ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ແຜນພັ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
(ຜ່ານກອງປະຊຸ ມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸ ດທີ VIII
ຄັ້ງວັນທີ 20-23 ເມສາ 2016 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ມິຖຸນາ 2016

ແຜນພັ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
(ຜ່ານກອງປະຊຸ ມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸ ດທີ VIII
ຄັ້ງວັນທີ 20-23 ເມສາ 2016 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ມິຖຸນາ 2016

ອະລ ໍາພະບ ດ
ົ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ເປັນແຜນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄງັ້ ທີ X ຂອງພັກ ແລະ ສືບຕໍ່ສມ
ຸ ໃສ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຄງົ ຄ້າງຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ ຜ່ານມາໃຫ້ປະກົດຜົນສ�ຳເລັດ. ນອກ ນັນ
້ ,
ຍັງເປັນແຜນຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ສ້າງ ພື້ນຖານ
ບາດລ້ຽວໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ເພື່ອນໍາພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020
ແລະ ກ້າວໄປສູ່ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທີມ
່ ລ
ີ າຍຮັບປານກາງສູງໃນປີ 2030. ດັງ່ ນັນ
້ , ແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະ ເທດຊາດຕາມແນວທາງກ
ານປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII (2016-2020) ເປັນແຜນບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນ ຕະນາການ
ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ໝາກຜົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນທ້າຍສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ,
ກໍານົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂອງບັນດາຂະແໜງການ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບ ຕາມກອບແຫຼ່ງທຶນທີ່ຄາດວ່າຈະສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຈ
າກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົ ງ ທຶ ນ ຈາກລະບົ ບ ການເງິ ນ-ເງິ ນຕາ; ນອກນີ້ , ແຜນການຄັ້ ງນີ້ ຍັງໄດ້ກໍານົ ດຂອບຕິ ດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້
ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະການສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈໍາ ແຕ່ລະປີ, ກາງສະໄໝ ແລະ
ທ້າຍສະໄໝ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຫັນໄດ້ຜົນສໍາເລັດ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງ ຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນ
ສະພາບການ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ
ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແ
 ລະ ການລົງທຶນ

ສາລະບານ
ອະລໍາພະບົດ
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ພາກທີໜຶ່ງ: ການສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດແ
 ຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທ
 ີ VII (2011-2015)
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1. ທົບທວນຄາດໝາຍ ແລະ ທິດທາງລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VII (2011-2015)

2

2. ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນ

3

3. ຜົນສ�ຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດແ
 ຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທ
 ີ VII (2011-2015)
3.1. ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ

4
4

3.2. ການດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກ
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

ການດຸ່ນດ່ຽງແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ
ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ການດຸ່ນດ່ຽງຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ:
ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ:

7
7
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3.3. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

11

3.4. ຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງການ
3.4.1. ການພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ
3.4.2. ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ
3.4.3. ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍ
 ົງ
3.4.4. ການພັດທະນາວິສາຫະກິດ
3.4.5. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ:
3.4.6. ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
3.4.7. ການພັດທະນາຂົງເຂດລັດ
3.4.8. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍ
ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ
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28
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3.4.9. ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
3.4.10. ການຮ່ວມມືສາກົນແລະພາກພື້ນ
3.5. ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
3.5.1. ສັງລວມຜົນສໍາເລັດ
3.5.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
3.5.3. ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນຄັ້ງທີ VIII
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ພາກທສ
ີ ອງ: ແຜນພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄງັ້ ທ
 ີ VIII (2016-2020)
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1. ສະພາບແວດລ້ອມທີອ
່ �ຳນວຍ ແ
 ລະ ສິ່ງທ
 ້າທາຍ
1.1. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ
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1.2. ສິ່ງທ
 ້າທາຍ
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1.3. ສະພາບດ້ານປະຊາກອນ
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1.4. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
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1.5. ການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ (LDCs)
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2. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ທິດທາງໜ້າທີ່ລວມ 2016-2020
2.1. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030:
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2.2. ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025):
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2.3. ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020):
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3. ຈຸດໝາຍລວມ, ໝາກຜົນ (ຫຼື ເປົ້າໝາຍ) ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII
3.1. ຈຸດໝາຍລວມ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ
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3.2. ໝາກຜົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນທ້າຍໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
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3.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020
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3.4. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ 1 ຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມດັ່ງນີ້:
3.4.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,
ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ.
3.4.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ:
3.4.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ່າງ
ຄວາມສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນກັບການວາງແຜນພັດທະນາ.
3.4.4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 4: ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ ຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ.
3.4.5. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 5: ພັດທະນາກຳລັງແ
 ຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ
3.4.6. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6: ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊຳນານງານ
3.4.7. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 7: ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
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3.5. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ 2 ຕ້ອງສຸມໃສ່ບັນດາວຽກຈຸດສຸມດັ່ງນີ້:
3.5.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງຕາມທິດ 3 ສ້າງ.
3.5.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
3.5.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
3.5.4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 4: ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງ
ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
3.5.5. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 5: ການບໍລິການທາງດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍົກ
ລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ
3.5.6. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6: ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ
ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
3.5.7. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 7: ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກ ແໜ້ນ,
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທຳແລະ ສີວິໄລ.
3.6. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ 3 ຕ້ອງສຸມໃສ່ແຜນວຽກຈຸດສຸມດັ່ງນີ້:
3.6.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ
ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
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ພາກທີສາມ: ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
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ພາກທີໜຶ່ງ
ການສະຫຼຸບຕີລາຄາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VII (2011-2015)

ພາກທໜ
ີ ງຶ່ : ການສະຫ ຼຸບຕລ
ີ າຄາການຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ 
ແຜນພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ 
ທີ VII (2011-2015)
1. ທົບທວນຄາດໝາຍ ແລະ ທິດທາງລວມຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII (2011-2015)
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊນ
ົ ສ້າງເສດຖະກິດທີມ
່ ກ
ີ ານເຕີບໂຕ ແບບ
ຍືນຍົງເລັ່ງໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໂດຍການຫັນປະເທດໄປສູ່ການເປີດກວ້າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນເພື່ອເປັນພື້ນຖານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ທັງສຸມໃສ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ດ້ານການພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2015. ຄາດໝາຍລວມຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ມີທັງໝົດ 4 ຄາດໝາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:
•• ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍເ່ ນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບຫມັ້ນທ່ຽງ ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບ ໂຕຂອງ
(GDP) ເພີມ
່ ຂຶນ
້ 8% ຕໍ່ປຂ
ີ ນ
ຶ້ ໄປ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນສະເລ່ຍຕໍຫ
່ ວ
ົ ຄ
ນ
ົ ໃຫ້ໄດ້ 1.700 ໂດລາສະ ຫະລັດໃນປີ 2015.
•• ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ ແລະ
ເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃນປີ 2015, ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈ�ຳເປັນ ເພື່ອນ�ຳເອົາປະເທດ
ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020.
•• ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການພັດທະນາ, ໂດຍເນັ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດຕິດພັນກັບການພັດທະນາວັດ ທະນະທ�ຳສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທ�ຳມະຊາດອັນເປັນທ່າແຮງຂອງຊາດ, ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທໍາມະຊາດ
ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
•• ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ; ຄວາມປອດໄພ
ໃຫ້ພົນລະເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການເປີດກວ້າງການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ.
ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຈຸດໝາຍລວມເຫຼົ່ານີ້, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄດ້ສຸມໃສ່ ທິດທາງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
•• ຖືເອົາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ, ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສົມດູນ; ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນ; ຍູ້ແຮງການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດຕາມທິດທັນສະໄໝ,
•• ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານດ້ວຍມາດຕະການທີ່ສອດຄ່ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງ
ຕົວເມືອງ-ຊົນນະບົດ, ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຜູ້ທຸກ-ຜູ້ຮັ່ງ.
•• ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໂດຍຖືເອົາການປະຕິຮູບການສຶກສາ, ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດ
ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດພູມປັນຍາເປັນສ�ຳຄັນ; ບ�ຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະ ນຸດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຮູ້, ມີສຂ
ຸ ະພາບ
ແລະ ມີພາລານາໄມສົມບູນ; ສ້າງໃຫ້ໄດ້ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງເກັ່ງ, ນັກວິຊາການຊ�ຳ ນານງານ ແລະ ເປັນກ�ຳມະກອນທີ່ມີສີມືດີ.
ົ ຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລຫ
ິ ານລັດແຕ່ສນ
ູ ກາງລົງຮອດຮາກຖານຕາມທິດລັດ ແຫ່ງກົດໝາຍ
•• ຍົກສູງຄວາມສັກສິດ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
•• ເສີມຂະຫຍາຍກ�ຳລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດ ແລະ ກ�ຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດ; ຈັດ ສັນ, ຟື້ນຟູ
ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດແບບຍືນຍົງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ; ຂະຫຍາຍການພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບເພື່ອນມິດ,
ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ສ້າງລະບົບໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແບບຄົບ ຊຸດ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສະຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະໄໝດ້ວຍບາດກ້າວທີ່ຕັ້ງໜ້າ.
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2. ສະພາບແວດລ ້ອມສາກົນ, ພາກພືນ
້ ແລະ ພາຍໃນ
2.1. ສະພາບແວດລ ້ອມສາກົນ ແລະ ພາກພືນ
້ 1
ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ດ�ຳເນີນໄປໃນທ່າມກາງສະພາບ
ແວດລ້ອມສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນ ມີສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍປະການ ເປັນຕົ້ນ: (1) ສະພາບໜີ້ສິນ ແລະ
ບັນຫາວິກິດການດ້ານການເງິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະເທດໄອແລນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນກຸ່ມສະຫະພາບເອີຣົບ,
(2) ການເໜັ ງຕີງຂອງລາຄານ�້ຳມັນ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າສະບຽງອາຫານບາງຊະນິດໃນຕະຫຼາ ດໂລກ, (3) ສະພາບຄວາມວຸ້ນວາຍ
ທາງການເມືອງ ຢູ່ບາງປະເທດໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິກກາເໜືອ ໂດຍສະເພາະການເກີດສົງຄາມຢູ່ປະເທດລເີ ບຍ, (4) ໄພ
ທ�ຳມະຊາດ: ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ຊູນາມິຄງັ້ ຮຸນແຮງ ຢູ່ປະເທດຍປ
ີ່ ຸ່ນ ໃນ ເດືອນມີນາ 2011. ສະພາບດັງ່ ກ່າວ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເສດຖະກິດຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກໍາລັງພັດທະ ນາຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ ເຊັ່ນ: ສະພາບເສດຖະກິດໂລກ
ຂະຫຍາຍຕົວຫລຸດລົງເລັກຫນ້ອຍຈາ ກປີ 2014 ປະມານ 0,3% ຊຶ່ງ ໃນປີ 201 5 ຂະ ຫຍາຍ ຕົ ວໃນ ລະ ດັ ບ 3, 1%,
ສໍາລັບປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈາກ 3,5% ໃນສົກປີ 2010 ມາເປັນ 2,6% ໃນສົກປີ 2015, ຍີ່ປຸ່ນ ຈາກ 3,3% ມາເປັນ
0,6% ໃນປີ 2015, ສປ ຈີນ ຈາກ 10,9% ມາເປັນ 6,8% ໃນປີ 2015; ສໍາລັບເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ2: ອັດ
ຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດສິງກະໂປ ຈາກ 2,9% ໃນປີ 2014 ມາເປັນ 3,0% ໃນປີ 2015, ອີນໂດເນເຊຍ ຂະຫຍາຍຕົວ
5% ມາເປັນ 5,5%, ມາເລເຊຍຈາກ 6,0% ມາເປັນ 4,7%, ໄທ ຈາກ 0,7% ມາເປັນ 3,6% ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ຈາກ 6%
ມາເປັນ 6,1%. ສ�ຳລັບເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດເອີຣບ
ົ ຄາດວ່າຢູ່ໃນລະດັບ 1,4% ໃນປີ 2015 ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເລັກນ້ອຍຈາກປີຜ່ານມາ
ຊຶງ່ ຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 0,9% ປັດ ໃຈຊຸກຍູ້ຕນ
ົ້ ຕໍມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນເນືອ
່ ງຈາກລາຍຮັບຕົວຈິງຂອ
ງຄົວເຮືອນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ, ສະພາບການຈ້າງງານດີຂຶ້ນ ບວກກັບການຫລຸດລົງຂອງລາຄາພະລັງງານ. ມາຮອດໄລຍະທ້າຍຂອງ
ແຜນ 5 ປີ ເ ຫັນວ່າສ ະພາບສາກົ ນໂດຍລວ ມ ມີທ່າ ອ່ຽ ງດີຂື້ນ ເປັ ນ ຕົ້ນ ອັ ດ ຕາກາ ນຂະຫຍ າຍຕົວມີທ່ າອ່ຽງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ
ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງໂລກແມ່ນມີແ
 ນວໂນ້ມ
 ຫລຸດລົງ.

2.2. ສະພາບແວດລ ້ອມພາຍໃນປະເທດ
ນັບແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ປະເທດເຮົາຮັກສາໄດ້ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ,
ມີຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢ່ າງໜັກແໜ້ນ, ມີການຮ່ວມມືກັບສາກົນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດ
ເປັ ນ ເຈົ້ າ ພ າບຫຼ າ ຍໆ ກອງປະ ຊຸ ມທີ່ ສ�ຳຄັ ນ ຂອງສາກົ ນ ເຊັ່ ນ : ກອງປະຊຸ ມ ລັ ດ ຖະສະພາອາຊີ - ເອີ ລົ ບ ຄັ້ ງ ທີ 7 ແລະ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອີລົບ ຄັ້ງທີ 9 ໃນເດືອນຕຸລາ ແລະ ເດືອນພະຈິກ 2012, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນໍາກໍາປູເຈຍ-ລາວມຽນມາ -ຫ ວຽດ ນ າມ ( CLMV ) ຄັ້ ງທີ 6, ກອງປະຊຸ ມ ສຸ ດ ຍ ອດຂອບການຮ່ວ ມມື ດ້າ ນເສດຖະກິ ດ ແມ່ນໍ້າ ອິ ຣ ະ
ວະດີ-ເຈົາ້ ພະຍາ-ແມ່ນໍ້າຂອງ (ACMECS) ຄັງ້ ທີ 4 ແຕ່ວນ
ັ ທີ 12-13 ມີນາ 2013, ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາອາຊຽນ ຄັງ້ ທີ 35
ໃນປີ 2014 ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນເຫດການປະຫວັດສາດອັນສໍາຄັນ ແລະ ເປັນໂອກາດອັນດີທຈ
ີ່ ະໃຫ້ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ຄູ່
ຮ່ວມພັດ ທະນ າ ໄດ້ ຮູເ້ ຖິງການ ພັ ດທະນາ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງປະເທດເຮົາ, ຮູເ້ ຖິງນະໂຍບາຍການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະ
ເທດອັນຖືກຕ້ອງສະເໝີຕ
 ົ້ນສະເໝີປາຍຂອງລັດຖະບານເຮົາ ທັງເປັນກ
 ານຍົກສູງບົດບາດຂອງ ສປປລາວ ໃນເວທີສາກົນ; ການເຂົ້າ
ເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກໃນວັນທ
 ີ 2 ກຸມພາ 2013 ແລະ ເປັນເຈົາ້ ພາບແຂ່ງຂ
ນ
ັ ກລ
ິ າມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ ຄັງ້ ທີ 16
ໃນເດືອນທນ
ັ ວາ 2012. ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ , ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮກ
ັ ຊ
 າດແລະ ພັດທະນາ, ຄວາມບຸກບືນສ້າງຜນ
ົ ງານຂອງບນ
ັ ດາ
ສະມ າຊິກ ພັ ກ - ພະນັ ກງານ ແລະ ຄວ າ ມກະຕື ລືລົ້ນຂອ ງປະ ຊາຊົ ນທຸກຊັ້ ນ ຄົນ ໃ ນສັງ ຄົມ ໃນກາ ນຈັດ ຕັ້ງ ຜັນ
ຂະຫຍາຍມະຕິ ກ ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ ງ ທີ IX ຂອງພັກ, ງານສະເຫຼີມສະຫຼ ອງວຽງຈັນ ເປັນ ນະຄອນຫຼວງ ຄົບຮອບ 450 ປີ, ສ້າງ
ຜົນງານຄ�ຳນັບຮັບຕ້ອນວັນສະຖາປານາ ສປປລາວ ຊາດ ຄົບຮອບ 40 ປີ ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄົບ ຮອບ
60 ປີ ແລະ ວັນບຸນໃຫຍ່ຕ່າງໆຂອງຊາດ ໄດ້ກາຍເປັນປດ
ັ ໄຈພນ
ື້ ຖານທີອ
່ �ຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພດ
ັ ທະນາ, ການຜະລິດ, ການບໍລກ
ິ ານ,
ການດ�ຳເນີນ ທຸລະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອກາຍເປັນກໍາລັງແຮງຊຸກດັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
1

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກບົດລາຍງານເສດຖະກິດໂລກ, ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (World Economic Outlook, IMF October 2015)

2

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຈາກບົດລາຍງານການພັດທະນາຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປີ 2015 (Asian Development Outlook 2015)

3

ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະເທດເຮົາ ຍັງໄດ້ຖືກຄຸກຄາມຈາກໄພທ�ຳມະຊາດ ໃນລະ ດູຝົນສົກປີ 2012-13
ໄດ້ ເ ກີ ດອຸທົ ກ ກະໄພ ເນື່ ອງຈາກໄດ້ ຮບ
ັ ຜົ ນກະທົບ ຈາກພະຍຸຕ່ າງໆທີ່ ພັ ດຜ່ າ ນປະເທດເຮົາ ເຊິ່ ງໄດ້ ເ ຮັ ດໃຫ້ເນືອ
້ ທີກ
່ ານຜະລິດ,
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງປະຊາຊົນໄດ້ເສຍຫາຍຫຼາຍສົມຄວນ. ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ຕັດສີນໃຈສູງ ໂດຍສະເພາະ
ໄດ້ສຸມທຶນແກ້ໄຂສະພາບດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ເສດ ຖະກິດຂອງປະເທດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງພໍສົມຄວນ.

3. ຜົນສ �ຳເລັດຂອງການຈັດຕ
 ງັ້ ປ
 ະຕິບດ
ັ ແ
 ຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ
VII (2011-2015)
ຜ່ານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ, ເຫັນວ່າເສດຖະກິດຂອງລາວໄດ້ມກ
ີ ານເຕີບໂ ຕຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ ແລະໝັນ
້ ທ່ຽງ,
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ ສະແດງອອກປະຊາຊົນລາວມີວຽກເຮັດງານທໍາສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີ
ຂຶ້ນ, ອັດຕາເງິນ ເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ, ການຜະລິດຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ , ອຸ ດສາຫະກໍ າ ແລະ ການບໍລິການໄດ້ເພີ່ມຂື້ນໃນລະດັບທີ່
ເພີ່ງພໍ ໃຈ, ການສົ່ງອອ ກ-ນ�ຳ ເຂົ້າ, ກາ ນ ລົງທຶນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນກໍ ເພີ່ ມຂຶ້ນ, ການເກັບລ າຍຮັບງົບປະມານປະຕິບັດໄດ້
ບັນລຸຄາດໝາຍແຜນການໃນແຕ່ລະປີ, ສ່ວນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານສາມາດຮັ ບ ປະກັນ ໄດ້ລາຍຈ່ າຍບໍລິຫານ ເປັນເງິນ
ເດືອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນ. ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 27,6% ໃນປີ 2008 ມາເປັນ
23,2% ໃນສົກປີ 2012-2013 (ຜົນການສໍາຫລວດ LECS V). ດັດຊະນີພັດທະນາມະນຸດ (HDI) ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ
0.539 ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 0.575 ໃນປີ 2014 ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາມະນຸດລະດັບປານກາງ ແລະ
ຈັດຢູ່ເປັນອັນດັບທີ 141 ໃນປີ 2014 ໃນຈໍານວນ 188 ປະເທດ3; ຜົນສໍາເລັດລະອຽດໃນແຕ່ລະດ້ານມີດັ່ງນີ້:

3.1. ດ ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
•• ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ:
ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດມ
ກ
ີ ານເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ ດ້ວຍອັດຕາສະເລ່ຍ 7,9% ຕໍ່ປີ (ແຜນການ 8% ຂຶນ
້ ໄປ).
ການ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອ ງເ ສດຖະ ກິດແມ່ນຍ້ອນລັດຖະ ບານມີລະບົບກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງເສດ
ຖະກິ ດມະຫາພ າກທີ່ ຖືກຕ້ອ ງ; ປະເທດຊ າດ ມີຄວາ ມ ສະຫ ງົ ບ ແລະ ຄວາ ມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານສັງຄົມ, ມີ
ສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດ; ມີກ
 ານເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຕາຕະລາງ 1: ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນ
ການ 5 ປີ ຄັ້ງທ
 ີ VII (2011-2015)
ລາຍລະອຽດ

ຄາດໝາຍສູ້ຊນ
ົ
ສົກປີ
ສົກປີ
ສົກປີ
ສົກປີ
ປະຕິບັດສົກປີ ສະເລ່ຍ
2011-2015 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
2014-15
(5 ປີ)

GDP ເພີ່ມຂື້ນ (%)

>8

8,1

8,3

8,0

7,8

7,5

- ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ (%)

3,5

2,9

2,8

3,1

3,0

3,0

- ອຸດສາຫະກໍາ (%)

15,0

15,8

14,4

7,4

8,5

8,9

- ການບໍລິການ (%)

6,5

7,8

8,1

9,7

9,3

9,1

7,9

ແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນ: ບົດສ
 ະຫລູບ
 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ�ຳແຕ່ລະສົກປີ 2010-2011 ຫາ 2014-2015.

- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕໍ່ ຫົວຄົນ: ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1.217 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສົກປີ 20102011 ມາເປັນ 1.970 ໂດລາສະຫາລັດ ໃນສົກປີ 2014-15 ສາມາດບັນລຸລື່ນແຜນການວາງໄວ້ (ແຜນການ: 1.700 ໂດລາ).
3

4

ຈາກບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດປີ 2015

ຕາຕະລາງ 2: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ
ສົກປີ

ມູນຄ່າ GDP
ລາຄາປະຈຸບັນ(ຕື້ກີບ)

ແຜນການ
(ໂດລາ/ຄົນ)

ປະຕິບັດ
(ໂດລາ/ຄົນ)

ສົມທຽບປະຕິບັດ
ແຜນການ (%)

2010-2011

62.458

1.155

1.217

5,37

2011-2012

70.343

1.332

1.349

1,28

2012-2013

80.199

1.520

1.534

0,92

2013-2014

90.823

1.674

1.671

-0,01

2014-2015

102.320

1.860

1.970

5,91

ແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈ�ຳປີ ແລະ ສູນຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ

- ການປ່ ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ: ເຫັນ ວ່າໄດ້ຫັນປ່ ຽນໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະ ໄໝ ຄື :
ຂະແໜງກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 27,9% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 24,8% ໃນສົກປ
 ີ 2013-2014 ແລະ ສົກປີ
2014-2015 ຫຼຸດລົງມາເປັນ 23,7% (ແຜນການ 23%); ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 26,9% ໃນສົກປີ 20102011 ມາເປັນ 27,5% ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ ສົກປີ 2014-2015 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 29,1% (ແຜນການ 39%); ແລະ
ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານໄດ້ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 45,2% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 47,7% ໃນສກ
ົ ປີ 2013-2014 ແລະ ສົກປີ 20142015 ຢູໃ່ ນລະດັບ 47,2% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕ
 ະພັນພາຍໃນ (GDP) (ແຜນການ 38%).

ຕາຕະລາງ 3: ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກີດໃນແຕ່ລະສົກປີທຽບໃສ່ຄາດໝາຍແຜນການ 5
ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015)
ລາຍລະອຽດ

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ປະຕິບ
 ັດສົກປີ
ປະຕິ
ໃນປີ 2015
2010-11
ບັດສົກປີ
(ແຜນການ 5ປີ)
2011-12

ມູນຄ່າ GDP ໃນລາຄາ
ປະຈຸບນ
ັ (ຕີກ
້ ບ
ີ )

ປະຕິ
ບັດສົກປີ
2012-13

ປະຕິ
ບັດສົກປີ
2013-14

ຄາດຄະເນ
ປະຕິບັດສ
 ົກປີ
2014-2015

104.000

62.458

70.343

80.199

90.823

102.320

100

100

100

100

100

100

- ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ (%)

23

27,9

26,7

25,2

24,8

23,7

- ອຸດສາຫະກໍາ (%)

39

26,9

29,6

28,0

27,5

29,1

- ການບໍລິການ (%)

38

45,2

43,7

46,8

47,7

47,2

ໂຄງປະກອບ (%)

ແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 2011-2015 ແລະ ການຄາດຄະເນຂອງສູນຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

•• ອັດຕາເງິນເຟີ້
ໄດ້ມກ
ີ ານເໜັງຕີງເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຢູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍ 5% ຕໍ່ປີ (ແຜນການ: ຕໍ່າກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ ຖະກິດ), ປັດ
ໄຈຕົນ
້ ຕໍທສ
ີ່ ງົ່ ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເງິນເຟີເ້ ພີມ
່ ຂືນ
້ ຄື: ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະເຄືອ
່ ງດືມ
່ (ບໍ່ແມ່ນເຫຼາົ້ ) ສະເລ່ຍເພີມ
່ ຂືນ
້ 8,27%,
ໝວດທີ່ ພກ
ັ ອາໃສ, ໄຟຟ້າ, ນ�້ຳປະປາ ແລະ ເຊືອ
້ ເພີງ ເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ 6,72%, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະໂຮງແຮມ ເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ 6,5%,
ໝວດເຄືອ
່ ງນຸ່ງ ແລະ ເກີບ 3,88% ແລະ ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານເພີມ
່ ຂືນ
້ 3,6%. ນອກ ຈາກນັນ
້ , ແມ່ນຍ້ອນຄວາມກດ
ົ ດນ
ັ 
ດ້ານລາຄາຈາກພາຍນອກແລະ ຄວາມ ບໍ່ສມ
ົ ດນ
ຸ ຂອງການສະໜອງແລະ ຄວາມຕ້ອງ ການພາຍໃນປະເທດ ຄື: ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອ
ງລາຄານ�້ຳມັນໃນຕະຫຼາດໂລກ ມຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບໂດຍກງົ ຕໍ່ລາຄານ�້ຳມັນພາຍໃນປະເທດ ເຊິງ່ ສກ
ົ ປີ 2010-2011 ລາຄານ�້ຳມັນພາຍໃນປະ

5

ເທດສະເລ່ຍເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ 20% ແລະ ໄດ້ມກ
ີ ານປບ
ັ ປ່ຽນເຖິງ 17 ຄັງ້ , ໃນນັນ
້ ປັບຂນ
ຶ້ ເຖິງ 13 ຄັງ້ ແລະ ປັບລງົ 4 ຄັງ້ ; ພ້ອມນນ
ັ້ , ລະດັບ
ລາຄາສນ
ິ ຄ້າໃນປະເທດເພືອ
່ ນບ້ານ ແລະ ພາກພືນ
້ ກໍ່ເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ ຢ່າງຕໍ່ເນ
ອ
ື່ ງ ເຊັນ
່ : ໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ. ສ່ວນປັດໄຈພາຍ
ໃນແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກການສະໜອງຍັງບໍ່ທນ
ັ ພຽງພໍກບ
ັ ຄວາມຕ້ອງການ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນສິນຄ້າປະເພດຊີນ
້ .

ຕາຕະລາງ 4: ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອັດຕາເງິນເຟີ້
ລາຍລະອຽດແຕ່ລະໝວດ
1. ສະບຽງອາຫານ (%)

ສົກປີ
2010-11

ສົກປີ
ສົກປີ
ສົກປີ
ສົກປີ
ສະເລ່ຍ
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

10,39

6,97

10,37

9,17

4,44

8,27

2. ເຄື່ອງດື່ມປະເພດເຫລົ້າ (%)

2,28

3,07

3,38

5,47

2,48

3,34

3. ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ (%)

2,39

2,35

4,42

6,02

4,22

3,88

4. ທີພ
່ ັກອ
 າໃສ, ນ�້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ (%)

3,14

9,15

9,09

3,64

8,57

6,72

5. ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ (%)

1,40

2,54

2,70

2,10

1,30

2,01

6. ຮັກສາສຸຂະພາບ (%)

2,25

1,20

1,31

1,34

0,18

1,26

7. ຄົມມະນາຄົມ ແ
 ລະຂົນສົ່ງ (%)

7,90

4,88

0,43

0,65

-5,24

1,72

8. ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (%)

2,41

2,13

1,71

0,85

1,19

1,66

9. ບັນເທິງ ແລະ ພັກຜ່ອນ (%)

0,94

1,63

1,81

2,22

0,18

1,36

10. ການສຶກສາ (%)

0,57

0,92

2,19

1,31

0,26

1,05

11. ຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ (%)

3,50

7,93

8,63

8,60

3,83

6,50

12. ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ (%)

9,24

5,61

1,50

1,41

0,24

3,60

ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%)

7,42

5,12

5,64

5,16

1,68

5,00

ແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນ: ສູນຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

•• ການຄຸ ້ມຄອງນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ
–– ອັດຕາແລກປ່ຽນ: ໃນໄລຍະ 5 ປີ ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບ, ເງິນກີບທຽບໃສ່ໂດລາສະຫະລັດ ແຂງ ຄ່າສະເລ່ຍ
0,63% ຕໍ່ປີ, ເງິນກີບທຽບໃສ່ບາດແຂງຄ່າ ສະເລ່ຍ 0
 ,99%.
ສາເຫດທີພ
່ າໃຫ້ເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶນ
້ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ ສົກປີ 2010-2011 ຫາ ສົກປ
 ີ 2012-2013
ຍ້ອນກະແສເງິນທຶນໄຫຼເຂົ້າສູ່ປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນໂດລາໃນຕະຫຼາດສາກົນມີສາເຫດມາຈາກສະພາບເສດຖະ
ກິດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ບັນຫາໜີ້ສິນຢູ່ເ ອີຣົບ ແລະ ໃນສົກປີ 2013-2014 ເ ຫັນວ່າ ເງິນກີບທຽບໃສ່ໂດລາມີທ່າ
ອ່ຽງອ່ ອນຄາ່ ລົງ ຍ້ອນການອ ອກມາດຕະການຂອງລດ
ັ ຖະບານ ເພືອ
່ ຫຼຸ ດຜ່ອ ນສະພາບບໍ່ ຄ່ ອ ງຕົວຂ ອງເງິນຕາຕ່າງປະເ ທດ.
ສໍາລັບເງິນກີບທຽບໃສ່ບາດແຂງຄ່າຂນ
ຶ້ , ຍ້ອນການອ່ອນຄ່າເງິນບາດທຽບໂດລາສະຫະລັດ. ໃນສກ
ົ ປີ 2014-2015 ເຫັນວ່າເງິນກບ
ີ 
ທຽບໃສ່ໂດລາຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າຍ້ອນການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຕະຫລາດໂລກ.
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ຕາຕະລາງ 5: ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນ
ລາຍລະອຽດ

ສົກປີ
2010-11

ສົກປີ
2011-12

ສົກປີ
2012-13

ສົກປີ
2013-14

ສົກປ
ີ
2014-15

ສະເລ່ຍ
5 ປີ

ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບ/ໂດລາ

8.036,34

8.010,73

7.867,92

8.033,20

8.123,15

8.014,27

–– ແຂງຄ່າ/ອ່ອນຄ່າ

4,16%

0.32%

1,82%

-2,06%

-1,11%

0,63%

ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບ/ບາດ

266,51

258,13

259,32

251,13

245,52

256,12

–– ແຂງຄ່າ/ອ່ອນຄ່າ

-3,39%

3,25%

-0,46%

3,26%

2,29%

0,99%

–– ປ ະລິມານເງິນລວມ (M2): ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ປະລິມານເງິນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ, ສະເລ່ຍ 26,87% ຕໍ່ປ.ີ ສາເຫດຫຼກ
ັ ແມ່ນຍ້ອນຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ປະກອບສ່ວນສິນເຊືອ
່ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະ
ກິດ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ຕາຕະລາງ 6: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວປະລິມານເງິນ
ລາຍລະອຽດ
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານ
ເງິນທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ

ສົກປີ
2010-11

ສົກປີ
2011-12

ສົກປີ
2012-13

ສົກປີ
2013-14

ສົກປ
ີ
2014-15

ສະເລ່ຍ
5 ປີ

37,94%

28,01%

20,61%

27,14%

20,66%

26,87%

–– ຄັງສ�ຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ: ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 531,2 ລ້ານ ໂດລາ
ໃນທ້າຍສົກປີ 2009-2010 ມາເປັນ 798,2 ລ້ານໂດລາ ໃນທ້າຍສົກປີ 2014-2015, ສະເລ່ຍຕໍ່ປີກຸ້ມການນ�ຳເຂົ້າໄດ້ 5 ເດືອນ.

ຕາຕະລາງ 7: ຄັງສ�ຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ລາຍລະອຽດ
ຄັງສ�ຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
(ລ້ານໂດລາ)
ສາມາດກຸ້ມການນ�ຳເຂົ້າ

ສົກປີ
2009-10

ສົກປີ
2010-11

ສົກປີ
2011-12

ສົກປີ
2012-13

ສົກປີ
2013-14

ສົກປ
ີ
2014-15

531,20

718,10

658,57

583,44

834,70

798,20

ຄັງສ�ຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸ້ມການນ�ຳເຂົ້າສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 5 ເດືອນ

3.2. ການດຸ ່ນດ ່ຽງມະຫາພາກ
3.2.1. ການດຸ ່ນດ ່ຽງແຫຼງ່ ທຶນເພືອ
່ ການພັດທະນາ
ມາຮອດ 5 ປີຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII (2011-2015), ທົວ
່ ສັງຄົມສາມາດສະໜອງທຶນ (ຈາກງົບ ປະມານພາຍໃນ,
ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ລ້າ-ກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສິນເຊືອ
່ ທະນາຄານ) ໄດ້ທັງໝົດ 249.507,59 ຕືກ
້ ບ
ີ
ເທົ່າກັບ 196,11% ຂອງແຜນການ 5 ປີ (127 ພັນຕື້ກີບ) ໃນນັ້ນ: ມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 28.663,23 ຕື້ກີບ
ເທົາ່ ກັບ 45,89% ຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2010-2011 ແລະ ໃນສົກປີ 2014-2015 ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 44.359,03 ຕືກ
້ ບ
ີ ເທົາ່ ກັບ
43,35% ຂອງ GDP ແລະ ມາຮອດເດືອນ 9/2015, ຂະແໜງການຂັນ
້ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີນ
່ ຄາດວ່າຈະສາມາດຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ໄດ້ດງັ່ ນີ:້
1. ທຶນພ
 າຍໃນຈາກງົບປະມານລັດ ປະຕິບັດໄ ດ້ 13.314 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,62% ຂອງແຜນການ 5 ປີ.
2. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ-ກູ້ຢືມ (ODA) ປະຕິບັດໄ ດ້ 26.981,26 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 91,05% ຂອງແຜນການ 5 ປີ.
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3. ການລງົ ທຶນເອກະຊນ
ົ ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບດ
ັ ໄ ດ້ 167.268,83 ຕືກ
້ ບ
ີ ເທົາ່ ກບ
ັ 247,81% ຂອງແຜນ ການ 5 ປີ;
4. ສິນເຊື່ອທະນາຄານ ປະຕິບັດໄ ດ້ 41.493,50 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 307,36% ຂອງແຜນການ 5 ປີ.
»» ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ: ໄດ້ສຸມທຶນໃສ່ແກ້ໄຂສະພາບຜົນກະທົບຈາກອຸທົກກະໄພທ�ຳມະຊາດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ,
ເພືອ
່ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ ໄດ້ຄ່ອຍໆເພີມ
່ ຂຶນ
້
ໃນສົກປີ 2010-2011 ຈາກ 1.753,23 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 6,13% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ມາເປັນ3.424,93 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ
7,72% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ໃນສົກປີ 2014-2015; ເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ 5 ປີ ໂດຍ ລວມ 13.314 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ
5,35% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ແລະ ບັນລຸໄດ້ 98,62% ຂອງແຜນການ 5 ປີ (ແຜນ ການ 5 ປີ 12.000-15.000 ຕື້ກີບ);
ໃນນີ້, ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດສັນທຶນເຂົ້າໃສ່ບັນດາໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງພໍສົມຄວນ ແລະ ໂດຍລວມ
ແມ່ນໄປຕາມໂຄງການຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ. ໃ ນນັ້ນ:
–– ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ກວມປະມານ 30% ຂອງການລົງທຶນລັດທັງໝົດ.
–– ຂົງເຂດສັງຄົມ ກວມປະມານ 35%; ໃນນີ້, ສຶກສາ 17% ແລະ ສາທາລະນະສຸກ 9% ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ 9%
ຂອງການລົງທຶນລັດທັງໝົດ.
–– ເສັ້ນທາງ ແລະ ສ�ຳນັກງານອົງການ ໃຫ້ກວມປະມານ 35%; ໃນນັ້ນ, ເສັ້ນທາງ 28% ແລະ ເຄຫາສະຖານ 7%
ຂອງການລົງທຶນລັດທັງໝົດ.
ກ ານລົງທຶນໂດຍລວມເຫັນວ່າປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ດີສົມຄວນ, ແຕ່ຍັງເຫັນວ່າການລົງທຶນຂອງບາງຂະ
ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖນ
ິ່ ຍັງກະແຈກກະຈາຍບໍ່ມຈ
ີ ດ
ຸ ສມ
ຸ ເທົາ່ ທຄ
ີ່ ວນ, ການສ້າງໂຄງການຍງັ ຂາດການວເິ ຄາະ, ວິໄຈ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງ
ແລະ ຖືກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການດັດແກ້ໂຄງການໃນກາງປີຫຼາຍສົມຄວນ. ການຈັດຕັ້ງທຶນຕ່າງປະເທດບາງຂະ
ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການເຊິ່ງສາເຫດໜຶ່ງແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຄວາມສາມາດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ
ພາກລດ
ັ ເຮົາ. ການຕດ
ິ ຕາມການຈັດຕ
 ງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໂ ຄງການຢູຂ
່ ະແໜງການແລະ ທ້ອງຖນ
ິ່ ຍັງບ
 ໍ່ທນ
ັ ເປັນລະບົບອາໄສການລາຍງານເປັນ
ຕົ້ນຕໍ. ໃນຕໍ່ໜ້າຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການປະເມີນຜົນໂຄງການຂຶ້ນຕື່ມອີກໂດຍສະເພາະການປະເມີນກ່ອນເອົາເຂົ້າແຜນການລົງທຶນ
ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ບໍປ
່ ະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການໃນເວລາດຽວກັນ ແ
 ລະ ມີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແ
 ລະແກ້ໄ ຂໜສ
ີ້ ິນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ.
»» ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະກູ້ຢືມ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ ແລະ
ໂຕມົນລະດັບສູງ ເພືອ
່ ປຶກສາຫາລື ແລະ ລະດົມຂົນຂວາຍທຶນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພືອ
່ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະ ນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຕ່ລະປີ ແລະ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII (2011-2015), ໃນນີ້ ໄດ້ຈດ
ັ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ 2 ຄັງ້ ຄື: ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ
ຄັ້ງທີ 10 ໃນເດືອນພະຈິກ 2010 ແລະ ຄັ້ງທີ 11 ໃນເດືອນພະຈີກ 2013 ທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະສະພາບເສດຖະກິດໂລກພວມຢູ່ໃນພາ
ວະສັບສົນ ແຕ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍ່ຍັງສະແດງເຈດຈ�ຳນົງສືບຕໍ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ສປປລາວ, ສະແດງອອກໃນໄລຍະ 5
ປີ ສາມາດລະດົມທ
 ຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາໄດ້ລວມທັງໝົດ 26.981,26 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 3.369 ລ້ານໂດລາ
ເທົ່ າ ກັບ 91,05% ຂອງແຜນການ 5 ປີ (ແຜນການ 5 ປີ 30.000-33.000 ຕື້ກີ ບ); ໃນນັ້ນ: ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ
ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 5.062,89 ຕືກ
້ ບ
ີ (ປະມານ 630 ລ້ານໂດລາ) ກວມເອົາ 17,66% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ໃນສົກປ
 ີ 2010-2011
(ແຜນ 2010-2011: 600 ລ້ານໂດລາ) ແລະ ປະຕິບັດໄດ້ 5.361,27 ຕື້ກີບ (ປະມານ 660 ລ້ານໂດລາ) ກວມເອົາ 12,09%
ໃນສົກປີ 2014-2015 (ແຜນ 2010-2011: 660 ລ້ານໂດລາ).
ເ ປົ້ າ ໝ າຍ ໃ ນ ກາ ນນ�ຳ ໃຊ້ ທຶນຊ່ ວຍເຫຼືອລ້ າ ແລ ະ ກູຢ
້ ືມ ( ODA) ແມ່ນສຸມໃສ່ວຽກງານຕົ້ນຕໍຂອງຂົງເຂດວັດທະນະ
ທ�ຳ-ສັງຄົມ ແ
 ລະ ຂົງເຂດເສດຖະກິດດັ່ງນີ້:
ື ລ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນ
 �ຳໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການພດ
ັ ທະນາຂະແໜງວັດທະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ ເພືອ
່ ບນ
ັ ລຸເປົາ້ ໝາຍສະຫັດ
i. ທຶນຊ່ວຍເຫຼອ
ສະວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs).
ii. ທຶນ ກູ້ຢືມ ຕົ້ນຕໍແມ່ນເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ: ຂະແໜງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່,
ກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້, ໂ ຍທາທິການແລະ ຂົນສ
 ົ່ງ.
»» ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບົບກົນໄກ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ
ແລະ ເອື້ອອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ເປີດການບໍລິການການລົງທຶນຜ່ານປະ ຕູດຽວໃນວັນທີ
01 ຕຸລາ 2011 ເປັນຕົນ
້ ມາເພືອ
່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວແລະໂປ່ງໃສຮັບປະກັນຜ
ນ
ົ ປ
 ະໂຫຍດ ສ່ວນລວມ; ນອກຈາກນັນ
້ ,
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ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊເພື່ອໃ ຫ້ນັກລ
 ົງທຶນສາມາດຮັບຮ
 ູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຂ
ມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານໃນການລົງທຶນຢ່າງສະດວກ. ເຮັດໃຫ້ສາມາດດຶງດູດກ
ານລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລວມທັງໝົດ 167.268,83 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 20.871,37 ລ້ານໂດລາ
ເທົ່າກັບ 247,81% ຂ ອງແຜ ນການ 5 ປີ ( ແຜນການ 5 ປີ 64. 0 00- 7 1. 00 0 ຕື້ ກີ ບ ແລ ະ ກວ ມເອົາ 5 0 -5 6 %
ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ); ໃນນັນ
້ : ການລົງທຶນໄດ້ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 15.348,70 ຕືກ
້ ບ
ີ ຫຼື ປະມານ 1.918,59 ລ້ານໂດລາ ກວມເອົາ
53,55% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 28.081,73 ຕືກ
້ ບ
ີ ກວມເອົາ 63,31% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ
ໃນສົກປີ 2014-2015.
ການລົງ ທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຮອງລົງ
ມາຂະແໜງການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ຂະແໜງກະສິກ�ຳ ໃນນັນ
້ : ຂະແໜງກະສິກ�ຳ: ໂຄງການສົງ່ ເສີມການປູກສາລີ, ອ້ອຍ, ຢາງພາລາ ແລະ
ຕົນ
້ ໄມ້ອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳ, ໂຄງການປູກຊາ-ກາເຟເພືອ
່ ສົງ່ ອອກ, ໂຄງການສົງ່ ເສີມການປູກຢາງພາລາ ແລະ ອືນ
່ ໆ. ຂະແໜງພະລັງງານ:
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂືອ
່ ນໄຟຟ້ານ�້ຳ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳບໍ່ແຮ່: ໂຄງການຂຸດຂົນ
້ ແຮ່ບກ
ົ ຊິດ ແລະ ສ້າງຕັງ້ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງອາລູມນ
ີ າ
ແລະ ອາລູມນ
ີ ຽມ ເພືອ
່ ຈ�ຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົງ່ ອອກ, ໂຄງການຂຸດຄົນ
້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄ�ຳ ແລະ ແຮ່ຕດ
ິ ພັນ ເພືອ
່ ຈ�ຳໜ່າຍພາຍໃນ
ແລະ ສົງ່ ອອກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານ: ໂຮງ ແຮມ 5 ດາວ, ວິນລາລະດັບສູງ, ສະໜາມກ໋ອຟ, ສູນການຄ້າ, ອາພາດເມັນ
້ ,
ລີສອດ, ຫໍປະຊຸມ ແລະ ສູນກິລາ, ໂຄງການບໍ ລິການດ້ານໂທລະຄົມຄົບວົງຈອນ.
»» ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ດ�ຳເນີນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່
ເອືອ
້ ອ�ຳນວຍໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດມີແຫຼງ່ ທຶນປ່ອຍກູ້ ແລະ ມີຕນ
ົ້ ທຶນຕໍ່າ. ຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະ ນາຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ,
ການປ່ອຍສິນເຊື່ອມີຫາຼ ຍຮູບແບບສອດຄ່ອງກັບລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ; ພ້ອມກັນນັນ
້ , ທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ເປັນເຈົາ້ ການສະໜອ
ງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນໂດຍສຸມໃສ່ປັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການພິຈາ ລະນາເງິນກູ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະ
ກອບການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຄວບຄຸມສິນເຊື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຮັບປະກັນໜີ້ເສຍ (NPL) ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3%;
ຫຼຸດ ຜ່ອນ ແ ລະ ໂ ຈະການປ່ອຍ ສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,
ໂຄງການໄລຍະຍາວທີ່ມີຜົນຕອບແທນຊ້າ.
ໃນໄລຍະ 5ປີ ຜ່ານມາ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ເຫັນວ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນສຸດທິ 41.493,50
ຕື້ ກີບ ສະ ເລ່ຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 31,0 9% ຕໍ່ປີ (ຈາກ 14.805,09 ຕື້ກີບໃນທ້າຍສົກປີ 2 009-2 010 ມ າເປັນ 56.298,59
ຕື້ກີບໃນທ້າຍສົກປີ 2014-2015). ໃນນັ້ນ, ສິນເຊື່ອທະນາຄານທຸລະກິດສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 32,67% ຕໍ່ປີ.

ຕາຕະລາງ 8: ສິນເຊື່ອລະບົບທະນາຄານ
ລາຍລະອຽດ

ສົກປີ
2010-11

ສົກປີ
2011-12

ສົກປີ
2012-13

ສົກປີ
2013-14

ສົກປ
ີ
2014-15

ລວມ 5 ປີ

ມູນຄ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິນເຊື່ອ
ລະບົບທະນາຄານທຽບໃສ່ສົກປີ
ຜ່ານມາ (ຕື້ກີບ)

6.498,41

6.926,90

11.772,94

8.804,15

7.491,10

41.493,50

3.2.2. ການດຸ ່ນດ ່ຽງງົ ບປະມານແຫ ່ງລັດ
ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ, ລັດຖະບານໄດ້ປບ
ັ ປຸງກົນໄກລະບົບການເກັບລາຍຮບ
ັ ງົບປະມານເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບລາຍຮບ
ັ ງົບ ປະມານ
ລວມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລາຍຈ່າຍສາມາດແກ້ໄຂວຽກບໍລິຫານ ແລະ ການລົງທຶນສະແດງອອກດັ່ງນີ້:
–– ດ້ານລາຍຮັບລວມ: ເກັບໄດ້ທັງໝົດ 99.549 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 24,6% ຂອງ GDP (ແຜນ 5 ປີ 19-21% ຂອງ
GDP) ໃນນັ້ນ: ສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄດ້ 14.310 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 23,10% ຂອງ GDP ແລະ ໃນສົກປີ 20142015 ປະຕິບັດໄດ້ 24.468 ຕື້ກີບກວມ 23,9% ຂອງ GDP.
ລາຍຮັບພາຍໃນ: ໄດ້ທັ ງໝົດ 76.648 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 18,9% ຂອງ GDP (ແຜນ 5 ປີ 16-18% ຂອງ GDP)
ໃນນັນ
້ : ສກ
ົ ປີ 2010-2011 ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 10.601 ຕືກ
້ ບ
ີ ກວມ 17,10% ຂອງ GDP ແລະ ໃນສກ
ົ ປີ 2014-2015 ປະຕິບດ
ັ ໄດ້
19.923 ຕື້ກີບກວມເອົາ 19,50% ຂອງ GDP.
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–– ດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ: ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 118.639 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 29,30% ຂອງ GDP (ແຜນ 5 ປີ
22-25% ຂອງ GDP); ໃນນັ້ນ: ສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄດ້ 15.115 ຕື້ກີບກວມເອົາ 27,2% GDP ແລະ ໃນ ສົກປີ
2014-2015 ປະຕິ ບັດໄດ້ 29.097 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 28,40% ຂອງ GDP. ສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ
ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕ�ຳຫຼວດ ເປັນຕົ້ນໄດ້ປັບປຸງຄ່າຄອງຊີບ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍອຸດໜູນຕ່າງໆໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນ,
ຮັບປະກັນການຊ�ຳລະໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ທັນເວລາ.
–– ຂາດດຸນງົບປະມານ: ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 19.090 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 4,7% ຂອງ GDP (ແຜນ 5 ປີ 3-5% ຂອງ
GDP) ໃນນັ້ນ: ສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄດ້ 1.687 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 2,7% ຂອງ GDP ແລະ ໃນສົກປີ 2014-2015
ປະຕິບັດໄດ້ 4.629 ຕື້ກີບ ກ
 ວມເອົາ 4,60% ຂອງ GDP.

ຕາຕະລາງ 9: ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຂາດດຸນງົບປະມານໃນແຕ່ລະສົກປີ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VII (2011-2015)
ລາຍລະອຽດ

ສົກປີ
2010-11

ສົກປີ
2011-12

ສົກປີ
2012-13

ສົກປີ
2013-14

ສົກປີ
2014-15

ລວມ 5 ປີ

ລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດ
(ຕື້ກີບ)

14.310

17.263

20.176

23.331

24.468

99.549

ລາຍຮັບງົບປະມານພາຍໃນ
(ຕື້ກີບ)

10.601

12.698

15.264

18.161

19.923

76.648

ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ
(ຕື້ກີບ)

15.997

19.115

26.269

28.160

29.097

118.639

ຂາດດຸນງົບປະມານ
(ຕື້ກີບ)

1.687

1.852

6.093

4.829

4.629

19.090

ແຫຼ່ງຂໍມ
້ ູນ: ການສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນໄລຍະ 5 ປີ (2011-2015), ເລກທີ 795/ກງ.ຫກ, ວັນທີ 31 ມີນາ 2016.

3.2.3. ການດຸ ່ນດ ່ຽງຂາເຂົາ້ -ຂາອອກ:
ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງກົນໄກລະບົບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໄດ້ເປີດສູນຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານໃນຮູບແບບ
ເວັບໄຊເພືອ
່ ສະໜອງຂໍ້ມນ
ູ ແລະ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການອະນຸຍາດນ�ຳເຂົາ້ -ສົງ່ ອອກສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດເຮັດໃຫ້
ມູນຄ່າການນ�ຳເຂົາ້ -ສົງ່ ອອກມີທ່າອ່ຽງເພີມ
່ ຂຶນ
້ ສະແດງອອກດັງ່ ນີ:້
– ການສົ່ງອອກ: ປະຕິບັດໄດ້ໂດຍລວມ 14.229,23 ລ້ານໂດລາ ກວມເອົາ 28,08% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນ:
ປະຕິບັດໄດ້ 2.027,15 ລ້ານໂດລາ ໃນສົກປີ 2010-2011; 1.696,44 ລ້ານໂດລາ ໃນສົກປີ 2011-2012; 3.645,86
ລ້ານໂດລາ ສົກປ
 ີ 2012-2013; 3.433,71 ລ້ານໂດລາ ໃ ນສົກປີ 2013-2014 ແ
 ລະ 3.426,07 ໃນສົກປ
 ີ 2014-2015.
້ : ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ໂດຍລວມ 17.629,67 ລ້ານໂດລາ ກວມເອົາ 34,79% ຂອງ GDP; ໃນນັນ
້ : ປະຕິ ບັດ
– ການນ�ຳເຂົາ
ໄດ້ 2.324,58 ລ້ານໂດລາ ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 2.566,78 ລ້ານໂດລາ ໃນສົກປີ 2011-2012; 3.649,75
ລ້ານໂດລາ ສົກປ
 ີ 2012-2013; 4.680,84 ລ້ານໂດລາ ໃ ນສົກປີ 2013-2014 ແລະ 4.407,72 ໃນສົກປີ 2014-2015.
– ຂາດດຸນ: ປະຕິບັດໄດ້ໂດຍລວມ 3.400,45 ລ້ານໂດລາ ກວມເອົາ 6,71% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນ: 297,43 ລ້ານ
ໂດລາ ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 870,34 ລ້ານໂດລາ ໃນສົກປີ 2011-2012; 3,89 ລ້ານໂດລາ ສົກປີ 2012-2013;
1.247,13 ລ້ານໂດລາ ໃ ນສົກປີ 2013-2014 ແລະ 981,65 ໃນສົກປີ 2014-2015.
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3.2.4. ການດຸ ່ນດ ່ຽງແຮງງານ ແລະ ການສ ້າງວຽກເຮັດງານທ ໍາ:
ຈ�ຳນວນປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5,62 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 6,49 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2015, ໂຄງປະກອບຂອງ
ກ�ຳລັງແຮງງານ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາໄດ້ຫນ
ັ ໄປຕາມທິດການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດເທືອ
່ ລະກ້າວ
4
ເຊິ່ງສະແດງອອກອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີ່ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳໃນຂົງເຂດກະສິກ�ຳໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 71,3%ໃນປີ 2010 ແລະ ຄາດວ່າ
ຈະຫຼຸດລົງເປັນ 65,2% ໃນປີ 2015 (ແຜນການຮອດປີ 2015 ໃຫ້ຫຼຸດລົງເຫຼອ
ື 70%), ຂົງ ເຂດອຸດສາຫະກ�ຳເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 8,3%
ໃນປີ 2010 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເປັນ 11,4% ໃນປີ 2015 (ແຜນການຮອດປີ 2015 ໃຫ້ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເປັນ 7%) ແລະ ຂົງເຂດ
ການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 20,4% ໃນປີ 2010 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 23,4% ໃນປີ 20155 (ແຜນການຮອດປີ 2015
ໃຫ້ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເປັນ 23%). ການມີວຽກເຮັດງານທ�ຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານມີ 3.021.212 ຄົນ, ກວມເອົາ 51,92% ຂອງພົນລະເມືອງ
ທັງໝົດ ປີ 2010 ແລະ ຄາດວ່າຈະກວມເອົາ 55,67% ຂອງພົນ ລະເມືອງ ປີ 2015.
ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານໄລຍະຜ່ານມາຍັງບໍ່ທນ
ັ ມ
ຄ
ີ ວາມຄ່ອງຕວ
ົ ຍງັ ຂາດລະບົບຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານຕະຫຼາດ
ແຮງງາ ນ ເ ຮັດໃຫ້ການຂຶ້ນແຜນສ້ າງ ແລະ ພັ ດ ທະນາ ກ�ຳລັງແຮງ ງານບໍສ
່ ອດຄ່ ອງກັ ບແຜນ ພັດ ທະນາເ ສດຖະກິດ-ສັງຄົ ມ ແລະ
ຕະຫຼາດແຮງງານເທົ່າທີ່ຄວນ; ແຜນການນ�ຳໃຊ້ແຮງງານຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານບໍ່ໄປຄຽງຄູ່ກັບແຜນວຽກ ແລະ ແຜນເງິນ; ການລົງ
ທຶນສ່ວນຫຼາຍຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງທີ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງເອື້ອອ�ຳນວຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາອຸດສາຫະ
ກໍາປຸງແຕ່ງຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ແຮງງານໃນເຂດຊົນນະບົດ
ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງພາໃຫ້ເກີດແຮງງານຢູ່ຊົນນະບົດ.

