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ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ສກົປ ີ2015-2016 
ພາກທ ີI 

ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສກົປ ີ2014-2015 
 

I.  ສະພາບການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 6 ເດອືນ 
ກ. ສະພາບການລວມ 

ສະພາບການໂດຍລວມໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2014-2015 
ເຫັນວ່າມີທັງຂ ັ້ສະດວກ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍ ເຊິິ່ງສະແດງອອກດັິ່ງນີັ້: 
 ປະເທດເຮົາຍັງສືບຕ ິ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ຂະບວນການດ າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ 3 ຂັັ້ນ ແລະ ຂະບວນການສະເຫີຼມສະຫຼອງສອງວັນ 
ປະຫວັດສາດ ເປັນແຮງຍ ູ້ດັນໃຫູ້ບັນດາສະມາຊິກພັກ-ພະນກັງານ ເພີິ່ມທະວີສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ
ຂອງຕົນ, ອອກແຮງແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານ ແລະ ປັບປຸງພາຍໃນພັກໃຫູ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ປຸກລະດົມຂະບວນການ ທົິ່ວ
ສັງຄົມ ເພືິ່ອສ້າງໄດູ້ກ າລັງແຮງສັງລວມເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2014-2015 ຢ່າງ
ເປັນຂະບວນການຟົດຟືັ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.  
 ຕ ິ່ສະພາບສາກົນເຫັນວ່າ ລາຄານ ັ້າມັນໂລກໄດູ້ຫຼຸດລົງຕ ິ່າສຸດໃນຮອບ 5 ປີ ເຊິິ່ງການຫຼຸດລົງດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຜົນດີ
ຕ ິ່ເສດຖະກິດໂລກ, ເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດທີິ່ນ າໃຊູ້ເງິນເອີໂຣ ມີທ່າອ່ຽງດີຂ ັ້ນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ; ນອກນີັ້ ເສດຖະ 
ກິດໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ກ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບໄວສົມຄວນ (5,1%). 
ແຕ່ພ້ອມກັນນັັ້ນພວກເຮົາກ ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ 
ໄພພິບັດທ າມະຊາດ, ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ການເກັບລາຍຮັບບ ິ່ໄດູ້ຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວູ້, ປະກົດການ ຫຍ ັ້ທ ັ້
ທາງສັງຄົມ ແລະ ອືິ່ນໆ. ສິິ່ງທ້າທາຍພາຍນອກກ ແມ່ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄວລັສອີໂບລາ, ພະຍາດເມີສ໌ ແລະ 
ອືິ່ນໆ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ມີຜ ູ້ເສຍຊີວິດເປັນຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ, ສະພາບຄວາມວຸູ້ນວາຍດ້ານການເມືອງ ຢ ່ໃນບາງຂົງເຂດ ໄດູ້ສົິ່ງ
ຜົນກະທົບຕ ິ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ຂອງພາກພືັ້ນ.   
  
ຄ. ໝາກຜນົຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ໄລຍະ 6 ເດອືນຕົັ້ນສກົປ ີ2014-2015 
1. ເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 
1.1 ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ   
ອີງໃສຂ່ ັ້ມ ນທີິ່ເກັບກ າໄດູ້ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ຄາດຄະເນມ ນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນສົກປີ 2014-

2015 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ ເພີິ່ມຂ ັ້ນປະມານ 7,5% ແລະ ສາມາດສ້າງມ ນຄ່າເພີິ່ມໃນລາຄາປະຈຸບັນ ໄດູ້ປະມານ 
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102.320 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ ເທົິ່າກັບ 12,74 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ, ເຮັດໃຫູ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ສະເລ່ຍຕ ິ່ຫົວຄົນ ຄາດ
ວ່າຈະບັນລຸໄດູ້ປະມານ 14,91 ລ້ານກີບ ຫືຼ ເທົິ່າກັບ 1.857 ໂດລາສະຫະລັດ (ໃນເງືິ່ອນໄຂ: ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.033 

ກີບ ຕ ິ່ 1 ໂດລາສະຫະລັດ, (ຈ ານວນພົນລະເມືອງ ປະມານ 6,68 ລ້ານຄົນ) ໃນນັັ້ນ: 

   ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ ປະມານ   3,0 %; ກວມເອົາ  23,7%;  

   ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ    ເພີິ່ມຂ ັ້ນ ປະມານ    8,9%;  ກວມເອົາ 29,1%; 

   ຂະແໜງການບ ລິການ    ເພີິ່ມຂ ັ້ນ ປະມານ    9,1%; ກວມເອົາ  39,8%  

 ພາສີຂາເຂົັ້າ   ເພີິ່ມຂ ັ້ນ ປະມານ   8,2%; ກວມເອົາ   7,4% ຂອງ GDP 
 

1.2 ລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີັ້ 
ອັດຕາເງິນເຟີັ້ສະເລ່ຍ ໃນ 6 ເດືອນແມ່ນຢ ໃ່ນລະດັບ 2,15% ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີທ່າ

ອ່ຽງຫຼຸດລົງ (ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີ 2013-2014 ແມ່ນ 6,21%)  ທຽບໃສ່ເດືອນຕ ິ່ເດືອນແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ຈາກ 

3,03% ໃນເດືອນ 10/2014 ມາເປັນ 2,81% ໃນເດືອນ 11/2014, 2,40% ໃນເດືອນ 12/2014, 2,04% ໃນເດືອນ 

1/2015, 1,44% ໃນເດືອນ 2/2015 ແລະ ຫຼຸດລົງເປັນ 1,19% ເດືອນ 3/2015. ອັດຕາເງິນເຟີັ້ ສະເລ່ຍ 8 ເດືອນ ແມ່ນ
ຢ ່ໃນລະດັບ 1,88%. 

1.3 ການຄຸູ້ມຄອງນະໂຍບາຍການເງນິ-ເງນິຕາ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເພີິ່ມທະວີການລະດົມເງິນຝາກ ດ້ວຍການເພີິ່ມອັດຕາ

ດອກເບູ້ຍໄປຕາມເງືິ່ອນໄຂເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງສາກົນ-ພາກພືັ້ນ; ພັດທະນາກົນໄກຕະຫຼາດ 
ເປັນຕົັ້ນ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກໃຫູ້ຫຼາກຫຼາຍ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການຂອງທະນາຄານທຸລະ
ກິດໃຫູ້ກວ້າງຂວາງ, ປັບປຸງກົນໄກບ ລິການໃຫູ້ສະດວກກວ່າເກົິ່າ ແລະ ຫັນສ ຄ່ວາມເປັນທັນສະໄໝເທືິ່ອລະກ້າວ.  

1.3.1 ອດັຕາແລກປຽ່ນ 
 ອັດຕາແລກປ່ຽນສືບຕ ິ່ມຄີວາມສະຫງົບ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ສະເລ່ຍ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2014-

2015 ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາສະເລ່ຍ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2013-2014 ເຫັນວ່າເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ
ອ່ອນຄ່າ 0,59% (ຈາກ 8.025 ມາເປັນ 8.033) ແລະ ເງິນກີບທຽບໃສເ່ງິນບາດອ່ອນຄ່າ 0,37% (ຈາກ 250,58 ມາ
ເປັນ 250,66). ອັດຕາແລກປຽ່ນ 8 ເດືອນ ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນ ໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 0,88% (ຈາກ 
8.024,63 ກີບ/ໂດລາ ມາເປັນ 8.096,12 ກີບ/ໂດລາ) ແຕ່ແຂງຄ່າ 0,36% ທຽບໃສ່ ເງິນບາດ (ຈາກ 250,58 ກີບ/
ບາດ ມາເປັນ 249,69 ກີບ/ບາດ). 
 

1.3.2 ປະລມິານເງນິ (M2) 

 ມາຮອດເດືອນ 3/2015 ປະລິມານເງິນ M2  ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 9,54%, ທຽບໃສ່ທ້າຍເດືອນ 09/2014 ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 20,10%. 
ການເພີິ່ມຂ ັ້ນຂອງປະລິມານເງິນດັິ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນການເພີິ່ມຂ ັ້ນຂອງສິນເຊືິ່ອ ເຊິິ່ງສອດຄ່ອງກັບຈັງຫວະການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ. ມາຮອດເດືອນ 5/2015 ປະລິມານເງິນ M2 ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 12,11% ທຽບໃສ່ທ້າຍສົກປີຜ່ານມາ ແລະ 
ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 21,14% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. 

 

1.3.3 ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 
ມາຮອດເດືອນ 3/2015 ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີຍອດເຫືຼອ 986,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ເດືອນ 

9/2014 ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 155,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດກຸູ້ມການນ າເຂົັ້າ 6 ເດືອນ.  ມາຮອດທ້າຍເດືອນ 5/2015 ຄັງສ າ
ຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ: ສາມາດກຸູ້ມການນ າເຂົັ້າໄດູ້ເຖິງ 6,71 ເດືອນ 
 

1.3.4 ການປະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍງົບປະມານແຫງ່ລດັ 
 ດ້ານການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ: ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ ສາມາດເກັບລາຍຮັບ ໄດູ້ 12.021 ຕືັ້ກີບ 
ເທົິ່າກັບ 46,57% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັັ້ນ ລາຍຮັບພາຍໃນ 9.301 ຕືັ້ກີບ ເທົິ່າກັບ 45,29% ຂອງແຜນການປີ,  ລາຍ
ຈ່າຍ ປະຕິບັດໄດູ້ 13.815 ຕືັ້ກີບ ເທົິ່າກັບ 45% ຂອງແຜນການປ.ີ ຂາດດຸນງົບປະມານ 1.794 ຕືັ້ກີບ ເທົິ່າກັບ 1,79% 
ຂອງ GDP. 
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1.4 ສະພາບການລງົທ ນ 
1.4.1 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທ ນຂອງລັດ 

  ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ ສົກປີ 2014-2015 ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 
5.661 ໂຄງການ ມ ນຄ່າລວມໂຄງການ 65.979,80 ຕືັ້ກີບ. ສ າລັບງົບປະມານໄດູ້ຮັບໃນສົກປີ ມີ 7.904,25 ຕືັ້ກີບ, ໃນ
ນັັ້ນ ເປັນທ ນພາຍໃນ ຈ ານວນ 3.300 ຕືັ້ກີບ. 
 ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ ທັງໝົດ 3.283 ໂຄງການ ມ ນຄ່າ  
2.834,35 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ ທ ນພາຍໃນ 1.914 ຕືັ້ກີບ (ເທົິ່າກັບ 58% ຂອງແຜນການ). ໂຄງການທີິ່ຈະສືບຕ ິ່ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ ມີ 2.378 ໂຄງການ, ເປັນທ ນທັງໝົດ 5.069,90 ຕືັ້ກີບ.  

 ໂດຍປະຕິບັດຕາມການຊີັ້ນ າຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ໄດູ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ
ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ ທີິ່ມີມ ນຄ່າແຕ່ 100 ຕືັ້ກີບຂ ັ້ນໄປ ເຊິິ່ງສາມາດໂຈະ ແລະ ຫຼຸດມ ນຄ່າໂຄງການລົງທັງໝົດ 296,47 

ຕືັ້ກີບ; ໃນນັັ້ນ ມີ 4 ໂຄງການທີິ່ຖືກໂຈະ ມ ນຄ່າ 226,86 ຕືັ້ກີບ ແລະ ມີ 4 ໂຄງການຫຼຸດ ເຊິິ່ງສາມາດຫຼຸດໄດູ້ 69,61 ຕືັ້
ກີບ. 

ເມືິ່ອຕີລາຄາລວມແລູ້ວ ການລົງທ ນຂອງລັດ ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ມີດັິ່ງນີັ້: 
- ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດເປັນຢ່າງດີ, ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິ 

ບັດສ າເລັດໃນລະດັບດີພ ສົມຄວນ, ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ ຂອດການຄຸູ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ ່ບາງຂະແໜງການ 

ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ຍັງບ ິ່ທັນຮັດກຸມເທົິ່າທີິ່ຄວນ. 
- ງົບປະມານທີິ່ສະໜອງໃຫູ້ແກ່ການລົງທ ນຍັງບ ິ່ທັນພຽງພ , ຂະນະດຽວກັນ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດ 

ທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນແມ່ນສ ງ ຈ ິ່ງເຮັດໃຫູ້ເກີດມີການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນ ຢ ່ບາງຂະແໜງການ 

ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ.  

- ການຄຸູ້ມຄອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ ຍັງບ ິ່ເປັນໄປຕາມກນົໄກທີິ່ກ ານົດເທົິ່າທີິ່ຄວນ. ພ້ອມນັັ້ນ, 

ຄວາມເປນັເຈົັ້າການພັດທະນາຕົນເອງ ຂອງປະຊາຊົນຢ ່ບາງທ້ອງຖິິ່ນຍັງບ ິ່ທັນສ ງ, ຍັງມີລັກສະນະເອືິ່ອຍອີງໃສລ່ັດສ ງ. 
 

 ໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດໃຫຍ່ໆທີິ່ສ າເລັດມີ: ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຊົນລະປະທານເຊສະລະລອງ, ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຂົວ 
ຂ້າມນ ັ້າຂອງດອນໂຂງ, ຂົວຂ້າມນ ັ້າຂອງລາວ-ມຽນມາ, ໂຄງການກ ິ່ສ້າງສະໜາມບິນອັດຕະປື, ໂຄງການຍົກຍ້າຍເທດສະ 
ບານເມອືງກະລ ມໃໝ່ ແລະ ໂຄງການອືິ່ນໆ. 

 

1.4.2 ການຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ ແລະ ກ ູ້ຢມື 
 ເຖິງວ່າສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຢ ່ກ ຕາມ ແຕ່ບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ໃຫູ້ຄ າໝັັ້ນສັນຍາຈະສືບຕ ິ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນລະດັບປົກກະ 
ຕິ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທັງໝົດ 405 ໂຄງການ, ມ ນຄ່າ 306,75 ລ້ານໂດລາ ຫືຼ ປະ 
ມານ 2.464

1
 ຕືັ້ກີບ ເທົິ່າກັບ 46,36% ຂອງແຜນການປີ ໃນນັັ້ນ:  

 
+ ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ       327  ໂຄງການ, ມ ນຄ່າ 156,42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມ 50,99% ຂອງມ ນຄ່າທັງໝົດ. 

+ ທ ນກ ູ້ຢືມ                 78  ໂຄງການ, ມ ນຄ່າ 150,33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມ 49,01% ຂອງມ ນຄ່າທັງໝົດ. 

 

ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ໆທີິ່ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງການທີິ່ໄດູ້ຮັບໃໝ່ໃນ 6 ເດືອນ ມີ: ໂຄງການຂະຫຍາຍ ສະໜາມ
ບິນວັດໄຕ ໄລຍະ 3 ມ ນຄ່າ 90,19 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການປັບປຸງເສັັ້ນທາງ ເລກ 9 ມ ນຄ່າ 32,85 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການ
ກ ິ່ສ້າງສາຍສົິ່ງໄຟຟູ້າຫີນເຫີບ-ຫຼວງພະບາງ ມ ນຄ່າ 126,35 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການຂົນສົິ່ງແບບຍືນຍົງ ຂອງຕົວເມືອງວຽງ
ຈັນ ມ ນຄ່າ 32,84 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຄງການອືິ່ນໆ. 

 

                                                 
1 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ= 8.033 ກີບ 
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1.4.3 ການລງົທ ນເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ  
 ສະພາບການລົງທ ນໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ສາມາດດ ງດ ດການລົງທ ນພາກ

ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດູ້ທັງໝົດ 1.092 ໂຄງການ, ມ ນຄ່າ 1.572,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫືຼ ປະມານ 

12.631 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: ກດິຈະການສ າປະທານ (ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນຮັບຜິດຊອບ) ຈ ານວນ 9 

ໂຄງການ, ມ ນຄ່າ 168,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກິດຈະການທົິ່ວໄປ (ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າຮັບຜິດຊອບ)  

ຈ ານວນ 1.025 ໂຄງການ, ມ ນຄ່າ 1.327,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ກິດຈະການທີິ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ 

ເສດຖະກິດສະເພາະຮັບຜິດຊອບ ຈ ານວນ 58 ໂຄງການ, ມ ນຄ່າ 76,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີັ້ ທ ນນ າເຂົັ້າຕົວຈິງ 
ຈ ານວນ 2.073,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັັ້ນ: ທ ນນ າເຂົັ້າເປນັວັດ, ອຸປະກອນ 1.804,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 
ເປັນເງິນສົດ 269,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 

1.4.4 ການປອ່ຍສນິເຊືິ່ອຂອງທະນາຄານ 
   ໄດູ້ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເປັນເຈົັ້າການສະໜອງສິນເຊືິ່ອ ໃຫູ້ແກ່ໂຄງການທີິ່ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສຸມໃສ່
ປັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເງິນກ ູ້ ເພືິ່ອໃຫູ້ຜ ູ້ປະກອບການເຂົັ້າຫາແຫຼິ່ງທ ນໄດູ້ງ່າຍ, ນ າໃຊູ້
ໂຄງການຜະລິດທີິ່ມີປະສິດທິຜົນເປັນຫັຼກຊັບຄ ັ້າປະກັນເງິນກ ູ້, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກ ູ້ຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ ເປັນຕົັ້ນ: ພັດ 
ທະນາສິນເຊືິ່ອ ໃຫູ້ມີຫຼາຍຮ ບແບບຫຼາຍເປົັ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບລ ກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ. ມາຮອດເດືອນ 3/2015 ສິນເຊືິ່ອ
ທົິ່ວລະບົບເພີິ່ມຂ ັ້ນ 1.668,35 ຕືັ້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດູ້ 25,66%. ທຽບໃສ່ເດືອນ 9/2014 ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 
3,42% ຈາກ 48.807,49 ຕືັ້ກີບ ມາເປັນ 50.475,84 ຕືັ້ກບີ, ໃນນັັ້ນ ຂະແໜງທີິ່ໄດູ້ຮັບສິນເຊືິ່ອຫຼາຍກວ່າໝ ່ແມ່ນຂະ  
ແໜງການຄ້າ ກວມ 20,02% ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງກ ິ່ສ້າງ ກວມ 18,98%; ປະຈຸບັນໜີັ້ສິນເງິນກ ູ້ (NPL) ແມ່ນຢ ໃ່ນ
ລະດັບ 3,19% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ມພີຽງ 2,16% ເຊິິ່ງລັດຖະບານໄດູ້ມີມນີະໂຍບາຍໃນການແກູ້ໄຂ
ບັນຫາ ໂດຍການອວ່າຍໜີັ້ 3 ແຈ ເພືິ່ອແກູ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃຫູ້ກັບລະບົບທະນາຄານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫູ້
ສາມາດເຄືິ່ອນໄຫວໄດູ້ໃນລະດັບໜ ິ່ງ. 
 

1.5  ສະພາບການແກູ້ໄຂໜີັ້ສນິການລົງທ ນຂອງລດັ 
 ລັດຖະບານໄດູ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນລະດັບຊາດ ຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 

102/ນຍ, ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2014 ແລະ ໄດູ້ອອກຂ ັ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 61/ນຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການສະກັດກັັ້ນ ແລະ 

ແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ ເຊິິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ຄະນະດັິ່ງກ່າວ ໄດູ້ເຄືິ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ເປັນຕົັ້ນ: 

ໄດູ້ອອກນະໂຍບາຍການແກ ັ້ໄຂອວ່າຍໜີັ້ 3 ແຈ (ລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ບ ລິສັດ ແລະ ທະນາຄານ) ຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງຫົວ
ໜ້າຄະນະຊີັ້ນ າແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນລະດັບຊາດ ສະບັບເລກທີ 04/ຄກຊ, ລົງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2015 ເຊິິ່ງໄດູ້ສ າເລັດການແກູ້
ໄຂໜີັ້ສິນຊຸດທີ I ແລະ ກ າລັງດ າເນີນການແກູ້ໄຂຊຸດທີ II, ປະຈຸບັນຄະນະດັິ່ງກ່າວໄດູ້ອອກແຈູ້ງການສະບັບເລກທີ     
16/ຄກຊ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 2015 ເຖິງບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນຕ່າງໆ ເພືິ່ອສະຫຼຸບສັງລວມໜີັ້ສິນແລູ້ວ 
ສົິ່ງໃຫູ້ກອງລາຂາຄະນະຮັບຜິດຊອບແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນລະດັບຊາດ. ການແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນ 3 ແຈຕົັ້ນຕ ແມ່ນເລັິ່ງໃສ່ແກູ້ໄຂໜີັ້ພັນ 
ທະບັດ ແລະ ໜີັ້ມີສ່ວນຫຼຸດທີິ່ກະຊວງການເງິນໄດູ້ຕົກລົງແລູ້ວ, ສ າລັບໜີັ້ທົິ່ວໄປຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ໄດູ້ແບ່ງທ ນໃຫູ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂ ັ້ນແຜນຊ າລະເອງໃນບ້ວງທ ນທີິ່ແຕ່ລະຂະແໜ
ງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນໄດູ້ຮັບ. 
 

2. ຜນົສ າເລດັຂອງຂະແໜງການ 
2.1 ວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລ ບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ຕດິພນັກບັວຽກງານ 3 ສາ້ງ 
 ວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບືລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ 
ມາຮອດປະຈຸບັນ ສາມາດລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄດູ້ທັງໝົດ 124.074 ຄອບຄົວ, ຍັງເຫືຼອຄອບຄົວທຸກຍາກ 

76.046 ຄອບຄົວ ເທົິ່າກັບ 6,59% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ສາມາດລົບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດູ້ທັງໝົດ 1.439 ບ້ານ, ຍັງ
ເຫືຼອ 1.736 ບ້ານ  ເທົິ່າກັບ 20,50% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົິ່ວປະເທດ, ສາມາດສ້າງບ້ານພັດທະນາເພີິ່ມຂ ັ້ນເປນັ 

3.308 ບ້ານ. 
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ໄດູ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດບ້ານໃຫຍກ່າຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢ ຊ່ົນນະບົດ ຢ ແ່ຂວງບ ລຄິ າໄຊ ຈ ານວນ 2 ບ້ານ 

ຂອງເມືອງບ ລິຄັນ ແລະ ເມືອງປາກກະດິງ ແລະ ປະຈຸບັນແຂວງຈ າປາສັກກ າລັງກະກຽມປະກາດບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວ
ເມືອງນ້ອຍ  

ສຸມໃສ່ລົງຊຸກຍ ູ້ວຽກງານກ ິ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງເປັນຕົັ້ນ ເລັິ່ງໃສ່ປັບປຸງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຄະນະພັກຮາກ
ຖານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານຢ ່ຈຸດສຸມບ້ານພັດທະນາ, ເຂດທີິ່ໝັັ້ນຂອງການປະຕິວັດ, ບ້ານວິລະຊົນ, ຈຸດສຸມເຂດພ ດອຍ
ຊົນເຜົິ່າທີິ່ມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ, ຈຸດສຸມຈັດສັນພ ມລ າເນົາ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນຖາວອນໃຫູ້ປະຊາຊົນ, ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານ
ໃຫຍ່ໃຫູ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ, ຈຸດສຸມເມືອງ, ບ້ານເຮັດທົດລອງວຽກງານ 3 ສ້າງຢ່າງຈິງຈັງ ເພືິ່ອເຮັດ
ໃຫູ້ການຈັດຕັັ້ງພືັ້ນຖານມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ອ ານາດການປົກຄອງມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ, ຕ້ານໄດູ້ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ໃນໝ ່ບ້ານ ເປັນຕົັ້ນແກູ້ໄຂໄດູ້ບັນດາຂ ັ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆທີິ່ເກີດຂ ັ້ນ, ສະກັດກັັ້ນບັນຫາຢາ
ເສບຕິດ ແລະ ອືິ່ນໆ. ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ທີິ່ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດໃນສົກປີ 2014-2015 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ສຸມໃສ່ການປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພືິ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້
ແກ່ປະຊາຊົນ, ສ້ອມແປງ ແລະ ກ ິ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົັ້ນ; ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກ ໄດູ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາ 
ລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂັັ້ນພືັ້ນຖານລົງສ ່ບ່ອນທີິ່ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເປັນຕົັ້ນ: ການສະໜອງນ ັ້າສະອາດ, 
ການກ ິ່ສ້າງສຸກສາລາ, ວິດຖ່າຍໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ.  

 

 ວຽກ 3 ສາ້ງ: 
ຜ່ານການເຮັດທົດລອງວຽກງານການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັັ້ມແຂງຮອບ 

ດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ (3 ສ້າງ) ໃນ 2 ປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ຮາກຖານ 
ສ ງຂ ັ້ນ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໄດູ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ, ມີການມອບສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂາດຕົວ, ມີການແບ່ງປັນຜົນ 
ປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສົມ, ແນວຄິດການເມືອງການປົກຄອງຢ ່ຮາກຖານໄດູ້ຮັບການປັບປຸງໜັກແໜູ້ນ ເຂັັ້ມແຂງກວ່າເກົິ່າ. 
ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນ ເປັນເຈົັ້າການເຂົັ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ, ການລົງທ ນຂອງລັດເຂົັ້າໃສ່ 
ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆ ຢ ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົັ້າໝາຍເຮັດທົດລອງ ມີ 943 ໂຄງການ ມ ນຄ່າ 248 ຕືັ້ກີບ, ນອກນັັ້ນ ຍັງ
ມີສິນເຊືິ່ອຂອງທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຈ ານວນ 262 ຕືັ້ກີບ ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມການຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າ-ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ; ຂະແໜງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ 15 ກະຊວງຕົັ້ນຕ  ກ ໄດູ້ມີການສົິ່ງພະນັກງານຢ ່ຂະ    
ແໜງການຕົນຊ່ວຍຢ ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົັ້າໝາຍ ໂດຍໄດູ້ມີການຈັດຕັັ້ງເຝິກອົບຮົມ, ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ-ແນະນ າທາງດ້ານ
ວິຊາການໃນດ້ານຕ່າງໆ, ໄດູ້ຍ ູ້ແຮງໃຫູ້ການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເປັນຕົັ້ນໄດູ້ຊຸກຍ ູ້ການປ ກຝັງລ້ຽງສັດ ຢ່າງເປັນ
ຂະບວນ ເຮັດໃຫູ້ການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ກ ຄືການສ້າງບ້ານພັດທະນາມີຜົນສ າເລັດ. ໂດຍອີງໃສ່ຜົນ
ການກວດກາ ປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ຕາມດ າລັດ 309/ນຍ ປີ 2014 ເຫັນວ່າ ຢ ່ໃນບ້ານເຮັດທົດ
ລອງ 3 ສ້າງ 109 ບ້ານ, ມີບ້ານພັດທະນາ 82 ບ້ານ ແລະ ບ້ານປອດຄະດີ ໄດູ້ທັງໝົດ 109 ບ້ານ. ດ້ານການເກັບລາຍ
ຮັບເຂົັ້າງົບປະມານໄດູ້ເພີິ່ມຂ ັ້ນທຸກເມືອງ ຍ້ອນມີການເກັບກ າຖານຂ ັ້ມ ນຄືນໃໝ່ ແລະ ບ້ານໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 40%, 
ສະແດງອອກ ມີ 70 ບ້ານ ຈາກ 109 ບ້ານ ແລະ 41 ເມືອງ ຈາກ 51 ເມືອງທົດລອງ ສາມາດເກັບລາຍໄດູ້ເກີນແຜນການ
ກ ານົດໄວູ້. 

2.2 ການພດັທະນາຂງົເຂດເສດຖະກດິ 
1) ກະສກິ າ-ປາ່ໄມູ້  

 ຄາດຄະເນການຜະລິດເຂົັ້າລວມ ໜົດສົກປີ 2014-2015 ສາມາດຜະລິດໄດູ້ຕາມແຜນການປີ (4 ລ້ານໂຕນ) ໃນ
ນັັ້ນ: ການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ 2014 ໄດູ້ 3,21 ລ້ານໂຕນ. ການຜະລິດເຂົັ້າໄຮ່ ໄດູ້  0.23 ລ້ານໂຕນ ແລະ ການຜະລິດເຂົັ້ານາ
ແຊງ ຜະລິດໄດູ້ 0,56 ລ້ານໂຕນ, ດ້ວຍຜະລິດຕະພາບ 5,12 ໂຕນຕ ິ່ເຮັກຕາ. 

 ການຜະລດິເປນັສິນຄາ້: ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນ ສົກປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆ ແລະ ມີການຈັດຕັັ້ງການຜະລິດເປັນກຸ່ມ, ສະຫະກອນຫຼາຍຂ ັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນສາລີແຂງ ປະຕິ
ບັດໄດູ້ 20.242 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 101.615 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີັ້ມຂ ັ້ນ 57%. ຢາງພາ 
ລາ ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະຢ ່ເຂດພາກເໜືອ ປະຈຸບັນມີເນືັ້ອທີິ່ປ ກທັງໝົດ 248.846 ກວ່າເຮັກ 
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ຕາ, ເນືັ້ອທີິ່ກີດຢາງໄດູ້ແລູ້ວ 35.959 ເຮັກຕາ; ມັນຕົັ້ນ: ປ ກໄດູ້ 6.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 198.000 ໂຕນ, ທຽບ 

ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜາ່ນມາເພີັ້ມຂ ັ້ນ 42% ; ອ້ອຍ: ປ ກໄດູ້ 6.707 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 288.400 ໂຕນ, ທຽບ 

ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜາ່ນມາເພີັ້ມຂ ັ້ນ 17%; ໝາກເດືອຍ: ປ ກໄດູ້ 2.414 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 7.242 ໂຕນ, ຢາ 
ສ ບ: ປ ກໄດູ້ 2.548 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 38.815 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 64%; ຖົິ່ວ
ເຫືຼອງ: ປ ກໄດູ້ 2.103 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.575 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 14%; ຖົິ່ວ 

ດິນ: ປ ກໄດູ້ 5.734 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 11.468 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 7%; ຖົິ່ວ
ອືິ່ນໆ: ປ ກໄດູ້ 1.658 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2.487 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 3 ເທົິ່າຕົວ. 

 ດາ້ນການລຽ້ງສດັ: ແມ່ນເລັິ່ງໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ) ເພືິ່ອສົິ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນການລ້ຽງສັດນ້ອຍ 

ແລະ ປາ ແມ່ນເລັິ່ງໃສ່ການຈ ລະຈອນພາຍໃນ, ມີການຫັນປ່ຽນຈາກການລ້ຽງແບບທ າມະຊາດໄປສ ່ການລ້ຽງແບບເປັນ
ຟາມ ແລະ ແບບທອມຫຼາຍຂ ັ້ນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມອອ້ມຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ນອກນັັ້ນ ຍັງ
ມີການປ ກຫຍ້າລ້ຽງງົວ ແລະ ລ້ຽງແບູ້ ຢ ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ເພືິ່ອແນໃສ່ຜະລິດຊີັ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ ່ໃຫູ້ພຽງພ ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົິ່ງອອກເຊັິ່ນ: ຟາມລ້ຽງຄວາຍ: ມີ 1 ຟາມ ມີຄວາຍ 200 ໂຕ, ງົວ ມີ 168 ຟາ
ມ ມີງົວປະມານ 32.900 ໂຕ, ໝ   630 ຟາມ ມີໝ  500.450 ໂຕ, ແບູ້ 58 ຟາມ ມີ ແບູ້ 10.285 ໂຕ, ສັດປີກ 449 ຟາມ 

ມີສັດປີກ ປະມານ 2 ລ້ານກວ່າໂຕ,  ໃນນີັ້: ແມ່ນຟາມ ລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ ່241 ຟາມ ມີ ໄກ່ແມໄ່ຂ່ 1,34 ລ້ານກວ່າໂຕ, ໄກ່
ພັນຊີັ້ນ 99 ຟາມ ມີໄກ່ 1 ລ້ານກວ່າໂຕ. ຟາມລ້ຽງເປັດພັນໄຂ່ 75 ຟາມ 118,270 ກວ່າໂຕ ແລະ ຟາມລ້ຽງນົກກະທາ 19 

ຟາມ ມີນົກ 181.440 ກວ່າໂຕ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 ການຄຸູ້ມຄອງປາ່ໄມູ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນໄມູ້: ເຂດປ່າຜະລິດທົິ່ວປະເທດ ມີທັງໜົດ 51 ເຂດ ກວມເນີັ້ອທີິ່ 3.1 

ລ້ານ ຮຕ ມີ 93 ເຂດຄຸູ້ມຄອງ ແລະ 254 ເຂດຄຸູ້ມຄອງຍ່ອຍ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ສາມາດລົງສ າຫຼວດຈັດສັນປ່າ
ຜະລິດ ແລະ ລົງຊຸກຍ ູ້ຕິດຕາມການສ າຫຼວດເຂດປ່າຜະລິດ ທີິ່ຢ ່ໃນເຂດໂຄງການ Suford SU ມີເນືັ້ອທີິ່ທັງໜົດ 60.512 

ຮຕ, ມ ີ 5 ເຂດ (ເຂດຄຸູ້ມຄອງເມືອງດາກຈ ງ ແລະ ເມືອງກະລືມ) ແລະ ນອກເຂດໂຄງການ Suford SU ມີເນືັ້ອທີິ່ 
128.674 ຮຕ, ມີ 3 ແຂວງ ຄື: ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ. ສ າເລັດການສັງລວມໂກຕາໄມູ້ ໃນສົກປີ 2014-

2015 ແລະ ແຈູ້ງໃຫູ້ແຕ່ລະແຂວງລົງຊຸກຍ ູ້ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງໄມູ້ຢ ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ. 
 ວຽກງານຊນົລະປະທານ: ຕິດຕາມສັງລວມຂ ັ້ມ ນຄືນ ກຽິ່ວກບັສະພາບກຸ່ມຜ ູ້ນ າໃຊູ້ນ ັ້າ ແລະ ມອບໂອນໂຄງການ

ຊົນລະປະທານທີິ່ມີໃນທົິ່ວປະເທດ, ເພ ິ່ອຂ ັ້ນແຜນເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ກຸ່ມຜ ູ້ນ າໃຊູ້ນ ັ້າ ມຄີວາມຍືນຍົງ 
ປະຈຸບັນສັງລວມໄດູ້ 8 ແຂວງ ຄື: ແຂວງບ ິ່ແກູ້ວ, ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ, ແຂວງໄຊຍະບ ລີ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ, 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື. ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າສະພາບການສະໜອງນ ັ້າ ເພ ິ່ອການ
ຜະລິດລະດ ຝົນປີ 2014 ແລະ ເນ ັ້ອທີິ່ແຜນການສະໜອງນ ັ້າ ລະດ ແລູ້ງປີ 2014-2015 ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ເກັບ
ກ າຂ ັ້ມ ນເບືັ້ອງຕົັ້ນເພ ິ່ອກຽມຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ນ ັ້າຊົນລະປະທານ ໂຄງການຊົນລະປະທານປະຕ ນ ັ້າປ່ອງ 3 ຢ ເ່ມືອງຍົມ
ມະລາດ, ແຂວງຄ າມ່ວນ. ສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ນ ັ້າໂຄງການປະຕ ນ ັ້າປ່ອງ 3 ແລະ ເປີດເຝກິອົບຮົມການຄຸູ້ມ
ຄອງ ແລະ ນ າໃຊູ້ຊົນລະປະທານ ໃນ 4 ບ້ານເປົັ້າໝາຍເຂດໂຄງການ. 

 ການສະໜອງແນວພນັ: ນ າໃຊູ້ວິທະຍາສາດ ເຂົັ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າ ເຊັິ່ນ:  ປັບປຸງແນວພັນພືດ, ປັບປຸງແນວ
ພັນສັດດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມ, ຄົັ້ນຄວ້າເຕັກນິກຍົກຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກນິກການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ສ້າງໜ ິ່   ແໜງ
ໃນການນ າໃຊູ້ກົນຈັກເຂົັ້າໃນການຜະລິດ, ເຕັກໂນໂລຊີຫັຼງການເກັບກ່ຽວ ໃນການອົບ ແລະ ການເກັບຮັກສາ, ສືບຕ ິ່
ຮັກສາເຂົັ້າແນວພັນໃນລະດ ແລູ້ງ ແລະ ກະກຽມການຜະລິດເຂົັ້າແນວພັນໃນລະດ ຝົນພາຍໃນສ ນ, ສະຖານີຕ່າງໆ, ຜ ູ້ປະ 
ກອບການ, ກຸ່ມຜ ູ້ຜະລິດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ 6.000 ໂຕນ, ເກັບແກ່ນໄມູ້ເສດຖະກິດຊະນິດ
ຕ່າງໆ ໄດູ້ 300 ກິໂລກຼາມ. ຜະລິດເບູ້ຍໄມູ້ ເສດຖະກິດຊະນິດຕ່າງໆ ໄດູ້ 41.800 ເບູ້ຍ. ເກັບຮັກສາແກ່ນພັນໄມູ້ 
ເສດຖະກິດຊະນິດຕ່າງໆ ທັງໝົດ 95 ກິໂລກຼາມ, ເບັັ້ຍໄມູ້ໃຫູ້ເປັນເບູ້ຍໃຫຍ່ພ້ອມປ ກ ໄດູ້ 38.200 ເບັັ້ຍ. ເບູ້ຍໄມູ້ໃຫູ້    
ໝາກໄດູ້ທັງໝົດ 50.000 ເບູ້ຍ ມີ 7 ຊະນິດພັນ, ສືບຕ ິ່ຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍເມັດພັນຜັກພືັ້ນເມືອງລາວ ໄດູ້ທັງໝົດ 

1.234 ກິໂລກຼາມ. ນອກນັັ້ນ ກ ປັບປຸງ ແລະ ຮັກສາແນວພັນປາພືັ້ນເມືອງ 7 ຊະນິດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 10 ຊະນິດ  ແລະ 
ຜະລິດປານ້ອຍແນວພັນທົດແທນ 40,000 ໂຕ (ປານິນ), ຄັດເລືອກແມພ່ັນງົວລ ກປະສົມ F1, F2 ຈາກຝຸງຜະລິດ 

ຈ ານວນ 40 ແມ່ ເພືິ່ອປັບປຸງສ້າງເປັນງົວສາຍພັນໃໝ່ຂອງລາວ, ຂະຫຍາຍງົວພັນລ ກປະສົມ ແລະ ປະສົມພັນທຽມງົວໄດູ້ 



7 

 

66 ໂຕ ຜະລິດແນວພັນງົວໄດູ້ 48 ໂຕ, ແມ່ພັນໝ  ຈ ານວນ 80 ແມ່ (ໃນນີັ້ ໝ ພັນ 50 ແມ ່ແລະ ໝ ລາດ 30 ແມ)່ ສາມາດ
ສະໜອງແນວພັນໝ ລ ກປະສົມ ແລະ ໝ ພັນໄດູ້ຈ ານວນ 540 ໂຕ ກວມ 56,25% (ຂອງແຜນການປີ 960 ໂຕ), ຍົກ
ລະດັບແມພ່ັນສັດປີກຂືັ້ນໄດູ້ຈ ານວນ 1.265 ແມ ່ເຊິິ່ງມີ: (ໄກງ່ວງ 98 ແມ່ໄກຕ່໋ອກ 120 ແມ່, ໄກ່ເຫືຼອງ, ໄກເ່ອີລົບ ແລະ 

ໄກ່ລາດ ມີ 709 ແມ,່ ເປັດເທດ 338 ແມ່) ສາມາດຜະລິດແນວພັນສັດປີກໄດູ້ 25,750 ໂຕ. ທຽບໃສແ່ຜນການປີ 

57,76% (ແຜນການປີ 44.580 ໂຕ). 

2) ອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 
 ດາ້ນອດຸສາຫະກ າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ມ ນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ 

ຫັດຖະກ າ ຄາດຄະເນຈະບັນລຸປະມານ 2.787 ຕືັ້ກີບ ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 12.6%. 

 ການຄາ້: ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ມ ນຄ່າການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົິ່ງອອກສິນຄ້າ ຫືຼ ເອີັ້ນວ່າ ລະດັບການເປີດ
ກວ້າງດ້ານການຄ້າ ເທົິ່າກັບ 3.994,20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົິ່າກັບ 45,04% ຂອງແຜນການ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນສົກ
ປີຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 5,66%. ສ າລັບມ ນຄ່າການຈ ລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບ ລິການ) ປະຕິບັດໄດູ້ 
13.966,40 ຕືັ້ກີບ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ   ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 7,4%.  

 ມ ນຄາ່ການສົິ່ງອອກ: ບັນລຸໄດູ້ປະມານ 1.600,83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົິ່າກັບ 38,41% ຂອງແຜນການ, 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 11,10 ,%ໃນນີັ້ສິນຄ້າຕົັ້ນຕ ທີິ່ສົິ່ງອອກແມ່ນ ແຮ່ທາດ ,ຜະລິດຕະພັນແຮ່
ທາດ ,ສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າ (ລວມທັງເຄືິ່ອງຕັດຫຍິບ), ໄຟຟູ້າ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກ າ. ຕະຫຼາດສົິ່ງອອກຕົັ້ນຕ ແມ່ນໄທ, ຫວຽດ 

ນາມ, ຈີນ, ເຢຍລະມັນ, ຍີິ່ປຸ່ນ ແລະ ໂຮນລັງ...  
  ມ ນຄາ່ການນ າເຂົັ້າ: ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດູ້ປະມານ 2.393,37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົິ່າກັບ 50,92% ຂອງແຜນ ການ
ປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 22,96%. ໃນນີັ້ໝວດສິນຄ້າທີິ່ນ າເຂົັ້າຕົັ້ນຕ ແມ່ນ ອຸປະກອນກ ິ່ສ້າງ, ນ ັ້າ
ມັນເຊືັ້ອໄຟ, ພາຫະນະ ແລະ ຊິັ້ນສ່ວນອາໄຫຼິ່, ເຄືິ່ອງໃຊູ້ໄຟຟູ້າ, ອຸປະກອນກົນຈັກ. ຕະຫຼາດນ າເຂົັ້າຕົັ້ນຕ  ຍັງແມ່ນປະ 
ເທດທີິ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບລາວ ເຊັິ່ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ນອກນັັ້ນ ຍັງນ າເຂົັ້າຈາກປະເທດຍີິ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ 

ເຢຍລະມັນ. 

  ຄາດຄະເນດນຸການຄາ້:  ຂາດດຸນປະມານ 792,54 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົິ່າກັບ 6,2% ຂອງ GDP (ໄລຍະດຽວ
ກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາຂາດດຸນ 3,1% ຂອງ GDP). 

ການພວົພນັການຄາ້ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງກບັເສດຖະກດິສາກນົ:  
ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ກັບຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມທ່ີາຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ 

ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນການພົບປະແລກປ່ຽນ, ປ ກສາຫາລື ກ່ຽວກບັກົນໄກການປະສານງານ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ການຄ້າຂອງທັງສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ລວມໄປເຖິງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະ
ເທດອືິ່ນໆ ເຊິິ່ງສ່ອງແສງໃຫູ້ເຫັນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດຄ ່ຄ້າຫັຼກ ດັິ່ງນີັ້: 

 ລາວ-ຫວຽດນາມ: ການພົວພັນການຄ້າ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ຍັງສືບຕ ິ່ຮັດແໜູ້ນຄວາມສາມັກຄຂີອງສອງ
ປະເທດ ສືບຕ ິ່ເສີມຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງສອງປະເທດ ໃຫູ້ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມທືາງດ້ານການຄ້າໃຫູ້ນັບມືັ້
ຂະຫຍາຍຕົວຍິິ່ງຂ ັ້ນ, ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກການຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍ ກ ໄດູ້ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດບ ລມິະສິດດ້ານອັດຕາ
ພາສີຂາເຂົັ້າເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພືິ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກພ່າກທຸລະກິດ ກ ຄືສິນຄ້າທີິ່ຜະລິດຢ ສ່ອງປະເທດ 

ສາມາດເຂົັ້າສ ຕ່ະຫຼາດຂອງກັນ ແລະ ກັນ, ທັງເປັນການສ້າງກາລະໂອກາດໃຫູ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະຜ ູ້ປະກອບ
ການດ້ານການຜະລິດສິນຄ້າ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນ ສົກປີ 2014-2015 ມ ນຄ່າການຄ້າຂອງສອງປະເທດ ບັນລຸໄດູ້ 
510,03 ລ້ານໂດລາ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດູ້ປ ກສາຫາລື ແລະ ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຮ່າງສັນຍາການຄ້າລາວ-ຫວຽດນາມ ສະ 
ບັບໃໝ່ ເຊິິ່ງເປັນຕົວຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ມ ນຄ່າການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນັບມືັ້ນັບເພີັ້ມຂ ັ້ນ ເປັນການສົິ່ງເສີມການເປີດຕະຫຼາດ
ການຄ້າດ້ານບ ລິການ ແລະ ນ າເອົາບັນດາລາຍການສິນຄ້າມາຫຼຸດອັດຕາພາສີ ເປັນ 0% ກວມເຖິງ 98% ຂອງລາຍການສິນ 

ຄ້າທັງໝົດ. ພ້ອມນັັ້ນ ກ ນ າເອົາບັນຊີລາຍການສິນຄ້າທີິ່ສອງຝ່າຍຮັກສາອັດຕາພາສີໄວູ້ອີກຈ ານວນໜືິ່ງມາຫຼຸດ 50% ຕາມ
ອັດຕາພາສຂີອງສັນຍາ ATIGA. 
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 ລາວ-ໄທ: ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າຂອງສອງປະເທດ ໃຫູ້ນັບມືັ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີບາດກ້າວໃໝ່
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນນີັ້, ສອງປະເທດໄດູ້ແລກປ່ຽນປ ກສາຫາລື, ທົບທວນ ແລະ ຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ແຜນການຮ່ວມມືຄັັ້ງຜ່ານມາ ເພືິ່ອປ ກສາຫາລືຮ່ວມກັນແກູ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກທີິ່ມີຕ ິ່ການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວ 

ພັນການຄ້າຂອງສອງປະເທດ ແລະ ກ ານົດທິດທາງແຜນການຮ່ວມມກືານຄ້າ ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ເຊ ິ່ງປະກອບມີການ
ຊຸກຍ ູ້ການເພີິ່ມມ ນຄ່າການຄ້າສອງຝ່າຍ, ໂຄງການຮ່ວມມື ICT, ການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກກ່ານຄ້າ-ການລົງທ ນ, 

ຜ່ານແດນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຮ່ວມກັນ. ໃນໄລະ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີມ ນຄ່າການຄ້າບັນລຸ 2.321,61 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ.  

 ລາວ-ຈີນ: ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົິ່ງອອກ ແລະ ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ ຢ ບ່ັນດາດ່ານຕາມ
ຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ, ການໃຫູ້ສິດທິພິເສດຕ ິ່ກັບສິນຄ້າລາວ ທີິ່ມທ່ີາແຮງ ແລະ ການກວດສອບຄວາມອາດສາມາດ
ດ້ານແຫຼິ່ງທ ນຂອງບ ລິສັດຈີນທີິ່ມາລົງທ ນຢ ່ລາວ ເພືິ່ອຫີຼກລ້ຽງການເຂົັ້າມາດ າເນີນທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ທີິ່ລະເມີດກົດໝ
າຍຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທຸລະກິດທີິ່ສະຫງວນໄວູ້ສ າລັບພົນລະເມືອງລາວ. ຊຸກຍ ູ້ການສົິ່ງອອກຜະລິດຕະ
ພັນສິນຄ້າກະສິກ າຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໄປຍັງແຂວງ ຢຸນນານ ສປ ຈີນ ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເປົັ້າໝາຍ ມ ນຄ່າການ
ຄ້າ 2.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ ພາຍໃນປີ 2020. ຝ່າຍຈີນຈະສືບຕ ິ່ຊ່ວຍເຫືຼອໂຄງການປະເມີນ ຄວາມສ່ຽງສັດຕ ພືດ ຄັັ້ງ
ທີ 2 ຕ ິ່ກັບບັນດາສິນຄ້າກະສກິ າຂອງລາວ ທີິ່ສົິ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ ລວມມີ 11 ປະເພດ, ມ ນຄ່າ ການຄ້າໃຫູ້ບັນລຸໄດູ້ 
757,32 ລ້ານໂດລາ. 

          ນອກຈາກນີັ້, ຍັງໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະກ າມາທິການຮວ່ມປ ກສາຫາລື ໃນການຮ່ວມພັດທະ 

ນາດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ ເກົາຫຼ;ີ  ກອງປະຊຸມປ ກສາ
ຫາລືຮ່າງສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົິ່ງເສີມ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າໃນເຂດສາມຫຼິ່ຽມພັດທະນາ ກ າປ ເຈຍ, 

ລາວ, ຫວຽດນາມ; ຈັດກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານການຄ້າ ລາວ-ອີຢ  ຄັັ້ງທີ 5 ເພືິ່ອປືກສາຫາລື ແລະ ວາງທິດທາງການຮ່ວມມື
ດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ, ທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືການຄ້າສອງຝ່າຍ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ິ່ກັບ 

WTO ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງລາວໃນການເຂົັ້າເປັນ AEC ແລະ ປະເດັນອືິ່ນໆ ພ້ອມນີັ້ຍັງຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ ເພືິ່ອກຽມຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະທິການຮວ່ມດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊ ີຄັັ້ງທີ 10 ລະຫວ່າງ ລາວ-ມົງໂກລີ. 
 

 ການສົິ່ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້: ວຽກງານສົິ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເຫັນວ່າຍັງຢ ່ໃນທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີພ 
ສົມຄວນ ການສົິ່ງເສີມວຽກງານໜ ິ່ງເມືອງໜ ິ່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ເຫັນວ່າມີຈ ານວນເພີິ່ມຂ ັ້ນຂອງພາກທຸລະກິດ, ຜ ູ້
ປະກອບການ ມີຈ ານວນ 45 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 165 ຜະລິດຕະພັນ ນອນໃນ 45 ບ້ານ, 29 ເມືອງ ແລະ 12 ແຂວງ. ພ້ອມນີັ້
ໄດູ້ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ Small Holder Project ສະໜັບສະໜ ນທ ນຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມວຽກງານ 

ODOP ແຫ່ງຊາດໃນ 4 ແຂວງເປົັ້າໝາຍຄື: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຈ າປາສັກ, ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຄ າມ່ວນ ໂດຍການ
ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ລະບຽບການນ າໃຊູ້ເຄືິ່ອງໝາຍ ODOP ແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫູ້ທ ນໃນການຕິດປູ້າຍກາໝາຍຈ ານວນ 

12 ຜະ ລິດຕະພັນ; ຮ່ວມກັບຄະນະກ າມະການທີິ່ຖືກແຕ່ງຕັັ້ງຈາກບັນດາກະຊວງ, ທະນາຄານກາງ ແລະ ທະນາຄານທຸລະ
ກິດ ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີິ່ລັດຖະບານໃຫູ້ນະໂຍບາຍຖົມຂຸມດອກເບັັ້ຍ ໂດຍຈັດ
ແບ່ງເປັນ 3 ພາກຄື: ພາກກາງມີ 191 ໂຄງການ, ໂຄງການບ ິ່ຖືກເປົັ້າໝາຍມີ 1 ໂຄງການ, ມ ີ75 ໂຄງການຢຸດເຊົາດ າເນີນ
ທຸລະກິດໄປແລູ້ວ ແລະ ຍັງດ າເນີນທຸລະກິດ 115 ໂຄງການ  ລວມວົງເງິນກ ູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕາມສັນຍາ ມ ີ231,29 ຕືັ້
ກີບ; ພາກເໜືອມີ 32 ໂຄງການ, ໂຄງການບ ິ່ຖືກເປົັ້າໝາຍມີ 4 ໂຄງການ, ມີ 4 ໂຄງການຢຸດເຊົາດ າເນີນທຸລະກິດໄປແລູ້ວ 

ແລະ ຍັງສືບຕ ິ່ດ າເນີນທຸລະກິດ 24 ໂຄງການ ລວມວົງເງິນກ ູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕາມສັນຍາ ມ ີ27,78 ຕືັ້ກີບ; ພາກໃຕູ້ມ ີ

83 ໂຄງການໂຄງການບ ິ່ຖືກເປົັ້າໝາຍມີ 02 ຄ/ກ, ມ ີ12 ໂຄງການຢຸດເຊົາດ າເນີນທຸລະກິດໄປແລູ້ວ ແລະ ຍັງສືບຕ ິ່ດ າເນີນ
ທຸລະກິດ 69 ໂຄງການ ລວມວົງເງິນກ ູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕາມສັນຍາ ມ ີ 43,26 ຕືັ້ກີບ; ໄດູ້ກະກຽມການເຂົັ້າເປັນສະມາ
ຊິກອົງການ ກາເຟໂລກ (ICO) ໂດຍປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກູ້ຊິດກັບອົງການ GIZ ຊ ິ່ງເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ທ ນສະໜັບ
ສະໜ ນ ແລະ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມກາເຟລາວເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງ
ຮ່າງບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບການສ້າງທີມງານຮັບຜິດຊອບວຽກດັິ່ງກ່າວ ແລະ ກະກຽມຂ ັ້ນແຜນງົບປະມານ-ການເງິນ ເພືິ່ອ
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ຮອງຮັບວຽກງານວາງສະແດງ (World Expo Milano 2015 ທີິ່ຈະຈັດຂ ັ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-30/10/2015 ທີິ່ເມືອງ
ມິລານ ປະເທດອີຕາລີ); ປະສານງານກັບ 03 ໂຮງງານພາດສະຕິກຂອງລາວ ກ່ຽວກັບບ ລິສັດ “ Seiketsu Promotion 

Department Co., Osaka, Japan” ສົນໃຈສັິ່ງຊືັ້ຖົງຢາງພາດສະຕິກສົິ່ງໄປປະເທດຍີິ່ປຸ່ນ. 

 

3) ພະລງັງານ-ບ ິ່ແຮ ່

 ດາ້ນແຮ່ທາດ  
   ລວມຍອດມ ນຄ່າການຜະລິດຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດູ້ 6.504,55 ຕ ັ້ກີບ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຫຼຸດ
ລົງ 4,56% (ຍ້ອນລາຄາແຮ່ທາດຢ ຕ່ະຫຼາດໂລກຍັງມທ່ີາອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ ແຕ່ໃນແງຜ່ົນຜະລິດ ການຜະລິດແຮ່
ທາດເພີັ້ມຂ ັ້ນ 9,16%) ຊ ິ່ງປະກອບມີແຮ່ທາດທີິ່ສ າຄັນເຊັິ່ນ: ເງິນປະສົມຄ າ 16,69 ໂຕນ, ທອງແຜ່ນເຊໂປນ 46,05 ພັນ
ໂຕນ, ທອງຝຸ່ນ (ພ ເບູ້ຍ, ເມືອງລອງ) 183.034 ໂຕນ, ໂປຕາສ 63.511 ໂຕນ ແລະ ແຮ່ທາດອືິ່ນໆອີກຈ ານວນໜ ິ່ງ. ມາ
ຮອດເດືອນ 3/2015 ບ ລິສັດທີິ່ໄດູ້ຮັບອານຸຍາດສ າປະທານຂຸດຄົັ້ນ ແລະປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ມີທັງໝົດ 68 ບ ລິສັດ 108 

ກິດຈະການ, ໃນນັັ້ນ ປະກອບມີບ ລິສັດພາຍໃນ 15 ບ ລິສັດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 53 ບ ລິສັດ. 

