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ພາກທ ີI 
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປ ີ2017 

 
I. ທບົທວນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ  ປ ີ 2017 

 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືີ່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫຸ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໄດ້ມີມະຕິ ເລກທີ 016/ສພຊ, ລົງວັນທີ 

24 ພະຈິກ 2016 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ າປີ 2017 ແລະ 
ລັດຖະບານໄດ້ອອກດ າລັດ ສະບັບເລກທີ 445/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016 ເພືີ່ອປະຕິບັດແຜນດັີ່ງກ່າວ. ຄາດ   
ໝາຍສ າຄັນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ າປີ 2017 ມີຄື: ສ ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມ ນຄ່າຜະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີີ່ມຂ ັ້ນໃນລະດັບ 7% ແລະ ສ້າງມ ນຄ່າເພີີ່ມຕາມລາຄາໃນປີ ໃຫ້ໄດ້ 129.683 ຕືັ້ກີບ, ລາຍໄດ້
ສະເລັີ່ຍຕ ີ່ຫົວຄົນ 2.341 ໂດລາສະຫະລັດ (ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫຸ່ງຊາດ (GNI) ຕ ີ່ຫົວຄົນ ປະມານ 1.850 ໂດລາສະ 
ຫະລັດ), ໃນນັັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກ າ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 3,1%, ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 8,9%, ຂະແໜງການບ ລິການ  
ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 7,8% ແລະ ພາສ-ີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນ າເຂົັ້າ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 5,0%; ມີຄວາມຕ້ອງການລົງທ ນໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລວມທັງໝົດ 36.366 ຕືັ້ກີບ,  ເທົີ່າກັບ 28% ຂອງ GDP, ໃນນັັ້ນ: ການລົງທ ນ
ຂອງລັດ (ງົບປະມານພາຍໃນ) 5.463 ຕືັ້ກີບ, ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ປະມານ 8.629 ຕືັ້ກີບ, 
ການລົງທ ນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  14.474 ຕືັ້ກີບ, ການລົງທ ນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ 7.800 ຕືັ້
ກີບ; ສ ຊ້ົນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານລວມ ໃຫ້ໄດ້ 23.941 ຕືັ້ກີບ, ລາຍຈ່າຍບ ີ່ໃຫ້ເກີນ 32.402 ຕືັ້ກີບ, ການຂາດດຸນ 
ລວມ ບ ີ່ໃຫ້ເກີນ 8.461 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 6,52% ຂອງ GDP; ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ, 
ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃຫ້ຢ ຸ່ໃນລະດັບບ ີ່ເກີນ 5%; ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ (M2) ເພີີ່ມຂ ັ້ນໃນລະດັບບ ີ່ເກີນ 20%; ຮັບ 
ປະກັນຄັງສ າຮອງທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກຸ້ມການນ າເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າ 5 ເດືອນຂ ັ້ນໄປ; ສືບຕ ີ່ປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍອັດຕາແລກປຸ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫ າດທີີ່ມກີານຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປຸ່ຽນມຄີວາມສະຫງົບປົກ 
ກະຕ,ິ ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫ ື ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສຸ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫ ັກ; ເຮັດໃຫ້ຍອດສິນເຊືີ່ອຂອງ
ທະນາຄານທຸລະກິດເພີີ່ມຂ ັ້ນບ ີ່ຫຼຸດ 54% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີັ້ບ ີ່ເກີດດອກ
ອອກຜົນໃຫ້ຢ ຸ່ໃນລະດັບບ ີ່ເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ; ສ ຊ້ົນຜະລິດເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ 4,35 ລ້ານໂຕນ; ຜະລິດອຸດ
ສາຫະ ກ າປຸງແຕຸ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ  ບັນລຸ 6.927 ຕືັ້ກີບ; ສ ້ຊົນໃຫ້ມ ນຄ່າຈ ລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ 
ບ ລ ິການ) ບັນລຸ 49.420,75 ຕືັ້ກີບ, ຜະລິດແຮຸ່ທາດໃຫ້ໄດ້ 15.000 ຕືັ້ກີບ,ຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 30.000 ລ້ານກິໂລວດັ
ໂມງ; ສ ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ ້ 5,4 ລ້ານເທືີ່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 875 ລ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດ; ສ ຊ້ົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 5.580 ຄອບຄົວ, ເຮັດ   ບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ລຸດລົງ 178 ບ້ານ; 

ອັດຕາການລອດເຫ ືອຂອງນັກຮຽນ ປ 1-ປ 5 ໃຫ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນຈາກ 79,6% ເປັນ 82%, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນ
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ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນຈາກ 82,2% ເປັນ 85% ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 47,8% ເປັນ 
51%; ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດັກລຸຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 43 ຄົນ ຕ ີ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນ
ເດັກນ້ອຍລຸຸ່ມ 5 ປີ ທີີ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ີ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫ ືອ 22%, ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸຸ່ມ 5 ປີ ທີີ່ເຕ້ຍ (ຂາດ
ສານອາຫານຊ າເຮືັ້ອ) ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 34%; ດຸຸ່ນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີີ່ມີວຽກເຮັດງານທ າໃນຂົງເຂດກະສິກ າ ໃຫ້ຫຼຸດ
ລົງຈາກ 64,8% ເປັນ 64,5%, ອຸດສາຫະກ າ-ກ ີ່ສ້າງ ເພີີ່ມຂ ັ້ນຈາກ 11,6% ເປັນ 11,8% ແລະ ຂົງເຂດບ ລິການ ຈາກ 
23,6% ເປັນ 23,7%; ສ ້ຊົນສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ໄດ້ 157.563 ຄົນ.  

  
II. ສະພາບການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ  6 ເດອືນຕົັ້ນປ ີແລະ ຄາດຄະເນ

ໝດົປ ີ2017 

1. ສະພາບການລວມ 

1.1. ສະພາບສາກນົ 
ສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,4% ໃນປ ີ 2017 (ປີ 2016 ຂະຫຍາຍຕົວ 

3,1%) ເຫັນວ່າຂະຫຍາຍຕົວເລັກນ້ອຍເມືີ່ອທຽບໃສຸ່ປີຜ່ານມາ ເນືີ່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງຫ າຍປະເທດເລີີ່ມ
ຟືັ້ນຕົວ ເຊັີ່ນ: ສະຫະລັດອາເມລິກາ (ການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງການຈ້າງງານທີີ່ບັນລຸເກີນແຜນເປັນຕົັ້ນໃນຂົງເຂດບ ລິການ, 
ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງພາກລັດທີີ່ເພີີ່ມຂ ັ້ນ) ແລະ ໂດຍສະເພາະເສດຖະກິດຂອງກຸຸ່ມປະ 
ເທດກ າລັງພັດທະນາ ເຊິີ່ງກວມເອົາປະມານ 60% ຂອງການເຕີບໂຕທັງໝົດ. ແຕຸ່ການຟືັ້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກ 
ເປັນພຽງຕົວຊີັ້ວັດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເລີີ່ມມີສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດເທົີ່ານັັ້ນ ແຕຸ່ຍັງບ ີ່ທັນສະທ້ອນເຖິງການ
ຟືັ້ນຕົວທີີ່ໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. ສ າລັບຂົງເຂດອາຊຽນ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 4,8-5% 

ເຊິີ່ງ ສປປ ລາວ ຈັດຢ ຸ່ໃນລ າດັບທີ 3 ຮອງຈາກມຽນມາ (7,7%) ແລະ ກ າປ ເຈຍ (7,1%), ສ າລັບ ສປ ຈີນ ຍັງສືບຕ ີ່
ເປັນຄ ຸ່ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດທີີ່ສ າຄັນ ໂດຍການດ າເນີນນະໂຍບາຍໜ ີ່ງເສັັ້ນທາງໜ ີ່ງແລວທາງ ໃນການເຊືີ່ອມໂຍງ
ຮອບດ້ານກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສປ ຈີນ ທີີ່ກ້າວກະໂດດ ທີີ່ສົີ່ງຜົນດີຕ ີ່
ການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນປີ 2018, ແຕຸ່ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ີ່ຕາມຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕ ີ່ເຝົັ້າລະວັງບາງເຫດການ ແລະ ສະພາບທີີ່ບ ີ່
ເອືັ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກຸ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທ ນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ເປັນຕົັ້ນ: ສົງຄາມຕ້ານ 
ISIS, ການກ ີ່ການຮ້າຍພາໃຫ້ຊາວອົບພະຍົກລັີ່ງໄຫ ເຂົັ້າມາເອີຣົບ ແລະ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ບັນຫາທະເລຈີນໃຕ້, 
ບັນຫາລາຄານ ັ້າມັນໃນຕະຫ າດໂລກມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂ ັ້ນປະມານ 20% ຍ້ອນກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດຫຼຸດການຜະລິດລົງ ແລະ ຄ່າ
ເງິນໂດລາ ນັບທັງລາຄາຄ າ ແລະ ທອງໃນຕະຫ າດໂລກຍັງສືບຕ ີ່ຜັນແປ ແລະ ມີລັກສະນະບ ີ່ແນຸ່ນອນ.  

1.2. ສະພາບພາຍໃນ  

  ສ າລັບປະເທດເຮົາຍັງສືບຕ ີ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍທາງສັງຄົມ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າມີຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນຕ ີ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນ າພາຂອງພັກ, ຕັັ້ງໜ້າປະ 
ກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເສດຖະກິດຂອງປະເທດສືບຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ເຖິງ
ວ່າດ້ານງົບປະມານຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ ຕາມ ແຕຸ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະບານເອງກ ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍທີີ່ສ າຄັນ
ຫ າຍອັນ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນຕ ີ່ກັບການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝຸ່ ເປັນຕົັ້ນ: ໄດ້ສືບຕ ີ່ເຂັັ້ມງວດການຈັດຕັັ້ງປະຕິ 
ບັດຄ າສັີ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13/5/2016 ວ່າດ້ວຍການເພີີ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົັ້ນໄມ,້ ເຄືີ່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້, ສືບຕ ີ່ການບ ີ່ໃຫ້ຍົກເວັັ້ນພາສີນ ັ້າມັນ ແລະ ຈ າ
ກັດຈ ານວນບ ລິສັດນ າເຂົັ້ານ ັ້າມັນ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງການນ າເຂົັ້ານ ັ້າມັນໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ບ ີ່ຊະຊາຍ, ອອກດ າລັດເລກທີ 
203/ລບ, ລົງວັນທີ 4/7/2017 ວ່າດ້ວຍການກ ານົດຕ າແໜຸ່ງບ ລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ປັບປຸງກົດໝາຍ
ສົີ່ງເສີມການລົງທ ນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17/11/2016 ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າອືີ່ນໆ (ລວມເຖິງຈັດຕັັ້ງ
ຄະນະ ຄລທ ຜ່ານປະຕ ດຽວ) ເຊິີ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກຸ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າ ແລະ ນັກລົງທ ນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ດີຂ ັ້ນ. ຄຽງຄ ຸ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງສະພາບການພັດທະນາຂອງ
ປະເທດ ກ ຍັງພົບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພທ າມະຊາດ ເຊິີ່ງເກີດມີສະພາບໄພນ ັ້າຖ້ວມໃນຊວ່ງໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 
2017 ຢ ຸ່ບາງແຂວງ, ມີການລະບາດຂອງສັດຕ ພືດ ເຊັີ່ນ: ການແຜຸ່ລະບາດຂອງຝ ງຕັກກະແຕນຢ ຸ່ບັນດາແຂວງພາກ     
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ເໜືອ ເປັນຕົັ້ນ: ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດກະສິ
ກ າໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍທີີ່ອາດຈະກະທົບຕ ີ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະສັັ້ນເຖິງໄລຍະກາງ. 
 

2. ໝາກຜນົຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໄລຍະ 6 ເດອືນຕົັ້ນປ ີແລະ ຄາດຄະເນໝດົປີ 2017 

2.1. ເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 
2.1.1. ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ   

ຕາມການຄາດຄະເນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ໂດຍອີງໃສຸ່ຂ ັ້ມ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2017
1 ຄາດວ່າອັດຕາ

ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ໝົດປີ 2017 ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 6,83% (ແຜນການສະພາແຫຸ່ງຊາດ
ຮັບຮອງແມຸ່ນ 7%) ຄິດໄລຸ່ເປັນມ ນຄ່າໃນປີ 140.102 ຕືັ້ກີບ, GDP ສະເລັີ່ຍຕ ີ່ຫົວຄົນຈະບັນລຸ 2.472 ໂດລາສະຫະລັດ 
(ອັດຕາແລກປຸ່ຽນ 8.194 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈ ານວນພົນລະເມືອງລວມ 6.916.402 ຄົນ), ໃນນັັ້ນ: 

 

 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງກະສິກ າ     ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 2,78%  ກວມເອົາ 16,34%, (ແຜນການວາງ
ໄວ້ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 3,1% ກວມ 18,8%) ຂອງ GDP.  

 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 9,53% ກວມເອົາ 30,04%, (ແຜນການວາງ
ໄວ້ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 8,9% ກວມ 37,2%) ຂອງ GDP. 

 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງບ ລິການ     ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 6,15% ກວມເອົາ 42,08%, (ແຜນການວາງ
ໄວ້ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 7,8% ກວມ 34,7%) ຂອງ GDP. 

 ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນ າເຂົັ້າ     ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 6,90% ກວມເອົາ 11,53%, (ແຜນການ 

5,0%  ກວມ 9,3%) ຂອງ GDP 
 

ຜ່ານການຄາດຄະເນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ເຫັນວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ບ ີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ
ວາງໄວ້ ເນືີ່ອງຈາກໃນຂະແໜງກະສິກ າ-ປຸ່າໄມ້ ຕົວເລກການຜະລິດເຂົັ້າ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີຄາດວ່າ ເຂົັ້ານາແຊງຈະ
ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 95% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ ສາມາດປັກດ າໄດ້ 70% ແລະ ຄາດວ່າໝົດປີຈະ
ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 90% ຂອງແຜນການ. ສ າລັບການປະມົງຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການທີີ່ວາງໄວ້ໃນທ້າຍປີ 2017 
ສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງປຸ່າໄມ້ ເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ ເນືີ່ອງຈາກບ ີ່ມີໂຄຕ້າໃນການຂຸດຄົັ້ນໄມ້, ແຕຸ່ກ ີ່ຍັງມີການເກັບ
ເຄືີ່ອງປຸ່າຂອງດົງຢ ຸ່ ແລະ ການປ ກປຸ່າເລີີ່ມມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂ ັ້ນ. 

ສ າລັບຂະແໜງອຸດສາຫະກ າແມຸ່ນປະຕິບັດໄດ້ລືີ່ນແຜນ, ປັດໃຈທີີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຕົັ້ນຕ ແມຸ່ນການຜະ 
ລິດໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າພະລັງງານໄຟຟ້າຂະຫຍາຍຕົວ 24,80% ໂດຍມີ 2 ເຂືີ່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຄື: ເຂືີ່ອນນ ັ້າເທີນ 2 
ແລະ ໂຮງງານພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາລິກໄນທີີ່ຜະລິດໄດ້ຕາມແຜນ ແລະ ຍັງມີອີກ 11 ເຂືີ່ອນຂະໜາດນ້ອຍທີີ່ໄດ້
ເລີີ່ມການຜະລິດ. ອີກປັດໄຈໜ ີ່ງທີີ່ສ າຄັນແມຸ່ນຂະແໜງການກ ີ່ສ້າງ ເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 17,98% ເຊິີ່ງ
ມາຈາກການເໜັງຕີງຂອງການນ າເຂົັ້າວັດສະດຸກ ີ່ສ້າງທີີ່ເພີີ່ມຂ ັ້ນທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເຖິງ 18%, ການຜະ 
ລິດຊີມັງພາຍໃນກ ີ່ເພີີ່ມຂ ັ້ນ ສະເລຸ່ຍ 2% ເຊິີ່ງສ່ວນໜ ີ່ງກ ເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການກ ີ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ; ສ າ
ລັບການຂຸດຄົັ້ນບ ີ່ແຮຸ່ແມຸ່ນຍັງສືບຕ ີ່ຫຼຸດລົງ. 

ສ າລັບຂະແໜງບ ລິການເຫັນວ່າປະຕິບັດບ ີ່ໄດ້ຕາມແຜນ ແຕຸ່ຖ້າເບິີ່ງການເໜັງຕີງຂອງແຕຸ່ລະປະເພດຍ່ອຍໃນຂະແໜງ 
ບ ລິການ ໂດຍທຽບໃສຸ່ອັດຕາເພີີ່ມໃນປີຜ່ານມາແມຸ່ນເພີີ່ມຂ ັ້ນ ເຊັີ່ນ: ການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແມຸ່ນເພີີ່ມຂ ັ້ນ 8,15% 
ແຕຸ່ອາດຈະມີການເໜັງຕີງຢ ຸ່ໃນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ຕົວເລກຂະແໜງບ ລິການ ເຊັີ່ນ: ຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈະປະຕິບັດໄດ້
ຕາມແຜນຫ ືບ ີ່ ເນືີ່ອງຈາກປີ 2016 ຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວແມຸ່ນຫຼຸດລົງ, ທີີ່ພັກອາໄສ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ກ ຍັງຈະມີການ   
ເໜັງຕີງ; ດ້ານການຂົນສົີ່ງ ແລະ ສາງ ເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ ແລະ ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິກ ຫຼຸດລົງເຊັີ່ນກັນ. 

ແຕຸ່ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ໂດຍລວມແລ້ວ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ກ ຍັງຖືວ່າຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີີ່ໃກ້ຄຽງ
ກັບບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແຕຸ່ຖ້າທຽບໃສຸ່ແຜນແມຸ່ນຕ ີ່າກວ່າ (ແຜນການແມຸ່ນ 7%) ແຕຸ່ການຄາດຄະເນຍັງເປັນພຽງ

                                                 
1 ການນ າໃຊ້ຂ ັ້ມ ນແມຸ່ນສັງລວມເບືັ້ອງຕົັ້ນ ເຊິີ່ງຍັງຂາດຂ ັ້ມ ນຕົັ້ນຕ  ໂດຍຖ້າທຽບໃສຸ່ຄວາມຕ້ອງການຂ ັ້ມ ນທັງໝົດແມຸ່ນສາມາດສັງລວມໄດ້ພຍງແຕຸ່ 
55% ເທົີ່ານັັ້ນ ຈ ີ່ງເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນຄັັ້ງນີັ້ຍັງມີຂ ັ້ຈ າກັດ (ຂ ັ້ມ ນໃນວັນທີ 31 ກ ລະກົດ 2017), ການສາຍງານຂອງສ ນສະຖິຕິແຫຸ່ງຊາດ. 
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ເບືັ້ອງຕົັ້ນເຊິີ່ງການຄາດຄະເນເບືັ້ອງຕົັ້ນນີັ້ອາໄສຂ ັ້ມ ນພຽງ 55% ຂອງຂ ັ້ມ ນທີີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ, ສ່ວນຂ ັ້ມ ນທີີ່ນ າໃຊ້ໃນການ
ຄາດຄະເນບາງຂ ັ້ມ ນແມຸ່ນອີງໃສຸ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມາເປັນຕົວສົມມຸດຕິຖານນ າ. ໃນການຄາດຄະເນ
ເບືັ້ອງຕົັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມຸ່ນມາຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເປັນຕົວຂັບເຄືີ່ອນ
ການເຕີບໂຕ ເຊິີ່ງຖ້າເບິີ່ງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕແລ້ວ ຍັງບ ີ່ທັນເວົັ້າໄດ້ວ່າການຂະຫຍາຍຕົວນີັ້ແມຸ່ນສ່ອງແສງໃຫ້
ເຫັນສະພາບການດ າລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢຸ່າງແທ້ຈິງ ເນືີ່ອງຈາກຂະແໜງການທີີ່ຊຸກຍ ້ການຂະຫຍາຍຕົວແມຸ່ນຂະແໜງທີີ່
ໃຊແ້ຮງງານໜ້ອຍ, ການຈ້າງງານທີີ່ແທ້ຈິງແມຸ່ນເກືອບບ ີ່ມີ ທັງທີີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອາໄສໃນຂະແໜງກະສິກ າກວມ
ເຖິງ 65%. ສະນັັ້ນ ຂະແໜງທີີ່ຄວນໃຫ້ບ ລິມະສິດຫ ັກແມຸ່ນຂະແໜງທີີ່ນ າໃຊແ້ຮງງານຫ າຍຂ ັ້ນເປັນຕົັ້ນ: ຂະແໜງປຸງແຕຸ່ງ, 
ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງຫັດຖະກ າ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 
2.1.2. ລາຄາສນິຄາ້ ແລະ ອດັຕາເງນິເຟີັ້ 
ອັດຕາເງິນເຟີັ້ ສະເລຸ່ຍ 6 ເດືອນ ປີ 2017 ແມຸ່ນ ຢ ຸ່ໃນລະດັບ 1,45% ເມືີ່ອທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ ປີ 2016 

ແມຸ່ນເພີີ່ມຂ ັ້ນ 0,28% (ສະເລຸ່ຍ 6 ເດືອນ 2016 ແມຸ່ນ 1,17%). ສາເຫດຕົັ້ນຕ ແມຸ່ນຍ້ອນ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ 
ຂົນສົີ່ງ ເພີີ່ມຂ ັ້ນຫ າຍໃນປີ 2017 ຈາກ -5,78% ມາເປັນ 3,28% ເນືີ່ອງຈາກລາຄານ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂ ັ້ນ
ກວ່າປີຜ່ານມາ, ອຸປະກອນການຂົນສົີ່ງເພີີ່ມຂ ັ້ນ ແລະ ການບ ລິການຂົນສົີ່ງກ ມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂ ັ້ນ. ນອກນັັ້ນ ຍັງມີໝວດ
ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການກ ເພີີ່ມຂ ັ້ນຈາກ 0,77% ມາເປັນ 1,40%. ແຕຸ່ເບິີ່ງລວມແລ້ວ ອັດຕາເງິນເຟີັ້ໂດຍລວມຍັງສືບຕ ີ່ຢ ຸ່
ໃນລະດັບທີີ່ບ ີ່ສ ງຫ າຍ ແຕຸ່ອາດຈະມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂ ັ້ນເລັກນ້ອຍ. 

 

2.1.3. ການຮກັສາສະຖຽນລະພາບລະບບົເງນິຕາແຫຸ່ງຊາດ 

2.1.3.1. ອດັຕາແລກປຸ່ຽນ 
ອັດຕາແລກປຸ່ຽນສືບຕ ີ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ, ສະເລຸ່ຍ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2017 ທຽບໃສຸ່ສົກປີຜ່ານມາ 

ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ 0,66% ທຽບໃສຸ່ເງິນໂດລາ (ຈາກ 8.335,65 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ ມາເປັນ 8.391,10 ກີບ/ໂດລາ
ສະຫະລັດ) ແລະ ອ່ອນຄ່າ 5,45% ທຽບໃສຸ່ເງິນບາດ (ຈາກ 234,58 ກີບ/ບາດ ມາເປັນ 248,11 ກີບ/ບາດ). ສ່ວນ
ຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປຸ່ຽນຕະຫ າດ ແລະ ທະນາຄານຍັງຫ່າງກັນປະມານ 3% ທັງເງິນກີບທຽບໃສຸ່ໂດລາສະຫະ 
ລັດ ແລະ ທຽບໃສຸ່ເງິນບາດ. 

 

2.1.3.2. ປະລມິານເງນິ (M2) ແລະ ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 
 ປະລິມານເງິນ M2 ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 16,39% ເມືີ່ອທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ 
(ແຜນການບ ີ່ເກີນ 20%). 

 ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸ້ມການນ າເຂົັ້າໄດ້ 4,14 ເດືອນ (ແຜນການ ບ ີ່ຫຼຸດ 5 ເດືອນ). 
 

2.1.3.3. ການລະດມົເ  ນ າກ ແລະ ສນິເຊືີ່ອ 
 ໄດ້ຊຸກຍ ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເພີີ່ມທະວີການລະດມົເງິນຝາກດ້ວຍການພັດທະນາກົນໄກການຕະຫ າດ ເປັນຕົັ້ນ: 
ອອກແບບຜະລດິຕະພນັເງິນຝາກທີີ່ມີຫ າຍຮ ບແບບ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານຂອງທະນາຄານທຸລະ
ກິດໃຫ້ກວາ້ງຂວາງ, ປັບປຸງກນົໄກການບ ລິການໃຫ້ສະດວກກວ່າເກົີ່າ ແລະ ຫັນສ ຸ່ຄວາມເປັນທັນສະໄໝເທືີ່ອລະ
ກ້າວ. ມາຮອດທ້າຍເດືອນ 6/2017 ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເພີີ່ມຂ ັ້ນໃນລະດັບ 70.024,90 ຕືັ້ກບີ ເທົີ່າ
ກັບ 54% ຂອງ GDP (ແຜນທ້າຍປີ 2017 ແມຸ່ນ 57% ຂອງ GDP). 

 ມາຮອດທ້າຍເດືອນ 6/2017 ຍອດການປຸ່ອຍສິນເຊືີ່ອຂອງລະບົບທະນາຄານ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 3.500,47 ຕືັ້ກີບ ຈາກ
ລະດັບ 66.199,45 ຕືັ້ກບີ ເປັນ 69.699,92 ຕືັ້ກີບ. 
 

2.1.3.4. ອດັຕາດອກເບຍ້ 
  ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກ ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ສ າລັບເງິນຝາກປະຈ າ ທີີ່ເປັນ
ເງິນກີບຫຼຸດລົງຈາກ 6,46% ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 5,47% ໃນປີ 2017, ສ່ວນອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກ ້ໄລຍະສັັ້ນ ທີີ່
ເປັນເງິນກີບ ກ ຫຼຸດລົງຈາກ 12,95% ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 9,18% ໃນປີ 2017. ການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍ
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ແມຸ່ນໄປຕາມລວງດຽວກັນກັບພ ມມີພາກ ແລະ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງທ ນເພີີ່ມຂ ັ້ນ ແລະ ສະແດງອອກມີການຈົດ
ທະບຽນວິສາຫະກິດເພີີ່ມຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະກິດຈະການທົີ່ວໄປ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ   ນ   ມີ 3.091 ຫົວໜ່ວຍ. 

 

2.1.4.  ການປະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານແຫຸ່ງລດັ 

   ດ້ານການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ: ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ ປະມານ 10.365 

ຕືັ້ີກີບ, ໃນນີັ້: ລາຍຮັບພາຍໃນ 9.446 ຕືັ້ກີບ; ລາຍຈ່າຍ: ປະຕິບັດໄດ້ 12.615 ຕືັ້ກີບ; ຂາດດຸນງົບປະມານ 2.250 ຕືັ້
ກີບ. ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ຈະສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 23.489 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 98,11% ຂອງແຜນການປີ, ໃນ
ນັັ້ນ: ລາຍຮັບພາຍໃນ 20.923 ຕືັ້ກີບ, ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍ 31.508 ຕືັ້ກີບ, ຄາດຄະເນການຂາດດຸນ ປະມານ 
8.019 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 5,72% ຂອງ GDP (ແຜນການ 6,52%). 

 

2.1.5. ການປະຕບິດັມ ນຄາ່ການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົີ່ງອອກ  
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ  4.714 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົີ່າກັບ 52,72% ຂອງແຜນການປີ, 
ທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 10% ໃນນີັ້: ມ ນຄ່າການສົີ່ງອອກສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 
2.378 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສ່ວນການນ າເຂົັ້າປະຕິບັດໄດ້ 2.336 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ດຸນການຄ້າເກີນດຸນປະມານ 

42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ລວມມ ນຄ່າການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົີ່ງອອກ ປະມານ 8.939 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ໃນນັັ້ນ: ມ ນຄ່າການສົີ່ງອອກສິນຄ້າຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດ້ 4.458 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ການນ າເຂົັ້າ
ຄາດວ່າປະມານ 4.481 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ດຸນການຄ້າຄາດວ່າຈະຂາດດຸນປະມານ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດ (ແຜນການ ຂາດດຸນ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). 
  

2.1.6. ສະພາບການລງົທ ນ. 

ການລົງທ ນລວມທົີ່ວສັງຄົມ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 25.330,79 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 69,65% ຂອງແຜນການ (ແຜນວາງ
ໄວ ້36.366 ຕືັ້ກີບ) ກວມປະມານ 18,08% ຂອງ GDP ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະສ ້ຊົນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລະດົມ
ທ ນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການວາງໄວ້ ໃນນັັ້ນ: 

 ສະພາແຫຸ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງທັງໝົດ 5.463 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: ທ ນບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ແລະ ທ ນອືີ່ນໆ ມີຈ ານວນ 
2.163 ຕືັ້ກີບ ແລະ ທ ນປົກກະຕິມີ 3.300 ຕືັ້ກີບ ທີີ່ໄດ້ຈັດແບຸ່ງໃຫ້ 6.497 ໂຄງການ. ເງິນທີີ່ແບຸ່ງໃຫ້ຂະແໜງການ 
ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຕົວຈິງ ມີຈ ານວນ 2.800 ຕືັ້ກີບ, ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ປະຕິບັດແລ້ວເປັນທ ນ 1.780,97 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າ
ກັບ 54% ຂອງແຜນການປີ.  

 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ.ກ.ພ: ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 419,29  ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ປະມານ 
3.518,38 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 40,76% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນວາງໄວ້ 8.629 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໃນນັັ້ນ: ຊ່ວຍ
ເຫ ືອລ້າ 114,73 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ກ ້  ມ 304,56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດປະ 
ຕິບັດໄດ້ 8.076 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 93,59% ຂອງແຜນການ. 

 ການລົງທ ນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ສາມາດດ ງດ ດການລົງທ ນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 
3.151 ໂຄງການ, ທ ນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 6.148 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ເທົີ່າກັບ 51.588 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: ທ ນນ າ
ເຂົັ້າຕົວຈງິ 1.970,06 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ປະມານ 16.530,97 ຕືັ້ກີບ ລືີ່ນແຜນ 10% (ແຜນວາງໄວ້ 14.474 

   ກ  ) ໃນນີັ້: ທ ນທີີ່ເປັນເງິນສົດມີ 496,33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທ ນທີີ່ເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ 
1.160,87 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການຢັັ້ງຢືນການລົງທ ນເຂົັ້າໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈ ານວນ 312,86 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 ທ ນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ: ມາຮອດເດືອນ 06/2017 ສິນເຊືືີ່ອທົີ່ວລະບົບທະນາຄານ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 3.500,47 ຕືັ້
ກີບ ເທົີ່າກັບ 44,87% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນວາງໄວ້ 7.800 ຕືັ້ກີບ) ຄາດວ່າໝົດປີຈະປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນ.  
 

2.1.7. ສະພາບການແກໄ້ຂໜີັ້ສນິການລງົທ ນຂອງລດັ 

ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ແກ້ໄຂໜີັ້ສິນປີ 2017 ເຊິີ່ງໄດ້ສັງລວມໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດທີີ່ປະຕິບັດສ າເລັດ 100% 
ໃນປະຈຸບັນນີັ້ມີ 2.675 ໂຄງການ ເປັນມ ນຄ່າ 22.464,14 ຕືັ້ກີບ, ຊ າລະຜ່ານມາ 10.045,98 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: ໄດ້ຊ າ
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ລະກ່ອນປີ 2017 ຈ ານວນ 8.456,09 ຕືັ້ກີບ ແລະ ໃນປີ 2017 ໄດ້ຊ າລະໜີັ້ທັງໝົດ 1.589 ຕືັ້ກີບ ເຊິີ່ງປະກອບມີ: 
ບ້ວງປົກກະຕິ 889 ຕືັ້ກີບ, ບ້ວງພິເສດ 400 ຕືັ້ກີບ ແລະ ໃຊ້ໜີັ້ເປັນພັນທະບັດ 300 ຕືັ້ກີບ. ໜີັ້ຍັງຄ້າງຊ າລະຕາມ
ວຽກສ າເລັດທັງໝົດຍັງເຫ ືອ 12.418,16 ຕືັ້ກີບ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊ າລະໜີັ້ສິນຕືີ່ມອີກ
ດ້ວຍຮ ບແບບການແກ້ໄຂໜີັ້ສາມແຈ ເຊິີ່ງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ໄດ້ສັງລວມສ າເລັດແລ້ວ ແລະ ໄດ້ສົີ່ງ
ໃຫ້ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ. ການແກ້ໄຂໜີັ້ສິນດັີ່ງກ່າວນີັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການຜ່ອນຄ່າຍ
ໜີັ້ພາຍໃນຂ ັ້ນຕືີ່ມ ເຊິີ່ງຈະສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ເສດຖະກິດເຮົາເຕີບໂຕດີຂ ັ້ນໃນປີຕ ີ່ໄປ. 

 

2.1.8. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັບນັດາເປົັ້າໝາຍ ຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (SDGs)  

ພາຍຫ ງັໄດ້ເຊືີ່ອມສານບັນດາເປົັ້ັ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍຕ່າງໆເຂົັ້ັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງ
ທີ VIII ແລະ ກອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແລ້ວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ສົມທົບກັບ ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດໃນນາມກອງເລຂາຄະນະຊີັ້ນ າລະດັບຊາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້ັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໄດ້ປະສານກັບບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ ຸ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈັດກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລືໃນການ
ກ ານົດຕົວຊີັ້ວັດສ າລັບ ສປປລາວ ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປະຈຸ
ບັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຊ່ຽວຊານຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຂົັ້ັ້າມາຊ່ວຍໃນການປ ກສາຫາລື. ເບືັ້ອງຕົັ້ນ
ສາມາດສັງລວມຕົວຊີັ້ວັດສ າລັບ ສປປລາວ ໄດ້ ທັງໝົດ 243 (ໃນຂອບຮອດປີ 2030).  

 

3. ຜນົສ າເລດັຂອງວຽກງານຈດຸສຸມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ 

ຜົນສ າເລັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປ ີແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ດັີ່ງນີັ້: 
3.1. ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສາ້ງໄດຄ້ວາມສມົດຸນຂອງການເຕບີໂຕໂດຍ

ການສມຸໃສຸ່ພືັ້ນຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
 

3.1.1. ຮບັປະກນັໃຫ້ເສດຖະກດິແຫຸ່ງຊາດສບືຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕວົຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສມົດນຸ 
1) ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ: 
 ອດຸສາຫະກ າປງຸແຕຸ່ງ ແລະ ຫດັຖະກ າ: ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 4.463 ຕືັ້ກບີ ທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວ
ກັນຂອງປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 3,98%, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2017 ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 9.217 ຕືັ້ກີບ 
ເກີນແຜນ 33% (ແຜນການ 6.927 ຕືັ້ກີບ) ໃນນັັ້ນ: ໝວດປະເພດການຜະລິດອຸດສາຫະກ າທີີ່ມີອັດຕາການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເພີີີ່ມຂືັ້ນແມຸ່ນອຸດສາຫະກ າເຫ ັກເສັັ້ນ, ອຸດສາຫະກ າຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ອຸດສາຫະກ າຜະລິດເຄືີ່ອງ
ດືີ່ມ, ຢາສ ບ ແລະ ອືີ່ນໆ. ໃນຕົັ້ນປີ 2017 ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕຸ່ງເກີດຂ ັ້ນໃໝຸ່ ຈ ານວນ 24 ແຫຸ່ງ ເຊິີ່ງມີ
ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັີ່ນ: ໂຮງງານອັດຮາຍແກັສ ບ້ານດຸງໃຫຍ່, ໂຮງງານກັີ່ນຕອງນ ັ້າມັນ ບ້ານບ ີ່ເຫ ັກ, ໂຮງງານ
ຜະລິດຊີມັງ CKL ເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄ າມ່ວນ ເຊິີ່ງແມຸ່ນຂັັ້ນກະຊວງອອກໃບອະນຍຸາດດ າເນີນກິດຈະການ, 
ສ່ວນອີກ 14 ແຫຸ່ງແມຸ່ນຢ ຸ່ຂັັ້ນແຂວງ. 

 ມ ນຄາ່ການຄາ້: ລວມມ ນຄ່າການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົີ່ງອອກ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ປະຕິບັດໄດ ້  4.714 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ເທົີ່າກັບ 52,72% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 

10% ໃນນີັ້: ມ ນຄ່າການສົີ່ງອອກສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 2.378 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ການສົີ່ງອອກ
ເພີີ່ມຂ ັ້ນຍ້ອນການສົີ່ງອອກໄຟຟ້າ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 17%, ຄ າປະສົມ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 14,5%; ສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າ (ເຄືີ່ອງນຸຸ່ງ
ຫົີ່ມ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 23,6% ແລະ ນ ັ້າຕານ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 66,8%) ແລະ ສິນຄ້າກະສິກ າ (ມັນຕົັ້ນ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 37,1%, ກາເຟ 
ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 54,7% ແລະ ຢາງພາລາ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 38,1%), ປະເທດທີີ່ສົີ່ງອອກຕົັ້ນຕ ແມຸ່ນ ໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ, 
ອີນເດຍ, ຍີີ່ປຸນ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສ່ວນການນ າເຂົັ້າປະຕິບັດໄດ້ 2.336 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ (ເທົີ່າກັບ 52,13% ຂອງແຜນການປີ) ໝວດສິນຄ້າທີີ່ນ າເຂົັ້າຕົັ້ນຕ ຍັງແມຸ່ນພາຫະນະ ແລະ ຊິັ້ນສ່ວນ
ອາໄຫ ີ່, ນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ, ເຄືີ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກ ີ່ສ້າງ; ປະເທດທີີ່ນ າເຂົັ້າສ່ວນໃຫຸ່ຍ
ຍັງແມຸ່ນປະເທດທີີ່ຕິດຈອດຊາຍແດນ ເຊັີ່ນ: ໄທ, ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ; ດຸນການຄ້າເກີນດຸນປະມານ 42 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ມີການເກີນດຸນການຄ້າແມຸ່ນຍ້ອນການສົີ່ງອອກບາງລາຍການສິນຄ້າເພີີ່ມຂ ັ້ນ 
ເປັນຕົັ້ນ: ໄຟຟ້າ, ຄ າປະສົມ, ສິນຄ້າອຸດສາຫະກ າ (ເຄືີ່ອງນຸຸ່ງຫົີ່ມ, ນ ັ້າຕານ ແລະ ໂຄງຮ່າງກ້ອງບັນທ ກພາບ). 
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ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມີສິນຄ້າກະສິກ າຈ ານວນໜ ີ່ງເຊັີ່ນ: ມັນຕົັ້ນ, ກາເຟ, ຢາງພາລາ, ສາລີ ແລະ ອືີ່ນໆ. ຄາດຄະເນ
ໝົດປີ 2017 ລວມມ ນຄ່າການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົີ່ງອອກ ປະມານ 8.939 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັັ້ນ: ມ ນຄ່າການ
ສົີ່ງອອກສິນຄ້າຄາດວ່າຈະປະຕບິັດໄດ້ 4.458 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ການນ າເຂົັ້າຄາດວ່າປະມານ 4.481 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ແລະ ດ ນການຄ້າຄາດວ່າຈະຂາດດຸນປະມານ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນການ ຂາດດຸນ 23 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). 
− ການຜະລດິກະແສໄຟຟາ້: ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 13.559,66 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, (ເທົີ່າ
ກັບ 45,95% ຂອງແຜນການປີ) ທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 35,24%; ຄາດຄະເນໝົດປີຈະ
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 29.052 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ (ບ ີ່ລວມ 6 ໂຄງການ) ເທົີ່າກັບ 96,84% ຂອງແຜນການ  ເນືີ່ອງ
ຈາກວ່າໂຄງການເຊຂະໝານ 3 ບ ີ່ໄດ້ດ າເນີນການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ບ ີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຕາມແຜນການວາງໄວ ້
(ແຜນການ 30.000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ), ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ີ່ຕາມ ໃນທ້າຍປີ 2017 ຄາດວ່າຈະມີອີກ 6 ໂຄງການ 
ເຊິີ່ງລວມກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 395,9 ເມກາວັດ ເຊັີ່ນ: ນ ັ້າແຈ, ນ ັ້າກົງ, ເຊຂະໝານ-ຊານໄຊ, ນ ັ້າໄຜຸ່, ນ ັ້າງາ 2 ແລະ ເຊ
ກະຕ າ-ເຊນ ັ້ານ້ອຍ ທີີ່ຈະສ າເລັດການກ ີ່ສ້າງ ແລະ ສາມາດດ າເນີນການຜະລິດໄດ້, ຖ້າເປັນຕາມແຜນແມຸ່ນຈະ
ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໄດຕ້າມແຜນທີີ່ວາງໄວ້. ການຈ າໜາ່ຍກະແສໄຟຟາ້: ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ສາມາດຈ າ
ໜ່າຍໄດ້ 13.332,51 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ເປັນມ ນຄ່າ 810,43 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັັ້ນ: ຈ າໜ່າຍພາຍ
ໃນປະເທດ 2.454,75 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ (ເທົີ່າກັບ 18,41% ຂອງການຈ າໜ່າຍ), ເປັນມ ນຄ່າ 214,35 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ສົີ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 10.877,76 ລ້ານກໂິລວັດໂມງ (ເທົີ່າກັບ 81,59% ຂອງການຈ າໝ່າຍ), 
ເປັນມ ນຄ່າ 596,08 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດສົີ່ງອອກໄດ້ທັງໝົດ 23.336 ລ້ານກິໂລ
ວັດໂມງ. ການນ າເຂົັ້າກະແສໄຟຟາ້: ຄາດຄະເນການນ າເຂົັ້າ ປະມານ 364 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ເຊິີ່ງຊືັ້ຈາກປະເທດ
ເພືີ່ອນບ້ານ ເຊັີ່ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ.  

 

 ຮອດເດືອນ 6/2017 ສາມາດສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກ ີ່ສ້າງເຂືີ່ອນ ມີດັີ່ງນີັ້ : 
 ເຂືີ່ອນນ ັ້າຂອງໄຊຍະບ ລີ                   ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 1.285 MW ປະຕິບັດໄດ້ 78,55% 

 ເຂືີ່ອນເຊຂະໝານ 1 ແລະ ຊານໄຊ     ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 32 MW ປະຕິບັດໄດ ້95% 

 ເຂືີ່ອນນ ັ້າງຽບ 1                              ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 272 MW ປະຕິບັດໄດ ້68,40% 

 ເຂືີ່ອນນ ັ້າຈຽນ                                ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 104 MW ປະຕິບັດໄດ ້95,3% 

 ເຂືີ່ອນນ ັ້າງືີ່ມ 3                                ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 460 MW ປະຕິບັດໄດ້ 38,93% 

 ເຂືີ່ອນເຊປຸ່ຽນ-ເຊນ ັ້ານ້ອຍ                 ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 410 MW ປະຕິບັດໄດ້ 76,51% 

 ເຂືີ່ອນນ ັ້າລິກ 1                               ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 64 MW ປະຕິບັດໄດ ້56% 

 ເຂືີ່ອນນ ັ້າທາ 1                                ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 168 MW ປະຕິບັດໄດ້ 85,23% 

 ເຂືີ່ອນດອນສາໂຮງ                          ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 260 MW ປະຕິບັດໄດ້ 20% 
 

        ມາຮອດປະຈຸບັນໂຄງການໄຟຟ້າທີີ່ກ ີ່ສ້າງສ າເລັດ ແລະ ດ າເນີນການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແລ້ວ (ມີກ າລັງຕິດ
ຕັັ້ງ 1 MW ຂ ັ້ນໄປ) ມີທັງໝົດ 46 ແຫຸ່ງ ລວມກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 6.757 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 35.608 

GWh/ປີ (ພະລັງງານນ ັ້າ 43 ແຫຸ່ງ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 1 ແຫຸ່ງ ແລະ ພະລັງງານຈາກກາກອ້ອຍ 2 ແຫຸ່ງ); 
ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີເຂືີ່ອນ ທີີ່ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງຕ ີ່າກວ່າ 1 MW ລົງມາຈ ານວນໜ ີ່ງ ເປັນຕົັ້ນ: ເຂືີ່ອນປາກມອງ, ຫ້ວຍ
ແສ,້ ນ ັ້າສາດ, ນ ັ້າສານ, ນ ັ້າແອດ ແລະ ນ ັ້າໂສ້ ແລະ ເຂືີ່ອນອືີ່ນໆ. 

 ປະຈຸບັນ ໂຄງການເຂືີ່ອນໄຟຟ້າທີີ່ມີສັນຍາກັບລັດຖະບານທັງໝົດ 433 ໂຄງການ, ໃນນັັ້ນ: ຢ ຸ່ໃນໄລຍະ
ສັນຍາສ າປະທານ ແລະ ກ ີ່ສ້າງ (CA) ມີ 52 ໂຄງການ, ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງປະມານ 6.591,79 MW, ໂຄງການ
ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA) ມີ 76 ໂຄງການ, ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ ປະມານ 5.992,18 MW ແລະ ໂຄງການ
ສັນຍາບົດບັນທ ກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ມີຈ ານວນ 258 ໂຄງການ, ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ ປະມານ 11.601,50 MW. 
 

 ໂຄງການສະຖານີໄຟຟ້າ-ສາຍສົີ່ງ ທີີ່ໄດເ້ຊັນສັນຍາ MOU ກບັລັດຖະບານ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2017, 
ມີຈ ານວນ 5 ໂຄງການ ຄື: 
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1) ໂຄງການສະຖານີໄຟຟ້າ 115 kv ຊານໄຊ-ເຂືີ່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານຊານໄຊ ເຊິີ່ງໄດ້ສັນຍາເຊັນ MOU 
ສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນວັນທີ 16/03/2017. 

2) ໂຄງການສະຖານີໄຟຟ້າ 115 kv ຊ າເໜືອ-ສະຖານີໄຟຟ້າຊຽງຄ ັ້  ເຊິີ່ງໄດ້ສັນຍາເຊັນ MOU ສ ກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນວັນທີ 22/05/2017. 

