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ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົສກົປີ 2015-2016 
ພາກທ ີI 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົສົກປ2ີ014-2015 

 

I.ສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄມົ6ເດອືນ 
ກ.ສະພາບການລວມ 

ສະພາບການໂດຍລວມໃນໄລຍະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2014-2015

ເຫັນວ່າມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງສະແດງອອກດັ່ງນີ້: 
 ປະເທດເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ຂະບວນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ 3ຂັ້ນ ແລະ ຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງສອງວັນ 
ປະຫວັດສາດເປັນແຮງຍູ້ດັນໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ເພີ່ມທະວີສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ
ຂອງຕົນ, ອອກແຮງແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານ ແລະ ປັບປຸງພາຍໃນພັກໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປຸກລະດົມຂະບວນການທົ່ວ
ສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງໄດ້ກໍາລັງແຮງສັງລວມເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2014-2015 ຢ່າງ
ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ. 
 ຕໍ່ສະພາບສາກົນເຫັນວ່າລາຄານ້ໍາມັນໂລກໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດໃນຮອບ5ປີເຊິ່ງການຫຼຸດລົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຜົນດີຕໍ່
ເສດຖະກິດໂລກ, ເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນເອີໂຣມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ; ນອກນ້ີເສດຖະກິດ
ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນກໍຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບໄວສົມຄວນ(5,1%). 
ແຕ່ພ້ອມກັນນ້ັນພວກເຮົາກໍຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສ່ິງທ້າທາຍຫາຼຍປະການ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະ
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ,ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ການເກັບລາຍຮັບບ່ໍໄດ້ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້
ທາງສັງຄົມແລະອື່ນໆ. ສິ່ງທ້າທາຍພາຍນອກກໍແມ່ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄວລັສອີໂບລາ, ພະຍາດເມີສ໌ແລະອື່ນໆ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູເ້ສຍຊີວິດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ສະພາບຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ານການເມືອງ ຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດ ໄດ້ສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ຂອງພາກພ້ືນ. 
  
ຄ.ໝາກຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄລຍະ 6ເດອືນຕົນ້ສກົປ ີ2014-2015 
1. ເສດຖະກດິມະຫາພາກ: 
1.1 ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກດິ   

ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທ່ີເກັບກໍາໄດ້ໃນເບ້ືອງຕົ້ນ, ຄາດຄະເນມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນສົກປີ 2014-

2015ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 7,5% ແລະສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນລາຄາປະຈຸບັນໄດ້ປະມານ
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102.320ຕ້ືກີບຫຼື ເທົ່າກັບ12,74ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ, ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນຄາດວ່າ
ຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ14,91ລ້ານກີບຫືຼເທົ່າກັບ1.857ໂດລາສະຫະລັດ (ໃນເງ່ືອນໄຂ: ອັດຕາແລກປ່ຽນ8.033ກີບຕ່ໍ 1 ໂດ
ລາສະຫະລັດ, (ຈໍານວນພົນລະເມືອງປະມານ 6,68 ລ້ານຄົນ) ໃນນ້ັນ: 

 ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂ້ຶນປະມານ3,0%; ກວມເອົາ23,7%;  

 ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເພີ່ມຂ້ຶນປະມານ 8,9%; ກວມເອົາ29,1%; 

 ຂະແໜງການບໍລິການເພ່ີມຂ້ຶນປະມານ 9,1%; ກວມເອົາ 39,8%  

 ພາສີຂາເຂົ້າ  ເພ່ີມຂ້ຶນປະມານ8,2%;ກວມເອົາ7,4%ຂອງGDP 
 

1.2 ລາຄາສນິຄາ້ ແລະອດັຕາເງນິເຟ້ີ 
ອັດຕາເງິນເຟ້ີສະເລ່ຍໃນ6ເດືອນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 2,15% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງ

ຫຼຸດລົງ(ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີ 2013-2014ແມ່ນ6,21%)ທຽບໃສ່ເດືອນຕ່ໍເດືອນແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຈາກ3,03% 

ໃນເດືອນ10/2014ມາເປັນ2,81% ໃນເດືອນ11/2014, 2,40%ໃນເດືອນ12/2014, 2,04%ໃນເດືອນ1/2015, 

1,44% ໃນເດືອນ2/2015 ແລະ ຫຼຸດລົງເປັນ 1,19% ເດືອນ 3/2015.ອັດຕາເງິນເຟ້ີສະເລ່ຍ8ເດືອນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ
1,88%. 
1.3 ການຄຸມ້ຄອງນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງນິຕາ 

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເພີ່ມທະວີການລະດົມເງິນຝາກ ດ້ວຍການເພີ່ມອັດຕາ
ດອກເບ້ຍໄປຕາມເງ່ືອນໄຂເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະທ່າອ່ຽງຂອງສາກົນ-ພາກພ້ືນ;ພັດທະນາກົນໄກຕະຫຼາດ 
ເປັນຕ້ົນ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ;ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະ
ກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ,ປັບປຸງກົນໄກບໍລິການໃຫສ້ະດວກກວ່າເກົ່າ ແລະ ຫັນສູ່ຄວາມເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ. 

1.3.1 ອັດຕາແລກປຽ່ນ 
 ອັດຕາແລກປ່ຽນສືບຕ່ໍມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໝ້ັນທ່ຽງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍ6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ 2014-2015

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາສະເລ່ຍ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ2013-2014 ເຫັນວ່າເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາອ່ອນ
ຄ່າ0,59% (ຈາກ 8.025 ມາເປັນ 8.033) ແລະ ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດອ່ອນຄ່າ 0,37% (ຈາກ 250,58 ມາເປັນ 
250,66).ອັດຕາແລກປ່ຽນ8ເດືອນທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາອ່ອນຄ່າ0,88% (ຈາກ8.024,63

ກີບ/ໂດລາມາເປັນ8.096,12ກີບ/ໂດລາ) ແຕ່ແຂງຄ່າ0,36%ທຽບໃສ່ເງິນບາດ (ຈາກ250,58ກີບ/ບາດມາເປັນ249,69

ກີບ/ບາດ). 
 

1.3.2 ປະລມິານເງິນ (M2) 

 ມາຮອດເດືອນ 3/2015ປະລິມານເງິນ M2 ເພ່ີມຂ້ຶນ9,54%,ທຽບໃສ່ທ້າຍເດືອນ09/2014ເພີ່ມຂ້ຶນ20,10%. ການ
ເພ່ີມຂ້ຶນຂອງປະລິມານເງິນດ່ັງກ່າວແມ່ນຍ້ອນການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງສິນເຊ່ືອ ເຊ່ິງສອດຄ່ອງກັບຈັງຫວະການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ.ມາຮອດເດືອນ5/2015ປະລິມານເງິນM2 ເພ່ີມຂ້ຶນ12,11% ທຽບໃສ່ທ້າຍສົກປີຜ່ານມາແລະເພ່ີມ
ຂ້ຶນ21,14% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. 

 

1.3.3 ຄງັສໍາຮອງເງິນຕາຕາ່ງປະເທດ 
ມາຮອດເດືອນ 3/2015ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດມຍີອດເຫຼືອ 986,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ເດືອນ 

9/2014 ເພີ່ມຂ້ຶນ 155,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂ້ົາ 6 ເດືອນ.ມາຮອດທ້າຍເດືອນ5/2015ຄັງສໍາຮອງ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ: ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂ້ົາໄດ້ເຖິງ6,71ເດືອນ 
 

1.3.4 ການປະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍງົບປະມານແຫງ່ລັດ 
� ດ້ານການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ: ໃນ6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີສາມາດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້12.021ຕ້ືກີບ ເທົ່າ
ກັບ46,57%ຂອງແຜນການປີ, ໃນນ້ັນລາຍຮັບພາຍໃນ9.301ຕ້ືກີບເທົ່າກັບ45,29%ຂອງແຜນການປີ,  ລາຍຈ່າຍ
ປະຕິບັດໄດ້13.815ຕ້ືກີບເທົ່າກັບ45%ຂອງແຜນການປີ. ຂາດດຸນງົບປະມານ1.794ຕ້ືກີບເທົ່າກັບ1,79%ຂອງGDP. 
�
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1.4 ສະພາບການລງົທຶນ 
1.4.1 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດໂຄງການລົງທນຶຂອງລດັ 

  ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 
5.661ໂຄງການມູນຄ່າລວມໂຄງການ65.979,80ຕ້ືກີບ. ສໍາລັບງົບປະມານໄດ້ຮັບໃນສົກປີມີ7.904,25ຕ້ືກີບ, ໃນນ້ັນ
ເປັນທຶນພາຍໃນຈໍານວນ 3.300 ຕ້ືກີບ. 
 ໃນໄລຍະ6ເດືອນຜ່ານມາສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທັງໝົດ3.283 ໂຄງການມູນຄ່າ
2.834,35ຕ້ືກີບ, ໃນນ້ັນທຶນພາຍໃນ1.914ຕ້ືກີບ (ເທົ່າກັບ58%ຂອງແຜນການ). ໂຄງການທີ່ຈະສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໃນ6 ເດືອນທ້າຍສົກປີມີ2.378ໂຄງການ, ເປັນທຶນທັງໝົດ5.069,90ຕ້ືກີບ.  

 ໂດຍປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ
ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 100 ຕ້ືກີບຂ້ຶນໄປ ເຊ່ິງສາມາດໂຈະ ແລະ ຫຼຸດມູນຄ່າໂຄງການລົງທັງໝົດ 296,47 

ຕ້ືກີບ; ໃນນ້ັນ ມີ 4 ໂຄງການທ່ີຖືກໂຈະ ມນູຄ່າ 226,86 ຕ້ືກີບ ແລະ ມີ 4 ໂຄງການຫຼຸດ ເຊ່ິງສາມາດຫຼຸດໄດ້ 69,61 ຕ້ື
ກີບ. 

ເມື່ອຕີລາຄາລວມແລ້ວ ການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ 2014-2015 ມີດ່ັງນ້ີ: 

- ຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເປັນຢ່າງດີ, ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ສໍາເລັດໃນລະດັບດີພໍສົມຄວນ,ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າຂອດການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ບາງຂະແໜງການແລະ
ທ້ອງຖິ່ນຍັງບ່ໍທັນຮັດກຸມເທົ່າທ່ີຄວນ. 

- ງົບປະມານທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຍັງບ່ໍທັນພຽງພ,ໍຂະນະດຽວກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການ
ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນແມ່ນສູງຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນຢູ່ບາງຂະແໜ
ງການແລະທ້ອງຖິ່ນ. 

- ການຄຸ້ມຄອງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຍັງບ່ໍເປັນໄປຕາມກົນໄກທີ່ກໍານົດເທົ່າທີຄ່ວນ. ພ້ອມນ້ັນ, 

ຄວາມເປັນເຈ້ົາການພັດທະນາຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນຍັງບ່ໍທັນສູງ, ຍັງມີລັກສະນະເອ່ືອຍອີງໃສ່ລັດສູງ. 
 

 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫຍ່ໆທີ່ສໍາເລັດມີ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານເຊສະລະລອງ, ໂຄງການກ່ໍສ້າງຂົວ
ຂ້າມນ້ໍາຂອງດອນໂຂງ, ຂົວຂ້າມນ້ໍາຂອງລາວ-ມຽນມາ, ໂຄງການກ່ໍສ້າງສະໜາມບິນອັດຕະປື, ໂຄງການຍົກຍ້າຍ
ເທດສະບານເມືອງກະລຶມໃໝ່ ແລະ ໂຄງການອ່ືນໆ. 

 

1.4.2 ການຊວ່ຍເຫຼອືລາ້ແລະກູຢ້ມື 
 ເຖິງວ່າສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ໃຫ້ຄໍາໝ້ັນສັນຍາຈະສືບຕ່ໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນລະດັບ
ປົກກະຕິ. ໃນໄລຍະ 6ເດືອນ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທັງໝົດ405 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ306,75ລ້ານໂດລາ ຫຼື
ປະມານ2.4641ຕ້ືກີບເທົ່າກັບ 46,36% ຂອງແຜນການປີໃນນ້ັນ:  
 
+ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ  327 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ156,42ລ້ານໂດລາສະຫະລັດກວມ50,99% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ. 

+ ທຶນກູ້ຢືມ    78 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ150,33ລ້ານໂດລາສະຫະລັດກວມ49,01% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ. 
 
ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ໆທີ່ສືບຕ່ໍປະຕິບັດແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບໃໝ່ໃນ6ເດືອນມີ: ໂຄງການຂະຫຍາຍສະໜາມບິນ

ວັດໄຕໄລຍະ3ມູນຄ່າ90,19ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການປັບປຸງເສ້ັນທາງ ເລກ9ມູນຄ່າ32,85ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍ
ສ່ົງໄຟຟ້າຫີນເຫີບ-ຫຼວງພະບາງມູນຄ່າ126,35ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການຂົນສ່ົງແບບຍືນຍົງຂອງຕົວເມືອງວຽງຈັນມູນຄ່າ
32,84ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແລະ ໂຄງການອື່ນໆ. 

 
1.4.3 ການລງົທນຶເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ 

                                                 
1ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ= 8.033 ກີບ 
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 ສະພາບການລົງທຶນໃນສປປລາວ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ2014-2015ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນພາກ
ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ1.092 ໂຄງການ,ມູນຄ່າ1.572,5ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຫືຼ ປະມານ
12.631ຕ້ືກີບ, ໃນນ້ັນ:ກິດຈະການສໍາປະທານ (ຂະແໜງແຜນການ ແລະການລົງທຶນຮັບຜິດຊອບ) ຈໍານວນ9 ໂຄງການ,

ມູນຄ່າ168,4ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກິດຈະການທົ່ວໄປ(ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າຮັບຜິດຊອບ)  ຈໍານວນ 

1.025 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ1.327,6ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະກິດຈະການທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເສດຖະກິດສະ
ເພາະຮັບຜິດຊອບຈໍານວນ 58 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 76,5ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນ້ີທຶນນໍາເຂ້ົາຕົວຈິງຈໍານວນ 2.073,8 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນ້ັນ: ທຶນນໍາເຂ້ົາເປັນວັດ, ອຸປະກອນ 1.804,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະເປັນເງິນສົດ 269,3 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 
 

1.4.4 ການປອ່ຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ 
   ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫທ້ະນາຄານທຸລະກິດ ເປັນເຈ້ົາການສະໜອງສິນເຊ່ືອ ໃຫແ້ກ່ໂຄງການທີມ່ີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສຸມໃສ່
ປັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂ້ັນຕອນການພິຈາລະນາເງິນກູ້ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍ, ນໍາໃຊ້
ໂຄງການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນເປັນຫັຼກຊັບຄ້ໍາປະກັນເງິນກູ້, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ ເປັນຕ້ົນ: 
ພັດທະນາສິນເຊ່ືອ ໃຫມ້ີຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍເປົ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ.ມາຮອດເດືອນ3/2015ສິນເຊ່ືອ
ທົ່ວລະບົບເພ່ີມຂ້ຶນ1.668,35ຕ້ືກີບທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້25,66%.ທຽບໃສ່ເດືອນ9/2014ເພ່ີມຂ້ຶນ3,42%

ຈາກ48.807,49 ຕ້ືກີບມາເປັນ50.475,84 ຕ້ືກີບ, ໃນນ້ັນຂະແໜງທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊ່ືອຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງການຄ້າ
ກວມ 20,02% ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງກໍ່ສ້າງກວມ 18,98%; ປະຈຸບັນໜ້ີສິນເງິນກູ້ (NPL) ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 

3,19% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາມພີຽງ 2,16% ເຊ່ິງລັດຖະບານໄດ້ມີມນີະໂຍບາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ໂດຍການອວ່າຍໜ້ີ 3 ແຈ ເພ່ືອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃຫກ້ັບລະບົບທະນາຄານ ແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ສາມາດເຄ່ືອນ
ໄຫວໄດ້ໃນລະດັບໜ່ຶງ. 
 

1.5 ສະພາບການແກໄ້ຂໜີສ້ິນການລງົທນຶຂອງລດັ 
ລັດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະແກ້ໄຂໜ້ີສິນລະດັບຊາດຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງທາ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 102/

ນຍ, ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2014 ແລະ ໄດ້ອອກຂ້ໍຕົກລົງສະບັບເລກທີ 61/ນຍວ່າດ້ວຍມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້
ໄຂໜ້ີສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊ່ິງມາຮອດປະຈຸບັນຄະນະດ່ັງກ່າວ ໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ເປັນຕ້ົນ: ໄດ້
ອອກນະໂຍບາຍການແກ ້ໄຂອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ (ລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ ແລະທະນາຄານ) ຕາມຂ້ໍຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າ
ຄະນະຊ້ີນໍາແກ້ໄຂໜ້ີສິນລະດັບຊາດສະບັບເລກທີ04/ຄກຊ, ລົງວັນທ ີ 15 ມັງກອນ 2015 ເຊ່ິງໄດ້ສໍາເລັດການແກ້ໄຂໜ້ີ
ສິນຊຸດທ ີ I ແລະກໍາລັງດໍາເນີນການແກ້ໄຂຊຸດທ ີ II, ປະຈຸບັນຄະນະດ່ັງກ່າວໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ16/ຄກຊ,ລົງ
ວັນທີ 10 ເມສາ 2015 ເຖິງບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມໜ້ີສິນແລ້ວສ່ົງໃຫກ້ອງລາ
ຂາຄະນະຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂໜ້ີສິນລະດັບຊາດ. ການແກ້ໄຂໜ້ີສິນ 3 ແຈຕ້ົນຕໍແມ່ນເລ່ັງໃສ່ແກ້ໄຂໜ້ີພັນ ທະບັດ ແລະ 
ໜ້ີມີສ່ວນຫຼຸດທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕົກລົງແລ້ວ, ສໍາລັບໜີ້ທ່ົວໄປຂອງຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ແບ່ງທຶນໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂ້ຶນແຜນຊໍາລະເອງໃນບ້ວງທຶນທີ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ໄດ້ຮັບ. 
 

2. ຜນົສໍາເລດັຂອງຂະແໜງການ 
2.1 ວຽກງານພດັທະນາຊົນນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກຕດິພັນກບັວຽກງານ3ສາ້ງ 
 ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບດົ ແລະລືບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ 

ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄດ້ທັງໝົດ 124.074ຄອບຄົວ, ຍັງເຫຼືອຄອບຄົວທຸກຍາກ 76.046

ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 6,59% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ,ສາມາດລົບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດ້ທັງໝົດ 1.439ບ້ານ, ຍັງເຫຼືອ 1.736

ບ້ານເທົ່າກັບ20,50% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ, ສາມາດສ້າງບ້ານພັດທະນາເພ່ີມຂ້ຶນເປັນ 3.308 ບ້ານ. 
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ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະປະກາດບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢູ່ຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊຈໍານວນ 2 ບ້ານຂອງ
ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ເມືອງປາກກະດິງ ແລະປະຈຸບັນແຂວງຈໍາປາສັກກໍາລັງກະກຽມປະກາດບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງ
ນ້ອຍ 

ສຸມໃສ່ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງເປັນຕ້ົນ ເລ່ັງໃສ່ປັບປຸງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກຮາກ
ຖານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານຢູ່ຈຸດສຸມບ້ານພັດທະນາ, ເຂດທີ່ໝ້ັນຂອງການປະຕິວັດ, ບ້ານວິລະຊົນ, ຈຸດສຸມເຂດພູດອຍ
ຊົນເຜົ່າທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກິນຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນ,ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານ
ໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ, ຈຸດສຸມເມືອງ, ບ້ານເຮັດທົດລອງວຽກງານ 3ສ້າງຢ່າງຈິງຈັງ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້
ການຈັດຕ້ັງພ້ືນຖານມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ອໍານາດການປົກຄອງມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
, ຕ້ານໄດ້ປະກົດການຫຍ້ໍທໍ້ໃນໝູ່ບ້ານ ເປັນຕ້ົນແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຂ້ໍຂັດແຍ່ງຕ່າງໆທ່ີເກີດຂ້ຶນ, ສະກັດກັ້ນບັນຫາຢາເສບຕິດ 
ແລະ ອ່ືນໆ. ສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນສົກປີ 2014-2015ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່
ການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນ, ສ້ອມແປງ ແລະ ກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ; ພ້ອມກັນນ້ັນ, ກໍໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂ້ັນພ້ືນຖານລົງສູ່ບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫີຼກເປັນຕ້ົນ: ການສະໜອງນ້ໍາສະອາດ, ການ
ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ, ວິດຖ່າຍໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ.  

 
 ວຽກ 3 ສາ້ງ: 
ຜ່ານການເຮັດທົດລອງວຽກງານການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂ້ັມແຂງ

ຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ(3ສ້າງ) ໃນ2ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຄວາມເປັນເຈ້ົາການຂອງທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ
ສູງຂ້ຶນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີການມອບສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂາດຕົວ, ມີການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສົມ, ແນວຄິດການເມືອງການປົກຄອງຢູ່ຮາກຖານໄດ້ຮັບການປັບປຸງໜັກແໜ້ນເຂ້ັມແຂງກວ່າເກົ່າ. 
ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນເປັນເຈ້ົາການເຂ້ົາຮ່ວມແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ, ການລົງທຶນຂອງລັດເຂ້ົາໃສ່ການ
ພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆຢູ່ເມືອງແລະບ້ານເປ້ົາໝາຍເຮັດທົດລອງມີ943ໂຄງການມູນຄ່າ248 ຕ້ືກີບ, ນອກນ້ັນຍັງມີສິນເຊ່ືອ
ຂອງທະນາຄານໂດຍສະເພາະຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍຈໍານວນ262 ຕ້ືກີບເພ່ືອສ່ົງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ-ແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກ; ຂະແໜງການຕ່າງໆໂດຍສະເພາະ15ກະຊວງຕ້ົນຕໍກໍໄດ້ມີການສົ່ງພະນັກງານຢູ່ຂະແໜງການຕົນຊ່ວຍຢູ່
ເມືອງແລະບ້ານເປ້ົາໝາຍໂດຍໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ-ແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການໃນດ້ານຕ່າງໆ, 
ໄດ້ຍູ້ແຮງໃຫ້ການຈັດຕ້ັງກຸ່ມຜະລິດເປັນສິນຄ້າເປັນຕ້ົນໄດ້ຊຸກຍູ້ການປູກຝັງລ້ຽງສັດຢ່າງເປັນຂະບວນເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນກໍຄືການສ້າງບ້ານພັດທະນາມີຜົນສໍາເລັດ. ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການກວດກາປະເມີນຄວາມທຸກ
ຍາກແລະການພັດທະນາຕາມດໍາລັດ309/ນຍປີ2014ເຫັນວ່າຢູ່ໃນບ້ານເຮັດທົດລອງ3ສ້າງ109ບ້ານ, ມບ້ີານພັດທະນາ82

ບ້ານແລະບ້ານປອດຄະດີໄດ້ທັງໝົດ109ບ້ານ. ດ້ານການເກັບລາຍຮັບເຂ້ົາງົບປະມານໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນທຸກເມືອງຍ້ອນມີການ
ເກັບກໍາຖານຂ້ໍມູນຄືນໃໝ່ແລະບ້ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ40%,ສະແດງອອກມີ70 ບ້ານຈາກ109ບ້ານແລະ41ເມືອງຈາກ
51ເມືອງທົດລອງສາມາດເກັບລາຍໄດ້ເກີນແຜນການກໍານົດໄວ້. 

2.2 ການພັດທະນາຂງົເຂດເສດຖະກິດ 
1) ກະສິກາໍ-ປາ່ໄມ ້  

 ຄາດຄະເນການຜະລິດເຂ້ົາລວມໜົດສົກປີ 2014-2015 ສາມາດຜະລິດໄດ້ຕາມແຜນການປີ (4 ລ້ານໂຕນ) ໃນນ້ັນ: 

ການຜະລິດເຂ້ົານາປີ2014ໄດ້ 3,21 ລ້ານໂຕນ. ການຜະລິດເຂ້ົາໄຮ່ໄດ້0.23ລ້ານໂຕນແລະການຜະລິດເຂ້ົານາແຊງຜະລິດ
ໄດ້0,56 ລ້ານໂຕນ, ດ້ວຍຜະລິດຕະພາບ 5,12 ໂຕນຕ່ໍເຮັກຕາ. 

 ການຜະລດິເປນັສິນຄາ້:ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆແລະມີການຈັດຕ້ັງການຜະລິດເປັນກຸ່ມ, ສະຫະກອນຫຼາຍຂ້ຶນເປັນຕ້ົນແມ່ນສາລີແຂງປະຕິບັດໄດ້ 

20.242 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 101.615 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີ້ມຂ້ຶນ 57%. ຢາງພາລາແມ່ນ
ມີການຂະຫຍາຍຕົວສົມຄວນໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພາກເໜືອປະຈຸບັນມີເນ້ືອທີ່ປູກທັງໝົດ 248.846 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນ້ືອທ່ີ
ກີດຢາງໄດ້ແລ້ວ 35.959 ເຮັກຕາ;ມັນຕ້ົນ: ປູກໄດ້6.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ198.000ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
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ກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາເພີ້ມຂ້ຶນ 42% ;ອ້ອຍ: ປູກໄດ້6.707ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 288.400ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງສົກປີຜ່ານມາເພີ້ມຂ້ຶນ 17%;ໝາກເດືອຍ: ປູກໄດ້2.414ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 7.242 ໂຕນ,ຢາສູບ: ປູກໄດ້2.548

ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 38.815 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 64%;ຖົ່ວເຫືຼອງ:ປູກໄດ້2.103

ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.575ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 14%;ຖົ່ວດິນ:ປູກໄດ້ 5.734

ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 11.468ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 7%;ຖົ່ວອ່ືນໆ:ປູກໄດ້ 1.658

ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ 2.487ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 3 ເທົ່າຕົວ. 

 ດາ້ນການລຽ້ງສັດ:ແມ່ນເລ່ັງໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ) ເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນການລ້ຽງສັດນ້ອຍ
ແລະປາແມ່ນເລ່ັງໃສ່ການຈໍລະຈອນພາຍໃນ, ມີການຫັນປ່ຽນຈາກການລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ
ແລະແບບທອມຫຼາຍຂ້ຶນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມອອ້ມຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆນອກນ້ັນຍັງມີການ
ປູກຫຍ້າລ້ຽງງົວແລະລ້ຽງແບ້ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອເພ່ືອແນໃສ່ຜະລິດຊ້ີນ, ປາແລະໄຂ່ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ
ພາຍໃນປະເທດແລະເປັນສິນຄ້າສ່ົງອອກເຊັ່ນ:ຟາມລ້ຽງຄວາຍ: ມີ 1 ຟາມມີຄວາຍ 200 ໂຕ,ງົວມີ 168 ຟາມມີງົວ
ປະມານ32.900ໂຕ, ໝູ630ຟາມມີໝູ 500.450ໂຕ, ແບ້ 58 ຟາມມແີບ້ 10.285 ໂຕ, ສັດປີກ 449 ຟາມມີສັດປີກ
ປະມານ2 ລ້ານກວ່າໂຕ,ໃນນ້ີ:ແມ່ນຟາມລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ 241 ຟາມມີໄກ່ແມ່ໄຂ່ 1,34 ລ້ານກວ່າໂຕ, ໄກ່ພັນຊ້ີນ99ຟາມມີ
ໄກ່1ລ້ານກວ່າໂຕ.ຟາມລ້ຽງເປັດພັນໄຂ່ 75 ຟາມ 118,270 ກວ່າໂຕແລະຟາມລ້ຽງນົກກະທາ 19 ຟາມມີນົກ 181.440 

ກວ່າໂຕແລະອ່ືນໆ. 

 ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ລະຊບັພະຍາກອນໄມ:້ເຂດປ່າຜະລິດທົ່ວປະເທດມີທັງໜົດ 51 ເຂດກວມເນີ້ອທີ່ 3.1 

ລ້ານຮຕມີ 93 ເຂດຄຸ້ມຄອງແລະ 254 ເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍ.ໃນໄລຍະ6ເດືອນຕ້ົນປີສາມາດລົງສໍາຫຼວດຈັດສັນປ່າຜະລິດ
ແລະລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການສໍາຫຼວດເຂດປ່າຜະລິດທີ່ຢູ່ໃນເຂດໂຄງການSuford SU ມີເນ້ືອທີ່ທັງໜົດ 60.512 ຮຕ, ມີ 5 

ເຂດ (ເຂດຄຸ້ມຄອງເມືອງດາກຈຶງແລະເມືອງກະລືມ)ແລະນອກເຂດໂຄງການSuford SU ມີເນ້ືອທີ່ 128.674 ຮຕ, ມີ 3 

ແຂວງຄື: ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງແລະຫົວພັນ.ສໍາເລັດການສັງລວມໂກຕາໄມ້ ໃນສົກປີ 2014-2015 ແລະ ແຈ້ງໃຫແ້ຕ່
ລະແຂວງລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງໄມ້ຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ. 

 ວຽກງານຊົນລະປະທານ:ຕິດຕາມສັງລວມຂ້ໍມູນຄືນກຽ່ວກັບສະພາບກຸ່ມຜູ້ນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ແລະມອບໂອນໂຄງການ
ຊົນລະປະທານທ່ີມີໃນທ່ົວປະເທດ, ເພຶ່ອຂຶ້ນແຜນເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ນໍາໃຊ້ນ້ໍາມີຄວາມຍືນຍົງປະຈຸ
ບັນສັງລວມໄດ້ 8 ແຂວງຄື: ແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື.ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າສະພາບການສະໜອງນ້ໍາ ເພ່ຶອການຜະລິດ
ລະດູຝົນປີ 2014 ແລະ ເນ້ຶອທ່ີແຜນການສະໜອງນ້ໍາລະດູແລ້ງປີ 2014-2015 ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ.ເກັບກໍາຂ້ໍມູນ
ເບ້ືອງຕ້ົນເພ່ຶອກຽມຈັດຕ້ັງກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ໍາຊົນລະປະທານ ໂຄງການຊົນລະປະທານປະຕູນ້ໍາປ່ອງ 3 ຢູ່ເມືອງຍົມມະລາດ, 

ແຂວງຄໍາມ່ວນ.ສໍາເລັດການຈັດຕ້ັງກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ໍາໂຄງການປະຕູນ້ໍາປ່ອງ 3 ແລະເປີດເຝິກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງແລະນໍາ
ໃຊ້ຊົນລະປະທານໃນ 4 ບ້ານເປ້ົາໝາຍເຂດໂຄງການ. 

 ການສະໜອງແນວພນັ:ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສິກໍາເຊ່ັນ: ປັບປຸງແນວພັນພືດ, ປັບປຸງແນວ
ພັນສັດດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມ, ຄ້ົນຄວ້າເຕັກນິກຍົກຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກນິກການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ສ້າງໜ່ໍແໜງ
ໃນການນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂ້ົາໃນການຜະລິດ, ເຕັກໂນໂລຊີຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ໃນການອົບ ແລະການເກັບຮັກສາ, ສືບຕ່ໍຮັກສາ
ເຂ້ົາແນວພັນໃນລະດູແລ້ງແລະກະກຽມການຜະລິດເຂ້ົາແນວພັນໃນລະດູຝົນພາຍໃນສູນ, ສະຖານີຕ່າງໆ, ຜູ້ປະກອບການ, 

ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດແລະໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ6.000 ໂຕນ, ເກັບແກ່ນໄມ້ເສດຖະກິດຊະນິດຕ່າງໆ ໄດ້300 ກິໂລ
ກຼາມ. ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ ເສດຖະກິດຊະນິດຕ່າງໆໄດ4້1.800 ເບ້ຍ. ເກັບຮັກສາແກ່ນພັນໄມ້ເສດຖະກິດຊະນິດຕ່າງໆທັງໝົດ 

95 ກິໂລກຼາມ, ເບ້ັຍໄມ້ໃຫ້ເປັນເບ້ຍໃຫຍ່ພ້ອມປູກໄດ້ 38.200 ເບ້ັຍ.ເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ທັງໝົດ50.000 ເບ້ຍມີ7 

ຊະນິດພັນ,ສືບຕ່ໍຜະລິດແລະຂະຫຍາຍເມັດພັນຜັກພ້ືນເມືອງລາວໄດ້ທັງໝົດ1.234 ກິໂລກຼາມ. ນອກນ້ັນກໍປັບປຸງ ແລະ
ຮັກສາແນວພັນປາພ້ືນເມືອງ7ຊະນິດແລະຕ່າງປະເທດ10 ຊະນິດ  ແລະຜະລິດປານ້ອຍແນວພັນທົດແທນ40,000 ໂຕ(ປາ
ນິນ), ຄັດເລືອກແມ່ພັນງົວລູກປະສົມ F1, F2 ຈາກຝຸງຜະລິດຈໍານວນ 40 ແມ່ ເພ່ືອປັບປຸງສ້າງເປັນງົວສາຍພັນໃໝ່ຂອງ
ລາວ, ຂະຫຍາຍງົວພັນລູກປະສົມແລະປະສົມພັນທຽມງົວໄດ້66 ໂຕຜະລິດແນວພັນງົວໄດ້ 48 ໂຕ, ແມ່ພັນໝູຈໍານວນ 

80 ແມ່ (ໃນນ້ີໝູພັນ 50 ແມ່ ແລະໝູລາດ 30 ແມ່) ສາມາດສະໜອງແນວພັນໝູລູກປະສົມ ແລະໝູພັນໄດ້ຈໍານວນ 540 
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ໂຕກວມ 56,25% (ຂອງແຜນການປີ 960 ໂຕ), ຍົກລະດັບແມ່ພັນສັດປີກຂ້ືນໄດ້ຈໍານວນ1.265 ແມ່ເຊ່ິງມ:ີ (ໄກ່ງວງ98 

ແມ່ໄກ່ຕ໋ອກ120 ແມ່, ໄກ່ເຫຼືອງ,ໄກ່ເອີລົບແລະ ໄກ່ລາດມີ709 ແມ່, ເປັດເທດ338 ແມ່) ສາມາດຜະລິດແນວພັນສັດປີກ
ໄດ້ 25,750 ໂຕ. ທຽບໃສ່ແຜນການປີ57,76% (ແຜນການປີ 44.580 ໂຕ). 

2) ອຸດສາຫະກາໍແລະການຄາ້ 
 ດາ້ນອຸດສາຫະກາໍ: ໃນໄລຍະ6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ2014-2015ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະ

ກໍາຄາດຄະເນຈະບັນລຸປະມານ 2.787ຕ້ືກີບທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພ່ີມຂ້ຶນ12.6%. 

 ການຄາ້:ໃນ6ເດືອນຕ້ົນສົກປີ2014-2015 ມນູຄ່າການນໍາເຂ້ົາ ແລະສ່ົງອອກສິນຄ້າຫຼື ເອ້ີນວ່າລະດັບການເປີດກວ້າງດ້ານ
ການຄ້າ ເທົ່າກັບ3.994,20ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ 45,04% ຂອງແຜນການ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມ
ຂ້ຶນ5,66%.ສໍາລັບມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະຄ່າບໍລິການ) ປະຕິບັດໄດ້13.966,40ຕ້ືກີບທຽບ
ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ   ເພີ່ມຂ້ຶນ7,4%. 

 ມນູຄາ່ການສົງ່ອອກ: ບັນລຸໄດ້ປະມານ1.600,83ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ38,41%ຂອງແຜນການ,ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ11,10 ,%ໃນນ້ີສິນຄ້າຕົ້ນຕໍທີ່ສ່ົງອອກແມ່ນ ແຮ່ທາດ ,ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ,

ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ (ລວມທັງເຄ່ືອງຕັດຫຍິບ), ໄຟຟ້າແລະສິນຄ້າກະສິກໍາ. ຕະຫຼາດສ່ົງອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນໄທ, ຫວຽດນາມ, 

ຈີນ, ເຢຍລະມນັ, ຍ່ີປຸ່ນແລະໂຮນລັງ... 
�  ມນູຄາ່ການນາໍເຂົາ້:ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ2.393,37ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ50,92% ຂອງແຜນການປ,ີ 

ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີມ່ຂ້ຶນ22,96%. ໃນນ້ີໝວດສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂ້ົາຕົ້ນຕໍແມ່ນອຸປະກອນກ່ໍສ້າງ, ນ້ໍາມັນ
ເຊ້ືອໄຟ, ພາຫະນະແລະຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່, ເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນກົນຈັກ. ຕະຫຼາດນໍາເຂ້ົາຕົ້ນຕໍຍັງແມ່ນປະເທດທີ່ມີ
ຊາຍແດນຕິດກັບລາວເຊ່ັນ: ໄທ, ຫວຽດນາມແລະຈີນ. ນອກນ້ັນຍັງນໍາເຂ້ົາຈາກປະເທດຍ່ີປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີແລະເຢຍລະມັນ. 

  ຄາດຄະເນດຸນການຄາ້:ຂາດດຸນປະມານ792,54ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 6,2% ຂອງ GDP (ໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງສົກປີຜ່ານມາຂາດດຸນ 3,1% ຂອງ GDP). 

ການພົວພັນການຄາ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກບັເສດຖະກດິສາກນົ:  
ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດຂອງສປປລາວ ແມ່ນມທ່ີາຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ 

ເປັນຕ້ົນ ແມ່ນການພົບປະແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການ
ຄ້າຂອງທັງສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍລວມໄປເຖິງການຮ່ວມມທືາງດ້ານເສດຖະກິດກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະປະເທດ
ອ່ືນໆ ເຊ່ິງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດຄູ່ຄ້າຫຼັກດັ່ງນ້ີ: 

 ລາວ-ຫວຽດນາມ: ການພົວພັນການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມຍັງສືບຕ່ໍຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີຂອງສອງ
ປະເທດສືບຕ່ໍເສີມຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງສອງປະເທດ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າໃຫນັ້ບມ້ື
ຂະຫຍາຍຕົວຍ່ິງຂ້ຶນ, ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະກົນໄກການຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ສືບຕ່ໍປະຕິບັດບູລິມະສິດດ້ານອັດຕາ
ພາສີຂາເຂົ້າເຊ່ິງກັນ ແລະກັນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ພາກທຸລະກິດກໍຄືສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ສອງປະເທດສາມາດ
ເຂ້ົາສູ່ຕະຫຼາດຂອງກັນ ແລະກັນ, ທັງເປັນການສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການດ້ານ
ການຜະລິດສິນຄ້າ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ 2014-2015 ມູນຄ່າການຄ້າຂອງສອງປະເທດບັນລຸໄດ້ 510,03ລ້ານໂດ
ລາ. ນອກຈາກນ້ັນຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຮ່າງສັນຍາການຄ້າລາວ-ຫວຽດນາມສະບັບໃໝ່ ເຊ່ິງເປັນຕົວ
ຊຸກຍູ້ໃຫມູ້ນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນັບມື້ນັບເພ້ີມຂ້ຶນ ເປັນການສ່ົງເສີມການເປີດຕະຫຼາດການຄ້າດ້ານບໍລິການ 

ແລະນໍາເອົາບັນດາລາຍການສິນຄ້າມາຫຼຸດອັດຕາພາສີ ເປັນ 0% ກວມເຖິງ 98% ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ. ພ້ອມນ້ັນ
ກໍນໍາເອົາບັນຊີລາຍການສິນຄ້າທີສ່ອງຝ່າຍຮັກສາອັດຕາພາສີໄວ້ອີກຈໍານວນໜ່ືງມາຫຼຸດ 50% ຕາມອັດຕາພາສີຂອງສັນຍາ 
ATIGA. 

 ລາວ-ໄທ: ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າຂອງສອງປະເທດ ໃຫນັ້ບມື້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະມີບາດກ້າວໃໝ່
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນນ້ີ, ສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນປຶກສາຫາລື, ທົບທວນ ແລະຕີລາຄາຄືນການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ
ແຜນການຮ່ວມມືຄ້ັງຜ່ານມາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະອຸປະສັກທີ່ມີຕ່ໍການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ
ການຄ້າຂອງສອງປະເທດ ແລະກໍານົດທິດທາງແຜນການຮ່ວມມືການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ເຊ່ຶງປະກອບມີການຊຸກຍູ້ການ
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ເພ່ີມມູນຄ່າການຄ້າສອງຝ່າຍ, ໂຄງການຮ່ວມມື ICT, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ຜ່ານ
ແດນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານຮ່ວມກັນ. ໃນໄລະ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີມູນຄ່າການຄ້າບັນລຸ 2.321,61ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ.  

 ລາວ-ຈນີ: ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ່ົງອອກ ແລະນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າຢູ່ບັນດາດ່ານຕາມ
ຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ, ການໃຫ້ສິດທິພິເສດຕໍ່ກັບສິນຄ້າລາວທ່ີມີທ່າແຮງ ແລະການກວດສອບຄວາມອາດສາມາດ
ດ້ານແຫຼ່ງທຶນຂອງບໍລິສັດຈີນທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ເພ່ືອຫຼີກລ້ຽງການເຂ້ົາມາດໍາເນີນທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍທີ່ລະເມີດກົດໝ
າຍຂອງສປປລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທຸລະກິດທ່ີສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວ. ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະ
ພັນສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໄປຍັງແຂວງຢຸນນານສປຈີນ ໃຫໄ້ດ້ຕາມເປ້ົາໝາຍມູນຄ່າການຄ້າ 
2.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດພາຍໃນປີ 2020. ຝ່າຍຈີນຈະສືບຕ່ໍຊ່ວຍເຫືຼອໂຄງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດຄ້ັງທີ 2 

ຕ່ໍກັບບັນດາສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວທີ່ສ່ົງອອກໄປສປຈີນລວມມີ 11 ປະເພດ, ມູນຄ່າການຄ້າໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 757,32 ລ້ານ
ໂດລາ. 

ນອກຈາກນ້ີ, ຍັງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຄ້ັງທີ 3 ຂອງຄະນະກໍາມາທິການຮວ່ມປຶກສາຫາລືໃນການຮ່ວມພັດທະນາດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ການຄ້າວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີລະຫວ່າງສປປລາວແລະສເກົາຫຼີ;  ກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລືຮ່າງສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍການສ່ົງເສີມແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄາ້ໃນເຂດສາມຫ່ຼຽມພັດທະນາກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ; 

ຈັດກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານການຄ້າລາວ-ອີຢູຄ້ັງທີ 5 ເພ່ືອປືກສາຫາລື ແລະວາງທິດທາງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການ
ຄ້າ, ທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືການຄ້າສອງຝ່າຍ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພັນທະຂອງສປປລາວຕ່ໍກັບ WTO ແລະຄວາມ
ພ້ອມຂອງລາວໃນການເຂ້ົາເປັນ AEC ແລະປະເດັນອ່ືນໆພ້ອມນ້ີຍັງຮ່ວມມືກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພ່ືອກຽມຈັດ
ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະທິການຮ່ວມດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີຄ້ັງທີ 10 ລະຫວ່າງລາວ-

ມົງໂກລີ. 
 
 ການສົງ່ເສມີການຜະລິດເປນັສນິຄາ້: ວຽກງານສ່ົງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າເຫັນວ່າຍັງຢູ່ໃນທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີພໍ
ສົມຄວນການສ່ົງເສີມວຽກງານໜ່ຶງເມືອງໜ່ຶງຜະລິດຕະພັນ(ODOP)ເຫັນວ່າມີຈໍານວນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງພາກທຸລະກິດ, ຜູ້
ປະກອບການມີຈໍານວນ 45 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 165 ຜະລິດຕະພັນນອນໃນ 45 ບ້ານ, 29 ເມືອງແລະ 12 ແຂວງ. ພ້ອມນ້ີໄດ້
ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການSmall Holder Project ສະໜັບສະໜູນທຶນຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມວຽກງານ 

ODOP ແຫ່ງຊາດໃນ 4 ແຂວງເປ້ົາໝາຍຄື:ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,ຈໍາປາສັກ,ວຽງຈັນ ແລະແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການຈັດ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ລະບຽບການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງໝາຍODOPແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້ທຶນໃນການຕິດປ້າຍກາໝາຍຈໍານວນ 12 

ຜະລິດຕະພັນ; ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການທ່ີຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກບັນດາກະຊວງ, ທະນາຄານກາງ ແລະທະນາຄານທຸລະກິດ
ລົງກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ນະໂຍບາຍຖມົຂຸມດອກເບ້ັຍ ໂດຍຈັດແບ່ງ
ເປັນ 3 ພາກຄື: ພາກກາງມີ 191 ໂຄງການ, ໂຄງການບ່ໍຖືກເປ້ົາໝາຍມີ1ໂຄງການ, ມີ 75 ໂຄງການຢຸດເຊົາດໍາເນີນທຸລະ
ກິດໄປແລ້ວ ແລະຍັງດໍາເນີນທຸລະກິດ 115 ໂຄງການລວມວົງເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕາມສັນຍາມີ 231,29 ຕ້ືກີບ; 

ພາກເໜືອມີ 32 ໂຄງການ, ໂຄງການບ່ໍຖືກເປ້ົາໝາຍມີ4 ໂຄງການ, ມີ4ໂຄງການຢຸດເຊົາດໍາເນີນທຸລະກິດໄປແລ້ວ ແລະຍັງ
ສືບຕ່ໍດໍາເນີນທຸລະກິດ 24 ໂຄງການລວມວົງເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕາມສັນຍາມີ 27,78 ຕ້ືກີບ; ພາກໃຕ້ມີ 83 

ໂຄງການໂຄງການບ່ໍຖືກເປ້ົາໝາຍມີ 02 ຄ/ກ, ມີ 12 ໂຄງການຢຸດເຊົາດໍາເນີນທຸລະກິດໄປແລ້ວ ແລະຍັງສືບຕ່ໍດໍາເນີນທຸລະ
ກິດ 69 ໂຄງການລວມວົງເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕາມສັນຍາມີ 43,26 ຕ້ືກີບ; ໄດ້ກະກຽມການເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ
ອົງການກາເຟໂລກ(ICO) ໂດຍປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການ GIZ ຊ່ຶງເປັນຜູໃ້ຫ້ທຶນສະໜັບສະ
ໜູນ ແລະຮ່ວມກັບສະມາຄົມກາເຟລາວເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງຮ່າງບົດ
ສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງທີມງານຮັບຜິດຊອບວຽກດ່ັງກ່າວ ແລະກະກຽມຂ້ຶນແຜນງົບປະມານ-ການເງິນ ເພື່ອຮອງຮັບ
ວຽກງານວາງສະແດງ (World Expo Milano 2015 ທີຈ່ະຈັດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-30/10/2015 ທ່ີເມືອງມິລານ
ປະເທດອີຕາລີ);ປະສານງານກັບ 03 ໂຮງງານພາດສະຕິກຂອງລາວກ່ຽວກັບບໍລິສັດ “ Seiketsu Promotion 

Department Co., Osaka, Japan” ສົນໃຈສ່ັງຊ້ືຖົງຢາງພາດສະຕິກສ່ົງໄປປະເທດຍ່ີປຸ່ນ. 
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3) ພະລງັງານ-ບໍ່ແຮ ່

 ດາ້ນແຮທ່າດ 
   ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດ້6.504,55ຕ້ຶກີບ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 
4,56% (ຍ້ອນລາຄາແຮ່ທາດຢູ່ຕະຫຼາດໂລກຍັງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ ແຕ່ໃນແງ່ຜົນຜະລິດການຜະລິດແຮ່ທາດເພ້ີ
ມຂ້ຶນ9,16%) ຊ່ຶງປະກອບມີແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນເຊ່ັນ: ເງິນປະສົມຄໍາ 16,69 ໂຕນ, ທອງແຜ່ນເຊໂປນ 46,05 ພັນໂຕນ, 

ທອງຝຸ່ນ (ພູເບ້ຍ, ເມືອງລອງ) 183.034 ໂຕນ, ໂປຕາສ 63.511 ໂຕນແລະແຮ່ທາດອ່ືນໆອີກຈໍານວນໜ່ຶງ.ມາຮອດເດືອນ 

3/2015 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດສໍາປະທານຂຸດຄ້ົນແລະປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດມີທັງໝົດ 68 ບໍລິສັດ 108 ກິດຈະການ, ໃນ
ນ້ັນປະກອບມີບໍລິສັດພາຍໃນ 15 ບໍລິສັດ ແລະຕ່າງປະເທດ 53 ບໍລິສັດ. 