3.3. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ ໄ້ ຂຄວາມທຸກຍາກ
ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫນ
ັ ລົງສູ່ຮາກຖານ ເພືອ
່ ສຸມໃສ່ການສ້າງບ້ານ
ແລະຈຸດສຸມພັດທະນາຕາມ 4 ເນື້ອໃນ ແລະ 4 ຄາດໝາຍ, ປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ (ການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ,
ເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ) ໂດຍໄດ້ເຮັດທົດລອງຢູ່ 52 ເມືອງ ກວມເອົາ 109
ບ້ານເປົ້າໝາຍ. ຜົນສໍາເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນໄດ້ສະແດງອອກດັ່ງນີ້:
1. ການຫັນລົງຮາກຖານໄດ້ເປັນຂະບວນການແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ, ມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ມີພະນັກງານລົງເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງພື້ນ
ຖານການເມືອງປະຈ�ຳຢູ່ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານຈ�ຳນວນ 15.135 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ 1.065 ຄົນ, ແຂວງ
1.196 ຄົນ, ເມືອງ 12.874 ຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາຈ�ຳນວນໜຶ່ງ.
2. ລະບົບການເມືອງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານໄດ້ຮັບການປັບປຸງໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງເທື່ອລະກ້າວ. ບ້ານທີ່ມີລະ ບົບການຈັດ
ຕັ້ງໜັກແໜ້ນມີໜ່ວຍພັກແຂງຮູ້ນ�ຳພາຮອບດ້ານເພີ່ມຂຶ້ນ 68%, ບ້ານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນບ້ານ ປກສ ກວມເຖິງ
80,98%, ບ້ານປອດຢາເສບຕິດ ກວມ 68,25% ແລະ ບ້ານປອດຄະດີ ກວມ 74,47% ຂອງຈ�ຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
3. ໄດ້ສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເສດຖະກິດຢູ່ຮາກຖານ ຄື: ເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປຫາເມືອງ, ບ້ານຕໍ່ບ້ານ ມາຮອດປະຈຸບັນ
ໄດ້ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາບ້ານກວມເອົາ 84,51% ຂອງຈ�ຳນວນບ້ານທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນປີ 2015 ເຫັນ
ວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະມີທາງເຂົ້າເຖິງທຸກບ້ານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ. ສ�ຳເລັດການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດເຂົ້າຫາ 6
ເມືອງ ເຊັນ
່ : ເມືອງກະລືມ, ດັກຈຶງ້ , ສະໝ້ວຍ, ໄຊຈ�ຳພອນ, ໄຊສະຖານ ແລະ ໂພນທອງ; ພ້ອມກັນນັນ
້ , ກໍໄດ້ສບ
ື ຕໍ່ເອົາໃຈ
ໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ລະບົບນ�້ຳສະອາດລົງສູ່ຊົນນະບົດບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ
ທຸກຍາກ. ຈາກຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຖານບ້ານພັດທະນາເຫັນວ່າບ້ານທີ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ເປັນບ້າ
ນສ�ຳເລັ ດ ການສຶ ກ ສາພາກບັ ງ ຄັ ບ (ຈົ ບ ຊັ້ ນ ປະຖົ ມ ) ເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ຈາກ 80% ໃນປີ 2011 ມາເປັ ນ 99,63%

4

ການສ�ຳຫລວດກ�ຳລັງແຮງງານ ແລະ ແຮງງານເດັກ ປີ 2010, ກະຊວງແຮງງານ-ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

5

ການຄາດຄະເນຈາກການສ�ຳຫລວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຄົວເຮືອນ ປີ 2013 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

11

ຂອງຈ�ຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນປີ 2014 ແລະ ປະກາດບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນາສຸກເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 24,5% ໃນປີ 2011
ມາເປັນ 64,84% ຂອງຈ�ຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນປີ 2014.
4. ການຈັດສັນພູມລ�ຳເນົາ ແລະ ບ່ອນທ�ຳມາຫາກິນຖາວອນ, ການພັດທະນາຕາມຊາຍແດນ ແລະ ຈຸດສຸມຕ່າງໆຂອງລັດ
ຖະບານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບຄົວໃນເຂດດັ່ງກ່າວມີການຫັນອາຊີບຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າມາຜະລິດເປັນສິນ
ຄ້າຕາມທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິນ
່ ຕົນ, ມີບ່ອນທ�ຳມາຫາກິນຖາວອນອາຊີບໝັນ
້ ທ່ຽງ, ມີການຫັນປ່ຽນແບບແຜນການທ�ຳມາຫາ
ກິ ນ ແບບເກົ່ າ ທີ່ ຂຶ້ ນ ກັ ບ ທໍາ  ມະຊາດມານ�ຳໃຊ້ເ ຕັ ກ ນິ ກ -ວິ ທ ະຍາສາດ ເຮັ ດ ໃຫ້ກ ານແກ້ໄ ຂຄວາມທຸ ກ ຍາກ,
ການສ້າງບ້ານພັດທະນາ, ການພັດທະນາຈຸດສຸມ ແລະ ຕົວເມືອງໃໝ່ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານ.
ສັງລວມແລ້ວໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່າ ນມາ, ເຫັນວ່າວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄດ້ມີຜົນ
ສ�ຳເລັດຫຼາຍດ້ານ. ຕາມຜົນການ ປະເມີນ ຄວາມທຸກຍາກ ປີ 2014 (ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍມາດຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດ
ຖານການພັດທະນາໄລຍະ 2012-201 5 ສະບັ ບເລກທີ 309/ນຍ) ເຫັນວ່າມີຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 76.604 ຄອບຄົວ,
ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫລືອຈ�ຳນວນ 1. 736 ບ້ ານ ເທົ່າກັບ 23,09% ຂອງຈ�ຳນວນບ້ານທັງໝົດທົ່ວປະເທດ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,
ຈາກຜົນການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຄົວເຮືອນຄັ້ງທີ 5 (LECS5) ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດ
ລົງຈາກ 27,6% ໃນສົກປີ 2007- 2 008 (L ECS4) ມາເປັນ 23,2% ໃນສົກປີ 2012-2013 ແລະ ໃນປີ 2015
ຈະຍັງເຫຼືອປະມານ 20%.

3.4. ຜົນສ ໍາເລັດຂອງຂະແໜງການ
3.4.1. ການພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ
1. ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຂະແໜງກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,
ການເກີດໄພພບ
ິ ດ
ັ ທໍາມະຊາດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຮຸນແຮງ, ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສນ
ິ ຄ້າກະສິກ�ຳ, ການເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຂອງລາຄານໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດ
ໂລກ ແລະອື່ນໆກໍ່ຕາມ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈິ່ງສາມາດມີຜົນສ�ຳເລັດສ�ຳຄັນຫຼາຍດ້ານທີ່
ເປັນ ໜ້າຊື່ນຊົມ ແລະ ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໃຫຍ່ທີ່ວາງໄວ້ໃ ນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ໂດຍສະເ ພາະການຜະລິດທາງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມັດ
ຕະພາບການຜະລິດ ເຊິ່ງສະແດງອອກດັ່ງນີ້:
ກ. ດ້ານສະບຽງອາຫານ:
»» ການປູກເຂົ້າ: ສາມາດສະໜອງເຂົ້າໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ໃນ5 ປີ ຜ່ານມາ ຜົນຜະລິດເຂົ້າລວມສະ ເລ່ຍ
3 ລ້ ານກ ວ່າໂຕນຕໍ່ປີ, ໃນສົກປີ 2010-2011 ຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 3,06 ລ້ານໂຕນ ແລະ ໃນສົກປີ 2014-2015 ຜະລິດໄດ້ 4,1
ລ້ານໂຕນ ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທ
 ີ VII ປະຕິບັດໄ ດ້ 97% ຂອງແຜນການ (4,2 ລ້ານໂຕນ) ໃນນັ້ນ:
–– ເຂົ້ານາປີ: ໃນປີ 2011 ປະຕິບັດໄດ້ 598.358 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2,32 ລ້ານໂຕນ; ປີ 2012 ປະຕິບັດໄດ້
706.028 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2,76 ລ້ານໂຕນ; ປີ 2013 ປະຕິບັດໄດ້ 683.125 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2,73 ລ້ານໂຕນ; ປີ
2014 ປະຕິບັດໄ ດ້ 762.566 ເຮັກຕາ ຜົນຜ
 ະລິດ3,21 ລ້ານໂຕນ ແລະ ປີ 2015 ປະຕິບັດໄດ້ 755.950 ເຮັກຕາ, ຜົນຜ
 ະ ລິດ
3,36 ລ້ານໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII ທີວ
່ າງໄວ້ ບັນລຸລນ
ື່ ແຜນການ 12% (ແຜນການ 740.000 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ
2,97 ລ້ານໂຕນ).
ົ ປີ 2010-2011 ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 112.210 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 540.315 ໂຕນ ແລະ ສົກປີ 2014–– ເຂົາ້ ນາແຊງ: ສກ
2015 ປັກດໍາໄດ້ 101.525 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 520.000 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (200.000 ເຮັກຕາ) ປະຕິບັດໄດ້
ພຽງ 51% ຂອງແ ຜນກາ ນ ເນື່ອງມາຈາກຫຼ າຍປັ ດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ,
ປະລິມານນໍ້າຝົນໜ້ອຍກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ, ຝົນຢຸດເຊົາຜິດປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າລ�ຳເຊບົກແຫ້ງກະທົບຕໍ່ລະ ບົບຫົວງານຊົນລະປະ
ທານເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມປະສິດຕິພາບ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍເກີດໄພພິບັດເຮັດໃຫ້ລະບົບຄອງເໝືອງເປ່ເພສ້ອມແປງບໍ່ທັນຕາມລະດູກ
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ານຜະລິດ, ບາງພນ
ື້ ທສ
ີ່ ະພາບອາກາດໜາວສົງ່ ຜນ
ົ ເຮັດໃຫ້ການຕກ
ົ ກ້າບ
 ໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ຜນ
ົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດພາກເໜືອ; ເນືອ
້ ທນ
ີ່ າແຊງ
ທີ່ສາມາດຮັບນໍ້າລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ສາມາດປັກດ�ຳນາແຊງໄດ້ພັດຖືກຫັນປ່ຽນໄປປຸກສ້າງເຄຫະສະຖານ ແລະ ຖະໜົນ
ຫົນທາງຕ່າງໆ.
–– ເຂົ້າເນີນສູງ: ໃນປີ 2011 ປະຕິບັດໄດ້ 106.682 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 202.250 ໂຕນ ແລະ ປີ 2015 ປະຕິ
ບັດໄດ້ 91.060 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 224.360 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (100.000 ເຮັກຕາ) ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 91%
ຂອງແຜນການ ເຊິ່ງສ່ວ ນໃຫຍ່ການຜະລິດແມ່ນ ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະ ບູລີ,
ໄຊສົມບູນ ແລະ ຜົ້ງສາລີ.
»» ການປູກພືດສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ: ແ
 ມ່ນສືບຕ
 ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດ
 ີພໍສົມຄວນໂດຍສະເພາະແມ່ນ:
–– ສາລີຫວານ: ຜົນຜ
 ະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 108.275 ໂຕນໃນສົກປ
 ີ 2010-2011 ມາເປັນ 259.870 ໂຕນ ໃນສົກປີ
2014-2015 ເພີ່ ມຂຶ້ນ 44% ທ ຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (228.474 ໂຕນ) ເກີນແຜນການ 13,74%. ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ
ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ວຽງຈັນ, ອຸດົມໄ ຊ, ບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ ແ
 ລະ ຫຼວງພະບາງ.
–– ເຜືອກມັນ: ຜະລິດໄດ້ 304.120ໂຕນ ໃນສົກປີ 2010-2011 ແລະ 268.560 ໂຕນ ໃນສົກປີ 2014-2015
ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (303.500 ໂຕນ) ບັນລຸ 88,48% ຂອງແຜນການ, ໂດຍລວມແລ້ວການຜະລິດເຜືອກ-ມັນມີທ່າອ
 ່ຽງຄົງ
ຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 300.000 ໂ ຕນ. ປ
 ູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ວຽງຈັນ, ຜົ້ງສ
 າລີ ແລະຊຽງຂວາງ.
–– ໝາກໄມ້ໃຫ້ໝາກ: ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 626.805 ໂຕນ ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 790.840 ໂຕນ
ໃນສົກປີ 2014-2015, ທ
 ຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (700.000 ໂ ຕນ) ບັນລຸລ
 ື່ນແ
 ຜນການ 12,98%.
–– ພືດຜັກຕ່າງໆ: ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1.225.370 ໂຕນ ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 1.402.690
ໂຕນໃນສົກ ປີ 2014-2015 ເພີ່ມຂຶ້ນ 14%, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (1,50 ລ້ານໂຕນ) ບັນລຸໄດ້ 93% ຂອງແຜນການ.
ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນແ
 ຂວງຈໍາປາສັກ, ວຽງຈັນ, ອຸດົມໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນໂຄງການປູກຜັກອິນຊີ(ຜັກປ
ອດສານຜິດ) ເນື່ອງຈາກສັງຄົມມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ເຊິ່ງປະຈຸບ
 ັນກຸ່ມຜະລິດກະສິກ�ຳອິນຊ
 ີ ຂະຫຍາຍອອກຕື່ມ 8 ແຂວງ, ລວມມີ
ທັງໝົດ 59 ກຸ່ມແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການບໍລໂິ ພກຂອງສັງຄົມໄ ດ້ໂ ດຍພື້ນຖານ.
»» ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ: ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີພໍສົມຄວນຍ້ອນມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຫັນປ່ຽນເຕັກນິກ
ການລ້ຽງໃໝ່, ມີການສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະປັດໄ ຈການຜະລິດ, ການເຝິກອົບຮົມເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ການເກັບຮັກສາ
ອາຫານສັດ, ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝຸງສັດມີການຂະຫຍາຍ ຕົວໃນລະດັບ 5%
ຕໍ່ປີ (ແຜນການ 4-6% ຕໍ່ປີ) ໃນນັ້ນ: ຄວາຍ: ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 1-2% ຕໍ່ປີໃນສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄດ້
1,19 ລ້ານໂຕ ມາເປັນ 1,21 ລ້ານໂຕໃນສົກປີ 2014-2015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (1,26 ລ້ານໂຕ) ບັນລຸ 96%, ງົວ: ມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເລ່ຍໃນລະດັບ 5% ຕໍ່ປີ ໃນສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄດ້ 1,52 ລ້ານໂຕ ມາເປັນ 1,81 ລ້ານໂຕ
ໃນສົກປີ 2014-2015 ເພີ່ມຂຶ້ນ 19%, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (1,86 ລ້ານໂຕ) ບັນລຸ 97% ຂອງແຜນການ. ໝູ: ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3-5% ຕໍ່ປີໃນສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄດ້ 2,65 ລ້ານໂຕ ມາເປັນ
3,04 ລ້ານໂຕໃນສົກປີ
2014-2015 ເພີ່ມຂຶ້ນ 14%, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (3,05 ລ້ານໂຕ) ບັນລຸ 99,67% ຂອງແຜນການ. ແບ້:ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍ
ສະເລ່ຍໃນລະດັບ 4% ຕໍປ
່ ີ ໃນສົກປ
 ີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄ ດ້ 431.000 ໂຕ ມາເປັນ 525.725 ໂຕໃນສົກປ
 ີ 2014-2015
ເພີ່ມຂຶ້ນ 21%, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (522.500ໂຕ) ບັນລຸຕາມແຜນການ. ສັດປ
 ີກ: ມີກ
 ານຂະຫຍາຍຕົວໃ ນລະດັບ 7-8%
ຕໍ່ປີ ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 26,85 ລ້ານໂຕ ມາເປັນ 34,36 ລ້ານໂຕໃນສກ
ົ ປີ 2014-2015 ເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ 27%, ທຽບ
ໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (33,52 ລ້ານໂຕ) ບັນລຸລື່ນແ
 ຜນ ການ 2% ຂອງແຜນການ.
ສາມາດສະໜອງຊີ້ນ, ປາແລະໄຂ່ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ທັງໝົດ 296.086 ໂຕນໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ
387.734 ໂຕນໃນສົກປີ 2014-2015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (379.100 ໂຕນ) ບັນລຸຕາມແຜນການ. ອັດຕາການບໍລິໂພ
ກຊີ້ນ, ປາ ແລະໄຂ່ໂ ດຍສະເລ່ຍບັນລຸໄດ້ 48 ກິໂ ລ/ຄົນ/ປີ ໃນປີ 2012 (ເຂດຊົນນະບົດ 42 ກິໂ ລ/ຄົນ/ປີ, ເຂດຕົວເມືອງ 56 ກິ
ໂລ/ຄົນ/ປີ) ແ
 ລະໃນສົກປີ 2014-2015 ປະຕິບັດໄດ້ 53 ກິໂ ລ/ຄົນ/ປີ.
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ຂ. ດ້ານຜະລິດເ ປັນສິນຄ້າ:
»» ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ: ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວດີສົມຄວນ ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ 10 ພືດບູລິມະສິດທີ່ເປັນປາຍແຫຼມ
ເຊິງ່ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ລນ
ື່ ແຜນການ 5 ປີ ຍ້ອນພືດດງັ່ ກ່າວມີທ່າແ
 ຮງທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ມີຕະຫຼາດຮອງຮບ
ັ , ລາຄາກໍ່ເປັນທພ
ີ່ ໃໍ ຈຂອງ
ຊາວກະສິກອນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈາກພາກລັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງບັນດາບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນຕ່າງໆ ໃນຂົງ
ເຂດກະສິກ�ຳ ແ
 ລະ ອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງຜົນຜ
 ະລິດກະສິກ�ຳ. ລາຍລະອຽດມີດັ່ງລ
 ຸ່ມນີ້:
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 52.010 ໂຕນ ສົກປ
 ີ 2010-2011 ມາເປັນ 99.780 ໂຕນ ໃນສົກປ
 ີ 2014–– ກາເຟ: ການຜະລິດໄດ້ເພີມ
2015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (55.300 ໂຕນ) ບັນລຸລື່ນແຜນການ 80%. ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ
ແລະ ເຊກອງ ຍ້ອນວ່າມີຕະຫຼາດທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຮອງຮັບໂ ດຍສະເພາະໂຮງງານກະເຟຂອງບໍລິສັດດ
 າວເຮືອງ.
່ ຂນ
ຶ້ ຈາກ 917.715 ໂຕນ ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 1,11 ລ້ານໂຕນ ໃນສົກປີ 2014–– ສາລີອາຫານສັດ: ເພີມ
2015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (1,17 ລ້ານໂຕນ) ບັນລຸ 94% ຂອງແຜນການ. ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງໄຊຍະບູລີ, ອຸດົມ
ໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງແລະ ບໍແ
່ ກ້ວ.
–– ມັນຕົ້ນ: ການຜະລິດມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນທ
 ຸກປີແລະເປັນທ
 ີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ໃນສົກປ
 ີ 2010-2011 ຜະ ລິດ
ໄດ້ 743.170 ໂຕນ ແລະ ໃນສົກປີ 2014-2015 ຜະລິດໄດ້ 1.513.920 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (640.000ໂຕນ)
ປະຕິ ບັດໄດ້ລື່ ນແ ຜນການເກີນ ເທົ່າ ໂຕ. ປູກຫຼາ ຍກວ່ າໝູ່ແມ່ນນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈັ ນ , ວຽງຈັນ ແ ລະ ບໍລິຄໍາໄຊ ຍ້ອນເປັນພືດ
ເສດຖະກິດ ແ
 ລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ເຊິ່ງມີໂຮງງານປຸງແ
 ຕ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ຮັບຮອງ.
–– ອ້ອຍ: ຜະລິດໄ ດ້ 1,22 ລ້ານໂຕນ ສົກປ
 ີ 2010-2011 ແລະ ໃນສົກປ
 ີ 2014-2015 ຜະລິດໄດ້ 1,75 ລ້ານໂຕນ ທຽບ
ໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (2,15 ລ້ານໂຕນ) ບັນລຸ 81% ຂອງແຜນການ.ປູກຫາຼ ຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ.
–– ຢາສູບ: ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ປະຕິບດ
ັ ໄ ດ້ 81.175 ໂຕນ ມາເປັນ 64.600 ໂຕນ ໃນສົກປ
 ີ 2014-2015 ທຽບ
ໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (90.000 ໂຕນ) ບັນລຸ 71% ຂອງແຜນການ, ປູກຫຼາຍແມ່ນ ແຂວງຈ�ຳປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລິຄໍາໄ ຊ,
ຄ�ຳມ່ວນ, ຫຼວງພະບາງແລະ ແ
 ຂວງວຽງຈັນ ເພຶ່ອປ້ອນໂຮງງານຢາສູບຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນ
 ະເຂດແລະ ສົ່ງອ
 ອກ.
–– ຝ້າຍ: ໃນສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄ ດ້ 1.840 ໂຕນມາເປັນ 2.200 ໂຕນໃນສົກປີ 2014-2015 ທຽບໃສ່
ແຜນການ 5 ປີ (4.370ໂຕນ) ບັນລຸ 50% ຂອງແຜນການ.
–– ໝາກເດືອຍ: ໃນສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄດ້ 103.485 ໂຕນ ມາເປັນ 186.620 ໂຕນ ໃນສົກປີ 20142015 ທຽບໃສ່ແຜນການ 5ປີ (96.000 ໂ ຕນ) ບັນລຸໄ ດ້ລ
 ື່ນແ
 ຜນການ 94%.
–– ຖົ່ວເຫຼືອງ: ໃນສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄດ້ 13.820 ໂຕນ ມາເປັນ 13.905 ໃນສົກປີ 2012-2013, ສົກ
ປີ 2013-2014 ປະຕິບັດໄ ດ້ 16.645 ເຮັກຕາ ແລະໃນສົກປ
 ີ 2014-2015 ປະຕິບັດໄ ດ້ 17.630 ໂຕນ ຖ້າທຽບໃສ່ແ
 ຜນການ
5ປີ (29.750 ໂ ຕນ) ບັນລຸໄ ດ້ 60% ຂອງແຜນການ.
–– ຖົ່ວດິນ: ປະຕິບັດໄດ້ 70.195 ໂຕນ ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 66.500 ໂຕນ ໃນສົກປີ 2014-2015
ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (70.000 ໂ ຕນ) ບັນລຸ 95% ຂອງແຜນການ.
–– ຖົ່ວຂຽວ: ປະຕິບັດໄດ້ 4.790 ໂຕນ ໃນສົກປີ 2010-2011 ແລະ 3.870 ໂຕນ ໃນສົກປີ 2014-2015 ທຽບ
ໃສ່ແຜນການ 5ປີ (7.222 ໂ ຕນ) ບັນລຸ 53% ຂອງແຜນການ.
»» ຢາງພາລາ: ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຍ້ອນມີການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ຂອງເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາທັງໝົດ 248.864 ເຮັກ ຕາ, ໃນນັ້ນ
ປະຊາຊົນປູກເອງ 66.833 ເຮັກຕາ, ບໍລິສັດປູກຮ່ວມສັນຍາກັບປະຊາຊົນ 58.647 ເຮັກຕາ ແລະ ບໍລິສັດປູກເອງ 121.873
ເຮັກຕາ ສາມາດກີດຢາງໄດ້ແລ້ວ 35.959 ເຮັກຕາ.
»» ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ: ໄມ້ປ່ອງ ໃນສົກປີ 2012-2013 ປະຕິບັດໄດ້ 2,16 ລ້ານລໍາ, ເຊິ່ງລື່ນແຜນການ 5 ປີວາງໄວ້
(ແຜນການ 0,9-1 ລ້ານລໍາ); ຟືນສົກປີ 2010-2011 ປະຕິບັດໄດ້ 29.557 ຫຼາແລະ ສົກປີ 2012-2013 ໄດ້ 40.900 ຫຼາ
ເຊິ່ງລື່ນແຜນການ 5 ປີ 28.900 ຫຼາ (ແຜນການ 10-12 ພັນຫ
 ຼາ).
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»» ການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ: ແມ່ນໄດ້ຫັນໄປສູ່ການລ້ຽງແບບອຸດສະຫະກ�ຳ ໂດຍນໍາໃຊ້ແນວພັນປັບປຸງ ເຊັ່ນ: ໝູ ພັນ
(ໝູພນ
ັ ປບ
ັ ປຸງ), ໄກ່ພນ
ັ ໄຂ່, ໄກ່ພນ
ັ ຊນ
ີ້ , ເປັດພນ
ັ ໄຂ່, ນົກກະທາໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ. ການລ້ຽງຂອງເອກະຊນ
ົ ມີການຂະຫຍາຍ
ຫຼາຍໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນ
 ະເຂດ ແລະຈໍາປາສັກ. ການ
ລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດມີຫ
 ຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ການລ້ຽງສັດໃ ຫຍ່ ງົວ-ຄວາຍຢູເ່ຂດພູພຽງ ແລະ ພູດອ
 ຍ ດ້ວຍຮູບແບບການລ້ຽງເປັນ
ຟາມ, ລ້ຽງຕາມຄັງລວມຂອງບ້ານ, ລ້ຽງຂຸນໃນຄອກ ເພື່ອສ
 ະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອ
 ອກໄປປະເທດໃກ້ຄຽງຕາມ
ຊາຍແດນ. ນອກຈາກນນ
ັ້ , ການລ້ຽງປາແມ່ນລ້ຽງໃສ່ໜອງ, ລ້ຽງໃສ່ກະຊັງໃນອ່າງນໍ້າຊນ
ົ ລະປະທານ, ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາ ເຫັນວ່າ
ມີກ
 ານຂະຫຍາຍຕົວສມ
ົ ຄວນ ເຊິງ່ ຈ�ຳນວນກະຊັງລ້ຽງປາ ໄດ້ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 4.500 ກະຊັງໃນປີ 2010 ມາເປັນ 6.800 ກະຊັງ ໃນ
ປີ 2014, ຜົນຜະລິດ 50.884 ໂຕນ. ໂດຍລວມແລ້ວສະພາບການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າມີທ່າອ່ຽງທີ່ດີຂຶ້ນແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມ
ຕ້ອງການຕວ
ົ ຈງິ ໃນການບໍລໂິ ພກທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຍ
 ງັ ບໍ່ພຽງພໍໂດຍສະເພາະສດ
ັ ໃຫ່ຍ (ງົວ) ຍ້ອນວ່າຊາວ
ກະສິກອນສ່ວນຫຼາຍຍັງຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ, ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ,
ແນວພນ
ັ ງົວເປັນແນວພນ
ັ ພນ
ື້ ເມືອງທໃີ່ ຫ້ຜນ
ົ ຜະລິດຕ
 ໍ່າ, ການບງັ ຄັບໃຊ້ລະບຽບການໃນການຂ້າແມ່ພນ
ັ ງົວທຖ
ີ່ ພ
ື າຍງັ ບໍທ
່ ນ
ັ ເຂັມ
້ ງວດ,
ຍັງຂາດນະໂຍບາຍແລະ ມາດຕະການພັດທະນາການລ້ຽງສັດທີ່ຊັດເຈນ, ຂາດການປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຈາກພາກລັດແລະເອກະຊົນ, ການສົ່ງອອກສັດໃຫ່ຍຍັງເປັ
 ນກ
 ານຄ້າຂາຍຕາມຊາຍແດນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ສິນຄ້າກະສິກ�ຳທີ່ຜະລິດໄດ້ມີບໍລິມາດເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງເປັນວັດຖຸດິບບໍ່ທັນມີການປຸງແຕ່ງເພື່ອ
ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ, ໃນຕໍ່ໜ້າຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງຂົນຂວາຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດມາລົງທຶນ ເພື່ອປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິ ກ�ຳຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄ. ດ້ານປ່າໄມ້:
 ອງປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າປ
ກ
ູ : ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດມີທງັ ໝດ
ົ 51 ເຂດ ກວມເນືອ
້ ທີ່ 3,1
»» ການຄຸ້ມຄ
ລ້ານເຮັກຕາ ໄດ້ແບ່ງອ
 ອກເປັນ 324 ເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍ ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ສ�ຳເລັດກ
 ານສ�ຳຫຼວດເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນແລະ ສ້າງແຜນຈັດສັນ
ແລ້ວ 276 ເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍກວມເນື້ອທ
 ີ່ 2,2 ລ້ານເຮັກຕາ. ສໍາເລັດການຂຶ້ນທະບຽນສວນປູກໄມ້ຢໃູ່ ນ 9 ແຂວງ: ຫຼວງພະບາງ,
ວຽງຈັນ, ບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວນ
ັ , ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ມີທງັ ໝົດ 530 ຕອນ, ກວມເນືອ
້ ທີ່
1.026,85 ເຮັກຕາ.
»» ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້: ສະເພາະປ່າຜະລິດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 164.096 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 20% ຂອງແຜນການ 5 ປີ
(817.400 ເຮັກຕາ).
»» ການປູກໄມ້: ການເກັບແກ່ນໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 56.261 ກິໂລໃນປີ 2010 ມາເປັນ 102.937 ກິໂລໃນປີ 2012
ແລະ ກ້າເບ້ຍໄມ້ໄດ້ 94,81 ລ້ານເບ້ຍ ສະເລ່ຍ 45,40 ລ້ານເບ້ຍຕໍ່ປ;ີ ສາມາດປູກໄດ້ທງັ ໝົດ 113.776 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການ
5 ປີ (150.000 ຮຕ) ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ພຽງແຕ່ 76%. ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ ປູກໄມ້ທວ
ົ່ ປະເທດ ໄດ້ທງັ ໝົດ 437.705 ເຮັກຕາ ຫຼື ບັນລຸໄດ້
87,5% ຂອງແຜນການປູກໄມ້ທັງໝົດຮອດປີ 2020 (500.000 ເຮັກຕາ).
ງ. ດ້ານຊົນລະປະທານ: ໃນສົກປີ 2010-2011 ສາມາດສະໜອງນ�້ຳຊົນລະປະທານໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 409.276 ເຮັກ
ຕາ ແລະ ໃນສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ 419.267 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແ
 ຜນການ 5 ປີ (800.000ເຮັກຕາ) ປະຕິບັດໄດ້ 52% ຂອງ
ແຜນການ; ໃນນັ້ນ, ການສະໜອງນ�້ຳຊົນລະປະທານໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແ
 ລ້ງມທ
ີ ່າອ່ຽງຫຼຸດລ
 ົງ ຈາກ 148.456 ເຮັກ ຕາ ໃນປີ
2010-2011 ມາເປັນ 145.753 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2011-2012, 129.911 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2013-2014 ແລະ ໃນສົກປີ 20142015 ໄດ້ 159.267 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (300.000 ເຮັກຕາ) ໄດ້ພຽງ 53% ຂອງແຜນການ ສາເຫດແມ່ນເນື່ອງ
ຈາກລະບົບຊົນລະປະທານໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນລະດູຝົນ ໃນປີ 2011 ແລະ ການສ້ອມແປງພື້ນຟູບໍ່ທ່ວງທັນຕາມ
ໄລຍະເວລາ, ສ�ຳລັບການສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູຝນ
ົ ເຫັນວ່າຢູ່ໃນລະດັບເກົາ່ ຄື: 260.820 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2010 ແລະ
260.000 ເຮັກຕາ ສົກປີ 2014-2015, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (500.000ເຮັກຕາ) ສາມາດບັນລຸໄ ດ້ 52% ຂອງແຜນການ.
ອັນພົ້ ນເດັ່ ນ ແມ່ນການນໍ າ ໃຊ້ ໂ ຄງການຊົ ນ ລະປະທານຝົ ນຝອຍ 11 ໂ ຄງການລວມທັ ງ ຢສ
ູ່ ູ ນບລ
ໍ ກ
ິ ານເ ຕັກ ນິ ກທ່ າກກ
ົ ຄນ
ູ 
ແຂວງບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ ແລະ ສູນຄົນ
້ ຄວ້າເຂົາ້ ນາພອກ ເຊິງ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ໃນການຫດ
ົ ພດ
ື ເປັນຕນ
ົ້ ສາລີ ແລະຖົວ
່ ເຫຼອ
ື ງ. ຈາກການ
ທົດລ
 ອງນໍາໃຊ້ເຫັນວ່າແບບຝົນຝອຍສາມາດຍົກຜະລິດຕະພາບຂອງຜົນຜ
 ະລິດຂ
 ຶ້ນ.
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ຈ. ດ້ານການຄຸ້ມຄ
 ອງແລະ ພັດທະນາທີດ
່ ນ
ິ ກະສິກ�ຳ: ສ�ຳເລັດການສ�ຳຫວ
ຼ ດຈັດສນ
ັ ທດ
ີ່ ນ
ິ ກະສິກ�ຳໃນລະ ດັບເມືອງທັງ
ໝົດ 137 ເມືອງ, ໃນນີ້ ໄດ້ມ
 ອບໃຫ້ເມືອງໄປນ�ຳໃຊ້ແລ້ວ 118 ເມືອງ ແລະ ກະກຽມມອບອີກ 19 ເມືອງ. ກະກຽມວາງແຜນຈັດ
ສັນແລະ ແບ່ງເຂດກະສິກ�ຳໂດຍສະເພາະ ທີດ
່ ິນສ�ຳລັບເພື່ອຄໍ້າປະກັນສ
 ະບຽງອາຫານ ທີດ
່ ິນສ
 �ຳລັບປ
 ູກເຂົ້າ ແລະ ພືດສ
 ິນຄ້າ, ທີດ
່ ິນ
ສ�ຳລັບປູກໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນສ�ຳລັບລ້ຽງສັດ (ລວມທັງເຂດປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ) ໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງໂດຍເລັງ່ ໃສ່ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່, 16
ທົ່ງພຽງກາງ ແລະ 12 ທົ່ງພຽງນ້ອຍ ແລະ 2 ທົ່ງພຽງຈຸດສ
 ຸມຕົວແບບ: ແຂວງຄ�ຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ທົ່ງພຽງນ້ອຍພາກ
ເໜືອ ເພື່ອຮອງຮັບການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ສົ່ງອ
 ອກ ສປ ຈີນ ແ
 ລະ ປະເທດອື່ນໆ.
ສ. ດ້ານຄນ
ົ້ ຄວ້າທົດລອງແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ: ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ ມີສນ
ູ ບ
 ໍລກ
ິ ານເຕັກນິກກະສິກ�ຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທວ
ົ່ ປ
 ະ
ເທດ264 ແຫ່ງ, ໃນນນ
ັ້ ສູນທີຂ
່ ນ
ຶ້ ກັບກົມສົງ່ ເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ແມ່ນ ສູນຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ, ສູນບໍລກ
ິ ານ
ຂັນ
້ ແຂວງມີ 80 ແຫ່ງ, ສູນບໍລກ
ິ ານຂນ
ັ້ ເມືອງມີ 145 ແຫ່ງ ແລະສູນບໍລກ
ິ ານຂນ
ັ້ ກຸ່ມບ້ານມີ 38 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ ມີ 97 ແຫ່ງ ແມ່ນສູນ/
ສະຖານີບໍລກ
ິ ານເຕັກນິກຢູ່ໃນເມືອງ ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງ. ໄດ້ປບ
ັ ປຸງ, ສະໜອງອປ
ຸ ະກອນ, ເຄືອ
່ ງອບ
ົ -ຄັດ ແລະ ລານຕາກເມັດພນ
ັ ເຂົາ້ 
ຕ່າງໆໃຫ້ສນ
ູ ບໍລກ
ິ ານເຕັກນິກລວມທັງໝົດ 13 ສູນ ໃນ 12 ແຂວງ. ຊຸກຍູຕ
້ ດ
ິ ຕາມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ສນ
ູ ບໍລກ
ິ ານເຕັກນິກ
ໃນທວ
ົ່ ປະເທດ ໂດຍຈັດເຝກ
ິ ອ
ບ
ົ ຮົມສ
 ້າງວຊ
ິ າຊບ
ີ ກບ
ັ ທ,ີ່ ການຫນ
ັ ພະນັກງານເຝກ
ິ ອ
ບ
ົ ຮົມໄປຊ່
 ວຍກຸ່ມບ
 ້ານເພືອ
່ ຕິດຕາມຊກ
ຸ ຍູ້ ແລະ ສົງ່ 
ເສີມການຜະລິດກະສິກ�ຳຢ່າງເປັນປະຈ�ຳໃຫ້ປະຊາຊນ
ົ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກການປກ
ູ ແລະ ການລ້ຽງແບບໃໝ່ທໄີ່ ດ້ປະສິດທິຜນ
ົ ດຂ
ີ ນ
ຶ້ ກວ່າ
ເກົາ່ ສາມາດສະໜອງເຄືອ
່ ງຢອດເມັດ ໃຫ້ຂະແໜງສົງ່ ເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ 18 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ ຈໍານວນ
100 ເຄືອ
່ ງ ແລະ ເຄືອ
່ ງທຽບສີໃບເຂົາ້ ຈໍານວນ 1.000 ອັນ ພ້ອມກັນນັນ
້ ກໍໄ່ ດ້ສງົ່ ເສີມການນໍາໃຊ້ກນ
ົ ຈັກທີທ
່ ນ
ັ ສະໄໝເຂົາ້ ໃນການຜະ
ລິດເພືອ
່ ຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົນ
້ ທຶນການຜະລິດ.
–– ການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ: ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວປະຈຸບັນສາມາດຜະລິດແນວພັນເຂົ້າໄດ້ທັງໝົດ 59.500 ໂຕນ;
ໃນນັ້ນ ພາກກາງແລະ ພາກໃຕ້ ໄດ້ນ
 �ຳໃຊ້ແນວພັນປ
 ັບປຸງກວມເນື້ອທ
 ີ່ຫຼາຍກວ່າ 80% ໃນເຂດນານໍ້າຝ
 ົນ ແລະ 100% ໃນເຂດນາ
ແຊງ ເຊິ່ງແນວພັນເຂົ້າຈ້າວ ກວມເອົາ12% ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນເຂົ້າໜຽວ.
–– ການຜະລິດແນວພັນພືດຕ່າງໆ: ໄດ້ສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າຜະລິດແນວພັນພືດເສດຖະກິດ, ພືດຜັກ ແລະ ຕົ້ນໄມ້
ໃຫ້ໝາກເຊັ່ນ: ແນວພັນສາລີລູກປະສົມ 450 ປີ, ແນວພັນຖົ່ວເຫຼືອງ, ແນວພັນກ້ວຍຫອມ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມທັງໄດ້ຂະ ຫຍາຍ
ເນື້ອທີ່ການປູກເຟ, ປູກໝາກແໜ່ງ ແ
 ລະ ແ
 ນວພັນໄ ມ້ໃຫ້ໝາກຈໍານວນໜຶ່ງ.
້
–– ການຜະລິດແນວພັນສັດ: ໄດ້ຜະລິດແນວພັນປາ 196 ລ້ານໂຕ ບັນລຸ 95% ຂອງແຜນການ (206 ລ້ານໂຕ) ໃນນັນ
ສະຖານີຂອງລັດຜະລິດກວມເອົາ 30% ແລະ ອີກ 70% ແມ່ນພາກສ່ວນຟາມ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ. ໄດ້ທດ
ົ ສອບແນວພນ
ັ ປາພນ
ື້ 
ເມືອງ 8 ຊະນິດຄື: ປາຕອງ, ປາດຸກນ
 າ, ປາກົດ, ປາເຂັງ, ປາແຝກ, ປາແກ, ປາສ້ອຍ ແລະ ປາເສືອ ຢູ່ສະຖານີໜອງແຕ່ງແລະ ບ້ານ
ຫາດ ຈໍານວນ 1.200 ໂ ຕ ເທົ່າກັບ 60% ຂອງແຜນການ.
ັ ສດ
ັ ໃຫຍ່ ແລະ ພືດອາຫານສດ
ັ : ສາມາດຜະລິດແນວພນ
ັ ງົວຊ
ນ
ີ້ ລກ
ູ ປະສົມທມ
ີ່ ສ
ີ າຍເລືອດງົວພ
ນ
ື້ 
–– ການຜະລິດແນວພນ
ເມືອງ ແລະ ງົວພັນເຣດຊິນດີ ໄດ້ຈ�ຳນວນ 8 ໂຕ (1 ໂຕ ສາມາດຄຸມຝຸງໄດ້ 25 ແມ່ ສະນັ້ນ 8 ໂຕ ສາມາດຄຸມຝຸງໄດ້ 200ແມ່/ປີ
ແລະ ຜະລິດລ
 ູກໄດ້ 130ໂຕ) ປະຈຸບັນສາມາດຈ�ຳໜ່າຍເປັນແ
 ນວພັນມ
 າດຕະຖານງົວພ
 ໍ່ພັນ ໄດ້ 1 ໂຕ. ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ
ງົວລູກປະສົມ ໂດຍການປະສົມພັນທຽມ ໄດ້ 25 ໂຕ. ຜະລິດແນວພັນສາຍເລືອດສົດ ແລະ ສາຍເລືອດລູກປະສົມໄດ້ 799 ໂຕ,
ຜະລິດແນວພັນລູກໄກ່ຕ໋ອກ, ໄກ່ງວງ, ໄກ່ສອງສາຍເລືອດ ແລະ ສາມສາຍເລືອດ ໄດ້ຈ�ຳນວນ 51.859 ໂຕ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້
ຜະລິດແນວພັນພ
 ືດອ
 າຫານສັດ ໄດ້ 2.500 ກິໂ ລ, ຄຽງຄູ່ກັບການບົວລະບັດຮ
 ັກສາທົ່ງຫຍ້າເພື່ອລ້ຽງງົວ, ແບ້ ຈ�ຳນວນ 4ແນວພັນ
ເຊັ່ນ: ຖົ່ວສ
 ະໄຕໂລ, ຫຍ້າກ
 ິນີ ແ
 ລະ ຫຍ້າກ
 ົວເຕມິລາ ໃ ນເນື້ອທ
 ີ່ 12 ເຮັກຕາ ສາມາດສະໜອງຫຍ້າສ
 ົດໄດ້ 93,2 ໂ ຕນ.
–– ການສົ່ງເສີມກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ: ໄດ້ສໍາເລັດການກວດກາຄືນ ບັນດາກຸ່ມ ແລະ ປະເພດກຸ່ມການຜະລິດ
ປະຈຸບນ
ັ ມີທງັ ໝົດ 3.640 ກຸ່ມ, ໃນນັນ
້ ກຸ່ມປູກພືດ 1.864 ກຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມລ້ຽງສັດ 1.776 ກຸ່ມ ນອກຈາກນັນ
້ ມີ 9 ສະ ຫະກອນ
ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍຂອງປະ ເທດອາຊຽນ ແລະ
ພາຄີຕະຫຼາດໂລກໃນອານາຄົດ.
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2. ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ:
ກ. ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ: ໂດຍລວມແມ່ນມີຜົນສ�ຳເລັດສູງ ໂດຍສະເພາະການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງາ
ນທ�ຳທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວ. ໄລຍະ 2011-2015 ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດ ປະຕິບັດໄດ້ 25.159 ຕື້ກີບ, ອັດຕາການ
ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 13% ຕໍ່ປີ; ໃນນັ້ນ, ອຸດສະຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ເດັ່ນກວ່ າໝູ່ ແມ່ນອຸດສະຫະກ�ຳຜະລິດ ສະບຽງອາຫານກວມ
21%, ຊິນ
້ ສ່ວນອາໄຫຼກ
່ ວມ 18%, ການຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດອນ
ື່ ໆທີບ
່ ໍ່ແມ່ນໂລຫະກວມ 16% ແລະ ການຜະລິດເຄືອ
່ ງດມ
ື່ ກວມ
15,5% ຂອງມູນຄ່າອຸດສະຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນໄດ້ເຖິງ 90%.
້ ຖານໂຄງລ່າງອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ: ຮອດປະຈຸບນ
ັ ສາມາດຈັດສັນ ແລະ ກໍານົດເຂດອຸດສະຫະກ�ຳ
–– ການພັດທະນາດ້ານພືນ
ແລ້ວທັງໝົດ 18.927 ເຮັກຕາ; ໃນນັນ
້ , ດິນລັດ 13.790 ເຮັກຕາ ແລະ ດິນເອກະຊົນ 5.137 ເຮັກຕາ ເພືອ
່ ຮອງຮັບ ແລະ ຈັດສັນໂຮງ
ຈັກໂຮງງານທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ແລ້ວ ແລະ ສ້າງຂຶນ
້ ໃໝ່, ເຊິງ່ ໃນສົກປີ 2012-2013 ໄດ້ມໂີ ຮງງານ 206 ແຫ່ງ ທີ່ ດໍາເນີນການຜະລິດພາຍໃນ
ເຂດຈັດສັນດັງ່ ກ່າວ. ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຂດນິຄມ
ົ ອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳຂນ
ຶ້ ຢູ່ 2 ບ່ອນຄື: 1) ເຂດນິຄມ
ົ ອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ
(VITA PARK): ມີເນືອ
້ ທີ່ 110 ເຮັກຕາ, ເຊິ່ ງປະຈຸບນ
ັ ການພັດທະນາເນືອ
້ ທີດ
່ ິ ນ ສ�ຳເລັດຫຼາຍກວ່າ 60% ແລະ ມີ 38 ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ເຂົ້າມາຈົດທະບຽນ, ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນ 47,26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 2) ເຂດອຸດສາຫະກ�ຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫລັກ 21:
ໄດ້ກ�ຳນົດຂອບເຂດ ເນືອ
້ ທີ່ 2.000 ເຮັກຕາ (ໃນນີ,້ ເປັນດິນລັດ 54 ເຮັກຕາ), ເຊິງ່ ປະຈຸບນ
ັ ກ�ຳລັງດ�ຳເນີນການພັດທະນາເຂດ ໃນໄລຍະ
ທີ່ I: ມີເນືອ
້ ທີ່ 140 ເຮັກຕາ ແລະ ສົກປີ 2011-2012 ໄດ້ມໂີ ຮງງານເຂົາ້ ໄປສ້າງຕັງ້ ແລ້ວ 31 ໂຮງງານ.
່ ກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະເຄືອ
່ ງດມ
ື່ ,
–– ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານການຜະລິດອຸດສະຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ: ເດັນ
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ (ຊີມັງ, ກະເບື້ອງ, ເຫລັກເສັ້ນ, ແຜ່ນມຸງຫລັງຄາ, ນ�້ຳສີ... ), ຕັດຫຍິບ, ຢາ ສູບ, ເກີ ບ... ປະຈຸບັນ,
ການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມປະເພດເຫລົ້າ ແລະ ເບຍ ສະໜອງໄດ້ 100%; ນ�້ຳດື່ມ, ນ�້ຳຫວານ ກວມ 89%; ຊີມັງ 65%, ເຫລັກເສັ້ນ
25% ຂອງຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດ. ອຸດສາ ຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ມີ: ໂຮງງານຜະລິດ ເສັ້ນໄໝ ແລະ ແຜ່ນແພ,
ໂຮງງານຫົວອາຫານສັດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ ງຊີ້ນ, ໂຮງງານນໍ້າຕານ 3 ແຫ່ງ (ໂຮງງານນ�້ຳຕານ ມິດຕະພາບຢູ່ແຂວ ງສະຫວັນນະເຂດ,
ໂຮງງານນ�້ຳຕານສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຮງງານນ�້ຳຕານຮ່ວງແອງຢາລາຍ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື), ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາທັງໝົດ 26
ແຫ່ງ (ຂະໜາດກາງ 11 ແຫ່ງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 15 ແຫ່ງ), ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກາເຟດາວເຮືອງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກາເຟສ�ຳເລັດຮູບ
ສີໜຸກ, ໂຮງງານແປຮູບຄັ່ງ, ຢາງແປກ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເກືອກາລີ.
ັ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີມ
່ ມ
ີ ນ
ູ ຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 50 ຕືກ
້ ບ
ີ ຂຶນ
້ ໄປ ມີຫລາຍແຫ່ງ
–– ປະຈຸບນ
ເຊັ່ ນ : ໂຮງງານອົ ບ ສາລີ ແລະ ບີ ບ ນໍ້າ ມັ ນ ໝາກເຍົ າ , ໂຮງງານເບຍລາວຈ�ຳກັ ດ , ໂຮງງານລາວ-ເອເຊຍປາຊີ ຟິ ກ ບີ ເ ວີ ລີ ,
ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນລາວ-ອິນໂດໄຊນາ, ໂຮງງານຜະລິດມັນຕົ້ນສ�ຳເລັດຮູບແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂຮງງານຜະລິດມັນຕົ້ນ ລາວ
TTL ແຂວງບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ, ໂຮງງານຢາງພາລາ DakTak ແລະໂຮງງານຜະລິດຢາງພາລາລາວ-ຫວຽດ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ກາເຟດາວເຮືອງ,
ໂຮງງານນ�້ຳຕານ ແລະ ຊີມັງ.
ຂ. ດ້ານຫັດຖະກ�ຳ: ໄລຍະ 2011-2015 ລວມຍອດມນ
ູ ຄ
 ່າການຜະລິດ ປະມານ 2.850 ຕືກ
້ ບ
ີ , ເຊິງ່ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ
ສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ປ.ີ ສິນຄ້າຫດ
ັ ຖະກ�ຳຂອງປະຊາຊົນບ
ນ
ັ ດາເຜົາ່ ທເີ່ ປັນເອກະລັກຂ
 ອງທ້ອງຖນ
ີ່ ໄດ້ຮັບກ
 ານພດ
ັ ທ
 ະນາທາງດ້ານລວດລາຍ
ແລະ ສີໄມ້ລາຍມືດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກ�ຳລາວໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກການເຂົ້າປະກວດຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກ�ຳໃນ
ລະດັບພາກພືນ
້ ໄດ້ຫາຼ ຍລາຍການ, ສາມາດຈັດຈ�ຳໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ. ການລງົ ທນ
ຶ ຂອງເອກະຊົນລາວ ແລະ
ຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງຫັດຖະກ�ຳ: ປະຈຸບັນມີຈ�ຳນວນໂຮງງານຫັດຖະກ�ຳທັງໝົດ 4.237 ແຫ່ງ ມີຕະຫຼາດສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ ຄື: ຕະ
ຫຼາດຍີ່ປຸ່ນ, ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ ໃນນີ້ ຜ້າຝ
 ້າຍ, ຜ້າໄ ໝມ້ອນຍ້ອມດ້ວຍສີທ�ຳມະຊາດໄດ້ເປັນສ
 ິນຄ້າທີນ
່ ິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງ
ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຄ. ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ:
 ະມານ 146.148 ຕືກ
້ ີບ, ດ້ວຍອັດຕາກ
»» ການຄ້າພາຍໃນ: ລວມຍອດມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າຄາດວ່າຈະບັນລຸໄ ດ້ປ
ານຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍເພີມ
່ ຂຶນ
້ 13% ຕໍ່ປີ (ແຜນການວາງໄວ້ 12% ຕໍ່ປ)ີ , ຕະຫຼາດພາຍໃນໄດ້ຮບ
ັ ການເປີດກວ້າງ ແລະ ພັດທະນາ
ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ; ມາຮອດ ສົກປີ 2014-2015 ທົ່ວປະເທດ ມີຕະຫຼາດຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ທັງໝົດ 733 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່
ສົກ ປີ 2010-2011 ເພີ່ມຂຶ້ ນ 200 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ ມີຕ ະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ 53 ແຫ່ງ, ຕະຫຼາ ດຂະໜາດກາງ 115 ແຫ່ງ ແລະ
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ຕະຫຼາດຂະໜາດນ້ອຍ 378 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດນັດ 187 ແຫ່ງ; ເວົ້າລວມຕະຫຼາດຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ
ໄດ້ ຮັບກາ ນຂະຫ ຍ າຍເຮັດໃຫ້ກາ ນແລກ ປ່ຽນຊື້- ຂາຍ ແ ລະ ຈໍລະຈອນສິນຄ້າມີຄວາ ມສະດວກ ແ ລະ ສ າມາ ດກະຈ າຍສິ ນຄ້າ
ລົງສູ່ຊນ
ົ ນະບົດ ແລະ ບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ີ . ດ້ານການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສິນຄ້າກະທົບໄວຕໍ່ການຜະລິດ ແລະ
ຊີວິ ດການເປັນ ຢູຂ
່ ອງປະຊາຊົ ນແມ່ ນໄດ້ ມກ
ີ ານຕິດຕາມ ແລະ ດ�ຳເນີນງານຢ່ າງໃກ້ຊດ
ິ ດ້ ວຍວິ ທກ
ີ ານດັ ດສົມ ການສະໜອງ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ດ້ວຍໂຄງປະກອບລາຄາ.
»» ການຄ້າຕ່າງປະເທດ: ດ້ານການສົ່ງອອກ: ຄາດຄະເນລວມຍອດມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໄລຍະ 2011-2015
ບັນລຸໄດ້ 14.229,23 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 12,56% ຕໍ່ປີ (ແຜນການ 18%
ຕໍ່ປີ); ສິນຄ້າ ສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍຄື: ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັ ນແຮ່ທາດ ກວມ 47,4%, ອຸດສາຫະກ�ຳຕັດຫຍິບ ແລະ ອຸດສາຫະ
ກ�ຳປຸງແຕ່ງ (ຢາສູບ, ນ�້ຳຕານ, ແປ້ງມັນຕົນ
້ , ກາເຟສ�ຳເລັດຮູບ...) ກວມ 24,2%, ພະລັງງານໄຟຟ້າ 14,8%, ສິນຄ້າກະສິກ�ຳ (ສາລີ,
ກາເຟ, ໝາກກວ້ຍ, ມັນຕົ້ນ, ເຂົ້າ...) ກວມ 8,2%, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ກວມ 3,8% ແລະ ອື່ນໆ ກວມປະມານ 1,6%.
ໂຄງປະກອບຕະຫຼາດສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ແກ່ຕະຫຼາດ ໄທ ກວມ 46,1%, ຈີນ ກວມ 13,8%, ອົດສະຕາລີ ກວມ
13,3%, ຫວຽດນາມ ກວມ 12,0%, ໂຮນລັງ ກວມ 2,2%, ເຢຍລະມັນ ກວມ 2%, ຍີ່ປຸ່ນ ກວມ 1,7% ແລະ ອື່ນໆ ກວມ
8,9%. ການນ�ຳເຂົ້າ: ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ 17.629,67 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 18,0 1 % ຕໍ່ ປີ (ແຜນການ 12% ຕໍ່ ປີ); ສິນຄ້ານ�ຳເຂົ້າຕົ້ ນຕໍ ແມ່ ນ ອຸປະ ກອນເຄື່ອງ ກໍ່ສ້າງ 19,7%, ພາ ຫະນະ ແລະ
ຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ ກວມ 17,5%, ນ�້ຳມັນເຊື້ ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ດ 16,6%, ສິ ນຄ້ າຮັ ບໃຊ້ການຜະລິດ ອຸ ດສາຫະກ�ຳ 12,4%,
ອຸປະກອນເຄືອ
່ ງຮັບໃຊ້ໄຟຟ້າ 11,2%, ເຄືອ
່ ງໃຊ້ສອຍປະຈ�ຳວັນ ກວມ 5,8% ແລະ ອືນ
່ ໆ ກວມ 22,6% ຂອງສິນຄ້ານ�ຳເຂົາ້ ທັງໝົດ.
ໂຄງປະກອບຕະຫລາດນ�ຳເຂົ້າສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ ປະກອບມີ: ໄທ ກວມ 60,2%, ຈີນ ກວມ 16,8%, ຫວຽດນາມ 10,8%, ຍີ່ປຸ່ນ
2,6%, ສ.ເກົາຫຼີ 1,9% ແລະ ອື່ນໆ ກວມ 7,7%. ດຸນການຄ້າ: ຂາດດຸນປະມານ 3.400,45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ
23,89% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ ງອອກທັງໝົດ. ການຂາດດຸນດັ່ງ ກ່ າວນີ້ ແມ່ນການນໍ າເຂົ້າ ເພື່ອຮັບ ໃຊ້ແ ກ່ ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດທີ່ກວມອັດຕາສູງ ແລະ ນ�ຳເຂົ້ານ�ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກ�ຳ ແລະ ອື່ນໆ;
ພ້ອມດຽວກັ ນ ນັ້ນ, ຄວາມຕ້ ອງການສິນຄ້າສ�ຳລັ ບ ຊົ ມໃຊ້ ແລະ ບໍ ລິໂພກພາຍໃນ ກໍ່ເ ພີ່ ມຂຶ້ນຕາມຈັງ ຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດໃນເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດການຄ້າລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

3. ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່:
ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ ດ�ຳເນີນໃນທ່າມກາງວິກິດການດ້ານ
ເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ

ທີໄ່ ດ້ສ
 ້າງຜົນສ
 ະທ້ອນຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍແ
່ ຮ່ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໂຄງການໄຟຟ້າຂ
 ະໜາດໃຫຍ່ໄດ້
ເລື່ອນການລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລາຄາແຮ່ທາດຕົກຕໍ່າໃນບາງປີ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ບວກກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂອງທຸກ
ພາກສ່ວນເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸຕ
 າມຄາດໝາຍໄດ້ໃ ນຫຼາຍດ້ານຄືດ
 ັ່ງນີ້:
ກ. ດ້ າ ນໄ ຟຟ້າ: ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທັງ ໝົ ດ 67.270,25 ລ້ານກິ ໂ ລວັ ດໂມງ, ລວມມູ ນຄ່າ 27.298,28 ຕື້ກີບ,
ສະເລ່ ຍ ເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ 14,09%/ຕໍ່ປີ. ປະຈຸ ບັ ນ ທົ່ວ ປະເທດ ມີໂ ຄງການຜະລິ ດ ໄຟຟ້ າ ທີ່ ກໍາລັງດໍາເນີນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ
ທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1 MW ຂຶ້ນໄປ ມີ 38 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 6.258,95 MW ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້
33.324,6 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປ.ີ ໃນນັນ
້ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວຄຸ້ມຄອງ ມີ 13 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັງ້ 681,5 MW ແລະ
ບໍລິສັດເອກະຊົນຄຸ້ມຄອງ (IPP) 25 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 5.577,45 MW. ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້າທີ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດໃນແຜນ
5 ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015) ລວມມີ 26 ແຫ່ງ (4.328,45 MW) ກ�ຳລັງການຜະລິດ 23.341,70 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ຄື:
ເຂື່ອ ນໄຟຟ້ າ ນໍ້ າ ຍ ອນ (3 MW) ສໍ າເ ລັດ ປີ 2011 (IPP), ເຂື່ອ ນໄ ຟຟ້ານໍ້າທ າ 3 (1.25 MW) ສໍາເ ລັດປີ 2011 (EDL),
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພາວ (1.7 MW) ສໍາເລັດປີ 2011 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊອງພາກຂະຫຍາຍ (6 MW) ສໍາເລັດ ປີ 2012
(EDL), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 2 (615 MW) ສໍາເລັດປີ 2012 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 5 (120 MW) ສໍາເລັດ ປີ 2012
(IPP), ເທີນຫນ
ີ ບນ
ູ ພາກຂະຫຍາຍ (220 MW) ສໍາເລັດປີ 2012 (IPP), ເຂືອ
່ ນໄຟຟ້ານໍ້າຍ
 ວງ 8 (60 MW) ສໍາເລັດປີ 2012
(IPP), ເຂືອ
່ ນໄຟຟ້າຕາດສະແລັນ (3,2 MW) ສໍາເລັດໃ ນປີ 2012 (IPP), ເຂືອ
່ ນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 3 (250 MW) ສໍາເລັດປີ
2013 (IPP) ແຕ່ຍັງປັບປຸງເຕັກນິກ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລ
 ອງ (5,5 MW) ສໍາເລັດປີ
 2013 (IPP), ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ
ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື (30 MW) ສໍາເລັດ ປີ 2013 (IPP), ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ (5 MW) ສໍາ
ເລັດ ປີ 2013 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊນໍ້ານ້ອຍ 1 (14.8 MW) ສໍາເລັດ ປີ 2014 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າແສນ (5 MW) ສໍາ
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ເລັດ ປີ 2014 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າສະນາ (14 MW) ສໍາເລັດປີ 2015 (EDL), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 3A (44 MW) ສໍາ
ເລັດ 2015 (IPP), ເຂືອ
່ ນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ (88 MW) ສໍາເລັດ 2015 (EDL), ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຫົງສາລດ
ິ ໄນ
(1.878 MW) ສໍາເລັດ ປີ 2015, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 2 (180 MW) ສໍາເລັດປີ 2015 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3B (45
MW) ສໍາເລັດປີ 2015 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3A (69 MW) ສໍາເລັດປີ 2015 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2 (120
MW) ສໍາເລັດປີ 2015 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 5 (240 MW) ສໍາເລັດປີ 2015 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6 (180 MW)
ສໍາເລັດປີ 2015 (IPP), ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2 (130 MW) ສໍາເລັດປີ 2015 (EDL).
ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດ ມີບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າ ທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ເຊັນສັນຍາປະເພດຕ່າງໆແລ້ວ ມີຈ�ຳນວນ 369
ໂຄງການ (ບໍ່ນັບໂຄງການທີ່ດ�ຳເນີນການຜະລິດແລ້ວ) ໃນນັ້ນ, ໂຄງການທີ່ເຊັນສັນຍາສ�ຳປະທານໂຄງການ (CA) ທີ່ ກ�ຳລັງກໍ່ສ້າງ
ມີ 31 ໂຄງການ ລວມກ�ຳລັງຕິດຕັ້ງ 3.972,6 ເມກາວັດ ຫຼື MW, ໂຄງການໄຟຟ້າ ທີ່ກ�ຳລັງກະກຽມກໍ່ສ້າງ (ກໍາລັງເຈລະຈາ CA,
ເລີ່ມວຽກກະກຽມພາກສະໜາມ) ມີ 22 ໂຄງການ ລວມກ�ຳລັງຕິດຕັ້ງ 1.757 ເມກາວັດ, ໂຄງການໄຟຟ້າ ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ລົງມືກໍ່
ສ້າງກ່ອນປີ 2020 ມີ 55 ໂຄງການ ລວມກ�ຳລັງຕິດຕັງ້ 4.130 ເມກາວັດ, ໂຄງການໄຟຟ້າທີຮ
່ ບ
ັ ຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ
(FS) ແລ້ວ 27 ໂຄງການ ລວມກ�ຳລັງຕິດຕັ້ງ 3.351 ເມກາວັດ, ໂຄງການໄຟຟ້າ ທີ່ກ�ຳລັງສຶກສາ FS ມີ 234 ໂຄງການ 9.085
ເມກາວັດ.
ສ�ຳລັບຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້າ ທີກ
່ �ຳລັງກໍ່ສ້າງ ມີ: ນໍ້າກງົ 2 (66 MW) ຄືບໜ້າ 98%, ເຊເຊັດ 3 (23 MW)
ຄືບ ໜ້ າ 83,59%, ນໍ້າຄານ 3 (60 MW) ຄືບໜ້າ 94,38%, ນໍ້າແບ່ ງ (34 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 98%, ນໍ້າສີມ (8 MW)
ປະຕິ ບັ ດ ໄດ້ 60%, ຫີນບູ ນ (30 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 67%, ເຊຂະໝານ 1 (290 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 97%, ນໍ້າແຈ (104
MW) ປະຕິບັດໄດ້ 70,69%, ນໍ້າມັງ (64 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 81%, ນໍ້າ ລີກ 1 (64 MW) ປະຕິ ບັດໄດ້ 34%, ນໍ້າງື່ມ 1
ພາກຂະຫຍາຍ (80 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 31,79%, ນໍ້າໄຜ່ (86 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 72%, ນໍ້າກົງ 3 (45 MW) ປະຕິບັດໄດ້
64%, ນໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ (1.285 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 60%, ເຊຂະໝານ-ຊານໄຊ (32 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 30%, ນໍ້າທາ 1
(168 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 21%, ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ (410 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 36%, ນໍ້າງຽບ 1 (272 MW) ປະຕິບັດໄດ້
28%, ນໍ້າເປິນ (32 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 70%, ນໍ້າງຽບ 1 (ຝາຍທົດນໍ້າລຸ່ມ) (18 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 32%, ນໍ້າງື່ມ 3 (480
MW) ປະຕິບັດໄດ້ 12,93%, ເຊກະຕໍາ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ 2 (13,4 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 60%, ເຊນໍ້ານ້ອຍ 6 (5 MW) ປະຕິບັດໄດ້
98%, ນໍ້າເປິນ 2 (12 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 50% ແລະ ນໍ້າຮາວ (15 MW) ປະຕິບັດໄດ້ 14%.
•• ການພັດທະນາໄຟຟ້ານອກລະບົບ ແລະພະລັງງານທົດແທນ:
–– ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ: ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການພັດທະນາພະລັງງານ ຈາກແສງຕາເວັນ ໂດຍສະເລ່ຍປະລິມານ
ແສງແດດໄດ້ຮັບຕໍ່ວັນ ຢູ່ໃນລະດັບ 5.0 kwh/m2. ໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງໃຫ້ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ 18.657
ຄົວເຮືອນ ເທົ່າກັບ 1,64% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ ໃນ 430 ບ້ານ. ໄດ້ສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຂອງໂຄງການໄຟຟ້າແ
ສງຕາເວັນແບບເຊືອ
່ ມຕໍ່ລະບົບຕະຂ່າຍໄຟຟ້າ ຢູ່ທສ
ີ່ ະຖານທີຈ
່ ອດລົດຂອງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ມີກ�ຳລັງຕິດຕັງ້ 236 ກິໂລວັດ.
ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາ ແລະ ອອກແບບໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຢູ່ສະຖານທີຈ
່ ອດລົດຂອງສ�ຳນັກງານໃຫຍ່ລດ
ັ ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ
ລາວ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 150 ກິໂລວັດ ແລະ ຈະໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງໃນຕົ້ນປີ 2015.
–– ໄຟຟ້າຊີວະມວນ: ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຮງໄຟຟ້າຊີວະມວນກາກອ້ອຍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີກ�ຳລັງຕ
 ິດຕັ້ງ 39,7
MW, ໂຄງການພະລັງງານແກ໊ສຊີວະພາບຈາກນ�້ຳເສຍຂອງບໍລສ
ິ ດ
ັ ເບຍລາວ ຂະໜາດ 1.500 ແມັດກ
 ້ອນ/ມື,້ ໂຮງງານໄຟຟ້າຊີວະມວນ
ແລະ ໂຮງງານຜະລິດອີຕ
 ານອນ ແຂວງອັດຕະປື (ໃນຕົ້ນປີ 2013) ກ�ຳລັງຕ
 ິດຕັ້ງ 30ເມກາວັດ, ກໍາລັງກ
 ໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ
ຈາກເສດຂີ້ເຫຍື້ອຂະໜາດ 5 ເມກາວັດ ຢູນ
່ ະຄອນຫຼວງ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດໄ ຟຟ້າຈ
 າກເສດພືດກ
 ະສິກ�ຳ ຂະໜາດ 50ເມກາວັດ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານແຟງລັງ).
 ານນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນກ
 າຊວນຊວ
ີ ະພາບຈາກນໍ້າມັນປ
 າມ, ຮວ່ມກັບ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ອາໂກເທັກ
–– ແກ໊ສຊີວະພາບ: ໂຄງການສາທິດກ
ປະຈຸບັນສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງໂຮງງານມີຄ
 ວາມສາມາດຜະລິດໄ ດ້ 20.000 ລິດ/ມື້, ໂຄງການສາທິດນ
 ໍ້າມັນກະຊວນ ຊີວະພາບ ຈາກ
ໝາກເກົາ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ເຊື້ອໄຟຊີວະພາບໝາກເກົາລາວ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ປະຈຸບ
 ັນສໍາເລັດກ
 ານກໍ່ສ້າງໂຮງບີບຂະໜາດ 6.000
ກິໂລ/ວັນ ແລະ ສໍາເລັດກ
 ານກໍ່ສ້າງໂຮງງານປງຸ ແ
 ຕ່ງ ຂະໜາດ 1.000 ລິດ/ວັນ, ນອກຈາກນຍ
ີ້ ງັ ຮ
 ່ວມມືກ
ບ
ັ ອ
 ງົ ການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນານໍ້າມັນແອັດຊ
 ັງ ຈາກມັນຕົ້ນ ທີວ
່ ຽງຈັນ ແ
 ລະ ແ
 ຂວງສາລະວັນ.
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•• ດ້ານສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ:
–– ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ: ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດ ມີລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຍາວທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 52.377,56 km ປະ ກອບມີ
3 ລະດັບແຮງດັນ: ສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ ຍາວທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 6.855,32 ກິໂລແມດ, ໃນນັ້ນ; ສາຍສົ່ງລະບົບແຮງດັນສູງ 500
kv (227 km) ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຕະລາດໄຟຟ້າຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ, ສາຍສົ່ງລະບົບແຮງດັນສູງ 230 kv (1.371,14 km)
ເພືອ
່ ເຊືອ
່ ມໂຍງກັບຕ່າງປະເທດແລະເຊືອ
່ ມຈອດພາຍໃນ, ລະບົບແຮງດັນສູງ 115 kv (5.257,18 km) ໃຊ້ເພືອ
່ ເຊືອ
່ ມຕໍ່ພາຍໃນ
ແລະ ສາຍສົ່ງລະບົບແຮງດັ ນກາງ (35 kv, 34 kv ແລະ 22 kv) ຍາວຫຼາຍກວ່າ 27.397,25 km ແລະ ສາຍສົງ ແຮງດັນຕໍ່າ
0,4 kv ຍາວຫຼາຍກວ່າ 18.124,99 kv ເພື່ອສະໜອງແກ່ການຊົມໃຊ້ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງມີຄ
ວາມສ�ຳຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ, ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິ
ນ ຄ້າຂອງປະ ຊາຊົ ນ. ມາຮອດປ ະຈຸບັ ນ ຄອ ບຄົວ ທີ່ມີໄຟ ຟ້າຊົ ມໃຊ້ກວມເອົາ 90,51% ຂອງຄ ອບຄົວທັງໝົດໃ ນທົ່ ວປະ ເ ທດ
ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ລນ
ື່ຶ ແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII ທີວ
່ າງໄວ້ (80%); ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການພັດ ທະນາໄຟຟ້າສະໜອງພາຍໃນຍັງບໍ່ພຽງພໍ,
ລະບົບສາຍສົ່ງ ແຮງສູງ ແລະ ແຮງກາງ ຍັງບໍ່ທັນ ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທົ່ວທຸກຂົງເຂດ, ບາງເຂດຍັງນ�ຳເຂົ້າ ໄຟຟ້ າຈາກຕ່າງປະເທດ ຄື: ໄທ,
ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ. ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບສາຍສົ່ງ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ກັບຕະຫຼາດໄຟຟ້າ ຂອງ ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນຕົ້ນ ໄທ,
ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ພະມ້າ ແລະ ກ�ຳປູເຈຍ.
–– ສະຖານີໄຟຟ້າ: ໂຄງສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກ ລວມທັງໝົດມີ 53 ແຫ່ງ, ກໍາລັງຕິດຕັ້ງປະມານ
2.295,5 MVA (ສະຖານີ 230/115/22 Kv: 3 ແຫ່ງ, ສະຖານີ 115/22 Kv: 47 ແຫ່ງ, ສະຖານີ 35/22 Kv: 2 ແຫ່ງ ແລະ
ສະຖານີ 22/0.4 Kv: 1 ແຫ່ງ).
1) ພ າກເໜືອ: ມີ 9 ສະຖານີ ມີແຫຼ່ງສະໜອງ ໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່ ລະບົບແຮງດັນ ລະຫວ່າງ ສະຖານີນາໝໍ້
ກັບສະຖານີເມືອງຫຼາ (ຂ.ອຸດມ
ົ ໄຊ) ກັບ ສປ ຈີນ ແລະ ສ່ວນໜຶງ່ ນໍາເຂົາ້ ຈາກການໄຟຟ້າສ່ວນພູມມີພາກ ຂອງໄທ
ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 401 MVA.
2) ພາກກາງ: ແບ່ງອອກເປັນ ພາກກາງ 1 ແຈກຢາຍໄຟຟ້າໃຫ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສ່ວນໜຶງ່ ຂອງພາກເໜືອ
ມີແຫຼງ່ ສະໜອງໄຟຟ້າຄື: ນໍ້າງືມ
່ 1, ນໍ້າງືມ
່ 5, ນໍ້າລີກ 1/2, ນໍ້າເລິກ ແລະ ນໍ້າມັງ 3 ມີສະຖານີ 24 ແຫ່ງ ກໍາລັງຕິດຕັງ້
1.239,5 ແລະ ພາກກາງ 2 ແຈກຢາຍໄຟໃຫ້ບນ
ັ ດາແຂວງບໍລິຄໍໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, ມີແຫຼງ່
ສະໜອງໄຟຟ້າຄື: ເຂືອ
່ ນນໍ້າຍວງ ແລະ ນໍາ້ ເທີນ 2 ນອກນນ
ັ້ ເຊືອ
່ ມຕໍ່ລະບົບຕາຂ່າຍ ພາກກາງ 1 ແລະ ເຊືອ
່ ມຕໍ່
ລະຫວ່າ ງສ ະຖານີປ າກຊນ
ັ ກັບສ ະຖານີບື ງການ (ປະເທດໄທ) 1 ວົ ງຈອນ ແ ລະ ສ ະຖານີທ່າ ແຂກ ກັບ
ສະຖານີນະຄອນພະນົມ (ປະເທດໄທ) 2 ວົງຈ
 ອນ ມີສ
 ະຖານີທງັ ໝດ
ົ 9 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕດ
ິ ຕງັ້ 282 MVA.
3) ພາກໃຕ້: ແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າໃ ຫ້ແຂວງ ສາລະວນ
ັ , ຈໍາປາສກ
ັ , ເຊກອງ ແລະ ອັດຕ
 ະປື ມີແຫຼງ່ ສະໜອງໄຟ ຟ້າຈ
 າກ
ເຂືອ
່ ນເຊເສັດ 1, ເຊເສັດ 2 ແລະ ເຊລະບໍາ ນອກນນ
ັ້ ເຊືອ
່ ມຕໍ່ກບ
ັ ລະບົບລະຫວ່າງສະຖານີບ
 ງັ ເຢາະ (ຈໍາປາສກ
ັ )
ກັບເຂື່ອນສິລິທອນ (ປະເທດໄທ) ລະບົບຕາຂ່າຍເຂດນີ້ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກກາງ 2, ລວມມີສະຖານີທັງໝົດ
9ແ
 ຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕ
 ິດຕັງ 373 MVA.
ຂ. ດ້ານບໍ່ແຮ່: ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດ 66.746,83 ຕື້ກີບ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 6,97%/ປີ; ທຽບແຜນ 5 ປີຄ
 ັ້ງທີ
VI (2006-2010) ເພີ່ມຂື້ນ 184,18%, ໃນນີ້ ສາມາດຜະລິດທອງແຜ່ນໄດ້427.329ໂຕນ, ແຮ່ຄ�ຳປະສົມເງິນ 85,94 ໂຕນ,
ຖ່ານຫີນລິກໄນ 1,60 ລ້ານໂຕນ, ຖ່ານຫີນແອນຕຼາໄຊ 876.704 ໂຕນ, ຝຸ່ນທອງ 1,53 ລ້ານໂຕນ, ຫີນກາວ 3,93 ລ້ານໂຕນ
ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆ ກໍ່ມີຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. ລວມມູນຄ
 ່າກ
 ານສົ່ງອ
 ອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ທ
 າດໄດ້ຫ
 ຼາຍກວ່າ 8 ຕື້
ໂດລາສະຫາລັດ ກວມເອົາປະມານ 60% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກລວມຂອງປະເທດ. ມີບັນດາບໍລິສັດລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດທີໄ່ ດ້ຮ
 ັບອະນຸມັດສັນຍາຂຸດຄົ້ນ ມີຈ�ຳນວນ 74 ບໍລິສັດ, ໃນນັ້ນ: 25 ບໍລິສັດ ທີ່ຢໃູ່ ນໄລຍະການກະກຽມຂຸດຄົ້ນ ແລະ
ກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແລະ ມີ 49 ບໍລິສັດ ກ�ຳລັງຂຸດຄົ້ນປ
 ຸງແ
 ຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອ
 ອກ, ສ່ວນຫຼາຍເປັນບ
 ໍລິສັດຂ
 ະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ,
ສ່ວນບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທມ
ີ່ ມ
ີ ນ
ູ ຄ
 ່າຜະລິດຕະພັນຫຼາຍກວ່າ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ຄື: ບໍລສ
ິ ດ
ັ ລ
 ້ານຊ້າງມີເນໂຣນສ໌ຈ�ຳກັດ
ແລະ ບໍ ລິ ສັ ດພູ ເ ບ້ ຍ ມາຍນິ ງ ຈ�ຳກັ ດ . ບໍ່ ແ ຮ່ສໍ າ ຄັ ນ ທີ່ ເປີ ດ ການຂຸ ດຄົ້ ນໃໝ່ ເ ປັ ນ ຕົນ
້ : ແຮ່ ເກືອ ກາລີຢທ
ູ່ ່ົ ງ ມັງ່ ແຂວງວຽງຈັນ ,
ແຮ່ເກືອໂປຕັດແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ອື່ນໆ.
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4. ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຂະແໜງ ຍທຂ ໄດ້ສຸມທຸກກ�ຳລັງແຮງໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອ
ອໍາ ນວຍຄ ວາມສ ະດວກໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານພັ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເ ຊື່ອມໂຍງກັ ບພາກພື້ ນ ແລະ ສາ ກົ ນ, ເຊິ່ງລາຍ
ລະອຽດຂອງແຕ່ລະຄາດໝາຍມີດັ່ງນີ້:
ກ. ການພັດທະນາເສັ້ນທາງ ແ
 ລະການຂົນສົ່ງທ
 າງບົກ:
»» ກ ານພັດທະນາເສັ້ນທາງ: ໄດ້ມີຜົນສ�ຳເລັດຫຼາຍກວ່າດ້ານອື່ນໆສະແດງອອກຄື: ຕາໜ່າງເສັ້ນທາງໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ
39.584.50 ກມ ໃນປີ 2010ເປັນ 51.597,03 ກມ ໃນປີ 2014, ໃນນັ້ນ ປູຢາງແລ້ວໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 5.426,67 ກມ ໃນປີ
2010 ເປັນ 8.272 ກມ ໃນປີ 2014. ການພັດທະນາຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນທາງຫຼວງອາຊຽນ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ
ເສັນ
້ ທາງພາຍໃນປະເທດ ກບ
ັ ບນ
ັ ດາປະເທດໃກ້ຄຽງຕາມແລວເສດຖະກິດໃ ນລະດັບພາກພນ
ື້ , ແລວເສດຖະກິດເໜືອ-ໃຕ້, ຕາເວັນ
ອອກ-ຕາເວັນຕົກ ໄດ້ເຖິງ 2.200 ກມ ໃນປີ 2015 (ແຜນການ 5 ປີ ວາງໄວ້ 920 ກມ) ປະຕິບັດລື່ນແຜນການ1.280 ກມ.
ສູ້ຊົນ ກໍ່ສ້ າ ງເ ສັ້ນທາງຫຼ ວ ງຂອງເມື ອງ, ທາງຊົ ນ ນະບົ ດທີ່ ເຊື່ອມເຂົ້ າໃສ່ ເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ກຸ່ມ ບ້ານພັດທະນາ (ຢ່າງໜ້ອຍທ່ຽວ
ໄດ້ໜຶ່ງລະດູ) ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້
 81% (ແຜນການ 100%).
ໄດ້ສ�ຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຕ່າງໆ ຄື: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 2W ເມືອງເງິນ-ປາກແບ່ງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ
ແຫ່ງທີ 3 ຄໍາມ
 ່ວນ-ນະຄອນພະນົມ, ໂຄງການກໍສ
່ ້າງຂົວຂ້າມນ�້ຳຂອງແຫ່ງທີ 4 ຫວ້ຍຊາຍ-ຊຽງຂອງ, ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ມຽນມ້າ
ແຂວງຫລວງນ�້ຳທາ, ໂຄງການທາງ ADB 10, ທາງ 6A ສົບເບົາ-ບ້ານດ່ານ, ໂຄງການສ້ອມແປງທາງ R3, ກໍ່ສ້າງຂວ
ົ ເຊຂະໝານທາງ
16B (ເມືອງດາກຈຶງ), ທາງເລກ 2E (ເມືອງຂົວ-ໄຕຈາງ), ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງບ້ານນໍ້າເກິ່ງ-ບ້ານມອມ (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ), ໂຄ
ງ ການ ກໍສ
່ ້ າ ງ ທາ ງ 1 D ຊ່ ວ ງ ເມື ອ ງຄູ ນ- ປ່າ ຄ່າ (ກະ ຊ ວ ງ ປ້ອ ງ ກັ ນ ປ ະ ເທ ດ ), ທ າງ 1 B ( ປາ ກນຳ້� ນ້ ອ ຍ-ບ້າ ນ ຍໍ)້ ,
ໂຄງການຍົກລະດັບເສັນ
້ ທາງເລກ 9 ສະຫວັນນະເຂດ-ແດນສະຫວັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັນ
້ ທາງເລກ 15 ແລະ 15B (ນາປົງ່ -ສາລະ
ວັນ-ຊາຍແດນລາວ/ຫວຽດນາມ), ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 4 ຊຽງເງິນ-ໄຊຍະບູລ-ີ ແກ່ນທ້າວ-ນາຂ່າ ພ້ອມຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງທ່າເດືອ
່ ປາກຄອນ. ບັນດາໂຄງການທີ່ກ�ຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຈະສ�ຳເລັດໃນປີ 2015 ເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 13 ເໜືອ ຊ່ວງນາ
ເຕີຍ -ອຸດົ ມ ໄ ຊ ແລະ ປາກມອງ-ອຸ ດົມ ໄຊ ປະຕິ ບັດ ໄດ້ 99,6%, ຂົ ວ ຂ້ າ ມນໍ້ າ ຂອງນາສັກ -ໂຄກເຂົ້າດໍ ປະຕິບັ ດ ໄດ້ 85%,
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເຊຂະໝານ 2 ປະຕິບັດໄດ້ 80,81%, ທາງເລກ 16B (ແຂວງເຊກອງ-ເມືອງດັກຈຶງ) ປະຕິບັດໄດ້ 75,60%,
ເສັ້ນທາງເລກ 16A ປາກຊ່ອງ-ຫຼັກ 52 ອັດຕ
 ະປື ປະຕິບັດໄ ດ້ 58%.
ການບູລະນະ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ຖືເປັນວຽກງານບູລິມະສິດ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ນ�ຳໃຊ້ກອງທຶນບູລະນະຮັກສາ
ເສັ້ນທາງຫລວງ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເຊິ່ງສາມາດຮັບປະກັນການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ,
ໃນນີ້ ໄດ້ ເ ພີ່ມ ຄວາມຮັບ ຜິ ດຊອບໃຫ້ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຕາມທິ ດ ສາມສ້ າ ງ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບສ້ ອມແປງທາງຫລວງແຫ່ ງຊາດເປັນປະຈໍາ
ໄດ້ດພ
ີ ໍສມ
ົ ຄວນ, ໄດ້ສມ
ົ ທົບກັບທ້ອງຖິນ
່ ໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ ທາງທ�ຳມະຊາດຕ່າງໆທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ຢ່າງທັນເວລາ, ໄດ້
ກ�ຳນົດມາດຕະການເພື່ອຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ອື່ນໆ.
»» ການບໍລິການການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານ: ເຫັນວ່າມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວ, ບໍລິມາດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,4% ຕໍ່ປີ ຈາກ 3,82 ລ້ານໂຕນ ປີ 2011 ມາເປັນ 4,78 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2014 ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້
ລືນ
່ ແຜນການທວ
ີ່ າງໄວ້. ບໍລມ
ິ າດການຂນ
ົ ສົງ່ ໂດຍສານ ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 37,61 ລ້ານຄົນໃນປີ 2011 ມາເປັນ 48,96 ລ້ານຄົນ ໃນປີ
2014, ເພີ່ມ ຂຶ້ ນປະມານ 10% ຕໍ່ປີ  ທຽບໃ ສ່ແ ຜນການ 5 ປີ ແມ່ນ ສາມາດປ ະຕິບັດໄດ້ຕ າມແ ຜນ. ການຂົນສົ່ ງ ສິນຄ້ າ
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 22.588 ພັນໂຕນ, ບໍລິມາດການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 1.847.923 ພັນໂຕນ.ກມ ເທົ່າກັບ 82%
ຂອງຄາດໝາຍ 5 ປີ; ການຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຕິບັດໄດ້ 117 ລ້ານຄົນ ເທົ່າກັບ 55% ແລະ ບໍລິມາດການຈໍລະຈອນໂດຍສານ
ປະຕິບັດໄດ້ 13.094.964 ພັນຄົນ.ກມ ເທົ່າກັບ 72% ຂອງຄາດໝາຍ.
ຂ. ການພັດທະນາການກໍ່ສ້າງ ແ ລະ ການຂົນ ສົ່ ງທ າງນໍ້າ: ຜ່ ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ສໍາເລັດການ
ປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 85,42 ກມ, ໃນນັ້ນການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕ
 າຝັ່ງເຈື່ອນຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ນໍ້າເຫືອງ
ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 26,73 ກມ ແລະ ຄາດວ່າຫລາຍໂຄງການຈະສ�ຳເລັດໃນປີ 2015 ເຊັນ
່ : ໂຄງການຕາຝັງ່ ເຈືອ
່ ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ປະຕິບັດໄດ້ 97,4%, ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ້ານດົງໂພສີ-ທ່ານາແລ້ງ ເມືອງ
ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 59%, ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັງ່ ເຈືອ
່ ນ ບ້ານຖີນ
່ ຊ້ອຍ-ສີຊມ
ົ ຊືນ
່ ນະຄອນຫລວງ ປະຕິບດ
ັ 
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ໄດ້ 84%, ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ບ.ປາກຊັນໃຕ້-ປາກຊັນເໜືອ ເມືອງປາກຊັນ ປະຕິບັດໄດ້ 50%, ໂຄງການປ້ອງກັນຕາ
ຝັງ່ ເຈືອ
່ ນ ບ້ານດອນ-ນາຫລວງທ່າສ
 ະອາດ-ຊອກເມືອງປາກກະດິງ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 80%, ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັງ່ ເຈືອ
່ ນ ບ້ານທ່າກັນຖິນ
ເມືອງທ່າພະບາດ ປະຕິບັດໄ ດ້ 60.45%, ໂຄງການຕາ ຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານວັງໂພ, ໂຄງການຕາຝັ່ງເຈື່ອນເມືອງປາກງື່ມ.
ການບໍລິການຂົນສົ່ງທາງນ�້ຳ: ບໍລິມາດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງນໍ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 1.088 ພັນໂຕນ ໃນປີ 2010 ມາເປັນ
1.668 ພັນໂຕນ ໃນປີ 2014 ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 24% ຕໍ່ປີ ແລະ ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2.053 ພັນຄົນ ມາເປັນ
2.868 ພັນຄົນ ໃນປີ 2014 ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 13% ຕໍ່ປີ. ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ນາມ ເພື່ອຄຸ້ມ
ຄອງການນໍາໃຊ້ທ່າເຮືອຫວຸງອ່າງ ດໍາເນີນທຸລະກິດທໍາອິດ ໃນປີ 2012 ມີສິນຄ້າຜ່ານແດນລາວ ຈໍານວນ 126.000 ໂຕນ ມາເປັນ
2.447.962 ໃນປີ 2014.
ຄ. ການພັ ດທະນາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ: ການພັດທະນາກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ: ແມ່ນມີການ
ພັດທະນາຫຼາຍທາງການບໍລິຫານ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກລະດັບຈາກສູນການບໍລິການຂ່າວການບິນ ມາເປັນສູນບັນຊາການຈາລະຈອນທາງອາກ
າດ, ເ ຄື່ ອງມື ກ ານບິນ ທີ່ມີຄ ວ າມທັນສະໄໝ ແລະ ຮັບປະກັ ນຄວ າມປອດໄພ. ການບິນ ແມ່ນມີທ່າຂະຫຍາຍຕົ ວສູງ ເປັນຕົ້ນ
ໄດ້ຍົ ກລະດັບສ ະໜາມບິນ ສາກົ ນວັດໄຕ ນະຄ ອນຫຼວງ ເພື່ອສາມາດຮອງຮັບເຄື່ອງບິນປະເພດໂບອີ້ ງ 747 ແລະ ອາຄານຮັບ
ຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 400 ຄົນ/ຊົ່ວໂມງ, ກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນຫ
 ຼວງພະບາງເພື່ອຮອງຮັບເຮືອ
 ບິນໂບອິ້ງ 737, ສະໜາມບິນອັດຕະປື ແລະ
ຫລວງ ນ�້ຳ ທ າ, ປັ ບປຸ ງສ ະໜ າ ມບິ ນ ປາ ກເຊ, ຊຽ ງຂວ າ ງ, ຊ�ຳເໜື ອ, ອຸ ດົມ ໄຊ, ຫວ້ຍ ຊາຍ ແລະ ໄຊຍ ະບູລີ. ໄດ້ລົງມື ກໍ່ສ້ າງ
ສະໜາມບິນໜອງຄ້າງແຂວງຫົວພັນ, ສ�ຳຫຼວດອອກແບບສະໜາມບິນເຊໂນສະ ຫວັນນະເຂດ, ສະໜາມບິນຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ແລະ ສະໜາມບິນທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ການບໍລກ
ິ ານຂນ
ົ ສ
 ງົ່ ທາງອາກາດ: ປະຕິບດ
ັ ໄ ດ້ດສ
ີ ມ
ົ ຄວນ ເຊິງ່ ຈ�ຳນວນຖ້ຽວບິນພ
 າຍໃນໃນປີ 2014 ປະຕິບດ
ັ ໄ ດ້ 11.559
ຖ້ຽວຫຼຸດລົງ0,89% ທຽບໃສ່ປີ 2010 ແລະ ຖ້ຽວບິນຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2014 ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 15.620 ຖ້ຽວ ເພີມ
້ ຂຶນ
້ 21,47%
ທຽບໃ ສ່ ປີ 20 1 0 ແ ລ ະ ມີ ຖ້ຽວ ບິນ ຜ່ານນ່ານຟ້າ ໃນປີ 20 14 186.1 00 ຖ້ຽວ ທຽບໃ ສ່ປີ 201 0 ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 94,91%;
ບໍລິ ສັ ດ ການບິ ນ ລາວ ໄດ້ ຈັດຊື້ເ ຮືອບິ ນໃໝ່ ຈໍ ານວນ 6 ລໍາ (Airbus 320 ຈໍານວນ 4 ລໍາ ແລະ ATR ຈໍ ານວນ 2 ລໍາ);
ໄດ້ເປີດສາຍການບິນເອກະຊົນໃໝ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສາຍການບິນພົງສະຫວັນແອລາຍ ຮອດປະຈຸບັນມີ 8 ສາຍການບິນ ທີ່ດໍາເນີນກາ
ນຂົນ ສົ່ ງ ທາງອາກາດລະຫວ່ າງປະເທດ. ສ�ຳລັບຜູ້ ໂດຍສານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2014 ມີຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ
1.367.238 ເ ທື່ອຄົນທຽບໃ ສ່ປີ 2010 ເ ພີ່ມຂຶ້ນ 42,13% ແລະ ວັດຖຸພັ ນກໍ່ເ ຊັ່ນດຽວກັນໃນປີ 2014ປະຕິບັດໄດ້ 1.908
ໂຕນທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີ່ມຂຶ້ນ 32,78%.
ງ. ການພັດທະນາການກໍ່ສ້າງແລະ ຂົນສົງ່ ທາງລດ
ົ ໄຟ: ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ ໄລຍະ 2 ທ່ານາແລ້ງບ້ານຄ�ຳສະຫວາດ ແມ່ນລົງມືກໍ່ສາ້ ງລານເກັບມ້ຽນຕູ້ຄອນເທນເນີ,້ ໂຄງການທາງລດ
ົ ໄຟລາວ-ຈີນ (ວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕນ)ສ�ຳເລັດການສກ
ຶ ສາ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສ�ຳຫລວດອອກແບບລະອຽດ, ກໍານົດເຂດແລວທາງ, ທີຕ
່ ງັ້ ສະຖານລ
ີ ດ
ົ ໄຟແລະ ໄດ້ເລີມ
່ ລົງມືຈດ
ັ ຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ 
ແລ້ວ; ໃນການກໍ່ສ້າງທາງລດ
ົ ໄຟສະຫວັນນະເຂດ-ລາວບາວ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ຍາວ 217 ກມໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ
ຂອງມາເລເຊຍ ເພືອ
່ ສ�ຳຫຼວດອອກແບບລະອຽດແລ້ວ, ສໍາເລັດການລງົ ຕ
ດ
ິ ຕາມ ແລະ ສ�ຳຫວ
ຼ ດຄືນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາຫກ
ຼັ ໝາຍ
ເຂດສະຫງວນແລວທາງ ແລະ ເຂດສະຖານີລດ
ົ ໄຟແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ບໍລິຄໍາໄຊ-ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດຍາວ 440
ກມ. ບໍລມ
ິ າດການຂົນສົງ່ ໂດຍສານທັງພ
 າຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2014 ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 30.860 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີມ
້ ຂຶນ
້
1,85% ແລະ ວັດຖຸພນ
ັ ໃນປີ 2014 ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 108.010 ພັນໂຕນ.ກມ ທຽບໃສ່ປີ 2010 ເພີມ
້ ຂຶນ
້ 1,80%.
ຈ. ການພັດທະນາດ້ານເຄຫາ-ຜັງເມືອງແລະ ນໍ້າປ
 ະປາ:
»» ດ້ານເຄຫາ-ຜັງເມືອງ: ວຽກເຄຫາສະຖານ: ໄດ້ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງໂຄງການລະດັບຊາດ ເປັນຕົ້ນໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ດ່ານແກ່ນທ້າວແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໂຄງການກໍສ
່ ້ າງດ່ານພູເກືອແຂວງອັດຕະປື, ໂຄງການກໍສ
່ າ້ ງດ່ານໜອງນົກຂຽນແຂວງຈໍາປາສັກ,
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະຕໍ່ເຕີມສໍານັກງານປະທານປະເທດ (ຫໍຄ�ຳ), ສ�ຳນັກງານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອືນ
່ ໆ. ວຽກຜັງເມືອງ:
ມາຮອດປະຈຸບັນ ເມືອງທີ່ມີຜັງເມືອງແລ້ວ 146 ຕົວເມືອງໃນທັງໝົດ 148 ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 21 ຕົວເມືອງຈາກ
125 ຕົວເມືອງໃນປີ 2010 ແລະ ສອງເມືອງທີ່ເຫຼືອ (ເມືອງຮົ່ມ ແລະ ເມືອງລອງແຈ້ງ ກ�ຳລັງສະເໜີການຮັບຮອງ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,
ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ແລະສົ່ງເສີມການອານຸລັກແລະ ພັດທະນາສະຖາປັດຕະຍາກໍາຕົວເມືອງທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ, ນອກນັ້ນ
ສິ່ງ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນອີກອັ ນໜຶ່ ງ ແມ່ ນການຮື້ ຖອນເທີ ບ ແລະ ຮ້າ ນຕ າມແ ຄມທາງທີ່ ກໍ່ສ້ າງບໍ່ ໄດ້ ມາດຖານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບອ ະນຸຍາດຢູ່
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວຽກພັດທະນາຕົວເມືອງ: ສ�ຳເລັດການສ້າງແຜນຍຸດທ
 ະສາດການພັດທະນາຕົວເມືອງຮອດປີ 2030 ແລະ
ສ�ຳເລັດໂຄງການພດ
ັ ທະນາຕວ
ົ ເມືອງນ້ອຍ (ໄດ້ຮບ
ັ ທນ
ຶ ຈາກທະນາຄານພດ
ັ ທະນາອາຊີ (ADB) ມູນຄ່າ 18,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)
ຈໍານວນ 12 ຕົວເມືອງ ຄື: ຕົວເມືອງຊໍາເໜືອ, ເມືອງແປກ, ເມືອງປາກຊັນ, ເມືອງວັງວ
 ຽງ, ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ເມືອງນໍ້າທ
 າ, ເມືອງໄຊ,
ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງສາມັກຄໄີ ຊ.
»» ດ້ານນ�້ຳປະປາ: ໄດ້ສ�ຳເລັດການເຈລະຈາເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງ
ອະນຸພາກພື້ນແມ່ ນໍາ້ ຂອ ງ, ສ�ຳເລັ ດການເ ຊັນສັນຍາ ທາງການເງິນສ�ຳລັບໂຄງ ການປັບປຸງ ສິ່ງແວ ດລ້ ອມຕົວເມືອງປາກເຊ,
ສ�ຳເລັດໂຄງການນ�້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ພາກເໜືອ-ພາກກາງ, ສ�ຳເລັດໂຄງການນ�້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
(UN-HABITAT) ໄລຍະ 1 ແລະ ໄລຍະ 2, ໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຕົວເມືອງນ້ອຍ ກຸ່ມຕົວເມືອງທີ 1 ມີຄວາມ
ຄືບໜ້າຫຼາຍເກືອບ 56,20%, ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂ ຄງການນໍ້າປ
 ະປາດົງໝາກຄາຍ ໄລຍະ 2 ແລະ ອື່ນໆ, ຮອດປີ 2015 ສາມາດ
ສະໜອງນໍ້າໃນເຂດຕົວເມືອງໄດ້ 68% ຂອງຈ�ຳນວນປະຊາກອນຜູ້ອາໃສໃນເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

5. ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ:
ໄລຍະຜ່ານມາ ວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ການສືສ
່ ານ ໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ, ສາມາດຂະຫຍາຍ
ຕາໜ່າງໄປສະນີໄ ດ້ 128 ເມືອ ງ ກວມ 88% ຂອງເມືອ ງທົ່ວ ປະເທດ, ການບໍລິກ ານໄປສະນີພັນປະຕິ ບັດໄດ້ 2,26 ລ້ານກິໂລ,
ພັດສະດຸໄປສະນີ ປະຕິບັດໄດ້ 2,18 ລ້ານກິໂລ, ນ�ຳໃຊ້ລະຫັດໄປສະນີ 5 ຕົວເລກໃນການກ�ຳນົດເຂດແຈກຢາຍ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການບໍລິການໄປສະນີ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ສ້າງລະບົບປ່ອງບໍລິການໄປສະນີແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ໄດ້ທົດລອງ
ຢູ່ບັນດາຫ້ອງການໄປສະນີພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສ�ຳເລັດກ
 ານເພີ່ມເລກໝາຍໂທ ລະສັບມ
 ືຖື ຈາກ 7 ຕົວເລກ ເປັນ 8 ຕົວ
ເລກ; ຂະຫຍາຍເຄື່ອຂ່າຍສາຍສົ່ງດ້ວຍລະບົບສາຍກາບໄຍແສງ ໄດ້ 20.391 ກິ ໂລແມັດ ເທົ່າກັບ 118% ຂອງແຜນການ (ແຜນ
17.192 ກິໂ ລແມັ ດ ), ລວມທັງ ໝົດ 60.813 ກິໂລແມັດ ກວມ 18 ແຂວງ 148 ເມື ອງ; ມີໂ ທລະສັ ບຕັ້ ງ ໂຕະ ແລະ
ໂທລະສັບມືຖື ທີ່ ນໍ າ ໃຊ້ ຕົ ວຈິງທັ ງໝົ ດ 5,2 ລ້າ ນເລກໝາຍກວມ 80,8% ຂອງຈ�ຳນວນປະຊາກອນ ລື່ ນ ແຜນການ 0,8%
(ແຜນການ: 80%); ໃນນີ້, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະມີ 920.000 ເລກໝາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ມີ 4,3 ລ້ານເລກໝາຍ. ສັນຍານ
ໂທລະສັບມືຖືຄວບຄຸມໄດ້ 18 ແຂວງ, 148 ເມືອງ ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກສູ່ຊົນນະບົດ ກວມ 90% ຂອງຈ�ຳນວນບ້ານທົ່ວປ
 ະ
ເທດ. ໄດ້ປັບປຸງສ
 ູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສ
 າມາດເປັນບ່ອນເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນ ແລະ ທາງຜ່ານຂອງການໃຊ້ໂທລະສັບແລະ ອິນເຕີເນັ
ດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍລວມສູນຜ່ານປະຕູດຽວ. ໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໂດຍ
ໄດ້ເຊົາ່ ໃຊ້ສນ
ັ ຍານອິນເຕີເນັດກັບບໍລສ
ິ ດ
ັ NTT ຂອງຍີປ
່ ຸ່ນ ເພືອ
່ ເຊືອ
່ ມຕໍ່ສາຍສງົ່ ສ
ນ
ັ ຍານໃຕ້ທະເລອອກສູ່ສາກົນໂດຍກງົ , ນອກຈາກນີ,້
ຍັງໄດ້ມີການເຊື່ອມຕກ
ໍ່ ັບບໍລິສັດ VDC, ບໍລ
ສ
ິ ັດ Viettel ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລ
 ິສັດ CAT ປະເທດໄທ.
ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງສນ
ູ ຄຸ້ມຄອງຄນ
ື້ ຄວາມຖວ
ີ່ ທ
ິ ະຍຸແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນ
ັ , ໄດ້ເຊັນສນ
ັ ຍາສ້າງຕງັ້ ບໍລສ
ິ ດ
ັ 
ຮ່ວມທນ
ຶ ລະຫວ່າງກະຊວງໄປສະນີ-ໂ ທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ກັບບ
 ໍລິສັດອ
 ິເລັກໂ ທນິກລິນໄ ຮເຊີນຕ
 ູ ໃນຕໍາແໜ່ງ ວົງ
ໂຄຈອນ 126 ອົງສາຕາເວັນອອກ. ໄດ້ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງດາວທຽມລາວ ຕໍາແໜ່ງວົງໂຄຈອນ 128.5 ອົງສາຕາເວັນອອກເປັນ
ໂຄງການເງິນກູ້ 100% ເພື່ອກໍ່ສ້າງດາວທຽມລະບົບວິທະຍຸໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະຄົມ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຍຸດທະສາດການຮ່ວມ
ມືລາວ-ຈີນ, ປະຈຸບັນພ
 ວມດ�ຳເນີນການກໍ່ສ້າງສະຖານີຮັບສ
 ົ່ງສ
 ັນຍານພາກພື້ນດ
 ິນ ແລະ ກະກຽມສ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ໃ ຫ້ບໍລິການດາວທຽມລາວ.
ສ�ຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການແປອັງກິດເປັນພາສາລາວໃນລະບົບ CLDR Survey Tool (Common Locate
Data Repository) ຈໍານວນ 6.000 ຄໍາ ຫຼື ປະໂຫຍກຂອງອົງການ Unicode ເພື່ອນໍາໃນເຂົ້າໃນລະບົບຕ່າງໆທັງຄອມພິວເຕີ
ແລະ ລະບົບມືຖື, ການລວບລວມຂໍ້ມູນປະມວນຄໍາສັບທັງໝົດ 3.814 ປະໂຫຍກ ແລະ ຄໍາສັບວັດຈະນາ ນຸກົມອັງກິດ-ລາວອັງກິດ ຈໍານວນ 60.000 ກວ່າຄໍາ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ບໍລິສັດ Google ຕາມແຜນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພາສາລາວ.
ສ�ຳເລັ ດ ການອອກແບບແປ້ ນ ພິ ມ ພາສາລາວ ໃນລະບົບມືຖືລຸ້ນຕ່າງ ທັງແບບ ສະມາດໂພນ (Smart phone) ແລະ
ປະເພດປຸ່ມກົດ ເຊັນ
່ : ແບກເບີລີ (Black Berry) ແລະ ໂນເກຍ (Nokia) ລຸ້ນຕ່າງໆລວມທັງໝົດໄດ້ 19 ຮູບແບບ. ສ�ຳເລັດການ
ພັດທະນາໂປຼແກຼມວັດຈະນານຸກມ
ົ ອັງກິດ-ລາວ ແລະ ໂປຼແກຼມປ່ຽນຟ້ອນເປັນເພັດສະລາດແບບອອນລາຍ ເພືອ
່ ໃຫ້ສາມາດແລ່ນໄດ້
ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Windows Server 2008 64 Bits ແລະ ແບບ 32 bits ຈ�ຳນວນ 60,000 ຄ�ຳ.
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6. ການເງິນ, ການທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ
ກ. ການເງິນ: ໃນເງືອ
່ ນໄຂສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພນ
ື້ ມີສງິ່ ທ້າທາຍມີຫ
 ລາຍດ້ານບໍ່ເອືອ
້ ອ�ຳນວຍຕໍ່
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ ເປັນຕົ້ນ: ການຂຸດຄົ້ນເກັບລາຍຮັບໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເກີນຄາດໝາຍທີ່ກ�ຳນົດ
ໄວ້. ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລດ
ັ ຖະບານໄດ້ໃນລະ ດັບທດ
ີ່ ,ີ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ
ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ. ການຂາດດຸນງົບປະມານຍັງຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ5% ຢູ່ໃນຂອບ
ເຂດທກ
ີ່ �ຳນດ
ົ ໄວ້ (3-5% ຂອງ GDP). ການຊ�ຳລະຫນີຂ
້ ອງລດ
ັ ຖະບານໂດຍສະເພາະຫນີຕ
້ ່າງປະເທດແມ່ນປ
 ະຕິບດ
ັ ໄດ້ຢ່າງຖກ
ື ຕ້ອງ
ຕາມກ�ຳນົດເວລາ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມເຊືອ
່ ຫມັນ
້ ໃຫ້ກບ
ັ ຜູ້ໃຫ້ທນ
ຶ ຕໍ່ຖານະການເງິນຂອງລດ
ັ ຖະບານຫາຼ ຍຂຶນ
້ ; ສ�ຳລັບການຊ�ຳລະ
ຫນີສ
້ ນ
ິ ພາຍໃນກໍ່ມຄ
ີ ວາມພະຍາຍາມສງູ ໃນການປະຕິບດ
ັ ການຊ�ຳລະດ້ວຍຮູບແບບມີສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ການອອກພັນທະບັດ, ໃນນນ
ັ້
ຊ�ຳລະແບບມີສ່ວນຫລຸດບັນລຸເຖິງ 5.379 ຕືກ
້ ີບ ເຊິ່ງລັດຖ
 ະບານໄດ້ຮ
 ັບສ
 ່ວນຫລຸດຈ
 �ຳນວນ 1.471 ຕືກ
້ ີບ; ຊ�ຳລະດ້ວຍການອອກ
ພັນທະບັດອາຍຸ 2 ປີ ແລະ 3 ປີ ຈ�ຳນວນ 3.872 ຕື້ກີບ, ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສ�ຳຄັນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຂອງ
ລັດຖະບານແລະ ເປັນການສ້າງສະພາບຄ່ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສ
 າຫະກິດໄດ້ດ
 ີສົມຄວນ.
ຂ. ການທະນາຄານ: ທະນາຄານແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ ນ�ຳໃຊ້ ນ ະໂຍບາຍອັ ດຕາແລກປ່ ຽ ນຕາມກົນ ໄກຕະຫຼ າ ດ
ທີມ
່ ີ ກ ານຄຸ້ ມ ຄອງຂອງລັ ດ ເ ພື່ ອ ເປັ ນ ເຄື່ ອ ງມື ຕ້ົ ນ ຕໍ ໃ ນການຮັ ກສາສະຖຽນລະພາບເງິ ນ ຕາແຫ່ ງ ຊາດດ້ວຍການກ�ຳນົດອັດຕາ
ແລກປ່ ຽ ນປະຈ�ຳວັນ ເງິ ນ ກີ ບ ທຽບກັ ບ ໂດລາເພື່ ອ ໃຫ້ ທ ະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ ແລະ ຮ້ າ ນແລກປ່ຽ ນເປັ ນ ບ່ ອ ນອີງໃນການກ�ຳນົດ
ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງຕົນໃນຂອບເຂດ ບວກ/ລົບ (±) 0,25%, ດັດສົມຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນການ ສະໜອງເງິນ
ຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ພຽງພໍກບ
ັ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ , ກໍໄດ້ປບ
ັ ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ພືນ
້ ຖານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ຈາກ 5% ເປັ ນ 4,5% ຕໍ່ ປີ ; ຄຸ້ ມ ຄອງການກ�ຳນົ ດ ອັ ດ ຕາດອກເບ້ ຍ ເງິ ນຝາກເງິ ນ ກູ້ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ;
ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ ເພື່ອຮັບປະກັນໜີ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3% ຂອງການປ່ອຍສນ
ິ ເຊືອ
່ ທງັ ໝດ
ົ .
ຫຼຸດຜ່ ອ ນ ແລະ ໂຈະການປ່ ອ ຍສິ ນ ເຊື່ ອ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ ແ ກ່ ບັ ນ ດາໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າ ງ,
ໂຄງການໄລຍະຍາວທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ຕອບແທນຊ້າ. ໄດ້ປບ
ັ ປຸງ ກົນໄກ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົງ່ ເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກບ
ີ ດ້ວຍ
ຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ: ຍົກລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດເປັນກົດໝາຍ, ປັບປຸງນິຕກ
ິ �ຳລຸ່ມກົດໝາຍທີ່ຕດ
ິ
ພັນ; ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງໃບເງິນ, ໄດ້ ນໍ າເອົາທະ ນະບັດໃບ 2.000 ກີບໃໝ່ ແລະ 100.000 ກີບໃໝ່
ອອກສູ່ຂອດຈໍລະຈອນ ໃນປີ 2012. ເປີດກ
 ວ້າງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມການຊ�ຳລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຫາຼ ຍຂນ
ຶ້ .

7. ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພ
 ເິ ສດ-ເຂດເສດຖະກິດສ
 ະເພາະ (ຂພສ)
ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງນິຕິກ�ຳທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກ
ງານການພັດທະນາ ຂພສ, ສ້າງພື້ນຖານເຊື່ອມຕໍ່ນອກ ແລະ ໃນເຂດ ເພື່ອອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ພັດທະນາ
ແລະ ສ້າງສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງຕ່າງ
ປະເທດ. ມາຮອດປະຈຸ ບັ ນ ມີ ເ ຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິ ດ ສະເພາະ ທັ ງ ໝົ ດ 13 ເ ຂດ; ໃນນັ້ ນ: ມີເ ຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ 4 ແຫ່ງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ 9 ແຫ່ງ. ມີ ຂພສ 7 ແຫ່ງ ແມ່ນໄດ້ຍົກລະດັບຈາກການລົງທຶນສ�ຳປະ
ທານທົວ
່ ໄປທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານໄດ້ອະນຸມດ
ັ ແລ້ວຂຶນ
້ ເປັນ ຂພສ, ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຕັງ້ ພຽງແຕ່ 6 ແຫ່ງ ແມ່ນອະນຸ ມັດສ້າງຕັງ້ ໃໝ່ ຄື: ຂພສ
ພູຂຽວ, ຂພສ ທ່າແຂກ, ຂພສ ບຶງທາດຫຼວງ, ຂພສ ຈໍາປາສັກ, ຂພສ ຫລວງພະບາງ ແລະ ຂພສ ດົງໂພສີ 2.
ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂພສ ມີຄວາມຄືບໜ້າ
ດີພໍສມ
ົ ຄວນ ສະແດງອອກມູນຄ່າການລົງທຶນເຂົາ້ ໃສ່ການພັດທະນາ ຂພສ ໄດ້ເພີມ
່ ຂ
ນ
ຶ້ , ໂດຍມີມນ
ູ ຄ່າລົງທຶນຕາມ ສັນາຍາ 5 ຕືໂ້ ດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ໄດລົງທຶນຕົວຈິງໄປແລ້ວ ຈໍານວນ 1,27 ຕືໂ້ ດລາສະຫະລັດ ໃນນັນ
້ ລັດ ຖະບານລົງທຶນ 16.318.350 ໂດລາສະຫະລັດ,
ເປັນ ການລົ ງ ທຶ ນ ຂອງຜູ້ ພັ ດ ທະນາ 1.005.210.813 ໂດລາສະຫະລັ ດ ແລະ ຜູ້ ລົ ງ ທຶ ນ ລາຍຍ່ ອ ຍຈໍ າ ນວນ 250.564.515
ໂດລາສະຫະລັດ ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ ມີບໍລສ
ິ ດ
ັ ມາລົງທຶນ 249 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ,ໃນນັນ
້ : ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຕ່າງ ປະເທດມີ 180 ບໍລສ
ິ ດ
ັ , ບໍລສ
ິ ດ
ັ ພາຍໃນ 48
ບໍລິສັດ ແລະ ເປັນການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາຍໃນກັບຕ່າງປະເທດ 21 ບໍລິ ສັດ. ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ລງົ ທຶນໃນຂະແໜງບໍລກ
ິ ານ
49,37%, ຂະແໜງການຄ້າ 34,60% ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ 16,03%; ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳໄດ້15.289 ຄົນ; ໃນນັນ
້
ແຮງງານລາວ 6.769 ຄົນ. ສົງ່ ອອກສິນຄ້າມູນຄ່າ 42.855.955 ໂດລາສະຫະລັດ, ນໍາເຂົາ້ ສິນຄ້າ 196.495.557 ໂດລາສະຫະລັດ
ສາມາດປະຕິບດ
ັ ພັນທະຕາມສັນຍາສໍາປະ ທານໄດ້ຈໍານວນ 12.237.296 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັນ
້ : ຄ່າສໍາປະທານທີດ
່ ນ
ິ 3,32 ລ້ານ
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ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນ ເດືອນ 1,13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນກ�ຳໄລ 48.006 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີມ
່
898.659 ໂດລາສະຫະ ລັດ, ຄ່າທ�ຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລກ
ິ ານ 7.677 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມອບເງິນປັນຜົນຈາກການຖືຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ລັ
ດຖະບານຈ�ຳນວນ 6.300.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະເຂດມີດງ່ັ ນີ:້
1) ເຂດເສດຖະກິດພ
 ິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ໄດ້ລ
 ົງທຶນພ
 ັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ທັງໝ
 ົດ
68,13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນັ້ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ 4,15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ການລົງທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາ
11,1 7 ລ້ານໂດລ າສະ ຫະລັດ ແລະ ກ ານລົງທຶນ ຂອງຜູ້ລົງທຶ ນລາຍຍ່ ອຍ 52,81 ລ້ານໂດ ລາສະ ຫະລັດ . ດຶ ງດູດກ ານລົ ງທຶນ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 66 ບໍລິສັດ, ທຽບໃສ່ 5 ປີ ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 58 ບໍລິສັດ (ເປັນການລົງທຶນພາຍໃນ 21
ບໍລສ
ິ ດ
ັ , ຕ່າງປະເທດ 36 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດ 9 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ), ໃນນນ
ັ້ ສາມາດຂົນຂວາຍເອົາບໍລສ
ິ ດ
ັ ຊນ
ັ້ ນ�ຳຈາກ
ຕ່າງປະເທດເຂົາ້ ມາລົງທຶນໄດ້ຫາຼ ຍສົມຄວນເປັນຕົນ
້ : ບໍລສ
ິ ດ
ັ ນິຄອນ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໂຕໂຢຕາ, ບໍລສ
ິ ດ
ັ URAI PAINT LAO ຜະລິດນ�້ຳ
ສີເ ພື່ອຈ�ຳໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ບໍລິສັດແອໂຣເວີກ ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນປະກອບເຄື່ອງບິນ. ການລົງທຶນໄດ້ສູ ມ ໃສ່ຂະແໜງ
ອຸດສາຫະກ�ຳກວມ 29%, ການຄ້າກວມ 11%, ການບໍລິການກວມ 60% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ; ສ້າງວຽກໄດ້ທັງໝົດ 3.215
ຄົນ, ໃນນັ້ນ: ແຮງງານລາວ 3.110 ຄົນແລະ ຕ່າງປະເທດ 105 ຄົນ; ປະຕິບັດພັນທະອາກອນເງິນເດືອນຈາກແຮງງານພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ 952.111 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມນ
ູ ຄ່າເພີມ
່ ໄດ້ 253.634 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນກ�ຳໄລ 47.162
ໂດລາສະຫະລັດ, ຈັດເກັບຄ່າທ�ຳນຽມຕ່າງໆໄດ້ 35.148 ໂດລາສະຫະລັດ. ສາມາດສົ່ງອອກສິນຄ້າ ມູນຄ່າ 14,55 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ມູນຄ່າ 45,05 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
2) ເຂດເສດຖະກິດພ
 ິເສດສາມຫຼ່ຽມຄ�ຳ (ຂສພຄ): 
ຂສພຄ ໄດ້ສ້າ ງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007 ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໄດ້ພັດທະນາຈາກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນອາ
ຊຽນດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ມີເນື້ອທີ່ 3.000ເຮັກຕາ ເປົ້າໝາຍເລັ່ງໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ
ແລະ ການບໍລິການ.
ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ສມ
ຸ ໃ ສ່ການພັດທະນາເຂດດ້ວຍການລງົ ທຶນຕ
ວ
ົ ຈ
 ງິ ທງັ ໝ
 ດ
ົ 658,29 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ (ເປັນ
ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ 1,06 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ພດ
ັ ທະນາ 657,23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ດຶງດດ
ູ ການລງົ ທຶນ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທງັ ໝົດ 59 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທຽບໃສ່ 5 ປີ ຜ່ານມາເພີມ
່ ຂຶນ
້ 52 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ; ໃນນັນ
້ , ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳກວມ
3,57%, ການຄ້າກວມ 46,43%,ການບໍລກ
ິ ານກວມ 50% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ມີຜູ້ປະກອບການລາຍຍ່ອຍ ເຂົາ້ ມາດ�ຳເນີນທຸ
ລະກິດໃນຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຈ�ຳນວນ 235 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳໄດ້ທງັ ໝົດ 7.674
ຄົນ; ໃນນັ້ນ, ແຮງງານລາວ 338 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 7.336 ຄົນ (ການ ນໍາໃຊ້ແຮງງານຕ່າງດ້າວກໍ່ຍ້ອນວ່າຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການ
ສ້າງພືນ
້ ຖານໂຄ່ງລ່າງ ແລະ ບາງຂະແໜງການ ກໍ່ມຄ
ີ ວາມຈ�ຳເປັນນ�ຳໃຊ້ແຮງງານທີມ
່ ສ
ີ ມ
ີ )ື ; ໄດ້ມອບພັນທະເຂົາ້ ງົບປະມານລັດ ຈໍານວນ
6.941.614 ໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນັນ
້ ມີອາກອນມອບ ເໝົາຈາກກິດຈະການຄາຊີໂນ ແລະ ການສະແດງອືນ
່ ໆ ຈໍານວນ 6.300.000
ໂດລ າ ສະ ຫະ ລັ ດ, ອາ ກ ອນເງິນເດື ອ ນແຮງ ງານພາຍໃນ ແລ ະ ຕ່າງປະເທ ດ ຈໍານວນ 5 3.31 1 ໂດ ລາສະ ຫະລັດ, ອາກອນ
ມູນຄ່າເພີມ
່ ຈ�ຳນວນ 588.303 ໂດລາສະຫະ ລັດ. ນໍາເຂົາ້ ສິນຄ້າມູນຄ່າ 3,03 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເສັນ
້ ທາງ
ເບຕງົ ນ�້ຳເກິ່ງ-ບ້ານມອມຄວາມຍາວ 46 ກມ; ການກໍ່ສ້າງປ້ອງກນ
ັ ຕາຝັ່ງເຈື່ອນຍາວ 6,4 ກມ; ການຈດ
ັ ສັນ ແລະ ກໍ່ສາ້ ງບ້ານຄວ້ານ
ໃໝ່; ການກໍ່ສ້າງຄຸ້ມວດ
ັ ທະ ນະທ�ຳຈນ
ີ ; ຂະຫຍາຍທ່າເຮືອຂນ
ົ ສງົ່ ຂອງເຂດເພືອ
່ ຮອງຮບ
ັ ບ່ອນຈອດເຮືອຂອງກຸ່ມບໍລສ
ິ ດ
ັ ເຮືອຂ້າມ ແລະ
ເຮືອສນ
ິ ຄ້າ; ໄດ້ສ�ຳເລັດການຊດ
ົ ເຊີຍເນືອ
້ ທີ່ດນ
ິ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບນ
ິ ສາກົນສາມ ຫຼຽ່ ມ
ຄ�ຳ; ໄດ້ສ້າງໂຄງການທີມ
່ ສ
ີ ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມບໍລກ
ິ ານລົດສາມລໍ້ຕຸກໆ, ກຸ່ມບໍລິການເຮືອ, ກຸ່ມປູກຜັກປອດ
ສານພິດເຊິງ່ ມປ
ີ ະຊາຊົນເຂົາ້ ຮ່ວມ 114 ຄອບຄົວ.
3) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍ່ເຕັນແດນງາມ (ຂສບ): ໄດ້ມີການຫັນທິດການພັດທະນາໃໝ່ໂດຍສຸມໃສ່ຂະ
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫຼັກ, ເຂດການຄ້າປອດພາສີ, ສາງພັກສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງຜ່ານມາໄດ້ລົງທຶນຕົວຈິງເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນ
າພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 47,18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເປັນການລົງທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາ ໂດຍການກໍ່ສ້າງອາ ຄານຫ້ອງການ ແລະ
ທີ່ຢູ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່; ສ້າງຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ໃນເນື້ອທີ່ 13.000 ຕາແມັດ ສ�ຳເລັດແລ້ວ 60%, ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງປໍ້ານໍ້າມັນ ແລະ
ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ; ໄດ້ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນ�້ຳ (ຢູ່ຈຸດ 3) ມີເນື້ອທີ່ 23,5 ເຮັກຕາ; ນອກຈາກນີ້, ຂສບ ກໍ່ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ
ສ້າງເປັນເຂດຮ່ ວມມືເສດຖະກິດຊາຍແດນບໍ່ ເຕັນ ສປປ ລາວ-ບໍ່ຫານ ສປ ຈີນ ເພື່ອສົ່ງເສີມທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງແຂວງຫຼວງນ�້ຳທາ
ແລະ ແຂວງຢູນນາ ນ ເຂົ້າໃນການພັດທະ ນາເສ ດຖະກິດ. ດຶງດູດການລົງ ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ 22 ບໍລິສັດ; ໃນນັ້ນ,

25

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ ກວມ 6,66%, ການຄ້າ ກວມ 66,67%, ການບໍລກ
ິ ານ ກວມ 26,67%. ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳໄດ້ທງັ ໝົດ
475 ຄົນ; ສາມາດປະຕິບັດພັນທະອາກອນເງິນເດືອນໄດ້ 12.346 ໂ ດລາສະຫະລັດ.
4) ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ
 ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ (ນອຄວ): ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2009 ເຊິ່ງເປັນການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ການຄ້າ ຖືຮຸ້ນ 30% (ເອົາດິນເປັນຮຸ້ນ) ແລະ
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ໜ�ຳເວພັດທະນາຈ�ຳກັດ (ຈີນໃຕ້ຫວັນ) ຖືຮຸ້ນ 70%, ເຊິງ່ ມີມນ
ູ ຄ່າການລົງທຶນໝົດ 43 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມີເນືອ
້ ທີທ
່ ງັ ໝົດ
110 ເຮັກຕາ, ເປົາ້ ໝາຍຕົນ
້ ຕໍໃນການພັດທະນາເປັນເຂດອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ການຄ້າ. ການພດ
ັ ທະນາພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງ ສ�ຳເລັດປະມານ
60% ຂອງເນືອ
້ ທ
ທ
ີ່ ງັ ໝ
 ດ
ົ , ສ�ຳເລັດວຽກງານການຈັດສ
ນ
ັ ເວນຄນ
ື ທ
ດ
ີ່ ນ
ິ ໃ ຫ້ປະ ຊາຊົນ, ກໍສ
່ ້າງຄອງລະບາຍນ�້ຳທ�ຳມະຊາດແລະ ລ້ອມ
ຮົ້ວອ້ອມຂອບເຂດຂອງນິຄົມ. ການລົງທຶນຕົ
 ວຈິງທັງໝົດ 91,62 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ, ເປັນການລົງທຶນຂ
 ອງຜູ້ພັດທະນາ
13,26 ລ້ ານໂດລ າສ ະຫະລັ ດ; ເປັນການລົງທຶນຂອງຜູ້ ລົງທຶນ ລາຍຍ່ອຍ 78,36 ລ້ ານໂດລ າສະຫະລັດ ; ດຶງດູ ດການລົງ ທຶ ນ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າ ງປະເທດ ໄດ້ 33 ບໍລິ ສັດ , ໃນນັ້ນ ການລົງ ທຶນພາຍໃນ 3 ບໍລິ ສັ ດ , ຕ່າງປະເທດ 29 ບໍ ລິສັ ດ ແລະ
ພາຍໃນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດ 1 ບໍລິສັດ. ການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳກວມ 46,43%, ການຄ້າກວມ 28,57% ແລະ
ການບໍລິການກວມ 25% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳໄດ້ທັງໝົດ 1.173 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຮງງານລາວ
1.116 ຄົນ; ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານ ທັງໝົດ 561.690 ໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດປະຕິບັດພັນທະອາກອນເງິນເດືອນຈາກ
ແຮງງ ານພາຍໃ ນ ແ ລະ ຕ່ າງປະເທດ ໄດ້ຈ�ຳນວນ 191.367 ໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສົ່ ງ ອອກສິນຄ້າມູນ ຄ່າ 25,98
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນໍາເຂົາ້ ສິນຄ້າມູນຄ່າ 47,26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;ມອບເງິນປນ
ັ ຜນ
ົ ຈາກການຮ່ວມຮຸ້ນໃຫ້ລດ
ັ ຖະບານ
542.774ໂດລາສະຫະລັດ.
 ຽວ (ຂພຂ): ໄດ້ຕງັ້ ໜ້າການພັດທະນາເຂດ ເຊິງ່ ມີມນ
ູ ຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງ ທັງໝົດ
5) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະພູຂ
16,0 2 ລ້ານໂດລ າສະ ຫະລັດ; ໃນນັ້ນ, ການລົງທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາ 11,02 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການລົງ
ທຶນຂ ອງຜູລ
້ ົງທຶນລ າຍຍ່ອຍ 5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 16
ບໍລສ
ິ ດ
ັ (ພາຍໃນ 4 ບໍລສ
ິ ດ
ັ , ຕ່າງປະເທດ 7 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ແລະ ພາຍໃນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດ 5 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ). ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທງັ ໝົດ
72 ຄົນ, ໃນນັ້ນແມ່ນແຮງງານລາວ60 ຄົນ; ໄດ້ສືບຕໍ່ປະສານກັບສະຖາບັນອອກແບບຕົວເມືອງເສດຖະ ກິດ ສປ ຈີນ ເພື່ອຊ່ວຍ
ດັດແກ້ແບບແຜນຜັງເມືອງ ແລະ ໄດ້ຊ
 ົດເຊີຍເວນຄືນທີ່ດິນ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າ 3,6 ຕື້ກີບ,ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງມູນຄ່າ 2,4 ຕື້ກີບ ແລະໄດ້ບ
 ຸກ
ເບີກເສັ້ນທາງຮອບນອກ.
6) ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ຂພຊ): ໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ສ�ຳເລັດ
ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າ ຫາເຂດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ, ໄດ້ຊົດເຊີຍເວນຄືນທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງປະຕິບັດໄດ້ ລວມເປັນເງິນ
34 ຕື້ກີບ. ສ າມາດ ດຶງດູດກ ານລົ ງທຶນໄດ້ທັງໝົດ 83,25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນັ້ນ, ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ 9,94
ລ້ານ ໂດລາສະຫະ ລັດ, ຜູ້ ພັດ ທະນາ 36,94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ 36,37 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ;
ສາມາດດຶງດູດ ການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ 9 ບໍລິສັດ (ພາຍໃນ 2 ບໍລິສັດ, ຕ່າງປະເທດ 5 ບໍ ລິສັດ
ແລະ ພາຍໃນ ຮ່ວ ມກັບ ຕ່າງ ປະເ ທດ 2 ບໍລິສັດ); ພ້ອມດ ຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 214 ຄົນ; ໃນນັ້ນ
ແຮງງ ານລາວ 82 ຄົນ . ມອ ບພັ ນທະອ າກອນເຂົ້າງົບປະມາ ນລັດທັງໝົດ 85.970 ໂດລາສະຫະລັດປະຕິບັດພັນທະອາ
ກອນເງິນເດືອນໄດ້ 26.897 ໂດລາສະຫະລັດ, ມອບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 56.092 ໂດລາສະຫະລັດ, ຈັດເກັບຄ່າທ�ຳນຽມ ແລະ
ຄ່າອາກອນຕ່າງໆໄດ້ 2.981 ໂດລາສະຫະລັດ; ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ມູນຄ່າ 65,80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
 ະເພາະບຶງທ
 າດຫຼວງ (ຂສທ): ເລີມ
່ ພັດທະນາໃນປີ 2011 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເນືອ
້ ທີ່
7) ເຂດເສດຖະກິດສ
365 ເຮັກຕາ, ໂ ດຍ ມີຈຸດປະສົ ງເລັ່ງໃສ່ອຸດສາຫະກ�ຳ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ສຸມທຶນໃນການ
ພັດທະນາທັງໝົດ 134,27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນັ້ນ, ທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາ 76,85 ລ້ານໂດລາ; ທຶນຂອງຜູ້ລົງທຶນລາຍຍ່ອຍ
ປະມານ 57,42 ລ້ານໂດລາ; ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທງັ ໝົດ 11 ບໍລສ
ິ ດ
ັ , ເປັນການລົງທຶນພາຍໃນ
2 ບໍລສ
ິ ດ
ັ , ຕ່າງປະເທດ 9 ບໍລສ
ິ ດ
ັ . ເພືອ
່ ສຸມໃສ່ວຽກງານຊົດເຊີຍເວນຄືນທີດ
່ ນ
ິ ໂດຍສາມາດຊົດເຊີຍໄດ້ 375 ຕອນ ໃນຈ�ຳນວນທັງໝົດ
485 ຕອນ ມີມູນ ຄ່ າ 74,66 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 9,33 ລ້ານໂດລາ, ໄດ້ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ຈາກເສັ້ນທາງ T4
ແຕ່ສ າມແຍກໄຟແດ ງໂ ພນທັນເຂົ້ າຫາເຂດ; ໄດ້ສ�ຳຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຮອດຂອບເຂດບ້ານໂນນຫວາຍ;
ໄດ້ສ�ຳເລັດການຂຸດໜອງນ�້ຳໃຫຍ່; ສ�ຳເລັດການກໍ່ສາ້ ງຫ້ອງການ, ຫໍພກ
ັ ພະນັກງານ; ໄດ້ສ�ຳເລັດການກໍ່ສາ້ ງຄອງນ�້ຳອ້ອມເຂດແທນຮົວ
້
ມີຄວາມຍາວ ປະມານ 8.000 ແມັດ; ໄດ້ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເລກ 2 ອ້ອມແຄມໜອງໃຫຍ່ ມີຄວາມຍາວ 2.400 ແມັດ;
ໄດ້ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງເສັນ
້ ທາງເລກ 5, ເລກ 8 ແລະ ເລກ 9. ໄດ້ເລີມ
່ ດ�ຳເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງຕຶກຄອນໂດມິນຽມສູງ 18 ຊັນ
້ ຈ�ຳນວນ
12 ຫຼັງ ມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 174 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາ ປະຕິບັດໄດ້ 57,42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

26

ທຽບໃສ່ແຜນການລວມສ�ຳເລັດແລ້ວປະມານ 33%; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 639 ຄົນ, ຊຶ່ງແມ່ນແຮງງານລາວ 215 ຄົນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 424 ຄົນ, ໄດ້ມອບອາກອນເງິນເດືອນມູນຄ່າ 54.868 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າທໍານຽມ 6.313 ໂດລາສະຫະລັດ
ແລະ ໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ມູນຄ່າປະມານ 7,83 ໂດລາສະຫະລັດ.
8) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະດົງໂພສີ (ຂສສດ): ໄດ້ສມ
ຸ ທຶນໃສ່ການພັດທະນາເຂດມີມນ
ູ ຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 10
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນການລົງທຶນຂອງຜູ້ພດ
ັ ທະນາ 8,11 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ລງົ ທຶນລາຍຍ່ອຍ 1,89 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ
ເປັນຕົນ
້ ໄດ້ຊດ
ົ ເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນພືນ
້ ທີໂ່ ຄງການ 73 ຄອບຄົວ ຈ�ຳນວນ 7.525ລ້ານກີບ; ຊ�ຳລະຄ່າສ�ຳປະທານທີດ
່ ນ
ິ ໄດ້ 152.977
ໂດລາສະຫະລັດ, ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເນືອ
້ ທີດ
່ ນ
ິ ຂອງປະຊາຊົນບໍລເິ ວນທາງເຂົາ້ ໝາຍເລກ 1, ເລກ 2 ແລະ ເລກ 3 ຂອງ ຂສສດ ໄດ້ 2
ກໍລະນີ ຈາກທັງໝົດ 4 ກໍລະນີ ຈໍານວນ 27,63 ລ້ານກີບ; ໄດ້ສ�ຳເລັດການປັກຫຼກ
ັ ໝາຍເຂດແດນ ແລະ ການກວດຄືນເຂດແດນຂອງ
ດິນລັດທີໄ່ ດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລສ
ິ ດ
ັ UPL ລາວ ຈ�ຳ ນວນ 513.583 ຕາແມັດ. ພ້ອມດຽວກັນ, ການຖົມດິນພາຍໃນເຂດສ�ຳເລັດແລ້ວ
95% ແລະ ຄາດວ່າຈະສ�ຳເລັດ 100% ໃນໄວໆນີ;້ ສ�ຳເລັດການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ໃບຢັງ້ ຢືນຈາກກະຊ
ວງຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ; ສ�ຳເລັດການດັດແກ້ແຜນແມ່ບດ
ົ ຂອງໂຄງການ ແລະ ກ�ຳລັງລໍຖ້າທິດຊີນ
້ �ຳຈາກຂັນ
້ ເທິງ;
ໄດ້ ໂ ຄສ ະນາ ແລະ ດຶ ງດູດການລົງ ທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມເປັນມູນຄ່າ 571.570 ໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດ
ສ້າງແຮງງານໄດ້ທງັ ໝົດ 46 ຄົນ, ໃນນັນ
້ ແຮງງານລາວ 30 ຄົນ, ມອບພັນທະອາກອນເຂົາ້ ງົບປະມານລັດທັງໝົດ 219.823 ໂດລາສະ
ຫະລັດ. ໃນນັນ
້ , ຄ່າສໍາປະທານທີດ
່ ນ
ີ 205.416 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນເດືອນຈາກແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຈ�ຳນວນ
14.407 ໂດລາສະຫະລັດ; ນໍາເຂົາ້ ສິນຄ້າ ມູນຄ່າ 92.955 ໂດລາສະຫະລັດ; ໄດ້ມອບເງິນຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ສັງຄົມ ມູນຄ່າ 1,05
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
9) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະລອງແທງ-ວຽງຈັນ: ໄດ້ລົງທຶນໃນການພັດທະນາ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ
125,05 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນັ້ນ, ທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາ 123,90 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຂອງບໍລິສັດລາຍຍ່ອຍ
1,15 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ; ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົ ດ 4 ບໍລິ ສັດ, ໃນນັ້ນ
ເປັນການລົງທຶນພາຍໃນ 1 ບໍລິສັດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 3 ບໍລິສັດ. ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 588 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຮງງານລາວ
545 ຄົນ; ມອບພັນທະອາກອນເຂົ້າງົບປະມານລັດທັງໝົດ 1.444.948 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ, ຄ່າສ�ຳປະທານທີ່ດິນໄດ້ 1,11
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນຊົມໃຊ້ 155.383 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອາກອນເງິນເດືອນຈາກແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ຈ�ຳນວນ 175.564 ໂດລາສະຫະລັດ, ໄດ້ສ�ຳເລັດ ແລະ ເປີດການນ�ຳໃຊ້ສະໜາມກ໊ອບ ແລ ະ ກ�ຳລັງຂະຫຍາຍຕື່ມ,
ກໍ່ສ້າງເດີ່ນເທັນນິດຈ�ຳນວນ 4 ແຫ່ງ, ເດີ່ນດອກປີກໄກ່ 4 ແຫ່ງ, ສະລອຍນ�້ຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງເຮືອນວິນລາ ຈ�ຳນວນ 3 ຫຼັງ; ໄດ້ສໍາເລັດ
ການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ຈອດລົດ, ກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກ, ສະໂມສອນ, ສູນບໍລິການ, ກໍ່ ສ້າງຖ ະໜົນຫົ ນທາງ, ລະບົບໄຟຟ້ານ�້ຳປະປາ;
ໄດ້ຊົດເຊີຍທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ 468 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າ 1,40 ລ້ານໂດລາ, ໄດ້ຈັດສັນ ເວນຄືນ ທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແລ້ວ 275 ຄອບຄົວ.
10) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທ່າແຂກ (ຂທຂ): ໄດ້ສ�ຳເລັດຮ່າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ
ການລົງທຶນຂອງຂທຂ ແລະ ໄດ້ສ້າງຮ່າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ; ໄດ້ຊົດເຊີຍເວນຄືນ
ທີ່ດິນໄດ້ 215 ຕອນ ມູນຄ່າປະມານ 8,14 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 32% ຂອງແຜນການ; ສ�ຳເລັດກ
 ານສ້າງອາຄານຫ້ອງການສະພາບໍ
ລິຫານເຂດ. ມີມນ
ູ ຄ່າກ
 ານລງົ ທຶນຕວ
ົ ຈງິ ທ
 ງັ ໝ
 ດ
ົ 35,26 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ; ໃນນັນ
້ , ທຶນຂອງລັດຖະບານ 1,17 ໂດລາສະຫະລັດ,
ທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາ 18,74 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ແລະທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາຍ່ອຍ 15.35 ໂດລາ. ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເ ທດ ໄດ້ທັງໝົດ 19 ບໍລິ ສັດ, ໃນນັ້ນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ 23,53%, ການຄ້າ 23,53% ແລະ
ການບໍລິການ 52,94%. ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 64 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຮງງານລາວ 35 ຄົນ; ໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມູນຄ່າ 2,34
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
 ເິ ສດຈໍາປາສກ
ັ : ເປັນເຂດເສດຖະກິດພ
 ເິ ສດໃໝ່ທໄີ່ ດ້ຮບ
ັ ການອະນຸມດ
ັ ສ້າງຕັງ້ ຂຶນ
້ ໃນເດືອນສິງຫາ
11) ເຂດເສດຖະກິດພ
ປີ 2015 ໂດຍມີເນືອ
້ ທີທ
່ ງັ ໝົດ 995 ເຮັກຕາ, ອາຍຸສ�ຳປະທານ 50 ປີ ແລະ ທຶນທັງໝົດ 162,50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິງ່ ມີເປົາ້ ໝ
າຍສ້າງເປັນເຂດອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ໂດຍໃນໄລຍະເບືອ
້ ງຕົນ
້ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຈຸດ ຄື: ເຂດນິຄມ
ົ ອຸດສາຫະກ�ຳ ປາກເຊຍີ່ ປຸ່ນ SME (11A) ແລະ ເຂດນິຄມ
ົ ອຸດສາຫະກ�ຳຈ�ຳປາສັກ ລາວ-ບໍ ລິການ (11B). ຜ່ານການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ຊບ
ັ ຊ້ອນ ແລະ ປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັງ້ ຂອງສະພາບໍລຫ
ິ ານເຂດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບົບກົນໄກຫົວໜ່ວຍບໍລຫ
ິ ານນ້ອຍ
ສັງຄົມກວ້າງ ແລະ ອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ຈ�ຳນວນ 6 ບໍລສ
ິ ດ
ັ ມາຂຶນ
້ ກັບສະພາບໍລຫ
ິ ານເຂດ ເຊິງ່ ໃນເມືອ
່ ກ່ອນເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ
ທີລ
່ ງົ ທຶນໃນຮູບແບບທົວ
່ ໄປ; ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ຊກ
ຸ ຍູ້ໃຫ້ຜູ້ພດ
ັ ທະນາ ແຕ່ລະຈຸດເອົາໃຈໃສ່ຕງັ້ ໜ້າປະຕິບດ
ັ ສັນຍາສ�ຳປະທານ ແລະ ແຜນແມ່ບດ
ົ
ທີກ
່ �ຳນົດໄວ້.
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12) ເຂດເສດຖະກິດພເິ ສດຫລວງພະບາງ: ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຕັງ້ ຂຶນ
້ ໃນເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2016 ມີເນືອ
້ ທີ່ ທັງໝົດ
4.850 ເຮັກຕາ, ໄລຍະສໍາປະທານ 99 ປີ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງຫລວງພະບາງ, ປະຈຸບັນສໍາເລັດ ການເຊັນສັນຍາສ້າງ
ຕັງ້ ເຂດຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັງ້ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຮ່ວມທຶນໂດຍມີຊວ
ື່ ່າ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຈອມເພັດ ຮ່ວມມືພດ
ັ ທະນາ ຈໍາກັດ ມີທນ
ຶ ທັງໝົດ
1.200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນຈົດທະບຽນ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລັດ ຖະບານຖືຮຸ້ນ 30% ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ
70%. ພ້ອມດຽວກັນ, ໄດ້ສຸມໃສ່ການສໍາຫລວດ ແລະ ອອກແບບພື້ນທີ່ ໂຄງການ, ຄົ້ນຄວ້າລະບົບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໄປ
ຕາມ ກົນໄກການບໍ ລິຫ ານນອ້ຍສັງຄົມກວ້າງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າແຕ່ງ ຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ ຊຶ່ງມາຈາກພາກລັດ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາ
ເພື່ອປະກອບເປັນສະພາບໍລິຫານເຂດ.
13) ເຂດ ເສດຖະກິດສະເພາະດົງໂພສີ 2: ຕັ້ງຢູ່ບລ
ໍ ິເວນຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ່ 1 ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີເນືອ
້ ທີທ
່ ງັ ໝົດ 28 ເຮັກຕາ ມີມນ
ູ ຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 100 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ລັດຖະ ບານຖືຮຸ້ນ
15%, ບໍລິສັດ ບີເອັມ ກຣູບ ຖືຮູ້ນ 80% ແລະ ບໍລິສັດ ພັດທະນາລົງທຶນຂ�ຳກັນ ຖືຮູ້ນ 5%. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາເຂດເພື່ອ
ສ້າງເປັນເຂດສູນການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ. ປະຈຸບັນໄດ້ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂຊົດ ເຊີຍທີ່ ດີນ ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບ
ຜີດຊອບສໍາຫລວດເກັບຂໍ້ມນ
ູ ສິດນໍາໃຊ້, ສິງ່ ປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຖ
ີ່ ກ
ື ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ
ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ງຕັ້ງສະພາບໍລິຫານເຂດ.

3.4.2. ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ
ການ ພັ ດທະນາ ຂົງເຂດ ສັງຄົ ມໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ
ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານຕ່າງໆເຊັນ
່ : ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສະໜອງຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານແລະໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ-ລັດຖະບານໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະທ່ວງທັນກບ
ັ ສະພາບການຫລາຍຂນ
ຶ້ , ສັງຄົມມຄ
ີ ວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮບ
ັ 
ການຄຸ້ມຄ
 ອງ-ປົກປ້ອງແລະ ໄ ດ້ນ
 �ຳໃຊ້ສິດຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃ ນການສ້າງສາແລະພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

1. ການສຶກສາ-ກິລາ ແ
 ລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ:
ກ. ການສກ
ຶ ສາແລະ ພັດທະນາຊບ
ັ ພະຍາກອນມະນຸດ: ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ�ຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ວຽກງານການພັດທະນາ
ມະນຸດ ໂດຍໄດ້ສມ
ຸ ງົບປະມານໃຫ້ຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາຫຼາຍຂຶນ
້ ເຊິງ່ ກວມເອົາ 17% ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ເພືອ
່ ພັດທະ
ນາພືນ
້ ຖານໂຄ່ງລ່າງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການສອນ-ການຮຽນທຸກຂັນ
້ . ສຸມໃສ່ຈດ
ັ ຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ເປົາ້ ໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ດ້ານການພັດທະນາ, ໄດ້ພດ
ັ ທະນາຫຼກ
ັ ສູດໃນສາຍອາຊິວະສຶກສາ ເພືອ
່ ໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ໄດ້
ຫັນເອົາໂຄງການລົງໄປຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຢູ່ທ້ອງຖິນ
່ ຫຼາຍຂຶນ
້ ເຊັນ
່ : ໂຄງ ການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ໂຄງການເລັງ່ ລັດການສຶ
ກສາເພືອ
່ ທຸກຄົນ, ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາຂັນ
້ ພືນ
້ ຖານ, ໂຄງການສະຫນອງອາຫານເສີມ ແລະ ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໃນ
30 ເມືອງຢູ່ 6 ແຂວງເປົາ້ ໝາຍ, ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບຢູ່ 3 ແຂວງພາກໃຕ້, ໂຄງການເຕັກໂນໂລຊີ,
ຂ່າວສານ ແລະ ການສືສ
່ ານ (ICT) ເພືອ
່ ປັບປຸງການສຶກສາໃນຊັນ
້ ມັດທະຍົມໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ຶ້ ໂດຍໄດ້ມກ
ີ ານກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົວ
ແບບຂຶນ
້ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ໄດ້ມກ
ີ ານເຊືອ
່ ມໂຍງເຂົາ້ ກັບສູນ ICT ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອືນ
່ ໆ; ນອກນັນ
້ ,
ຍັງ ໄດ້ຈັ ດສັນ ເງິນ ບໍ ລຫ
ິ ານໂຮງຮຽນໃຫ້ ໂ ຮງຮຽນປະຖົມ ໃນທົວ
່ ປະເທດເ ພີ່ ມຂຶນ
້ ຈ າກຈໍານວນ 20.000 ກີບ ຕໍ່ ນກ
ັ ຮຽນ 1
ຄົນ ຕໍ່ປີ ໃນສົ ກ ປີ 2011-2012 ເປັນ 50.000 ກີບໃນສົ ກປີ 2012-2013, ຂັນ
້ ອະນຸບ ານ, ຊັນ
້ ມັດ ທະຍົມຕອນຕົ້ ນ ແລະ
ຕອນປາຍແມ່ນ 20.000 ກີບ ຕໍ່ຄົ ນ ຕໍ່ປີ , ອັນ ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ກ ານສຶກສາ ຂອງສປປ ລາວນັ ບມື້ ນບ
ັ ດີ ຂຶ້ ນ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ
ຄຸນນະພາບ, ສະແດງອອກມີຫາຼ ຍຄາດໝາຍບນ
ັ ລຸແລ້ວ ເຊັນ
່ : ອັດຕ
 າເຂົາ້ ຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ ຈາກ 22,1% ໃນສກ
ົ ປີ
2009-2010 ມາເປັນ ເປັນ 43,20% ສົກປີ 2014-2015 (ຄາດໝາຍ: 39%); ອັດຕ
 າເຂົາ້ ຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີກຽມເຂົາ້ ຮຽນ
ຊັນ
້ ປະຖມ
ົ ໄດ້ 52,9% ໃນສົກປີ 2012-2013 ແລະ ເພີມ
່ ເປັນ 66% ໃນສົກປີ 2014-2015, ເຫັນວ່າປະຕິບດ
ັ ໄດ້ລນ
ື່ ຄາດໝາຍ
(ຄາດໝາຍ: 55%); ອັດຕາເຂົາ້ ຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມເພີມ
່ ຂຶ້ນຈາກ 92,7% ໃນສົກປີ 2009-2010 ມາເປັນ 98,6% ໃນສົກປີ
2014-2015 ບັນລຸລນ
ື່ ຄາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້ແລ້ວ (ຄາດໝາຍ: 98%). ອັດຕາການຮູ້ໜງັ ສືຂອງປະຊາ ກອນອາຍຸ 15 ປີຂນ
ຶ້ ໄປເພີມ
່ ຈາກ
81, 7% ເ ປັນ 9 3 , 6% ( ຄາດ ໝ າ ຍ: 8 7%), ສ່ ວ ນ ອັ ດ ຕາ ເຂົ້ າຮ ຽນ ໃນຊັ້ນ ມັດ ທ ະ ຍົ ມຕ ອ ນ ຕົ້ ນ ແລ ະ ຕອ ນ ປາ ຍ
ແມ່ນບັນລຸໄດ້ລນ
ື່ ຄາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້ ອັດຕາເຂົາ້ ຮຽນຊັນ
້ ມັດທະຍົມຕົນ
້ ບັນລຸໄດ້ 78% ໃນ ສົກປີ 2014-2015, (ຄາດໝາຍ:75%)
ແລະ ອັດຕາເຂົາ້ ຮຽນຊັນ
້ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ບັນລຸໄດ້ 45,7% ໃນສົກປີ 2014-2015 (ຄາດໝາຍ: 43%).
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ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄາດໝາຍຈ�ຳນວນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ສຶບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນ: ອັດຕາ
ການລອດເຫຼອ
ື ຂອງນັກຮຽນຊັນ
້ ປະຖົມ ສົກປ
 ີ 2012-2013 ບັນລຸແ
 ຕ່ 71,4%, ສໍາລັບສົກປີ 2014-2015 ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເປັນ 78,3%
(ຄາດໝາຍປີ2015: 95%), ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 15,2% ໃນສົກປີ 2009-2010
ເປັນ 6,9% ໃນສົກປີ 2013-2014. ເຖິງວ່າໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີການສຸມທຶນຮອນໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສ
າຫຼາຍຂຶນ
້ ແຕ່ອດ
ັ ຕາຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕາການປະລະການຮຽນຍັງສູງຢູ່, ໂດຍສະເພາະໃນຊັນ
້ ປະຖົມປີທີ 1 ແລະ ປີທີ 2; ສັດສ່ວນ
ນັກຮຽນຍິງຕໍ່ນັກຮຽນຊາຍຊັ້ນປະຖົມແມ່ນ 0,95, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນແມ່ນ 0,91, ຊັ້ນມັດທະ ຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນ 0,84
ແລະ ອາຊີວະສຶກສາແມ່ນ 0,6 ແລະ ສາມາດສະຫລຸບໄ ດ້ວ
 ່າຖ້າລະດັບການສຶກສາສູງຂຶ້ນໄປເທົ່າໃ ດຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກໂຕນຍິ່ງ
ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜງັ ສື: ແມ່ນໄດ້ທດ
ົ ລອງນໍາໃຊ້ຄສ
ູ ອນແບບເຄືອ
່ ນທີ່ ໃນການສິດສອນເດັກນ້ອຍທີມ
່ ອ
ີ າຍຸ 6-14
ປີ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ 3 ແຂວງ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄ�ຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ ພາຍໃຕ້ແຜນ
ງານການສຶ ກສາເພື່ ອ ທຸ ກຄົ ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ມາຮອດປະຈຸບັນມີ 10 ແຂວງ
ປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມແລ້ວ ແລະ ມີ 148 ເມືອງໄດ້ປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມບໍາລຸງແລ້ວ ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍໃນການປະຕິບັດວຽກ
ງານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນການຂາດແຄນຄູ່ມືການສິດສອນ ແລະ ຄູອາຈານລວມທັງງົບປະມານຍັງມີຈ�ຳກັດ.
ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ: ໄດ້ມີການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື. ພ້ອມນີ້,
ໄດ້ ມີ ນະໂຍບາຍສະໜອງອັດຕາກິນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບ
ສ່ວ ນເ ຮັ ດ ໃຫ້ ອັ ດ ຕ າ ເ ຂົ້າ ຮຽນລວມເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 42%. ນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຮຽນຢູ່ລະດັບວິຊາຊີບ ແລະຊັ້ນສູງຕໍ່າກວ່າ 7%
ແມ່ນເລືອກຮຽນໃນຂະແໜງວິຊາຊີບ. ມີພຽງ 12% ທີເ່ ຂົ້າຮຽນໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ນອກນັ້ນແມ່ນຮຽນຢູ່ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ບໍລກ
ິ ານ. ສະນັນ
້ , ຈິງ່ ເຮັດໃຫ້ວຊ
ິ າສະເພາະທີຮ
່ ຽນມາບໍ່ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015).
ຂ. ດ້ານກິລາ: ໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ ແລະມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ. ນັກກິລາ, ຄູຝກ
ຶ ແລະຄະນະກ�ຳມະການຕັດ
ສິນປະເພດກິລາຕ່າງໆໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເປັນແຕ່ລະລຸ້ນອາຍຸ ຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ. ໄດ້ຈັດການແ
ຂ່ງ ຂັ ນກິ ລາ ມ ະ ຫ າ ກ�ຳ ຫ່ ງຊາ ດ ຄັ້ງ ທີ 9 ໃນປີ 2012 ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ, ຄັ້ງທີ 10 ທີ່ແຂ ວງອຸດົມໄຊ ໃນປີ 2014
ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ; ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາຊີເກມຄັ້ງທີ 26 ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍໃນປີ 2011 ຍາດ
ໄດ້ຫລຽນທັງໝ
 ົດ 58 ຫລຽນ, ເຂົາ້ ຮ
 ່ວມແຂ່ງຂນ
ັ ກິລາຊກ
ີ ຽມຄງັ້ ທ
 ີ 27 ທີປ
່ ະເທດມຽນມ້າ ໃນປີ 2013 ສາມາດຍາດໄດ້ 13 ຫຼຽນ
ຄ�ຳ, 17 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 49 ຫຼຽນທອງ. ພິເສດໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະ ຍາໄລອາຊຽນຄັ້ງທີ 16 ໃນປີ
2012. ເຖິງແມ່ນວຽກງານກິລາຈະມີຜົນສ�ຳເລັດຫລາຍດ້ານກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍັງມ
 ີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບັນລຸຄາດໝາຍໃນການສ້າງນັກກິລາ
ປະເພດຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ 15% ຂອງຜູ້ມີອາຍຸ 3-35 ປີ.

2. ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ:
ກ. ການພດ
ັ ທະນາສາລະນະສກ
ຸ : ເຫັນວ່າມຜ
ີ ນ
ົ ສ�ຳເລັດພໍສມ
ົ ຄວນ, ຕາໜ່າງສາທາລະນະສກ
ຸ ໄ ດ້ຂະຫຍາຍຕວ
ົ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ແລະໄປຮອດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ີ ຫຼາຍຂຶນ
້ . ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ ມີສກ
ຸ ສາລາທັງໝົດ 985 ແຫ່ງ; ໃນນັນ
້ ສາມາດໃຫ້ບໍລກ
ິ ານຊ່ວຍເກີດລູກໄດ້
859 ແຫ່ງ; ໂຮງໝໍເມືອງມີທງັ ໝົດ 135 ແຫ່ງ; ໃນນັນ
້ , ມີ 19 ແຫ່ງ ທີສ
່ າມາດເຮັດຜ່າຕັດໄດ້. ສ�ຳລັບໂຮງໝໍແຂວງມີທງັ ໝົດ 17 ແຫ່ງ
ສາມາດເຄືອ
່ ນໄຫວບໍລກ
ິ ານປິນ
່ ປົວທົວ
່ ໄປໂດຍພືນ
້ ຖານ, ສາມາດແກ້ໄຂຜ່າຕັດທົວ
່ ໄປ ແລະ ສຸກເສີນໄດ້, ສາມາດຮັບການສົງ່ ຕໍ່ການຜ່າຕັດ
ເອົາລູກອອກຈາກໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງຈ�ຳ ນວນໜຶງ່ ໄດ້ປບ
ັ ປຸງການບໍລກ
ິ ານລະດັບຊ່ຽວຊານເຂົາ້ ໃນບາງວິຊາ ສາມາດບໍລກ
ິ ານ
ໄດ້ຄນ
ຸ ນະພາບເທົາ່ ທຽມກັບໂຮງໝໍສນ
ູ ກາງ ແລະ ຈະພັດທະນາຕົນຂຶນ
້ ໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງໝໍພາກໃນອະນາຄົດ. ໂຮງໝໍສນ
ູ ກາງມີ 5 ແຫ່ງ
ແລະ ສູນປິນ
່ ປົວສະເພາະ 3 ແຫ່ງ. ບັນດາໂຮງໝໍເອກະຊົນ ແລະ ສູນປິນ
່ ປົວທີໄ່ ດ້ດ�ຳເນີນການບໍລກ
ິ ານເປັນທາງການທີຖ
່ ກ
ຶ ຕ້ອງຕາມລະ
ບຽບການມີ 13 ແຫ່ງ; ໃນນນ
ັ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ 8 ແຫ່ງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ 5 ແຫ່ງ. ສ�ຳລບ
ັ ຫ້
 ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ
6
ໃຫ້ເປີດເປັນທາງການຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກມີ 1.054 ແຫ່ງ (ນະຄອນຫຼວງ: 360 ແຫ່ງ, ທ້ອງຖິນ
່ : 694 ແຫ່ງ).

6

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກປະຈ�ຳສົກປີ 2014-15, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 12 ກັນຍາ 2015.
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ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ກັນພະຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ: ໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງຕາມ 8 ເນື້ອໃນ
ຂອງວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງທັງໝົດ 4.553 ບ້ານກວມເອົາ 53%
ຂອງຈ�ຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນນັ້ນ ມີ 290 ບ້ານ ໃນ 64 ກຸ່ມຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ກວມເອົາ 59,18% ຂອງບ້
ານທັງໝົດໃຈກຸ່ມຈຸດສຸມລັດຖະບານ (ມີ 490 ບ້ານ) ແລະ ບ້ານ 3 ສ້າງ ໄດ້ 107 ບ້ານ ໃນ 109 ບ້ານ ໃນ 52 ເມືອງທົດລອງ7.
ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົງ່ ເສີມຂະບວນການສັກຢາກັນພະຍາດຢູ່ຕາມບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍຂນ
ັ້ ຕ່າງໆ. ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ປະເມີນຄືນ
ໃໝ່ກ່ຽວກັບບັນຫາພະຍາດວັນນະໂລກຢູ່ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າອັດຕາເປັນວັນນະ ໂລກທຸກຮູບແບບ (Prevalence) ແມ່ນ 514
ຕໍ່ ປ ະຊ າກ ອນ 100.000 ຄົນ, ວັ ນ ນະໂລກກໍ ລ ະນີໃໝ່ (Incidence) ແມ່ນ 204 ຄົນ ຕໍ່ປະຊາກ ອນ 100.000 ຄົນ,
ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນວັນນະໂລກ ແມ່ນ 11 ຄົນ ຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ, ອັດຕາການຄົ້ນພົບຕົວຈິງແມ່ນ 62 ຄົນ ຕໍ່ປະຊາ
ກອນ 100.000 ຄົນ (30%).8 ວຽກງານການປ້ອງກັນເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ແລະ ພຕພ: ໄດ້ຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ໃຫ້ຄ�ຳປຶ
ກສາທັງໝົດ 165 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ (ຂັ້ນແຂວງ 55 ແຫ່ງ, ເມືອງ 89 ແຫ່ງ ແລະ ສຸກສາລາ 21 ແຫ່ງ). ມາຮອດປະຈຸບັນອັດ
ຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປແມ່ນ 0,28% (ຄາດໝາຍປີ 2015<1%), ອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີໃນ
ກຸ່ມສາວບໍລິການທາງເພດອາຍຸ 15 ຫາ 49 ປີ ປະຕິ ບັດໄດ້ 1,20% (ຄາດໝາຍປີ 2015<5%), ອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ
ໃນກຸ່ມຊາຍທີມ
່ ເີ ພດສ�ຳພັນກັບຊາຍອາຍຸ 15 ຫາ 49 ປີ 2,44% (ຄາດໝາຍປີ 2015<5%), ອັດຕາການຊົມໃຊ້ຖງົ ຢາງອະນາໄມ
ໃນກຸ່ມສາວບໍລິການທາງເພດກັບລູກຄ້າຜູ້ສຸດທ້າຍ 92,5% (ຄາດໝາຍປີ 2015 ແມ່ນ 95%) ແລະ ອັດຕາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້
ອຍທີ່ ຕິ ດ ເຊື້ ອ ເຮສໄອວີ ໄ ດ້ ຮັບການປິ່ ນ ປົ ວດ້ ວ ຍຢາ ARV 53,2% (ຄາດໝາຍປີ2015>90%).9 ສ�ຳລັ ບວຽກງານໄຂ້ ຍຸງ ,
ແມ່ ກ າຝາກ ແລະ ແມງໄມ້ : ແມ່ ນໄດ້ ແຈກຢາຍມຸ້ ງ ຍ້ ອ ມຢາໃຫ້ຄ ອບຄົ ວ ບ້ານເປົາ້ ໝາຍທີຢ
່ ໃູ່ ນເຂດໄຂ້ ຍງຸ 2 ແລະ 3 ຈ�ຳນວນ
256.200 ດາງ (ມຸ້ງແມ່ມານ 8.500 ດາງ ແລະ ມຸ້ງທົ່ວໄປ 247.700 ດາງ). ພົບກໍລະນີໄຂ້ຍຸງທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ 12.850
ກໍລະນີ, ໃນນັ້ນ ພົບກໍລະນີໃໝ່ກວມອັດຕາ 7,97/1.000 ແລະ ອັດຕາການເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຂ້ຍຸງ 0,29/100,000.10
ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ປະຈຸບນ
ັ ຍັງເຫຼອ
ື 220 ຄົນ ຕໍ່ການເກີດມີຊວ
ີ ດ
ິ 100.000 ຄົນ (ການປະເມີນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ
ສົມທົບກັບອົງການຢູນີເຊບ, ອົງການກອງທຶນສ�ຳລັບປະຊາກອນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ທະນາ
ຄານໂລກ) ອີງຕາມຕົວເລກດັງ່ ກ່າວສະແດງວ່າ ສປປ ລາວ ບັນລຸຄາດໝາຍນີແ
້ ລ້ວ (ຄາດໝາຍ 2015: 260 ຄົນຕໍ່ການເກີດມີຊວ
ີ ດ
ິ
100.000 ຄົ ນ ) 11. ອັ ດ ຕາສ່ວ ນຂອງການເກີ ດລູກ ໂດຍມີແ ພດຊ່ວ ຍແມ່ ນ ຢູ່ລ ະດັບ 58% ຄາດໝາຍ ປີ 2015 ແມ່ ນ 50%
ເຫັນວ່າບັນລຸເກີນຄາດໝາຍແລ້ວ. ສໍາລັບອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ຈາກ 68 ຄົນ ຕໍ່ການເກີດມີຊີວິດ 1.000
ຄົນ ປີ 2011 ຈະຍັ ງ ເຫຼື ອ ປະມານ 32 ຄົ ນ ຕໍ່ການເກີ ດມີ ຊີ ວີ ດ 1.000 ຄົນ ໃນປີ 2015 (ຄາດໝາຍປີ  2015: 45
ຄົນຕໍ່ການເກີດມີຊີວີດ 1.000 ຄົນ) ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 79 ຄົນ ຕໍ່ການເກີດມີຊີວິດ 1.000
ຄົນ ໃນປີ 2011 ຈະຍັງເຫຼືອປະມານ 72 ຄົນ ຕໍ່ການເກີດມີຊີວີດ 1.000 ຄົນ ໃນປີ 2012 (ຄາດໝາຍປີ 2015: 70 ຄົນ). ອັດ
ຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດບັນລຸໄດ້ 84,71% ໃນປີ 2014 (ຄາດໝາຍ 80%) ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດ
ຖ່າຍຄອບຄົວບັນລຸໄດ້ 67,92% ໃນປີ 2014 (ຄາດໝາຍ 60%) ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ຄຽງຄູ່ກບ
ັ ຜນ
ົ ສ�ຳເລັດຍັງມບ
ີ າງວຽກງານແລະ ຄາດໝາຍຈ�ຳນວນໜງຶ່ ທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງຈະບນ
ັ ລຸຕາມແຜນທກ
ີ່ �ຳນົດໄວ້ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນອັດຕາການສັກຢາກັນໝາກແດງໃນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີໄດ້ພຽງ 85% ໃນປີ 2013 (ຄາດໝາຍ 90%); ສ�ຳລັບອັດຕາ
ຄຸມກ�ຳເນີດ ບັນລຸໄດ້ 49% ປີ 2014, (ຄາດໝາຍປີ 2015: 55%) ແລະ ອັດຕາການກວດທ້ອງກ່ອນເກີດ ຄົບ 4 ຄັ້ງ ບັນລຸໄດ້
46% ປີ 2014 (ຄາດໝາຍປີ2015: 69%).
ຂ. ການພັດທະນາວຽກງານໂພຊະນາການ: ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຄະນະກ�ຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ເຊິ່ງປະ
ກອບດ້ວຍທຸກຂະແໜງການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລົງເລິກສະເພາະ ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍມີການສົມທົບກັບ
ທຸກພາກສ່ວນ. ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການປຸກລະດົມສົ່ງເສີມຂະບວນການອະນາໄມ-ກັນພະບາດເພື່ອ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ�ຳການດ�ຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຖຶກຕາມຫຼັກອະນາໄມ 3 ສະອາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດື່ມນ�້ຳຕົ້ມ, ກິນອາຫານສຸກ,
ນ�ຳໃຊ້ວິດຖ່າຍ ທີ່ສ�ຳຄັນແມ່ນພຶດຕິກ�ຳການກິນອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍໃຫ້ຄົບໝວດອາຫານໂດຍການສະໜອງນົມ ແລະອາຫານ
ເສີມໃ ຫ້ເດັກໃ ນໂຮງຮຽນ, ແຈກຢາຍວິຕາມີນອາ, ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ, ເກືອແຮ່, ທາດເຫຼັກ ແລະ ທາດສັງກະສີໃ ຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມ
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ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກປະຈ�ຳສົກປີ 2014-15, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 12 ກັນຍາ 2015.

