຍ່ ເຊັ່ ນ: ການເກບັກູເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ເພື່ ອດໍາລງົ

ຊວີດິ ແລະ ທງັເປນັແຫ່ຼງລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົ ແລະການເຮດັກະສກິາໍແບບທໍາມະຊາດ. ສະນັນ້, ການບນັລຸໄດບ້ນັດາຄາດ

ໝາຍຕ່າງໆໃນເປົາ້ໝາຍທ ີ7 ນີຈ້ ຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັໃນການຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົຂອງການພດັທະນາ; ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະ 

ຕບິດັໄລຍະຜ່ານມາສາມາດຕລີາຄາໄດດ້ັ່ ງລຸ່ມນີ:້  
+ ຄາດໝາຍ 7A: ຜນັຂະຫຍາຍບນັດາຫຼກັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົເຂົາ້ໃນນະໂຍບາຍ, ແຜນງານຂອງປະເທດ 

ແລະ ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ສູນເສຍ:  ອດັຕາການປກົຫຸມ້ປ່າໄມກ້ວມປະມານ 47% (ຂໍມູ້ນການສໍາຫລວດປ ີ2010) 
(ຄາດໝາຍ ປ ີ 2015: 65% ). ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານກາໍນດົ 3 ປະເພດປ່າ ຄ:ື ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ ຈາໍນວນ   
3,77 ລາ້ນເຮກັຕາ, ປ່າປອ້ງກນັ 139 ແຫ່ງ ຈາໍນວນ 8,05 ລາ້ນເຮກັຕາ, ປ່າຜະລດິຈາໍນວນ 3,10 ລາ້ນເຮກັຕາ ແລະ ປ່າສະ 

ຫງວນຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງອກີຈາໍນວນໜຶ່ ງສໍາເລດັໂດຍພືນ້ຖານ. ສໍາລບັການປ່ອຍທາດອາຍກາກໂບນກິຕໍ່ ຫວົຄນົຕໍ່  1 ໂດ
ລາຕ່ໍ GDP ແມ່ນມກີານລເິລີ່ ມເກບັກາໍຂໍມູ້ນໂດຍກາໍນດົເຂົາ້ໃນບດົສື່ ສານແຫ່ງຊາດດາ້ນການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດສະ 

ບບັທ ີ1 ປ ີ1997 ແລະທ ີ2 ປ ີ2000 ແລວ້, ເຊິ່ ງຂັນ້ຕໍ່ ໄປແມ່ນຈະມກີານປກຶສາຫາລກືບັໜ່ວຍງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບເພື່ ອສກຶ

ສາ ແລະ ກາໍນດົຄາດໝາຍລະອຽດຕື່ ມ. ການປ່ອຍສານທໍາລາຍຊັນ້ໂອໂຊນແມ່ນຄາດໝາຍໜຶ່ ງທີ່  ສປປ ລາວ ໄດວ້າງຄາດ

ໝາຍຈະຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍສານທີ່ ທໍາລາຍຊັນ້ໂອໂຊນ ປະເພດ HCFC ໃຫໄ້ດ ້10% ໃນປ ີ2015.  
+ ຄາດໝາຍ 7B: ຫຸຼດຜ່ອນການສູນເສຍຊວີະນານາພນັ: ເປນັຄາດໝາຍໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຈະບ່ໍບນັລຸເນື່ ອງຈາກ

ວ່າອດັຕາສ່ວນສາຍພນັທີ່ ກາໍລງັຈະສູນພນັ ແລະກາໍລງັໄດຮ້ບັໄພຂົ່ ມຂູ່ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 115 ຊະນດິໃນປ ີ 2010 ມາ

ເປນັ 167 ຊະນດິໃນປ ີ2011.  
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+ ຄາດໝາຍ 7C: ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາສ່ວນປະຊາກອນທີ່ ບ່ໍໄດຊ້ມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດໃຫເ້ຫຼອືເຄິ່ ງໜຶ່ ງໃນປ ີ2015: ອດັຕາ

ສ່ວນການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດສາມາາດບນັລຸໄດຕ້າມແຜນ, ໃນປ ີ2014 ອດັຕາການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດບນັລຸ 84,71% (ຄາດ

ໝາຍ ປ ີ2015: 80%), ອດັຕາຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍຄອບຄວົ ໃນປ ີ2014 ບນັລຸໄດ ້67,92% (ຄາດໝາຍ ປ ີ2015: 60%) ຖື

ວ່າປະຕບິດັໄດລ້ື່ ນຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ.້ 
 

8. ເປ້ົາໝາຍ 8: ສ�າງຄູ�ຮ�ວມງານດ�ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ 8 ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍສມົຄວນ ເຊັ່ ນ: ປະເທດພດັທະນາແລວ້ ໄດມ້ມີາດຕະການໃນການຍກົ 

ເລກີສິ່ ງກດີຂວາງທາງດາ້ນການຄາ້ໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ ຕວົຊີວ້ດັກ່ຽວກບັອດັຕາພາສສີນິຄາ້ສົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນ ສນິຄາ້ກະສກິາໍ, ເສືອ້ຜາ້ ແລະ ເຄື່ ອງຕດັຫຍບິ ທີ່ ສົ່ ງໄປປະເທດພດັທະນາແລວ້ ແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ. 
ປະເທດທີ່ ໃຫສ້ະຖານະສດິທພິເິສດ (MFN) ກບັ ສປປ ລາວ ໄດຫຸຼ້ດອດັຕາພາສລີງົຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງຂອງອດັຕາໃນປ ີ1990. 
ນອກຈາກນີ,້ ປະເທດທີ່ ໃຫສ້ດິທພິເິສດທາງດາ້ນການຄາ້ (Preferential Trade Agreements) ຕໍ່ ສປປ ລາວ ໄດຫຸຼ້ດ

ອດັຕາພາສລີງົຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງເຊັ່ ນດຽວກນັ. ຕະຫຼາດຂອງປະເທດທີ່ ພດັທະນາແລວ້ ຍງັໃຫປ້ອດພາສ ີ 99% ສໍາລບັສນິຄາ້

ກະສກິາໍ, ເສືອ້ຜາ້ ແລະ ເຄື່ ອງຕດັຫຍບິ ຈາກ ສປປ ລາວ. ທະນາຄານໂລກ ແລະກອງທນຶການເງນິລະຫວ່າງປະເທດ ໃຫ ້

ທດັສະນະວ່າ ສປປ ລາວ ຍງັເປນັປະເທດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງດາ້ນໜີສ້ນິໃນລະດບັສູງ ເຖງິແມ່ນວ່າຕວົຊີວ້ດັດາ້ນໜີສ້ນິຈະດີ

ຂຶນ້ ພອ້ມທງັເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງເນື່ ອງ ແລະ ໝັນ້ຄງົ. ຕວົຊີວ້ດັດາ້ນໜີສ້ນິພາຍນອກ ແລະໜີສ້ນິທີ່ ລດັຄໍາ້

ປະກນັຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນດຂີຶນ້ເນື່ ອງມາຈາກເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕທີ່ ແຂງແຮງ, ເງນິກບີທີ່ ແຂງຄ່າຂຶນ້ ແລະສະພາບ

ແວດລອ້ມພາຍນອກທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍ. 
 

9. ເປ້ົາໝາຍ 9: ຫ�ດຜ�ອນຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດບ�່ທັນແຕກໃນ ສປປ ລາວ 
ຈາກປ ີ1964 ຮອດ ປ ີ1973 ແມ່ນໄລຍະທີ່ ປະຊາຊນົລາວ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລູກລະເບດີ ຂອງສງົຄາມອນິໂດ

ຈນິຄັງ້ທ ີ2, ຊຶ່ ງໃນໄລຍະ 9 ປ ີໄດມ້ລີະເບດີບ່ໍທນັແຕກປະມານ 2,08 ລາ້ນໂຕນໃນຈາໍນວນລະເບດີທງັຫມດົ  2,4 ລາ້ນໂຕນ 
ຫຼ ືປະມານ 30% ທີ່ ຕກົໃສ່ ສປປ ລາວ, ສະເລ່ຽແລວ້ປະມານ 0,9 ໂຕນຕໍ່ ປະຊາຊນົລາວຄນົຫນຶ່ ງ. 

ຜນົຂອງການສໍາຫລວດລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກປ ີ 2010 ໄດພ້ບົເຫນັຈາໍນວນຜູຖ້ກຶເຄາະຮາ້ຍຈາກລູກລະເບດີບ່ໍ

ທນັແຕກ 48.375 ກລໍະນ ີ ໃນໄລຍະ 1964-2008. ສ່ວນໃຫຍ່ຜູຖ້ກຶຜນົກະທບົຈາກລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກແມ່ນມອີາຍຸ

ແຕ່ 15 ຫາ 35 ປ,ີ ໃນນີ ້ 60% ຂອງຈາໍນວນຜູຖ້ກຶເຄາະຮາ້ຍແມ່ນເສຍຊວີດິ ແລະ 40% ແມ່ນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ.       
ຄາດໝາຍຮອດປີ 2015 ໃຫສ້າມາດກວດກູລ້ະເບດີບ່ໍທນັແຕກໃຫໄ້ດ ້100.000 ເຮກັຕາ. ມາຮອດປະຈບຸນັສາມາດເກບັກູ ້

ໄດ ້ 14.144 ເຮກັຕາ, ໃນນັນ້, ປ ີ 2011 ກວດກູໄ້ດ ້ 4.050 ເຮກັຕາ, ປ ີ 2012 ໄດ ້ 10.094 ເຮກັຕາ ແລະ ຄາດວ່າໃນປ ີ
2013 ຈະໄດກ້ວດກູໄ້ດຕ້ື່ ມ 18.000 ເຮກັຕາ. ມຫີລາຍກ່ວາ 6.034 ເຮກັຕາ ແມ່ນເກບັກູສໍ້າເລດັໃນເນືອ້ທີ່ ດນິທໍາການ

ຜະລດິ: ດນິກະສກິາໍ 3.666 ເຮກັຕາແມດັ ແລະ ເນືອ້ທີ່ ດນິໃນເຂດໂຄງການພດັທະນາຕ່າງໆ 2.368 ເຮກັຕາແມດັ. ທໍາລາຍ

ລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກໄດ ້ 186.984 ໜ່ວຍ, ໃນນີ ້ 288 ຫນ່ວຍ ແມ່ນລູກລະເບດີໃຫຍ່, 33,195 ໜ່ວຍ ແມ່ນລະເບດີ

ຫວ່ານ, 191 ຫນ່ວຍແມ່ນຫມາກມນີ ແລະ 153.313 ຫນ່ວຍແມ່ນລະເບດີບ່ໍທນັແຕກຊະນດິອື່ ນໆ. ໂດຍລວມແລວ້ຄາດ

ໝາຍການກວດກູລ້ະເບດີບ່ໍບນັລຸໄດໃ້ນປ ີ2015. 
ຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດເພື່ ອແກໄ້ຂລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ໄດກ້ໍານດົ 46 ເມອືງບູລມິະສດິໃນ 9 ແຂວງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົຈາກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກຫລາຍກ່ວາຫມູ່  ຄ:ື ແຂວງຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, 
ສາລະວນັ, ເຊກອງ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ອດັຕະປ.ື ຈາກຜນົຂອງການສໍາຫລວດລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກປ ີ2010 ພບົເຫນັປະຊາຊນົ

ທີ່ ຖກຶບາດເຈບັຍອ້ນລະເບດີບ່ໍທນັແຕກທງັຫມດົ 20.493 ຄນົ ແຕ່ມພີຽງ 583 ຄນົ ໄດຮ້ບັການບໍາບດັ ແລະ ຊ່ວຍເຫລອື. 
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3.4.6. ການພັດທະນາເຂດແຄວ�ນ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ 

ໃນແຜນການ 5 ປຄີັງ້ທ ີ VII (2011-2015) ໄດກ້າໍນດົອດັຕາການຂະຫຍາຍທາງເສດຖະກດິຂອງພາກເຫນອືບ່ໍ

ຫຸຼດ 9,72%; ພາກກາງ 11,50% ແລະ ພາກໃຕ ້12,65%; ລາຍໄດສ້ະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົພາກເຫນອື 1.700 ໂດລາສະຫະລດັ, 
ພາກກາງ  2.200 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ພາກໃຕ ້ 1.300 ໂດລາສະຫະລດັ. ສູຊ້ນົຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດ

ພາກເຫນອືໃຫຕ້ໍ່ າກວ່າ 8%, ພາກກາງ 3,5% ແລະ ພາກໃຕ ້ 10%. ຫນັປ່ຽນ ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໃຫໄ້ປຕາມທດິຫນັ

ເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. 
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢູ່ເຂດແຄວ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດປ້ະເສນີກບັອຸປະສກັຫລາຍຢ່າງ ເປນັຕົນ້: ພະຍຸ

ໄຮມາ, ນກົເຕນັ ແລະ ໄພພບິດັທໍາມະຊາດອື່ ນໆ ເຊິ່ ງໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກ່ບນັດາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກດິ-ສງັ 

ຄມົ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິຂອງເຂດແຄວ້ນ; ແຕ່ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ກໄໍດສຸ້ມທຸກກາໍລງັເຂົາ້ໃນການຟືນ້

ຟູຜນົເສຍຫາຍດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງໄດເ້ຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິຂອງເຂດແຄວ້ນສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ມຜີນົສໍາເລດັຫລາຍດາ້ນ ເຊິ່ ງ

ສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມ ແລະ ຕລີາຄາ ດັ່ ງນີ:້ 
1. ພາກເໜືອ 

ດ�ານເສດຖະກິດ: ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 9,74% ຕໍ່ ປ.ີ 
ໃນນັນ້: ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 6,16% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 6,45% ໃນສກົປ ີ2014-2015;  
ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍຈາກ 11,90%  ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 11,65% ໃນສກົປ ີ 2014-2015; ຂະແໜງບໍລ ິ

ການເພິ່ ມຂຶນ້ຈາກ 13,80% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 11,84% ໃນສກົປ ີ2014-2015; ລາຍໄດສ້ະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົ

ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 859,85 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 1.402,82 ໂດລາສະຫະລດັ ສກົປ ີ
2014-2015 ເຫນັວ່າບ່ໍສາມາດບນັລຸຕາມຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປ ີ 2011-2015 ທີ່ ວາງໄວ ້ ເນື່ ອງຈາກໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ

ຈາກໄພທໍາມະຊາດຫຼາຍຄັງ້, ການເກບັລາຍຮບັກໍ່ ບ່ໍໄດຕ້າມແຜນການ; ອດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກແມ່ນໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 
28,6%  ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 22,35% ໃນສກົປ ີ2011-2012, ມາເປນັ 19,32% ໃນສກົປ ີ2012-2013, ມາ

ເປນັ 13,73% ໃນສກົປ ີ2013-2014 ແລະ ຍງັເຫຼອື 9,59% ໃນສກົປ ີ2014-2015. ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ເຫນັວ່າ ມີ

ການຫນັປ່ຽນຈາກພາກກະສກິາໍຫຼກັໄປສູ່ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງທີ່ ເພິ່ ມມູນຄ່າຂອງສນິຄາ້ຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ຮູບແບບການບໍລ ິ

ການທີ່ ທນັສະໄໝກວ່າເກົ່ າ ຄ:ື ຂະແຫນງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ໄດຄ່້ອຍໆຫລຸດລງົຈາກ 51,66% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 
43,15% ໃນສກົປ ີ 2014-2015; ຂະແຫນງການອຸດສາຫະກາໍ ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 23,64% ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 
27,14% ໃນສກົປ ີ2014-2015 ແລະ ການບໍລກິານເພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 24,68% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 29,71% ໃນ

ສກົປ ີ2014-2015. ເຂດພາກເໜອືມທ່ີາແຮງ ແຕ່ການຜະລດິຍງັມລີກັສະນະຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ ໂດຍສະ

ເພາະການພດັທະນາດາ້ນອຸດສາຫະກາໍແມ່ນຍງັບ່ໍທນັພດັທະນາຫຼາຍ, ປະຈບຸນັມພີຽງແຕ່ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ຈາໍນວນຫນຶ່ ງ, ການຂຸດ

ຄົນ້ບ່ໍແຮ່ຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ບາງອາຊບີຫດັຖະກາໍ ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານແບບຄອບຄວົຍງັມບ່ໍີຫຼາຍ. 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ວຽກງານທີ່ພ້ົນເດັນ່: ການປະຕບິດັໂຄງການແມ່ນແນ່ໃສ່ 

ເພື່ ອການພດັທະນາກະສກິາໍ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ການພດັທະນາຕວົເມອືງໂດຍຕດິພນັກບັການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານອຸດສາຫະ

ກາໍ, ການບໍລກິານ ແລະ ພດັທະນາທາງດາ້ນສງັຄມົເພື່ ອແນໃສ່ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນລະ 

ຫວ່າງແຂວງ ແລະ ພາກ; ຖເືອາົການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ຕດິພນັກບັວຽກຈດັສນັພູມລໍາເນາົຖາວອນ, ຈດັສນັອາຊບີຄງົທ່ີ່ ໃຫ ້

ປະຊາ ຊນົດວ້ຍການຈດັຕັງ້ກຸ່ມສົ່ ງເສມີການຜະລດິເພື່ ອຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມເທື່ ອລະກາ້ວ. ສະນັນ້, 
ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ ໄດສຸ້ມໃສ່ກໍ່ ສາ້ງ ແລະສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະປະທານ, ເສັນ້ທາງ, ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟ 

ຟາ້, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ອື່ ນໆ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ: 
− ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງຊນົລະປະທານນໍາ້ມາ້ວ-ນໍາ້ແຫນນ້, ຊນົລະປະທານອ່າງນໍາ້ຫນີ, ຊນົລະປະທານນໍາ້ແສງ, ນໍາ້ແທ,້ 

ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງຊນົລະປະທານນໍາ້ມະອຸ່ນ ແລະນໍາ້ຫຍາ້ ຢູ່ເມອືງສງິ ແລະສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງຊນົລະປະທານຫວ້ຍໂຊ,້ ເລິ່ ມລງົ

ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັຊນົລະປະທານຢູ່ເຂດໜອງສານເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານຜະລດິກະສກິາໍ. 
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− ສໍາເລດັກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເທດສະບານຫຼວງນໍາ້ທາ-ສະໜາມບນິ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ສໍາເລດັການປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັ

ສະໜາມບນິຫຼວງພະບາງ, ສໍາເລດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງສະໜາມກລິາເມອືງໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ. 
− ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງ 2W ຊ່ວງທາງເມອືງເງນິ-ປາກແບ່ງ ແລະ ຊ່ວງທາງເມອືງນາໝໍ-້ເມອືງໄຊ-ປາກແບງ-

ເມອືງຮຸນ-ປາກແບງ ລວງຍາວ 180 ກໂິລແມດັ, ທາງເລກ 2E (ເມອືງຂວາ-ໄຕຈາງ), ເສັນ້ທາງເທດສະບານຫຼວງນໍາ້

ທາ-ສະໜາມບນິ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ທາງ 1D (ທາງຍຸດທະສາດປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຊຽງຂວາງ-ບໍ
ລຄໍິາໄຊ), ຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງແຫ່ງທ ີ4 ຫວ້ຍຊາຍ-ຊຽງຂອງ, ຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງທ່າເດື່ ອ-ປາກຄອນ, ການກໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມ

ນໍາ້ຂອງມດິຕະພາບລາວ-ມຽນມາ້ຢູ່ເຂດຊຽງກກົ (ເມອືງລອງ)-ເຂດຊຽງລາບ (ແຂວງທ່າຂີເ້ຫຼກັ), ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງທາງ

ເວັນ້ຕວົເມອືງ ເມອືງໄຊ ແລະ ຂວົ 3 ແຫ່ງ; ກໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງຈດຸບາ້ນນາສກັ-ຄກົເຂົາ້ດໍ ເມອືງໄຊຍະບູລ,ີ ສບືຕໍ່

ໂຄງການທະລຸ ແລະ ຍກົລະດບັທາງຂະໜານເສັນ້ທາງເລກ 13 ເໜອື ແລະ ສບືຕໍ່ ໂຄງການຍກົລະດບັເສັນ້ທາງ

ປູຢາງ 2 ຊັນ້ ກໂິລ 59 ທາງ 13 ເໜອື ຫາ ດ່ານພູຫຼກັຄໍາ ເມອືງນາໝໍ ້(ຊາຍແດນ ສປ ຈນີ), ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງ 
ແລະ ຂວົແຕ່ນານກົຂຸມ້ເມອືງທຸລະຄມົ ແຂວງວຽງຈນັ-ບາ້ນນາໄຊ ເມອືງທ່າພະບາດແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ສບືຕ່ໍໂຄງ 

ການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງປູຢາງ 2 ຊັນ້ ແຕ່ເມອືງອານຸວງົ-ບາ້ນວຽງທອງ (ຕດິກບັທາງ 1D) 50,012 ກມ ແລະ ຂວົເບ

ຕງົເສມີເຫຼກັ 4 ແຫ່ງ ຍາວ 267 ມ, ສບືຕໍ່ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງປູຢາງ 2 ຊັນ້ ແຕ່ຂວົນໍາ້ຍອນ ຫາ ລ່ອງແຈງ້ ແລະ ມີ

ຂວົເສມີເຫຼກັ 3 ແຫ່ງ ຍາວ 100 ມ. 
− ສໍາເລດັການສາ້ງສາຍສົ່ ງ 115 kV ເຊື່ ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງສະຖານ ີຊຽງຂວາງ-ຊໍາເຫນອື, ຫຼວງພະບາງ-ອຸດມົໄຊ-ຫຼວງນໍາ້

ທາ; ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງສາຍສົ່ ງ 230 kV ເພື່ ອເຊື່ ອມຕໍ່ ສະຖານ ີນາຊາຍທອງ-ຫນີເຫບີ-ຫຼວງພະບາງ; ສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍສາຍ

ສົ່ ງໄຟຟາ້ເຂດພາກເໜອື ໄປສູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະເຂດຈດຸສຸມພດັທະນາ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ: ໂຄງການຂະຫຍາຍຕາ

ຂ່າຍໄຟຟາ້ແຮງກາງ-ແຮງຕໍ່ າ ແລະ ຕດິຕັງ້ໝໍແ້ບ່ງໄຟຟາ້ ເຂົາ້ເຂດຈດຸສຸມບາ້ນເມອືງຈມີ, ສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍ

ໄຟຟາ້ແຮງກາງ ແລະ ແຮງຕ່ໍາເຂົາ້ເຂດເມອືງວຽງທອງ ແລະ ເຂດຜາຖີ່  ເມອືງຊໍາເໜອືແລະເຂດ 3 ເມອືງລຽບມ່າ, ສໍາ

ເລດັການກໍ່ ສາ້ງລະບບົໄຟຟາ້ເຊື່ ອມຕໍ່ ເມອືງໄຊຍະບູລ-ີຫງົສາ-ເມອືງເງນິ-ຊຽງຮອນ-ເມອືງຄອບ, ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນ

ໄຟຟາ້ນໍາ້ຂອງຈດຸເມອືງໄຊຍະບູລ ີ ແລະ ໄຟຟາ້ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນຫງົສາ ພອ້ມກນັນັນ້, ກໍ່ ມກີານຟືນ້ຟູ ແລະ 
ສອ້ມແປງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ໃນປ ີ2011 ສໍາເລດັເປນັຢ່າງດ.ີ 

ການຜະລິດເພ່ືອຄ�້າສະບຽງອາຫານ ແລະເປັນສິນຄ�າທີ່ເປັນທ�າແຮງ ເຮັດໃຫ�ຫຼາຍກິດຈະກ�າມີ
ອັນພ້ົນເດັນ່ດັ່ງນີ້: 

− ໄດສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການຜະລດິເຂົາ້ຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ ໃນເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິທງັໝດົ 
65.500 ເຮກັຕາ ຜນົຜະລດິ 290.000 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 90% ຂອງແຜນ 5 ປ,ີ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີມເີນືອ້ທີ່  48.358 ເຮກັ

ຕາ ຜນົຜະລດິ 192.980 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 95% ຂອງແຜນການ 5 ປ,ີ ແຂວງຊຽງຂວາງ ມເີນືອ້ທີ່  58.904 ເຮກັຕາ ຜນົ

ຜະລດິ 517.029,46 ໂຕນ ເທົ່ າກບັ 93,05% ຂອງແຜນການ 5 ປ.ີ ສາເຫດທີ່ ພາໃຫບ່ໍ້ສາມາດຕາມແຜນການເນື່ ອງ

ຈາກສະ ພາບດນິຊຸດໂຊມ, ແນວພນັບ່ໍໄດຮ້ບັການປບັປຸງ, ນໍາ້ຖວ້ມບາງປ ີແລະສດັຕູພດືທໍາລາຍ. 
− ໄດສ້ົ່ ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົປູກພດືເປນັສນິຄາ້ ຕດິພນັກບັອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງທີ່ ນາໍ ໃຊເ້ຕກັນກິ ແລະ ກນົຈກັເຂົາ້ໃນ

ການຜະລດິເຮດັໃຫປ້ະສດິທພິາບການຜະລດິ ແລະ ມູນຄ່າເພີ່ ມເພີມ້ຂຶນ້ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່  ແມ່ນຂະບວນການປູກສາລີ

ອາຫານສດັ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລມີເີນືອ້ທ ີ 62.394 ເຮກັຕາ ຜນົຜະລດິ 337.775 ໂຕນ, ຢູ່ແຂວງຫວົພນັເນືອ້ທີ່  
19.698 ເຮກັຕາ ໃຫຜ້ນົຜະລດິ 540.718,03 ໂຕນ, ນອກຈາກນັນ້, ກໍ່ ມຢູ່ີແຂວງວຽງຈນັ, ອຸດມົໄຊ, ບ່ໍແກວ້ 
ແລະ ຊຽງຂວາງ ເພື່ ອຕອບສະຫນອງໃຫຕ້ະຫລາດ ເຊັ່ ນ: ໄທ, ສປ.ຈນີ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ.  

− ໄດຊູ້ກຍູກ້ານລຽ້ງສດັແບບເປນັຟາມຫລາຍຂຶນ້ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ງວົ, ຄວາຍ, ໝ ູ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູ

ລ,ີ ຊຽງຂວາງ, ຫວົພນັ; ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ກໍ່ ໄດມ້ກີານສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດລງົທນຶປູກ

ພດືອຸດສາຫະກາໍເປນັຕົນ້ແມ່ນ ຢາງພາລາ, ຊາ, ອອ້ຍຢູ່ ແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ຫຼວງນໍາ້ທາ, ອຸດມົໄຊ; ມກີານພດັທະນາ

ການຄາ້ຊາຍແດນລາວ-ຈນີຢູ່ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ ແລະ ລາວ-ໄທຢູ່ແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ໄຊຍະບູລ,ີ ລາວ-ຫວຽດ 
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ນາມຢູ່ແຂວງຫວົພນັ; ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນຫລາຍຮູບແບບຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ; ການພດັທະນາ

ຫດັຖະກາໍ, ຕໍ່ າຫູກ, ທໍໄຫມ, ຈກັສານຢູ່ບນັດາແຂວງພາກເຫນອື; ການຜະລດິຊມິງັຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ, ການຂຸດຄົນ້

ໄຟຟາ້ ຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ, ການຂຸດຄົນ້ຄໍາ ແລະ ແຮ່ທາດເພື່ ອການສົ່ ງອອກຢູ່ເມອືງລອງແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ ແລະ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

ການພດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັຢ່າງຕັງ້ໝາ້ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຍກົລະດບັດາ້ນການສກຶ

ສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອເປົາ້ໝາຍການບນັລຸ MDGs ລວມເຖງິການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້

ແມ່ນ: ວຽກງານການສກຶສາໄດມ້ກີານສບືຕໍ່ ປບັປຸງ ແລະສະຫນອງອຸປະກອນການສກຶສາຕາມເຂດກຸ່ມບາ້ນພດັທະນາ ແລະ

ການສກຶສາຊັນ້ສູງ. ສາທາລະນະສຸກກໍ່ ມກີານສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶປະກນັສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊນົ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃນ

ການເປິ່ ນປວົ. ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວຊຸມຊນົ, 
ໂຄງການຈດັສນັເທດສະການເພື່ ອດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ສະຖານທີ່ ທີ່ ມຊີື່ ສຽງເຊັ່ ນ: ຫລວງພະບາງ, ວງັວຽງ, ເມອືງສງິ, 

ຊຽງຂວາງ; ປບັປຸງພືນ້ຖານບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວ, ຍກົລະດບັການບໍລກິານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄາ້ຂາຍຕາມຊາຍແດນ 

ກໍ່ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັຢ່າງດ.ີ 

ເຖງິແມ່ນວ່າ, ເສດຖະກດິຂອງເຂດພາກເໜອືຈະຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ມກີານພດັທະນາເຂດຈດຸສຸມ ແລະ 

ຕວົເມອືງ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກນັ ແຕ່ຍອ້ນເຂດພາກເໜອືເປນັເຂດທີ່ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ມພູີມສນັຖານເປນັ

ເຂດພູສູງ ແລະ ຫນີຜາ, ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຍງັບ່ໍທນັພດັທະນາຢ່າງພຽງພໍເຮດັການຈລໍະຈອນຂອງສນິຄາ້ ຈາກເຂດຊນົນະບດົ

ມາສູ່ຕວົເມອືງຍງັມໜີອ້ຍ, ການຜະລດິກະສກິາໍຕົນ້ຕໍແມ່ນອງີໃສ່ນາໍລະດູຝນົ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫລ້າຍໄດສ້ະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົທີ່ ປະຕບິດັ

ໃນຊ່ວງ 5 ປຍີງັບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດຕ້າມຄາດໝາຍສູ່ຊນົ 1.700 ໂດລາສະຫະລດັໃນປ ີ 2015 ແລະ ເຫນັວ່າອດັຕາຄວົເຮອືນ

ທຸກຍາກສະເລ່ຍໃນພາກເໜອືໄດຫຸຼ້ດລງົ ແຕ່ຢູ່ແຂວງຫວົພນັກໍ່ ຍງັເປນັແຂວງທີ່ ມອີດັຕາສ່ວນຄວົເຮອືນທຸກຍາກສູງທີ່ ສຸດຖາ້

ທຽບ ໃສ່ບນັດາແຂວງພາກເຫນອື, ໃນຂະນະທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ,ີ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ເປນັແຂວງທີ່

ມອີດັຕາສ່ວນຄວົເຮອືນທຸກຍາກຕໍ່ າທີ່ ສຸດເມື່ ອທຽບໃສ່ລະດບັຄາດໝາຍ. 
 

ຕາຕະລາງ 15: ສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກຄາດຫມາຍແຜນການ 5 ປີ (2011-2015) ຂອງພາກ
ເຫນືອ 

ລ/ດ ລາຍການ 
ຫົວ

ໜ�ວຍ 

ແຜນການ  
5 ປີ  

(2011-15) 

ປະຕິບັດ 
ສົກປີ  

2010-11 

ປະຕິບັດ 
ສົກປີ  

2011-12 

ປະຕິບັດ 
ສົກປີ  

2012-13 

ປະຕິບັດ 
ສົກປີ  

2013-14 

ແຜນການ 
ສົກປີ  

2014-15 

1 ຈາໍນວນປະຊາກອນ ຄນົ 2,680,000  2,622,925 2,644,715 2,674,146 2,638,665 2,679,499 

2 ອດັຕາການເຕບິໂຕຂອງປະຊາກອນ % 2.00 2.30 2.17 2.53 2.30 2.38 
3 GDP ຕາມລາຄາໃນປີ ຕືກ້ບີ   18,909.73 21,413.35 25,747.81 28,281.77 31,539.52 

4 GDP ສະເລ່ຍຕ່ໍຫວົ ໂດລາ/ຄນົ 1,700.00 859.85 957.17 1,148.18 1,273.11 1,402.82 

5 ອດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກ % 8.00 28.60 22.35 19.32 13.73 9.59 

6 ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົທາງເສດຖະກດິ(GDP) %  9.61 9.48 10.18 9.42 9.74 

 ກະສກິາໍ %   6.16 6.72 6.11 7.10 6.45 

 ອຸດສາຫະກາໍ %   11.90 12.68 13.41 12.43 11.65 

 ບໍລກິານ %   13.80 12.89 14.03 10.86 11.84 

7 ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ % 100.00 99.94 99.94 100.00 100.00 100.00 

 ກະສກິາໍ % 42.00 51.67 50.39 45.10 44.31 43.15 
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ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶປະຈາໍແຕ່ລະແຂວງ 
 

2. ພາກກາງ 
ດ�ານເສດຖະກິດ: ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ(GDP) ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 11,53% ຕໍ່ ປ ີ     

(ຄາດໝາຍ 5 ປ ີ11,50%). ໃນນັນ້: ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ເພີ່ ມຂຶນ້ 6,79% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ແລະ 7,71% ໃນ

ສກົປ ີ2014-2015; ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ເພີ່ ມຂຶນ້ 18,00% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ແລະ 16,29% ໃນສກົປ ີ2014-
2015; ຂະແໜງບໍລກິານເພິ່ ມຂຶນ້ 11,08% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ແລະ 13,35% ໃນສກົປ ີ2014-2015; ລາຍໄດສ້ະ

ເລ່ຍຕ່ໍຫວົຄນົມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 1.415,76 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 2.380,24 ໂດລາ

ສະຫະລດັ ສກົປ ີ2014-2015 ສາມາດບນັລຸຕາມຄາດໝາຍແຜນການ5 ປຄີັງ້ທ ີVII (2011-2015) ທີ່ ວາງໄວ ້ເນື່ ອງຈາກ

ຄວາມໄດປ້ຽບທາງດາ້ນທີ່ ຕັງ້, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ດ,ີ ການຜະລດິ, ການຄາ້, ການລງົທນຶ, ການຕດິຕໍ່ ພາຍໃນ ແລະສາກນົ. 
ອດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກ ກໍ່ ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ ຈາກ 10,10%  ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ແລະ ຍງັເຫຼອື 4,01% ໃນສກົປ ີ
2014-2015 ເທົ່ າກບັຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປທີີ່ ວາງໄວ.້ 

ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງພາກກາງ ເຫນັວ່າມທ່ີາອ່ຽງໄປໃນທດິທາງດຽວກນັກບັພາກເໜອື ຄ:ື
ຂະແຫນງກະສກິາໍ-ປ່າໄມຫ້ລຸດລງົຈາກ 34,86 % ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 26,91% ໃນສກົປ ີ2014-2015; ຂະ

ແຫນງການອຸດສາຫະກາໍເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 34,58 %  ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 38,05 % ໃນສກົປ ີ 2014-2015;  
ບໍລກິານເພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 29,94% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ມາເປນັ 35,04 % ໃນສກົປ ີ2014-2015. ການຜະລດິຢູ່ພາກ

ກາງ ຍງັສຸມຢູ່ເຂດທົ່ ງພຽງລຽບຕາມແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ຂະແຫນງການບໍລກິານຍງັແມ່ນການຄາ້ລວມທງັການຄາ້ຊາຍແດນ, 
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການຂນົສົ່ ງ.  

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ວຽກງານທີ່ພ້ົນເດັນ່: ເຂດພາກກາງເປນັເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງ

ທາງດາ້ນທີ່ ຕັງ້, ການຜະລດິ, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ການຕດິຕໍ່ ພາຍໃນແລະສາກນົ. ບນັດາທົ່ ງພຽງໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການ

ຜະລດິເປນັສນິຄາ້ແລະສາມາດສົ່ ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ແຂວງທີ່ ມກີານຜະລດິເຂົາ້ ແລະ ພດືສູງກວ່າຫມູ່ ແມ່ນແຂວງສະ 

ຫວນັນະເຂດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ຄໍາມ່ວນ; ການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ການລຽ້ງໝູ

ແມ່ນຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຄໍາມ່ວນ; ການລຽ້ງປາກະຊງັ ພົນ້ເດັ່ ນທີ່ ສຸດແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ; 
ການຂຸດຄົນ້ໄຟຟາ້ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຮ່ທາດເພື່ ອການສົ່ ງອອກຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ການຜະລດິຊມິງັຢູ່ແຂວງ

ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ; ສາ້ງນຄິມົອຸດສາຫະກາໍຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 2 ບ່ອນຄ:ື ນຄິມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະການຄາ້

ຫລກັ 21 ແລະ ນຄິມົອຸດສາຫະກາໍນະຄອນຫລວງ (VIP); ສາ້ງເຂດເສດຖະກດິສະເພາະທ່າແຂກຢູ່ຫວົຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງ 

 ອຸດສາຫະກາໍ % 34.00 23.64 23.94 27.09 26.31 27.14 

 ບໍລກິານ % 24.00 24.63 25.61 27.81 29.38 29.71 

8 ໂຄງປະກອບແຮງງານ % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ກະສກິາໍ %  56.20 55.87 51.74 55.40 56.26 

 ອຸດສາຫະກາໍ %  22.09 21.68 21.75 19.79 21.02 

 ບໍລກິານ %  21.71 22.45 26.51 24.81 22.71 

9 ຈາໍນວນແຮງງານ ຄນົ  70,303.00 82,555.00 77,929.00 79,103.00 87,306.00 

 ກະສກິາໍ ຄນົ  55,700. 65,141.00 59,167.00 53,842.00 56,658.00 

 ອຸດສາຫະກາໍ ຄນົ  5,017.00 6,279.00 7,460.00 9,193.00 11,554.00 

 ບໍລກິານ ຄນົ  9,587.00 11,136.00 11,303.00 16,067.00 19,094.00 
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ແລະ ເຂດເສດຖະກດິພເິສດສະເພາະພູຂຽວເມອືງທ່າແຂກແຂວງຄໍາມ່ວນ; ການພດັທະນາເຂດອຸດສາຫະກາໍຢູ່ແຂວງສະ 

ຫວນັນະເຂດ.  
ອນັທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນທີ່ ສຸດ ແມ່ນໄດສຸ້ມໃສ່ການສາ້ງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງໄດດໍ້າເນນີກດິຈະກາໍການກໍ່ ສາ້ງຕົນ້ຕ:ໍ  
− ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງທາງຖະໜນົວຽງຈນັ 450 ປ ີ (ດງົໂດກ-ດງົໂພສ)ີ, ໂຄງການຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ກມົມະລຽນພະທາດ

ຫລວງ, ການກໍ່ ສາ້ງທາງຖະໜນົເຈົາ້ໂພທສິາລາດ, ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ ວງັໂພ ຊ່ວງທ ີ1, ຊ່ວງທ ີ2 
ແລະ ຊ່ວງທ ີ3 ເມອືງປາກງ ື່ມ, ການກໍ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນບາ້ນໝາກນາວນາລອ້ງ ໄລຍະ 2, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງປອ້ງ

ກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນ ແລະ ພດັທະນາແຄມຂອງ ໄລຍະ ທ ີ1,  ການກໍ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນບາ້ນໂນນຊາຍ, ບາ້ນໜອງ

ແຫວ້, ບາ້ນຫອ້ມໃຕ,້ ຄອ້ຍແລນມານ-ສໍາພນັນາ, ສໍາເລດັ ໂຄງການສໍາຫລວດ-ອອກແຜນຜງັລະອຽດເຂດຕວົເມອືງ  

ໃໝ່ ເຂດໜອງປງີ, ເຂດຖະໜນົ 450 ປ ີແລະ ເຂດພືນ້ທີ່ ບງຶທາດຫລວງ, ກໍ່ ສາ້ງທາງເລກ 10 ຊ່ວງ 1 (ດອນໜນູ - ທ່າ

ງ່ອນ), ສບືຕໍ່ ໂຄງການ ກໍ່ ສາ້ງທາງດອນນກົຂຸມ້ T4 ຫາ ບາ້ນນາຄວາຍ ຫາ ທາງ 450 ປ,ີ ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ 
ແລະ ກໍ່ ສາ້ງທາງເຂດອຸດສາຫະກາໍໂນນທອງ ຫາ ຫວົຊຽງບາ້ນດຸ່ງ ຫາ ບາ້ນໂຊກນອ້ຍອອກໃສ່ທາງ 450 ປ,ີ ສບືຕ່ໍ

ໂຄງການ ກໍ່ ສາ້ງທາງ 1E ( ຊ່ວງແຕ່ເທດສະບານເມອືງໄກສອນ-ເຮອືນຫນີ ) ພອ້ມດວ້ຍຂວົ 9 ແຫ່ງ, ສບືຕໍ່ ໂຄງການ

ກໍ່ ສາ້ງທາງແຕ່ ເມອືງໄຊຈາໍພອນ-ຊາຍແດນແທ່ງທຸ່ຍ ສສ ຫວຽດນາມ, ສບືຕໍ່ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງປູຢາງ 2 ຊັນ້ ເສັນ້ 

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 1G ພອ້ມຂວົແຍກເລກ 9 ຫາ ຊາຍແດນສາລະວນັ. 
− ສໍາເລດັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະປດັໄຈຕ່າງໆ ເພື່ ອຈດັກອງປະຊຸມລດັຖະສະພາອາຊ-ີເອຣີບົ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ

ປະມຸກລດັອາຊ-ີເອຣີບົ (ອາເຊມັ) ຄັງ້ທ ີIX ທີ່  ສປປ ລາວ, ກອງປະຊຸມຫອ້ງການສະມາຄມົນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ທີ່ ໃຊພ້າສາຝະລັ່ ງ, ຈດັງານມະຫາກາໍກລິາມະຫາວທິະຍາໄລອາຊຽນ. 
− ໄດສໍ້າເລດັການປບັປຸງສະໜາມບນິສາກນົວດັໄຕ, ການກໍ່ ສາ້ງຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ 
− ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນບາ້ນດອນຂຽວໄລຍະ 2 ເມອືງໜອງບກົ ແລະ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງເບຕງົ

ໃນເທດສະບານເມອືງທ່າແຂກໄລຍະ 2; ການກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເທນິຫນີບູນພາກຂະຫຍາຍມກີາໍລງັການຜະລດິ 
280 M. 

ນອກນັນ້, ກໍ່ໄດສໍ້າເລດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງແຫ່ງທີ່  3 ແຂວງຄໍາມ່ວນ-ນະຄອນພະນມົ, ການສາ້ງສາຍສົ່ ງ 
115 kV ເຊ່ອືມຕໍ່ ລະຫວ່າງສະຖານ ີປາກຊນັ-ທ່າແຂກ-ປາກບ່ໍ; ໄດພ້ດັທະນາເຂດທົ່ ງຮາບເຊບັງ້ໄຟ, ບູລະນະ ແລະ ສອ້ມ 

ແປງທາງເລກ 9 ແລະ 13 ເພື່່ ອໃຫເ້ປນັສູນກາງການບໍລກິານ, ການທ່ອງທ່ຽວຕາມແລວຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົ ແລະ ເປນັ

ເສັນ້ທາງເຊື່ ອມລະຫວ່າງພາກກາງ ແລະພາກໃຕ.້ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ບູລະນະສອ້ມແປງ ແລະ ຟືນ້ຟູບນັດາໂຄງການທີ່ ເສຍຫາຍ

ຈາກໄພພບິດັທໍາມະຊາດໃນປ ີ 2011. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ ກໍ່ໄດຊຸ້ກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ເຊັ່ ນ: ຂະບວນການປູກ

ເຂົາ້, ສາລ,ີ ກວ້ຍ, ຢາສູບ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະ

ເຂດ. ນອກຈາກນັນ້ ຍງັໄດສ້ົ່ ງເສມີປະຊາຊນົປູກພດືປອ້ນໂຮງງານ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ: ເດັ່ ນກວ່າໝູ່  ອອ້ຍແມ່ນຢູ່ແຂວງສະຫວນັ

ນະເຂດ, ມນັຕົນ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ; ການປູກພດືຜກັປອດສານພດິ, ພດືອຸດສາຫະກາໍ, 
ຕົນ້ໄມອຸ້ດສາຫະກາໍຈາໍນວນໜຶ່ ງ. ການລຽ້ງງວົ, ຄວາຍ, ຫມູ (ແບບເປນັຟາມ), ໄກ່ (ແບບເປນັຟາມ), ລຽ້ງແບ,້ ລຽ້ງປາກະ 

ຊງັ ແລະ ປາຫນອງທໍາມະຊາດມກີານຂະຫຍາຍຕວົ; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໍ່ໄດປ້ະຕບິດັນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການຜະລດິທຸລະ

ກດິຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກດິຕ່າງໆນບັທງັປະຊາຊນົ ໂດຍເອາົວຽກງານການຜະລດິກະສກິາໍເປນັສນິຄາ້ ຕດິພນັກບັການສົ່ ງ

ເສມີການລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົາ້ໃນຂງົເຂດອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງຢ່າງແຂງແຮງ; ການພດັທະນາວຽກການ

ບໍລກິານ ວຽກການທ່ອງທ່ຽວ, ສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ວຽກຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ກໍ່

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ; ແຂວງທີ່ ມອີດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກຕໍ່ າກວ່າຫມູ່ ຢູ່ເຂດພາກກາງ ແມ່ນນະຄອນ 

ຫລວງວຽງຈນັ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ໃນພາກກາງອດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກ ແມ່ນຫລຸດລງົທຽບເທົ່ າກບັຕວົເລກຄາດໝາຍໃນ

ລະດບັຊາດ. 
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ຕາຕະລາງ 16: ສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກຄາດຫມາຍແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII ຂອງພາກ
ກາງ 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶປະຈາໍແຕ່ລະແຂວງ 
 

3. ພາກໃຕ� 
ດ�ານເສດຖະກິດ: ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂຶນ້ 12,65% ຕໍ່

ປ.ີ ໃນນັນ້: ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 7,08% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ແລະ 7,68% ໃນສກົປ ີ2014-2015; 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ເພີ່ ມຂຶນ້ 16,65% ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ແລະ 16,38% ໃນສກົປ ີ 2014-2015; ຂະແໜງ 
ບໍລກິານເພິ່ ມຂຶນ້ 16,18% ໃນສກົປ ີ2010-2011 ແລະ 16,68% ໃນສກົປ ີ2014-2015; ລາຍໄດສ້ະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົມທ່ີາ

ອ່ຽງເພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 851,50 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາເປນັ 1.630,04 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນສກົປ ີ
2014-2015 ເຊິ່ ງສາມາດບນັລຸຕາມຄາດໝາຍແຜນການ5 ປ ີຄັງ້ທ ີVII (2011-2015) ທີ່ ວາງໄວ ້ ເນື່ ອງຈາກເປນັທີ່ ຕັງ້ຂອງ

ເຂດສາມຫ່ຼຽມເສດຖະກດິສາກນົ, ມກີານພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຮບັຮອງ, ການຜະລດິ, ການຄາ້ຕາມເຂດຊາຍແດນ. ອດັຕາຄວົເຮອືນ

ລ/ດ ລາຍການ ຫົວໜ�ວຍ 
ແຜນການ 5 
ປີ ຄ້ັງທີ VII 
(2011-15) 

ປະຕິບັດສົກປີ 
2010-11 

ປະຕິບັດສົກ
ປີ 2011-12 

ປະຕິບັດສົກ
ປີ 

2012-13 

ປະຕິບັດສົກປີ 
2013-14 

ແຜນການ
ສົກປີ 2014-

15 

1 ຈາໍນວນປະຊາກອນ ຄນົ 3,000,000 2,354,548 2,410,955 2,448,199 2,557,580 2,622,595 

2 ອດັຕາການເຕບິໂຕຂອງປະຊາກອນ % 2.00 2.09 2.43 2.18 1.92 2.38 
3 GDP ຕາມລາຄາໃນປີ ຕືກ້ບີ  29,694.32 35,973.43 43,826.13 49,862.32 57,253.37 

4 GDP ສະເລ່ຍຕ່ໍຫວົ ໂດລາ/ຄນົ 2,200.00 1,415.76 1,684.86 1,869.23 2,055.65 2,380.24 

5 ອດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກ %  10.10 6.81 5.13 4.51 4.01 

6 
ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົທາງ

ເສດຖະກດິ(GDP) 
%   12.69 12.19 11.98 11.69 11.83 

 ກະສກິາໍ %  6.79 4.22 6.66 8.63 7.71 

 ອຸດສາຫະກາໍ %  18.00 13.90 15.28 15.97 16.29 

 ບໍລກິານ %  11.08 20.96 23.49 12.63 13.35 

7 ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ % 100.00 99.38 99.18 100.00 100.00 100.00 

 ກະສກິາໍ % 23.00 34.86 31.65 29.12 28.12 26.91 

 ອຸດສາຫະກາໍ % 42.00 34.58 36.91 38.50 37.42 38.05 

 ບໍລກິານ % 35.00 29.94 30.63 32.38 34.46 35.04 

8 ໂຄງປະກອບແຮງງານ %  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ກະສກິາໍ %   55.83 55.33 56.25 55.63 61.82 

 ອຸດສາຫະກາໍ %   31.12 31.60 35.17 32.30 22.99 

 ບໍລກິານ %   13.06 13.06 8.57 12.07 15.19 

9 ຈາໍນວນແຮງງານ ຄນົ  162,525.00 165,576.00 165,493.00 169,064.00 174,073.00 

 ກະສກິາໍ ຄນົ   134,687.00 136,629.00 137,093.00 138,336.00 141,319.00 

 ອຸດສາຫະກາໍ ຄນົ   17,109.00 17,871.00 17,765.00 19,211.00 18,543.00 

 ບໍລກິານ ຄນົ   10,729.00 11,076.00 10,634.00 11,517.00 14,212.00 
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ທຸກຍາກ ກໍ່ ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ ຈາກ 27,03%  ໃນສກົປ ີ2010-2011 ແລະ ຄາດວ່າຍງັເຫຼອື 10,51% ໃນທາ້ຍສກົປ ີ2014-
2015 ເກອືບເທົ່ າກບັຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປທີີ່ ວາງໄວ.້ 

ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງພາກໃຕ ້ ຄ:ື ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມຫ້ລຸດລງົຈາກ 40,81% ໃນສກົປ ີ
2010-2011 ມາເປນັ 32.96% ໃນສກົປ ີ 2014-2015; ຂະແຫນງການອຸດສາຫະກາໍເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 26.52% ໃນສກົປ ີ
2010-2011 ມາເປນັ 32.48 % ໃນສກົປ ີ 2014-2015; ບໍລກິານເພີ່ ມຂຶນ້ ຈາກ 32,67% ໃນສກົປ ີ 2010-2011 ມາ

ເປນັ 34,56% ໃນສກົປ ີ 2014-2015. ການຜະລດິຢູ່ພາກໃຕ ້ຍງັສຸມໃສ່ການຜະລດິກະສກິາໍເປນັຫຼກັຢູ່ຕາມເຂດທົ່ ງພຽງ

ລຽບຕາມແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ເຂດພູພຽງບໍລເິວນ. 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການ ແລະ ວຽກງານທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ: 
− ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະປະທານ, ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີປະຊາຊນົປູກເຂົາ້ນາແຊງ 

ແລະ ການປູກພດືຕ່າງໆເຊັ່ ນ: ປູກກະລ່ໍາປ,ີ ຜກັກາດ, ຫມາກແຫນ່ງ; ມກີານລຽ້ງສດັເຊັ່ ນ: ງວົ, ຄວາຍ, ໝ,ູ ໄກ່ 

ແລະ ອື່ ນໆ. 

− ພດັທະນາຕາມແຜນແມ່ບດົການເຊື່ ອມໂຍງເຂດ 3 ຫລ່ຽມເສດຖະກດິ ເຊັ່ ນ: ສໍາເລດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງແຕ່

ເມອືງທ່າແຕງ-ບາ້ນແບ່ງ, ການກໍ່ ສາ້ງທາງ 15A, ການກໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນໍາ້ເຊໂດນ ແລະ ຂວົຂາ້ມນໍາ້ເຊຂະ    

ໝານ 3, ກໍ່ ສາ້ງທາງເລກ 14A (ຂວົຂາ້ມປາກເຊ-ຊາຍແດນລາວ-ກາໍປູເຈຍ); ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເຊກອງ-
ດກັຈງຶ(16B), ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເຊກອງ-ດກັຈງຶ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ ແລະ ເສັນ້ທາງແຕ່ທ່າບກັຫາເມອືງກະ

ລມືໃໝ່; ສໍາເລດັການຍກົລະດບັ ແລະ ສອ້ມແປງສະຫນາມບນິປາກເຊ. ສບືຕໍ່ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງປູຢາງ ແຕ່

ບາ້ນຂາ-ບາ້ນຫຽງ-ຊ່ອງຈະອູ ເມອືງສຸຂຸມາ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ສບືຕໍ່ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງລຽບຊາຍແດນ

ເບື່ ອງຕາເວນັອອກ ແຕ່ຊາຍແດນ ສະຫວນັນະເຂດ/ສາລະວນັ/ເຊກອງ ລວງຍາວ 48.95 ກມ, ສບືຕໍ່ ໂຄງ 

ການກໍ່ ສາ້ງທາງປູຢາງ 2 ຊັນ້ເສັນ້ທາງເລກທ ີ 26905 (S3 ຫຼກັໝາຍ) ແຕ່ແຍກທາງ 15 (ດ່ານລະໄລ) ຫາ

ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແຂວງເທື່ ອທຽນ ຍາວ 22.5 ກມ, ສບືຕໍ່ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງແຕ່ບາ້ນມນັ-
ດາກປຣາ-ດາກປະຈາໍ-ດາກປະເນ ີ ເມອືງດາກຈງຶ ແຂວງເຊກອງ ຊາຍແດນເມອືງຊານໄຊ ແຂວງອດັຕະປ,ື 
ຍາວ 93 ກມ, ສບືຕໍ່ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງລຽບຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແຕ່ບາ້ນປະນອນ ເມອືງກະລມື 
ແຂວງເຊກອງ ຫາ ເມອືງຕະໂອຍ້ ແຂວງສາລະວນັ ເຊື່ ອມຕໍ່ ໃສ່ເຂື່ ອນເຊກອງ 5 ຄວາມຍາວ 101 ກມ, ສບືຕ່ໍ

ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການທາງ 18A ( ປາກຊ່ອງ-ບາ້ນຫຼກັ 52 ) ຂອງແຂວງອດັຕະປ.ື 
− ເອາົໃຈໃສ່ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະປະທານ ເຊັ່ ນ: ຍກົລະດບັຊນົລະປະທານແກງ້ຄອງຫຼວງ        

ໄລຍະ II, ກໍ່ ສາ້ງຊນົລະປະທານເຊນໍາ້ນອ້ຍໄລຍະ I,  ສໍາເລດັ ແລະ ນາໍໃຊໂ້ຄງການຊນົລະປະທານເຊປຽນ

ເຂົາ້ໃນການຜະລດິຄໍາ້ສະບຽງອາຫານຢ່າງມປີະສດິທຜິນົສູງ. 
− ກໍ່ ສາ້ງສາຍສົ່ ງໄຟຟາ້ແຮງກາງ-ຕໍ່ າ ໄປສູ່ 6 ບາ້ນເຂດຊາຍແດນລາວ-ໄທ ເມອືງສຸຂຸມມາ (ສໍາເລດັແລວ້ 4 ບາ້ນ)

ແລະ ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງສາຍສົ່ ງ ໄປ 26 ບາ້ນຊາຍແດນລາວ-ກາໍປູເຈຍ ເມອືງມຸນລະປະໂມກ ແຂວງຈາໍປາສກັ; ສໍາ

ເລດັການກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເຊກະໝານ 3, ໄດສ້ບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ກງົ ແລະ ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເຊນໍາ້ນອ້ຍ. 
− ສມົທບົກບັຂະແຫນງການສບືຕໍ່ ປບັປຸງຂອດການບໍລກິານການຄາ້ຜ່ານແດນຕາມເຂດດ່ານ ເປນັຕົນ້ ດ່ານວງັ

ເຕົ່ າ, ດ່ານລະໄລໃຫເ້ປນັດ່ານສາກນົ; ມກີານພດັທະນາສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວ, ສບື

ຕໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາວຽກງານການສກຶສາ ແລະ ສະຫນອງອຸປະກອນການສກຶສາ. 

ບນັດາແຂວງທີ່ ຢູ່ເຂດພາກໃຕ ້ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ບ່ໍວ່າຈະເປນັການຜະລດິກະສກິາໍ, ອຸດສາຫະກາໍກໍ່ ຄກືານບໍລ ິ

ການ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງຈາໍປາສກັຈຶ່ ງເປນັແຂວງທີ່ ມກີານພດັທະນາໄວກວ່າໝູ່ ໃນບນັດາແຂວງພາກໃຕ ້ແລະ ເປນັແຂວງ

ທີ່ ມອີດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກຕໍ່ າກວ່າຫມູ່ ໃນເຂດພາກໃຕ ້ແລະ ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ສ່ວນແຂວງອດັຕະປ ືແມ່ນມອີດັຕາຄວົ

ເຮອືນທຸກຍາກເທົ່ າກບັອດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກສະເລ່ຍລະດບັຊາດ.  
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ຜນົຜະລດິທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນທີ່ ສຸດໃນຂງົເຂດກະສກິາໍແມ່ນກາເຟ, ຫມາກຖົ່ ວ, ມນັຝຣັ່ ງ, ຢາສູບ ແລະ ຜກັ ເຊິ່ ງແຂວງຈາໍ 

ປາສກັ ເປນັແຂວງທີ່ ມກີານຜະລດິສູງທີ່ ສຸດ. ສ່ວນການປູກຢາງພາລາແມ່ນໄດປູ້ກຢູ່ທຸກໆແຂວງຂອງພາກໃຕ.້ ນອກຈາກນັນ້, 

ໄດມ້ກີານພດັທະນາຕວົເມອືງທີ່ ສໍາຄນັຂອງພາກ ເຊັ່ ນ: ເມອືງປາກເຊ, ເມອືງໄຊເສດຖາ, ເມອືງລະມາມ ແລະ ເມອືງສາລະ

ວນັ. ບນັດາຕວົເມອືງທີ່ ມບີດົບາດເປນັເສັນ້ທາງເຊື່ ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງສູນກາງກບັເຂດຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ບນັດາຕະຫລາດບໍລ ິ

ໂພກພາຍໃນຂງົເຂດ ເຊັ່ ນ: ສາມກັຄໄີຊ, ທ່າໂທມ (ອດັຕະປ)ື, ຄງົເຊໂດນ (ສາລະວນັ), ທ່າແຕງ (ເຊກອງ), ປາກຊ່ອງ, ປະ 

ທຸມພອນ (ຈາໍປາສກັ) ກໍ່ໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ກໍ່ ສາ້ງ, ປບັປຸງ ແລະ ຈະສບືຕໍ່ ບູລະນະຮກັສາ. ຂະແຫນງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ 

ອາຫານ ເຊັ່ ນ: ການປຸງແຕ່ງກາເຟ, ຊາ, ປຸງແຕ່ງໄມໄ້ດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົດ;ີ ຕະຫລາດຊາຍແດນໄດຮ້ບັການພດັທະນາ

ຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະຕດິພນັກບັການພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ. 
 

ຕາຕະລາງ 17: ສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກຄາດຫມາຍແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VII ຂອງພາກໃຕ� 

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶປະຈາໍແຕ່ລະແຂວງ 
 

ລ/ດ ລາຍການ ຫົວໜ�ວຍ 
ແຜນການ 5 
ປີ ຄ້ັງທີ VII 
(2011-15) 

ປະຕິບັດສົກປີ 
2010-11 

ປະຕິບັດສົກ
ປີ 

2011-12 

ປະຕິບັດສົກປີ
2012-13 

ປະຕິບັດສົກປີ 
2013-14 

ແຜນການ
ສົກປີ 2014-

15 

1 ຈາໍນວນປະຊາກອນ ຄນົ 1,400,000 1,238,525 1,306,635 1,334,889 1,362,586 1,379,427 

2 
ອດັຕາການເຕບິໂຕຂອງ

ປະຊາກອນ 
% 2.00 1.98 2.12 2.25 2.21 2.28 

3 GDP ຕາມລາຄາໃນປີ ຕືກ້ບີ  10,150.79 11,908.88 22,267.22 24,592.59 29,822.59 

4 GDP ສະເລ່ຍຕ່ໍຫວົ ໂດລາ/ຄນົ 1,300.00 851.50 1,059.50 1,257.75 1,455.40 1,630.04 

5 ອດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກ %  27.03 19.20 14.56 13.38 10.51 

6 
ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ

ທາງເສດຖະກດິ(GDP) 
%  11.90 12.38 12.54 12.64 13.03 

 ກະສກິາໍ %  7.08 8.18 8.75 6.70 7.68 

 ອຸດສາຫະກາໍ %  16.65 14.10 16.37 15.65 16.38 

 ບໍລກິານ %  16.18 13.04 14.71 16.97 16.68 

7 ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ກະສກິາໍ % 30.00 40.81 37.97 37.70 38.16 32.96 

 ອຸດສາຫະກາໍ % 36.00 26.52 29.90 29.80 29.98 32.48 

 ບໍລກິານ % 34.00 32.67 32.13 32.50 31.87 34.56 

8 ໂຄງປະກອບແຮງງານ %  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ກະສກິາໍ %  55.94 51.24 71.80 43.56 40.57 

 ອຸດສາຫະກາໍ %  31.73 38.61 20.17 37.91 37.75 

 ບໍລກິານ %  12.33 10.15 8.03 18.53 21.68 

9 ຈາໍນວນແຮງງານ ຄນົ  138,486.00 142,049.00 143,396.00 146,715.00 155,181.00 

 ກະສກິາໍ ຄນົ  98,886.00 97,491.00 97,439.00 97,326.00 100,012.00 

 ອຸດສາຫະກາໍ ຄນົ  10,974.00 14,379.00 14,401.00 16,070.00 20,210.00 

 ບໍລກິານ ຄນົ  28,626.00 30,178.00 31,556.00 33,319.00 34,959.00 
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ສະຫຸຼບລວມແລວ້ເຫນັວ່າ ເສດຖະກດິຂອງບນັດາເຂດແຄວນ້ມກີານເຕບີໂຕທີ່ ບ່ໍສະເຫມກີນັ, ເຊິ່ ງພາກກາງເປນັ

ພາກທີ່ ມກີານພດັທະນາສູງກວ່າ ພາກເຫນອື ແລະ ພາກໃຕ ້ ເນື່ ອງຈາກວ່າມທ່ີາແຮງທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ເປນັສູນລວມຂອງປະຊາກອນ, ມໂີຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ດກີວ່າ. ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນ

ເນື່ ອງມາຈາກເຂດພາກເຫນອືຂອງລາວ ເປນັເຂດທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຫຍຸງ້ຍາກເຊັ່ ນ: ພູມສນັຖານເປນັເຂດພູສູງ ແລະ ຜາຫນີ, 

ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັພດັທະນາເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການຜະລດິກະສກິາໍຕົນ້ຕໍ ແມ່ນອງີໃສ່ນໍາ້ຝນົ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ 

ພາກເຫນອື ແມ່ນມທ່ີາແຮງທາງດາ້ນພະລງັງານໄຟຟາ້, ບ່ໍແຮ່ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ ຄກືານພດັທະນາເຂດຊາຍແດນ. 
 

3.4.7. ການພັດທະນາຂົງເຂດລດັ 

1. ອົງການນິຕິບັນຍັດ 
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນອງົການຕວົແທນແຫ່ງລດັ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າ ເປນັອງົການ

ສູງສຸດແຫ່ງອໍານາດລດັ ທງັເປນັອງົການນຕິບິນັຍດັມພີາລະບດົບາດຮບັຮອງເອາົລດັຖະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍ ແລະ ຕກົລງົ

ບນັຫາພືນ້ຖານສໍາຄນັຂອງຊາດ, ຕດິຕາມອງົການກວດກາລດັໃນການເຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ມະຕຂິອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ. ໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ບນັດາຄະນະກາໍມະທກິານ ແລະ ຄະນະສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດຈ້ດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຜນົສໍາເລດັຂອງກອງປະ 

ຊຸມສະໄຫມສາມນັແຕ່ລະເທື່ ອຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີ VII ດວ້ຍການລງົພບົປະກບັຜູມ້ສີດິເລອືກຕັງ້, ອໍານາດການປກົ 

ຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຢູ່ເຂດເລອືກຕັງ້ຕ່າງໆ ເພື່ ອໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ຜນົສໍາເລດັ

ຂອງກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວ ຕດິພນັກບັການໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ກດົລະບຽບຂອງລດັ ແລະ ແຜນພດັທະ 

ນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ສາມາດພບົປະກບັຜູມ້ສີດິເລອືກຕັງ້ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໄດ ້ 8.974 ຈດຸ, ມຜູີເ້ຂົາ້

ຮ່ວມ 1.924.485 ຄນົ,  ເປນັຍງິ 739.123 ຄນົ. ພອ້ມກນັນັນ້, ກໄໍດເ້ກບັກາໍ ແລະ ຮບັຟງັຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຂອງປະຊາຊນົ 
ເພື່ ອນາໍເອາົຂໍສ້ະເຫນຕ່ີາງໆລາຍງານຕໍ່ ອງົການຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອປບັປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂໃຫສ້ອດ 

ຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກດົຫມາຍຂອງລດັ. 
ເອາົໃຈໃສ່ຄົນ້ຄວ້າປບັປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂບນັດາຄໍາຮອ້ງຂໍຄວາມເປນັທໍາ ໃຫມ້ຄີວາມວ່ອງໄວ, ຖກຶກບັສດິ, ພາລະ

ບດົບາດ ແລະ ຫນາ້ທີ່ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ ງໃນໄລຍະຜ່ານມາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຂໍຄວາມເປນັທໍາທງັຫມດົ 
5.818 ເລື່ ອງ (ບ່ໍນບັຄໍາຮອ້ງຂໍທີ່ ຄາ້ງມາຕັງ້ແຕ່ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີ VI) ແກໄ້ຂໄດທ້ງັຫມດົ 3.817 ເລື່ ອງ ເທົ່ າກບັ 

92,11%, ຄໍາຮອ້ງຂໍຄວາມເປນັທໍາສ່ວນຫລາຍແມ່ນຂໍຂ້ດັແຍ່ງທີ່ ດນິ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັມູນມລໍະດກົ. 
ກອງປະຊຸມສະໄຫມສະມນັເທື່ ອທ ີ 3 ຂອງສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີ VII ໃນເດອືນ ມຖຸິນາ 2012 ໄດຮ້ບັ 

ຮອງເອາົກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍການເລອືກຕັງ້ສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດຮ້ບັຮອງເອາົກດົຫມາຍ 75 ສະບບັ ເປນັກດົໝາຍ     

ໃໝ່ 30 ສະບບັ ເຊັ່ ນ: ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍພນົລະເມອືງ, ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍການສະກດັກັນ້ການກໍ່ ການຮາ້ຍ, ກດົໝາຍວ່າ

ດວ້ຍຊບັສນິຂອງລດັ, ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍການກວດສອບຂອງລດັ, ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍ

ການຄາ້ຂາ້ມແດນ ແລະ ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍກະສກິາໍ. ສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດຍງັໄດຮ້ບັຮອງເອາົການແຕ່ງຕັງ້ປະທານກວດ

ສອບແຫ່ງລດັ. ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມນັເທື່ ອທ ີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີVII ໃນເດອືນທນັວາ 2012 ໄດພ້ຈິາລະນາ

ຮບັຮອງເອາົໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຍກົຍາ້ຍເທດສະບານເມອືງກະລມືໃຫມ່ຂອງແຂວງເຊກອງ, ຊຶ່ ງກດົຫມາຍດັ່ ງກ່າວເປນັເຄື່ ອງ 

ມສໍືາຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນໄລຍະໃຫມ່ ແລະ ດາ້ນອື່ ນໆອກີ. 
ຄະນະປະຈາໍສະພາແຫ່ງຊາດ ກໄໍດຕ້ກົລງົຮບັຮອງເອາົວຽກງານຈາໍນວນຫນຶ່ ງເປນັຕົນ້: ການເລອືກຕັງ້ແທນສະມາ 

ຊກິສະພາແຫ່ງຊາດຢູ່ເຂດເລອືກຕັງ້ທ ີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຕກົລງົໃຫສ້ດັຕະຍາບນັແກ່ສນົທສິນັຍາ ແລະ ສນັຍາທີ່  ສປປ 
ລາວ ເປນັພາຄຕີາມການສະເຫນຂີອງລດັຖະບານເຊັ່ ນ: ສດັຕະຍາບນັແກ່ສນົທສິນັຍາຂໍຕ້ກົລງົ ກ່ຽວກບັການປະສານງານ

ດາ້ນປ່າໄມ ້ ລະຫວ່າງບນັດາລດັຖະບານຂອງບນັດາປະເທດສະມາຊກິສະມາຄມົອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ ແລະ ສາທາລະ 

ນະລດັເກາົຫລ,ີ ສດັຕະຍາບນັແກ່ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍຄງັແຮສຸກເສນີອາຊຽນບວກສາມ, ຂໍຕ້ກົລງົຫລາຍຝ່າຍສໍາລບັການ



61 
 

ສາ້ງຕັງ້ສນົທສິນັຍາສາກນົສໍາລບັປະເທດກາໍລງັພດັທະນາທີ່ ບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ, ສນົທສິນັຍາຕາ້ນການທໍລະມານ 
ແລະ ການກະທໍາ ຫຼ ືການລງົໂທດອື່ ນໆທີ່ ໂຫດຮາ້ຍປ່າເຖື່ ອນໄຮມ້ະນຸດສະທໍາ, ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິ

ອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO) ແລະ ສນົທສິນັຍາອື່ ນໆອກີ.  
ນອກຈາກນັນ້, ໄດພ້ຈິາລະນາ ແລະ ຕກົລງົບນັຫາສໍາຄນັຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ເຊັ່ ນ: ການຍກົເວັນ້ບາງບນັຫາໃຫແ້ກ່ທະ 

ນາຄານການຄາ້ຕ່າງປະເທດມະຫາຊນົ, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງລດົໄຟຟາ້ແຕ່ຊາຍແດນຈນີ-ລາວ (ບ່ໍເຕນັ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ-

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ), ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລ.ີ ພຈິາລະນາຕກົລງົໃຫສ້ນັຊາດລາວແກ່ຊາວ

ຕ່າງດາ້ວ ຈາໍນວນ 189 ຄນົ, ຍງິ 89 ຄນົ ໃຫສ້ນັຊາດລາວ 9 ຄນົ ຍງິ 8 ຄນົ, ອະໄພຍະໂທດໃຫແ້ກ່ນກັໂທດທີ່ ກາ້ວຫນາ້

ຈາໍນວນ 2.278 ຄນົ, ຍງິ 450 ຄນົ (2012). 
2. ອົງການບ�ລິຫານ 

ວຽກງານບໍລຫິານລດັໄດມ້ກີານປບັປຸງໃໝ່ຫລາຍດາ້ນລວມທງັການປບັປຸງດາ້ນກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ດາ້ນນຕິິ

ກາໍເພື່ ອໃຫວ້ຽກງານບໍລຫິານລດັ, ວຽກງານຄຸມ້ຄອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງໄດຮ້ບັການພດັ

ທະນາ ແລະ ສາມາດຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັຖະບານໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັອນັສູງສຸດ. 

ໄດປ້ບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເຊັ່ ນ: ຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງວທິະຍາ

ສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ກະຊວງໄປສະນ-ີໂທລະຄມົມະນາຄມົແລະການສື່ ສານ, ກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງຖະແຫຼງ

ຂ່າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ສາ້ງຕັງ້ແຂວງໄຊສມົບູນ 
ຂືນ້ຕື່ ມ, ໄດສ້າ້ງຕັງ້ເມອືງໃໝ່ ຈາໍນວນ 4 ເມອືງ ມາຮອດປະຈບຸນັ ມຈີາໍນວນເມອືງທງັໝດົ 148 ເມອືງ; ໄດມ້ກີານຄົນ້ຄວາ້

ປບັປຸງລະບຽບການບໍລຫິານລດັຢູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ໄດສ້ະເໜໃີຫລ້ດັຖະບານຮບັຮອງເອາົການຈດັລະດບັເຂດຫ່າງໄກສອກ 

ຫຼກີທຸລະການດານໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ໄດອ້ະນຸມດັການສາ້ງຕັງ້ 140 ສະມາຄມົ ໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ໄດອ້ະນຸມດັ

ສາ້ງຕັງ້ 9 ມູນນທິ.ິ 
ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທະບຽນຄອບຄວົ ແລະ ກດົໝາຍຄອບຄວົ ໂດຍໄດອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົນາໍໃຊກ້ານ

ຈດົທະບຽນການເກດີ, ການເສຍຊວີດິ, ການແຕ່ງດອງ ແລະ ການຢ່າຮາ້ງຂອງພນົລະເມອືງ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງໃຫ ້

ເປນັລະບບົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ນອກນັນ້ ຍງັໄດສ້າ້ງແຜນທີ່ ພຸມສນັຖານແຂວງໄຊສມົບູນ, ສາ້ງແຜນທີ່ ພູມສນັຖານ

ເຂດພາກໃຕ ້ ແລະ ເທດສະບານເມອືງຊໍາເໜອື ແລະ ເມອືງວຽງໄຊ; ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນທີ່ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານພູມສາດເທດ 

ສະບານເມອືງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ, ເທດສະບານເມອືງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມອືງສະໜາມໄຊ ແຂວງອດັຕະປ.ື  

ເຖງິວ່າຈະມຜີນົສໍາເລດັດັ່ ງທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິວຽກງານບໍລຫິານລດັຍງັມຂໍີຄ້ງົຄາ້ງບາງດາ້ນ ເຊັ່ ນ: ການຄົນ້ຄວາ້

ເຊື່ ອມຊມືຜນັຂະຫຍາຍບນັດານຕິກິາໍທີ່ ອອກໄປແລວ້ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັກວາ້ງຂວາງ, ບາງນຕິກິາໍຍງັມຊ່ີອງຫວ່າງແລະບ່ໍທນັຮດັ

ກຸມເຊັ່ ນ: ການບນັຈລຸດັຖະກອນໃໝ່ຍງັບ່ໍຖກືຕາມລະບຽບການເຮດັໃຫກ້ານບນັຈບ່ໍຸຖກືຕາມຕໍ່ າແໜ່ງງານ; ການສາ້ງແຜນ

ພດັທະນາລດັຖະກອນ ຍງັບ່ໍທນັເປນັລະບບົເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເຮດັໃຫບ່ໍ້ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ຂອງວຽກງານ. 
3. ອົງການຕຸລາການ 
• ສານປະຊາຊົນ: ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສກຶສາອບົຮມົການເມອືງແນວຄດິໃຫແ້ກ່ຜູພ້ພິາກສາ ແລະ ພະນກັງານຂອງ

ສານປະຊາ ຊນົໃຫມ້ທີດັສະນະທາງດາ້ນກດົໝາຍຢ່າງຖກືຕອ້ງ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ, ມຄີວາມບໍລສຸິດ

ຊື່ ສດັຕໍ່ ໜາ້ທີ່ ວຽກງານ. ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜ່ ແລະ ຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ, ກດົໝາຍ

ວ່າດວ້ຍການດໍາເນນີຄະດ,ີ ການດໍາເນນີຄະດຊີບັສນິທາງປນັຍາ ແລະການຄາ້ລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ

ລະບຽບການຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ, ການກຽມຄວາມພອ້ມເຂົາ້ສູ່ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ. ສໍາເລດັການປບັປຸງເນືອ້

ໃນກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ ແລະ ຮ່າງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການດໍາເນນີຄະດເີດກັ. ໄດສ້ະເໜລີາຍງານສະພາ

ແຫ່ງຊາດພຈິາລະນາສາ້ງຕັງ້ຄະນະສານແຮງງານ ແລະ ກະກຽມສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສາ້ງຕັງ້ຄະນະສານປກົຄອງ.  



62 
 

ໄດປ້ະຕບິດັທດິໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ປກົປອ້ງກດົໝາຍໃຫມ້ຄີວາມສກັສດິ, ເຂັມ້ງວດ ແລະມຄີວາມຍຸຕທໍິາປະຊາ

ຊນົໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງ ແລະ ໃຊສ້ດິພືນ້ຖານ ຂອງຕນົບນົພືນ້ຖານກດົໝາຍ; ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ມຄີະດເີກດີຂືນ້ທງັໝດົ 

36.492 ເລື່ ອງ, ຄາ້ງມາ ມ ີຈາໍນວນ 1.354 ເລື່ ອງ ລວມທງັໝດົ 37.846 ເລື່ ອງ, ແກໄ້ຂໄດແ້ລວ້ 36.076 ເລື່ ອງ ເທົ່ າກບັ 

95,32%, ຄາດໝາຍບ່ໍໃຫຫ້ລຸດ 85%; ໃນນີ ້ ຄະດທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ຄະດອີາຍາມເີຖງິ 19.151 ເລື່ ອງ ກວມ 

50,6% ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍກ່້າວຫາກ່ຽວກບັການຄອບຄອງ ແລະ ຄາ້ຂາຍຢາເສບຕດິ; ຄະດແີພ່ງ ມທີງັໝດົ 11.583 ເລື່ ອງ 

ກວມ 30,6% ທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນແມ່ນສນັຍາກູຍ້ມື ແລະ ທີ່ ດນີ, ຄະດກີານຄາ້ ມທີງັໝດົ 1.907 ເລື່ ອງ, ອນັທີ່ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຂໍ ້

ຂດັແຍ່ງກ່ຽວກບັສນັຍາກູຢ້ມື. ນອກນັນ້, ຍງັເຫນັວ່າຄະດຄີອບຄວົແມ່ນບນັຫາໜຶ່ ງທີ່ ເກດີຂຶນ້ຫລາຍໃນສງັຄມົ ແລະ ມທ່ີາ

ອ່ຽງເພີ່ ມຂືນ້ ອນັໄດເ້ຮດັໃຫກ້ະທບົເຖງິການດໍາລງົຊວີດິ, ຮດິຄອງປະເພນ ີແລະ ວດັທະນະທໍາ ຄະດນີີມ້ເີຖງິ 4.296 ເລື່ ອງ, 
ຄະດເີດກັ ມຈີາໍນວນ 881 ເລື່ ອງ ເດັ່ ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນກ່ຽວພນັກບັການລກັຊບັຂອງພນົລະເມອືງ ແລະ ຢາເສບຕດິ, ຄະດແີຮງ

ງານ ມຈີາໍນວນ 28 ເລື່ ອງ ເດັ່ ນກວ່າແມ່ນ ການທ່ວງຄ່າແຮງງານ ແລະ ສນັຍາແຮງງານ. ສະນັນ້, ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫ ້

ອໍານາດການປກົຄອງ ແລະ ເຈ ົາ້ໜາ້ທີ່ ພະນກັງານສານ ແມ່ນສໍາຄນັຫຼາຍເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານດໍາເນນີຄະດ ີ ແລະ ສະກດັກັນ້ໃຫ ້

ບນັຫາໃນສງັຄມົຫລຸດລງົເທື່ ອລະກາ້ວໂດຍໄດຈ້ດັຝກຶອບົຮມົຍກົລະດບັວຽກງານຈ່າສານໃຫສ້ານປະຊາຊນົຢູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, 
ຍກົລະດບັຜູພ້ພິາກສາທົ່ ວປະເທດເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈແຈງ້ກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນຂອງການດໍາເນນີຄະດ.ີ  

ຄຽງຄູ່ກບັຜນົສໍາເລດັຂາ້ງເທງິ ຍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍຫລາຍດາ້ນເປນັຕົນ້ແມ່ນການແກໄ້ຂຄະດບີາງຄັງ້ຍງັມສີຽງຈົ່ ມວ່າ ຂອງ

ສງັຄມົ ແລະ ຄະດທີີ່ ໄດຕ້ດັສນິໄປແລວ້ຍງັມກີານຮືຟ້ອ້ງຄະດຄີນືໃໝ່ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຕດັສນິຄະ

ດແີມ່ນຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ. ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫອ້ງການສານປະຊາຊນົເຂດຍງັບ່ໍທນັຕອບສະ

ໜອງໄດເ້ທື່ ອມພີຽງ 17 ເຂດທີ່ ມຫີອ້ງການຖາວອນແລວ້ແຕ່ຄວາມຕອ້ງການຫອ້ງການສານປະຊາຊນົເຂດມເີຖງິ 39 ເຂດ. 
• ໄອຍະການ: ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທດິທາງການພດັທະນາ ຕາມ 4 ແຜນງານ ແລະ 19 ໂຄງການເຫນັວ່າມີ

ຄວາມຄບືໜາ້ຫລາຍດາ້ນ ເປນັຕົນ້ ການເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫກ້ບັພະນກັງານທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ ແລະ ດາ້ນວິ

ຊາສະເພາະ ເຊັ່ ນ: ໄດຈ້ດັຝກຶອບົຮມົໃຫຫ້ວົໜາ້, ຮອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການເຂດ 39 ເຂດໃນທົ່ ວປະເທດ, ຈດັສໍາມະນາ

ກ່ຽວກບັການຕດິຕາມ, ກວດກາຄະດອີາຍາ, ຄະດແີພ່ງຢູ່ອງົການໄອຍາການປະຊາຊນົ 3 ພາກ ແລະ ອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົແຂວງອນັໄດເ້ຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ດວ້ຍຄວາມຄ່ອງຕວົ ແລະ ໂປ່ງໃສຫລາຍຂຶນ້; ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ຫລກັສູດ

ການຮຽນ-ການສອນວຽກງານໄອຍະການສໍາເລດັແລວ້ຈາໍນວນ 3 ຫຼກັສູດ ຄ:ື ຫຼກັສູດຝກຶອບົຮມົວຽກງານໄອຍະການໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານໄດ ້ 95%; ຫລກັສູດກ່ຽວກບັເຕກັນກິການຂຽນຄໍາຖະແຫລງ, ການເອາົຄໍາໃຫກ້ານ, ການຕດິຕາມກວດກາການ

ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ຫຼກັສູດຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານກ່ຽວກບັໄອທ ີ ເພື່ ອປອ້ນຂໍມູ້ນສະຖຕິຄິະດເີຂົາ້ໃນລະບບົຄອມພວິເຕ.ີ ໄດ ້

ກວດກາການລະເມດີກດົໝາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ກກັຕວົ, ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັກດົໝາຍໃນການດໍາເນນີ

ຄະດຢູ່ີສານແຕ່ລະຂັນ້; ສາມາດແກໄ້ຂຄະດອີາຍາຂັນ້ຕົນ້ໄດ ້28.403 ເລື່ ອງເທົ່ າກບັ 98,78% ຂອງຈາໍນວນຄະດທີງັໝດົ; ແກ ້

ໄຂຄະດແີພ່ງຂັນ້ຕົນ້ໄດ ້1.304 ເລື່ ອງເທົ່ າກບັ 99,24% ຂອງຄະດທີງົໝດົ; ໄດແ້ກໄ້ຂຄະດອີາຍາຂັນ້ອຸທອນ 1.646 ເລື່ ອງເທົ່ າ

ກບັ 99,58%; ແກໄ້ຂຄະດແີພ່ງຂັນ້ອຸທອນ 2.980 ເລື່ ອງເທົ່ າກບັ 98,64%, ແກໄ້ຂຄະດອີາຍາ ແລະ ຄະດແີພ່ງຂັນ້ລບົລາ້ງໄດ ້
619 ເລື່ ອງ ເທົ່ າກບັ 100% ແລະ 1.644 ເລື່ ອງເທົ່ າກບັ 96,31% ຕາມລໍາດບັ. ສິ່ ງນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄຸນນະພາບຂອງການ

ແກໄ້ຂຄະດໄີດຮ້ບັການປບັປຸງ, ຫາງສຽງອນັບ່ໍດຂີອງສງັຄມົກໍ່ ຫລຸດລງົເທື່ ອລະກາ້ວ. 
ນອກຈາກນັນ້, ສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງການເຂດ 1 ເມອືງໄຊແຂວງອຸດມົໄຊ; ຫອ້ງການເຂດ 2 ເມອືງຜາອຸດມົ

ແຂວງບ່ໍແກວ້; ຫອ້ງການເຂດ 1 ເມອືງສໂີຄດຕະບອງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ 25 ເຂດແມ່ນກາໍລງັດໍາເນນີການກໍ່ ສາ້ງ. 
ສໍາລບັການກໍ່ ສາ້ງຫອ້ງການເຂດ, ແຂວງແລະພາກອື່ ນໆແມ່ນຈະສບຶຕໍ່ ສາ້ງໃນຊຸມປຕີໍ່ ໄປ. 