3) ໂຄງການສະຖານີໄຟຟ້າ 230 kv ນາທອນ-ສະຖານີໄຟຟ້າວງັຊ້າງ  ເຊິີ່ງໄດ້ສັນຍາເຊັນ MOU ສ ກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນວັນທີ 21/05/2017. 

4) ໂຄງການສາຍສົີ່ງ 230kv ຈາກລະບົບ ຟຟລ - ຊາຍແດນ ລາວ ມ້ຽນມ້າ  ເຊິີ່ງໄດ້ສັນຍາເຊັນ MOU ສ ກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນວັນທີ 02/06/2017. 

5) ໂຄງການສະຖານີໄຟຟ້າ 230 kv ເມືອງລອງ-ສະຖານີໄຟຟ້າຕົັ້ນເຜີັ້ງ  ເຊິີ່ງໄດ້ສັນຍາເຊັນ MOU ສ ກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນວັນທີ 26/06/2017. 
 

ທົີ່ວປະເທດມີສະຖານີໄຟຟ້າທີີ່ໄດ້ນ າໃຊ້ແລ້ວ ທັງໝົດ ຈ ານວນ 62 ແຫຸ່ງ, ໃນນັັ້ນ: ສະຖານີ 230/115/22 

kv ຈ ານວນ 7 ແຫຸ່ງ, 115/22 kv ຈ ານວນ 53 ແຫຸ່ງ, ສະຖານນີ 35/22 kv ຈ ານວນ 1 ແຫຸ່ງ ແລະ 35,5/22 

kv ຈ ານວນ 1 ແຫຸ່ງ. 
ຈ ານວນສາຍສົີ່ງແຮງດັນສ ງ, ແຮງດັນກາງ ແລະ ແຮງດັນຕ ີ່າ ມີທັງໝົດ 58.821,09 km, ໃນນັັ້ັນ: ສາຍສົີ່ງ

ແຮງສ ງ 500 kv ມີ 811 km (232 km ສ າເລັດແລ້ວ, 579 km ກ າລັງກ ີ່ສ້າງ); 230 kv ມ ີ1.852 km; 115 

kv ມີ 6.968,23 km, ສາຍສົີ່ງແຮງກາງ (22 kv) ມີ 30.176,95 km ແລະ ສາຍສົີ່ງແຮງຕ ີ່າ (0,4 kv) ມ ີ

19.012,19  km. 

ປະຈຸບັນ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລະບົບຂອງຄອບຄົວໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ 2  ເທົີ່າກັບ 94,18%, 

ສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າໃນລະດັບເມືອງ 148 ເມືອງ ເທົີ່າກັບ 100%, ລະດັບບ້ານ 7.680 ບ້ານ ເທົີ່າກັບ 90,38% 

ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີອັດຕາການຊມົໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ. 

ສ າລັບວຽກງານສົີ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ກ ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າ
ທີີ່ດີ ເປັນຕົັ້ນ: ໄດ້ຮ່ວມກັບບ ລິສັດລາວອາໂກ້ເທັກ ສ າເລັດການສ້າງໂຮງງານສະກັດປາມນ ັ້າມັນ ຂະໜາດ 100 
ໂຕນ/ວັນ; ໄດ້ເປີດໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ (EDL-Gen Solar) ຂະໜາດກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 3 
MW; ຄົັ້ນຄວ້າການສະເໜີເຈດຈ ານົງຂອງບ ລິສັດ State Pinggao Group ເພືີ່ອພັດທະນາໄຟຟ້າຈາກແສງຕາ
ເວັນ ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 50 MW ຢ ຸ່ແຂວງອັດຕະປື, ສ າຫ ວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາພະລັງງານໄຟ້ຟ້າ
ໃນເຂດທີີ່ຍັງບ ີ່ມີໄຟຟ້າເຂົັ້າເຖິງ ບ້ານທ່າເມືອງ, ນາຫາວ ແລະ ນາວາງ ເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄ າມ່ວນ; ການສະເໜີ
ຂ ເຊັນ MOU ຂອງບ ລິສັດໄນໄບໂອແມ໊ດສະຫວັນ ໃນການກ ີ່ສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຂະໜາດ 400 
MW ຢ ຸ່ບ້ານໜອງເດີີ່ນ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ເຫັນດີໃຫ້ບ ລິສັດເນເຊັນແນວຄອນ
ຊາວຕິງກຼຸບຈ າກັດ ເພືີ່ອພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຂະໜາດ 300-350 MW; ໂຄງການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນ, ບ ລິສັດ State Pinggao Group ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວໃນການພັດທະ 
ນາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກລົມ ທີີ່ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 50 MW ຢ ຸ່ເຂດປາກຊ່ອງ ແຂວງຈ າປາສັກ. 

 

− ດາ້ນບ ີ່ແຮຸ່: ໄລຍະ 6 ເດືອນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້5.368,67 ຕືັ້ກີບ ທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລງົ 
0,09% ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະປະຕິບັດໄດ້ 10.818,73 ຕືັ້ກີບ (ແຜນການ 15.000 ຕືັ້ກີບ) ສາເຫດທີີ່ເຮັດ
ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ ແລະ ປະຕິບັດບ ີ່ໄດ້ຕາມແຜນ ເນືີ່ອງຈາກ: (1) ປະລິມານການສະສົມແຮຸ່ທາດໃນບາງໂຄງ 
ການຫຼຸດລົງ ເຊັີ່ນ: ໂຄງການໂລຫະທອງເຊໂປນ, ໂຄງການໂລຫະຄ າປະສົມພ ເບ້ຍ; (2) ລາຄາຂອງແຮຸ່ທາດໃນ
ຕະຫ າດໂລກຫຼຸດລົງ; (3) ບາງໂຄງການມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເຕັກນິກ ເຮັດໃຫ້ບ ີ່ສາມາດດ າເນີນການຜະລິດ
ໄດ້ຕາມແຜນ. ການຈ າໜາ່ຍ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້649,55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນ
ນັັ້ນ: ຈ າໜ່າຍພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ 15,80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິີ່ງແຮຸ່ທາດຕົັ້ນຕ ແມຸ່ນ ຫີນກາວ, ຖ່ານຫີນ
ແອນຕາໄຊ,ຖ່ານຫີນລິກໄນ, ຫີນປ ນ ແລະ ແຮຸ່ທາດອືີ່ນໆ. ສ່ວນການສົີ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 633,74 

                                                 
2 ສ າລັບຖານຂ ັ້ມ ນຄອບຄົວລວມທົີ່ວປະເທດ ແມຸ່ນນ າໃຊ້ຕົວເລກຄາດໝາຍຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2015 ຂອງສ ນສະຖິຕິແຫຸ່ງຊາດ 
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ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແຮຸ່ທາດສົີ່ງອອກຕົັ້ນຕ ແມຸ່ນ ທອງເຂັັ້ມຂຸ້ນພ ເບ້ຍ, ທອງແຜຸ່ນເຊໂປນ, ຄ າປະສົມເງິນພ ເບ້ຍ, 
ເກືອໂປຕັສ ແລະ ແຮຸ່ກົີ່ວ. ສາມາດມອບພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານທັງໝົດ 54,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົີ່າກັບ 
8,7% ຂອງການສົີ່ງອອກ ເຊິີ່ງໄດ້ຈາກຄ່າພາກຫ ວງ ແລະ ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ. 
 

− ການກ ີ່ສາ້ງເສັັ້ນທາງ, ຂວົ, ໂຍທາທກິານທາງນ ັ້າ ແລະ ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ໂຄງການສ ບຕ ີ່ຜ່ານ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີສາມາດປະຕິບັດວຽກສ າເລັດ 11 ໂຄງການ ເຊັີ່ນ: (1) ໂຄງການກ ີ່ສ້າງຂົວຂ້າມ
ນ ັ້າຂອງໂຄກເຂົັ້າດ -ປາກລາຍ; (2) ໂຄງການກ ີ່ສ້າງຂົວ 7 ແຫຸ່ງທາງເລກ 6A ສົບເບົາ-ບ້ານດ່ານ ແຂວງຫົວພັນ; 
(3) ໂຄງການນ ັ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຕົວເມືອງນ້ອຍ 10 ຕົວເມືອງ; (4) ໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງເລກ 1A ບຸນ     
ເໜືອ-ລານຕຸຍ (ຜລ); (5) ໂຄງການກ ີ່ສ້າງນ ັ້າປະປາ 5 ເມືອງໂດຍທ ນຈາກ NEDA (ເມືອງແບງ, ເມືອງຄອບ, 
ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງໄຊບ ລີ ແລະ ເມືອງໂຂງ); (6) ໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງເລກ 13 ເໜືອ ຕອນທາງເມືອງໄຊ-
ປາກມອງ; (7) ໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ-ປາກຄອບ-ຄອນຕືັ້; (8) ໂຄງການກ ີ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເມືອງ
ຊຽງຮ່ອນ-ເມືອງຄອບ; (9) ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບິນປາກເຊ (ວຽກເພີີ່ມ); (10) ໂຄງການກ ີ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ ັ້າ
ເຊໂດນ ຈຸດບ້ານດອນແຊ ເມືອງຊະນະສົມບ ນ ແຂວງຈ າປາສັກ ແລະ (11) ໂຄງການຟືັ້ນຟ ກ ີ່ສ້າງເສັັ້ນທາງແຕຸ່ບ້ານ
ລາດຄ້າຍ ທາງເລກ 5 ຫາ ສົບສຽມ ທາງເລກ 1 D ແລະ ເສັັ້ນທາງຜາເໜືອ ຫາປຸຸ່ງມາຍ ແຊວງເຊກອງ. ນອກຈາກ
ນີັ້ ຍັງໄດເ້ອົາໃຈໃສຸ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍຸດທະສາດຢຸ່າງມີຄວາມຄືບໜ້າ ເຊັີ່ນ: ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານສະ 
ຫນາມບິນສາກົນວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ້ 30,74%; ໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງຫົງສາ-ຊຽງແມນ ປະຕິບັດໄດ້ 56,77%; 
ໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງປ ຢາງ 2 ຊັັ້ນ ເສັັ້ນທາງເລກ 6A+6B ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ-ປຸ່າຮ່າງ (ADB12) ສະເພາະ 6B 
ແມຸ່ນສ າເລັດແລ້ວ 100%, ທາງ 6A ປະຕິບັດໄດ ້74,35% ແລະ ຊ່ວງວຽງໄຊ-ນ ັ້າໂສຍ ແມຸ່ນໄດ້ສ າເລັດການກະ
ກຽມສະໜາມ; ໂຄງການກ ີ່ສ້າງຂົວເຊກອງ (ແຂວງເຊກອງ) ປະຕິບັດໄດ້ 88,68%; ໂຄງການກ ີ່ສ້າງຂົວໃໝຸ່ປຸ່ຽນ
ແທນຂົວເກົີ່າ 2 ແຫຸ່ງ ຕາມທາງເລກ 9 ປະຕິບັດໄດ້ 16,2%; ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ້ອມແປງຂະແໜງຂົວທາງ 
31,81%; ໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງສາມແຍກນາຊາງ ຫາທົີ່ງທ ້ ແລະ ເທດສະບານ ເມືອງຊ າໃຕ້ 62,47%; ໂຄງການ
ກ ີ່ສ້າງທາງທ່າເຫ ົັ້າ-ຊ າໃຕ້ ປະຕິບັດໄດ້ 75,73%; ໂຄງການທາງຊົນນະບົດ KFW ປະຕິບັດໄດ້ 70,16% ແລະ 
ໂຄງການອືີ່ນໆ ກ ີ່ມີຄວາມຄບືໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ແຕຸ່ເຖິງແນວໃດກ ີ່ຕາມ, ເນືີ່ອງຈາກຜົນການສ ກສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີີ່ກະຊວງ ຍທຂ ຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ ໄດ້ກະກຽມເພືີ່ອ ກ ີ່ສ້າງທາງເລກ 13 ຕອນທາງ
ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ ວຽງຈັນ-ປາກຊັນ ໃນຮ ບແບບ PPP ນັັ້ນປະເມີນວ່າ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັີ່ງກ່າວ
ຕາມຮ ບແບບ PPP ທີີ່ກ ານົດໄວ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ບ ີ່ທັນແທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ  ໄດ້ຂ ັ້ສະຫຼຸບ
ວ່າມີຄວາມຈ າເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃນຮ ບແບບໃໝຸ່ ຈ ີ່ງໄດ້ໂຈະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງເລກ 
13 ຕອນທາງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ ວຽງຈັນ-ປາກຊັນ ໃນຮ ບແບບ PPP. ໂຄງການທີີ່ນ າໃຊງ້ົບປະມານພາຍໃນ
ມີ: ໂຄງການປັບປຸງຂະຫຍາຍເສັັ້ນທາງເລກທີ 21 ແຕຸ່ຜາເມືອງ ຫາ ທາງ 1 D ບ້ານທ່າສີ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ປະຕິ
ບັດວຽກໄດ ້ 87,89%; ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ກ ີ່ສ້າງສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອແຫຸ່ງໃໝຸ່ ບ້ານມ່ວງພາເມືອງແປກ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ປະຕິບັດວຽກໄດ້ 54%; ໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງ 16B ເຊກອງ-ດາກຈ ງ (ຊ່ວງ: 96.6 ກມ) ປະຕບິັດ
ວຽກໄດ້ 74%;  ໂຄງການກ ີ່ສາ້ງທາງ 16 B ດາກຈ ງ-ຫວຽດນາມ (ຊ່ວງ: 21 ກມ) ປະຕິບັດວຽກໄດ້ 39,25 %; 
ໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາທາງລົດໄຟກາງຂົວມິດຕະພາບ 3,5 km,  ສ າເລັດການເຊັນສັນຍາກັບບ ລິ
ສັດຮັບເໝົາ; ໂຄງການສ າຫ ວດ-ອອກແບບເມືອງໂພນທອງແຂວງຫ ວງພະບາງ ປະຕິບັດໄດ້ 75%; ໂຄງການ
ປັບປຸງແຜນຜັງຊີັ້ນ າລວມ ແລະ ຈັດແຜນຜັງລະອຽດ ຕົວເມືອງສັງທອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ້ 52% 
ແລະ ອືີ່ນໆ. 
 ດ້ານໂຍທາທາງນ ັ້າ: ຜ່ານການປະຕິບັດຮອດ ທ້າຍເດືອນມີຖຸນາ 2017 ສາມາດຕີລາຄາໄດວ້່າການປະຕິບັດ
ວຽກຂອງບັນດາໂຄງການແມຸ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຕາມແຜນ ມໂີຄງການຈ ານວນໜ ີ່ງທີີ່ປະຕິບັດວຽກສ າເລັດແລ້ວ 
ເຊັີ່ນ: (1)ໂຄງການປ້ອງກັນຕະຝັີ່ງເຈືີ່ອນ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍໃຕ້-ບ້ານວຽງໃໝຸ່ ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ; (2) ໂຄງການປ້ອງກັນ 
ຕະຝັີ່ງເຈືີ່ອນ ບ້ານແກ້ງສະດອກ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ; (3) ໂຄງການກ ີ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັີ່ງເຈືີ່ອນ (ບ້ານສີບຸນເຮືອງ-
ບ້ານຊຽງຕັນ) ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມບ ນ. 
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ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕບິັດວຽກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ: ຮອດປະຈຸບັນ ປະຕບິັດໄດ້ 7,7% 
ຕາມບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງລົດໄຟແຕຸ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ຫານະຄອນ
ຫ ວງວຽງຈັນ ແຕຸ່ວັນທີ 10/5-10/6/2017 ແລະ ແຜນການ ເດືອນ 7/2017 ສະບັບເລກທີ 2252/ຍທຂ.ລຟ, 
ລົງວັນທີ 13/7/2017; ໜ້າວຽກອັນພົັ້ນເດັີ່ນ ມີຄື: 
 ການໄກຸ່ເກຸ່ຍເວນຄືນທີີ່ດິນ: ຮອດປະຈຸບັນພາກລັດສາມາດໄກຸ່ເກຸ່ຍ ມອບພືັ້ນທີີ່ໃຫ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາສາມາດ
ລົງມືກ ີ່ສ້າງໄດ້ ມີລວງຍາວ 219,09 ກິໂລແມັດ ແລະ ຈຸດກ ີ່ສ້າງແຄ້ມ, ໂຮງງານປະສົມເບຕົງ, ສິີ່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຈ ານວນ 37 ຈຸດ, ນອກນັັ້ນ ຍັງມກີານໄກຸ່ເກຸ່ຍ ພ ັ້ນທີີ່ເພືີ່ອກ ີ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ເພືີ່ອເຂົັ້າ
ເຖິງຈຸດກ ີ່ສ້າງຕ່າງໆ ບ ີ່ຕ ີ່າກວ່າ 300 ກິໂລແມັດ.  

 ການກ ີ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມີທັງໝົດ 6 ສັນຍາ (ຮັບເໝົາໂດຍ 6 ບ ລິສັດກ ີ່ສ້າງ) ປະຈຸບັນ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ
ກອງກ ີ່ສ້າງແລ້ວທັງໝົດ 63 ກອງ. 

 ການນ າເຂົັ້າວັດສະດຸ: ປະຈຸບັນ ໄດ້ນ າເຂົັ້າກົນຈັກໜັກ 1.528 ຄັນ, ເຫ ັກເສັັ້ນ ແລະ ເຫ ັກກ້າ 4.896 ໂຕນ, 
ນອກນີັ້ ຍັງມີເຄືີ່ອງທົດລອງ, ໂຮງງານປະສົມເບຕົງ, ອຸປະກອນການປຸກແຄ້ມ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫ້ແກຸ່ການກ ີ່ສ້າງ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດຕ່າງໆ. 

 
 

2) ຂະແໜງບ ລກິານ: 
 ການຈ ລະຈອນສິນຄາ້ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບ ລິການ): ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2017 ມີມ ນຄ່າ 25.618 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າ
ກັບ 51,83% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຂະຫຍາຍຕົວ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 14,09%. ຄາດ
ຄະເນໝົດປປີະມານ 51.687 ຕືັ້ກີບ (ແຜນການ 49.420,75) ໃນນັັ້ນ: ໝວດສິນຄ້າທີີ່ເພີີ່ມແມຸ່ນໝວດເຄືີ່ອງກິລາ 
ແລະ ກາຍະກ າຕ່າງໆ, ແຜຸ່ນແພ, ເຄືີ່ອງນຸຸ່ງຫົີ່ມ, ກະເປົາ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 ການ       ລາຄາ  ນ  າ:        ິ    າ     ການ         ານ ກ ີ່  ກ  ການ    າ ການເ     ີ     າ 
 າ  ິນ  າ       ນກ              ການເ  ນ         າ  ນ, ການ  ກ    ການ   ກ        າ  ກ າ     
ການ  າ ກ   ກ  ການ    າ າ  ນ  າ        າ    ການ,                 ກ ານ   າ ການ  ນ  າ       າ າ 
(  ນ   ກ)  າກ  4   ເ    າເ  ນ 8   ເ     : ນ  ັ້າ  ນເ      ,   ເ  ເ   າກ ິນ,   ເ     ນ,   ເ   າ, 
  ເ  ເ   ກ,   ເ       ,   ເ   ກ         ເພດ ກ         23  າ ການ       ນ      າ ການ 
ເ     ີ     າ າ (  ນ   2  )    7 ໝ  ,       199  າ ການ,     ນ             າ ກ  ກາ າ າ 
  ິນ  າ       າ    ການ                 າ .       ນ    ເ    າ    ນ 1510 ເ         າ      ກ     
           ນ  າ       າ    ການ   ເ  ນ  າ. ນ ກ າກນ           ນ  າ    ເ  ນ             ນການ  າ 
 າ    າ  າ     າ ,  າ   າ          ເ ນ    າ      ິນ    ນ     ,     ນ     ນ        
  ນ າ    ກ.   

 ການບ ລກິານ-ຈ ລະຈອນຂົນສົີ່ງ (ທາງບົກ, ທາງນ ັ້າ, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟ): ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ
ວຽກງານດ້ານການຂົນສົີ່ງແມຸ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ, ສະດວກ 
ສະບາຍ ແລະ ປອດໄພຂ ັ້ນເທືີ່ອລະກ້າວ, ສາມາດຮັບໃຊ້ບ ລກິານໃນສັງຄົມ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັັ້ນ: ບ ລິມາດການຂົນສົີ່ງສິນຄ້າທາງບົກ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 3.581,50 ພັນ
ໂຕນ, ບ ລິມາດຂົນສົີ່ງໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດປ້ະມານ 41.697,70 ພັນຄົນ. ການບ ລິການ-ຈ ລະຈອນຂົນສົີ່ງສິນຄ້າ
ທາງນ ັ້າ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 1.166,50 ພັນໂຕນ, ບ ລິມາດຂົນສົີ່ງໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດປ້ະມານ 1.958,1 ພັນ
ຄົນ. ການບ ລິການ-ຈ ລະຈອນຂົນສົີ່ງສິນຄ້າທາງອາກາດ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 10 ພັນໂຕນ, ບ ລິມາດການຂົນສົີ່ງ
ໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 1.276,9 ພັນຄົນ ແລະ ມີຖ້ຽວບິນຂ ັ້ນ-ລົງ (ຖ້ຽວບິນພານິດ) ທັງໝົດ ຈ ານວນ 

3.299 ຖ້ຽວ ແບຸ່ງອອກເປັນ ຖ້ຽວບິນພາຍໃນ ປະເທດ ຈ ານວນ 1.906 ຖ້ຽວ; ຕ່າງປະເທດ 1.962 ຖ້ຽວ. ການ
ບ ລິການ-ຈ ລະຈອນຂົນສົີ່ງທາງລົດໄຟ ຢ ຸ່ທີີ່ດ່ານທ່ານາແລ້ງ-ໜອງຄາຍ ບ ລິມາດຂົນສົີ່ງໂດຍສານ ປະຕິບັດໄດ້ປະ 
ມານ  21,72 ພັນຄົນ. 

 ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ: ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂະແໜງການເສດຖະກິດທີີ່ສົີ່ງອອກກັບທີີ່ ສາມາດນ າລາຍໄດ້ເປັນເງິນຕາ 
ເຂົັ້າປະເທດ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃນຂົງເຂດວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ, ນ າລາຍໄດ້ມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເຮັດ
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ໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢ ຸ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂ ັ້ນເທືີ່ອລະກ້າວ. ໃນຕົັ້ນປີ 2017 ມີຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາທັງໝົດ
ປະມານ 2,03 ລ້ານ 3  ເທືີ່ອຄົນ, ຄາດຄະເນໝົດປີຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະມານ 4,8 ລ້ານເທືີ່ອຄົນ ແລະ 
ຄາດວ່າສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ປະມານ 843 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ປະຈຸບັນ ແຫ ີ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ໃນທົີ່ວປະເທດມີ 1.957 ແຫ ີ່ງ; ໃນນັັ້ນ: ເປັນແຫ ີ່ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ 1.145 ແຫ ີ່ງ, ແຫ ີ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະ 
ນະທ າ 534 ແຫ ີ່ງ ແລະ ແຫ ີ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ 278 ແຫ ີ່ງ. ເຂົັ້າຮ່ວມສ າມະນາ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງກຸຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ປະຈ າປ ີ 2017 ທີີ່ ສປ ຈີນ, ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ າມະນາແລກປຸ່ຽນບົດຮຽນ
ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດນັດທ່ອງທ່ຽວຄົນຍີີ່ປຸຸ່ນ ທີີ່ປະເທດມາເລເຊຍ. 
ນອກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ໂຄສະນາບັນດາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທີີ່ບ ລິການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຜ່ານສືີ່ເວບໄຊ
ການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເພືີ່ອຕ້ອນຮັບປີທ່ອງທ່ຽວລາວໃນປີ 2018. ໄດ້ລົງເກັບກ າສະຖິຕິໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ,     
ຣີສອດ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານບັນເທີງ ພ້ອມທັງເກັບກ າສະພາບແກໄ້ຂປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ທີີ່ເກີດຂ ັ້ນຢ ຸ່ຮ້ານ
ອາຫານ, ສະຖານບັນເທີງ ຢ ຸ່ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ສ າເລັດການລົງສ າຫ ວດ ແລະ ຈັດສັນ 
ແຫ ີ່ງທ່ອງທ່ຽວຖ ັ້າປ ຄ າ ຢ ຸ່ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. 
 

3) ຂະແໜງການກະສກິ າ  ແລະ ປຸ່າໄມ ້

 ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ 
 ການຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງຂອງບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ເຫັນວ່າ ເປັນຂະບວນຟົດຟືັ້ນ ສາມາດປັກດ າໄດ້ 90.050 ເຮັກຕາ
ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ ປະມານ 473.700 ໂຕນ, ເທົີ່າກັບ 95% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 500.000 ໂຕນ); ຄາດ
ຄະເນຜະລິດເຂົັ້ານາປີ ໄດ້ 817.765 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 3,6 ລ້ານໂຕນ ແລະ ການຜະລິດເຂົັ້າໄຮຸ່ ໄດ້ 
100.000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 200.000 ໂຕນ; ຄາດຄະເນການຜະລິດເຂົັ້າລວມໝົດປີ 2017 
ປະມານ 4,27 ລ້ານໂຕນ ເທົີ່າກັບ 98,16% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 4,35 ລ້ານໂຕນ) ສາເຫດທີີ່ບ ີ່ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນເກີດໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງສັດຕ ພືດ ເປັນຕົັ້ນ: ແມຸ່ນການ
ແຜຸ່ລະບາດຂອງຕັກກະແຕນຢ ຸ່ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ. 

 ການປ ກພືດສະບຽງຕ່າງໆ: ການປ ກພືດລະດ ແລ້ງຊະນິດຕ່າງໆ ແມຸ່ນເລັີ່ງໃສຸ່ພືດທີີ່ຊົມໃຊ້ເປັນສະບຽງອາຫານໃນ
ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ, ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປ ີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 122.310 ກວ່າເຮັກຕາ, ເທົີ່າກັບ 105% ຂອງ
ແຜນການລະດ ແລ້ງ (ເນືັ້ອທີີ່ແຜນການ 116.150 ເຮັກຕາ), ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ ປະມານ 1,15 ລ້ານກວ່າໂຕນ. 

ໃນນັັ້ນ ແຍກເປັນການປ ກພືດສະບຽງອາຫານຫ ັກ ດັີ່ງນີັ້: ສາລີຫວານ ປະຕິບັດໄດ ້12.350 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນ
ຜະລິດ 106.480 ໂຕນ, ທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂ ັ້ນ 2%; ເຜືອກມັນຕ່າງໆ 7.570 ເຮັກຕາ, 
ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 118.900 ໂຕນ, ທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 57%; ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ  

10.390 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 193.000 ໂຕນ, ທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 16% 

ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ 92.000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ ປະມານ 736.000 ໂຕນ. ຄາດຄະເນການຜະລິດພືດ
ລະດ ແລ້ງໝົດປີ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 307.060 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.656.100 ໂຕນ ໃນນັັ້ນ: ສາລີຫວານ 
ປະຕິບັດໄດ້ 283.000 ໂຕນ, ເຜືອກມັນ 338.900 ໂຕນ, ພືດຜັກຕ່າງໆ 1.700.400 ໂຕນ, ໝາກໄມ ້
1.333.800 ໂຕນ. 

 ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງການບ ລິ 
ໂພກຊີັ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂຸ່ ໄດ້ຕາມແຜນການ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປ ີ ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ຜະລິດຢາປ້ອງກັນພະຍາດ
ສັດເຊິີ່ງສາມາດສະໜອງໃຫ້ຜ ້ປະກອບການ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທັງໝົດ 3.258.570 ເຂັມ (ເຕົັ້າໂຮມເລືອດງົວ-
ຄວາຍ, ນີວຄາເຊິນອອ່ນ-ແກຸ່ ແລະ ອະຫິວາໝ ) ແລະ ສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງຊາວກະສິກອນໃນ
ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໄດ້ 615.926 ໂຕ. ໃນນີັ້: ງົວ 126.802 ໂຕ, ຄວາຍ 58.635 ໂຕ, ໝ  26.172 ໂຕ (ບ ີ່ນັບ
ຟາມໝ ຕ່າງໆ), ແບ້ 3.071 ໂຕ, ສັດປີກ 391.870 ໂຕ, ໝາ 9.376 ໂຕ ແລະ ສາມາດປີີ່ນປົວສັດ ໄດ້ 13.364 

ໂຕ. ຜົນຜະລິດຊີັ້ນ, ໄຂຸ່, ປາ ທັງໝົດ 221.000 ໂຕນ ທຽບໃສຸ່ແຜນປີ ປະຕິບັດໄດ້ 57,4% ໃນນັັ້ນ: ການຜະລິດ

                                                 
3 ຂ ັ້ມ ນເບືັ້ອງຕົັ້ນຈາກກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
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ຊີັ້ນ, ໄຂຸ່ ປະມານ 131.000 ໂຕນ ເທົີ່າກັບ 60,6% (ໄຂຸ່ 15.000 ໂຕນ, ຊີັ້ນ 116.000 ໂຕນ) ຂອງແຜນການ, 
ຜົນຜະລິດປາ ປະມານ 90.000 ໂຕນ ເທົີ່າກັບ 53,30% ຂອງແຜນການ (ປາກະຊັງ 15.000 ໂຕນ). 

 

 ການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ 
 ການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ: ຕິດຕາມ, ຊຸກຍ ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົີ່ງເຂົັ້າສານອອກໄປ ສປ ຈີນ
ຂອງບ ລິສັດຊວນເຢ (ລາວ) ຈ າກັດ ທີີ່ເມືອງຈ າພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ ຈ ານວນ 8.000 

ໂຕນ, ປະຈຸບັນສົີ່ງອອກແລ້ວຈ ານວນ 4.800 ໂຕນ, ໃນນັັ້ນ: ເຂົັ້າຈ້າວຫອມສະຫວັນ 3.400 ໂຕນ ແລະ ເຂົັ້າໜຽວ 

1.400 ໂຕນ. 

 ການປ ກພືດເປັນສິນຄ້າ: ແມຸ່ນເລັີ່ງໃສຸ່ການຜະລິດພືດລະດ ແລ້ງ ທີີ່ມີທ່າແຮງຕາມແຕຸ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນຕົັ້ນ:  

 ສາລແີຂງ: ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 31.200 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 178.000 ໂຕນ, ທຽບໃສຸ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂ ັ້ນ 13%, ຄາດຄະເນໝົດປີ ປະຕິບັດໄດ້ 1.235.280 ໂຕນ. 

 ອ້ອຍ:ປະຕິບັດໄດ້ 8.828 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 494.103 ໂຕນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2.019.000 ໂຕນ 

 ຢາສ ບ: ປະຕິບັດໄດ້ ປະມານ 5.500 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ ປະມານ 56.400 ກວ່າໂຕນ, ທຽບໃສຸ່
ປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂ ັ້ນ 4%, ຄາດຄະໝົດປີ ປະຕິບັດໄດ້ 66.800 ໂຕນ. 

 ຖົີ່ວເຫ ືອງ: ປະຕິບັດໄດ້ ປະມານ 4.860 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 7.320 ໂຕນ, ຄາດຄະໝົດປ ີ18.340 ໂຕນ.  
 ຖົີ່ວດິນ: ປະຕິບັດໄດ້ ປະມານ 8.500 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 20.000 ໂຕນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 66.970 ໂຕນ. 
 ຖົີ່ວຂຽວ: ປະຕິບັດໄດ້ ປະມານ 2.300 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.250 ໂຕນ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 4.610  ໂຕນ. 
 ຖົີ່ວອືີ່ນໆ: ປະຕິບັດໄດ້ 1.500 ກວ່າເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ  2.000 ກວ່າໂຕນ, ຄາດຄະເນໝົດປ ີ4.000 ໂຕນ. 

 ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ສ່ວນໃຫຸ່ຍແມຸ່ນເລັີ່ງໃສຸ່ການລ້ຽງສັດໃຫຸ່ຍ (ງົວ ຈ ານວນ 10.000 ໂຕ, ຄວາຍ ຈ າ
ນວນ 14.750 ໂຕ) ເພືີ່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສົີ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນການລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ປາແມຸ່ນເລັີ່ງໃສຸ່
ການຈ າໜ່າຍພາຍໃນ, ຂະບວນການລ້ຽງສັດໃນທົີ່ວປະເທດເຫັນວ່າມີການຫັນປຸ່ຽນຈາກການລ້ຽງແບບທ າມະຊາດ
ໄປສ ຸ່ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ, ເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ແບບທອມຫ າຍຂ ັ້ນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ການລ້ຽງງົວແບບ
ເປັນຟາມປະຕິບັດໄດ້ 40.000 ໂຕ, ໝ ພັນ 518.400 ໂຕ, ແບ້ 11.000 ໂຕ, ໄກຸ່ພັນໄຂຸ່ 1.596.000 ໂຕ, ໄກຸ່
ພັນຊີັ້ນ 460.000 ໂຕ, ເປັດພັນໄຂຸ່ 220.000 ໂຕ ແລະ ນົກກະທາ 180.000 ໂຕ. ການລຽ້ງປາກະຊັງ ມີທັງໝົດ 
7.480 ກະຊັງ ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 3% ທຽບໃສຸ່ປີ 2016. 

 

 ການຄຸມ້ຄອງປຸ່າໄມ ້ແລະ ຊັບພະຍາກອນປຸ່າໄມ ້
 ວຽກຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປຸ່າຜະລິດແບບຍືນນານ: ໃນທົີ່ວປະເທດມີປຸ່າຜະລິດທັງໝົດຈ ານວນ 51 ເຂດ, ມີ
ເນືັ້ອທີີ່ 3,1 ລ້ານເຮັກຕາ, ແບຸ່ງອອກເປັນ 112 ເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ 330 ເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍ. ຊ ີ່ງໃນໄລຍະ 6 
ເດືອນຕົັ້ນປີ ຜ່ານມາ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ສົມທົບກັບທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາງໜ້າວຽກ ເປັນຕົັ້ນ ວຽກຄຸ້ມ
ຄອງການນ າໃຊ້ປືັ້ມເຄືີ່ອນຍ້າຍໄມ້ພາຍໃນ, ເຄືີ່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນໄມ້ອອກ. 

 ການສົີ່ງເສີມປ ກໄມ້ ແລະ ຟືັ້ນຟ ປຸ່າເຊືີ່ອມໂຊມ: ສັງລວມຂ ັ້ມ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເກັບແກຸ່ນພັນ, ຜະລິດເບ້ຍໄມ,້ 
ການປ ກໄມ້ ແລະ ຟືັ້ນຟ ປຸ່າ 18 ແຂວງທົີ່ວປະເທດ ປະຈ າປີ 2016- 2017 ຄື: ເກັບແກຸ່ນພັນໄມ້ໄດ້  8.966 ກິໂລ
ເທົີ່າກັບ 32% ຂອງແຜນການ (27.647 ກິໂລ). ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໄດ້ 3.793.331 ເບ້ຍ, ເທົີ່າກັບ 29% ຂອງ
ແຜນການ (13.159.509 ເບ້ຍ). ປ ກໄມ້ໄດ້ 3.640 ເຮັກຕາ, ເທົີ່າກັບ 33% ຂອງແຜນການ (11.000 ເຮັກຕາ), 
ຮ່າຍເບົັ້າ ເພືີ່ອກ້າເບ້ຍໄມ້ ໄດ້ຈ ານວນທັງໝົດ 37.000 ເບົັ້າ, ຊ າເຫງົັ້າໄມ້ຕີັ້ວໄດ້ຈ ານວນ 4.000 ເບົັ້າ, ກ້າເບ້ຍໄມ້
ແຕ້ຂ່າໄດ້ຈ ານວນ 3.000 ເບົັ້າ, ສ າເລັດການເຮັດຄ ຸ່ມືວິທີການຊ າເບ້ຍໄມ້ຕີັ້ວ. ນອກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ ໃນການ
ປັກຫ ັກໝາຍເຂດຟືັ້ນຟ ປຸ່າໄມ້, ຝ ກອົບຮົມເຕັກນິກການກ້າເບ້ຍໄມ້, ການກວດກາລາດຕະເວນ ປ້ອງກັນການບຸກ
ລຸກປຸ່າ ແລະ ປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມປຸ່າ ແລະ ຕິດປ້າຍຂອບເຂດການຟືັ້ນຟ ປຸ່າ. 

 ສ າຫ ວດ ແລະ ປະເມີນຊັບພະຍາກອນປຸ່າໄມ້: ສ າເລັດການລົງສ າຫ ວດຊັບພະຍາກອນປຸ່າໄມ້ແຫຸ່ງຊາດ (NFI) 
ຈ ານວນ 18 ແຂວງ ທົີ່ວປະເທດ ຂອງທິມສ າຫ ວດພາກສະໜາມ. ລົງສ າຫ ວດປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງ ໃນການສ າ
ຫ ວດ ຂອງທິມພາກສະໜາມໄດ້ ຈ ານວນ 17 ກຸຸ່ມດອນ ໃນຈ ານວນ ທັງໝົດ 58 ກຸຸ່ມດອນ. ສ າເລັດການຕັດໄມ້
ຕົວຢຸ່າງໃນປຸ່າປະສົມ,  ປຸ່າດົງດິບ ແລະ ປຸ່າໂຄກ ເພືີ່ອສ້າງສົມຜົນຄິດໄລຸ່ມວນສານກາກບອນປຸ່າໄມ້ ໃນ ສປປ 
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ລາວ. ລົງສ າຫ ວດໝາຍຂອບເຂດເນືັ້ອທີີ່ປ ກໄມ້ກິນໝາກ ແລະ ລ້ຽງສັດ ພ້ອມທັງຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ສ້າງປືັ້ມ
ບົດລາຍງານການລົງສ າຫ ວດ ໃຫ້ແກຸ່ບ ລິສັດຮຸຸ່ງເຮືອງສະຫັວນນະເຂດຈ າກັດ ໃນເນືັ້ອທີີ່ 5.000 ເຮັກຕາ, ທີີ່ເມືອງ
ນອງ ແຂວງສະຫວັນະເຂດ ແລະ ໃນເນ ັ້ອທີີ່ 6.693 ເຮັກຕາ, ທີີ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄ າມ່ວນ. 

 ວຽກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາດິນກະສິກ າ: ຂຽນຂ ັ້ມ ນເຂົັ້າປ ັ້ມສ າມະໂນ ແລະ ມອບປ ັ້ມໃຫ້ບ້ານໄດ້ 141 ບ້ານ
ກວມ 90%, ນ າຂ ັ້ມ ນຈາກແບບຟອມເຂົັ້າໃນຖານຂ ັ້ມ ນໄດ້ 139 ບ້ານກວມ 89% ແລະ ແຕ້ມແຜນທີີ່ເຂົັ້າໃນ
ລະບົບໄດ້ 115 ບ້ານ, ກວມເອົາ 74% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໜົດ 156 ບ້ານ, ໃນ 10 ເມືອງ, ຈ ານວນ 2 ແຂວງ
ຄື:  ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ; ໄດ້ລົງສົມທົບກັບທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການສ າຫ ວດ ແລະ ຈັດສັນທີີ່
ດິນກະສິກ າ, ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນແບບມີສວ່ນຮ່ວມ ແລະ ຈັດຝ ກອົມຮົມ. 
 

  ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ າຫ ວດຂອບເຂດ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບຂອງດິນນາໃນເຂດຊົນລະປະທານ, ສ າ
ເລັດການສ້າງແຜນທີີ່ຂອບເຂດດິນນາ ທັງໃນ ແລະ ນອກຊົນລະປະທານ ແລະ ແຜນທີີ່ຂອບເຂດຊົນລະປະທານ
ໃນລະດ ແລ້ງຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

 

4) ສົີ່ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານໃຫມ້ຄີວາມຫ າກຫ າຍ ເພືີ່ອຫຼຸດຜອ່ນການເອືີ່ອຍອງີໃສຸ່ຊັບພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ 

 ການປັບປຸງ ແລະ ດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕຸ່ງໄມ້ທົີ່ວປະເທດ ກ່ອນຄ າສັີ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າປຸງ
ແຕຸ່ງໄມ້ ມີຈ ານວນທັງໝົດ 1.595 ໂຮງງານ, ຜ່ານການເອົາໃຈໃສຸ່ປັບປຸງ ແລະ ດັດສົມຜ່ານມາ ຈິີ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ໂຮງງານທີີ່ບ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ໂຮງງານທີີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຜິດຕ ີ່ລະບຽບກົດໝາຍ ຖືກສັີ່ງຢຸດຈ ານວນ 140 ໂຮງ 
ງານ ຄື: ແຂວງໄຊຍະບ ລີ ຍົກເລີກ 83 ໂຮງງານ; ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 8 ໂຮງງານ; ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ 13 ໂຮງງານ; 

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 13 ໂຮງງານ; ແຂວງສາລະວັນ 4 ໂຮງງານ ແລະ ແຂວງເຊກອງ 19 ໂຮງງານ. 
 ການພັດທະນາສິນຄ້າທີີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ສິນຄ້າໜ ີ່ງເມືອງໜ ີ່ງຜະລິດຕະພັນ “ODOP” ໄດ້ 16 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 

90 ຜະລິດຕະພັນ, ອອກໃບອະນຸຍາດນ າໃຊກ້າໝາຍສິນຄ້າໂອດ໋ອບແຫຸ່ງຊາດໃຫ້ 17 ແຂວງ, ມ ີ138 ຫົວໜ່ວຍມີ 
533 ຜະລິດຕະພັນ ຢ ຸ່ໃນ 132 ບ້ານ 72 ເມືອງ. ໃນນັັ້ນ: ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກ າ 81 ຫົວໜ່ວຍ, ອາຫານເຄືີ່ອງ
ດືີ່ມ 49 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຢາພືັ້ນເມືອງ 8 ຫົວໜ່ວຍ.  

 ພາຍຫ ັງໄດ້ເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັບບ ລິສັດທາງດ້ານອາຫານ, ນ ັ້າມັນ ແລະ ຊີລຽວ (China National Cereals, 

Oils and Foodstuffs Corporation) ຂອງ ສປ ຈີນ ໃນການສົີ່ງອອກເຂົັ້າໄປ ສປ ຈີນ ຈ ານວນ 20 ພັນໂຕນ 
ຊ ີ່ງປະຈຸບັນ ບ ລິສັດຊວນເຢລາວຈ າກັດ ແລະ ບ ລິສັດໄອດີພີໄດ້ສົີ່ງເຂົັ້າໄປ ສປ ຈີນ ແລ້ວຈ ານວນ 4.250 ໂຕນ. 

 ແນໃສຸ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບກົດໝາຍ ທີີ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກຸ່ການສ້າງຕັັ້ງ, ການດ າເນີນ 

ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ປັບປຸງການເຂົັ້າຫາແຫ ີ່ງທ ນ, ພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານ, ຍົກລະດັບພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດອືີ່ນໆ. ໂດຍເປັນການບຸກທະລຸອີກບາດກ້າວໜ ີ່ງ ໃນ
ການແກ້ໄຂລະບອບ, ລະບຽບທີີ່ກົດໜ່ວງພາກສ່ວນການຜະລິດ-ທຸລະກິດ; ສຸມໃສຸ່ວຽກງານອ ານວຍຄວາມສະ 
ດວກດ້ານການຄ້າ ໂດຍສະເພາະຂອດການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົີ່ງອອກສິນຄ້າ ຊ ີ່ງໄດ້ປະສານງານຮ່ວມມືກັບຂະແໜງ 
ພາສ ີ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແນຸ່ໃສຸ່ລົບລ້າງກ າແພງກີດກັນຕ່າງໆທີີ່ບ ີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ຄຽງຄ ຸ່ກັນນັັ້ນ, ຍັງເອົາໃຈໃສຸ່ຊີັ້ນ າ
ປະສານການຮ່ວມມືນ າຂະແໜງການຕ່າງໆ ແນໃສຸ່ຫຼຸດຜ່ອນຂອດຂັັ້ນໃນການອະນຸຍາດສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດ, ໄດ້ປັບ 
ປຸງແບບຟອມໃບອະນຸມັດ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການຍືີ່ນເອກະສານ ເພືີ່ອຂ ອະນຸຍາດນ າເຂົັ້າ ຫ ື ສົີ່ງອອກສິນຄ້າ ໂດຍຫັນ
ເປັນລະບົບທີີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ ສາມາດຢັັ້ງຢືນແຫ ີ່ງກ າເນີດສິນຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກໄດ້ຈ ານວນ 72 

ບ ລິສັດ. 
 ໄດ້ສ າເລັດຫ າຍໜ້າວຽກໃນການສົີ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າກັບຫ າຍປະເທດ ເປັນຕົັ້ນ: ການຄ້າຫ າຍຝຸ່າຍ
ໃນຂອບ WTO, ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດກັບອາຊຽນ, ການພົວພັນການຄ້າສອງຝຸ່າຍ, ສົີ່ງເສີມການຄ້າຊາຍແດນ 
ແລະ ບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ທາງດ້ານການຄ້າທີີ່ບ ີ່ແມຸ່ນພາສີ. ສ າເລັດການອະນຸມັດສິນເຊືີ່ອໃຫ້ແກຸ່ SME 
ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໄດ້ຈ ານວນ 78 ກ ລະນີ, ມ ນຄ່າ ປະມານ 27,4 ຕືັ້ກີບ ໂດຍພາຍໃຕ້ໂຄງການສະ   
ໜອງສິນເຊືີ່ອຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີຈາກການລົງທ ນຂອງຫົວໜ່ວຍ SME ໂດຍຮ່ວມມືກັບ
ທະນາ ຄານ 96 ຕືັ້ກີບ ໂດຍສາມາດສະໜອງສິນເຊືີ່ອໃຫ້ໄດ້ 35 ລາຍ ເປັນເງິນ 31.053 ລ້ານກີບ. 
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5) ສາ້ງຕອ່ງໂສກ້ານຜະລດິຢຸ່າງກມົກຽວລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍກ່ບັວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະ
ໜາດກາງ 

− ສົີ່ງເສີມພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕຸ່ງ ແລະ 
ຫັດຖະກ າ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ ເພືີ່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການບ ລິຫານທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີການ
ຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການດ້ານນະວັດຕະກ າໃໝຸ່ ເພືີ່ອຍົກສ ງຜະລິດຕະ
ພາບຂອງການຜະລິດສິນຄ້າ, ດ້ານການຕະຫ າດ, ການພັດທະນາສິນຄ້າ ໃຫ້ມີມ ນຄ່າເພີີ່ມສ ງຂ ັ້ນຕາມກົນໄກຕະ 

ຫ າດ ແລະ ອືີ່ນໆ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຕ່າງໆທີີ່ເໝາະສົມ. 