   ການສົິ່ງອອກແຮ່ທາດປະມານ 856,76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 

1,06% ເຊິິ່ງມີບັນດາແຮ່ທາດ ທີິ່ສ າຄັນດັິ່ງນີັ້: ໂລຫະຄ າປະສົມເງີນ 16,66 ໂຕນ, ມ ນຄ່າ 97,58 ລ້ານໂດລາ, ແຮ່ທອງ
ເຂັັ້ມຂຸູ້ນ 168,73 ໂຕນ, ມ ນຄ່າ 330,64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທອງແຜ່ນ 44.349 ໂຕນມ ນຄ່າ 321,77 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະ ລັດ, ແຮ່ເຫັຼກ 383,13 ພັນໂຕນ, ມ ນຄ່າ 21,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແຮ່ໂປຕັສ 74 ພັນໂຕນ, ມ ນຄ່າ 22,60 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
 ດາ້ນໄຟຟູ້າ  

ໃນໄລຍະ 6  ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ  2014-2015  ການຜະລິດກະແສໄຟຟູ້າ ປະຕິບັດໄດູ້ 5.734,14  ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, 
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ 15,97%  ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນມີການປັບປະລິມານການຜະລິດໃຫູ້
ຫຼຸດລົງເພືິ່ອຮັກສານ ັ້າໄວູ້ໃນງວດຕ ິ່ໄປ. 

 ການຈ າໜ່າຍກະແສໄຟຟູ້າ: ປະຕິບັດໄດູ້ 6.070,36 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມ ນຄ່າ 385,22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈ າ
ໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ 1.789,04 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມ ນຄ່າ 152,02 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ,ຈ າໜ່າຍຕ່າງປະເທດ 

4.281,32 ລ້ານກໂິລວັດໂມງ, ມ ນຄ່າ 233,21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ການນ າເຂົັ້າກະແສໄຟຟູ້າ: ປະຕິບັດໄດູ້ 713,50 

ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມ ນຄ່າ 36,39 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 19,25% ສ່ວນ
ໃຫ່ຍແມ່ນນ າເຂົັ້າຈາກປະເທດ ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ແລະ ຊືັ້ຈາກໂຄງການ IPP ເພືິ່ອຈ າໜ່າຍພາຍໃນ 899,30 

ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມ ນຄ່າ 41,76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີັ້ມຂ ັ້ນ 0,89%; ການ 
ຊົມໃຊູ້ໄຟຟູ້າ: ຕົວເລກການຊົມໃຊູ້ຂອງຄົວເຮືອນໃນທົິ່ວປະເທດ ມຈີ ານວນ 994.765 ຄອບຄົວ ເທົິ່າກັບ 88,15% ຂອງ
ຄົວເຮືອນທົິ່ວປະເທດ; ສ າລັບການຊົມໃຊູ້ໄຟຟູ້າຂັັ້ນເມືອງແມ່ນມໄີຟຟູ້າຊົມໃຊູ້ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານແມ່ນ
ປະຕິບັດໄດູ້ 84,58%. 

 

ຮອດເດືອນ 3/2015 ສາມາດສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກ ິ່ສ້າງເຂືິ່ອນມີດັິ່ງນີັ້:  
 

 ໂຄງການ ເຂືິ່ອນນ ັ້າມັງ1:   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 64 MW  ປະຕິບັດໄດູ້ 40% 

 ໂຄງການ ເຂືິ່ອນເຊເສັດ3:   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 23 MW  ປະຕິບັດໄດູ້ 36% 

 ໂຄງການ ເຂືິ່ອນນ ັ້າລີກ1:   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 104 MW  ປະຕິບັດໄດູ້ 17% 

 ໂຄງການ ເຂືິ່ອນເຊປຽນ-ເຊນ ັ້ານ້ອຍ:  ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 410 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 12% 

 ໂຄງການ ເຂືິ່ອນໄຊຍະບ ລ:ີ   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 1.285 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 50%. 

 ໂຄງການ ນ ັ້າຫີນບ ນ:   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 30 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 56%. 

 ໂຄງການ ນ ັ້າຄານ 3:   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 60 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 74%. 

 ໂຄງການ ເຂືິ່ອນນ ັ້າອ  2:   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 120 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 69%. 

 ເຂືິ່ອນນ ັ້າອ  5:    ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 240 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 75%. 
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 ເຂືິ່ອນນ ັ້າອ  6:    ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 180 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 70%. 

 ເຂືິ່ອນນ ັ້າງຽບ 2:    ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 180 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 75%. 

 ເຂືິ່ອນນ ັ້າກົງ 2:    ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 66 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 84%. 

 ໂຄງການ ນ ັ້າຄານ 2:   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 130 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 94%. 

 ໂຄງການ ຫ້ວຍລ າພັນໃຫ່ຍ:   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 88 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 96%. 

 ຫົງສາລິກໄນ:    ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 1.878 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 95%. 

 ເຂືິ່ອນນ ັ້າງຽບ 1:    ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 290 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 8%. 

 ເຂືິ່ອນເຊນ ັ້ານ້ອຍ1:    ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 15 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 21,60%. 

 ເຂືິ່ອນນ ັ້າສິມ:   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 9 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 67%. 

 ເຂືິ່ອນເຊຂະໝານ 1   ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 322 MW ປະຕິບັດໄດູ້ 38% 

 

ສາຍສົິ່ງ ແລະ ສະຖານໄີຟຟູ້າ: ປະຈຸບັນລະບົບສາຍສົິ່ງໄຟຟູ້າຂະໜາດຕ່າງໆມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 47.242 ກໂິລແມັດ, ໃນ
ນັັ້ນ: ລະບົບແຮງດັນສ ງ (500 kv) 138 ກໂິລແມັດ, (230 kv) 481 ກິໂລແມັດ, (115 kv) 4.868 ກິໂລແມັດ ແລະ 
ແຮງດັນກາງມີ 24.775 ກິໂລແມັດ. 
ການພດັທະນາໄຟຟູ້ານອກລະບບົ: 

 ພະລັງງານແສງຕາເວັນ: ສາມາດຂະຫຍາຍໄຟຟູ້າແສງຕາເວັນໄດູ້ 272 ບ້ານ, ສ າເລັດການຕິດຕັັ້ງໃຫູ້ແກ່ 14.327 

ຄອບຄົວ ກວມ 1,27% ຂອງຄອບຄົວທົິ່ວປະເທດ ແລະ ເກັບກ ູ້ຄືນ ຈ ານວນ 9.745 ຄອບຄົວ ເນືິ່ອງຈາກລະບົບຕາ
ຂ່າຍໄຟຟູ້າຖາວອນໄປເຖິງ. 

 ພະລັງງານຊວີະມວນ:ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສາທິດການຜະລິດ ແລະ ນ າໃຊູ້ພະລັງງານແກັສຊີວະພາບຈາກມ ນ
ສັດ ຊ ິ່ງມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 260 ກິໂລວັດ ແລະ ອ່າງບົິ່ມແກັສຂະໜາດ 2.500 ແມັດກ້ອນ, ຊ ິ່ງປະຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າ 
60%. 

 ໂຄງການຜະລິດນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟຊີວະພາບ: ມີ 2 ໂຄງການ ແລະ ນອກນັັ້ນກ ແມ່ນການຜະລິດຈາກການພັດທະນາພະ 
ລັງງານທົດແທນຈາກແຫຼິ່ງອືິ່ນໆ. 

 

4) ຂະແໜງໂຍທາທກິານ-ຂນົສົິ່ງ 
 ການພດັທະນາກ ິ່ສາ້ງເສັັ້ນທາງ:  
ແມ່ນໄດູ້ສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການ ເຊັິ່ນ: ໂຄງການກ ິ່ສ້າງທາງເຊືິ່ອມສະໜາມກິລາຊີເກມ 3 ຊ່ວງ 

(ສ້ອມແປງຄ ນ) ; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງທາງເລກ 4 (ADB 11) 5 ສັນຍາ (ຊຽງເງິນ-

ປາກຄອນ, ທ່າເດືິ່ອ-ນ ັ້າປຸຍ, ນ ັ້າປຸຍ-ປາກລາຍ, ປາກລາຍ-ຫ້ວຍເປັດ ແລະ ຫ້ວຍເປັດ-ນາຄ່າ); ໂຄງການກ ິ່ສ້າງທາງເລກ 

1B (ປາກນ ັ້ານ້ອຍ-ບ້ານຍ ັ້); ໂຄງການກ ິ່ສ້າງທາງເລກ 6A (ສົບເບົາ-ບ້ານດ່ານ); ນອກນີັ້ ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທີິ່ມີຄວາມ 
ຄືບໜ້າເປັນຢ່າງດີ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການກ ິ່ສ້າງທາງ 15A (ນາປົິ່ງ-ສາລະວັນ) ຍາວ 77 ກມ ປະຕິບັດໄດູ້ 85%; ໂຄງການ 
ກ ິ່ສ້າງທາງເລກ 16A (ປາກຊ່ອງ-ຫລັກ 52 ອັດຕະປື) ປະຕິບັດໄດູ້ 82,19%; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍທາງເລກ 13 

ໃຕູ້ (ປ ເບຕົງ) ແຕ່ຫັຼກ 9 ເໜືອ-ຂົວເຊໂດນ-ວົງວຽນຂົວເຊໂດນ ປະຕິບັດໄດູ້ 80%; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເລກ 16B 

(ຊ່ວງແຂວງເຊກອງ-ເມືອງດັກຈ ງ) ປະຕິບັດໄດູ້ 76%; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງຍຸດທະສາດລາວ-ກ າປ ເຈຍ ປະຕິບັດໄດູ້ 
28%; ທາງເລກ 11 ຄວາມຍາວ 88 ກິໂລແມັດ (ຕາດທອງ-ຂົວນ ັ້າສັງ) ປະຕິບັດໄດູ້ 68%.  

 ການພດັທະນາກ ິ່ສາ້ງຂວົ:  
ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າຂອງແຫ່ງທີ 4 ຫ້ວຍຊາຍ-ຊຽງຂອງ; ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງຂົວນ ັ້າຂອງລາວ-ມຽນມາ;  

ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າຂອງດອນໂຂງ ແຂວງຈ າປາສັກ ແລະ ຫຼາຍໂຄງການກ ມຄີວາມຄືບໜ້າເຊັິ່ນ: ໂຄງການກ ິ່ສາ້ງຂວົ
ເຊຂະໝານ 2 ແຂວງອັດຕະປື ປະຕິບັດໄດູ້ 90,80%; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຂົວ ແລະ ທາງເຂົັ້າດ່ານສາກົນພ ເກືອ ເມືອງພ ວົງ, 
ແຂວງອັດຕະປື ປະຕິບັດໄດູ້ 50%; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຂົວປາກແບ່ງ ປະຕິບັດໄດູ້ 50% ແລະ ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າຂອງ
ນາສັກ-ເຂົັ້າດ  )ແຂວງໄຊຍະບ ລີ/ວຽງຈັນ( ປະຕິບັດໄດູ້ 70%.  
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 ການພດັທະນາກ ິ່ສາ້ງດາ້ນໂຍທາທກິານທາງນ ັ້າ: 
ຫຼາຍໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ ເຊັິ່ນ: ໂຄງການກ ິ່ສ້າງປູ້ອງກັນຕະຝັິ່ງເຈືິ່ອນ ເທດສະບານເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງ

ຊຽງຂວາງ ປະຕິບັດໄດູ້ 78,05%; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງປູ້ອງກັນຕະຝັິ່ງເຈືິ່ອນ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍໃຕູ້-ປາກວຽງໃໝ່, ແຂວງບ ິ່ແກູ້ວ 

ປະຕິບັດໄດູ້ 4,30%; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງປູ້ອງກັນຕະຝັິ່ງເຈືິ່ອນນ ັ້າເຫືອງ ບ້ານນາຂ່າໃຕູ້ ເມືອງບ ິ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບ ລີ ປະຕ ິ

ບັດໄດູ້ 85%; ໂຄງການກ ິ່ສ້າງປູ້ອງກັນຕະຝັິ່ງເຈືິ່ອນບ້ານຄົກເໝືອດ ເມືອງໝືິ່ນ, ແຂວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດູ້ 30%; ໂຄງ 
ການກ ິ່ສ້າງ ປູ້ອງກັນຕະຝັິ່ງເຈືິ່ອນບ້ານໝາກຮຽວ ເມືອງປາກງືິ່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດູ້ 32%; ໂຄງການ
ກ ິ່ສ້າງປູ້ອງກັນຕະຝັິ່ງເຈືິ່ອນບ້ານປາກຊັນໃຕູ້-ປາກຊັນເໜືອ ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ປະຕິບັດໄດູ້ 63,35%; ໂຄງ 
ການກ ິ່ສ້າງປູ້ອງກັນຕະຝັິ່ງເຈືິ່ອນບ້ານແກູ້ງສະດອກ ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ປະຕິບັດໄດູ້ 6,73%; ໂຄງການກ ິ່ 
ສ້າງປູ້ອງກັນຕະຝັິ່ງເຈືິ່ອນ ບ້ານຫ້ວຍນາງລີັ້ ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄ າມ່ວນ ປະຕິບັດໄດູ້ 25,50%. 

 ການຂນົສົິ່ງທາງນ ັ້າ: ບ ລິມາດການຂົນສົິ່ງສິນຄ້າປະຕິບັດໄດູ້ 260.000 ໂຕນ ເທົິ່າກັບ 43,33% ຂອງແຜນການ, ບ ລິ
ມາດຈ ລະຈອນສິນຄ້າ 52,85 ລ້ານໂຕນ/ກມ  ເທົິ່າກັບ 43,52% ຂອງແຜນການ, ບ ລິມາດການຂົນສົິ່ງໂດຍສານປະຕິ ບັດ
ໄດູ້ 510.000 ຄົນ ເທົິ່າກັບ 42,5% ຂອງແຜນການ ແລະ ບ ລມິາດຈ ລະຈອນໂດຍສານ 37,75 ລ້ານຄົນ/ກມ  ເທົິ່າກັບ 

43,52% ຂອງແຜນການ. 

 ການກ ິ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງສະໜາມບິນ:  
ສ າເລັດໂຄງການກ ິ່ສ້າງສະໜາມບິນແຂວງອັດຕະປ,ື ໂຄງການກ ິ່ສ້າງສະໜາມບິນປາກເຊ (ໄລຍະ 2) ປະຕິບັດໄດູ້ 

46%, ໂຄງການກ ິ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງແຂວງຫົວພັນ ປະຕິບັດ 23,2%, ໂຄງການກ ິ່ສ້າງສະໜາມບິນເຊໂນແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ສ າເລັດການອອກແບບເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງໂຄງການ ແລະ ສະເໜີເງິນກ ູ້ຢືມ, ໂຄງການກ ິ່ສ້າງສະໜາມບິນ 

ແຂວງຊຽງຂວາງ ສ າເລັດການອອກແບບເບືັ້ອງຕົັ້ນຂອງໂຄງການ, ໂຄງການກ ິ່ສ້າງສະໜາມບິນອຸດົມໄຊ ຢ ່ໃນຂັັ້ນຕອນ
ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຂອງໂຄງການ 

 ພດັທະນາກ ິ່ສາ້ງ ແລະ ການຂນົສົິ່ງທາງລດົໄຟ:   

 ໂຄງການກ ິ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ໄລຍະ II  ແຕ່ສະຖານີທ່ານາແລູ້ງ-ບ້ານຄ າສະຫວາດ  ຍາວ 9 ກໂິລແມັດ ແລະ ໂຄງການ
ກ ິ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ເຊືິ່ອມຕ ິ່ ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ໄລຍະ II ປັດຈຸບັນແມ່ນຢ ໃ່ນຂັັ້ນຕອນສັງລວມຂ ັ້ມ ນທີິ່ດິນ ແລະ ກີດ 

ຂວາງ, ໄດູ້ສ າເລັດວາງສີລາເລິກ ໂຄງການກ ິ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ແຕ່ສະຫວັນນະເຂດ-ລາວບາວ. 

 

5) ໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ 

ສ າເລັດການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນ ີສະບັບປີ 2004; ສ າເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາຮຽບຮຽງກ່ຽວກັບລະບຽບ
ການ ພັດສະດຸໄປສະນ,ີ ລະບຽບການໄປສະນີພັນ ແລະ ລະບຽບການເງິນ; ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າລາຄາຄ່າບ ລິການໄປສະນີ
ພັນ ແລະ ພັດສະດຸໄປສະນີພາຍໃນປະເທດ ຢ ່ຄິວລົດໂດຍສານ ແລະ ທ່າເຮືອ;  ສ າເລັດການຕ ິ່ໃບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະ
ກິດ ປະຈ າປ ີ2014 ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ ຄື: ບ ລິສັດ DHL, ບ ລິສັດ TNT ແລະ ບ ລິສັດ PT air 

cargo; ສ າເລັດ ປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານການປະສານງານຄືັ້ນຄວາມຖີິ່ ແລະ ການລົງທະບຽນຄືັ້ນຄວາມຖີິ່ ລຽບ
ຕາມຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ, ຄົັ້ນຄ້ວາຮ່າງຂ ັ້ກ ານົດວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນສ າລັບຕົວແທນຈ າໜ່າຍຊິມຄາດໂທລະສັບແບບ
ຕືິ່ມເງິນ, ຂະ ຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສາຍສົິ່ງດ້ວຍລະບົບສາຍໄຍແສງເພີິ່ມໃນທົິ່ວປະເທດ ໄດູ້ 1.255 ກິໂລແມັດ ລວມທັງໝົດ 

52.361 ກິໂລ ແມັດ ກວມ 17 ແຂວງ 145 ເມືອງ, ການນ າໃຊູ້ໂທລະສັບຕັັ້ງໂຕະເພີິ່ມຂືັ້ນ 53.181 ເລກໝາຍ ລວມທັງ
ໝົດ 678. 657 ເລກໝາຍ. 

 

2.3 ການພດັທະນາຂງົເຂດສັງຄມົ 
1) ການສ ກສາ ແລະ ກລິາ 
 ວຽກງານສ ກສາ 
ໄດູ້ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສ ກສາ ແລະ ຍຸດທະສາດປະຕິຮ ບການສ ກສາແຫ່ງຊາດ. ໂດຍເນັັ້ນ

ໃສ່ສ້າງຄ ມ່ືວິໄຈໃນຫົວຂ ັ້ “ຄ ເຫືຼອບ ິ່ພ ” ແລະ ຫົວຂ ັ້ “ການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງຄະນະພັດທະນາການສ ກສາຂັັ້ນບ້ານ” 

ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ສ າເລັດການລົງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ ບັນຫາຄ ເຫືຼອບ ິ່ພ ຢ  ່ 9 ແຂວງ ມີ 27 ເມືອງ ແລະ 300 ໂຮງຮຽນ. ສາມາດ



12 

 

ປະກາດຈົບຊັັ້ນປະຖົມບ າລຸງທົິ່ວແຂວງ ໄດູ້ໝົດທຸກແຂວງໃນທົິ່ວປະເທດ ແລະ ຈະມີພິທີປະກາດຈົບຊັັ້ນ ປະຖົມບ າລຸງ
ທົິ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 28/8/2015, ສາມາດປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນທົິ່ວເມືອງ ໄດູ້ເພີິ່ມຂ ັ້ນຈາກ 19 ເມືອງມາເປັນ 
42 ເມືອງຂອງ 147 ເມືອງໃນທົິ່ວປະເທດ. ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ການປະຕິບັດຫັຼກສ ດການຮຽນ-ການສອນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມສ ກສາຢ ່ 18 ແຂວງ ທົິ່ວປະເທດ. ຈັດການແຂ່ງຂັນສອບເສັງດ້ານພາສາອັງກິດສ າລັບນັກ ຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ສ ກສາຕອນຕົັ້ນ TOFEL Junior Challenge 2014 ຮອບ 2 ໃນ 3 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ ຄື: ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, 

ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສັກ ໂດຍມີນັກຮຽນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 190 ຄົນເປັນຍິງ 111 ຄົນ. ສ າເລັດກອງປະຊຸມການ
ລົງເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານຫັຼກສ ດແຫ່ງຊາດໃຫູ້ແກ່ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນທີິ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ບ ລິຄ າໄຊ. ລົງປະເມີນສະຖານການສ ກສາຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສ ກສາ 
ສ າລັບການສ ກສາຊັັ້ນສ ງໃນ 10 ແຫ່ງ. ເຝກິອົບຮົມການນ າໃຊູ້ມາດຕະຖານ ແລະ ການປະເມີນຕົນເອງຂອງບັນດາສະຖາ
ບັນອາຊີວະ ແລະ ການສ ກສາຊັັ້ນສ ງ ໄດູ້ 157 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ສ າເລັດການເຜີຍແຜ່ການນ າໃຊູ້ອິນເຕີເນັດ
ໃນສັງຄົມໃນຫຼາຍແຂວງ. ສ າເລັດການສະເໜີຜ່ານຮ່າງດ າລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການສ ກສາຊັັ້ນສ ງ. ສ າເລັດການ
ສະເໜີຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ ກສາ (ສະບັບປັບປຸງ). ສືບຕ ິ່ປັບປຸງຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການສ ກສາສົງ ແລະ ດ າລັດ
ວ່າດ້ວຍການສົິ່ງເສີມສະຖານການສ ກສາພາກເອກະຊົນ. ໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າ  ແລະ ອອກແບບຫຼຽນສ າລັບປະດັບໃຫູ້ແກ່ນັກຮຽນ
ເກັິ່ງລະ ດັບຊາດຂອງຊັັ້ນມັດທະຍົມສ ກສາ ແລະ ລະບຽບການຍ້ອງຍ ຄ -ອາຈານສອນ, ສ່ວນບຸກ ຄົນທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ຂະບວນ ການ ສິດສອນນັກຮຽນເກັິ່ງລະດັບຊາດ. ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງອາຄານຮຽນ 2 ຊັັ້ນ ໃຫູ້ໂຮງ ຮຽນປະຖົມເມືອງໃໝ່ 

ແຂວງອັດຕະປື ໃນມ ນຄ່າ 5,2 ຕືັ້ກີບ ໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ. ສ າເລັດພິທີວາງສີລາຈາລ ກການ
ກ ິ່ສ້າງອາຄານຮຽນສະຖາບັນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມແຫ່ງຊາດ ທີິ່ວິທະຍາໄລປາກປາສັກ.  

 ກລິາກາຍະກ າ 
ສ າເລັດການຈັດການແຂ່ງຂັນມະຫາກ າກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 10  ທີິ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ໃນການແຂ່ງຂັນຄັັ້ງນີັ້ມີກິລາ 25 

ປະເພດ ຊິງຫຼຽນທັງໝົດ 1.148 ຫຼຽນ, ໃນນີັ້: ຫຼຽນຄ າ 328 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 328 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 492 ຫຼຽນ 

ໂດຍມ ີ 25 ພາກສ່ວນເຂົັ້າຮ່ວມ ຄື : 7 ກະຊວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 17 ແຂວງທົິ່ວປະເທດ. ເຂົັ້າຮ່ວມການ
ແຂ່ງຂັນໃນງານກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ 17 ທີິ່ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ເຊິິ່ງສາມາດຍາດຫຼຽນໄດູ້ 26 ຫຼຽນ 

ໃນນີັ້ມີ ຫຼຽນຄ າ 7 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ 6 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 13 ຫຼຽນ ຈັດຢ ່ໃນອັບດັບທີ 06 ໃນ 11 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ. 
 

2) ສາທາລະນະສກຸ ແລະ ໂພຊະນາການ 
ໄດູ້ສືບຕ ິ່ເອົາໃຈໃສ່ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລິຫານດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄປຮອດເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫີຼກ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ໄດູ້ສ າເລັດການເຜີຍແຜ ່ ແລະ ອົບຮົມຄ ເຝກິກ່ຽວກັບການນ າໃຊູ້ອຸປະກອນຝັງເຂັມເພືິ່ອ
ຄຸມກ າເນີດ ແລະ ການນ າໃຊູ້ອຸປະກອນຝັງເຂັມຄຸມກ າເນີດໃຫູ້ພະນັກງານແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈ າປາສັກ. 

ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກີດລ ກ ແລະ ປິິ່ນປົວ ເດັກເຈັບບ ິ່ເສຍຄ່າ ຢ ່  4 ແຂວງພາກເໜືອ
ຄື :ແຂວງຜົັ້ງສາລ ີ,ແຂວງອຸດົມໄຊ ,ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ ແລະ ບ ິ່ແກູ້ວ. ຕິດຕາມ ແລະ ສ້າງຕາຕະລາງເຄືິ່ອນໄຫວ ຕາມແຜນ
ໂຄງການເຊືິ່ອມສານການບ ລິການແບບຄົບຊຸດ ໃນຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະວຽກໂພສະນາການສົິ່ງເສີມສຸຂະພາບແມ່ ແລະ 

ເດັກ ,ນ ັ້າສະອາດ-ອະນາໄມສິງແວດລ້ອມ ຢ ່  7 ແຂວງຄື :ແຂວງຫົວພັນ ,ແຂວງຊຽງຂວາງ ,ແຂວງຫຼວງພະບາງ ,ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ,ແຂວງໄຊສົມບ ນ ,ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ສ າເລັດການແນະນ າສືິ່ມວນຊົນກ່ຽວກັບວຽກງານ
ການສືິ່ສານເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກຽມພ້ອມຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດອີໂບລາ. ສ າເລັດການປັບປຸງກົດໜາຍປິິ່ນ 

ປົວ(ສະບັບປັບປຸງ). ສັງລວມຂ ັ້ມ ນຕາໜາງສາທາລະນະສຸກ ຈາກ  71 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພືິ່ອເກັບກ າຂ ັ້
ມ ນມາດຕະຖານຂອງໂຮງໝ ທັນສະໄໝ ,ພ້ອມທັງປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງການບ ລິການຢ ່ໂຮງໝ . 
ສັງລວມຂ ັ້ມ ນຄືນບັນດາຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນທີິ່ເຄືິ່ອນໄຫວບ ິ່ຖືກຕ້ອງໃຫູ້ຄົນເຊົິ່າ ແລະ ເຮັດການຮ່ວມທ ນກັບ
ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ໄດູ້ສ້າງຮ່າງຄ ່ມືຕົວຊີັ້ວັດຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ. ສືບຕ ິ່
ແຍກເຊືັ້ອໄວຣັດພະຍາດໄຂູ້ຫວັດ ແລະ ກວດຕົວຢ່າງທີິ່ໄດູ້ຮັບຈາກໂຮງໝ ຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງສ ນກາງ ,ສືບຕ ິ່ເຝົັ້າລະວັງ
ພະຍາດຖອກທ້ອງຢ ່ໂຮງໝ ສ ນກາງ ແລະ ໂຮງໝ ເມືອງ. ສ າເລັດການເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການ ສ້າງ
ມາດຕະຖານຢາພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ຄັັ້ງທີ 22, ລົງຊຸກຍ ູ້ຕິດຕາມກວດກາອາຫານ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນເຄືິ່ອງດືິ່ມ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການລົງກວດກາຮ້ານຂາຍຢາ
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ເອກະຊົນ ແລະ ການຢາໂຮງໝ  ຢ  ່5 ແຂວງ.  ຈັດກອງປະຊຸມ ຜ່ານເນືັ້ອໃນ ວຽກງານກວດກາອາຫານ-ຢາ ປະຈ າດ່ານທົິ່ວ
ປະເທດ. ກວດກາຢາ, ສານເຄມີ, ອຸປະກອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ທີິ່ນ າເຂົັ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີິ່ດ່ານສະ   

ໜາມບິນວັດໄຕ ດ່ານທ່ານາແລູ້ງ ແລະ ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ.  
 

3) ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ  

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ ສາມາດພັດທະນາສີມືແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດູ້ທັງໝົດ 12.956 ຄົນ, 

ຍິງ 5.574 ຄົນ, ເທົິ່າກັບ 29,23% ຂອງແຜນການປ ີ (44.316 ຄົນ); ໄດູ້ສ າເລັດການປະກາດສ ນພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ລາວ-ເກົາຫີຼ ເປັນສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫີຼ ແລະ ສາມາດຈັດຕັັ້ງການທົດສອບມາດຕະຖານສີມືແຮງ
ງານ ຢ ່ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລາວ-ເກົາຫີຼ ໄດູ້ 1 ຄັັ້ງ, ມີຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 1.429 ຄົນ, ຍິງ 402 ຄົນ, ຈ ານວນ 

9 ສາຂາວິຊາຊ່າງ, ເຊິິ່ງຜ່ານການທົດສອບສາມາດອອກໃບຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານລະດັບວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ  68 

ຄົນ, ເຄິິ່ງຊ ານານງານ  638 ຄົນ, ຊ ານານງານ  444 ຄົນ, ນາຍຊ່າງ  277 ຄົນ. ໃນນີັ້: ຂະແໜງບ ລິການ 1.054 ຄົນ, ຍິງ 399 

ຄົນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 375 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ; ສ າເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ 10 ທີິ່ ສສ 

ຫວຽດນາມ ປະຈ າປີ 2014, ເຊິິ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນ ສປປ ລາວ ສາມາດຍາດໄດູ້ 1 ຫຼຽນເງິນ ໃນສາຂາຊ່າງຕິດຕັັ້ງໄຟຟູ້າ
ອາຄານ ພ້ອມກັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ລະດັບອາຊຽນ 2 ໃບ ໃນສາຂາ ຊ່າງຕິດຕັັ້ງໄຟຟູ້າອາຄານ ແລະ ຊ່າງປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ. ປັບປຸງຮ່າງສັນຍາ ແລະ ແຈູ້ງການ ກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງການຈັດສົິ່ງແຮງງານລາວໄປຝ ກອົບຮົມທີິ່ປະເທດ
ຍີິ່ປຸ່ນ. ສ າເລັດການເປີດສ ນບ ລິການຈັດຫາງານຂອງກະຊວງ ໄດູ້ 1 ແຫ່ງ, ໄດູ້ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ສົິ່ງເສີມພາກສ່ວນຕ່າງໆຈັດຫາ
ວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ແຮງງານລາວ ໄດູ້ 38.462 ຄົນ, ຍິງ 20,105 ຄົນ. ໃນນັັ້ນ: ພາຍໃນໄດູ້ 5.586 ຄົນ, ຍິງ 2.472 ຄົນ, 

ສົິ່ງໄປອອກແຮງງານຢ ຕ່່າງປະເທດ ໄດູ້ 32.876 ຄົນ, ຍິງ 17.633 ຄົນ. ນອກຈາກນັັ້ນໄດູ້ປັບປ່ຽນ ສະຖານະພາບແຮງງານ
ລາວຢ ່ໄທ ຈ ານວນ 14.889 ຄົນ, ຍິງ 7.972 ຄົນ. ຂ ັ້ນທະບຽນຜ ູ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທ າໄດູ້ທັງໝົດ 4.742 ຄົນ, ຍິງ 
1.916 ຄົນ, ອະນຸຍາດນ າເຂົັ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດ ເພືິ່ອສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນ 

ໄດູ້ ຈ ານວນ 2.177 ຄົນ, ຍິງ 259 ຄົນ; ຂືັ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດູ້ 1.791 ຄົນ, ຍິງ 253 ຄົນ ແລະ ສາມາດຕ ິ່
ບັດອະນຸຍາດແຮງງານຕ່າງປະເທດໃຫູ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດໄດູ້ 1.061 ຄົນ, ຍິງ 146 ຄົນ. 

ໄດູ້ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຕ ິ່າສຸດໃນຂົງເຂດວິສາຫະກິດ ຈາກ 626.000 ກີບ ເປັນ 

900.000 ກີບ; ຢັັ້ງຢືນການຕ ິ່ອາຍຸບັດເຮັດວຽກ ຢ  ່ສປປ ລາວ ໃຫູ້ແກແ່ຮງງານຕ່າງປະເທດໄດູ້ 25 ບ ລິສັດ, ມີແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດ 41 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານຢ ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໄດູ້  86 

ແຫ່ງ, ເທົິ່າກັບ 71,66% ຂອງແຜນການປ ີ (120 ແຫ່ງ). ສ າເລັດການໂຮມອົງການປະກັນສັງຄົມພາກລັດ ແລະ ອົງການ
ປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດ ເປັນຫ້ອງການກອງທ ນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສ າເລັດການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມ
ດ າລັດ  343/ ນຍ ໄດູ້ 1.774 ເປົັ້າໝາຍ, ເປັນເງິນປະມານ 51 ຕືັ້ກີບ.  
 

4) ຖະແຫຼງຂາ່ວວດັທະນະທ າ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ 
 ດາ້ນຖະແຫງຼຂາ່ວ: ໄດູ້ໂຄສະນາການສະເຫີຼມສະຫຼອງ 2 ວັນ ປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານ 3 ສ້າງ 

ໂດຍຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລົງສ ທ້່ອງຖິິ່ນ. ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ ິ່ການຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານ
ຖະແຫຼງຂ່າວ-ສືິ່ມວນຊົນ ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມກ ານົດເວລາ; ໄດູ້ລົງສ າຫຼວດສະຖານທີິ່ ແລະ ທີິ່ຕັັ້ງຂອງສະຖານີວິທະຍຸ-ໂທລະ 
ພາບຖ່າຍທອດຕ ິ່ຢ ແ່ຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສ າເລັດການເປີດການນ າໃຊູ້ສະຖານອີອກອາກາດວິທະຍ ຸ ຢ ່ເມືອງຮຸນ ແລະ 

ເມືອງນາໝ ັ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ສືບຕ ິ່ຄົັ້ນຄວ້າບົດວິພາກເສດຖະກິດຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຂອງໂຄງການວິທະຍ-ຸໂທລະ ພາບດິຈິ
ຕອນ ແລະ ການກ ິ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍສົິ່ງຕ ິ່ວິທະຍຸ, ສະຖານີໂທລະພາບຂອງກອງທັບ. ຕິດຕາມຄຸູ້ມຄອງກວດກາເນືັ້ອໃນວາລະ 
ສານໂຄສະນາຜ່ານສືິ່ສິິ່ງພິມຕ່າງໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າການສະເໜີສ້າງຄືັ້ນວິທະຍ ຸ FM ຂອງສ ນກາງຊາວ
ໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. 

 ດາ້ນວດັທະນະທ າ: ສືບຕ ິ່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານວັດທະນະທ າມະຫາຊົນ 5 ປີ. ສ າ
ເລັດໂດຍພືັ້ນຖານຂອງຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍປູ້າຍ, ໄດູ້ເກັບກ າຂ ັ້ມ ນເອກະລັກວັດທະນະທ າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ
ລາວບັນດາເຜົິ່າ ພ້ອມທັງຖ່າຍທ າສາລະຄະດີອອກເຜີຍແຜ່; ສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງພິທີເປີດງານບຸນມະໂຫລານຮ ບເງົາຄັັ້ງທີ V 

ທີແຂວງຫຼວງພະບາງ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນ ພາຍໃຕູ້ຫົວຂ ັ້ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ
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ຊົນ ໃນການອະນຸລັກແຫຼິ່ງມ ລະດົກວັດທະນະທ າ  ທີິ່ທົິ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າສັງລວມບັນຊີລາຍຊືິ່ນັກ
ສິລະປິນດີເດັິ່ນ ແລະ ສິລະປະແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອກະກຽມຈັດພິມປ ັ້ມກຽດປະຫວັດຂອງນັກສິລະປິນດີເດັິ່ນ ແລະ ສິລະປະ
ແຫ່ງຊາດ ຕາມໂຄງການຂອງສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ; ສ າເລັດການສະແດງ ເພືິ່ອຮັບໃຊູ້ພິທີເປີດ-ປິດງານມະຫາກ າກິລາ
ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 10 ທີິ່ແຂວງອຸດົມໄຊ; ໄດູ້ສືບຕ ິ່ສ້າງຫັຼກສ ດການຮຽນ-ການສອນ ລະດັບອາຊີວະສ ກສາ ເພືິ່ອກຽມໃຫູ້ແກ່
ການສ້າງຫັຼກສ ດຂອງໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະກຽມແຜນການຍົກລະດັບໂຮງຮຽນວິຈິດສິນ ຫຼວງພະບາງ ຂ ັ້ນ
ເປັນວິທະຍາໄລ. 

 ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ: ໄດູ້ສືບຕ ິ່ສ້າງປ ັ້ມຄ ມ່ືຄຸູ້ມຄອງຄຸນນະພາບແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມທັງສ້າງຮ່າງດ າລັດກ່ຽວກັບ
ການຄຸູ້ມຄອງແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປັບປຸງດ າລັດວ່າດ້ວຍການບັນເທິງ, ຕິດຕາມການປະເມີນຜົນໂຄງການພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເພືິ່ອຄວາມຍືນຍົງ, ໄດູ້ສືບຕ ິ່ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາການທ່ອງ 
ທ່ຽວເຊືິ່ອມຕ ິ່ 8 ແຂວງພາກເໜືອ, ສ າເລັດຈັດຕັັ້ງງານວາງສະແດງມະຫາກ າທ່ອງທ່ຽວເຊືິ່ອມຕ ິ່ 6 ແຂວງພາກກາງ; ສ າ
ເລັດການປັບປຸງແຜນພັບ Culture Lao ເພືິ່ອກຽມຈັດງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ແລະ ໂຄສະນາລົງເວັບໄຊ 

ASEAN, ສ າເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນງານບຸນຊ້າງ ທີິ່ແຂວງໄຊຍະບ ລ.ີ ໃນໄລຍະ 6 

ເດືອນຕົັ້ນປີ ເຫັນວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາລາວເປັນຈ ານວນ 2,1 ລ້ານຄົນ, ຖ້າທຽບໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນເພີັ້ມຂ ັ້ນ 15%

ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດູ້ປະມານ 2.569 ຕືັ້ກີບ. 
  

5) ຂະແໜງການຍຕຸທິ າ 
ສ າເລັດການຕິດຕາມ, ກວດກາການຄົັ້ນຄວ້າຄ າຮ້ອງ-ຄ າສະເໜີຂ ຄວາມເປັນທ າຂອງປະຊາຊົນລວມທັງໝົດຈ ານວນ 

23 ເລືິ່ອງ ແລະ ສາມາດແກູ້ໄຂສ າເລັດຈ ານວນ 14 ເລືິ່ອງ. ກວດກາ, ປັບປຸງ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ປະກອບຄ າເຫັນເຂົັ້າໃສ່ຮ່າງ
ກົດໝາຍຈ ານວນ  8 ສະບັບ. ໃນນັັ້ນມ:ີ ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 3 ສະບັບ ແລະ ກົດໝາຍສະເໜີປັບປຸງ 5 ສະບັບ, ຮ່າງລັດຖະ
ບັນຍັດໃໝ່ 2 ສະບັບ  ຮ່າງດ າລັດໃໝ່ 3 ສະບັບ, ຮ່າງສັນຍາກ ູ້ຢືມ 13 ສະບັບ. ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຜ່ານສືິ່ເອເລັກ
ໂຕຣນິກ (ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ) ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາເຜົິ່າມົັ້ງໄດູ້ທັງໝົດ 4.345 ຄັັ້ງ, 
ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າຄ າຮ້ອງກ່ຽວກັບການຂ ເອົາສັນຊາດລາວທັງໝົດ 34 ສ ານວນ ໃນນັັ້ນ, (ສັນຊາດ ຫວຽດນາມ 21 ສ າ
ນວນ, ສັນຊາດ ຈີນ 7 ສ ານວນ, ສັນຊາດ ເກົາຫີຼ 2 ສ ານວນ, ສັນຊາດ ເຢຍລະມັນ 1 ສ ານວນ, ສັນຊາດອິນເດຍ 2 ສ າ
ນວນ ແລະ ຄົນບ ິ່ມີສັນຊາດ 1 ສ ານວນ), ໄດູ້ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າຄ າຮ້ອງຂ ອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດທີິ່ປ ກສາທາງດ້ານ
ກົດໝາຍ 3 ສ ານວນ,  ຂ ສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດທີິ່ປ ກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ 2 ສ ານວນ ແລະ ຂ ປ່ຽນແປງເນືັ້ອໃນຂອງບ ລິສັດ 1 ສ າ
ນວນ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ຂ ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງບ ລິສັດກົດໝາຍ ແລະ ພັດທະນາການຮ່ວມມືຈ າກັດຜ ູ້ດຽວ  1  

ສ ານວນ ແລະ ໄດູ້ໃຫູ້ຄ າປ ກສາກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກໄປເປັນລ ກລ້ຽງ 26 ຄັັ້ງ, ສັນຊາດ 37 ຄັັ້ງ; 
ໃນ 6 ເດືອນ ຕົັ້ນປສີາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສີນຂອງສານທີິ່ໃຊູ້ໄດູ້ຢ່າງເດັດຂາດ 637 ເລືິ່ອງ. ໃນນັັ້ນ, ຄະດີອາຍາ 
311 ເລືິ່ອງ ແລະ ຄະດີແພ່ງ 326 ເລືິ່ອງ; ເກັບກ ູ້ໜີັ້ສິນມອບໃຫູ້ບຸກຄົນໄດູ້ 8.240.560.670 ກີບ, 7.764.993 ບາດ, 

313.466 ໂດລາສະຫະລັດ, 353.600 ຢວນ ແລະ 1.130.000 ດົງ;  ເກັບກ ູ້ໜີັ້ສິນມອບໃຫູ້ລັດໄດູ້ 1.935.862.380 

ກີບ, 7.892.293 ບາດ, 5.932 ໂດລາສະຫະລັດ, 7.000 ຢວນ ແລະ 15.031.000 ດົງ ; ໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າເພືິ່ອລວບ 

ລວມນິຍາມຄ າສັບກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ ແລະ ດ າລັດ ເພືິ່ອສ້າງເປັນປືັ້ມພົດຈະນານຸກົມກົດໝາຍ.  
 

6) ຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ
− ສ າເລັດການຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວັດແທກ; ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ
ດ້ານລັງສ ີ ແລະ ນິວເຄຼຍ; ປັບປຸງຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການສະເຫີຼມສະຫຼອງອາທິດວິທະຍາຍາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ
ຊາດ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍກົນໄກການຄຸູ້ມຄອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດາການຈັດຕັັ້ງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງສານເຄມີທີິ່ເປອັັນຕະລາຍ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຄ ມ່ືແນະນ າການຈົດທະບຽນສິດ 
ທິບັດ, ອະນສຸິດທິບັດ, ແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ແຫຼິ່ງກ າເນີດ ເພືິ່ອເປັນການສົິ່ງເສີມໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ຜະລິດ.  
− ໄດູ້ສ າເລດັໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ເກັບກ າສະຖິຕິພັນພືດທີິ່ເປັນຢາ ແລະ ດອກເຜີັ້ງ ຈ ານວນ 850 ຊະນິດ; ສ າເລັດ
ໂຄງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົັ້າໃນການຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດສິນຄ້າ ໜ ິ່ງເມືອງໜ ິ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມຜ ູ້ຜະລິດຢາສະ
ໝ ນໄພຢ  ່ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້ານ າໃຊູ້ລະບົບໄອທີ
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ເຂົັ້າສ ວ່ຽກງານຄຸູ້ມຄອງເອກະສານ, ຄຸູ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ໃຫູ້ແກ່ຄະນະຈັດຕັັ້ງ ສ ນກາງ
ພັກ; ສ າເລັດໂຄງການຕິດຕັັ້ງ ແລະ ນ າໃຊູ້ລະບົບຄຸູ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນແບບທັນສະໄໝໃຫູ້ແກ່ກົມໃຫຍ່ພາລາທິການ 

ແລະ ກົມຄຸມຂັງ ຂອງກະຊວງປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

− ສ າເລັດໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງນ ັ້າມັນໄບໂອດີເຊວ (ນ ັ້າມັນຊີວະພາບ); ສ າເລັດໂຄງການສ ກສາ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າ
ການນ າໃຊູ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານຊີວະມວນ ຢ ນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ; ໄດູ້ເຜີຍແຜ່ 
ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສ ່ສັງຄົມໂດຍຜ່ານສືິ່ຕ່າງໆ ຈ ານວນ 189 ຄັັ້ງ. 
− ສ າເລັດວຽກຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຍົກລະດັບການບ ລິການດ້ານມາດຕະຖານ, ການວັດແທກ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຄື: 

ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າການສະເໜີຂ ຈົດທະບຽນເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າໃໝ່ ແລະ ຕ ິ່ທະບຽນ ຈ ານວນ 5.407 ສະບັບ, ຄົັ້ນຄວ້າ
ການສະເໜີປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ 3.468 ສະບັບ, ຢັັ້ງຢືນທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ 21 ສະບັບ, ຢັັ້ງຢືນ
ການແຈູ້ງຂ ັ້ມ ນລິຂະສິດ 23 ສະບັບ; ໄດູ້ຢັັ້ງຢືນນ າໃຊູ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ຈ ານວນ 9 ບ ລິສັດ, ອອກແຈູ້ງການ
ການໝົດອາຍກຸານນ າໃຊູ້ການໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໄດູ້ 2 ບ ລິສັດ, ຂ ັ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້ານ າເຂົັ້ານ ັ້າມັນ 

ໄດູ້ 9 ຜະລິດຕະພັນ, ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ຈ ານວນ 8 ບ ລິສັດ, ຊຸກຍ ູ້ການກວດກາໃນຂົງເຂດບ ລິມາດ ແລະ 

ຂົງເຂດກວດສອບນ ັ້າໜັກ. 
 

7) ວຽກງານພດັທະນາແມຍ່ງິ, ການສົິ່ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິ 
ແລະ ວຽກງານແມ ່ແລະ ເດກັ 

 ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງເຜີຍແຜ່ເຊືິ່ອມຊືມມະຕິ 9 ສະໄໝທີ  9 ຂອງພັກ, ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສ ນກາງພັກ, ຜົນສ າເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືິ່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII, ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກພັກ-ພະ 
ນັກງານໃຫູ້ຄະນະໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ ສສຍລ,  ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການວຽກງານກວດກາທົິ່ວປະເທດປະຈ າປີ 

2015. ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາບທາມເນືັ້ອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັັ້ງທີ X ຂອງ ພັກ, ໄດູ້ນ າພາການກະກຽມ ແລະ ດ າ
ເນີນກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຈ ານວນ 10 ພາກສ່ວນ: ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ເຊກອງ, ຜົັ້ງສາລີ, ຈ າປາສັກ, ຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. 

 ໄດູ້ໂຄສະນາຜ່ານສືິ່ ແລະ ເວບໄຊ ຂອງ ສສຍລ ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຄືິ່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງ ສສຍລ ໃນທົິ່ວປະ
ເທດ.  ມອບໃບຍ້ອງຍ  ແລະ ຊົມເຊີຍບຸກຄົນທີິ່ມຜີົນງານດີເດັິ່ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ ັ້ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະ 
ນາ ຂອງ ສສຍລ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຝູ້າຍລາວ ຈ ານວນ 144 ທ່ານ ເປັນຍິງ 110 ທ່ານ ຊາຍ 34 ທ່ານ. 
 ໄດູ້ຄົັ້ນຄ້ວາຄ າສະເໜີ, ຄ າຮ້ອງທຸກ ພ້ອມທັງໃຫູ້ຄ າປ ກສາແກແ່ມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີິ່ມບີັນຫາຈ ານວນ 148 ຄົນ 

(ໃນນັັ້ນ ມີກ ລະນີໃໝ່ 39 ຄົນ)  ຍິງ 114 ຄົນ, ຊາຍ 34 ຄົນ. 

 ສ າເລັດກອງປະຊຸມຝ ກອົບຮົມວຽກງານໃຫູ້ຄ າປ ກສາ ໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານແພດຂັັ້ນສ ນກາງ ທັງຫມົດ 44 ຄົນ, ຍີງ 
40 ຄົນ, ຊາຍ 4 ຄົນ  ແລະ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂ ັ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຕິດພັນກັບ
ວຽກງານແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາຢ ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ບ ລິຄ າໄຊ ເຊິິ່ງມີຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 98 ຄົນ,

ຍິງ 97 ຄົນ, ຊາຍ 01 ຄົນ. 

 ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດູ້ປະສານສົມທົບກັບດ້ານວຊິາການກັບຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງ ເປັນຕົັ້ນ: ສ ກສາ, 
ສາທາລະນະສຸກ ເພືິ່ອເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ ແລະ ປຸກລະດົມແມ່ຍິງເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການແກູ້ໄຂຄວາມ 

ທຸກຍາກຂອງແມ່ຍິງ, ສົິ່ງເສີມການສ ກສາສ າລັບເດັກຍິງ, ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ສົິ່ງເສີມການລ້ຽງລ ກດ້ວຍ
ນົມແມ່ການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫູ້ແມ່ ແລະ ເດັກ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ໂພຊະນາການ, ການຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ໄດູ້ລົງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສະຖາບັນການເງນິຈຸລະພາກທີິ່ຮັບເງິນຝາກ ເພືິ່ອພັດທະນາ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ສາຂາທີ 6 ຈ ານວນ 8 ບ້ານ, ທີິ່ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິິ່ງມີປະຊາຊົນເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 575 

ຄົນ ເປັນຍິງ 544 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 31 ຄົນ, ໄດູ້ເປີດຊຸດເຝກິອົບຮົມການຄຸູ້ມຄອງ-ນ າພາວຽກງານແມ່ຍິງ ໄລຍະ 3 ເດືອນ 

ໃຫູ້ສະ ຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ-ອົງການຂັັ້ນສ ນກາງ ຊຸດທີ I ເຊິິ່ງມີຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 26 ຄົນ, ເປັນຍິງທັງ
ໝົດ. 

 ສ າເລັດກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານປັກກິິ່ງ ຄົບຮອບ 20 ປີ ເຊິິ່ງ ມີຜ ູ້ເຂົັ້າ
ຮ່ວມທັງຫມົດ 93 ຄົນ, ຍິງ 80 ຄົນ , ຊາຍ 13 ຄົນ.  
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8) ການພດັທະນາເຍາົວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ 
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທີິ່ຜ່ານມາ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສປ່ັບປຸງ ຍົກລະດັບຮ ບການສ ກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ໃຫູ້ແກ່

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍໄດູ້ນ າເອົາຄ າສອນ ຂອງທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ທີິ່ວ່າ “ຊາວໜຸ່ມຈົິ່ງກາຍເປັນດັິ່ງນົກອິນ
ຊີທີິ່ບ ິ່ຫວັິ່ນກົວ ຕ ິ່ພາຍຸລົມແດງ ຈົິ່ງກາຍເປັນສິນໄຊ ຂອງຍຸກສະໄໝ” ແລະ ຄ າສອນຂອງທ່ານ ສຸພານຸວົງ ກ່ຽວກັບ 6 ຮັກ 

3 ຊັງ ຂອງເຍົາວະຊົນ-ອະນຸຊົນທັນວາ ມາຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສ ກສາອົບຮົມເພືິ່ອປ ກຈິດສ ານ ກໃຫູ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ 

ຢ່າງສະໝ ິ່າສະເໝີ,  ໄດູ້ມີການຈັດປາຖະກະຖາເລົິ່າມ ນເຊືັ້ອເພືິ່ອລະນ ກເຖິງວັນສ າຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ເຊັິ່ນ: ວັນສ້າງຕັັ້ງ
ກອງທັບປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ 66 ປີ ມຜີຸູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 325 ຄົນ,  ວັນສ້າງຕັັ້ງພັກປະຊາຊົນລາວຄົບຮອບ 

60 ປີ, ວັນສ້າງຕັັ້ງ ຄຊປປລ ຄົບຮອບ 60 ປີ ມີຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 250 ຄົນ, ວັນລະນ ກການຍຸດຕຄິວາມຮຸນແຮງຕ ິ່ແມ່ຍິງ ແລະ 

ສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຄົບຮອບ 25 ປີ ມຜີ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 91 ຄົນ; ໄດູ້ສ າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ ່

ຄຊປປລ ຢ ່ຂັັ້ນ 16 ແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ 148 ເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນສ ນກາງ ສ າເລັດ 12 ກະຊວງ ແລະ 15 ອົງການ, ສ າເລັດກອງ
ປະຊຸມໃຫຍອ່ົງຄະນະພັກເມືອງ 148 ເມືອງ ໃນນີັ້ ເລຂາພັກເມືອງໄດູ້ເປັນກ າມະການພັກເມືອງ 102 ສະຫາຍ ຍິງ 31 ສະ
ຫາຍ, ກະກຽມດ າເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍຜ່ ູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົິ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ 7 ຊ ິ່ງຈະຈັດຂ ັ້ນໃນລະຫວ່າງ 24-26 ສິງຫາ 
2015; ສ າເລັດການເປີດຊຸດອົບຮົມວຽກງານຊາວໜຸ່ມໃຫູ້ແກ່ເລຂາຊາວໜຸ່ມເມືອງ 148 ເມືອງ, ກອງປະຊຸມຖອດຖອນ
ບົດຮຽນວຽກງານກ ິ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຂອງ ຄຊປປລ ຄັັ້ງທີ 3, ກອງປະຊຸມສ າມະນາຊາວໜ ຸ່ມລາວ ກັບການພົວພັນ
ຮ່ວມມກືັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 245 ສະຫາຍ, ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ
ບ ລິຫານງານສ ນກາງ ຊປປລ ຄັັ້ງທີ 5 ສະໄໝທີ 6 ມີຜ ູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 309 ສະຫາຍ, ນອກນັັ້ນຍັງໄດູ້ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ
ກິລາ ເພືິ່ອຄ ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ າຄັນຕ່າງໆ ແລະ ເພືິ່ອຫາລາຍໄດູ້ເຂົັ້າກອງທ ນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວ.  
 

2.4 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັຄາດໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) 
 ເປົັ້າໝາຍ 1: ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອ ດຫິວ: ດ້ານໂພຊະນາການ: ເປັນວຽກງານໜ ິ່ງທີິ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍ
ປັດໄຈ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການມີອາຫານທີິ່ພຽງພ , ການເຂົັ້າເຖິງສະບຽງອາຫານ ແລະ ອືິ່ນໆ. ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າ
ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີທີິ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ິ່າກວ່າມາດຕະຖານມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ປະຈຸບັນ ບັນລຸໄດູ້ 24,51% ຖ້າທຽບ
ໃສ່ຄາດໝາຍປ ີ2015 ໃຫູ້ໄດູ້ 22%. ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີທີິ່ມີຄວາມສ ງຕ ິ່າກວ່າມາດຕະຖານກ ມີຄວາມຄືບໜ້າ
ຊ້າເຊັິ່ນດຽວກັນ ເຊັິ່ນ: ປີ 2017 ແມ່ນ 38% ຄາດໝາຍ ໃນປ ີ 2015 ໃຫູ້ໄດູ້ 34%, ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍທີິ່ມີຄວາມ
ສ ງຕ ິ່າກວ່າມາດຕະຖານ ແລະ ມີນ ັ້າໜັກຕ ິ່າກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນໃນຕົວເມືອງ 
ແລະ ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. 
 ເປົັ້າໝາຍ 2 : ໃຫູ້ທຸກຄົນໄດູ້ຮັບການສ ກສາຂັັ້ນປະຖົມຢ່າງທົິ່ວເຖິງ: ການສະໜອງການສ ກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ, ໂດຍສະເພາະຜ ູ້ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນມຄີວາມສ າຄັນ. ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາຄ ຮ່່ວມພັດທະນາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການພັດທະນາຄ ມ່ື ແລະ ຂະຫຍາຍພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງການສ ກ
ສາ ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງການສ ກສາຍັງຕ ິ່າຫຼາຍ ເນືິ່ອງຈາກວ່ານັກຮຽນທີິ່ເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມແມ່ນຍັງມີເດັກທີິ່ອາຍຸ
ເກີນ ແລະ ອາຍຸບ ິ່ເຖິງເກນເຂົັ້າຮຽນມີຈ ານວນບ ິ່ໜ້ອຍອາດສົິ່ງຜົນໃຫູ້ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງສ ງ. ໃນສົກປີ 2013-2014 ອັດຕາ
ການລອດເຫືຼອຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມບັນລຸໄດູ້ 77,5%  ທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງແມ່ນຕ ິ່າຫຼາຍ ແລະ ທຽບໃສ່
ຄາດໝາຍໃນປ ີ 2015 ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍທີິ່ຈະບ ິ່ບັນລຸ (95%); ອັດຕາການຮ ູ້ໜັງສືໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ ແມ່ນມີ
ຄວາມທ້າທາຍທີິ່ຈະບັນລຸຖ້າບ ິ່ມີແຜນງານລະອຽດ. 