3.4.8. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສ�າງແຂວງເປັນຫົວໜ�ວຍຍຸດທະສາດ, ເມືອງເປັນຫົວໜ�ວຍ 
ເຂ້ັມແຂງຮອບດ�ານ ແລະ ບ�ານເປັນຫົວໜ�ວຍພັດທະນາ 

ເພື່ ອເປນັການຜນັຂະຫຍາຍມະຕຂິອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີ IX ຂອງພກັເຂົາ້ສູ່ຕວົຈງິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ ອ

ສາ້ງຄວາມຫມັນ້ຄງົໃຫແ້ກ່ລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ, ເສມີຂະຫຍາຍສດິເປນັເຈົາ້ ໃຫແ້ກ່ທອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານ. ດັ່ ງນັນ້, 
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ກມົການເມອືງສູນກາງພກັ ຈຶ່ ງໄດອ້ອກມະຕສິະບບັເລກທ ີ 03/ກມສພ, ລງົວນັທ ີ 15 ກຸມພາ 2012 ວ່າດວ້ຍການສາ້ງ

ແຂວງເປນັຫວົຫນວ່ຍຍຸດທະສາດ, ສາ້ງເມອືງໃຫເ້ປນັຫວົຫນ່ວຍເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ, ສາ້ງບາ້ນໃຫເ້ປນັຫວົຫນວ່ຍພດັທະ 

ນາ ແລະ ລດັຖະບານກໄໍດອ້ອກຄໍາສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕສີະບບັເລກທ ີ 16/ນຍ, ລງົວນັທ ີ 15 ມຖຸີນາ 2012 ໂດຍ

ກາໍນດົເອາົ 15 ກະຊວງ, 52 ເມອືງ ແລະ 109 ບາ້ນໃນການເຮດັທດົລອງໃນສກົປ ີ2012-2013; ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໃນໄລຍະ 3 ປຜ່ີານມາ, ບນັດາຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ ລວມທງັປະຊາົຊນົ ໄດມ້ຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕ ິ

ບດັວຽກງານ 3 ສາ້ງ ຢ່າງເປນັຂະບວນ ເຊິ່ ງໄດເ້ປນັປດັໄຈຊຸກຍູໃ້ຫທ້ອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານມກີານພດັທະນາ ແລະ ມກີານປ່ຽນ 

ແປງຮອບດາ້ນ ເຊິ່ ງມຜີນົສໍາເລດັອນັພົນ້ເດັ່ ນດັ່ ງນີ:້  
− ບນັດາກະຊວງ ແລະ ບນັດາແຂວງ ທີ່ ນອນໃນເປົາ້ຫມາຍ ໄດສ້າ້ງນຕິກິາໍໃນການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ລະຫວ່າງສູນກາງ 

ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ; ລະຫວ່າງແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ; ເປນັຕົນ້ແມ່ນການແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດກ່ຽວກບັວຽກງານການຄຸມ້

ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຢູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໂດຍສະເພາະ ການເບກີຈ່າຍງບົປະມານຢູ່ຂັນ້ເມອືງ; ໄດມ້ຄີະນະຮບັຜດິຊອບຊີນ້າໍ

ວຽກງານການເຮດັທດົລອງຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອເຮດັຫນາ້ທີ່ ປະສານສມົທບົ, ຊຸກຍູ ້ ແລະ

ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຢູ່ໃນບນັດາເມອືງ ແລະ ບາ້ນເປົາ້ຫມາຍ ເຮດັໃຫຄ້ວາມເປນັເຈົາ້ການຂອງທອ້ງຖິ່ ນນບັ

ມືນ້ບັໄດຖ້ກືເສມີຂະ ຫຍາຍ;  
− 15 ກະຊວງເປົາ້ຫມາຍກໄໍດຈ້ດັສົ່ ງພະນກັງານຂອງຕນົລງົທອ້ງຖິ່ ນທງັໃນໄລຍະສັນ້ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ທອ້ງຖິ່ ນ ເປນັຕົນ້ແມ່ນວຽກງານການປກົຄອງ, ຍຸຕທໍິາ, ການຄຸມ້ຄອງການເງນິຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້

ບາ້ນ; ວຽກງານການສາ້ງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັຢູ່ຂັນ້ເມອືງ. 
− ໄດປຸ້ກລະດມົຂະບວນການແຂ່ງຂນັຮກັຊາດ ແລະ ສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ ຊຸກຍູວ້ຽກງານ 3 ສາ້ງ ຢ່າງຟດົຟືນ້ ໃນທົ່ ວ

ປະເທດ.  
− ການຈດັຕັງ້ພກັ-ອງົການປກົຄອງບາ້ນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ພາຍໃນບາ້ນເປົາ້ໝາຍເຮດັທດົລອງ 3 ສາ້ງ ໄດຮ້ບັ

ການປບັປຸງໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ, ແບບແຜນນາໍພາຄຸມ້ຄອງ ແລະບໍລຫິານ; ການ

ປະຕບິດັລະບອບອຸດໜນູໃຫພ້ະນກັງານຂັນ້ບາ້ນທີ່ ບ່ໍມເີງນິເດອືນ ໄດກ້ະຕຸກຊຸກຍູຄ້ວາມເປນັເຈົາ້ການ-ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບ, ຄວາມຫາ້ວຫນັຂອງພະນກັງານຂັນ້ບາ້ນໃຫສູ້ງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. 
− ຄວາມອາດສາມາດບົ່ ມຊອ້ນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ໄດຮ້ບັການຂຸດຄົນ້ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ: 

ດາ້ນການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ໄດເ້ກດີຂຶນ້ຫລາຍ; ມກີານຈດັຕັງ້ເປນັກຸ່ມການຜະລດິຕດິພນັກບັການຊ່ວຍໜນູຂອງ

ນກັວຊິາການ, ການສະໜອງສນິເຊື່ ອ ແລະ ການຊອກຫາຕະຫລາດ ໄດຫ້ລາຍຂຶນ້; ການມອບສດິ, ມອບຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ການຈດັສນັແບ່ງປນັຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ເມອືງ ແລະ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ໄດເ້ລີ່ ມມ ີລກັສະນະຕັງ້ໜາ້ 
ໂດຍສະເພາະ ການເກບັລາຍຮບັເຂົາ້ງບົປະມານໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ໝດົທຸກເມອືງ ແລະ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ 3 ສາ້ງ. 

− ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ ຢູ່ເມອືງ ແລະ ບາ້ນທດົລອງ 3 ສາ້ງ ທງັໝດົ 943 ໂຄງການ ເປນັທນຶ 
248 ຕືກ້ບີ ເພື່ ອເປນັການຊຸກຍູ ້ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາດາ້ນຕ່າງໆ.  

− ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໄດສ້ະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົ ຈາໍນວນ 261,65 ຕືກ້ບີ ເພື່ ອຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິ

ເປນັສນິຄາ້.  
− ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາມຜີນົຄບືໜາ້ ໂດຍອງີໃສ່ຜນົການກວດກາ

ປະເມນີຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພດັທະນາ ຕາມດໍາລດັ 309/ນຍ ປ ີ 2014 ບາ້ນທຸກຍາກເຫລອືພຽງແຕ່ 4 ບາ້ນ 
(ບາ້ນໄຊພດັທະນາ ເມອືງສງິ ແຂວງບ່ໍແກວ້, ບາ້ນພຽງຫົ່ ງ ເມອືງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ບາ້ນປະຈດຸອນ ເມອືງ 

ຕະໂອຍ ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ບາ້ນຊຽງຫຼວງ ເມອືງດກັຈງຶ ແຂວງເຊກອງ), ຄອບຄວົທຸກຍາກມ ີ1.322 ຄອບຄວົ, 
ບາ້ນພດັທະນາມ ີ82 ບາ້ນ, ບາ້ນປອດຄະດ ີມ ີ109 ບາ້ນ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະທໍາ ມ ີ98 ບາ້ນ. 
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ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຍງັຊກັຊາ້ ແລະບ່ໍທນັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ເນ່ ື່ ອງຈາກນຕິກິາໍໃນການ

ມອບສດິ, ມອບຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບາງຂະແຫນງການຂັນ້ສູນກາງຍງັເປນັລກັສະນະແບບລວມໆ; ບາງທອ້ງຖິ່ ນຍງັບ່ໍ

ທນັເປນັເຈົາ້ການໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ, ຍງັມລີກັສະນະຄອງຄອຍຄໍາສັ່ ງຈາກສູນກາງ; ຄວາມອາດສາມາດໃນການສາ້ງ

ແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງວຽກງານການເງນິ ແລະ ແຜນການຂອງພະນກັງານຂັນ້ເມອືງຍງັມຂີດີຈາໍກດັ; ການກາໍນດົເມອືງ ແລະ 
ບາ້ນເປົາ້ຫມາຍໃນການເຮດັທດົລອງຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍທນັໄປຕາມເງ ື່ອນ ໄຂຂອງມະຕ ິ ແລະ ຄໍາສັ່ ງຂອງຂັນ້ເທງິ ພອ້ມດຽວ

ກນັນັນ້ ການເຜຍີແຜ່ມະຕ,ິ ຄໍາສັ່ ງໃນຂັນ້ຮາກຖານຍງັຊກັຊາ້ເຮດັໃຫກ້ານຜນັຂະຫຍາຍເຂົາ້ສູ່ຕວົຈງິຂອງຫມູ່ ປະຊາຊນົຍງັບ່ໍ

ທນັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ. 
 

3.4.9. ການປ�ອງກັນຊາດ-ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ 
1. ການປ�ອງກັນຊາດ 

ໄດຫ້ນັເອາົພະນກັງານລງົກໍ່ ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ສບືຕໍ່ ປບັປຸງກາໍລງັ

ປອ້ງກນັຊາດໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນການເມອືງ, ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການຈດັຕັງ້ ແລະ ວຊິາສະເພາະ ເພື່ ອ 
ກຽມພອ້ມຕາ້ນກນົອຸບາຍມາ້ງເພທໍາລາຍຂອງຄນົບ່ໍດ.ີ ດໍາເນນີການປບັປຸງກາໍລງັປະກອບອາວຸດໃຫນ້ບັມືນ້ບັເຕບີໃຫຍ່ເຂັມ້

ແຂງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນພາລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ປະກອບພາຫະນະ 
ແລະ ອຸປະກອນເຕກັນກິຕ່າງໆໃຫກ້າໍລງັປອ້ງກນັຊາດ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ພຽງພໍຕໍ່ ຄວາມຕອ້ງການ. ເອາົ 

ໃຈໃສ່ເຮດັວຽກງານກວດກາ-ຄຸມ້ຄອງຊາຍແດນ, ປກັຫຼກັໝາຍຊາຍແດນ, ອໍານວຍຊ່ວຍເຫຼອືກອງທະຫານຢູ່ເຂດຊາຍ

ແດນເປນັຢ່າງດ.ີ ໄດປ້ະກອບສ່ວນໃນການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ງານມະຫະກາໍກລິາທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆ

ເປນັຕົນ້: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊ-ີເອຣີບົຄັງ້ທ ີ9 ໃນປ ີ2012, ການແຂ່ງຂນັກລິາມະຫາວທິະຍາໄລອາຊຽນຄັງ້ທ ີ16 ໃນ

ປ ີ2012, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມກືາໍປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ້-ຫວຽດນາມຄັງ້ທ ີ7 ໃນປ ີ2013 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່

ສໍາຄນັອື່ ນໆ. 
2. ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫທ້ົ່ ວສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມປອດໄພສາ້ງເປນັເງ ື່ອນໄຂໃນການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຈຶ່ ງໄດສ້ບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມຄໍາສັ່ ງແນະນາໍ ແລະ ມະຕຕ່ິາງໆ

ໂດຍໄດສຸ້ມໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ຂ້ອງສງັຄມົ, ການຕາ້ນອາດສະຍາກາໍຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ເຊິ່ ງສາມາດເລກີ

ຮືແ້ກໄ້ຂກຸ່ມແກງ້ກໍ່ ການກະທໍາຜດິ ແລະ ໄດລ້ງົໂທດຕາມກດົໝາຍໄດຫຼ້າຍກຸ່ມເຮດັໃຫກ້ານກະທໍາຜດິຢູ່ບນັດາຕວົເມອືງ

ໃຫ່ຍຫຸຼດລງົຢ່າງຈະແຈງ້; ໄດປ້ບັປຸງບນັດາວຽກງານພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ເປນັບູລມິະສດິໂດຍສຸມໃສ່ການປບັປຸງບນັດາລະບບົ

ຄາ້ຍກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ, ປກສ ແຂວງ, ລະບບົຄາ້ຍກອງພນັເຄື່ ອນທີ່ , ລະບບົຄາ້ຍຄຸມຂງັ, ລະບບົວທິະຍາຄານ, 
ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ອື່ ນໆ; ໄດສ້ກຶສາອບົຮມົໃຫພ່ໍ້ແມ່ປະຊາຊນົ ແລະ ໄວໝຸ່ມບ່ໍໃຫກ້ະທໍາຜດິ ແລະ ມສີະຕລິະວງັຕວົ

ໃນການປກົຮກັສາຊບັສມົບດັຂອງຕນົ; ໄດສ້ບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການສະກດັກັນ້ແກໄ້ຂຢາເສບຕດິຢ່າງເປນັປກົກະຕ;ິ ໄດ ້

ສບືຕໍ່ ຫນັກາໍລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົລງົໄປປະຈາໍກຸ່ມບາ້ນໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົໃຫ ້

ກວາ້ງຂວາງມຄີວາມໜກັແໜນ້ການເມອືງຢ່າງຮອບດາ້ນ; ໄດສ້ບືຕໍ່ ສົ່ ງພະນກັງານລງົກໍ່ ສາ້ງຮາກຖານພດັທະນາບາ້ນຢ່າງຕໍ່

ເນື່ ອງ, ພອ້ມທງັປບັປຸງກາໍລງັກອງຫຼອນ ປກສ ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນໃຫເ້ປນັລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງ

ດາ້ນວຊິາສະເພາະ. ນອກຈາກນັນ້, ໃນປ ີ2012 ຍງັສາມາດສາ້ງບາ້ນປອດຄະດໄີດ ້5.000 ກ່ວາບາ້ນ ແລະ ບາ້ນປອດຢາເສບ

ຕດິໄດ ້ 5.200 ກ່ວາບາ້ນ. ໄດສ້ະເໜລີດັຖະບານຮບັຮອງເອາົໂຄງການຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງດວ້ຍລະບບົທນັສະໄໝ ເພື່ ອ

ເຮດັບດັປະຈາໍຕວົດວ້ຍລະບບົອເິລກັໂທນກິ (Smart Card), ໄດສູ້ຊ້ນົປະຕບິດັການຫຸຼດຜ່ອນອຸປະຕເິຫດຕາມທອ້ງຖະໜນົ

ຢ່າງຕັງ້ໜາ້ເຮດັໃຫກ້ານແກໄ້ຂຄະດອຸີປະຕເິຫດຖກືຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່ າ. ນອກຈາກນີ,້ ກໄໍດ ້

ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົໃນກອງປະຊຸມແລະງານມະຫະກາໍກລິາທີ່ ສໍາຄນັຕ່າງໆເປນັຕົນ້: ກອງປະ 
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ຊຸມສຸດຍອດອາຊ-ີເອຣີບົ ຄັງ້ທ ີ 9 ໃນປ ີ 2012, ການແຂ່ງຂນັກລິາມະຫາວທິະຍາໄລອາຊຽນຄັງ້ທ ີ 16 ໃນປ ີ 2012, ກອງ

ປະຊຸມສຸດຍອດຮ່ວມມກືາໍປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ້-ຫວຽດນາມ ຄັງ້ທ ີ7 ໃນປ ີ2013 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ ສໍາຄນັອື່ ນໆ. 
 

3.4.10. ການຮ�ວມມືສາກົນແລະພາກພ້ືນ 
1. ການຮ�ວມມກືັບບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ 

ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ປະສບົຜນົສໍາເລດັຢ່າງໜາ້ພໍໃຈໃນການຮ່ວມມກືບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ໂດຍສບືຕ່ໍ

ປະຕບິດັແນວທາງການຕ່າງປະເທດ, ສນັຕພິາບ, ເອກະລາດ, ມດິຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ການເປດີກວາ້ງການຮ່ວມມື

ເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິກບັຕ່າງປະເທດໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງຈາກ

ບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິ ແລະ ເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ ເພື່ ອປະກອບ ສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງ

ຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
− ການຮ່ວມມທືງັສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິ ໄດມ້ບີາດກາ້ວທີ່ ດພໍີສມົຄວນ ເຖງີ

ແມ່ນວ່າໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ໄດເ້ກດີວກິດິການທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການເມອືງໂດຍສະເພາະແມ່ນຂງົເຂດ

ເອລີບົ ເຮດັໃຫບ້ນັດາປະເທດສະມາຊກິໄດສຸ້ມທຸກກາໍລງັເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາໃຫແ້ກ່ປະເທດສະມາຊກິຂອງເຂາົເຈ ົາ້

ກໍ່ ຕາມ, ບນັດາປະເທດສະມາຊກິສະຫະພາບເອຮີບົທີ່ ເຄຍີເປນັຜູໃ້ຫທ້ນຶລາຍໃຫຍ່ ສບືຕໍ່ ໃຫຄໍ້າໝັນ້ສນັຍາ ແລະ 

ສບືຕໍ່ ຊ່ວຍເຫຼອືໃຫແ້ກ່ ສປປ ລາວ. ສໍາລບັການຮ່ວມມໃືນກອບສອງຝ່າຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດສຸ້ມໃສ່ການພດັທະ 

ນາໃນຂງົເຂດພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ: ເສັນ້ທາງ, ໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ນໍາ້ສະອາດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ທນຶການສກຶສາ

ໄລຍະສັນ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  ສປປ ລາວ ໄດສ້າ້ງຍຸດທະສາດ ແລະ ປບັປຸງກນົໄກການປະສານງານ

ຮ່ວມມຕືາມຍຸດທະສາດທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ໂດຍອງີໃສ່ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
− ການຮ່ວມມກືບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົໃນລະບບົເຄອືຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົເປນັປກົກະຕ ິ ແລະ 

ມສີີ່ ງພົນ້ເດັ່ ນໃນຫຼາຍດາ້ນ ຕາມກອບການຮ່ວມມລືະຫວ່າງອງົການ ສປຊ ແລະ ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

(UNDAF 2011-2016). ເຊັ່ ນ: ສຸມໃສ່ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວຽກງານການປກົຄອງ, ວຽກງານ

ນຕິກິາໍ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ວຽກງານສກຶສາ, ເກບັກູລ້ະເບດີ, ວຽກງານກະສກິາໍ ແລະ ໂພສະນາການ, 

ການຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ, ການຄາ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືມະນຸດສະທໍາ. 
− ການຮ່ວມມກືບັບນັດາສະຖາບນັຮ່ວມມສືາກນົ ແມ່ນໄດມ້ບີາດກາ້ວທີ່ ດ ີ ເຊີ່ ງ ລດັຖະບານ ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການ ໃນ

ການປກຶສາຫາລ ື ແລະ ການກາໍນດົຍຸດທະສາດການຮ່ວມມຮ່ືວມກບັສະຖາບນັການຮ່ວມມສືາກນົ ເປນັຕົນ້ 

ການຮ່ວມມກືບັທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ADB), ທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ ກອງທນຶສາກນົເພື່ ອການ

ພດັທະນາກະສກິາໍ (IFAD) ເພື່ ອກາໍນດົແຜນງານ/ໂຄງການ ທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການແຫ່ຼງທນຶຊ່ວຍເຫລອືທາງການ

ເພື່ ອການພດັທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ໃຫຖ້ກຶກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພດັທະນາຕວົຈງີຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ.

ຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາ ແລະ ເປນັການຄູຮ່້ວມງານທີ່ ດ ີ ອງີໃສ່ທ່າອ່ຽງລວມຂອງລດັຖະບານໃນການຄຸມ້ຄອງ

ໜີສ້ນິທີ່ ດຂີ ືນ້, ບນັດາສະຖາບນັການເງນີສາກນົ ໄດຫ້ນັປ່ຽນນະໂຍບາຍການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການພຈິາ 

ລະນາໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼອື ສປປ ລາວ ຈາກຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ 50% ແລະ ກູຢ້ມື 50% ມາເປນັກູຢ້ມື 

100% ເຊິ່ ງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ເລີ່ ມກາງປ ີ 2013, ທະນາຄານໂລກເລີ່ ມປະຕບິດັມາແຕ່ກາງປ ີ 2015 
ແລະ ສໍາລບັ ກອງທນຶສາກນົເພື່ ອການພດັທະນາກະສກິາໍ ແມ່ນຈະເລີ່ ມແຕ່ກາງປ ີ2016 ເປນັຕົນ້ໄປ. 

2. ການຮ�ວມມືໃນຂອບອາຊຽນ 
ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC) ໃນປ ີ 2015 ແລະ ໄດດໍ້າເນນີມາດຕະການຕ່າງໆ ປະກອບມ:ີ 

ການຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາພາສໃີນແຕ່ລະໄລຍະຕາມທີ່ ກາໍນດົໃນສນັຍາວ່າດວ້ຍອດັຕາພາສທີີ່ ມຜີນົບງັຄບັໃຊຮ່້ວມກນັ ເພື່ ອສາ້ງ

ເຂດການຄາ້ເສລອີາຊຽນຊຶ່ ງບນັຊລີາຍການອດັຕາພາສທີງັໝດົຂອງ ສປປລາວ ມ ີ9.558 ລາຍການ ຕາມລະຫດັພາສເີອກະ

ພາບອາຊຽນ 2007. ໃນປ ີ 2012, ອດັຕາພາສສີນິຄາ້ໃນຂອບອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ມອີດັຕາພາສຕີໍ່ າກວ່າ 5% ມ ີ



66 
 

9110 ລາຍການເທົ່ າກບັ 95,31% ຂອງລາຍການສນິຄາ້ທງັໝດົ ແລະ ໃນນັນ້ ອດັຕາພາສ ີ0% ມ ີ7.525 ລາຍການເທົ່ າກບັ 
78,73%. ສໍາລບັສນິຄາ້ທີ່ ປະເທດອາຊຽນໃໝ່ (CLMV) ລວມທງັ ສປປ ລາວໄດຮ້ບັການຜ່ອນຜນັເວລາໃນການຫຸຼດອດັ 

ຕາພາສຮີອດປ ີ 2018 ນັນ້, ໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງບນັຊເີບືອ້ງຕົນ້ແລະພວມຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນຂໍອະນຸມດັຈາກລດັຖະບານ. ນອກ 

ຈາກນັນ້, ສປປ ລາວ ກໄໍດສໍ້າເລດັການໂອນລະບບົລະຫດັອດັຕາພາສເີອກະພາບອາຊຽນຈາກລະຫດັປ ີ 2002 ມາເປນັ

ລະຫດັປ ີ2007 ແລະໃນປະຈບຸນັໄດປ່້ຽນຈາກລະຫດັ 2007 ມາເປນັລະຫດັ 2012. 
ສໍາລບັວຽກອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການຄາ້, ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການທດົລອງຂອງອາຊຽນ   

(Pilot Project) 2 ຮ່ວມກບັອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ຟລີບິປນິ ເພື່ ອອະນຸຍາດໃຫທຸ້ລະກດິອອກໃບຢັງ້ຢນືແຫ່ຼງກາໍເນດີສນິຄາ້

ດວ້ຍຕນົເອງ ຊຶ່ ງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສໍ້າເລດັໃນປີ 2013. ອກີວຽກໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັແມ່ນວຽກການລບົລາ້ງສິ່ ງກດີຂວາງການ

ຄາ້ທີ່ ບ່ໍແມ່ນພາສ ີ ຊຶ່ ງໃນປດັຈບຸນັກາໍລງັສາ້ງເປນັແຜນວຽກລະອຽດເພື່ ອຈະດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຊຶ່ ງຈະເລີ່ ມປະຕບິດັ

ປໃີນ 2013-2015. ປດັຈບຸນັ, ມຫຼີາຍກລໍະນທີີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັສິ່ ງກດີຂວາງການຄາ້ທີ່ ບ່ໍແມ່ນພາສຍີງັບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້
ເປນັຕົນ້: ການສົ່ ງອອກສາລຂີອງລາວ ແລະ ກາໍປູເຈຍໄປໄທ. ນອກຈາກນັນ້, ສປປ ລາວ ກໄໍດເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຂດການຄາ້ເສລ ີ
ອາຊຽນ-ຈນີ, ອາຊຽນ-ຍີ່ ປຸ່ນ, ອາຊຽນ-ເກາົຫຼ,ີ ອາຊຽນ-ອນິເດຍ ແລະ ອາຊຽນ-ອດົສະຕາລ-ີນວິຊແີລນ. 

ສປປລາວໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາເຂດການລງົທນຶອາຊຽນ (ASEAN Investment 
Area: AIA) ມາຕັງ້ແຕ່ປ ີ 1998. ປະຈບຸນັນີອ້າຊຽນໄດຮ້ບັຮອງເອາົສນັຍາການລງົທນຶອາຊຽນ ACIA (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement) ແລະ ສນັຍາດັ່ ງກ່າວມຜີນົບງັຄບັໃຊເ້ລີ່ ມແຕ່ວນັທ ີ 29/3/2012. ສນັຍາ

ດັ່ ງກ່າວນີເ້ປນັສນັຍາທີ່ ຄບົຖວ້ນ, ກວມລວມກ່ວາສນັຍາເກົ່ າແລະເປນັສນັຍາເປດີ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປນັມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ເຊິ່ ງການເຂົາ້ຮ່ວມເປນັພາຄຂີອງສນັຍາດັ່ ງກ່າວນີ ້ ເຫນັວ່າໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຫຼາຍໃນດາ້ນການດງຶດູດການລງົທນຶຈາກ

ຕ່າງປະເທດເຂົາ້ມາ ສປປ ລາວ.  
ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເຈລະຈາເປດີເສລດີາ້ນການບໍລກິານກບັອາຊຽນ. ການກາໍນດົຂະແໜງການບໍລກິານ

ແມ່ນປະຕບິດັຕາມການກາໍນດົຂອງອງົການການຄາ້ໂລກຊຶ່ ງມທີງັໝດົ 11 ຂະແໜງການຫຼກັ ທີ່ ແບ່ງອອກເປນັ 160 ຂະແໜງ 

ການຍ່ອຍ. ສໍາລບັການຮ່ວມມດືາ້ນການບໍລກິານໃນອາຊຽນແມ່ນເຫນັດເີປດີໃນ 10 ຂະແໜງການຫຼກັ ແລະ 128 ຂະແໜງ 

ການຍ່ອຍ. ສໍາລບັ ສປປລາວ ໄດເ້ປດີ 89 ໃນຈາໍນວນທງັໝດົ 128 ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງ 10 ຂະແໜງການຫຼກັ (Main 
Sectors). ສໍາລບັການເຈລະຈາຂໍຜູ້ກພນັພູດທ ີ9 ແລະ 10 ຊຶ່ ງກາໍລງັດໍາເນນີຢູ່ນັນ້ແມ່ນຈະຕອ້ງເປີດຕື່ ມ ພູດລະ 24 ຂະແໜງ 

ການຍ່ອຍແມ່ນ ໃຫສໍ້າເລດັໃນປ ີ 2015 (ລວມທງັທີ່ ໄດເ້ປີດມາແລວ້ 89 ຂະແໜງການຍ່ອຍຂາ້ງເທງິ) ເພື່ ອໃຫໄ້ດ ້ 128 ຂະ   

ແໜງການຍ່ອຍຕາມເປົາ້ໝາຍຂອງການສາ້ງປະຊາຄມົອາຊຽນ. 
3. ການຮ�ວມມືໃນຂອບຂອງການພັດທະນາອະນພຸາກພ້ືນແມ�ນ�້າຂອງ (GMS) 

ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະສອງປເີຄິ່ ງຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປຄີັງ້ທ ີ VII ໜາ້ວຽກ

ສໍາຄນັຕ່າງໆໃນຂອບການຮ່ວມມຂືອງການພດັທະນາອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງທີ່ ຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດມ້ຫຼີາຍໜາ້ວຽກທີ່

ພົນ້ເດັ່ ນ ເປນັຕົນ້: ໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຄຸມ້ຄອງແລະຫຸຼດຜ່ອນໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ໄພແຫງ້ແລງ້ເພື່ ອ

ສາ້ງຕັງ້ສູນເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ແຫ່ງຊາດພາຍໃຕຂ້ອບແຜນງານ (ADB-GMS); ໄດເ້ຊນັ MOU (TA7582) ກ່ຽວກບັ

ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນ HIV/AIDS ໃຫແ້ກ່ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍເຊື່ ອມຕໍ່ ຕາມຊາຍແດນທີ່ ແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ຫວົ 
ພນັ, ບ່ໍແກວ້, ຫລວງນໍາ້ທາ, ອຸດມົໄຊ ,ຈາໍປາສກັ, ສາລະວນັ ແລະ ອດັຕະປ ື ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກເປນັເຈົາ້ການ;ໄດ ້

ກາໍນດົຂອບເຂດບູລມິະສດິດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລກິານ, ລະບບົນເິວດວທິະຍາ, ວດັທະນະ 
ທໍາຊນົເຜົ່ າຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອສາ້ງເປນັບດົລາຍງານ ແລະ ບດົແນະນາໍດາ້ນການປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍຸດ

ທະສາດ (SEA) ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຂດສີ່ ຫ່ຼຽມຄໍາ; ໄດກ້າໍນດົເຂດ 3S (ແມ່ນໍາ້ເຊກອງ, ເຊຊານ ແລະ ເຊ

ປຣອກ) ເພື່ ອສາ້ງເປນັໂຄງການທດົລອງນາໍໃຊກ້ານປະເມນີດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຍຸດທະສາດ (SEA) ເຂົາ້ໃນເຂດພືນ້ທີ່

ຂອງໂຄງການອານຸລກັປ່າສະຫງວນທີ່ ກວມເອາົ 3 ປະເທດຄ:ື ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກາໍປູເຈຍ; ໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວຈດັຕັງ້
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ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງແຜນງານອານຸກາໍມະການອາຊຽນດາ້ນອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ທໍລະນຟີຊິກິ (SCMG) ເຊັ່ ນ: ວຽກງານ

ລະບບົເຕອືນໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ວຽກງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ; ໄດປ້ບັປຸງຄວາມສາມາດດາ້ນການກວດກາສຸຂະ

ອະນາໄມສດັ ແລະ ພດືໃນອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ

ກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມ;້ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້ ຊຶ່ ງໃນຂັນ້

ຕອນທບົທວນເອກະສານຕາມການສະເໜຂີອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າ 

ໄມຮ່້ວມກບັກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ; ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງກ່ຽວກບັແນວຄດິລິ

ເລີ່ ມໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍງິ. ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນ 

ການລງົທນຶພາກພືນ້ຂອງກອບການຮ່ວມມອືະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ (GMS) ໄລຍະ 2012-2022. 
4. ການຮ�ວມມືໃນຂອບສັນຍາແມ�ນ�້າຂອງວ�າດ�ວຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ 

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອບສນັຍາແມ່ນໍາ້ຂອງວ່າດວ້ຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງແມ່ນການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາແມ່ນໍາ້ຂອງປີ  1995 ວ່າດວ້ຍການພດັທະນາແມ່ນໍາ້ຂອງແບບຍນືຍງົຊຶ່ ງລາຍລະອຽດມດີັ່ ງນີ ້: 
− ສໍາເລດັການຮ່າງແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດຄັງ້ທໍາອດິວ່າດວ້ຍການພດັທະນາອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ ສກົປ ີ 2011-2015 

ໂດຍຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພດັທະນາອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ (IWRM-based Basin Development Strategy) ແລະ 
ນາໍໃຊກ້ານຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບປະສມົປະສານ ຊຶ່ ງແຜນການດັ່ ງກ່າວຈະເປນັບ່ອນອງີຂັນ້ພືນ້ຖານ

ໃຫແ້ກ່ບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງອ່າງແມ່ນໍາ້

ຂອງທີ່ ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດດນິແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປນັລະບບົເອກະພາບ; 
− ຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພດັທະນາອ່າງທີ່ ເນັນ້ໃສ່ຫຼກັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ແບບປະສມົປະສານ 

(IWRM-based Basin Development Strategy) ອອກເປນັວຽກລະອຽດຂອງແຜນງານລເິລີ່ ມໄຟຟາ້ພະລງັນໍາ້; 
− ປະສານສມົທບົກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການກະກຽມຂະບວນການກະຈາຍໜາ້ວຽກຂອງຄະນະກາໍມາທິ

ການແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົໃຫແ້ກ່ບນັດາກະຊວງແລະຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ ສປປ ລາວ.  
− ສໍາເລດັການກະກຽມກດິຈະກາໍຂາ້ມຜ່ານຊາຍແດນຮ່ວມກບັໄທແລະກາໍປູເຈຍພາຍໃຕໂ້ຄງການການຄຸມ້ຄອງຊບັ 

ພະຍາກອນນໍາ້ແບບປະສມົປະສານໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ (Mekong IWRN Project); 
− ສໍາເລດັການດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບການຂອງຄະນະກາໍມະທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົໃນການອະນຸມດັ

ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ໄຊຍະບູລ ີແລະ ດອນສະໂຮງ. 
− ສໍາເລດັການສກຶສາສະພາບອຸທກົກະສາດຂອງອ່າງແມ່ນໍາ້ເຊບັງ້ໄຟ ພາຍໃຕແ້ຜນງານການຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ

ໂດຍການຜນັຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການຫວົຫນີ ໂດຍມບີາງວຽກຈດຸສຸມ ຄ:ື ໄດຫ້ນັຍຸດທະສາດການພດັທະນາອ່າງ

ແມ່ນໍາ້ຂອງ 2011-2015 ມາເປນັແຜນປະຕບິດັງານອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊກິ; ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່

ຊຸກຍູ ້ ແລະ ປບັປຸງລະບບົພະຍາກອນ ແລະ ເຕອືນໄພນໍາ້ຖວ້ມຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ; ສບືຕໍ່ ທບົທວນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັບນັດາລະບຽບການທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົ ເປນັຕົນ້ລະບຽບການວ່າດວ້ຍການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ; ລະ 

ບຽບການວ່າດວ້ຍການແຈງ້ໃຫກ້ນັຊາບ, ການປກຶສາຫາລ ືແລະ ການເຮດັຂໍຕ້ກົລງົ; ລະບຽບວ່າດວ້ຍການຕດິຕາມ

ກວດກາການນາໍໃຊນ້ໍາ້, ລະບຽບການວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການໄຫລຂອງນໍາ້ໃນແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ລະບຽບວ່າດວ້ຍ

ການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບນໍາ້; ໄດກ້າໍນດົ ແລະ ພດັທະນາກາລະໂອກາດເພື່ ອເສມີຂະຫຍາຍການຮ່ວມມກືບັບນັດາ

ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ຜູມ້ສ່ີວນຮ່ວມອື່ ນໆ ໃນດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນໍາ້ 

ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ; ດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາແຜນງານຂອງຂະແໜງການນບັທງັພາກພືນ້ 
ແລະ ລະດບັຊາດ ເປນັຕົນ້: ແຜນພດັທະນາອ່າງ, ແຜນງານສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແຜນງານການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, 
ແຜນງານຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານແລະຄວາມຮູ,້ ແຜນງານຂໍລ້ເິລີ່ ມການພດັທະນາໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ແບບຍນືຍງົ, 



68 
 

ແຜນງານຄຸມ້ຄອງການປະມງົ, ແຜນງານກະສກິາໍ ແລະຊນົລະປະທານ, ແຜນງານການເດນີເຮອື, ແຜນງານການສາ້ງ

ຄວາມສາ ມາດແບບປະສມົປະສານ ແລະແຜນງານການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນໄພນໍາ້ຖວ້ມ. 
5. ການເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ�າໂລກ (ອຄລ) 

ສໍາລບັວຽກງານການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິອງົການຄາ້ໂລກໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດມ້ກີານຈດັກອງປະຊຸມໜ່ວຍປະຕບິດັ

ງານທງັໝດົຈາໍນວນ 10 ຄັງ້ ແລະ ສປປລາວ ໄດຕ້ອບຄໍາຖາມທີ່ ສະມາຊກິຍກົຂືນ້ ລວມຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຂໍ.້ ຄຽງຄູ່ກນັ

ນັນ້ກສໍາມາດສະຫຸຼບການເຈລະຈາສອງຝ່າຍກບັສະມາຊກິ ອຄລ ກບັ 9 ສະມາຊກິ ຄ:ື ອດົສະຕາລ,ີ ການາດາ, ສປ ຈນີ, ຈນີ

ໄຕຫ້ວນັ, ສະຫະພາບເອຣີບົ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ສ. ເກາົຫຼ,ີ ຢູເຄຣນ ແລະ ສະຫະລດັອາເມລກິາ.ໃນດາ້ນຜນົສໍາເລດັ ແມ່ນ ສປປ ລາວ 
ໄດເ້ຂົາ້ເປນັສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO) ຢ່າງສມົບູນໃນວນັທ ີ 2 ກຸມພາ 2013, ຊຶ່ ງຜ່ານການກະກຽມ, ການ

ເຈລະຈາດາ້ນການຄາ້ຂອງໜ່ວຍງານກ່ຽວຂອ້ງມາເປນັເວລາ 15 ປ.ີ ຜນົສໍາເລດັການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິອງົການໆຄາ້ໂລກ

ຂອງສປປລາວມນັໄດສ້ະແດງເຖງິຜນົງານທີ່ ໂດດເດັ່ ນ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ ຄ່ອງແຄວ້ຂອງພກັ, ລດັເວົາ້ລວມ, ເວົາ້

ສະເພະຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍແລະການຄາ້.  ການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິ ອຄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະ 

ກດິກບັສາກນົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ, ຊຶ່ ງເປນັກາລະໂອກາດໃນການໝນູໃຊພ້ືນ້ຖານປດັໃຈພາຍໃນຂອງປະເທດເຮາົເຊັ່ ນ: ທີ່ ດນິ, 
ແຫ່ຼງນໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດອື່ ນໆ ເຂົາ້ໃນການດໍາເນນີການຜະລດິ ແລະ ລວມທງັສີ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ຈະຕອ້ງປະ

ເຊນີໜາ້ ເປນັຕົນ້: ການແຂ່ງຂນັທາງດາ້ນການຄາ້, ການພດັທະນາທຸລະກດິ, ດາ້ນເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ບນັຫາອື່ ນໆ, ຊຶ່ ງມນັ

ຮຽກຮອ້ງໃຫທຸ້ກຂະແໜງການຕອ້ງປບັປຸງພາຍໃນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງເພື່ ອຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍໃນຕໍ່ ໜາ້. 
 

3.5. ຕີລາຄາຜົນສ�າເລັດ, ຂ�້ຄົງຄ�າງ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ�ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ສ່ິງ
ທ�າທາຍ 
ອງີໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ຈາກຜນົສໍາເລດັດັ່ ງກ່າວ, ສາມາດສະຫຸຼບລວມຜນົສໍາເລດັ, ຂໍຄ້ງົຄາ້ງທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນ ແລະ ບດົຮຽນ 

ທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້ເພື່ ອສາ້ງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020). 
3.5.1. ສັງລວມຜົນສ�າເລັດ 

1) ປະເທດເຮາົມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງ

ສງັຄມົຢ່າງໜກັແໜນ້, ເສດຖະກດິມະຫາພາກມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ໝັນ້ທ່ຽງ ໂດຍຮກັສາໄດ ້

ຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໜອ້ຍ ສະເລ່ຍ 7,9% ຕໍ່ ປ,ີ ເຊິ່ ງໄດກ້າຍເປນັປດັໄຈພືນ້ຖານທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ການຜະລດິ, ການບໍລກິານ ແລະ ການ

ລງົທນຶ. ສປປ ລາວ ມຄີວາມຄບືໜາ້ໃນການກະກຽມຄວາມພອ້ມເພື່ ອນາໍປະເທດໃຫຫຸຼ້ດພົນ້ອອກຈາກສະຖາ 
ນະພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ (LDCs). ພເິສດໃນປີ 2011 ທະນາຄານໂລກໄດເ້ລື່ ອນ ສປປ ລາວ ຈາກກຸ່ມປະ

ເທດທີ່ ມລີາຍໄດຕ້ໍ່ າ (Low Income Countries) ຂຶນ້ມາສູ່ກຸ່ມປະເທດທີ່ ມລີາຍໄດປ້ານກາງໃນລະດບັຕ່ໍາ 
(Lower-Middle Income Countries). ສະພາບໜີສ້ນິກໍ່ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ແລະ ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດ

ລງົໃນລະດບັທີ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ.້ ສະພາບໜີສ້ນິໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ແລະ ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົໃນລະດບັ

ທີ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ.້ 

2) ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໄດຫ້ນັປ່ຽນຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຊຶ່ ງອດັຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງ 

ກະສກິາໍ-ປ່າໄມໄ້ດຫຸຼ້ດລງົ ສ່ວນອດັຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລກິານໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ.  
3) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາມຄີວາມຄບືໜາ້ຫຼາຍດາ້ນ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ການ

ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ, ການປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ຕາໜ່າງການບໍລກິານດາ້ນ

ສງັຄມົ ເຮດັໃຫອ້ດັຕາຄວາມທຸກຍາກຫຸຼດລງົຍງັເຫຼອື 23,2% ໃນສກົປ ີ 2012-2013 ອງີຕາມຜນົການສໍາຫຼວດ

ການໃຊຈ່້າຍ ແລະ ການຊມົໃຊຄ້ວົເຮອືນ ຄັງ້ທ ີ5 (LECS5). 
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4) ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟາ້ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງຕັງ້ໜາ້ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ໄດ ້

ຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ເຮດັໃຫອ້ດັຕາຄອບຄວົທີ່ ມໄີຟຟາ້ຊມົໃຊໃ້ນທົ່ ວປະ

ເທດບນັລຸປະມານ 89,6% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົ, ສາມາດບນັລຸໄດລ້ື່ ນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປ ີ(80%)  
5) ສະພາບແວດລອ້ມທຸລະກດິໄດມ້ກີານປບັປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ ລວມທງັການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກອບ

ການໃນການສາ້ງຕັງ້ທຸລະກດິ ໂດຍສາມາດຂຶນ້ທະບຽນອາກອນ ແລະ ທະບຽນທຸລະກດິໄດໃ້ນເວລາດຽວກນັ; 
ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາອາກອນທຸລະກດິ, ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນເວລາໃນການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ ໂດຍນາໍໃຊລ້ະບບົພາສ ີ
(ASYCUDA) ຢູ່ດ່ານພາສສີາກນົ.  

6) ຂະແໜງອະຊວີະສກຶສາ ເປນັຕົນ້: ລະດບັວຊິາຊບີດາ້ນຕ່າງໆໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ພດັທະນາໃຫດ້ຂີຶນ້ທງັ

ໃນພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຊຶ່ ງສາມາດສະໜອງແຮງງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃຫແ້ກ່ຕະຫຼາດແຮງງານໄດໃ້ນລະດບັໃດ

ໜຶ່ ງ, ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການຫວ່າງງານ ແລະ ສາມາດດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານໃນຂະແໜງການຕ່າງໆໄດດ້ສີມົຄວນ. 
7) ການປະກອບສ່ວນຂອງເພດຍງິໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ນບັມືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ມບີດົບາດສໍາຄນັ ເຫນັ

ໄດຈ້າກອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ແມ່ນຕດິພນັສະໜດິແໜນ້ກບັອດັຕາສ່ວນຂອງແຮງງານເພດຍງິ ເຊິ່ ງກວມ

ອດັຕາສ່ວນສູງໃນກາໍລງັແຮງງານໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຜນົການວໄິຈຂອງສາກນົທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າກາໍ

ລງັແຮງງານຂອງເພດຍງິກວມເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງແຮງງານທງັໝດົ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ຄ່າຈາ້ງແຮງງານ ແລະ ສມີແືຮງງານກໍ

ເປນັປດັໄຈຕົນ້ຕໍ ໃນການດງຶດູດການລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ. 
8) ການປກົປກັຮກັສາ, ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ນບັມືນ້ບັດຂີຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນໄດພ້ດັທະນາຫຼາຍນຕິກິາໍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການພດັທະນາແບບ

ຍນືຍງົ; ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນບຸກຄະລາກອນ, ອງົກອນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ວໄິຈດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ເຂດດນິຊຸ່ມນໍາ້ ແລະ ເຂດຊວີະນາໆພນັ. 

9) ສປປ ລາວ ປະສບົຜນົສໍາເລດັຢ່າງໜາ້ພໍໃຈໃນການຮ່ວມມ ືແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. ສິ່ ງທີ່ ພົນ້

ເດັ່ ນ ແມ່ນການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ ໃນຕົນ້ປ ີ 2013. ນອກນັນ້, ສປປລາວ ໄດຮ້ບັກຽດເປນັ

ເຈົາ້ພາບຈດັກອງປະຊຸມກ່ຽວກບັແຜນປະຕບິດັງານອານມາຕສໍີາລບັປະເທດທີ່ ບ່ໍມທີາງອອກສູ່ທະເລ; ກອງປະຊຸມ

ລດັຖະສະພາຂອງອາຊ-ີເອຣີບົຄັງ້ທ ີVII ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊ-ີເອຣີບົ ຄັງ້ທ ີ IX ໃນເດອືນຕຸລາ ແລະ 
ພະຈກິ ປ ີ 2012; ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງ ກາໍປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ້-ຫວຽດນາມ (CLMV) ຄັງ້ທ ີ VI 
ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກບັການຮ່ວມມດືາ້ນເສດຖະກດິລະຫວ່າງແມ່ນໍາ້ອຣີາວາດ-ີເຈ ົາ້ພະ ຍາ-ແມ່ນໍາ້

ຂອງຄັງ້ທ ີIV ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ12-13 ມນີາ 2013. 
 ສາເຫດທີ່ພາໃຫ�ມຜົີນສ�າເລັດ:  

1) ແນວທາງການເມອືງທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນມະຕຕ່ິາງໆຂອງພກັເປນັຕົນ້ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ທ ີ IX ແມ່ນຖກືຕອ້ງ 

ແລະ ການຊີນ້າໍ-ນາໍພາຂອງສູນກາງພກັສອດຄ່ອງກບັສະພາບພາຍໃນ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ.  
2) ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລດັຖະບານພຈິາລະນາຮບັຮອງເອາົແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເປນັໄປຕາມລະບຽບ

ການ, ກດົໝາຍ, ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍເປນັແຜນງານ, ເປນັໂຄງການຂອງຕນົ

ແລະ ມແີຫ່ຼງທນຶຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍທົ່ ວໄປ. 
3) ລດັຖະບານໄດສຸ້ມທນຶຮອນເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້ການພດັທະ 

ນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ; ການພດັທະນາຕາໜ່າງຄມົມະນາຄມົ, ການຂະຫຍາຍໄຟຟາ້ໄປສູ່

ຊນົນະບດົ, ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ຕດິພນັກບັການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ; ພດັທະນາ ແລະ ຂະ 

ຫຍາຍການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ໂດຍສຸມໃສ່ການປະຕຮູິບການສກຶສາ, ການພດັທະນາ

ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການສົ່ ງເສມີການດໍາລງົຊວີດິ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ການຂະຫຍາຍໂອກາດດາ້ນການສກຶສາ, 
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ການປບັປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂານາໄມ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົເພື່ ອສາ້ງແຮງງານທີ່ ມສີມີ ືໂດຍສະເພາະການຈດັ

ສນັງບົປະມານໃຫຂ້ະແໜງສກຶສາ 17% ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 9%. 
4) ປະຊາຊນົ, ຊັນ້ຄນົຕ່າງໆ, ນກັທຸລະກດິໄດມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການ ຢ່າງຕັງ້ໜາ້. 

5) ເພື່ ອນມດິ ແລະ ສາກນົໄດໃ້ຫກ້ານສະຫນບັສະຫນນູຊ່ວຍເຫລອື ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. 

6) ບນັດາສາເຫດດັ່ ງກ່າວໄດສ້ົ່ ງຜນົໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະເຄິ່ ງສະໄໝຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ 5 ປ ີ ຄັງ້ທ ີ VII (2011-15) ໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັ ແລະ ເປນັພືນ້ຖານທີ່ ແຂງແກ່ນໃຫແ້ກ່ການກາ້ວໄປສູ່

ການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ໃນປ ີ 2015 ແລະ ນາໍພາປະເທດຊາດອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ

ດອ້ຍພດັທະນາໃນປ ີ2020. 
3.5.2. ຂ�້ຄົງຄ�າງ 

ຄຽງຄູ່ກບັຜນົສໍາເລດັທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ພວກເຮາົກໍ່ ປາສະຈາກບ່ໍໄດບ້ນັດາຂໍຄ້ງົຄາ້ງຈາໍນວນໜຶ່ ງເຊັ່ ນ: 

1) ວຽກງານສກຶສາອບົຮມົການເມອືງ-ແນວຄດິ, ພວກເຮາົໄດດໍ້າເນນີຢ່າງລຽນຕດິ, ດວ້ຍຫລາຍລະດບັ, ແຕ່ການ

ປະຕບິດັ 4 ບຸກທະລຸ ທີ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພກັວາງອອກ ຍງັບ່ໍທນັຮອບດາ້ນ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ, ຄວາມຮບັຮູ ້

ແລະ ເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ແນວທາງປ່ຽນແປງໃຫມ່ຂອງພກັຍງັບ່ໍທນັເລກິເຊິ່ ງ, ຍງັບ່ໍທນັສາມາດສາ້ງການຫນັປ່ຽນທີ່ ແທ ້

ຈງິໃນການບຸກທະລຸທາງດາ້ນຈນິຕະນາການ. ການຫນັມະຕຕ່ິາງໆເປນັແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ບາດ 

ກາ້ວເດນີລະອຽດທີ່ ມຈີດຸສຸມ, ແທດເຫມາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງຂະແຫນງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຍງັມີ

ຄວາມຊກັຊາ້ຫລາຍ.  

2) ການພດັທະນາເສດຖະກດິຍງັບ່ໍທນັສມົຄູ່ກບັການພດັທະນາວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; ລະດບັ

ການພດັທະນາຍງັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວ່າງເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ. ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາ

ພາກຍງັມລີກັສະນະບອບບາງ, ການສະສມົຈາກພາຍໃນຍງັຈາໍກດັ; ຫຼາຍຄາດຫມາຍໃນແຜນ 5 ປ ີກໍ່ ຄເືປົາ້ຫມາຍ

ສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາຍງັບ່ໍສາມາດບນັລຸ ໄດ;້ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການພດັທະນາຊນົນະ 

ບດົ ແລະ ການພດັທະນາຂະແໜງການທີ່ ບ່ໍນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຍງັບ່ໍທນັຂະຫຍາຍຕວົເທົ່ າທີ່ ຄວນ, 

ລາຍຮບັຕວົຈງິ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດກະຈາຍເຂົາ້ເຖງິປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫລກີຢ່າງທົ່ ວ

ເຖງິ, ປະຊາຊນົຈາໍນວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍມວີຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ຫມັນ້ຄງົ ຈຶ່ ງເຮດັໃຫມ້ສີະພາບຫຼັ່ ງໄຫຼເຂົາ້ຊອກວຽກເຮດັງານ

ທໍາຢູ່ຕວົເມອືງໃຫຍ່ ຫຼ ືຢູ່ຕ່າງປະເທດເປນັຈາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍ. 

3) ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິສ່ວນໃຫຍ່ຍງັໜກັໄປດາ້ນປະລມິານ, ບ່ໍຮບັປະກນັຄຸນນະພາບເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ຍງັອງີ 

ໃສ່ການຂຸດຄົນ້ແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແຕ່ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນ

ຫຼາຍກລໍະນຍີງັມລີກັສະນະບ່ໍຍນືຍງົ, ມກີານນາໍໃຊແ້ບບຟຸມເຟອືຍ ແລະ ບ່ໍເປນັມດິຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຊິ່ ງບນັຫາ

ດັ່ ງກ່າວໄດສ້າ້ງຜນົຮາ້ຍໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົເຮາົໃນຫລາຍທອ້ງຖິ່ ນມາແລວ້, ທງັຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນຢ່າງຮາ້ຍແຮງຕໍ່

ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງປະເທດເຮາົ. 
4) ການຜະລດິກະສກິໍາເປັນສນິຄາ້ຍງັເຮດັແບບກະແຈກກະຈາຍ, ບ່ໍຕດິພນັສະໜດິແໜນ້ກບັອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 

ແລະ ການຕະຫຼາດ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃນການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ຍງັບ່ໍທນັລະອຽດ, 

ຍງັບ່ໍທນັສາມາດກໍານດົສນິຄາ້ປາຍແຫຼມທີ່ ມທ່ີາແຮງໄດຢ່້າງຈະແຈງ້; ພະນກັງານຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສາມາດ ແລະ ມີ

ຄວາມຊໍານານໃນດາ້ນວຊິາການຕ່າງໆທີ່ ປະຈາໍຢູ່ຮາກຖານບາ້ນຍງັຈາໍກດັ ແລະ ຂາດຜູນ້ໍາພາເຮດັຕວົຈງິ. ແຮງງານ

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ, ແຕ່ສະມດັຕະພາບຂອງແຮງງານຍງັຕໍ່ າ ຍອ້ນບ່ໍທນັຫນັການຜະລດິກະສກິໍາ

ໄປສູ່ກນົຈກັ ແລະ ບ່ໍຕດິພນັກບັການບໍລກິານໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ, ເຮດັໃຫກ້ານສາ້ງປະຖມົປດັໄຈ ເພື່ ອຫນັປະເທດ
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ໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັສະໄໝຍງັຊກັຊາ້.   ການບໍລກິານດາ້ນກະສກິໍາຍງັຈາໍກດັ, ຍງັຂາດແຄນສດັຕະວະ 

ແພດ ຫຼ ືການບໍລກິານດາ້ນສຸຂານາໄມພດື (Phyto-sanitation). 
5) ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງລດັຍງັບ່ໍມຈີດຸສຸມ, ປະສດິທຜິນົຕໍ່ າ, ການປະຕບິດັວໄິນແຜນການ-ການເງນິຍງັເຮດັ

ບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດ, ຍງັບ່ໍມກີານປະເມນີ ໂຄງການກ່ອນເຂົາ້ແຜນ, ບາງໂຄງການກໍບ່ໍໄດຮ້ບັການປະມູນ, ໂຄງການນອກ

ແຜນຍງັບ່ໍສາມາດຈໍາກດັໄດ ້ພາໃຫເ້ກດີມໜີີສ້ນິຄຸມເຄອືແກ່ຍາວ, ຖາ້ບ່ໍມວີທິແີກໄ້ຂທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ທນັສະ 

ພາບການ ຈະຕກົສູ່ວກິດິການດາ້ນການເງນິ. ຫຼາຍໂຄງການທີ່ ນໍາໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫຼອື-ກູຢ້ືມຈາກພາຍນອກຍງັເຮດັບ່ໍ

ທນັໄດດ້,ີ ປະສດິທຜິນົຂອງໂຄງການບ່ໍທນັສູງ, ຍງັມລີກັສະນະບ່ໍຍນືຍງົ ແລະ ບ່ໍໄປເຖງິປະຊາຊນົຢ່າງແທຈ້ງິ ເນື່ ອງ

ຈາກຂອດປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດວ້ຍກນັ ແລະ ຂະແໜງການກບັທອ້ງຖິ່ ນຍງັບ່ໍທນັເຮດັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່

ຄວນ. 

6) ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ຍງັບ່ໍໄດດໍ້າເນນີເປັນ

ປກົກະຕ ິແລະ ແທດເຖງິ, ສ່ວນໃຫຍ່ສຸມໃສ່ແຕ່ການພຈິາລະນາເພື່ ອອອກອະນຸມດັໂຄງການ ເຮດັໃຫລ້ດັເສຍຜນົ

ປະໂຫຍດເປນັຈາໍນວນມະຫາສານ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານບໍລກິານການລງົທນຶປະຕູດຽວ ເພື່ ອດງຶດູດການ

ລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດຢູ່ບາງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນບ່ໍທນັໄດດ້.ີ ນຕິກິໍາຈໍານວນໜຶ່ ງຍງັບ່ໍ

ສອດຄ່ອງ ແລະ ບ່ໍສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ ນ: ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສ່ວຍສາອາກອນ 

ແລະ ວ່າດວ້ຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ ມ; ນອກນັນ້, ຍງັຂາດນຕິກິໍາອນັຈໍາເປັນໃນການນໍາໃຊນ້ະໂຍບາຍພເິສດຕໍ່ ການ

ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຢູ່ເຂດທີ່ ໝັນ້ການປະຕວິດັ ຫຼ ືເຂດທີ່ ຍງັທຸກຍາກ, ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະ 

ກດິສະເພາະ. 

7) ການພດັທະນາວສິາຫາກດິຍງັບ່ໍທນັໄດດ້,ີ ວສິາຫະກດິຂອງລດັຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດເປນັເຈົາ້

ພາທາງໄດ;້ ວສິາຫະກດິເອກະຊນົ ໂດຍສະເພາະວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍ ຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ ແລະ 

ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງວສິາຫະກດິລດັ ແລະ ເອກະຊນົຍງັບ່ໍທນັສູງ, ການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ

ດາ້ນການລງົທນຶ ຍງັບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງການລງົທນຶເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເນື່ ອງຈາກຂາດນຕິກິໍາ

ໃນການຊ່ວຍເຫຼອື, ປກົປອ້ງນກັລງົທນຶ ແລະ ການເຂົາ້ຫາສນິເຊື່ ອ. 
8) ການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນການຄາ້ຍງັບ່ໍທນັກວາ້ງຂວາງ ເຮດັໃຫຜູ້ປ້ະກອບການຍງັບ່ໍ

ທນັເຂົາ້ໃຈຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ຕ່ໍກບັການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ກນົໄກໃນການຮບັມທືີ່ ເໝາະສມົ.  

9) ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຍງັມຄຸີນນະພາບຕໍ່ າ, ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງລດັຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງຍງັຕ່ໍາ, ແຮງງານຍງັຂາດຄວາມຊໍານານງານ, ຂາດລະບຽບວໄິນ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດຕອບສະໜອງກບັ

ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງ SMEs ໃນເງ ື່ອນໄຂແຫ່ງການ

ເຂົາ້ຮ່ວມປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ.  

10) ປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົນບັມືນ້ບັເພີ່ ມຂຶນ້ ເປນັຕົນ້ ບນັຫາການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ຢາເສບຕດິ, ການປຸນ້ຈີ,້ ຂີລ້ກັ, 

ຂໍຂ້ດັແຍ່ງໃນຄອບຄວົ ໂດຍສະເພາະການປະຮາ້ງກນັ ແລະ ໄພສງັຄມົອື່ ນໆ.  

11) ການປກົຄອງ-ຄຸມ້ຄອງລດັດວ້ຍກດົໝາຍຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດ ແລະ ສກັສດິ, ສະຕເິຄາົລບົກດົໝາຍໃນສງັຄມົ ລວມ

ທງັເຈົາ້ໜາ້ທີ່ ລດັຍງັຕໍ່ າ, ການຕດັສນິ, ການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນິຂອງສານຍງັບ່ໍທນັສກັສດິ ແລະ ບ່ໍຮບັປະກນັຄວາມ

ຍຸຕທໍິາຕາມກດົໝາຍ. ຍງັມກີານຈົ່ ມວ່າກ່ຽວກບັບນັຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການອອກໃບ

ຕາດນິ. 

12) ຂງົເຂດເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ກໍ່ ເກດີມປີະກດົການຫຍໍທໍ້ ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນທີ່ ມ ີ

ລກັສະນະບດິເບອືນ ແລະ ນາໍໃຊສ້ື່ ຮູບການຕ່າງໆອອກສູ່ສງັຄມົທາງສອືອນລາຍ ແລະ ອື່ ນໆ ເຮດັໃຫອ້ດິທກິໍາລງັ

ປໍລະປກັສວຍໃຊເ້ພື່ ອສາ້ງຄວາມປັ່ ນປ່ວນ ແລະ ດໍາເນນີສງົຄາມຈດິຕະສາດ ເປນັເຄື່ ອງມໃືຫກຸ່້ມຄນົບ່ໍດ.ີ 
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13) ການບຸກທະລຸດາ້ນລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກນົໄກ ຍງັມຄີວາມຊກັຊາ້, ການຕດັສນີໃຈຍງັບ່ໍເດດັຂາດ, 

ການຫນັກງົຈກັຂັນ້ສູນກາງເຮດັພາລະບດົບາດຄຸມ້ຄອງດາ້ນມະຫາພາກ ຍງັບ່ໍທນັຕັງ້ໜາ້. ການປະສານສມົທບົ

ລະຫວ່າງຂະແຫນງການສູນກາງດວ້ຍກນັ, ຂະແຫນງການສູນກາງກບັທອ້ງຖິ່ ນຍງັບ່ໍທນັແຫນນ້ແຟນ້, ບ່ໍທນັ

ກມົກຽວ, ມຫີລາຍກລໍະນກີໍ່ ກດົຫນ່ວງກນັ. ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ນບັມືນ້ບັໃຫຍ່ໂຕ, ປະສດິທພິາບ ແລະ ຄວາມ

ສກັສດິໃນການຄຸມ້ຄອງລດັຍງັຕໍ່ າ.  
14) ຂງົເຂດສະຫວດັດກີານສງັຄມົ: ການແກໄ້ຂບນັຫາຕໍ່ ພະນກັງານບໍານານຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັຢ່າງຂາດຕວົ, ຍງັບ່ໍທນັ

ມວີທິກີານປຸກລະດມົຂນົຂວາຍປະຊາຊນົຊັນ້ຄນົຕ່າງ ໃໆຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການ ‘ກະຕນັຍູຮູບຸ້ນຄຸນ’ ຕໍ່

ພະນກັງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດທີ່ ມຄຸີນງາມຄວາມດຕີໍ່ ການປະຕວິດັ, ປະຊາຊນົຍງັມກີານຈົ່ ມວ່າຫລາຍກ່ຽວ

ກບັການປິ່ ນປວົສຸຂະພາບ ກໍ່ ຄກືານເບິ່ ງແຍງດູແລຊ່ວຍເຫລອືຜູເ້ຖົາ້ຜູແ້ກ່ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດທີ່ ຍງັຂາດທີ່ ຢູ່

ອາໃສ.  
15) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ຍງັມບີາງຄາດໝາຍບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດ ້

ເຊັ່ ນ: ການຂາດສານອາຫານ, ອດັຕາການລອດເຫຼອືຂອງນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ, ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົ 

ຕົນ້, ສດັສ່ວນນກັຮຽນຍງິຕ່ໍນກັຮຽນຊາຍໃນການສກຶສາທຸກລະດບັ, ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ    
1 ປ ີແລະ ຕໍ່ າກວ່າ 5 ປ,ີ ອດັຕາການປກົຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ ້ແລະ ການເກບັກູລ້ະເບດີບ່ໍທນັແຕກ. 

 ສາເຫດພາໃຫ�ມ ີຂ�້ຄົງຄ�າງ: 
1) ການເຊື່ ອມຊມືກາໍແໜນ້ແນວທາງຂອງພກັ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຂອງລດັບ່ໍທນັເລກິເຊິ່ ງເຖງິຖອງ, ຄວາມ

ຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຄວາມເປນັເຈົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງບາງຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ບາງທອ້ງຖິ່ ນບ່ໍ

ທນັເສມີຂະຫຍາຍສດິເປນັເຈົາ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະ  

ແໜງການດວ້ຍກນັ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັທອ້ງຖິ່ ນບ່ໍທນັຄ່ອງຕວົເທົ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ຫຼາຍບນັຫາຍງັເປນັຮູບ

ການຫຼາຍກວ່າ. 

2) ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການພດັທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານມສູີງແຕ່ຄວາມສາມາດສະ  
ໜອງງບົປະມານຍງັບ່ໍພຽງພໍພາໃຫເ້ກດີມຄີວາມຄດິ ແລະ ການກະທໍານອກກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເພື່ ອໃຫ ້

ບນັລຸເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາຂອງຕນົ.  
3) ຄວາມສກັສດິໃນການຄຸມ້ຄອງລດັຕໍ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຍງັບ່ໍທນັສູງ, ການປະຕບິດັວໄິນຕ່າງໆ

ກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິໂດຍສະເພາະວໄິນແຜນການ-ການເງນິຍງັບ່ໍທນັຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເຂັມ້

ງວດ. 

4) ສະພາບພາຍນອກໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບເສດຖະກດິຂອງໂລກ, ການຂຶນ້-ລງົຂອງລາຄານໍາ້ມນັໂລກແບບ

ຄາດ ໄດຍ້າກ, ບນັຫາໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດຍງັເປນັສິ່ ງກດີຂວາງຕ່ໍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະ 

ເທດເຮາົ. 

5) ຕວົແບບໃນການພດັທະນາຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນຕ່າງໆຍງັມໜີອ້ຍ, ຫຼາຍບ່ອນກໍບ່ໍທນັພົນ້ເດັ່ ນເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການເຮດັການ

ຜະລດິກະສກິໍາຢູ່ບາງທອ້ງຖິ່ ນກໍພບົບນັຫາຕະຫຼາດຮອງຮບັ ຈຶ່ ງບ່ໍທນັສາ້ງແຮງຈງູໃຈ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ຫ ້

ຄອບຄວົປະຊາຊນົທໍາມາຫາການຜະລດິເປນັສນິຄາ້. 
 

3.5.3. ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�ຈາກແຜນ 5 ປີ ຄ້ັງທ ີ VII ເພ່ືອນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການສ�າງແຜນຄ້ັງທ ີ
VIII 

1) ສບຶຕໍ່ ຢດຶໝັນ້ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດາ້ນທີ່ ມຫຼີກັການຂອງພກັ, ໄປຄຽງຄູ່

ກບັການສບືຕ່ໍປະຕບິດັ 4 ບຸກທະລຸ ຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ຄ:ື ບຸກທະລຸທາງດາ້ນຈນິຕະນາການ, ບຸກທະລຸດາ້ນການພດັ 

ທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ບຸກທະລຸລະບບົກນົໄກ, ລະບອບ, ລະບຽບການບໍລຫິານ ແລະ ບຸກທະລຸລະບບົ

ດາ້ນແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ດວ້ຍການຂຸດຄົນ້ແຫລ່ງທນຶຕ່າງໆ ແລະ ດວ້ຍນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີ
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ພເິສດ, ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢ່າງມຈີດຸສຸມ; ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນ

ການເມອືງ, ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ ແລະ ຄວາມສາມກັຄປີອງດອງຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ

ພາຍໃນຊາດເປນັປດັໃຈທີ່ ຈາໍເປນັພືນ້ຖານ ໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການຍກົລະດບັຊວີດິ

ການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫສູ້ງຂຶນ້.  
 

2) ບດົຮຽນກ່ຽວກບັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ: 

− ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແມ່ນຂະບວນວວິດັທະນາການຂອງການພດັທະນາແບບຮອບດາ້ນ ຖເືປນັເປົາ້ໝາຍ 

ແລະ ບາດລຽ້ວໃໝ່ຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕທີ່ ສມົສ່ວນ ລະຫວ່າງການພດັທະ 

ນາດາ້ນເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. ສະນັນ້, ໃນການພດັທະນາເສດຖະ 

ກດິ-ສງັຄມົ ໃນຕໍ່ ໜາ້ຕອ້ງຢດຶຖຕືາມທດິການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໂດຍຖເືອາົການພດັທະນາເສດຖະກດິເປນັ 

ໃຈກາງ, ການພດັທະນາວດັທະນາທໍາ-ສງັຄມົເປນັເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມເປນັສິ່ ງ

ຈາໍເປນັ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ຕອ້ງສມົທບົຢ່າງກມົກຽວລະຫວ່າງການພດັທະນາເສດຖະກດິກບັການປອ້ງກນັ 

ຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ.  

− ລະດມົທຸກກໍາລງັແຮງຈາກພາກສ່ວນເສດຖະກດິເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຕາມກນົໄກເສດຖະ 

ກດິຕະຫຼາດ ແລະ ມກີານຄຸມ້ຄອ້ງດດັສມົຂອງລດັ, ການຍູກ້ານຈະເລນີເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຕອ້ງຕດິພນັ

ກບັການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍເລັ່ ງການພດັທະນາທຸລະກດິຂະ

ໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ ອກາຍເປນັຖານເສດຖະກດິທີ່

ໝັນ້ຄງົ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂການເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງທນຶ, ສບຶຕໍ່ ປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງ

ລ່າງຊນົນະບດົເພື່ ອປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເທົ່ າທຽມກນັການເຂົາ້ເຖງິການບໍ 

ລກິານຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ.  

− ຄວາມສາມາດສະໜອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັການວາງນະໂຍບາຍ 

ແລະ ແຜນພດັທະນາຂອງປະເທດ; ຍກົລະດບັປັບປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຕອ້ງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບການພດັ  

ທະນາຕວົຈງິ, ຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທນຶຮອນ. 

− ການພດັທະນາປະເທດຕອ້ງຍດຶໝັນ້ການສາ້ງລະບບົຕ່ອງໂສ ້ແລະ ເຄື່ ອຂ່າຍການຜະລດິ, ການປະສານສມົທບົ

ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງ ໃໆນສງັຄມົແມ່ນສິ່ ງຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ ແລະ ສາ້ງໃຫໄ້ດສໍ້າພນັເສດຖະກດິລະຫວ່າງບາ້ນ, 

ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ເພື່ ອຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ ງເສີມການເຊື່ ອມຕດິ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ; ການ

ປະສານສມົທບົ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການພດັທະນາແຕ່ລະຂະແໜງການຕອ້ງມຄີວາມກມົກຽວ ແລະ ສະ

ໜບັສະໜນູຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 
 

3) ບດົຮຽນໃນການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 

− ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫໝ້ັນ້ທ່ຽງ (ເຊັ່ ນ: ອດັຕາເງນິເຟີຕ້ໍ່ າກວ່າອດັຕາ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ, ອດັຕາແລກປ່ຽນທີ່ ສາມາດຄວບຄຸມ້ໄດ,້ ຖານລາຍຮບັທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ

ການນາໍໃຊຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົສູງ, ດຸນການຄາ້ທີ່ ດ,ີ ແຮງງານມວີຽກເຮດັງານທໍາແລະອື່ ນໆ) ເປນັປດັໄຈທີ່ ຈາໍເປນັ

ພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົກໍ່ ຄກືານປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້. 

− ການກາໍແໜນ້ຈດຸພເິສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ ມຊອ້ນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ທອ້ງຖິ່ ນສມົທບົກບັ

ການຄຸມ້ຄອງ, ວາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິຢ່າງສມົສ່ວນ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງດາ້ນຕ່າງໆ ແມ່ນປັດໃຈ

ພືນ້ຖານຂອງການເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນອືງ ແລະ ມສີະຖຽນລະບຽບ. 

− ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິມຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງ ແລະ ຍນືຍງົ ຕອ້ງຊຸກຍູ ້ ແລະສົ່ ງເສມີການຜະລດິ

ສນິຄາ້ພາຍໃນປະເທດໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ສຸມໃສ່ການປຸງແຕ່ງທີ່ ນໍາໃຊເ້ຕກັນກິທີ່ ທນັສະໄໝ, ເໝາະ
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ສມົ ແລະ ສອດຄອງກບັຕະຫລາດ ເປັນຕົນ້ ການພດັທະນາທຸລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃຫມ້ີ

ລກັສະນະພົນ້ເດັ່ ນ.  

− ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໂດຍອງີຕາມກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ດດັສມົຈາກ

ພາກລດັຢ່າງເປນັລະບບົຄບົຊຸດ ແມ່ນເປນັປດັໄຈສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາຕາມທດິສງັຄມົນຍິມົ.  

− ການລງົທນຶຂອງລດັຄວນສຸມໃສ່ເຂົາ້ໃສ່ໃນການກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍເປນັໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາ ແລະ ຍກົ

ລະດບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ; ເອາົໃຈໃສ່ໃນການລະດມົທນຶຈາກການຊ່ວຍເຫຼອື ແລະ ກູຍ້ມືຈາກ

ຕ່າງປະເທດ (ODA) ແລະ ນໍາໃຊທ້ນຶຢ່າງເປັນເຈົາ້ການທີ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສູງ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ່, ມີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງ. ສໍາລບັວຽກງານສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ

ເທດຕອ້ງໄດປ້ັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃນການເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງ, ມີ

ການກະກຽມນຕິກິໍາຢ່າງລະອຍດຮອບຄອບ ແລະ ຄບົຊຸດ, ມກີານຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ແລະ ມກີານສະຫູຼບ, ລາຍງານການຖອດຖອນບດົຮຽນຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 
 

4) ບດົຮຽນກ່ຽວກບັຂະບວນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ: 

− ການກໍ່ ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົຕອ້ງເຮດັຢ່າງຮອບດາ້ນຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ ແລະ 4 ຄາດ

ໝາຍ, ເປນັລະບບົຕໍ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເຮດັຢ່າງມຈີດຸສຸມໂດຍຊຸກຍູພ້າກສ່ວນເສດຖະກດິທງັພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ

ຂຸດຄົນ້ ແລະ ນາໍໃຊທ່້າແຮ່ ແລະ ຈດຸພເິສດຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ 
ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ດວ້ຍການຊຸກຍູກ້ານຜະລດິເປນັສນິຄາ້; ຂະແໜງການ, ທອ້ງຖິ່ ນທຸກຂັນ້ 
ແລະ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊນົທຸກຊັນ້ຄນົຕອ້ງເຂົາ້ຮ່ວມ, ເພີ່ ມທະວຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຖເືອາົວຽກງານ

ກໍ່ ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົກາຍເປັນສະໜາມຮບົອນັດບັໜຶ່ ງຂອງການພດັທະນາປະ 

ເທດ ແລະ ເປນັປດັໄຈພືນ້ຖານໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ. 
− ການປຸກລະດມົຂະບວນການແຂ່ງຂນັຮກັຊາດ ແລະ ສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ 

ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປະຕບິດັວຽກງານ 3 ສາ້ງ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັພາວະວໄິສ ແລະ ຕອ້ງສບືຕໍ່

ເຮດັເປນັປກົກະຕ ິແລະ ຍາວນານ. 
 

5) ບດົຮຽນກ່ຽວກບັຄວາມອາດສາມາດນໍາພາຂອງຄະນະພກັແຕ່ລະຂັນ້, ສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານທົ່ ວໄປ, ການ

ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະມະຕຂິອງພກັ-ລດັອອກເປນັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ແຜນ

ງານ ແລະ ໂຄງການ:  

− ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນປັດໄຈຕດັສນິການພດັທະນາປະເທດຊາດ, ສະນັນ້ ຕອ້ງໄດສຸ້ມ

ໃສ່ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດທງັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຢ່າງຈງິຈງັ ແລະເປັນປົກ 

ກະຕຕິໍ່ ເນອືງ. 

− ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທງັໃນດາ້ນການຊີນ້ໍາ ແລະ ການນໍາພາໃນການປະ 

ຕບິດັວຽກງານຕວົຈິ່ ງ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັ ໂດຍສະເພາະ ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມາດນໍາພາຂອງຄະນະພກັແຕ່

ລະຂັນ້ເພື່ ອຊີນ້າໍ-ນາໍພາໃນການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ອອກເປນັແຜນການ, ແຜນ

ງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັຈດຸພເິສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະບ່ອນ ເພື່ ອປະກອບ ສ່ວນ

ເຂົາ້ໃນການປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາຂອງປະເທດຊາດ. 

− ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນໃດມກີານເຜຍີແຜ່ແນະນໍາກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ມະຕ,ິ 

ຄໍາສັ່ ງຕ່າງໆຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານແລະແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢ່າງລະອຽດ, ເປນັປກົກະຕິ

ແລະ ທົ່ ວເຖງິຈະເຮດັໃຫພ້ະນກັງານ, ປະຊາຊນົເຊື່ ອມຊື່ ມ, ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຢ່າງເປນັເອກະພາບ ແລະ ສາມາດ

ນາໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດດ້ກີວ່າ. 
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− ຄວາມກມົກຽວລະຫວ່າງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການແລະ 

ທອ້ງຖິ່ ນແມ່ນເປັນກຸນແຈສໍາຄນັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາໃຫສໍ້າເລດັ ໂດຍອງີໃສ່ລກັສະ 

ນະ, ຈດຸພເິສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຕນົ, ແຕ່ກງົກນັຂາ້ມຖາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ 

ການພດັທະນາຂອງບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນບ່ໍສອດຄ່ອງ ແລະ ກມົກ່ຽວກບັເປົາ້ໝາຍ ແລະ ທດິທາງ

ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ບ່ໍມຈີດຸສຸມຈະເຮດັໃຫກ້ານປະຕບິດັບາງຄາດໝາຍຂອງການພດັ 

ທະນາບ່ໍສໍາເລດັ. ສະນັນ້, ການກໍານດົສາ້ງ ແລະ ພຈິາລະນາໂຄງການລງົທນຶພດັທະນາຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັເປົາ້    

ໝາຍ ແລະ ທດິທາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  
 

6) ບດົຮຽນໃນການຄຸມ້ຄອງລດັແຫ່ງກດົໝາຍ: 

− ການປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນຕິກິໍາໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກບັສະພາບການຕວົຈງິ, ການເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍ ແລະ ລະ 

ບຽບການໃຫແ້ກ່ສງັຄມົຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ຍກົສູງສະຕຄິວາມຮູ ້ແລະ ເຄາົລບົກດົໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຕ່າງໆຢ່າງເຂັມ້ງວດ ເພື່ ອຄວາມເປນັເອກະພາບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປັນສິ່ ງທີ່ ຈໍາເປັນ ແລະ 

ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ຢ່າງເປນັລະບບົ. 

− ການປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ໃຫກ້ະທດັລດັ ແລະ ສ່ອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິເປນັສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປນັຢ່າງຍິ່ ງ. 

− ການກາໍນດົພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງແຕ່ລະຂັນ້ຢ່າງຈະແຈງ້ ໂດຍມກີານເຜຍີແຜ່ແນະນໍາໃຫພ້າກສ່ວນ

ກ່ຽວຂອ້ງເຂົາ້ໃຈຢ່າງເປນັເອກະພາບແມ່ນປດັໄຈທີ່ ສໍາຄນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຢ່າງມໝີາກຜນົສູງ. 

− ການປະສານງານທີ່ ສອດຄ່ອງ, ກມົກຽວ ແລະ ເປນັລະບບົລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ້ສູນກາງ, ລະຫວ່າງຂະ  

ແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ແຂວງກບັແຂວງ, ຂະແໜງການຕາມສາຍຕັງ້ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັຕໍ່ ການ

ບນັລຸເປົາ້ໝາຍລວມຂອງປະເທດ. 
 