− ສ າເລັດການສ້າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດແບຸ່ງຂະໜາດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ, ສະບັບເລກທີ 25/ລບ, ລົງວັນທີ 16/1/17 ເພືີ່ອເປັນທິດທາງໃນການ
ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ວນກ, ພ້ອມທັງສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ SME ເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການດ້ວຍວິທີການສະໜັບສະໜ ນ
ການດ າເນີນງານວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME Service Center) ໂດຍສົມທົບກັບສະພາການຄ້າ. 
ນອກນັັ້ນ ກ ເອົາໃຈໃສຸ່ໃນການຝ ກອົບຮົມຄ ຝ ກໃຫ້ແກຸ່ເຄືອຂ່າຍຜ ້ສະໜອງບ ລິການ, ໃຫ້ຄ າປ ກສາພາກທຸລະກິດ
ກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີີ່ເລັີ່ງໃສຸ່ການພັດທະນາຄວາມພ້ອມໃນການເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າສ ຸ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. 

− ສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທ ນສົມທົບ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມທຸລະກິດງົບປະມານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທັງໝົດ 
1.123.799 ໂດລາສະຫະລັດສະຫະລັດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການດັີ່ງກ່າວ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່ໄດຮ້ັບການອະນຸມັດທັງ
ໝົດ 208 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີ 4 ປະເພດທຸລະກິດ ຄື: ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີີ່ເປັນ SME 164 ຫົວໜ່ວຍ, ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ 20 ຫົວໜ່ວຍ, ສະມາຄົມທຸລະກິດ 12 ສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຊິກ BDS (Business 

Development Service) 12 ບ ລິສັດ. 
− ໄດ້ສ າເລັດການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຫ າຍໂຄງການທີີ່ສະໜັບສະໜ ນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະ
ໜາດກາງ ແລະ ທຸລະກິດຄອບຄົວ ເຊັີ່ນ: ການສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານປຸຸ໋ຍປະສົມເຄມີ, ໂຄງການສົີ່ງເສີມການເພີີ່ມຜະລິດຕະ
ພາບໂຮງສີເຂົັ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ໂຄງການສ ກສາອົງກອນຕະຫ າດ ເພືີ່ອຊາວກະສິກອນ, ສ ກສາການເຮັດ
ຕະຫ າດຊືັ້-ຂາຍລ່ວງໜ້າສິນຄ້າກະສິກ າ (ເຂົັ້າໜຽວ), ໂຄງການສົີ່ງເສີມການຕະຫ າດສົີ່ງອອກສິນຄ້າໄປ ສປ ຈີນ ແລະ 
ໂຄງການອືີ່ນໆ. 

 

6) ສົີ່ງເສມີການລງົທ ນພາຍໃນ  ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈດຸສມຸ ດັີ່ງນີັ້: 
 ວຽກງານພດັທະນາວສິາຫະກດິ:  

 ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ໃຫ້ຄ າປ ກສາແກຸ່ນັກລົງທ ນ ທີີ່ຕ້ອງການດ າເນີນທຸລະກິດຢ ຸ່ ສປປ ລາວ ຈ ານວນ 170 ຄັັ້ງ ແລະ 
ປະສານຕິດຕ ີ່ພົວພັນ ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ເພືີ່ອໝາຍເຊີນ, ເຮັດບົດບັນທ ກກ່າວເຕືີ່ອນ (ແນະນ າ) ການຍຸບ
ເລີກຊົີ່ວຄາວ ຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດທີີ່ບ ີ່ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມມາດຕາ 17 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະ
ກິດທັງໝົດ 109 ຫົວໜ່ວຍ.  

 ມຫົີວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນ ທັງໝົດຈ ານວນ 3.091 ຫົວໜ່ວຍ, ເປັນທ ນຈົດທະບຽນ 16.879,64  

ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 2.198 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນຈ າກັດ 6 ຫົວໜ່ວຍ, ບ ລິສັດຈ າກັດ 
316 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ບ ລສິັດ ຈ າກັດຜ ດ້ຽວ 123 ຫົວໜ່ວຍ. 

 ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ທະບຽນວິສາຫະກິດ ໂດຍສ າເລັດການຝ ກອົບຮົມ
ການນ າໃຊ້ໂປຣແກມຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ 2 ຄັັ້ງ ຄື: ຄັັ້ງທີ 1 ຢ ຸ່ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ (ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ, ອັດຕະປື, ຈ າປາສັກ, ເຊກອງ, ສາລາວັນ ແລະ ແຂວງຄ າມ່ວນ)  ແລະ ຄັັ້ງທີ 2 ຢ ຸ່ 6 ແຂວງພາກເໜືອ 
(ແຂວງໄຊຍະບ ລີອຸດົມໄຊ, ຜົັ້ງສາລີ, ຫ ວງນ ັ້າທາ, ບ ີ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ). 

 ການພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ (ຂພສ):  
 ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂພສ: ໄດ້ສຸມໃສຸ່ການດ ງດ ດການລົງທ ນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ, ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃຫ້ເຂົັ້າສ ຸ່ລະບຽບ
ການ; ປັບປຸງການບ ລິການ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກຸ່ນັກລົງທ ນໃນດ້ານຕ່າງໆ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນ
ປີ ການພັດທະນາ ຂພສ ໄດ້ມີມ ນຄ່າການລົງທ ນຕົວຈິງທັງໝົດ 121.155.416 ໂດລາສະຫະລັດ ເກີນແຜນ 
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68,27%  (ແຜນວາງໄວ້ 72.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ), ສາມາດດ ງດ ດການລົງທ ນພາຍໃນ ຂພສ ໄດ້ຈ ານວນ 
51 ບ ລິສັດ (ພາຍໃນ 5 ບ ລິສັດ, ຕ່າງປະເທດ 45 ບ ລິສັດ, ພາຍໃນຮ່ວມຕ່າງປະເທດ 1 ບ ລິສັດ) ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ
ບ ລິສັດທີີ່ລົງທ ນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ກວມເອົາ 14%, ການຄ້າ 42%, ການບ ລກິານ 44%, ສາມາດຈັດເກັບ
ລາຍຮັບຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ເພືີ່ອມອບເຂົັ້າງົບປະມານໄດ ້ 752.194 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົີ່າກັບ 
10,25% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັັ້ນ: ມີຄ່າສ າປະທານທີີ່ດິນ 51.354 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນເດືອນ 
440.584 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນກ າໄລ 7.724 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມ ນຄ່າເພີີ່ມ 160.381 ໂດລາ
ສະຫະລັດ, ອາກອນຊົມໃຊ ້44.936 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ 47.214 ໂດລາສະຫະລັດ 
(ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກການປະຕິບດັພັນທະຕ່າງໆ ເພືີ່ອມອບເຂົັ້າງົບປະມານໄດ້ 6,5 
ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ).  

 ພາຍໃນເຂດສາມາດສົີ່ງອອກສິນຄ້າ ທັງໝົດ 208.770.585 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົີ່າກັບ 55,67% ຂອງແຜນການປ ີ
(ຄາດຄະເນໝົດປີ ປະຕິບັດໄດ້ 375 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າ (ວັດສະດ ຸແລະ ອຸປະກອນກ ີ່ສ້າງ) ທັງ
ໝົດ 301.020.093 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົີ່າກັບ 43% ຂອງແຜນການປ ີ(ຄາດຄະເນໝົດປີ ປະຕບິດັໄດ ້700 ລາ້ນ
ໂດລາສະຫະລັດ).  

 ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍ ຂພສ; ສົມທົບກັບສ ນສະຖິຕິແຫຸ່ງຊາດ ເພືີ່ອກະກຽມລົງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນການ
ພັດທະນາ ຂພສ ທີີ່ປະກອບສ່ວນໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP; ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາຂອງ
ບັນດາ ຂພສ; ຄົັ້ນຄວ້າການສະເໜີຂ ສ້າງຕັັ້ງເຂດອຸດສາຫະກ ານິເວດວິທະຍາ, ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ຂອງບ ລິສັດຊັນເປເປີັ້ໂຮນດິັ້ງລາວຈ າກັດ ເພືີ່ອລາຍງານຂັັ້ນເທິງ. 

 

3.1.2. ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ກມົກຽວລະຫວາ່ງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫ ີ່ງທ ນກບັການວາງແຜນພັດທະນາ 
3.1.2.1. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການລງົທ ນຂອງລັດ 

 ສະພາແຫຸ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງທັງໝົດ 5.463 ຕືັ້ກີບ, ໃນນັັ້ນ: ທ ນບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ແລະ ທ ນອືີ່ນໆ ມີຈ າ
ນວນ 2.163 ຕືັ້ກີບ ແລະ ທ ນປົກກະຕິມີ 3.300 ຕືັ້ກີບ ເຊິີ່ງໄດ້ຈັດແບຸ່ງໃຫ້ 6.497 ໂຄງການ. ເງິນທີີ່ແບຸ່ງໃຫ້ຂະ  
ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຕົວຈິງ ມີຈ ານວນ 2.800 ຕືັ້ກີບ, ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ປະຕິບັດແລ້ວເປັນທ ນ 1.780,97 
ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 54% ຂອງແຜນການປີ ຊ ີ່ງຈັດສັນໃສຸ່ 3.592 ໂຄງການ, ໃນນັັ້ນ: ໄດ້ຈັດສັນໃສຸ່ການແກ້ໄຂໜີັ້ສິນ
ເປັນມ ນຄ່າ 373,69 ຕືັ້ກີບ ກວມເອົາ 11%, ໂຄງການສືບຕ ີ່ ເປັນມ ນຄ່າ 1.198,95 ຕືັ້ກີບ ກວມເອົາ 36%, 
ໂຄງການໃໝຸ່ ເປັນມ ນຄ່າ 160,38 ຕືັ້ກີບ ກວມເອົາ 5%, ແລະ ການສົມທົບທ ນໂຄງການຊ່ວຍເຫ ືອ ເປັນມ ນຄ່າ 
47,94 ຕືັ້ກີບ ກວມເອົາ 1%. ຄາດຄະເນໝົດປີ ບ້ວງປົກກະຕິ ແລະ ບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ຄາດວ່າຈະສາມາດສ າ
ເລັດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ. 

 

3.1.2.2. ທ ນຊວ່ຍເຫ ອືທາງການເພືີ່ອການພດັທະນາ 
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ.ກ.ພ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2017 ລວມມ ນຄ່າ 419,29 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດ ຫ ື ປະມານ 3.518,38 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 40,76% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນວາງໄວ ້8.629 ຕືັ້ກີບ), ໃນ
ນັັ້ນ: ຊ່ວຍເຫ ືອລ້າມ ນຄ່າ 114,73 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ກ ຢື້ມມ ນຄ່າ 304,56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຄາດ
ຄະເນໝົດປີຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 8.076 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 93,59% ຂອງແຜນການປີ. 

 

3.1.2.3. ການລງົທ ນເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
ສາມາດດ ງດ ດການລົງທ ນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 3.151 ໂຄງການ, ທ ນຈົດທະບຽນທັງ

ໝົດ 6.148 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ແຜນວາງໄວ້ 14.474    ກ  );  ນນ  :      ການ  າ   ານ   ານ ນ 14 
   ການ   ນ  າ   ໝ   3.898,4   ານ   າສະຫະລັດ,    ການ     ນ         ານ ນ 3.086    ການ 
  ນ  າ 2.194,9   ານ   າສະຫະລັດ        ການ     ນ ນເ  ເ    ກ    ເ     ານ ນ 51    ການ 
    ນ  າການ     ນ 54,7   ານ   າສະຫະລັດ, ນ າ  ນເ   າ       1.970,06 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ ື ປະມານ 
16.530 ຕືັ້ກີບ ໃນນີັ້: ທ ນທີີ່ເປັນເງິນສົດມີ 496,33 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທ ນທີີ່ເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ 
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ພາຫະນະ 1.160,87 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການນ າເຂົັ້າທ ນຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈ ານວນ 

312,86 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
ສ າລັບການສືບຕ ີ່ປະຕິບັດຄ າສັີ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການໂຈະກິດຈະການສ າປະທານແຮຸ່ທາດ, ໄມ້

ວິກ ແລະ ຢາງພາລາ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ລັດຖະບານກ ໄດ້ຮ່າງຄ າສັີ່ງສະບັບໃໝຸ່ ເພືີ່ອເພີີ່ມທະວີການຄຸ້ມ
ຄອງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການສ າປະທານ ເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະປະກາດໃຊ້ໃນໄວໆນີັ້.    

 

3.1.2.4. ທ ນຈາກຂະແໜງການເງນິ-ເງິນຕາ 
  ໄດ້ຊຸກຍ ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກດິ ເປັນເຈົັ້າການສະໜອງສິນເຊືີ່ອ ໃຫ້ແກຸ່ໂຄງການທີີ່ມປີະສິດທິຜົນ ໂດຍສຸມ
ໃສຸ່ປັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເງິນກ ້ ເພືີ່ອໃຫ້ຜ ້ປະກອບການເຂົັ້າຫາແຫ   ີ່ງທ ນໄດ້ງ່າຍ
ຂ ັ້ນ, ນ າໃຊ້ໂຄງການຜະລິດທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເປັນຫ ັກຊັບຄ ັ້າປະກັນເງິນກ ້, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກ ຢຸ້່າງຕ ີ່
ເນືີ່ອງ ເປັນຕົັ້ນ: ພັດທະນາສິນເຊືີ່ອໃຫ້ມີຫ າຍຮ ບແບບຫ າຍເປົັ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບລ ກຄ້າແຕຸ່ລະປະເພດ. ໃນໄລ 
ຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ສິນເຊືີ່ອທົີ່ວລະບົບເພີີ່ມຂ ັ້ນ 3.500,47 ຕືັ້ກີບ (ແຜນວາງໄວ້ 7.800 ຕືັ້ກີບ), ອັດຕາສ່ວນໜີັ້
ເກີນກ ານົດ NPL ຢ ຸ່ໃນລະດັບ 3,25% (ແຜນວາງໄວ້ 3%). 

 

3.1.3. ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຢຸ່າງມຄີວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ສມົດ ນ. 
1) ເຂດພາກເໜືອ: 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ
ຕົັ້ນປີ 2017 ເສດຖະກິດຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ, ຊິວິດການເປັນຢ ຸ່ຂອງ
ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ນັບມືັ້ນັບດີຂ ັ້ນ, ເຫັນໄດ້ວ່າຂະບວນການຜະລິດ, ການບ ລິການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດກ ໄດຮ້ັບການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂ ັ້ນໂດຍສະເພາະແມຸ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍ 
ຕົວທີີ່ດີ, ໄດ້ມີການພັດທະນາບັນດາຮ ບແບບການບ ລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບສ ງຢ ຸ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຫ ວງນ ັ້າ
ທາ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ສ້າງຕັັ້ງສ ນກາງເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິການຢ ຸ່ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ ໂດຍຖືເອົາການ
ພັດທະນາກະສິກ າ, ການບ ລິການຂົນສົີ່ງ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຸດສຸມ, ບັນດາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ມີ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.  
 

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: ໄດ້ຊກຸຍ ກ້ານປ ກເຂົັ້າ ເພືີ່ອການຜະລິດຄ ັ້າສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພະແມຸ່ນແຂວງທີີ່ມີທ່າ 
ແຮງ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂດີເຊັີ່ນ: ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ, ບ ີ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບ ລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິີ່ງສາມາດປ ກເຂົັ້ານາປີ 
ເນືັ້ອທີີ່ 38.781 ເຮັກຕາ  ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 74.826,41 ໂຕນ, ເຂົັ້ານາແຊງ ເນືັ້ອທີີ່ 11.571,75 ເຮັກຕາ  
ຜົນຜະລິດ 54.328,16 ໂຕນ, ເຂົັ້າເນີນສ ງ ເນືັ້ອທີີ່ 27.815,09 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 51.502,08 
ໂຕນ,  ສາລີ ມີເນືັ້ອທີີ່ 904,75 ເຮັກຕາ  ຜົນຜະລິດ 4.124,24 ໂຕນ, ພືດພັກຕ່າງໆ ເນືັ້ອທີີ່ 2.424,23 ເຮັກຕາ  
ຜົນຜະລິດ 11.294,26 ໂຕນ, ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ເນືັ້ອທີີ່ 20.201,30 ເຮັກຕາ  ຜົນຜະລິດ 165.412,59  ໂຕນ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສຸ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ ເຊັີ່ນ: ຢາງພາລາ ເນືັ້ອທີີ່ 
5.958,44 ເຮັກຕາ  ຜົນຜະລິດ 8.547,90 ໂຕນ, ອ້ອຍ ເນືັ້ອທີີ່ 2.775,32 ເຮັກຕາ  ຜົນຜະລິດ 58.281,72 
ໂຕນ, ກາເຟ ເນືັ້ອທີີ່ 515,40 ເຮັກຕາ  ຜົນຜະລິດ 6.521,93 ໂຕນ, ໝາກແໜຸ່ງ ເນືັ້ອທີີ່ 90 ເຮັກຕາ  ຜົນຜະລິດ 
315 ໂຕນ, ຢາສ ບ ເນືັ້ອທີີ່ 7.981,34 ເຮັກຕາ  ຜົນຜະລິດ 31.901,35 ໂຕນ, ອ້ອຍ ເນືັ້ອທີີ່ 2.775,32 ເຮັກຕາ  
ຜົນຜະລິດ 58.281.72 ໂຕນ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: ພົັ້ນເດັີ່ນແມຸ່ນການປ ກພືດອຸດສາຫະກ າ, ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ, ສຸມໃສຸ່ເຂດການ
ຜະລິດສາລີຢ ຸ່ແຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບ ລີ,  ຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ບ ີ່ແກ້ວ, ຜະລິດມັນຕົັ້ນ ຢ ຸ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຫ ວງ
ນ ັ້າທາ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສຸ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາຜະລິດແນວພັນພືດ
ເສດຖະກິດຢ ຸ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ເຊັີ່ນ: ຢາງພາລາ, ອ້ອຍ, ໝາກເຍົາ, ກາເຟ, ໝາກແໜຸ່ງ, ຢາສ ບ, ອ້ອຍ, ມັນ, 
ກ້ວຍ, ພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ. 

 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ: ພັດທະນາບັນດາຮ ບແບບການບ ລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບສ ງຢ ຸ່ແຂວງ
ຫ ວງພະບາງ, ຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສ້າງຕັັ້ງສ ນກາງເສດຖະກິດ ແລະ ການບ ລິການຢ ຸ່ແຂວງຫ ວງນ ັ້າ
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ທາ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາກະສິກ າ, ການບ ລິການຂົນສົີ່ງ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຸດສຸມ, ບັນດາ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ໄດ້ສຸມໃສຸ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຂົັ້າບັນດາເຂດຈຸດ
ສຸມ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝຸ່ຢ ຸ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລີ, ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ແມຸ່ນ
ໄດ້ສຸມໃສຸ່ວຽກງານທີີ່ຈ າເປັນຕົັ້ນຕ ີ່ເຊັີ່ນ: ວຽກງານຕັດຕາຜ້າ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ນ ັ້າປະປາ, ພ້ອມດຽວ
ກັນນັັ້ນ ກ ສຸມໃສຸ່ກ ີ່ສ້າງຫ້ອງວ່າການເມືອງ ແລະ ບາງຫ້ອງການທີີ່ມີຄວາມຈ າເປັນກ່ອນ. 

 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ: ໄດເ້ອົາໃຈໃສຸ່ປັບປຸງ ແລະ ການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນລົງ
ສ ຸ່ຊົນນະບົດຢຸ່າງທົີ່ວເຖິງຢ ຸ່ໃນເຂດພາກເໜືອ. ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະ
ສຸກໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມພ ໃຈໃຫ້ແກຸ່ຜ ທີ້ີ່ມາໃຊ້ບ ລິການ, ລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ, ຕ ຢ້າ
ປະຈ າບ້ານເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ, ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ອສບ ບ້ານ. 

 

2) ເຂດພາກກາງ: 
 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົັ້ນປ ີ2017 
ໄດ້ດ າເນີນໄປເປັນຂະບວນຟົດຟືັ້ນ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສຸ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຸ່ຍຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ຍັງໄດ້ສືບຕ ີ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ມີຄວາມເປັນລະບຽບ, ຮຽບ
ຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າມີແນວຄິດອຸຸ່ນອ່ຽນທຸຸ່ນທ່ຽງ ເຊືີ່ອໝັັ້ນຕ ີ່ການນ າພາຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການ
ເຂົັ້າຮ່ວມວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ນອກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສຸ່ຫຼຸດຜ່ອນການເອືີ່ອຍອີງໃສຸ່
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເປັນຕົັ້ນຕ  ຫັນໄປສ ຸ່ການສ້າງເສດຖະກິດຕາມທິດທີີ່ຍືນຍົງ ໂດຍເພີີ່ມທະວີຄວາມສ າຄັນ
ໃຫ້ແກຸ່ວຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາອຸດສະຫະກ າພາຍໃນທີີ່ມີທ່າແຮງ, ພັດທະນາຂົງເຂດ
ກະສິກ າໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສ ງ ເພືີ່ອຫັນເປັນສິນຄ້າປາຍແຫ ມຂອງແຕຸ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ, ສົີ່ງເສີມການບ ລິການ 
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
 

 ເຂດຜະລິດກະສິກ າ: ໄດ້ແນໃສຸ່ການຜະລິດເຂົັ້າເປັນພືັ້ນຖານຫ ັກ ເຊິີ່ງໄດ້ປັກດ າເຂົັ້ານາແຊງ ໃນເນື ັ້ອທີີ່ທັງໝົດ 
51.425,00 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທັງໝົດ 262.296,00 ໂຕນ, ສ າລັບການປ ກພ ດລະດ ແລ້ງ ມີເນືັ້ອທີທັງ
ໝົດ 42.687 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ 607.983 ໂຕນ. ນອກນັັ້ນ ຍັງມີການປຸກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍ ້ໃຫ້
ປະຊາຊົນປ ກພືດປອດສານພືດ ແລະ ການສົີ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປ ກຫ້ຍາ ເພືີ່ອລ້ຽງງົວພັນ ໃນເນືັ້ອທີີ່ 680,13 ເຮັກຕາ 
ເດັີ່ນກວ່າໝ ຸ່ແມຸ່ນຢ ຸ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ສົີ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ
ລ້ຽງປະເພດສັດປີກ, ປາກະຊັງ, ໝ ,  ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 

 ເຂດອຸດສາຫະກ າ: ຍັງສືບຕ ີ່ຊຸກຍ ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກ າ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນໂຄງການ
ຊຸກຍ ້ການປ ກໝາກພ້າວຫອມ ຈ ານວນ 5 ເຮັກຕາ ສາມາດປ ກໄດ້ເຖິງ 6.000 ເບ້ຍ ໃນເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ການປ ກອອ້ຍ ເພືີ່ອຜະລິດເປັນນ ັ້າຕານຢ ຸ່ເຂດສະຫັວນນະເຂດ ແລະ ການປ ກສາລີ ເພືີ່ອເປັນ
ອາຫານສັດ ເດັີ່ນກວ່າໝ ຸ່ແມຸ່ນຢ ຸ່ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ມີເນືັ້ອທີ 443,90 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 3.865 ໂຕນ. ນອກນັັ້ນຍັງ
ສາມາດຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ປຸງແຕຸ່ງແຮຸ່ທາດຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ແຮຸ່ກົີ່ວກັີ່ນ, ຫີນກາວ, ຫີນກາວຝຸຸ່ນ, ແຜນຢິບຊ າ, ຫີນປ ນ, ແຮຸ່
ເຫ ັກ ແລະ ອືີ່ນໆ ເພືີ່ອສົີ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເດັີ່ນກວ່າໝ ຸ່ແມຸ່ນແຂວງຄ າມ່ວນ. ສ າລັບການລ້ຽງສັດແບບ
ເປັນຟາມເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂ ັ້ນໂດຍສະເພາະການລ້ຽງປະເພດສັດປີກ, ປາ, ໝ  ແລະ ສັດໃຫຸ່ຍ ເພືີ່ອເປັນສິນຄ້າ
ອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລິໂພກ. 

 

 ການພດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ: ຄຽງຄ ຸ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດກ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍ
ສະເພາະການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນອະນຸບານ, ກຽມເຂົັ້າປະຖົມ, ມັດທະຍົມ  ແລະ ສົີ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສ ກສາ
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມຸ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ແລະ ການຊົມໃຊ້ນ ໍ ັ້າ
ສະອາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດນ າໃຊ້ຢຸ່າງທົີ່ວເຖິງ. 
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3) ເຂດພາກໃຕ:້ 

 ສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ໂດຍລວມແລ້ວເສດຖະກິດຍັງສືບຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບທີີ່ດີ, ຂະບວນການ
ຜະລິດຂອງປະຊາຊົນແມຸ່ນເປັນຂະບວນດີ, ບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕຸ່ງເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ ການແປຮ ບຜະ 
ລິດຕະພັນສິນຄ້າກະສິກ າ, ການບ ລິການ ໃນດ້ານຕ່າງໆກ ີ່ຍັງສືບຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄຸນນນະພາບດີຂ ັ້ນຕາມ
ກົນໄກຕະຫ າດ. ສະພາບການພາຍໃນ ຍັງສືບຕ ີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ. ການ
ລົງກ ີ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຕາມທິດນ າສາມສ້າງຍັງສືບຕ ີ່ເຮັດຢຸ່າງເປັນຂະບວນຕ ີ່ເນືີ່ອງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບສ ງ. ອົງການປົກຄອງທຸກຂັັ້ນກ ີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ປຸກລະດມົ, ຊຸກຍ ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆຢຸ່າງຕັັ້ງໜ້າ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ບັນດາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດກ ີ່ໄດ້
ຮັບການປັບປຸງຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງພາກໃຕ້ສືບຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງດີຂ ັ້ນເລືັ້ອຍໆ. 
 

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: ການຜະລິດແມຸ່ນໄດ້ສຸມໃສຸ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ການປ ກພືດອຸດສະຫະກ າເດັີ່ນກວ່າ
ໝ ຸ່ແມຸ່ນການຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງ ໃນເນືັ້ອທີີ່ການຜະລິດ 10.282 ເຮກັຕາ, ຜົນຜະລິດ 29.075 ໂຕນ, ເນືັ້ອທີີ່ການ
ຜະລິດ 24.209 ເຮັກຕາ, ເນືັ້ອທີການຜະລິດເຂົັ້າໄຮຸ່ 1.700 ເຮັກຕາ, ການປ ກສາລີ ເນືັ້ອທີີ່ການຜະລິດ 1.443  
ເຮັກຕາ, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 8.891 ໂຕນ, ມັນຕົັ້ນ ເນືັ້ອທີີ່ການຜະລິດ 1.693 ເຮັກຕາ, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 
515.351 ໂຕນ, ກາເຟເນືັ້ອ ທີີ່ການຜະລິດ 52.244 ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 434.114,42 ໂຕນ, ພືດຜັກ
ຕະກ ນຖົີ່ວ ເນືັ້ອທີີ່ການຜະລິດ 3.379 ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 6.228 ໂຕນ, ພືດຜັກຕ່າງໆ ເນືັ້ອທີີ່ການຜະລິດ 3.379 
ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 127.502 ໂຕນ ເດັີ່ນກວ່າໝ ຸ່ແມຸ່ນຢ ຸ່: ແຂວງ ຈ າປາສັກ, ໃນການປ ກພືດອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານ. 

 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: ດ້ານອຸດສາຫະກ າແມຸ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເຊັີ່ນ: ແຂວງເຊກອງແມຸ່ນມີທ່າແຮງດ້ານການສົີ່ງ
ອອກກະແສໄຟຟ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊິີ່ງກວມ 64% ຂອງມ ນຄ່າສົີ່ງອອກຂອງແຂວງ ແລະ ທີີ່ເດັີ່ນກວ່າໝ ຸ່ແມຸ່ນ
ແຂວງຈ າປາສັກ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນການສົີ່ງອອກກາເຟເມັດ, ການເຟສ າເລັດຮ ບ, ຜະລິດຕະພັນກາເຟຂົັ້ວ, ຜະລິດຕະ
ພັນກາເຟຝຸຸ່ນ, ຢາງພາລາກ້ອນ ແລະ ສົີ່ງອອກເຂົັ້າສານ. 

 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ: ພາກໃຕ້ເປັນເຂດໜ ີ່ງທີີ່ດ ງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເປັນຢາງດີ, ບ ີ່ວ່າຈະ
ເປັນໃນດ້ານສະຖານທີີ່ທ່ອງທ່ຽວມ ລະດົກໂລກ ແລະ ສະຖານທີີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ ເຊິີ່ງມເີສັັ້ນທາງທີີ່ອ າ
ນວຍຄວຍສະດວກໃຫ້ແກຸ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເປັນຢຸ່າງດີ, ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທີີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າ 
443.916 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ: ເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 282.475 ຄົນ, ເຊິີ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 12,02 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ. 
 

3.1.4. ພດັທະນາກ າລງັແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ, ດຸໝັີ່ນ ແລະ ອົດທົນ 
 ໄດສ້ະໜອງແຮງງານເຂົັ້າສ ຸ່ຕະຫ າດແຮງງານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ ຈ ານວນ 69.352 ຄົນ, ຍິງ 

17.752 ຄົນ, ໃນນີັ້: ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ແຮງງານພາຍໃນ ຈ ານວນ 61.341 ຄົນ ແລະ ສົີ່ງແຮງງານລາວໄປ
ຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 8.041 ຄົນ, ເທົີ່າກັບ  48,42% ຂອງແຜນການປີ (ແຜນການ 143.230 ຄົນ), ຄາດຄະເນ
ໝົດປຈີະສາມາດສະໜອງແຮງງານເຂົັ້າສ ຸ່ຕະຫ າດແຮງງານ ໄດ້ຕາມແຜນການວາງໄວ້. 

 ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີີ່ເຮັດວຽກຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທັງໝົດ 8.773 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ: ຂ ັ້ີ່ນທະບຽນແຮງງານໃໝຸ່
ຕ່າງປະເທດທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈ ານວນ 6.686 ຄົນ, ຍິງ 1.074 ຄົນ, ຕ ີ່ບັດອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດທີີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈ ານວນ 2.087 ຄົນ, ຍິງ 472 ຄົນ, ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກ າ 1.532 ຄົນ, 
ຍິງ 308 ຄົນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 335 ຄົນ, ຍິງ 104 ຄົນ ແລະ ຂະແໜງບ ລິການ 220 ຄົນ, ຍິງ 60 ຄົນ. 

 ໄດອ້ະນຸມັດໂກຕ້ານ າໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອມາປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງລົດ 
ໄຟຄວາມໄວສ ງລາວ-ຈີນ ຈ ານວນ 17.750 ຄົນ ແລະ ສະເໜີຂ ວິຊາ LA-B2 ຈ ານວນ 3.087 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດແລ້ວ ຈ ານວນ 2.036 ຄົນ ເຊິີ່ງແຜນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານມີຫ າຍຕ າແໜຸ່ງງານ ເຊັີ່ນ: ຊ່ຽວຊານໂຄງ
ການ 211 ຄົນ, ວິຊາການຄຸມງານ 505 ຄົນ, ພະນັກງານບ ລິຫານ 56 ຄົນ, ແຮງງານສີມືຂະແໜງຕ່າງໆ 6.340 

ຄົນ  ລວມຈ ານວນຄວາມຕ້ອງການເບືັ້ອງຕົັ້ນທັງໝົດ 7.112 ຄົນ.  ສະນັັ້ນ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວສາມາດເຂົັ້າ
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ເຖິງຕ າແໜຸ່ງງານດັີ່ງກ່າວນັັ້ນ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ປະສານຫາສ ນບ ລິການຈັດຫາງານ, 
ບັນດາບ ລິສັດຈັດຫາງານ ແລະ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ-ນະຄອນຫ ວງໃນຂອບເຂດ
ທົີ່ວປະເທດ ເພືີ່ອຂ ັ້ນທະບຽນສະໝັກງານໃນຕ າແໜຸ່ງງານຕ່າງໆກ່ອນສົີ່ງຂ ັ້ມ ນຜ ທີ້ີ່ຕ້ອງການເຂົັ້າເຮັດວຽກໃຫ້ແກຸ່
ໂຄງການ. ມາຮອດປະຈຸບັນແມຸ່ນຍັງລ ຖ້າຮັບການລາຍງານຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຈັດສັນແຮງງານລາວ
ເຂົັ້າເຮັດວຽກໃນໂຄງການດັີ່ງກາ່ວ.     

 ໄດປ້ະສານສົມທົບ ແລະ ຮັບການລາຍງານຈາກສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທ ດ ສປປ ລາວ ປະຈ າຢ ຸ່ບາງກອກ ປະ
ເທດໄທ ກ່ຽວກັບສະພາບແຮງງານລາວທີີ່ໄປເຮັດວຽກຢ ຸ່ໄທ ທີີ່ຖືກຊຸກຍ ້ສົີ່ງເສີມໃຫ້ກັບຄືນປະເທດ, ພາຍຫ ັງທີີ່  
ພຣະຣາດຊະກ ານົດ (ພຣກ) ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ໄດ້ມຜີົນບັງຄັບໃຊ້ ນັບແຕຸ່ ວັນທີ 23 ມີຖຸນາ 2017 ເປັນຕົັ້ນມາ 
ເຮັດໃຫ້ຜ ປ້ະກອບການ, ນາຍຈ້າງທີີ່ນ າໃຊແ້ຮງງານຕ່າງດ້າວ ຕ້ອງສົີ່ງແຮງງານເຫ ົີ່ານັັ້ນກັບປະເທດຂອງເຂົາເຈົັ້າ 
ເປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນແຮງງານລາວ, ມຽນມ້າ ແລະ ແຮງງານກ າປ ເຈຍ ຖ້າຜ ້ໃດລະເມີດ ຈະຖືກ
ປັບໄໝ ນັບແຕຸ່ 400.000-800.000 ບາດ/ຄົນ, ສະເພາະແຮງງານລາວທີີ່ເດີນທາງກັບປະເທດ ນັບແຕຸ່ວັນທີ 
23/6/2017 ເຖິງປະຈຸບັນ ມີຈ ານວນ 800 ກ່ວາຄົນ (ຂ ັ້ມ ນຈາກພະແນກກົງສ ນ). ຕ ີ່ກັບສະພາບດັີ່ງກ່າວ ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກຸ່
ແຮງງານລາວຢ   ີ່ຕາມບັນດາດ່ານກວດຄົນເຂົັ້າ-ອອກເມືອງ ພ້ອມທັງແນະນ າບັນດາບ ລິສັດຈັດຫາງານທີີ່ໄດຮ້ັບອະນຸ
ມັດຢຸ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫ້ມີການກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ການບ ລິການແກຸ່ຜ ອ້ອກແຮງງານລາວທີີ່ຕ້ອງການ
ກັບໄປເຮັດວຽກຢ ຸ່ປະເທດໄທຕາມບົດບັນທ ກຄວາມເຂົັ້າໃຈລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ (MOU) ເພືີ່ອຄວາມສະດວກ 
ວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ກ ານົດຄ່າບ ລິການທີີ່ເໝາະສົມ. 
 

3.1.5. ພດັທະນາຜ ປ້ະກອບການ, ສາ້ງວິຊາການ ແລະ ຜ ຊ້ ານານງານ 
 ໄດ້ເພີີ່ມຫ າຍຫ ັກສ ດການຮຽນ ການສອນໃນພາກວິຊາຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໄດ້ສ້າງ ແລະ 
ປັບປຸງບັນດາຫ ັກສ ດເປັນຕົັ້ນ: ໄດ້ເປີດຫ ັກສ ດປະລິນຍາໂທ ສາຂາການສ ກສາປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 
ແລະ ຄາດວ່າຈະເປີດຮັບນັກຮຽນໃນທ້າຍປີ 2017. 

 ໄດຝ້ ກອົບຮົມຫ ັກສ ດ DCT (ນັກສ ກສາຝ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແບບຄວບຄ ຸ່) ໃນ 3 ສາຂາວິຊາ ມນັີກຮຽນທັງໝົດ 
100 ຄົນ. 

 ຝ ກອົບຮົມຄ  ໃນວິຊາຊີບແກະສະຫ ັກໄມ ້ແລະ ປຸງແຕຸ່ງອາຫານ ຊຸດທີ 3“  ໄລຍະເວລາ 90 ວັນ ຈ ານວນ 25 ຄົນ 
ທີີ່ຄຸນໝິງ ສປ ຈິນ. 

 ໄດຈ້ັດຕັັ້ງ ແລະ ສົີ່ງເສີມພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນສີມືແຮງງານຕາມມາດຖານສີມືແຮງງານ
ແຫຸ່ງຊາດ 4 ຂະແໜງ ຄື: ກ ີ່ສ້າງ, ລົດຍົນ, ເຕັກໂນໂລຊີຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການສືີ່ສານ, ການບ ລິການ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ, ມີຜ ໄ້ດຮ້ັບການຢັັ້ງຢືນທັງໝົດ 1.408 ຄົນ, ຍິງ 541 ຄົນ, ເທົີ່າກັບ 56,32% ທຽບກັບແຜນການປີ. 
ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດບັນລຸຕາມແຜນການວາງໄວ້ 2.500 ຄົນ. 

 ໄດສື້ບຕ ີ່ສົີ່ງເສີມໃຫ້ສະຖານທີີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນອືີ່ນ ເພືີ່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ແຮງງານ ຈ ານວນ 
118.795 ຄົນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ. 
 

3.1.6. ເປດີກວາ້ງການຮວ່ມມ ືແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ 
1) ການຮວ່ມມສືອງຝຸ່າຍ-ຫ  າຍຝຸ່າຍ 
 ການຮວ່ມມສືອງຝຸ່າຍ: 
 ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທ: ທັງສອງຝຸ່າຍໄດ້ຕົກລົງໃນການຊຸກຍ ້ມ ນຄາ່ການຄ້າໃຫ້ບັນລຸ 10 
ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2020, ລວມໄປເຖິງການເປີດຕະຫ າດສິນຄ້າກະສິກ າເປັນລະບົບໃຫ້ແກຸ່ ສປປ ລາວ. 
ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທ ກຊ່ວຍຈ າໃນການສົີ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
ເພືີ່ອແລກປຸ່ຽນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານທາງດ້ານວິຊາການຂອງທັງສອງຝຸ່າຍ. 

 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໜ່ວຍການຄ້າລາວ-ອີຢ  ຄັັ້ງທີ VI ເພືີ່ອທົບທວນຄືນບັນດາຂ ັ້ຜ ກພັນໃນໄລຍະການເຂົັ້າເປັນສະ 
ມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ. 
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 ການຮວ່ມມຂືອບຫ າຍຝຸ່າຍ: 

 ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລືສາມຝຸ່າຍ ຄັັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນວຽກງານທີີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ 
ເປັນທ າ, ກະກຽມກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລື ສາມຝຸ່າຍ ແລະ ຄ ຸ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບແຜນງານດັີ່ງກ່າວ; ຄົັ້ນຄວ້າ 
ຂ ອະນຸມັດຮັບເອົາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ຸ່ຂອງປະຊາຊົນຜ ້ທຸກຍາກໂດຍຜ່ານການ
ເກັບກ ້ ແລະ ທ າລາຍລະເບີດ ຢ ຸ່ແຂວງຄ າມ່ວນ ມຸນຄ່າ 74.814 ໂດລາສະຫາລັດ; ຂ ອະນຸມັດສືບຕ ີ່ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການສົີ່ງເສີມຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອເດັກ ໄລຍະ 2 ມ ນຄ່າ 
90.244 ໂດລາສະຫາລັດ. 
 

2) ການເຊືີ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ  (ການເຊືີ່ອມຈອດ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງການຄາ້) 
 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ: ໄດ້ສືບຕ ີ່ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະສັນຍາ ໂດຍສະ 
ເພາະສ າເລັດຮ່າງດ າລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ແລະ ການ
ສືີ່ສານ ສະບັບເລກທີ 22/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017 ແລະ ດ າລັດວ່າດ້ວຍອົງການດັດສົມໂທລະຄົມ 
ສະບັບເລກທີ 109/ນຍ, ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2017; ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າສາກົນ 
(Contracts for the International Sale of Goods: CISG) ເຊິີ່ງມີປະໂຫຍດຢຸ່າງຍິີ່ງໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດ 
ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຮັດສັນຍາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃນການແກ້ໄຂຂ ັ້ຂັດແຍຸ່ງ ກຽ່ວກັບການຄ້າລະຫວ່າງ
ປະເທດ ກ ຄືຜ ້ນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົີ່ງອອກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທ ນທຸລະກ າຂອງທຸລະກິດໃນດ້ານ
ນິຕິກ າ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

 ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊຽນ: ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມເຈລະຈາໃນຫ າຍຂອບ ເປັນຕົັ້ນໃນລະດັບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ
ເສດຖະກິດອາຊຽນແບບວົງແຄບ, ກອງປະຊຸມເຈົັ້າໜ້າທີີ່ອາວຸໂສສະເພາະກິດລະດັບສ ງ, ກອງປະຊຸມເຈົັ້າໜ້າທີີ່ອາວຸ 
ໂສອາຊຽນ, ຂອບການຄ້າດ້ານການບ ລິການອາຊຽນ, ຂອບການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ. ໃນນັັ້ນ ການເປີດເສລີການຄ້າດ້ານ
ບ ລິການໃນຂອບ RCEP ( Rigional comprehensive Economic Partnership ) ເຫັນວ່າມຄີວາມຄືບໜ້າຫ າຍ
ສົມຄວນສ າລັບໜ່ວຍງານການຄ້າດ້ານບ ລິການ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນການແລກປຸ່ຽນ          ເ         ເ   

(Request ແລະ offer list). 

 ຮ່ວມກັບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນພິຈາລະນາ 9 ແຜນງານບ ລິມະສິດສ າລັບເສົັ້າຄ ັ້າເສດຖະກິດ ໃນໄລຍະທີີ່ປະ 
ເທດຟິລິບປິນເປັນປະທານອາຊຽນ 2017 ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນມາດຕະການສົີ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທ ນໃຫ້
ເພີີ່ມຂ ັ້ນ, ເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງ MSMEs

4 ເຂົັ້າກັບເສດຖະກິດແບບດີຈິຕອນ ແລະ ການພັດທະນະວັດຕະກ າໃໝຸ່ 
ເພືີ່ອຂັບເຄືີ່ອນເສດຖະກິດພາຍໃນອາຊຽນ, ເຊິີ່ງ 9 ແຜນງານບ ລິມະສິດດັີ່ງກ່າວມີຄື: 1) ການຢັັ້ງຢືນແຫ ີ່ງກ າເນີດ 
ສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງສ າລັບຂະແໜງການ MSMEs ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ; 2) ວາລະການປະຕິບັດແບບເລັີ່ງດ່ວນ
ກ່ຽວກັບການລົງທ ນ; 3) ການສະຫຼຸບສັນຍາການຄ້າດ້ານການບ ລິການອາຊຽນ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານໄປຫາຮ ບ
ແບບບັນຊີສະຫງວນໄວ້; 4) ການທົບທວນຊ ີ່ງກັນ ແລະ ກນັສ າລັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ; 5) ການສ້າງ
ຕົວຊີັ້ວັດການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າອາຊຽນ; 6) ທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ; 7) ການເປັນຜ ປ້ະກອບ
ການຂອງແມຸ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸຸ່ມ; 8) ຖະແຫ ງການຂອງອາຊຽນວ່າດ້ວຍນະວັດຕະກ າໃໝຸ່; 9) ການເປີດເສັັ້ນທາງ
ຂົນສົີ່ງສິນຄ້າທາງທະເລອາຊຽນ ຂອງທ່າເຮືອດ່ານຂາເຂົັ້າ-ຂາອອກເມືອງດາວາວ-ເມືອງບິຕງຸ-ເມືອງເຈີເນໂລນຊັນ
ໂຕດ. 

 ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ບັນດາໂຮງຮຽນ, ບັນດາສ ນຝ ກວິຊາຊີບທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຈັດຕັັ້ງການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຈ ານວນ 12.805  ຄົນ, ຍິງ 
5.903  ຄົນ, ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກ າ 3.835   ຄົນ, ຍິງ 1.231 ຄົນ, ອຸດສາຫະກ າ 3.408 ຄົນ, ຍິງ 1.625 ຄົນ 
ແລະ ບ ລິການ 5.562 ຄົນ, ຍິງ 3.047 ຄົນ, ເທົີ່າກັບ 9,73% ທຽບກັບແຜນປີ (131.600 ຄົນ). ສ້າງລະບົບຂ ັ້
ມ ນຂ່າວສານຕະຫ າດແຮງງານໃຫ້ສາມາດດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ. ສ້າງແຜນປະຕິ 
ບັດງານຖະແຫ ງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການຫັນປຸ່ຽນຈາກການຈ້າງງານນອກລະບົບໄປສ ຸ່ໃນລະບົບ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມ
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ການເຮັດວຽກທີີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທ າ, ແຜນງານຮ່ວມມືວຽກທີີ່ມີຄຸນຄ່າຮ່ວມກັບ ILO, ແຜນງານປົກປ້ອງເດັກ
ຮ່ວມກັບ UNICF. 

