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ພາກທີ I 

ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສົກປ ີ2015-2016 

 
I. ທບົທວນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ສກົປີ 2015-2016 

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືໍ່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ໄດ້ມີມະຕິ ເລກທີ 07/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 
ກ ລະກົດ 2015 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ແລະ 
ລັດຖະບານໄດ້ອອກດ າລັດ ສະບັບເລກທີ 277/ລບ, ລົງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2015 ເພືໍ່ອປະຕິບັດແຜນດັໍ່ງກ່າວ. ຄາດໝ
າຍສ າຄັນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ມີຄື: ສ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນ (GDP) ເພີໍ່ມຂຶັ້ນບ ໍ່ຫຼຸດ 7,5%, ໃນນັັ້ນ: ກະສິກ າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 3,1%, ອຸດສາຫະກ າ 8,7%, ບ ລິການ 9,0% ແລະ 
ພາສີຂາເຂົັ້າ 8,1%; ການລົງທຶນທັງໝົດປະມານ  30% ຂອງ GDP ເປັນທຶນປະມານ 34.500 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: ການ
ລົງທຶນພາຍໃນ 3.800 ຕືັ້ກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ 5.600 ຕືັ້ກີບ, ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ 18.400 ຕືັ້ກີບ ແລະ ສິນເຊືໍ່ອທະນາຄານ 6.700 ຕືັ້ກີບ; ເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 29.213 ຕືັ້ກີບ 
(ແຜນດັດແກ້ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 23.700 ຕືັ້ກີບ), ໃນນັັ້ນ: ລາຍຮັບພາຍໃນ 23.613 ຕືັ້ກີບ (ແຜນດັດແກ້ 21.194 ຕືັ້
ກີບ), ລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບ ໍ່ເກີນ 35.000 ຕືັ້ກີບ (ແຜນດັດແກ້ 31.118 ຕືັ້ກີບ), ຂາດດຸນງົບປະມານ 
5.787 ຕືັ້ກີບ (ແຜນດັດແກ້ 7.418 ຕືັ້ກີບ); ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ເໝາະສົມ; ຄຸ້ມຄອງອັດຕາ
ແລກປ່ຽນໃຫ້ມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ; ຮັບປະກັນຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນ າເຂົັ້າ 5 ເດືອນຂຶັ້ນໄປ; ສູ້ຊົນ
ຜະລິດເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ; ຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັກຖະກ າ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 10%; ຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ເພີໍ່ມ
ຂຶັ້ນ 36,96%; ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ 4,5 ລ້ານເທືໍ່ອຄົນ; ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້
ບັນລຸຕ ໍ່າກ່ວາ 6,11% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດທົໍ່ວປະເທດ, ອັດຕາບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 18,38% ຂອງຈ ານວນບ້ານ
ທັງໝົດໃນທົໍ່ວປະເທດ, ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ໄດ້ 99%, ອັດຕາມການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນໃຫ້ໄດ້ 81%, ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົັ້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮຽນຕ ໍ່ໃນສະຖາບັນ
ອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ໄດ້ 20%; ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ບັນລຸ 45 ຄົນ ຕ ໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 
ຄົນ, ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ນ ັ້າໜັກຕ ໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ບັນລຸ 22%, ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ເຕ້ຍ (ຂາດ
ສານອາຫານ) ໃຫ້ບັນລຸ 34%, ອັດຕາການເກີດລູກໂດຍມີແພດຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ 50%, ອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນຊົມໃຊ້ນ ັ້າ
ສະອາດໃຫ້ໄດ້ 85%; ອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີໍ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດກະສິກ າໃຫ້ບັນລຸ 64,9%, ອຸດສາຫະກ າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ
ເປັນ 11,6% ແລະ ຂົງເຂດບ ລິການເພີໍ່ມຂຶັ້ນເປັນ 23,6%, ດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງແຮງ
ງານເຂົັ້າສູ່ຕະຫ າດແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 143.200 ຄົນ.  
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II. ສະພາບການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 9 ເດອືນ ແລະ ຄາດຄະເນໝດົສກົປີ 
2015-2016 

1. ສະພາບການລວມ 
1.1 ສະພາບສາກນົ 

 ເຫັນວາ່ເສດຖະກິດຂອງໂລກໂດຍລວມ ແມ່ນຂະຫຍາຍໂຕໃນຈັງຫວະຄົງທີໍ່ ຕາມການຄາດອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕ
ຂອງເສດຖະກິດໂລກຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,2% ໃນນັັ້ນ: ເສດຖະກິດຂອງບາງປະເທດຍັກໃຫຍ່ໃນໂລກ ເຊັໍ່ນ: ເສດ 
ຖະກິດຂອງອາເມລິກາ ຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 2,5% ເຊິໍ່ງເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວມີທ່າອ່ຽງດີຂຶັ້ນເລັກໜ້ອຍຖ້າທຽບໃສ່
ການຄາດຄະເນໃນຕົັ້ນປີ, ສະຫະພາບເອີລົບ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 1,4% ເຊິໍ່ງເຫັນວ່າ   ລົງຈາກການຄາດຄະເນ
ໃນຕົັ້ນປ.ີ ສ າລັບຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກິດ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 4,6% ໃນ
ນັັ້ນ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໄທ ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 2,5% ເຊິໍ່ງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ (ປີ 2015 ແມ່ນ 

2,8%) ເຊິໍ່ງປະເທດໄທເປັນປະເທດຄູ່ຄ້າທີໍ່ສ າຄັນຂອງລາວ ບ ໍ່ວ່າທາງດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການສົໍ່ງອອກແຮງງານໄປ
ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດໄທຍັງເປັນຕະຫ າດສົໍ່ງອອກໄຟຟ້າຕົັ້ນຕ ຂອງລາວ; ສ່ວນ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ອັດຕາການ
ຂະຫຍາຍຕົວກ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງເຊັໍ່ນກັນ ເຊິໍ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 6,7% ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 6,2% ໃນປີ 2016 ເນືໍ່ອງຈາກວ່າ ຂະ 
ແໜງການສົໍ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າກະສິກ າທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດ; ສ າລັບເສດ 
ຖະກິດຂອງ ສປ ຈີນ ຍັງສືບ   ຫຼຸດລົງ ຈາກ 6,9% ໃນທ້າຍປີກາຍ ມາເປັນ 6,5% ໃນປີ 2016 ຍ້ອນລັດຖະບານໃຊ້ມາດ
ຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີໍ່ມການລົງທຶນໃສ່ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ່ອນ 
ຄາຍ ເຊິໍ່ງ ສປ ຈີນ ຖືວ່າເປັນນັກລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະເລ່ຍຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຊຽນແມ່ນປະມານ 4%. ຈາກ
ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດໂລກ, ຂອງບັນ າປະເທດທີໍ່ເປັນຜູ້ນ າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນ
ຂົງເຂດອາຊຽນ ມີການປ່ຽນແປງທັງໃນທາງບວກ ແລະ ທາງລົບ ລວມທັງຄວາມບ ໍ່ແນ່ນອນຂອງລາຄານ ັ້າມັນ ແລະ ລາຄາແຮ່
ທາດໃນຕະລາດໂລກ ເປັນປັດໃຈພາຍນອກເຊິໍ່ງອາດຈະສົໍ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນຍຸກທີໍ່ມີການເຊືໍ່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນ ປະກອບກັບ ສປປ ລາວ ກ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກ ອົງການການຄ້າໂລກ 
(WTO), AFTA, ເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC).  
   

1.2 ສະພາບພາຍໃນ  

 ສ າລັບປະເທດເຮົາຍັງສືບຕ ໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ບັນດາສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໄດ້ດ າເນນີການເຊືໍ່ອມຊືມມະຕິກອງປະຊຸມຄັັ້ງທີ X ແລະ ພວມຜັນຂະ 
ຫຍາຍອອກເປັນອັນລະອຽດເຂົັ້າສູ່ວຽກງານຂອງຕົນ, ເພີໍ່ມທະວີສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງຂອງຕົນ, ອອກ 
ແຮງແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານ ແລະ ປັບປຸງພາຍໃນພັກໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ປຸກລະດົມຂະບວນການທົໍ່ວສັງຄົມ ເພືໍ່ອສ້າງໄດ້ກ າ
ລັງແຮງສັງລວມເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 ຢ່າງເປັນຂະບວນການຟົດຟືັ້ນ 
ແລະ ກວ້າງຂວາງ. ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົໍ່າສືບຕ ໍ່ມີຄວາມເຊືໍ່ອໝັັ້ນຕ ໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນ າພາຂອງພັກ, ຕັັ້ງໜ້າ
ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ເຫັນໄດ້ຈາກຜົນສ າເລັດໃນການເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ
ຄັັ້ງທີ 28 ແລະ 29 ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6-8 ກັນຍາ 2016 ເຊິໍ່ງໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດເປັນທີໍ່ໜ້າພ ໃຈ ແລະ ຍົກລະດັບຖານະ
ບົດບາດຂອງ ສປປ ລາວ ອີກຄັັ້ງໜຶໍ່ງ. 
 ຈາກສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດໂລກ ເຫັນວ່າມີດ້ານດີ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍຕ ໍ່ການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ຄື: ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄານ ັ້າ
ມັນຍັງເປັນຜົນດີຕ ໍ່ ສປປ ລາວ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນພາກທຸລະກິດ ກ ຄືການຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແຕ່ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາທອງແດງ 
ອາດຈະເປັນປັດໄຈລົບຕ ໍ່ດຸນການຄ້າ ແລະ ລາຍຮັບງົບປະມານຂອງລາວທີໍ່ຈະໄດ້ຈາກຂະແໜງບ ໍ່ແຮ່; ການຂະຫຍາຍຕົວທີໍ່ຊ້າ
ລົງຂອງເສດຖະກິດຂອງຫ າຍປະເທດໃນເຂດພາກພືັ້ນ ອາດສົໍ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການສົໍ່ງອອກຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າ
ປະເພດວັດຖຸດິບແຮ່ທາດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ພວກເຮົາກ ຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິໍ່ງທ້າທາຍຫ າຍປະການ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການປ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທ າມະຊາດ, ບາງທ້ອງຖິໍ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສັດຕູພືດ ເຊັໍ່ນ: ຕັກກະແຕນກິນເຂົັ້ານາຢູ່
ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ; ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ການເກັບລາຍຮັບບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້, ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້
ທາງສັງຄົມ ແລະ ອືໍ່ນໆ, ໄດ້ສົໍ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງລາວ ເຊິໍ່ງປັດໃຈເຫ ົໍ່ານີັ້ອາດເຮັດໃຫ້ລາວເຮົາບ ໍ່ສາ 
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ມາດບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍຈ ານວນໜຶໍ່ງຕາມແຜນການວາງໄວ້ ເຊິໍ່ງຄາດວ່າໝົດສົກປີນີັ້ເສດຖະກິດຂອງລາວຈະຂະຫຍາຍ 
ຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 6,9% (ແຜນການທີໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງແມ່ນ 7,5%). 
  
2. ໝາກຜນົຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໄລຍະ 9 ເດອືນ ສກົປີ  2015-2016 

1. ເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 
1.1 ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ   
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕາມການຄາດຄະເນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໝົດສົກປີ 2015-2016  ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນ

ລະດັບ 6,9% (ແຜນວາງໄວ້ 7,5%) ເປັນມູນຄ່າ 108.709 ຕືັ້ກີບ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ ໍ່ຫົວຄົນ 2.027 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນນັັ້ນ: 

 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງກະສິກ າ  ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 3,0%    ກວມເອົາ 23,3% 
 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ  ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 9,0%    ກວມເອົາ 28,8% 
 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບ ລິການ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 8,5%    ກວມເອົາ 39,8% 
 ພາສີອາກອນ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນ າເຂົັ້າ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 3,8%    ກວມເອົາ  8,1% 

 

 ສາເຫດທີໍ່ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ບ ໍ່ບັນລຸຕາມແຜນວາງໄວ້ ຍ້ອນວ່າຂະແໜງກະສິກ າ, ບ ລິການ ແລະ ພາສີ-
ອາກອນ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນ າເຂົັ້າ ຫຼຸດແຜນການວາງໄວ້ ຄື:  

1) ຂະແໜງກະສິກ າ 3,0% (ແຜນວາງໄວ້ 3,1%) ເນືໍ່ອງຈາກສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ມີ
ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດຢູ່ບາງຂົງເຂດ ສົໍ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດເຂົັ້າ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານ ບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການປີ.  

2) ຂະແໜງບ ລິການ 8,5% (ແຜນວາງໄວ້ 9,0%)         ນ     ເ         ແຜນການ ແ  ນຂະແໜງການຂົນສົໍ່ງ, 
ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການບ ລິການດ້ານການເງິນທະນາຄານ ແລະ ການບ ລິຫານລັດ.  

3) ພາສ-ີອາກອນ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນ າເຂົັ້າ 3,8% (ແຜນວາງໄວ້ 8,1%) ບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ເນືໍ່ອງຈາກລາຄານ ັ້າ
ມັນຫຼຸດລົງ ສົໍ່ງຜົນໃຫ້ເກັບພາສີຫຼຸດລົງ, ບວກກັບບາງໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໃຫຍ່ໄດ້ສ າເລັດແລ້ວ ຈຶໍ່ງເຮັດໃຫ້ການນ າເຂົັ້າ
ຫຼຸດລົງ. 

 

1.2 ລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີັ້ 
ອັດຕາເງິນເຟີັ້ ສະເລ່ຍ 9 ເດືອນ ສົກປີ 2015-2016 ຢູ່ໃນລະດັບ 1,17% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ ສົກປີ 2014-

2015 ຫຼຸດລົງ 0,65% (ສະເລ່ຍ 9 ເດືອນ 2014-2015 ແມ່ນ 1,82%); ເຫັນວ່າເງິນເຟີັ້ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ແຕ່ຕົວຈິງ
ແລ້ວຖ້າບ ໍ່ລວມນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ທີໍ່ລາຄາຫຼຸດລົງເຫັນວ່າຢູ່ໃນລະດັບ 2,80 (9 ເດືອນ ສົກປີ 2015-2016), ສະເລຍ່ 10 ເດອືນ 
ຢູ່ໃນລະດັບ 1,26%. 

ສາເຫດຕົັ້ນຕ ທີໍ່ພາໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີັ້ ຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ ແມ່ນຍ້ອນ 1) ການຫຼຸດລົງຢ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງໝວດທີໍ່ຢູ່ອາໄສ, ໄຟ 
ຟ້າ, ນ ັ້າປະປາ ແລະ ເຊືັ້ອເພີງ ຈາກ 8,86% ໃນສົກປີ 2014-2015 ຫຼຸດລົງເປັນ 1,67% (ສະເລ່ຍ 9 ເດືອນ) ໃນສົກປ ີ
2015-2016; 2) ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົໍ່ງ ສືບຕ ໍ່ຫຼຸດລົງຈາກ -4,52 ມາເປັນ -6,31 ເນືໍ່ອງຈາກລາຄານ ັ້າ  ນເຊືັ້ອໄຟ
ຫຼຸດລົງຕັັ້ງແຕ່ຕົັ້ນສົກປີ 2014-2015 ແລະ ຍັງສືບຕ ໍ່ຫຼຸດລົງຈົນຮອດ ເດືອນ 4 ປີ 2016 ຕາມທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫ າດໂລກ; 3) 
ສ າລັບໝວດອາຫານ ແລະ ເຄືໍ່ອງດືໍ່ມບ ໍ່ແມ່ນເຫ ົັ້າ ແລະ ໝວດອືໍ່ນໆ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ແລະ ບ ໍ່ເໜັງຕີງຫ າຍ. ເມືໍ່ອ
ເບິໍ່ງລວມແລ້ວ ອັດຕາເງິນເຟີັ້ໂດຍລວມ ແມ່ນຈະສືບຕ ໍ່ຢູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າຕ ໍ່ໄປອີກ. 

 

1.3 ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບລະບບົເງນິຕາແຫງ່ຊາດ 
 ໄດປ້ະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບປະສົມປະສານ ໂດຍນ າໃຊ້ເຄືໍ່ອງມືທາງອ້ອມເປັນຕົັ້ນຕ  ໃນນັັ້ນ: ສືບຕ ໍ່ຮັກສາອັດຕາ
ດອກເບ້ຍພືັ້ນຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດຽວກັນນີັ້ ກ ໄດສ້ືບຕ ໍ່ຄຸ້ມຄອງການກ ານົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນ
ຝາກສະກຸນເງນິກີບຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກ ານົດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກ. ໄດ້ສືບ 
ຕ ໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫ າດ ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການນ າໃຊເ້ງິນກີບໃຫ້ດ າເນີນໄປໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ 
ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເຊືໍ່ອໝັັ້ນຕ ໍ່ຄ່າເງິນກີບໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. 
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1.3.1 ອດັຕາແລກປຽ່ນ 
 ສືບຕ ໍ່ກ ານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງ ເພືໍ່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນ, ກ ານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕົນ
ຕາມຂອບທີໍ່ກ ານົດໄວ້ ±0,25%, ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາຊືັ້-ຂາຍ ບ ໍ່ເກີນ 0,5% (ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ), ບ ໍ່
ເກີນ 0,75%  (ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດ) ແລະ ສະກຸນເງິນອືໍ່ນໆແມ່ນບ ໍ່ເກີນ 2%. ອັດຕາແລກປ່ຽນ ສືບຕ ໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ  
ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ເ       າ ການເ      ຂອ  ະ  າ ໂລກ. ສະເລ່ຍ 9 ເດືອນສົກປີ 2015-2016 ທຽບໃສສ່ົກປີຜ່ານມາ 
ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ 0,35% ທຽບໃສເ່ງິນໂດລາ (ຈາກ 8.123,5 ກີບ/ໂດລາ ມາເປັນ 8.151,28 ກີບ/ໂດລາ) ແລະ ແຂງຄ່າ 6,63% 

ທຽບໃສເ່ງິນບາດ (ຈາກ 245,52 ບາດ/ກີບ ມາເປັນ 230,25 ບາດ/ກີບ). ສະເລ່ຍ 10 ເດືອນ ອ່ອນຄ່າ 0,30% ທຽບໃສ່ເງິນໂດ
ລາສະຫະລັດ ແລະ ແຂງຄ່າ 6,44% ທຽບໃສ່ເງິນບາດ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ດັດສະນີຄ່າເງິນກີບປັບດ້ວຍລາຄາຂອງປະເທດຄູ່
ຄ້າຕົັ້ນຕ  (Real Effective Exchange Rate: REER) ຍັງສືບຕ ໍ່ແຂງຄ່າຂຶັ້ນ, ເນືໍ່ອງຈາກອັດຕາເງິນເຟີັ້ຂອງລາວ ຍັງສູງກວ່າປະ
ເທດຄູຄ່້າຕົັ້ນຕ  ຫ ື ລາຄາສິນຄ້າພາຍໃນສູງກວ່າລາຄາສິນຄ້ານ າເຂົັ້າຈາກປະເທດຄູຄ່້າ, ການແຂ່ງຂັນດັໍ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ
ໃຫ້ມີການນ າເຂົັ້າຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນໄລຍະຍາວຫຼຸດລົງ. 
 

1.3.2 ປະລມິານເງນິ (M2) ແລະ ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 

 ມາຮອດເດືອນ 7/2016 ປະລິມານເງິນ M2 ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 9,63%; ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດກຸ້ມການນ າເຂົັ້າ
ໄດ້ 5,57 ເດືອນ (ແຜນການປີ ບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5 ເດືອນ). 
 

 

1.3.3 ການລະດມົເ  ນ າກ 
ອີງໃສສ່ະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທຶນຮອນເພືໍ່ອພັດທະນາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

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

7/2016  ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃນລະດັບ 59.616,90 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າ 54,84% ຂອງ GDP. 

 
1.3.4 ອດັຕາດອກເບຍ້ 

 ອັດຕາດອກເບ້ຍທັງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ເປັນເງືໍ່ອນໄຂດີໃນການສະໜອງທຶນພາຍໃນໃຫ້ແກກ່ານພັດ 
ທະນາ. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບກ ານົດ 12 ເດືອນ ຫຼຸດລົງຈາກ 9,75% ເປັນ 6,49% (9 ເດືອນ), ສ່ວນອັດ 
ຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສະກຸນເງິນກີບກ ານົດ 12 ເດືອນ ກ ຫຼຸດລົງຈາກ 12,48% ເປັນ 9,97% (9 ເດືອນ). 

 

1.4  ການປະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານແຫງ່ລດັ 
 ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ 10 ເດືອນສົກປີ 2015-2016 ລາຍຮັບ: ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 66,55% ຂອງແຜນ 
ການດັດແກ;້ ຄາດຄະເນໝົດສົກປີ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 95,17% ຂອງແຜນດັດແກ້. ລາຍຈ່າຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 78,06% 
ຂອງແຜນດັດແກ້,  ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະມີລາຍຈ່າຍປະມານ 96,82%. ຂາດດຸນງົບປະມານ: ຄາດຄະເນໝົດສົກປີການຂາດ
ດຸນງົບປະມານ 6,97% ຂອງ GDP (ແຜນສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ 6,4%). 
 

1.5 ສະພາບການລງົທຶນ 
ການລົງທຶນລວມທົໍ່ວສັງຄົມ ປະຕິບັດໄດ້ 41.825,68 ຕືັ້ກີບ (ແຜນວາງໄວ້ 34.500 ຕືັ້ກີບ) ກວມ 38% ຂອງ 

GDP   ໃນນັັ້ນ: 
 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະເພາະທຶນພາຍໃນ): ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 4.229 ໂຄງ 

ການ, ມູນຄ່າ 2.941,86 ຕືັ້ກບີ ເທົໍ່າກັບ 89% ຂອງແຜນການ (ແຜນວາງໄວ້ 3.300 ຕືັ້ກີບ).  
 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ.ກ.ພ: ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 351 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 688,10 ລ້ານໂດລາ

ສະ ຫະລັດ ຫ ື ປະມານ 5.609 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 99% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນວາງໄວ້ 695 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໃນ
ນັັ້ນ: ຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ 183,25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມີ 274 ໂຄງການ ແລະ ກູ້  ມ 504,85 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມີ 77 

ໂຄງການ.  
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 ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 
1.222 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 3.134 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ເທົໍ່າກັບ 25.546 ຕືັ້ກີບ (  ນ    ະບ ນທັງໝົດ) ລືໍ່ນ
ແຜນ 36% (ແຜນວາງໄວ້ 2.305 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). 

 ທຶນຈາກຂະແໜງເງິນຕາ: ມາຮອດເດືອນ 06/2016 ສິນເຊືືໍ່ອທົໍ່ວລະບົບທະນາຄານ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7.728,82 ຕືັ້ກບີ ທຽບໃສ່
ແຜນການ ເກີນແຜນ 15,35% (ແຜນວາງໄວ້ 6.700 ຕືັ້ກີບ).  

 

1.6 ສະພາບການແກໄ້ຂໜີັ້ສນິການລງົທນຶຂອງລັດ 
ມາຮອດສົກປີ 2015-2016 ສັງລວມໄດ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໂຄງການໜີັ້ສິນທີໍ່ຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ທີໍ່ໄດ້ຜ່ານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ຖືກກັບນິຍາມໜີັ້ຄືເປັນໂຄງການສ າເລັດໜ້າວຽກ ແລະ ສິັ້ນສຸດໄລຍະຊ າລະຕາມສັນຍາ   
  ານ ນ 986 ໂຄງການ, ມູນຄ່າລວມ 5.662,78 ຕືັ້ກີບ ເຊິໍ່ງໄດ້ຮັບການຊ າລະແລ້ວ 2.550,43 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 45% 
ຂອງ  ນ  າ    ສ ນທັງໝົດ, ຍັງຄ້າງຊ າລະກ ອນສ ກ   2015-2016   ນ  າ 3.112,35 ຕືັ້ກບີ ແລະ ໃນສົກປີນີັ້ ໄດ້ຂຶັ້ນ
ແຜນຊ າລະບັນ ດາໂຄງການດັໍ່ງກ່າວໃນມູນຄ່າ 460,34 ຕືັ້ກີບ. ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ຊ າລະໄດ້ 351,96 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 
76% ຂອງແຜນ, ຍັງຄ້າງຊ າລະ 108,38 ຕືັ້ກີບ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງມີໜີັ້ສິນຈາກໄພພິບັດອີກຈ ານວນໜຶໍ່ງ.  

 

2. ຜນົສ າເລດັຂອງວຽກງານຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ 

ຜົນສ າເລັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດສົກປີ 2015-2016 ດັໍ່ງນີັ້: 
 

2.1 ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢາ່ງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສາ້ງໄດຄ້ວາມສມົດຸນຂອງການເຕບີໂຕໂດຍ
ການສມຸໃສພ່ືັ້ນຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

 

2.1.1 ຮບັປະກນັໃຫ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດສບືຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສມົດນຸ 
1) ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ: 

 ການຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ: ໄລຍະ 9 ເດືອນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 4.337,98 ຕືັ້ກີບ ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 9% ໃນນັັ້ນ, ອຸດສາຫະກ າທີໍ່ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຕອບສະໜອງການ
ຊົມໃຊ້ພາຍໃນຈະມີປະເພດ: ອາຫານມີມູນຄ່າເທົໍ່າກັບ 1.201,59 ຕືັ້ກີບ, ການຜະລິດເຄືໍ່ອງດືໍ່ມ ເທົໍ່າກັບ 
2.430,12 ຕືັ້ກີບ; ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ 228,98 ຕືັ້ກີບ; ການຜະລິດເຄືໍ່ອງນຸ່ງຫົໍ່ມ 11,24 ຕືັ້ກີບ; ການຜະລິດເຈ້ຍ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍ 25,80 ຕືັ້ກີບ. ຄາດຄະເນໝົດສົກປີ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 5.652 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າ
ກັບ88,57 % ຂອງແຜນການ (ແຜນວາງໄວ້ 6.380,85 ຕືັ້ກີບ). 

 ມູນຄ່າການຄ້າ: ໄລຍະ 9 ເດືອນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 6.199 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  ນນ  : ການສົໍ່ງອອກປະຕິບັດໄດ ້
3.157 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ່ວນການນ າເຂົັ້າ ປະມານ 3.041,95 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກຕົວເລກດັໍ່ງກ່າວ ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ດຸນການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນປີທ າອິດ   ເກີນດຸນປະມານ 115,05 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຄາດ
ຄະເນ  ນ  າການ  າໝົດສົກປີ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 8.089 ລ້ານໂດສະຫະລັດ ເທົໍ່າກັບ 90,29% ຂອງ
ແຜນການ (ແຜນວາງໄວ້ 9.441 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນນີັ້: ການສົໍ່ງອອກຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 4.081 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ເກີນແຜນ 10,29% ຊຶໍ່ງສິນຄ້າສົໍ່ງອອກຕົັ້ນຕ ຍັງແມ່ນ ໄຟຟ້າ, ເຄືໍ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ທອງ ແລະ ແຮ່ທອງ, ຄ າ
ປະສົມ ແລະ ຄ າແທ່ງ, ຢາສູບ, ສາລີ, ຢາງພາລາ... ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ທີໍ່ພາໃຫ້ການສົໍ່ງອອກເພີໍ່ມຂຶັ້ນຫ າຍ ແມ່ນເນືໍ່ອງ
ມາຈາກການເພີໍ່ມຂຶັ້ນການສົໍ່ງອອກໄຟຟ້າ ຂອງໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຫົງສາລິກໄນ ທີໍ່ໄດ້ເລີໍ່ມທ າການຜະລິດ ແລະ ສົໍ່ງອອກ 
ຕັັ້ງແຕ່ເດືອນ 6/2015 ເປັນຕົັ້ນມາ; ການນ າເຂົັ້າ 4.008 ລ້ານໂດລາສະະລັດ, ເທົໍ່າກັບ 76% ຂອງແຜນການປີ ເຊິໍ່ງ
ສາເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ການນ າເຂົັ້າຫຼຸດລົງ ເນືໍ່ອງມາຈາກບັນດາໂຄງການລົງທຶນທີໍ່ໃຫຍ່ຈ ານວນໜຶໍ່ງໄດ້ສ າເລັດໄປແລ້ວ ເຮັດ
ໃຫ້ບ ໍ່ມີການນ າເຂົັ້າເພີໍ່ມເຕີມ, ອີກດ້ານໜຶໍ່ງປະເທດເຮົາຍັງມີສິນຄ້າຈ ານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ ເພືໍ່ອຕອບສະ  
ໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ; ດຸນການຄ້າຄາດວ່າເກີນດຸນປະມານ 73 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເນືໍ່ອງຈາກປະເທດເຮົາ
ໄດ້ມີການສົໍ່ງອອກເພີໍ່ມຂຶັ້ນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ປະລິມານສົໍ່ງອອກໝາກກ້ວຍ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 343,7%; ຢາສູບ ແລະ ຜະລິດ 
ຕະພັນຢາສູບ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 102,6%; ມັນຕົັ້ນ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 161,5%, ໄຟຟ້າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 56,5%; ອຸປະກອນເຄືໍ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ 
ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 14%; ແຮ່ທອງ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 37,9%, ສາລີ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 48%, ກາເຟ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 26,5%, ຢາງພາລາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 
22%  ແລະ ອືໍ່ນໆ. 
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 ການຜະລິດໄຟ້ຟ້າ: ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້16.519 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງ
ປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ  72,06%; ຄາດຄະເນໝົດສົກປີ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 23.120,90 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ທຽບ 
ໃສ່ແຜນການປີ ລືໍ່ນແຜນ 12,7% (ແຜນວາງໄວ້ 20.501,03 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ) ເຫັນວ່າປະລິມານການຜະລິດໃນ
ໄລຍະນີັ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ເນືໍ່ອງຈາກເຂືໍ່ອນຈ ານວນໜຶໍ່ງໄດ້ສ າເລັດການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ດ າເນີນການຜະລິດ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໂຮງ
ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາ (1.878 MW), ນ ັ້າຄານ 2 (130MW), ນ ັ້າງຽບ 2 (180MW), ຫ້ວຍລ າພັນໃຫຍ່ 
(88MW), ນ ັ້າອູ 2,5,6 (540MW) ແລະ ເຂືໍ່ອນຂະໜາດກາງອີກຈ ານວນໜຶໍ່ງ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ໂຄງການໄຟຟ້າ
ທີໍ່ກ ໍ່ສ້າງສ າເລັດ ແລະ ດ າເນີນການຜະລິດແລ້ວ (ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 1MW ຂຶັ້ນໄປ)  ມີທັງໝົດ 42 ແຫ່ງ, ລວມກ າລັງ
ຕິດຕັັ້ງ 6,390 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 33,822 GWh/ປີ (ພະລັງງານນ ັ້າ 39 ແຫ່ງ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານ
ຫີນ 1 ແຫ່ງ ແລະ ພະລັງງານຈາກກາກອ້ອຍ 2 ແຫ່ງ). 

 ປະຈຸບັນ ໂຄງການໄຟຟ້າທີໍ່ກ າລັງກ ໍ່ສ້າງ (CA) 48 ໂຄງການ, ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 5.728,5 MW, ສາມາດຜະລິດກະ
ແສໄຟຟ້າ 26.885,3 Gwh/ປີ, ຊຶໍ່ງບັນດາໂຄງການກ ໍ່ສ້າງດັໍ່ງກ່າວ ມີຄວາມຄືບໜ້າດີ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມ
ແຜນການ, ມີຫ າຍໂຄງການ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫ າຍກວ່າ 70% ແລະ ຄາດວ່າຈະສ າເລັດ ແລະ ສາມາດດ າເນີນການ
ຜະລິດພາຍໃນປີ 2016, ເປັນຕົັ້ນ ເຂືໍ່ອນນ ັ້າຄານ 3, ນ ັ້າກົງ 2, ເຊຂະໝານ 1 ແລະ ຊານໄຊ, ນ ັ້າມັງ 1. ນອກນັັ້ນ 
ຍັງມີ 78 ໂຄງການທີໍ່ກ າລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນສຶກສາ. ໃນນັັ້ນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) 49 ໂຄງການ; ສັນຍາ
ພັດທະນາໂຄງການ (PDA) 29 ໂຄງການ. 

ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ: 1.) ໂຄງການໄຟຟ້ານ ັ້າຕົກຂະໜາດນ້ອຍທີໍ່ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ ແຕ່ 15 MW 
ປະຈຸບັນ ມີທັງໝົດຈ ານວນ 183 ໂຄງການ, ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ ປະມານ 1.494,3 MW; ໃນນັັ້ນ ສ າເລັດແລ້ວ 23 
ໂຄງການ ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 76,03 MW, ກ າລັງດ າເນີນການກ ໍ່ສ້າງ 18 ໂຄງການ ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 165,8 MW ແລະ 
ດ າເນີນການສຶກສາ 142 ໂຄງການ ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງປະມານ 1.263,5 MW; 2.) ໄດ້ສືບຕ ໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາ
ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ ໄດຕ້ິດຕັັ້ງແລ້ວທັງໝົດ 16.000 ຊຸດ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ 3.) ໄດ້ຊຸກຍູ້ໂຄງການ
ພັດທະນາພະລັງງານລົມ ເຊິໍ່ງປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບ ລິສັດພາກເອກະຊົນສຶກສາ ເພືໍ່ອພັດທະນາ
ພະລັງງານລົມ ເຊັໍ່ນ: ເຂດທົໍ່ງເຫ ັກ ແຂວງເຊກອງ ຂະໜາດ 600 MW, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 880 MW, ສາລະ
ວັນ 1.380 MW ແລະ ອັດຕະປື 463 MW, 4.) ນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟຊີວະພາບ ໄດ້ມີໂຄງການສາທິດການນ າໃຊນ້ ັ້າມນັ
ກາຊວນຊີວະພາບ ເປັນຕົັ້ນ: ການຜະລິດຈາກໝາກເກົາ ຜະລດິໄດ້ 25,2 ລ້ານລິດ, ຈາກນ ັ້າມັນປາມ ຜະລິດ B100 
ໄດ ້13 ພັນລິດ ແລະ B5 ຈ ານວນ 399.000 ລິດ. 

ປະຈຸບັນທົໍ່ວປະເທດ ມີສາຍສົໍ່ງທັງໝົດ 53.375 kv, ໃນນັັ້ັນ: ສາຍສົໍ່ງແຮງສູງ 340 kv; 230 kv ມີ 1.477 

kv; 115 kv ມີ 5.257,18 kv, ສາຍສົໍ່ງແຮງກາງ (35 kv, 34 kv, 22 kv) ມີ 28.233,97 kv ແລະ ສາຍສົໍ່ງ
ແຮງຕ ໍ່າ (0,4 kv) ມີ 18.407  kv, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າປະຕິບັດໄດ້ 91,48% ຂອງຄອບຄົວໃນທົໍ່ວປະເທດ. 

 ດ້ານບ ໍ່ແຮ:່ ປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການສ າປະທານຂຸດຄົັ້ນບ ໍ່ແຮ່ ທັງໝົດ 80 ບ ລິສັດ (141 ກິດຈະ 
ການ) ໃນນັັ້ນ: ເປັນຂອງພາຍໃນ 19 ບ ລິສັດ (29 ກິດຈະການ) ແລະ ຕ່າງປະເທດ 59 ບ ລິສັດ (104 ກິດຈະ 
ການ), ຊຶໍ່ງໂຄງການທີໍ່ກ າລັງຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ຜະລິດ ມີ 52 ບ ລິສັດ, ກ າລັງກ ໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ກຽມຂຸດຄົັ້ນ 
28 ບ ລ ິສັດ, 35 ກິດຈະການ. 
 ສະພາບການຜະລິດ: ໄດ້ມີການຜະລິດແຮ່ທາດທັງໝົດ 20 ຊະນິດແຮ່ທາດ ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດໄດ ້
8.846,62 ຕືັ້ກີບ. ຄາດຄະເນໝົດສົກປີ ຈະສາມາດຜະລິດໄດ້ 14.054,20 ຕືັ້ກີບ ເກີນແຜນ 10,6% (ແຜນການ 
12.697,44 ຕືັ້ກີບ), ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັບປີທີໍ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ເພີໍ່ມຂືັ້ນ 2,74% ເຊິໍ່ງເຫັນວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍ 
ຕົວເພີໍ່ມຂືັ້ນບ ໍ່ສູງຍ້ອນລາຄາແຮ່ທາດຢູ່ຕະຫ າດສາກົນ ຍັງຢູ່ໃນສະພາວະຕົກຕ ໍ່າ ຊຶໍ່ງປະຈຸບັນ ມີການປັບຕົວຂຶັ້ນເລັກ
ນ້ອຍແຕ່ກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນສູງ, ສົໍ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໃນກຸ່ມວັດຖຸດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດ້ານແຮ່ທາດມີແນວໂນ້ມ
ຫຼຸດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການດ າເນີນທຸລະກິດຂຸດຄົັ້ນແຮ່ຢູ່ໃນໄລຍະສະລ ຕົວຍ້ອນການຜະລດິໃຫ້ຜົນຕອບແທນຕ ໍ່າ. 
ການຈ າໜ່າຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 14,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັັ້ນ ການສົໍ່ງອອກແຮ່ທາດກວມອັດຕາສ່ວນສູງໄດ້ແກ່: 
ທອງເຂັັ້ມຂຸ້ນພູເບ້ຍ 544,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ທອງແຜ່ນເຊໂປນ 292,15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເກືອໂປຕັດ 
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(ຄ າມ່ວນ & ວຽງຈັນ) 80,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ແລະ ແຮ່ກົໍ່ວ, ຫີນກາວ, ແຮ່ອັງຕີມອນ ແລະ ແຮ່ເຫ ັກ ຕາມ
ລ າດັບ. 

 ໄດສຸ້ມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍົກລະດັບກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ແລະ ບັນດາໂຄງການບູລະນະສ້ອມແປງຕາໜ່າງ
ເສັັ້ນທາງໃຫ້ສ າເລັດຕາມແຜນການເຮັດໃຫ້ມີບາງໂຄງການສາມາດສ າເລັດ ແລະ ເປີດນ າໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ສົກປີ 
2015-2016 ເຊັໍ່ນ: ໄດ້ສ າເລັດໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ນອກນັັ້ນ ຍັງມີຫ າຍໂຄງການທີໍ່ພວມ
ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດເຊິໍ່ງມີຄວາມຄືບໜ້າເຊັໍ່ນ: ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ 1A ບຸນເໜືອ-ລານຕຸຍປະຕບິັດໄດ້ 78,82%, ໂຄງ 
ການກ ໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າຂອງນາສັກ-ໂຄກເຂົັ້າດ ປະຕິບັດໄດ້ 85%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການທາງ 13 ເໜືອ ຊ່ວງເມອືງ
ໄຊ-ປາກມອງປະຕິບັດໄດ ້ 96%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ ບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ-ບ້ານຄອບ-ບ້ານກ້ອນຕືັ້ນ ປະຕິບັດ
ໄດ ້ 82,59%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງເລກ 6A ແຕ່ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ ປະຕິບັດໄດ້ 37,63%, ໂຄງ 
ການປູຢາງ 2 ຊັັ້ນເສັັ້ນທາງ 6B ແຕ່ສົບເບົາ-ປ່າຮ່າງ ປະຕິບັດໄດ້ 61,03%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວນ ັ້າອູ ເມືອງສ າພັນ 
ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ປະຕິບັດໄດ້ 54%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າເຊກອງ, ເມືອງລະມາ  ແຂວງເຊກອງ ປະຕິບັດໄດ້ 
70,69%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າເຊໂດນ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ ປະຕິບັດໄດ້ 27%, ໂຄງການ 
ປັບປຸງທາງແຕ່ບ້ານຊຽງແມນ ຫາ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ປະຕິບັດໄດ້ 56%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ ທ່າ
ເຫ ົັ້າ-ຊ າໃຕ້ ປະຕິບັດໄດ້ 56,58%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງສາມແຍກນາຊາງ-ທົໍ່ງທູ້ ແລະ ເທດສະບານເມືອງຊ າໃຕ້ 
ປະຕິບັດໄດ້ 35,13%, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງປູຢາງສອງຊັັ້ນລຽບທາງແຄມຂອງເສັັ້ນທາງນ ັ້າເບີ 2.6302 ບ້ານສົັ້ມ
ປອຍ-ເຮືອນຫີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຕິບັດໄດ້ 86%,ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງຊຽງຮ່ອນ-ເມືອງຄອບ (2) ປະຕິ 
ບັດໄດ ້74,44%. 

 ວຽກງານທາງລົດໄຟ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນຫ າຍດ້ານເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ໂຄງການຮ່ວມມືທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ
ໄລຍະ II ຊຶໍ່ງວຽກກ ໍ່ສ້າງບ່ອນເກັບມ້ຽນສິນຄ້າ (CY) ແລະ ຍົກລະດັບສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ແມ່ນໄດ້ສ າເລັດແລ້ວ 
99,8%, ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາທີໍ່ດິນຈ ານວນ 83 ເຮັກຕາ ທີໍ່ຖືກຈັບຈອງໃນເຂດກອງຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ ປະຈຸບັນ
ພວມສືບຕ ໍ່ເກັບກ າສັງລວມຂ ັ້ມູນຜູ້ທີໍ່ຊືັ້ຂາຍ. ສະເພາະໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ ບ ໍ່ເຕັນ-ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ສ າເລັດການປັກຫ ັກໝາຍແລວສະຫງວນທາງລົດໄຟ ປະຈບຸັນກ ໍ່ພວມຂຸ້ນຂ້ຽວ ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດເປັນຕົັ້ນແມ່ນໄດ້ປະສານກັບອົງການການປົກຄອງ ແຂວງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເພືໍ່ອ
ຈັດຕັັ້ງວຽກງານໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເວນຄືນທີໍ່ດິນ, ນອກນີັ້ ຍັງສົມທົບກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເພືໍ່ອຍົກຍ້າຍ ແລະ 
ຕິດຕັັ້ງເສົາໄຟຟ້າທີໍ່ຖືກໂຄງການຊ່ວງແຕ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ-ໂພນໂຮງ. 
 

2) ຂະແໜງການບ ລກິານ: 
 ມູນຄ່າການຈ ລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບ ລິການ) ມີມູນຄ່າປະມານ 30.118 ຕືັ້ກີບ, ທຽບໃສ່

ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 9,9%. ຄາດຄະເນໝົດສົກປີຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ ້ 41.809 ຕືັ້ກີບ ລືໍ່ນ
ແຜນປີ 27,5% (ແຜນວາງໄວ້ 32.788,22 ຕືັ້ກີບ) ໃນນັັ້ນ, ໝວດສະບຽງອາຫານເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 13%, ໝວດເຄືໍ່ອງກ ໍ່ສ້າງ
ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 15%, ໝວດນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສ 7%, ໝວດເຄືໍ່ອງຫັດຖະກ າ ແລະ ຈັກສານ 9%, ໝວດສິນຄ້າ
ຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກ າ 9,8 %, ໝວດເຄືໍ່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ຄົວເຮືອນ 11,6%. 

 ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດຂັບເຄືໍ່ອນໄປດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງເຊິໍ່ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອງຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເພີັ້ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ເປັນລາຍຮັບທາງກົງເຂົັ້າປະເທດ, ສ່ວນລາຍຮັບທາງ
ອ້ອມ ແມ່ນໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ, ນ າລາຍໄດ້ມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົັ້າ
ຄ່ອຍໆດີຂຶັ້ນ. ສິໍ່ງເຫ ົໍ່ານັັ້ນ ໄດ້ເປັນຕົວຊີັ້ວັດໜຶໍ່ງທີໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັກກາຍຍະພາບ ຂອງທ່າແຮງທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງຊັດເຈນ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ 4,9 ລ້ານເທືໍ່ອຄົນ. 

ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 782 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ປະຈຸບັນແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນທົໍ່ວປະເທດມີ 
1.957 ແຫ ໍ່ງ; ໃນນັັ້ນ, ເປັນແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ 1.145 ແຫ ໍ່ງ, ແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທ າ 534 ແຫ ໍ່ງ 
ແລະ ແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດ ສາດ 278 ແຫ ໍ່ງ.   ໄດເ້ຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ງານ
ມະຫະກ າສີລະປະສາກົນ ທີໍ່ປະເທດ ເບລາຣຸດສ໌, ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງທ່ອງທ່ຽວໂລກ ITB ທີໍ່ ແບກແລງ, 
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ປະເທດ ເຢຍລະມັນ, ເຂົັ້າຮ່ວມງານຕະຫ າດນັດການທ່ອງທ່ຽວ ທີໍ່ ສປ ຈີນ, ເຂົັ້ັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ທີໍ່ປະເທດໄທ ເພືໍ່ອດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດ. ສ າເລັດການຈັດງານມະຫາກ າການ 
ທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກອາຊຽນ 2015 ທີໍ່ແຂວງຈ າປາສັກ ເຊິໍ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົັ້າພາບ.  

 ປັບປຸງການສ້າງຮ່າງມາດຕະຖານ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນ, ແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ ເທດສະບານ
ເມືອງຜົັ້ງສາລີເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ, ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາເທດສະບານເມືອງແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວໜອງຟ້າ-ໜອງໄກ່ 
ໂອກ ແຂວງອັດຕະປື ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການອະນລຸັກເມືອງເກົໍ່າ ສຸວັນນະ
ຄົມຄ າ ໃຫ້ກາຍເປັນແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທ າ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທ າມະຊາດ. ນອກຈາກນີັ້ກ ໍ່ໄດ້
ໂຄສະນາບັນດາກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ດ້ວຍຫ າຍຮູບຫ າຍສີ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຕ ໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. ສ າເລັດການສ າຫ ວດເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ໃນການກ ານົດແຜນວາດການພັດທະນາພືັ້ນທີໍ່, ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງທີໍ່ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
ອອກແບບແຜ່ນພັບໂຄສະນາແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນ 4 ພາກຄ:ື ພາກເໜືອຕອນເທິງ, ພາກເໜືອຕອນລຸ່ມ, ພາກກາງ 
ແລະ ພາກໃຕ້ພ້ອມດ້ວຍແຜ່ນພັບໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທ າ, ທາງດ້ານທ າມະຊາດ-ການຍ່າງ
ປ່າວິທີການດ າລົງຊິວິດແບບດັໍ່ງເດີມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຕາມລ າແມ່ນ ັ້າຂອງ. 

 

3) ຂະແໜງການກະສກິ າ  ແລະ ປາ່ໄມ:້  

 ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ 
ຄາດຄະເນການຜະລິດເຂົັ້າລວມ ໝົດສົກປີ 2015-2016 ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ ້4,12 ລ້ານໂຕນ, ເທົໍ່າກັບ 98% 
ຂອງແຜນການປີ, ສາເຫດທີໍ່ຈະບ ໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມຕາມແຜນການວາງໄວ້ (ແຜນວາງໄວ ້4,2) ຍ້ອນເກີດໄພທ າມະ
ຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ເຊັໍ່ນ: ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ; ໃນນີັ້: 

   ການຜະລດິເຂົັ້ານາແຊງ: ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 99.315 ເຮັກຕາ, ເທົໍ່າກັບ 88% ຂອງແຜນການ, ໃນນັັ້ນ ນາ
ດ າທົໍ່ວໄປ 90.712 ເຮັກຕາ, ນາຫວ່ານ 8.123 ເຮັກຕາ ແລະ ນາກ້າກີບດຽວ 480 ເຮັກຕາ, ຖ້າທຽບໃສ່ ນາແຊງ
ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າ ເນືັ້ອທີໍ່ປັກດ າ ຫຼຸດລົງ 2.210 ເຮັກຕາ, ເນືໍ່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທ າມະຊາດ ເຮັດ
ໃຫ້ເນືັ້ອທີໍ່ປູກເຂົັ້າເສຍຫາຍ 659 ເຮັກຕາ, ສະນັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດ 504.000 ໂຕນ, ເທົໍ່າກັບ 88% ຂອງ
ແຜນການ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ ປະມານ 5,11 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. 
  ສ າລັບໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ 10 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 94.430 ເຮັກຕາ
ເທົໍ່າກັບ 95% ຂອງເນືັ້ອທີໍ່ປັກດ າທັງໝົດ, ສະເພາະ 2 ແຂວງ ຈຸດສຸມຕົວແບບ ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 
38.310 ເຮັກຕາ, ເທົໍ່າກັບ  40,3% ຂອງ ເນືັ້ອທີໍ່ 10 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ. 

 ເຂົັ້ານາປ:ີ ປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດກະກຽມດິນໄດ້ 736.531 ເຮັກຕາ ປະມານ 94%, ຕົກກ້າໄດ້ 45.902 ໂຕນ 
ປະມານ 97% ແລະ ການປັກດ າ ໄດ້ 730.408 ເຮັກຕາ ເທົໍ່າກັບ 93% ຂອງແຜນການ (787.500 ເຮັກຕາ);    
ໃນນັັ້ນ: ນາດ າທົໍ່ວໄປ ປະຕິບັດໄດ້ 629.082 ເຮັກຕາ, ນາຫວາ່ນ 83.672 ເຮັກຕາ, ນາຢອດ 17.167 ເຮັກຕາ, 
ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3.420.000 ໂຕນ. 

 ເຂົັ້າໄຮ:່ ການຜະລິດເຂົັ້າໄຮ່ແມນ່ສ າເລັດຂັັ້ນພືັ້ນຖານແລ້ວ ເຊິໍ່ງມີເນືັ້ອທີໍ່ປະມານ  82.113ເຮັກຕາ ຫ ື ປະມານ 82% 
ຂອງແຜນການ (100.000 ເຮັກຕາ) ໃນນັັ້ນ ແມ່ນການປູກເຂົັ້າໄຮ່ຄົງທີໍ່ທັງໝົດ, ປູກຫ າຍກວ່າໝູ່ ແມນ່ ແຂວງຫ ວງ
ພະບາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄາດຄະເນຜົນລິດຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 196.000 ໂຕນ. 

 ການປກູພດືສະບຽງຕາ່ງໆ: ປະຈຸບັນແມ່ນເລັໍ່ງໃສ່ພືດທີໍ່ຊົມໃຊ້ເປັນສະບຽງອາຫານ, ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 171.814 
ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 1.974.264 ໂຕນ ປະຕິບັດໄດ້  69% ຂອງແຜນປີ (247.700 ເຮັກຕາ), ເຊິໍ່ງລາຍ
ລະອຽດມີ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ສາລີຫວານ: ປະຕິບັດໄດ ້21.466 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  202.210 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ  77% ຂອງແຜນປີ 

(28.000 ເຮັກຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີໍ່ມຂຶັ້ນເທົໍ່າຕົວ. 
 ເຜອືກມນັ: ປະຕິບັດໄດ້ 11.679  ເຮັກຕາ ເທົໍ່າກັບ 53 % ຂອງແຜນປີ (21.750  ເຮັກຕາ), ຜົນຜະລິດ 

148.323 ໂຕນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນສອງເທົໍ່າ. 
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 ໝາກໄມ:້ ປະຕິບັດໄດ້  36.406 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  542.911 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 67% ຂອງແຜນປີ (42.050 
ເຮັກຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ຫ າຍເທົໍ່າຕົວ. 