7) ບດົຮຽນໃນການຮ່ວມມ ືແລະ ເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ:  

− ສບຶຕໍ່ ປະຕບິດັແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພກັ ສນັຕພິາບ, ເອກະລາດ, ມດິຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມຢ່ືາງສະເໝີ

ຕົນ້ສະເໝປີາຍ ກບັບນັດາປະເທດປະຊາຄມົອາຊຽນ, ປະເທດເພື່ ອນມດິໃນໂລກ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, 

ພເິສດຕອ້ງເສມີຂະຫຍາຍສາຍພວົພນັອນັເປນັມູນເຊືອ້, ຄວາມສາມກັຄກີບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ, 

ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງສບືຕໍ່ ປະຕບິດັ ເພື່ ອສາ້ງເປນັກໍາລງັແຮງສງັລວມເຂົາ້ໃນພາລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ 

ພດັທະນາສາ້ງສາປະເທດ.  

− ການຮ່ວມມເືສດຖະກດິ: ຕອ້ງເພີ່ ມຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂນັທງັທາງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົພາຍໃນເຂົາ້ຮ່ວມ

ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ, ອງົການການຄາ້ໂລກ ເພື່ ອຍາດແຍ່ງເອາົກາລະໂອກາດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຕໍ່ ປະ 

ເທດຊາດ, ສບືຕໍ່ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເພື່ ອເອືອ້ອໍານວຍການຂະຫຍາຍຕວົຂອງທຸລະກດິ ແລະ ການ

ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໂດຍສະເພາະຄອບຄວົ, ນກັທຸລະກດິສາມາດເຂົາ້ເຖງິໂອກາດທາງທຸລະກດິ, ເສດ 

ຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທໍາ. 
 

8) ການປບັປຸງລະບບົການຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະຫລູບລາຍງານຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບການຕວົຈງິແມ່ນເປນັເຄື່ ອງມທືີ່ ຈາໍເປນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ.້ 
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3333ພາກທີສອງ: 

 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ   
ແຫ�ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ັງທ ີVIII (2016-2020) 
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ພາກທີສອງ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 5 ປີ  
  ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020) 

 

1. ສະພາບແວດລ�ອມທ່ີອ�ານວຍ ແລະ ສິ່ງທ�າທາຍ 
1.1. ສະພາບແວດລ�ອມທ່ີເອື້ອອ�ານວຍ 
• 39ສະພາບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ: 

ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ແລະ ການຮ່ວມມຂືອງໂລກ ແລະ ພາກພືນ້ ໄດມ້ກີານເພີ່ ມຂືນ້ ແລະ ຂະຫຍາຍກວາ້ງ

ອອກດວ້ຍຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍລະດບັ ແລະ ມກີານແຂ່ງຂນັສູງຂຶນ້, ມຫຼີາຍປະເທດໄດກ້າຍເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການສາກນົ

ຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້: ອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO), ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC) ແລະ ອື່ ນໆ ຊື່ ງຈະເຮດັໃຫກ້ານຄາ້, 
ການລງົທນຶ ແລະ ການບໍລກິານເພີ່ ມຂຶນ້. ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ ຈະສບືຕໍ່ ໃຫກ້ານຊ່ວຍ

ເຫລອືປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ; ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການນໍາໃຊວ້ທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊຂີອງໂລກຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫສ້ະ 

ມດັຕະພາບການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານສູງຂືນ້; ການລງົທນຶຂອງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກກະຊນົຢູ່ບນັດາປະເທດກໍາລງັ

ພດັທະນາຈະເພີ່ ມຂືນ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຊຶ່ ງຈະເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິຂອງໂລກມກີານເຕບີໂຕສູງຂຶນ້ໃນໄລຍະກາງ. ຄາດຄະເນ

ສະເລ່ຍໃນໄລຍະ 2014-2019 ເສດຖະກດິຂອງໂລກຈະຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 3,1%; ໃນນັນ້: ປະເທດທີ່ ມກີານຂະ ຫຍາຍ

ຕວົສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ສປ ຈນີ 5,9%, ອນິເດຍ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງປະເທດອາຊຽນອື່ ນໆ 4,8%.  
• 39ສະພາບພາຍໃນ: 

ປະເທດເຮາົມຄີວາມສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ມຄີວາມເປນັລະບຽບ

ຮຽບຮອ້ຍ; ປະຊາຊນົ ແລະ ສງັຄມົ ມຄີວາມສາມກັຄປີອງດອງ. ການຫນັປ່ຽນເສດຖະກດິຕາມກນົໄກຕະຫລາດຈະເຮດັ

ໃຫເ້ສດຖະກດິ-ສງັຄມົມກີານພດັທະນາ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງຂຶນ້. 

ປະເທດເຮາົມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊອ້ນທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນ: ທີ່ ດນິ, ແຮ່ທາດ, ແຫລ່ງນໍາ້ ແລະ ປ່າ

ໄມ ້ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເປນັຕົນ້: ການພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟາ້, ການສາ້ງຊນົລະກະ

ເສດ, ການຜະລດິກະສກິໍາສະອາດ ແລະ ກະສກິໍາປອດສານຜດິ, ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ການພດັທະນາແຫລ່ງທ່ອງ

ທ່ຽວຕ່າງໆ; ເສດຖະກດິພູມປັນຍາຍງັສາມາດເສມີຂະຫຍາຍ, ມຄີວາມໄດປ້ຽບທາງດາ້ນທີ່ ຕັງ້ໃນການສາ້ງເປນັທາງຜ່ານ

ຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານໃນຂງົເຂດລຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ ເຊັ່ ນ: ກໍາປູເຈຍ, ສ.ປຈນີ, ມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ. ນອກ 

ຈາກນັນ້, ບນັດານຕິກິາໍກໄໍດມ້ກີານປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງຂຶນ້ໃໝ່ເປນັຈາໍນວນຫລາຍ ຊຶ່ ງສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອໍານວຍຕ່ໍການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

ການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO) ແລະ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ (AEC) ຈະສາ້ງ

ກາລະໂອກາດໃຫ ້ສປປລາວ ຍາດແຍ່ງເອາົການລງົທນຶ, ການຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານຫລາຍຂຶນ້, ນອກຈາກນັນ້ ຍງັເປີດໂອ 

ກາດໃຫມ້ກີານແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ວດັທະນະທໍາ ເຊິ່ ງຈະເປັນຜນົດຕີໍ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ ໃນໄລຍະສັນ້, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

1.2. ສິ່ງທ�າທາຍ 
• 39ສະພາບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ: 

ມາເຖງິປະຈບຸນັ ເຖງິແມ່ນວ່າເສດຖະກດິຂອງໂລກໄດມ້ສີນັຍານການຟືນ້ຕວົຈາກວກິານດາ້ນເສດຖະກດິ 

ແລະ ການເງນິ ໃນລະດບັໜຶ່ ງແລວ້ກໍ່ ຕາມ ແຕ່ໃນຊຸມປີຕໍ່ ໜາ້ ຄາດວ່າສະພາບເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ ແລະ ຂອງ

ໂລກ ອາດຈະມກີານປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຫຼາຍຂງົເຂດອາດຈະມບີນັຫາ ແລະ ຂໍຂ້ດັແຍ່ງດາ້ນການເມອືງອາດຈະ

ຍງັບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂ ໄດ ້ຊຶ່ ງຈະເປັນອຸປະສກັຕໍ່ ສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນພາກພືນ້ ແລະ ໃນໂລກ.   



78 
 

ການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ການຮ່ວມມເືສດຖະກດິ ໄດເ້ຮດັໃຫມ້ກີານແຂ່ງຂນັຫລາຍຂຶນ້ ເປນັຕົນ້ ການເຂົາ້ຮ່ວມການ

ຄາ້ເສລອີາຊຽນ ແລະ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ. ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດຂອງໂລກ ອາດຈະເຮດັໃຫເ້ກດີມໄີພພ ິ

ບດັທາງທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶນ້ ເປນັຕົນ້ ພະຍຸ, ແຜ່ນດນິໄຫວ, ໄພແຫງ້ແລງ້, ໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະໄພໜາວ ແລະ ຊຶ່ ງຈະເປນັອຸ 

ປະສກັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນທົ່ ວໂລກ.  
• 39ສະພາບພາຍໃນ: 

ພືນ້ຖານເສດຖະກດິຂອງປະເທດຍງັມລີກັສະນະບອບບາງເຊິ່ ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເສດຖະກດິທໍາມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ ງ

ທໍາມະຊາດ, ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ຍງັບ່ໍທນັຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ບ່ໍມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິຍງັຈາໍກດັ 
ເຮດັໃຫມ້ຄີວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ ປດັໄຈພາຍນອກ ເປນັຕົນ້ ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສນິຄາ້, ການແຂ່ງຂນັກບັຕະຫລາດຕ່າງ

ປະເທດ. ເຖງິວ່າສປປລາວຈະມຄີວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັສະພາບແວດລອ້ມຂອງການລງົທນຶ 
ແລະ ສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົໃຫເ້ຂົາ້ມາລງົທນຶໃນອຸດສະຫະກໍາທີ່ ບ່ໍແມ່ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດກໍ່ ຕາມ ແຕ່ ສປປລາວ 
ຍງັຖກືຈດັໃນອນັດບັທີ່ ຕໍ່ າຫລາຍໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ໃນ 189 ປະເທດ, ສປປລາວຖກືຈດັຢູ່ອນັດບັທ ີ149 (ອງີໃສ່

ຜນົສໍາຫລວດການດໍາເນນີທຸລະກດິ ປ ີ2015). ສິ່ ງທາ້ທາຍທີ່ ສຸດແມ່ນສະພາບ ແລະ ບນັຍາກາດໃນການລງົທນຶ ແລະ ຄຸນ

ນະພາບຂອງນກັລງົທນຶຍງັຕ່ໍາ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນການໂອນຖ່າຍເທກັໂນໂລຍຕ່ີາງໆ ແລະ ການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫປ້ະຊາ 

ຊນົລາວຍງັໜອ້ຍ.  
 ການພດັທະນາຍງັມຄີວາມແຕກໂຕນກນັຫລາຍລະຫວ່າງເມອືງກບັເມອືງ, ແຂວງກບັແຂວງ, ພາກກບັພາກ ແລະ 

ລະຫວ່າງຄນົທຸກ ແລະ ຄນົຮັ່ ງ ເຫນັໄດຈ້າກການພດັທະນາທີ່ ຍງັບ່ໍທນັກະຈາຍຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ໂດຍສະເພາະ ຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອ 

ກາດ ແລະ ຜູທ້ີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລກີ, ການພດັທະນາຕວົເມອືງເຫນັວ່າຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວ ແຕ່ການຄຸມ້ຄອງບໍລ ິ

ຫານຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກບັການຂະຫຍາຍຕວົ ເຊັ່ ນ: ການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້, ການສນັຈອນ ແລະ ຈໍລະຈອນທີ່ ປອດໄພ, 

ການເຄື່ ອນຍາ້ຍພນົລະເມອືງຈາກຊນົນະບດົສູ່ຕວົເມອືງ ແລະ ອື່ ນໆ.  

ມຄີວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມຮູ ້

ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານລດັ  ແລະ ເອກະຊນົ ຍງັບ່ໍທນັຕອບສະໜອງໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ປະເທດກໍາລງັເຊື່ ອມໂຍງເສດ 

ຖະກດິກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງພາກເອກະຊນົ ຍງັບ່ໍທນັສູງ. ຄຸນນະພາບຂອງການ

ລງົທນຶໃສ່ການບໍລກິານຂັນ້ພືນ້ຖານທາງສງັຄມົ ເປັນຕົນ້ ການຮກັສາສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ, ນໍາ້ສະ 

ອາດ, ການສກຶສາ ແລະ ການປະກນັສງັຄມົຍງັບ່ໍທນັສູງ.    

ທນຶຮອນໃນການພດັທະນາມຈີາໍກດັ ແລະ ໜີສ້ນິຂອງພາກລດັຍງັກວມອດັຕາສ່ວນສູງ ຊຶ່ ງເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍໜຶ່ ງຂອງ

ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກຕາມກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນັນ້, ຍງັເຫນັວ່າກງົ 

ຈກັການຈດັຕັງ້ຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານຕິກິໍາຕ່າງໆຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດ. ປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້

ໃນສງັຄມົຍງັມຢູ່ີ, ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຍງັຖເືປັນສິ່ ງທາ້ຍທາຍຫລກັຂອງການພດັທະນາ ເປນັຕົນ້ ໄພແຫງ້ແລງ້, ນໍາ້

ຖວ້ມ, ການປ່ຽນແປງອຸນນະພູມ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ສປປລາວ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເຊື່ ອມສານເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ທີ່ ບ່ໍບນັລຸເຂົາ້ໃນ

ຂະບວນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs)  ຕາມວາລະການພດັທະນາຂອງສາກນົເພື່ ອຶຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຕໍ່ ໜາ້.  
1.3. ສະພາບດ�ານປະຊາກອນ 

1) 37ປະຊາກອນຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ສູງ ຈາໍນວນປະຊາກອນເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 5,6 ລາ້ນ

ຄນົ ໃນປ ີ2005 ມາເປນັ 6,49 ລາ້ນຄນົ ໃນປ ີ2015. ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມກຸ່ມອາຍຸ ມຄີວາມ

ແຕກໂຕນກນັ ໂດຍສະເພາະປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ 5-14 ປີ ຄາດວ່າຈະຫລຸດລງົ 3,7% ແຕ່ຈາໍນວນປະຊາກອນໃນໄວເຮດັ

ວຽກ ຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂຶນ້ 10,6% ແລະ ຜູສູ້ງອາຍຸ ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ 10,1%. ການປ່ຽນແປງໂຄງສາ້ງອາຍຸຂອງປະຊາກອນ ເປນັ 

ຕົນ້ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນໜຸ່ມຈະຊ່ວຍໃຫປ້ະເທດເຮາົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນປະຊາກອນຫລາຍຂຶນ້.  
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2) ສປປລາວ ຍງັຈະສືບຕໍ່ ໄດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມປີະຊາກອນຫນຸ່ມ ຊຶ່ ງຖືເປັນກໍາລັງແຮງຂອງການ

ພດັທະນາ; ຕາມທ່າອ່ຽງເຫນັວ່າອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປ ີແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ ຈາກ 79 ຄນົຕໍ່  ເດກັນອ້ຍເກດີມີ

ຊວີດິ 1.000 ຄນົ (ໃນປ ີ2010-2011) ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ ທີ່ ກໍາ

ນດົໄວໄ້ດໃ້ນລະ ດບັ 70 ຄນົຕໍ່ ເດກັເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ ໃນປີ 2015, ສ່ວນອດັຕາການເກດີກໍ່ ມທ່ີາອ່ຽງຫລຸດລງົເຊັ່ ນ

ກນັ ແຕ່ອດັຕາສ່ວນທີ່ ລຸດລງົກໍ່ ຍງັຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມ ແຕ່ກໍ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ພໍສມົຄວນ.  ອດັຕາການເກດີລວມໃນ

ລະຫວ່າງປ ີ2008 ຫາ 2011 ແມ່ນ 3,2 ຊຶ່ ງຍງັສູງກວ່າລະດບັທດົແທນ 50%.  
3) ອງີຕາມໂຄງສາ້ງທາງດາ້ນອາຍຸປະຊາກອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າອດັຕາການເກດີຍງັສູງຫຼາຍ ແລະ ຈະ

ເຮດັໃຫແ້ຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸມຈີາໍນວນເພີ່ ມຂຶນ້; ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວຈະສົ່ ງຜນົໃຫຈ້າໍນວນປະຊາກອນລວມຂະຫຍາຍຕວົສູງຂຶນ້. ໂຄງສາ້ງ

ອາຍຸຂອງປະຊາກອນທີ່ ພວມປ່ຽນແປງນັນ້ ຈະຊ່ວຍໃຫໄ້ດຮ້ບັ “ຜນົປະໂຫຍດດາ້ນປະຊາກອນ” ຫຼາຍຂຶນ້, ຊຶ່ ງສດັສ່ວນຂອງ

ປະຊາກອນໃນໄວເຮດັວຽກຈະເພີ່ ມຂຶນ້, ໃນຂະນະທີ່  ສດັສ່ວນຂອງຜູທ້ີ່ ເອື່ ອຍອງີຈະຫຸຼດລງົ. ໃນປີ 2015 ອດັຕາການເອື່ ອຍອງີ 

ຈະຫຸຼດລງົມາເປນັ 0,62, ຊຶ່ ງຈະຫຸຼດລງົມາເປັນ 0,51 ຮອດປີ 2030 ແລະ ຈະສບືຕໍ່ ຫຸຼດລງົຕື່ ມອກີ 0,43 ຈນົຮອດປີ 2045, 
ອດັຕາດັ່ ງກ່າວຈະເລີ່ ມເພີ່ ມຂຶນ້ອກີຫຼງັປີ 2050. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸສູງຍງັບ່ໍທນັເປນັບນັ ຫາສໍາລບັ 
ສປປ ລາວ ເນື່ ອງຈາກ ສດັສ່ວນຂອງຜູສູ້ງອາຍຸມພີຽງ 3,8% ທຽບໃສ່ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງແມ່ນຍງັຕໍ່ າ ແຕ່ສດັສ່ວນດັ່ ງກ່າວ

ຈະເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງໄວວາພາຍຫຼງັປີ 2020. ຮອດປີ 2050 ອດັຕາສ່ວນປະຊາກອນຜູສູ້ງອາຍຸໃນ ສປປລາວ ຍງັຕໍ່ າກວ່າຈໍານວນ

ປະຊາກອນຜູສູ້ງອາຍຸຂອງປະເທດໄທໃນປະຈບຸນັ.   
4) ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນຢູ່ ສປປ ລາວ ຍງັຕໍ່ າຫຼາຍ (ຕໍ່ າທີ່ ສຸດໃນອາຊຽນ), ຖເືປັນສິ່ ງທີ່ ດຖີາ້ເບິ່ ງໃນແງ່

ຂອງພູມສນັຖານ ແຕ່ເນືອ້ທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ເປນັເຂດພູດອຍ ແລະ ບ່ໍສາມາດເຮດັການປູກຝງັໄດ.້ ສະເລ່ຍແລວ້ປະເທດເຮາົມດີນິ

ປູກຝງັເກອືບ 1,1 ຮຕ ຕໍ່ ຄວົເຮອືນ ຫຼ ືປະມານ 1,7 ຮຕ ຕໍ່  ຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ ຊຶ່ ງຈໍານວນປະຊາກອນທີ່

ອາໄສໃນເຂດດັ່ ງກ່າວຈະບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາກອນທີ່ ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສກິໍາຈະມປີະມານເທົ່ າເດມີ 
ຍອ້ນມແີຮງງານທີ່ ເຄື່ ອນຍາ້ຍເຂົາ້ສູ່ຕວົເມອືງ.  

1.4. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ  
ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs): ປະຈບຸນັ, ອງົການສະຫະປະຊາດ ໄດກ້ໍານດົນຍິາມກ່ຽວກບັແຜນ 

ການພດັທະນາພາຍຫຼງັປ ີ2015 ແລະ ໄດຮ້ບັຮອງຢ່າງເປນັທາງການ ໃນກອງປະຊຸມສະມດັຊາໃຫຍ່ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

ໃນເດອືນ ກນັຍາ 2015 ທີ່ ຜ່ານມາ, ທງັເປນັມືທ້ີ່ ເປນັຂດີໝາຍຂອງການສໍາເລດັເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ 
(MDGs). ຂັນ້ຕອນກ່ອນການຮບັຮອງແຜນການພດັທະນາພາຍຫຼງັປີ 2015 ແມ່ນໄດດໍ້າເນນີໂດຍມປີະເທດສະຊກິເປນັເຈົາ້

ການລະດມົການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກກຸ່ມ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງສງັຄມົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. ຜ່ານມາກໍ່ ໄດເ້ກບັກໍາຂໍມູ້ນຢ່າງຫຼວງ 

ຫຼາຍເພື່ ອເອາົເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນານີ ້ ຈິ່ ງກາຍເປັນເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs) ນີຂ້ ຶນ້. ໃນເປົາ້ໝາຍ 
SDGs ປະກອບມທີງັໝດົ 17 ເປົາ້ໝາຍ (ຂອງສາກນົ) ແຕ່ສໍາລບັ ສປປລາວ ເປົາ້ໝາຍ SDGs ແມ່ນເພີ່ ມອກີຫນຶ່ ງເປົາ້ 

ໝາຍເປນັເປົາ້ໝາຍທ ີ18 ຖເືປນັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົແຫ່ງຊາດ.  

ລາຍລະອຽດແຕ່ລະເປົາ້ໝາຍຄ:ື (i) ຢຸດຕຄິວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບໃນທົ່ ວທຸກເຂດ; (ii) ຢຸດຕຄິວາມອດຶ 

ຫວິ, ຮບັປະກນັສະບຽງອາຫານໃຫພ້ຽງພໍ, ປບັປຸງດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່ ງເສມີກະສກິໍາແບບຍນືຍງົ; (iii) ຮບັປະກນັ

ໃຫທຸ້ກຄນົໃນທຸກເພດໄວມສຸີຂະພາບທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມຊີວີດິການເປນັຢູ່ທີ່ ດ;ີ (iv) ຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກຄນົໄດຮ້ບັການ

ສກຶສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ບນົພືນ້ຖານຂອງຄວາມສມົດູນ ແລະ ເທົ່ າທຽມກນັ ພອ້ມທງັສົ່ ງເສມີໃຫຕ້ະຫຼອດຊວີດິອນັຍາວນານ

ຂອງທຸກຄນົໄດຮ້ບັໂອກາດໃນການສກຶສາ; (v) ສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີບດົບາດຂອງແມ່ຍງິ 
ແລະ ເດກັຍງິທຸກຄນົ; (vi) ຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກຄນົມນີໍາ້ໃຊ ້ແລະ ມກີານຄຸມ້ຄອງນໍາ້ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມແບບຍນືຍງົ; 
(vii) ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານສະໜອງພະລງັງານຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ, ມຄີວາມແນ່ນອນ, ຍນືຍງົ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃຫແ້ກ່

ທຸກຄນົ; (viii) ສົ່ ງເສມີການເຕບີ ໂຕຂອງເສດຖະກດິທີ່ ຕໍ່ ເນ ື່ ອງ, ສມົດູນ ແລະ ຍນືຍງົ; ສົ່ ງເສມີການຈາ້ງງານເຕມັເວລາ, ມີ
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ຜະລດິຕະຜນົ ແລະ ເປນັອາຊບີທີ່ ດໃີຫແ້ກ່ທຸກຄນົ; (ix) ກໍ່ ສາ້ງໂຄງລ່າງທີ່ ທນົທານ, ສົ່ ງເສມີການຫນັໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່

ສມົດູນ ແລະ ຍນືຍງົ ພອ້ມທງັປຸກລະດມົໃຫມ້ວີວິດັທະນາການອນັໃໝ່; (x) ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບພາຍໃນ ແລະ 
ລະຫວ່າງປະເທດ; (xi) ສາ້ງຕວົເມອືງ ແລະ ທີ່ ພກັອາໄສທີ່ ສມົດູນ, ປອດໄພ, ທນົທານ ແລະ ຍນືຍງົ; (xii) ຮບັປະກນັໃຫ ້

ມກີານຊມົໃຊ ້ແລະ ຮູບແບບຂອງການຜະລດິທີ່ ຍນືຍງົ; (xiii) ຮບີຮອ້ນປະຕບິດັການຮບັມກືບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້

ອາກາດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງມນັ; (xiv) ສະຫງວນ ແລະ ນໍາໃຊມ້ະຫາສະໝຸດ, ທະເລ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ເຂົາ້ໃນ

ການພດັທະນາຢ່າງຍນືຍງົ; (xv) ປກົປອ້ງ, ເກບັຮກັສາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງຍນືຍງົ, ມີ

ການຄຸມ້ຄອງປ່າແບບຍນືຍງົ, ຕາ້ນທຸກກດິຈະການທີ່ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີໄພແຫງ້ແລງ້, ຢຸດຕ ິ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາການເສື່ ອມໂຊມ

ຂອງດນິ ແລະ ການສູນເສຍຊວີະນາໆພນັ; (xvi) ສົ່ ງເສມີສງັຄມົທີ່ ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ສມົດູນ ເພື່ ອເອືອ້ອໍານວຍໃຫ ້

ແກ່ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ທຸກຄນົມສີດິໄດຮ້ບັຄວາມຍຸຕທໍິາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ ແຂງໃຫແ້ກ່ສະຖາບນັກ່ຽວຂອ້ງ

ໃຫມ້ປີະສດິຕະພາບ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍໜາ້ທີ່  ແລະ ມຮີບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັໃນທຸກລະດບັ; (xvii) ສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຮດັແໜນ້ສາຍພວົພນັລະຫວ່າງປະເທດໃນທົ່ ວໂລກເພື່ ອບນັລຸໄດກ້ານພດັທະນາ

ແບບຍນືຍງົ ແລະ (xviii) ຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຂອງລະເບດີບ່ໍທນັແຕກໃນ ສປປລາວ.  

1.5. ການຫ�ດພ້ົນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ�ອຍພັດທະນາ (LDCs) 
ການຫຸຼດພົນ້ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ  ແມ່ນຈດຸໝາຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020). ເພື່ ອບນັລຸໄດບ້ນັດາເງ ື່ອນໄຂໃນການຫຸຼດພົນ້, ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫຕ້ອ້ງ

ບນັລຸ 2 ໃນ 3 ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດກາໍນດົຂຶນ້: (i) ເງ ື່ອນໄຂທາງດາ້ນລາຍຮບັ, ທີ່ ອງີໃສ່ຄ່າສະເລ່ຍໃນໄລຍະ

ສາມປຂີອງລວມຍອດລາຍໄດແ້ຫ່ງຊາດ (GNI) ຕ່ໍຫວົຄນົ. ໃນປ ີ2015, ສປປ ລາວ ປະຕບິດັໄດ ້99% ຂອງເງ ື່ອນໄຂຫລຸດ

ພົນ້ (ມາດຖານ 1,242 ໂດລາ, ສປປລາວ 1,232 ໂດລາ);  (ii) ເງ ື່ອນທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ໂດຍອງີໃສ່ຕວົຊີ ້

ວດັທາງດາ້ນໂພຊະນາການ, ສາທາລະນະສຸກ (ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັ), ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົ ແລະ 
ອັດຕາການຮູໜ້ັງສືຂອງຜູໃ້ຫຍ່. ໃນປີ 2015, ສປປລາວ ບັນລຸໄດ  ້92% ຂອງຄາດໝາຍການຫຸຼດພົນ້ໃນດາ້ນ

ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ (ສປປລາວ 60,8%, ມາດຖານສູງກວ່າ 66); (iii) ເງ ື່ ອນໄຂທາງດາ້ນຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ, ຊຶ່ ງອງີໃສ່ຕວົຊີວ້ດັກ່ຽວກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ, ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນການຄາ້, ຄວາມ

ສ່ຽງຂອງປະຊາຊນົທີ່ ອາໄສຢູ່ເຂດດນິຕໍ່ າ, ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ອງີໃສ່ການຜະລດິທີ່ ບ່ໍຫຼາກຫຼາຍ (ການຜະລດິ 
ແລະ ການສົ່ ງອອກ), ຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນໄລຍະທາງ ແລະ ປະເທດທີ່ ມເີນືອ້ທີ່ ນອ້ຍ. ໃນປີ 2015, ສປປລາວ ປະຕບິດັໄດ ້
88% ຂອງຄາດໝາຍໃນເງ ື່ອນໄຂທາງດາ້ນຄວາມສ່ຽງຂອງເສດຖະກດິ13 (ສປປລາວ 36,2, ມາດຖານຕໍ່ າກວ່າ 32). 

ການສບືຕໍ່ ໃຫມ້ກີານພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົ ໂດຍອງີໃສ່ໝາກຜນົທີ່ ປະຕບິດັໄດໃ້ນໄລຍະຜ່ານມາ ຈະເປັນສິ່ ງທີ່ ຈໍາ

ເປັນໃນການບນັລຸເງ ື່ອນໄຂທາງດາ້ນລາຍໄດແ້ຫ່ງຊາດຕໍ່ ຫວົຄນົ. ການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ

ໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ແລະມຄຸີນນະພາບສູງຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດນັນ້ ຈະເປັນຕວົຂບັເຄື່ ອນ

ເສດຖະກດິໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕສູງຂຶນ້ໄດ.້ ນະໂຍບາຍຊຸກຍູຈ້າກລດັຖະບານເພື່ ອສາ້ງເສດຖະກດິໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ

ນອກຈາກການຜະລດິອຸດສາຫະກໍາທີ່ ອງີ ໃສ່ ຫຼ ືຂຸດຄົນ້ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ. ດວ້ຍ

ສາເຫດດັ່ ງກ່າວ ຈິ່ ງມຄີວາມຈໍາເປັນທີ່ ແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII ຈະຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ເນັນ້ໜກັຕື່ ມບນັດາຂະແໜງທີ່ ບ່ໍແມ່ນ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ຕື່ ມ. 
ການສູຊ້ນົບນັລຸເປົາ້ໝາຍ MDGs ພາຍໃນປີ 2015 ກໍ່ ເປັນຄາດໝາຍໜຶ່ ງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ເປັນສ່ວນ

ປະກອບອນັສໍາຄນັຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVII ໃນການປະຕບິດັຕວົຈງິ, ເຖງິວ່າຈະມກີານເພີ່ ມງບົປະມານເຂົາ້ໃນຂະແໜງ 

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກກໍ່ ຕາມ ກໍ່ ຍງັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍປະການໃນການບນັລຸເປົາ້ໝາຍ 1 

                                           
13 UNCTAD 2012. 
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ໂດຍສະເພາະຄາດໝາຍກ່ຽວກບັໂພຊະນາການ, ເປົາ້ໝາຍທ ີ2 ແລະ 3 ກ່ຽວກບັອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົ ແລະ 
ຄວາມແຕກໂຕນທາງດາ້ນເພດ ແລະ ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູໃ້ຫຍ່. ຢູ່ໃນການປະເມນີສະຖານະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ

ການຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ໂດຍອງົການ UNCTAD ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າບນັຫາດາ້ນໂພຊະນາການຂອງ

ເດກັ ແລະ ເພດຍງິທີ່ ຢູ່ໃນໄວຈະເລນີພນັນັນ້ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍເຊິ່ ງຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດ. 
ໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ສາມ, ຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ຖວ່ືາຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ. ໃນໄລຍະ

ຜ່ານມາ ໄດສຸ້ມໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລວມທງັການສາ້ງສາຍພວົພນັທາງດາ້ນການຄາ້

ກບັບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງທີ່ ເປນັຄູ່ການຄາ້, ແຕ່ຍງັຂາດການເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາຂະແໜງທີ່ ບ່ໍແມ່ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ຊຶ່ ງມນັເປນັສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ເປນັປັດໄຈໃນການຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມກີານພດັທະນາທີ່ ສມົດູນ ແລະ ຫຼາກ

ຫຼາຍ.  ສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິໃນຂະແໜງກະສກິໍາຍງັຕໍ່ າຊຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຍກົລະດບັໃຫສູ້ງຂຶນ້ເພື່ ອປະ 

ກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຮບັປະກນັການເຕບີໂຕທີ່ ສມົດູນ. ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນພືນ້ຖານ

ໂຄງລ່າງສໍາລບັການພດັທະນາຂະແໜງທີ່ ບ່ໍແມ່ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນສິ່ ງທີ່ ຈໍາເປນັ ເພື່ ອສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ, 

ພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ. ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມກໍ່ ເປນັສິ່ ງໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັ 

ຊຶ່ ງບ່ໍພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຮບັມກືບັຜນົ

ກະ ທບົຈາກໄພພບິດັທໍາມະຊາດເທົ່ ານັນ້, ແຕ່ຍງັເປັນການຮບັປະກນັໃຫສ້າມາດຮູໄ້ດຜ້ນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ເສດຖະກດິ) ຈາກການດໍາເນນີກດິຈະກາໍຕ່າງໆໃນຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດອກີດວ້ຍ. 
 

2. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ທິດທາງໜ�າທ່ີລວມ 2016-2020 
2.1. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030: 

ໂດຍອງີໃສ່ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ, ຈດຸພເິສດ, ສະພາວະຄວາມເປນັຈງິ ແລະ ທດິທາງຍຸດທະສາດຂອງການພດັ 

ທະນາປະເທດ, ໄດກ້າໍນດົວໄິສທດັຂອງການພດັທະນາປະເທດຮອດປ ີ2030 ໄວດ້ັ່ ງນີ:້ 
ຮອດປ ີ2030, ສປປ ລາວ ສາ້ງໄດບ້າດລຽ້ວໃໝ່ໃນການພດັທະນາໃຫກ້າຍເປນັປະເທດກໍາລງັພດັທະນາທີ່ ມລີາຍ

ຮບັປານກາງສູງຕາມທດິເສດຖະກດິ-ສງັຄມົພູມປນັຍາ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ,14 ລາຍໄດແ້ຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົເພີ່ ມຂຶນ້

ຫຼາຍກວ່າ 4 ເທົ່ າທຽບໃສ່ປີ 2015, ມອຸີດສາຫະກໍາທີ່ ເປນັເສາົຄໍາ້ ແລະ ມໂີຄງລ່າງພືນ້ຖານເສດຖະກດິທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ສໍາລບັ

ການຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັສະໄໝ, ເສດຖະກດິຕະຫຼາດຕາມທດິສງັຄມົນຍິມົ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງ

ເປນັລະບບົຫຼາຍຂຶນ້; ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົສຸກ, ສາມກັຄປີອງດອງ, ປະຊາທປິະໄຕ, ຍຸຕທໍິາ ແລະ ສວີໄິລ, ປະຊາຊນົ

ບນັດາເຜົ່ າຮັ່ ງ ມຜີາສຸກ, ມຄີວາມສາມກັຄເີປນັປກຶແຜ່ນ, ຄວາມແຕກໂຕນກນັດາ້ນການພດັທະນາລະຫວ່າງຕວົເມອືງ ແລະ 
ຊນົນະບດົ, ຊັນ້ຄນົຕ່າງໆໃນສງັຄມົຫຍບັໃກເ້ຂົາ້ຫາກນັ, ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາມຄຸີນນະພາບດຂີຶນ້, 
ປະຊາຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານສງັຄມົທີ່ ມຄຸີນນະພາບຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ສດິທຂິອງພນົລະເມອືງມກີານຮບັປະກນັດວ້ຍ

ການຄຸມ້ຄອງລດັຕາມກດົໝາຍທີ່ ສກັສດິ, ລະບອບການປກົຄອງຕາມທດິ 3 ສາ້ງມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ; ສິ່ ງແວດລອ້ມທໍາມະ

ຊາດ ໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນໍາໃຊຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຍນືຍງົ; ລະບບົການເມອືງການປກົຄອງມສີະຖຽນ

ລະພາບ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ; ເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
 

2.2. ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025): 
ຍຸດທະສາດພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມ່ນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸ ເພື່ ອພດັທະ 

ນາປະເທດໃຫຫຸຼ້ດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປ ີ2020 ແລະ ສບືຕໍ່ ສູຊ້ນົຂາ້ມຜ່ານຈາກ

                                           
14ລວມຍອດລາຍຮບັປະຊາຊາດຕ່ໍຫວົຄນົ (GNI ຄດິໄລ່ແບບ Atlas) ຕອ້ງຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 6.500-20.100 ໂດລາ ຕາມມາດຖານຂອງປະເທດລາຍຮບັປານກາງສູງ 

ຊຶ່ ງຄາດຄະເນແລວ້ ຮອດປ ີ2030 GNI ຂອງປະເທດເຮາົສະເລ່ຍຕ່ໍຫວົຄນົຢ່າງໜອ້ຍຕອ້ງບນັລຸໄດ8້.230 ໂດລາສະຫະລດັ, ເພີ່ ມຂຶນ້ປະມານ 4 ຫາ 5 ເທົ່ າ GNI 
ໃນປ ີ2015.  
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ສະ ຖານະພາບດັ່ ງກ່າວ ໃຫໄ້ດຢ່້າງຂາດຕວົ ໃນປີ 2025. ຍຸດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄລຍະ 10 ປ ີ
(2016-2025) ປະກອບມ ີ7 ຍຸດທະສາດ ດັ່ ງນີ:້ 

1. ຍຸດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິຕາມທດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສມົດຸນ, ຕໍ່ ເນຶ່ ອງ, ຍນືຍງົ ແລະ ເປນັສຂີຽວ. 
2. ຍຸດທະສາດ ເພື່ ອຫຸຼດພົນ້ຈາກສະຖານະພາບດອ້ຍພດັທະນາ (LDC) ໃນປ ີ 2020 ແລະ ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs). 
3. ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ. 
4. ຍຸດທະສາດການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ, ໝັນ້ຄງົ, ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ 

ໄປຕາມທດິຫນັເປນັສຂີຽວ. 
5. ຍຸດທະສາດເພີ່ ມທະວຄີວາມສກັສດິຂອງລດັ ໃນການປກົຄອງສງັຄມົດວ້ຍກດົໝາຍ. 
6. ຍຸດທະສາດການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
7. ຍຸດທະສາດຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. 

 

2.3. ທິດທາງ, ໜ�າທ່ີລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-
2020): 
ລດັຖະບານ15ໄດກ້ໍານດົທດິທາງ ແລະ ໜາ້ທີ່ ລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັງ້ທ ີ

VIII (2016-2020) ດັ່ ງນີ:້  
1) ເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ໝັນ້ທ່ຽງແລະມຄຸີນນະພາບ, ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບ

ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການພດັທະນາ ແລະການສະໜອງທນຶ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ

ເງ ື່ອນໄຂໃໝ່ຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະທນັສະໄໝ. 
2) ຮບັປະກນັການພດັທະນາສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ (SDGs) ໂດຍຖືການພດັທະນາເສດຖະກດິເປັນໃຈກາງ, ຮບັປະ 

ກນັໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວລະຫວ່າງການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັ

ຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທັງເປັນເຈົາ້ການຮັບມກືບັໄພພິບດັທໍາມະຊາດຢ່າງທັນການ ແລະ ຮັບປະກນັການ

ພດັທະນາຊນົນະບດົຮອບດາ້ນຕດິພນັສະໜດິແໜນ້ກບັການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົຕາມທດິ 3 ສາ້ງ. 
3) ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ກາຍເປັນປັດໄຈຕດັສນິການພດັທະນາປະເທດ: ສາ້ງ

ກາໍລງັແຮງງານໃຫມ້ສີມີ,ື ມລີະບຽບວໄິນ ແລະ ດຸໝັ່ ນ, ອດົທນົ, ສາ້ງໃຫໄ້ດຊ່້ຽວຊານສະເພາະດາ້ນວຊິາການ ແລະ 
ເຕກັນກິ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ພະນກັງານລດັ, ວສິາຫະກດິ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ຍກົສູງຄວາມສາມາດໃນ

ການແຂ່ງຂນັກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ.  
4) ຮກັສາສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນ

ສງັຄມົຢ່າງໜກັແໜນ້; ສາ້ງສງັຄມົສາມກັຄປີອງດອງ, ປະຊາທປິະໄຕ, ຍຸຕທໍິາ ແລະ ສວິໄິລ. 
5) ສບືຕໍ່ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມກືບັສາກນົດວ້ຍຫຼາຍຮູບແບບຢ່າງເປັນເຈົາ້ການຕາມທດິຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມຜີົນປະ 

ໂຫຍດ; ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

ບາງບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVII ແລະ ການປະເມນີປັດໄຈທີ່ ກ່ຽວ 
ຂອ້ງຕ່າງໆທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິ ລວມທງັຂໍແ້ນະນໍາທີ່ ໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນຄໍາສັ່ ງຂອງ ນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທ ີ24/ນຍ ລງົວນັທ ີ
7/5/2014 ໄດຊ່້ວຍວເິຄາະບນັຫາ ແລະ ກາລະໂອກາດ ໃຫ ້ສປປ ລາວ ມກີານພດັທະນາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ. ອງີຕາມຂໍມູ້ນທີ່ ມ ີ

ໃນປະຈບຸນັຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆ, ສາມາດກໍານດົຈດຸໝາຍລວມ, ໝາກຜນົ (ຫຼ ືເປົາ້ໝາຍ) ທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັໃນທາ້ຍສະໄໝ 
ຂອງແຜນວຽກຈດຸສຸມ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັ ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້ 

                                           
15 ຄໍາສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ສະບບັເລກທ ີ 24/ນຍ ລງົວນັທ ີ 7/5/2014 ວ່າດວ້ຍການຄົນ້ຄວາ້ວໄິສທດັຮອດປ ີ 2030, ຍຸດທະສາດພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົໄລຍະ 10 ປ ີ(2016-2025) ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020). 
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3. ຈຸດໝາຍລວມ, ໝາກຜົນ (ຫຼື ເປ້ົາໝາຍ) ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII 
3.1. ຈຸດໝາຍລວມ, ຕົວຊ້ີບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຕ້ົນຕ�  

ຈຸດໝາຍລວມ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ   5  ປີ ຄັງ້ທ ີVIII ແມ່ນ “ຮບັປະກນັສະຖຽນລະ

ພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົຢ່າງໜກັແໜນ້; ສບືຕໍ່ ແກໄ້ຂຄວາມ 

ທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຢ່້າງໜກັແໜນ້ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ, ພດັທະນາປະເທດໃຫຫ້ລຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດ

ດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020 ໂດຍຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ສມົດຸນ ແລະ ຍນືຍງົ; ມກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມປີະສດິທຜິນົສູງ; ສາ້ງໃຫໄ້ດກ້ານຫນັປ່ຽນຮູບແບບການພດັທະນາຕາມທດິເສມີຂະຫຍາຍທ່າແຮງທີ່

ບົ່ ມຊອ້ນ ແລະ ຂໍໄ້ດປ້ຽບຂອງປະເທດ, ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ຢ່າງເປນັເຈົາ້ການ” 
 
ຕາຕະລາງ 18: ຕົວຊ້ີບອກ ແລະ ຄາດໝາຍເພ່ືອບັນລຸຈຸດໝາຍລວມ 
 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ  
5 ປີ ຄ້ັງທີ 8 ໂດຍສັງເຂບ 

ຂ�້ມູນໃນປີຖານ ບັນດາຕົວຊ້ີບອກ, ຄາດໝາຍ 

ຈຸດໝາຍລວມ 
ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການ 

ເມອືງ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປັນລະ 

ບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜນ້; 
ສບືຕໍ່ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ

ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜກັແໜນ້ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ, ພດັທະ 

ນາປະເທດໃຫຫ້ລຸດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະ

ພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາໃນປີ  2020 
ໂດຍຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ສມົດຸນ 

ແລະ ຍນືຍງົ; ມກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ ້

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມປີະສິດທິ

ຜົນສູງ; ສາ້ງໃຫໄ້ດກ້ານຫນັປ່ຽນຮູບແບບ

ການພັດທະນາຕາມທິດເສີມຂະຫຍາຍ

ທ່າແຮງທີ່ ບົ່ ມຊອ້ນ ແລະ ຂໍໄ້ດປ້ຽບຂອງ

ປະເທດ, ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຊື່ ອມໂຍງກັບ

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ຢ່າງເປນັເຈົາ້ການ. 

 

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ອດັຕາຄວາມທຸກ

ຍາກຍງັເຫຼອື 23.2% ໃນ 2012/13 
(LECS V) 

− ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໃຫຫຸຼ້ດລົງຕໍ່ າ

ກວ່າ 10% ໃນປ ີ2020 
 

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ການປະເມີນ

ຄ ວ າ ມ ຄື ບ ໜ້ າ ຂ ອ ງ ອົ ງ ກ າ ນ 
UNCTAD ໃນປີ 2015: ສປປ ລາວ 
ບນັລຸໄດ ້99% ຂອງມາດຖານໃນການ

ຫຸຼດພົນ້ຈາກສະຖານະພາບປະ ເທດ

ດອ້ຍພດັທະນາ (ໃນສ່ວນຂອງລວມ

ຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ ຫົວຄົນ 
(GNI)). 

− ສູຊ້ ົນໃຫບ້ັນລຸໄດຕ້າມມາດຖານການ

ຫຸຼດພົນ້ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍ

ພດັທະນາ ດັ່ ງທີ່ ອງົການສະຫະປະຊາ

ຊາດດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການພດັທະນາ 
(ອງົການ UNCTAD) ໄດກ້າໍນດົ.  

− ສູຊ້ນົໃຫລ້ວມຍອດລາຍຮບັແຫ່ງຊາດຕ່ໍ

ຫວົຄນົ (GNI) ສູງກວ່າ 1,574 ໂດລາ

ສະຫະລດັ ໃນປ ີ2018 ແລະ ເທົ່ າກບັ ຫຼ ື
ສູງກວ່າ 1,810 ໂດລາສະຫະລດັໃນປ ີ
2021. 

− ສໍາລບັ ສປປລາວ ຮອດປີ 2020 ສູຊ້ນົ

ໃຫລ້ວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕໍ່

ຫວົຄນົ (GDP per capita) ໃຫໄ້ດ ້

ປະມານ 3.190 ໂດລາ ແລະ ລວມຍອດ

ລາຍຮບັແຫ່ງຊາດຕໍ່ ຫວົຄນົ (GNI) ຈະ

ໄດປ້ະມານ 2.520 ໂດລາສະຫະລັດ. 
(ຖາ້ຄດິໄລ່ຕາມວທິ ີ Atlast, ອດັຕາ

ແລກປ່ຽນ 8.300 ກບີ/ໂດລາ) 
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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ  
5 ປີ ຄ້ັງທີ 8 ໂດຍສັງເຂບ 

ຂ�້ມູນໃນປີຖານ ບັນດາຕົວຊ້ີບອກ, ຄາດໝາຍ 

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ອດັຕາການຂະ 

ຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ ປີ ໃນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ

ແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ VII ບນັລຸໃນລະດບັ

ປະມານ 8%  
 
 
 
 
 
 
− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ:  
• ໃນໄລຍະ 5 ປີ ລາຍຮບັງບົປະ 

ມານທງັໝດົປະຕບິດັໄດ ້ 99.549 
ຕືກ້ບີ ກວມ ເອາົ 24,51% ຂອງ 
GDP (ກໍານດົກອບລາຍຮບັທງັຫມດົ

ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 

ຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີ VII: 19-21 % 
ຂອງ GDP) 
• ໃນນັນ້ລາຍຮບັພາຍໃນ 76.648 

ຕືກ້ບີກວມເອາົ 18,87% ຂອງ GDP  
(ແຜນກໍານດົລະຫວ່າງ 16-18% 
ຂອງ GDP)  
• ລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ປະຕບິດັ 

118.639 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 29,21% 
ຂອງ GDP (ແຜນກໍານດົ ລະຫວ່າງ 
22-25% ຂອງ GDP) 
• ອດັຕາການຂາດດຸນງບົປະມານ 

19.090 ຕືກ້ບີ ກວມເອາົ 4,7% ຂອງ 
GDP (ແຜນການ 5 ປີ ບ່ໍໃຫກ້າຍ 
5% ຂອງ GDP) 

− ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ສະເລ່ຍ

ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 7.5% ຕໍ່ ປຂີຶນ້ໄປ,  
ໃນນັນ້: 

• ກະສິກໍາ ສະເລ່ຍ 3,2%  ກວມເອົາ 
19% ຂອງ GDP 

• ອຸດສາຫະກາໍ ສະເລ່ຍ 9,3%  ກວມເອາົ 
32% ຂອງ GDP 

• ບໍລກິານສະເລ່ຍ 8,9% ກວມເອາົ 41% 
ຂອງ GDP (ບ່ໍລວມພາສຂີາເຂົາ້) 

 
 

− ລາຍຮບັທງັໝດົ 19-20% ຂອງ GDP 
ໃນນັນ້: ລາຍຮບັພາຍໃນ 16-17% ຂອງ 

GDP 
− ລາຍຈ່າຍ ບ່ໍເກນີ 25% ຂອງ GDP 
− ຂາດດຸນ ບ່ໍເກນີ 5% ຂອງ GDP 

 
− ການລງົທນຶລວມ 30% ຂອງ GDP 

(223 ພນັຕືກ້ບີ) 

 
 

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ຄ່າສໍາປະສດິ Gini 
ທີ່ ຄາດຄະເນ ສໍາລບັ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນ

ຕວົເມອືງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນປີ 2013 
(36.17, 37.51 ແລະ 32.52 ຕາມ

ລໍາດບັ) 

− ປບັປຸງຄ່າສໍາປະສດິ Gini ຂອງລາວ, ຢູ່
ຕວົເມອືງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນປີ 2020 
ໃຫສູ້ງກວ່າຄ່າທີ່ ຄາດຄະເນ ໃນປ ີ2013  
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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ  
5 ປີ ຄ້ັງທີ 8 ໂດຍສັງເຂບ 

ຂ�້ມູນໃນປີຖານ ບັນດາຕົວຊ້ີບອກ, ຄາດໝາຍ 

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ອດັຕາການຂະ 

ຫຍາຍຕວົຂອງການສົ່ ງອອກສະເລ່ຍ 
11,91% ຕໍ່ ປ ີໃນແຜນພດັທະນາເສດ 

ຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັງ້ທ ີVII 

− ສູຊ້ນົໃຫມູ້ນຄ່າການສົ່ ງອອກຂະຫຍາຍ 

ຕວົສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ ປ ີ 
− ເຮດັໃຫກ້ານຂາດດຸນການຄາ້ກບັຕ່າງປະ

ເທດໃນແຕ່ລະປີຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ສາມາດ

ຊໍາລະສະສາງໄດ.້ 
 

3.2. ໝາກຜົນ ຫືຼ ເປ້ົາໝາຍທ່ີຄາດວ�າຈະໄດ�ຮັບໃນທ�າຍໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII 
(2016-2020) 
ເພື່ ອບນັລຸຈດຸໝາຍລວມ, ຈະຕອ້ງສູຊ້ນົປະຕບິດັໝາກຜນົ ຫຼ ືເປົາ້ໝາຍໃຫຍ່ ທງັດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ 

ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫໄ້ດ.້ ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ແມ່ນການຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ 
ເຊິ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫຕ້ອ້ງສູຊ້ນົຍາດແຍ່ງຜນົສໍາເລດັທາງດາ້ນຄຸນນະພາບໃຫໄ້ດທ້ງັ “ດາ້ນລາຍໄດ”້ ແລະ “ດາ້ນສິ່ ງກດີຂວາງໃນ

ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ”. 
ສູຊ້ນົບນັລຸເງ ື່ອນໄຂຂອງການຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ເຊັ່ ນ: ລາຍໄດແ້ຫ່ງຊາດຕ່ໍ

ຫວົຄນົ, ດດັສະນດີາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດ (HAI) ແລະ ດດັສະນຄີວາມສ່ຽງດາ້ນເສດຖະກດິ (EVI) ເຊິ່ ງເປນັສິ່ ງກດີ 

ຂວາງໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. ສະນັນ້, ການບນັລຸໝາກຜນົ ຫຼ ືເປົາ້ໝາຍໃຫຍ່ ທີ່ ກາໍນດົຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານຂອງເງ ື່ອນໄຂ

ການຫຸຼດພົນ້ດັ່ ງກ່າວນີ ້ເປນັສິ່ ງສໍາຄນັໃນການຮບັປະກນັຜນົສໍາເລດັຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ກໍ່ ຄກືານບນັລຸ

ຈດຸປະສງົໃນການຫຸຼດພົນ້ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ. 
ສະນັນ້, ຈດຸໝາຍລວມຂອງແຜນຈິ່ ງກວມເອາົ ບນັດາບູລມິະສດິຕົນ້ຕໍຂອງການພດັທະນາ ລວມທງັຄາດໝາຍ 

ຂອງເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ທີ່ ບ່ໍສາມາດບນັລຸໄດ ້ເຊິ່ ງໄດເ້ຊື່ ອມເຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs) ໃນນັນ້ ລວມມຄີາດໝາຍທາງດາ້ນການເຕບີໂຕທີ່ ຍນືຍງົ, ສມົດູນ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານ

ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ເຖງິວ່າຄາດໝາຍເຫຼົ່ ານີຈ້ະນອນຢູ່ໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງການຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະ

ພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາຢ່າງຕາຍຕວົແລວ້ກໍຕາມ ແຕ່ຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫຂ້ະຫຍາຍຄວາມຕື່ ມຢູ່ໃນແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII. 
ໂດຍຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາຈດຸໝາຍທດິທາງໜາ້ທີ່ ລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII, ຄາດຄະເນວ່າຈະສາມາດບນັລຸໄດໝ້າກຜນົ ຫຼ ືເປົາ້ໝາຍໃຫຍ່ 3 ປະການດັ່ ງລຸ່ມນີ:້   

ເປົາ້ໝາຍ 1: ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດມກີານເຕບີໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ໝັນ້ທ່ຽງແລະສາ້ງໄດຄ້ວາມສມົດຸນຂອງການເຕບີ

ໂຕ ໂດຍຖເືອາົການພດັທະນາເສດຖະກດິເປນັໃຈກາງເພື່ ອສຸມໃສ່ສາ້ງພືນ້ຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ

ຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ,  
ເປົາ້ໝາຍ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫກ້າຍເປັນປັດໄຈຕດັສນິການພດັທະນາ ໂດຍການຍກົລະດບັ

ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນພາກລດັ ແລະ ກໍາລງັແຮງງານເອກະຊນົໃຫສູ້ງຂຶນ້; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ

ບນັດາເຜົ່ າໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ທຸກເຜົ່ າຊນົ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການບໍລກິານ

ສາທາລະນະສຸກໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; ສົ່ ງເສມີການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທໍາ

ອນັດງີາມຂອງຊາດ. ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມອືງຢ່າງໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ມຄີວາມຍຸຕທໍິາ ແລະ ໂປ່ງໃສ.  
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ເປົາ້ໝາຍ 3: ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ນໍາໃຊຢ່້າງມປີະ

ສດິທຜິນົຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ; ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັ ໄພພບິດັທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ຢ່າງມີ

ປະສດິທພິາບ ພອ້ມທງັກໍ່ ສາ້ງຄນືສິ່ ງທີ່ ຖກືທໍາລາຍ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫດ້ກີວ່າເກົ່ າ. 
 

ຕາຕະລາງ 19: ຕົວຊ້ີບອກ ແລະ ຄາດໝາຍສູ�ຊົນໃນລະດັບໝາກຜົນ  
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-

ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ 8 ໂດຍສງັເຂບ 
 

ຂ�້ມູນໃນປີຖານ ບັນດາຕົວຊ້ີບອກ, ຄາດໝາຍ 

ໝາກຜນົ 1: ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດມີ

ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ໝັນ້ທ່ຽງ

ແລະສາ້ງໄດຄ້ວາມສມົດຸນຂອງການ

ເຕີບໂຕ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງເພື່ ອສຸມໃສ່

ສາ້ງພືນ້ຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ 

ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິ 

 

− ຂໍມູ້ນໃນປີຖານ: ດດັຊະນສຸີດທາ້ຍຂອງ 
EVI ໃນປ ີ2015 = 36,2   (ສໍາລບັ  

ສປປ ລາວ). ຕາມຄາດໝາຍສາກນົແມ່ນ 

ຕໍ່ າກວ່າ 32 

− ສູຊ້ ົນຫຸຼດຜ່ອນດັດສະນີຄວາມ

ບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
(EVI) 
 

 
− ຂໍມູ້ນໃນປີຖານ: ດດັສະນໝີາຍຍ່ອຍ

ຄວາມສ່ຽງດາ້ນຂະໜາດຂອງປະຊາ 

ກອນ ໃນປ ີ2015 = 41.4 

− ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ເສດຖະກດິປະຊາກອນ 

− ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ປະຊາກອນເພີ່ ມຂຶນ້ສູງກວ່າ ປ ີ
2015 

 
− ຂໍມູ້ນໃນປີຖານ: 2015 ດດັສະນໝີາຍ

ຄວາມສ່ຽງດາ້ນທີ່ ຕັງ້= 58.8 

− ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ເສດຖະກດິດາ້ນຄວາມຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີ 

− ດດັສະນໝີາຍຄວາມສ່ຽງດາ້ນທີ່

ຕັງ້ຫຸຼດລງົຕໍ່ າກວ່າ ປ ີ2015 
 

− ຂໍມູ້ນໃນປີຖານ: 2015 ດດັສະນໝີາຍ

ດາ້ນການສົ່ ງອອກທີ່ ບ່ໍຫຼາກຫຼາຍ= 22.4 
− ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ – ຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ການສົ່ ງອອກທີ່ ບ່ໍຫຼາກຫຼາຍ 
− ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ: ດດັຊະນີ

ການສົ່ ງອອກ 
− ຄວາມບ່ໍຫຼາກຫຼາຍຂອງການສົ່ ງ

ອອກຫຸຼດລງົໃນປ ີ2015 
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− ຂໍມູ້ນໃນປີຖານ: ດດັຊະນໝີາຍສ່ວນ

ແບ່ງຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າ ໄມ ້

ໃນປ ີ2015= 41.9 

− ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ເສດຖະກິດ – ສ່ວນແບ່ງຂອງ

ຂະແໜງກະສກິາໍ/ປ່າໄມ ້
− ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ: ອດັຕາ

ສ່ວນຂອງຂະແໜງກະສກິໍາ ແລະ 
ປ່າໄມຫຸຼ້ດລງົຕໍ່ າກວ່າ ປ ີ2015 

 
− ຂໍມູ້ນປີຖານ: ດດັສະນໝີາຍຄວາມສ່ຽງ 

- ຄວາມສ່ຽງດາ້ນການຄາ້ ໃນປີ 2015= 
24.2 

− ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ – ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄງົ

ດາ້ນການສົ່ ງອອກ(ດດັສະນໝີາຍ

ຄວາມສ່ຽງ - ຄວາມສ່ຽງດາ້ນ

ການຄາ້) 
− ຄວາມບ່ໍໝັນ້ຄົງດ ້ານການສົ່ ງ

ອອກ (ດດັສະນໝີາຍຄວາມສ່ຽງ 
- ຄວາມສ່ຽງດາ້ນການຄາ້) ໃຫ ້

ຫຸຼດລງົ ຕໍ່ າກວ່າ ປ ີ2015 
 

− ຂໍມູ້ນໃນປີຖານ:  ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນຄວາມ

ສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກິດໃນປ ີ
2015 (Ease of Doing Business 
by criteria) 

− ຊບັພະຍາກອນດາ້ນ ການລງົທນຶ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານການເງນິ  
− ດາ້ນການລງົທນຶ ປະມານ 30% 
ຂອງ GDP (ປະມານ 223 ພນັຕື ້

ກບີ) 
− ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງ

ລດັ 9-11% ຂອງການລງົທນຶລວມ. 
− ການລງົທນຶຈາກເງນິກູຢ້ມື ແລະ 
ເງນິຊ່ວຍເຫຼອື 12-16% ຂອງການ

ລງົທນຶລວມ. 
− ການລງົທນຶພາກເອະຊນົພາຍໃນ 
ແລະຕ່າງປະເທດ 54-57% ຂອງ

ການລງົທນຶລວມ. 
− ແຫ່ຼງທຶນຈາກລະບົບການເງນິ-

ເງນິຕາ 19-21% ຂອງການລງົທນຶ 

ລວມ. 
− ແຜນການແລະແຜນງບົປະມານ

ມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວໂດຍ

ການກາໍນດົຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ 
(MTEF) 
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− ແຜນການແລະ ແຜນງບົປະມານ

ການພັດທະນາມີຄວາມສອດຄ່ອງ

ກມົກຽວໂດຍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ

ງານການລງົທນຶຂອງລດັແບບຕໍ່ ເນື່ ອງ 

(PIP rolling program) 
− ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ການວດັ 

ແທກການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ

ມະນຸດ 
− ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນການ

ບໍລຫິານ/ຄວາມສາມາດໃນການ

ແຂ່ງຂນັ ຂອງຜູປ້ະກອບການ 
− ປັບປຸງການນໍາໃຊວ້ິທະຍາສາດ 

ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ
− ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນການ

ບໍລຫິານ/ຄວາມສາມາດໃນການ

ແຂ່ງຂນັຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍ/ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ 

ແລະ ກາງ (SME) – ຄວາມສະ 

ດວກໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິມີ

ຫຼາຍຂຶນ້  
− ຍກົສູງຜະລດິຕະພາບຂອງແຮງ

ງານໂດຍຜ່ານການເຄື່ ອນຍາ້ຍ

ແຮງງານຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ

ໄປສູ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທີ່ ມ ີ

ຜະລດິຕະພາບສູງກວ່າ ແລະ ຂະ 
ແໜງການບໍລກິານ... 

− ຍກົລະດບັການສກຶສາແລະ ການ 

ຝຶກອົບຮົມຂອງແຮງງານພາກ

ລດັ/ເອກະຊນົ. 
− ປັບປຸງການປົກຄອງຕົວເມືອງ 

ເພື່ ອຍກົສູງບດົບາດດາ້ນເສດຖະ 

ກດິຂອງຕວົເມອືງນອ້ຍ. 
− ປັບປຸງການຮ່ວມມລືະດັບພາກ

ພືນ້ໃຫດ້ຂີຶນ້. 
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ໝາກຜນົ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາ 

ກອນມະນຸດ ໃຫກ້າຍເປັນປັດໄຈຕດັ 

ສນິການພດັທະນາ ໂດຍການຍກົລະ 

ດບັຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ

ພາກລດັ ແລະ ກໍາລງັແຮງງານເອກະ

ຊນົໃຫສູ້ງຂຶນ້; ຄວາມທຸກຍາກຂອງ

ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ

ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ທຸກເຜົ່ າຊນົ ແລະ ເພດ

ໄວສາມາດເຂົາ້ເຖິງການສກຶສາ ແລະ 

ການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກໄດຢ່້າງ

ທົ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; ສົ່ ງເສມີ

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ

ເອກະລກັວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງ

ຊາດ. ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນ

ການເມອືງຢ່າງໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມີ

ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ເປັນລະບຽບ 

ຮຽບຮອ້ຍ, ມຄີວາມຍຸຕທໍິາ ແລະ ໂປ່ງ

ໃສ. 

− ຂໍມູ້ນໃນປີຖານ: ດດັຊະນຊີບັສນິມະ 
ນຸດໃນປ ີ2015 = 60.8 

− ດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດ (HAI) - 
ການຄດິໄລ່ດດັຊະນສຸີດທາ້ຍ 

− ດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດບນັລຸໄດ ້
66 ຂຶນ້ໄປ ໃນປ ີ2020. 

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ດດັຊະນໝີາຍການຂາດ

ສານອາຫານໃນປ ີ 2015 = 72 
− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັ 

ນອ້ຍຕໍ່ າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າ

ມາດຕະຖານໃນປ ີ 2011 : 38% 
− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັ 

ນອ້ຍຕໍ່ າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ເຕຍ້ ໃນປີ 2011= 
27%  

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັ 
ນອ້ຍຕໍ່ າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ຂາດສານອາຫານ 

ຊໍາເຮືອ້ ໃນປ ີ2011= 6%  
 

 
 

− ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່

ຂາດສານອາຫານ  
− ການຫຸຼດພົນ້ຈາກສະຖານະພາບ

ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ 
− ເປົາ້ໝາຍ MDG 1: ອດັຕາສ່ວນ

ຂອງເດກັນອ້ຍ ຕໍ່ າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ມ ີ

ນໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ ້

ໄດຕ້ໍ່ າກວ່າ 20% ໃນປ ີ2020  
− ເປົາ້ໝາຍ MDG 1: ອດັຕາສ່ວນ

ຂອງເດກັນອ້ຍ ຕໍ່ າກວ່າ 5 ປີ ທີ່

ເຕຍ້ກວ່າມາດຕະຖານໃຫໄ້ດ ້
32% ໃນປ ີ2020 

− ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນອ້ຍຕໍ່ າ

ກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ຂາດສານອາຫານຊໍາ

ເຮືອ້ ໃນປ ີ2020= 5%  
  

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: (ເປົາ້ໝາຍ MDG5) 
ອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ (ຕໍ່  
1,000 ການເກດີ)ໃນປ ີ2011 =  68 

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: (ເປົາ້ໝາຍ MDG 5
ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັຕໍ່ າກວ່າ 5 ປ ີ
(ຕໍ່  1,000 ການເກດີ) ໃນປ ີ2011 =79 

− ດດັຊະນໝີາຍອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັ

ຕໍ່ າກວ່າ 5 ປີ  ຈາກການປະເມນີໃນປ ີ
2015 = 62.8 

− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັຕໍ່ າກວ່າ 
1 ປີ ໃຫໄ້ດ ້ 30 ຄນົຕໍ່ ການເກດີ

ມຊີວີດິ 100 ຄນົ ໃນປ ີ2020  
− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັຕໍ່ າກວ່າ 

5 ປີໃຫຫຸຼ້ດລງົເຫຼອື 40 ຄນົ ຕໍ່  
ການເກດີມຊີວີດິ 1,000 ໃນປ ີ
2020 
 

ນຍິາມ: ອງີຕາມອງົການສະຫະປະ 

ຊາຊາດ- ໝາຍເຖິງໂອກາດທີ່ ເດກັ

ເກດີໃໝ່ 1 ຄນົ ຕໍ່  1000 ຄນົ ຈະ

ຕາຍກ່ອນມອີາຍຸຄບົ 5 ປ.ີ 
ໝາຍເຫດ: ເຖງິວ່າ ສ ປປລາວ ຈະ

ສາມາດບນັລຸຄາດໝາຍໄດແ້ຕ່ຍງັຖື

ວ່າຍງັລ່າຊາ້ຫຼາຍເມື່ ອທຽບກບັຕວົຊີ ້

ວດັໃນລະດບັພາກພືນ້) 
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 − ຂໍມູ້ນປີຖານ: ດດັຊະນໝີາຍການເຂົາ້

ຮຽນລະດບັມດັທະຍມົ ໃນປີ 2015 = 
45 

ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນມດັທະຍມົ ລວມ: 

− ນຍິາມ: (ອງີຕາມທະນາຄານໂລກ 
ແລະອງົການ UNESCO) ອດັ 

ຕາການເຂົາ້ຮຽນມດັທະຍມົ 
ລວມແມ່ນຈາໍນວນທງັໝດົນກັ 

ຮຽນທີ່ ເຂົາ້ຮຽນໃນລະດບັມດັ 

ທະຍມົ ໂດຍບ່ໍໄດຄໍ້ານງຶເຖງິເກນ

ອາຍຸໃນການເຂົາ້ຮຽນລະດບັນີ ້
 − ຂໍມູ້ນປີຖານ: ດດັຊະນໝີາຍການຮູໜ້ງັ

ສ ືໃນປ ີ2015 = 63.6 
 
 

ອດັຕາການຮູໜ້ງັສ ືຂອງຜູໃ້ຫຍ່:  

− ນິຍາມ: (ອີງຕາມອົງການ 

UNESCO) ອດັຕາການຮູໜ້ງັສື

ຂອງຜູໃ້ຫຍ່ ໝາຍເຖງິເປີເຊນັ

ຂອງປະຊາກອນທີ່ ມອີາຍຸ 15 ປີ

ຂຶນ້ໄປທີ່ ຮູໜ້ງັສ ືເຊິ່ ງການຮູໜ້ງັສື

ໝາຍເຖິງການທີ່ ສາມາດອ່ານ 

ແລະ ຂຽນສິ່ ງໃດສິ່ ງໜຶ່ ງກ່ຽວກບັ

ຊວີດິປະຈາໍວນັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ດວ້ຍ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈ.  
 − ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ເປົາ້ໝາຍ MDG ອັດ 

ຕາການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖົມສຸດທໃິນປ ີ
2014/15= 98,6%  

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ອັດຕາສ່ວນຂອງນັກ 
ຮຽນເຂົາ້ຮຽນປໍ 1 ແລະ ຮຽນຈນົຮອດ

ປໍ 5 ໃນປ ີ2014/15= 78% 

− ໃຫທຸ້ກຄນົໄດຮ້ບັການສກຶສາຂັນ້

ປະຖມົຢ່າງທົ່ ວເຖງິ 
 
 

 − ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ເປົາ້ໝາຍ MDG5 
ອດັຕາການເກດີໂດຍຜູຊ່້ຽວຊານ ໃນປ ີ
2009=58%  

ສຸຂະພາບຂອງແມ່ 
− ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່  (ຕໍ່  

1,000 ການເກດີ) ຫຼງັຈາກ ປ ີ
2015 ຄາດໝາຍໃຫຫຸຼ້ດລງົເຫຼອື 
160 ໃນປ ີ2020 

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ເປົາ້ໝາຍ MDG 
ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່  (ຕໍ່  
1,000 ການເກດີ): ໃນປີ 2011 
=357 

− ເປົາ້ໝາຍ MDG 5 ອດັຕາການ

ເກີດໂດຍຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການ

ເກດີຄາດໝາຍໃຫມ້ໝໍີຕໍາແຍ 1 
ຄນົ ຕໍ່ ໜຶ່ ງໝູ່ ບາ້ນໃນປ ີ2020  
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 − ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ສໍາເລດັການສໍາຫລວດ

ທີ່ ບ່ໍແມ່ນດາ້ນວຊິາການເພື່ ອເກບັກໍາຂໍ ້

ມູນພືນ້ຖານລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກຕກົ

ຄາ້ງຢູ່ໃນ 9 ແຂວງທີ່ ມ ີລູກລະເບີດບ່ໍ

ທັນແຕກຕົກຄາ້ງ ໃນປີ 2015 ມີທັງ

ໝດົ 987 ບາ້ນ  

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ຈໍານວນຜູຖ້ືກອຸບດັຕິ

ເຫດຈາກລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ໃນປ ີ
2014=45  

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ຊ່ວຍຜູທ້ີ່ ຖກືເຄາະຮາ້ຍ

ຈາກລູກລະເບບ່ໍີທນັແຕກ ໃນປີ 2014 

ໄດ ້562 ຄນົ 

ການທໍາລາຍລະເບດີທີ່ ບ່ໍທນັແຕກ

ແລະການຊ່ວຍເຫຼອືຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ  
− ສໍາເລັດການສໍາຫລວດທີ່ ບ່ໍແມ່ນ

ດາ້ນວິຊາການເພື່ ອເກັບກໍາ ຂໍມູ້ນ

ພືນ້ຖານລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກຕກົ

ຄາ້ງຢູ່ໃນ 9 ແຂວງທີ່ ມລູີກລະເບດີບ່ໍ

ທນັແຕກຕກົຄາ້ງໃນປີ 2020 ໃຫໄ້ດ ້

5.238 ບາ້ນ  
− ຈາໍນວນຜູຖ້ກືອຸບດັຕເິຫດຈາກລູກ

ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກໃຫຫ້ລຸດລງົ 

- ຊ່ວຍຜູທ້ີ່ ຖືກເຄາະຮາ້ຍຈາກລູກ

ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກໃຫໄ້ດ ້1.500 

ຄນົ ໃນປ ີ2020  
 − ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ

ໃນ (i) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, (ii) ຕວົ

ເມອືງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈນັແລະ (iii) 
ຊນົນະບົດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ຄາດຄະເນໃນປີ 2013  (ໂດຍສູນ

ສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ) 
− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ຊ່ອງວ່າງດາ້ນຄວາມ 

ທຸກຍາກໃນ (i) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 
(ii) ຕວົເມອືງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ແລະ (iii) ຊນົນະບດົຂອງນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈນັຄາດຄະເນ ໃນປີ 2013    
(ໂດຍສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ) 
 

ຄວາມສະເໝພີາບ 
− ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫຫຸຼ້ດລງົ

ໃນ (i) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 
(ii) ຕວົເມອືງນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ ແລະ (iii) ຊນົນະບດົຂອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 
− ຊ່ອງວ່າງຄວາມທຸກຍາກຫຸຼດລົງ

ໃນ (i) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 
(ii) ຕວົເມອືງນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັແລະ (iii) ຊນົນະບດົຂອງ

ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
− ຄວາມສະເໝີພາບໃນການພັດ 

ທະນາ. 
− ຄວາມສມົດູນໃນການພດັທະນາ

ລະຫວ່າງພາກພືນ້ແລະທອ້ງຖິ່ ນ. 
− ຄວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍ. 

ໝາກຜົນ 3: ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊຢ່້າງມປີະ

ສິດທິຜົນຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນ

ຍງົ; ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັ ໄພພບິດັທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້

ອາກາດຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ພອ້ມທງັ

− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ດດັຊະນຜູີເ້ຄາະຮາ້ຍ

ຈາກໄພທໍາມະຊາດ ໃນປ ີ2015= 88.9 

− ດັດ ຊ ະ ນີ ຄ ວ າ ມ ອ່ ອ ນໄ ຫ ວ 
(ຄວາມບອບບາງ) ດາ້ນເສດຖະ 
ກດິ – ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍ “ຈາກໄພທໍາ

ມະຊາດ (ໄພທໍາມະຊາດແບບ

ກະທນັຫນັ – Shock Index) 
− ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ

(ໄພທໍາມະຊາດແບບກະທນັຫນັ 
– Shock Index) 
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3.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020)
  

ເພື່ ອບນັລຸໄດຕ້າມຈດຸໝາຍ,ທດິທາງໜາ້ທີ່ ລວມ ແລະ ໝາກຜນົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັໃນທາ້ຍໄລຍະຂອງແຜນການ 

5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII, ທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົຕອ້ງໄດຮ່້ວມກນັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາ ໜາ້ວຽກຈດຸສຸມດັ່ ງລຸ່ມນີ:້  
 ເປ້ົາໝາຍ 1:  

1) ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິແຫ່ງຊາດສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງໝັນ້ທ່ຽງ ແລະ ສມົດຸນ. 

2) ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະຖຽນລະພາບ. 

3) ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງແລະກມົກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫ່ຼງທນຶກບັການວາງແຜນ

ພດັທະນາ. 

4) ພດັທະນາເຂດແຄວນ້ແລະທອ້ງຖິ່ ນຢ່າງມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສມົດູນ. 

5) ພດັທະນາກາໍລງັແຮງງານໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ມວີໄິນ, ດຸໝັ່ ນ ແລະ ອດົທນົ. 

6) ພດັທະນາຜູປ້ະກອບການ, ສາ້ງວຊິາການ ແລະ ຜູຊໍ້ານານງານ. 

7) ເປດີກວາ້ງການຮ່ວມມແືລະເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
 ເປ້ົາໝາຍ 2: 

1) ສບືຕໍ່ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜກັແໜນ້ ແລະ ກວາ້ງ 

ຂວາງຕາມທດິ 3 ສາ້ງ. 

2) ການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການ. 

3) ທຸກຄນົເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ. 

4) ຮບັປະກນັການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກໄດຢ່້າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ. 

5) ການບໍລກິານທາງດາ້ນການປກົປອ້ງສງັຄມົໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ທຸກຄນົໄດເ້ຂົາ້ເຖງິຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

6) ພດັທະນາແລະປກົປກັຮກັສາຮດີຄອງປະເພນແີລະວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ. 

ກໍ່ ສາ້ງຄືນສິ່ ງທີ່ ຖືກທໍາລາຍ ແລະໄດ ້

ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫ ້

ດກີວ່າເກົ່ າ 

− ດດັຊະນຜູີເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກໄພທໍາ

ມະຊາດໃຫຫຸຼ້ດລງົຕໍ່ ກວ່າດດັຊະ 

ນໃີນປ ີ 2015 
− ຂໍມູ້ນພືນ້ຖານ: ດດັຊະນໝີາຍຄວາມບ່ໍ

ສະຖຽນລະພາບດາ້ນການຜະລດິກະສິ

ກາໍໃນປ ີ2015 = 20.4 

− ດດັຊະນຄີວາມອ່ອນໄຫວ 
(ຄວາມບອບບາງ) ດາ້ນເສດຖະ 
ກດິ–ຄວາມບ່ໍສະຖຽນລະພາບ

ດາ້ນການຜະລດິກະສກິາໍ (ໄພທໍາ

ມະຊາດແບບກະທນັຫນັ–
Shock Index) 

− ຄວາມບ່ໍສະຖຽນລະພາບດາ້ນ

ການຜະລດິກະສກິາໍ (ໄພທໍາມະ

ຊາດແບບກະທນັຫນັ–Shock 
Index) - ດດັຊະນໝີາຍຄວາມ

ບ່ໍສະຖຽນລະພາບດາ້ນການຜະ 

ລດິກະສກິາໍຫຸຼດລງົຕໍ່ າກວ່າ      
ປ ີ2015 
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7) ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງຢ່າງໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ເປນັລະບຽບຮຽບ

ຮອ້ຍ, ມຄີວາມຍຸຕທໍິາ ແລະ ໂປ່ງໃສ. 
 ເປ້ົາໝາຍ 3: 

1) ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ. 

2) ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົພອ້ມທງັຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັຕ່າງໆ ແລະ 

ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

3) ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມບ່ໍມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີ່ ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ 

(ຮບັປະກນັໄດທ້າງດາ້ນຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຜນົຜະລດິກະສກິາໍ). 
 

3.4. ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍ 1 ຕ�ອງສຸມໃສ�ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມດ່ັງນ້ີ:  
3.4.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ຮັບປະກັນໃຫ�ເສດຖະກິດແຫ�ງຊາດສືບຕ�່ຂະຫຍາຍຕົວຢ�າງຕ�່ເນ່ືອງ,

ໝັ້ນທ�ຽງ ແລະ ສົມດຸນ. 
37ຮບັປະກນັ37ໃຫເ້ສດຖະກດິສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ໝັນ້ທ່ຽງ ແລະ ສມົດູນ ໂດຍການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບ

ເສດຖະກດິຕາມທດິຫນັເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັສະໄໝ. ໃນປີ 2020 ສູຊ້ນົເຮດັໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ບນັລຸໄດ ້

ດັ່ ງນີ:້ ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ກວມເອາົ 19%, ອຸດສາຫະກໍາ ກວມເອາົ 32% ແລະ ການບໍລກິານ ກວມເອາົ 41% ຂອງ

ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ, ພາສຂີາເຂົາ້ ກວມເອາົ 8%, ໂດຍສຸມໃສ່ພດັທະນາຂະແໜງເສດຖະກດິທີ່ ມທ່ີາ

ແຮງໄດປ້ຽບສູງ, ໃຫຜ້ນົຕອບແທນໄວ ແລະ ສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມສູງໄປພອ້ມໆກບັການສົ່ ງເສມີບນັດາຂະແໜງເສດຖະກດິທີ່

ຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ ແລະ ປານກາງແຕ່ມລີກັສະນະຍນືຍງົ ເປນັຕົນ້ ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ 

ແລະ ກາງ (SMEs) ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ, ສາມາດແຂ່ງຂນັ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ,�ມລີະບບົການຜະລດິ

ແບບເປັນຟາມຢ່າງຮອບດາ້ນ ໂດຍຕດິພນັກບັການຕະຫຼາດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ.�ສຸມໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານຕິກິໍາ

ການລງົທນຶຢ່າງເຂັມ້ງວດ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແນໃສ່ດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ແລະ ມຄີວາມ

ຫຼາກຫຼາຍເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການລງົທນຶ, ການຫນັລດັວສິາຫະກດິ, ການ

ຫນັຊບັສນິເປນັທນຶ, ການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ອື່ ນໆຢ່າງທົ່ ວເຖງິ. 
ກ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າ: 
 ທິດທາງ:  

ພດັທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມຄີວາມ

ຫລາກຫລາຍໃນການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແລະ ທນັສະໄໝຂຶນ້ ເພື່ ອສາມາດຕອບສະໜອງການບໍລໂິພກພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງ

ອອກ, ກາຍເປນັຂະແໜງການຫລກັໃນການຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕເສດຖະກດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ຍນືຍງົ. 
 ຄາດໝາຍ:  

− ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກໍາ, ການຄາ້ ແລະ ບໍລ ິ

ການ ເພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ ປ.ີ 
− ສູຊ້ນົສາ້ງໂຮງງານໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້ ໃຫສໍ້າເລດັຢ່າງໜອ້ຍ 15 ແຫ່ງ ເຊັ່ ນ: ເຂື່ ອນນໍາ້ຂອງໄຊຍະບູລ ີມກີໍາລງັ

ຕດິຕັງ້ 1.285 ເມກາວດັ (2019), ເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍ ມກີໍາລງັຕດິຕັງ້ 410 ເມກາວດັ (2019), ເຊຂະໝານ 1 
ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ 322 ເມກາວດັ (2016), ນໍາ້ອູ 5 ມກີາໍລງັຕດິຕັງ້ 240 ເມກາວດັ (2017) ແລະ ອື່ ນໆ.   

− ອດັຕາມການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ ໃຫກ້ວມເອາົ 95% ຂອງຄວົເຮອືນໃນທົ່ ວປະເທດ. 
− ສູຊ້ນົໃຫມູ້ນຄ່າການສົ່ ງອອກຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ ປີ  ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານຂາດດຸນການຄາ້ກບັຕ່າງ

ປະເທດໃນແຕ່ລະປຢູ່ີໃນລະດບັທີ່ ສາມາດຊໍາລະສະສາງໄດ.້ 
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− ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາສ່ວນການຄາ້ທງັໝດົຕໍ່ ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (ອດັຕາການເປີດປະເທດ) ຢ່າງ

ໜອ້ຍໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 70% ໃນປ ີ2020. 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການ:  

• ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ:  
− ສຸມໃສ່ການຜະລດິສນິຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມກີານຂະຫຍາຍຕວົສູງທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະ 

ພາບ ໃຫເ້ປັນຂະແໜງການທີ່ ນໍາໃຊຜ້ນົຜະລດິກະສກິໍາ-ປ່າໄມເ້ຂົາ້ໃນການຜະລດິ-ປຸງແຕ່ງຫລາຍຂຶນ້, ນໍາ

ໃຊກ້ານປຸງແຕ່ງທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ສາ້ງສນິຄາ້ທີ່ ມເີອກະລກັ ທາງດາ້ນພູມປນັຍາ ຂອງປະເທດ ຫຼ ື ມີ

ລກັສະນະສະເພາະ, ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຕ່າງໆໃຫກ້າຍເປັນຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບ ແລະ ເຄິ່ ງສໍາເລດັຮູບ 

ເພື່ ອໃຫສ້າມາດສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫຜ້ະລດິຕະພນັ ແລະ ກາຍເປນັຂະແໜງການພືນ້ຖານຂອງເສດຖະກດິ

ທີ່ ໜກັແໜນ້ ສາມາດສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັຕ່າງປະເທດ. ຊຸກຍູ ້

ການລງົທນຶໃນອຸດສະຫະກໍາທີ່ ມທ່ີາແຮງ ເຊັ່ ນ: ອຸດສະຫະກໍາຜະລດິຕະພນັໄມທ້ີ່ ມຕີະຫລາດຮອງຮບັ 

(ອາຊຽນ, ຈນີ, ເອຮີບົ, ອດົສະຕາລ,ີ ຍີ່ ປຸ່ນ, ເກາົຫຼ ີແລະ ປະເທດອື່ ນໆ), ຊຸກຍູກ້ານລງົທນຶໃນອຸດສາຫະ

ກໍາຜະລດິ ແລະ ປະກອບຊິນ້ສ່ວນຕ່າງໆ ເປັນຕົນ້: ຍານພະຫະນະ, ເຄື່ ອງໃຊໄ້ຟຟາ້ ແລະ ເອເລັກ

ໂຕຣນກິ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງຈກັ.  ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ຕອ້ງໄດສຸ້ມໃສ່ຈດັບູລມິະສດິອຸດສະຫະປຸງ

ແຕ່ງທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ມເີອກະລກັສະເພາະ ຂອງລາວ.  

− ພດັທະນາເຂດນຄິມົອຸດສະຫະກໍາເພື່ ອດງຶດູດການລງົທນຶຕ່າງປະເທດເຂົາ້ໃນອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເປນັຕົນ້: 

ເຂດເສດຖະກດິພເິສດສະຫວນັ-ເຊໂນ, ນຄິມົອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ວຽງຈນັໂນນທອງ ຊຶ່ ງເຂດເຫລົ່ ານີ ້

ແມ່ນສຸມໃສ່ການລງົທນຶຂະຫນາດກາງໃນການຜະລດິເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ, ຊິນ້ສ່ວນໄຟຟາ້ ແລະ ອຸປະກອນເອເລກັ

ໂຕຣນກິ.  

• ຂະແໜງຫດັຖະກາໍ:  ພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກໍາລາວທີ່ ມທ່ີາແຮງ, ທີ່ ເປັນເອກະລກັສະ

ເພາະ ແລະ ມມີູນເຊືອ້ຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫມ້ີ

ຄຸນນະພາບສູງ ເຊັ່ ນ: ຕດັຫຍບິ, ການຍອ້ມສທໍີາມະຊາດ ແລະ ການຕໍ່ າຫູກ (ຝາ້ຍ ແລະ ໄໝ), ການຈກັສານ

ຫວາຍ ແລະ ໄມປ່້ອງ, ການແກະສະຫລກັໄມ ້ແລະ ເຄື່ ອງປັນ້ດນິເຜາົ, ຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍອື່ ນໆ.   

• ຂະແໜງພະລງັງານ:  ສຸມໃສ່ພດັທະນາໄຟຟາ້ພະລງັງານນໍາ້, ໄຟຟາ້ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນ, ພະລງັງານຈາກ

ແສງອາທດິ ແລະ ພະລງັງານຈາກພດືອຸດສາຫະກໍາ (ໄບໂອດເີຊວ) ເພື່ ອກາຍເປນັຂະແໜງການທີ່ ສາ້ງລາຍຮບັ

ທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົ, ຊຸກຍູກ້ານຜະລດິ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ. 

• ຂະແໜງບ່ໍແຮ່: ສຸມໃສ່ສົ່ ງເສມີການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້, ຫຸຼດຜ່ອນການສົ່ ງອອກແຮ່ທາດ ທີ່ ບ່ໍທນັໄດ ້

ປຸງແຕ່ງ ເພື່ ອເພີ່ ມມູນຄ່າໃຫຜ້ະລດິຕະພນັໃຫສູ້ງຂຶນ້ ແລະ ນໍາໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຈາກຂະແໜງດັ່ ງກ່າວເຂົາ້ໃນ

ການພດັທະນາຂະແໜງສງັຄມົ ແລະ ປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ.  
• ການກໍ່ ສາ້ງ (ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ): ສບືຕໍ່ ປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍເປນັໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ 

ຄຸນນະພາບ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ:  

− ຍກົລະດບັບນັດາເສັນ້ທາງເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ເປັນຕົນ້ ແລວທາງອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ 
(GMS), ເສັນ້ທາງດ່ວນອາຊຽນ (Asian Highway), ແລວເສດຖະກດິຕາເວນັອອກ-ຕກົ (East West 
Corridor), ແລວເສດຖະກດິເໜອື-ໃຕ ້(North-South Economic Corridor). 

− ຍກົລະດບັບນັດາເສັນ້ທາງຕາມແຜນຍຸດທະສາດດາ້ນໂລຈດິສະຕກິໃຫສ້າມາດຮບັນໍາ້ໜກັຂນົສົ່ ງໄດ ້11 ໂຕນຕໍ່

ເພາົ ເພື່ ອຮອງຮບັການຫນັເປນັອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ.  
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− ກໍ່ ສ້າ້ງທາງລົດໄຟບ່ໍເຕັນ-ວຽງຈນັ ແລະ ສໍາຫລວດອອກແບບທາງລົດໄຟສະຫວັນນະເຂດ-ລາວບາວ, 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັຫາທ່າແຂກ-ນາເພົາ້ ເພື່ ອເຊື່ ອມຕໍ່ ກບັມູຢາ ແລະ ອື່ ນໆ. 

− ສາ້ງລະບບົບໍລກິານ logistic ໃຫຄ້ບົວງົຈອນ ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ແຫ່ງ: ນາເຕຍີ ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ, ເຊໂນ 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ທ່ານາແລງ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ວງັເຕົ່ າ, ເມອືງໂພນທອງ ແຂວງຈາໍປາສກັ.  

− ສູຊ້ນົສໍາຫລວດອອກແບບສະໜາມບນິສາກນົ ນະຄອນຫລວງ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ຈາໍປາສກັແຫ່ງໃໝ່, ໃນນັນ້ 
ສະໜາມບນິຢູ່ຈໍາປາສກັໃຫສ້າມາດນໍາໃຊຮ່້ວມກນັ 3 ແຂວງຄ:ື ຈໍາປາສກັ, ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ ໃຫສ້າ 

ມາດຮບັຮອງຜູໂ້ດຍສານໄດ ້3 ລາ້ນຄນົຕໍ່ ປ.ີ  
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າ: 

− ສາ້ງນະໂຍບາຍ, ນຕິກິໍາ ແລະ ກນົໄກການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສິ່ ງເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກໍາໃຫຄ້ບົຊຸດ ໂດຍລະດມົການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນ

ເອກະຊນົ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ວຽກງານການລງົທນຶແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງພາກ

ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫແ້ກ່ນກັລງົທນຶ. 
− ກາໍນດົນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກາໍທີ່ ນໍາໃຊວ້ດັຖຸດບິຈາກການຜນົຜະລດິກະສກິໍາ-ປ່າໄມ ້ແລະ ຈາກແຮ່

ທາດ ເພື່ ອປຸງແຕ່ງເປນັຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບ, ນະໂຍບາຍດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຍອຸີດສະຫະ

ກາໍ, ນະໂຍບາຍການພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍສຂີຽວ ແລະ ອື່ ນໆ.  
− ຊຸກຍູກ້ານສາ້ງສູນ/ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາອຸດສາຫະກໍາ, ສູນສົ່ ງເສມີວຊິາຊບີຫດັຖະກໍາ, ຫອ້ງ

ທດົລອງ/ວໄິຈຜະລດິຕະພນັອຸດສະຫະກໍາ, ຫອ້ງທດົລອງ/ວໄິຈເຄມ ີແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມອຸດສະຫະກໍາ 

ແລະ ອື່ ນໆ. ສູນອອກແບບຜະລດິຕະພນັອຸດສາຫະກາໍ, ສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ກໍານດົມາດຕະຖານຜະລດິຕະ

ພນັອຸດສາຫະກາໍ, ການຖ່າຍທອດ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີນັສະໄໝເຂົາ້ໃນອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ. 

− ສົ່ ງເສມີການບໍລກິານໂລຈສີະຕກິ (logistic) ດວ້ຍການປບັປຸງລະບບົການເກບັພາສ ີແລະ ອາກອນ ໃຫທ້ນັ

ສະໄໝ,  ໂປ່ງໃສແລະສາມາດກວດສອບໄດ ້ຄຽງຄູ່ກບັການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍເພື່ ອດງຶ

ດູດການລງົທນຶ.  
ຂ. ຂະແໜງການບ�ລິການ: 
 ທິດທາງ:  

ພດັທະນາຂະແໜງບໍລກິານຕດິພນັສະໜດິແໜນ້ກບັການຜະລດິໃຫສ້າມາດສາ້ງລາຍຮບັສູງໃຫແ້ກ່ປະເທດ, ສາ້ງ

ວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ໃຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ກາຍເປນັຈດຸບໍລກິານຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ຜ່ານແດນໃນອະນຸພາກພືນ້, ສະໜອງ

ສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ ທີ່ ຫລາກຫລາຍຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
 ຄາດໝາຍ:  

− ສູຊ້ນົເຮດັໃຫມູ້ນຄ່າຈລໍະຈອນສນິຄາ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 12% ຕໍ່ ປ,ີ ທຸລະກດິຂາຍຍກົ-ຍ່ອຍ ເພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 
9-10 % ຕໍ່ ປ.ີ 

− ຂະຫຍາຍ ຫຼ ືສາ້ງຕະຫລາດຊນົນະບດົເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີໃຫໄ້ດຫຼ້າຍ. 
− ຮອດປ ີ2020 ສູຊ້ນົ ໃຫມ້ນີກັທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ມາຢຽ້ມຢາມ ສປປ ລາວ ປະມານ 6 ລາ້ນເທື່ ອຄນົ, ສະເລ່ຍໄລ 

ຍະການພກັເຊາົຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ 10 ວນັ/ຄນົ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫໄ້ດ ້953 ລາ້ນໂດ

ລາສະຫາລດັ. 
− ສູຊ້ນົພດັທະນາຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ ໜຶ່ ງເມອືງໜຶ່ ງຜະລດິຕະພນັໃນທົ່ ວປະເທດໃຫສໍ້າເລດັໃນປ ີ

2020, ສາ້ງແຜນພດັທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫໄ້ດ ້25 ແຫ່ງ, ສໍາຫລວດ ແລະ ຈດັສນັແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫໄ້ດ ້
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40 ແຫ່ງ, ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມຈີດຸເດັ່ ນ ເພື່ ອໃຫຜ້ນົຕອບແທນທາງດາ້ນເສດຖະກດິໄວ 
ແລະ ມຄຸີນນະພາບໃຫໄ້ດ ້10 ແຫ່ງ.  

− ສູຊ້ນົສາ້ງການເຊື່ ອມໂຍງເວບັໄຊການທ່ອງທ່ຽວລາວເຂົາ້ກບັເວບັໄຊ ASEAN, GMS, PATA, ຂະຫຍາຍຜູ ້

ຕ່າງໜາ້/ຕວົແທນການທ່ອງທ່ຽວລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ ເປນັຕະຫລາດຕົນ້ຕໍຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫໄ້ດ ້5 ແຫ່ງ.  
− ສູຊ້ນົຈດັງານປີທ່ອງທ່ຽວລາວຄັງ້ທ ີ3 ໃນປີ 2018 ເພື່ ອໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ສົ່ ງເສມີການ 

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ “ລາວທ່ຽວລາວ”. 
− ພດັທະນາລະບບົສະຖາບນັການເງນິໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງຂຶນ້ພອ້ມທງັຂະຫຍາຍການບໍລກິານໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ 

 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການ:  
− ການທອ່ງທ່ຽວ: ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວບນົພືນ້ຖານການນໍາໃຊທ່້າແຮງທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະ 

ທໍາ ແລະ ມູນເຊືອ້ປະຫວດັສາດ ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ ໂດຍການນໍາໃຊກ້ໍາລງັແຮງ

ຂອງສງັຄມົ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມປະຊາຊນົ; ສາ້ງໃຫກ້ານທ່ອງທ່ຽວເປນັລະບບົຄບົວງົຈອນ ແລະ ມກີານ

ເຊື່ ອມໂຍງກນັຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ; ສາ້ງບຸກຄະລະກອນການນໍາທ່ຽວ

ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງຂຶນ້; ຄຸມ້ຄອງລາຄາການບໍລກິານອຸດສະຫະກຳທ່ອງທ່ຽວໃຫສ້ມົເຫດສມົ

ຜນົ; ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫກ້າຍເປນັຂະແໜງສາ້ງລາຍຮບັນໍາໜາ້ເຂົາ້ສູ່ປະເທດ ໂດຍການສຸມໃສ່ດງຶ

ດູດນກັທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມາພກັຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍວນັ ແລະ ມກີານໃຊຈ່້າຍຫຼາຍຂຶນ້ ເພື່ ອສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ 

ແລະ ລາຍໄດໃ້ຫແ້ກ່ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ. 

− ການຄາ້ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ: ສະໜອງສນິຄາ້ໃຫສ້ງັຄມົຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງ 

ການຂອງຕະຫຼາດ, ເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິສນິຄາ້ ໄດຢ່້າງສະດວກ; ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຕາໜ່າງຈາໍ

ໜ່າຍສນິຄາ້ໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ທງັມຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ຄບົວງົຈອນ ເພື່ ອດງຶດູດໃຫຄ້ນົມາຊື ້ແລະ ໃຊຈ່້າຍຢູ່

ພາຍໃນປະເທດ. 

− ການບໍລກິານໂລຈສີະຕກິ (Logistic): ສບືຕໍ່ ພດັທະນາລະບບົການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມ

ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພື່ ອກາຍເປນັສູນກາງໃນກດິຈະການບໍລກິານຜ່ານແດນຂອງອະນຸພາກພືນ້, ປບັປຸງ 

ແລະ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງໃຫໄ້ດລ້ະດບັມາດຕະຖານ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການບໍລກິານຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ ແລະ ມກີານ

ເຊື່ ອມຈອດກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ; ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມເສັນ້ທາງ ເຊັ່ ນ: ຈດຸພກັລດົ, ສາງສນິຄາ້, 

ສະຖານລີດົ ແລະສາ້ງສູນເຕົາ້ໂຮມ ແລະ ແຈກຢາຍສນິຄາ້ (Logistics Park) 4 ແຫ່ງຄ:ື ນາເຕຍີ, ສະຫວນັ

ນະເຂດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຈາໍປາສກັ; ປບັປຸງດາ້ນເຂົາ້-ອອກ ຕາມເສັນ້ທາງບໍລກິານຜ່ານຊາຍແດນ 

ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົທີ່ ສາມາດຮອງຮບັການເຮດັບໍລກິານຜ່ານໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ. 

− ການເງນິ-ການທະນາຄານ: ຍກົສູງປະສດິທພິາບຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິໃຫ ້

ສາມາດດໍາເນນີທຸລະກໍາທາງດາ້ນການເງນິຢ່າງມຄີວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ເພື່ ອເປນັການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫມ້ໝີາກຜນົສູງຂຶນ້ ແລະ ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຂອງພາກພືນ້ ແລະ 

ສາກນົ 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ�າ: 

− ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັການທ່ອງທ່ຽວ

ຢ່າງມຈີດຸສຸມ ແລະ ຄບົວງົຈອນ. 
− ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທີ່ ມກີານບໍລກິານແລວ້ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບສູງຂຶນ້. ຊຸກຍູໃ້ຫທຸ້ກແຂວງໃນທົ່ ວ

ປະເທດດໍາເນນີການສໍາຫຼວດ-ຈດັສນັ ແລະ ວາງແຜນການໃນການພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຂອງ
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ຕນົໃຫສໍ້າເລດັ ສອດຄ່ອງກບັທດິພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອເປັນທາງເລອືກໃນການລງົທນຶ

ຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 
− ສຸມໃສ່ພດັທະນາ ແລະ ຟືນ້ຟູ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ 

ແລະ ມຄີວາມເປນັເອກະລກັທອ້ງຖິ່ ນ. 
− ເປດີກວ້າງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຈາກນກັລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 
− ຕດິຕາມຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຕ່າງໆໃຫປ້ະກອບສ່ວນການເສຍພນັທະເຂົາ້ກອງທນຶ ເພື່ ອພດັ 

ທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເປນັປກົະຕ.ິ 
− ຊຸກຍູ ້ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫຂ້ະແໜງການປິ່ ນອອ້ມການທ່ອງທ່ຽວໃຫປ້ະກອບສ່ວນ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ ຢ່າງຕັງ້

ໜາ້ ໂດຍໃຫເ້ຫນັຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ໃຫກ້ານຮ່ວມມໃືນການພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ. 
− ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ທີດູການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ການທ່ອງທ່ຽວລາວປະຈາໍຢູ່ບນັດາປະເທດທີ່ ເປນັເປົາ້ໝາຍ

ສໍາລບັການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເພື່ ອເຮດັວຽກໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວລາວ. 
− ສາ້ງຈດິສໍານກຶໃຫປ້ະຊາຊນົລາວ ໃຫມ້ກີານອະນຸລກັປກົປກັຮກັສາວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນທີີ່

ເອກອາ້ງທະນງົໃຈຂອງຕນົ. 
− ສົ່ ງເສມີໃຫອໍ້ານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນຈດັງານ ແລະ ມກີດິຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕນົ ເປນັຕົນ້: ງານ

ວດັທະນະທໍາຊນົເຜົ່ າ, ງານບຸນປະເພນປີະຈາໍທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ງານບຸນທີ່ ສໍາຄນັອື່ ນໆທີ່ ສື່ ເຖງິເອກະລກັວດັທະ 

ນະທໍາ, ວຖິກີານດໍາລງົຊວີດິຂອງທອ້ງຖິ່ ນຕນົ ເພື່ ອເຮດັໃຫຄ້ນົລາວ ແລະ ຄນົຕ່າງປະເທດ ໄດຮູ້ຈ້ກັ ແລະ 

ກໍ່ ໃຫເ້ກດີແນວຄວາມຄດິຢາກເດນີທາງທ່ອງທ່ຽວຢຽ້ມຢາມພູມລໍາເນາົຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ. 
− ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານໃນທອ້ງຕະຫລາດໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ, ປກົປອ້ງຜູ ້

ຊມົໃຊ ້ໂດຍການຕດິສະຫຼາກໃສ່ສນິຄາ້ກ່ຽວກບັຄຸນລກັສະນະຂອງສນິຄາ້, ລາຄາ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວ

ກບັການນໍາໃຊ;້ ສຸມໃສ່ປັບປຸງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງຕະຫຼາດສນິຄາ້ ແລະ ລາຄາໃຫຢູ່້ໃນທ່າບຸກຢ່າງຈງິຈງັ 

ແລະ ສອດຄ່ອງກບັລະບບົເສດຖະກດິຕະຫຼາດ. 
− ເພີ່ ມທະວກີານພດັທະນາເສດຖະກດິໃນເຂດຕວົເມອືງນອ້ຍ ແລະ ພດັທະນາການບໍລກິານໃນເຂດເທດສະ 

ບານເພື່ ອສາ້ງໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນເວລາທີ່ ບ່ໍໄດທໍ້າການຜະລດິກະສກິາໍ. 
ຄ. ຂະແໜງການກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� 
 ທິດທາງ:  

ພດັທະນາກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ຍນືຍງົ. ສບືຕໍ່ ຈດັສນັທີ່ ດນິກະສກິໍາ ແລະ ເນືອ້ທີ່ ການຜະ ລດິ

ໃຫພ້ຽງພໍ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລດິເປັນສນິຄາ້; ເສມີຂະຫຍາຍການຜະລດິ

ກະສກິໍາທີ່ ມທ່ີາແຮງຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນໂດຍເນັນ້ໃສ່ການຜະລດິກະສກິໍາສະອາດ, ກະສກິໍາປອດສານພດິ ທີ່ ມມີູນຄ່າສູງ 

ແລະ ກະເສດສຸມທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງ; ປັບປຸງການຜະລດິຂອງຊາວກະສກິອນດວ້ຍການສາ້ງເປັນຟາມ, 

ກຸ່ມການຜະລດິ, ວສິາຫະກດິ ແລະ ຄອບຄວົຕວົແບບ ພອ້ມທງັ ນໍາໃຊເ້ຕກັນກິ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ເຂົາ້ໃນ

ການຜະລດິ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງສນິຄາ້ກະສກິາໍໃຫແ້ກ່ອຸດສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂະແໜງບໍລກິານ ໃຫໄ້ດທ້ງັດາ້ນ

ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ ອສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫຜ້ະລດິຕະພນັ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ສບືຕໍ່ ສຸມໃສ່ຟືນ້ຟູ, ຄຸມ້ຄອງ, ປກົ

ປກັຮກັສາປ່າໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມແ້ບບຍນືນານ ເພື່ ອໃຫ ້ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດສຂີຽວຕາມທດິຍນືຍງົ. 
 ຄາດໝາຍ:  
• ຄາດໝາຍການຜະລິດສະບຽງອາຫານ: 

− ຮບັປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນແຕ່ລະປະເພດ ໃຫປ້ະຊາຊນົ ຢ່າງພຽງພໍ. 
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− ຜະລດິເຂົາ້ຕາມ 10 ແຂວງຈດຸສຸມຂອງລດັຖະບານ (ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງຈນັ, 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັແລະຈາໍປາສກັ) ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 
2,5 ລາ້ນໂຕນຮອດປີ 2020 ໃນເນືອ້ທີ່ ປູກເຂົາ້ 600.000 ເຮກັຕາ, ໃນນັນ້ ສໍາລບັການບໍລໂິພກ 2,1 ລາ້ນ

ໂຕນ ແລະ ຄງັແຮເຂົາ້ 400.000 ໂຕນ ; ໂຄງການຊນົລະປະທານທີ່ ສາມາດສະໜອງນໍາ້ໃຫແ້ກ່ການປູກເຂົາ້

ມທີງັໝດົປະມານ 315.374 ເຮກັຕາ, ຮອດປີ 2020 ໃຫເ້ພີ່ ມເປນັ 476.012 ເຮກັຕາ ໃນສະມດັຕະພາບ

ສະເລ່ຍ 4-5 ໂຕນຕ່ໍເຮກັຕາ, ສາມາດສະໜອງໃຫປ້ະຊາຊນົບໍລໂິພກໄດປ້ະມານ 2.600-2.700 ກໂິລແຄລໍ

ລ ີຕໍ່ ຄນົ ຕໍ່ ປີ ເພື່ ອເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັໂພຊະນາການທີ່ ຄບົໝູ່  (ເຂົາ້, ທາດແປງ້, ຊີນ້, ປາ, ຜກັ, ໄຂ່ ແລະ

ນມົ). 
− ຮບັປະກນັອດັຕາການບໍລໂິພກ ຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໂດຍສະເລ່ຍໃຫໄ້ດ ້65 ກໂິລຕໍ່ ຄນົຕໍ່ ປ ີ 

− ສາລຫີວານໃຫໄ້ດປ້ະມານ 228.000 ໂຕນ, ເຜອືກ-ມນັໃຫໄ້ດປ້ະມານ 304.000 ໂຕນ, ປະເພດໄມໃ້ຫ ້  

ໝາກ ໃຫໄ້ດ ້800.000 ໂຕນ ແລະ ພດືຜກັ ໃຫໄ້ດ ້1,5 ລາ້ນໂຕນ. 
− ຜະລດິຊີນ້ ແລະ ໄຂ່ ໃຫໄ້ດ ້258 ພນັໂຕນ, ປາ ແລະ ສດັນໍາ້ ໃຫໄ້ດ ້229,5 ພນັໂຕນ. 
− ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຝູງສດັ ປະມານ 6% ຕໍ່ ປ ີແລະ ການລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນໍາ້ ໃຫໄ້ດ ້8-10% ຕໍ່ ປ.ີ 

• ຄາດໝາຍການຜະລິດເປັນສິນຄ�າ: 
− ສູຊ້ນົຜະລດິສນິຄາ້ກະສກິໍາໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ ອສະໜອງໃຫ ້

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ. 
− ຜະລດິເຂົາ້ເປນັສນິຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ ໃຫໄ້ດ ້1-1,5 ລາ້ນໂຕນ (ເຂົາ້ເປອືກ), ໃນນັນ້ ສໍາລບັປຸງແຕ່ງ

ພາຍໃນໃຫໄ້ດ ້500.000-600.000 ໂຕນ. 
− ສໍາລບັພດືຕ່າງໆ: ຜະລດິສາລອີາຫານສດັ ໃຫບ້ນັລຸ 1,3 ລາ້ນໂຕນ, ກາເຟ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 120.000ໂຕນ, 

ອອ້ຍໃຫໄ້ດຫ້ລາຍກວ່າ 2 ລາ້ນໂຕນ, ມນັຕົນ້ໃຫໄ້ດ ້1,5 ລາ້ນໂຕນ, ຖົ່ ວເຫຼອືງໃຫໄ້ດ ້50.000ໂຕນ, ໝາກ

ເດອືຍ 213.150 ໂຕນ ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກນັນ້ ກໍສູຊ້ນົຜະລດິພດືສນິຄາ້ອື່ ນໆທີ່ ມທ່ີາແຮງໄດປ້ຽບຕາມທີ່ ຕະ 

ຫລາດຕອ້ງການ. 
− ສໍາລບັການລຽ້ງສດັ: ສູຊ້ນົຫນັການລຽ້ງສດັແບບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການລຽ້ງແບບເປນັຟາມໃຫສ້າມາດສະ   

ໜອງຜນົຜະລດິ ຈາກຟາມໃຫໄ້ດ ້30% ຂອງຜນົຜະລດິສດັທງັໝດົ. ສຸມໃສ່ການລຽ້ງສດັພນັປບັປຸງ ເພື່ ອ

ເປນັສນິຄາ້ສະໜອງຕະຫລາດພາຍໃນໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ສູຊ້ນົສບືຕໍ່ ສົ່ ງອອກສດັໃຫຍ່ ປະເພດງວົ, ຄວາຍ ໄປ

ປະເທດໃກຄ້ຽງ ໂດຍຄດິໄລ່ເປນັນໍາ້ໜກັຊີນ້ ຢ່າງຕໍ່ າໃຫໄ້ດ ້10.000-15.000ໂຕນ ໃນປີ 2020.  ເພີ່ ມທະວີ

ການປູກຫຍາ້ແລະການຜະລດິອາຫານສດັໃຫເ້ປັນຂະບວນການ, ສາ້ງແນວພນັຫຍາ້ຫລາຍຊະນດິທີ່ ມຄຸີນ

ນະພາບ ເພື່ ອເປນັບ່ອນສາທດິ ແລະທງັເປັນບ່ອນຂະຫຍາຍແນວພນັຫຍາ້ປຸງແຕ່ງອາຫານສດັ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ

ການລຽ້ງສດັເປນັສນິຄາ້ໃຫໄ້ດຫ້ລາຍຂຶນ້.  
• ຄາດໝາຍການຄຸ�ມຄອງປ�າໄມ� ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ�າໄມ�:  

− ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊປ່້າຜະລດິ ແລະ ປ່າຊຸມຊນົຢ່າງມປີະສດິທຜິນົສູງ. 
− ສບືຕໍ່ ສໍາຫລວດ ແລະ ສາ້ງແຜນຈດັສນັປ່າຜະລດິໃຫໄ້ດ ້600.000 ເຮກັຕາ 
− ສາ້ງເຂດຢັງ້ຢນືປ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້30% ຂອງປ່າຜະລດິທງັໝດົ, ຟືນ້ຟູປ່າຜະລດິໃຫໄ້ດ ້500.000 ເຮກັຕາ  
− ສົ່ ງເສມີການປູກໄມພ້ືນ້ເມອືງ, ໄມອຸ້ດສະຫະກາໍຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົໃຫໄ້ດ ້500.000 ເຮກັຕາ 
− ສາ້ງແຜນຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມຂ້ັນ້ບາ້ນໃຫໄ້ດ ້1.500 ບາ້ນ  
− ພດັທະນາວຽກງານຫລຸດຜ່ອນອາຍພດິຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ ້(REDD+) ໂດຍການກຽມຄວາມພອ້ມ

ເພື່ ອການຊື-້ຂາຍສນິເຊື່ ອການປ່ອຍກາກບອນປ່າໄມໃ້ນປ ີ2020 
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− ປບັປຸງກອງທນຶພດັທະນາປ່າໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້   
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການ:  

− ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິໍາສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ຢູ່ແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ, ສົ່ ງເສມີກະສກິໍາປອດສານພດິຢູ່

ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

− ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິາໍຕດິພນັການຕະຫລາດ ແລະ ມກີານປຸງແຕ່ງ. 

− ຫນັການຜະລດິແບບທໍາມະຊາດຂອງປະຊນົຊນົ ໄປສູ່ການຜະລດິແບບເປັນຟາມທີ່ ນໍາໃຊເ້ຕກັນກິວທິະຍາ 

ສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອຍກົສູງຜະລດິຕະພາບຂອງການຜະລດິ, ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່

ຕອ້ງຈດັຕັງ້ກຸ່ມຜະລດິ ແລະ ສະຫະກອນກະສກິາໍ.  

− ສຸມໃສ່ປບັປຸງ, ຍກົລະດບັຊນົລະປະທານໃຫແ້ໜນ້ໜາຖາວອນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊໃ້ຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ. 

− ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງສູນສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາກະສກິໍາໃຫເ້ປນັລະບບົຄບົຊຸດ ເພື່ ອສາມາດເປນັບ່ອນສາທດິ

ດາ້ນເຕກັນກິ-ວຊິາການດາ້ນການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ການສະໜອງແນວພນັໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ. 

− ສຸມໃສ່ການຜະລດິກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ພູມສນັຖານ ດັ່ ງນີ:້ 

− ເຂດທົ່ ງພຽງ ແມ່ນສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານປູກພດື (ເຂົາ້, ສາລ,ີ ປະເພດຖົ່ ວ, ຜກັຕ່າງໆ, ຢາສູບ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ 
ລຽ້ງສດັ (ງວົ, ຄວາຍ, ໝ,ູ ສດັປກີ ແລະ ອື່ ນໆ) ໃນນີ:້ ສຸມໃສ່ພດັທະນາເຂດທົ່ ງພຽງໃຫ່ຍທີ່ ມທ່ີາແຮງສູງທີ່

ສາມາດເຮດັຊນົລະກະເສດໂດຍກາໍນດົເອາົທົ່ ງພຽງເຊບັງ້ໄຟ ແລະ ເຊບັງ້ຫຽງ ຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເປນັເຂດໂຄງການປູກເຂົາ້ຈດຸສຸມລະດບັຊາດ; ນອກຈາກນັນ້, ສຸມໃສ່ພດັທະນາເຂດ

ທີ່ ມຊີນົລະປະທານຢູ່ແລວ້ໃນ 10 ແຂວງ (ຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງຈນັ, ນະຄອນຫລວງວຽງ

ຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ສາລະວນັ) ໂດຍໃຫຊ້າວກະສກິອນມສ່ີວນ 
ຮ່ວມຫລາຍຂຶນ້ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ.  

− ເຂດພູພຽງ ປະກອບມ ີ3 ພູພຽງ ຄ:ື ພູພຽງບໍລເິວນ: ພູພຽງນາກາຍ ແລະ ພູພຽງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ ງໃນນີ:້ ພູພຽງນາ

ກາຍເປນັເຂດສົ່ ງເສມີໃຫປູ້ກກາເຟ, ພດືຜກັ, ໄມໃ້ຫໝ້າກ, ດອກໄມ ້ແລະ ພດືເມອືງໜາວ; ພູພຽງນາກາຍ:   
ເໝາະແກ່ການລຽ້ງປາ ແລະ ການປະມງົ; ພູພຽງຊຽງຂວາງ: ສົ່ ງເສມີປູກພດືເມອືງໜາວ, ພດືຜກັ ແລະ ໄມ ້

ກນິໝາກ; ນອກຈາກນັນ້, ຍງັສາມາດປັບປຸງເປັນຫຍາ້ລຽ້ງສດັໄດ ້ຈິ່ ງເໝາະແກ່ການສົ່ ງເສີມໃຫມ້ກີານ

ລຽ້ງສດັ ເຊັ່ ນ: ງວົ, ແບ ້ແລະ ແກະ. 
− ສໍາລບັເຂດພູດອຍ ແມ່ນສົ່ ງເສມີໃຫປູ້ກພດືທີ່ ເໝາະສມົກບັນເິວດກະສກິາໍ. 
− ສຸມໃສ່ໂຄງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ໂຄງການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ທີ່ ຕດິພນັກບັຜນົຜະລດິກະສກິາໍ. 

 ນະໂຍບາຍ:  
− ນະໂຍບາຍດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິກະສກິໍາສໍາລບັການຜະລດິເຂົາ້, ປູກພດື-ຜກັ, ລຽ້ງສດັ: 

ການຂຶນ້ທະບຽນດນິນາ ແລະ ຫາ້ມຫນັປ່ຽນດນິນາປູກເຂົາ້ໃນເຂດຊນົລະປະທານເພື່ ອເປົາ້ໝາຍອື່ ນ; ສໍາ

ຫຼວດ ຈດັສນັພືນ້ທີ່ ດນິນາ ແລະ ປະເມນີຄຸນນະພາບດນິນາໃຫເ້ປນັອນັລະອຽດ; ອອກໃບສໍາມະໂນດນິນາ

ກະສກິາໍໃຫແ້ຕ່ລະຄອບຄວົໃນພືນ້ທີ່ ເຂດຈດຸສຸມໃຫສໍ້າເລດັຢ່າງຊາ້ໃນປີ 2020. ຈດັສນັເຂດດນິທີ່ ເໝາະສມົ

ກບັພດືແຕ່ລະຊະນດິ, ເຂດລຽ້ງສດັໃຫຍ່, ສດັປກີ, ສດັນໍາ້ຢ່າງຊດັເຈນ.  

− ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີດາ້ນການຜະລດິ ແລະ ປຸງແຕ່ງໂດຍສຸມໃສ່ສາ້ງໂຮງສທີີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານ

ສາກນົ, ສາ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັຈາກກະສກິາໍ-ປ່າໄມ.້  

− ສາ້ງແວດລອ້ມເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການເຮດັກະສກິໍາແບບຍນືຍງົ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົໂດຍການສົ່ ງເສມີໃຫ ້

ຊາວກະສກິອນ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ຕະຫຼາດ ແລະ ຜູຊ້ມົໃຊ,້ ມຄີວາມຮູທ້ີ່ ແທດເໝາະ, ມຄຸີນ
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ນະພາບ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຢີທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອຍກົສູງສະມດັຕະພາບຂອງຜນົຜະລດິຫຼາຍກວ່າ

ການເພີ່ ມເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ. 

− ນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິ ແລະ ທະນາຄານເຮດັໃຫຜູ້ຜ້ະລດິ, ຜູປຸ້ງແຕ່ງ, ຜູປ້ະກອບການເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງທນຶທີ່

ສມົເຫດສມົຜນົ; ສາ້ງຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິທີ່ ມຄີວາມກມົກຽວກນັລະຫວ່າງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 

ຂະໜາດນອ້ຍ-ກາງ. 

− ນະໂຍບາຍດາ້ນກະສກິາໍສະອາດ ແລະ ກະສກິາໍປອດສານພດິ.  

− ນະໂຍບາຍດາ້ນພະລງັງານເພື່ ອສາມາດສະໜອງໃຫແ້ກ່ໂຮງສ,ີ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄດຢ່້າງເປນັປກົກະຕ.ິ 

− ນະໂຍບາຍເປີດກວາ້ງດາ້ນການຕະຫລາດ, ການຄຸມ້ຄອງ-ການຜູກມດັທາງດາ້ນລາຄາ, ການເກບັອາກອນ 

ແລະ ການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶໃສ່ການຜະລດິກະສກິາໍ. 

− ນະໂຍບາຍດາ້ນແຮງງານຕອ້ງສາມາດສະໜອງແຮງງານທີ່ ມສີມີ ືແລະ ຊ່ຽວຊານທາງດາ້ນວຊິາການກະສກິໍາ-

ປ່າໄມຕ້າມມາດຖານສາກນົ. 

− ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນຊບັສນິທາງປນັຍາ, ມາດຖານ ແລະ ວດັແທກ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃຫແ້ກ່ຜະລດິຕະ

ພນັ ແລະ ປກົປອ້ງຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ-ປ່າໄມຂ້ອງລາວບ່ໍໃຫມ້ກີານປອມແປງເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້.  

− ນະໂຍບາຍຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີດາ້ນແນວພນັທີ່ ເປນັເອກະລກັຂອງລາວ ແລະ ເປນັມດິກບັທໍາມະຊາດ. 

− ນະໂຍບາຍດາ້ນການຂນົສົ່ ງເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຂນົສົ່ ງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

− ນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົທີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາກະສກິາໍເປນັສນິຄາ້ ແລະ ຄໍາ້ປະກນັສະ 

ບຽງອາຫານແບບຍນືຍງົ. 

− ນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປນັຕົນ້ສຸມໃສ່ຫນັເປນັຊນົ

ລະກະເສດ. 
ງ. ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ�າ ແລະ ການບ�ລິການໃຫ�ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ເພ່ືອຫລຸດຜ�ອນການເອື່ອຍ
ອີງໃສ�ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ: 

ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານລງົທນຶໃສ່ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ທີ່ ບ່ໍຕດິພນັກບັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງແຂງ

ແຮງ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກະສກິໍາ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານ-ເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍຄວົເຮອືນ, ອຸດສະຫະກໍາ 

ຕໍ່ າແຜນດວ້ຍມ ືແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອເປນັພືນ້ຖານຂອງການເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ເຂັມ້ແຂງ, ໄປຄຽງຄູ່ກບັສົ່ ງເສມີໃຫບ້ນັ 

ດາບໍລສິດັທີ່ ເຮດັກດິຈະການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ ອື່ ນໆ ປບັປຸງການຜະລດິໃຫມ້ກີານປຸງແຕ່ງ

ວດັຖຸດບິແຮ່ທາດ ກ່ອນການສົ່ ງອອກ ເພື່ ອສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມຕໍ່ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ປບັປຸງເຂດ

ການຂຸດຄົນ້ ໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ສະພາບປກົກະຕ ິໂດຍຫຼກິລຽ້ງຜນົກະທບົຕໍ່ ສງັຄມົແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ພດັທະນາການບໍລກິານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ສະອາດ, ສວຍງາມ ແລະ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ໄປຄຽງຄູ່ກບັ

ການປບັປຸງການບໍລກິານດາ້ນໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ, ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລກິານນາໍທ່ຽວ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ 

ແລະ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ຕດິພນັກບັການຜະລດິດາ້ນສລິະປະຫດັຖະກໍາ ແລະ ສນິລະປະຈດິຕະກໍາ ເພື່ ອຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕອ້ງການໃຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທງັເປນັການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ປະເທດຊາດ. 
ຈ. ສ�າງຕ�ອງໂສ�ການຜະລິດຢ�າງກົມກ�ຽວລະຫວ�າງລັດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ�ກັບ
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ກາງ: 

• ລັດວິສາຫະກິດ: 
− ປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງລດັວສິາຫະກດິ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນໂຄງສາ້ງ ແລະ ໄປຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາ 

ແລະ ທນັສະໄໝ ດວ້ຍຮູບການທີ່ ເໝາະສມົ; ສາມາດເປນັກໍາລງັແຮງໃຫແ້ກ່ລດັເຮາົໃນການຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕ, ການສະ
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ສມົທນຶຮອນ ແລະ ການສະໜອງສາທາລະນະປະໂຫຍດໃຫສ້ງັຄມົ; ພອ້ມກນັນັນ້ ກໍຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃຫ ້

ແກ່ວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ. 

− ປບັປຸງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ ້ເພື່ ອໃຫວ້ສິາຫະກດິ

ຂອງລດັເປັນເຈົາ້ຕນົເອງໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ຮບັປະກນັການເຄື່ ອນໄຫວ

ທຸລະກດິໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ, ມຄີວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ ແລະ ເປນັເຈົາ້ການໃນການພວົພນັຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ. 

ເປດີກວ້າງສດິເປນັເຈົາ້ຕນົເອງໃນກາໍມະສດິນາໍໃຊຊ້ບັສນິນັນ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົສູງ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງຕໍ່ ຊບັສນິ

ທີ່ ລດັມອບໃຫ.້  

− ຈາໍແນກໃຫຈ້ະແຈງ້ ລະຫວ່າງ ວສິາຫະກດິຂອງລດັທີ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຫຼ ືເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດດາ້ນການເມອືງ 

ແລະ ການປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ກບັວສິາຫະກດິທີ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່  ຫຼ ືເປົາ້ໝາຍຍຸດທະສາດດາ້ນເສດຖະ 

ກດິ-ສງັຄມົ. 

− ປບັປຸງນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ, ກດົໝາຍ, ລະບອບ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວພນັເຖງິທຸລະກດິ-ວສິາຫະ

ກດິໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ເອືອ້ອໍານວຍກ່ວາເກົ່ າ, ສອດຄ່ອງກບັກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ. 

− ເພີ່ ມທະວບີດົບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ ຕໍ່ ວສິາຫະກດິຂອງລດັເພື່ ອສາ້ງໃຫລ້ດັວສິາຫະກດິມີ

ຄວາມໜກັແໜນ້, ເຂັມ້ແຂງ ສາມາດເປັນເຈົາ້ພາທາງໃຫແ້ກ່ທຸລະກດິເອກະຊນົ ແລະ ເປັນພືນ້ຖານຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງ

ຊາດ.  
• ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ�ກັບວສິາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ກາງ: 
− ສາ້ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫໄ້ດຈ້ໍານວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອເປັນຫວົຈກັແກ່ດງຶວສິາຫາກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 

ກາງ, ສາ້ງໃຫມ້ສໍີາພນັເສດຖະກດິລະຫວ່າງກນັ ເປນັຕົນ້: ວສິາຫະກດິກ່ຽວກບັການທ່ອງທ່ຽວຄບົວງົຈອນ (ຕວົຢ່າງ: ວສິາ

ຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ສະໜອງຜກັສະອາດ ແລະ ປອດສານພດິ, ເຄື່ ອງຕໍ່ າແຜນ, ຈກັສານ ແລະ ແກະສະລກັ

ໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ: ຖະຫນນົ, ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ…), ວສິາຫະກດິອຸດສາຫະກໍາປຸງ

ແຕ່ງກະສກິາໍ (ກຸ່ມຜະລດິກະສກິາໍສະໜອງວດັຖຸດບິໃຫອຸ້ດສາກະກາໍປຸງແຕ່ງ) ແລະ ວສິາຫາກດິອື່ ນໆ.  

− ປບັປຸງຜະລດິຕະພາບຂອງພາກທຸລະກດິ/ວສິາຫະກດິຕ່າງໆທງັຂອງລດັ, ເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  

ລວມທງັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໂດຍການສົ່ ງເສມີການເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບໃຫສູ້ງຂຶນ້, ນາໍໃຊເ້ທກັໂນໂລຍທີີ່

ສະອາດເໝາະສມົ ແລະ ທນັສະໄໝກບັສະພາບການພດັທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ບນັດານະວດັຕະກໍາໃໝ່, ກໍານດົມາດ 

ຕະຖານຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານ ເພື່ ອຍກົສູງຜະລດິຕະພາບຂອງການຜະລດິສນິຄາ້, ການເຂົາ້ເຖງິຕະຫລາດທງັ 

ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການເພີ່ ມມູນຄ່າໃຫສ້ນິຄາ້.  

− ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ຕດິພນັກບັລະບຽບ 

ກດົໝາຍ, ການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶ, ແຮງງານທີ່ ມທີກັສະ, ການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານໃຫຄໍ້າປຶກສາໃນການພດັທະນາທຸລະ 

ກດິ ເພື່ ອສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຜູປ້ະກອບການໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຄບົຊຸດເພື່ ອສາ້ງແຮງຈງູ

ໃຈ ໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ. 

− ສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງທນຶຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໂດຍການສາ້ງໂຄງການສະໜບັສະ

ໜນູແຫລ່ງທນຶໄລຍະຍາວແກ່ທະນາຄານທຸລະກດິທີ່ ສນົໃຈປ່ອຍກູໃ້ຫແ້ກ່ຕະຫຼາດວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

ແລະ ສາ້ງກອງທນຶຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເພື່ ອຊຸກຍູໃ້ຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິບໍລກິານປ່ອຍກູໃ້ຫແ້ກ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ກາງຫລາຍຂຶນ້. 

− ປັບປຸງການເຂົາ້ເຖິງການບໍລກິານດາ້ນການເງນິຂອງວສິາຫະກດິໃນເຂດຊນົນະບດົ ໂດຍການສົ່ ງເສມີການ

ບໍລກິານທະນາຄານຜ່ານທາງໂທລະສບັມຖື ືແລະ ທາງເອເລກັໂທນກິ ໂດຍຕອ້ງສາ້ງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງທີ່ ຮດັກຸມ. 
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 ສ. ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ໃນບາງວຽກຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້:  
• ສຸມໃສ່ການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບສູງ ແລະ ມີ

ຄວາມຍນືຍງົ ໂດຍການສາ້ງຕວົແບບນຄິມົອຸດສາຫະກໍາ, ຕວົເມອືງໃໝ່ໃຫສໍ້າເລດັ ເພື່ ອເປນັຫວົຈກັແກ່ດງຶການພດັທະນາ

ຂອງປະເທດ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ສະເພາະ 5 ແຫ່ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, 2 ແຫ່ງຢູ່

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ 1 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.  

• ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານລງົທນຶໃນອຸດສາຫະກາໍປຸ່ງແຕ່ງທີ່ ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີນັສະໄໝຫລາຍຂຶນ້. 

• ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶ ໃຫເ້ທົ່ າກບັ ຫຼ ືລື່ ນປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ເປນັຕົນ້: ປບັປຸງ

ການບໍລກິານຜ່ານປະຕູດຽວໃຫມ້ຄີວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ອາຍຸການຂໍອະນຸຍາດມາລງົທນຶນອ້ຍລງົ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນ

ກ່ຽວກບັຂງົເຂດການລງົທນຶໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນຂຶນ້. ເປີດເຂດເສດຖະກດິອື່ ນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງໄດປ້ຽບໂດຍ

ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເຫນັວ່າໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂຂອງການສາ້ງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ສະເພາະທີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນ

ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ສະເພາະ ແຕ່ 2011-2020 ທີ່ ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງແລວ້.  

• ສາ້ງພືນ້ຖານອນັໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນນຕິກິໍາ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃນການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົໃຫນ້ບັມື ້

ນບັຫລາຍຂຶນ້.  

• ລດັຖະບານລງົທນຶໃສ່ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງເຊື່ ອມຕໍ່ ທີ່ ຈາໍເປນັຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກດິທີ່ ມທ່ີາແຮງໄດປ້ຽບ. 

• ເອາົໃຈໃສ່ຄຸມ້ຄອງຕາມນະໂຍບາຍທີ່ ລດັຖະບານໄດກ້ໍານດົອອກໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ (ກນົໄກຫວົໜ່ວຍບໍລຫິານ

ນອ້ຍ-ສງັຄມົກວາ້ງ), ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍປະຕູດຽວຢູ່ໃນເຂດໃຫມ້ຄີວາມສກັສດິ, ມຄີວາມສະດວກ ແລະ 

ໂປ່ງໃສ.  
 

3.4.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ຮັບປະກັນໃຫ�ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ: 
 ທິດທາງ:  

ສບືຕໍ່ ພດັທະນາເສດຖະກດິໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ໂດຍການສາ້ງພືນ້ຖານການຜະລດິທີ່ ໜກັແໜນ້ 

ແລະ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປບັປຸງການບໍລກິານໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້; ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ກໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ຄຸມ້ຄອງ

ເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ ໂດຍການພດັທະນານະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ເງນິຕາ ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງ 

ແລະຄວາມມກີມົກຽວກນັຫລາຍຂຶນ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງແລະຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງ

ຕໍ່ ເນື່ ອງ; ສາ້ງຂອບເສດຖະກດິມະຫາພາກ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນໄລຍະໃໝ່ເພື່ ອເປນັເຄື່ ອງມທືີ່ ມ ີ

ປະສດິທຜິນົສູງໃນການຕດິຕາມການປ່ຽນແປງສະພາບເສດຖະກດິຢ່າງເປນັລະບບົປກົກະຕເິພື່ ອກໍານດົນະໂຍບາຍໃນການ

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ດດັສມົເສດຖະກດິມະຫາພາກຢ່າງເໝາະສມົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຸມ້ຄອງອດັຕາເງນິເຟີໃ້ຫຢູ່້ໃນຂອບເຂດ

ທີ່ ເໝາະສມົ, ກໍານດົອດັຕາດອກເບຍ້, ຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ຢູ່ໃນທ່າທີ່ ໄດປ້ຽບເພື່ ອຊຸກຍູ ້

ການຜະລດິສນິຄາ້ສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດຫລາຍຂຶນ້ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັໄດ,້ ຄຸມ້ຄອງໜີສ້ນິພາຍໃນ (ໜີສ້ນິຂອງລດັ 

ແລະ ໜີສ້າທາລະນະ) ແລະ ໜີສ້ນິຕ່າງປະເທດໃຫຫຸຼ້ດລງົເປນັກາ້ວໆ; ປບັປຸງ ແລະ ດໍາເນນີມາດຕະການດາ້ນນະໂຍບາຍ 

ການເງນິ ແລະ ເງນິຕາທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອສາ້ງສະພາບຄ່ອງທາງດາ້ນການເງນິ-ເງນິຕາ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຂາດດຸນການຄາ້

ລງົເທື່ ອລະກາ້ວ ເຮດັໃຫຄ້ງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຮບັປະກນັການຊໍາລະສະສາງກບັຕ່າງປະເທດ; 

ພດັທະນາຄງັສະສມົຂອງລດັເປັນເງນິ, ເປັນວດັຖຸ, ສນິຄາ້ສະສມົແຫ່ງລດັ ໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງ

ຕອ້ງການອນັຮບີດ່ວນ ແລະ ສຸກເສນີ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນວຽກງານປອ້ງກນັ, ຕາ້ນ ແລະ ຟືນ້ຟູຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ; ວຽກ

ງານດດັສມົຕະຫລາດໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ທ່ຽງ, ວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ເພື່ ອຮບັປະກນັສະຖຽນລະ

ພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສາ້ງເງ ຶ່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັຖະ 

ບານບນັລຸຄາດໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວ.້   
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  ຄາດໝາຍ: 
− ສູຊ້ນົເຮດັໃຫລ້ວມຍອດມູນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຂະຫຍາຍຕວົ ບ່ໍຫຸຼດ 7,5% ຕໍ່ ປ.ີ 
− ອດັຕາເງນິເຟີໃ້ຫຢູ່້ໃນລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ (ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 5%), 
− ຮກັສາອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົປົກກະຕ ິແລະ ເໜງັຕງີຢູ່ໃນກອບ ± 5% ທຽບກບັເງນິຕາຕ່າງປະ 

ເທດສະກຸນຫລກັ.  

− ຄວບຄຸມປະລມິານເງນິລວມ M2 ໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດບັ 24% ຕໍ່ ປ,ີ 
− ຮບັປະກນັໃຫຄ້ງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸມ້ການນາໍເຂົາ້ໄດຫ້ລາຍກວ່າ 5 ເດອືນ.  

− ສູຊ້ນົ ໃຫຍ້ອດເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ບນັລຸໄດ ້84% ຂອງ  GDP ໃນທາ້ຍປ ີ2020.  
− ຍກົສູງຄຸນນະພາບສນິເຊື່ ອ ແລະ ຄວບຄຸມອດັຕາສ່ວນໜີທ້ີ່ ບ່ໍເກດີດອກອອກຜນົໃຫຢູ່້ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 3% ຂອງ

ຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝດົ.  
− ສູຊ້ນົປະຕບິດັລາຍຮບັງບົປະມານທງັໝດົໃຫໄ້ດໃ້ນລະຫວ່າງ 19-20% ຂອງ GDP, ໃນນັນ້ ລາຍຮບັພາຍໃນຢູ່

ລະຫວ່າງ 16-17% ຂອງ GDP; ລາຍຈ່າຍງບົປະມານທງັໝດົ ບ່ໍເກນີ 25% ຂອງ GDP; ໃນນັນ້, ລາຍຈ່າຍ

ເງນິເດອືນບ່ໍໃຫເ້ກນີ 45% ຂອງລາຍຮບັພາຍໃນ; ຮບັປະກນັການຂາດດຸນງບົປະມານໃຫຢູ່້ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 5% 
ຂອງ GDP ຕ່ໍປ.ີ  

− ສູຊ້ນົໃຫສ້າມາດສາ້ງຄງັສະສມົແຫ່ງລດັ ໃນແຕ່ລະປຢູ່ີໃນລະດບັ 2-3% ຂອງລາຍຮບັພາຍໃນ. 
− ເຮດັໃຫກ້ານຂາດດຸນການຄາ້ ຢູ່ໃນລະດບັທີ່ ສາມາດດຸ່ນດ່ຽງໄດ.້ 
 ນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ: 
− ສາ້ງກອບນະໂຍບາຍການເງນິ-ເງນິຕາຢ່າງເໝາະສມົດວ້ຍການຫລຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງບົປະມານໃຫຢູ່້ໃນລະດບັ

ທີ່ ເສດຖະກດິຮບັເອາົໄດ ້ແລະ ຫຸຼດສດັສ່ວນໜີສ້ນິຕ່າງປະເທດຕໍ່  GDP ໃຫຢູ່້ໃນລະດບັປອດໄພຕາມມາດຕະ 

ຖານສາກນົ ແລະ ກໍານດົການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງລາຍຈ່າຍງບົປະມານໃຫສ້ມົຄູ່ກບັການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງລາຍຮບັງບົ 

ປະມານ ທີ່ ມຄີວາມໝັນ້ຄງົ. 

− ພດັທະນານະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ເຄື່ ອງມທືາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມໃຫສ້ມົບູນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ. 

− ສາ້ງແບບຈາໍລອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫຄ້ບົຊຸດ.  

− ຍກົລະດບັມາດຖານການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມນືະໂຍບາຍເງນິຕາໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງ. 

− ສາ້ງກອບເສດຖະກດິມະຫາພາກ ໃນການຕດິຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກດິ ເພື່ ອເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການ

ຄົນ້ຄວາ້, ກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ ອດດັສມົ, ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ແກໄ້ຂ ໃຫທ້ນັເວລາ. 

− ສາ້ງຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງໜີສ້ນິພາກລດັໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ; ລວມສູນໜີສ້ນິ

ພາກລດັຢູ່ກະຊວງການເງນິ ແລະ ບໍລຫິານລາຍຈ່າຍໜີສ້ນິຕ່າງປະເທດໃຫເ້ປນັປກົະຕ.ິ 

− ສາ້ງມາດຕະການເພື່ ອປອ້ງກນັຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະກໍ່ ໃຫເ້ກດີເປນັໜີສ້ນິງບົປະມານສະສມົ ເຊັ່ ນ: ການລງົທນຶລ່ວງໜາ້

ຂອງພາກເອກະຊນົໃສ່ໂຄງການລງົທນຶກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງລດັຖະບານ, ການສາ້ງໜີສ້ນິນອກງບົປະມານ

ແລະການຄໍາ້ປະກນັໃຫລ້ດັວສິາຫາກດິກູຢ້ມືຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ. 

− ສາ້ງກນົໄກປະສານງານດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກລະຫວ່າງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກບັ ກະຊວງ

ການເງນິ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາການຄາ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫມ້ຄີວາມ

ເປນັເອກະພາບສູງ ແລະ ກມົກຽວກນັຫລາຍຂຶນ້.  

− ສບືຕໍ່ ປະຕບິດັບນັດາຂໍແ້ນະນາໍທີ່ ຍງັຄງົຄາ້ງ ຂອງອງົການຕາ້ນການຟອກເງນິສາກນົ FATF (ເຊັ່ ນ: ປບັປຸງລະບຽບ

ການສາ້ງຕັງ້ທະນາຄານ) 
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3.4.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ�ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ�າງຄວາມສາ 
ມາດສະໜອງແຫ່ຼງທຶນກັບການວາງແຜນພັດທະນາ. 

 ທິດທາງ 

ການພດັທະນາ ແລະ ການສະໜອງທນຶຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງ, ກມົກຽວ ແລະ ຕດິພນັກນັຕັງ້ແຕ່ຫວົທຄີ:ື ການ

ສະໜອງທນຶຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັນະໂຍບາຍລວມຂອງການພດັທະນາປະເທດ ເປນັຕົນ້ ສຸມໃສ່ການບນັລຸຕາມມາດຕະຖານ

ການຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ; ຄວາມຕອ້ງການຂອງການລງົທນຶຕອ້ງສອດຄ່ອງ ແລະ 

ຮບັປະກນັກບັຄວາມສາມາດຂອງການສະໜອງງບົປະມານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍປະສານສມົທບົສະໜດິແໜນ້ກບັການ

ລະດມົທນຶຊ່ວຍເຫລອືລາ້ ແລະ ກູຢ້ືມຈາກຕ່າງປະເທດ, ການດງຶດູດການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, 

ການສະໜອງສິນເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຕະຫລາດທຶນ ແລະ ຂອງ

ປະຊາຊນົ. 
 ຄາດໝາຍ: 

ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 7,5% ຂຶນ້ໄປ ໃນໄລຍະ 5 ປ ີ (2016-2020) ແມ່ນມີ

ຄວາມຕອ້ງການລງົທນຶທງັໝດົ ປະມານ 223 ພນັຕືກ້ບີ ຫຼ ືປະມານ 27 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ, ກວມ 30% ຂອງລວມຍອດ

ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ; ໃນນີ:້  

− ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານລດັ ກວມປະມານ 9-11% ຂອງການລງົທນຶລວມ  
− ການລງົທນຶຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ແລະກູຢ້ມື ກວມປະມານ 12-16% ຂອງການລງົທນຶລວມ 
− ການລງົທນຶຂອງເອກກະຊນົພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ກວມປະມານ 54-57% ຂອງການລງົທນຶລວມ  
− ການລງົທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ ປະມານ 19-21% ຂອງການລງົທນຶລວມ. 
 ນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ: 
− ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານລດັຕອ້ງສຸມໃສ່ປບັປຸງແລະສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທີ່ ຈາໍເປນັ

ພືນ້ຖານ ເປນັຕົນ້: ຖະໜນົຫນົທາງ, ຊນົລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ນໍາ້ລນິ, ສູນຄົນ້ຄວ້າເຕກັນກິກະ 

ສກິາໍ; ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີດາ້ນເຕກັນກິ-ວຊິາການ, ການພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລກີ. 

− ການລງົທນຶຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ກູຢ້ມື ແມ່ນສຸມໃສ່ພດັທະນາຂງົເຂດສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ການພດັທະ 

ນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຕດິພນັກບັການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ, 

ແກໄ້ຂບນັຫາການຂາດສານອາຫານ, ປບັປຸງສຸກຂະອານາໄມ.  

− ການລງົທນຶຂອງເອກກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສຸມໃສ່ຂະແໜງພດັທະນາເສດຖະກດິ ເປນັຕົນ້ ການ

ກໍ່ ສາ້ງເຂຶ່ ອນໄຟຟາ້, ການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ, ລງົທນຶໃນຂະແໜງອຸດ

ສະຫາກໍາປຸງແຕ່ງ, ວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາປະກອບກນົຈກັ, ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ການກໍ່ ສາ້ງທາງ

ລດົໄຟ ແລະ ອື່ ນໆ. 

− ແຫ່ຼງທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ (ສນິເຊື່ ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ ລະດມົທນຶຈາກຕະຫລາດຫຼກັຊບັ) 

ແມ່ນສະໜອງ ແລະ ລະດມົທນຶໃຫວ້ສິາຫາກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ເພື່ ອຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ 

ພດັທະນາການຜະລດິກະສກິໍາ, ອຸດສະຫາກໍາປຸງແຕ່ງ-ການຄາ້, ຫດັຖະກໍາ ແລະ ການບໍລກິານເພື່ ອສາ້ງຖານການ

ຜະລດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

3.4.4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 4: ການພັດທະນາເຂດແຄວ�ນ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນຢ�າງມີຄວາມສອດຄ�ອງ 
ແລະ ສົມດູນ.  

 ທິດທາງ: 
ການພດັທະນາຂອງບນັດາເຂດແຄວນ້ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນຕອ້ງມຄີວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວ ໂດຍອງີໃສ່ທ່າແຮງໄດປ້ຽບ 

ແລະຈດຸພເິສດຂອງແຕ່ລະພາກ, ແຕ່ລະທອ້ງຖີ່ ນ. ກໍານດົເອາົເມອືງ ຫລ ືເຂດທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ, ມທ່ີາແຮງໄດປ້ຽບ ແລະມີ

ຄວາມອາດສາມາດເຂົາ້ເຖງິການພດັທະນາຂອງບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ເພື່ ອສາ້ງເສດຖະກດິທົ່ ວເຂດໃຫເ້ປນັແບບຢ່າງທີ່ ມ ີ

ກາໍລງັແຮງໃຫແ້ກ່ບນັດາເມອືງແລະ ເຂດອອ້ມຂາ້ງອື່ ນ ໄໆດ ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການພດັທະນາດັ່ ງກ່າວ (ໂດຍສະເພາະ 

ບນັດາເມອືງລຽບຕາມຊາຍແດນ). ນໍາໃຊທ່້າແຮງໄດປ້ຽບທາງດາ້ນທີ່ ຕັງ້ພູມສາດ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ເສດຖະກດິ, ຄວາມອາດ

ສາມາດບົ່ ມຊອ້ນ ທາງດາ້ນແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດເພື່ ອພດັທະນາບນັດາຂະແໜງການ

ຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານທີ່ ມທ່ີາແຮງໃຫມ້ມີູນຄ່າເພີ່ ມສູງຂຶນ້ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ

ຕ່າງປະເທດ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໍ່ ສຸມໃສ່ການລງົທນຶຢ່າງເໝາະສມົ ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາເສດຖະກດິຢູ່ບນັດາເຂດທີ່ ມ ີ

ການພດັທະນາທີ່ ຫລາ້ຊາ້ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫເ້ຂດດັ່ ງກ່າວມກີານພດັທະນາໄວຂຶນ້ ແລະ ມຄຸີນນະພາບຂຶນ້ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນ

ຄວາມແຕກໂຕນໃນການພດັທະນາ.  

ເສມີຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເຂດເພື່ ອສາ້ງທ່າກາ້ວກະໂດດໃຫທ້ົ່ ວເສດຖະກດິບນົພືນ້ຖານຂອງການເພີ່ ມທະວີ

ສາຍພວົພນັເປີດກວາ້ງລະຫວ່າງບນັດາເຂດກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິສາກນົ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຕ່າງ 

ປະເທດ. ຫນັປ່ຽນໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິຂອງແຕ່ລະເຂດແຄວນ້ຕາມທດິເພີ່ ມອດັຕາສ່ວນຂະແໜງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນກະສກິໍາທີ່ ມ ີ

ທ່າແຮງໄດປ້ຽບທຽບທາງດາ້ນມູນຄ່າເພີ່ ມ ດວ້ຍການເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາ ສົ່ ງເສມີບນັດາອາຊບີຫດັຖະກໍາ, ຕໍ່ າແຜ່ນທີ່ ເປນັ

ເອກະລກັຂອງລາວ; ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍຍກົສູງສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິກະສກິໍາໃຫສູ້ງຂຶນ້ເພື່ ອຫນັແຮງງານທີ່ ເຮດັວຽກ

ກະສກິາໍຢູ່ຊນົນະບດົໄປເຮດັວຽກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລກິານຫຼາຍຂຶນ້.  

ສຸມໃສ່ການຈດັສນັເຂດການພດັທະນາຕ່າງໆໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກບັທ່າແຮງໄດປ້ຽບຂອງແຕ່ລະເຂດແຄວ້ນ

ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການລງົທນຶ ຢ່າງມຈີດຸສຸມ ເຊັ່ ນ: ເຂດການຜະລດິກະສກິໍາ, ເຂດຜະລດິອຸດສາຫະກໍາປຸງ

ແຕ່ງ, ເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ແລະ ເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສ; ປັບປຸງພືນ້ຖານ

ລະບບົໂຄງລ່າງຕາມທດິທາງເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນເສັນ້ທາງ, ສະໝາມບນິ, ສະ

ໝາມກລິາ ແລະ ອື່ ນໆ, ເພິ່ ມທະວກີານປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫວ່າງເຂດແຄວນ້ ແລະ ບນັດາແຂວງ

ພາຍໃນພາກໃນການພດັທະນາ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ, ປັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມການລງົທນຶໃຫແ້ທດເໝາະກບັ

ສະພາບຕວົຈງິ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການປະກອບທຸລະກດິ ແລະ ການຈາ້ງງານ. 

ກ. ເຂດພາກເໜືອ: 
ຍູແ້ຮງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງເຂດຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ແລະ ຄາດຄະເນອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ຮອດປີ 2020 ບ່ໍຫຸຼດ 9,5% ,ໃນນັນ້: ກະສກິໍາເພິ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 6%, ກວມເອາົ 
34% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ໃນປີ 2020; ອຸດສາຫະກໍາເພິ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 11%, ກວມເອາົ 30% ຂອງລວມ

ຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນໃນປີ 2020; ແລະ ການບໍລກິານເພິ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 12%, ກວມເອາົ 36% ຂອງລວມຍອດຜະລດິ

ຕະພນັພາຍໃນໃນປ ີ2020; ສູຊ້ນົເຮດັໃຫລ້ວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົໃຫໄ້ດ ້2.085 ໂດລາສະຫະລດັ. 
ແນ່ໃສ່ອດັຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂະແໜງກະສກິໍາໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. ຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງສະເລ່ຍປະ

ມານ 2,4% ຕໍ່ ປີ ແລະ ຮອດປີ 2020 ຄາດວ່າພນົລະເມອືງປະມານ 2.879.594 ລາ້ນຄນົ. ສູຊ້ນົຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາຄວາມທຸກ

ຍາກໃຫຕ້ໍ່ າກວ່າ 7,72% ໃນປ ີ2020. 
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 ເຂດຜະລິດກະສກິ�າ:  
ຊຸກຍູກ້ານປູກເຂົາ້ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ຕາມທດິຊີນ້າໍຂອງລດັຖະບານ ໂດຍສະເພະ ບນັດາທົ່ ງພຽງນອ້ຍ 

ແລະ ທົ່ ງພຽງກາງ ຂອງບນັດາແຂວງພາກເໜອືທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດ ີເປນັຕົນ້: ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະ

ບູລ ີແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ຜະລດິເຂົາ້ເພື່ ອເປນັສນິຄາ້ສົ່ ງອອກໃຫປ້ະເທດຈນີ ແລະ ປະເທດທີ່ ໃກຄ້ຽງໂດຍນໍາ

ໃຊແ້ນວພນັເຂົາ້ທີ່ ຕະຫລາດຕອ້ງການ. ໃນ 5 ປີ ສູຊ້ນົຜະລດິເຂົາ້ ໃຫສ້າມາດບຸກເບກີ ເນືອ້ທີ່  979.225 ເຮກັຕາ, ຄາດ

ຄະເນຜນົຜະລດິ 3.853.821 ໂຕນ; ສບືຕໍ່ ພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າຕດິພນັກບັການປຸງແຕ່ງຕາມທດິ

ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ ເພື່ ອເປນັແຫລ່ງສະບຽງອາຫານໃຫແ້ກ່ບນັດາແຂວງພາກເໜອື ແລະ ຂາຍອອກເປນັສນິຄາ້ ໂດຍການ

ສາ້ງສູນການຜະລດິ ແລະ ສູນທດົລອງແນວພນັພດື-ສດັ, ສູນສາທດິການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິວທິະຍາສາດເພື່ ອສົ່ ງເສມີແນວພນັ

ທີ່ ດຢ່ີາງກວາ້ງຂວາງ, ເລັ່ ງປບັປຸງຊະນດິແນວພນັພດືລົມ້ລຸກ, ໄມເ້ສດຖະກດິ ແລະ ສດັ ເປນັຕົນ້ແມ່ນສາ້ງສູນແນວພນັເຂົາ້

ທີ່ ດມີຄຸີນນະພາບຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ແຂວງວຽງຈນັ; ສູນຜະລດິແນວພນັສາລຢູ່ີແຂວງຫວົພນັ, ໄຊຍະບູ

ລ,ີ ຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ບ່ໍແກວ້; ສາ້ງສູນການຜະລດິແນວພນັມນັຕົນ້ ຢູ່ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ຫຼວງນໍາ້ທາ, ສາ້ງສູນຜະລດິ

ແນວພນັຖົ່ ວເຫຼອືງຢູ່ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິຊາຢູ່ເມອືງຜົງ້ສາລ ີແລະ ເມອືງຍອດອູ 

ແຂວງ ຜົງ້ສາລ;ີ ນອກນັນ້, ຍງັສາ້ງສູນຜະລດິແນວພນັພດືເສດຖະກດິຢູ່ບນັດາແຂວງພາກເໜອືເຊັ່ ນ: ມນັ, ກວ້ຍ, ພດືຜກັ

ແລະໄມໃ້ຫໝ້າກ. ສົ່ ງເສມີປະຊາຊນົປູກຫຍາ້ເພື່ ອສະໜອງໃຫສູ້ນລຽ້ງງວົພນັຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫວົພນັ; ສາ້ງສູນ

ແນວພນັໝຢູູ່ເມອືງໄຊ ແຂວງອຸດມົໄຊ; ສາ້ງສູນສາທດິລຽ້ງປາ ແລະ ຜະລດິແນວພນັປານໍາ້ຈດືຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລ ີແລະ 

ແຂວງວຽງຈນັ. ທງັໜດົນີກ້ໍ່ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນເຂດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງ

ວຽງຈນັ, ແຂວງໄຊສມົບູນ ແລະ ບນັດາແຂວງອື່ ນໆ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເພື່ ອສົ່ ງອອກໃຫປ້ະເທດໃກຄ້ຽງ. 

ສາ້ງເຂດປູກໄມເ້ສດຖະກດິ ເປນັຕົນ້ແມ່ນໄມສ້ກັ, ໄມດູ້ລາຍ, ໄມດູ້, ໄມໂ້ລ່ງເລງ ແລະ ໄມຈ້ນັຫອມ ແລະ ໄມ ້

ຊະນດິອື່ ນໆທີ່ ມມີູນຄ່າສູງໂດຍຈດັແບ່ງເຂດເພາະປູກຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະບູລ,ີ ແຂວງວຽງ

ຈນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

ສາ້ງເຂດປູກພດືທີ່ ໃຫພ້ະລງັງານທດົແທນເປນັຕົນ້ແມ່ນໝາກເຍາົ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ອຸດມົໄຊ, ໄຊຍະ

ບູລ,ີ ວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງແລະເຂດລຽບຕາມລ່ອງແມ່ນໍາ້ຂອງເຂດຮ່ອມພູທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົ. ສາ້ງເຂດປູກໄມປ່້ອງ 
ແລະ ຫວາຍ ໃນເນືອ້ທີ່  50.000 ຮຕ ໂດຍຖເືອາົແຂວງຫວົພນັເປນັຈດຸສຸມຕົນ້ຕໍ ແລະສາມາດພດັທະນາໄດໃ້ນເຂດອື່ ນໆທີ່

ມຄີວາມເໝາະສມົ. 

ສົ່ ງເສມີໃຫບໍ້ລສິດັເປັນຜູນ້ໍາໜາ້ໃນການສາ້ງສູນສາທດິການເພາະປູກຢາງພາລາ ແລະ ນໍາພາຊູກຍູປ້ະຊາຊນົປູກ

ຢາງພາລາ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ອຸດມົໄຊ, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຜົງ້ສາລ.ີ 

ສາ້ງເຂດສາທດິປ່າໄມ ້ໂດຍອງີຕາມຈດຸພເິສດຂອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ, ເລອືກເອາົເຂດທີ່ ມ ີ

ສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂອນັເໝາະສມົ ໂດຍຈດັແບ່ງເຂດເພາະປູກຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບ່ໍແກວ້ ເຊັ່ ນ: ໄມ ້

ຈນັຫອມ, ຕົນ້ຄັ່ ງ ແລະ ກໍ່ ສາມາດພດັທະນາຢູ່ເຂດອື່ ນໆທີ່ ມສີະພາບແວດລອ້ມອນັເໝາະສມົຂອງບນັດາແຂວງພາກເໝອື. 
 ເຂດຜະລິດອດຸສາຫະກ�າ:  

ຂະຫຍາຍການຈດັວາງກາໍລງັການຜະລດິໃນຮູບແບບໃໝ່ຕາມແນວຄດິ 1 3 3 4 (1 ສູນກາງເສດຖະກດິ, 3 ແລວ

ທາງເສດຖະກດິ, 3 ເຂດຈດຸສຸມອຸດສະຫະກ າການຜະລດິ ແລະ 4 ເຂດຮ່ວມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນ) ໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັ

ຈງິເທື່ ອລະກາ້ວ, ສາ້ງໃຫພ້າກເໜອືກາຍເປນັເຂດເສດຖະກດິລວມສູນ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງໃນລະດບັສູງ, ມຕ່ີອງໂສທ້ີ່ ຕດິພນັ

ກນັເພື່ ອໃຫເ້ປນັແຮງຍູດ້ນັການພດັທະນາ.  

ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງຖເືປນັອຸດສາຫະກາໍປາຍແຫຼມທີ່ ສາມາດສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມສູງ ໃຫແ້ກ່ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງບນັ

ດາແຂວງພາກເໜອື ເຊັ່ ນ: 
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 ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັ ໄມສໍ້າເລດັຮູບແລະ ເຄື່ ອງເຟີນເີຈ ີເຊັ່ ນ: ເມອືງໄຊ, ເມອືງຫລວງພະບາງ, 

ເມອືງຊໍາເໜອື ແລະ ເມອືງໄຊຍະບູລ ີຊຶ່ ງແຕ່ລະແຂວງໃຫມ້ໂີຮງງານປຸງແຕ່ງໄມແ້ປຮູບມາດຕະຖານ ແລະ ໂຮງງານເຟນີເີຈ ີ

1-2 ແຫ່ງທີ່ ສາມາດແຂ່ງຂນັໄດໃ້ນລະດບັສູງ;  

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ: ສົ່ ງເສມີຮູບແບບທຸລະກດິຫຼາຍປະເພດ ໂດຍສະເພາແມ່ນ ຮູບແບບບໍລສິດັ+ທີ່

ດນິ+ຄອບຄວົກະສກິອນ” ເຊິ່ ງເຮດັໃຫຂ້ະແໜງກະສກິໍາ, ການຄາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຫນັເປັນລະບບົດຽວກນັທີ່ ມຮູີບ

ແບບບໍລກິານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາທີ່ ໄດມ້າດຖານ ແລະ ມກີໍາລງັການຜະລດິທີ່ ພຽງພໍກບັຄວາມ

ຕອ້ງ ການຕະຫຼາດຢູ່ເມອືງຫຼວງນໍາ້ທາ, ຫວ້ຍຊາຍ, ເມອືງໄຊ ແລະ ເມອືງໄຊຍະບູລ.ີ  

ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງຄັ່ ງ, ໄມປ່້ອງ, ຫວາຍ: ສາ້ງຕັງ້ສູນທດົລອງ-ເພາະລຽ້ງຄັ່ ງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ 

ໄຊຍະບູລ ີແຂວງລະ 200 ຮຕ ເນື່ ອງຈາກເປນັເຂດທີ່ ມຊີບັພະຍາກອນຄັ່ ງທີ່ ອຸດມົສມົບູນຢູ່ພາກເໜອື, ສາ້ງໂຮງງານປຸງ

ແຕ່ງຄັ່ ງໃຫໄ້ດ ້1 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃຫມ້ກີໍາລງັການຜະລດິ 5.000 ໂຕນຕ່ໍປີ. 

ສູນຫດັຖະກໍາຈກັສານໄມປ່້ອງ, ຫວາຍເພື່ ອຜະລດິເປັນສນິຄາ້ທີ່ ເປັນເອກະລກັສະເພາະ ແລະ ສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມຢູ່ແຂວງ

ຫວົພນັ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ. 

ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງອາຫານແລະນໍາ້ມນັພດື: ສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານບດົແປງ້ໃຫໄ້ດ ້1-2 ແຫ່ງຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ (ແຂວງຜົງ້

ສາລ,ີ ອຸດມົໄຊ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ຊຽງຂວາງ); ສາ້ງໂຮງານຜະລດິນໍາ້ມນັພດືຢູ່ເມອືງຫວ້ຍຊາຍ, ເມອືງໄຊຍະບູລ.ີ 

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັ ແລະ ອາຫານສດັ: ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິຫວົອາຫານສດັຂະໜາດກໍາລງັຜະລດິ 

200.000 ໂຕນຕໍ່ ປີ ຢູ່ເມອືງວຽງຄໍາ ແລະ ເມອືງຫຼວງພະບາງແຂວງລະ 1 ແຫ່ງ, ສາ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຫານສດັ ຂະໜາດ 
100.000 ໂຕນຕໍ່ ປີ ຢູ່ເມອືງໄຊ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ, ສາ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ ຢູ່ເມອືງຊໍາເໜອື ແຂວງຫວົພນັ ແລະ 
ເມອືງໂພນສະຫວນັ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. 

ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງໝາກໄມ ້ແລະ ພດືຜກັ: ສາ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢູ່ເມອືງ ຫລວງພະບາງ, ຫວ້ຍຊາຍ ແລະ ໄຊ

ຍະບູລ.ີ  
ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງອອ້ຍ, ຊາ: ສາ້ງໂຮງງານນໍາ້ຕານທີ່ ມຂີະໜາດການຜະລດິ 200 ໂຕນ ຕໍ່ ປີ ຢູ່ແຂວງຜົງ້ສາລ ີ

ແລະຫຼວງນໍາ້ທາ ແຂວງລະ 1 ແຫ່ງ, ສາ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັຊາພືນ້ເມອືງ ຢູ່ເມອືງຜົງ້ສາລ ີຫຼ ືເມອືງຍອດອູ 

ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ ອເກບັຊືໃ້ບຊາຈາກແຂວງໃກຄ້ຽງເຂົາ້ສູ່ວສິາຫະກດິທີ່ ມແີລວ້ໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້.   
ການຜະລດິວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງໂດຍສຸມໃສ່ການຜະລດິຊມີງັ ເປນັຕົນ້ ຢູ່ເມອືງລອງ, ນໍາ້ບາກ, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງທອງ 

ແລະ ວງັວຽງ. 
ພດັທະນາອຸດສາຫະກາໍເຄມ ີເປນັຕົນ້ ເຄມກີຼລໍວົ, ດ່າງ, ເກອືໂຊດຽມ, ປຸຍກາລ ີໂດຍສະເພາະ ຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ. 

 ອຸດສາຫະກ�າພະລັງງານໄຟຟ�າແລະບ�່ແຮ�:  
ສຸມໃສ່ພດັທະນາເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນອ້ຍຕາມຈດຸທີ່ ເປນັສາຂາແມ່ນໍາ້ຂອງ ເຊັ່ ນ: 

ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ທາ 2, ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ຂອງຈດຸປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ນໍາ້ຊໍາ ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ນໍາ້ງ ື່ມ 4A ແຂວງ

ຊຽງຂວາງ. ນອກຈາກນັນ້, ກໍ່ ຂະຫຍາຍສະຖານນໄີຟຟາ້, ຕາຂ່າຍ ແລະ ສາຍສົ່ ງໄປສູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫລກິ, 

ສຸມໃສ່ພດັທະ ນາແຫ່ຼງພະລງັານໄຟຟາ້ເພື່ ອສົ່ ງອອກ. 

ສໍາລບັຈດຸສຸມດາ້ນອຸດສະຫະກາໍບ່ໍແຮ່: ໂຄງການສໍາຫລວດສາ້ງແຜນທີ່ ໃນມາດຕາສ່ວນ 1:200.000 ຂອງພາກ 

ເໜອືໃຫສໍ້າເລດັ ໂດຍສຸມໃສ່ ພາກເໜອືຂອງແຂວງອຸດມົໄຊ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ, ພາກຕາເວນັຕກົຂອງ

ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ລເິລີ່ ມການສາ້ງແຜນທີ່ ຂອງເຂດທີ່ ຮູຈ້ດຸປະກດົຂອງແຮ່ທາດ ໃນອດັຕາສ່ວນ 1:50.000. ສບືຕໍ່ ສຸມ

ໃສ່ຂະຫຍາຍການຂຸດຄົນ້-ນາໍໃຊ ້ເກອືກາລ ີຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ.   
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ອຸດສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງໂລຫະສດໍີາ ໂດຍສາ້ງໂຮງງານຫລອມເຫລກັທີ່ ມຂີະໜາດການຜະລດິ 500.000 ໂຕນຕໍ່ ປີ ຢູ່ 

ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ໂດຍນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແຮ່ເຫລກັ ຢູ່ພູຍວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຮ່ເຫລກັຢູ່ຜາ

ເຫລກັ ແຂວງວຽງຈນັ.  

ອຸດສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງໂລຫະສ:ີ ຂະຫຍາຍຂະໜາດການຂຸດຄົນ້ແຮ່ທອງຢູ່ຜາເອນີສຸຍ ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ ໃຫໄ້ດ ້

ແຮ່ທາດເຂັມ້ຂຸນ້ 100.000 ໂຕນຕໍ່ ປີຂຶນ້ໄປ, ຂະຫຍາຍຂະໜາດການຂຸດຄົນ້ແຮ່ສງັກະສຢູ່ີ ໄກໂສ (ເມອືງກາສ)ີ ແລະ ຜາ

ຫລວງ ແຂວງວຽງຈນັ ໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້. ເລອືກເອາົສະຖານທີ່  ທາງພາກເໜອືຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ 

ພາກຕາເວນັອອກຂອງແຂວງຫວົພນັ ເປນັບ່ອນສາ້ງໂຮງງານຫລອມຊນື ແລະ ສງັກະສ.ີ  

ສບືຕໍ່ ຂະຫຍາຍໂຮງງານຊມິງັ ວງັວຽງ ຫລງັທ ີ2 ໃຫມ້ກີໍາລງັການຜະລດິ 800.000 ໂຕນຕໍ່ ປີ, ສາ້ງໂຮງງານຊມິງັ

ຫລງັໃໝ່ ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ ແລະ ໂຮງງານຜະລດິວດັສະດຸທີ່ ມສ່ີວນປະກອບຂອງຊມິງັ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈນັ 

ແລະ ຊຽງຂວາງ ໂດຍສຸມໃສ່ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບສູງຂືນ້ກວ່າເກົ່ າ.  
 ເຂດການຄ�າ, ບ�ລິການ ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ:  

ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງລະບບົການບໍລກິານຜ່ານຕາມເສັນ້ທາງເລກທ ີ3, ເລກທ ີ2 ແລະ ເລກທ ີ13 ໃຕ ້ໃຫເ້ປນັລະບບົ

ຄບົຊຸດ, ສະດວກແລະວ່ອງໄວ. ພດັທະນາບນັດາຮູບແບບການບໍລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນໍາ້

ທາ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ສາ້ງຕັງ້ສູນກາງເສດຖະກດິ ແລະ ການບໍລກິານຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ໂດຍຖືເອາົການພດັທະນາ

ກະສກິາໍ, ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ, ການຄາ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເປນັຈດຸສຸມ.  

ການຮ່ວມມດືາ້ນການບໍລກິານການຄາ້: ປບັປຸງລະບບົກນົໄກການສະໜອງ ແລະ ຊືຂ້າຍສນິຄາ້ລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່

ແຂວງໃຫສ້ະດວກ ໂດຍສະເພາະສະບຽງອາຫານ (ເຂົາ້, ພດື ແລະ ສດັ) ເພື່ ອດຸນດ່ຽງໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຢູ່ພາຍ

ໃນພາກ ແລະ ຈາໍກດັການນາໍເຂົາ້ສນິຄາ້ທີ່ ຈາໍເປນັຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍພດັທະນາການຄາ້ພາຍໃນເຂດໃຫແ້ຂງແຮງ, ສາ້ງ

ລະບບົຕະຫຼາດຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ, ເຂດພູສູງ. ປະສມົປະສານການພດັທະນາເສດຖະກດິຊາຍແດນກບັການເປີດກວາ້ງການ

ພວົພນັແລກປ່ຽນສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານຜ່ານແດນ ເຊັ່ ນ: ຢູ່ຫວ້ຍຊາຍ, ໄຕຈາງ, ນາແມວ, ບ່ໍເຕນັ... 

ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສາ້ງສາຍພວົພນັການທ່ອງທ່ຽວກບັບນັດາແຂວງຕ່າງໆ

ໃນພາກເໜອື, ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ອາຊຽນ ໂດຍສູຊ້ນົໃຫສ້າມາດດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ໜວໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍຢ່າງ

ໜອ້ຍ 10% ຕໍ່ ປຂີຶນ້ໄປ, ສາ້ງລາຍຮບັໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ ປີຂຶນ້ໄປ ໂດຍຕອ້ງສຸມໃສ່ພດັທະນາສູນກາງທ່ອງທ່ຽວ

ແຫ່ງຊາດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ປະສມົປະສານການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດກບັການທ່ອງທ່ຽວປະຫວດັສາດ 

ແລະ ວດັທະນະທໍາ-ຮດີຄອງປະເພນຂີອງຊນົເຜົ່ າ. ຂະຫຍາຍເສັນ້ທາງທ່ອງທ່ຽວເຖງິສູນກາງເສດຖະກດິຊາຍແດນ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວຜ່ານແດນເຊື່ ອມຕ່ໍກບັ 4 ປະເທດອອ້ມຂາ້ງ, ສາ້ງພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການເຊື່ ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວຂອງອະນຸພາກ

ພືນ້ລຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ, ສາ້ງລະບບົຄວາມປອດໄພໃນການທ່ອງທ່ຽວໃຫໄ້ດມ້າດຖານ, ຍກົລະດບັການຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ບຸກ

ຄະລາກອນ, ສາ້ງລະບບົການບໍລກິານຂໍມູ້ນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານເຄື່ ອຂ່າຍເອເລກັໂທຣນກິ.  

ການບໍລກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງທາງນໍາ້: ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຄມົມະນາຄມົທາງນໍາ້ມປີະສດິທຜິນົ, ເຮດັໃຫກ້ານເຊື່ ອມ

ໂຍງ ແລະ ການພວົພນັທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງບນັດາເມອືງທີ່ ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍາ້ຂອງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ຊຶ່ ງ

ຕອ້ງມທ່ີາເຮອືທີ່ ເປັນສູນກາງສໍາຄນັໜຶ່ ງແຫ່ງ ແລະ ທ່າເຮອືສໍາຮອງຫລາຍແຫ່ງເພື່ ອຮອງຮບັການຄມົມະນາຄມົທາງນໍາ້ 

ໂດຍສຸມໃສ່ ທ່າເຮອືເມອືງຫວ້ຍຊາຍ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ປາກແບງ ໃຫກ້າຍເປນັທ່າເຮອືສູນກາງຂອງລໍາແມ່ນໍາ້ຂອງ; ສະ

ໜອງການຂນົສົ່ ງທາງເຮອືໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານໃນລະດບັສູງ ເຊັ່ ນ: ອຸປະກອນການຍກົຍາ້ຍສນິຄາ້, ສາງເກບັມຽ້ນສນິຄາ້

ຜ່ານຊົ່ ວຄາວ (Inland Container Deport ຂຽນຫຍໍ ້ICD) ທີ່ ສາມາດຮອງຮບັສນິຄາ້ໄດກ້ວ່າໝື່ ນໂຕນ; ເພີ່ ມຂດີຄວາມ

ສາມາດໃນດາ້ນຕ່າງໆຂອງບນັດາທ່າເຮອືທີ່ ມແີລວ້ ແລະ ສາ້ງຂຶນ້ໃໝ່ ເຊັ່ ນ: ທ່າເຮອືບາ້ນໄຊ, ຊຽງກກົ, ບາ້ນມອນ, ເມອືງ

ຄອບ, ທ່າຊວ່ງໃຫຢູ່້ໃນລະດບັພໍໃຊ,້ ສາ້ງສາງສນິຄາ້ ແລະ ອຸປະກອນກວດກາຕ່າງໆ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການ

ສນັຈອນຂອງສນິຄາ້ ແລະ ຜູໂ້ດຍສານ.  
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ສາ້ງໃຫມ້ສູີນການຄາ້ປອດພາສ ີແລະ ສູນບໍລກິານຢູ່ບນັດາທ່າເຮອືທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ໃໝ່ ເຊັ່ ນ: ທ່າເຮອືທ່າເດື່ ອ, ປາກ

ຄອນ, ປາກລາຍ, ບາ້ນວງັ ແລະ ວຽງຈນັໃຫເ້ປັນທ່າເຮອືລະດບັພໍໃຊໄ້ດ ້ແລະ ສາ້ງລະບບົບໍລກິານສາທາລະນະຕ່າງໆຢູ່

ບນັດາທ່າເຮອືເຫລົ່ ານີ.້  
 ເຂດການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດແລະທີຢູ່�ອາໄສ:  

ໂດຍຖເືອາົການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິຂອງບນັດາຕວົເມອືງເປນັແກນກາງເນື່ ອງຈາກວ່າເປນັເຂດທີ່ ມພີືນ້ຖານໂຄງ

ລ່າງແລະການບໍລກິານທີ່ ທນັສະໄໝ, ມບີນັດາອຸດສາຫະກໍາທີ່ ເປນັຈດຸສຸມແລະສາມາດສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມສູງເຊັ່ ນ: ອຸດສາຫະກໍາ

ປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສກິໍາ-ປ່າໄມ,້ ໄຟຟາ້, ຂຸດຄົນ້ແລະປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ (ຄໍາ, ກົ່ ວ, ເຫຼກັ, ແຮ່ບກົຊດິ...), ອຸດສາຫະກໍາ

ຜະລດິວດັຖຸກໍ່ ສາ້ງ, ກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາແລະເຂດຜະລດິເພື່ ອສົ່ ງອອກເພື່ ອສາ້ງແຮງກະຕຸນ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງ

ພາກເໜອື, ສາ້ງພາກເໜອືຕາມທດິພດັທະນາ 1 3 3 4 ຄ:ື ສຸມໃສ່ການພດັທະນາ 1 ສູນກາງເສດຖະກດິຂອງພາກເໜອືຢູ່

ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສຸມໃສ່ພດັທະນາ 3 ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ຢູ່ 3 ແຂວງ (ແຂວງວຽງຈນັ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອຸດມົໄຊ), ສຸມໃສ່ 

3 ແລວທາງເສດຖະກດິ (ບ່ໍເຕນັ-ວຽງຈນັ, ຫວຍ້ຊາຍ-ໄຕຈາງ ແລະ ເມອືງເງນິ-ໜອງແຮດ);  ແລະ 4 ເຂດຮ່ວມມເືສດຖະກດິ

ຊາຍແດນ (ບ່ໍເຕນັ, ຫວຍ້ຊາຍ-ຕົນ້ເຜິງ້, ໜອງແຮດ ແລະ ແກ່ນທາ້ວ). ພອ້ມທງັເຂດເສດຖະກດິທີ່ ສາ້ງຕັງ້ໃໝ່ເຊັ່ ນ:  ເຂດ

ເສດຖະກດິພເິສດໜອງຄາ້ງ ເມອືງຊໍາໃຕ ້ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະຄງັໜອງຫຼວງຢູ່ເມອືງແປກ. 
ການຈດັສນັທີ່ ຢູ່ອາໄສ: ເຕົາ້ໂຮມປະຊາຊນົມາຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂສະດວກໃນການພດັທະນາ, ລຽບຕາມ

ເສັນ້ທາງຫຼເືຂດທີ່ ໃກກ້ບັຕວົເມອືງ (ຊານເມອືງ), ຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກທີ່ ອາໄສຢ່າງກະແຈກກະຈາຍໃນເຂດພູສູງ

ເຂົາ້ມາອາໄສໃນເຂດທີ່ ກໍານດົໄວເ້ພື່ ອປບັປຸງພືນ້ຖານການດໍາລງົຊວິດິໃຫດ້ຂີຶນ້, ໂດຍການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິທາງດາ້ນການ

ປູກຝງັ ແລະ ລຽ້ງສດັ. ການພດັທະນາຫດັຖະກໍາ ແລະ ການບໍລກິານການທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ ງຈະເຮດັໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ຍກົຍາ້ຍ

ເຂົາ້ມາອາໄສຕາມເຂດທີ່ ກໍານດົໄວສ້າມາດເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການພດັທະນາການຜະລດິຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຫຸຼດພົນ້ອອກ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ ອລະກາ້ວ. ສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມບາ້ນຈດຸສຸມໃຫແ້ກ່ການຈດັສນັທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫ ້

ປະຊາຊນົ, ສາ້ງຕັງ້ຕວົເມອືງຊນົນະບດົທີ່ ເປນັຈດຸສຸມໃຫມ້ຫຼີາຍອາຊບີ, ສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເພື່ ອຫນັແຮງງານທີ່

ເຮດັວຽກຢູ່ໃນກະສກິາໍຊນົນະບດົມາເຮດັວຽກຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລກິານຫຼາຍຂືນ້; ເລັ່ ງໃສ່ພດັທະນາ      

6 ຈດຸສຸມ ຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ (ກຸ່ມບາ້ນລອ່ງແຈງ້, ກຸ່ມບາ້ນເມອືງອອມ, ກຸ່ມບາ້ນເມອືງອ່າວເມອືງໄຊສມົບູນ ແລະ ກຸ່ມຜາ

ລະແວກເມອືງຮົ່ ມ), ແຂວງຊຽງຂວາງ (ກຸ່ມບາ້ນສນັຫຼວງເມອືງຄູນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນນໍາ້ສຽມເມອືງຜາໄຊ). 
 ການຫລຸດຜ�ອນຄວາມທກຸຍາກ:  

ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຈດັສນັປະຊາຊນົຈາກບ່ອນທີ່ ຢູ່ກະແຈກກະຈາຍມາສູ່ເຂດຈດຸສຸມເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍ

ເລືອກເອົາເຂດທີ່ ມ ີເງ ື່ ອນໄຂສະດວກໃນການພັດທະນາ, ເຂດທີ່ ລຽບຕາມເສັນ້ທາງ ຫລື ເຂດທີ່ ໃກກ້ ັບຕົວເມອືງ 

(ຊານເມອືງ), ຈດັສນັອາຊບີຄງົທີ່ ຢ່າງເໝາະສມົໃຫປ້ະຊາຊນົມວີຽກເຮດັງານທໍາ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນປະຊາຊນົໃນເຂດພູສູງ. 

ສຸມໃສ່ຫລຸດຜ່ອນອດັຕາຄອບຄວົທຸກຍາກ ແລະ ບາ້ນທຸກຍາກໃຫຕ້ໍ່ າກວ່າ 5% ແລະ 10% ຕາມລໍາດບັໃນປ ີ2020.  
 ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ:  

ເພື່ ອຮອງຮບັແກ່ການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົແລະເຊື່ ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງເສັນ້ທາງຫຼວງຫາເມອືງແລະເຂດຈດຸສຸມໂດຍຖື

ເອາົການພດັທະນາເທດສະບານເປນັໃຈກາງຈຶ່ ງສຸມໃສ່ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍເປນັດັ່ ງນີ:້  
• ທາງບົກ:  
ຍກົລະດບັທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທ ີ13 ເໜອື (ຊ່ວງປາກມອງ-ອຸດມົໄຊ) ເຊື່ ອມຕໍ່ ໃສ່ 1B; ຍກົລະດບັທາງຫຼວງ

ແຫ່ງຊາດເລກທ ີ 19 ຫາຫາດສາ-ປ່າຄາ (ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ); ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງແຕ່ເມອືງແອດແຂວງຫວົພນັ (ຊາຍ

ແດນລາວ-ຫຽວດນາມ) ຮອດເມອືງທ່າໂທມ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງແຕ່ເມອືງສງິແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ (ຊາຍ

ແດນລາວ-ຈນີ) ຜ່ານແຂວງບ່ໍແກວ້ຫາເມອືງແກ່ນທາ້ວແຂວງໄຊຍະບູລ ີ(ຊາຍແດນລາວ-ໄທ).  
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ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງເສັນ້ທາງເຊື່ ອມຕໍ່ ບນັດາທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດໃຫມ້ຄີວາມສະດວກສະບາຍແລະທາງທອ້ງຖິ່ ນຕ່າງໆ

ທີ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ ເຊັ່ ນ: ຍກົລະດບັເສັນ້ທາງແຕ່ເມອືງຫວ້ຍຊາຍ-ປາກທາ-ຜາອຸດມົ-ປາກແບງອຸດມົ

ໄຊ, ໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງຫວ້ຍຊາຍ ແຂວງ ບ່ໍແກວ້ (ສາ້ງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມຂອງເຂດໜອງຖານ, ຕາ້ນເຈື່ ອນ

ແຄມຂອງ ແລະ ປບັປຸງທ່າເຮອື ບາ້ນຂອນແກວ້) ທນຶສມົທບົເອດບີ,ີ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຍກົລະດບັເສັນ້ທາງປູຢາງສອງຊັນ້ ກິ

ໂລ 59 ທາງ 13 ເໜອື ຫາ ດ່ານພູຫລກັຄໍາ ເມອືງນາໜ່ໍ (ຊາຍແດນ ສປຈນີ).  
• ພັດທະນາທາງນ�້າ:  
ປບັປຸງເສັນ້ທາງເດນີເຮອືຕາມລໍານໍາ້ຂອງ ແລະ ການປອ້ງກນັຕາຝັ່ ງເຈ ື່ ອນເປນັເປົາ້ໝາຍ, ຖເືອາົມາດຕະຖານນໍາ້

ໜກັ 500 ໂຕນ ສໍາລບັເຮອືບນັທຸກສນິຄາ້ທາງນໍາ້ແຕ່ຫວ້ຍຊາຍ-ຫຼວງພະບາງ ໃນໄລຍະ 300 ກມ, ກໍ່ ສາ້ງອຸປະກອນທີ່ ຕດິ

ພນັໃຫສໍ້າເລດັ ເພື່ ອໃຫກ້ານຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງເຊື່ ອມຕໍ່ ທາງນໍາ້ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ-ມຽນມາ້ ແລະ ຈນີກາຍເປນັເສັນ້ທາງ

ເດນີເຮອືລະດບັສາກນົ. 
• ພັດທະນາສະໜາມບິນ:  
ສາ້ງສະໝາມບນິແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ຫວ້ຍຊາຍ ແຂວງບ່ໍແກວ້, ສະໜາມບນິໜອງຄາ້ງ ແຂວງຫວົພນັ ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນ

ການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ສກຶສາການກໍ່ ສາ້ງສະໜາມບນິເຊໂນ, ສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການກໍ່ ສາ້ງສະໝາ

ມບນິ ເມອືງບຸນເໜອືແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ພອ້ມທງັຂະຫຍາຍສະຖານນແີລະລານຈອດຍນົ, ສະຖານນຄຸີມ້ຄອງ, ສາງນໍາ້ມນັ, 

ໂທລະຄມົສື່ ສານ, ການບນັຊາແລະອື່ ນໆ, ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ຕອ້ງປບັປຸງບນັດາດ່ານຊາຍແດນໃຫກ້າຍເປນັດ່ານສາກນົ.  

ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ຕອ້ງໄດເ້ພິ່ ມທະວກີານປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫວ່າງເຂດແຄວນ້ແລະບນັດາ

ແຂວງພາຍໃນພາກໃນການພດັທະນາເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ, ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມການລງົທນຶໃຫແ້ທດເໝາະ

ກບັສະພາບຕວົຈງິເພື່ ອສົ່ ງເສມີການປະກອບທຸລະກດິ ແລະ ການຈາ້ງງານອກີດວ້ຍ. 
 

ຂ. ເຂດພາກກາງ: 
ດວ້ຍທີ່ ຕັງ້ພເິສດໃນອະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ, ເຂດພາກກາງ ຖເືປນັເຂດສູນກາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະເທດ 

ປະຕບິດັການຫນັປ່ຽນໂຄງສາ້ງເສດຖະກດິ ຕາມທດິຫນັເປນັທນັສະໄໝ, ສາ້ງຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ຫຼາກຫຼາຍ, ບນົພືນ້ຖານ

ການຊຸກຍູຢ່້າງແຮງ ການພດັທະນາບນັດາຂະແໜງການອຸດສາຫະກາໍ ທີ່ ມເີຕກັໂນໂລຊສູີງ, ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ສາ້ງມູນຄ່າ

ເພີ່ ມສູງ ໃຫແ້ກ່ເສດຖະກດິ. ໃນນັນ້ ສໍາຄນັກວ່າໝູ່  ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາຜະລດິໄຟຟາ້, ຂຸດຄົນ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, 

ຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍປ່າໄມທ້ີ່ ມກີານປຸງແຕ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄາ້ສາກນົ ເພື່ ອດງຶດູດແຮງງານທີ່ ບ່ໍແມ່ນຂະແໜງ

ກະສກິາໍໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 

ເສມີຂະຫຍາຍບດົບາດການເປັນສູນກາງ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການເມອືງ, ວດັທະນະທໍາ, ສງັຄມົ ແລະ 

ເຕກັນກິວທິະຍາສາດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ທ່າແຮງໄດປ້ຽບຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດໃນຂອດການພວົພນັ

ເສດຖະກດິກບັບນັດາປະເທດໃນແນວຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົ, ສຸມໃສ່ບນັດາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທີ່ ນໍາໃຊ ້ເຕກັໂນໂລ

ຊສູີງ, ຜະລດິສນິຄາ້ເພື່ ອການສົ່ ງອອກ.  

ສູຊ້ນົເຮດັໃຫກ້ານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຢູ່ໃນລະດບັສູງແລະໝັນ້ທ່ຽງໂດຍເລັ່ ງໃສ່ພດັທະນາອຸດ

ສາຫະກາໍການປຸງແຕ່ງທີ່ ດງຶດູດແຮງງານຫຼາຍເພື່ ອແນ່ໃສ່ເຮດັໃຫອ້ດັຕາສ່ວນແຮງງານໃນບນັດາຂະແໜງທີ່ ບ່ໍແມ່ນກະສກິໍາ

ເພິ່ ມຂຶນ້.ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ຮອດປີ 2020 ບ່ໍຫຸຼດ 10,63% ໃນນັນ້: ໃນ

ນັນ້: ກະສກິໍາເພິ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 6,4%, ກວມເອາົ 25,58% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນໃນປີ 2020; ອຸດສາຫະກໍາ

ເພິ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 13,05%, ກວມເອາົ 39,94% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນໃນປີ 2020; ແລະ ການບໍລກິານເພິ່ ມ

ຂຶນ້ສະເລ່ຍ 11,12%, ກວມເອາົ 34,49% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນໃນປີ 2020; ສູຊ້ນົເຮດັໃຫລ້ວມຍອດ

ຜະລດິຕະພນັພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົໃຫໄ້ດ ້3.784 ໂດລາສະຫະລດັ.  ຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງສະ
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ເລ່ຍປະມານ 2,28% ຕໍ່ ປີ ແລະ ຮອດປີ 2020 ຄາດວ່າພນົລະເມອືງປະມານ 2.760.341 ລາ້ນຄນົ. ສູຊ້ນົເຮດັໃຫອ້ດັຕາ

ຄວາມທຸກຍາກຂອງພາກ ກາງຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າກ່ວາ 1% ໃນປ ີ2020. 
 ເຂດກະສິກ�າ-ປ�າໄມ�:  

ຖເືອາົແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເປນັແຂວງຜະລດິເຂົາ້ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານຕາມທດິ

ທາງຂອງລດັຖະບານໂດຍສະເພາະເຂດທົ່ ງພຽງເຊບັງ້ໄຟແຂວງຄໍາມ່ວນຢູ່ຈດຸສຸມວງັວຽງຜ ີເມອືງເຊບັງ້ໄຟ, ຈດຸສຸມນາວາງ 

ເມອືງໜອງບກົ, ເຂດນໍາໃຊນ້ໍາ້ໃຕເ້ຂື່ ອນ ເມອືງຍມົມະລາດ ແລະ ເມອືງຫນີບູນ;  ຈດຸສຸມເຂດທົ່ ງພຽງເຊບັງ້ຫຽງແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດແມ່ນເຂດພູເຮອືຊາວວາ ເມອືງໄຊບູລ,ີ ເຂດຫວ້ຍທວດ ເມອືງຈໍາພອນ ແລະ ເຂດທ່າລະຫານໍາ້ເພື່ ອຫນັ

ການຜະລດິໄປສູ່ລະບບົຊນົລະກະເສດໃນຕໍ່ ໜາ້. ມກີານນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຢີສູງ, ນໍາໃຊເ້ມດັພນັທີ່ ມຄຸີນນະພາບເພື່ ອ

ຮບັປະກນັການສະໜອງເຂົາ້ໃຫທ້ົ່ ວປະເທດ ແລະ ສາມາດສົ່ ງອອກໄດ.້ ສູຊ້ນົຜະລດິເຂົາ້ລວມໃນ 5 ປີ ຕໍ່ ໜາ້ ສາມາດບຸກ 

ເບກີໃຫໄ້ດເ້ນືອ້ທີ່  3.094.590 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ 13.108.999 ໂຕນ.  

ສົ່ ງເສມີການປູກອອ້ຍ, ມນັຕົນ້ຢູ່ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ຊຸກຍູກ້ານປູກຢາສູບຢູ່

ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊເພື່ ອເປນັສນິຄາ້, ສົ່ ງເສມີການພດື-ຜກັ ຢູ່ເຂດເມອືງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ເມອືງ 

ບໍລຄິນັ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ.  

ການລຽ້ງສດັ: ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງສດັແບບເປນັຟາມໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ໂດຍມກີານນໍາໃຊແ້ນວພນັປບັປຸງ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນ

ໝ,ູໄກ່ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊແລະສະຫວນັນະເຂດເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຕະຫຼາດແລະອຸດ

ສະຫະກາໍປຸງແຕ່ງ, ການລຽ້ງປາກະຊງັຕາມເຂດລໍານໍາ້ຂອງ, ນໍາ້ຫນີບູນຢູ່ຈດຸນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຄໍາມ່ວນ ເປນັຕົນ້.  

ສບືຕໍ່ ຈດັສນັທີ່ ດນິ, ປກົປອ້ງ ແລະ ສາ້ງປ່າທດົແທນຄນືໃໝ່, ດໍາເນນີການມອບດນິມອບປ່າ ພອ້ມດຽວກນັກບັ 

ດໍາເນນີວຽກງານສົ່ ງເສມີກະສກິໍາ-ປ່າໄມ,້ ແນະນໍາເຕກັນກິການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັຈາກປ່າ ເພື່ ອແນໃສ່ປ່ຽນແປງແບບ 

ແຜນການດໍາລົງົຊວີດິ ແລະ ວທິກີານທໍາມາຫາກນິ, ຍກົລະດບັລາຍໄດຂ້ອງປະຊາຊນົເຂດພູດອຍເທື່ ອລະກາ້ວ. 

ປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັດ່ານສາກນົລະດບັຕ່າງໆຢູ່ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫມ້ລີະບບົສຸຂະອະນາໄມພດື ທີ່ ມຄຸີນ

ນະພາບ ແລະ ໄດຕ້າມມາດຕະຖານສາກນົ.  
 ເຂດອຸດສາຫະກ�າ:  

ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍຕື່ ມເພື່ ອດງຶດູດນກັລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົາ້ມາລງົທນຶໃນເຂດ 

ນຄິມົອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ຫຼກັ 21 ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ເຂດເສດຖະກດິພເິສດສະຫວນັ-ເຊໂນ ແຂວງ  

ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພູຂຽວ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ເພື່ ອສາ້ງເປັນສູນກາງຮ່ວມມທືາງດາ້ນ

ເສດຖະກດິ, ອຸດສາຫະກໍາ-ການຄາ້, ການເງນິ, ການບໍລກິານ ແລະ ການພດັທະນາດາ້ນເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ເຊັ່ ນ: 

ສກຶສາການສາ້ງໂຮງງານຫວົອາຫານສດັທີ່ ທນັສະໄໝ ຢູ່ເຂດພາກກາງ. ນໍາໃຊທ່້າແຮງທີ່ ໄດປ້ຽບທາງດາ້ນທີ່ ຕັງ້ໃນການເປນັ

ໃຈກາງ ແລະ ທາງຜ່ານຂອງອານຸພາກພືນ້ ເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ, ທງັເປນັແຫ່ຼງສະໜອງວຽກເຮດັ

ງານທໍາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ, ກາໍມະກອນໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດເພື່ ອແຂ່ງຂນັ ແລະ ຕອບສະໜອງ

ຕໍ່ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດອາຊຽນໄດ.້ 
 ເຂດການຄ�າ, ການບ�ລິການ ແລະ ການທ�ອງທ�ຽວ: 

ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຊຸກຍູ,້ ສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາການຄາ້ຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ ອເປີດກວາ້ງແລະຫນັເປັນທນັສະ  

ໄໝ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃນການເຊື່ ອມໂຍງ. ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕະຫຼາດສນິຄາ້ລະຫວ່າງແຂວງ, 

ເມອືງໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຫລາກຫລາຍ.  ເປີດກວາ້ງການພວົພນັດາ້ນການຄາ້ ກບັບນັດາຕະຫຼາດໃນພາກພືນ້. ສຸມ

ໃສ່ການພດັທະນາຕະຫຼາດຕາມເສັນ້ທາງຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົ. ເປີດກວາ້ງຂໍມູ້ນການຕະຫຼາດກບັບນັດາວສິາຫະກດິ 

ແລະ ບນັດານກັລງົທນຶພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫເ້ປນັລະບບົປກົກະຕ ິແລະ ທນັສະພາບການ. 
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ດາ້ນໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ: ສາ້ງສູນກາງດາ້ນໄປສະນເີຊື່ ອມໂຍງກບັອະນຸພາກພືນ້ ແລະ ສາ້ງສູນ

ໂທລະຄມົມະນາຄມົໃຫເ້ປນັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງແຫ່ງຊາດທີ່ ເຂັມ້ແຂງ. 

ສບືຕໍ່ ພດັທະນາການບໍລກິານ ໂລຈດິສະຕກິ (Logistic) ໂດຍສະເພາະການອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການຄາ້ 
ແລະ ການຂນົສົ່ ງຜ່ານແດນຕາມເສັນ້ທາງເລກ 8, 9 ແລະ ເລກທ ີ12ໃຫວ່້ອງໄວຂືນ້ກວ່າເກົ່ າ. 

ປບັປຸງຄຸນນະພາບ, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊຕ່້າງໆເພື່ ອຍກົລະດບັຂອດການບໍລກິານຢູ່ດ່ານຊາຍ

ແດນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ດ່ານສະຫວນັ-ລາວບາວ, ດ່ານນໍາ້ພາ້ວ ແລະ ດ່ານອື່ ນໆ ໃຫມ້ຄີວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຮອງຮບັໄດຕ້າມ

ມາດຕະຖານສາກນົ ເພື່ ອເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄາ້ແລະການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ. 

ປປັປຸງເສັນ້ທາງເຂົາ້ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ, ການຂນົສົ່ ງ, ທີ່ ພກັເຊົ່ າ ແລະ ສາ້ງຜູນ້ໍາທ່ຽວໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະ 

ພາບ, ພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ໃຫເ້ປນັທີ່ ຮູຈ້ກັຫຼາຍຂືນ້, ສາ້ງສູນບໍລກິານຂໍມູ້ນຂ່າວສານ

ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລກປ່ຽນບດົຮຽນການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງພາກ ແລະ ສາ້ງແຜນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເຊື່ ອມກບັພາກພືນ້ ແລະ

ສາກນົ. 

ພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ມສີສີນັຕາມລະດູການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍ

ສຸມໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ ອມຕໍ່  3 ປະເທດ ລາວ-ໄທ-ຫວຽດນາມ ຕາມເສັນ້ທາງເລກທ ີ 8, 9 ແລະ ເລກ 12 ໃຫມ້ີ

ລກັສະນະຄບົວງົຈອນຕື່ ມ. 
 ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ:  

ສບືຕໍ່ ປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍເປນັ, ເຊື່ ອມໂຍງຕາມແລວຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົ ແລະ ສາມາດ

ນໍາໃຊຮ່້ວມກນັລະຫວ່າງບນັດາແຂວງ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນເສັນ້ທາງເລກ 8, 9, 12 ແລະ ທາງ 13 ໃຕ,້ ສ່ວນທາງ 13 ເໝອື

ຄວນປັບປຸງໃຫເ້ປັນເສັນ້ທາງດ່ວນແຕ່ຫຼວງພະບາງ-ນະຄອນຫຼວງເພື່ ອຮບັຮອງການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້, ເປັນຈດຸເຊື່ ອມຕໍ່

ເສດຖະກດິພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ ້ແລະ ພດັທະນາເສັນ້ທາງທ່ອງທ່ຽວຕາມແລວຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົເຊື່ ອມກບັ

ການທ່ອງທ່ຽວຂອງບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ. 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງປູຢາງສອງຊັນ້ ເລກທ ີ8534 ແຍກທາງ 13 ໃຕ ້ຄໍາປຸ່ນ-ແກງ້ເປ ເມອືງ 

ເຊບັງ້ໄຟ (ຄໍາມ່ວນ), ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົເບຕງົ 18 ແຫ່ງ ຕາມເສັນ້ທາງ 11E ແຕ່ເທດສະບານ ເມອືງເກສອນ-ເຮອືນຫນີ; 

ນອກຈາກນັນ້ ກໍ່ ຍງັມໂີຄງການຮ່ວມມໃືນການພດັທະນາຂອງໂຄງການສາກນົ (ODA), ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງປູຢາງຂົວ້

ແຕ່ 3 ແຍກສໄີຄ - 3 ແຍກສເີກດີ, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງເບຕງົ ແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງຕານມໄີຊ ຫາ ສາມແຍກສເີກດີ, ໂຄງການ

ກໍ່ ສາ້ງທາງຍຸດທະສາດຫນີເຫບີ - ຊະນະຄາມ. 
 ການພັດທະນາດ�ານສັງຄົມ: 

ພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານສງັຄມົ, ການຂະຫຍາຍການສກຶສາ ແລະ ສະທາລະນະສຸກ. ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຊ່ວຍ 

ເຫຼອື ແລະ ສຸມການພດັທະນາຢູ່ເຂດທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຫຍຸງ້ຍາກຫລາຍ ໂດຍສະເພາະ ໃຫບູ້ລມິະສດິພເິສດ ໃຫແ້ກ່ເຂດ

ຫຍຸງ້ຍາກຢູ່ຕາມຊາຍແດນ. ເພີ່ ມທະວກີານລງົທນຶໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຄງການແຫ່ງຊາດທີ່ ມຄີວາມຈໍາເປນັຮບີດ່ວນຢູ່ຂງົເຂດ

ສງັຄມົ. 
 

ຄ. ເຂດພາກໃຕ� 
ຍູແ້ຮງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໃຫຢູ່້ໃນຈງັຫວະໄວ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ພດັທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທີ່

ດງຶດູດແຮງງານຫຼາຍ ແນໃສ່ເຮດັໃຫອ້ດັຕາສ່ວນແຮງງານໃນບນັດາຂະແໜງກະສກິໍາເພິ່ ມຂຶນ້. ສູຊ້ນົຮອດປີ 2020  ອດັຕາ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ບ່ໍຫຸຼດ 12,13% ໃນນັນ້:  ກະສກິໍາ ເພິ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 7,78%,  
ກວມເອາົ 29,49% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນໃນປີ 2020; ອຸດສາຫະກ າເພິ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 14,07%, ກວມເອາົ 
33,73% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນໃນປີ 2020  ແລະ ການບໍລກິານເພິ່ ມຂຶນ້ສະເລ່ຍ 14,87%, ກວມເອາົ 
36,78% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນໃນປີ 2020. ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົໃຫໄ້ດ ້
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2.169 ໂດລາສະຫະລດັ.  ຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງສະເລ່ຍປະມານ 2,03% ຕໍ່ ປີ ແລະ ຮອດປີ 2020 
ຄາດວ່າພນົລະເມອືງ ປະມານ 1.473.707 ລາ້ນຄນົ. ສູຊ້ນົຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫຕ້ໍ່ າກວ່າ 6,57% ໃນປ ີ
2020. 
 ເຂດກະສິກ�າ-ປ�າໄມ�: 

ສົ່ ງເສມີ ແລະຂະຫຍາຍເນືອ້ທີ່  ປູກກາເຟ, ໝາກມ່ວງຫມິະພານ, ຜກັປອດສານພດິ, ຊາ, ພກິໄທ ແລະ ໝາກໄມ ້

ໃຫໝ້າກຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ, ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລເິວນ (ເມອືງປາກຊ່ອງ) 

ເພື່ ອຕອບສະໜອງແກ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັຈາກກະສກິໍາ ແລະ ການສົ່ ງອອກ,  ປູກເຂົາ້ເພື່ ອກຸມ້ກນິ ແລະ 

ທດົແທນການນໍາເຂົາ້ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທົ່ ງພຽງຈາໍປາສກັ ແລະ ທົ່ ງພຽງອດັຕະປ.ື ສູຊ້ນົຜະລດິເຂົາ້ລວມໃນ 5 ປີ ສາມາດ

ບຸກເບກີໃຫໄ້ດເ້ນືອ້ທີ່  1.308.772 ເຮກັຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລດິ 6.080.590 ໂຕນ,  ການລຽ້ງປາ, ປູກມອນລຽ້ງມອ້ນ 

ແລະ ການປູກພດືຕະກຸນຖົ່ ວຢູ່ເຂດລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍາ້ຂອງ ກວມເອາົ 8 ຕວົເມອືງຂອງແຂວງຈາໍປາສກັ. ສົ່ ງເສມີເຕກັ

ນກິ, ແນວພນັສດັ ເພື່ ອຂະຫຍາຍການລຽ້ງສດັແບບເປນັຟາມໃຫຫຼ້າຍຂືນ້ຢູ່ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ; ຖເຶອາົແຂວງ

ຈາໍປາສກັເປນັບ່ອນຂະຫຍາຍເນືອ້ທີ່ ປູກມນັຕົນ້ ແລະ ໝາກເຍາົ ເພື່ ອຜະລດິພະລງັງານທດົແທນໃນອະນາຄດົ. ສຸມໃສ່

ແຂວງທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂປູກພດືອຸດສາຫະກໍາເພື່ ອເປນັສນິຄາ້ ເຊັ່ ນ: ຢາງພາລາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຜະລດິເຈຍ້ ຢູ່

ແຂວງອດັຕະປ ື ເພື່ ອສົ່ ງອອກດ່ານຊາຍແດນພູເກອື. ມນີຕິກິໍາທີ່ ຈະແຈງ້ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃນການປກຶສາຫາລຊືດົເຊຍີແກ່

ປະຊາຊນົທີ່ ຖກືກະທບົຈາກໂຄງການປູກໄມອຸ້ດສາຫະກໍາ. ສມົທບົການຂຸດຄົນ້ປ່າໄມຢ່້າງມກີານເລອືກເຟັນ້ໂດຍມກີານ

ເບິ່ ງແຍງ, ຮກັສາ ແລະ ປູກປ່າຄນືໃນເນືອ້ທີ່ ໆໄດຂຸ້ດຄົນ້ຢ່າງເໝາະສມົກບັການມອບດນິ, ມອບປ່າ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສເປັນ

ຫຼກັແຫ່ຼງ ແລະ ດໍາເນນີການຖ່າຍທອດເຕກັນກິກະສກິາໍປ່າໄມ ້ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົເຂດພູດອຍ. 
 ເຂດອຸດສາຫະກ�າ:  

ພດັທະນາອຸດສາຫະກໍາໄຟຟາ້, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສກິໍາ ແລະ ຂຸດຄົນ້ແຮ່ທາດ. ສາ້ງຕັງ້ບນັດາ

ກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາ-ຫດັຖະກໍາເທື່ ອລະກາ້ວ ຕາມເສັນ້ທາງຫຼກັຂອງແລວທາງເສດຖະກດິອາຊໃີຕ ້ແລະ ຕວົເມອືງທີ່ ຂຶນ້ກບັ

ບນັດາສາມຫ່ຼຽມພດັທະນາຫວຽດນາມ-ລາວ-ກາໍປູເຈຍ ແລະ ໄທ-ລາວ-ກາໍປູເຈຍ. 

ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍຕື່ ມເພື່ ອດງຶດູດນກັລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົາ້ມາລງົທນຶຢູ່ເຂດຈດັ

ສນັການຜະລດິອຸດສາຫະກາໍຫຼກັ 16 ເມອືງບາຈຽງ, ຫຼກັ 12 ເມອືງໂພນທອງ, ຫຼກັ 30 ເມອືງຊະນະສມົບູນ ແຂວງຈາໍປາສກັ, 
ກໍ່ ສາ້ງໂຮງຜະລດິ ໄຟຟາ້ຈາກພະລງັງານລມົ ຢູ່ເມອືງດາກຈງຶ ແຂວງ ເຊກອງ, ສບືຕໍ່ ກໍ່ ສາ້ງໂຮງງານຜະລດິພະລງັງານໄຟຟາ້ຈາກ

ຖ່ານຫນີ ຢູ່ ເມອືງກະລມື ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ປບັປຸງເຂດບໍລກິານການຄາ້ຊາຍແດນວງັເຕາົ ເມອືງໂພນທອງ, ໜອງນກົຂຽນ 

ເມອືງໂຂງ ໃຫມ້ຄີວາມວ່ອງໄວ ແລະ ທຽມທນັກບັດ່ານສາກນົ. 
 ເຂດການຄ�າ, ການບ�ລິການ ແລະການທ�ອງທ�ຽວ: 

ສຸມໃສ່ບນັດາຕວົເມອືງທີ່ ຮກັສາບດົບາດເປັນຂວົຕໍ່ ໃນການພດັທະນາ ລະຫວ່າງສູນກາງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເຂດ 

ກບັບນັດາເຂດຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ບນັດາຕະຫຼາດບໍລໂິພກພາຍໃນເຂດເຊັ່ ນ: ເມອືງສາມກັຄໄີຊ (ອດັຕະປ)ື; ເມອືງຄງົເຊໂດນ 

(ສາລະວນັ), ເມອືງທ່າແຕງ (ເຊກອງ), ເມອືງປາກຊ່ອງ, ເມອືງປະທຸມພອນ (ຈາໍປາສກັ) ຈະປະກອບສ່ວນອນັສໍາຄນັໃນ

ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ແລະ ຫນັເປນັທນັສະໄໝໃຫແ້ກ່ບນັດາເຂດທີ່ ດອ້ຍພດັທະນາໃນພາກໃຕ.້ 

ກໍ່ ສາ້ງສູນກາງການຄາ້ຢູ່ບນັດາແຂວງທີ່ ມທ່ີາແຮງ ເພື່ ອເປນັຂວົຕໍ່ ກະຈາຍສນິຄາ້ພາຍໃນພາກ ແລະ ການຈລໍະຈອນ

ສນິຄາ້ໃຫຫ້ລາກຫລາຍຂຶນ້ ເປນັຕົນ້ໄປສູ່ດ່ານຊາຍແດນ. ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາລະບບົຕະຫຼາດຊາຍແດນ, ພເິສດແມ່ນຕະຫຼາດ

ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນຕດິກບັຫວຽດນາມ ແລະ ກາໍປູເຈຍ.   

ພດັທະນາສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວເຂດ ຢູ່ປາກເຊ ແລະ ຕາມເສັນ້ທາງການທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ ເຂດ ແລະ ຕາມເສັນ້ທາງ

ຫຼວງ 18B, ທາງຫຼວງ 14A, ທາງເລກທ ີ15 ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວ ໄຕງວຽນ, ທ່ອງທ່ຽວລຽບຊາຍຝັ່ ງທະເລພາກກາງ

ຕອນໃຕຂ້ອງຫວຽດນາມ, ທ່ອງທ່ຽວບນັດາແຂວງຕາເວນັອອກສຽງເໝອື ຂອງ ໄທ. 
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ສຸມໃສ່ພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທີ່ ອງົການຍູເນດສໂກ (UNESCO) ໄດຮ້ບັຮອງເອາົເປັນສະຖານທທ່ີອງທ່ຽວ

ມລໍະດກົໂລກ ເປນັຕົນ້ ວດັພູຈາໍປາສກັ, ນໍາ້ຕກົຄອນພະເພງັ-ຫຼີ່ ຜ,ີ ເຂດມະຫານະທສີພີນັດອນ ແລະ ພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງ

ທ່ຽວອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ວດັສະແຄະ ແລະ ວດັທາດເຈົາ້ໄຊເສດຖາ ເພື່ ອດງຶດູດນກັທ່ອງທ່ຽວທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ເວົາ້ລວມແລວ້, ຢູ່ແຂວງພາກໃຕຄ້ວນເນັນ້ໃສ່ການສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມຂອງຂະແໜງກະສກິາໍໂດຍຫນັໄປສູ່ການນໍາໃຊ ້

ເຕກັໂນໂລຢີ ແລະ ການຜະລດິທີ່ ສະອາດ ແລະ ມກີານປຸງແຕ່ງຫລາຍຂຶນ້ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ: ກາເຟ, ຊາ, ເຂົາ້, ແລະ ພດື

ຕະກຸນຖົ່ ວອື່ ນໆ; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໍຕອ້ງສາ້ງຕັງ້ໂຮງງານເພື່ ອປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັ, ສາ້ງສູນສມີແືຮງງານເພື່ ອສາມາດ

ຜະລດິສມີແືຮງງານທີ່ ມຄີວາມຊໍານານງານ, ມຄີວາມອດົທນົ. ປັບປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ

ພດັທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ ອມຕໍ່  4 ແຂວງ ແລະ ຂງົເຂດທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ�າງ:  

ພດັທະນາບນັດາເສັນ້ທາງຫຼກັທີ່ ຜ່ານເຂດໄປຫາຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ; ຊາຍແດນລາວ-ກໍາປູເຈຍ. ພອ້ມ

ດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ຍກົລະດບັບນັດາເສັນ້ທາງແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ຮບັປະກນັ 100% ຈາໍນວນເມອືງ ມເີສັນ້ທາງຮອດສູນກາງ

ຕະຫຼອດປ.ີ ປບັປຸງ ແລະ ປະຕບິດັ ໂຄງການຊນົລະປະທານ ທີ່ ມຢູ່ີໃຫສໍ້າເລດັ; ສາ້ງເພີ່ ມບນັດາໂຄງການຊນົລະປະທານຂະ

ໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ສາ້ງລະບບົສະໜອງນໍາ້ ຢູ່ບນັດາຕວົເມອືງ ທີ່ ເປນັສົນ້ຕໍ່ . ພດັທະນາ 2 ເມອືງພູດອຍ

ຊາຍແດນຫວຽດນາມແລະເມອືງກະລມຶ. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການກໍ່ ສາ້ງທາງປູຢາງ ພອ້ມຂວົເບຕງົ ເສັນ້ທາງເລກທ ີ

3.6909 ແຕ່ແຍກທາງເລກທ ີ20 ບາ້ນເຕເມແບ່ງ - ແຍກທາງ 15 ບາ້ນໜອງບວົ (ແຂວງສາລະວນັ); ນອກຈາກນັນ້, ກໍ່ ຍງັ

ມໂີຄງການຮ່ວມມໃືນການພດັທະນາຂອງໂຄງການສາກນົ, ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນໍາ້ເຊກອງ.  
 

3.4.5.  ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 5: ພັດທະນາກ�າລັງແຮງງານໃຫ�ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ 
 ທິດທາງ: 

ພດັທະນາກໍາລງັແຮງງານໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃຫທ້ຽບເທົ່ າກບັມາດຕະຖານຂອງແຮງງານສາກນົ, 

ສາ້ງແຮງງານໃນຫລາຍຂງົເຂດ ແລະ ຫຼາຍລະດບັໃຫສ້ອດຄ່ອງ ແລະ ຕດິພນັກບັໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໂດຍສຸມໃສ່ຂງົເຂດ

ກະສກິໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລກິານ ເພື່ ອຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາ

ປະເທດ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັພາກພືນ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. ສາ້ງແຮງງານໃຫມ້ີ

ສະຕຊິາດ, ເປນັພນົລະເມອືງດ,ີ ເຄາົລບົນບັຖລືະບຽບກດົໝາຍ, ມລີະບຽບວໃິນ, ມຈີນັຍາບນັ,  ອດົທນົ ແລະ ຫາ້ວຫນັໃນການ

ເຮດັວຽກ, ມຄີວາມກະຕລືລືົນ້ຕໍ່ ການພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ເປນັແຮງງານທີ່ ແຂງແຮງມພີາລານາໄມສມົບູນ, ມວີຽກເຮດັງານ

ທໍາທີ່ ໝັນ້ຄງົ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ, ມລີາຍໄດສ້ມົເຫດສມົຜນົ, ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດຕາມກດົ

ໝາຍ ແລະ ພນັທະສາກນົດາ້ນແຮງງານ.   

 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ�: 
− ຄວບຄຸມອດັຕາການວ່າງງານໃຫຢູ່້ໃນລະດບັ 2%. 
− ພດັທະນາສມີແືຮງງານໃຫກ້າໍລງັແຮງງານໃຫໄ້ດ ້ 658.000 ຄນົ 
− ບໍລກິານຈດັຫາວຽກເຮດັງານທໍາໃຫແ້ຮງງານທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃໝ່ປະມານ 716.200 ຄນົ. 
− ປບັປຸງສູນພດັທະນາສມີແືຮງງານແຂວງອຸດມົໄຊໃຫເ້ປັນສູນທດົສອບ-ອອກໃບຢັງ້ຢຶນມາດຕະຖານສມີແືຮງງານ

ແລະປບັປຸງສູນພດັທະນາສມີແືຮງງານແຂວງອດັຕະປ;ື ກໍ່ ສາ້ງສູນພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ໄຊ

ຍະບູລ.ີ 
− ສາ້ງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານໃຫໄ້ດ ້25 ສາຂາອາຊບີ. 
− ທດົສອບ-ອອກໃບຢັງ້ຢນືມາດຕະຖານສມີແືຮງງານໃນຂງົເຂດກໍ່ ສາ້ງ 10 ສາຂາອາຊບີ, ລດົຍນົ 7 ສາຂາອາຊບີ, ໄອ

ທ ີ6 ສາຂາອາຊບີ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 4 ສາຂາອາຊບີ. 
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− ຂຶນ້ທະບຽນຜູອ້ອກແຮງງານຢູ່ໃນຫວົໜ່ວຍແຮງງານທີ່ ຜູີອ້ກແຮງງານແຕ່ 100 ຄນົຂຶນ້ໄປໃຫໄ້ດ ້100% ຂອງຈໍາ 

ນວນ 306 ແຫ່ງ. 
− ຈດັຕັງ້ການແຂ່ງຂນັສມີແືຮງງານລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງ ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 1 ຄັງ້ຕໍ່ ປ.ີ  
 ກິດຈະກ�າແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ຊຸກຍູໃ້ຫຫ້ວົໜ່ວຍຜູນ້ໍາໃຊແ້ຮງງານເພີ່ ມທະວກີານພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໃຫມ້ຄີວາມຊໍານານທາງດາ້ນເຕກັນກິ

ວຊິາຊບີສູງຂຶນ້. 
− ພດັທະນາກນົໄກໃນການປກົປອ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຮງງານລາວທີ່ ເຮດັວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາແຮງ

ງານຕ່າງປະເທດມາເຮດັວຽກຢູ່ລາວຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 
− ສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້, ການນໍາໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ເຕກັນກິ ແລະ ການອອກໃບຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານສມີແືຮງງານ 

ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃຫກ້ໍາລງັແຮງງານ ແລະ ຜູນ້ໍາໃຊແ້ຮງງານສູງຂຶນ້ເຮດັໃຫກ້ໍາລງັແຮງງານລາວສາມາດມີ

ວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ໝັນ້ຄງົ, ມລີາຍໄດທ້ີ່ ສູງຂຶນ້.  
− ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດເພື່ ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນທນຶຮອນ ແລະ ເຕກັນກິວຊິາການໃນ

ການພດັທະນາສມີແືຮງງານລາວໃຫມ້ຄຸີນນະພາບສູງຂຶນ້. 
− ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການບໍລຫິານຈດັຫາງານ ແລະ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານທີ່ ປອດໄພ  
− ສາ້ງແຜນຊບັຊອ້ນພະນກັງານ ແລະການຈດັຫາງານຢ່າງເປັນລະບບົໂດຍການຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັການສກຶສາ 

ແລະ ສະຖາບນັຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ (TVET) ເປັນຕົນ້ຫຼກັສູດການຮຽນການສອນຈະຕອ້ງມກີານປັບປຸງ ໃຫ ້

ແທດເໝາະກບັສະພາບການພດັທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນາຍຈາ້ງ.16  
− ສໍາຫລວດກາໍລງັແຮງງານ ແລະ ຕະຫລາດແຮງງານພາຍໃນປະເທດ.  
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 

− ສາ້ງດໍາລດັວ່າດວ້ຍກອງທນຶ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍກອງທນຶຊ່ວຍເຫລອືແຮງງານກບັຄນື

ປະເທດ. 
− ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກເພື່ ອຮບັປະກນັການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບແຮງງານຈາກກະສກິໍາໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາ 

ແລະ ການບໍລກິານ. 
− ສາ້ງດໍາລດັວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ; ປບັປຸງນະໂຍບາຍຄ່າຕອບແທນແຮງງານຂັນ້ຕໍ່ າໃຫມ້ີ

ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂເສດຖະກດິໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
− ສາ້ງຂອບວຽກທາງດາ້ນນຕິກິໍາທີ່ ມຄີວາມຈະແຈງ້, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ໂປ່ງໃສເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປອ້ງແຮງງານ

ເຄື່ ອນຍາ້ຍ ເປນັຕົນ້ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິາໍກ່ຽວກບັການຈດັຫາງານຢ່າງຮດັກຸມ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງ.  
− ປບັປຸງຂໍກ້າໍນດົແລະກນົໄກຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍແຮງງານສະບບັປບັ 

ປຸງປີ 2014 ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານດັ່ ງ 

ກ່າວ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍແຮງງານໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງ.  
 

3.4.6. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6: ພັດທະນາຜູ�ປະກອບການ, ສ�າງວິຊາການ ແລະ ຜູ�ຊ�ານານງານ 
 ທິດທາງ: 

ການພດັທະນາຄນົແມ່ນປດັໄຈສໍາຄນັທີ່ ສຸດ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກຂອງວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການເຊື່ ອມ

ໂຍງ; ສະນັນ້, ການສຸມໃສ່ພດັທະນາລະບບົອາຊວີະສກຶສາແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປນັຢ່າງຍິ່ ງ ເພື່ ອສາ້ງຄນົໃຫມ້ຄີວາມ

ຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນລະດບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຫຼາຍສາຂາວຊິາຊບີ, ສາ້ງໃຫໄ້ດຜູ້ຊ່້ຽວຊານສະເພາະດາ້ນ ເພື່ ອ

                                           
16 ຫຼກັສູດຈະຕອ້ງລວມເອາົ (i) ທດັສະນະໃນການເຮດັວຽກ, (ii) ທກັສະໃນການສື່ ສານ ແລະ (ii) ການເຮດັວຽກເປນັທມີ. 



116 
 

ໃຫສ້າມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ ແລະ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກດິ ຢ່າງມີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງ; ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ຕອ້ງສຸມໃສ່ພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສູນບໍລກິານເຕກັນກິເພື່ ອສາ້ງນກັ

ຊ່ຽວຊານໃນແຕ່ລະອາຊບີໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມສະພາບການພດັທະນາຂອງປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ສາ້ງຜູ ້

ປະກອບການພາຍໃນໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມຄີວາມຄດິນໍາໃຊພູ້ມປັນຍາທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ເອກະລກັສະເພາະ

ຂອງປະເທດ ເພື່ ອສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫແ້ກ່ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານແຂ່ງຂນັ. ສາ້ງແຮງງານຫນຸ່ມນອ້ຍລາວໃຫ ້

ກາຍເປັນຜູມ້ຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນການນໍາໃຊນ້ະວດັຕະກໍາໃໝ່ເຂົາ້ສູ່ການດໍາເນນີທຸລະກດິຕາມກະແສ

ການປ່ຽນແປງຂອງໂລກຢ່າງມຫີລກັການ.  

 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ�: 
− ສາ້ງໃຫໄ້ດນ້າຍຊ່າງດາ້ນກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງພາຫະນະ,  ນກັວສິະວະກອນໃນຂະແໜງໄຟຟາ້, ກໍ່ ສາ້ງ, ບ່ໍແຮ່, 

ທໍລະນສີາດ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ສາມາດດໍາເນນີທຸລະກດິສ່ວນຕວົໄດ ້ຫລ ືສາມາດເປນັວສິາຫະກດິຂະຫນາດນອ້ຍໄດ ້
ເພື່ ອສາ້ງຜູປ້ະກອບການລຸນ້ໃຫມ່, 

− ສາ້ງໃຫໄ້ດນ້ກັຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ໃນການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານ ເຊັ່ ນ:  ບໍລຫິານທຸລະກດິ, ການເງນິ, ເສດຖະສາດ, 
ນກັກດົໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ແລະ ອື່ ນໆ. 

− ສາ້ງໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດ ້1 ແຫ່ງ ຢູ່ທກູແຂວງ, ພອ້ມທງັ ຍກົລະດບັໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-
ວຊິາຊບີໃນບາງແຂວງທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ເປນັວທິະຍາໄລ ເພື່ ອສະໜອງການຝກຶອບົຮມົໃນລະດບັຕ່າງໆ ດວ້ຍຫລາຍຮູບ

ແບບ ພອ້ມທງັມຫີລກັສູດໃນການສາ້ງໃຫເ້ປນັຜູປ້ະກອບການທີ່ ມຄຸີນນະພາບ. 
− ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົາ້ຮຽນອາຊວີະສກຶສາແລະອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫໄ້ດ ້60% ຂອງຈາໍນວນຜູຮ້ຽນຈບົສາມນັສກຶສາ. 
− ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຫ້ວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ທາງດາ້ນ 

ການປຸງແຕ່ງ, ການອອກແບບຫດັຖະກາໍ, ສໄີມລ້າຍມຂືອງທອ້ງຖິ່ ນ ຕາມເອກະລກັຂອງຊາດ.   
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ສຸມໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫຼກັສູດໃນລະດບັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ມາຫາວທິະຍາໄລ. 
− ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີດາ້ນຕ່າງໆ. 
− ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໃນການສາ້ງນາຍຊ່າງ ແລະ 

ວຊິາການຜູຊໍ້ານານງານ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
− ປບັປຸງລະບບົເກບັກາໍຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 

− ປະຕຮູິບລະບບົອາຊວິະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ອບົຮມົກາໍລງັແຮງງານມີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງຂຶນ້. 
− ກໍ່ ສາ້ງຄູອາຊວີະສກຶສາສໍາລບັສາຂາວຊິາຕ່າງໆ (ວຊິາສະເພາະແລະວຊິາຄູ) ໃນລະດບັຕ່າງໆຢູ່ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 

ປະເທດໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງແກ່ສະຖານອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫພ້ຽງ 

ພໍຂັນ້ພືນ້ຖານ. 
− ສາ້ງນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການຜະລດິຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ຕດິພນັກບັການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ. 
− ສາ້ງນະໂຍບາຍຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົມດັທະຍມົຕົນ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດດາ້ນການສກຶສາໄດເ້ຂົາ້

ຮຽນວຊິາຊບີຫຼາຍຂຶນ້. 
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3.4.7. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 7: ເປີດກວ�າງການຮ�ວມມື ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ 
1) ການຮ�ວມມສືອງຝ�າຍ-ຫຼາຍຝ�າຍ: 

ທດິທາງການຂນົຂວາຍແຫ່ຼງທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ) ແມ່ນສຸມໃສ່ການຮ່ວມມສືອງ

ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ ອແນໃສ່ລະດມົ ແລະ ຍາດແຍ່ງທນຶຮອນ, ເຕກັນກິ, ວຊິາການມາປະກອບສ່ວນໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ການຮ່ວມມທືີ່ ເລັ່ ງໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານທີ່ ຫຼາຍ

ພາກສ່ວນມສ່ີວນຮ່ວມທງັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການລະດມົ ແລະ ຮບັປະກນັທນຶສມົທບົ. ກອບການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ 

ສປປລາວ ແລະ ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ໂດຍລວມແລວ້ ຕອ້ງສອດຄ່ອງ ແລະ ສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັຜນົໄດຮ້ບັຢ່າງມປີະ

ສດິທຜິນົສູງ ແລະ ມກີານສມົທບົຊຸກຍູເ້ຊີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ແລະ ມລີກັສະນະເປນັຕ່ອງໂສຕ້ດິພນັກບັໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານ

ມາ. ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ ຊຸກຍູ ້ແລະ ລະດມົທນຶຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັ

ດໍາລດັ ແລະ ນຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອໃຫກ້ານລະດມົ ແລະ ນາໍໃຊທ້ນຶຖກຶເປົາ້ໝາຍ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງ. 

 ການຮ�ວມມສືອງຝ�າຍ: 
ສບືຕ່ໍຜນັຂະຫຍາຍການຮ່ວມມກືບັປະເທດຕ່າງ ໃໆຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ລງົເລກິຂະແໜງການທີ່ ປະເທດຕ່າງໆເນັນ້

ໜກັ; ໃນນັນ້, ເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ ຕດິພນັກບັການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກແລະບາງເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະ

ຫວດັທີ່ ຍງັມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະບ່ໍບນັລຸ. ສຸມໃສ່ການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈາໍເປນັແລະການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ເພື່ ອເປນັ

ພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາປະເທດ ແລະ ນໍາເອາົປະເທດຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາພາຍ

ໃນປ ີ2020; ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ ສບືຕໍ່ ປກຶສາກບັປະເທດຕ່າງໆກ່ຽວກບັການກູຢ້ມືໃນເງ ື່ອນໄຂດອກເບຍ້ຜ່ອນຜນັ. ນອກຈາກນັນ້, 

ກສູໍຊ້ນົເປດີກວາ້ງການຮ່ວມມກືບັບາງປະເທດໃນເອຣີບົທີ່ ເຫນັວ່າຍງັມທ່ີາແຮງ.  

ໂດຍອງີຕາມທດິທາງການພດັທະນາຂອງບນັດາປະເທດຕ່າງໆການເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມໃືນຂອບໃຕ-້ໃຕ ້ແລະ 

ການຮ່ວມມແືບບສາມຫ່ຼຽມເສດຖະກດິ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍເປນັໂດຍອາດເລີ່ ມຈາກໂຄງການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການແລກ

ປ່ຽນຊ່ຽວຊານເພື່ ອໃຫກ້າ້ວໄປສູ່ການຮ່ວມມສືາມຝ່າຍ ໂດຍໃຫປ້ະເທດທີ່ ຈະເລນີແລວ້ມາສະໜອງແຫ່ຼງທນຶໃນການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັການຮ່ວມມໃືນລກັສະນະດັ່ ງກ່າວ. 

ສບືຕໍ່ ຮ່ວມມ ືແລະ ລະດມົທນຶຈາກບນັດາປະເທດໃນອາຊ,ີ ຂງົເຂດເອລີບົ ແລະ ອາເມລກິາ ເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ແລະ ມໝີາກຜນົສູງ.  

 ການຮ�ວມມືຫຼາຍຝ�າຍ: 

ສບືຕໍ່ ເພີ່ ມທະວກີານຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມຈືາກຂອບອະນຸພາກພືນ້ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າເກົ່ າ  ໂດຍເລີ່ ມຈາກຂອບ

ອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກຄູ່ເຈລະຈາ. ການຮ່ວມມທືີ່ ເປນັອະນຸພາກພືນ້ເຫນັວ່າໄປໄດດ້ ີແລະ ສບືຕໍ່ ຍາດແຍ່ງການຮ່ວມ

ມໃືນກອບການຮ່ວມມອືະນຸພາກພືນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ (GMS) ແລະ ຂອບສາມຫ່ຼຽມພດັທະນາ. ນອກນັນ້, ການຮ່ວມມກືບັ

ສະຖາບນັການເງນີຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້: ທະນາຄານໂລກ, ກອງທນຶການເງນິສາກນົ, ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ,ີ ອງົການກຸ່ມຜະ

ລດີ ແລະ ສົ່ ງອອກນໍາ້ມນັ ແຕ່ກູຢ້ມືຕອ້ງສອດຄ່ອງກບັສະພາບການຄຸມ້ຄອງໜີສ້ນີສາທາລະນະຂອງ ສປປລາວ ທີ່ ຍນືຍງົ. 

ສບືຕໍ່ ກູຢ້ມືໃນອດັຕາດອກເບຍ້ຜ່ອນຜນັທີ່ ມໄີລຍະຍາວນານ ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກ່ໂຄງການທີ່ ຈາໍເປນັໃນການສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງ

ລ່າງ. ສ່ວນການກູຢ້ມືໃນອດັຕາທຸລະກດິ ຄວນມກີນົໄກຄົນ້ຄວ້າສະເພາະທີ່ ມປີະສດິທຜິນົສູງ ແລະ ໃຫບູ້ລມິະສດິແກ່ຂະ 

ແໜງເສດຖະກດິທີ່ ມຜີົນຕອບແທນໄວ ແລະ ແນ່ນອນ, ບ່ໍອາດລວມເຂົາ້ໃນບນັຊີການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການ

ພດັທະນາໄດ.້ ນອກນັນ້, ຍງັໄດສ້ບືຕໍ່ ຍາດແຍ່ງທນຶຮອນຈາກກອງທນຶສາກນົທີ່ ຈດັຕັງ້ຂືນ້ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຮບີຮອ້ນຂອງ

ໂລກ ເປັນຕົນ້: ກອງທນຶກ່ຽວກບັໂລກເອດ ແລະ ພະຍາດຕດິແປດອື່ ນໆ, ກອງທນຶສີ່ ງແວດລອ້ມ, ກອງທນຶກາກບອນ 

ແລະ ກອງທນືພດັທະນາຕ່າງໆ. 

ສບືຕໍ່ ຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມ ືແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືຈາກອງົການຕ່າງໆໃນລະບບົເຄອືຄ່າຍຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ 

ເພື່ ອລະດມົທນຶໃຫໄ້ດຫຼ້າຍຂຶນ້ ໃນການປບັປຸງວຽກງານການປກົຄອງ, ວຽກງານການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາຊບັ 
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ພະຍາກອນມະນຸດ, ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ແກໄ້ຂລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ, ແກໄ້ຂ ແລະ ຕອບໂຕກ້ານລະບາດຂອງພະຍາດ

ຕ່າງໆ ແລະ ການປະຕບິດັສນົທສິນັຍາຕ່າງໆ. ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ຄຸມ້ຄອງການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາ 

ກນົທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານຢ່າງເປນັລະບບົ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານໄຫຼເຂົາ້ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັການຊ່ວຍ 

ເຫຼອືມປີະສດິທຜິນົສູງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມທດິທາງການພດັທະນາປະເທດ. 
2) ການເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ (ການເຊ່ືອມຈອດ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງການຄ�າ) 
 ທິດທາງ : 

ສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍການຮ່ວມມກືບັພາກພືນ້ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການເມອືງ ຫຼ ືຄວາມໝັນ້ຄງົ ໂດຍເລີ່ ມຈາກ 

ການເຊື່ ອມໂຍງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການຄາ້ ໂດຍຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດຮ່ວມກນັເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງ

ດາ້ນການພດັທະນາກບັປະເທດອື່ ນ. 

ໃນຂະບວນການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະສາກນົນີຕ້ອ້ງຮບັປະກນັໄດກ້ານເຊື່ ອມຈອດພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ ງຖື

ເປນັພືນ້ຖານສໍາຄນັໃນການເຊື່ ອມໂຍງ (ດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ດາ້ນຄມົມະນາຄມົທາງບກົ, ທາງນໍາ້ ແລະ ທາງອາກາດ, 

ເຊື່ ອມຕໍ່ ຕາໜ່າງໄຟຟາ້, ໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ສາ້ງແລວເສດຖະກດິ, ເຂດເສດຖະກດິ ແລະອື່ ນໆ). ພອ້ມດຽວກນັນັນ້. ກໍ່

ຖເືອາົການເຊື່ ອມຈອດເປນັຍຸດທະສາດສໍາຄນັໃນການຫນັຈາກປະເທດທີ່ ບ່ໍມທີາງອອກສູ່ທະເລກາຍເປນັປະເທດເຊື່ ອມຕໍ່

ກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

 ຄາດໝາຍ: 

− ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການເຊື່ ອມໂຍງທາງການຄາ້ທງັໝດົຕໍ່ ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (ອດັຕາການເປີດປະເທດ) 

ໃຫໄ້ດຫ້ລາຍກວ່າ 70% ໃນປ ີ2020.  
− ຂະຫຍາຍເສັນ້ທາງການຄມົມະນາຄມົ ເຊັ່ ນ: ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດກ້ໍ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງທີ່ ປາກຊນັ (ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ-

ຈງັຫວດັບງຶການ), ຂວົຂາ້ມແມ່ນໍາ້ຂອງຢູ່ປາກຕະພານ (ແຂວງສາລະວນັ-ຈງັຫວດັອຸບນົ), ຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງບາ້ນກອ້ນ

ຕືນ້ ເມອືງປາກທາ ແຂວງບ່ໍແກວ້, ຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງຢູ່ຫລວງພະບາງ-ຈອມເພດັ ແລະ ຂວົຂາ້ມນໍາ້ຂອງສະເພາະທາງ

ລດົໄຟ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ.   
− ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ສໍາຫລວດອອກແບບການປັບປຸງຄອງເດນີເຮອືແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ-ມຽນມາ ຫາ 

ແຂວງຫລວງພະບາງ. 
− ກໍ່ ສາ້ງທ່າເຮອືໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົເພື່ ອຮອງຮບັເຮອືບນັທຸກຂະໜາດ 500 ໂຕນ ເຂົາ້ຈອດໄດຄ້:ື ທ່າເຮອືຊຽງ

ກກົ ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ, ທ່າເຮອືປາກແບງ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ທ່າເຮອືຄກົຈອງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ສາ້ງທ່າ

ທຽບເຮອືແຫ່ງທ ີ3 ຢູ່ທ່າເຮອືຫວຸງ້ອ່າງ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ.  
− ຄຸມ້ຄອງລະບບົສະໜາມບນິ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການບນິໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ ເພື່ ອຮອງ

ຮບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງວຽກງານຂນົສົ່ ງທາງອາກາດທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ 
− ສຸມໃສ່ພດັທະນາຕາໜ່າງທາງລດົໄຟ ສາຍຕັງ້, ສາຍຂວາງໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມຈອດກບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງທີ່ ມ ີ

ທ່າແຮງ ແລະ ຕະຫລາດການຂນົສົ່ ງໃຫໄ້ດໂ້ດຍພືນ້ຖານ.  
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານເຊື່ ອມໂຍງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສາ້ງໂອກາດອນັດໃີຫແ້ກ່ປະເທດ, ການມຄີວາມພອ້ມ

ທາງດາ້ນສະຖຽນລະພາບທາງເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິທີ່ ໝັນ້ທ່ຽງ ແລະການເຂົາ້ເຖງິ

ແຫລ່ງທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງພາກທຸລະກດິ, ການກຽມພອ້ມທາງດາ້ນທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ

ຕ່າງໆແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປນັພາວະວໄິສ ເພື່ ອສາ້ງຮາກຖານທີ່ ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການເຊື່ ອມໂຍງ.  

ເຊື່ ອມໂຍງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ການຄາ້: ຖເືປນັການສາ້ງໂອກາດດາ້ນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດໃຫກ້ວາ້ງອອກ. ເປີດກວາ້ງການແຂ່ງຂນັໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລກິານທາງການຄາ້ 
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ໂດຍການກໍານດົສນິຄາ້ປາຍແຫຼມຂອງປະເທດ, ເຂດອຸດສະຫະກໍາ, ສາ້ງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງສນິຄາ້ພອ້ມທງັ

ກຽມພອ້ມດາ້ນນຕິກິາໍ, ລະບຽບ, ກດົໝາຍເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການຄາ້ ເປນັຕົນ້ ການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິຂອງ

ອງົການການຄາ້ໂລກ ແລະ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ, ປບັປຸງການເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງທນຶ, ສາ້ງຜູປ້ະກອບການໃໝ່ທີ່ ມ ີ

ຄວາມພອ້ມໃນທຸກດາ້ນ; ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຍກົລະດບັຜູປ້ະກອບການທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ໃຫສ້າມາດແຂ່ງຂນັໄດຫຼ້າຍຂຶນ້; ປບັປຸງ 

ແລະ ສົ່ ງເສມີບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍໃຫມ້ຄີວາມພອ້ມ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ; ສາ້ງການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງ

ວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍ ກບັ ວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ ອສາ້ງຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິ. ສຸມໃສ່ເພີ່ ມອດັຕາ

ການຄາ້ກບັພາຍນອກໃຫສູ້ງຂຶນ້. ເພີ່ ມທະວກີນົໄກປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ລະຫວ່າງທອ້ງຖິ່ ນ.  

ການເຊື່ ອມໂຍງທາງດາ້ນຄມົມະນາຄມົ: ຍກົລະດບັຂະແໜງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງໃຫເ້ປນັປາຍແຫລມຂອງ

ການພດັທະນາເພື່ ອເຊື່ ອມຈອດພາຍໃນປະເທດ, ເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຕດິກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ໂດຍສາ້ງຄວາມ

ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶ, ການຜະລດິ, ການຄາ້ ແລະ ການ 
ທ່ອງທ່ຽວ. ສຸມໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍດາ້ນໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ: ທາງບກົ: ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ທາງເຊື່ ອມຕໍ່ ແຂວງ, ເມອືງ 
ແລະ ບາ້ນ; ເສັນ້ທາງຫຼວງອາຊຽນທາງເລກທ ີ3, 13 ເໜອື, 13 ໃຕ,້ ເລກທ ີ2, ເລກທ ີ8, ເລກທ ີ12, ເລກທ ີ16B ແລະ 
ເລກທ ີ9; ທາງລດົໄຟແຕ່ບ່ໍເຕນັ-ນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ-ທ່າແຂກ-ມູຢາ, ທ່າແຂກ-ສະຫວນັນະເຂດ-ຈາໍປາສກັ-ໜອງ

ນກົຂຽນ ແລະຈາໍປາສກັ-ວງັເຕາົ; ທາງນໍາ້: ປບັປຸງຄອງເດນີເຮອືແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ-ມຽນມາ ຫາ ຫວ້ຍຊາຍ, ຍກົລະດບັ

ການບໍລກິານຂອງທ່າເຮອືຫວຸງອາງເພື່ ອຮອງຮບັການນາໍເຂົາ້ແລະສົ່ ງອອກສນິຄາ້ຂອງລາວໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ ແລະ ລາຄາ

ທີ່ ເໝາະສມົ; ທາງອາກາດ: ປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັສະໜາມບນິພາຍໃນ ແລະ ສະໜາມບນິສາກນົໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ

ສາກນົ, ຂະຫຍາຍເສັນ້ທາງການບນິກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້, ສາ້ງສິ່ ງຮອງຮບັການບນິຢ່າງຄບົຊຸດ ເຊັ່ ນ: 
ບຸກຄະລາກອນທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ອຸປະກອນວທິະຍຸການບນິ, ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຈາລະຈອນທາງອາກາດໃຫມ້ຄີວາມປອດ

ໄພ; ພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົໂລຈດິສະຕກິໃນລາວໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ. 
ການເຊື່ ອມໂຍງທາງດາ້ນພະລງັງານ: ພດັທະນາພະລງັງານແຫ່ງຊາດໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ແນ່ໃສ່ຮບັປະກນັຄວາມ

ໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນພະລງັງານຮບັໃຊພ້າຍໃນ (ພະລງັງານນໍາ້, ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນຖ່ານຫນີ) ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັໄດໃ້ນ

ພາກພືນ້, ສຸມໃສ່ສາ້ງພະລງັງານທີ່ ມຄີວາມແນ່ນອນ, ສາ້ງພືນ້ຖານກໍາມະສດິ ແລະ ຮູບການທຸລະກດິພະລງັງານຫຼາຍຮູບ

ແບບເພື່ ອແນ່ໃສ່ສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃຫຜູ້ຊ້ມົໃຊຢ່້າງພຽງພໍ; ສກຶສາແຫລ່ງກໍາເນດີພະລງັງານໃໝ່ ແລະ ເພີ່ ມທະວີ

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ພະລງັງານທາງເລອືກອື່ ນ (ພະລງັງານແສງຕາເວນັ, ລມົ, ຊວີະມວນ,   
ແກສຊວີະພາບ); ສຸມໃສ່ພດັທະນາ ແລະນໍາໃຊພ້ະລງັງານທີ່ ສະອາດ ແລະ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍໃຫຕ້ດິພນັກບັ

ການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ,້ ປ່າຍອດນໍາ້; ສບືຕ່ໍຂຸດຄົນ້ບນັດາແຮ່ທາດທີ່ ໄດຜ່້ານການສໍາຫຼວດແລວ້ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ ມຈີາໍ

ນວນຫຼາຍ ເພື່ ອຄວາມຍນືຍງົຂອງຊບັພະຍາກອນແຮ່ທາດ. ຂະຫຍາຍໄຟຟາ້ໄປສູ່ຊນົນະບດົ ເຂດທຸລະກນັດານຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີ ໃຫໄ້ດຢ່້າງຕໍ່ າ 90% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົໃນທົ່ ວປະເທດໃຫມ້ໄີຟຟາ້ໃຊ ້ໃນປີ 2020, ໂຄງການເພື່ ອສົ່ ງອອກ

ຕ່າງປະເທດ: ກໍາລງັກໍ່ ສາ້ງ 3 ໂຄງການລວມກໍາລງັຕດິຕັງ້ 3.428 ເມກາວດັ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການພະລງັຄວາມຮອ້ນຫງົສາ   
1.878 ເມກາວດັ, ໂຄງການນໍາ້ຂອງໄຊຍະບູລ ີ1.260 ເມກາວດັ ແລະ ເຊຂະໜານ1ກໍາລງັຕດິຕັງ້ 290 ເມກາວດັ. ພອ້ມນີ ້
ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຕໍ່ ໜາ້ນີ ້ສູຊ້ນົໃຫບ້ນັດາໂຄງການທີ່ ມສີນັຍາພດັທະນາໂຄງການ (PDA)  ແລະ ສນັຍາສໍາປະທານໂຄງການ 
(CA) ໃຫໄ້ດລ້ງົມກືໍ່ ສາ້ງ 24 ໂຄງການ, ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງໄຟຟາ້ ໃນລະດບັສະເລ່ຍ 32% ຕໍ່ ປີ, 
ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດດຸນລະຫວ່າງການສົ່ ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົາ້ໄຟຟາ້ ໂດຍປະລມິານການນໍາເຂົາ້ໄຟຟາ້ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 20% ຂອງ

ການນາໍໃຊພ້າຍໃນປະເທດພາຍໃນປ ີ2020. 
ການເຊື່ ອມໂຍງທາງດາ້ນແຮງງານ: ເຮດັໃຫແ້ຮງງານສາມາດປບັຕວົກບັການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພາກພືນ້ 

ແລະສາກນົເທື່ ອລະກາ້ວໂດຍການສຸມໃສ່ການພດັທະນາສມີແືຮງງານໃຫແ້ຮງງານມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ຫວົຄດິປະດດິ

ສາ້ງ, ມລີະບຽບວໄິນໃນການອອກແຮງງານຊຶ່ ງຕອ້ງມຫຼີກັສູດການຝກຶສມີແືຮງງານທີ່ ຕະຫຼາດການຜະລດິຕອ້ງການ ເປນັຕົນ້ 
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ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ, ການສາ້ງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານ, ການທດົສອບ, ການອອກໃບຢັງ້ຢນື ແລະ ຈດັການແຂ່ງຂນັສມີ ື

ແຮງງານເປນັປະຈາໍ; ການຍກົລະດບັຄ່າແຮງຂັນ້ຕໍ່ າ; ຕອ້ງກາໍນດົອດັຕາສ່ວນການຮບັເອາົແຮງງານຕ່າງປະເທດຢ່າງຊດັເຈນເພື່ ອ

ສາມາດຄຸມ້ຄອງແຮງງານພາຍໃນໃຫມ້ວີຽກເຮດັງານທໍາ; ການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕອ້ງມລີະບບົ 

ແລະ ກນົໄກຮອງຮບັຢ່າງຈະແຈງ້; ສຸມໃສ່ສາ້ງລະບບົຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ; ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຕາໜ່າງການບໍລກິານຈດັ

ຫາງານໃຫເ້ຂັມ້ແຂງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ; ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບແຮງງານໂດຍການ

ເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານຈາກພາກສ່ວນກະສກິໍາທີ່ ກວມອດັຕາສ່ວນສູງ ແຕ່ປະສດິທພິາບຕໍ່ າມາສູ່ພາກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການ

ບໍລກິານໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້. ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຕາໜ່າງປະກນັສງັຄມົໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບເພື່ ອປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານໃນທຸກຂະແໜງ ແລະ ອາຊບີ.   