 ໄດ້ໂຄສະນາຮຸບເງົາ, ສາລະຄະດີ ແລະ ເອກະສານຜ່ານສືີ່ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕິດຕາມກວດກາເນືີ່ອໃນຮ ບເງົາຕ່າງ 
ປະເທດຈ ານວນ 15 ເລືີ່ອງ, ການອະນຸຍາດຖ່າຍທ າຮ ບເງົາໃຫ້ແກຸ່ທີມງານຈາກປະເທດຝຣັີ່ງຖ່າຍທ າຮ ບເງົາ ເລືີ່ອງ
ບວດ ພ້ອມທັງເຮັດໜ້າທີີ່ໂຄສະນາການເຄືີ່ອນໄຫວຮ ບເງົາລາວຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ປະຈຸບັນມີຜຸ ້ເຂົັ້າຊົມ 1.302.201 

ຄັັ້ງ. ສ າເລັດການຖ່າຍທ າຮ ບເງົາເລືີ່ອງ: “ດອກຈ າປາບານ”  ຢ ຸ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ
ຫ ວງພະບາງ ເຊິີ່ງເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສປ ຈີນ. ສ າເລັດການຜະລິດຮ ບເງົາກາຕ ນເລືີ່ອງ: 
ທອງດີ”ແລະ ພ້ອມດຽວກັນກ ີ່ໄດ້ຈັດສົີ່ງເລືີ່ອງດັີ່ງກ່າວເຂົັ້າປະກວດໃນໂຄງການຮ ບເງົາວຽງຈັນ. ສ າເລັດການເຂົັ້າ
ຮ່ວມງານສະແດງລະຄອນຟ້ອນໜ້າກາກເລືີ່ອງ ປ ຸ່ເຍີ, ຍ່າເຍີ ທີີ່ ສ.ເກົາຫ ີ ເຊິີ່ງມີ 25 ປະເທດເຂົັ້າຮ່ວມ, ຜ່ານ
ການສະແດງເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢຸ່າງຫ ວງຫ າຍຈາກຊາວຕ່າງປະເທດ.   ໄດ້ເປີດຊຸດຝ ກອົບຮົມ ໂດຍການ
ຮ່ວມມືກັບກົມສືີ່ມວນຊົນ ແຫຸ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນຫົວຂ ັ້ "“ມີທັດສະການຖ່າຍຮ ບ ແລະ ບັນນາທິການພາບ
ຖ່າຍໃນວຽກງານໜັງສືພິມ "”  ໃຫ້ແກຸ່ນັກຂ່າວອ້ອມຂ້າງສ ນກາງ ແລະ ບັນດາແຂວງທົີ່ວປະເທດ. 

 

3.2. ເປົັ້າໝາຍ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນຈາກພາກ
ລດັ ແລະ ກ າລງັແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົີ່າໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ທກຸເຜາົຊົນ 

ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສ ກສາ, ການບ ລກິານສາທາລະນະສກຸຢຸ່າງທົີ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບສົີ່ງເສມີ
ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວັດທະນະທ າອນັດີງາມຂອງຊາດ ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນ
ການເມອືງຢຸ່າງໜກັແໜ້ນ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸທິ າ ແລະ ມຄີວາມໂປຸ່ງໃສ 

 

3.2.1. ສບືຕ ີ່ພັດທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຢຸ້່າງໜກັແໜນ້ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ
ຕາມທດິ 3 ສາ້ງ 

 ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນ 91 ຈຸດສຸມ ສ່ວນໃຫຍ່ແມຸ່ນເລັີ່ງໃສຸ່ການພັດທະນາ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຈ າເປັນຄື: ກ ີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັັ້ນທາງລະຫວ່າງເມືອງຫາບ້ານ, ບ້ານຫາບ້ານ, ຊົນລະປະ 
ທານຂະໜາດນ້ອຍ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ-ຖົງຢຸ່າປະຈ າບ້ານ, ນ ັ້າລິນ, ວິດຖາຍ ແລະ ອືີ່ນໆ ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກ ີ່ໄດ້
ຈັດຝ ກອົບຮົມດ້ານວິຊາການປ ກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ການສັກຢຸ່າກນັພະຍາດສັດ, ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ບ ລິການກອງທ ນ
ພັດທະນາບ້ານ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ີ່ງທ ນສິນເຊືີ່ອຕ່າງໆ ແນຸ່ໃສຸ່ຊຸກຍ ້ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພືີ່ອຂາຍອອກສ ຸ່
ຕະຫ າດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກຸ່ປະຊາຊົນຜ ້ທຸກຍາກ, ຊືີ່ງມີຫ າຍແຂວງສາມາດບັນລຸການສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ 
50% ຂ ັ້ນໄປຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດທົີ່ວແຂວງມີ: ແຂວງຈ າປາສັກ ມີບ້ານພັດທະນາ ກວມ 88,65%, 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ກວມເອົາ 75,68%, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ກວມເອົາ 69,97%,  ແຂວງຄ າມ່ວນ ກວມເອົາ
68,39%, ແຂວງໄຊຍະບ ລີ ກວມເອົາ 58,60%, ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ ກວມເອົາ 57,81% ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
ກວມເອົາ 51,56%; ແຂວງທີີ່ບ ີ່ທັນບັນລຸການສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ 30-50% ມີ ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ ກວມເອົາ 
49,02%, ແຂວງຫົວພັນ ກວມເອົາ 33,01%, ແຂວງໄຊສົມບ ນ ກວມເອົາ 17,71% ແລະ ແຂວງອືີ່ນໆ ຕ ີ່າສຸດ
ແມຸ່ນແຂວງຜົັ້ງສາລີ 15,52% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດທົີ່ວແຂວງ.  

 ການຈັດສັນພ ມລ າເນົາຄົງທີີ່ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນຖາວອນ ໃນ 145 ຈຸດສຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການເຄືີ່ອນຍ້າຍ
ແບບຊະຊາຍຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າ ຕົັ້ນຕ ແມຸ່ນສຸມໃສຸ່ການບຸກເບີກສະຖານທີີ່ຕັັ້ງພ ມລ າເນົາ, ຕັດຜັງບ້ານ,ສະ 
ໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ບຸກເບີກເນືັ້ອທີີ່ທ າການຜະລິດ ພ້ອມທັງສ້າງເອືັ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ທີີ່ຈ າເປັນໃຫ້ແກຸ່ບ້ານຈັດສັນໃໝຸ່ຈ ານວນໜ ີ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມຂອງແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ແຂວງໄຊສົມບ ນ, ແລະ ແຂວງອືີ່ນໆ.  

 ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທ ນໃສຸ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ຢ ຸ່ໃນຈຸດສຸມ
ຕ່າງໆ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 389,12 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 28,43%, ທຽບໃສຸ່ແຜນການປີ (1.368,57 ຕືັ້ກີບ)ໃນ
ນີັ້: ມີທ ນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ 164,16 ຕືັ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 97,27 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 59,25% ຂອງແຜນການ 
ໃນນັັ້ນ:  
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 ທ ນສຸມໃສຸ່ 20 ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 9,2 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 31,94%. ຂອງແຜນການປີ 
(ແຜນການ 28,8 ຕືັ້ກີບ). 

 ທ ນສຸມໃສຸ່ 71 ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 45,11 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 60,15%. ຂອງແຜນການປີ 
(ແຜນການ 75 ຕືັ້ກີບ). 

 ທ ນສຸມໃສຸ່ 145 ຈຸດສຸມຈັດສັນພ ມລ າເນົາ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 
31,96 ຕືັ້ກີບ; ເທົີ່າກັບ 64,75%. ຂອງແຜນການປີ ( ແຜນການ 49,36 ຕືັ້ກີບ). 

   ນ      ກ    ນ      ນ  າ   ກ າກ (   )            11    ກ     ນ   າ   ນການ (
  ນການ 11    ກ  ) 

 

 ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ ນສິນເຊືີ່ອ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທ ນກອງທ ນພດັທະນາບ້ານ ແລະ ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ
ຕ່າງປະເທດ 1.204,41 ຕືັ້ກີບ, ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 222,83 ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 23,07% ຂອງແຜນການປີ. 
ສະເພາະ  ນາ ານນ    າ              ນ າກ  ນາ ານ          າ    ານ ນ 877.369,78 ລ້ານກ  , 
ສາມາດ  ນນ າ   ໄດ້ 226.875,40 ລ້ານກ  , ເ   າກ   25,86%         ນ  ນນ າ    650.494,38 ລ້ານກ  , 
ເ   າກ   74,14%. ໄລຍະ 6 ເ   ນ   ນ   2017      ນເ       ໝ   2.986.919,19 ລ້ານກ   ແລະ         
  ນເ    ໄດ້   ານ 124.414,50 ລ້ານກີ ,  ນນ  ນ: ໄດ້      ນເ       ເ  ເ   າໝາ ເ      ກ າກ 
100.217,50 ລ້ານກ  , ເ   າກ   80,54%,       ນເ                  ນກາ             ນ    ໝ   
15.687,50 ລ້ານກ  , ເ   າກ   12,60%           ນເ       ເມືອງ 3   າ     ໝ   8.509,50 ລ້ານກ  , 
ເ   າກ   6,84%,      ານ ນ      ນເ     ນ 6 ເ   ນ   ນ  .             າ      າ ນການ      ນ 
ເ     6 ເ   ນ   ນ   ເ            ນ  າ  ນ    ປະຕິບັດໄດ ້  ານ 14% ຂອງແຜນການ. 

 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອງທ ນບ້ວງ 500 ລ້ານກີບ/ເມືອງ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ ຸ່ 56 ເມືອງ 17 ແຂວງ 1 ນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈັນ, ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປ ີ ກອງທ ນທີີ່ຍັງເຄືີ່ອນໄຫວຢ ຸ່ທັງໝົດ 583 ກອງທ ນ, ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 
29.229 ຄອບຄົວ, ມີທ ນໝ ນວຽນທັງໝົດ 41,93    ກີບ,  ນນ  ນ:        ນ າກ      ານ 29,6    ກ  , 
ເ  ນ າກ   າ  ກ 10,95    ກ  ,   ນ            ນ  ນ 2,1    ກ  , ເ  ນ          າ  ກ 105.953.500 
ກ       ເ  ນ     ກເ  ນ 175.905.408 ກ  . ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ໄດ້ປຸ່ອຍ  ນ      າ  ນກ        ໝ   
35,41    ກ  , ເກ    ນ      ານ ນ 4,9    ກ            າ ນ າ   າ  ກ 30,2    ກ  . ກ    ກ າ   ກ  :   ກ    
10,67    ກ  ,         2,5    ກ  , ການ  າ-    ການ 170,5   ານກ       ກ    ກ າ   ນໆ    ານ 22    ກ  .   

 

     ສັງລວມແລ້ວ, ຈາກຜົົນປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍອີງໃສຸ່ດ າລັດ 309/ນຍ, ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງ 6.546 ຄອບຄົວ (ແຜນການ 5.580 ຄອບຄົວ), ຈາກ 75.318 ຄອບຄົວ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 
69.772 ຄອບຄົວ, ຖ້າສົມທຽບໃສຸ່ແຜນການແມຸ່ນຫຼຸດລົງລືີ່ນຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້ 966 ຄອບຄົວ.  ລ ບລ້າງບ້ານທຸກ
ຍາກໄດ້ 36 ບ້ານ ເທົີ່າກັບ 20,22% ທຽບໃສຸ່ແຜນປີ (ແຜນການ 178 ບ້ານ) ເຫັນວ່າຍັງບ ີ່ບັນລຸຄາດໝາຍ ຊືີ່ງຈະສຸມ
ໃສຸ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ມາເຖິງປະຈຸບັນບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫ ືອ 1.653 ບ້ານ. ສາມາດສ້າງບ້ານພັດທະນາ
ໄດ້ 81 ບ້ານ, ທຽບໃສຸ່ແຜນປີລືີ່ນແຜນ 3,8% (ແຜນການ 78 ບ້ານ). ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃນຊົນນະບົດ
ໄດ ້30 ບ້ານ ເທົີ່າກັບ 78,94%  ທຽບໃສຸ່ແຜນປີ (ແຜນການ 38 ບ້ານ) ເຫັນວ່າບ ີ່ບັນລຸຄາດໝາຍຍັງ 8 ບ້ານ. ຖ້າອີງ
ຕາມຜົນການສ າຫ ວດການໃຊຈ້່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນຄັັ້ງທີ V ປີ 2012-2013 ອັດຕາຄົນທຸກຍາກ 
(LECSV) ແມຸ່ນຍັງສ ງເຖິງ 23,2% ໃນປີ 2013, ແຂວງທີີ່ຍັງມີອັດສ່ວນຄວາມທຸກຍາກສ ງກວ່າໝ ຸ່ແມຸ່ນ ແຂວງ
ສາລະວັນ ກວມ 49,8%, ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ ກວມ 44,4%, ແຂວງເຊກອງ ກວມ 42,7%, ແຂວງຫົວພັນ ກວມ 
39,2%, ແຂວງຊຽງຂວາງ ກວມ 31,9%, ແຂວງອຸດົມໄຊ ກວມ 30,1%  ແລະ ຖ້າອີງໃສຸ່ຜົນສ າຫ ວດ 309/ນຍ ໃນ
ປີ 2015 ສັງເກດເຫັນວ່າຍັງແຂວງເມືອງ ແລະ ບ້ານທີີ່ຍັງມີຄວາມທຸກຍາກຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາຄອບຄົວຄວາມທຸກຍາກສ ງເຊັີ່ນ: ເມືອງຜົັ້ງສາລີ, ໃໝຸ່, ຂວາ, ສ າພັນ, ຍອດອ , ບຸນໃຕ້ ຂອງ
ແຂວງຜົັ້ງສາລີ; ເມືອງລອງ, ນາແລ ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ; ເມືອງງາ, ປາກແບຸ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ; ເມືອງປາກແຊງ ແຂວງ
ຫລວງພະບາງ; ເມືອງຫົວເມືອງ, ຊ າໃຕ້, ກ້ວນ, ຊ່ອນ ແຂວງຫົວພັນ; ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື; ເມືອງໄຊຈ າ
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ພອນ ແລະ ນອງ  ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ສະມ້ວຍ ແຂວງສາລະວນັ; ເມືອງກະລືມ ແຂວງເຊ
ກອງ ແລະ ເມືອງລ່ອງແຈ້ງ ແລະ ຮົີ່ມ ແຂວງໄຊສົມບ ນ.  

 

3.2.2. ການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

 ໄດ້ສຸມໃສຸ່ບັນດາກິດຈະກ າຕາ່ງໆ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນການສະໜອງຢາໂພສະນາການທີີ່ຈ າເປັນ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມ
ແນະນ າດ້ານວິຊາການ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ສ າເລັດການຝ ກອົບຮົມດ້ານໂພສະນາການແມຸ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ 9 ແຂວງພາກ ເ
ໜືອ ແລະ ພາກກາງ, ໄດ້ສ າເລັດການເຂົັ້າຝ ກອົບຮົມຄ ຝ ກດ້ານໂພສະນາການ ແລະ ສ້າງຄວາມຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີີ່ປະເທດສິງກະໂປ. 

 ໄດ້ໃຫ້ບ ລິການກວດທ້ອງແມຸ່ມານໄດ້ທັງໝົດ 34.353 ເທືີ່ອຄົນ ແລະ ຊ່ວຍເກີດລ ກຢ ຸ່ຕາມສະຖານທີີ່ບ ລິການ
ສາທາລະນະສຸກໄດ້ 15.095 ຄົນຢ ຸ່, ປະຕິບັດກິດຈະກ າການເຊືີ່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຊ່ວຍເກີດລ ກ ແລະ ປິີ່ນປົວເດັກອາຍຸຕ ີ່າກວ່າ 5 ປີ ໂດຍບ ີ່ເສຍຄ່າ ທົີ່ວປະເທດໄດ້ດີພ ສົມຄວນ; ພ້ອມດຽວກັນ ກ ີ່
ຍັງໄດ້ປະຕິບັດກິດຈະກ າການເຊືີ່ອມສານວຽກສົີ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວຽກຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນ
ຕົັ້ນດ້ານໂພຊະນາການ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນສະພາບຂາດສານອາຫານຊ າເຮືັ້ອ (ລວງສ ງຕ ີ່າກວ່າມາດຕະຖານ), ແຂວງທີີ່ມີ
ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຊ າເຮືັ້ອສ ງເຖິງ 40% ມີ 11 ແຂວງ, 30-39% ມີ 3 ແຂວງ, 20-29% ມີ 3 ແຂວງ 
ແລະ ຕ ີ່າກວ່າ 20% ມີ 1 ແຂວງ. ສະພາບການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານທີີ່ຍັງຂາດຮ້າຍແຮງ (ສີແດງ) ຍັງຕົກຢ ຸ່ 4 
ແຂວງ ຄື: ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. 

 

3.2.3. ທກຸຄນົເຂົັ້າເຖງິການສ ກສາໄດຢຸ້່າງທົີ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີຸນນະພາບ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມຕ່າງໆຢຸ່າງຕັັ້ງໜ້າ. ໄດ້ສຸມທ ນຮອນ
ເຂົັ້າໃນການສ້ອມແປງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອານຸບານ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະ 
ຍົມ, ກ ີ່ສ້າງຫ ພັກໃຫ້ຄຸ ແລະ ນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນຢ ຸ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ເພືີ່ອເປັນສິີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ຊຸກຍ ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົັ້າຮຽນໄດ້ມີໂອກາດຮຽນໜັງສືຫ າຍຂ ັ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ທຸກພາກສ່ວນກ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ຊຸກຍ ້ປຸກລະດົມພ ີ່ແມຸ່ຜ ້ປົກຄອງໃຫ້ສົີ່ງເດັກເຂົັ້າຮຽນຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ. ບົນພືັ້ນຖານສິີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກທີີ່ກ່າວມານັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມ ປະຕິບັດໄດ້ 98,7%, ອັດຕາລອດເຫ ືອຮອດຊັັ້ນ 
ປະຖົມ ເພີີ່ມຈາກ 79,6% ເປັນ 81,1%, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນ ຈາກ 82,2% 
ເປັນ 82,9%, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພີີ່ມຈາກ 47,8% ເປັນ 51,4%, ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືຂອງ
ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15 ປີຂ ັ້ນໄປ ປະຕິບັດໄດ້ 92,45% ແລະ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອນໃນເກນ
ອາຍຸ 15-24 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 84,7% . ສາມາດປະກາດເປັນເມືອງຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສ ກສາຕອນຕົັ້ນບ າລຸງທົີ່ວເມືອງ 
ໄດ້ຕືີ່ມ 6 ເມືອງເພີີ່ມເປັນ 89 ເມືອງ. ຄຽງຄ ຸ່ກັບການສ ກສາສາຍສາມັນ ກະຊວງສ ກສາຍງັໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ປັບປຸງ
ຫ ກັສ ດການສິດສອນວິຊາຊີບໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ. ຄຽງຄ ຸ່
ກັບການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂະຫຍາຍຫ້ອງຮຽນ ກ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ຄ ສ ກສາ
ນິເທດ, ອົບຮົມຄ ຂັັ້ນແຂວງໃນການນ າໃຊ້ຄ ຸ່ມື ແລະ ປືັ້ມແບບຮຽນໃໝຸ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມສ ກສາ(ມ 7) ທົີ່ວປະເທດ. 
ສ າລັບວຽກງານກິລາ-ກາຍະກ າ ແມຸ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ໃນຂະບວນການແຂຸ່ງຂັນກິລາ ແລະ ສີລະປະນັກຮຽນ-ນັກສ ກ
ສາໃຫ້ດີຂ ັ້ນ, ຈັດຕັັ້ງງານມະຫາກ າກິລານກັຮຽນມັດທະຍົມສ ກສາທົີ່ວປະເທດ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂຸ່ງຂັນກິລາ
ນັກຮຽນ ເຊັີ່ນ: ໄດ້ຈັດງານມະຫາກ າກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສ ກສາທົີ່ວປະເທດຄັັ້ງທີ VI ທີີ່ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ເຊິີ່ງ
ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດງານ ແລະ ນັກກິລາເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 5.859 ຄົນ, ມີການແຂຸ່ງຂັນ 12 ປະເພດກິລາ, 
428 ຫ ຽນ. ຜ່ານການແຂຸ່ງຂັນ ອັນດັບທີ 1 ແມຸ່ນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ອັນດັບທີ 2 ແມຸ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ, ອັນດັບທີ 3 ແຂວງບ ຄ າໄຊ ເຊິີ່ງການຈັດງານແຂຸ່ງຂັນກິລາຄັັ້ງນີັ້ນ າໃຊ້ງົບປະມານທັງໝົດ 18 ຕືັ້ກີບ ໃນນັັ້ນ:
ງົບປະມານກ ີ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ 6,5 ຕືັ້ກີບ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ນ າພານັກຮຽນສາມັນ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂຸ່ງຂັນກິລາ
ນັກຮຽນສາມັນອາຊຽນຄັັ້ງທີ VIII ທີີ່ຈັງຫວັດຊຽງໃໝຸ່ ປະເທດໄທ ເຊິີ່ງປະກອບມີ 9 ປະເພດກິລາ ຄື: ແລຸ່ນ-
ລານ, ດອກປີກໄກຸ່, ປິີ່ງປຸ່ອງ, ລອຍນ ັ້າ, ປັນຈັກສິລັດ, ບານບ້ວງ, ກ໋ອຟ, ຟຸດຊ , ກະຕ ັ້, ຜົນການເຂົັ້າຮ່ວມສາມາດ
ຍາດໄດ້ 1 ຫ ຽນເງິນ, 7 ຫ ຽນທອງ ຈັດຢ ຸ່ໃນອັນດັບທີ 6. 
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3.2.4. ຮບັປະກນັການບ ລກິານດາ້ນສາທາລະນະສກຸໄດຢຸ້່າງທົີ່ວເຖງິ  ແລະ  ມຄີນຸນະພາບ 

ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບການບ ລິການສຸຂະພາບ, ໄດ້ເຝົັ້ າລະວັງຄວບຄຸມ ແລະ ມີມາດ
ຕະການປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆທີີ່ເກີດຂ ັ້ນ, ສ າເລັດວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດໂປລີໂອ ຮອບ 10 ປະຕິບັດໄດ້ 
99%; ເພີີ່ມທະວີການໂຄສະນາສຸຂະສ ກສາ, ເອົາໃຈໃສຸ່ກວດກາຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢາ. ສືບຕ ີ່ປັບປຸງຕາ
ໜ່າງການບ ລິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ຄົບຊຸດ ເຊິີ່ງປະຈຸບັນມີໂຮງໝ ສ ນກາງ 5 ແຫຸ່ງ, ໂຮງ
ໝ ແຂວງ 17 ແຫຸ່ງ, ໂຮງໝ ຊຸມຊົນ 135 ແຫຸ່ງ ແລະ ສຸກສາລາ 1.020 ແຫຸ່ງ. ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ສືບຕ ີ່ຂະຫຍາຍການ
ບ ລິການສຸຂະພາບແມຸ່ ແລະ ເດັກ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເກີດລ ກ ແລະ ປິີ່ນປົວເດັກອາຍຸຕ ີ່າ
ກວ່າ 5 ປີ ໂດຍບ ີ່ເສຸ່ຍຄ່າ ໃນທົີ່ວປະເທດ. ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າຕົວເລກບ ລິການຝາກທ້ອງ ແລະ ເກີດ
ລ ກໂດຍມແີພດຊ ານານງານຊ່ວຍເກີດມີຈ ານວນເພີີ່ມຂ ັ້ນເມືີ່ອທຽບໃສຸ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ (ຕົັ້ນປີ 2016 

ໄດ້ 84% ແຕຸ່ຕົັ້ນປີ 2017 ໄດ້ 87%). ການກວດທ້ອງກ່ອນເກີດ 1 ຄັັ້ງ ມີຫ າຍແຂວງສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ 
(75%), ການກວດທ້ອງກ່ອນເກີດ 4 ຄັັ້ງ ມີຫ າຍແຂວງຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ ເພືີ່ອບັນລຸຄາດໝາຍ (55%). ການ
ເຊືີ່ອມສານວຽກສົີ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ ກັບວຽກຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນຕົັ້ນດ້ານໂພຊະນາການແມຸ່ນໄດ້ສຸມ
ໃສຸ່ແກ້ໄຂສະພາບຂາດສານອາຫານຊ າເຮືັ້ອ (ລວງສ ງຕ ີ່າກວ່າມາດຕະຖານ) ໃຫ້ໄດ້ຄາດໝາຍຕາມທີີ່ສະພາແຫຸ່ງ
ຊາດໄດ້ກ ານົດ. ວຽກງານກອງທ ນປະກັນສຸຂະພາບມາຮອດຕົັ້ນປີ 2017 ແມຸ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນ 12 ແຂວງ, 
65 ເມືອງ ເຊິີ່ງກວມເອົາ 2 ລ້ານກວ່າຄົນ ເທົີ່າກັບ 30,7% ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງກອງ
ທ ນປະກັນສຸຂະພາບແມຸ່ນສາມາດກວມໄດ້ 62%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ ັ້າສະອາດກວມ 89,3% ແລະ ອັດຕາການ
ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຂອງປະຊາຊົນກວມ 70,3%. 

 

3.2.5. ການບ ລກິານທາງດາ້ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ທກຸຄນົໄດເ້ຂົັ້າເຖິງຢຸ່າງກວາ້ງຂວາງ 
 ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ຄຸ້ມຄອງຜ ເ້ກີດສິດປິີ່ນປົວສຸຂະພາບທົີ່ວປະເທດທັງພາກລັດ ແລະ ພາກວສິາຫະກິດ ຊ ີ່ງມຜີ ເ້ກີດສິດ
ທັງໝົດ 650.324 ຄົນ, ໃນນີັ້: ພາກລັດຖະກອນ 441.507 ຄົນ, ມີຜ ້ປະກັນຕົນ 179.705 ຄົນ, ບ ານານ 
27.492 ຄົນ, ຄ ຸ່ສົມລົດ 83.606 ຄົນ, ເສຍອົງຄະ 8.024 ຄົນ,  ລ ກ 142.035 ຄົນ, ລ ກກ າພ້າ 531 ຄົນ, ໝ້າຍ 
102 ຄົນ, ຜ ້ລ້ຽງດ  10 ຄົນ, ຜ ້ດ ແລ 2 ຄົນ  ແລະ ພາກວິສາຫະກິດ  208.817 ຄົນ, ມີຜ ້ປະກັນຕົນ 96.593 ຄ ຸ່
ສົມລົດ 48.378 ຄົນ ແລະ ລ ກ 59.552 ຄົນ. 

 ຂ ັ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມໃໝຸ່ພາກລັດໃນທົີ່ວປະເທດ ຈ ານວນ 3.824 ຄົນ ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝຸ່ 
ໄດ້ 110 ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ຂ ັ້ນທະບຽນຜ ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ 13.435 ຄົນ ມີຜ ້ສະໝັກໃຈ 1.152 ຄົນ; 
ລົງປະຊາສ າພັນ ໄດ້ 186 ຄັັ້ງ; ພິມບັດປະກັນສັງຄົມໃຫ້ກັບຜ ປ້ະກັນຕົນທີີ່ຂ ັ້ນທະບຽນໃໝຸ່ ແລະ ທົດແທນບັດທີີ່
ເສຍ, ແຕກຫັກ ລວມທັງໝົດຈ ານວນ 41.763 ບັດ, ພາກລັດ 21.522 ບັດ ແລະ ພາກວິສາຫະກິດ  20.241 
ບັດ. ນອກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງຫ້ອງການກອງທ ນປະກັນສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2017 ມີ
ລາຍຮັບທົີ່ວປະເທດ ຈ ານວນ 678.608.687.958 ກີບ, ໃນນີັ້: ພາກລັດ 532.329.695.887 ກີບ, ພາກວິສາ
ຫະກິດ 146.278.992.011 ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ 618.879.351.154 ກີບ, ພາກລັດ 576.701.094.911 ກີບ, 
ພາກວິສາຫະກິດ 48.178.256.163 ກີບ; ຍອດເຫ ືອ 62.729.336.804 ກີບ ພາກລັດ 22.679.611.761 ກີບ 
ແລະ ວິສາຫະກິດ 106.637.776.866 ກີບ. 

 ສ້າງຕາໜ່າງປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອເດັກຂັັ້ນບ້ານໄດ້ 115 ບ້ານ, ເທົີ່າກັບ 71,88% ຂອງແຜນການປີ (160 
ບ້ານ); ສ າເລັດການສ້າງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອເດັກ ທີີ່ແຂວງຄ າມ່ວນໄດ້ 3 ເມືອງ ແລະ 
35 ບ້ານ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ີ່ຜ ້ທີີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໄດ້ 934 ຄົນ; ສ າລັບ
ວຽກງານເກັບກ ້ລະເບີດ ສ າຫ ວດບ ີ່ແມຸ່ນວິຊາການໄດ ້ 13 ບ້ານ (ແຜນການປີ 950 ບ້ານ) ແລະ ສ າຫ ວດແບບ
ວິຊາການ ໄດ ້914 ເຮັກຕາ (ແຜນການປີ 338 ບ້ານ), ກວດກ ້ເນືັ້ອທີີ່ດິນໄດ້ທັງໝົດ 321 ເຮັກຕາ. 

 ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບບ ລິຈາກເລືອດໄດ້ 10.725 ຖົງ, ເທົີ່າກັບ 24,37% ຂອງແຜນການ(44.000 
ຖົງ). 
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3.2.6.  ພັດທະນາ  ແລະ ປກົປກັຮກັສາຮດີຄອງປະເພນີ ແລະ ວດັທະນະທ າອນັດງີາມຂອງຊາດ 

ວຽກວັດທະນະທ າ ໄດ້ມີຫ າຍດ້ານພົ ັ້ນເດັ ີ່ນ ແລະ ມີລັກສະນະຕັັ້ງໜ້າຂ ັ້ນກວ່າເກົ ີ່າ ສາມາດສ້າງຄອບຄົວ
ວັດທະນະທ າໄດ້ 18.340 ຄອບຄົວ ເທົີ່າກັບ 61,13%, ບ້ານວັດທະນະທ າໄດ້ 105 ບ້ານ ເທົີ່າກັບ 52,50% 

ແລະ ກຸຸ່ມບ້ານ 1 ກຸຸ່ມບ້ານ ເທົີ່າກັບ 12,50%. ໄດ້ປະກອບອຸປະກອນດົນຕີພືັ້ນເມືອງ ເພືີ່ອຊຸກຍ ້ຂະບວນການ
ສິລະປະ-ວັນນະຄະດີວັດທະນະທ າມະຫາຊົນໃຫ້ແກຸ່ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ, ໄດ້ລົງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ 
ເພືີ່ອຟືັ້ນຟ ສົີ່ງເສີມເອກະລັກວັດທະນະທ າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີລາວບັນດາເຜົີ່າ ພ້ອມທັງຖ່າຍທ າສາລະ
ຄະດີອອກເຜີຍແຜຸ່ຜ່ານໂທລະພາບລາວຊ່ອງ 3 ແລະ ໂທລະພາບລາວສະຕາ, ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄສະນາດ້ວຍປ້າຍ, ສວນສາທາລະນະ, ສະໂມສອນວັດທະນະທ າ ເປັນປົກກະຕິ,   ສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງພິທີ
ແຂຸ່ງຂັນຮຸບເງົາສັັ້ນຂອງນັກຮຽນມ ຕົັ້ນ-ມ ປາຍທົີ່ວປະເທດ; ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການນ າສະເໜີ
ເອົາປຸ່າສະຫງວນແຫຸ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜ ີ່ ຢ ຸ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄ າມ່ວນ ເຂົັ້າເປັນມ ລະດົກໂລກທາງທ າມະຊາດ 
ທີີ່ຫ ວັດທະນະທ າແຫຸ່ງຊາດ; ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບພຣະພຸດທະຮ ບ 8 ອົງ ແລະ ສິັ້ນໄໝບ ຮານຈາກຄົນລາວທີີ່ຢ ຸ່
ປະເທດຝຣັີ່ງ ເພືີ່ອມອບເຂົັ້າເປັນມ ລະດົກຂອງຊາດ ທີີ່ຫ ພິພິທະພັນແຫຸ່ງຊາດ; ເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ ເພືີ່ອຟືັ້ນຟ , ສົີ່ງເສີມ
ເອກະລັກວັດທະນະທ າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ ບັນດາເຜົີ່າ ພ້ອມທັງຖ່າຍທ າສາລະຄະດີອອກ
ເຜີຍແຜຸ່ຜ່ານໂທລະພາບລາວຊ່ອງ 3 ແລະ ໂທລະພາບລາວສະຕາ; ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງໂຄສະນາ
ດ້ວຍປ້າຍ, ສວນສາທາລະນະ, ສະໂມສອນວັດທະນະທ າ ຢຸ່າງເປັນປົກກະຕິ. 

 

3.2.7. ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ໜກັແໜ້ນ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸິ
ທ າ ແລະ ມຄີວາມໂປຸ່ງໃສ 

 ສືບຕ ີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜຸ່ກົດໝາຍທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະໂຄຸ່ງເປັນພາສາລາວ ແລະ 
ພາສາມົັ້ງ (ລາຍການຄວາມຮ ທ້າງດ້ານກົດໝາຍ) ໄດ້ທັງໝົດ 125 ຄັັ້ງ, ໄດ້ລົງສົມທົບປັບປຸງ ແລະ ບ າລຸງພາລະ
ບົດບາດຂອງຄະນະແກໄ້ຂຂ ັ້ຂັດແຍຸ່ງຂັັ້ນບ້ານໄດ້ 618 ໜ່ວຍ, ມຄີະນະແກ້ໄຂຂ ັ້ຂັດແຍຸ່ງຂັັ້ນບ້ານເຂົັ້າຮ່ວມ 1.017 
ຄົນ, ຍິງ 178 ຄົນ; ຮັບຂ ັ້ຂັດແຍຸ່ງເຂົັ້າທັງໝົດ 37 ເລືີ່ອງ, ສາມາດແກໄ້ຂສ າເລັດ 7 ເລືີ່ອງ, ສົີ່ງໄປໃຫ້ພາກສ່ວນ
ອືີ່ນ 1 ເລືີ່ອງ ແລະ ຍັງຄ້າງ 29 ເລືີ່ອງ. ສາມາດສ້າງຄອບຄົວປອດຄະດີໄດ້ 31.578 ຄອບຄົວ ແລະ ສ້າງບ້ານ
ປອດຄະດີໄດ້ 477 ບ້ານ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄ າຕັດສິນຂອງສານທົີ່ວປະເທດສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຄື: ຄະ
ດີແພຸ່ງຄ້າງມາຈ ານວນ 5.348 ເລືີ່ອງ, ເຂົັ້າໃໝຸ່ 660 ເລືີ່ອງ, ລວມ 6.008 ເລືີ່ອງ, ສາມາດປະຕິບັດສ າເລັດ 343 
ເລືີ່ອງ, ສົີ່ງໃຫ້ໄອຍະການ 38 ເລືີ່ອງ, ສົີ່ງໃຫ້ແຂວງອືີ່ນປະຕິບັດແທນ 7 ເລືີ່ອງ, ສົີ່ງໃຫ້ເມືອງປະຕິບັດແທນ 139 
ເລືີ່ອງ, ພວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 5.026 ເລືີ່ອງ ແລະ ປະຕິບັດບ ີ່ໄດ ້455 ເລືີ່ອງ; ຄະດີອາຍາຄ້າງມາຈ ານວນ 13.631 
ເລືີ່ອງ, ເຂົັ້າໃໝຸ່ 1.786 ເລືີ່ອງ, ລວມ 15.417 ເລືີ່ອງ, ສາມາດປະຕິບັດສ າເລັດ 431 ເລືີ່ອງ, ສົີ່ງໃຫ້ໄອຍະການ 5 
ເລືີ່ອງ, ສົີ່ງໃຫ້ແຂວງອືີ່ນປະຕິບັດແທນ 6 ເລືີ່ອງ, ສົີ່ງໃຫ້ເມືອງປະຕິບັດແທນ 269 ເລືີ່ອງ, ພວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
12.347 ເລືີ່ອງ ແລະ ປະຕິບັດບ ີ່ໄດ້ 2.359 ເລືີ່ອງ. 
 

3.3. ເປົັ້າໝາຍ 3: ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊຢຸ້່າງມປີະ
ສດິທຜິນົ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍົງ; ກຽມພອ້ມຮັບມກືບັໄພພບິດັຕາ່ງໆຢຸ່າງທນັການ ແລະ ກ ີ່ສາ້ງຄນືສິີ່ງທີີ່ຖກື
ຜນົກະທບົຈາກທ າມະຊາດໃຫດ້ກີວາ່ເກົີ່າ. 

 

3.3.1. ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ຍນືຍງົ 
 ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໃນ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ປະຕິບັດໄດ້ 47.450 ຕອນ, ເທົີ່າ 55,8% 

ຂອງແຜນການ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການວາງໄວ້ (ແຜນການ 85.000 

ຕອນ); ໄດ້ເອົາຂ ັ້ມ ນການອອກໃບຕາດິນເຂົັ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີໂດຍ ນ າໃຊ້ໂປຣແກມ LLMS ໃນການແຕ້ມ 
ແລະ ພິມໃບຕາດິນ ໄດ້ 6.840 ຕອນ; ສ າລັບຂ ັ້ມ ນສ າມະໂນທີີ່ດິນແມຸ່ນຢ ຸ່ໃນຊ່ວງກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
(ແຜນການ 100.000 ຕອນ). 
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 ລົງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນເພືີ່ອຂະຫຍາຍເຂດປະເມີນລາຄາທີີ່ດິນໃໝຸ່ ໄດ້ 2 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຫ ວງນ ັ້າທາ 4 ເມືອງ        
(ເມືອງສິງ, ລອງ, ນາແລ ແລະ ວຽງພ ຄາ) ແລະ ແຂວງ ບ ີ່ແກ້ວ 3 ເມືອງ (ເມືອງເມີງ, ປາກທາ ແລະ ຜາອຸດົມ 
(ແຜນການ 20 ເມືອງ) ອີກ 13 ເມືອງທີີ່ເຫ ືອແມຸ່ນກ າລັງກະກຽມແຜນລົງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ. 

 ສືບຕ ີ່ປັບປຸງຮ່າງແຜນແມຸ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫຸ່ງຊາດ ໂດຍນ າເອົາຂ ັ້ມ ນການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 
ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນຈາກຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອມາປັບປຸງຄືນດ້ານເນືັ້ອໃນ ແລະ ກະກຽມລົງທາບທາມຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິີ່ນ ພ້ອມທັງດ າເນີນການກະກຽມການຈັດສັນທີີ່ດິນຂັັ້ນແຂວງ 5 ແຂວງເປົັ້າໝາຍ: ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ, 
ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື. 

 ສ າເລັດການຝ ກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກຸ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ (ISP) ໃນ 
3 ແຂວງຄື: ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
ປ ກສາຫາລື ເພືີ່ອລິເລີີ່ມໃນການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ 5 ແຂວງ (ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງ
ຂວາງ, ວຽງຈັນ, ບ ລິຄ າໄຊ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ) ແລະ 2 ເມືອງ (ເມືອງຊ າເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງ
ແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ); ສ າເລັດການຮັບຮອງຂ ັ້ຕົກລົງການປະເມີນສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ໄດ້ຈັດ
ພິມ ເພືີ່ອແຈກຢາຍໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ 300 ສະບັບ. ນອກນັັ້ນ ກ ໄດ້ເຊືີ່ອມສານວຽກງານປະເມີນສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດ
ທະສາດໃນຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮຸ່. 

 ສືບຕ ີ່ສ້າງຖານຂ ັ້ມ ນກ່ຽວກັບແຫ ີ່ງກ າເນີດມົນລະພິດ ແລະ ປະລິມານສິີ່ງເສດເຫ ືອ ໃນ 10 ແຂວງ ຕາມລ າແມຸ່ນ ັ້າ
ຂອງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ສ າເລັດຮ່າງຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫຸ່ງຊາດ ແລະ ຂ ັ້ຕົກ 
ລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ືອ ຊ ີ່ງກ າລັງນ າສະເໜີພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຈາກນັັ້ນຈະໄດ້ດ າເນີນກະກຽມ
ເຜີຍແຜຸ່ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. 

 ໄດ້ດ າເນີນການສ້າງຄ ຸ່ມືໃຫ້ແກຸ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງເສດເຫ ືອ ໂດຍການນ າໃຊ້ຫ ັກການຫຼຸດຜ່ອນ, ນ າ
ໃຊ້ຄືນໃໝຸ່ ແລະ ຜະລິດຄືນໃໝຸ່ ແລະ ໄດ້ດ າເນີນການສ້າງຄ ຸ່ມືແນະນ າ ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ືອໃນຕົວເມືອງ. 

 ໄດ້ກ ານົດຈຸດຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າຕາມສາຍແມຸ່ນ ັ້າຫ ັກ ເພີີ່ມອີກ 5 ຈຸດ ໃນອ່າງບ ລມິະສິດ ຄື: ອ່າງນ ັ້າ
ງືີ່ມ, ອ່າງນ ັ້າອ , ເຊບັັ້ງໄຟ, ເຊບັັ້ງຫຽງ ແລະ ເຊກອງ; ສ າເລັດການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ ັ້າ ໃນອ່າງນ ັ້າຊອງ ແຂວງ
ວຽງຈັນ 2 ຄັັ້ງ ຈ ານວນ 8 ຈຸດ. 
 

3.3.2. ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົພອ້ມທງັຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັຕາ່ງໆ ແລະ ການ
ປຸ່ຽນແປງດິນຟາ້ອາກາດ 

 ໄດ້ດ າເນີນການປັບປຸງຄາດໝາຍແຫຸ່ງຊາດ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປຸ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ (INDC) ຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນດ າເນີນງານແຫຸ່ງຊາດ ເພືີ່ອ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາປາຣີ; ໄດ້ດ າເນີນການກະກຽມໂຄງການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດ ໂດຍອີງໃສຸ່ລະບົບນິເວດ ໃນ 6 ແຂວງ ຄື: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫ ວງພະ
ບາງ, ແຂວງຄ າມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ.  

 ສ າເລັດການກ ີ່ສ້າງສ ນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າແຫຸ່ງຊາດ 1 ແຫຸ່ງ ທີີ່ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ໄດ້ສ າເລັດ
ການມອບຮັບຢຸ່າງເປັນທາງການ ໃນຄັັ້ງວັນທີ 30 ມີນາ 2017. 

 ສ າເລັດການປັບປຸງ 18 ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ (ສະຖານີທີີ່ມີເຄືີ່ອງວັດແທກນ ັ້າຝົນປະກອບຢ ຸ່ນ າ) ໃນຂອບເຂດ
ທົີ່ວປະເທດຄື: ສະຖານີກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ເມືອງວັງວຽງ, ຜົັ້ງສາລີ, ວຽງພ ຄາ, ອຸດົມໄຊ, ວຽງ
ໄຊ, ຫ ວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບ ລີ, ວຽງທອງ, ປາກຊັນ, ທ່າແຂກ, ເຊໂນ, ສະໝ້ວຍ, ຄົງເຊໂດນເຊ
ໂປນ, ປາກຊ່ອງ ແລະ ສຸຂຸມມາ ແລະ ສ າເລັດການປັບປຸງ 8 ສະຖານີອຸທົກກະສາດ (ສະຖານີວັດແທກລະ 
ດັບນ ັ້າ) ໃນສາຂາແມຸ່ນ ັ້າເຊບັັ້ງໄຟ, ເຊບັັ້ງຫຽງ, ເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ ຄື: ສະຖານນີບ້ານເວີນ, ນາເຕີຍ, ແກ້ງ
ກອກ, ດົງເຫັນ, ສຸວັນນະຄີລີ, ໂພນບົກ, ໂພນໄຊ ແລະ ນາຍອງ. 

 ໄດດ້ າເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດແກ້ຂ ັ້ມ ນ ອຸຕຸນິຍົມ, ຂ ັ້ມ ນລະດັບນ ັ້າ, ປະລິມານນ ັ້າຝົນ ແລະ ສະພາບການເກີດ
ແຜຸ່ນດິນໄຫວໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ;  ລົງວັດແທກກະແສນ ັ້າໃນ 14 ຈຸດ ຢ ຸ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. 
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 ສ າເລັດບົດລາຍງານຄວາມຕ້ອງການ ເພືີ່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບໄພພິບດັ  ແລະ ການປຸ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ພ້ອມທັງ ກະກຽມແຜນການປັບປຸງລະບົບເຕືອນ
ໄພລ່ວງໜ້າ ໃນກອບພາກພືັ້ນ. 
 

3.3.3. ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບ ີ່ມສີະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລດິກະສກິ າທີີ່ເກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ (ຮບັປະກນັໄດ້
ທາງດາ້ນຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາຜນົຜະລດິກະສກິ າ) 

 ໄດດ້ າເນີນການສ ກສາຜົນກະທົບຈາກການນ າໃຊ້ສານເຄມີອັນຕະລາຍ ໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ກະສິກ າ; 
ແລະ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກົມປ ກຝັງ, ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າຫຍ້າ 
ແລະ ຢາປາບສັດຕ ພືດທີີ່ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນກະສິກ າ. 

 ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອກຽມພ້ອມ ຕອບໂຕ້ກັບສະພາບ 
ການປຸ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດທີີ່ນັບມືັ້ນັບຖີີ່ຂ ັ້ນ ທີີ່ເປັນໄພຂົີ່ມຂ ຸ່ຕ ີ່ກັບການຜະລິດໂດຍສະເພາະບັນຫາການລະບາດ 
ຂອງຕັກກະແຕນຝຸງ ທີີ່ເກີດ ຂ ັ້ນຢ ຸ່ 5 ແຂວງ ພາກເໜືອ, 24 ເມືອງ, 09 ບ້ານ ຈ ານວນ 750 ຈຸດ, ຊ ີ່ງປະຈຸບັນ 
ຕັກແຕນຝຸງໄມ້ປຸ່ອງໄດ້ແຕກເປັນໂຕອອ່ນໃນພືັ້ນທີີ່ດັີ່ງກ່າວ. ພ້ອມນີັ້, ກ ີ່ກຽມພ້ອມການປ້ອງກັນພະຍາດສັດຕາມ
ລະດ ການ ແລະ ກ ີ່ເອົາໃຈໃສຸ່ ເຝົັ້າລະວັງຕິດຕາມສະພາບແຫ້ງແລ້ງ-ນ ັ້າຖ້ວມຂັງ ເພືີ່ອກຽມພ້ອມລາຍງານແນໃສຸ່ 
ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນສະພາບການ. ສ ບຕ ີ່ພັດທະນາລະບົບການພະຍາກອນການປຸ່ຽນແປງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ທີີ່ຈະກະ 
ທົບໃສຸ່ການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ໝາຍວ່າຫັນລະບົບການພະຍາກອນໄປສ ຸ່ທັນສະໄໝ. 

 ໄດ້ສ າເລັດການວິເຄາະຂ ັ້ມ ນກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນທີີ່ ເຂດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ໄພພິບັດ ແລະ ເຂດທີີ່ມີຄວາມບອບ
ບາງຕ ີ່ການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄດກ້ະກຽມລົງເກັບກ າຂ ັ້ມ ນໃນ 1 ແຂວງ ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງ; ໄດ້ສ າເລັດ
ການປະເມີນຄວາມບອບບາງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ກັບການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຂະໜາດ
ນ້ອຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ສືບຕ ີ່ສ້າງບົດສືີ່ສານແຫຸ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3 

(TNC) ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບົດລາຍງານທຸກໆ 2 ປີ ກ່ຽວກັບການສ າຫ ວດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (BUR). 
 

3.4. ບນັດາວຽກຈດຸສມຸປິີ່ນອອ້ມທີີ່ພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການມດີັີ່ງນີັ້: 
3.4.1. ສົີ່ງເສມີຄວາມຮ ພ້ ມປັນຍາໃສຸ່ການຄົັ້ນຄວ້າ, ການພດັທະນາວິທະຍາສາດ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ວທິະຍາສາດ

ແລະ ການສືີ່ສານ 

 ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກ າ ທີີ່ເປັນພືັ້ນຖານຈ ານວນໜ ີ່ງ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ເປັນຕົັ້ນ: ສ້າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ດ າລັດ 5 ສະບັບ, ຂ ັ້ຕົກລົງ 10 ສະບັບ. 

 ສ າເລັດການກ ີ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການກ ີ່ສ້າງຫ້ອງການພະ
ແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງບ ີ່ແກ້ວ, ໂຄງການກ ີ່ສ້າງສະຖາບັນວິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຊີວະພາບ, ໂຄງການຕ ີ່ເຕີມຫ້ອງກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ສິນຄ້າຫຸ້ມຫ ີ່ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ
ພິພິຕະພັນ ແລະ ສວນອຸທະຍານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. 

 ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ ແລະ ດັດປັບນ າໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ເໝາະສົມ, ສົີ່ງເສີມ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ນະວັດຕະກ າໃໝຸ່ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ເປັນຕົັ້ນ: ໄດ້ອະນຸລັກຮັກສາພືດຕະກ ນດອກເຜິັ້ງ ຈ າ
ນວນ 140 ຊະນິດ, ປ ກໃນເຮືອນຮົີ່ມ ຈ ານວນ 613 ຕົວຢຸ່າງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນພືດທີີ່ເປັນປະໂຫຍດທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ຈ ານວນ 165 ຊະນິດ. 

 ບ ລິການສັງຄົມໃນຂົງເຂດວຽກງານມາດຕະຖານ, ວັດແທກ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ເປັນຕົັ້ນ: ກວດກາກົງເຕີັ້ໄຟຟ້າ
ນ າເຂົັ້າໃໝຸ່ໄດ້ 247.067 ໜ່ວຍ (ແຜນ 200.000 ໜ່ວຍ) ແລະ ກວດທຽບລົດບັນທຸກນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ປະຕິບັດໄດ້ 
513 ຄັນ (ແຜນ 500 ຄັນ), ກວດສອບຄຸນນະພາບນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟປະຈ າດ່ານລວມທັງໝົດໄດ້ຈ ານວນ 19.259 ຄັນ, 
751,28 ລ້ານລິດ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄ າປ ກສາ, ຮັບຄ າຮ້ອງຂ ຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກ າ, ແຈ້ງຂ ັ້ມ ນລິຂະສິດ ແລະ 
ສິດກ່ຽວກັບລິຂະສິດ ແລະ ການແກ້ໄຂຂ ັ້ຂັດແຍຸ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໄດ້ທັງໝົດ ຈ ານວນ 2.679 ສະບັບ. 

 ປະຈຸບັນຫ້ອງການໄປສະນີໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ທັງໝົດ 157 ແຫຸ່ງ, ຈ່າມໄປສະນີ 56 ແຫຸ່ງ, ສາຂາຈ າໜ່າຍ
ສະແຕມ 51 ແຫຸ່ງ, ຕ ໄ້ປສະນີນ າໃຊ້ 29.849 ປະຕ , ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີປະຕິບັດ ໄປສະນີພັນໄດ້ 38.742 

ກິໂລ; ເມດ່ວນ (EMS) ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 34.351 ສະບັບ; ສະສົມສະແຕມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
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8.374 ຊຸດ; ຈົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 97.791 ສະບັບ; ໃບຝາກເງິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
48.299 ໃບ. 

 ການຂະຫຍາຍເຄືີ່ອຂ່າຍສາຍສົີ່ງດ້ວຍລະບົບສາຍໄຍແສງໃນທົີ່ວປະເທດ ທຽບໃສຸ່ປີ 2016 ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 4.091 ກິໂລ 
ແມັດ, ລວມທັງໝົດ 75.039 ກິໂລແມັດ ກວມ 18 ແຂວງ, 148 ເມືອງ (ແຜນການປ ີ72.367 ກິໂລແມັດ); ຈ າ
ນວນການນ າໃຊ້ໂທລະສັບຕັັ້ງໂຕະມີສາຍ ແລະ ບ ີ່ມີສາຍ ຈ ານວນ 1.096.615 ເລກໝາຍ ແລະ ມືຖືທັງໝົດ 

3.760.772 ເລກໝາຍ, ລວມໂທສະສັບຕັັ້ງໂຕະ ແລະ ມືຖື 4.857.387 ເລກໝາຍ ສະເລຸ່ຍແລ້ວ 75 ເລກໝາຍ
ຕ ີ່ປະຊາກອນ 100 ຄົນ; ມີຜ ້ລົງທະບຽນນ າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 2.382.418 ບັນຊີ, ສະຖານີຮັບສົີ່ງສນັຍານໂທລະສບັມື
ຖືທັງໝົດ 6.776 ສະຖານີ ກວມ 18 ແຂວງ, 148 ເມືອງ ແລະ 7.766 ບ້ານ ເທົີ່າກັບ 91% ຂອງຈ ານວນບ້ານ
ທັງໝົດ. 

 ເລີີ່ມໃຫ້ບ ລິການການເຊົີ່າສັນຍານດາວທຽມ (Transponder) ແລະ ໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມ (DTH) ໃຫ້ແກຸ່
ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ປະຈຸບັນຊ່ອງທີີ່ໃຫ້ບ ລິການມີທັງໝົດ 60 ຊ່ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ ໃນນີັ້ລວມເອົາໂທລະພາບລາວທັງໝົດ ເຕັມຕາມບ ລິມາດຂອງໂຄງການ. 

 

3.4.2. ສົີ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານແມຸ່ຍງິ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸຸ່ມ 
 ໄດໂ້ຄສະນາຜ່ານສືີ່ຂອງສ ນກາງສະຫະພັນແມຸ່ຍິງ ເນືີ່ອງໃນໂອກາດວັນສ າຄັນຕ່າງໆ, ຈັດພິທີສະເຫ ີມສະຫ ອງວັນ
ແມຸ່ຍິງ, ໄດຈ້ັດຝ ກອົບຮົມໃນຫົວຂ ັ້ຕ່າງໆໃຫ້ແກຸ່ສະຫະພັນແມຸ່ຍິງບັນກະຊວງຕ່າງໆ, ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ, ຝ ກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກຸ່ກ່ ຸມດ້ອຍໂອກາດ. ໄດ້ຈັດຕັັ້ງສ້າງຂະບວນການປ ກຈິດສ ານ ກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ີ່ແມຸ່ 
ຍິີງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. 

 ໄດ້ຝ ກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ຊາວໜຸຸ່ມຜ ້ທຸກຍາກທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ,ໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ໂຄສະນາວຽກງານຊາວໜຸຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ
ຜ່ານສືີ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຊາວໜຸຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝຸ່ໜັງສືພິມໜຸຸ່ມລາວ ແລະ ວາລະສານ. 
 

3.4.3. ເພີີ່ມທະວປີະສດິທພິາບຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລິຫານລດັ 

 ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ: ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີລັດຖະບານຕົກລົງຊັບຊ້ອນບັນດາການຈັດຕັັ້ງທີີ່
ສັງກັດຫ້ອງວ່າການສ ານັກງານນາຍົກໄປຂ ັ້ນກັບກະຊວງ-ອົງການອືີ່ນທີີ່ມີພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງໃກ້ຄຽງກັນເຊັີ່ນ: 
ຄະນະກ າມາທິການເພືີ່ອແມຸ່ ແລະ ເດັກແຫຸ່ງຊາດ ກັບຄະນະກ າມາທິການເພືີ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມຸ່ຍິງແຫຸ່ງ
ຊາດ ໄປຂ ັ້ນກັບສ ນກາງສະຫະພັນແມຸ່ຍິງລາວ, ອົງການກາແດງລາວໄປຂ ັ້ນກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ຕາມຂ ັ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 83/ນຍ, ລງົວັນທີ 28 ຕຸລາ 2016. ສ າເລັດການຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄ າເຫັນ
ໃສຸ່ຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງກະຊວງຕ່າງໆ, ໃນນັັ້ນ ໄດ້ນ າສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນ 
ຕີອະນຸມັດແລ້ວຈ ານວນໜ ີ່ງເຊັີ່ນ: ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ 
ການສືີ່ສານ ແລະ ກ າລັງຄົັ້ນຄວ້າປະກອບຄ າເຫັນ ມີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ, ພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮຸ່, 
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພ້ອມທັງຊຸກຍ ້ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການອືີ່ນໆ
ເພືີ່ອປັບປຸງດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຕົນ. 
 

 ການສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ າດ້ານການບ ລິຫານລັດ: ໄດ້ປັບປຸງຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍວັນພັກທາງ
ລັດຖະການ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທ າ ເອົານິຕິກ າ ກ່ຽວກັບການແບຸ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງກະຊວງ
ພາຍໃນ ກັບກະຊວງ-ອົງການອືີ່ນ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການເຊັີ່ນ: ຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງສ ນກາງ
ແນວລາວສ້າງຊາດ ກັບ ກະຊວງພາຍໃນ ສ າລັບວຽກງານຊົນເຜົີ່າ ແລະ ວຽກງານສາສະໜາ ແລະ ຄ າແນະນ າ 
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄືີ່ອນໄຫວສາສະໜາ ຢ ຸ່ ສປປ ລາວ 
ສະບັບເລກທີ 16/ພນ, ລົງວັນທີ 09 ພະຈິກ 2016 ແລະ ໄດ້ປັບປຸງດ າລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ ຕາມທິດຊີັ້ນ າຂອງ
ລັດຖະບານ. 

 ວຽກງານການປກົຄອງທອ້ງຖິີ່ນ: ຈັດຝ ກອົບຮົມ ວຽກງານການປົກຄອງຂັັ້ນຮາກຖານ ແລະ ວຽກງານການ
ບ ລິການຜ່ານປະຕ ດຽວ ໃຫ້ແກຸ່ພະນັກງານຂະແໜງການພາຍໃນຢ ຸ່ທ້ອງຖິີ່ນ (ຢ ຸ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງ
ຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບ ລີ); ໄດ້ຕິດຕາມການລາຍງານຜົນຂອງການປະເມີນຄືນກ່ຽວກັບການກ າ
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ນົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກທຸລະກັນດານ ປະຈ າປີ 2016 ຂອງບັນດາແຂວງໃນທົີ່ວປະເທດ; ໄດສ້ະເໜີ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນການ
ພັດທະນາບ້ານ ຕາມຂ ັ້ຕົກ ລົງເລກທີ 08/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017; ໄດ້ອອກຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ
ບ້ານໜັກແໜ້ນເຂັັ້ມແຂງ ສະບັບເລກທີ 969/ພນ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2016 ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຄ າແນະນ າກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ ພ້ອມທັງໄດ້ສົີ່ງຮ່າງ
ດັີ່ງກ່າວໃຫ້ຂະແໜງພາຍໃນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພືີ່ອປະກອບຄ າເຫັນ. 
 

 ວຽກງານສາສະໜາ: ໄດ້ສ າເລັດການສະໜອງຂ ັ້ມ ນໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິພົນລະເມືອງ
ຂອງ ສປປ ລາວ ທີີ່ເຊືີ່ອຖືສາສະໜາຕ່າງໆ ແຕຸ່ປີ 2012-2016 ເພືີ່ອປະກອບຄ າເຫັນໃສຸ່ຮ່າງບົດລາຍງານແຫຸ່ງຊາດ
ສະບັບທ າອິດຂອງ ສປປ ລາວ, ຊ ີ່ງເປັນພັນທະພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິດທາງການເມືອງ ແລະ ສິດຂອງ
ພົນລະເມືອງ; ໄດ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດງານບຸນຄຣິສມາດ ປະຈ າປີ 2016 ຂອງຜ ້ນັບຖືຄຣິດຕະ
ສາສະຫນາ ຢ ຸ່ທີີ່ໂບດນາຄ າ, ໂບດນາໄຊ, ໂບດອານຸ ແລະ ວັດພະຫະຣ ໄທ. ສ າເລັດການເກັບກ າສະຖິຕິສາສະໜາໃນ
ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ປະຈ າສົກປີ 2015-2016. 

 

4. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄາ້ງ ແລະ ສາເຫດທີີ່ເຮດັໃຫ້ມຈີດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄາ້ງ 
4.1. ຈດຸອ່ອນ ແລະ ຂ ັ້ຄົງຄາ້ງ 
ຄຽງຄ ຸ່ກັບຜົນສ າເລັດທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນພວກເຮົາຍັງມີ ຂ ັ້ຄົງຄ້າງຈ ານວນໜ ີ່ງທີີ່ຕ້ອງເອົາໃຈ ໃສຸ່ຄື: 

1) ເຖິງວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບສ ງກ ີ່ຕາມ ແຕຸ່ເຫັນວ່າເສດຖະກິດ
ໂດຍພືັ້ນຖານຍັງບອບບາງ ຍັງບ ີ່ມີພືັ້ນຖານເສດຖະກິດທີີ່ສາມາດເປັນຕົວຄ ັ້າຢັນການເຕີບໂຕໄດ້ໃນລະດັບທີີ່ແນຸ່ 
ນອນ ແລະ ຍືງຍົງ ເຫັນໄດ້ຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແມຸ່ນອາໄສແຕຸ່ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເປັນຕົັ້ນ: 
ໄຟຟ້າ, ແຮຸ່ທາດ ເຊິີ່ງຖ້າເກີດໄພພິບັດ, ລາຄາຕົກຕ ີ່າ ກ ຈະກະທົບໂດຍກົງຕ ີ່ຖານລາຍຮັບຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ 
ການເກັບລາຍຮັບບ ີ່ໄດ້ຕາມແຜນ ເກີດວິກິດທາງດ້ານງົບປະມານ, ບັນຫາໜີັ້ສິນ, ການຄຸ້ມຄອງສະຖຽນລະພາບ
ຂອງອັດຕາແລກປຸ່ຽນທີີ່ລາວເປັນຄ ຸ່ຄ້ານ າ ເນືີ່ອງຈາກການສົີ່ງອອກແມຸ່ນໜ້ອຍ ທຽບໃສຸ່ການນ າເຂົັ້າທຸກປະເພດສິນ 
ຄ້າ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດສ ງ, ການຫຼຸດລົງຂອງຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິີ່ງໃນໄລຍະ
ສັັ້ນອາດຈະບ ີ່ກະທົບຫ າຍ ແຕຸ່ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຖ້າບ ີ່ມີມາດຕະການທີີ່ຊັດເຈນ ແມຸ່ນຂ້ອນຂ້າງໜ້າ
ເປັນຫ່ວງເຖິງສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດ. 

2) ການຄຸ້ມຄອງການນ າເຂົັ້າ-ສົີ່ງອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນສິນຄ້າທີີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍ
ກົງຕ ີ່ການດ າລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຍັງບ ີ່ເຂັັ້ມແຂງ, ຮັດກຸມເທົີ່າທີີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ໝວດສິນ 
ຄ້າໃຊ້ສອຍອຸປະໂພກ, ບ ລິໂພກຕ່າງໆ ເພີີ່ມຂ ັ້ນໃນແຕຸ່ລະໄລຍະ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບສ ງຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະຢ ຸ່ໃນຕົວ
ເມືອງໃຫຍ່ ຖ້າທຽບຄ່າຄອງຊີບກັບປະເທດໃກ້ຄຽງແມຸ່ນສ ງພ ສົມຄວນ ໂດຍທຽບໃສຸ່ປະເທດເພືີ່ອນບ້ານສ ງກວ່າ 
10-20%. 

3) ຕົວແບບການຜະລິດສິນຄ້າຢ ຸ່ທ້ອງຖິີ່ນ ເຖິງວ່າມີບາງບ່ອນມີອັນພົັ້ນເດັີ່ນ ແຕຸ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຍັງຕ ີ່າ, ມີ
ບັນຫາທາງດ້ານລາຄາຕົກຕ ີ່າ ແລະ ບ ີ່ທັນມີຕະຫ າດຮອງຮັບ ເຊິີ່ງບ ີ່ສ້າງແຮງຈ ງໃຈ ແລະ ບ ີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນ
ມາການຜະລິດ ເພືີ່ ອເປັນສິນຄ້າ, ການສ້າງມ ນຄ່າເພີີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າຍັງມີລັກສະນະຈ າກັດ. ອົງການມະຫາພາກກ ີ່ບ ີ່
ທັນໄດ້ຊຸກຍ ້ຢຸ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ແຂງແຮງເປັນຕົັ້ນ: ການຊອກຕະຫ າດ, ການຄ ັ້າປະກັນລາຄາ, ການເຂົັ້າເຖິງແຫ ີ່ງທ ນ 
ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍເອືັ້ອອ ານວຍ ໂດຍສະເພາະພາກລັດເອງຍັງບ ີ່ທັນເປັນເຈົັ້າການນ າໜ້າພາທາງໄດ້ເທືີ່ອ 

4) ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຍົກຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານລາວ ເຮັດຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ການບ ລ ິ
ການຈັດຫາງານຍັງບ ີ່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ຍັງບ ີ່ທັນສາມາດແຂຸ່ງຂັນກັບພາກພືັ້ນ 
ແລະ ສາກົນ, ເກີດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນຕະຫ າດແຮງງານກັບແຮງງານທີີ່ຈົບອອກມາຍັງ
ບ ີ່ທັນສອດຄ່ອງກັນເທົີ່າທີີ່ຄວນ, ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການສາທາລະນະສຸກຍັງບ ີ່ທັນທົີ່ວເຖິງ, ການເຂົັ້າເຖິງ
ລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບຍັງຈ າກັດ ແລະ ຍັງບ ີ່ທັນໄດ້ຄຸນນະພາບເທົີ່າທີີ່ຄວນ. 

5) ການບ ລິຫານພາກລັດໃຫ້ສັງຄົມ ຍັງມີຫ າຍຂັັ້ນຫ າຍຂອດ; ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງບ ີ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະ 
ຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ, ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບຂະແໜງການຂັັ້ນສ ນ
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ກາງ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບຂະແໜງການຢ ຸ່ທ້ອງຖິີ່ນຍັງບ ີ່ທັນກົມ                                                             
ກຽວ, ລະບຽບການຫ າຍອັນຖືກປະກາດໃຊ ້ແຕຸ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບ ີ່ເຂັັ້ມງວດ ຮັດກຸມ, ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມ
ຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍບ ີ່ທັນເຂັັ້ມແຂງພາໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕ່າງໆ ເກີດຂ ັ້ນຢຸ່າງ
ຫ ວງຫ າຍ. 

6) ຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຍັງບ ີ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ດີເທົີ່າທີີ່ຄວນ. ການປະຕິບັດ
ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງພາກລັດເອງຍັງບ ີ່ທັນສ ງ ຕ້ອງໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງພາກລັດໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ. 
 

4.2. ສາເຫດພາໃຫມ້ີຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂ ັ້ຄງົຄາ້ງ 
1) ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດເປັນເຈົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຢ ຸ່ສ ນກາງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິີ່ນ

ບ ີ່ທັນສ ງ, ບ ີ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົັ້າໃນການຮັບຜິດຊອບ. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍ
ກັນ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການກບັທ້ອງຖິີ່ນບ ີ່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະ ບ ີ່ແທດເຖິງຕົວຈິງເທົີ່າທີີ່ຄວນ. 

2) ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ີ່ວິໄນແຜນການ-ການເງິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຈ ານວນໜ ີ່ງຍັງບ ີ່ທັນສ ງເທົີ່າ
ທີີ່ຄວນ. 

3) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢ ຸ່ທ້ອງຖິີ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ຍັງບ ີ່ທັນພົັ້ນເດັີ່ນ, ການຜະລດິກະສິກ າຢ ຸ່ບາງທ້ອງ 
ຖິີ່ນ ຍັງພົບບັນຫາຕະຫ າດຮອງຮັບ, ການຄ ັ້າປະກັນລາຄາສິນຄ້າຍັງຈ າກັດ ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງກົດໜ່ວງໜ ີ່ງຂອງການເຮັດ
ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, ຊາວກະສິກອນ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດເໜັງຕີງຕາມຄວາມນິຍົມຂອງປະຊາ 
ຊົນ ແລະ ແລຸ່ນນ າຕະຫ າດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຫັນວ່າການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນບ ີ່ມີເອກະລັກຂອງຕົວເອງ. 

4) ກົນໄກການຝ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານໃຫ້ແຮງງານລາວ ຍັງບ ີ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີລັກສະນະບ ີ່
ທັນລວມສ ນ, ການເກັບກ າຂ ັ້ມ ນ ແລະ ການສະໜອງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ໃຫ້ກັບຜ ້
ຕ້ອງການອອກແຮງງານມີຈ າກດັ ແລະ ບ ີ່ມີນະໂຍບາຍທີີ່ຊັດເຈນ. 

5) ຖານລາຍຮັບຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຖານຕົັ້ນຕ ຍັງບ ີ່ໝັັ້ນຄົງ ໂດຍສະເພາະຫົວໜ່ວຍທຸລະ
ກິດທີີ່ທ າການຜະລິດສິນຄ້າ-ບ ລິການ ພາຍໃນຍັງມີໜ້ອຍ, ຫົວໜ່ວຍທີີ່ເປັນລັດວິສາຫະກິດມີການຂາດທ ນ ບ ີ່
ສາມາດປະກອບພັນທະໃຫ້ລາຍຮັບແຫຸ່ງຊາດໄດ້. ນອກນີັ້, ນະໂຍບາຍຍົກເວັນອາກອນຍັງມີຫ າຍ ພາໃຫ້ເກັບລາຍ
ຮັບບ ໄດ້ຕາມແຜນ. 
 

4.3. ສະຫຼຸບຕລີາຄາລວມ  

ເບິີ່ງລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2017 ມີທັງຂ ັ້
ສະດວກ ແລະ ຂ ັ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິີ່ງສະແດງອອກ ດັີ່ງນີັ້: 

ຂ ັ້ສະດວກ: ປະເທດເຮົາມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບ 
ຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມໂດຍພືັ້ນຖານ ເຊິີ່ງເປັນເງືີ່ອນໄຂທາງບວກໃຫ້ແກຸ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນການ 
ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກໃນແຕຸ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມທັງບັນດາທິດທາງ, 
ໜ້າທີີ່ຕາມແຜນການທີີ່ກ ານົດໄວ້ໄດ້. 

ຕ ີ່ສະພາບສາກົນ ເຖິງວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກຈະມີການສົີ່ງສັນຍານໄປໃນທິດທາງບວກ ແຕຸ່
ການຂະຫຍາຍຕົວທີີ່ເກີດຂ ັ້ນນັັ້ນເປັນພຽງການຟືັ້ນຕົວໃນໄລຍະສັັ້ນເຖິງກາງ ຖ້າເບິີ່ງໃນໄລຍະຍາວເຫັນວ່າຍັງບ ີ່ທັນມີ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ເນືີ່ອງຈາກຄວາມບ ີ່ສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍກີດກັັ້ນທາງການຄ້າກ ຍັງມີຢ ຸ່ 

ຄຽງຄ ຸ່ກັບຂ ັ້ສະດວກນັັ້ນ ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິີ່ງທ້າທາຍຫ າຍປະການ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ: ຄວາມບ ີ່
ໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການເກັບລາຍຮັບຍັງບ ີ່ໄປຕາມແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຕ້ອງຮັດກຸມ
ກ່ອນເກົີ່າ, ການນ າໃຊ້ກົນໄກເຄືີ່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປຸ່ຽນຕ້ອງຮັດກຸມ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບຕົວ
ຈິງຫ າຍຂ ັ້ນ, ບັນຫາປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ທາງສັງຄົມ ເຊັີ່ນ: ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ປຸ້ນຈີັ້, ອັກຄີໄພ, ນອກນັັ້ນ ຍັງເກີດມີ
ໄພທ າມະຊາດ ທີີ່ນັບມືັ້ນັບມີຄວາມຮຸນແຮງຂ ັ້ນຫ າຍໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍແກຸ່ຊີວິດ, ຊັບ
ສິນ ແລະ ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົີ່າ. 

ພ້ອມນັັ້ນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນໃນປີນີັ້ກ ເຫັນວ່າຊັກຊ້າໃນຫ າຍຂະແຫນງການ ທັງນີັ້ກ ີ່ຍ້ອນເປັນປີທ າອິດ
ຂອງການປຸ່ຽນປີງົບປະມານມາເປັນປີປະຕິທິນ ແລະ ເປັນປີທ າອິດທີີ່ມີສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງຈ ີ່ງເຮັດໃຫ້ຫ າຍຢຸ່າງ
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ຍັງຢ ຸ່ໃນຂະບວນການກະກຽມ, ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ໂດຍລວມສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົົມ ຍັງສືບຕ ີ່
ຂະຫຍາຍຕົວ ເຖິງວ່າຈະຢ ຸ່ໃນຈັງຫວະທີີ່ຊ້າລົງກ ີ່ຕາມ ແຕຸ່ຍ້ອນວ່າທ່າແຮງໃນການຊຸກຍ ້ການຂະຫຍາຍຕົວແມຸ່ນບ ີ່
ໜັກແໜ້ນ, ບ ີ່ມີພືັ້ນຖານການຜະລິດທີີ່ຈະຄ ັ້າຈ ນເສດຖະກິດ ຍັງອາໄສແຕຸ່ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ບັນຫາການ
ເງິນ-ງົບປະມານທີີ່ຂາດດຸນ ເຊິີ່ງກະທົບເຖິງການຈັດສັນໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ, ຂະແໜງເສດຖະກິດເສົາຄ ັ້າບ ີ່ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາຢຸ່າງໜັກແໜ້ນ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕຸ່ງ, ການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າໃນກຸຸ່ມ MSMES ຍັງບ ີ່ມີຫ າຍ ແລະ 
ການສ້າງມ ນຄ່າເພີີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າກ ຍັງບ ີ່ສ ງ.  

 

III. ມາດຕະການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄົມ ໝດົປີ  2017 ເພືີ່ອໃຫບ້ນັລຕຸາມແຜນການ
ວາງໄວ ້

ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ າປີ 2017 ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້ 
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຈະຕ້ອງສືບຕ ີ່ເອົາໃຈໃສຸ່ປະຕິບັດຕາມທິດທາງ, ໜ້າທີີ່, 
ຄາດໝາຍສ ້ຊົນ, ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງຂະແໜງການຕົນ ໂດຍອີງໃສຸ່ຜົນສ າເລັດ ແລະ ຈຸດອ່ອນ, ຂ ັ້ຄົງຄ້າງ ໃນ
ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ ມາເປັນພືັ້ນຖານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພ້ອມນີັ້ກ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ບາງບັນຫາທີີ່ສ າຄັນ ດັີ່ງນີັ້: 
 ສືບຕ ີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ໂດຍຖືເປັນພືັ້ນຖານຫ ັກຂອງການພັດທະນາ 

ເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ. 
 ສືບຕ ີ່ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ, ໂດຍການຍ ້ແຮງການ

ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ; ສົີ່ງເສີມການລົງທ ນ ໂດຍໃຫ້ມີມາດຕະການ, ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມທີີ່ຊັດເຈນ ແລະ 
ວຽກງານວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງການທ່ອງທ່ຽວ, ຍົກຜະລິດຕະພາບຂອງງານ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສ ງຂ ັ້ນ.  

 ສືບຕ ີ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ-ງົບປະມານຢຸ່າງແຂງແຮງ ດ້ວຍການປະຕິຮ ບກນົໄກການເກັບລາຍຮັບໃຫ້
ເຂົັ້າສ ຸ່ລະບົບທັນສະໄໝ ແລະ ໂປຸ່ງໃສ, ພ້ອມທັງການຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກປະຕິບັດແຜນງົບປະ 
ມານ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສ ງ; ເອົາໃຈໃສຸ່ວຽກງານກວດສອບ ແລະ ອີງໃສຸ່ຜົນການກວດສອບ 
ເພືີ່ອກ ານົດທິດທາງ ແລະ ປະຕິບັດການເກັບກ ້ງົບປະມານທີີ່ຕົກເຮຸ່ຍໃຫ້ເຂົັ້າສ ຸ່ລະບົບ ພ້ອມທັງສຸມໃສຸ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຄ າສັີ່ງວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ພ ດສະພາ 2017 ເຂົັ້າສ ຸ່ວຽກ
ງານຂອງຕົນເອງໃຫ້ເປັນຮ ບປະທ າໂດຍໄວ. 

 ຄຸມ້ຄອງເງິນຕາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດອກເບ້ຍທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕາມກົນໄກຕະຫ າດ, ຄຸ້ມ
ຄອງການກ ານົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກ ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ເໝາະສົມ. ຊ ກຍ ້ໃຫ້ຕະຫ າດລະຫວ່າງ
ທະນາຄານ ແລະ ຕະຫ າດເປີດ ແລະ ຕະຫ າດພັນທະບັດເຄືີ່ອນໄຫວຢຸ່າງແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຄຸ້ມຄອງ
ອັດຕາແລກປຸ່ຽນໃຫ້ຢ ຸ່ໃນຂອບທີີ່ກ ານົດໄວ້.  

 ສຸມໃສຸ່ການກວດກາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ ເພືີ່ອສາມາດກ ານົດໄດ້ໂຄງສ້າງຂອງລາຄາຢຸ່າງເໝາະ
ສົມ ພ້ອມທັງການຄົັ້ນຄວ້າອອກລະບຽບການເພີີ່ມຕືີ່ມ ຫ ື ບົດແນະນ າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ 
ໂດຍການສ ກສາຄົັ້ນຄວ້າສະພາບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດສະໜອງຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ. ສືບຕ ີ່ສຸມໃສຸ່
ຄົັ້ນຄວ້າມາດຕະການສົີ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການຢ ຸ່ພາຍໃນ ໂດຍເພີີ່ມທະວີການປະສານງານກັບພາກ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສ ງຂ ັ້ນ. ພ້ອມທັງເພີີ່ມທະວີການປະສານງານ
ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ. 

 ສືບຕ ີ່ສຸມໃສຸ່ວຽກງານໃນຂົງເຂດການຜະລິດ ແລະ ບ ລກິານເປັນຕົັ້ນ: ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ໂດຍສຸມ
ໃສຸ່ວຽກງານບ ລິການຂົນສົີ່ງ ແລະ ໂລຈິສຕິກ, ສຸມໃສຸ່ສົີ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ທີີ່ທັນສະໄໝ ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ, ການສ ກສາ ແລະ ວຽກງານອືີ່ນໆ ໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ, ຍົກລະດັບຜ ້ປະກອບການຂອງ
ລາວໃຫ້ເຂົັ້າມາມີບົດບາດໃນການພັດທະນາຫ າຍຂ ັ້ນ, ສົີ່ງເສີມການບ ລິການການທ່ອງທ່ຽວ, ການຊອກຄົັ້ນແຫ ີ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວໃໝຸ່ໆ ແລະ ວຽກງານອືີ່ນໆ. 



32 

 

 ຊຸກຍ ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລະດັບຊາດທີີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ຕົກລົງບັນຈຸໃນແຜນແລ້ວໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ເພືີ່ອເປັນກ າລັງແຮງໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ: ໂຄງການທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງທ ນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດພະລັງງານບ ີ່ແຮຸ່, ອຸດສາຫະກ າ, ການບ ລິການ, 
ເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອືີ່ນໆ ໃຫ້ເຂົັ້າສ ຸ່ວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ນ າໃຊ້ຢຸ່າງມີປະສິດທິຜົນສ ງ. 

 ປັບປຸງການບ ລິການພາກລັດ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດ າເນີນທຸລະກິດ ໂດຍແກ້ໄຂຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຂອດ
ຕ່າງໆທີີ່ກົດໜ່ວງ, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທັງເປັນການເພີີ່ມຕົັ້ນທ ນໃຫ້ແກຸ່ການດ າເນີນທຸລະກິດດ້ວຍການປະຕິບັດກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມການລົງທ ນ (ສະບັບປັບປຸງ 2016) ແລະ ສຸມໃສຸ່ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັີ່ງກ່າວ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບປະຈຸບັນ, ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການບ ລິການລົງທ ນຜ່ານປະຕ ດຽວ ຢ ຸ່ຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ດີຂ ັ້ນເລືັ້ອຍໆ ດ້ວຍຮ ບການການບ ລິການໃຫ້ໄປຕາມກົດໝາຍສົີ່ງເສີມການລົງທ ນ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກຸ່ການລົງທ ນ, ສືບຕ ີ່ດ າເນີນການສ້າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃຫ້ສ າເລັດ 
ແລະ ສືບຕ ີ່ສົີ່ງເສີມການລົງທ ນເຂົັ້າຂະແໜງອຸດສາຫະກ າເບົາທີີ່ນອນໃນຂອບເຂດສິດຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, 
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນການຍາດແຍຸ່ງ ແລະ ນ າໃຊ້ການຮ່ວມມືສາກົນ ທັງໃນຂອບສອງຝຸ່າຍ ແລະ 
ຫ າຍຝຸ່າຍ  ເພືີ່ອການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຕາມເປົັ້າໝາຍ
ທີີ່ວາງໄວ້. 

 ສືບຕ ີ່ສຸມໃສຸ່ການພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍເອົາໃຈໃສຸ່ຊຸກຍ ້
ຂະບວນການຜະລິດລະດ ຝົນ ພ້ອມທັງກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ; ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຄ າສັີ່ງ
ວ່າດ້ວຍວຽກງານ 3 ສ້າງໃຫ້ແທດເຖິງຕົວຈິງໂດຍສືບຕ ີ່ປະຕິບັດໂຄງການກ ີ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຝ ກອົບຮົມ
ດ້ານວິຊາການ ທີີ່ກ ານົດໃນແຜນຂອງບັນດາເມືອງທຸກຍາກ ແລະ ເຂດທຸກຍາກຂອງ 91 ຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ 145 

ຈຸດສຸມໃນການຈັດສັນພ ມລ າເນົາ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ; ສືບຕ ີ່ປະຕິບັດບັນດາທິດທາງຄາດໝາຍທີີ່
ຍັງບ ີ່ທັນສ າເລັດ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນສຸມໃສຸ່ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າທີີ່ສະໜັບສະໜ ນ ເພືີ່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ
ການສ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຢ ຸ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ; ສຸມທ ນຮອນເຂົັ້າໃນການກ ີ່ສ້າງ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຈ າເປັນ ໃນເຂດທີີ່ຍັງທຸກຍາກກັນດານ, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຄ  ແລະ ຫ ັກສ ດການຮຽນ-ການ
ສອນ ໃນທຸກຊັັ້ນໃຫ້ເຂົັ້າສ ຸ່ຫ ັກສ ດໃໝຸ່ທີີ່ມີຄຸນນະພາບ; ຍົກລະດັບການບ ລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ເປັນຕົັ້ນ: 
ການປີີ່ນປົວ, ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານແພດໝ  ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນທີີ່ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົີ່າ; ແກ້ໄຂບັນຫາ
ການຂາດແຄນແຮງງານເຫ ືອບ ີ່ພ ສືບຕ ີ່ປະຕິບັດລະບອບປະກນັສັງຄົມ,ນະໂຍບາຍຕ ີ່ຜ ້ມີຜົນງານໃນພາລະກິດປະຕິວັດ, 
ຊ່ວຍເຫ ືອຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜ ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ ີ່ທັນແຕກທີີ່ຕົກຄ້າງໃຫ້ຖື
ເປັນບ ລິມະສິດ. 

 ຄົັ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ເປັນຄາດໝາຍ, ເປັນແຜນງານ 
ແລະ ເປັນໂຄງການລະອຽດຂອງແຕຸ່ລະຂະແໜງການ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. 

 ຍົກປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການບ ລິຫານລັດ ໂດຍສືບຕ ີ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, 
ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ລະບອບ-ກົນໄກການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົີ່າທີີ່ຂ ັ້ນ
ກັບລັດຖະບານໃຫ້ສ າເລັດໂດຍໄວຕາມທິດກະທັດຮັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ, ແທດຕົວຈິງ ແລະ ຍົກສ ງປະສິດທິພາບ-
ປະສິດທິຜົນໃນການເຄືີ່ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດທີີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ. 

 ເອົາໃຈໃສຸ່ຊີັ້ນ າອົງການກວດກາຂອງລັດຖະບານໃຫ້ປະສານສົມທົບແໜ້ນກັບອົງການກວດສອບແຫຸ່ງລັດສືບຕ ີ່ກວດ 
ກາ ແລະ ກວດສອບການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ, ການຫັນຊັບສິນ ແລະ ທີີ່
ດິນເປັນທ ນ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອືີ່ນໆ ທີີ່ບ ີ່ຖືກຕ້ອງ, ບ ີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, 
ຄວາມບ ີ່ໂປຸ່ງໃສໃນການປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ແລະ ສິດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນສ ນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງ
ຖີີ່ນ ເພືີ່ອສະກັດກັັ້ນການສ ັ້ລາດບັງ, ຕ້ານປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້, ພະຍາດອາດຍາສິດ ໃຫ້ເປັນຮ ບປະທ າ. 

 ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ນ າສະເໜີປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າທີີ່ບ ີ່ສອດຄ່ອງຫ ືກົດໜ່ວງທ່ວງດ ງການພັດທະນາ 
ໃຫ້ທັນສະພາບການ ແນຸ່ໃສຸ່ຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ຊຸກຍ ້ການພັດທະນາ ເປັນຕົັ້ນ: ດ າລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາ
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ບັນຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອືີ່ນໆ. ພ້ອມກັນນີັ້ກ ີ່ໃຫ້ເພີີ່ມທະວີການຕິດຕາມ, ຊຸກຍ ,້ 
ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າລຸຸ່ມກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ. 

 ເອົາໃຈໃສຸ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົັ້ັ້າໝາຍການພັດທະນາແບຍືນຍົງ (ປພຍ) ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເປັນຮ ບປະ
ທ າຂ ັ້ນ, ຈະສືບຕ ີ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ ຸ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການ
ປ ກສາຫາລືການກ ານົດຕົວຊີັ້ວັດ ປພຍ ສ າລັບ ສປປລາວ ໃຫ້ສ າເລັດໂດຍພືັ້ນຖານ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ີ່ຈະໄດ້
ປະສານຢຸ່າງສະຫນິດແຫນ້ນກັບສ ນສະຖິຕແິຫຸ່ງຊາດໃນການສະໜອງຕົວເລກ ແລະ ຂ ັ້ມ ນ ເພືີ່ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍ
ງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້ັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພືີ່ອກະກຽມການສະໜອງຂ ັ້ມ ນຕົວຊີັ້ວັດທີີ່ຈະສາມາດ
ລາຍງານໄດ້ພາຍໃນປີ 2018 ໃຫ້ແກຸ່ການກະກຽມຮ່າງບດົລາຍງານແຫຸ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈທີີ່ຈະນ າໄປສະເໜີຕ ີ່
ກອງປະຊຸມເວທີການເມືອງລະດັບສ ງປະຈ າປີໃນເດືອນກ ລະກົດປີ 2018. ພ້ອມກັນນີັ້ ກ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ 
ແລະ ທ້ອງຖີີ່ນເປັນເຈົັ້ັ້າການໃນການຄົັ້ນຄວ້າເຊືີ່ອມສານ ປພຍ ເຂົັ້ັ້າໃນແຜນຂອງຕົນ ແລະ ບັນດາໂຄງການລົງທ ນທີີ່
ສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງ ປພຍ ໃນປີຕ ີ່ໄປ. 
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ພາກທ ີII 
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ປະຈ າປ ີ2018 

 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ າປີ 2018 ເປັນປີທີສາມຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງສະພາແຫຸ່ງຊາດ

ໃນການຮັບຮອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ແລະ ມະຕກິອງປະຊມຸໃຫຍຄ່ັັ້ງທີ X 
ຂອງພັກ, ເປັນແຜນສືບຕ ີ່ສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ; ເລັີ່ງໃສຸ່ການພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຂົັ້າຮ່ວມການເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຊືີ່ອມສານມະຕິຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການກ ານົດເປົັ້າໝາຍ ແລະ ທິດທາງຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ສືບຕ ີ່ສຸມໃສຸ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອນ າພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020. 

 

I. ສະພາບພາກພືັ້ນ, ສາກນົ ແລະ ສະພາບພາຍໃນ 

 ໃນປີ 2018 ຄາດວ່າເສດຖະກິດຂອງໂລກຈະບ ີ່ມີການເໜັງຕີງຫ າຍທຽບໃສຸ່ປີຜ່ານມາ, ແຕຸ່ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະ 
ເທດໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ປະເທດຄ ຸ່ຄ້າສ າຄັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະດີຂ ັ້ນເລັກນ້ອຍ, ລາຄານ ັ້າມັນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າທີີ່ຕິດພັນ
ໂດຍກົງກັບການດ າລົງຊີວິດ ຄາດວ່າຈະມີການເໜັງຕີງຢ ຸ່ໃນລະດັບເດີມ. ບັນຫາການລີັ້ໄພ ແລະ ການອົບພະຍກົຂ ັ້ຂັດແຍຸ່ງ
ຢ ຸ່ເຂດປະເທດອາຣັບ, ບັນຫາແຫ ມເກົາຫ ,ີ ການກ ີ່ການຮ້າຍ ຍັງຈະສືບຕ ີ່ເຄັີ່ງຕ ງ ແລະ ບ ີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນໄລຍະສັັ້ນ. 
 ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ ສືບຕ ີ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມຍັງມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບ 
ຮຽບຮ້ອຍໂດຍພືັ້ນຖານ. ການພັດທະນາ, ການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທ ນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ ໂດຍລວມແມຸ່ນຍັງມີບັນຍາກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຢ ຸ່ໃນຈັງຫວະທີີ່ດີ. ໃນສະພາບຄວາມເປັນຈິງຖານະການເງິນ 
ແລະ ງົບປະມານແຫຸ່ງລັດຂອງເຮົາ ກ າລັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ; ສະນັັ້ນ ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ
ປີ 2018 ແລະ ໃນຊຸມປີຕ ີ່ໜ້າຈະຕ້ອງສ້າງແຜນພັດທະນາຕາມຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານຢຸ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ມີຄວາມໂປຸ່ງໃສ, ສືບຕ ີ່ຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດເຂົັ້າສ ຸ່ລະບຽບກົດໝາຍຢຸ່າງເຄັີ່ງຄັດ, ຕີຖອຍທຸກປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້
ໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາ ແລະ ການບ ລິຫານລັດ. 
 