 ຜກັຕາ່ງໆ: ປະຕິບັດໄດ້ 102.263 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 920.367 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 66 % ຂອງແຜນປີ(155.900 
ເຮັກຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 85%. 

 ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ສະພາບການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກ ໍ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ຊຶໍ່ງ
ມາຮອດປະຈຸບັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຈ ານວນຝູງສັດໄດມ້ກີານເພີໍ່ມຂຶັ້ນຄື: ຄວາຍ  1.094.480  
ໂຕ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 4%, ງົວ 1.823.890 ໂຕ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 9%, ໝູ  2.915.110 ໂຕ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 12%, ແກະ/ແບ້  445.915 
ໂຕ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 15% ແລະ ສັດປີກ  31.079.850 ໂຕ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 9%, ສາມາດສະໜອງຊີັ້ນ ປາ ແລະ ໄຂ່ ໄດທັ້ງໝົດ  
289.356 ໂຕນ, ບັນລຸ ປະມານ 71% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 
ເທົໍ່າຕົວ ໃນນັັ້ນ: ຊີັ້ນ  128.656 ໂຕນ, ປາ  125.000 ໂຕນ ແລະ ໄຂ່  35.700 ໂຕນ. 
 

 ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ 
 ການປກູພດືເປນັສນິຄາ້: ເລັໍ່ງໃສ່ການຜະລິດພືດລະດູແລ້ງ ທີໍ່ມີທ່າແຮງ ຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິໍ່ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: 

 ເຂົັ້າ: ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ເອືັ້ອອ ານວຍທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການຜະລິດເຂົັ້າເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ບ ລິສັດຊວນເຢ
ລາວຈ າກັດ, ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 2.000 ເຮັກຕາ, ທີໍ່ເມືອງຈ າພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກເຂົັ້າສານ ໄປ   
ສປ ຈີນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ສົໍ່ງເຂົັ້າສານອອກແລ້ວ ຈ ານວນ 3.300 ໂຕນ ແລະ ຈະສືບຕ ໍ່ສົໍ່ງອອກຕາມໂຄຕາ
ທີໍ່ໄດ້ອະນຸມັດ 8.800 ໂຕນ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໃນລະດູຝົນປີ 2016 ທາງຝ່າຍຈີນຍັງໃຫ້ໂຄຕາສົໍ່ງອອກເຂົັ້າ 
ສານ ອີກ 17.000 ໂຕນ. 

 ສາລແີຂງ: ປະຕິບັດໄດ ້180.024  ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  998.696 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 90% ຂອງແຜນປີ(200.500 
ເຮັກຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຫ າຍເທົໍ່າຕົວ. 

 ກາເຟ: ປະຕິບັດໄດ້ 89.173 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  144.460 ໂຕນ ເກີນແຜນ 5% (ແຜນການປີ 85.000 
ເຮັກຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃນລະດັບດຽວກັນ. 

 ອອ້ຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 6.160ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 264.880ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 21% ຂອງແຜນປ.ີ 
 ຖົໍ່ວເຫ ືອງ: ປະຕິບັດໄດ້ 5.982 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  9.332 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 52% ຂອງແຜນປ ີ(11.500 ເຮັກ 

ຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນສອງເທົໍ່າຕົວ. 
 ຖົໍ່ວດນິ: ປະຕິບັດໄດ້ 13.344  ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  33.360 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 50% ຂອງແຜນປີ (26.800 

ເຮັກຕາ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນສອງເທົໍ່າຕົວ. 
 ຖົໍ່ວອືໍ່ນ: ປະຕິບັດໄດ ້1.805  ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  2.437 ໂຕນ ເທົໍ່າກັບ 62% ຂອງແຜນປີ (2.900 ເຮັກຕາ) 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 9%. 
 ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ໄດ້ເລັໍ່ງໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ) ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນການ

ລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ປາ ແມ່ນ ເລັໍ່ງໃສ່ການຈ ລະຈອນພາຍໃນ. ມາຮອດປະຈຸບັນນີັ້ ຂະບວນການລ້ຽງສັດ ໃນທົໍ່ວ
ປະເທດເຫັນໄດ້ວ່າ ມີການຫັນປ່ຽນຈາກການລ້ຽງແບບທ າມະຊາດ ໄປສູ່ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ, ແບບເປັນອຸດສະ
ຫະກ າ ແລະ ແບບທອມຫ າຍຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມ ອ້ອມຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວຽງຈັນ, ຫ ວງພະບາງ, ຄ າມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ າປາສັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ໄດ້ມີການລົງທຶນລ້ຽງງົວ ຂອງບ ລິສັດ ລາວ-ຍີໍ່ປຸ່ນ ຊຶໍ່ງໄດ້ນ າພັນງົວມາແຕ່ ອົດສະຕາລີ ມາລ້ຽງ ແລະ 
ຄາດວ່າ ຜົນຜະລິດຊ ີ ັ້ນງົວ 70% ແມ່ນສົໍ່ງອອກ ແລະ 30% ແມ່ນສະໜອງຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຍັງມ ີການລ້ຽງງົວ
ນົມ ເຊິໍ່ງເປົັ້າໝາຍ ເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ແກຕ່ະຫ າດພາຍໃນ 100%. 

 
 ການຄຸມ້ຄອງປາ່ໄມ ້ແລະ ຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ ້
− ສ າເລັດການປັບປຸງວິເຄາະຂ ັ້ມູນຂຽນແຜນຈັດສັນ ແລະ ການປັບປຸງແຜນຄືນໃໝ່ໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍປ່າຜະລິດ 

ໄດຈ້ ານວນ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ. 
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− ໄດສ້ າຫ ວດຈັດສັນຫວາຍ ແລະ ໄມປ້່ອງ ຢູ່ບ້ານຫວ້າ, ບ້ານນາຝົນ, ເມືອງບ ລິຄັນ ແຂວງ ບ ລິຄ າໄຊ ແລະ ບ້ານທົໍ່ງ
ຫວາຍ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ. 

− ສ າເລັດການປັບປຸງການວິເຄາະຂ ັ້ມູນການຂຽນແຜນຈັດສັນ ແລະ ການປັບປຸງ ແຜນທີໍ່ຄືນໃໝ່ ໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍ
ນ ັ້າສຸ ເມືອງຊານໄຊ ປ່າຜະລິດຫ້ວຍຫວນີ ັ້າປາ ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍແບ່ງວິໄລ ເມືອງສະໜາມໄຊ, ປ່າຜະລິດ ເຊ
ຄ າພ -ແບ່ງວິໄລ ແຂວງອັດຕະປື. 

− ລົງຕິດຕາມການຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ອັດຕາການປົກຫຸ້ມປ່າຊົມໃຊ້ ຂອງບ້ານຫ້ວຍຫ ັ້າ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫ ວງ 
ວຽງຈັນ ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 500 ເຮັກຕາ. 

− ໄດລ້ົງກວດການກະທ າຜິດ ແລະ ເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ເພືໍ່ອສືບສວນ-ສອບສວນ, ດ າເນີນຄະດີ ຢູ ່ 4 ແຂວຄື: ແຂວງຄ າ
ມ່ວນ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. 

− ໄດຕ້ິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ,້ ຊີັ້ນ າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຢູ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ປະຈ າ 5 ແຂວງຄື: ແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງອດຸົມໄຊ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ. 

− ໄດກ້ວດກາ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນ ການບຸກລຸກທ າລາຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຢູ່ກອງກວດກາປ່າໄມ້ ປະຈ າ 6 

ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຄື້: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງຈ າປາສັກ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ 
ແຂວງອັດຕະປື. 

 
4) ສົໍ່ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານໃຫມ້ຄີວາມຫ າກຫ າຍ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອືໍ່ອຍອີງໃສຊ່ບັພະຍາກອນ

ທ າມະຊາດ 

 ໄດສຸ້ມໃສ່ການພັດທະນາການຕິດກາໝາຍໂອດ໋ອບຢ່າງເປັນຂະບວນການ ເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມພູມປັນຍາ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທ າ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. ໃນນັັ້ນໄດ້ຕິດກາໝາຍສິນຄ້າໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ ທັງ
ໝົດ 107 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 394 ຜະລິດຕະພັນ, ມີ  101 ບ້ານ, 55 ເມືອງໃນ 14 ແຂວງ. ໃນນີັ້ ມຫັີດຖະກ າ 61 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ມີ 283 ຜະລິດຕະພັນ; ຢາພືັ້ນເມືອງ 6 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 30 ຜະລິດຕະພັນ; ອາຫານ ແລະ ເຄືໍ່ອງດືໍ່ມ 39 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ມີ 80 ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຄືໍ່ອງໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 1 ຜະລິດຕະພັນ. 

 ໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມພາກທຸລະກິດໃຫ້ເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດໂດຍຜ່ານຮູບແບບການຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈ ານວນ
20 ຄັັ້ງ. ໃນນັັ້ນບ ລິສັດລາວເວີນມະຫາຊົນ13 ຄັັ້ງ, ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ 7 ຄັັ້ງ ແລະ ງານວາງສະແດງ
ສິນຄ້າວຽງຈັນ 2015 (Vientian Expo 2015) ຈັດຂຶັ້ນເພືໍ່ອສະເຫ ີມສະຫ ອງ 40 ປີແຫ່ງການສະຖາປະນາ ສປປ 
ລາວ. ນອກນັັ້ນ, ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າແຂວງຈ າປາສັກຈັດງານວາງສະແດງສິນຄ້າ 1 ຄັັ້ງ 
ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ “Wonderful Indonesia” ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົັ້າຮ່ວມຈາກພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 459 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າສິນຄ້າທີໍ່ນ າມາວາງສະແດງທັງໝົດປະມານ 2,26 ຕືັ້ກີບ, ສິນຄ້າທີໍ່ນ າມາ
ວາງສະແດງປະກອບມີສິນຄ້າທີໍ່ໄດ້ຮັບກາໝາຍໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ, ເຄືໍ່ອງເຟີນີເຈີ, ສິນຄ້າກະສິກ າ, ອາຫານ,  ເຄືໍ່ອງດືໍ່ມ 
ແລະ ສິນຄ້າປະເພດຫັດຖະກ າ (ຜ້າໄໝ, ຜ້າຝ້າຍ ແລະ ໄມ້ແກະສະຫ ັກ), ໂຄສະນາການສຶກສາ, ຜະລິດຕະພັນຄວາມ
ງາມ ແລະ ຢາພືັ້ນເມືອງ. 

 ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ການຜະລິດ ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນກອບການຊ່ວຍເຫ ືອປະເທດໃກ້
ຄຽງ CLV ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ 5 ຄັັ້ງທັງໝົດ 30 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າສິນຄ້າທີໍ່ຂາຍໄດ້ 454.031 

ໂດລາສະຫະລັດ; ງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນກອບເປັນສະມາຊິກສູນອາຊຽນ-ເກົາຫ ີ 1 ຄັັ້ງ, ທຸລະກິດເຂົັ້າຮ່ວມ 9 

ບ ລິສັດ, ມູນຄ່າຂາຍສິນຄ້າ 2.500 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນກອບເປັນສະມາຊິກຂອງສູນ
ອາຊຽນ-ຍີໍ່ປຸ່ນ 1 ຄັັ້ງ, ທຸລະກິດເຂົັ້າຮ່ວມ 3 ບ ລິສັດ, ມູນຄ່າສິນຄ້າທີໍ່ຂາຍໄດ້ 1.600 ໂດລາສະຫະລັດ. 

 ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງ 40 ປີແຫ່ງການສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຊຶໍ່ງມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົັ້າຮ່ວມງານ 210 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ໃນນັັ້ນທຸລະກິດພາຍໃນ 160 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 50 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າສິນຄ້າທີໍ່ນ າມາວາງສະແດງ
ທັງໝົດ 1.266 ຕືັ້ກີບ; ເຂົັ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນກອບການຊ່ວຍເຫ ືອປະເທດໃກ້ຄຽງ CLM ຂອງລັດຖະ 
ບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ; ງານວາງສະແດງ Food WeekKorea ທີໍ່ ສ.ເກົາຫ ີ; ງານວາງສະແດງ The 8

1st
 

International Tokyo Gift Show Spring 2016 ທີໍ່ໂຕກຽວ ປະເທດຍີໍ່ປຸ່ນ. 
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 ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ທີໍ່ສອດຄ່ອງກົມກຽວກັບການຜະລິດກະສິກ າ ເພືໍ່ອຊ່ວຍ
ຮັບປະກັນການສົໍ່ງເສີມການຜະລິດແບບຕ່ອງໂສ້ ທີໍ່ມີການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບ ລິການຕິດພັນນ າການຜະລິດກະສກິ າ
ແຕ່ຫົວທີແນ່ໃສ່ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ສາ້ງມູນຄ່າເພີໍ່ມ ເຮັດໃຫ້ຜູຜ້ະລິດເຂົັ້າສະບຽງອາ ານສາ 
ມາດມີກ າໄລເຖິງ 30%. ນອກນີັ້ ຍັງເນັັ້ນເພີໍ່ມເຕີມໃສ່ການຈັດສັນເຂດຈຸດສຸມຜະລິດປຸງແຕ່ງກະສິກ າ, ການກ ານົດ
ມາດຕະຖານຂອງຟາມ, ຂອງໂຮງງານໃຫ້ໄດລ້ະບົບມາດຕະຖານທີໍ່ດີ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນການຜະລິດກະສິກ າທີໍ່ສະອາດ. 
ໄປຄຽງຄູກ່ັນນີັ້ ແມ່ນການກ ານົດນະໂຍບາຍສະເພາະດ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ດ້ານການຄ ັ້າປະກັນລາຄາ ເຊິໍ່ງຕິດພັນ
ກັບການຄ ັ້າປະກັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຊ່ວຍຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ກ ຄືການສ້າງມາດຕະຖານສິນຄ້າ
ສະບຽງ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກ າ ທີໍ່ຢັັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະອາດ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍ
ສົໍ່ງເສີມການຫັນເປັນກົນຈັກໂດຍວາງນະໂຍບາຍທີໍ່ເໝາະສົມ ເພືໍ່ອພັດທະນາລະບົບບ ລິການດ້ານກົນຈັກໃຫ້ມີປະຈ າ
ຢູ່ ແຕ່ລະເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດ. 

 ກະກຽມຈັດຕັັ້ງພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານໂຮງແຮມສີຂຽວອາຊຽນ (ASEAN) ໃຫ້ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ 
ແຂວງຈ າປາສັກ ປະຈ າປີ 2016. ປັບປຸງຮ່າງຂ ັ້ກ ານົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບ ລິການ ແລະ ຮ່າງຂ ັ້ຕົກລົງວ່າ
ດ້ວຍການຈັດລະດັບມາດຕະຖານຂັັ້ນໂຮງແຮມ, ຣີສອດ ແລະ ເຮືອນພັກຢູ່ ສປປ ລາວ. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດ 
ທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບເຮືອນພັກແຮມນ າປະຊາຊົນ (Homestay) 

ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະ ວັນນະເຂດ. ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສົໍ່ງເສີມການຕະຫ າດ
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ບັນດາພະແນກຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ຈັດຝຶກ
ອົບຮົມການທ່ອງທ່ຽວອານຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີໍ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ. ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງການສ້າງຮ່າງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສປປ 
ລາວ. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມທີໍ່ຍືນຍົງ Nzaid ເພືໍ່ອ
ລາຍງານໂຄງການທີໍ່ໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ ືອ, ຈັດຝຶກອົບຮົມການທ່ອງທ່ຽວອານຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ທີໍ່ແຂວງ
ໄຊສົມບຸນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

 
5) ສາ້ງຕອ່ງໂສກ້ານຜະລດິຢາ່ງກມົກຽວລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍກ່ບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜ

າດກາງ 
 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກຈຸດສຸມທີໍ່ມີບົດບາດສ າຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫ່ຍກັບຂະໜາດ

ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໂດຍການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ວິສາກະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຊິໍ່ງໄດ້ອະນຸມັດສິນ
ເຊືໍ່ອຈ ານວນ 40 ສັນຍາໃນວົງເງິນອະນຸມັດ 16,4 ຕືັ້ກີບ; ໃນນັັ້ນ ຂະແໜງຫັດຖະກ າ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ອຸດສາຫະກ າ 
2 ຫົວໜ່ວຍ, ກະສິກ າ 17 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິການ 7 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂະແໜງການຄ້າ 13 ຫົວໜ່ວຍ; ໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາ
ການສະໜັບສະໜູນການເຂົັ້າເຖິງແຫ ໍ່ງທຶນແກ່ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີໍ່ດ າເນີນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ
ການລ້ຽງສັດໂດຍໃຫ້ທະນາຄານພັດທະນາລາວເປັນຜູ້ປ່ອຍກູ້ໄດ້ຈ ານວນໜຶໍ່ງ ແລະ ກ າລັງຂະຫຍາຍກັບບາງທະນາ 
ຄານທຸລະກິດອືໍ່ນ ເຊັໍ່ນ: ທະນາຄານລາວ-ຈີນຈ າກັດ, ທະນາຄານເອັສທີ ເພືໍ່ອປ່ອຍກູ້ແກ່ SME ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການ
ລົງທຶນໄລຍະຍາວ 3 ຫາ 7 ປີ ເປັນທຶນຄົງທີໍ່ 70% (ໄລຍະ 1-3 ແລະ 3-5 ປີ ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 8%) ແລະ 30% 
ເປັນທຶນໝູນວຽນ (ໄລຍະ 1 ປີລົງມາ, ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 9% ແລະ ໄລຍະ 1-3 ປີ, ມີອັດຕາດອກເບ້ຍ 8%; 9% 
ແລະ 10%). 

 
6) ສົໍ່ງເສມີການລງົທຶນພາຍໃນ  ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈດຸສມຸ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ໄດ້ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຕາມປະເພດວິສາຫະກິດ) ແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ ຫາ 31 ພຶດສະພາ 2016 ຈ ານວນ 

1.666 ຫົວໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ 23.801,25 ຕືັ້ກີບ; ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 13%. 
ໃນນັັ້ນ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 912 ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນຈ າກັດ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິສັດຈ າກັດ 258 
ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ບ ລິສັດຈ າກັດຜູ້ດຽວ 483 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິສັດມະຫາຊົນ 6 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິສັດລັດ 4 ຫົວໜ່ວຍ, 
ບ ລິສັດປະສົມ 1 ຫົວໜ່ວຍ.  
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 ນອກນັັ້ນ ແຍກຕາມຂະແໜງການເຫັນວ່າ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນຂະແໜງທົໍ່ວໄປ ແມ່ນການຄ້າຂາຍຍົກ 
ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ກວມ 39%; ການຂົນສົໍ່ງ ແລະ ສາງສິນຄ້າ 10%; ການກ ໍ່ສ້າງ 8%; ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ 8% 
ແລະ ການ ເຄືໍ່ອນໄຫວດ້ານວິຊາຊີບ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ 6% (ຕາມລ າດັບ) ແລະ ຂະແໜງອືໍ່ນໆອີກ. 

 ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ຂພສ ນັບແຕ່ສ້າງຕັັ້ງຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ຊຶໍ່ງ
ປະຈຸບັນມີທັງໝົດ 12 ເຂດ ໃນນັັ້ນ ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 4 ເຂດ ຄື: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ; 
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄ າ; ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈ າປາສັກ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ, ສ າລັບເຂດເສດຖະກິດສະເພາະມີ 8 ເຂດ ຄື: ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫ ວງ, ເຂດເສດຖະ 
ກິດສະເພາະດົງໂພສີ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະລ່ອງແທງ-ວຽງຈັນ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທ່າແຂກ, ເຂດເສດຖະ 
ກິດສະເພາະດົງໂພສີ 2, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບ ເຕນແດນງາມ, ເຂດນິຄົມອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-
ໂນນທອງ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະພູຂຽວ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ. 
ການພັດທະ ນາ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານ ຊຶໍ່ງມີອັນພົັ້ນເດັໍ່ນຫ າຍດ້ານ ເປັນຕົັ້ນ: ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ຂພສ  
ໃໝ່ ຈ ານວນ 1 ເຂດ, ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ທີໍ່ຂຶັ້ນກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈ ານວນ 2 ຈຸດພ້ອມ
ດຽວກັນນັັ້ນ, ຍັງໄດສຸ້ມໃສ່ການດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ຈ ານວນ 41 ບ ລິສັດ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບ ລິສັດທີໍ່ລົງທຶນໃນຂະ  
ແໜງອຸດສາຫະກ າກວມເອົາ 34%, ການຄ້າ 27% ແລະ ການບ ລິການ 39% ເຊິໍ່ງມີແຜນການລົງທຶນທັງໝົດ 1,3 
ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນ 444 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງ 85,81 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ໃນນັັ້ນ: ລັດຖະບານ 17,33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜູ້ພັດທະນາ 34,59 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 
ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ 33,89 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາໄດ້ຈ ານວນ 4,1 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ; ສົໍ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າ 278,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ 915,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ້າງ
ວຽກເຮັດງານທ າໄດ້ 255 ຄົນ. ດ້ານການສົໍ່ງອອກສິນຄ້າ ຖ້າທຽບໃສ່ການນ າເຂົັ້າ ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນ, 
ການເກັບພັນທະອາກອນເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດຍັງບ ໍ່ທັນເປັນລະບົບ ຍ້ອນກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາຍັງບ ໍ່ທັນ
ເຂັັ້ມງວດ; ການສ້າງໂຄງການທີໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ທີໍ່ປິໍ່ນອ້ອມການພັດທະນາ ຂພສ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດ ແລະ ເປັນລະບົບຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ. 

 
2.1.2 ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ກມົກຽວລະຫວາ່ງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫ ໍ່ງທນຶກບັການວາງແຜນພັດທະນາ 

 

2.1.2.1 ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລັດ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 

6.253 ໂຄງການ, ທຶນງົບປະມານພາຍໃນຈ ານວນ 3.800 ຕືັ້ກີບ, ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ຍ້ອນງົບປະມານບ ໍ່ສາມາດ
ສະໜອງໄດ ້ຈຶໍ່ງໄດ້ມີການດັດແກ້ຫຼຸດທຶນເຫ ືອພຽງ 3.300 ຕືັ້ກີບ. ຜ່ານມາສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 4.229 ໂຄງ 
ການ, ສະເພາະທຶນພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ 2.941,86 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 77% ຂອງແຜນການ (3.800 ຕືັ້ກີບ) ເ        
ແຍກ ອອກລະອ  ແ  ລະ  ນ     ນ  :  
 ໂ  ການສ    ບ  ນກ ບ  າ  ະເ    ະ  ບ      141 ໂ  ການ,   ນ  າ 94,62    ກ ບ. 
 ໂ  ການສ ບ    ະ  ບ   ນສ ກ   2015-2016  ະ  ບ      2.348 ໂ  ການ,   ນ  າ 1.708,25    ກ ບ. 
 ໂ  ການສະເ   ໝ   ນສ ກ   2015-2016  ະ  ບ      994 ໂ  ການ,   ນ  າ 787,03    ກ ບ. 
    ການແກ້ໄຂໜີັ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ:  ມາຮອດປະຈຸບັນ ບັນດາໂຄງການຊ າລະໜີັ້ສິນທີໍ່ຢູ່ໃນແຜນການ

ລົງທຶນຂອງລັດ ທີໍ່ໄດ້ຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ສົກປີ 2015-2016 ມີ ຈ ານວນ 986 ໂຄງການ, ຂຶັ້ນ
ແຜນຊ າລະ 460,34 ຕືັ້ກີບ ຜ່ານການປະຕິບັດ 9 ເ  ອນ ສາ າ   າລະ    351,96    ກ ບ ເ   າກ ບ 76% 
ແຜນຊ າລະໜີັ້ສິນວາງໄວ້ (460,34 ຕືັ້ກີບ), ຍ    າ   າລະ າ ແຜນ 2015-2016   ານ ນ 108,38    ກ ບ. 

  
2.1.2.2 ທຶນຊວ່ຍເຫ ອືທາງການເພືໍ່ອການພດັທະນາ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນສກົປ ີ 2015-2016 ລວມມີທັງໝົດ 351 ໂຄງ 
ການ, ມູນຄ່າ 688,10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ປະມານ 5.609 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 99% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນ
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ວາງໄວ້ 695 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໃນນັັ້ນ ຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ 183,25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມ ີ 274 ໂຄງການ 

ແລະ ກູຢື້ມ 504,85 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມີ 77 ໂຄງການ.  

ໂຄງການທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນ ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຕົັ້ນສົກປີ 2015-2016 ມີບາງໂຄງການເຊັໍ່ນ: ໂຄງການພັດທະນາຕົວ
ເມືອງແລວທາງອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນ ັ້າຂອງ ມູນຄ່າ 49 ລ້ານໂດລາ (ເງິນກູ້ຍືມ); ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ທາງຊົນນະບົດໄລຍະ 6 ມູນຄ່າ 17,97 ລ້ານໂດລາ (ຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ); ໂຄງການເກັບກູລ້ະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ເພືໍ່ອພັດ
ທະ ນາເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄລຍະ 2 ມູນຄ່າປະມານ 7,6 ລ້ານໂດລາ (ຊ່ວຍເຫ ອືລ້າ); 
ໂຄງ ການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ແລະ ປາເປັນສິນຄ້າ ມູນຄ່າ 30 ລ້ານໂດລາ (ເງິນກູ້ຍືມ); ໂຄງການປັບປຸງ
ລະບົບນ ັ້າປະປາ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ມູນຄ່າ 92,5 ລ້ານໂດລາ (ເງິນກູ້ຍືມ). 

 

2.1.2.3  ການລງົທນຶເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
 ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 1.222 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 3.134 ລ້ານ

ໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ເທົໍ່າກັບ 25.546 ຕືັ້ກີບ (  ນຈົດທະບຽນ) ລືໍ່ນແຜນ 36% (ແຜນວາງໄວ ້2.305 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ);  ນນ     ໂ  ການສ າ ະ ານ   ານ ນ 9 ໂ  ການ   ນ  າ   ໝ   447 ລ ານໂ ລາສະຫະລັດ, 
ໂ  ການລ    ນ         ານ ນ 1.180 ໂ  ການ   ນ  າ 2.243 ລ ານໂ ລາ ແລະ ໂ  ການລ    ນ 
 ນເຂ ເສ  ະກ    ເສ -ເສ  ະກ  ສະເ າະ   ານ ນ 33 ໂ  ການ     ນ  າການລ    ນ 443,9 ລ ານໂ ລາ
ສະຫະລັດ ແຕ່ການ ນ າ  ນເຂ  າ      ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານທີໍ່ເປັນເງິນສົດ ມີພຽງ 883,7 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ.  

 

2.1.2.4 ທຶນຈາກຂະແໜງການເງນິ-ເງິນຕາ 
  ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເປັນເຈົັ້າການສະໜອງສິນເຊືໍ່ອ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີໍ່ມປີະສິດທິຜົນໂດຍສຸມ

ໃສ່ປັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເງິນກູ້ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຂົັ້າຫາແຫລ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍ
ຂຶັ້ນ, ນ າໃຊ້ໂຄງການຜະລິດທີໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ເປັນຫ ັກຊັບຄ ັ້າປະກັນເງິນກູ້, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກູຢ້່າງຕ ໍ່
ເນືໍ່ອງ ເປັນຕົັ້ນ: ພັດທະນາສິນເຊືໍ່ອໃຫ້ມີຫ າຍຮູບແບບຫ າຍເປົັ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ. ໃນໄລ 
ຍະ 9 ເດືອນ ສິນເຊືໍ່ອທົໍ່ວລະບົບເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 7.728,82 ຕືັ້ກີບ (ແຜນວາງໄວ້ 6.700 ຕືັ້ກີບ). ອັດຕາສ່ວນໜີັ້ເກີນ
ກ ານົດ NPL ຢູ່ໃນລະດັບ 3,04%. 

 
2.1.3 ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຢາ່ງມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ສມົດນູ. 

1)  ເຂດພາກເໜອື: 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 
ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງຕາມທິດທາງແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້ຄື: ສົໍ່ງເສີມການ

ຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າ, ເພີໍ່ມມູນຄ່າສິນຄ້າກະສິກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂທີໍ່ດີແກ່ການບ ລິການຕ່າງໆ; 
ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶັ້ນ, ໃນ 9 ເດືອນ 2015-2016 ຂອງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກຈຸດສຸມ ດັໍ່ງນີັ້: 

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: 
ການຜະລິດແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການປູກພືດອຸດສະຫະກ າເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການ

ຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງແມ່ນລືໍ່ນແຜນການ ໃນເນືັ້ອທີໍ່ການຜະລິດ 17.013,92 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການ 9.701 
ເຮັກຕາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 175%, ຜົນຜະລິດ 66.881,98 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 28.269,40 ໂຕນ ທີໍ່ຜ່ານມາແມ່ນ
ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 236%, ຄາດຄະເນເນືັ້ອທີ  ການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ 15.387,30 ເຮັກຕາ ແລະ ຄາດຄະເນເນືັ້ອທີ  ການ
ຜະລິດເຂົັ້າໄຮ່ 10.500 ເຮັກຕາ, ການປູກສາລີ ເນືັ້ອທີໍ່ການຜະລິດ 2.507,99  ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນທີໍ່ຜ່ານມາ
ແມ່ນເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 2%, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 129.139,01 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນທີໍ່ຜ່ານມາແມ່ນເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 21%, 
ມັນຕົັ້ນເນືັ້ອທີໍ່ການຜະລິດ 14.742,70 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນທີໍ່ຜ່ານມາແມ່ນເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 88%, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 
441.662,48 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນທີໍ່ຜ່ານມາແມ່ນເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 110% ເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່: ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, 
ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. 
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 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: 
ການຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າຍັງສືບຕ ໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ  ມີການສົໍ່ງເສີມ

ໃຫ້ປະຊາຊົນປູກພືດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ໂດຍການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກົນຈັກເຂົັ້າໃນການຜະລິດເຮັດໃຫ້
ປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະ ມູນຄ່າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ, ເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຂະບວນການປູກສາລີອາຫານສັດ ຢູ່ແຂວງ
ໄຊຍະບູລີ,  ຫົວ ພັນ, ອຸດົມໄຊ, ບ ໍ່ແກ້ວ ແລະ ຊຽງຂວາງ ເພືໍ່ອຕອບສະຫນອງໃຫ້ຕະຫລາດສາກ ນ ເຊັໍ່ນ: ໄທ, 

ສປ ຈີນ ແລະ ສສຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຫັດຖະກ ານັບມືັ້ຂະຫຍາຍຕົວ ທີໍ່ພົັ້ນເດັໍ່ນແມ່ນ ແຂວງວຽງຈັນໄດ້
ມີການສົໍ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ODOP ຂອງບັນດາເມືອງເຊິໍ່ງມາຮອດປະຈຸບັນມີ 8 ເມືອງ ມີ 11 ຜະລິດຕະ
ພັນຄື: ກ້ວຍອົບເນີຍ ເມືອງຊະນະຄາມ, ຢາສະຜົມຂີັ້ໝິັ້ນ ເມືອງທຸລະຄົມ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ ເມືອງວຽງຄ າ 
ແລະ ໂພນໂຮງ, ຊາໃບມ້ອນ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຈ່ວປາແດກເຄືໍ່ອງ ແລະ ສົັ້ມປາ ທ່າເຮືອ ເມືອງວັງວຽງ, ນ ັ້າປູ 
ແລະ ໝາກເຜັດປົໍ່ນ ເມືອງກາສີ, ເຂົັ້າຂຽບມັນຕົັ້ນ ແລະ ຈືນກ້ວຍ ເມືອງ ຫີນເຫີບ. ນອກນັັ້ນ ໄດ້ມີການກ ໍ່ສ້າງ
ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້ານ ັ້າຂອງ ຫ ວງພະບາງ-ໄຊຍະບູລີ ສ າເລັດ 60,72%, ເຂືໍ່ອນນ ັ້າຄານ 2 ສ າເລັດ 100%, ເຂືໍ່ອນນ ັ້າ
ຄານ 3 ສ າເລັດ 96,3% ແລະ ເຄືໍ່ອນນ ັ້າອູ 2 ສ າເລັດ 99% ເຊິໍ່ງມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງທັງໝົດ 1.595 ເມກາວັດ. ການ
ຜະລິດຊີມັງຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ. 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທ່ອງທຽ່ວ:  

ດ້ານບ ລິການໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີໍ່ດີ, ໄດ້ມີການພັດທະນາ
ບັນດາຮູບແບບການບ ລິການທີໍ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ມີການໃຫ້ບ ລິການພັກເຊົາ ແລະ ຂ້າມຜ່ານຢູ່ຕາມຕົວເມືອງຫ ວງ
ພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ການຄ້າຊາຍແດນກ ໍ່ມີການຂະ ຍາຍຕົວ ແລະ ຟົດຟືັ້ນ ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ
ມີການໃຫ້ບ ລິການການທ່ອງທ່ຽວທີໍ່ຫ າກຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ຊຶໍ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ໃນ 6 ເດືອນ  ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາຫ າຍກວ່າ 319.905 ເທືໍ່ອຄົນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
ຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 8%. ປະຈຸບັນ ໄດ້ມີສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວນ ັ້າກັດ ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິໍ່ງກ າລັງໄດ້ຮັບການ
ບຸກເບີກໃໝ່, ກ າລັງກາຍເປັນທີໍ່ສົນໃຈ ແລະ ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້
ຫ າຍຂຶັ້ນ. 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ 
ການສຶກສາ ແລະ ຕານ່າງສາທາລະນະສຸກກ ໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ລົງເຖິງປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫ ີກຫ າຍຂຶັ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທີໍ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ສາມສ້າງກ ໍ່ໄດ້ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ ທ້ອງຖິໍ່ນ, ໂດຍສະເພາະວຽກງານແຜນການ, ການເງິນ ແລະ 
ໂຄງການທີໍ່ມີມູນຄ່າຕ ໍ່າກວ່າ 5 ຕືັ້ກີບ ເຊິໍ່ງຫ າຍແຂວງກ ໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ:  
ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  1.210 ໂຄງການ ລວມເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 738.248,36 ລ້ານກີບ, ໃນນັັ້ນ ທຶນພາຍໃນ 

666.097,18 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 91,55%; ທຶນຕ່າງປະເທດ 72.151,18  ລ້ານກີບ, 
ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 14,86% ໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາໂຄງການສືບຕ ໍ່ ແລະ ສະເ   ໝ  ທີໍ່ເປັນເປົັ້າ   
ໝາຍຈຸດສຸມພັດທະນາການເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເຊັໍ່ນ: ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ເຂົັ້າເຂດມອງນ ັ້າ, 
ຫ້ວຍມອນ ເມືອງຊຽງຄ ັ້  ປະຕິບັດໄດ້ 70%, ສ າເລັດໂຄງການຍົກລະດັບເສັັ້ນທາງປູຢາງເທດສະບານເມືອງປາກ
ລາຍໄລຍະ 1, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນ ັ້າໄຮບ້ານດອນ ເມືອງຊ າໃຕ້ 80 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 75%, ບາງ
ໂຄງການທີໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນກ ໍ່ໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົັ້າແຜນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັັ້ນທາງ
ຊ່ວງ ແຕ່ບ້ານກິວເຈຍ ຫາ ບ້ານເມືອງຮຶບ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ມູນຄ່າ 80,88 ຕືັ້ກີບ,ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຍົກລະດັບ
ທາງປູຢາງສອງຊັັ້ນ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຫາ ດ່ານພູຫ ັກຄ າ ເມືອງນາໝ ັ້ ມູນຄ່າ 203 ຕືັ້ກີບ ແລະ ໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ, ກ ໍ່ສ້າງທາງປູຢາງເຂົັ້າຫ ວັດທະນະທ າ ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ ມູນຄ່າ 187,38 ຕືັ້
ກີບ. 
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2) ເຂດພາກກາງ: 
 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 

 ສະພາບໂດຍລວມຂອງພາກກາງແມ່ນຍັງສາມາດຮັກສາໄດ້ຄວາມສະຫງົບ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດຍັງສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ, ການຄ້າການລົງທຶນ, 
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງນັບມືັ້ນັບດີຂຶັ້ນ. ອີງໃສ່ທາງດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ 
ທີໍ່ຕັັ້ງພາກກາງແມ່ນເປັນເຂດທົໍ່ງພຽງມີແມ່ນ ັ້າໃຫຍ່ຫ າຍສາຍໄຫລຜ່ານເໝາະແກ່ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ເປັນສູນກາງ
ທາງດ້ານການຜະລິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກ າ ເປັນເຂດຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດ ໂດຍ
ສະເພາະເຂດທົໍ່ງຮາບເຊບັັ້ງໄຟຕອນລຸ່ມທີໍ່ຕິດພັນກັບແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫັວນນະເຂດ, ນອກນັັ້ນ ຍັງເປັນຈຸດ
ບ ລິການຜ່ານທີໍ່ສ າຄັນໃນການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມີການພັດທະນາໄວ ໃນບັນດາການ
ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ, ຂົວຂ້າມນ ັ້າຂອງດ່ານສາກົນກ ໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ແລະ ຍັງເປັນໃຈກາງແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວອັນທີໍ່
ສວຍງາມເປັນເອກະລັກວັດທະນະທ າອັນລ ັ້າລືຂອງຊາດ ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ມາທ່ຽວຊົມນັບມືັ້ນັບເພີໍ່ມຂຶັ້ນ. 

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຜະລິດສະບຽງອາຫານສາມາດບັນລຸໄດ້ ເປັນແມ່ນຕົັ້ນເຂົັ້ານາແຊງສາມາດປັກດ າໄດ້

ທັງໝົດ  61.210 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ 346.680,00 ໂຕນ ເມືໍ່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບແຜນປີ 
ຜ່ານມາເຫັນວ່າການຜະລິດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງປະມານ 1,05% ເນືໍ່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜັນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດ ຝົນບ ໍ່
ຕົກຕາມລະດູການ ແລະ ການຫັນປ່ຽນເນືັ້ອທີໍ່ກະສິກ າມາເປັນດິນປຸກສ້າງ, ສ າລັບການປູກພືດລະດູແລ້ງ ມີເນືັ້ອທີໍ່ 
82.314 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນການເກັບກ່ຽວໄດ້ 250.367 ໂຕນ ເດັ ໍ່ນກວ່າໝູ ່ແມ່ນການປູກພືດຜັກອິນຊີຢູ່
ນະຄອນຫ ວງ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ການປູກພືດຜັນອິນຊີ ມີເນືັ້ອທີໍ່ 2.328 ເຮັກຕາ ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ 36.278 ໂຕນ 
ຊຶໍ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງເປັນກຸ່ມ ປະຈຸບັນນະຄອນຫ ວງສາມາດຈັດຕັັ້ງໄດ້ 17 ກຸ່ມສຸມໃສ່ໃນ 6 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງສີ
ໂຄດຕະບອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງໄຊທານີເມືອງນາຊາຍທອງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ເມືອງປາກງືໍ່ມ ຊຶໍ່ງໄດ້ມີ
ການຈັດໃຫ້ມີຕະຫ າດນັດຂາຍຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດໃນສະຖານທີໍ່ແຕກຕ່າງໆທີໍ່ສ າຄັນ, ນອກນັັ້ນ ເມືອງໄຊ
ທານີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ຍັງມີການສົໍ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປູກໝາກຖົໍ່ວເຫ ືອງ ຄາດຄະເນໃຫ້ໄດ້ 450 ເຮັກຕາ ແຕ່
ມາຮອດປະຈບຸັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 25 ເຮັກຕາ ເນືໍ່ອງຈາກວ່າ ຍັງບ ໍ່ມີຕະຫລາດທີໍ່ຮອງຮັບແນ່ນອນ. 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ:  
ຍັງສືບຕ ໍ່ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກ າ  ເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ເຂດສະຫວັນນະເຂດສາມາດການ

ຜະລິດເຂົັ້າຈ້າວຫອມສະຫວັນສົໍ່ງໄປຂາຍຢູ່ປະເທດຈີນໄດ້ຈ ານວນ 100 ໂຕນ ເຊິໍ່ງຄາດວ່າໃນສົກປີ 2016 ນີັ້ຈະສົໍ່ງ
ອອກໃຫ້ໄດ້ 8.000 ໂຕນ ແລະ ການປູກອອ້ຍ ເພືໍ່ອຜະລິດເປັນນ ັ້າຕານໄດ້ເຖິງ 485.000 ໂຕນ ມີເນືັ້ອທີໍ່ 20.000 
ເຮັກຕາ, ການປູກເຂົັ້າອິນຊີຢູ່ນະຄອນຫ ວງ ໄດ້ຊຸຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຜະລິດເພືໍ່ອເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ
ເມືອງສັງທອງ ມີເນືັ້ອທີເຖິງ 396,6 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.896 ໂຕນ, ການປູກສາລີແຂວງ ເພືໍ່ອຜະລິດເປັນອາຫານ
ສັດ ຢູ່ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ມີເນືັ້ອທີໍ່ປູກ 2.964 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 11.738 ໂຕນ, ຍັງມີການສົໍ່ງອອກແຮ່ທາດ ເຊັໍ່ນ: 
ເຫ ັກ, ກົໍ່ວ, ຊືໍ່ນ, ຫີນປູ ແລະ ອືໍ່ນໆ ເດັໍ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງຄ າມ່ວນ. ນອກນັັ້ນ ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມເຫັນວ່າ
ມີທ່າອ່ຽງເພີໍ່ມຂຶັ້ນໂດຍສະເພາະການລ້ຽງປະເພດສັດປີກ, ປາ, ໝູ ແລະ ສັດໃຫ່ຍ ເພືໍ່ອເປັນສິນຄ້າອຸກປະໂພກ ແລະ 
ບ ລິໂພກ. 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ 
ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດກ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍສະເພາະການເຂົັ້າຮຽນ

ຊັັ້ນອະນຸບານ, ກຽມເຂົັ້າປະຖົມ, ມັດທະຍົມ  ແລະ ສົໍ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ການຊົມໃຊ້ນ ໍັ້າສະອາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນ
ເຂດຊົນນະບົດນ າໃຊ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ:  
ສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 1.113 ໂຄງການ, 

ເປັນທຶນ 378.224,14 ລ້ານກີບ, ໃນນັັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ 55.267,35 ລ້ານກີບ ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ
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ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຖະໜົນຫົນທາງເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ T6 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 35%, ໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັັ້ນແຕ່ແຍກທາງ 12 ລັງຄັງ ຫາ ດ່ານນາເພົັ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 47,95% ໂຄງການພັດທະນາສູນ
ເສດຖະກິດການຄ້າຄົບວົງຈອນ ໜອງຈັນຕອນໃຕ້ ສ າເລັດການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານເບືັ້ອງຕົັ້ນ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ
ສະຖານນີລົດເມມາດຕະຖານສາກົນຂອງນະຄອນຫ ວງ ປະຕິບັດໄດ້ 13% ແລະ ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຕະຫ າດ
ສະບາຍດີ ສ າເລັດພືັ້ນຖານການກ ໍ່ສ້າງຮ່າງຂອງອາຄານ.  

 

3) ເຂດພາກໃຕ:້ 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເຫັນໄດ້ວ່າພາກໃຕ້ມລີວມຍອດມູນຄ່າ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ຈະເຕີບໂຕ

ປະມານສະ ເລ່ຍຢູ່ລະດັບ 8-10% ແລະ ໄດ້ມີບາງວຽກງານຈຸດສຸມທີໍ່ປະຕິບັດໄດມ້ີດັໍ່ງນີັ້: 
 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: 

ເຂົັ້ານາແຊງສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 138.328 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 75% ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 
25.586 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 75%, ເຂົັ້າໄຮສ່າມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ 7.503 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີ
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 63% ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 2.810 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 55%. ສ່ວນເຂົັ້ານາປີປະຈຸ
ບັນສາມາດປັກດ າໄດ້ສ າເລັດໃນເນືັ້ອທີໍ່ 66.322 ເຮັກຕາ ຈາກເນືັ້ອທີໍ່ທັງໝົດ 224.250 ເຮັກຕາ ຕາມແຜນການ 
ເຊິໍ່ງຄາດຄະເນຈະເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 984.300 ໂຕນ. ໃນຊ່ວງລະດູຝົນກ ໄດ້ປູກພືດຜັກເປັນໃບຈ ານວນ
ໜຶໍ່ງເພືໍ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ພຽງພ ແກ່ຕະ  າດພາຍໃນ. ໄດສ້ົໍ່ງອອກສິນຄ້າດ້ານກະສິກ າທີໍ່ເປັນສິນຄ້າປາຍແຫ ມ
ຂອງພາກໃຕ້ເປັນຕົັ້ນ: ກາເຟສາມາດສົໍ່ງອອກໄດ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ເປັນປົກກະຕ.ິ 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ:  
ເນືໍ່ອງຈາກເຂດພາກໃຕ້ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບບັນດາປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ ເຊິໍ່ງໄດ້ມີການຄ້າຊາຍແດນທີໍ່ນັບ

ມືັ້ນັບເພີໍ່ມຂຶັ້ນເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ າໄມ້ (ເຟີນີເຈີໄມ້, ການຄວັ ແກະສະລັກໄມ້... ສົໍ່ງອອກ
ໄປປະ ເທດ ສສ ຫວຽດນາມເປັນຫ ັກ), ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ເຊັໍ່ນວ່າ: ໂຮງງານຜະລິດນ ັ້າຕານ 1 ແຫ່ງຢູ່ 
ແຂວງອັດຕະປື ເຊິໍ່ງສາ າ ຜະລິດໄດ້ 19.689 ໂຕນ, ໂຮງງານອົບແຫ້ງໝາກມ່ວງຫິມະພານ    ແຂ    າ າສ ກ 
ເຊິໍ່ງສາ າ ຜະລິດໄດ້ 500ໂຕນ/ປີ, ອຸດສາຫະກ າໂລຫະຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ຜະລິດຕະພັນຊີມັງທີໍ່ ແຂວງສາລະວັນ 
ເຊິໍ່ງມີກ າລັງການຜະລິດປະມານ 1.200 ໂຕນ/ມືັ້, ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີໍ່ແຂວງເຊກອງ ເຊັໍ່ນ: ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລ າ
ພັນ ເຊິໍ່ງມີກ າລັງການຜະ ລິດໄດ້ 88 ເມກາວັດ, ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້າເຊຂະມານ 3 ມີກ າລັງການຜະລິດ 250 ເມກາວັດ 
ແລະ ອືໍ່ນໆ ເຊິໍ່ງມີມູນຄ່າການສົໍ່ງອອກຂອງບັນດາພາກອຸດສາຫະກ າເຫ ົໍ່ານີັ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຫລາຍກວ່າ 850 ຕືັ້
ກີບ. ນອກຈາກນັັ້ນ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາ (MOU) ເພືໍ່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກ ໍ່ສ້າງເຂືໍ່ອນໄຟຟ້າ 15 
ເມກາວັດ ລົງມາ ມີ 3 ໂຄງການ ຢູ່ ແຂວງເຊກອງ. 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທ່ອງທຽ່ວ:  

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາປະຊາສ າພັນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພືໍ່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍສືໍ່
ຕ່າງໆ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານທີໍ່ພັກພາອາໄສໃຫ້ພຽຽພ ຕ ໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເທດສະການ
ບຸນຕ່າງໆທີໍ່ສ າຄັນຂອງເຂດນັັ້ນ ເຊິໍ່ງໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຕົັ້ນປີ ເຫັນວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາທ່ຽວທາງພາກໃຕ້
ຫ າຍກວ່າ 180.000 ຄົນ ເຊິໍ່ງເປັນຂະແໜງໜຶໍ່ງທີໍ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິໍ່ນ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ:  
ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  503 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າ 366.938 ລ້ານກີບ ໃນນັັ້ນ ທຶນພາຍໃນປະຕິບັດໄດ ້

257.051 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້75,83%; ທຶນຕ່າງປະເທດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 109.887 ລ້ານ
ກີບ  ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕບິັດໄດ້ 76,03%. ສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີໍ່ຮັບໃຊພ້ືັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທີໍ່ມີໜ້າວຽກຄືບໜ້າເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການ ກ ໍ່ສ້າງທາງ 16 ເບເຊກອງ-ດາກຈຶງ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 67,31% 
ຂອງມູນຄ່າລວມ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ 1 G ແຕ່ສາລະວັນ-ຕຸ້ມລານ-ເມືອງພີນ ແຂວງສະຫັວນເຂດ ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້  າຍກວ່າ 40% ຂອງມູນຄ່າລວມ. ນອກ ຈາກນີັ້ ສະໜາມບິນອັດຕະປື ກ ໄດ້ເປີດນ າໃຊ້ຢ່າງເປັນ
ທາງການນັບແຕ່ ເດືອນກຸມພາ ທີໍ່ຜ່ານມາໂດຍມທ່ີຽວບິນແຕ່ ວຽງຈັນ-ອັດຕະປື. 
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2.1.4 ພດັທະນາກ າລງັແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ, ດຸໝັໍ່ນ ແລະ ອົດທົນ 
 ປັບປຸງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານສາຂາ ICT 6 ສາຂາອາຊີບ ແລະ ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ ຈ ານວນ 4 ສາຂາ

ອາຊີບ ປັດຈຸບັນແມ່ນສະເໜີຫາຫ້ອງການສະພາທີໍ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ 
ເພືໍ່ອຂ ທິດຊີັ້ນ າ ຈັດຕັັ້ງເຮັດການທົດສອບ-ອອກໃບຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານສືມືແຮງງານໃນສາຂາອາຊີບຕ່າງໆໄດ້ສອງສາ 
ຂາອາຊີບຄື: ສາຂາອາຊີບກ ໍ່ ແລະ ຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າອາຄານທີໍ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຈ າປາສັກ 
ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ຄົນ ສາມາດຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ 63 ຄົນ. ໄດ້ຊຸກຍູ້ສະ
ຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫ ,ີ ບັນດາສູນຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນຈັດຕັັ້ງການພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ ຈ ານວນ 32.375 ຄົນ, ຍິງ 15.014 ຄົນ, ເທົໍ່າກັບ 
24,60% ຂອງແຜນປີ  (131.600 ຄົນ ). ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກ ໍ່ໄດ້ປັບປຸງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ສາຂາ 
ICT ແລະ ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ; ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູເ້ຮັດການປະເມີນສີມືແຮງງານ ຈາກສູນພັດທະນາສີມື
ແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນສາຂາອາຊີບຊ່າງກ ໍ່-ໂບກ ແລະ ຊ່າງກວດສອບເຄືໍ່ອງກົນຈັກ.  

