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ສກົປ ີ2015-2016  ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ປະຈາໍປ ີ2017  
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Presenter
Presentation Notes
ຮຽນ: ທ່ານປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ເຄົາລົບ        ທ່ານ ແຂກທີ່ມີກຽດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ        ທ່ານ ຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືເປັນຢ່າງສູງກ່ອນອື່ນໝົດ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2016 ຄັ້ງນີ້ ແລະ ຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2017



ເນືອ້ໃນການສະເໜ ີ
1. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົ ສກົປ ີ2015-2016 
2. ດດັແກ ້4 ປ ີແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

(2016-2020)   
3. ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົປະຈາໍປ ີ2017 
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ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ສກົປ ີ2015-2016  
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Presentation Notes
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 



ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP 
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Presenter
Presentation Notes
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດເຫັນວ່າຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງ ເນື່ອງຈາກ ສະພາບເສດຖະກິດຂອງສາກົນໂດຍລວມ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄານໍ້າມັນ, ລາຄາແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຄາຄໍາ ເປັນຜົນໃຫ້ກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສະພາບການພັດທະນາໃນປະເທດເອງກໍ່ມີບັນຫາ ບໍວ່າຈະທາງດ້ານການຜະລິດ ເຊັ່ນ ການເກີດໄພທໍາມະຊາດທີ່ພາກເໜືອຂອງລາວ ທໍາລາຍຜົນຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກຳປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫຍ່ໆກໍເລີ່ມການຜະລິດໃນລະດັບເດີມ ສ່ວນການກໍ່ສ້າງ ເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງ ເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກ ການຂາດສະພາບຄ່ອງທາງງົບປະມານ



GDP ຕ່ໍຫວົຄນົ 
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Presenter
Presentation Notes
ແຕ່ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງເຊັ່ນກັນ ໃນສົກປີ 2015-2016  ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ ໄດ້ຢູ່ 2027 ໂດລາຕໍ່ຫົວຄົນ ເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນເລັກຫນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ  



ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ 
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Presenter
Presentation Notes
ທາງດ້ານໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ເທິງແຜນວາດເຫັນວ່າ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກຂະແໜງບໍລິການ ກວມເຖິງ  39.8% , ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 28.8% ແລະ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ກວມ 23.3% ແລະ ຈາກພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ, ສຸດທິ ປະກອບສ່ວນ 8.1%. ເຫັນວ່າ ເມືອທຽບກັບສົກປີຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງຫລາຍ ຂະແໜງອູດສະຫະກໍາຍັງສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແຕ່ບັນຫາຄື ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຂະແໜງບໍລິການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການເພີ່ມມູນຄ່າຜົນຜະລິດຫຍັງຫລາຍ ການເໜັງຕີງໃນໂຄງປະກອບຍັງຫນ້ອຍ ແຕ່ແຮງງານພັດມີຫລາຍຂະແໜງການນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ເສດຖະກິດຫລາຍຂຶ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ສມໃສ່
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Presenter
Presentation Notes
ທາງດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນແຜນວາດ ເຫັນວ່າ ໃນສົກປີ 2015-16, ອັດຕາສ່ວນຕໍ່ GDP ຂອງທັງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍແມ່ນຫຼຸດລົງທຽບໃສ່ສົກປີ 2014-15:ລາຍຮັບຫຼຸດລົງຈາກ 23.91% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2014-15 ມາເປັນ 20.75% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2015-16ລາຍຈ່າຍຫຼຸດລົງຈາກ 28.44% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2014-15 ມາເປັນ 27.71% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2015-16ດ້ານການຂາດດຸນ ເຫັນວ່າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ຈາກ 4.52% ໃນສົກປີ 2014-15 ມາເປັນ 6.96% ໃນສົກປີ 2015-16