   ການສ່ົງອອກແຮ່ທາດປະມານ 856,76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 

1,06% ເຊ່ິງມີບັນດາແຮ່ທາດທ່ີສໍາຄັນດ່ັງນ້ີ: ໂລຫະຄໍາປະສົມເງີນ 16,66 ໂຕນ,ມູນຄ່າ 97,58 ລ້ານໂດລາ, ແຮ່ທອງເຂ້ັມ
ຂຸ້ນ 168,73 ໂຕນ,ມູນຄ່າ 330,64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທອງແຜ່ນ 44.349 ໂຕນມູນຄ່າ 321,77 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ແຮ່ເຫຼັກ383,13 ພັນໂຕນ,ມູນຄ່າ 21,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແຮ່ໂປຕັສ 74 ພັນໂຕນ,ມູນຄ່າ 22,60 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ. 
 ດາ້ນໄຟຟາ້ 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ 2014-2015ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດໄດ້ 5.734,14 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ,
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ 15,97% ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນມີການປັບປະລິມານການຜະລິດໃຫ້
ຫຼຸດລົງເພ່ືອຮັກສານ້ໍາໄວ້ໃນງວດຕ່ໍໄປ. 

 ການຈໍາໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ:ປະຕິບັດໄດ້ 6.070,36ລ້ານກິໂລວັດໂມງ,ມູນຄ່າ 385,22ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ຈໍາ
ໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ1.789,04ລ້ານກິໂລວັດໂມງ,ມູນຄ່າ 152,02ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ,ຈໍາໜ່າຍຕ່າງປະເທດ 

4.281,32ລ້ານກິໂລວັດໂມງ,ມູນຄ່າ 233,21ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ການນໍາເຂ້ົາກະແສໄຟຟ້າ:ປະຕິບັດໄດ້ 713,50ລ້ານກິ
ໂລວັດໂມງ,ມູນຄ່າ 36,39ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພ່ີມຂ້ຶນ 19,25% ສ່ວນໃຫ່ຍ
ແມ່ນນໍາເຂ້ົາຈາກປະເທດ ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະຈີນ, ແລະຊ້ືຈາກໂຄງການ IPP ເພ່ືອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ 899,30 ລ້ານກິໂລ
ວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 41,76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພ້ີມຂ້ຶນ 0,89%; ການຊົມໃຊ້
ໄຟຟ້າ:ຕົວເລກການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດມີຈໍານວນ 994.765 ຄອບຄົວ ເທ່ົາກັບ 88,15% ຂອງຄົວ
ເຮືອນທົ່ວປະເທດ; ສໍາລັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂ້ັນເມືອງແມ່ນມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ແລະຂ້ັນບ້ານແມ່ນປະຕິບັດ
ໄດ້ 84,58%. 
 
ຮອດເດືອນ 3/2015 ສາມາດສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນມີດ່ັງນີ້: 
 

 ໂຄງການເຂ່ືອນນ້ໍາມັງ1:   ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ64 MW  ປະຕິບັດໄດ້ 40% 

 ໂຄງການເຂ່ືອນເຊເສັດ3:   ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ23 MW  ປະຕິບັດໄດ້ 36% 

 ໂຄງການເຂ່ືອນນ້ໍາລີກ1:   ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ104MW  ປະຕິບັດໄດ້ 17% 

 ໂຄງການເຂ່ືອນເຊປຽນ-ເຊນ້ໍານ້ອຍ:  ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ410 MWປະຕິບັດໄດ້ 12% 

 ໂຄງການເຂ່ືອນໄຊຍະບູລີ:   ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ1.285 MW ປະຕິບັດໄດ້50%. 

 ໂຄງການນ້ໍາຫີນບູນ:  ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ30 MW ປະຕິບັດໄດ້56%. 

 ໂຄງການນ້ໍາຄານ 3:  ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ60 MW ປະຕິບັດໄດ້74%. 

 ໂຄງການເຂ່ືອນນ້ໍາອູ2:   ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ120 MW ປະຕິບັດໄດ້69%. 

 ເຂ່ືອນນ້ໍາອູ5:    ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ240 MW ປະຕິບັດໄດ້75%. 

 ເຂ່ືອນນ້ໍາອູ6:    ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ180 MW ປະຕິບັດໄດ້70%. 

 ເຂ່ືອນນ້ໍາງຽບ2:    ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ180 MWປະຕິບັດໄດ້75%. 

 ເຂ່ືອນນ້ໍາກົງ2:    ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ66 MWປະຕິບັດໄດ້84%. 

 ໂຄງການນ້ໍາຄານ2:   ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ130 MW ປະຕິບັດໄດ້94%. 
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 ໂຄງການຫ້ວຍລໍາພັນໃຫ່ຍ:   ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ88 MW ປະຕິບັດໄດ້96%. 

 ຫົງສາລິກໄນ:    ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ1.878 MW ປະຕິບັດໄດ້95%. 

 ເຂ່ືອນນ້ໍາງຽບ1:    ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ290MW ປະຕິບັດໄດ້8%. 

 ເຂ່ືອນເຊນ້ໍານ້ອຍ1:    ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ15 MW ປະຕິບັດໄດ້21,60%. 

 ເຂ່ືອນນ້ໍາສິມ:   ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ9MW ປະຕິບັດໄດ້67%. 

 ເຂ່ືອນເຊຂະໝານ 1   ມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ 322 MW ປະຕິບັດໄດ້ 38% 
 

ສາຍສົ່ງແລະສະຖານີໄຟຟາ້: ປະຈຸບັນລະບົບສາຍສ່ົງໄຟຟ້າຂະໜາດຕ່າງໆມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 47.242 ກິໂລແມັດ,ໃນ
ນ້ັນ: ລະບົບແຮງດັນສູງ(500kv) 138 ກິໂລແມັດ, (230kv) 481 ກິໂລແມັດ, (115 kv) 4.868 ກິໂລແມັດແລະແຮງ
ດັນກາງມີ 24.775 ກິໂລແມັດ. 
ການພັດທະນາໄຟຟາ້ນອກລະບົບ: 

 ພະລັງງານແສງຕາເວັນ: ສາມາດຂະຫຍາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນໄດ້ 272 ບ້ານ, ສໍາເລັດການຕິດຕ້ັງໃຫແ້ກ່ 14.327 

ຄອບຄົວກວມ 1,27% ຂອງຄອບຄົວທົ່ວປະເທດ ແລະ ເກັບກູ້ຄືນຈໍານວນ9.745ຄອບຄົວ ເນ່ືອງຈາກລະບົບຕາຂ່າຍ
ໄຟຟ້າຖາວອນໄປເຖິງ. 

 ພະລັງງານຊີວະມວນ:ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການສາທິດການຜະລິດແລະນໍາໃຊ້ພະລັງງານແກັສຊີວະພາບຈາກມູນສັດ
ຊ່ຶງມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ 260 ກິໂລວັດແລະອ່າງບ່ົມແກັສຂະໜາດ 2.500 ແມັດກ້ອນ, ຊ່ຶງປະຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າ 60%. 

 ໂຄງການຜະລິດນ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟຊີວະພາບ: ມ ີ 2 ໂຄງການແລະນອກນັ້ນກໍແມ່ນການຜະລິດຈາກການພັດທະນາ
ພະລັງງານທົດແທນຈາກແຫ່ຼງອ່ືນໆ. 

 
4) ຂະແໜງໂຍທາທກິານ-ຂນົສົງ່ 
 ການພັດທະນາກໍສ່າ້ງເສັນ້ທາງ: 
ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການເຊ່ັນ:ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເຊ່ືອມສະໜາມກິລາຊີເກມ 3 ຊ່ວງ 

(ສ້ອມແປງຄຶນ);ໂຄງການກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງກາສີ-ເມືອງນານ;ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ4 (ADB 11) 5 ສັນຍາ(ຊຽງເງິນ-ປາກ
ຄອນ, ທ່າເດ່ືອ-ນ້ໍາປຸຍ,ນ້ໍາປຸຍ-ປາກລາຍ, ປາກລາຍ-ຫ້ວຍເປັດ ແລະຫ້ວຍເປັດ-ນາຄ່າ); ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 1B(

ປາກນໍ້ານ້ອຍ-ບ້ານຍ້ໍ); ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 6A (ສົບເບົາ-ບ້ານດ່ານ);ນອກນ້ີຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ
ເປັນຢ່າງດີເປັນຕ້ົນ:ໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງ 15A(ນາປ່ົງ-ສາລະວັນ) ຍາວ 77 ກມປະຕິບັດໄດ້85%; ໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງເລກ
16A (ປາກຊ່ອງ-ຫລັກ52 ອັດຕະປື) ປະຕິບັດໄດ້82,19%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງແລະຂະຫຍາຍທາງເລກ13 ໃຕ້(ປູເບຕົງ) ແຕ່
ຫຼັກ9 ເໜືອ-ຂົວເຊໂດນ-ວົງວຽນຂົວເຊໂດນປະຕິບັດໄດ້ 80%; ໂຄງການກ່ໍສ້າງເສັ້ນທາງເລກ 16B (ຊ່ວງແຂວງເຊກອງ-
ເມືອງດັກຈຶງ) ປະຕິບັດໄດ້76%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສ້ັນທາງຍຸດທະສາດລາວ-ກໍາປູເຈຍປະຕິບັດໄດ້28%;ທາງເລກ 11

ຄວາມຍາວ 88 ກິໂລແມັດ (ຕາດທອງ-ຂົວນ້ໍາສັງ) ປະຕິບັດໄດ້68%. 

 ການພັດທະນາກໍສ່າ້ງຂວົ: 
ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ໍາຂອງແຫ່ງທ4ີ ຫ້ວຍຊາຍ-ຊຽງຂອງ;ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຂົວນ້ໍາຂອງລາວ-ມຽນມາ;  

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ໍາຂອງດອນໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກແລະຫຼາຍໂຄງການກໍມຄີວາມຄືບໜ້າເຊ່ັນ:ໂຄງການກ່ໍສ້າງຂົວ
ເຊຂະໝານ2 ແຂວງອັດຕະປືປະຕິບັດໄດ້90,80%;ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວແລະທາງເຂ້ົາດ່ານສາກົນພູເກືອເມືອງພູວົງ, ແຂວງ
ອັດຕະປືປະຕິບັດໄດ້ 50%; ໂຄງການກ່ໍສ້າງຂົວປາກແບ່ງປະຕິບັດໄດ້50%ແລະໂຄງການກ່ໍສ້າງຂົວຂ້າມນ້ໍາຂອງນາສັກ-

ເຂ້ົາດໍ)ແຂວງໄຊຍະບູລີ/ວຽງຈັນ(ປະຕິບັດໄດ້70%.  
 

 ການພັດທະນາກໍສ່າ້ງດາ້ນໂຍທາທກິານທາງນໍາ້: 
ຫຼາຍໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ ເຊ່ັນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝ່ັງເຈ່ືອນເທດສະບານເມືອງທ່າໂທມແຂວງ

ຊຽງຂວາງປະຕິບັດໄດ້ 78,05%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈ່ືອນບ້ານຫ້ວຍຊາຍໃຕ້-ປາກວຽງໃໝ່,ແຂວງບ່ໍແກ້ວ
ປະຕິບັດໄດ້ 4,30%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝ່ັງເຈ່ືອນນ້ໍາເຫືອງບ້ານນາຂ່າໃຕ້ເມືອງບ່ໍແຕນ,ແຂວງໄຊຍະບູລີປະຕິບັດ
ໄດ້ 85%;ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈ່ືອນບ້ານຄົກເໝືອດເມືອງໝ່ືນ, ແຂວງວຽງຈັນປະຕິບັດໄດ້ 30%; ໂຄງການ
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ກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝ່ັງເຈ່ືອນບ້ານໝາກຮຽວເມືອງປາກງ່ືມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະຕິບັດໄດ້ 32%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງ
ກັນຕະຝັ່ງເຈ່ືອນບ້ານປາກຊັນໃຕ້-ປາກຊັນເໜືອເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊປະຕິບັດໄດ້ 63,35%; ໂຄງການກ່ໍສ້າງ
ປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈ່ືອນບ້ານແກ້ງສະດອກເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊປະຕິບັດໄດ້ 6,73%;ໂຄງການກ່ໍສ້າງປ້ອງກັນຕະ
ຝ່ັງເຈື່ອນບ້ານຫ້ວຍນາງລ້ີເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນປະຕິບັດໄດ້ 25,50%. 
 ການຂົນສົງ່ທາງນໍາ້: ບໍລິມາດການຂົນສ່ົງສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 260.000 ໂຕນ ເທ່ົາກັບ 43,33% ຂອງແຜນການ, ບໍລິ
ມາດຈໍລະຈອນສິນຄ້າ 52,85 ລ້ານໂຕນ/ກມ  ເທົ່າກັບ 43,52% ຂອງແຜນການ, ບໍລິມາດການຂົນສ່ົງໂດຍສານປະຕິບັດ
ໄດ້ 510.000 ຄົນ ເທົ່າກັບ 42,5% ຂອງແຜນການ ແລະບໍລິມາດຈໍລະຈອນໂດຍສານ 37,75 ລ້ານຄົນ/ກມ  ເທ່ົາກັບ 

43,52% ຂອງແຜນການ. 

 ການກໍສ່້າງ ແລະ ສ້ອມແປງສະໜາມບິນ: 
ສໍາເລັດໂຄງການກ່ໍສ້າງສະໜາມບິນແຂວງອັດຕະປື, ໂຄງການກ່ໍສ້າງສະໜາມບິນປາກເຊ(ໄລຍະ 2)ປະຕິບັດໄດ້

46%, ໂຄງການກ່ໍສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງແຂວງຫົວພັນປະຕິບັດ 23,2%,ໂຄງການກ່ໍສ້າງສະໜາມບິນເຊໂນແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດສໍາເລັດການອອກແບບເບ້ືອງຕ້ົນຂອງໂຄງການ ແລະ ສະເໜີເງິນກູ້ຢືມ, ໂຄງການກ່ໍສ້າງສະໜາມບິນ
ແຂວງຊຽງຂວາງສໍາເລັດການອອກແບບເບ້ືອງຕ້ົນຂອງໂຄງການ, ໂຄງການກ່ໍສ້າງສະໜາມບິນອຸດົມໄຊຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ 

 ພດັທະນາກ່ໍສາ້ງແລະການຂົນສົງ່ທາງລດົໄຟ: 

 ໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງລົດໄຟ ໄລຍະII  ແຕ່ສະຖານີທາ່ນາແລ້ງ-ບ້ານຄໍາສະຫວາດຍາວ 9 ກິໂລແມັດ ແລະໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ເຊ່ືອມຕໍ່ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ໄລຍະ IIປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນສັງລວມຂ້ໍມູນທີ່ດິນ ແລະກີດຂວາງ, 
ໄດ້ສໍາເລັດວາງສີລາເລິກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟແຕ່ສະຫວັນນະເຂດ-ລາວບາວ. 

 
5) ໄປສະນແີລະໂທລະຄົມມະນາຄມົ 

ສໍາເລັດການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີສະບັບປີ 2004; ສໍາເລັດການຄ້ົນຄ້ວາຮຽບຮຽງກ່ຽວກັບລະບຽບ
ການພັດສະດຸໄປສະນີ, ລະບຽບການໄປສະນີພັນແລະລະບຽບການເງິນ;ສໍາເລັດການຄ້ົນຄວ້າລາຄາຄ່າບໍລິການໄປສະນີພັນ
ແລະພັດສະດຸໄປສະນີພາຍໃນປະເທດຢູ່ຄິວລົດໂດຍສານແລະທ່າເຮືອ;ສໍາເລັດການຕ່ໍໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປະຈໍາ
ປີ2014 ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີຄ:ື ບໍລິສັດDHL, ບໍລິສັດTNTແລະບໍລິສັດPT air cargo; ສໍາເລັດ 

ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານການປະສານງານຄ້ືນຄວາມຖີ່ ແລະການລົງທະບຽນຄ້ືນຄວາມຖີ່ ລຽບຕາມຊາຍແດນລາວ-

ໄທ, ຄ້ົນຄ້ວາຮ່າງຂ້ໍກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນສໍາລັບຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຊິມຄາດໂທລະສັບແບບຕ່ືມເງິນ, ຂະຫຍາຍ
ເຄືອຂ່າຍສາຍສ່ົງດ້ວຍລະບົບສາຍໄຍແສງເພ່ີມໃນທົ່ວປະເທດໄດ້1.255ກິໂລແມັດລວມທັງໝົດ 52.361ກິໂລແມັດ
ກວມ 17 ແຂວງ 145ເມືອງ, ການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕ້ັງໂຕະເພ່ີມຂ້ືນ53.181ເລກໝາຍລວມທັງໝົດ678. 657 ເລກໝາຍ. 
 
2.3 ການພັດທະນາຂົງເຂດສງັຄມົ 

1) ການສກຶສາແລະກິລາ 
 ວຽກງານສກຶສາ 
ໄດ້ສືບຕ່ໍປະຕິບັດຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາແລະຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ໂດຍເນ້ັນໃສ່

ສ້າງຄູ່ມືວິໄຈໃນຫົວຂ້ໍ“ຄູເຫຼືອບ່ໍພໍ” ແລະຫົວຂ້ໍ“ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ”ພ້ອມກັນ
ນ້ັນກໍສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂ້ໍມູນບັນຫາຄູເຫຼືອບ່ໍພໍຢູ່ 9 ແຂວງມີ 27 ເມືອງ ແລະ 300 ໂຮງຮຽນ. ສາມາດປະກາດຈົບຊ້ັນ
ປະຖົມບໍາລຸງທົ່ວແຂວງໄດ້ໝົດທຸກແຂວງໃນທ່ົວປະເທດແລະຈະມີພິທີປະກາດຈົບຊ້ັນປະຖົມບໍາລຸງທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ
28/8/2015, ສາມາດປະກາດຈົບຊ້ັນມັດທະຍົມຕົ້ນທົ່ວເມືອງ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ19ເມືອງມາເປັນ42 ເມືອງຂອງ 147 
ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ.ຕິດຕາມ, ປະເມີນແລະຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຢູ່18 

ແຂວງທົ່ວປະເທດ. ຈັດການແຂ່ງຂັນສອບເສັງດ້ານພາສາອັງກິດສໍາລັບນັກຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນTOFEL 

Junior Challenge 2014 ຮອບ2 ໃນ3ແຂວງເປ້ົາໝາຍຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດແລະຈໍາປາສັກໂດຍ
ມີນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 190 ຄົນເປັນຍິງ111ຄົນ.ສໍາເລັດກອງປະຊຸມການລົງເຜີຍແຜ່ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
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ມາດຕະຖານຫຼກັສູດແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງແລະບໍລິຄໍາໄຊ.ລົງປະເມີນ
ສະຖານການສຶກສາຂອງລັດແລະເອກະຊົນຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບການສຶກສາຊ້ັນສູງໃນ 10 

ແຫ່ງ. ເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານແລະການປະເມີນຕົນເອງຂອງບັນດາສະຖາບັນອາຊີວະແລະການສຶກສາຊ້ັນສູງ
ໄດ້157 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນສັງຄົມໃນຫຼາຍແຂວງ. ສໍາເລັດການ
ສະເໜີຜ່ານຮ່າງດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊ້ັນສູງ. ສໍາເລັດການສະເໜີຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກ
ສາ(ສະບັບປັບປຸງ).ສືບຕ່ໍປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງແລະດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສ່ົງເສີມສະຖານການສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ.ໄດ້ຄ້ົນຄວ້າແລະອອກແບບຫຼຽນສໍາລັບປະດັບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດຂອງຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາແລະ
ລະບຽບການຍ້ອງຍໍຄູ-ອາຈານສອນ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການສິດສອນນັກຮຽນເກ່ັງລະດັບຊາດ.ສໍາ
ເລັດການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ 2 ຊ້ັນ ໃຫໂ້ຮງຮຽນປະຖົມເມືອງໃໝ່ ແຂວງອັດຕະປື ໃນມູນຄ່າ 5,2 ຕ້ືກີບ ໂດຍການຊ່ວຍ
ເຫລືອລ້າຈາກສສຫວຽດນາມ. ສໍາເລັດພິທີວາງສີລາຈາລຶກການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນສະຖາບັນທ່ອງທ່ຽວ ແລະການໂຮງ
ແຮມແຫ່ງຊາດທີ່ວິທະຍາໄລປາກປາສັກ.  

 ກລິາກາຍະກາໍ 
ສໍາເລັດການຈັດການແຂ່ງຂັນມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດຄ້ັງທີ10ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.ໃນການແຂ່ງຂັນຄ້ັງນ້ີມີກິລາ25 

ປະເພດຊິງຫຼຽນທັງໝົດ1.148 ຫຼຽນ, ໃນນ້ີ:ຫຼຽນຄໍາ328 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ328 ຫຼຽນແລະຫຼຽນທອງ492 ຫຼຽນໂດຍມີ25 

ພາກສ່ວນເຂ້ົາຮ່ວມຄ ື: 7 ກະຊວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລະ17 ແຂວງທົ່ວປະເທດ.ເຂ້ົາຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນງານກິລາ
ມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນຄ້ັງທີ17ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍເຊ່ິງສາມາດຍາດຫຼຽນໄດ້26 ຫຼຽນໃນນ້ີມີຫຽຼນຄໍາ7 ຫຼຽນ, 

ຫຼຽນເງິນ6 ຫຼຽນແລະຫຼຽນທອງ13 ຫຼຽນຈັດຢູ່ໃນອັບດັບທີ06 ໃນ11 ປະເທດເຂ້ົາຮ່ວມ. 
 

2) ສາທາລະນະສກຸແລະໂພຊະນາການ 
ໄດ້ສືບຕ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິຫານດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະໄປຮອດເຂດຫ່າງໄກ

ສອກຫຼີກ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ແລະອົບຮົມຄູເຝິກກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຝັງເຂັມເພື່ອຄຸມ
ກໍາເນີດແລະການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຝັງເຂັມຄຸມກໍາເນີດໃຫ້ພະນັກງານແຂວງສະຫັວນນະເຂດແລະແຂວງຈໍາປາສັກ.ສະຫຼຸບ
ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານເກີດລູກແລະປິ່ນປົວເດັກເຈັບບ່ໍເສຍຄ່າຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື :ແຂວງ
ຜ້ົງສາລີ ,ແຂວງອຸດົມໄຊ ,ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາແລະບ່ໍແກ້ວ.ຕິດຕາມແລະສ້າງຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນໂຄງການ
ເຊ່ືອມສານການບໍລິການແບບຄົບຊຸດໃນຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະວຽກໂພສະນາການສ່ົງເສີມສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ ,ນ້ໍາ
ສະອາດ-ອະນາໄມສິງແວດລ້ອມຢູ່ 7 ແຂວງຄື :ແຂວງຫົວພັນ ,ແຂວງຊຽງຂວາງ ,ແຂວງຫຼວງພະບາງ ,ແຂວງອຸດົມໄຊ ,

ແຂວງໄຊສົມບູນ ,ແຂວງສາລະວັນແລະແຂວງເຊກອງ.ສໍາເລັດການແນະນໍາສ່ືມວນຊົນກ່ຽວກັບວຽກງານການສ່ືສານເພ່ືອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກຽມພ້ອມຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດອີໂບລາ. ສໍາເລັດການປັບປຸງກົດໜາຍປ່ິນປົວ(ສະບັບ
ປັບປຸງ).ສັງລວມຂ້ໍມູນຕາໜາງສາທາລະນະສຸກຈາກ 17 ແຂວງແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເກັບກໍາຂ້ໍມູນມາດຕະຖານ
ຂອງໂຮງໝໍທັນສະໄໝ ,ພ້ອມທັງປະເມີນຄຸນນະພາບແລະຄວາມພ້ອມຂອງການບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍ.ສັງລວມຂ້ໍມູນຄືນ
ບັນດາຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນທີ່ເຄ່ືອນໄຫວບ່ໍຖືກຕ້ອງໃຫ້ຄົນເຊົ່າແລະເຮັດການຮ່ວມທຶນກັບຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມ
ດຽວກັນນ້ັນກໍ່ໄດ້ສ້າງຮ່າງຄູ່ມືຕົວຊ້ີວັດຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ.ສືບຕ່ໍແຍກເຊ້ືອໄວຣັດພະຍາດ
ໄຂ້ຫວັດແລະກວດຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຮງໝໍຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ,ສືບຕ່ໍເຝ້ົາລະວັງພະຍາດຖອກທ້ອງຢູ່ໂຮງໝໍສູນ
ກາງແລະໂຮງໝໍເມືອງ.ສໍາເລັດການເປັນເຈ້ົາພາບຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສ້າງມາດຕະຖານຢາພ້ືນເມືອງແລະ
ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບຄັ້ງທີ 22, ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາອາຫານ ແລະຜະລິດຕະພັນເຄ່ືອງດ່ືມ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ. ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການລົງກວດກາຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ ແລະການຢາໂຮງໝໍຢູ່5

ແຂວງ.  ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານເນື້ອໃນວຽກງານກວດກາອາຫານ-ຢາປະຈໍາດ່ານທົ່ວປະເທດ. ກວດກາຢາ, ສານເຄມີ, 
ອຸປະກອນ ແລະຜະລິດຕະພັນອາຫານທີນໍ່າເຂ້ົານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ີດ່ານສະໜາມບິນວັດໄຕດ່ານທາ່ນາແລ້ງ ແລະ
ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ.  

 

3) ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ  
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ໃນໄລຍະ6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີສາມາດພັດທະນາສີມືແຮງງານທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນໄດ້ທັງໝົດ12.956 ຄົນ, ຍິງ
5.574ຄົນ,ເທົ່າກັບ29,23% ຂອງແຜນການປີ (44.316ຄົນ); ໄດ້ສໍາເລັດການປະກາດສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ -

ເກົາຫຼີເປັນສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ແລະສາມາດຈັດຕ້ັງການທົດສອບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານຢູ່ສະ
ຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີໄດ້1 ຄ້ັງ, ມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ1.429ຄົນ, ຍິງ 402 ຄົນ, ຈໍານວນ9ສາຂາວິຊາ
ຊ່າງ, ເຊ່ິງຜ່ານການທົດສອບສາມາດອອກໃບຢ້ັງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານລະດັບວິຊາຊີບຂ້ັນພ້ືນຖານ  68 ຄົນ, ເຄ່ິງຊໍາ
ນານງານ  638 ຄົນ, ຊໍານານງານ  444 ຄົນ, ນາຍຊ່າງ  277 ຄົນ. ໃນນ້ີ: ຂະແໜງບໍລິການ 1.054 ຄົນ, ຍິງ 399 ຄົນ, ຂະແ
ໜງອຸດສາຫະກໍາ 375 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ; ສໍາເລັດການເຂ້ົາຮ່ວມແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນຄັ້ງທີ 10 ທ່ີສສຫວຽດນາມປະ
ຈໍາປີ 2014, ເຊ່ິງຜົນການແຂ່ງຂັນສປປລາວສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນໃນສາຂາຊ່າງຕິດຕ້ັງໄຟຟ້າອາຄານພ້ອມກັບໃບ
ປະກາດສະນີຍະບັດ ລະດັບອາຊຽນ 2 ໃບ ໃນສາຂາຊ່າງຕິດຕ້ັງໄຟຟ້າອາຄານ ແລະຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ.ປັບປຸງຮ່າງສັນຍາ 
ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການຈັດສ່ົງແຮງງານລາວໄປຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ.ສໍາເລັດການເປີດສູນ
ບໍລິການຈັດຫາງານຂອງກະຊວງໄດ້ 1 ແຫ່ງ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ແລະສ່ົງເສີມພາກສ່ວນຕ່າງໆຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານ
ລາວໄດ້ 38.462 ຄົນ, ຍິງ 20,105 ຄົນ.ໃນນ້ັນ: ພາຍໃນໄດ້ 5.586 ຄົນ, ຍິງ 2.472 ຄົນ,ສ່ົງໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະ
ເທດ ໄດ້ 32.876ຄົນ, ຍິງ 17.633ຄົນ. ນອກຈາກນ້ັນໄດ້ປັບປ່ຽນສະຖານະພາບແຮງງານລາວຢູ່ໄທຈໍານວນ14.889 ຄົນ, 

ຍິງ 7.972 ຄົນ.ຂ້ຶນທະບຽນຜູ້ຕ້ອງການມວີຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງໝົດ 4.742 ຄົນ, ຍິງ 1.916 ຄົນ, ອະນຸຍາດນໍາເຂ້ົາແຮງ
ງານຈາກຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນ ໄດ້ ຈໍານວນ 2.177 ຄົນ, ຍິງ 259 

ຄົນ; ຂ້ືນທະບຽນແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 1.791 ຄົນ, ຍິງ 253 ຄົນແລະສາມາດຕໍ່ບັດອະນຸຍາດແຮງງານຕ່າງປະເທດໃຫ້
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ 1.061 ຄົນ,ຍິງ 146 ຄົນ.ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸດໃນຂົງເຂດວິສາຫະກິດຈາກ 626.000 ກີບເປັນ 900.000 ກີບ; ຢ້ັງຢືນການຕ່ໍອາຍຸບັດເຮັດ
ວຽກຢູ່ສປປລາວ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້25ບໍລິສັດ, ມີແຮງງານຕ່າງປະເທດ41ຄົນ, ຍິງ13ຄົນ, ລົງໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານຢູບັ່ນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໄດ້  86 ແຫ່ງ, ເທົ່າກັບ71,66% ຂອງແຜນການປີ (120 

ແຫ່ງ).ສໍາເລັດການໂຮມອົງການປະກັນສັງຄົມພາກລັດແລະອົງການປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດເປັນຫ້ອງການກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສໍາເລັດການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມດໍາລັດ  343/ ນຍໄດ້ 1.774ເປ້ົາໝາຍ, ເປັນເງິນປະມານ 51 

ຕ້ືກີບ. 
 

4) ຖະແຫງຼຂາ່ວວດັທະນະທາໍແລະ ທອ່ງທຽ່ວ 
 ດາ້ນຖະແຫຼງຂາ່ວ:ໄດ້ໂຄສະນາການສະເຫີຼມສະຫຼອງ 2 ວັນປະຫວັດສາດຂອງຊາດແລະເຜີຍແຜ່ວຽກງານ 3 ສ້າງ

ໂດຍຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ່ໍການຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານ
ຖະແຫຼງຂ່າວ-ສ່ືມວນຊົນໃຫ້ສໍາເລັດຕາມກໍານົດເວລາ; ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດສະຖານທີ່ ແລະທ່ີຕ້ັງຂອງສະຖານີວິທະຍຸ-

ໂທລະພາບຖ່າຍທອດຕ່ໍຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສໍາເລັດການເປີດການນໍາໃຊ້ສະຖານີອອກອາກາດວິທະຍຸຢູ່ເມືອງຮຸນ 

ແລະ ເມືອງນາໝ້ໍ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄວ້າບົດວິພາກເສດຖະກິດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການວິທະຍຸ-

ໂທລະພາບດິຈິຕອນແລະການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍສ່ົງຕໍ່ວິທະຍຸ, ສະຖານີໂທລະພາບຂອງກອງທັບ. ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງກວດກາ
ເນ້ືອໃນວາລະສານໂຄສະນາຜ່ານສ່ືສ່ິງພິມຕ່າງໆ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກ່ໍໄດ້ຄ້ົນຄວ້າການສະເໜີສ້າງຄ້ືນວິທະຍຸFM ຂອງສູນ
ກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. 

 ດາ້ນວັດທະນະທາໍ: ສືບຕ່ໍປັບປຸງແລະສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານວັດທະນະທໍາມະຫາຊົນ 5 ປີ.ສໍາເລັດ
ໂດຍພ້ືນຖານຂອງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍ, ໄດ້ເກັບກໍາຂ້ໍມູນເອກະລັກວັດທະນະທໍາພ້ືນເມືອງ ແລະຮີດຄອງປະເພນີລາວ
ບັນດາເຜ່ົາພ້ອມທັງຖ່າຍທໍາສາລະຄະດີອອກເຜີຍແຜ່;ສໍາເລັດການຈັດຕ້ັງພິທີເປີດງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຄ້ັງທີ V ທີ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກ່ໍເປັນເຈ້ົາພາບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນພາຍໃຕ້ຫົວຂ້ໍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 

ໃນການອະນຸລັກແຫຼ່ງມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີທ່ົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄດ້ຄ້ົນຄວ້າສັງລວມບັນຊີລາຍຊ່ືນັກສິລະປິນ
ດີເດ່ັນ ແລະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກະກຽມຈັດພິມປ້ຶມກຽດປະຫວັດຂອງນັກສິລະປິນດີເດ່ັນ ແລະສິລະປະແຫ່ງຊາດ
ຕາມໂຄງການຂອງສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ; ສໍາເລັດການສະແດງ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ພິທີເປີດ-ປິດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ
ຄ້ັງທີ 10 ທີແ່ຂວງອຸດົມໄຊ; ໄດ້ສືບຕ່ໍສ້າງຫັຼກສູດການຮຽນ-ການສອນລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ເພ່ືອກຽມໃຫ້ແກ່ການສ້າງ
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ຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດແລະ ກະກຽມແຜນການຍົກລະດັບໂຮງຮຽນວິຈິດສິນຫຼວງພະບາງ ຂ້ຶນເປັນວິທະ
ຍາໄລ. 

 ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ:ໄດ້ສືບຕ່ໍສ້າງປ້ຶມຄູ່ມືຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມທັງສ້າງຮ່າງດໍາລັດກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການບັນເທິງ, ຕິດຕາມການປະເມີນຜົນໂຄງການພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເພ່ືອຄວາມຍືນຍົງ, ໄດ້ສືບຕ່ໍຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວເຊ່ືອມຕ່ໍ 8 ແຂວງພາກເໜືອ, ສໍາເລັດຈັດຕ້ັງງານວາງສະແດງມະຫາກໍາທ່ອງທ່ຽວເຊ່ືອມຕ່ໍ 6 ແຂວງພາກ
ກາງ;ສໍາເລັດການປັບປຸງແຜນພັບCulture Lao ເພື່ອກຽມຈັດງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນແລະໂຄສະນາລົງ
ເວັບໄຊ ASEAN, ສໍາເລັດການເຂ້ົາຮ່ວມງານວາງສະແດງແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນງານບຸນຊ້າງ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໃນ
ໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນປີ ເຫັນວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາມາລາວເປັນຈໍານວນ 2,1 ລ້ານຄົນ,ຖ້າທຽບໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນເພ້ີມ
ຂ້ຶນ 15%ແລະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 2.569 ຕ້ືກີບ. 

 

5) ຂະແໜງການຍຸຕທິາໍ 
ສໍາເລັດການຕິດຕາມ, ກວດກາການຄ້ົນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນລວມທັງໝົດຈໍານວນ

23ເລ່ືອງແລະສາມາດແກ້ໄຂສໍາເລັດຈໍານວນ14ເລ່ືອງ.ກວດກາ, ປັບປຸງ,ຮຽບຮຽງແລະປະກອບຄໍາເຫັນເຂ້ົາໃສ່ຮ່າງກົດໝ
າຍຈໍານວນ  8 ສະບັບ. ໃນນ້ັນມີ: ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 3 ສະບັບແລະກົດໝາຍສະເໜີປັບປຸງ 5 ສະບັບ,ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດໃ
ໝ່ 2 ສະບັບຮ່າງດໍາລັດໃໝ່3ສະບັບ, ຮ່າງສັນຍາກູ້ຢືມ13 ສະບັບ.ໄດ້ຈັດຕ້ັງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຜ່ານສ່ືເອເລັກໂຕຣນິກ 

(ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແລະໂທລະໂຄ່ງ)ເປັນພາສາລາວແລະພາສາເຜ່ົາມົ້ງໄດ້ທັງໝົດ4.345ຄ້ັງ, ສໍາເລັດການ
ຄ້ົນຄວ້າຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຂໍເອົາສັນຊາດລາວທັງໝົດ 34 ສໍານວນໃນນ້ັນ, (ສັນຊາດຫວຽດນາມ 21 ສໍານວນ, 

ສັນຊາດຈີນ 7 ສໍານວນ, ສັນຊາດເກົາຫຼີ2 ສໍານວນ, ສັນຊາດເຢຍລະມັນ 1 ສໍານວນ, ສັນຊາດອິນເດຍ 2 ສໍານວນແລະຄົນ
ບ່ໍມີສັນຊາດ 1 ສໍານວນ), ໄດ້ສໍາເລັດການຄ້ົນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ 3 ສໍາ
ນວນ,  ຂໍສ້າງຕ້ັງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ 2 ສໍານວນແລະຂໍປ່ຽນແປງເນ້ືອໃນຂອງບໍລິສັດ 1 ສໍານວນພ້ອມດຽວ
ກັນນ້ັນກໍ່ຂໍຂ້ຶນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງບໍລິສັດກົດໝາຍແລະພັດທະນາການຮ່ວມມືຈໍາກັດຜູ້ດຽວ  1  ສໍານວນແລະໄດ້
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ 26 ຄ້ັງ, ສັນຊາດ 37 ຄ້ັງ;ໃນ 6 ເດືອນຕ້ົນປີ
ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ637 ເລ່ືອງ.ໃນນ້ັນ, ຄະດີອາຍາ311ເລ່ືອງແລະຄະດີແພ່ງ
326ເລ່ືອງ;ເກັບກູ້ໜ້ີສິນມອບໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້8.240.560.670ກີບ, 7.764.993 ບາດ, 313.466 ໂດລາສະຫະລັດ, 

353.600 ຢວນແລະ1.130.000ດົງ; ເກັບກູ້ໜ້ີສິນມອບໃຫ້ລັດໄດ້1.935.862.380ກີບ, 7.892.293 ບາດ, 5.932 ໂດ
ລາສະຫະລັດ, 7.000 ຢວນແລະ 15.031.000 ດົງ ; ໄດ້ຄ້ົນຄວ້າເພ່ືອລວບລວມນິຍາມຄໍາສັບກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ
ແລະດໍາລັດເພ່ືອສ້າງເປັນປ້ືມພົດຈະນານຸກົມກົດໝາຍ. 

 

6) ຂະແໜງວທິະຍາສາດແລະເຕກັໂນໂລຊ ີ
− ສໍາເລັດການຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວັດແທກ;ຄ້ົນຄວ້າ ແລະປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ
ດ້ານລັງສີ ແລະນິວເຄຼຍ; ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສະເຫີຼມສະຫຼອງອາທິດວິທະຍາຍາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ
ຊາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກົນໄກການຄຸ້ມຄອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະບັນດາການຈັດຕ້ັງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີທີເ່ປັອັນຕະລາຍ. ພ້ອມກັນນ້ັນກໍໄດ້ຄ້ົນຄວ້າສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາການຈົດທະບຽນສິດທິ
ບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ເພ່ືອເປັນການສ່ົງເສີມໃຫແ້ກ່ຜູ້ຜະລິດ. 
− ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິພັນພືດທີ່ເປັນຢາ ແລະດອກເຜ້ີງຈໍານວນ 850 ຊະນິດ; ສໍາເລັດ
ໂຄງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ເຂ້ົາໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜ່ຶງຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຢາສະ
ໝູນໄພຢູ່ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ສໍາເລັດການຄ້ົນຄວ້ານໍາໃຊ້ລະບົບໄອທີ
ເຂ້ົາສູ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ແລະຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຈັດຕ້ັງສູນກາງ
ພັກ; ສໍາເລັດໂຄງການຕິດຕ້ັງ ແລະນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນແບບທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ກົມໃຫຍ່ພາລາທິການ 

ແລະກົມຄຸມຂັງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 
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− ສໍາເລັດໂຄງການຄ້ົນຄວ້າທົດລອງນ້ໍາມັນໄບໂອດີເຊວ (ນ້ໍາມັນຊີວະພາບ); ສໍາເລັດໂຄງການສຶກສາ ແລະຄ້ົນຄວ້າ
ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະພະລັງງານຊີວະມວນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ;ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນ
ການຄ້ົນຄວ້າແລະພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີສູ່ສັງຄົມໂດຍຜ່ານສ່ືຕ່າງໆຈໍານວນ189ຄ້ັງ. 
− ສໍາເລັດວຽກຄຸ້ມຄອງ ແລະຍົກລະດັບການບໍລິການດ້ານມາດຕະຖານ, ການວັດແທກ ແລະຊັບສິນທາງປັນຍາຄື:ສໍາ
ເລັດການຄ້ົນຄວ້າການສະເໜີຂໍຈົດທະບຽນເຄ່ືອງໝາຍການຄ້າໃໝ່ ແລະຕໍ່ທະບຽນຈໍານວນ 5.407 ສະບັບ, ຄ້ົນຄວ້າ
ການສະເໜີປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບເຄ່ືອງໝາຍການຄ້າ 3.468 ສະບັບ, ຢ້ັງຢືນທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ 21 ສະບັບ, ຢ້ັງຢືນ
ການແຈ້ງຂ້ໍມູນລິຂະສິດ 23 ສະບັບ; ໄດ້ຢ້ັງຢືນນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຈໍານວນ 9 ບໍລິສັດ, ອອກແຈ້ງການ
ການໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ການໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໄດ້ 2 ບໍລິສັດ, ຂ້ຶນທະບຽນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້ານໍາເຂ້ົານ້ໍາມັນ 

ໄດ້ 9 ຜະລິດຕະພັນ, ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນຈໍານວນ 8 ບໍລິສັດ, ຊຸກຍູ້ການກວດກາໃນຂົງເຂດບໍລິມາດ ແລະ
ຂົງເຂດກວດສອບນ້ໍາໜັກ. 
 

7) ວຽກງານພດັທະນາແມຍ່ງິ, ການສ່ົງເສມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ແລະຄວາມກ້າວໜາ້ຂອງແມຍ່ິງ 
ແລະວຽກງານແມ ່ແລະ ເດກັ 

 ໄດ້ຈັດຕ້ັງເຜີຍແຜ່ເຊ່ືອມຊືມມະຕິ9 ສະໄໝທີ9ຂອງພັກ, ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜົນສໍາເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ8ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທVີII, ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງກ່ຽວກັບວຽກພັກ-

ພະນັກງານໃຫ້ຄະນະໜ່ວຍພັກ ແລະສະມາຊິກພັກສສຍລ,  ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການວຽກງານກວດກາທ່ົວປະເທດປະຈໍາ
ປີ2015. ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມທາບທາມເນ້ືອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີX ຂອງພັກ, ໄດ້ນໍາພາການກະກຽມແລະດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຈໍານວນ 10 ພາກສ່ວນ: ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເຊກອງ, ຜ້ົງສາລີ, ຈໍາປາສັກ, ຫລວງພະບາງ,ໄຊຍະບູລີແລະແຂວງວຽງຈັນ. 

 ໄດ້ໂຄສະນາຜ່ານສ່ື ແລະ ເວບໄຊ ຂອງ ສສຍລ ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງ ສສຍລ ໃນທົ່ວປະ
ເທດ.  ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ຊົມເຊີຍບຸກຄົນທ່ີມຜົີນງານດີເດ່ັນ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ 
ພັດທະນາ ຂອງ ສສຍລ ແລະ ລັດວິສາຫະກດິຝ້າຍລາວ ຈໍານວນ 144ທ່ານ ເປັນຍິງ110 ທ່ານຊາຍ34ທ່ານ. 
 ໄດ້ຄ້ົນຄ້ວາຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງທຸກພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທ່ີມບັີນຫາຈໍານວນ148ຄົນ(ໃນ
ນ້ັນມີກໍລະນີໃໝ່39ຄົນ)  ຍິງ114ຄົນ, ຊາຍ34ຄົນ. 

 ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດຂ້ັນສູນກາງ ທັງຫມົດ 44 ຄົນ, ຍີງ 
40 ຄົນ, ຊາຍ 4ຄົນ  ແລະ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ໍແຂ່ງຂັນ 3 ດີຕິດພັນກັບວຽກ
ງານແຂ່ງຂັນຮັກຊາດແລະພັດທະນາຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງແລະແຂວງບໍລິຄໍາໄຊເຊິ່ງມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 98 ຄົນ,ຍິງ 97 ຄົນ, 

ຊາຍ 01 ຄົນ. 

 ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ປະສານສົມທົບກັບດ້ານວິຊາການກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕ້ົນ: ສຶກສາ, 
ສາທາລະນະສຸກເພື່ອເກັບກໍາຂ້ໍມູນແລະປຸກລະດົມແມ່ຍິງເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງແມ່ຍິງ, ສ່ົງເສີມການສຶກສາສໍາລັບເດັກຍິງ, ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ, ສ່ົງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
ແມ່ການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່ແລະເດັກ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ໂພຊະນາການ, ການຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມແລະໄດ້ລົງ
ເກັບກໍາຂ້ໍມູນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ
ແລະຄອບຄົວສາຂາທີ 6 ຈໍານວນ 8 ບ້ານ, ທີ່ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນເຊ່ິງມີປະຊາຊົນເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 575 ຄົນເປັນ
ຍິງ 544 ຄົນແລະຊາຍ 31 ຄົນ, ໄດ້ເປີດຊຸດເຝິກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາພາວຽກງານແມ່ຍິງໄລຍະ 3 ເດືອນໃຫ້
ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ-ອົງການຂ້ັນສູນກາງຊຸດທີIເຊ່ິງມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງໝົດ 26 ຄົນ, ເປັນຍິງທັງໝົດ. 

 ສໍາເລັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານປັກກ່ິງຄົບຮອບ 20 ປີເຊ່ິງມີຜູ້ເຂ້ົາ
ຮ່ວມທັງຫມົດ 93 ຄົນ, ຍິງ 80 ຄົນ , ຊາຍ 13 ຄົນ.  
 