ການເຊື່ ອມໂຍງທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພວົພນັ, ເຊື່ ອມໂຍງກບັ

ເວທສີື່ ມວນຊນົພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ, ມຄີວາມໝັນ້ຄງົ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ

ດາ້ນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ດາ້ນວດັທະນະທໍາຕອ້ງບນົພືນ້ຖານການຮກັສາຄຸນຄ່າ

ມູນເຊືອ້ວດັທະນະທໍາຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມທີ່ ເປນັເອກະລກັເປນັມລໍະດກົອນັລໍາ້ຄ່າຂອງຊາດ, ຖວືຽກງານວດັທະນະ

ທໍາເປັນພືນ້ຖານຂອງການພດັທະນາທີ່ ໝັນ້ຄງົຂອງຊາດ, ສາ້ງໃຫສ້ງັຄມົມຄີວາມສາມກັຄີ, ຊຸກດນັໃຫສ້ງັຄມົມກີານ

ຂະຫຍາຍ ຕວົສູງຮອບດາ້ນ. ສກຶສາອບົຮມົໃຫສ້ງັຄມົມຄີວາມຮກັວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນລີາວ. ເອາົການ

ພດັທະນາວດັທະນະທໍາຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ ງຖເືປນັກາລະໂອກາດຂອງຊາດ ເພື່ ອໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ວດັທະນະທໍາ

ລາວໃຫພ້າຍນອກໄດຮ້ບັຮູຢ່້າງກວາ້ງຂວາງ.   

ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມສືາກນົດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວເພື່ ອດງຶດູດການທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ປະເທດໃຫນ້ບັມືເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ໂດຍການ

ເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວລາວເຂົາ້ກບັການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ.   

ການເຊື່ ອມໂຍງທາງດາ້ນເຕກັໂນໂລຊສີື່ ສານ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ (ICT): ຍກົຖານະບດົບາດຂະແໜງເຕກັໂນໂລ

ຊສີື່ ສານ-ຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫເ້ປນັຕວົຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຕດິກບັພາກ

ພືນ້ ແລະ ສາກນົໂດຍສາ້ງຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານ ແລະ ສົ່ ງຂໍມູ້ນ 

ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກ່ການດງຶດູດການລງົທນຶ, ການຜະລດິ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ສຸມໃສ່ພດັທະນາເຄື່ ອຂ່າຍເຕກັໂນໂລ

ຊສີື່ ສານ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫມ້ຄີວາມໄວສູງ ແຜ່ກະຈາຍຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ມບໍີລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມ

ຕໍ່ ເຂົາ້ມາດຖານເຕກັໂນໂລຊຂີອງບນັດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສາກນົ. ພດັທະນາຂະຫຍາຍລະບບົລວມສູນການສື່ ສານ

ເພື່ ອເປນັການຮອງຮບັວຽກງານກໍ່ ສາ້ງປະຕູເຂົາ້ອອກສາກນົໃຫທ້ນັສະໄໝ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ

ສະເພາະໜາ້ ແລະ ຍາວນານ. ສາ້ງລະບບົເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນດັເຊື່ ອມຕໍ່ ອາຊຽນ ແລະ 

ບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້.  

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 
• ການເຊ່ືອມໂຍງທາງການຄ�າ: 

− ພດັທະນາລະບບົນຕິກິໍາໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິໃຫກ້ມົກຽວ ແລະ ສອດຄ່ອງກນັ, ເພີ່ ມທະວໃີນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັກດົໝາຍໃຫເ້ຂັມ້ງວດ. 
− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນະໂຍບາຍໃນການສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ຜູປ້ະກອບການ

ໂດຍສາ້ງເວທປີກຶສາຫາລນືາໍກນັຢ່າງເປນັປະຈາໍ. 
− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນະໂຍບາຍພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັທີ່ ມເີອກະລກັຂອງປະເທດ ແລະ ສາມາດ

ແຂ່ງຂນັກບັອະນຸພາກພືນ້, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົໄດ ້ໂດຍສາ້ງຜະລດິຕະພນັສນິຄາ້ໃໝ່ ຫຼ ືບໍລກິານໃໝ່ທີ່ ມລີກັ 

ສະນະສະເພາະ, ພດັທະນາສນິຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ
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ຂອງຕະຫຼາດທີ່ ໄດຮ້ບັສດິທພິເິສດໃຫສ້າມາດສະໜອງໄດຕ້າມເງ ື່ອນໄຂ; ສົ່ ງເສມີການເສມີຂະຫຍາຍເສດຖະກດິ

ພູມປນັຍາຂອງຊຸມຊນົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້.  
− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນະໂຍບາຍເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງທນຶ, ການດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ  ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັການພດັທະນາໃນໄລຍະໃໝ່.  
• ການເຊ່ືອມໂຍງທາງດ�ານຄົມມະນາຄົມ:  

− ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້ ການຄຸມ້ຄອງພາຫະນະ, ຕດິຕາມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ ແລະ 
ໂດຍສານດວ້ຍລະບບົ GPS (IT).  

− ນະໂຍບາຍການພດັທະນາແລວທາງເສດຖະກດິເໜອື, ໃຕ,້ ຕາເວນັອອກ ແລະ ຕາເວນັຕກົ ໂດຍໃຫເ້ຊື່ ອມໂຍງ

ກບັການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ ແລະ ຜູໂ້ດຍສານທງັທາງບກົ, ນໍາ້ ແລະອາກາດຢ່າງມປີະສດິທຜິນົສູງ. 
− ນະໂຍບາຍການພດັທະນາຕວົເມອືງສຂີຽວເພື່ ອຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ສະອາດ: ບ່ໍມມີນົລະພດິ ແລະ 

ເປນັທີ່ ໜາ້ຢູ່ຂອງປະເທດ. 
− ນະໂຍບາຍການຄມົມະນາຄມົທີ່ ຕດິພນັກບັນະໂຍບາຍການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແລະ ການເຮດັການຜະລດິອື່ ນໆ.  

• ການເຊ່ືອມໂຍງທາງດ�ານພະລັງງານ:  
− ນະໂຍບາຍເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນພະລງັງານ ໂດຍສຸມໃສ່ສະໜອງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໄຟຟາ້ຢ່າງ

ພຽງພໍໃຫແ້ກ່ເຂດການຜະລດິ ແລະ ດາ້ນບໍລກິານ. ສໍາລບັເຂດທີ່ ສະໜອງໄຟຟາ້ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ ແມ່ນສຸມໃສ່ສກຶ

ສາແຫ່ຼງສະໜອງໄຟຟາ້ແບບຕ່າງໆ; ຂະຫຍາຍໄຟຟາ້ໄປສູ່ເຂດທີ່ ຍງັບ່ໍທນັມໄີຟ ຫຼ ືມແີຕ່ຍງັບ່ໍພຽງພໍ. 
− ນະໂຍບາຍປບັປຸງກນົໄກໃຫປ້ະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມຫລາຍຂຶນ້ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການເກືອ້ກູນຂອງ

ພາກລດັກາ້ວໄປສູ່ການໄລ່ລຽງແບບທຸລະກດິ.  
− ສກຶສາ ແລະ ສາ້ງແຜນແມ່ບດົໄຟຟາ້ຊນົນະບດົ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົຂະໜາດນອ້ຍໃນເຂດທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ, 

ໄຟຟາ້ແສງຕາເວນັ ຫຼ ືຈກັດແີຊວໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີທີ່ ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂດາ້ນພະລງັນໍາ້.  
− ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການກາໍນດົລາຄາໄຟຟາ້. 
− ນະໂຍບາຍຕໍ່ ການລງົທນຶເພື່ ອພດັທະນາແຫລ່ງພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ພະລງັງານທາງເລອືກໃໝ່.  
− ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການປະຢດັ ແລະ ການໃຊໄ້ຟຟາ້ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ຊຶ່ ງເປນັນະໂຍບາຍໃນການເຊື່ ອມໂຍງ

ພະລງັງານກບັສາກນົ. 
− ນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສາ້ງມນົລະພດິຕໍ່່ າທີ່ ສຸດຕໍ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາ ແລະ ນໍາໃຊພ້ະລງັງານທີ່ ສະອາດໃຫ ້

ຫຼາຍຂຶນ້. 
− ນະໂຍບາຍປະສານສມົທບົກບັຫຼາຍຂະແໜງການ ເປນັຕົນ້ ກ່ຽວກບັການປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ,້ ປ່າຍອດນໍາ້ຕອ້ງ

ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ.້  
• ການເຊ່ືອມໂຍງທາງດ�ານແຮງງານ:  

− ນະໂຍບາຍການພດັທະນາສມີແືຮງງານທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍສາ້ງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານແຫ່ງ

ຊາດຂຶນ້ໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາອາຊບີ ແລະ ຈດັການແຂ່ງຂນັສມີແືຮງງານລະດບັແຂວງ, ລະດບັຊາດຢ່າງເປນັປະຈາໍ

ເພື່ ອຍກົລະດບັ ແລະ ປະສບົການໃນການພດັທະນາສມີຂືອງແຮງງານ. 
− ນະໂຍບາຍສາ້ງລະບບົຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
− ນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍວຽກງານປະກນັສງັຄມົ ແລະ ປະກນັສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ ວເຖງິພອ້ມທງັການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍປະກນັສງັຄມົໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 
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3.5. ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍ 2 ຕ�ອງສຸມໃສ�ບັນດາວຽກຈຸດສຸມດ່ັງນ້ີ:  
3.5.1. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 1: ສືບຕ�່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ

ໃຫ�ໄດ�ຢ�າງໜັກແໜ�ນ ແລະ ກວ�າງຂວາງຕາມທດິ 3 ສ�າງ. 
 ທິດທາງ: 

ເພື່ ອແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ17 ໂດຍການປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງຮາກ

ຖານການເມອືງໃຫມ້ຄີວາມຫນກັແຫນນ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົຢ່າງຮອບດາ້ນຕດິພນັກບັການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາຕາມ 

4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍ ຄ:ື ພດັທະນາເສດຖະກດິເປັນໃຈກາງ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ-ວດັທະນະທໍາ 
ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບດາ້ນ

ການເມອືງ; ສາ້ງບາ້ນໃຫຍ່ໃຫກ້າຍເປນັຕວົເມອືງນອ້ຍໃນຊນົນະບດົຕດິພນັກບັການຈດັວາງການຜະລດິຕາມເຂດແຄວ້ນ; 

ຈດັສນັພູມລໍາເນາົ ແລະ ອາຊບີຄງົທີ່ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົຢ່າງມຈີດຸສຸມ; ສບືຕໍ່ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ດວ້ຍການ

ສົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານຕາມທ່າແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ ນຕນົ;  

ສບືຕໍ່ ແກໄ້ຂບນັຫາລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກທີ່ ເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ດວ້ຍ

ມາດຕະການຫນັເອາົວຽກງານແກໄ້ຂບນັຫາລະເບດີບ່ໍທນັແຕກເຊື່ ອມເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາຂອງຊາດ, ຂະແໜງການ, 

ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ ພອ້ມທງັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ດວ້ຍຄວາມຮບັຜດີຊອບສູງ ເປນັຕົນ້ ສຸມໃສ່ແກໄ້ຂ

ບນັຫາລະເບດີບ່ໍທນັແຕກອອກຈາກເຂດພືນ້ທີ່ ໂຄງການພດັທະນາ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດການຜະລດິກະສກິໍາ, ເຂດ

ລຽ້ງສດັ ແລະ ເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊນົ. ພອ້ມກນັນັນ້, ເອາົໃຈໃສ່ປິ່ ນປວົ, ຟືນ້ຟູສຸຂະພາບ ແລະ ຊ່ວຍເຫລອືຜູທ້ີ່ ເກດີ

ອຸບດັຕເິຫດຈາກລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ.  

ສບືຕໍ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານສາມສາ້ງ ໂດຍປບັປຸງກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດນໍາພາຂອງອງົຄະນະພກັ

ແຂວງ, ອງົຄະນະພກັເມອືງ ແລະ ຮາກຖານພກັບາ້ນໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ປອດໃສ ແລະ ມລີກັສະນະນໍາໜາ້ສູງຂຶນ້. 

ເສມີຂະຫຍາຍສດິເປັນເຈົາ້ ເສມີສາ້ງຄວາມປອງດອງ ແລະ ຄວາມເປັນປຶກແຜ່ນລະຫວ່າງເຜົ່ າ-ລະຫວ່າງຊັນ້ຄນົພາຍໃນ

ທອ້ງຖິ່ ນໃຫໜ້ກັແໜນ້.  

 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ�: 
− ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫຫ້ລຸດລງົຕ່ໍາກວ່າ 10% ໃນປີ 2020. 
− ອດັຕາຄອບຄວົທຸກຍາກຍງັເຫຼອືບ່ໍເກນີ 5% ໃນປ ີ2020. 
− ບາ້ນທຸກຍາກຍງັເຫຼອືບ່ໍເກນີ 10%. 
− ເມອືງທຸກຍາກຍງັເຫຼອືບ່ໍເກນີ 10% ຂອງຈາໍນວນເມອືງທງັໝດົ. 
− ສາ້ງຄອບຄວົພດັທະນາໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 50% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົທງັໝດົ. 
− ສາ້ງບາ້ນພດັທະນາໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 50% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ. 
− ສາ້ງບາ້ນໃຫຍ່ໃຫກ້າຍເປນັຕວົເມອືງນອ້ຍໃນຊນົນະບດົເມອືງໜຶ່ ງໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 3 ແຫ່ງ. 
− ລບຶລາ້ງເມອືງທຸກຍາກໃຫໄ້ດເ້ຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຈາໍນວນເມອືງທຸກຍາກທງັໝດົທົ່ ວປະເທດ. 
− ສາ້ງເມອືງພດັທະນາໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 10%. 
− ແກໄ້ຂການເຄື່ ອນຍາ້ຍຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຢ່້າງເດດັຂາດ. 

                                           
17  ແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງມຈີດຸສຸມແມ່ນລວມເອາົ ບນັຫາຕ່າງໆຂອງຄວາມທຸກຍາກທີ່ ສໍາຄນັຢູ່ ສປປລາວ: (i) ເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຈາໍ

ນວນຜູທ້ີ່ ທຸກຍາກແມ່ນທຸກຍາກຮາ້ຍແຮງ ແລະ ອກີເຄິ່ ງໜຶ່ ງແມ່ນຍງັພບົກບັຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກໃນການບນືອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ; ແລະ (ii) ຜູທຸ້ກ

ຍາກຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນແຂວງໃຫຍ່ໆທີ່ ມອີດັຕາຄວາມທຸກຍາກປານກາງ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມທຸກ

ຍາກໃນລະດບັຄວົເຮອືນຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ຮບັປະກນັການບໍລກິານດາ້ນປະກນັສງັຄມົທີ່ ພຽງພໍໃຫແ້ກ່ແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 
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− ສູຊ້ນົຫຸຼດຈາໍນວນຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກຈາກ 45 ຄນົຕໍ່ ປ ີໃນປ ີ2014 ໃຫເ້ຫຼອືຕໍ່ າກວ່າ 40 ຄນົຕ່ໍປີ

ໃນປີ 2020. 
− ຮບັປະກນັການປິ່ ນປົວທາງການແພດ ແລະ ການຟືນ້ຟູສຸຂະພາບຂອງຜູລ້ອດຊວີດິຈາກອຸປະຕເິຫດລະເບດີບ່ໍທນັ

ແຕກໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສນົທສິນັຍາສາກນົ. 
− ກວາດກູລ້ະເບດີທີ່ ບ່ໍທນັແຕກອອກຈາກເນືອ້ທີ່ ບຸລມິະສດິຮບັໃຊກ້ານທໍາມາຫາກນິຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າແລະ

ໂຄງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັຖະບານໃຫໄ້ດ ້30.000 ເຮກັຕາ ໃນປ ີ2020.   
− ສໍາເລດັການສໍາຫລວດທີ່ ບ່ໍແມ່ນດາ້ນວຊິາການ ເພື່ ອເກບັກໍາຂໍມູ້ນພືນ້ຖານລູກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ (ລບຕ) ຕກົຄາ້ງ ຢູ່ໃນ 

9 ແຂວງທີ່ ມລູີກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກຕກົຄາ້ງ ໂດຍສອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານການສໍາຫລວດແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປລາວ 
ຕາມກໍາລງັ, ເຄື່ ອງມ,ື ທນຶຮອນ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ ມ ີໂດຍຮອດປີ 2020 ເພີ່ ມຂຶນ້ໃຫໄ້ດ ້5.238 ບາ້ນ ໃນ 9 ແຂວງ 
(ອດັຕະປ,ຶ ຈາໍປາສກັ, ຫວົພນັ, ຄໍາມ່ວນ, ຫລວງພະບາງ, ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ຊຽງຂວາງ).  

− ສໍາເລດັການສໍາຫລວດດາ້ນວຊິາການເພື່ ອຊອກຫາຈດຸຫລກັຖານ ລບຕ ຕກົຄາ້ງຢູ່ຈດຸສຸມພດັທະນາຕ່າງໆຮອດປ ີ
2020 ໃຫໄ້ດ ້124 ຈດຸສຸມພດັທະນາຢູ່ໃນ 9 ແຂວງທີ່ ມ ີລບຕ ຕກົຄາ້ງ.  

− ຊ່ວຍເຫລອືຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ (ຜູລ້ອດຊວີດິ) ຈາກລະເບດີບໍທນັແຕກ ໃຫໄ້ດ ້1.500 ຄນົໃນປ ີ2020.  
 ກິດຈະກ�າ ແລະໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ຫນັລງົຮາກຖານເພື່ ອສຸມໃສ່ສາ້ງບາ້ນເປັນຫວົໜ່ວຍພດັທະນາຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍ: ໂດຍເລັ່ ງການຕາ້ນປະ 

ກດົການຫຍໍທໍ້ຢູ່້ໃນບາ້ນ ແລະ ເມອືງຕ່າງໆ ເພື່ ອເຮດັໃຫພ້ືນ້ຖານມຄີວາມສະຫງບົ, ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, 
ປະຊາຊນົມຄີວາມກະຕລືລືົນ້ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ, ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊວີດິ

ການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີຶນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ. 

− ສຸມໃສ່ການດູດດງຶທນຶຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ ແລະ ປຸກລະດມົໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນຂອງສງັຄມົປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການ

ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ຕັງ້ໜາ້. 
− ປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຈໍາເປັນໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ເປັນຕົນ້ ການຍກົລະດບັ 

ແລະ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງຢູ່ຊນົນະບດົໃຫເ້ຊື່ ອມຈອດລະຫວ່າງບາ້ນຫາເມອືງ ແລະ ເມອືງຫາແຂວງ ເພື່ ອເຊື່ ອມຈອດຕໍ່

ພາກພືນ້, ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກການບໍລກິານຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໄປສູ່ປະຊາຊນົ, ຂນົສົ່ ງຜນົ

ຜະລດິ ແລະ ສນິຄາ້ອອກສູ່ຕະຫລາດຈາໍຫນ່າຍລະຫວ່າງເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ.  
− ຈດັສນັພູມລໍາເນາົຄງົທີ່  ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກນິໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະ ບາ້ນທີ່ ບ່ໍມບ່ີອນເຮດັການຜະລດິ. 

ຈດັສນັແຜນຜງັບາ້ນທີ່ ດ ີແລະ ການປະຕບິດັຕາມແຜນຜງັ ຊຶ່ ງປະກອບມ:ີ ຫອ້ງການບາ້ນ, ສະໂມສອນບາ້ນ, ສູນຂໍ ້

ມູນຂ່າວສານບາ້ນ ແລະ ອື່ ນໆ. ສະໜອງນໍາ້ເພື່ ອການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດ ້2 ລະດູຢູ່ຂງົເຂດຊນົນະບດົ ທງັ

ເປັນການຮບັມກືບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜນົເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດທີ່ ອາດ

ເກດີຂືນ້ ແນ່ໃສ່ສະຫນບັສະຫນນູເປົາ້ຫມາຍການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ກະສກິໍາ ໂດຍ

ຕດິພນັກບັແຜນງານພດັທະນາຊນົລະກະເສດ. 
− ເຕົາ້ໂຮມບາ້ນ ແລະ ຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົເຂົາ້ເປນັບາ້ນໃຫຍ່ ຕາມທດິສາມສາ້ງ ໂດຍຄໍານງຶເຖງິຜນົກະທບົທາງລບົທາງ

ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຍກົຍາ້ຍ.  
− ສົ່ ງເສມີເສດຖະກດິພູມປນັຍາ ແລະ ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ. 
− ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສີມໃຫປ້ະຊາຊົນຜະລດິສນິຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມມູນເຊືອ້ທີ່ ມຢູ່ີທອ້ງຖິ່ ນຕ່າງໆ ເພື່ ອດູດດຶງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົນ້ ຜະລດິຕະພນັກະສກິໍາ-ປ່າໄມ ້ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອຜະລດິເປັນຂອງຂວນັ, ບໍລໂິພກພາຍໃນ 

ແລະ ຂາຍສົ່ ງອອກຄ:ື ຜາ້ໄຫມລາວ, ຜະລດິຕະພນັໄມ ້ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ທີ່ ມກີານຄວັດລວດລາຍ, ການຍອ້ມສ ີ

ແລະ ອື່ ນໆ. 
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− ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ກ່ປະຊາຊນົຫຼາຍຂຶນ້ ຕດິພນັກບັອຸດສາຫະກາໍທ່ອງທ່ຽວ. 
− ສຸມໃສ່ແກໄ້ຂບນັຫາລູກລະເບດີທີ່ ບ່ໍທນັແຕກ ໂດຍຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານສໍາຫຼວດຢ່າງມຈີດຸສຸມ ແລະຈດັບູລມິະສດິ

ຄກັແນ່. 
− ສຸມໃສ່ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫຍ້ນືຍງົ. 
− ສະໜອງນໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊນົນະບດົ ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິນໍາ້ປະປາ ແລະ ມກີານນໍາ

ໃຊວ້ດິຖ່າຍຂອງປະຊາຊນົໃຫຫຼ້າຍກວ່າເກົ່ າ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ18. 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ�າຕ�າງໆ: 

− ປັບປຸງ ແລະ ສາ້ງນະໂຍບາຍການລງົທນຶເຂົາ້ໃນຂງົເຂດວຽກງານການຜະລດິ, ການບໍລກິານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ, 

ການສກຶ, ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫລກີໃຫຈ້ະແຈງ້ ເພື່ ອດູດດງຶການລງົທນຶຈາກພາກເອກະຊນົ

ໃຫຫ້ລາຍ, ແນໃສ່ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫປ້ະຊາຊນົຫລາຍຂືນ້ ໂດຍການສຸມໃສ່ການລງົທນຶທີ່ ມ ີ

ການນໍາໃຊແ້ຮງງານຢູ່ຊົນນະບດົ ເປັນຕົນ້ ກດິຈະການດາ້ນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ ,້ ອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, 
ອຸດສາຫະກໍາບ່ໍແຮ່, ອຸດສາຫະກໍາພະລງັງານ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ອື່ ນໆ. ພອ້ມກນັນັນ້, ກໍເອາົໃຈໃສ່ການຝກຶສມີວືຊິາ

ຊບີໃນດາ້ນຕ່າງໆ ເພື່ ອຍກົລະດບັສມີແືຮງງານ, ຄວາມຊໍານຊໍິານານໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົຢູ່ຊນົນະບດົ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນ

ການຫລັ່ ງໄຫລເຂົາ້ສູ່ຕວົເມອືງ ແລະ ກະຈາຍການພດັທະນາໄປສູ່ຊນົນະບດົໃຫຫ້ລາຍຂືນ້. 
− ອອກນະໂຍບາຍຢ່າງເຫມາະສມົໃນດາ້ນການເກບັພາສ-ີອາກອນ, ສນິເຊື່ ອ, ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນກບັທີ່ , ການ

ຫນັຊບັສນິເປນັທນຶ, ການສົ່ ງເສມີຜູປ້ະກອບການ ແລະ ອື່ ນໆ ສໍາລບັເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫລກີ ແລະ ທຸລະ

ກນັ ດານທີ່ ທຸກຍາກໃຫເ້ປນັຮູບປະທໍາ. 
− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງລະບຽບການຕ່າງໆ ຢູ່ຂັນ້ພືນ້ຖານທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ໂດຍຜນັຂະ 

ຫຍາຍຈາກລະບຽບຫລກັການລວມ. 
− ເພີ່ ມທະວຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໃນການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ

ນະໂຍບາຍທີ່່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະແຫນງການຕນົໃຫເ້ປນັອນັລະອຽດ ພອ້ມທງັສຸມການນໍາພາ-ຊີນ້ໍາ, ພະນກັງານ ແລະ 

ທນຶຮອນເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນໃຫເ້ປນັຮູບປະທໍາ. 
− ອອກນະໂຍບາຍທີ່ ມລີກັສະນະສົ່ ງເສມີສະເພາະຕໍ່ ພະນກັງານຂັນ້ເມອືງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ທີ່ ໄປເຮດັວຽກປະຈາໍ, 

ໄລຍະຍາວ, ໄລຍະສັນ້ ແລະ ຊົ່ ວຄາວ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລກີທຸລະກນັດານໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ ແລະ 

ຄວາມສາມາດທີ່ ມ.ີ 
− ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດການຈາ້ງງານໃນເຂດຊນົນະບດົແຫ່ງຊາດ ໂດຍສຸມໃສ່ກໍານດົຍຸດທະສາດ, ວທິກີານ ແລະ ໂຄງ 

ການສົ່ ງເສມີການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃນເຂດຊນົນະບດົ. 
− ເພີ່ ມທະວກີານປະສານສບົທບົກນັ ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ອງົການສງັຄມົພນົລະເຮອືນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ວຽກງານ ລບຕ, ຊຶ່ ງອງົການສງັຄມົພົນລະເຮອືນຈະມບີົດບາດສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼອືໃຫແ້ກ່

ລດັຖະບານ. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                           
18 ການສະໜອງນໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນການແກໄ້ຂບນັຫາການຂາດສານອາຫານ. ໃນເດກັນອ້ຍຕໍ່ າກວ່າ 5 ປ ີ
ທີ່ ເສຍຊວີດິເຫນັວ່າ 10% ແມ່ນຍອ້ນພະຍາດຖອກທອ້ງ, ຕວົເລກດັ່ ງກ່າວສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການພວົພນັກນັຢ່າງສະໜດິແໜນ້ລະຫວ່າງວຽກງານ

ການສະໜອງນໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ກບັ ການຖອກທອ້ງ ແລະ ນໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານ.  
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3.5.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ຄ�້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 
 ທິດທາງ:  

ການຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບໍລໂິພກທີ່ ມໂີພຊະນາການຄບົຖວ້ນ ແລະ 

ປອດໄພຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງຜູຜ້ະລດິ-ຜູບໍ້ລໂິພກ ແມ່ນໜາ້ວຽກທີ່ ສໍາຄນັຂອງການພດັທະນາ ທີ່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ການຍກົລະດບັ

ສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິ, ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ ທງັທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ, ຈດິໃຈ ແລະ ມນັສະໝອງຂອງໄວໜຸ່ມ 

ເປັນຕົນ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ, ເດກັນອ້ຍ ແລະ ແມ່ຍງິໃນໄວຈະເລນີພນັ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນໃນການແກໄ້ຂ

ຄວາມທຸກຍາກ, ຫຸຼດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານຂອງປະຊາຊນົ ທງັເປນັການຍກົລະດບັຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງເຂາົເຈ ົາ້ໃຫ ້

ສູງຂຶນ້ ຕາມທດິພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ ສມົດູນ. 

 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ�: 
− ປະຊາຊນົມສີະບຽງອາຫານທີ່ ພຽພໍ ແລະ ໄດຮ້ບັໂພຊະນາການທີ່ ຄບົຖວ້ນ ສາມາດສະໜອງໃຫປ້ະຊາຊນົບໍລໂິພກ

ໄດປ້ະມານ 2.600-2.700 ກໂິລກະລໍລຕີໍ່ ປ.ີ 
− ສາມາດກາໍນດົສນິຄາ້ກະສກິາໍທີ່ ເປນັທ່າແຮງສູງຂອງຊາດ, ເປນັເອກະລກັຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ສາມາດເປນັບູລມິະສດິ

ໃນການສົ່ ງອອກຕາມມາດຖານກະສກິາໍສະອາດ. 
− ຍກົສູງສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິກະສກິາໍ.  
− ຫນັປ່ຽນຮູບແບບການລຽ້ງສດັແບບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການລຽ້ງແບບເປນັຟາມ ແລະ ເປນັອຸດສະຫະກໍາ ໂດຍສາມາດ

ສະໜອງຜນົຜະລດິຈາກຟາມໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 30% ຂອງຜນົຜະລດິສດັທງັໝດົ. 
− ສໍາເລດັການຈດັສນັ, ການກາໍນດົເຂດ ແລະ ຟືນ້ຟູເນືອ້ທີ່ ປ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້70% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ຫລ ືອດັຕາການ

ປກົຫຸມ້ປ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້70% ໃນປ ີ2020. 
− ສາ້ງເຂດຈດຸສຸມຊນົລະກະເສດທີ່ ເປນັຕວົແບບໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 2 ແຫ່ງຂອງແຕ່ລະການຜະລດິ: ເຂົາ້, ພດື, ສດັ 

ແລະ ການປະມງົ. 
− ຈດັສນັເຂດການຜະລດິກະສກິາໍຕາມທ່າແຮງຂອງສະພາບດນິ ແລະ ອາກາດ ດັ່ ງນີ:້  

• ເຂດທົ່ ງພຽງໃຫຍ່ (ທົ່ ງພຽງວຽງຈນັ, ທົ່ ງພຽງບໍລຄໍິາໄຊ, ທົ່ ງພຽງເຊບັງ້ໄຟ, ທົ່ ງພຽງເຊບັງ້ຫຽງ, ທົ່ ງພຽງເຊໂດນ, 

ທົ່ ງພຽງຈາໍປາສກັ ແລະ ທົ່ ງພຽງອດັຕະປ)ື ເໝາະສມົໃນການພດັທະນາຊນົລະກະເສດ, ການປູກເຂົາ້ (ສຸມໃສ່

ເຮດັຊນົລະກະເສດຢູ່ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ເຂດທີ່ ມຊີນົລະປະທານແລວ້ຢູ່ 10 ແຂວງ

ຄ:ື ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງຈນັ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັ

ນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ສາລະວນັ. ການປູກພດືອຸດສະຫະກາໍ. 

• ເຂດພູພຽງ ແລະ ພູດອຍ (ພູພຽງບໍລເິວນ, ພູພຽງນາກາຍ ແລະ ພູພຽງຊຽງຂວາງ) ເໝາະແກ່ການປູກພດືໄມໃ້ຫ ້

ໝາກ, ດອກໄມ ້ແລະ ພດືເມອືງໝາວ; ສໍາລບັພູພຽງນາກາຍເໝາະສມົກບັການລຽ້ງປາ ແລະ ການປະມງົ ເນື່ ອງ

ຈາກມອ່ີາງເກບັນໍາ້ຂະໜາດໃຫຍ່; ສໍາລບັພູພຽງຊຽງຂວາງເໝາະສມົກບັການປບັປຸງເປນັທົ່ ງຫຍາ້ຂຽວລຽ້ງສດັໄດ ້

ດ ີແລະ ປູກຕົນ້ໄມ,້ ດອກໄມເ້ມອືງໝາວ ແລະ ໝາກໄມເ້ມອືງໝາວໄດດ້.ີ  

− ແລະ ຄາດໝາຍອື່ ນໆ. 
 ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 

ເພື່ ອສາມາດຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ຕອ້ງສຸມໃສ່ການເຮດັກະສກິາໍແບບຍນືຍງົ ແລະ ແບບ

ປະສມົປະສານໂດຍສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ສະອາດ ແລະ ກະສກິາໍປອດສານພດິເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍເອາ

ໃຈໃສ່ ດັ່ ງນີ ້:  
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− ຈດັສນັເຂດການຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ເໝາະສມົໂດຍການກໍານດົ ແລະ ແບ່ງເຂດການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ເປນັຕົນ້ ເຂດປູກເຂົາ້, 
ພດືອຸດສະຫະກໍາ, ເຂດລຽ້ງສດັໃຫຍ່, ສດັປີກ, ສດັນໍາ້ ແລະ ເຂດປູກໄມຢ່້າງມຈີດຸສຸມ ເພື່ ອສາມາດສະໜອງໃຫແ້ກ່

ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ. 
− ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງດາ້ນຊນົລະປະທານ ແລະ ສາ້ງເຂດຈດຸສຸມຊນົລະກະເສດ ເປນັຕົນ້ ສຸມໃສ່ 2 ທົ່ ງພຽງຈດຸ

ສຸມບູລມິະສດິ (ທົ່ ງພຽງເຊບັງ້ໄຟ ແລະ ເຊບັງ້ຫຽງ) ໃນການຜະລດິເຂົາ້ ແລະ ເຂດທົ່ ງພຽງອື່ ນໆ ໂດຍການຫນັເປນັ

ຊນົລະກະເສດຢ່າງມຈີດຸສຸມ (ຜະລດິກະສກິາໍຄບົວງົຈອນ). 
− ປບັປຸງຊນົລະປະທານທີ່ ມຢູ່ີແລວ້ຢູ່ 10 ແຂວງຄ:ື ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງຈນັ, ນະຄອນຫລວງ

ວຽງຈນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັແລະສາລະວນັ. 
− ກໍານດົເຂດຜະລດິກະສກິໍາປອດສານພດິຢູ່ບ່ອນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງ, ກໍານດົເຂດຜະລດິກະສກິໍາສະອາດຢ່າງ

ກວາ້ງຂວາງ ແລະຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພດາ້ນສະບຽງອາຫານ. 
− ປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ. 
− ຂະຫຍາຍການເຮດັກະເສດສຸມທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງ, ໝນູໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ເຕກັນກິທີ່ ກາ້ວໜາ້ເຂົາ້

ໃສ່ພືນ້ຖານການຜະລດິ. 
− ການປບັປຸງພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊປ້ດັໄຈການຜະລດິ. 
− ສະໜອງການບໍລກິານ ແລະ ສົ່ ງເສມີເຕກັນກິການຜະລດິໂດຍເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ແນວພນັເຂົາ້, ແນວພນັ

ພດື ແລະ ສດັ, ທດົລອງເຕກັນກິວທິະຍາການໃໝ່ໆ, ເຂົາ້ໃນການຍກົລະດບັສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິໃຫ ້

ສູງຂຶນ້. 
− ສາ້ງຄງັແຮເຂົາ້ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານໃນເວລາເກດີໄພພບິດັ, ວກິດິການດາ້ນຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ ແລະ

ອື່ ນໆ. 
− ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການນາໍໃຊມ້າດຕະການດາ້ນສຸຂະອະນາໄມສດັ ແລະພດື. 
− ພດັທະນາກະສກິໍາໂດຍຕດິພນັກບັອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແຕ່ຫວົທເີພື່ ອການຜະລເິປນັສນິຄາ້ ແລະ ຕອ້ງກໍານດົໜາ້

ວຽກລະອຽດລະຫວ່າງຂະແໜງກະສກິໍາ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄາ້ໃຫຈ້ະແຈງ້ເພື່ ອຊຸກຍູ ້ສົ່ ງເສມີ

ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ໃນແຕ່ລະຂະໜາດໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 
− ແລະ ອື່ ນໆ. 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ�າຕ�າງໆ: 

− ນະໂຍບາຍດາ້ນການຜະລດິສະບຽງອາຫານຕອ້ງຊດັເຈນທງັທາງດາ້ນການຂະຫຍາຍເຂດການຜະລດິ (ເນືອ້ທີ່ )  ແລະ 

ການຍກົສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິ ແລະ ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ ານັນ້ຕອ້ງສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ.້ 
− ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການກໍານດົ ແລະ ແບ່ງເຂດການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິກະສກິໍາສໍາລບັແຕ່ລະປະເພດຢ່າງຊດັເຈນແລະ 

ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຕັງ້ສນັຖານ ແລະ ອາກາດ ເປນັຕົນ້ ເຂດທົ່ ງພຽງໃຫຍ່, ທົ່່ ງພຽງນອ້ຍ, ເຂດພູພຽງ; ນອກຈາກ

ການຜະລດິເຂົາ້ແລວ້ ຍງັຕອ້ງໄດມ້ເີຂດທີ່ ເໝາະສມົກບັການປູກພດື ເຊັ່ ນ: ພດືອຸດສະຫະກໍາ, ພດືໄລຍະສັນ້ ແລະ 
ໄລຍະຍາວ ແລະ ການລຽ້ງສດັ: ສດັໃຫຍ່, ສດັນອ້ຍ ແລະ ສດັນໍາ້ທີ່ ເຫນັວ່າມທ່ີາແຮງ.  

− ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຄບົຊຸດ ເປນັຕົນ້ ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາຊນົລະປະທານ, 
ພດັທະນາສູນຄົນ້ຄວາ້ແນວພນັພດື, ແນວພນັເຂົາ້ ແລະ ແນວພນັສດັທີ່ ເຫນັວ່າປະເທດມທ່ີາແຮງໃນການແຂ່ງຂນັ 
ແລະ ສາມາດສະໜອງໃຫແ້ກ່ການບໍລໂິພກພາຍໃນຢ່າງພຽງພໍ; ພດັທະນາສູນທດົລອງ, ສູນວໄິຈ ແລະ ສະຖານີ

ບໍລກິານເຕກັນກິກະສກິໍາທີ່ ທນັສະໄໝ ພອ້ມທງັໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານສາກນົເພື່ ອສາມາດແຂ່ງຂນັກບັຕະຫຼາດ

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົຢ່າງເຕມັສ່ວນ.  ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ຕອ້ງມເີສັນ້ທາງທີ່ ສາມາດທ່ຽວໄດທ້ງັສອງລະດູ ເພື່ ອການ
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ຂນົສົ່ ງຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືວດັຖຸດບິ; ມກີານສະໜອງພະລງັງານໄຟຟາ້ ແລະ ນໍາ້ຢ່າງພຽງພໍໃຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນ ແລະ 
ໂຮງງານ.  

− ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການປ່ອຍສນິເຊື່ ອໃຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນຢ່າງເໝາະສມົ ໂດຍການສົ່ ງເສມີການສາ້ງຕັງ້ເປນັກຸ່ມ

ການຜະລດິ, ກຸ່ມການເກບັຊື ້ແລະ ມຄີງັແຮ ເປນັຕົນ້ ແມ່ນ ຄງັແຮເຂົາ້, ພດື ແລະ ສດັ ເພື່ ອສາມາດລຸດຕົນ້ທນຶໃນ

ການຜະລດິ, ມຄີວາມສາມາດຕ່ໍລອງທາງດາ້ນການຈາໍໜ່າຍ, ລາຄາ ແລະ ມຫຼີກັຄໍາ້ປະກນັໃນການກູຢ້ມືເງນິຈາກສະ

ຖາບນັການເງນິ.  
− ນະໂຍບາຍການລງົທນຶຜະລດິສນິຄາ້ກະສກິາໍທີ່ ເຫນັວ່າເປນັບູລມິະສດິຂອງຊາດ ແລະ ເປນັສນິຄາ້ທີ່ ເປນັທ່າແຮງຂອງ

ທອ້ງຖິ່ ນ ຫຼ ືເປນັເອກະລກັຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອສາມາດສົ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັກະສກິໍາໃຫຕ້ດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວ; 
ການສົ່ ງເສມີພາກເອກະຊນົໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶນ້ ແລະມກີານຈດັປະເພດການລງົທນຶທາງດາ້ນກະສກິໍາຢ່າງຊດັ

ເຈນ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ແລະການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົໃນແຕ່

ລະທອ້ງຖິ່ ນ.  
− ນະໂຍບາຍດາ້ນສຸຂະອະນາໄມຂອງພດື ແລະ ສດັ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ການປອ້ງກນັ ແລະ ສາມາດຮບັມໄືດຖ້າ້ເກດີມກີານ

ລະບາດຂອງພະຍາດ, ມລີະບບົກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢນືຄວາມປອດໄພໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກອບການເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້

ໃຫແ້ກ່ຜູບໍ້ລໂິພກທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ຕອ້ງໄດມ້ກີານຮບັປະກນັຄວາມສະອາດ ແລະ ການ

ກວດກາຂະບວນການນາໍເຂົາ້ເຄື່ ອງບໍລໂິພກ, ອາຫານສດັຕ່າງໆ ແລະ ຢາສກັກນັພະຍາດ, ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານ 

ທີ່ ລຽ້ງ ແລະ ການໃຫຄ້ວາມຮູແ້ກ່ຜູລ້ຽ້ງຢ່າງເປນັລະບບົ ແລະ ເປນັປກົກະຕ;ິ ກວດກາບນັດາໂຮງງານ ແລະ ໂຮງຂາ້

ສດັໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານສາກນົ.  
− ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການລງົຮາກຖານເພື່ ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູແ້ກ່ຊາວກະສກິອນ ແລະ ນໍາພາປະຕຕິວົຈງິຢ່າງເປັນ

ປກົກະຕ ິທງັເຕກັນກິການປູກ, ການລຽ້ງ, ການຫລຸດຕົນ້ທນຶ ແລະ ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຕະຫຼາດຕອ້ງການຢ່າງເປັນ

ປກົກະຕ ິແລະ ທນັກບັສະພາບການ.  
− ນະໂຍບາຍສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການເໜງັຕງີຂອງລາຄາສນິຄາ້ກະສກິໍາຫຼກືານເໜງັຕງີລາຄາ

ຂອງປດັໄຈການຜະລດິ ເພື່ ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການແບກຫາບພາລະຕົນ້ທນຶຂອງກຸ່ມກະສກິອນທີ່ ເຮດັການຜະລດິ 
ແລະສາມາດແຂ່ງຂນັລາຄາກບັຜູຜ້ະລດິພາຍນອກໄດ.້ 

− ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການບໍລໂິພກທີ່ ຖກືຫຼກັສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄບົໝູ່ ອາຫານ ໂດຍມກີານເຜຍີແຜ່ ແລະ ບນັຈເຸຂົາ້

ໃນຫຼກັສູດການສກຶສາຕັງ້ແຕ່ຂັນ້ລຽ້ງເດກັຂຶນ້ໄປ.  
− ປບັປຸງການປະສານສມົທບົລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ໃຫເ້ປັນ

ລະບບົຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ເປນັຕົນ້ ສາທາລະນະສຸກ, ສກຶສາ, ກະສກິໍາ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ-ການຄາ້ ແລະ 

ອື່ ນໆ; ຂະແໜງການອຸດສະຫະກໍາ-ການຄາ້ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຂອດການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການສະໜອງວດັຖຸດບິເຂົາ້ສູ່

ໂຮງງານທີ່ ມຄີວາມປອດໄພ, ສະອາດ ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານ; ປບັປຸງຂອດການຈາໍໜ່າຍ ແລະ ຂະຫຍາຍສູ່ຕະຫຼາດ

ຕ່າງໆ ຢ່າງເປນັລະບບົຕໍ່ ເນື່ ອງ; ປບັປຸງການປະສານງານ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການໂຍທາທກິານ ແລະ 
ຂນົສົ່ ງ, ຂະແໜງການພະລງັງານ-ບ່ໍແຮ່, ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້. 

− ເສມີຂະຫຍາຍການຮ່ວມມ ືແລະ ປະສານງານກນັຢ່າງສະໜດິແໜນ້ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເປນັຕົນ້ ພາກ

ທຸລະກດິ, ວສິາຫະກດິ ແລະ ຜູປ້ະກອບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດການຜະລດິ ແລະ 
ສາມາດສະໜອງວດັຖຸດບິທາງດາ້ນຜນົຜະລດິກະສກິາໍໃຫແ້ກ່ອຸດສະຫະກາໍການປຸງແຕ່ງຢ່າງພຽງພໍ.  

− ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິໍາກ່ຽວກບັການກໍານດົເຂດ ແລະ ແຜນແມ່ບດົການນໍາໃຊດ້ນິກະສກິໍາເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ

ສະພາບຕວົຈງິຂອງການພດັທະນາ ແລະ ຄວາມຈາໍເປນັຂອງການພດັທະນາກະສກິາໍແບບຍນືຍງົ.  
− ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍກ່ຽວກບັສຸຂະອະນາໄມພດື ແລະ ສດັ ໃຫໄ້ປຕາມສນັຍາ ແລະ ສນົທສິນັຍາທີ່ ລາວເປນັພາຄ.ີ 
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− ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດແລະແຜນດໍາເນນີງານທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການທີ່ ຕດິພນັກບັຫຼາຍຂະແໜງ 

ການ ໄລຍະ 2016-2020 
 

3.5.3. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 3: ທຸກຄົນເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາໄດ�ຢ�າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. 
 ທິດທາງ: 

ສບຶຕ່ໍປະຕຮູິບລະບບົການສກຶສາໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ໂດຍສຸມການລງົທນຶໃສ່ບນັດາວຽກງານທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນ

ແຜນຍຸດທະສາດການສກຶສາ ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ ອພດັທະນາທຸກຄນົໃຫມ້ຄີວມຮູ,້ 

ຄວາມສາມາດເລີ່ ມແຕ່ລະດບັອະນຸບານ ຈນົເຖງິອະຊວີະສກຶສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກ່ການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພືນ້ຖານດາ້ນການສກຶສາໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ; ຂະຫຍາຍໂອກາດດາ້ນການສກຶສາໃຫແ້ກ່ເດກັ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໃຫແ້ກ່ເດກັນອ້ຍ

ກ່ອນໄວຮຽນ, ໄວໜຸ່ມ, ການຮູໜ້ງັສໃືຫແ້ກ່ຜູໃ້ຫຍ່ ແລະ ສຸມໃສ່ປະຊາຊນົຢູ່ເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫລກີ ເພື່ ອບນັລຸ

ນະໂຍບາຍການສກຶສາພາກບງັຄບັໃນຊັນ້ປະຖມົ ແລະ ຂະຫຍາຍຂຶນ້ຮອດຊັນ້ມດັທະຍມົສກຶສາ ເພື່ ອເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່

ການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງກໍາລງັແຮງງານໃຫມ້ສີມີ ືແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງຂຶນ້; ຮບັປະກນັໃຫມ້ນີະໂຍບາຍເພື່ ອດງຶດູດໃຫ ້

ນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນໃນສາຍອາຊວີະສກຶສາໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໍ່ ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫຼກັສູດການສອນຢູ່

ໃນລະດບັອາຊວີະສກຶສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລດາ້ນສາຂາວຊິາທີ່ ເປັນທ່າແຮງໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ຂະແໜງໄຟຟາ້, ບ່ໍແຮ່, ປຸງແຕ່ງ, ຫດັຖະກໍາ, ນາຍຊ່າງ ແລະ ຂະແໜງການບໍລກິານ ເພື່ ອຮບັປະກນັຄຸນ

ນະພາບຂອງການສກຶສາໃຫສູ້ງຂຶນ້ ແລະ ທງັສາມາດຕອບສະໜອງແຮງງານເຂົາ້ໃນຂງົເຂດການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານ

ໃນການພດັທະນາປະເທດໃນຕໍ່ ໜາ້ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂນັກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

ພດັທະນານກັກລິາ-ກາຍຍະກໍາລາວໃຫຫ້ຍບັເຂົາ້ໃກກ້ບັລະດບັຂອງພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົເທື່ ອລະກາ້ວ ແລະ 

ກາຍເປັນັກລິາ-ກາຍຍະກໍາອາຊບີໃນຕ່ໍໜາ້; ຫນັວຽກງານກລິາໃຫກ້າຍເປັນຂອງໝດົທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ ເຮດັໃຫຊ້ັນ້

ຄນົຕ່າງໆໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ-ແມ່ຍງິ-ຜູອ້າຍຸສູງມຄີວາມສນົໃຈຫຼິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກໍາຫຼາຍຂຶນ້; ພອ້ມກນັນັນ້, ກໍ່

ສົ່ ງເສມີແລະພດັທະນາກລິາ-ກາຍຍະກາໍພືນ້ເມອືງຂອງບນັດາເຜົ່ າບາງຊະນດິທີ່ ເໝາະສມົໃຫກ້າຍເປນັກລິາລະດບັຊາດ. 

 ຄາດໝາຍ: 

− ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປ ີໃຫໄ້ດ ້ 80%. 
− ອດັຕາລອດເຫຼອືຂອງນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ໃຫໄ້ດ ້90%. 
− ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ໃຫໄ້ດ ້85%. 
− ອດັຕາເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ 60%. 
− ສູຊ້ນົເຮດັໃຫອ້ດັຕາການເລື່ ອນຊັນ້ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົ ມຕໍົນ້ ຂືນ້ສາຍວຊິາຊບີໃຫໄ້ດ ້5% ຂອງນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົ

ທງັໝດົ ແລະ ໄດເ້ຂົາ້ຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍໃຫໄ້ດ ້90%. 
− ສູຊ້ນົໃຫນ້ກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົ ມ ໍ 7 ໃຫໄ້ດເ້ຂົາ້ຮຽນຕ່ໍໃນສະຖາບນັອາຊວີະສກຶສາໃຫໄ້ດ ້ 60%, ເຂົາ້ຮຽນຕ່ໍໃນສະຖາ

ບນັການສກຶສາຊັນ້ສູງໃຫໄ້ດ ້20%. 
− ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງປະຊາຊນົໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປ ີໃຫໄ້ດ ້ 99%. 
− ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງປະຊາຊນົໃນກຸ່ມອາຍຸ 15 ປ ີຂຶນ້ໄປ ໃຫໄ້ດ ້ 95%. 
− ສົ່ ງເສມີໃຫທຸ້ກຄນົໃນສງັຄມົໄດອ້ອກກໍາລງັກາຍ ແລະ ການຫຼິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກໍາໃຫໄ້ດ ້ 30% ຂອງປະຊາກອນທງັ

ໝດົ. 
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 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງດາ້ນການສກຶສາ ໂດຍສະເພາະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖມົຢູ່ບາ້ນທີ່

ຍງັບ່ໍທນັມໂີຮງຮຽນຖາວອນ, ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕົນ້ ແລະ ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ຢູ່ບ່ອນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ພອ້ມທງັໃຫ ້

ໄດມ້າດຕະຖານຂອງກະຊວງສກຶສາ ແລະ ກລິາ, ສາ້ງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີຢູ່ຕາມພາກ. 
− ປບັປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໂດຍການເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄູ, ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-

ການສອນ, ຫອ້ງທດົລອງ, ຫອ້ງປະຕບິດັງານຕ່າງໆເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນການສອນທດິສະດ ີແລະ ເພີ່ ມການເຮດັທດົລອງ 
ແລະ ປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

− ປບັປຸງລະບບົການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການສກຶສາແຕ່ສູນກາງຮອດທອ້ງຖິ່ ນ. 
− ສຸມໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ການນໍາເອາົຜນົການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ເຂົາ້ສູ່ຂະບວນການຮຽນ-ການ

ສອນໃຫຫ້ລາຍຂືນ້ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄຸນນະພາບຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາໃຫສູ້ງຂຶນ້. 
− ສຸມໃສ່ປບັປຸງລະບບົກລິາກາຍຍະສກຶສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພດັທະນາຄູຝກຶ ແລະ ຄດັເລອືກນກັກລິາທີ່ ມພີອນ

ສະຫວນັ ເພື່ ອສາ້ງເປນັທມີນກັກລິາແຫ່ງຊາດ. 
− ສບືຕໍ່ ປະຕບິດັໂຄງການອາຫານທ່ຽງ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພໃນສງັຄມົໃຫກ້ບັເດກັນອ້ຍໃນເຂດຊນົນະບດົ 

ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ເພື່ ອສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃນການເຂົາ້ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ. 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 

− ສບຶຕໍ່ ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການປະຕຮູິບການສກຶສາໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ. 
− ສບຶຕໍ່ ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດການສກຶສາເພື່ ອທຸກຄນົແລະຂອບພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ. 
− ປະຕບິດັນະໂຍບາຍໃນການຍກົລະດບັຂອງຄູສອນ, ປບັປຸງວທິສີອນຂອງຄູສອນຫອ້ງດ່ຽວ ແລະ ຫອ້ງຄວບ, ສະ  

ໜອງພະນກັງານຄູໃຫສ້ມົດູນກບັຈໍານວນນກັຮຽນ; ສາ້ງໂຮງຮຽນຕົນ້ແບບ, ສົ່ ງເສມີການອ່ານ ແລະ ສະໜອງ

ອຸປະກອນ/ສື່ ປະກອບການຮຽນ-ການສອນຕາມຈາໍນວນທີ່ ເໝາະສມົ. 
− ສບຶຕໍ່ ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍເລື່ ອນຊັນ້ແບບຕໍ່ ເນື່ ອງ. 
− ປບັປຸງນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູປ້ະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສມົ. 
− ສົ່ ງເສມີໃຫພ້າກເອກະຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂງົເຂດສງັຄມົຕື່ ມອກີ ໂດຍສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍທາງດາ້ນແວດ

ລອ້ມແລະໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ໃຫແ້ກ່ພາກເອກະຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນຫຼາຍຮູບແບບ ລວມທງັການນໍາໃຊວ້ທິກີານຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງພາກລດັ-ເອກະຊນົ. 
 

3.5.4. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 4: ຮັບປະກັນການບ�ລກິານດ�ານສາທາລະນະສກຸໄດ�ຢ�າງທົວ່ເຖິງ ແລະ ມີ
ຄຸນນະພາບ. 

 ທິດທາງ: 

ຂະຫຍາຍການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບເຊື່ ອມສານ ແລະ ຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກຄນົໄດເ້ຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບ ແລະ ໄດຮ້ບັການບໍລກິານຈາກແພດໝໍທີ່ ມຄຸີນນະພາບສູງ

ຂຶນ້; ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງການສະໜອງການບໍລກິານສາທາລະນະສຸກຂອງລດັຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ

ແລະ ຕໍ່ ເນື່ ອງ ໂດຍການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພືນ້ຖານດາ້ນສາທາລະນະສຸກໃຫໄ້ປເຖງິຊນົນະບດົບ່ອນຫ່າງໄກ

ສອກຫຼກີ; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໍຍກົສູງຄວາມສາມາດໃນການປິ່ ນປວົ ແລະ ປອ້ງກນັພະຍາດ ຢູ່ໂຮງໝໍຂັນ້ຕ່າງໆ ໂດຍສະ

ໜອງ ແລະ ສາ້ງໃຫໄ້ດພ້ະນກັງານແພດ, ພະຍາບານທີ່ ມຄີວາມຊໍານຊໍິານານ ແລະ ມຈີນັຍາບນັ, ທດັສະນະຮບັໃຊ,້ 

ບໍລກິານທີ່ ດ ີແລະ ນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊຢ່ີາງເໝາະສມົ ເພື່ ອຍກົສູງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບ; ພອ້ມດຽວ

ກນັນັນ້ ພດັທະນາການເງນິສາທາລະນະສຸກໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ດວ້ຍການເພີ່ ມງບົປະມານຈາກພາກລດັ ແລະ ການ

ຂະຫຍາຍກອງທນຶປະກນັສຸຂະພາບພາກເອກະຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົໃຫກ້ວມອດັຕາສ່ວນສູງຂຶນ້ ແລະ ນໍາໃຊຢ່້າງມປີະສດິທິ
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ຜນົ ເພື່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບໃນເວລາເຈບັເປນັ. ຮບັປະກນັໃຫແ້ມ່ຍງິເກດີລູກຢ່າງປອດໄພ; 

ເສມີຂະຫຍາຍວຽກງານດາ້ນໂພຊະນາການ ໂດຍຮບັປະກນັໃຫເ້ດກັນອ້ຍໄດຮ້ບັສານອາຫານຢ່າງພຽງພໍ, ຖກຶຫຼກັອານາໄມ 

ແລະ ຄບົ 5 ໝວດຕາມຫຼກັໂພຊະນາການ; ປຸກລະດມົ, ໂຄສະນາຂນົຂວາຍຊຸມຊນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈເຖງິບນັຫາສໍາຄນັຂອງການ

ຮກັສາສຸຂະພາບ, ໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລກິານດາ້ນສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄວົ, 

ວຽກງານສຸຂະອານາໄມ ພອ້ມທງັສະໜອງນໍາ້ສະອາດ ໃນເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ວດິຖ່າຍ ຢູ່ເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫລກີໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ  ແລະ ຫລາຍຂຶນ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຊ້ມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ ແລະ ວດິຖ່າຍຢ່າງ

ກວາ້ງຂວາງ. ເພີ່ ມອດັຕາການປກົຄຸມດາ້ນສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນໃຫສູ້ງຂຶນ້. 

 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ�: 
− ເພີ່ ມອາຍຸຍນືສະເລ່ຍໃຫໄ້ດ ້71 ປ.ີ 
− ຫຸຼດອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານໃຫໄ້ດ ້ 20% ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ມລີວງສູງ

ຕໍ່ າກວ່າມາດຕະຖານໃຫໄ້ດ ້32%. 
− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 1 ປ ີໃຫຫຸຼ້ດລງົຢູ່ 30/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ. 
− ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ ີໃຫຫຸຼ້ດລງົຢູ່ 40/1.000  ເດກັເກດີມຊີວີດິ. 
− ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫຫຸຼ້ດລງົຢູ່ 160/100.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ. 
− ອດັຕາຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດຂອງປະຊາຊນົໃຫບ້ນັລຸໄດ ້90%. 
− ອດັຕາການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍ ໃຫບ້ນັລຸໄດ ້75%. 
− ອດັຕາການສກັຢາກນັພະຍາດໝາກແດງ ໃຫບ້ນັລຸໄດ ້90%. 
− ອດັຕາປກົຄຸມການປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃຫໄ້ດ ້80%. 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງສຸກສາລາ ຢູ່ບ່ອນທີ່ ເໝາະສມົ, ຍກົລະດບັໂຮງໝໍເມອືງໃຫສ້າມາດຜ່າຕດັນອ້ຍ, ປັບປຸງໂຮງ

ໝໍແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍພາກ ໃຫສ້າມາດຮອງຮບັການບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ. 
− ພດັທະນາໂຮງໝໍສູນກາງໃຫທ້ນັສະໄໝ ເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມເຊືອ້ໝັນ້ຂອງປະຊາຊນົ. 
− ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ບໍາລຸງພະນກັງານແພດແບບຕ່ໍເນື່ ອງໃຫຜູ້ທ້ີ່ ປະຈາໍການຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ; ຈດັສົ່ ງນກັສກຶສາແພດທີ່

ຮຽນຈບົໃໝ່ ລງົຝກຶຫດັຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 
− ຂະຫຍາຍລະບບົປະກນັສງັຄມົພາກເອກະຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ. 
− ສບຶຕໍ່ ສາ້ງບາ້ນສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ. 
− ສບືຕໍ່ ເອາົໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ຢາປວົພະຍາດ ພອ້ມທງັມມີາດຕະການຢ່າງເດດັຂາດ

ຕໍ່ ຜູລ້ະເມດີລະບຽບກດົໝາຍ. 
− ປບັປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັການ. 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 

− ສບືຕໍ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍປິ່ ນປວົແບບເສຍຄ່າ ແລະ ບ່ໍເສຍຄ່າໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ ໂດຍສະເພາະນະໂຍ

ບາຍເກດີລູກ ແລະ ການປິ່ ນປວົເດກັອາຍຸຕໍ່ າກວ່າ 5 ປ ີບ່ໍເສຍຄ່າ. 
− ຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກສ່ວນເອກະຊນົໃຫມ້ບີດົບາດປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານປິ່ ນປວົ ແລະ ຮກັສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ

ຫຼາຍຂຶນ້. 
− ສາ້ງນະໂຍບາຍຂໍມູ້ນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄູ່ມແືນະນາໍກ່ຽວກບັມາດຕະຖານຂອງຂໍມູ້ນ. 
− ສາ້ງນະໂຍບາຍ ວ່າດວ້ຍການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການໃຫກ້ານບໍລກິານຮກັສາສຸຂະພາບ. 

 



131 
 

3.5.5. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 5: ການບ�ລິການທາງດ�ານການປົກປ�ອງສັງຄົມໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ 
ທຸກຄົນໄດ�ເຂ້ົາເຖິງຢ�າງກວ�າງຂວາງ 

ລະບບົປະກນັສງັຄມົໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປບັປຸງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ພອ້ມທງັຂະຫຍາຍອດັຕາປກົຄຸມຂອງລະບບົ

ປະກນັສງັຄມົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບສູງຂຶນ້ເຮດັໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານ, ຜູທຸ້ກຍາກ ໄດຮ້ບັການປກົປອ້ງສດິ 

ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງພວກເຂາົ ເພື່ ອຮບັປະກນັການພດັທະນາທີ່ ສມົດູນ ແລະ ຍນືຍງົ. ມກີນົໄກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປອ້ງ

ສດິຜນົປະໂຫຍດສໍາລບັເດກັນອ້ຍ, ປຸກລະດມົຂນົຂວາຍຜູອ້ອກແຮງງານ, ຜູປ້ະກອບອາຊບີສ່ວນບຸກຄນົ ປະກອບສ່ວນ

ເຂົາ້ໃນກອງທນຶປະກນັສຸຂະພາບໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູທ້ີ່ ມຜີນົງານຄຸນງາມຄວາມດ ີ

ແລະ ຜູເ້ສຍອງົຄະໃນພາລະກດິຮບັໃຊກ້ານປະຕວິດັຊາດປະຊາທປິະໄຕ . ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫສ້ງັຄມົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ

ຊ່ວຍເຫລອືຜູດ້ອ້ຍໂອກາດທາງສງັຄມົ ແລະ ຜູປ້ະສບົເຄາະຮາ້ຍຈາກໄພພບິດັຕ່າງ ໄໆດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫລອືສງົເຄາະທີ່ ມ ີ

ຄວາມໂປ່ງໃສມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ວ່ອງໄວ. 
 ຄາດໝາຍ 

− ຂະຫຍາຍຂອບເຂດປກົຄຸມປະກນັສງັຄມົ ແລະ ປະກນັສຸຂະພາບ ໃຫກ້ວມເອາົ 80% ຂອງພນົລະເມອືງ ໃນປ ີ
2020. 

− ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູທ້ີ່ ມຜີນົງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິຮບັໃຊກ້ານປະຕວິດັຊາດປະຊາທປິະໄຕໃຫ ້

ໄດ ້ຈາໍນວນ 31,830 ທ່ານ. 
− ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶສງັຄມົສງົເຄາະ ໃຫໄ້ດທ້ງັໝດົ 18 ແຂວງ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫລອື ແລະ ພດັທະນາຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງຜູ ້

ດອ້ຍໂອກາດ, ຜູປ້ະສບົໄພພບິດັ ແລະ ຜູຕ້ກົເປນັເຫຍື່ ອຂອງການຄາ້ມະນຸດ. 
− ສາ້ງຕາໜ່າງປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດກັ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດ, ຂັນ້ບາ້ນໃຫໄ້ດ ້800 ບາ້ນ. 
 ກິດຈະກ�າ 

− ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ລະບຽບກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັປະກນັສງັຄມົ ໃຫກ້ບັຜູອ້ອກແຮງງານ ແລະ ຜູໃ້ຊແ້ຮງງານພາກເອກະ

ຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ ເພື່ ອໃຫພ້ວກເຂາົເຂົາ້ໃຈ ແລະ ເຫນັຄວາມສໍາຄນັຂອງການປະກນັສຸຂະພາບ.  
− ເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ລວມທງັຕາໜ່າງການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງສງັຄມົ 

ໃຫແ້ກ່ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກໄພພບິດັ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານປະສານສມົທບົກນັກບັວຽກຈດຸສຸມ 2 ໃນເປົາ້ໝາຍ 3. 
− ປບັປຸງກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງແຮງງານ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານປະກນັສງັຄມົໃຫເ້ປນັທນັສະໄໝ ແລະ ມປີະສດິທພີາບສູງຂຶນ້. 
− ກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃຫແ້ກ່ໝູ່ ບາ້ນພະນກັງານເສຍັອງົຄະ. 
− ສໍາຫຼວດສະຖຕິຄິນົພກິານ ແລະ ຜູອ້າຍຸສູງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
− ໂຄງການດູແລຮກັສາສຸຂະພາບຂັນ້ພຶນ້ຖານໃຫແ້ກ່ຄນົພກິານ ແລະ ຜູອ້າຍຸສູງ. 
− ປບັປຸງການບໍລກິານໃຫຄໍ້າປກຶສາ, ການປກົປອ້ງເດກັນອ້ຍ ແລະ ຄອບຄວົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ. 
− ເສມີຂະຫຍາຍແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກໄພພບິດັ ໂດຍມີ

ການຮ່ວມມກືນັຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ. 
− ປະຕບິດັວຽກງານປກົປອ້ງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືເດກັນອ້ຍ ແລະ ສາ້ງຄະນະດັ່ ງກ່າວຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 

 
3.5.6. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 6: ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນ ີແລະ ວັດທະນະທ�າອນັ

ດີງາມຂອງຊາດ. 
 ທິດທາງ: 

ປົກປັກຮກັສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອ້ ແລະ ຄຸນຄ່າມໍລະດກົທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮກັສາຮດີຄອງ

ປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດໃຫຢູ່້ຄູ່ກບັສງັຄມົລາວຕະຫລອດໄປ; ເສມີຂະຫຍາຍວດັທະນະທໍາອນັດງີາມທີ່ ເປນັເອກະລກັ
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ສະເພາະຂອງເຜົ່ າຊນົ ແລະ ໂຄສະນາໃຫສ້ງັຄມົ ແລະ ຊາວໂລກໄດຮ້ບັຮູ ້ເພື່ ອເປນັການສົ່ ງເສມີວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຕດິ

ພນັກບັວດັທະນະທໍາ; ພດັທະນາອະລຍິະທໍາທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະຈດິໃຈຂອງສງັຄມົ, ພອ້ມທງັຮບັເອາົຄຸນຄ່າວດັທະນະທໍາ

ທີ່ ກາ້ວໜາ້ຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມກີານເລອືກເຟັນ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຍຸກສະໄໝສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ, ສະກດັ

ກັນ້ສິ່ ງຫໍຍ້ທໍທ້າງດາ້ນວດັທະນະທໍາທີ່ ເປນັໄພຕໍ່ ສງັຄມົ. ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັວດັທະນະ ທໍາໃຫມ້ຄີວາມ

ຫລາກຫລາຍ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງ,ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດຢ່າງຍນື

ຍງົ. ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາບາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ຄອບຄວົວດັທະນະທໍາໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້ ເພື່ ອເຮດັໃຫແ້ກ່ການສາ້ງສງັຄມົ

ໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ, ປອດໄພ ແລະ ສວີໄິລ. 

 ຄາດໝາຍ: 

− ສາ້ງຄອບຄວົຊຶ່ ງເປນັຫວົໜ່ວຍທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດໃຫກ້າຍເປນັຄອບຄວົວດັທະນະທໍາຢ່າງແທຈ້ງິ ແລະ ກວມ 80% ຂອງ

ຄອບຄວົທົ່ ວປະເທດ, ບາ້ນວດັທະນະທໍາກວມ 65% ແລະ ກຸ່ມບາ້ນວດັທະນະທໍາກວມ 16%. 
− ຟືນ້ຟູ, ອະນຸລກັ ແລະ ສົ່ ງເສມີມລໍະດກົວດັທະນະທໍາທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ບ່ໍເປນັວດັຖຸທີ່ ເປນັເອກະລກັແຕ່ລະປະ 

ເພດໃຫກ້ວາ້ງຂວາງກວ່າເກົ່ າ. 
− ຍກົລະດບັມລໍະດກົວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດແລະທໍາມະຊາດລະດບັທອ້ງຖິ່ ນໃຫເ້ປນັມລໍະດກົລະດບັຊາດ.  
− ສາ້ງສວນອຸດທຍິານທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ. 
− ສາ້ງບາ້ນວດັທະນະທໍາຕວົແບບໃຫກ້າຍເປນັຈດຸຫມາຍປາຍທາງໃຫແ້ກ່ການທ່ອງທ່ຽວ. 
 ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ສົ່ ງເສມີການຟືນ້ຟູ, ອານຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ, ສບືທອດເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊືອ້ ແລະ ຄຸນຄ່າມໍລະດກົທາງດາ້ນ

ວດັທະນະທໍາທີ່ ເປນັເອກະລກັອນັດງີາມຂອງຊາດ. 
− ຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜ່ ແລະ ແນະນາໍກ່ຽວກບັການປູກຈດິສໍານກຶໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຮບັຮູຄຸ້ນຄ່າວດັທະນະທໍາຂອງຊາດ

ຢູ່ຕວົເມອືງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດຊຸມຊນົ ເພື່ ອສາ້ງແບບແຜນການດໍາລງົຊວີດິແບບໃໝ່ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັວດັທະນະທໍາທີ່

ກາ້ວໜາ້. 
− ສາ້ງແຜນແມ່ບດົຄຸມ້ຄອງ, ປົກປັກຮກັສາທົ່ ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫີນໜາມໜ່ໍ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເພື່ ອ

ສະເຫນເີຂົາ້ເປນັມລໍະດກົໂລກ. 
− ຂຸດຄົນ້ ແລະ ຄົນ້ຄວາ້ແຫລ່ງບູຮານຄະດໃີນຂອບຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 

− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນຕິກິາໍຄຸມ້ຄອງວຽກງານວດັທະນະທໍາ ແລະ ກາ້ວໄປສູ່ການຈດົທະບຽນເປນັມລໍະດກົແຫ່ງຊາດ. 
− ຄົນ້ຄວາ້ກໍານດົລາງວນັດາ້ນຕ່າງໆຂອງຂະແໜງວດັທະນະທໍາໃນລະດບັພູມພິາກໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັມາດຕະຖານຂອງ

ພາກພືນ້ 
− ເພີ່ ມທະວກີານປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງແລະທອ້ງຖິ່ ນໃນການປບັປຸງຫລກັສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງຂະ  

ແໜງວດັທະນະທໍາ ນບັແຕ່ລະດບັຊັນ້ສູງ, ປຣນິຍາຕໃີຫມ້ຄຸີນນະພາບ.  
 

3.5.7. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 7: ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ�ານການເມືອງຢ�າງໜັກແໜ�ນ, ສັງຄົມມີ
ຄວາມສະຫງ�ບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ�ອຍ, ຍຸຕິທ�າແລະ ສີວິໄລ. 

1) ເພ່ີມຄວາມຄວາມສາມັກຄີແລະຄວາມປອງດອງ 

 ທິດທາງ:  

ເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ຍກົສູງສະຕຂິອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ 

ລດັຖະບານຢ່າງໜກັແໜນ້; ເປີດກວ້າງ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍປະຊາທປິະໄຕຕາມຫຼກັການແບບລວມສູນຢ່າງເຂັມ້ງວດ, ເພີ່ ມ

ທະວກີໍ່ ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງດວ້ຍການອບົຮມົດາ້ນການເມອືງ-ແນວຄດິ ແລະ ລະບຽບວໄິນທີ່ ພກັ-ລດັວາງ
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ອອກ. ເສມີຂະຫຍາຍແນວຄດິປະດດິສາ້ງຂອງນກັຮຽນຮູປ້ນັຍາຊນົ, ພະນກັງານທະຫານ-ຕໍາຫລວດປະກອບສ່ວນໃນການ

ສາ້ງລດັປະຊາທປິະໄຕ ທີ່ ມສີນັຕພິາບ ເອກະລາດ ວດັທະນາຖາວອນ. ເສມີຂະຫຍາຍແບບແຜນນໍາພາທີ່ ເປນັມູນເຊືອ້ອນັດີ

ງາມຂອງພກັ-ລດັໃຫແ້ທດເຫມາະກບັສະພາບຕວົຈງິ, ມວີທິະຍາສາດ, ມປີະຊາທປິະໄຕ. ເປນັເຈົາ້ການໃນເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ 

ຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພກັ-ລດັ. 

ເສມີຂະຫຍາຍວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ ແລະ ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງົບໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງໂດຍໃຫທຸ້ກຄນົເປັນ

ເຈົາ້ການໃນການຮກັສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ, ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ ແລະ ຄວາມ

ປອດໄພໃນການດໍາລງົຊວີດິ, ການດໍາເນນີທຸລະກດິ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ ດໍາເນນີເປນັປກົກະຕ ິແລະ ມໝີາກຜນົສູງ. 

 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສກຶສາອບົຮມົການເມອືງແນວຄດິໃຫແ້ມ່ຍງິ, ໄວໜຸ່ມ, 

ເຍາົວະຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໃຫເ້ຊື່ ອມຊມຶຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງເພື່ ອປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ເຂົາ້

ໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດ. 
− ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຕາມທດິເສມີຂະຫຍາຍວຽກງານສາ້ງແຂວງເປັນຫວົຫນ່ວຍຍຸດທະ

ສາດ, ສາ້ງເມອືງເປນັຫວົຫນ່ວຍເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ, ສາ້ງບາ້ນເປນັຫວົຫນ່ວຍພດັທະນາ (3 ສາ້ງ). 
− ເພີ່ ມທະວກີານປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ-ທອ້ງຖິ່ ນ, ທອ້ງຖິ່ ນ-ທອ້ງຖິ່ ນ, ລດັ-ເອກະຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ 

ຂອ້ງອື່ ນໆ. 
2) ສະກັດກັນ້ປະກົດການຫຍ�ທ້�້ທາງສັງຄົມ 
 ທິດທາງ: 

ເພື່ ອສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົທີ່ ເປນັໄພຂົ່ ມຂູ່ ແລະ ກດີຂວາງການປກົປກັຮກັສາ ແລະ 

ການພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫຫ້ລຸດໜອ້ຍຖອຍລງົເທື່ ອລະກາ້ວ ຊຶ່ ງການຄາ້ມະນຸດແມ່ນໜຶ່ ງໃນປະກດົການຫຍໍທໍ້ທ້ີ່ ຮາ້ຍ

ແຮງ, ມລີກັສະນະການເມອືງ ແລະ ລກັສະນະຂາ້ມຊາດ. ດັ່ ງນັນ້ ການປອ້ງກນັ ແລະ ປກົປອ້ງປະຊາຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ບ່ໍໃຫຕ້ກົເປັນຜູຖ້ືກເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດແມ່ນຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ ງ; ປົກປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍ

ດອນັຊອບທໍາຂອງປະຊາຊນົລາວ ເວົາ້ລວມ ແລະ ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ ເວົາ້ສະເພາະ ແລະ ເພື່ ອປກົປອ້ງ

ຖານະບດົບາດທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ກຽດສກັສຂີອງ ສປປລາວ; ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, 

ກດົໝາຍແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລດັໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ.  