 ເປົັ້າໝາຍ 3: ສົິ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກແ່ມ່ຍິງ: ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫູ້ແກ່ແມຍ່ິງແມ່ນເປົັ້າໝາຍໜ ິ່ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເປັນປັດໃຈສ າຄັນໃນການຊ່ວຍບັນລຸເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ. 

ວຽກງານການສ ກສາແມ່ນໄດູ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍການສ ກສາສ າລັບເດັກຍິງ ໂດຍມີການສ້າງຫ ພັກສ າລັບເດັກຍິງ ແລະ 
ສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ເຖິງວ່າລັດຖະບານຈະເອົາໃຈໃສ່ພຽງຢ່າງໃດກ ຕາມ ກ ຍັງເຮັດໃຫູ້ສັດສ່ວນການເຂົັ້າຮຽນ
ຂອງເດັກຍິງທຽບກັບເດັກຊາຍແມ່ນຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຈະມຄີວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍຂ ັ້ນໃນລະດັບການ
ສ ກສາທີິ່ສ ງຂ ັ້ນ. 
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 ເປົັ້າໝາຍ 4: ຫ ຼ ຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ ໄດູ້ຫຼຸດລົງຈາກ 75 

ຄົນໃນປ ີ2008 ມາເປັນ  32  ຄົນຕ ິ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນໃນປີ 2015, ຄາດໝາຍໃນປີ 2015 ແມ່ນ 49 ຄົນຕ ິ່ເດັກ
ເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ ເຊິິ່ງເຫັນວ່າບັນລຸແລູ້ວ; ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ໄດູ້ຫຼຸດລົງຈາກ 89 ຄົນໃນປີ 

2008 ມາເປັນ 72 ຄົນຕ ິ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນໃນປີ 2012 ຊ ິ່ງຄາດໝາຍໃນປີ 2015 ແມ່ນ 80 ຄົນຕ ິ່ເດັກເກີດມີ
ຊີວິດ 1.000 ຄົນເຫັນວ່າບັນລຸແລູ້ວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັັ້ນກ ິ່ຕາມຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນຖືວ່າປະເທດເຮົາຍັງມີ
ການຕາຍຂອງເດັກສ ງ ; ອັດຕາການສັກຢາກັນໝາກແດງແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໃນປ ີ2014 ບັນ 

ລຸໄດູ້ພຽງ 85% ແຕ່ຄາດໝາຍວາງໄວູ້ແມ່ນ 90%.  

 ເປົັ້າໝາຍ 5: ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່: ເຫັນວ່າບັນລຸໄດູ້ຕາມເປົັ້າໝາຍແລູ້ວ ເພາະວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃນປ ີ

2013 ແມ່ນ  220  ຕ ິ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ  100.000 ຄົນ(ຕາມການຢັັ້ງຢືນຂອງອົງການສາກົນ)  ສ າລັບອັດຕາການເກີດໂດຍມີ
ແພດຊ່ວຍເຫັນວ່າຍັງຕ ິ່າມີພຽງ 42% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2015 ໃຫູ້ໄດູ້ 50%, ອັດຕາຄຸມກ າເນີດ ແລະ ອັດຕາການ
ກວດທ້ອງຂອງແມ່ຍິງຖືພາກ່ອນເກີດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ. ສະນັັ້ນ, ຕ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ສຸມທ ນຮອນປະຕິບັດກິດຈະ
ກ າຕ່າງໆ ແລະ ອືິ່ນໆ. ອັດຕາການເກີດໂດຍການຜ່າອອກແມນ່ 4% ຂອງຈ ານວນເດັກເກີດໃໝ່ທັງໝົດ ເຊິິ່ງຖືວ່າຍັງຕ ິ່າ. 
ສິິ່ງເຫົຼິ່ານີັ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າການຮັກສາຊີວິດຂອງແມ່ໂດຍການເກີດລ ກດ້ວຍວິທີຜ່າຕັດອອກນັັ້ນຍັງບ ິ່ທັນໄດູ້ດີເທືິ່ອ. ເຖິງ
ວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຕົວຊີັ້ວັດທາງດ້ານການບ ລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ສຸຂະຈະເລີນພັນ
ແຕ່ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍດັິ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກເນືິ່ອງຈາກບາງບັນຫາ ຄື: ອັດຕາການເກີດໃນສະຖານທີິ່ໃຫູ້ການບ ລິ 
ການສາທາລະນະສຸກຍັງຕ ິ່າ, ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫູ້ບ ລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຍັງຕ ິ່າ. ສະນັັ້ນ, ຈິິ່ງຕ້ອງມີການ
ຊ່ວຍເຫືຼອການບ ລິການທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສົິ່ງເສີມການເກີດລ ກໃນສະຖານທີິ່ບ ລິການສາທາລະນະສຸກ. 

 ເປົັ້າໝາຍ 6: ສະກັດກັັ້ນການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດ HIV, ໄຂູ້ຍຸງແລະພະຍາດຕິດຕ ິ່ອືິ່ນໆ: ອັດຕາການຕິດເຊືັ້ອ
ເຮັດໄອວີ/ເອດສ ໃນປະຊາກອນທົິ່ວໄປ ແມ່ນຢ ່ໃນລະດັບຕ ິ່າ ເຊິິ່ງມີຄວາມອາດສາມາດບັນລຸໄດູ້. ແຕ່ການຕິດຕ ິ່ພະຍາດ
ຈາກເພດກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນສາເຫດຫັຼກໃນການແຜ່ລະບາດຂອງ HIV/AIDS ຢ ່ສປປ ລາວ. ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງຢາ 
ART ແມ່ນເພີິ່ມຂ ັ້ນແຕ່ກ ິ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມີການປັບປຸງ. ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂູ້ຍຸງແມ່ນຫຼຸດລົງ ຊ ິ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດູ້
ຕາມຄາດໝາຍທີິ່ວາງໄວູ້. ການສ າຫຼວດແຫ່ງຊາດໃນການນ າໃຊູ້ມຸູ້ງກວມ 81% ຂອງເດັກນ້ອຍຕ ິ່າກວ່າຫ້າປີນອນໃນມຸູ້ງ
ຍ້ອມຢາ ແລະ 98% ຂອງເດັກນ້ອຍນອນໃນມຸູ້ງທັງຍ້ອມ ແລະ ບ ິ່ຍ້ອມຢາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ິ່ຕາມ, ການລະບາດຂອງໄຂູ້ມາ
ລາເລຍຍັງເປັນບັນຫາທີິ່ຕ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ເພືິ່ອບ ິ່ໃຫູ້ພະຍາດດັິ່ງກ່າວແຜ່ລາມ ແລະ ເປັນໄພຂົິ່ມຂ ່ຕ ິ່ການດ າລົງຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນ. ອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກ ເຫັນວ່າມີຄວາມອາດສາມາດທີິ່ຈະບັນລ.ຸ ເຖິງວ່າອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກ ແລະ 

ຕາຍຈາກການເປັນວັນນະໂລກ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງສະໝ ິ່າສະເໝີໃນໄລຍະຜ່ານມາກ ິ່ຕາມ, ແຕ່ກ ິ່ຍັງເຫັນວ່າຫຼາຍກ ລະນີ
ຍັງບ ິ່ທັນກວດພົບ ແລະ ຍັງບ ິ່ທັນໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ. 
 ເປົັ້າໝາຍ 7:  ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ: ສ າເລັດສ້າງແບບຟອມການເກັບກ າຂ ັ້ມ ນບັນດາຕົວຊີັ້ວັດ 

ເພືິ່ອຈະນ າໃຊູ້ເຂົັ້າໃນການເກັບກ າຂ ັ້ມ ນລະອຽດ ແລະ ນ າລົງໄປເກັບກ າ ຢ ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ຂັັ້ນສ ນກາງ, ສ າເລັດ ການ
ລົງເຜີຍແຜ່ແບບຟອມການເກັບກ າຂ ັ້ມ ນບັນດາຕົວຊີັ້ວັດ ເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ MDGs ຂັັ້ນທ້ອງ
ຖີິ່ນ ເຊີິ່ງລວມມ ີ04 ແຂວງພາກໃຕູ້ ຄື : ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ແຂວງ ຈ າປາສັກ, ສ າ
ເລັດການລົງເກັບກ າແບບຟອມຂ ັ້ມ ນ 4 ແຂວງຄ:ື ແຂວງ ບ ລິຄ າໄຊ, ແຂວງຄ າມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ 
ໄຊສົມບ ນ. 

 ເປົັ້າໝາຍ 8: ສ້າງຄ ຮ່່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົິ່ວໂລກ: ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນສະ 

ແດງອອກຄ:ື ປະເທດພັດທະນາແລູ້ວ ໄດູ້ມີມາດຕະການໃນການຍົກເລີກສິິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານການຄ້າໃຫູ້ແກ່ ສປປ ລາວ
ຕົວຊີັ້ວັດກ່ຽວກັບອັດຕາພາສີສນິຄ້າສົິ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສິນຄ້າກະສິກ າ, ເສືັ້ອຜ້າ ແລະ ເຄືິ່ອງ
ຕັດຫຍິບທີິ່ສົິ່ງໄປປະເທດພັດທະນາແລູ້ວແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ປະເທດທີິ່ໃຫູ້ສະຖານະສິດທິພິເສດ (MFN) ກັບ ສປປ 

ລາວ ໄດູ້ຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງຫຼາຍກວ່າເຄິິ່ງຂອງອັດຕາໃນປີ 1990. ນອກຈາກນີັ້, ປະເທດທີິ່ໃຫູ້ສິດທິພິເສດທາງດ້ານການ
ຄ້າ (Preferential Trade Agreements) ຕ ິ່ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງຫຼາຍກວ່າເຄິິ່ງເຊັິ່ນດຽວກັນ. ຕະຫຼາດຂອງ
ປະເທດທີິ່ພັດທະນາແລູ້ວ ຍັງໃຫູ້ປອດພາສີ 99% ສ າລັບສິນຄ້າກະສິກ າ, ເສືັ້ອຜ້າ ແລະ ເຄືິ່ອງຕັດຫຍິບ ຈາກ ສປປ ລາວ. 
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 ເປົັ້າໝາຍ 9 : ສາມາດເກັບກ ູ້ ແລະ ທ າລາຍລ ກລະເບີດໄກູ້ 1.240.228 ໜ່ວຍ, ປົດປ່ອຍເນືັ້ອທີິ່ໄດູ້ 29.928 

ເຮັກຕາ, ໃນນັັ້ນ: ເນືັ້ອທີິ່ກະສກິ າ 25.296 ເຮັກຕາດ ເນືັ້ອທີິ່ການພັດທະນາ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມອືິ່ນໆ 4.632 ເຮັກຕາ ເຊິິ່ງມີ
ຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 4.946.078 ຄົນ ເທົິ່າກັບ 76% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດໃນທົິ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນີັ້ ກ 
ໄດູ້ມີການປະສານງານຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພືິ່ອຂ ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການ
ວຽກງານເກັບກ ູ້ລະເບີດບ ິ່ທັນແຕກ. 
 

2.5 ການປກົປກັຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ, ການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ-ການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ 
 ຂົງເຂດທີິ່ດິນ: ສ າເລັດການຈັດພິມໃບຕາດິນ ແລະ ຂືັ້ນທະບຽນທີິ່ດິນ 100.000 ຕອນ ມາຮອດປະຈຸບັນ ສາ ມາດ
ບັນລຸການອອກໃບຕາດິນໄດູ້ຫຼາຍກວ່າ 806.579 ຕອນ ຫືຼ ເທົິ່າກັບ 80,66% ຂອງແຜນການ 5 ປີ (1.000.000 ຕອນ 

ໃນປີ 2015), ໄດູ້ສັງລວມເກັບກ າຂ ັ້ມ ນສະຖິຕິທີິ່ດິນ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງສ າມະໂນທີິ່ດິນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດທີິ່ບຸກຄົນ 

ແລະ ການຈັດຕັັ້ງຄຸູ້ມຄອງນ າໃຊູ້ມີທັງໝົດ 2.633.217 ຕອນ ກວມເນືັ້ອທີິ່ດິນ 4,99 ລ້ານກວ່າເຮັກຕາ, ໄດູ້ມອບ-ຮັບຂ ັ້
ມ ນສ າມະໂນທີິ່ດິນ ຈ ານວນ 115 ເມືອງ ແລະ 4.317 ບ້ານ ໃຫູ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນ ເພືິ່ອເປັນ
ພືັ້ນຖານໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີທີິ່ດິນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ສ າເລັດການຈັດສັນທີິ່ດິນໃນຂັັ້ນບ້ານ 4.905 

ບ້ານ ກວມເອົາ 56,87% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ 36 ເມືອງ ກວມເອົາ 25,35% ຂອງເມືອງທັງໝົດ  ແລະ 
ສ າເລັດການຈັດສັນທີິ່ດິນໃນຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ເມືອງແລູ້ວ ຈ ານວນ 80 ເມືອງ ເຊີິ່ງກວມເອົາ 4.898 ບ້ານ ຫືຼ 55% ໃນທົິ່ວ
ປະເທດ ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໃຫູ້ສ າເລັດໂດຍພືັ້ນຖານ ໃນທ້າຍປ ີ 2015. ເປັນເສນາທິການໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ບົດລາຍງານ
ລັດຖະບານ ຕ ິ່ໂຄງການຈັດສັນທີິ່ດິນປຸກສ້າງສ ານັກງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ໂຄງການເມືອງທ່ອງທ່ຽວໜອງນ ັ້າທ າມະຊາດ
ບ ງທາດຫຼວງ, ໂຄງການເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 3 ຫຼິ່ຽມທອງຄ າ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 ຂົງເຂດທ ລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ: ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານທ ລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ໃນມາດ ຕາ
ສ່ວນ 1/200.000 ແລະ 1/500.000 ເຂດພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕູ້ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ (ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນການສ າຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີິ່ທ ລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 

1/200.000 ໃນເຂດເໜືອແຂວງວຽງຈັນ ຫາ ເຂດໃຕູ້ຂອງຫຼວງພະບາງ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດູ້ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດໂຄງການ 

(ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ) ກັບ ສປ ຈີນ, ປະເທດໄທ ເພືິ່ອສ້າງຖານຂ ັ້ມ ນກ່ຽວກັບທ ລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ ູ້
ຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານ. 

 ຂົງເຂດການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມູ້: ສ າເລັດການຍົກລະດັບປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ ຂືັ້ນເປັນປ່າສະ 

ຫງວນແຫ່ງຊາດ 4 ແຫ່ງຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດລະວິງ-ລະເວີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ພ ຫີຜີ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ປ່າ
ສະຫງວນເຊຂຸນ-ໜອງມ້າ ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ພ ບົດ-ປຸງຈອງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກວມເນືັ້ອທີິ່ທັງໝົດ 322.380 ເຮັກຕາ. 
ສ າເລັດການສ້າງຄ ່ມືວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງປ່າປູ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດູ້ກະກຽມ ຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນ
ງານຊີວະນາໆພັນ 2011-2020 ແລະ ສ າເລັດການມອບ-ຮັບວຽກງານການຫຼຸດທາດອາຍພິດຈາກການທ າລາຍປ່າໄມູ້ ແລະ 
ເຮັດໃຫູ້ປ່າໄມູ້ເຊືິ່ອມໂຊມ (REDD) ຈາກກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້. 
 ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນ ັ້າ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອທຸົກກະສາດ: ສືບຕ ິ່ຮ່າງຄ ່ມືໃນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າ

ຢ ່ໃນອ່າງແມ່ນ ັ້າຍ່ອຍນ ັ້າຊອງ, ການສ າຫຼວດ ແລະ ຂືັ້ນບັນຊທີີິ່ດິນບ ລິເວນນ ັ້າໃນ 3 ແຂວງຄ:ື ແຂວງຈ າປາສັກ, ສະຫວັນ
ນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ້າງບົດແນະນ າວິຊາການໃນການວາງແຜນຄຸູ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ 

ແລະ ການຂືັ້ນບັນຊີຊັບພະຍາກອນນ ັ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ດ າເນີນການສ້າງແຜນທີິ່ອ່າງແມ່ນ ັ້າຍ່ອຍ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ; 

ປັບປຸງບັນດາສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ສຸມໃສ່ການປັບປຸງສະຖານີວັດແທກ ແລະ 

ສົິ່ງຂ ັ້ມ ນໃນເຂດອ່າງຮັບນ ັ້າຄານ, ນ ັ້າອ , ເຊບັັ້ງຫຽງ ແລະ ເຊໂດນ; ສ າເລັດການຜັກດັນໃຫູ້ມີການເຊັນບົດບັນທ ກຊ່ວຍຈ າ 
(MOU) ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຈ ານວນ 7 ໂຄງການພາຍໃຕູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນ ັ້າຂອງ 
GMS. 

 ຂົງເຂດສິິ່ງແວດລ້ອມ: ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າຫຼາຍນິຕິກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັິ່ນ: ບົດແນະນ າກ່ຽວ ກັບ
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ;ບົດແນະນ າກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫືຼອເປັນພິດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ; ກົນໄກ ແລະ 
ເຄືິ່ອງມືທາງດ້ານວິຊາການໃນການສົິ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີສະອາດທີິ່ເປັນມິດຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ າເລັດການສ້າງລະບົບ
ປະເມີນ ແລະ ລາຍງານສະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມຢ ່ ສປປ ລາວ ຕາມຕົວຊີັ້ວັດແຫ່ງຊາດ, ສ າເລັດການເກັບກ າຂ ັ້ມ ນຢ  ່02 ເຂດ 
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ຣາມຊາ ເຊຈ າພອນ ແລະ ບ ງຂຽດໂງູ້ງ ເພືິ່ອກະກຽມສ້າງລະບຽບການ ຄຸູ້ມຄອງເຂດດັິ່ງກ່າວ, ສ າເລັດການສ້າງແຜນງານ
ຕົວແບບໃນການຄຸູ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫືຼອໃນ 3 ຕົວເມືອງ ເຊັິ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບ ລີ, 
ດ າເນີນການທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະ ທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈ ານວນ 95 ໂຄງການ: ບົດລາຍ
ງານການສ ກສາສິິ່ງແວດລ້ອມເບືັ້ອງຕົັ້ນ (IEE) ຈ ານວນ 40 ໂຄງການ, ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດ 

ລ້ອມ (EIA) ຈ ານວນ 55 ໂຄງການ. 

 ຂົງເຂດການຄຸູ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ: ໄດູ້ດ າເນີນການສ ກສາ, ລິເລີິ່ມ ແລະ ສ າເລັດ
ນິຕິກ າເບືັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸູ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ເຊັິ່ນ: ລິເລີິ່ມການສ້າງກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ; ດ າເນີນການສ ກສາ ກົນໄກການເຂົັ້າເຖິງການເງິນ
ສະພາບອາກາດ ໃນລະດັບຊາດ; ກະກຽມຮ່າງຍຸດທະສາດການເຂົັ້າເຖິງແຫຼິ່ງທ ນ ສະພາບອາກາດ (Climate Finance)  

ແລະ ສ າເລັດການຮ່ວມມືວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ (NAMA) ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງໂຄງການກົນໄກ
ການພັດທະນາສະອາດ ພາຍໃຕູ້ກອບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຍີິ່ປຸ່ນ. 

2.6 ການພດັທະນາວສິາຫະກດິ 
 ວຽກງານທະບຽນ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງວິສາຫະກດິ:  

      ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນ ສົກປີ 2014-2015 ໄດູ້ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຕາມປະເພດວິສາຫະກິດ) ຈ ານວນ 397 

ຫົວໜ່ວຍ, ທ ນຈົດທະບຽນ 9.073 ຕືັ້ກີບ. ໃນນັັ້ນ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 88  ຫົວໜ່ວຍ, ທ ນຈົດທະບຽນ 30 ຕືັ້
ກວ່າກີບ, ບ ລິສັດຈ າກັດ 50 ຫົວໜ່ວຍ ມ ນຄ່າ 6.639 ຕືັ້ກີບ, ບ ລິສັດຈ າກັດຜ ູ້ດຽວ 96 ຫົວໜ່ວຍ ມ ນຄ່າ 2.403 ຕືັ້ກີບ, 

ວິສາຫະກິດລວມໝ ່ (ສະຫະກອນ) 2 ຫົວໜ່ວຍ ທ ນຈົດທະບຽນ 200 ລ້ານກີບ; ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ Sofware ການ
ຂືັ້ນທະບຽນ ວິສາຫະກິດ ຂອງບັນດາເມືອງພາຍຫັຼງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ຝ ກອົບຮົມບັນດາເມືອງຈຸດສຸມໄດູ້ ຂ ັ້ນທະບຽນ 8.086 

ຫົວໜ່ວຍ, ທ ນຈົດທະບຽນ 25,05 ຕືັ້ກີບ ແລະ ບັນດາເມືອງທີິ່ບ ິ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂ ັ້ນທະບຽນໄດູ້ 3.885 ຫົວໜ່ວຍ ທ ນຈົດ
ທະບຽນ 386,73 ຕືັ້ກີບ. 

 ວຽກງານສົິ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME): 

 ສ າເລັດການສ້າງແຜນງານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ກະກຽມສ້າງແຜນພດັທະນາວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 2016-2020, ຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການກ ານົດນິຍາມ SMEs ແລະ ສ້າງແຜນການມອບ
ລາງວັນໃຫູ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງທີິ່ດີເດັິ່ນ, ກະກຽມການສ າມະນາເປີດກວ້າງໂຄງການສະໜ
ອງສິນເຊືິ່ອໄລຍະຍາວສ າລັບການລົງທ ນໃໝ່ ແລະ ການຂະຫຍາຍທຸລະກີດໃຫູ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ
ໜາດກາງ ແລະ ດ າເນີນການຄັດເລືອກເອົາທະນາຄານທຸລະກີດທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການ, ສະໜອງທ ນ 

ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ສົິ່ງເສີມວິຊາການໃຫູ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຈ ານວນ 7 ໂຄງການ 

ມ ນຄ່າ 322.329.000 ກບີ ເຊັິ່ນ: ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນການກ ິ່ສ້າງຜ ູ້ປະກອບກດິຈະການໃໝ່, ການຈັດງານ
ວາງສະແດງມະຫາກ າສີມືຫັດຖະກ າລາວ ຄັັ້ງທີ 13, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າລາວປະຈ າປີ, ການເຝກິອົບຮົມພາສາອັງກິດ 

ແລະ ການນ າໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫູ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເພືິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມເຂົັ້າສ ່ AEC, 

ການຈັດງານວາງສະແດງເທດສະການອາຫານລາວ ຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ. ສະເພາະໂຄງການທ ນສົມທົບ
ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມທຸລະກິດ ຂອງໂຄງການທະນາຄານໂລກ (BAF) ໄດູ້ສົມທົບທ ນ 50% ໃຫູ້ແກ່ 18 ບ ລິສັດທີິ່ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງກິດ 

ຈະກ າສ າເລັດແລູ້ວ ໃນຈ ານວນ 25 ບ ລິສັດທີິ່ໄດູ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ຍັງອີກ 7 ບ ລິສັດ ທີິ່ກ າລັງຢ ່ໃນຂັັ້ນຕອນດ າເນີນງານ. 

 

3. ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທອ້ງຖິິ່ນ 

3.1. ການພດັທະນາຕາມພາກ  
 ເຂດພາກເໜືອ  

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ຜ່ານມາ ໂດຍລວມ
ແລູ້ວເຫັນວ່າຂະບວນການຜະລິດ, ການບ ລິການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂ ັ້ນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດູ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີິ່ດີ. ບັນດາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄດູ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ແຜນ. ສ າລັບການຜະລິດເຂດພາກເໜືອທີິ່ພົັ້ນເດັິ່ນແມ່ນການປ ກພືດອຸດສາຫະກ າ, ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ເປັນ 
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ຕົັ້ນແມ່ນການປ ກເຂົັ້າ ຜະລິດໄດູ້ 202.813 ໂຕນ, ການປ ກພດືອຸດສະຫະກ າ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຢ ແ່ຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງໄຊ
ຍະບ ລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ  ເຊິິ່ງພືດທີິ່ປ ກມີຄື: ສາລີ ມເີນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດ 2.274 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 29.605 ໂຕນ, 

ມັນຕົັ້ນ ມີເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດ 3.511 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 47.656 ໂຕນ, ໝາກເດືອຍ ມເີນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດ 2.335 ເຮັກ 

ຕາ, ຜົນຜະລິດ 6.371 ໂຕນ. ນອກນີັ້ຍັງມີການປ ກໝາກກ້ວຍທີິ່ ແຂວງບ ິ່ແກູ້ວ ມີເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດ 1.502 ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິດ 31.542 ໂຕນ. ນອກນີັ້ຍັງມີພືດທີິ່ພົັ້ນເດັິ່ນຄື: ການປ ກຊາ, ການປ ກອ້ອຍ, ໝາກເຍົາ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

ສ າລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ຢ ແ່ຂວງຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບ ລີ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ 
ແຂວງວຽງຈັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດູ້ສຸມໃສ່ວຽກງານທີິ່ຈ າເປັນຕົັ້ນຕ  ເຊັິ່ນ: ວຽກງານຕັດຕາຜ້າ ຂອງເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງ
ຜົັ້ງສາລ ີມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ 11,04%, ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ການກ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ປະຕິບັດໄດູ້ 63,91%, ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບ ລ ີປະຕິບັດໄດູ້ 48,53%, ເມືອງວຽງຄ າ ປະຕິບັດໄດູ້ 16,67%, 

ສ່ວນການກ ິ່ສ້າງສ ານັກງານຫ້ອງການແມ່ນໄດູ້ເລັິ່ງໃສກ່ານກ ິ່ສ້າງບາງຫ້ອງການທີິ່ມີຄວາມຈ າເປັນຕົັ້ນຕ ກ່ອນ. 

 

 ເຂດພາກກາງ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ຢ ່ເຂດພາກກາງ ເຫັນວ່າ: 

ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີິ່ວາງໄວູ້ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ:  ການຜະລິດເຂດພາກກາງ ເປົັ້າໝາຍຕົັ້ນຕ 
ແມ່ນການຜະລິດເຂົັ້າ ຜະລິດໄດູ້ 1.205.006 ໂຕນ, ອັນທີິ່ພົັ້ນເດັິ່ນກວ່າໝ ່ໃນຊ່ວງການຜະລິດລະດ ແລູ້ງແມ່ນຊ ກຍ ູ້ປະຊາ 
ຊົນປ ກເຫັດ ຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ປ ກຊາ, ອ້ອຍ ຢ ່ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ປ ກສາລີຫວານ ຢ  ່
ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໄປຄຽງຄ ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ກ ຍັງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາທາງ
ດ້ານສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນອະນຸບານ ແລະ ກຽມເຂົັ້າປະຖົມ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາ
ການຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຊົມໃຊູ້ນ ໍັ້າສະອາດ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດ. 

ສ າລັບການລົງທ ນພາກເອກະຊົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາລົງທ ນ ຢ ່ຂອບເຂດພາກກາງ ໂຄງການທີິ່ພົັ້ນເດັິ່ນແມ່ນໂຄງການ
ພັດທະນາສ ນເສດຖະກິດການຄ້າຄົບວົງຈອນ ໜອງຈັນຕອນເໜືອ (ວຽງຈັນເຊັນເຕີ)  ການດ າເນີນໂຄງການ ໃນໄລຍະ  

ທີ 1 ສ າເລັດ 100% ແລະ ໄດູ້ເປີດບ ລິການຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 28 ມີນາ 2015, ສ າເລັດໂຄງການພັດທະນາສ ນ
ການຄ້າເມືອງໄຊເສດຖາ.  

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຈ ານວນ 762 

ໂຄງການ, ເປັນທ ນ 290.288,27 ລ້ານກີບ, ທ ນພາຍໃນ 259.648,70 ລ້ານກີບ, ເທົິ່າກັບແຜນປີ 70% ຂອງແຜນປ,ີ  

ທ ນຕ່າງປະເທດ 30.639,57 ລ້ານກີບ, ເທົິ່າກັບ 15% ຂອງແຜນປ,ີ ໃນນີັ້ ໄດູ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຖະ
ໜົນຫົນທາງ. 

ສ າລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ຢ ່ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸ່ມໃສ່ວຽກງານທີິ່ຈ າເປັນຕົັ້ນຕ ໍ 
ເຊັິ່ນ: ວຽກງານຕັດຕາຜ້າ ຂອງເມືອງໄຊຈ າພອນ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ປະຕິບັດໄດູ້ 31.45% , ເມືອງຄ ນຄ າ ແຂວງຄ າມ່ວນ 

ປະຕິບັດໄດູ້ 31.22%, ສ່ວນການກ ິ່ສ້າງສ ານັກງານຫ້ອງການແມ່ນໄດູ້ເລັິ່ງໃສ່ການກ ິ່ສ້າງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ແລະ 

ບັນດາຫ້ອງການທີິ່ມີຄວາມຈ າເປັນກ່ອນ. 

 ເຂດພາກໃຕູ້ 
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ແມ່ນໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ ູ້ຍຸູ້ສົິ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ າ, ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງ 

ແລະ ການບ ລິການ ເພືິ່ອຄ ັ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ເຊັິ່ນ: ການຜະລິດເຂົັ້າໄດູ້ 864.885 ໂຕນ. ນອກຈາກນີັ້ 
ແຂວງເຊກອງ ຍັງໄດູ້ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ປະຊາຊົນຫັນໄປສ ່ການປ ກພືດຜັກ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ ອັນໄດູ້ກາຍເປັນການ
ສ້າງລາຍຮັບສ່ວນໜ ິ່ງໃຫູ້ປະຊາຊົນ. ອັນພົັ້ນເດັິ່ນແມ່ນຢ ່ແຂວງຈ າປາສັກເຊິິ່ງເປັນແຂວງທີິ່ມີການປ ກກາເຟຫຼາຍກວ່າໝ ່ ໃນ
ເນືັ້ອທີິ່ທັງໝົດໄດູ້ 49.895 ເຮັກຕາ, ເນືັ້ອທີິ່ໃຫູ້ຜົນຜະລິດໄດູ້ 19.898 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດູ້ 6.702 ໂຕນ ແລະ ສາມາດ
ສົິ່ງອອກທັງໝົດໄດູ້ 5.474 ໂຕນ, ພືດຕະກ ນຖົິ່ວ ໄດູ້ 9.075 ໂຕນ. ສ າລັບອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງທີິ່ພົັ້ນເດັິ່ນກວ່າໝ ່ແມ່ນ
ການຜະລິດຊີມັງ ຢ ່ແຂວງສາລະວັນ ສາມາດຜະລິດໄດູ້ 1.200 ໂຕນ/ຕ ິ່ມືັ້.  

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທ ນໃນສົກປີ 2014-2015 ຂອງບັນດາແຂວງພາກໃຕູ້ ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີໄດູ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດ ຈ ານວນ  341 ໂຄງການ ລວມເປັນມ ນຄ່າ 190.978,68 ລ້ານກີບ. ໃນນັັ້ນ, ທ ນພາຍໃນ 169.378,68 ລ້ານ
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ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດູ້ 37%. ນອກນັັ້ນ ຍັງສຸມໃສ່ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັິ່ນ: ເສັັ້ນທາງ ວົງວຽນຂົວ
ເຊໂດນ2 - ຫລັກ 9 ໃຕູ້ ປະຕິບັດໄດູ້ 77,33% ເປັນຕົັ້ນ.  

ສ າລັບວຽກງານການພັດທະນາເມືອງກະລືມໃໝ່ ແຂວງເຊກອງ ປະຈຸບັນໄດູ້ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. 
ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ໄດູ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟູ້າ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ວຽກງານຂົງເຂດ
ວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ ກ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫູ້ດີຂ ັ້ນເທືິ່ອລະກ້າວ. ໂຮງຈັກໂຮງງານມີການຂະຫຍາຍຕົວ 
ເຊັິ່ນ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ, ໂຮງງານຜະລິດນ ັ້າຕານ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 
3.2. ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ (ຂພສ) 

1) ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ)  

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2014 -201 5 ທີິ່ຜ່ານມາ ສາມາດອອກອະນຸຍາດລົງທ ນໄດູ້ 7 ບ ລິສັດ, ສາມາດສ້າງແຮງ
ງານໄດູ້ທັງໝົດ 2.035 ຄົນ, ໃນນັັ້ນແຮງງານລາວ 1.994 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 129 ຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 

1.071 ຄົນ; ສາມາດປະຕິບັດພັນທະການເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ ເພືິ່ອມອບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດູ້ທັງ
ໝົດ 1.147,46 ລ້ານກີບ ໃນນັັ້ນ, ອາກອນເງິນເດືອນ 1.111,55 ລ້ານກີບ, ຄ່າທ ານຽມໃນການອອກບັດແຮງານ 10,91 

ລ້ານກີບ, ຄ່າທ ານຽມຈາກການນ າເຂົັ້າ 18 ລ້ານກີບ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຈາກການສົິ່ງອອກ 7 ລ້ານກີບ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ 
ໄດູ້ອອກອະນຸຍາດສົິ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຂອງບ ລິສັດທີິ່ລົງທ ນໃນເຂດ ໃນມ ນຄ່າ 5,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນ າເຂົັ້າ
ເຄືິ່ອງຈັກ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພືິ່ອຮັບໃຊູ້ໃນການກ ິ່ສ້າງໂຮງງານ ແລະ ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ
ດັິ່ງກ່າວ ມ ນຄ່າ 8,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 

2) ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ສາມຫຼິ່ຽມຄ າ (ຂສພຄ)  

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ໄດູ້ອອກບັດແຮງງານ ໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານຊາວຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 278 ຄົນ, ຍິງ 65 

ຄົນ ແລະ ໄດູ້ອອກບັດພັກເຊົາຊົິ່ວຄາວໄດູ້ທັງໝົດ 568 ຄົນ (ໃນນັັ້ນ 80% ແມ່ນແຮງງານພະມ້າ ແລະ 20% ແມ່ນແຮງ
ງານຈີນ ແລະ ສັນຊາດອືິ່ນ); ສາມາດເກັບກ າສະຖິຕິແຂກມາທ່ຽວຊົມໄດູ້ຈ ານວນ 127.094 ຄົນ ໃນນັັ້ນ 19.352 ຄົນ 

ເຂົັ້າຜ່ານດ່ານສາກົນສາມຫຼິ່ຽມຄ າ ແລະ ຈ ານວນ 107.742 ຄົນ ເປັນແຂກທີິ່ຂ ັ້ນທ່ຽວຊົມ ທ າມະຊາດເຂດດອນຊາວ; 

ເກັບກ າສະຖິຕ ິແລະ ຄຸູ້ມຄອງການຂ ັ້ນທະບຽນລົດ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ປະຕິບັດໄດູ້ທັງໝົດ 405 ຄັນ ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນ
ຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 138 ຄັນ. ຄຽງຄ ກ່ັນນັັ້ນ ສ າເລັດການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຈາກສອງຄະນະໃນເມືິ່ອກ່ອນເຂົັ້າເປັນ
ຄະນະດຽວຕາມສັນຍາສະບັບປັບປຸງ; ສ າເລັດການຈັດງານທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທ າ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນຄັັ້ງ
ທີ 1 (ລາວ, ໄທ, ຈີນ ແລະ ມຽນມ້າ) ແລະ ການຈັດງານວາງສະແດງເທດສະການດອກງິັ້ວບານ ປະຈ າປ ີ2015. 

3) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ບ ິ່ເຕນ່ແດນງາມ (ຂສບ)  

ໃນໄລຍະ 6   ເດືອນຜ່ານມາ ຂສບ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມສັນຍາດັດແກູ້ເພີິ່ມເຕີມ ໃຫູ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ
ເທືິ່ອລະກ້າວ ຊ ິ່ງປະຈຸບັນ ໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້າອອກ ລະບຽບການສະເພາະພາຍໃນເຂດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ລະບຽບການ ສົິ່ງເສີມການ
ລົງທ ນ, ການຄຸູ້ມຄອງຍານພາຫະນະ, ການອອກບັດຢ ່ອາໄສ, ລະບຽບການຄຸູ້ມຄອງທີິ່ດິນ ແລະ ອືິ່ນໆ; ການພັດທະນາ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດູ້ເປີດຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ຂ ັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 14/2/2015; ໄດູ້ສ າເລັດການສ້ອມແປງຕ ກ
ຫ້ອງການໃຫຍ,່ ປັດຈຸບັນ ສະພາບ ລິຫານ ຂສບ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ໄດູ້ເຂົັ້າໄປເຮັດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕແິລູ້ວ; ໄດູ້
ສ າເລັດປ ເບຕົງຕາມທາງຊອຍຂອງ ຂສບ ແລະ ໄດູ້ຂະຫຍາຍເສັັ້ນທາງ R3 ແຕ່ດ່ານ ຕມ ເກົິ່າຮອດ ປ ັ້ານ ັ້າມັນເກົິ່າ ຂອງ 
ຂສບ ໃຫູ້ເປັນທາງ 4 ເລນ ສ າເລັດແລູ້ວໄລຍະທີໜ ິ່ງ; ໄດູ້ສືບຕ ິ່ຕົບແຕ່ງປູ້ອມສີດຢາຂ້າເຊືັ້ອ ແລະ ປັບສະຖານທີິ່ຈອດລົດ
ຢ ດ່່ານ ຕ.ມ ໃຫູ້ສະດວກສະບາຍຂ ັ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນ ກ ໄດູ້ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງສາງເກັບສິນຄ້າເພືິ່ອກຽມຈະເປີດໃນໄວໆນີັ້; ໄດູ້
ສືບຕ ິ່ປັບປຸງປ ັ້ານ ັ້າມັນ; ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົັ້ນຄວ້າປ ກສາຫາລືເພືິ່ອສ້າງເງືິ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນເຂດຮ່ວມມື
ເສດຖະກິດ ບ ິ່ເຕ່ນ ສປປ ລາວ-ບ ິ່ຫານ ສປ ຈີນ; ໄດູ້ຈັດສ າມະນາສົິ່ງເສີມກິດຈະກ າການຄ້າ ຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ    
ເໜືອ-ໃຕູ້ (ລາວ-ຈີນ-ໄທ). ປະຈຸບັນມີມ ນຄ່າການລົງທ ນເຂົັ້າໃສ່ການພັດທະນາ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 21,5 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ເຊ ິ່ງເປັນການລົງທ ນຂອງຜ ູ້ພັດທະນາທັງໝົດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດູ້ທັງໝົດ 346 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ແຮງງານ
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ລາວ 53 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 293 ຄົນ, ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນ ຕົັ້ນສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 134 ຄົນ; ໄດູ້ມອບອາກອນ
ເງິນເດືອນ 50 ລ້ານກີບ ແລະ ໄດູ້ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ ມ ນຄ່າ 3,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 

4) ເຂດນຄິມົອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ ວຽງຈນັ-ໂນນທອງ (ນອຄວ) 

 ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ໄດູ້ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງຫ ພັກຕ າຫຼວດທີິ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຢ ່ ນອຄວ; ໄດູ້ສືບຕ ິ່ການກ ິ່ສ້າງ
ຮົັ້ວອ້ອມດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຂ້າງ, ການຕິດຕັັ້ງໄຟເຍືອງທາງດ້ານໜ້າ, ການກ ິ່ສ້າງທາງ ແລະ ຮ່ອງນ ັ້າຈ ານວນໜ ິ່ງ. ປະຈຸບັນ
ໄດູ້ມີ 37 ບ ລິສັດແລູ້ວທີິ່ໄດູ້ຂ ັ້ນທະບຽນວິສະຫະກິດ, ມີທ ນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 45,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່
ສົກປີຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 6 ບ ລິສັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານ-ກ າມະກອນໄດູ້ທັງໝົດ 1.094 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ແຮງງານລາວ 994 

ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 100 ຄົນ; ໄດູ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ 9 ບ ລິສັດ, ມ ນຄ່າ ການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າທັງໝົດ 8.7

ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ; ໄດູ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການສົິ່ງອອກສິນຄ້າໃຫູ້ 5 ບ ລິສັດ ມ ນຄ່າການສົິ່ງອອກ ທັງໝົດ 6 ລ້ານໂດລາສະ
ຫາລັດ; ເກັບພັນທະອາກອນເງິນເດືອນພະນັກງານໄດູ້ທັງໝົດ 122,6 ລ້ານກີບ. 

5) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ພ ຂຽວ (ຂພຂ) 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດລົງທ ນໄດູ້ 5 ບ ລິສັດ (ຕ່າງປະເທດ 1 ບ ລິສັດ, ພາຍໃນ 1 

ບ ລິສັດ ແລະ ລົງທ ນຮ່ວມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 3 ບ ລິສັດ) ມີມ ນຄ່າການລົງທ ນໃສກ່ານພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ທັງໝົດ 1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັັ້ນ, ເປັນການລົງທ ນຂອງຜ ູ້ພັດທະນາ 1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜ ູ້ລົງທ ນລາຍ
ຍ່ອຍ 0,19 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດູ້ທັງໝົດ 72 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ແຮງງານລາວ 60 ຄົນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ 12 ຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 18 ຄົນ; ສາມາດປະຕິບັດ ພັນທະທັງໝົດ 0,51 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ. ໃນໄລຍະທີິ່ຜ່ານມາການພັດທະນາຫັຼກແມ່ນເນັັ້ນໃສວ່ຽກງານຊົດເຊີຍທີິ່ດິນ, ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ຕາມແຜນທີິ່ວາງໄວູ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຊືິ່ອມຕ ິ່ເຂດກັບເສັັ້ນທາງ ເລກທີ 13 ຍາວປະມານ 7 ກິໂລ
ແມັດ ເປັນທາງສອງເລນ ແລະ ເສັັ້ນທາງຊອຍພາຍໃນເຂດ; ກ ິ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງສາຍສົິ່ງໄຟຟູ້າ 22 ກິໂລໂວນ ເຂົັ້າຫາເຂດ 

ເພືິ່ອສະໜອງໃຫູ້ແກ່ບ ລິສັດ; ກ ິ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງລະບົບດ ດເກັບນ ັ້າໃຊູ້ ເຂົັ້າພືັ້ນທີິ່ກ ິ່ສ້າງໂຮງງານອຸດສະຫະກ າ ຂອງບ ລິສັດ 

ຟີນິກພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຈ າກັດ ຢ ພ່າຍໃນເຂດ. 

6)  ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ (ຂພຊ)   

 ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນ ສົກປີ 2014-2015 ໄດູ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ; ມີມ ນຄ່າການ 

ລົງທ ນຕົວຈິງທັງໝົດ 11,49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັັ້ນ ເປັນຂອງຜ ູ້ພັດທະນາ 7,49 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຜ ູ້
ລົງທ ນລາຍຍ່ອຍ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ມີບ ລິສັດມາລົງທ ນແລູ້ວຈ ານວນ 5 ບ ລິສັດ, (ພາຍໃນ 1 ບ ລິສັດ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ 4 ບ ລິສັດ); ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໄດູ້ທັງໝົດ 147 ຄົນ, ແຮງງານລາວ 79 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 68 ຄົນ 

ທຽບໃສ ່6 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 117 ຄົນ; ໄດູ້ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ ຊ ິ່ງມີມ ນຄ່າ 38,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 ຄຽງຄ ່ກັບວຽກງານທີິ່ກ່າວມານັັ້ນ, ຂພຊ ຍັງໄດູ້ສືບຕ ິ່ສົມທົບກບັຄະນະກ າມະການແກູ້ໄຂທີິ່ດິນ ເພືິ່ອຊົດເຊີຍໃຫູ້ແກ່
ປະຊາຊົນ ຊ ິ່ງປະຈຸບັນ ສາມາດຊົດເຊີຍເນືັ້ອທີິ່ດິນໄດູ້ 79 ຕອນ, ເທົິ່າກັບ 211 ຮຕ ມ ນຄ່າ 38 ຕືັ້ກວ່າກີບ, ສ າເລັດການ
ກ ິ່ສ້າງໂຮງງານຫົວອາຫານຂອງ ບ ລິສັດ ຄວາມຫວັງໃໝ່, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 5%; ສົມທົບກັບບ ລສິັດຮ່ວມ
ທ ນລາວ-ຈີນຈ າກັດ ເພືິ່ອວາງແຜນການນ າໃຊູ້ ເນືັ້ອທີິ່ດິນເບືັ້ອງຕົັ້ນຈ ານວນ 410 ເຮັກຕາ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫຼິ່ງທ ນ
ມາຊົດເຊີຍໃຫູ້ໄດູ້ຄົບຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວູ້. 
 

7) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ບ ງທາດຫຼວງ (ຂສທ) 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົັ້ນສົກປີ 2014 -201 5 ທີິ່ຜ່ານມາ ສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດລົງທ ນໄດູ້ 4 ບ ລິສັດ ເປັນບ ລິສັດ
ຂອງຕ່າງປະເທດທັງໝົດ; ມີມ ນຄ່າການລົງທ ນຕົວຈິງຂອງຜ ູ້ພັດທະນາເຂົັ້າໃສ່ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 

26,85 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດູ້ທັງໝົດ 604 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ແຮງງານລາວ 214 ຄົນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ 390 ຄົນ, ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົັ້ນ ສົກປີຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 514 ຄົນ ແລະ ໄດູ້ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າມ ນຄ່າ 3,09 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ. 
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ຄຽງຄ ່ກັບວຽກງານທີິ່ກ່າວມານັັ້ນ ຂສທ ຍັງໄດູ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົັ້ນໄດູ້ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງຕ ກຄອນໂດ
ມິນຽມ ຈ ານວນ 12 ຫັຼງ, ສ ງ 18 ຊັັ້ນ ແລະ ເຮືອນຈອດລົດ 4 ຊັັ້ນ 1 ຫັຼງ; ປະຈຸບັນສ າເລັດ 33% ເທົິ່າກັບ 57,42 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ; ໄດູ້ສືບຕ ິ່ເສັັ້ນທາງ ເລກທີ 1 ທີິ່ມີຄວາມກວ້າງ 36 ແມັດ, ຍາວ 1.900 ແມັດ ຖົມດ້ວຍດິນອັດແໜູ້ນ ສ າ
ເລັດແລູ້ວ 100%. ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງຂົວນ້ອຍຈ ານວນ 2 ແຫ່ງທີິ່ມຄີວາມກວ້າງ15 ແມັດ, ຍາວ 46 ແມັດ ສ າເລັດແລູ້ວປະມານ 

95%. ສ່ວນຂົວໃຫຍ່ 1 ແຫ່ງທີິ່ມີຄວາມກວ້າງ 30 ແມັດ, ຍາວ 46 ແມັດສ າເລັດແລູ້ວ 90%. ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ
ເລກທີ 8 ແລະ ເລກ 9 ດ້ວຍດິນອັດແໜູ້ນ, ກ້ວາງ 22 ແມັດຊ ິ່ງມຄີວາມຍາວ 465 ແມັດ ແລະ 274 ແມັດ; ສືບຕ ິ່ປັບປຸງ 
ແລະກ ິ່ສ້າງຄ ປູ້ອງກັນນ ັ້າຖ້ວມ ແຕ່ຊາຍແດນສ ນການຄ້າອາຊຽນມ ຮອດເຂດບ້ານໂນນຄ ັ້ຊ ິ່ງມີຄວາມຍາວ 800 ແມັດ, ສັນ
ຄອງກວ້າງ 4 ແມັດ ເພືິ່ອປູ້ອງກັນນ ັ້າຖ້ວມໃນລະດ ຝົນທີິ່ຈະມາເຖິງນີັ້; ການກ ິ່ສ້າງປະຕ ໂຂງໃຫຍໃ່ກູ້ກັບໄຟແດງສາມແຍກ
ໂພນທັນແມ່ນສ າເລັດ 80%. 

 

8) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ດງົໂພສ ີ(ຂສສດ)  
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2014-2015 ທີິ່ຜ່ານມາໄດູ້ອອກອະນຸຍາດລົງທ ນໃຫູ້ບ ລິສັດພາຍໃນໄດູ້ 1 ບ ລິສັດ; ມີມ ນ

ຄ່າການລົງທ ນຕົວຈິງເຂົັ້າໃສ່ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 1.05 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັັ້ນ ເປັນການລົງ 
ທ ນຂອງຜ ູ້ພັດທະນາທັງໝົດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດູ້ທັງໝົດ 50 ຄົນ, ໃນນັັ້ນແຮງງານລາວ 34 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

16 ຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 9 ຄົນ; ຄຽງຄ ່ກບັຜົນງານທີິ່ກ່າວມານັັ້ນ ຂສສດ ຍັງໄດູ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຊ ິ່ງໄດູ້ສ າເລັດວຽກງານຖົມດິນພາຍໃນເຂດ, ສາມາດຊົດເຊີຍທີິ່ດິນທາງເຂົັ້າເຂດ ຈ ານວນ      

4 ຕອນ, ມ ນຄ່າ 151,63 ລ້ານກີບ, ໄດູ້ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງຮ້ານຄ້າຕົວຢ່າງ ແລະ ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. 
 

9) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ລອ່ງແທງວຽງຈນັ (ຂສລວ) 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂສວລ ໄດູ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການຢ ່ພາຍໃນເຂດ, ຊ ິ່ງມີມ ນຄ່າການລົງທ ນຕົວຈິງຂອງຜ ູ້ພັດທະ 

ນາ 10 ໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໄດູ້ທັງໝົດ 680 ຄົນ, ແຮງງານລາວ 600 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

80 ຄົນ ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົັ້ນ ສົກປີຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 135 ຄົນ.  

ຄຽງຄ ກັນນັັ້ນ, ກ ິ່ໄດູ້ສືບຕ ິ່ໂຄງການຂະຫຍາຍສະໜາມກ໊ອບຈາກ 18 ເປັນ 36 ຂຸມ, ກ ິ່ສ້າງຂົວນ້ອຍຂ້າມ ໜອງນ ັ້າ; 
ຈົກໜອງ ແລະປັບໜ້າດິນໄດູ້ 70% ເພືິ່ອກະກຽມປ ກຫຍ້າໃສສ່ະຫນາມກ໊ອບໃໝ່; ກະກຽມກ ິ່ສ້າງເຮືອນວິນລາຫັຼງໃໝ່, 

ສ້າງເຂດພັກຜ່ອນກິລາ, ສ ນການຄ້າ ແລະ ສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກອືິ່ນໆຕາມແຜນການ; ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງເຮືອນວິນ
ລາຕົວແບບລະດັບສ ງຈ ານວນ 3 ຫັຼງ; ປະຈຸບັນຢ ່ໃນໄລຍະປະກາດໃຫູ້ເຊົິ່າ-ຊືັ້ ພ້ອມດຽວກນັນັັ້ນ ກ າລັງບຸກເບີກ, ກ ິ່ສ້າງ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເພືິ່ອກະກຽມ ກ ິ່ສ້າງເຮືອນວິນລາລະດັບກາງ ຈ ານວນ 20 ຫັຼງ. 

 

10) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ທາ່ແຂກ (ຂທຂ) 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2014 -201 5 ທີິ່ຜ່ານມາສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດລົງທ ນໄດູ້ 7 ບ ລິສັດ (ບ ລິສັດ ພາຍໃນ 

1 ບ ລິສັດ ແລະ ບ ລິສັດຕ່າງປະເທດ 6 ບ ລິສັດ); ຊ ິ່ງມີແຜນລົງທ ນ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດູ້ທັງ
ໝົດ 50 ຄົນ; ໃນນັັ້ນ ແຮງງານລາວ 39 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 11 ຄົນ, ມີມ ນຄ່າການລົງທ ນຕົວຈິງ 7,15 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ໄດູ້ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າມ ນຄ່າ 0,67 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສາມາດປະຕິບດັພັນທະໄດູ້ 0,48 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ. ນອກຈາກຜົນງານ ທີິ່ໄດູ້ກ່າວມານັັ້ນ ຂທຂ ຍັງໄດູ້ສຸມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງກ ິ່ສ້າງຕາໜ່າງ
ເສັັ້ນທາງພາຍໃນເຂດຢ່າງ ເປັນປົກກະຕ.ິ ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ວຽກງານການຊົດເຊີຍເວນຄືນສິດນ າໃຊູ້ທີິ່ດິນໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ທີິ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກການພດັທະນາໂຄງການ, ຊ ິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາສາມາດຊົດເຊີຍໄດູ້ 7 ຕອນດິນ, ມ ນຄ່າ 425,74 

ລ້ານກີບ, ສະຫຼຸບລວມແລູ້ວ ຮອດປະຈຸບັນຊົດເຊີຍໄດູ້ 169 ຕອນ ໃນຈ ານວນທັງໝົດ 595 ຕອນ, ຄິດເປັນເປີເຊັນໄດູ້ 
26% ທຽບໃສ່ແຜນຊົດເຊີຍທັງໝົດ. 
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4. ຂງົເຂດບ ລິຫານລດັ   

 ຂງົເຂດນຕິບິັນຍດັ   

ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທືິ່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ໃນເດືອນ ທັນວາ 2014, ຊ ິ່ງ
ໄດູ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສ າຄັນທັງໝົດ 5 ເນືັ້ອໃນໃຫຍ່ ໃນນັັ້ນ, ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາ 3 ເນືັ້ອໃນ ຄື: ວຽກຂອງສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ບັນດາກົດໝາຍ; ຮັບຟັງ ແລະ ປະກອບຄ າເຫັນ 2 ເນືັ້ອໃນຄື: ວຽກຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ຮ່າງປັບປຸງລັດຖະທ າມະນ ນປີ 2003 ຄື: ຟັງລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົິ່ງເສີມການຜະ 

ລິດສີນຄ້າ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຮງງານ, ໄດູ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບ
ແຫ່ງລັດກຽິ່ວກັບຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈ າສົກປີ 2012-

2013; ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈ າສະພາແຫ່ງຊາດ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 
2014 ແລະ ແຜນການວຽກງານ 6 ເດືອນຕົັ້ນປ ີ 2015, ສ ບຕ ິ່ພິຈາລະນາຕ ິ່ຮ່າງກົດໝາຍຈ ານວນ 7 ສະບັບ, ໃນນັັ້ນ ກົດ 

ໝາຍສ້າງໃໝ່ຈ ານວນ 4 ສະບັບຄ:ື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົັ້າ-ອອກ 

ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດຢ ່ ສປປ ລາວ, ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍການຄວບຄຸມເຄືິ່ອງດືິ່ມທີິ່ມີທາດເຫົຼັ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຕ້ານການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ິ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກູ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກ, ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍພາສ ີແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິິ່ນປົວ ແລະ ວຽກງານດ້ານອືິ່ນໆ. 