8) ການພັດທະນາເຍາົວະຊນົ ແລະ ຊາວໜຸມ່ 
ໃນໄລຍະ6 ເດືອນທີຜ່່ານມາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຍົກລະດັບຮູບການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ໃຫແ້ກ່

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍໄດ້ນໍາເອົາຄໍາສອນຂອງທ່ານ ໄກສອນພົມວິຫານທີວ່່າ“ຊາວໜຸ່ມຈ່ົງກາຍເປັນດ່ັງນົກອິນຊີທີ່
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ບ່ໍຫວ່ັນກົວຕ່ໍພາຍຸລົມແດງຈ່ົງກາຍເປັນສິນໄຊຂອງຍຸກສະໄໝ” ແລະຄໍາສອນຂອງທ່ານສຸພານຸວົງກ່ຽວກັບ6 ຮັກ3ຊັງຂອງ
ເຍົາວະຊົນ-ອະນຸຊົນທັນວາມາຜັນຂະຫຍາຍ ແລະສຶກສາອົບຮົມເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຢ່າງສະໝ່ໍາ
ສະເໝີ,  ໄດ້ມີການຈັດປາຖະກະຖາເລ່ົາມູນເຊ້ືອເພ່ືອລະນຶກເຖິງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ເຊ່ັນ: ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ66 ປີມີຜຸ້ເຂ້ົາຮ່ວມທັງຫມົດ325ຄົນ,  ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນລາວຄົບຮອບ60 ປີ, ວັນ
ສ້າງຕັ້ງຄຊປປລຄົບຮອບ60 ປີມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ250 ຄົນ, ວັນລະນຶກການຍຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງວັນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຄົບຮອບ25ປີມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ91ຄົນ; ໄດ້ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄຊປປລຢູ່ຂ້ັນ
16 ແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ148 ເມືອງ ແລະຂ້ັນສູນກາງສໍາເລັດ12 ກະຊວງ ແລະ15ອົງການ, ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະ
ນະພັກເມືອງ148 ເມືອງ ໃນນ້ີ ເລຂາພັກເມືອງໄດ້ເປັນກໍາມະການພັກເມືອງ102 ສະຫາຍຍິງ31ສະຫາຍ, ກະກຽມດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດຄ້ັງທ7ີຊ່ຶງຈະຈັດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງ24-26 ສິງຫາ2015; ສໍາເລັດການເປີດ
ຊຸດອົບຮົມວຽກງານຊາວໜຸ່ມໃຫ້ແກ່ເລຂາຊາວໜຸ່ມເມືອງ148 ເມືອງ, ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານກ່ໍສ້າງ
ຮາກຖານການເມືອງຂອງຄຊປປລຄ້ັງທີ3, ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຊາວໜຸູ່ມລາວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 

ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 245ສະຫາຍ, ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊປປລຄ້ັງ
ທີ5 ສະໄໝທ6ີມີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ309ສະຫາຍ, ນອກນ້ັນຍັງໄດ້ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ ເພື່ອຄໍານັບຮັບຕ້ອນວັນສໍາຄັນ
ຕ່າງໆ ແລະ ເພ່ືອຫາລາຍໄດ້ເຂ້ົາກອງທຶນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວ.  
 

2.4 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດຄາດໝາຍສະຫັດສະຫວັດດາ້ນການພດັທະນາ(MDGs) 
 ເປົາ້ໝາຍ 1:ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະໄພອຶດຫິວ:ດ້ານໂພຊະນາການ: ເປັນວຽກງານໜ່ຶງທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍປັດ
ໄຈເປັນຕ້ົນແມ່ນການມີອາຫານທີ່ພຽງພໍ, ການເຂ້ົາເຖິງສະບຽງອາຫານແລະອ່ືນໆ.ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເຫັນວ່າອັດຕາ
ສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ5ປີທີ່ມີນ້ໍາໜັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າປະຈຸບັນບັນລຸໄດ້ 24,51% ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດ
ໝາຍປີ2015 ໃຫ້ໄດ້ 22%. ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ5ປີທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານກໍມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າເຊ່ັນ
ດຽວກັນເຊ່ັນ:ປີ2011ແມ່ນ38%ຄາດໝາຍໃນປີ2015ໃຫ້ໄດ້34%, ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າ
ມາດຕະຖານແລະມີນ້ໍາໜັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນໃນຕົວເມືອງ ແລະຊົນນະ
ບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ. 
 ເປົາ້ໝາຍ 2 :ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຂ້ັນປະຖົມຢ່າງທ່ົວເຖິງ: ການສະໜອງການສຶກສາຂັ້ນພ້ືນຖານໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ.ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃນການພັດທະນາຄູ່ມືແລະຂະຫຍາຍພ້ືນຖານໂຄງລ່າງການສຶກສາ 
ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຍັງຕໍ່າຫຼາຍເນ່ືອງຈາກວ່ານັກຮຽນທີ່ເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນປະຖົມແມ່ນຍັງມີເດັກທີ່ອາຍຸເກີນ
ແລະອາຍຸບໍເ່ຖິງເກນເຂ້ົາຮຽນມີຈໍານວນບ່ໍໜ້ອຍອາດສ່ົງຜົນໃຫ້ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງສູງ. ໃນສົກປີ 2013-2014 ອັດຕາການ
ລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມບັນລຸໄດ້ 77,5% ທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງແມ່ນຕ່ໍາຫຼາຍແລະທຽບໃສ່ຄາດໝ
າຍໃນປີ 2015 ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸ (95%);ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24ປີແມ່ນມີຄວາມທາ້
ທາຍທີຈ່ະບັນລຸຖ້າບ່ໍມແີຜນງານລະອຽດ. 

 ເປົາ້ໝາຍ 3:ສ່ົງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍແລະເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ: ການເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງແມ່ນເປ້ົາໝາຍໜ່ຶງຂອງລັດຖະບານ ແລະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍບັນລຸເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະຫວັດ.

ວຽກງານການສຶກສາແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍການສຶກສາສໍາລັບເດັກຍິງໂດຍມີການສ້າງຫໍພັກສໍາລັບເດັກຍິງແລະສະ
ໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ເຖິງວ່າລັດຖະບານຈະເອົາໃຈໃສ່ພຽງຢ່າງໃດກໍຕາມກໍຍັງເຮັດໃຫ້ສັດສ່ວນການເຂົ້າຮຽນຂອງ
ເດັກຍິງທຽບກັບເດັກຊາຍແມ່ນຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນແລະຈະມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍຂ້ຶນໃນລະດັບການສຶກສາທີ່
ສູງຂ້ຶນ. 

 ເປົາ້ໝາຍ 4:ຫ ຼ ຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ1ປີໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 75 ຄົນ
ໃນປີ 2008 ມາເປັນ  32 ຄົນຕ່ໍເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນໃນປີ2015,ຄາດໝາຍໃນປີ2015ແມ່ນ49 ຄົນຕ່ໍເດັກເກີດມີຊີ
ວິດ 1.000 ຄົນເຊ່ິງເຫັນວ່າບັນລຸແລ້ວ; ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ5ປີໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 89 ຄົນໃນປີ 2008 ມາເປັນ
72ຄົນຕ່ໍເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນໃນປີ2012ຊ່ຶງຄາດໝາຍໃນປີ2015ແມ່ນ 80 ຄົນຕ່ໍເດັກເກີດມຊີີວິດ 1.000 ຄົນ
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ເຫັນວ່າບັນລຸແລ້ວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນ້ັນກໍ່ຕາມຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນຖືວ່າປະເທດເຮົາຍັງມີການຕາຍຂອງເດັກ
ສູງ; ອັດຕາການສັກຢາກັນໝາກແດງແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໃນປີ2014ບັນລຸໄດ້ພຽງ 85% ແຕ່
ຄາດໝາຍວາງໄວ້ແມ່ນ 90%.  

 ເປົາ້ໝາຍ 5:ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່: ເຫັນວ່າບັນລຸໄດ້ຕາມເປ້ົາໝາຍແລ້ວເພາະວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃນປີ 

2013 ແມ່ນ  220 ຕ່ໍເດັກເກີດມີຊີວິດ  100.000 ຄົນ(ຕາມການຢ້ັງຢືນຂອງອົງການສາກົນ)ສໍາລັບອັດຕາການເກີດໂດຍມີ
ແພດຊ່ວຍເຫັນວ່າຍັງຕໍ່າມີພຽງ42% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້ 50%, ອັດຕາຄຸມກໍາເນີດແລະອັດຕາການກວດ
ທ້ອງຂອງແມ່ຍິງຖືພາກ່ອນເກີດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ.ສະນ້ັນ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຸມທຶນຮອນປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆແລະອ່ືນໆ.ອັດຕາການເກີດໂດຍການຜ່າອອກແມ່ນ 4% ຂອງຈໍານວນເດັກເກີດໃໝ່ທັງໝົດເຊ່ິງຖືວ່າຍັງຕໍ່າ. ສ່ິງເຫຼົ່າ
ນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຮັກສາຊີວິດຂອງແມ່ໂດຍການເກີດລູກດ້ວຍວິທີຜ່າຕັດອອກນ້ັນຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດີເທື່ອ.ເຖິງວ່າຈະ
ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດບັນດາຕົວຊ້ີວັດທາງດ້ານການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ແລະສຸຂະຈະເລີນພັນແຕ່ການ
ບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ່ັງກ່າວຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນ່ືອງຈາກບາງບັນຫາຄື: ອັດຕາການເກີດໃນສະຖານທີໃ່ຫ້ການບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກຍັງຕໍ່າ, ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຍັງຕໍ່າ. ສະນ້ັນ, ຈ່ິງຕ້ອງມີການຊ່ວຍ
ເຫືຼອການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະສ່ົງເສີມການເກີດລູກໃນສະຖານທ່ີບໍລິການສາທາລະນະສຸກ. 

 ເປົາ້ໝາຍ 6:ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດHIV,ໄຂ້ຍຸງແລະພະຍາດຕິດຕ່ໍອ່ືນໆ: ອັດຕາການຕິດເຊ້ືອເຮັດ
ໄອວີ/ເອດສໃນປະຊາກອນທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາ ເຊ່ິງມີຄວາມອາດສາມາດບັນລຸໄດ້. ແຕ່ການຕິດຕ່ໍພະຍາດຈາກ
ເພດກົງກັນຂ້າມແມ່ນສາເຫດຫຼັກໃນການແຜ່ລະບາດຂອງHIV/AIDS ຢູ່ສປປລາວ. ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງຢາ ART 

ແມ່ນເພ່ີມຂ້ຶນແຕ່ກ່ໍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງ.ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍຸງແມ່ນຫຼຸດລົງຊ່ຶງຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ຕາມ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.ການສໍາຫວຼດແຫ່ງຊາດໃນການນໍາໃຊ້ມຸ້ງກວມ 81% ຂອງເດັກນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າຫ້າປີນອນໃນມຸ້ງຍ້ອມ
ຢາແລະ 98% ຂອງເດັກນ້ອຍນອນໃນມຸ້ງທັງຍ້ອມແລະບ່ໍຍ້ອມຢາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະບາດຂອງໄຂ້ມາລາເລຍ
ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພະຍາດດ່ັງກ່າວແຜ່ລາມແລະເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ຕ່ໍການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.

ອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກເຫັນວ່າມີຄວາມອາດສາມາດທ່ີຈະບັນລຸ.ເຖິງວ່າອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກແລະຕາຍຈາກການ
ເປັນວັນນະໂລກມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກ່ໍຍັງເຫັນວ່າຫຼາຍກໍລະນີຍັງບ່ໍທັນກວດ
ພົບແລະຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. 
 ເປົາ້ໝາຍ7:ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ: ສໍາເລັດສ້າງແບບຟອມການເກັບກໍາຂ້ໍມູນບັນດາຕົວຊ້ີວັດ
ເພ່ືອຈະນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການເກັບກໍາຂ້ໍມູນລະອຽດແລະນໍາລົງໄປເກັບກໍາຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນແລະຂ້ັນສູນກາງ, ສໍາເລັດການລົງ
ເຜີຍແຜ່ແບບຟອມການເກັບກໍາຂ້ໍມູນບັນດາຕົວຊ້ີວັດເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາMDGsຂ້ັນທ້ອງຖີ່ນ
ເຊ່ີງລວມມີ 04 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື : ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປືແລະແຂວງຈໍາປາສັກ, ສໍາເລັດການລົງ
ເກັບກໍາແບບຟອມຂ້ໍມູນ4 ແຂວງຄື: ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແລະແຂວງໄຊສົມບູນ. 

 ເປົາ້ໝາຍ 8: ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ: ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນ
ສະແດງອອກຄື: ປະເທດພັດທະນາແລ້ວໄດ້ມີມາດຕະການໃນການຍົກເລີກສ່ິງກີດຂວາງທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້
ແກ່ສປປລາວຕົວຊ້ີວັດກ່ຽວກັບອັດຕາພາສີສິນຄ້າສ່ົງອອກຂອງສປປລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າກະສິກໍາ, ເສ້ືອຜ້າແລະ
ເຄ່ືອງຕັດຫຍິບທ່ີສ່ົງໄປປະເທດພັດທະນາແລ້ວແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ປະເທດທ່ີໃຫ້ສະຖານະສິດທິພິເສດ(MFN) 

ກັບສປປລາວໄດ້ຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງຫຼາຍກວ່າເຄ່ິງຂອງອັດຕາໃນປີ1990. ນອກຈາກນ້ີ, ປະເທດທ່ີໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງດ້ານ
ການຄ້າ (Preferential Trade Agreements)ຕ່ໍສປປລາວໄດ້ຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງຫຼາຍກວ່າເຄ່ິງເຊ່ັນດຽວກັນ. ຕະຫຼາດ
ຂອງປະເທດທ່ີພັດທະນາແລ້ວຍັງໃຫ້ປອດພາສີ99%ສໍາລັບສິນຄ້າກະສິກໍາ, ເສ້ືອຜ້າແລະເຄ່ືອງຕັດຫຍິບຈາກສປປລາວ. 

 ເປົາ້ໝາຍ 9 :ສາມາດເກັບກູ້ ແລະທໍາລາຍລູກລະເບີດໄກ້1.240.228ໜ່ວຍ, ປົດປ່ອຍເນ້ືອທ່ີໄດ້29.928 ເຮັກຕາ, 
ໃນນ້ັນ: ເນ້ືອທ່ີກະສິກໍາ25.296 ເຮັກຕາດ ເນ້ືອທ່ີການພັດທະນາ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມອ່ືນໆ4.632 ເຮັກຕາ ເຊ່ິງມີຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ4.946.078ຄົນ ເທົ່າກັບ76%ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ກໍໄດ້ມີການ
ປະສານງານຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນຕ່າງໆເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການວຽກງານ
ເກັບກູ້ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ. 
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2.5 ການປກົປກັຮັກສາສິງ່ແວດລ້ອມ, ການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ-ການພັດທະນາແບບຍືນຍງົ 
 ຂົງເຂດທີ່ດິນ:ສໍາເລັດການຈັດພິມໃບຕາດິນແລະຂ້ືນທະບຽນທ່ີດິນ100.000ຕອນມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດບັນລຸ

ການອອກໃບຕາດິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ806.579ຕອນຫຼືເທ່ົາກັບ80,66%ຂອງແຜນການ5ປີ(1.000.000ຕອນໃນປີ2015),

ໄດ້ສັງລວມເກັບກໍາຂ້ໍມູນສະຖິຕິທີ່ດິນແລະຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນທີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ບຸກຄົນແລະການຈັດຕ້ັງ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ມີທັງໝົດ2.633.217ຕອນກວມເນື້ອທີ່ດິນ4,99ລ້ານກວ່າເຮັກຕາ, ໄດ້ມອບ-ຮັບຂ້ໍມູນສໍາມະໂນທີ່ດິນ
ຈໍານວນ115ເມືອງແລະ4.317ບ້ານໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃນການເກັບລາຍຮັບ
ຈາກພາສີທີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ສໍາເລັດການຈັດສັນທີ່ດິນໃນຂ້ັນບ້ານ4.905 ບ້ານ ກວມເອົາ56,87% ຂອງບ້ານ
ທັງໝົດແລະຂ້ັນເມືອງ36 ເມືອງກວມເອົາ25,35% ຂອງເມືອງທັງໝົດແລະສໍາເລັດການຈັດສັນທີ່ດິນໃນຂ້ັນບ້ານແລະ
ເມືອງແລ້ວຈໍານວນ 80 ເມືອງເຊີ່ງກວມເອົາ 4.898 ບ້ານຫຼື 55% ໃນທົ່ວປະເທດຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍ
ພ້ືນຖານໃນທ້າຍປີ 2015. ເປັນເສນາທິການໃນການຄ້ົນຄວ້າບົດລາຍງານລັດຖະບານຕ່ໍໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນປຸກສ້າງ
ສໍານັກງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ໂຄງການເມືອງທ່ອງທ່ຽວໜອງນ້ໍາທໍາມະຊາດບຶງທາດຫຼວງ, ໂຄງການເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ 3 ຫຼ່ຽມທອງຄໍາແລະອ່ືນໆ. 

 ຂົງເຂດທໍລະນີສາດແລະແຮ່ທາດ:ສ້າງແລະປັບປຸງຂ້ໍມູນຂ່າວສານທໍລະນີສາດແລະແຮ່ທາດໃນມາດຕາສ່ວນ
1/200.000ແລະ1/500.000ເຂດພາກເໜືອ, ພາກກາງແລະພາກໃຕ້ຂອງສປປລາວ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ
(ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ)ລາວ-ຫວຽດນາມໃນການສໍາຫຼວດແລະສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດມາດຕາສ່ວນ1/200.000ໃນ
ເຂດເໜືອແຂວງວຽງຈັນຫາເຂດໃຕ້ຂອງຫຼວງພະບາງ, ນອກຈາກນ້ີຍັງໄດ້ສືບຕ່ໍປະຕິບັດໂຄງການ(ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ)ກັບສປ
ຈີນ, ປະເທດໄທເພື່ອສ້າງຖານຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານ. 

 ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້:ສໍາເລັດການຍົກລະດັບປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງຂ້ືນເປັນປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ 4 ແຫ່ງຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດລະວິງ-ລະເວີນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ພູຫີຜີແຂວງອຸດົມໄຊ, ປ່າສະຫງວນ
ເຊຂຸນ-ໜອງມ້າແຂວງຄໍາມ່ວນແລະພູບົດ-ປຸງຈອງແຂວງຊຽງຂວາງກວມເນ້ືອທີ່ທັງໝົດ 322.380 ເຮັກຕາ. ສໍາເລັດການ
ສ້າງຄູ່ມືວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດແລະໄດ້ກະກຽມຮ່າງຍຸດທະສາດແລະແຜນດໍາເນີນງານຊີວະນາໆພັນ 

2011-2020ແລະສໍາເລັດການມອບ-ຮັບວຽກງານການຫຼຸດທາດອາຍພິດຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ແລະເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້
ເຊ່ືອມໂຊມ(REDD) ຈາກກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້. 
 ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນໍາ້, ອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ:ສືບຕ່ໍຮ່າງຄູ່ມືໃນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ໍາຢູ່

ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຍ່ອຍນ້ໍາຊອງ, ການສໍາຫຼວດແລະຂ້ືນບັນຊີທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ໍາໃນ3 ແຂວງຄື: ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະ
ເຂດແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ້າງບົດແນະນໍາວິຊາການໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ໍາແບບປະສົມປະສານແລະ
ການຂ້ືນບັນຊີຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແຫ່ງຊາດແລະດໍາເນີນການສ້າງແຜນທ່ີອ່າງແມ່ນ້ໍາຍ່ອຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ປັບປຸງ
ບັນດາສະຖານີອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສຸມໃສ່ການປັບປຸງສະຖານີວັດແທກແລະສ່ົງຂ້ໍມູນໃນ
ເຂດອ່າງຮັບນ້ໍາຄານ, ນ້ໍາອູ, ເຊບ້ັງຫຽງແລະເຊໂດນ; ສໍາເລັດການຜັກດັນໃຫ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ(MOU) ໃນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຈໍານວນ 7 ໂຄງການພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງ GMS. 

 ຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ:ສໍາເລັດການຄ້ົນຄວ້າຫຼາຍນິຕິກໍາທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບສ່ິງແວດລ້ອມເຊ່ັນ: ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບ
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ;ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອເປັນພິດແລະເປັນອັນຕະລາຍ; ກົນໄກແລະ
ເຄ່ືອງມືທາງດ້ານວິຊາການໃນການສ່ົງເສີມເຕັກໂນໂລຊີສະອາດທີ່ເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມແລະສໍາເລັດການສ້າງລະບົບປະ
ເມີນແລະລາຍງານສະພາບສ່ິງແວດລ້ອມຢູ່ສປປລາວຕາມຕົວຊ້ີວັດແຫ່ງຊາດ, ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂ້ໍມູນຢູ່ 02 ເຂດຣາມ
ຊາເຊຈໍາພອນແລະບຶງຂຽດໂງ້ງເພ່ືອກະກຽມສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເຂດດ່ັງກ່າວ, ສໍາເລັດການສ້າງແຜນງານຕົວແບບ
ໃນການຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອໃນ 3 ຕົວເມືອງເຊ່ັນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງແລະໄຊຍະບູລີ, ດໍາເນີນການທົບ
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຈໍານວນ 95 ໂຄງການ: ບົດລາຍງານການສຶກສາ
ສ່ິງແວດລ້ອມເບ້ືອງຕ້ົນ (IEE) ຈໍານວນ 40 ໂຄງການ, ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ (EIA) ຈໍາ
ນວນ 55 ໂຄງການ. 
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 ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ:ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາ, ລິເລ່ີມແລະສໍາເລັດນິຕິກໍາ
ເບ້ືອງຕ້ົນກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຊ່ັນ: ລິເລ່ີມການສ້າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ດໍາເນີນການສຶກສາກົນໄກການເຂ້ົາເຖິງການເງິນສະພາບ
ອາກາດໃນລະດັບຊາດ; ກະກຽມຮ່າງຍຸດທະສາດການເຂ້ົາເຖິງແຫຼ່ງທຶນສະພາບອາກາດ (Climate Finance)  ແລະ
ສໍາເລັດການຮ່ວມມືວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (NAMA) ແລະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການກົນໄກການ
ພັດທະນາສະອາດພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງລາວ-ຍ່ີປຸ່ນ. 

2.6 ການພັດທະນາວິສາຫະກດິ 
 ວຽກງານທະບຽນແລະຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກິດ:  

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຕາມປະເພດວິສາຫະກິດ) ຈໍານວນ 397 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ 9.073 ຕ້ືກີບ. ໃນນ້ັນ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 88  ຫົວໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ 30 ຕ້ືກວ່າກີບ
, ບໍລິສັດຈໍາກັດ 50 ຫົວໜ່ວຍມູນຄ່າ 6.639 ຕ້ືກີບ, ບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 96 ຫົວໜ່ວຍມູນຄ່າ 2.403 ຕ້ືກີບ, ວິສາຫະ
ກິດລວມໝູ່ (ສະຫະກອນ) 2 ຫົວໜ່ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 200 ລ້ານກີບ; ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ Sofware ການຂື້ນ
ທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງບັນດາເມືອງພາຍຫຼັງຕິດຕ້ັງແລະຝຶກອົບຮົມບັນດາເມືອງຈຸດສຸມໄດ້ຂ້ຶນທະບຽນ 8.086 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ 25,05 ຕ້ືກີບແລະບັນດາເມືອງທີ່ບ່ໍແມ່ນຈຸດສຸມຂ້ຶນທະບຽນໄດ້ 3.885 ຫົວໜ່ວຍທຶນຈົດ
ທະບຽນ 386,73 ຕ້ືກີບ. 

 ວຽກງານສົງ່ເສມີ ແລະ ພດັທະນາວິສາຫະກດິຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME): 
 ສໍາເລັດການສ້າງແຜນງານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆເຊ່ັນ: ກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ 2016-2020, ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການກໍານົດນິຍາມ SMEs ແລະສ້າງແຜນການມອບ
ລາງວັນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງທີ່ດີເດ່ັນ, ກະກຽມການສໍາມະນາເປີດກວ້າງໂຄງການສະໜ
ອງສິນເຊ່ືອໄລຍະຍາວສໍາລັບການລົງທຶນໃໝ່ແລະການຂະຫຍາຍທຸລະກີດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜ
າດກາງແລະດໍາເນີນການຄັດເລືອກເອົາທະນາຄານທຸລະກີດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການ, ສະໜອງທຶນເພ່ືອ
ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການແລະສ່ົງເສີມວິຊາການໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈໍານວນ 7 ໂຄງການມູນຄ່າ 
322.329.000 ກີບເຊ່ັນ: ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່, ການຈັດງານວາງສະແດງມະຫາ
ກໍາສີມືຫັດຖະກໍາລາວຄ້ັງທີ 13, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າລາວປະຈໍາປີ, ການເຝິກອົບຮົມພາສາອັງກິດແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່ AEC, ການຈັດງານ
ວາງສະແດງເທດສະການອາຫານລາວຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ. ສະເພາະໂຄງການທຶນສົມທົບເພ່ືອສ່ົງເສີມ
ທຸລະກິດຂອງໂຄງການທະນາຄານໂລກ (BAF) ໄດ້ສົມທົບທຶນ 50% ໃຫ້ແກ່ 18 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈັດຕ້ັງກິດຈະກໍາສໍາເລັດ
ແລ້ວໃນຈໍານວນ 25 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລະຍັງອີກ 7 ບໍລິສັດທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນດໍາເນີນງານ. 
 

3. ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ແລະທ້ອງຖິ່ນ 
3.1. ການພັດທະນາຕາມພາກ  

 ເຂດພາກເໜອື  

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ 2014-2015ຜ່ານມາໂດຍລວມ
ແລ້ວເຫັນວ່າຂະບວນການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂ້ຶນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີ. ບັນດາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມ
ແຜນ. ສໍາລັບການຜະລິດເຂດພາກເໜືອທີ່ພ້ົນເດ່ັນແມ່ນການປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ,ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານເປັນຕ້ົນ
ແມ່ນການປູກເຂ້ົາຜະລິດໄດ້202.813 ໂຕນ, ການປູກພືດອຸດສະຫະກໍາ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງໄຊຍະບູ
ລີແລະແຂວງວຽງຈັນເຊ່ິງພືດທີ່ປູກມີຄື: ສາລີມີເນ້ືອທີ່ການຜະລິດ2.274ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ29.605ໂຕນ,ມັນຕ້ົນມີ
ເນ້ືອທ່ີການຜະລິດ3.511ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ47.656ໂຕນ, ໝາກເດືອຍມີເນ້ືອທີ່ການຜະລິດ2.335ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ
6.371ໂຕນ.ນອກນ້ີຍັງມີການປູກໝາກກ້ວຍທີ່ແຂວງບ່ໍແກ້ວມີເນ້ືອທີ່ການຜະລິດ1.502ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ31.542ໂຕນ.

ນອກນ້ີຍັງມີພືດທີ່ພ້ົນເດ່ັນຄື: ການປູກຊາ,ການປູກອ້ອຍ, ໝາກເຍົາ ແລະອ່ືນໆ. 
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ສໍາລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ 

ແຂວງວຽງຈັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ົນຕໍເຊ່ັນ: ວຽກງານຕັດຕາຜ້າຂອງເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜ້ົງ
ສາລີມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້11,04%, ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງການກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ
ປະຕິບັດໄດ້ 63,91%, ເມືອງໄຊສະຖານແຂວງໄຊຍະບູລີປະຕິບັດໄດ້ 48,53%, ເມືອງວຽງຄໍາ ປະຕິບັດໄດ້16,67%, 

ສ່ວນການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານຫ້ອງການແມ່ນໄດ້ເລ່ັງໃສ່ການກໍ່ສ້າງບາງຫ້ອງການທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ົນຕໍກ່ອນ. 
 
 ເຂດພາກກາງ 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ 2014-2015 ຢູ່ເຂດພາກກາງເຫັນວ່າ:

ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເປັນຕ້ົນແມ່ນ:  ການຜະລິດເຂດພາກກາງເປ້ົາໝາຍຕ້ົນຕໍ
ແມ່ນການຜະລິດເຂ້ົາຜະລິດໄດ້1.205.006 ໂຕນ,ອັນທີ່ພ້ົນເດ່ັນກວ່າໝູ່ໃນຊ່ວງການຜະລິດລະດູແລ້ງແມ່ນຊູກຍູ້ປະຊາຊົນ
ປູກເຫັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;ປູກຊາ,ອ້ອຍ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ປູກສາລຫີວານຢູ່ແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດກໍຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານ
ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະການເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນອະນຸບານແລະກຽມເຂົ້າປະຖົມ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາການ
ຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຊົມໃຊ້ນ້ໍໍາສະອາດແລະຮັກສາຄວາມສະອາດ. 

ສໍາລັບການລົງທຶນພາກເອກະຊົນແລະຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນຢູ່ຂອບເຂດພາກກາງໂຄງການທ່ີພ້ົນເດ່ັນແມ່ນໂຄງການ
ພັດທະນາສູນເສດຖະກິດການຄ້າຄົບວົງຈອນໜອງຈັນຕອນເໜືອ (ວຽງຈັນເຊັນເຕີ) ການດໍາເນີນໂຄງການໃນໄລຍະທີ1
ສໍາເລັດ100% ແລະໄດ້ເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 28 ມີນາ2015, ສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາສູນການຄ້າ
ເມືອງໄຊເສດຖາ.  

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຈໍານວນ762 

ໂຄງການ, ເປັນທຶນ290.288,27 ລ້ານກີບ, ທຶນພາຍໃນ259.648,70 ລ້ານກີບ, ເທ່ົາກັບແຜນປີ 70% ຂອງແຜນປີ,  ທຶນ
ຕ່າງປະເທດ 30.639,57 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 15% ຂອງແຜນປີ, ໃນນ້ີໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຖະໜົນ
ຫົນທາງ. 

ສໍາລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸ່ມໃສ່ວຽກງານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ົນຕໍໍ
ເຊ່ັນ: ວຽກງານຕັດຕາຜ້າ ຂອງເມືອງໄຊຈໍາພອນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊປະຕິບັດໄດ້31.45% , ເມືອງຄູນຄໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ
ປະຕິບັດໄດ້31.22%, ສ່ວນການກ່ໍສ້າງສໍານັກງານຫ້ອງການແມ່ນໄດ້ເລ່ັງໃສ່ການກ່ໍສ້າງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງແລະ
ບັນດາຫ້ອງການທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນກ່ອນ. 

 ເຂດພາກໃຕ້ 
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ 2014-2015 ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊູ້ຍຸ້ສ່ົງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 

ແລະການບໍລິການ ເພ່ືອຄ້ໍາປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານເຊ່ັນ: ການຜະລິດເຂ້ົາໄດ້ 864.885 ໂຕນ. ນອກຈາກນ້ີແຂວງ
ເຊກອງຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນໄປສູ່ການປູກພືດຜັກແລະລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າອັນໄດ້ກາຍເປັນການສ້າງລາຍ
ຮັບສ່ວນໜ່ຶງໃຫ້ປະຊາຊົນ.ອັນພ້ົນເດ່ັນແມ່ນຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກເຊ່ິງເປັນແຂວງທີ່ມີການປູກກາເຟຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນເນ້ືອທ່ີທັງ
ໝົດໄດ້49.895ເຮັກຕາ, ເນ້ືອທ່ີໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້19.898 ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 6.702 ໂຕນແລະສາມາດສ່ົງອອກທັງ
ໝົດໄດ້ 5.474 ໂຕນ, ພືດຕະກູນຖົ່ວ ໄດ້ 9.075 ໂຕນ.ສໍາລັບອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງທີ່ພ້ົນເດ່ັນກວ່າໝູ່ແມ່ນການຜະລິດ
ຊີມັງຢູ່ແຂວງສາລະວັນສາມາດຜະລິດໄດ້1.200 ໂຕນ/ຕ່ໍມື້.  

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນໃນສົກປີ 2014-2015 ຂອງບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ໃນ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີໄດ້ຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດຈໍານວນ341ໂຄງການລວມເປັນມູນຄ່າ 190.978,68 ລ້ານກີບ.ໃນນ້ັນ,ທຶນພາຍໃນ 169.378,68ລ້ານກີບ
ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 37%. ນອກນ້ັນຍັງສຸມໃສ່ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເຊ່ັນ:ເສ້ັນທາງວົງວຽນຂົວເຊໂດນ
2 -ຫລັກ9 ໃຕ້ປະຕິບັດໄດ້ 77,33%ເປັນຕ້ົນ.  

ສໍາລັບວຽກງານການພັດທະນາເມືອງກະລືມໃໝ່ແຂວງເຊກອງປະຈຸບັນໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ.ພ້ອມ
ກັນນ້ັນກໍໄດ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ວຽກງານຂງົເຂດ
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ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະພັດທະນາໃຫ້ດີຂ້ຶນເທ່ືອລະກ້າວ. ໂຮງຈັກໂຮງງານມີການຂະຫຍາຍຕົວ 
ເຊ່ັນ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ, ໂຮງງານຜະລິດນ້ໍາຕານ ແລະອ່ືນໆ. 

 
3.2. ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ(ຂພສ) 

1) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ) 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນປີ2014 -201 5ທີ່ຜ່ານມາສາມາດອອກອະນຸຍາດລົງທຶນໄດ້ 7ບໍລິສັດ, ສາມາດສ້າງແຮງ
ງານໄດ້ທັງໝົດ2.035 ຄົນ, ໃນນ້ັນແຮງງານລາວ 1.994ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ 129 ຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 

1.071 ຄົນ; ສາມາດປະຕິບັດພັນທະການເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ເພື່ອມອບເຂ້ົາງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ທັງ
ໝົດ1.147,46ລ້ານກີບໃນນ້ັນ, ອາກອນເງິນເດືອນ1.111,55ລ້ານກີບ, ຄ່າທໍານຽມໃນການອອກບັດແຮງານ 10,91 ລ້ານ
ກີບ, ຄ່າທໍານຽມຈາກການນໍາເຂ້ົາ 18ລ້ານກີບແລະຄ່າທໍານຽມຈາກການສ່ົງອອກ 7 ລ້ານກີບ; ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍໄດ້ອອກ
ອະນຸຍາດສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນເຂດ ໃນມູນຄ່າ5,5ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະນໍາເຂ້ົາເຄ່ືອງຈັກ 

ແລະວັດຖອຸຸປະກອນຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ໃນການກ່ໍສ້າງໂຮງງານ ແລະພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດດ່ັງກ່າວມູນ
ຄ່າ 8,8ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 

2) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼຽ່ມຄາໍ (ຂສພຄ) 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ໄດ້ອອກບັດແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຊາວຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 278 ຄົນ, ຍິງ 65 ຄົນ 

ແລະໄດ້ອອກບັດພັກເຊົາຊ່ົວຄາວໄດ້ທັງໝົດ 568 ຄົນ (ໃນນ້ັນ 80% ແມ່ນແຮງງານພະມ້າ ແລະ 20% ແມ່ນແຮງງານຈີນ 

ແລະສັນຊາດອ່ືນ); ສາມາດເກັບກໍາສະຖິຕິແຂກມາທ່ຽວຊົມໄດ້ຈໍານວນ 127.094 ຄົນ ໃນນ້ັນ 19.352 ຄົນ ເຂ້ົາຜ່ານ
ດ່ານສາກົນສາມຫ່ຼຽມຄໍາ ແລະຈໍານວນ 107.742 ຄົນ ເປັນແຂກທີ່ຂ້ຶນທ່ຽວຊົມທາໍມະຊາດເຂດດອນຊາວ; ເກັບກໍາ
ສະຖິຕິ ແລະຄຸ້ມຄອງການຂ້ຶນທະບຽນລົດມາຮອດປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 405 ຄັນທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຜ່ານມາເພ່ີມ
ຂ້ຶນ 138 ຄັນ. ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນສໍາເລັດການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຈາກສອງຄະນະໃນເມ່ືອກ່ອນເຂ້ົາເປັນຄະນະດຽວຕາມ
ສັນຍາສະບັບປັບປຸງ; ສໍາເລັດການຈັດງານທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ ແລະງານວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນຄ້ັງທີ 1 (ລາວ, ໄທ, 

ຈີນ ແລະມຽນມ້າ) ແລະການຈັດງານວາງສະແດງເທດສະການດອກງິ້ວບານປະຈໍາປີ 2015. 

3) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍເ່ຕນ່ແດນງາມ (ຂສບ) 

ໃນໄລຍະ 6ເດືອນຜ່ານມາຂສບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມສັນຍາດັດແກ້ເພ່ີມເຕີມໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທື່ອ
ລະກ້າວຊ່ຶງປະຈຸບັນໄດ້ຄ້ົນຄວ້າອອກລະບຽບການສະເພາະພາຍໃນເຂດເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ລະບຽບການສ່ົງເສີມການລົງທຶນ, 

ການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ, ການອອກບັດຢູ່ອາໄສ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະອ່ືນໆ; ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງ
ລ່າງໄດ້ເປີດຮ້ານຄ້າປອດພາສີຂ້ຶນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 14/2/2015; ໄດ້ສໍາເລັດການສ້ອມແປງຕຶກຫ້ອງການໃຫຍ່,

ປັດຈຸບັນສະພາບໍລິຫານຂສບພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ໄດ້ເຂ້ົາໄປເຮັດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລ້ວ; ໄດ້ສໍາເລັດປູເບຕົງຕາມ
ທາງຊອຍຂອງຂສບແລະໄດ້ຂະຫຍາຍເສ້ັນທາງR3 ແຕ່ດ່ານຕມເກ່ົາຮອດປ້ໍານ້ໍາມັນເກ່ົາຂອງຂສບໃຫ້ເປັນທາງ 4 ເລນ
ສໍາເລັດແລ້ວໄລຍະທີໜ່ຶງ; ໄດ້ສືບຕ່ໍຕົບແຕ່ງປ້ອມສີດຢາຂ້າເຊ້ືອແລະປັບສະຖານທ່ີຈອດລົດຢູ່ດ່ານ ຕ.ມ ໃຫສ້ະດວກ
ສະບາຍຂ້ຶນ, ພ້ອມດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງສາງເກັບສິນຄ້າເພື່ອກຽມຈະເປີດໃນໄວໆນ້ີ; ໄດ້ສືບຕ່ໍປັບປຸງປ້ໍານ້ໍາມັນ; ໄດ້
ຈັດກອງປະຊຸມຄ້ົນຄວ້າປຶກສາຫາລືເພ່ືອສ້າງເງ່ືອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ບ່ໍ
ເຕ່ນສປປລາວ -ບ່ໍຫານສປຈີນ;ໄດ້ຈັດສໍາມະນາສ່ົງເສີມກິດຈະກໍາການຄ້າຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ  ເໜືອ-ໃຕ ້ (ລາວ-

ຈີນ-ໄທ). ປະຈຸບັນມີມູນຄ່າການລົງທຶນເຂ້ົາໃສ່ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 21,5ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຊ່ຶງ
ເປັນການລົງທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາທັງໝົດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 346ຄົນ, ໃນນ້ັນແຮງງານລາວ 53 ຄົນແລະ
ຕ່າງປະເທດ 293 ຄົນ, ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 134ຄົນ;ໄດ້ມອບອາກອນເງິນເດືອນ 50 ລ້ານກີບແລະ
ໄດ້ນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າມູນຄ່າ 3,7ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 

4) ເຂດນຄິມົອດຸສາຫະກາໍແລະການຄາ້ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ (ນອຄວ) 



22 
 

 ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ສໍາເລັດການກ່ໍສ້າງຫໍພັກຕໍາຫຼວດທີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ນອຄວ; ໄດ້ສືບຕ່ໍການກໍ່ສ້າງ
ຮ້ົວອ້ອມດ້ານໜ້າແລະດ້ານຂ້າງ, ການຕິດຕ້ັງໄຟເຍືອງທາງດ້ານໜ້າ,ການກ່ໍສ້າງທາງ ແລະຮ່ອງນ້ໍາຈໍານວນໜ່ຶງ.ປະຈຸບັນໄດ້
ມີ 37ບໍລິສັດແລ້ວທ່ີໄດ້ຂ້ຶນທະບຽນວິສະຫະກິດ,ມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 45,6ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ສົກ
ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 6 ບໍລິສັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານ-ກໍາມະກອນໄດ້ທັງໝົດ1.094 ຄົນ, ໃນນ້ັນ ແຮງງານລາວ 994 ຄົນ 

ແລະຕ່າງປະເທດ 100 ຄົນ; ໄດ້ອອກໃບຢ້ັງຢືນການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າ9 ບໍລິສັດ,ມູນຄ່າການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າທັງໝົດ 8.7ລ້ານໂດ
ລາສະຫາລັດ; ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສ່ົງອອກສິນຄ້າໃຫ້5 ບໍລິສັດມູນຄ່າການສ່ົງອອກທັງໝົດ6ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ; 

ເກັບພັນທະອາກອນເງິນເດືອນພະນັກງານໄດ້ທັງໝົດ122,6ລ້ານກີບ. 

5) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະພູຂຽວ (ຂພຂ) 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໄດ້ 5 ບໍລິສັດ (ຕ່າງປະເທດ 1 ບໍລິສັດ, ພາຍໃນ 1 

ບໍລິສັດ ແລະລົງທຶນຮ່ວມພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 3 ບໍລິສັດ) ມມີູນຄ່າການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ
ທັງໝົດ 1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນ້ັນ, ເປັນການລົງທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາ 1,7ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜູ້ລົງທຶນລາຍ
ຍ່ອຍ0,19ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 72 ຄົນ, ໃນນ້ັນແຮງງານລາວ 60 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ 

12 ຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 18 ຄົນ; ສາມາດປະຕິບັດພັນທະທັງໝົດ0,51ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນໄລຍະທີ່
ຜ່ານມາການພັດທະນາຫັຼກແມ່ນເນ້ັນໃສວ່ຽກງານຊົດເຊີຍທີ່ດິນ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງເສ້ັນທາງເຊື່ອມຕ່ໍເຂດກັບເສ້ັນທາງເລກທີ 13 ຍາວປະມານ 7 ກິໂລແມັດ ເປັນທາງສອງເລນ ແລະ 

ເສ້ັນທາງຊອຍພາຍໃນເຂດ;ກ່ໍສ້າງ ແລະຕິດຕ້ັງສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ 22 ກິໂລໂວນ ເຂ້ົາຫາເຂດ ເພ່ືອສະໜອງໃຫແ້ກ່ບໍລິສັດ; 

ກໍ່ສ້າງ ແລະຕິດຕ້ັງລະບົບດູດເກັບນ້ໍາໃຊ້ ເຂ້ົາພ້ືນທີ່ກ່ໍສ້າງໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາຂອງບໍລິສັດ ຟີນິກພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈໍາກັດຢູ່ພາຍໃນເຂດ. 

6) ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ (ຂພຊ) 

 ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ2014-2015 ໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ; ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ
ຕົວຈິງທັງໝົດ 11,49ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ໃນນ້ັນເປັນຂອງຜູ້ພັດທະນາ 7,49ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະຜູ້ລົງທຶນລາຍ
ຍ່ອຍ 4ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ມີບໍລິສັດມາລົງທຶນແລ້ວຈໍານວນ 5 ບໍລິສັດ, (ພາຍໃນ 1 ບໍລິສັດແລະຕ່າງປະເທດ 4 

ບໍລິສັດ); ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງໝົດ 147ຄົນ, ແຮງງານລາວ 79 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ 68 ຄົນທຽບໃສ່ 6 

ເດືອນຕ້ົນສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ117 ຄົນ; ໄດ້ນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າຊ່ຶງມີມູນຄ່າ 38,3ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານທີ່ກ່າວມານ້ັນ, ຂພຊຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ສົມທບົກັບຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂທີ່ດິນ ເພ່ືອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນຊ່ຶງປະຈຸບັນສາມາດຊົດເຊີຍເນ້ືອທີ່ດິນໄດ້ 79 ຕອນ, ເທົ່າກັບ 211 ຮຕມູນຄ່າ 38 ຕ້ືກວ່າກີບ,ສໍາເລັດການກ່ໍສ້າງ
ໂຮງງານຫົວອາຫານຂອງບໍລິສັດຄວາມຫວັງໃໝ່, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 5%; ສົມທົບກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-

ຈີນຈໍາກັດເພ່ືອວາງແຜນການນໍາໃຊ້ເນ້ືອທີ່ດິນເບ້ືອງຕ້ົນຈໍານວນ 410 ເຮັກຕາແລະຄ້ົນຄວ້າຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນມາຊົດເຊີຍ
ໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້. 
 

7) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫວຼງ (ຂສທ) 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີ2014 -201 5ທີຜ່່ານມາສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໄດ້ 4 ບໍລິສັດ ເປັນບໍລິສັດ
ຂອງຕ່າງປະເທດທັງໝົດ; ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງຂອງຜູ້ພັດທະນາເຂ້ົາໃສ່ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 

26,85ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 604 ຄົນ, ໃນນ້ັນແຮງງານລາວ 214ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ 

390 ຄົນ, ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ514 ຄົນແລະໄດ້ນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າມູນຄ່າ 3,09ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານທີ່ກ່າວມານ້ັນຂສທຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕ້ົນໄດ້ສືບຕ່ໍກ່ໍສ້າງຕຶກຄອນໂດ
ມິນຽມຈໍານວນ 12 ຫຼັງ, ສູງ 18 ຊ້ັນ ແລະ ເຮືອນຈອດລົດ 4 ຊ້ັນ 1 ຫຼັງ; ປະຈຸບັນສໍາເລັດ 33% ເທົ່າກັບ 57,42 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ; ໄດ້ສືບຕ່ໍເສ້ັນທາງ ເລກທີ 1 ທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 36 ແມັດ, ຍາວ 1.900 ແມັດຖົມດ້ວຍດິນອັດແໜ້ນສໍາເລັດ
ແລ້ວ 100%. ສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງຂົວນ້ອຍຈໍານວນ 2 ແຫ່ງທີ່ມີຄວາມກວ້າງ15 ແມັດ, ຍາວ 46 ແມັດ ສໍາເລັດແລ້ວປະມານ 

95%. ສ່ວນຂົວໃຫຍ່ 1 ແຫ່ງທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 30 ແມັດ, ຍາວ 46 ແມັດສໍາເລັດແລ້ວ 90%. ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເສ້ັນທາງ
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ເລກທີ 8 ແລະ ເລກ 9 ດ້ວຍດິນອັດແໜ້ນ, ກ້ວາງ 22 ແມັດຊ່ຶງມີຄວາມຍາວ 465 ແມັດ ແລະ 274 ແມັດ; ສືບຕ່ໍປັບປຸງ 
ແລະກໍ່ສ້າງຄູປ້ອງກັນນ້ໍາຖ້ວມ ແຕ່ຊາຍແດນສູນການຄ້າອາຊຽນມໍຮອດເຂດບ້ານໂນນຄ້ໍຊ່ຶງມີຄວາມຍາວ 800 ແມັດ, ສັນ
ຄອງກວ້າງ 4 ແມັດ ເພ່ືອປ້ອງກັນນ້ໍາຖ້ວມໃນລະດູຝົນທ່ີຈະມາເຖິງນ້ີ; ການກໍ່ສ້າງປະຕູໂຂງໃຫຍ່ໃກ້ກັບໄຟແດງສາມແຍກ
ໂພນທັນແມ່ນສໍາເລັດ 80%. 

 

8) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ດົງໂພສ ີ(ຂສສດ)  
ໃນໄລຍະ6 ເດືອນຕ້ົນປີ2014-2015 ທ່ີຜ່ານມາໄດ້ອອກອະນຸຍາດລົງທຶນໃຫ້ບໍລິສັດພາຍໃນໄດ້1ບໍລິສັດ; ມີມູນຄ່າ

ການລົງທຶນຕົວຈິງເຂ້ົາໃສ່ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 1.05ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ໃນນ້ັນເປັນການລົງທຶນຂອງ
ຜູ້ພັດທະນາທັງໝົດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 50 ຄົນ, ໃນນ້ັນແຮງງານລາວ 34 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ16 ຄົນ, 

ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 9 ຄົນ;ຄຽງຄູ່ກັບຜົນງານທີ່ກ່າວມານ້ັນຂສສດຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິຊ່ຶງໄດ້ສໍາເລັດວຽກງານຖົມດິນພາຍໃນເຂດ, ສາມາດຊົດເຊີຍທ່ີດິນທາງເຂ້ົາເຂດຈໍານວນ4 ຕອນ, ມູນຄ່າ 
151,63ລ້ານກີບ, ໄດ້ສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງຮ້ານຄ້າຕົວຢ່າງແລະພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງເປັນປກົກະຕິ. 

 

9) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະລ່ອງແທງວຽງຈນັ (ຂສລວ) 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາຂສວລໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ພາຍໃນເຂດ, ຊ່ຶງມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງຂອງຜູ້ພັດທະນາ
10ໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງໝົດ680 ຄົນ, ແຮງງານລາວ 600 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ 80 ຄົນ
ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕ້ົນສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ135 ຄົນ. 

ຄຽງຄູກັນນ້ັນ, ກໍ່ໄດ້ສືບຕ່ໍໂຄງການຂະຫຍາຍສະໜາມກ໊ອບຈາກ 18 ເປັນ 36 ຂຸມ, ກໍ່ສ້າງຂົວນ້ອຍຂ້າມໜອງນ້ໍາ; 
ຈົກໜອງແລະປັບໜ້າດິນໄດ້ 70% ເພື່ອກະກຽມປູກຫຍ້າໃສ່ສະຫນາມກ໊ອບໃໝ່; ກະກຽມກໍ່ສ້າງເຮືອນວິນລາຫັຼງໃໝ່, 

ສ້າງເຂດພັກຜ່ອນກິລາ, ສູນການຄ້າແລະສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກອ່ືນໆຕາມແຜນການ; ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເຮືອນວິນລາ
ຕົວແບບລະດັບສູງຈໍານວນ 3 ຫຼັງ; ປະຈຸບັນຢູ່ໃນໄລຍະປະກາດໃຫ້ເຊ່ົາ-ຊ້ືພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍາລັງບຸກເບີກ, ກ່ໍສ້າງ
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອກະກຽມກໍ່ສ້າງເຮືອນວິນລາລະດັບກາງຈໍານວນ 20 ຫຼັງ. 

 

10) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທາ່ແຂກ (ຂທຂ) 

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕ້ົນປີ2014 -201 5ທີ່ຜ່ານມາສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໄດ້7ບໍລິສັດ(ບໍລິສັດພາຍໃນ 1 

ບໍລິສັດແລະບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 6 ບໍລິສັດ); ຊ່ຶງມີແຜນລົງທຶນ35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ
50 ຄົນ; ໃນນ້ັນແຮງງານລາວ39 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ11 ຄົນ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງ 7,15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, 

ໄດ້ນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າມູນຄ່າ0,67ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະສາມາດປະຕິບັດພັນທະໄດ້0,48ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກຈາກ
ຜົນງານທີ່ໄດ້ກ່າວມານ້ັນຂທຂຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງກ່ໍສ້າງຕາໜ່າງເສ້ັນທາງພາຍໃນເຂດຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ. ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ວຽກງານການຊົດເຊີຍເວນຄືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກການ
ພັດທະນາໂຄງການ,ຊ່ຶງໃນໄລຍະຜ່ານມາສາມາດຊົດເຊີຍໄດ້ 7 ຕອນດິນ,ມູນຄ່າ 425,74ລ້ານກີບ, ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ
ຮອດປະຈຸບັນຊົດເຊີຍໄດ້ 169 ຕອນໃນຈໍານວນທັງໝົດ 595 ຕອນ, ຄິດເປັນເປີເຊັນໄດ້26%ທຽບໃສ່ແຜນຊົດເຊີຍທັງ
ໝົດ. 
 

4. ຂງົເຂດບລໍຫິານລດັ 

 ຂງົເຂດນຕິບິນັຍັດ 

ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ8ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີVIIໃນເດືອນທັນວາ2014, ຊ່ຶງໄດ້
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນທັງໝົດ5 ເນ້ືອໃນໃຫຍ່ໃນນ້ັນ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ3 ເນ້ືອໃນຄື: ວຽກຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດແລະບັນດາກົດໝາຍ; ຮັບຟັງແລະປະກອບຄໍາເຫັນ2 ເນ້ືອໃນຄື: ວຽກຂອງລັດຖະບານ
ແລະຮ່າງປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນປີ 2003 ຄື:ຟັງລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມການຜະລິດສີນຄ້າແລະ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານແຮງງານ, ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດກຽ່ວກັບ
ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາສົກປີ 2012-2013;
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ພິຈາລະນາແລະຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ6 ເດືອນທ້າຍປີ 2014 ແລະ
ແຜນການວຽກງານ6 ເດືອນຕ້ົນປີ 2015, ສຶບຕ່ໍພິຈາລະນາຕ່ໍຮ່າງກົດໝາຍຈໍານວນ7 ສະບັບ, ໃນນ້ັນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ຈໍາ
ນວນ4 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂ້ົາ-ອອກແລະຄຸ້ມຄອງຄົນ
ຕ່າງປະເທດຢູ່ສປປລາວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄ່ືອງດ່ືມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີແລະກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປ່ິນປົວແລະວຽກງານດ້ານອ່ືນໆ. 

 ຂງົເຂດຕຸລາການ 
– ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ: ໄດ້ປັບປຸງລະບົບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈັນຍາບັນຂອງນັກກົດໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ກໍໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເປັນຕ້ົນ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິ ບັດກົດໝາຍຢູ່ສະຖານທີ່ກັກຕົວ
, ກັກຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດຄํາຕັດສິນຂອງສານ ພ້ອມທັງສ່ັງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂ້ຶນສານ. 
– ສານປະຊາຊນົ: ໄດ້ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ພິພາກສາ ໃຫມ້ີຄວາມສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງຂອງການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການ
ນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງສານໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ. 

 
5. ຂງົເຂດການປອ້ງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງົບ 

ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ເພ່ີມທະວີວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນສະພາບການໃໝ່ ໂດຍສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການແກ້ໄຂ
ປະກົດການຫຍໍ້ທ້ໍໃນສັງຄົມ ເຊ່ັນ: ໂຄງການຕ້ານອາຊະຍາກໍາ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນໂດຍມີ
ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊ້ັນຄົນເຂ້ົາຮ່ວມ; ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ກໍຕ້ັງໜ້າກໍ່ສ້າງກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, 
ປະຊາຊົນລາວໃຫ້ເປັນກໍາລັງປະຕິວັດ, ມີແບບແຜນທັນສະໄໝ ເພ່ືອຮບັໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ. ສືບຕ່ໍຮັກສາຄວາມ
ສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍປອດໄພດ້ານສັງຄົມ, ຮັບປະກັນປະເທດຊາດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ 
ຄວາມໝ້ັນຄົງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.ຄະນະພັກ-ອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂ້ັນໄດ້
ເພ່ີມທະວີການຊ້ີນໍາບັນຊາຕ່ໍວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສືບຕ່ໍປະຕິບັດແນວທາງປ້ອງກັນຊາດທົ່ວ
ປວງຊົນ, ດໍາເນີນການປັບປຸງກໍາລັງປະກອບອາວຸດໃຫ້ນັບມ້ືນັບເຂ້ັມແຂງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 
ວັດຖຸເຕັກນິກ ເພ່ືອຍົກສູງຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ. ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກງານ
ກວດກາ-ຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ, ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ, ອໍານວຍຊ່ວຍເຫຼືອກອງທະຫານຢູ່ເຂດຊາຍແດນເປັນຢ່າງດີ. 

 

6. ຂງົເຂດການຮວ່ມມສືາກົນ 
1) ການຮ່ວມມໃືນຂອບອາຊຽນ:  
− ປະສານສົມທົບ, ວາງແຜນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຖືກມອບໝາຍ 

ແລະຮັບຜິດຊອບໃນການກຽມເປັນເຈ້ົາພາບ/ປະທານກອງປະຊຸມAEM, AEM+DPs, SEOM, SEOM-DPs ໃນ
ຊ່ວງເວລາທີ່ສປປລາວຈະເປັນປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2016 ຊ່ຶງປະກອບມີທັງໝົດ 13 ຂະແໜງການ. 

− ກຽມຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືພາຍໃນ ເພ່ືອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າເຈ້ົາໜ້າທີອ່າວຸໂສເສດຖະກິດອາ
ຊຽນ (SEOMRetreat) ເພື່ອສັງລວມຂ້ໍມູນ ແລະບັນດາທັດສະນະຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານທີປ່ິ່ນອ້ອມກອງປະຊຸມເຈ້ົາໜ້າ
ທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ເພ່ືອໃຫຫ້ົວໜ້າເຈ້ົາໜ້າທີ່ຂອງສປປລາວ ແລະຄະນະສາມາດກໍາໄດ້ທັດສະນະ ແລະ
ຈຸດຢືນຂອງສປປລາວຕ່ໍກັບແຕ່ລະບັນຫາ ແລະກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານອາ
ຊຽນ-ຍ່ີປຸ່ນຈຸດປະສົງເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບຂະແໜງການຄ້າດ້ານບໍລິການທີ່ໄດ້ເປີດໃນຂອບສັນຍາ
ອາຊຽນ-ຍ່ີປຸ່ນຂອງສປປລາວ ໃນເດືອນ ມີນາ 2015. 

− ຕິດຕາມ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາຍໃນອາຊຽນ ແລະອາຊຽນກັບ
ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາເຊ່ັນ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນໍາອາຊຽນ, ກອງປະຊຸມຄະນະເຈລະຈາສ້າງເຂດການຄ້າເສລີກັບປະເທດ
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ຄູ່ເຈລະຈາອາຊຽນ. ພ້ອມທັງ, ສືບຕ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມເຈລະຈາເປີດເສລີການຄ້າດ້ານສິນຄ້າໃນຂອບຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການ
ເຈລະຈາໃນຂອບ ASEAN+6 ຫຼື Regional Comprehensive Economic Partnership ແລະASEAN+1 ອ່ືນໆ. 

− ຈັດພິມປ້ຶມຄູ່ມື ໃນການຕິດຕາມກວດກາມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ລາວຄ້າງປະຕິບັດຕາມAEC Blueprint ເພື່ອລາຍ
ງານຕ່ໍລັດຖະບານຊາບ ແລະ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ເພ່ືອສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມ. 

 
2) ການພົວພັນການຄາ້ຫາຼຍຝ່າຍ(WTO):ສຸມໃສ່ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຊ່ົວຄາວ, ປັບປຸງພາລະ

ບົດບາດຂອງຄະນະກໍາມະການປະສານງານລະດັບຊາດວ່າດ້ວຍການເຊ່ືອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ (ຄປຊ), ກອງ
ເລຂາອຄລ ແລະສ້າງຈຸດສອບຖາມການຄ້າດ້ານການບໍລິການ ເພ່ືອເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ແລະຮັບຮອງຕ່ໍ
ການເປີດເສລີຕະຫຼາດສາກົນ. ພ້ອມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານການເຊ່ືອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນຂອງສປປລາວ 

ແລະການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ, ນັກທລຸະກິດ ແລະນັກສຶກສາຢູສູ່ນກາງ ແລະທ້ອງ
ຖິ່ນ. 

ງ. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງແລະສາເຫດທີເ່ຮດັໃຫມ້ຈີດຸອອ່ນແລະຂໍຄ້ງົຄາ້ງ. 
1. ຈຸດອອ່ນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄາ້ງ 
ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນພວກເຮົາຍັງມີຂ້ໍຂາດຕົກບົກຜ່ອງແລະຂ້ໍຄົງຄ້າງຈໍານວນໜ່ຶງທີ່ຄວນ-

ເອົາໃຈໃສ່ມີຄື: 

ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນຍັງມີຂ້ໍຄົງຄ້າງຈໍານວນໜ່ຶງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄື: 
1) ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມເປັນເຈ້ົາການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍແຜນການຂອງບາງ

ຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງແລະທ້ອງຖິນ່ບ່ໍທັນສູງ, ບ່ໍທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈ້ົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວ-
ນໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.  ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງກະຊວງ
ກັບທ້ອງຖິ່ນບ່ໍທັນຄ່ອງຕົວເທ່ົາທີ່ຄວນແລະຫຼາຍບັນຫາຍັງໂຍນຄວາມຜິດ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ.  

2) ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍວິໄນແຜນການ-ການເງິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນໜ່ຶງຍັງບ່ໍທັນສູງ
ເທົ່າທີ່ຄວນ ເຖິງວ່າໃນຊຸມປີຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ອອກຫຼາຍມາດຕະການແກ້ໄຂແລ້ວກໍຕາມແຕ່ກໍຍັງມີການລະເມີດ 
ລະບຽບການ ເຮັດໃຫ້ໜ້ີສິນຍັງມີທ່າເພີ່ມຂ້ຶນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊໍາລະໜ້ີສິນເຖິງວ່າມກີານປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ຍັງບ່ໍຫຼີກລ່ຽງໄດ້ສະພາບການຊໍາລະຊໍ້າຊ້ອນ, ໜ້ີມີຫຼາຍແຕ່ແຫຼ່ງທຶນຊໍາລະມີຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ກົດ
ດັນຕ່ໍການຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການເພ່ືອຊໍາລະຢ່າງທົ່ວເຖິງ. 

3) ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຍັງບ່ໍທັນຈະແຈ້ງ, ເຮັດໃຫລ້າຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂ້ຶນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄ່າຄອງຊີບສູງຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ເປັນຕ້ົນແມ່ນໝວດສິນຄ້າໃຊ້ສອຍອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກຕ່າງໆຖ້າທຽບຄ່າຄອງຊີບ ກັບປະເທດໃກ້
ຄຽງແມ່ນສູງພໍສົມຄວນ. ໃນຂະນະດຽວກັນອັດຕາແລກປ່ຽນກໍບ່ໍມີການເໜັງຕີງແຮງ, ອັດຕາເງິນເຟ້ີກໍຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາ. 
 
 

4) ການປຸກລະດົມສ່ົງເສີມການປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງສັງຄົມທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂ້ົາໃນ
ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຍັງເຮັດບ່ໍທັນໄດ້ດີ, ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອີງໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດເປັນຫຼັກ. ການກໍານົດໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບ່ໍມີຈຸດສຸມຍັງເຮັດແບບສະເລ່ຍທົ່ວໄປ. ທຶນມີໜ້ອຍໄປແຈກຢາຍໃສ່
ຫຼາຍໂຄງການ, ສຸດທ້າຍໂຄງການໃດກໍບໍ່ສໍາເລັດຂາດຕົວ ພາໃຫ້ເກີດໜ້ີສິນຕາມມາ. 

5) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍຫຼາຍບ່ອນກໍບ່ໍທັນພ້ົ້ົນເດ່ັນເທົ່າທ່ີຄວນ, ການເຮັດການ 
ຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອເປັນສິນຄ້າຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນກໍພົບບັນຫາລາຄາ ແລະ ຕະຫຼາດຮອງຮັບ ຈ່ິງບ່ໍສ້າງແຮງຈູງໃຈ-ກະຕຸ້ນໃຫ້
ຄອບຄົວປະຊາຊົນທໍາການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດ. ອົງການມະຫາພາກ
ກໍບ່ໍທັນໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເປັນຕ້ົນ: ການຊອກຕະຫຼາດ, ການຄ້ໍາປະກັນລາຄາແລະການສ້າງນະໂຍບາຍ
ເອ້ືອອໍານວຍອ່ືນໆ. 
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6) ການເຮັດວຽກງານ 3 ສ້າງເຖິງວ່າມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານກໍຕາມແຕ່ການມອບສິດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ກະຊວງເປ້ົາໝາຍເຮັດທົດລອງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານຍັງບ່ໍທັນແຈ້ງການ, ມີລັກສະນະຢຸດໆຢ່ອນໆ; ບາງທ້ອງຖິ່ນຍັງບ່ໍ
ເປັນເຈ້ົາການແລະກ້າຫານໃນການຮັບເອົາສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະບາງກະຊວງບ່ໍທັນເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ່ໍເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ
ແລະເລິກເຊ່ິງ; ຍັງໜັກໄປແຕ່ດ້ານການຄ້ົນຄວ້າຂ້ຶນແຜນໂຄງການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອສະເໜີເຂ້ົາແຜນປະຈໍາປີ
, ການພັດທະນາແມ່ນຍັງອີງໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດ, ສ່ວນການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນຍັງມີໜ້ອຍ. 

7) ການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກຍັງບ່ໍທົ່ວເຖິງ, ສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຍັງບ່ໍທັນ
ເປັນບ່ອນດຶງດູດ ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ສ່ິງເອ້ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງໂຮງຮຽນຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດີ, ໂຮງຮຽນຫລາຍໆແຫ່ງ
ຍັງຂາດຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ປ້ຶມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນສ່ືການຮຽນ-ການສອນຍັງມີຈໍາກັດໂດຍສະເພາະ
ເຂດຊົນນະບົດ.�

8) ການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ການ
ປົກຫຸ້ມການບໍລິການດ້ານປະກັນສຸຂະພາບຍັງຈໍາກັດ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກບ່ໍໄດ້ຮັບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍ
ເທົ່າທີ່ຄວນ.ຕ່ໍກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ(MDGs)ຍັງມີບາງເປົ້າໝາຍທີ່ບ່ໍ
ສາມາດບັນລຸແລະມີຄວາມສ່ຽງຈະບ່ໍບັນລຸເປັນຕ້ົນ: ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າ5ປີທີ່ມີນ້ໍາໜັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ, 
ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າ5ປີທີ່ຂາດສານອາຫານແບບຊໍາເຮ້ືອຫຼືເຕ້ຍແລະອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນຕ່ໍາກວ່າ1ປີ
ແລະ5ປີ. 
 
2. ສາເຫດພາໃຫມ້ຈີຸດອອ່ນແລະຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 

1) ສາເຫດແມ່ນການເຊ່ືອມຊຶມກໍາແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ການຕດັສິນໃຈປະຕິບັດບຸກທະລຸຕາມມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຄ້ັງທີ IX ວາງອອກຍັງບ່ໍທັນເກີດແລະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຈິງແທ້. 

2) ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສິດເປັນເຈ້ົາການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງແລະບາງທ້ອງ
ຖິ່ນບ່ໍທັນສູງ, ບ່ໍທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈ້ົາການໃນການຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ.ການປະສານງາ-
ນລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ,ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິ່ນບ່ໍທັນຄ່ອງຕົວແລະແທດເຖິງຕົວຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ. 

3) ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍວິໄນແຜນການ-ການເງິນຂອງຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖ່ິນຈໍານວນໜ່ຶງຍັງບ່ໍທັນສູງເທົ່າ
ທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫມ້ີການກະທໍານອກກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນເຊ່ິງເຮັດ
ໃຫ້ໜ້ີສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເພີ່ມຂ້ຶນເຖິງລະດັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ. 

4) ນະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ແລະສິນຄ້າທີມ່ີຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຍັງບ່ໍທັນຈະແຈ້ງ ແລະຮັດກຸມ ເຮັດໃຫລ້າຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂ້ຶນຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ
ຄ່າຄອງຊີບສູງຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່. 

5) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍຫຼາຍບ່ອນກໍບ່ໍທັນພ້ົ້ົນເດ່ັນເທົ່າທີ່ຄວນ, ການເຮັດການ
ຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ບາງທ້ອງຖ່ິນກໍພົບບັນຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບທີ່ບ່ໍທັນຈະແຈ້ງ ແລະໝ້ັນຄົງຈ່ິງບ່ໍສ້າງແຮງຈູງໃຈ-ກະຕຸ້ນໃຫ້
ຄອບຄົວປະຊາຊົນທໍາການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເທ່ົາທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ມີຂະບວນການຂ້ຶນໆລົງໆ ເປັນໄລຍະແລ່ນນໍາຕະຫຼາດ
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. 

 
ຈ. ສະຫຼຸບຕລີາຄາລວມ:  

ເບ່ິງລວມແລ້ວເຫັນວ່າປັດໄຈພາຍນອກແລະປັດໄຈພາຍໃນປະເທດໄດ້ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນ6 ເດືອນຜ່ານມາສືບຕ່ໍໃນທ່ວງທ່າທີ່ດີ. ການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ ຍັງມີ
ບັນຍາກາດດີ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຍັງມີຄວາມສົນໃຈມາລົງທຶນໃນປະເທດເຮົາ ເນ່ືອງດ້ວຍມີປັດໄຈບວກຫຼາຍດ້ານ
ເຊ່ັນ: ນິຕິກໍາ ໄດ້ພັດທະນາສົມບູນຂ້ຶນຕ່ືມ, ມີນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມທ່ີສູງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫຼື ເຂດເສດຖະກິດສະ
ເພາະເຮັດໃຫ້ມີນັກລົງທຶນເຂ້ົາມາລົງທຶນຫຼາຍຂ້ຶນ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການເກີດໄພທໍາມະຊາດ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາກວ່າປະ
ເທດອ້ອມຂ້າງ, ບັນຫາສໍາຄັນກວ່າສ່ິງອ່ືນແມ່ນປະເທດເຮົາມຄີວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງ
ສັງຄົມສູງ. 
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ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກເຫັນວ່າມີທ່ວງທ່າດີຂ້ຶນແລະມີສະຖຽນລະພາບເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີສະພາບ
ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນບ່ໍຄ່ອງຕົວໃນສົກປີຜ່ານມາ, ແຕ່ໂດຍລວມເສດຖະກິດຂອງລາວເຮົາກໍຍັງສາມາດຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່
ໃນຂອບຂອງແຜນການ.ການຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແມ່ນຄ່ອຍໆມີສະພາບດີຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກ້ໄຂ
ສະພາບບ່ໍຄ່ອງຕົວໃນການສະໜອງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນ
ລາວບັນດາເຜົ່າຍັງເບີກບານມ່ວນຊ່ືນ ແລະ ກະຕືລືລ້ົນໃນການສ້າງຜົນງານໃນໄລຍະດໍາເນີນແລະຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ 3ຂ້ັນຂອງພັກ, 2ວັນປະຫວັດສາດທີ່ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບໃນປີ2015ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟ້ືນ. 
 
II.  ແຜນວຽກຈດຸສມຸໄລຍະ 6 ເດອືນທ້າຍສກົປ2ີ014-2015 
1. ທາ່ອຽ່ງລວມຂອງເສດຖະກດິ, ປັດໄຈທີກ່ະທບົຈາກພາຍນອກໃນ6 ເດອືນທາ້ຍສກົປ2ີ014-2015 

 ສໍາລັບ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2014-2015ຄາດວ່າເສດຖະກິດຈະມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ອາດຈະບ່ໍສູງເທ່ົາທີ່ຄວນ
ເນ່ືອງຈາກການສ່ົງອອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດແລະການຜະລິດໄຟຟ້າມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ; ດ່ັງນ້ັນ, ເພ່ືອເປັນການຊຸກຍູ້ສ່ົງ
ເສີມໃຫເ້ສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມແຜນການທີ່ຄາດໄວ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດ
ບັນດາວຽກງານທ່ີຍັງຄ້າງຄາ ໃນ6 ເດືອນຕ້ົນປີໃຫ້ສໍາເລັດ ເພ່ືອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍວດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
(GDP) ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ, ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ່ໍຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາ
ສິນຄ້າທີ່ກະທົບໄວຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່, ກໍານົດນະໂຍບາຍເງິນຕາໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສອດຄ່ອງກວ່າເກ່ົາ ພ້ອມທັງ
ສູ້ຊົນຂຸດຄ້ົນແຫຼ່ງລາຍຮັບໃໝ່ ແລະ ເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ, ສືບຕ່ໍຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ເພ່ືອກະກຽມການຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມແລະການຜະລິດລະດູຝົນທີ່ຈະມາເຖິງ. 
 ສືບຕ່ໍຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ພາກພ້ືນທີ່ພ້ົນເດ່ັນ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕ່ໍເສດຖະກິດ.
ສໍາລັບພາຍໃນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ການຈັດຕ້ັງທົດລອງວຽກງານ 3ສ້າງ, ຂະບວນແຂ່ງຂັນຮັກຊາດແລະ
ພັດທະນາ, ການປະຕິບັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂ້ັນຂອງພັກ, ຮີບຮ້ອນຄ້ົນຄ້ວາມາດຕະການແກ້ໄຂໜ້ີສິນພາຍໃນ ແລະ 
ນິຕກິໍາຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນກ່ອນ ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕ່ໍເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ 
ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຈາກຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂ້ຶນ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຜະລິດ
ລະດູຝົນໃຫ້ທັນກັບເວລາ, ກະກຽມຮອບດ້ານການປ້ອງກັນ-ຟ້ືນຟູໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. 

 
2. ການຊກຸຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແຫງ່ຊາດ 
 ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ 2014-2015 

ສະບັບເລກທີ 328/ນຍ, ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2014 ໃຫ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ. 
 ສືບຕ່ໍຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຍູ້ແຮງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ໃຫ້
ບັນລຸຕາມແຜນການ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 6 ມາດຕະການຮັກສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່
ລັດຖະບານວາງອອກໃຫໄ້ດ້ດີຫ ເພ່ີມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການແກ້ໄຂໜ້ີສິນຂອງຂອງລັດໃຫ້ຫຼຸດລົງ; ນໍາພາ 
ແລະປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂ້ົາຮ່ວມໃນການພັດທະນາຢ່າງເປັນເຈ້ົາການ, ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການຜະລິດ, 

ການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະບໍລິການໃຫ້ມບີາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວໄວກວ່າເກົ່າ. 
 ເອົາໃຈໃສ່ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟ້ີບ່ໍໃຫ້ເກີນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມແລະ
ຄວບຄຸມລາຄານ້ໍາມັນ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ, ລາຄາວັດສະດຸກ່ໍສ້າງແລະອ່ືນໆໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ. 

 ສຸມທຶນໃສ່ໂຄງການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງແລ້ວ ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ແລະ ເຫັນຜົນສໍາເລັດໄວ ໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ, 
ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັນໃນການກໍານົດກິດຈະກໍາ, ມູນຄ່າ
ໂຄງການ ແລະການຈັດສັນແຫ່ຼງທຶນ.ພ້ອມກັນນ້ັນກໍຈະໄດ້ຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍທີເ່ໝາະສົມໃນການສ່ົງເສີມການ
ຜະລິດເຂ້ົາ ແລະສິນຄ້າອ່ືນໆ. 

 ຂະແໜງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ປ່ອຍສິນເຊ່ືອເພ່ືອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ເວລາດຽວກັນນ້ັນກໍຕ້ອງຄວບຄຸມ
ປະລິມານເງິນM2ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ເພ່ືອຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ລະດົມເງນ



28 
 

ຝາກໃຫໄ້ດ້52%ຂອງGDP ແລະຄວບຄຸມໜ້ີNPLບ່ໍໃຫ້ເກີນ3%. ສໍາລັບທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຕ້ອງກໍານົດ
ອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງແລະສາມາດດຶງດູດເພ່ືອສ່ົງເສີມການຜະລິດ
ພາຍໃນໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ; ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ, ກໍເຮັດ
ໃຫ້ການປ່ອຍສິນເຊ່ືອຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານໄດ້ເຄ່ືອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງແລະການໃຫ້ສິນເຊ່ືອລະຫວ່າງ
ທະນາຄານທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂ້ຶນ.  

 ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍແຜນການກໍານົດໄວ້ ເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາຮ່ວງລາຍຈ່າຍ ໃຫ້
ໄດ້ຕາມແຜນການທີສ່ະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ,ສະກັດກ້ັນການຮ່ົວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ; 
ພ້ອມກັນນ້ັນກໍຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີການປະຢັດໄປຕາມແຜນການອະນຸມັດແລະສອດຄ່ອງກັບ
ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂ້ັມງວດ.ເອົາໃຈໃສ່ການປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານເປັນປົກກະຕິແລະ
ທັນກໍານົດເວລາ. 

 ຮີບຮ້ອນຄ້ົນຄ້ົນຄ້ວາມາດຕະການແກ້ໄຂໜ້ີສິນພາຍໃນ ແລະ ນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນກ່ອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມກົດດັນຕ່ໍເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ໃຫ້ເໝາະ
ສົມກັບຄ່າຄອງຊີບຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດແລະພົນລະເຮືອນ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້
ທັນກັບເວລາ, ກະກຽມຮອບດ້ານການປ້ອງກັນ-ຟ້ືນຟູໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ; ແກ້ໄຂ
ບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ເຊັ່ນ: ມົນລະພິດ, ຂ້ີຝຸ່ນ, ການຂົນສ່ົງ ແລະ ກໍາຈັດຂ້ີເຫຍ່ືອ; ແກ້ໄຂບັນຫາ
ການສັນຈອນແອອັດແລະການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງທ້ອງຖະໜົນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເລ່ີມຈາກການຈັດສັນຕົວເມືອງຄືນໃໝ່, ພ້ອມກັນນ້ັນກໍຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາປະເມີນ
ຄືນແລະວາງແຜນສໍາລັບໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ໂຄງການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງແລ້ວ
ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະເຫັນຜົນສໍາເລັດໄວໂດຍໃຫ້ທັນກັບໄລຍະປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ5

ປີຄ້ັງທີVIII (2016-2020). 
 ສູ້ຊົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີວິໄນແຜນການ-ການເງິນຢ່າງເຂ້ັມງວດ
ຕາມກົດໝາຍແລະດໍາລັດແນະນໍາການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບເລກທີ431/ລບວາງອອກ. ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄວ້າປັບປຸງ 
ແລະ ຊອກວິທີການອັນຕ້ັງໜ້າ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາໜ້ີສິນຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບໜ້ີສິນຫຼຸດຜ່ອນລົງເທື່ອ
ລະກ້າວ, ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄ້ວານະໂຍບາຍຫືຼ ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການລົງທຶນກ່ອນ, ລົງທຶນໃນຮູບແບບBOT, PPPໃຫ້ສໍາເລັດ
ແລະປະກາດນໍາໃຊ້ໂດຍໄວ. ສໍາລັບການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ສະບັບເລກທີ 1810/ຫລບ.ກສສ, ລົງວັນທີ 18/12/2014 ກ່ຽວກັບການໂຈະການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນຊ່ົວຄາວ. 

 ສືບຕ່ໍປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍ MDGS ໃຫ້ບັນລຸຢ່າງສົມບູນ ແລະສືບຕ່ໍວາງທິດທາງ,ມາດຕະການຕ່ໍຄາດໝາຍທີ່ຄາດວ່າຈະບໍ່
ສາມາດບັນລຸໃນເປ້ົາໝາຍMDGS. ພ້ອມນ້ີກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມແລະຜັນຂະຫຍາຍຕາດທດິການພັດທະນາຂອງໂລກ
ຫຼືເອ້ີນວ່າເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືຍຍົງ (SDGS).  
 

3. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ 
 ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ຄາດໝາຍຕ້ົນຕໍກ່ຽວກັບວຽກງານກ່ໍສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ-ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງ, ການສ້າງ
ພັດທະນາ, ການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 1-2 ແຫ່ງແລະວຽກງານຈຸດ
ສຸມອື່ນໆຕາມຄາດໝາຍສົກປີ 2014-2015 ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນ້ັນ. 

 ສູ້ຊົນຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການກວດ, ປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການ
ພັດທະນາ 5ປີ (2011-2015)ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ເຂ້ົາລາຍງານຕ່ໍກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນທ້າຍ
ເດືອນເມສາ 2015ນ້ີ.  

 ສືບຕ່ໍຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິ 03/ກມສພ(3ສ້າງ)ໃຫບັ້ນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຈັດຕ້ັງຜັນ
ຂາຍຫຍາຍວຽກງານດ່ັງກ່າວ ໃຫ້ມີໝາກຜົນໃຫ້ມີໃບໜ້າໃໝ່ທ່ີດີກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຄໍານັບຮັບຕ້ອງ 2ວັນປະຫວັດສາດ
ຂອງຊາດ.  
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4. ໜາ້ທີໃ່ນບາງຂົງເຂດຂະແໜງເສດຖະກິດ 
 ສູ້ຊົນຜະລິດເຂ້ົາລວມບ່ໍໃຫຫ້ຼຸດ 975.315 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເຂ້ົາເປືອກໃຫ້ໄດ້4,2 ລ້ານໂຕນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດ

ທົ່ງພຽງຈຸດສຸມ7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ ແລະບັນດາທ່ົງພຽງນ້ອຍໃນທົ່ວປະເທດ,ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດພືດ
ສະບຽງອາຫານ ເຊ່ັນ: ສາລີຫວານ, ເຜືອກມັນ, ໝາກໄມ້ ແລະພືດຜັກຕ່າງໆ. ພ້ອມນ້ີກໍສ່ົງເສີມການປູກພືດ
ກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ເປັນຕ້ົນ: ກາເຟ, ສາລີແຂງ, ມັນຕ້ົນ, ອ້ອຍ, ພືດຕະກູນຖົ່ວ ແລະອ່ືນໆ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ
ກໍານົດໄວ້. 

 ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ໃນການຜະລິດຊ້ີນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພ່ືອສະໜອງໃຫ້
ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫຼາດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ຊາວຊົນນະບົດ.ນອກຈາກນ້ີກໍສ່ົງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ເປັນສິນຄ້າປາຍແຫຼມ ເພື່ອສ່ົງອອກຕາມຊາຍແດນ. 

 ສືບຕ່ໍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອ້ືອອໍານວຍດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນໃສ່ດຶງດູດການລົງທຶນທົ່ວໄປ 
ແລະ ສ່ົງເສີມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ຊ່ຶງຈະສາມາດສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາ, ສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການເພີ່ມຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກຕ່ືມ. ໃນ
ນ້ັນ ມີທັງການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກພາຍໃນ ແລະ ລວມທັງການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຈາກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້. 

 ສືບຕ່ໍສ້າງພ້ືນຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫສ້າມາດເຂ້ົາຮ່ວມ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບຕະຫລາດສາກົນໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ້າ. 

 ສືບຕ່ໍສ້າງພ້ືນຖານ ແລະສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບຕະຫລາດສາກົນໃນຊຸມປີຕ່ໍໜ້າ.ຄາດຄະເນມູນຄ່າການ
ຄ້າປະມານ4.011,09ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 ສືບຕ່ໍສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆໃຫມ້ີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະສໍາເລັດເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ເກັບກໍາຂ້ໍມູນເພ່ືອສ້າງ
ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ 2016-2020; ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ່ືອເພ່ີມຜະລິດ
ຕະພາບ; ສ້າງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການກໍານົດນິຍາມSMEs; ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກໂຄງການສະໜັບສະໜູນການ
ກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່; ດໍາເນີນການລົງຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອເຮັດບົດລາຍງານໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2015. 

 ສູ້ຊົນໃຫ້ການຜະລິດໄຟຟ້າບັນລຸ 18.262,78 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ສ່ົງອອກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 14.610,12 ລ້ານກິ
ໂລວັດໂມງມູນຄ່າ 786,83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ 4.117,99 ລ້ານກິໂລວັດໂມງມູນຄ່າ 357,37 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນໍາເຂ້ົາຈາກຕ່າງປະເທດ  1.486,20 ລ້ານກິໂລວັດໂມງມູນຄ່າ 74,21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; 

ສູ້ຊົນສໍາເລັດໂຄງການທີກໍ່າລັງກ່ໍສ້າງ ໂຄງການຂອງ IPP (ຂ້ັນສູນກາງຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ໂຄງການຂອງ EDL ຄຸ້ມຄອງ 
ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ. 

 ສູ້ຊົນໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດແຮ່ທາດບັນລຸໄດ້ 11.643,13 ຕ້ືກີບ (ລາຄາໃນປີ); ສູ້ຊົນໃຫ້ການຜະລິດແຮ່
ທາດອັນສໍາຄັນສາມາດບັນລຸຕົວເລກດ່ັງນ້ີ: ເງິນປະສົມຄໍາ 29,13 ໂຕນໂລຫະ, ທອງແຜ່ນ 91,855 ໂຕນ, ທອງຝຸ່ນ 

359,660 ໂຕນ, ແຮ່ໂປຕາດ 298,511 ໂຕນ, ແຮ່ກົ່ວ 1,450 ໂຕນ, ຫີນກາວ 559,467 ໂຕນ ແລະອ່ືນໆ. 
 

5. ໜາ້ທີໃ່ນບາງຂົງເຂດຂະແໜງວັດທະນະທາໍ-ສງັຄົມ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ 

 ສືບຕ່ໍປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບຂອງອາຊີວະສຶກສາ,  ການສຶກສາຂ້ັນສູງ ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ກ່ໍຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂອງການສຶກສາ ເພ່ືອສ້າງເງ່ືອນໄຂອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ. ສືບຕ່ໍປັບປຸງແລະ ກະກຽມສະເໜີຜ່ານນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດເພ່ືອສ່ົງເສີມການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດການສ່ົງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂ້ໍມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານແລະ ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ
ສ່ົງເສີມສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ. 

 ສືບຕ່ໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສັກຢາກັນພະຍາດ, ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເກີດລູກ ແລະປ່ິນປົວ
ເດັກໂດຍບ່ໍເສ່ຍຄ່າ, ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຄົງທີ່ ແລະ ເຄ່ືອນທີ່ ໄປຍັງເຂດຊົນນະບົດ
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ຫ່າງໄກສອກຫກີ.  ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຫານ້ໍາສະອາດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫພ້ຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້. ສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ
ແພດຜະດຸງຄັນ ແລະ ແພດບ້ານຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ກໍປັ່ບປຸງສ້ອມແປງສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍ
ເມືອງ ໃນເຂດຈຸດສຸມລັດຖະບານ ພ້ອມທັງສະໜອງອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແກ່ສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ 
ແລະ ພັດທະນາກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຜູ້ທກຸຍາກໃຫ້ທົ່ວເທິງ. 

 ສືບຕໍ່ເກັບກໍາຕົວເລກການຝຶກແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້32,789ຄົນ;ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານຂົງເຂດ
ບໍລິການໃຫ້ໄດ້2ອາຊີບ. ສືບຕ່ໍສູ້ຊົນຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານລາວທັງພາຍໃນ ແລະສ່ົງໄປອອກແຮງງານຢູ່
ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້31,727 ຄົນ; ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການປັບປ່ຽນສະຖານະພາບແຮງ
ງານທີ່ໄປອອກແຮງງານບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ປະເທດເພ່ືອນບ້ານພ້ອມທັງສືບຕ່ໍໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ, 

ໂທລະພາບ ແລະສື່ຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປັບສະຖານະພາບແຮງງານລາວທີເ່ຮັດວຽກຜິດກົດໝາຍຢູ່ປະເທດໄທໃຫ້ສໍາ
ເລັດຕາມຄາດໝາຍ; ລົງກວດກາແຮງງານຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານແລະໂຄງການຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້58

ແຫ່ງ.ສູ້ຊົນຂ້ືນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ໃຫ້ໄດ້  281 ວິສາຫະກິດ.ກຽມມອບ-ໂອນໂຮງໝໍສູນເສຍອົງຄະພິເສດ 

790 ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສືບຕ່ໍປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອສົງເຄາະປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ເຖົ້າແກ່, 
ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດແລະຜູ້ຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງການຄ້າມະນຸດໃຫ້ທັນການ. 

 ສືບຕ່ໍຊຸກຍູ້ແຜນການປ່ຽນຖ່າຍ ລະບົບເຕັກນິກວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຈາກລະບົບອານາລອກໄປສູ່ລະບົບດີຈີຕອນ
ແລະຂະຫຍາຍພື້ນທ່ີການກະຈາຍຢູ່ພາກພ້ືນ, ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໃຫ້ກວ້າງອອກ.ຄ້ົນຄວ້າຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຍ ົກລະດັບເຄ່ືອງສ່ົງວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຂອງແຂວງບ່ໍແກ້ວຈາກ 1 kw ເປັນ 5 kw.ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄວ້າຮ່າງດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ືມວນຊົນ ແລະນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂທລະພາບໃຊ້ສາຍ ແລະ
ບ່ໍໃຊ້ສາຍ.ສືບຕ່ໍໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ,ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະສາກົນພ້ອມທັງ
ບຸນປະເພນີຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄ້ັງທີ X 

ຂອງພັກ ແລະສອງວັນປະຫວັດສາດໃນທ້າຍປີ 2015. ສືບຕ່ໍແຜນສ້າງສາລະຄະດີ, ຮູບເງົາ, ເອກະສານວັນສ້າງຕັ້ງ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະວັນສະຖາປານາສປປລາວຄົບຮອບ 40 ປີພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍ່
ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາບັນດາເນື້ອໃນຮູບເງົາ ແລະການຖ່າຍທໍາຮູບເງົາຢູ່ສປປລາວ. ສືບຕ່ໍແຜນການເຝິກອົບຮົມ
ບຸກຄະລາກອນວິຊາການບູຮານວິທະຍາແຜນການຈັດຕ້ັງວຽກງານສະເຫຼີມສະຫຼອງເມືອງຫຼວງພະບາງເປັນເມືອງ
ມໍລະດົກໂລກຄົບຮອບ 20 ປີ, ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນກໍ່ສືບຕໍ່ຟ້ືນຟູປົກປັກຮັກສາພັດທະນາການສ່ົງເສີມມໍລະດົກວັດທະນະ
ທໍາຂອງຊາດທ່ີເປັນວັດຖຸ ແລະບ່ໍເປັນວັດຖຸ. ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄວ້າ ແລະວິໄຈກຸ່ມເປ້ົາໝາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກ
ງານໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວຜ່ານວິທະຍຸໂທລະພາບ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂວາງຫຼາກສີສັນ. 

ສືບຕ່ໍສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະທໍາມະຊາດ, 

ເອົາໃຈໃສ່ກ່ໍສ້າງສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານຢູ່ບັນດາແຂວງ, ເມືອງໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ຄຽງຄູ່ກັັບການຕິດຕາມຕີລາຄາ
ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບຢືນຍົງ. 

 ສືບຕ່ໍເອົາໃຈໃສ່ຄ້ົນຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຫຼ ື ນິຕິບຸກຄົນໃຫ້ໄວຂ້ຶນ. ສືບຕ່ໍປະສານ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າ, ກວດກາ, ປະກອບຄໍາເຫັນເຂ້ົາໃສ່ຮ່າງກົົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ແລະຮ່າງ
ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນັບທັງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ບັນດາກະຊວງ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສະເໜີມາ. ສືບຕ່ໍ
ໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍເພື່ອສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍຢູ່ໃນສັງຄົມ,ສືບຕ່ໍປັບປຸງເວັບໄຊຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະ
ການ, ປັບປຸງເນ້ືອໃນວາລະສານ, ໜັງສືພິມທີ່ຂ້ຶນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາໃຫ້ມຄຸີນນະພາບສູງຂ້ຶນກວ່າເກົ່າ ເພ່ືອສາມາດ
ສະໜອງຂ້ໍມູນ-ຂ່າວສານໄດ້, ປັບປຸງວຽກງານທະບຽນສານໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂ້ຶນ. 

 ສືບຕ່ໍປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ເພ່ືອຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຈໍານວນ5ສະບັບ
ຄື: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ,ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ,ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ,ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາດເຄມາເປັນອັນຕະລາຍ ແລະດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັບປະດາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ. 

 ເຜີຍແຜ່ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂ້ົາໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ເພ່ືອເພ່ີມມູນຄ່າ ແລະຍົກສູງ
ປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າODOPຢູ່ໃນ3 ແຂວງຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 
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ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ;ຕິດຕ້ັງ ແລະສາທິດການນໍາໃຊພ້ະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະພະລັງງານຊີວະມວນໃຫ້ໄດ້2ຈຸດ 

ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄວ້າການຜະລິດນ້ໍາມັນຊີວະພາບຄົບວົງຈອນ ແລະຄ້ົນຄວ້າທົດລອງການນໍາໃຊ້
ນ້ໍໍາມັນໄບໂອດີເຊລທີ່ສະກັດຈາກພືດເຂ້ົາໃນເຄ່ືອງຈັກຕົວຈິງ.ສືບຕ່ໍຊຸກຍູ້ວຽກການບໍລິການໂດຍສະເພາະການ
ບໍລິການດ້ານມາດຖານ,ວັດແທກ ແລະຊັບສິນທາງປັນຍາ,ສືບຕ່ໍລົງກວດກາມາດຖານຊິງຊ່ັງນ້ໍາໜັກຕາມທ້ອງ
ຕະຫຼາດ,ຊິງສ່ັງນ້ໍາໜັກລົດບັນທຸກ ແລະຊິງສ່ັງຫ້ອງທົດລອງ ໃຫບັ້ນລຸຕາມແຜນການວາງໄວ້. 
 

6. ການພັດທະນາທ້ອງຖິນ່ແລະເຂດແຄວນ້ 

 ພາກເໜືອ 

ສຶບຕ່ໍ່ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມປີະສິດທິຜົນດ້ວຍການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ
ໂຄງການຢ່າງເປັນລະບົບຕ່ໍເນ່ືອງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຊຸກຍູ້
ຕິດຕາມ, ສັງລວມບັນດາໂຄງການທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ ໃນສົກປີ 2014-2015ຕາມທດິທີ່ລັດຖະບານ
ວາງອອກ, ຊຸກຍູ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ 6ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2014-

2015 ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການວາງໄວ້. 
ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ສໍາເລັດຕາມທິດທາງແຜນທີ່ວາງໄວ້;ຊຸກຍູ້ການ

ຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທາງດ້ານກະສິກໍາທີ່ເປັນທ່າແຮງເຊັ່ນ: ເຂ້ົາ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແ
ໜ່ງ, ສ່ົງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຈັດຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບ ແລະ ການສ້າງເຄ່ືອງໝາຍການຄ້າຂອງສິນຄ້າ, ສ່ົງເສີມ
ການປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ, ຊູກຍູ້ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມໃຫ້ພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສ່ົງອອກ. 
 

 ພາກກາງ 
ສຶບຕ່ໍສູ້ຊົນຜະລິດເຂ້ົານາແຊງ ແລະ ປູກພືດຜັກ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້, ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕ່ໍສ່ົງເສີມການລ້ຽງສັດ 

ປະເພດຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນ ງົວ,ຄວາຍ,ໝູ, ແບ້ ແລະ ສັດປີກເພື່ອຮັບປະກັນສະໜອງສະບຽງອາຫານ, ກວດກາຈັກສູບນ້ໍາ
ເພ່ືອສ້ອມແປງແລະໃຫ້ສາມາດສະໜອງນ້ໍາຮັບໃຊ້ການຜະລິດລະດູແລ້ງ 2014-2015ໃຫ້ພຽງພໍ,ສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງເສ້ັນທາງທີ່
ກໍາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້, ສຸມໃສ່ສືບຕ່ໍສ້ອມແປງທາງປູຢາງ ແລະ ທາງດິນແດງທີ່ເປ່ເພ
ເສຍຫາຍໃຫສ້າມາດສັນຈອນໄປມາໄດ້ສະດວກ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສະພາອະນຸມັດໃຫ້
ມີປະສິດທິຜົນເປັນຕ້ົນແມ່ນບນັດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ກໍາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະໂຄງການທີ່ຍັງບ່ໍທັນຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕາມແຜນການ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມແລະກວດກາບັນດາໂຄງການເພ່ືອຫຼີກເວ້ັນການ
ປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນອັນເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີໜ້ີສິນຄຸມເຄືອ ແລະ ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນດາໜ້ີສິນທີ່ຍັງ
ຄ້າງໃຫ້ໝົດໄປເທື່ອລະກ້າວ. 
 