 ຕາມການສ າຫ ວດຂອງສູນສະຖິຕິ ເຫັນວ່າອັດຕາການຫວ່າງງານໃນປີ 2015 ຈ ານວນ 73.270 ຄົນ ເທົໍ່າກັບ 2,1%  
ຂອງກ າລັງແຮງງານທັງໝົດ 3,54 ລ້ານຄົນ; ໄດ້ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ແຮງງານເຂົັ້າເຮັດວຽກນ າຫົວໜ່ວຍເສດ 
ຖະກິດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ເເລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 48.236 ຄົນ, ຍິງ 25.397 ຄົນ
ເທົໍ່າກັບ 33,68% ຂອງແຜນການປີ (143.230 ຄົນ). ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກ າ 5.188 ຄົນ, ຍິງ 1.970 ຄົນ, 
ອຸດສາຫະກ າ 13.757 ຄົນ, ຍິງ 5.927 ຄົນ, ຂະແໜງບ ລກິານ 29.291 ຄົນ, ຍິງ 17.500 ຄົນ. ສາມາດສ້າງວຽກ
ວຽກງານທ າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ຈ ານວນ 2.468 ຄົນ, ຍິງ 639 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກ າ 689 ຄົນ, ອຸດສາຫະກ າ 938 
ຄົນ, ຂະແໜງບ ລກິານ 841 ຄົນ. ສົໍ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ  ແລະ ປັບປ່ຽນສະຖານະພາບ ຢູ່ປະເທດໄກ້ຄຽງ ໄດ້ 
45.768 ຄົນ ຍິງ 25.751 ຄົນ ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກ າ 4.499 ຄົນ, ອຸດສາຫະກ າ 12.819 ຄົນ, ຂະແໜງບ ລິ
ການ 28.450 ຄົນ (ຜ່ານສູນ ແລະ ບັນດາບ ລິສັດຈັດຫາງານ 10.751 ຄົນຍິງ 5.827 ຄົນ; ເກັບກ າຂ ັ້ມູນກ າລັງແຮງ
ງານຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ທີໍ່ຈະໄປອອກແຮງງານຢູ່ປະເທດໄທ ທັງໄປຖືກຕ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ທັງ
ໝົດ 78.811 ຄົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ໄດ້ປັບສະຖານະພາບຂອງແຮງງານລາວທີໍ່ອອກແຮງງານບ ໍ່ຖຶກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ໄດ້ 34.978 ຄົນ, ຍິງ 18.924 ຄົນ). 
 

2.1.5 ພດັທະນາຜູປ້ະກອບການ, ສາ້ງວິຊາການ ແລະ ຜູຊ້ ານານງານ 
 ໄດ້ຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດວິຊາຊີບລະດັບ 1, 2 ແລະ 3 ໃຫ້ແກ່ນກັຮຽນທີໍ່ຈົບຊັັ້ນ ປ.5 ທີໍ່ບ ໍ່ໄດ້ຮຽນຕ ໍ່ໃນ

ຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ນັກຮຽນທີໍ່ປະລະການຮຽນຊັັ້ນມດັທະຍົມຕົັ້ນ ເພືໍ່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສົໍ່ງເສີມເພດຍິງ ແລະ 
ກ່ ຸມເປົັ້າໝາຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີໍ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ບັນດາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຂອງສະຖານອາຊີວະ
ສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຈ ານວນໜຶໍ່ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເຊັໍ່ນ: ຫ້ອງຮຽນ, ຫ ພັກ ແລະ ຫ້ອງຝຶກປະຕິບັດງານ. 
ຫ ກັສູດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບແບບຄວບຄູ່ລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນກັບສະຖານປະກອບການໃນສາຂາອາຫານ-ໂຮງ  
ແຮມສ້ອມແປງລ  ດຍົນ, ໄຟຟ້າ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງກ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ພ້ອມທັງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບ
ສະຖານປະກອບການຈ ານວນໜຶໍ່ງ. ປະຈຸບັນທົໍ່ວປະເທດມີສະຖາບັນການສຶກສາຊັັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ 99 ແຫ່ງໃນນີັ້ ພາກລັດມີ 28 ແຫ່ງ ພາກເອກະຊົນ 71 ແຫ່ງ. 
 

2.1.6 ເປດີກວາ້ງການຮວ່ມມ ືແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ 
1)  ການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ-ຫ  າຍຝາ່ຍ 
 ການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ: 

ໄດ້ສືບຕ ໍ່ເພີໍ່ມທະວີການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດເພືໍ່ອນມິດຍຸດທະສາດ ໂດຍສະເພາະ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ 

ຈີນ ເພືໍ່ອຫັນການຮ່ວມມືເຂົັ້າສູ່ລວງເລິກ. ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມກີານແລກປ່ຽນຢ້ຽມຢາມ
ເຊິໍ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນທຸກລະດັບຢ່າງຟົດຟືັ້ນ, ໄດ້ເປີດການກ ໍ່ສາ້ງໂຄງການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນເກືອກາລີ ຢູແ່ຂວງຄ າ
ມ່ວນ ເຊິໍ່ງເປັນໂຄງການທີໍ່ໃຫຍ່ທີໍ່ສຸດຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ການພົວພັນກັບ ສປ ຈີນ ແມ່ນມລີັກສະນະປະຫວັດ 
ສາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີໍ່ບ ໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ພິເສດ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຮ່ວມໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 
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ເຊິໍ່ງໄດວ້າງສີລາລືກໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2015, ໄດ້ສ າເລັດໂຄງການປ່ອຍດຽວທຽມລາວ SAT-1. ນອກນັັ້ນກ ໄດ້ສືບ 
ຕ ໍ່ຮ່ວມມືແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ໄດພ້ະຍາຍາມເສີມສ້າງສາຍພົວພັນອັນ
ໝັັ້ນທ່ຽງກັບບັນດາປະເທດມະຫາອ ານາດ ໂດຍສະເພາະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຣັດເຊຍ, ອັງກິດ, ຍີໍ່ປຸ່ນ, ເກົາຫ  ີ
ແລະ ອິນເດຍ.  

 ການຮວ່ມມຂືອບຫ າຍຝາ່ຍ: 

ໄດພ້ົວພັນຮ່ວມມືກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອືໍ່ນໆຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ
ໄດສ້ືບຕ ໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອ ສປປ ລາວ ເປັນຕົັ້ນ: ເຢຍລະມັນ ໄດຕ້ົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອໃນການສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຈ ານວນ 50,3 ລ້ານເອີໂຣ, ສະວິດເຊີແລນ ກ ໄດຕ້ົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອ ຈ າ
ນວນ 54 ລ້ານເອີໂຣ. ໄດ້ສືບຕ ໍ່ເຄືໍ່ຶອນໄຫວຢ່າງເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ຮັກສາບົດບາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີອາຊຽນ, 

ເວທີອາເຊັມ,  ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  ແລະ  ອົງການຈັດຕັັ້ງທີໍ່ສ າຄັນອືໍ່ນໆ.   
 

2) ການເຊືໍ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ  (ການເຊືໍ່ອມຈອດ ແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງການຄາ້) 
 ໄດ້ສ າເລັດການເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ 24 ແລະ ກອງປະຊຸມປິໍ່ນອ້ອມ 

ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ັ້: “ການຫັນປ່ຽນຈາກການຈ້າງງານນອກລະບົບໄປສູ່ການຈ້າງງານໃນລະບົບເພືໍ່ອກ້າວໄປສູ່ການສົໍ່ງເສີມ
ວຽກທີໍ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທ າໃນອາຊຽນ” ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ
ດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ການເຂົັ້າຮ່ວມແຂ  ງຂັນສີມືແຮງງານ ອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ XI ທີໍ່ປະເທດມາເລເຊຍ. ເອົາໃຈໃສ່ດັດສົມ
ລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ າລັງແຮງງານທີໍ່ເພິໍ່ມຂຶັ້ນໃໝ່ ສາມາດເຂົັ້າສູ່
ຕະຫ າດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ 48.236 ຄົນ ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກ າ 5.188 ຄົນ, ອຸດ
ສາຫະກ າ 13.757 ຄົນ ແລະ ບ ລິການ 29.291 ຄົນ. ການສ້າງລະບົບຖານຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕະຫ າດແຮງງານ ແມ່ນ
ໄດ້ສ າເລັດການຕິດຕັັ້ງລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນເຂົັ້າລະບົບ LMI. ພ້ອມທັງຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ທີໍ່ຮັບຜິດ 
ຊອບວຽກງານດັໍ່ງກ່າວ. ໄດ້ຂຶັ້ນທະບຽບໃໝ່ ແລະ ຕ ໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີໍ່ມາເຮັດ
ວຽກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແບບຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍໄດຂ້ຶັ້ນທະບຽນໃໝ່ ຈ ານວນ 17.558 ຄົນ, ຍິງ 
2.396 ຄົນ ແລະ ຕ ໍ່ບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ຈ ານວນ 14.673 ຄົນ, ຍິງ 1.632 ຄົນ. ສັງລວມແລ້ວແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດເຮັດວຽກຢູ ສປປ ລາວ ທັງໝົດ 32.231 ຄົນ, ຍິງ 4.091 ຄົນ ແລະ ລົງເຜີຍແຜຜ່ົນຮ້າຍຂອງການໄປ
ເຮັດວຽກແບບບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຢູຕ່່າງປະເທດ ຢູ ່3 ແຂວງຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ. 

 ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ບັນດາລາຍການ ແລະ ມີເນືັ້ອໃນແຫ ມຄົມ ເລິກເຊິໍ່ງກວ່າເກົໍ່າ, ສາມາດ
ເປັນກະບອກສຽງອັນແຫ ມຄົມ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ປະຈຸບັນສະຖານີວິທະຍກຸະຈາຍສຽງທັງຢູສູ່ນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ມີສະຖານີວິທະຍຸທັງໝົດ 63 ສະຖານ,ີ ສະຖານີກະຈາຍສຽງພາກພືັ້ນດິນກວມໄດ້ 95% ຂອງພືັ້ນ
ທີໍ່ທົໍ່ວປະເທດ. ປະຈຸບັນມີສະຖານີໂທລະພາບທັງໝົດ 37 ສະຖານີ  ໄດ້ອອກອາກາດພາບ ແລະ ສຽງທາງພາກພືັ້ນ
ດິນ ກວມ 80% ແລະ ຜ່ານດາວທຽມກວມເອົາ 100% ຂອງພືັ້ນທີໍ່ທົໍ່ວປະເທດ. ອັນພົັ້ນເດັໍ່ນແມ່ນສ າເລັດປ່ອຍ
ດາວທຽມດວງທ າອິດຂອງ ສປປ ລາວ ຂຶັ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ. ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ຄັດເລືອກຮູບເງົາເລືໍ່ອງສັັ້ນ 
ຈ ານວນ 3 ເລືໍ່ອງ ເພືໍ່ອນ າສົໍ່ງເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຮູບເງົາອາຊີ  ທີໍ່ປະເທດຢີໍ່ປຸ່ນ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນະໂຍ 
ບາຍກ່ຽວກັບຮູບເງົາ ທີໍ່ ສ. ເກົາຫ ີ, ເຂົັ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ອາຊຽນ-ຈີນ ຄັັ້ງທີ VI     ສ    ນ. ນອກ າກ
ນ  ກ        ສ     ບເ  າ   ານ ນ 3 ເລ  ອ  ເຂ  າ     ນເ  ສະການ  ບເ  າ     ະເ     ລ ບ  ນ. ກອງສິລະປະກອນ
ແຫ່ງຊາດສ າເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມເຄືໍ່ອນໄຫວສະແດງແລກປ່ຽນງານສັບປະດາວັດທະນະທ າ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ 
ກັບ ສາທາລະນະລັດ ເບລາຣຸດສ໌, ການສະແດງຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ແທນຂັັ້ນສູງຈາກ ປະເທດອີນເດຍ, ສສ 
ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດມຽນມາ ທີໍ່ມາເຄືໍ່ອນໄຫວເຮັດວຽກທາງລັດຖະການຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການສະແດງ
ສິລະປະວັດທະນະທ າຮ່ວມກບັຄະນະວົງດົນຕຊີີມໂຟນ ີຈາກປະເທດຢີໍ່ປຸ່ນ ທີໍ່ຈະມາເຄືໍ່ອນໄຫວສະແດງຄອນເສີດຢູ່ 
ສປປ ລາວ ເນືໍ່ອງໃນໂອກາດສະເຫ ີມສະຫ ອງສາຍພົວພັນລາວ-ຢີໍ່ປຸ່ນ ຄົບຮອບ 60 ປີ. ສ າເລັດການຈັດງານມະຫະ
ກ າຮູບເງົາຫ ວງພະບາງຄັັ້ງທີໍ່ 6 ພ້ອມດ້ວຍກອງປະຊຸມສ າມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂ ັ້: ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດຮູບເງົາຂອງຕ່າງ 
ປະເທດຢູ່ລາວ, ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາວຽກງານນັກປະພັນຂອງ 6 ປະເທດຄ:ື ສປປ ລາວ, ສສ 
ຫວຽດນາມ, ປະເທດກ າປູເຈຍ, ປະເທດໄທ, ປະເທດມຽນມາ ແລະ ສປ   ນ ແລະ ການຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານ
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ໃບລານ ອາຊຽນທີໍ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກບັມະຫາວິທະຍາໄລຂອນ
ແກ່ນ ເລືໍ່ອງ: ສິນລະປະວັດທະນະທ າ ແລະ ການອອກແບບ ຄັັ້ງທີ 2 ພູມປັນຍາທ້ອງຖິໍ່ນທີໍ່ມີຕ ໍ່ອາຊຽນ. ເຂົັ້າຮ່ວມ
ງານບຸນມະໂຫລານສິລະປະເດັກນ້ອຍອາຊຽນປະຈ າປີ 2016 ທີ ສສ ຫວຽດນາມ. ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທ າ ກັບ ສ.ເກົາຫ ີ, ເຂົັ້ັ້າຮ່ວມໂຄງການພັດທະນາຄຸນນະພາບໃນການ
ສ້າງສັນສິລະປະດິນເຜົາ ໃນລຸ່ມແມ່ນ ັ້າຂອງ ໄທ-ລາວ ທີໍ່ປະເທດໄທ, ເຂົັ້າຮ່ວມການວິໄຈກ່ຽວກັບສິລະປະຮ່ວມສະ 
ໄໝ ທີໍ່ປະເທດມາເລເຊຍ. 

 

 

2.2 ເປົັ້າໝາຍ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດຂອງບກຸຄະ ລາກອນຈາກພາກລດັ 

ແລະກ າລງັແຮງງານຈາກເອກະຊນົ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົໍ່າໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ທກຸເຜາົຊົນ ແລະ ເພດ
ໄວສາມາດເຂົັ້າເຖງິການສກຶສາ ແລະ ການບ ລກິານສາທາລະນະສກຸຢາ່ງທົໍ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບສົໍ່ງເສມີການປກົປກັ
ຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທ າອັນດງີາມຂອງຊາດ ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມືອງຢາ່ງໜກັ
ແໜ້ນ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸທິ າ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ 

 

2.2.1 ສບືຕ ໍ່ພັດທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜກັແໜນ້ ແລະ ກວາ້ງຂວາງຕາມ
ທິດ 3 ສາ້ງ 

 ໄດສ້ືບຕ ໍ່ນ າເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕິຄ າສັໍ່ງຂອງພັກ ແລະ ລັດລົງສູ່ຮາກຖານ ເພືໍ່ອສຸມວຽກງານການສ້າງ
ບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ຕາມ 4 ເນືັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ໄປພ້ອມໆກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໂດຍເລັໍ່ງໃສ່ການຕ້ານ
 ະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງຕາ່ງໆ ເຮັດໃຫ້ພືັ້ນຖານເມືອງມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕລືືລົັ້ນປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶັ້ນເທືໍ່ອລະກ້າວ, ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ຈ າເປັນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ     
  ບການກ  ສ າ  ແລະ   ບ    ເປັນຕົັ້ນ ການກ  ສ າ ເສັັ້ນທາງເຊືໍ່ອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານຫາເມືອງ ແລະ ເມືອງຫາແຂວງ 
ເພືໍ່ອເຊືໍ່ອມຈອດຕ ໍ່ພາກພືັ້ນ,        ສ້າງສ   ອ ານ ຍຄວາມສະດວກໃນການບ ລິການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄປ
ສູ່ປະຊາຊົນ  ແລະ ສະດວກໃນການຂົນສົໍ່ງຜົນຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫ າດຈ າໜ່າຍລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ 
ແລະ ຊາຍແດນ. 

 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຸມການພັດທະນາເຂົັ້າໃນ 10 ຈຸດສຸມລັດຖະບານ: ເຊີໍ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນບ່ອນທີໍ່ມີຄວາມທຸກຍາກ
ກັນດານຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ທີໍ່ກວມເອົາ 6 ແຂວງ ເຊັໍ່ນ: ຈຸດສຸມ…ກ    ບ ານ າລ ນ ເມືອງ ໝ່ ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ຈຸດສຸມ 
ກ    ບ ານນາ ອນ ເມືອງໂ ນ ອ  ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ຈຸດສຸມກ    ບ ານລາ      -   ສາ ແຂວງຫົວພັນ, ຈຸດສຸມ
ເຂ ນ  າສ   ເມືອງຜາ  ,   ສ  ເຂ ສ ນ     ເມືອງ  ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຈຸດສຸມເຂ ຜາລະແ ກ ເມືອງ    , 
ເຂ ລ ອ ແ   , ເຂ ເ  ອ ອ າ  ແລະ ເຂ ເ  ອ ອອ  ເມືອງ  ສ  ບ ນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ຈຸດສຸ ເຂ ບ ານ
 ນອ  າ ເມືອງ  ນລະ ະໂ ກ ແຂວງຈ າປາສັກ, ແຕ່ລະຈຸດສຸມແມ່ນສຸມການກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ຄວາມ
ສະຫງົບ, ຄວາມຮຽບຮ້ອຍ ສ້າງສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ຈ າເປັນ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ສະແ  ໃນ 9 ເມືອງ, 53 ບ້ານ, 5.363  ອບ    ແລະ  ພົນລະເມືອງລວມ 34.663   ນ 
ເຫັນວ່າປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ຕືໍ່ນຕົວປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງຕົນ 
ເຮັດໃຫ້ບ້ານ    ກ າ ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ   ນພາຍໃນກຸ່ມ, ມີສຸກສາລາ, ນ    າສະອາດ, ເສັັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, 
ວິດຖ່າຍ ແລະ ອືໍ່ນໆ. ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫ ືອ 1.105 ເທົໍ່າກັບ 20.60% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ, ບ້ານ
ທຸກຍາກຍັງເຫ ືອ 6 ບ້ານ ຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ ຄອບຄົວພັດທະນາມີ 3.197 ເທົໍ່າກັບ 59,61% ຂອງຄອບຄົວ
ທັງໝົດ. ການ    ະນາ ນ 54 ຈຸດສຸມທ້ອງຖິໍ່ນ,     ລ  ມີ 18 ແຂວງ, 52 ເມືອງ, ມີ 428 ບ້ານທີໍ່ຂຶັ້ນກັບ, 
42.602  ອບ   ; ຈ ານວນພົນລະເມືອງລວມ 231.852   ນ. ໃນນັັ້ນ ຍິງ 114.226 ຄົນ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ 
7.478 ເທົໍ່າກັບ 17,55%, ຈ ານວນບ້ານທຸກ 179 ບ້ານ, ຄອບຄົວພັດທະນາ 26.000  ອບ    ເທົໍ່າກັບ 
61.03%.   ານ ນບ ານ   ລອ  109 ບ້ານ    ນອນ ນ 18 ແຂວງ, 52 ເມືອງ, 31.807  ອບ    ຈ ານວນພນົລະ
ເມືອງລວມ 138.382   ນ, ໃນນັັ້ນ ຍິງ 68.769, ຄອບຄົວທຸກຍາກ 1.052 ເທົໍ່າກັບ 3,31%, ຈ ານວນບ້ານທຸກ 3 
ບ້ານ, ຄອບຄົວພັດທະນາ 28.452 ເທົໍ່າກັບ 89,45%. 
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 ການຈັດສັນພູມລ າເນົາຄົງທີໍ່ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະບ້ານທີໍ່ບ ໍ່ມີບ່ອນເຮັດການ
ຜະລິດ ໄດ້ຈັດສັນແຜນຜັງບ້ານທີໍ່ດີ ແລະ ມີການປະຕິບັດຕາມແຜນຜັງຊຶໍ່ງປະກອບມຫ້ີອງການບ້ານ, ສະໂມສອນ
ບ້ານ, ສູນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານບ້ານ ແລະ ອືໍ່ນໆ, ສາມາດສະໜອງນ ັ້າເພືໍ່ອການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 2 ລະດູຢູ່
ຂົງເຂດຊົນນະບົດ ທັງເປັນການຮັບມືກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພ
ທ າມະຊາດທີໍ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ, ແນ່ໃສ່ສະໜັບສະໜູນເປົັ້າໝາຍການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າ ໂດຍຕິດພັນກັບແຜນງານພັດທະນາຊົນລະກະເສດ. ສົໍ່ງເສີມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ ແລະ ການຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມ   າກຫ າຍ ຕາມ  າແ  ບ     ອນ ແລະ ມູນເຊືັ້ອທີໍ່ມີຢູ່ທ້ອງຖິໍ່ນຕ່າງໆ ເພືໍ່ອດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວ 
ເຫັນວາ່ມີຫ າຍ ແລະ ເປັນສິນຄ້າຂາຍສົໍ່ງອອກ ຜະລິດຕະພັນເກີດຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກ າປາ່ໄມ ້
ເຊັໍ່ນ: ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ, ສາລີ. ນອກນັັ້ນ ຍັງມີຫັດຖະກ າທີໍ່ຜະລິດດ້ວຍມືເຊັໍ່ນ:  ຜ້າໄໝລາວ 
ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ທີໍ່ມີການຄວັດລວດລາຍ, ການຍ້ອມສີ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

    ເອ າ   ສ        ,     າ   ກຍ   ການ        ະ  ບ   ແລະ ກ  ກາ ະເ  ນການ        ະ  ບ  ບ ນ າ າ  
 ານ  ກ ານ 3 ສ າ    ແ  ລະຂະແ  ການ ແລະ   ອ    ນ າ ອອກ  າ ເ  ນຂະບ ນການ. ຜ ານການກ  ກາ ະ
ເ  ນ ເ  ນ  າ  ອ ນ   ນເ   ນ   າຍ  ານ ເ   ນ: ການບ ລ ການ      ອ    ແ  ລະຂ  ນ, ການ       ກ    ຜະລ  ສ ນ  າ  ານ
ກະສ ກ າ,     ະກ າ-ບ ລ ການ ສະແ  ອອກ :  ນ 109 ບ້ານເຮັດທົດລອງ ມີບ້ານພັດທະນາ 93 ບ້ານ; ມີຄອບຄົວ
ພັດທະນາຈ  ານວນ 28.452 ຄອບຄົວ; ໃນຈ ານວນຄອບຄົວທັງໝົດ 33.995 ຄອບຄົວ; ມີບ້ານຕົວແບບດີເດັໍ່ນ 72 
ບ້ານ; ຄອບຄົວຕົວແບບດີເດັໍ່ນ 544 ຄອບຄົວ, ຜູ້ປະກອບການດີເດັໍ່ນ 144 ຄົນ ແລະ ນັກພັດທະນາກອນດີເດັໍ່ນ 
614 ຄົນ. ຢູ່ໃນ 109 ບ້ານເຮັດທົດລອງແມ່ນມີ 47 ບ້ານ (ທີໍ່ນອນຢູ່ໃນ 64 ຈຸດສຸມບູລິມະສິດຂອງລັດ ະບານ 
ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ) ທີໍ່ສາມາດສ້າງເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ໃນຈ ານວນ 109 ບ້ານເຮັດ
ທົດລອງ ແມ່ນມີ 6 ບ້ານ ໄດ້ປະກາດເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດແລ້ວ ຄື: ບ້ານນາຫ າ, ເມືອງໄຊຍະບຸລີ, ບ້ານບວມ
ເລົາ-ຜາແກ້ວ, ບ້ານເມືອງປາ, ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບຸລີ, ບ້ານຜາເມືອງ, ເມືອງບ ລິຄັນ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ, 
ບ້ານຫ້ວຍກອງ, ເມືອງປາກຊ່ອງ ແລະ ບ້ານນາດີ, ເມືອງມູນລະປະໂມກ, ແຂວງຈ  າປາສັກ.  
 

ສະຫຼຸບລ  ແລ   ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ປະກາດລຶບລ້າງເມືອງທຸກຍາກໄດ້ຈ ານວນ 14 ເມືອງ ຍັງເຫ ືອ 23  
ເມືອງ,  ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫ ືອ 1.689 ບ້ານ ເທົໍ່າກັບ 19,95%, ໃນປ ີ2016 ເຫັນວ່າ ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງ
ຕືໍ່ມອີກ 7.538 ຄອບຄົວ ຈາກ 83.856 ຄອບຄົວ ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 76.318 ຄອບຄົວ ເທົໍ່າກັບ 6,56% ຂອງ
ຄອບຄົວທັງໝົດ (ແຜນສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ 6,11%) ເຊິໍ່ງເຫັນວ່າອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງຊ້າກວ່າຊຸມປີ
ທີໍ່ຜ່ານມາ ສາເຫດຍ້ອນ: (1) ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ບ ໍ່ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ໄວຄືເກົໍ່າ ຍ້ອນວ່າຄອບຄົວທຸກຍາກ
ດັໍ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ, (2) ຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 7,5% ໃນສົກ
ປິ 2014-2015 ມາເປັນ 6,9% ໃນສົກປີ 2015-2016 (ແຜນ 7,5%), (3) ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ຕົັ້ນຕ ແມ່ນມາຈາກການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີໍ່ມີການລົງທຶນສູງ ແຕ່ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໄດ້ໜ້ອຍ 
ຍັງບ ໍ່ທັນກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດໄປເຖິງຜ້ ູທີໍ່ທຸກຍາກໄດຢ້່າງສົມສ່ວນ ແລະ (4) ມີຄອບຄົວທຸກຍາກຈ ານວນໜຶໍ່ງທີໍ່
ພົັ້ນຈາກສະຖານະພາບທຸກຍາກແລ້ວ ແຕ່ຢູໄ່ກ້ໆກັບເສັັ້ນຄວາມທຸກຍາກ. ສະນັັ້ນ, ຖ້າຖືກກະທົບ ຫ ື ໄພພິບັດເກີດ
ຂຶັ້ນ ກ ມາຕົກຢູໃ່ນສະພາບທຸກຍາກຄືນ ຄືດັໍ່ງຜົນຂອງການປະເມີນປີ 2015 ໄດ້ມເີມືອງທີໍ່ບ ໍ່ຢູໃ່ນບັນຊີ 72 ເມືອງທຸກ
ຍາກໃນເມືໍ່ອກ່ອນ ໄດ້ກັບມາເປັນເມືອງທຸກຍາກ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງບຸນເໜືອ ແລະ ເມືອງບຸນໃຕ້ ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ມີ 
5 ເມືອງທີໍ່ສ້າງຂຶັ້ນໃໝ່ ແຕ່ເປັນເມືອງທີໍ່ນອນໃນບັນຊີເມືອງທຸກຍາກ.  

 

2.2.2 ການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຮັບປະກັນສະບຽງພຽງພ  ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບພະລັງງານ 2.600 ກິໂລກາລ ຣີ ຕ ໍ່ຄົນຕ ໍ່ວັນ 
ຄົບຖ້ວນຕາມໂພຊະນາການ, ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ສາມາດບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 99.315 ເຮັກຕາ, ເທົໍ່າກັບ 

88% ຂອງແຜນການ, ຖ້າທຽບໃສ່ ນາແຊງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າ ເນືັ້ອທີໍ່ປັກດ າ ຫຼຸດລົງຢູ່ 2.210 ເຮັກຕາ, ເນືໍ່ອງຈາກໄດ້
ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທ າມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທີໍ່ປູກເຂົັ້າເສຍຫາຍ 659 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ ປະມານ 

507.800 ກວ່າໂຕນ, ບັນລຸ 88% ຂອງແຜນການ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ 5,11 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.  
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 ໄດຊຸ້ກຍູ້ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດ ຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ 10 
ແຂວງ ເປົັ້າໝາຍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 94.430 ເຮັກຕາ, ເທົໍ່າກັບ 95% ຂອງເນືັ້ອທີໍ່ປັກດ າທັງໝົດ ແລະ ສະເພາະ 2 
ແຂວງ ຈຸດສຸມຕົວແບບ ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 38.310 ເຮັກຕາ, ເທົໍ່າກັບ  40,3% ຂອງ ເນືັ້ອທີໍ່ 10 
ແຂວງເປົັ້າໝາຍ. 

 ການປູກພືດສະບຽງຕ່າງໆ  ແມ່ນເລັໍ່ງໃສ່ພືດທີໍ່ຊົມໃຊ້ເປັນສະບຽງອາຫານຫ ັກ ເຊິໍ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ ປະ 
ມານ 73.000 ເຮັກຕາ, ບັນລຸ 66% ຂອງແຜນການ ເປັນຕົັ້ນ: ສາລີຫວານ, ເຜືອກມັນ, ໝາກໄມ້, ຜັກຕ່າງໆ.  

 ການຜະລິດຊີັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫລາດຕາມຕົວເມືອງໃຫ່ຍໃຫ້
ພຽງພ  ແລະ ສາມາດແກໄ້ຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວຊົນນະບົດ ມກີານຂະຫຍາຍຕົວຫລາຍສົມຄວນ, ສາມາດສະ
ໜອງຊີັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ໄດທັ້ງໝົດ 389.692 ໂຕນ, ບັນລຸປະມານ 95% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນເທົໍ່າຕົວ ໃນນັັ້ນ: ຊີັ້ນ 181.442 ໂຕນ, ປາ 166.538 ໂຕນ ແລະ ໄຂ່ 41.720 ໂຕນ. 

 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຈຸດສຸມຫ ັກ ໂດຍສະເພາະແຜນງານ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ 

ໄດ້ສຸມໃສໃ່ນການຊຸກຍູສ້ົໍ່ງເສີມການຜະລິດຢ່າງແຂງແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ແຫ່ງຊາດ 10 ແຂວງ ເປົັ້າໝາຍ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 94.430 ເຮັກຕາ, ເທົໍ່າກັບ 95% ຂອງເນືັ້ອທີໍ່ປັກດ າທັງໝົດ 

ແລະ ສະເພາະ 2 ແຂວງ ຈຸດສຸມຕົວແບບ ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 38.310 ເຮັກຕາ, ເທົໍ່າກັບ  40,3% ຂອງ 
ເນືັ້ອທີໍ່ 10 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ ເນັັ້ນໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກປິໍ່ນອ້ອມ ໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ເຊັໍ່ນ: (1) 

ວຽກຈັດສັນ ແລະ ຂຶັ້ນສ າມະໂນທີໍ່ດິນກະສິກ າ: ແມ່ນສຸມໃສວ່ຽກສ າຫ ວດຂອບເຂດ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງ
ດິນໃນທີໍ່ດິນນາເຂດຊົນລະປະທານຢູ ່ 10 ແຂວງຈຸດສຸມ, ວຽກສ້າງຊາວນາຕົວແບບປັບປຸງດິນນາ 10 ແຂວງຈຸດສຸມ
ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ວຽກການຂຶັ້ນສ າມະໂນດິນນາທີໍ່ນອນໃນ 10 ແຂວງຈຸດສມ; (2) ວຽກງານ ຊົນລະປະທານ 

ແລະ ຊົນລະກະເສດ: ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງ ເພືໍ່ອກະກຽມສະໜອງນ ັ້າເພືໍ່ອຮັບໃຊ້ການ
ຜະລິດລະດູແລ້ງ ສົກປີ 2015-2016 ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ເພືໍ່ອບ ໍ່ໃຫ້ກະທົບເຖິງບ ລິມາດນ ັ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດ
ລະດູແລ້ງ; ຕິດຕາມການກ ໍ່ສ້າງໂຄງການຊົນລະປະທານນ ັ້າຕຽນຝັໍ່ງຂວາ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ ປະຕິບັດໄດ້ 10%, ໂຄງ 
ການຊົນລະປະທານນ ັ້າຮ າ, ເມອືງບ ໍ່ແຕນ  ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຕິບັດໄດ ້ 46% (ປະຈຸບັນ ຢຸດການກ ໍ່ສ້າງຊົໍ່ວຄາວ) 

ແລະ ການຟືັ້ນຟູສ້ອມແປງທາງລະບາຍນ ັ້າລົັ້ນໂຄງການຊົນລະປະທານນ ັ້າຊ່ວງ ປະຕິບັດໄດ້ 18%; (3) ວຽກງານດ້ານ
ແນວພັນ: ຕິດຕາມ ຄັດແນວພັນເຂົັ້າໃນທົໍ່ວປະເທດ ໃນລະດຝູົນປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຄື: 9.582 ໂຕນ 

ໃນນັັ້ນ: ໂຄງການຜະລິດເຂົັ້າແຫ່ງຊາດລຸ້ນ 1, 2 ແລະ 3 ຈ ານວນ 2.082 ໂຕນ, ຜູປ້ະກອບການ ຈ ານວນ 1.500 

ໂຕນ ແລະ ກຸ່ມຜະລິດ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ືອ ຈ ານວນ 6.000 ໂຕນ ເພືໍ່ອສະໜອງແນວພັນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ
ລະດູແລ້ງ; (4) ວຽກສົໍ່ງເສີມເຕັກນິກກະສິກ າ: ແມ່ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 2 ແຂວງຈດຸສຸມ ຄື: ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ 

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພືໍ່ອສ້າງເປັນຕົວແບບ ໂດຍເລັໍ່ງໃສ່ການປັບປຸງ ສຸນບ ລິການເຕັກນິກ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້

ໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ເພືໍ່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຊຶໍ່ງໄດ້ຄັດເລືອກເອົາສູນ ທີໍ່ມເີງືໍ່ອນໄຂ; (5) ວຽກກະສິກ າສະອາດ: ລົງ
ສົມທົບກັບ ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພືໍ່ອເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ສ້າງເປັນແຜນດ າເນີນງານ ສະໜັບສະ
ໜູນໂຄງການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຕາມມາດຖານກະສິກ າທີໍ່ດີ ແລະ ກະສິກ າອິນຊີ 

(GAP/OA) ມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ສ້າງເປັນແຜນດ າເນີນງານລະອຽດແລ້ວ, ພ້ອມທັງໄດກ້ ານົດ ແບ່ງໜ້າທີໍ່
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະຂັັ້ນ ແລະ ກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ສ າລັບໂຄງການຜະລິດສັດ ນະໂຍບາຍຕົັ້ນຕ  ແມນ່
ການຈັດສັນແບ່ງເຂດຜະ ລິດສະເພາະ ແລະ ການສະຫງວນດິນໄວ້ເພືໍ່ອການລ້ຽງສັດ ແລະ ລ້ຽງປາ, ຄົັ້ນຄ້ວາອອກ
ນະໂຍບາຍເປັນອັນລະອຽດຈ ານວນໜຶໍ່ງ ເພືໍ່ອທົດລອງຢູ ່ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ແຂວງ ທີໍ່ມກີານສ າພັນເສດຖະກິດສະ
ໜອງສັດ ແລະ ປາ ໃຫ້ນະຄອນຫ ວງ. ນອກນີັ້, ຍັງຈະໄດ້ທົດລອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈ ານວນໜຶໍ່ງຢູ່ ໂຮງງານອາ 
ຫານສັດຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ທີໍ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ. 

 

2.2.3 ທກຸຄນົເຂົັ້າເຖງິການສກຶສາໄດຢ້າ່ງທົໍ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີຸນນະພາບ 

 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແຕ່ອະນຸບານຈົນຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການ
ຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນ, ໂຮງຮຽນ, ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄູລວມ
ທັງການການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານການບ ລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ. ບົນພືັ້ນຖານ
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ດັໍ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຍາດໄດ້ບາງຜົນສ າເລັດຄື: ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີ  ເພີໍ່ມຈາກ 43% ໃນປີ 2015 
ເປັນ 49%; ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີໍ່ມຈາກ 66% ໃນປີ 2015 ເປັນ 70,8%; ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ສຸດທິ
ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເພີໍ່ມຈາກ 97,2% ເປັນ 97,9%; ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ປະລະຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫຼຸດຈາກ 
5,2% ເປັນ 4,9%; ໃນຂະນະທີໍ່ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ແລະ ປາຍກ ໄດ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນເຊັໍ່ນດຽວກັນ 
ຈາກ 78% ເປັນ 82,2% ແລະ ຈາກ 45,8% ເປັນ 47,8% ຕາມລ າດັບ. 

 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ ໍ່ສິດສອນ ເພືໍ່ອລົບລາ້ງຄວາມບ ໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບ າລຸງຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ 15-24 ປີທີໍ່
ຍັງເຫ ືອ ພ້ອມທັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງສູນການສຶກສາຊຸມຊົນ ເພືໍ່ອສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງບ າລຸງຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ແລະ 
ປາຍ ຊຶໍ່ງສາມາດປະກາດແຂວງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນບ າລຸງເພີໍ່ມເຕີມ 2 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

 ການສຶກສາຫ ັງມັດທະຍົມ ເຊັໍ່ນ: ການສຶກສາສ້າງຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັັ້ນສງູ ກ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີ
ຂຶັ້ນເທືໍ່ອລະກ້າວທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ, ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫ ັກສູດ ເພືໍ່ອໃຫ້ສອດ 
ຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການບ າລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ
ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ, ສົໍ່ງເສີມການບ ລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຫ າຍຂຶັ້ນ. 
 

2.2.4 ຮບັປະກນັການບ ລກິານດາ້ນສາທາລະນະສກຸໄດຢ້າ່ງທົໍ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ 

 ບັນດາຕາໜ່າງບ ລິການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ປັບປຸງ-ຍົກລະດັບຂະຫຍາຍປົກຄຸມທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີຂຶັ້ນ
ນັບແຕ່ຂັັ້ນຮາກຖານ ຮອດຂັັ້ນສູນກາງ ຄື: ຂັັ້ນບ້ານ: ປະຈຸບັນທົໍ່ວປະເທດມີບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງທັງໝົດ 
5.676 ບ້ານກວມເອົາ 67,01% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົໍ່ວປະເທດ; ຈ ານວນສຸກສາລາທົໍ່ວປະເທດມີ 1.016 
ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນ ປີ 2015 ມີ 993 ແຫ່ງ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 23 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ ທີໍ່ມີຊຸດບ ລິການເຊືໍ່ອມສານພືັ້ນຖານໃນການ
ບ ລິການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສາມາດໃຫ້ບ ລິການຊ່ວຍອອກລູກໄດ້ ຈ ານວນ 387 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 
38%; ບັນດາສຸກສາລາ 103 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນເມືອງ 3 ສ້າງ ຂອງລັດຖະບານໄດ້ຖືກປັບປຸງຍົກລະດັບໃຫ້ໄດ້ມາດຕະ 
ຖານຂອງໂຮງໝ ນ້ອຍ ຈ ານວນ 12 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 12%; ສຸກສາລາທີໍ່ໄດ້ເງືໍ່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານເປັນໂຮງໝ 
ນ້ອຍໄດ້ແລ້ວ ຈ ານວນ 65 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 6,4% ຂອງບັນດາສຸກສາລາທັງໝົດໃນທົໍ່ວປະເທດ. ຂັັ້ນເມືອງ: ໄດ້
ສ າເລັດການແຍກການຈັດຕັັ້ງ ລະຫວ່າງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ໂຮງໝ ເມືອງ ໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວແລ້ວ 
ຈ ານວນ 98  ເມືອງ ເທົໍ່າກັບ 72,6%, ໃນນັັ້ນ ນອນຢູໃ່ນເມືອງ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານ 29 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 
74,35% ຂອງບັນດາໂຮງໝ ຢູ່ໃນເມືອງ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານ. ໃນ 148 ເມືອງ ມີໂຮງໝ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ 135 ແຫ່ງ, 
2.084 ຕຽງ, ເຊິໍ່ງໃນປີ 2010 ມີ 127 ແຫ່ງ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 08 ແຫ່ງ. ໃນນັັ້ນ ໂຮງໝ ທີໍ່ມີຄວາມສາມາດບ ລິການ
ສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກຄົບຊຸດ ໄດ້ແລ້ວ 17 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 12%. ໂຮງໝ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງຈ ານວນ 39 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນ
ເມືອງ 3 ສ້າງ ຂອງລັດຖະບານໄດ້ຖຶກປັບປຸງ ຍົກລະດັບໃຫ້ມີຄວາມສາມາດບ ລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກຄົບ
ຊຸດ ໄດ້ແລ້ວ 7 ແຫ່ງ ເທົໍ່າກັບ 17,9%. ຂັັ້ນແຂວງ: ມີໂຮງໝ ແຂວງ ຈ ານວນ 17 ແຫ່ງ, ມີຕຽງທັງໝົດ 1.979 

ຕຽງ. ໃນນັັ້ນ ມີໂຮງໝ ແຂວງທີໍ່ສ້າງຂືັ້ນໃໝ່ຕາມແຜນປະຕິຮູບການບ ລິການສຸຂະພາບ 2 ແຫ່ງ ຄື: ໂຮງໝ ແຂວງ
ຫົວພັນ ແລະ ໂຮງໝ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ບັນດາໂຮງໝ ແຂວງ ໃນທົໍ່ວປະເທດ ໄດ້ມີພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ປະກອບ
ອຸປະກອນການແພດ, ບຸກຄະລາກອນພ້ອມທັງໄດ້ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານ
ການແພດເຂົັ້າໃນການເຄືໍ່ອນໄຫວບ ລິການປິໍ່ນປົວທົໍ່ວໄປໄດ້ໂດຍພືັ້ນຖານ ເປັນຕົັ້ນ ຢູ່ຂັັ້ນໂຮງໝ ແຂວງທັງໝົດ ສາ 
ມາດແກ້ໄຂຜ່າຕັດທົໍ່ວໄປ ແລະ ສຸກເສີນ ໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບ ລິການສຸຂະພາບ (ປິໍ່ນປົວ) ໃນ 4 ວິຊາຫ ັກ 
ຄື: ພາຍໃນ, ພາຍນອກ, ອອກລູກ-ພະຍາດຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍການບ ລິການສຸຂະພາບແມ ່
ແລະ ເດັກຄົບຊຸດ; ໂຮງໝ ແຂວງຈ ານວນໜຶໍ່ງ ໄດ້ປັບປຸງການບ ລິການໄດ້ໃນລະດັບຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເຂົັ້າໃນ
ບາງວິຊາທີໍ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້ການບ ລິການໄດ້ຄຸນນະພາບທຽບເທົໍ່າບາງໂຮງໝ ຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ກຽມພັດທະນາ
ຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງໝ ພາກໃນອະນາຄົດ. ຂັັ້ນສູນກາງ: ມີໂຮງໝ ຂັັ້ນສູນກາງ 5 ແຫ່ງ, ສູນປິໍ່ນປົວສະເພາະ 3 
ແຫ່ງ, ໄດ້ມີການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບ ລິການໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶັ້ນ ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນເທືໍ່ອລະກ້າວ.  

 ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ຫຼຸດລົງຢູ່ໃນລະດັບ 25,5%, ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ເຕ້ຍ
(ຂາດສານອາຫານຊ າເຮືັ້ອ) ຍັງເຫ ືອ 35,6%, ການຊົມໃຊ້ນ ັ້າທີໍ່ປອດໄພຂອງປະຊາຊົນບັນລຸ 89,2%; ວິດຖ່າຍໃນ
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ຄອບຄົວບັນລຸໄດ ້ 70,2%; ການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍໂຮງຮຽນ 66,8% ແລະ ຈ ານວນບ້ານທີໍ່ປະກາດເປັນບ້ານຢຸດຕິ
ການຖ່າຍຊະຊາຍ ກວມເອົາ 309 ບ້ານໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. ການລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍແມ່ນບ ໍ່ທັນມີກ ລະນີ
ທີໍ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຂັັ້ນເສຍຊີວິດ; ອັດຕາການຕິດເຊືັ້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມສາວບ ລິການມີພຽງ 1,4%, ອັດຕາການຕິດເຊືັ້ອ
ໜອງໃນ ຂອງສາວບ ລິການ 25,3% ແລະ ອັດຕາການຕິດເຊືັ້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມຜູ້ຊາຍມເີພດສ າພັນກັບຜູ້ຊາຍ ທີໍ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງ 1,6%; ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍຸງ 0,02/100.000, ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດທີໍ່ຕິດຕ ໍ່ທາງໜ້າ
ດິນຮຸນແຮງ ໃນເດັກອາຍຸ 6 ຫາ 14 ປີ 30%, ຫຼຸດຜ່ອນເປີເຊັນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດກາຝາກໃນເດັກອາຍຸ 6 ຫາ 14 
ປີ 30%, ຫຼຸດຜ່ອນເປີເຊັນການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດກາຝາກໃນເດັກອາຍຸ 6 ຫາ 14 ປີ< 1% ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດ
ເຊືັ້ອຮຸນແຮງຂອງພະຍາດໃບໄມ້ຕັບ 40%; ຈ ານວນວັນນະໂລກໃໝ່ ທຸກຮູບແບບ 72,3%, ຈ ານວນວັນນະໂລກດືັ້
ຢາ 63,6% ແລະ ຜົນສ າເລັດການປິໍ່ນປົວ ທຸກຮູບແບບ 83,6%. ນອກຈາກນັັ້ນ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດບ ໍ່
ຕິດຕ ໍ່ກ ສາມາດເກັບກ າໄດ້ຕົວເລກຂອງບາງພະຍາດທີໍ່ສ າຄັນເຊັໍ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ ມ ີ 18.755 ກ ລະນີ, ພະຍາດ
ເບົາຫວານ 21.526 ກ ລະນີ ແລະ ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ 63.865 ກ ລະນີ. 
 

2.2.5 ການບ ລກິານທາງດາ້ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ທກຸຄນົໄດເ້ຂົັ້າເຖິງຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ 
 ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງລະບົບປະກັນສັງຄົມໃຫ້ສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶັ້ນກວ່າເກົໍ່າ ເຊິໍ່ງໃນໄລຍະ 9 

ເດືອນ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກລັດບ ລິຫານທັງໝົດ 982.855 ຄົນ, ຍິງ 351.255 
ຄົນ, ໄດ້ປະຕິບັດລາຍຮັບ 791,2 ຕືັ້ກີບ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນຕ ໍ່ກຸ່ມເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ ທັງໝົດ 
757,1 ຕືັ້ກີບ, ຍອດເຫ ືອ 34 ຕືັ້ກີບ. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ໍ່ເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ ຕາມດ າລັດ 272/ນຍ ໄດ້ທັງໝົດ 
3.026 ທ່ານ, ເປັນເງິນ 53 ຕືັ້ກີບ. ຕິດຕາມການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້າໃຊ ້ຢູ່ສູນ 489 ແລະ ສູນ 790. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ໄດ້
ປະສານສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໂຮງງານອົງຄະທຽມ 686 ພາຍຫ ງັສ າເລັດການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ 
ຈັດພິທີມອບຢ່າງເປັນທາງການ. 

2.2.6  ພັດທະນາ  ແລະ ປກົປກັຮກັສາຮດີຄອງປະເພນີ ແລະ ວດັທະນະທ າອນັດງີາມຂອງຊາດ 

 ວຽກວັດທະນະທ າ ໄດ້ມີຫ າຍອັນພົັ້ນເດັໍ່ນ ແລະ ມີລັກສະນະຕັັ້ງໜ້າຂຶັ້ນກວ່າເກົໍ່າ, ສິໍ່ງທີໍ່ພົັ້ນກວ່າໝູ່ກ ໍ່ແມ່ນ ຂະບວນ
ການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທ າ ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີັ້ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະປີ. ປະຈຸບັນ ອບ   
ວັດທະນະທ າທົໍ່ວປະເທດໄດ້ 810.620 ຄອບຄົວ, ເທົໍ່າກັບ 67,72% ຂອ  ອບ        ະເ  , ບ ານ    ະນາ 
5.144 ບ້ານ ເທົໍ່າກັບ 60.93% ຂອ   ານ ນບ ານ     ະເ   ແລະ 117 ກຸ່ມບ້ານ ເທົໍ່າກັບ 11,19%. ສືບຕ ໍ່ສ້າງ
ຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຄອບຄົວ-ບ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໂມສອນວັດທະ 
ນະທ າ, ເກັບກ າຂ ັ້ມູນເພືໍ່ອຟືັ້ນຟູ, ສົໍ່ງເສີມເອກະລັກວັດທະນະທ າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີລາວບັນດາເຜົໍ່າ 
ພ້ອມທັງຖ່າຍທ າສາລະຄະດີອອກເຜີຍແຜ່. ບັນດາປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕ ໍ່ວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງລາວ ຄ່ອຍໆຫຼຸດ
ລົງເທືໍ່ອລະໜ້ອຍ. ຂະແໜງຮູບເງົາກ ໍ່ໄດ້ມີບາດກ້າວໃໝ່ໃນການພັດທະນາໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊືໍ່ອມໂຍງ
ກັບສາກົນໄດ້. ສິລະປະການສະແດງໄດ້ສ້າງສີສັນອັນໃໝ່ໃນເວທີການສະແດງຮັບໃຊ້ງານຕ່າງໆ, ໄດ້ມີການປະຍກຸ
ດົນ  , ບົດສະແດງ, ບົດຟ້ອນ, ຮ້ອງ, ລ າ ທີໍ່ມີລັກສະນະເກົໍ່າດັໍ່ງເດີມ ແລະ ໃໝ່ທັນສະໄໝ, ພິເສດ ໄດ້ສ້າງວົງດົນຕີ 
ອ ແກສຕຣາ ຂອງລາວ, ໄດ້ສ າເລັດໂດຍສີມືການສະແດງຂອງນັກສິນລະປິນລາວທັງໝົດ. ໄດ້ສືບຕ ໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຄືໍ່ອນ
ໄຫວເກັບກ າຂ ັ້ມູນເພືໍ່ອຟືັ້ນຟູ, ສົໍ່ງເສີມເອກະລັກວັດທະນະທ າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີລາວບັນດາເຜົໍ່າ 
ພ້ອມທັງຖ່າຍທ າສາລະຄະດີອອກເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂຄສະນາດ້ວຍປ້າຍສວນສາທາລະ 
ນະ, ສະໂມສອນວັດທະນະທ າ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງຫ ັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຈິດສິນ ເພືໍ່ອນ າສະເໜີ
ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂ ອະນຸມັດເປີດການຮຽນ-ການສອນໃນສົກສຶກສາ ປີ 2016-2017. ໄດ້ມີຄວາມພະຍາ 
ຍາມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ UNESCO ເພືໍ່ອກະກຽມເອກະສານສະເໜີເອົາ
ທົໍ່ງໄຫຫີນ ເຂົັ້າເປັນມ ລະດົກໂລກແຫ່ງທີສອງ.  

 ສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຕິສັງຂອນຮູບແຕ້ມຝາພະໜັງໃນພິພິທະພັນສະຖານບູຮານວັດສີສະເກດ 
ໃນໄລຍະ 4, ສ າເລັດການຈັດການແຂ່ງຂັນສ້າງຮູບເງົາເລືໍ່ອງສັັ້ນ ແລະ ຮູບເງົາສາລະຄະດີເນືໍ່ອງໃນໂອກາດສະເຫ ີມ
ສະ ຫ ອງ 2 ວັນປະຫວັດສາດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ັ້ 40 ປີ ແຜນດິນແມ່ທີໍ່ແສນຮັກ, ການຕັດຕ ໍ່ຜະລິດຮູບເງົາ ເນືໍ່ອງໃນ
ໂອກາດສະເຫ ີມສະຫລອງວັນມ ລະດົກພາບ-ສຽງໂລກ ຄົບຮອບ 10 ປີ ແລະ ການເຄືໍ່ອນໄຫວສາຍຮູບເງົາເຄືໍ່ອນ



24 

 

ທີໍ່ຢູ ່3 ແຂວງພາກເໜືອ ຄຶ: ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຄົັ້ນຄວ້າໂຄງຮ່າງເນືັ້ອໃນ ແລະ 
ອອກແບບຈັດວາງສະແດງໃສ່ຫ ພິພິທະພັນຫ ັງໃໝ່ ແລະ ນອກຈາກນີັ້ກ ໄດ້ຂຶັ້ນທະບຽນວດັຖຸພັນ ເພືໍ່ອນ າສະເໜີເຂົັ້າ
ເປັນມ ລະດົກແຫ່ງຊາດ. ສ າເລັດການຈັດຂະບວນ ຄາຣາວານລົດທ່ອງທ່ຽວໄປເມືອງວຽງໄຊ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ັ້ “ຫວນ
ຄືນກ າເນີດເຊິດຊູມູນເຊືັ້ອປະຕິວັດ” ເພືໍ່ອຕ້ອນຮັບ 2 ວັນປະຫວັດສາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ນອກຈາກນີັ້ກ ໍ່ໄດ້ໂຄສະ 
ນາບັນດາກິດຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆດ້ວຍຫ າຍຮູບຫ າຍສີ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງຕ ໍ່ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດໃນການສະເຫ ີມສະຫ ອງຄົບຮອບ 20 ປີ ຫ ວງພະບາງເປັນເມືອງມ ລະດົກໂລກ. 

 

2.2.7 ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົເປັນລະບຽບ ຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸິ
ທ າ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ 

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

 ເພີໍ່ມທະວີການຄົັ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄ າສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ, ຈ າກັດ ແລະ ສະກັດກັັ້ນ
ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້, ການສ ັ້ລາດບັງຫ ວງຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສືບຕ ໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດ 
ໝາຍ ແລະ ນິຕກິ າຕ່າງໆ ທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າ 
ໃຈຕ ໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ ທີໍ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກ. 

 

2.3 ເປົັ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊຢ້າ່ງມປີະ
ສດິທຜິນົ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍົງ; ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພບິດັຕາ່ງໆຢາ່ງທັນການ ແລະ ກ ໍ່ສາ້ງຄນືສິໍ່ງທີໍ່ຖກື
ຜນົກະທບົຈາກທ າມະຊາດໃຫດ້ກີວາ່ເກົໍ່າ 
 

2.3.1 ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ຍນືຍງົ 
 ສ າເລັດດ າເນີນການປັບປຸງແຜນແມ່ບົດການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນແຫ່ງຊາດໄດ້ 70%; ສ້າງຮ່າງດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດສັນ 

ແລະ ວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ສ າເລັດໂດຍພືັ້ນຖານໄດ້ 30% ແລະ ດ າເນີນການຈັດສັນ ການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນແບບ
ຮອບດ້ານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຂັັ້ນແຂວງ ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ ຢູ່ 6 ເມືອງ 6 ແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ 

40 ບ້ານ ເຊິໍ່ງປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກໄດ້ທັງໝົດ 10%. 
 ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 50.405 ຕອນ ເທົໍ່າກັບ 84% ຂອງແຜນການປີ 

(ແຜນການ 60.000 ຕອນ); ສາມາດສັງລວມຂ ັ້ມູນສ າມະໂນທີໍ່ດິນໄດ້ທັງໝົດ 421.877 ຕອນ ລືໍ່ນແຜນການ 4 
ເທົໍ່າ (ແຜນການ 100.000 ຕອນ) ສາເຫດຍ້ອນການສັງລວມຂ ັ້ມູນສ າມະໂນທີໍ່ດິນແມ່ນເປັນລະບົບລະອຽດ ຈຶໍ່ງ
ເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບກ າຈ ານວນຕົວເລກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ພ້ອມທັງ ບັນທຶກສ າມະໂນທີໍ່ດິນເຂົັ້າໃນລະບົບຄອມພິວ
ເຕີ ໄດທັ້ງໝົດ 21.165 ຕອນ ເທົໍ່າກັບ 42.33% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 50.000 ຕອນ).  

 ດ າເນີນການປັບປຸງລະບົບຖານຂ ັ້ມູນການເຊົໍ່າ ແລະ ສ າປະທານທີໍ່ດິນ ເພືໍ່ອຂຶັ້ນບັນຊີການເຊົົໍ່າ ແລະ ສ າປະທານທີໍ່
ດິນ ທີໍ່ມີເນືັ້ອທີໍ່ 2 ເຮັກຕາຂຶັ້ນໄປ ສ າເລັດແລ້ວ ຢູ່ 5 ແຂວງ ພາກໃຕ້ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ຈ າປາສັກ 

ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ). 
 ການຈັດສັນ, ກ ານົດ ແລະ ການຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ແບບທ າມະຊາດ ຢູ່ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ສາມາດ

ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 150.000 ເຮັກຕາ ເທົໍ່າກັບ 50% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 300.000 ເຮັກຕາ) ແລະ 
ການປູກເສີມກ້ອງປ່າ 7,562 ເຮັກຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 108% ລືໍ່ນແຜນການປີ (ແຜນການ 7.000 ເຮັກຕາ).  

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

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



25 

 

 ສ າເລັດການຮັບຮອງໂຄງການຕົວແບບສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທາງທ າມະຊາດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ນ ັ້າແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ ັ້າເທີນ. 

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

15,870 ກມ2) ປະຕິບັດໄດ້  80%  ແລະ  ຢູ່ເຂດໄຊຍະບູລີ-ຫ ວງພະບາງ (ເນືັ້ອທີໍ່ປະມານ  16.309 ກມ2)  ປະຕິບັດໄດ້  90%. 
 ດ າເນີນການສ້າງ ຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິໍ່ງແວດລ້ອມຂຽວສະອາດງາມຕາ ປະຕິບັດໄດ້ 80 % 

ແລະ ສ້າງບົດແນະນ າກ່ຽວກັບການສົໍ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິໍ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ (ຂຽວສະອາດງາມຕາ). 
 ການສ້າງຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສິໍ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO 17025 ຈ ານວນ 1 ແຫ່ງ ສ າເລັດ

ແລ້ວ 95% ແລະ  ສ າເລັດຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສິໍ່ງແວດລ້ອມ ປະຈ າພາກ ຈ ານວນ 3 ແຫ່ງ (ພາກເໜືອ: ຫ ວງພະບາງ, 
ພາກກາງ:  ຊຽງຂວາງ ແລະ ພາກໃຕ:້ ຈ າປາສັກ).  

 ສ າເລັດການຈັດປະເພດອ່າງຮັບນ ັ້າໃນ 3 ຂະໜາດ ແລະ ສ າເລັດການສ້າງແຜນທີໍ່ ອ່າງຮັບນ ັ້າ 62 ອ່າງທົໍ່ວປະເທດ 

ໂດຍໄດ້ຜ່ານຄະນະກ າມະການແຜນທີໍ່ແຫ່ງຊາດ; ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງຕົວແບບຈ າລອງດ້ານຊັບພະຍາກອນນ ັ້າຢູ່ ອ່າງ
ຮັບນ ັ້າເຊບັັ້ງຫຽງ, ນ ັ້າຊອງ; ດ າເນີນການຂືັ້ນບັນຊີຊັບພະຍາກອນນ ັ້າໜ້າດິນຢູ່ 3 ແຂວງ (ຊຽງຂວາງ, ຫ ວງນ ັ້າທາ 
ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ); ຂຶັ້ນບັນຊີນ ັ້າໃຕ້ດິນ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຂຶັ້ນບັນຊີດິນບ ລິເວນນ ັ້າໃນ 2 ແຂວງ (ຄ າ
ມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ ໄດ້ດ າເນີນການປະເມີນ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານສະພາບລວມນ ັ້າໃຕ້ດິນແຫ່ງ
ຊາດ ຢູ່ 4 ເມືອງຂອງແຂວງວຽງຈັນຄື: ໂພນໂຮງ, ແກ້ວອຸດົມ, ວຽງຄ າ ແລະ ທຸລະຄົມ. 

 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງຄຸນນະພາບນ ັ້າ ຕາມສາຍນ ັ້າຫ ັກ ແລະ ເຂດອ່າງບຸລິມະສິດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ເຊັໍ່ນ:  ອ່າງຮັບນ ັ້າອູ, ເຊບັງຫຽງ, ເຊບັງໄຟ, ເຊໂດນ, ເຊກອງ, ນ ັ້າງຽບ, ນ ັ້າຊອງ ແລະ ພ້ອມທັງ ສ າເລັດການສ້າງ
ບົດລາຍງານ ດ າເນີນການລົງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ຢູ່ 3 ແຂວງ (ຫ ວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຜົັ້ງສາລີ), 
ເຊິໍ່ງປະຈຸບັນ ສາມາດເພີໍ່ມຈຸດຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ໄດ້ 158 ຈຸດ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. 

 ດ າເນີນການລົງເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ສັງລວມຂ ັ້ມູນ ດິນບ ລິເວນນ ັ້າ (ດິນທາມ) 130 ຈຸດ ຂອງ 12 ເມືອງ ໃນ 6

ແຂວງຄື: ນະຄອນຫ ວງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ບ ລິຄ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນກ 
ໄດ້ຄິດໄລ່, ອອກແບບ ແລະ ຕິດຕາມການກ ໍ່ສ້າງສູນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນນ ັ້າ ຢູ່ເຂດດິນບ ລິເວນນ ັ້າອ່າງ
ຈຽວ ທີໍ່ບ້ານຕານສຸມ ເມືອງຈ າພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 
 

2.3.2 ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົພອ້ມທງັຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັຕາ່ງໆ ແລະ ການປຽ່ນ 
ແປງດິນຟາ້ອາກາດ 

 ດ າເນີນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ 18 ສະຖານີ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ສ າເລັດແລ້ວ 90%, 
ສະຖານີອຸທົກກະສາດ 8 ສະຖານີ ສ າເລັດແລ້ວ 70%.  

 ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ັ້າແບບປະສົມປະສານໃນ 5 ອ່າງບູລິມະສິດ ເຊັໍ່ນ: ນ ັ້າງືໍ່ມ, ນ ັ້າເທີນ-ນ ັ້າກະດິງ, 
ເຊໂດນແມ່ນປະຕິບັດສ າເລັດ 100%; ສ່ວນອ່າງຮັບນ ັ້າ ເຊບັັ້ງໄຟ ແລະ ເຊບັັ້ງຫຽງ ປະຕິບັດສ າເລັດ 80%, ນອກ 
ຈາກນັັ້ນພວກເຮົາຍັງສ າເລັດການສ້າງບົດລາຍງານສະພາບລວມ ຂອງອ່າງຮັບນ ັ້າອູ ສ າເລັດ 50%.  

 ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງຄະນະກ າມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຂັັ້ນແຂວງ ແມ່ນສ າເລັດ 18 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວ
ປະເທດ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ ສ າເລັດແລ້ວ 54 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 8 ແຂວງ ທີໍ່ຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ. 

 ການເພີໍ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ໂດຍການ
ສຶກສາເຂດທີໍ່ມີຄວາມບອບບາງຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພ້ອມທັງພັດທະນາ
ໂຄງການໃນແຕ່ລະໄລຍະເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ ປະຈຸບັນ ໄດ້ດ າເນີນການວິເຄາະຂ ັ້ມູນ ເພືໍ່ອສ້າງ
ແຜນທີໍ່ ເຂດຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ເຂດທີໍ່ມີຄວາມບອບບາງ ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສ າເລັດໜ້າວຽກໄດ້ 
90% ຂອງແຜນວຽກທັງໝົດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກ ໄດ້ດ າເນີນການຮ່າງແຜນການຮັບມືກັບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດ
ຕະການການປະຕິບັດງານ ພ້ອມທັງສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງສູນປະຕິບັດງານສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ. 
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 ສ າເລັດດ າເນີນການສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ້ 
ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊືໍ່ອມໂຊມ ແລະ ສ າເລັດການອະນຸມັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີໍ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ຢູ່
ໃນລະບົບນິເວດປ່າໂຄກ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

2.3.3 ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບ ໍ່ມສີະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລດິກະສກິ າທີໍ່ເກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ (ຮບັປະກນັໄດ້
ທາງດາ້ນຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາຜນົຜະລດິກະສກິ າ) 

 ເລີໍ່ມໂຄງການສ້າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດສ າເລັດແລ້ວ 10%, ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພ ແລະ ສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ດ້ານ
ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ສ າເລັດແລ້ວ 50%. 

 ດ າເນີນ ການປະເມີນສະພາບໄພພິບັດ ເພືໍ່ອເປັນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ລະບົບຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ
ໄພພິບັດ ເຊິໍ່ງສ າເລັດແລ້ວ 50%. 

 ການສ້າງກົນໄກການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃຫ້ຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງດ າເນີນໂຄງການທົດລອງການປັບໂຕເຂົັ້າກັບການປ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. ປະຈຸບັນ ກ າລັງດ າເນີນການສ າຫ ວດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໃນ
ຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ດ າເນີນການສ້າງແຜນການປັບຕົວເຂົັ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຕິດພັນ
ກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດຂະໜາດນ້ອຍ  ເພືໍ່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປ້ອງກັນໄພພິບັດ 

ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
 

2.4 ບນັດາວຽກຈດຸສມຸປິໍ່ນອອ້ມທີໍ່ພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການມດີັໍ່ງນີັ້: 
2.4.1 ສົໍ່ງເສມີຄວາມຮູພ້ມູປັນຍາໃສກ່ານຄົັ້ນຄວ້າ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊວ້ິທະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊີ ແລະ ການສືໍ່ສານ 

 ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າສ າເລັດຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍໄດ້ 11 ສະບັບ, ສ າ
ເລັດການສ້າງສວນອະນຸລັກຊະນິດພັນຕົັ້ນຈ າປາ, ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຊອບແວຣເປັນຕົັ້ນແມ່ນການ
ສ້າງໂປ ແກ ມຮັບໃຊ້ການນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ. ວຽກບ ລິການດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາແມ່ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຮັບຄ າ
ຮ້ອງຈົດທະບຽນໃໝ່ໄດ້ 313 ສະບັບ, ຂ ຕ ໍ່ທະບຽນໄດ້ 146 ສະບັບ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ສາມາດຢັັ້ງຢືນການຈົດ
ທະບຽນອຸດສາຫະກ າໃໝ່ໄດ້ 15 ຄັັ້ງ, ແຈ້ງລິຂະສິດ 18 ຄັັ້ງ ແລະ ອອກສິດທິບັດ 18 ຄັັ້ງ. ວຽກບ ລິການມາດຕະຖານ
ວັດແທກ ແລະ ວັດແທກ ແມ່ນໄດ້ກວດທຽບລົດບັນທຸກນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ໄດ້ 292 ຄັນ, ກົງເຕີັ້ໄຟຟ້ານ າເຂົັ້າມາໃໝ່ 
85.846 ໜ່ວຍ, ໄດ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນຂຶັ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້ານ າເຂົັ້ານ ັ້າມັນ ຈ ານວນ 2 ລາຍການ, ໄດ້
ລົງກວດກາມາດຕະຖານຂອງລະບົບປ່ອງບ ລິການໄປສະນີແບບອັດຕະໂນມັດຂອງລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ ພ້ອມ
ທັງອອກໃບຢັັ້ງຢືນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງລະບົບດັໍ່ງກ່າວ. ຕິດຕາມການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສູນຝຶກອົບຮົມພະ 
ນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

 ໄດສ້້າງລະບົບເຊືໍ່ອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ ເພືໍ່ອເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດພາກພືັ້ນ,
ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຮອງຮັບການຫັນປ່ຽນຈາກ IPv4 ເປັນ IPv6 ເຊິໍ່ງປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດຮອງຮັບ
ການສົໍ່ງຂ ັ້ຄວາມສັັ້ນ ຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ 100%, ສາມາດຮອງຮັບການສົໍ່ງສັນຍານໂທລະສັບພາຍໃນ 
(ເອັນວີເອັກ-NVX) ຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດໄດ້ 70%, ໄດ້ດ າເນີນການຕິດຕັັ້ງລະບົບສູນໂທລະສັບພາຍໃນ 
(ເອັນວີເອັກ-NVX) ໃໝ່ປ່ຽນແທນລະບົບເກົໍ່າ, ສາມາດຮອງຮັບການສົໍ່ງສັນຍານລະບົບໂທລະສັບຕ່າງປະເທດ 
(ໄອວີຈີ-IVG) ຂາເຂົັ້າຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດໄດ້ 100% (ແຕ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍານໂທລະສັບ
ຕ່າງປະເທດ ຂາອອກ), ໄດ້ດ າເນີນການຂະຫຍາຍ ລະບົບສູນກາງອິນເຕີເນັດຕ່າງປະເທດ (ໄອໄອຈີ-IIG) ເພືໍ່ອຮອງ
ຮັບຈຸດເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ (ພີໂອພີ - POP) ແລະ ລວມສູນສັນຍານອິນເຕີເນັດຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ.  

 ສ າເລັດການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັັ້ນອາຊະຍາກ າທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ເພືໍ່ອເປັນບ່ອນອີງ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພໃນ ສປປ ລາວ, ສ າເລັດການຕິດຕັັ້ງລະບົບເຊີເວີ ແລະ ເຄືໍ່ອງ
ອຸປະກອນໄອທີຮັບໃຊ້ການເຊືໍ່ອມໂຍງຖານຂ ັ້ມູນເສດຖະກິດສັງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໄດ້ສ າເລັດການສ້າງລະບົບ
ແຈ້ງເຕືອນເຫດສຸກເສີນທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບອີເມວພົວພັນວຽກງານກັບ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ. 
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 ໄດສ້ າເລັດການສ າຫ ວດ, ກວດກາ ແລະ ວັດແທກຈຸດສຸມທີໍ່ຕັັ້ງສະຖານີກວດກາຄືັ້ນຄວາມຖີໍ່ແບບບ ໍ່ມີຄົນປະຈ າ ຢູ່
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂດຍໄດ້ກ ານົດເອົາສະຖານີຢູ່ທີສະຖາບັນໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືໍ່ສານ 
ເປັນບ່ອນກ ໍ່ສ້າງສະຖານີກວດກາຄືັ້ນຄວາມຖີ; ສ າເລັດການກ ໍ່ສ້າງ-ຕິດຕັັ້ງລະບົບບັນຊາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດາວທຽມ
ຮັບ-ສົໍ່ງ ຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກທຸກຢ່າງ, ຊຶໍ່ງປະກອບດ້ວຍລະບົບບັນຊາ, ລະບົບໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມ, ເຄືໍ່ອຂ່າຍສືໍ່ສານບ ໍ່ໃຊ້ສາຍຄວາມໄວສູງ. ດາວທຽມລາວສາມາດໃຫ້ບ ລິການລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ, 
ກະຈ່າຍສັນຍານໂທລະພາບໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ໃຫ້ເຊົໍ່າຊ່ອງສັນຍານແກ່ຕ່າງປະເທດ, ທັງລະບົບ KU 

band ແລະ C band, ມີຊ່ອງສັນຍານທັງໝົດ 22 ຊ່ອງ,ບ ລິການໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມເພືໍ່ອການສຶກສາ, ການ
ແພດ, ການສືໍ່ສານສຸກເສີນ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ. 

 ໄດສ້ົໍ່ງເສີມໃຫ້ມີການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສືໍ່ສານຂ ັ້ມູນຂ່າວສານເຂົັ້ັ້າໃນວຽກງານໄປສະນີ ໃນນັັ້ນ: ໄດ້ສ າເລັດຕິດຕັັ້ງ
ລະບົບປ່ອງບ ລິການໄປສະນີ ອັດຕະໂນມັດ Postal Counter Automation System ຕິດຕັັ້ງເພີັ້ມຈ ານວນ 20 
ແຫ່ງ, ລວມເປນັ 62 ແຫ່ງ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ແລ້ວ; ໄດ້ປັບປຸງບ ລິການໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໄດ້ 
2 ຜະລິດຕະພັນຄື: ການບ ລິການຄ ັ້າປະກັນເຄືໍ່ອງຝາກທາງໄປສະນີ ແລະ ບ ລິການ Logistics, ຈັດຕັັ້ງໜ່ວຍງານ
ການຕະຫ າດເພືໍ່ອເຂົັ້າເຖິງລູກຄ້າ, ຄົັ້ນຄ້ວາປັບປຸງຄ່າບ ລິການຄືນໃໝ່ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດໃນປະຈຸ
ບັນ ແລະ ໃຫ້ໃກ້ຄຽງກັບປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ. ປະຈຸບັນມຫ້ີອງການໄປສະນີ ທັງໝົດ 158 ແຫ່ງ,ຈ່າມໄປສະນີ 55 
ແຫ່ງ, ສາຂາຈ າໜ່າຍສະແຕມ 64 ແຫ່ງ, ຕູ້ໄປສະນີ(ນ າໃຊ້) 31.655 ຕູ້, ໄປສະນີພັນພາຍໃນ 9.084 ກິໂລ, 
ຕ່າງປະເທດ 46.843 ກິໂລ, ເມດ່ວນ (EMS) ພາຍໃນ 27.725 ສະບັບ, ຕ່າງປະເທດ 30.109  ສະບັບ.  

 ໄດຂ້ະຫຍາຍເຄືໍ່ອຂ່າຍສາຍສົໍ່ງດ້ວຍລະບົບສາຍໄຍແສງເພີັ້ມຂຶັ້ນ 4.637 ກິໂລແມັດ ລວມທັງໝົດ 67.351 ກິໂລ 
ແມັດ, ກວມ 18 ແຂວງ 148 ເມືອງ; ໂທລະສັບຕັັ້ງໂຕະ 970.317 ເລກໝາຍ, ໂທລະສັບມືຖື 3.742.543 ເລກ  
ໝາຍ, ມີຜູ້ລົງທະບຽນນ າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 2.339.656 ເລກໝາຍ, ສະຖານີຮັບສົໍ່ງສັນຍານໂທລະສັບມືຖືທັງໝົດ 
6.776 ສະຖານີ, ສັນຍານໂທລະສັບມືຖືສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ 18 ແຂວງ, 148 ເມືອງ ແລະ 8.573 ບ້ານ; ສັນຍານ
ໂທລະສັບມືຖືລະບົບ 3G ຄວບຄຸມໄດ້ 18 ແຂວງ, 148 ເມືອງ, 6.776 ບ້ານ. 

 

2.4.2 ສົໍ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານແມຍ່ງິ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸມ່ 
 

   ໄດ້ສຸມໃສ ່ ກ ານການສ າ   າ ເຂ   ແຂ  ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ  ນ  ານ   າສະເ າະ ແລະ   ານ
  າ   ໃຫ້ແກ່ສະມາຊກິສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ເປັນຕົັ້ນ:   ກອ ບ   ກ   ກ ບວຽກງານຂ່າວ 
ສານ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕາມຂະແໜງການ,    ກອ  ະ     ກ ານສົໍ່ງເສີມ 1 ເມືອງ 1 ຜະລິດຕະພັນ.   
  ກລະ    ຂະບ ນການສ ກ າກ ນ ະຍາ ຕ່າງໆ    ແກ່ ະ າ  ນໂ ຍສະເ າະເອ  ອຍນ ອ ແ  ຍ      ບ ນ າແຂ  , 
   ລ      າ ການເ     ກຂອ ໜ່ ຍບ ລ ການ  ບເ  ນ າກ ເ   ອການ    ະນາແ  ຍ   ແລະ  ອບ      າ ເ  ນ 
  ກກະ     ອ      ກອ ບ   ການບ ລ ການໜີັ້, ການສ າ ແຜນ  ບ ະ ານ ອບ    ແລະ ກ  ລະບ ບຂອ ກອ   ນ
ບ ານ ແລະ   ກອ ບ     ານບ  ບາ ຍ   າຍ  ນ  ກ ານ    າ ະລ   ານນ  າ    ແກ ສະ ະ  ນແ  ຍ   ແຂ       
ເ  ນ     າ ສະ ະ  ນແ  ຍ     ບ ນ າແຂ       ບການ    ະນາຂ ຶ ັ້ນ,      ບການບ ລ ການ າ   ານສາ ະນະສ ກ 
  າ     ເ      ສ ກຂະ າບແຂ ແ   າ   ານ  າ ກາຍ ແລະ      . ນອກ າກ     ກອ ບ   ເ   ອຍ ກລະ  ບ
  າ       າ ສາ າ    ແກ ສະ ະ  ນແ  ຍ  ແຂ   ແລະ ສ ນກາ ສະ ະ  ນແ   ຍ   ຍ        ນ   າ  າເ   ນ,   າ
  ອ   ກ,      າ  ກສາແກ ແ  ຍ  ຂ  ນແຂ   ແລະ ເ  ກນ ອຍ      ບ ນ າເຂ  າ າຂ   າ  ກສາ    ສ ນ     າ  ກສາແກ 
ແ  ຍ   ແລະ ເ  ກນ ອຍ   ານ ນ 222   ນ,  ນນ  ນ:       າ  ກສາ  ອ  ນ າ 156     ,      າ  ກສາ າ ໂ ລະ 
ສ ບ   ານ ນ 325     ,  ະ  ບ ນ  ຜ    ກເ າະ  າຍ     ກເ  າ   ສ ນ 7   ນ ແລະ    ແກ  ຂ ະ    າ          ນ 
ເ   ສ  ຜ ນ ະໂ ຍ ອ ນ ອບ  າຂອ ແ  ຍ   ແລະ ເ  ກນ ອຍ 262     . ແ  ເ     າ   ກ ຍ    ແ  ຍ ິ   ານ ນ     
ຍ   ະເ  ນກ ບສ    ຍ      ເ  ນ   ນການ  າ ະນ  , ການເສບ ແລະ   າຂາຍສ   ເສບ   ,   ອອກແ   ານຜ  ກ     
ໝາຍ, ເ  ນໂສເ ນ , ການ     າ   ນແ   ນ ອບ   , ການ  າ  າ  ແລະ ອ  ນ . ນອກນ  ນ ຍ    ແ  ຍ    ານ ນ 
    ຍ  ບ    ນ      ນ າ    ະນາ  ນເອ , ເ      ລະ  ບການສ ກສາຍ     າ, ເ   ອ       າຍ, ການເຂ  າເ  ິ ສາ າລະ 
ນະສ ກຍ  ບ       ເ   ເ           ການເ  ນ     ບ  າ  ຍ  ຸ ຍາກ, ອອກແ   ານໜັກບ    ອາ  ບ   ແນ ນອນ. 
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   ໄດຈ້ັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 2016-2025, ວິໄສທັດຮອດ 2030, ແຜນດ າ
ເນີນງານແຫ່ງຊາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 2016-2020 ໃຫ້ເປັນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີໍ່ນ ສ າເລັດ
ໄດ້ 3 ແຂວງເຊັໍ່ນ: ຫົວພັນ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພືໍ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ
ຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດັກ 2014-2020, ໄດ້ສ າເລັດຮ່າງບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນຜົນການສ າຫ ວດການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2014 ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບກອງເລຂາ ຄມດ ຂັັ້ນແຂວງໃນທົໍ່ວປະເທດ. 

   ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນທົໍ່ວປະເທດ, ລົງເກັບກ າຂ ັ້ມູນກຽ່ວກັບເດັກໃນບາງແຂວງ
ເພືໍ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນຮ່າງບົດລາຍງານ ແລະ ໄດ້ສ າເລັດຮ່າງເບືັ້ອງຕົັ້ນໃນການສ້າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ໄລຍະ 3-6 ເພືໍ່ອສົໍ່ງໃຫ້ຂະແໜງການປະກອບຄ າເຫັນ.  

   ສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງສະເຫ ີມສະຫ ອງລະດັບຊາດເຊັໍ່ນ: ວັນຍຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ວັນເດັກ
ນ້ອຍສາກົນ, ສະເຫ ີມສະຫ ອງ 25 ປີ ຂອງການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕ ໍ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.  

   ໄດສ້ືບຕ ໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໄວໜຸ່ມລາວຫ່າງໄກຢາເສບຕິດໄດ້ 5 ແຂວງ: ຄ າມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ າປາສັກ
ແຂວງວຽງຈັນ, ແລະ ຊຽງຂວາງ. ໃນນັັ້ນໄດ້ລົງເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກໃນ
ການຕັດສິນບັນຫາທີໍ່ກ່ຽວກັບເດັກ ໃຫ້ແກ່ຄອູາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງຕ່າງໆ.   

   ເຂົັ້າຮ່ວມການເຄືໍ່ອນໄຫວວຽກສິດທິເດັກໃນກອບຂອງຄະນະກ າມາທິການອາຊຽນເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໃນກອບການຮ່ວມມື ໃຕ້-ໃຕ້ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊີປາຊີຟິກ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດໃນວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ. 

     ເອ າ   ສ ສ້າງຂະບວນການຫ າຍຮູບແບບ ເ   ອແນ ສ ຍ ກລະ  ບ  າ       າ ສາ າ  ນການກ າແໜ້ນແນ  
 າ ນະໂຍບາຍຂອ   ກ-ລ    ລະບ ບກ    າຍ    ນເ   ອ ແລະ ບ    ນ  າ   ເຊັໍ່ນ: ປາຖະກະຖາເລົໍ່າມູນເຊືັ້ອ, 
ງານພົບປະຊາວຫນ່ ຸມເຍົາວະຊົນພາຍໃຕ້ຫົວຂ ັ້ຕ່າງໆ, ໂຮມຊຸມນຸມໃນວັນສ  າຄັນທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ກິດຈະ ກ າ
ເດີນຕາມຮອຍທ່ານໄກສອນພົມວິຫານ ເນືໍ່ອງໃນໂອກາດວັນເກີດ ທ່ານໄກສອນພົມວິຫານ ຄົບຮອບ 95 ປີ, ຂະ 
ບວນຄາລາວານຊາວໜຸ່ມຫວນຄືນຖິໍ່ນກ າເນີດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອືໍ່ນໆ, ເ      ຂະບ ນການຂອ  າ ໜຸ່    
    າ       ນ ແນ ສ ສະກ  ກ  ນບ ນ າ ະກ  ການ ຍ       າ    າຍ ນໝູ່ າ ໜຸ່     ນແ  ລະຂ  ນ  ໄດ້ລົງເຄືໍ່ອນ
ໄຫວຊຸກຍ້ ູຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົໍ່ວປະເທດ ຄັັ້ງທີ VII ພ້ອມທັງ  ກຍ    ອບອ  ະ 
ກອນ ແລະ ເ   ອ   ບ     ານ ນໜຶໍ່     ແກ ເ  ອ      ກຜ ນກະ  ບ າກ    າ ະ າ   ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຜູ້ທຸກຍາກທີໍ່ດ້ອຍໂອກາດ ຈ ານວນ 58 ຄົນ ເຊັໍ່ນ: ຊ່າງແປງລົດ, ຊ່າງເຕັກນິກອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາວຽກງານຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຜ່ານສືໍ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ລາຍການວິທະຍຸ
ກະຈາຍສຽງຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກ ໝ ໜັງສືພິມ   ມລາວ, ວາລະສານນັກຮຽນບິນ ແລະ ວາລະສານຊາໂດ. 

 
2.4.3 ເພີໍ່ມທະວປີະສດິທພິາບຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລິຫານລດັ 

 ສ າເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງ ແລະ ສະເໜີສ້າງຕັັ້ງ: ສູນສະກດັກັັ້ນ ແລະ ແກໄ້ຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພີວເຕ ີແລະ 
ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດຄືນໃໝ່, ຄົັ້ນຄວ້າການສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການດັດສົມໂທລະຄົມມະ 
ນາຄົມ ທີໍ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືໍ່ສານ. ພ້ອມດຽວກັນ ສະເໜີປັບປຸງອົງການ
ບ ລິຫານລັດຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ. ໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີພິຈາລະນາອະນຸມັດນິຕິກ າ 2 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ພ້ອມທັງຄົັ້ນຄ້ວາ, ປັບ 
ປຸງຄືນ ແລະ ສ້າງນິຕິກ າຂຶັ້ນໃໝ່  ເປັນຕົັ້ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ; ດ າລັດວ່າດ້ວຍຕ າແໜ່ງບ  
ລິຫານຂອງລັດຖະກອນ; ດ າລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຕ າແໜ່ງວິຊາການຂອງລັດຖະກອນ. ສ າລັບວຽກງານການ
ປົກຄອງແມ່ນໄດ້ຮ່າງຄ າສັໍ່ງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກໄ້ຂວຽກງານເຂດເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ, ແຂວງກັບແຂວງ ທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ ໂດຍໄດ້
ບັນຍັດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິິໍ່ນ. 

 ສ າເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຂ ັ້ຕົກລົງອະນຸມັດການກ ໍ່ສ້າງພັດທະສິມມາ 12 
ຫ ັງ. ພ້ອມດຽວກັນ ກ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງສ າມະໂນຄົວ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານ ແລະ ກົມ 201 ກະຊວງ
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ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົໍ່າ ແລະ ສາສະໜາ ຢູ່ສະໂມສອນ
ຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງສ າມະໂນຄົວ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  

 ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາ ເພືໍ່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການບ ລິການຜ່ານປະຕູດຽວຢູ່ແຂວງຄ າມ່ວນ 
ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ເພືໍ່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນດັໍ່ງກ່າວ ເປີດສູນບ ລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ເຮັດໃຫ້ການບ ລິການຜ່ານ
ປະຕູດຽວ ເພີໍ່ມຂືັ້ນອີກ 2  ແຫ່ງ ຈາກ 23  ແຫ່ງ ໃນປີ 2014-2015 ເປັນ 25  ແຫ່ງໃນປັດຈຸບັນ. ພ້ອມດຽວກັນ, 
ກ ໍ່ໄດ້ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຂິດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພະນັກງານ ທີໍ່ປະຈ າໜ່ວຍງານບ ລິການຜ່ານປະຕດູຽວ, 
ບັນດາວິຊາການ ຂອງພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ຫົວພັນ (ເມືອງ ຫົວເມືອງ, ສົບເບົາວຽງໄຊ ແລະ ຊ າເໜືອ) ທີໍ່
ເປັນເປົັ້າໝາຍສ້າງຕັັ້ງສູນບ ລິການຜ່ານປະຕູດຽວ.  

 ສ າເລັດການປັບປຸງນິຕິກ າການຂຽນຊືໍ່ພູມມິສາດປະເທດ, ສ າເລັດການເຜີຍແຜ່ດ າລັດວ່າດ້ວຍການສ າຫ ວດ-ວັດ 
ແທກຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີໍ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ສ າເລັດການອອກຂ ັ້ຕົກລງົອະນຸມັດສ້າງສະມາຄົມ 
ແລະ ມູນນິທິ. ໃນນັັ້ນ ຂັັ້ນກະຊວງພາຍໃນອະະນຸມັດມີ 43 ສະມາຄົມ ທີໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງຖາວອນ 
ແລະ 13 ສະມາຄົມທີໍ່ມີຄະນະບ ລິຫານ, 22 ສະມາຄົມທີໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງຊົໍ່ວຄາວ, ມູນນິທິທີໍ່ໄດ້ຮັບການ
ສ້າງຕັັ້ງມີ 9 ມູນນິທິ; ຂັັ້ນແຂວງອະນຸມັດ ມີ 102 ສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຄົມຮັບອະນຸມັດສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການສາຂາມີ 
8 ສະມາຄົມ. 

 ສາມາດສ້າງບ້ານປອດຄະດີສ້າງໄດ້ 546 ບ້ານ; ສ້າງຄອບຄົວປອດຄະດີສ້າງໄດ້ 70.760 ຄອບຄົວ; ປັບປຸງ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມໜ່ວຍໄກເ່ກ້ຍຂ ັ້ຂັດແຍ່ງຂັັ້ນບ້ານໄດ້ 1.774 ໜ່ວຍ, ມີຂ ັ້ຂັດແຍ່ງເກີດຂຶັ້ນທັງໝົດ 4.746 ຂ ັ້ຂັດແຍ່ງ, ໃນ
ນີັ້, ທາງອາຍາ 1.140 ເລືໍ່ອງ ແລະ ທາງແພ່ງ 3.606 ເລືໍ່ອງ ແລະ ສາມາດແກໄ້ຂສ າເລັດ 3.898 ເລືໍ່ອງ, ໃນນີັ້, ທາງ
ອາຍາ 852 ເລືໍ່ອງ ແລະ ທາງແພ່ງ 3.046 ເລືໍ່ອງ; ໄດ້ກວດກາ, ປັບປຸງ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ປະກອບຄ າເຫັນເຂົັ້າໃສ່ຮ່າງ
ກົດ  ໝາຍຈ ານວນ 12 ສະບັບ. ໃນນັັ້ນມ:ີ ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 6 ສະບັບ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 6 ສະບັບ, ຮ່າງ
ດ າລັດໃໝ່ 6 ສະບັບ, ຮ່າງສັນຍາກູ້ຢືມ 21 ສະບັບ, ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າຄ າຮ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານສັນຊາດທັງໝົດ 
8 ສ ານວນ, ສ າເລັດການຈົດທະບຽນເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ 8 ຄັັ້ງ, ວຽກງານປະຕິບັດຄ າຕັດສິນຂອງສານ ສາມາດ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິ ບັດຄ າຕັດສີນຂອງສານທີໍ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ 756 ເລືໍ່ອງ. ໃນນັັ້ນ, ຄະດີອາຍາ 388 ເລືໍ່ອງ ແລະ ຄະດີ
ແພ່ງ 368 ເລືໍ່ອງ; ໄດ້ຊຸກຍູຕ້ິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ ໍ່ສ້າງສ ານັກງານກະຊວງຍຸຕິທ າຫ ັງໃໝ່ ຢູ່ບ້ານ ດົງ
ໜາກຄາຍ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ເຊິໍ່ງປະຈຸບັນໂຄງການດັໍ່ງກ່າວປະຕິບັດໄດ້ 65,5% ໃນມູນຄ່າ
ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດ 129 ຕືັ້ກີບ. 
 

3. ຈດຸອ່ອນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄາ້ງ ແລະ ສາເຫດທີໍ່ເຮັດໃຫມ້ຈີດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄາ້ງ 
3.1 ຈດຸອ່ອນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄາ້ງ 
ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສ າເລັດທີໍ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນພວກເຮົາຍັງມີຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄ້າງຈ ານວນໜຶໍ່ງທີໍ່ຄວນເອົາໃຈ 
ໃສ່ຄື: 

1) ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງບ ໍ່ທັນມີພືັ້ນຖານທີໍ່ໜັກແໜ້ນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ, ຍັງມີຫ າຍບັນຫາທີໍ່ເປັນຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ດຸນຊ າລະສະສາງຕ່າງປະເທດ, ເຄືໍ່ອງມືດ້ານເງິນຕາຍັງຈ າກັດ ເພືໍ່ອຄວບຄຸມປະ 
ລິມານເງິນໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫ າດທີໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ການເງິນ  ຍັງບ ໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ. 

2) ງົບປະມານແຫ່ງລັດຍັງຂາດສະພາບຄ່ອງ, ຂາດດຸນສູງ, ການເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານບ ໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ, ການຈັດ
ເກັບລາຍຮັບ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຍັງມີການຮົໍ່ວໄຫ ຫ າຍ, ການຄຸ້ມຄອງນ າໃຊ້ທຶນຮອນທີໍ່ມີຍັງບ ໍ່ທັນ 
ປະຫຍັດ ແລະ ຍັງຂາດຈຸດສຸມ. 

3) ໜີັ້ສິນສາທາລະນະຍັງຄຸມເຄືອ ແລະ ມີທ່ວງທ່າສະສົມເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ສະພາບການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ຍັງບ ໍ່
ທັນຢຸດຕິໄດ້ຢ່າງຂາດໂຕ. 

4) ລັດວິສາຫະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະພາບອ່ອນເພຍ, ຂາດທຶນ ແລະ ມີຄວາມຈ າເປັນຈະຕ້ອງປະຕິຮູບຢ່າງຮີບດ່ວນ. 
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5) ປະຈຸບັນສັງຄົມຍັງນ າໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການນ າໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ 
ເພືໍ່ອຊ າລະສະສາງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຍັງບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມງວດ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານບ ໍ່ສາມາດຄວບ
ຄຸມໄດ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ມີກ າລັງແຮງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີໍ່ເຂັັ້ມແຂງ. 

6) ການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດເຖິງວ່າໂດຍລວມແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ດີ ແຕ່ຍັງມີທະນາຄານທຸລະກິດຈ ານວນໜຶໍ່ງຍັງ
ບ ໍ່ປະກອບທຶນຈົດທະບຽນໃຫ້ຄົບຕາມລະບຽບການ, ໜີັ້ເກີນກ ານົດສູງ ເຊິໍ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງ, ບ ໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍ
ຖານະການເງິນຕ ໍ່ມວນຊົນໄດ້ຮັບຊາບ; ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ ຍັງບ ໍ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ. 

7) ລະບົບທະນາຄານຍັງລະດົມແຫ ໍ່ງທຶນໄລຍະສັັ້ນເປັນສ່ວນຫ າຍ ຍັງບ ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການ
ພັດທະນາໄດ້, ການເຂົັ້າຫາແຫ ໍ່ງທຶນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກ ເນືໍ່ອງຈາກຫ າຍສາເຫດ, ຕະຫ າດທຶນເຄືໍ່ອນໄຫວຍັງບ ໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນກ ານົດໄວ້. 

8) ການຄຸ້ມຄອງການນ າເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າທີໍ່ມີຜົນກະທົບໂດຍ
ກົງ ຕ ໍ່ການດ າລົງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ບ ໍ່ເຂັັ້ມແຂງຮັດກຸມ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ 
ແລະ ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເປັນຕົັ້ນ ໝວດສິນຄ້າໃຊ້ສອຍອຸປະໂພກ, ບ ລິໂພກ
ຕ່າງໆ ຖ້າທຽບຄ່າຄອງຊີບກັບປະເທດໃກ້ຄຽງແມ່ນສູງພ ສົມຄວນ. 

9) ຕົວແບບການຜະລິດສິນຄ້າຢູ່ທ້ອງຖິໍ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍຫ າຍ ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນພົັ້ົັ້ນເດັໍ່ນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ, ການເຮັດການຜະ 
ລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າຢູ່ບາງທ້ອງຖິໍ່ນ ພົບບັນຫາທາງດ້ານລາຄາຕົກຕ ໍ່າ ແລະ ບ ໍ່ມີຕະຫ າດຮອງຮັບ, ເຊິໍ່ງບ ໍ່ສ້າງແຮງ
ຈູງໃຈ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນທ າການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີໍ່ມໃຫ້ສິນຄ້າຍັງມີລັກສະນະຈ າກັດ. 
ອົງ ການມະຫາພາກກ ໍ່ບ ໍ່ທັນໄດຊຸ້ກຍູ້ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ແຂງແຮງເປັນຕົັ້ນ: ການຊອກຕະຫ າດ, ການຄ ັ້າປະກັນລາຄາ, 
ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ໍ່ງທຶນ ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍເອືັ້ອອ ານວຍອືໍ່ນໆ. 

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

11) ການໃຫ້ການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກເຂດຊົນນະບົດຍັງຈ າກັດ ຂາດຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ແພດ
ໝ , ຕາໜ່າງການປະກັນສຸຂະພາບຍັງຈ າກັດ, ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການຮັກສາສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝ  
ຕ່າງໆ ຍັງຈ າກັດ. 

12) ການສ້າງສີມແືຮງງານ ນັບທັງການຍົກປະສິດທິພາບຂອງແຮງງານລາວຍັງເຮັດບ ໍ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ບ ໍ່ພຽງພ ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. 

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

 

3.2 ສາເຫດພາໃຫມ້ີຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄາ້ງ 
1) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດເປັນເຈົັ້າການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ ແລະ ບາງທ້ອງ

ຖິໍ່ນບ ໍ່ທັນສູງ, ບ ໍ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົັ້າການໃນການຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ. ການປະ
ສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິໍ່ນບ ໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະ ບ ໍ່ແທດເຖິງຕົວ
ຈິງເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ. 

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

3) ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສິນຄ້າທີໍ່ມີຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ຊີວິດການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊົນ ຍັງບ ໍ່ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຄັໍ່ງຄັດ, ບ ໍ່ໄດ້ເຂັັ້ມງວດກວດກາຕ ໍ່
ຫົວໜ່ວຍທີໍ່ສວຍໂອກາດຂຶັ້ນລາຄາສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າເພີໍ່ມຂຶັ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶັ້ນ ໂດຍສະເພາະ
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ຢູໃ່ນຕົວເມືອງໃຫຍ່. ນອກນີັ້, ພືັ້ນຖານການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ສິນຄ້າພາຍໃນລາວທີໍ່ຈະສາມາດທົດແທນການນ າ
ເຂົັ້າຍັງມີໜ້ອຍ, ທັງນີັ້ກ ຍ້ອນຄ່ານິຍົມຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ລາຄາໂດຍປຽບທຽບກ ສູງກວ່າ. 

4) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິໍ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍຫ າຍບ່ອນກ ບ ໍ່ທັນພົັ້ົັ້ນເດັໍ່ນເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ, ການເຮັດການຜະລິດ
ກະສິກ າຢູ່ບາງທ້ອງຖິໍ່ນກ ພົບບັນຫາຕະຫ າດຮອງຮັບທີໍ່ບ ໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ໝັັ້ນຄົງຈິໍ່ງບ ໍ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ-ກະຕຸ້ນໃຫ້
ຄອບ/ຄົວປະຊາຊົນທ າການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ມຂີະບວນການຂຶັ້ນໆລົງໆ ເປັນໄລຍະແລ່ນນ າຕະ 
ຫ າດເປັນສ່ວນໃຫຍ່. 

5) ການເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແຮງງານລາວ ເພືໍ່ອຍົກສູງສີມືແຮງງານຍັງຈ າກັດ, ການເຄືໍ່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກພາກກະ 
ສິກ າມາເປັນອຸດສາຫະກ າຍັງເຮັດໄດ້ຈ າກັດ. 

6) ຖານລາຍຮັບຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຖານຕົັ້ນຕ ຍັງບ ໍ່ໝັັ້ນຄົງ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ທີໍ່ທ າການຜະລິດສິນຄ້າ-ບ ລິການ ພາຍໃນຍັງມີໜ້ອຍ, ຫົວໜ່ວຍທີໍ່ເປັນລັດວິສາຫະກິດມີການຂາດທຶນ ບ ໍ່ສາມາດ
ປະກອບພັນທະໃຫ້ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດໄດ້. ນອກນີັ້, ນະໂຍບາຍຍົກເວັນອາກອນຍັງມີຫ າຍ ພາໃຫ້ເກັບລາຍຮັບບ ໄດ້
ຕາມແຜນ. 

 
3.3  ສະຫຼຸບຕລີາຄາລວມ  

 ເບິໍ່ງລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ສະພາບການເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານສັງຄົມ ແມ່ນຍັງສືບຕ ໍ່ມີ
ຄວາມສະຫງົບ ເປັນເງືໍ່ອນໄຂທີໍ່ດີໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການບ ລິການ, ການລົງທຶນ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົໍ່າ. ການຮ່ວມມືກັບສາກົນ, ການເຂົັ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ກ ເປັນໂອກາດສ້າງບັນຍາກາດທີໍ່ດີ 
ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດມີຄວາມສົນໃຈມາລົງທຶນໃນປະເທດເຮົາ ເນືໍ່ອງດ້ວຍມີປັດໃຈບວກຫ າຍດ້ານ. 

ເຖິງວ່າເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີໍ່ມຂຶັ້ນ, ແຕ່ມີຈັງຫວະທີໍ່ຊ້າລົງ ແລະ ການກະຈາຍຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາສູ່ສັງຄມົແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນທົໍ່ວເຖິງ. ການເຕີບໂຕນັັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນການພັດທະນາດ້ານພະລງັ 
ງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຊຶໍ່ງໃຊ້ເງິນລົງທຶນສູງ ແຕ່ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໜ້ອຍ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງຍັງບ ໍ່ທັນມີ
ຫ າຍຈຶໍ່ງຈ າກັດໂອກາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນຖານລາຍຮັບໃຫ້ລັດຖະບານ. ສະພາບການຜະ 
ລິດກະສິກ າໃນຫ າຍຂົງເຂດຍັງອີງໃສ່ທ າມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ການນ າໃຊ້ເຕັກນິກ-ວິຊາການທາງດ້ານກະສິກ າເຂົັ້າສູ່
ການຜະລິດກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ຫ າຍເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ຫ ື ລາຍໄດຕ້ ໍ່ເຮັກຕາຕ ໍ່າທຽບໃສ່ປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ ຕາມ
ການຕີລາຄາຂອງສາກົນລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕ ໍ່ເຮັກຕາຈາກຂະແໜງກະສິກ າຢູ່ລາວ ປະມານ 578 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິໍ່ງເຫັນ
ວ່າຍງັຕ ໍ່າຫ າຍ ຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດໄທ 994 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຫວຽດນາມ 1.380 ໂດລາສະຫະລັດ. ແວດລ້ອມ
ທາງດ້ານທຸລະກິດຍັງມີຫລາຍຂອດຫ າຍຂັັ້ນ ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນບຸກທະລຸໄດ້ທາງດ້ານລະບຽບການ, ກົນໄກ ແລະ ການສົໍ່ງ
ເສີມການລົງທຶນໃນຮູບແບບປະຕູດຽວກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ. ໂດຍອີງໃສ່ການປະເມີນແວດລ້ອມໃນການດ າເນີນທຸລະ
ກິດ (Business Doing) ແລ້ວ, ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູໃ່ນອັນດັບທີ 134 ໃນ 189 ປະເທດ. ສະພາບການເຊັໍ່ນນີັ້ ມີ
ຜົນຕ ໍ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງນັກລົງທຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູປ້ະກອບການຮັກສາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບ ໍ່ເປັນທາງ
ການໄວຫ້ລາຍ ເຊິໍ່ງເປັນການຈ າກັດການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ປະຊາຊົນ. 

ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນປະຈຸບັນແມ່ນຍງັບອບບາງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ, ບົນພືັ້ນຖານຄວາມ
ເປັນຈິງຂອງເສດຖະກິດ, ລັດຖະບານໄດ້ກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ທັງສະເພາະໜ້າ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ ພ້ອມທັງສ້າງຕັັ້ງທີມງານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານຂຶັ້ນ ເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັໍ່ງກ່າວ. ບັນຫາເສດ 
ຖະກິດ-ການເງິນ ທີໍ່ພວກເຮົາກ າລັງປະເຊີນໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນບັນຫາໂຄງສ້າງເສດຖະກິດທີໍ່ບ ໍ່ໜັກແໜ້ນ, ຂະແໜງ 
ເສດຖະກິດເສົາຄ ັ້າບ ໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເຖິງລະດັບ, ຍັງເອືໍ່ອຍອິງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເກີນໄປ. ສະນັັ້ນ 
ການປັບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ຈຶໍ່ງເປັນແຜນວຽກໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວ, ຄາດວ່າຖ້າພວກເຮົາຕັັ້ງໃຈ ແລະ ເຮັດໄດ້ດີ ໃນ 
2 ຫາ 3 ປີຕ ໍ່ໜ້າ ສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນ ຈະສາມາດກາ້ວເຂົັ້າສູ່ສະພາວະປົກກະຕິ ແລະ ສົມດຸນ. 

 
III. ວຽກງານຈດຸສມຸ ເພືໍ່ອບນັລຕຸາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການ ໝດົສກົປ ີ2015-2016 

ໂດຍອີງໃສ່ການສະຫຼຸບ 9 ເດືອນ ແລະ ເພືໍ່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມການຄາດຄະເນໝົດສົກປີ 2015-2016 ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່
ດັໍ່ງນີັ້:  
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 ຊຸກຍູ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ໂດຍສະເພາະຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ
ວາງໄວ້ (ແຜນດັດແກ້), ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍຂອງແຜນການ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ດ າເນີນ
ການສະໜອງສິນເຊືໍ່ອໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ເປັນແຫ ໍ່ງລະດົມທຶນຂອງສັງຄົມ, ສົໍ່ງເສີມຕະຫ າ ທຶນໃຫ້ມີການເຄືໍ່ອນໄຫວ
ເປັນ ແຫ ໍ່ງລະດົມທຶນໄລຍະຍາວ. 

 ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ ແລະ 
ກົດໝາຍ ອືໍ່ນໆ. 

 ຍູ້ແຮງຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການໃນທຸກຂົງເຂດ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ບັນລຸ
ຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການວາງໄວ້. 

 ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂສະພາບທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ, ມີແຫ ໍ່ງລາຍຮັບພຽງພ  ເພືໍ່ອຕອບສະໜອງ
ລາຍຈ່າຍທີໍ່ຈ າເປັນ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາໃຫ້ມີຄວາມໝັນທ່ຽງ; ເຂັັ້ມງວດການປະຕິບັດກົດໝາຍ 
ແລະ ນິຕິກ າຂອງຂະແໜງການເງິນ, ຕິດຕາມການເກັບພາສີ-ອາກອນ ຈາກສິນຄ້ານ າເຂົັ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ເກັບລາຍຮັບອາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ. ພ້ອມນີັ້ ກ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດດ າລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການ 
ຟຸມເຟືອຍຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງເງິນຕາແຫ່ງຊາດໃຫ້ໝັັ້ນທ່ຽງ, ຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີ
ຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ.  

 ສູຊ້ົນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ; ສູຊ້ົນໃຫ້ອັດຕາການເຂົັ້າເຖິງໄຟຟ້າຂອງຄົວເຮືອນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້. ຊຸກຍູ້ໃຫ້
ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າ (42) ແຫ່ງໃນທົໍ່ວປະເທດ ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າເຕັມກ າລັງ, ເພືໍ່ອໃຫ້ກ້າວເຂົັ້າສູກ່ານສະໜອງ
ໄຟຟ້າພາຍໃນຢ່າງພຽງພ  ຫຼຸດຜ່ອນການນ າເຂົັ້າໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ 3 ໂຄງການ (ນ ັ້າຫີນບູນ, ເຊຂະໝານ 
1 ແລະ ນ ັ້າກົງ 2) ທີໍ່ກ າລັງກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ສ າເລັດພາຍໃນປີ 2016. ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການທີໍ່ມີສັນຍາ CA ໃຫ້ໄດ້ລົງມືກ ໍ່ສ້າງ, 
ພັດທະນາເຂືໍ່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານ ັ້າຕົກຂະໝາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນ້ອຍ ຕາມຈຸດທີໍ່ເປັນສາຂາແມ່ນ ັ້າຂອງທີໍ່ມີຄວາມ
ອາດສາມາດ, ສຸມໃສ່ການພັດທະນາແຫລ່ງພະລັງງານ ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກ, ການກ ໍ່ສ້າງຂະຫຍາຍສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົໍ່ງ
ໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 

 ສູຊ້ົນໃຫ້ບັນດາຜົນຜະລິດແຮ່ທາດທີໍ່ສ າຄັນບັນລຸ ເຊັໍ່ນ:   ຄ າປະສົມພູເບ້ຍ, ແຜ່ນທອງເຊໂປນ, ຝຸ່ນທອງເຂັັ້ມຂຸ້ນພູ, 
ຖ່ານຫີນລິກໄນ ແລະ ແຮ່ອືໍ່ນໆ.  

 ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງກົດໝາຍກ່ຽວກັບຂະແໜງຂົວທາງໃຫ້ສ າເລັດ ແລະ ກະກຽມສະເໜີຜ່ານໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, 
ປັບປຸງລະບົບການບູລະນະຮັກສາທາງຫ ວງ ໂດຍສະເພາະພາລະບົດບາດຂອງໂຄງການບູລະນະຮັກສາທາງຫ ວງໃຫ້ສ າ 
ເລັດ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີໍ່ນອນໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ສ າເລັດ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງ 
ການກ ໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ເມືອງໄຊ-ປາກມອງ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງເມືອງຄອບ-ກ້ອນຕືັ້ນ ແລະ ອືໍ່ນໆ 
ເປນັຕົັ້ນ. 

 ສືບຕ ໍ່ຄົັ້ນຄ້ວາຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ຂ ັ້ກ ານົດຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານທາງລົດໄຟ ໃຫ້ສ າເລັດຕາມແຜນການ; ສືບຕ ໍ່ລງົ
ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມເຂດການປັກຫ ັກໝາຍແລວທາງ ແລະ ເຂດສະຖານີລົດໄຟ, ໂຄງການສ າຫ ວດ ແລະ ປັກຫ ັກ  
ໝາຍແລວທາງລົດໄຟ  ແຕວ່ຽງຈັນ-ທ່າແຂກ-ສະຫວັນນະເຂດ. ສືບຕ ໍ່ສົມທົບກັບຝ່າຍເກົາຫ ີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິ 
ບັດການສ າຫ ວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເສັັ້ນທາງລົດໄຟ ແຕ່ ທ່າແຂກ-ມູຢາ ແລະ ສົມທົບກັບບ ລິສັດ Giant  

Consolidated Ltd (GCL) ໃນການສ າຫ ວດ ແລະ ອອກແບບລະອຽດ. ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ
ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແຕ່ ນະຄອນຫ ວງຈັນ-ບ ໍ່ເຕັນ ຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້. 

 ສຸມໃສຜ່ະລິດເຂົັ້າ ເພືໍ່ອຄ ັ້າປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ເພືໍ່ອຮັບໃຊ້ການບ ລິໂພກໂດຍກົງ ແລະ ຄັງແຮສຸກ
ເສີນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີໍ່ມີລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູກ້ານຜະລິດ ຢູ່ນອກເຂດຊົນລະປະທານ. ພ້ອມ
ກັນນັັ້ນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຜະລິດເຂົັ້າ ເພືໍ່ອເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ງອອກຈ ານວນໜຶໍ່ງ. 

 ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດພືດສະບຽງໃຫ້ກວ້າງຂວາງໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ທັງນີັ້ເພືໍ່ອໃຫ້ສາມາດ
ຄ ັ້າ ປະກັນການສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ໂດຍພືັ້ນຖານເຊັໍ່ນ: ສາລຫີວານ, ເຜືອກມັນ, ໄມໃ້ຫ້ໝາກ ແລະ ພືດຜັກ
ຕ່າງໆ. 
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 ສູຊ້ົນເຮັດໃຫ້ຈ ານວນຝຸງສັດລ້ຽງ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ດ້ວຍການຊຸກຍູສ້ົໍ່ງເສີມຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ ພ້ອມ
ທັງສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ປັດໃຈການຜະລິດທີໍ່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູລ້້ຽງສັດ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. 

 ສືບຕ ໍ່ລົງເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍໂອດ໋ອບ (ODOP) ແລະ ລົງແນະນ າວິທີປັບປຸງຄຸນນະພາບສິນຄ້າເປົັ້າໝາຍ ເພືໍ່ອສາມາດ
ອະນຸຍາດນ າໃຊ້ກາໝາຍສິນຄ້າໂອດ໋ອບແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງກະກຽມເງືໍ່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ ສຸດຍອດສິນຄ້າໂອ 
ດ໋ອບແຫ່ງຊາດ ໂດຍການໃຫ້ດາວແຕ່ 1 ດາວ ຫາ 5 ດາວ. ພ້ອມທັງ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານ ທີໍ່ເຮັດວຽກຢູ່
ໃນໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ. ສ້າງແຜນທຸລະກິດ, ວາງຄາດໝາຍທາງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ການ
ຕະຫ າດ ເພືໍ່ອແນໃສ່ເປົັ້າໝາຍ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດກະສກິ າອິນຊີ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
ແລະ ສາມາດຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຢ່າງຢັັ້ງຢືນ. ປັບປຸງດ າລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 
ໜຶໍ່ງເມືອງ ໜຶໍ່ງຜະລິດຕະພັນ; ສຸມໃສ່ພັດທະນາສິນຄ້າບູລິມະສິດທີໍ່ລັດຖະບານກ ານົດ ໃຫ້ມີທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ປະສານກັບອົງການກ່ຽວຂ້ອງພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ເພືໍ່ອຮ່ວມກັນຈັດຕັັ້ງ 
ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການພັດທະນາສິນຄ້າຢ່າງຮອບດ້ານ. ຍົກລະດັບດ້ານທັກສະສີມືໃຫ້ແກ່ຊາວຊ່າງຫັດຖະກ າ 
ໂດຍຜ່ານໂຄງການສົໍ່ງເສີມສິນຄ້າຫັດຖະກ າ ຈ ານວນ 6 ແຂວງຄື: ຄ າມ່ວນ, ບ ລິຄ າໄຊ: ຫ ວງນ ັ້າທາ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ຕິດຕາມການປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການດ າເນີນກິດຈະການ ຂອງກຸ່ມແກະ 
ສະຫ ັກຫັດຖະກ າຕົວແບບທີໍ່ ບ້ານໄຜ່ລ້ອມ. 

 ສົໍ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະພືດທີໍ່ມີທ່າແຮງ ທາງດ້ານການຜະລິດ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ມີ
ທ່າແຮງທາງດ້ານການຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ງອອກ ເຊັໍ່ນ: ກາເຟ, ສາລີອາຫານສັດ, ອ້ອຍໃຫ້ໄດ້, ຢາສູບ, ມັນຕົັ້ນ  
ຖົໍ່ວດິນ, ຖົໍ່ວເຫ ືອງ, ໝາກງາ ແລະ ອືໍ່ນໆ.  

 ສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງງົວພັນຊີັ້ນລູກປະສົມດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມຢູ່ບັນດາແຂວງທີໍ່ມີເງືໍ່ອນໄຂ ເປັນຕົັ້ນ: ຢູບ່ັນດາແຂວງ 
ພາກເໜືອ, ເພືໍ່ອຍົກນ ັ້າຫນັກງົວໃຫ້ໄດ້ 400 ກິໂລ/ໂຕ, ເພີໍ່ມຜົນຜະລິດຊີັ້ນໃຫ້ໄດ້ 160 ກິໂລ/ໂຕ, ເພືໍ່ອເພີໍ່ມລາຍຮັບ
ຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ້ສູງຂຶັ້ນ. ຄຽງຄູກ່ັບການສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ ຕ້ອງໄດສ້ົໍ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຂະ 
ຫຍາຍການປູກພືດອາຫານສັດ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 ໂຄສະນາດຶງດູດເອົາການລົງທຶນເຂົັ້າມາໃນເຂດໃຫ້ໄດ້ 8 ບ ລິສັດ ລວມທັງໝົດເປັນ 302 ບ ລິສັດ ຢູ່ບັນດາ ຂພສ ໃນ
ຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ; ປະຕິບັດການມອບພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດ; ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວ 
ເພືໍ່ອປ່ຽນແທນແຮງງານຕ່າງປະເທດ. 

 ສືບຕ ໍ່ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ສະຖານທີໍ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນອືໍ່ນ ເພືໍ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາສມີື
ແຮງງານ. ສຸມໃສ່ເກັບກ າຂ ັ້ມູນເພືໍ່ອຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃນ 5 ສາຂາອາຊີບ, ເຮັດ
ການທົດສອບອອກໃບຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ, ເອົາໃຈໃສ່ລົງກວດກາຊາວຕ່າງປະເທດທີໍ່ຢູ່ຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ, ໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ທີໍ່ບ ໍ່ທັນມີໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 ສືບຕ ໍ່ສ້າງລະບົບຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕະຫ າດແຮງງານໃຫ້ສາມາດດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ າລັງແຮງງານທີໍ່ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃໝ່ເຂົັ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງ. ພັດທະນາຫ ັກສູດ, ພັດທະນາຄູ, ສະໜອງອຸປະ 
ກອນການຝຶກ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ; ຈັດຕັັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມື ລະດັບ
ຊາດ 1 ຄັັ້ງ, ລະດັບແຂວງ 2 ຄັັ້ງ ແລະ ລະດັບສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ 2 ຄັັ້ງ. 

 ຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນຕ ໍ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ, ຄັດເລືອກ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກຮຽນ
ທີໍ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ເພືໍ່ອໄປຮຽນຕ ໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

 ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບ ລິການ ການປິໍ່ນປົວ ໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ເພືໍ່ອສ້າງຄວາມເຊືໍ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ 
ແລະ ເຝົັ້າລະວັງການລະບາດຂອງ ພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ, ສືບຕ ໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນະພາບຂອງອາຫານ, ສືບຕ ໍ່ສ້າງ
ບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ, ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງບ້ານທີໍ່ປະກາດເປັນບ້ານ ສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງຜ່າມມາແລ້ວນັັ້ນໃຫ້ສືບ
ຕ ໍ່ພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ; ຍົກລະດັບການບ ລິການສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກພືັ້ນຖານ (BEmONC); ສືບຕ ໍ່
ເພີັ້ມທະວີຍົກລະດັບສູນການບ ລິການຂັັ້ນສູງສຸດດ້ານການແພດສຸກເສີນ ແລະ ອຸບ ດຕິເຫດ. 

 ສືບຕ ໍ່ຄົັ້ນຄວ້າການນ າໃຊ້ດາວທຽມລາວ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້ານິຕິກ າໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງໂທລະພາບໃຊ້ສາຍ ແລະ ບ ໍ່ໃຊ້
ສາຍພ້ອມທັງການຄົັ້ນຄວ້າພັດທະນາຈາກລະບົບອະນາລ໋ອກໄປສູ່ລະບົບດີຈີຕອນ. ສືບຕ ໍ່ຕິດຕາມປະຕິບັດໂຄງການ
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ຮ່ວມມລືາວ-ຫວຽດນາມ ໃນການກ ໍ່ສ້າງສະຖານີວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ  ແລະ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 
ແລະ ນອກຈາກນີັ້ກ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຝ່າຍ ສສ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍໃນການອອກແບບການກ ໍ່ສາ້ງສະຖານີຖ່າຍທອດວິທະຍຸ-
ໂທລະພາບຢູ່ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ. ພ້ອມກັນນີັ້ກ ໍ່ຈະໄດ້ຜະລິດ ລາຍການວິທະຍຸເພືໍ່ອອອກອາກາດຢູ່ 
3ສະຖານນີວິທະຍຸຄ:ື ສະຖານນີວິທະຍຸ ເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນ, ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ 
ເມືອງ ໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

 ສືບຕ ໍ່ກະກຽມຈັດຕັັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ດ້ານມ ລະດົກວັດທະນະທ າ ໃນການປັບປຸງຮຽບຮຽງແຜນແມ່ບົດຄຸ້ມຄອງ
ມ ລະດົກທົໍ່ງໄຫຫີນ ລະຫວ່າງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພືໍ່ອນ າສະເໜີ ທົໍ່ງໄຫຫີນ 
ແລະ ໂຄງການ ພູຫີນໜາມໜ ໍ່ ທີໍ່ແຂວງ ຄ າມ່ວນ ເຂົັ້າເປັນມ ລະດົກໂລກໃນອະນາຄົດ. 

 ເຂົັ້າຮ່ວມເຈລະຈາ ໃນການເປີດເສລີການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ການຄ້າດ້ານບ ລິການ ໂດຍສະເພາະການເຈລະຈາໃນ
ຂອບ ASEAN+6 ຫ ື RCEP ແລະ ໃນຂອບ ASEAN+1, ຕິດຕາມ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າ ບັນດາມາດຕະການຕາ່ງໆທີໍ່ຕດິ
ພັນກັບການປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າດ້ານຜະລິດຕະພັນການຄ້າອາຊຽນ ທີໍ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຜູ້ປະກອບການ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາ ການສົໍ່ງອອກສາລີຂອງລາວໄປໄທໃຫ້ເປັນຮູບປະທ າ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ສືບຕ ໍ່ເຈລະຈາການ
ເປີດເສລີດ້ານການບ ລິການ ໃນພູດທີ 10 ໃນຂອບສັນຍການຄ້າດ້ານບ ລິການອາຊຽນ (ASEAN Framework 

Agreement on Services) ແລະ ສືບຕ ໍ່ເຈລະຈາສັນຍາ (ASEAN Trade in Service Agreement) ເຊິໍ່ງປັບປຸງ
ຈາກສັນຍາ AFAS. ເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເຈົັ້າໜ້າທີໍ່ອາວຸໂສສະເພາະກິດລະດັບວິຊາການ; ເຈົັ້າໜ້າທີໍ່ອາວຸໂສ
ເສດຖະກິດອາຊຽນ; ເຈົັ້າໜ້າທີໍ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ ກ າປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ; ເຈົັ້າໜ້າທີໍ່ອາວຸໂສ
ສະເພາະກິດລະດັບສູງ ເພືໍ່ອເຊືໍ່ອມໂຍງເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະເຈລະຈາອາຊຽນ-ຮົງກົງ. 

 ລົງນາມສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ຢູ່ເຂດສາມຫ ໍ່ຽມພັດທະນາກ າປູ
ເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ, ເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກັບກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ສສ ຫວຽດ 
ນາມ ເພືໍ່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ກ່ຽວກັບບົດແນະນ າການປະຕິບັດສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ຄົັ້ນຄວ້າຄວາມອາດສາມາດ ໃນການສ້າງສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ 
ສປ ຈີນ. ຈັດກອງປະຊຸມ ຄັັ້ງທີ 3 ຂອງໜ່ວຍງານການຄ້າ, ການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ ລະຫວ່າງ 10 ແຂວງພາກ      
ເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງ ຢຸນນານ ສປ ຈີນ ເພືໍ່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ສະຫຼຸບຄືນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເນືັ້ອໃນ 
ບົດບັນທຶກ ຂອງກອງປະຊຸມຄັັ້ງທີ 2.  

 ເພີໍ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍການສຶກສາເຂດ
ທີໍ່ມີຄວາມບອບບາງຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ພ້ອມທັງພັດທະນາໂຄງການໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ. ປະຈຸບັນ ໄດ້ດ າເນນີການວິເຄາະຂ ັ້ມູນ ເພືໍ່ອສ້າງແຜນທີໍ່ ເຂດຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ເຂດທີໍ່ມີຄວາມບອບບາງ ຕ ໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສ າເລັດໜ້າວຽກໄດ້ 90% ຂອງແຜນວຽກ
ທັງໝົດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກ ໄດດ້ າເນີນການຮ່າງແຜນການຮັບມືກັບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການການປະຕິບັດ
ງານ ພ້ອມທັງສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັັ້ງສູນປະຕບິັດງານສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ. 

─ ສືບຕ ໍ່ໂຄງການສ້າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ, ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພ ແລະ ສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ
ກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. 

─ ສືບຕ ໍ່ດ າເນີນ ການປະເມີນສະພາບໄພພິບັດ ເພືໍ່ອເປັນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ລະບົບຂ ັ້ມູນຂ່າວ
ສານໄພພິບັດ ເຊິໍ່ງສ າເລັດແລ້ວ. 

─ ການສ້າງກົນໄກການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃຫ້ຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງດ າເນີນໂຄງການທົດລອງການປັບໂຕເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ຂອງຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. ປະຈຸບັນ ກ າລັງດ າເນີນການສ າຫ ວດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ໃນຂອບ
ເຂດທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ດ າເນີນການສ້າງແຜນການປັບຕົວເຂົັ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຕິດພັນກັບວຽກ
ງານຄຸ້ມຄອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດຂະໜາດນ້ອຍ ເພືໍ່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການປ້ອງກັນໄພພິບັດ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

─ ສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ລະບົບສູນກາງອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສອຊ ໃຫ້
ສາມາດ ລວມສູນລະບົບການສືໍ່ສານ ແລະ ສ້າງລະບົບເຊືໍ່ອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດເຊືໍ່ອມຕ ໍ່
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ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນ ເພືໍ່ຶອກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຮອງຮັບການຫັນປ່ຽນ
ຈາກ IPv4 ເປັນ IPv6; ຕິດຕັັ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການລະຫັດຊືໍ່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສ າເລັດພາຍ
ໃນປີ 2016; ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບຄອມພິວເຕີເຄືໍ່ອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລັດ ເຊືໍ່ອມໂຍງ
ບັນດາຫ້ອງການລັດໃນຂັັ້ນສູນກາງໃຫ້ສ າເລັດ 100%; ຄາດໝາຍປັບປຸງແຜນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກວດກາການຂຶັ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖືຂອງບັນດາບ ລິສັດຜູ້ໃຫ້ບ ລິ 
ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ສູຊ້ົນເຮັດໃຫ້ມີການບ ລິການອິນເຕີເນັດເທິງມືຖື ຫ ື ລະບົບ 3 

G ໄປສູ່ເຂດທົດລອງ 3 ສ້າງ ໃຫ້ບັນລຸ 80% ຂອງບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງທັງໝົດ. 
─ ສ ບ   ແກ  ຂ  າ   ກຍາກຂອ  ະ າ  ນບ ນ າເຜ  າ  ນຂອບເຂ      ະເ   ໂ ຍການ  ບ    ແລະ ສ າ  າກ ານ 

ການເ  ອ        າ ໜັກແໜ້ນ ແລະ     ະນາ  ນນະບ    າ  ອບ  ານ       ນກ ບການສ າ ບ ານ    ະນາ 4 

ເນ  ອ ນ ແລະ 4  າ   າຍ  ສ ບ   ແກ  ຂ  າ   ກຍາກຂອ  ະ າ  ນ    ຍການສ   ເສ  ການຜະລ  ເ  ນສ ນ  າ 
ແລະ ການບ ລ ການ າ   າແ  ຂອ   ອ    ນ  ນ  ເອ າ   ສ ແກ  ຂບ ນ າລ ກລະເບ  ບ    ນແ ກ ອອກ າກເຂ    ນ 
   ໂ  ການ    ະນາ  ແ    ໍ່   ອ       ເຂ ການຜະລ  ກະສ ກ າ  ເຂ ລ   ສ   ແລະ ເຂ       ອາ ສຂອ  ະ າ  ນ 
  ອ ກ ນນ  ນ ກ ເອ າ   ສ    ນ    ແລະ    ຍເ    ືອຜ    ເກ  ອ  ະ  ເ   າກລ ກລະເບ  ບ    ນແ ກ  ສ ບ   ສ   ສ  10 

   ສ  ຂອ ລ   ະບານ ແລະ 54    ສ  ຂອ   ອ   ນ  64    ສ  ບ ລ  ະສ            ນ ານໂ  ລ າ    ໜັກແໜ້ນ
ການເ  ນ   ເ  ອ ນ ອຍ ນ  ນນະບ    ເອົາໃຈໃສ່ແກ  ຂບ ນ າການເ   ອນຍ າຍ ະ າຍຂອ   ນລະເ  ອ  ນ     ະ 
ເ    າ ຂາ    .   ອ ກ ນນ  ນ ກ ສ   ສ    ສ ນບ ານ  ບ ອນ  າ າ າກ ນ າ ອນ ແລະ ອາ  ບ   ໝັັ້ນ     ນ  ານ ນ 
167      ນ     ະເ     ສ ໍາເລ  ໂ ຍ   ນ ານ. 

─ ສ ບ   ຜ ນຂະ ຍາຍເ   ອ    ບ ນ າ ະ    າ   ເ  ນ   ນ:  ະ  ກອ  ະ     ຍ      10 ຂອ ສ ນກາ   ກ, ແຜນ    
 ະນາເສ  ະກ  -ສ             8,  ະ  ກອ  ະ     ຍ ຜ   ແ ນແ  ຍ  ລາ        7, ແຜນ    ະນາແ  ຍ  ລາ , 
ກະກ             ຍ ອ ຍ ການ        ແລະ ສະ າ  ກສະ ະ  ນແ  ຍ   3   ຂອ ແ  ລະ າກສ  ນ,     ກອ  ະ    
 ອ  ອນບ    ນການ ະ  ບ    ກ ານກອ   ນຂອ ສະ ະ  ນແ  ຍ       າກສ  ນ     ກອ   ນ ເ   ອ   ສາ າ  
ນ າ າເ   ອນ     ກ ານກອ   ນ    ນ    ນ າ, ສ ບ   ເຜ ຍແຜ ກ  ລະບ ບ ແລະ ກ  ໝາຍ  າ   ຍສະ ະ  ນແ  ຍ   
ແລະ ກ  ໝາຍອ  ນ   າ ເ  ນ  ກກະ           ນເ   ການ    ະນາ ແລະ   ກ  ອ ແ  ຍ     ກ  າ ຂ າ , ສ ບ   
  ບເອກະສານ  າ  ອ  ແລະ   າສະເໜີ   ອ         າ  ກສາ ແລະ    ການ   ຍເ    ືອແກ ແ  ຍ   ແລະ ເ  ກນ ອຍ     
ບ ນ າ. 

─ ສືບຕ ໍ່ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກບ ລຫິານລັດທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງືໍ່ອນໄຂໃນຕ ໍ່ໜ້າ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງປັບປຸງລະບອບ-ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີໍ່ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການເຄືໍ່ອນໄຫວວຽກງານບ ລິ 
ຫານລັດ, ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ໍ່ສືບຕ ໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ແທດ     
ເໝາະກັບສະພາບບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການປັງປຸງພາລະບົດບາດການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືໍ່ອນໄຫວ, ກົງຈັກການ
ຈັດຕັັ້ງ ຂອງບັນດາກະຊວງ-ອົງການທຽບເທົໍ່າ ໂດຍສະເພາະວຽກທີໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນສ າເລັດເຊັໍ່ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 
ຄະນະກ າມາທິການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ, ສືບຕ ໍ່ຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົໍ່າ ແລະ ຍດຸທະສາດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານຊົນເຜົໍ່າ, ສືບຕ ໍ່ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກົນໄກການບ ລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ຢູຂ່ັັ້ນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ທີໍ່ມີແລ້ວໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບ. 

─ ສ ບ   ສ   ສ   ກອ ບ   ການເ  ອ ແນ        ແກ ສະ າ  ກ າ ໜຸ່ ,   ອ    ເອ າ   ສ ຜ ນຂະ ຍາຍ ະ  ກອ 
 ະ     ຍ ຜ   ແ ນ     ະເ          10 ຂອ   ກ ແລະ  ະ  ກອ  ະ     ຍ ຜ  ແ ນ າ ໜຸ່      ະເ          7 

     ບ   ເຂ  າ  ເ     ນເ   ອຂອ   ກ-ຂອ  າ , ຂອ  າ ໜຸ່ , ຂອ   ານຜ  ນ າ, ສ ບ     ກຍ   ການສ າ ສ  ຂ    ນ າ  
 ນ    -ເຍ າ ະ  ນຜ ານລະບ ບເອເລກໂ ນ ກ ເ   ອເ  ນເ   ອ   ໂ ສະນາ  ກ ານ າ  ນ    ເຍ າ ະ  ນ    ຍ  ບການ  
 ໝ່ກະກ     ກອ  ະ     ສາ  ນ,  ະນະບ ລ  ານ ານ    ລ ສະ ໝ   6 ເຊິໍ່ງ ະຂ  ນ ນລະ   າ  ເ  ອນ     ນາ 
2016, ສ ບ   ເອ າ   ສ   ກຍ        ລ ແ  ລະຂ  ນລ  ກ  ສ າ  າກ ານ າ ສາຍ    ຂອ   ນ ແລະ   ອ ກ ນ  ກຍ    
  ກ ານ າ -ໜຸ່ -ເຍ າ ະ  ນ     ອ ກ ນ ໂ ຍສະເ າະການ  ບ       ລ ຂ  ນ າກ ານບ ານ 3 ສ າ  (109 ບ ານ) 
   ສ າເລ  ; ນອກນ  ນ, ສ ບ        ນ      ກ ບ າ ໜຸ່ ບ ນ າ ະເ  ເ   ອນ   ,  າ ໜຸ່ ສ     ນ ຍ   ເ   ອຍາ  
ແຍ  ການ   ຍ ເ    ືອ ນການ    ະນາ າ ໜຸ່ -ເຍ າ ະ  ນ. 
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─ ສືບຕ ໍ່ຄົັ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄ າສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ, ຈ າກັດ ແລະ ສະກັດກັັ້ນປະກົດການ
ຫຍ ັ້ທ ັ້, ການສ ັ້ລາດບັງຫ ວງຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; ສືບຕ ໍ່ໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ ເພືໍ່ອສ້າງ
ສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍຢູ່ໃນສັງຄົມໃຫ້ແຂງແຮງຂຶັ້ນ, ສືບຕ ໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສິນຂອງສານ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄະດີທີໍ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ອັໍ່ງອ ຂອງຄ າຕັດສິນຂອງສານ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ຊອກຫາວິທີວິທີແກ້ໄຂການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄະດີທີໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. 

─ ສືບຕ ໍ່ຄົັ້ນຄວ້າກົດໝາຍ, ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍ, ຊຸກຍູ້ວຽກງານການບ ລິການທາງດ້ານຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນເຄືໍ່ອງໝາຍ
ການຄ້າ, ສືບຕ ໍ່ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສິນຄ້ານ າເຂົັ້າເປັນຕົັ້ນ: ກົງເຕີັ້ໄຟຟ້າ, ກວດສອບລົດຂົນສົໍ່ງນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ 
ແລະ ກວດສອບຊິງຊັໍ່ງນ ັ້າໜັກຊືັ້-ຂາຍ ຕາມທ້ອງຕະຫລາດໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດ
ລອງນ າໃຊ້ຕົວຈິງ ໃນການນ າໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານຊີວະມວນ ຢູ່ 2 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. 
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ພາກທີ II 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ປະຈ າປີ 2017 

 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ າປີ 2017 ເປັນປີທ າອິດທີໍ່ປ່ຽນຈາກສົກງົບປະມານມາເປັນປີປະຕິທິນ ເຊິໍ່ງເປັນ

ປີທີສອງຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນການຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 
VIII (2016-2020) ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ເປັນແຜນສືບຕ ໍ່ສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່
ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ; ເລັໍ່ງໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຂົັ້າຮ່ວມການເຊືໍ່ອມໂຍງກັບ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຊືໍ່ອມສານມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການກ ານົດເປົັ້າໝາຍ ແລະ ທິດທາງຂອງການພັດທະ 
ນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ສືບຕ ໍ່ສຸມໃສຈ່ັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ເພືໍ່ອນ າພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. 

I. ສະພາບລວມ 

1. ສະພາບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ 
ສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ຂອງໂລກ ມີຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວໃນທ່າອ່ຽງດີຂຶັ້ນ ຕາມການຄາດຄະເນ

ເສດຖະກິດໂລກຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,5% ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກປີ 2016 ປະມານ 0,3% ແລະ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ
ໂດຍລວມຂອງປະເທດອາຊຽນ ກ ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີໍ່ດີຂຶັ້ນ ຄາດວ່າໃນປີ 2017 ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4,8% 
ສູງກວ່າປີ 2016 ປະມານ 0,2% ຍ້ອນວ່າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເຊັໍ່ນ: ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແມ່ນມີອັດຕາ
ການຂະຫຍາຍຕົວເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ໃນລະດັບ 5,3% , 4,5% ແລະ 2,6% ຕາມລ າດັບ. ສວ່ນທ່າອ່ຽງຂອງລາຄານ ັ້າມັນ ແລະ ແຮ່
ທາດ ກ ຍັງຈະມີການປ່ຽນແປງຂຶັ້ນລົງຕາມຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ ແຕ່ເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມທີໍ່ເພີໍ່ມຂຶັ້ນເລັກນ້ອຍໃນຊ່ວງຕົັ້ນປີ 
2017 ປະມານ 50ໂດລາຕ ໍ່ບາເຣວ, ສ່ວນລາຄາແຮ່ທາດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ລາຄາຄ າ ກ ໍ່ເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມສູງຂຶັ້ນເລັກນ້ອຍ 
ຄາດວ່າປະມານ 1.132ໂດລາ/ອອນ. ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ຫ າຍຂົງເຂດຍັງສືບຕ ໍ່ມບີັນຫາ ແລະ ຂ ັ້ຂັດແຍ່ງທັງທາງດ້ານການ
ເມືອງ, ບັນ ຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມໄີພທ າມະຊາດຂຶັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ: ພາຍ,ຸ ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ນ ັ້າຖ້ວມ ແລະ ພະຍາດລະບາດຕ່າງໆ ເຊິໍ່ງເປັນອຸປະສັກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນທົໍ່ວໂລກ. 

 
2. ສະພາບພາຍໃນ 

ປະເທດເຮົາຍັງສືບຕ ໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມຍັງມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍ
ພືັ້ນຖານ. ການພັດທະນາ, ການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ ລວມ
ແມ່ນຍັງມີບັນຍາກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຈັງຫວະທີໍ່ດີ. 

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຖານະການເງິນ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງ
ເຮົາ ວ່າກ າລັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂາດປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ. 
ຜ່ານມາການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຍັງຂາດການປະສານສົມທົບກັນຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ຮັດກຸມ, ການນ າໃຊ້ຊບັ 
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດ ຍັງຟຸມເຟືອຍ ແລະ ບ ໍ່ມີປະສິດທະຜົນ, ການຄຸ້ມຄອງລັດບ ໍ່ໄປຕາມລະ 
ບຽບກົດໝາຍເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ, ການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນຍັງຫ າຍ ເຊິໍ່ງເປັນສາເຫດ ໃຫ້ເກີດໜີັ້ສາທາລະນະ, ລັດວິ
ສາຫະກິດດ າເນີນທຸລະກິດຂາດທຶນ ແລະ ສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ. 

ສະນັັ້ນ, ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2017 ແລະ ໃນຊຸມປີຕ ໍ່ໜ້າ ຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ 
ແລະ ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການຢ່າງແທ້ຈິງ, ພວກເຮົາຕ້ອງຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຜ່ານມາ ແລະ ຕັດສິນໃຈແກໄ້ຂ
ຮັບຮູ້ຄວາມຈິງ ແລະ ຈິງໃຈແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ. ພ້ອມກນັນັັ້ນ ເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບຄວາມຈິງ ໂດຍເອົາຈິດໃຈການພັດທະ 
ນາແບບຍືນຍົງເປັນພືັ້ນຖານ, ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຕາມຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ ຢ່າງມຄີວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດເຂົັ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັໍ່ງຄັດ, ຕີຖອຍທຸກປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດ 
ຖະກິດ, ການພັດທະນາ ແລະ ການບ ລິຫານລັດ, ສ້າງແຜນພັດທະນາຢ່າງມີຈຸດສຸມຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລ,ື ທຸກ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. 
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II.  ທດິທາງ, ໜາ້ທີໍ່ລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ 

1. ທດິທາງ, ໜາ້ທີໍ່ລວມ 
 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2017 ແມ່ນແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ 

ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ເປັນປີທ າອິດໃນການເລີໍ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ເປົັ້າໝາຍ SDGs, ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ສະນັັ້ນ, ໜ້າທີໍ່ພືັ້ນຖານຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປີນີັ້ ແມ່ນ 
(1) ສຸມໃສສ່ືບຕ ໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບໝັັ້ນຄົງທາງການເມືອງ, ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມໜັກແໜ້ນ, (2) ຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ເຄືໍ່ອນໄຫວໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫ າດ ແລະ ຫັນ
ເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສ້າງຄວາມເຊືໍ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກກ່ານລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; (3) ສືບຕ ໍ່ແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງໃຫ້ກ້າວສູ່ລວງເລິກ, ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶັ້ນ; (4) 
ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ຈ າເປັນ ເພືໍ່ອເປັນເງືໍ່ອນໄຂອັນດີໃນການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ຫຼຸດຕົັ້ນທຶນ
ຂອງທຸລະກິດຜະລິດ ແລະ ການຂົນສົໍ່ງ; (5) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການ
ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາ ເລັໍ່ງໃສ່ຍົກສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶັ້ນ, (6) ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດຂອງບັນດາ
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ; (7) ແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃຫ້ເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ໜີັ້ສິນຫຼຸດລົງຢ່າງຕ ໍ່
ເນືໍ່ອງ ເຮັດໃຫ້ໜີັ້ສາທາລະນະສາມາດເຂົັ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ກ ານົດໄວ້ ແລະ ອັດສີດເມັດເງິນຈ າ
ນວນໜຶໍ່ງລົງສູ່ຮາກຖານເສດຖະກິດ; (8) ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນ, ຊັບພະຍາກອນດິນ, ແຫ ໍ່ງນ ັ້າ, ປ່າໄມ້ ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ແລະ (9) ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນການ
ຊຸກຍູສ້ົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ເພືໍ່ອຊ່ວຍກະຈາຍລາຍໄດ້ລົງສູ່ທ້ອງຖິໍ່ນຮາກຖານ. 

 
2. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ 

 ຄາດໝາຍດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
 ໃນປ ີ2017 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃນລະດັບ 7% ແລະ ສ້າງມູນຄາ່
ເພີໍ່ມຕາມລາຄາໃນປີ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 129.683 ຕືັ້ກີບ, ລາຍໄດ້ສະເລັໍ່ຍຕ ໍ່ຫົວຄົນ 2.341 ໂດລາສະຫະລັດ (ລວມຍອດ
ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕ ໍ່ຫົວຄົນ ປະມານ 1.850 ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນນັັ້ນ: 

  ຂະແໜງກະສິກ າ           ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ   3,1%; ກວມເອົາປະມານ 18,8%. 
  ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ   ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ   8,9%; ກວມເອົາປະມານ 37,2%. 
 ຂະແໜງການບ ລິການ    ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ   7,8%; ກວມເອົາປະມານ 34,7%   

 ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນ າເຂົັ້າ ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ   5,0%  ກວມເອົາປະມານ 9,3% ຂອງ GDP. 

 

− ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ, ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃຫ້ຢູໃ່ນລະດັບບ ໍ່ເກີນ 5%. 
− ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ (M2) ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃນລະດັບທີໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ບ ໍ່ກະທົບໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີັ້ຂະຫຍາຍຕົວແຮງ. 
− ຮັບປະກັນຄັງສ າຮອງທີໍ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກຸ້ມການນ າເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າ 5 ເດືອນຂຶັ້ນໄປ. 

− ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫ າດທີໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ມຄີວາມສະຫງົບປົກກະຕ,ິ ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫ ື ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສເ່ງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫ ັກ. 

− ສູ້ຊົນລະດົມເງິນຝາກໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຍອດເງິນຝາກທະນາຄານທຸລະກິດເທົໍ່າກັບ 57% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປ ີ
2017; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ຊກຸຍູ້ສິນເຊືໍ່ອທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຕາມສະພາບການພັດທະນາຂອງເສດຖະ 
ກິດ, ເຮັດໃຫ້ຍອດສິນເຊືໍ່ອຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຢູ່ໃນລະດັບ 54% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ຄວບ
ຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີັ້ບ ໍ່ເກີດດອກອອກຜົນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບ ໍ່ເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊືໍ່ອທັງໝົດ. 
 

 ຄາດໝາຍດາ້ນເສດຖະກດິ 
− ສູຊ້ົນຜະລິດເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ 4,35 ລ້ານໂຕນ 

− ສູຊ້ົນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ  ບັນລຸ 6.927 ຕືັ້ກີບ. 

− ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈ ລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບ ລິການ) ບັນລຸ 49.420,75 ຕືັ້ກບີ. 



39 

 

− ສູຊ້ົນຜະລິດແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ ້15.000 ຕືັ້ກີບ 

− ສູຊ້ົນຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 30.000 ລ້ານກໂິລວັດໂມງ 
− ສູຊ້ົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5,4 ລ້ານເທືໍ່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 875 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

 

 ຄາດໝາຍດາ້ນສງັຄມົ 
− ສູຊ້ົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 5.580 ຄອບຄົວ. 
− ສ    ນເຮັດ   ບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ລຸດລົງ 178 ບ້ານ. 
− ອັດຕາການລອດເຫ ືອຂອງນັກຮຽນ ປ 1-ປ 5 ໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 79,6% ເປັນ 82%, ເຮດັໃຫ້ອດັຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນ

ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຈາກ 82,2% ເປັນ 85% ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 47,8% 
ເປັນ 51%. 

− ອັດຕາສວ່ນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 43 ຄົນ ຕ ໍ່ເດັກເກີດມຊີີວິດ 1.000 ຄົນ, ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 

ປີ ທີໍ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫ ືອ 22%, ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ເຕ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊ າ
ເຮືັ້ອ) ຍັງເຫ ືອ 35%. 

 

3.  ຄາດຄະເນການດຸນ່ດຽ່ງມະຫາພາກ 
 ການດນຸດຽ່ງແຫ ໍ່ງທນຶເພືໍ່ອການພດັທະນາ 
 ເພືໍ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວລະດັບ 7% ມີຄວາມຕ້ອງການລົງທຶນລວມທັງໝົດໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2017 ໃຫ້ໄດ້ 36.366 ຕືັ້ກີບ,  ເທົໍ່າກັບ 28% ຂອງ GDP ໃນນັັ້ນ; 
− ການລົງທຶນຂອງລັດ (ງົບປະມານພາຍໃນ) 5.463 ຕືັ້ກີບ ກວມ 15,02% ຂອງທຶນລວມທັງໝົດ ໃນນີັ້: ຈ ານວນ 

2.163 ຕືັ້ກີບ ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໂຄງການອືໍ່ນໆ ແລະ ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍດ້ານວິຊາການ (ລວມກອງທຶນທາງ 660 ຕືັ້ກີບ ແລະ 
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈ ານວນ 543 ຕືັ້ກີບ); ແລະ ບ້ວງລົງທຶນປົກກະຕິທົໍ່ວໄປ ຈ ານວນ 3.300 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 
9,07% ຂອງທຶນລວມທັງໝົດ, ໃນນີັ້ ແບ່ງເພືໍ່ອຊ າລະຄືນໂຄງການເລືໍ່ອນຈ່າຍສ າລັບ ສົກປີ 2015-2016 ທີໍ່ສະພາ
ແຫ່ງຊາດໄດ້ດັດແກ້ ຈ ານວນ 500 ຕືັ້ກີບ, ການລົງທຶນຂອງລັດທີໍ່ຈະຈັດແບ່ງໃຫ້ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນມີ
ພຽງ 2.800 ຕືັ້ກີບ (ຫຼຸດປີກາຍ 500 ຕືັ້ກີບ)  ຈະໄດຈ້ັດສັນໃສ່ໂຄງການປີ 2017 ຕາມບູລິມະສິດດັໍ່ງນີັ້: (1) ໂຄງ 
ການສືບຕ ໍ່ບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ; (2) ສົມທົບໂຄງການຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ກູຢ້ືມຈາກຕ່າງປະເທດ; (3) ໃຊ້ໜີັ້
ໂຄງການທີໍ່ສ້າງສ າເລັດແລ້ວ; (4) ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ບັນດາເມືອງທຸກຍາກຕ່າງໆ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ
ຂອງລັດຖະບານ; (5) ໂຄງການສືບຕ ໍ່ໂຄງການໃກ້ຈະສ າເລັດ; (6) ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ທີໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ. 

− ທຶນຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືໍ່ອການພັດທະນາ ປະມານ 8.629 ຕືັ້ກີບ (ກວມ 23,73%). 
− ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 14.474 ຕືັ້ກີບ (ກວມ 39,80%). 
− ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ, ເງິນຕາ 7.800 ຕືັ້ກີບ (ກວມ 21,45%) ຂອງການລົງທຶນລວມທັງໝົດ. 

 

 ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານແຫງ່ລດັ 
− ສູຊ້ົນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານລວມ ໃຫ້ໄດ້ 23.941 ຕືັ້ກີບ, ໃນນີັ້: ລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫ້ໄດ້ 21.463 ຕືັ້ກີບ.  
− ລາຍຈ່າຍບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ 32.402 ຕືັ້ກີບ. 
− ການຂາດດຸນລວມ ບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ 8.461 ຕືັ້ກີບ ເທົໍ່າກັບ 6,52% ຂອງ GDP. 

 

 ການດນຸດຽ່ງຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ 
− ສູຊ້ົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົໍ່ງອອກບັນລຸໄດ້ປະມານ 4.459 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
− ມູນຄ່າການນ າເຂົັ້າປະມານ 4.482 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
− ຂາດດຸນການຄ້າ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  

 

 ການດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ 
ເພືໍ່ອຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ ສະນັັ້ນຕ້ອງໄດ້ມີການດຸນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີໍ່ມີວຽກເຮັດງານ 
ທ າໃນຂົງເຂດກະສິກ າ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 64,8% ເປັນ 64,5%, ອຸດສາຫະກ າເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 11,6% ເປັນ 11,8% 
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ແລະ ຂົງເຂດບ ລິການ ຈາກ 23,6% ເປັນ 23,7%. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ຕ້ອງສູ້ຊົນສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ໄດ້ 
157.563 ຄົນ.  

 
4. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັບນັດາເປົັ້າໝາຍ ຂອງການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ (SDGs)  

ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍ MDGS ໃນທ້າຍປີ 2015 ເຫັນວ່າ ຫ າຍຄາດໝາຍແມ່ນສາມາດບນັລໄຸດ ້ເປນັຕົັ້ນ
ແມ່ນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ, ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີຕ ໍ່ເດັກເກີດມີ
ຊີວິດ 1.000 ຄົນ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຕ ໍ່ເດັກເກີດມີຊວີິດ 100.000 ຄົນ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ ັ້າສະອາດ ແລະ 
ອືໍ່ນໆ, ແຕ່ຍັງມີບາງເປົັ້າໝາຍທີໍ່ຍັງບ ໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ເປົັ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດ
ບ ໍ່ທັນແຕກ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ຕ ໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ, ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ມີນ າ ັ້ໜັກຕ ໍ່າ
ກວ່າມາດຕະ ຖານ, ອັດຕາການລອດເຫ ືອຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ, ອັດຕາການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ບັນດາເປົັ້າໝາຍເຫ ົໍ່ານີັ້ 
ແມ່ນໄດ້ເຊືໍ່ອມເຂົັ້າໃນເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ເຊິໍ່ງປະກອບມີ 17 ເປົັ້າໝາຍທີໍ່ສາກົນກ ານົດ
ປະກອບມີ 169 ຄາດໝາຍ, ແຕ່ສ າລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະເໜີເພີໍ່ມຕືໍ່ມອີກ 1 ເປົັ້າໝາຍ ຄື: ຄາດໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ລວມເປັນ 18 ເປົັ້າໝາຍ, ປະກອບມີທັງໝົດ 209 ຕົວຊີັ້ວັດ, ສາມາດເຊືໍ່ອມເຂົັ້າໃນ
ຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ທັງໝົດ 94 ຕົວຊີັ້ວັດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ໄດປ້່ຽນເປົັ້າ
ໝາຍທີ 14 ຈາກ: “ອະນຸລັກ ແລະ ຊົມໃຊ້ມະຫາສະໝຸດທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລ ເພືໍ່ອການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ” ມາເປັນ “ອະນຸລັກ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊແ້ຫ ໍ່ງຊັບພະຍາ ກອນນ ັ້າສາຂາແມນ່ ັ້າຂອງຕ່າງໆ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທາງນ ັ້າໃຫ້ຍືນຍົງ ເຊິໍ່ງໃນນີັ້ເນັັ້ນການປະມົງ, ການລ້ຽງສັດນ ັ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງເປັນ
ຫ ັກ” ສະແດງອອກດັໍ່ງນີັ້: 

 

- ໝາກຜົນ ຫ ື ເປົັ້າໝາຍ 1 (ດ້ານເສດຖະກິດ): ມີ 54 ຕົວຊີັ້ວັດ, ໃນນັັ້ນ ມີ 22 ຕົວຊີັ້ວັດ SDGs. 
- ໝາກຜົນ ຫ ື ເປົັ້າໝາຍ 2 (ດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ): ມີ 88 ຕົວຊີັ້ວັດ, ໃນນັັ້ນ ມີ 60 ຕົວຊີັ້ວັດ SDGs. 
- ໝາກຜນົ ຫ ື ເປົັ້າໝາຍ 3 (ດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ): ມີ 9 ຕົວຊີັ້ວັດ, ໃນນັັ້ນ ມີ 4 ຕົວຊີັ້ວັດ SDGs. 
- ວຽກຈຸດສຸມທີໍ່ຕິດພັນກັບຫລາຍຂະແໜງການ: ມີ 10 ຕົວຊີັ້ວັດ, ໃນນັັ້ນ ມີ 8 ຕົວຊີັ້ວັດ SDGs. 
 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ າປີ 2017 ແມ່ນເປັນແຜນປະຈ າປີຄັັ້ງທ າອິດທີໍ່ໄດ້ເຊືໍ່ອມສານ ແລະ ເລີໍ່ມ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍ SDGs ເຊິໍ່ງໄດ້ກວມເອົາ 3 ເສົາຄ ັ້າຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ດັໍ່ງນີັ້: 

1. ດ້ານເສດຖະກິດ: ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມກີານເຕີບໂຕຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງ
ການເຕີບໂຕໂດຍການສຸມໃສ່ສ້າງພືັ້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. 

2. ດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ: ສຸມໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ກ າລັງແຮງງານໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ; ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ, ສືບຕ ໍ່ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມການ
ບ ລິການດ້ານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶັ້ນ, ສົໍ່ງເສີມການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ
ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ. 

3. ດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ: ປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງມປີະສິດທິ
ຜົນສູງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມກືັບໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງຄືນສິໍ່ງທີໍ່
ຖືກຜົນກະທົບຈາກທ າມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົໍ່າ. 