II. ທດິທາງ, ໜາ້ທີີ່ລວມ ແລະ ຄາດໝາຍສ ຊ້ນົ 

1. ທດິທາງ, ໜາ້ທີີ່ລວມ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປ ີ 2018 ແມຸ່ນແຜນປີທີ 3 ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ 
X ຂອງພັກແລະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັັ້ງທີ VIII, ທີີ່ສະພາແຫຸ່ງຊາດໄດ້ດັດແກ້
ແຜນ 4 ປີ ທີີ່ຍັງເຫ ືອ ການເຕີບໂຕສະເລັີ່ຍ GDP 7,2%. ເພືີ່ອແນໃສຸ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍດັີ່ງກ່າວ ສະເໜີທິດທາງ 
ແລະ ໜ້າທີີ່ພືັ້ນຖານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປ ີ2018 ດັີ່ງນີັ້: (1) ສືບຕ ີ່ເຮັດໃຫ້ທົີ່ວປະເທດ ແລະ 
ສັງຄົມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫົງບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກຸ່
ການພັດທະນາ; (2) ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ, ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ; 
(3) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍສຸມໃສຸ່ຍົກສ ງຄຸນນະພາບທາງດ້ານການສ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ໄດ້ທັງ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຍົກສ ງຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ ເພືີ່ອເປັນປັດໄຈຕົັ້ນຕ ຂອງ
ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍ SDGs ແລະ ເປັນເງືີ່ອນໄຂໃນການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 
2020; (4) ສົີ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວ ໃນປີ 2018 ເປັນວາລະສ າຄັນຂອງຊາດ ແລະ ເປັນກ າລັງສ າຄັນຂອງການກະຕຸ້ນ
ເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບວຽກງານປົກປັກຮັກສາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຸ່ແຫ ີ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ, ທ າມະຊາດ 
ແລະ ວັດທະນະທ າ-ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ. (5) ພັດທະນາຊົນນະບົດແລະລ ບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກຕິດພັນ
ກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ; (6) ສົີ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການສົີ່ງອອກດ້ວຍນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມການລົງທ ນພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດຢຸ່າງແຂງແຮງໂດຍສະເພາະສຸມໃສຸ່ສົີ່ງເສີີ່ມການຜະລິດຂອງ SMEs; (7) ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ
ລັດດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ; (8) ປັບປຸງກົງຈັກການ
ຈັດຕັັ້ງດ້ວຍການ ຍົກສ ງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານລັດທັງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຫັດ



35 

 

ໂປງໃສຸ່ ແລະ ຍຸຕທິ າ; (9) ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນ າໃຊຊ້ັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ມປີະສິດທິຜົນແບບ
ຢືນຢົງ, (10) ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດການເຊືີ່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນຂອບຂອງ 
AEC ຢຸ່າງເປັນເຈົັ້າການ. 
2. ຄາດໝາຍສ ຊ້ນົ 

 ຄາດໝາຍດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
ໃນປີ 2018 ສ ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມ ນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີີ່ມຂ ັ້ນໃນລະດັບ 7% ແລະ ສ້າງມ ນ

ຄ່າເພີີ່ມຕາມລາຄາໃນປີ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 149.471 ຕືັ້ກີບ, ລາຍໄດ້ສະເລັີ່ຍຕ ີ່ຫົວຄົນ 2.536
5 ໂດລາສະຫະລັດ (ລວມ

ຍອດລາຍໄດ້ແຫຸ່ງຊາດ (GNI) ຕ ີ່ຫົວຄົນ ປະມານ 2.004 ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນນັັ້ນ: 
 ຂະແໜງກະສິກ າ           ເພີີ່ມຂ ັ້ນ   2,8%; ກວມເອົາປະມານ 15,73%. 

 ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ   ເພີີ່ມຂ ັ້ນ   9,1%; ກວມເອົາປະມານ 30,79%. 

 ຂະແໜງການບ ລິການ    ເພີີ່ມຂ ັ້ນ   6,4%; ກວມເອົາປະມານ 41,83%   
 ພາສ-ີອາກອນ ແລະ ການນ າເຂົັ້າ    ເພີີ່ມຂ ັ້ນ   9,0%  ກວມເອົາປະມານ 11,65% ຂອງ GDP. 

 

ຂະແໜງການຫ ັກທີີ່ຈະຊຸກຍ ້ໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປີ 2018 ແມຸ່ນມາຈາກຂະແໜງອຸດສະຫະ
ກ າ ແລະ ຂະແໜງບ ລິການ ໂດຍຄາດວ່າຕົວຂັບເຄືີ່ອນຕົັ້ນຕ ແມຸ່ນພາກການກ ີ່ສ້າງ ຄາດວ່າຈະເພີີ່ມຂ ັ້ນໃນລະດັບ 20% 
ທຽບໃສຸ່ປີຜ່ານມາ. 

ສາເຫດແມຸ່ນຍ້ອນ ບັນດາກິດຈະກ າໃຫຍ່ໆ ຂອງໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ ີ່ງຈະເລີີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນ
ປີ 2018, ນອກຈາກນັັ້ນ ບັນດາການກ ີ່ສ້າງເຂືີ່ອນຕ່າງໆຍັງສືບຕ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົັ້ນ ເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານ ັ້າຂອງ ໄຊຍະບ ລີ 
ເຂືີ່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ, ນ ັ້າທາ 1, ນ ັ້າງຽບ 1, ເຊປຽນ-ເຊນ ັ້ານ້ອນ, ນ ັ້າອ  1,3,4,7 ແລະ ເຂືີ່ອນຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນ
ໜ ີ່ງ. ສ່ວນການຜະລິດຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າ ຄາດວ່າຈະເພີີ່ມຂ ັ້ນໃນລະດັບ 12% ຍ້ອນເຂືີ່ອນທີີ່ສ າເລັດ ຈະສືບຕ ີ່ຜະລິດ
ເຕັມກ າລັງ ເປັນຕົັ້ນ: ເຊເສັດ 3, ນ ັ້າຄານ 3, ນ ັ້າແບງ, ເຊຂະໝານ 1, ນ ັ້າອ  2,5,6, ເຊຂະໝານ 3 ແລະ ເຂືີ່ອນອືີ່ນໆຈ າ
ນວນໜ ີ່ງ. ນອກນັັ້ນ ກ ຍັງມີເຂືີ່ອນທີີ່ຈະເລີີ່ມຜະລິດໃນປີ 2018 ປະມານ 11 ເຂືີ່ອນ, ຄາດວ່າຈະຜະລິດພະລັງງານໄດ້
ປະມານ 1.787,24 ກິໂລວັດໂມງ (ກ ລະນີຜະລິດເຕັມກ າລັງ). ສ າລັບຂະແໜງການບ ລິການ: ຂະແໜງຫ ັກທີີ່ຂັບເຂືີ່ອນ 
ແມຸ່ນການຄາ້ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງ, ກິດຈະກ າທີີ່ພັກອາໃສ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ຄາດວ່າຈະເພີີ່ມຂ ັ້ນ ໃນ
ລະດັບ 8,5% ແລະ 5% ຕາມລ າດັບ ສາຍເຫດແມຸ່ນເນືີ່ອງຈາກ ປີ 2018 ຈະເປັນປີການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະມີ
ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາລາວເພີີ່ມຂ ັ້ນປະມານ 6%. ນອກຈາກນັັ້ນ, ພາກບ ລິຫານລັດ, ເປັນອີກຂະແໜງການໜ ີ່ງທີີ່ຈະຊຸກຍ ້
ການເຕີບໂຕ ເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະເພີີ່ມຂ ັ້ນ 5% ສາເຫດແມຸ່ນເນືີ່ອງມາຈາກການເພີີ່ມດັດສະນີເງິນເດືອນ ຈາກ 6.500 ກີບ ມາ
ເປັນ 7.200 ກີບ ຈະເຮັດພາກບ ລິຫານລັດເພີີ່ມຂ ັ້ນ. ອີກປັດໃຈໜ ີ່ງແມຸ່ນການເໜັງຕີງຂອງພາກການສ ກສາ ແລະ ສຸຂະ 
ພາບກ ເປັນປັດໃຈໜ ີ່ງທີີ່ເລີີ່ມຊຸກຍ ້ໃຫ້ພາກບ ລິການຂະຫຍາຍຕົວ. 
− ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ, ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີັ້ໃຫ້ຢ ຸ່ໃນລະດັບບ ີ່ເກີນ 5%. 
− ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ (M2) ເພີີ່ມຂ ັ້ນສະເລຸ່ຍ ບ ີ່ເກີນ 25% ຕ ີ່ປ.ີ 
− ຮັບປະກັນຄັງສ າຮອງທີີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ກຸ້ມການນ າເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າ 5 ເດືອນຂ ັ້ນໄປ. 

− ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປຸ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫ າດທີີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປຸ່ຽນມີ
ຄວາມສະຫງົບປົກກະຕ,ິ ເງິນກີບແຂງຄ່າ ຫ ື ອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສຸ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫ ັກ. 

− ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີັ້ບ ີ່ເກີດດອກອອກຜົນໃຫ້ຢ ຸ່ໃນລະດັບບ ີ່ເກີນ 3% ຂອງຍອດສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ. 

 ຄາດໝາຍດາ້ນເສດຖະກດິ 
− ສ ຊ້ົນຜະລິດເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ 

− ສ ຊ້ົນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕຸ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ  ບັນລຸ 9.614 ຕືັ້ກີບ. 

− ສ ້ຊົນມ ນຄ່າຈ ລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບ ລິການ) ບັນລຸ 57.386 ຕືັ້ກີບ. 

− ສ ຊ້ົນຜະລິດແຮຸ່ທາດໃຫ້ໄດ ້11.868 ຕືັ້ກີບ. 

                                                 
5 ອັດຕາແລກປຸ່ຽນ 8.400 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ 
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− ສ ຊ້ົນຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 31.700 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ. 
− ສ ຊ້ົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ບ ີ່ຫຼຸດ 5 ລ້ານເທືີ່ອຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 900 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ. 

 

 ຄາດໝາຍດາ້ນສງັຄມົ 
 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝຸ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສ ກສາ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 98%. 
 ເພີີ່ມອັດຕາລອດເຫ ືອຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ໄດ້ 84%. 
 ເພີີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ໄດ້ 85%. 
 ເພີີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ 54% 
 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸຸ່ມ 5 ປີ ທີີ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ີ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 21% ແລະ ອັດຕາເດັກ 
ນ້ອຍລຸ້ມ 5 ປີ ທີີ່ມີລວງສ ງຕ ີ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 33,2%. 

 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸຸ່ມ 1 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 38/1000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ 21/1.000) 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງແມຸ່ ໃຫ້ໄດ້ 175/100.000 (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ 70/100.000) 
     າການ າ    ເ  ກ     5                 ເ     51/1.000   ນ    ເ  ກເກ          
 ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ ັ້າສະອາດ ໃຫ້ໄດ້ 88% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ > 95%) 
 ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ໃຫ້ໄດ້ 73% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ > 95%) 
 ສຸມໃສຸ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ີ່ຜ ້ທີີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ໃຫ້ໄດ້ ຈ ານວນ 4.927 ຄົນ 
 ສ ້ຊົນປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບການບ ລິຈາກເລືອດ ໃຫ້ໄດ້ 50.000 ຖົງ 
 ສ ຊ້ົນລ ບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ 4.833 ຄອບຄົວ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 66.139 ຄອບຄົວ. 

 ສ ້ຊົນລ ບລ້າງບ້ານທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ 220 ບ້ານ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 1.291 ບ້ານ. 
 ສ ້ຊົນລ ບລ້າງເມືອງທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ ້2 ເມືອງ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 18 ເມືອງ. 
 ສ ້ຊົນຈັດສັນພ ມລ າເນົາຄົງທີີ່ ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກິນຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ 163 ບ້ານ. 

 ສ ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 100 ບ້ານ ເທົີ່າກັບ 47,7% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງ
ບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ຕືີ່ມອີກ 2-3 ບ້ານ. 
 

3.  ຄາດຄະເນການດຸຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກ 

 ການດນຸດຽ່ງແຫ ີ່ງທ ນເພືີ່ອການພດັທະນາ 
 ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວລະດັບ 7% ມີຄວາມຕ້ອງການລົງທ ນລວມທັງໝົດໃນການພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018 ໃຫ້ໄດ ້42.145 ຕືັ້ກີບ,  ເທົີ່າກັບ 28,20% ຂອງ GDP ໃນນັັ້ນ; 
− ການລົງທ ນຂອງລັດ (ງົບປະມານພາຍໃນ) 4.600 ຕືັ້ກີບ ກວມ 10,91% ຂອງທ ນລວມທັງໝົດ ໃນນີັ້: ບ້ວງ
ລົງທ ນປົກກະຕິທົີ່ວໄປ ຈ ານວນ 2.800 ແລະ ບ້ວງການລົງທ ນອືີ່ນໆຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍທັງໝົດ 1.800 ຕືັ້ກີບ. 

− ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ປະມານ 8.052 ຕືັ້ກີບ ກວມ 19,11%. 
− ສົີ່ງເສີມການລົງທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 20.730 ຕືັ້ກີບ ກວມ 49,18%. 
− ການລົງທ ນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ 8.763 ຕືັ້ກີບ ກວມ 20,80% ຂອງການລົງທ ນລວມທັງໝົດ. 

 

 ການດຸຸ່ນດຽ່ງງບົປະມານແຫຸ່ງລດັ 
 ດ້ານລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 25.452 ຕືັ້ກີບ, ໃນນີັ້: ລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ 22.700 ຕືັ້ກີບ,  
 ລາຍຈ່າຍບ ີ່ໃຫ້ເກີນ 32.809 ຕືັ້ກີບ,  
 ການຂາດດຸນລວມ ບ ີ່ໃຫ້ເກີນ 7.357  ຕືັ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 4,92% ຂອງ GDP. 

 
 

 ການດນຸດຽ່ງຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ 
− ສ ຊ້ົນເຮັດໃຫ້ມ ນຄ່າການສົີ່ງອອກບັນລຸໄດ້ປະມານ 5.015 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
− ມ ນຄ່າການນ າເຂົັ້າປະມານ 4.978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
− ເກີນດຸນການຄ້າ 37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  
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 ການດຸຸ່ນດຽ່ງແຮງງານ 
 ເພືີ່ອຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ ຕ້ອງໄດ້ມີການດຸນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີີ່ມີວຽກເຮັດງານທ າໃນ
ຂົງເຂດກະສິກ າໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 64,5% ເປັນ 64,3%, ອຸດສາຫະກ າ-ກ ີ່ສ້າງ ໃຫ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນ ຈາກ 11,8% ເປັນ 12% 
ແລະ ບ ລິການ ຢ ຸ່ໃນລະດັບ 23,7%, ອັດຕາການຫວ່າງງານໃຫ້ຢ ຸ່ໃນລະດັບ 2%.  
 

4. ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັບນັດາເປົັ້າໝາຍ ຂອງການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ (SDGs)  

 ເອົາໃຈໃສຸ່ຢຸ່າງຕັັ້ງໜ້າເພືີ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ) ໃນການກ ານົດແນວທາງ
ນະໂຍບາຍໂດຍແນຸ່ໃສຮັດແໜ້ນການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງຂະແໜງການກ່ຽວ 
ຂ້ອງທັງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີີ່ນ ໃນການເຊືີ່ອມສານບັນດາຕົວຊີັ້ວັດຕ່າງໆເຂົັ້ັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມ ປະຈ າປີ 2018 ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນຈະໄດ້ກວດຄືນຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຸ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ພ້ອມທັງກ ານົດບັນດາໂຄງການທີີ່
ສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຢຸ່າງລະອຽດ.  

 ສືບຕ ີ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຄ ຸ່ຮວ່ມພັດທະນາໃນການສະໜອງຂ ັ້ມ ນຕົວຊີັ້ວັດທີີ່ຈະສາ 
ມາດລາຍງານໄດ້ໃນປີ 2018 ໃຫ້ແກຸ່ການສ້າງບົດລາຍງານແຫຸ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈທີີ່ຈະນ າໄປສະເໜີຕ ີ່ກອງປະ 
ຊຸມເວທີການ ເມືອງລະດັບສ ງ ປະຈ າປີ ໃຫ້ສ າເລັດກ່ອນນເດືອນກ ລະກົດ ປີ 2018.  

 ສືບຕ ີ່ການຮ່ວມມືກັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາຄ ຸ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການລະດົມທ ນຮອນເຂົັ້ັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕ ິ
ບັດ ປພຍ ໃຫ້ໄດ້ຢຸ່າງມີປະສິດທິຜົນສ ງ.  

5. ວຽກງານຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ  

ເພືີ່ອບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃນປີ 2018 
ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສຸ່ປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ດັີ່ງນີັ້: 
 

 

5.1 ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສາ້ງໄດຄ້ວາມສົມດນຸຂອງການເຕບີໂຕໂດຍ
ການສມຸໃສຸ່ພືັ້ນຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເພືີ່ອບນັລເຸປົັ້າໝາຍທີ 
1 ຕອ້ງສມຸໃສຸ່ ບາງວຽກງານຈດຸສມຸຄືດັີ່ງນີັ້:  

 

5.1.1 ຮບັປະກນັໃຫ້ເສດຖະກດິແຫຸ່ງຊາດສບືຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕວົຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ, ໝັັ້ນທຽ່ງ ແລະ ສມົດນຸ 

1) ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ:  
ຄາດໝາຍ:  
 ສ ້ຊົນໃຫ້ມ ນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕຸ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ ໃຫ້ບັນລຸ 9.614 ຕືັ້ກີບ. 

 ສ ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸມ ນຄ່າການຄ້າປະມານມ ນຄ່າການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົີ່ງອອກ ບັນລຸໄດ້ 9.993 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  ໃນ
ນີັ້: ການສົີ່ງອອກເທົີ່າກັບ 5.015 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການນ າເຂົັ້າເທົີ່າກັບ 4.978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 

ເກີນດຸນການຄ້າ 37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 ສ ຊ້ົນໃຫ້ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ ບັນລຸປະມານ 31.700 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ສ ້ຊົນສົີ່ງອອກໄຟຟ້າໃຫ້ບັນລຸ 
ປະມານ 23.255 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ນ າເຂົັ້າໄຟຟ້າ ປະມານ 591 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ. 

 ສ ້ຊົນຊຸກຍ ໃ້ຫ້ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າທີີ່ກ ີ່ສ້າງສ າເລັດ ແລະ ດ າເນີນການຜະລິດ (ກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 1MW ຂ ັ້ນໄປ) ໃຫ້
ໄດ ້ 11 ໂຄງການ, ລວມກ າລັງການຕິດຕັັ້ງທັງໝົດ 363 MW ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ 1.787,24 GWh/ປີ 

ເຊັີ່ນ: ນ້ໍາຫີນບ ນ, ນ ັ້າລີກ 1, ນ ັ້າທາ 1, ນ ັ້າສິມ, ນ ັ້າຜາໃຫຍ່, ນ ັ້າຮ່າວດ ຫ້ວຍເປາະ, ນ ັ້າເປີັ້ນ 1, ນ ັ້າມອນ, ຫ້ວຍ
ຈຽດ ແລະ ຫ້ວຍຍອຍ-ຫ້ວຍຄົດ ເພືີ່ອໃຫ້ກ້າວເຂົັ້າສ ຸ່ການສະໜອງໄຟຟ້າພາຍໃນຢຸ່າງພຽງພ , ຫຼຸດຜ່ອນການນ າເຂົັ້າ
ໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊຸກຍ ້ສົີ່ງເສີມບັນດາໂຄງການທີີ່ມີສັນຍາ CA ໃຫ້ໄດ້ລົງມືກ ີ່ສ້າງ ແລະ ຊຸກຍ ້ໂຄງ 
ການທີີ່ນອນຢ ຸ່ໃນສັນຍາຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ສັນຍາສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃຫ້ໄດ້
ກາ້ວເຂົັ້າສ ຸ່ການເຈລະຈາສັນຍາສ າປະທານ ແລະ ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ.  

 ຊຸກຍ ໃ້ຫ້ມີການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການກ ີ່ສ້າງ, ຂະຫຍາຍສາຍສົີ່ງ ແລະ ສະຖານີ ຂະໜາດແຮງດັນສ ງ; 
ກາງ ແລະ ຕ ີ່າ ຢ ຸ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ເພືີ່ອການເຊືີ່ອມໂຍງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນ. 
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− ສ ຊ້ົນຜະລິດແຮຸ່ທາດໃຫ້ໄດ ້11.868 ຕືັ້ກີບ ແລະ ສົີ່ງອອກ ໃຫ້ບັນລຸ 1.327 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

− ສ ້ຊົນໃຫ້ສ າເລັດການລົງສ າຫ ວດ ເພືີ່ອສ້າງແຜນທີີ່ທ ລະນີສາດແຮຸ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1:200.000; ສ້າງແຜນທີີ່
ທ ລະນີສາດເຄມີ ມາດຕາສ່ວນ 1:1.000.000 ແລະ ສ້າງແຜນທີີ່ທ ລະນີສາດ ມາດຕາສ່ວນ 1:50.000 

 ສຸມໃສຸ່ປະຕິບັດການບ ລິການຂນົສົີ່ງ-ໂດຍສານທາງບົກ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍຄື: ບ ລິມາດຂົນສົີ່ງສິນຄ້າໃຫ້ບັນລຸ 
7.000 ພັນໂຕນ, ບ ລິມາດຂົນສົີ່ງໂດຍສານ ໃຫ້ບັນລຸ 73.000 ພັນຄົນ. 

 ສຸມໃສຸ່ປະຕິບັດການບ ລິການຂນົສົີ່ງ-ໂດຍສານທາງນ ັ້າ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍຄື: ບ ລິມາດຂົນສົີ່ງສິນຄ້າໃຫ້ບັນລຸ 
2.900 ພັນໂຕນ, ບ ລິມາດຂົນສົີ່ງໂດຍສານ ໃຫ້ບັນລຸ 4.300 ພັນຄົນ. 

 ສຸມໃສຸ່ປະຕິບັດການບ ລິການຂນົສົີ່ງ-ໂດຍສານທາງອາກາດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົັ້າໝາຍຄື: ບ ລິມາດຂົນສົີ່ງສິນຄ້າໃຫ້
ບັນລຸ 5,6 ໂຕນ, ບ ລິມາດຂົນສົີ່ງໂດຍສານ ໃຫ້ບັນລຸ 3.600 ພັນຄົນ. 

 ສືບຕ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສ້ອມແປງທາງຫ ວງ ຈ ານວນ 22 ໂຄງການ ໃຫ້ສ າເລັດ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ຊຸກຍ ້, ສົີ່ງເສີມການຜະລິດ, ການປຸງແຕຸ່ງກະສິກ າ, ອຸດສາຫະກ າທີີ່ນ າໃຊ້ວັດຖຸດິບພາຍໃນທີີ່ເປັນຕ່ອງໂສ້ຢຸ່າງກົມ 
ກຽວລະຫວ່າງທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ວຍກັນ ຫ ື ລະຫວ່າງທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະ 
ໜາດນ້ອຍ. 

 ປັບປຸງສະມັດຕະພາບການແຂຸ່ງຂັນຂອງ ອຸດສາຫະກ າຕັດຫຍິບ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ສ ນພັດທະ 
ນາສີມືຕັດຫຍິບ; ສົີ່ງເສີມການຜະລິດອຸດສາຫະກ າວັດສະດຸກ ີ່ສ້າງ ໂດຍສຸມໃສຸ່ການສ້າງລະບົບຕິດຕາມຄຸນນະພາບ 
ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານ ຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກ ີ່ສ້າງ ທີີ່ຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງ 
ປະເທດ; ດັດສົມໂຮງງານປຸງແຕຸ່ງໄມ້ ໃຫ້ສ າເລັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ສຸມໃສຸ່
ຊຸກຍ ້ໃຫ້ສະມາຄົມອຸດສາຫະກ າປຸງແຕຸ່ງໄມ້ແຫຸ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຄົມເຟີນີເຈີລາວ ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ 
ກົນໄກການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ເພືີ່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມການປຸງແຕຸ່ງໄມ້ຢ ຸ່
ພາຍໃນໃຫ້ສາມາດສ້າງມ ນຄ່າເພີີ່ມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ. 

 ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງສ າລັບອຸດສາຫະກ າ ແລະ ປະເມີນຄືນສະພາບການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງສ າລັບ 
ອຸດສາຫະກ າ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນເຂດ (ດິນສະຫງວນໄວ້ ເພືີ່ອພັດທະນາເປັນບ່ອນສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ຫ ື 
ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ) ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກ າ ເພືີ່ອກ ານົດເປົັ້າໝາຍ ແລະ ທິດທາງການພັດທະນາໃນຕ ີ່ໜ້າ. 

 ພັດທະນາເຂືີ່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານ ັ້າຕົກຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນ້ອຍ ຕາມຈຸດທີີ່ເປັນສາຂາແມຸ່ນ ັ້າຂອງທີີ່ມີ 
ຄວາມອາດສາມາດ; ສຸມໃສຸ່ການພັດທະນາແຫລ່ງພະລັງງານເພືີ່ອສົີ່ງອອກ; ການກ ີ່ສ້າງຂະຫຍາຍສະຖານີໄຟຟ້າ 
ແລະ ສາຍສົີ່ງໄປສ ຸ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 

 ສ້າງສັນຍາສ າປະທານໃນການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮຸ່, ສ້າງບົດແນະນ າໃນການກວດກາ, ປັບປຸງ 
ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາບຕົວຈິງ ເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ. 

 ຊຸກຍ ບ້ັນດາໂຄງການກ ີ່ສ້າງແຫ ີ່ງຜະລິດພະລັງງານ, ລະບົບສາຍສົີ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງການຂຸດຄົັ້ນປຸງແຕຸ່ງແຮຸ່ທາດ, 
ພ້ອມນັັ້ນກ ສືບຕ ີ່ຂົນຂວາຍແຫ ີ່ງທ ນ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະແຫ ີ່ງທ ນທີີ່ເປັນ
ການລົງທ ນຂອງລັດຖະບານ. 

 ສ້າງເຂດຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາບ ີ່ແຮຸ່ ທີີ່ເປັນເສດຖະກິດ ເພືີ່ອສະດວກດ້ານພືັ້ນຖ່ານໂຄງລ່າງ, ເປັນຕົັ້ນການກ ີ່
ສ້າງເສັັ້ນທາງຂົນສົີ່ງ, ການສະໜອງກະແສໄຟຟ້າ, ການແກໄ້ຂຜົນກະທົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການບ ລິການອືີ່ນໆ 
ເຂົັ້າສ ຸ່ເຂດໂຄງການຂຸດຄົັ້ນ. 

 ສືບຕ ີ່ພັດທະນາແຫ ີ່ງແຮຸ່ທາດທີີ່ມີບ ລິມາດນ້ອຍແຕຸ່ມ ນຄ່າສ ງ (ຄ າ, ເງິນ, ທອງ...) ແລະ ແຫ ີ່ງແຮຸ່ທາດທີີ່ມີບ ລິ
ມາດໃຫຸ່ຍ (ໂປຕາສ, ບົກຊິດ...) ດ້ວຍການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານທີີ່ຕິດພັນກັບການຕະຫ າດ. 

 ສືບຕ ີ່ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການກ ີ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງສະໜາມບິນໃຫ້ສ າເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ປັບປຸງ
ລະບົບການບ ລິການໃຫ້ສະດວກວ່ອງໄວ. ໃນບັນດາສະໜາມບິນເຊັີ່ນ: ຕິດຕັັ້ງສາຍພານລ າລຽງກະເປົາສະໜາມ
ບິນສາກົນຫ ວງພະບາງ, ປະກອບເຄືີ່ອງ X-RAY ເພີີ່ມເຕີມສະໜາມບິນຊຽງຂວາງ, ບຸນເໜືອ. 
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 ຊຸກຍ ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປ ຢາງ 2 ຊັັ້ນ ເສັັ້ນທາງເລກ 6A+6B ທາງລ້ອງ-ສົບເບົາ-ປຸ່າຮາງ (ADB12); 
ໂຄງການກ ີ່ສ້າງຂົວເຊກອງ ແຂວງເຊກອງ (ສ້ອມແປງຄືນໃນຊ່ວງຮັບປະກັນ); ໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງທ່າເຫ ົັ້າ-ຊ າໃຕ້ 
ແລະ ບັນດາໂຄງການອືີ່ນໆ ໃຫ້ສ າເລັດ. 

 ເລີີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປ້ອງກັນນ ັ້າຖ້ວມຢ ຸ່ໃນຕົວເມືອງ  ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ. 
 ສືບຕ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກ ີ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຕາມແຜນການທີີ່ວາງໄວ້. 

 

2) ຂະແໜງການບ ລກິານ:  

ຄາດໝາຍ:  
 ສ ້ຊົນໃຫ້ມ ນຄ່າຈ ລະຈອນ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຄ່າບ ລິການ) ບັນລຸ 57.386 ຕືັ້ກີບ 
 ຂະຫຍາຍ ຫ ື ສ້າງຕະຫ າດຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກໃຫ້ມີການເພີີ່ມຂ ັ້ນ. 
 ດ ງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 5 ລ້ານເທືີ່ອຄົນ ເຊິີ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັດໄດ້  
    900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສົີ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າທີີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ການຜະລິດ ຕະພັນຍີີ່ຫ ັ້ສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນນີັ້: ຊຸກຍ ້ 
ແລະ ສົີ່ງເສີມການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນຄ້າ ໜ ີ່ງເມືອງໜ ີ່ງຜະລິດຕະພັນ ພ້ອມທັງສົີ່ງເສີມດ້ານການຕະຫ າດ 
ເຊັີ່ນ: ງານຕະຫ າດນັດ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ, ການບ ລິການຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 ສົີ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກ າທີີ່ເປັນທ່າແຮງ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ: ຜະລິດຕະພັນຝ້າຍ, ໄໝ, ຈັກສານ, ແກະສະຫ ກັ, 
ເຄືີ່ອງປັັ້ນດິນເຜົາ ເພືີ່ອສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົີ່ງອອກກັບທີີ່. 

 ສືບຕ ີ່ປັບປຸງການສ້າງຮ່າງມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂອງປະຊາຊົນ. 
 

3) ຂະແໜງການກະສກິ າ ແລະ ປຸ່າໄມ:້  

ຄາດໝາຍ: 
 ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ: 
 ສ ້ຊົນຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີີ່ປ ກເຂົັ້າລວມ ໃຫ້ໄດ້ 1.008.200 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລຸ່ຍປະມານ 4,2 ໂຕນຕ ີ່
ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 4,2 ລ້ານກວ່າໂຕນ. ໃນນັັ້ນ: ສະເພາະໂຄງການຜະລິດເຂົັ້າເພືີ່ອຄ ັ້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານແຫຸ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 2,1 ລ້ານໂຕນຕ ີ່ປີ, ຄັງແຮສຸກເສີນ 400.000 ໂຕນ, ປຸງແຕຸ່ງພາຍໃນ 500.000-

600.000 ໂຕນ. ເພືີ່ອບັນລຸຄາດໝາຍດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງສຸມໃສຸ່ການຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງ ໃຫ້ໄດ້ 90.400 ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິດ 475.600ໂຕນ. ເຂົັ້ານາປີ ໃຫ້ໄດ້ 817.800 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.550.000 ໂຕນ ແລະ ເຂົັ້າໄຮຸ່ ໃຫ້ຢ ຸ່
ໃນລະດັບ 100.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 200.000 ໂຕນ. 

 ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັີ່ນ: ຜະລິດສາລີຫວານ 286.900 ໂຕນ, ເຜືອກມັນຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ 388.700 ໂຕນ, 
ໄມ້ກິນໝາກລວມ ໃຫ້ໄດ້ 1.578.600 ໂຕນ, ພືດຜັກລວມ ໃຫ້ໄດ້ 1.696.200 ໂຕນ. 

 ດ້ານລ້ຽງສັດ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງການບ ລິໂພກສ ຊ້ົນຜະລິດຊີັ້ນ, ໄຂຸ່ ແລະ ປາ ໃຫ້ໄດ້ 413,250 ໂຕນ ເຊັີ່ນ: ການ
ຜະລິດຊີັ້ນ 199.800 ໂຕນ, ໄຂຸ່ 34.450 ໂຕນ ແລະ ປາ 179.000 ໂຕນ (ໃນນີັ້: ຜົນຜະລິດຈາກປາລ້ຽງ 
116.000 ໂຕນ), ລະດັບການບ ລິໂພກຕ ີ່ຄົນໃນປີມີລະດັບປະມານ 60 ກິໂລ/ຄົນ/ປ.ີ 

 

 ການຜະລດິເປນັສິນຄາ້:  
ບົນພືັ້ນຖານການຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ ທີີ່ມີພຽງພ ແລ້ວ ແລະ ຄາດໝາຍສົີ່ງອອກເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ ສ າ
ລັບ ໃນປີ 2018 ສ ້ຊົນຜະລິດເຂົັ້າ ເພືີ່ອສົີ່ງອອກ ໃຫ້ໄດ້ 400.000 ໂຕນ (ລວມທັງ ສົີ່ງອອກເປັນ ທາງການ ແລະ 
ບ ີ່ເປັນທາງການ). ພ້ອມດຽວກັນນີັ້, ກ ີ່ເອົາໃຈໃສຸ່ການຜະລດິພືດ ເປັນສິນຄ້າຕ່າງໆ ທີີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານການ
ຜະລິດ ແລະ ການຕະຫ າດ ເຊັີ່ນ: ກາເຟ ໃຫ້ໄດ້ 137.500 ໂຕນ, ສາລີແຂງ ໃຫ້ໄດ້ 1.255.200 ໂຕນ. ອ້ອຍ 
ໃຫ້ໄດ້ 2.069.200 ໂຕນ. ຢາສ ບ  71.500 ໂຕນ, ມັນຕົັ້ນ 2.416.000 ໂຕນ. ຖົີ່ວດິນ 63.150 ໂຕນ, 
ຖົີ່ວເຫ ືອງ 19.300 ໂຕນ, ໝາກງາ 16.860 ໂຕນ, ໝາກເດືອຍ 271.500 ໂຕນ ແລະ ພືດອືີ່ນໆ. ໂດຍເອົາໃຈໃສຸ່ 
ຍົກລະດັບການຜະລິດ ຕາມມາດຕະຖານ ກະສິກ າ ທີີ່ດີ (GAP). ນອກນີັ້, ສ ້ຊົນ ສົີ່ງອອກ ງົວ-ຄວາຍ 80.000-
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100.000 ໂຕ ໄປຄຽງຄ ຸ່ກັບ ການຊຸກຍ ້ ສົີ່ງເສີມການປຸງແຕຸ່ງ ຜະລິດຕະພັນຊີັ້ນ ແລະ ປາ ສ າເລັດຮ ບ ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບຕ່ອງໂສ ້ຕິດພັນກັບການຕະຫ າດ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ, ທັນສະໄໝ ແລະ ອາຫານປອດໄພ. 
 

 ການຄຸມ້ຄອງປຸ່າໄມ ້ແລະ ຊັບພະຍາກອນປຸ່າໄມ:້ 
 ສ ຊ້ົນ ປັບປຸງລະບຽບກົດໜາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກ າຕ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ ໃນປະຈຸບັນເຊັີ່ນ: 
ການປັບປຸງກົດໜາຍປຸ່າໄມ້, ຍຸດທະສາດປຸ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020, ຄ ຸ່ມືປຸ່າປ້ອງກັນ, ປຸ່າສະຫງວນ, ລະບຽບການໃນ
ການຄຸ້ມຄອງໄຟປຸ່າ ແລະ ເຜີຍແຜຸ່ລະບຽບກົດໜາຍ ພ້ອມທັງສ້າງລະບົບການກວດກາລາດຕະເວນ ທີີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ໂດຍນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົັ້າມາຊ່ວຍ. ສ ບຕ ີ່ປະຕິບັດ ຄ າສັີ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການ
ເພີີ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົັ້ນໄມ,້ ເຄືີ່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້. 
ຊຸກຍ ້ການປັກຫ ັກໝາຍໃນເຂດຫ ໍີ່ແຫ ມ ໃນ 51 ເຂດ 1.020 ຫ ັກ ແລະ ຕິດປ້າຍ 320 ເພືີ່ອປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມ
ປຸ່າ ໃນເຂດປຸ່າຜະລິດ. ຟືັ້ນຟ ປຸ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ ທັງໝົດ 170.000 ເຮັກຕາ; ເກັບແກຸ່ນ ໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 60.000 ກິໂລ, ກ້າ
ເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 14 ລ້ານເບ້ຍ, ສົີ່ງເສີມການປ ກໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 20.000 ເຮັກຕາ, ຊ ີ່ງການປ ກໄມຟ້ືັ້ນຟ ປຸ່າ ແມຸ່ນສຸມໃສຸ່ 
ເຂດອ່າງໂຕຸ່ງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າເຂດອ່າງເກັບນ ັ້າຊົນລະປະທານ, ເຂດທີີ່ຊຸດໂຊມໃນເຂດ 3 ປະເພດປຸ່າ ໂດຍສະເພາະ 
ໃນເຂດີີ່ີ່ມີເງືີ່ອນໄຂ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຮວ່ມມືຕ່າງໆ. ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປຸ່າໄມ້ບ້ານ ທັງຢ ຸ່ໃນ ແລະ 
ນອກ 3 ປະເພດປຸ່າ ໃຫ້ໄດ້  300 ບ້ານສ າເລັດການປະເມີນ ຊີວະມວນສານປຸ່າໄມ້ ແລະ ການສາຫ ວດປຸ່າໄມ້ແຫຸ່ງ
ຊາດ ເພືີ່ອລະດັບການປຸ່ອຍ ທາດອາຍພິດ ເຮືອນແກ້ວ ຫ ື  ລະດັບທຽບຖານ. 

 ດ າເນີນການສ້າງແຜນວຽກ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປຸ່າສະຫງວນທີີ່ເປັນຕົວແບບໃນ 2 ເຂດຄື: ປຸ່າສະຫງວນແຫຸ່ງຊາດນ ັ້າ
ແອດ-ພ ເລີຍ ແລະ ປຸ່າສະຫງວນແຫຸ່ງຊາດນາກາຍ-ນ ັ້າເທີນ. 

 ເອົາໃຈໃສຸ່ວຽກງານຟືັ້ນຟ ປຸ່າໄມ້ເພາະເປັນວຽກງານໜ ີ່ງທີີ່ສ າຄັນ ໃນການຄືນຄວາມອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ລະບົບນິ
ເວດໃຫ້ແກຸ່ສັດນ ັ້າ-ສັດປຸ່າ ໂດຍສະເພາະປຸ່າໄມທ້ າມະຊາດ ເຊິີ່ງເປັນແຫ ີ່ງຊີວະນາໆພັນທີີ່ສ າຄັນຫ າຍຊະນິດ. 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ປະຊາຊົນຢຸ່າງພຽງພ  ແລະ ສ ້ຊົນຜະລິດສິນຄ້າ
ກະສິກ າໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພືີ່ອສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານປຸງແຕຸ່ງ ພາຍໃນ 
ແລະ ສົີ່ງອອກ. ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສຸ່ຊຸກຍ ້ສົີ່ງເສີມການຜະລິດເຂົັ້າ ທັງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ການສະໜອງປັດໃຈການ
ຜະລິດທີີ່ສ າຄັນ ໂດຍສຸມໃສຸ່ເຂດ 7 ທົີ່ງພຽງໃຫຸ່ຍ, ບັນດາທົີ່ງພຽງກາງ ແລະ ບັນດາທົີ່ງພຽງນ້ອຍ ໃນທົີ່ວປະເທດ. 

 ດ້ານຊົນລະປະທານ: ສ ້ຊົນສະໜອງນ ັ້າ ໃຫ້ແກຸ່ ການຜະລິດລະດ ແລ້ງ ປີ 2018 ໃຫ້ໄດ້ 160.000 ເຮັກຕາ, ໃນ
ນັັ້ນ ສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ ເນືັ້ອທີີ່ປ ກເຂົັ້າ ນາແຊງ 95.000 ເຮັກຕາ, ແຜນການສະໜອງ ໃຫ້ແກຸ່ການປ ກພືດໃນເຂດ 
ຊົນລະປະທານ 65.000 ເຮັກຕາ. ພອ້ມທັງສ ບຕ ີ່ຟືັ້ນຟ ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ ທີີ່ເກົີ່າແກຸ່ຊຸດໂຊມ ໃຫ້
ທັນກັບລະດ ການ, ຊຸກຍ ້ການປົກປັກຮັກສາແຫ ີ່ງນ ັ້າ ເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ມີສະພາບປົກແຫ້ງ, ຕືັ້ນເຂີນເກີດຫາດຊາຍ. 

 ສົີ່ງເສີມການລົງທ ນໃສຸ່ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ກ່ຽວກັບການປຸງແຕຸ່ງໃຫ້ໄດມ້າດຕະຖານສຸຂະນາໄມ: ໂຮງຂ້າສັດ, ໂຮງ 
ງານປຸງແຕຸ່ງ, ສາງເຢັນ, ການຫຸ້ມຫ ີ່ ແລະ ລະບົບການຂົນສົີ່ງ ໂດຍໃຫ້ເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ຕິດພັນກັນ
ລະຫວ່າງ ກຸຸ່ມຜ ້ຜະລິດ, ກຸຸ່ມຜ ້ປຸງແຕຸ່ງ ແລະ ການຕະຫ າດ. 

 ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊຸກຍ ້ສົີ່ງເສີມ ແລະ ຫັນຄອບຄົວທີີ່ຢຸດຕກິານ
ຖາງປຸ່າເຮັດໄຮຸ່ ໄປເຮັດອາຊີບອືີ່ນທີີ່ຄົງທີີ່; ສືບຕ ີ່ຊຸກຍ ້ຮ ບແບບການຜະລິດຕາມເຂດຄ້ອຍຊັນໃຫ້ມປີະສິດທິພາບ 
ສ ງ ໄປຄຽງຄ ຸ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ຊອກຫາວິທີການຜະລິດທີີ່ສາມາດເພີີ່ມລາຍຮັບ ໃນເຂດ
ທີີ່ມີການຫັນປຸ່ຽນອາຊີບ, ສຸມໃສຸ່ບັນດາເຂດທີີ່ຍັງທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມ, ບັນດາໜ້າວຽກຕົັ້ນຕ ທີີ່ ຈ າເປັນຕ ີ່
ການຜະລິດ (ລະບົບຊົນລະປະທານ, ສ ນຜະລິດ-ຂະຫຍາຍແນວພັນພືດ ແລະ ສັດ, ສ ນບ ລິການເຕັກນິກ), ວຽກ
ສິນເຊືີ່ອ, ສ້າງກອງທ ນບ້ານ ແລະ ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກຸຸ່ມບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ. 
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4) ສົີ່ງເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະ ການບ ລກິານໃຫມ້ຄີວາມຫ າກຫ າຍ ເພືີ່ອຫຼຸດຜອ່ນການເ   ອຍອງີໃສຸ່ຊັບພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ພັດທະນາສິນຄ້າທີີ່ເປັນທ່າແຮງ  ແລະ ການຜະລິດ “ຜະລິດຕະພັນຍີີ່ຫ ັ້ສິນຄ້າ” ຂອງ ສປປ ລາວ; ສົີ່ງເສີມປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍສິນຄາ້ກາໝາຍ “ODOP” ພ້ອມທັງສົີ່ງເສີມດ້ານການຕະຫ າດ ເຊັີ່ນ: ງານຕະຫ າດນັດ, ງານວາງສະແດງ
ສິນຄ້າ, ການບ ລິການຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ສົີ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການ ບ ລິການພັດທະນາ
ທຸລະກິດ, ສົີ່ງເສີມການສົີ່ງອອກ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງທຸລະກິດ; ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົີ່ງເສີມການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າລະດັບຊາດ ປະສານສົມທົບຢຸ່າງໃກ້ຊິດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 

− ສົີ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກ າທີີ່ເປັນທ່າແຮງເປັນຕົັ້ນ: ຜະລິດຕະພັນຝ້າຍ, ໄໝ, ຈັກສານ, ແກະສະລັກ, ເຄືີ່ອງປັັ້ນ 
ດິນເຜົາ ເພືີ່ອສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສົີ່ງອອກກັບທີີ່; ສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະອາດ, ຄົັ້ນຄວ້າ 
ແລະ ເຜີຍແຜຸ່ແນະນ າແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງກຸຸ່ມອຸດສາຫະກ າ ທີີ່ສະໜັບສະໜ ນກັນ ເປັນຕ່ອງໂສ້ແຕຸ່ຂອດ
ວັດຖຸດິບ, ຂອດປຸງແຕຸ່ງ ຈົນເຖິງຂອດຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ. 

− ເພີັ້ມມາດຕະການປ້ອງກັນແກ້ໄຂບັນຫາ ຂອງລະບົບສັນຍາຜ ກພັນສອງສົັ້ນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜ ້
ຜະລິດ ແລະ ຜ ້ລົງທ ນ. 

− ເກັບກ າຂ ັ້ມ ນທີີ່ພົວພັນກັບລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ດ າເນີນການພະຍາກອນລາຄາ ເພືີ່ອມີມາດຕະການປ້ອງກັນ ແກ້ໄຂ
ລ່ວງໜ້າ ແລະ ມີຄ າຕອບຕ ີ່ສັງຄົມເມືີ່ອລາຄາສິນຄ້າເໜັງຕີງແຮງ; ຄົັ້ນຄວ້າເຄືີ່ອງມື ແລະ ວິທີການ ທີີ່ເໝາະສົມໃນ
ການດັດສົມຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາ ເປັນຕົັ້ນ: ຄັງແຮສິນຄ້າ ແລະ ການອຸດໜ ນແກຸ່ຜ ້ຖືກກະທົບຈາກການປຸ່ຽນແປງ
ຂອງລາຄາສິນຄ້າ ທີີ່ກະທົບໄວທັງໃນຂອດການຜະລິດ ແລະ ຂອດການຊົມໃຊ້. 

− ສືບຕ ີ່ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ແຜນປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບເຮືອນ
ພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ. 