 ພາກໃຕ ້
ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ສໍາເລັດຕາມທິດທາງແຜນການທີວ່າງໄວ້, ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ, 
ກໍໃຫ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນໃຫ້ເກັບກ່ຽວເຂ້ົານາແຊງ ແລະ ກະກຽມການຜະລິດເຂ້ົານາປີ;ຊຸກຍູ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ
ທີ່ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທາງດ້ານກະສິກໍາທີ່ເປັນທ່າແຮງເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແໜ່ງ, ໝາກຖົວລຽນ, 
ຜະລິດຜັກພືດຊະນິດອ່ືນໆ, ສ່ົງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຈັດຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບສິນຄ້າ, ສ່ົງເສີມການປູກພືດ
ອຸດສາຫະກໍາ, ຊຸກຍູ້ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມໃຫ້ພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສ່ົງອອກ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ 6ເດືອນທ້າຍປີ ສົກປີ 2014-2015, ປັບປຸງ ແລະ
ພັດທະນາຈຸດສຸມພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບຮອງການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ແລະ ເຊ່ືອມຕ່ໍກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນ
ບ້ານ; ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ;  ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ
ການສຶກສາເປັນຕ້ົນພັດທະນາສູນວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການຢູ່ໃນໂຮງໝໍ 
ແລະ ສືບຕ່ໍສ້າງຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ທົວ່ເຖິງໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ຍາກແກ່ການເຂ້ົາເຖິງ. 
 
7. ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ 
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1) ເຂດເສດຖະກດິພເິສດສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ):ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີຈະສືບຕ່ໍສູ້ຊົນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄາດໝາຍທີ່
ວາງໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂສສຊສົກປີ 2014-2015 ໂດຍການເພ່ີມທະວີສືບຕ່ໍສ່ົງເສີມແລະດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍ
ໃນແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາດໍາເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າ, ການບໍລິການແລະການຂົນສ່ົງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 101 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາໃຫ້ເພ້ີມຂ້ຶນ 27 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຄາດຄະເນສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທໍາໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນຕາມຄາດໝາຍ. 

2) ເຂດເສດຖະກດິພເິສດສາມຫຼຽ່ມຄາໍ (ຂສພຄ):ສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍໃຫ້ສໍາເລັດແລະຄາດວ່າຈະສາມາດເປີດໃຫ້
ບໍລິການໄດ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015; ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດິນເປັນຕ້ົນການກໍານົດຂອບເຂດເນ້ືອທີ່ຂອງເຂດ
ເນ້ືອທ່ີປ່າສະຫງວນພູກ່ິວລົມ, ໂຄງການສະໜາມກ໊ອບ, ການຊົດເຊີຍເວນຄືນເນ້ືອທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາຂອງສິດຈໍານວນ 14 

ຄອບຄົວຢູ່ບ້ານພຽງງາມເພ່ືອຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ຕອນໃຕ້ຂອງໂຄງການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດແລະວັດທະນະທໍາດອນ
ຊາວ, ການຊົດເຊີຍເວນຄືນເນ້ືອທີ່ດິນເພ່ືອສ້າງເສ້ັນທາງຈາກດ່ານສາກົນສາມຫຼ່ຽມຄໍາຫາທາງເບຕົງນ້ໍາເກ່ິງ-ບ້ານມອມຊ່ຶງມີ
ຄວາມຍາວ 2,600 ແມັດ, ຈັດຕ້ັງບັນດາໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເພ່ືອສ່ົງເສີມອາຊີບແລະລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນໃນເຂດອ້ອມຂ້າງ. 
3) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບໍເ່ຕນ່ແດນງາມ (ຂສບ):ສືບຕ່ໍການສ້າງເຂດການຄ້າຊາຍແດນບໍ່ແຕນສປປລາວ ແລະບ່ໍ
ຫານສປຈີນ, ສ່ົງເສີມການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂ້ົາໃນການລົງທຶນເຂດໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ;  ສືບຕ່ໍຕິດຕາມ
ກວດກາຄົນ ເຂ້ົາ-ອອກຂສບອອກບັດອາໃສຊ່ົວຄາວ ໃຫ້ພະນັກງານ, ຜູ້ລົງທຶນ, ຜູ້ປະກອບການ, ກໍາມະກອນຄົນລາວ 

ແລະຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໃສໃນຂສບ ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ. 
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4) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບຶງທາດຫວຼງ (ຂສທ):ສືບຕ່ໍພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕ້ົນແມ່ນການຈົກໜອງ, ຮ່ອງ
ລະບາຍນ້ໍາແລະເສ້ັນທາງຄອນກີດກວ່າງ26ແມັດ, ຍາວ2.240 ແມັດ; ເສ້ັນທາງອ້ອມແຄມໜອງໃຫຍ່ທີ່ກວ້າງ24ແມັດ, 
ຍາວ2.400 ແມັດແລະຂົວ4ແຫ່ງ; ສຸມໃສ່ການສໍາຫຼວດແລະອອກແບບໂຮງແຮມລະດັບ5ດາວໃຫ້ສໍາເລັດ; ສືບຕ່ໍກ່ໍສ້າງ
ຕຶກຄອນໂດມີນຽມຈໍານວນ7ຫຼັງ; ສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງເສົາຫັຼກປະຕູເຂ້ົາເຂດ2ເສົາໃຫສໍ້າເລັດຕາມໂຄງສ້າງ; ສືບຕ່ໍອອກແບບເພ່ືອ
ກໍ່ສ້າງຄັນຄູປ້ອງກັນນ້ໍາຖ້ວມແຕ່ຊາຍແດນສູນການຄ້າອາຊຽນມໍຮອດເຂດບ້ານໂນນຄ້ໍມີຄວາມຍາວ800ກວ່າແມັດ; ສືບຕ່ໍ
ການກໍ່ສ້າງຄອງນ້ໍາແຕ່ຂ້າງຫ້ອງການເຂດຂສທຈົນຮອດຊາຍແດນສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ. 

5) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະນິຄມົອດຸສາຫະກາໍແລະການຄາ້ວຽງຈນັ-ໂນນທອງ (ນອຄວ): ສືບຕ່ໍພັດທະນາພ້ືນຖານ
ໂຄງລ່າງຢູ່ພາຍໃນເຂດເປັນຕ້ົນສ້າງເສັ້ນທາງ, ສະຖານີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ນ້ໍາປະປາແລະອ່ືນໆ; ສືບຕ່ໍໂຄສະນາດຶງດູດການ
ລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂ້ົາມາລົງທຶນໃນນອຄວ; ຊຸກຍູ້ບໍລິສັດທີ່ມາຈົດທະບຽນແລ້ວສ້າງໂຮງງານຂອງຕົນ 

ແລະ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໂດຍໄວ; ສືບຕ່ໍຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນລົງທຶນແລ້ວມອບພັນທະອາກອນເງິນ
ເດືອນປະຈໍາປີ 2015; ສືບຕ່ໍຕິດຕາມການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະການກວດກາການນໍາເຂ້ົາ ແລະການສ່ົງອອກສິນຄ້າຂອງແຕ່
ລະບໍລິສັດທ່ີຢູ່ພາຍໃນນອຄວ; ສືບຕ່ໍອອກໃບຢ້ັງຢືນການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າແລະການສ່ົງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ
ທີ່ຢູ່ນອຄວ.  

6)  ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພູຂຽວ (ຂພຂ): ສືບຕ່ໍພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊ່ືອມຕ່ໍເຂດກັບເສ້ັນທາງເລກທີ13 ຍາວປະມານ7 ກມເປັນທາງສອງເລນແລະເສ້ັນທາງຊອຍພາຍໃນ
ເຂດ; ສຸມໃສ່ວຽກງານຊົດເຊີຍທ່ີດິນແລະຂົນຂວາຍເອົາການລົງທຶນເຂ້ົາມາໃນເຂດໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂ້ຶນ. 

7) ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ (ຂພຊ): ສືບຕ່ໍແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ດິນສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາຂອງສິດທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ; ສົມທົບກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນຈໍາກັດຄ້ົນຄວ້າຊອກຫາແຫ່ຼງທຶນມາຊົດ
ເຊີຍທ່ີດິນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ແລະວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເບ້ືອງຕ້ົນ 410 ເຮັກຕາ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆຕາມແຜນການພັດທະນາໄລຍະທີ 1;ສືບຕ່ໍພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດເປັນຕ້ົນ: 

ເສ້ັນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນ້ໍາປະປາ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນຂ້ັນພ້ືນຖານ; ສົມທົບກັບຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ
ກໍ່ສ້າງເສ້ັນທາງເຂ້ົາ-ອອກເຂດ 2 ຈຸດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ. 

8) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະດົງໂພສີ (ຂສສດ): ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ດິນທາງເຂົ້າເຂດໃຫ້ສໍາເລັດລວມທັງໝົດ 8 

ຕອນ; ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມຜູ້ພັດທະນາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງຕົນໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້; ສືບຕ່ໍ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງໃຫ້ວ່ອງໄວແລະທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ພັດທະນາ. 
9) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະລ່ອງແທງວຽງຈນັ (ຂສລວ): ສືບຕ່ໍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນທ່ີຍັງຄົງຄ້າງ ໃຫແ້ກ່ຜູ້ທ່ີຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ ໃນໄລຍະທີ 2; ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ເພ່ືອຊົດເຊີຍທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂດໃຫ້ສໍາເລັດ; ສືບຕ່ໍພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນແມ່ບົດທີ່ລັດຖະບານໄດ້
ຮັບຮອງ; ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍສະໜາມກ໊ອບຈາກ 18 ຂຸມ ເປັນ 36 ຂຸມ; ສ້າງເຮືອນວິນລາເປັນຕົວແບບຈໍານວນ 10-20 ຫຼັງ. 
10) ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະທາ່ແຂກ (ຂທຂ): ສືບຕ່ໍຊົດເຊີຍເວນຄືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແລະອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຕອນ
ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການໃຫ້ໄດ້20 ຕອນ, ຄິດເປັນ3% ຂອງການຊົດເຊີຍທັງໝົດ; ສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາໃຫປ້ະຊາຊົນພາຍໃນເຂດ, ປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງແລະແຮງງານຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້60 ຄົນຕ່ໍເດືອນ; ສ່ົງເສີມໃຫ້
ບັນດານັກທຸລະກິດ, ບໍລິສັດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂ້ົາມາລົງທຶນແລະພັດທະນາໂຄງການພາຍໃນເຂດໃຫ້ໄດ້4 

ບໍລິສັດ; ສ່ົງເສີມການນໍາເຂ້ົາວັດຖຸອຸປະກອນການກ່ໍສ້າງບັນດາກິດຈະການຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດທີ່ໄດ້ລົງມືກ່ໍສ້າງໃຫ້ໄດ2້0 

ຄ້ັງ. 
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ພາກທ ີII 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ 2015-2016 
 

� ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2015-2016 ເປັນສົກປີທໍາອິດຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ5ປີຄ້ັງທີVIII (2016-2020) ແລະທັງເປັນປີທໍາອິດຂອງການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ້ັງທີX

ຂອງພັກ, ເປັນແຜນສືບຕ່ໍສ້າງເສດຖະກິດໃຫຂ້ະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ, ໝ້ັນທ່ຽງ ໂດຍເລ່ັງໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຕິດຕາມມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການກໍານົດເປ້ົາໝາຍ ແລະທິດທາງຂອງການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) ເພ່ືອນໍາມາຜັນຂະຫຍາຍເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຂອງສປປລາວ ໂດຍສະເພາະ
ຕ້ອງໄດ້ສືບຕ່ໍສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາທ່ີບ່ໍສາມາດບັນລຸເພື່ອນໍາພາປະເທດ
ຊາດຫຼຸດພ້ົນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ2020. 

I. ສະພາບລວມ 
1. ສະພາບພາກພືນ້ ແລະສາກນົ: 

ສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພ້ືນ ແລະຂອງໂລກຄາດວ່າຍັງຈະສືບຕ່ໍຜັນຜວນແລະປ່ຽນແປງທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຍາກ, 
ຫຼາຍຂົງເຂດຍັງສືບຕ່ໍມີບັນຫາແລະຂ້ໍຂັດແຍ່ງທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການເມືອງ. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ
ໂລກອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີໄພທໍາມະຊາດຂຶ້ນ ເປັນຕ້ົນ:ພາຍຸ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ,ນ້ໍາຖ້ວມແລະພະຍາດລະບາດຕ່າງໆ ເຊ່ິງເປັນ
ອຸປະສັກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນທ່ົວໂລກ. 
2. ສະພາບພາຍໃນ: 

ປະເທດເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ທາງສັງຄົມ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ເສດຖະກິດຍັງສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ, ບັນຍາກາດການ
ລົງທຶນຍັງມີຄວາມຟົດຟ້ືນໄດ້ມີການປັບປຸງເງຶ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ
ວ່ອງໄວຂ້ຶນກວ່າເກົ່າບວກກັບປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານທີ່
ຕ້ັງ ແລະ ເປັນທາງຜ່ານໃນການຂົນສ່ົງສິນຄ້າ ແລະບໍລິການໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນໍາຂອງ. ນອກນ້ີການເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ
ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຈະສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ສປປລາວ
ຍາດແຍ່ງເອົາການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະການບໍລິການຫຼາຍຂ້ຶນ. 

 

II. ທດິທາງ ,ໜ້າທີລ່ວມ, ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ: 

1. ທດິທາງ, ໜາ້ທີລ່ວມ 
ທິດທາງລວມຂອງແຜນການປີ ແມ່ນຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ເຮັດໃຫ້

ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ, ໝ້ັນທ່ຽງແລະຍືນຍົງຖືການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບການ
ພັດທະນາສັງຄົມແລະການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມຕາມທິດພັດທະນາສີຂຽວ; ສ້າງໃຫ້ໄດ້ການຜະລິດສິນຄ້າຕົວແບບ, 

ຮັບປະກັນການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານແລະການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດແລະແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຕາມທິດຂອງ 3 ສ້າງ; ພັດທະນາວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມໄປຄວບຄູ່ກັບ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຖືເອົາການບຸກທະລຸດ້ານການສຶກສາ, ການຂະຫຍາຍສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາແຮງ
ງານ, ຍົກລະດັບແລະສ່ົງເສີມຜູ້ປະກອບການໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ, ການເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທໍາທ່ີດີງາມຂອງ
ຊາດ; ບຸກທະລຸທາງດ້ານກົນໄກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດໄປພ້ອມກັບການຍົກສູງຄວາມສັກສິດ, ປະສິດທິຜົນແລະຄວາມໂປງ່
ໃສຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ; ສົມທົບແໜ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກັບການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ; ສົມທົບແໜ້ນການເປີດກວ້າງການພົວພັນຕ່າງປະເທດກັບການປັບປຸງພາຍໃນຢ່າງຮອບດ້ານເພ່ືອເພ່ີມ
ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ, ເສີມຂະຫຍາຍກໍາລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດແລະກໍາລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ປະເທດ; ປະຕິບັດຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາແລະທັນສະໄໝດ້ວຍບາດກ້າວທີ່ຕ້ັງໜ້າ ແລະໜັກແໜ້ນຂ້ຶນຕ່ືມ 

ເພ່ືອພັດທະນາປະເທດໃຫ້ຫຼຸດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ2020. 



35 
 

2. ຄາດໝາຍສູຊ້ົນ, ການດນຸດ່ຽງມະຫາພາກ 

2.1 ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ 
 ຄາດໝາຍການຫຼຸດຸພ້ົນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ2 
− ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍຕ່ໍຫົວຄົນໃຫໄ້ດ້ 16,74 ລ້ານກີບຫຼືເທົ່າກັບ 2.092ໂດລາ

ສະຫະລັດ. 

− ດັດສະນີໝາຍດ້ານຊັບສິນມະນຸດ(HAI) ໃຫ້ໄດ້ສູງກ່ວາ 66 (ຜ່ານການປະເມີນຈາກຄະນະກໍາມະການ CDP

ໃນເດືອນມີນາ2015 ສປປລາວ ແມ່ນ 60,8). 

− ດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ຕາມຄາດໝາຍສາກົນໃຫ້ບັນລຸຕ່ໍາກ່ວາ32 (ຜ່ານການປະ
ເມີນຈາກຄະນະກໍາມະການ CDPໃນເດືອນມີນາ2015 ສປປລາວ ແມ່ນ36,2) 

 ຄາດໝາຍດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
− ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍບ່ໍໃຫ້ຫຼຸດ 7,5% ແລະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນລາຄາ

ປີໃຫ້ໄດ້ປະມານ 115.452 ຕ້ືກີບ; ໃນນ້ັນ: 
 

+ ຂະແໜງກະສິກໍາ ເພ່ີມຂ້ຶນ  3,1%;  ກວມເອົາປະມານ 22,7% 

+ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ເພ່ີມຂ້ຶນ  8,7%;  ກວມເອົາປະມານ 29,5% 

+ ຂະແໜງການບໍລິການ ເພ່ີມຂ້ຶນ  9,0%;  ກວມເອົາປະມານ 39,4%  

+ ພາສີຂາເຂ້ົາ  ເພ່ີມຂ້ຶນ8,1%;  ກວມເອົາປະມານ   8,4% ຂອງ GDP 

 
− ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟ້ີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີເ່ໝາະສົມແລະໃຫ້ປະລິມານເງິນ (M2) ເພ່ີມຂ້ຶນໃນລະດັບ 20% . 

− ຮັບປະກັນຄັງສໍາຮອງທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນໍາເຂ້ົາ 5 ເດືອນຂ້ຶນໄປ. 

− ສືບຕ່ໍປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີມ່ີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ, ເງິນກີບແຂງຄ່າຫຼືອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ສະກຸນຫັຼກ. 

 ຄາດໝາຍດາ້ນເສດຖະກດິ 
− ສູ້ຊົນຜະລິດເຂ້ົາໃຫໄ້ດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ,ເພ່ີມຂ້ຶນ 5% 

− ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແລະຫັດຖະກໍາໃຫ້ບັນລຸ 6.380,85ຕ້ືກີບ. 

− ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ(ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍແລະບໍລິການ) ໃຫ້ບັນລຸ 32.788,22 ຕ້ືກີບ. 

− ສູ້ຊົນຜະລິດແຮ່ທາດໃຫໄ້ດ້12.697,44ຕ້ືກີບ 

− ສູ້ຊົນຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 20.501 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ 
− ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ 4,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ 

 ຄາດໝາຍດາ້ນສງັຄົມ 
− ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງຕໍ່າກ່ວາ6,113% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນທ່ົວປະເທດ. 
− ເຮັດອັດຕາບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ລຸດລົງຕ່ໍາກວ່າ 18,384% ຂອງຈໍານວນບ້ານໃນທົ່ວປະເທດ. 
− ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນສຸດທຊ້ັິນປະຖົມເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 98,6% ເປັນ99%ແລະອັດຕາລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນປໍ

1-ປໍ5 ໃຫເ້ພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 78,3% ເປັນ 81%. 

                                                 
2 ເງ່ືອນໄຂຂອງການຫຼຸດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ວາງໄວ້ຕອ້ງບັນລ ຸ 2 

ໃນ 3 ເງ່ືອນໄຂຂອງການຫຼຸດພ້ົນຕໍເ່ນື່ອງ 2 ເທ່ືອຕິດກັນ,ອົງການ UN ໄດປ້ະເມີນໃນເດືອນມີນາ 2015 ສປປລາວຍັງບໍມ່ເີງື່ອນໄຂໃດສາມາດບນັລຸ
ໄດເ້ທື່ອລາຍລະອຽດມຄີ:ື ເງ່ືອນໄຂທີ 1: GNI ສປປລາວປະຕິບັດໄດ ້1.232 ໂດລາສະຫະລດັ (ເງ່ືອນໄຂ 1.242 ໂດລາສະຫະລັດ); ເງ່ືອນໄຂ 2: 

ດັດສະນີຊບັພະຍາກອນມະນດຸ (HAI) ປະຕິບດັໄດ ້ 60,8 (ເງ່ືອນໄຂຕອ້ງສູງກວ່າ 66) ແລະ ເງ່ືອນໄຂທີ 3: ດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ(EVI) ປະຕິບດັໄດ ້36,2 (ເງ່ືອນໄຂແມ່ນໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 32). 
3ຕົວເລກຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສນູກາງ 
4ຕົວເລກຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສນູກາງ 
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− ອັດຕາສວ່ນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1ປີໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 45ຄົນຕ່ໍເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ,ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 

ປີທີ່ມີນ້ໍາໜັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 22%, ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ເຕ້ຍ(ຂາດສານອາຫານຊໍາ
ເຮ້ືອ) ຍັງເຫຼືອ 34%. 

 

2.2 ຄາດຄະເນການດຸ່ນດຽ່ງມະຫາພາກ 
 ການດຸນດຽ່ງແຫຼງ່ທນຶເພືອ່ການພັດທະນາ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ໃນສົກປີ 2015-2016 ບັນລຸໄດ້ 7,5% ທຽບໃສ່
ສົກປີຜ່ານມາ, ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດປະມານ 34.500 ຕ້ືກີບຫຼືປະມານ 30% ຂອງ GDP ໃນນ້ັນ: 

− ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດປະມານ 3.800 ຕ້ືກີບກວມ 11,% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງ
ຈະມີທຶນຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຫັນຊັບສິນເປນທຶນຈໍານວນໜຶ່ງ. 

− ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5.600 ຕ້ືກີບຫຼືປະມານ 700ລ້ານໂດລາ, ກວມປະມານ 

16,23% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. 

− ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 18.400 ຕ້ືກີບຫຼືປະມານ 2.300ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ກວມປະມານ 53,35% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. 

− ສິນເຊ່ືອທະນາຄານໃຫ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 6.700 ຕ້ືກີບ, ກວມປະມານ 19,42% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. 
 

 ການດຸ່ນດຽ່ງງບົປະມານແຫງ່ລັດ 
− ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 29.213ຕ້ືກີບ, ໃນນ້ັນລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫໄ້ດ້23.613ຕ້ືກີບ 
− ຄາດຄະເນດ້ານລາຍຈ່າຍໃຫຢູ່້ໃນລະດັບ 35.000 ຕ້ືກີບ.  

− ຂາດດຸນງົບປະມານ 5.787ຕ້ືກີບຫຼື ເທົ່າກັບ 5% ຂອງ GDP. 
 

 ການດຸນດຽ່ງຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ 
− ສູ້ຊົນເຮັດໃຫມູ້ນຄ່າການສ່ົງອອກບັນລຸໄດ້ປະມານ 3,70ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ 
− ມູນຄ່າການນໍາເຂ້ົາປະມານ 5,26ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ 
− ຂາດດຸນການຄ້າ 1,56ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ10,8% ຂອງ GDP 

 

 ການດຸ່ນດຽ່ງແຮງງານ 
 ເພ່ືອກ້າວເຂ້ົາເປັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາທັນສະໄໝ ແລະກ້າວເຂ້ົາສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນສະນ້ັນອັດຕາສ່ວນແຮງງານ
ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ໃຫ້ຫຼຸດລງຈາກ 65,3% ມາເປັນ 64,9%, ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາ ເພ່ີມຂ້ຶນ
ຈາກ 11,4% ມາເປັນ 11,6% ແລະຂົງເຂດບໍລິການຈາກ 23,3% ເປັນ 23,6% ແລະສູ້ຊົນສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້
ໄດ້ 143.239 ຄົນ. 
 

3. ເປົາ້ໝາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ5ປຄີັງ້ທVີIII (2016-2020) 
ເປົ້າໝາຍ ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ  :1, ໝັ້ນທ່ຽງແລະສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການເຕີບໂຕ ໂດຍ
ການສຸມໃສ່ສ້າງພ້ືນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ,  
ເປົ້າໝາຍ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະຍົກລະດັບຄວາມ :2ສາມາດຂອງບຸກຄະລາ ກອນຈາກພາກລັດແລະ
ກໍາລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທຸກເຜ່ົາຊົນ ແລະເພດໄວ
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ ແລະການບໍລິການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ສົ່ງເສີມການປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ. ຮັບປະກັນສະຖຽນ ລະພາບດ້ານ
ການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບແລະເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທໍາແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ . 
ເປົ້າໝາຍ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະ  :3
ສິດທ ິຜົນ ແລະຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງ
ທັນການແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນສ່ິງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກ່ົາ. 
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4. ວຽກງານຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ເພື່ອບັນລຸຕາມເປ້ົາໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VIII (2016-2020)ໃນສົກປີ2015-

2016ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ດ່ັງນ້ີ: 
 

4.1 ເປົ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢາ່ງຕໍເ່ນືອ່ງ, ໝັ້ນທຽ່ງ ແລະສາ້ງໄດຄ້ວາມສມົດນຸຂອງການ 
ເຕບີໂຕໂດຍການສມຸໃສພ່ືນ້ຖານເສດຖະກດິໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບອບບາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

 
 ເພືອ່ບນັລເຸປົາ້ໝາຍທ ີ1 ຕອ້ງສມຸໃສ ່7 ວຽກຈດຸສມຸຄ:ື 

 

4.1.1 ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິແຫງ່ຊາດສບືຕໍຂ່ະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕໍເ່ນືອ່ງ,ໝັນ້ທຽ່ງ ແລະສມົດນຸ. 
1) ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ: 
ຄາດໝາຍ:  
− ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະກໍາ ໃຫບັ້ນລຸ6.380,85ຕ້ືກີບ. 

− ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າການຄ້າປະມານ9.441ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ໃນນ້ັນມູນຄ່າການສ່ົງອອກປະມານ3.801

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະມູນຄ່າການນໍາເຂ້ົາປະມານ5.640ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ຂາດດຸນການຄ້າ1.839ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ.  

− ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າບັນລຸໄດ້20.501,03ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ສ່ົງອອກຕ່າງປະເທດ ໃຫໄ້ດ້ປະມານ2.321,3ລ້ານ
ກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ1.291,53ລ້ານໂດລາ,ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ6.131,31ລ້ານກິໂລວັດ
ໂມງ ແລະຊ້ືເຂ້ົາຈາກຕ່າງປະເທດ1.708,18ລ້ານກິໂລວັດໂມງ. ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າຂອງຄົວ
ເຮືອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ. 

− ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຫົງສາລິກໄນທີ່ມກີໍາລັງຕິດຕ້ັງ1.878 MW ໃຫກ້້າວເຂ້ົາສູ່ການຜະລິດຢ່າງ
ເຕັມກໍາລັງ, ສູ້ຊົນໃຫ້ເຂ່ືອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫ່ຍມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງ88 MW ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາຄານ2ມີກໍາລັງ
ຕິດຕ້ັງ130 MW ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະກ້າວເຂ້ົາສູ່ການຜະລິດຢ່າງເຕັມກໍາລັງ. ຄາດໝາຍບັນດາໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າທີ່
ສໍາເລັດ ແລະກ້າວເຂ້ົາສູ່ການຜະລິດມຈໍີານວນທັງໝົດ32 ແຫ່ງມີກໍາລັງຕິດຕ້ັງທັງໝົດ5.415 MW. 

− ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພະລັງງານນ້ໍາ, ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ ແລະພະລັງງານ
ຈາກພືດອຸດສາຫະກໍາ (ໄບໂອດີເຊວ) ເພ່ືອກາຍເປັນຂະແໜງການທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຊຸກຍູ້ການ
ຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊົນ. 

− ຜະລິດແຮ່ທາດ ໃຫ້ໄດ້11.691,52ຕ້ືກີບ ໂດຍສະເພາະແຮ່ທາດທີສໍ່າຄັນ ເຊ່ັນ: ໂລຫະຄໍາປະສົມເງິນຜະລິດໃຫ້
ໄດ້24,882 ໂຕນ,ທອງແຜ່ນ91,600 ໂຕນ,ທອງຝຸ່ນ353,250 ໂຕນ,ຫີນກາວ600,000 ໂຕນ, ແຮ່ໂປຕາສ
200,000 ໂຕນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆແລະສ່ົງອອກແຮ່ທາດບັນລຸໄດ້ບ່ໍຕ່ໍາກວ່າ1,5ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສຸມໃສ່ສ້າງແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່5 ວຽກງານຫຼັກທີເ່ປັນປາຍແຫຼມ ແລະມີ

ທ່າແຮງບ່ົມຊ້ອນ ເຊ່ັນ: 1)ວຽກງານສົ່ງເສີມການແກະສະຫຼັກໄມ້ບ້ານໄຜ່ລ້ອມ, 2)ວຽກງານສົ່ງເສີມການ
ພັດທະນາເຂດແລະນິຄົມອຸດສະຫະກໍາ, 3)ການສ່ົງເສີມສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ, 4)ວຽກງານການສ່ົງເສີມອຸດສາຫະກໍາ
ແລະຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ 5)ການຄົນ້ຄ້ວາວິທະຍາສາດການສະກັດສີຈາກທໍາມະຊາດ
ເຂົ້າໃນການຍ້ອມໃໝ;ພ້ອມກັນນ້ັນສຸມໃສ່ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ
ຫັດຖະກໍາ, ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາສີຂຽວ ແລະຊຸກຍູ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສ່ົງເສີມການລົງທຶນ ແລະ
ພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ໃນແຕ່ລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະສະເພາະ, ໂດຍສະເພາະເຂດເສດຖະກິດອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ. 

− ສືບຕ່ໍສ້າງພ້ືນຖານ ແລະສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະການເຊື່ອມໂຍງເຂ້ົາກັບຕະຫຼາດສາກົນ. 
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− ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອ້ືອອໍານວຍດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບການ ແນ່ໃສ່ການດຶງດູດການລົງທຶນທົ່ວໄປ 

ແລະສ່ົງເສີມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະການຄ້າ ຊ່ຶງຈະສາມາດສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາ,ສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການເພີ່ມຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກຕື່ມຕ້ອງ
ມີການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກພາຍໃນ ລວມທັງການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້. 

− ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພະລັງງານນ້ໍາ, ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ ແລະພະລັງງານ
ຈາກພືດອຸດສາຫະກໍາ (ໄບໂອດີເຊວ) ເພ່ືອກາຍເປັນຂະແໜງການທ່ີສ້າງລາຍຮັບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຊຸກຍູ້ການ
ຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊົນ. 

− ສ່ົງເສີມການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດໃຫ້ຫລາຍຂ້ືນ, ຫລຸດຜ່ອນການສ່ົງອອກແຮ່ທາດທີ່ບ່ໍທັນປຸງແຕ່ງ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດ
ກໍ່ສ້າງບ່ໍແຮ່ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດສໍາເລັດຕາມແຜນການ 13 ບໍລິສັດ, ເປັນບໍລິສັດພາຍໃນ 3 ບໍລິສັດ, 

ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 10 ບໍລິສັດ. ສໍາລັບ ໂຄງການທີ່ສໍາເລັດແລ້ວຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ດໍາເນີນການຂຸດຄ້ົນ ແລະຜະລິດ 

ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດໃນ ຂະແໜງການບ່ໍແຮ່ ຂະຫຍາຍຕົວບ່ໍໃຫ້ຫລຸດລະດັບ 11 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ. ສືບຕ່ໍການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງດ້ານແຮ່ທາດກະກຽມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຮ່ທາດອາຊຽນ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ກ່ໍສ້າງເສ້ັນທາງຫຼວງຂອງເມືອງ, ທາງຊົນນະບົດທີ່ເຊ່ືອມໃສ່ເຂດຈຸດສຸມ ແລະກຸ່ມບ້ານພັດທະນາຈໍາ
ນວນໜ່ຶງໃຫສ້າມາດສັນຈອນໄປມາໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍໜ່ຶງລະດູການ ໃຫ້ໄດ້100%, ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ໍາຂອງທີ່
ປາກຊັນ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ-ຈັງຫວັດບຶງການ), ທ່ີປາກຕະພານ (ແຂວງສາລະວັນ-ຈັງຫວັດອຸບົນ) ແລະຂົວສະ
ເພາະທາງລົດໄຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

− ສຸມໃສ່ວຽກງານການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈ່ືອນຕາມລໍານ້ໍາຂອງ ແລະນ້ໍາເຫືອງ ໃຫ້ໄດ້35ກມ (ເທົ່າກັບ50%

ຂອງຈຸດເຊາະເຈື່ອນທ່ີຮ້າຍແຮງທີສໍ່າຫຼວດໄວ້ ໃນປີ2009) 

− ສຸມໃສ່ສໍາຫລວດ-ອອກແບບສະໜາມບິນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກແຫ່ງໃໝ່ໃຫສ້າມາດນໍາ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນ3 ແຂວງຄື: ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ແລະຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານໄດ້3 ລ້ານຄົນຕ່ໍປີ, ສູ້ຊົນ
ກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນເຊໂນ, ສະໜາມບິນຕ້ົນເຜ້ີງ ແລະສະໜາມບິນທົ່ງໄຫຫີນ. 

− ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຕາໜ່າງທາງລົດໄຟສາຍຕ້ັງ, ສາຍຂວາງ ໃຫ້ສາມາດເຊ່ືອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ
ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະຕະຫລາດການຂົນສ່ົງໃຫໄ້ດ້ໂດຍພ້ືນຖານດ້ວຍການສ້າງການຂົນສ່ົງທາງລົດໄຟ ໃຫເ້ປັນປະ
ເພດການຂົນສ່ົງຕົ້ນຕໍຂອງປະເທດ ແລະ ເຊ່ືອມເຂົ້າກັບການຂົນສ່ົງປະເພດອ່ືນໆ ເປັນລະບົບການຂົນສ່ົງຫລາຍ
ຮູບແບບຂອງອະນຸພາກພ້ືນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ. 

− ສໍາຫລວດ-ອອກແບບແຜນຜັງຊ້ີນໍາລວມບັນດາຕົວເມືອງທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສໍາເລັດຄົບທຸກຕົວເມືອງ. ສ່ົງເສີມໃຫ້
ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງ
ລ່າງຕົວເມືອງລະດັບຕ່າງໆລວມທັງຕົວເມືອງຕາມແລວເສດຖະກິດ, ເຮັດການບໍລິການເກັບມ້ຽນ ແລະກໍາຈັດຂ້ີ
ເຫຍ້ືອໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ80% ຂອງປະລິມານທີເ່ກີດຂ້ຶນທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ຮັບການບໍລິການ
ບໍາບັດນ້ໍາເປ້ືອນດ້ວຍກໍາມະວິທີທີເ່ໝາະສົມ.  
 

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ພັດທະນາສິນຄ້າຫັດຖະກໍາແບບຍືນຍົງ, ມນູຄ່າ1.000ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018, ສໍາລັບສົກປີ

2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບ ໃນໄລຍະຕ້ົນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານສ່ົງເສີມວິຊາການເປັນຕ້ົນຕໍ 
2. ໂຄງການສ່ົງເສີມການຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄ້າມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3ປີ, ສໍາລັບສົກປີ2015-2016

ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ. 
3. ໂຄງການພັດທະນາສິນຄ້າທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ(ໂອດ໋ອບ)ມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-

18 , ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ. 

4. ໂຄງການສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາສິນຄ້າຊາຍແດນມູນຄ່າ700ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ
2015-2018 , ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ. 
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5. ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018, 

ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ. 
6. ໂຄງການສ້າງສູນການຄ້າແຂວງເຊກອງມູນຄ່າ93.540ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2013-2020, ສໍາລັບສົກປີ

2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ7.500ລ້ານກີບ. 
7. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດການຄ້າຊົນນະບົດມູນຄ່າ1.400ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-2017 , ສໍາລັບສົກປີ

2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບ. 
8. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ຄ້ັງທີ 8ມູນຄ່າ

300ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-2017, ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ100ລ້ານກີບ. 
9. ໂຄງການສ່ົງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້, ມູນຄ່າ1.410ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ) 
10. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 
11. ໂຄງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ,ມູນຄ່າ16.000ລ້ານກີບ (ທຶນODA+ລັດ) 
12. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8(2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 
13. ໂຄງການສ່ົງເສີມພັດທະນາວຽກງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແລະການຄ້າຕາມເຂດແຄວ້ນ, ມູນຄ່າ45.000ລ້ານກີບ 

(ທຶນODA+ລັດ) 
ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 

2) ຂະແໜງການບໍລິການ: 

ຄາດໝາຍ: 
− ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມສປປລາວ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 4,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ

ສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 700ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ. 

− ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທຽ່ວໜ່ຶງເມືອງໜ່ຶງຜະລິດຕະພັນ ໃຫໄ້ດ້  2 ເມືອງ ແລະສ້າງແຜນພັດທະນາ
ແຫ ຼ ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້  2 ແຫ່ງ. 

 ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈໍລະຈອນ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍແລະຄ່າບໍລິການ) ໃຫ້ບັນລຸ32.788,22ຕ້ືກີບ. 
− ຂະຫຍາຍຫຼືສ້າງຕະຫລາດຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໃຫ້ມີການເພີ່ມຂ້ຶນ. 
− ສ້າງລະບົບຂົນສ່ົງສິນຄ້າທີ່ມຄຸີນນະພາບເພ່ືອສ່ົງເສີມການຄ້າ, ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວແລະ

ການບໍລິການມີຄວາມປອດໄພສູງ, ສະດວກ, ທັນການ ແລະທັນສະໄໝສາມາດເຊ່ືອມຈອດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫມ້ີຄວາມຍືນຍົງໂດຍສ່ົງເສີມການທ່ອງທຽ່ວທໍາມະຊາດ, ການທ່ອງທ່ຽວ

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທ່ົວໂລກ. 

− ປັບປຸງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີການບໍລິແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.ພັດທະນາ ແລະ ຟ້ືນຟູສ່ິງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງ
ຖິ່ນ. 

− ສ້າງແຜນແລະໂຄງການສ່ົງເສີມທຸລະກິດທ່ອງທຽ່ວ, ທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍແລະປະກອບສ້ິນສ່ວນອີເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການພັດທະນາແລະຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ, ປັບປຸງ
ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງວຽກງານSPSແລະTBT, ປັບປຸງສະມັດຕະພາບແຮງງານຕິດ
ພັນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຄ້າແລະໂຄງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ, ພ້ອມນ້ັນຕ້ອງສຶກສາແລະກໍານົດ
ສິນຄ້າທ່າແຮງເພື່ຶອສ່ົງອອກແຕ່ລະໄລຍະແລະຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. 
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− ຈັດຕ້ັງ ແລະ ປັບປຸງກຸ່ມຫັດຖະກໍາໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ
ອອກແບບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ພ້ອມກັນນ້ັນ ກໍສົມທົບກັບຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ
ເພ່ືອຜະລິດເຄ່ືອງທີລ່ະນຶກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫຖ້ືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ: 
1. ໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກຂັ້ນເມືອງແລະ ບ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ມູນຄ່າ 5.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3ປີ ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ 700 ລ້ານກີບ.  
2. ໂຄງການປັບປຸງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວສວນຊາ400ປີ ມູນຄ່າ 2.000 ລ້ານກີບ,ໄລຍະ

ໂຄງການ2ປີ ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ 1.300 ລ້ານກີບ. 
3. ໂຄງການພັດທະນາສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນຈຸດເຊ່ືອມຕໍ່ແຕ່ລະພາກ ສປປ ລາວມູນຄ່າ 

3.500 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2ປີ ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ 550 ລ້ານກີບ. 
4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດການຄ້າຊົນນະບົດມູນຄ່າ1.400ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-2017 , ສໍາລັບສົກປີ

2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບເຊ່ິງປະຈຸບັນວຽກສໍາເລັດ100 %. 

5. ໂຄງການສ່ົງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ວນກ, ມູນຄ່າ160.960ລ້ານກີບ (ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ
ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 

6. ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ,ມູນຄ່າ8.000ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະ
ໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທ8ີ ( 2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 

7. ໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ມູນຄ່າ23.000ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ
ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 

8. ໂຄງການສ່ົງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ມູນຄ່າ2.000 ລ້ານກີບ, ແຫ່ຼງທຶນODAໂຄງການສະໜັບ
ສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

3) ຂະແໜງການກະສິກາໍ ແລະປາ່ໄມ:້  

ຄາດໝາຍ: 
 ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ: 
− ຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງພຽງພໍ. 

− ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍເນ້ືອທີ່ປູກເຂ້ົາລວມໃຫ້ໄດ້ 998.980 ເຮັກຕາ,ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ4,21 ໂຕນ/

ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫໄ້ດ້4,2ລ້ານໂຕນ.ໃນນ້ັນ, ສະເພາະໂຄງການຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ
ແຫ່ງຊາດກວມເອົາ 821.780 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3,53 ລ້ານໂຕນ, ກວມ 84% ຂອງຜົນຜະລິດເຂ້ົາທົ່ວ
ປະເທດ, ສ່ວນທີ່ເຫືຼອແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ບ່ໍນອນໃນໂຄງການຜະລິດເຂ້ົາເພ່ືອຄ້ໍາປະກັນຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ. 

− ສູ້ຊົນສະໜອງນ້ໍາຊົນລະປະທານໃຫແ້ກ່ເນ້ືອທ່ີທໍາການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 440.000 ເຮັກຕາ, ໃນນ້ັນສະໜ
ອງໃຫແ້ກ່ເນ້ືອທີ່ທໍາການຜະລິດລະດູແລ້ງຈໍານວນ 180.000 ເຮັກຕາ ແລະສະໜອງນ້ໍາໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ
ເຂ້ົານາປີ ແລະພືດລະດູຝົນໃຫ້ໄດ້ 260.000 ເຮັກຕາ. 

− ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ປູກສາລີຫວານໃຫໄ້ດ້ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 

264.640 ໂຕນ, ປູກເຜືອກມັນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 21.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 276.330 ໂຕນ, ໄມ້ໃຫໝ້
າກໃຫໄ້ດ້ປະມານ 42.050 ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດປະມານ 812.420 ໂຕນ ແລະພືດຜັກຕ່າງໆປະມານ115.900

ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 1.413.420 ໂຕນ. 

− ການຜະລິດຊ້ີນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພ່ືອສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕະຫຼາດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫ້
ພຽງພໍ ແລະສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວຊົນນະບົດ ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການບໍລິໂພກຊ້ີນ ແລະປາ ໃຫ້



41 
 

ໄດ້55ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ,ສະນ້ັນເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຕ້ອງສູ້ຊົນຜະລິດຊ້ີນ-ປາ ໃຫໄ້ດ້ທັງໝົດ
ປະມານ387.655ໂຕນ ,ໃນນ້ັນ ເປັນຊ້ີນ ໃຫ້ໄດ້ 168.840 ໂຕນ, ໄຂ່390.760ໂຕນ ແລະປາ)ປາລ້ຽງ ແລະປາ
ທໍາມະຊາດ (179.00 0 ໂຕນ. 
 

 ການຜະລດິເປນັສິນຄາ້:  

– ສູ້ຊົນຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ ເພ່ືອສະໜອງໃຫ້
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພາຍໃນ ແລະສ່ົງອອກ. 

– ສໍາລັບພືດຕ່າງໆ: ຜະລິດກາເຟ ໃຫ້ໄດ້(ເນ້ືອທີ່ປູກ85.000 ເຮັກຕາ) ເນ້ືອທີ່ເກັບກ່ຽວ65.200 ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິດ105.620 ໂຕນ, ສາລີອາຫານສັດ ໃຫ້ໄດ້200.500 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ1.112.700 ໂຕນ, ຖົ່ວດິນ ໃຫ້
ໄດ້26.800 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດ67.000 ໂຕນ, ຖົ່ວເຫືຼອງ ໃຫ້ໄດ້11.500ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ17.940 ໂຕນ, ໝ
າກງາ ໃຫໄ້ດ້10.900 ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ11.990 ໂຕນ, ອ້ອຍໃຫ້ໄດ້30.000ເຮັກຕາຜົນຜະລິດ1.821.000 

ໂຕນ, ຢາສູບ ໃຫ້ໄດ້7.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດ66.800 ໂຕນ ແລະມັນຕ້ົນ ໃຫໄ້ດ້46.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດ
1.527.200 ໂຕນ. 

– ສູ້ຊົນເຮັດໃຫຈໍ້ານວນຝຸງສັດລ້ຽງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງເພື່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ 

ໃນຂອບເຂດທົວ່ປະເທດໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບ10-12% ຄື: ຄວາຍໃຫ້ໄດ້ 1.192.800 ໂຕ, ງົວ 1.987.600 ໂຕ, ໝູ 

3.027.000 ໂຕ, ແກະ-ແບ້ 547.600 ໂຕແລະສັດປີກ 33.288.000 ໂຕ. 
 

 ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ແລະຊັບພະຍາກອນປາ່ໄມ:້ 

– ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຟ້ືນຟູປ່າໄມ້ ເພາະເປັນວຽກງານໜ່ຶງທີ່ສໍາຄັນ ໃນການຄືນຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະລະບົບນິ
ເວດ ໃຫ້ແກ່ສັດນ້ໍາ-ສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ເຊ່ິງເປັນແຫຼ່ງຊີວະນາໆພັນທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຊະນິດ. 

– ສໍາຫຼວດຈັດສັນເຂດຟ້ືນຟູ ແລະກໍານົດເຂດຟ້ືນຟູປ່າໄມ້ຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ຈາກການຂຸດຄ້ົນແບບບ່ໍມີ
ແຜນການ ແລະ ເຂດປ່າທີ່ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການຈັດສັນ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ແລະນອກເຂດສາມປະເພດປ່າ. 

– ສໍາຫຼວດກ່ອນການຂຸດຄ້ົນ, ໝາຍຕ້ົນຕັດ ແລະປະເມີນຜົນຫຼັງການຂຸດຄ້ົນ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ. 

– ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຂຸດຄ້ົນໄມ້ ເຂດກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຕ່າງໆ ແລະການເກັບກູ້ເຄ່ືອງປ່າ
ຂອງດົງ. 

– ຊຸກຍູ້ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສວນປູກໄມ ້ໃນບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ. 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
– ສ່ົງເສີມການຜະລິດພືດສະບຽງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທັງນ້ີເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຄໍ້າປະກັນການສະ

ໜອງໃຫແ້ກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ໂດຍພ້ືນຖານ. 

– ສ່ົງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະພືດທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຜະລິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 

ແລະມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະສ່ົງອອກ. 

– ສ່ົງເສີມບຸກຄົນ ແລະຜູ້ປະກອບການຫລືກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ສ້າງຟາມລ້ຽງງົວພ້ືນເມືອງເພ່ືອສ່ົງອອກ. 

– ສ່ົງເສີມການລ້ຽງງົວພັນຊ້ີນລູກປະສົມດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີເງ່ືອນໄຂເພ່ືອຍົກນ້ໍາຫນັກ
ງົວໃຫໄ້ດ້400ກິໂລ/ໂຕເພີ່ມຜົນຜະລິດຊ້ີນໃຫ້ໄດ້160ກິໂລ/ໂຕເພື່ອເພ່ີມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ້ສູງຂ້ຶນ.