ດາ້ນເງນິຕາ  

• ອດັຕາເງນີເຟີ ້1,35% ,  
• ອດັຕາແລກປ່ຽນ ຍງັສບືຕ່ໍມຄີວາມສະຫງບົ ແຕ່ທຽບໃສ່ເງນິໂດລາ

ແມ່ນອ່ອນຄ່າ 0,27%  
• ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ກຸມ້ການນໍາເຂົາ້ ປະມານ 6 ເດອືນ 
• ອດັຕາດອກເບີຍ້ທງັເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກູມ້ທ່ີາອ່ຽງລຸດລງົ 
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Presenter
Presentation Notes
ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແມ່ນ 1,35%  ແຕ່ຖ້າບໍ່ລວມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 2,77% ແຕ່ຖ້າເບິ່ງແຕ່ການເໜັງຕີງຂອງໝວດອາຫານ ແມ່ນຍັງສູງ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບ 4% ສະນັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າບໍລິໂພກແມ່ນສໍາຄັນ  ອັດຕາແລກປ່ຽນ ກີບ ຕໍ່ ໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 0,27% ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົາໄດ້ 6,06 ເດືອນ- ອັດຕາດອກເບີ້ຍທັງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ມີທ່າອ່ຽງລຸດລົງເປັນເງື່ອນໄຂອັນດີໃຫ້ແກ່ການສະໜອງທຶນພາຍໃນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ອັດຕາດອກເບີ້ຍເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ມີກໍານົດ 12 ເດືອນ ຫລຸດລົງ ຈາກ 9,75% ມາເປັນ 6,49%  ແລະ ອັດຕາດອກເບີ້ຍເງີນກູ້ສະຸນເງິນກີບມີກໍານົດ 12 ເດືອນ ລຸດລົງຈາກ 12,48% ມາເປັນ 9,97% 



ດາ້ນການຄາ້ 

• ຄາດຄະເນມູນຄ່າການຄາ້ໝດົປ ີປະຕບິດັໄດ ້8.089 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ, ໃນນີ:້  
– ການສົ່ ງອອກ: 4.081 ໂດລາສະຫະລດັ, ເກນີແຜນ 10,29%  
– ການນໍາເຂົາ້: 4.008 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ເທົ່ າກບັ 76% 

ຂອງແຜນການປ ີ 
– ເກນີດຸນ: 73 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ   
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ເຫດຜົນຂອງການເກີນດຸນ: ການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຂອງໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຫົງສາລິກໄນ ທີ່ເລີ່ມການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກແຕ່ເດືອນ 6/2015 ເປັນຕົ້ນມາ , ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜົນຜະລິດກະສິກຳຈໍານວນໜຶ່ງ: ມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ຢາງພາລາ, ການເຟ ....- ການໍາເຂົ້າ: ເຫັນວ່າລຸດລົງ ເນື່ອງຈາກບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃຫຍ່ໆ ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດໄປແລ້ວ  ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການນໍາເຂົ້າເພີ່ມເຕີມ, ການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລຸດລົງ .... 



 
ດາ້ນສງັຄມົ 

 ປະກາດລບືລາ້ງເມອືງທຸກຍາກໄດ ້14 ເມອືງ ຍງັເຫລອື 23 ເມອືງ 
 ຄອບຄວົ ທຸກ ຍາກ ຍງັເຫຼອື 76.318 ຄອບຄວົ  ເທົ່ າ ກບັ 6.56% ຂອງ

ຄອບຄວົທງັໝດົ 
 ບາ້ນ ທຸກ ຍາກ ຍງັເຫຼອື 1.689 ບາ້ນ ຂອງບາ້ນທງັໝດົ   
 ອດັຕາປະລະການ ຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ຫຼຸດຈາກ 5.2% ເປນັ 4.9%. 
 ອດັຕາເດກັລຸ່ມ 5 ປທີີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານຫຼຸດລງົມາຢູ່ໃນລະດບັ 