 

5) ສາ້ງຕອ່ງໂສກ້ານຜະລດິຢຸ່າງກມົກຽວລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍກ່ບັວສິາຫະກດິຂະ  ໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ຄົັ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ສົີ່ງເສີມ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໂດຍສະເພາະ
ນະໂຍບາຍ ພາສີ-ອາກອນ, ນະໂຍບາຍເຂົັ້າເຖິງແຫ ີ່ງທ ນ ຂອງ SMEs ໂດຍປະສານສົມທົບກັບທະນາຄານແຫຸ່ງ 
ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງິນ ຜ່ານການສ້າງໂຄງການສະໜັບສະໜ ນແຫ ີ່ງທ ນໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກຸ່ທະນາຄານທຸລະ
ກິດ ເພືີ່ອປຸ່ອຍກ ້ໃຫ້ແກຸ່ SMEs ແລະ ສ້າງກອງທ ນແບຸ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ ເພືີ່ອຊຸກຍ ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ 
ການບ ລິການແກຸ່ SMEs ເພີີ່ມຂ ັ້ນ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮ ບປະທ າ. ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ຍັງສຸມ
ໃສຸ່ການຊຸກຍ ້ວຽກງານ ການເພີີ່ມຜະລິດຕະພາບໃຫ້ແກຸ່ SMEs ໃນຂະແໜງປຸງແຕຸ່ງອາຫານ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມພ້ອມ
ໃນການຂ ການຢັັ້ງຢືນດ້ານ GMP, HACCP ໃນຕ ີ່ໜ້າ. 

 ປັບປຸງ ແລະ ກ ີ່ສ້າງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສ ງຂ ັ້ນ; ສ້າງໜ ີ່ແໜງ 
ໃຫ້ມີການຈັດຕັັ້ງກຸຸ່ມ ເພືີ່ອເປັນຖານໃນການກ້າວໄປສ ຸ່ສະຫະກອນປະເພດຕ່າງໆ ແນໃສຸ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ພາກທຸລະກິດ-ການຜະລິດ, ສະມາຄົມກຸຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ບ ລິການ ເພືີ່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ ເປັນຜ ້ປະກອບ
ການທີີ່ສາມາດແຂຸ່ງຂັນກັບສາກົນໄດ້.  

 ສົີ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການພັດທະນາທຸລະກິດ, ສົີ່ງເສີມການສົີ່ງອອກ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ ຂອງ 
ທຸລະກິດໂດຍຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ ນສົມທົບ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມພາກທຸລະກິດ ຫ ື BAF.  

 ສົີ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າທີີ່ເປັນທ່າແຮງ  ແລະ ການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນຍີີ່ຫ ັ້ສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນ
ນີັ້; ຊຸກຍ  ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນຄ້າ “ODOP”  ຢຸ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 150 ຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ນອກຈາກນັັ້ນ, ເອົາໃຈໃສຸ່ສົີ່ງເສີມດ້ານການຕະຫ າດ ເຊັີ່ນ: ງານຕະຫ າດນັດ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ 
ການພັດທະນາຜະລິດຈະພັນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ເຊັີ່ນ: ການສ້າງ Brand Name ການຫຸ ັ້ມຫ ີ່ ແລະ ການສ້າງຍີີ່ຫ ັ້
ໃຫ້ກັບສິນຄ້າລາວ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເປັນຍີີ່ຫ ັ້ລະດັບຊາດ ເພືີ່ອຢັັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະເຂົັ້າ. 
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 ສືບຕ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການລະດັບຊາດ ເພືີ່ອສົີ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ 
ໂດຍມີການປະສານສົມທົບຢຸ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ໃນການສົີ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການ
ຜະລິດເຂົັ້າໃຫ້ໄດມ້າດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫ າດເປົັ້າໝາຍ. 

 

6) ສົີ່ງເສມີການລງົທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈດຸສມຸ ດັີ່ງນີັ້: 
ຄາດໝາຍ: 

ເພືີ່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການສົີ່ງເສີມລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຸ່ງຊາດສືບຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ, ເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບເສດຖະກິດພາກ
ພືັ້ນ ແລະ ສາກົນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສຸ່ບັນດາຄາດໝາຍສ ້ຊົນ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການປີ 2018 ທີີ່ກ ານົດໄວ້ ດັີ່ງນີັ້: 
 ສ ້ຊົນໃຫ້ມ ນຄ່າກ ີ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພືີ່ອຮອງຮັບການລົງທ ນໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດປະ 
ມານ 72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 ໂຄສະນາດ ງດ ດເອົາການລົງທ ນເຂົັ້າມາໃນເຂດ ໃຫ້ໄດ້ 140 ບ ລິສັດໃນປ ີ2018  ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ.  
 ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສ າປະທານ ໃຫ້ໄດ້ 5.854.432 ໂດລາສະຫາລັດ,  
 ສົີ່ງອອກສິນຄ້າ ຂອງບັນດາບ ລິສັດທີີ່ລົງທ ນໃນ ຂພສ ໃຫ້ໄດ້ 124.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນ າເຂົັ້າ
ສິນຄ້າ 360.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 

 ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ໃຫ້ໄດ້ທັງຫ າຍກວ່າ 4.150 ຄົນ; ໃນນັັ້ນ ຈະສ ້ຊົນເອົາແຮງງານລາວເປັນບ ລິມະສິດ ເຂົັ້າໃນ
ອາຊີບທີີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ ຂພສ. 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອືັ້ອອ ານວຍ ເພືີ່ອດ ງດ ດການລົງທ ນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົັ້ນ 
ແມຸ່ນການປັບປຸງການບ ລິການຜ່ານປະຕ ດຽວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວຂ ັ້ນກວ່າເກົີ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາ
ໃນການຂ ອະນຸຍາດລົງທ ນ ໂດຍເລັີ່ງໃສຸ່ຊຸກຍ ້ບັນດາໂຄງການທີີ່ເປັນຫົວຈັກແກຸ່ດ ງການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. 

− ເພີີ່ມທະວີການດ ງດ ດການລົງທ ນຈາກຜ ້ພັດທະນາ, ຜ ້ລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂພສ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງແລ້ວ ໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຫ າຍຂ ັ້ນ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກຸ່
ການລົງທ ນ ແລະ ສ້າງ ຂພສ ໃຫ້ເປັນຖານເກັບແຫ ີ່ງລາຍຮັບທີີ່ໝັັ້ນຄົງໃຫ້ແກຸ່ງົບປະມານແຫຸ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຍາດ
ແຍຸ່ງເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ທ ນຮອນຈາກປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດ 
ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້, ສ ້ຊົນໃຫ້ແຕຸ່ລະເຂດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົັ້າ
ໝາຍ ເຊັີ່ນ: 

 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ສືບຕ ີ່ດ ງດ ດການລົງທ ນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້
ເຂົັ້າມາດ າເນີນທຸລະກິດພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ໄດ້ 20 ບ ລິສັດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນ, ປະຕິບັດພັນ 
ທະອາກອນໃຫ້ໄດ້ 750.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າ(ວັດຖຸ, ກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກ ີ່ສ້າງ) ໃຫ້ໄດ ້
95.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ສົີ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ 100.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ສືບຕ ີ່ຕິດຕາມ 
ແລະ ຊຸກຍ ້ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢ ຸ່ຈຸດ C, ຊຸກຍ ້ບ ລິສັດ ໃຫ້ດ າເນີນການກ ີ່ສ້າງໂຮງງານ ແລະ ອາຄານ
ຕ່າງໆ ຢ ຸ່ແຕຸ່ລະຈຸດ; ສຸມໃສຸ່ການຊົດເຊີຍເວນຄືນທີີ່ດິນ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂດ,
ສ ຊ້ົນເກັບພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດ ໃຫ້ນັບມືັ້ນັບເພີີ່ມຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນອາກອນເງິນເດືອນ, ຄ່າທ ານຽມ
ການອອກບັດແຮງງານ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດສາມຫ ີ່ຽມຄ າ (ຂສພຄ): ສືບຕ ີ່ດ ງດ ດການລົງທ ນໃຫ້ໄດ້ 5 ບ ລິສັດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ
ໃຫ້ໄດ້ 400 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ຄົນລາວ 300 ຄົນຂ ັ້ນໄປ, ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ ໃຫ້ໄດ້ 562.500 ໂດລາສະຫະລັດ 
ແລະ ອາກອນມອບເໝົາຈາກກິດຈະການກາຊີໂນຈ ານວນ 2.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ນ າເຂົັ້າ (ວັດຖຸ, ກົນຈັກ 
ແລະ ອຸປະກອນການກ ີ່ສ້າງ) ຈ ານວນ 50.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ຊົດເຊີຍທີີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ 562 ເຮັກຕາ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ບັນລຸເນືັ້ອທີີ່ດິນການພັດທະນາຂອງເຂດຈ ານວນ 1.800 ເຮັກຕາຊ ີ່ງຕາມສັນຍາແລ້ວແມຸ່ນ 3.000 ເຮັກຕາ; 
ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງເຂດໃຫ້ສ ງຂ ັ້ນ ເປັນຕົັ້ນອາກອນເງິນເດືອນ, ອາກອນດ າເນີນທຸລະ
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ກິດຂອງຜ ້ປະກອບການລາຍຍອ່ຍ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການຂຸດຄົັ້ນຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ (ຫີນ, ແຮຸ່, 
ຊາຍ), ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົີ່າ ຫ ື ຊືັ້-ຂາຍ ອະສັງຫາລິມະຊັບ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບ ີ່ເຕຸ່ນແດນງາມ (ຂສບ): ສືບຕ ີ່ຂົນຂວາຍ ແລະ ດ ງດ ດການລົງທ ນໃຫ້ໄດ້ 40 ບ ລິສັດ 
ແລະ 55 ຫ້າງຮ້ານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ໃຫ້ໄດ້ 700 ຄົນ, ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສ າປະທານ ໃຫ້ໄດ້ 
752.578 ໂດລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າ (ກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນກ ີ່ສ້າງ) ໃຫ້ໄດ້ 12.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ; 
ສືບຕ ີ່ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຜ ້ພັດທະນາ ສືບຕ ີ່ພັດທະນາ ແລະ ກ ີ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມ 3 ໂຄງການໃຫຸ່ຍທີີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ແລ້ວ ເພືີ່ອສ້າງເປັນຕົວເມືອງໃໝຸ່ທາງດ້ານການບ ລິການ-ການທ່ອງທ່ຽວ, ເປັນເຂດຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ລະຫວ່າງລັດຖະບານ 2 ປະເທດ; ສືບຕ ີ່ອອກບັດແຮງງານ, ບັດທີີ່ຢ ຸ່ອາໄສໃຫ້ຜ ້ພັດທະນາ, ຜ ້ລົງທ ນ ແລະ ຜ ້ປະ 
ກອບການ; ແບຸ່ງປັນລາຍຮັບຈາກຄ່າທ ານຽມ ແລະ ຄ່າບ ລິການ ເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດ. 

 ເຂດນຄິມົອດຸສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ວຽງຈນັ-ໂນນທອງ (ນອຄວ): ສືບຕ ີ່ດ ງດ ດການລົງທ ນໃຫ້ໄດ້ 10 ບ ລິສັດ, 
ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ໄດ້ 1.000 ຄົນ, ປະຕິບັດພັນທະໃຫ້ໄດ້ 250.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າ (ສິນຄ້າ, 
ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນການກ ີ່ສ້າງ) ໃຫ້ໄດ້ 15.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົີ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ 
17.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ສືບຕ ີ່ກ ີ່ສ້າງອ່າງບ າບັດນ ັ້າເສຍ ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ; ສືບຕ ີ່ອອກໃບຢັັ້ງຢືນ 
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການນ າເຂົັ້າ-ສົີ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ແກຸ່ບັນດາບ ລິສັດຢ ຸ່ພາຍໃນເຂດ; ສືບຕ ີ່ພັດທະນາກ ີ່ສ້າງ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ໂຄສະນາດ ງດ ດການລົງທ ນ ໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນກວ່າເກົີ່າ; ສືບຕ ີ່ຊຸກຍ ້ບັນດາບ ລິສັດ ທີີ່ມາຈົດ
ທະບຽນແລ້ວໃຫ້ມີການດ າເນີນກິດຈະການ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພ ຂຽວ (ຂພຂ): ສືບຕ ີ່ດ ງດ ດການລົງທ ນໃຫ້ໄດ້ 10 ບ ລິສັດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້
ໄດ້ 200 ຄົນ, ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ 5.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າຈ ານວນ 5.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ; 
ສືບຕ ີ່ຊົດເຊີຍເວນຄືນເນືັ້ອທີີ່ດິນທີີ່ຍັງບ ີ່ທັນສ າເລັດ, ພ້ອມທັງສືບຕ ີ່ຈັດສັນ ແລະ ແບຸ່ງດິນໃຫ້ປະຊາຊົນທີີ່ຖືກ
ຍົກຍ້າຍ; ສືບຕ ີ່ກ ີ່ສ້າງເສັັ້ນທາງດິນແດງ ແລະ ກະກຽມສ້າງເສັັ້ນທາງຕັດໃໝຸ່ ຜ່ານເຂດໂຄງການຍາວ 2.088 ແມັດ. 

 ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ຂພຊ): ສືບຕ ີ່ຂົນຂວາຍເອົານັກລົງທ ນ ປະເພດອຸດສາຫະກ າເບົາເຂົັ້າມາ
ລົງທ ນຢ ຸ່ໃນເຂດ ໃຫ້ໄດ້ 30 ບ ລິສັດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍ ້ໃຫ້ 15 ບ ລິສັດ ທີີ່ຈົດທະບຽນແລ້ວ ສືບຕ ີ່ກ ີ່ສ້າງໂຮງງານຂອງ
ຕົນໃຫ້ສ າເລັດ; ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ໄດ້ 600 ຄົນ; ປະຕິບັດພັນທະອາກອນໃຫ້ໄດ້ 250.000 ໂດລາສະຫະ 
ລັດ, ນ າເຂົັ້າ (ວັດຖຸດິບ, ເຄືີ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການກ ີ່ສ້າງ)ໃຫ້ໄດ້ 150.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ 
ແລະ ສົີ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ 2.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ສືບຕ ີ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ເຊັີ່ນ: 
ເສັັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ ແລະ ນ ັ້າປະປາ; ຊອກແຫ ີ່ງເງິນກ ້ຢືມ ເພືີ່ອນ າມາຊົດເຊີຍເວນຄືນທີີ່ດິນ ໃຫ້ປະຊາຊົນທີີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບ ງທາດຫ ວງ (ຂສທ): ສືບຕ ີ່ດ ງດ ດການລົງທ ນໃຫ້ໄດ້ 10 ບ ລິສັດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທ າໃຫ້ໄດ້ 150 ຄົນ, ປະຕິບັດພັນທະອາກອນໃຫ້ໄດ້ 500.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າ (ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະ 
ກອນກ ີ່ສ້າງ) ໃຫ້ໄດ້ 6.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ສືບຕ ີ່ສ້າງຄອນໂດມິນຽມຕ ກນ ັ້າເບີ 12,13,14,15,16,17; 
ສືບຕ ີ່ສ້າງໂຮງງານບ າບັດນ ັ້າເສຍ ແລະ ວາງທ ີ່ນ ັ້າເສຍ; ສືບຕ ີ່ອອກໃບຢັັ້ງຢືນກ າມະສິດອະສງັຫາລິມະຊັບ ພ້ອມກັນ
ນັັ້ນ, ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຜ ້ພັດທະນາກ ີ່ເສັັ້ນທາງອອກເຊືີ່ອມຕ ີ່ນອກເຂດ ແລະ ພັດທະນາຕາມແຜນແມຸ່ບົດທີີ່ກ ານົດໄວ້. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະດງົໂພສ ີ(ຂສສດ): ສືບຕ ີ່ດ ງດ ດການລົງທ ນໃຫ້ໄດ້ 5 ບ ລິສັດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້
ໄດ້ 300 ຄົນ, ປະຕິບັດພັນທະອາກອນໃຫ້ໄດ້ 74.354 ໂດລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າ(ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນກ ີ່ສ້າງ) 
ຈ ານວນ 5.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ສືບຕ ີ່ກ ີ່ສ້າງກ າແພງຖາວອນອ້ອມເຂດໂຄງການ ໃຫ້ສ າເລັດ 25% ມ ນຄ່າ 
195.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ກ ີ່ສ້າງເສັັ້ນທາງພາຍໃນເຂດໃຫ້ສ າເລັດ 38% ມ ນຄ່າ 359,100 ໂດລາສະຫະລັດ; 
ກ ີ່ສ້າງລະບົບລະບາຍນ ັ້າເສຍໃຫ້ສ າເລັດ 36% ມ ນຄ່າ 1.080.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ກ ີ່ສ້າງລະບົບທ ີ່ລະບາຍນ ັ້າ
ຝົນ ໃຫ້ສ າເລັດ 56% ມ ນຄ່າ 1.120.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ກ ີ່ສ້າງລະບົບທ ີ່ນ ັ້າປະປາໃຫ້ສ າເລັດ 38% ມ ນຄ່າ 
570,000 ໂດລາສະຫະລັດ; ກ ີ່ສ້າງລະບົບສາຍສົີ່ງໄຟຟ້າໃຕດ້ິນ ໃຫ້ສ າເລັດ 30% ມ ນຄ່າ 1.590.000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ; ກ ີ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງແຖວ 5 ຊັັ້ນຈ ານວນ 2 ຫ ັງໃຫ້ສ າເລັດ 90% ມ ນຄ່າ 2.943.000 ໂດລາສະຫະ 
ລັດ ແລະ ອາຄານຫ້ອງຊຸດ ໃຫ້ສ າເລັດ 58% ມ ນຄ່າ 15.080.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 
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 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະລອ່ງແທຸ່ງ-ວຽງຈນັ (ຂສລວ): ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ໄດ້ 200 ຄົນ, ປະຕິບັດພັນທະ
ຕາມສັນຍາ 310.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ນ າເຂົັ້າວັດຖຸອຸປະກອນການກ ີ່ສ້າງ ມ ນຄ່າ 20.000.000 ໂດລາສາຫະ
ລັດ; ສືບຕ ີ່ກ ີ່ສ້າງເຮືອນວິນລາລະດັບສ ງຈ ານວນ 5 ຫ ັງ, ວິນລາລະດັບກາງ 20 ຫ ັງ ແລະ ບ້ານຈັດສັນຈ ານວນ 30 
ຫ ັງ; ສືບຕ ີ່ປັບລະດັບໜ້າດິນຢ ຸ່ຈຸດ D, E ແລະ F. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະທາ່ແຂກ (ຂທຂ): ດ ງດ ດການລົງທ ນໃຫ້ໄດ້ 10 ບ ລິສັດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ້ໄດ້ 
1.000 ຄົນ,ໃນນັັ້ນ ເປັນແຮງງານລາວ 700 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 300 ຄົນ, ນ າເຂົັ້າ (ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ)ໃຫ້ໄດ້ 
470.343 ໂດລາສະຫະລັດ; ສືບຕ ີ່ເກັບລາຍຮັບຈາກການຂ ັ້ນທະບຽນຊົີ່ວຄາວແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະ 
ມານ 150 ລ້ານກີບ; ສືບຕ ີ່ຊົດເຊີຍເນືັ້ອທີີ່ດິນພາຍໃນເຂດ; ສືບຕ ີ່ດ ງດ ດເອົາບ ລິສັດຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ ເຂົັ້າມາລົງທ ນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດຈ າປາສກັ: ສືບຕ ີ່ດ ງດ ດການລົງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 10 ບ ລິສັດ; ສ້າງວຽກເຮັດງານ 
ທ າໃຫ້ໄດ້ 300 ຄົນ;ສົີ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 5.000.000 ໂດລາສາຫະລັດ  ແລະ ນ າເຂົັ້າສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 2.000.000 
ໂດລາສາຫະລັດ; ສືບຕ ີ່ເກັບພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ 40.000 ໂດລາສາຫະລັດ; ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຜ ້ພັດທະ 
ນາ ຊົດເຊີຍທີີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນທີີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ສຸມໃສຸ່ກ ີ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ. 

 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ຫ ວງພະບາງ: ສືບຕ ີ່ຂົນຂວາຍ ແລະ ດ ງດ ດການລົງທ ນໃຫ້ໄດ້ 25 ບ ລິສັດ, ສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທ າໃຫ້ໄດ້ 1.250 ຄົນ, ປະຕິບັດພັນທະອາກອນ 90.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ໂດລາສະຫະລັດ; ສ າເລັດການ
ສ າຫ ວດເນືັ້ອທີີ່ດິນໃນຂອບເຂດສ າປະທານຈ ານວນ 4.850 ເຮັກຕາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັບຂະແໜງ 
ການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອພິຈາລະນາອັດຕາຄ່າຊົດເຊີຍເວນຄືນໃຫ້ແກຸ່ປະຊາຊົນ; ກະກຽມບກຸເບີກເນືັ້ອທີີ່ ແລະ ຕັດ
ແລວທາງພາຍໃນເຂດ. 

 

5.1.2 ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະຖຽນລະພາບ. 

ວຽກຈດຸສມຸ: 
   ກ      ເ    ກ      າ      າ    ເນ    ,   າ    ນ ານເ    ກ         າ ເ       ,     າ    າກ 

   າ ,    ການ    ເ             ນາ      າກ າ       ,    າ  ກ     າ ນ           າ ກາ , 
      ກ ນ    ນ   າ   ານການເ  ນ-ເ  ນ າ. 

       ນ  ກ      າ     ເ     າ າ          າ   າ     ກ ການ     ນາເ    ກ  -             
ເ າ  າ   າ      ານ            າ   າ ການ     ນ. 

              ນ    າ   ກເ     າ ກ ນ ກ     າ      ການ                  ການ             ການ 
ກ ານ      າ  ກເ   ເ  ນ າກ     ເ  ນກ       ນາ ານ    ກ  ,    ການນ າ       າ  ກເ      ນ ານ 
        າ   ນເ  ນ   າກ      ,        ນ    າ     າ  ກ   ນ າ ກ ນ ກ     າ      ການ        
      , ກ ານ      າ  ກ   ນ  າ         ນາ ານ    ກ         ານ  ກ   ນ, ກ ານ      າ     າ  
    າການ         າ ສ າລັບເງິນກີບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນກີບກັບເງິນບາດ. 

               ຫ າ ເ  ນ າ  າ   ເ  ເ      າເ  ນ ເ            ເ  ນ າ  າ   ເ             າ ເໝາ  
     ນ            ັ  າ  ກ   ນ       າ         ກກ   , ຮັບປະກັນການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິ 
ການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໝວດອາຫານ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ລາຄາຢ ຸ່ໃນລະດັບທີີ່ເໝາະສົມ. 
 

5.1.3  ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທອ້ງຖິີ່ນ ຢຸ່າງມີຄວາມສອດຄອ່ງ ແລະ ສົມດ ນ 

1)  ເຂດພາກເໜອື: 

 ເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ພັດທະນາເສດຖະກິດໄປຕາມທິດທາງດ້ານກະສິກ າຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກ າປຸງແຕຸ່ງ ແລະ 
ບ ລິການ, ໂດຍສຸມໃສຸ່ການພັດທະນາ 4 ອຸດສາຫະກ າທີີ່ເປັນເສົາຄ ັ້າຕາມທ່າແຮງທີີ່ມີຂອງພາກເໜືອ. ການຮ່ວມມື
ກັບບັນດາຄຸຸ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າຮ ບແບບໃໝຸ່
ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທືີ່ອລະກ້າວ, ສ້າງໃຫ້ພາກເໝືອກາຍເປັນ ເຂດເສດຖະກິດທີີ່ລວມສ ນ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັນ
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ໃນລະດັບສ ງ, ມີຕ່ອງໂສ້ທີີ່ກ່ຽວພັນກັນຢຸ່າງກ້ວາງຂວາງ, ເປັນແຮງກະທົບ ແລະ ຍ ້ດັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍ 
ຕົວສ ງ.  

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ:  ສ ້ຊົນຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ໃຫ້ເພີີ່ມສະມັດຕະພາບຂ ັ້ນເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ ເຂົັ້ານາປີ, ເຂົັ້າ 
ນາແຊງ, ປ ກເຂົັ້າເນີນສ ງ; ສ ້ຊົນປ ກພືດສ າຮອງ,ໃນນັັ້ນ: ປ ກພືດລະດ ແລ້ງ, ພືດລະດ ຝົນ; ຮັກສາປະລິມານຜະລິດ
ສະບຽງອາຫານປະເພດເຂົັ້າໃຫ້ພຽງພ  ແລະ ມີເຫ ືອແຮຮັກສາໄວ;້ ສ ້ຊົນສົີ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງ
ຊີັ້ນ,ປາ ແລະ ໄຂຸ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນບ ລິໂພກ. ຊຸກຍ ້ໃຫ້ບັນດາເມືອງສ້າງກຸຸ່ມປ ກພືດເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ: ປ ກພືດຜັກສະອາດ
ຜັກປອດສານພິດ ແລະ ພືດທີີ່ເໝາະສົມກັບແຕຸ່ລະເຂດ. ພ້ອມທັງຊຸກຍ ້ສົີ່ງເສີມໃຫ້ນັກທຸລະກິດມາລົງທ ນດ້ານ
ການປ ກພືດຜັກປອດສານພິດ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພືີ່ອເປັນສິນຄ້າໂດຍການສົີ່ງເສີມໃຫ້ມີການລ້ຽງ
ແບບເປັນກຸຸ່ມ, ແບບເປັນຟາມ ແລະ ຈະໄດ້ສ້າງເປັນຈຸດສຸມຕົວແບບການລ້ຽງສັດຢ ຸ່ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນຕົັ້ນ. 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: ພົັ້ນເດັີ່ນແມຸ່ນການປ ກພືດອຸດສາຫະກ າ, ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ, ສຸມໃສຸ່ເຂດການ
ຜະລິດສາລີຢ ຸ່ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງໄຊຍະບ ລີ,  ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ ແລະ ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ; ຜະລິດມັນຕົັ້ນ ຢ ຸ່ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສຸ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການ
ພັດທະນາຜະລິດແນວພັນພືດເສດຖະກິດຢ ຸ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ເຊັີ່ນ: ຢາງພາລາ, ອ້ອຍ, ໝາກເຍົາ, ກາເຟ, 
ໝາກແໜຸ່ງ, ຢາສ ບ, ອ້ອຍ, ມັນ, ກ້ວຍ, ພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ. 

 ເຂດການຄາ້, ບ ລກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ: ການຮ່ວມມດື້ານການບ ລິການການຄ້າ: ປັບປຸງລະບົບກົນໄກການ
ສະໜອງ ແລະ ຊືັ້ຂາຍສິນຄ້າ ລະຫວ່າງແຂວງຕ ີ່ແຂວງໃຫ້ສະດວກ ໂດຍສະເພາະສະບຽງອາຫານ (ເຂົັ້າ, ພືດ,ສັດ) 
ເພືີ່ອດຸນດ່ຽງໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຢ ຸ່ພາຍໃນ, ແນຸ່ໃສຸ່ສະກັດກັັ້ນການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າທີີ່ບ ີ່ຈ າເປັນມາຈາກ
ຕ່າງປະເທດ, ໂດຍເລືອກເອົາສະຖານທີີ່ທີີ່ເໝາະສົມຕິດກັບຊາຍແດນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການສ້າງເຂດ
ເສດຖະກິດເຊືີ່ອມຕ ີ່ ແລະ ສ້າງເປັນຕະຫ າດແລກປຸ່ຽນສິນຄ້າ, ການຮ່ວມມືການສ້າງລະບົບການບ ລິການຂ ັ້ມ ນ
ຂ່າວສານການລົງທ ນຜ່ານເຄືອຂ່າຍເອເລັກໂຕນິກ, ການຮ່ວມມືສ້າງລະບົບການບ ລິການຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານດ້ານແຮງ
ງານຜ່ານເຄືອຂ່າຍເອເລັກໂຕນິກ; ຂະຫຍາຍການເຊືີ່ອມໂຍງອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ເປັນລັກສະນະຕ່ອງ
ໂສ ້ ໂດຍມີການຮ່ວມມືກັນພັດທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ດີຂ ັ້ນ ເປັນຕົັ້ນ: ສ້າງສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກຸ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນການທ່ອງທ່ຽວກັບບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ປະເທດລຸຸ່ມແມຸ່ນ ັ້າຂອງ 
ແລະ ອາຊຽນ ເພືີ່ອດ ງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃຫ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນສະເລຸ່ຍ 10% ຕ ີ່ປີຂ ັ້ນໄປ, ສ້າງລາຍໄດ້ເປັນ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເລຸ່ຍໃຫ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນ 15% ຕ ີ່ປີຂ ັ້ນໄປ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ສຸມທ ນຮອນໃສຸ່ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະເສັັ້ນທາງບ້ານຕ ີ່ບ້ານ, ເສັັ້ນທາງ
ເຊືີ່ອມຈອດກັບທາງລົດໄຟ ແລະ ເຊືີ່ອມຈອດກັນທີີ່ສາມາດທຽວໄດ້ ໄດ້ທັງ 2 ລະດ ຢ ຸ່ໃນທົີ່ວເຂດພາກເໜືອ; ສ້າງ
ປັດໄຈພືັ້ນຖານທີີ່ຈ າເປັນໃຫ້ແກຸ່ເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດທີີ່ມີຄວາມທຸລະກັນດານ, ປະຊາຊົນຍັງທຸກຍາກຫລາຍ ເພືີ່ອ
ໃຫ້ມີການຫັນປຸ່ຽນໃໜຸ່ຢຸ່າງຮອບດ້ານໂດຍໃຫ້ມີການເຊືີ່ອມຈອດເສັັ້ນທາງ ທັງການໄປມາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ຂົນສົີ່ງສິນຄ້າໂດຍສະດວກ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເປັນຈຸດສຸມຂອງການພັດທະນາ. 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ ໄດເ້ອົາໃຈໃສຸ່ປັບປຸງ ແລະ ການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນລົງ
ສ ຸ່ຊນົນະບົດຢຸ່າງທົີ່ວເຖິງຢ ຸ່ໃນເຂດພາກເໜືອ. ເອົາໃຈໃສຸ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ, ປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມພ ໃຈໃຫ້ແກຸ່ຜ ທີ້ີ່ມາໃຊ້ບ ລິການ, ລົງຕິດຕາມສຸກສາລາ, ຕ ້ຢາປະຈ າບ້ານເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ, ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ອສບ ບ້ານ. 

 

2) ເຂດພາກກາງ: 
 ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ, ຄາດ
ຄະເນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ໄດ້ດ າເນີນໄປເປັນຂະບວນຟົດຟືັ້ນ ໂດຍໄດ້ສຸມໃສຸ່ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຸ່ຍຄັັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII 
ຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ຍັງໄດ້ສືບຕ ີ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບ, ຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າມີແນວຄິດອຸຸ່ນອ່ຽນທຸຸ່ນທ່ຽງ ເຊືີ່ອໝັັ້ນ
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ຕ ີ່ການນ າພາຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການເຂົັ້າຮ່ວມວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ນອກນັັ້ນ 
ຍັງໄດ້ສຸມໃສຸ່ຫຼຸດຜ່ອນການເອືີ່ອຍອີງໃສຸ່ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເປັນຕົັ້ນຕ  ຫັນໄປສ ຸ່ການສ້າງເສດຖະກິດຕາມ
ທິດທີີ່ຍືນຍົງ ໂດຍເພີີ່ມທະວີຄວາມສ າຄັນໃຫ້ແກຸ່ວຽກງານພດັທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາອຸດສາຫະ
ກ າພາຍໃນທີີ່ມີທ່າແຮງ, ພັດທະນາຂົງເຂດກະສິກ າໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສ ງ ເພືີ່ອຫັນເປັນສິນຄ້າປາຍແຫ ມຂອງ
ແຕຸ່ລະທ້ອງຖິີ່ນ; ສົີ່ງເສີມການບ ລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

 ເຂດຜະລດິກະສກິ າ: ສຸມໃສຸ່ວຽກງານທາງດ້ານກະສິກ າ ເຊັີ່ນ: ການຜະລິດເຂົັ້າເປັນພືັ້ນຖານ ເນືີ່ອງຈາກພາກກາງມີ
ພ ມສັນຖານ ແລະ ທີີ່ຕັັ້ງເປັນເຂດທົີ່ງພຽງມີແມຸ່ນ ໍັ້າໃຫຍ່ຫ າຍສາຍໄຫ ຜ່ານເໝາະແກຸ່ການປ ກຝັງລ້ຽງສັດ ເປັນສ ນກາງ
ທາງດ້ານການຜະລິດລວມຍອດຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ເປັນເຂດຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ
ເຂດທົີ່ງຮາບເຊບັັ້ງໄຟຕອນລຸຸ່ມທີີ່ຕິດພັນກັບ ແຂວງຄ າມ່ວນ, ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ. 

 ເຂດອດຸສາຫະກ າ: ສົີ່ງເສີມວຽກງານອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການບ ລິການທີີ່ຕິດພັນກັບການຊ ້ຍ ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດ 
ຖະກິດ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນອຸດສະຫະກ າປຸງແຕຸ່ງ, ຊຸກຍ ້ພາກລັດຄວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົີ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນແຕຸ່
ລະທ້ອງຖິີ່ນ ຜະລິດສິນຄ້າປາຍແຫ ມຂອງຕົນ ດ້ວຍການຫັນການຜະລິດກະສິກ າແບບເຄີີ່ງທ າມະຊາດ ໄປສ ຸ່ການ
ຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າ ເຊັີ່ນ: ໂຄງການຜະລິດຊີັ້ນງົວຍີີ່ຫ ັ້ວຽງຈັນ ຫ ື ຊີັ້ນງົວວຽງຈັນ ແລະ ໂຄງການ ອືີ່ນໆ. 

 ການພດັທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ສືບຕ ີ່ເອົາໃຈໃສຸ່ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງລຽບເຂດລຽບຊາຍແດນ ລະຫວ່າງປະ 
ເທດເພືີ່ອນບ້ານ ແລະ ລະຫວ່າງແຂວງກັບແຂວງ ເພືີ່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽງກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ 
ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົີ່ງສິນຄ້າ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  ນອກນັັ້ນ ຄວນມີການປັບປຸງ ແລະ 
ສົີ່ງເສີມສ ນສົີ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ າ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃນການສະໜອງແນວພັນ, ການປາບສັດຕ ພືດ ແລະ ອືີ່ນໆ. 
ຄຽງຄ ຸ່ກັນນັັ້ນ ກ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຸ່ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຕິດພັນກັບເຂດການທ່ອງທ່ຽວ
ເພືີ່ອດ ງດ  ດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
 

 ການພດັທະນາດາ້ນສັງຄມົ: ເອົາໃຈໃສຸ່ພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມໂດຍສະເພາະການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນອະນຸບານ, ກຽມ
ເຂົັ້າປະຖົມ, ມັດທະຍົມ  ແລະ ສົີ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສ ກສາ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາການ
ຕາຍຂອງແມຸ່, ຂະຫຍາຍການຊົມໃຊ້ນ ໍັ້າສະອາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດນ າໃຊ້ຢຸ່າງທົີ່ວເຖິງ. ນອກນັັ້ນ ຍັງ
ສຸມໃສຸ່ວຽກງານລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຫຼຸດນ້ອຍຖ້ອຍລົງ, ສືບຕ ີ່ສຸມໃສຸ່ວຽກງານການສ້າງບ້ານເປັນ
ຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ  4 ບຸກ 4 ເນືັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕາມທິດສາມສ້າງ. 

 

3)  ເຂດພາກໃຕ:້ 

 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ສ້າງເສດຖະກິດຂອງບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ, 
ມເີສດຖະກິດທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ ໂດຍເນັັ້ນໃສຸ່ພັດທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີີ່
ດີ, ການຜະລິດກະສິກ າ, ສ້າງທຸກເງືີ່ອນໄຂການພັດທະນາ, ເອົາໃຈໃສຸ່ພັດທະນາການສ ກສາ, ວິຊາຊີບໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບເທືີ່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຍຸຕິ
ທ າ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ມີສິີ່ງແວດລ້ອມທີີ່ດີ, ພັດທະນາບັນດາຮ ບແບບການບ ລິການທີີ່ມີຄຸນນະພາບສ ງ ຢ ຸ່ແຂວງຈ າ
ປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. ຕັັ້ງໜ້າຊຸກຍ ້ ແລະ ສົີ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ໂດຍ
ເນັ ັ້ນໃສຸ່ການແປຮ ບຜ ົນຜະລິດກະສິກ  າ ເພ ື ີ່ອສ ົ ີ່ງອອກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ ່າງປະເທດ ; ນ າໃຊ້ແຫ ີ່ ງ
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີີ່ມີຈ າກັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສ ງສຸດ ໄປຄຽງຄ ຸ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້
ມີຄວາມຢືນຍົງ; ສ້າງໃຫ້ພາກໃຕ້ ໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການບ ລິການທາງຜ່ານ, ການຂົນສົີ່ງ, ການຄ້າ, ການລົງທ ນ
ສະຖາບັນການເງິນຢ ຸ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້; ສ້າງສິີ່ງອ ານວຍໃຫ້ແກຸ່ການສ ກສາ, ສ າຫ ວດ ແລະ ກ ີ່ສ້າງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ
ນ ັ້າຕົກ ບ່ອນທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂ ໂດຍສະເພາະການເພີີ່ມທະວີການ ຕິດພັນການລາຍງານຂອງວຽກງານສາມສ້າງ. 

 ເຂດການຜະລິດກະສິກ າ: ເພີີ່ມທະວີສົີ່ງເສີມການຜະລິດ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນການຜະລິດເຂົັ້ັ້າ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານ
ທີີ່ເປັນປາຍແຫ ມ ແລະ ເປັນທ່າແຮງ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ ກາເຟ, ໝາກແໜຸ່ງ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ພ້ອມນີັ້ກ ີ່ຄວນຊຸກຍ ້ 
ການສົີ່ງເສີມການປ ກອ້ອຍ ໄປພ້ອມໆ ກັບການເອົາໃຈໃສຸ່ໃນການສ້າງແປງຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍ
ສະເພາະຊົນລະປະທານທີຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກຸ່ການຜະລິດຢຸ່າງແທ້ຈິງ. 
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 ເຂດອຸດສະຫະກ າ: ສຸມໃສຸ່ການປັບປຸງບັນຫາການຜ ກຂາດລະຫວ່າງຊາວນາ ກັບ ນັກລົງທ ນ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນການ
ເກັບຊືັ້ເຂົັ້ັ້າຢ ຸ່ ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງຈ າປາສັກ ກ ີ່ໄດ້ມີການຊຸກຍ ້ໃຫ້ປະຊາຊົນປ ກໝາກມ່ວງຫິມະພານ ແລະ 
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກ ີ່ໄດ້ມີການເກັບຊືັ້ ໃນນີັ້ພາກລັດຄວນເຂົັ້າມາມີສ່ວນເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາແມຸ່ນຈະແມຸ່ນ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນເຂົັ້າລົງທ ນເອງ ແລະ ຈະເປັນການພັດທະນາທີີ່ຍືນຍົງຂ ັ້ນອີກ ຖ້າພັກລັດເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ ຊ່ວຍເປັນເຈົັ້າການໃນດ້ານນິດຕິກ າການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ, ຄວນມີການຄຸ້ມຄອງ
ການນ າເຂົັ້າ-ສົີ່ງອອກ 2018 ໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບການ, ຄວນມີສ ນສົີ່ງເສີມການຜະລິດດ້ານກະສິກ າໃຫ້ເປັນ
ຮ ບປະທ າເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ, ຄວນຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການເຊືີ່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນຄວນ
ມີການສົີ່ງເສີມການປ ກອ້ອຍເພືີ່ອປ້ອນໂຮງນ ັ້າຕານ ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນປ້ອນເຂົັ້າໂຮງງານນ ັ້າຕາມຂອງແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ. 

 ການບ ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ: ສົີ່ງເສີມວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸລັກຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະ
ທ າ, ທ າມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃຫ້ຍືນຍົງ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ ແຂວງຈ ປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ເພາະເປັນ
ແຂວງທີີ່ມີສະຖານທີີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງມ ລະດົກ. ຊຸກຍ ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວນັບມືັ້ນັບຫ າຍ, 
ສົີ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ແຫ ີ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີລັກສະນະເພີີ່ມຂືັ້ນ, ສົີ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທີີ່ເປັນ
ເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິີ່ນ; ປັບປຸງຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ; ເພີີ່ມລາຍການນ າທ່ຽວໃຫ້
ມີຫ າຍລັກສະນະ, ຫ າຍວິທີການ ທັງນີັ້ກ ີ່ເພືີ່ອຊຸກດັນໃຫ້ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວກາຍເປັນຫົວຈັກໃນການຂັບເຄືີ່ອນ
ເສດຖະກິດອືີ່ນໆພາຍໃນພາກເໜືອໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ເພືີ່ອສ ້ຊົນດ ງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມືັ້ນັບເພີີ່ມຂືັ້ນເປັນ
ທະວີຄ ນ. 

 ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ: ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງແນວຊາຍແດນ ກັບ ບັນດາປະເທດຮ່ວມຊາຍແດນ 
ໃນດ່ານຕ່າງໆ, ຄວນມີການປັບປຸງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສຸມໃສຸ່ການຊຸກຍ ້ການຜະລິດ ໂດຍເນັັ້ນໃສຸ່ກ ີ່ສ້າງ
ເສັັ້ນທາງເຂດຊາຍແດນຕ່າງໆ, ສຸມໃສຸ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນທຸກໆ ດ້ານໂດຍເນັັ້ນເສດຖະກິດແບບເຊືີ່ອມ
ໂຍງ ເມືອງ ກັບ ເມືອງ, ແຂວງ ກັບ ແຂວງ ກ້າວໄປສ ຸ່ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ຄວນມີການສ້ອມແປງເສັັ້ນທາງພືັ້ນຖານ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພືີ່ອໃຫ້ມີການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 

 

5.1.4 ພດັທະນາກ າລງັແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ, ດຸໝັີ່ນ ແລະ ອດົທົນ 

ຄາດໝາຍ: 
 ສົີ່ງເສີມໃຫ້ສະຖານທີີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມສີ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາສີມື
ແຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ 131.600 ຄົນ. 

 ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ, ເຮັດການທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ໃຫ້ໄດ້ 2.500 
ຄົນ. ພັດທະນາຫ   ັກສ ດ, ຄ  ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການຝືກ ໃຫ້ສ ນຝ ກສີມືແຮງງານ ຢ ຸ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ແລະ ອັດຕະປື; ຈັດຕັັ້ງການແຂຸ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ 1 ຄັັ້ງ, ລະດັບແຂວງ 1  ຄັັ້ງ/ແຂວງ  ແລະ ລະດັບ
ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ 2  ຄັັ້ງ. 

 ສ້າງລະບົບຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຕະຫ າດແຮງງານໃຫ້ສາມາດດັດສົມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງກ າລັງແຮງງານ 
ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນກ າລັງແຮງງານທີີ່ເພີີ່ມຂ ັ້ນໃໝຸ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 143.230 ຄົນ
ຄາດວ່າອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີີ່ມີວຽກເຮັດງານທ າໃນຂົງເຂດກະສິກ າຈະຫຼຸດລົງ ປະມານ 64,3%, ອຸດສາຫະກ າ 
ເພີີ່ມຂ ັ້ນປະມານ 12% ແລະ ການບ ລິການ ປະມານ 23,7%, ອັດຕາການວ່າງງານໃຫ້ຢ ຸ່ໃນລະດັບ 2% 

 ປັບປຸງການບ ລິການຈັດຫາງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ  ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລິການຈັດຫາງານໃຫ້ໄດ້ 2 ແຂວງ 
 ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜຸ່, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບແຮງງານຢ ຸ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 2.500 ແຫຸ່ງ, ໄກຸ່ເກຸ່ຍ ຂ ັ້ຂັດແຍຸ່ງແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 70% ຂ ັ້ນໄປຂອງຈ າ
ນວນຂ ັ້ຂັດແຍຸ່ງໃນປີ. 

 ຂ ັ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີີ່ມີຜ ອ້ອກແຮງງານ ແຕຸ່ 100  ຄົນ ຂ ັ້ນໄປ ໃຫ້ໄດ້ 75 ແຫຸ່ງ ແລະ ໃຫ້ມີຄະນະ
ກ າມະການຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ;  ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານໄດມ້າດຕະຖານແຮງງານແຫຸ່ງ
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ຊາດ 38 ແຫຸ່ງ,  ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີີ່ມີຜ ອ້ອກແຮງງານແຕຸ່ 50 ຄົນຂ ັ້ນໄປ ໃຫ້ມີສັນຍາແຮງງານ 175 ແຫຸ່ງ   
ແລະ  ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີີ່ມີກົດລະບຽບນ າໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນ 175 ແຫຸ່ງ. 

 
5.1.5 ພດັທະນາຜ ປ້ະກອບການ, ສາ້ງວຊິາການ ແລະ ຜ ຊ້ ານານງານ 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ປັບປຸງຫ ັກສ ດການຮຽນແບບຄວບຄ ຸ່ (DCT) ໃນ 2 ສາຂາວຊິາ: ກະສິກ າ ແລະ ການປຸງແຕຸ່ງອາຫານ ແລະ ບ ລິ
ການເຄືີ່ອງດືີ່ມ. 

 ຝ ກອົບຮົມການສ້າງສືີ່ການຮຽນ-ການສອນໃນພາກປະຕິບັດຂອງສາຂາຊ່າງໄຟຟ້າ ຢ ຸ່ແຂວງຜົັ້ງສາລີ, ຝ ກອົບຮົມ
ເຂັັ້ມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ປ ັ້ມຄ ຸ່ມືຄ ການສອນເພດວິຖີຢຸ່າງບ ລະນາການໃຫແ້ກຸ່ພະນັກງານຄ -ອາຈານໂຮງຮຽນເຕັກ
ນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ. 
 