ຄຽງຄູ່ກັບການສ່ົງເສີມການລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າຕ້ອງໄດ້ສ່ົງເສີມຊາວກະສິກອນຂະຫຍາຍການປູກພືດອາຫານສັດ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

– ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດພ້ອມທັງສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະປັດໃຈການຜະລິດທີຈໍ່າເປັນໃຫ້ແກ່
ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ ເພ່ືອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 
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– ສໍາຫລວດຄວາມອາດສາມາດຂອງທົ່ງຫຍ້າທໍາມະຊາດ, ຈັດສັນເຂດປູກພືດອາຫານສັດ, ແລະສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້
ສ່ິງເສດເຫລືອຈາກການປູກຝັງແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເພື່ອນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງງົວ 

ແລະສັດໃຫຍ່. 

– ສ່ົງເສີມການຜະລິດໝູພັນລູກປະສົມໂດຍການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາກລັດແລະ
ເອກະຊົນເຂ້ົາໃສ່ການລ້ຽງ ແລະຂະຫຍາຍພັນໝູທ່ີມີສາຍເລືອດບໍລິສຸດ, ພ່ໍ-ແມ່ພັນລຸ້ນ1 (F1) ແລະລຸ້ນ 2 (F2) 

ໃຫ້ມີກະຈາຍຢູ່ແຕ່ລະພາກ. 

– ສ່ົງເສີມ ແລະຂະຫຍາຍການລ້ຽງປານີນໃສ່ກະຊັງເພື່ອສ່ົງອອກຕ່າງປະເທດໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີ່ມີຫນ່ໍແຫນງຢູ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃຫ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ໂດຍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລ້ຽງຢູ່ຕາມເຂດທີ່ເໝາະສົມຕາມລໍາແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ
ສາຂາຂອງແມ່ນ້ໍາຂອງຕ່າງໆ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜນູ 
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງລະບົບນ້ໍາຮັບໃຊ້ສູນກະສິກໍາສະອາດ (ເວີນຄໍາ), ມູນຄ່າລວມໂຄງການ 4.710 

ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 400 ລ້ານກີບ. 

2. ໂຄງການຟ້ືນຟູແລະສ້ອມແປງຊົນລະປະທານໃນທົ່ວປະເທດມູນຄ່າ 40.000 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2014-

2016, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 20.000 ລ້ານກີບ. 

3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນ້ໍາຕົງ 2 ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ມູນຄ່າ 131.100 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 

2011-2016, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 3.900 ລ້ານກີບ. 

4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະກະເສດຫ້ວຍທ່າຮາວ, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມູນຄ່າ 85.650 ລ້ານ
ກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2013-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 3.200 ລ້ານກີບ. 

5. ໂຄງການສ່ົງເສີມການຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄ້າມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-17, ສໍາລັບສົກປີ2015-

2016ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ. 
ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 
4) ສົງ່ເສມີການຜະລດິສນິຄາ້ ແລະການບໍລກິານໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫລາຍ ເພືອ່ຫລຸດຜອ່ນການເອືອ້ຍອງີໃສ່

ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
– ວຽກງານລະບຽບການນໍາໃຊ້ກາໝາຍODOPໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຂອງລາວ, ເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອຈໍາໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນແລະສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດແລະທັງເປັນ
ສິນຄ້າສ່ົງອອກກັບທີ່, ພ້ອມກັນນ້ີກໍສ່ົງເສີມແລະພັດທະນາສິນຄ້າທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າແລະວາງ
ແຜນການນໍາເຂ້ົາວັດຖຸດິບມາປຸງແຕ່ງຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອສ່ົງອອກຈະເປັນຊ່ອງທາງໜ່ຶງໃນການຮ່ວມທຸລະກິດ
ກັບປະເທດຄູ່ຄ້າຢູ່ໃນພາກພື້ນແລະໃນໂລກ. 

− ຕ້ັງໜ້າພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍເນ້ັນໃສ່ການປົກປັກຮັກສາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທາງ
ດ້ານວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ພ້ອມນ້ັນກໍ່ມີການຕິດຕາມປະ
ເມີນຜົນການພັດທະນາແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ.ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມສະມາຄົມທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ,ສະມາຄົມທລຸະກິດໂຮງແຮມຮ້ານ
ອາຫານໃຫ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວດີຂ້ຶນ. ໃນນັ້ນ, ເນ້ັນໃສ່ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ຍົກສູງປະສິດພາບທາງ
ດ້ານການບໍລິການ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວິດແລະຊັບສິນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວລວມທັງການຄຸ້ມຄອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເພື່ອສະກັດກັ້ນການສວຍໃຊ້ການບໍລິການທ່ີຜິດກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງເຊ່ັນ: ການຄ້າຢາເສບຕິດການຄ້າ
ມະນຸດ ແລະ ອ່ືນໆ. 
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− ສ່ົງເສີມວຽກງານສິລະປະຫັດຖະກໍາຕໍ່າແຜ່ນ,ປັກຖັກແສ່ວ, ການຕີເງິນ-ຕີຄໍາ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ຂອງ
ເຜ່ົາໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນແລະ ສິນຄ້າ ເພ່ືອຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ເຊ່ິງເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການສ່ົງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ມູນຄ່າ2.000ລ້ານກີບ, ແຫຼ່ງທຶນODAໂຄງການສະໜັບ

ສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 
2. ພັດທະນາສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ ແບບຍືນຍົງ, ມູນຄ່າ1.000ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018, ສໍາລັບສົກປີ

2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບເຊ່ິງໄລຍະຕ້ົນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານສ່ົງເສີມວິຊາການເປັນຕ້ົນຕໍ.  
3. ໂຄງການສ່ົງເສີມການຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄ້າມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-2017, ສໍາລັບສົກປີ

2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ. 
4. ໂຄງການພັດທະນາສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ(ໂອດ໋ອບ)ມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-

2018, ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ. 

5. ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018, 

ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ. 
6. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດການຄ້າຊົນນະບົດມູນຄ່າ1.400ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-2017, ສໍາລັບສົກປີ

2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບເຊ່ິງປະຈຸບັນວຽກສໍາເລັດ100%. 

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 
5) ສາ້ງຕ່ອງໂສກ້ານຜະລດິຢາ່ງກມົກຽວລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ່ກັບວິສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ

ຂະໜາດກາງ 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
− ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ເປັນພັນທະຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວຕ່ໍ ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງຊາດ 

(APO) , ດໍາເນີນໂຄງການທຶນສົມທົບເພ່ືອສ່ົງເສີມທຸລະກິດ ໂດຍການໃຫ້ສົມທົບທຶນ50%ເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ວິຊາການໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືແລະ ປະສານງານກັບບັນດາອົງ
ການຈັດຕ້ັງສາກົນຕ່າງໆເພ່ືອການສ່ົງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ, ຄ້ົນຄວ້າສ້າງຜະລິດຕະ
ພັນດ້ານການເງີນຂອງກອງທຶນສ່ົງເສີມແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະ ຂະໜາດກາງໃຫ້ມີ
ຄວາມຫລາກຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ືອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ວກນໄດ້ເຂ້ົາເຖິງແຫລ່ງທຶນ, ກະກຽມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື 
ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍງານຂອງລດັແລະ ກຸ່ມຜະລິດຊາຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັ້ງ
ສະພາພັດທະນາ ຊາແລະ ກາເຟແຫ່ງຊາດ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນ ທຸລະກິດ, ມູນຄ່າ 8.000 ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)

ໂຄງການສະໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 
2. ໂຄງການສ່ົງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນວນກ, ມູນຄ່າ 160.960 ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ

ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 
3. ໂຄງການປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງການພັດທະນາທຸລະກິດ, ມູນຄ່າ 20.000 ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະ

ໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທ8ີ (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 
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4. ສ້າງຕັ້ງການຮ່ວມທຸລະກິດ(Clustering),ມູນຄ່າ650ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018 , ສໍາລັບສົກປີ
2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ100ລ້ານກີບ. 

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 
6) ສົງ່ເສມີການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະຕາ່ງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈຸດສມຸ ດັງ່ນີ:້ 
 
ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອ້ືອອໍານວຍ ເພ່ືອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເປັນຕ້ົນ 

ແມ່ນການປັບປຸງການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວຂ້ຶນກວ່າເກົ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາ
ໃນການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ ໂດຍເລັງໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການທ່ີເປັນຫົວຈັກແກ່ດຶງການເຕີບໂຕ ແລະການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. 

 ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການກວດກາ, ຕີລາຄາ ບັນດາໂຄງການບ່ໍແຮ່ ແລະ ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແລະຢາງພາລາ
ຕາມຄໍາສ່ັງເລກທີ13/ນຍ ໃຫ້ສໍາເລັດແລະສາມາດລາຍງານລັດຖະບານ. 

− ເຂ້ົາຮ່ວມໃນໜ່ວຍງານຄ້ົນຄວ້າແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ່ົງເສີມການລົງທຶນເພ່ືອປັບປຸງຂ້ັນຕອນ
ການປະສານງານແລະການພິຈາລະນາການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ໂຄງການລົງທຶນທົ່ວໄປ. 

− ສ່ົງເສີມດ້ານວິຊາການ ໃນການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາໜ້າທີ່ທະບຽນວິສະຫະກິດຂອງຂະແໜ
ງການອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ. 

− ປະສານສົມທົບກັບສະພາບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງເພ່ືອຊຸກຢູ້
ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການເຊ່ັນ: ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຂໍເນ້ືອທີ່
ດິນເພ່ີມຕື່ມຈໍານວນ 200 ເຮັກຕາຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສນັຍາຮ່ວມທນຶ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອອກ
ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນພາຍໃນເພ່ືອສະດວກໃນການນໍາເຂ້ົາ-ສ່ົງອອກເຄື່ອງຈັກ, 

ວັດຖຸ-ອຸປະກອນແລະສິນຄ້າຢູ່ໃນເຂດພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄ້ົນຄວ້າບັນດາເອກກະສານທີ່ຍ່ືນ
ເພ່ືອຂໍຍົກເວ້ັນພາສ-ີອາກອນ, ການຂໍໂຄຕ້າແຮງງານແລະບັດແຮງງານ, ການພິຈາລະນາເອກະສານໃຫ້ໄວກ່າວ
ເກ່ົາໂດຍສະເພາະແມ່ນກາປະທັບໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນ, ການອະນຸຍາດຍົກເວ້ັນພາສີ-ອາກອນ, ສີນຄ້າ-ວັດຖຸ
ອຸປະກອນແລະວີຊ້າປີ 2 ເພື່ອສ້າງຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນເພ່ືອເປັນການດຶງດູດຜູ້ລົງທຶນໃໝ່ໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

− ເພ້ີມທະວີການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂພສທ່ີໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງແລ້ວໃຫ້ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ລົງທຶນແລະສ້າງຂພສໃຫ້ເປັນຖານເກັບແຫ່ຼງລາຍຮັບທີ່ໝ້ັນຄົງໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງ
ເອົາບົດຮຽນ, ປະສົບການ, ທຶນຮອນຈາກປະເທດແລະອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແລະແຜນງານທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້, ສູ້ຊົນໃຫ້ແຕ່ລະເຂດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປ້ົາໝ
າຍ ເຊ່ັນ: 

 ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສະຫວນັ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ສູ້ຊົນດຶງດູດການລົງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 

ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 86 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຊ່ິງທຽບໃສ່ປີທ່ີຜ່ານມາ ເພ່ີມຂ້ຶນ 30 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ໃນນ້ັນ
ຕ້ອງສຸມໃສ່ການພັດທະນາ ແລະດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ແທດເໝາະເຂ້ົາໃນແຕ່ລະຈຸດຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້ 

ເຊ່ັນ: ຈຸດ A ເປັນການລົງທຶນດ້ານການຄ້າ ແລະບໍລິການ, ຈຸດ B ເຂດບໍລິການຂົນສ່ົງ, ຈຸດ C ເຂດອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະການຄ້າ ແລະຈຸດ D ເຂດບ້ານຈັດສັນ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນສຸມໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ໄດ້ 5.000 ຄົນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິພິເສດສາມຫຼຽ່ມຄາໍ(ຂສພຄ):ຊຸກຍູ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງສະໜາມບິນສາກົນ
ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ; ສືບຕ່ໍປະຕິບັດວຽກງານທ່ີດິນທີ່ບ່ໍທັນສໍາເລັດ ເປັນຕ້ົນການກໍານົດຂອບເຂດເນ້ືອທີ່ຂອງເຂດ ແລະ 

ເຂດເນ້ືອທີ່ປ່າສະຫງວນພູກິ່ວລົມ; ໂຄງການສະໜາມກ໊ອບ;  ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາສືບຕ່ໍພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະວັດທະນະທໍາດອນຊາວ; ສ້າງເສ້ັນທາງຈາກດ່ານສາກົນສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ຫາ ທາງເບຕົງນ້ໍາ
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ເກ່ິງ-ບ້ານມອມຄວາມຍາວ 2.600 ແມັດ; ສ່ົງເສີມໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເພ່ືອສ່ົງເສີມອາຊີບ 

ແລະລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດ; ຊຸກຍູ້ ແລະດຶງດູດນັກລົງທຶນໃນການພັດທະນາປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະການບໍລິການ ເຊ່ັນ: ໂຮງແຮມ, ສູນການຄ້າ ແລະອ່ືນໆ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບໍແ່ຕນແດນງາມ (ຂສບ): ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບການສ້າງເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດບ່ໍ
ແຕນສປປລາວ ແລະບ່ໍຫານສປຈີນ; ສືບຕ່ໍສ່ົງເສີມດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂ້ົາມາໃນ
ເຂດໃຫ້ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ືນ, ສືບຕ່ໍປັບປຸງ ແລະຄ້ົນຄວ້ານິຕິກໍາຂອງຂສບ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫແ້ກ່ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງເຂດ ແລະພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ. 

 ເຂດນິຄມົອດຸສາຫະກາໍ ແລະການຄາ້ວຽງຈັນ-ໂນນທອງ(ນອຄວ): ສູ້ຊົນປັບພ້ືນທີ່ຍັງເຫຼືອ (ປະມານ 30% ຂອງ
ເນ້ືອທີ່ທັງໝົດ 110 ເຮັກຕາ) ໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ແລະສາມາດລົງທຶນໄດ້ພ້ອມທັງຂ້ືນແຜນ ແລະຕິດຕາມການຂໍ
ດິນເພ່ີມ; ສືບຕ່ໍກ່ໍສ້າງ ແລະຕິດຕ້ັງຕາຂ່າຍສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ ເຂ້ົາຫາສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າຢູ່ໃນນິຄົມໃຫ້ສໍາເລັດ 100% 

ແລະພ້ອມໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນເຂດພ້ອມທັງເຈລະຈາການຊື້-ຂາຍ ໄຟຟ້າກັບລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ; ສ້າງ
ຕ້ັງບໍລິສັດເກັບຂ້ີເຫຍ້ືອ ແລະສ່ິງເສດເຫຼືອຂອງໂຮງງານພາຍໃນເຂດພ້ອມທັງສໍາຫລວດ-ອອກແບບການກ່ໍສ້າງ
ອ່າງບໍາບັດນ້ໍາເສຍ ແລະລະບົບລະບາຍນ້ໍາອອກນອກເຂດ; ສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ (ໄຟຟ້າ,ນ້ໍາປະປາ,ທາງ
ເບຕົງ…) ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະກໍາລັງກໍ່ສ້າງໂຮງງານໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນ ແລະຊຸກຍູ້ບັນດາ
ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໃຫ້ໄດ້70-80 % ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ; ດຶງດູດນັກ
ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫເ້ຂ້ົາມາລົງທຶນພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ໄດ້ຕ່ືມຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ບໍລິສັດ, ສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາໃຫແ້ຮງງານລາວ ເພີ້ມຂ້ຶນອີກປະມານ 2.000-2.500 ຄົນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະພຂູຽວ (ຂພຂ): ສືບຕ່ໍພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້; 

ສຸມໃສ່ວຽກງານຊົດເຊີຍທີດິ່ນ ແລະຂົນຂວາຍເອົາການລົງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂ້ົາມາໃນເຂດ
ໃຫ້ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ. 

 ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ຂພຊ): ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ ເພ່ືອແກ້ໄຂວຽກງານທ່ີດິນທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່
ເຈ້ົາຂອງກໍາມະສິດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ, ພ້ອມທັງວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເບ້ືອງຕ້ົນ 

410 ເຮັກຕາ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆຕາມແຜນການພັດທະນາໄລຍະ 1; ສືບຕ່ໍພັດທະນາ
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ເປັນຕ້ົນ ເສ້ັນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນ້ໍາປະປາ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນຂ້ັນພ້ືນຖານ; ໂຄສະນາ
ຂົນຂວາຍເອົາການລົງທຶນດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເພື່ອເພ້ີມຈໍານວນບໍລິສັດລົງທຶນພາຍໃນເຂດໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະບຶງທາດຫວຼງ (ຂສທ): ສ້າງບົດລາຍງານປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ; ພັດທະນາ
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕ້ົນການຈົກໜອງນ້ໍາ, ຮ່ອງລະບາຍນ້ໍາ, ເສ້ັນທາງພາຍໃນເຂດ ແລະຂົວຂ້າມນ້ໍາ; ສືບຕ່ໍສ້າງ
ຕຶກຄອນໂດມີນຽມໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້; ໂຄສະນາ ແລະດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນ ເຂ້ົາມາດໍາເນີນ
ທຸລະກິດພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກົ່າ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະດົງໂພສ ີ (ຂສສດ): ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ດິນພາຍໃນເຂດ; ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ ໃຫ້ວ່ອງໄວ, ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລົງທຶນ; ສືບຕ່ໍດຶງດູດເອົາ
ການລົງທຶນເຂ້ົາມາໃນເຂດ ໃຫຫ້ຼາຍຂ້ືນ. 

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະລ່ອງແທງ່ວຽງຈັນ (ຂສລວ): ສືບຕ່ໍແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ດິນພາຍໃນເຂດທ່ີຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ; ພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນແມ່ບົດທີ່ລັດຖະບານ
ຮັບຮອງ; ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍສະໜາມກ໋ອບຈາກ 18 ຂຸມ ເປັນ 36 ຂຸມ; ສຸມໃສ່ສ້າງເຮືອນວິນລາຕາມແບບ ຈໍານວນ
ໜ່ຶງໃຫ້ສໍາເລັດ.  

 ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະທາ່ແຂກ (ຂທຂ): ຮ່າງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ  ເພ່ືອສະເໜີຕ່ໍ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມຮັບຮອງ; ສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດໃຫ້
ສໍາເລັດ ເພ່ືອຮັບຮອງການລົງທຶນ; ສືບຕ່ໍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີພົ່ວພັນ
ກັບວຽກງານການລົງທຶນ ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການລົງທຶນ; ຊົດເຊີຍເວນຄືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່
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ປະຊາຊົນທີຖ່ືກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ;ສືບຕ່ໍສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫປ້ະຊາຊົນພາຍໃນເຂດ, ປະຊາຊົນໃກ້
ຄຽງ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ; ສືບຕ່ໍສ່ົງເສີມໃຫບັ້ນດານັກທຸລະກິດ, ບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂ້ົາມາ
ລົງທຶນ ແລະພັດທະນາໂຄງການພາຍໃນເຂດ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການສ່ົງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ວນກ, ມູນຄ່າ160.960ລ້ານກີບ (ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ

ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 
2. ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມູນຄ່າ8.000ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການ

ສະໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທ8ີ (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 
3. ໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ມູນຄ່າ23.000ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ

ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄ້ັງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ. 
4. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫາຼດເຂົ້າແລະສັດ, ມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018, ສໍາລັບສົກປີ

2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ100ລ້ານກີບ. 
5. ໂຄງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ເພ່ືອດັດສົມລາຄາມູນຄ່າ2.000ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2017, ສໍາ

ລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ. 
6. ໂຄງການສ້າງນະໂຍບາຍຕະຫຼາດຊ້ື-ຂາຍຍົກສັດ, ສັດນ້ໍາ ແລະການຄຸ້ມຄອງການຊ້ືສັດ ຂາຍຊ້ີນ,ມູນຄ່າ800ລ້ານ

ກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2020, ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ100ລ້ານກີບ. 
7. ໂຄງການສຶກສາອົງກອນການຕະຫຼາດເພ່ືອຊາວກະສິກອນ,ມູນຄ່າ400ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018 , 

ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ. 
8. ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕະຫຼາດຊ້ື-ຂາຍລາວງໜ້າສິນຄ້າກະສິກໍາ (ເຂ້ົາໜຽວ) ຕະຫຼາດກາງຂາຍຍົກ

ເຂ້ົາໂດຍຕິດພັນກັບລະບົບສັນຍາຜູກພັນສອງສ້ົນ, ມູນຄ່າ700ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2017 , ສໍາ
ລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ. 

 
ນອກນ້ີຍັງມີໂຄງການອ່ືນໆລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຕາມການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສົກປີ

2015-2016ທີສ່ະໜັບສະໜູນຈຸດສຸມດ່ັງກ່າວ.  
 

4.1.2 ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະຖຽນລະພາບ. 
ສືບຕ່ໍພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫມ້ີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ ໂດຍການສ້າງພ້ືນຖານການຜະລິດທີ່ໜັກແໜ້ນ 

ແລະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປັບປຸງການບໍລິການໃຫມ້ີຄຸນນະພາບ ແລະ ເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນກ່ວາເກ່ົາ; ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນກໍເອົາໃຈ
ໃສ່ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫມ້ີສະຖຽນລະພາບເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝ້ັນ
ທ່ຽງ ແລະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ; ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງສະພາບເສດຖະກິດ ເພື່ອກໍານົດນະໂຍບາຍທີ່ເ
ໝາະສົມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂໜ້ີສິນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ; ສ້າງຄັງສະສົມ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍສຸກເສີນ ແລະ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການເສດຖະກິດຈາກພາກພ້ືນ ແລະສາກົນ. 

 
 

ຄາດໝາຍ: 
− ສູ້ຊົນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວບ່ໍໃຫ້ຫຼຸດ 7,5% ແລະສ້າງມູນຄ່າເພ່ີມໃນ

ລາຄາປີໃຫໄ້ດ້ປະມານ 115.452 ຕ້ືກີບ. 

− ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟ້ີໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີເ່ໝາະສົມແລະໃຫ້ປະລິມານເງິນ (M2) ເພ່ີມຂ້ຶນໃນລະດັບ 20% . 
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− ສືບຕ່ໍປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີມ່ີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ, ເງິນກີບແຂງຄ່າຫຼືອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ສະກຸນຫັຼກ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງການໄຫຼເຂ້ົາ-ອອກຂອງເງິນ, ສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂໜ້ີສິນຂອງລັດໃຫ້ລຸດລົງ, ພ້ອມທັງມີມາດຕະການ
ໃນການສະກັດກັ້ນການກໍ່ໃຫເ້ກີດໜ້ີສິນໃໝ່. 

− ສູ້ຊົນປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານໃຫໄ້ດ້ 29.257 ຕ້ືກີບ, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 34.500 ຕ້ືກີບ 

ແລະຮັບປະກັນການຂາດດຸນງົບປະມານ 5.243 ຕ້ືກີບຫຼື ປະມານ 4,54% ຂອງ GDP. 

− ສືບຕ່ໍປຸກລະດົມກໍາລັງແຮງທົວ່ສັງຄົມ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານງົບປະມານ; ປັບປຸງກົນໄກການ 
ແລະປະສິດທິພາບໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ນໍາໃຊ້ເທັກ
ໂນໂລຊີທີທ່ັນສະໄໝເຂົາໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຄົນ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊ່ືອ
ໝ້ັນຂອງຂະແໜງການເງິນຕ່ໍສັງຄົມ. 

− ປັບປຸງແລະດໍາເດີນມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາແລະການເງິນທີ່ເໝາະສົມເພ່ືອສ້າງສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານ
ການເງິນ-ເງິນຕາ, ຮັບປະກັນຄັງສໍາຮອງທ່ີເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນໍາເຂ້ົາ 5 ເດືອນຂ້ຶນໄປເພ່ືອ
ຮັບປະກັນການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ. 

− ສ້າງຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ ເພ່ືອຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍສຸກເສີນ ແລະການປະຕິບັດມາດຕະການ ເພ່ືອຮັບມກັືບວິກິດ
ການເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະສາກົນ. 
 

ວຽກຈຸດສຸມ: 
− ຄ້ົນຄວ້າປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການເງິນ, ສືບຕ່ໍປະຕິບັດຫັຼກການຊ້ີນໍາຕາມສອງສາຍຂອງ3ຂະແໜ

ງການເງິນຄື: ພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະຄັງເງິນ ໂດຍມີການປະສານສມທົບແໜ້ນລະຫວ່າງການຊີ້ນໍາຂອງຂະ
ແໜງສາຍຕ້ັງກັບການນໍາພາຂອງຄະນະພັກທອ້ງຖິ່ນ, ເລ່ັງພັດທະນາ ແລະຫັນຂະແໜງການເງິນໃຫເ້ປັນທັນສະໄ
ໝ. 

− ຄ້ົນຄວ້າມາດຕະການລະອຽດໃນການຂຸດຄ້ົນ ແລະຂະຫຍາຍຖານເກັບລາຍຮັບໃນບ່ອນທ່ີມີຄວາມສາມາດໃຫ້
ເພ່ີມສູງຂ້ຶນຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ. 

− ຄ້ົນຄວ້າມາດຕະການສະກັດກັ້ນໜ້ີສິນຂອງພາກລັດ ເປັນຕ້ົນ: ການສ້າງໂຄງການນອກແຜນ; ເຂ້ັມງວດ ແລະ 
ເດັດຂາດ ໃນການສວຍໂອກາດເຮັດນອກກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ມີການຍັກຍອກສໍ້ໂກງກໍຕ້ອງມີມາດ
ຕະການແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂ້ັມງວດ ແລະ ເດັດຂາດ. 

− ຄ້ົນຄ້ວາກໍານົດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໃຫມ້ີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະສອດຄ່ອງກວ່າເກົ່າ ເປັນຕ້ົນ: ດ້ານສິນເຊ່ືອ, ອັດຕາ
ດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ (M2). 

− ຄ້ົນຄວ້າອອກມາດຕະການ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ກະທົບໄວຕ່ໍຊີວິດການເປັນຢູ່, ຄ້ົນຄວ້າມາດຕະການເພື່ອ
ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂ້ົາ-ສ່ົງອອກສິນຄ້າ ເພ່ືອອັດຊ່ອງຫວ່າງການນໍາເຂ້ົາສິນຄ້າທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະຫົຼບ
ຫຼີກການເສຍພັນທະໃຫ້ລັດ ແລະອ່ືນໆ. 
 

4.1.3 ຮບັປະກນັຄວາມສອດຄອ່ງແລະກມົກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫຼງ່ທນຶກບັການວາງແຜນ
ພດັທະນາ. 
ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະການສະໜອງທຶນຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ, ການ

ສະໜອງທຶນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະຄວາມຕ້ອງການທຶນຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະຮັບປະກັນ
ຄວາມສາມາດຂອງການສະໜອງງົບປະມານພາຍໃນສົມທົບກັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນຂອງ
ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ການສະໜອງສິນເຊ່ືອໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະການບໍລິການ. 

 
ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
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ໃນສົກປີ2015-2016ມຄີວາມຕ້ອງການທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາຈໍານວນ34.500ຕ້ືກີບຫຼືປະມານ 30% ຂອງ 
GDP ໃນນ້ັນ: 

− ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດປະມານ 3.800 ຕ້ືກີບເຊ່ິງການນໍາໃຊ້ທຶນດ່ັງກ່າວຕ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນແລະ
ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ, ທກຸໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຈະຕ້ອງໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະ
ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖ່ິນ ແລະບ່ໍສ້າງໜ້ີສິນໃໝ່ຂ້ຶນຕ່ືມອີກ. ໃນສົກປີນ້ີ
ຈະສືບຕໍສຸມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດໂຄງການຄ້ໍາປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສ່ົງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະກໍາ, ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍຜະລິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ, ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຢູ່ຂ້ັນເມືອງ ແລະບ້ານເປ້ົາໝາຍທົດລອງ 3 ສ້າງ, ເຂດຈຸດສຸມການ
ພັດທະນາ. ພ້ອມນ້ີກໍສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແນໃສ່ສືບຕ່ໍປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍ 

MDGS ທີຍັ່ງບ່ໍທັນສໍາເລັດ ແລະກະກຽມເງ່ືອນໄຂເພ່ືອປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG). 

− ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5.600 ຕ້ືກີບຫຼືປະມານ 700ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໂດຍຈະ
ສືບຕ່ໍສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາທີ່ໄດ້ມີສັນຍານໍາກັນແລ້ວ, ເປັນຕ້ົນ
ແມ່ນບັນດາໂຄງການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເກັບກູ້ລະເບີດ
ບ່ໍທັນແຕກ. ພ້ອມກັນນ້ັນກໍຍັງຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍ MDGS . 

− ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 18.400 ຕ້ືກີບຫຼືປະມານ 2.300ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດໂດຍໃຫ້ເລ່ັງໃສ່ດຶງດູດເອົາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເປັນຫົວຈັກແກ່ດຶງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຊ່ັນ: ໂຄງການກ່ໍສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ໂຮງງານໄຟຟ້າ, ໂຄງການຊົນລະກະເສດແລະ
ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ, ໂຄງການສ່ົງເສີມກະສິກໍາແລະການປຸງແຕ່ງ, ໂຄງການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານແລະ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າເປັນຕ້ົນ. 

− ສິນເຊ່ືອທະນາຄານໃຫ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 6.700 ຕ້ືກີບໂດຍເປ້ົາໝາຍແມ່ນເລ່ັງໃສ່ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ, ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມການຜະລິດ-ການບໍລິການຂອງຄົວເຮືອນ
ການຜະລິດຂອງກຸ່ມການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ ແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ເພ່ືອສ້າງລາຍໄດ້
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແນໃສ່ເພ່ືອການສ່ົງອອກ. 
 

4.1.4 ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ແລະທອ້ງຖິນ່ຢາ່ງມຄີວາມສອດຄອ່ງແລະສມົດນູ. 
 

1) ເຂດພາກເໜືອ: 

 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ໃນສົກປີ 2015-2016 ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງຈະມີປະມານ2.015.738 ຄົນ, 

ອັດຕາຄວາມທກຸຍາກໃຫ້ຫຼຸດລົງໃນລະດັບ 6,75% ແລະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວGDPເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍ
ກວ່າ9,08%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ບັນລຸ29.685,50ຕ້ືກີບ, ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ (GDP) ຕ່ໍຫົວຄົນບັນລຸ
ໄດ້ສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 1.582,46ໂດລາສະຫະລັດໃນນ້ັນ: 

 
 ຂະແໜງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພ່ີມຂ້ືນ5,77%  ກວມເອົາ39,66% ຂອງGDP 

 ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ  ເພ່ີມຂ້ືນ11,70% ກວມເອົາ29,05%ຂອງGDP 

 ຂະແໜງການບໍລິການ  ເພ່ີມຂ້ືນ11,59% ກວມເອົາ29,20% ຂອງGDP 
 

 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ເຂດຜະລິດກະສິກໍາ: ພາກເໜືອໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານເປັນຕ້ົນແມ່ນການ

ປູກເຂ້ົາຄາດຄະເນເນື້ອທີ່ການຜະລິດແມ່ນ140.562ເຮັກຕາທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶນ້28%, ຄາດຄະເນ
ຜົນຜະລິດແມ່ນ629.489,38 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ 31%;ໃນນ້ັນ: ເຂ້ົານາປີຄາດຄະເນເນ້ືອທີ່
ການຜະລິດແມ່ນ 98.487ເຮັກຕາ; ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ485.120,3ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ
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34%,ເຂ້ົານາແຊງຄາດຄະເນເນ້ືອທີ່ການຜະລິດແມ່ນ 17.575ເຮັກຕາ,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ76.068ໂຕນ
ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ31%ແລະເຂ້ົາເນີນສູງຄາດຄະເນເນ້ືອທີ່ການຜະລິດແມ່ນ 26.500ເຮັກຕາ,ຄາດ
ຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ68.300ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ29%. ສໍາລັບການຄາດຄະເນການປູກພືດ
ອຸດສະຫະກໍາທີ່ພ້ົນເດ່ັນທາງພາກເໜືອເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ສາລີເນ້ືອທ່ີຄາດຄະເນການຜະລິດ26.912,48 ເຮັກຕາ
ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ33%, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ159.293,99 ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາ
ເພ່ີມຂ້ຶນ33%,ມັນຕ້ົນເນ້ືອທີ່ຄາດຄະເນການຜະລິດ65.00,23ເຮັກຕາທຽບໃສ່ແຜນໄດ້ 32%, ຄາດຄະເນຜົນ
ຜະລິດແມ່ນ459.653,48 ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ31%, ໝາກເດືອຍເນ້ືອທີ່ຄາດຄະເນການ
ຜະລິດ17.213,42 ເຮັກຕາທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ33%,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ54.325,04 ໂຕນ
ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ30%, ນອກນ້ີຍັງມີການປູກໝາກກ້ວຍເນ້ືອທີຄ່າດຄະເນການຜະລິດ2.174,37

ເຮັກຕາທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ32%,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ21.458 ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາ
ເພ່ີມຂ້ຶນ33%, ຢາງພາລາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ5.423 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂ້ຶນ34%,ນອກ
ນ້ີຍັງມີພືດທີ່ພ້ົນເດ່ັນຄື: ການປູກຊາທີ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ,ການປູກອ້ອຍ, ໝາກເຍົາແລະຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງທີ່
ແຂວງວຽງຈັນ 

 ເຂດອດຸສາຫະກາໍ:ການປຸງແຕ່ງສິນຄ້າປາຍແຫຼມ,ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫຜ້ະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກໍາ, ປຸງແຕ່ງ
ໄມ້, ປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ, ເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ, ອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະບ່ໍແຮ່... 

 ເຂດການຄາ້, ບໍລກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ: ພາກເໜືອເປັນຕ້ົນແມ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ສຸມໃສ່
ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະສົມປະສານກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດຖະນະທໍາ-ຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ຊົນເຜ່ົາ. 

 ການພັດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງ: ສຸມໃສ່ການສືບຕ່ໍກໍ່ສ້າງໂຄງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຂ້ົາເຂດມອງນ້ໍາ, ຫ້ວຍມອນ
ເມືອງຊຽງຄ້ໍ, ໂຄງການຍົກລະດັບເສ້ັນທາງປູຢາງເທດສະບານເມືອງປາກລາຍໄລຍະ1,ໂຄງການກ່ໍສ້າງ
ຊົນລະປະທານນ້ໍາໄຮບ້ານດອນເມືອງຊໍາໃຕ້ 80 ເຮັກຕາໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສ້ັນທາງຊ່ວງ ແຕ່ບ້ານກິວເຈຍ ຫາ ບ້ານເມືອງຮືບ, ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງຫຼວງພະ

ບາງ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2020, ມູນຄ່າ 80,88 ຕ້ືກີບ. 
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສ້ັນທາງປູຢາງສອງຊ້ັນ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຫາ ດ່ານ ພູຫຼັກຄໍາ ເມືອງນາໜ້ໍ, ໄລຍະ

2015-2022, ມູນຄ່າ 203 ຕ້ືກີບ. 
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ, ກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງເຂ້ົາຫໍວັດທະນະທໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄລຍະ 

2015-2025, ມູນຄ່າ 187,38 ຕ້ືກີບ. 
4. ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ(ສ້າງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວແຄມຂອງເຂດໜອງຖານ, ຕ້ານເຈື່ອນແຄມຂອງ 

ແລະ ປັບປຸງທ່າເຮືອ ບ້ານຂອນແກ້ວ) ທຶນສົມທົບກັບ ADB ລວມມູນຄ່າໂຄງການ 193,75 ຕ້ືກີບ ໃນນ້ັນ
ເປັນທຶນພາຍໃນ 6,25 ຕ້ືກີບ. 

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

2) ເຂດພາກກາງ: 
 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ຄາດວ່າຈະມີພົນລະເມືອງທັງໝົດປະມານ 2.608.023 ຄົນ, ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫລຸດລົງ 2%, ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງໃນລະດັບສູງລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແມ່ນຈະເພີ່ມຂ້ຶນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 10%, ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕ່ໍຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.550 ໂດລາ
ສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ, ໃນນ້ັນ:  
 

− ຂະແໜງກະສິກໍາຈະເພ່ີມຂ້ືນບ່ໍຫຼຸດ 29,5% ຂອງGDP 
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− ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາຈະເພີ່ມຂ້ືນບ່ໍຫຼຸດ 38% ຂອງGDP 

− ຂະແໜງບໍລິການຈະເພ່ີມຂ້ືນບ່ໍຫຼຸດ 32,5% ຂອງGDP 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 
 ເຂດຜະລິດກະສິກາໍ:ໃນສົກປີ2015-2016ຈະຕ້ອງສູ້ຊົນເພ່ີມຈັງຫວະຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະ

ພັນດ້ານກະສິກໍາໃຫ້ເພ້ີມຂ້ືນຕາມຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແຜນວຽກແລະໂຄງການ
ຈຸດສຸມທີ່ສະໜອງນ້ໍາໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເຊ່ັນ: ໂຄງການນ້ໍາຫຸມ,ໂຄງການທົ່ງຮາບທ່າງ່ອນ, ໂຄງການດົງໂພສີຖ່ິນ
ທ່ຽງໃຕ້ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລະໂຄງການທ່ົງຮາບເຊບ້ັງໄຟຕອນລຸ່ມທີ່ຕິດກັບແຂວງຄໍາມ່ວນແລະແຂວງ
ສະຫັວນນະເຂດເປັນຕ້ົນ, ເພ່ືອຮັບປະກັນທາງດານສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍແລະມີສ່ວນແຮໄວ້ຍາມສຸກເສີນຫືຼ
ເກີດໄພພິບັດຕ່າໆ. ໃນນ້ັນຄາດວ່າຈະສາມາດສູ້ຊົນຜະລີດເຂ້ົາໃຫ້ໄດ້ 1.758.153 ໂຕນ, ເນ້ືອທ່ີປະມານ 

408.893 ເຮັກຕາ, ຊຸກຍູ້ການປູກພຶດຊະນິດຕ່າງໃຫ້ໄດ້ 512.690 ໂຕນ, ເນ້ືອທ່ີປະມານ 36.169 ເຮັກຕາ. 
 ເຂດອດຸສາຫະກາໍ: ສືບຕ່ໍຕ້ັງໜ້າສ່ົງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກໍາແລະຫັດຖະກໍາ, ຂະຫຍາຍອຸດ

ສະຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍລົງສູ່ເຂດຊານເມືອງແລະເຂດຊົນນະບົດ, ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ບັນດາໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ
ປຸງແຕ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໜເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ,ນອກນ້ັນຍັງໄດ້ສ່ົງເສີມໃຫ້
ປະຊາຊົນປູກພຶດອຸດສະຫະກໍາເຊ່ັນ: ການປູກເຂ້ົາຈ້າວຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເພ່ືອປ້ອນໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ
ປຸງແຕ່ງພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ 6.890 ເຮັກຕາ, ຜະລິດຕະພາບສະເລ່ຍ 5,34 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ 

37.444 ໂຕນ, ໂດຍເລ່ັງໃສ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງປາກງ່ືມ, ເມືອງໄຊທານີແລະເມືອງຫາດຊາຍຟອງແລະຍັງມີການ
ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີແລະພຶດພັນປອດສານພິດເຊ່ິງໄດ້ຈັດຕ້ັງເປັນກຸ່ມຄາດວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍເຖິງ 
14 ກຸ່ມທີ່ນອນໃນ 9 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນອກນ້ັນຍັງມີການສ່ົງເສີມການປູກສາລີຢູ່ແຂວງບໍ
ລິຄໍາໃຊ້ເພ່ືອປ້ອນເຂ້ົາໂຮງງານພາຍໃນເພ່ືອເຮັດເປັນອາຫານສັດ. 

 ເຂດການຄາ້, ບໍລກິານ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ : ສ້າງໃຫ້ເຂດພາກກາງການເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີສະເໜ່ໃນຮູບ
ແບບການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ, ປະຫັວດສາດແລະທໍາມະຊາດມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ, 

ສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດມີການ
ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ,ໃນສົກປີ2015-2016 ສູ້ຊົນດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ປະມານ 2,007,000ເທື່ອ
ຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 185 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນ້ັນຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງທຸລະກິດບໍລິການ
ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຮັກສາຄວາມສະອາດແລະປອດໄພໂດຍສຸມໃສ່ການຈັດລະດັບຂ້ັນຂອງໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, 

ລີສອດ, ຮ້ານອາຫານ. 
 ການພັດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງ:ໄດ້ເລ່ັງໃສ່ການກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ,ເປັນຕ້ົນເສ້ັນທາງຊົນນະບົດ, ເຂດຈຸດ

ສຸມຕ່າງໆແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເປັນຕ້ົນແມ່ນໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການກ່ໍສ້າງດ່ານນາເພ້ົາ-ຈໍຫຼໍເມືອງບົວລະພາ,ແຂວງຄໍາມ່ວນແລະໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊ້ັນແຍກທາງ 13 ໃຕ້-ນາເຂ້ົາລ້ົມແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. 

 ການພັດທະນາດາ້ນສັງຄມົ: ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ, ນະໂນບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບ
ວຽກງານການສຶກສາແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາການສຶກສາເປັນວຽກໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂ້ືນ,ໂດຍການເພ່ີມການເຂ້ົາຮຽນໃນລະບົບການສຶກສານອກຫຼັກສູດ, 

ໂຄງການຫຼັກສູດໃໝ່ທີ່ຕ້ອງສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດແລະສ່ົງເສີມໃຫ້ມີການ
ເຂ້ົາຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາຫຼາຍຂ້ືນພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບສີມືໃຫ້ກໍາມະກອນ
ແລະຍົກລະດັບວິຊາການໃຫ້ນັກຮຽນດ້ານບໍລິຫານ,ການຊ່າງການຄຸ້ມຄອງແລະອ່ືນໆ; ເອົາໃຈໃສ່ສ່ົງເສີມຕາໜ່າງ
ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງນັບທັງປະລິມານແລະຄຸນນະພາບເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກນັບມື້ນັບດີຂ້ືນປັບປຸງເທັກໂນໂລຢີໃນການແພດໃຫ້ທັນສະໄໜແລະພັດທະນາລະບົບ
ສາທາລະນະສຸກຕາມທິດຫັນການບໍລິການລົງສູ່ປະຊາຊົນ,ສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານສາທາລະນະສຸກຕົວແບບ
ຕາມ 8 ເນ້ືອໃນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຂ້ັນຕ້ົນໃນການສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາສູ້ຊົນສ້າງບ້ານ
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ສາທາລະນະສຸກຕົວແບບໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂ້ືນຈາກປີຜ່ານມາເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍສະຫັດສະວັດໃຫ້ໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ
ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການສັກຢາ-ຢອດຢາກັນພະຍາດແມ່ແລະເດັກນ້ອຍໃຫ້ເພ່ີມຂ້ືນ, ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການ
ຊົມໃຊ້ນ້ໍາສະອາດໃຫ້ໄດ້ 100%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍໃຫ້ໄດ້ 95%. 
 

3) ເຂດພາກໃຕ:້ 

 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງໃນລະດັບສູງລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແມ່ນຈະເພ້ີມຂ້ືນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ9%, ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕ່ໍຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 1.679 ໂດລາ/ຄົນ/

ປີໃນນ້ັນ:  

− ຂະແໜງກະສິກໍາຈະເພ້ີມຂ້ືນບ່ໍຫລຸດ 37 % ຂອງGDP 

− ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາຈະເພີ້ມຂ້ືນບ່ໍຫລຸດ 35% ຂອງGDP 

− ຂະແໜງບໍລິການຈະເພ້ີມຂ້ືນບ່ໍຫລຸດ 28% ຂອງGDP 
 

ວຽກງານຈດຸສມຸ: 
 ເຂດການຜະລດິກະສກິາໍ: ໃນສົກປີ 2015-2016 ຈະຕ້ອງສູ້ຊົນເພ່ີມຈັງຫວະຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດ

ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກໍາໃຫ້ເພ້ີມຂ້ືນຕາມຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການປູກເຂ້ົາ
ຄາດວ່າຈະສາມາດສູ້ຊົນຜະລີດເຂ້ົາໃຫ້ໄດ້ 1.187.003 ໂຕນ, ເນ້ືອທ່ີປະມານ 269.809 ເຮັກຕາ, ຊູກຍູ້ການປູກ
ພຶດຊະນິດຕ່າງເປັນຕ້ົນແມ່ນກາເຟ, ໝາກແໜ່ງແລະສາລີແລະພືດຊະນິດອ່ືນໆອີກ. 

 ເຂດອດຸສະຫະກາໍ:ສືບຕ່ໍແລະຕ້ັງໜ້າສ່ົງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກໍາແລະຫັດຖະກໍາ, ຂະຫຍາຍອຸດ
ສະຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍລົງສູ່ເຂດຊານເມືອງແລະເຂດຊົນນະບົດ, ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ບັນດາໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ
ປຸງແຕ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໜເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເຊ່ັນ: ການຜະລິດຊີມັງຢູ່
ແຂວງສາລະວັນຄາດວ່າຈະສາມມາດຜະລິດໄດ້ປະມານ 350.000 ໂຕນ. 

 ການບລໍກິານ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ: ຊຸກຍູ້ເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບ
ຄຸນນະພາບການບໍລິການ ເຄ່ືອນໄຫວໃຫ້ຖກືຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ບໍລິການດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ-ສະດວກ-
ປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ,ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ຕ້ອງໄດ້ມີການໂຄສະນາດຶງດູດນັກ
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂ້ົາມາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມ້ືນັບຫລາຍຂ້ືນ. 

 ການພັດທະນາພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງ:ໄດ້ເລ່ັງໃສ່ການກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ,ເປັນຕ້ົນເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ, ເຂດຈຸດ
ສຸມຕ່າງໆແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະບັນດາໂຄງການ
ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ ແລະ ແກ່ດຶງການພັດທະນາ. 

 ການພັດມະນາດາ້ນສັງຄມົ: ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ, ນະໂນບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 
ສໍາລັບວຽກງານການສຶກສາແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາການສຶກສາຕ້ອງເປັນວຽກໃຈກາງຂອງການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂ້ືນ,ໂດຍການເພ່ີມການເຂ້ົາຮຽນໃນລະບົບການສຶກສານອກ
ຫຼັກສູດ, ໂຄງການຫັຼກສູດໃໝ່ທີ່ຕອງສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ 
ສ່ົງເສີມໃຫ້ມີການເຂົ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາຫຼາຍຂ້ືນ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມຍົກ
ລະດັບສີມືໃຫກ້ໍາມະກອນ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການໃຫ້ນັກຮຽນດ້ານບໍລິຫານ,ການຊ່າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ອ່ືນໆ; ເອົາໃຈໃສ່ສ່ົງເສີມຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຂະຫຍາຍຕວົກວ້າງຂວາງນັບທັງປະລິມານແລະຄຸນ
ນະພາບເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກນັບມ້ືນັບດີຂ້ືນປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີໃນການແພດໃຫ້ທັນສະໄ
ໜແລະພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກຕາມທິດຫັນການບໍລິການລົງສູ່ປະຊາຊົນ,ສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານ
ສາທາລະນະສຸກຕົວແບບຕາມ 8 ເນ້ືອໃນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຂ້ັນຕ້ົນໃນການສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ,
ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກຕົວແບບໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂ້ືນຈາກປີຜ່ານມາເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍສະຫັດສະວັດໃຫ້
ໄດ້ເທື່ອລະກ້າວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການສັກຢາ-ຢອດຢາກັນພະຍາດແມ່ແລະເດັກນ້ອຍໃຫ້ເພີ່ມຂ້ືນ, ສູ້ຊົນໃຫ້
ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ໍາສະອາດໃຫ້ໄດ້ 95%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍໃຫໄ້ດ້ 90%.  
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4.1.5 ພັດທະນາກາໍລງັແຮງງານໃຫມ້ຄີຸນນະພາບ, ດໝຸັນ່ ແລະອດົທນົ 
ຄາດໝາຍ: 
─ ຄວບຄຸມອັດຕາການວ່າງງານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 2%. 