8

ບົດສະຫຼບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວັນນະໂລກສົກປີ 2013-14, ສູນວັນນະໂລກ.

9

ບົດສະຫຼຸບປະຈ�ຳສົກປີ 2013-14 ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ແລະ ພຕພ

10

ບົດສະຫຼຸບການປະຕິບັດວຽກງານສົກປີ 2013-14, ສູນໄຂ້ຍູງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້.

11

ແຕ່ການສ�ຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ນຍັງເຫຼືອ 357 ຄົນຕໍ່ການເກີດມີຊີວິດ 100.000 ຄົນ

ແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາຄາດໝາຍທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ໃນແຜນ 5 ປີ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບັນລຸ ເຊັ່ນ:
ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີທີ່ມີນ�້ຳໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າຈາກການສ�ຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມ
ລາວປີ 2011 ບັນລຸພຽງແຕ່ 27% (ຄາດໝາຍ ປີ2015: 22%); ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ
(ຂາດອາຫານຊ�ຳເຮື້ອ) ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ເຊິ່ງບັນລຸໄດ້38% (ຄາດໝາຍປີ2015: 34%). ຈາກຕົວເລກດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າບໍ່ສາມ
າດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ສ
 ຸມທຸກກ
 �ຳລັງເຂົ້າໃ ນວຽກງານໂພສະນາການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນແຜນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

3. ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
1) ດ້ານນິຕິກ�ຳ: ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກ�ຳ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ປັບປຸງກົດໝາຍແຮງງານ, ໄດ້ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ປັບປຸງດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍຄ່າແ
 ຮງ
ງານຕໍ່າສດ
ຸ ສ�ຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີເ່ ຮັດວຽກໃນຫວ
ົ ໜ່ວຍທລ
ຸ ະກດ
ິ , ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຈາກ 626.000 ກີບ ມາເປັນ
900.000 ກີບ; ສ້າງດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍສັງຄົມສົງເຄາະ, ດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍຄົນພິການ ແລະ ປັບປຸງດ
 �ຳລັດ 343/ນຍ ມາເປັນດ
 �ຳລັດ 272/
ລບ ວ່າດ
 ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕຜ
ໍ່ ູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແ
 ລະ ພາລະກິດຮ
 ັບໃ ຊ້ການປະຕິວັດຊ
 າດ ປະຊາທິປະໄຕ.
2) ດ້ານແຮງງານ: ໄດ້ມກ
ີ ານປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ການຝຶກ ແລະ ພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານຫຼາຍຂຶນ
້
ເຊັນ
່ : ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຢູ່ແຂວງຈ�ຳປາສກ
ັ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ປບ
ັ ປຸງສນ
ູ ພດ
ັ ທະນາສີມແ
ື ຮງງານ
ຢູ່ແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ. ຍົກລະດັບສູນຝຶກວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ ເປັນສະຖາບນ
ັ ກ
 ານພດ
ັ ທະນາສມ
ີ ແ
ື ຮງງານລາວ-ເກົາຫຼ.ີ ປະຈຸບນ
ັ
ມີສນ
ູ ຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ 165 ແຫ່ງ; ໃນນີ,້ ຂຶນ
້ ກັບຂະແໜງແຮງງານສະຫວັດດີກ
ານສັງຄົມ 10 ແຫ່ງ, ຂຶນ
້ ກັບຂະແໜງການອືນ
່ 52 ແຫ່ງ, ຂຶນ
້ ກັບອົງການຈັດຕັງ້ ມະຫາຊົນຄຸ້ມຄອງ 13 ແຫ່ງ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຜະລິດຄຸ້ມຄອງ 90 ແຫ່ງ. ໄດ້ພດ
ັ ທະນາຫຼກ
ັ ສູດການຮຽນການສອນວິຊາຊ່າງລົດຍົນ, ໄຟຟ້າ ແລະ ໄອທີ ຈາກ
ລະດັບຊໍານານງານ ມາເປັນລະດັບນາຍຊ່າງ ແລະ ຜູ້ຄນ
ຸ ງານ; ສ້າງປືມ
້ ຕໍາລາການຮຽນ-ການສອນ ໄດ້ຕມ
ື່ 3 ສາຂາວິຊາຊ່າງ ຄື: ວິຊາກໍ່ສ້າງ,
ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຈອດທໍ່ນໍ້າປະປາ. ໄດ້ສາ້ ງມາດຕະຖານສີມແ
ື ຮງງານຂະແໜງກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ ແລະ ຂະແໜງລົດຍົນໄດ້ 27
ສາຂາອາ ຊີບ ລືນ
່ ຄາດໝາຍ 35% ຂອງແຜນການ 5 ປີ. ຈດ
ັ ຕັງ້ ການແຂ່ງຂັນສີມແ
ື ຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຊ່າງ
ສີມແ
ື ຮງງານລະດັບອາຊຽນຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ. ໄດ້ເ ຝິກສີມແ
ື ຮງງານໃຫ້ແ ກ່ ກ�ຳລັ ງແຮງງານໄດ້ 248.765 ຄົນ ເປັ ນຍິ ງ 114.300 ຄົນ,
ລືນ
່ ຄາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້ 12,26% (ຄາດໝາຍປີ2015: 221.583 ຄົນ) ໃນນີ:້ ຂະແໜງກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ 97.953 ຄົນ, ຍິງ 42.515
ຄົນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ 61.405 ຄົນ, ຍິງ 29.113 ຄົນ ແລະ ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານ 89.407 ຄົນ, ຍິງ 42.672 ຄົນ.
ໄດ້ຂະຫຍາຍສູນບໍລກ
ິ ານຈັດຫາງານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ, ຄ�ຳມ່ວນ, ໄຊຍະບູລ,ີ ອຸດມ
ົ ໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ,
ຈ�ຳປາສັກ, ວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ, ພ້ອມທັງຈັດຕະຫຼາດນັດແຮງງານຂຶ້ນທີ່ແຂວງຈ�ຳປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 217
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຂົາ້ ຮ່ວມ, 13.208 ຄົນ ເຊິງ່ ໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜຸອ
້ ອກແຮງງານໄດ້ພບ
ົ ປະແລກປ່ຽນຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າ
ວສານກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ສາ ມາດສະໜອງກໍາລັງແຮງງານໄດ້ທງັ ໝົດ 277.439 ຄົນ,
ຍິງ 136.773 ຄົນ; ໃນນີ,້ ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 67.677 ຄົນ ຍິງ 30.422 ຄົນ, ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ 123.051 ຄົນ, ຍິງ
59.437 ຄົນ ແລະ ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານ 86.711 ຄົນ, ຍິງ 47.004 ຄົນ ເຊິງ່ ສະໜອງໃຫ້ໜ່ວຍການຜະລິດພາຍໃນໄດ້ 167.665 ຄົນ
ຍິງ 81.581 ຄົນ ແລະ ຈັດຫາໄປຕ່າງປະເທດ 109.774 ຄົນ ຍິງ 55.192 ຄົນ ແລະ ນ�ຳເຂົາ້ ແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫວ
ົ ໜ່ວຍ
ແຮງງານຕ່າງໆຕາມລະບຽບກ�ຳນົດໄວ້ໄດ້ຈ�ຳນວນ 173.093 ຄົນ; ພ້ອມກນ
ັ ນນ
ັ້ , ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທ�ຳຂງົ ເຂດພາກລດ
ັ ບໍລຫ
ິ ານ
ບັນລຸໄດ້ 66.340 ຄົນ. ສັງລວມແລ້ວໃນໄລຍະ 5 ປີ ສາມາດຈັດຫາວຽກເຮັດງານທ�ຳໄດ້ 343.779 ຄົນ ລືນ
່ ຄາດໝາຍທີວ
່ າງໄວ້
24,18% (ຄາດໝາຍປີ2015: 276.828 ຄົນ) ແລະ ອັດຕາຫວ່າງງານຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 2%. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງປະກອບຂອງກ�ຳລັງແຮງງານໄດ້ຫນ
ັ ໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະໄໝເທືອ
່ ລະກ້າວ ເຊິງ່ ອັດຕາສ່ວນກ
ານມີວຽກເຮັດງານທ�ຳຂົງເ ຂດກະສິກ�ຳ ໄດ້ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 7 1,3% ໃນປີ 2 0 1 0 ມາ ເ ປັ ນ 6 5 , 3% ໃ ນປີ 20 15, ຂົງເ ຂດ
ອຸດສາຫະກ�ຳເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 8,3% ໃນປີ 2010 ມາ ເປັນ 11,4% ໃນປີ 2015 ແລະ ຂົງເຂດການບໍລິການ ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 20,4%
ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 23,3% ໃນປີ 201512. ຜູ້ ອອກແຮງງານທີ່ ມວ
ີ ຽກເຮັ ດ ງານທໍ າ ໃນປີ 2010 ມີ 3,02 ລ້ານຄົ ນ, ກວມເອົາ
51,92% ຂອງພົນລະເມືອ ງທັ ງໝົດ (5,81 ລ້ ານຄົ ນ) ແລະ ໃນປີ 2015 ມີ ປ ະມານ 3,75 ລ້ າ ນຄົ ນ , ກວມເອົາ 55,67%
ຂອງພົນລະເມືອງ (6,49 ລ້ານຄົນ) ສົມທຽບຜູ້ອອກແຮງງານທີມ
່ ວ
ີ ຽກເຮັດງານທໍາ ເພີມ
່ 24,26%.
12

ກະຊວງແຮງງານແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ປີ 2014:3): ບົດສະຫລຸບ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ສົກປີ 2013 - 2014 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2014-2015
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ວຽກຄຸ້ມຄອງແຮງງານ: ໄດ້ລງົ ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບດ
ັ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຢູ່ຫວ
ົ ໜ່ວຍທຸລະກິດ, ການຜະລິດ,
ການບໍລິການ ແລະ ໂຄງການລົ ງທຶນຕ່າງໆ ໄດ້ 6.582 ແຫ່ ງ, ລື່ນຄາດໝາຍ 88,05% ຂອງແຜນການ 5 ປີ (3.500 ແຫ່ງ);
ລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິ ຕິກໍາດ້ານແຮງງ ານຕາ ມຫົ ວໜ່ ວຍ ແຮງງານຕ່າງໆ ໄດ້ 998 ແຫ່ງ, ລື່ນຄາດ ໝາຍ 66,33%
ຂອງແຜນການ 5 ປີ (600 ແຫ່ງ), ສໍາເລັດການສ�ຳຫຼວດສະພາບກ�ຳລັງແຮງງານ ແລະ ແຮງງານເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທ
 ໍາອິດ ເຊິ່ງ
ເປັນບ່ອນອງີ ທາງດ້ານຂໍ້ມນ
ູ ໃ ຫ້ແກ່ການວາງແຜນພດ
ັ ທະນາວຽກງານແຮງງານ,ສ້າງ ແລະ ປະ ກາດໃຊ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ເພືອ
່ ປ້ອງກັນ
ແລະ ລຶບລ້າ ງການນ�ຳໃຊ້ແ ຮງງານເດັກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2014-2020. ເອົາໃຈໃສ່ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ ອອກແຮງ
ງານລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບດ
ັ ຕາມແຜນການທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານອະນຸມດ
ັ ປັບປ
 ່ຽນສະຖານະພາບໃຫ້ແຮງງານ
ທີເ່ ຮັດວ
 ຽກແບບບໍ່ຖກ
ື ຕ້ອງຢູປ
່ ະເທດໃກ້ຄຽງໃຫ້ເຂົາ້ ສູ່ລະບົບກ
 ານຄຸ້ມຄອງຕາມກດ
ົ ໝາຍ ໄດ້ 3 ຄັງ້ , ມີຈ�ຳນວນແຮງງານ 90.601
ຄົນ, ຍິງ 48.683 ຄົນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 03/ລບ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ຊາວຕ່າງປະເທດທີທ
່ �ຳມາຫາກິນດ້ວຍການຄ້າຂາຍ ແລະ ອອກແຮງງານຮັບຈ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນບັນຊີ ໄດ້ທັງໝົດຈ�ຳນວນ 61.093 ຄົນ.
3) ດ້ານສະຫວັດດີກ
 ານສງັ ຄມ
ົ ແລະ ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ: ວຽກງານປະກັນສງັ ຄົມໄດ້ຮບ
ັ ການປບ
ັ ປຸງນບ
ັ ມືດ
້ ີ
ຂຶນ
້ ສາມາດໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານ ໃນການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບ ຄົວເພີມ
່ ຂຶ້ນ, ມາຮ
ອດປະຈຸໄດ້ຂະຫຍາ ຍຂອບ ເຂດປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ ຈ�ຳ ນວນ 2. 067.766 ຄົນ ເທົ່າກັບ 30,3 6%
ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນປີ 2014. ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ, ວຽກງານບ�ຳນານ, ເສຍອງົ ຄະແລະ ພິ ການ: ເອົາໃຈໃສ່ປກ
ຸ ລະດົມ
ການບໍລຈ
ິ າກຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທງັ ພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດເພືອ
່ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ບນ
ັ ເທົາ່ ທກ
ຸ ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພພິບດ
ັ ຕ
 ່າງໆເປັນເງິນ 2,39
ຕືກ
້ ບ
ີ , ເປັນເງິນໂດລາ 641.999 ໂດລາສະຫະລັດ, ເປັນເງິນບາດ 5,77 ລ້ານບາດ ແລະ ວັດຖຸຕ
 ່າງໆມູນຄ່າ 2,91 ຕືກ
້ ບ
ີ . ໄດ້ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອສງົ ເຄາະປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພທ�ຳມະຊາດ, ຜູ້ຍກ
ົ ຍ້າຍຖິ່ນຖານແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເປັນເຄືອ
່ ງ
ອຸປະໂພກ-ບໍລໂິ ພກຈ�ຳນວນ 205.054 ຄອບຄົວ, ມນ
ູ ຄ
 ່າ 49,84 ຕືກ
້ ບ
ີ . ໄດ້ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ
ໃນພາລະກິດຮັບໃຊ້ການປະຕິວດ
ັ ຊາດ ຕາມດໍາລັດ 343/ນຍ ໃຫ້ເປົາ້ ໝາຍບູລມ
ິ ະສິດໄດ້ 11.279 ທ່ານ ເທົາ່ ກບ
ັ 26,04% ຂອງແຜນ
5 ປີ (43.314 ທ່ານ) ເປັນເງິນ 269,95 ຕືກ
້ ບ
ີ ແລະ ເປົາ້ ໝາຍທົວ
່ ໄປ 3.888 ທ່ານ ເປັນເງິນ 32,04 ຕືກ
້ ບ
ີ ; ໄດ້ລະດົມສັງຄົມປະ
ກອບສ່ວນປຸກສ້າງເຮືອນໃຫ້ພະນັກງານປະຕິບດ
ັ ອາວຸໂສ ຈ�ຳນວນ 29 ຫຼງັ ມູນຄ່າ 1.846 ລ້ານກີບ, ປຸກເຮືອນໃຫ້ພະນັກງານເສຍອົງຄະໄດ້
5 ຫຼງັ ມູນຄ່າ 195 ລ້ານກີບ ແລະ ແກ້ໄຂບ�ຳນານຄືນຕາມດ�ຳລັດ 241/ນຍ ໄດ້ຈ�ຳນວນ 846 ທ່ານ.
ວຽກງານຜູ້ສງູ ອາຍຸ ກໍໄດ້ສບ
ື ຕໍ່ປບ
ັ ປຸງບູລະນະການຈັດຕັງ້ ຂອງຄະນະກ�ຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພືອ
່ ຜູ້ອາຍຸສງູ ແລະ ພິ ການ ນັບ
ແຕ່ຂນ
້ັ ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິນ
່ ເປັນລະບົບດີກວ່າເກົາ່ , ສ້າງເງືອ
່ ນໄຂໃຫ້ອງົ ການພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການເບິງ່ ແຍງດູແລຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ສງູ ອາຍຸທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈ ນັບມືຫ
້ າຼ ຍຂຶນ
້ ດ້ວຍການຈັດງານສະເຫຼມ
ີ ສະຫຼອງວັນ
ສາກົ ນ ຜູ້ ສູງ ອາຍຸ ຍ່ າງເພື່ ອສຸຂະພາບ, ຈັດການພົ ບ ປະແລກປ່ ຽ ນຄວາມຄິ ດ ເຫັ ນເຊິ່ ງ ກັ ນ ແລະ ກັ ນ ລວມທັງການກວດສຸຂະພາບ
ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃນແຕ່ລະປີ. ສ້າງເງືອ
່ ນໄຂອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບນ
ັ ດາສະມາຄົມຄົນພິການໄດ້ເຄືອ
່ ນໄຫວວຽກງານປົກປ້ອງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນພິການນັບມື້ກວ້າງອອກ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີ 7 ສະມາຄົມຄົນພິການ,ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 69.161 ຄົນ,
ຍິງ 22.051 ຄົນ ເທົ່າກັບ 8 % ຂອງຄົນພິການທັງໝົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

4. ດ້ານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
1) ດ້ານຖະແຫຼງຂ່າວ: ໄດ້ປບ
ັ ປຸງລະບົບສສ
ື່ ານມວນຊນ
ົ ໃຫ້ທນ
ັ ສະໄໝ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ
ຄຸນນ ະພາບ ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໄດ້ເລິ ກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ , ໄດ້ຫັນປ່ຽນລະບົບ Analog ໄປສູ່
ລະບົ ບ Di g ita l ທີ່ທັນສະ ໄໝເທື່ອ ລ ະກ້າວ , ໄ ດ້ປັ ບປຸງ ແລະ ພັ ດ ທະນ າ ສະຖ ານີວິທະ ຍຸກະຈາຍສຽງທັງຢູ່ ສຸນກາງ ແລ ະ
ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມະຕິຕ່າງໆຂອງພັກ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດໄດ້ປະມານ 700 ຊົ່ວ ໂມງຕໍ່ວັນ ຂອງ
ບັນດາສະຖານີໃນທົ່ວປະເທດ, ອອກອາກາດເປັນພາສາລາວ, ມົ້ງ, ກຶມມຸ, ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ຂະແມ, ໄທ, ຫວຽດ ນາມ ແລະ ຈີນ.
ປະຈຸບນ
ັ ມີສະຖານີວທ
ິ ະຍຸທງັ ໝົດ 63 ສະຖານີ, ໃນນັນ
້ ຢູ່ສນ
ູ ກາງ 11 ສະຖານີ, ແຂວງ ມີ 19 ສະຖານີ ແລະ ເມືອງ 33 ສະຖານີ.
ສະຖານີກະຈາຍສຽງພາກພືນ
້ ດິນກວມໄດ້ 95% ຂອງພືນ
້ ທີທ
່ ວ
ົ່ ປະເທດ (ແຜນການ: 95%), ສືໂທລະພາບກໍ
່
ໄດ້ຮບ
ັ ກ
 ານພດ
ັ ທະນາ
ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ເນື້ອໃນລາຍການ. ປະຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີສະຖານີໂທລະພາບທັງໝົດ 37 ສະຖານີ (ເອກະຊົນ 3 ສະຖານີ
ແລະຖ່າຍທອດຕໍ່ຕ່າງປະເທດ 5 ສະຖານີ) ໃນນັ້ນ ຢູ່ສູນກ
 າງ 9 ສະຖານີ, ແຂວງ 17 ສະຖານີ ແລະ ເມືອງ 11 ສະຖານີ, ໄດ້ອ
 ອກ
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ອາກາດພາບ ແລະ ສຽງທາງພາກພືນ
້ ດິນ ກວມ 80% ແລະ ຜ່ານດາວທຽມກວມເອົາ 100% ຂອງພນ
ື້ ທີທ
່ ວ
ົ່ ປ
 ະເທດ ແລະ ຫຼາຍປະ
ເທດໃນພາກພືນ
້ ແລະໃນໂລກທາງອນ
ິ ເຕີເນັດ. ສະຖານີທ
 ້ອງຖນ
ິ່ ຍັງສາມາດອອກອາກາດເພີມ
້ ຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ຊົວ
່ ໂມງຕໍ່ວນ
ັ (ສ�ຳລັບ
ລາຍການທຜ
ີ່ ະລິດເອງ). ສືສ
່ ິ່ງພມ
ິ ກໍ່ເພີມ
່ ຂຶ້ນທັງທ
 າງດ້ານປະ ລິມານ ແລະ ຄຸນນ
 ະພາບ, ປະຈຸບັນ ມີຈ
 �ຳນວນ 127 ສະບັບ, ມີໜັງສື
ພິມ 27 ສະບັບ, ໃນນັ້ນເປັນໜັງສືພ
 ິມລາຍວັນ 11 ສະ ບັບ, ໄດ້ຂ
 ະຫຍາຍເຄື່ອຂ່າຍໂຮງພິມໜັງສືພ
 ິມປະຊາຊົນຢ
 ູ່ແຂວງຈ�ຳປາສັກ
1 ແຫ່ງ, ໄດ້ສ�ຳເລັດການຕິດຕັ້ງໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ແກ່ບ້ານຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ຈ�ຳນວນ 4.635 ບ້ານ (ໃນຈໍານວນ 8.662 ບ້ານ),
ໃນນັ້ນ ບ້ານ 3 ສ້າງ ຈໍານວນ 148 ບ້ານ, ເມືອງສາມສ້າງທີ່ໄດ້ຕ
 ິດຕັ້ງໂທລະໂຄ່ງ ຈໍາ ນວນ 63 ເມືອງ.
ັ ທະນາທ�ຳ: ໄດ້ຮບ
ັ ການສບ
ື ທອດປົກປກ
ັ ຮກ
ັ ສາພັດທະນາມໍລະດົກວດ
ັ ທະນະທ�ຳອນ
ັ ດງີ າມທເີ່ ປັນເອ ກະລັກ
2) ດ້ານວດ
ຂອງປະຊາຊົນລາວບນ
ັ ດາເຜົາ່ , ຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມການປະດິດຄດ
ິ ແຕ່ງສລ
ິ ະປະ-ວັນນະຄະດີ, ລາຍການສະແດງຕ່າງໆໃຫ້ອດ
ຸ ມ
ົ ຮງັ່ ມີ ແລະ
ມີຫາຼ ຍສີສນ
ັ . ວຽກງານພມ
ິ ໄ ດ້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງທງັ ທ
 າງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະ ພາບ, ໄດ້ເອົາໃ ຈໃສ່ກວດກາ
ຄຸ້ມຄອງການພມ
ິ , ສິງ່ ພ
ມ
ິ ພາຍໃນ ແລະນ�ຳເຂົາ້ ຈາກຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍ
 ູ້ບນ
ັ ດາການຈັດຕັງ້ , ບຸກ ຄົນ ແລະ ນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄົນຂ
 ຽນ, ແປ ແລະ
ພິມປ
ມ
ຶ້ ປະເພດຕ່າງໆ, ຈັດຕັງ້ ບັນ
້ ແຂ່ງຂັນກວດບດ
ົ ປະພັນວນ
ັ ນະຄະດີ ເນືອ
່ ງໃນບັນ
້ ປຸກລະດົມການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 3 ສ້າງ
ແລະ ໃນໂອກາດວັນສ�ຳຄັນຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດ, ຄັດເລືອກບົດປະພັນສົ່ງໄປແຂ່ງຂັນຊິງລາງວັນລະດັບອາຊຽນ ແລະ ອະນຸ
ພາກພື້ນຈ�ຳນວນຫຼາຍເລື່ອງ. ໃນທົ່ວປະເທດຫໍສະໝຸດທັງໝົດທີ່ເປັນຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຈ�ຳນວນ 1.134 ແຫ່ງ
ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ບ
 ໍລິການຄວາມຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; ໄດ້ນ�ຳປືມ
້ ແລະ ສິ່ງພ
 ິມ ໄປບໍລິການຮັບໃ ຊ້ປ
 ະຊາຊົນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນກ
 ານ
ສຶກສາຕ່າງໆ. ຊຸກຍູ້ຂະບວນການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທ�ຳໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ນັບແຕ່ປີ 1997 ເຖິງ ປີ
2015 ທົ່ວ ປະເທດມີ ຄ ອບຄົ ວ ວັ ດ ທະນະທ�ຳທັ ງ ໝົ ດ 784.411 ຄອບຄົ ວ ເທົ່າກັ ບ 66,14% ຂອງຄອບຄົ ວ ໃນທົ່ວປະເທດ,
ສ້າງບ້ານວັດທະນະທ�ຳໄດ້ 4.821 ບ້ານ ເທົາ່ ກັບ 57,03% ຂອງຈ�ຳນວນບ້ານໃນທົວ
່ ປະເທດ ແລະ ກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທ�ຳ ມີ 105
ກຸ່ມບ້ານ ເທົ່າກັບ 9,95%.
ໄດ້ສມ
ົ ທົບກ
ບ
ັ ທ້ອງຖນ
ິ່ ໃ ນການຄຸ້ມຄອງສະຖານບຮ
ູ ານທີພ
່ ບ
ົ ໃໝ່ແລະ ປັບປຸງສະຖານທເີ່ ກົາ່ ແ
 ກ່ຊດ
ຸ ໂ ຊມຈ�ຳນວນໜງຶ່ ເຊັນ
່ :
ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຫໍຫກ
ຼັ ເມືອງວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ການກໍ່ສ້າງຫໍພະບາງ. ສ�ຳຫວ
ຼ ດຄນ
ົ້ ຄ້ວາ ແລະ ກອບກເູ້ ອົາວ
ດ
ັ ຖຸບຮ
ູ ານ
ທີ່ຢູ່ພື້ນດິນມາປົກປັກຮັກສາໄວ້ ແລະສ�ຳຫຼວດແຫຼ່ງວັດທະນາທ�ຳຮ່ອງຮ່ອຍປະຫວັດສາດ, ບູຮານສະຖານ ແລະ ສະຖານທີ່ທາງ
ປະຫວັ ດ ສາດ ເພື່ ອ ສ ະເ ໜີ ຂໍ ຮັ ບຮອງເຂົ້ າ ເປັ ນມໍລ ະດົ ກແຫ່ງຊາດໄ ດ້ 1 ແຫ່ງ ຄື : ເມື ອ ງເ ກົ່າສຸວັນນະໂ ຄມຄ�ຳ ແຂວງບໍ່ ແ ກ້ວ .
ໄດ້ເປັນເຈົາ້ ການໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົງ່ ເສີມວຽກງານສະຖາປັດຕະຍະກ�ຳ ແລະ ປະຕິມ
 ະກ�ຳທມ
ີ່ ຄ
ີ ນ
ຸ ຄ່າເຊັນ
່ : ການປັນ
້ ຫຼຕ
ໍ່ ່າງໆ,
ໄດ້ສໍາເລັດການປັ້ນຫຼໍ່ຮູບຜູ້ນໍາລຸ້ນທ�ຳອິດຂອງການປະຕິວັດລາວ ເຊິ່ງໄລຍະທີ 1 ສ�ຳເລັດການປັ້ນຮູບຫຼໍ່ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
ແລະ ຕິດຕັ້ງຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ໄລຍະທີ 2 ສ�ຳເລັດການປັ້ນຮູບຫຼໍ່ທ່ານຜູ້ນ�ຳລຸ້ນທ�ຳອິດ
ຄື: ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ, ທ່ານ ສີສົມພອນ ລໍວັນໄຊ, ທ່ານ ພູນ ສີປະເສີດ, ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດ�ຳ, ທ່ານ ໄຟດ່າງ ລໍເບຼຍຢາວ ແລະ
ທ່ານ ຕູຢາ ໄຊຈູ ພ້ອມທັງນ�ຳໄປຕິດຕັ້ງຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເພິ່ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງຂັ້ນເທິງ.
3) ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ: ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ໃນໄລຍະປີ 2011-2014 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ສປປ
ລາວ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ດັ່ງຕົວເລກສະຖິຕິທີ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 10: ຕາຕະລາງຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ
ລາຍການ

ຫົວໜ່ວຍ

ຈ�ຳນວນ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ເທື່ອຄົນ

ອັດຕາເພີ້ມໃ ນ
ແຕ່ລະປີ

%

ລາຍຮັບ

ໂດລາ

ປີ 2011

ປີ 2012

ປີ 2013

ປີ 2014

ຄາດຄະເນ ປີ
2015

2.723.564

3.330.072

3.779.490

4.158.719

4.684.429

7

7,2

8,4

7,9

13

406.184.338 506.022.586 595.909.127 641.636.543 725.365.681

ໃນປີ 20 1 4 ທົ່ ວປະເທດມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 1.91 6 ແຫ່ງ; ໃນນັ້ນ,ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທ�ຳມະຊາດ 1.093 ແຫ່ງ,
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທ�ຳ 541 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 282 ແຫ່ງ; ໃນນັ້ນ, ໄດ້ສ�ຳຫຼວດແລ້ວ 145 ແຫ່ງ;

33

ໄດ້ສໍາຫຼວດ, ຈັດສັນພ້ອມທັງກ�ຳນົດແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາ ຈ�ຳນວນ 24 ແຫ່ງ, ມີແຫຼງ່ ທ່ອງທ່ຽວມໍ ລະດົກໂລກ 2 ແຫ່ງ,
ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ 20 ແຫ່ງ. ໃນປີ 2015 ທົ່ວປະເທດມີບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ 368 ບໍລິສັດ ແລະ 54 ສາຂາ,
ມີໂຮງແຮມ ທັງໝົດ 542 ແຫ່ງ ມີຫ້ອງ 21.597 ຫ້ອງ, ເຮືອນພັກ 1.907 ແຫ່ງ ມີ 26.791 ຫ້ອງ, ຮ້ານອາຫານ, ພັດຕະຄານ
ທັງໝົດ 1.744 ແຫ່ງ, ຈ�ຳນວນສະຖານບັນເທີງ 168 ແຫ່ງ.

5. ດ້ານຍຸຕິທໍາ:
ໄດ້ປະຕິບັດຍຸດທະສາດລັດແຫ່ງກົດໝາຍຕາມທິດສ້າງລັດທີ່ມາຈາກປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະເພື່ອປະຊາ ຊົນຢ່າງ
ແທ້ຈງິ . ໄດ້ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສມ
ົ ທົບກບ
ັ ພາກສ່ວນຕາ່ ງໆໃນການຄົນ
້ ຄວ້າປະກອບຄ�ຳເຫັນຕໍກ
່ ານສ້າງຮ່າງກົດໝາຍໃໝ່
ແລະ ປັບປຸງ ກົດ ໝາ ຍເກົ່າໄດ້ 7 3 ເທື່ອສະບັບ, ລັດ ຖ ະບັ ນຍັດ 4 3 ເ ທື່ອ ສະບັ ບ ແລະ ດ�ຳລັ ດ 13 4 ເທື່ອສະບັບ;
ໃຫ້ຄ�ຳເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍ 75 ແລະ ເຊັນສັນຍາຕ່າງໆ 66 ເທືອ
່ ສະບັບ. ໂຄສະນາກົດໝາຍໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ຢູ່ບ້ານ ແລະ
ກຸ່ມບ້ານໄດ້ 14.708 ເທື່ອ, ມີຜູ້ຟັງຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນ ເປັນຍິງຫຼາຍກວ່າ 6 ແສນຄົນ; ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດ
ໝາຍປົກປ້ອງສິ ດ ແລະ ຜົ ນປະໂຫຍດຂອງເດັ ກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ໄດ້ 990 ບ້ ານ ແລະ 105 ໂຮງຮຽນ ມີຜູ້ເຂົ້າຟັງທັງໝົດ
201.464 ຄົນ. ພີມປື້ມ ລວມກົດໝາຍ (90 ກວ່າກົດໝາຍ) ໄດ້ 122.412 ຫົວ, ແຈກຢາຍປື້ມລວມກົດໝາຍໃຫ້ທຸກໆບ້ານ
ແລະ ກຸ່ມບ້າ ນ ບ່ ອນລະ 1 ຊຸ ດ; ສ້ າງຄອບຄົວປອດຄະດີໄດ້ 697.176 ຄອບຄົວ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິ ບັດໄດ້ລຶ່ນຄາດໝາຍ
74,29%, ສ້າງບ້ານປອດຄະດີໄດ້ 6.160 ບ້ານ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານໄດ້5.534 ໜ່ວຍ,
ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂັ້ນບ້ານໄດ້ 16.160 ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນຈ�ຳນວນ 17.000 ກວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງ; ສ້າງບຸກຄະລາກອນກົດໝາຍຊັ້ນ
ຕົ້ນເລັ່ງລັດໃຫ້ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານໄດ້ 28.057 ຄົນ ເປັນຍິງ 5.813 ຄົນ; ໃນນີ້, ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານມີ
22.266 ຄົນ. ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຄ�ຳຕັດສິນຂອງສານທີໃ່ ຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ 5.953 ເລືອ
່ ງ ເທົາ່ ກ
ບ
ັ 53,1% ຂອງຈ�ຳນວນຄ�ຳຕດ
ັ ສິນຂອງ
ສານທີ່ມີຢູ່ ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍ (70%), ເກັບກູ້ໜີ້ສິນ ແລະ ຄ່າປັບໄໝໃຫ້ລັດ ແລະ ຜູ້ຖຶກເສຍຫາຍໄດ້
63,28 ລ້ານກວ່າກີບ, 43 ລ້ານກວ່າບາດ ແລະ 8,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ 85 ເລື່ອງ.
ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນຄວາມຖຶກຕ້ອງຂອງເອກະສານໄດ້ 73.898 ສະບັບ, ເກັບຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທ�ຳນຽມໄດ້ 9.350 ລ້ານກີບ.
ສ�ຳລັບວຽກງານຍຸຕິທ�ຳຮາກຖານ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງ ຢູ່ໃນ 52 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ແມ່ນສຸມໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ
ເປັນຕົ້ນ ສ້າງ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍອາຍາ; ວຽກງານທະບຽນສານ, ວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ, ສັນຊາດ,
ການເອົາເດັກໄປລ້ຽງເປັນລູກ ແລະ ວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ.

6. ການພັດທະນາປະຊາກອນ, ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພ
 າບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ
1) ການພັດທະນາປະຊາກອນ: ປະຈຸບັນ, ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 6,49 ລ້ານຄົນ (ປີ
2015) ເຫັນວ່າມີໜ້ອຍຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ ຄົນໜຸ່ມ (ອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 25 ປີ)
ກວມເຖິງ 60% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ຊຶ່ງເປັນກໍາລັງແຮງຫຼັກຂອງປະເທດ ແຕ່ການປະກອບສ່ວນຂອງແຮງງານເຫຼົ່ານີ້ຍັງຕ�່ຳ ເນື່
ອງຈາກປະຊາກອນໜຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນມີລະດັບສີມືຕ�່ຳ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາໃນໄລຍ
ະປະຈຸບັນ, ເຮັດໃຫ້ເສຍໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການປັນຜົນຂອງປະຊາກອນ (demographic dividen). ສະນັ້ນ,
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີປະຊາກອນໜຸ່ມ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາ
ກອນມະນດ
ຸ ເປັນຕນ
ົ້ ແມ່ນເພີມ
່ ທນ
ຶ ຮອນໃສ່ຂະແໜງສກ
ຶ ສາ ແລະ ສາທາລະ
 ນະສກ
ຸ ເພືອ
່ ໃຫ້ຄນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ການສກ
ຶ ສາ, ມີຄວາມຮູ້ເພີມ
່ 
ຂຶ້ນ, ມີສ
 ຸຂະພາບແຂງແຮງ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄ ດ້ເອົາໃຈໃສ່ພ
 ັດທ
 ະນາສີມືໃຫ້ກ�ຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີສີມືສູງຂ
 ຶ້ນ.
2) ການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແ ນວທາງ ນະໂ ຍບາ ຍຂອງ ພັກ, ລັ ດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝ າຍ, ແຜນ ພັດທະ ນາເສ ດຖະກິ ດ-ສັງຄົມ,
ມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດຂອງຊາດ, ຂອງພັກ ແລະ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສົນທິສັນຍາຊີດໍ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການສົ່ງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ ຍິງ, ການຕ້ າ ນການໃຊ້ ຄວາມຮຸນ ແຮງຕໍ່ແ ມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອ ຍ ດ້ວຍຫຼາຍຮູ ບການ ເຊິ່ ງໃນ 5 ປີຜ່ານມາ
ສາມາດຈັດຕັງ້ ການເຊືອ
່ ມຊຶມໄດ້ 39.691 ຄັງ້ , ມີຜູ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ 3,61 ລ້ານຄົນ. ຈັດພິມຫນັງສືພມ
ີ ແມ່ຍງິ ລາວ, ວາລະສານສາວລາວ
469.200 ຫົວ, ຈັດລາຍການຮອບຮູ້ຄູ່ແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ 560 ລາຍການ ແລະ ໂທລະພາບໄດ້ 280 ລາຍການ. ສື່ຂອງ ສສຍລ
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ໄດ້ຮັ ບການປັບ ປຸງ, ສ້າງເງື່ອ ນໄຂໃຫ້ ແມ່ ຍິ ງໄດ້ເ ຂົ້າເຖິ ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີ່ເ ປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກ ານພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາ
ການຈັດຕັ້ງ; ໄດ້ປັບປຸງຫ້ອງມູນເຊື້ອສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວທັງດ
 ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ສະຖານທີ່, ໄດ້ນ
 �ຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂ
 ໍ້ແຂ່ງຂັນ 3
ດີ: ພົນລະເມືອງດີ, ພັດທະນາດີ, ສ້າງຄອບຄົວດີມີຄວາມຜາສຸກ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ, ວຽກງານສາມສ້າງ
ແລະ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ; ແມ່ຍິງລາວສ່ວນຫຼາຍ ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຕໍ່ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ
ເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ຍກ
ົ ລະດັບການສຶກສາ ມີຈໍານວນເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເຊິງ່ ເປັນການປະກອບ
ສ່ວນສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ າ ນວັດ ທະນະທໍ າ, ຄອບຄົ ວ ແລະ ບ້າ ນພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ປ ະກົ ດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຖັນແຖວແມ່ຍິ ງ ,
ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດີຂຶ້ນ.
ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ, ການຈັດ ຕັ້ງ
ແລະ ແບບແ ຜນວິທີ ການນ�ຳພາ-ແບບແຜນວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ. ປະຈຸບັນມີສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຈໍານວນ 930.963 ຄົນ,
ໜ່ວ ຍ ສ ະຫະ ພັ ນແ ມ່ຍິ ງ 10. 6 3 6 ໜ່ ວ ຍ , ຮ າ ກຖ າ ນ ສ ະ ຫະ ພັນແມ່ ຍິງ 1.550 ຮາກຖານ, ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ,
ພະນັກງານເພດຍິງ ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍາລຸງສ້າງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະມີຈໍານວນເພີມ
່ ຂຶນ
້ ; ພະນັກງານຄຸ້ມຄ
 ອງ-ນ�ຳພາ
ເພດຍິງແຕ່ຂັ້ນຮາກຖານບ້ານຈົນຮອດຂັ້ນສູນກາງ ມີຈ�ຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ສະມາຊິກສະພາເພດຍິງ ກວມ 25%, ສະມາຊິກ
ສະຫະ ພັນແມ່ຍິງປະກອບໃນຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ 404 ສະຫາຍ, ກວມ 12,34%, ຄະນະບໍລິ ຫານງານພັກແຂວງ 56
ສະຫາຍ ກວມ 10%, ຄະນະປະຈ�ຳພກ
ັ ແຂວງ 8 ສະຫາຍ ກວມ 4,62%, ຄະນະພກ
ັ ກະຊວງ-ອົງການ 54 ສະຫາຍ ກວມ 15%,
ຄະນະປະຈ�ຳພັກກະຊວງອົງການ 13 ສະຫາຍ ກວມ 16,84%. ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື
ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ; ເປັນເຈົ້າການປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ການສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງ ນ ະ ໂ ຍບ າ ຍ , ກົ ດ ໝ າ ຍ ແ ລະ ນິ ຕິ ກໍາ ຕ່ າ ງ ໆ, ໄດ້ ສໍ າເລັດກ າ ນ ສ້າ ງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວ ຍສະຫະ ພັນແ ມ່ຍິງລາ ວ,
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ
ປົກປ້ອງແມ່ຍງິ -ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ 11 ແຂວງ ເພືອ
່ ເຮັດໜ້າທີໃ່ ຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີມ
່ ບ
ີ ນ
ັ ຫາໃນຄອບຄົວ
ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ການຂູດຮີດທາງເພດ ຊຶ່ງໃນ 5 ປີ
ຜ່ານມາສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາໄດ້ ຈໍານວນ 100.579 ຄັ້ງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ
ໄດ້ຈໍານວນ 366 ຄົນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃ ຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູທ
້ ຸກຍາກໄດ້ ຈໍານວນ
8.791 ຄົນ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ 1.009 ຄົນ, ເປັນຍິງ 1.003 ຄົນ ເຊິງ່ ເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ແກ່ແມ່ຍິງແລະ ຄອບຄົວ; ໄດ້ນ�ຳພາຈັດຕັ້ງວຽກງານກອງທຶນຢູ່ຂັ້ນບ້ານແລະ ຂັ້ນຮາກຖານຂອງສະ ຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເພື່ອສ້າງ
ເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ
ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວດີຂຶ້ນ.
ໄ ດ້ສບ
ື ຕໍ່ພວ
ົ ພັນຮ
 ່ວມມກ
ື ບ
ັ ອງົ ການຈດ
ັ ຕັງ້ ແມ່ຍງິ ປະເທດເພືອ
່ ນມິດຍ
ດ
ຸ ທະສາດ, ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະ ເທດອືນ
່ ໆ,
ສ�ຳເລັດການເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແມ່ຍິງຄັ້ງທີ I ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການ
ວຽງຈັນວ່າດ
 ້ວຍ “ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແ
 ລະ ການເປັນຄ
 ູ່ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງອ
 າຊຽນ ເພື່ອສິ່ງແວດ
 ລ້ອມແບບຍືນຍ
 ົງ” ເຮັດໃ ຫ້
ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງລາວນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໃນເວທີສ
 າກົນ.
ີ ວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານເປັນຕົນ
້ : ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຍດ
ຸ ທະ
3) ການສົງ່ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍງິ : ໄດ້ມຄ
ສາດແຫ່ງຊາດ ເພືອ
່ ສງົ່ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍງິ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII (2011-2015) ແລະ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເຂົາ້ ໃນແຜນຍດ
ຸ ທະ
ສາດຂອງຂະແໜງການແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແ
 ຜ່ ແລະ ປູກຈ
 ິດສ
 �ຳນຶກໃ ຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ປວງຊົນເພີ່ມ
ຄວາມຮບ
ັ ຮູ້ ແລະ ເຂົາ້ ໃຈຕໍ່ກບ
ັ ບ
ດ
ົ ບາດຍິງ-ຊາຍ, ການສົງ່ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍງິ , ສົນທິສນ
ັ ຍາຊີດໍ, ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ໄດ້ສ້າງເວບໄຊຂອງ ຄກມຊ (www.laoncaw.gov.la), ສ້າງ ແລະ ຈັດພິມເຄື່ອງມືໂຄສະນາເປັນຕົ້ນ: ບົດ
ລາຍງານແຫ່ງຊ
 າດປະຈ�ຳໄລຍະທີ 6 ແລະ 7 ກ່ຽວກັບການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດສ
 ົນ ທິສັນຍາວ່າດ
 ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈ�ຳແນກຕໍ່
ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ) ໃນ ສປປ ລາວ, ສົນທິສັນຍາຊີດໍ, ຖະແຫຼງການໂດຮາ, ຈົດໝາຍຂ່າວ, ເຂັມຂັດເສື້ອກາໝາຍຄກມຊ ແລະ ອື່ນໆ.
ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະກ�ຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ), ຄະນະກ�ຳມາທິການເພື່ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ (ຄກມ) ຂັ້ນກະຊວງ, ອົງ ການ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານຄຽງຄູ່ໄປກັບການສ້າງຕັ້ງ
ກົງຈັກຊ
 ່ວຍວຽກຂອງຄກມ ແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອໃ ຫ້ສອດຄ່ອງກັບກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດວ
 ຽກງານຕົວຈິງ; ຈັດສ
 �ຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
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ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ນ
 �ຳເອົາວ
 ຽກງານສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແລະ ການ
ຕ້ານການໃ ຊ້ ຄ ວາມຮຸນ ແຮງໃ ນຄ ອບຄົວ ໂດຍສ ະເ ພາະຕໍ່ແ ມ່ຍິ ງ  ແລະ ເດັກ ນ້ ອ ຍເ ຂົ້ າ ໃ ນມ າດຕະຖານຄ ວາມທຸ ກຍ າກ ແ ລະ
ມາດຕະຖານການພັດທະນາ ເຊິ່ງໄ ດ້ດ�ຳເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແລະ ຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດໃ ນເຂດຈຸດສຸມລັດຖະບານ.
ື້ ຖານການປບ
ັ ປຸງກ
 ານຈັດຕງັ້ ຂອງ ຄມດຊ ຢູ່ສນ
ູ ກາງ 17 ຂະແໜງການ,
4) ວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ: ໄດ້ສ�ຳເລັດໂດຍພນ
ຢູ່ຂນ
ັ້ ແຂວງມີ 14 ແຂວງຕິດພ
ນ
ັ ກ
ບ
ັ ການເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງກອງເລຂາຂອງ ຄມດ ທຸກຂ
ນ
ັ້ , ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສດ
ິ ທິເດັກ; ພິມ ແລະ
ແຈກຢາຍປຶ້ມສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກ ແລະ ອານຸສັນຍາ 2, ປື້ມການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄມດຊ, ປື້ມຍຸດທະສາດ
ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 2011-2015 ແລະ ປື້ມແຜນດ�ຳເນີນງານແຫ່ງຊາດວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ 2011-2015 ແລະ ອື່ນໆ.
ປະສານສມ
ົ ທົບກ
ບ
ັ ກະຊວງສາທາລະນະສກ
ຸ ແລະ ທ້ອງຖນ
ິ່ ສ້າງຂະບວນການສກ
ັ ຢາກນ
ັ ພະຍາດສາມາດບນ
ັ ລຸໄ ດ້ 97% ລືນ
່ ແຜນການ
ທີ່ວາງໄວ້ (ຄາດໝາຍ: 95%). ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປີດຂະບວນການໄວໜຸ່ມລາວຫ່າງໄກຢາເສບຕິດ, ໄດ້ເລີ່ມ
ປະຕິບດ
ັ ໂ ຄງການທດ
ົ ລ
 ອງຢູໂ່ ຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມທ
 າດຂາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໄດ້ສມ
ົ ທົບກ
ບ
ັ ຄະນະກ�ຳມາທກ
ິ ານເພືອ
່ 
ຄວາມກ້າວຫນ້າຂ
 ອງແມ່ຍງິ ຈັດປ
 ະຖະກາຖາ, ກອງປະຊຸມວ
ທ
ິ ະຍາສາດ ແລະ ສ�ຳມະນາກ່ຽວກບ
ັ ການຕ້ານ ແລະໃຊ້ຄວາມຮນ
ຸ ແ
 ຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ, ການປັກປ້ອງແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ສ�ຳມະນາກ່ຽວກັບຂະບວນການສ້າງຄອບຄົວ,
ບ້ານ, ເມືອງພັດທະນາໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານບັນດາກະຊວງ-ຂະແຫນງການ, ຄູ-ອາຈານນັກຮຽນຈາກມຊໃນວັນເດັ
 ກສາກົນ ແລະ ວັນ
ສ�ຳຄັນຕ່າງໆ. ໄດ້ລ
 ົງຊຸກຍວ
ູ້ ຽກແມ່ ແລະເດັກຢູ່ 4ແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ 6ແຂວງພາກເຫນືອກ່ຽວກັບການປັບປຸງກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງແລະ
ຜັນຂ
 ະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ ແ
 ລະແຜນດ�ຳເນີນງານແຫ່ງຊ
 າດ 2011-2015.

7. ການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ:
ໄດ້ສກ
ຶ ສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ອານຸຊນ
ົ ທັນວາ 97% ຂອງຈ�ຳນວນ ຊາວໜຸ່ມ
ແລະ ເຍົາວະຊົນ (ລືນ
່ ແຜນການ 37%), ໄດ້ຍກ
ົ ລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍພາຫະນະສືມ
່ ວນຊົນຂອງຊາວໜຸມ
່ ໂດຍ ສະເພາະ ການສ້າ
ງສະຖ າ ນີ ວິ ທ ະ ຍຸ ກ ະ ຈ າ ຍ ສ ຽ ງ ຊ າ ວ ໜຸ່ ມ ສິ ນ ໄ ຊ ຍຸ ກ ໃ ໝ່ FM 9 0 , 0 M H Z . ໄ ດ້ ເ ອົ າ ໃ ຈໃ ສ່ ພັ ດທະ ນາຊາວໜຸມ
່ ແລະ
ເຍົາວະຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີວິຊາຊີບ, ມີຄວາມຊໍານານງານ ເພື່ອສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ສ້າງ
ແລະສົ່ ງ ເ ສີ ມ ຜູ້ ປ ະ ກ ອ ບ ກ າ ນ ໜຸ່ ມ ໃ ຫ້ ນັ ບ ມື້ ນັ ບ ຫຼ າຍຂຶ້ ນ .ໂ ຄ ງ ກ າ ນ ກໍ່ ສ້ າ ງ ວັງ ເ ຍົ າ ວະຊົນ ແລະ ຫໍມນ
ູ ເຊືອ
້ ຊາວໜຸມ
່ ແລະ
ສູນພັດທະນາຊາວໜຸ່ ມ-ເຍົາວະຊົນ ກໍ່ ໄດ້ ສຸມໃສ່ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຜນ
ູ້ າໍ
ພາຊາວໜຸ່ ມ , ເຍົ າ ວະຊົ ນ -ອານຸ ຊົ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ທິ ດ ສະດີ- ທັ ດ ສະນະດ້ າ ນການນໍ າ ພາກອງເຍົາວະຊົນ, ການຕັງ້ ຄ້າຍເຍົາວະຊົນ ແລະ
ໄດ້ມກ
ີ ານຈັດຕັງ້ ຄ້າຍຕົວຈິງຂຶນ
້ ໂດຍມີເຍົາວະຊົນເຂົາ້ ຮ່ວມ 2.000 ຄົນ; ຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ຊາວໝຸ່ມໃນດ້ານຕ່າງໆ ເຊັນ
່ :
ເສີມ ສວຍ ແລະ ຕັ ດ ຫຍິ ບ ຢູ່ ແ ຂວງອຸ ດົ ມ ໄຊ, ໄຊຍະບູລີ , ແລະ ຢູ່ ນ ະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນມີເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງຈັນທະບູລ,ີ
ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ເມືອງຊາຍຟອງ; ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຊາວໜຸ່ມທີດ
່ ້ອຍໂອກາດຈໍານວນ 6 ສະຫາຍ ທີຮ
່ ຽນຈົບຫຼກ
ັ ສູດເສີມສວຍ
ແລະ ໄດ້ປະກອບທຶນຮອນໃຫ້ຈໍານວນໜຶງ່ ເພືອ
່ ໄປເປັນທຶນສົມທົບໃນການສ້າງອາຊີບ ແນ່ໃສ່ຫຼຸດພົນ
້ ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທືອ
່
ລະກ້າວ. ໄດ້ຈດ
ັ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານນັກຂ່າວ, ສືມ
່ ວນຊົນໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ ທີແ
່ ຂວງບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ ໂດຍມີຊາວໝຸ່ມເຂົາ້ ຮ່ວມ 50
ກ່ວາສະຫາຍ.

8. ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ:
ລັດຖະບານໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍການຈັດສັນງົບປະມານພາຍໃນໃຫ້ວຽກ
ງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນ ຕົ້ນ: ໂຄງການ
ຄົ້ນ ຄວ້ າ ສ ະກັດ ສ່ ວ ນປະກອບທາງເຄມີ ສ າດ ແລະ ທົ ດ ສອບຄ ວາມເປັນພິດ ຕໍ່ຈຸລັງມະເ ຮັງບາງຊ ະນິ ດ ສະກັ ດຈ າກຕົ້ນມືນາງທີ່
ທົ່ງພຽງສະຫວັນນະເຂດ,ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການສະກັດ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານຊີວະພາບໃນການຈໍາກັດສັດຕູພືດຂອງເຂົ້າຢູ່ແຂວງອັດ
ຕະປື, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາຊະນິດພັນພືດຜັກທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ (ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຈໍາປາ
ສັກ), ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທ່າແຮງວິທະຍາສາດເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ, ໂຄງ ການຄົ້ນຄວ້າການອະນຸລັກຊະນິດພັນ
ກ້ວຍ, ດອກເຜິ້ງທີ່ເປັນຢາ ແລະ ເຫັດແປກ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍການນໍາໃ ຊ້ເຕັກໂນໂລຊຊ
ີ ີວະພາບ, ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ-
ຜະລິດທົດລອງນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບຈາກນໍ້າມັນພືດທີ່ໃຊ້ແລ້ວ, ຈາກໝາກເຍົາ ແລະ ໝາກເກົາ; ໂຄງການສ້າງຕົວແບບ
ເຄື່ອງອົບແຫ້ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາດ້ວຍຄວາມຮ້ອນແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານຊີວະມວນ; ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສ້າງຫຸ່ນຍົນເກັບ
ກູ້ ແລະ ທໍາລາຍລະເບີດ; ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່
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ຊາວໜຸ່ ມ ; ໂ ຄງການຄົ້ ນ ຄວ້ າກ ານພັດ ທະນາແ ບບຍື ນ ຍົ ງ ຢູ່ ສ ປປ ລາວ. ຮ່ ວ ມມື ດ້ານວິທ ະຍາສາດ ແ ລະ ເ ຕັ ກ ໂ ນໂ ລຊີ ກັ ບ
ສສ.ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດຝ
 ຸ່ນຊ
 ີວະພາບຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ 2.400 ໂຕນ/ປີ,ຄົ້ນຄວ້າກ
 ານປູກ
ແລະ ຜະລິດໝາກນໍ້າມັນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເປັນຢາ; ໄດ້ປ
 ັບປຸງກ
 ານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ແ
 ກ່ສ
 ັງຄົມໃ ນວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ເຊັ່ນ: ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ, ຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍກາຈໍ້າ,ຢັ້ງຢືນການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະ
ສິດ, ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ໄດ້ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ, ຜະລິດແມ່ແບບຖັງຜອງ
ຂະໜາດ 5 ລິດ.
ນອກນັນ
້ , ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕກ
ິ �ຳທີເ່ ປັນພືນ
້ ຖານໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ
ສ�ຳເລັດການສ້າງກົດໝາຍ 6 ສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານ
ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຊີວະພາບ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຸລະກ�ຳທາງເອເລັກໂຕນິກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວັດ ແທກສະບັບປັບປຸງ, ກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາສະບັບປັບປຸງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ສ້າງດ�ຳລັດ 2 ສະບັບຄື: ດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນ
ພັດທະນາວິ ທ ະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍມາດຕະຖານ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,
ກໍໄດ້ສ້າງແຜນຮ່ວມມືກັບກະຊວງວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີຫວຽດນາມ ເພື່ອນ�ຳເອົາວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄໝຈາກພາຍນອກມາ
ປັບປງຸ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກບ
ັ ສະພາບຂອງປະເທດເຮົາ; ສ້າງຮ່າງແຜນຍດ
ຸ ທະສາດການພດ
ັ ທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2013-2020 ແລະ ວິໄ ສທັດຮອດປີ 2030.

9. ການເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ:
ໄດ້ ເ ອົ າ ໃຈໃສ່ ວຽກງານສຶ ກສາອົ ບ ຮົມການເມື ອ ງ-ແນວຄິດໃຫ້ພ ະນັ ກງານ ດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ,
ໂຄສະນາຂະບວນການຈິດໃຈຮັກຊາດ ແລະ ນໍ້າໃຈປະຕິບດ
ັ ຕິດພັນກັບນະໂຍບາຍສາມັກຄີ ແລະ ສິດສະເໝີພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນ
ດາເຜົາ່ , ສົງ່ ເສີມສະຕິຊາດເປັນອັນໜຶງ່ ອັນດຽວກັນຂອງຊົນເຜົາ່ ຕ່າງໆໃຫ້ກາຍເປັນກ້ອນກ�ຳລັງແຫ່ງມະ ຫາສາມັກຄີຂອງການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ. ຮັກສາໄດ້ມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມດຸໝນ
ັ່ ຂະ ຫຍັນພຽນຂອງຊົນເຜົາ່ ຕ່າງໆ, ໄດ້ປກ
ຸ ລະດົມ
ປະຊາຊົນທຸກຊົນເຜົາ່ ໃຫ້ມຈ
ີ ດ
ິ ໃຈເອືອ
້ ເຟືອ
້ ເພືອ
່ ແຜ່ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເຊິງ່ ກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະ ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ພະນັກງານ, ເຈົາ້ ໜ້າທີລ
່ ງົ ເຄື່
ອນໄຫວວຽກງານໃນທ້ອງຖິນ
່ ຂອງຕົນໃນການນໍາພາການຜະລິດ, ປົວ ແປງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມເພືອ
່ ຕ້ານສົງຄາມຫັ
ນປ່ ຽ ນ ໂ ດ ຍ ສັ ນ ຕິຂ ອ ງ ພວກ ອິດ ທິກ�ຳ ລັງປໍລະປັ ກ ກໍຄ
່ ື ກຸ່ ມ ຄົ ນ ທີ່ ບໍຫ
່ ວັງດີ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ
ຄວາມສະຫງົບຂອງຮາກຖານບ້ານ.
ການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່ານັບມື້ມີການຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງຄ
ວາມສາມັກຄີປອງດອງປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດທິຄວາມເປັນເຈົ້າປະເທດຊາດ, ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ
ອັນດີງາມເປັນເອກະລັກດ້ານຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ. ບັນດາເຈົ້າກົກເຈົ້າເລົ່າ, ຫົວຫນ້າສີ້ງຊາວ, ຜູ້ສົ່ງຄຸນວຸດທິຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ
ໄດ້ ຮັ ບ ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົມພ້ ອມທັງສຶກສາອົບຮົມ, ຊຸກຍູ້ປຸກລະດົມລູກຫລານຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມສາ ມັກຄີ, ປະກອບສ່ວນປົກປັກ
ຮັກສາສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດບ້ານເມືອງຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ.
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຢູ່ທກ
ຸ ບໍລເິ ວນຂອງປະຊາຊົນເຜົາ່ ຕ່າງໆອາໄສຢູ່, ໄດ້ສ້າງເງືອ
່ ນໄຂ ແລະ
ກາລະໂອກາດຂຸດຄົນ
້ ກ�ຳລັງແຮງຂອງທຸກຊົນເຜົາ່ ພາຍໃນຊາດ, ສົມທົບກ�ຳລັງແຮງສາກົນ ເຂົາ້ ໃນການພັດທະນາເຂດຊົນ ເຜົາ່ ທີຫ
່ ່າງໄກ
ສອກຫຼີ ກ ໄດ້ ຫຼ າຍຂຶ້ ນ , ປະຊາຊົນໃນເຂດພູດອຍສາມາດປ່ຽນຈາກອາຊີບເຮັດໄຮ່ມາເຮັດອາຊີບອືນ
່ ມີການຜະລິສນ
ິ ຄ້າ, ມີເຮືອນຢູ່
ຖາວ ອ ນ , ມີ ເ ນື້ອ ທີ່ ທ�ຳກ າ ນຜ ະ ລິດ, ມີອາຊີບໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ມີຄວາມສະຫງົບ, ປະຊາຊົນໄປ
ມາຫາສູ່ກນ
ັ ສະດວກສະບາຍດີຂນ
ຶ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການພັດທະນາ, ປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ, ແຮງງານ ແລະ ຊັບພະຍ
າກອນອັນເປັນທ່າແຮງກັບທີຫ
່ າຼ ຍຂຶນ
້ ອັນເນືອ
່ ງມາຈາກພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານລັດໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງດີຂນ
ຶ້ .

10. ການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ:
ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັກ-ອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັນ
້ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົນ
້ ຄ້ວາແກ້ໄຂບັນຫ
າປະກົດການຫໍ້ຍທໍ້ທເີ່ ກີດຂືນ
້ ໃນຄອບຄົວ ແລະສັງຄົມໂດຍການເຜີຍແຜ່, ປຸກລະດົມ, ໂຄສະນາ ແລະ ຂົນຂວາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ຮບ
ັ ຮູ້
ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ. ເລັງ່ ໃສ່ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຫົວໜ່ວຍພືນ
້ ຖານຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ
ເພື່ ອ ຕ້ ານ ແລະ ສະກັ ດ ກັ້ ນປະກົດການທີບ
່ ໍ່ດີ ແລະ ສິງ່ ທີກ
່ ດ
ີ ຂວາງການພັດທະນາ ເປັນຕົນ
້ : ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄ້າຢາເສບຕິດ,
ການຄ້າຂາຍເຖືອ
່ ນ, ການງັດແງະປຸ້ນຈີ້ ແລະ ການກໍອາດສະຍາກໍາອືນ
່ ໆ.
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ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການເພືອ
່ ນຊ່ວຍເພືອ
່ ນເພືອ
່ ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ, ຫຼຸດຜ່ອນການອຸປະ
ຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ການລະເມີດກົດໝາຍຕ່າງໆ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຫັນມາຫຼນ
ິ້ ກິລາຫຼາຍຂຶນ
້ ; ໄດ້ຊກ
ຸ ຍູ້ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ,
ບັນດາຊັນ
້ ຄົນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສາມັກຄີ ແລະ ເປັນເຈົາ້ ການໃນການແກ້ໄຂ້ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທເີ່ ກີດຂືນ
້ ໃນຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ
ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແມ່ຍິງ. ສົ່ງເສີມສຸກຂະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກ
ນິກ, ເພືອ
່ ຮັບໃຊ້ໃນການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ເປັນຕົນ
້ ສ້າງສະໂມສອນຊາວໜຸ່ມ, ວັງເຍົາວະຊົນ, ສ້າງສູນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ
ແລະ ເຍົາວະຊົນທັງປະກອບວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ.

3.4.3. ການປກ
ົ ປກ
ັ ຮກ
ັ ສາສງິ່ ແ
 ວດລ ້ອມແລະ ການຄຸ ້ມຄອງຊບ
ັ ພະຍາກອນທ ໍາມະ
ຊາດແບບຍນ
ື ຍງົ
ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ�ຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່
ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍປ່າໄມ້, ກດ
ົ ໝາຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼງ່ ນໍ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການປກ
ົ ປ
ກ
ັ ຮ
ກ
ັ ສາສງິ່ ແ
 ວດລ້ອມ ແລະ
ປັບປຸງດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະ ສັງຄົມແລະ ດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ
ຍົກ ຍ້ າ ຍຈັ ດ ສັນ ປ ະຊາກອນ; ໄດ້ຮ່າ ງດ�ຳລັດວ່ າດ້ວຍກ ານຍົກລະດັ ບປ່າສະຫງວນແຂວງ (ພູ ຫີຜີ  ແລະ ລະວິງ ລະເ ວີນ ) ເ ປັນປ່ າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍການກ�ຳນົດ 12 ເຂດປ່າສະຫງວນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ, ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄວບ
ຄຸມມົນລ
 ະພດ
ິ ; ປັບປຸງຍ
ກ
ົ ລະດັບຂໍຕ
້ ກ
ົ ລົງວ
 ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສງິ່ ແວດລ້ອມແຫ່ງຊ
 າດມາເປັນດ�ຳລັດວ
 ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສງິ່ ແວດ
ລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ໄດ້ຮັບຮອງແຜນດ�ຳເນີນງານສິ່ງແວດລ້ອມສົກປີ 2011-2015 ແລະ ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍວຽກງານເຕືອນໄພ
ລ່ວງໜ້າແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການເຕືອນໄພທໍາມ
 ະຊາດ; ນອກຈາກນັນ
້ , ຍັງມ
ບ
ີ າງໜ້າວຽກທີພ
່ ນ
ົ້ ເດັນ
່ ທສ
ີ່ າມາດຈດ
ັ ຕງັ້ ປ
 ະຕິບດ
ັ 
ໄດ້ເຊິ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນ
 ີ້:
1) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ: ສ�ຳເລັດກ
 ານຈັດສ
 ັນທີ່ດິນຂ
 ັ້ນບ
 ້ານ/ກຸ່ມບ້ານ ຈ�ຳນວນ 3.779 ບ້ານເທົ່າ
ກັບ 43,2% ຂອງຈໍານວນ 8.654 ບ້ານ ໃນທົ່ວປ ະເທດ. ການຈັດສັ ນທີ່ ດິນຂັ້ນເມືອງຈໍານວນ 55 ເມືອງ ກວມເອົາ 37,1 %
ຂອງຈໍານວນ 148 ເມືອງ ໃນທົ່ວປ
 ະເທດ. ໃນໄລຍະ 2011-2015 ສາມາດຂຶ້ນທ
 ະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນຖ
 າ ວອນໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ 254.399 ຕອນ ເທົ່າກັບ 25,33% (ແຜນການ 1 ລ້ານຕອນ); ເລີ່ມແຕ່ມີໂຄງການອອກໃບຕາດິນ ແຕ່ປີ
1994-1995 ມາຮອດປະຈຸບນ
ັ ສາມາດຂນ
ຶ້ ທ
 ະບຽນແລະ ອອກໃບຕາດິນໄດ້ທງັ ໝ
 ດ
ົ 871.317 ຕອນ, ສ�ຳເລັດການສ້າງຖານສ�ຳມະ
ໂນທດ
ີ່ ນ
ິ ໃນຂອບເຂດທວ
ົ່ ປ
 ະເທດ 2,6 ລ້ານຕອນລວມເນືອ
້ ທດ
ີ່ ນ
ິ 4,5 ລ້ານກວ່າເຮັກຕາ, ໃນນນ
ັ້ ໄດ້ບນ
ັ ທຶກເຂົາ້ ລະບົບຄອມພວ
ິ 
ເຕີສ�ຳເລັດແລ້ວ 1,28 ລ້ານຕອນ ເທົ່າກັບ 49,2%. ສ�ຳເລັດການສ້າງແຜນທີ່ເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ຈ�ຳນວນ
26 ເມືອ ງ ໃ ນ 9 ແຂວງ. ສ້າງລະບົ ບ ຖານຂໍ້ ມູນ -ຂ່ າວສານທີ່ທັ ນສະໄໝ ໂດຍນໍາ ໃຊ້ ໂປຼ ແກມ LLMS ຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫ ານທີ່ດິ ນ
ເຊິ່ງໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະ I.
2) ກ ານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້: ສໍາເລັດການຈັດສັນປ່າປ້ອງກັນທັງໝົດ 139 ແຫ່ງ ກວມເນື້ອທີ່ 7,99
ລ້ານເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ: ມີປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 49 ແຫ່ງ ເນື້ອທີ່ 7,48 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວງ 5 ແຫ່ງ ເນື້ອທີ່
141.633 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຂອງເມືອງ 85 ແຫ່ງ ເນື້ອທີ່ 366.838 ເຮັກຕາ, ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງມີປ່າສະຫງວນທັງໝົດ
1 76 ແຫ່ງ ກວມເນື້ອທີ່ 4,89 ລ້ານເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ: ມີປາ່ ສະຫງວນແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 24 ເນື້ອທີ່ 3,77 ລ້ານເຮັກຕາ
(ລວມທັງເນື້ອທີ່ເຂດເຊື່ອມຕໍ່), ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 59 ແຫ່ງ ເນື້ອທີ່ 626.499 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ 93
ແຫ່ງ ເນືອ
້ ທີ່ 420.678 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດເຊືອ
່ ມຕໍ່ 2 ແຫ່ງຄື: ເຂດເຊືອ
່ ມຕໍ່ລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ກັບ
ພູຫນ
ີ ບູນ ແລະ ເຂດເຊືອ
່ ມຕໍ່ລະຫວ່າງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ກັບ ຫີນໜາມໜໍ່ ມີເນືອ
້ ທີທ
່ ງັ ໝົດ 77.170 ເຮັກຕາ.
ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຈັດສັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 5 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າສະ ຫງວນຂອງແຂວງ 5 ແຫ່ງ ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນປ່າສະຫງວ
ນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າຫ້າ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເປັນສະຖານທີທ
່ ່ອງທ່ຽວທາງ ທໍາມະຊາດ ແລະ ມໍລະດົກອາຊຽນ, ສ່ວນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຫີນໜາມໜໍ່ ກ�ຳລັງສະເໜີເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດ. ສໍາເລັດການກໍານົດເຂດຄຸ້ມຄອງສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ 5 ເຂດ ຄື: 1)
ເຂດອະນຸລັກພັນເສືອໂຄ່ງຢູ່ປ່າສະ ຫງວນ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ, 2) ເຂດອະນຸລັກເສົາຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ, 3) ເຂດອະນຸລັກແຂ້ນໍ້າຈືດ,
4) ເຂດອະນຸລັກໂອ່ງ-ມັ່ງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 5) ເຂດອະນຸລັກທະນີແກ້ມຂາວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
່ ໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ
3) ການຄຸ້ມຄອງ ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ: ສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ ສ້າງແຜນທີທ
2
1:200.000 ໃນເນື້ອທີ່ປະມານ 129.925 ກມ ເທົ່າກັບ 54,86% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ດໍາເນີນກາຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ

38

ຕິດຕາມກວດກາ ການອະນຸຍາດສໍາປະທານລົງທຶນຊອກຄົນ
້ , ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດເຕັກນິກເບື້ອງຕົ້ນ ໃຫ້ດໍາເນີນໄປຕາມຂອບສັນຍາ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຸບັນ ມີທັງໝົດ 168
ບໍລິສັດ 293 ກິດຈະການ, ກວມເນື້ອທີ່ປະມານ 87.941,17 ກມ2 ເທົ່າກັບ 37,4% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ປະເພດແຮ່ທາດ
ທີ່ອະນຸຍາດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນ ຕົ້ນຕໍແມ່ນ: ແຮ່ຄໍາ, ແຮ່ທອງ, ຖ່ານຫີນ, ແຮ່ໂປຕາສ, ຫີນກາວ ແລະ ອື່ນໆ.
4) ດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານໂດຍໄດ້ປບ
ັ ປຸງຫ
 ້ອງທດ
ົ ລ
 ອງຄນ
ຸ ນ
 ະພາບນໍ້າ, ສ້າງຍຸດທ
 ະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍນໍ້າແຫ່ງຊ
 າດ,
ປັບປຸງລ
 ະບົບເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ອຕ
ຸ ນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ , ອຸທ
ກ
ົ ກ
 ະສາດແລະສ�ຳເລັດການສ�ຳຫວ
ຼ ດພືນ
້ ທີ່ ແລະ ກ�ຳນົດເຂດເພືອ
່ ກະກຽມສ້າງສວນສາທິດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງຊບ
ັ ພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານ ເພືອ
່ ຮ
ບ
ັ ໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຝກ
ຶ ອບ
ົ ຮົມ, ການສກ
ຶ ສາຄນ
ົ້ ຄວ້າ, ທັດສະນະສກ
ຶ ສາ
ແລະ ສ້າງຈິດສ�ຳນຶກ; ສ�ຳເລັດສ້າງແຜນທີ່ອ່າງຮັບນໍ້າໄດ້ທັງໝົດ 62 ອ່າງ ແລະ ສ�ຳເລັດການສ້າງຕັ້ງຄະນະກ�ຳມະການອ່າງແມ່ນໍ້າ 6
ອ່າງ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແລະ ລິເລີ່ມຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າບູລິມະສິດອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ: ອ່າງແມ່ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ-ເຊບັ້ງຫຽງ ແລະແມ່ນໍ້າເຊກອງ
ແລະ ອ່າງແມ່ນໍ້າຍ່ອຍ ເຊັນ
່ : ນໍ້າຕອນ, ນໍ້າຊອງ, ນໍ້າລກ
ີ , ນໍ້າເປາະ, ນໍ້າແຈ້ງ-ນໍ້າຊວງ, ຫວ້ຍຈໍາປີ, ຫວ້ຍນໍ້າໄສ; ດ�ຳເນີນການຄຸ້ມຄອງ
ດິນທາມ (ດິນບໍລິເວນນໍ້າ) ບຶງຂຽດໂງ້ງ ແລະ ເຊຈໍາພອນ; ສໍາເລັດການກໍານົດຈຸດ ແລະ ດໍາເນີນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ
ຄຸນນະພາບນໍ້າ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 144 ຈຸດທົ່ວປະເທດ.
ປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ-ອຸທົກກະສາດ, ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມຜິວພື້ນ, ສະຖານີພູມອາກາດ, ສະຖານີອາກາດຍານສູງ,
ອຸຕຸການບິນ ຣາດາອຸຕຸນິຍົມ, ດາວທຽມອຸຕຸນິຍົມ, ຈຸດວັດແທກນໍ້າຝົນ ແລະ ສະຖານີແຜ່ນດິນໄຫວເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາສະຖານີດັ່ງ
ກ່າ ວເ ປັ ນແ ຫຼ່ ງ ເ ຕື ອ ນໄ ພ ລ່ວງໜ້ າ ກ າ ນປ່ ຽ ນ ແປ ງສ ະພ າ ບອາກາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ: ສ້າງ ແລະ
ປັບປຸງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ຈໍານວນ 51 ສະຖານີ ແລະ ສະຖານີອຸທົກກະສາດ ຈໍານວນ 26 ສະຖານີຈາກລະບົບທໍາມະດາໃຫ້ເປັນລ
ະບົບອັດຕະໂນມັດ, ສືບຕໍ່ສ້າງສູນເຕືອນໄພແຫ່ງຊາດ ທີກ
່ ມ
ົ ອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ ແລະ ອຸທກ
ົ ກະສາດ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານດ້ານອຸຕນ
ຸ ຍ
ິ ມ
ົ
ຈາກສາກົນ ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
5) ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດ 8
ແຂວງຈຸດສຸມ ໃນທ້າຍປີ 2015 ໂດຍຄັດເລືອກເອົາແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອຸດົມໄຊ ເປັນຕົວແບບໃນ
ການສ້າງແຜນແມ່ບດ
ົ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ; ສ້າງກົນໄກການປະເມີນສິງ່ ແວດລ້ອມໃນລະດັບນະໂຍບາຍ,
ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການ ເພື່ອພິຈາລະນາທາງເລືອກທີ່ດີເລີດໃນການພັດ ທະນາ; ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບອາກອນ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ລາຍຮັບຈາກໂຄງການພັດທະນາເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນທ�ຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຢນ
ື ຍົ ງ; ສ�ຳເລັດການສ້າ ງແຜນການຄຸມ
້ ຄອງການນ�ຳໃຊ້ ສານທ�ຳຄວາມເຢັນ HCFCs; ປະຕິບດ
ັ ແຜນງານຕວ
ົ ແບບຮ່ ວມ
ມືສາມຝ່າຍ (ຫຼັກການ 3R) ໃນການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ 6 ເມືອງຕົວແບບໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະ
ບູລ,ີ ວັງວຽງ, ປາກຊັນ ແລະ ໄກສອນພົມວິຫານ; ສົງ່ ເສີມໃຫ້ບນ
ັ ດາໂຄງການລງົ ທຶນຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຂະບວນການປະເມີນຜນ
ົ ກະທົບ
ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ເຊິ່ງໄດ້ດ�ຳເນີນການທົບທວນບົດລາຍງານການປະເມີນ
ຜົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະ ສັງຄົມ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສ
 ິ່ງແ
 ວດລ້ອມທັງໝົດ ຈ�ຳນວນ 288 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນບົດລາຍງານ
ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) 145 ໂຄງການ, ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) 143
ໂຄງການ; ສ�ຳເລັດການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມພາກສະໜາມໄດ້ 27 ຕົວເມືອງ, 13 ແຂວງ ທີ່ມີໂຄງການລົງທຶນ
ພັດທະນາຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ສາມາດຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ 18 ໂຄງການຫຼັກ; ສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບ
ສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ມົນລະພິດໃນໂຄງການລົງທຶນ, ກິດຈະການພັດທະນາ ແລະ ທຸລະກິດຄອບຄົວ ໂດຍສ້າງຫ້ອງວິໄຈສິງ່ ແວດລ້ອມ
(ລະດັ ບແຂວງ)ປະຈໍ າຢູ່ ແຂວງຫຼ ວ ງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ແຂວງຈໍ າ ປາສັກ, ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ ແລະ ຫ້ອງວິໄຈແຫ່ ງ ຊາດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຢັ້ງຢືນການວິໄຈຕ່າງໆ ສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 17025.
ັ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນ
ິ ຟ້າອາກາດ: ໄດ້ຈດ
ັ ຕ
 ງັ້ ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດແຫ່ງ
6) ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດ
ຊາດດ້ານການປ່ ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຜນການແຫ່ ງຊາດ ກ່ຽ ວກັບການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍ
ການປັບປຸງນິຕກ
ິ �ຳ ແລະ ບັນດາເຄືອ
່ ງມືໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງ ສປປ ລາວ; ສ�ຳເລັດການສ້າງຍດ
ຸ ທະສາດ, ແຜນດ�ຳເນີນ
ງານໃນການປບ
ັ ຕວ
ົ ກບ
ັ ການປ່ຽນແປງດນ
ິ ຟ້າອາກາດ ແລະ ສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິ ບັດຂ
ນ
ັ້ ແຂວງ ໄດ້ 6 ແຂວງ, ສ�ຳເລັດ
ຮ່າງສະບັບສດ
ຸ ທ້າຍຜນ
ົ ຂອງການສ�ຳຫວ
ຼ ດການປ່ອຍອາຍພດ
ິ ເຮືອນແກ້ວ ສ�ຳລັບລະ ດັບຜູ້ຕດ
ັ ສິນຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກ�ຳ ແລະ ປ່າໄມ້;
ສໍາເລັດການສະເໜີລດ
ັ ຖະບານພິຈາລະນາຮັບເອົາໂຄງການການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການຫຼກ
ີ ລ້ຽງການທ�ຳລາຍປ່າ
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ແລະ ສະພາບປ່າຊຸດໂຊມ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ (SN-REDD+Project) ເປັນໂຄງການທົດລອງຊື້ຂາຍກາກບອນ ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ; ລິເລີ່ມການສຶກສາກ່ຽວກັບທ່າແຮງ ແລະ ດ້ານຫຍໍ້ທໍ້ ຂອງກອງທຶນວ່າ
ດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂລກ ເພື່ອຮັບປະ ກັນໃຫ້ການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອກອງທຶນດັ່ງກ່າວ; ລິເລີ່ມການສ້າງແຜນ
ຄຸ້ມຄອງນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ເຊບັ້ງຫຽງ; ສໍາເລັດການສ້າງພື້ນທີ່ສາທິດ
ໃນການລິເລີມ
່ ການປັບຕົວເຂົາ້ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ເຂດແກ້ງກອກ ແລະ ບ້ານນາກະທ້າງ, ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ; ປະຈຸບັນສໍາເລັດການສ້າງບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ພິຈາລະນາໂຄງການກົນໄກການພັດທະນາສະອາດ
(CDM) ໃນປີ 2013 ແລະ ສາມາດອອກໃບຢັ້ງຢືນທັງໝົດ 22 ໂຄງການ.

3.4.4. ການພັດທະນາວິສາຫະກິດ
ໄດ້ປບ
ັ ປຸງ, ຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ຍົກສະມັດຕະພາບຂອງວິສາຫະກິດໃຫ້ສງູ ຂືນ
້ ເຊິງ່ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົາ້
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ພນ
ື້ ຖານເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ ແລະ ໝັນ
້ ທ່ຽງດ້ວຍຈັງຫວະໄວສົມຄວນ,
ຊິວິ ດ ກາ ນເປັ ນ ຢູ່ ຂອ ງປ ະ ຊາຊົ ນ ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ວັດທະນະທໍາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ; ພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ນັບທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາດີຂນ
ຶ້ ເທຶອ
່ ລະກ້າວ.
ປະຈຸບັນ ວິສາຫະກິດ ມີການຈົດທະບຽນແລ້ວ 100.653 ຫົວໜ່ວຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ລວມທຶນທັງໝົດ 1,68
ລ້ານຕື້ກີບ (200 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ); ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາມີທຶນຈົດທະບຽນ ກວມເຖິງ 86,52%, ຂະແໜງກະສິກໍາ
1 ,62 % , ຂະແໜ ງ ກໍ່ ສ້ າງ 3,1 4 % ແລະ ຂະແໜງບໍລິການອື່ນໆ 8,72%; ໄດ້ປັບປຸງລະບົບການຂຶ້ນ ທະບຽນວິສາຫະກິດ
ໃຫ້ມີ ຂັ້ນຕອນກະທັດ ຮັ ດ ສະດວກ-ງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ, ແບ່ງຕາມຮູບແບບກໍາມະສິດປະຈຸບັນມີວິສາຫະກິດຂອງລັດ 131
ຫົວໜ່ວຍ ກວມ 0.13%, ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ຈໍານວນ 100.473 ຫົວໜ່ວຍ ກວມສູງເຖິງ 99,79%, ໃນນັນ
້ ເອກະຊົນພາຍໃນ
96.531 ຫົວໜ່ວຍ ກວມ 95,90%; ເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ 2.758 ຫົວໜ່ວຍ ກວມ 2,74% ແລະ ປະສົມພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ
1.184 ຫົວໜ່ວຍ ກວມ 1,17% ແລະ ວິສາຫະກິດ ລວມໝູ່ 29 ຫົວໜ່ວຍ 0.03% ແລະ ວິສາຫະກິດປະສົມ 53 ຫົວໜ່ວຍ
ກວມ 0,05%. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການສ້າງ “ໜຶ່ງ ເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ” ພ້ອມກັບການຄົ້ນຄວ້າກ�ຳນົດກົນໄກການ
ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະ ໜາດນ້ອຍ ເພື່ອສ້າງສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ການບໍລິການຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ພາຍໃນປະເທດ.

1. ລັດວິສາຫະກິດ:
ທົ່ວ ປ ະເ ທດມີ ລັດວິສ າຫ ະ ກິດ ( ລັດລົງທຶນ 100%) 131 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ ຂຶ້ນກັບສູນກາງ 55 ຫົວໜ່ວຍ; ຊັບ
ສິນລວມຂອງລັດວິສາຫະກິດ ກວມປະມານ 33% ຂອງ GDP; ລັດຖະບານໄດ້ປບ
ັ ປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ການ ເງິນຄືນໃໝ່
ແລະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫວ
ົ ໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂອງລັດຈ�ຳນວນໜຶງ່ ສາມາດດັດສົມລາຄາຕາມກົນ ໄກຕະຫລາດ ທີມ
່ ກ
ີ ານຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ
ເຊັນ
່ : ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊືອ
້ ໄຟລາວ, ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ, ລັດວິສາຫະກິດໂຮງງານຢາເລກ
3; ຕດ
ິ ຕາມວຽກງານປບ
ັ ປຸງໂຄງສ້າງ ຮອບທີ 2 ແລະ ຮອບທີ 3 ຂອງລັດວິສາຫະກິດພັດທະນາກະສິກ�ຳ-ອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ບໍລກ
ິ ານ
ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ລັດວິສາຫະກິດການຄ້າລາວຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ , ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງຂົວທາງເລກທີ 13 ໃຕ້, ລັດວິສາຫະກິດລ້ານ
ຊ້າງພັດທະນາຂາອອກ-ຂາເຂົາ້ , ລັດວິສາຫະກິດກົນຈັກກະສິ ກ�ຳທ່າງ່ອນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດສະໜອງວັດຖຸເຕັກນິກ. ຍ້ອນແນວນັນ
້
ຈິງ່ ເຮັດໃຫ້ລດ
ັ ວິສາຫະກິດດັງ່ ກ່າວ ມີທ່າອ່ຽງ ດີຂນ
ຶ້ , ທັງດ�ຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີຜນ
ົ ກ�ຳໄລ, ທັງປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນ
ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໂດຍລວມ; ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ , ກໍໄດ້ຈດ
ັ ແບ່ງປະເພດລັດວິສາຫະກິດຕາມຕົວ
ເລກຊີວ
້ ດ
ັ ຈໍານວນ 131 ຫົວໜ່ວຍ ຄື: ປະເພດ A: ມີປະສິດຕິຜນ
ົ 6 ຫົວໜ່ວຍ, ປະເພດ B: ມີປະສິດຕິຜນ
ົ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ປຸງໂຄງ
ສ້າງບາງສ່ວນ ຈໍາ ນວນ 27 ຫົ ວ ໜ່ວຍ, ປະເພດ C: ບໍ່ມີ ປະສິດຕິຜນ
ົ ຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ປຸງ ຫຼື ປ່ຽນຮູບແບບວິສາຫະກິດ ຈໍານວນ 98
ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນີ້ ມີ 23 ຫົວໜ່ວຍ ຂາດທຶນຕໍ່ເນືອ
່ ງ, ມີ 54 ຫົວໜ່ວຍມີກ�ຳໄລ ແລະ ມີ 10 ຫົວໜ່ວຍຫັນໄປສູ່ຮບ
ູ ການອືນ
່ . ສໍາເລັດ
ວິສາຫະກິດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດກັບພາກສ່ວນອືນ
່ ມີ 48 ຫົວໜ່ວຍ, ມີຊບ
ັ ສິນ ກວມປະມານ 7,3% ຂອງ GDP ແລະ ມີອດ
ັ ຕາ
ສ່ວນ ຜົນ ກ�ຳໄລ ຕໍ່ລ າຍ ຮັ ບ ຂອງ ວິ ສ າຫະກິດ ສູງກວ່ າວິສາຫ ະກິດລັດ 100%. ໄດ້ສ�ຳເລັດການຫັນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ,
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ເຂົາ້ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບລາວ ແລະ ຄົນ
້ ຄວ້າເພືອ
່ ຄັດເລືອກລັດວິສາຫະກິດຈໍານວນໜຶງ່
ທີມ
່ ີ ເງື່ ອນໄຂເຂົາ້ ຈົ ດ ທະບຽນໃນຊຸມ ປີຕໍ່ໄປ ລວມທັງການປັບປຸງບັນດາເງືອ
່ ນໄຂຕ່າງໆຂອງບັນ ດາຫົວໜ່ວຍລັດວິສາຫະກິດ ແລະ
ວິສາຫະກິ ດ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ ອງຖິນ
່ ເພືອ
່ ກຽມຫັນເຂົາ້ ເປັນບໍລສ
ິ ດ
ັ ມະຫາຊົນໃນຕໍ່ໜ້າເຊັນ
່ : ໂຮງງານຊີມງັ , ທະນາຄານ
ສົງ່ ເສີມກະສິກ�ຳ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຈໍານວນໜຶງ່ .
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2. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ:
ວຽກງານວິ ສ າຫະກິ ດຂະໜາດນ້ ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຮັບຜົ ນສ�ຳເລັ ດຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ໄດ້ສ�ຳເລັດການຍົກດ�ຳລັດ 42/ນຍ
ຂຶ້ນ ເ ປັ ນ ກົດໝ າ ຍ ໃນປີ 20 1 1; ສ�ຳ ເ ລັດກ ານສ້າງຕັ້ ງເຄືອຄ່ າຍຜູ້ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄ�ຳປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດຈ�ຳນວນ 21
ຫົວໜ່ ວຍ ; ໄດ້ ດ�ຳ ເນີ ນກ ານ ສ້າງ ຫົ ວ ໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃ ຫ້ເປັນຕົວແບບໃນການດ�ຳເນີນວຽກງານຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະ
ພາບຈ�ຳນວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນ: ໂຮງງານເຂົ້າໜົມ C&A, ໂຮງງານເກືອເວີນຄໍາ ແລະ ໂຮງງານນໍ້າດື່ມມາວີຕາ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່
ບັນດາໜ້າວຽກບູລິມະສິດ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ-ນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານລະ
ບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີເ່ ອືອ
້ ອ�ຳນວຍ: ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ປບ
ັ ປຸງລະບົບການຂຶນ
້ ທະບຽນວິສາຫະກິດ, ລະບົບການອອກໃບອະນຸຍາດ,
ໄດ້ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວທີປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໃນລະດັບແຂວງພາຍໃຕ້ຂອບຂອງກອງປະຊຸມທຸ
ລະກິດລາວ; ໄດ້ປັບປຸງລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນກະທັດຮັດສະດວກ-ງ່າຍ ດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ ເປັນຕົ້ນ:
ຫຼຸດມູ ນຄ່ າ ລົງ ທ ະ ບ ຽນຈ າ ກ 1 0 0.0 0 0 ກີ ບ ຫາ 200. 000 ກີ ບ ປັດ ຈຸບັນເຫຼືອ ພຽງ 40.000 ກີບ ຫາ 90.000 ກີບ,
ໄລຍະເວລາການຂຶ້ ນ ທະບຽນໄວກວ່າ ເກົ່ າ ຈາກແຕ່ກ່ ອນ 60 ຫາ 90 ວັນ ຫຼຸດລົງມາເປັນ 3 ວັນ ແລະ ຊ້າສຸດບໍ່ເກີນ 10 ວັນ
ລັດຖະການ; ໄດ້ທບ
ົ ທວນຄືນຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດຈາກແຕ່ກ່ອນຕ້ອງປະກອບເອກະສານ 18 ສະ ບັບ ປະຈຸບນ
ັ ເຫຼອ
ື ພຽງ
4-6 ສະບັບ ແລະ ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດໃນຮູບແບບຖາວອນ (ບໍ່ມີການຕໍ່ອາຍຸການນ�ຳໃຊ້).
ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂະແໜງການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຄົນ
້ ຄວ້າຕ�ຳລາການຮຽນການສອນ
ແລະ ສ້າງປື້ມຄູ່ມືການດ�ຳເນີນທຸລະກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ທົດລອງນ�ຳເອົາຫຼັກສູດດັ່ງ ກ່າວເຂົ້າໄປສິດສອນ
ໃນໂຮງຮຽນສາມັນຈ�ຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ກ�ຳລັງກະກຽມບັນຈຸເຂົ້າໃນລະບົບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາ ວິທະຍາໄລຕື່ມອີກ.
ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການສ້າງ "ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ" ພ້ອມກັບການຄວ້າກ�ຳນົດກົນໄກການຮ່ວມມືລະ
ຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ເພື່ອສ້າງສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິກາ
ນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນປະເທດ.
ສົງ່ ເສີມການເພີມ
່ ຜະລິດຕະພາບ ເພືອ
່ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະການບໍລກ
ິ ານ ໂດຍການ
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການສ້າງໂຮງງານຕົວແບບດ້ານຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນການສົງ່ ເສີມກິດຈະກ�ຳ 5 ສໍ ແລະ ການຜະລິດ
ທີ່ດີ ໃຫ້ ແ ກ່ໂ ຮງງານຕົ ວ ແບບຈ�ຳນວນໜຶ່ ງ. ປະຈຸບັນກ�ຳລັງດ�ຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງລະບົບ ແລະ
ອົງກອນການຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານ.

3.4.5. ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເປົາ້ ໝາຍສະຫັດສະວັດດ ້ານການພັດທະນາ:
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສມ
ຸ ກ
 �ຳລງັ ແ
 ຮງຈັດຕງັ້ ຜ
ນ
ັ ຂະຫຍາຍເພືອ
່ ບັນລຸບນ
ັ ດາຄາດໝາຍ
ຂອງເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ໃຫ້ສ�ຳເລັດ ໃນປີ 2015 ໂດຍໄດ້ສ�ຳເລັດຂອບທີ່ເລັ່ງໃສ່ການບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍ MDGs ແລະການວາງແຜນທາງດ້ານການເງິນ ໃນປີ 2010 ເພື່ອກໍານົດບາງຈຸດສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສາມາດ
ບັ ນລຸ ເປົ້ າຫມາຍ MDGs ໄດ້ . ກອບດັ່ ງ ກ່ າວກ�ຳນົດ 6 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ : (1) ການເຂົ້າເຖິ ງໂຄງລ່າງພື້ ນ ຖານສໍາລັບການບັນລຸໄດ້
MDGs; (2) ການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງເພື່ອມີການປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ; (3)
ການເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາຂັນ
້ ພືນ
້ ຖານສ�ຳລັບທຸກຄົນ ແລະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; (4) ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງສະເຫມີພາບ ແລະສ້າງຄວາມ
ເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແມ່ຍງິ ; (5) ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະເດັກ; (6) ການສະຫນອງນໍ້າສະອາດ ແລະ ປັບປຸງສຸຂະອານາໄມສໍາລັບທຸກ
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ບັນດາຕົວເມືອງນ້ອຍຕ່າງໆ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາມາດສະຫລຸບຕີລາຄາໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເປົ້າໝາຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ
ການລຶ ບລ້ າ ງຄວາມທຸ ກ ຍາກ: ແ ມ່ ນ ມີ ຄ ວາມຄືບໜ້າຫ ລາຍ ໂດຍອີງໃສ່ ກ ານສໍາຫຼວດການຊົ ມ ໃຊ້ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ
ຄົວເຮືອນຄັງ້ ທີ 5 (LECS5) ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 27,6% ໃນສົກປີ 2007-2008 (LECS4)
ມາເປັ ນ 23,2% ໃນສົ ກປີ 2012-2013 (LECS5) ທຽບໃສ່ ຄາດຫມາຍທີ່ວາງໄວ້ ໃນປີ 2015 ໃຫ້ ຫຼຸດ ລົງເຫລື ອ 24%
ເຫັນວ່າພວກເຮົາສາມາດບັນລຸ ແລະ ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
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ໂພຊະນາການ: ເປັນວຽກງານທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບຫລາຍປດ
ັ ໄຈ ເປັນຕ
ນ
ົ້ ແມ່ນການມີອາຫານທີພ
່ ຽງພໍ, ການເຂົາ້ ເຖິງສະ ບຽງອາຫານ
ແ ລ ະ ກ ານ ກິ ນອາ ຫ າ ນ ທີ່ຖຶ ກ ຫ ລັ ກ ອ າ ນ າ ໄ ມ ແ ລ ະ ຄົ ບ ໝວດ ອາ ຫ ານ. ຜ່ານກາ ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍ
ໃນການຫລຸດອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ ຕົວເລກປີ 2006 ແມ່ນ
37%, ຕົວເລກຜົນສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວປີ 2011 ແມ່ນ 27% ຄາດໝາຍປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້ 22% ບັນລຸໄດ້ 24,51%.
ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານກໍ່ມຄ
ີ ວາມຄືບໜ້າຊ້າ ເຊັນ
່ : ປີ 2006 ໄດ້ 40%, ປີ 2011 ແມ່ນ
38% ຄາດໝາຍ ໃນປີ 2015ໃຫ້ໄດ້ 34%, ສະເລ່ຍແລ້ວຫຼຸດລົງຕ�່ຳກວ່າ 1% ຕໍ່ປີ. ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າ
ມ າ ດຕະ ຖາ ນ ແລະ ມີ ນຳ້� ໜັ ກ ຕຳ່� ກ ວ່ າ ມ າ ດ ຕ ະ ຖ າ ນ ແມ່ ນມີ ຄວ າ ມແຕກ ຕ່າງກັ ນລະຫວ່າງໃນກຸມ
່ ຄົນທີ່ ທຸກທີ່ສຸດ ແລະ
ກຸ່ມຄົນທີ່ຮັ່ງທີ່ສຸດ. ເດັກນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຊົນເຜົ່າທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫລີກແມ່ນມີອັ
ດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນສູງເຊິ່ງເກີດມາຈາກການກິນອາຫານບໍ່ພຽງພໍ. ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງ
ຫຼາຍດ້ານໃນການເລັງ່ ຫຼຸດຜ່ອນສະພາບການຂາດສານອາຫານລົງໃຫ້ໄວຂຶນ
້ . ເງືອ
່ ນ ໄຂທີ່ 1 ແມ່ນເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍໂຕສູງ
ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ເຮົາຈະສາມາດຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຂະແໜງສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນ; ເງື່ອນໄຂທີ່ 2 ຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບຂະແໜງ
ສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ກ�ຳນົດບູລິມະສິດແລ້ວຈະສະດວກໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; ເງື່ອນໄຂທີ3 ເຫັນວ່າພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສາກົນແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ
ູ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານໂພຊະນາການຫລາຍພໍສມ
ົ ຄວນ
ເຊັ່ນ: ການເສີມຈຸລາພາກສ�ຳລັບເດັກອ່ອນໃນປະມານທະວີຄ
 ຸູນແມ່ນເປັນສ
 ິ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມຫວັງສ
 ູງ.

ເປົ້າໝາຍ 2: ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮ
 ັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ
ການສກ
ຶ ສາມຄ
ີ ວາມສ�ຳຄນ
ັ ຫລາຍຕໍ່ການພດ
ັ ທະນາປະເທດ. ສະນນ
ັ້ , ການສະໜອງການສກ
ຶ ສາຂນ
ັ້ ພນ
ື້ ຖ
 ານໃຫ້ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫລີກ, ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນມຄ
ີ ວາມສ�ຳຄນ
ັ ເຊິງ່ ໄລຍະຜ່ານມາ ຂະແໜງການສກ
ຶ ສ
 າໄດ້ປະສານສມ
ົ ທ
ບ
ົ ກບ
ັ ບນ
ັ ດາຄູ່ຮ່ວມພດ
ັ ທະ
ນາທງັ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພດ
ັ ທະນາຄູ່ມື ແລະ ຂະຫຍາຍພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງການສກ
ຶ ສາເພືອ
່ ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍ
 າຍໂອກາດທາງ
ການສກ
ຶ ສາໃຫ້ກັບເດັກໃນເກນອາຍຸໄດ້ເຂົ້າຮຽນຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສດ
ຸ ທິຂອງເດັກໃນຊັ້ນປະຖົມເພີມ
່ ຂນ
ື້ ຈາກ
92,7% ໃນສົກປີ 2009-2010 ມາເປັນ 96,8% ໃນສົກປີ 2012-2013 ແລະ ສົກປີ 2013-2014 ບັນລຸໄດ້ 98% ແລະ
ສົກປີ 2014-2015 ບັນລຸໄດ້ 98,6% ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ເຖິງຢ
 ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຍັງຕ
 �່ຳຫຼາຍເນື່ອງ
ຈາກວ່ານ
ກ
ັ ຮຽນທີເ່ ຂົາ້ ຮຽນຊັນ
້ ປະຖົມແມ່
 ນຍງັ ມ
 ເີ ດັກທີອາຍຸ
່ ເກີນ ແລະອາຍຸບເໍ່ ຖິງເກນເຂົາ້ ຮຽນມີຈ�ຳນວນບໍ່ໜ້ອຍເຊິງ່ ອາດສົງ່ ຜົນໃຫ້
ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງສູງ. ອັດຕາການຫລອດເຫລືອຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມບັນລຸ 68% ໃນສົກປີ 2011-2012, ໃນສົກປີ 20122013 ບັນລຸ 71,4%, ໃນສົກປີ 2013-2014 ບັນລຸ 77,5% ແລະ ເພີ້ມເປັນ 78,3% ໃນສົກປີ 2014-2015 ບໍ່ສາມາດ
ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້(ຄາດໝາຍ: 95%); ອັດຕາເຂົ້າຮຽນ ແລະ ອັດຕາລອດເຫລືອຂອງເດັກມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ
ຫຼາຍສົມຄວນລະຫວ່າງເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ທຸກທີ່ສຸດ; ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືໃນກຸ່ມອາຍຸ
15-24 ປີ ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ2% ຕໍ່ປີມາຮອດສົກປີ 2014-2015 ບັນລຸໄດ້ 98,6% (ຄາດໝາຍ ປີ2015: 99%). ອັດຕາເຂົ້າ
ຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບັນລຸ 62,9% ໃນສົກປີ 2010-2011, 64,7% ໃນສົກປ
 ີ 2011-2012, 69% ໃນສົກປີ 20122013, 74,4% ໃນສົກປີ 2013-2014 ແລະ 78,1% ໃນສົກປີ 2014-2015 ສາມາດເວົ້າໄ ດ້ວ
 ່າບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຕາຕະລາງ 11: ຕົວຊີ້ບອກການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ
ຕົວຊ
 ີ້ບອກ
ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປ
 ະຖົມ (%)
ອັດຕາການຫລອດເຫລືອຊັ້ນປະຖົມ (%)
ອັດຕາເຂົາ້ ຮຽນຊັນ
້ ມັດທະຍົມຕອນຕົນ
້ (%)
ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນໃນກຸ່ມ
ອາຍຸ15-24 ປີ(%)

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 ຄາດໝາຍ
ປີ 2015
94,1

95,2

96,8

98

98,6

98

68

70

71,4

77,5

78,3

95

62,9

64,7

69

74,4

78,1

75

87

92

94,8

98,6

99

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືອາຍຸ 15-24 ປີສົກປີ 2012-2013 ແມ່ນໄດ້ຈາກ LSIS ແລະ ບົດສະຫຼຸບປີ 2011-2015
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ເປົ້າໝາຍ 3: ສົ່ງເ ສີມບົດບ
 າດຍິງ-ຊາຍ ແລະເສີມສ
 ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍ
 ິງ
ຄວາມສ
 ະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງແ
 ມ່ນເປົ້າໝາຍໜຶ່ງຂ
 ອງລັດຖະບານເພື່ອໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ; ແມ່ຍິງຖືວ່າມີບົດບາດ
ສ�ຳຄັນຕຄ
ໍ່ ອບຄົວໃນການບລ
ໍ ິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຍັງເປັນປັດໃຈສ�ຳຄັນໃນການຊ່ວຍບັນ ລຸເປົ້າໝາຍ MDGs ອື່ນ.
ສະນັ້ນ, ໃນການວາງແຜນພັດທ
 ະນາໃນຂະແໜງການໃດແມ່ນໄດ້ຄ
 �ຳນຶ່ງເຖິງບ
 ົດບ
 າດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນວຽກງານການ
ສຶກສາແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເດັກຍິງ ໂດຍມີການສ້າງຫໍພັກສ�ຳລັບເດັກຍິງ, ສະໜອງ ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍ່ຕາມ, ສັດສ່ວນການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງທຽບກັບເດັກຊາຍແມ່ນຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຈະມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ
ຫລາຍຂຶ້ນໃນລະດັບການສຶກສາທີ່ສູງຂຶ້ນດັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ.

ຕາຕະລາງ 12: ຕົວຊີ້ບອກການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
ຕົວຊ
 ີ້ບອກ

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

ຄາດໝາຍ
ປີ 2015

ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຍິງຕໍ່ນັກຮຽນຊາຍ
ໃນຊັ້ນປະຖົມ

0,94

0,94

0,95

0,95

1

 ັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຍິງຕໍ່ນັກຮຽນຊາຍ
ອ
ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ

0,86

0,87

0,89

0,91

1

ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຍິງຕໍ່ນັກຮຽນຊາຍ
ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ

0,82

0,81

0,83

0,84

1

ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຍິງຕໍ່ນັກຮຽນຊາຍ
ໃນການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ອັດຕາການຂ້າງງານຂອງແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວ
ຽກໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກ�ຳ (%)

0,60
(ລະດັບອະຊີວະສຶກສາ)
34

ອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງທີ່ເປັນສະມາຊິກ
ສະພາ (%)

25

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນນັກຮຽນຍິງຕໍ່ນັກຮຽນຊາຍແມ່ນໄດ້ຈາກຂະແໜງການແລະ LSIS.

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຕິດພັນກັບຄວາມທຸກຍາກ. ການຮູ້ໜັງສືຂອງແມ່ຍິງແມ່
ນໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດທີບ
ີ່ ໍ່ມຫ
ີ ນ
ົ ທາງ, ໃນກຸ່ມຄົນທີ່ທກ
ຸ ຍາກທີສ
່ ດ
ຸ ແລະໃນກຸ່ມຊນ
ົ ເຜົາ່ ທີດ
່ �ຳລົງຊວ
ີ ດ
ິ ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼີກ. ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນທີ່ໜຸ່ມລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍແມ່ນດີກວ່າປະຊາຊົນໃນກຸ່ມ
ອາຍຸລະຫວ່າງ 20-24 ປີ ອັນນີ້ ຍ້ອນອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົ້າຮ
 ຽນຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງທີສ
 ູງກ
 ວ່າໃ ນຊຸມປີຜ່ານມາ.
ສັດສ່ວນການຈ້າງງານຂອງແມ່ຍງິ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆທີບ
່ ໍ່ແມ່ນກະສິກ�ຳໄດ້ເພີມ
່ ຂ
ນ
ຶ້ ຈາກປະມານ 20% ໃນປີ 1990 ມາເປັນ
34% ກ່ອນປີ 2010 ເຫັນວ່າຍງັ ຕ�່ຳເນືອ
່ ງຈາກວ່າແມ່ຍງິ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເຮັດວຽກສ�ຳລັບຄອບຄົວໂ ດຍບໍ່ມກ
ີ ານຈ່າຍເງິນ. ກ�ຳລັງແຮງ
ງານເ ພດຊ າຍມີ ກ ານສຶ ກ ສາດີ ກ ວ່ າ ກ�ຳລັ ງ ແ ຮງງ ານເ ພດຍິ ງ ແລະ ສັ ງ ເກດເຫັ ນ ໄດ້ວ່ າ ແ ມ່ ຍິ ງ ສ່ ວ ນໃຫຍ່ ແ ມ່ນ ເຮັດວຽກທີບ
່ ່ໍ ໝນ
ັ້ ຄົງ,
ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວທີບ
່ ໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ຄ່າຈ້າງກວມ 65% ທຽບກັບຜູ້ຊາຍມີພຽງ 35%, ສະມາຊກ
ີ ສະພາເພດຍງິ ກວມ 25%.