25,5% 
 ອດັຕາເດກັລຸ່ມ 5 ປທີີ່ ເຕຍ້ (ຂາດສານອາຫານຊໍາ້ເຮືອ້) ຍງັເຫຼອື 35,6%,  
 ອດັຕາການຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍຂອງຄອບຄວົປະຕບິດັໄດ ້70,2% 
 ອດັຕາການຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດຂອງປະຊາຊນົໄດ ້89,2% 
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Presentation Notes
ຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມທີ່ພົ້ນເດັ່ນ (ຕົວເລກປະຕິບັດ 9 ເດືອນ) ແມ່ນ:ປະກາດລືບລ້າງເມືອງທຸກຍາກໄດ້ 14 ເມືອງ ຍັງເຫລືອ 23 ເມືອງທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 1.105 ເທົ່າກັບ 20.60% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 6 ບ້ານ ຂອງບ້ານທັງໝົດ ຄອບຄົວພັດທະນາມີ 3.197 ເທົ່າກັບ 59,61% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດອັດຕາປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຫຼຸດຈາກ 5.2% ເປັນ 4.9%.ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານຫຼຸດລົງມາຢູ່ໃນລະດັບ 25,5%ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ເຕ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊໍ້າເຮື້ອ) ຍັງເຫຼືອ 35,6%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຂອງຄອບຄົວປະຕິບັດໄດ້ 70,2%ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຢູ່ໂຮງຮຽນໄດ້ 66,8%ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ 89,2%



ດາ້ນປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

• ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງເລກທ ີ15/ນຍ  
• ອອກໃບຕາດນິໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ປະຕບິດັໄດ ້50.405 

ຕອນ ເທົ່ າກບັ 84% ຂອງແຜນການປ ີ 
• ສງັລວມຂໍມູ້ນສໍາມະໂນທີ່ ດນິໄດທ້ງັໝດົ 421.877 ຕອນ ລື່ ນ

ແຜນການ 4 ເທົ່ າ  
• ການຈດັສນັ, ກາໍນດົ ແລະ ການຟືນ້ຟູປ່າໄມແ້ບບທໍາມະຊາດຢູ່

ເຂດປ່າປອ້ງກນັ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ສາມາດປະຕບິດັ ໄດທ້ງັໝດົ 
150.000 ເຮກັຕາ ເທົ່ າກບັ 50% ຂອງແຜນການປ ີ

• ໄດດໍ້າເນນີການວເິຄາະຂໍມູ້ນເພື່ ອສາ້ງແຜນທີ່ ເຂດຄວາມສ່ຽງ
ໄພພບິດັ ແລະ ເຂດທີ່ ມຄີວາມບອບບາງຕ່ໍການປ່ຽນແປງດນິຟາ້
ອາກາດ ໄດ ້90% ຂອງແຜນວຽກທງັໝດົ 
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ວຽກທີ່ ຕດິພນັກບັຫລາຍຂະແໜງການ 

• ສໍາເລດັການສາ້ງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ອາຊະຍາກາໍທາງ
ລະບບົຄອມພວິເຕີ ້ 

• ຂະຫຍາຍເຄື່ ອຂ່າຍສາຍສົ່ ງລະບບົສາຍໄຍແສງ ຊຶ່ ງໄດທ້ງັໝດົ 67.351 
ກໂິລແມດັ ກວມທງັ 18 ແຂວງ ແລະ 148 ເມອືງທົ່ ວປະເທດ  

• ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດແມ່ແລະເດກັໃຫເ້ປນັແຜນຂອງຂະແໜ
ງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໄດ ້3 ແຂວງ: ຫວົພນັ, ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ 

• ສຸມໃສ່ວຽກງານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນດາ້ນ
ວຊິາສະເພາະ ແລະດາ້ນຕ່າງ ໃໆຫແ້ກ່ສະມາຊກິສະຫະພນັແມ່ຍງິ ແລະ ແມ່ຍງິ
ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ  

• ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະເໜພີຈິາລະນາອະນຸມດັນຕິກິາໍ 2 ສະບບັ: ກດົໝາຍວ່າ
ດວ້ຍການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນແຫ່ງ 
ສປປລາວ ແລະ ວຽກອື່ ນ.  
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Presentation Notes
ສໍາເລັດການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານຄວາມປອດໄພໃນ ສປປລາວ



ບນັຫາຄງົຄາ້ງທີ່ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ 

• ຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ:  
– ທາງດາ້ນງບົປະມານ: ຍງັຂາດສະພາບຄ່ອງ, ຍອ້ນການເກບັລາຍ

ຮບັເຂົາ້ງບົປະມານບ່ໍຕອບສະໜອງໄດຕ້າມແຜນລາຍຈ່າຍ, ຊໍາ້ຍງັມີ
ການຮົ່ ວໄຫຼຫຼາຍ. 