5.1.6 ເປດີກວາ້ງການຮວ່ມມ ືແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ 

1) ການຮວ່ມມສືອງຝຸ່າຍ-ຫ  າຍຝຸ່າຍ 
 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

 ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ້ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຮງງານ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ໄພພິບັດອາຊຽນ, 
ສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝຸ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝຸ່າຍ, ສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ສັນຍາຂອງອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນທີີ່ບ ີ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ປະສານສົມທົບໃນການຈັດ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືສາກົນ 
ລະດັບຕ່າງໆ, ລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກ າຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ໃຫ້ໄດ ້3 ສະບັບ. 

 

2) ການເຊືີ່ອມໂຍງກບັພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກນົ (ການເຊືີ່ອມຈອດ ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງການຄາ້) 
ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ສຸມໃສຸ່ການສົີ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການລົງທ ນລະຫວ່າງປະເທດຮັບປະກັນການເຂົັ້າສ ຸ່ຕະຫ າດສົີ່ງອອກສິນຄ້າຂອງ 
ລາວ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ໜ່ວຍງານພາກລັດ ແລະ ທຸລະກິດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດປະຕິບັດບັນດາເງືີ່ອນໄຂ 

ແລະ ຂ ັ້ຜ ກພັນຕ່າງໆທີີ່ຕົກລົງກັນໃນກອບການຮ່ວມມືສອງຝຸ່າຍດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທ ນພາຍໃນປະເທດ. 

ສຸມໃສຸ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຊືີ່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົັ້ນການສ້າງຍຸດທະສາດເຈລະຈາ
ການຄ້າ, ການສ້າງແຜນເຊືີ່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບອາຊຽນ ແລະ ກະກຽມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະສັນຍາຂອງ 
ສປປ ລາວ ໃນກອບສອງຝຸ່າຍ, ຫ າຍຝຸ່າຍ ແລະ ພາກພືັ້ນ. 
 

5.2 ເປົັ້າໝາຍ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນຈາກພາກລດັ 

ແລະ ກ າລງັແຮງງານຈາກເອກະຊນົ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົບັນດາເຜົີ່າໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ, ທຸກເຜົີ່າຊນົ ແລະ 

ເພດໄວ ສາມາດເຂົັ້າເຖງິການສ ກສາ ແລະ ການບ ລກິານສາທາລະນະສກຸຢຸ່າງທົີ່ວເຖິງ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ ສົີ່ງເສມີ
ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາເອກະລກັວັດທະນະທ າອນັດີງາມຂອງຊາດ ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການ
ເມືອງຢຸ່າງໜກັແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ມຄີວາມໂປຸ່ງໃສ ເພືີ່ອ
ບນັລຕຸ້ອງສມຸໃສຸ່ບາງຈຸດສມຸ ຄດືັີ່ງນີັ້:  

 

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

 

ຄາດໝາຍ:  
 ສ ້ຊົນລ ບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ 4.833 ຄອບຄົວ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 66.139 ຄອບຄົວ. 
 ສ ້ຊົນລ ບລ້າງບ້ານທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ 220 ບ້ານ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 1.291 ບ້ານ. 
 ສ ້ຊົນລ ບລ້າງເມືອງທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ 2 ເມືອງ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 21 ເມືອງ. 
 ສ ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 100 ບ້ານ ເທົີ່າກັບ 47,7% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົີ່ວປະເທດ. 
 ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ຕືີ່ມອີກ 2-3 ບ້ານ. 
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5.2.2 ການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 

ວຽກງານຈດຸສມຸ:  
 ສຸມໃສຸ່ 5 ວຽກຫ ັກ ໃນການຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກ າ (ທັງໃນ ແລະ ນອກເຂດຊົນລະປະທານ), ການຄຸ້ມຄອງລະບົບ
ຊົນລະປະທານ, ການນ າໃຊ້ແນວພັນ, ການສົີ່ງເສີມບ ລິການເຕັກນິກ-ຈັດຕັັ້ງກຸຸ່ມ-ການຫັນເປັນກົນຈັກ ແລະ ການ
ຜະລິດ ໃນຮ ບແບບກະສິກ າສະອາດ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຄຸ້ມຄອງດິນກະສິກ າ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການກ ານົດ
ຕົວເລກການຜະລິດຕາມທີີ່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນແຜນການ 5 ປີ. 

 ຂະຫຍາຍຕົວແບບຈາກແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄປສ ຸ່ແຂວງອືີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ແຂວງບ ີ່ແກ້ວ (ທົີ່ງ
ພ້າວຫ້າວ, ທົີ່ງງົວແດງ), ແຂວງຫ ວງນ ັ້າທາ(ທົີ່ງເມືອງສິງ) ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ(ທົີ່ງວຽງຈັນ). 

 ສຸມໃສຸ່ການລ໋ອກດິນທົີ່ງຫຍ້າ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດເນີນສ ງພາກເໜືອ ເຊັີ່ນ: ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ 
ຫົວພັນ, ເຂດ 4 ເມືອງນອກຂອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ທີີ່ເປັນຈຸດສຸມລ້ຽງສັດ. 

 ເອົາໃຈໃສຸ່ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍທີີ່ມີໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ 
ເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນ ເຊັີ່ນ: ນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

 ເອົາໃຈໃສຸ່ກວດກາຄືນບັນຫາສິີ່ງກີດຂວາງ ພ້ອມທັງວາງມາດຕະການແກໄ້ຂ ໂດຍສະເພາະບັນຫາທີີ່ເປັນສາເຫດ
ກະທົບໃສຸ່ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດ ເຊັີ່ນ: ຄ່າບ ລິການຂົນສົີ່ງ, ການດ າເນີນເອກະສານຢັັ້ງຢືນການສົີ່ງອອກເປັນຕົັ້ນ. 

 

5.2.3   ທກຸຄນົເຂົັ້າເຖງິການສ ກສາໄດຢຸ້່າງທົີ່ວເຖງິ ແລະ ມີຄນຸນະພາບ. 

ຄາດໝາຍ: 
 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5  ປີ ໃຫ້ໄດ້  53,5% 
 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5  ປີ ໃຫ້ໄດ້  76 % 
 ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນໃໝຸ່ສຸດທິຊັັ້ນປະຖົມສ ກສາ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 98% 
 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະ    ນ ປ 1 ໃຫ້ໄດ້ 6,5% 
 ຫຼຸດຜ່ອນອັ ຕາຄ້າງຫ້ອງ    ນ ປ 1 ໃຫ້ໄດ້  8 % 
 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະຊັັ້ນປະຖົມສ ກສາໃຫ້ໄດ້ 4 % 
 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມສ ກສາໃຫ້ໄດ້ 3,5 % 
 ເພີີ່ມອັດຕາລອດເຫ ືອ ຮອດ ປ 5 ໃຫ້ໄດ້ 84% 
 ເພີີ່ມຈ ານວນເມືອງທີີ່ມີອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນລວມໃໝຸ່ຮອດຊັັ້ນ ປ 5 ສ ງກວ່າ 95%  ຈາກ 134 ເປັນ 138 ເມືອງ. 
 ເພີີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ໄດ້ 85%. 
 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫ້ຢ ຸ່ໃນລະດັບ ປະມານ 6,2 % 
 ເພີີ່ມອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ 54 %. 

 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 5%. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ຂະຫຍາຍວຽກງານການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ໂດຍເນັັ້ນໃສຸ່ການສະໜອງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສິີ່ງ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃຫ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ ໂດຍສະເພາະຢ ຸ່ຕົວເມືອງຕ່າງໆ. 

 ປັບປຸງຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມສ ກສາ ໂດຍເນັັ້ນໃສຸ່ການສ້ອມແປງ ແລະ ປຸກສ້າງໂຮງຮຽນ
ທົດແທນ ໂຮງຮຽນທີີ່ເປ້ເພ. ນອກນັັ້ນ ກ ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ໃນການສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ 
ແລະ ຝ ກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄ . 

 ເອົາໃຈໃສຸ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສ ກສາພາກບັງຄັບຮອດຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍເພີີ່ມ
ການເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ເພືີ່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະໄດ້
ສຸມໃສຸ່ການສະໜອງຫ ພັກນັກຮຽນ ແລະ ຄ ສອນ ໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໂດຍສະເພາະຢ ຸ່ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ. 

 ສະໜອງຫ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກຸ່ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບ ນ ແລະ ສະ
ຖາບັນສ້າງຄ . 
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 ສືບຕ ີ່ປັບປຸງຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍອາຊີວະສ ກສາ ໂດຍສືບຕ ີ່ຮ່ວມມືກັບຄ ຸ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ 
ຜ ້ປະກອບການ ໃນການຍົກລະດັບຄ ອາຈານ ແລະ ຝ ກປະຕບິັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງນັກຮຽນ-ນັກສ ກສາ. 

 ຍົກສ ງຄຸນພາບການສ ກສາໃນຂັັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍເອົາໃຈໃສຸ່ວຽກງານການຄົັ້ນຄວາ້ວິທະຍາສາດ ແລະ 
ການບ ລິການດ້ານວິຊາການ. 

 ຈັດການແຂຸ່ງຂັນມະຫາກ າກິລາແຫຸ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 11 ທີີ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສືບຕ ີ່ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂຸ່ງຂັນກິລາໃນ
ລາຍການຕ່າງໆ ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
 

5.2.4 ຮບັປະກນັການບ ລກິານດາ້ນສາທາລະນະສກຸໄດຢຸ້່າງທົີ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ. 
ຄາດໝາຍ:  
 ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸຸ່ມ 5 ປີ ທີີ່ມີນ ັ້າໜັກຕ ີ່າກວ່າມາດຖານໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫ ືອ 21% ແລະ ອັດຕາເດັກນ້ອຍ
ລຸຸ່ມ 5 ປີ ທີີ່ເຕ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊ າເຮືັ້ອ) ໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 33,2% 

 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ 1 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 38/1000 (ຄາດໝາ  SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ 21/1.000) 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸຸ່ມ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ 51/1000 (ຄາດໝາ  SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ 25/1.000) 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງແມຸ່ ໃຫ້ໄດ້ 175/100.000 (ຄາດໝາ  SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ 70/100.000) 
 ອັດຕາການເກີດມີແພດຊ່ວຍ ໃຫ້ໄດ້ 74% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ > 95%) 
     າການຊົມໃຊ້ນ ັ້າສະອາດ ໃຫ້ໄດ້ 88% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ > 95%) 
   ັ  າການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ໃຫ້ໄດ້ 73% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ > 95%) 
 ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ໃຫ້ໄດ້ 75% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມຸ່ນ > 85%) 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສືບຕ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫຸ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ສ າລັບການບ ລິການແບບເຊືີ່ອມສານສຸຂະ 
ພາບຈະເລີນພັນ, ແມຸ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການ ໃຫ້ຂະຫຍາຍກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ 
ທ້ອງຖິີ່ນຮາກຖານທີີ່ຢ ຸ່ຫ່າງໄກໂດຍຫັນເປັນບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມ. 

 ເອົາໃຈໃສຸ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເກີດລ ກ ແລະ ປິີ່ນປົວເດັກລຸຸ່ມ 5 ປີ ບ ີ່ເສຍຄ່າ ແລະ ຜ ້ທຸກຍາກ ໂດຍວິທີ
ການເຊືີີ່ອມສານເຂົັ້າໃນລະບົບກອງທ ນປະກັນສຸຂະພາບແຫຸ່ງຊາດ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໄປໃນທົີ່ວປະເທດ. 

 ປັບປຸງຍົກລະດັບສະຖານທີີ່ບ ລິການ (ສ ນກາງ, ພາກ, ແຂວງ, ເມືອງ, ສຸກສາລາ) ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສາມາດ
ບົີ່ງມະຕິ ແລະ ປິີ່ນປົວ ໃຫ້ເປັນທີີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ, ສຸມໃສຸ່ແກ້ໄຂສຸກເສີນກະທັນຫັນຜ່າຕັດຊ່ວຍເກີດ ໃນຂັັ້ນ
ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍເກີດທ າມະຊາດ. 

 ປັບປຸງຍົກລະດັບພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊ ານານງານ (ການຮຽນ-ການສອນ-ຄົັ້ນຄວ້າ 
ແລະ ບ ລິການ) ຕິດພັນກັນ, ມີຈັນຍາບັນທັດສະນະຮັບໃຊ້ນ ັ້າໃຈຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບ ລິການທີີ່ດີ, ສືບຕ ີ່ຫັນລົງຊ່ວຍ
ທ້ອງຖິີ່ນ ລວມທັງຈັດສົີ່ງນັກສ ກສາປີສຸດທ້າຍລົງຝ ກງານ. 

 ເອົາໃຈໃສຸ່ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ ຢາ ໃຫ້ປອດໄພ, ສົີ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ມີມາດ
ຕະການຕ ີ່ຜ ້ລະເມີດ. 

 ປັບປຸງວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຢ ຸ່ຂັັ້ນບ້ານໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟືັ້ນ, ຫັນວຽກລົງສ ຸ່
ທ້ອງຖິີ່ນຮາກຖານເລັີ່ງລັດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດປະຕິຮ ບສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 

 ສືບຕ ີ່ປຸກລະດົມທົີ່ວປວງຊົນໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມມຽກສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການຮກັສາສຸຂະພາບຂອງຕົນ, 
ເພີີ່ມການໂຄສະນາສຸຂະສ ກສາ: ອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ຫ ັກໂພສະນາການ ຫັນວຽກລົງສ ຸ່ຮາກຖານ, ມອບຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ອ ານາດການປົກຄອງຊ່ວຍ: ສັກຢາ, ໂພສະນາການ, ວາງແຜນຄອບຄົວ, ຊຸກຍ ້ແມຸ່ມານມາກວດ
ທ້ອງ-ເກີດລ ກ, ການຊົມໃຊ້ນ ັ້າສະອາດ-ວິດຖ່າຍ ແລະ ກອງທ ນສຸຂະພາບຜ ້ທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍ
ວຽກງານ 3 ສ້າງ. 

 ເພີີ່ມສະຕິເຝົັ້າລະວັງ ແລະ ກະກຽມຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ ຢຸ່າງທັນການ ລວມທັງວຽກ
ງານຊາຍແດນ ແລະ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂກຽມພ້ອມກ ລະນີທີີ່ເກີດໄພພິບັດຕ່າງໆ. 
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 ຊຸກຍ ້ສົີ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພາກເອກະຊົນໃນບົດບາດປະກອບສ່ວນບ ລິການສຸຂະພາບ ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານທັນສະ 
ໄໝ, ຍຸຕິທ າແກຸ່ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີທາງເລືອກຫ າຍຂ ັ້ນ. 

 

5.2.5 ການບ ລກິານທາງດາ້ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ ແລະ ທກຸຄນົໄດເ້ຂົັ້າເຖິງຢຸ່າງກວາ້ງຂວາງ. 
ຄາດໝາຍ: 
 ໂຄສະນາເຜີຍແຜຸ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກຸ່ຜ ໃ້ຊ້ແຮງງານ, ຜ ້ອອກ
ແຮງງານ ແລະ ຜ ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ມຄີວາມຮັບຮ ເ້ຂົັ້າໃນຢຸ່າງເລິກເຊີີ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, 
ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມສ າລັບຜ ອ້ອກແຮງງານໃນລະບົບທີີ່ເຮັດວຽກຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 39.000 ຄົນ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 5 ຄົນຂ ັ້ນໄປ,   ເທົີ່າກັບ 20%    
ທຽບກັບແຜນການ 5 ປີ ແລະ ຜ ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜ ້ສະໝັກໃຈ ໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນ, ຄຸ້ມຄອງບ 
ລິຫານກອງທ ນປະກັນສັງຄົມແຫຸ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດບ ລິການອຸດໜ ນປະກັນສັງຄົມປະ
ເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມໂປຸ່ງໃສ ຍຸດຕິທ າ ແລະ ວ່ອງໄວ. 

  ສຸມໃສຸ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ີ່ຜ ້ທີີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໃຫ້ໄດ້ ຈ ານວນ 4.927 
ທ່ານ. ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພະນັກງານເສຍອົງຄະຢ ຸ່ບັນດາສ ນໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດໃຫ້ດີກ່ວາເກົີ່າ ສ້າງ
ເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ຄົນພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງດ້ານສາທາລະນະຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. 

 ສ າຫ ວດບ ີ່ແມຸ່ນວິຊາການ ໃຫ້ໄດ້ 1.106 ບ້ານ ເພືີ່ອຊອກຫາຈຸດຫ ັກງານລະເບີດບ ີ່ທັນແຕກ ແລະ ສ າຫ ວດແບບ
ວິຊາການ ໃຫ້ໄດ້ 591 ບ້ານ; ດ າເນີນການກວດກ ້ພືັ້ນທີີ່ ທີີ່ຍັງມີລ ກລະເບີດບ ີ່ທັນແຕກ ໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 4.500 
ເຮັກຕາ. 

 ສ ຊ້ົນປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຮັບການບ ລິຈາກເລືອດຕາມແຜນກິດຈະກ າຕາມສະຖານທີີ່ຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ 
50.000 ຖົງ ແລະ ຮັບປະກັນການວິເຄາະຢຸ່າງເປັນລະບົບກ່ອນແຈກຢາຍໃຫ້ໂຮງໝ ຕ່າງໆ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສືບຕ ີ່ພັດທະນາລະບົບປະກັນສັງຄົມໃຫ້ມຄີວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມ
ປະກັນສັງຄົມ ຕາມກຸຸ່ມເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ ຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ້ປະກັນຕົນຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານກອງທ ນປະກັນສັງຄົມແຫຸ່ງຊາດຢຸ່າງລວມສ ນ, ໂປຸ່ງໄສ ແລະ ຍືນ
ຍົງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງການອຸດໜ ນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ແກຸ່ຜ ປ້ະກນັຕົນ ແລະ ສະມາຊິກ
ຄອບຄົວ. 

 ສືບຕ ີ່ປັບປຸງຖານຂ ັ້ມ ນຜ ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ປະຕິ 
ບັດນະໂຍບາຍຕ ີ່ກຸຸ່ມເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ ໂດຍສົີ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ ຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 ສືບຕ ີ່ພັດທະນາລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະ, ໄພພິບັດ ແລະ ປົກປ້ອງເດັກ ໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຊ່ວຍ
ເຫ ືອ ແລະ ພັດທະນາຜ ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຜ ້ປະສົບໄພພິບັດ ແລະ ຜ ປ້ະສົບເຄາະຮ້າຍອືີ່ນໆ ຢຸ່າງວ່ອງໄວ
ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສົີ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ ຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 ສືບຕ ີ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານເກັບກ ້ລະເບີດທີີ່ບ ີ່ທັນແຕກ ໂດຍສຸມໃສຸ່ການສ າຫ ວດ ແລະ ກ ານົດພືັ້ນທີີ່ຜົນ
ກະທົບ ການກວດກ ລ້ະເບີດ, ການຊ່ວຍເຫ ືອຜ ້ລອດຊີວິດ ແລະ ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 ສືບຕ ີ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານກາແດງລາວ ໂດຍສຸມໃສຸ່ການປຸກລະດົມ ແລະ ຮັບບ ລິຈາກເລືອດ, ການຊ່ວຍ
ເຫ ືອບັນເທົາທຸກ ແລະ ການສົີ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ເພືີ່ອໃຫ້ການບ ລິການຕ ີ່ສັງຄົມ ຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ. 
 

5.2.6 ພດັທະນາ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຮດີຄອງປະເພນີ ແລະ ວດັທະນະທ າອນັດງີາມຂອງຊາດ. 
 າ ໝາ : 
   າ            ນ   າ        30.000       ,   ານ     ນ   າ        200   ານ. 
         ກ            າ ການ   າ  ນາ        ນ ເ   າເ  ນ      ກ  ກ           ກ ກ    າ      

ເ      ເ     ການ  ເນ  ກ    ນ   າ   າ  ນາ ເ  າ    ນ າ           າ   ນເ   າເ  ນ      ກ  ກ. 
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ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທ າໃຫ້ມີຄວາມຫ າກຫ າຍ, ສ້າງໜ ີ່ງເມືອງໜ ີ່ງຜະລິດຕະພັນ ທາງດ້ານ
ວັດທະນະທ າ,ໂຄສະນາເຜີຍແຜຸ່ວຽກງານວັດທະນະທ າຂອງຊາດຜ່ານບັນດາພາຫະນະສືີ່ມວນຊົນຕ່າງໆ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເປີດກວ້າງ ແລະ ສົີ່ງເສີມຕະຫ າດຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທ າຢ ຸ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທ າເພືີ່ອສ້າງແຫ ີ່ງລາຍຮັບ ແລະ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງເທືີ່ອລະກ້າວ 

 ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນນັກວິຊາການທາງດ້ານວດັທະນະທ າໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ, ຜ ້ສືບທອດ
ທີີ່ມີພອນສະຫວັນບົີ່ມຊ້ອນດ້ານວັດທະນະທ າ. 

 ສືບຕ ີ່ສ້າງຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານວັດທະນະທ າ, ຮ່າງດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປະເພນີ
ລາວ ແລະ ຂ ັ້ກ ານົດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໂມສອນວັດທະນະທ າ. 

 ສົີ່ງເສີມການປະດິດຄິດແຕຸ່ງທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຫົວຄິດປະດິດສ້າງທາງດ້ານພ ມປັນຍາ
ຊາວບ້ານ (ທ້ອງຖິີ່ນ) ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ, ສົມທົບກັບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກທຸລະກິດຈັດງານບຸນເທດສະການ, 
ງານບຸນປະເພນີທີີ່ສ າຄັນປະຈ າທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອໂຄສະນາການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທ າ. 

 

5.2.7 ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ໜັກແໜນ້, ສງັຄມົ ມຄີວາມສະຫງບົເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, 

ຍຕຸິທ າ ແລະ ມຄີວາມໂປຸ່ງໃສ 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສືບຕ ີ່ເອົາໃຈໃສຸ່ສ ກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າຮັບຮ້   ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ຕ ີ່ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີີ່ລັດຖະບານວາງອອກ; ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ແນໃສຸ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ. 

 

 

5.3 ເປົັ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະສະພາບແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊຢຸ້່າງມປີະ
ສດິທຜິນົ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍົງ; ກຽມພອ້ມຮັບມກືບັໄພພບິດັຕາ່ງໆຢຸ່າງທັນການ ແລະ ກ ີ່ສາ້ງຄນືສິີ່ງທີີ່ຖກື
ຜນົກະທບົຈາກທ າມະຊາດໃຫດ້ກີວາ່ເກົີ່າ ເພືີ່ອບນັລຕຸອ້ງສມຸໃສຸ່ 3 ວຽກຈດຸສມຸຄ:ື 

 

5.3.1 ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ຍນືຍງົ. 
ຄາດໝາຍ:   
 ອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ຈ ານວນ 80.214 ຕອນ 

ແລະ ຂ ັ້ນບັນຊີສ າມະໂນທີີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ ຈ ານວນ 100.000 ຕອນ; ພ້ອມທັງປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນໃຫ້ເປັນ
ລະບົບຄົບຊຸດ. 

 ສືບຕ ີ່ດ າເນີນການປັບປຸງແຜນແມຸ່ບົດຈັດສັນທີີ່ດິນແຫຸ່ງຊາດ ເພືີ່ອໃຫ້ສະພາແຫຸ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ສ້າງແຜນ
ຈັດສັນທີີ່ດິນຂັັ້ນແຂວງ ຈ ານວນ 3 ແຂວງ. 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປະເມີນສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ໃນ 
ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຫ ັກ ແລະ ແຂວງຈ ານວນໜ ີ່ງ. 

 ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດໃນຂອບ
ເຂດທົີ່ວປະເທດ. 

 ປະສານສົບທົບກັບພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂັັ້ນແຂວງໃຫ້
ສ າເລັດໃນ ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. 

 ເລັງໃສຸ່ໃຫ້ສ າເລັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າລຸຸ່ມກົດໝາຍທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດຂອງຂະແໜງ 
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

 ສ້າງກົນໄກ ແລະ ປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ ັ້າ ແລະ ດ າເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາສະພາບ
ຊັບພະຍາກອນນ ັ້າທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນເຂດອ່າງຮັບນ ັ້າຕົັ້ນຕ . 
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− ສືບຕ ີ່ປັບປຸງສ ນຝ ກອົບຮົມຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພືີ່ອເປັນບ່ອນຝ ກອົບ 
ຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ. 
 

5.3.2 ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມກືບັຜນົກະທບົພອ້ມທງັຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັຕາ່ງໆ ແລະ ການ
ປຸ່ຽນ ແປງດິນຟາ້ອາກາດ. 

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສືບຕ ີ່ປັບປຸງ ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ ແລະ ສືບຕ ີ່ສ້າງສະຖານີແຜຸ່ນດິນ
ໄຫວ ແລະ ສະຖານີອຸທົກກະສາດ. 

− ເພີີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການປຸ່ອຍທາດ
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແໜງການທ້ອງຖິີ່ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາປາຣີ ຢຸ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

 

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

 

ວຽກງານຈດຸສມຸ:  
 ສ ບຕ ີ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ອົງການ ປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ກັບ
ສະພາບການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີີ່ນັບມືັ້ນັບຖີີ່ຂືັ້ນ ທີີ່ເປັນໄພຂົີ່ມຂ ຸ່ ຕ ີ່ກັບການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະບັນຫາ 
ການລະບາດ ຂອງຕັກກະແຕນຝຸງທີີ່ເກີດຂືັ້ນຢ ຸ່ ແຂວງ ພາກເໜືອ. ພ້ອມນີັ້, ກ ີ່ກຽມພ້ອມ ການປ້ອງກັນພະຍາດ
ສັດຕາມລະດ ການ ແລະ ກ ີ່ເອົາໃຈໃສຸ່ ເຝົັ້າລະວັງຕິດຕາມສະພາບແຫ້ງແລ້ງ-ນ ັ້າຖ້ວມຂັງ ເພືີ່ອກຽມພ້ອມລາຍງານ
ແນໃສຸ່ແກ້ໄຂ ໃຫ້ທັນສະພາບການ. ສ ບຕ ີ່ພັດທະນາລະບົບການພະຍາກອນການປຸ່ຽນແປງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ທີີ່
ຈະກະທົບໃສຸ່ການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ໝາຍວ່າຫັນລະບົບການພະຍາກອນໄປສ ຸ່ທັນສະໄໝ. 
 

5.4 ບນັດາວຽກຈດຸສມຸປິີ່ນອອ້ມທີີ່ພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການມ ີດັີ່ງນີັ້: 
5.4.1 ສົີ່ງເສມີຄວາມຮ ພ້ ມປັນຍາໃສຸ່ການຄົັ້ນຄວ້າ, ການພດັທະນາວິທະຍາສາດ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນ າໃຊວ້ທິະຍາ 

ສາດ ແລະ ການສືີ່ສານ. 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສືບຕ ີ່ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກ າ ເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈ ານວນ 28 ສະບັບ ໃນ
ນັັ້ນ: ກົດໝາຍ 1 ສະບັບ, ດ າລັດ 3 ສະບັບ, ແຜນນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 2 ສະບັບ, ຂ ັ້
ຕົກລົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 8 ສະບັບ, ອອກລະບຽບການໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ວິທະຍາສາດ, ມາດຖານວັດແທກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ 7 ສະບັບ. ນອກນັັ້ນ ກ ສືບຕ ີ່ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງ
ປືັ້ມຄ ຸ່ມື ແລະ ບົດແນະນ າຈ ານວນໜ ີ່ງ. 

 ສືບຕ ີ່ໃຫ້ບ ລິການສັງຄົມ ໃນຂົງເຂດວຽກງານມາດຕະຖານ, ວັດແທກ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂດຍສະເພາະ
ແມຸ່ນກວດກາກົງເຕີໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້ 229.000 ໜ່ວຍ, ກວດສອບລົດຂົນສົີ່ງນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟໃຫ້ໄດ້ 484 ຄັນ, 
ຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານສາກົນ ມາເປັນມາດຕະຖານແຫຸ່ງຊາດ ຈ ານວນ 3 ຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນ ເຊັີ່ນ: (1) 

ຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກ ີ່ສ້າງ ຈ ານວນ 100 ມາດຕະຖານ, (2) ຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນເຄືີ່ອງອຸປະກອນ
ໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕ ນິກ ຈ ານວນ 50 ມາດຕະຖານ, (3) ຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນຢາງ ຈ ານວນ 46 ມາດຕະຖານ; ສ້າງ
ມາດຕະຖານໃໝຸ່ເຊັີ່ນ: ມາດຕະຖານແຜຸ່ນແກ້ວ, ມາດຕະຖານແຜຸ່ນໄມ້ອັດ, ມາດຕະຖານນ ັ້າມັນເຊືັ້ອໄຟຊີວະ
ພາບ, ມາດຕະຖານນ ັ້າມັນເຕົາ, ມາດຕະຖານນ ັ້າມັນຍົນ, ມາດຕະຖານແກ໊ດຫຸງຕົັ້ມ, ມາດຕະຖານນ ັ້າມັນເຄືີ່ອງ 4 
ຈັງຫວະ, ມາດຕະຖານເສັນເຝີ, ມາດຕະຖານແຜຸ່ນຍິບຊ າ, ມາດຕະຖານຢາງຕີນລົດ, ມາດຕະຖານປຸ໋ ຸຍ, ມາດຕະ 
ຖານນ ັ້າຢາລ້າງຈານ ແລະ ມາດຕະຖານອືີ່ນໆ. 

 ສືບຕ ີ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ
ຊີ ທັງໃນຂອບສອງຝຸ່າຍ ແລະ ຫ າຍຝຸ່າຍ ເປັນຕົັ້ນ: ຮ່ວມມືກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ຮ່ວມມືກັບ ສປ ຈີນ ແລະ 
ປະເທດອືີ່ນໆ. 
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 ເພີີ່ມທະວີການສົີ່ງເສີມໃຫ້ມີການຄົັ້ນຄວ້ານ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ລົງສ ຸ່ທ້ອງຖິີ່ນຮາກຖານການຜະລິດ, ສົີ່ງເສີມຫົວຄິດ
ປະດິດສ້າງພ ມປັນຍາທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້ານະວັດຕະກ າ, ຄົັ້ນຄວ້າພັດທະນາການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລ
ຊີພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝຸ່ປະເພດຕ່າງໆ ທີີ່ມີລັກສະນະຍືນຍົງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ສະພາບເງືີ່ອນໄຂຕົວຈິງ. 

 ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກ າລຸຸ່ມກົດໝາຍຕ່າງໆດ້າຍໂທລະຄົມ ແລະ ອີນເຕີເນັດ ທີີ່ມີຄວາມຈ າເປັນ
ເພືີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕຸ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງເຜີຍແຜຸ່ບັນດາກົດໝາຍ 
ດ າລັດ, ນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆດັີ່ງກ່າວ. 

 ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງການຂືັ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ພ້ອມທັງຊຸກຍ  ້ ແລະ ປຸກລະດົມການຂືັ້ນທະບຽນຊິມ
ກາ໊ດ ໃຫ້ທຸກເລກໝາຍມີຂ ັ້ມ ນຂອງຜ ້ນ າໃຊ້ຢຸ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງ
ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືີ່ສານກ ານົດ. 

 ໂຄສະນາສົີ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມເຫັນຄວາມສ າຄັນໃນການນ າໃຊ້ໄອຊີທີ ແລະ ສົີ່ງເສີມນ າໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສ ງ
ຢຸ່າງແຜຸ່ຫ າຍໃນສັງຄົມ. 

   ສົມທົບກັບກະຊວງຖະແຫ ີ່ງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາສ້າງ
ກິດຈະກ າ ແລະ ລົງເຜີຍແຜຸ່ຄວາມຮ ້ທາງດ້ານນິຕິກ າ, ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ສືີ່ສັງຄົມອອນ
ລາຍໃຫ້ແກຸ່ສັງຄົມ. 

 ຂະຫຍາຍລະບົບສ ນກາງໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດໃຫ້ສາມາດລວມສ ນ ແລະ ສ້າງລະບົບ
ເຊືີ່ອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມແລະອິນເຕີເນັດກັບອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນ. 

 ກະກຽມການຄຸ້ມຄອງ IP ແລະ  ຫັນປຸ່ຽນ ແລະ ຖ່າຍໂອນຈາກ IPv4 ເປັນ IPv6 ທົີ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງຝ ກ
ອົບຮົມສ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພືີ່ອຮອງຮັບໜ້າວຽກດັີ່ງກ່າວ. 

   ພັດທະນະບຸກຄະລາກອນ ເພືີ່ອຮອງຮັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ, ນ າໃຊ້ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາລະບົບລະຫັດຊືີ່ອິນເຕີ
ເນດັຂັັ້ນສ ງສຸດຂອງລາວ; ປັບປຸງລະບົບຄວາມປອດໄພຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ISO27001. 
 

5.4.2 ສົີ່ງເສມີ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມຸ່ຍງິ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸຸ່ມ 

 ສືບຕ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອງທ ນຊ່ວຍເຫ ືອເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກຸຸ່ມທ້ອນເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສ າ
ລັບແມຸ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວ, ກະກຽມຮ່ວມກັບສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງຈັດງານເທດສະການອາຫານ ຄັັ້ງທີີ່ 13. 
ກະກຽມ ເຂົັ້າຮ່ວມກອງຊຸມໂລກວ່າດວຍສະຖານະພາບຂອງແມຸ່ຍິງ ຄັັ້ງທີີ່ 62, ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແມຸ່ຍິງອາ
ຊຽນ ແລະ ອືີ່ນ ທີີ່ກ່ຽວຂອງກັບການປົກປ້ອງແມຸ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຕາມພາລະບົດບາດ. ກະກຽມເປັນເຈົັ້າພາບຈັດ
ກອງປະຊຸມແມຸ່ຍິງອາຊຽນທີີ່ບ ີ່ສັງກັດລັດຖະບານ(ACWO) 2018-2020. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆທີີ່ພົວ
ພັນເຖິງການປົກປ້ອງແມຸ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຕາມແຜນວຽກທີີ່ໄດ້ເຊັນຮ່ວມກັນກັບອົງການ UNICEF. 
 

5.4.3 ເພີີ່ມທະວປີະສດິທພິາບຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ລິຫານລດັ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກ າໃໝຸ່ຈ ານວນໜ ີ່ງໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມເຊັີ່ນ: ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເອກະ 

ສານ; ສ້າງກົດໜາຍວ່າດ້ວຍການສ າຫລວດວັດແທກ, ການຖ່າຍພາບທາງອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນທີີ່; ສ້າງດ າລັດ
ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຕ ີ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍຕ າແໜຸ່ງວິຊາການຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, 
ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດລັດຖະກອນ, ດ າລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, 
ດ າລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົີ່າ; ພ້ອມນັັ້ນ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປີ 2009, ດ າລັດວ່າ
ດ້ວຍມາດຕະຖານຕ າແໜຸ່ງບ ລິຫານລັດຖະກອນແຫຸ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບປັບປຸງ. 

 ປັບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂ ັ້ມ ນລັດຖະກອນ (ລະບົບ PIMS) ທີີ່ມີຢ ຸ່ແລ້ວໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ
ເພືີ່ອນ າໃຊ້ຖານຂ ັ້ມ ນດັັ້ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນພືັ້ນຖານໃນການອອກບັດລັດຖະກອນ (Smart Card) ຊ ີ່ງບັດດັີ່ງກ່າວ
ແມຸ່ນສາມາດໃຊ້ເປັນບັດປະຈ າຕົວຂອງລັດຖະກອນ, ບັດຖອນເງນິ (ATM), ບັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ອືີ່ນໆ. ເຊິີ່ງ
ລະບົບດັີ່ງກ່າວຍັງສາມມາດເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນລະບົບເງິນເດືອນ ແລະ ລະບົບກວດຜ່ານບັນຊີຈ ານວນພົນຂອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢຸ່າງທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. 
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 ນະໂຍບາຍສາມສ້າງ ແມຸ່ນຈະໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວານິຕິກ າ ແລະ ກ ານົດມາດຖານຄືນ ກ່ຽວກບັການສ້າງແຂວງເປັນຫົວ
ໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ພ້ອມ
ດຽວກັນນັັ້ນ,  ຈະໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາສ້າງນິຕິກ າກ່ຽວກັບການສ້າງບ້ານໃຫຸ່ຍໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ. 

 ປະເມີນຄືນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ທຸລະກັນດານ ເພືີ່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ີ່ພະນັກງານ-
ລັດຖະກອນທີີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີີ່ ຢ ຸ່ເຂດດັີ່ງກ່າວ ທັງເປັນຂ ັ້ມ ນໃນການຈັດສັນທ ນໃຫ້ບັນດາເມືອງ/ແຂວງ ໃນ
ຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ. 

 ຊຸກຍ ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໃນການກະກຽມການສ້າງຕັັ້ງເປັນນະຄອນ ແລະ ເທດສະບານ ຕາມ
ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

 ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ນະໂຍບາຍອຸດໜ ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ເໜາະສົມກັບສະພາບເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ເທດ 
ເໝາະກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍຕິດພັນກັບການປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກທຸລະກັນດານ. 

 ພັດທະນາຖານຂ ັ້ມ ນຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນແມຸ່ນໃຫ້ສາມາດປ້ອນຂ ັ້ມ ນໄດ້ ຢ ຸ່ 31 ເມືອງ ຂອງ 3 
ແຂວງຄື: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈ າປາສັກ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ກ່ອນທີີ່ຈະຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດ
ທົີ່ວປະເທດ ແນຸ່ໃສຸ່ເພືີ່ອບັນລຸການຈົດທະບຽນໃຫ້ໄດ້ 70% ຂ ັ້ນໄປ ໃນປີ 2024. 

 

 

ພາກທ ີIII 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ  
ປະຈ າປ ີ2018 

 

 ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ທິດທາງລວມ, ເປົັ້າໝາຍ, ວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ໜ້າທີີ່ຕົັ້ນຕ ທີີ່ໄດ້ກ ານົດໃນແຜນການປະຈ າປີ 2018, 
ບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັັ້ນສ ງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສຸ່ປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ 
ມາດຕະການ ຕົັ້ນຕ ດັີ່ງນີັ້:  
 

1.  ດາ້ນຄວາມສະຫງບົ: ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ເພືີ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂທີີ່ດີໃຫ້ແກຸ່ການພັດທະນາຢຸ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ, ສຸມໃສຸ່ແກ້
ໄຂປະກົດການຫຍ ັ້ທ ັ້ໃນສັງຄົມ ດ້ວຍການສະກັດກັັ້ນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດ, ການກ ີ່ອາດສະຍາກ າ, ຊິງຊັບ, 
ຂີັ້ລັກງັດແງະ, ອັກຄີໄພ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທີີ່ໜັກແໜ້ນ. 

2. ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ຂະແໜງການເສດຖະກິດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຸ່ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກໃຫ້ໝັັ້ນທ່ຽງ ດ້ວຍການຄວບຄຸມລາຄາອັດຕາເງິນເຟີັ້, ອັດຕາແລກປຸ່ຽນ, ປະລິມານເງິນ M2, ພ້ອມ
ທັງ ຍ ແ້ຮງການສົີ່ງອອກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າທີີ່ບ ີ່ຈ າເປັນ, ແກໄ້ຂໜີັ້ສິນ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

3.  ດາ້ນເງນິຕາ: ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປຸ່ຽນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ຖ້າຈ າເປັນກ ີ່ອາດຜ່ອນຄາຍ
ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແຕຸ່ຕ້ອງສົມຄ ຸ່ກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງອັດຕາແລກປຸ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫ າດ ໂດຍ
ມີການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດີ ແລະ ຮັດກຸມ. ປັບປຸງນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະ
ເທດຕ ີ່ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ສົີ່ງເສີີ່ມການພັດທະນາຕະຫ າດລະຫວ່າງທະນາຄານ
ຢຸ່າງແຂງແຮງ. 

4.  ດາ້ນການເງນິ-ງົບປະມານ: ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ, ພາສີ-ອາກອນ ໃຫ້ໄດ້
ຄົບຖ້ວນທົີ່ວເຖິງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ງົບປະມານມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ຫຼຸດການຂາດດ ນງົບປະມານ, ເອົາໃຈໃສຸ່
ສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝຸ່ທີີ່ໝັັ້ນຄົງໃຫ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນ. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ຕາມຄ າສັີ່ງເລກທີ 09/ນຍ ຢຸ່າງເຂັັ້ມງວດ 
ດ້ວຍການກວດກາການສະເໜີຂ ພິຈາລະນາລາຍຈ່າຍບ ລິຫານ, ລາຍຈ່າຍດັດສົມ, ລາຍຈ່າຍຊືັ້ໃໝຸ່, ປະຕິບັດກົດ
ໝາຍການລົງທ ນລັດ ໂດຍການຫ ີກລ້ຽງບ ີ່ສ້າງໂຄງການລົງທ ນໃໝຸ່ທີີ່ບ ີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ໂຄງການນອກແຜນ ແລະ 
ບ ີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ເພືີ່ອບ ີ່ສ້າງໜີັ້ສິນບົີ່ມຊ້ອນ, ພ້ອມທັງສຸມໃສຸ່ແກ້ໄຂໜີັ້ສິນລົງທ ນຂອງລັດດ້ວຍຫ າຍຮ ບການ
ທີີ່ເໝາະສົມ. 
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5.  ດາ້ນສົີ່ງເສມີການລງົທ ນ: ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງການລົງທ ນ ເພືີ່ອຊຸກຍ ້, ສົີ່ງເສີມ 
ການເຄືີ່ອນໄຫວພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສືບຕ ີ່ປັບປຸງກົນໄກລະບົບປະຕ ດຽວທັງຢ ຸ່ສ ນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອຫຼຸດຂັັ້ນຕອນການອະນຸມັດໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປຸ່ງໃສ, ຍຸດຕິທ າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ລົງທ ນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ແກ້ໄຂຂອດອຸດຕັນ ແລະ ທັບມ້າງສິີ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ, 
ຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທ ນ ແລະ ດືງດ ດການລົງທ ນພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ. 

6.  ການສົີ່ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານ: ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນການສົີ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ຂະໜາດກາງໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ ີ່ງທ ນ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝເຂົັ້າໃນການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ ເພືີ່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກຸ່ຕະຫ າດພາຍໃນ 
ແລະ ການສົີ່ງອອກ.  

7.  ດາ້ນການພດັທະນາສງັຄມົ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລ ບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ: ຕ້ອງຕັັ້ງໜ້າປັບປຸງຍົກລະດັບ
ຄຸນນະພາບການສ ກສາ, ສາທາລະນະສຸກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ໂດຍສຸມທ ນຮອນເຂົັ້າໃນ
ການປັບປຸງ ແລະ ກ ີ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ເປັນຕົັ້ນ: ໄຟຟ້າ, ທາງ, ນ ັ້າປະປາ, ຊົນລະປະທານ, 
ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ , ສຸກສາລາ, ນ ັ້າສະອາດ, ອຸປະກອນການສ ກສາ-ການແພດ, ພ້ອມທັງຍົກລະດັບການສິດສອນ
ຂອງຄ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ; ສືບຕ ີ່ສຸມໃສຸ່ພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ເຂົັ້າສ ຸ່ລວງເລິກ ເພືີ່ອ
ຍົກສ ງຊີວິດການເປັນຢ ຸ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂ ັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຫຼຸດລົງເປັນ
ກ້າວໆ. 

8.  ດາ້ນການບ ລິຫານລດັ: ຕັັ້ງໜ້າສ ກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານໃນທຸກຂັັ້ນ
ໃຫ້ກ າແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະແຜນການຂອງລັດ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງພະນັກງານໃຫ້
ກະທັດຮັດ, ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ
ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງໂຕ, ຍົກສ ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ີ່ໜ້າທີີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ເພີີ່ມທະວີການຊີັ້ນ າ-ນ າພາ ຕ ີ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ກົດໝາຍຢຸ່າງເຂັັ້ມງວດ ເພືີ່ອກ້າວໄປເຖິງ
ການຄຸ້ມຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ. 

9.  ປະຕິບັດຕາມແຜນການ-ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກ າຂອງປີທ່ອງທ່ຽວແຫຸ່ງຊາດ 2018 ດ້ວຍການຮັບປະກັນໃຫ້ມີ
ຄວາມສະຫງົບ-ຄວາມປອດໄພທີີ່ດີ, ການບ ລິການທີີ່ດີ ແລະ ການຕ້ອນຮັບທີີ່ດ ີ ໃນທົີ່ວສັງຄົມ, ພ້ອມທັງ
ໂຄສະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງແຫ ີ່ງທ້ອງທ່ຽວທີີ່ພັກພາອາໃສຸ່, ຮ້ານອາຫານໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ, 
ສວຍງາມ ແລະ ປະທັບໃຈ. 

10. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັັ້ນສ ນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທຸກຂັັ້ນ ເປັນເຈົັ້າການຜັນຂະຫຍາຍແຜນດັີ່ງກ່າວ
ເປັນໂຄງການ ແລະ ວຽກງານລະອຽດຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຕົນ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານລັດຖະບານຕາມລະບຽບການທີີ່ກ ານົດໄວ້ ຄື: ສະຫຼຸບງວດ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ 
ແລະ 12 ເດືອນ ຢຸ່າງເປັນປົກກະຕິ.  

 

        
                 