─ ສ່ົງເສີມໃຫ້ສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານແລະພາກສ່ວນອ່ືນໃນສັງຄົມເພ່ີມທະວີສ້າງໂອກາດໃຫ້ແຮງງານຈໍາ
ນວນ131,616 ຄົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ. 

─ ສຸມໃສ່ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 5 ສາຂາອາຊີບ. 

─ ດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການແລະການສະໜອງໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍາລັງແຮງງານທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້
143,239ຄົນເຂ້ົາສູ່ຕະຫລາດແຮງງານ. 

─ ປັບປຸງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານພາກເໜືອແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ເປັນສູນທົດສອບ-ອອກໃບຢ້ັງຢືນມາດຕະຖານ
ສີມືແຮງງານໃຫ້ສໍາເລັດ. 

─ ຂ້ຶນທະບຽນຜູ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ 100 ຄົນຂ້ຶນໄປ ໃຫ້ໄດ້ 6 ແຫ່ງ ແລະສູ້ຊົນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້
ມາດຕະຖານແຮງງານແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ. 

─ ປັບປຸງການບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ໄດ້ 3 ແຂວງ. 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
 ສ້າງລະບົບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍການສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ, ຫລັກສູດການຝືກ

ສີມືແຮງງານ,ການທົດສອບ ,ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສັງຄົມ.ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງການບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ດ້ວຍຫລາຍ
ຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍທາງເລືອກ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. 

 ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ານປະລິມານຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ  ພ້ອມດຽວກັນ
ນ້ັນ ກໍສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານຢູ່ບັນດາແຂວງ. 
 

4.1.6 ພັດທະນາຜູປ້ະກອບການ, ສາ້ງວຊິາການ ແລະຜູຊ້າໍນານງານ 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງມາດຕະຖານໂຄງສ້າງຫຼັກສູດອາຊີວະສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ຕະຫຼາດແຮງງານພ້ອມທັງສ່ົງເສີມການເຂ້ົາຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບໃຫ້ຫຼາຍ. ປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະມາດຕະຖານ
ຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດແລະພາກພ້ືນອາຊ່ຽນ. 

− ສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາແລະອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ສໍາເລັດ
ຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນ  )1 ( ແຜນງານສະໜອງບັດທຶນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ) ,2 ( ແຜນ
ງານສັນຍາການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານແລະນັກຮຽນໃນສະຖານປະກອບການແລະ  )3 ( ການໂຄສະນາ
ແນະນໍາວິຊາຊີບແລະແນະນໍາການປະກອບອາຊີບ. 

− ສືບຕ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມືພາກລັດ-ເອກະຊົນເຊ່ັນ  )1 ( ສ່ົງເສີມການຝຶກອົບຮົມຈາກຫລັກສູດT-TEP 

ຂອງບໍລິສັດໂຕໂຍຕາ ) ,2 ( ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໄຟຟ້າລາຊະບູລີໂຮນດິງແລະ  )3 ( ສືບຕ່ໍໂຄງການຮ່ວມມືກັບ
ບໍລິສັດອ່ືນໆເຊ່ັັນພູເບ້ັຍມາຍນິງ  ,RMA ,Toshiba ແລະອ່ືນໆ. 

− ສືບຕ່ໍປະກອບແລະຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນສາຂາວິຊາຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ-ລົດຍົນໃຫ້
ແກ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ,ພາຍໃຕ້ໂຄງການSTVET;ປະກອບແລະຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງອຸປະກອນສໍາລັບໂຮງພິມໃຫ້
ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາແລະປະກອບອຸປະກອນການຮຽນສໍາລັບໂຮງຊ່າງຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ
ສັບພະວິຊາແລະວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ. 
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− ສ້າງ ແລະປັບປຸງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ- ວິຊາຊີບ ແລະສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫໄ້ດ້ຢ່າງໜ້ອຍ1 ແຫ່ງໃນບາງເມືອງທີ່
ມີເງືອນໄຂ, ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບໃນບາງແຂວງທ່ີມີເງືອນໄຂຄວາມສາມາດເປັນວິທະຍາໄລເພື່ອ
ຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບຕ່າງໆດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ. 

− ສ້າງແລະສ່ົງເສີມສາຍພົວພັນແຮງງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍເພື່ອຮັບປະກັນເງ່ືອນໄຂການອອກແຮງງານທີ່ເໝາະ
ສົມ . 

− ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານສະໜັບສະໜູນການກ່ໍສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່(NEC)ສຸມໃສ່ວຽກງານປະຊາສໍາ
ພັນ ແລະກະກຽມການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາຝຶກອົບຮົມ ແລະກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ
ຕາມແຜນງານໂຄງການ; ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແ້ກ່ຜູ້ສະໜອງບໍລິການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃນ
ດ້ານຕ່າງໆ, ຫຼກັສູດການເປັນທີ່ປຶກສາເບ້ືອງຕ້ົນ, ຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່AEC,ການສ້າງມາດຕະຖາ
ນຜູ້ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ; ສຸມໃສ່ການພັດທະນາສູນ(BSC) ແລະການບໍລິຫານ
ເຄືອຂ່າຍ ເຊ່ັນ: ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນການບໍລິການເຄືອຂ່າຍ ແລະອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກການສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.  

− ເອົາໃຈໃສ່ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ສູນບໍລິການເຕັກນິກໃນທົ່ວປະເທດຈໍານວນ 268

ແຫ່ງ ຄື: ສູນບໍລິການຂ້ັນແຂວງມີ 64ແຫ່ງ, ຂ້ັນເມືອງ 123ແຫ່ງ ແລະ ຂ້ັນກຸ່ມບ້ານ 81ແຫ່ງໃຫ້ສາມາດເຄ່ືອນ
ໄຫວໄດ້ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມສ້າງວິຊາການກັບທີ່ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບທ່າແຮງການຜະລິດ
ພ້ອມທັງຫັນພະນັກງານລົງສູ່ກຸ່ມບ້ານເພ່ືອໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານໄດ້ມີພະນັກງານລົງຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມດ້ານການຜະລິດ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງເປັນປະຈໍາໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈເຕັກນິກການປູກ-ການ
ລ້ຽງ ທີທ່ັນສະໃໝ. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສັດຕະວະແພດລົງສູ່ກຸ່ມບ້ານໃຫ້ທົວ່ເຖິງໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ຖືກກະທົບ
ຈາກໄພທໍາມະຊາດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ,ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກພ້ອມທັງມີການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງ ໃຫ້ແກ່ສັດຕະວະແພດຂ້ັນເມືອງ,ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ,ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນ
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສູນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາໂຄງການ
ຮ່ວມມືສາກົນຕ່າງໆ. 

 
4.1.7 ເປດີກວາ້ງການຮ່ວມມແືລະເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນແລະສາກນົ 

 

1) ການຮ່ວມມືສອງຝາ່ຍ-ຫຼາຼຍຝາ່ຍ 
 ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

− ເອົາໃຈໃສ່ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ
ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງງານຕາມກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສປປລາວ ແລະຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ ແລະລະດົມທຶນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໃຫ້ຫຼາຍ
ຂ້ຶນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະນິຕິກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
 
 
 

2) ການເຊືອ່ມໂຍງກັບພາກພືນ້ແລະສາກນົ (ການເຊື່ອມຈອດ ແລະເຊືອ່ມໂຍງການຄ້າ) 
 

ຄາດໝາຍ: 
− ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານທ່ີຕິດພັນກັບການເຊ່ືອມໂຍງເສດຖະກິດພາຍໃຕ້ຄະນະກໍາມະການເຊື່ອມໂຍງ

ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫແ້ທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ທີ່ເກີດຂ້ຶນພາຍຫຼັງການເຂ້ົາເປັນສະມາ
ຊິກອົງການການຄ້າໂລກ,ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານການເຊ່ືອມໂຍງໃນລະດັບພາກພ້ືນ(ASEAN) ແລະ
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ອະນຸພາກພື້ນອ່ືນໆ ; ສ້າງຈຸດຍືນເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຂ້ົາຮ່ວມການເຈລະຈາຮອບDoha, ອາຊຽນ+, 

RCEF ແລະອ່ືນໆ ;ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມດ້ານນະໂຍບາຍການຄ້າ ແລະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງດ້ານການຄ້າ.  
− ປັບປຸງຍົກລະດັບໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານອາຊຽນບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນທາງອະນຸພາກພ້ືນ ໃນລະບົບ

GMS ທີ່ຍັງບ່ໍໄດມາດຕະຖານສາກົນ ເຊ່ັນ: ທາງເລກ17(ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ມຽນມ້າ)ລວງຍາວ165ກມ, 
AH11 (NR 13S) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ເວີນຄາມລວງຍາວ861ກມ, AH 12 (NR 13N) 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ບ່ໍເຕັນລວງຍາວ671ກມAH13 (NR 2E, 2W) ບ້ານດ່ານ(ເມືອງເງິນ)-ດ່ານປາງຮົກ
ລວງຍາວ362ກມ, AH15 (NR 8) ບ້ານນາເລົ່າ(ສາມແຍກ13 ໃຕ້)-ດ່ານນາເພົາລວງຍາວ131ກມ ແລະຍົກ
ລະດັບເສ້ັນທາງຕາມແຜນLogisticທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດເພ່ືອຮອງຮັບການເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະທັນສະໃໝ
ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຂົນສ່ົງຕາມຈຸດLogisticແລະປັບປຸງທາງສອງເລນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາມາດຮັບນ້ໍາ
ໜັກຂົນສ່ົງໄດ້11 ໂຕນຕ່ໍເພົາ. 

− ສູ້ຊົນໃຫ້ບໍລິມາດຂົນສ່ົງຜູ້ໂດຍສານ ເພີ່ມຂ້ຶນ9%ຕ່ໍປີ ແລະບໍລິມາດຂົນສ່ົງສິນຄ້າ ເພ່ີມຂ້ຶນ7%ຕ່ໍປີ. 
− ສູ້ຊົນໃຫ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເພ່ືອສ່ົງອອກມີ7 ໂຄງການລວມກໍາລັງການຕິດຕ້ັງປະມານ24.827 MW 

ເຊ່ັນ : ໂຄງການໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຫົງສາລິກໄນ, ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາຂອງໄຊຍະບູລີ,ນ້ໍາງຽບ1,ນ້ໍາກົງ2, ເຊປຽນ-ເຊ
ນ້ໍານ້ອຍ, ເຊຂະໝານ 1 ແລະ ເຊຂະໝານສານໄຊ. 

− ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດເຂດທຸລະກັນດານຫ່ງໄກສອກຫຼີກໃຫໄ້ດ້ຢ່າງຕໍ່າ 98 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍາ
ນວນຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂດເຊ່ືອມຈອດຕາມຊາຍແດນ. 

− ປັບປຸງລະບົບສ່ົງຄ້ືນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທັງ 3 ລະບົບຄື: ຄ້ືນກາງAM, ຄ້ືນສ້ັນ SWແລະຄ້ືນFMໃຫດີ້ຂ້ຶນ
ສາມາດກະຈາຍຄ້ືນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງພາກພ້ືນດິນໃຫ້ກວມເອົາ 95% ຂອງພ້ືນທ່ີທົ່ວປະເທດ; ປັບປຸງລະບົບ
ສ່ົງສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມໃຫ້ກວມເອົາ 100% ຂອງພ້ືນທ່ີທົ່ວປະເທດແລະປັບປຸງລະບົບສ່ົງສັນຍານ
ໂທລະພາບທາງພາກພື້ນດິນໃຫ້ກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາ 85% ຂອງພ້ືນທ່ີທົ່ວປະເທດ. 
 

ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
− ການເຊ່ືອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ: ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 3 ແຜນງານໃຫ່ຍຄື: ເຊ່ືອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງ

ພາກພື້ນ ແລະສາກົນ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອ້ືອອໍານວຍໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ແລະສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫແ້ກ່
ພາກທຸລະກິດ ເພ່ືອຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນທີເ່ພີ່ມຂ້ຶນ. ໃນນ້ັນ, ມີ 22 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ເຊ່ັນ:ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສ່ົງເສີມການຮ່ວມມືພາຍໃຕ້ອາຊຽນ ແລະອົງການການຄ້າໂລກ. 

− ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງຄວາມແນ່ນອນ
ຂອງລະບຽບກົດໝາຍ, ປັບປຸງວຽກງານການແຂ່ງຂັນ ແລະປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ. 

− ສ່ົງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ປັບປຸງສະມັດຕະພາບແຮງງານຕິດພັນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະການຄ້າ, ປັບປຸງວຽກງານ SPS ແລະ TBT, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການດໍາເນີນງານຂອງຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການພັດທະນາທຸລະກິດ, ສ່ົງເສີມການສ່ົງອອກ, ສ່ົງເສີມການປຸງແຕ່ງ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ໂຄງການຜະລິດເຂ້ົາ ແລະລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ, ສ່ົງເສີມສະມັດຕະພາບການແຂ່ງຂັນຂອງກາເຟ
ລາວ, ອຸດສາຫະກໍາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້, ອຸດສາຫະກໍາເຄ່ືອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຫັດຖະກໍາແຜ່ນແພ, 

ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະປະກອບຊ້ີນສ່ວນເອເລັກໂຕນິກ. 

− ການເຊ່ືອມໂຍງທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມ: ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະພາຫະນະກົນຈັກທ່ີທັນສະໄໝ 

ແລະສາມາດກວດກາໄດ້ງ່າຍ, ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ມີຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມໜ້ອຍ. ຄວບຄຸມໃຫຈໍ້ານວນ
ລົດຂົນສ່ົງທ່ີບັນທຸກນ້ໍາໜັກເກີນກໍານົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10%  ແລະດັດສະນີທໍາລາຍເສ້ັນທາງ ບ່ໍໃຫ້ເກີນ 1.4 (ອັດຕາ
ທໍາລາຍເສ້ັນທາງບ່ໍເກີນ40%) ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການກວດກາແບບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ (Risk 

Management) ດ້ວຍເຄ່ືອງຕິດຊ່ັງນ້ໍາໜັກທນັສະໄໝ (Intelligent Transport System “ITS”). 
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− ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການຂົນສ່ົງພາຍໃນໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບການຂົນສ່ົງອະນຸພາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ
ສາກົນ; ປະຕິບັດສັນຍາຂົນສ່ົງທະວີພາຄີ, ສັນຍາຂົນສ່ົງພະຫຸພາຄີ ແລະສົນທິສັນຍາສາກົນ. ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ແລະການບໍລິການທີ່ຕິດພັນ
ກັບການຄົມມະນາຄົມຂົນສ່ົງພ້ອມທັງຫັນການຂົນສ່ົງ ໄປສູ່ຕາເວັນອອກ ໂດຍສະເພາະທ່າເຮືອຫວຸງອ່າງ. 

− ພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດໃຫ້ມຄີວາມຍືນຍົງ ແນ່ໃຊ້ຮັບປະກັນຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານຮັບໃຊ້
ພາຍໃນສຸມໃສ່ສ້າງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ແລະສ້າງຮູບການທຸລະກິດພະລັງງານຫລາຍຮູບແບບເພ່ືອແນ່
ໃສ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ; ສຶກສາແຫຼ່ງກໍາເນີດພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ເພ້ີມທະວີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະລັງງານທົດແທນ ແລະພະລັງງານທາງເລືອກອ່ືນໆ (ໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກຂະນາດນ້ອຍ, ເຊ້ືອໄຟ
ຊີວະພາບ, ຊີວະມວນ, ແກັດຊີວະພາບ, ແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ ແລະພະລັງງານທາງເລືອກ ສໍາລັບພາກຂົນ
ສ່ົງ). 

− ສືບຕ່ໍການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບ 13 ປະເທດ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ຍ່ີປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ຣັດເຊຍ, ອາເມ
ລິກາ, ມຽ້ນມ້າ, ນໍເວ, ເບວຢ້ຽມ, ຟຣ່ັງ... ການຮ່ວມກັບອາຊຽນ, ອົງການການຄ້າໂລກ, ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ 

ແລະອ່ືນໆ ເພ່ືອຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນສຸມໃສ່ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກ
ຄະລະກອນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນ່ືອງ.  

− ສ້າງລະບົບຂ້ໍມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນ ແລະ ດັດສົມມະຫາພາກ
ດ້ານແຮງງານ ໃຫ້ສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫລາດແຮງງານພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, ເອົາໃຈໃສ່
ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ານຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ, 
ພັດທະນາຫລັກສູດ, ພັດທະນາຄູ, ສະໜອງອຸປະກອນການເຝິກ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ; ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ກ່ໍຈັດຕ້ັງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດໃຫ້ໄດ້ 1 ຄ້ັງແລະ
ລະດັບແຂວງ 1 ຄ້ັງ. 

− ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ວຽກງານວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ອອກສູ່ສັງຄົມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມ
ທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບເອົາຄຸນຄ່າວັດທະນະທໍາທ່ີກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ ຢ່າງມີການ
ເລືອກເຝັ້ນ, ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສະກັດ
ກັ້ນສ່ິງຫຍ້ໍທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີເ່ປັນໄພຕ່ໍສັງຄົມລາວ.  

− ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ວັດທະນະທໍາທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ບ່ໍເປັນວັດຖລຸະດັບທ້ອງຖິ່ນກ້າວໄປສູ່ການຈົດ
ທະບຽນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງເງ່ືອນໄຂເພ່ືອນໍາສະເໜີເຂ້ົາເປັນມໍລະດົກໂລກ, ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ
ດ້ານສ່ືມວນຊົນໃຫ້ເປັນລະບົບ, ພັດທະນາສ່ືສ່ິງພິມ, ສ່ືເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໄດ້ຕາມ
ມາດຖານຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.  

− ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດອາຊຽນ ແລະ ພາກພ້ືນສາກົນເພ່ືອພັດທະນາຮູບເງົາລາວເຊ່ັນ: ການສ້າງຮູບ
ເງົາເລ່ືອງ, ລະຄອນຮູບເງົາ ແລະ ສາລະຄະດີຕ່າງໆ ເພື່ອເຂ້ົາຮ່ວມງານມະຫະກໍາຮູບເງົາສາກົນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ຶນ. ຈັດ
ຕ້ັງງານແຂ່ງຂັນທາງດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີ ກໍຄືເທດສະການລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ. 

− ສືບຕ່ໍຊຸກຍູ້ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ,ປະຫວັດສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນັບມ້ືນັບໄດ້ຮັບຜົນດີ ເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງ
ປະເທດເຮົາກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນນັບມື້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊ່ິງ, ເປັນເຈ້ົາພາບຈັດຕ້ັງງານມະຫາກໍາ
ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກຂອງອາຊຽນ ເພ່ືອໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫເ້ດ່ັນໃນເວທີສາກົນ.  

 
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ: 
1. ໂຄງການຟ້ືນຟູທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 9 
2. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການກ່ໍສ້າງສິງ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 9 
3. ໂຄງການທົດລອງລະບົບດ່ານຊ່ັງນ້ໍາໜັກທັນສະໄໝຢູ່ນາເຕີຍ (R3), ບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ແລະ ຕາມທາງເລກ 9 
4. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຕາມທາງເລກ 9 
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ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

4.2 ເປົ້າໝາຍ 2: ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນ
ຈາກພາກລດັ ແລະກາໍລງັແຮງງານຈາກເອກະຊນົ; ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົາ່ໄດຮ້ບັການ
ແກໄ້ຂ, ທກຸເຜາົຊນົ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາ ແລະການບລໍກິານສາທາລະນະສກຸຢາ່ງ
ທົວ່ເຖງິ ແລະມຄີນຸນະພາບສົງ່ເສມີການປກົປກັຮກັສາ ແລະພດັທະນາເອກະລກັວດັທະນະທາໍອນັ
ດງີາມຂອງຊາດຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມອືງຢາ່ງໜັກແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ, 
ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ຍຕຸທິາໍ ແລະມຄີວາມໂປງ່ໃສ. 

 
ເພືອ່ບນັລຕຸ້ອງສມຸໃສ ່7 ວຽກຈດຸສມຸຄ:ື 

 

4.2.1 ສບືຕໍພ່ດັທະນາຊນົນະບດົແລະແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜກັແໜນ້ແລະ
ກວາ້ງຂວາງຕາມທດິ 3 ສາ້ງ. 

 
ຄາດໝາຍ: 
− ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງໄດ້ອີກຢ່າງໜ້ອຍ13.692 ຄອບຄົວ, ຈາກ83.865 ຄອບຄົວໃຫ້ລົງຕ່ໍາ

ກວ່າ70.173 ຄອບຄົວ(ເທ່ົາ6,11%)ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ. 

− ຊົນເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ254ບ້ານ, ຈາກ1.815ບ້ານໃຫ້ຍັງເຫຼືອບ່ໍເກີນ1.561ບ້ານ (ເທົ່າ 
18,38%) ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ. 

− ສືບຕ່ໍສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຕ່ືມອີກ 894 ບ້ານເທົ່າ ,ຄືໃຫ້ເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ3.352ບ້ານ. ໃນປະຈຸບັນໃຫ້ເປັນບ້ານ
ພັດທະນາກວມ 50% ຫຼາຍກວ່າເຄ່ິງໜ່ຶງຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ. 

− ສືບຕ່ໍສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃຫ້ໄດ້ເມືອງໜ່ຶງໃຫ້ໄດ້ 2-3  ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ.  

− ສຸມໃສ່ສ້າງ 10 ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານແລະ 54 ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນ (64 ຈຸດສຸມບູລິມະສິດ)ໃຫ້ມີພ້ືນຖານ
ໂຄງລ່າງທີ່ໜັກແໜ້ນກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ.   

− ສູ້ຊົນແກ້ໄຂບັນຫາການເຄ່ືອນຍ້າຍແບບຊະຊາຍຂອງພົນລະເມືອງໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງຂາດຕົວ, ສຸມ
ໃສ່ຈັດສັນບ້ານ, ຄອບຄົວປະຊາຊົນທີ່ບ່ໍມີພູມລໍາເນົາຄົງທີ່, ບ່ອນທໍາມາຫາກິນຖາວອນແລະອາຊີບໝ້ັນທ່ຽງໃນ
ຈໍານວນ 167 ຈຸດໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພ້ືນຖານ,ໂດຍສະເພາະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຢູ່ໃນທຸຸກຈຸດທີ່ໄດ້ເຂ້ົາ
ໄປແກ້ໄຂແລ້ວນັນ້ແລະສຸມໃສ່ເຂ້ົາໄປແກ້ໄຂຢູ່ໃນບັນດາຈຸດທ່ີຍັງເຫຼືອ;ໃນນ້ັນສຸມໃສ່ສ້າງໃຫ້ເປັນຕົວແບບໃນ
ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາຄົງທີ່, ອາຊີບໝັ້ນທ່ຽງທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງເພື່ອປ່ຽນແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂ້ົາໃຫ້ໄດ້ 4 

ຈຸດສຸມໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດສຸມ. 

 
ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ຫັນລົງຮາກຖານເພື່ອສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ 4 ເນ້ືອໃນ 4 ຄາດໝາຍ: ໂດຍເລ່ັງການຕ້ານ

ປະກົດການຫຍ້ໍທໍ້ຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພ້ືນຖານມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂ້ຶນເທື່ອລະກ້າວ. 

− ສຸມໃສ່ການດູດດຶງທຶນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕ້ັງໜ້າ. 

− ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເປັນຕ້ົນການຍົກ
ລະດັບ ແລະ ກ່ໍສ້າງເສັ້ນທາງຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ເຊ່ືອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານຫາເມືອງ ແລະເມືອງຫາແຂວງ ເພ່ືອ
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ເຊ່ືອມຈອດຕ່ໍພາກພ້ືນ, ສ້າງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກການບໍລິການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄປສູ່
ປະຊາຊົນ, ຂົນສ່ົງຜົນຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ.  

− ຈັດສັນພູມລໍາເນົາຄົງທີ່ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະບ້ານທີ່ບ່ໍມີບ່ອນເຮັດການ
ຜະລິດ. ຈັດສັນແຜນຜັງບ້ານທ່ີດີ ແລະ ມີການປະຕິບັດຕາມແຜນຜັງຊ່ຶງປະກອບຫ້ອງການບ້ານ, ສະໂມສອນ
ບ້ານ, ສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານບ້ານ ແລະອ່ືນໆ. ສະໜອງນໍ້າເພ່ືອການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 2 ລະດູຢູ່ຂົງເຂດ
ຊົນນະບົດ ທັງເປັນການຮັບມືກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາ
ມະຊາດທີ່ອາດເກີດຂ້ືນ ແນໃສ່ສະຫນັບສະຫນູນເປ້ົາຫມາຍການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າກະສິກໍາ ໂດຍຕິດພັນກັບແຜນງານພັດທະນາຊົນລະກະເສດ. 

− ສ່ົງເສີມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຫາຼກຫຼາຍ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມມູນເຊ້ືອທີ່ມີຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພ່ືອດູດດຶງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຕ້ົນ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອ່ືນໆ ເພ່ືອຜະລິດເປັນຂອງຂວັນ, ບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ຂາຍສົ່ງອອກຄື: 
ຜ້າໄໝລາວ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ທີ່ມີການຄັວດລວດລາຍ, ການຍ້ອມສີ ແລະ ອ່ືນໆ. 
 

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ: 
1. ໂຄງການພັດທະນາ10 ຈຸດສຸມຮ່ວມມືພັດທະນາຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ, ທຶນໄດ້ຮັບສົກປີ 2015-2016 

ຈໍານວນ 32 ຕ້ືກີບ. 
2. ໂຄງການັດທະນາຊົນນາບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 54 ຈຸດສຸມ, ໄດ້ຮັບທຶນ 80 ຕ້ືກີບ. 
3. ໂຄງການັດທະນາ 167 ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ໄດ້ຮັບທຶນ 37,4 ຕ້ືກີບ ແລະ ບ່ອນທາ ໍມາຫາກິນຖາວອນຂ້ັນ

ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 4ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກິນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາຂອງລັດຖະບານ ໄດ້
ຮັບທຶນ 17 ຕ້ືກີບ. 

4. ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໃສ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
(ທລຍ) 16 ຕ້ືກີບ. 

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

4.2.2 ການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການ. 
ຄາດໝາຍ 
− ສູ້ຊົນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບພະລັງງານ 2.600 ກິໂລກາລໍຣີຕ່ໍຄົນຕ່ໍວັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນມີສະບຽງອາຫານທ່ີພຽງພໍ 

ແລະ ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການທ່ີຄົບຖ້ວນ. 

− ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ປູກສາລີຫວານໃຫໄ້ດ້ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 

264.640 ໂຕນ, ປູກເຜືອກມັນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 21.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 276.330 ໂຕນ, ໄມ້ໃຫໝ້
າກໃຫໄ້ດ້ປະມານ 42.050 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 812.420 ໂຕນ ແລະພືດຜັກຕ່າງໆປະມານ115.900

ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 1.413.420 ໂຕນ. 

− ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ປູກສາລີຫວານໃຫໄ້ດ້ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 

264.640 ໂຕນ, ປູກເຜືອກມັນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 21.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 276.330 ໂຕນ, ໄມ້ໃຫໝ້
າກໃຫໄ້ດ້ປະມານ 42.050 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 812.420 ໂຕນ ແລະພືດຜັກຕ່າງໆປະມານ115.900 

ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 1.413.420 ໂຕນ. 

− ການຜະລິດຊ້ີນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພ່ືອສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕະຫຼາດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫ້
ພຽງພໍ ແລະສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວຊົນນະບົດ ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການບໍລິໂພກຊ້ີນ ແລະປາ ໃຫ້
ໄດ້55ກິໂລ/ຄົນ/ປີ.ສະນ້ັນ,ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ່ັງກ່າວຕ້ອງສູ້ຊົນຜະລິດຊ້ີນ-ປາ ໃຫໄ້ດ້ທັງໝົດ
ປະມານ387.655ໂຕນ ,ໃນນ້ັນ ເປັນຊ້ີນ ໃຫ້ໄດ້ 168.840 ໂຕນ, ໄຂ່390.760ໂຕນ, ປາລ້ຽງ ແລະປາທໍາມະ
ຊາດ (179.000ໂຕນ). 
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ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ສ່ົງເສີມການຜະລິດພືດສະບຽງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທັງນ້ີເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຄໍ້າປະກັນການສະ

ໜອງໃຫແ້ກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ໂດຍພ້ືນຖານ. 

− ສໍາຫຼວດ,ຈັດສັນໃຫ້ສໍາເລັດແລະແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກໍາໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂ້ົາ, ພືດແລະເຂດ
ລ້ຽງສັດໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງໂດຍເລ່ັງໃສ່ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ແລະບັນດາທົ່ງພຽງນ້ອຍ. ເພ່ືອບນັລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ
ສູ້ຊົນແຕ່ລະດ້ານຕ້ອງສາມາດກໍານົດແບ່ງເຂດການຜະລິດສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານຄື: ທີ່ດິນ
ສໍາລັບການປູກເຂ້ົາແລະພືດເພ່ືອຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ, ທີ່ດິນສໍາລັບປູກເຂ້ົາແລະພືດສິນຄ້າ, ທ່ີດິນສໍາລັບປູກ
ໄມ້, ທີ່ດິນສໍາລັບລ້ຽງສັດ (ລວມທັງທີ່ດິນສໍາລັບປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ) ແລະອ່ືນໆທີ່ຈໍາເປັນໂດຍເລ່ັງໃສ່ 2 ທ່ົງພຽງ
ຈຸດສຸມຕົວແບບຄໍາມ່ວນແລະສະຫວັນນະເຂດແລະທ່ົງພຽງນ້ອຍພາກເໜືອເພ່ືອຮອງຮັບການຜະລິດເຂ້ົາເປັນ
ສິນຄ້າສ່ົງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດແລະຂາຍໃຫ້ແກ່ສປຈີນ. 

− ນໍາໃຊ້ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເຊ່ັນ: ອ່າງເກັບນ້ໍາຊົນລະປະທານແລະອ່າງເກັບນ້ໍາເຂ່ືອນໄຟຟ້າຕ່າງໆດ້ວຍການຄວບຄຸມ
ແລະກໍານົດລະດັບນ້ໍາໃນອ່າງໃຫ້ເໝາະສົມແລະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພກ່ອນລະດູນ້ໍານອງ (ຊ່ວງລະດູຝົນ) ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ: ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ້ໍາງື່ມ-1, ນ້ໍາມັງ-3, ນ້ໍາເທີນ-2, ເທີນຫີນບູນ, ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍເຊຂະໝານແລະ
ອ່ືນໆຫຼືສ້າງລະບົບການອ່ວາຍແລວນ້ໍາອອກຈາກເຂດການຜະລິດທີ່ເປັນທົ່ງໃຫຍ່ເນ້ືອທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງເຊັ່ນ: ອ່າງເຊບັງຫຽງ, ເຊບ້ັງໄຟ, ສ້າງລະບົບຄູປ້ອງກັນນ້ໍາຖ້ວມໃນເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ສ້າງປະຕູນ້ໍາ, ຕິດຕ້ັງ
ລະບົບຈັກສູບນ້ໍາເພື່ອລະບາຍນ້ໍາແລະສ້າງຄອງລະບາຍນ້ໍາໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. 

− ສ່ົງເສີມການລ້ຽງງົວພັນຊ້ີນລູກປະສົມດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີເງ່ືອນໄຂເພ່ືອຍົກນ້ໍາຫນັກ
ງົວໃຫໄ້ດ້400ກິໂລ/ໂຕເພີ່ມຜົນຜະລິດຊ້ີນໃຫ້ໄດ້160ກິໂລ/ໂຕເພື່ອເພ່ີມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ້ສູງຂ້ຶນ.

ຄຽງຄູ່ກັບການສ່ົງເສີມການລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າຕ້ອງໄດ້ສ່ົງເສີມຊາວກະສິກອນຂະຫຍາຍການປູກພືດອາຫານສັດ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

− ສ່ົງເສີມການຜະລິດໝູພັນລູກປະສົມໂດຍການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາກລັດແລະ
ເອກະຊົນເຂ້ົາໃສ່ການລ້ຽງ ແລະຂະຫຍາຍພັນໝູທ່ີມີສາຍເລືອດບໍລິສຸດ, ພ່ໍ-ແມ່ພັນລຸ້ນ1 (F1) ແລະລຸ້ນ 2 (F2) 

ໃຫ້ມີກະຈາຍຢູ່ແຕ່ລະພາກ. 

− ຄ້ົນຄວ້າແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບສິດຕົກລົງບັນຫາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີນ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເປັນຕົ້ນວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ, ໂພຊະນາການ, ນໍ້າສະອາດ, 
ວິດຖ່າຍ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ທັງມມີາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ, 
ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ການຮັກສາສຸຂະພາບພະລານາໄມ ໂດຍເລ່ີມຈາກການປະຕິບັດວຽກງານອະນາໄມ 3 
ສະອາດ, ສ່ົງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ການຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຫຼັກ
ໂພຊະນາການ 

 
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແລະຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ, ມູນຄ່າ 678.980 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-

2020, ສໍາລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 30.000ລ້ານກີບເຊ່ິງໄລຍະຕ້ົນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານສ່ົງເສີມວິຊາ
ການເປັນຕ້ົນຕໍ.  

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
4.2.3 ທກຸຄນົເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາໄດຢ້າ່ງທົວ່ເຖງິແລະມຄີນຸນະພາບ. 

 
ຄາດໝາຍ: 

− ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ5 ປີເຂ້ົາຮຽນໃຫ້ໄດ້ 69%. 

− ເພ່ີມອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ 48%. 
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− ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິໃຫ້ໄດ້ 98,8% 

− ອັດຕາລອດເຫືຼອຮອດປ .5 ໃຫ້ໄດ້81% 

− ອັດຕາເລື່ອນຂ້ັນຈົບຊ້ັນປະຖົມໃຫ້ໄດ້90% 

− ອັດຕາການເຂ້ົາຮຽນລວມໃນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫ້ໄດ້81 %. 

− ອັດຕາເລ່ືອນຊ້ັນຈາກມ 4 ເຂ້ົາໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ໄດ້6% ທຽບໃສ່ນັກຮຽນທີ່ຈົບມ 4 ທັງໝົດ. 

− ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ້ົາຮຽນອາຊີວະສຶກສາແລະອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ເຂ້ົາຮຽນຕ່ໍໃນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ 20% 

ຮຽນໃນສະຖາບັນອະຊີວະທ່ີຂ້ືນກັບກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ  20% ແລະຮຽນສະຖາບັນການສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ, ສະຖາບັນທີ່ຂ້ືນກັບກະຊວງອ່ືນໆອີກ 20 %. 

 
ວຽກງານຈຸດສມຸ: 

− ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຊໍານານງານເພ່ືອຮອງຮັບກັບ
ການສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສືບຕ່ໍປະຕິບັດການເລ່ືອນຂ້ັນແບບຕ່ໍເນ່ືອງຂອງຊ້ັນປະ
ຖົມແລະມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ;ສ່ົງເສີມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ເພີ່ມການເຂ້ົາຮຽນໃນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້
ມີຄວາມກ້ໍາເກິ່ງກັນ ລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ. ສ່ົງເສີມນັກຮຽນດີ, ຮຽນເກັ່ງຮຽນຕ່ໍໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຫເ້ທົ່າ
ທຽມກັນລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ.  

− ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫ້ິຼນໃນເຂດຫ່າງໄກບ່ອນທີ່ບ່ໍມີເງ່ືອນໄຂຈັດຕ້ັງ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ,ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຢູ່ໃນບັນດາເມືອງທຸກຍາກ. ສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງການ
ປະຕິບັດການເລ່ືອນຂ້ັນແບບຕ່ໍເນ່ືອງໃຫຖ້ືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.ສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໃນ
ຈໍານວນບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ມີໃນປະຈຸບັນແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍອ່ືນໆຕາມຄວາມພ້ອມຂອງຊຸມຊົນ
ແຕ່ບູລິມະສິດແມ່ນຍັງຈະຮັກສາຂອບເຂດ 10 ເມືອງ 5 ແຂວງ(ຜ້ົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ ແລະ 
ບໍລິຄໍາໄຊ). 

 
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ-ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ້ົາຮຽນການສຶກສາຂ້ັນພ້ືນຖານມູນຄ່າ336.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະ

ໂຄງການ3ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ72.500 ລ້ານກີບ. 
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງວຽກງານອະຊີວະສຶກສາ ໄລຍະທີ່ V (VTP V)ມູນຄ່າ50.578 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ

3 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ9.196 ລ້ານກີບ. 
3. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການສຶກສາຊ້ັນສູງໄລຍະ 2ມູນຄ່າ355.784 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3 ປີ, ໄດ້ຮັບ

ທຶນໃນປີ107.813,33 ລ້ານກີບ. 
4. ໂຄງການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ ແລະ ເຄ່ືອງທົດລອງວິທະຍາສາດສໍາລັບຮຮ ມັດທະຍົມ

ມູນຄ່າ1.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2 ປີ,ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ500 ລ້ານກີບ.  
5. ໂຄງການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ ແລະເຄ່ືອງທົດລອງວິທະຍາສາດສໍາລັບວິທະຍາໄລຄູມູນຄ່າ

700 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ700 ລ້ານກີບ. 
ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 
 

 
4.2.4 ຮບັປະກນັການບລໍກິານດາ້ນສາທາລະນະສກຸໄດຢ້າ່ງທົວ່ເຖງິແລະມຄີນຸນະພາບ. 

 

ຄາດໝາຍ:  
− ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5ປີ ທີ່ມີນ້ໍາໜັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ22% 
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− ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5ປີ ທີ່ເຕ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊ້ໍາເຮ້ືອ) 34% 

− ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1ປີ45/1.000 

− ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5ປີ70/1.000 

− ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 1ປີ90% 

− ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່220/100.000 

− ອັດຕາການເກີດລູກໂດຍມີແພດຊ່ວຍ50% 

− ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊ້ນ້ໍາສະອາດ85% 

− ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍບັນລຸ70% 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ປັງປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ີບໍລິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງ

ສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ກໍ່ປັບປຸງວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂ້ັນພ້ືນຖານໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂ້ັນບ້ານໃຫ້ທົ່ວ
ເຖິງແລະເປັນຂະບວນການຟົດຟ້ືນ, ເລ່ັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 

− ປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ, ຫັນເອົາວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ ລົງສູ່ຮາກຖານຫຼາຍຂ້ຶນ ໂດຍເລ້ີມຈາກບ້ານແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ພະນັກງານ
ແພດ-ພະຍາບານ ທີມ່ີຈັນຍາບັນ, ທັດສະນະຮັບໃຊ້, ບໍລິການທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຊໍານານ. 

− ປັບປຸງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະໂຮງໝໍຂ້ັນສູນກາງໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນ້ັນ ກ່ໍປັບປຸງຄຸນນະພາບການປິ່ນປົວ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ດີຂ້ຶນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊ່ືອໜ້ັນໃຫ້ແກ່
ສັງຄົມ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍພາກ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ສຸກສາລາດ້ວຍການນໍາໃຊ້
ເຕັກນິກວິທະຍາສາດທາງການແພດທ່ີທັນສະໄໝ ເຂ້ົາໃນການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການແພດໄປພ້ອມໆ
ກັບການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດກໍຄື່ຄວາມຊໍານານງານຂອງແພດໝໍ, ສ່ົງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍລົງເຝິກ
ຫັດຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ, ກະກຽມພາຫານະອຸປະກອນການແພດທ່ີຈໍາ
ເປັນ, ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ. 

− ສືບຕ່ໍປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ິນປົວແບບເສຍຄ່າ ແລະ ບ່ໍເສຍຄ່າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະ
ນະໂຍບາຍເກີດລູກ ແລະ ປ່ິນປົວເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີບ່ໍເສຍຄ່າ, ຊຸກຍູ້ພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີບົດບາດ 
ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານປ່ິນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍການປະກອບກິດຈະການດ້ານ
ປ່ິນປົວທີມ່ີຄຸນນະພາບເປັນຕ້ົນ: ໂຮງໝໍ ແລະ ສູນປ່ິນປົວທີທັ່ນສະໄໝ. 

− ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການແນະນໍາວິທີຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມໃນກໍລະນີທີເ່ກີດ
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດແລະການລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ. 
 

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງໝໍນ້ອຍ ມູນຄ່າ5.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ5.000 ລ້ານກີບ. 
2. ໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງໝໍຊຸມຊົນມູນຄ່າ4.100 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ4.100 ລ້ານກີບ.  
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ໍາຊົນນະບົດ ແລະ ວິດຖ່າຍມູນຄ່າ5.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ5.000 

ລ້ານກີບ.  
4. ໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດມູນຄ່າ10.612 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ10.612 ລ້ານກີບ.  
5. ໂຄງການເພີ້ມຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານການເຝ້ົາລະວັງ ແລະ ໂຕ້ຕອບຕ່ໍການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະການເຈັບເປັນ
ມູນຄ່າ5.272 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ5.272 ລ້ານກີບ. 

6. ໂຄງການ ຈຸລະສານອາຫານ (ເສີມວິຕາມິນເອ, ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ, ເກືອໄອໂອດິນ ແລະ ຟຣູອໍຣາຍ, ທາດເຫຼັກ, ທາດ
ສັງກະສີ, ຝຸ່ນວິຕາມິນເກືອແຮ່)ມູນຄ່າ4.646ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ4.646 ລ້ານກີບ. 

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
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4.2.5 ການບລໍກິານທາງດາ້ນສະຫວດັດກີານສງັຄມົໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັແລະທກຸຄນົໄດເ້ຂົາ້ເຖງິຢາ່ງ
ກວາ້ງຂວາງ. 

 

ຄາດໝາຍ: 
− ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນລະບົບຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານ

ຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໃຫ້ໄດ້18%; ແລະຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ, ຜູ້ສະໝັກໃຈ ໃຫໄ້ດ້2,000 

ຄົນ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ມຄີວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະຍືນຍົງ. 
ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ພັດທະນາວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ເປັນລະບົບເຂ້ັມແຂງ ແລະມີປະສິດທິພາບ, ຕ້ັງໜ້າຂະຫຍາຍຂອບເຂດປົກ

ຄຸມປະກັນສັງຄົມຕາມກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດໃນການສະໜອງການ
ອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໃຫແ້ກ່ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວ. 

− ສ້າງ ແລະປັບປຸງລະບົບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານແລະຄຸນງາມຄວາມດີ ໃນພາລະກິດຮັບໃຊ້ການ
ປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕໂດຍສ່ົງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.ພັດທະນາລະບົບ
ສັງຄົມສົງເຄາະແລະລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ເຂ້ັມແຂງເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມແລະຜູ້
ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອສົງເຄາະຢ່າງວ່ອງໄວແລະມີປະສິດທິຜົນໂດຍຊຸກຍູ້
ສ່ົງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

− ສືບຕ່ໍໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ 

ແລະຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊ່ີງກວ້າງຂວາງ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ເຂ້ົາປະກັນສັງຄົມ ໂດຍຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂະຫຍາຍ
ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ແລະປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ກວ້າງຂວາງ. 

− ສຸມໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານແລະຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນ 6,974

ທ່ານ.ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກ່ໍປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພະນັກງານເສຍອົງຄະຢູ່ບັນດາສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດໃຫ້ດີສ້າງເງ່ືອນໄຂໃຫ້ຄົນພິການແລະຜູ້ສູງອາຍຸໄດ້ເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການດ້ານສັງຄົມພ້ຶນຖານ,ເອົາໃຈໃສ່
ຊ່ວຍເຫຼືອແລະພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂດກາດທີ່ຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງການຄ້າມະນຸດ, ຜູ້ປະສົບ
ໄພພິບັດໃຫ້ທັນການແລະວ່ອງໄວໂດຍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະຂັ້ນສູນກາງແລະແຂວງໃຫ້ມີຢູ່ 3 ແຂວງ
ແລະສ້າງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ໄດ້ຕ່ືມ 160 ບ້ານ. 

− ສ້າງຖານຂ້ໍມູນຂ່າວສານດ້ານຕະຫລາດແຮງງານ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ປະກັນສັງຄົມ, ພະນັກງານ
ປະຕິວັດອາວຸໂສພ້ອມທັງສ່ົງເສີມການຄ້ົນຄວ້າແລະນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດດ້ານແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການເຈາະນ້ໍາບາດານໃຫ້ຄອບຄົວເສຍອົງຄະຢູ່ສູນ489ມູນຄ່າ1.406 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3 ປີ, ໄດ້ຮັບ
ທຶນໃນປີ500 ລ້ານກີບ.  

2. ໂຄງການກ່ໍສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນ້ໍາໃຊ້ ຢູ່ສູນ 790ມູນຄ່າ2.830 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນ
ໃນປີ1.200 ລ້ານກີບ.  

3. ໂຄງການສ່ົງເສີມ ແລະ ສ້າງສ່ີງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຄົນພິການ ແລະຜູ້ສູງອາຍຸໃຫ້ເຂ້ົາເຖີງການບໍລິການ
ທາງສັງຄົມມູນຄ່າ800 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ100 ລ້ານກີບ. 

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

4.2.6 ພດັທະນາແລະປກົປກັຮກັສາຮດີຄອງປະເພນແີລະວດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ. 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
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− ສືບຕ່ໍຟ້ືນຟູປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາແລະເສີມຂະຫຍາຍມໍລະດົກວັດທະນະທໍາຂອງຊາດໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ
ກ້າວຫນ້າແລະມະຫາຊົນ, ຮັກສາຄຸນຄ່າສີສັນວັດທະນະທໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ແລະຂອງເຜົ່າໃຫໄ້ດ້ຮັບ
ການອະນຸລັກຮັກສາ, ສືບທອດ, ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງເລິກເຊ່ິງ ແລະກວ້າງຂວາງ, ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນກໍຕ້ອງສະກັດກັ້ນ
ກະແສວັດທະນະທໍາທີ່ເປັນພິດໄພແລະການກະທໍາທີ່ສ້າງຄວາມເສ່ືອມເສຍໃຫ້ແກ່ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງ
ຊາດແລະຂອງເຜ່ົາ, ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມເຊ່ືອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກເປັນຕ້ົນແມ່ນໜ້າທີ່ວຽກ
ງານວັດທະນະທາໍໃນໄລຍະໃໝ່, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທໍາລາວໃຫ້ກວ້າງຂວາງທັງຢູ່ພາຍໃນແລະ
ຕ່າງປະເທດດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີທີ່ມີຊີວິດຊີວາໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມລູກຫຼານຜູ້ທີ່ຈະ
ສືບມູນເຊ້ືອຂອງປະເທດຊາດໃນອານາຄົດ. 