– ຂາດດຸນຊໍາລະສະສາງຕ່າງປະເທດຍງັສູງ ,  
– ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ການເງນິ ຍງັບ່ໍທນັມປີະສດິທພິາບເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 
– ເຄື່ ອງມດືາ້ນເງນິຕາຍງັຈາໍກດັ ເພື່ ອຄວບຄຸມປະລມິານເງນິໃຫໄ້ປ

ຕາມກນົໄກຕະຫຼາດທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ. 
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Presentation Notes
ເຖິງວ່າໃນສົກ 2015-16, ພວກເຮົາຈະມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບັນຫາຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້: ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງບໍ່ທັນມີສະຖຽນລະພາບໜັກແໜ້ນເທົ່າທີ່ຄວນ, ຫຼາຍດ້ານຍັງມີຄວາມສ່ຽງ ເປັນຕົ້ນອັດຕາການຂາດດຸນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຂາດດຸນຊໍາລະສະສາງຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ GDP, ເຄື່ອງມືດ້ານເງິນຕາຍັງຈໍາກັດ ເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານເງິນໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍການເງິນ  ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ.ງົບປະມານແຫ່ງລັດຍັງຂາດສະພາບຄ່ອງ, ຍ້ອນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມແຜນລາຍຈ່າຍ, ຊໍ້າຍັງມີການຮົ່ວໄຫຼຫຼາຍ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທຶນຮອນທີ່ມີໜ້ອຍຢູ່ແລ້ວຍັງຟຸມເຟືອຍ ແລະ ບໍ່ທັນມີຈຸດສຸມ ພາໃຫ້ເກີດໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ; ສະພາບການລະເມີດວິໄນແຜນການ-ການເງິນຍັງແຜ່ຫຼາຍ.



 ການຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊທ້ນຶຮອນຍງັຟຸມເຟອືຍ ແລະ ບ່ໍທນັມຈີດຸສຸມ 
ພາໃຫເ້ກດີໜີສ້ນິຄຸມເຄອື; ສະພາບການລະເມດີວໄິນແຜນການ-ການ
ເງນິຍງັແຜ່ຫຼາຍ. 

 ການ ຄຸມ້ ຄອງການ ນໍາ ເຂົາ້-ສົ່ ງ ອອກ  ແລະ ການຄຸມ້ຄອງລາຄາສນິຄາ້ 
ຍງັບ່ໍ ເຂັມ້ ແຂງ ຮດັກຸມ ເຮດັໃຫລ້າຄາສນິຄາ້ ເປນັຕົນ້ ໝວດສນິຄາ້ໃຊ ້
ສອຍອຸປະໂພກ, ບໍລໂິພກຕ່າງໆ ເພີ່ ມຂຶນ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ  ແລະ ຄ່າ
ຄອງຊບີສູງຂຶນ້. 

 ການສະໜອງແຮງງງານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຍງັບ່ໍທນັສອດຄ່ອງກນັ 
ເກດີບນັຫາແຮງງານເຫລອືບ່ໍພໍ  
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ການຄຸ້ມຄອງການຈໍລະຈອນເງິນຕາບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ, ຍັງນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນການຊໍາລະສະສາງຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນເງິນສົດ ເພື່ອຊໍາລະສະສາງພາຍໃນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ. ຈຶ່ງມີຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ສະຖຽນລະພາບດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາ. ການຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ບໍ່ເຂັ້ມແຂງຮັດກຸມ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ ໝວດສິນຄ້າໃຊ້ສອຍອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກຕ່າງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຖ້າທຽບຄ່າຄອງຊີບກັບປະເທດໃກ້ຄຽງແມ່ນສູງພໍສົມຄວນ.



  ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
4 ປຕ່ໍີໜາ້ 

• ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ GDP ສະເລ່ຍ 7,2%, ໃນນັນ້:  
– ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ:້ 3,4%, ກວມ 16,8% ຂອງ GDP ໃນປ ີ

2020 
– ຂະແໜງອຸດສະຫະກາໍ: 9,3%, ກວມ 39% ຂອງ GDP ໃນປ ີ2020 
– ຂະແໜງບໍລກິານ: 8,1%, ກວມ 35,4% ຂອງ GDP ໃນປ ີ2020 
– ພາສ-ີອາກອນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ພາສຂີາເຂົາ້, ສຸດທ:ິ 5%, ກວມ 8,8% 

ຂອງ GDP ໃນປ ີ2020   
• GDP ສະເລ່ຍຕ່ໍຫວົຄນົຄາດວ່າຈະໄດ ້2.978 ໂດລາສະຫະລດັ(ຄາດວ່າລວມ

ຍອດລາຍໄດແ້ຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕ່ໍຫວົຄນົ 2.354 ໂດລາສະຫະລດັ) ໃນປ ີ
2020 

• ອດັຕາເງນິເຟີ ້ໃຫຢູ່້ໃນລະດບັບ່ໍເກນີ 5%  
• ອດັຕາແລກປ່ຽນ ມສີະຖຽນລະພາບ 15 
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ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະນຸຍາດສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້.ຄາດໝາຍດ້ານອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ສະເລ່ຍ 7,2%, ໃນນັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້: 3,4%, ກວມ 16,8% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020ຂະແໜງອຸດສະຫະກຳ: 9,3%, ກວມ 39% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020ຂະແໜງບໍລິການ: 8,1%, ກວມ 35,4% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ, ສຸດທິ: 5%, ກວມ 8,8% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020   ຊຶ່ງຕາມການຄາດຄະເນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2016 ທີ່ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ 7% ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ແມ່ນ 7,5% ແລະ ອີງຕາມການຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຄາດຄະເນສະພາບເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການດັດປັບການຂະຫຍາຍຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ ບໍ່ຫລຸດ 7,2% ໃນການສະເລ່ຍ 4 ປີທີ່ເຫືອ ໂດຍເລີ່ມຈາກປີ 2017 : 7%, 2018: 7% , 2019 : 7,3% ແລະ 2020 : 7,5% ຄາດໝາຍດ້ານ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຄາດວ່າຈະໄດ້ 2.978 ໂດລາ ສະຫະລັດ(ຄາດວ່າລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ 2.354 ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນປີ 2020ດ້ານອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5% ດ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ
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ທຶນຈາກງບົປະມານພາຍໃນ 12-15% (ປະມານ 21,8 

ພນັຕືກ້ບີ ຫຼ ືປະມານ 2,6 ຕືໂ້ດລາ)

ທຶນຈາກການຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ ແລະກ ູຍ້ມື 15-24% (ປະມານ 

33,9 ພນັຕືກ້ບີ ຫຼ ືປະມານ 4 ຕືໂ້ດລາ)

ທຶນຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະຕາ່ງປະເທດ 40-49% 

(ປະມານ 79,3 ພນັຕືກ້ບີ ຫຼ ືປະມານ 9,5 ຕືໂ້ດລາ)

ການລງົທຶນຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ 21-23% 

(ປະມານ 38 ພນັຕືກ້ບີ ຫຼ ືປະມານ 4,6 ຕືໂ້ດລາ)