 

5. ວຽກງານຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ  
ເພືໍ່ອບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃນສົກປ ີ2015-

2016 ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ດັໍ່ງນີັ້: 
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5.1 ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢາ່ງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສາ້ງໄດຄ້ວາມສມົດຸນຂອງການເຕບີໂຕໂດຍການ
ສມຸໃສພ່ືັ້ນຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເພືໍ່ອບນັລເຸປົັ້າໝາຍທີ 1 ຕອ້ງ
ສມຸໃສ ່ບາງວຽກງານຈດຸສມຸຄດືັໍ່ງນີັ້:  

 

5.1.1 ຮບັປະກນັໃຫ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດສບືຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສມົດນຸ 

1) ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ:  
ຄາດໝາຍ:  
 ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ ໃຫ້ບັນລຸ 6.927 ຕືັ້ກີບ. 

 ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າການຄ້າປະມານ 8.941 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັັ້ນ ມູນຄ່າການສົໍ່ງອອກບັນລຸໄດ້ປະມານ 

4.459 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນ າເຂົັ້າປະມານ 4.482 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຂາດດຸນການຄ້າ 23 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າບັນລຸໄດ້ 30.000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ໃນນັັ້ນ ສົໍ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ບັນລ ຸ25.000 ລ້ານກິໂລວັດ
ໂມງ, ຈ າໜ່າຍພາຍໃນ ບັນລຸ 5.000 ລ້ານກໂິລວັດໂມງ ແລະ ສູ້ຊນົໃຫ້ອັດຕາການເຂົັ້າເຖິງໄຟຟ້າຂອງຄົວເຮືອນໃນ
ຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ. 

 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າທີໍ່ກ ໍ່ສ້າງສ າເລັດ ແລະ ດ າເນີນການຜະລິດແລ້ວ (ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 1MW ຂຶັ້ນໄປ) ໃນປີ 
2017 ໃຫ້ໄດ ້ 54 ແຫ່ງ, ມີກ າລັງການຕິດຕັັ້ງທັງໝົດ 6.859,40 MW ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 35.695,32 
GWh/ປີ (ພະລັງງານນ ັ້າ 51 ແຫ່ງ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 1 ແຫ່ງ ແລະ ພະລັງງານຈາກກາກອ້ອຍ 2 ແຫ່ງ) ໃນທົໍ່ວ
ປະເທດ ໃຫ້ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຕັມກ າລັງ ເພືໍ່ອໃຫ້ກ້າວເຂົັ້າສູກ່ານສະໜອງໄຟຟ້າພາຍໃນຢ່າງພຽງພ  ຫຼຸດຜ່ອນ
ການນ າເຂົັ້າໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜັກດັນບັນດາໂຄງການທີໍ່ມີສັນຍາ CA ໃຫ້ໄດ້ລົງມືກ ໍ່ສ້າງ.  

 ຜະລິດແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ 15.000 ຕືັ້ກີບ ໂດຍສະເພາະແຮ່ທາດທີໍ່ສ າຄັນ ເຊັໍ່ນ:  ຄ າປະສົມພູເບຍ້ 48,2 ໂຕນ, ແຜ່ນ
ທອງເຊໂປນ 80.137 ໂຕນ, ຝຸ່ນທອງເຂັັ້ມຂຸ້ນພູເບ້ຍ 417.739 ໂຕນ, ຫີນກາວ 964.465 ໂຕນ ແລະ ແຮໂ່ປຕາສ 

692.688 ໂຕນ ແລະ ສົໍ່ງອອກແຮ່ທາດ ບັນລຸໄດ້ 1,52 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ. 

 ສຸມໃສປ່ະຕິບັດການບ ລິການຂນົສົໍ່ງ-ໂດຍສານທາງບົກ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍຄື: ບ ລິມາດຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າໃຫ້ບັນລຸ 
5.617 ພັນໂຕນ, ບ ລິມາດຂົນສົໍ່ງໂດຍສານ ໃຫ້ບັນລຸ 67.670 ພັນຄົນ. 

 ສຸມໃສ່ປະຕິບັດການບ ລິການຂນົສົໍ່ງ-ໂດຍສານທາງນ ັ້າ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍຄື: ບ ລິມາດຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າໃຫ້ບັນລຸ 
1.895 ພັນໂຕນ, ບ ລິມາດຂົນສົໍ່ງໂດຍສານ ໃຫ້ບັນລຸ 3.207 ພັນຄົນ. 

 ສຸມໃສ່ປະຕິບັດການບ ລິການຂນົສົໍ່ງ-ໂດຍສານທາງອາກາດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍຄື: ບ ລິມາດຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າໃຫ້ບັນ 
ລຸ 1.350 ໂຕນ, ບ ລິມາດຂົນສົໍ່ງໂດຍສານ ໃຫ້ບັນລຸ 2.060 ພັນຄົນ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ຊຸກຍູ້, ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງກະສິກ າ, ອຸດສາຫະກ າທີໍ່ນ າໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນ ທີໍ່ເປັນຕ່ອງໂສ້ຢ່າງກົມ 

ກຽວລະຫວ່າງທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ວຍກັນ ຫ ື ລະຫວ່າງທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະ   
ໜາດນ້ອຍ. 

 ປັບປຸງສະມັດຕະພາບການແຂ່ງຂັນຂອງ ອຸດສາຫະກ າຕັດຫຍິບ ຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສູນພັດທະນາ
ສີມືຕັດຫຍິບ; ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດອຸດສາຫະກ າວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ້າງລະບົບຕິດຕາມຄຸນນະພາບ 
ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານ ຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ ທີໍ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະ 
ເທດ; ດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ໃຫ້ສ າເລັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້
ໃຫ້ສະມາຄົມອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຄົມເຟີນີເຈີລາວ ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ກົນໄກ
ການເຄືໍ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ເພືໍ່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງໄມ້ຢູ່ພາຍໃນ
ໃຫ້ສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີໍ່ມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງສ າລັບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ປະເມີນຄືນສະພາບການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງສ າລັບ 
ອຸດສາຫະກ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ (ດິນສະຫງວນໄວ້ ເພືໍ່ອພັດທະນາເປັນບ່ອນສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ຫ ື 
ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ) ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ ເພືໍ່ອກ ານົດເປົັ້າໝາຍ ແລະ ທິດທາງການພັດທະນາໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 
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 ສຸມໃສບ່ັນດາໂຄງການທີໍ່ກ າລັງກ ໍ່ສ້າງໃຫ້ສ າເລັດໃນປ ີ 2017 ໃຫ້ກ້າວເຂົັ້າສູ່ການຜະລິດ ຈ ານວນ 12 ໂຄງການ 

(ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 1MW ຂືັ້ນໄປ) ຄື: ນ ັ້າຫີນບູນ, ນ ັ້າແຈ, ນ ັ້າງືໍ່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ, ເຊຂະໝານສານໄຊ, ນ ັ້າໄຜ,່ ນ ັ້າສມິ, 

ນ ັ້າງາ2, ນ ັ້າງຽບ2C, ນ ັ້າເປີັ້ນ2, ເຊກະຕ າ1-ເຊກະຕ າ 2 ແລະ ຫ້ວຍສຽດ. 

 ພັດທະນາເຂືໍ່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານ ັ້າຕົກຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນ້ອຍ ຕາມຈຸດທີໍ່ເປັນສາຂາແມ່ນ ັ້າຂອງທີໍ່ມີ 
ຄວາມອາດສາມາດ; ສຸມໃສ່ການພັດທະນາແຫລ່ງພະລັງງານເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກ; ການກ ໍ່ສ້າງຂະຫຍາຍສະຖານີໄຟຟາ້ ແລະ 

ສາຍສົໍ່ງໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 

 ສືບຕ ໍ່ພັດທະນາແຫ ໍ່ງແຮ່ທາດທີໍ່ມີບ ລິມາດນ້ອຍແຕ່ມູນຄ່າສູງ (ຄ າ, ເງິນ, ທອງ...) ແລະ ແຫ ໍ່ງແຮ່ທາດທີໍ່ມີບ ລິມາດ
ໃຫ່ຍ (ໂປຕາສ, ບົກຊິດ...) ດ້ວຍການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານທີໍ່ຕິດພັນກັບການຕະຫ າດ. 

 ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະບັນດາໂຄງການທີໍ່ໃກ້ຈະສ າເລັດ 
ເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການປັບປຸງເສັັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ອຸດົມໄຊ-ປາກມອງ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງ 1A ບຸນເໜືອ-ລານ
ຕຸຍ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າຂອງນາສັກ-ໂຄກເຂົັ້າດ , ໂຄງການຟືັ້ນຟູທາງເລກ 9 (ຊ່ວງບ ໍ່ນອນໃນການຊ່ວຍເຫ ືອ
ຂອງຍີໍ່ປຸ່ນ), ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຂົວນ ັ້າອູ ເມືອງສ າພັນ ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງອາຄານຫ ັງໃໝ່ສ ານັກງານກະຊວງ 
ຍທຂ ແລະ ອືໍ່ນໆ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດບັນດາໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທີໍ່ເປັນຈຸດສຸມໃຫ້ມີຄວາມຄືບ
ໜ້າເຊັໍ່ນ: ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ໂຄງການກ ໍ່ສາ້ງອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໜາມບິນວັດໄຕແຫ່ງໃໝ່, ໂຄງ 
ການກ ໍ່ສ້າງທາງຫົງສາ-ຊຽງແມນ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງທາງບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ-ປາກຄອບ-ຄອນຕືັ້ນ, ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ
ທາງເມືອງຊຽງຮ່ອນ-ເມືອງຄອບ, ໂຄງການຍົກລະດັບທາງຜາເມືອງ-ທ່າສີ ແລະ ອືໍ່ນໆ ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຕາມ
ແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້. 
  

2) ຂະແໜງການບ ລກິານ:  

ຄາດໝາຍ:  
 ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈ ລະຈອນ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບ ລິການ) ໃຫ້ບັນລຸ 49.420,75 ຕືັ້ກີບ 
 ຂະຫຍາຍ ຫ ື ສ້າງຕະຫ າດຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກໃຫ້ມີການເພີໍ່ມຂຶັ້ນ. 
 ສ້າງລະບົບຂົນສົໍ່ງສິນຄ້າທີໍ່ມີຄຸນນະພາບເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມການຄ້າ, ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການ 

ບ ລິການມີຄວາມປອດໄພສູງ, ສະດວກ, ທັນການ ແລະ ທັນສະໄໝ ສາມາດເຊືໍ່ອມຈອດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ. 
 ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດ ຈ ານວນ 5,4 ລ້ານເທືໍ່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ປະມານ 

875 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າທີໍ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຍີໍ່ຫ ັ້ສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນີັ້: 

ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນຄ້າ ໜຶໍ່ງເມືອງໜຶໍ່ງຜະລິດຕະພັນ ພ້ອມທັງສົໍ່ງເສີມດ້ານການຕະຫ າດ 
ເຊັໍ່ນ: ງານຕະ  າດນັດ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ, ການບ ລິການຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກ າທີໍ່ເປັນທ່າແຮງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຜະລິດຕະພັນຝ້າຍ, ໄໝ, ຈັກສານ, ແກະສະຫ ັກ, 
ເຄືໍ່ອງປັັ້ນດິນເຜົາ ເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົໍ່ງອອກກັບທີໍ່. 

 ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງການສ້າງຮ່າງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂອງປະຊາຊົນ. 
 

3) ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມ:້  

ຄາດໝາຍ: 
 ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ: 
 ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີໍ່ປູກເຂົັ້າລວມ ໃຫ້ໄດ້ 1.032.265 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ 4,28 ໂຕນ/ເຮັກ 

ຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 4,35 ລ້ານໂຕນ. ໃນນັັ້ນ, ສະເພາະໂຄງການຜະລິດເຂົັ້າເພືໍ່ອຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງ
ຊາດ ກວມເອົາ 585.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2,5 ລ້ານໂຕນ, ກວມ 57,5% ຂອງຜົນຜະລິດເຂົັ້າທົໍ່ວປະເທດ; 
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ນອກຈາກຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານແລ້ວ ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົັ້າເພືໍ່ອນ າໃຊເ້ປັນແນວພັນ ປະມານ 100.000 ໂຕນ, 

ປຸງແຕ່ງພາຍໃນ ປະມານ 600.000 ໂຕນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ງອອກ ປະມານ 1.150.000 ໂຕນ. 
 ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ປູກສາລີຫວານໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ ປະມານ 

276.450 ໂຕນ, ປູກເຜືອກມັນໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 22.500 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ ປະມານ 302.280 ໂຕນ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ໃຫ້ໄດ ້ ປະມານ 43.900 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ ປະມານ 838.014 ໂຕນ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ປະມານ 157.100 

ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ ປະມານ 1.493.350 ໂຕນ. 
 ສູຊ້ົນຜະລິດຊີັ້ນ-ປາ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດປະມານ 410.820 ໂຕນ, ໃນນັັ້ນ ເປັນຊີັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ 179.330 ໂຕນ, ໄຂ່ 

490.760 ໂຕນ ແລະ ປາ (ປາລ້ຽງ ແລະ ປາທ າມະຊາດ) 191.000 ໂຕນ. 
 

 ການຜະລດິເປນັສິນຄາ້:  
 ສູ້ຊົນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະພືດທີໍ່ມທ່ີາແຮງທາງດ້ານການຜະລິດໃຫ້ກັບຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ງ

ອອກ ເຊັໍ່ນ: ຜະລິດກາເຟ ໃຫ້ໄດ້ (ເນືັ້ອທີໍ່ປູກ 85.000 ເຮັກຕາ) ເນືັ້ອທີໍ່ເກັບກ່ຽວ 66.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 

110.220 ໂຕນ; ສາລີອາຫານສັດ ໃຫ້ໄດ້ 201.500 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.229.100 ໂຕນ; ຖົໍ່ວດິນ ໃຫ້ໄດ້ 
26.900 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 67.250 ໂຕນ; ຖົໍ່ວເຫ ືອງ ໃຫ້ໄດ້ 11.600 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລດິ 18.100 ໂຕນ; ໝາກງາ 
ໃຫ້ໄດ ້11.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 12.100 ໂຕນ; ອ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 32.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 1.944.000 ໂຕນ; 
ຢາສູບ ໃຫ້ໄດ້ 7.500 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 75.000 ໂຕນ, ມັນຕົັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ 46.500 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 

1.557.750 ໂຕນ. 

 ສູຊ້ົນເຮັດໃຫ້ຈ ານວນຝຸງສັດລ້ຽງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ ໃນຂອບ
ເຂດທົໍ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບ 6% ຕ ໍ່ປີ ຄື: ຄວາຍໃຫ້ໄດ ້ 1.215.000 ໂຕ, ງົວ 2.063.000 ໂຕ, ໝູ 

3.130.000 ໂຕ, ແກະ-ແບ້ 590.000 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 35.066.000 ໂຕ. 
 ສູ້ຊົນສົໍ່ງອອກຊີັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບ 15.000 ໂຕນ, ໃນນີັ້ ເປັນຊີັ້ນງົວພັນພືັ້ນເມືອງ  10.500 ໂຕນ ແລະ ເປັນງົວ

ພັນຊີັ້ນລູກປະສົມ 4.500 ໂຕນ.  
 

 ການຄຸມ້ຄອງປາ່ໄມ ້ແລະ ຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ:້ 
 ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາປ່າໄມ ້ ຮອດປີ 2020, ປະຕິບັດຫ ັກການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຕາມ 3 ປະເພດປ່າ 

ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ກວມ 70% ໃນປີ 2020 ຕ້ອງເລັໍ່ງໃສ່ປັບປຸງນິຕິກ າທີໍ່ເຫັນວ່າບ ໍ່
ສອດ ຄ່ອງກັບຕົວຈິງ ແລະ ສ້າງນິຕກິ າໃໝ່ ເພືໍ່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້.  

 ສ າຫ ວດຈັດສັນເຂດຟືັ້ນຟູ ແລະ ກ ານົດເຂດຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ຈາກການຂຸດຄົັ້ນໄມແ້ບບບ ໍ່ມີ
ແຜນການ ແລະ ເຂດປ່າທີໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດຮ້ັບການຈັດສັນໃນເຂດປ່າຜະລິດ ແລະ ນອກເຂດ 3 ປະເພດປ່າ; ສ າຫ ວດ
ກ່ອນການຂຸດຄົັ້ນ, ໝາຍຕົັ້ນຕັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຫ ັງການຂຸດຄົັ້ນໃນເຂດປ່າຜະລິດ; ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້ ເຂດກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຕ່າງໆ ແລະ ການເກັບກູເ້ຄືໍ່ອງປ່າຂອງດົງ. 

 ສ າຫ ວດ ແລະ ຈັດສັນແຜນຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟືັ້ນຟູປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ
ແຫ່ງຊາດ 47 ແຫ່ງ; ແລະ ພືັ້ນທີໍ່ປ່າໄມ້ ນອນ 3 ປະເພດປ່າ ຢູເ່ຂດບູລມິະສິດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍໃນເນືັ້ອທີໍ່ 40.000 

ເຮັກຕາ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນືັ້ອທີໍ່ທົໍ່ວປະເທດ ພາຍໃນປ ີ2020. 

 ດ າເນີນການສ້າງແຜນວຽກ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນທີໍ່ເປັນຕົວແບບໃນ 2 ເຂດຄື: ປາ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ ັ້າ
ແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ ັ້າເທີນ. 

 ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ເພາະເປັນວຽກງານໜຶໍ່ງທີໍ່ສ າຄັນ ໃນການຄືນຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ລະບົບນິເວດ
ໃຫ້ແກ່ສັດນ ັ້າ-ສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະປ່າໄມທ້ າມະຊາດ ເຊິໍ່ງເປັນແຫ ໍ່ງຊີວະນາໆພັນທີໍ່ສ າຄັນຫ າຍຊະນິດ. 
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ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງພຽງພ  ແລະ ສູ້ຊົນຜະລິດສິນຄ້າ

ກະສິກ າໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ພາຍໃນ 
ແລະ ສົໍ່ງອອກ. ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດເຂົັ້າ ທັງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ການສະໜອງປັດໃຈການ
ຜະລິດທີໍ່ສ າຄັນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດ 7 ທົໍ່ງພຽງໃຫ່ຍ, ບັນດາທົໍ່ງພຽງກາງ ແລະ ບັນດາທົໍ່ງພຽງນ້ອຍ ໃນທົໍ່ວປະເທດ. 

 ສູຊ້ົນສະໜອງນ ັ້າຊົນລະປະທານ ໃຫ້ແກເ່ນືັ້ອທີໍ່ທ າການຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 440.000 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017, ໃນ
ນັັ້ນ ສະໜອງໃຫ້ແກເ່ນືັ້ອທີໍ່ທ າການຜະລິດລະດແູລ້ງ ຈ ານວນ 180.000 ເຮັກຕາ ແລະ ສະໜອງນ ັ້າໃຫ້ແກ່ການ
ຜະລິດເຂົັ້ານາປີ ແລະ ພືດລະດູຝົນ ໃຫ້ໄດ ້260.000 ເຮັກຕາ, ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາກ ໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານໃນ
ເຂດທີໍ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງພືັ້ນຟູສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີໍ່ເກົໍ່າແກ່, 
ຊຸດໂຊມ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດໃນປີຜ່ານມາ. 

 ໂດຍເລັໍ່ງພັດທະນາໃຫ້ເປັນສິນຄ້າເພືໍ່ອສະຫນອງຕະຫລາດພາຍໃນ, ສະຫນອງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ພຽງພ  ແລະ 
ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆທີໍ່ເປັນແຜນບູລິມະສິດຕົັ້ນຕ  ເປັນຕົັ້ນ:  

(1) ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ມີການລ້ຽງງົວແບບເປັນຟາມງົວພືັ້ນເມືອງ ໃນລະດັບ 87.500 ໂຕ ແລະ ງົວລູກປະສົມ ບ ໍ່ຕ ໍ່າກວ່າ 
28.000 ໂຕ. ເປົັ້າໝາຍແມ່ນເລັໍ່ງໃສ່ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນໃນບັນດາແຂງທີໍ່ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດເຊັໍ່ນ: ແຂວງຜົັ້ງ
ສາລ,ີ ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບ ລິຄ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ າປາສັກ 
ແລະ ອັດຕະປື.  

(2) ສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງໝູຊີັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝູພັນສາມສາຍເລືອດຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ມີທ່າແຮງ ໂດຍມເີປົັ້າໝາຍ ໃຫ້ສາ 
ມາດສະຫນອງຊີັ້ນໝູພັນຈາກແຕ່ກ່ອນ 15% ໃຫ້ກວມເອົາຫ າຍກວ່າ 50% ຂອງຈ ານວນຊີັ້ນໝູ ທັງໝົດ ແລະ ແນ່
ໃສຜ່ະລິດຊີັ້ນສະຫນອງໃຫ້ແກຄ່ວາມຕ້ອງການຢູພ່າຍໃນຕົວເມືອງ ຫ ື ເທດສະບານ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດໃຫ້ມີ
ຊີັ້ນໝູບ ລໂິພກ ໂດຍສຸມໃສ່ບາງແຂວງທີໍ່ມີເປົັ້າໝາຍ ເຊັໍ່ນ: ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຫລວງພະບາງ, ຫ ວງນ ັ້າ າ ແລະ 
ອຸດົມໄຊນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄ າມ່ວນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສາລະວັນ ແລະ ຈ າປາສັກ ເພືໍ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນການນ າເຂົັ້າ ກ້າວໄປສູໃ່ຫ້ກຸ້ມຕົນເອງ. 

(3) ສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງໄກໄ່ຂ່ສາຍພັນທີໍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ມີທ່າແຮງ ໂດຍມີເປົັ້າໝາຍແນ່ໃສສ່້າງໃຫ້ເປັນອາ 
ຊີບທີໍ່ຖາວອນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຜູລ້້ຽງໄກໄ່ຂ່ຢູ່ແຕ່ລະເຂດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍການລ້ຽງ
ໄກ່ພັນຊີັ້ນຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ມີທ່າແຮງ ໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກເດີມກວມພຽງ 0,8% ໃຫ້ສາມາດ ກວມເອົາ 10% ຂອງຈ ານວນ
ຊີັ້ນສັດປີກທັງໝົດ ແນ່ໃສ່ໃຫ້ສາມາດເພີໍ່ມການສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການ
ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ໂດຍສຸມໃສ່ບາງເຂດທີໍ່ມີທ່າແຮງ ໃນການຜະລິດ ເຊັໍ່ນ: ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, 
ອຸດົມໄຊ, ຫ ວງນ ັ້າທາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ບ ລິຄ າໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ າປາສັກ ແລະ ສາ 
ລະວັນ. 

(4) ສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງເປັດພັນໄຂ່ສາຍພັນທີໍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ມີທາ່ແຮງ ໂດຍມີເປົັ້າໝາຍໃຫ້ສາມາດສະໜອງ
ໄຂ ່ຈາກເດີມກວມພຽງ 3% ໃຫ້ສາມາດກວມເອົາ 10% ຂອງຈ ານວນໄຂ່ທັງໝົດ ແລະ  ສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຕົວເມືອງໃຫຍໃ່ຫ້ພຽງພ . ເລັໍ່ງໃສເ່ຂດທີໍ່ເປັນບຸລິມະສິດຕົັ້ນຕ  ເຊັໍ່ນ: ແຂວງອຸດົມໄຊ, 
ໄຊຍະບູລີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ບ ລຄິ າໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຈ າປາສັກ. 

(5) ສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງປາກະຊັງ ຢູໃ່ນເຂດທີໍ່ມີເງືໍ່ອນໄຂເໝາະສົມໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍເພີໍ່ມຈ ານວນຈາກ 6.500 
ກະຊັງໃນປີ 2015 ມາເປັນ 10.000 ກະຊັງໃນປີ 2020; ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການລ້ຽງປານີນໃສ່ກະຊັງ ເພືໍ່ອ
ໃຫ້ສາມາດສົໍ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີໍ່ມຫີນ ໍ່ແຫນງຢູນ່ະຄອນຫ ວງວຽງຈັນໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຕາມ
ເຂດທີໍ່  ເໝາະສົມຕາມລ າແມນ່ ັ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງແມ່ນ ັ້າຂອງຕ່າງໆ. 

 ສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສຸຂະນາໄມ: ໂຮງຂ້າສັດ, ໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງ, ສາງເຢັນ, ການຫຸ້ມຫ ໍ່ ແລະ ລະບົບການຂົນສົໍ່ງ ໂດຍໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ຕິດພັນກັນລະຫວ່າງ 
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ກຸ່ມຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫ າດ. 

 ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຫັນຄອບຄົວທີໍ່ຢຸດຕກິານຖາງ
ປ່າເຮັດໄຮ ່ ໄປເຮັດອາຊີບອືໍ່ນທີໍ່ຄົງທີໍ່; ສືບຕ ໍ່ຊຸກຍູ້ຮູບແບບການຜະລິດຕາມເຂດຄ້ອຍຊັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ໄປ
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ຄຽງຄູກ່ັບການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ຊອກຫາວິທີການຜະລິດທີໍ່ສາມາດເພີໍ່ມລາຍຮັບ ໃນເຂດທີໍ່ມີການ
ຫັນປ່ຽນອາຊີບ, ສຸມໃສ່ບັນດາເຂດທີໍ່ຍັງທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ, ບັນດາໜ້າວຽກຕົັ້ນຕ ທີໍ່ ຈ າເປັນຕ ໍ່ການຜະລິດ 
(ລະບົບຊົນລະປະທານ, ສູນຜະລິດ-ຂະຫຍາຍແນວພັນພືດ ແລະ ສັດ, ສູນບ ລິການເຕັກນິກ), ວຽກສິນເຊືໍ່ອ, ສ້າງ
ກອງທຶນບ້ານ ແລະ ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

 
4) ສົໍ່ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານໃຫມ້ຄີວາມຫ າກຫ າຍ ເພືໍ່ອຫລດຸຜອ່ນການເອ  ອຍອງີໃສຊ່ບັພະຍາ 

ກອນທ າມະຊາດ 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ພັດທະນາສິນຄ້າທີໍ່ເປັນທ່າແຮງ  ແລະ ການຜະລິດ “ຜະລິດຕະພັນຍີໍ່ຫ ັ້ສິນຄ້າ” ຂອງ ສປປ ລາວ; ສົໍ່ງເສີມປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍສິນຄາ້ກາໝາຍ “ODOP” ພ້ອມທັງສົໍ່ງເສີມດ້ານການຕະຫ າດ ເຊັໍ່ນ: ງານຕະຫ າດນັດ, ງານວາງສະແດງ
ສິນຄ້າ, ການບ ລິການຂ ັ້ມູນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສົໍ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການ ບ ລິການພັດທະນາ
ທຸລະກິດ, ສົໍ່ງເສີມການສົໍ່ງອອກ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງທຸລະກິດ; ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົໍ່ງເສີມການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າລະດັບຊາດ ປະສານສົມທົບຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 

− ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກ າທີໍ່ເປັນທ່າແຮງ ເປັນຕົັ້ນ: ຜະລິດຕະພັນຝ້າຍ, ໄໝ, ຈັກສານ, ແກະສະລກັ, ເຄືໍ່ອງ
ປັັ້ນດິນເຜົາ ເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົໍ່ງອອກກັບທີໍ່; ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດສະອາດ, ຄົັ້ນຄວ້າ 
ແລະ ເຜີຍແຜ່ແນະນ າແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງກຸ່ມອຸດສາຫະກ າ ທີໍ່ສະໜັບສະໜູນກັນ ເປັນຕ່ອງໂສ້ ແຕ່ຂອດ
ວັດຖຸດິບ, ຂອດປຸງແຕ່ງ ຈົນເຖິງຂອດຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ. 

− ເພີັ້ມມາດຕະການປ້ອງກັນແກ້ໄຂບັນຫາ ຂອງລະບົບສັນຍາຜູກພັນສອງສົັ້ນ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້
ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນ. 

− ເກັບກ າຂ ັ້ມູນທີໍ່ພົວພັນກັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ດ າເນີນການພະຍາກອນລາຄາ ເພືໍ່ອມີມາດຕະການປ້ອງກັນ ແກ້ໄຂ
ລ່ວງໜ້າ ແລະ ມີຄ າຕອບຕ ໍ່ສັງຄົມເມືໍ່ອລາຄາສິນຄ້າເໜັງຕີງແຮງ; ຄົັ້ນຄວ້າເຄືໍ່ອງມື ແລະ ວິທີການ ທີໍ່ເໝາະສົມໃນ
ການດັດສົມຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາ ເປັນຕົັ້ນ: ຄັງແຮສິນຄ້າ ແລະ ການອຸດໜູນ ແກ່ຜູ້ຖືກກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງ
ຂອງລາຄາສິນຄ້າ ທີໍ່ກະທົບໄວທັງໃນຂອດການຜະລິດ ແລະ ຂອດການຊົມໃຊ້. 

− ສືບຕ ໍ່ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ແຜນປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບເຮືອນ
ພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ. 

 
5) ສາ້ງຕອ່ງໂສກ້ານຜະລດິຢາ່ງກມົກຽວລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍກ່ບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະ  

ໜາດກາງ 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ປັບປຸງນິຕິກ າ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການແຈ້ງຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ງ່າຍດາຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ 

ກວດສອບໄດ້ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພືໍ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການດ າເນີນ
ທຸລະກິດ ພາຍຫ ັງມີການແຈ້ງຂຶັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ. 

 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດວຽກງານການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຮັກສາສະເຖຍລະພາບຂອງລາຄາສິນຄ້າຍຸດທະສາດ; ປັບປຸງ
ຂັັ້ນຂອດການເຄືໍ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວກ່ວາເກົໍ່າ ເປັນຕົັ້ນ: ອຸປະສັກກຽ່ວກັບ
ດ່ານກວດກາສິນຄ້າ, ການມີເອກະສານຊ ັ້າຊ້ອນທີໍ່ບ ໍ່ຈ າເປັນ ໃນເວລາເຄືໍ່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ ແລະ ບັນຫາອືໍ່ນໆ. 

 ເປັນເຈົັ້າການໃນການສົໍ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊືໍ່ອ ຂອງ SME ຜ່ານການສ້າງ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນແຫ ໍ່ງທຶນ 

ໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ເພືໍ່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ SME ແລະ ສ້າງກອງທຶນແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ ເພືໍ່ອ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ການບ ລິການແກ່ SMEs ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ; ສຸມໃສ່ການຊຸກຍູ້ວຽກງານການເພີໍ່ມ ຜະລິດ 
ຕະພາບໃຫ້ແກ່ SME ໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພືໍ່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຂ ການຢັັ້ງຢືນດ້ານ GMP, 

HACCP ໃນອະນາຄົດ. 
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 ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງກະສິກ າ, ອຸດສາຫະກ າທີໍ່ນ າໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນ ທີໍ່ເປັນຕ່ອງໂສ້ຢ່າງກົມກຽວກັນ 
ລະຫວ່າງທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ວຍກັນ ຫ ື ລະຫວ່າງທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ 
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ. 
 

6) ສົໍ່ງເສມີການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈດຸສມຸ ດັໍ່ງນີັ້: 
ຄາດໝາຍ: 
     ເພືໍ່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສົໍ່ງເສີມລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສືບຕ ໍ່ຂະ ຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ, ເຊືໍ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບເສດຖະກິດພາກພືັ້ນ 
ແລະ ສາກົນ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ເພືໍ່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການປີ 2017 ທີໍ່ກ ານົດໄວ້ ດັໍ່ງນີັ້: 
 ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄາ່ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພືໍ່ອຮອງຮັບການລົງທຶນ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ ປະ 

ມານ 72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
 ໂຄສະນາດຶງດູດເອົາການລົງທຶນເຂົັ້າມາໃນເຂດ ໃຫ້ໄດ້ 32 ບ ລິສັດໃນປີ 2017; ລວມທັງໝົດເປນັ 326 ບ ລິສັດຢູ່

ບັນດາ ຂພສ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ.  
 ມອບພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 7,34 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ໃນນັັ້ນ ອາກອນມອບເໝົາຈາກ

ກິດຈະການກາຊີໂນ 1,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລາຍຮັບຈາກການຖືຮຸ້ນ 3,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າສ າປະທານ
ທີໍ່ດິນ 0,95 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດປະມານ 17.800 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 2.186 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ຈະສູ້
ຊົນເອົາແຮງງານລາວເປັນບູລິມະສິດ ເຂົັ້າໃນອາຊີບທີໍ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ ຂພສ. 

 ສົໍ່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງບັນດາບ ລິສັດທີໍ່ລົງທຶນໃນ ຂພສ ໃຫ້ໄດ້ 375 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ 700 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ເອືັ້ອອ ານວຍ ເພືໍ່ອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົັ້ນ 

ແມ່ນການປັບປຸງການບ ລິການຜ່ານປະຕູດຽວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວຂຶັ້ນກວ່າເກົໍ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນ
ການຂ ອະນຸຍາດລົງທຶນ ໂດຍເລັໍ່ງໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການທີໍ່ເປັນຫົວຈັກແກ່ດຶງການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. 

− ເພີໍ່ມທະວີການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂພສ ທີໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງແລ້ວ ໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ ເພືໍ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການ
ລົງທຶນ ແລະ ສ້າງ ຂພສ ໃຫ້ເປັນຖານເກັບແຫ ໍ່ງລາຍຮັບທີໍ່ໝັັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງ
ເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ທຶນຮອນຈາກປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ເພືໍ່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ິ
ບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານທີໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້, ສູ້ຊົນໃຫ້ແຕ່ລະເຂດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົັ້າໝາຍ 
ເຊັໍ່ນ: 

 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ສືບຕ ໍ່ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົັ້າ
ມາດ າເນີນທຸລະກິດພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 120 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີໍ່ມຂຶັ້ນ 54 ຫົວ
ໜ່ວຍທຸລະກິດ; ຄາດຄະເນສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ໄດ້ 7.000 ຄົນ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາບ ລິສັດ ທີໍ່ໄດ້ເຂົັ້າມາຈົດທະ 
ບຽນໃນເຂດແລ້ວ ສືບຕ ໍ່ກ ໍ່ສ້າງໂຮງງານຂອງຕົນໃຫ້ສ າເລັດຕາມແຜນການໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ສົໍ່ງອອກສິນຄ້າທີໍ່ຜະລິດ
ຢູ່ພາຍໃນເຂດໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າເກົໍ່າ; ແລະ ສູ້ຊົນເກັບພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດ ໃຫ້ນັບມືັ້ນັບເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ່ນອາກອນເງິນເດືອນ, ຄ່າທ ານຽມການອອກບັດແຮງງານ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດສາມຫ ໍ່ຽມຄ າ (ຂສພຄ): ສືບຕ ໍ່ສ າຫ ວດ ແລະ ກ ານົດຂອບເຂດເນືັ້ອທີໍ່ຂະຫຍາຍການພັດທະ 
ນາ ຈ ານວນ 2.173 ເຮັກຕາ (ໃນຈ ານວນທີໍ່ນອນໃນ 3.000 ເຮັກຕາ) ແລະ ເນືັ້ອທີໍ່ປ່າສະຫງວນ 7.000 ເຮັກຕາ, 
ສ້າງແຜນການຊົດເຊີຍເນືັ້ອທີໍ່ດິນຢູ່ໃນໂຄງການເສັັ້ນທາງອ້ອມຕົວເມືອງ 2 ເສັັ້ນ, ໂຄງການກະສິກ າ 500 ເຮັກຕາ, 
ໂຄງ ການສະໜາມກອບ, ໂຄງການພັດທະນາດອນຊາວ ແລະ ອືໍ່ນໆ; ສຸມໃສ່ການກ ໍ່ສ້າງ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນ
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ເຂດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ແລະ ໂຄງການອືໍ່ນໆ ທີໍ່ພວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່;  ສືບຕ ໍ່
ຊຸກຍູ້ການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີໍ່ມ, ອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ອາກອນກ າໄລ ຢູ່ໃນເຂດ ແລະ ການອອກບັດແຮງ
ງານ; ສືບຕ ໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບບ ລິການປະຕູດຽວ ໃຫ້ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ຄ່ອງຕົວຂຶັ້ນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບ ໍ່ແຕນແດນງາມ (ຂສບ): ສືບຕ ໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົໍ່ງເສີມຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ປະ 
ກອບການ ໃຫ້ກ ໍ່ສ້າງສູນບ ລິການ, ທະນາຄານ, ການຕະຫ າດ, ສະຖານີລົດໂດຍສານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ
ເຂດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້; ຊຸກຍຸ້ໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາປັງປຸງຄູກັນນ ັ້າ ແລະ ຕັດແລວທາງ ອ້ອມອ່າງເກັບນ ັ້າໃຫ້
ສ າເລັດ. 

 ເຂດນຄິມົອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ວຽງຈນັ-ໂນນທອງ (ນອຄວ): ສືບຕ ໍ່ການຂ ດິນເພີໍ່ມໃນໄລຍະທີສອງ ຈ ານວນ 

142 ເຮັກຕາ; ຕິດຕາມ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນການນ າເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ບັນດາບ ລິສັດຢູ່ພາຍໃນເຂດ; ສືບຕ ໍ່
ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ແລະ ໂຄສະນາດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ນັບມືັ້
ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາບ ລິສັດທີໍ່ມາຈົດທະບຽນແລ້ວ ສ້າງໂຮງງານຂອງຕົນໃຫ້ມີການເຄືໍ່ອນໄຫວໂດຍໄວ; 
ສ້າງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາກອນເງິນເດືອນປະ 
ຈ າປ ີ2017. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພຂູຽວ (ຂພຂ): ສືບຕ ໍ່ວຽກງານພດັທະນາບັນດາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົັ້ນ: ການກ ໍ່ສ້າງ
ເສັັ້ນທາງພາຍໃນເຂດຈ ານວນ 2 ເສັັ້ນ ໃຫ້ສ າເລັດ 100%; ຊົດເຊີຍເວນຄືນເນືັ້ອທີໍ່ດິນທີໍ່ຍັງຄົງຄ້າງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ຜູ້ທີໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການພດັທະນາໂຄງການ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານເພືໍ່ອດຶງດູດ ການລົງທຶນເຂົັ້າໃນ
ເຂດໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ. 

 ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ຂພຊ): ສືບຕ ໍ່ດຶງດູດເອົາບັນດາບ ລິສັດເຂົັ້າມາລົງທຶນພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ໄດ້ເພີໍ່ມ
ຂຶັ້ນ 17 ບ ລິສັດ; ຊົດເຊີຍເວນຄືນທີໍ່ດິນສ່ວນທີໍ່ຍັງຄ້າງ 450 ເຮັກຕາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີໍ່ຖືກ ຜົນກະທົບຈາກການ
ພັດທະນາໂຄງການ; ສະເໜີຂ ການພິຈາລະນາກຽ່ວກັບການຂ ເພີໍ່ມອາຍຸສ າປະທານເຂດ ຂືັ້ນເປັນ 99 ປີ; ປັບປຸງລະ 
ບົບບ ລິການປະຕູດຽວ ໂດຍສະເພາະການນ າເຂົັ້າ-ສົໍ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວຂືັ້ນກວ່າເກົໍ່າ;  ສືບຕ ໍ່ພັດທະນາ
ພືັ້ນ ຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ເປັນຕົັ້ນ: ການກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງຄອນກ ີດ ຄວາມຍາວ 5,6 ກມ, ການກ ໍ່ສ້າງສະຖານີ
ໄຟຟ້າຂະໜາດ 115 KV, ການວາງທ ໍ່ນ ັ້າປະປາເຂົັ້າໃນເຂດ ຄວາມຍາວ 2 ກມ, ການກ ໍ່ສ້າງຫ ພັກພະນັກງານ ແລະ 

ອືໍ່ນໆ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບງຶທາດຫ ວງ (ຂສທ): ສືບຕ ໍ່ກ ໍ່ສາ້ງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ສ າເລັດພາຍໃນເຂດ ເປັນຕົັ້ນ: 
ເສັັ້ນ ທາງເບຕົງຍາວ 1,9 ກິໂລແມັດ ແຕ່ໜ້າຫ້ອງການສະພາບ ລິຫານເຂດຮອດຂອບເຂດໂຄງການ (ຂ້າງບ້ານໂນນ
ຫວາຍ), ເສັັ້ນ ທາງເບຕົງຍາວ 1,5 ກິໂລແມັດ, ເສັັ້ນທາງ 0,5 ກິໂລແມັດ; ຄອນໂດມີນຽມ; ເສົາຫ ັກປະຕູເຂົັ້າເຂດ 2 

ເສົາ ເຊິໍ່ງມີຄວາມສູງແຕ່ລະເສັັ້ນ 24 ແມັດ, ຄອງນ ັ້າແຕ່ຂ້າງຫ້ອງການເຂດຈົນຮອດສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕກັ, ປທູາງ
ຄອນກີດອ້ອມໜອງຄືນໃໝ່; ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາແຮງງານຕ່າງປະເທດທີໍ່ມາອອກແຮງງານຢູ່ໃນເຂດ ແລະ ຮ່າງ
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງອະສັງຫາລິມະຊັບພາຍໃນເຂດ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະດງົໂພສີ (ຂສສດ): ສຸມໃສ່ແກໄ້ຂວຽກງານທີໍ່ດິນທາງເຂົັ້າເຂດ ເສັັ້ນທີ 3 ຈາກຖະໜົນ ທ່າ
ເດືໍ່ອໃຫ້ສ າເລັດໂດຍໄວ; ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດໃຫ້ສ າເລັດ 100% ເຊັໍ່ນ: ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຂດເລກເບ ີ 1 

ເບືັ້ອງສະຖານີລົດໄຟ ແລະ ປະຕູໂຂງ, ກ າແພງອ້ອມເຂດ, ຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງວາງສະແດງສິນຄ້າ, ກັນເຈືໍ່ອນ
ບ ລິເວນເຂດດິນຕັດ ແລະ ດິນຖົມ, ຫ້ອງແຖວ ໄລຍະທ ີ1 ໃຫ້ໄດ້ 70% ແລະ ໄລຍະທ ີ2 ຈ ານວນ 60 ຫ້ອງ ໃຫ້
ໄດ້ 20%; ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານກ ໍ່ສ້າງຮ້ານຄ້າຕົວຢ່າງ, ສາງເກັບສິນຄ້າພາຍໃນເຂດ, ເອກະສານນ າເຂົັ້າແຮງງານ 

ແລະ ບັດພັກເຊົາໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີໍ່ຈະເຂົັ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະລອ່ງແທ່ງ-ວຽງຈນັ (ຂສລວ): ສືບຕ ໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີໍ່ດິນທີໍ່ຍັງຄົງຄ້າງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີໍ່ຖືກຜົນກະ 
ທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ ພ້ອມທັງຈັດສັນເວນຄືນທີໍ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈ ານວນໜຶໍ່ງ ທີໍ່ບ ໍ່ຍອມຮັບເອົາເງິນ
ຄ່າຊົດເຊີຍ; ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງພາຍໃນເຂດ ຍາວ 1.200 ແມັດ ກວ້າງ 12 ແມັດ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາ ສ້າງບົດປະເມີນ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິໍ່ງແວດລ້ອມ, ຕິດຕັັ້ງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຢູ່ໃນເຂດ ແລະ ດ າເນີນໂຄງການ ໃນໄລຍະທີ 2 ໃຫ້ສ າ 
ເລັດຕາມແຜນການ; ແກ້ໄຂໄກ່ເກ່ຍແກ່ປະຊາຊົນທີໍ່ບ ໍ່ຍອມຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ບ ໍ່ຍອມອອກຈາກພືັ້ນທີໍ່ສ າ
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ປະທານ 500 ເຮັກຕາ; ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງອ້ອມໂຄງການ ແຕ່ບ້ານດົງໂພສ,ີ ຖະໜົນມິດຕະພາບ ຫາກ າແພງເບືັ້ອງສະໜ
າມກອບລ່ອງແທ່ງ ແລະ ແຕ່ບ້ານດົງຄ າຊ້າງ ຫາບ້ານນາໄຫ ເພືໍ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະທາ່ແຂກ (ຂທຂ): ສືບຕ ໍ່ຊຸກຍູໃ້ຫ້ບັນດາບ ລິສັດທີໍ່ຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງດິນແດງພາຍໃນ
ເຂດໄລຍະທີ I ຈ ານວນ 14 ເສັັ້ນໃຫ້ສ າເລັດ; ດຶງດູດການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 6 ບ ລິສັດ 

ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫ້ບັນດາບ ລິສັດທີໍ່ເຂົັ້າມາຈົດທະບຽນ ພາຍໃນເຂດໃຫ້ດ າເນີນທຸລະກິດ ຕາມບດົບັນທຶກຄວາມເຂົັ້າໃຈ 

ແລະ ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ກ ໍ່ສ້າງອາຄານໂຮງງານໃຫ້ໄດ້ 20% ຂອງແຜນການລວມ; ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫ້ໄດ ້ຈ ານວນ 200 ຄົນ ແລະ ຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະເທດຈ ານວນ 100 ຄົນ, 
ພ້ອມດຽວກັນ ຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກການຂຶັ້ນທະບຽນແຮງງານຄົນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 62 ລ້ານກວ່າກີບ; 
ຊົດເຊີຍເວນຄືນ ເນືັ້ອທີໍ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃຫ້ໄດ້ 40 ຕອນ ເທົໍ່າກັບ 25%; ປະຕິບັດພັນທະ
ຕ່າງໆ ເພືໍ່ອມອບເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດ ໃຫ້ໄດ້ 30% ຂອງແຜນການ. 

 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະຈ າປາສກັ: ຊກຸຍູ້ໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການສຸມໃສ່ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນ 
ຖານໂຄງລ່າງແຕ່ລະຈຸດໃຫ້ສ າເລັດ ເປັນຕົັ້ນ ລະບົບເສັັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນ ັ້າປະປາ ແລະ ອືໍ່ນໆ; ອອກໃບທະບຽນໃຫ້
ບັນດາໂຮງຈກັໂຮງງານ; ຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆເຂົັ້າງົບປະມານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ; ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ 
ສະເໜີຂ ພິຈາລະນາຂະຫຍາຍເຂດທີໍ່ຂຶັ້ນກັບ ຂພສ ຈ າປາສັກ; ຊົດເຊີຍເນືັ້ອທີໍ່ ດິນປະຊາຊົນ ຜູ້ທີໍ່ຖືກຜົນກະທົບໃນ
ເຂດນິຄົມອຸດສະຫາກ າ ຈ າປາສັກ ລາວ-ບ ລິການ 11B. 

 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ຫ ວງພະບາງ: ສຸມໃສ່ວຽກງານຊົດເຊີຍເວນຄືນທີໍ່ດິນ ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະ ໄລຍະ, 

ຈັດສັນເນືັ້ອທີໍ່ດິນໂດຍແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະກິດຈະການເພືໍ່ອດ າເນີນການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິໍ່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ຕາມແຜນແມບ່ົດທີໍ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ໃນໄລຍະທີ 1 ຄາດຄະເນການລົງທຶນປະມານ 473 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ. 

 

5.1.2 ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະຖຽນລະພາບ. 

ວຽກຈດຸສມຸ: 
   ກຍ     ເສ  ະກ  ຂະ ຍາຍ     າ    ເນ  ອ , ສ າ    ນ ານເສ  ະກ         າ ເຂ   ແຂ ,     າ    າກ   າຍ, 

ໂ ຍການສ   ເສ   ແລະ     ະນາອ  ສະ າກ າ   ແ   ,   ສາ ະກ  ຂະ າ ນ ອຍ ແລະ ຂະ າ ກາ ,   ບ ະ 
ກ ນສະ  ນລະ າບ  ານການເ  ນ-ເ  ນ າ. 

 ຂ     ນ  ກແ    ລາຍ  ບ ເ   ອສາ າ  ອບສະ ອ ລາຍ  າຍ   ແກ ການ    ະນາເສ  ະກ  -ສ      ໂ ຍສະ 
ເ າະລາຍ  າຍບ ລ  ານ       ແລະ ລາຍ  າຍການລ    ນ. 

 ສ ບ    ະ  ບ  ນະໂຍບາຍ ອກເບ ຍ  າ ກ ນ ກ ະ   າ      ການ     ອ ຂອ ລ      ຍການສ ບ        ອ ການ 
ກ ານ  ອ   າ ອກເບ ຍເ  ນ າກ ແລະ ເ  ນກ  ຂອ  ະນາ ານ  ລະກ  , ໂ ຍການນ າ   ອ   າ ອກເບ ຍ   ນ ານ 
ແລະ ອ   າສ  ນເ  ນແ  າກບ    ບ,  ະ  ບ  ນະໂຍບາຍອ   າແລກ   ນ າ ກ ນ ກ ະ   າ      ການ     ອ  
ຂອ ລ  , ກ ານ  ອ   າແລກ   ນອ າ ອ      ະນາ ານ  ລະກ   ແລະ   ານແລກ   ນ, ກ ານ  ອ   າລະ   າ ອ   
 າການ    ແລະ ຂາຍສ າລັບເງິນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນກີບກັບເງິນບາດ. 

 ສ ບ      ສ   ະ   າ ເ  ນ າ  າ  ະເ  ເ   ອ  າເ  ນ ເ   ອ ອບສະ ອ ເ  ນ າ  າ  ະເ     ສ       າ ເໝາະ 
ສ   ແນ ສ      ອ ອ ັ  າແລກ   ນ       າ ສະ   ບ  ກກະ  , ຮັບປະກັນການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໝວດອາຫານ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ເໝາະສົມ. 