 ຂງົເຂດຕລຸາການ 
– ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ: ໄດູ້ປັບປຸງລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງໃຫູ້ເຂັັ້ມແຂງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈັນຍາບັນຂອງນັກກົດໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໄດູ້ເຮັດໜ້າທີິ່ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເປັນຕົັ້ນ: ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິ ບດັກົດໝາຍຢ ່ສະຖານທີິ່ກັກຕົວ
, ກັກຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດຄ າຕັດສິນຂອງສານ ພ້ອມທັງສັິ່ງຟູ້ອງຜ ູ້ຖືກຫາຂ ັ້ນສານ. 
– ສານປະຊາຊນົ: ໄດູ້ສຸມໃສ່ຍກົລະດັບຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜ ູ້ພິພາກສາ ໃຫູ້ມີຄວາມສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງຂອງການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ຕິດຕາມການ
ນ າໃຊູ້ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງສານໃຫູ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ. 

 

5. ຂງົເຂດການປູ້ອງກນັຊາດ-ປູ້ອງກນັຄວາມສະຫງົບ 
ໄດູ້ເອາໃຈໃສ່ເພີິ່ມທະວີວຽກງານປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນສະພາບການໃໝ່ ໂດຍສຸມໃສປ່ະຕິບັດໂຄງການແກູ້ໄຂ

ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ໃນສັງຄົມ ເຊັິ່ນ: ໂຄງການຕ້ານອາຊະຍາກ າ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໂດຍມີ
ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊັັ້ນຄົນເຂົັ້າຮ່ວມ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ຕັັ້ງໜ້າກ ິ່ສ້າງກ າລັງປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະ 
ຊາຊົນລາວໃຫູ້ເປັນກ າລັງປະຕວິັດ, ມີແບບແຜນທັນສະໄໝ ເພືິ່ອຮັບໃຊູ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທູ້ຈິງ. ສືບຕ ິ່ຮັກສາຄວາມສະ 
ຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍປອດໄພດ້ານສັງຄົມ, ຮັບປະກັນປະເທດຊາດໃຫູ້ມສີະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມ
ໝັັ້ນຄົງ, ສ້າງເງືິ່ອນໄຂໃຫູ້ແກກ່ານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຄະນະພັກ-ອ ານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັັ້ນໄດູ້ເພີິ່ມທະ 
ວີການຊີັ້ນ າບັນຊາຕ ິ່ວຽກງານປູ້ອງກັນຊາດ-ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດແນວທາງປູ້ອງກັນຊາດທົິ່ວປວງຊົນ, 
ດ າເນີນການປັບປຸງກ າລັງປະກອບອາວຸດໃຫູ້ນັບມືັ້ນັບເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວັດຖຸ
ເຕັກນິກ ເພືິ່ອຍົກສ ງຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມສ ູ້ຮົບຂອງກ າລງັປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ. ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກງານກວດ 
ກາ-ຄຸູ້ມຄອງຊາຍແດນ, ປັກຫັຼກໝາຍຊາຍແດນ, ອ ານວຍຊ່ວຍເຫືຼອກອງທະຫານຢ ່ເຂດຊາຍແດນເປັນຢ່າງດີ. 

 

6. ຂງົເຂດການຮວ່ມມສືາກນົ 
1) ການຮວ່ມມໃືນຂອບອາຊຽນ:  

− ປະສານສົມທົບ, ວາງແຜນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ຖືກມອບໝາຍ 

ແລະ ຮັບຜິດຊອບໃນການກຽມເປັນເຈົັ້າພາບ/ປະທານກອງປະຊຸມ AEM, AEM+DPs, SEOM, SEOM-DPs ໃນ
ຊ່ວງເວລາທີິ່ ສປປ ລາວ ຈະເປັນປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2016 ຊ ິ່ງປະກອບມທັີງໝົດ 13 ຂະແໜງການ. 
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− ກຽມຈັດກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລືພາຍໃນ ເພືິ່ອກະກຽມໃຫູ້ແກ່ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າເຈົັ້າໜ້າທີິ່ອາວໂຸສເສດຖະກິດອາ
ຊຽນ (SEOM Retreat) ເພືິ່ອສັງລວມຂ ັ້ມ ນ ແລະ ບັນດາທັດສະນະຕ່າງໆ ຂອງໜ່ວຍງານທີິ່ປິິ່ນອ້ອມກອງປະຊຸມເຈົັ້າ
ໜ້າທີິ່ອາວໂຸສເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ເພືິ່ອໃຫູ້ຫົວໜ້າເຈົັ້າໜ້າທີິ່ຂອງ  ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະສາມາດກ າໄດູ້ທັດສະນະ 

ແລະ ຈຸດຢືນຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່ໍກັບແຕ່ລະບັນຫາ ແລະ ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມເືສດຖະກິດຮອບ 

ດ້ານອາຊຽນ-ຍີິ່ປຸ່ນ ຈຸດປະສົງເພືິ່ອແຈູ້ງໃຫູ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຊາບຂະແໜງການຄ້າດ້ານບ ລິການທີິ່ໄດູ້ເປີດໃນ
ຂອບສັນຍາອາຊຽນ-ຍີິ່ປຸ່ນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ ມີນາ 2015. 

− ຕິດຕາມ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາຍໃນອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນກັບ
ປະເທດຄ ເ່ຈລະຈາເຊັິ່ນ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜ ູ້ນ າອາຊຽນ, ກອງປະຊຸມຄະນະເຈລະຈາສ້າງເຂດການຄ້າເສລີກັບປະເທດ
ຄ ເ່ຈລະ ຈາອາຊຽນ. ພ້ອມທັງ, ສືບຕ ິ່ເຂົັ້າຮ່ວມເຈລະຈາເປີດເສລກີານຄ້າດ້ານສິນຄ້າໃນຂອບຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການເຈ 

ລະຈາໃນຂອບ ASEAN+6 ຫືຼ Regional Comprehensive Economic Partnership ແລະ ASEAN+1 ອືິ່ນໆ. 

− ຈັດພິມປ ັ້ມຄ ມ່ື ໃນການຕິດຕາມກວດກາມາດຕະການຕ່າງໆ ທີິ່ ລາວ ຄ້າງປະຕິບັດຕາມ AEC Blueprint ເພືິ່ອ
ລາຍງານຕ ິ່ລັດຖະບານຊາບ ແລະ ໃຫູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມ. 

 

2) ການພວົພນັການຄາ້ຫາຼຍຝາ່ຍ (WTO): ສຸມໃສ່ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປູ້ອງຊົິ່ວຄາວ, ປັບປຸງພາລະ
ບົດບາດຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການເຊືິ່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ (ຄປຊ), ກອງ
ເລຂາ ອຄລ ແລະ ສ້າງຈຸດສອບຖາມການຄ້າດ້ານການບ ລິການ ເພືິ່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຮັບຮອງຕ ິ່
ການເປີດເສລີຕະຫຼາດສາກົນ. ພ້ອມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານການເຊືິ່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນຂອງ ສປປ ລາວ 

ແລະ ການເຂົັ້າສ ປ່ະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານລັດ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ນັກສ ກສາຢ ສ່ ນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິິ່ນ. 

ງ. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄາ້ງ ແລະ ສາເຫດທີິ່ເຮດັໃຫູ້ມຈີດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄາ້ງ. 
1. ຈດຸອ່ອນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄາ້ງ 
ຄຽງຄ ່ກັບຜົນສ າເລັດທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ພວກເຮົາຍັງມີຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄ້າງຈ ານວນໜ ິ່ງທີິ່ຄວນ-

ເອົາໃຈໃສ່ມີຄື: 
ຄຽງຄ ່ກັບຜົນສ າເລັດທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ຍັງມີຂ ັ້ຄົງຄ້າງຈ ານວນໜ ິ່ງ ທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ຄື: 

1)  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍແຜນການຂອງ
ບາງຂະແໜງການຢ ສ່ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນບ ິ່ທັນສ ງ, ບ ິ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົັ້າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກ
ສ່ວນໃນສັງຄົມໄດູ້ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.  ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງກະ 
ຊວງກັບທ້ອງຖິິ່ນບ ິ່ທັນຄ່ອງຕົວເທົິ່າທີິ່ຄວນ ແລະ ຫຼາຍບັນຫາຍັງໂຍນຄວາມຜິດ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃຫູ້ກັນ ແລະ ກັນ.  

2) ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ິ່ວິໄນແຜນການ-ການເງິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນຈ ານວນໜ ິ່ງຍັງບ ິ່ທັນສ ງ
ເທົິ່າທີິ່ຄວນ ເຖິງວ່າໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດູ້ອອກຫຼາຍມາດຕະການແກູ້ໄຂແລູ້ວກ ຕາມ ແຕ່ກ ຍັງມີການລະເມີດ 
ລະບຽບການ ເຮັດໃຫູ້ໜີັ້ສິນຍັງມີທ່າເພີິ່ມຂ ັ້ນ, ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຊ າລະໜີັ້ສິນ ເຖິງວ່າມີການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ຍັງບ ິ່ຫີຼກລ່ຽງໄດູ້ສະພາບການຊ າລະຊ ັ້າຊ້ອນ, ໜີັ້ມີຫຼາຍແຕ່ແຫຼິ່ງທ ນຊ າລະມີຈ າກັດ ເຮັດໃຫູ້ກົດ
ດັນຕ ິ່ການຈັດລຽງບ ລິມະສິດໂຄງການເພືິ່ອຊ າລະຢ່າງທົິ່ວເຖິງ. 

3) ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸູ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າທີິ່ມຜີົນກະທົບໂດຍກົງຕ ິ່ຊີວິດ
ການເປັນຢ ຂ່ອງປະຊາຊົນຍັງບ ິ່ທັນຈະແຈູ້ງ, ເຮັດໃຫູ້ລາຄາສິນຄ້າເພີິ່ມຂ ັ້ນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄ່າຄອງຊີບສ ງຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະ
ຢ ໃ່ນຕົວເມືອງໃຫຍ ່ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໝວດສິນຄ້າໃຊູ້ສອຍ ອຸປະໂພກ, ບ ລິໂພກຕ່າງໆ ຖ້າທຽບຄ່າຄອງຊີບ ກັບປະເທດໃກູ້
ຄຽງ ແມ່ນສ ງພ ສົມຄວນ. ໃນຂະນະດຽວກັນອັດຕາແລກປຽ່ນກ ບ ິ່ມີການເໜັງຕີງແຮງ, ອັດຕາເງິນເຟີັ້ກ ຢ ່ໃນລະດັບຕ ິ່າ. 
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4) ການປຸກລະດົມສົິ່ງເສີມການປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າ
ໃນການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຍັງເຮັດບ ິ່ທັນໄດູ້ດີ, ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອີງໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດເປັນຫັຼກ. ການກ ານົດໂຄງ 
ການລົງທ ນຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ຍັງບ ິ່ມີຈຸດສຸມ ຍັງເຮັດແບບສະເລ່ຍທົິ່ວໄປ. ທ ນມີໜ້ອຍໄປແຈກ
ຢາຍໃສ່ຫຼາຍໂຄງການ, ສຸດທ້າຍໂຄງການໃດກ ບ ິ່ສ າເລັດຂາດຕົວ ພາໃຫູ້ເກີດໜີັ້ສິນຕາມມາ. 

5) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢ ່ທ້ອງຖິິ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ ຫຼາຍບ່ອນກ ບ ິ່ທັນພົັ້ົັ້ນເດັິ່ນເທົິ່າທີິ່ຄວນ, ການເຮັດການ 
ຜະລິດກະສິກ າເພືິ່ອເປັນສິນຄ້າ ຢ ່ບາງທ້ອງຖິິ່ນກ ພົບບັນຫາລາຄາ ແລະ ຕະຫຼາດຮອງຮັບ ຈິິ່ງບ ິ່ສ້າງແຮງຈ ງໃຈ-ກະຕຸູ້ນໃຫູ້
ຄອບຄົວປະຊາຊົນທ າການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການສ້າງມ ນຄ່າເພີິ່ມໃຫູ້ສິນຄ້າ ຍັງມີລັກສະນະຈ າກັດ. ອົງການມະຫາພາກ
ກ ບ ິ່ທັນໄດູ້ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍ ູ້ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ການຊອກຕະຫຼາດ, ການຄ ັ້າປະກັນລາຄາ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ 
ເອືັ້ອອ ານວຍອືິ່ນໆ. 

6) ການເຮັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ເຖິງວ່າມີຜົນສ າເລັດຫຼາຍດ້ານກ ຕາມ ແຕ່ການມອບສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງກະຊວງເປົັ້າໝາຍເຮັດທົດລອງໃຫູ້ແກ່ທ້ອງຖິິ່ນຮາກຖານຍັງບ ິ່ທັນແຈູ້ງການ, ມີລັກສະນະຢຸດໆຢ່ອນໆ; ບາງທ້ອງ 
ຖິິ່ນຍັງບ ິ່ເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ກ້າຫານໃນການຮັບເອົາສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບາງກະຊວງບ ິ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ ສືບຕ ິ່
ເຮັດຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ ແລະ ເລິກເຊິິ່ງ; ຍັງໜັກໄປແຕ່ດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າຂ ັ້ນແຜນໂຄງການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພືິ່ອສະເ
ໜີເຂົັ້າແຜນປະຈ າປີ, ການພັດທະນາແມ່ນຍັງອີງໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດ, ສ່ວນການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ ຍັງມີ
ໜ້ອຍ. 

7) ການເຂົັ້າເຖິງການສ ກສາຢ ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງບ ິ່ທົິ່ວເຖິງ, ສະຖານທີິ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຍັງບ ິ່ທັນ
ເປັນບ່ອນດ ງດ ດ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ສິິ່ງເອືັ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງໂຮງຮຽນຍັງບ ິ່ທັນໄດູ້ດີ, ໂຮງຮຽນຫລາຍໆແຫ່ງ
ຍັງຂາດຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ປ ັ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນສືິ່ການຮຽນ-ການສອນຍັງມຈີ າກັດໂດຍສະເພາະ
ເຂດຊົນນະບົດ. 

8) ການໃຫູ້ການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ການ
ປົກຫຸູ້ມການບ ລິການດ້ານປະກນັສຸຂະພາບຍັງຈ າກັດ ປະຊາຊົນຜ ູ້ທຸກຍາກບ ິ່ໄດູ້ຮັບການບ ລິການຮັກສາສຸຂະພາບຢ ່ໂຮງໝ 
ເທົິ່າທີິ່ຄວນ. ຕ ິ່ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ຍັງມີບາງເປົັ້າໝາຍ ທີິ່ບ ິ່
ສາມາດບັນລ ຸ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຈະບ ິ່ບັນລຸ ເປັນຕົັ້ນ: ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີທີິ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ິ່າກວ່າມາດຕະ 
ຖານ, ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີທີິ່ຂາດສານອາຫານແບບຊ າເຮືັ້ອ ຫືຼ ເຕູ້ຍ ແລະ ອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກອ່ອນ 
ຕ່ໍາກວ່າ 1 ປີ ແລະ 5 ປີ. 
 
2. ສາເຫດພາໃຫູ້ມີຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄາ້ງ 

1)  ສາເຫດແມ່ນການເຊືິ່ອມຊ ມກ າແໜູ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ການຕັດສິນໃຈປະຕິບດັບຸກທະລຸ ຕາມມະຕ ິ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຄັັ້ງທີ IX ວາງອອກ ຍັງບ ິ່ທັນເກີດ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເກີດເປັນຈິງແທູ້. 
2)  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດເປັນເຈົັ້າການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຢ ສ່ ນກາງ ແລະ ບາງ

ທ້ອງຖິິ່ນບ ິ່ທັນສ ງ, ບ ິ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປນັເຈົັ້າການໃນການຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ. ການປະ
ສານງານ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິິ່ນບ ິ່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະ ແທດເຖິງຕົວຈິງເທົິ່າ
ທີິ່ຄວນ. 

3)  ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ິ່ວິໄນແຜນການ-ການເງິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນຈ ານວນໜ ິ່ງຍັງບ ິ່ທັນສ ງ
ເທົິ່າທີິ່ຄວນ ເຮັດໃຫູ້ມີການກະທ ານອກກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນ ເຊິິ່ງ
ເຮັດໃຫູ້ໜີັ້ສິນໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດເພີິ່ມຂ ັ້ນ ເຖິງລະດັບທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ິ່ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະ ຫາ
ພາກ. 

4)  ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸູ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສິນຄ້າທີິ່ມີຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງຕ ິ່ຊີວິດການເປັນຢ ຂ່ອງປະຊາຊົນ ຍັງບ ິ່ທັນຈະແຈູ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ເຮັດໃຫູ້ລາຄາສິນຄ້າເພີິ່ມຂ ັ້ນຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ
ຄ່າຄອງຊີບສ ງຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະຢ ໃ່ນຕົວເມືອງໃຫຍ່. 
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5)  ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢ ່ທ້ອງຖິິ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ ຫຼາຍບ່ອນກ ບ ິ່ທັນພົັ້ົັ້ນເດັິ່ນເທົິ່າທີິ່ຄວນ, ການເຮັດການ 

ຜະລິດກະສິກ າຢ ່ບາງທ້ອງຖິິ່ນກ ພົບບັນຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບທີິ່ບ ິ່ທັນຈະແຈູ້ງ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ ຈິິ່ງບ ິ່ສ້າງແຮງຈ ງໃຈ-ກະຕຸູ້ນໃຫູ້
ຄອບຄົວປະຊາຊົນທ າການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເທົິ່າທີິ່ຄວນ ເຮັດໃຫູ້ມີຂະບວນການຂ ັ້ນໆລົງໆ ເປັນໄລຍະແລ່ນນ າຕະຫຼາດ
ເປັນສ່ວນໃຫຍ.່ 

 
ຈ. ສະຫຼຸບຕລີາຄາລວມ:  
ເບິິ່ງລວມແລູ້ວເຫັນວ່າປັດໄຈພາຍນອກ ແລະ ປັດໄຈພາຍໃນປະເທດ ໄດູ້ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫູ້ການພັດທະນາເສດຖະ 

ກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ສືບຕ ິ່ໃນທ່ວງທ່າທີິ່ດີ. ການຜະລິດ, ການບ ລິການ, ການລົງທ ນ ຍັງມີ
ບັນຍາກາດດີ ນັກລົງທ ນຕ່າງປະເທດຍັງມີຄວາມສົນໃຈມາລົງທ ນໃນປະເທດເຮົາ  ເນືິ່ອງດ້ວຍມີປັດໄຈບວກຫຼາຍດ້ານ 
ເຊັິ່ນ: ນິຕກິ າ ໄດູ້ພັດທະນາສົມບ ນຂ ັ້ນຕືິ່ມ, ມີນະໂຍບາຍສົິ່ງເສີມທີິ່ສ ງ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫືຼ ເຂດເສດຖະກິດສະ
ເພາະ ເຮັດໃຫູ້ມີນັກລົງທ ນເຂົັ້າມາລົງທ ນຫຼາຍຂ ັ້ນ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການເກີດໄພທ າມະຊາດ ແມ່ນຢ ໃ່ນລະດັບຕ ິ່າກວ່າປະ
ເທດອ້ອມຂ້າງ, ບັນຫາສ າຄັນກວ່າສິິ່ງອືິ່ນ ແມ່ນປະເທດເຮົາມຄີວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງ
ສັງຄົມສ ງ. 
ການຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເຫັນວ່າມີທ່ວງທ່າດີຂ ັ້ນ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາ ມີ

ສະພາບຫຍຸູ້ງຍາກດ້ານການເງິນບ ິ່ຄ່ອງຕົວໃນສົກປີຜ່ານມາ, ແຕ່ໂດຍລວມເສດຖະກິດຂອງລາວເຮົາກ ຍັງສາມາດຄວບຄຸມ
ໃຫູ້ຢ ໃ່ນຂອບຂອງແຜນການ. ການຄຸູ້ມຄອງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແມ່ນຄ່ອຍໆມີສະພາບດີຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກູ້
ໄຂສະພາບບ ິ່ຄ່ອງຕົວໃນການສະໜອງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫູ້ແກສ່ັງຄົມ. ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ, ປະຊາ 
ຊົນລາວບັນດາເຜົິ່າຍັງເບີກບານມ່ວນຊືິ່ນ ແລະ ກະຕືລລືົັ້ນໃນການສ້າງຜົນງານໃນໄລຍະດ າເນີນ ແລະ ຕ້ອນຮັບກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັັ້ນຂອງພັກ, 2 ວັນປະຫວັດສາດທີິ່ໝ ນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບໃນປີ 2015 ຢ່າງເປັນຂະບວນ ຟົດຟືັ້ນ.  
 
II.  ແຜນວຽກຈດຸສມຸໄລຍະ 6 ເດອືນທາ້ຍສກົປີ 2014-2015 

1. ທາ່ອຽ່ງລວມຂອງເສດຖະກດິ, ປດັໄຈທີິ່ກະທບົຈາກພາຍນອກ ໃນ 6 ເດືອນທາ້ຍ ສກົປີ 2014-2015 

 ສ າລັບ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2014-2015 ຄາດວ່າເສດຖະກິດຈະມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ອາດຈະບ ິ່ສ ງເທົິ່າທີິ່ຄວນ
ເນືິ່ອງຈາກການສົິ່ງອອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟູ້າມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ; ດັິ່ງນັັ້ນ, ເພືິ່ອເປັນການຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງ
ເສີມໃຫູ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມແຜນການທີິ່ຄາດໄວູ້ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ຕ້ອງໄດູ້ສ ູ້ຊົນປະຕ ິ
ບັດບັນດາວຽກງານທີິ່ຍັງຄ້າງຄາ ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປໃີຫູ້ສ າເລັດ ເພືິ່ອຊຸກຍ ູ້ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍວດຜະລິດຕະພັນພາຍ
ໃນ(GDP) ໃຫູ້ບັນລຸຕາມແຜນ, ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ ິ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຄຸູ້ມຄອງລາ 
ຄາສິນຄ້າທີິ່ກະທົບໄວຕ ິ່ຊີວິດການເປັນຢ ່, ກ ານົດນະໂຍບາຍເງິນຕາໃຫູ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສອດຄ່ອງກວ່າເກົິ່າ ພ້ອມ
ທັງສ ູ້ຊົນຂຸດຄົັ້ນແຫຼິ່ງລາຍຮັບໃໝ່ ແລະ ເກັບລາຍຮັບໃຫູ້ໄດູ້ຕາມແຜນການ, ສືບຕ ິ່ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟູ້າອາ 
ກາດເພືິ່ອກະກຽມການຕ້ານແລູ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ ແລະ ການຜະລດິລະດ ຝົນທີິ່ຈະມາເຖິງ. 
 ສືບຕ ິ່ຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນທີິ່ພົັ້ນເດັິ່ນ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕ ິ່ເສດຖະກິດ.
ສ າລັບພາຍໃນຕ້ອງໄດູ້ຕິດຕາມຊຸກຍ ູ້ຢ່າງໃກູ້ຊິດ ການຈັດຕັັ້ງທົດລອງວຽກງານ 3 ສ້າງ, ຂະບວນແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ 
ພັດທະນາ, ການປະຕິບັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັັ້ນຂອງພັກ, ຮີບຮ້ອນຄົັ້ນຄ້ວາມາດຕະການແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນພາຍໃນ ແລະ 
ນິຕກິ າຄຸູ້ມຄອງໂຄງການລົງທ ນກ່ອນ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກດົດັນຕ ິ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ 
ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຈາກຄ່າຄອງຊີບທີິ່ສ ງຂ ັ້ນ, ຕິດຕາມຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດລະ 
ດ ຝົນໃຫູ້ທັນກັບເວລາ, ກະກຽມຮອບດ້ານການປູ້ອງກັນ-ຟືັ້ນຟ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ. 

 
2. ການຊກຸຍ ູ້ການເຕບີໂຕເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ 
 ສືບຕ ິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2014-2015 ສະ 
ບັບເລກທີ 328/ນຍ, ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2014 ໃຫູ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງກວ່າເກົິ່າ. 
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 ສືບຕ ິ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຍ ູ້ແຮງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ໃຫູ້ບັນ 

ລຸຕາມແຜນການ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 6 ມາດຕະການຮັກສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີິ່ລັດ 

ຖະບານວາງອອກໃຫູ້ໄດູ້ດີຫ ເພີິ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ິ່ການແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນຂອງຂອງລັດໃຫູ້ຫຼຸດລົງ; ນ າພາ ແລະ 
ປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົັ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນາຢ່າງເປັນເຈົັ້າການ, ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມການຜະລິດ, ການ 

ຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການໃຫູ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວໄວກວ່າເກົິ່າ. 
 ເອົາໃຈໃສ່ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີັ້ບ ິ່ໃຫູ້ເກີນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ 
ຄວບຄຸມລາຄານ ັ້າມັນ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ, ລາຄາວັດສະດຸກ ິ່ສ້າງ ແລະ ອືິ່ນໆ ໃຫູ້ຢ ່ໃນລະດັບທີິ່ເໝາະສົມ. 

 ສຸມທ ນໃສ່ໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີິ່ລັດຖະບານໄດູ້ຕົກລົງແລູ້ວ ໃຫູ້ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ເຫັນຜົນສ າເລັດໄວ ໂດຍ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ແລະ ພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດູ້ສົມທົບກັນໃນການກ ານົດກິດຈະກ າ, ມ ນ
ຄ່າໂຄງການ ແລະ ການຈັດສັນແຫຼິ່ງທ ນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຈະໄດູ້ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍທີິ່ເໝາະສົມໃນການສົິ່ງເສີມ
ການຜະລິດເຂົັ້າ ແລະ ສິນຄ້າອືິ່ນໆ. 

 ຂະແໜງທະນາຄານ ຕ້ອງໄດູ້ສຸມໃສ່ປ່ອຍສິນເຊືິ່ອເພືິ່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ເວລາດຽວກັນນັັ້ນກ ຕ້ອງຄວບຄຸມປະລ ິ
ມານເງິນ M2 ໃຫູ້ຢ ່ໃນລະດັບທີິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ລະດົມເງນຝາກ
ໃຫູ້ໄດູ້ 52% ຂອງ GDP ແລະ ຄວບຄຸມໜີັ້ NPL ບ ິ່ໃຫູ້ເກີນ 3%. ສ າລັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງ
ກ ານົດອັດຕາດອກເບູ້ຍ ໃຫູ້ມີປະສິດທິພາບ, ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ສາມາດດ ງດ ດເພືິ່ອສົິ່ງເສີມການ
ຜະລິດພາຍໃນໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດອຸດສະຫະກ າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, 
ກ ເຮັດໃຫູ້ການປ່ອຍສິນເຊືິ່ອຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານ ໄດູ້ເຄືິ່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ການໃຫູ້ສິນເຊືິ່ອ
ລະຫວ່າງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໄດູ້ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂ ັ້ນ.  

 ສ ູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫູ້ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍແຜນການກ ານົດໄວູ້ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາຮ່ວງລາຍຈ່າຍ ໃຫູ້
ໄດູ້ຕາມແຜນການທີິ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ສະກັດກັັ້ນການຮົິ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ; 
ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຄຸູ້ມຄອງການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໃຫູ້ມີການປະຢັດໄປຕາມແຜນການອະນຸມດັ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ 
ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.ເອົາໃຈໃສ່ການປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫູ້ພະນັກງານເປັນປົກກະຕິ ແລະ 
ທັນກ ານົດເວລາ. 

 ຮີບຮ້ອນຄົັ້ນຄົັ້ນຄ້ວາມາດຕະການແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ນິຕິກ າຄຸູ້ມຄອງໂຄງການລົງທ ນກ່ອນ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມກົດດັນຕ ິ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ໃຫູ້ເໝາະ 
ສົມ ກັບຄ່າຄອງຊີບຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕ າຫຼວດ ແລະ ພົນລະເຮືອນ, ຕິດຕາມຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດລະດ ຝົນ
ໃຫູ້ທັນກັບເວລາ, ກະກຽມຮອບດ້ານການປູ້ອງກັນ-ຟືັ້ນຟ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ, ຕ້ານແລູ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ; ແກູ້ໄຂ
ບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ເຊັິ່ນ: ມົນລະພິດ, ຂີັ້ຝຸ່ນ, ການຂົນສົິ່ງ ແລະ ກ າຈັດຂີັ້ເຫຍືິ່ອ; ແກູ້ໄຂບັນຫາ
ການສັນຈອນແອອັດ ແລະ ການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງທ້ອງຖະໜົນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເລີິ່ມຈາກການຈັດສັນຕົວເມືອງຄືນໃໝ່, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຄືນ ແລະ 
ວາງແຜນສ າລັບໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ໂຄງການຜະລດິສະບຽງອາຫານທີິ່ລັດຖະບານໄດູ້ຕົກລົງແລູ້ວ ໃຫູ້ໄດູ້ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເຫັນຜົນ ສ າເລັດໄວ ໂດຍໃຫູ້ທັນກັບໄລຍະປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ 
ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020). 

 ສ ູ້ຊົນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ ໂດຍຕ້ອງເພີິ່ມທະວ ີ ວິໄນແຜນການ-ການເງິນຢ່າງເຂັັ້ມງວດ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ດ າລັດແນະນ າການປະຕິບັດກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 431/ລບ ວາງອອກ. ສືບຕ ິ່ຄົັ້ນຄວ້າ
ປັບປຸງ ແລະ ຊອກວິທີການອັນຕັັ້ງໜ້າ ເພືິ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາໜີັ້ສິນຢ່າງເໝາະສົມ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ສະພາບ ໜີັ້ສິນຫຼຸດ 
ຜ່ອນລົງ ເທືິ່ອລະກ້າວ, ສືບຕ ິ່ຄົັ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍ ຫືຼ ນິຕກິ າກ່ຽວກັບການລົງທ ນກ່ອນ, ລົງທ ນໃນຮ ບແບບ BOT, 
PPP ໃຫູ້ສ າເລັດ ແລະ ປະກາດນ າໃຊູ້ໂດຍໄວ. ສ າລັບການຫັນຊັບສິນເປັນທ ນແມ່ນ ໃຫູ້ອີງໃສ່ແຈູ້ງການຂອງຫ້ອງ
ວ່າ ການລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 1810/ຫລບ.ກສສ, ລົງວັນທີ 18/12/2014 ກ່ຽວກັບການໂຈະການຫັນຊັບສິນ 

ເປັນທ ນຊົິ່ວຄາວ.   
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 ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍ MDGS ໃຫູ້ບັນລຸຢ່າງສົມບ ນ ແລະ ສືບຕ ິ່ວາງທິດທາງ, ມາດຕະການຕ ິ່ຄາດໝາຍທີິ່ຄາດວ່າຈະບ ິ່
ສາມາດບັນລຸໃນເປົັ້າໝາຍ MDGS. ພ້ອມນີັ້ກ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຕິດຕາມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຕາດທິດການພັດທະນາ ຂອງ 
ໂລກ ຫືຼ ເອີັ້ນວ່າເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາທີິ່ຍືຍຍົງ (SDGS).  

 

3. ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລ ບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ 
 ສືບຕ ິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສ ູ້ຊົນ, ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕ ກ່ຽວກບັວຽກງານກ ິ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາຊົນ 

ນະບົດ-ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງ, ການສ້າງ
ພັດທະນາ, ການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢ ່ຊົນນະບົດ ໃຫູ້ໄດູ້ແຂວງລະ 1-2 ແຫ່ງ ແລະ ວຽກງານຈດຸ
ສຸມອືິ່ນໆ ຕາມຄາດໝາຍ ສົກປີ 2014-2015 ທີິ່ລະບຸໄວູ້ຂ້າງເທິງນັັ້ນ. 

 ສ ູ້ຊົນຊຸກຍ ູ້, ຕິດຕາມບັນດາແຂວງໃນທົິ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການກວດ, ປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະ 
ນາ 5 ປີ (2011-2015) ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ເຂົັ້າລາຍງານຕ ິ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນທ້າຍເດືອນ
ເມສາ 2015 ນີັ້.  

 ສືບຕ ິ່ຊຸກຍ ູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິ 03/ກມສພ (3 ສ້າງ) ໃຫູ້ບັນດາແຂວງທົິ່ວປະເທດ ເພືິ່ອ ຈັດຕັັ້ງ
ຜັນຂາຍຫຍາຍວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ໃຫູ້ມີໝາກຜົນໃຫູ້ມີໃບໜ້າໃໝ່ທີິ່ດີກວ່າເກົິ່າ ເພືິ່ອຄ ານັບຮັບຕ້ອງ 2 ວັນປະຫວັດ 
ສາດຂອງຊາດ.  
 

4. ໜາ້ທີິ່ໃນບາງຂົງເຂດຂະແໜງເສດຖະກດິ 
 ສ ູ້ຊົນຜະລິດເຂົັ້າລວມບ ິ່ໃຫູ້ຫຼຸດ 975.315 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລດິເຂົັ້າເປືອກໃຫູ້ໄດູ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດ

ທົິ່ງພຽງຈຸດສຸມ  7 ທົິ່ງພຽງໃຫຍ ່ ແລະ ບັນດາ ທົິ່ງພຽງນ້ອຍໃນທົິ່ວປະເທດ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ
ພືດສະບຽງອາຫານ ເຊັິ່ນ: ສາລີຫວານ, ເຜືອກມັນ, ໝາກໄມູ້ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ. ພ້ອມນີັ້ກ ສົິ່ງເສີມການປ ກພືດ
ກະສິກ າເປັນສິນຄ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ກາເຟ, ສາລີແຂງ, ມັນຕົັ້ນ, ອ້ອຍ, ພືດຕະກ ນຖົິ່ວ ແລະ ອືິ່ນໆ ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມແຜນກ າ 
ນົດໄວູ້. 

 ສ ູ້ຊົນຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ແນໃສໃ່ນການຜະລິດຊີັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພືິ່ອສະໜອງໃຫູ້
ແກສ່ັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫຼາດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫູ້ພຽງພ  ແລະ ສາມາດແກູ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢ ຂ່ອງ
ຊາວຊົນນະບົດ. ນອກຈາກນີັ້ ກ ສົິ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ ່ເປັນສິນຄ້າປາຍແຫຼມ ເພືິ່ອສົິ່ງອອກຕາມຊາຍແດນ. 

 ສືບຕ ິ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອ ານວຍດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນໃສ່ດ ງດ ດການລົງທ ນທົິ່ວໄປ 
ແລະ ສົິ່ງເສີມຜ ູ້ປະກອບການທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ຊ ິ່ງຈະສາມາດສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທ າ, ສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການເພີິ່ມຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າໃຫູ້ກວ້າງຂວາງອອກຕືິ່ມ. ໃນ
ນັັ້ນ ມີທັງການນ າໃຊູ້ວັດຖຸດິບຈາກພາຍໃນ ແລະ ລວມທັງການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຈາກກະສກິ າ-ປ່າໄມູ້. 

 ສືບຕ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນໃຫູ້ພາກທຸລະກິດ ເພືິ່ອໃຫູ້ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບຕະຫລາດສາກົນໃນຊຸມປີຕ ິ່ໜ້າ. 

 ສືບຕ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນໃຫູ້ພາກທຸລະກິດ ເພືິ່ອໃຫູ້ສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບຕະຫລາດສາກົນໃນຊຸມປີຕ ິ່ໜ້າ. ຄາດຄະເນມ ນຄ່າການ
ຄ້າປະມານ 4.011,09 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  .  

 ສືບຕ່ໍສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕກິ າຕ່າງໆໃຫູ້ມຄີວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສ າເລັດເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ເກັບກ າຂ ັ້ມ ນເພືິ່ອ
ສ້າງແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 2016-2020; ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພືິ່ອເພີິ່ມ
ຜະລິດຕະພາບ; ສ້າງຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການກ ານົດນິຍາມ SMEs; ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກໂຄງການສະໜັບສະໜ ນ
ການກ ິ່ສ້າງຜ ູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່; ດ າເນີນການລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ 

ນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອເຮັດບົດລາຍງານໃຫູ້ສ າເລັດໃນປີ 
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 ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ການຜະລິດໄຟຟູ້າ ບັນລຸ 18.262,78 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ສົິ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ໄດູ້ 14.610,12 ລ້ານກິ
ໂລວັດໂມງ ມ ນຄ່າ 786,83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈ າໜ່າຍພາຍໃນ 4.117,99 ລ້ານກໂິລວັດໂມງ ມ ນຄ່າ 357,37 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ  1.486,20 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ມ ນຄ່າ 74,21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 

ສ ູ້ຊົນສ າເລັດໂຄງການທີິ່ກ າລັງກ ິ່ສ້າງ ໂຄງການຂອງ IPP (ຂັັ້ນສ ນກາງຄຸູ້ມຄອງ) ແລະ ໂຄງການຂອງ EDL ຄຸູ້ມຄອງ 
ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມແຜນການ. 

 ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ລວມຍອດມ ນຄ່າການຜະລິດແຮ່ທາດ ບັນລຸໄດູ້ 11.643,13 ຕືັ້ກີບ (ລາຄາໃນປີ); ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ການຜະລິດແຮ່
ທາດອັນສ າຄັນ ສາມາດບັນລຸຕົວເລກດັິ່ງນີັ້: ເງິນປະສົມຄ າ 29,13 ໂຕນໂລຫະ, ທອງແຜ່ນ 91,855 ໂຕນ, ທອງຝຸ່ນ 

359,660 ໂຕນ, ແຮ່ໂປຕາດ 298,511 ໂຕນ, ແຮ່ກົິ່ວ 1,450 ໂຕນ, ຫີນກາວ 559,467 ໂຕນ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 

5. ໜາ້ທີິ່ໃນບາງຂົງເຂດຂະແໜງວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງບ ລຫິານລັດ 

 ສືບຕ ິ່ປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບຂອງອາຊີວະສ ກສາ,  ການສ ກສາຂັັ້ນສ ງ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ຕິດຕາມການກ ິ່ສ້າງພືັ້ນ 
ຖານໂຄງລ່າງຂອງການສ ກສາ ເພືິ່ອສ້າງເງືິ່ອນໄຂອ ານວຍໃຫູ້ແກ່ການສ ກສາ  ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຈຸດສຸມພດັທະນາຂອງລັດຖະບານ. ສືບຕ ິ່ປັບປຸງ ແລະ ກະກຽມສະເໜີຜ່ານນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດເພືິ່ອສົິ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ປະ 
ກາດໃຊູ້ຍຸດທະສາດການສົິ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການສືິ່ສານ ແລະ ປັບປຸງດ າລັດວ່າດ້ວຍການ
ສົິ່ງເສີມສະຖານການສ ກສາພາກເອກະຊົນ. 

 ສືບຕ ິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສັກຢາກັນພະຍາດ, ເອົາໃຈໃສຈ່ັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເກີດລ ກ ແລະ ປິິ່ນປົວ
ເດັກໂດຍບ ິ່ເສ່ຍຄ່າ, ສືບຕ ິ່ຂະຫຍາຍການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຄົງທີິ່ ແລະ ເຄືິ່ອນທີິ່ ໄປຍັງເຂດຊົນນະບົດ
ຫ່າງໄກສອກຫີກ.  ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຫານ ັ້າສະອາດຢ ່ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫູ້ພຽງພ ກັບການຊົມໃຊູ້. ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງໂຮງຮຽນ
ແພດຜະດຸງຄັນ ແລະ ແພດບ້ານ ຢ ແ່ຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ປັບປຸງສ້ອມແປງສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝ 
ເມືອງ ໃນເຂດຈຸດສຸມລັດຖະບານ ພ້ອມທັງສະໜອງອຸປະກອນການແພດໃຫູ້ແກສຸ່ກສາລາ ແລະ ໂຮງໝ ເມືອງ 
ແລະ ພັດທະນາກອງທ ນປະກັນສຸຂະພາບຜ ູ້ທຸກຍາກໃຫູ້ທົິ່ວເທິງ. 

 ສືບຕ ິ່ເກັບກ າຕົວເລກການຝ ກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃຫູ້ໄດູ້ 32,789 ຄົນ; ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ
ຂົງເຂດບ ລິການໃຫູ້ໄດູ້ 2 ອາຊີບ. ສືບຕ ິ່ສ ູ້ຊົນຈັດຫາວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ແຮງງານລາວທັງພາຍໃນ ແລະ ສົິ່ງໄປອອກ
ແຮງງານຢ ່ຕ່າງປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ 31,727 ຄົນ; ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດ າເນີນການປັບປ່ຽນສະຖານະ
ພາບແຮງງານ ທີິ່ໄປອອກແຮງງານບ ິ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຢ ່ປະເທດເພືິ່ອນບ້ານ ພ້ອມທັງສືບຕ ິ່ໂຄສະນາທາງ
ວິທະຍ,ຸ ໂທລະພາບ ແລະ ສ່ຕື່າງໆ ກ່ຽວກັບການປັບສະຖານະພາບແຮງງານລາວ ທີິ່ເຮັດວຽກຜິດກົດໝາຍຢ ປ່ະ
ເທດໄທໃຫູ້ສ າເລັດຕາມຄາດໝາຍ; ລົງກວດກາແຮງງານຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ໃນທົິ່ວ
ປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ 58 ແຫ່ງ. ສ ູ້ຊົນຂືັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃໝ່ໃຫູ້ໄດູ້  281 ວິສາຫະກິດ. ກຽມມອບ-ໂອນໂຮງໝ 
ສ ນເສຍອົງຄະພິເສດ  790 ໃຫູ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫືຼອສົງເຄາະປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າ
ຜ ູ້ທຸກຍາກ, ຜ ູ້ເຖົັ້າແກ່, ພິການ, ຜ ູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜ ູ້ປະສົບໄພພິບັດ ແລະ  ຜ ູ້ຕົກເປັນເຫຍືິ່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃຫູ້
ທັນການ. 

 ສືບຕ ິ່ຊຸກຍ ູ້ແຜນການປ່ຽນຖ່າຍ ລະບົບເຕັກນິກວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຈາກລະບົບອານາລອກ ໄປສ ລ່ະບົບດີຈີຕອນ 

ແລະ ຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່ການກະຈາຍຢ ພ່າກພືັ້ນ, ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໃຫູ້ກວ້າງອອກ. ຄົັ້ນຄວ້າຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຍ ົກລະດັບເຄືິ່ອງສົິ່ງວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຂອງແຂວງບ ິ່ແກູ້ວຈາກ 1 kw ເປັນ 5 kw. ສືບຕ ິ່ຄົັ້ນຄວ້າຮ່າງດ າລັດວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສືິ່ມວນຊົນ ແລະ ນິຕກິ າກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງໂທລະພາບໃຊູ້ສາຍ ແລະ 
ບ ິ່ໃຊູ້ສາຍ. ສືບຕ ິ່ໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ,ວັນສ າຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນພ້ອມທັງ
ບຸນປະເພນຕີ່າງໆຂອງປະຊາຊນົລາວບັນດາເຜົິ່າ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສໂ່ຄສະນາໃຫູ້ແກກ່ອງປະຊຸມຄັັ້ງທີ X 

ຂອງພັກ ແລະ ສອງວັນປະຫວັດສາດໃນທ້າຍປີ 2015. ສືບຕ ິ່ແຜນສ້າງສາລະຄະດີ, ຮ ບເງົາ, ເອກະສານວັນສ້າງຕັັ້ງ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນສະຖາປານາ ສປປ ລາວຄົບຮອບ 40 ປີ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່
ຕິດຕາມຄຸູ້ມຄອງ, ກວດກາບັນດາເນືັ້ອໃນຮ ບເງົາ ແລະ ການຖ່າຍທ າຮ ບເງົາຢ  ່ສປປ ລາວ. ສືບຕ ິ່ແຜນການເຝກິອົບ 
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ຮົມບຸກຄະລາກອນວິຊາການບ ຮານວິທະຍາແຜນການຈັດຕັັ້ງວຽກງານສະເຫີຼມສະຫຼອງເມືອງຫຼວງພະບາງເປັນເມືອງ
ມ ລະດົກໂລກຄົບຮອບ 20 ປີ, ຄຽງຄ ກ່ັນນັັ້ນ ກ ິ່ສືບຕ ິ່ຟືັ້ນຟ ປົກປັກຮັກສາພັດທະນາການສົິ່ງເສີມມ ລະດົກວັດທະນະ
ທ າຂອງຊາດທີິ່ເປັນວັດຖຸ ແລະ ບ ິ່ເປັນວັດຖຸ. ສືບຕ ິ່ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈກຸ່ມເປົັ້າໝາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ເອົາໃຈໃສ່
ວຽກງານໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວຜ່ານວິທະຍຸໂທລະພາບ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາຕ່າງໆໃຫູ້ກວ້າງຂວາງຫຼາກ
ສີສັນ. ສືບຕ ິ່ສ າຫຼວດອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ, ເອົາໃຈໃສ່ກ ິ່ສ້າງສ ນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຢ ບ່ັນດາແຂວງ, ເມືອງໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ຄຽງຄ ກ່ັັບການຕິດຕາມຕີ
ລາຄາການພັດທະນາແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບຢືນຍົງ. 

 ສືບຕ ິ່ເອົາໃຈໃສ່ຄົັ້ນຄວ້າແກູ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄ າສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຫືຼ ນິຕິບຸກຄົນ ໃຫູ້ໄວຂ ັ້ນ. ສືບຕ ິ່ປະ 
ສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອຄົັ້ນຄວ້າ, ກວດກາ, ປະກອບຄ າເຫັນເຂົັ້າໃສ່ຮ່າງກົົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ແລະ 
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນັບທັງນິຕກິ າໃຕູ້ກົດໝາຍທີິ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີິ່ສະເໜີມາ. ສືບ 
ຕ ິ່ໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ ເພືິ່ອສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍຢ ່ໃນສັງຄົມ, ສືບຕ ິ່ປັບປຸງເວັບໄຊຈົດໝາຍເຫດທາງລດັ 
ຖະການ, ປັບປຸງເນືັ້ອໃນວາລະສານ, ໜັງສືພິມທີິ່ຂ ັ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທ າໃຫູ້ມຄີຸນນະພາບສ ງຂ ັ້ນກວ່າເກົິ່າ ເພືິ່ອສາ 
ມາດສະໜອງຂ ັ້ມ ນ-ຂ່າວສານໄດູ້, ປັບປຸງວຽກງານທະບຽນສານໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບສ ງຂ ັ້ນ. 

 ສືບຕ ິ່ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍ ເພືິ່ອຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ແກ່ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈ ານວນ 5 ສະ 
ບັບຄື: ດ າລັດວ່າດ້ວຍກອງທ ນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍ
ການຄຸູ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງທາດເຄມາເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ 
ດ າລັດວ່າດ້ວຍການສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສັບປະດາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ. 

 ເຜີຍແຜ່ການນ າໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົັ້າໃນການຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດຂອງກຸ່ມຜ ູ້ຜະລິດ ເພືິ່ອເພີິ່ມມ ນຄ່າ ແລະ ຍົກສ ງ
ປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫູ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ODOP ຢ ່ໃນ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ 

ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ຕິດຕັັ້ງ ແລະ ສາທິດການນ າໃຊູ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານຊີວະມວນໃຫູ້ໄດູ້ 2 

ຈຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ສືບຕ ິ່ຄົັ້ນຄວ້າການຜະລິດນ ັ້າມັນຊີວະພາບຄົບວົງຈອນ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າທົດລອງການ
ນ າໃຊູ້ນ ໍັ້າມັນໄບໂອດີເຊລທີິ່ສະກັດຈາກພືດເຂົັ້າໃນເຄືິ່ອງຈັກຕົວຈິງ. ສືບຕ ິ່ຊຸກຍ ູ້ວຽກການບ ລິການໂດຍສະເພາະ 
ການບ ລິການດ້ານມາດຖານ, ວັດແທກ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ສືບຕ ິ່ລົງກວດກາມາດຖານຊິງຊັິ່ງນ ັ້າໜັກຕາມ
ທ້ອງຕະຫຼາດ, ຊິງສັິ່ງນ ັ້າໜັກລົດບັນທຸກ ແລະ ຊິງສັິ່ງຫ້ອງທົດລອງ ໃຫູ້ບັນລຸຕາມແຜນການວາງໄວູ້. 
 

6. ການພດັທະນາທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ເຂດແຄວນ້ 

 ພາກເໜອື 

ສ ບຕ່ໍິ່ເພີິ່ມທະວີການຄຸູ້ມຄອງໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນດ້ວຍການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ
ໂຄງການຢ່າງເປັນລະບົບຕ ິ່ເນືິ່ອງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທ ນຂອງລັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ຊຸກຍ ູ້
ຕິດຕາມ, ສັງລວມບັນດາໂຄງການທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ ໃນສົກປີ 2014-2015 ຕາມທິດທີິ່ລັດຖະ 
ບານວາງອອກ, ຊຸກຍ ູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ ແລະ ການລົງທ ນຂອງພາກເອກະຊົນ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ 
2014-2015 ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມແຜນການວາງໄວູ້. 
ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫູ້ສ າເລັດຕາມທິດທາງແຜນທີິ່ວາງໄວູ້; ຊຸກຍ ູ້ການຜະ 

ລິດສະບຽງອາຫານທີິ່ຕິດພັນກບັອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງທາງດ້ານກະສິກ າທີິ່ເປັນທ່າແຮງເຊັິ່ນ: ເຂົັ້າ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແໜ່ງ, 
ສົິ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຈັດຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບ ແລະ ການສ້າງເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າຂອງສິນຄ້າ, ສົິ່ງເສີມການ
ປ ກພືດອຸດສາຫະກ າ, ຊ ກຍ ູ້ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມໃຫູ້ພຽງພ ກັບການຊົມໃຊູ້ພາຍໃນ ແລະ ສົິ່ງອອກ.  
 

 ພາກກາງ  
ສ ບຕ ິ່ສ ູ້ຊົນຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງ ແລະ ປ ກພືດຜັກ ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມແຜນທີິ່ວາງໄວູ້, ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ ິ່ສົິ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ປະ 

ເພດຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ ງົວ, ຄວາຍ, ໝ , ແບູ້ ແລະ ສັດປີກ ເພືິ່ອຮັບປະກັນສະໜອງສະບຽງອາຫານ, ກວດກາຈັກສ ບນ ັ້າ
ເພືິ່ອສ້ອມແປງ ແລະ ໃຫູ້ສາມາດສະໜອງນ ັ້າຮັບໃຊູ້ການຜະລິດລະດ ແລູ້ງ 2014-2015 ໃຫູ້ພຽງພ , ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ
ທີິ່ກ າລັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວູ້, ສຸມໃສສ່ືບຕ ິ່ສ້ອມແປງທາງປ ຢາງ ແລະ ທາງດິນແດງທີິ່ເປ່
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ເພເສຍຫາຍໃຫູ້ສາມາດສັນຈອນໄປມາໄດູ້ສະດວກ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸູ້ມຄອງ ບັນດາໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ ທີິ່ສະພາອະນຸ 
ມັດໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນບັນດາໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດທີິ່ກ າລັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງການທີິ່ຍັງບ ິ່ທັນ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫູ້ໄດູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາບັນດາໂຄງການ ເພືິ່ອຫີຼກເວັັ້ນ
ການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນອັນເປັນສາເຫດທີິ່ພາໃຫູ້ເກີດມີໜີັ້ສິນຄຸມເຄືອ ແລະ ສຸມໃສ່ການແກູ້ໄຂບັນດາໜີັ້ສິນທີິ່
ຍັງຄ້າງໃຫູ້ໝົດໄປເທືິ່ອລະກ້າວ.  
 

 ພາກໃຕູ້ 
ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫູ້ສ າເລັດຕາມທິດທາງແຜນການທີິ່ວາງໄວູ້, ຄຽງຄ ່ກັນນັັ້ນ, 
ກ ໃຫູ້ສຸມໃສຊຸ່ກຍ ູ້ປະຊາຊົນໃຫູ້ເກັບກ່ຽວເຂົັ້ານາແຊງ ແລະ ກະກຽມການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ; ຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ
ທີິ່ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງທາງດ້ານກະສິກ າທີິ່ເປັນທ່າແຮງ ເຊັິ່ນ: ເຂົັ້າ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແໜ່ງ, ໝາກຖົວລຽນ, 
ຜະລິດຜັກພືດຊະນິດອືິ່ນໆ, ສົິ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຈັດຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບສິນຄ້າ, ສົິ່ງເສີມການປ ກພືດ
ອຸດສາຫະກ າ, ຊຸກຍ ູ້ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມໃຫູ້ພຽງພ ກັບການຊົມໃຊູ້ພາຍໃນ ແລະ ສົິ່ງອອກ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍ ູ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ ແລະ ການລົງທ ນຂອງພາກເອກະຊົນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ສົກປີ 2014-2015, ປັບປຸງ ແລະ 
ພັດທະນາຈຸດສຸມພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີິ່ຈ າເປັນ  ເພືິ່ອຮັບຮອງການຈ ລະຈອນສິນຄ້າ ແລະ ເຊືິ່ອມຕ ິ່ກັບບັນດາປະເທດເພືິ່ອນ
ບ້ານ; ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟູ້າໄປສ ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫີຼກໃຫູ້ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ;  ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ
ການສ ກສາເປັນຕົັ້ນພັດທະນາສ ນວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການຢ ໃ່ນໂຮງໝ  
ແລະ ສືບຕ ິ່ສ້າງຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫູ້ທົິ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະເຂດທີິ່ຍາກແກ່ການເຂົັ້າເຖິງ. 
 
7. ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ 
 

1) ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ ຈະສືບຕ ິ່ສ ູ້ຊົນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍ
ທີິ່ວາງໄວູ້ໃນແຜນພັດທະນາ ຂສສຊ ສົກປີ 2014-2015 ໂດຍການເພີິ່ມທະວີສືບຕ ິ່ສົິ່ງເສີມ ແລະ ດ ງດ ດການລົງທ ນຈາກ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫູ້ເຂົັ້າມາ ດ າເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານອຸດສາຫະກ າ, ການຄ້າ, ການບ ລິການ ແລະ ການຂົນສົິ່ງ 
ໃຫູ້ໄດູ້ຢ່າງໜ້ອຍ 101 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາໃຫູ້ເພີັ້ມຂ ັ້ນ 27 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຄາດຄະເນສ້າງ
ວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ໄດູ້ 3.000 ຄົນ ຕາມຄາດໝາຍ. 

2) ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ສາມຫຼິ່ຽມຄ າ (ຂສພຄ): ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງໂຮງໝ ໃຫູ້ສ າເລັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດເປີດໃຫູ້
ບ ລິການໄດູ້ໃນ ເດືອນມິຖຸນາ 2015; ສືບຕ ິ່ຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານທີິ່ດິນ ເປັນຕົັ້ນ ການກ ານົດຂອບເຂດເນືັ້ອທີິ່ຂອງເຂດ
ເນືັ້ອທີິ່ປ່າສະຫງວນພ ກິິ່ວລົມ, ໂຄງການສະໜາມກ໊ອບ, ການຊົດເຊີຍເວນຄືນເນືັ້ອທີິ່ດິນໃຫູ້ແກ່ເຈົັ້າຂອງສິດຈ ານວນ 14 

ຄອບຄົວ ຢ ່ບ້ານພຽງງາມ ເພືິ່ອຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ຕອນໃຕູ້ຂອງໂຄງການແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທ າ
ດອນຊາວ, ການຊົດເຊີຍເວນຄືນ ເນືັ້ອທີິ່ດິນ ເພືິ່ອສ້າງເສັັ້ນທາງຈາກດ່ານສາກົນສາມຫຼິ່ຽມຄ າຫາທາງເບຕົງນ ັ້າເກິິ່ງ-ບ້ານ
ມອມ ຊ ິ່ງມີຄວາມຍາວ 2,600 ແມັດ, ຈັດຕັັ້ງບັນດາໂຄງການທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມອາຊີບ ແລະ ລາຍ
ຮັບໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດອ້ອມຂ້າງ. 
3) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ບ ິ່ເຕນ່ແດນງາມ (ຂສບ): ສືບຕ ິ່ການສ້າງເຂດການຄ້າຊາຍແດນ ບ ິ່ແຕນ ສປປ ລາວ ແລະ 
ບ ິ່ຫານ ສປ ຈີນ, ສົິ່ງເສີມການລົງທ ນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການລົງທ ນເຂດໃຫູ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ;  ສືບຕ ິ່ຕິດຕາມ
ກວດກາຄົນ ເຂົັ້າ-ອອກ ຂສບ ອອກບັດອາໃສຊົິ່ວຄາວ ໃຫູ້ພະນັກງານ, ຜ ູ້ລົງທ ນ, ຜ ູ້ປະກອບການ, ກ າມະ ກອນຄົນລາວ 

ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີິ່ອາໃສໃນ ຂສບ ໃຫູ້ດີກວ່າເກົິ່າ. 
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4) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ບ ງທາດຫວຼງ (ຂສທ): ສືບຕ ິ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຈົກໜອງ, 
ຮ່ອງລະບາຍນ ັ້າ ແລະ ເສັັ້ນທາງຄອນກີດ ກວ່າງ 26 ແມັດ, ຍາວ 2.240 ແມັດ; ເສັັ້ນທາງອ້ອມແຄມໜອງໃຫຍ່ ທີິ່ກວ້າງ 
24 ແມັດ, ຍາວ 2.400 ແມັດ ແລະ ຂົວ 4 ແຫ່ງ; ສຸມໃສ່ການສ າຫຼວດ ແລະ ອອກແບບໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ ໃຫູ້
ສ າເລັດ; ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງຕ ກຄອນໂດມີນຽມ ຈ ານວນ 7 ຫັຼງ; ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງເສົາຫັຼກປະຕ ເຂົັ້າເຂດ 2 ເສົາ ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມໂຄງ
ສ້າງ; ສືບຕ ິ່ອອກແບບເພືິ່ອກ ິ່ສ້າງຄັນຄ ປູ້ອງກັນນ ັ້າຖ້ວມ ແຕ່ຊາຍແດນສ ນການຄ້າອາຊຽນມ  ຮອດເຂດບ້ານໂນນຄ ັ້ ມີ
ຄວາມຍາວ 800 ກວ່າແມັດ; ສືບຕ ິ່ການກ ິ່ສ້າງຄອງນ ັ້າ ແຕ່ຂ້າງຫ້ອງການເຂດ ຂສທ ຈົນຮອດຊາຍແດນສ ນການຄ້າລາວ-
ໄອເຕັກ. 

5) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ນຄິມົອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ວຽງຈນັ-ໂນນທອງ (ນອຄວ): ສືບຕ ິ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຢ ່ພາຍໃນເຂດ ເປັນຕົັ້ນ ສ້າງເສັັ້ນທາງ, ສະຖານີຕາຂ່າຍໄຟຟູ້າ, ນ ັ້າປະປາ ແລະ ອືິ່ນໆ; ສືບຕ ິ່ໂຄສະນາດ ງດ ດການ
ລົງທ ນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາລົງທ ນໃນ ນອຄວ; ຊຸກຍ ູ້ບ ລິສັດທີິ່ມາຈົດທະບຽນແລູ້ວສ້າງໂຮງງານຂອງ
ຕົນ ແລະ ໃຫູ້ມີການເຄືິ່ອນໄຫວໂດຍໄວ; ສືບຕ ິ່ຊຸກຍ ູ້ບັນດາບ ລິສັດທີິ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນລົງທ ນແລູ້ວ ມອບພັນທະອາກອນ
ເງິນເດືອນປະຈ າປີ 2015; ສືບຕ ິ່ຕິດຕາມການເຄືິ່ອນໄຫວກິດຈະການກວດກາການນ າເຂົັ້າ ແລະ ການສົິ່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງ
ແຕ່ລະບ ລິສັດທີິ່ຢ ພ່າຍໃນ ນອຄວ; ສືບຕ ິ່ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າແລະ ການສົິ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫູ້ບັນດາບ ລິສັດ
ທີິ່ຢ  ່ນອຄວ.  

6)  ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພ ຂຽວ (ຂພຂ): ສືບຕ ິ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນທີິ່ວາງໄວູ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ການກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເຊືິ່ອມຕ ິ່ເຂດ ກັບເສັັ້ນທາງເລກທີ 13 ຍາວປະມານ 7 ກມ ເປັນທາງສອງເລນ ແລະ ເສັັ້ນທາງຊອຍ
ພາຍໃນເຂດ; ສຸມໃສ່ວຽກງານ ຊົດເຊີຍທີິ່ດິນ ແລະ ຂົນຂວາຍເອົາການລົງທ ນເຂົັ້າມາໃນເຂດໃຫູ້ນັບມືັ້ນັບຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

7) ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ (ຂພຊ): ສືບຕ ິ່ແກູ້ໄຂວຽກງານທີິ່ດິນສ່ວນທີິ່ຍັງເຫືຼອ ໃຫູ້ແກ່ເຈົັ້າຂອງສິດທີິ່
ຖືກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ; ສົມທົບກັບບ ລິສັດຮ່ວມທ ນລາວ-ຈີນຈ າກັດຄົັ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫຼິ່ງທ ນມາ
ຊົດເຊີຍທີິ່ດິນໃຫູ້ໄດູ້ຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວູ້ ແລະ ວາງແຜນການນ າໃຊູ້ທີິ່ດິນເບືັ້ອງຕົັ້ນ 410 ເຮັກຕາ ເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ຕາມແຜນການພັດທະນາ ໄລຍະທີ 1; ສືບຕ ິ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ 

ເປັນຕົັ້ນ: ເສັັ້ນທາງ, ໄຟຟູ້າ, ນ ັ້າປະປາ ໃຫູ້ສ າເລັດໃນຂັັ້ນພືັ້ນຖານ; ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ າຫຼວດ 

ແລະກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ເຂົັ້າ-ອອກ ເຂດ 2 ຈຸດ ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມແຜນການ. 

8) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ດງົໂພສີ (ຂສສດ): ສຸມໃສ່ແກູ້ໄຂວຽກງານທີິ່ດິນທາງເຂົັ້າເຂດໃຫູ້ສ າເລັດລວມ ທັງໝົດ 8 

ຕອນ; ຊຸກຍ ູ້, ຕິດຕາມ ຜ ູ້ພັດທະນາ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງຕົນ ໃຫູ້ເປັນໄປຕາມແຜນການທີິ່ກ ານົດໄວູ້; 
ສືບຕ ິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫົວ ໜ່ວຍບ ລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ ໃຫູ້ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ູ້
ພັດທະນາ. 
9) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ລອ່ງແທງວຽງຈນັ (ຂສລວ): ສືບຕ ິ່ແກູ້ໄຂບັນຫາທີິ່ດິນທີິ່ຍັງຄົງຄ້າງ ໃຫູ້ແກຜ່ ູ້ທີິ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ ໃນໄລຍະທີ 2; ຊອກຫາແຫຼິ່ງທ ນຕ່າງໆ ເພືິ່ອຊົດເຊີຍທີິ່ດິນໃຫູ້ແກປ່ະຊາຊົນທີິ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂດໃຫູ້ສ າເລັດ; ສືບຕ ິ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນແມ່ບົດທີິ່ລັດຖະບານໄດູ້
ຮັບຮອງ; ສືບຕ ິ່ຂະຫຍາຍສະໜາມກ໊ອບຈາກ 18 ຂຸມ ເປັນ 36 ຂຸມ; ສ້າງເຮືອນວິນລາເປັນຕົວແບບຈ ານວນ 10-20 ຫັຼງ. 
10) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ທາ່ແຂກ (ຂທຂ): ສືບຕ ິ່ຊົດເຊີຍເວນຄືນສິດນ າໃຊູ້ທີິ່ດິນ ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງ
ຕອນດິນ ໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນທີິ່ຖືກ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ໃຫູ້ໄດູ້ 20 ຕອນ, ຄິດເປັນ 3% ຂອງການຊົດເຊີຍທັງໝົດ; 

ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ ປະຊາຊົນພາຍໃນເຂດ, ປະຊາຊົນໃກູ້ຄຽງ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ໄດູ້ 60 ຄົນຕ ິ່ເດືອນ; 

ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ບັນດາ ນັກທຸລະກິດ, ບ ລິສັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາລົງທ ນ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການພາຍໃນ
ເຂດ ໃຫູ້ໄດູ້ 4 ບ ລິສັດ; ສົິ່ງເສີມການນ າເຂົັ້າວັດຖຸອຸປະກອນ ການກ ິ່ສ້າງບັນດາກິດຈະການ ຂອງແຕ່ລະບ ລິສັດ ທີິ່ໄດູ້ລົງມື
ກ ິ່ສ້າງ ໃຫູ້ໄດູ້ 20 ຄັັ້ງ. 
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ພາກທີ II 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ສກົປ ີ2015-2016 
 

 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ເປັນສົກປີທ າອິດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ທັງເປັນປີທ າອິດຂອງການປະຕິບັດມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ ່
ຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ເປັນແຜນສືບຕ ິ່ສ້າງເສດຖະກິດໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ໂດຍເລັິ່ງໃສກ່ານພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຕິດຕາມມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການກ ານົດເປົັ້າໝາຍ ແລະ ທິດ
ທາງຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ເພືິ່ອນ າມາຜັນຂະຫຍາຍເຊືິ່ອມສານເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ 
ລາວ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດູ້ສືບຕ ິ່ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາທີິ່ບ ິ່ສາມາດ
ບັນລຸເພືິ່ອນ າພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. 

I. ສະພາບລວມ 

1. ສະພາບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ: 

ສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ຂອງໂລກ ຄາດວ່າຍັງຈະສືບຕ ິ່ຜັນຜວນ ແລະ ປ່ຽນແປງ ທີິ່ຄາດເດົາໄດູ້ຍາກ, 
ຫຼາຍຂົງເຂດຍັງສືບຕ ິ່ມີບັນຫາ ແລະ ຂ ັ້ຂັດແຍ່ງທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ. ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ
ຂອງໂລກອາດຈະເຮັດໃຫູ້ເກີດມີໄພທ າມະຊາດຂ ັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ: ພາຍ,ຸ ໄພແຫູ້ງແລູ້ງ, ນ ັ້າຖ້ວມ ແລະ ພະຍາດລະບາດຕ່າງໆ 
ເຊິິ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນທົິ່ວໂລກ. 
2. ສະພາບພາຍໃນ: 

ປະເທດເຮົາຍັງສືບຕ ິ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບ 
ຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄປີອງດອງ, ເສດຖະກິດຍັງສືບຕ ິ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ, ບັນຍາກາດການ
ລົງທ ນຍັງມີຄວາມຟົດຟືັ້ນ ໄດູ້ມີການປັບປຸງເງ ິ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການດ າເນີນທຸລະກິດໃຫູ້ມີຄວາມສະ 
ດວກວ່ອງໄວຂ ັ້ນກວ່າເກົິ່າ ບວກກັບປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຄວາມໄດູ້ປຽບທາງ
ດ້ານທີິ່ຕັັ້ງ ແລະ ເປັນທາງຜ່ານໃນການຂົນສົິ່ງສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນ າຂອງ. ນອກນີັ້ ການເຂົັ້າເປັນ
ສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຈະສ້າງກາລະໂອກາດໃຫູ້ 
ສປປ ລາວ ຍາດແຍ່ງເອົາການລົງທ ນ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

 

II.  ທດິທາງ ,ໜາ້ທີິ່ລວມ, ຄາດໝາຍສ ູ້ຊນົ: 

1. ທິດທາງ, ໜ້າທີິ່ລວມ 
ທິດທາງລວມຂອງແຜນການປີ ແມ່ນຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ເຮັດໃຫູ້ເສດຖະ 

ກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ ຖືການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບການພັດທະນາ
ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດພັດທະນາສີຂຽວ; ສ້າງໃຫູ້ໄດູ້ການຜະລິດສິນຄ້າຕົວແບບ, ຮັບ 

ປະກັນການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສຸມໃສກ່ານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກູ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫູ້ໄດູ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງຕາມທິດຂອງ 3 ສ້າງ; ພັດທະນາວັດທະນາທ າ-ສັງຄົມ ໄປຄວບຄ ່
ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຖືເອົາການບຸກທະລດຸ້ານການສ ກສາ, ການຂະຫຍາຍສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາ
ແຮງງານ, ຍົກລະດັບ ແລະ ສົິ່ງເສີມຜ ູ້ປະກອບການໃຫູ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ, ການເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະ ນະທ າທີິ່ດີງາມ
ຂອງຊາດ; ບຸກທະລຸທາງດ້ານກົນໄກຄຸູ້ມຄອງບ ລິຫານລັດ ໄປພ້ອມກັບການຍົກສ ງຄວາມສກັສິດ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ 

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການຄຸູ້ມຄອງລັດ, ຄຸູ້ມຄອງສັງຄົມ; ສົມທົບແໜູ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກັບການປູ້ອງ
ກັນຊາດ-ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ສົມທົບແໜູ້ນການເປີດກວ້າງການພົວພັນຕ່າງປະເທດກັບການປັບປຸງພາຍໃນຢ່າງຮອບ 

ດ້ານ ເພືິ່ອເພີິ່ມຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ, ເສີມຂະຫຍາຍກ າລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ ແລະ ກ າລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝເຂົັ້າ
ໃນການພັດທະນາປະເທດ; ປະຕິບັດຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ ດ້ວຍບາດກ້າວທີິ່ຕັັ້ງໜ້າ ແລະ 
ໜັກແໜູ້ນຂ ັ້ນຕືິ່ມ ເພືິ່ອພັດທະນາປະເທດໃຫູ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020.  
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2. ຄາດໝາຍສ ູ້ຊນົ, ການດນຸດຽ່ງມະຫາພາກ 

2.1 ຄາດໝາຍສ ູ້ຊນົ 
 ຄາດໝາຍການຫຼຸດຸພົັ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ2 
− ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍຕ ິ່ຫົວຄົນ ໃຫູ້ໄດູ້ 16,74 ລ້ານກີບ ຫືຼ ເທົິ່າກັບ 2.092 ໂດລາ
ສະຫະລັດ. 

− ດັດສະນີໝາຍດ້ານຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ໃຫູ້ໄດູ້ສ ງກ່ວາ 66 (ຜ່ານການປະເມີນຈາກຄະນະກ າມະການ CDP 

ໃນເດືອນ ມີນາ 2015 ສປປ ລາວ ແມ່ນ 60,8). 

− ດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ຕາມຄາດໝາຍສາກົນໃຫູ້ບັນລຸຕ ິ່າກ່ວາ 32 (ຜ່ານການປະ
ເມີນຈາກຄະນະກ າມະການ CDP ໃນເດືອນ ມີນາ 2015 ສປປ ລາວ ແມ່ນ 36,2) 

 ຄາດໝາຍດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
− ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍບ ິ່ໃຫູ້ຫຼຸດ 7,5% ແລະ ສ້າງມ ນຄ່າເພີິ່ມໃນລາຄາ
ປີ ໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 115.452 ຕືັ້ກີບ; ໃນນັັ້ນ: 
 

+ ຂະແໜງກະສິກ າ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ  3,1%;  ກວມເອົາປະມານ 22,7% 

+ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ  8,7%;  ກວມເອົາປະມານ 29,5% 

+ ຂະແໜງການບ ລິການ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ  9,0%;  ກວມເອົາປະມານ 39,4%  

+ ພາສີຂາເຂົັ້າ  ເພີິ່ມຂ ັ້ນ  8,1%;  ກວມເອົາປະມານ   8,4% ຂອງ GDP 

 
− ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃຫູ້ຢ ໃ່ນລະດັບທີິ່ເໝາະສົມ  ແລະ ໃຫູ້ປະລິມານເງິນ (M2) ເພີິ່ມຂ ັ້ນໃນລະດັບ 20% . 

− ຮັບປະກັນຄັງສ າຮອງທີິ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ກຸູ້ມການນ າເຂົັ້າ 5 ເດືອນຂ ັ້ນໄປ. 

− ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີິ່ມກີານຄຸູ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫູ້ອັດຕາແລກ 

ປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕ,ິ ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫືຼ ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສເ່ງິນຕາຕ່າງປະເທດສະ 
ກຸນຫັຼກ. 

 ຄາດໝາຍດາ້ນເສດຖະກດິ 
− ສ ູ້ຊົນຜະລິດເຂົັ້າໃຫູ້ໄດູ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ, ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 5% 

− ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ ໃຫູ້ບັນລຸ 6.380,85 ຕືັ້ກີບ. 

− ສ ູ້ຊົນມ ນຄ່າຈ ລະຈອນສິນຄ້າ(ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບ ລິການ) ໃຫູ້ບັນລຸ 32.788,22 ຕືັ້ກີບ. 

− ສ ູ້ຊົນຜະລິດແຮ່ທາດໃຫູ້ໄດູ້ 12.697,44 ຕືັ້ກີບ 

− ສ ູ້ຊົນຜະລິດໄຟຟູ້າໃຫູ້ໄດູ້ 20.501 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ 
− ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ 4,5 ລ້ານເທືິ່ອຄົນ 

 ຄາດໝາຍດາ້ນສງັຄມົ 
− ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງຕ ິ່າກ່ວາ 6,11

3% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນທົິ່ວປະເທດ. 
− ເຮັດອັດຕາບ້ານທຸກຍາກໃຫູ້ລຸດລົງຕ ິ່າກວ່າ 18,38

4
% ຂອງຈ ານວນບ້ານໃນທົິ່ວປະເທດ. 

− ເຮັດໃຫູ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມ ເພີິ່ມຂ ັ້ນຈາກ 98,6% ເປັນ 99% ແລະ ອັດຕາລອດເຫືຼອຂອງນັກຮຽນ 

ປ 1-ປ 5 ໃຫູ້ເພີິ່ມຂ ັ້ນຈາກ 78,3% ເປັນ 81%. 

                                                 
2
 ເງືິ່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດູ້ວາງໄວູ້ ຕ້ອງບັນລຸ 2 

ໃນ 3 ເງືິ່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົັ້ນຕ ິ່ເນືິ່ອງ 2 ເທືິ່ອຕິດກັນ, ອົງການ UN ໄດູ້ປະເມີນໃນເດືອນມີນາ 2015 ສປປ ລາວ ຍັງບ ິ່ມີເງືິ່ອນໄຂໃດສາມາດ
ບັນລຸໄດູ້ເທືິ່ອ ລາຍລະອຽດມີຄື: ເງືິ່ອນໄຂທີ 1: GNI ສປປ ລາວ ປະຕິບັດໄດູ້ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ (ເງືິ່ອນໄຂ 1.242 ໂດລາສະຫະລັດ); 

ເງືິ່ອນໄຂ 2: ດັດສະນີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (HAI) ປະຕິບັດໄດູ້ 60,8 (ເງືິ່ອນໄຂຕ້ອງສ ງກວ່າ 66) ແລະ ເງືິ່ອນໄຂທ ີ3: ດັດສະນີຄວາມບອບບາງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ(EVI) ປະຕິບັດໄດູ້ 36,2 (ເງືິ່ອນໄຂແມ່ນໃຫູ້ຕ ິ່າກວ່າ 32). 

3 ຕົວເລກຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັັ້ນສ ນກາງ 
4 ຕົວເລກຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັັ້ນສ ນກາງ 
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− ອັດຕາສວ່ນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫູ້ຍັງເຫືຼອ 45 ຄົນ ຕ ິ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ, ອັດຕາເດັກນ້ອຍ
ລຸ່ມ 5 ປີ ທີິ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ິ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫູ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫືຼອ 22%, ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີິ່ເຕູ້ຍ (ຂາດສານ
ອາຫານຊ າເຮືັ້ອ) ຍັງເຫືຼອ 34%. 

 

2.2  ຄາດຄະເນການດຸນ່ດຽ່ງມະຫາພາກ 
 ການດນຸດຽ່ງແຫຼິ່ງທ ນເພືິ່ອການພດັທະນາ 
ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ໃນສົກປີ 2015-2016 ບັນລຸໄດູ້ 7,5% ທຽບໃສ່

ສົກປີຜ່ານມາ, ມີຄວາມຕ້ອງການທ ນທັງໝົດ ປະມານ 34.500 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ ປະມານ 30% ຂອງ GDP ໃນນັັ້ນ: 

− ການລົງທ ນຈາກງົບປະມານລັດ ປະມານ 3.800 ຕືັ້ກີບ ກວມ 11,% ຂອງການລົງທ ນທັງໝົດ. ນອກຈາກນັັ້ນຍັງ
ຈະມີທ ນຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຫັນຊັບສິນເປນທ ນຈ ານວນໜ ິ່ງ. 

− ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແລະ ກ ູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ໄດູ້ 5.600 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ ປະມານ 700 ລ້ານໂດລາ, ກວມປະມານ 

16,23% ຂອງການລົງທ ນທັງໝົດ. 

− ການລົງທ ນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ໄດູ້ 18.400 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ ປະມານ 2.300 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ກວມປະມານ 53,35% ຂອງການລົງທ ນທັງໝົດ. 

− ສິນເຊືິ່ອທະນາຄານ ໃຫູ້ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 6.700 ຕືັ້ກີບ, ກວມປະມານ 19,42% ຂອງການລົງທ ນທັງໝົດ. 
 

 ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານແຫງ່ລດັ 
− ສ ູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫູ້ໄດູ້ 29.213 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ ລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫູ້ໄດູ້ 23.613 ຕືັ້ກີບ 
− ຄາດຄະເນດ້ານລາຍຈ່າຍໃຫູ້ຢ ໃ່ນລະດັບ 35.000 ຕືັ້ກີບ.  

− ຂາດດຸນງົບປະມານ 5.787 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ ເທົິ່າກັບ 5% ຂອງ GDP. 
 

 ການດນຸດຽ່ງຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ 
− ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ມ ນຄ່າການສົິ່ງອອກບັນລຸໄດູ້ປະມານ 3,70 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ 
− ມ ນຄ່າການນ າເຂົັ້າປະມານ 5,26 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ 
− ຂາດດຸນການຄ້າ 1,56 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ເທົິ່າກັບ 10,8% ຂອງ GDP 

 

 ການດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ 
 ເພືິ່ອກ້າວເຂົັ້າເປັນປະເທດອຸດສາຫະກ າທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວເຂົັ້າສ ່ປະຊາຄົມອາຊຽນ ສະນັັ້ນອັດຕາສ່ວນແຮງ
ງານທີິ່ມີວຽກເຮັດງານທ າໃນຂົງເຂດກະສິກ າ ໃຫູ້ຫຼຸດລງຈາກ 65,3% ມາເປນັ 64,9%, ຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າ ເພີິ່ມ
ຂ ັ້ນຈາກ 11,4% ມາເປນັ 11,6% ແລະ ຂົງເຂດບ ລິການ ຈາກ 23,3% ເປນັ 23,6% ແລະ ສ ູ້ຊົນສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທ າໃຫູ້ໄດູ້ 143.239 ຄົນ. 

 

3. ເປົັ້າໝາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປຄີັັ້ງທ ີVIII (2016-2020) 
ເປົັ້າໝາຍ ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ  :1, ໝັັ້ນທ່ຽງແລະສ້າງໄດູ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການເຕີບໂຕ ໂດຍ
ການສຸມໃສ່ສ້າງພືັ້ນຖານເສດຖະກິດໃຫູ້ເຂັັ້ມແຂງຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ,  
ເປົັ້າໝາຍ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະຍົກລະດັບຄວາມ  :2 ສາມາດຂອງບຸກຄະລາ ກອນຈາກພາກລັດ
ແລະກ າລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ, ທຸກເຜົິ່າຊົນ ແລະ
ເພດໄວສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສ ກສາ ແລະການບ ລິການສາທາລະນະສຸກໄດູ້ຢ່າງທົິ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ສົິ່ງເສີມ
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກ ວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ. ຮັບປະກັນສະຖຽນ ລະພາບດ້ານ
ການເມືອງຢ່າງໜັກແໜູ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບແລະເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທ າແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ . 
ເປົັ້າໝາຍ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແລະສະພາບແວດລ້ອມໄດູ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ າໃຊູ້ຢ່າງມີປະ  :3
ສິດທ ິຜົນ ແລະຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງ
ທັນການແລະ ກ ິ່ສ້າງຄືນສິິ່ງທີິ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດໃຫູ້ດີກວ່າເກົິ່າ. 
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4. ວຽກງານຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ  

ເພືິ່ອບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃນສົກປ ີ2015-

2016 ຕ້ອງໄດູ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ດັິ່ງນີັ້: 
 

4.1 ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢາ່ງຕ ິ່ເນືິ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສາ້ງໄດູ້ຄວາມສົມດນຸຂອງການ 
   ເຕບີໂຕໂດຍການສຸມໃສພ່ືັ້ນຖານເສດຖະກດິໃຫູ້ເຂັັ້ມແຂງຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ  

 

 ເພືິ່ອບນັລເຸປົັ້າໝາຍທ ີ1 ຕອ້ງສຸມໃສ ່7 ວຽກຈດຸສຸມຄ:ື  
 

4.1.1 ຮບັປະກນັໃຫູ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດສບືຕ ິ່ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ ິ່ເນືິ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສມົດນຸ. 
1) ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ:  
ຄາດໝາຍ:  
− ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ມ ນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ ໃຫູ້ບັນລຸ 6.380,85 ຕືັ້ກີບ. 

− ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ບັນລຸມ ນຄ່າການຄ້າປະມານ 9.441 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັັ້ນ ມ ນຄ່າການສົິ່ງອອກປະມານ 3.801 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມ ນຄ່າການນ າເຂົັ້າປະມານ 5.640 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຂາດດຸນການຄ້າ 1.839 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  

− ຜະລິດກະແສໄຟຟູ້າບັນລຸໄດູ້ 20.501,03 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ສົິ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 2.321,3 
ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມ ນຄ່າ 1.291,53 ລ້ານໂດລາ, ຈ າໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ ໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 6.131,31 ລ້ານກິ
ໂລວັດໂມງ ແລະ ຊືັ້ເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 1.708,18 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ. ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ອັດຕາການເຂົັ້າເຖິງໄຟຟູ້າ
ຂອງຄົວເຮືອນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ຕາມແຜນການ.  

− ສະໜັບສະໜ ນໃຫູ້ໂຮງຜະລິດໄຟຟູ້າຫົງສາລິກໄນທີິ່ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 1.878 MW ໃຫູ້ກ້າວເຂົັ້າສ ກ່ານຜະລິດຢ່າງ
ເຕັມກ າລັງ, ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ເຂືິ່ອນໄຟຟູ້າ ຫ້ວຍລ າພັນໃຫ່ຍ ມກີ າລັງຕິດຕັັ້ງ 88 MW ແລະ ເຂືິ່ອນໄຟຟູ້ານ ັ້າຄານ 2 ມີ
ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 130 MW ໃຫູ້ສ າເລັດ ແລະ ກ້າວເຂົັ້າສ ກ່ານຜະລິດຢ່າງເຕັມກ າລັງ. ຄາດໝາຍບັນດາໂຮງຜະລິດ
ໄຟຟູ້າທີິ່ສ າເລັດ ແລະ ກ້າວເຂົັ້າສ ກ່ານຜະລິດມີຈ ານວນທັງໝົດ 32 ແຫ່ງ ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງທັງໝົດ 5.415 MW.  

− ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພະລັງງານນ ັ້າ, ໄຟຟູ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ ແລະ ພະລັງງານ
ຈາກພືດອຸດສາຫະກ າ (ໄບໂອດີເຊວ) ເພືິ່ອກາຍເປັນຂະແໜງການທີິ່ສ້າງລາຍຮັບ ທີິ່ມຄີວາມຍືນຍົງ, ຊຸກຍ ູ້ການ
ຜະລິດ ແລະ ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. 

− ຜະລິດແຮ່ທາດ ໃຫູ້ໄດູ້ 11.691,52 ຕືັ້ກີບ ໂດຍສະເພາະແຮທ່າດທີິ່ສ າຄັນ ເຊັິ່ນ: ໂລຫະຄ າປະສົມເງິນ ຜະລິດ
ໃຫູ້ໄດູ້ 24,882 ໂຕນ, ທອງແຜ່ນ 91,600 ໂຕນ, ທອງຝຸ່ນ 353,250 ໂຕນ, ຫີນກາວ 600,000 ໂຕນ, ແຮ່
ໂປຕາສ 200,000 ໂຕນ ແລະ ແຮ່ທາດອືິ່ນໆ ແລະ ສົິ່ງອອກແຮທ່າດບັນລຸໄດູ້ບ ິ່ຕ ິ່າກວ່າ 1,5 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສຸມໃສ່ສ້າງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫູ້ເປັນຮ ບປະທ າ ໂດຍໄດູ້ສຸມໃສ ່ 5 ວຽກງານຫັຼກທີິ່ເປັນປາຍແຫຼມ ແລະ 
ມີທ່າແຮງບົິ່ມຊ້ອນ ເຊັິ່ນ: 1) ວຽກງານສົິ່ງເສີມການແກະສະຫັຼກໄມູ້ບ້ານໄຜ່ລ້ອມ, 2) ວຽກງານສົິ່ງເສີມການ
ພັດທະນາເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດສະຫະກ າ, 3) ການສົິ່ງເສີມສິນຄ້າຫັດຖະກ າ, 4) ວຽກງານການສົິ່ງເສີມອຸດສາຫະ 

ກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ແລະ 5) ການຄົັ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດການສະກັດສີ ຈາກທ າມະ
ຊາດເຂົັ້າໃນການຍ້ອມໃໝ; ພ້ອມກັນນັັ້ນ ສຸມໃສກ່ານສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ 
ແລະ ຫັດຖະກ າ, ການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າສີຂຽວ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົິ່ງເສີມການລົງທ ນ ແລະ 

ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນແຕ່ລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ, ໂດຍສະເພາະ ເຂດເສດຖະກິດອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ. 

− ສືບຕ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແກູ້ງແຍູ້ງແຂ່ງຂັນໃຫູ້ພາກທຸລະກິດ ເພືິ່ອສາມາດເຂົັ້າຮ່ວມ 

ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບຕະຫຼາດສາກົນ. 



38 

 

− ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອ ານວຍດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນ່ໃສ່ການດ ງດ ດການລົງທ ນທົິ່ວໄປ 

ແລະ ສົິ່ງເສີມຜ ູ້ປະກອບການທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ຊ ິ່ງຈະສາມາດສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທ າ, ສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການເພີິ່ມຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າໃຫູ້ກວ້າງຂວາງອອກຕືິ່ມ
ຕ້ອງມີການນ າໃຊູ້ວັດຖຸດິບຈາກພາຍໃນ ລວມທັງການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຈາກຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້. 

− ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພະລັງງານນ ັ້າ, ໄຟຟູ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ ແລະ ພະລັງງານ
ຈາກພືດອຸດສາຫະກ າ (ໄບໂອດີເຊວ) ເພືິ່ອກາຍເປັນຂະແໜງການທີິ່ສ້າງລາຍຮັບ ທີິ່ມຄີວາມຍືນຍົງ, ຊຸກຍ ູ້ການ
ຜະລິດ ແລະ ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. 

− ສົິ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດໃຫູ້ຫລາຍຂືັ້ນ, ຫລຸດຜ່ອນການສົິ່ງອອກແຮທ່າດທີິ່ບ ິ່ທັນປຸງແຕງ່, ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ບ ລິສັດ
ກ ິ່ສ້າງບ ິ່ແຮ່ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ສ າເລັດຕາມແຜນການ 13 ບ ລິສັດ, ເປັນບ ລິສັດພາຍໃນ 3 ບ ລິສັດ, 

ບ ລິສັດຕ່າງປະເທດ 10 ບ ລິສັດ. ສ າລັບ ໂຄງການທີິ່ສ າເລັດແລູ້ວຕ້ອງຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ດ າເນີນການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ຜະລິດ 

ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ມ ນຄ່າຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດໃນ ຂະແໜງການບ ິ່ແຮ ່ ຂະຫຍາຍຕົວບ ິ່ໃຫູ້ຫລຸດລະດັບ 11 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ. ສືບຕ ິ່ການຮ່ວມມືສາກນົ ເພືິ່ອຄຸູ້ມຄອງດ້ານແຮທ່າດ ກະກຽມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີແຮທ່າດອາຊຽນ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງຫຼວງຂອງເມືອງ, ທາງຊົນນະບົດທີິ່ເຊືິ່ອມໃສເ່ຂດຈຸດສຸມ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາຈ າ
ນວນໜ ິ່ງໃຫູ້ສາມາດສັນຈອນໄປມາໄດູ້ຢ່າງໜ້ອຍໜ ິ່ງລະດ ການ ໃຫູ້ໄດູ້ 100%, ສ ູ້ຊົນກ ິ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າຂອງ ທີິ່ 
ປາກຊັນ (ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ-ຈັງຫວັດບ ງການ), ທີິ່ປາກຕະພານ (ແຂວງສາລະວັນ-ຈັງຫວັດອຸບົນ) ແລະ ຂົວສະ
ເພາະທາງລົດໄຟ ຢ ນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

− ສຸມໃສ່ວຽກງານການກ ິ່ສ້າງປູ້ອງກັນຕະຝັິ່ງເຈືິ່ອນຕາມລ ານ ັ້າຂອງ ແລະ ນ ັ້າເຫືອງ ໃຫູ້ໄດູ້ 35 ກມ (ເທົິ່າກັບ 
50% ຂອງຈຸດເຊາະເຈືິ່ອນທີິ່ຮ້າຍແຮງທີິ່ສ າຫຼວດໄວູ້ ໃນປີ 2009) 

− ສຸມໃສ່ສ າຫລວດ-ອອກແບບ ສະໜາມບິນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກແຫ່ງໃໝ່ໃຫູ້ສາມາດນ າ
ໃຊູ້ຮ່ວມກັນ 3 ແຂວງ ຄື: ຈ າປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ແລະ ຮອງຮັບຜ ູ້ໂດຍສານໄດູ້ 3 ລ້ານຄົນຕ ິ່ປີ, ສ ູ້
ຊົນກ ິ່ສ້າງສະໜາມບິນເຊໂນ, ສະໜາມບິນຕົັ້ນເຜີັ້ງ ແລະ ສະໜາມບິນທົິ່ງໄຫຫີນ. 

− ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຕາໜ່າງທາງລົດໄຟ ສາຍຕັັ້ງ, ສາຍຂວາງ ໃຫູ້ສາມາດເຊືິ່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກູ້
ຄຽງທີິ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຕະຫລາດການຂົນສົິ່ງໃຫູ້ໄດູ້ໂດຍພືັ້ນຖານດ້ວຍການສ້າງການຂົນສົິ່ງທາງລົດໄຟ ໃຫູ້ເປັນ
ປະເພດການຂົນສົິ່ງຕົັ້ນຕ ຂອງປະເທດ ແລະ ເຊືິ່ອມເຂົັ້າກັບການຂົນສົິ່ງປະເພດອືິ່ນໆ ເປັນລະບົບການຂົນສົິ່ງ
ຫລາຍຮ ບແບບ ຂອງອະນຸພາກພືັ້ນຢ່າງມປີະສິດທິຜົນສ ງ. 

− ສ າຫລວດ-ອອກແບບແຜນຜັງຊີັ້ນ າລວມບັນດາຕົວເມືອງທີິ່ຍັງເຫືຼອໃຫູ້ສ າເລັດຄົບທຸກຕົວເມືອງ. ສົິ່ງເສີມໃຫູ້
ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາພືັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຕົວເມືອງລະດັບຕ່າງໆລວມທັງຕົວເມືອງຕາມແລວເສດຖະກິດ, ເຮັດການບ ລິການເກັບມ້ຽນ ແລະ ກ າ
ຈັດຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆໃຫູ້ໄດູ້ຫລາຍກວ່າ 80% ຂອງປະລິມານທີິ່ເກີດຂ ັ້ນທັງໝົດ ແລະ ໄດູ້ຮັບການ
ບ ລິການບ າບັດນ ັ້າເປືັ້ອນ ດ້ວຍກ າມະວິທີທີິ່ເໝາະສົມ.  
 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ພັດທະນາສິນຄ້າຫັດຖະກ າແບບຍືນຍົງ, ມ ນຄ່າ 1.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສ າລັບສົກປ ີ

2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 300 ລ້ານກີບ ໃນໄລຍະຕົັ້ນໄດູ້ສຸມໃສວ່ຽກງານສົິ່ງເສີມວິຊາການເປັນຕົັ້ນຕ  
2. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການຜະລິດເຂົັ້າເປັນສິນຄ້າມ ນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 3 ປີ, ສ າລັບສົກປີ 2015-

2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 200 ລ້ານກີບ. 
3. ໂຄງການພັດທະນາສິນຄ້າທ້ອງຖິິ່ນໃຫູ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ (ໂອດ໋ອບ) ມ ນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 

2015-18 , ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 250 ລ້ານກີບ. 

4. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາສິນຄ້າຊາຍແດນ ມ ນຄ່າ 700 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 
2015-2018 , ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 250 ລ້ານກີບ. 
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5. ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນມ ນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, 

ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 250 ລ້ານກີບ.  
6. ໂຄງການສ້າງສ ນການຄ້າແຂວງເຊກອງ ມ ນຄ່າ 93.540 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2013-2020, ສ າລັບສົກປີ 

2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 7.500 ລ້ານກີບ. 
7. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຕະຫຼາດການຄ້າຊົນນະບົດ ມ ນຄ່າ 1.400 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2014-2017 , ສ າລັບສົກ
ປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 300 ລ້ານກີບ. 

8. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ການສ້າງແຜນພັດທະນາອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ຄັັ້ງທີ 8 ມ ນຄາ່ 
300 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2014-2017, ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 100 ລ້ານກີບ.  

9. ໂຄງການສົິ່ງເສີມອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມູ້, ມ ນຄ່າ 1.410 ລ້ານກີບ (ທ ນ ODA+ລັດ)  
10. ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນ ໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 
11. ໂຄງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ, ມ ນຄ່າ 16.000 ລ້ານກີບ (ທ ນ ODA + ລັດ)  
12. ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 
13. ໂຄງການສົິ່ງເສີມພັດທະນາວຽກງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າຕາມເຂດແຄວ້ນ, ມ ນຄ່າ 45.000 ລ້ານ
ກີບ (ທ ນ ODA+ລັດ) 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 

2) ຂະແໜງການບ ລກິານ:  

ຄາດໝາຍ:  
− ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພືິ່ອດ ງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາຢູ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 4,5 ລ້ານເທືິ່ອຄົນ 

ແລະ  ສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 700 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ. 

− ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ໜ ິ່ງເມືອງໜ ິ່ງຜະລິດຕະພັນ ໃຫູ້ໄດູ້  2 ເມືອງ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາ
ແຫ ຼ ິ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ໄດູ້  2 ແຫ່ງ. 

 ສ ູ້ຊົນມ ນຄ່າຈ ລະຈອນ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບ ລິການ) ໃຫູ້ບັນລຸ 32.788,22 ຕືັ້ກີບ. 
− ຂະຫຍາຍ ຫືຼ ສ້າງຕະຫລາດຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໃຫູ້ມີການເພີິ່ມຂ ັ້ນ. 
− ສ້າງລະບົບຂົນສົິ່ງສິນຄ້າທີິ່ມີຄຸນນະພາບເພືິ່ອສົິ່ງເສີມການຄ້າ, ການຜະລິດ, ການລົງທ ນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ການບ ລິການມີຄວາມປອດໄພສ ງ, ສະດວກ, ທັນການ ແລະ ທັນສະໄໝ ສາມາດເຊືິ່ອມຈອດກັບປະເທດໃກູ້
ຄຽງ. 

 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍສົິ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ, ການທ່ອງທ່ຽວ
ວັດທະນະທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົິ່ວໂລກ.  

− ປັບປຸງສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວທີິ່ມີການບ ລິແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ພັດທະນາ ແລະ ຟືັ້ນຟ ສິິ່ງອ າ 
ນວຍຄວາມສະດວກໃນແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ໄດູ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິິ່ນ. 

− ສ້າງແຜນ ແລະ ໂຄງການສົິ່ງເສີມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ປະກອບສິັ້ນສ່ວນອີ
ເລັກໂຕຣນິກ, ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນ, ການອ ານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ, 
ປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັັ້ງ ແລະດ າເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງວຽກງານ SPS ແລະ TBT, ປັບປຸງ ສະມັດຕະພາບ
ແຮງງານຕິດພັນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກ າການຄ້າ ແລະ ໂຄງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ, ພ້ອມນັັ້ນຕ້ອງສ ກສາ 
ແລະ ກ ານົດສິນຄ້າທ່າແຮງເພືິ່ ອສົິ່ງອອກແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມການເຂົັ້າສ ່ຕະຫຼາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
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− ຈັດຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງກຸ່ມຫັດຖະກ າໃຫູ້ເຂັັ້ມແຂງ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ
ອອກແບບ ເພືິ່ອໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ສົມທົບກັບຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ
ເພືິ່ອຜະລິດເຄືິ່ອງທີິ່ລະນ ກທີິ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ໃຫູ້ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ: 
1. ໂຄງການສ າຫຼວດ ແລະ ຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ,
ການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ມ ນຄ່າ 5.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 3 ປີ ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 700 

ລ້ານກີບ.  
2. ໂຄງການປັບປຸງສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວສວນຊາ 400 ປີ ມ ນຄ່າ 2.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະ
ໂຄງການ 2 ປີ ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 1.300 ລ້ານກີບ. 

3. ໂຄງການພັດທະນາສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນຈຸດເຊືິ່ອມຕ ິ່ແຕ່ລະພາກ ສປປ ລາວ ມ ນຄ່າ 
3.500 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2 ປີ ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 550 ລ້ານກີບ. 

4. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຕະຫຼາດການຄ້າຊົນນະບົດ ມ ນຄ່າ 1.400 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2014-2017 , ສ າລັບສົກ
ປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 300 ລ້ານກີບ ເຊິິ່ງປະຈຸບັນວຽກສ າເລັດ 100%. 

5. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການເຂົັ້າຫາແຫຼິ່ງທ ນ ວນກ, ມ ນຄ່າ 160.960 ລ້ານກີບ (ທ ນ ODA+ລັດ) ໂຄງການສະໜັບ
ສະ ໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

6. ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດ, ມ ນຄ່າ 8.000 ລ້ານກີບ (ທ ນ ODA+ລັດ)
ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

7. ໂຄງການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ມ ນຄ່າ 23.000 ລ້ານກີບ(ທ ນ ODA+ລັດ) ໂຄງການສະໜັບສະ
ໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

8. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການລົງທ ນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ, ມ ນຄ່າ 2.000 ລ້ານກີບ, ແຫຼິ່ງທ ນ ODAໂຄງການສະ
ໜັບສະໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

3) ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມູ້:  
ຄາດໝາຍ: 
 ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ: 
− ຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫູ້ປະຊາຊົນຢ່າງພຽງພ . 
− ສ ູ້ຊົນຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ປ ກເຂົັ້າລວມ ໃຫູ້ໄດູ້ 998.980 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ 4,21 ໂຕນ/

ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫູ້ໄດູ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ. ໃນນັັ້ນ, ສະເພາະໂຄງການຜະລິດເຂົັ້າ ເພືິ່ອຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ແຫ່ງຊາດ ກວມເອົາ 821.780 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3,53 ລ້ານໂຕນ, ກວມ 84% ຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າທົິ່ວ
ປະເທດ, ສ່ວນທີິ່ເຫືຼອແມ່ນຢ ່ ບັນດາແຂວງ ທີິ່ບ ິ່ນອນໃນໂຄງການຜະລິດເຂົັ້າ ເພືິ່ອຄ ັ້າປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ. 

− ສ ູ້ຊົນສະໜອງນ ັ້າຊົນລະປະທານໃຫູ້ແກ່ເນືັ້ອທີິ່ທ າການຜະລິດໃຫູ້ໄດູ້ທັງໝົດ 440.000 ເຮັກຕາ, ໃນນັັ້ນ ສະ   

ໜອງໃຫູ້ແກ່ເນືັ້ອທີິ່ທ າການຜະລິດລະດ ແລູ້ງ ຈ ານວນ 180.000 ເຮັກຕາ ແລະ ສະໜອງນ ັ້າໃຫູ້ແກ່ການຜະລິດ
ເຂົັ້ານາປີ ແລະ ພືດລະດ ຝົນ ໃຫ້ໄດູ້ 260.000 ເຮັກຕາ. 

− ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ປ ກສາລີຫວານໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດປະມານ 

264.640 ໂຕນ, ປ ກເຜືອກມັນໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 21.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 276.330 ໂຕນ, ໄມູ້ໃຫູ້ 
ໝາກໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 42.050 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 812.420 ໂຕນ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ປະມານ 

115.900 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ ປະມານ 1.413.420 ໂຕນ. 
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− ການຜະລິດຊີັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພືິ່ອສະໜອງໃຫູ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕະຫຼາດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫູ້
ພຽງພ  ແລະ ສາມາດແກູ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢ ຂ່ອງຊາວຊົນນະບົດ ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ອັດຕາການບ ລໂິພກຊີັ້ນ ແລະ ປາ ໃຫູ້
ໄດູ້ 55 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ, ສະນັັ້ນ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດັິ່ງກ່າວຕ້ອງສ ູ້ຊົນຜະລິດຊີັ້ນ-ປາ ໃຫູ້ໄດູ້ທັງ
ໝົດປະມານ 387.655 ໂຕນ, ໃນນັັ້ນ ເປັນຊີັ້ນ ໃຫູ້ໄດູ້ 168.840 ໂຕນ, ໄຂ່ 390.760 ໂຕນ ແລະ ປາ) ປາລ້ຽງ 
ແລະ ປາທ າມະຊາດ (179.00 0 ໂຕນ. 

 

 ການຜະລດິເປນັສິນຄາ້:  

– ສ ູ້ຊົນຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າໃຫູ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພືິ່ອສະໜອງໃຫູ້
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ສົິ່ງອອກ. 

– ສ າລັບພືດຕ່າງໆ: ຜະລິດກາເຟ ໃຫູ້ໄດູ້ (ເນືັ້ອທີິ່ປ ກ 85.000 ເຮັກຕາ) ເນືັ້ອທີິ່ເກັບກ່ຽວ 65.200 ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິດ 105.620 ໂຕນ, ສາລີອາຫານສັດ ໃຫູ້ໄດູ້ 200.500 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.112.700 ໂຕນ, ຖົິ່ວດິນ ໃຫູ້
ໄດູ້ 26.800 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລດິ 67.000 ໂຕນ, ຖົິ່ວເຫືຼອງ ໃຫູ້ໄດູ້ 11.500 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 17.940 ໂຕນ, 

ໝາກງາ ໃຫູ້ໄດູ້ 10.900 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 11.990 ໂຕນ, ອ້ອຍໃຫູ້ໄດູ້ 30.000 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 

1.821.000 ໂຕນ, ຢາສ ບ ໃຫູ້ໄດູ້ 7.000 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 66.800 ໂຕນ ແລະ ມັນຕົັ້ນ ໃຫູ້ໄດູ້ 46.000 

ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 1.527.200 ໂຕນ. 

– ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ຈ ານວນຝຸງສັດລ້ຽງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ 

ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ໃນລະດັບ 10-12% ຄື: ຄວາຍໃຫູ້ໄດູ້ 1.192.800 ໂຕ, ງົວ 1.987.600 ໂຕ, 

ໝ  3.027.000 ໂຕ, ແກະ-ແບູ້ 547.600 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 33.288.000 ໂຕ. 

 

 ການຄຸູ້ມຄອງປາ່ໄມູ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມູ້: 

– ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຟືັ້ນຟ ປ່າໄມູ້ ເພາະເປັນວຽກງານໜ ິ່ງທີິ່ສ າຄັນ ໃນການຄືນຄວາມອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ລະບົບນິ
ເວດ ໃຫູ້ແກສ່ັດນ ັ້າ-ສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະປ່າໄມູ້ທ າມະຊາດ ເຊິິ່ງເປັນແຫຼິ່ງຊີວະນາໆພັນທີິ່ສ າຄັນຫຼາຍຊະນິດ. 

– ສ າຫຼວດຈັດສັນເຂດຟືັ້ນຟ  ແລະ ກ ານົດເຂດຟືັ້ນຟ ປ່າໄມູ້ ຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ຈາກການຂຸດຄົັ້ນແບບບ ິ່ມີ
ແຜນການ ແລະ ເຂດປ່າທີິ່ຍັງບ ິ່ທັນໄດູ້ຮັບການຈັດສັນ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ນອກເຂດ ສາມປະເພດປ່າ. 

– ສ າຫຼວດກ່ອນການຂຸດຄົັ້ນ, ໝາຍຕົັ້ນຕັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຫັຼງການຂຸດຄົັ້ນ ໃນເຂດປ່າຜະລດິ. 

– ຊຸກຍ ູ້ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມູ້ ເຂດກ ິ່ສາ້ງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຕ່າງໆ ແລະ ການເກັບກ ູ້ເຄືິ່ອງປ່າ
ຂອງດົງ. 

– ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສວນປ ກໄມູ້ໃນບັນດາແຂວງທົິ່ວປະເທດ. 
 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
– ສົິ່ງເສີມການຜະລິດພືດສະບຽງໃຫູ້ກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ທັງນີັ້ເພືິ່ອໃຫູ້ສາມາດຄ ັ້າປະກັນການ
ສະໜອງໃຫູ້ແກສ່ັງຄົມໃຫູ້ໄດູ້ໂດຍພືັ້ນຖານ. 

– ສົິ່ງເສີມການປ ກພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະພືດທີິ່ມທ່ີາແຮງທາງດ້ານການຜະລິດ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ 

ແລະ ມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົິ່ງອອກ. 

– ສົິ່ງເສີມບຸກຄົນ ແລະ ຜ ູ້ປະກອບການ ຫລ ືກຸ່ມຜ ູ້ຜະລິດ ສ້າງຟາມລ້ຽງງົວພືັ້ນເມືອງເພືິ່ອສົິ່ງອອກ. 

– ສົິ່ງເສີມການລ້ຽງງົວພັນຊີັ້ນລ ກປະສົມດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມຢ ່ບັນດາແຂວງທີິ່ມເີງືິ່ອນໄຂເພືິ່ອຍົກນ ັ້າຫນັກ
ງົວໃຫູ້ໄດູ້ 400 ກິໂລ/ໂຕ ເພີິ່ມຜົນຜະລິດຊີັ້ນໃຫູ້ໄດູ້ 160 ກິໂລ/ໂຕ ເພືິ່ອເພີິ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໃຫູ້ສ ງ
ຂ ັ້ນ. ຄຽງຄ ກ່ັບການສົິ່ງເສີມການລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ ຕ້ອງໄດູ້ສົິ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຂະຫຍາຍການປ ກພືດອາ 
ຫານສັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 
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– ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມຢ່າງໃກູ້ຊິດຕິດແທດ ພ້ອມທັງສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດທີິ່ຈ າເປັນໃຫູ້ແກ່
ຊາວກະສິກອນຜ ູ້ລ້ຽງສັດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. 

– ສ າຫລວດຄວາມອາດສາມາດຂອງທົິ່ງຫຍ້າທ າມະຊາດ, ຈັດສັນເຂດປ ກພືດອາຫານສັດ, ແລະ ສົິ່ງເສີມການນ າໃຊູ້
ສິິ່ງເສດເຫລືອຈາກການປ ກຝັງ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ເພືິ່ອນ າໃຊູ້ໃຫູ້ເກີດປະໂຫຍດສ ງສຸດໃຫູ້ແກກ່ານລ້ຽງ
ງົວ ແລະ ສັດໃຫຍ່. 

– ສົິ່ງເສີມການຜະລິດໝ ພັນລ ກປະສົມ ໂດຍການຊຸກຍ ູ້ການລົງທ ນ ຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາກລັດ 

ແລະ ເອກະຊົນ ເຂົັ້າໃສ່ການລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນໝ  ທີິ່ມີສາຍເລືອດບ ລິສຸດ, ພ ິ່-ແມ່ພັນ ລຸູ້ນ 1 (F1) ແລະ 
ລຸູ້ນ 2 (F2) ໃຫູ້ມີກະຈາຍຢ ແ່ຕ່ລະພາກ. 

– ສົິ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການລ້ຽງປານີນໃສ່ກະຊັງ ເພືິ່ອສົິ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີິ່ມຫີນ ິ່ແຫນງຢ ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃຫູ້ເພີິ່ມຂ ັ້ນ ໂດຍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລ້ຽງຢ ່ຕາມເຂດທີິ່ເໝາະສົມຕາມລ າແມ່ນ ັ້າຂອງ ແລະ 

ສາຂາຂອງແມ່ນ ັ້າຂອງຕ່າງໆ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບນ ັ້າຮັບໃຊູ້ສ ນກະສິກ າສະອາດ (ເວີນຄ າ), ມ ນຄ່າລວມໂຄງການ 4.710 

ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 400 ລ້ານກີບ. 

2. ໂຄງການຟືັ້ນຟ  ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານໃນທົິ່ວປະເທດ ມ ນຄ່າ 40.000 ລ້ານກີບ ໄລຍະໂຄງການ 2014-

2016, ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 20.000 ລ້ານກີບ. 

3. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຊົນລະປະທານນ ັ້າຕົງ 2 ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ມ ນຄ່າ 131.100 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 

2011-2016, ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 3.900 ລ້ານກີບ. 

4. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຊົນລະກະເສດຫ້ວຍທ່າຮາວ, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມ ນຄ່າ 85.650 ລ້ານ
ກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2013-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 3.200 ລ້ານກີບ. 

5. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການຜະລິດເຂົັ້າເປັນສິນຄ້າມ ນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2014-2017, ສ າລັບສົກປີ 
2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 200 ລ້ານກີບ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

4) ສົິ່ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານໃຫູ້ມຄີວາມຫລາກຫລາຍ ເພືິ່ອຫລດຸຜອ່ນການເອືັ້ອຍອງີໃສ່
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
– ວຽກງານລະບຽບການນ າໃຊູ້ກາໝາຍ ODOP ໃຫູ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຂອງລາວ, ເພືິ່ອສ້າງຄວາມໄວູ້ວາງ 
ໃຈ ໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ບ ລິໂພກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືິ່ອຈ າໜ່າຍຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ສົິ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ທັງເປັນສິນຄ້າສົິ່ງອອກກັບທີິ່, ພ້ອມກັນນີັ້ ກ ສົິ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າທ້ອງຖິິ່ນໃຫູ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ແລະ 
ວາງແຜນການນ າເຂົັ້າວັດຖຸດິບມາປຸງແຕ່ງຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພືິ່ອສົິ່ງອອກຈະເປັນຊ່ອງທາງໜ ິ່ງ ໃນການຮ່ວມທຸ 
ລະກິດກັບປະເທດຄ ່ຄ້າຢ ່ໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນໂລກ. 

− ຕັັ້ງໜ້າພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການປົກປັກຮັກສາແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທ າມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ; ພ້ອມນັັ້ນກ ິ່ມີການຕິດຕາມ
ປະເມີນຜົນການພັດທະນາແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະ
ໜ ນຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ. ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມສະມາຄົມທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມທຸລະກິດໂຮງແຮມ 
ຮ້ານອາຫານ ໃຫູ້ມີການເຄືິ່ອນໄຫວດີຂ ັ້ນ. ໃນນັັ້ນ, ເນັັ້ນໃສ່ການພັດທະນາແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ຍົກສ ງປະສິດພາບ
ທາງດ້ານການບ ລິການ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວລວມທັງການຄຸູ້ມຄອງ
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ນັກທ່ອງທ່ຽວເພືິ່ອສະກັດກັັ້ນການສວຍໃຊູ້ການບ ລິການທີິ່ຜດິກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງເຊັິ່ນ: ການຄ້າຢາເສບຕິດ
ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

− ສົິ່ງເສີມວຽກງານສິລະປະຫັດຖະກ າຕ ິ່າແຜ່ນ, ປັກຖັກແສ່ວ, ການຕີເງິນ-ຕີຄ າ ທີິ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ຂອງ
ເຜົິ່າ ໃຫູ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພນັ ແລະ ສິນຄ້າ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງການຊົມໃຊູ້ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການແກູ້ໄຂວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ປະຊາຊົນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການລົງທ ນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ, ມ ນຄ່າ 2.000 ລ້ານກີບ, ແຫຼິ່ງທ ນ ODAໂຄງການສະ
ໜັບສະໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

2. ພັດທະນາສິນຄ້າຫັດຖະກ າ ແບບຍືນຍົງ, ມ ນຄ່າ 1.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສ າລັບສົກ
ປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 300 ລ້ານກີບ ເຊິິ່ງໄລຍະຕົັ້ນໄດູ້ສຸມໃສວ່ຽກງານສົິ່ງເສີມວິຊາການເປັນຕົັ້ນຕ .  

3. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການຜະລິດເຂົັ້າເປັນສິນຄ້າມ ນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2014-2017, ສ າລັບສົກ
ປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 200 ລ້ານກີບ. 

4. ໂຄງການພັດທະນາສິນຄ້າທ້ອງຖິິ່ນໃຫູ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ (ໂອດ໋ອບ) ມ ນຄ່າ 600 ລ້ານກບີ, ໄລຍະໂຄງການ 
2015-2018, ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 250 ລ້ານກີບ. 

5. ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນມ ນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-

2018, ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 250 ລ້ານກີບ.  
6. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຕະຫຼາດການຄ້າຊົນນະບົດ ມ ນຄ່າ 1.400 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2014-2017, ສ າລັບສົກ
ປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 300 ລ້ານກີບ ເຊິິ່ງປະຈຸບັນວຽກສ າເລັດ 100%. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 
5) ສາ້ງຕອ່ງໂສູ້ການຜະລດິຢາ່ງກມົກຽວລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍກ່ບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 

ຂະໜາດກາງ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສືບຕ ິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີິ່ເປັນພັນທະຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ ິ່ ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງ
ຊາດ (APO) , ດ າເນີນໂຄງການທ ນສົມທົບເພືິ່ອສົິ່ງເສີມທຸລະກິດ ໂດຍການໃຫູ້ສົມທົບທ ນ 50% ເພືິ່ອຊ່ວຍ 
ເຫືຼອດ້ານວິຊາການໃຫູ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມ ືແລະ ປະສານງານກັບບັນ 
ດາອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆເພືິ່ອການສົິ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຜະ 
ລິດຕະພັນດ້ານການເງີນຂອງກອງທ ນສົິ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
ໃຫູ້ມີຄວາມຫລາກຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜ ນໃຫູ້ ວກນ ໄດູ້ເຂົັ້າເຖິງແຫລ່ງທ ນ, ກະກຽມກອງປະຊຸມປ ກສາ
ຫາລື ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍງານຂອງລັດ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດຊາ ຢ ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ເພືິ່ອສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການ
ສ້າງຕັັ້ງສະພາພັດທະນາ ຊາ ແລະ ກາເຟແຫ່ງຊາດ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດ, ມ ນຄ່າ 8.000 ລ້ານກີບ (ທ ນ ODA+ ລັດ)
ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

2. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການເຂົັ້າຫາແຫຼິ່ງທ ນ ວນກ, ມ ນຄ່າ 160.960 ລ້ານກີບ (ທ ນ ODA+ລັດ) ໂຄງການສະໜັບ
ສະໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 
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3. ໂຄງການປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການພັດທະນາທຸລະກິດ, ມ ນຄ່າ 20.000 ລ້ານກີບ(ທ ນ ODA+ລັດ) ໂຄງການ
ສະໜັບສະໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

4. ສ້າງຕັັ້ງການຮ່ວມທຸລະກິດ (Clustering), ມ ນຄ່າ 650 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018 , ສ າລັບ
ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 100 ລ້ານກີບ.  

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 
6) ສົິ່ງເສມີການລງົທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈດຸສມຸ ດັິ່ງນີັ້: 
 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອ ານວຍ ເພືິ່ອດ ງດ ດການລົງທ ນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນ 
ຕົັ້ນ ແມ່ນການປັບປຸງການບ ລິການຜ່ານປະຕ ດຽວໃຫູ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວຂ ັ້ນກວ່າເກົິ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະ
ເວລາໃນການຂ ອະນຸຍາດລົງທ ນ ໂດຍເລັງໃສຊຸ່ກຍ ູ້ບັນດາໂຄງການທີິ່ເປັນຫົວຈັກແກດ່ ງການເຕີບໂຕ ແລະ ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. 

 ສືບຕ ິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການກວດກາ, ຕີລາຄາ ບັນດາໂຄງການບ ິ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງການປ ກໄມູ້ວິກ ແລະ ຢາງພາລາ 
ຕາມຄ າສັິ່ງເລກທີ 13/ນຍ ໃຫູ້ສ າເລັດ ແລະ ສາມາດລາຍງານລັດຖະບານ. 

− ເຂົັ້າຮ່ວມໃນໜ່ວຍງານຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ແກູ້ໄຂບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສົິ່ງເສີມການລົງທ ນ ເພືິ່ອປັບປຸງຂັັ້ນ
ຕອນການປະສານງານ ແລະ ການພິຈາລະນາການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫູ້ແກ່ໂຄງການລົງທ ນທົິ່ວໄປ. 

− ສົິ່ງເສີມດ້ານວິຊາການ ໃນການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ທະບຽນວິສະຫະກິດຂອງຂະແໜງ 
ການອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. 

− ປະສານສົມທົບກັບ ສະພາບ ລຫິານເຂດເສດຖະກິດ ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ວຽງຈັນໂນນທອງ ເພືິ່ອ
ຊຸກຢ ູ້ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫູ້ສາມາດດ າເນີນໄປຕາມແຜນການເຊັິ່ນ: ສະເໜີໃຫູ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຂ 
ເນືັ້ອທີິ່ດິນເພີິ່ມຕືິ່ມ ຈ ານວນ 200 ເຮັກຕາ ຕາມທີິ່ໄດູ້ກ ານດົໄວູ້ໃນສັນຍາຮ່ວມທ ນ; ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວ 

ຂ້ອງອອກເລກປະຈ າຕົວຜ ູ້ເສຍອາກອນໃຫູ້ບັນດານັກລົງທ ນພາຍໃນ ເພືິ່ອສະດວກໃນການນ າເຂົັ້າ-ສົິ່ງອອກ
ເຄືິ່ອງຈັກ, ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ ແລະ ສິນຄ້າຢ ່ໃນເຂດ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄົັ້ນຄວ້າບັນດາເອກ
ກະສານທີິ່ຍືິ່ນເພືິ່ອຂ ຍົກເວັັ້ນພາສີ-ອາກອນ, ການຂ ໂຄຕ້າແຮງງານ ແລະ ບັດແຮງງານ, ການພິຈາລະນາເອກະ 
ສານໃຫູ້ໄວກ່າວເກົິ່າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກາປະທັບໃຫູ້ບ ລິສັດຜ ູ້ລົງທ ນ, ການອະນຸຍາດຍົກເວັັ້ນພາສີ-ອາກອນ, 

ສີນຄ້າ-ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ວີຊ້າປ ີ2 ເພືິ່ອສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫູ້ແກ່ນັກລົງທ ນ ເພືິ່ອເປັນການດ ງດ ດຜ ູ້ລົງທ ນ 

ໃໝ່ໄດູ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 
− ເພີັ້ມທະວີການດ ງດ ດການລົງທ ນຈາກຜ ູ້ພັດທະນາ, ຜ ູ້ລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂພສ ທີິ່ໄດູ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງແລູ້ວ ໃຫູ້ນັບມືັ້ນັບຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພືິ່ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫູ້ແກ່ການລົງທ ນ ແລະ ສ້າງ ຂພສ ໃຫູ້ເປັນຖານເກັບແຫຼິ່ງລາຍຮັບທີິ່ໝັັ້ນຄົງໃຫູ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງ
ຊາດ, ພ້ອມທັງ ຍາດແຍ່ງເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ທ ນຮອນຈາກປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ເພືິ່ອ
ສະໜັບ ສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານທີິ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້, ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ແຕ່ລະເຂດຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເປົັ້າໝາຍ ເຊັິ່ນ: 

 ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ສ ູ້ຊົນດ ງດ ດການລົງທ ນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

ໃຫູ້ໄດູ້ຢ່າງໜ້ອຍ 86 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຊິິ່ງທຽບໃສ່ປທີີິ່ຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 30 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ໃນນັັ້ນ 

ຕ້ອງສຸມໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ດ ງດ ດການລົງທ ນທີິ່ແທດເໝາະເຂົັ້າໃນແຕ່ລະຈຸດ ຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວູ້ 
ເຊັິ່ນ: ຈຸດ A ເປັນການລົງທ ນດ້ານການຄ້າ ແລະ ບ ລິການ, ຈຸດ B ເຂດບ ລິການຂົນສົິ່ງ, ຈຸດ C ເຂດອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຈຸດ D ເຂດບ້ານຈັດສັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ສຸມໃສສ່້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ໄດູ້ 5.000 ຄົນ. 
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 ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສາມຫຼິ່ຽມຄ າ (ຂສພຄ): ຊຸກຍ ູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງສະໜາມບິນສາກົນ
ສາມຫຼິ່ຽມຄ າ; ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດວຽກງານທີິ່ດິນທີິ່ບ ິ່ທັນສ າເລັດ ເປັນຕົັ້ນ ການກ ານົດຂອບເຂດເນືັ້ອທີິ່ຂອງເຂດ ແລະ 

ເຂດເນືັ້ອທີິ່ປ່າສະຫງວນພ ກິິ່ວລົມ; ໂຄງການສະໜາມກ໊ອບ;  ຊຸກຍ ູ້ການພັດທະນາສືບຕ ິ່ພັດທະນາແຫຼິ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວທ າມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທ າດອນຊາວ; ສ້າງເສັັ້ນທາງຈາກດ່ານສາກົນສາມຫຼິ່ຽມຄ າ ຫາ ທາງເບຕົງ ນ ັ້າ
ເກິິ່ງ-ບ້ານມອມ ຄວາມຍາວ 2.600 ແມັດ; ສົິ່ງເສີມໂຄງການທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເພືິ່ອສົິ່ງເສີມອາຊີບ 

ແລະ ລາຍຮັບໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດ; ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ດ ງດ ດນັກລົງທ ນໃນການພັດທະນາປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະ ການບ ລິການ ເຊັິ່ນ: ໂຮງແຮມ, ສ ນການຄ້າ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບ ິ່ແຕນແດນງາມ (ຂສບ): ສືບຕ ິ່ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສ້າງເຂດຮ່ວມມເືສດຖະກິດ ບ ິ່
ແຕນ ສປປ ລາວ ແລະ ບ ິ່ຫານ ສປ ຈີນ; ສືບຕ ິ່ສົິ່ງເສີມດ ງດ ດການລົງທ ນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາ
ໃນເຂດໃຫູ້ນັບມືັ້ນັບຫຼາຍຂືັ້ນ, ສືບຕ ິ່ປັບປຸງ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້ານິຕກິ າ ຂອງ ຂສບ ເພືິ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫູ້ແກກ່ານ
ເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງເຂດ ແລະ ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມແຜນການທີິ່ວາງ
ໄວູ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 ເຂດນຄິມົອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ(ນອຄວ): ສ ູ້ຊົນປັບພືັ້ນທີິ່ຍັງເຫືຼອ (ປະມານ 30% 

ຂອງເນືັ້ອທີິ່ທັງໝົດ 110 ເຮັກຕາ) ໃຫູ້ສ າເລັດ 100% ແລະ ສາມາດລົງທ ນໄດູ້ ພ້ອມທັງຂືັ້ນແຜນ ແລະ ຕິດຕາມ 

ການຂ ດິນເພີິ່ມ; ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັັ້ງຕາຂ່າຍສາຍສົິ່ງໄຟຟູ້າ ເຂົັ້າຫາສະຖານີຈ່າຍໄຟຟູ້າຢ ໃ່ນນິຄົມໃຫູ້ສ າເລັດ 

100% ແລະ ພ້ອມໃຊູ້ບ ລິການພາຍໃນເຂດ ພ້ອມທັງເຈລະຈາການຊືັ້-ຂາຍ ໄຟຟູ້າກັບລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງ
ການ; ສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດເກັບຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫືຼອຂອງໂຮງງານພາຍໃນເຂດ ພ້ອມທັງສ າຫລວດ-ອອກແບບ
ການກ ິ່ສ້າງອ່າງບ າບັດນ ັ້າເສຍ ແລະ ລະບົບລະບາຍນ ັ້າອອກນອກເຂດ; ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ (ໄຟຟູ້າ,ນ ັ້າ
ປະປາ,ທາງເບຕົງ…) ໃຫູ້ບັນດາບ ລິສັດທີິ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ກ າລັງກ ິ່ສ້າງໂຮງງານໃຫູ້ສ າເລັດຕາມແຜນ ແລະ 
ຊຸກຍ ູ້ບັນດາບ ລິສັດທີິ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນແລູ້ວດ າເນີນການກ ິ່ສ້າງໂຮງງານ ໃຫູ້ໄດູ້ 70-80% ຂອງຈ ານວນທັງໝົດ; 

ດ ງດ ດນັກລົງທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫູ້ເຂົັ້າມາລົງທ ນພາຍໃນເຂດ ໃຫູ້ໄດູ້ຕືິ່ມຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ບ ລິສັດ, 

ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ແຮງງານລາວ ເພີັ້ມຂ ັ້ນອີກປະມານ 2.000-2.500 ຄົນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພ ຂຽວ (ຂພຂ): ສືບຕ ິ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫູ້ສ າເລັດຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວູ້; 
ສຸມໃສ່ວຽກງານຊົດເຊີຍທີິ່ດິນ ແລະ ຂົນຂວາຍເອົາການລົງທ ນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາໃນ
ເຂດໃຫູ້ນັບມືັ້ນັບຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

 ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ຂພຊ): ຂົນຂວາຍແຫຼິ່ງທ ນ ເພືິ່ອແກູ້ໄຂວຽກງານທີິ່ດິນທີິ່ຍັງເຫືຼອ ໃຫູ້ແກ່
ເຈົັ້າຂອງກ າມະສິດທີິ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ, ພ້ອມທັງວາງແຜນການນ າໃຊູ້ທີິ່ດິນເບືັ້ອງຕົັ້ນ 

410 ເຮັກຕາ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ຕາມແຜນການພັດທະນາໄລຍະ 1; ສືບຕ ິ່ພັດທະນາ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ເປັນຕົັ້ນ ເສັັ້ນທາງ, ໄຟຟູ້າ, ນ ັ້າປະປາ ໃຫູ້ສ າເລັດໃນຂັັ້ນພືັ້ນຖານ; ໂຄສະນາ
ຂົນຂວາຍເອົາການລົງທ ນດ້ວຍຫຼາຍຮ ບການ ເພືິ່ອເພີັ້ມຈ ານວນບ ລິສັດລົງທ ນພາຍໃນເຂດໃຫູ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບ ງທາດຫວຼງ (ຂສທ): ສ້າງບົດລາຍງານປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ; ພັດທະນາ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົັ້ນ ການຈົກໜອງນ ັ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນ ັ້າ, ເສັັ້ນທາງພາຍໃນເຂດ ແລະ ຂົວຂ້າມນ ັ້າ; ສືບຕ ິ່
ສ້າງຕ ກຄອນໂດມີນຽມໃຫູ້ສ າເລັດຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວູ້; ໂຄສະນາ ແລະ ດ ງດ ດເອົານັກລົງທ ນ ເຂົັ້າມາດ າ
ເນີນທຸລະກິດພາຍໃນເຂດ ໃຫູ້ຫຼາຍຂ ັ້ນກວ່າເກົິ່າ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ດງົໂພສ ີ (ຂສສດ): ສຸມໃສ່ແກູ້ໄຂວຽກງານທີິ່ດິນພາຍໃນເຂດ; ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານ ຫົວໜ່ວຍບ ລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ ໃຫູ້ວ່ອງໄວ, ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ູ້ລົງທ ນ; ສືບຕ ິ່ດ ງດ ດເອົາ
ການລົງທ ນເຂົັ້າມາໃນເຂດ ໃຫູ້ຫຼາຍຂືັ້ນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະລອ່ງແທ່ງວຽງຈນັ (ຂສລວ): ສືບຕ ິ່ແກູ້ໄຂວຽກງານທີິ່ດິນພາຍໃນເຂດ ທີິ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫູ້
ແກຜ່ ູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ; ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຕາມແຜນແມບ່ົດທີິ່ລັດຖະບານ
ຮັບຮອງ; ສືບຕ ິ່ຂະຫຍາຍສະໜາມກ໋ອບ ຈາກ 18 ຂຸມ ເປັນ 36 ຂຸມ; ສຸມໃສສ່້າງເຮືອນວິນລາຕາມແບບ ຈ າ
ນວນໜ ິ່ງໃຫູ້ສ າເລັດ.  
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 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ທ່າແຂກ (ຂທຂ): ຮ່າງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ  ເພືິ່ອສະເໜີຕ ິ່
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮອງ; ສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດໃຫູ້
ສ າເລັດ ເພືິ່ອຮັບຮອງການລົງທ ນ; ສືບຕ ິ່ປະສານສົມທົບກບັຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແກູ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີິ່
ພົວພັນກັບວຽກງານການລົງທ ນ ເພືິ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກແກກ່ານລົງທ ນ; ຊົດເຊີຍເວນຄືນສິດນ າໃຊູ້ທີິ່ດິນ 

ໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນທີິ່ຖືກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ; ສືບຕ ິ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ປະຊາຊົນພາຍໃນເຂດ, ປະຊາ 
ຊົນໃກູ້ຄຽງ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ; ສືບຕ ິ່ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ບັນດານັກທຸລະກິດ, ບ ລິສັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ ເຂົັ້າມາລົງທ ນ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການພາຍໃນເຂດ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການເຂົັ້າຫາແຫຼິ່ງທ ນ ວນກ, ມ ນຄ່າ 160.960 ລ້ານກີບ (ທ ນ ODA+ລັດ) ໂຄງການສະໜັບ
ສະໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

2. ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດ, ມ ນຄ່າ 8.000 ລ້ານກີບ (ທ ນ ODA+ ລັດ)
ໂຄງການສະໜັບສະໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

3. ໂຄງການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ມ ນຄ່າ 23.000 ລ້ານກີບ(ທ ນ ODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ
ໜ ນໃນແຜນງານ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ. 

4. ສະໜອງຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຕະຫຼາດ ເຂົັ້າ ແລະ ສັດ, ມ ນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສ າ
ລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 100 ລ້ານກີບ. 

5. ໂຄງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ເພືິ່ອດັດສົມລາຄາ ມ ນຄ່າ 2.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2017, 

ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 200 ລ້ານກີບ. 
6. ໂຄງການສ້າງນະໂຍບາຍຕະຫຼາດຊືັ້-ຂາຍຍົກສັດ, ສັດນ ັ້າ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງການຊືັ້ສັດ ຂາຍຊີັ້ນ, ມ ນຄ່າ 800 

ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2020, ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 100 ລ້ານກີບ. 
7. ໂຄງການສ ກສາອົງກອນການຕະຫຼາດ ເພືິ່ອຊາວກະສິກອນ, ມ ນຄ່າ 400 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-

2018 , ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 200 ລ້ານກີບ. 
8. ໂຄງການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຕະຫຼາດຊືັ້-ຂາຍລາວງໜ້າສິນຄ້າກະສິກ າ (ເຂົັ້າໜຽວ) ຕະຫຼາດກາງຂາຍຍົກ
ເຂົັ້າ ໂດຍຕິດພັນກັບລະບົບສັນຍາຜ ກພັນສອງສົັ້ນ, ມ ນຄ່າ 700 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2017, ສ າ
ລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 200 ລ້ານກີບ. 

 
ນອກນີັ້ຍັງມີໂຄງການອືິ່ນໆລະອຽດຢ ໃ່ນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ ຕາມການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 

2015-2016 ທີິ່ສະໜັບສະໜ ນຈຸດສຸມດັິ່ງກ່າວ.  
 

4.1.2 ຮບັປະກນັໃຫູ້ເສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະຖຽນລະພາບ. 
ສືບຕ ິ່ພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫູ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ ໂດຍການສ້າງພືັ້ນຖານການຜະລິດທີິ່ໜັກແໜູ້ນ 

ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປັບປຸງການບ ລິການໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເຂັັ້ມແຂງຂ ັ້ນກ່ວາເກົິ່າ; ຄຽງຄ ກ່ັນນັັ້ນ ກ ເອົາໃຈ
ໃສ່ຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫູ້ມີສະຖຽນລະພາບ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມຄີວາມໝັັ້ນ 
ທ່ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ; ເອົາໃຈໃສຕ່ິດຕາມການປ່ຽນແປງສະພາບເສດຖະກິດ ເພືິ່ອກ ານົດນະໂຍບາຍທີິ່
ເໝາະສມົ, ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫູ້ຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ; ສ້າງຄັງສະສົມ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍສຸກເສີນ ແລະ ເພືິ່ອຮັບມືກັບວິກິດການເສດຖະກິດຈາກພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
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ຄາດໝາຍ: 
− ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວບ ິ່ໃຫູ້ຫຼຸດ 7,5% ແລະ ສ້າງມ ນຄ່າເພີິ່ມໃນ
ລາຄາປີ ໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 115.452 ຕືັ້ກີບ. 

− ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃຫູ້ຢ ໃ່ນລະດັບທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ໃຫູ້ປະລິມານເງິນ (M2) ເພີິ່ມຂ ັ້ນໃນລະດັບ 20% . 

− ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີິ່ມກີານຄຸູ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫູ້ອັດຕາແລກ 

ປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕ,ິ ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫືຼ ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສເ່ງິນຕາຕ່າງປະເທດສະ 
ກຸນຫັຼກ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸູ້ມຄອງການໄຫຼເຂົັ້າ-ອອກຂອງເງິນ, ສົິ່ງເສີມການນ າໃຊູ້ເງິນກີບ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ໃນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ແກູ້ໄຂໜີັ້ສິນຂອງລັດໃຫູ້ລຸດລົງ, ພ້ອມທັງມມີາດຕະການ
ໃນການສະກັດກັັ້ນການກ ິ່ໃຫູ້ເກີດໜີັ້ສິນໃໝ່. 

− ສ ູ້ຊົນປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານໃຫູ້ໄດູ້ 29.257 ຕືັ້ກີບ, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ ປະມານ 34.500 ຕືັ້ກີບ 

ແລະ ຮັບປະກັນການຂາດດຸນງົບປະມານ 5.243 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ ປະມານ 4,54% ຂອງ GDP. 

− ສືບຕ ິ່ປຸກລະດົມກ າລັງແຮງທົິ່ວສັງຄົມ ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານງົບປະມານ; ປັບປຸງກົນໄກການ 
ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ, ນ າໃຊູ້
ເທັກໂນໂລຊີທີິ່ທັນສະໄໝເຂົາໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊູ້ຄົນ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນຂອງຂະແໜງການເງິນຕ ິ່ສັງຄົມ. 

− ປັບປຸງ ແລະ ດ າເດີນມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ການເງິນທີິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງທາງ
ດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ, ຮັບປະກັນຄັງສ າຮອງທີິ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ກຸູ້ມການນ າເຂົັ້າ 5 ເດືອນຂ ັ້ນໄປ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນການຊ າລະສະສາງກບັຕ່າງປະເທດ. 

− ສ້າງຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍສຸກເສີນ ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການ ເພືິ່ອຮັບມກືັບວິກິດ
ການເສດຖະກິດຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
 

ວຽກຈດຸສມຸ: 
− ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງກົນໄກຄຸູ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການເງິນ, ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດຫັຼກການຊີັ້ນ າຕາມສອງສາຍຂອງ 3 ຂະແ
ໜງການເງິນຄື: ພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນ ໂດຍມີການປະສານສມທົບແໜູ້ນລະຫວ່າງການຊີັ້ນ າຂອງ
ຂະແໜງສາຍຕັັ້ງ ກັບການນ າພາຂອງຄະນະພັກທ້ອງຖິິ່ນ, ເລັິ່ງພັດທະນາ ແລະ ຫັນຂະແໜງການເງິນໃຫູ້ເປັນ
ທັນສະໄໝ. 

− ຄົັ້ນຄວ້າມາດຕະການລະອຽດໃນການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານເກັບລາຍຮັບໃນບ່ອນທີິ່ມຄີວາມສາມາດໃຫູ້
ເພີິ່ມສ ງຂ ັ້ນຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ. 

− ຄົັ້ນຄວ້າມາດຕະການສະກັດກັັ້ນໜີັ້ສິນຂອງພາກລັດ ເປັນຕົັ້ນ: ການສ້າງໂຄງການນອກແຜນ; ເຂັັ້ມງວດ ແລະ 
ເດັດຂາດ ໃນການສວຍໂອກາດເຮັດນອກກົດໝາຍການລົງທ ນຂອງລັດ, ມກີານຍັກຍອກສ ັ້ໂກງ ກ ຕ້ອງມີມາດ
ຕະການແກູ້ໄຂຕາມລະບຽບກດົໝາຍຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ເດັດຂາດ. 

− ຄົັ້ນຄ້ວາ ກ ານົດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໃຫູ້ມຄີວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສອດຄ່ອງກວ່າເກົິ່າ ເປັນຕົັ້ນ: ດ້ານສິນເຊືິ່ອ, 
ອັດຕາດອກເບູ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ (M2). 

− ຄົັ້ນຄວ້າອອກມາດຕະການ ເພືິ່ອຄຸູ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າທີິ່ກະທົບໄວຕ ິ່ຊີວິດການເປັນຢ ,່ ຄົັ້ນຄວ້າມາດຕະການເພືິ່ອ
ຄຸູ້ມຄອງການນ າເຂົັ້າ-ສົິ່ງອອກສິນຄ້າ ເພືິ່ອອັດຊ່ອງຫວ່າງການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າທີິ່ບ ິ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຫົຼບ 
ຫີຼກການເສຍພັນທະໃຫູ້ລັດ ແລະ ອືິ່ນໆ. 
 

4.1.3  ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ກມົກຽວລະຫວາ່ງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫຼິ່ງທ ນກບັການວາງ
ແຜນພດັທະນາ. 
ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ການສະໜອງທ ນ ຕ້ອງມຄີວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກນັຢ່າງສະໜິດແໜູ້ນ, 

ການສະໜອງທ ນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທ ນຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັບ 
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ປະກັນຄວາມສາມາດຂອງການສະໜອງງົບປະມານພາຍໃນ ສົມທົບກັບທ ນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແລະ ກ ູ້ຢືມ, ການລົງທ ນ
ຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການສະໜອງສິນເຊືິ່ອໃຫູ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການ. 

 
ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສມຸ:  
ໃນສົກປີ 2015-2016 ມີຄວາມຕ້ອງການທ ນ ເພືິ່ອການພັດທະນາ ຈ ານວນ 34.500 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ ປະມານ 30% 

ຂອງ GDP ໃນນັັ້ນ:  

− ການລົງທ ນຈາກງົບປະມານລັດ ປະມານ 3.800 ຕືັ້ກີບ  ເຊິິ່ງການນ າໃຊູ້ທ ນດັິ່ງກ່າວຕ້ອງໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ຊຸກຍ ູ້ການພັດທະນາ, ທຸກໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດຈະຕ້ອງໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານບ ລມິະສິດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ບ ິ່ສ້າງໜີັ້ສິນໃໝ່ຂ ັ້ນຕືິ່ມອີກ. ໃນສົກ
ປີນີັ້ຈະສືບຕ ສຸມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຊຸກຍ ູ້ປະຕິບັດໂຄງການຄ ັ້າປະ 
ກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສົິ່ງເສີມອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ, ຊຸກຍ ູ້ຫົວໜ່ວຍ 

ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ, ສະໜັບສະໜ ນວຽກ ງານຢ ຂ່ັັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົັ້າໝາຍທົດລອງ 3 ສ້າງ, ເຂດຈຸດ
ສຸມການພັດທະນາ. ພ້ອມນີັ້ກ ສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາຂົງເຂດວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ ແນໃສສ່ືບຕ ິ່ປະຕິບັດ
ເປົັ້າໝາຍ MDGS ທີິ່ຍັງບ ິ່ທັນສ າເລັດ ແລະ ກະ ກຽມເງືິ່ອນໄຂເພືິ່ອປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງົ 
(SDG). 

− ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແລະ ກ ູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ໄດູ້ 5.600 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ ປະມານ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

ໂດຍຈະສືບຕ ິ່ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເພືິ່ອການພັດທະນາທີິ່ໄດູ້ມີສັນຍານ າກັນແລູ້ວ, 

ເປັນຕົັ້ນແມ່ນບັນດາໂຄງການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ໂຄງການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເກັບກ ູ້
ລະເບີດບ ິ່ທັນແຕກ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຍັງຈະໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ເພືິ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍ MDGS . 

− ການລົງທ ນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫູ້ໄດູ້ 18.400 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ ປະມານ 2.300 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ໂດຍໃຫູ້ເລັິ່ງໃສ່ດ ງດ ດເອົາໂຄງການລົງທ ນຂະໜາດໃຫຍທີ່ິ່ເປັນຫົວຈັກແກດ່ ງການພັດທະນາເສດຖະ 

ກິດຂອງປະເທດ ເຊັິ່ນ: ໂຄງການກ ິ່ສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟູ້າ, ໂຮງງານໄຟຟູ້າ, ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ພັດທະນາ
ຕະຫຼາດທ ນ, ໂຄງການສົິ່ງເສີມກະສິກ າ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ, ໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າ ເປັນຕົັ້ນ. 

− ສິນເຊືິ່ອທະນາຄານ ໃຫູ້ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 6.700 ຕືັ້ກີບ ໂດຍເປົັ້າໝາຍແມ່ນເລັິ່ງໃສ່ໂຄງການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ, ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີິ່ມປີະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມການຜະລິດ-ການບ ລິການຂອງຄົວເຮືອນ 
ການຜະລິດຂອງກຸ່ມການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ເພືິ່ອສ້າງລາຍ
ໄດູ້ໃຫູ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແນໃສ່ເພືິ່ອການສົິ່ງອອກ. 
 

4.1.4 ການພດັທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທອ້ງຖິິ່ນ ຢາ່ງມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ສົມດ ນ. 

 

1) ເຂດພາກເໜືອ: 

 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ໃນສົກປີ 2015-2016 ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງຈະມີປະມານ 2.015.738 ຄົນ, 

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫູ້ຫຼຸດລົງໃນລະດັບ 6,75% ແລະ ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ເພີິ່ມຂ ັ້ນ
ຫຼາຍກວ່າ 9,08%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫູ້ບັນລຸ 29.685,50 ຕືັ້ກີບ, ເຮັດໃຫູ້ລາຍໄດູ້ (GDP) ຕ ິ່ຫົວ
ຄົນ ບັນລຸໄດູ້ສະເລ່ຍ ເທົິ່າກັບ 1.582,46 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັັ້ນ: 

 

 ຂະແໜງການກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້ ເພີິ່ມຂືັ້ນ 5,77%  ກວມເອົາ 39,66% ຂອງ GDP 

 ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ  ເພີິ່ມຂືັ້ນ 11,70% ກວມເອົາ 29,05% ຂອງ GDP 

 ຂະແໜງການບ ລິການ  ເພີິ່ມຂືັ້ນ 11,59% ກວມເອົາ 29,20% ຂອງ GDP 
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 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: ພາກເໜືອໂດຍລວມແລູ້ວແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການ
ປ ກເຂົັ້າ ຄາດຄະເນເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດແມ່ນ  140.562 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 28%, ຄາດ
ຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ 629.489,38 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 31%; ໃນນັັ້ນ: ເຂົັ້ານາປີ ຄາດ
ຄະເນເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດແມ່ນ 98.487 ເຮັກຕາ; ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ 485.120,3 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນ
ປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 34%, ເຂົັ້ານາແຊງ ຄາດຄະເນເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດແມ່ນ 17.575 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນ
ຜະລິດແມ່ນ 76.068 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 31% ແລະ ເຂົັ້າເນີນສ ງ ຄາດຄະເນເນືັ້ອທີິ່ການ
ຜະລິດແມ່ນ 26.500 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ 68.300 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 
29%. ສ າລັບການຄາດຄະເນການປ ກພືດອຸດສະຫະກ າທີິ່ພົັ້ນເດັິ່ນທາງພາກເໜືອເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ສາລີ ເນືັ້ອທີິ່ຄາດ
ຄະເນການຜະລິດ 26.912,48 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 33%, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ 

159.293,99 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 33%, ມັນຕົັ້ນເນືັ້ອທີິ່ຄາດຄະເນການຜະລິດ 65.00,23 

ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນໄດູ້ 32%, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ 459.653,48 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມ
ຂ ັ້ນ 31%, ໝາກເດືອຍ ເນືັ້ອທີິ່ຄາດຄະເນການຜະລິດ 17.213,42  ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 
33%, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ 54.325,04 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 30%, ນອກນີັ້ຍັງມີການ
ປ ກໝາກກ້ວຍ ເນືັ້ອທີິ່ຄາດຄະເນການຜະລິດ 2.174,37 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 32%, ຄາດ
ຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ 21.458 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 33%, ຢາງພາລາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ
ແມ່ນ 5.423 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີິ່ມຂ ັ້ນ 34%, ນອກນີັ້ຍັງມີພືດທີິ່ພົັ້ນເດັິ່ນຄື: ການປ ກຊາທີິ່ ແຂວງ 
ຜົັ້ງສາລີ, ການປ ກອ້ອຍ, ໝາກເຍົາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມູ້ປ່ອງ ທີິ່ແຂວງ ວຽງຈັນ 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: ການປຸງແຕງ່ສິນຄ້າປາຍແຫຼມ, ການສ້າງມ ນຄ່າເພີິ່ມໃຫູ້ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກ າ, ປຸງແຕ່ງ
ໄມູ້, ປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ, ເຄືິ່ອງປ່າຂອງດົງ, ອຸດສາຫະກ າພະລັງງານໄຟຟູ້າ ແລະ ບ ິ່ແຮ.່.. 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ: ພາກເໜືອເປັນຕົັ້ນແມ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງໄດູ້ສຸມໃສ່ການ ທ່ອງ
ທ່ຽວທ າມະຊາດ, ປະສົມປະສານກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດຖະນະທ າ-ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນເຜົິ່າ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ສຸມໃສ່ການສືບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງໂຄງການຕາຂ່າຍໄຟຟູ້າ ເຂົັ້າເຂດມອງນ ັ້າ, ຫ້ວຍມອນ 

ເມືອງຊຽງຄ ັ້, ໂຄງການຍົກລະດັບເສັັ້ນທາງປ ຢາງເທດສະບານເມືອງປາກລາຍໄລຍະ1, ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຊົນລະປະ 
ທານນ ັ້າໄຮບ້ານດອນ ເມືອງຊ າໃຕູ້ 80 ເຮັກຕາ ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມແຜນ. 

 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັັ້ນທາງຊ່ວງ ແຕ່ບ້ານກິວເຈຍ ຫາ ບ້ານເມືອງຮືບ, ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2020, ມ ນຄ່າ 80,88 ຕືັ້ກີບ. 

2. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັັ້ນທາງປ ຢາງສອງຊັັ້ນ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຫາ ດ່ານພ ຫັຼກຄ າ ເມືອງນາໜ ັ້, ໄລຍະ 
2015-2022, ມ ນຄ່າ 203 ຕືັ້ກີບ. 

3. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ, ກ ິ່ສ້າງທາງປ ຢາງເຂົັ້າຫ ວັດທະນະທ າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄລຍະ 
2015-2025, ມ ນຄ່າ 187,38 ຕືັ້ກີບ. 

4. ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ (ສ້າງແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມຂອງເຂດໜອງຖານ, ຕ້ານເຈືິ່ອນແຄມຂອງ 
ແລະ ປັບປຸງທ່າເຮືອ ບ້ານຂອນແກູ້ວ) ທ ນສົມທົບກັບ ADB ລວມມ ນຄ່າໂຄງການ 193,75 ຕືັ້ກີບ ໃນນັັ້ນ
ເປັນທ ນພາຍໃນ 6,25 ຕືັ້ກີບ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
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2) ເຂດພາກກາງ: 
 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ຄາດວ່າຈະມີພົນລະເມືອງທັງໝົດປະມານ 2.608.023 ຄົນ, ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ອັດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກໃຫູ້ຫລຸດລົງ 2%, ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງໃນລະດັບສ ງລວມຍອດຜະລິດ 

ຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແມ່ນຈະເພີິ່ມຂ ັ້ນບ ິ່ໃຫູ້ຫຼຸດ 10%, ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕ ິ່ຫົວຄົນໃຫູ້ໄດູ້ 2.550 ໂດລາສະຫະ 
ລັດ/ຄົນ/ປີ, ໃນນັັ້ນ:  

 

− ຂະແໜງກະສິກ າຈະເພີິ່ມຂືັ້ນບ ິ່ຫຼຸດ 29,5% ຂອງ GDP 

− ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າຈະເພີິ່ມຂືັ້ນບ ິ່ຫຼຸດ 38% ຂອງ GDP 

− ຂະແໜງບ ລິການຈະເພີິ່ມຂືັ້ນບ ິ່ຫຼຸດ 32,5% ຂອງ GDP 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: ໃນສົກປ ີ 2015-2016 ຈະຕ້ອງສ ູ້ຊົນເພີິ່ມຈັງຫວະຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດ 

ຕະພັນດ້ານກະສິກ າໃຫູ້ເພີັ້ມຂືັ້ນຕາມຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ ຕ້ອງໄດູ້ສຸມໃສ່ແຜນວຽກ ແລະ 

ໂຄງການຈຸດສຸມທີິ່ສະໜອງນ ັ້າໃຫູ້ແກ່ການຜະລິດເຊັິ່ນ: ໂຄງການນ ັ້າຫຸມ, ໂຄງການທົິ່ງຮາບທ່າງ່ອນ, ໂຄງການດົງ
ໂພສີຖິິ່ນທ່ຽງໃຕູ້ ຢ ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຄງການທົິ່ງຮາບເຊບັັ້ງໄຟຕອນລຸ່ມທີິ່ຕິດກັບແຂວງຄ າມ່ວນ 

ແລະ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ ເປັນຕົັ້ນ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນທາງດານສະບຽງອາຫານໃຫູ້ພຽງພ  ແລະ ມີສ່ວນແຮໄວູ້
ຍາມສຸກເສີນ ຫືຼ ເກີດໄພພິບັດຕ່າໆ. ໃນນັັ້ນຄາດວ່າຈະສາມາດສ ູ້ຊົນຜະລີດເຂົັ້າໃຫູ້ໄດູ້ 1.758.153 ໂຕນ, ເນືັ້ອທີິ່
ປະມານ 408.893 ເຮັກຕາ, ຊຸກຍ ູ້ການປ ກພ ດຊະນິດຕ່າງໃຫູ້ໄດູ້ 512.690 ໂຕນ, ເນືັ້ອທີິ່ປະມານ 36.169 

ເຮັກຕາ. 
 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: ສືບຕ ິ່ຕັັ້ງໜ້າສົິ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ, ຂະຫຍາຍອຸດ
ສະຫະກ າຂະໜາດນ້ອຍລົງສ ່ເຂດຊານເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ, ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ ບັນດາໂຮງງານອຸດສະຫະ
ກ າປຸງແຕ່ງໄດູ້ນ າໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ທັນສະໄໜ ເພືິ່ອຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ນອກນັັ້ນຍັງໄດູ້ສົິ່ງ 
ເສີມໃຫູ້ປະຊາຊົນປ ກພ ດອຸດສະຫະກ າ ເຊັິ່ນ: ການປ ກເຂົັ້າຈ້າວຢ ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພືິ່ອປູ້ອນໂຮງງານອຸດ
ສະຫະກ າປຸງແຕ່ງພາຍໃນໃຫູ້ໄດູ້ 6.890 ເຮັກຕາ, ຜະລິດຕະພາບສະເລ່ຍ 5,34 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນ
ຜະລິດໄດູ້ 37.444 ໂຕນ, ໂດຍເລັິ່ງໃສ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງປາກງືິ່ມ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 
ແລະ ຍັງມີການໂຄງການຜະລດິກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ພ ດພັນປອດສານພິດ ເຊິິ່ງໄດູ້ຈັດຕັັ້ງເປັນກຸ່ມຄາດວ່າຈະມີ
ການຂະຫຍາຍເຖິງ 14 ກຸ່ມ ທີິ່ນອນໃນ 9 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນອກນັັ້ນຍັງມີການສົິ່ງເສີມການ
ປ ກສາລີຢ ່ແຂວງບ ລິຄ າໃຊູ້ເພືິ່ອປູ້ອນເຂົັ້າໂຮງງານພາຍໃນ ເພືິ່ອເຮັດເປັນອາຫານສັດ. 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ : ສ້າງໃຫູ້ເຂດພາກກາງການເປັນແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວທີິ່ມີສະເໜ່ ໃນຮ ບ
ແບບການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນາທ າ, ປະຫັວດສາດ ແລະ ທ າມະຊາດ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ, 

ສົິ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ຕິດພັນກັບການຊຸກຍ ູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພືິ່ອໃຫູ້ເສດຖະ ກິດມີການ
ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ, ໃນສົກປີ 2015-2016 ສ ູ້ຊົນດ ງດ ດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 2,007,000 

ເທືິ່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ໄດູ້ 185 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນັັ້ນຍັງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງທຸລະກິດ
ບ ລິການໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບ, ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໂດຍສຸມໃສ່ການຈັດລະດັບຂັັ້ນຂອງໂຮງແຮມ, 

ເຮືອນພັກ, ລີສອດ, ຮ້ານອາຫານ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ໄດູ້ເລັິ່ງໃສ່ການກ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ,ເປັນຕົັ້ນເສັັ້ນທາງຊົນນະບົດ, ເຂດຈຸດ
ສຸມຕ່າງໆ ແນໃສ່ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໄດູ້
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກ ິ່ສ້າງດ່ານນາເພົັ້າ-ຈ ຫໍຼເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ 

ໂຄງການກ ິ່ສ້າງທາງປ ຢາງ 2 ຊັັ້ນແຍກທາງ 13 ໃຕູ້-ນາເຂົັ້າລົັ້ມ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ. 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ: ເພືິ່ອໃຫູ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ, ນະໂນບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີິ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ 
ສ າລັບວຽກງານການສ ກສາແມນ່ຕ້ອງໄດູ້ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາການສ ກສາເປັນວຽກໃຈກາງຂອງການພັດທະ 
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ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫູ້ມຄີຸນນະພາບດີຂືັ້ນ, ໂດຍການເພີິ່ມການເຂົັ້າຮຽນໃນລະບົບການສ ກສານອກຫັຼກ 
ສ ດ, ໂຄງການຫັຼກສ ດໃໝ່ທີິ່ຕ້ອງສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນຜ ູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ສົິ່ງເສີມໃຫູ້
ມີການເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສ ກສາຫຼາຍຂືັ້ນ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກ ເອົາໃຈໃສ່ຝ ກອົບຮົມຍົກລະດັບສີມືໃຫູ້ກ າ
ມະກອນ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການໃຫູ້ນັກຮຽນດ້ານບ ລິຫານ, ການຊ່າງການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ອືິ່ນໆ; ເອົາໃຈໃສ່
ສົິ່ງເສີມຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງນັບທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເຮັດໃຫູ້ການ
ບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກນັບມືັ້ນັບດີຂືັ້ນປັບປຸງເທັກໂນໂລຢີໃນການແພດໃຫູ້ທັນສະໄໜ ແລະ ພັດທະນາ
ລະບົບສາທາລະນະສຸກຕາມທິດຫັນການບ ລິການລົງສ ່ປະຊາຊົນ,ສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານ ສາທາລະນະສຸກຕົວ
ແບບຕາມ 8 ເນືັ້ອໃນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ ໃນການສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ສ ູ້ຊົນສ້າງບ້ານ
ສາທາລະນະສຸກຕົວແບບໃຫູ້ໄດູ້ຫລາຍຂືັ້ນຈາກປີຜ່ານມາ ເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍສະຫັດສະວັດໃຫູ້ໄດູ້ເທືິ່ອລະກ້າວ 

ຕ້ອງເຮັດໃຫູ້ອັດຕາການສັກຢາ-ຢອດຢາກັນພະຍາດແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫູ້ເພີິ່ມຂືັ້ນ, ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ອັດຕາການ
ຊົມໃຊູ້ນ ັ້າສະອາດໃຫູ້ໄດູ້ 100%, ອັດຕາການຊົມໃຊູ້ວິດຖ່າຍໃຫູ້ໄດູ້ 95%. 

 

3)  ເຂດພາກໃຕູ້: 
 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງໃນລະດັບສ ງລວມຍອດຜະ 
ລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແມ່ນຈະເພີັ້ມຂືັ້ນບ ິ່ໃຫູ້ຫຼຸດ 9%, ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕ ິ່ຫົວຄົນໃຫູ້ໄດູ້ 1.679 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ
ໃນນັັ້ນ:  

− ຂະແໜງກະສິກ າຈະເພີັ້ມຂືັ້ນບ ິ່ຫລຸດ 37 % ຂອງ GDP 

− ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າຈະເພີັ້ມຂືັ້ນບ ິ່ຫລຸດ 35% ຂອງ GDP 

− ຂະແໜງບ ລິການຈະເພີັ້ມຂືັ້ນບ ິ່ຫລຸດ 28% ຂອງ GDP 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ເຂດການຜະລດິກະສກິ າ: ໃນສົກປີ 2015-2016 ຈະຕ້ອງສ ູ້ຊົນເພີິ່ມຈັງຫວະຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກ າໃຫູ້ເພີັ້ມຂືັ້ນຕາມຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມ ຕ້ອງໄດູ້ສຸມໃສ່ການປ ກເຂົັ້າ
ຄາດວ່າຈະສາມາດສ ູ້ຊົນຜະລີດເຂົັ້າໃຫູ້ໄດູ້ 1.187.003 ໂຕນ, ເນືັ້ອທີິ່ປະມານ 269.809 ເຮັກຕາ, ຊ ກຍ ູ້ການປ ກ
ພ ດຊະນິດຕ່າງເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ ແລະ ສາລີ ແລະ ພືດຊະນິດອືິ່ນໆອີກ. 

 ເຂດອດຸສະຫະກ າ: ສືບຕ ິ່ ແລະ ຕັັ້ງໜ້າສົິ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ, ຂະ 
ຫຍາຍອຸດສະຫະກ າຂະໜາດນ້ອຍລົງສ ່ເຂດຊານເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ, ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ບັນດາໂຮງງານ
ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງໄດູ້ນ າໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ທັນສະໄໜ ເພືິ່ອຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເຊັິ່ນ: ການ
ຜະລິດຊີມັງຢ ່ແຂວງສາລະວັນ ຄາດວ່າຈະສາມມາດຜະລິດໄດູ້ປະມານ 350.000 ໂຕນ. 

 ການບ ລກິານ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ: ຊຸກຍ ູ້ເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບ ລິການທ່ອງທ່ຽວແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບ
ຄຸນນະພາບການບ ລິການ ເຄືິ່ອນໄຫວໃຫູ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ບ ລິການດ້ວຍຄວາມວອ່ງໄວ-ສະ ດວກ-
ປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມເພີິ່ງພ ໃຈແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ,ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຕ້ອງໄດູ້ມີການໂຄສະນາດ ງດ ດນັກ
ທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ເຂົັ້າມາສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫູ້ນັບມືັ້ນັບຫລາຍຂືັ້ນ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ໄດູ້ເລັິ່ງໃສ່ການກ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເປັນຕົັ້ນເສັັ້ນທາງຊົນນະບົດ, ເຂດຈຸດ
ສຸມຕ່າງໆ ແນໃສ່ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ບັນດາໂຄງການ
ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມ ແລະ ແກດ່ ງການພັດທະນາ. 

 ການພດັມະນາດາ້ນສງັຄມົ: ເພືິ່ອໃຫູ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ, ນະໂນບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີິ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ 
ສ າລັບວຽກງານການສ ກສາ ແມ່ນຕ້ອງໄດູ້ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາການສ ກສາຕ້ອງເປັນວຽກໃຈກາງຂອງການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຸໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບດີຂືັ້ນ,ໂດຍການເພີິ່ມການເຂົັ້າຮຽນໃນລະບົບການສ ກສານອກ 
ຫັຼກສ ດ, ໂຄງການຫັຼກສ ດໃໝ່ທີິ່ຕອງສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນຜ ູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ສົິ່ງ 
ເສີມໃຫູ້ມກີານເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສ ກສາຫຼາຍຂືັ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ເອົາໃຈໃສ່ຝ ກອົບຮົມຍົກລະດັບ
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ສີມືໃຫູ້ກ າມະກອນ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການໃຫູ້ນັກຮຽນດາ້ນບ ລິຫານ, ການຊ່າງການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ອືິ່ນໆ; 
ເອົາໃຈໃສ່ສົິ່ງເສີມຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງນັບທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເຮັດ
ໃຫູ້ການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກນັບມືັ້ນັບດີຂືັ້ນປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີໃນການແພດໃຫູ້ທັນສະໄໜ ແລະ ພັດ 

ທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກຕາມທິດຫັນການບ ລິການລົງສ ່ປະຊາຊົນ, ສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານສາທາລະນະ
ສຸກຕົວແບບຕາມ 8 ເນືັ້ອໃນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນ ໃນການສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານພດັທະນາ, ສ ູ້ຊົນສ້າງ
ບ້ານສາທາລະນະສຸກຕົວແບບໃຫູ້ໄດູ້ຫລາຍຂືັ້ນຈາກປີຜ່ານມາ ເພືິ່ອບັນລຸຄາດໝາຍສະຫັດສະວັດໃຫູ້ໄດູ້ເທືິ່ອລະ
ກ້າວ ຕ້ອງເຮັດໃຫູ້ອັດຕາການສັກຢາ-ຢອດຢາກັນພະຍາດແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫູ້ເພີິ່ມຂືັ້ນ, ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ອັດຕາການ
ຊົມໃຊູ້ນ ັ້າສະອາດໃຫູ້ໄດູ້ 95%, ອັດຕາການຊົມໃຊູ້ວິດຖ່າຍໃຫູ້ໄດູ້ 90%.  

 

4.1.5 ພດັທະນາກ າລງັແຮງງານໃຫູ້ມຄີນຸນະພາບ, ດຸໝັິ່ນ ແລະ ອດົທົນ 
ຄາດໝາຍ: 
─ ຄວບຄຸມອັດຕາການຫວ່າງງານໃຫູ້ຢ ່ໃນລະດັບ 2%. 

─ ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ສະຖານທີິ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນອືິ່ນໃນສັງຄົມ ເພີິ່ມທະວີສ້າງໂອກາດໃຫູ້ແຮງງານ 

ຈ ານວນ 131,616 ຄົນ ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານຕາມເງືິ່ອນໄຂທີິ່ເໝາະສົມ.  

─ ສຸມໃສ່ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃຫູ້ໄດູ້ 5  ສາຂາອາຊີບ. 

─ ດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ າລັງແຮງງານທີິ່ເພີິ່ມຂ ັ້ນໃໝ່  ໃຫູ້ໄດູ້ 
143,239 ຄົນ ເຂົັ້າສ ່ຕະຫລາດແຮງງານ. 

─ ປັບປຸງສ ນພັດທະນາສີມືແຮງງານພາກເໜືອແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫູ້ເປັນສ ນທົດສອບ-ອອກໃບຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານ
ສີມືແຮງງານໃຫູ້ສ າເລັດ. 

─ ຂ ັ້ນທະບຽນຜ ູ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ 100 ຄົນຂ ັ້ນໄປ ໃຫູ້ໄດູ້ 6 ແຫ່ງ ແລະ ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດູ້ມາດຕະ 
ຖານແຮງງານແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ. 

─ ປັບປຸງການບ ລິການຈັດຫາງານໃຫູ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການຈັດຫາງານໃຫູ້ໄດູ້ 3 ແຂວງ. 
 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສ້າງລະບົບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ທີິ່ປະກອບດ້ວຍການສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ, ຫລັກສ ດການຝືກ
ສີມືແຮງງານ , ການທົດສອບ ,ການອອກໃບຢັັ້ງຢືນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສັງຄົມ. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງການບ ລິການຈັດຫາງານໃຫູ້ເຂັັ້ມແຂງ ດ້ວຍຫລາຍ
ຮ ບແບບ ແລະ ຫຼາຍທາງເລືອກ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.  

 ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ານປະລິມານຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ  ພ້ອມດຽວກັນ
ນັັ້ນ ກ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ສະຖານທີິ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານຢ ່ບັນດາແຂວງ. 
 

4.1.6 ພດັທະນາຜ ູ້ປະກອບການ, ສາ້ງວິຊາການ ແລະ ຜ ູ້ຊ ານານງານ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ເອົາໃຈໃສສ່້າງມາດຕະຖານ ໂຄງສ້າງຫັຼກສ ດອາຊີວະສ ກສາ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ພ້ອມທັງສົິ່ງເສີມການເຂົັ້າຮຽນ ເຕັກນິກວິຊາຊີບໃຫູ້ຫຼາຍ. ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະ
ຖານຂອງວຽກງານອາຊີວະສ ກສາ ແລະ ການສ ກສາຊັັ້ນສ ງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກພືັ້ນອາຊ່ຽນ. 

− ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ວຽກງານອາຊີວະສ ກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫູ້ສ າ
ເລັດຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ  )1 ( ແຜນງານສະໜອງບັດທ ນການຝ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ) ,2 (
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ແຜນງານສັນຍາການຝ ກອົບຮົມໃຫູ້ແກ່ຄ -ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນສະຖານປະກອບການແລະ  )3 ( ການໂຄສະ 

ນາແນະນ າວິຊາຊີບ ແລະ ແນະນ າການປະກອບອາຊີບ. 

− ສືບຕ ິ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມືພາກລັດ-ເອກະຊົນ ເຊັິ່ນ  )1 ( ສົິ່ງເສີມການຝ ກອົບຮົມຈາກຫລັກສ ດ T-TEP 

ຂອງບ ລິສັດໂຕໂຍຕາ ) ,2 ( ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄຟຟູ້າລາຊະບ ລີໂຮນດິງ ແລະ  )3 ( ສືບຕ ິ່ໂຄງການຮ່ວມມືກັບ
ບ ລິສັດ ອືິ່ນໆ ເຊັັິ່ນ ພ ເບັັ້ຍມາຍນິັ້ງ RMA, Toshiba  ແລະ ອືິ່ນໆ. 

− ສືບຕ ິ່ປະກອບ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເຄືິ່ອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ໃນສາຂາວິຊາຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ-ລົດຍົນ 

ໃຫູ້ແກ່ສະຖານອາຊີວະສ ກສາ, ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ STVET; ປະກອບ ແລະ ຕິດຕັັ້ງເຄືິ່ອງອຸປະກອນ ສ າລັບ
ໂຮງພິມໃຫູ້ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສ ກສາ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນການຮຽນສ າລັບໂຮງຊ່າງຂອງວິທະຍາ 
ໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ. 

− ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບ ແລະ ສ ນຝ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫູ້ໄດູ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແຫ່ງໃນບາງເມືອງ
ທີິ່ມີເງືອນໄຂ, ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບໃນບາງແຂວງທີິ່ມີເງືອນໄຂຄວາມສາມາດເປັນວິທະຍາໄລ ເພືິ່ອ
ຝ ກອົບຮົມໃນລະດັບຕ່າງໆດ້ວຍຫຼາຍຮ ບແບບ. 

− ສ້າງ ແລະ ສົິ່ງເສີມສາຍພົວພັນແຮງງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເພືິ່ອຮັບປະກັນເງືິ່ອນໄຂການອອກແຮງງານທີິ່     

ເໝາະສົມ . 

− ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສະໜັບສະໜ ນການກ ິ່ສ້າງຜ ູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ (NEC) ສຸມໃສ່ວຽກງານປະຊາ
ສ າພັນ ແລະ ກະກຽມການສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຝ ກອົບຮົມ ແລະ ກິດຈະກ າການກ ິ່ສ້າງຜ ູ້ປະກອບກິດຈະ 
ການຕາມແຜນງານໂຄງການ; ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກຜ່ ູ້ສະໜອງບ ລິການ ຈັດຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄວາມ
ຮ ູ້ໃນດ້ານຕ່າງໆ, ຫັຼກສ ດການເປັນທີິ່ປ ກສາເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ຄວາມຮ ູ້ພືັ້ນຖານໃນການກ້າວເຂົັ້າສ  ່AEC, ການສ້າງມາດ
ຕະຖານຜ ູ້ສະໜອງບ ລິການໃຫູ້ຄ າປ ກສາພັດທະນາທຸລະກິດ; ສຸມໃສກ່ານພັດທະນາສ ນ (BSC) ແລະ ການ
ບ ລິຫານເຄືອຂ່າຍ ເຊັິ່ນ: ຝ ກອົບຮົມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນການບ ລິການເຄືອຂ່າຍ ແລະ ອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກການສະໜອງຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຕ່າງໆ.  

− ເອົາໃຈໃສ່ລົງຊຸກຍ ູ້ຕິດຕາມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ສ ນບ ລິການເຕັກນິກໃນທົິ່ວປະເທດຈ ານວນ 268 
ແຫ່ງ ຄື: ສ ນບ ລິການຂັັ້ນແຂວງມີ 64 ແຫ່ງ, ຂັັ້ນເມືອງ 123 ແຫ່ງ ແລະ ຂັັ້ນກຸ່ມບ້ານ 81 ແຫ່ງ ໃຫູ້ສາມາດ
ເຄືິ່ອນໄຫວໄດູ້ ໂດຍການຝ ກອົບຮົມສ້າງວິຊາການກັບທີິ່ ແລະ ໃຫູ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບທ່າແຮງການ
ຜະລິດ ພ້ອມທັງຫັນພະນັກງານລົງສ ກຸ່່ມບ້ານ ເພືິ່ອໃຫູ້ແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານໄດູ້ມີພະນັກງານລົງຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມດ້ານການ
ຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້ ຢ່າງເປັນປະຈ າ ໂດຍແນໃສເ່ຮັດໃຫູ້ປະຊາຊົນໄດູ້ຮ ູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຕັກນິກການປ ກ-
ການລ້ຽງ ທີິ່ທັນສະໃໝ. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສັດຕະວະແພດລົງສ ກຸ່່ມບ້ານໃຫູ້ທົິ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ ເຂດທີິ່ຖືກ
ກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດໃນປີທີິ່ຜ່ານມາ, ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ພ້ອມທັງມີການຝ ກອົບຮົມສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫູ້ແກສ່ັດຕະວະແພດຂັັ້ນເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ, ຄຽງຄ ່ກັບການສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະ 
ກອນສັດຕະວະແພດ ແລະ ຕດິພັນກັບການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງບັນດາສ ນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາໂຄງ 
ການຮ່ວມມືສາກົນຕ່າງໆ. 

 
4.1.7 ເປດີກວາ້ງການຮວ່ມມື ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ 

 

1) ການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ-ຫຼາຼຍຝາ່ຍ 
 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

− ເອົາໃຈໃສ່ຂົນຂວາຍແຫຼິ່ງທ ນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືິ່ອການພັດທະນາ ໂດຍສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ 
ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເລັິ່ງໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງງານຕາມກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ລະດົມທ ນຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີິ່ບ ິ່ສັງກັດລັດຖະບານ
ໃຫູ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກິ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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2) ການເຊືິ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ (ການເຊືິ່ອມຈອດ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງການຄາ້) 
 

ຄາດໝາຍ: 
− ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານທີິ່ຕິດພັນກັບການເຊືິ່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ພາຍໃຕູ້ຄະນະກ າມະການເຊືິ່ອມໂຍງ
ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫູ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ທີິ່ເກີດຂ ັ້ນພາຍຫັຼງການເຂົັ້າເປັນສະມາ
ຊິກອົງການການຄ້າໂລກ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານການເຊືິ່ອມໂຍງໃນລະດັບພາກພືັ້ນ (ASEAN) ແລະ 
ອະນຸພາກພືັ້ນອືິ່ນໆ ; ສ້າງຈຸດຍືນເພືິ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຂົັ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຮອບ Doha, ອາຊຽນ+, 

RCEF ແລະ ອືິ່ນໆ ; ດ າເນີນການຝ ກອົບຮົມ ດ້ານນະໂຍບາຍການຄ້າ  ແລະ  ການເຈລະຈາຕ ິ່ລອງດ້ານການຄ້າ.  
− ປັບປຸງຍົກລະດັບໃຫູ້ໄດູ້ມາດຕະຖານອາຊຽນ ບັນດາເສັັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດທີິ່ເປັນທາງອະນຸພາກພືັ້ນ ໃນລະບົບ 

GMS ທີິ່ຍັງບ ິ່ໄດມາດຕະຖານສາກົນ ເຊັິ່ນ: ທາງເລກ 17 (ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ມຽນມ້າ) ລວງຍາວ 165 ກມ, 
AH 11 (NR 13S) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ເວີນຄາມ ລວງຍາວ 861 ກມ, AH 12 (NR 13N) ນະຄອນ 
ຫລວງວຽງຈັນ-ບ ິ່ເຕັນ ລວງຍາວ 671 ກມ AH13 (NR 2E, 2W) ບ້ານດ່ານ (ເມືອງເງິນ)-ດ່ານປາງຮົກ ລວງ
ຍາວ 362 ກມ, AH15 (NR 8) ບ້ານນາເລົິ່າ (ສາມແຍກ 13 ໃຕູ້)-ດ່ານນາເພົາ ລວງຍາວ 131 ກມ ແລະ ຍົກ
ລະດັບເສັັ້ນທາງຕາມແຜນ Logistic ທີິ່ລັດຖະບານອະນຸມັດເພືິ່ອຮອງຮັບການເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະ
ໃໝຮັບໃຊູ້ໃຫູ້ແກກ່ານຂົນສົິ່ງຕາມຈຸດ Logistic ແລະ ປັບປຸງທາງສອງເລນໃຫູ້ໄດູ້ຕາມມາດຕະຖານສາມາດ
ຮັບນ ັ້າໜັກ ຂົນສົິ່ງໄດູ້ 11 ໂຕນຕ ິ່ເພົາ. 

− ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ບ ລມິາດຂົນສົິ່ງຜ ູ້ໂດຍສານ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 9% ຕ ິ່ປີ ແລະ ບ ລມິາດຂົນສົິ່ງສິນຄ້າ ເພີິ່ມຂ ັ້ນ 7% ຕ ິ່ປີ. 
− ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ ໂຄງການກ ິ່ສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟູ້າ ເພືິ່ອສົິ່ງອອກ ມ ີ 7 ໂຄງການ ລວມກ າລັງການຕິດຕັັ້ງ ປະມານ 24.827 

MW ເຊັິ່ນ : ໂຄງການໄຟຟູ້າຄວາມຮ້ອນຫົງສາລິກໄນ, ເຂືິ່ອນໄຟຟູ້ານ ັ້າຂອງໄຊຍະບ ລີ, ນ ັ້າງຽບ 1, ນ ັ້າກົງ 2, ເຊ
ປຽນ-ເຊນ ັ້ານ້ອຍ, ເຊຂະໝານ 1 ແລະ ເຊຂະໝານສານໄຊ. 

− ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟູ້າໄປສ ຊ່ົນນະບົດເຂດທຸລະກັນດານຫ່ງໄກສອກຫຼີກໃຫູ້ໄດູ້ຢ່າງຕ ິ່າ 98 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈ າ
ນວນຄອບຄົວໃນທົິ່ວປະເທດ ແລະ ເຂດເຊືິ່ອມຈອດຕາມຊາຍແດນ. 

− ປັບປຸງລະບົບສົິ່ງຄືັ້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທັງ 3 ລະບົບຄ:ື ຄືັ້ນກາງ AM, ຄືັ້ນສັັ້ນ SW ແລະ ຄືັ້ນ FM ໃຫູ້ດີຂ ັ້ນ 

ສາມາດກະຈາຍຄືັ້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງພາກພືັ້ນດິນໃຫູ້ກວມເອົາ 95% ຂອງພືັ້ນທີິ່ທົິ່ວປະເທດ; ປັບປຸງລະບົບ
ສົິ່ງສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມໃຫູ້ກວມເອົາ 100% ຂອງພືັ້ນທີິ່ທົິ່ວປະເທດ ແລະ ປັບປຸງລະບົບສົິ່ງສັນ 
ຍານໂທລະພາບທາງພາກພືັ້ນດິນ ໃຫູ້ກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາ 85% ຂອງພືັ້ນທີິ່ທົິ່ວປະເທດ. 

 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ການເຊືິ່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ: ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 3 ແຜນງານໃຫ່ຍ ຄື: ເຊືິ່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫູ້ພາກທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫູ້ແກ່
ພາກທຸລະກິດ ເພືິ່ອຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນທີິ່ເພີິ່ມຂ ັ້ນ. ໃນນັັ້ນ, ມ ີ 22 ໂຄງການຍ່ອຍ ທີິ່ຕ້ອງໄດູ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ເຊັິ່ນ: ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສົິ່ງເສີມການຮ່ວມມືພາຍໃຕູ້ອາຊຽນ ແລະ ອົງການການຄ້າໂລກ. 

− ອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງຄວາມແນ່ນອນ
ຂອງລະບຽບກົດໝາຍ, ປັບປຸງວຽກງານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ປົກປູ້ອງຜ ູ້ຊົມໃຊູ້, ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງແຫຼິ່ງທ ນວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

− ສົິ່ງເສີມການລົງທ ນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ, ປັບປຸງສະມັດຕະພາບແຮງງານຕິດພັນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ້າ, ປັບປຸງວຽກງານ SPS ແລະ TBT, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການດ າເນີນງານຂອງຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງການພັດທະນາທຸລະກິດ, ສົິ່ງເສີມການສົິ່ງອອກ, ສົິ່ງເສີມການປຸງ
ແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ, ໂຄງການຜະລິດເຂົັ້າ ແລະ ລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ, ສົິ່ງເສີມສະມັດຕະພາບການແຂ່ງຂັນຂອງ 
ກາເຟລາວ, ອຸດສາຫະກ າວັດສະດຸກ ິ່ສ້າງ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມູ້, ອຸດສາຫະກ າເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົິ່ມ, ຫັດຖະກ າແຜ່ນ
ແພ, ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ປະກອບຊີັ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕນິກ. 
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− ການເຊືິ່ອມໂຍງທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມ: ສ້າງລະບົບຄຸູ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກທີິ່ທັນສະໄໝ 

ແລະ ສາມາດກວດກາໄດູ້ງ່າຍ, ນ າໃຊູ້ຍານພາຫະນະທີິ່ມຜີົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍ. ຄວບຄຸມໃຫູ້ຈ ານວນ
ລົດຂົນສົິ່ງທີິ່ບັນທຸກນ ັ້າໜັກເກີນກ ານົດ ບ ິ່ໃຫູ້ເກີນ 10%  ແລະ ດັດສະນີທ າລາຍເສັັ້ນທາງ ບ ິ່ໃຫູ້ເກີນ 1.4     

(ອັດຕາທ າລາຍເສັັ້ນທາງບ ິ່ເກີນ 40%) ໂດຍການນ າໃຊູ້ລະບົບການກວດກາແບບຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ (Risk 

Management) ດ້ວຍເຄືິ່ອງຕິດຊັິ່ງນ ັ້າໜັກທັນສະໄໝ (Intelligent Transport System “ITS”). 

− ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂົນສົິ່ງພາຍໃນໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບການຂົນສົິ່ງອະນຸພາກພືັ້ນ, ພາກພືັ້ນ ແລະ 
ສາກົນ; ປະຕິບັດສັນຍາຂົນສົິ່ງທະວີພາຄີ, ສັນຍາຂົນສົິ່ງພະຫພຸາຄີ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ. ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ແລະ ການບ ລິການທີິ່ຕິດພັນ
ກັບການຄົມມະນາຄົມຂົນສົິ່ງ ພ້ອມທັງຫັນການຂົນສົິ່ງ ໄປສ ່ຕາເວັນອອກ ໂດຍສະເພາະທ່າເຮືອຫວຸງອ່າງ. 

− ພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດໃຫູ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແນໃຊູ້ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານຮັບໃຊູ້
ພາຍໃນ ສຸມໃສ່ສ້າງພະລັງງານທີິ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ສ້າງຮ ບການທຸລະກິດພະລັງງານຫລາຍຮ ບແບບເພືິ່ອ
ແນ່ໃສ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫູ້ຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ຢ່າງພຽງພ ; ສ ກສາແຫຼິ່ງກ າເນດີພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ເພີັ້ມທະວີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກອືິ່ນໆ (ໄຟຟູ້ານ ັ້າຕົກຂະນາດນ້ອຍ, ເຊືັ້ອໄຟ
ຊີວະພາບ, ຊີວະມວນ, ແກັດຊີວະພາບ, ແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກ ສ າລັບພາກຂົນ
ສົິ່ງ). 

− ສືບຕ ິ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບ 13 ປະເທດ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ຍີິ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼ,ີ ຣັດເຊຍ, ອາເມ
ລິກາ, ມ້ຽນມ້າ, ນ ເວ, ເບວຢູ້ຽມ, ຟຣັິ່ງ... ການຮ່ວມກັບອາຊຽນ, ອົງການການຄ້າໂລກ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ 

ແລະ ອືິ່ນໆ ເພືິ່ອຂົນຂວາຍແຫຼິ່ງທ ນສຸມໃສກ່ານພັດ ທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ບຸກຄະລະກອນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ິ່ເນືິ່ອງ.  

− ສ້າງລະບົບຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ເພືິ່ອເປັນບ່ອນອິງໃຫູ້ແກ່ການສ້າງແຜນ ແລະ ດັດສົມມະຫາພາກ
ດ້ານແຮງງານ ໃຫູ້ສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫລາດແຮງງານພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ເອົາໃຈໃສ່
ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ານຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສີມແືຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງ, ພັດທະ 
ນາຫລັກສ ດ, ພັດທະນາຄ , ສະໜອງອຸປະກອນການເຝິກ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫູ້
ໄດູ້ຄຸນນະພາບ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ຈັດຕັັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດໃຫູ້ໄດູ້ 1 ຄັັ້ງ ແລະ ລະດັບ
ແຂວງ 1 ຄັັ້ງ. 

− ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ວຽກງານວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ ອອກສ ່ສັງຄົມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມ
ທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມແືລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບເອົາຄຸນຄ່າວັດທະນະທ າທີິ່ກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ ຢ່າງມີການ
ເລືອກເຝັັ້ນ, ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝ ສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ໄປຄຽງຄ ່ກັບການສະກັດ
ກັັ້ນສິິ່ງຫຍ ັ້ທ ັ້ທາງດ້ານວັດທະນະທ າທີິ່ເປັນໄພຕ ິ່ສັງຄົມລາວ.  

− ຊຸກຍ ູ້ ແລະ ສ້າງເງືິ່ອນໄຂໃຫູ້ວັດທະນະທ າທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ບ ິ່ເປັນວັດຖຸລະດັບທ້ອງຖິິ່ນກ້າວໄປສ ກ່ານຈົດ
ທະບຽນມ ລະດົກແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງເງືິ່ອນໄຂເພືິ່ອນ າສະເໜີເຂົັ້າເປັນມ ລະດົກໂລກ, ຍົກລະດັບການຄຸູ້ມຄອງ
ດ້ານສືິ່ມວນຊົນໃຫູ້ເປັນລະບົບ, ພັດທະນາສືິ່ສິິ່ງພິມ, ສືິ່ເອເລັກໂຕຣນິກໃຫູ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໄດູ້ຕາມມາດ 
ຖານຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົເທືິ່ອລະກ້າວ.  

− ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພືິ່ອນມິດອາຊຽນ ແລະ ພາກພືັ້ນສາກົນ ເພືິ່ອພັດທະນາຮ ບເງົາລາວເຊັິ່ນ: ການສ້າງຮ ບ
ເງົາເລືິ່ອງ, ລະຄອນຮ ບເງົາ ແລະ ສາລະຄະດຕີ່າງໆ ເພືິ່ອເຂົັ້າຮ່ວມງານມະຫະກ າຮ ບເງົາສາກົນໃຫູ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. ຈັດ
ຕັັ້ງງານແຂ່ງຂັນທາງດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີ ກ ຄືເທດສະການລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິິ່ນ.  

− ສືບຕ ິ່ຊຸກຍ ູ້ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທ າ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທ າມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃຫູ້ໄດູ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນັບມືັ້ນັບໄດູ້ຮັບຜົນດີ ເພືິ່ອເຊືິ່ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງປະ 
ເທດເຮົາກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນນັບມືັ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິິ່ງ, ເປັນເຈົັ້າພາບຈັດຕັັ້ງງານມະຫາກ າການ 
ທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກຂອງອາຊຽນ ເພືິ່ອໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫູ້ເດັິ່ນໃນເວທີສາກົນ.  
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ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ: 
1. ໂຄງການຟືັ້ນຟ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 9 
2. ໂຄງການຄຸູ້ມຄອງການກ ິ່ສ້າງສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 9 
3. ໂຄງການທົດລອງລະບົບດ່ານຊັິ່ງນ ັ້າໜັກທັນສະໄໝຢ ່ນາເຕີຍ (R3), ບ້ານແຈູ້ງສະຫວ່າງ ແລະ ຕາມທາງເລກ 9 
4. ໂຄງການຄຸູ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຕາມທາງເລກ 9 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

4.2 ເປົັ້າໝາຍ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນ
ຈາກພາກລັດ ແລະ ກ າລງັແຮງງານຈາກເອກະຊນົ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົິ່າໄດູ້ຮບັການ
ແກູ້ໄຂ, ທກຸເຜາົຊນົ ແລະ ເພດໄວ ສາມາດເຂົັ້າເຖງິການສ ກສາ ແລະ ການບ ລກິານສາທາລະນະສກຸຢາ່ງ
ທົິ່ວເຖິງ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ ສົິ່ງເສມີການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທ າອນັ
ດງີາມຂອງຊາດ ຮັບປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມືອງຢາ່ງໜກັແໜູ້ນ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, 
ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸທິ າ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ. 

 

ເພືິ່ອບນັລຕຸອ້ງສມຸໃສ ່7 ວຽກຈດຸສຸມຄ:ື  
 

4.2.1 ສບືຕ ິ່ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກູ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໃຫູ້ໄດູ້ຢາ່ງໜກັແໜູ້ນ ແລະ 

ກວາ້ງຂວາງຕາມທດິ 3 ສາ້ງ. 
 

ຄາດໝາຍ: 
− ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງໄດູ້ອີກຢ່າງໜ້ອຍ 13.692 ຄອບຄົວ, ຈາກ 83.865 ຄອບຄົວ ໃຫູ້ລົງຕ ິ່າ
ກວ່າ 70.173 ຄອບຄົວ (ເທົິ່າ 6,11%)ຂອງຈ ານວນຄອບຄົວທັງໝົດ. 

− ຊົນເຮັດໃຫູ້ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງຕືິ່ມອີກ 254  ບ້ານ, ຈາກ 1.815 ບ້ານ ໃຫູ້ຍັງເຫືຼອບ ິ່ເກີນ 1.561 ບ້ານ (ເທົິ່າ 
18,38%) ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດ. 

− ສືບຕ ິ່ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫູ້ໄດູ້ ຕືິ່ມອີກ 894  ບ້ານ ເທົິ່າ ,ຄືໃຫູ້ເພີິ່ມຂ ັ້ນຈາກ 3.352 ບ້ານ. ໃນປະຈຸບັນໃຫູ້ເປັນ
ບ້ານພັດທະນາກວມ 50%  ຫຼາຍກວ່າເຄິິ່ງໜ ິ່ງຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົິ່ວປະເທດ. 

− ສືບຕ ິ່ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫູ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃຫູ້ໄດູ້ເມືອງໜ ິ່ງໃຫູ້ໄດູ້ 2-3  ແຫ່ງໃນທົິ່ວປະເທດ.  

− ສຸມໃສ່ສ້າງ 10 ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານແລະ 54 ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິິ່ນ (64 ຈຸດສຸມບ ລິມະສິດ)ໃຫູ້ມີພືັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ທີິ່ໜັກແໜູ້ນກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ.   

− ສ ູ້ຊົນແກູ້ໄຂບັນຫາການເຄືິ່ອນຍ້າຍແບບຊະຊາຍ ຂອງພົນລະເມືອງໃນທົິ່ວປະເທດໃຫູ້ສ າເລັດຢ່າງຂາດຕົວ, ສຸມ
ໃສ່ຈັດສັນບ້ານ, ຄອບຄົວປະຊາຊົນທີິ່ບ ິ່ມີພ ມລ າເນົາຄົງທີິ່, ບ່ອນທ າມາຫາກິນຖາວອນແລະ ອາຊີບໝັັ້ນທ່ຽງໃນ
ຈ ານວນ 167 ຈຸດ ໃນທົິ່ວປະເທດໃຫູ້ສ າເລັດໂດຍພືັ້ນຖານ, ໂດຍສະເພາະ ເຮັດໃຫູ້ສ າເລັດຢ ່ໃນທຸຸກຈຸດ ທີິ່ໄດູ້
ເຂົັ້າໄປແກູ້ໄຂແລູ້ວນັັ້ນແລະສມຸໃສ່ເຂົັ້າໄປແກູ້ໄຂຢ ່ໃນບັນດາຈຸດທີິ່ຍັງເຫືຼອ;ໃນນັັ້ນສຸມໃສ່ສ້າງໃຫູ້ເປັນຕົວແບບ
ໃນການຈັດສັນພ ມລ າເນົາຄົງທີິ່, ອາຊີບໝັັ້ນທ່ຽງທີິ່ມີລາຍໄດູ້ສ ງເພືິ່ອປ່ຽນແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປ ກເຂົັ້າໃຫູ້
ໄດູ້ 4 ຈຸດສຸມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດສຸມ. 

 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ຫັນລົງຮາກຖານເພືິ່ອສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ 4 ເນືັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ: ໂດຍເລັິ່ງການຕ້ານ
ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ຢ ່ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ພືັ້ນຖານມີຄວາມສະຫງົບ, ມຄີວາມເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ, ການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫູ້ດີຂ ັ້ນເທືິ່ອລະກ້າວ. 
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− ສຸມໃສ່ການດ ດດ ງທ ນຈາກແຫຼິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫູ້ທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການ
ແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕັັ້ງໜ້າ. 

− ປັບປຸງ ແລະ ກ ິ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີິ່ຈ າເປັນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເປັນຕົັ້ນການຍົກລະ 
ດັບ ແລະ ກ ິ່ສ້າງເສັັ້ນທາງຢ ່ຊົນນະບົດໃຫູ້ເຊືິ່ອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານຫາເມືອງ ແລະເມືອງຫາແຂວງ ເພືິ່ອເຊືິ່ອມ
ຈອດຕ ິ່ພາກພືັ້ນ, ສ້າງສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກການບ ລິການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄປສ ່ປະຊາຊົນ, ຂົນ 
ສົິ່ງຜົນຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າອອກສ ່ຕະຫຼາດຈ າໜ່າຍລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ.  

− ຈັດສັນພ ມລ າເນົາຄົງທີິ່ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນໃຫູ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະບ້ານທີິ່ບ ິ່ມີບ່ອນເຮັດການຜະ 
ລິດ. ຈັດສັນແຜນຜັງບ້ານທີິ່ດີ ແລະ ມີການປະຕິບັດຕາມແຜນຜັງຊ ິ່ງປະກອບຫ້ອງການບ້ານ, ສະໂມສອນບ້ານ, 
ສ ນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານບ້ານ ແລະ ອືິ່ນໆ. ສະໜອງນ ັ້າເພືິ່ອການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃຫູ້ໄດູ້ 2 ລະດ ຢ ່ຂົງເຂດຊົນ 
ນະບົດ ທັງເປັນການຮັບມືກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທ າມະ
ຊາດທີິ່ອາດເກີດຂືັ້ນ ແນໃສ່ສະຫນັບສະຫນ ນເປົັ້າຫມາຍການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນ 
ຄ້າກະສິກ າ ໂດຍຕິດພັນກັບແຜນງານພັດທະນາຊົນລະກະເສດ. 

− ສົິ່ງເສີມເສດຖະກິດພ ມປັນຍາ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໃຫູ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ປະຊາຊົນ
ຜະລິດສິນຄ້າໃຫູ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມມ ນເຊືັ້ອທີິ່ມີຢ ່ທ້ອງຖິິ່ນຕ່າງໆ ເພືິ່ອດ ດດ ງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົັ້ນຜະ 
ລິດຕະພັນກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້ ແລະ ອືິ່ນໆ ເພືິ່ອຜະລິດເປັນຂອງຂວັນ, ບ ລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ຂາຍສົິ່ງອອກຄື: ຜ້າ 
ໄໝລາວ, ຜະລິດຕະພັນໄມູ້ ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ທີິ່ມີການຄັວດລວດລາຍ, ການຍ້ອມສີ ແລະ ອືິ່ນໆ. 
 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ: 
1. ໂຄງການພັດທະນາ 10 ຈຸດສຸມຮ່ວມມືພັດທະນາຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ, ທ ນໄດູ້ຮັບສົກປີ 2015-2016 
ຈ ານວນ 32 ຕືັ້ກີບ. 

2. ໂຄງການັດທະນາຊົນນາບົດ ແລະ ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 54 ຈຸດສຸມ, ໄດູ້ຮັບທ ນ 80 ຕືັ້ກີບ. 
3. ໂຄງການັດທະນາ 167 ຈຸດສຸມຈັດສັນພ ມລ າເນົາ ໄດູ້ຮັບທ ນ 37,4 ຕືັ້ກີບ ແລະ ບ່ອນທາ ໍມາຫາກິນຖາວອນຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ 4 ຈຸດສຸມຈັດສັນພ ມລ າເນົາ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນໃຫູ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າຂອງລັດຖະບານ 
ໄດູ້ຮັບທ ນ 17 ຕືັ້ກີບ. 

4. ທ ນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໃສ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
(ທລຍ) 16 ຕືັ້ກີບ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

4.2.2 ການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
ຄາດໝາຍ  
− ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ປະຊາຊົນໄດູ້ຮັບພະລັງງານ 2.600 ກໂິລກາລ ຣີ ຕ ິ່ຄົນຕ ິ່ວັນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນມີສະບຽງອາຫານທີິ່ພຽງພ  
ແລະ ໄດູ້ຮັບໂພຊະນາການທີິ່ຄົບຖ້ວນ. 

− ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ປ ກສາລີຫວານໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດປະມານ 

264.640 ໂຕນ, ປ ກເຜືອກມັນໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 21.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 276.330 ໂຕນ, ໄມູ້ໃຫູ້ 
ໝາກໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 42.050 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດປະມານ 812.420 ໂຕນ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ປະມານ 

115.900 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດປະມານ 1.413.420 ໂຕນ.  

− ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ປ ກສາລີຫວານໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດປະມານ 

264.640 ໂຕນ, ປ ກເຜືອກມັນໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 21.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 276.330 ໂຕນ, ໄມູ້ໃຫູ້ 
ໝາກໃຫູ້ໄດູ້ປະມານ 42.050 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດປະມານ 812.420 ໂຕນ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ປະມານ 

115.900 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດປະມານ 1.413.420 ໂຕນ. 
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− ການຜະລິດຊີັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພືິ່ອສະໜອງໃຫູ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕະຫຼາດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫູ້
ພຽງພ  ແລະ ສາມາດແກູ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢ ຂ່ອງຊາວຊົນນະບົດ ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ອັດຕາການບ ລໂິພກຊີັ້ນ ແລະ ປາ ໃຫູ້
ໄດູ້ 55 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ. ສະນັັ້ນ, ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດັິ່ງກ່າວຕ້ອງສ ູ້ຊົນຜະລິດຊີັ້ນ-ປາ ໃຫູ້ໄດູ້ທັງ
ໝົດປະມານ 387.655 ໂຕນ ,ໃນນັັ້ນ ເປັນຊີັ້ນ ໃຫູ້ໄດູ້ 168.840 ໂຕນ, ໄຂ່ 390.760 ໂຕນ, ປາລ້ຽງ ແລະ ປາ
ທ າມະຊາດ (179.000 ໂຕນ). 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສົິ່ງເສີມການຜະລິດພືດສະບຽງໃຫູ້ກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ທັງນີັ້ເພືິ່ອໃຫູ້ສາມາດ ຄ ັ້າປະກັນການ
ສະໜອງໃຫູ້ແກສ່ັງຄົມໃຫູ້ໄດູ້ໂດຍພືັ້ນຖານ. 

− ສ າຫຼວດ, ຈັດສັນໃຫູ້ສ າເລັດ ແລະ ແບ່ງເຂດການຜະລິດ ກະສກິ າ ໂດຍສະເພາະ ການຜະລິດເຂົັ້າ, ພືດ ແລະ ເຂດ
ລ້ຽງສັດ ໃຫູ້ລະອຽດຈະແຈູ້ງ ໂດຍເລັິ່ງໃສ່ 7 ທົິ່ງພຽງໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາທົິ່ງພຽງນ້ອຍ. ເພືິ່ອບັນລຸຕົວເລກຄາດ  

ໝາຍສ ູ້ຊົນ ແຕ່ລະດ້ານຕ້ອງສາມາດກ ານົດແບ່ງເຂດການຜະລິດ ສ າລັບ ແຕ່ລະ ປະເພດໃຫູ້ສ າເລັດໂດຍພືັ້ນຖານ 

ຄື: ທີິ່ດິນ ສ າລັບການປ ກເຂົັ້າ ແລະ ພືດ ເພືິ່ອຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ທີິ່ດິນ ສ າລັບປ ກເຂົັ້າ ແລະ ພືດສິນຄ້າ, 
ທີິ່ດິນ ສ າລັບປ ກໄມູ້, ທີິ່ດິນສ າລັບລ້ຽງສັດ (ລວມທັງທີິ່ດິນ ສ າລັບປ ກຫຍ້າລ້ຽງສັດ) ແລະ ອືິ່ນໆ ທີິ່ຈ າເປັນ ໂດຍ
ເລັິ່ງໃສ່ 2 ທົິ່ງພຽງຈຸດສຸມຕົວແບບ ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທົິ່ງພຽງນ້ອຍພາກເໜືອ ເພືິ່ອຮອງຮັບ 

ການຜະລິດເຂົັ້າ ເປັນສິນຄ້າ ສົິ່ງອອກຂາຍ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂາຍໃຫູ້ແກ່ ສປ ຈີນ. 

− ນ າໃຊູ້ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັິ່ນ: ອ່າງເກັບນ ັ້າຊົນລະປະທານ ແລະ ອ່າງເກັບນ ັ້າ ເຂືິ່ອນໄຟຟູ້າຕ່າງໆ ດ້ວຍການຄວບ
ຄຸມ ແລະ ກ ານົດລະດັບນ ັ້າໃນອ່າງໃຫູ້ເໝາະສົມ ແລະ ຢ ່ໃນລະດັບທີິ່ປອດໄພ ກ່ອນລະດ ນ ັ້ານອງ (ຊ່ວງ
ລະດ ຝົນ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ເຂືິ່ອນໄຟຟູ້ານ ັ້າງືິ່ມ-1, ນ ັ້າມັງ-3, ນ ັ້າເທີນ-2, ເທີນຫີນບ ນ, ເຊປຽນ-ເຊນ ັ້ານ້ອຍ 

ເຊຂະໝານ ແລະ ອືິ່ນໆ ຫືຼ ສ້າງລະບົບການອ່ວາຍແລວນ ັ້າອອກ ຈາກເຂດການຜະລິດທີິ່ເປັນ ທົິ່ງໃຫຍ່ ເນືັ້ອທີິ່
ກວ້າງຂວາງ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັິ່ນ: ອ່າງເຊບັງຫຽງ, ເຊບັັ້ງໄຟ, ສ້າງລະບົບຄ ປູ້ອງກັນນ ັ້າຖ້ວມໃນເຂດທີິ່ມີເງືິ່ອນ 

ໄຂ, ສ້າງປະຕ ນ ັ້າ, ຕິດຕັັ້ງລະບບົຈັກສ ບນ ັ້າເພືິ່ອລະບາຍນ ັ້າ ແລະ ສ້າງຄອງລະບາຍນ ັ້າ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົິ່ງ 
ພຽງໃຫຍ່ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ.  

− ສົິ່ງເສີມການລ້ຽງງົວພັນຊີັ້ນລ ກປະສົມດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມຢ ່ບັນດາແຂວງທີິ່ມເີງືິ່ອນໄຂເພືິ່ອຍົກ ນ ັ້າຫນັກ
ງົວໃຫູ້ໄດູ້ 400 ກິໂລ/ໂຕ ເພີິ່ມຜົນຜະລິດຊີັ້ນໃຫູ້ໄດູ້ 160 ກິໂລ/ໂຕ ເພືິ່ອເພີິ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໃຫູ້ສ ງ
ຂ ັ້ນ. ຄຽງຄ ກ່ັບການສົິ່ງເສີມການລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ ຕ້ອງໄດູ້ສົິ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຂະຫຍາຍການປ ກພືດອາ 
ຫານສັດ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

− ສົິ່ງເສີມການຜະລິດໝ ພັນລ ກປະສົມ ໂດຍການຊຸກຍ ູ້ການລົງທ ນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາກລັດ 

ແລະ ເອກະຊົນ ເຂົັ້າໃສ່ການລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນໝ  ທີິ່ມີສາຍເລືອດບ ລິສຸດ, ພ ິ່-ແມ່ພັນ ລຸູ້ນ 1 (F1) ແລະ 
ລຸູ້ນ 2 (F2) ໃຫູ້ມີກະຈາຍຢ ແ່ຕ່ລະພາກ. 

− ຄົັ້ນຄວ້າແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບສິດຕົກລົງບັນຫາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການຄຸູ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ ໃຫູ້ອົງ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖີິ່ນຢ່າງຈະແຈູ້ງ ເປັນຕົັ້ນວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ, ໂພຊະນາການ, ນ ັ້າສະອາດ, ວິດຖ່າຍ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ທັງມມີາດຕະການຕ ິ່ຜ ູ້ລະເມີດລະບຽບ ກົດໝາຍ, 
ໂຄສະນາສຸຂະສ ກສາ ການຮັກສາສຸຂະພາບພະລານາໄມ ໂດຍເລີິ່ມຈາກການປະຕິບັດວຽກງານອະນາໄມ 3 ສະ 
ອາດ, ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ ການຮັບປະທານອາຫານໃຫູ້ຖືກຕາມຫັຼກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຫັຼກໂພ 
ຊະນາການ 

 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ມ ນຄ່າ 678.980 ລ້ານກບີ, ໄລຍະໂຄງການ 

2015-2020, ສ າລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 30.000 ລ້ານກີບ ເຊິິ່ງໄລຍະຕົັ້ນໄດູ້ສຸມໃສວ່ຽກງານສົິ່ງ
ເສີມວິຊາການເປັນຕົັ້ນຕ .  

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
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4.2.3   ທກຸຄນົເຂົັ້າເຖິງການສ ກສາໄດູ້ຢາ່ງທົິ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ. 

 

ຄາດໝາຍ: 
− ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປີ ເຂົັ້າຮຽນໃຫູ້ໄດູ້ 69 %. 

− ເພີິ່ມອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສ ກສາຕອນປາຍໃຫູ້ໄດູ້ 48%. 

− ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິໃຫູ້ໄດູ້ 98,8% 

− ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດ ປ .5 ໃຫູ້ໄດູ້ 81% 

− ອັດຕາເລືິ່ອນຂັັ້ນ ຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫູ້ໄດູ້ 90% 

− ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫູ້ໄດູ້ 81 %. 

− ອັດຕາເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກ ມ 4 ເຂົັ້າໃນສາຍອາຊີວະສ ກສາໃຫູ້ໄດູ້ 6% ທຽບໃສນ່ັກຮຽນທີິ່ຈົບ ມ 4 ທັງໝົດ. 

− ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົັ້າຮຽນອາຊີວະສ ກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫູ້ໄດູ້ເຂົັ້າຮຽນຕ ິ່ໃນສະຖາບັນອາຊີວະສ ກສາ 
20% ຮຽນໃນສະຖາບັນອະຊີວະທີິ່ຂືັ້ນກັບ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ  20% ແລະ ຮຽນສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ພາກເອກະຊົນ, ສະຖາບັນທີິ່ຂືັ້ນກັບກະຊວງອືິ່ນໆ ອີກ 20 %. 

 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 

− ເອົາໃຈໃສພ່ັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫູ້ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮ ູ້, ຄວາມສາມາດຊ ານານງານ ເພືິ່ອຮອງຮັບ
ກັບການສະໜອງໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕ ິ່ເນືິ່ອງຂອງຊັັ້ນປະ
ຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; ສົິ່ງເສີມການສ ກສານອກໂຮງຮຽນ, ເພີິ່ມການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສ ກສາ 
ໃຫູ້ມີຄວາມກ ັ້າເກິິ່ງກັນ ລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ. ສົິ່ງເສີມນັກຮຽນດີ, ຮຽນເກັິ່ງຮຽນຕ ິ່ໃນສາຍການສ ກສາຊັັ້ນສ ງໃຫູ້
ເທົິ່າທຽມກັນລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ.  

− ສືບຕ ິ່ຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫິຼັ້ນໃນເຂດຫ່າງໄກບ່ອນທີິ່ບ ິ່ມີເງືິ່ອນໄຂຈັດຕັັ້ງໂຮງ 
ຮຽນອະນຸບານ, ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສ ກສາສົມບ ນຢ ່ໃນບັນດາເມືອງທຸກຍາກ. ສືບຕ ິ່ຈັດຕັັ້ງການປະ 
ຕິບັດການເລືິ່ອນຂັັ້ນແບບຕ ິ່ເນືິ່ອງໃຫູ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫັຼກການ. ສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໃນຈ າ 
ນວນບ້ານເປົັ້າໝາຍທີິ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສ ່ບ້ານເປົັ້າໝາຍອືິ່ນໆຕາມຄວາມພ້ອມຂອງຊຸມຊົນແຕ່ບ 
ລິມະສິດແມ່ນຍັງຈະຮັກສາຂອບເຂດ 10 ເມືອງ 5 ແຂວງ (ຜົັ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບ ລີ, ຫົວພັນ ແລະ ບ ລິ
ຄ າໄຊ). 

 
ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ-ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົັ້າຮຽນການສ ກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ມ ນຄ່າ 336.000 ລ້ານກີບ, ໄລ
ຍະໂຄງການ 3 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 72.500 ລ້ານກີບ. 

2. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງ ປັບປຸງວຽກງານອະຊີວະສ ກສາ ໄລຍະທີິ່ V (VTP V) ມ ນຄ່າ 50.578 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງ
ການ 3 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 9.196 ລ້ານກີບ. 

3. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການສ ກສາຊັັ້ນສ ງ ໄລຍະ 2 ມ ນຄ່າ 355.784 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 3 ປີ, ໄດູ້
ຮັບທ ນໃນປີ 107.813,33 ລ້ານກີບ. 

4. ໂຄງການເຝກິອົບຮົມການນ າໃຊູ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ ແລະ ເຄືິ່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດສ າລັບ ຮຮ ມັດທະຍົມ
ມ ນຄ່າ 1.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 500 ລ້ານກີບ.  

5. ໂຄງການເຝກິອົບຮົມການນ າໃຊູ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ ແລະ ເຄືິ່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດສ າລັບວິທະຍາໄລຄ  ມ ນ
ຄ່າ 700 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 700 ລ້ານກີບ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
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4.2.4 ຮບັປະກນັການບ ລກິານດາ້ນສາທາລະນະສກຸໄດູ້ຢາ່ງທົິ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ. 
 

ຄາດໝາຍ:  
− ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີິ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ິ່າກວ່າມາດຕະຖານ  22% 

− ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີິ່ເຕູ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊ ັ້າເຮືັ້ອ)  34% 

− ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ 45/1.000 

− ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ 70/1.000 

− ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫູ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ 90% 

− ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ ່ 220/100.000 

− ອັດຕາການເກີດລ ກໂດຍມີແພດຊ່ວຍ  50% 

− ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊູ້ນ ັ້າສະອາດ  85% 

− ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊູ້ວິດຖ່າຍບັນລ ຸ 70% 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ປັງປຸງຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີິ່ີບ ລິການສາທາລະນະສຸກ ໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນທີິ່ຍອມຮັບ
ຂອງສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ປັບປຸງວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢ ່ຂັັ້ນບ້ານ
ໃຫູ້ທົິ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນຂະບວນການຟົດຟືັ້ນ, ເລັິ່ງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິຮ ບສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ບັນດາຄາດໝາຍທີິ່ວາງໄວູ້ໃຫູ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 

− ປຸກລະດົມທົິ່ວປວງຊົນໃຫູ້ເຂົັ້າຮ່ວມວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ, ຫັນເອົາວຽກງານສາທາ 
ລະນະສຸກ ລົງສ ່ຮາກຖານຫຼາຍຂ ັ້ນ ໂດຍເລີັ້ມຈາກບ້ານແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກ, ສ້າງໃຫູ້ໄດູ້ພະນັກງານແພດ-
ພະຍາບານ ທີິ່ມີຈັນຍາບັນ, ທັດສະນະຮັບໃຊູ້, ບ ລິການທີິ່ດີ ແລະ ມຄີວາມຊ ານານ. 

− ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະໂຮງໝ ຂັັ້ນສ ນກາງໃຫູ້ມຄີວາມທັນສະໄໝ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການປິິ່ນປົວ ແລະ ການບ ລິການໃຫູ້ດີຂ ັ້ນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໜັັ້ນໃຫູ້ແກ່
ສັງຄົມ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບ ລິການຂອງໂຮງໝ ພາກ, ໂຮງໝ ແຂວງ ແລະ ສຸກສາລາ ດ້ວຍການນ າໃຊູ້ເຕັກ 
ນິກວິທະຍາສາດທາງການແພດທີິ່ທັນສະໄໝ ເຂົັ້າໃນການສະໜອງການບ ລິການດ້ານການແພດ ໄປພ້ອມໆ ກັບ
ການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ກ ິ່ຄືຄວາມຊ ານານງານຂອງແພດໝ , ສົິ່ງນັກສ ກສາປີສຸດທ້າຍລົງເຝິກຫັດ
ຢ ໂ່ຮງໝ ແຂວງ, ໂຮງໝ ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາໃຫູ້ຫຼາຍຂືັ້ນ, ກະກຽມພາຫານະອຸປະກອນການແພດທີິ່ຈ າເປັນ, 
ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົັ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ. 

− ສືບຕ ິ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປິິ່ນປົວແບບເສຍຄ່າ ແລະ ບ ິ່ເສຍຄ່າໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະນະ 
ໂຍບາຍເກີດລ ກ ແລະ ປິິ່ນປົວເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີບ ິ່ເສຍຄ່າ, ຊຸກຍ ູ້ພາກເອກະຊົນໃຫູ້ມບີົດບາດ ປະກອບສ່ວນ
ໃນວຽກງານປິິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍການປະກອບກິດຈະການດ້ານປິິ່ນປົວທີິ່ມີຄຸນ
ນະພາບເປັນຕົັ້ນ: ໂຮງໝ  ແລະ ສ ນປິິ່ນປົວທີິ່ທັນສະໄໝ. 

− ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການແນະນ າວິທີຮັກສາສຸຂະພາບໃຫູ້ຖືກຕາມຫັຼກສຸຂະອະນາໄມໃນກ ລະນທີີິ່ເກີດ
ໄພພິບັດທ າມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ. 
 

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜ ນ 
1. ໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງໝ ນ້ອຍ ມ ນຄ່າ 5.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 5.000 ລ້ານກີບ. 
2. ໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງໝ ຊຸມຊົນ ມ ນຄ່າ 4.100 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 4.100 ລ້ານ
ກີບ.  

3. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງນ ັ້າຊົນນະບົດ ແລະ ວິດຖ່າຍ ມ ນຄ່າ 5.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 
5.000 ລ້ານກີບ.  

4. ໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດມ ນຄ່າ 10.612 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 10.612 ລ້ານກີບ.  
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5. ໂຄງການ ເພີັ້ມຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເຝົັ້າລະວັງ ແລະ ໂຕູ້ຕອບຕ ິ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະການ  ເຈັບເປັນ
ມ ນຄ່າ 5.272 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 5.272 ລ້ານກີບ. 

6. ໂຄງການ ຈຸລະສານອາຫານ (ເສີມວິຕາມິນເອ, ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ, ເກືອໄອໂອດິນ ແລະ ຟຣ ອ ຣາຍ, ທາດເຫັຼກ, ທາດ
ສັງກະສີ, ຝຸ່ນວິຕາມິນເກືອແຮ່) ມ ນຄ່າ 4.646 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 4.646 ລ້ານກີບ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

4.2.5 ການບ ລກິານທາງດາ້ນສະຫວດັດກີານສງັຄົມ ໄດູ້ຮບັການຍກົລະດບັ ແລະ ທກຸຄນົໄດູ້ເຂົັ້າເຖິງຢາ່ງ
ກວາ້ງຂວາງ. 

 

ຄາດໝາຍ: 
− ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມສ າລັບຜ ູ້ອອກແຮງງານທີິ່ເຮັດວຽກໃນລະບົບ ຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ໃຫູ້ໄດູ້ 18%; ແລະ ຜ ູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ, ຜ ູ້ສະໝັກໃຈ ໃຫູ້ໄດູ້ 
2,000 ຄົນ; ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາກອງທ ນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫູ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ. 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ພັດທະນາວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫູ້ເປັນລະບົບເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຕັັ້ງໜ້າຂະຫຍາຍຂອບເຂດ
ປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ຕາມກຸມ່ເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆໃຫູ້ກວ້າງຂວາງ ເພືິ່ອປົກປູ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດໃນການສະໜອງ
ການອຸດໜ ນປະກັນສັງຄົມໃຫູ້ແກຜ່ ູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄົວ.  

− ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ິ່ຜ ູ້ທີິ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃນພາລະກິດຮັບໃຊູ້
ການປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍສົິ່ງເສີມໃຫູ້ສັງຄົມມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ພັດທະນາລະ 

ບົບສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ລະບົບປົກປູ້ອງເດັກ ໃຫູ້ເຂັັ້ມແຂງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ຜ ູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມ ແລະ 

ຜ ູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອສົງເຄາະຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍ
ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

− ສືບຕ ິ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫູ້ແກຜ່ ູ້ໃຊູ້ແຮງງານ, ຜ ູ້ອອກແຮງງານ 

ແລະ ຜ ູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນໃນທົິ່ວສັງຄົມ ໃຫູ້ມຄີວາມຮັບຮ ູ້ຢ່າງເລິກເຊີິ່ງ ກວ້າງຂວາງ, ຊຸກຍ ູ້ ສົິ່ງເສີມ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫູ້ເຂົັ້າປະກັນສັງຄົມ ໂດຍຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂະຫຍາຍ
ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບໃຫູ້ກວ້າງຂວາງ.  

− ສຸມໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ິ່ຜ ູ້ທີິ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ໃຫູ້ໄດູ້ ຈ ານວນ 6,974 

ທ່ານ.  ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພະນັກງານເສຍອົງຄະຢ ່ບັນດາສ ນໃນຂອບເຂດ ທົິ່ວ
ປະເທດໃຫູ້ດ ີສ້າງເງືິ່ອນໄຂໃຫູ້ຄົນພິການ ແລະ ຜ ູ້ສ ງອາຍ ຸໄດູ້ເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ານສັງຄົມພ ັ້ນຖານ, ເອົາໃຈ
ໃສ່ຊ່ວຍເຫືຼອ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜ ູ້ດ້ອຍໂດກາດທີິ່ຕົກເປັນເຫຍືິ່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ, ຜ ູ້
ປະສົບໄພພິບັດ ໃຫູ້ທັນການ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍສ້າງຕັັ້ງກອງທ ນສັງຄົມສົງເຄາະຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ  ແຂວງ ໃຫູ້ມີ 
ຢ  ່3 ແຂວງ ແລະ ສ້າງຕາໜ່າງປົກປູ້ອງເດັກໃຫູ້ໄດູ້ຕືິ່ມ 160 ບ້ານ. 

− ສ້າງຖານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານຕະຫລາດແຮງງານ, ວຽກງານຄຸູ້ມຄອງແຮງງານ, ປະກັນສັງຄົມ, ພະນັກງານປະຕິ 
ວັດອາວຸໂສ ພ້ອມທັງສົິ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າໃຊູ້ວິທະຍາສາດດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການເຈາະນ ັ້າບາດານໃຫູ້ຄອບຄົວເສຍອົງຄະຢ ່ ສ ນ 489 ມ ນຄ່າ 1.406 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 3 ປີ, ໄດູ້
ຮັບທ ນໃນປີ 500 ລ້ານກີບ.  

2. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນ ັ້າໃຊູ້ ຢ ່ສ ນ 790 ມ ນຄ່າ 2.830 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 3 ປີ, ໄດູ້ຮັບ
ທ ນໃນປີ 1.200 ລ້ານກີບ.  
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3. ໂຄງການສົິ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງສີິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກຄ່ົນພິການ ແລະ ຜ ູ້ສ ງອາຍຸໃຫູ້ເຂົັ້າເຖີງການບ ລິ 
ການທາງສັງຄົມ ມ ນຄ່າ 800 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 3 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 100 ລ້ານກີບ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

4.2.6 ພດັທະນາ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຮດີຄອງປະເພນີ ແລະ ວດັທະນະທ າອນັດີງາມຂອງຊາດ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສືບຕ ິ່ຟືັ້ນຟ ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມ ລະດົກວັດທະນະທ າຂອງຊາດ ໃຫູ້ມີລັກສະນະຊາດ
ກ້າວຫນ້າ ແລະ ມະຫາຊົນ, ຮັກສາຄຸນຄ່າສີສັນວັດທະນະທ າທີິ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ແລະ ຂອງເຜົິ່າໃຫູ້ໄດູ້ຮັບ
ການອະນຸລັກຮັກສາ, ສືບທອດ, ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງເລິກເຊິິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, ຄຽງຄ ່ກັນນັັ້ນກ ຕ້ອງສະກັດກັັ້ນ
ກະແສວັດທະນະທ າທີິ່ເປັນພິດໄພ ແລະ ການກະທ າທີິ່ສ້າງຄວາມເສືິ່ອມເສຍໃຫູ້ແກ່ວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງ
ຊາດ ແລະ ຂອງເຜົິ່າ, ເອົາໃຈໃສ່ສ ກສາອົບຮົມເຊືິ່ອມຊ ມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ໜ້າທີິ່ວຽກ
ງານວັດທະນະທ າໃນໄລຍະໃໝ່, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທ າລາວໃຫູ້ກວ້າງຂວາງທັງຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດດ້ວຍຫຼາຍຮ ບຫຼາຍສີທີິ່ມີຊີວິດຊີວາ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ສ ກສາອົບຮົມລ ກຫຼານຜ ູ້ທີິ່ຈະສືບ
ມ ນເຊືັ້ອຂອງປະເທດຊາດໃນອານາຄົດ. 