ເພີ່ ມທະວໃີນການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່, ເຊື່ ອມຊມືແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລດັຖະທໍາມະນ,ູ ກດົໝາຍ ແລະ 

ນຕິກິໍາຕ່າງໆຂອງລດັໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົດວ້ຍຫລາຍຮູບການ; ແນ່ໃສ່ໃຫປ້ະຊາຊນົ

ບນັດາເຜົ່ າມສີະຕເິຄາົລບົ ແລະປະຕບິດັກດົໝາຍ, ເປນັເຈົາ້ການເຂົາ້ຮ່ວມພາລະກດິປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດ

ຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົ ເປັນຕົນ້: ການສໍລ້າດບງັຫລວງ, ການ

ຫລກັຊບັ, ການປຸນ້ຊບັ, ການຊງິຊບັ, ການຄາ້ມະນຸດ, ການຄາ້ໂສເພນ,ີ ການຄາ້ຂາຍ ແລະ ເສບຢາເສບຕດິ.  
 ຄາດໝາຍ:  
− ເຮດັໃຫທ້ົ່ ວສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍງິ, ເດກັນອ້ຍ ກຸ່ມສ່ຽງ ມຄີວາມຮບັຮູກ່້ຽວກບັຜົນຮາ້ຍ ແລະ ຜົນ

ກະທບົຂອງການຄາ້ມະນຸດ 
− ນາໍເອາົຜູກ້ະທໍາຜດິມາລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ ແລະ ໃຫກ້ານປກົປອ້ງຊ່ວຍເຫລອືຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ 
− ເຮດັໃຫກ້ານຮ່ວມມສືະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດໄດຮ້ບັການປບັປຸງດຂີຶນ້ໃນທົ່ ວປະເທດ 
− ເຮດັໃຫນ້ະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລດັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປນັຮູບປະທໍາ. 
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 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ສາ້ງ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດວ້ຍການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດໄລຍະ 2016-2020 

ແລະ 2016-2025 ແລະ ວໄິສສທດັຮອດປ ີ2030.  
− ຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປຸງກນົໄກການຈດັຕັງ້ເພື່ ອສະກດັກັນ້ ແລະຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 
− ຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ, ຫລາຍຝ່າຍ ແລະ ຮ່ວມມກືບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ ກ່ຽວ

ກບັວຽກງານປອ້ງກນັ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດ. 
− ສາ້ງ ແລະ ເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍ, ນຕິກິາໍຕ່າງໆກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດ. 
− ໂຄສະນາປູກຈດິສໍານກຶກ່ຽວກບັຜນົຮາ້ຍ, ຜນົກະທບົຂອງການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍກ່ຽວກບັການຕາ້ນ

ການຄາ້ມະນຸດ. 
− ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ເປນັເຈົາ້ການໃນການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນ

ການຄາ້ມະນຸດ. 
− ສໍາຫລວດກ່ຽວກບັສະພາບການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການກບັຄນືສູ່ສງັຄມົ.  
− ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຖານຂໍມູ້ນສໍາລບັການຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດລະດບັຊາດ ແລະ ລະບບົສາຍດ່ວນຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດ. 
− ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງານປົກປອ້ງກດົໝາຍໃຫມ້ຄີວາມຊໍານານງານໃນການກໍານດົຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ ແລະ 

ການດໍາເນນີຄະດ.ີ 
− ປບັປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ອງົການທີ່ ຮບັຜດິຊອບດໍາເນນີຄະດຕີາມຂະບວນຍຸຕທໍິາ ແລະ ພາກ 

ສ່ວນທີ່ ເຮດັໜາ້ທີ່ ຊ່ວຍເຫລອືຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ. 
− ປບັປຸງການປະສານງານ, ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫລາຍຝ່າຍກ່ຽວກບັການບງັຄບັໃຊກ້ດົ

ໝາຍ, ການດໍາເນນີຄະດ ີແລະ ການປກົປອ້ງຊ່ວຍເຫລອືຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ. 
− ຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນສະຖານທີ່ ພກັເຊາົທີ່ ປອດໄພ ແລະ ສິ່ ງຈາໍເປນັໃນການດໍາລງົຊວີດິ. 
− ຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນການແພດ, ທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ທາງດາ້ນການສກຶສາ, ການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ຊອກວຽກ

ເຮດັງານທໍາໃຫແ້ກ່ຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. 
− ຊ່ວຍເຫລອືທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ຊ່ວຍເຫລອືການກບັຄນືສູ່ຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົ. 
− ສໍາຫລວດ, ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານແຫ່ງຊາດແຕ່ລະໄລຍະ, ທບົທວນ ແລະ ກະກຽມສາ້ງແຜນງານ

ແຫ່ງຊາດໃນຕໍ່ ໜາ້.  
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ�າ  
− ແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດວ້ຍການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດ. 
− ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີນ້ໍາລະດບັຊາດຕາ້ນການຄາ້ມະນຸດ ສະບບັເລກທ ີ

156/ນຍ, ລງົວນັທ ີ8 ກນັຍາ 2008 . 
− ຄໍາສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕວ່ີາດວ້ຍການເພີ່ ມວຽກງານສະກດັກັນ້ ແລະ ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົ ສະ 

ບບັເລກທ ີ27/ນຍ, ລງົວນັທ ີ5 ຕຸລາ 2011. 
− ກດົໝາຍອາຍາ ສະບບັປບັປຸງ ປ ີ2005 ມາດຕາ 134. 
− ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການພດັທະນາ ແລະ ປກົປອ້ງແມ່ຍງິປ ີ2004. 
− ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດກັປ ີ2006.  
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3.6. ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍ 3 ຕ�ອງສຸມໃສ�ແຜນວຽກຈຸດສຸມດ່ັງນ້ີ:  
3.6.1. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 1: ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ�ອມ ແລະ ນ�າໃຊ�ຊັບພະຍາກອນທ�າ

ມະຊາດໃຫ�ມີຄວາມຍນືຍງົ. 
 ທິດທາງ:  

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ມຄຸີນນະພາບຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, ເອາົໃຈໃສ່ການ

ວາງແຜນ, ການຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ດນິ, ປ່າໄມ,້ ຊວີະນານາພນັ, ແຮ່ທາດ, ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ 

ດນິບໍລເິວນນໍາ້) ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ, ໝັນ້ຄງົ, ຍຸຕທໍິາ ແລະ ເກດີປະໂຫຍດສູງສຸດ ແມ່ນທດິທາງໜາ້ທີ່ ຫລກັຂອງການບນັລຸ

ການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສຂີຽວສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ເພື່ ອໃຫປ້ະ 

ຊາຊນົມຊີວີດິການເປນັຢູ່ທີ່ ດ,ີ ມສຸີຂະພາບທີ່ ແຂງແຮງ ແລະ ປອດໄພຈາກມນົລະພດິ. ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ສາ້ງຄວາມ

ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ຈາກການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 ຄາດໝາຍ: 
  ຂົງເຂດການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ບ�ລິຫານທີ່ດິນ:  

− ສູຊ້ນົສາ້ງແຜນແມ່ບດົການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈດັສນັການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບຮອບດາ້ນໃຫສໍ້າເລດັໃນຂັນ້

ແຂວງ (18 ແຂວງ), 92 ເມອືງ ແລະ 3.455 ບາ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.  
− ສໍາຫລວດ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນອອກໃບຕາດນິໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຕວົເມອືງໃຫໄ້ດ ້

400.000 ຕອນ.  
− ສໍາຫລວດຂຶນ້ບນັຊສໍີາມະໂນທີ່ ດນິ ພອ້ມທງັປອ້ນຂໍມູ້ນຕອນດນິເຂົາ້ຄອມພວິເຕີໃ້ຫໄ້ດ ້500.000 ຕອນ;  
− ດໍາເນນີການສາ້ງແຜນທີ່ ເຂດປະເມນີລາຄາທີ່ ດນິຢູ່ໃນ 100 ເມອືງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
− ປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄໝດວ້ຍການນໍາໃຊລ້ະບບົໄອທ ີເຂົາ້ໃນວຽກງານເກບັກໍາຂໍມູ້ນ

ແບບຄບົຊຸດ (ຂໍມູ້ນສໍາມະໂນທີ່ ດນິ, ການເຊົ່ າ ແລະ ສໍາປະທານ, ການຂຶນ້ທະບຽນທີ່ ດນິ, ຈດົທະບຽນທີ່ ດນິ, ການ

ປະເມນີລາຄາທີ່ ດນິ) ເພື່ ອຮບັປະກນັສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງປະຊາຊນົ, ຫລຸດຜ່ອນຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວກບັທີ່ ດນິ, ຮບັປະ 

ກນັການເກບັລາຍຮບັຈາກທີ່ ດນິໃຫເ້ພີ່ ມຂຶນ້.  
 ຂົງເຂດການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�້າ:  
− ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ແບບຄບົຊຸດ ຕາມຫຼກັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ແບບປະສມົປະສານໃນເຂດ 

10 ອ່າງແມ່ນໍາ້ທີ່ ເປນັບູລມິະສດິຂອງການພດັທະນາ (ນໍາ້ອູ, ນໍາ້ງ ື່ມ, ເຊບັງ້ໄຟ, ເຊບັງ້ຫຽງ, ນໍາ້ງຽບ, ນໍາ້ເທນີ-ນໍາ້

ກະດງິ, ເຊໂດນ, ນໍາ້ຊໍາ, ນໍາ້ມາ້, ເຊກອງ ແລະ ອ່າງຮບັນໍາ້ຍ່ອຍອື່ ນໆທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ). 
− ສາ້ງສວນສາທດິແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ແບບປະສມົປະສານທີ່ ນໍາ້ເປາະ, ເມອືງວງັວຽງ 

ແຂວງວຽງຈນັ ເພື່ ອເປນັບ່ອນສກຶສາຄົນ້ຄວາ້, ຝກຶອບົຮມົ, ທດັສະນະສກຶສາ, ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ປູກຈດິສໍາ

ນກຶໃຫມ້ວນຊນົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ.  
− ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕິບດັແຜນການຄຸມ້ຄອງດິນບໍລິເວນນໍາ້ ແລະ ສົນທິສນັຍາຣາມຊາໃຫເ້ຄັ່ ງຄັດ ແລະ ມີ

ປະສດິທພິາບສູງ. 
− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງຈດຸຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍາ້ຢ່າງໜອ້ຍໃຫມ້ ີ200 ຈດຸ ແລະ ສກຶສາເພື່ ອຈດັລະດບັຄວາມ

ສ່ຽງຂອງຄຸນນະ ພາບນໍາ້ໃນອ່າງຮບັນໍາ້ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 2 ອ່າງ (ເປນັກລໍະນສີກຶສາ). 
 ຂົງເຂດຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານຊັບພະຍາກອນປ�າໄມ� ແລະ ຊີວະນາໆພັນ:  
− ສາ້ງແຜນຈດັສນັ, ຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຟືນ້ຟູປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫໄ້ດ ້7 ແຫ່ງ 

(ນໍາ້ຫາ້, ລະວງິ-ລະເວນີ, ນໍາ້ແອດ-ພູເລຍີ, ນາກາຍ-ນໍາ້ເທນີ, ຫນີໜາມໜ່ໍ, ດງົອໍາພໍາ, ດງົຫວົສາວ). 
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− ສໍາເລດັການຈດັສນັ, ການກໍານດົເຂດ ແລະ ຟືນ້ຟູເນືອ້ທີ່ ປ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້70% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ໂດຍການຟືນ້

ຟູປ່າໄມ ້ດວ້ຍທໍາມະຊາດໃຫໄ້ດ ້1,5 ລາ້ນເຮກັຕາ ແລະ ການປູກປ່າໃຫໄ້ດ ້35.000 ເຮກັຕາ. 
− ສໍາເລດັການປບັປຸງ ການຂືນ້ບນັຊ ີຊວີະນາໆພນັ ໃນ ສປປລາວ ແລະ ບນັຊ ີຊວີະນາໆພນັທີ່ ຫາຍາກແຫ່ງຊາດ ຢູ່ໃນ

ປ່າປອ້ງກນັ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 
− ສໍາເລດັການສາ້ງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ການຫຸຼດຜ່ອນທາດອາຍພດິເຮອືນແກວ້ ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ເຮດັໃຫ ້

ປ່າໄມເ້ຊື່ ອມໂສມ. 
− ສໍາເລດັການດໍາເນນີການທດົລອງສາ້ງຕວົແບບສວນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດທາງທໍາມະຊາດ ໃນ 2 ເຂດຄ:ື ປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດ ນໍາ້ແອດັ-ພູເລຍີ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍາ້ເທນີ ແລະ ສະເໜເີອາົປ່າສະຫງວນ ຫນີໜາມ

ໜ່ໍ ຂືນ້ເປນັສະຖານມລໍະດກົທາງທໍາມະຊາດຂອງໂລກແຫ່ງທໍາອດິຂອງລາວ ໂດຍອງົການ UNESCO; 
− ຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ໄມ ້ແລະ ສດັປ່າຜດິກດົໝາຍ ໃຫໄ້ດ ້5%. 
 ຂົງເຂດການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນແຮ�ທາດ:  
− ສໍາຫຼວດ, ຈດັສນັ, ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ລະບບົຖານຂໍມູ້ນຊບັພະຍາກອນແຮ່ທາດ ໃຫສ້າມາດກໍານດົໄດແ້ຮ່ທາດທີ່ ມ ີ

ທ່າແຮງໃນການສົ່ ງອອກເປັນວດັຖຸດບິ, ທ່າແຮງໃນການນໍາມາຊມົໃຊພ້າຍໃນ, ແຮ່ທາດທີ່ ມປີະລມິານຫຼາຍ, 
ປະລມິານໜອ້ຍ ເພື່ ອສາມາດກໍານດົທດິທາງໃນການວາງແຜນນໍາໃຊແ້ຮ່ທາດໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງສຸດ ໂດຍວາງ

ແຜນ ແລະ ກໍານດົເຂດສະຫງວນ ແລະ ປົກປັກຮກັສາແຮ່ທາດໃຫໄ້ດ ້27,950.82 ກໂິລຕາແມດັ ໃນ 12 ເຂດ

ສະຫງວນທົ່ ວປະເທດ.  
− ສໍາຫຼວດແລະສາ້ງແຜນທີ່  ທໍລະນສີາດ-ແຮ່ທາດມາດຕາສ່ວນ 1:200,000 ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜອືເຊິ່ ງກວມເອາົເຂດ 

ເໜອືແຂວງວຽງຈນັ-ຕາເວນັຕກົສ່ຽງໃຕແ້ຂວງຫຼວງພະບາງ, ໃຕແ້ຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຂດຕາເວນັອອກ ແຂວງ

ໄຊຍະບູລ.ີ 
− ສໍາຫຼວດ ແລະ ສາ້ງແຜນທີ່  ທໍລະນສີາດ-ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1:200,000 ເຂດທີ່ ຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັ 75,045 ກໂິລ

ຕາແມດັ ໃຫສໍ້າເລດັບ່ໍຫຸຼດ 50 % ຂອງເນືອ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວ. 
− ສໍາເລດັການ ປບັປຸງຫອ້ງວໄິຈ ແລະ ຫໍພພິດິຕະພນັ ທໍລະນສີາດ-ແຮ່ທາດ. 
 ຂົງເຂດສິ່ງແວດລ�ອມ (ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ�ມຄອງ

ມົນລະພິດ):  
− ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນໃນທຸກຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫແ້ຂວງທີ່

ໄດຮ້ບັຮອງແລວ້ ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຂອງທອ້ງຖີ່ ນຕນົໃຫ ້

ໄດຢ່້າງໜອ້ຍ 50 %. 
− ສໍາເລດັການສາ້ງແນວຄວາມຄດິ, ກນົໄກ ແລະ ຄູ່ມສໍືາລບັ ການພດັທະນາຕວົເມອືງແບບຍນືຍງົ. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ການເຮດັທດົລອງໂຄງການລງົທນຶ ຫຼ ືກດິຈະການພດັທະນາຕວົແບບຕາມຕວົເມອືງລຽບເສັນ້ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 
ເລກທ ີ13 ແລະ ລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 10 ຕວົເມອືງ. 

− ສາ້ງກນົໄກການສົ່ ງເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດການເຕບີໂຕສຂີຽວທີ່ ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ 
ແລະ ສາກນົ. 

− ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊຫຼ້ກັສູດການສກຶສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂົາ້ໃນລະບບົການສກຶສາທຸກຂັນ້. 
− ການພດັທະນາຊນົນະບດົສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົໂດຍສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫລອື, ສານເຄມີ

ທີ່ ເປັນພດິອນັຕະລາຍ ແລະ ລະບບົການບໍາບດັນໍາ້ເສຍແບບປະສມົປະສານໃນເຂດຕວົເມອືງເທດສະບານຂອງ

ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ. 
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− ເກບັກາໍຂໍມູ້ນການປ່ອຍມນົລະພດິທາງອາກາດ ແລະ ທາງນໍາ້ ຈາກຂະແໜງການອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການບໍລ ິການ 
ຢ່າງໜອ້ຍໃຫໄ້ດ ້ໂດຍພືນ້ຖານ ແລະ ເກບັກໍາ ຂໍມູ້ນການຈດູປ່າເຮດັໄຮ່ ຊຶ່ ງເປນັແຫ່ຼງທີ່ ມາອນັສໍາຄນັ ຂອງມນົລະ

ພດິທາງອາກາດໃຫໄ້ດໂ້ດຍພືນ້ຖານ. 
− ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມມນົລະພດິ ຢູ່ໃນຂງົເຂດອ່າງຮບັນໍາ້ 10 ອ່າງບູລມິະສດິ. 
− ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກນົໄກການຄວບຄຸມ, ກໍາຈດັ, ຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານ ສິ່ ງເສດເຫຼອືທົ່ ວໄປ, ສິ່ ງເສດເຫລອືທີ່ ເປນັພດິ 

ແລະ ອນັຕະລາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼກັການ 3 Rs ໃນເຂດເທດສະບານເມອືງ ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 
5 ຕວົເມອືງ. 

− ສາ້ງຖານຂໍມູ້ນດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຄບົຊຸດ, ກວດກາ ແລະ ວໄິຈ ມນົລະພດິ ສິ່ ງເສດເຫຼອືທົ່ ວໄປ, ສານເຄມທີີ່

ເປັນພດິ ແລະ ອນັຕະລາຍ, ມນົລະພດິທາງອາກາດ, ມນົລະພດິທາງສຽງ ແລະ ປະລມິານການປ່ອຍນໍາ້ເສຍ ໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໂດຍສະເພາະ ຕວົເມອືງຕາມເສັນ້ທາງຫຼວງເລກທ ີ13. 
− ສາ້ງ, ພດັທະນາ ຫອ້ງວໄິຈ ແລະ ເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອຮບັໃຊໃ້ນການວໄິຈ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ຄຸນນະພາບ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍງົ ໃນນັນ້: ດນິ, ປ່າໄມ,້ ແຮ່ທາດ, ແຫ່ຼງນໍາ້, 

ຊວີະນານາພນັ. 
− ວາງແຜນພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົໃຫຍ້ນືຍງົໂດຍຕດິພນັສະໜດິແໜນ້ກບັການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່

ດ ີ ແລະ ການກໍານດົເຂດເມອືງໃໝ່ສໍາລບັຢູ່ອາໄສ, ເຂດສາທາລະນະ ເພື່ ອພກັຜ່ອນ, ເຂດປະຫວດັສາດ, ເຂດ

ອະນຸລກັມລໍະດກົ. 
− ເພີ່ ມທະວກີານຄົນ້ຄວາ້, ທດົລອງ ແລະ ນກັວຊິາການທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 

ໂດຍການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫລກັສູດການສກຶສາໃນແຕ່ລະຂັນ້. 
− ສາ້ງກນົໄກທາງການເງນິທີ່ ຍນືຍງົ ໃນການກໍານດົແຫ່ຼງທນຶແລະກອງທນຶທີ່ ຖາວອນເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍມມີາດຕະການເກບັອາກອນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄ່າປັບໄໝຕໍ່ ຜູລ່້ວງລະເມດີ, 

ອດັຕາຄ່າພາກຫຼວງຈາກການສໍາປະທານໃຫແ້ກ່ຂະແໜງພະລງັງານ, ກະສກິໍາ ແລະ ບ່ໍແຮ່ຕ່າງໆ ແລະ ການມສ່ີວນ

ຮ່ວມຂອງບນັດາໂຄງການລງົທນຶເອກະຊນົໃນການພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົ, ປບັປຸງຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການ

ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ, ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດ

ຊນົນະບດົເພື່ ອຮບັປະກນັການມວີຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຍກົຍາ້ຍຖິ່ ນຖານເຂົາ້ສູ່ຕວົເມອືງ ແລະ ເຂດ

ຊຸມຊນົແອອດັຕ່າງໆ. 
− ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາສນັຍາ, ສນົທສິນັຍາກບັສາກນົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ທນັກໍານດົເວລາຕາມກອບການຮ່ວມ

ມກືບັສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້. 
− ເຂົາ້ຮ່ວມເຈລະຈາກ່ຽວກບັຂໍຕ້ກົລງົດາ້ນການຮ່ວມມດືວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ ສໍາລບັການປົກຄອງການນໍາໃຊກ້ດົ   

ໝາຍດວ້ຍປ່າໄມ ້ແລະ ການຄາ້ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອຣີບົ.  
− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງລະບບົຖານຂໍມູ້ນທີ່ ດນິແບບຄບົຊຸດ (ຂໍມູ້ນສໍາມະໂນທີ່ ດນິ, ການເຊົ່ າ ແລະ ສໍາປະທານ, ການຂຶນ້

ທະບຽນທີ່ ດນິ) ໃນ 18 ແຂວງທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອສາ້ງຖານການເກບັລາຍຮບັຈາກທີ່ ດນິ.  
− ສໍາຫຼວດ, ຈດັສນັ, ກາໍນດົເຂດພືນ້ທີ່ ປ່າໄມທ້ີ່ ຍງັບ່ໍທນັໄດກ້າໍນດົໃນ 3 ປະເພດປ່າ ໃຫສໍ້າເລດັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
− ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ  ສງັຄມົໃຫແ້ກ່ບນັດາໂຄງການ

ຂຸດຄົນ້ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. 
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− ປບັປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັຄ່າໃຊຈ່້າຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃຫບ້ນັດາຜູປ້ະກອບ

ການ ແລະ ບຸກຄນົຕ່າງໆປະຕບິດັຕາມທດິເສດຖະກດິສຂີຽວ. 
− ສາ້ງຄູ່ມຄຸືມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິແບບໃໝ່ ເພື່ ອລະດມົການລງົທນຶຈາກພາກລດັ-ເອກະຊນົ ເຂົາ້ໃນກດິຈະກໍາຕ່າງໆ 

ໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍສຂີຽວ. 
− ສາ້ງກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມເ້ພື່ ອຮບັປະກນັການບໍລຫິານປ່າໄມທ້ີ່ ມປີະສດິທພິາບ 

ແລະ ຍນືຍງົ, ປບັປຸງການຂຶນ້ບນັຊຊີວີະນາໆພນັໃນ ສປປລາວ ແລະ ບນັຊຊີວີະນາໆພນັທີ່ ຫາຍາກ. 
− ສາ້ງກນົໄກທາງດາ້ນການເງນິ, ລະບຽບການ ແລະ ສກຶສາຂໍມູ້ນສະພາບພືນ້ຖານໃນການຄຸມ້ຄອງການຫຸຼດຜ່ອນທາດ

ອາຍພດິເຮອືນແກວ້ຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ ້ແລະ ເຮດັໃຫປ່້າໄມເ້ສື່ ອມໂຊມ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫລ້າຍຮບັຈາກຂະ    

ແໜງປ່າໄມໄ້ດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຟືນ້ຟູ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ.້ 
− ເຮດັການປະເມນີເຂດປ່າໄມພ້ືນ້ຖານ ແລະ ປ່າສະຫງວນທີ່ ມມີູນຄ່າສູງໃນທົ່ ວປະເທດ. 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ�າຕ�າງໆ: 
− ນະໂຍບາຍການຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຫລ່ງນໍາ້, ການຄໍາ້ປະກນັແຫ່ຼງອາຫານ, ຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນພະລງັງານ ແລະ

ການພດັທະນາຕວົເມອືງທີ່ ສະອາດ ແລະ ປອດໄພຊຶ່ ງບນັດານະໂຍບາຍເຫຼົ່ ານີຕ້ອ້ງມກີານເຊື່ ອມສານກນັຢ່າງກມົກຽວ 

ແລະ ຕດິພນັກນັຢ່າງສະໜດິແໜນ້.  
− ນະໂຍບາຍເພີ່ ມການປກົຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ.້  
− ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິໄປພອ້ມໆກບັການປກົປັກຮກັສາ, ເຮດັໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວມສີດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ

ເພື່ ອດໍາລງົຊວີດິ, ສາ້ງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທໍາການຜະລດິຕາມກດົໝາຍ, ກໍານດົຢ່າງເປນັເອກະພາບ, ຫນັທີ່ ດນິໃຫເ້ປນັ

ທນຶ, ເປນັແຫ່ຼງສາ້ງຄວາມຮັ່ ງມໃີຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ປະເທດຊາດທງັຮບັປະກນັສດິຄຸມ້ຄອງລວມສູນ ແລະ ກໍາມະສດິ

ຂອງລດັ, ຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ການລະເມດີກດົໝາຍ, ການສາ້ງຮັ່ ງຄູນມຈີາກທີ່ ດນິທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ. 
− ສາ້ງນະໂຍບາຍທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ ແລະ ສາ້ງແຜນແມ່ບດົເພື່ ອວາງແຜນຄຸມ້ຄອງ, 

ປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ, ເຂດແຄວນ້ ແລະ 
ທົ່ ວປະເທດ;  

− ນະໂຍບາຍສາ້ງກນົໄກການເງນິທີ່ ຍນືຍງົໂດຍຮບັປະກນັການນໍາໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຈາກການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ

ໃຫກ້ະຈາຍລງົສູ່ຊນົນະບດົໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຕ່ໍ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປນັຕົນ້ ການບຸກລຸກປ່າໄມ,້ ການຂຸດຄົນ້ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບຊະຊາຍ. ການເກບັຄ່າຊບັພະຍາກອນ

ທໍາມະຊາດຕອ້ງມກີານທບົທວນຄນືເພື່ ອໃຫແ້ຫ່ຼງລາຍຮບັນີສ້ ົ່ ງຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕໍ່ ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງ

ລ່າງ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປນັຕົນ້ ຄ່າຕອບແທນຈາກການສໍາປະທານໂຄງການໃຫຍ່. 
− ນະໂຍບາຍດງຶດູດການລງົທນຶ ແລະ ລະດມົແຫ່ຼງທນຶທງັພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ ອສາ້ງເສດຖະກດິສຂີຽວຕາມທດິ

ທີ່ ຍນືຍງົ. 
− ນະໂຍບາຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກບັການປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ຊວີະນານາພນັໃນການຮກັສາຄວາມສມົດຸນລະຫວ່າງການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ

ທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນ: ຄວາມສມົດຸນຂອງລະບບົນເິວດ, ການຟືນ້ຟູດນິ, ນໍາ້ ແລະ ປ່າໄມ.້  
− ປະຕບິດັລະບຽບລດັແຫ່ງກດົໝາຍໂດຍການຄວບຄຸມການລກັລອບຄາ້ສດັປ່າ, ການຕດັໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍ ແລະ 

ການຄາ້ຂາຍໄມທ່້ອນ ລວມທງັປະຕບິດັກດົໝາຍການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ໂດຍ

ສະເພາະ ແມ່ນໃນຂະແໜງຂນົສົ່ ງ, ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່. 
− ນະໂຍບາຍໃນການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ຍນືຍງົໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການທໍາລາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເພື່ ອ

ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາດໃນໄລຍະຍາວ. 
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− ສາ້ງນຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບການໃນການສາ້ງຕັງ້ສວນອຸທຍິານທາງດາ້ນທໍາມະຊາດແຫ່ງຊາດຄຽງຄູ່ກບັການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບອະນຸລກັທໍາມະຊາດໃນເຂດທີ່ ມປ່ີາໄມ ້ແລະ ຊວີະນານາພນັອຸດມົສມົບູນ 
− ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ລະບຽບການຕ່າງໆ. 
− ເພີ່ ມຄວາມສກັສດິໃນການນາໍໃຊກ້ດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍຕ່າງໆ ຕໍ່ ກບັການຂຸດຄົນ້ໄມ.້ 
− ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີປະສດິທພິາບການລງົທນຶຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງນກັລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ໃນກອບການສໍາປະທານທີ່ ດນິ ເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ວທິກີານ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂບນັຫາໃຫທ້ນັການ. 
 

3.6.2. ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 2: ກຽມຄວາມພ�ອມໃນການຮັບມໄືພພິບັດ ແລະ ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ. 
 ທິດທາງ:  

ເພື່ ອຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຫຸຼດຜ່ອນອາຍພດິເຮອືນແກວ້ໃຫໜ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ, ເພີ່ ມທະວ ີແລະ ຍກົສູງ

ຄວາມສາມາດໃນການປບັໂຕ ແລະ ກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ໂດຍມກີານ

ເຊື່ ອມສານວຽກງານການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດາ້ນໄພບດັເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ 

ແຜນດໍາເນນີງານຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 ຄາດໝາຍ: 
− ສໍາເລດັການກາໍນດົກອບການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຄຸນລກັສະນະດາ້ນອຸທກົກະສາດ, ກາຍະພາບ, ສານເຄມຢູ່ີໃນນໍາ້, ກາຍະ

ອນິຊຂີອງນໍາ້ໜາ້ດນິ ແລະ ນໍາ້ໃຕດ້ນິ ລວມທງັການຈດັປະເພດສາຍນໍາ້, ອ່າງຮບັນໍາ້ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍາ້ ເພື່ ອ

ຮບັປະກນັການຈດັສນັທີ່ ສມົດຸນ ແລະ ຍນືຍງົ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການປກົປກັຮກັສາລະບບົນເິວດວທິະຍາ. 
− ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປບັປຸງສະຖານອຸຕຸນຍິມົຫນັເປນັທນັສະໄໝ 18 ສະຖານ ີແລະ ສະຖານອຸີທກົກະສາດ 8 ສະຖານ.ີ 
− ສໍາເລດັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປບັປຸງຕາໜ່າງສະຖານ ີແລະ ລະບບົເຕອືນໄພໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍາ້ທີ່ ເປນັບູລມິະສດິ 6 ແຂວງ 

ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້(ອດັຕະປ,ື ເຊກອງ, ສາລະວນັ, ຈາໍປາສກັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ). 
− ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປບັປຸງສະຖານ ີອຸຕຸການບນິ ຢູ່ສະໜາມບນິສາກນົ ແລະ ສະໜາມບນິພາຍໃນທົ່ ວປະເທດ.  
− ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສະກດັກັນ້ຕາ້ນໄພທໍາມະຊາດ (ລະບບົເຕອືນໄພ, ການຕອບໂຕ,້ ການຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ, 

ການຍກົຍາ້ຍຄນົ ແລະ ຊບັສນິ ແລະ ລະບບົຟືນ້ຟູ) ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິົນສູງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດ. 
− ສາ້ງລະບບົການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັເພື່ ອສາມາດຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊນົໄດທ້ນັເວລາ

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 
− ປບັປຸງສະຖານເີຕອືນໄພແຜ່ນດນິໄຫວ 2 ແຫ່ງ ແລະ ສາ້ງໃໝ່ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງພາກເໜອື. 
− ສາ້ງກນົໄກ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັການປັບຕວົການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົ

ກະທບົຈາກໄພພບິດັ,ການຕອບໂຕສຸ້ກເສນີຈາກໄພພບິດັທໍາມະຊາດແລະການຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພດິ

ເຮອືນແກວ້ຢູ່ໃນຂງົເຂດການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແລະປ່າໄມ ,້ຂງົເຂດກະສກິໍາ,ຂງົເຂດພະລງັງານ,ຂງົເຂດ

ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຂງົເຂດສິ່ ງແວດລອ້ມເຫຼອືໃຫຄ້ບົຊຸດພອ້ມທງັດໍາເນນີການເຊື່ ອມສານ ວຽກງານ ການປບັໂຕເຂົາ້

ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເຂົາ້ໃນ ຂະແໜງບູລມິະສດິ (ຂະແໜງກະສກິາໍ, ປ່າໄມ,້ ນໍາ້ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ).  
− ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶປອ້ງກນັໄພພພິດັ ແລະ ກອງທນຶຄົນ້ຄວ້າການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອເປັນກນົໄກ

ການເງນິທີ່ ສໍາຄນັ ສໍາລບັ ການຮບັມກືບັຜນົກະທບົ, ການສກຶສາ ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ ມ ີ

ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ (ເຂດຄວາມບອບບາງຕໍ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ) ແລະ ສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ໜນູ

ໃຊນ້ະວດັຕະກາໍໃໝ່ໆ. 
− ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນການປັບຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດແຫ່ງຊາດ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 

(NAP) ພອ້ມທງັ ແຜນປບັຕວົຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນ 3 ແຂວງ, 15 ເມອືງ. 
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− ເຊື່ ອມສານວຽກງານການປັບຕົວເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດິນຟາ້ອາກາດ ຢ່າງໜອ້ຍເຂົາ້ໃນ 3 ຂະແໜງການຄື:

ຊບັພະຍາກອນນໍາ້, ກະສກິາໍ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. 
− ສາ້ງບດົສື່ ສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ສະບບັທ ີ3 (TNC) ພອ້ມທງັ ສາ້ງແຜນສູຊ້ນົການ

ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິເຮອືນແກວ້ໃນຂງົເຂດ (ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ,້ ກະສກິໍາ, ພະລງັງານ, 
ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອື). 

− ສາ້ງບົດແນະນໍາ ໃນການພິຈາລະນາໂຄງການຫຸຼດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກວ້ ຕາມກນົໄກ NAMA, JCM, 
REDD+; 

− ສູຊ້ນົສາ້ງຄວາມກຽມພອ້ມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶສາກນົ ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ;  
− ສາ້ງແຜນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫໄ້ດ ້8 ແຂວງ, 45 ເມອືງ ແລະ 160 ບາ້ນ; ແຜນ

ກຽມພອ້ມ ແລະ ຕອບໂຕໄ້ພພບິດັແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 2 ແຂວງ. 
− ສາ້ງຕັງ້ສູນປະສານງານ-ບນັຊາການ ສຸກເສນີໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບບົ ICT-ສະຖິຕໄິພພບິດັ ແລະ ການ

ປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 
− ສູຊ້ນົສາ້ງແຜນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ ແລະ ແຜນການກຽມພອ້ມຕອບໂຕໄ້ພພບິດັສຸກເສນີໃນລະດບັ

ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ໃນ 8 ແຂວງບຸລມິະສດິ. 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມາດໃນການປບັໂຕ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໂດຍການສກຶສາ

ເຂດທີ່ ມຄີວາມບອບບາງຕໍ່ ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໄພພບິດັພອ້ມທງັເສມີ

ຂະຫຍາຍ,ພດັທະນາໂຄງການ REDD+ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍພດິເຮອືນແກວ້. 
− ສາ້ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ທງັໃນລະດບັສູນກາງ 

ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 
− ສາ້ງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາແລະປະເມນີຜນົກະທບົຈາກມນົລະພດິທາງນໍາ້, ອາກາດ ແລະ ສຽງຢ່າງ

ເປນັລະບບົ ແລະ ຄບົຊຸດ. 
− ສາ້ງກນົໄກໃນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫລອື, ການຈາໍແນກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຈາໍນວນຂີເ້ຫຍືອ້ໂດຍການສົ່ ງເສມີ 3 ວທິີ

ການ (ຫລຸດຜ່ອນ, ນາໍໃຊຄ້ນື ແລະ ໝນູໃຊຄ້ນື). 
− ສາ້ງກນົໄກໃນການຄຸມ້ຄອງສານເຄມທີີ່ ເປນັພດິອນັຕະລາຍ ແລະ ລະບບົການບໍາບດັນໍາ້ເສຍໃນເຂດຕວົເມອືງເທດສະ 

ບານຂອງແຂວງແລະນະຄອນຫລວງ. 
− ສາ້ງລະບບົເຕື່ ອນໄພລ່ວງໜາ້ທີ່ ຄບົຊຸດ (ອູປະກອນການທດົລອງ, ເຄື່ ອງມ,ື ພາຫະນະທີ່ ພອ້ມ ແລະ ທງັນກັວຊິາການ

ທີ່ ມຄີວາມຮູພ້ອ້ມຮບັມຢ່ືາງທນັການກບັເຫດສຸກເສນີທີ່ ເກດີຂຶນ້). 
− ສາ້ງກນົໄກການເງນິທີ່ ຍນືຍງົໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການກໍານດົແຫລ່ງ

ທນຶ ແລະ ກອງທນຶທີ່ ຖາວອນ. 
− ສາ້ງກນົໄກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນ ຂ່າວສານເພື່ ອຮບັປະກນັການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກ

ພືນ້ແລະສາກນົຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົເອງ ໂດຍສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາສນັຍາ, ສນົທສິນັຍາກບັສາກນົໄດ ້

ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ທນັກາໍນດົເວລາ. 
− ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ການຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ. 
− ສາ້ງບດົແນະນໍາ ການເຊື່ ອມສານວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ ໄພພບິດັ 

ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນທາດອາຍພດິເຮອືນແກວ້ ເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານ ເຂົາ້ໃນຂະແໜງການບູລິ
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ມະສດິ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃນການປັບໂຕເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍ

ທາດອາຍຜດິເຮອືນແກວ້.  
− ສາ້ງແຜນທີ່ ຄວາມບອບບາງ ແລະ ສາ້ງແຜນການປັບຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດແຫ່ງຊາດໄລຍະກາງ 

ແລະ ໄລຍະຍາວ (NAP) ທງັໃນລະດບັຊາດ, ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂະແໜງການ. 
− ສາ້ງບດົສື່ ສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ສະບບັທ ີ3 (TNC) ພອ້ມທງັສາ້ງແຜນສູຊ້ນົການ

ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພດິເຮອືນແກວ້ໃນຂງົເຂດ (ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະສກິໍາ, ພະລງັງານ, ອຸດສາຫະ 

ກາໍ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອື). 
− ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນການກຽມຄວາມກຽມພອ້ມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶສາກນົກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງ

ດນິຟາ້ອາກາດ. 
− ປັບປຸງ ຄະນະກໍາມະການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ແຕ່ລະຂັນ້ໃຫສໍ້າເລດັ ພອ້ມທງັສາ້ງແຜນຫຸຼດຜ່ອນ

ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ ແລະ ແຜນກຽມພອ້ມ-ຕອບໂຕໄ້ພພບິດັ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ. 
− ສາ້ງຕັງ້ສູນປະສານງານ-ບນັຊາການ ສຸກເສນີໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ ພອ້ມທງັ ປະກອບອຸປະກອນ ICT ເພື່ ອໃຫກ້ານລາຍ

ງານຂໍມູ້ນ ແລະ ການສື່ ສານ ແກໄ້ຂບນັຫາໄພພບິດັໄດຢ່້າງທນັການ. 
 ນະໂຍບາຍ ແລະນຕິກິ�າຕ�າງໆ: 
− ນະໂຍບາຍສາ້ງກນົໄກການເງນິທີ່ ຍນືຍງົໂດຍຮບັປະກນັການນໍາໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຈາກການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ

ໃຫກ້ະຈາຍລງົສູ່ຊນົນະບດົໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຕໍ່

ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  
− ນະໂຍບາຍກ່ຽວກບັການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພດິເຮອືນແກວ້ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການວາງແຜນການປບັໂຕ 

ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັ. 
− ປບັປຸງ ແລະ ສາ້ງນຕິກິໍາໃນການນໍາໃຊ ້ ແລະການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ລະບຽບການໃນການສາ້ງ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ແລະປະຊາຊນົໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໃນການໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ ອໃຫ ້

ເຂາົເຈ ົາ້ມຄີວາມຮບັຮູເ້ຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍຈາກການໃຊຊ້ັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ບ່ໍມີ

ປະສດິທພິາບ. 
− ສາ້ງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ (2015-2020) ແລະ ສາ້ງແຜນປະຕບິດັ

ງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັ ການປບັຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດໄລຍະຍາວ  
− ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຄມ້ຄອງ ແລະ ສະກດັກັນ້ຕາ້ນໄພທໍາມະຊາດ (ລະບບົເຕອືນໄພ, ການຕອບໂຕ ້ແລະ 

ການຊ່ວຍເຫລອືສຸກເສນີ, ການຍກົຍາ້ນຄນົແລະຊບັສນິແລະລະບບົຟືນ້ຟູ) ທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.  
− ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຮບັມກືບັໄພພບິດັ ເປນັຕົນ້ກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງດນິບໍລເິວນນໍາ້ ແລະ ປ່າໄມໃ້ນເຂດຄອ້ຍຊນັ 

ເພື່ ອຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ແລະ ຜນົເສຍຫາຍທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກໄພພບິດັທໍາມະຊາດທີ່ ຄາດຄະເນ

ບ່ໍໄດ.້ 
− ສາ້ງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍໄພພບິດັ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍກອງທນຶການປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບ

ຄຸມໄພພບິດັແຫ່ງຊາດ, ບດົແນະນໍາການເຊື່ ອມສານວຽກງານການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ ແລະ ການປັບ

ໂຕເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ 

ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງກະສກິາໍ, ປ່າໄມ,້ ນໍາ້ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. 
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− ສາ້ງບດົແນະນໍາໃນການພຈິາລະນາໂຄງການຫຸຼດຜ່ອນອາຍພດິເຮອືນແກວ້ ຕາມກນົໄກ NAMA, JCM, REDD+; 
ການເຊື່ ອມສານ ວຽກງານ ກບັປບັຕວົ ເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ໃນຂະແໜງກະສກິໍາ, ປ່າໄມ,້ ນໍາ້ ແລະ 

ສາທາລະນະສຸກ. 
 

3.6.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ຫ�ດຜ�ອນຄວາມບ�່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກ�າທີ່ເກີດຈາກ
ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ. 

 ທິດທາງ:  
ເພື່ ອຕອບສະໜອງການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິທີ່ ໝັນ້ທ່ຽງ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ ອງ

ນັນ້ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມບ່ໍມສີະຖຽນລະພາບຂອງຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ເພື່ ອຮບັປະກນັໄດທ້າງດາ້ນຕະຫລາດ ແລະ ລາຄາ

ຜນົຜະລດິກະສກິາໍແມ່ນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປນັພືນ້ຖານໃນການຊຸກຍູເ້ສດຖະກດິ ແລະ ສົ່ ງເສມີອາຊບີທີ່ ໝັນ້ຄງົໃຫຊ້າວກະສກິອນ

ຊຶ່ ງການກະກຽມ ແລະ ພະຍາກອນລ່ວງໜາ້ກ່ຽວກບັສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ (ເປນັຕົນ້ ນໍາ້

ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້ ບ່ໍໄປຕາມວງົຈອນຂອງລະດູ) ແມ່ນປັດໄຈຫລກັຂອງການເຮດັກະສກິໍາ. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ຕອ້ງ

ຮບັປະກນັການຈາໍໜ່າຍ, ຕະຫລາດຮອງຮບັ, ລາຄາຜນົຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ໝັນ້ຄງົ ແລະ ສາ້ງຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິຢ່າງຄບົຊຸດ. 

ສາ້ງຄວາມຫລາກຫລາຍໃຫແ້ກ່ຜະລດິຕະພນັ ຫຼ ືວດັຖຸດບິກະສກິໍາ ເພື່ ອສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມໃຫສູ້ງຂຶນ້. ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້, ສາ້ງ

ອາຊບີທີ່ ຫລາກຫລາຍໃຫແ້ກ່ຊາວນາ ບ່ໍອາໄສແຕ່ການເຮດັນາ, ປູກພດືເສດຖະກດິພຽງຢ່າງດຽວ.  

 ຄາດໝາຍ:  

− ອດັຕາການປ່ຽນແປງຂອງລະດບັນໍາ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນໍາ້.  
− ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ. 
− ກາໍນດົເຂດຄວາມບອບບາງຕ່ໍກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ໄພພບິດັໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດ.   
− ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປບັປຸງສະຖານອຸີຕຸກະສາດຕາມຂງົເຂດຈດຸສຸມການຜະລດິກະສກິາໍທົ່ ວປະເທດ. 
− ຜນົຜະລດິກະສກິໍາທີ່ ບ່ໍໝັນ້ຄງົ (ບ່ໍຄງົທີ່ ມກີານຂືນ້ໆລງົໆ) ຫຸຼດໜອ້ຍລງົ ຫຼ ືຄວາມຜດິພາດອນັເປັນມາດຕະຖານ

ຂອງມູນຄ່າທີ່ ຖອຍຫຼງັການຜະລດິດາ້ນກະເສດຕະກາໍ. 
− ເນືອ້ທີ່ ການເພີ່ ມຂຶນ້ ຫຼ ືການຫຸຼດລງົ ຂອງປ່າໄມ.້ 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ເຊື່ ອມໂຍງແຜນການຄຸມ້ຄອງ, ປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາວຽກງານກະສກິໍາໃນແຕ່ລະ

ລະດບັ ແລະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງທນັການ. 
− ພດັທະນາແຜນດໍາເນນີງານເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ. 
− ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພບິດັລວມທງັການແກໄ້ຂ ແລະ ຟືນ້ຟູຫລງັການເກດີໄພພ ິ

ບດັໃຫໄ້ດໃ້ນທຸກລະດບັຢ່າງທນັການ. 
− ສາ້ງບດົແນະນໍາການເຊື່ ອມສານວຽກງານການປ່ຽແປງດນິຟາ້ອາກາດ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັແລະ 

ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍພດິເຮອືນແກວ້ເຂົາ້ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານຂອງຂະແໜງການກະສກິໍາ-ປ່າ 

ໄມ ້ແລະ ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ. 
− ດໍາເນນີການສກຶສາ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ເພື່ ອສາ້ງແຜນທີ່ ກາໍນດົເຂດຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດຈະເກດີໄພພບິດັເຊັ່ ນ: ເຂດທີ່ ມ ີ

ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍນໍາ້ຖວ້ມ, ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ໄພແຫງ້ແລງ້, ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕໍ່ ການລະບາດຂອງພະຍາດສດັ ແລະ

ພດື, ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍການເຊາະເຈື່ ອນດນິ.  
− ດໍາເນນີການສກຶສາ, ຄົນ້ຄວາ້, ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງ ແລະ ຫນັໄປນາໍໃຊແ້ນວພນັເຂົາ້ ແລະ ແນວພນັພດືທີ່ ມຄີວາມ

ທນົທານສາມາດປບັໂຕເຂົາ້ກບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 
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− ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄງັແຮເຂົາ້ທີ່ ເປນັຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ. 
− ສາ້ງແຜນການສູຊ້ນົການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ເກບັກໍາຂໍມູ້ນອດັຕາການປ່ອຍທາດອາຍຜດິເຮອືນແກວ້ໃນຂງົເຂດ (ຂງົເຂດ

ການປ່ຽນແປງດນິການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ,້ ຂງົເຂດກະສກິໍາ, ຂງົເຂດພະລງັງານ, ຂງົເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ຂງົເຂດ

ສິ່ ງເສດເຫຼອື). 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ�າ: 

− ສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກການຕອບໂຕໄ້ພພບິດັຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ໄພພບິດັສຸກເສນີໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ 

ເມອືງ. 
− ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການທດົລອງການປັບຕວົເຂົາ້ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ໃນຂະ    

ແໜງກະສກິາໍແລະປ່າໄມໂ້ດຍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ.  
 

3.7. ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມປ່ິນອ�ອມທ່ີພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການມີ ດ່ັງນ້ີ: 
3.7.1. ແຜນວຽກຈດຸສຸມທີ 1: ເພ່ີມທະວປີະສິດທິພາບຂອງການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ບ�ລຫິານລັດ 
1) ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການບ�ລິຫານລດັ  
 ທິດທາງ: 

ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງອງົການບໍລຫິານລດັທຸກຂັນ້ໃຫກ້ະທດັຫດັ, ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ

ສູງ ໂດຍການກໍານດົພາລະບດົບາດໜາ້ທີ່ ຂອງແຕ່ລະປະເພດກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂໃຫຈ້ະ 

ແຈງ້, ຄົນ້ຄວາ້ຕໍາແໜ່ງງານໃຫແ້ທດເໝາະກບັພາລະບດົບາດໜາ້ທີ່ ຂອງແຕ່ລະກະຊວງ-ອງົການຂັນ້ສູນກາງ ເພື່ ອປະຕບິດັ

ພາລະບດົບາດຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກເປນັຕົນ້ຕໍ. ປບັປຸງກງົຈກັການປກົຄອງຢູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງໂດຍຕດິພນັກບັການ

ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງທອ້ງຖິ່ ນແຕ່ລະຂັນ້ (ຂັນ້ແຂວງ, 

ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ) ຕາມທດິສາມສາ້ງ, ປບັປຸງກງົຈກັຊ່ວຍວຽກຂອງຫອ້ງການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນແຕ່ລະຂັນ້ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, 

ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາ ແລະ ສາມາດຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ

ໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ. 

 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ�: 
− ປບັປຸງກງົຈກັຂັນ້ສູນກາງໃຫກ້ະທດັຮດັ, ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດປະຕບິດັພາລະບດົບາດຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກຢ່າງມີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ມສີະຖຽນລະພາບ. 
− ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ແຕ່ລະຂັນ້ໃຫກ້ະທດັຮດັ, ເຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັຢູ່ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ

ຕາມທດິສາມສາ້ງຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 
− ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນມຄີວາມເໝາະສມົ, ສາມາດຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຂອງລດັຖະ 

ບານເຂົາ້ໃນວຽກງານຕວົຈງິ ແລະ ສາມາດສະໜອງການບໍລກິານແກ່ປະຊາຊນົໄດຢ່້າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ. 
 ກິດຈະກ�າ: 
− ຄົນ້ຄວາ້ປບັປຸງກງົຈກັຊ່ວຍວຽກຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ແທດເໝາະກບັມາດຕະຖານຂອງກງົຈກັ 

ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານຕາມພາລະບດົບາດ. 
− ຄົນ້ຄວາ້ຈດັປະເພດກງົຈກັການຈດັຕັງ້ໃນລະດບັຕ່າງໆ ໂດຍການກາໍນດົມາດຕະຖານ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຂອງກງົຈກັແຕ່

ລະປະເພດເຊັ່ ນ: ກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ຫວົໜ່ວຍບໍລກິານທາງ

ດາ້ນວຊິາການຕ່າງໆ. 
− ປບັປຸງກງົກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ໃຫເ້ໝາະສມົ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫລກີທຸລະກນັດານ. 
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 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ�າຕ�າງໆ: 
− ສາ້ງຍຸດທະສາດກ່ຽວກບັວຽກງານປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາກງົຈກັການຈດັຕັງ້. 
− ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງ ກ່ຽວກບັລະບຽບການການກາໍນດົມາດຕະຖານກງົຈກັການຈດັຕັງ້ແຕ່ລະຂັນ້ 
− ຄົນ້ຄວາ້ອອກລະບຽບການ, ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານວເິຄາະໜາ້ວຽກທີ່ ຕດິພນັກບັການກໍານດົ

ຕໍາແໜ່ງງານໃນລະບບົການຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນ. 
2) ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ນຕິິກ�າ ແລະ ລະບຽບການບ�ລິຫານລັດ 

 ທິດທາງ: 

ປັບປຸງບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິໍາຕ່າງໆ  ໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ເພື່ ອຮບັໃຊສ້ງັຄມົດວ້ຍການປັບປຸງ ແລະ 

ການພດັທະນາກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫຈ້ະແຈງ້ ຮດັກຸມ ເຂັມ້ງວດ ແລະ ມຄີວາມສກັສດິ ໃນນັນ້ ແມ່ນ

ການແມ່ນການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍຕ່າງ ໃໆຫແ້ທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ປະເທດ ແລະ ໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
 ຄາດໝາຍ: 
− ສູຊ້ນົປບັປຸງການບໍລຫິານລດັໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ເພື່ ອໃຫບ້ນັດາການຈດັຕັງ້ຂອງລດັເຄືອ້ນໄຫວປະຕບິດັຫນາ້ທີ່ ຢ່າງມີ

ປະສດິທພິາບ. 

− ປບັປຸງບນັດານຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບບໍລຫິານໃນລະບຽບບໍລຫິານ ໃນຂງົເຂດການເມອືງການປກົຄອງ ແລະ ບໍລຫິານ

ລດັໃຫເ້ປນັລະບບົຄບົຊຸດ. 

 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການ: 
− ສາ້ງລະບຽບການກ່ຽວກບັສາຍພວົພນັລະຫວ່າງລດັຖະບານກບັອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ລະບຽບການ-ຂັນ້ຕອນ

ການມອບສດິ, ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫແ້ກ່ອງົການປກົຄອງທອ້ງຸ ິ່ນຕາມທດິສາມສາ້ງ. 

− ປັບປຸງກົນໄກການບໍລິການຂອງລັດ ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊົນເຂົາ້ເຖິງການບໍລິການຢ່າງສະດວກ ວ່ອງໄວ ແລະ ມີ

ປະສດິທພິາບ. 

− ສາ້ງໂຄງການ  ແລະ ລະບຽບການນຳໃຊລ້ະບບົເອເລກັໂທຣນກິເຂົາ້ໃນການບໍລຫິານລດັ (E-GOVERMENT). 
3) ການຄຸ�ມຄອງ, ພັດທະນາລັດຖະກອນ ແລະ ຄຸ�ມຄອງພົນລະເມືອງ 

 ທິດທາງ: 

ປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ, ໃນນັນ້ແມ່ນຄົນ້ຄວ້າປບັປຸງ

ກງົຈກັ ຄູມ້ຄອງລດັຖະກອນໃຫເ້ໝາະສມົກບັບໍລມິາດຂອງວຽກງານ; ຄົນ້ຄວ້າອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ອອກນຕິກິໍາ

ວຽກງານຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນ; ຄົນ້ຄວ້າກໍານດົຕຳແໜ່ງງານຢ່າງລະອຽດໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັພາລະບດົບາດໜາ້ທີ່ ຂອງ

ແຕ່ລະການຈດັຕັງ້ ແລະ ບນັຈ-ຸຊບັຊອ້ນລດັຖະກອນເຂົາ້ໃນຕຳແໜ່ງຢ່າງເໝາະສມົຕາມພືນ້ຖານຄວາມຮູວ້ຊິາສະເພາະ

ສມົທບົກບັຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການຂອງລດັຖະກອນ; ນຳໃຊເ້ທກັໂນໂລຊເີຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນໃຫມ້ີ

ປະສດິທພິາບ-ປະສດິທຜິນົ; ສຸມໃສ່ການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາລດັຖະກອນທຸກເພດໄວ ໃນທຸກຂງົເຂດວຽກງານໃຫມ້ີ

ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດສູງຂຶນ້ ເພື່ ອສາມາດແຂ່ງຂນັກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົໂດຍການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສູດການ

ຝກຶອບົຮມົທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຈຳເປນັອນັຮບີດ່ວນ ເພື່ ອຍກົລະດບັໃຫລ້ດັຖະກອນຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິແລະ ຕໍ່ ເນື່ ອງໃນຂງົ

ເຂດວຽກງານຕ່າງໆ. 

ພດັທະນາລະບບົການຂຶນ້ທະບຽນໃຫເ້ປນັມາດຕະຖານດຽວກນັ ໂດຍມສີະຖຕິກ່ິຽວກບັຂໍມູ້ນທີ່ ມຄີວາມຊດັເຈນ, 

ຄບົຊຸດ ແລະ ທນັກບັສະພາບການໃນການອອກໃບຢັງ້ຢນືການເກດີ, ການຕາຍ (ລວມທງັສາເຫດການຕາຍ) ແລະ ເຫດການ 

ອື່ ນໆທີ່ ສໍາຄນັ ເພື່ ອສາ້ງນະໂຍບາຍໃນການພດັທະນາດາ້ນສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ, ດາ້ນຄວາມຍຸຕທໍິາ, ກໍາມະສດິ 
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ທາງຊບັສນິ, ການຈາ້ງງານທີ່ ເປນັທາງການ, ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ດາ້ນອື່ ນໆ ເພື່ ອເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັການບໍລກິານດັ່ ງກ່າວ; 

ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ຕອ້ງມກີານໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ສະຖຕິດິັ່ ງກ່າວ. 
  ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ�:  
− ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງລດັໃຫກ້ະທດັຮດັ, ສມົເຫດສມົຜນົ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມສີະຖຽນລະພາບ. 
− ສາ້ງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງໃຫສໍ້າເລດັໃນສກົປ ີ2017-2018. 
− ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຖານຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນດວ້ຍລະບບົເທກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ (PIMS) ໃຫເ້ປນັ

ລະບບົເອກະພາບ ແລະ ນໍາໃຊໃ້ນທົ່ ວປະເທດເພື່ ອໃຫສ້າມາດຂືນ້ທະບຽນລດັຖະກອນ ແລະ ອອກບດັປະຈໍາຕວົ

ລດັຖະກອນ ພາຍໃນປ ີ2020. 
− ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂັນ້ເມອືງ ໃນວຽກງານຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງ. 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ຄົນ້ຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສາ້ງຄະນະການຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນ ຫຼ ື ອງົການຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນ       

(Civil Service Commission) ເພື່ ອເປນັກງົຈກັສະເພາະໃນການປະຕບິດັໜາ້ທຄຸີມ້ຄອງລດັຖະກອນໃຫມ້ປີະ

ສດິທຜິນົສູງ. 

− ປບັປຸງການຈດັຕັງ້ທີ່ ເຮດັໜາ້ທໃີນການພດັທະນາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົຍກົລະດບັໃຫລ້ດັຖະກອນ ເພື່ ອພດັທະນາຫຼກັ 

ສູດຝກຶອບົຮມົຕ່າງໆ ພອ້ມທງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົໃຫລ້ດັຖະກອນຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງ 

ການໃນດາ້ນຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້ແມ່ນດາ້ນການບໍລກິານຄຸມ້ຄອງ, ວຊິາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການນາໍໃຊ ້

ເຕກັໂນໂລຊ.ີ 

− ສາ້ງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍພະນກັງານ-ລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປັບປຸງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປົກຄອງ

ທອ້ງຖິ່ ນໃຫສໍ້າເລດັ. 

− ສາ້ງຖານຂໍມູ້ນຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງ ໃຫເ້ປນັລະບບົ ແລະ ທນັສະໄໝ. 

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 

− ສາ້ງຍຸດທະສາດການວາງແຜນລດັຖະກອນ, ຄໍາແນະນາໍກ່ຽວກບັຂັນ້ຕອນຂອງການກາໍນດົຕໍາແໜ່ງງານ. 

− ສາ້ງຍູດທະສາດສົ່ ງເສີ່ ມລດັຖະກອນເພດຍງິ, ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ລດັຖະກອນທີ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ

ສອກ ຫຼກີທຸລະກນັດານທີ່ ດອ້ຍໂອກາດໃນການຍກົລະດບັໃນດາ້ນຕ່າງໆ ໃຫມ້ເີງ ື່ອນໄຂໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ  

− ຝກຶອບົຮມົ. 

− ຄົນ້ຄວ້າອອກດໍາລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານການຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນ ເຊັ່ ນ: ແຜນການກາໍນດົລດັຖະກອນ, ການ

ຄຸມ້ ຄອງລດັຖະກອນຂງົເຂດບໍລຫິານ, ວຊິາການ ແລະ ການບໍລກິານ, ການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານຂອງ

ລດັຖະກອນ, ການພດັທະນາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົລດັຖະກອນ, ຄ່າຕອບແທນຂອງລດັຖະກອນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

− ປບັປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍກ່ຽວກບັການກາໍນດົໜາ້ທີ່ ແລະພາລະບດົບາດໃຫແ້ກ່ອງົການທີ່ ມ ີ

− ສດິອໍານາດໃນການຂຶນ້ທະບຽນພນົລະເຮອືນໃຫຈ້ະແຈງ້ຂຶນ້ຕື່ ມ. 
 

4) ປັບປຸງຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕິທ�າ 
 ທິດທາງ : 
ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາກງົຈກັ ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຍຸຕທໍິາ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິໍາຕ່າງໆ 

ລວມທງັບຸກຄະລາກອນໃນຂງົເຂດວຽກງານຍຸຕທໍິາໃຫເ້ປັນລະບບົ ຄບົຊຸດ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພືນ້ 

ແລະ ສາກນົ ໂດຍການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ສະຖາບັນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກັບວຽກງານຍຸຕິທໍາໃນດາ້ນຕ່າງໆ. 

ເສມີຂະຫຍາຍປະສດິທຜິນົຂອງກດົໝາຍເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫນ້ບັມືນ້ບັກວາ້ງຂວາງ 
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ເຮດັໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງເຂົາ້ສູ່ລະບບົ, ມຄີວາມຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ, ປະຊາຊນົລາວທຸກເພດໄວ, ທຸກເຜົ່ າຊນົ 

ລວມທງັກຸ່ມຄນົທີ່ ດອ້ຍໂອກາດໄດມ້ສີດິສະເໝພີາບກນັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 
 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ� 
− ບນັດາກງົຈກັ ແລະ ສະຖາບນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຍຸຕທໍິາໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫເ້ປັນລະບບົແລະມກີານປະສານງານ 

ກນັເປັນຢ່າງດ ີນບັທງັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖ່ິນ. 

− ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກໍິາຕ່າງໆໃນຂງົເຂດວຽກງານຍຸຕທໍິາໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງຂຶນ້ ເພື່ ອ

ເປັນບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຍຸຕທໍິາໃນແຕ່ລະຂັນ້. 

− ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໃນຂງົເຂດວຽກງານຍຸຕທໍິາໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຍກົລະດບັໃນດາ້ນຕ່າງໆ ເພື່ ອປະຕບິດັ 

ໜາ້ທີ່ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ-ປະສດິທຜິນົ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ,້ ມຄີວາມເຊື່ ອຖືຈາກສງັຄມົ. 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການ: 
− ປັບປຸງບນັດາກງົຈກັ, ສະຖາບນັການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານຍຸຕທໍິາໃຫເ້ປັນລະບບົເທື່ ອລະກາ້ວ ໃນນັນ້ ສຸມໃສ່

ປັບປຸງລະບບົສານ, ໄອຍະການ, ກງົຈກັບໍລຫິານໃນຂງົເຂດວຽກງານຍຸຕທໍິາ ທງັຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖ່ິນລວມທງັຢູ່ຂັນ້ 

ຮາກຖານ. 

− ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງນະໂຍບາຍຕ່າງ ໃໆນຂງົເຂດຍຸຕທໍິາ ຕາມແຜນແມ່ບດົພດັທະນາລດັແຫ່ງກດົໝາຍ ຂອງ ສປປລາວ. 

− ປັບປຸງພາລະບດົບາດໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານໄອຍະການໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຕດິຕາມໄດ.້ 

− ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດົໝາຍໃຫເ້ຂັມ້ງວດ ແລະ ປັບປຸງໜ່ວຍສບືສວນ-ສອບສວນໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ, 

ມຄີວາມວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ.  

− ປັບປຸງພາລະບດົບາດຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ສໍານກັງານທະບຽນສານໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້

ວຽກງານຍຸຕທໍິາດໍາເນນີໄປຢ່າງຖືກຕອ້ງ. 

− ຄົນ້ຄວາ້ປັບປຸງ ແລະ ສາ້ງນຕິກໍິາຕ່າງໆໃນຂງົເຂດຍຸຕທໍິາໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ສນົທສິນົຍາສາກນົ 

ຕ່າງໆທີ່  ສປປລາວ ເປັນພາຄ ີ ເຊັ່ ນ: ການສາ້ງ ແລະ ບູລະນະລະບບົກດົໝາຍແພ່ງ, ລະບບົກດົໝາຍອາຍາ ແລະ 

ເສດຖະກດິໃຫຄ້ບົຊຸດ; ລະບບົກດົໝາຍກ່ຽວກບັການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວດັທະນາທໍາ, ທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ວທິະຍາສາດ ແລະ ເທກັໂນໂລຊ;ີ ລະບບົກດົໝາຍກ່ຽວກບັການປົກປອ້ງສດິທບຸິກຄນົ, ສດິເສລພິາບ ແລະ 

ປະຊາທປິະໄຕຂອງພນົລະເມອືງໃນການນໍາໃຊສ້ດິອນັຊອບທໍາ; ສາ້ງສະຕຕິື່ ນຕວົ ແລະ ຈດິສໍາ ນກຶໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາ

ເຜົ່ າ, ທຸກເພດທຸກໄວ ໃນການເຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ລະບຽບຕ່າງໆໃຫສູ້ງຂຶນ້ເຮດັໃຫກ້ດົໝາຍມຄີວາມ

ສກັສດິ ແລະ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເຂັມ້ງວດ. 

− ພດັທະນາລະບບົການຕດັສນິຂອງສານເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫຄໍ້າຕດັສນິ, ຄໍາພພິາກສາຂອງແຕ່ລະຂັນ້ຖກືພຈິາລະນາໄປ

ຕາມພາລະບດົບາດ ເຮດັໃຫກ້ານແກໄ້ຂຄະດມີຄີວາມວ່ອງໄວ, ຮອບດາ້ນ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສ. 

− ພດັທະນາ ແລະ ຍກົສູງຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ທາງດາ້ນຄຸນທາດການເມອືງ ແລະ ຈນັຍາບນັໃຫສູ້ງຂຶນ້ເພື່ ອແນ່

ໃສ່ປົກປັກຮກັສາຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທຳຂອງພນົລະເມອືງ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຂອງສງັຄມົ. 

− ກວດສອບ ແລະ ປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົນ້: ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການສໍລ້າດ

ບງັຫຼວງ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍງບົປະມານ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການລງົທນຶ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ 
− ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຂັນ້ຕອນ, ມາດຕະຖານເຕກັນກິໃນການສາ້ງລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກໍິາຕ່າງໆ. 

− ສາ້ງກນົໄກເພື່ ອທບົທວນ ແລະ ປະເມນີຜນົນໍາໃຊກ້ດົໝາຍ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການດດັແກ ້ແລະ ປັບ 

ປຸງກດົໝາຍໃຫທ່້ວງທນັກບັສະພາບການ. 
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− ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບລດັຖະກອນຕຸລາການເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະຕບິດັຕາມ 

ກດົໝາຍທີ່ ກໍານດົໄວ.້ 
 

3.7.2. ແຜນວຽກຈດຸສຸມທີ 2: ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ�ພູມປັນຍາໃສ�ການຄ້ົນຄ�ວາ, ການພັດທະນາວິທະຍາ 
ສາດ, ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ນ�າໃຊ�ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກ�າ  ແລະ ການສື່ສານ:  

1) ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ�ພູມປັນຍາໃສ�ການຄ້ົນຄວ�າ, ການພັດທະນາວທິະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 
ນະວັດຕະກ�າ : 

 ທິດທາງ: 

ພດັທະນາ ແລະ ຍກົສູງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫກ້າຍເປັນທ່າແຮງ ແລະ ປະກອບສ່ວນ

ສໍາຄັນໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດບັນດາເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫບ້ັນລຸຜົນ 
ຊຶ່ ງເປົາ້ໝາຍຫຼກັແມ່ນ:  

1) ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫເ້ປັນກໍາລັງຂັບເຄື່ ອນທີ່ ສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູໃ້ຫເ້ສດຖະກິດ

ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ໝັນ້ທ່ຽງ, ພອ້ມທງັສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ  
ນະວດັຕະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຫນັເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັສະໃໝ ແລະ ພດັທະນາຕາມທດິເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ພູມປນັຍາ. 
2)  ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໃນຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, 

ເປນັກາໍລງັແຮງທາງດາ້ນສະຕປິນັຍາ ໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາປະເທດ ຢ່າງບ່ໍຢຸດຢັງ້.  
3) ຄົນ້ຄວ້ານາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫເ້ປນັເຄື່ ອງມທືີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ໃນການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ແລະ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ກະກຽມຄວາມພອ້ມ ແລະ ຮບັມກືບັໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 
 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ�: 
− ສຸມການລງົທນຶໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ ເພື່ ອພດັທະນາ ຈາກ 1% ໃຫໄ້ດ ້2% ຂອງການລງົທນຶຂອງລດັ ໃນປີ 2020. 
− ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກທຸລະກດິ ໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 30% ຂອງການລງົທນຶພາກ

ລດັ ຕໍ່ ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ພາຍໃນປ ີ2020. 
− ສົ່ ງເສມີການສາ້ງເຂດພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫໄ້ດ ້1 ແຫ່ງໂດຍເລີ່ ມກໍ່ ສາ້ງເຂດດັ່ ງກ່າວ ພາຍໃນປ ີ

2018. 
− ປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງ ຂອງກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫໄ້ດ ້

ລະດບັສາກນົ ຢ່າງໜອ້ຍ 1 ແຫ່ງພາຍໃນປ ີ2020.  
− ສາ້ງສູນສົ່ ງເສມີ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີໂດຍສອດຄ່ອງກບັທ່າແຮງການພດັທະນາຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫໄ້ດ ້4 ແຫ່ງ 

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ພາຍໃນປ ີ2020.  
− ສາ້ງສູນຂໍມູ້ນ ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊແີຫ່ງຊາດ ໃຫໄ້ດ ້1 ແຫ່ງ ພາຍໃນປ ີ2020. 
− ສາ້ງນກັຄົນ້ຄວ້າ ໃຫໄ້ດ ້11 ຄນົ ຕໍ່  10,000 ຄນົ ຂອງພນົລະເມອືງ ພາຍໃນປ ີ2020.  
− ສົ່ ງເສມີການພດັທະນານກັຄົນ້ຄວ້າຢູ່ບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລ ໃນທົ່ ວປະເທດ ໂດຍການຈດັສນັງບົປະມານ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ

ການຄົນ້ຄວ້າ ໃຫໄ້ດ ້50 ໂຄງການ ພາຍໃນປ ີ2020.   
− ສາ້ງວາລະສານວທິະຍາສາດ, ຊຸກຍູກ້ານຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ພມິບດົຄົນ້ຄວາ້ເຂົາ້ໃສ່ວາລະສານດັ່ ງກ່າວ ແລະ ວາລະສານ

ສາກນົ ໃຫໄ້ດ ້250 ບດົ ພາຍໃນປ ີ2020.  
− ສາ້ງສູນຝກຶອບົຮມົພະນກັງານຄຸມ້ຄອງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫໄ້ດ ້1 ແຫ່ງ ແລະ ເລີ່ ມຕົນ້ການກໍ່ ສາ້ງພາຍໃນ

ປ ີ2016. 
− ຈດັສນັງບົປະມານໃສ່ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ ທີ່ ຕດິພນັກບັການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໃຫໄ້ດ ້25% ຂອງ 
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ງບົປະ ມານຄົນ້ຄວາ້ໃນແຕ່ລະປ.ີ 
− ສາ້ງສູນທດົລອງນາໍໃຊ ້ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອຄາດຄະເນ ແລະ ເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ ຕໍ່ ສະພາບການປ່ຽນແປງດນິ

ຟາ້ອາກາດ ໃຫໄ້ດ ້1 ແຫ່ງ ພາຍໃນປ ີ2020. 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ເກບັກໍາສະຖິຕ ິແລະ ຂໍມູ້ນຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ ເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການຄົນ້ຄວາ້ວາງ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການໄລຍະຍາວ. 
− ສາ້ງສູນແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ດເີລດີທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັ 

ຕະກາໍ.  
− ສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍໃໝ່ ເພື່ ອພດັທະນາຂະແໜງການທີ່ ເປນັທ່າແຮງຂອງປະເທດໃນການ

ຜະລດິວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍ. 
− ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ດດັປັບນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊຂີອງສາກນົໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງປະເທດເຮາົ ເພື່ ອຍກົ

ປະສດິທພິາບຂອງການຜະລດິ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂນັພາຍໃນ.  
− ສາ້ງສູນຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊ ້ທີ່ ເໝາະສມົກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂການຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານ 

ຂອງປະເທດເຮາົ. 
− ກໍານດົນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ,  ຫລຸດຜ່ອນສິ່ ງກດີຂວາງ ແລະ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍຕ່ໍການ

ພດັທະນານະວດັຕະກາໍ ແລະ ການປະກອບການ. 
− ສາ້ງລະບບົນະວດັຕະກາໍແຫ່ງຊາດ ລວມເຖງິການສາ້ງນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ, ກນົໄກຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ, ກອງທນຶນະວດັຕະກໍາ 

ແລະ ການປກົປອ້ງຊບັສນິທາງປນັຍາທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ການພດັທະນາກດິຈະການປະກອບ

ການ ແລະ ການຜະລດິນະວດັຕະກາໍທີ່ ເປນັປະໂຫຍດຕໍ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 
− ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຍກົລະດບັປະສດິທຜິນົຂອງການຮ່ວມມ ືໂດຍສຸມໃສ່ການຄົນ້ຄວາ້ນໍາໃຊຜ້ນົສໍາເລດັທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, 

ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍຂອງສາກນົ ມາປະຍຸກໃຊໃ້ຫເ້ໝາະສມົກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງປະເທດເຮາົ. 
− ຮ່ວມມກືບັສາກນົໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາຢ່າງມຈີດຸສຸມໃນຂງົເຂດທີ່ ປະເທດເຮາົມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ.  
− ສົ່ ງເສມີກດິຈະກາໍການຮ່ວມມລືະຫວ່າງພາກລດັ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ທຸລະກດິໃນການພດັທະນາວທິະຍາສາດ, 

ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກາໍໃຫນ້ບັມືນ້ບັຫລາຍຂຶນ້.  
− ສາ້ງພພິດິທະພນັວທິະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາກດິຈະກໍາປູກຈດິສໍານກຶ ເປັນຕົນ້ ຄາລະວານ

ວທິະຍາສາດ, ຫໍສະໝຸດວທິະຍາສາດເຄື່ ອນທີ່ , ການຖາມຕອບ ແລະ ແຂ່ງຂນັທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອ

ສາ້ງວດັທະນະນໍາທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວດັຕະກໍາ ໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການສາ້ງ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົພູມປນັຍາ.  
− ສົ່ ງເສມີການສກຶສາທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ວສິະວະກໍາ  ແລະ  ຄະນດິສາດ (STEM Education) ໃຫ ້

ຫລາຍຂຶນ້. 

− ສາ້ງວາລະສານວິທະຍາສາດເພື່ ອສົ່ ງເສີມການຄົນ້ຄວ້າ, ຈດັພິມແລະເຜີຍແຜ່ໝາກຜົນຂອງການຄົນ້ຄວ້າແລະ 

ພດັທະນາ. 
− ສົ່ ງເສມີການຮຽນຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົຕາມພອນສະຫວນັເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫມ້ໜ່ໍີແໜງນກັວທິະຍາສາດລຸນ້ໃໝ່. 
− ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍ ເພື່ ອສະແດງການຮບັຮູ,້ ຍອ້ງຍ ໍແລະ ສນັລະເສນີນກັຄົນ້ຄວ້າ-ນກັວທິະຍາສາດດເີດັ່ ນ 

ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາ ນກັຄົນ້ຄວ້າ-ນກັວທິະຍາສາດ.  
− ສາ້ງຫຼກັສູດການຮຽນການສອນ ເພື່ ອພດັທະນາພະນກັງານຄຸມ້ຄອງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ 
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− ສາ້ງຍຸດທະສາດການພດັທະນາວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກໍາໃຫເ້ປັນອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັໃນການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 
− ສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊໃີຫແ້ທດເໝາະກບັເປົາ້ໝາຍການ

ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 
− ສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະຢດັການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕາມ

ທດິການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 
− ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍໃຊ ້ເຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ ແລະ ຮບັມກືບັໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ. 
− ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກທຸລະກດິໃສ່ການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຊແີລະນະວດັຕະກາໍເພື່ ອການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 
− ສາ້ງສູນທດົລອງນາໍໃຊ ້ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອຄາດຄະເນ ແລະ ເຕອືນໄພລ່ວງໜາ້ຕໍ່ ສະພາບການປ່ຽນແປງດນິ

ຟາ້ອາກາດ.  
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 

− ສາ້ງນະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອການ

ພດັທະນ າເປນັຕົນ້ ແມ່ນ ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີນະວດັຕະກາໍແຫ່ງຊາດ, ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ,  ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການພດັທະນາເຕກັໂນໂລຊສີະອາດ, ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີ

ຊບັສນິທາງປນັຍາ, ຍຸດທະສາດການພດັທະນາວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກໍາແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ

ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເຕກັໂນໂລຊຊີວີະພາບ, ແຜນປະຕບິດັງານສົ່ ງເສມີການຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັ

ສະໄໝ ໃນຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ແຜນປະຕບິດັງານ ເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊທ້າດເຄມ,ີ 
ຊວີະ, ກາໍມນັຕະພາບລງັສ,ີ ນວິເຄຼຍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

− ສາ້ງນຕິກິໍາ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອການພດັທະນາ ເປັນຕົນ້

ແມ່ນ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍຄວາມປອດໄພທາງລງັສ-ີນວິເຄຼຍ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ດໍາລດັວ່າ

ດວ້ຍ ເຕກັໂນໂລຊຂີັນ້ສູງ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການສະເຫຼມີສະຫຼອງສບັປະດາວທິະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍກອງ

ທນຶສົ່ ງເສມີນະວດັຕະກາໍ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍອງົກອນລະດບັຊາດ ເພື່ ອຄວາມປອດໄພທາງລງັສ-ີນວິເຄຼຍ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍ

ສະພາບນັດດິວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊແີຫ່ງຊາດ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງນກັວທິະຍາສາດ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍ 
ການຄຸມ້ຄອງທາດເຄມເີປນັອນັຕະລາຍ ແລະ ອື່ ນໆ.  

2) ຄຸ�ມຄອງ, ນ�າໃຊ�ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ-ຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ 
 ທິດທາງ: 

ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາໂຄງລ່າງພືນ້ຖານດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທາງເອເລກັໂຕຣນກິທີ່ ມ ີ

ຄວາມໄວສູງໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວ ແລະ ມຄຸີນນະພາບເພື່ ອສາ້ງໃຫເ້ປນັຂະແໜງບໍລກິານທີ່ ທນັສະໄໝ, ຊ່ວຍອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຄາ້ຂາຍ ຜ່ານທາງເອເລກັໂຕຣນກິ ແລະ ຂບັເຄື່ ອນອດັຕາຄວາມໄວຂອງການພດັທະນາເສດຖະ 

ກດິ-ສງັຄມົໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ກາຍເປນັສູນກາງ (ໄອຊທີ)ີ ເຊື່ ອມໂຍງກບັອະນຸພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົຢ່າງມຄຸີນນະພາບ.  

ພດັທະນາສື່ ມວນຊນົລາວໃຫກ້າ້ວສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່, ທນັສະໄໝຊດັເຈນ ແລະ ທນັກບັເຫດການ, ຮບັປະກນັຄວາມ

ປອດໄພ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ; ເຮດັໃຫສ້ື່ ມວນຊນົກາຍເປັນກະບອກສຽງຂອງພກັ ແລະ ລດັ 

ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັເວທສີື່ ມວນຊນົພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ; ປັບປຸງ ແລະ ສາ້ງບນັດາກດົໝາຍເພື່ ອຄຸມ້ຄອງວຽກ

ງານສື່ ມວນຊນົໃຫທ້ນັສະໄໝ, ຮດັກຸມ ແລະ ຄບົຊຸດ.  

 ຄາດໝາຍຕົ້ນຕ�: 
− ສາ້ງປ່ອງບໍລກິານໄປສະນອີດັຕະໂນມດັໃສ່ຫອ້ງການໄປສະນໃີນທຸກໆເມອືງ ຂອງບນັດາແຂວງ ໃຫສໍ້າເລດັ 

ພາຍໃນປ ີ2020. 
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− ສາ້ງສູນສໍາຮອງສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດທີ່ ພາກເໜອື ແລະ ພາກກາງ ໃຫສໍ້າເລດັ ພາຍໃນປ ີ2018. 
− ສາ້ງສູນຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ ໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມ 2 ແຫ່ງ ແລະ  ສົ່ ງເສມີການນໍາໃຊດ້າວທຽມລາວ ແທນ ດາວທຽມຂອງ

ຕ່າງປະເທດ. 

− ສາ້ງສູນຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອເປນັບ່ອນຮບັຝາກຂໍມູ້ນແບບເອເລກັໂຕຣນກິ ແບບລວມສູນຂອງລດັແລະເອກະຊນົ 

ໃຫສໍ້າເລດັ ພາຍໃນປ ີ2018. 
− ສາ້ງໃຫມ້ລີະບບົເຄອືຂ່າຍຄອມພວິເຕພີາຍໃນ ແລະ ລະບບົກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລດັ ເຊື່ ອມໂຍງບນັດາ

ຫອ້ງການລດັ, ຫອ້ງການເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ໃຫບ້ນັລຸໄດ ້50%. 
− ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັສູນບໍລຫິານລດັ ດວ້ຍເອເລກັໂຕຣນກິຢູ່ສູນກາງ ໃຫສ້າມາດບໍລກິານຄບົວງົຈອນ 

ແລະ ມຕີວົແທນການບໍລກິານຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫບ້ນັລຸໄດ ້50%.  
− ສາ້ງການບໍລຫິານ ແລະ ບໍລກິານຂອງບນັດາຫອ້ງການລດັ ໃຫເ້ປນັເອເລກັໂຕຣນກິ ແລະ ອດັຕະໂນມດັ ເທື່ ອລະ

ກາ້ວໃຫບ້ນັລຸໄດ ້50%. 
− ຕດິຕັງ້ລະບບົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໃຫບໍ້ລກິານລະຫດັຊື່ ອນິເຕເີນດັສູງສຸດແຫ່ງຊາດ .LA ໃຫສໍ້າເລດັ ກ່ອນປ ີ2016. 
− ສາ້ງສູນຮຽນຮູກ້ານນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊກີານສື່ ສານ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ປະຈາໍກຸ່ມບາ້ນໃຫ່ຍ ໃຫບ້ນັລຸໄດ ້ ຢ່າງ

ໜອ້ຍ 2 ແຫ່ງ ແລະ ປະຈາໍຫອ້ງວ່າການເມອືງ ໃຫບ້ນັລຸໄດ ້ 2 ແຫ່ງ ໃນປີ 2020 ໂດຍລງົເລກິໃສ່ເຂດຈດຸສຸມ 
ຂອງການເຮດັທດົລອງສາມສາ້ງ ເພື່ ອເປັນສູນຝກຶທກັສະການນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊສີື່ ສານຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຂອງ

ພະນກັງານລດັ ແລະ ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ.   
− ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາສ່ວນປະຊາຊນົຮູນ້ໍາໃຊຄ້ອມພວິເຕ ີບນັລຸໄດ ້30% ແລະ ຮູນ້ໍາໃຊອ້ນິເຕເີນດັ ບນັລຸໄດ ້ 40% 

ຂອງພນົລະເມອືງ, ອດັຕາສ່ວນຄວົເຮອືນນໍາໃຊຄ້ອມພວິເຕ ີບນັລຸໄດ ້20% ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົ, ອດັຕາສ່ວນ

ຂອງຜູລ້ງົທະບຽນນໍາໃຊໂ້ທລະສບັຕັງ້ໂຕະແບບມສີາຍ ແລະ ບ່ໍມສີາຍ ໃຫບ້ນັລຸ 15% ແລະ ອດັຕາສ່ວນຂອງຜູ ້

ລງົທະບຽນນໍາໃຊໂ້ທລະສບັມຖື ືໃຫບ້ນັລຸ 100% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ, ອດັຕາສ່ວນຂອງຜູລ້ງົທະບຽນນໍາ

ໃຊອ້ນິເຕເີນດັຄວາມໄວສູງແບບມສີາຍ ແລະ ບ່ໍມສີາຍ ໃຫບ້ນັລຸ 20% ໃນປ ີ2020.  
− ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ ງດວ້ຍສາຍໃຍແກວ້ທາງອາກາດ ແລະ ຝັງດິນ ໃຫເ້ຂົາ້ເຖິງບັນດາເມອືງ ຂອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ເທດສະບານເມອືງຂອງທຸກໆແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມອີກ 
10.000 ກມ ເພື່ ອໃຫກ້າຍເປນັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງຂອງລະບບົບໍລຫິານລດັດວ້ຍເອເລກັໂຕຣນກິ. 

− ຂະຫຍາຍສະຖານຮີບັສົ່ ງສນັຍານໂທລະສບັມຖືລືະບບົ 3G ແລະ 4G ໃຫກ້ວມເອາົທຸກພືນ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດຢ່າງມີ

ຄຸນນະພາບ, ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະຫຍດັຕົນ້ທນຶ. 
− ສູຊ້ນົໃຫຂ້ະແໜງ ປທສ ສາ້ງລາຍຮບັປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ໃຫບ້ນັລຸ 

ໄດ ້8% ໃນປ ີ2020. 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 

− ຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍ, ດໍາລດັ, ຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງດດັສມົການນໍາໃຊ ້
ແລະ ການໃຫບໍ້ລກິານໄອຊທີປີະເພດຕ່າງໆ ໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສາກນົ ແລະ ຮອງຮບັການເຂົາ້ຮ່ວມເປນັປະຊາຄມົ

ເສດຖະກດິອາຊຽນ. 
− ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງສູນຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສໍາຮອງຂໍມູ້ນແຫ່ງຊາດໃຫສ້າມາດຮອງຮບັຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນຢ່າງ

ມປີະສດິທພິາບ.  
− ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶພດັທະນາໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ລະບຽບການໃຊຈ່້າຍຂອງກອງທນຶທີ່ ກດົໝາຍໂທລະຄມົ 

ມະນາຄມົໄດກ້າໍນດົໄວ.້  
− ໂຄງການສາ້ງສູນສໍາຮອງສູນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງ ທີ່ ພາກເໜອື ແລະ ພາກກາງ.  
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− ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບບົສູນກາງອນິເຕເີນດັ ເພື່ ອຮອງຮບັການເຊື່ ອມອນິເຕເີນດັພາຍໃນປະເທດໃຫໄ້ດ ້100%.  
− ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ ເພື່ ອຮອງຮບັການເຊື່ ອມຕໍ່ ໂທລະສັບພາຍໃນປະເທດໃຫໄ້ດ ້

100%.  
− ໂຄງການກະກຽມຄວາມພອ້ມການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົກບັພາກພືນ້ອາຊຽນ ເພື່ ອຮອງຮບັການ

ຕດິຕັງ້ອຸປະກອນເຊື່ ອມຕໍ່ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
− ໂຄງການສາ້ງລະບບົຕດິຕາມກວດກາໄພຄຸກຄາມທາງອນິເຕີເນດັ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫລ້ະບບົອນິເຕເີນດັຂອງ 

ສປປລາວ ມຄີວາມປອດໄພຈາກການໂຈມຕ ີແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງຮບັການແຈງ້ເຕອືນຈາກສາກນົ. 
− ໂຄງການສາ້ງສູນກວດກາຄືນ້ຄວາມຖີ່ ບ່ໍມຄີນົປະຈາໍການຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ ອຮບັປະກນັການກວດກາ, ຕດິຕາມ 

ແລະ ຊອກຫາຈດຸທີ່ ຕັງ້ຂອງແຫລ່ງກະຈາຍຄຶນ້ສນັຍານຈາກພາຍໃນ ແລະ ປະເທດອອ້ມຂາ້ງ.  
− ຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ ວທິະຍຸ ແລະ ອຸປະກອນສື່ ສານໃຫສ້າມາດກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມໄດ ້ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົ

ກະທບົຕໍ່ ສງັຄມົ. 
− ສບືຕໍ່ ປະຕບິດັໂຄງການລດັຖະບານເອເລກັໂຕຣນກິ ແລະ ໂຄງການດາວທຽມໃຫສໍ້າເລດັຕາມແຜນການ. 
− ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງລະບບົຖານຂໍມູ້ນຂ່າວສານໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ແລະ ທນັກບັສະພາບການ. 
− ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືນ້ຖານໂຄງລ່າງສື່ ມວນຊນົ, ປບັປຸງວຽກງານ IT ເພື່ ອເປນັສູນກາງໃນການບໍລກິານ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງຜະລດິຕະພນັສື່ ມວນຊນົ.  
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 

− ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການດງຶດູດການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນລະບບົໂທລະຄມົມະນາຄມົ. 
− ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງບນັດານຕິກິາໍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນດັໃຫແ້ທດ    

ເໝາະກບັທດິທາງການພດັທະນາໃນເງ ື່ອນໄຂເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
− ສາ້ງນະໂຍບາຍບຣອດແບນແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອກໍານດົແຜນຂະຫຍາຍບຣອດແບນ ແລະ ຄວາມສາມາດຊມົໃຊຂ້ອງ

ປະຊາຊນົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.  
− ສາ້ງນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ອບແວເປດີ. 