ເປົ້າໝາຍ 4: ຫລຸດຜ
 ່ອນການເສຍຊ
 ີວິດຂ
 ອງເດັກນ
 ້ອຍ
ອັດ ຕາການຕາຍຂອງເດັ ກ ອ າຍຸ ລຸ່ ມ 1 ປີ ໄດ້ ຫຼຸ ດ ລົ ງ ຈາກ 75 ຄົ ນ ໃນປີ 2008 ມາເປັ ນ 68 ຄົ ນ ໃນປີ 2011 ແລະ
ຄາດວ່ າ ຈະຍັ ງ ເຫລື ອ 32 ຄົ ນ ຕໍ່ ເ ດັ ກ ເ ກີ ດ ມີ ຊີ ວິ ດ 1.000 ຄົ ນ ໃນປີ 2015, ຄາດໝາຍ (45 ຄົ ນຕໍ່ເ ດັ ກ ເກີດມີ ຊີວິດ 1.000
ຄົນເຊິ່ງເຫັນວ່າບັນລຸແລ້ວ); ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 89 ຄົນໃນປີ 2008 ມາເປັນ 72 ຄົນຕໍ່ເດັກ
ເກີ ດ ມີ ຊີ ວິ ດ 1.000 ຄົ ນ ໃນປີ 2011 ເຊິ່ ງ ຄາດໝາຍໃນປີ 2015 ແມ່ ນ 70 ຄົ ນ ຕໍ່ ເ ດັ ກ ເ ກີ ດມີ ຊີວິ ດ 1.000 ຄົນເຫັນວ່ າ
ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະບັນລຸ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນຖືວ່າປະເທດເຮົາຍັງມີການຕາຍຂອງເດັກສູງ;
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ອັດຕາການສັກຢາກັນໝາກແດງແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ໃນແຜນການເນື່ອງຈາກວ່າ ປີ 2014
ບັນລຸໄ ດ້ພຽງ85% ແຕ່ຄ
 າດໝາຍວາງໄວ້ແ
 ມ່ນ 90%. ດັ່ງສ
 ະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ຕະຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ:

ຕາຕະລາງ 13: ຕົວຊີ້ບອກການຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ
ຕົວຊ
 ີ້ບອກ

2005 2008 2011(LSIS) ຄາດໝາຍ2015

ຫລຸດອັດຕ
 າການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີຕໍ່ເດັກເກີດມຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ 1.000 ຄົນ

98

89

79

80

ຫລຸດອັດຕ
 າການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີຕໍ່ເດັກເກີດມຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ 1.000 ຄົນ

70

75

68

49

ອັດຕາການສັກຢາກັນໝາກແດງໃນເດັກນ້ອຍ 1 ປີ

96

55

90

ຂໍ້ມູນ ການສໍາ ຫຼ ວດດັດສະນີໝ າຍທາງດ້າ ນສັງ ຄົມ ປີ 2006 ໄດ້ສ ະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊ່ອງວ່າງຂອງຄວາມ ເທົ່າທຽມ
ກັນແມ່ ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຫຼື ຍັ ງຢູ່ໃນ ລະດັ ບເກົ່າ , ໃນຂ ະນະທີ່ບັ ນດ າຄອບຄົວໃ ນຕົວເມືອງມິ ສະພາ ບຊີວິດທີ່ດີ ຂຶ້ນ ແລະມີການ
ພັດທະນາທີໄ່ ວກ່ວາເປັນປະຫວັດການ. ສະນັນ
້ , ການທີຈ
່ ະບັນລຸຄາດໝາຍຫລຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ນັນ
້ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງການບໍລກ
ິ ານແກ່ປະຊາຊົນກຸ່ມນີ້ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານລງົ ທຶນເຂົາ້ ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສກ
ຸ ທີ່
ລົງໄປເຖິງປ
 ະຊາກອນທີ່ທຸກຍ
 າກແ
 ລະ ຜູ້ທດ
ີ່ �ຳລົງຊີວິດຢ
 ູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສິງ່ ທ້ າທາຍໃນການບັນລຸຄາດໝາຍທີກ
່ �ຳນົດໄວ້ ແມ່ ນການຮບ
ັ ປະກັນກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ ເພືອ
່ ການບລ
ໍ ກ
ິ ານດາ້ ນ
ສາທາລະນະສກ
ຸ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ແມ່, ເດັ ກ ເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັ ກ ນ້ອ ຍ ທີ່ ມີ ລກ
ັ ສະນະຍືນ ຍົງ . ນອກນນ
ັ້ , ກ ານສ້າງຂດ
ີ ຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານແພດປນ
ິ່ ປົວແລະ ການບໍລຫ
ິ ານພ້ອມທງັ ພັດທ
 ະນາລະບົບການສະໜອງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລຫ
ິ ານ ກໍມຄ
ີ ວາມສໍາຄັນ.

ເປົ້າໝາຍ 5: ປັບ
 ປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່
ອີງຕາມການປະເມີ ນຂອງອົ ງການຈັ ດ ຕັ້ ງສາກົນ ໃນປີ 2013 ເຫັ ນ ວ່າ ສ�ຳລັ ບ ສປປລາວແມ່ ນໄ ດ້ ບັນ ລູ ເ ປົ້ າໝ າຍແລ້ວ
ເພາະວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃນປີ 2013 ແມ່ນ 220/100,000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ, ແຕ່ອີງການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມ
ລາວ ໃນປີ 2011 ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແມ່ນ 357 ຄົນຕໍ່ການເກີດມີຊີວິດ 100.000 ຄົນ, ຄາດໝາຍປີ 2015 ແມ່ນ 260
ຄົນ; ອັດຕາການເກີດໂດຍມີແພດຊ່ວຍເຫັນວ່າຍັງຕໍ່າມີພຽງ 42% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້ 50%, ອັດຕາຄຸມກ�ຳເນີດ
ແລະ ອັດຕ
 າການກວດທ້ອງຂອງແມ່ຍງິ ຖພ
ື າກ່ອນເກີດແມ່ນມ
ຄ
ີ ວາມຄບ
ື ໜ້າຊ້າ, ອັດຕາການເກີດໂດຍການຜ່າອອກ ແມ່ນ 4% ຂອງ
ຈ�ຳນວນເດັກເກີດໃໝ່ທັງໝົດ ເຊິ່ງຖືວ່າຍັງຕໍ່າ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ສຸມທຶນຮອນປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຄງການປິ່ນປົວ
ເດັກນ້ອຍແລະ ແມ່ເກີດລກ
ູ ບໍ່ເສຍຄ່າ, ໂຄງການສຂ
ຸ ະພາບຈະເລີນພັນ, ໂຄງການວາງແຜນຄອບຄວ
ົ , ໂຄງການສກ
ັ ຢາກນ
ັ ພະຍາດສ�ຳ
ລັບແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ, ໂຄງການສ້າງແພດຜູ້ຊ�ຳນານໃນການຊ່ວຍເກີດລູກ ແ
 ລະອື່ນໆ.

ຕາຕະລາງ 14: ຕົວຊີ້ບອກການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່
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ຕົວຊ
 ີ້ບອກ

2005 2008 2011

2013

ຄາດໝາຍ 2015

ຫລຸດອັດຕ
 າການຕາຍຂອງແມ່ຕໍ່ເດັກເກີດມຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ 100.000 ຄົນ

405

357

220

260

ອັດຕາການເກີດໂດຍມີແພດຊ່ວຍ (%)

23

42

58
(2014)

50

ອັດຕາຄຸມກ�ຳເນີດ (%)

38,4

49
(2014)

55

ອັດຕາການກວດທ້ອງກ່ອນເກີດ (%)

28,5

46
(2014)

69

ການຊ່ວຍເຫລືອໃນເວລາເກີດ ແລະບັນດາຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນປະຊາກ
ອນແຕ່ລະກຸ່ມ. ຢູເ່ ຂດຕົວເມືອງອັດຕາການເກີດທີປ
່ ອດໄພມີສງູ ກວ່າຄາດໝາຍລະດັບປະເທດ 2 ເທົາ່ ແລະ ສູງກວ່າເຂດຊົນນະບົດເຖິງ
6 ເທົາ່ . ສໍາລັບຊົນເຜົາ່ ທີອ
່ີ າໄສຢູໃ່ ນເຂດທີມ
່ ເີ ສັນ
້ ທາງເຂົາ້ ເຖິງແມ່ນສູງກວ່າເຂດທີບ
່ ໍ່ມເີ ສັນ
້ ທາງເຂົາ້ ເຖິງ 3 ເທົາ່ . ອີງຕາມລະດັບຄວາມຮັງ່ ມີ,
ອັດຕາການເກີດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມປອດໄພຂອງຄົນຮັງ່ ແມ່ນສູງກວ່າຄົນທຸກຍາກ 8 ເທົາ່ ແລະ ອັດຕາດັງ່ ກ່າວສໍາລັບແມ່ຍງິ ທີຈ
່ ບ
ົ ການສຶກສາຊັນ
້
ມັດທະຍົມແມ່ນສູງກວ່າແມ່ຍງິ ທີບ
່ ໍ່ມກ
ີ ານສຶກສາ 6 ເທົາ່ . ອັດຕາການເກີດໂດຍການຜ່າອອກແມ່ນ 4% ຂອງຈໍານວນເດັກເກີດໃໝ່ທງັ ໝົດ
ເຊິງ່ ຖືວ່າຍັງຕໍ່າ. ສິງ່ ເຫຼາົ່ ນີສ
້ ະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຮັກ ສາຊີວດ
ິ ຂອງແມ່ໂດຍການເກີດລູກດ້ວຍວິທຜ
ີ ່າຕັດອອກນັນ
້ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ໄດ້ດເີ ທືອ
່ .
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ທາງດ້ານການບໍລກ
ິ ານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ສຸຂະ ພາບຈະເລີນພັນ,
ແຕ່ການບັນລຸເປົາ້ ໝາຍດັງ່ ກ່າວຍັງມີຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກເນືອ
່ ງຈາກບາງບັນຫາຄື: ອັດຕາການເກີດໃນສະຖານທີໃ່ ຫ້ການບໍລກ
ິ ານສາທາລະນະ
ສຸກຍັງຕໍ່າ; ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຍັງຕໍ່າ. ສະນັນ
້ , ຈິງ່ ຕ້ອງມີການຊ່ວຍເຫລືອໃນການເພີມ
່ ອັດຕາປົກ
ຄຸມຂອງການບໍລກ
ິ ານທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ສົງ່ ເສີມການເກີດລູກໃນສະຖານທີບ
່ ໍລກ
ິ ານສາທາລະນະສຸກ. ອອກແຮງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່,
ລະດົມທຶນຮອນ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ກິດຈະກໍາສ້າງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາແມ່ຍງິ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນກຸ່ມເປົາ້ ໝາຍ
ທີອ
່ າໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ແລະມີລະດັບການສຶກສາຕໍ່າ.

ເປົ້າໝາຍ 6: ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ HIV, ໄຂ້ຍ
 ຸງແລະພະຍາດຕິດຕໍ່
ອື່ນໆ ເຮັດໄ ອວີ/ເອດສ (HIV and AIDS):
ອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮັດໄອວີ/ເອດສໃນປະຊາກອນທົ່ວໄປ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເຊິ່ງມີຄວາມອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ຄື:
0,28% ໃນປີ 2012, ຄາດໝາຍໃຫ້ບັນລຸໃນປີ 2015 ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ຕ
 ໍ່າກວ່າ 1% ຂອງປະຊາກອນ; ຫຼຸດອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV
ໃນກຸ່ມສ່ຽງອາຍຸ 15-24 ປີ ໄດ້ 1,2% ຄາດໝາຍແມ່ນຕ�່ຳກວ່າ 5%, ຫຼຸດອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV ໃນກຸ່ມສາວບໍລິການອາຍຸ
1 5- 49 ປີ  ໄດ້ 2,44% ຄ າດໝ າຍ ແມ່ນຕ�່ຳກວ່າ 5%; ການຕິ ດ ຕໍ່ ພະຍ າດຈາກເພດກົງກັ ນ ຂ້າມແມ່ນສາເຫດ ຫຼັ ກໃນ ການ
ແຜ່ລະບາດຂອງ HIV/AIDS ຢູ່ ສປປລາວ. ກຸ່ມທີມ
່ ພ
ີ ດ
ຶ ຕິກໍາສ່ຽງສູງມີອດ
ິ ທິພນ
ົ ຕ
 ໍ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍເຊືອ
້ HIV ໃນເຂດຕ່າງໆຂອງ
ປະເທດ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວປະກອບມີເພດຊາຍຜູ້ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີຄອບຄົວ ແລະ ກຸ່ມແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍສະເພາ
ະແມ່ນແມ່ ຍງິ ທີກ
່ ບ
ັ ຄືນມາຖິນ
່ ເດີມ. ກຸມ
່ ທີມ
່ ີ ຄວາມສ່ ຽ ງສູງ ທີ່ ສດ
ຸ ແມ່ນ ແມ່ຍງິ ບໍ ລິ ການ ໂດຍສະເພາະຜູ້ ທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກຢູໃ່ ນສະ
ຖານບັນເທີງ ເຊິ່ງລູກຄ້າຄິດວ່າມີຄວາມປອດໄພໃນເວລາມີເພດສ�ຳພັນກັບພວກເຂົາ.
ອັດຕາການປົກຄມ
ຸ ຂອງຢາ ART ແມ່ນເພີມ
່ ຂຶນ
້ ແຕ່ກໍ່ຍງັ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານປັບປຸງ, ຍັງມບ
ີ ນ
ັ ຫາທີຕ
່ ດ
ິ ພນ
ັ ກບ
ັ ການລາຍງານ,
ການກໍາ ນົ ດ /ບົ່ ງພະຍາດລວມທັງ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມ ຂຶ້ ນ ຂອງປະຊາຊົນມາຮັບການປິ່ນປົວ. ເພື່ອບັນລຸຄ າດໝາຍໃນປີ 2015
ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລ
 ະບາດຂອງພະຍາດ HIV/AIDS, ມີຫຼາຍຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນ ການປະ
ຕິຮູບດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືກັບຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບກໍ່ຄືບັນດາກຸ່ມເຄືອຂ່າຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພການເຂົ້າເຖິງ
ການປິ່ນປົວສໍາລັບທຸກຄົນ ແລະ ເພີ່ມການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນ.
ໄຂ້ມາລາເລຍ (Malaria): ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ມາລາເລຍແມ່ນຫລຸດລົງຈາກ 7,1 ໃນປີ 2000 ມາເປັນ 0,29
ຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ ໃນປີ 2011 ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ (ຄາດໝາຍ ປີ 2015: ຕໍ່າກວ່າ 0,2
ຄົນ ຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ). ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນໄຂ້ມາລາເລຍແມ່ນປະຕິບັດສໍາເລັດຜົນພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງມີການນໍາໃຊ້
ມຸ້ງຢ່າງແຜ່ຫາຼ ຍໃນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ການສໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດໃນການນໍາໃຊ້ມຸ້ງກວມ 81% ຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າຫ້າປີນອນໃນ
ມຸ້ ງ ຍ້ ອ ມຢາ ແລະ 98% ຂອງເດັ ກນ້ ອຍນອນໃນມຸ້ງ ທັງຍ້ ອ ມ ແລະ ບໍ່ ຍ້ອມຢາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະບາດຂອງໄຂ້ມາ
ລາເລຍໃນ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ໄດ້ໃນເດືອນທັນວາ 2011 ແມ່ນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວແຜ່ລາມ ແລະ
ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການດ�ຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ການລະບາດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການການພັດທະນາຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ອາດເປັນ
ພາຫະນະນ�ຳເຊື້ອໄຂ້ມ
 າລາເລຍໃຫມ່ທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ມີອາການດື້ຢາ.
ວັນ ນ ະ ໂ ລ ກ : ອັ ດ ຕ າ ຄົ ນເ ປັນ ວັນ ນ ະໂ ລກ ຊອ ກ ຄົ້ນ ໃ ໝ່ທີ່ ພົ ບ ເ ຊື້ອ 7 2 % ຄາດໝາຍປີ 2015 ວາງໄວ້ 70%
ເຫັນວ່າບັນລຸເກີນແຜນທີວ
່ າງໄວ້ 2%, ອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການປິນ
່ ປົວໂດຍມີແພດຕິດຕາມໂດຍກົງ (DOTS)
ບັນລຸໄດ້ 91% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2015 ລື່ນຄາດໝາຍ 6%; ອັດຕາການຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກໃນປີ 2012 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ
204 ຄົນ ຕໍປ
່ ະຊາກອນ100,000 ຄົນ ຂອງປະຊາກອນ(ຄາດໝາຍ ປີ 2015: ຕໍ່າກວ່າ 240 ຄົນ ຕໍປ
່ ະຊາກອນ 100.000 ຄົນ
ຂອງປະຊາກອນ) ເຊິ່ງສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາການເປັນວັນນະໂລກໄດ້. ເຖິງວ່າອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກ ແລະ ຕາຍຈາກການ

45

ເປັນວັນນະໂລກຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນຜົນການສ�ຳຫລວດກ່ຽວກບ
ັ ການລະ
ບາດຂອງວັນນະໂລກຄັ້ງທໍາອິດໃນ 2010-2011 ເຫັນວ່າອັດຕາການລະບາດທີ່ພົບແມ່ນເກືອບສອງເທົ່າຂອງການຄາດຄະເນໄວ້
ກ່ອນໜ້ານີ້. ພ້ອມນີ້ການສໍາຫຼວດຍັງຊ
 ໃີ້ ຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍກໍລະນີຍັງບໍທ
່ ັນກ
 ວດພົບ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບກ
 ານປັບປຸງ.

ເປົ້າໝາຍ 7: ຮັບປະກັນຄ
 ວາມຍືນຍົງດ
 ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ການຮບ
ັ ປະກັນຄວາມຍນ
ື ຍົງທາງດ້ານສງິ່ ແວດລ້ອມຕດ
ິ ພນ
ັ ກບ
ັ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາ ຊົນ ໂດຍສະ
ເພາະໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດທຕ
ີ່ ດ
ິ ພນ
ັ ກບ
ັ ທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊັນ
່ : ການເກັບກູ້ເຄືອ
່ ງປ່າຂອງດງົ ເພືອ
່ ດ�ຳລົງຊວ
ີ ດ
ິ ແລະ ທັງເປັນແຫຼງ່ ລາຍ
ຮັບຂ
 ອງປະຊາຊົນ ແລະການເຮັດກ
 ະສິກ�ຳແບບທໍາມະຊາດ. ສະນນ
ັ້ , ການບນ
ັ ລຸໄ ດ້ບນ
ັ ດາຄາດໝາຍຕ່າງໆໃນເປົາ້ ໝາຍທີ 7 ນີຈ
້ ງຶ່ ມ
ຄ
ີ ວາມ
ສ�ຳຄັນໃນການຮບ
ັ ປະກັນຄວາມຍນ
ື ຍງົ ຂອງການພດ
ັ ທະນາ; ຜ່ານການຈັດຕັງ້ ປ
 ະ ຕິບດ
ັ ໄລຍະຜ່

ານມາສາມາດຕລ
ີ າຄາໄດ້ດງັ່ ລຸ່ມນ:ີ້
»» ຄາດໝາຍ 7A: ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຫຼັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ແຜນງານຂອງປະເທດ ແລະ
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູນເສຍ: ອັດຕາການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ກວມປະມານ 47% (ຂໍ້ມູນການສ�ຳຫລວດປີ 2010) (ຄາດໝາຍ
ປີ 2015: 65% ). ເຊິ່ງໄດ້ມີການກ�ຳນົດ3 ປະເພດປ່າ ຄື: ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ ຈໍານວນ 3,77 ລ້ານເຮັກຕາ,
ປ່າປ້ອງກັນ 139 ແຫ່ງ ຈໍານວນ 8,05 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າຜະລິດຈໍານວນ 3,10 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ປ່າສະ ຫງວນຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນ
ເມືອງອີກຈໍານວນໜຶ່ງສ�ຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ. ສ�ຳລັບການປ່ອຍທາດອາຍກາກໂບນິກຕໍ່ຫົວຄົນຕໍ່ 1 ໂດລາຕໍ່ GDP ແມ່ນມີການລິ
ເລີມ
່ ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ໂດຍກ�ຳນົດເຂົາ້ ໃນບດ
ົ ສສ
ື່ ານແຫ່ງຊາດດ້ານການປ່ຽນແປງດນ
ິ ຟ້າອາກາດສະ ບັບທີ 1 ປີ 1997 ແລະທີ 2 ປີ 2000
ແລ້ວ, ເຊິ່ງຂັ້ນຕໍ່ໄປແມ່ນຈະມີການປຶກສາຫາລືກັບໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເພື່ອສຶກສາ ແລະ ກ�ຳນົດຄາດໝາຍລະອຽດຕື່ມ. ການ
ປ່ອຍສານທໍາລາຍຊນ
ັ້ ໂ ອໂຊນແມ່ນຄ
 າດໝາຍໜຶງ່ ທີ່ ສປປ ລາວໄດ້ວາງຄາດໝາຍຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍສານທທ
ີ່ ໍາລາຍຊນ
ັ້ ໂ ອໂຊນ
ປະເພດ HCFC ໃຫ້
 ໄດ້ 10% ໃນປີ 2015.
ີ ະນານາພນ
ັ : ເປັນຄາດໝາຍໜຶງ່ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບນ
ັ ລຸເນືອ
່ ງຈາກວ່າອັດຕາ
»» ຄາດໝາຍ 7B: ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຊວ
ສ່ວນສາຍພນ
ັ ທກ
ີ່ �ຳລັງຈະສນ
ູ ພັນ ແລະກ�ຳລັງໄດ້ຮບ
ັ ໄພຂມ
ົ່ ຂູ່ມທ
ີ ່າອ່ຽງເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ ຈາກ 115 ຊະນິດໃນປີ 2010 ມາເປັນ 167 ຊະນິດ
ໃນປີ 2011.
»» ຄາດໝາຍ 7C: ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດໃຫ້ເຫຼືອເຄິ່ງໜຶ່ງໃນປີ 2015: ອັດຕາສ່ວນ
ການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດສ າມາາດບັນລຸໄ ດ້ຕາມແຜນ , ໃນ ປີ 2 014 ອັດຕ າການ ຊົມໃຊ້ນໍ້າສ ະອາດ ບັນລຸ 84,71% (ຄາ ດໝາ ຍ
ປີ 2015: 80%), ອັດຕາຊົມໃຊ້ວດ
ິ ຖ່າຍຄອບຄົວ ໃນປີ 2014 ບັນລຸໄດ້ 67,92% (ຄາດໝາຍ ປີ 2015: 60%) ຖືວ່າປະຕິບດ
ັ
ໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ເປົ້າໝາຍ 8: ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂ ລກ
ເປົາ້ ໝາຍທີ 8 ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນ ເຊັນ
່ : ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ໄດ້ມມ
ີ າດຕະການໃນການຍົກ ເລີກສິງ່ ກີ
ດຂວາງທາງດ້ານການຄ້າໃ ຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຕົວຊີ້ວັ ດກ່ຽວກັບອັດຕາພາສີສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ສິນຄ້າກະສິກໍາ, ເສືອ
້ ຜ້າ ແລະ ເຄືອ
່ ງຕັດຫຍິບ ທີສ
່ ງົ່ ໄປປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ປະເທດທີໃ່ ຫ້ສະຖານະສິດທິພເິ ສດ
(MFN) ກັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດອັດຕາພາສີລງົ ຫຼາຍກວ່າເຄິງ່ ຂອງອັດຕາໃນປີ 1990. ນອກຈາກນີ,້ ປະເທດທີໃ່ ຫ້ສດ
ິ ທິພເິ ສດທາງ
ດ້ານການຄ້າ (Prefere ntial Trade Agreement s) ຕໍ່ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຕະຫຼາດຂອງປະເທດທີພ
່ ດ
ັ ທະນາແລ້ວ ຍັງໃຫ້ປອດພາສີ 99% ສໍາລັບສິນຄ້າກະສິກໍາ, ເສືອ
້ ຜ້າ ແລະ ເຄືອ
່ ງຕັດຫຍິບ ຈາກ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານໂລກ ແລະກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ ໃຫ້ທດ
ັ ສະນະວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງດ້ານໜີສ
້ ນ
ິ ໃນ
ລະດັບສູງ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ດ້ານໜີສ
້ ນ
ິ ຈະດີຂນ
ຶ້ ພ້ອມທັງເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເນືອ
່ ງ ແລະ ໝັນ
້ ຄົງ. ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ດ້ານ
ໜີ້ສິນພາຍນອກ ແລະໜີ້ ສິນທີ່ລັດຄໍ້າປະກັນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນດີຂຶ້ນເນື່ອງມາຈາກເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕທີ່ແຂງແຮງ,
ເງິນກີບທີແ
່ ຂງຄ່າຂຶນ
້ ແລະສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກທີເ່ ອືອ
້ ອໍານວຍ.
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ເປົ້າໝາຍ 9: ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນ ສປປ ລາວ
ຈາກປີ 1964 ຮອດ ປີ 1973 ແມ່ນໄລຍະທີປ
່ ະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດ ຂອງສົງຄາມອິນໂດຈິນຄັງ້ ທີ
2, ຊຶ່ງໃນໄລຍະ 9 ປີ ໄດ້ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກປະມານ 2,08 ລ້ານໂຕນໃນຈ�ຳນວນລະເບີດທັງຫມົດ 2,4 ລ້ານໂຕນ ຫຼື ປະມານ
30% ທີ່ຕົກໃສ່ ສປປ ລາວ, ສະເລ່ຽແລ້ວປະມານ 0,9 ໂຕນຕໍ່ປະຊາຊົນລາວຄົນຫນຶ່ງ.
ຜົນຂອງການສ�ຳຫລວດລູກລ ະເບີດບໍ່ທັນແຕກປີ 2010 ໄດ້ພົບເຫັນຈ�ຳນວນຜູ້ຖຶກເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
48.375 ກໍລະນີ ໃນໄລຍະ 1964-2008. ສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ຖຶກຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແມ່ນມີອາຍຸແຕ່ 15 ຫາ 35
ປີ, ໃນນີ້ 60% ຂອງຈ�ຳນວນຜູ້ຖຶກເຄາະຮ້າຍແມ່ນເສຍຊີວິດ ແລະ 40% ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ຄາດໝາຍຮອດປີ 2015
ໃຫ້ສາມາດກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໄດ້ 100.000 ເຮັກຕາ. ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ 14.144 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ,
ປີ 2011 ກວດກູ້ໄດ້ 4.050 ເຮັກຕາ, ປີ 2012 ໄດ້ 10.094 ເຮັກຕາ ແລະ ຄາດວ່າໃນປີ 2013 ຈະໄດ້ກວດກູ້ໄດ້ຕື່ມ 18.000
ເຮັກຕາ. ມີຫລາຍກ່ວາ 6.034 ເຮັກຕາ ແມ່ນເກັບກູ້ສ�ຳເລັດໃນເນື້ອທີ່ດິນທ�ຳການຜະລິດ: ດິນກະສິກ�ຳ 3.666 ເຮັກຕາແມັດ ແລະ
ເນື້ອທີ່ດິນໃນເຂດໂຄງກາ ນພັດທະນາຕ່າງໆ 2.368 ເ ຮັກຕາແມັດ. ທໍາລາຍລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ 186.984 ໜ່ວຍ, ໃນນີ້
288 ຫນ່ວຍ ແມ່ນລູກລະເບີດໃຫຍ່, 33,195 ໜ່ວຍ ແມ່ນລະເບີດຫວ່ານ, 191 ຫນ່ວຍແມ່ນຫມາກມີນ ແລະ 153.313 ຫນ່ວຍ
ແມ່ນລະເບີດບໍ່ທນ
ັ ແຕກຊະນິດອືນ
່ ໆ. ໂດຍລວມແລ້ວຄາດໝາຍການກວດກູລ
້ ະເບີດບໍ່ບນ
ັ ລຸໄດ້ໃນປີ 2015.
ຄະນະກ�ຳມະການແຫ່ງຊາດເພືອ
່ ແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທນ
ັ ແຕກ ໄດ້ກ�ຳນົດ 46 ເມືອງບູລມ
ິ ະສິດໃນ 9 ແຂວງທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ
ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຫລາຍກ່ວາຫມູ່ ຄື: ແຂວງຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງພະບາງ, ຄ�ຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ,
ເຊກອງ, ຈ�ຳປາສກ
ັ ແລະ ອັດຕະປື. ຈາກຜົນຂອງການສ�ຳຫລວດລູກລະເບີດບໍ່ທນ
ັ ແຕກປີ 2010 ພົບເຫັນປະຊາຊົນທີຖ
່ ກ
ຶ ບາດເຈັບ
ຍ້ອນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທັງຫມົດ 20.493 ຄົນ ແຕ່ມີພຽງ 583 ຄົນ ໄດ້ຮັບການບ�ຳບັດ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ.

3.4.6. ການພັດທະນາເຂດແຄວ ້ນ ແລະ ທ ້ອງຖິນ
່
ໃນແຜນການ 5 ປີຄງັ້ ທີ VII (2011-2015) ໄດ້ກໍານົດອັດຕາການຂະຫຍາຍທາງເສດຖະກິດຂອງພາກເຫນືອບໍ່ຫຼຸດ 9,72%;
ພາກກາງ 11,50% ແລະ ພາກໃຕ້ 12,65%; ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫວ
ົ ຄົນພາກເຫນືອ 1.700 ໂດລາສະຫະລັດ, ພາກກາງ 2.200
ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ພາກໃຕ້ 1.300 ໂດລາສະຫະລັດ. ສູ້ຊນ
ົ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດພາກເຫນືອໃຫ້ຕ�່ຳກວ່າ 8%,
ພາກກາງ 3,5% ແລະ ພາກໃຕ້ 10%. ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫ້ໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູເ່ ຂດແຄ້ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ ປະເສີນກັບອຸປະສັກຫລາຍຢ່າງ ເປັນຕົນ
້ : ພະຍຸໄຮມາ,
ນົກເຕັນ ແລະ ໄພພິບດ
ັ ທ�ຳມະຊາດອືນ
່ ໆ ເຊິງ່ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ແລະ ການຂະ
ຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງເຂດແຄ້ວນ; ແຕ່ພກ
ັ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ສມ
ຸ ທຸກກ�ຳລັງເຂົາ້ ໃນການຟືນ
້ ຟູຜນ
ົ ເສຍຫາຍດັງ່ ກ່າວ ເຊິງ່ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງເຂດແຄ້ວນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຜນ
ົ ສ�ຳເລັດຫລາຍດ້ານ ເຊິງ່ ສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມ ແລະ ຕີລາຄາ ດັງ່ ນີ:້

1. ພາກເໜືອ
ດ້ານເສດຖະກິດ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍເພີມ
່ ຂຶນ
້ 9,74% ຕໍ່ປ.ີ ໃນນັນ
້ :
ຂະແໜງກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 6,16% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 6,45% ໃນສົກປີ 2014-2015; ຂະແໜງ
ອຸດສາຫະກ�ຳຈາກ 11,90% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 11,65% ໃນສົກປີ 2014-2015; ຂະແໜງບໍລິ ການເພິ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ 13,80% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 11,84% ໃນສົກປ
 ີ 2014-2015; ລາຍໄດ້ສ
 ະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄ
 ົນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ 859,85 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 1.402,82 ໂດລາສະຫະລັດ ສົກປີ 2014-2015 ເຫັນວ່າ
ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປີ 2011-2015 ທີ່ວາງໄວ້ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ�ຳມະຊາດຫຼາຍຄັ້ງ,
ການເກັບລາຍຮບ
ັ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ; ອັດຕາຄວ
ົ ເຮືອນທຸກຍາກແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລງົ ຈາກ 28,6% ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ມາເປັນ
22,35% ໃນສົກປີ 2011-2012, ມາເປັນ 19,32% ໃນສົກປີ 2012-2013, ມາເປັນ 13,73% ໃນສົກປີ 2013-2014
ແລະ ຍັງເຫຼືອ 9,59% ໃນສົກປີ 2014-2015. ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ເຫັນວ່າ ມີການຫັນປ່ຽນຈາກພາກກະສິກ�ຳຫຼັກໄປ
ສູ່ອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງທີ່ເພິ່ມມູນຄ່າຂ
 ອງສິນຄ້າຫ
 ຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮູບແ
 ບບການບໍລິ ການທີ່ທັນສ
 ະໄໝກວ່າເກົ່າ ຄື: ຂະແຫນງກະສິກ�ຳ
-ປ່າໄມ້ ໄດ້ຄ່ອຍໆຫລຸດລົ
 ງຈາກ 51,66% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 43,15% ໃນສົກປີ 2014-2015; ຂະແຫນງການ
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ອຸດສາຫະກ�ຳ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 23,64% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 27,14% ໃນສົກປີ 2014-2015 ແລະ ການບໍລິການ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 24,68% ໃນສົກປີ 2010-2011 ມາເປັນ 29,71% ໃນສົກປ
 ີ 2014-2015. ເຂດພາກເໜືອມີທ່າແຮງ ແຕ່ການ
ຜະລິດຍ
 ງັ ມລ
ີ ກ
ັ ສະນະຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ ໂດຍສະເພາະການພດ
ັ ທະນາດ້ານອດ
ຸ ສ
 າຫະກ�ຳແມ່ນຍ
 ງັ ບໍ່ທນ
ັ ພ
ດ
ັ ທະນາ
ຫຼາຍ, ປະຈຸບັນມີພຽງແຕ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າຈ�ຳນວນຫນຶ່ງ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ບາງອາຊີບຫັດຖະກ�ຳ ແລະ ການປຸງ
ແຕ່ງອາຫານແບບຄອບຄົວຍັງມ
 ີບໍ່ຫຼາຍ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ: ການປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນແນ່ໃສ່ເພື່ອການ
ພັດທະນາກະສິກ�ຳ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງໂດຍຕິດພັນກ
 ັບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານອຸດສາຫະກ�ຳ, ການບໍລິການ
ແລະ ພັດທະນາທາງດ້ານສັງຄົມເພື່ອແນໃສ່ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນລະ ຫວ່າງແຂວງ ແລະ ພາກ;
ຖືເອົາການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບວຽກຈັດສັນພູມລ�ຳເນົາຖາວອນ, ຈັດສັນອາຊີບຄົງທ່ີ່ໃຫ້ປະຊາ ຊົນດ້ວຍການຈັດຕັ້ງກຸ່ມສົ່ງ
ເສີມການຜະລິດເພື່ອຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະໄຫມເທື່ອລະກ້າວ. ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ໄດ້ສຸມ
ໃສ່ກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງລະບົບຊ
ນ
ົ ລະປະທານ,ເສັນ
້ ທາງ, ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟ ຟ້າ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະ ອືນ
່ ໆເປັນຕນ
ົ້ ແ
 ມ່ນ:
•• ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນ�້ຳມ້າວ-ນ�້ຳແຫນ້ນ, ຊົນລະປະທານອ່າງນ�້ຳຫນ
ີ , ຊົນລະປະທານນ�້ຳແສງ, ນ�້ຳແທ້, ສືບ
ຕໍ່ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນ�້ຳມະອຸ່ນ ແລະນ�້ຳຫຍ້າ ຢູ່ເມືອງສິງ ແລະສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານຫ້ວຍໂຊ້, ເລິ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຊົນລະປະທານຢເູ່ຂດໜອງສານເພື່ອຮັບໃຊ້ກ
 ານຜະລິດກະສິກ�ຳ.
•• ສໍາເລັດກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເທດສະບານຫຼວງນ�້ຳທາ-ສະໜາມບິນ ແຂວງຫຼວງນ�້ຳທາ, ສໍາເລັດການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ
ສະໜາມບິນຫຼວງພະບາງ, ສ
 �ຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມກິລາເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.
•• ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ 2W ຊ່ວງທາງເມືອງເງິນ-ປາກແບ່ງ ແລະ ຊ່ວງທາງເມືອງນາໝໍ້-ເມືອງໄຊ-ປາກແບງເມືອງຮຸນ-ປາກແບງ ລວງຍາວ 180 ກິໂລແມັດ, ທາງເລກ 2E (ເມືອງຂວາ-ໄຕຈາງ), ເສັ້ນທາງເທດສະບານຫຼວງນ�້ຳ
ທາ-ສະໜາມບິນ ແຂວງຫຼວງນ�້ຳທາ, ທາງ 1D (ທາງຍຸດທະສາດປ້ອງ ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫ ງົບຊຽງຂວາ ງບໍລິຄ�ຳໄຊ), ຂົວຂ້າມນ�້ຳຂອງແຫ່ງທີ 4 ຫ້ວຍຊາຍ-ຊຽງຂອງ, ຂົວຂ້າມນ�້ຳຂອງທ່າເດື່ອ-ປາກຄອນ, ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມ
ນ�້ຳຂອງມິດ ຕະພາບລາວ-ມຽນມ້ າ ຢູ່ເ ຂດຊ ຽງກົກ (ເມືອ ງລອງ)-ເຂດຊຽງລາບ (ແ ຂວງທ່າຂີ້ເຫຼັກ), ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງທ າງ
ເວັ້ນຕົວ ເມືອງ ເ ມືອ ງໄຊ ແລະ ຂົວ 3 ແ ຫ່ງ; ກໍ່ ສ້ າງຂົວຂ້າ ມນ�້ຳຂອງຈຸດ ບ້ າ ນນ າສັ ກ-ຄົ ກເຂົ້ າ ດໍ ເ ມືອງໄຊຍະບູ ລີ,
ສືບຕໍ່ໂຄງການທະລຸ ແລະ ຍົກລະດັບທາງຂະໜານເສັ້ນທາງເລກ 13 ເໜືອ ແລະ ສືບຕໍ່ໂຄງການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງປູ
ຢາງ 2 ຊັ້ນ ກິໂລ 59 ທາງ 13 ເໜືອ ຫາ ດ່ານພູຫຼັກຄໍາ ເມືອງນາໝໍ້ (ຊາຍແດນ ສປ ຈີນ), ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະ
ຂົວແຕ່ນາ ນົກ ຂຸ້ ມ ເ ມື ອງທຸລ ະ ຄົ ມ ແຂ ວ ງວຽ ງ ຈັ ນ -ບ້ານນ າໄ ຊ ເມືອງທ່າພ ະບ າ ດ ແຂ ວງບໍ ລິ ຄໍາ ໄຊ , ສື ບຕໍ່ ໂຄງ
ການກໍ່ສ້ າ ງເສັ້ ນ ທາງປູຢ າງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ ເ ມື ອ ງອານຸວົງ -ບ້າ ນວຽງທອງ (ຕິ ດ ກັ ບທາງ 1D) 50,012 ກມ ແລະ
ຂົວເບຕົງເສີມເຫຼັກ 4 ແຫ່ງ ຍາວ 267 ມ, ສືບຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນ ແຕ່ຂົວນ�້ຳຍອນ ຫາ ລ່ອງແຈ້ງ ແລະ
ມີຂົວເສີມເຫຼັກ 3 ແຫ່ງ ຍາວ 100 ມ.
່ ມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຖານີ ຊຽງຂວາງ-ຊ�ຳເຫນືອ, ຫຼວງພະບາງ-ອຸດມ
ົ ໄຊ-ຫຼ

ວງນ�້ຳທາ;
•• ສ�ຳເລັດການສ້າງສາຍສົງ່ 115 kV ເຊືອ
ສືບຕ
 ໍ່ກໍ່ສ້າງສາຍສງົ່ 230 kV ເພືອ
່ ເຊືອ
່ ມຕໍ່ສະຖານີ ນາຊາຍທອງ-ຫີນເຫີບ-ຫຼວງພະບາງ; ສືບຕ
 ໍ່ຂະຫຍາຍສາຍສງົ່ ໄຟຟ້າ
ເຂດພາກເໜືອ ໄປສູ່ເຂດຊນ
ົ ນະບົດ ແລະເຂດຈດ
ຸ ສມ
ຸ ພດ
ັ ທະນາ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ: ໂຄງການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງແຮງຕໍ່າ ແລະ ຕິດ ຕັ້ງ ໝໍ້ແບ່ງໄຟຟ້າ ເຂົ້າເຂດຈຸ ດສຸມ ບ້ານເມືອງຈີມ, ສື ບ ຕໍ່ຂ ະຫຍາຍຕາຂ່າ ຍໄຟຟ້າແຮງກາງ ແລະ
ແຮງຕໍ່າເຂົ້າເຂດເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເຂດຜາຖີ່ ເມືອງຊ�ຳເໜືອແລະເຂດ 3 ເມືອງລຽບມ່າ, ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງລະບົບ
ໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ-ຫົງສາ-ເມືອງເງິນ-ຊຽງຮອນ-ເມືອງຄອບ, ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ�້ຳຂອງຈຸດເມືອງໄຊ
ຍະບູລີ ແລະໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາ ພ້ອມກັນນັ້ນ,ກໍ່ມີການຟື້ນຟູ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກ
 ະທົບຈາກໄພນ�້ຳຖ້ວມ ໃ ນປີ 2011 ສ�ຳເລັດເປັນຢ
 ່າງດີ.
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ການຜະລິດເພື່ອຄ�້ຳສະບຽງອາຫານ ແລະເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກິດຈະກໍາມີອັນພົ້ນ
ເດັ່ນດັ່ງນ
 ີ້:
•• ໄດ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດເຂົ້າຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ໃນເນື້ອທີ່ການຜະລິດທັງໝົດ
65.500 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 290.000 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 90% ຂອງແຜນ 5 ປີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເນື້ອທີ່ 48.358
ເຮັກຕາ ຜນ
ົ ຜະລິດ192.980 ໂຕນ ເທົາ່ ກບ
ັ 95% ຂອງແຜນການ 5 ປີ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີເນືອ
້ ທີ່ 58.904 ເຮັກຕາ
ຜົນຜະລິດ 517.029,46 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 93,05% ຂອງແຜນການ 5 ປີ. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ບໍ່ສາມາດຕາມແຜນການ
ເນື່ອງຈາກສະ ພາບດິນຊຸດໂຊມ, ແ
 ນວພັນບ
 ໄໍ່ ດ້ຮ
 ັບກ
 ານປັບປຸງ, ນ
 �້ຳຖ້ວມບາງປີ ແ
 ລະສັດຕູພ
 ືດທ�ຳລາຍ.
•• ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງທີ່ນ�ຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ກົນຈັກເຂົ້າໃນການ
ຜະລິ ດເຮັດ ໃຫ້ປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະ ມູນຄ່ າເພີ່ມເພີ້ມຂຶ້ນ ເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຂະບວນການປູກສາລີອາຫານ
ສັດ ຢູ່ແ ຂວງໄຊຍະບູລີມີເນື້ອທີ 62.394 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 337.775 ໂຕນ, ຢູ່ແຂວງຫົວພັ ນເນື້ອທີ່ 19.698
ເຮັກຕາ ໃຫ້ຜົນຜ
 ະລິດ 540.718,03 ໂຕນ, ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ມີຢແ
ູ່ ຂວງວຽງຈັນ,ອຸດົມໄ ຊ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຊຽງຂວາງ
ເພື່ອຕອບສະຫນອງໃຫ້ຕະຫລາດ ເຊັ່ນ: ໄ ທ, ສປ.ຈີນ ແ
 ລະ ສສ.ຫວຽດນາມ. 
•• ໄດ້ຊູກຍູ້ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມຫລາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ,
ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ; ຄຽງຄູ່ກນ
ັ ນັນ
້ , ກໍ່ໄດ້ມກ
ີ ານສງົ່ ເສີມພາກເອກະຊນ
ົ ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດລງົ ທນ
ຶ ປກ
ູ ພດ
ື ອດ
ຸ ສາຫະ
ກ�ຳເປັນຕົນ
້ ແມ່ນຢາງພາລາ, ຊາ, ອ້ອຍຢູ່ ແຂວງຜົງ້ ສາລີ, ຫຼວງນ�້ຳທາ, ອຸດມ
ົ ໄຊ; ມີການພັດທະນາການຄ້າຊາຍແດນລາວຈີນຢູ່ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ແລະ ລາວ-ໄທຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ໄຊຍະບູລ,ີ ລາວ-ຫວຽດ ນາມຢູ່ແຂວງຫົວພັນ; ການພັດ
ທະນາ ກ ານທ່ອງທ່ ຽວໃນ ຫ ລາຍຮູບແ ບ ບຢູ່ແຂວງ ຫລວ ງພ ະບາງ ; ການ ພັດທະນ າຫັ ດຖະກ�ຳ, ຕໍ່າຫູກ, ທໍໄຫ ມ ,
ຈັກສານຢູ່ບນ
ັ ດາແຂວງພາກເຫນືອ; ການຜະລິດຊິມງັ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ການຂຸດຄົນ
້ ໄຟຟ້າ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ການຂຸດຄົນ
້ ຄ�ຳ
ແລະ ແຮ່ທາດເພື່ອການສົ່ງອອກຢູ່ເມືອງລອງແຂວງຫລວງນ�້ຳທາ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົ ມ ໄດ້ເ ອົາໃ ຈໃສ່ປະຕິບັດຢ່ າງຕັ້ງໝ້າເພື່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຍົກລະດັບດ້ານການສຶກສາ,
ສາທາລະນະສກ
ຸ ເພືອ
່ ເປົາ້ ໝາຍການບນ
ັ ລຸMDGs ລວມເຖິງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນຮບ
ູ ແບບຕ່າງໆ ເປັນຕົນ
້ ແ
 ມ່ນ: ວຽກ
ງານການສຶກສາໄດ້ມີການສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະສະຫນອງອຸປະກອນການສຶກສາຕາມເຂດກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ ແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
ສາທາລະນະສຸກກໍ່ມີການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການເປິ່ນປົວ. ສົ່ງເສີມ ແລະ
ພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບທ�ຳມະຊາດ, ວັດທະນະທ�ຳ ເຊັນ
່ : ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວຊມ
ຸ ຊ
ນ
ົ , ໂຄງການຈດ
ັ ສ
ນ
ັ ເທດສະການເພືອ
່ ດຶງ
ດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ: ຫລວງພະບາງ, ວັງວຽງ, ເມືອງສິງ, ຊຽງຂວາງ; ປັບປຸງພື້ນຖານບໍລິການການທ່ອງ
ທ່ຽວ, ຍົກລ
 ະດັບການບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍຕາມຊາຍແດນ ກໍໄ່ ດ້ຮ
 ັບກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຢ
 ່າງດີ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ, ເສດຖະກິດຂອງເຂດພາກເໜືອຈະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ, ມີກ
 ານພດ
ັ ທະນາເຂດຈດ
ຸ ສມ
ຸ ແລະ ຕົວເມືອງ ເພືອ
່ 
ຫລຸດຜ
 ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກນ
ັ ແຕ່ຍ້ອນເຂດພາກເໜືອເປັນເຂດທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມຫຍຸ້ງຍາກມີພມ
ູ ສັນຖານເປັນເຂດພສ
ູ ງູ ແລະ ຫີນຜ
 າ, ໂຄງ
ລ່າງພນ
ື້ ຖານຍງັ ບໍ່ທນ
ັ ພດ
ັ ທະນາຢ່າງພຽງພໍເຮັດການຈໍລະຈອນຂອງສນ
ິ ຄ້າຈາກເຂດຊນ
ົ ນະບດ
ົ ມາສູ່ຕວ
ົ ເມືອງຍັງມໜ
ີ ້ອຍ, ການຜະລິດ
ກະສິກ�ຳຕົນ
້ ຕໍແມ່ນອ
 ງີ ໃສ່ນ�ຳລະດຝ
ູ ນ
ົ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫວ
ົ ຄ
ນ
ົ ທີປ
່ ະຕິບດ
ັ ໃ ນຊ່ວງ 5 ປີຍ
 ງັ ບໍ່ສາມາດບນ
ັ ລ
 ໄຸ ດ້ຕາມຄາດໝາຍ
ສູ່ຊນ
ົ 1.700 ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2015 ແລະ ເຫັນວ່າອັດຕາຄວ
ົ ເຮືອນທກ
ຸ ຍາກສະເລ່ຍໃນພາກເໜືອໄດ້ຫຼຸດລົງແຕ່ຢູ່ແຂວງຫົວພັ
ນກໍ່ຍງັ ເປັນແຂວງທີມ
່ ອ
ີ ດ
ັ ຕາສ່ວນຄົວເຮືອນທຸກຍາກສູງທີສ
່ ດ
ຸ ຖ້າທຽບ ໃສ່ບນ
ັ ດາແຂວງພາກເຫນືອ, ໃນຂະນະທີແ
່ ຂວງຫຼວງພະບາງ,
ໄຊຍະບູລ,ີ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນ
ັ ເປັນແຂວງທີມ
່ ອ
ີ ດ
ັ ຕາສ່ວນຄົວເຮືອນທຸກຍາກຕໍ່າທີສ
່ ດ
ຸ ເມືອ
່ ທ
 ຽບໃສ່ລະດັບຄາດໝາຍ.
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ຕາຕະລາງ 15: ສ
 ັງລ
 ວມການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດຕົວເ ລກຄາດຫມາຍແຜນການ 5 ປີ (2011-2015) ຂອງພາກເຫນືອ
ລ/ດ ລາຍການ

ຫົວໜ່ວຍ

1

ຈ�ຳນວນປະຊາກອນ

ຄົນ

2

ອັດຕາການເຕິບໂຕ
ຂອງປະຊາກອນ

%

3

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ

4

GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວ

5

ອັດຕາຄົວເຮືອນທຸກຍາກ

%

6

ອັດຕາການຂະຫຍາຍ
ຕົວທາງເສດຖະກິດ(GDP)

7

8

9

ແຜນການ
5 ປີ
(2011-15)

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2011-12

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2012-13

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2013-14

ແຜນການ
ສົກປີ
2014-15

2,680,000 2,622,925 2,644,715 2,674,146 2,638,665 2,679,499
2.00

ຕື້ກີບ
ໂດລາ/ຄົນ

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2010-11
2.30

2.17

2.53

2.30

2.38

18,909.73 21,413.35 25,747.81 28,281.77

31,539.52

1,700.00

859.85

957.17

1,148.18

1,273.11

1,402.82

8.00

28.60

22.35

19.32

13.73

9.59

%

9.61

9.48

10.18

9.42

9.74

ກະສິກ�ຳ

%

6.16

6.72

6.11

7.10

6.45

ອຸດສາຫະກ�ຳ

%

11.90

12.68

13.41

12.43

11.65

ບໍລິການ

%

13.80

12.89

14.03

10.86

11.84

ໂ ຄງປະກອບ
ເສດຖະກິດ

%

100.00

99.94

99.94

100.00

100.00

100.00

ກະສິກ�ຳ

%

42.00

51.67

50.39

45.10

44.31

43.15

ອຸດສາຫະກ�ຳ

%

34.00

23.64

23.94

27.09

26.31

27.14

ບໍລິການ

%

24.00

24.63

25.61

27.81

29.38

29.71

ໂຄງປະກອບແຮງງານ

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ກະສິກ�ຳ

%

56.20

55.87

51.74

55.40

56.26

ອຸດສາຫະກ�ຳ

%

22.09

21.68

21.75

19.79

21.02

ບໍລິການ

%

21.71

22.45

26.51

24.81

22.71

ຈໍານວນແຮງງານ

ຄົນ

70,303.00 82,555.00 77,929.00 79,103.00

87,306.00

ກະສິກ�ຳ

ຄົນ

55,700. 65,141.00 59,167.00 53,842.00

56,658.00

ອຸດສາຫະກ�ຳ

ຄົນ

5,017.00

9,193.00

11,554.00

ບໍລິການ

ຄົນ

9,587.00 11,136.00 11,303.00 16,067.00

19,094.00

6,279.00

7,460.00

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແ
 ລະ ການລົງທຶນປະຈໍາແຕ່ລະແຂວງ

2. ພາກກາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP) ສະເລ່ຍເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ 11,53% ຕໍ່ປີ (ຄາດໝາຍ5 ປີ 11,50%).
ໃນນັ້ນ: ຂະແໜງກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,79% ໃນສົກປີ 2010-2011 ແລະ 7,71% ໃນສກ
ົ ປີ 2014-2015; ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ ເພີມ
່ ຂຶນ
້
18,00% ໃນສກ
ົ ປ
 ີ 2010-2011 ແລະ 16,29% ໃນສກ
ົ ປ
 ີ 2014-2015; ຂະແໜງບໍລກ
ິ ານເພິມ
່ ຂຶນ
້ 11,08% ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ແລະ 13,35%
ໃນສກ
ົ ປີ 2014-2015; ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫວ
ົ ຄນ
ົ ມທ
ີ ່າອ່ຽງເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 1.415,76 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ມາເປັນ 2.380,24 ໂດ
ລາສະຫະລັດ ສກ
ົ ປີ 2014-2015 ສາມາດບນ
ັ ລຸຕາມຄາດໝາຍແຜນການ5 ປີຄງັ້ ທີ VII (2011-2015) ທີວ
່ າງໄວ້ເນືອ
່ ງຈາກຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານທຕ
ີ່ ງັ້ ,
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ພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງທີ່ດ,ີ ການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການລງົ ທຶນ, ການຕດ
ິ ຕໍ່ພາຍໃນ ແລະສາກນ
ົ . ອັດຕາຄວ
ົ ເຮືອນທຸກຍາກ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລງົ 
ຈາກ 10,10% ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ແລະ ຍງັ ເຫຼອ
ື 4,01% ໃນສົກປີ 2014-2015 ເທົາ່ ກບ
ັ ຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປີທວ
ີ່ າງໄວ້.
ການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງພາກກາງ ເຫັນວ
 ່າມທ
ີ ່າອ່ຽງໄປໃນທດ
ິ ທາງດຽວກນ
ັ ກບ
ັ ພ
 າກເໜືອ ຄື:ຂະແຫນງກະ
ສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ຫລຸດລົງຈາກ 34,86 % ໃນສກ
ົ ປ
 ີ 2010-2011 ມາເປັນ 26,91% ໃນສກ
ົ ປ
 ີ 2014-2015; ຂະແຫນງການອດ
ຸ ສ
 າຫະ
ກ�ຳເພີມ
່ ຂ
ນ
ຶ້ ຈາກ 34,58 % ໃນສກ
ົ ປ
 ີ 2010-2011 ມາເປັນ 38,05 % ໃນສກ
ົ ປ
 ີ 2014-2015; ບໍລກ
ິ ານເພີມ
່ ຂ
ນ
ຶ້ ຈາກ 29,94%
ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ມາເປັນ 35,04 % ໃນສົກປີ 2014-2015. ການຜະລິດຢູ່ ພາກກາງ ຍັງສຸມຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງລຽບຕາມ
ແມ່ນ�້ຳຂອງ ແລະ ຂະແຫນງການບໍລກ
ິ ານຍງັ ແມ່ນກ
 ານຄ້າລວມທັງກ
 ານຄ້າຊາຍແດນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະການຂນ
ົ ສງົ່ .
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ: ເຂດພາກກາງເປັນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານທີ່
ຕັງ້ , ການຜະລິດ, ພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ, ການຕິດຕໍ່ພາຍໃນແລະສາກົນ. ບັນດາທົງ່ ພຽງໄດ້ຖກ
ື ນໍາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແລະ
ສາມາດສົງ່ ອອກໄປຕ່າງປະເທດ. ແຂວງທີມ
່ ກ
ີ ານຜະລິດເຂົາ້ ແລະ ພືດສູງກວ່າຫມູ່ແມ່ນແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນຫລວງວຽງ
ຈັນ, ຄໍາມ່ວນ; ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ຢູ່ແຂວງຄ�ຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ການລ້ຽງໝູແມ່ນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ ແລະ
ຄ�ຳມ່ວນ; ການລ້ຽງປາກະຊັງ ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ການຂຸດຄົ້ນໄຟຟ້າຢູ່ແຂວງຄ�ຳມ່ວນ ແລະ ແຮ່ທາດເພື່ອ
ການສົ່ງອອກຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ການຜະລິດຊິມັງຢູ່ແຂວງຄ�ຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ; ສ້າງນິຄົມອຸດສາຫະກ�ຳຢູ່ນະຄອນຫ
ລວງວຽງຈັນ 2 ບ່ອນຄື: ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າຫລັກ 21 ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກ�ຳນະຄອນຫລວງ (VIP); ສ້າງເຂດ
ເສດຖະກິດສະເພາະທ່າແຂກຢູ່ຫົວຂົວຂ້າມນ�້ຳຂອງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະເພາະພູຂຽວເມືອງທ່າແຂກແຂວງຄ�ຳມ່ວນ;
ການພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກ�ຳຢູ່ແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ.
ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ດ�ຳເນີນກິດຈະກ�ຳການກໍ່ສ້າງຕົ້ນຕໍ:
•• ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງທາງຖະໜົນວຽງຈັນ 450 ປີ (ດົງໂດກ-ດົງໂພສີ), ໂຄງການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ກົມມະລຽນພະທາດ
ຫລວງ, ການກໍ່ສ້າງທາງຖະໜົນເຈົ້າໂພທິສາລາດ, ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນວັງໂພ ຊ່ວງທີ 1, ຊ່ວງທີ 2
ແລະ ຊ່ວງທີ 3 ເມືອງປາກງື່ມ, ການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານໝາກນາວນາລ້ອງ ໄລຍະ 2, ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງ
ກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ແລະ ພັດທະນາແຄມຂອງ ໄລຍະ ທີ 1, ການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານໂນນຊາຍ, ບ້ານໜອງ
ແຫ້ວ, ບ້ານຫ້ອມໃຕ້, ຄ້ອຍແລນມານ-ສ�ຳພັນນາ, ສ�ຳເລັດໂຄງການສ�ຳຫລວດ-ອອກແຜນຜັງລະອຽດເຂດຕົວເມືອງ
ໃໝ່ເຂດໜອງປີງ, ເຂດຖະໜົນ 450 ປີ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ບຶງທາດຫລວງ, ກໍ່ສ້າງທາງເລກ 10 ຊ່ວງ 1 (ດອນໜູນ ທ່າງ່ອນ), ສືບຕໍ່ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງດອນນົກຂຸ້ມ T4 ຫາ ບ້ານນາຄວາຍ ຫາ ທາງ 450 ປີ, ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ
ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງເຂດອຸດສາຫະກໍາໂນນທອງ ຫາ ຫົວຊຽງບ້ານດຸງ່ ຫາ ບ້ານໂຊກນ້ອຍອອກໃສ່ທາງ 450 ປີ, ສືບຕໍ່ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງ 1E ( ຊ່ວງແຕ່ເທດສະບານເມືອງໄກສອນ-ເຮືອນຫີນ ) ພ້ອມດ້ວຍຂົວ 9 ແຫ່ງ, ສືບຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່
ເມືອງໄຊຈໍາພອນ-ຊາຍແດນແທ່ງທຸ່ຍ ສສ ຫວຽດນາມ, ສືບຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັນ
້ ເສັນ
້ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ
1G ພ້ອມຂົວແຍກເລກ 9 ຫາ ຊາຍແດນສາລະວັນ.
້ ຖານໂຄງລ່າງ ແລະປັດໄຈຕ່າງໆ ເພືອ
່ ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາອາຊີ-ເອີຣບ
ົ , ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະມຸກລັດ
•• ສ�ຳເລັດພືນ
ອາຊີ -ເອີຣົບ (ອາເຊັມ) ຄັ້ງທີ IX ທີ່ ສປປ ລາວ, ກອງປະຊຸມຫ້ອງການສະມາຄົມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ໃຊ້ພາສາ
ຝະລັ່ງ, ຈັດງານມະຫາກ�ຳກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ.
•• ໄດ້ສ
 �ຳເລັດການປັບປຸງສະໜາມບິນສ
 າກົນວັດໄ ຕ, ກ
 ານກໍ່ສ້າງຫໍປ
 ະຊຸມແ
 ຫ່ງຊ
 າດ
່ ນບ້ານດອນຂຽວໄລຍະ 2 ເມືອງໜອງບົກ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງໃນເທດ
•• ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັງ່ ເຈືອ
ສະບານເມືອງທ່າແຂກໄລຍະ 2; ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິນຫີນບ
 ູນພາກຂະຫຍາຍມີກ
 �ຳລັງການຜະລິດ 280 M.
ນອກນັນ
້ , ກໍ່ໄດ້ສ�ຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ�້ຳຂອງແຫ່ງທີ່ 3 ແຂວງຄ�ຳມ່ວນ-ນະຄອນພະນົມ, ການສ້າງສາຍສົງ່ 115 kV
ເຊ່ືອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຖານີ ປາກຊນ
ັ -ທ່າແຂກ-ປາກບໍ່; ໄດ້ພດ
ັ ທະນາເຂດທົງ່ ຮາບເຊບັງ້ ໄຟ, ບູລະນະ ແລະ ສ້ອມ ແປງທາງເລກ 9 ແລະ
13 ເພືອ
່ ໃຫ້ເປັນສູນກາງການບໍລກ
ິ ານ, ການທ່ອງທ່ຽວຕາມແລວຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ແລະ ເປັນເສັນ
້ ທາງເຊືອ
່ ມລະຫວ່າງພາກກາງ
ແລະພາກໃຕ້. ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບລ
ູ ະນະສ້ອມແປງ ແລະ ຟືນ
້ ຟູບ
ນ
ັ ດາໂຄງການທເີ່ ສຍຫາຍຈາກໄພພບ
ິ ດ
ັ ທ�ຳມະຊາດໃນປີ 2011. ຄຽງຄູ່ກນ
ັ ນັນ
້
ກໍ່ໄດ້ຊກ
ຸ ຍູ້ສົ່ ງເສີ ມ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ເຊັນ
່ : ຂະບວນການປູກເຂົ້ າ, ສາລີ , ກ້ ວຍ, ຢາສູ ບ ແລະ ອືນ
່ ໆ ທີເ່ ດັນ
່ ກວ່າ ໝູ່
ແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ, ຄ�ຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ນອກຈາກນັນ
້ ຍັງໄດ້ສງົ່ ເສີມປະຊາຊົນປູກພືດປ້ອນໂຮງງານ
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ເປັນຕົ້ ນແມ່ ນ: ເດັນ
່ ກວ່າ ໝູ່ ອ້ອຍແມ່ນ ຢູ່ແ ຂວງສະຫວັນ ນະເຂດ, ມັ ນຕົ້ ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັ ນ , ບໍລິ ຄ�ຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄ�ຳມ່ ວນ; ການປູກພືດ
ຜັກປອດສານພິດ, ພືດອຸດສາຫະກ�ຳ, ຕົນ
້ ໄມ້ອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳຈ�ຳນວນໜຶງ່ . ການລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ, ຫມູ (ແບບເປັນຟາມ), ໄກ່ (ແບບເປັນຟາມ), ລ້ຽງແບ້, ລ້ຽງ
ປາກະ ຊັງ ແລະ ປາຫນອງທ�ຳມະຊາດມີການຂະຫຍາຍຕວ
ົ ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດທລ
ຸ ະກດ
ິ ຂອງພາກສ່ວນ
ເສດຖະກິດຕ່າງໆນັບທງັ ປະຊາຊົນ ໂດຍເອົາວຽກງານການຜະລິດກະສິກ�ຳເປັນສນ
ິ ຄ້າ ຕິດພນ
ັ ກບ
ັ ການສງົ່ ເສີມການລງົ ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົາ້ 
ໃນຂງົ ເຂດອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງຢ່າງແຂງແຮງ; ການພດ
ັ ທະນາວຽກການບໍລິການ ວຽກການທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການພດ
ັ ທະນາສີມື
ແຮງງານ ແລະ ວຽກຮ່ວມມກ
ື ບ
ັ ຕ່າງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃ ຈໃສ່ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ດຂ
ີ ນ
ຶ້ ກວ່າເກົາ່ ; ແຂວງທີມ
່ ອ
ີ ດ
ັ ຕາຄົວເຮືອນທຸກຍາກຕໍ່າກວ່າຫມູ່ຢູ່ເຂດພາກກາງ
ແມ່ນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ. ເຖິງຢ
 ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນພາກກາງອັດຕາຄົວເຮື
 ອນທຸກຍ
 າກແມ່ນຫລຸດລົງທ
 ຽບເທົາ່ ກບ
ັ ຕວ
ົ ເລກຄາດໝາຍໃນລະດັບຊາດ.