− ຕ້ັງໜ້າເປັນເຈ້ົາການແກ້ໄຂປາກົດການຫຍ້ໍທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມໃຫ້ລຸດຜ່ອນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ຊຸກຍູ້
ສ່ົງເສີມສັງຄົມໃຫ້ມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນການຟື້ນຟູປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາວຽກງານວັດທະນະທໍາໃຫນັ້ບມ້ືນັບ
ຫຼາຍຂ້ຶນ.ສືບຕ່ໍຊຸກຍູ້ຂະບວນການສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາໃຫ້ໄດ້ 40.000 ຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາ
ໃຫ້ໄດ້ 340 ບ້ານ, ກູ່ມບ້ານວັດທະນະທໍາໃຫໄ້ດ້ 5 ກຸ່ມບ້ານ ແລະສ້າງເມືອງວັດທະນະທໍາໃຫ້ໄດ້ 1 ເມືອງ,ສືບຕ່ໍ
ຟ້ືນຟູປົກປັກຮັກສາພັດທະນາແລະສ່ົງເສີມມໍລະດົກວັດທະນະທໍາຂອງຊາດທີ່ເປັນວັດຖຸແລະບ່ໍເປັນວັດຖູໂດຍ
ການຄ້ົນຄວ້າເກັບກໍາບັນຊີ ແລະຂ້ຶນທະບຽນ ເພ່ືອຕີລາຄາ ແລະຈັດແບ່ງປະເພດມໍລະດົກລະດັບຕ່າງໆ. 

− ສືບຕ່ໍສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນແມ່ບົດ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາສະເໜີຕ່ໍອົງການຢູເນັດສໂກ ຮັບຮອງ
ເອົາທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ພູຫີນໜາມໜ່ໍ ແຂວງຄໍາມ່ວນເຂ້ົາເປັນມໍລະດົກໂລກໃນອະນາຄົດ.
ສ່ົງເສີມວຽກງານສິລະປະຫັດຖະກໍາ ຕ່ໍາປັກ ຖັກແສ່ວ ການຕີເງິນ ຕີຄໍາ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ຂອງເຜ່ົາ ໃຫ້
ມີຜະລິດຕະພັນແລະ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງການໃຊ້ສອຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທໍາໃຫປ້ະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການເຝິກອົບຮົມການທ່ຽວທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊນົມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມູນຄ່າ300 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ300 ລ້ານກີບ. 
2. ໂຄງການສ່ົງເສີມການສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາທ່ົວປະເທດມູນຄ່າ2.500 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ5 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນ

ໃນປີ300 ລ້ານກີບ. 
ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 
4.2.7 ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ໜັກແໜນ້, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົເປນັ

ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ,ຍຕຸທິາໍແລະມຄີວາມໂປງ່ໃສ 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
 ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະຍົກສູງສະຕິຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫມ້ີຄວາມເຂ້ົາໃຈຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ

ແລະລັດຖະບານຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕແບບລວມສູນ, ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມດ້ານ
ການເມືອງແນວຄິດ ແລະລະບຽບກົດໝາຍ; ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້
ເຂ້ັມແຂງໂດຍການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຣຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນ 
ແລະຄວາມປອດໄພໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜ່ົາ, ນັກທຸລະກິດ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ
ຕ່າງປະເທດ 

 
4.3 ເປົ້າໝາຍ 3: ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະສະພາບແວດລອ້ມໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະນາໍໃຊ້

ຢາ່ງມປີະສດິທຜິນົ ແລະຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍົງ; ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພິບດັຕາ່ງໆຢາ່ງທນັການ 
ແລະກໍສ່າ້ງຄນືສິງ່ທີຖ່ກືຜນົກະທບົຈາກທາໍມະຊາດໃຫດ້ກີວາ່ເກົາ່. 
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ເພືອ່ບນັລຕຸອ້ງສມຸໃສ3່ວຽກຈດຸສມຸຄ:ື 
 

4.3.1 ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫຍ້ນືຍງົ. 
 

ຄາດໝາຍ:  
− ປັບປຸງແຜນແມ່ບົດການນໍາໃຊທ່ີ້ດິນແຫ່ງຊາດແລະດໍາເນີນການຈັດສັນການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນແບບຮອບດ້ານແລະມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂ້ັນແຂວງ 18 ແຂວງ, ຂ້ັນເມືອງ 92 ເມືອງແລະຂ້ັນບ້ານຈໍານວນ 3.455 ບ້ານໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ. 

− ອອກໃບຕາດິນຂອບເຂດເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດຈໍານວນ 500.000 ຕອນ,ຂ້ຶນ
ບັນຊີສໍາມະໂນທ່ີດິນໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນ 1,4 ລ້ານຕອນແລະໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2020. 

− ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບວິຊາການໃຫ້ເພ່ີມຂ້ືນ 15-20 % ຕ່ໍປີ. 

− ຈັດສັນ, ກໍານົດເຂດ ແລະຟ້ືນຟູປ່າປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫໄ້ດ້ 70% ຂອງເນ້ືອທີທ່ົ່ວປະເທດ ໂດຍການຟ້ືນຟູປ່າ
ໄມ້ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 1,5 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະການປູກປ່າທົດແທນ ໃຫໄ້ດ້ 35.000 ເຮັກຕາ. 

− ສໍາຫຼວດ ແລະສ້າງແຜນທ່ີທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດມາດຕາສ່ວນ1:200.000  ເຂດທີຍັ່ງບ່ໍທັນສໍາເລັດ 75.045 ກມ2 

ໃຫ້ສໍາເລັດບ່ໍຫຼຸດ 50% ຂອງເນ້ືອທີ່ດ່ັງກ່າວ. 

− ດໍາເນີນການທົດລອງສ້າງຕົວແບບສວນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດທາງທໍາມະຊາດ ໃນ 2 ເຂດຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດນ້ໍາແອັດ-ພູເລີຍ ແລະປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ໍາເທີນ. 

− ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກໍານົດຄຸນລັກສະນະດ້ານອຸທົກກະສາດ, ກາຍະພາບ, ສານເຄມີໃນນ້ໍາ, ກາຍຍະອິນຊີຂອງນ້ໍາໜ້າ
ດິນ ແລະນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະການຈັດປະເພດສາຍນ້ໍາ, ອ່າງຮັບນ້ໍາ ແລະຄຸນນະພາບນໍ້າ ເພ່ືອຮັບປະກັນການຈັດສັນ
ນ້ໍາທີສົ່ມດຸນ ແລະຍືນຍົງ.  

− ສໍາເລັດການສ້າງແນວຄວາມຄິດ ແລະກົນໄກການສ້າງຕົວເມືອງສີຂຽວສະອາດງາມຕາ ໃນເຂດຕົວເມືອງຕາມ
ເສ້ັນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ແລະສ່ົງເສີມການນໍາໃຊ້ 4 ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຂ້ີເຫຍ້ືອ (ຫຼຸດຜ່ອນ, ນໍາໃຊ້ຄືນ, 

ໝູນໃຊ້ ແລະຟ້ືນຟູ) ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

− ສ້າງຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສ່ິງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO 17025 ຈໍານວນ 1 ແຫ່ງ 
ແລະຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສ່ິງແວດລ້ອມປະຈໍາພາກຈໍານວນ 3 ແຫ່ງ (ເໜືອ, ກາງ ແລະ ໃຕ້). 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ວາງແຜນນໍາໃຊ້ແລະຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແບບຮອບດ້ານເພ່ືອສ່ົງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້

ຍືນຍົງຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດ. 

− ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິຫານປ່າໄມ້ທີມ່ີປະສິດທິພາບ 

ແລະຍືນຍົງ, ແລະກົນໄກການຄຸ້ມຄອງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊ່ືອມໂຊມ. 

− ສໍາຫຼວດສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດມາດຕາສ່ວນ 1:200.000 ໃນທົ່ວປະເທດພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກ 

ແລະລະບົບຖານຂ້ໍມູນການຄຸ້ມຄອງເຂດດ່ັງກ່າວ ເຊ່ິງກວມເອົາເຂດເໜືອຂອງແຂວງວຽງຈັນ-ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້
ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ. 

− ສ້າງກົນໄກ ແລະປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ໍາ ແລະດໍາເນີນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະຕິດຕາມກວດກາສະພາບ
ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ ໃນເຂດ 10 ອ່າງຮັບນ້ໍາທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງການ
ພັດທະນາ. 

− ສ້າງກົນໄກ ແລະບົດແນະນໍາສໍາລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນສ່ິງເສດເຫຼືອ, ພັດທະນາລະບົບການບໍາບັດນ້ໍາເສຍແບບຄົບຊຸດ, ປັບປຸງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສ່ິງ
ແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະສ້າງຖານຂ້ໍມູນມົນລະພິດ ແບບຄົບຊຸດດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 

ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫ່ຍເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
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− ສ້າງ ແລະນໍາໃຊ້ຖານຂ້ໍມູນການອອກໃບຢ້ັງຢືນດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ
ພັນທະດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະສັງຄົມຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

− ສ້າງ ແລະຈັດຕ້ັງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະລາຍງານຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດພັນທະຂອງ 
ສປປລາວຕ່ໍສົນທິສັນຍາສາກົນ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂ້ໍຕົກລົງຫຼາຍຝ່າຍ ແລະກອບການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອຮັບປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ 

ແລະກອບການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ແລະສາກົນຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສ່ິງແວດລ້ອມ. 
 

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການຂ້ຶນທະບຽນທີ່ດິນແລະອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດມູນຄ່າລວມໂຄງການທັງໝົດ 32.000

ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2012-2015, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 1.000 ລ້ານກີບ
ເປັນໂຄງການສືບຕ່ໍມາຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄ້ັງທີ 7 ເພື່ອໄປຈັດສັນແລະອອກໃບຕາດິນໃຫ້
ບັນລຸ 1.000.000 ຕອນໃນທ້າຍປີ 2015.ເຊ່ິງຄາດວ່າຈະໃຫ້ສາມາດອອກໃບຕາດິນເພ້ີມ 500.000 ຕອນໃນ
ທ້າຍປີ 2020. 

2. ໂຄງການສໍາຫຼວດຈັດສັນຄືນເຂດແດນ, ຈັດສັນສະພາບປ່າໄມ້ຢູ່ເຂດ 2 ປະເພດປ່າແລະຈັດສັນພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ທີ່ຍັງ
ບ່ໍໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 3 ປະເພດປ່າມູນຄ່າລວມໂຄງການ 3.000 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 

2015-2016 ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ. 

3. ໂຄງການການສ້າງແຜນແລະຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແບບປະສົມປະສານໃນອ່າງຮັບນ້ໍາ
ບູລິມະສິດ 3 ອ່າງ (ນ້ໍາຊໍາ, ນ້ໍາງຽບແລະນ້ໍາເຊກອງ) ມູນຄ່າລວມໂຄງການ 3.500,30 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 

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

4. ໂຄງການສ່ົງເສີມຄຸນນະພາບສ່ິງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດຕາມທິດສີຂຽວສະອາດງາມຕາຢູ່ລຽບ
ຕາມເສ້ັນທາງເລກທີ 13 ແລະຕາມລໍາແມ່ນ້ໍາຂອງມູນຄ່າລວມໂຄງການ 3.000 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2015-

2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ. 

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

4.3.2 ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມືກບັຜນົກະທບົພອ້ມທງັຫລດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພບິດັຕ່າງໆ
ແລະການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 

 

ຄາດໝາຍ: 
− ສ້າງຕັ້ງ ແລະປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີ ແລະລະບົບເຕືອນໄພໃນເຂດອ່າງແມ່ນ້ໍາທີເ່ປັນບູລິມະສິດ (ນ້ໍາອູ, ນ້ໍາງ່ືມ, ເຊ

ບ້ັງໄຟ, ເຊບ້ັງຫຽງ, ນ້ໍາງຽບ, ນ້ໍາເທີນ-ນ້ໍາກະດິງ, ນ້ໍາຊໍາ, ນ້ໍາມ້າ, ເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ) ແລະອ່າງຮັບນ້ໍາຍ່ອຍ
ອ່ືນໆທີ່ມເີງ່ືອນໄຂ ໂດຍເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາໃນແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ໍາແບບປະສົມປະສານ. 

− ສ້າງ ແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະສະກັດກັ້ນຕ້ານໄພທໍາມະຊາດ (ລະບົບເຕືອນໄພ, ການຕອບ
ໂຕ້ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ, ຍົກຍ້າຍຄົນ ແລະຊັບສິນ, ລະບົບຟ້ືນຟູ) ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ 

ໃນຂອບເຂດທົວ່ປະເທດ. 

− ສ້າງສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດທ່ີສາມາດແຈ້ງເຕືອນໄດ້ໃນລະດັບໜ່ືງ ເພ່ືອສາມາດ
ກຽມພ້ອມ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ ໄດ້ໃນລະດັບໜ່ືງທີ່ແນ່ນອນ. 

 
ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ດໍາເນີນການສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແລະຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທັງໃນລະດັບຂ້ັນສູນກາງ ແລະຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີເປັນກອງເລຂານຸການໃນລະດັບສູນກາງ. 
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− ເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສຶກສາ
ເຂດທີ່ມີຄວາມບອບບາງຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດພ້ອມທັງພັດທະນາ
ໂຄງການ REDD+ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. 

− ສຶກສາສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປ້ອງກັນໄພພິບັດ ແລະກອງທຶນຄ້ົນຄວ້າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອເປັນ
ກົນໄກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບມືຜົນກະທົບ, ສຶກສາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ (ເຂດຄວາມບອບບາງຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ).  

− ສ້າງບົດແນະນໍາການເຊື່ອມສານວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂ້ົາເປັນວຽກບູລິ
ມະສິດພາຍໃຕ້ກອບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.  

− ສ້າງກົນໄກການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແລະການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃຫ້ຄົບຊຸດພ້ອມທັງດໍາເນີນ ໂຄງການທົດລອງການປັບໂຕເຂ້ົາກັບການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້. 

 
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການ ສ້າງແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ ມູນຄ່າລວມໂຄງການ 2.000ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບ
ງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ. 

2. ໂຄງການປັບປຸງອຸປະກອນຕາໜ່າງສະຖານີແລະສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກວຽກງານອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ
ເປັນໂຄງການສົມທົບທຶນຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັບອົງການໄຈກາ (ປະເທດຍ່ີປຸ່ນ) ເພື່ອພັດທະນາລະບົບອຸຕຸນິຍົມ, ອຸ
ທົກກະສາດແລະການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າມູນຄ່າລວມໂຄງການ 46.689,28 ລ້ານກີບໃນນ້ັນທນຶສົມທົບລັດຖະບານ
ລາວ 992,38 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2014-2017, ສົກປີ 2015-2016 ສົມທົບທນຶຂອງງົບປະມານລັດ 200 

ລ້ານກີບເພ່ືອໃຊ້ໃນວຽກງານຕິດຕາມໂຄງການ. 
ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 

 
4.3.3 ຫຼຸດຜອ່ນຄວາມບໍມ່ສີະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລດິກະສກິາໍທີເ່ກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ

(ຮບັປະກນັໄດທ້າງດາ້ນຕະຫາຼດແລະລາຄາຜນົຜະລດິກະສກິາໍ) 
 

ຄາດໝາຍ:  
− ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫສູ້ນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາໃນທົ່ວປະເທດຈໍານວນ 268 ແຫ່ງຄືສູນບໍລິການຂັ້ນ

ແຂວງຈໍານວນ 64 ແຫ່ງ, ຂ້ັນເມືອງ 123 ແຫ່ງ ແລະຂ້ັນກຸ່ມບ້ານ 81 ແຫ່ງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ
ເຕັກນິກການປູກ-ການລ້ຽງ ທີທ່ັນສະໄໝ ແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບທ່າແຮງການຜະລິດ. 

− ສ້າງຕັ້ງ ແລະປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ, ສະຖານີອຸທົກກະເສດ, ສະຖານີອຸຕຸກະເສດ, ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພ 

ແລະສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ 

10 ອ່າງຮັບນ້ໍາທ່ີເປັນບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ. 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ເຊ່ືອມໂຍງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານກະສິ

ກໍາໃນແຕ່ລະລະດັບຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄປຄວບຄູ່ກັນ.ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ
ພັດທະນາແຜນດໍາເນີນງານເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ(DRR) ໃນຂົງເຂດກະສິກໍາແນໃສ່ເພ່ືອເສີມ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ,ການວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດ, ລວມທັງການປະສານງານແລະການແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານກັບບັນດາພາກສ່ວນອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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− ຄ້ົນຄວ້າ ແລະທົດລອງແນວພັນເຂ້ົາ (ປັບປຸງພັນເຂ້ົາພ້ືນເມືອງ, ແນວພັນເຂ້ົາທົນນ້ໍາຖ້ວມ,  ແນວພັນເຂ້ົາເຂດ
ແຫ້ງແລ້ງ, ແນວພັນເຂ້ົາທົນທານຕ່ໍພະຍາດໃໝ້ ແລະອ່ືນໆ), ແນວພັນພືດຜັກ, ແນວພັນພືດເສດຖະກິດ ໃຫ້ໄດ້
ຫຼາຍຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ຂອງປະເທດ.  

− ຄ້ົນຄວ້າເຕັກນິກການຜະລິດ, ເຕັກນິກການຍົກຜະລິດຕະພາບເຂົ້າ, ເຕັກນິກການເຮັດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ, 
ເຕັກນິກການປູກ ແລະການຂະຫຍາຍແນວພັນເປັນຕ້ົນ. 

− ຟ້ືນຟູສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ເກົ່າແກ່, ຊຸດໂຊມ ແລະບັນດາໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາ
ມະຊາດໃນປີຜ່ານມາ. 

− ສ້າງ, ປັບປຸງແລະຟ້ືນຟູຄືນບັນດາປະຕູນ້ໍາແລະຄູກັນນ້ໍາເຊ່ັນ: ເຂດລຽບຕາມເຊບ້ັງໄຟທັງສອງຝ່ັງ(ຄໍາມ່ວນແລະ
ສະຫວັນນະເຂດ), ເຂດລຽບຕາມເຊບັງຫຽງແລະເຂດອ່ືນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ່
ພ້ອມດຽວກັນກໍກວດກາແລະສ້ອມແປງຄືນບັນດາຕະຝ່ັງປ້ອງກັນເຈ່ືອນຂອງບັນດາສະຖານີຈັກສູບນ້ໍາຕາມ
ນ້ໍາຂອງແລະສາຂາ. 

− ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເພ່ືອຕິດຕາມລະດັບນ້ໍາໃນແຕ່ລະສາຍນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນໂດຍການກໍານົດລະດັບ
ເຕືອນໄພສຸກເສີນ (ຂ້ັນ 1, ຂ້ັນ 2 ແລະຂ້ັນ 3) ໃນແຕ່ລະສະຖານີວັດແທກລະດັບນ້ໍາໂດຍສ້າງໃຫ້ມີສູນຄຸ້ມຄອງ, 
ຕິດຕາມແລະບັນຊາແບບລວມສູນ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
1. ໂຄງການສຶກສາຄວາມບອບບາງແລະຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ມູນຄ່າລວມ

ໂຄງການ 1,500 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 100ລ້ານກີບ. 

2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນສູນເຕກັນິກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເມືອງແລະແຂວງຫລວງນ້ໍາທາ, ມູນຄ່າ 2,430 ລ້ານກີບໄລຍະ
ໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 300 ລ້ານກີບ. 

ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
 

4.4 ບນັດາວຽກຈດຸສມຸປິນ່ອອ້ມທີພ່ວົພນັກບັຫາຼຍຂະແໜງການມດີັງ່ນີ:້ 
4.4.1 ສົງ່ເສມີຄວາມຮູພ້ມູປັນຍາໃສກ່ານຄົນ້ຄວ້າ, ຄຸມ້ຄອງແລະນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊແີລະການສື່ສານ: 

 

ຄາດໝາຍ: 
 ສູ້ຊົນຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນີ ຢູ່ບັນດາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ສໍາເລັດ 100%. 

 ສ້າງສູນຂ້ໍມູນຂ່າວສານເພ່ືອເປັນສູນຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສ່ືສານຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃຫ້ພະນັກງານລັດ ແລະ
ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຂດທົດລອງຂອງເມືອງສາມສ້າງ.  

 ນໍາສ່ົງດາວທຽມລາວດວງທໍາອິດຂ້ຶນສູ່ຕໍາແໜ່ງວົງໂຄຈອນພ້ອມທັງສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ແລະນໍາໃຊ້ໄດ້ 100%.  

 ປັບປຸງແຜນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດໃຫໄ້ດ້ມາດຖານສາກົນ ແລະຄຸ້ມຄອງກວດກາການຂ້ຶນ
ທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ຂອງ ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫໄ້ດ້ຕາມຄາດໝາຍ.  

 ສູ້ຊົນຈັດສັນຄ້ືນຄວາມຖີ່ຄືນໃໝ່ ແລະຂ້ືນຖະບຽນສະຖານີນໍາໃຊ້ຄ້ືນຄວາມຖີ່ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ບັນລຸ 20% 

ຂອງສະຖານີທງັໝົດ.  

 ສ່ົງດາວທຽມຂ້ືນສູ່ຕໍາແໜ່ງວົງໂຄຈອນໃຫ້ສາມາດບໍລິການ ແລະນໍາໃຊ້ໄດ້ 100%. 

 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມກີານບໍລິການອິນເຕີເນັດເທິງມືຖືຫລືລະບົບ 3G ໄປສູ່ເຂດທົດລອງ 3 ສ້າງ ໃຫ້ບັນລຸ 80% ຂອງ
ບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງທັງໝົດ. 

 ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄວ້າດໍາລັດແລະສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ 9 ສະບັບຄື: ນະໂຍບາຍການ
ພັດທະນາຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກໍາແຫ່ງຊາດ; ສ້າງດໍາລັດກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ
ໃຫ້ໄດ້ 8ສະບັບ; ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນກໍ່ຮັບຮອງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 8 ຜະລິດຕະພັນ. 

 ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການບໍລິການທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໂດຍສະເພາະວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ໄດ້ 30 ສະບັບ; ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ
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ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ 3.000 ໃບ; ສໍາລັບມາດຕະຖານ ແລະວັດແທກແມ່ນຈະກວດກາຄຸນນະພາບຜະ
ລິດຕະພັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າເຊັ່ນ:ກົງເຕີໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້ 120,000 ໜ່ວຍ; ກວດສອບລົດຂົນສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄັນແລະກວດສອບຊິງຊ່ັງນ້ໍາໜັກຊ້ື-ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ 40 

ແຫ່ງ. ສ້າງມາດຕະຖານ ເພື່ອຮອງຮັບໃໝ່ ຈາກສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນ:  ມາດຕະຖານເກືອກິນ, 

ມາດຕະຖານແປ້ງມັນຕົ້ນ, ມາດຕະຖານຢາງພາລາແລະປັບປຸງມາດຕະຖານເກົ່າຕາມການການສະເໜີຂອງສະພາ
ມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານນໍ້າມັນແອັດຊັງ; ມາດຕະຖານນໍ້າມັນກາຊວນ ແລະມາດຖານ
ເຂ້ົາສານລາວ. 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ຂະຫຍາຍສະຖານີຮັບສ່ົງສັນຍານໂທລະຊັບມືຖືລະບົບ 3G ໃຫ້ໄປສູ່ເຂດບ້ານທົດລອງສາມສ້າງໃຫ້ມຄຸີນນະພາ

ບ, ປະສິດທິພາບ ແລະປະຢັດຕ້ົນທຶນ; ຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ ແລະສູນກາງອິນເຕີເນັດຂອງສູນອິນ
ເຕີເນັດແຫ່ງຊາດໃຫ້ສາມາດລວມສູນລະບົບການສ່ືສານທັງພາຍໃນ ແລະກັບຕ່າງປະເທດໃຫໄ້ດ້ສົມບູນ.  

− ກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງສປປລາວ ໃນການຮອງຮັບການຫັນປ່ຽນIPV4 ເປັນIPV6; ເຮັດໃຫ້ລະບົບອິນເຕີ
ເນັດຂອງສປປລາວມີຄວາມປອດໄພຂ້ັນພ້ືນຖານຈາກການໂຈມຕີ ແລະສາມາດເຊ່ືອມໂຍງກັບສາກົນ ເພ່ືອຮັບ
ການແຈ້ງເຕືອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍທາງລະບົບອິນເຕີເນັດ. 

− ການຕິດຕ້ັງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະຫັດຊ່ືອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫ່ງຊາດ ໃຫສໍ້າເລັດກ່ອນປີ 2016; 

ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບຄອມພີວເຕີເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລັດ (Government 

Internet) ເຊ່ືອມໂຍງບັນດາຫ້ອງການລັດໃນຂ້ັນສູນກາງໃຫ້ສໍາເລັດ 100%. 

− ສ້າງສະຖານີຄວບຄຸມດາວທຽມພາກພ້ືນດິນ ໃນຕໍາແໜ່ງວົງໂຄຈອນ 128,5 °E ພ້ອມທັງຕິດຕ້ັງອຸປະກອນຄວບ
ຄຸມບັນຊາຕ່າງໆ, ປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນດາວທຽມລາວ, ປັບປຸງແຜນການຄືນ
ໃໝ່ ແລະຂ້ືນແຜນການປະສານຄ້ືນຄວາມຖີ່ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ. 

− ພັດທະນາ ແລະສ້າງລະບົບລວມສູນການສ່ືສານ ແລະສ້າງລະບົບເຊ່ືອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະອິນ
ເຕີເນັດເຊ່ືອມຕ່ໍອາຊຽນ ແລະບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນ. 

− ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ເປັນກໍາລັງແຮງປະກອບສ່ວນ
ເຂ້ົາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ເປັນກໍາລັງແຮງຂັບເຄ່ືອນເສດຖະກິດ
ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະໝ້ັນທ່ຽງ. ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີເປັນເຄ່ືອງມືເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາ
ໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຖືເອົາການພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີເປັນປັດໃຈພ້ືນຖານ
ໃນການສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງພູມປັນຍາ. 

− ສືບຕໍ ່ພັດທະນາພື ້ນຖານໂຄງລ່າງໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ ້ມຄອງ
ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີດ້ວຍທືນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສສຫວຽດນາມ; ໂຄງການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສະຖາ
ບັນ ນິເວດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ພັດທະນາລະບົບເຄືອຄ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ມີສາຍ ເພື່ອສາມາດ
ຮັບ-ສ່ົງສັນຍານໄດ້ໄລຍະໄກ ແລະມີຄວາມໄວສູງ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີລົງສູ່
ຊຸມຊົນ.ສ່ົງເສີມການຄົ້ນຄວ້າພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ:ຂົງເຂດພະລັງງານທົດ
ແທນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະຂົງເຂດ
ອ່ືນໆ. 

 
ບາງໂຄງການສະໜບັສະໜນູ 
1. ໂຄງການສ້າງຖານຄວາມຮູ້ແບບດິຈິຕໍ (Digital) ເພ່ືອສົ່ງເສີມການຜະລິດມູນຄ່າ500 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ

1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ500 ລ້ານກີບ. 
2. ໂຄງການຈັດຊ້ືຄອມພິວເຕີເພ່ືອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາລະບົບຖານຂ້ໍມູນລັດຖະກອນມູນຄ່າ450 ລ້ານກີບ, ໄລຍະ

ໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ450 ລ້ານກີບ.  
ນອກນ້ີ ຍັງມີໂຄງການອ່ຶນໆອີກ ເຊ່ິງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ. 
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4.4.2 ສົງ່ເສມີແລະພດັທະນາວຽກງານແມຍ່ິງ, ເຍາົວະຊນົແລະໄວໜຸມ່ 
 

ຄາດໝາຍ: 
 ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃນແກ່ຊາວໜຸ່ມລາວໃນຖັນແຖວກໍາລັງປະກອບອາວຸດແລະຊາວໜຸ່ມລາວໃນ

ຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ໄດ້80%, 
 ສ້າງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນແລະໄວໜຸ່ມທ່ົວໄປທີ່ເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາໃຫ້ໄດ້60%; ສ້າງສະມາຊິກ

ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນແລະໄວໜຸ່ມທົ່ວໄປຢູ່ຂ້ັນຮາກຖານທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້50%. 
 ປັບປຸງແລະຂະຫຍາຍການຈັດຕ້ັງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນແລະກໍ່ສ້າງສະຫະພັນແລະສະມາຄົມໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່

ເຂ້ັມແຂງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນແລະໄວໜຸ່ມລາວ
ບັນດາເຜົ່າໃຫ້ເປັນປືກແຜ່ນຢູ່ອ້ອມຂ້າງພັກ; ໃນນ້ັນ: ຂ້ັນສູນກາງຮອດຂ້ັນເມືອງໃຫ້ໄດ້30%,ຂ້ັນຮາກຖານໃຫ້
ໄດ້20% ແລະວຽກງານກອງເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນທັນວານໍາໜ້າໃຫ້ໄດ້60%ຂອງຈໍານວນການຈັດຕ້ັງທີ່ມີຢູ່. 

 ຂະຫຍາຍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຊິກເຍົາວະຊົນແລະອະນຸຊົນທັນວາໃຫ້ໄດ້60%  ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກ 
ທີ່ມີ; ສ້າງສະມາຊິກຊາວຫນຸ່ມ ໃນຖັນແຖວພະນັກງານຊາວໜຸ່ມຕ້ອງຖືກບໍາລຸງສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນພະນັກງານໜຸ່ມ
ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ໄດ້ 20%. 

 ເຜີຍແຜ່ແລະເຊ່ືອມຊືມລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມແລະໄວໜຸ່ມເພື່ອສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາມີແບບແຜນການ
ດໍາລົງຊິວີດທີ່ປອດໃສຂາວສະອາດ, ມີສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທ່ີດ,ີ ແນໃສ່ຕ້ານແລະສະກັດກ້ັນການແຜ່ລະບາດ
ຂອງ HIV, ສ່ິງເສບຕິດແລະພະຍາດຕິດຕ່ໍອ່ືນໆໃຫ້ໄດ້20%ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ. 

 ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມແລະໄວໜຸ່ມໃຫ້ໄດ້ເຂ້ົາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍແລະທຽບເທ່ົາ30% 
ຂ້ືນໄປແລະຜູ້ຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້30%ຂອງຈໍານວນ
ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ. 

− ສູ້ຊົນໃຫ້ແມ່ຍິງໃນເກນອາຍຸ 15ປີຂ້ຶນໄປໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ60-70% ຂ້ືນໄປ.  
− ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄດ້ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາ, 

ສັນຍາສາກົນທີ່ພົວພັນເຖິງການພັດທະນາແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ມູນເຊ້ືອວັດທະນະທໍາ
ຂອງຊາດ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນເຊ້ືອຂອງ ແມ່ຍິງລາວ60-70%. 

− ການຈັດຕ້ັງແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂ້ັມແຂງ,  ສາມາດເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງແລະເດັກ. ຂະຫຍາຍສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງໃຫ້ກວມ30%ຂອງແມ່ຍິງໃນເກນ
ອາຍຸ15 ປີຂ້ືນໄປ;ຂະຫຍາຍການຈັດຕ້ັງສະຫະພັນແມ່ຍິງໄປສູ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ເອກະຊົນ5%ຂອງຈໍານວນ
ທັງໝົດ. 

− ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການນໍາພາຄຸ້ມຄອງ:ຂ້ັນບ້ານກວມ5-10%ຂ້ືນໄປ; ຂ້ັນເມືອງກວມ10-

15%ຂ້ືນໄປ; ຂ້ັນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງກວມ15-20%;ຂ້ັນກົມຂອງກະຊວງ-ອົງການຂ້ັນສູນກາງກວມ 20-

25%ຂ້ຶນໄປ. 
− ສ່ົງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງໃນເກນອາຍຸໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫ້ໄດ້85%;ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ

ສາທາລະນະສຸກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແລະເດັກ;ສ່ົງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກມີວິຊາຊີບ,ສີມື
ແຮງງານ,ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີລາຍຮັບເພ່ີມຂ້ືນ. 

− ສ່ົງເສີມໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງນໍາພາຈັດຕ້ັງກອງທຶນເພ່ືອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງແລະຄອບຄົວກວມ
5%ຂອງການຈັດຕ້ັງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂ້ັນ. 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ສ້າງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເປັນກໍາລັງສືບທອດມູນເຊື້ອ, ອຸດົມການຂອງພັກ ແລະ ຂອງ

ຊາດ ໂດຍການສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
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ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນາທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ຈິດໃຈສາມັກຄີ, ປະຕິບັດສິດພັນທະ
ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ. 

−  ຍົກລະດັບການສຶກສາ, ວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ; ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຮູ້ການບໍາລຸງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ປຸກຈິດສໍານຶກທີ່
ຖືກຕ້ອງ, ຕີຖອຍປະກົດການຫຍ້ໍທໍ້ດ້ານຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ແລະ ຈໍາກັດພຶດຕິກໍາລະເມິດລະບຽບກົດໝາຍໃນກຸ່ມ
ຊາວໜຸ່ມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາໍຂອງຊາວໜຸ່ມ. 

 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພດຍິງ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຈັດຕ້ັງແມ່ຍິງ ໂດຍການສ່ົງເສີມວິຊາຊີບ
ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ; ສ່ົງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມວຽກງານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-
ສັງຄົມ; ພົວພັນຮ່ວມມືກັບການຈັດຕ້ັງແມ່ຍິງບັນດາປະເທດເພ່ືອນມິດ, ອົງການແມ່ຍິງອາຊຽນ ແລະສາກົນ. 

 ສ່ົງເສີມມູນເຊ້ືອວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດແລະຄຸນລັກສະນະທ່ີເປັນມູນເຊ້ືອຂອງແມ່ຍິງລາວ; ປະຕິບັດ
ຂ້ໍແຂ່ງຂັນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະພັດທະນາ. 

 ຈັດຕ້ັງການໃຫຄໍ້າປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ມີບັນຫາ;ປ້ອງກັນ, ສະກັດກ້ັນ ແລະຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ;ສ່ົງເສີມການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

 ສືບຕ່ໍນໍາພາການສ້າງຕັ້ງ ແລະພັດທະນາກອງທຶນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ແມ່ຍິງແລະຄອບຄົວ ໃຫ້ນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນເທື່ອລະກ້າວ. 

 

4.4.3 ເພີມ່ທະວປີະສດິທພິາບຂອງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບລໍຫິານລດັ 
 

ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
 ສືບຕ່ໍຍູ້ແຮງການພັດທະນາເມືອງແລະບ້ານເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງ3ສ້າງ (51ເມືອງແລະ109ບ້ານ) ໃຫ້ບັນລຸຕາມ4

ເນ້ືອໃນ4ຄາດໝາຍຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດແລະພັດທະນາເພື່ອສະຫຼຸບເປັນຕົວແທນໃນທ້າຍປີ
2015.ບັນດາກະຊວງ-ອົງການແລະທ້ອງຖິ່ນສືບຕ່ໍຫັນເອົາວຽກງານ3ສ້າງໃຫ້ເປັນແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ
ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງຕົນໂດຍສະເພາະຂະແໜງແຜນການ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການພາຍໃນແລະ
ບັນດາກະຊວງອ່ືນໆໃນເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງຕ້ອງໄດ້ກໍານົດສິດແລະການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂ້ັນໃຫ້
ຊັດເຈນແລະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໄດ້. 

− ປັບປຸງເຂດການປົກຄອງຄືນໃໝ່ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາເຂດເຊ່ືອມຕ່ໍ ລະຫວ່າງແຂວງກັບແຂວງ, ເມືອງກັບເມືອງ ທີ່
ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ເພ່ືອສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ມີບ່ອນອີງທີ່ຈະແຈ້ງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ທັງເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ແກ່ການຄ້ົນຄວ້າ
ສ້າງແຜນທີ່ດ້ານການປົກຄອງໃນຕ່ໍໜ້າ. 

− ຄ້ົນຄວ້າສ້າງເມືອງເທດສະບານ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຂອງອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ 
(ອພບ/ອພບຕ) ໂດຍຫັນເອົາເມືອງທ່ີມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ມີອພບຕ ຕ້ັງຢູ່ເປັນອົງການປົກຄອງ
ເມືອງເທດສະບານ. ສໍາລັບເມືອງທີ່ບ່ໍມີຄວາມພ້ອມ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງ ອພບຕ ສາມາດ
ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເປັນເມືອງເທດສະບານໃນຕໍ່ໜ້າ. 

− ສືບຕ່ໍຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວຢູ່ບັນດາ
ສູນທີ່ໄດ້ເປີດບໍລິການແລ້ວຈໍານວນໜ່ຶງ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ແກ່ເມືອງທີ່ເຮັດທົດລອງວຽກງານສາມສ້າງໃຫ້ຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ ໃຫ້ໄດ້ 12 ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສ້າງ
ແຜນທ່ີມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງປັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ ກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ 
ເພ່ືອເປັນການກໍານົດເຂດການປົກຄອງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ເປັນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງ
ຊາດຕາມເສັ້ນຊາຍແດນ. 

− ປັບປຸງລະບົບຖານຂ້ໍມູນຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ (ລະບົບ PIMS) ທີມ່ີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ 
ແລະ ງ່າຍໃນການປ້ອນຂ້ໍມູນ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ຖານຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ ເປັນພ້ືນຖານໃນການອອກບັດລັດຖະກອນ ຫລື 
Smart Card ເຊ່ິງບັດດ່ັງກ່າວແມ່ນສາມາດໃຊ້ເປັນບັດປະຈໍາຕົວຂອງລັດຖະກອນ, ບັດຖອນເງິນ, ບັດປະກັນ
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ສັງຄົມ ໆລໆ. ເກັບກໍາຂ້ໍມູນວິລະຊົນ-ນັກຮົບແຂ່ງຂັນແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອສ້າງເປັນບົດວິລະກໍາ ແລະ ບັນທຶກຄຸນງານ
ຄວາມດີຂອງກຸ່ມຄົນເຫລ່ົານ້ັນທີ່ມີຕ່ໍປະເທດຊາດໄວ້ເປັນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ. 

− ເກັບກໍາສະຖິຕິຊົນເຜ່ົາ ແລະ ສາດສະໜາ ເພື່ອມາສ້າງເປັນສະຖິຕິ ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ກໍ່ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນ
ດ່ັງກ່າວເປັນຂ້ໍມູນອ້າງອີງ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຊົນເຜ່ົາ. ສ້າງຫລັກສູດ, ຕໍາລາຝຶກອົບຮົມລັດຖະກອນຂົງເຂດ
ການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນເຊ່ັນ: ສ້າງຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຄູ່ມືຝຶກ
ອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ ໃຫ້ລັດຖະກອນເຊ່ັນ: ຫຼັກສູດ
ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຫຼັກສູດສ້າງຄວາມອາດສາມາດວຽກງານປົກຄອງສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານຂ້ັນເມືອງ, ຫຼັກສູດ
ການຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ຫຼັກສູດການບໍລິຫານລັດ; ສືບຕ່ໍສ້າງຖານຂ້ໍມູນຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຢູ່ຂ້ັນເມືອງໃນການບັນທຶກ, ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ 
ກວດກາວຽກງານດ່ັງກ່າວ ພ້ອມທັງລາຍງານຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງພົນລະເມືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້
ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຂ້ໍມູນຕົວເລກພົນລະເມືອງນ້ີ ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ. 
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ພາກທIີII 

ມາດຕະການຈັດຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົສກົປ2ີ015-2016 
 
 ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ທິດທາງລວມ, ເປ້ົາໝາຍ, ວຽກຈຸດສຸມແລະໜ້າທີ່ຕ້ົນຕໍທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນການສົກປີ2015-2016, 
ບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂ້ັນສູງກາງແລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແລະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຄືດ່ັງນ້ີ:  

1. ເພ່ີມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນທ່ີແຜນການກໍານົດໄວ້ເປັນຕ້ົນແມ່ນ
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ເກັບລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ຈັດຫາ
ແຫຼ່ງດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ, ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍງົບປະມານຢ່າງເຂ້ັມງວດ, ສະກັດກັ້ນ
ໃຫ້ໄດ້ການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໃນຂົງເຂດພາສີ-ອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ການເກັບຄ່າທໍານຽມທີ່ດິນແລະ
ອ່ືນໆ; ຮີບຮ້ອນປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດຕ່າງໆໂດຍໄວເພ່ືອຮອງຮັບການເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນໂດຍສະເພາະ
ການເຂ້ົາເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້, ສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝ້ັນທ່ຽງເຂົ້າງົບປະມານແລະເປັນ
ເຄ່ືອງມືດັດສົມທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານທີ່ມີປະສິດທິຜົນກ້າວໄປສູ່ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານລາຍຈ່າຍງົບ ປະມານຂອງຊາດ; 
ພ້ອມກັນນ້ັນກໍຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງຮັດກຸມບົນຈິດໃຈປະຢັດມັດທະຍັດ, 
ຫັນການຄຸ້ມຄອງໃນຂະແໜງການເງິນໃຫ້ໄປສູ່ທັນສະໄໝເປັນກ້າວໆ.�

2. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ເດັດຂາດບ່ໍປະຕິບັດ
ໂຄງການນອກແຜນຫືຼໂຄງການລົງທຶນກ່ອນໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 16/ນຍຢ່າງເຄ່ັງ
ຄັດ.ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຄ້ົນຄວ້າກໍານົດຫົວໜ່ວຍລາຄາໃນການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ, ຕາ
ຂ່າຍໄຟຟ້າ…ໂດຍໃຫ້ມີມາດຕະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເຂ້ັມງວດເພ່ືອຫຼີກລ່ຽງໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ
ສູງເກີນຄວາມເປນັຈິງ.�

3. ສືບຕ່ໍຄ້ົນຄວ້າປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງສິນເຊ່ືອຂອງລະບົບທະນາຄານພ້ອມທັງປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ສອດຄ່ອງແລະມີຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄ້ົນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໃນຂະແໜງກະສິກໍາເພ່ືອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເພ່ີມທະວີການປ່ອຍ
ກູ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງເພື່ອສ້າງເປັນພ້ືນຖານໃນ
ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາທັນສະໄໝເພ່ືອຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນໂດຍນໍາໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຂ້ົາໃນການຜະລິດແລະການບໍລິການ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດແບບ ໃໝ່ໂດຍຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະກອບ
ທຶນໃຫ້ຄົບຖ້ວນແລະເພ່ີມທຶນຈົດທະບຽນຂ້ຶນຕື່ມເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມໝ້ັນຄົງຫຼາຍຂ້ຶນ; ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນ ເຊ່ືອທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງແລະກົມກຽວກັນ, ສ້າງທະນາຄານນະໂຍບາຍໃຫ້ຮັບໃຊ້ວຽກງານ ຂອງພັກ-ລັດໄປຕາມທິດ 3 ສ້າງໃນການ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຂດຈຸດສຸມ, ເມືອງທຸກຍາກແລະຕິດພັນກັບ ກອງທຶນພັດທະນາຂ້ັນບ້ານ.  

4. ບັນດາຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນສືບຕ່ໍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ3ສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງເປ້ົາໝາຍ,ເພ່ີມ
ທະວີການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ ແລະ ຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິ່ນ; ໃຫ້ຖືເອົາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2015-2016ຕິດພັນກັບຂະບວນການເຮັດທົດລອງ3ສ້າງ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແລະບັນດາແຂວງຕ້ອງມອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ(ປະເພດ3ມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ5 ຕ້ືກີບ) ໃຫ້ເມືອງທດົລອງ3ສ້າງເປັນຜູ້
ຄຸ້ມຄອງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຂາດຕົວ; ຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍອຸດໜູນພະນັກງານຂັ້ນບ້ານເພ່ືອຊຸກຍູ້ຂະບວນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ; ສືບຕ່ໍເກັບກໍາຂ້ໍມູນໃນການກໍານົດສິດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການບໍລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂ້ັນ, ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິ່ນ
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ເພ່ືອແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ. ບັນດາເມືອງທົດລອງ3ສ້າງຊີ້ນໍາບັນຊາການແລະຄວບຄຸມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຕົນ
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຖືເອົາວຽກງານ3ສ້າງເປັນວຽກງານຍຸດທະສາດສໍາຄັນອັນໜ່ຶງເຊ່ິງຕ້ອງມີການຕິດຕາມ, 
ກວດກາ, ຕີລາຄາປະເມີນຜົນວຽກງານດ່ັງກ່າວແລ້ວລາຍງານຂ້ັນສູນກາງຢ່າງເປັນປະຈໍາ. 

5. ເຂ້ົາຮ່ວມເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ, ການເຊ່ືອມໂຍງພາກພ້ືນ, ພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເຊື່ອມຕິດກັບ
ຂົງເຂດເປັນຕ້ົນ: ບັນດາປະເທດກຸ່ມອາຊຽນ, AFTA, ການເລ່ີມຕົ້ນເຂ້ົາຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) 
ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ່າວທຸກພາກສ່ວນລວມທັງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເປັນເຈ້ົາການກະຕືລືລ້ົນແລະ
ກຽມພ້ອມປັບຕົວ, ຮຽນຮູ້ແລະແລກປ່ຽນທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມເປັນຕ້ົນ: ຕ້ອງໄດ້ຍົກ
ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ພາຍໃນລວມທັງພາກລັດວິສາຫະກິດແລະເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ຍົກລະດັບດ້ານສີມືແຮງງານ, ປະສົບການ
ແລະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາໃຫ້ສູງຂ້ຶນ. 

6. ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການປົກຄອງທຸກຂ້ັນ, ສືບຕ່ໍປຸກລະດົມບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂອງລັດ
ແລະເອກະຊົນ, ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດໃຫ້ຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາຮ່ວມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈໍາສົກປີ2015-2016, ຖືເອົາແຜນພັດທະນາດ່ັງກ່າວເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະເປັນພັນທະລວມທ່ົວສັງຄົມ, ພ້ອມ
ກັນອອກແຮງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ-ພັດທະນາໃຫເ້ປັນຂະບວນການຟົດຟ້ືນ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ. 

7. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂ້ັນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ເປັນເຈ້ົາການໃນການຊ້ີນໍາ-ບັນຊາ, ຄວບ
ຄຸມ-ອໍານວຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2015-2016 ໃຫ້ມຜົີນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ 
ແລະລ່ືນຄາດໝາຍ. ຫັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2015-2016ລວມໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ເປັນແຜນງານ, 
ໂຄງການແລະວຽກງານລະອຽດຂອງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນຕົນ, ເປັນເຈ້ົາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລະສະຫຼຸບລາຍງານ
ລັດຖະບານຢ່າງເປັນລະບົບ. 
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