 
3.7.3. ແຜນວຽກຈດຸສຸມທີ 3: ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາແມ�ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ�ມ 
1) ການພັດທະນາແມ�ຍິງ 

 ທິດທາງ: 

ສກຶສາອບົຮມົທາງດາ້ນຄຸນທາດການເມອືງໃຫໜ້ກັແໜນ້, ສົ່ ງເສມີໃຫແ້ມ່ຍງິໄດຮ້ບັການພດັທະນາດາ້ນການສກຶ

ສາ, ຍກົລະດບັວຊິາສະເພາະ, ວຊິາຊບີ-ສມີແືຮງງານ ແລະ ໄດຮ້ບັການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົ່ ວເຖິງ, ສາ 

ມາດປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊືອ້ວດັທະນະທໍາອນັ

ດງີາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແມ່ຍງິລາວ. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ສະຫະພນັແມ່ຍງິໃນແຕ່ລະຂັນ້ ເພື່ ອເປນັຕວົແທນໃນ

ການປກົປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ; ຫລຸດຜ່ອນການຈາໍແນກ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ

ຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ, ຮບັປະກນັສດິສະເໝພີາບເທົ່ າທຽມກນັລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ.   
 ຄາດໝາຍ:  

− ແມ່ຍງິໄດຮ້ບັການສກຶສາອບົຮມົການເມອືງ-ແນວຄດິ, ທດິສະດກີານເມອືງ, ລດັຖະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍ, ສນົທ ິ
ສນັຍາ, ສນັຍາສາກນົ ທີ່ ພວົພນັເຖງິການພດັທະນາ ແລະ ປົກປອ້ງແມ່ຍງິ, ຄວາມສະເຫມພີາບຍງິຊາຍ, ມູນເຊືອ້

ວດັທະນະທໍາຂອງຊາດ, ຄຸນລກັສະນະທີ່ ເປນັມູນເຊືອ້ຂອງແມ່ຍງິລາວໃຫໄ້ດ ້ 80% ຂອງຈາໍນວນແມ່ຍງິທງັໝດົ. 
− ຂະຫຍາຍສະມາຊກິສະຫະພນັແມ່ຍງິໃຫກ້ວມ 70% ຂອງແມ່ຍງິໃນເກນອາຍຸ 15 ປຂີືນ້ໄປ. 
− ຂະຫຍາຍການຈດັຕັງ້ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ໄປສູ່ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ-ເອກະຊນົໃຫໄ້ດ ້ 20% ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົ. 
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− ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຂວນັ, ຂໍແ້ຂ່ງຂນັ 3 ດ ີຕດິພນັກບັວຽກງານ 3 ສາ້ງໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ລວງເລກິ.  
− ຊຸກຍູ ້ສົ່ ງເສມີໃຫແ້ມ່ຍງິໄດຮ້ບັຕໍາແໜ່ງນາໍພາ-ຄຸມ້ຄອງ 20% ຂຶນ້ໄປ: 
 ຂັນ້ບາ້ນກວມ 10% ຂືນ້ໄປ;  
 ຂັນ້ເມອືງ ກວມ 20% ຂືນ້ໄປ; 
 ຂັນ້ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ກວມ 20%. 

− ກະຊວງ-ອງົການຂັນ້ສູນກາງ ກວມ 30% ຂຶນ້ໄປ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທີ່ ມແີມ່ຍງິກວມກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງ,  
− ສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍງິ ຊຸດທ ີVIII ໃຫກ້ວມ 30% ຂຶນ້ໄປ. 
− ສົ່ ງເສມີໃຫເ້ດກັຍງິໃນເກນອາຍຸໄດຮ້ຽນຈບົມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ໃຫໄ້ດ ້85%. 
− ສົ່ ງເສມີ ສດິສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນການເຂົາ້ເຖງິ ການບໍລກິານດາ້ນການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ  

ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດກັ. 
− ສົ່ ງເສມີໃຫແ້ມ່ຍງິມວີຊິາຊບີ, ສມີແືຮງງານ ແລະ ມວີຽກເຮດັງານທໍາທີ່ ມລີາຍຮບັເພີ່ ມຂືນ້.  
− ສົ່ ງເສມີໃຫສ້ະຫະພນັແມ່ຍງິຈດັຕັງ້ກອງທນຶເພື່ ອພດັທະນາຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົໃຫດ້ຂີຶນ້.  
− ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍທີ່ ມບີນັຫາໄດເ້ຂົາ້ເຖງິຂະບວນການຍຸຕທໍິາຢ່າງກວາ້ງຂວາງ. 

 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�:  
− ຍກົລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນແນວທາງ, ລດັຖະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍ ແລະ ສນົທສິນັຍາສາກນົທີ່ ພວົພນັເຖງິການພດັ 

ທະນາປກົປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ.  
− ສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມທດັສະນະບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເຂົາ້ໃນທຸກຂງົເຂດວຽກງານ. 
− ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ສະຫະພນັແມ່ຍງິແຕ່ລະຂັນ້.  
− ປບັປຸງສູນຝກຶອບົຮມົແມ່ຍງິລາວ, ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານໃຫແ້ມ່ຍງິ. 
− ໂຄສະນາ, ປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການໃນທົ່ ວສງັຄມົຮກັສາມູນເຊືອ້ວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ 

ແລະ ຂອງແມ່ຍງິລາວ. 
− ຈດັຕັງ້ໃຫຄໍ້າປກຶສາກ່ຽວກບັສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍງິ-ເດກັນອ້ຍ ແລະ ປກົປອ້ງຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້

ມະນຸດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົ.  
− ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍກອງທນຶພດັທະນາຂອງສະຫະພນັແມ່ຍງິ.  
− ພວົພນັຮ່ວມມກືບັການຈດັຕັງ້ແມ່ຍງິບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິ, ອງົການແມ່ຍງິອາຊຽນ ແລະ ການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ. 
− ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາແມ່ຍງິລາວ.  
− ໂຄສະນາ, ປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການໃນທົ່ ວສງັຄມົກ່ຽວກບັຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ.  
− ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຖະແຫລງການປັກກິ່ ງ ແລະ ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຕາ້ນທຸກຮູບແບບການຈໍາ

ແນກຕໍ່ ແມ່ຍງິ (CEDAW). 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ:  

− ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັຕໍ່ ການພດັທະນາ, ປກົປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ,  
ການສົ່ ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ. 

− ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ. 
− ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການພດັທະນາ ແລະ ປກົປອ້ງແມ່ຍງິ. 
− ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 
− ວໄິສທດັພດັທະນາແມ່ຍງິ ຮອດປ ີ2030, ແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາແມ່ຍງິ 2016-2025 
− ແຜນພດັທະນາແມ່ຍງິລາວ 2016-2020. 
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− ແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັແລະລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັໃນ ສປປລາວ 
(2014-2020). 

− ວໄິສທດັຮອດປ ີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ ອຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ (2016-2025). 
− ແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ ອຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIII (2016-2020).  

2) ການສົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ  
 ທິດທາງ: 

ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ມ່ຍງິມສ່ີວນຮ່ວມຫລາຍກວ່າເກົ່ າໃນຂງົ 

ເຂດການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນາທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ ລະດບັຄອບຄວົ; ຫລຸດຜ່ອນການຈາໍແນກ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມ

ຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍງິ ໃນລະດບັສູງ. 
 ຄາດໝາຍ:  

− ແມ່ຍງິໃນຕໍາແໜ່ງນໍາພາ ແລະ ຕດັສນິບນັຫາໃນອງົການຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົໃນຂັນ້ຕ່າງໆ 
ກວມ 20% ຂຶນ້ໄປ.  

− ສະມາຊກິສະພາເພດຍງິຊຸດທ ີVIII ໃຫໄ້ດ ້30% ຂືນ້ໄປ. 
− ພະນກັງານລັດຖະກອນແມ່ຍງິໄດຮ້ັບການຍກົລະດັບທິິດສະດີການເມອືງ-ການປົກຄອງ, ກດົໝາຍ, ການ

ບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ ໃຫໄ້ດ ້30% ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົທີ່ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ. 
− ສູຊ້ນົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂໍສ້ະເໜແີນະຈາກຊດໍີ ໂດຍຂະແໜງການ ໃຫໄ້ດ ້50%. 
− ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ລບຶລາ້ງການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ 

ເດກັນອ້ຍ ໃຫໄ້ດ ້70% ໃນປ ີ2020. 
− ອດັຕາການເກດີລູກໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມຍງິ 15-19 ປ ີໃຫຫຸຼ້ດລງົມາເປນັ 90%. 
− ແມ່ຍງິທີ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິແຫລ່ງທີ່ ດນິເພື່ ອທໍາມາຫາກນິ ເປນັຕົນ້: ນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນກະສກິໍາ-ປູກຝງັ-ລຽ້ງສດັ ເພີ່ ມຂຶນ້ 

50%, ການບໍລກິານ 50% ໂດຍອງີຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ. 
− ກງົຈກັ ຄກມ ທຸກຂັນ້ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ກວມເອາົ 95% ແລະ ກງົຈກັຊ່ວຍວຽກ ຄກມ ທຸກຂັນ້ໄດຮ້ບັການ

ປບັປຸງຫລາຍກວ່າ 80%.  
− ຮບັປະກນັທງັຍງິ-ຊາຍມສີດິສະເໝພີາບ ກ່ຽວກບັກາລະໂອກາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເປັນຕົນ້: ການເຂົາ້ເຖິງ

ແຫລ່ງຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນເສດຖະກດິເພື່ ອທໍາມາຫາກນິ ເຊັ່ ນ: ດນິ, ທນຶ, ການຍກົລະດບັວຊິາຊບີ ດາ້ນວຊິາ

ການເຕກັໂນໂລຊອີນັໃໝ່ ແລະ ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ (ໄຟຟາ້, ຫນົທາງ, ຕະຫລາດ).  
− ຫຸຼດຜ່ອນການຈາໍແນກ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍໃຫຫຸຼ້ດລງົ. 

 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�:  
− ໂຄງການປະຕບິດັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ມອບສດິເປນັເຈົາ້ທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫແ້ມ່ຍງິແນ່ໃສ່ເພື່ ອ

ລບຶລາ້ງທຸກຮູບການຈາໍແນກຕໍ່ ແມ່ຍງິ ໂດຍສະເພາະຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ. 
− ໂຄງການຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ຄກມ ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ຕາມທດິສາມສາ້ງກ່ຽວກບັ

ການສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແນ່ໃສ່ລບຶລາ້ງທຸກຮູບການຈາໍແນກຕໍ່ ແມ່ຍງິ.  
− ໂຄງການໂຄສະນາ, ປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການໃນທົ່ ວສງັຄມົກ່ຽວກບັການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນ

ແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ. 
− ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້າກສ່ວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່

ແມ່ຍງິ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ເມອືງ ແລະ ບາ້ນສາມສາ້ງ. 
− ໂຄງການສາ້ງຄອບຄວົ, ບາ້ນ ແລະ ເມອືງພດັທະນາ ທີ່ ຕດິພນັກບັການປະຕບິດັສດິສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ 

ລບຶລາ້ງການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄວົໂດຍສະເພາະຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 
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− ໂຄງການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາແຫ່ງຊາດເພື່ ອຄວາມ

ສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ 5 ຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020). 
− ໂຄງການສາ້ງບດົລາຍງານກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສິນັຍາຊດໍີປະຈໍາແຕ່ລະໄລຍະ, ໂຄງການສາ້ງບດົ

ລາຍງານການທບົທວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານປກັກິ່ ງ +25. 
  ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ�າຕ�າງໆ:  

− ເຊື່ ອມຊມຶບນັດາແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕຂິອງພກັ, ຄໍາສັ່ ງຂອງລດັ ໃຫໄ້ດຢ່້າງກວາ້ງຂວາງ. 
− ເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ຄກມ ທຸກຂັນ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ແນໃສ່ປບັປຸງກນົໄກການ

ປະສານງານ ໂດຍສະເພາະບນັດາກອງເສນາທກິານໃນການຫນັເປັນແຜນການ, ການປະສານງານ, ຕດິຕາມ

ກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານ ໃຫເ້ປນັລະບບົປກົກະຕຕິໍ່ ເນື່ ອງ. 
− ເພີ່ ມທະວກີານໂຄສະນາ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການປູກຈດິສໍານກຶທົ່ ວສງັຄມົ, ສາ້ງຈນິຕະນາການໃໝ່ກ່ຽວກບັ 

ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ, ການມອບສດິເປັນ 
ເຈົາ້ໃຫແ້ມ່ຍງິໃນທຸກດາ້ນ, ລບຶລາ້ງແນວຄວາມຄດິທີ່ ຍດຶຖຈືນິຕະນາການແບບເກົ່ າແລະປະຕບິດັສດິສະເໝພີາບ 
ຍງິ-ຊາຍໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ ເຮດັໃຫທຸ້ກຄນົໃນສງັຄມົທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ໄດຮ່້ວມກນັພດັທະນາ.  

− ຫນັລງົຮາກຖານເພື່ ອຕດິຕາມຊຸກຍູສ້ະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ, ເກບັກໍາສະພາບການ ແລະ ຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 
− ສບືຕໍ່ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ທນຶຮອນກບັປະເທດເພື່ ອນມດິ, ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ,  

ສະຖາບນັການເງນິ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົຕ່າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
− ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍການຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 
− ວໄິສທດັຮອດປ ີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ ອຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ (2016-2025). 
− ແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ ອຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIII (2016-2020). 

3) ວຽກງານແມ� ແລະ ເດັກ 
 ທິດທາງ:  

ຫລຸດຜ່ອນການຈາໍແນກ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮຸ່ນແຮງຕໍ່ ເດກັ ໂດຍຖສໍືາຄນັໃນວຽກປກົປອ້ງຊ່ວຍເຫລອືເດກັເພື່ ອ

ຮບັປະກນັການຢູ່ລອດ, ການພດັທະນາ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດກັ. ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ ແລະ ໃຫໂ້ອກາດແກ່ເດກັຍງິ 

ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຂະບວນການພດັທະນາໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້. 

 ຄາດໝາຍ: 

− ປະຕບິດັສດິທຂິອງເດກັໃນການເຂົາ້ເຖງິການບໍລກິານຕ່າງໆ ເປນັຕົນ້: ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສຸກ,  
ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ ໃຫໄ້ດ ້40% ຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານ. 

− ຮບັປະກນັໃນການພດັທະນາເດກັຢ່າງຮອບດາ້ນ ເພື່ ອສາ້ງໄດຄ້ນົລຸນ້ໃໝ່ທີ່ ເປັນກໍາລງັແຮງຂອງຊາດທີ່ ເຂັມ້ແຂງ

ຮອບດາ້ນ. 
− ຫລຸດຜ່ອນການຈາໍແນກ ແລະ ການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ເດກັໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັສູງ. 
− ປກົປອ້ງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລອືເດກັເພື່ ອຮບັປະກນັການຢູ່ລອດ, ການພດັທະນາ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດກັ. 

 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 
− ໂຄງການສາ້ງຄອບຄວົ, ບາ້ນ ແລະ ເມອືງພດັທະນາທີ່ ປະຕບິດັສດິທພິືນ້ຖານຂອງເດກັໃນການຢູ່ລອດ, ການ

ພດັທະນາ, ການປກົປອ້ງ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ.  
− ໂຄງການຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄ້ະນະກໍາມະທກິານເພື່ ອແມ່ ແລະ ເດກັທຸກຂັນ້ ພອ້ມ

ດວ້ຍກງົຈກັເສນາທກິານໂດຍເລັ່ ງໃສ່ຄະນະກໍາມະທກິານເພື່ ອແມ່ ແລະ ເດກັຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນຕາມ
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ທດິສາມສາ້ງ ກ່ຽວກບັວຽກປກົປອ້ງຊ່ວຍເຫລອືເດກັເພື່ ອຮບັປະກນັການຢູ່ລອດ, ການພດັທະນາ ແລະ ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງເດກັ.  
− ໂຄງການໂຄສະນາ, ປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການໃນທົ່ ວສງັຄມົ ກ່ຽວກບັການຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮຸນ

ແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ເດກັ ແລະ ປກົປອ້ງສດິທເິດກັ. 
− ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ຕ່ລະພາກສ່ວນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວໄິນລະບບົປອ້ງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມຮຸນ

ແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ເດກັໂດຍເລັ່ ງໃສ່ເມອືງ ແລະ ບາ້ນສາມສາ້ງ ໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ. 
− ໂຄງການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວຽກແມ່ 

ແລະ ເດກັ 2016-2025, ແຜນດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດວຽກງານເພື່ ອແມ່ ແລະ ເດກັ 2016-2020 ແລະ ແຜນ

ດໍາເນນີງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ເດກັ 

ໃນ ສປປລາວ (2014-2020). 
− ສາ້ງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນົທສີນັຍາວ່າດວ້ຍສດິທເິດກັ ແລະ ສນົທສິນັຍາອື່ ນໆທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັເດກັ.   
− ການພດັທະນາເດກັລະຫວ່າງທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອແລກປ່ຽນວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນຕ່ີາງໆ.  
− ໂຄງການສາ້ງຖານຂໍມູ້ນສະຖຕິທິີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເດກັ, ຕດິຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານສະພາບການ

ພດັທະນາເດກັໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
− ໂຄງການໄວໜຸ່ມລາວ ຫ່າງຢາເສບຕດິ ເພື່ ອພດັທະນາເດກັນອກໂມງຮຽນຢ່າງເຕມັຄວາມສາມາດ. 
− ໂຄງການຮ່ວມມໃືນກອບພາກພືນ້ອາຊຽນ ແລະ ການຮ່ວມມໃືຕ-້ໃຕໃ້ນວຽກສດິທເິດກັ. 
− ໂຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເດກັ. 
− ດໍາເນນີການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ໃນດາ້ນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັເດກັໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ:  
− ເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄ້ະນະກໍາມະທກິານເພື່ ອແມ່ ແລະ ເດກັທຸກຂັນ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກ

ຄະລາກອນ ແນໃສ່ປບັປຸງກນົໄກປະສານງານ ໂດຍສະເພາະ ກອງເສນາທກິານໃນການຫນັເປັນແຜນການ, ການ

ປະສານງານ, ຕດິຕາມກວດກາ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານໃຫເ້ປນັລະບບົປກົກະຕຕິໍ່ ເນື່ ອງ.  
− ສາ້ງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກັບເດັກຢ່າງຮອບດາ້ນ ແລະ ການສາ້ງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ປອດໄພກບັເດກັ. 
− ສບືຕໍ່ ຮ່ວມມກືບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ທງັພາຍໃນ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົໃນວຽກສດິທເິດກັ.  

 
4) ການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ�ມ 

 ທິດທາງ: 

ສາ້ງໃຫຊ້າວໜຸ່ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົລາວບນັດາເຜົ່ າເປນັກໍາລງັແຮງສບືທອດມູນເຊືອ້, ອຸດມົການຂອງພກັ ແລະ ຂອງ

ຊາດໂດຍການສກຶສາອບົຮມົຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົໃຫມ້ຄຸີນທາດການເມອືງໜກັແໜນ້, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍ

ມູນເຊືອ້ວດັທະນາທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ, ມຈີດິໃຈສາມກັຄ,ີ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການປະຕບິດັສດິພນັທະປອ້ງ

ກນັຊາດ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ; ຍກົລະດບັ

ການສກຶສາ, ວຊິາຊບີ ແລະ ສມີແືຮງງານ, ວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ; ເຮດັໃຫ ້

ຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖິງການບໍລກິານ ແລະ ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນສຸຂະພາບທີ່ ເປັນມດິຕໍ່ ກບັໄວໜຸ່ມ ລວມທງັ

ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ປຸກຈດິສໍານກຶທີ່ ຖກືຕອ້ງ, ຕຖີອຍປະກດົການຫຍໍທໍ້ດ້າ້ນຕ່າງ ໃໆນສງັຄມົ 

ແລະ ຈາໍກດັພດຶຕກິໍາລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງຊາວ
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ໜຸ່ມ. ເພີ່ ມການລງົທນຶໃສ່ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ ອກາຍເປນັກາໍລງັແຮງທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຂາົເຈ ົາ້ໃຫມ້ຜີນົ

ປະໂຫຍດສູງສຸດ.  

 ຄາດໝາຍ: 

− ສກຶສາອບົຮມົການເມອືງ-ແນວຄດິໃຫແ້ກ່ຊາວໜຸ່ມລາວໃນຖນັແຖວກໍາລງັປະກອບອາວຸດ ແລະ ຊາວໜຸ່ມລາວ

ໃນຖນັແຖວພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໃຫໄ້ດ ້100%.  
− ສາ້ງສະມາຊກິຊາວໜຸ່ມ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸ່ມທົ່ ວໄປທີ່ ເປນັນກັຮຽນນກັສກຶສາໃຫໄ້ດ ້80%. 
− ສາ້ງສະມາຊກິຊາວໜຸ່ມ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸ່ມທົ່ ວໄປຢູ່ຂັນ້ຮາກຖານທົ່ ວປະເທດໃຫໄ້ດ ້60%. 
− ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຈດັຕັງ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງສະຫະພນັ ແລະ ສະມາຄມົໃຫເ້ຕບີໃຫຍ່

ເຂັມ້ແຂງ, ມຄີວາມສາມາດໃນການນໍາພາ, ສກຶສາອບົຮມົ, ເຕົາ້ໂຮມຊາວໜຸ່ມ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸ່ມລາວ

ບນັດາເຜົ່ າໃຫເ້ປນັປກືແຜ່ນຢູ່ອອ້ມຂາ້ງພກັ ໃນນັນ້:  ຂັນ້ສູນກາງຮອດຂັນ້ເມອືງໃຫໄ້ດ ້ 50% ແລະ ຂັນ້ຮາກ

ຖານໃຫໄ້ດ ້30%. 
− ຂະຫຍາຍວຽກງານກອງເຍາົວະຊນົ, ອະນຸຊນົທນັວານາໍໜາ້ ໃຫໄ້ດ ້85% ຂອງຈ ານວນການຈດັຕັງ້ທີ່ ມຢູ່ີ. 
− ຂະຫຍາຍສະມາຊກິຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຊກິເຍາົວະຊນົ ແລະ ອະນຸຊນົທນັວາໃຫໄ້ດ ້80% ຂອງຈ ານວນສະມາຊກິ

ທີ່ ມຮີອດປ ີ2020. 
− ສາ້ງສະມາຊກິຊາວຫນຸ່ມໃນຖນັແຖວພະນກັງານຊາວໜຸ່ມຕອ້ງຖກືບໍາລຸງສາ້ງໃຫກ້າຍເປັນພະນກັງານໜຸ່ມທີ່ ມ ີ

ຄູນນະພາບ ໃຫໄ້ດ ້30%. 
− ເຜຍີແຜ່ ແລະ ເຊື່ ອມຊື່ ມລະບຽບກດົໝາຍໃຫແ້ກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມເພື່ ອສາ້ງໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມແີບບແຜນການ

ດໍາລງົຊວິດີທີ່ ປອດໃສຂາວສະອາດ, ມສຸີຂະພາບຈະເລນີພນັທີ່ ດ,ີ ແນໃສ່ຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ການແຜ່ລະບາດ

ຂອງ HIV, ໄຂຍຸ້ງ, ສິ່ ງເສບຕດິ ແລະ ພະຍາດຕດິຕໍ່ ອື່ ນໆໃຫໄ້ດ ້50% ຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິຊາວໜຸ່ມ ແລະ 

ເຍາົວະຊນົ. 
− ປຸກລະດມົ, ຊຸກຍູ ້ເຮດັໃຫຊ້າວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃຫໄ້ດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແລະ ທຽບເທົ່ າໃຫ ້

ໄດ ້50% ຂືນ້ໄປ ແລະ ຜູຢູ່້ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫໄ້ດ ້50% ຂອງ

ຈາໍນວນສະມາຊກິຊາວໜຸ່ມທງັໝດົໃນປ ີ2020.  
− ແຕ່ລະປຊີາວໜຸ່ມທີ່ ຮອດເກນອາຍຸຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶແອບການທະຫານ ແລະ ບໍາລຸງວຊິາປອ້ງກນັຄວາມ

ສະຫງບົ, ເປນັທະຫານພນັທະ ແລະ ຜູທ້ີ່ ບ່ໍໄດເ້ປນັທະຫານພນັທະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຊື່ ອມຊື່ ມກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ

ທະຫານພນັທະໃຫໄ້ດ ້50% ຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂເປນັທະຫານພນັທະ. 
 ກິດຈະກ�າ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕ�: 

− ຂະຫຍາຍສະມາຊກິຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ, ຊຸກຍູໄ້ວໜຸ່ມທົ່ ວໄປໃຫສ້ນົໃຈເຂົາ້ສູ່ການຈດັຕັງ້ສະຫະພນັຊາວໜຸ່ມ 
ແລະ ສະມາຄມົ. 

− ສາ້ງກອງອາສະໝກັຂັນ້ກະຊວງ, ແຂວງ, ເມອືງ, ສະຖາບນັ, ວທິະຍາໄລ ແລະ ຂັນ້ບາ້ນ. 
− ສົ່ ງເສມີການສກຶສາວຊິາຊບີ ໃຫແ້ກ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ ໃນຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ໂດຍສະເພາະຜູດ້ອ້ຍ

ໂອກາດ, ຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ເພດຍງິ, ເຜົ່ າ ແລະ ຜູເ້ສຍອງົຄະ ເພື່ ອເປນັກໍາລງັແຮງທີ່ ມຄຸີນນະພາບ 

ແລະ ມປີະສດິທພິາບໃນການຜະລດິ. 
− ສົ່ ງເສມີການສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົໃນຕວົເມອືງ ແລະ 

ຊນົນະບດົ. 
− ສຸມໃສ່ວຽກງານການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງໄວຫນຸ່ມ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍງິ. 
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− ເອາົໃຈໃສ່ການຮກັສາສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸ່ມ ໂດຍບ່ໍຈໍາແນກເພດ, ລະດບັການສກຶສາ, ເຜົ່ າ, ສະຖານະສມົລດົ 

ແລະ ອື່ ນໆ ເປນັຕົນ້ ສາ້ງ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລກິານສຸຂະພາບໃຫແ້ກ່ໄວໜຸ່ມເຂົາ້ໃຈເຖງິ

ຜນົຮາ້ຍຂອງພະຍາດຕດິແປດ ເປນັຕົນ້ HIV/AIDs, ໃຫກ້ານບໍລກິານສາທາລະນະສຸກຂັນ້ພືນ້ຖານ, ການວາງ

ແຜນຄອບຄວົ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ. ຫຸຸດຜ່ອນການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອນັຄວນ ແລະ ການຖືພາແຕ່ຍງັ

ນອ້ຍ ໂດຍຜ່ານການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລກິານສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ໂອກາດທາງດາ້ນ

ການສກຶສາ. 
− ໂຄສະນາຫຼກັການໂພຊະນາການໃຫຊ້າວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ. 
− ຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈໃຫຊ້າວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົໃນການປກົປັກຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ

ດວ້ຍການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ.  
− ສກຶສາອບົຮມົ, ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ສື່ ສານຂໍມູ້ນຕ່າງໆ ໃຫແ້ກ່ໄວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົເພື່ ອຕຖີອຍປະກດົການ

ຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົ.  
− ເອົາໃຈໃສ່ສະກດັກັນ້ ແລະ ແກໄ້ຂຜົນກະທົບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສັງຄົມຕໍ່ ໄວໜຸ່ມຈາກການເຊື່ ອມໂຍງ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. ພອ້ມທງັ ເສມີຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ຝກຶ

ທກັສະ ໂດຍສະເພາະ ເດກັຍງິ ໃຫສ້າມາດແຂ່ງຂນັກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
− ຍກົລະດບັການບໍລກິານສງັຄມົ, ຮບັປະກນັໃຫເ້ດກັນອ້ຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜູທ້ີ່ ດອ້ຍໂອກາດທຸກຄນົໄດຮ້ບັການ

ບໍລກິານດັ່ ງກ່າວຢ່າງທົ່ ວເຖງິ.   
− ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາໂຄງການກ່ຽວກບັການສາ້ງທກັສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ເດກັນອ້ຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 

ລວມທງັ ຊຸມຊນົ ແລະ ຫວົໜ່ວຍຄອບຄວົ ມຄີວາມສາມາດຢ່າງຍນືຍງົໃນການພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ຫຸຼດ 

ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 
 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�າຕ�າງໆ: 

− ກໍານດົນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີໄວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົລາວໃຫໄ້ດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການຮກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາ 

ແລະ ຕດັສນິບນັຫາ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ, ສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ຄນົຮຸ່ນໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃຫຫຼ້າຍຂືນ້. 
− ເພີ່ ມທະວກີານຊີນ້ໍາ-ນໍາພາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດການພດັທະນາໄວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ ໂດຍຕດິພນັກບັ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຍຸດທະສາດການພດັທະນາໃນແຕ່ລະຂງົເຂດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງ 

ການຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍາົວະຊນົໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
− ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັນ້, ຊາວໜຸ່ມ, ເຍາົວະຊນົທຸກຄນົຕອ້ງຍກົສູງຈດິໃຈເອກະລາດ, ເປນັເຈົາ້ຕນົເອງ, ເພິ່ ງຕນົເອງ

ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດວ້ຍຕນົເອງ, ຕັງ້ໜາ້ຫນັລງົກໍ່ ສາ້ງຮາກຖານ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວໃຫ ້

ຕດິພນັກບັການຍູແ້ຮງຂະບວນການຂໍແ້ຂ່ງຂນັຂອງ ຄຊປປລ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫຟ້ດົຟືນ້ເຂັມ້ແຂງ, 

ປະຕບິດັຢູ່ຂັນ້ຮາກຖານໃຫມ້ຈີດຸສຸມ, ມຈີດຸທດົລອງ ແລະ ຕອ້ງເຮດັໃຫສໍ້າເລດັຢ່າງຂາດຕວົທງັຮບັປະກນັປະ

ສດິທຜິນົ. 
− ເອາົໃຈໃສ່ປັບປຸງ, ກໍ່ ສາ້ງການຈດັຕັງ້ຂອງ ຄຊປປລ ແລະ ເຍາົວະຊນົທນັວາແຕ່ລະຂັນ້ໃຫໜ້ກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງ, 

ຍດຶໝັນ້ 6 ຫຼກັການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພກັ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ້ຄຊປປລ ມກີ າລງັແຮງທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ  
ຄຸນນະພາບ, ເປນັແກ່ນນາໍໃນການນາໍພາຂະບວນໄວໜຸ່ມ, ເຍາົວະຊນົໃຫທ້ົ່ ວເຖງິ. 

− ກໍ່ ສາ້ງ, ປບັປຸງພືນ້ຖານວດັຖຸເຕກັນກິ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງໄວໜຸ່ມ ໃນຂອບ

ເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
− ສູນກາງ ຊປປລ ຮບັຜດິຊອບຊີນ້ໍາທາງດາ້ນວຊິາການໃນການພດັທະນາຊາວໜຸ່ມ - ເຍາົວະຊນົ ແລະ ເປນັເຈົາ້

ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ເສມີຂະຫຍາຍບດົບາດການຮ່ວມມກືບັແນວລາວ
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ສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ, ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖີ່ ນ, ຄອບຄວົ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ

ເພື່ ອໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົໃຫ ້

ປະກດົຜນົເປນັຈງິ.  
− ສາ້ງ, ປັບປຸງນຕິກິໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກບັການປກົປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງເດກັນອ້ຍ ແລະ ໄວ

ໜຸ່ມ ໂດຍການຮບັປະກນັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາ ກໍ່ ຄກືານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມ

ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດານຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ.  
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3333ພາກທີສາມ:  
ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ  ແລະ ກົນໄກ 

33ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) 
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ພາກທີສາມ: ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກໃນການຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ 
VIII (2016-2020) 

 

1. 33ນະໂຍບາຍ: 
− 33ຫນັປ່ຽນຮູບແບບການພດັທະນາເສດຖະກດິຈາກທາງກວາ້ງໄປສູ່ທາງເລກິ, ຈາກເນັນ້ໜກັແຕ່ດາ້ນປະລມິານໄປສູ່ຄຸນ

ນະພາບ ໂດຍຍກົສູງປະສດິທຜິນົການຜະລດິ, ການລງົທນຶ, ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ, ສົ່ ງເສມີ

ການປະດດິສາ້ງໃໝ່ ແລະ ການນໍາໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ທີ່ ທນັສະໄໝ ທງັເປັນມດິກບັສີ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົ. 

− 33ສາ້ງບນັດາປະຖມົປດັໄຈດາ້ນທນຶຮອນ, ວດັຖຸ-ເຕກັນກິ ແລະ ວທິະຍາສາດ, ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ, ບຸກຄະລາກອນ,  

33ຜູປ້ະກອບການ ແລະ ກາໍລງັແຮງງານ ເພື່ ອຮອງຮບັການພດັທະນາຕາມແຜນການທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

− 33ເອາົໃຈໃສ່ການດຸນດ່ຽງຕ່າງໆ ທາງດາ້ນມະຫາພາກ ເຊັ່ ນ: ດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການລງົທນຶ, ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ  

33ສະຖຽນລະພາບດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ລະຫວ່າງເສດຖະກດິກບັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລະຫວ່າງການ

ສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທນຶ ແລະ ແຮງງານ, ລະຫວ່າງການໃຊສ້ອຍກບັການສະສມົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

−  ປບັປຸງພືນ້ຖານການຜະລດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ໂດຍການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີແລະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ກາງ (SMEs), ສຸມໃສ່ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບສູງ ແລະ 

ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ ອຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ. 

− 33ສບືຕໍ່ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ 3 ສາ້ງໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ລວງເລກິ, ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ, ຊຸກຍູກ້ານຜະລດິ, ຄຸມ້ຄອງ

ເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ພດັທະນາເຂດແຄວນ້, ນະໂຍບາຍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ນະໂຍບາຍການຄາ້ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ. ສາ້ງນະໂຍບາຍເອືອ້ອໍານວຍໃຫທ້ົ່ ວສງັຄມົ, ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກດິເຂົາ້

ຮ່ວມໃນການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢ່າງເປນັຂະບວນກວາ້ງຂວາງ. ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການພດັທະນາ

ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ແລະ ເອາົໃຈໃສ່ປັບປຸງກໍ່ ສາ້ງເສດຖະກດິຂອງລດັ ແລະ ລວມໝູ່ ໃຫມ້ຄີວາມ

ເຂັມ້ແຂງເປນັຫຼກັແຫ່ຼງໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກດິອື່ ນ. 

− 3 3ປະຕບິດັແຜນນະໂຍບາຍເປີດກວາ້ງການຮ່ວມມ ືແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ຢ່າງສະເໝຕີົນ້ສະເໝີ

ປາຍ.  

−  ປບັປຸງການບໍລກິານ ລວມທງັ ການບໍລກິານທາງຜ່ານໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍການເລັ່ ງລດັດໍາເນນີ

ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທາງດາ້ນການຜະລດິ ແລະ ໂຄງລ່າງເຊັ່ ນ: ດາ້ນພະລງັງານ, ທາງລດົໄຟ, ທາງດ່ວນ, ສະໜາມ

ບນິ, ລະບບົການບໍລກິານຂນົສົ່ ງ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສນິຄາ້ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ແລະ 

ເປນັພືນ້ຖານ ໃຫແ້ກ່ການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. 
 

2. ມາດຕະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-
2020) 

2.1 . ຂອບວຽກທາງດ�ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ  
− 33ຮບັປະກນັການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ (ສະເລ່ຍ 7,5% ຕໍ່ ປຂີຶນ້ໄປ)  ທງັຮບັປະກນັການເຕບີໂຕທີ່  

33ສມົດຸນ ແລະ ຍນືຍງົ ເຊິ່ ງເປນັຈດຸໝາຍລວມໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII;  ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນ

ການຊຸກຍູ-້ສົ່ ງເສມີໃຫບ້ນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ-ຂະໜາດກາງມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງເຂັມ້ແຂງ ແລະ  
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3 3ຍນືຍງົ. ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຂະແໜງການທີ່ ບ່ໍແມ່ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ລວມທງັ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງກະສກິໍາ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ໂດຍການຊຸກຍູກ້ານລງົທນຶທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ 

ແລະ ມປີະສດິທຜີນົສູງຂຶນ້ .  

− 33ສາ້ງຜູປ້ະກອນການໃຫມ້ຄີວາມພອ້ມ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການໃນການແຂ່ງຂນັຢູ່ພາຍໃນ ແລະ 

ສາກນົ ດວ້ຍການສະໜອງການບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ສາ້ງນຕິກິໍາ, ລະບຽບການທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ຮດັກຸມ 

ເພື່ ອແກໄ້ຂຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຕ່າງໆ.  

− 33ສາ້ງກອບເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ປບັປຸງລະບບົລາຍງານໃຫມ້ຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ, ນໍາໃຊໜ່້ວຍງານ

ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ໜ່ວຍງານແກໄ້ຂໜີສ້ນິຂອງລດັຂັນ້ສູນກາງ ໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວເປນັປກົກະຕ ິເພື່ ອຕດິຕາມ

ສະພາບເສດຖະກດິມາຫາພາກ, ກໍານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂໃຫທ້ນັເວລາ ໂດຍສະເພາະ ສະພາບເສດ 

ຖະກດິມະຫາພາກ ຢູ່ພາຍໃນ, ວກິດິເສດຖະກດິຢູ່ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ; 

− 3 3ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍພດັທະນາເສດຖະກດິຫຼາຍພາກສ່ວນໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ສອດຄ່ອງກມົກຽວ ແລະ 

ຊຸກຍູຊ່້ວຍໜນູເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ; ປບັປຸງ, ຂະຫຍາຍ, ຍກົສະມດັຕະພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງລດັວສິາຫະກດິ

ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງທງັເປັນຫຼກັແຫ່ຼງໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກດິອື່ ນ. ວສິາຫະກດິໃດທີ່ ບ່ໍມປີະສດິທຜິນົກໍ່ ຕອ້ງ

ຕດັສນິໃຈຢຸດເຊາົ ຫຼ ືຫນັປ່ຽນຮູບແບບການດໍາເນນີທຸລະກດິ; ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໍຕອ້ງປັບປຸງກດົຫມາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ ລວມທງັກນົໄກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄ່ອງແທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂປະຈບຸນັ; 

− 33ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫພ້າກເອກະຊນົລວມທງັທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົເຂົາ້ຮ່ວມໃນຂະບວນການພດັທະນາຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ໂດຍ

ສະເພາະ ຂະບວນການດໍາເນນີທຸລະກດິຢ່າງເປັນເຈົາ້ການ ແລະມຄີວາມບຸກບນືພດັທະນາທຸລະກດິຂອງຕນົເອງໃຫ ້

ເຕບີໃຫຍ່ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັໄດ.້ 

− 33ແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນເອາົໃຈໃສ່ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ກໍານດົໃຫໄ້ດທ່້າແຮງຕົນ້ຕໍຂອງຕນົ ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການປັບປຸງພືນ້ຖານ 

ເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ສາ້ງສໍາພນັເສດຖະກດິລະຫວ່າງທອ້ງຖິ່ ນໃຫມ້ີ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ກມົກຽວກນັທງັຊຸກຍູຊ່້ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. ພອ້ມດຽວກນັນັນ້, ກໍ່ ຕອ້ງປັບປຸງສາ້ງ

ຕະຫລາດເອກະພາບພາຍໃນປະເທດໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງເຮດັໃຫກ້ານຈໍລະຈອນສນິຄາ້ມຄີວາມຄ່ອງຕວົ ແລະ ມ ີ 

ໝາກຜນົສູງຂຶນ້. 

− 33ເລັ່ ງລດັດໍາເນນີໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ດາ້ນພະລງັງານ, ທາງລດົໄຟ, ທາງດ່ວນ, ສະໜາມບນິ, ລະບບົການບໍລກິານ

ຂນົສົ່ ງ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສນິຄາ້ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ການຫນັເປນັອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທນັ

ສະໄໝ. 

2.2 ດ�ານແຫ່ຼງທຶນ 
− ລະດມົທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ເຂົາ້ໃນການຂຸດຄົນ້ ແລະ ລະດມົແຫ່ຼງທນຶ:  

 ຂຸດຄົນ້ແຫ່ຼງທນຶພາຍໃນ (ພາສ-ີອາກອນ ແລະ ການສົ່ ງອອກ) ໃຫໄ້ດຢ່້າງຄບົຖວ້ນ, ສາ້ງນຕິກິໍາຫນັຊບັສນິເປນັ

ທນຶໃຫສໍ້າເລດັ ເພື່ ອຜນົປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັສູງ; ລະດມົພາກສ່ວນເອກະຊນົໃຫມ້ສ່ີວນ

ຮ່ວມໃນການລງົທນຶກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນຮູບແບບການຮ່ວມມລືະຫວ່າງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ (PPP). 
 ລະດມົການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ກູຍ້ມືຈາກຕ່າງປະເທດ) ໂດຍການນໍາ 

ໃຊກ້ນົໄກກອງປະຊຸມໂຕະມນົໃນການລະດມົທນຶ.  

 ເພື່ ອສຸມໃສ່ພດັທະນາຂງົເຂດສງັຄມົທີ່ ຕດິພນັກບັການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ. ຊອກຫາແຫ່ຼງທນຶ

ຈາກກອງທນຶສາກນົ ກໍຄ ືເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດທີ່ ມອີດັຕາດອກເບຍ້ຕໍ່ າ ແລະ ໄລຍະຊໍາລະຍາວນານ ເພື່ ອມາ

ພດັທະນາໂຄງການບູລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ. 
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 ລະດມົການລງົທນຶຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫໄ້ດຫຼ້າຍແລະມຄຸີນນະພາບສູງຂຶນ້ດວ້ຍການ

ປບັປຸງນຕິກິໍາໃຫສ້ອດຄ່ອງກວ່າເກົ່ າ, ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີ່ ເອືອ້ອໍານວຍໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶ, ປັບປຸງບນັຊີ

ຮຽກການລງົທນຶໃຫຄ້ບົຊຸດ ແລະ ນໍາໃຊໃ້ຫທ້ນັສະພາບການ ເພື່ ອລະດມົການລງົທນຶໃນຮູບແບບຕ່າງ ໃໆຫ ້

ຫຼາຍຂຶນ້. ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີເອກະຊນົພາຍໃນລງົທນຶໃສ່ການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ການ

ຜະລດິເປັນສນິຄາ້ ແນໃສ່ເພື່ ອຮບັໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກ. ຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຢ່າງເປນັລະບບົ, ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ສນັຍາທີ່ ໄດເ້ຊນັກບັ

ລັດຖະບານໃຫດໍ້າເນີນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ; ປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ເປນັເອກະພາບສູງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

 ຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາທະນາຄານທຸລະກດິ ປບັປຸງນະໂຍບາຍອດັຕາດອກເບຍ້ເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູ ້ຕາມທດິສົ່ ງເສມີ

ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້, ການບໍລກິານພາຍໃນດວ້ຍການຈາໍກດັໜີເ້ສຍຂອງລະບບົທະນາຄານໃຫໜ້ອ້ຍລງົ. ນໍາ

ໃຊກ້ນົໄກການລະດມົທນຶຂອງຕະຫຼາດຫຼກັຊບັ ເພື່ ອລະດມົທນຶຈາກສງັຄມົເຂົາ້ໃນການຜະລດິທຸລະກດິ ແລະ 

ການບໍລກິານໃຫໄ້ດຫຼ້າຍຂຶນ້ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງຂຶນ້. 

− ກາໍນດົຂອບສດັສ່ວນການລງົທນຶຈາກງບົປະມານພາຍໃນຂອງລດັໃຫຊ້ດັເຈນ ແລະ ແທດເໝາະກບັຕວົຈງິ ຂອງ ການ

ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊໃ້ຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງສຸດ.  

− ໃນໄລຍະ 2016-2020 ມຄີວາມຕອ້ງການທນຶ ເພື່ ອການພດັທະນາຈາໍນວນ 223 ພນັຕືກ້ບີ ໃນນີ:້ 
+ ການລງົທນຶຂອງລດັທງັໝດົ 21-27% ຂອງການລງົທນຶລວມ, ໃນນັນ້: 
 ການລງົທນຶພາຍໃນກວມປະມານ 9-11% ຂອງການລງົທນຶລວມ  
 ການລງົທນຶຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ກູຢ້ມື ກວມປະມານ 12-16% ຂອງການລງົທນຶລວມ 

+ ການລງົທນຶຂອງເອກກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກວມປະມານ 54-57% ຂອງການລງົທນຶລວມ  
+ ການລງົທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ ກວມປະມານ 19-21% ຂອງການລງົທນຶລວມ  

2.3 ດ�ານການຄຸ�ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ: 
− 33ສບຶຕໍ່ ປັບປຸງກນົໄກເກບັລາຍຮບັໃຫຄ້ບົຊຸດ, ຊດັເຈນ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ເກບັກໍາ ແລະ ຂຶນ້ບນັຊຫີວົໜ່ວຍທຸລະກດິໃຫ ້

ຄບົຖວ້ນ. ຕາ້ນການຮົ່ ວໄຫຼງບົປະມານ ໂດຍສະເພາະ ການຍກົເວັນ້ ຫລ ືຫລຸດຜ່ອນລາຍຮບັ ຫລ ືການຫກັລບົບນັຊີ

ທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ວາງໄວ.້ ຖາ້ນຕິກິໍາໃດບ່ໍສອດຄ່ອງ ແລະ ບ່ໍຮດັກຸມກໍ່ ຕອ້ງຮບີຮອ້ນ

ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະເໜປີບັປຸງໃຫທ້ນັເວລາ. 

− 33ປັບປຸງລະບບົການເກບັພາສອີາກອນ ແລະ ລະບບົຄງັເງນິແຫ່ງຊາດໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບການຕວົຈງິໃນໄລຍະ   

ໃໝ່ ໂດຍມກີານຊີນ້ໍາລວມສູນ ແລະ ມກີານແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ ້ເພື່ ອຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັຢ່າງເປນັເອກະພາບ. ປັບປຸງກນົໄກ ແລະ ເຄື່ ອງມຄຸືມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ 

ທອ້ງຖິ່ ນໃຫຮ້ດັກຸມ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສູງ. 

− 33ຮບັປະກນັການຄຸມ້ຄອງລາຍຈ່າຍໃຫໄ້ປຕາມແຜນທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງ. ນໍາໃຊທ້ນຶໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງສຸດ. 

ລາຍຈ່າຍປກົກະຕກິຕໍອ້ງຂຶນ້ແຜນລະອຽດ ແລະ ກວດກາການໃຊຈ່້າຍຢ່າງເປນັລະບບົ. 

2.4 ມາດຕະການດ�ານການຜະລິດ 
− 33ປບັປຸງພືນ້ຖານການຜະລດິໃຫເ້ຂັ ້ັມ້ແຂງ ໂດຍການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິ ຕາມທ່າແຮງໄດປ້ຽບຂອງປະເທດ ແລະ 

ຂອງແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນປະເທດຢ່າງທົ່ ວເຖງິ. 

− 33ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການເອື່ ອຍອງີໃສ່ຊບັພະຍາກອນ 

ທໍາມະຊາດ: 
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• 3 3ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານລງົທນຶໃສ່ການຜະລດິເປັນສນິຄາ້ ທີ່ ບ່ໍຕດິພນັກບັການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງ

ແຂງແຮງ ເປນັຕົນ້ ໃນອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງກະສກິໍາ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານ-ເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍຄວົເຮອືນ, ອຸດ

ສະຫະກໍາຕໍ່ າແຜນດວ້ຍມ ືແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອເປນັພືນ້ຖານຂອງການເຕບີໂຕດາ້ນເສດຖະກດິທີ່ ເຂັມ້ແຂງ; ໄປຄຽງ

ຄູ່ກບັການສົ່ ງເສມີໃຫບ້ນັດາບໍລສິດັທີ່ ເຮດັກດິຈະການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້(ໄມ)້,ປບັປຸງ

ການຜະລດິໃຫມ້ກີານປຸງແຕ່ງວດັຖຸດບິແຮ່ທາດກ່ອນການສົ່ ງອອກ ເພື່ ອສາ້ງມູນຄ່າເພີ່ ມຕໍ່ ຊບັພະຍາກອນ ທໍາ

ມະຊາດ, ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ ກໍ່ ປັບປຸງເຂດການຂຸດຄົນ້ໃຫເ້ຂົາ້ສູ່ສະພາບປົກກະຕ ິໂດຍຫຼກີລຽ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍ

ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

• 33ພດັທະນາການບໍລກິານດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ສະອາດ, ສວຍງາມ ແລະເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ໄປຄຽງຄູ່ກບັ

ການປບັປຸງການບໍລກິານດາ້ນໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ, ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລກິານນໍາທ່ຽວ ໃຫມ້ີ

ຄຸນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ຕດິພນັກບັການຜະລດິດາ້ນຫດັຖະກໍາ ແລະ ສນິລະປະຈດິຕະກໍາ ເພື່ ອ

ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໃຫແ້ກ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທງັເປນັການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ປະເທດ

ຊາດ.  

2.5 ມາດຕະການດ�ານການບ�ລິການ ແລະ ການບ�ລິການທາງຜ�ານ (ໂລຈິດສະຕິກ) 
− 33ພດັທະນາຂະແໜງບໍລກິານຕດິພນັສະໜດິແໜນ້ກບັການຜະລດິໃຫສ້າມາດສາ້ງລາຍຮບັສູງຕໍ່ ປະເທດ, ສາ້ງວຽກເຮດັ

ງານທໍາໃຫປ້ະຊາຊນົ ແລະ ກາຍເປັນຈດຸບໍລກິານຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ຜ່ານແດນໃນອະນຸພາກພືນ້, ພອ້ມທງັສະໜອງສນິຄາ້ 
ແລະ ການບໍລກິານ ທີ່ ຫລາກຫລາຍຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດທງັຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

− 33ການບໍລກິານທາງຜ່ານ (Logistic):  
• 33ພດັທະນາລະບບົການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພື່ ອກາຍເປນັສູນກາງໃນ

ກດິຈະການບໍລກິານຜ່ານຂອງອະນຸພາກພືນ້; ປບັປຸງ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນ

ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ ແລະ ມກີານເຊື່ ອມຈອດກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ 
• 33ສາ້ງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມເສັນ້ທາງ ເຊັ່ ນ: ຈດຸພກັລດົ, ສາງສນິຄາ້, ສະຖານລີດົ ແລະ ສາ້ງສູນເຕົາ້ໂຮມ 

ແລະ ແຈກຢາຍສນິຄາ້ (Logistics Park) 4 ແຫ່ງ ຄ:ື ນາເຕຍີ, ສະຫວນັນະເຂດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ 
ຈາໍປາສກັ 

• 33ປັບປຸງດາ້ນເຂົາ້-ອອກ ຕາມເສັນ້ທາງບໍລກິານຜ່ານຊາຍແດນ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົທີ່ ສາມາດຮອງຮບັການ

ເຮດັບໍລກິານຜ່ານໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ. 

2.6 ມາດຕະການໃນການຄ້ົນຄວ�າ ແລະ ນ�າໃຊ�ຜົນການຄ້ົນຄວ�າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ 
− 33ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ດດັປັບນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊຂີອງສາກນົ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງປະເທດເຮາົ ເພື່ ອຍກົ

ປະສດິທພິາບຂອງການຜະລດິໃຫສູ້ງຂຶນ້ ແລະ ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂນັພາຍໃນ.  

− 33ຮ່ວມມກືບັສາກນົໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ ການນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ ໂດຍສະ

ເພາະ ແມ່ນບນັດາຂງົເຂດຈດຸສຸມໃນການພດັທະນາ.  

− 3 3ສົ່ ງເສີມການລງົທຶນຂອງພາກທຸລະກດິໃສ່ການພດັທະນາເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກໍາໃໝ່ທີ່ ທນັສະໄໝແລະ 

ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ ເພື່ ອການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 

− 33ກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືນ້ຖານໂຄງລ່າງສື່ ມວນຊນົ, ປບັປຸງວຽກງານ IT ເພື່ ອເປນັສູນກາງໃນການບໍລກິານ ແລະ ຄຸມ້

ຄອງຜະລດິຕະພນັສື່ ມວນຊນົ.  

− 33ສົ່ ງເສມີການດງຶດູດການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນລະບບົໂທລະຄມົມະນາຄມົ. 
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2.7 ມາດຕະການດ�ານຊຸກຍູ�ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ�ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) 
− 33ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິລະຫວ່າງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ ກບັ ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ເພື່ ອ

ເພີ່ ມປະລມິານ ແລະ ຍກົສູງສະມດັຕະພາບຂອງຜນົຜະລດິ ພອ້ມທງັສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້, ສາ້ງໃຫມ້ສໍີາ 

ພນັເສດຖະກດິລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ລະຫວ່າງທອ້ງຖິ່ ນດວ້ຍກນັ ເປັນຕົນ້: ວສິາຫະກດິກ່ຽວກບັການທ່ອງ 

ທ່ຽວຄບົວງົຈອນ,  ວສິາຫະກດິອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງກະສກິາໍ ແລະ ວສິາຫາກດິອື່ ນໆ.  

− 33ປັບປຸງລະບບົອາກອນ ສໍາລບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ, ສາ້ງຄູ່ມແືນະນໍາລະອຽດສໍາລບັລະບບົອາກອນ

ແບບມອບເໝາົ, ສາ້ງລະບບົການບນັຊທີີ່ ງ່າຍດາຍ ເພື່ ອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫບ້ນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ

ຫນັມາຖບືນັຊ ີແລະ ເສຍອາກອນຢ່າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ຄບົຖວ້ນ. 

− 33ປບັປຸງ ແລະ ນາໍໃຊກ້ອງທນຶສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ.  

− 33ສະໜອງຂໍມູ້ນ ແລະ ໃຫຄໍ້າປຶກສາໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະກອບການກ່ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶ, ຕະຫຼາດ, ກໍານດົມາດຕະ 

ຖານຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານສນິຄາ້, ບນັດານະວດັຕະກໍາໃໝ່ ແລະ ການນໍາໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີ່ ເໝາະສມົ 

ແລະ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອຍກົສູງຜະລດິຕະພາບຂອງການຜະລດິ.  

− 33ປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງທີ່ ຄບົຊຸດ ເພື່ ອສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃຫແ້ກ່ຜູລ້ງົທນຶມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃນການດໍາ 

ເນນີທຸລະກດິ. 

2.8 ການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ�າງສີມືແຮງງານ 
− 33ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດເພື່ ອການພດັທະນາ:  

• 3 3ພດັທະນາສມີແືຮງງານຕາມອາຊບີທີ່ ຕະຫລາດຕອ້ງການເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການ

ພດັທະນາປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
• 33ສາ້ງໂອກາດດາ້ນວຽກເຮດັງານທໍາໃຫແ້ກ່ໄວໜຸ່ມໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບໂດຍອງີໃສ່ທ່າແຮງທາງ

ດາ້ນໂຄງສາ້ງປະຊາກອນ (ປະຊາກອນໜຸ່ມ ກວມປະມານ 60% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ). 
− 33ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດເພື່ ອຊຸກຍູທ້າງດາ້ນການຜະລດິເປນັສນິຄາ້: 

• 33ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫຜູ້ປ້ະກອບການສາມາດແຂ່ງຂນັຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຊຸກຍູໃ້ຫນ້ໍາໃຊຜ້ນົ

ຂອງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົາ້ໃນການປັບປຸງການຜະລດິ ແລະ ບໍລິການ ເພື່ ອຍກົ

ສະມດັຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສນິຄາ້. ພອ້ມກນັນັນ້, ສົ່ ງເສມີການພວົພນັສະໜດິແໜນ້ຂອງຂະບວນ

ການຜະລດິລະຫວ່າງຜູສ້ະໜອງວດັຖຸດບິກບັຜູຜ້ະລດິເປນັສນິຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄ່ອງກນັ.  
• 33ສາ້ງຍຸດທະສາດເພື່ ອຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີສະເພາະແຕ່ລະຜະລດິຕະພນັ, ຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ ກໍ່ ຕອ້ງສາ້ງແຜນດໍາເນນີງານທີ່

ຊດັເຈນເພື່ ອການຮອງຮບັຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວ.  
• 33ປບັປຸງເຕກັໂນໂລຊຫີລງັເກບັກ່ຽວດວ້ຍການສກຶສາ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ໃຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນ. 
• 3 3ສົ່ ງເສມີການສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົທຸລະກດິປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສກິໍາລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ຕວົຢ່າງ: ກຸ່ມການປູກ, 

ກຸ່ມຜູປຸ້ງແຕ່ງ, ສົ່ ງອອກພດືຜກັ ແລະ ອື່ ນໆ. 
• 33ສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ເຖງິສນິເຊື່ ອຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍ (SMEs) ດວ້ຍການສາ້ງໂຄງການສະໜບັ

ສະໜູນແຫລ່ງທນຶໄລຍະຍາວ ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກດິທີ່ ສນົໃຈປ່ອຍກູໃ້ຫຕ້ະຫລາດ SMEs ແລະ ສາ້ງກອງ

ທນຶແບ່ງປນັຄວາມສ່ຽງເພື່ ອຊຸກຍູໃ້ຫທ້ະນາຄານທຸລະກດິໃຫກ້ານບໍລກິານແກ່ SMEs ຫຼາຍຂຶນ້. 
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3. ກົນໄກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII  
(2016-2020) 

− 3 3ລດັຖະບານອອກດໍາລດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ອອກບດົແນະນໍາໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັດາ້ນວຊິາການ ແລະ ທງັເປນັໃຈກາງປະສານງານກບັບນັດາຂະແໜງການອອ້ມຂາ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ

ໃນການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນການນີໃ້ຫເ້ປນັອນັລະອຽດ, ມປີະສດິທພິາບແລະມປີະສດິທຜິນົສູງສຸດ. 

− 33ເພື່ ອຮບັປະກນັການບນັລຸຈດຸໝາຍລວມ, ທດິທາງ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທີ່ ກໍານດົ

ໄວ,້ ບນັດາລດັຖະມນົຕ,ີ ເຈ ົາ້ແຂວງ-ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕອ້ງໄດຍ້ກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ໂດຍການ

ນາໍໃຊກ້ນົໄກການຄຸມ້ຄອງຕາມທດິ 3 ສາ້ງ ແຕ່ຂັນ້ສູນກາງ ຫາ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ ແລະ 
ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຢ່້າງມຜີນົສໍາເລດັ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ. 

− 33ບນັດາກະຊວງ, ອງົການຂັນ້ສູນກາງ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັບດົບາດຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ໂດຍຫນັບນັດາຄາດໝາຍ, ແຜນຈດຸສຸມ

ອອກເປນັອນັລະອຽດຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ໂດຍໃຫສ້ອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງແຜນງານ, ແຜນເງນິ ແລະ ແຜນຄນົ. 
ສໍາລບັອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ເປນັຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເຂັມ້ງວດ. 

− 3 3ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີX ຂອງພກັ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII 
(2016-2020), ນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັຖະບານ ແລະ ນຕິກິໍາຕ່າງໆ ໃຫພ້ະນກັງານ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດ, ນກັຮຽນຮູ-້

ປນັຍາຊນົ, ປະຊາຊນົທຸກຊນົເຜົ່ າ, ທຸກເພດໄວ, ນກັທຸລະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊື່ ອມຊື່ ມ ແລະ ກໍາແໜນ້

ເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງເອກະສານດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ແລະ ໃຫປ້ະກດົຜນົ

ເປນັຈງິ. 
− 33ເພີ່ ມທະວກີານປະສານງານຢ່າງກມົກຽວລະຫວ່າງພາກລດັດວ້ຍກນັ (ສາຍຕັງ້ ແລະ ສາຍຂວາງ), ພາກລດັກບັເອກະ

ຊນົກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໂດຍມກີານປຶກສາຫາລຢ່ືາງ

ເປນັປະຈາໍ ກ່ຽວກບັບນັຫາການພດັທະນາຕ່າງໆຢ່າງເປນັເຈົາ້ການ. 
− 33ເສມີຂະຫຍາຍພາລະບດົບາດຂອງທຸກອງົການຈດັຕັງ້ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ແນວໂຮມ, ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້

ມະຫາຊນົ, ປະຊາຊນົ, ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ, ພາກທຸລະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົາ້ຮ່ວມໃນ

ການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັ. 
− 33ສາ້ງຂອບການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ໃນການຮ່ວມກນັ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫໄ້ດຕ້າມກາໍນດົໝາຍ. 
 

4. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020) 
4.1. ອົງປະກອບສ�າຄັນໃນລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII 
− 33ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII, 

ລວມທງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs);    ການສາ້ງຂອບການຕດິຕາມ ແລະ  
3 3ປະເມນີຜນົຕອ້ງຕດິພນັກບັບນັດາຕວົຊີວ້ດັໃນແຜນພດັທະນາ ເພື່ ອຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ໄດເ້ປັນເຈົາ້ການປະສານງານກບັທຸກພາກສ່ວນໃນການສາ້ງຂອບຕດິຕາມ ແລະ 
ປະເມນີຜົນ ສໍາລບັແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ທີ VIII (2016-2020) ເພື່ ອເປັນເຄື່ ອງມໃືນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດັ່ ງກ່າວ. 
− 33ຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII ແມ່ນຖກືສາ້ງຂຶນ້ບນົພືນ້ຖານ: (i) ທດິທາງຂອງຍຸດ

ທະສາດການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວໄິສທດັ ປີ 2030; (ii) ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ແຫ່ງຊາດ; (iii) ຄໍາເຫນັຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ  (iv) ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
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− ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ຮ່ວມກບັ ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມຂອບແຜນການ 5 ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວ ໂດຍ ກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລງົທນຶເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາໃນແຕ່ລະ

ໄລຍະ.  
− ຂໍມູ້ນ, ຄຸນນະພາບຂອງຕວົຊີວ້ດັ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນຂອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຈະຕອ້ງ

ໄດມ້ກີານປບັປຸງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັສະພາບການພດັທະນາຕວົຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ. 
− ໃນການບນັລຸໜາ້ວຽກທີ່ ພວົພນັກບັຫຼາຍຂະແໜງການນັນ້ ແມ່ນຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະສານງານທີ່ ເຂັມ້ແຂງ, 

ເປນັລະບບົ ລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັຂະແໜງການ, ກະຊວງກບັທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກບັທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ

ຢ່າງເຂັມ້ແຂງ 
4.2. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
 ການແບ�ງໜ�າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
− 33ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເປນັໃຈກາງປະສານກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງ

ລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII ດວ້ຍການສຸມໃສ່ການຕດິຕາມ

ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝາກຜນົລະດບັຊາດ; ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ 
ສຸມໃສ່ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການປະຕບິດັໜາ້ວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ບນັຫາທີ່ ພວົພນັກບັຫຼາຍຂະແໜງການທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງການຕນົຢ່າງເປນັເຈົາ້ການ.  
− 3 3ໃນການຊີນ້ໍາລວມການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເຮດັໜາ້ທີ່ ໃນການ           

(i) ສງັລວມບນັດາຕວົຊີວ້ດັ, ຂໍມູ້ນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໝາກຜນົລະດບັຊາດດັ່ ງທີ່ ກໍານດົໄວຢູ່້ໃນ

ແຜນ; (ii) ປະສານງານກບັຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ເພື່ ອສງັລວມຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໜາ້ວຽກຈດຸສຸມຂອງແຕ່ລະ

ພາກສ່ວນເພື່ ອຊ່ວຍໃຫບ້ນັລຸໝາກຜນົໃນລະດບັຊາດ; (iii) ໃຫຄໍ້າແນະນໍາແກ່ຂະແໜງການໃນການກໍານດົຕວົຊີວ້ດັ, 
ຂໍມູ້ນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍຕ່າງໆທີ່ ສໍາຄນັຕໍ່ ການບນັລຸແຜນ; (iv) ຕດິຕາມ-ປະເມນີໝາກຜນົໃນລະດບັຊາດ ແລະ 
ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; (v)  ນໍາໃຊຜ້ນົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນເຂົາ້ໃນ ການສາ້ງແຜນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  
− 33ໃນການຄຸມ້ຄອງຮກັສາລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຈະຕອ້ງມກີານປບັຕວົຊີວ້ດັ, ຂໍມູ້ນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຂອງແຜນ 5 ປີ ຢ່າງເປນັປະຈາໍໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມສະພາບຕວົຈງິຂອງການພດັທະນາ (ຂໍມູ້ນທາງດາ້ນການສໍາຫຼວດ

ປະຊາກອນ ຫຼ ືຂໍມູ້ນຈາກການສໍາຫຼວດອື່ ນໆໂດຍສູນສະຖຕິ ິທີ່ ອາດຈະດໍາເນນີໃນລະຫວ່າງທີ່ ກໍາລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນຢູ່) ຫຼສືາມາດປັບຄາດໝາຍໂດຍອງີໃສ່ຜນົການປະເມນີຄວາມຄບືໜາ້ຫຼາ້ສຸດ (ຊຶ່ ງສາມາດປັບໄດໃ້ນໄລຍະທີ່ ມ ີ

ການປະເມນີຜນົສໍາເລດັຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຫຼ ືໃນໄລຍະທີ່ ກະກຽມສາ້ງແຜນປະຈາໍປ)ີ.  
− 33ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຕອ້ງແທດເໝາະກບັຕວົຈງິ ແລະ ມຂໍີມູ້ນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍ

ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຕວົຈງິ ແລະ ມແີຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ສາມາດກວດກາໄດ.້ 
 ປະເພດຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII ແມ່ນການຕດິຕາມກວດກາໝາກຜນົໄດ ້

ຮບັສະເພາະແຕ່ໃນລະດບັຊາດເທົ່ ານັນ້ ຊຶ່ ງຈະສຸມໃສ່ຜນົສໍາເລດັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄາດໝາຍຂອງແຜນເພື່ ອບນັລຸ   

ໝາກຜນົຕ່າງໆທີ່ ກໍານດົໃນລະດບັຊາດ. ສ່ວນການຕດິຕາມຜນົສໍາເລດັຕາມແຕ່ລະໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ (ຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ບັ

ຂອງໜາ້ວຽກຈດຸສຸມ) ກໍ່ ຄກືານຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແມ່ນຂະແໜງການເປນັເຈົາ້ການ. ຂະແໜງການແລະທອ້ງຖິ່ ນ

ຈະຕອ້ງຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຕ່ລະໜາ້ວຽກຈດຸສຸມຢ່າງເປນັລະບບົປົກກະຕ ິແລະ ລາຍງານຜນົເຖງິກະຊວງ

ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶຢ່າງເປນັລະບບົ ເພື່ ອສງັລວມ ແລະ ລາຍງານລດັຖະບານໃຫທ້ນັຕາມກາໍນດົເວລາ. 
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4.3. ການປະເມີນຜົນ 
 ການປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນດໍາເນນີ ໃນເວລາທີ່ ສະພາບການພດັທະນາມກີານປ່ຽນແປງຊຶ່ ງຮຽກຮອ້ງ

ໃຫມ້ກີານປະເມນີລງົເລກິຕື່ ມ; ເວລາທີ່ ຕອ້ງການຈດັສນັທນຶ ຫຼ ືງບົປະມານເຂົາ້ໃນແຜນການ, ແຜນງານ ຫຼ ືກດິຈະກໍາຕ່າງໆ

ເພື່ ອບນັລຸໄດຕ້າມແຜນການທີ່ ກໍານດົໄວ;້ ເວລາທີ່ ກດິຈະກໍາໃດໜຶ່ ງບ່ໍມຄີວາມຄບືໜາ້ ແລະ ບ່ໍມເີຫດຜນົຈະແຈງ້ໃນການ

ດໍາເນນີກດິຈະການ ແລະ ເວລາທີ່ ຜນົໄດຮ້ບັຈາກແຜນງານ ຫຼ ືກດິຈະກາໍ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັໝາກຜນົທີ່ ຕອ້ງການ. 
4.4. ການລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
 ການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານຂ�້ມູນ 
− 33ຂໍມູ້ນທີ່ ທນັສະພາບການ ແລະ ເຊື່ ອຖໄືດເ້ປນັສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປນັທີ່ ສຸດສໍາລບັການສາ້ງແຜນ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການຈດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ. ການນໍາໃຊ ້ແລະ ການຄາດຄະເນຈາໍນວນປະຊາກອນທີ່ ເປນັທາງການແມ່ນ

ມຄີວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງນໍາໃຊຂໍ້ມູ້ນດັ່ ງກ່າວນີ ້ເພື່ ອຄວາມເປນັເອກະພາບ

ກນັ. ການຄາດຄະເນຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ ເປັນທາງການສໍາລບັຂັນ້ແຂວງກໍ່ ຕອ້ງໄດດໍ້າເນນີເຊັ່ ນກນັ. ສະນັນ້, ການ

ປບັປຸງລະບບົການຂຶນ້ທະບຽນຂໍມູ້ນ, ການຕດິຕາມສະພາບເຫດການສໍາຄນັຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອ

ປະກອບເຂົາ້ເປນັເຄື່ ອງມສໍືາລບັການສາ້ງແຜນທີ່ ມປີະສດິທພິາບ. 
− 3 3ໃນການລາຍງານຕອ້ງສ່ອງແສງໃຫເ້ຫນັຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຜນມາຮອດປະຈບຸນັ ແລະ ກໍານດົ

ຄວາມສໍາຄນັຂອງຄວາມຄບືໜາ້ດັ່ ງກ່າວທີ່ ເປນັພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການສາ້ງແຜນໃນໄລຍະຕໍ່ ໄປ. ການວເິຄາະຂໍມູ້ນທີ່

ເກບັກໍາມາໄດຈ້າກການລງົໄປຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການວເິຄາະໝາກຜນົລະດບັຊາດແມ່ນ ເພື່ ອ (i) ວເິຄາະ

ສາເຫດຂອງບນັຫາທີ່ ກດີຂວາງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຢ່າງຈະແຈງ້; (ii) ປບັປຸງວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ

ໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ; (iii) ສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ຊີບ້ອກເຖງິທ່າອ່ຽງ ແລະ ທດິທາງຂອງຜນົໄດຮ້ບັໃນໄລຍະຜ່ານມາຈນົ

ຮອດປະຈບຸນັ;  
 ການນ�າສະເໜີຂ�້ມູນ 

ການນາໍສະເໜ ີຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຂໍມູ້ນຈາກການລງົໄປຕດິຕາມກວດກາຕອ້ງມຄີວາມຈະແຈງ້, ເຊື່ ອຖໄືດ ້ຊຶ່ ງ ເປນັ

ສິ່ ງສໍາຄນັຫຼາຍໃນການຊ່ວຍເຮດັໃຫຜູ້ທ້ີ່ ຕອ້ງການຂໍມູ້ນສາມາດຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກການຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ. ມພີຽງຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັເທົ່ າ

ນັນ້ ທີ່ ຈະສງັລວມເຂົາ້ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເພື່ ອໃຫຮູ້ຂໍ້ມູ້ນທາງດາ້ນວຊິາການຢ່າງລະອຽດ. ໃນການນໍາສະ   

ເໜທີີ່ ເປນັຮູບພາບ (ແຜນວາດ, ຮູບສະແດງ, ແຜນທີ່ ) ຈະຖກືນໍາໃຊເ້ພື່ ອສະແດງ ແລະ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັບນັຫາທີ່ ສໍາ

ຄນັ ແລະ ຕອ້ງຫຼກີລຽ້ງການສະແດງ “ຂໍມູ້ນຍ່ອຍເກນີໄປ”. 
4.5.  ການນ�າໃຊ�ຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
− 33ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເປນັເຄື່ ອງມທືີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັ

ການປບັປຸງການບໍລກິານຂອງລດັ, ເນື່ ອງຈາກວ່າສາມາດຊ່ວຍ (i) ສະໜອງຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັໃຫແ້ກ່ການນໍາ, ສະພາ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສງັຄມົໄດຮ້ບັຮູຂໍ້ມູ້ນທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ທນັສກບັສະພາບການ; (ii) ເປນັຂໍມູ້ນ

ເພື່ ອຊ່ວຍປະກອບເຂົາ້ໃນການສາ້ງ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານ;  (iii) ເປນັຂໍມູ້ນປະກອບເຂົາ້ໃນການຈດັສນັ 

ແຫ່ຼງທນຶການບໍລຫິານ ແລະ ພດັທະນາ; (iv)  ຊ່ວຍໃນການສກຶສາຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ 

ແລະ ກໍານດົວທິແີກໄ້ຂ; (v) ຊ່ວຍກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານສບືຕໍ່ ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງແຜນການ ແລະ ແຜນງານ;   
(vi) ຊ່ວຍໃນການຕດິຕາມກວດກາວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທຽບກບັຄາດໝາຍທີ່ ກໍານດົ

ໄວ;້ (vii) ສະໜອງຂໍມູ້ນລະອຽດເລກິເຊິ່ ງຈາກການປະເມນີສູ່ການວາງແຜນ; (viii) ຊ່ວຍໃຫກ້ານສະໜອງການ

ບໍລກິານມປີະສດິທຜິນົກວ່າເກົ່ າ; (ix) ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຂະບວນການສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
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ໄລຍະຍາວ (ດວ້ຍການສະໜອງຂໍມູ້ນປີຖານ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຫຼາ້ສຸດ) ແລະ (x) ປະກອບສ່ວນໃນການ

ປບັປຸງການສື່ ສານກບັທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົໃຫດ້ຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. 
− 33ການເຜຍີແຜ່ຜນົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຫຼາຍ. ການເຜຍີແຜ່ຂໍ ້

ມູນກ່ຽວກບັຜນົສໍາເລດັ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນແມ່ນໃນບດົລາຍງານໃນແຕ່

ລະປຂີອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າພາກສ່ວນຕ່າງ ໃໆນສງັຄມົໄດຮ້ບັຮູຂໍ້ມູ້ນຢ່າງທົ່ ວເຖງິ.  
− 33ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ 

ນັນ້ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມເືຂົາ້ໃນຂະບວນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຕັງ້ແຕ່

ຫວົທ;ີ ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົທີ່ ເປີດກວາ້ງ ແລະ ໂປ່ງໃສແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັເພື່ ອສາ້ງຄວາມ

ເຊື່ ອຖໂືດຍສະເພາະຂໍມູ້ນທາງດາ້ນງບົປະມານ. 
4.6. ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບຍືນຍົງ 
− 33ຂະບວນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຈະຕອ້ງໄດປ້ບັໃໝ່ທຸກໆ 5 ປີ ໂດຍມກີານປັບຕວົຊີວ້ດັ, ຂໍມູ້ນປີຖານ 

ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັຂະແໜງການໃຫສ້ອດຄ່ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເນື່ ອງຈາກວ່າ

ໝາກຜນົທີ່ ຕອ້ງການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຈະຕອ້ງປ່ຽນແປງຕາມສະພາບຕວົຈງິຂອງການພດັທະນາໃນແຕ່

ລະໄລຍະ. ການປບັປຸງວຽກງານການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົທີ່ ປະຕບິດັເປນັປະຈາໍນັນ້ ຈະຊ່ວຍຮບັປະກນັໃຫ ້

ລະບບົແຜນພດັທະເສດຖະກດິ-ສງັຄມົມຄີວາມຍນືຍງົ.  
− 33ລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຈະມຄີວາມຍນືຍງົໄດກ້ໍ່ ຕໍ່ ເມ ື່ ອມຄີວາມຕອ້ງການນໍາໃຊ ້ແລະ ມກີານລະ 

ດມົການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆນບັມືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້. ດັ່ ງນັນ້ ລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຈະຕອ້ງ

ມຜີນົໄດຮ້ບັທີ່ ໜາ້ເຊື່ ອຖ ືແລະ ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ໃຫໄ້ດ.້ 
− 33ເພື່ ອເຮດັໃຫລ້ະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົມຄີວາມຍນືຍງົ, ການມອບໝາຍໜາ້ທີ່ ຮບັຜດີຊອບໃຫພ້າກສ່ວນ 

ກ່ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງຈະແຈງ້ ໃນການບໍລຫິານ ແລະ ຮກັສາລະບບົ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເປນັເຈົາ້ການ

ໃນການບໍລຫິານລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແຜນໃນລະດບັຊາດ, ຊຶ່ ງຂະແໜງການຈະເປນັຜູສ້ະໜອງຂໍມູ້ນ

ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການປະຕບິດັໜາ້ວຽກຈດຸສຸມຂອງຕນົ ຊຶ່ ງເປນັປະໂຫຍດ ໃຫແ້ກ່ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ

ແຜນໃນລະດບັຊາດຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. ສູນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼອືໃນການຕດິຕາມກວດກາໃນ

ລະດບັຊາດ ແລະ ຂະແໜງການ (ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ໃນທຸກລະດບັ). ນອກນັນ້, ກມໍຄີວາມຈາໍເປນັຕອ້ງໄດສ້ກຶສາວ ິ

ເຄາະຄວາມຕອ້ງການຂອງການຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ແລວ້ສະໜອງການຝກຶອບົຮມົ

ໃນວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົແຜນການ 5 ປ ີ ຄັງ້ທ ີ VIII 
(2016-2020) ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ. 
 
 

37ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
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	3.4.3. ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ
	3.4.4. ການພັດທະນາວິສາຫະກິດ
	1.  ລັດວິສາຫະກິດ:
	2. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ:
	3.4.5. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ:
	1. ເປົ້າໝາຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ
	2. ເປົ້າໝາຍ 2: ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ
	3. ເປົ້າໝາຍ 3: ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
	4. ເປົ້າໝາຍ 4: ຫລຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ
	5. ເປົ້າໝາຍ 5: ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່
	6. ເປົ້າໝາຍ 6: ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ HIV, ໄຂ້ຍຸງແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆ
	7. ເປົ້າໝາຍ 7: ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
	8. ເປົ້າໝາຍ 8: ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ
	9. ເປົ້າໝາຍ 9: ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນ ສປປ ລາວ
	3.4.6. ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
	1. ພາກເໜືອ
	2. ພາກກາງ
	3. ພາກໃຕ້
	3.4.7. ການພັດທະນາຂົງເຂດລັດ
	1. ອົງການນິຕິບັນຍັດ
	2. ອົງການບໍລິຫານ
	3. ອົງການຕຸລາການ
	3.4.8. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍ ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ
	3.4.9. ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
	1. ການປ້ອງກັນຊາດ
	2. ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
	3.4.10. ການຮ່ວມມືສາກົນແລະພາກພື້ນ
	1. ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
	2. ການຮ່ວມມືໃນຂອບອາຊຽນ
	3. ການຮ່ວມມືໃນຂອບຂອງການພັດທະນາອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS)
	4. ການຮ່ວມມືໃນຂອບສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ
	5. ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (ອຄລ)

	3.5. ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
	3.5.1. ສັງລວມຜົນສໍາເລັດ
	3.5.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
	3.5.3. ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນຄັ້ງທີ VIII


	ພາກທີສອງ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
	ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
	1. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຳນວຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
	1.1. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ
	1.2. ສິ່ງທ້າທາຍ
	1.3. ສະພາບດ້ານປະຊາກອນ
	1.4. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
	1.5. ການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ (LDCs)

	2. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ທິດທາງໜ້າທີ່ລວມ 2016-2020
	2.1. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030:
	2.2. ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025):
	1. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ, ຕໍ່ເນຶ່ອງ, ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນສີຂຽວ.
	2. ຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2020 ແລະ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).
	3. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
	4. ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ໝັ້ນຄົງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໄປຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ.
	5. ຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລັດ ໃນການປົກຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ.
	6. ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
	7. ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.
	2.3. ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020):


	3. ຈຸດໝາຍລວມ, ໝາກຜົນ (ຫຼື ເປົ້າໝາຍ) ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII
	3.1. ຈຸດໝາຍລວມ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ
	3.2. ໝາກຜົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນທ້າຍໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
	3.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
	3.4. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ 1 ຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມດັ່ງນີ້:
	3.4.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ.
	ກ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ:
	ຂ. ຂະແໜງການບໍລິການ:
	ຄ. ຂະແໜງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
	ງ. ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ:
	ຈ. ສ້າງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຢ່າງກົມກ່ຽວລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ:
	ສ. ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນບາງວຽກຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້:

	3.4.2.  ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ:
	3.4.3.  ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາ ມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນກັບການວາງແຜນພັດທະນາ.
	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7,5% ຂຶ້ນໄປ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນທັງໝົດ ປະມານ 223 ພັນຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 27 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ກວມ 30% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ; ໃນນີ້:
	3.4.4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 4: ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ.
	ກ. ເຂດພາກເໜືອ:
	ຂ. ເຂດພາກກາງ:
	ຄ. ເຂດພາກໃຕ້

	3.4.5.  ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 5: ພັດທະນາກຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ
	3.4.6.  ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6: ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊຳນານງານ
	3.4.7.  ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 7: ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
	3.5. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ 2 ຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາວຽກຈຸດສຸມດັ່ງນີ້:
	3.5.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງຕາມທິດ 3 ສ້າງ.
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