ການຊ່ວຍເຫຼອືລາ້  
ແລະ ກູຢ້ມື 

ເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ 

ງບົປະມານພາຍໃນ ການລງົທນຶຈາກລະບບົ
ການເງນິ-ເງນິຕາ 

ຄາດຄະເນການລງົທນຶໃນ 4 ປ ີ
ຕອ້ງການທນຶທງັໝດົ ປະມານ 173,329 ຕືກ້ບີ  
(21 ຕືໂ້ດລາສະຫາລດັ) ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 29% ຂອງ GDP 
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ຄາດຄະເນການລົງທຶນໃນ 4 ປີ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງການທຶນທັງໝົດ ປະມານ 173,329 ຕື້ກີບ (ຫຼື 21 ຕື້ໂດລາສະຫາລັດ) ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 29% ຂອງ GDP. ໃນນັ້ນ:ທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນກວມ 12-15% (ປະມານ 21,8 ພັນຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 2,6 ຕື້ໂດລາ) ທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະກູ້ຍືມກວມ 15-24% (ປະມານ 33,9 ພັນຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 4 ຕື້ໂດລາ) ທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດກວມ 40-49% (ປະມານ 79,3 ພັນຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 9,5 ຕື້ໂດລາ) ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາກວມ 21-23% (ປະມານ 38 ພັນຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 4,6 ຕື້ໂດລາ) 



ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ປະຈາໍປ ີ2017 
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ຄາດໝາຍຕົນ້ຕໍດາ້ນມະຫາພາກ 

ການເຕບີໂຕຂອງ GDP 7% 

ກະສກິາໍ ເພີ່ ມຂຶນ້ 3,1% ກວມ 18,8% ຂອງ GDP 

ອຸດສະຫະກາໍ  ເພີ່ ມຂຶນ້ 8,9% ກວມ 37,2% ຂອງ GDP 

ບໍລກິານ ເພີ່ ມຂຶນ້ 7,8% ກວມ 34,7% ຂອງ GDP 

ພາສອີາກອນ ຜະລດິຕະພນັ 
ແລະ ການນໍາເຂົາ້ ເພີ່ ມຂຶນ້ 5,0% ກວມ 9,3% ຂອງ GDP 

GDP ຕ່ໍຫວົຄນົ 2,341 ໂດລາສະຫາລດັ (ຄດິເປນັ GNI 1,850 ໂດລາສະຫາລດັ)  

ອດັຕາເງນິເຟີ ້ ລະດບັທີ່ ເໝາະສມົ (ເພີ່ ມຂຶນ້ບ່ໍເກນີ 5%) 

ລາຍຮບັລວມ 18.46% ຂອງ GDP, ໃນນັນ້: ລາຍຮບັພາຍໃນ 16,55% ຂອງ GDP 

ລາຍຈ່າຍລວມ 24,99% ຂອງ GDP 

ຂາດດຸນ 6,52% ຂອງ GDP 

ມູນຄ່າການຄາ້  ສົ່ ງອອກ: 4.459 ແລະ ນໍາເຂົາ້: 4.482 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ຂາດດຸນ 
23 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 

ອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫຢູ່້ໃນກອບສາມາດຄວບຄຸມໄດ ້
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ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍດ້ານມະຫາພາກ (ເບິ່ງຕາຕະລາງ)



 ການດຸ່ນດ່ຽງ ແຫ່ຼງທນຶ 
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ຄວາມຕອ້ງການທນຶທງັໝດົ 36.366 ຕືກ້ບີ  
ເທົ່ າກບັ 28% ຂອງ GDP 

ການລງົທນຶຂອງ ລດັ  
(ງບົປະມານພາຍໃນ) 

5.463 ຕືກ້ບີ  
ກວມ 15,02% ຂອງການລງົທນຶລວມທງັໝດົ 

ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການ
ພດັທະນາ 

8.629 ຕືກ້ບີ  
ກວມ 23,73% ຂອງການລງົທນຶລວມທງັໝດົ 

ສົ່ ງ ເສມີການລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ 

14.474 ຕືກ້ບີ 
ກວມ 39,80% ຂອງການລງົທນຶລວມທງັໝດົ 

ການລງົທນຶຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ 7.800 ຕືກ້ບີ  
ກວມ 21,45% ຂອງການລງົທນຶລວມທງັໝດົ 
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ດ້ານການດຸ່ນດ່ຽງແຫຼ່ງທຶນ, ໃນປີ 2017 ຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດ 36.366 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 28% ຂອງ GDP (ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕາມຕາຕະລາງ)



ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ:  
• ຄອບຄວົທຸກຍາກໃຫລຸ້ດລງົ: 5580 ຄອບຄວົ ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົ 76.318 

ຄອບຄວົໃນທາ້ຍປ ີ2016 
• ບາ້ນທຸກຍາກໃຫເ້ຫລອື 178 ບາ້ນ ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົ1689 ບາ້ນທຸກຍາກທີ່ ຍງັ

ເຫລອືໃນທາ້ຍປ ີ2016 

ດາ້ນການສກຶສາ 
• ອດັຕາການລອດເຫລອືຂອງນກັຮຽນຊັນ້ປະຖມົ ຈາກ 79,6% ມາເປນັ 82% 
• ສູຊ້ນົເຮດັໃຫອ້ດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຂອງເດກັນອ້ຍອາຍຸ 3-5 ປ ີໃຫໄ້ດ ້51% ແລະ 

ເດກັນອ້ຍອາຍຸ 5 ປ ີໃຫໄ້ດ ້74%,  
• ອດັຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ປ1 ແລະ ຊັນ້ປະຖມົໃຫຢູ່້ 7% ແລະ 4% 

ຕາມລໍາດບັ;  
• ເພີ່ ມອດັຕາເຂົາ້ຮຽນລວມຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ຈາກ 82% ເປນັ 85% ແລະ 

ມດັທະຍມົປາຍ ຈາກ 47,8% ມາເປນັ 51% 
 

ຄາດໝາຍໃຫຍ່ໆ: ດາ້ນສງັຄມົ 



ດາ້ນແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ 
• ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ໃຫໄ້ດ ້131.600 ຄນົ 
• ຂະຫຍາຍອດັຕາການປກົຄຸມປະກນັສງັຄມົ ຈາກ 39% ໃຫໄ້ດ ້

45% ໃນນັນ້ ປກົຄຸມຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ໃຫໄ້ດ ້15% 
• ກວດກູພ້ືນ້ທີ່ ອນັຕະລາຍທີ່ ພບົເຫນັລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ໃຫໄ້ດ ້

4500 ເຮກັຕາ ແລະ ຊ່ວຍເຫລອືຜູເ້ຄາະຮາ້ຍໃຫໄ້ດ ້300 ຄນົ 
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ຄາດໝາຍໃຫຍ່ໆ: ດາ້ນສງັຄມົ (ຕ່ໍ) 



ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ:  
• ຫຼຸດຜ່ອນອດັຕາເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ ີທີ່ ມນີໍາ້ໜກັຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານໃຫຫ້ຼຸດລງົ

ຍງັເຫຼອື 22%  
• ເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປທີີ່ ເຕຍ້ (ຂາດສານອາຫານຊໍາ້ເຮືອ້) ໃຫຫ້ຼຸດລງົຍງັເຫຼອື 34%;  
• ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍ ຕ່ໍາກ່ວາ 1 ປ:ີ 43/1.000ຄນົ; 
• ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍລຸ່ມ 5 ປ:ີ 56/1.000 ຄນົ,  
• ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່: 182/100.000 ຄນົ, 
• ອດັຕາສກັຢາກນັພະຍາດ 90% 
• ອດັຕາຊມົໃຊນ້ໍາ້ສະອາດ 87% 
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ຄາດໝາຍໃຫຍ່ໆ: ດາ້ນສງັຄມົ (ຕ່ໍ) 

Presenter
Presentation Notes
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ: ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 22% ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີທີ່ເຕ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊໍ້າເຮື້ອ) ໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 35%; ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ຕໍ່າກ່ວາ 1 ປີ: 43/1.000ຄົນ;ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ: 56/1.000 ຄົນ, ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່: 182/100.000 ຄົນ,ອັດຕາສັກຢາກັນພະຍາດ 90%ອັດຕາຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ 89,41% ແລະ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ 70,49%.



ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

• ສໍາຫລວດ ແລະ ຂືນ້ທະບຽນອອກໃບຕາດນິທົ່ ວປະເທດ ຈາໍນວນ 
85.000 ຕອນ ແລະ ຂຶນ້ສໍາມະໂນທີ່ ດນິໃຫໄ້ດ ້100.000 ຕອນ 

• ຈດັສນັແຜນຄຸມ້ຄອງປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຟືນ້ຟູປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ 24 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າປອ້ງກນັແຫ່ງຊາດ 47 ແຫ່ງ  
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1. ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ ແລະ 
ໝັນ້ທ່ຽງ  

2. ສບືຕ່ໍປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງລະບບົການເງນິ-ງບົປະມານຢ່າງ
ແຂງແຮງ 

3. ຄຸມ້ຄອງເງນິຕາໃຫມ້ສີະຖຽນລະພາບ 
4. ປບັປຸງສະພາບແວດລອ້ມໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິ 
5. ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ບໍລກິານ 
6. ສບືຕ່ໍສຸມໃສ່ການພດັທະນາທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ແລະ 

ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ 
 

ມາດຕະການຕົນ້ຕໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

Presenter
Presentation Notes
1. ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ : ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ ປະສານງານ ແລະ ປະສານສົມທົບກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກົມກຽວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ຫລຸດ 7% 2. ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນ-ງົບປະມານຢ່າງແຂງແຮງ: ແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃຫ້ແກ່ງົບປະມານ ໂດຍປະຕິຮູບກົນໄກການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ, ສ້າງຖານລາຍຮັບໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແລະ ກວ້າງຂວາງຫລາຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ແລະ ມີກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນ, ປະຕິບັດມາດຕະການຕ້າານການຟູມເຟືອຍ ; ແກ້ໄຂບັນກາໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ, ສະກັດກັ້ນໂຄງການນອກແຜນ ແລະ ໜີ້ນອກແຜນ3. ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ: ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບີ້ຍຕາມກົນໄກຕະຫລາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ປະສານສົມທົບນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາເພື່ອສ້າງຕະຫລາດພັນທະບັດລັດຖະບານພາຍໃນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນປຫລ່ງລະດົມທຶນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ4. ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ: ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂອດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ສະດວກທີ່ເປັນການກົດໜ່ວງ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຈໍານວນໜຶ່ງ: ຊຶ່ງໄດ້ເອົາໄປຜ່ານສະພາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ກົດໝາຍການວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ5. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ: ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີທ່າແຮງ: ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ, ຍູ້ແຮງເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ການລວມຕົວເຂົ້າເປັນກຸ່ມການຜະລິດເພື່ອສ້າງໜໍ່ແໜງໃຫ້ມີສະຫະກອນ, ການພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ໂລຈິດສະຕິກ ...6. ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ: ຍົກຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ແກ້ໄຂບັນກາຂາດແຄນແຮງງານ, ຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະຫວັດດິການສັງຄົມ . 



ມາດຕະການ (ຕ່ໍ) 

7. ຄົນ້ຄວາ້ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
8. ການບໍລຫິານລດັ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຜູປ້ະກອບການ 
9. ສະເໜສີະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາທອ້ງຖິ່ ນ ສະໜບັສະໜນູ
ຊ່ວຍເຫລອືໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ 
10. ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາ 
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Presentation Notes
7. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ: ໃຫ້ເປັນຄາດໝາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ8. ການບໍລິຫານລັດ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ປະກອບການ: ຕ້ອງເອົາເຂົ້າລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ພະຍາດອາດຍາສິດ, ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ9. ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາທ້ອງຖິ່ນ ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ທາງດ້ານການປັບປຸງນິຕິກໍາທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງໃຫ້ທັນການ ແລະ ວ່ອງໄວ 10. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ: ແກ້ໄຂບັນຫາຫຍູ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບທາງສັງຄົມ, ຄວາມສະຫງົບ, ສ້າງສະພາາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະ ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກັບເພື່ອນມິດສາກົນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພີ່ມມິດລຸດຜ່ອນສັດຕູ. 
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