 
5.1.3  ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທອ້ງຖິໍ່ນ ຢາ່ງມີຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ສົມດນູ 

1)  ເຂດພາກເໜອື: 

ສຸມໃສ່ສ້າງປັດໃຈພືັ້ນຖານທີໍ່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ຊົນນະບົດ ເພືໍ່ອໃຫ້ມກີານຫັນປ່ຽນໃໝ ຢ່າງຮອບດ້ານໂດຍຖືຫົວໜ່ວຍ
ເອົາຄອບຄົວ, ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ, ເຂດຈຸດສຸມເປັນເປົັ້າໜາຍ ແລະ ເປັນຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາ, ເອົາໃຈແນໃສ ແກ້
ໄຂການຍົກຍ້າຍຊະຊາຍ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າ ເພືໍ່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເຮັດໃຫ້
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ຊົນນະບົດໄດ້ຮັບການພັດທະນາແບບຍ ນຢົງ, ປະຊາຊົນມຊີີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶັ້ນລືໍ່ນເກົໍ່າ, ມກີານປົກປັກຮັກສາສິໍ່ງ
ແວດລ້ອມ, ມີຕົວເມືອງນ້ອຍເກີດຂຶັ້ນ. 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ:  
ສ້າງເສດຖະກິດຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ມີເສດຖະກິດທີໍ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ 
ໝັັ້ນຄົງ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ພັດທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລິດກະສິກ າສະອາດ, ສ້າງທຸກເງືໍ່ອນໄຂການພັດທະນາ
ພະລັງງານໄຟຟ້ານ ັ້າຕົກ; ຮັບປະກັນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່
ພັດ ທະນາການສຶກສາ, ວິຊາຊີບໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເທືໍ່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມເປັນ
ລະ ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຍຸຕິທ າ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ມີສິໍ່ງແວດລ້ອມທີໍ່ດີ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ບາງວຽກງານ
ດັໍ່ງນີັ້: 

 ວຽກງານຈຸດສຸມ 
 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ  

ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັກະສິກ າ ເປັນຕົັ້ນ ການຜະລິດເຂົັ້າເພືໍ່ອບ ລິໂພກພາຍ
ໃນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົໍ່ງອອກ, ໃນນັັ້ນ ເນືັ້ອທີໍ່ແຜນການຜະລິດເຂົັ້າ ປີ 2017 ໃຫ້ບັນລຸ 279.190 ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິດເຂົັ້າລວມ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 1 ລ້ານໂຕນ, ການຜະລິດກະສິກ າຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາຂະແໜງການທີໍ່ມທ່ີາແຮງ ແລະ 
ມີມູນເຊືັ້ອ ເຊັໍ່ນ: ການລ້ຽງສັດ ແລະ ຜັກ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ໝັັ້ນທ່ຽງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຜັກປອດສານພິດ ເພືໍ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກ າສະອາດ; ພັດທະນາສູນເຕັກນິກແນວພັນ 
ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ເປັນສູນທີໍ່ມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງແນວພັນທົໍ່ວພາກເໜືອ. ຕັັ້ງໜ້າຫັນເອົາພະນັກງານ
ກະສິກ າລົງຮາກຖານ, ລົງຊ່ວຍປະຊາຊົນ ເພືໍ່ອຊຸກຍູ້ຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ, ການຜະລິດ
ສິນຄ້າ; ຖືເອົາການສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບກະສິກ າເປັນມາດຕະການຕົັ້ນຕ  ເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ າ, ສືບຕ ໍ່
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດສັນພູມລ າເນົາ ແລະ ສ້າງອາຊີບໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນໄດຢ້່າງເຂັັ້ມແຂງ; 
ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ສົໍ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກໄມ້ເປັນປ່າ 
ແລະ ບູລະນະປ່າໄມ້ໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຫ າຍ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ພາກເໜືອເປັນເຂດສີຂຽວ ແລະ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ດີ. 
ພ້ອມນັັ້ນ ກ ໍ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ການປູກໝາກເດືອຍ, ສາລີ, ໝາກງາ, ໝາກກວ້ຍ ແລະ ພືດອຸດສາຫະກ າອືໍ່ນໆຈ ານວນໜຶໍ່ງ, 
ສ່ວນການລ້ຽງສັດແມ່ນການລຽ້ງໝູ, ງົວ ແລະ ສັດປີກ. 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ:  
 ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ້: ຖືເປັນອຸດສາຫະກ າປາຍແຫ ມທີໍ່ສາມາດສ້າງມູນຄ່າສູງ ເປັນຕົັ້ນ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສ າເລັດຮູບ ແລະ ເຄືໍ່ອງເຟນີີເຈີ, ສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງໄມ້ທີໍ່ມີຂະໝາດໃຫ່ຍມີເຕັກນີກ ແລະ 
ຄວາມສາມາດສູງ ຢູ່ໃນເຂດທີໍ່ມີແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີໍ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີພືັ້ນຖານອຸດສາຫະກ າຂ້ອນຂ້າງ
ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສົໍ່ງອອກ ເຊັໍ່ນ ເມືອງໄຊ, ເມືອງຫ ວງພະບາງ, ເມືອງຊ າເໝືອ ແລະ 
ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຕ່ລະແຂວງໃຫ້ມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແປຮູບມາດຖານ 1-2 ແຫ່ງທີໍ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຢູ່
ລະດັບສູງ ແລະ ໂຮງງານເຝີນີເຈີ 1-2 ແຫ່ງ. 

 ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ນ ັ້າມັນພືດ: ສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານບົດແປ້ງໃຫ້ໄດ້ ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ (ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, 
ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ); ສ້າງໂຮງ ານຜະລິດນ ັ້າມັນພືດຢູເ່ມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ. 

 ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອາຫານສັດ: ສ້າງໂຮງງານຜະລິດຫົວອາຫານສັດຂະໜາດກ າລັງຜະລິດ 
200.000 ໂຕນຕ ໍ່ປີຢູ່ເມືອງວຽງຄ າ ແລະ ເມືອງຫ ວງພະບາງແຂວງລະ 1 ແຫ່ງ, ສ າລັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ
ແມ່ນໄດ້ສ າເລັດການສ້າງຕັັ້ງຢູ່ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ປະຈຸບັນສາມາດຜະລິດໄດ້ 100.000 ໂຕນຕ ໍ່ປີ, ໃນນີັ້
ແມ່ນໃຫ້ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຊ່ວຍກັນສົໍ່ງເສີມ ແລະ ນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຫົວອາຫານສັດທີໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຢູ່
ແຂວງອຸດົມໄຊ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນການນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດຢູ່ ເມືອງຊ າເໜືອ 
ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງໂພນສະຫວັນ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 

 ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກ: ສົໍ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກຢູ່
ເມືອງຫ ວງພະບາງ, ຫ້ວຍຊາຍ,  ແລະ ໄຊຍະບູລີ. 
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 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທ່ອງທຽ່ວ 

ພັດທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ໃນລະດັບອາຊີ, ເຮັດໃຫ້ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໃຫ້ມີທ່າກ້າວ
ຂະຫຍາຍຕົວທີໍ່ດີ, ພັດທະນາບັນດາຮູບແບບການບ ລິການທີໍ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສ້າງຕັັ້ງສູນກາງເສດຖະກິດ ແລະ 
ການບ ລິການຢູ່ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ; ສົໍ່ງເສີມວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະ
ທ າ, ທ າມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃຫ້ຍືນຍົງ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພາະ
ເປັນແຂວງທີໍ່ມີສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວທາງມ ລະດົກ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມສີ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວນັບມືັ້ນັບຫ າຍ
ສົໍ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ແຫ ໍ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີລັກສະນະເພີໍ່ມຂຶັ້ນ, ສົໍ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີໍ່ເປັນ
ເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ; ປັບປຸງຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ; ເພີໍ່ມລາຍການນ າທ່ຽວໃຫ້
ມີຫ າຍລັກສະນະ, ຫ າຍວິທີການ ທັັ້ງນີັ້ກ ໍ່ເພືໍ່ອຊຸກດັນໃຫ້ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວກາຍເປັນຫົວຈັກໃນການຂ ບເຄືໍ່ອນ
ເສດຖະກິດອືໍ່ນໆພາຍໃນພາກເໜືອໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ເພືໍ່ອສູ້ຊົນດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມືັ້ນັບເພີໍ່ມຂຶັ້ນເປັນ
ທະວີຄູນ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ 
ສ້າງໃຫ້ພາກເໜືອ ເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການບ ລິການທາງຜ່ານ, ການຂົນສົໍ່ງ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ສະຖາບັນການເງິນ
ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ, ສ້າງສິໍ່ງອ ານວຍໃຫ້ແກກ່ານສຶກສາ, ສ າຫ ວດ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງເຂືໍ່ອນໄຟຟ້ານ ັ້າຕົກ ບ່ອນທີໍ່ມີ
ເງືໍ່ອນໄຂ. 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ 
ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຍົກສູງຄວາມສັກສິດ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທິດນ າກ່ຽວກັບ 4 ບຸກທະລຸ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ທັງເສີມ
ຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃຫ້ແກ່ຮາກຖານ ໃນຂະບວນການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງ
ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ, ອັນສ າຄັນແມ່ນໃຫ້ທ້ອງຖິໍ່ນຮາກຖານ
ມີສິດເປັນເຈົັ້າຫ າຍຂຶັ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ຕິດພັນກັບການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສົມ. 
ສ້າງແຂວງຫ ວງພະບາງ ໃຫ້ກາຍເປັນໃຈກາງພັດທະນາອະຊີວະສຶກສາ ທີໍ່ມີຄຸນນະພາບຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອ 
ແລະ ໃຫ້ກ້າວເຂົັ້າສູ່ມາດຕະຖານອາຊຽນເທືໍ່ອລະກ້າວ ໂດຍການປັບປຸງສະຖາບັນການສຶກສາວິຊາຊີບຂອງລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ ໃຫ້ໄດ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ. ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການປິໍ່ນປົວຂອງໂຮງໝ ແຂວງໃຫ້
ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນສະໄໝ ເທືໍ່ອລະກ້າວ. 

 
2) ເຂດພາກກາງ: 

ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນ
ສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ; ສ້າງສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ສິວໄິລ. ສົມທົບຢ່າງຊະນິດ    
ແໜ້ນລະຫວ່າງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ກັບການປັບປຸງວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປັບປຸງລະ 
ບົບການເມືອງ ແລະ ພືັ້ນຖານບ ລິຫານໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ. 

 ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂອງພາກກາງ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບ, ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງືໍ່ອນໄຂໃໝ່ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ. ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານ
ເສດຖະກິດ, ເປີດກວ້າງຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ, ເປັນເຈົັ້າການເຂົັ້າຮ່ວມເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ 
ແລະ ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງສະເໝີພາບ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດຶງດູດ
ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຈາກບັນດາປະເທດທີໍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານອຸດສາຫະກ າ. 
ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາທ່າໄດ້ປຽບທາງດ້ານທີໍ່ຕັັ້ງພູມສາດ, ທີໍ່ຕັັ້ງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນການພົວພັນ
ກັບປະເທດຕ່າງໆ ເພືໍ່ອແນໃສ່ການຮ່ວມມືອັນແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງພາກ ແລະ ປະເທດ. 

 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມຊາວນາ ປູກເຂົັ້າ ເພືໍ່ອບ ລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົໍ່ງອອກເນືັ້ອ 

ທີໍ່ແຜນການຜະລິດເຂົັ້າ ປີ 2017 ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 373.360 ເຮັກຕາ, ຜະລິດຕະພາບສະເລ່ຍ ປະມານ 4,18 ໂຕນ/ເຮັກ 
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ຕາ, ຜົນຜະລິດເຂົັ້າລວມ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 1.544.500 ໂຕນ; ການປູກພືດຜັກຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ 60.742,17 ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິ ລວມປະມານ 720.867,97 ໂຕນ, ໃນນັັ້ນ: ລວມທັງພືດລະດູຝົນ ແລະ ພືດລະດູແລ້ງ. 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: ສູຊ້ົນເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ເພືໍ່ອສ້າງມູນຄ່າ
ເພີໍ່ມທາງດ້ານວັດຖຸດິບ, ນ າໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍເລັໍ່ງໃສ່ຊຸກຍູ້ - ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ນັກລົງທຶນພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາລົງທຶນສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ ໃຫ້ນັບມືັ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ເພືໍ່ອເຂົັ້າ
ໄປລົງທຶນຢູ່ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກ າ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ໂດຍສຸມໃສ່ບັນດາໂຄງການບູລິມະສິດໃນດ້ານການ
ຜະລິດ ເຊັໍ່ນ: ອຸດສາຫະກ າຕດັຫຍິບ, ປຸງແຕ່ງໄມ້, ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ, ຜະລິດຕະພັນຈາກພູມປັນຍາ
ຊາວບ້ານ ແລະ ອືໍ່ນໆ ໂດຍສຸມໃສ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານແບບປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຊີກັບວິທີການແບບດັັ້ງເດີມ
ຢ່າງເໝາະສົມ, ຖືເອົາການຜະລິດຫັດຖະກ າຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທ າຢ່າງກົມກຽວ, 
ສົໍ່ງເສີມການສົໍ່ງອອກແບບກັບທີໍ່ ແລະ ສ້າງບ້ານຫັດຖະກ າ. ນອກນັັ້ນ ເນັັ້ນໃສ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຄວາມ
ຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ທັງມີຄວາມຫ າກຫ າຍ ເພືໍ່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນຕະຫ າດພາກ
ພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ : ການຄ້າພາຍໃນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ໂດຍສຸມໃສ່
ພັດທະນາຕະຫ າດ ແລະ ສູນການຄ້າ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ເພືໍ່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຊືັ້-ຂາຍ ແລະ ການຈ ລະ
ຈອນສິນຄ້າ, ສ້າງຕະຫ າດຕົວແບບທີໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມລະບຽບການກ ານົດໄວ້, ສ້າງຕະຫ າດຊົນນະບົດ (ຕະຫ າດ
ຊຸມຊົນ) ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງບັນດາກຸ່ມບ້ານ. ສົໍ່ງເສີມການສ້າງມູນຄ່າເພີໍ່ມສິນຄ້າໂອດ໋ອບ ແລະ ສິນຄ້າຄອບຄົວຕົວ
ແບບ 1 ເມືອງ 1 ຜະລິດຕະພັນ ກ້າວໄປເຖິງ 1 ເມືອງ ສຸມໃສ່ຜະລິດ ສິນຄ້າໃຊ້ສອຍໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຊົມໃຊ້ພາຍໃນເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນການນ າເຂົັ້າ  ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກ; ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາທ່ຽວ
ໃຫ້ນັບມືັ້ນັບເພີໍ່ມຂຶັ້ນໂດຍສຸມໃສ່ໃນການເລັໍ່ງຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການ, ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄວາມຮູ້
ທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນ າທ່ຽວ, ນອກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການທ່ອງທ່ຽວ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສົໍ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ຍົກບົດບາດຂອງປະຊາຊົນໃນການ 
ເຄືໍ່ອນໄຫວທ່ອງທ່ຽວແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພືໍ່ອແນໃສ່ດຶງດູດເອາົນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຫ າຍ
ຂຶັ້ນ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ປັບປຸງໂຄງລ່າງໃຫ້ທັນສະໄໝໄປເທືໍ່ອລະກ້າວ ເພືໍ່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ສ້າງລະບົບຈັດຕັັ້ງເຂດຕົວເມືອງໃຫ້ສົມສ່ວນ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ, ສຸມໃສພ່ັດທະນາໂຄງ
ລ່າງຕາມເຂດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະເຂດຊານເມືອງ ເພືໍ່ອສ້າງເຂດຈັດສັນລະບົບທີໍ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ. 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ: ສ້າງກ າລັງແຮງງານໃຫ້ມີສີມື, ມີລະບຽບວໄິນ ແລະ ດຸໝັໍ່ນ, ອົດທົນ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຊ່ຽວ 
ຊານສະເພາະດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກນິກ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກພ່ະນັກງານລັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບ
ການໃຫ້ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນສູງຂ  ນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພັດທະນາສັງຄົມໃຫ້ສະຫງົບ, ມີສະຖຽນ
ລະພາບ; ໃນນັັ້ນ: ຄົນແມ່ນເປົັ້າໝາຍທີໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກວ່າໝູ່ ແລະ ຄົນກ ຍັງເປັນເຈົັ້າການ, ຮັບປະກັນໃຫ້ແກກ່ານ
ພັດທະນາ. ຊອກວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ແກ່ຈ ານວນແຮງງານທີໍ່ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ, ເຄືໍ່ອນຍ້າຍແຮງງານໄປສູ່ບັນດາຂະແໜງ 
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ບ ລິການ, ຊຸກຍູ້ພາລະກິດການສຶກສາກ ໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຖືເອົາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ເປັນປັດໄຈໜຶໍ່ງທີໍ່ມີລັກສະນະຕັດສິນໃຫ້ແກ່ການພດັທະນາ. 

 

3)  ເຂດພາກໃຕ:້ 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ:  

ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ຈະເຕີບໂຕປະມານສະເລ່ຍຢູ່ລະດັບ 8,11%-11,90% ເຊິໍ່ງມູນ
ຄ່າ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຈະປະຕິບັດໃຫ້ໄດ ້ 35.000 ຕືັ້ກີບ ແລະ ລາຍໄດ້ຕ ໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້
ສະເລ່ຍລະດັບ 16,8-19,75 ລ້ານກີບ. ນອກນັັ້ນຍັງມີບາງຈຸດສຸມທີໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕ ໍ່ດັໍ່ງນີັ້: 
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 ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ເຂດການຜະລດິກະສກິ າ:  

ສູ້ຊນົຜະລິດເຂົັ້າລວມໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 8 ແສນໂຕນ;  ສຸມໃສກ່ານປູກພືດຜັກລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ໃຫ້ໄດ້ 7 
ແສນໂຕນ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງການຊົມໃຊພ້າຍໃນໃຫ້ພຽງພ ຕະ  ອດປີ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກ ຊຸກຍູສ້ົໍ່ງເສີມ
ໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນມາປູກພືດປອດສານ  ດອັນເປັນການສ້າງມູນຄ່າເພີໍ່ມໃຫ້ສິນຄ້າ ເນືໍ່ອງຈາກຕະ  າດດັໍ່ງກ່າວມີການຮອງ
ຮັບລາຍ   ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສ າລັບການລ້ຽງສັດແມ່ນສຸມໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ໝູ 
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ແສນໂຕ, ສັດປີກ 7,5 ລ້ານໂຕນ ເພືໍ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊີັ້ນ ແລະ   ດຜ່ອນການນ າ
ເຂົັ້າຈາກປະເທດເພືໍ່ອນບ້ານ. ນອກນັັ້ນ ຕ້ອງສູຊ້ົນການປູກໝາກແໜ່ງ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ ແລະ ກາເຟ ເຊິໍ່ງເປັນ
ສິນຄ້າປາຍແຫ ມຂອງພາກໃຕ້ເຊິໍ່ງມີການສົໍ່ງອອກໄປຍັງທົໍ່ວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືໍ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ແຂວງກ ຄືປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິໍ່ນ. 
 ເຂດອດຸສະຫະກ າ:  

ສືບຕ ໍ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກ າ-ຫັດຖະກ າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຈະສົໍ່ງອອກສິນຄ້າຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າ 237,46 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈະນ າເຂົັ້າສິນຄ້າບ ໍ່ໃຫ້ເກີນ 150,28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສຸມໃສ່ການສົໍ່ງອອກພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ, ຊີມັງເຄືໍ່ອງປ່າຂອງດົງ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ; ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພາະເປັນສິນຄ້າທີໍ່ນິຍົມຂອງບັນດາ
ປະເທດເພືໍ່ອບ້ານເຊິໍ່ງຜ່ານມາໄດສ້້າງລາຍຮັບຈາກສິນຄ້າດັໍ່ງກ່າວໄດ້ 4,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນັັ້ນ ກ ສືບຕ ໍ່ຊຸກຍູ້
ໃຫ້ປະຊາຊົນປູກອ້ອຍ ເພືໍ່ອເປັນການຕອບສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້ພຽງພ ຕ ໍ່ກັບໂຮງງານເພືໍ່ອຜະລິດນ ັ້າຕານໃຫ້ໄດ້ສົໍ່ງອອກ
ໄປຍັງ ສສ ຫວຽດນາມ. 
 ການບ ລກິານ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ:  

ສືບຕ ໍ່ໂຄສະນາປະຊາສ າພັນເພືໍ່ອດຶງດູດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາ ໃຫ້ໄດ້  າຍກວ່າ 850.000 ຄົນ. ໃນນັັ້ນ ຈະເອົາ
ໃຈໃສພ່ັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງເຮືອນພັກ ແລະ ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ເພືໍ່ອຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ພຽງພ . ສືບຕ ໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູລະນະສະຖານທີໍ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສວຍງາມ ແລະ ຄົງຮັກສາໄວ້
ເຖິງສະພາບສະຖານທີໍ່ດັໍ່ງກ່າວໃຫ້ຄົງສະພາບເດີມເອກະລັກ. ນອກນັັ້ນ ກ ເອົາໃຈໃສສ່ຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຂົນຂວາຍໃຫ້
ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິໍ່ນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮັກສາ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າກັບການທ່ອງທ່ຽວ ທັງນີັ້ເປັນການ
ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ປະຊາຊົນເພີໍ່ມຕືໍ່ມ. 

 

5.1.4 ພດັທະນາກ າລງັແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ, ດຸໝັໍ່ນ ແລະ ອດົທົນ 

ຄາດໝາຍ: 
─ ຄວບຄຸມອັດຕາການວ່າງງານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 2%. 

─ ສົໍ່ງເສີມສະຖານທີໍ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພືໍ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການພັດທະນາດ້ານສີມືແຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ຈ ານວນ 
131.600 ຄົນ. 

─ ປັບປຸງການບ ລິການຈັດຫາງານ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການຈັດຫາງານໃຫ້ໄດ້ 2 ແຂວງ. 
─ ສ້າງລະບົບຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານໃຫ້ສາມາດດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນກ າລັງແຮງງານທີໍ່ເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃໝ່ ໃຫ້ໄດ້ 143.230 ຄົນ ເພືໍ່ອເຂົັ້າສູ່ຕະຫ າດແຮງງານ. 
─ ສຸມໃສ່ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 5 ສາຂາອາຊີບ.  
─ ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ອັດຕາສ່ວນແຮງງານມີວຽກເຮັດງານທ າໃນຂົງເຂດກະສິກ າ ໃຫ້ບັນລຸ 64,5% ຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າໃຫ້ 

ເພີໍ່ມຂືັ້ນ  11,8%  ແລະ ຂົງເຂດການບ ລິການເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ເປັນ 23,7%. 

 
5.1.5 ພດັທະນາຜູປ້ະກອບການ, ສາ້ງວຊິາການ ແລະ ຜູຊ້ ານານງານ 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ຊຸກຍູຕ້ິດຕາມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ສູນບ ລິການເຕັກນິກໃນທົໍ່ວປະເທດຈ ານວນ 268 ແຫ່ງ ຄື: ສູນບ ລິການ

ຂັັ້ນແຂວງມີ 64 ແຫ່ງ, ຂັັ້ນເມືອງ 123 ແຫ່ງ ແລະ ຂັັ້ນກຸ່ມບ້ານ 81 ແຫ່ງ ໃຫ້ສາມາດເຄືໍ່ອນໄຫວໄດ້ ໂດຍການ
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ປະກອບວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ຕິດພັນກັບການຝຶກອົບຮົມສ້າງວິຊາການກັບທີໍ່ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບທ່າແຮງການຜະລິດ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສັດຕະວະແພດລົງສູ່ກຸ່ມບ້ານໃຫ້ທົໍ່ວເຖິງ ລວມທັງຫັນພະນັກງານລົງ
ສູກຸ່່ມບ້ານ ເພືໍ່ອຊຸກຍູສ້ົໍ່ງເສີມດ້ານການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງເປັນປະຈ າ, ໂດຍແນ່ໃສເ່ຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໄດຮູ້ ້ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຕັກນິກການປູກ-ການລ້ຽງ ທີໍ່ທັນສະໄໝ. 

− ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫ ັກສູດການຮຽນການສອນເພີໍ່ມ ເພືໍ່ອໃຫ້ມີບາງວິຊາທີໍ່ບັນດາວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນຊົນລະ 
ປະທານທ່າງ່ອນ ຍັງບ ໍ່ທັນມີຄື: (1) ວິທະຍາສາດດິນ, (2) ເຄມີກະສິກ າ, (3) ສັດຕະວະແພດ, (4) ກົນຈັກກະສິກ າ, 
(5) ປ້ອງກັນພືດ ແລະ ວິຊາອືໍ່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພືໍ່ອສ້າງວິຊາການອອກຮັບໃຊກ້ານພັດທະນາຂະແໜງການ
ໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 

− ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫ ັກສູດຝຶກອົບຮົມທີໍ່ເໝາະສົມ ເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມກັບທີໍ່, ສະຖານທີໍ່ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, 

ໂຮງຮຽນ, ສູນບ ລິການເຕັກນິກກະສິກ າ. ພ້ອມກັນນີັ້ ກ ຈັດຕັັ້ງການທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນຢູທັ່ງພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ; ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນ ທີໍ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບດົເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມ
ໃຫ້ຮຽນວິຊາກະສິກ າ (ດ້ານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສດັ) ແລວ້ສົໍ່ງກັບຄືນໄປ ປະຕິບັດໜ້າທີໍ່ໃນທ້ອງຖິໍ່ນຂອງຕົນ
ເພືໍ່ອສ້າງເປັນວິຊາການຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ສູນສະຖານີຕ່າງໆ. 

− ສືບຕ ໍ່ຮ່ວມມືກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນການປັບປຸງ   ກສູດສາຍອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ລວມ
ທັງການສະໜອງການສິດສອນ ແລະ ການຝຶກປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົັ້າຮຽນໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ມີຄຸນະພາບ. 
− ເພີັ້ມທະວີໃຫ້ທຸກມະຫາວິທະຍາໄລຖືເອົາວຽກງານຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເປັນວຽກງານສ າຄັນ ແລະ ຕົັ້ນຕ . 
− ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດຊຸກຍູ້ກຽມພ້ອມດ້ານເຕັກນກິຮ່ວມກັບກົມພະລະ 

ແລະ ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ ກະກຽມງານມະຫະກ າກິລານັກຮຽນທົໍ່ວປະເທດຕົັ້ນປີ 2017. 

5.1.6 ເປດີກວາ້ງການຮວ່ມມ ືແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ 

1) ການຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ-ຫ  າຍຝາ່ຍ 
 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

 ສົໍ່ງເສີມການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ຫ າຍຝ່າຍ ພາຍໃຕ້ຂອບອາຊຽນ, ອົງການການຄ້າໂລກ  ແລະ ອືໍ່ນໆ, ດ າ
ເນີນການທວນຄືນບັນດາຂ ັ້ຕົກລົງ ແລະ ພັນທະທີໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພືໍ່ອສ້າງແຜນດ າເນີນງານລະອຽດ ສ າລັບທຸກຂອບການ
ຮ່ວມມື.  

 ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຄ້າຊາຍແດນ ເປັນຕົັ້ນ: ເພີໍ່ມທະວີໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ, ບົດບັນທຶກ ທີໍ່ຕິດພັນ
ກັບວຽກງານການຄ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ລາວ-ຈີນ ແລະ ລາວ-ໄທ, ສຶກສາແນວທາງໃນການ
ພັດທະນາການຄ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ລາວ-ກ າປູເຈຍ ແລະ ລາວ-ມຽນມາ, ສົໍ່ງເສີມການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕະຫ າດ
ຊາຍແດນ, ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າຄຸ້ມຄອງການຄ້າຊາຍແດນ ແລະ ຕະຫ າດຊາຍແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 ປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າ ໃນປະເທດຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນ ັ້າຂອງ; ບົດບັນທຶກ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມ
ມືເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ລາວ-ຈີນ ແລະ ລາວ-ໄທ. 

 
2) ການເຊືໍ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ (ການເຊືໍ່ອມຈອດ ແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງການຄາ້) 
ຄາດໝາຍ: 
 ຂະຫຍາຍຕະຫ າດສົໍ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດສາກົນ ເພືໍ່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ

ເຂົັ້າໃຈໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ຕ ໍ່ບັນດາສິດທິພິເສດໃນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດສາກົນ. 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ຂະຫຍາຍຕະຫ າດສົໍ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດສາກົນ ເພືໍ່ອສ້າງຄວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມ

ເຂົັ້າໃຈ ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ຕ ໍ່ບັນດາສິດທິພິເສດໃນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດສາກົນ.  
 ສົໍ່ງເສີມການຮ່ວມມືໃນຂອບ APTA, CLV & CLMV ເພືໍ່ອສ້າງຈຸດຢືນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຈລະຈາເປີດ

ຕະຫ າດ; ຍົກລະດັບການເຂົັ້າຫາຕະຫ າດໃນຂອບການຮ່ວມມື, ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂໃຫ້ພາກລັດ-ທຸລະກິດ ມີຄວາມຮັບຮູ້ 
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ແລະ ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ສິດທິພິເສດໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດສູງສຸດ; ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃນຂອບການຮ່ວມມືດັໍ່ງກ່າວ; ລະດົມທຶນຮອນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດ້ານວິຊາການຈາກຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາ,  ປະເທດເພືໍ່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ເພືໍ່ອປະກອບເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານການ
ສົໍ່ງເສີມພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ພາກທຸລະກິດຂອງລາວ; ແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນວຽກງານການອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ. 

 ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ທີໍ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ, ສ້າງແຜນດ າ
ເນີນງານ ສ າລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ພາຍໃຕ້ຂອບອົງການການ
ຄ້າໂລກ ແລະ ວຽກງານມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າທີໍ່ບ ໍ່ແມນ່ພາສີ.  

 ສຶກສາ, ສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນສິໍ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານການຄ້າທີໍ່ບ ໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ເຈລະຈາບັນດາມາດຕະການ ທີໍ່ບ ໍ່
ແມ່ນພາສີທີໍ່ກີດຂວາງການຄ້າຈາກ ສປປ ລາວ ຢູ່ປະເທດຄູ່ຄ້າ ພ້ອມທັງຫາວິທີການແກ້ໄຂ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ ທຸລະກິດ
ລາວສາມາດແຂ່ງຂັນກັບປະເທດຄູ່ຄ້າຢ່າງເປັນທ າ; ແລະ ນ າໃຊ້ມາດຕະການປກົປ້ອງທຸລະກິດພາຍໃນ ຕາມຫ ັກ 
ການຂອງອາຊຽນ ແລະ ອົງການການຄ້າໂລກ. 

 ສືບຕ ໍ່ນ າໃຊ້ດາວທຽມລາວ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າພັດທະນາຈາກລະບົບອານາລ໋ອກໄປສູ່ລະບົບດຈິິຕອນ, ສືບຕ ໍ່ປ່ຽນຖ່າຍ
ລະບົບເຕັກນິກອອກອາກາດ ສທລ 1 ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ. 

 ສ້າງຮູບເງົາສາລະຄະດີ ເລືໍ່ອງ 70 ປີ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເລືໍ່ອງກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາອາຊຽນ. 
 ກະກຽມສົໍ່ງບັນຊີລາຍຊືໍ່ປ່າສະຫງວນ ຫີນໜາມໜ ໍ່ ແຂວງຄ າມ່ວນ ໃຫ້ອົງການ UNESCO. 
 ສ້າງແຜນກິດຈະກ າ ເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຮັບຮູ້ວິຊາຊີບການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ. 

 

5.2 ເປົັ້າໝາຍ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນຈາກພາກລດັ 

ແລະ ກ າລງັແຮງງານຈາກເອກະຊນົ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະ ຊາຊນົບນັດາເຜົໍ່າໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ທກຸເຜົໍ່າຊົນ ແລະ 

ເພດໄວ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສກຶສາ ແລະ ການບ ລກິານສາທາລະນະສກຸຢາ່ງທົໍ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ ສົໍ່ງເສມີການ
ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທ າອັນດງີາມຂອງຊາດ ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມືອງ
ຢາ່ງໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປນັລະບຽບ ຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸທິ າ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ. ເພືໍ່ອບນັລຸ
ຕອ້ງສມຸໃສບ່າງຈດຸສມຸຄື ດັໍ່ງນີັ້:  

 

5.2.1 ສບືຕ ໍ່ພັດທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜກັແໜນ້ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ
ຕາມທດິ 3 ສາ້ງ. 

 

ຄາດໝາຍ:  
 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຫຼຸດລົງໄດ້ອີກຢ່າງໜ້ອຍ  5.580 ຄອບຄົວ ຫ  ືປະມານ 0,48% ຄື: ຈາກ  76.318 

ຄອບຄົວ ກວມ  6,56% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫ ືອ  70.924 ຄອບຄົວ ເທົໍ່າກັບ  6,09% ຂອງ
ຄອບຄົວທັງໝົດ. 

 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກ ຫຼຸດລົງອີກ 178 ບ້ານ ເທົໍ່າກັບ 2,10% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດ ຄື: ຈາກ 1.689 
ບ້ານ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 1.511 ບ້ານ ເທົໍ່າກັບ 17,85% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດ. 

 ສືບຕ ໍ່ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ ຕືໍ່ມອີກ 78 ບ້ານ ເທົໍ່າກັບ 0,92% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດ ຄື: ໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 
3.836 ບ້ານ ໃຫ້ເປັນ 3.914 ບ້ານ, ເທົໍ່າ 46,54% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົໍ່ວປະເທດ.  

 ສືບຕ ໍ່ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ ຕືໍ່ມອີກ 78 ບ້ານ ເທົໍ່າ 0,92%, ຄືໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນຈາກ 3.862 ບ້ານ ໃຫ້ເປັນ 3.940 
ບ້ານ, ເທົໍ່າ 46,54% ຂອງ ຈ ານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົໍ່ວປະເທດ.  

 ສືບຕ ໍ່ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 36 ແຫ່ງ ຫ ື ສະເລ່ຍໃຫ້ໄດ້ ແຂວງລະ 2 ແຫ່ງ. 
 ສຸມໃສ່ສ້າງ 20 ຈຸດສຸມ ຂອງສູນກາງ ແລະ 71 ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ (91 ຈຸດສຸມບູລິມະສິດ)ໃຫ້ມີພືັ້ນຖານໂຄງ

ລ່າງທີໍ່ໜັກແໜ້ນ ໂດຍສະເພາະການລຶບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກ, ບ້ານທຸກຍາກ ໃນຈຸດສຸມດັໍ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼຸດລົງ ແລະ 
ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດເທືໍ່ອລະກ້າວ.   
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 ສູ້ຊົນແກ້ໄຂບັນຫາການເຄືໍ່ອນຍ້າຍແບບຊະຊາຍ ຂອງພົນລະເມືອງ ໃນທົໍ່ວປະເທດ ໃຫ້ສ າເລັດຢ່າງຂາດຕົວ, ສຸມ
ໃສ່ຈັດສັນບ້ານ, ຄອບຄົວປະຊາຊົນທີໍ່ບ ໍ່ມີພູມລ າເນົາຄົງທີໍ່, ບ່ອນທ າມາຫາກິນຖາວອນ ແລະ ອາຊີບໝັັ້ນທ່ຽງໃນຈ າ 
ນວນ 141 ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິໍ່ນ ໃນທົໍ່ວປະເທດໃຫ້ສ າເລັດໂດຍພືັ້ນຖານ. ໃນນັັ້ນ ສຸມໃສ່ສ້າງໃຫ້ເປັນຕົວແບບໃນ
ການຈັດສັນພູມລ າເນົາຄົງທີໍ່, ອາຊີບໝັັ້ນທ່ຽງ ທີໍ່ມີລາຍໄດ້ສູງເພືໍ່ອປ່ຽນແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ 4 

ຈຸດສຸມ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຂ ັ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 65/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2016 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຈຸດສຸມ

ພັດທະນາທີໍ່ເປັນບູລິມະສິດ ໄລຍະ 2016-2020.  
− ສືບຕ ໍ່ຫັນລົງຮາກຖານເພືໍ່ອສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ 4 ເນືັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ: ໂດຍເລັໍ່ງການ

ຕ້ານປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ພືັ້ນຖານມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບ 
ຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶັ້ນເທືໍ່ອລະກ້າວ. 

− ສືບຕ ໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ລວງເລິກກວ່າເກົໍ່າ ໂດຍການສຸມໃສ່
ສອງໜ້າວຽກຕົັ້ນຕ : (1) ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ຈ າເປັນພືັ້ນຖານ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຮງຮຽນ, ສຸກ 
ສາລາທາງຊົນນະບົດ, ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ, ນ ັ້າສະອາດ...; (2) ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂທີໍ່ເອືັ້ອອ າ
ນວຍໃຫ້ແກ່ປະຊົນຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ເຂົັ້າເຖິງແຫ ໍ່ງທຶນຕ່າງໆຫ າຍຂຶັ້ນ(ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານສົໍ່ງເສີມກະສິ
ກ າສະຖາບັນການເງິນຈະລະພາກຕ່າງໆ, ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ...) ເພືໍ່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ມີ
ຄວາມຫ າກຫ າຍ ເພືໍ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີໍ່ຈ າເປັນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ເປັນຕົັ້ນການ
ຍົກລະດັບ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ເຊືໍ່ອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານຫາເມືອງ ແລະ ເມືອງຫາແຂວງ ເພືໍ່ອ
ເຊືໍ່ອມຈອດຕ ໍ່ພາກພືັ້ນ, ສ້າງສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກການບ ລິການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄປສູ່ປະຊາຊົນ, 
ຂົນ ສົໍ່ງຜົນຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫ າດຈ າໜ່າຍລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ.  

− ສືບຕ ໍ່ຈັດສັນພູມລ າເນົາຄົງທີໍ່ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະບ້ານທີໍ່ບ ໍ່ມີບ່ອນເຮັດການຜະ 
ລິດ, ຈັດສັນແຜນຜັງບ້ານທີໍ່ດີ ແລະ ມີການປະຕິບັດຕາມແບບແຜນ. ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພືໍ່ອຮັບມືກັບສະພາບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທ າມະຊາດທີໍ່ອາດເກດີຂຶັ້ນ ແນໃສ່ສະໜັບສະ 
ໜູນເປົັ້າຫມາຍການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າກະສິກ າ ໂດຍຕິດພັນກັບແຜນງານພັດທະ 
ນາຊົນລະກະເສດ. 

− ສົໍ່ງເສີມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ, ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມຫ າກຫ າຍຕາມມູນເຊືັ້ອທີໍ່ມີຢູ່ທ້ອງຖິໍ່ນຕ່າງໆ ເພືໍ່ອດູດດຶງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົັ້ນຜະລິດຕະ
ພັນກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອືໍ່ນໆ ເພືໍ່ອຜະລິດເປັນຂອງຂວັນ, ບ ລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ຂາຍສົໍ່ງອອກຄື: ຜ້າໄໝລາວ, 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ທີໍ່ມີການຄັວດລວດລາຍ, ການຍ້ອມສີ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

 

5.2.2 ການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

ຄາດໝາຍ  
 ສູ້ຊົນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບພະລັງງານ 2.600 ກິໂລກາລ ຣີ ຕ ໍ່ຄົນຕ ໍ່ວັນ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນມີສະບຽງອາຫານທີໍ່ ພຽງພ  

ແລະ ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການທີໍ່ຄົບຖ້ວນ. 
 ການຜະລິດຊີັ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພືໍ່ອສະໜອງໃຫ້ແກສ່ັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕະຫ າດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫ້ພຽງພ  

ສູຊ້ົນຍົກສູງອັດຕາການບ ລໂິພກຊີັ້ນ ແລະ ປາ ໃຫ້ໄດ້ສະເລ່ຍ 55 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ. 
 ຮັບປະກັນການຜະລິດເຂົັ້າ ເພືໍ່ອຄ ັ້າປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ໄດ້ 2,5 ລ້ານໂຕນ, ໃນນັັ້ນ ບ ລິ

ໂພກໂດຍກົງ 2,1 ລ້ານໂຕນ ແລະ ຄັງແຮສຸກເສີນ ຈ ານວນ 400.000 ໂຕນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີໍ່ມີລະບົບຊົນລະປະ
ທານທີໍ່ສາມາດສະໜອງນ ັ້າໄດ້ໃນເນືັ້ອທີໍ່ 315.000 ເຮັກຕາ (ລວມທັງ 2 ລະດູ) ເຊິໍ່ງສາມາດຜະລິດເຂົັ້າ ໃຫ້ໄດ້ປະ
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ມານ 1.350.000 ໂຕນ, ດ້ວຍສະມັດຕະພາບ 4,28 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ເທົໍ່າກັບ 54% ຂອງຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດ; 
ແລະ ສ່ວນທີໍ່ເຫ ືອອີກປະມານ 1.150.000 ໂຕນ ມີຄວາມຕ້ອງການເນືັ້ອທີໍ່ການຜະລິດ ປະມານ 270.000 ເຮັກຕາ 
ດ້ວຍສະມັດຕະພາບ 4,26 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດຢູ່ນອກເຂດຊົນລະປະທານ ຊຶໍ່ງມຄີວາມສ່ຽງຕ ໍ່ກັບ
ສະພາບນ ັ້າຖວ້ມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ. 

 
ວຽກງານຈດຸສມຸ:  
 ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດພືດສະບຽງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ທັງນີັ້ເພືໍ່ອໃຫ້ສາມາດ ຄ ັ້າປະກັນການ ສະ 

ໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ໂດຍພືັ້ນຖານ. 
 ເພືໍ່ອຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງງານ 2.600  ກິໂລກາລ ຣີ ຕ ໍ່ຄົນຕ ໍ່ວັນ, ແນ່ໃສ່ເພືໍ່ອ

ຮັບປະກັນ ຕາມ 4 ອົງປະກອບ ການຄ າປະກັນສະບຽງອາການຄື: (1) ຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ, (2) ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, (3) ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 

(4) ຮັບປະກັນຄວາມອານາໄມ ແລະ ປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ ທີໍ່ມີ
ທ່າແຮງຕາມທິດພັດທະນາກະສິກ າສະອາດປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ ບົນພືັ້ນຖານການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນ
ສະໄໝ, ຜະລິດເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກໃນມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກ າທີໍ່ດີ (GAP) ແລະ ກະສິ 
ກ າອິນຊີ (OA) ແນໃສ່ຕະຫ າດພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

 ສ າຫ ວດຈັດສັນໃຫ້ສ າເລັດໃນບັນດາເມືອງທີໍ່ຍັງເຫ ືອ ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ, ກ ເລັໍ່ງໃສ່ການວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ແບ່ງ
ເຂດການຜະລິດກະສິກ າ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂົັ້າ, ພືດ ແລະ ເຂດລ້ຽງສັດໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ ໂດຍເລັໍ່ງໃສ່ 7 
ທົໍ່ງພຽງໃຫຍ່ ແລະ ບັນດາທົໍ່ງພຽງນ້ອຍ. ແບ່ງເຂດການຜະລິດ ສ າລັບແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ສ າເລັດ ໂດຍພືັ້ນຖານ ຄື: 
ທີໍ່ດິນສ າລັບການປູກເຂົັ້າ ແລະ ພືດ ເພືໍ່ອຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ທີໍ່ດິນສ າລັບປູກເຂົັ້າ ແລະ ພືດສິນຄ້າ, ທີໍ່ດິນ
ສ າລັບປູກໄມ້, ທີໍ່ດິນສ າລັບລ້ຽງສັດ (ລວມທັງທີໍ່ດິນສ າລັບປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ) ແລະ ອືໍ່ນໆທີໍ່ຈ າເປັນ ໂດຍເລັໍ່ງໃສ່ 2 
ທົໍ່ງພຽງຈຸດສຸມຕົວແບບ ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທົໍ່ງພຽງນ້ອຍ ພາກເໜືອ ເພືໍ່ອຮອງຮັບການຜະລິດ
ເຂົັ້າເປັນສິນຄ້າຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂາຍໃຫ້ແກ່ ສປ ຈີນ. 

 ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດໝູພັນລູກປະສົມ ໂດຍການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ 

ເອກະຊົນ ເຂົັ້າໃສ່ການລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນໝູທີໍ່ມີສາຍເລືອດບ ລິສຸດ, ພ ໍ່-ແມ່ພັນ ລຸ້ນ 1 (F1) ແລະ ລຸ້ນ 2 (F2) 

ໃຫ້ມີກະຈາຍຢູ່ແຕລ່ະພາກ ເຊັໍ່ນ: ພາກເໜືອແມ່ນສຸມໃສ່ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ; 

ພາກກາງແມ່ນສຸມໃສ່ ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ; ພາກໃຕ້ແມ່ນສຸມ
ໃສ ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ຈ າປາສັກ  ເພືໍ່ອຫລຸດຜ່ອນການນ າເຂົັ້າກ້າວໄປສູ່ໃຫ້ກຸ້ມຕົນເອງ. 

 

5.2.3   ທກຸຄນົເຂົັ້າເຖງິການສກຶສາໄດຢ້າ່ງທົໍ່ວເຖງິ ແລະ ມີຄນຸນະພາບ. 

ຄາດໝາຍ: 
− ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 51% 
− ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 74% 
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 6,5% 
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 10% 
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຖົມ ຢູ່ໃນລະດັບ 4% 
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນປະຖົມ ຢູ່ໃນລະດັບ 4% 
− ເພີໍ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຈາກ 82,2% ເປັນ 85% 
− ເພີໍ່ມອັດຕາການເລືໍ່ອນຊັັ້ນຂອງນັກຮຽນຈົບ ປ.5 ຂຶັ້ນ ມ. 1 ຈາກ 93% ເປັນ 95%       
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ປະມານ 6% 
− ເພີໍ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 47,8% ໃນປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້  51% 
− ອັດຕາການເລືໍ່ອນຂອງນັກຮຽນທີໍ່ຈົບ ມ 4 ເຂົັ້າມັດທະຍົມປາຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 92% 
− ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 4% 
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ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ເອົາໃຈໃສພ່ັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຊ ານານງານ ເພືໍ່ອຮອງຮັບກັບ

ການສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດການເລືໍ່ອນຂັັ້ນແບບຕ ໍ່ເນືໍ່ອງຂອງຊັັ້ນປະຖົມ 
ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ; ສົໍ່ງເສີມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ເພີໍ່ມການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ມີ
ຄວາມກ ັ້າເກິໍ່ງກັນ ລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ;  ສົໍ່ງເສີມນັກຮຽນດີ, ຮຽນເກັໍ່ງຮຽນຕ ໍ່ໃນສາຍການສຶກສາຊັັ້ນສູງໃຫ້ເທົໍ່າທຽມ
ກັນລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ.  

 ສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ ິັ້ນໃນເຂດຫ່າງໄກບ່ອນທີໍ່ບ ໍ່ມີເງືໍ່ອນໄຂຈັດຕັັ້ງໂຮງຮຽນ
ອະນຸບານ, ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຢູ່ໃນບັນດາເມືອງທຸກຍາກ; ສືບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງການປະຕິບັດການ
ເລືໍ່ອນຂັັ້ນແບບຕ ໍ່ເນືໍ່ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫ ັກການ; ສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໃນຈ ານວນບ້ານເປົັ້າ  
ໝາຍທີໍ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ບ້ານເປົັ້າໝາຍອືໍ່ນໆ. 

 ຄົັ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົັ້າມາຮຽນສາຍອະຊວີະໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ, ສຸມໃສ່ສ້າງສິໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ຄູລົງຮາກຖານ ເພືໍ່ອສິດສອນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ດ້ວຍການສ້າງເຮືອນພັກຄູ ແລະ ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ຊັບຊ້ອນ
ຄູສອນໄປບ່ອນທີໍ່ຍັງຂາດເຂີນ; ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຕັັ້ງກອງທຶນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາກິລາ 
ເພືໍ່ອນ າສະເໜີລັດຖະບານອະນຸມັດ.  

 ປັບປູງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນຢູ່ຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍສະເພາະປັບປຸງ   ກສູດບາງວິຊາ ແລະ ປັບປຸງວິທີ
ການສິດສອນພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ. 

− ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປຶັ້ມແບບຮຽນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະ 
ຍົມໃນທົໍ່ວປະເທດ. 

− ສົໍ່ງເສີມການສອນວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ວິຊາໄອຊີທີ ແລະ ພາສາອັງກິດໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ. 
 

5.2.4 ຮບັປະກນັການບ ລກິານດາ້ນສາທາລະນະສກຸໄດຢ້າ່ງທົໍ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ. 
 

ຄາດໝາຍ:  
 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ໍ່າກວ່າມາດຖານໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫ ືອ 22% ແລະ ອັດຕາເດັກນ້ອຍ

ລຸ່ມ 5 ປີ ທີໍ່ເຕ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊ າເຮືັ້ອ) ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 35% 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ <1: 43/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 13/1.000) 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ <5: 56/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 25/1.000) 
 ການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ: 70% 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່: 182/100.000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 70/100.000) 
 ອ   າການສັກຢາກັນພະຍາດ: 90% 
 ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຖ້ວນໜ້າ: 51% 
 ອ   າການຊົມໃຊ້ນ ັ້າສະອາດ: 87% 
 ອ ັ  າການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ: 72% 
 ສຸກສາລາ ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ມີ ແພດຊັັ້ນສູງ 1 ຄົນ ແລະ  ຜະດຸງຄັນ 1 ຄົນ (ເພດຍິງ) 

 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສຸມໃສພ່ັດທະນາຄຸນນະພາບພະນັກງານ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານຕາມຍຸດທະສາດໃນແຕ່ລະຂັັ້ນດ້ວຍການອົບຮົມບ າລຸງຍົກ

ລະດັບ ແຕ່ລະດ້ານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ (AEC). 
 ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຕາໜ່າງບ ລິການ ນ າໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະເທັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ຂອງສະຖານທີໍ່ ບ ລິການ

ທຸກລະດັບ (ເອກະຊົນ) ຢ່າງເປັນລະບົບ. 
 ສ້າງຄວາມສາມາດແກ້ໄຂສາຍເຫດ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ (Bemonc, Cemonc) ແລະປ້ອງ

ກັນການຂາດສານອາຫານ (BCC/IEC). 
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 ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງການກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ລວມທັງຢາພືັ້ນເມືອງ. 
 ປັບປຸງລະບົບຂ ັ້ມູນສາທາລະນະສຸກໃຫ້ເປັນລະບົບດຽວດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຢູ່ໃນສະຖານທີໍ່ບ ລິການ 

(DHIS2, CRVS, ICD10, eHealth). 
 ເພີໍ່ມການຫັນເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ລະອຽດ ຈາກແຕ່ລະແຫລ່ງທຶນ (ລັດ, ຊ່ວຍເຫ ືອລ້າ-ກູ້ຢືມ, ລົງທຶນ

ໂດຍກົງ ແລະ ເອກະຊົນ) ເປັນຕົັ້ນ ໂຄງການໃຫຍ່ລະດັບຊາດເຊັໍ່ນ: ກ ໍ່ສ້າງໂຮງໝ ທັນສະໄໝ, ໂຮງຮຽນແພດ, ສູນ
ມະເຮັງ/ສາຍແສງ, ໂພຊະນາການ, ການເກີດລູກ ແລະປິໍ່ນປົວເດັກບ ໍ່ເສຍຄ່າ, ກອງທຶນຜູ້ທຸກຍາກ, ການສ້າງພະນັກ 
ງານ-ຊ່ຽວຊານ, ການປະກອບອຸປະກອນ ...  

 

5.2.5 ການບ ລກິານທາງດາ້ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ທກຸຄນົໄດເ້ຂົັ້າເຖິງຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ. 
 

ຄາດໝາຍ: 
− ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມສ າລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີໍ່ເຮັດວຽກໃນລະບົບ ຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານ

ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 18.523 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ   ແລະ   ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ, ຜູ້
ສະໝັກໃຈ ໃຫ້ໄດ້ 1.500 ຄົນ, ສືບຕ ໍ່ຄ້ ຸມຄອງ ແລະ ພັດທະນາກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂ   ແຂງ  ແລະ  ຍືນຍົ . 

− ສຸມໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ໍ່ຜູ້ທີໍ່ມີຜົນງານ  ແລະ  ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດ  ໃຫ້ໄດ້ ຈ ານວນ 6.382 
ທ່ານ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພະນັກງານເສຍອົງຄະຢູ່ບັນດາສູນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດໃຫ້ດີກວ່າ
ເກ    າ; ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂໃຫ້ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງດ້ານສາທາລະນະຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ແລະ ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍືໍ່ອຂອງ

ການຄ້າມະນຸດໃຫ້ທັນການ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍສ້າງຕັັ້ງກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະຂັັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີຢູ່ 4 ແຂວງ ແລະ 
ສ້າງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ໄດ້ 160 ບ້ານ. 

− ສືບຕ ໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ 
ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນໃນທົໍ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ຢ່າງເລິກເຊິໍ່ງກວ້າງຂວາງ. 
 

5.2.6 ພດັທະນາ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຮດີຄອງປະເພນີ ແລະ ວດັທະນະທ າອນັດງີາມຂອງຊາດ. 
 

ຄາດໝາຍ: 
 ສ້າງຄອບຄົວວັດທະນາທ າໃຫ້ໄດ້ 30.000 ຄອບຄົວ, ບ້ານວັດທະນະທ າ 200 ບ້ານ, ກຸ່ມບາ້ນວັດທະນະທ າ 8 ກຸ່ມ

ບ້ານ ແລະ ເມືອງວັດທະນະທ າ 1 ເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້. 
 ຊຸກຍູ້ການກະກຽມສ້າງຕັັ້ງສະໂມສອນວັດທະນະທ າເດັກຂອງເມືອງຕ່າງໆ ຈ ານວນ 27 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະ 

ເທດ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສືບຕ ໍ່ສ້າງຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານວັດທະນະທ າ, ຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປະເພນີ

ລາວ ແລະ ຂ ັ້ກ ານົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໂມສອນວັດທະນະທ າ. 
 

5.2.7 ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ໜກັແໜນ້, ສັງຄມົມຄີວາມສະຫງົບເປນັລະ ບຽບຮຽບຮອ້ຍ, 

ຍຕຸິທ າ ແລະ ມຄີວາມໂປງ່ໃສ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ເພີໍ່ມທະວີການຄົັ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄ າສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຫ ື ນິຕິບຸກຄົນ, ຈ າກັດ ແລະ ສະກັດກັັ້ນ

ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້, ການສ ັ້ລາດບັງຫ ວງຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ສືບຕ ໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດ  
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ໝາຍ ແລະ ນິຕກິ າຕ່າງໆ ທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າຮັບຮູ້ ແລະ 
ເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ 57 ຄັັ້ງ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂ ັ້ຂັດແຍງ່ຂັັ້ນບ້ານໃຫ້ໄດ້ 4.161 ບ້ານ, ສືບຕ ໍ່ສ້າງບ້ານປອດຄະດີໃຫ້ໄດ້ 246 ບ້ານ ແລະ 
ຄອບຄົວປອດຄະດີໃຫ້ໄດ້ 356.948 ຄອບຄົວ, ນອກຈາກນັັ້ນ ຈະສືບຕ ໍ່ສຸມໃສ່ການປະຕິບັດຄ າຕັດສິນຂອງສານທີໍ່
ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດໃຫ້ໄດ້ 60%. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ຈະເພີັ້ມທະວີການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ
ກ ໍ່ສ້າງສ ານັກງານກະຊວງຫລັງໃໝ່ ໃຫ້ສ າເລັດຕາມແຜນການທີໍ່ວາງໄວ້. 

 ບັນດາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ແທດເໝາະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານທີໍ່
ຕັດສິນຄະດີ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສານປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງ
ດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຄະນະສານ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີໍ່ໃນການ
ພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນທ າ ຫຼຸດຜ່ອນຫາງສຽງຈົໍ່ມວ່າຂອງສັງຄົມຕ ໍ່ການ
ຕັດສິນຂອງສານ. ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ສານປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັັ້ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຄົັ້ນຄວ້າ
ຄະດີ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເຫັນວ່າໄດ້ກວດກາ ແລະ ຮັບເອົາຄະດີມາພິຈາລະນາໃຫ້ມີຄວາມ
ລະອຽດ, ຮອບຄອບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍກ ານົດໄວ້.  

 

5.3 ເປົັ້າໝາຍ 3: ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະສະພາບແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະນ າໃຊຢ້າ່ງມປີະສດິທິ
ຜນົ ແລະ ຮັບປະກນັຄວາມຍນືຍົງ; ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພບິດັຕາ່ງໆຢາ່ງທັນການ ແລະ ກ ໍ່ສາ້ງຄືນສິໍ່ງທີໍ່ຖືກຜນົ
ກະທບົຈາກທ າມະຊາດໃຫດ້ກີວາ່ເກົໍ່າ. 

 

ເພືໍ່ອບນັລຕຸອ້ງສມຸໃສ ່3 ວຽກຈດຸສຸມຄ:ື 
 

5.3.1 ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ຍນືຍງົ. 
 

ຄາດໝາຍ:   
 ອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ຈ ານວນ 85.000 ຕອນ ແລະ 

ບັນທຶກໃບຕາດິນເຂົັ້າໃນລະບບົແຜນທີໍ່ ໃຫ້ສ າເລັດ 100.000 ຕອນ; ຂຶັ້ນບັນຊີສ າມະໂນທີໍ່ດິນໃຫ້ໄດ້ ຈ ານວນ 

100.000 ຕອນ; ແລະ ສືບຕ ໍ່ດ າເນີນການເກັບຂ ັ້ມູນ ແລະ ສ້າງແຜນທີໍ່ລາຄາທີໍ່ດິນ ໃຫ້ສ າເລັດ 20 ເມືອງບູລິມະສິດ 

ພາຍໃນປ ີ2017. 

 ທົດລອງນ າໃຊ້ບົດແນະນ າການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ັ້າ, ການຂືັ້ນບັນຊີນ ັ້າໜ້າດິນ, ການສ້າງເອກະສານສະພາບ 
ລວມອ່າງຮັບນ ັ້າ, ການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າຢູ່ ເຂດເປົັ້າໝາຍ 2 ອ່າງແມນ່ ັ້າ. 

 ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າຕາມສາຍແມນ່ ັ້າຫ ັກ ແລະ ສາຍແມນ່ ັ້າຍ່ອຍທີໍ່ເປັນບູລມິະສິດ ພ້ອມທັງເພີໍ່ມຈຸດ
ຕິດຕາມ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 180 ຈຸດ. 

 ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິໍ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຢູ ່ 6 ແຂວງ  ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ 52 ເມືອງ ໃຫ້ສ າເລັດ; ແລະດ າເນີນ
ການທົດລອງການເຊືໍ່ອມສານແຜນຄຸ້ມຄອງສິໍ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິໍ່ງແວດ
ລ້ອມແບບຍຸດທະສາດຢູ່ 3 ແຂວງທົດລອງ (ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ). 

 ສ້າງລະບົບຖານຂ ັ້ມູນມົນລະພິດແບບຄົບ  ດດ້ານສິໍ່ງແວດລ້ອມ (ສິໍ່ງເສດເຫ ືອ, ສານເຄມີທີໍ່ເປັນພິດອັນຕະລາຍ, ມົນ
ລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພດິທາງສຽງ ແລະ ປະລິມານການປ່ອຍນ ັ້າເສຍ) ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ
ຕົວເມືອງຕາມເສັັ້ນທາງຫ ວງເລກທີ 13. 

 ສົໍ່ງເສີມການນ າໃຊ້ 3 ວິທີການ (ຫຼຸດຜ່ອນ, ນ າໃຊ້ຄືນ ແລະ ໝ ນໃຊ)້ ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງເທດສະບານ ຂອງແຂວງ 
ແລະ ນະຄອນຫ ວງໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ 6 ຕົວເມືອງຕາມລ າແມ່ນ ັ້າຂອງ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ດ າເນີນການຈັດສັນການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນແບບຮອບດ້ານ ໂດຍຈັດແບ່ງ 8 ປະເພດທີໍ່ດິນ ທີໍ່ນອນໃນບັນດາແຂວງ ແລະ 

ເມືອງ; ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ເກັບກ າຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບການເຊົໍ່າ ແລະ ສ າປະທານທີໍ່ດິນ ຢ່າງເປັນລະບົບ ພ້ອມທັງ 
ປັບປຸງລະບົບຂ ັ້ມູນໃຫ້ລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ. 
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 ດ າເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຟືັ້ນຟູປ່າໄມແ້ບບທ າມະຊາດ ແລະ ການປຸກເສີມກ້ອງປ່າໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ 

ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ; ສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊືໍ່ອມໂຊມ. 

 ສ າຫ ວດ ແລະ ກວດກາຕິດຕາມປະເມີນ ປະຊາກອນສັດນ ັ້າ ແລະ ສັດປ່າ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າ
ປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ແລະ ປັບປຸງການຂຶັ້ນບັນຊີ ຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນຊີ
ຊີວະນາໆພັນທີໍ່ຫາຍາກ. 

 ສ າຫ ວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີໍ່ທ ລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1/200.000 ພ້ອມທັງການສ້າງກົນໄກ ແລະ ລະບົບ
ຖານຂ ັ້ມູນການຄຸ້ມຄອງເຂດດັໍ່ງກ່າວ ເຊີໍ່ງກວມເອົາເຂດເໜືອວຽງຈັນ-ເຂດໃຕ້ຫ ວງພະບາງ; ໄຊຍະບູລີ-ຫ ວງພະບາງ. 

 ສ້າງສວນສາທິດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ ເພືໍ່ອເປັນບ່ອນສຶກສາ
ຄົັ້ນຄວ້າ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປູກຈິດສ ານກຶໃຫ້ມວນຊົນຢ່າງກ້ວາງ ຂວາງ; ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ 2 ເຂດດິນບ ລເິວນນ ັ້າ ( ຣາມຊາ ເຊຈ າພອນ ແລະ ບຶງກຽດໂງງ້). 

 ດ າເນີນຂະບວນການສ້າງຕັັ້ງຄະນະປະສານງານ ໃນການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ັ້າ ແລະ ດ າເນີນການສ້າງແຜນຄຸມ້ຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນ ັ້າແບບປະສົມປະສານ ໃນ 4ອ່າງບູລິມະສິດ : ນ ັ້າອ,ູ ເຊກອງ, ນ ັ້າຊ າ ແລະ ນ ັ້າງຽບ. 

 ສ້າງຂ ັ້ກ ານົດ, ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກ າ ໃນການສ າຫ ວດ, ຊອກຄົັ້ນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ທີໍ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົ; ຄົັ້ນຄວ້າການສ້າງດ າລັດວ່າດ້ວຍເຂດສະຫງວນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ໃຫ້ໄດ້ 
27.950,82 ກມ2 ໃນ 12 ເຂດທົໍ່ວປະເທດ. 

 ດ າເນີນການສ້າງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນໄກການສ້າງຕົວເມືອງສີຂຽວສະອາດງາມຕາ ໃນເຂດຕົວເມືອງຕາມເສັັ້ນ 
ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ຢູເ່ຂດເມືອງເປົັ້າໝາຍ 3 ເມືອງ. 

 ສ້າງນິຕິກ າ ແລະ ກົດລະບຽບໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ; ສ້າງກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ສິໍ່ງເສດເຫ ືອ, 

ສານເຄມີທີໍ່ເປັນພິດອັນຕະລາຍ, ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ລະບົບການບ າບັດນ ັ້າເສຍແບບ
ຄົບຊຸດ ສ າລັບໃນເຂດຕົວເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. 

 ຕິດຕາມກວດກາ ການປ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນຈາກຄົວເຮືອນ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກ າ; ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ຢູ່
ເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນໜາແໜ້ນຢູ ່ 6 ແຂວງທົດລອງ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຫ ວງພະບາງ, ໄຊ
ຍະບູລ,ີ ຄ າມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສັກ); ແລະ ດ າເນີນການສຶກສາຜົນກະທົບຈາກການນ າໃຊ້ສານເຄມີ
ທີໍ່ເປັນພິດອັນຕະລາຍ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ກະສກິ າ. 

− ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມນີຜົນ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ
ພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ໍ່ກັບ ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ກອບການຮ່ວມມືພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ທີໍ່ຕິດພັນ
ກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນການລາຍງານຜົນການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ພັນທະຕ່າງໆ. 

 

5.3.2 ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົພອ້ມທງັຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັຕາ່ງໆ ແລະ ການ
ປຽ່ນ ແປງດິນຟາ້ອາກາດ. 

 

ຄາດໝາຍ: 
 ກ ໍ່ສ້າງສູນເຕືອນໄພແຫ່ງຊາດ ແລະ ປັບປຸງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ທີໍ່ຍັງບ ໍ່

ສາມາດນ າໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ເປັນລະບົບທີໍ່ທັນສະໄໝທັງໝົດ 12 ສະຖານີ (ອຸຕຸນິຍົມ 9 ສະຖານີ ແລະ ອຸທົກ
ກະສາດ 3 ສະຖານີ). 

 ປະເມີນຄວາມບອບບາງເຂດທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ຢູ່ບັນດາແຂວງທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. 

 ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັັ້ນຕ້ານໄພທ າມະຊາດ (ລະບົບເຕືອນໄພ, ການຕອບໂຕ້ 
ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອສຸກເສີນ, ຍົກຍ້າຍຄົນ ແລະ ຊັບສິນ ແລະ ລະບົບຟືັ້ນຟູ) ທີໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 

ຢູ່ບັນດາແຂວງທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. 
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ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສ້າງກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ດ າເນີນການສ້າງຕັັ້ງ

ຄະນະກ າມະການປ້ອງກັນຂັັ້ນເມືອງ ທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ. 
− ສ້າງກົນໄກການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ; ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ

ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃຫ້ຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງດ າເນີນໂຄງການທົດລອງການປັບໂຕເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດຂອງຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. 

− ຮ່າງແຜນການຮັບມືກັບໄພພິບດັແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານການດ າເນີນງານ ແລະ ການສືກສາຄວາມເປັນ ໄປໄດ້
ໃນການສ້າງສູນປະຕິບັດງານສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ. 

− ສຶກສາການສ້າງຕັັ້ງກອງທຶນປ້ອງກັນໄພພິພັດ ແລະ ກອງທຶນຄົັ້ນຄ້ວາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແຫ່ງຊາດ ເພືໍ່ອ
ເປັນກົນໄກການເງິນທີໍ່ສ າຄັນສ າລັບການຮັບມືຜົນກະທົບ, ສຶກສາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີໍ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (ເຂດຄວາມບອບບາງຕ ໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ) ແລະ ສົໍ່ງເສີມ ການຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ 

ໜູນໃຊ້ນະວັດຕະກ າໃໝ່ໆ. 
− ດ າເນີນການສ້າງລະບົບຖານຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດຢູຂ່ັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີໍ່ນ 
− ດ າເນີນການລົງເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ແລະ ປະເມີນສະພາບພືັ້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນ 

ແກ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊືໍ່ອມໂຊມ ແລະ ສຶບຕ ໍ່ດ າເນີນການສ້າງຕັັ້ງ ຄະນະກ າມະການ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມເ້ຊືໍ່ອມໂຊມ ຢູ ່4 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ. 
 

5.3.3 ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບ ໍ່ມສີະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລດິກະສກິ າທີໍ່ເກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ (ຮບັປະກນັໄດ້
ທາງດາ້ນຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາຜນົຜະລດິກະສກິ າ) 

ຄາດໝາຍ:  
 ປັບປຸງສະຖານີວັດແທກນ ັ້າຝົນ ແລະ ວັດແທກລະດັບນ ັ້າ ຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 9 ສະຖານີ. 
 ສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານການລົງທຶນທີໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການ

ຜະລິດ ເພືໍ່ອຮອງຮັບ ແລະ ຊົດເຊີຍຕ ໍ່ສະພາບໄພພິບັດທີໍ່ເຄີຍເກີດຂືັ້ນ ແລະ ອາດຈະເກີດຂືັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ເຊັໍ່ນ: 
ດ້ານແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ຊົນລະປະທານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຕ່າງໆກ່ອນເກີດສະພາບ, ໃນຊ່ວງໄລຍະເກີດສະພາບ ແລະ ພາຍຫ ັງເກີດສະພາບໄພພິບັດຕ່າງໆ. 

 ສູ້ຊົນປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ລວມທັງໄພນ ັ້າຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ, ພະຍາດສັດ ແລະ 
ພືດລະບາດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເນືັ້ອທີໍ່ທ າການຜະລິດກະສກິ າ. 
ສຶກສາ ແລະ ເກັບກ າຂ ັ້ມູນ ເພືໍ່ອສ້າງແຜນທີໍ່ກ ານົດເຂດຄວາມສ່ຽງ ທີໍ່ອາດຈະເກີດໄພພິບັດທ າມະຊາດ ເຊັໍ່ນ: ເຂດ
ພືັ້ນທີໍ່ຕ ໍ່າລ່ອງແມ່ນ ັ້າ ທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ນ ັ້າຖ້ວມ; ເຂດຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ; ເຂດທີໍ່ມັກເກີດພະຍຸ, ພະ ຍາດສັດ 

ແລະ ພະຍາດພືດ (ແມງໄມ້, ໜູຂ.ີ..) ລະບາດ; ເຂດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການເຊາະເຈືໍ່ອນຂອງດິນ ແລະ ອືໍ່ນໆ ໂດຍ
ການນ າໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີທີໍ່ທັນສະໄໝເຂົັ້າໃນການກ ານົດ ແລະ ປະເມີນເຫດການ ເຊັໍ່ນ: ນ າໃຊ້ແຜນທີໍ່ພາບ
ຖ່າຍດາວທຽມ, ນ າໃຊ້ລະບົບເຕືອນໄພທີໍ່ທັນສະໄໝ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ເຊືໍ່ອມໂຍງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານ ກະສິ

ກ າໃນແຕ່ລະລະດັບຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄປຄວບຄູກ່ັນຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ; ພັດທະນາ
ແຜນດ າເນີນງານເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (DRR) ໃນຂົງເຂດກະສິກ າ ແນ່ໃສ່ເພືໍ່ອ ເສີມສ້າງຂີດ
ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ 
ລວມທັງການປະສານງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານກັບບັນດາພາກສ່ວນອືໍ່ນໆ ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການ
ປັບປຸງບັນດາກົນໄກ ແລະ ບົດບາດໜ້າທີໍ່ ຂອງບັນດາຂະແໜງການທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ການແນະນ າໃນການຈັດ 
ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານຢ່າງເປັນລະບົບ ຕາມຂອບປະຕິບັດງານ HYOGO ຊຶໍ່ງກ ານົດເອົາແຕ່ລະໄລຍະ ຄື: 
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ໄລຍະສັັ້ນ (ການຮັບມືກັບໄພພບິັດ), ໄລຍະສັັ້ນຫາກາງ (ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽງຕ ໍ່ໄພພິບັດ), ໄລຍະກາງຫາໄລຍະ
ຍາວ (ການປັບໂຕເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ). 

− ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຟືັ້ນຟູຄືນບັນດາປະຕູນ ັ້າແລະຄູກັນນ ັ້າ ເຊັໍ່ນ: ເຂດລຽບຕາມເຊບັັ້ງໄຟທັງສອງຝັໍ່ງ (ຄ າມ່ວນ ແລະ 

ສະຫວັນນະເຂດ), ເຂດລຽບຕາມເຊບັງຫຽງ ແລະ ເຂດອືໍ່ນໆທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະໃນ ເຂດທົໍ່ງພຽງໃຫຍ່. 
ພ້ອມດຽວກັນ, ກ ກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງຄືນ ບັນດາຕະຝັໍ່ງປ້ອງກັນເຈືໍ່ອນຂອງບັນດາສະຖານຈີັກສູບນ ັ້າຕາມ
ນ ັ້າຂອງ ແລະ ສາຂາ. ນ າໃຊ້ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັໍ່ນ: ອ່າງເກັບນ ັ້າຊົນລະປະທານ ແລະ ອາ່ງເກັບນ ັ້າເຂືໍ່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ 

ດ້ວຍການຄວບຄຸມ ແລະ ກ ານົດລະດັບນ ັ້າໃນອ່າງໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ປອດໄພ ກ່ອນລະດູນ ັ້ານອງ 
(ຊ່ວງລະດູຝົນ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ເຂືໍ່ອນໄຟຟ້ານ ັ້າງືໍ່ມ 1, ນ ັ້າມັງ 3, ນ ັ້າເທີນ 2, ເທີນຫີນບູນ, ເຊປຽນ-ເຊນ ັ້ານ້ອຍ, 

ເຊກະໝານ ແລະ ອືໍ່ນໆ ຫ  ື ສ້າງລະບົບການອ່ວຍແລວນ ັ້າອອກ ຈາກເຂດການຜະລິດ ທີໍ່ເປັນທົໍ່ງໃຫຍ່ເນືັ້ອທີໍ່
ກວ້າງຂວາງທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເຊັໍ່ນ: ອ່າງເຊບັງຫຽງ, ເຊບັັ້ງໄຟ, ສ້າງລະບົບຄູປ້ອງກັນນ ັ້າຖ້ວມ ໃນເຂດທີໍ່ມີເງືໍ່ອນໄຂ, 

ສ້າງປະຕູນ ັ້າ, ຕິດຕັັ້ງລະບົບຈັກສູບນ ັ້າເພືໍ່ອລະບາຍນ ັ້າ ແລະ ສ້າງຄອງລະບາຍນ ັ້າ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົໍ່ງພຽງໃຫຍ່
ທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການນ າໃຊ້ເຕັກ ໂນໂລຢີທີໍ່ທັນສະໄໝ ເພືໍ່ອຕິດຕາມລະດັບນ ັ້າ ໃນແຕ່ລະສາຍນ ັ້າທີໍ່
ສ າຄັນ ໂດຍການກ ານົດລະດບັເຕືອນໄພ ສຸກເສີນ (ຂັັ້ນ 1, ຂັັ້ນ 2 ແລະ ຂັັ້ນ 3) ໃນແຕ່ລະສະຖານີວັດແທກ
ລະດັບນ ັ້າ ໂດຍສ້າງໃຫ້ມີສູນຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ບັນຊາແບບລວມສູນ. 

− ດ າເນີນການສຶກສາຄົັ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ຫັນໄປນ າໃຊ້ແນວພັນເຂົັ້າ ແລະ ແນວພັນພືດ ທີໍ່ມີຄວາມທົນ
ທານສາມາດປັບໂຕເຂົັ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊັໍ່ນ: ທົນຕ ໍ່ສະພາບນ ັ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ໄປ
ຄຽງຄູ່ກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕັກນິກໃນການປູກທີໍ່ເໝາະສົມ ໃນເຂດທີໍ່ມີ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍ
ສະເພາະເຂດນາໂຄກທີໍ່ຢູ່ນອກເຂດຊົນລະປະທານທີໍ່ມີເງືໍ່ອນໄຂແມ່ນຫັນໄປ ສົໍ່ງເສີມປະຊາຊົນໂດຍການເກັບກັກນ ັ້າ 
ດ້ວຍການສ້າງຝາຍຂະໜາດນ້ອຍເພືໍ່ອຕັນຫ້ວຍຮ່ອງ, ຂຸດໜອງສະ ຂະໜາດນ້ອຍເພືໍ່ອເກັບກັກນ ັ້າໄວ້ໃຊ້ໃນກ ລະນີ
ຂາດນ ັ້າ; ແລະບ່ອນທີໍ່ບ ໍ່ມີເງືໍ່ຶອນໄຂໃນການສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດ 

ແມ່ນສ້າງເປັນຕາຕະລາງການຜະລິດ ໂດຍກ ານົດຊະນິດພັນເຂົັ້າ ແລະ ພືດຕ່າງໆ ເພືໍ່ອປູກໃຫ້ແທດເໝາະກັບເວລາ 
ແລະ ສະພາບພືັ້ນທີໍ່ຕິດພັນກັບ ການສ້າງແຜນທີໍ່ກ ານົດຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນແຕ່ລະເຂດ. 

 

5.4 ບນັດາວຽກຈດຸສມຸປິໍ່ນອອ້ມທີໍ່ພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການມ ີດັໍ່ງນີັ້: 
5.4.1 ສົໍ່ງເສມີຄວາມຮູພ້ມູປັນຍາໃສກ່ານຄົັ້ນຄວ້າ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊວ້ິທະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊີ ແລະ ການສືໍ່ສານ. 

 

ຄາດໝາຍ: 
 ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກ າ ເພືໍ່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າ 5 ສະບັບ 

ເປັນຕົັ້ນ: ກົດໝາຍຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາ 
ສາດ. ເພີັ້ມທະວີການຄົັ້ນຄວ້າ ເຜີຍແຜ່ ສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ພະລັງງານທົດແທນ 
ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ສືບຕ ໍ່ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສິນຄ້ານ າເຂົັ້າເປັນຕົັ້ນ: ກົງເຕີັ້ໄຟຟ້ານ າເຂົັ້າໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 
200.000 ໜ່ວຍ ແລະ ກວດທຽບລົດບັນທຸກນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ໃຫ້ໄດ້ 500 ຄັນ, ປັບປຸງມາດຕະຖານເກົໍ່າທີໍ່ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.  

 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າລຸ່ມກດົໝາຍທີໍ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ ເພືໍ່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມຂືັ້ນ ແລະ ແທດເໝາະກັບ
ສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ໄດ້ 5 ສະບັບ; ສູ້ຊົນຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນີ 5 ຕົວເລກ ໃນຂອບ
ເຂດທົໍ່ວປະເທດໃຫ້ສ າເລັດ 45%; ຮັບປະກັນລະບົບລວມສູນການສືໍ່ສານ ເປນັທາງຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ
ພາຍໃນ, ໂທລະສັບຕ່າງປະເທດ, ແລະ ຂ ັ້ຄວາມສັັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ 100% ແລະ ສ້າງລະບົບເຊືໍ່ອມໂຍງ ດ້ານໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດພາກພືັ້ນ. 

 ສ້າງໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີສູນຂ ັ້ມູນແຫ່ງຊາດ ເພືໍ່ອເປັນບ່ອນຮັບຝາກຂ ັ້ມູນເອັກເລັກໂຕຣນິກ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ 
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂອງລັດ-ເອກະຊົນ, ເພືໍ່ອຮອງຮັບຕາມຄວາມຕ້ອງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ລະບົບຄອມພິວເຕີເຄືໍ່ອຂ່າຍຂອງ ພາກລັດຖະບານ ໃນຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ເທດສະບານ 
ແຂວງເພືໍ່ອ ໃຫ້ສາມາດນ າໃຊ້ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ລະບົບອີເມວຂອງພາກລັດໄດ້. 
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 ສາມາດຮັບປະກັນ ວຽກງານຂືັ້ນທະບຽນຊິມຄາດໂທລະສັບແບບຕືໍ່ມເງິນ ແຕ່ລະເລກໝາຍແມ່ນໃຫ້ມີຂ ັ້ມູນຜູ້ນ າໃຊ້ 
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ສາມາດຕິດຕາມ ກວດກາໄດ້ທັນຕາມສະພາບ ;ໃຫ້ມີລະບົບຄຸ ້ມຄອງ 
ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ ແລະ ສາມາດເຊືໍ່ອມໂຍງກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ ຂອງ ບັນດາ
ບ ລິສັດຜູ່ໃຫ້ບລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ; ກວດກາຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານເຕັກນິກອນປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ກ່ອນການນ າເຂົັ້າ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຂອງການບ ລິການເຄືອຂ່າຍຄົມມະນາຄົມ/ໄອຊີທີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສາກົນ; ພັດທະນາພາສາລາວເຂົັ້າໃນອຸປະກອນ ໄອຊີທີໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ; ສູ້ຊົນສ້າງ 
ສາຍຮັບໃນການດ າເນີນທຸລະກິດດາວທຽມລາວໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສືບຕ ໍ່ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄືັ້ນຄວາມຖີໍ່ວິທະຍຸ; ດ າລັດວ່າດ້ວຍການສືໍ່ສານຜ່ານດາວທຽມ; ສ້າງຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ

ການກວດກາການນ າໃຊ້ຄືັ້ນຄວາມຖີໍ່ວິທະຍຸ; ຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກວດກາມາດຕະຖານເຕັກນິກອຸປະກອນໂທລະ
ຄົມ ມະນາຄົມ, ຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກ ານົດອັດຕາຄ່າໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຫ ັກການສົໍ່ງເສີມການຂາຍ, ຂ ັ້
ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຄຸນນະພາບຂອງການບ ລິການ ແລະ ເຄືໍ່ອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ສ າເລັດ; ປັບປຸງນິຕິກ າ ວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ບ ລິການ ແລະ ການນ າໃຊ້ສູນຂ ັ້ມູນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີການລວມສູນສ້າງນິຕິກ າ ຮອງຮັບ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການນ າໃຊ້ IPv6, ສ້າງນິຕິກ າຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ສູນຂ ັ້ມູນແຫ່ງຊາດ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.  

 ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງລະບົບສູນກາງອິນເຕີເນັດຂອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮັບຮອງການລວມສູນ ສັນຍານອິນເຕີເນັດ 
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ; ສຶບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບພາຍໃນ ຂອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້ບັນດາ
ບ ລິສັດ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເອົາສັນຍານໂທລະສັບ ມາຜ່ານສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 100%.  

 ສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບຕ່າງປະເທດຂອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ເພືໍ່ອຮອງຮັບການລວມສູນສັນ 
ຍານ ໂທລະສັບຕ່າງປະເທດ ທັງຂາເຂົັ້າ ແລະ ຂາອອກ, ຂ ັ້ຄວາມສັັ້ນຕ່າງປະເທດ ແລະ ໂທລະສັບຂ້າມແດນ ລະ 
ຫວ່າງປະເທດ (IR) ໃຫ້ມາຜ່ານ ສອຊ ໃຫ້ໄດ້ 100%; ສຶບຕ ໍ່ຈັດຊືັ້ອຸປະກອນປ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ອປຸະກອນຂະຫຍາຍ
ເພືໍ່ອ ປັບປຸງລະບົບ ໃຫ້ຮັບໃຊ້ວຽກງານການພັດທະນາ ການລວມສູນລະບົບສືໍ່ສານໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.  

 ສ້າງສູນອິນເຕີເນັດສ າຮອງແຫ່ງຊາດ ຢູພ່າກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ເພືໍ່ອເປັນສູນສ າຮອງການກະຈາຍຈຸດເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ຕາມ
ພູມພິາກ.  

 ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາບ ລິສັດຜູ້ໃຫ້ບ ລິການອິນເຕີເນັດ ມີການໃຫ້ບ ລິການ ການເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ອິນເຕີເນັດ ຄວາມໄວສູງ
ເປັນຕົັ້ນ: FTTx, High Speed Wireless; ຂະຫຍາຍບ ລິມາດ ແລະ ຄວາມໄວອິນເຕີເນັດຂອງ ປະເທດໃຫ້ໃກ້
ຄຽງກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ. 

 ສືບຕ ໍ່ກະກຽມວຽກ ແລະ  ສາ້ງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຽໍ່ວກບັ ການຄຸ້ມຄອງ IP, ແລະ ການຫັນປ່ຽນ ແລະ ຖ່າຍ
ໂອນຈາກ IPv4 ເປັນ IPv6 ທົໍ່ວປະເທດ ຮອດປີ 2020. 

 ກ ານົດ ແລະ ພັດທະນາສະຖານທີໍ່ຈະເປັນຈຸດເຊືໍ່ອມຕ ໍ່ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງທີໍ່ມີຄຸນນະພາບຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ 
ອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ. 

 ສ້າງລະບົບເຕັກນິກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິການລະຫັດຊືໍ່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ໃຫ້ສ າເລັດ; ສ້າງມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການ
ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ISO27001 ແລະ ມາດຕະຖານອືໍ່ນ ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ບັນດາສູນເຕັກນິກ,
ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງບ ລິການ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພືໍ່ອເປັນການສົໍ່ງເສີມການນ າໃຊ້ ລະຫັດຊືໍ່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ 
ແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແຜ່ຫ າຍ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 ພັດທະນາສູນສະກັດກັັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນ ທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ (ສູນລາວເຊີດ ໃຫ້ທຽບເທົໍ່າກັບບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ) ພ້ອມທັງໂຄສະນາເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນໄດ້ເຖິງໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນປະ 
ໂຫຍດການນ າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ. 

 ສ າຫ ວດສະພາບຂອງອຸປະກອນຂອງລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກທີໍ່ໄດ້ຕິດຕັັ້ງໃຫ້ແກ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີໍ່ນ, ຕິດຕັັ້ງ
ເຄືໍ່ອງອຸປະກອນຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ ເພືໍ່ອການນ າໃຊ້ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ. 

 ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດໜ້າວຽກດາວທຽມໃນການຕິດຕັັ້ງອຸປະກອນ VSAT, SIT ຂອງລະບົບໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມພາກພືັ້ນດິນ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍສືໍ່ສານຄວາມໄວສູງບ ໍ່ໃຊ້ສາຍ (WBCN) ໃຫ້ສ າເລັດໃນປີ 2017 



64 

 

 ສືບຕ ໍ່ໃນການໃຫ້ບ ລິການດາວທຽມ ເປັນຕົັ້ນ: ການເຊັນສັນຍາກັບບັນດາລູກຄ້າດ້ານການບ ລກິານ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ,  ດ້ານການບ ລິການ Transponder ,ໃຫ້ບ ລິການລະບົບ VSAT ແລະ ດ້ານການບ ລິ ການ DTH. 

 

5.4.2 ສົໍ່ງເສມີ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມຍ່ງິ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸມ່ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນແມ່ຍິງທົໍ່ວປະເທດ, ສືບຕ ໍ່ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແມ ່ ແລະ ເດັກ 2016-2025, ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
2016-2020, ແຜນດ ານເນີນງານແຫ່ງຊາດເພືໍ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດັກ 2014-2020, ຈັດຕັັ້ງ
ຂະບວນການສະເຫ ີມສະຫ ອງວັນເດັກສາກົນ 1 ມິຖຸນາ, ວັນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 25 

ພະຈິກ, ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງຂະບວນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາໃນມາດຖານການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ
ພັດທະນາທີໍ່ມີການສົໍ່ງເສີມການພັດທະນາເດັກ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດັກ; ສືບຕ ໍ່ເຂົັ້າຮ່ວມການ
ເຄືໍ່ອນໄຫວວຽກສິດທິເດັກໃນກອບຂອງຄະນະກ າມາທິການອາຊຽນເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກ ແລະ ໃນກອບການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້ຂອງບັນດາປະເທດອາຊີ-ປາຊີຟິກ. 

 ສ ບ   ໂ ສະນາເຜ ຍແຜ  ແລະ   ກ   ສ ານ ກກ   ກ ບການສ   ເສ    າ ກ າ   າຂອ ແ  ຍ  ,   າ ສະເໝ  າບ 
ຍ   າຍ ແລະ ລ ບລ າ   ກ  ບການການ  າແນກ   ແ  ຍ     າ ກ  າ ຂ າ , ຄົັ້ນຄວ້າຫ ັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນ
ການສົໍ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມຕອນປາຍ, ສົມທັບກັບຂະແໜງການກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ໃນການສ້າງເງືໍ່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົັ້າເຖິງແຫ ໍ່ງທີໍ່ດິນເພືໍ່ອທ າການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ສິນເຊືໍ່ອເພືໍ່ອທ າການຜະ 
ລິດສິນຄ້າກະສິກ າ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ,       ກ ບ, ການ    ະນາ  ານສ    ແລະ ສ າ   າ ເຂ    
ແຂ    ຜ   ະກອບການເ  ຍ   ນ  ລະກ  ຂະ າ ນ ອຍ ແລະ ຂະ າ ກາ . 

 ສືບຕ ໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີໍ່ໃນການຊຸກຍູ້ຂະບວນການດ້ານຕ່າງໆຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົໍ່ວປະເທດ ຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ 
ແລະ ຟົດຟືັ້ນ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ໃນຂະແໜງຕ່າງໆ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ 
ພ້ອມນັັ້ນກ ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງແບບແຜນການຊີັ້ນ າ ເພືໍ່ອແກ້ໄຂປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕ່າງໆ ໃນຖັນແຖວຊາວໜຸ່ມໃຫ້ລົດ
ນ້ອຍຖອຍລົງ. 

 ສືບຕ ໍ່ຊຸກຍູ້ວຽກງານຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງ ຄຊປປລ ຂັັ້ນຮກຖານໃຫ້ສ າເລັດ ແລະ ເຂັັ້ມ 
ແຂງເທືໍ່ອລະກ້າວ. ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ສືບຕ ໍ່ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຊາວໜຸ່ມບັນດາປະເທດເພືໍ່ອນມິດຍຸດທະສາດ, 
ຊາວໜຸ່ມສັງຄົມນິຍົມ ເພືໍ່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ືອໃນການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ. 

 

5.4.3 ເພີໍ່ມທະວປີະສດິທພິາບຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລິຫານລດັ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສ້າງນິຕິກ າໃໝ່ຈ ານວນໜຶໍ່ງໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມເຊັໍ່ນ: ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພົນລະ 

ເມືອງ, ສ້າງດ າລັດວ່າດ້ວຍຖານຂ ັ້ມູນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ ື ເລືອກຕັັ້ງພະ 
ນັກງານນ າພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 ພັດທະນາຖານຂ ັ້ມູນສະຖິຕິຂອງຂະແໜງການພາຍໃນ ເພືໍ່ອເກັບກ າ, ສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຂ ັ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ
ຂອງທົໍ່ວຂະແໜງການພາຍໃນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ນ າໃຊ້ຂ ັ້ມູນດັໍ່ງກ່າວ ເພືໍ່ອພິມອອກເປັນປືັ້ມສະຖິຕິ
ປະຈ າປີ 2017 ຂອງຂະແໜງການພາຍໃນ. ສືບຕ ໍ່ສ້າງຖານຂ ັ້ມູນຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ເພືໍ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຢູ່ຂັັ້ນເມືອງໃນການບັນທຶກ, ບ ລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານດັໍ່ງກາ່ວ 
ພ້ອມທັງລາຍງານຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງພົນລະເມືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ 
ຈັດຕັັ້ງສາກົນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິໍ່ງຈະສາມາດນ າໃຊ້ຂ ັ້ມູນຕົວເລກພົນລະເມືອງນີັ້ເຂົັ້າໃນການວາງແຜນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

 ປັບປຸງລະບບົຖານຂ ັ້ມູນຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ (ລະບົບ PIMS) ທີໍ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ 
ງ່າຍໃນການປ້ອນຂ ັ້ມູນ ເພືໍ່ອນ າໃຊ້ຖານຂ ັ້ມູນດັໍ່ງກ່າວ ເປັນພືັ້ນຖານໃນການອອກບັດລັດຖະກອນ ຫ ື Smart Card 



65 

 

ເຊິໍ່ງບັດດັໍ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດໃຊ້ເປັນບັດປະຈ າຕົວຂອງລັດຖະກອນ, ບັດຖອນເງິນ, ບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 
ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບກະຊວງຈ ານວນໜຶໍ່ງໃນປີ 2017 ຫລັງຈາກນັັ້ນແມ່ນຈະໄດ້ຂະຫຍາຍໄປ
ທົໍ່ວທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ. 

 ປະເມີນຄືນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ທຸລະກັນດານ ເພືໍ່ອຈະໃຊ້ຂ ັ້ມູນດັໍ່ງກ່າວເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ຕ ໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີໍ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີໍ່ ຢູ່ເຂດດັໍ່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນຂ ັ້ມູນດັໍ່ງກ່າວແມ່ນຍັງສາມາດ 
ເປັນຂ ັ້ມູນອ້າງອີງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການຈັດສັນທຶນໃຫ້ບັນດາເມືອງ/ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ. 
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ພາກທ ີIII 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈ າປີ 
2017 

 

 ເພືໍ່ອເຮັດໃຫ້ທິດທາງລວມ, ເປົັ້າໝາຍ, ວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຕົັ້ນຕ ທີໍ່ໄດ້ກ ານົດໃນແຜນການປະຈ າປີ 2017, ບັນດາ
ກະຊວງ-ອົງການຂັັ້ນສູງກາງ ແລະທ້ອງຖິໍ່ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ 
ຕົັ້ນຕ ດັໍ່ງນີັ້:  
1. ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ:  ບັນດາຂະແໜງການທີໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ສ້າງ

ນະໂຍບາຍແຕ່ລະດ້ານໃຫ້ສອດຄ່ອງໄປລວງດຽວກັນ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືໍ່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນ
ທ່ຽງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ເສດຖະກິດລວມ ສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍໂຕໄປຕາມທິດທີໍ່ກ ານົດໄວ້. 

2. ດາ້ນການເງນິ-ງບົປະມານ: ເພືໍ່ອແກ້ໄຂສະພາບຝຶດເຄືອງຂອງງົບປະມານ ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຖານລາຍຮັບທີໍ່ໝັັ້ນຄົງໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ດ້ວຍການປັບປຸງກົນໄກຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ   
ກ່ວາເກົໍ່າ ເປັນຕົັ້ນ: ການນ າໃຊ້ເຄືໍ່ອງເກັບເງິນທັນສະໄໝ. ແຜນລາຍຈ່າຍຈະຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດດ້ານລາຍຮັບ
ຕົວຈິງ ທັງມີສ່ວນແຮໄວ້ ດ້ວຍການປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍທີໍ່ຟູມເຟືອຍ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງໜີັ້
ສາທາລະນະໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ດ້ວຍການຈ າກັດການສ້າງໂຄງການໃໝ່ທີໍ່ຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມຈ າເປັນ 
ແລະ ແກ້ໄຂໜີັ້ສິນເກົໍ່າໃຫ້ຫຼຸດລົງເທືໍ່ອລະກ້າວ ເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດມີຄວາມຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ
ສາມາດເຄືໍ່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ; ເພີໍ່ມທະວີການອອກນິຕິກ າລຸ່ມກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການທີໍ່ສ າຄັນ ເພືໍ່ຶອ
ເປັນມາດຕະການທີໍ່ສ າຄັນ ເພືໍ່ອເປັນມາດຕະການສົໍ່ງເສີມການເປັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ເພີໍ່ມຂຶັ້ນ. 
 ອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນ ເປັນເຈົັ້າການເຮັດວຽກກັບຂະແໜງການເງິນ ກວດກາຖານລາຍຮັບຢູ່ໃນຄວາມຮັບ

ຜິດ ຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ພ້ອມທັງຄົັ້ນຄວ້ານ າໃຊ້ເຄືໍ່ອງມືທີໍ່ທັນສະໄໝ ເຂົັ້າຊ່ວຍໃນການເກັບລາຍ
ຮັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ. 

 ຂະແໜງການທີໍ່ຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຖານລາຍຮັບ ເຊັໍ່ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, 
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະຊວງອືໍ່ນໆ ສະ  
ໜອງຂ ັ້ມູນກ່ຽວກັບຖານລາຍຮັບໃຫ້ຂະແໜງການເງິນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ເພືໍ່ອໃຫ້ຂະແໜງການເງິນຕິດ 
ຕາມ ແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. 

3. ດາ້ນເງນິຕາ: ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມກົນໄກຕະຫ າດທີໍ່ມີການຄວບຄຸມຂອງລັດ ດ້ວຍການສືບຕ ໍ່
ຄຸ້ມຄອງການກ ານົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ສືບຕ ໍ່ນ າໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍພືັ້ນ 
ຖານ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ດັດປັບຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕະຫ າດລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ຕະຫ າດເປີດ ເຄືໍ່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ພ້ອມທັງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ
ແຫ ໍ່ງສຸດທ້າຍ; ສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ເພືໍ່ອສ້າງຕະຫ າດພັນທະບັດລັດຖະບານພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ແລະ ເປັນແຫ ໍ່ງລະດົມທຶນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ. ປະຕິຮູບທະນາຄານທຸລະກິດທີໍ່ຂາດທຶນ ໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ການດ າເນີນທຸລະກິດ
ທີໍ່ມີປະສິດທະຜົນຕາມກົນໄກຕະຫ າດ. 

4. ດາ້ນການລງົທນຶ: ເອົາໃຈໃສ່ປບັປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ າເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່
ການລົງທຶນ, ການຜະລິດທຸລະກິດ; ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນໃສ່ຂົງເຂດກະສິກ າ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. 
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົໍ່ງເສີມປັບປຸງວິສາຫະກິດຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງສາມາດສ້າງຜົນກ າໄລທີໍ່ສົມເຫດ
ສົມຜົນ ເພືໍ່ອເປັນການສ້າງຖານເກັບລາຍຮັບເຂົັ້າລັດເພີໍ່ມຂຶັ້ນໃນອານາຄົດດ້ວຍການປັບປຸງກົດໝາຍສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນ
ພາກເອກະຊົນ, ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການສົໍ່ງເສີມການລົງທຶນທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ ເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົນໄກ
ການບ ລິການປະຕູດຽວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້ ແນໃສ່ດຶງດູດເອົາການລົງທຶນທີໍ່ມີຄຸນ
ນະພາບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີທ່າກ້າວເພີໍ່ມຂຶັ້ນ. ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງຂັັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ ແລະ ການ
ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ໂດຍເພີໍ່ມທະວີການປະເມີນຜົນໂຄງການ
ກ່ອນເອາົເຂົັ້າແຜນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

5. ດາ້ນການສົໍ່ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ບ ລກິານ: ສົໍ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນໃຫ້ພຽງພ  ແລະ ຜະລິດ ເພືໍ່ອສົໍ່ງ 
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ອອກ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ແລະ  ຂະໜາດກາງ,  ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງທຶນ 
ຫ າຍພາກສ່ວນໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ, ສົໍ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ, ນ າໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີໍ່ທັນສະໄໝ ເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນາ. ດັດປັບນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງສະບຽງ
ອາຫານ, ສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າ, ຫັດຖະກ າມູນເຊືັ້ອ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ; ປັບປຸງນະໂຍບາຍ
ສິນເຊືໍ່ອຈຸລະພາກ ເພືໍ່ອສົໍ່ງເສີມການຜະລິດແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ເມືອງທຸກ
ຍາກ; ດັດປັບໂຄງສ້າງການນ າເຂົັ້າ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າຟູມເຟືອຍ, ກວດກາ ແລະ ສະກດັກັັ້ນການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າທີໍ່ບ ໍ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ້ານແລ້ງຕ້ານຖ້ວມ ດ້ວຍການກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບ
ໄພພິບັດ ແລະ ທ້ອງກັນພະຍາດລະບາດໃຫ້ພືດ ແລະ ສັດ ໃຫ້ທັນການ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ຕ້ອງໄດ້
ມີມາດຕະການເຄັໍ່ງຄັດ ເພືໍ່ອຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າໝວດອາຫານ ເພືໍ່ອບ ໍ່ໃຫ້ກະທົບຕ ໍ່ການດ າລົງຊີ 
ວິດຂອງປະຊາຊົນ. ສົໍ່ງເສີມການຈັດຕະຫ າດນັດ ແລະ ກ ານົດຕະຫ າດສິນຄ້າກະສກິ າປອດສານພິດໃຫ້ມີທີໍ່ຕັັ້ງທີໍ່ແນ່ 
ເພືໍ່ອເປັນບ່ອນສົໍ່ງເສີມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ທັງເປັນການສົໍ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. 

6. ດາ້ນການພດັທະນາສັງຄມົ: ສບືຕ ໍ່ຮັກສາຄວາມມີສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງສັງຄົມ, 
ມີມາດຕະການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ທາງສັງຄົມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄະດີຕ່າງໆທີໍ່ເກີດຂຶັ້ນ ດ້ວຍການເປັນຫູເປັນຕາ ແລະ 
ລາຍງານສະພາບການຕ່າງໆ ທີໍ່ເກີດຂຶັ້ນໃນຂົງເຂດ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຕົນ ຕ ໍ່ອ ານາດການປົກຄອງ, ປກສ, ປກຊ ເພືໍ່ອເຂົັ້າໄປ
ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ; ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ໂດຍການສຸມທຶນຮອນເຂົັ້າໃສ່ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ພຽງພ . 

7. ດາ້ນພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ: ສບືຕ ໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ສ າເລັດ; ທຸກພາກສວ່ນຕັັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານດັໍ່ງກ່າວ, ລະດົມທຶນຮອນເຂົັ້າ
ໃສ່ເຂດຈຸດສຸມ, ເຂດທີໍ່ຍັງທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານທີໍ່ຍັງທຸກຍາກ ແລະ ຕັັ້ງໃໝ່ ທີໍ່ຍັງບ ໍ່ມີ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ ເຂດທີໍ່ໝັັ້ນການປະຕິວັດ, ເຂດພັດທະນາຊາຍແດນ. ນອກຈາກນີັ້, ຂະແໜງເຕັກນິກດ້ານກະສິກ າ
ຕ້ອງເລັໍ່ງໃສ່ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ; ຂະແໜງທະນາຄານຕ້ອງລົງຊຸກຍູ້ດ້ານສິນເຊືໍ່ອໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການຜະລິດ; ຂະແໜງການ
ຄ້າຕ້ອງລົງຊ່ວຍຝຶກອົບຮົມການເຮັດທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ; ຂະແໜງແຮງງານລົງຝຶກອົບຮົມ ເພືໍ່ອຍົກລະດັບສີມືແຮງ
ງານ ແລະ ອືໍ່ນໆ. 

8. ດາ້ນການບ ລຫິານລດັ: ຕັັ້ງໜ້າສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານໃນທຸກຊັັ້ນ ໃຫ້ກ າ  
ແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ແຜນການຂອງລັດ. ຄະນະພັກທຸກຂັັ້ນ, ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິໍ່ນ ຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ໜ້າທີໍ່ການເມືອງຂອງຕົນ ເພີໍ່ມທະວີການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນຢ່າງເຂັັ້ມງວດ; ເພີໍ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຢ່າງເປັນ 
ລະບົບຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ; ເຊືໍ່ອມຊຶມ, ກ າແໜ້ນ ແລະ ຍົກສູງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ເພືໍ່ອກ້າວໄປເຖິງການຄຸ້ມ
ຄອງລັດຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ. 

9. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ ເປັນເຈົັ້າການຄົັ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
(SDGS) ໃຫ້ເປັນໂຄງການລະອຽດ ແລະ ເຊືໍ່ອມເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2017 ເປັນຕົັ້ນໄປ. 

10. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນທຸກຂັັ້ນ ເປັນເຈົັ້າການຜັນຂະຫຍາຍແຜນດັໍ່ງກ່າວເປັນ
ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານລະອຽດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຕົນ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານລັດຖະບານຕາມລະບຽບການທີໍ່ກ ານົດໄວ້ ຄື: ສະຫຼຸບງວດ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ 12 ເດືອນ 
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.  
 

         