− ຕັັ້ງໜ້າເປັນເຈົັ້າການແກູ້ໄຂປາກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມໃຫູ້ລຸດຜ່ອນລົງເທືິ່ອລະກ້າວ, ຊຸກຍ ູ້
ສົິ່ງເສີມສັງຄົມໃຫູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຟືັ້ນຟ  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານວັດທະນະທ າໃຫູ້ນັບມືັ້
ນັບຫຼາຍຂ ັ້ນ. ສືບຕ ິ່ຊຸກຍ ູ້ຂະບວນການສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທ າໃຫູ້ໄດູ້ 40.000 ຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານວັດທະ 

ນະທ າໃຫູ້ໄດູ້ 340 ບ້ານ, ກ ມ່ບ້ານວັດທະນະທ າໃຫູ້ໄດູ້ 5 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ສ້າງເມືອງວັດທະນະທ າໃຫູ້ໄດູ້ 1 

ເມືອງ, ສືບຕ ິ່ຟືັ້ນຟ  ປົກປັກຮັກສາພັດທະນາ ແລະ ສົິ່ງເສີມມ ລະດົກວັດທະນະທ າຂອງຊາດທີິ່ເປັນວັດຖຸ ແລະ ບ ິ່
ເປັນວັດຖ ໂດຍການຄົັ້ນຄວ້າເກັບກ າບັນຊີ ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນ ເພືິ່ອຕີລາຄາ ແລະ ຈັດແບ່ງປະເພດ ມ ລະດົກ
ລະດັບຕ່າງໆ. 

− ສືບຕ ິ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນແມ່ບົດ ເພືິ່ອຄຸູ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ າສະເໜີຕ ິ່ອົງການຢ ເນັດສໂກ ຮັບຮອງ
ເອົາທົິ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ພ ຫີນໜາມໜ ິ່ ແຂວງຄ າມ່ວນເຂົັ້າເປັນມ ລະດົກໂລກໃນອະນາຄົດ. 
ສົິ່ງເສີມວຽກງານສິລະປະຫັດຖະກ າ ຕ ິ່າປັກ ຖັກແສ່ວ ການຕີເງິນ ຕີຄ າ ທີິ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ຂອງເຜົິ່າ ໃຫູ້
ມີຜະລິດຕະພັນແລະ ເປັນສິນຄ້າ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງການໃຊູ້ສອຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ແກູ້ໄຂວຽກເຮັດງານທ າໃຫູ້ປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການເຝກິອົບຮົມການທ່ຽວທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ່ແຂວງໄຊສົມບ ນ, ໄຊຍະບ ລີ ແລະ 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດມ ນຄ່າ 300 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 300 ລ້ານກີບ. 

2. ໂຄງການສົິ່ງເສີມການສ້າງບ້ານວັດທະນະທ າທົິ່ວປະເທດມ ນຄ່າ 2.500 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 5 ປີ, ໄດູ້ຮັບ
ທ ນໃນປີ 300 ລ້ານກີບ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

4.2.7 ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ໜກັແໜູ້ນ, ສັງຄມົມຄີວາມສະຫງົບເປນັລະບຽບ 
ຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸທິ າ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກສ ງສະຕິຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າ ໃຫູ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ິ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານຢ່າງໜັກແໜູ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕແບບລວມສ ນ, ເອົາໃຈໃສ່ສ ກສາອົບຮົມດ້ານ
ການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ; ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານປູ້ອງກັນຊາດ-ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫູ້
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ເຂັັ້ມແຂງ ໂດຍການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຣຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການດ າລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົິ່າ, ນັກທຸລະກິດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ
ຕ່າງປະເທດ 

 

4.3 ເປົັ້າໝາຍ 3 : ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມໄດູ້ຮບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນ າ
ໃຊູ້ຢາ່ງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍົງ; ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພບິດັຕາ່ງໆຢາ່ງທນັການ 
ແລະ ກ ິ່ສາ້ງຄືນສິິ່ງທີິ່ຖກືຜນົກະທບົຈາກທ າມະຊາດໃຫູ້ດກີວາ່ເກົິ່າ. 

 

ເພືິ່ອບນັລຕຸອ້ງສມຸໃສ ່3 ວຽກຈດຸສຸມຄ:ື 
 

4.3.1 ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫູ້ຍນືຍງົ. 
 

ຄາດໝາຍ:   
− ປັບປຸງ ແຜນແມ່ບົດການນ າໃຊູ້ທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ດ າເນີນການຈັດສັນ ການນ າໃຊູ້ທີິ່ດິນແບບຮອບດ້ານ ແລະ 

ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັັ້ນແຂວງ 18 ແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ 92 ເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານຈ ານວນ 3.455 ບ້ານ ໃນ ຂອບເຂດທົິ່ວ
ປະເທດ. 

− ອອກໃບຕາດິນ ຂອບເຂດເມືອງເທດສະບານ ຂອງແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ຈ ານວນ 500.000 ຕອນ, 

ຂ ັ້ນບັນຊີສ າມະໂນທີິ່ດິນໃຫູ້ໄດູ້ຈ ານວນ 1,4 ລ້ານຕອນ ແລະ ໃຫູ້ສ າເລັດພາຍໃນປີ 2020. 

− ສ ູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບວິຊາການໃຫູ້ເພີິ່ມຂືັ້ນ 15-20 % ຕ ິ່ປ.ີ 

− ຈັດສັນ, ກ ານົດເຂດ ແລະ ຟືັ້ນຟ ປ່າປົກຫຸູ້ມຂອງປ່າໄມູ້ໃຫູ້ໄດູ້ 70% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ທົິ່ວປະເທດ ໂດຍການຟືັ້ນຟ ປ່າ
ໄມູ້ທ າມະຊາດ ໃຫູ້ໄດູ້ 1,5 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ການປ ກປ່າທົດແທນ ໃຫູ້ໄດູ້ 35.000 ເຮັກຕາ. 

− ສ າຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີິ່ ທ ລະນີສາດ-ແຮທ່າດ ມາດຕາສ່ວນ 1:200.000  ເຂດທີິ່ຍັງບ ິ່ທັນສ າເລັດ 75.045 

ກມ2 ໃຫູ້ສ າເລັດບ ິ່ຫຼຸດ 50% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ດັິ່ງກ່າວ. 

− ດ າເນີນການທົດລອງ ສ້າງຕົວແບບ ສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທາງທ າມະຊາດ ໃນ 2 ເຂດຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ນ ັ້າແອັດ-ພ ເລີຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ ັ້າເທີນ. 

− ສ ກສາຄົັ້ນຄວ້າກ ານົດຄຸນລັກສະນະ ດ້ານອຸທົກກະສາດ, ກາຍະພາບ, ສານເຄມີໃນນ ັ້າ, ກາຍຍະອິນຊີຂອງນ ັ້າໜ້າ
ດິນ ແລະ ນ ັ້າໃຕູ້ດິນ ແລະ ການຈັດປະເພດສາຍນ ັ້າ, ອ່າງຮັບນ ັ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ັ້າ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຈັດສັນ
ນ ັ້າ ທີິ່ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ.  

− ສ າເລັດການສ້າງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນໄກການສ້າງຕົວເມືອງສີຂຽວສະອາດງາມຕາ ໃນເຂດຕົວເມືອງຕາມ
ເສັັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ແລະ ສົິ່ງເສີມການນ າໃຊູ້ 4 ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ (ຫຼຸດຜ່ອນ, ນ າໃຊູ້ຄືນ, 

ໝ ນໃຊູ້ ແລະ ຟືັ້ນຟ ) ຢ ໃ່ນເຂດຕົວເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

− ສ້າງຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO 17025 ຈ ານວນ 1 ແຫ່ງ 
ແລະ ຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ປະຈ າພາກ ຈ ານວນ 3 ແຫ່ງ (ເໜືອ, ກາງ ແລະ ໃຕູ້). 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ວາງແຜນນ າໃຊູ້ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງທີິ່ດິນແບບຮອບດ້ານ ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

ໃຫູ້ຍືນຍົງ ຄຽງຄ ່ກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢ ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. 

− ສ້າງລະບົບຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມູ້ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການບ ລິຫານປ່າໄມູ້ທີິ່ມປີະສິດທິພາບ 

ແລະ ຍືນຍົງ, ແລະ ກົນໄກການຄຸູ້ມຄອງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມູ້ ແລະ 

ເຮັດໃຫູ້ປ່າໄມູ້ເຊືິ່ອມໂຊມ. 
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− ສ າຫຼວດສ້າງແຜນທີິ່ທ ລະນີສາດ ແລະ ແຮທ່າດ ມາດຕາສ່ວນ 1:200.000 ໃນທົິ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກ 

ແລະ ລະບົບຖານຂ ັ້ມ ນການຄຸູ້ມຄອງເຂດດັິ່ງກ່າວ ເຊິິ່ງກວມເອົາເຂດເໜືອຂອງແຂວງວຽງຈັນ-ຕາເວັນຕົກສ່ຽງ
ໃຕູ້ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກຂອງແຂວງໄຊຍະບ ລ.ີ 

− ສ້າງກົນໄກ ແລະ ປັບປຸງແຜນຄຸູ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ັ້າ ແລະ ດ າເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ສະພາບຊັບພະຍາກອນນ ັ້າ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນເຂດ 10 ອ່າງຮັບນ ັ້າທີິ່ເປັນບ ລມິະສິດຂອງ
ການພັດທະນາ. 

− ສ້າງກົນໄກ ແລະ ບົດແນະນ າ ສ າລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ, ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນສິິ່ງເສດເຫືຼອ, ພັດທະນາລະບົບການບ າບັດນ ັ້າເສຍແບບຄົບຊຸດ, ປັບປຸງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິິ່ງ
ແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຖານຂ ັ້ມ ນມົນລະພິດ ແບບຄົບຊຸດ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ 

ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫ່ຍເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

− ສ້າງ ແລະ ນ າໃຊູ້ຖານຂ ັ້ມ ນການອອກໃບຢັັ້ງຢືນດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ
ພັນທະດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ທ າມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງບັນດາໂຄງການລົງທ ນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. 

− ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ 

ລາວ ຕ ິ່ ສົນທິສັນຍາສາກົນ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂ ັ້ຕົກລົງຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ກອບການຮ່ວມມພືາກພືັ້ນ ແລະ 

ສາກົນໃຫູ້ກາຍເປັນ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ 

ແລະ ກອບການຮ່ວມມືພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ
ລ້ອມ. 

 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການຂ ັ້ນທະບຽນທີິ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ມ ນຄ່າລວມໂຄງການທັງໝົດ 

32.000 ລ້ານກີບ ໄລຍະໂຄງການ 2012-2015, ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບງົບປະມານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 1.000 

ລ້ານກີບ ເປັນໂຄງການສືບຕ ິ່ ມາຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັັ້ງທີ 7 ເພືິ່ອໄປຈັດສັນ ແລະ ອອກໃບ
ຕາດິນ ໃຫູ້ບັນລຸ 1.000.000 ຕອນ ໃນທ້າຍປີ 2015. ເຊິິ່ງຄາດວ່າຈະໃຫູ້ສາມາດອອກໃບຕາດນິເພີັ້ມ 500.000 

ຕອນ ໃນທ້າຍປີ 2020. 

2. ໂຄງການສ າຫຼວດຈັດສັນຄືນເຂດແດນ, ຈັດສັນສະພາບປ່າໄມູ້ ຢ ່ເຂດ 2 ປະເພດປ່າ ແລະ ຈັດສັນພືັ້ນທີິ່ປ່າໄມູ້ ທີິ່
ຍັງບ ິ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ໃນ 3 ປະເພດປ່າ ມ ນຄ່າລວມໂຄງການ 3.000 ລ້ານກີບ ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 
2015-2016 ໄດູ້ຮັບງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ. 

3. ໂຄງການການສ້າງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ ໃນອ່າງ
ຮັບນ ັ້າບ ລິມະສິດ 3 ອ່າງ (ນ ັ້າຊ າ, ນ ັ້າງຽບ ແລະ ນ ັ້າເຊກອງ) ມ ນຄ່າລວມໂຄງການ 3.500,30 ລ້ານກີບ ໄລຍະ
ໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ. 

4. ໂຄງການສົິ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຕາມທິດສີຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຢ ່
ລຽບຕາມເສັັ້ນທາງເລກທີ 13 ແລະ ຕາມລ າແມ່ນ ັ້າຂອງ ມ ນຄ່າລວມໂຄງການ 3.000 ລ້ານກີບ ໄລຍະໂຄງການ 

2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

4.3.2 ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົພອ້ມທງັຫລດຸຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດັຕາ່ງໆ 

ແລະ ການປຽ່ນ ແປງດນິຟູ້າອາກາດ. 
 

ຄາດໝາຍ: 
− ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີ ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພໃນເຂດອ່າງແມ່ນ ັ້າທີິ່ເປັນບ ລິມະສິດ (ນ ັ້າອ , ນ ັ້າງືິ່ມ, 

ເຊບັັ້ງໄຟ, ເຊບັັ້ງຫຽງ, ນ ັ້າງຽບ, ນ ັ້າເທີນ-ນ ັ້າກະດິງ, ນ ັ້າຊ າ, ນ ັ້າມ້າ, ເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ) ແລະ ອ່າງຮັບນ ັ້າຍ່ອຍ
ອືິ່ນໆທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂ ໂດຍເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນແຜນຄຸູ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ. 
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− ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັັ້ນຕ້ານໄພທ າມະຊາດ (ລະບົບເຕືອນໄພ, ການຕອບ
ໂຕູ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອສຸກເສີນ, ຍົກຍ້າຍຄົນ ແລະ ຊັບສິນ, ລະບົບຟືັ້ນຟ ) ທີິ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. 

− ສ້າງສ ນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ທີິ່ສາມາດແຈູ້ງເຕືອນໄດູ້ໃນລະດັບໜືິ່ງ ເພືິ່ອສາ 
ມາດກຽມພ້ອມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ ໄດູ້ໃນລະດບັໜືິ່ງທີິ່ແນ່ນອນ. 

 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ດ າເນີນການສ້າງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການປູ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແລະ ຄະນະກ າມະການກ່ຽວກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ທັງໃນລະດັບຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ມີເປັນກອງເລຂານຸການໃນລະດັບສ ນ
ກາງ. 

− ເພີິ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ໂດຍສ ກສາ
ເຂດທີິ່ມີຄວາມບອບບາງຕ ິ່ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີິ່ມຄີວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພ້ອມທັງພັດທະນາ
ໂຄງການ REDD

+ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ. 
− ສ ກສາສ້າງຕັັ້ງກອງທ ນປູ້ອງກັນໄພພິບັດ ແລະ ກອງທ ນຄົັ້ນຄວ້າການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອເປັນ
ກົນໄກທີິ່ສ າຄັນສ າລັບການຮັບມືຜົນກະທົບ, ສ ກສາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີິ່ມຄີວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ (ເຂດຄວາມບອບບາງຕ ິ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ).  

− ສ້າງບົດແນະນ າການເຊືິ່ອມສານວຽກງານຄຸູ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ເຂົັ້າເປັນວຽກບ ລິ
ມະສິດ ພາຍໃຕູ້ກອບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.  

− ສ້າງກົນໄກການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການຫຼຸດ 
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວໃຫູ້ຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງດ າເນີນ ໂຄງການທົດລອງການປັບໂຕເຂົັ້າກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ຂອງ ຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້. 

 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການ ສ້າງແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທ າມະຊາດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າ
ອາກາດ ມ ນຄ່າລວມໂຄງການ 2.000 ລ້ານກີບ ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບ
ງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ. 

2. ໂຄງການ ປັບປຸງອຸປະກອນຕາໜ່າງສະຖານີ ແລະ ສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກວຽກງານ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ
ກະສາດ ເປັນໂຄງການສົມທົບທ ນຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ອົງການໄຈກາ (ປະເທດຍີິ່ປຸ່ນ) ເພືິ່ອພັດທະນາລະບົບ
ອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ ແລະ ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ມ ນຄ່າລວມໂຄງການ 46.689,28 ລ້ານກີບ ໃນນັັ້ນ ທ ນ
ສົມທົບລັດຖະບານລາວ 992,38 ລ້ານກີບ ໄລຍະໂຄງການ 2014-2017, ສົກປ ີ 2015-2016 ສົມທົບທ ນຂອງ
ງົບປະມານລັດ 200 ລ້ານກີບ ເພືິ່ອໃຊູ້ໃນວຽກງານຕິດຕາມໂຄງການ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 
4.3.3 ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບ ິ່ມສີະຖຽນລະພາບຂອງຜນົຜະລິດກະສກິ າທີິ່ເກດີຈາກຜົນກະທບົຂອງໄພພິບດັ 

(ຮບັປະກັນໄດູ້ທາງດ້ານຕະຫາຼດ ແລະ ລາຄາຜນົຜະລິດກະສກິ າ) 
 

ຄາດໝາຍ:  
− ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ສ ນບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າໃນທົິ່ວປະເທດ ຈ ານວນ 268 ແຫ່ງ ຄື ສ ນບ ລິການຂັັ້ນ
ແຂວງ ຈ ານວນ 64 ແຫ່ງ, ຂັັ້ນເມືອງ 123 ແຫ່ງ ແລະ ຂັັ້ນກຸ່ມບ້ານ 81 ແຫ່ງ ເພືິ່ອໃຫູ້ປະຊາຊົນໄດູ້ຮ ູ້ ແລະ ເຂົັ້າ
ໃຈເຕັກນິກການປ ກ-ການລ້ຽງ ທີິ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບທ່າແຮງການຜະລິດ. 
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− ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ, ສະຖານອຸີທົກກະເສດ, ສະຖານີອຸຕກຸະເສດ, ສ້າງລະບົບເຕືອນ
ໄພ ແລະ ສ ນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນ
ເຂດ 10 ອ່າງຮັບນ ັ້າທີິ່ເປັນບ ລມິະສິດຂອງການພັດທະນາ. 

 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ເຊືິ່ອມໂຍງແຜນຄຸູ້ມຄອງ, ປູ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານ 

ກະສິກ າ ໃນແຕ່ລະລະດັບຢ ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄປຄວບຄ ່ກັນ. ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ 

ພັດທະນາແຜນດ າເນີນງານເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (DRR) ໃນຂົງເຂດກະສິກ າ ແນໃສ ່ເພືິ່ອເສີມ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການວາງແຜນໃນການຄຸູ້ມຄອງ
ໄພພິບັດ, ລວມທັງການປະສານງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານກັບບັນດາພາກສ່ວນອືິ່ນໆ ທີິ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງ. 
− ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດລອງແນວພັນເຂົັ້າ (ປັບປຸງພັນເຂົັ້າພືັ້ນເມືອງ, ແນວພັນເຂົັ້າທົນນ ັ້າຖ້ວມ,  ແນວພັນເຂົັ້າເຂດ
ແຫູ້ງແລູ້ງ, ແນວພັນເຂົັ້າທົນທານຕ ິ່ພະຍາດໃໝູ້ ແລະ ອືິ່ນໆ), ແນວພັນພືດຜັກ, ແນວພັນພືດເສດຖະກິດ ໃຫູ້ໄດູ້
ຫຼາຍຮ ບແບບທີິ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະພືັ້ນທີິ່ຂອງປະເທດ.  

− ຄົັ້ນຄວ້າເຕັກນິກການຜະລິດ, ເຕັກນິກການຍົກຜະລິດຕະພາບເຂົັ້າ, ເຕັກນິກການເຮັດກະສິກ າແບບຍືນຍົງ, ເຕັກ 

ນິກການປ ກ ແລະ ການຂະຫຍາຍແນວພັນເປັນຕົັ້ນ. 

− ຟືັ້ນຟ ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີິ່ເກົິ່າແກ່, ຊຸດໂຊມ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີິ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ າ
ມະຊາດໃນປີຜ່ານມາ. 

− ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຟືັ້ນຟ ຄືນ ບັນດາປະຕ ນ ັ້າ ແລະ ຄ ກັນນ ັ້າ ເຊັິ່ນ: ເຂດລຽບຕາມເຊບັັ້ງໄຟທັງສອງຝັິ່ງ (ຄ າມ່ວນ 

ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ), ເຂດລຽບຕາມເຊບັງຫຽງ ແລະ ເຂດອືິ່ນໆທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົິ່ງພຽງ
ໃຫຍ ່ພ້ອມດຽວກັນ ກ ກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງຄືນ ບັນດາຕະຝັິ່ງປູ້ອງກັນເຈືິ່ອນຂອງບັນດາສະຖານຈີັກສ ບນ ັ້າ
ຕາມນ ັ້າຂອງ ແລະ ສາຂາ.  

− ການນ າໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຢີທີິ່ທັນສະໄໝ ເພືິ່ອຕິດຕາມລະດັບນ ັ້າໃນແຕ່ລະສາຍນ ັ້າທີິ່ສ າຄັນ ໂດຍການກ ານົດລະດັບ
ເຕືອນໄພສຸກເສີນ (ຂັັ້ນ 1, ຂັັ້ນ 2 ແລະ ຂັັ້ນ 3) ໃນແຕ່ລະສະຖານີວັດແທກລະດັບນ ັ້າ ໂດຍສ້າງໃຫູ້ມີສ ນຄຸູ້ມ
ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ບັນຊາແບບລວມສ ນ. 

 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການ ສ ກສາຄວາມບອບບາງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ,  ມ ນຄ່າລວມ
ໂຄງການ 1.500 ລ້ານກີບ ໄລຍະໂຄງການ  2015-2018, ສົກປ ີ2015-2016 ໄດູ້ຮັບງົບປະມານ 100 ລ້ານກີບ. 

2. ໂຄງການກ ິ່ສ້າງສ ນສ ນເຕັກນິກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫລວງນ ັ້າທາ, ມ ນຄ່າ 2.430 ລ້ານກີບ
ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018,  ສົກປີ 2015-2016 ໄດູ້ຮັບທ ນ 300 ລ້ານກີບ. 

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

4.4 ບັນດາວຽກຈດຸສຸມປິິ່ນອອ້ມທີິ່ພົວພນັກັບຫາຼຍຂະແໜງການມີ ດັິ່ງນີັ້: 
4.4.1 ສົິ່ງເສມີຄວາມຮ ູ້ພ ມປັນຍາໃສກ່ານຄົັ້ນຄວ້າ, ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊູ້ວິທະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊແີລະ ການ

ສືິ່ສານ: 
 

ຄາດໝາຍ: 
 ສ ູ້ຊົນຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນ ີຢ ບ່ັນດາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ໃຫູ້ສ າເລັດ 100%. 

 ສ້າງສ ນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານເພືິ່ອເປັນສ ນຮຽນຮ ູ້ການນ າໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊີສືິ່ສານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານໃຫູ້ພະນັກງານລັດ ແລະ 

ປະຊາຊົນທົິ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຂດທົດລອງຂອງເມືອງສາມສ້າງ.  
 ນ າສົິ່ງດາວທຽມລາວດວງທ າອິດຂ ັ້ນສ ຕ່ າແໜ່ງວົງໂຄຈອນພ້ອມທັງສາມາດໃຫູ້ບ ລິການ ແລະ ນ າໃຊູ້ໄດູ້ 100%.  
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 ປັບປຸງແຜນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດໃຫູ້ໄດູ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງກວດກາການຂ ັ້ນ
ທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ຂອງ ບັນດາບ ລິສັດຜ ູ້ໃຫູ້ບ ລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ.  

 ສ ູ້ຊົນຈັດສັນຄືັ້ນຄວາມຖີິ່ຄືນໃໝ່ ແລະ ຂືັ້ນຖະບຽນສະຖານນີ າໃຊູ້ຄືັ້ນຄວາມຖີິ່ໃນທົິ່ວປະເທດໃຫູ້ບັນລຸ 20% 

ຂອງສະຖານີທັງໝົດ.  

 ສົິ່ງດາວທຽມຂືັ້ນສ ຕ່ າແໜ່ງວົງໂຄຈອນໃຫູ້ສາມາດບ ລິການ ແລະ ນ າໃຊູ້ໄດູ້ 100%. 

 ສ ູ້ຊົນເຮັດໃຫູ້ມີການບ ລິການອນິເຕີເນັດເທິງມືຖື ຫລ ື ລະບົບ 3G ໄປສ ເ່ຂດທົດລອງ 3 ສ້າງ ໃຫູ້ບັນລຸ 80% 

ຂອງບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງທັງໝົດ. 

 ສືບຕ ິ່ຄົັ້ນຄວ້າດ າລັດ ແລະ ສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍ ໃຫູ້ໄດູ້ 9 ສະບັບ ຄື: ນະໂຍບາຍການພັດ 

ທະນາຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກ າແຫ່ງຊາດ; ສ້າງດ າລັດກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
ໃຫູ້ໄດູ້ 8 ສະບັບ; ພ້ອມດຽວກນັນັັ້ນກ ິ່ຮັບຮອງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ ໃຫູ້ໄດູ້ 8 ຜະລິດຕະພັນ. 

 ຄຸູ້ມຄອງວຽກງານການບ ລິການທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີໂດຍສະເພາະວຽກງານຊັບສິນທາງປັນ 

ຍາ ຈະອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າໃຫູ້ໄດູ້ 30 ສະບັບ; ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ
ເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ ໃຫູ້ໄດູ້ 3.000 ໃບ; ສ າລັບມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແມ່ນຈະກວດກາຄຸນນະພາບຜະ
ລິດຕະພັນສິນຄ້ານ າເຂົັ້າ ເຊັິ່ນ: ກົງເຕີໄຟຟູ້າ ໃຫູ້ໄດູ້ 120,000 ໜ່ວຍ; ກວດສອບລົດຂົນສົິ່ງນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ໃຫູ້
ໄດູ້ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄັນ ແລະ ກວດສອບຊິງຊັິ່ງນ ັ້າໜັກຊືັ້-ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດໃຫູ້
ໄດູ້ 40 ແຫ່ງ. ສ້າງມາດຕະຖານ ເພືິ່ອຮອງຮັບໃໝ່ ຈາກສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເຊັິ່ນ:  ມາດຕະຖານເກືອ
ກິນ, ມາດຕະຖານແປູ້ງມັນຕົັ້ນ, ມາດຕະຖານຢາງພາລາ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານເກົິ່າຕາມການການສະເໜີ
ຂອງສະພາມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດ ເຊັິ່ນ: ມາດຕະຖານນ ັ້າມັນແອັດຊັງ; ມາດຕະຖານນ ັ້າມັນກາຊວນ ແລະ 
ມາດຖານເຂົັ້າສານລາວ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ຂະຫຍາຍສະຖານີຮັບສົິ່ງສັນຍານໂທລະຊັບມືຖືລະບົບ 3G ໃຫູ້ໄປສ ເ່ຂດບ້ານທົດລອງສາມສ້າງໃຫູ້ມີຄຸນນະ  

ພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຢັດຕົັ້ນທ ນ; ຂະຫຍາຍລະບົບສ ນກາງໂທລະສັບ ແລະ ສ ນກາງອິນເຕີເນັດ ຂອງ
ສ ນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດໃຫູ້ສາມາດລວມສ ນລະບົບການສືິ່ສານທັງພາຍໃນ ແລະ ກັບຕ່າງປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ສົມບ ນ.  

− ກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຮອງຮັບການຫັນປ່ຽນ IPV4 ເປັນ IPV6; ເຮັດໃຫູ້ລະບົບອິນເຕີ
ເນັດຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມປອດໄພຂັັ້ນພືັ້ນຖານຈາກການໂຈມຕີ ແລະ ສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງກັບສາກົນ ເພືິ່ອ
ຮັບການແຈູ້ງເຕືອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍທາງລະບົບອິນເຕີເນັດ. 

− ການຕິດຕັັ້ງລະບົບຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ໃຫູ້ບ ລິການລະຫັດຊືິ່ອິນເຕີເນັດສ ງສຸດແຫ່ງຊາດ ໃຫູ້ສ າເລັດກ່ອນປີ 2016; 

ສ້າງໃຫູ້ມີລະບົບຄອມພີວເຕີເຄອືຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລັດ (Government 

Internet) ເຊືິ່ອມໂຍງບັນດາຫ້ອງການລັດໃນຂັັ້ນສ ນກາງໃຫູ້ສ າເລັດ 100%. 

− ສ້າງສະຖານີຄວບຄຸມດາວທຽມພາກພືັ້ນດິນ ໃນຕ າແໜ່ງວົງໂຄຈອນ 128,5 
°
E ພ້ອມທັງຕິດຕັັ້ງອຸປະກອນຄວບ

ຄຸມບັນຊາຕ່າງໆ, ປ ກສາຫາລືກັບບ ລິສັດຕ່າງໆ ເພືິ່ອສ້າງຕັັ້ງບ ລິສັດຮ່ວມທ ນດາວທຽມລາວ, ປັບປຸງແຜນການຄືນ
ໃໝ່ ແລະ ຂືັ້ນແຜນການປະສານຄືັ້ນຄວາມຖີິ່ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ. 

− ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລະບົບລວມສ ນການສືິ່ສານ ແລະ ສ້າງລະບົບເຊືິ່ອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ 
ອິນເຕີເນັດເຊືິ່ອມຕ ິ່ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກ າ ໃຫູ້ເປັນກ າລັງແຮງປະກອບສ່ວນ
ເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ເປັນກ າລັງແຮງຂັບເຄືິ່ອນເສດຖະກິດ 

ໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ. ນ າໃຊູ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ ເປັນເຄືິ່ອງມື ເພືິ່ອບັນລຸ
ເປົັ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຖືເອົາການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ ເປັນປັດໃຈ
ພືັ້ນຖານ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງພ ມປັນຍາ. 



68 

 

− ສືບຕ ິ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການກ ິ່ສ້າງ ສ ນຝ ກອົບຮົມພະນັກງານຄຸູ້ມຄອງວິທະຍາ 
ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີດ້ວຍທືນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ; ໂຄງການສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງສະຖາບັນ ນິ
ເວດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ພັດທະນາລະບົບເຄືອຄ່າຍ ການເຊືິ່ອມຕ ິ່ແບບບ ິ່ມສີາຍ ເພືິ່ອສາມາດຮັບ-

ສົິ່ງສັນຍານໄດູ້ໄລຍະໄກ ແລະມີຄວາມໄວສ ງ ເພືິ່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີລົງສ ຊຸ່ມ
ຊົນ. ສົິ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົັ້ນຄ້ວາ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເປນັຕົັ້ນ: ຂົງເຂດພະລັງງານທົດ
ແທນ ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຂົງ
ເຂດອືິ່ນໆ. 

 

ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜ ນ 
1. ໂຄງການສ້າງຖານຄວາມຮ ູ້ແບບດິຈິຕ  (Digital) ເພືິ່ອສົິ່ງເສີມການຜະລິດມ ນຄ່າ 500 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງ
ການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 500 ລ້ານກີບ. 

2. ໂຄງການຈັດຊືັ້ຄອມພິວເຕີ ເພືິ່ອຮັບໃຊູ້ການພັດທະນາລະບົບຖານຂ ັ້ມ ນລັດຖະກອນມ ນຄ່າ 450 ລ້ານກີບ, ໄລ
ຍະໂຄງການ 1 ປີ, ໄດູ້ຮັບທ ນໃນປີ 450 ລ້ານກີບ.  

ນອກນີັ້ ຍັງມີໂຄງການອ ິ່ນໆອີກ ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຢ ່ໃນແຜນການລົງທ ນຂອງລັດ. 
 

4.4.2 ສົິ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານແມຍ່ງິ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸມ່ 
 

ຄາດໝາຍ: 
 ສ ກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃນແກ່ຊາວໜຸ່ມລາວໃນຖັນແຖວກ າລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ຊາວໜຸ່ມລາວ
ໃນຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫູ້ໄດູ້ 80%,  

 ສ້າງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມທົິ່ວໄປທີິ່ເປັນນັກຮຽນນັກສ ກສາໃຫູ້ໄດູ້ 60%; ສ້າງສະມາ 
ຊິກຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມທົິ່ວໄປຢ ່ຂັັ້ນຮາກຖານທົິ່ວປະເທດໃຫູ້ໄດູ້ 50%. 

 ປັບປຸງແລະຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ກ ິ່ສ້າງສະຫະພັນ ແລະ ສະມາຄົມໃຫູ້ເຕີບໃຫຍ່
ເຂັັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການນ າພາ, ສ ກສາອົບຮົມ, ເຕົັ້າໂຮມຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມລາວບັນ 
ດາເຜົິ່າໃຫູ້ເປັນປືກແຜ່ນຢ ່ອ້ອມຂ້າງພັກ; ໃນນັັ້ນ: ຂັັ້ນສ ນກາງຮອດຂັັ້ນເມືອງໃຫູ້ໄດູ້ 30%, ຂັັ້ນຮາກຖານໃຫູ້ໄດູ້
20% ແລະ ວຽກງານກອງເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນທັນວານ າໜ້າໃຫູ້ໄດູ້ 60% ຂອງຈ ານວນການຈັດຕັັ້ງທີິ່ມີຢ ່. 

 ຂະຫຍາຍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຊິກເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນຸຊົນທັນວາໃຫູ້ໄດູ້ 60%  ຂອງຈ ານວນສະມາຊິກ 
ທີິ່ມີ; ສ້າງສະມາຊິກຊາວຫນຸ່ມ ໃນຖັນແຖວພະນັກງານຊາວໜຸ່ມຕ້ອງຖືກບ າລຸງສ້າງໃຫູ້ກາຍເປັນພະນັກງານໜຸ່ມ
ທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫູ້ໄດູ້ 20%.                                                                                                                                                                                                          

 ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊືິ່ອມຊືມລະບຽບກົດໝາຍໃຫູ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມເພືິ່ອສ້າງໃຫູ້ເຂົາເຈົັ້າມີແບບແຜນການ
ດ າລົງຊິວີດທີິ່ປອດໃສຂາວສະອາດ, ມີສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີິ່ດີ, ແນໃສ່ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການແຜ່ລະບາດ
ຂອງ HIV, ສິິ່ງເສບຕິດ ແລະພະຍາດຕິດຕ ິ່ອືິ່ນໆໃຫູ້ໄດູ້ 20%ຂອງຈ ານວນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ແລະເຍົາວະຊົນ. 

 ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍ ູ້ເຮັດໃຫູ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃຫູ້ໄດູ້ເຂົັ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ທຽບເທົິ່າ
30% ຂືັ້ນໄປ ແລະ ຜ ູ້ຢ ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານຕ້ອງໄດູ້ຮັບການຝ ກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫູ້ໄດູ້ 30% ຂອງຈ າ 
ນວນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ.  

− ສ ູ້ຊົນໃຫູ້ແມ່ຍິງໃນເກນອາຍຸ 15 ປີ ຂ ັ້ນໄປໄດູ້ຮັບການສ ກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ 60-70% ຂືັ້ນໄປ.  
− ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄດູ້ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ລັດຖະທ າມະນ ນ, ກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາ, 
ສັນຍາສາກົນ ທີິ່ພົວພັນເຖິງການພັດທະນາ ແລະ ປົກປູ້ອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ມ ນເຊືັ້ອວັດທະນະ
ທ າຂອງຊາດ, ຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປັນມ ນເຊືັ້ອຂອງ ແມ່ຍິງລາວ 60-70 %. 

− ການຈັດຕັັ້ງແມ່ຍິງໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ, ມີຄວາມໜັກແໜູ້ນເຂັັ້ມແຂງ,  ສາມາດເປັນຕົວແທນ ໃນການປົກປູ້ອງສິດ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຂະຫຍາຍສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງໃຫູ້ກວມ 30% ຂອງແມ່ຍິງໃນ
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ເກນອາຍຸ 15 ປີຂືັ້ນໄປ; ຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄປສ ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ເອກະຊົນ 5% ຂອງ 
ຈ ານວນທັງໝົດ. 

− ຊຸກຍ ູ້ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ແມ່ຍິງໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການນ າພາຄຸູ້ມຄອງ: ຂັັ້ນບ້ານກວມ 5-10% ຂືັ້ນໄປ; ຂັັ້ນເມືອງ ກວມ 
10-15% ຂືັ້ນໄປ; ຂັັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກວມ 15-20%; ຂັັ້ນກົມຂອງກະຊວງ-ອົງການຂັັ້ນສ ນກາງ ກວມ 
20-25% ຂ ັ້ນໄປ. 

− ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ເດັກຍິງໃນເກນອາຍຸໄດູ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫູ້ໄດູ້ 85%; ໃຫູ້ແມ່ຍິງເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການ
ສາທາລະນະສຸກ ເພືິ່ອຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ; ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ແມ່ຍິງຜ ູ້ທຸກຍາກມີວິຊາຊີບ, 
ສີມືແຮງງານ, ມີວຽກເຮັດງານທ າທີິ່ມີລາຍຮັບເພີິ່ມຂືັ້ນ. 

− ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ນ າພາຈັດຕັັ້ງກອງທ ນ ເພືິ່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ 
ກວມ 5% ຂອງການຈັດຕັັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັັ້ນ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສ້າງໃຫູ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົິ່າ ເປັນກ າລັງສືບທອດມ ນເຊືັ້ອ, ອຸດົມການຂອງພັກ ແລະ ຂອງ
ຊາດ ໂດຍການສ ກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃຫູ້ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜູ້ນ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ເສີມຂະຫຍາຍມ ນເຊືັ້ອວັດທະນາທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຊົນເຜົິ່າ, ຈິດໃຈສາມັກຄີ, ປະຕິບັດສິດພັນທະ
ປູ້ອງກັນຊາດ, ປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

−  ຍົກລະດັບການສ ກສາ, ວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີິ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ; ເຮັດໃຫູ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຮ ູ້ການບ າລຸງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ປຸກຈິດສ ານ ກທີິ່ຖືກ 
ຕ້ອງ, ຕີຖອຍປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ດ້ານຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ແລະ ຈ າກັດພ ດຕິກ າລະເມິດລະບຽບກົດໝາຍໃນກຸ່ມ
ຊາວໜຸ່ມ, ປົກປູ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງຊາວໜຸ່ມ. 

 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດຸເພດຍິງ; ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ການຈັດຕັັ້ງແມ່ຍິງ ໂດຍການສົິ່ງເສີມວິຊາຊີບ 
ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ; ສົິ່ງເສີມໃຫູ້ແມ່ຍິງໄດູ້ເຂົັ້າຮ່ວມວຽກງານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ າ-
ສັງຄົມ; ພົວພັນຮ່ວມມືກັບການຈັດຕັັ້ງແມ່ຍິງບັນດາປະເທດເພືິ່ອນມິດ, ອົງການແມ່ຍິງອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ. 

 ສົິ່ງເສີມມ ນເຊືັ້ອວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປັນມ ນເຊືັ້ອຂອງແມ່ຍິງລາວ; ປະຕິ 
ບັດຂ ັ້ແຂ່ງຂັນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ. 

 ຈັດຕັັ້ງການໃຫູ້ຄ າປ ກສາແກແ່ມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີິ່ມີບັນຫາ; ປູ້ອງກັນ, ສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊູ້ຄວາມຮນຸ
ແຮງຕ ິ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ; ສົິ່ງເສີມການເຊືິ່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

 ສືບຕ ິ່ນ າພາການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ພັດທະນາກອງທ ນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເພືິ່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ ໃຫູ້ນັບມືັ້ນັບດີຂ ັ້ນເທືິ່ອລະກ້າວ. 

 

4.4.3 ເພີິ່ມທະວປີະສດິທພິາບຂອງການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານລດັ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສືບຕ ິ່ຍ ູ້ແຮງການພັດທະນາເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົັ້າໝາຍເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ (51 ເມືອງ ແລະ 109 ບ້ານ) ໃຫູ້ບັນລຸ
ຕາມ 4 ເນືັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ເພືິ່ອສະຫຼຸບເປັນຕົວ
ແທນ ໃນທ້າຍປີ 2015. ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ສືບຕ ິ່ຫັນເອົາວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃຫູ້ເປັນ ແຜນງານ 
ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງແຜນການ, ຂະແໜງການ ເງິນ, ຂະ  
ແໜງການພາຍໃນ ແລະ ບັນດາກະຊວງອືິ່ນໆໃນເປົັ້າໝາຍເຮັດທົດລອງ ຕ້ອງໄດູ້ກ ານົດສິດ ແລະ ການແບ່ງຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັັ້ນໃຫູ້ຊັດເຈນ  ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດູ້. 

− ປັບປຸງເຂດການປົກຄອງຄືນໃໝ່ ເພືິ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາເຂດເຊືິ່ອມຕ ິ່ ລະຫວ່າງແຂວງກັບແຂວງ, ເມືອງກັບເມືອງ ທີິ່
ຍັງຄົງຄ້າງໃຫູ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ເພືິ່ອສະດວກໃຫູ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ມີບ່ອນອີງທີິ່ຈະແຈູ້ງ
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ໃນການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃນເຂດທີິ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ທັງເປັນພືັ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການຄົັ້ນຄວ້າ
ສ້າງແຜນທີິ່ດ້ານການປົກຄອງໃນຕ ິ່ໜ້າ.  

− ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງເມືອງເທດສະບານ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຂອງອົງການພັດທະນາ ແລະ ບ ລິຫານຕົວເມືອງ 
(ອພບ/ອພບຕ) ໂດຍຫັນເອົາເມືອງທີິ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ເປັນເມືອງທີິ່ມີ ອພບຕ ຕັັ້ງຢ ່ເປັນອົງການປົກຄອງ
ເມືອງເທດສະບານ. ສ າລັບເມືອງທີິ່ບ ິ່ມີຄວາມພ້ອມ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດູ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງ ອພບຕ ສາມາດ
ເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໄດູ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເປັນເມືອງເທດສະບານໃນຕ ິ່ໜ້າ.  

− ສືບຕ ິ່ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບ ລິການຜ່ານກົນໄກປະຕ ດຽວຢ ່ບັນດາ
ສ ນທີິ່ໄດູ້ເປີດບ ລິການແລູ້ວຈ ານວນໜ ິ່ງ ແລະ ລົງຊຸກຍ ູ້ ໃຫູ້ແກ່ເມືອງທີິ່ເຮັດທົດລອງວຽກງານສາມສ້າງໃຫູ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບ ລິການຜ່ານກົນໄກປະຕ ດຽວ ໃຫູ້ໄດູ້ 12 ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ສ້າງແຜນ 
ທີິ່ມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງປັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ ກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເພືິ່ອ
ເປັນການກ ານົດເຂດການປົກຄອງໃຫູ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ເປັນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງຊາດ
ຕາມເສັັ້ນຊາຍແດນ.  

− ປັບປຸງລະບບົຖານຂ ັ້ມ ນຄຸູ້ມຄອງລັດຖະກອນ (ລະບົບ PIMS) ທີິ່ມີຢ ່ແລູ້ວ ໃຫູ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ 
ແລະ ງ່າຍໃນການປູ້ອນຂ ັ້ມ ນ ເພືິ່ອນ າໃຊູ້ຖານຂ ັ້ມ ນດັິ່ງກ່າວ ເປັນພືັ້ນຖານໃນການອອກບັດລັດຖະກອນ ຫລື 
Smart Card ເຊິິ່ງບັດດັິ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດໃຊູ້ເປັນບັດປະຈ າຕົວຂອງລັດຖະກອນ, ບັດຖອນເງິນ, ບັດປະກັນ
ສັງຄົມ ໆລໆ. ເກັບກ າຂ ັ້ມ ນວິລະຊົນ-ນັກຮົບແຂ່ງຂັນແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອສ້າງເປັນບົດວິລະກ າ ແລະ ບັນທ ກຄຸນງານ
ຄວາມດີຂອງກຸ່ມຄົນເຫລົິ່ານັັ້ນທີິ່ມີຕ ິ່ປະເທດຊາດໄວູ້ເປັນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ.  

− ເກັບກ າສະຖິຕິຊົນເຜົິ່າ ແລະ ສາດສະໜາ ເພືິ່ອມາສ້າງເປັນສະຖິຕິ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ິ່ຈະໄດູ້ນ າໃຊູ້ຂ ັ້ມ ນ
ດັິ່ງກ່າວເປັນຂ ັ້ມ ນອ້າງອີງ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຊົນເຜົິ່າ. ສ້າງຫລັກສ ດ, ຕ າລາຝ ກອົບຮົມລັດຖະກອນຂົງເຂດ
ການປົກຄອງ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງລັດຖະກອນເຊັິ່ນ: ສ້າງຄ ່ມືຝ ກອົບຮົມວຽກງານຄຸູ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຄ ່ມືຝ ກ
ອົບຮົມຜ ູ້ບ ລິຫານຂັັ້ນເມືອງ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຈັດຝ ກອົບຮົມໃນຫົວຂ ັ້ຕ່າງໆ ໃຫູ້ລັດຖະກອນເຊັິ່ນ: ຫັຼກສ ດ
ຄຸູ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຫັຼກສ ດສ້າງຄວາມອາດສາມາດວຽກງານປົກຄອງສ າລັບຜ ູ້ບ ລິຫານຂັັ້ນເມືອງ, ຫັຼກສ ດ
ການຮຽນຮ ູ້ຄວາມເປັນຜ ູ້ນ າ, ຫັຼກສ ດການບ ລິຫານລັດ; ສືບຕ ິ່ສ້າງຖານຂ ັ້ມ ນຄຸູ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ເພືິ່ອອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ໜ່ວຍງານຄຸູ້ມຄອງຢ ່ຂັັ້ນເມືອງໃນການບັນທ ກ, ບ ລິຫານ-ຄຸູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດ 
ກາວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງລາຍງານຂ ັ້ມ ນກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງພົນລະເມືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫູ້ແກ່ລັດ 
ຖະບານ ແລະ ສາມາດນ າໃຊູ້ຂ ັ້ມ ນຕົວເລກພົນລະເມືອງນີັ້ ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 
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ພາກທ ີIII 

ມາດຕະການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ສົກປ ີ2015-2016 

 

 ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ທິດທາງລວມ, ເປົັ້າໝາຍ, ວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ໜ້າທີິ່ຕົັ້ນຕ ທີິ່ໄດູ້ກ ານົດໃນແຜນການ ສົກປີ 2015-

2016, ບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັັ້ນສ ງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ໃຫູ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະ 
ການ ຄືດັິ່ງນີັ້:  

1. ເພີິ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສ ູ້ຊົນທີິ່ແຜນການກ ານົດໄວູ້ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ 
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ຊຸກຍ ູ້ການ ເຕີບ
ໂຕທີິ່ຕິດພັນກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ເກັບລາຍຮັບພາຍໃນໃຫູ້ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ, ຈັດຫາ
ແຫຼິ່ງດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ໃຫູ້ໄດູ້ຕາມແຜນການ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍງົບປະມານຢ່າງເຂັັ້ມງວດ, ສະກັດກັັ້ນ
ໃຫູ້ໄດູ້ການຮົິ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ ໃນຂົງເຂດພາສີ-ອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ການເກັບຄ່າທ ານຽມທີິ່ດິນ ແລະ 
ອືິ່ນໆ; ຮີບຮ້ອນປັບປຸງ ລັດວິສາຫະກິດຕ່າງໆໂດຍໄວ ເພືິ່ອຮອງຮັບການເຊືິ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍ
ສະເພາະ ການເຂົັ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃຫູ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດູ້, ສ້າງລາຍຮັບທີິ່ໝັັ້ນທ່ຽງ ເຂົັ້າງົບປະມານ 
ແລະ ເປັນເຄືິ່ອງມືດັດສົມ ທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານທີິ່ມີປະສິດທິຜົນ ກ້າວໄປສ ກຸູ່້ມຕົນເອງ ດ້ານລາຍຈ່າຍງົບ 
ປະມານຂອງຊາດ; ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຄຸູ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫູ້ໄປຕາມແຜນທີິ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດູ້ຮັບຮອງ ຢ່າງຮັດກຸມ ບົນຈິດ 
ໃຈປະຢັດມັດທະຍັດ, ຫັນການຄຸູ້ມຄອງໃນຂະແໜງການເງິນໃຫູ້ໄປສ ່ທັນສະໄໝເປັນກ້າວໆ.  

2. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ເດັດຂາດບ ິ່ປະຕິບັດ
ໂຄງການນອກແຜນ ຫືຼ ໂຄງການລົງທ ນກ່ອນ ໂດຍໃຫູ້ປະຕິບັດຕາມຄ າສັິ່ງຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 16/ນຍ ຢ່າງ
ເຄັິ່ງຄັດ. ຂະແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ຄົັ້ນຄວ້າກ ານົດຫົວໜ່ວຍລາຄາໃນການກ ິ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ, 
ຕາຂ່າຍໄຟຟູ້າ… ໂດຍໃຫູ້ມີມາດຕະການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ເພືິ່ອຫີຼກລ່ຽງໂຄງການທີິ່
ມີມ ນຄ່າສ ງເກີນຄວາມເປັນຈິງ. 

3. ສືບຕ ິ່ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົນໄກໃນການຄຸູ້ມຄອງສິນເຊືິ່ອຂອງລະບົບທະນາຄານ ພ້ອມທັງປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບູ້ຍໃຫູ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄົັ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ໃນການ
ຫຼຸດອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ໃນຂະແໜງກະສິກ າເພືິ່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ, ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເພີິ່ມທະວີ ການ
ປ່ອຍກ ູ້ໃຫູ້ແກ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ເພືິ່ອສ້າງເປັນ 
ພືັ້ນຖານໃນການຫັນເປັນອຸດສາ ຫະກ າທັນສະໄໝ ເພືິ່ອຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໂດຍນ າໃຊູ້ 
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການ, ປັບປຸງການຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານ ທຸລະກິດແບບ 
ໃໝ່ ໂດຍຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ້ວຍການນ າໃຊູ້ລະບົບທີິ່ທັນສະໄໝ ເພືິ່ອໃຫູ້ທ່ວງທັນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ; ຊຸກຍ ູ້
ໃຫູ້ມີການປະກອບທ ນ ໃຫູ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເພີິ່ມທ ນຈົດທະບຽນຂ ັ້ນຕືິ່ມ ເພືິ່ອໃຫູ້ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຫຼາຍຂ ັ້ນ; ປະສານ
ສົມທົບກັບຂະແໜງການ ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອເຮັດໃຫູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍສິນ ເຊືິ່ອທີິ່
ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ ໃຫູ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວກັນ, ສ້າງທະນາຄານນະໂຍບາຍໃຫູ້ຮັບໃຊູ້ ວຽກງານ ຂອງພັກ-ລັດ 
ໄປຕາມທິດ 3 ສ້າງ ໃນການແກູ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຂດຈຸດສຸມ, ເມືອງທຸກຍາກ ແລະ ຕິດພັນກັບ ກອງທ ນພັດທະນາ
ຂັັ້ນບ້ານ.  

4. ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ສືບຕ ິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃຫູ້ສ າເລັດຕາມຈຸດປະສົງເປົັ້າໝາຍ, 
ເພີິ່ມທະວີການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການດ້ວຍກັນ ແລະ ຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິິ່ນ; ໃຫູ້ຖືເອົາການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປ ີ 2015-2016 ຕິດພັນກັບຂະບວນການເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ. 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ຕ້ອງມອບໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ (ປະເພດ 3 ມ ນຄ່າຕ ິ່າກວ່າ 5 ຕືັ້ກີບ) ໃຫູ້
ເມືອງທົດລອງ 3 ສ້າງ ເປັນຜ ູ້ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຂາດຕົວ; ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍອຸດໜ ນພະນັກງານ ຂັັ້ນ
ບ້ານ ເພືິ່ອຊຸກຍ ູ້ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; ສືບຕ ິ່ເກັບກ າຂ ັ້ມ ນໃນການກ ານົດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ້ານການ
ບ ລິຫານ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນແຕ່ລະຂັັ້ນ, ຕິດຕາມການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
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ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ເພືິ່ອແກູ້ໄຂໃຫູ້ທັນການ. ບັນດາເມືອງທົດລອງ 3 ສ້າງຊີັ້ນ າບັນຊາການ ແລະ 
ຄວບຄຸມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງ, ຖືເອົາວຽກງານ 3 ສ້າງເປັນວຽກງານຍຸດທະ
ສາດສ າຄັນອັນໜ ິ່ງ ເຊິິ່ງຕ້ອງມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາປະເມີນຜົນວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ແລູ້ວລາຍງານຂັັ້ນສ ນກາງ
ຢ່າງເປັນປະຈ າ.   

5. ເຂົັ້າຮ່ວມເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ, ການເຊືິ່ອມໂຍງພາກພືັ້ນ, ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຊືິ່ອມຕິດ ກັບ
ຂົງເຂດ ເປັນຕົັ້ນ: ບັນດາປະເທດກຸ່ມອາຊຽນ, AFTA, ການເລີິ່ມຕົັ້ນເຂົັ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) 
ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັິ່ງກ່າວ ທຸກພາກສ່ວນ ລວມທັງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ກະຕືລື
ລົັ້ນ ແລະ ກຽມພ້ອມປັບຕົວ, ຮຽນຮ ູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ ເປັນຕົັ້ນ: 
ຕ້ອງໄດູ້ຍົກລະດັບຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດໃຫູ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຜ ູ້ປະກອບການ, ຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດພາຍໃນ ລວມທັງພາກລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫູ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ຍົກລະດັບ ດ້ານສີມືແຮງ
ງານ, ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ທາງດ້ານພາສາໃຫູ້ສ ງຂ ັ້ນ. 

6. ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົິ່າ, ອົງການປົກຄອງທຸກຂັັ້ນ, ສືບຕ ິ່ປຸກລະດົມບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂອງລັດ  
ແລະ  ເອກະຊົນ, ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດໃຫູ້ຕັັ້ງໜ້າເຂົັ້າຮ່ວມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ປະຈ າສົກປ ີ 2015-2016, ຖືເອົາແຜນພັດທະນາດັິ່ງກ່າວ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນພັນທະລວມທົິ່ວສັງຄົມ, 
ພ້ອມກັນອອກແຮງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ-ພັດທະນາໃຫູ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟືັ້ນ ແລະ ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນ. 

7. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັັ້ນສ ນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນທຸກຂັັ້ນ ເປັນເຈົັ້າການໃນການຊີັ້ນ າ-ບັນຊາ, ຄວບ
ຄຸມ-ອ ານວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ໃຫູ້ມີຜົນສ າເລັດຕາມຄາດ   
ໝາຍ ແລະ ລືິ່ນຄາດໝາຍ. ຫັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປ ີ2015-2016 ລວມໃນທົິ່ວປະເທດ ໃຫູ້ເປັນ
ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານລະອຽດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນຕົນ, ເປັນເຈົັ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ສະຫຼຸບລາຍງານ ລັດຖະບານຢ່າງເປັນລະບົບ.  

 
 

 
 