ຕາຕະລາງ 16: ສັງລວມການຈັດຕ
 ງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຕົວເລກຄາດຫມາຍແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII ຂອງພາກກາງ
ລ/ດ ລາຍການ

ຫົວໜ່ວຍ

ແຜນການ
5 ປີ
(2011-15)

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2010-11

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2011-12

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2012-13

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2013-14

ແຜນການ
ສົກປີ
2014-15

1

ຈ�ຳນວນປະຊາກອນ

ຄົນ

3,000,000

2,354,548

2,410,955

2,448,199

2,557,580

2,622,595

2

ອັດຕາການເຕິບໂຕ
ຂອງປະຊາກອນ

%

2.00

2.09

2.43

2.18

1.92

2.38

3

GDP
ຕາມລາຄາໃນປີ

29,694.32

35,973.43

43,826.13

49,862.32

57,253.37

4

GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວ

1,415.76

1,684.86

1,869.23

2,055.65

2,380.24

5

ອັດຕາຄົວເຮືອນ
ທຸກຍາກ

%

10.10

6.81

5.13

4.51

4.01

6

ອັດຕາການຂະຫຍາຍ
ຕົວທາງເສດຖະກິດ
(GDP)

%

12.69

12.19

11.98

11.69

11.83

ກະສິກ�ຳ

%

6.79

4.22

6.66

8.63

7.71

ອຸດສາຫະກ�ຳ

%

18.00

13.90

15.28

15.97

16.29

ບໍລິການ

%

11.08

20.96

23.49

12.63

13.35

ໂ ຄງປະກອບ
ເສດຖະກິດ

%

100.00

99.38

99.18

100.00

100.00

100.00

ກະສິກ�ຳ

%

23.00

34.86

31.65

29.12

28.12

26.91

ອຸດສາຫະກ�ຳ

%

42.00

34.58

36.91

38.50

37.42

38.05

ບໍລິການ

%

35.00

29.94

30.63

32.38

34.46

35.04

ໂຄງປະກອບແຮງງານ

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ກະສິກ�ຳ

%

55.83

55.33

56.25

55.63

61.82

ອຸດສາຫະກ�ຳ

%

31.12

31.60

35.17

32.30

22.99

ບໍລິການ

%

13.06

13.06

8.57

12.07

15.19

ຈໍານວນແຮງງານ

ຄົນ

162,525.00 165,576.00 165,493.00 169,064.00

174,073.00

ກະສິກ�ຳ

ຄົນ

134,687.00 136,629.00 137,093.00 138,336.00

141,319.00

ອຸດສາຫະກ�ຳ

ຄົນ

17,109.00

17,871.00

17,765.00

19,211.00

18,543.00

ບໍລິການ

ຄົນ

10,729.00

11,076.00

10,634.00

11,517.00

14,212.00

7

8

9

ຕື້ກີບ
ໂດລາ/ຄົນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແ
 ລະ ການລົງທຶນປະຈໍາແ
 ຕ່ລະແຂວງ
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2,200.00

3. ພາກໃຕ້
ດ້ານເສດຖະກິດ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍເພີມ
່ ຂ
ນ
ຶ້ 12,65% ຕໍ່ປ.ີ ໃນນັນ
້ :
ຂະແໜງກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 7,08% ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ແລະ 7,68% ໃນສກ
ົ ປີ 2014-2015; ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,65% ໃນສົກປີ 2010-2011 ແລະ 16,38% ໃນສົກປີ 2014-2015; ຂະແໜງ ບໍລິການເພິ່ມຂຶ້ນ16,18% ໃນ
ສົກປີ 2010-2011 ແລະ 16,68% ໃນສົກປີ 2014-2015; ລາຍໄດ້ສ
 ະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄ
 ົນມ
 ີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 851,50 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ມາເປັນ 1.630,04ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສກ
ົ ປີ 2014-2015 ເຊິງ່ ສາມາດບນ
ັ ລຸຕາມຄາດໝາຍ
ແຜນການ5 ປີ ຄັ້ງທ
 ີ VII (2011-2015) ທີວ
່ າງໄວ້ ເນື່ອງຈາກເປັນທ
 ີ່ຕັ້ງຂອງເຂດສາມຫຼ່ຽມເສດຖະກິດສາກົນ, ມີການພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຮັບຮອງ, ການຜະລິດ, ການຄ້າຕາມເຂດຊາຍແດນ. ອັດຕາຄົວເຮືອນທຸກຍ
 າກ ກໍມ
່ ີທ່າອ
 ່ຽງຫຼຸດລົງຈາກ 27,03% ໃນສົກ
ປີ 2010-2011 ແລະ ຄາດວ່າຍ
 ງັ ເຫຼອ
ື 10,51% ໃນທ້າຍສກ
ົ ປີ 2014-2015 ເກືອບເທົາ່ ກ
ບ
ັ ຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປີທວ
ີ່ າງໄວ້.
ການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງພາກໃຕ້ ຄື: ຂະແໜງກະສກ
ິ �ຳ-ປ່າໄມ້ຫລຸດລົ
 ງຈາກ 40,81% ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011
ມາເປັນ 32.96% ໃນສກ
ົ ປ
 ີ 2014-2015; ຂະແຫນງການອດ
ຸ ສ
 າຫະກ�ຳເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ ຈາກ 26.52% ໃນສກ
ົ ປ
 ີ 2010-2011 ມາເປັນ 32.48
% ໃນສກ
ົ ປີ 2014-2015; ບໍລກ
ິ ານເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ ຈາກ 32,67% ໃນສກ
ົ ປີ 2010-2011 ມາເປັນ 34,56% ໃນສກ
ົ ປີ 2014-2015.
ການຜະລິດຢູພ
່ າກໃຕ້ ຍັງສມ
ຸ ໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນຫຼກ
ັ ຢູຕ
່ າມເຂດທົງ່ ພຽງລຽບຕາມແມ່ນ�້ຳຂອງ ແລະ ເຂດພພ
ູ ຽງບໍລເິ ວນ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ແລະ ວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ:
•• ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ການ
ປູກພືດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປູກກ
 ະລ�່ຳປີ, ຜັກກ
 າດ, ຫມາກແຫນ່ງ ; ມີການລ້ຽງສັດເຊັ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ, ໄ ກ່ ແ
 ລະ ອື່ນໆ.
•• ພັດທະນາຕາມແຜນແມ່ບົດການເຊື່ອມໂຍງເຂດ 3 ຫລ່ຽມເສດຖະກິດ ເຊັ່ນ: ສ�ຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່ເມືອງທ່າ
ແຕງ-ບ້ານແບ່ງ, ການກໍ່ສ້າງທາງ 15A, ການກໍ່ສ້າງຂວ
ົ ຂ້າມນ�້ຳເຊໂດນ ແລະ ຂົວຂ
 ້າມນ�້ຳເຊຂະ ໝານ 3, ກໍ່ສ້າງທາງເລກ
14A (ຂົວຂ້າມປາກເຊ-ຊາຍແດນລາວ-ກ�ຳປູເຈຍ); ສືບ
 ຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສັນ
້ ທາງເຊກອງ-ດັກຈ
 ງຶ (16B), ກໍ່ສ້າງເສັນ
້ ທາງເຊກອງດັກຈຶງ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ ແລະ ເສັ້ນທາງແຕ່ທ່າບັກຫ
 າເມືອງກະລືມໃໝ່; ສ�ຳເລັດກ
 ານຍົກລະດັບ ແລະ ສ້ອມແປງ
ສະຫນາມບິນປາກເຊ. ສືບຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ ແຕ່ບ້ານຂາ-ບ້ານຫຽງ-ຊ່ອງຈະອູ ເມືອງສຸຂຸມາ ແຂວງຈໍາປາສັກ,
ສືບ ຕໍ່ໂ ຄງການກໍ່ສ້າ ງເສັ້ນ ທາງລຽບຊາຍແດນເບື່ອ ງຕາເວັນ ອອກ ແຕ່ ຊາຍແດນ ສະຫວັນນະເຂດ/ສາລະວັນ/ເຊກອງ
ລວງຍາວ 48.95 ກມ, ສືບຕໍ່ໂຄງ ການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັນ
້ ເສັນ
້ ທາງເລກທີ 26905 (S3 ຫຼກ
ັ ໝາຍ) ແຕ່ແຍກທາງ
15 (ດ່ານລະໄລ) ຫາຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແຂວງເທືອ
່ ທຽນ ຍາວ 22.5 ກມ, ສືບ
 ຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່ບ້ານມັນດາກປຣາ-ດາກປະຈໍາ-ດາກປະເນີ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ຊາຍແດນເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ຍາວ 93 ກມ,
ສືບ ຕໍ່ໂ ຄງການກໍ່ສ້າ ງທາງລຽບຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ແຕ່ ບ້ າ ນປະນອນ ເມື ອ ງກະລື ມ ແຂວງເຊກອງ ຫາ
ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ເຂື່ອນເຊກອງ 5 ຄວາມຍາວ 101 ກມ, ສືບ
 ຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງ
18A ( ປາກຊ່ອງ-ບ້ານຫຼັກ 52 ) ຂອງແຂວງອັດຕະປື.
•• ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ ເຊັ່ນ: ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານແກ້ງຄອງຫຼວງ ໄລຍະ II,
ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານເຊນ�້ຳນ້ອຍໄລຍະ I, ສໍາເລັດແລະ ນ�ຳໃຊ້ໂຄງການຊົນລະປະທານເຊປຽນເຂົ້າໃນການຜະລິດຄ�້ຳ
ສະບຽງອາຫານຢ່າງມີປະສິດທິຜ
 ົນສ
 ູງ.
 ຮງກາງ-ຕໍ່າ ໄປສູ່ 6 ບ້ານເຂດຊາຍແດນລາວ-ໄທ ເມືອງສຂ
ຸ ມ
ຸ ມາ (ສ�ຳເລັດແລ້ວ 4 ບ້ານ)ແລະ ສືບ
•• ກໍ່ສ້າງສາຍສງົ່ ໄຟຟ້າແ
ຕໍ່ກໍ່ສ້າງສາຍສງົ່ ໄປ 26 ບ້ານຊາຍແດນລາວ-ກ�ຳປູເຈຍ ເມືອງມນ
ຸ ລະປະໂມກ ແຂວງຈ�ຳປາສກ
ັ ; ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງເຂືອ
່ ນ
ໄຟຟ້າເຊກະໝານ 3, ໄ ດ້ສ
 ືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ
 �້ຳກົງ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊນ�້ຳນ້ອຍ.
•• ສົມທົບກັບຂະແຫນງການສືບຕໍ່ປັບປຸງຂອດການບໍລິການການຄ້າຜ່ານແດນຕາມເຂດດ່ານ ເປັນຕົ້ນ ດ່ານວັງເຕົ່າ, ດ່ານ
ລະໄລໃຫ້ເປັນດ່ານສາກົນ; ມກ
ີ ານພັດທະນາສະຖານທທ
ີ່ ່ອງທ່ຽວເພືອ
່ ດງຶ ດ
 ດ
ູ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສືບຕໍ່ເອົາໃ ຈໃສ່ພດ
ັ ທະນາ
ວຽກງານການສຶກສາ ແ
 ລະ ສະຫນອງອຸປະກອນການສຶກສາ.
ບັນດາແຂວງທີຢ
່ ູ່ເຂດພາກໃຕ້ ໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຜະລິດກະສິກ�ຳ, ອຸດສາຫະກ�ຳກໍ່ຄກ
ື ານບໍລິ ການ ໂດຍ
ສະເພາະ ແຂວງຈ�ຳປາສັກຈຶ່ງເປັນແຂວງທີມ
່ ີການພັດທະນາໄວກວ່າໝ
 ູ່ໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ເປັນແຂວງທີ່ມີອັດຕາຄົວເຮືອ
ນທຸກຍາກຕໍ່າກວ່າຫມູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສ່ວນແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນມີອັດຕາຄົວເຮືອນທຸກຍາກເທົ່າ
ກັບອັດຕາຄົວເຮືອນທຸກຍ
 າກສະເລ່ຍລະດັບຊາດ.
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ຜົນ ຜ ະລິ ດ ທີ່ ພົ້ ນ ເດັ່ນ ທີ່ສຸ ດໃນ ຂົ ງ ເຂດ ກະສິ ກໍາແມ່ນກາເຟ, ຫມາກຖົ່ວ, ມັນຝຣັ່ງ, ຢາສູບ ແລະ ຜັກ ເຊິ່ງແຂວງຈ�ຳ ປາສັກ ເປັນແຂວງ
ທີ່ມີການຜະລິດສູງທີ່ສຸດ. ສ່ວນການປູກຢາງພາລາແມ່ນໄດ້ປູກຢູ່ທຸກໆແຂວງຂອງພາກໃຕ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ມີການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ສໍາຄັນຂອງ
ພາກ ເຊັ່ນ: ເມືອງປາກເຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງລະມາມ ແລະ ເມືອງສາລະວັນ. ບັນດາຕົວເມືອງທີ່ມີບົດບາດເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສູນກາ
ງກັບເຂດຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບັນດາຕະຫລາດບໍລິ ໂພກພາຍໃນຂົງເຂດ ເຊັ່ນ: ສາມັກຄີໄຊ, ທ່າໂທມ (ອັດຕະປື), ຄົງເຊໂດນ (ສາລະວັນ), ທ່າແຕງ
(ເຊກອງ), ປາກຊ່ອງ, ປະ ທຸມພອນ (ຈໍາປາສັກ) ກໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ບລ
ູ ະນະຮັກສາ. ຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
ອາຫານ ເຊັ່ ນ : ການປຸງແຕ່ງກາເຟ, ຊາ, ປຸງແຕ່ ງໄມ້ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ; ຕະຫລາດຊາຍແດນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະຕິດພັນ
ກັບການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.

ຕາຕະລາງ 17: ສງັ ລວມການຈັດຕ
 ງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຕົວເລກຄາດຫມາຍແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII ຂອງພາກໃຕ້
ລ/ດ ລາຍການ

ຫົວໜ່ວຍ

ແຜນການ
5 ປີ
(2011-15)

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2010-11

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2011-12

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2012-13

ປະຕິບັດ
ສົກປີ
2013-14

ແຜນການ
ສົກປີ
2014-15

1

ຈ�ຳນວນປະຊາກອນ

ຄົນ

1,400,000

1,238,525

1,306,635

1,334,889

1,362,586

1,379,427

2

ອັດຕາການເຕິບໂຕ
ຂອງປະຊາກອນ

%

2.00

1.98

2.12

2.25

2.21

2.28

3

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ

10,150.79

11,908.88

22,267.22

24,592.59

29,822.59

4

GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວ

851.50

1,059.50

1,257.75

1,455.40

1,630.04

5

ອັດຕາຄົວເຮືອນ
ທຸກຍາກ

%

27.03

19.20

14.56

13.38

10.51

6

ອັດຕາການຂະຫຍາຍ
ຕົວທາງເສດຖະກິດ
(GDP)

%

11.90

12.38

12.54

12.64

13.03

ກະສິກ�ຳ

%

7.08

8.18

8.75

6.70

7.68

ອຸດສາຫະກ�ຳ

%

16.65

14.10

16.37

15.65

16.38

ບໍລິການ

%

16.18

13.04

14.71

16.97

16.68

ໂ ຄງປະກອບ
ເສດຖະກິດ

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ກະສິກ�ຳ

%

30.00

40.81

37.97

37.70

38.16

32.96

ອຸດສາຫະກ�ຳ

%

36.00

26.52

29.90

29.80

29.98

32.48

ບໍລິການ

%

34.00

32.67

32.13

32.50

31.87

34.56

ໂຄງປະກອບແຮງງານ

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ກະສິກ�ຳ

%

55.94

51.24

71.80

43.56

40.57

ອຸດສາຫະກ�ຳ

%

31.73

38.61

20.17

37.91

37.75

ບໍລິການ

%

12.33

10.15

8.03

18.53

21.68

7

8

9

ຕື້ກີບ

ໂດລາ/ຄົນ

ຈໍານວນແຮງງານ

ຄົນ

ກະສິກ�ຳ

ຄົນ

98,886.00

97,491.00

97,439.00

97,326.00 100,012.00

ອຸດສາຫະກ�ຳ

ຄົນ

10,974.00

14,379.00

14,401.00

16,070.00

20,210.00

ບໍລິການ

ຄົນ

28,626.00

30,178.00

31,556.00

33,319.00

34,959.00

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກແຜນການ ແ
 ລະ ການລົງທຶນປະຈໍາແຕ່ລະແຂວງ

54

1,300.00

138,486.00 142,049.00 143,396.00 146,715.00 155,181.00

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງບັນດາເຂດແຄວ້ນມີການເຕີບໂຕທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ, ເຊິ່ງພາກກາງເປັນພາກທີ່ມີ
ການພດ
ັ ທະນາສງູ ກວ່າ ພາກເຫນອ
ື ແລະ ພາກໃຕ້ ເນືອ
່ ງຈາກວ່າມທ
ີ ່າແຮງທາງດ້ານຊບ
ັ ພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ, ເປັນສູນລວມຂອງປະຊາກອນ, ມີໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ດີກວ່າ. ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກເຂດພາກເຫ
ນືອຂອງລາວ ເປັນເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນ: ພູມສັນຖານເປັນເຂດພູສູງ ແລະ ຜາຫີນ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ
ພັດທະນາເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຜະລິດກະສິກ�ຳຕົ້ນຕໍ ແມ່ນອີງໃສ່ນໍ້າຝົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພາກເຫນືອແມ່ນມີທ່າແຮງທາງດ້ານ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ບໍແ
່ ຮ່ ແ
 ລະການທ່ອງທ່ຽວກໍຄ
່ ືການພັດທະນາເຂດຊາຍແດນ.

3.4.7. ການພັດທະນາຂົງເຂດລັດ
1. ອົງການນິຕິບັນຍັດ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນອ
 ງົ ການຕວ
ົ ແທນແຫ່ງລດ
ັ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນ
ົ ລາວບນ
ັ ດາເຜົາ່ ເປັນອງົ ການສງູ ສດ
ຸ ແຫ່ງ
ອໍານາດລດ
ັ ທັງເປັນອງົ ການນຕ
ິ ບ
ິ ນ
ັ ຍັດມີພາລະບດ
ົ ບາດຮບ
ັ ຮອງເອົາລດ
ັ ຖະທ�ຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ຕົກລົງບນ
ັ ຫາພນ
ື້ ຖານສ�ຳຄັນ
ຂອງຊາດ, ຕິດຕາມອົງການກວດກາລັດໃນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກ
 ົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປ
 ະ
ມານແຫ່ງລັດ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ. ໄລຍະຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາຄະນະກ�ຳມະທິການ ແລະ
ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສ�ຳເລັດຂອງກອງປະ ຊຸມສະໄຫມສາມັນແຕ່ລະເທືອ
່ ຂອງສະພາແຫ່ງຊ
າດຊຸດທີ VII ດ້ວຍການລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ອ�ຳນາດການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ທະຫານ, ຕ�ຳຫລວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນ
ດາເຜົາ່ ຢູ່ເຂດເລືອກຕັງ້ ຕ່າງໆ ເພືອ
່ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜນ
ົ ສ�ຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມດັງ່ ກ່າວ ຕິດພັນກັບການໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບ
າຍຂອງພັກ, ກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະ ແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສາມາດພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນຂອ
ບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ 8.974 ຈຸດ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 1.924.485 ຄົນ, ເປັນຍິງ 739.123 ຄົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ເກັບກໍາ ແລະ
ຮັບຟັງ ຄໍ າ ຄິ ດ ຄ�ຳເຫັ ນ ຂອງປະຊາຊົ ນ ເພື່ ອນ�ຳເອົາ ຂໍ້ ສະເຫນີຕາ່ ງໆລາຍງານຕໍ່ ອົ ງ ການຈັດ ຕັງ້ ພັ ກ-ລັດ ແລະ ພາກສ່ວ ນກ່ ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ສອດ ຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດຫມາຍຂອງລັດ.
ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາຄ�ຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທ�ຳ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ຖຶກກັບສິດ, ພາລະບົດບາດ
ແລະ ຫນ້າທີຂ
່ ອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຊຶງ່ ໃນໄລຍະຜ່ານມາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮບ
ັ ຄ�ຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທ�ຳທັງຫມົດ 5.818 ເລືອ
່ ງ (ບໍ່
ນັບຄ�ຳຮ້ອງຂໍທຄ
ີ່ ້າງມາຕັງ້ ແຕ່ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VI) ແກ້ໄຂໄດ້ທງັ ຫມົດ 3.817 ເລືອ
່ ງ ເທົາ່ ກບ
ັ 92,11%, ຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນ
ທ�ຳສ່ວນຫລາຍແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບມູນມໍລະດົກ.
ກອງປະຊຸມສະໄຫມສະມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2012 ໄດ້ຮັບ ຮອງເອົ
າກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັງ້ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາກົດຫມາຍ 75 ສະບັບ ເປັນກົດໝາຍໃໝ່ 30 ສະບັບ
ເຊັນ
່ : ກົ ດ ຫມາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍພົ ນລະເມື ອ ງ, ກົດ ຫມາຍວ່ າ ດ້ ວຍການສະກັດກັນ
້ ການກໍກ
່ ານຮ້າຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ,
ກົດຫມາຍວ່ າ ດ້ວ ຍກິ ລ າ-ກາຍຍະກ�ຳ, ກົ ດຫມາຍວ່າດ້ ວ ຍການກວດສອບຂອງລັດ, ກົດ ຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຂ້າມແດນ ແລະ
ກົດຫມາຍວ່ າ ດ້ວ ຍ ກ ະ ສິ ກ�ຳ . ສ ະມາຊິກ ສ ະ ພາ ແຫ່ງ ຊາດຍັ ງ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຮອ ງ ເ ອົາການແຕ່ງ ຕັ້ງປະທານກວດສອບແຫ່ງລັດ.
ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ໃນເດືອນທັນວາ 2012 ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກຍ້າຍເທດສະບານເມືອງກະລືມໃຫມ່ຂອງແຂວງເຊກອງ, ຊຶງ່ ກົດຫມາຍດັງ່ ກ່າວເປັນເຄືອ
່ ງ ມືສ�ຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ,
ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃຫມ່ ແລະ ດ້ານອື່ນໆອີກ.
ຄະນະປະຈ�ຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ຕກ
ົ ລົງຮັບຮອງເອົາວຽກງານຈ�ຳນວນຫນຶງ່ ເປັນຕົນ
້ : ການເລືອກຕັງ້ ແທນສະມາ ຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດຢູ່ເຂດເລືອກຕັງ້ ທີ 12 ແຂວງຄ�ຳມ່ວນ, ຕົກລົງໃຫ້ສດ
ັ ຕະຍາບັນແກ່ສນ
ົ ທິສນ
ັ ຍາ ແລະ ສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີຕາມ
ການສະເຫນີຂອງລັດຖະບານເຊັນ
່ : ສັດຕະຍາບັນແກ່ສນ
ົ ທິສນ
ັ ຍາຂໍ້ຕກ
ົ ລົງ ກ່ຽວກັບການປະສານງານດ້ານປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງບັນດາລັດ
ຖະບານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະມາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ສາທາລະ ນະລັດເກົາຫລີ, ສັດຕະຍາບັນແກ່ສນ
ົ ທິສັ
ນຍາວ່າດ້ວຍຄັງແຮສຸກເສີນອາຊຽນບວກສາມ, ຂໍ້ຕົກລົງຫລາຍຝ່າຍສ�ຳລັບການສ້າງຕັງ້ ສົນທິສນ
ັ ຍາສາກົນສ�ຳລັບປະເທດກ�ຳລັງພັດ
ທະນາທີບ
່ ໍ່ມຊ
ີ າຍແດນຕິດກັບທະເລ, ສົນທິສນ
ັ ຍາຕ້ານການທໍລະມານ ແລະ ການກະທ�ຳ ຫຼື ການລົງໂທດອືນ
່ ໆທີໂ່ ຫດຮ້າຍປ່າເຖືອ
່ ນ
ໄຮ້ມະນຸດສະທ�ຳ, ສົນທິສນ
ັ ຍາວ່າດ້ວຍການເຂົາ້ ເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ສົນທິສນ
ັ ຍາອືນ
່ ໆອີກ.

55

ນອກຈາກນັນ
້ , ໄດ້ພຈ
ິ າລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສ�ຳຄັນຈ�ຳນວນຫນຶງ່ ເຊັນ
່ : ການຍົກເວັນ
້ ບາງບັນຫາໃຫ້ແກ່ທະ ນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດມະຫາຊົ ນ , ໂຄງການກໍ່ ສ້ າ ງທາງລົ ດ ໄຟຟ້ າແຕ່ ຊ າຍແດນຈີ ນ -ລາວ (ບໍເ່ ຕັນ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ ທາ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ),
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂືອ
່ ນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລ.ີ ພິຈາລະນາຕົກລົງໃຫ້ສນ
ັ ຊາດລາວແກ່ຊາວຕ່າງດ້າວ ຈ�ຳນວນ 189 ຄົນ, ຍິງ 89 ຄົນ
ໃຫ້ສນ
ັ ຊາດລາວ 9 ຄົນ ຍິງ 8 ຄົນ, ອະໄພຍະໂທດໃຫ້ແກ່ນກ
ັ ໂທດທີກ
່ ້າວຫນ້າຈ�ຳນວນ 2.278 ຄົນ, ຍິງ 450 ຄົນ (2012).

2. ອົງການບໍລິຫານ
ວຽກງານບໍລຫ
ິ ານລດ
ັ ໄດ້ມກ
ີ ານປບ
ັ ປງຸ ໃໝ່ຫລາຍດ້ານລວມທງັ ການປບ
ັ ປງຸ ດ້ານກງົ ຈກ
ັ ການຈດ
ັ ຕງັ້ ແລະ ດ້ານນຕ
ິ ກ
ິ �ຳເພືອ
່ ໃຫ້
ວຽກງານບໍລິຫານລັດ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສງັ ຄົມ ແລະຄຸ້ມຄອງພົນລ
 ະເມືອງໄດ້ຮ
 ັບການພັດທ
 ະນາ ແລະ ສາມາດ
ຜັນຂ
 ະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖ
 ະບານໃ ຫ້ມີຜົນສ
 �ຳເລັດອ
 ັນສ
 ູງສ
 ຸດ.
ໄ ດ້ປັບປຸງກົງຈ
 ັກການຈັດຕັ້ງຈ�ຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຫ້ອງວ່າກ
 ານລັດຖ
 ະບານ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງວິທ
 ະຍາສາດ-ເຕັກໂ ນ
ໂລຊີ, ກະຊວງໄປສະນີ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການສື່ສານ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ�ຳ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສ້າງຕັ້ງແຂວງໄຊສົມບູນ ຂື້ນຕື່ມ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເມືອງໃໝ່
ຈໍານວນ 4 ເມືອງ ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີຈໍານວນເມືອງທັງໝົດ 148 ເມືອງ; ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງລະບຽບການບໍລິຫານລັດຢູ່ຂັ້ນ
ທ້ອງຖິນ
່ , ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລດ
ັ ຖະບານຮັບຮອງເອົາການຈັດລະດັບເຂດຫ່າງໄກສອກ ຫຼກ
ີ ທຸລະການດານໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ. ໄດ້
ອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງ 140 ສ
 ະມາຄົມ ໃນທົ່ວປ
 ະເທດ ແລະ ໄດ້ອ
 ະນມ
ຸ ັດສ້າງຕັ້ງ 9 ມູນນ
 ິທິ.
ໄດ້ຜນ
ັ ຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ກົດໝາຍຄອບຄົວ ໂດຍໄດ້ອອກຂໍ້ຕກ
ົ ລົງນ�ຳໃຊ້ການຈົດທະບຽນ
ການເກີດ, ການເສຍຊີວິດ, ການແຕ່ງດອງ ແລະ ການຢ່າຮ້າງຂອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງໃຫ້ເປັນລະບົບໃນຂອບເ
ຂດທົວ
່ ປະເທດ. ນອກນັ້ ນ ຍັ ງ ໄດ້ ສ້ າ ງແຜນທີ່ ພຸ ມ ສັ ນ ຖານແຂວງໄຊສົ ມ ບູ ນ , ສ້ າ ງແຜນທີ່ ພູ ມ ສັ ນຖານເຂດພາກໃຕ້ ແລະ
ເທດສະບານເມື ອ ງຊ�ຳເໜື ອ ແລະ ເມື ອງວຽງໄຊ; ສ�ຳເລັ ດ ການສ້ າ ງແຜນທີ່ ຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວສານພູ ມສາດເທດ ສະບານເມືອງລະມາມ
ແຂວງເຊກອງ, ເທດສະບານເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື.
ເຖິງວ່າຈະມຜ
ີ ນ
ົ ສ�ຳເລັດດງັ່ ທກ
ີ່ ່າວມາຂ້າງເທິງວຽກງານບໍລຫ
ິ ານລດ
ັ ຍັງມຂ
ີ ໍ້ຄງົ ຄ້າງບາງດ້ານ ເຊັນ
່ : ການຄນ
ົ້ ຄວ້າເຊືອ
່ ມຊມ
ື ຜັນ
ຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກ�ຳທີ່ອອກໄປແລ້ວແມ່ນຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ, ບາງນິຕິກ�ຳຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງແລະບໍ່ທັນຮັດກຸມເຊັ່ນ: ການບັນຈຸ
ລັດຖະກອນໃໝ່ຍັງບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການເຮັດໃຫ້ການບັນຈຸບໍ່ຖືກຕາມຕ�່ຳແໜ່ງງານ; ການສ້າງແຜນພັດທະນາລັດຖະກອນ ຍັງບໍ່
ທັນເປັນລະບົບເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ.

3. ອົງການຕຸລາການ
»	 ສານປະຊາຊົນ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ພະນັກງານຂອງສານປະຊາ
ຊົນໃ ຫ້ມີທັ ດສະນະທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມບໍລິສຸດຊື່ສັດຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກ
ງານ. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�ຳເນີນຄະດີແພ່ງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�ຳເນີນຄະດີ,
ການດ�ຳເນີນຄະດີຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງອົງການການຄ້າໂລກ,
ການກຽມຄວາມພ້ອມເຂົາ້ ສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. ສ�ຳເລັດການປັບປຸງເນືອ
້ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�ຳເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ�ຳເນີນຄະດີເດັກ. ໄດ້ສະເໜີລາຍງານສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາສ້າງຕັງ້ ຄະນະສານແຮງງານ ແລະ ກະກຽມ
ສ້າງເງື່ອນໄຂສ້າງຕັ້ງຄະນະສານປົກຄອງ.
ໄດ້ປ
 ະຕິບັດທິດໃ ນການປະຕິບັດໜ້າທປ
ີ່ ົກປ
 ້ອງກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ, ເຂັ້ມງ ວດ ແລະມີຄ
 ວາມຍຸຕິທ�ຳປະຊາຊົນໄດ້
ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ໃຊ້ສິດພື້ນຖານຂອງຕົນບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ; ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ມີຄະດີເກີດຂື້ນທັງໝົດ 36.492
ເລື່ອງ, ຄ້າງມາ ມີ ຈໍານວນ 1.354 ເລື່ອງ ລວມທັງໝົດ 37.846 ເລື່ອງ, ແກ້ໄຂໄດ້ແລ້ວ 36.076 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 95,32%,
ຄາດໝາຍບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 85%; ໃນນີ້ ຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຄະດີອາຍາມີເຖິງ 19.151 ເລື່ອງ ກວມ 50,6% ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຄອບຄອງ ແລະ ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ; ຄະດີແພ່ງ ມີທັງໝົດ 11.583 ເລື່ອງ ກວມ 30,6%
ທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສັນຍາກູ້ຍືມ ແລະ ທີ່ດີນ, ຄະດີການຄ້າ ມີທ
 ັງໝົດ 1.907 ເລື່ອງ, ອັນທີ່ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສັນຍ
າກູ້ຢືມ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເຫັນວ່າຄະດີຄອບຄົວແມ່ນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຫລາຍໃນສັງຄົມ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້
ກະທົບເຖິງການດ�ຳລົງຊີວິດ, ຮິດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ ຄະດີນີ້ມີເຖິງ 4.296 ເລື່ອງ, ຄະດີເດັກ ມີຈ
 ໍານວນ 881 ເລື່ອງ
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ເດັນ
່ ກວ່າໝູ່ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບການລັກຊັບຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຢາເສບຕດ
ິ , ຄະດີແຮງງານ ມີຈໍານວນ 28 ເລືອ
່ ງ ເດັນ
່ ກວ່າແມ່ນ
ການທ່ ວ ງຄ່ າ ແ ຮງງານ ແ ລະ ສັນ ຍາແຮງງ ານ. ສະນັ້ ນ, ການສ້ າງຂີ ດ ຄວາມສາມາດໃຫ້ ອ�ຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່
ພະນັກງານສານ ແມ່ນສ�ຳຄັນຫຼາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດ�ຳເນີນຄະດີ ແລະ ສະກັດກັ້ນໃຫ້ບັນຫາໃນສັງຄົມຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວໂດຍ
ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບວຽກງານຈ່າສານໃຫ້ສານປະຊາຊົນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຍົກລະດັບຜູ້ພິພາກສາທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
ແຈ້ງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການດ�ຳເນີນຄະດີ.
ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສ�ຳເລັດຂ້າງເທິງ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນການແກ້ໄຂຄະດີບາງຄັ້ງຍັງມີສຽງຈົ່ມວ່າຂອງສັງ
ຄົມ ແລະ ຄະດີທີ່ໄດ້ຕັດສິນໄປແລ້ວຍັງມີການຮື້ຟ້ອງຄະດີຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງການຕັດສິນຄະດີແມ່ນ
ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ. ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫ້ອງການສານປະຊາຊົນເຂດຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້
ເທື່ອມີພຽງ 17 ເຂດທີ່ມີຫ້ອງການຖາວອນແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຫ້ອງການສານປະຊາຊົນເຂດມີເຖິງ 39 ເຂດ.
»	 ໄອຍະການ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທິດທ
 າງການພັດທ
 ະນາ ຕາມ 4 ແຜນງານ ແລະ 19 ໂຄງການເຫັນວ
 ່າມ
 ີຄວາມ
ຄືບໜ້າຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ດ້ານວິຊາສະເພາະ
ເຊັ່ນ: ໄດ້ຈັດຝ
 ຶກອົບຮົມໃຫ້ຫົວໜ
 ້າ, ຮອງຫົວໜ
 ້າອົງການໄອຍະການເຂດ 39 ເຂດໃນທົ່ວປ
 ະເທດ, ຈັດສ
 �ຳມະນາກ່ຽວກັບກາ ນຕິດ
ຕາມ, ກວດກາຄະດີອາຍາ, ຄະດີແພ່ງຢູ່ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ 3 ພາກ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງອັນໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ປະຕບ
ິ ດ
ັ ໜ້າທດ
ີ່ ້ວຍຄວາມຄ່ອງຕວ
ົ ແລະ ໂປ່ງໃສຫລາຍຂນ
ຶ້ ; ໄດ້ຄນ
ົ້ ຄວ້າຫລັກສດ
ູ ການຮຽນ-ການສອນວຽກງານໄອຍະ
ການສ�ຳເລັດແລ້ວຈ�ຳນວນ 3 ຫຼັກສູດ ຄື: ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄດ້ 95%; ຫລັກສູດກ່ຽວກັບ
ເຕັກນິກການຂຽນຄ�ຳຖະແຫລງ, ການເອົາຄ�ຳໃຫ້ການ, ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຫຼັກສູດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫາ
ນກ່ຽວກັບໄອທີ ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນສະຖິຕິຄະດີເຂົ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ. ໄດ້ກ
 ວດກາການລະເມີດກ
 ົດໝາຍຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກັກຕ
 ົວ,
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດ�ຳເນີນຄະດີຢູ່ສານແຕ່ລະຂັ້ນ; ສາມາດແກ້ໄຂຄະດີອາຍາຂັ້ນຕົ້ນໄດ້
28.403 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 98,78% ຂອງຈ�ຳນວນຄະດີທັງໝົດ; ແກ້ໄ ຂຄະດແ
ີ ພ່ງຂ
 ັ້ນຕ
 ົ້ນໄດ້ 1.304 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 99,24% ຂອງ
ຄະດີທົງໝົດ; ໄດ້ແກ້ໄຂຄະດີອາຍາຂັ້ນອຸທອນ 1.646 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 99,58%; ແກ້ໄຂຄະດີແພ່ງຂັ້ນອຸທອນ 2.980 ເລື່ອງເທົ່າ
ກັບ 98,64%, ແກ້ໄຂຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີແພ່ງຂັ້ນລົບລ້າງໄດ້ 619 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 100% ແລະ 1.644 ເລື່ອງເທົ່າກັບ
96,31% ຕາມລ�ຳດັບ. ສິ່ງນີສ
້ ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງການແກ້ໄຂຄະດີໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານປັບປຸງ, ຫາງສຽງອັນບໍ່ດີຂອງສັງຄົມ
ກໍ່ຫລຸດລ
 ົງເທື່ອລະກ້າວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສ�ຳເລັດການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການເຂດ 1 ເມືອງໄຊແຂວງອຸດົມໄຊ; ຫ້ອງການເຂດ 2 ເມືອງຜາອຸດົມແຂວງບໍ່
ແກ້ວ; ຫ້ອງການເຂດ 1 ເມືອງສີໂຄດຕະບອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ 25 ເຂດແມ່ນກ�ຳລັງດ�ຳເນີນການກໍ່ສ້າງ. ສ�ຳລັບການກໍ່
ສ້າງຫ້ອງການເຂດ, ແຂວງແລະພາກອື່ນໆແມ່ນຈ
 ະສຶບຕ
 ໍ່ສ້າງໃນຊຸມປຕ
ີ ໍ່ໄປ.

3.4.8. ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານການສ ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ ່ວຍຍຸດທະສາດ,
ເມືອງເປັນຫົວໜ ່ວຍ ເຂັມ
້ ແຂງຮອບດ ້ານ ແລະ ບ ້ານເປັນຫົວໜ ່ວຍພັດທະນາ
ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກເຂົ້າສູ່ຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມ
ຫມັນ
້ ຄົງໃຫ້ແກ່ລດ
ັ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົາ້ ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິນ
່ ຮາກຖານ. ດັງ່ ນັນ
້ , ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ
ຈຶ່ງໄດ້ອ
 ອກມະຕິສະບັບເລກທີ 03/ກມສພ, ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2012 ວ່າດ້ວຍການສ້າງແຂວງເປັນຫົວຫນວ່ຍຍຸດທະສາດ, ສ້າ
ງເມືອງໃຫ້ເປັນຫົວຫນ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫົວຫນວ່ຍພັດທະ ນາ ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ອ
 ອກຄ�ຳສັ່ງຂອງນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 16/ນຍ, ລົງວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2012 ໂດຍກ�ຳນົດເອົາ 15 ກະຊວງ, 52 ເມືອງ ແລະ 109 ບ້ານ
ໃນການເຮັດທົດລອງໃນສົກປີ 2012-2013; ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາ, ບັນດາຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງ
ແລະທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງປະຊົາຊົນ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ຢ່າງເປັນຂະບວນ ເຊິ່ງໄດ້ເປັນປັດໄຈຊຸ
ກຍູ້ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານມີການພັດທະນາ ແລະ ມີການປ່ຽນ ແປງຮອບດ້ານ ເຊິ່ງມີຜົນສ�ຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນດັ່ງນີ້:
່ ອນໃນເປົາ້ ຫມາຍ ໄດ້ສ້າງນິຕກ
ິ �ຳໃນການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງສູນກາງ
•• ບັນດາກະຊວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທີນ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ລະຫວ່າງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ; ເປັນຕົ້ນແມ່ນການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບວຽກງານການ
ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ການເບີກຈ່າຍງົບປະມານຢູ່ຂັ້ນເມືອງ; ໄດ້ມີຄະນະຮັບຜິດຊອ
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ບຊີ້ນ�ຳວຽກງານການເຮັດທົດ ລອງຂອງແຕ່ລ ະຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັ ດ ຫນ້ າທີ່ປະສານສົມທົບ, ຊຸກຍູ້
ແລະຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນບັນດາເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າຫມາຍ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງທ້ອງ
ຖິ່ນນັບມື້ນັບໄດ້ຖືກເສີມຂະ ຫຍາຍ;
•• 15 ກະຊວງເປົ້າຫມາຍກໍໄດ້ຈັດສົ່ງພະນັກງານຂອງຕົນລົງທ້ອງຖິ່ນທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິນ
່ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນວຽກງານການປົກຄອງ, ຍຸຕທ
ິ �ຳ, ການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂັນ
້ ເມືອງ ແລະ ຂັນ
້ ບ້ານ;
ວຽກງານການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢູ່ຂັ້ນເມືອງ.
ຸ ລະດົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ສ້າງບ້ານພັດທະນາ ຊຸກຍູ້ວຽກງານ 3 ສ້າງ ຢ່າງຟົດຟືນ
້ ໃນທົວ
່ ປະເທດ.
•• ໄດ້ປກ
•• ການຈັດຕັງ້ ພັກ-ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ພາຍໃນບ້ານເປົາ້ ໝາຍເຮັດທົດລອງ 3 ສ້າງ ໄດ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງ
ໃ ຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ແບບແຜນນ�ຳພາຄຸ້ມຄອງ ແລະບໍລິຫານ; ການປະຕິບັດລະບອບ
ອຸດໜູນໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານທີ່ບໍ່ມີເງິນເດືອນ ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນເຈົ້າການ-ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມຫ້າ
ວຫັນຂອງພະນັກງານຂັ້ນບ້ານໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
•• ຄວາມອາດສາມາດບົມ
່ ຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິນ
່ ໄດ້ຮບ
ັ ການຂຸດຄົນ
້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ: ດ້ານ
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໄດ້ເກີດຂຶນ
້ ຫລາຍ; ມີການຈັດຕັງ້ ເປັນກຸ່ມການຜະລິດຕິດພັນກັບການຊ່ວຍໜູນຂອງນັກວິຊາການ,
ການສະໜອງສິນເຊືອ
່ ແລະ ການຊອກຫາຕະຫລາດ ໄດ້ຫລາຍຂຶນ
້ ; ການມອບສິດ, ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການ
ຈັດສັນແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົາ້ ໝາຍ ໄດ້ເລີມ
່ ມີ ລັກສະນະຕັງ້ ໜ້າ ໂດຍສະເພາະ ການເກັບລ
າຍຮັບເຂົາ້ ງົບປະມານໄດ້ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ໝົດທຸກເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົາ້ ໝາຍ 3 ສ້າງ.
•• ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຢູ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງ ທັງໝົດ 943 ໂຄງການ ເປັນທຶນ 248
ຕື້ກີບ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆ.
•• ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໄດ້ສະໜອງສິນເຊືອ
່ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຈ�ຳນວນ 261,65 ຕືກ
້ ບ
ີ ເພືອ
່ ຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.
•• ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການສ້າງບ້ານພັດທະນາມີຜົນຄືບໜ້າ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການກວດກາປະ
ເ ມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ຕາມດ�ຳລັດ 309/ນຍ ປີ 2014 ບ້ານທຸກຍາກເຫລືອພຽງແຕ່ 4 ບ້ານ
(ບ້ານໄຊພັດທະນາ ເມືອງສິງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ບ້ານພຽງຫົ່ງ ເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ບ້ານປະຈຸດອນ ເມືອງ
ຕະໂອຍ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ບ້ານຊຽງຫຼວງ ເມືອງດັກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ), ຄອບຄົວທຸກຍາກມີ 1.322 ຄອບຄົວ,
ບ້ານພັດທະນາມີ 82 ບ້ານ, ບ້ານປອດຄະດີ ມີ 109 ບ້ານ ແລະ ບ້ານວັດທະນະທ�ຳ ມີ 98 ບ້ານ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງຍັງຊັກຊ້າ ແລະບໍທ
່ ນ
ັ ໄດ້ດເີ ທົາ່ ທີຄ
່ ວນ ເນ່ື່ອງຈາກນິຕກ
ິ �ຳໃນການມອບສິດ,
ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບາງຂະແຫນງການຂັ້ນສູນກາງຍັງເປັນລັກສະນະແບບລວມໆ; ບາງທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການໃນ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ, ຍັງມີລັກສະນະຄອງຄອຍຄ�ຳສັ່ງຈາກສູນກາງ; ຄວາມອາດສາມາດໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ການເງິນ ແລະ ແຜນການຂອງພະນັກງານຂັ້ນເມືອງຍັງມີຂີດຈ�ຳກັດ; ການກ�ຳນົດເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າຫມາຍໃນການເຮັດທົດລອງຈ
ຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຂອງມະຕິ ແລະ ຄ�ຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການເຜີຍແຜ່ມະຕິ, ຄ�ຳສັ່ງໃນຂັ້ນຮາກຖ
ານຍັງຊັກຊ້າເຮັດໃຫ້ການຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ຕົວຈິງຂອງຫມູ່ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

3.4.9. ການປ ້ອງກັນຊາດ-ປ ້ອງກັນຄວາມສະຫງົ ບ
1. ການປ້ອງກັນຊາດ
ໄ ດ້ຫນ
ັ ເອົາພະນັກງານລງົ ກ
 ໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງຕດ
ິ ພນ
ັ ກບ
ັ ການພດ
ັ ທະນາຊນ
ົ ນະບດ
ົ ແລະ ສືບຕໍ່ປບ
ັ ປຸງກ
 ໍາລັງປ
 ້ອງກນ
ັ ຊາ
ດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໜກ
ັ ແ
 ໜ້ນທາງດ້ານການເມືອງ, ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແ
 ຂງທາງດ້ານການຈັດຕງັ້ ແລະ ວຊ
ິ າສະເພາະ ເພືອ
່ ກຽມພ້ອມຕ້ານກນ
ົ ອຸ
ບາຍມ້າງເພທໍາລາຍຂອງຄນ
ົ ບໍ່ດ.ີ ດໍາເນີນການປັບປຸງກ
 ໍາລັງປະກອບອາວຸດໃຫ້ນບ
ັ ມນ
ື້ ບ
ັ ເຕີບໃຫຍ່ເຂັມ
້ ແຂງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາ້ 
ໃນພາລະກິດປກ
ົ ປກ
ັ ຮກ
ັ ສາແລະ ສ້າງສາພດ
ັ ທະນາປະເທດຊາດແລະ ປະກອບພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນເຕັກນິກຕ່າງໆໃຫ້ກໍາລັງ
ປ້ອງກັນຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝແລະ ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ. ເອົາ ໃຈໃສ່ເຮັດວຽກງານກວດກາ-ຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ,
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ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ, ອ�ຳນວຍຊ່ວຍເຫຼືອກອງທະຫານຢູ່ເຂດຊາຍແດນເປັນຢ່າງດີ. ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບໃນກອງປະຊຸມແລະ ງານມະຫະກໍາກິລາທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອີຣົບຄັ້ງທີ 9 ໃນປີ 2012,
ການແຂ່ງຂັນກິລາມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນຄັ້ງທີ 16 ໃນປີ 2012, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມ້າ-
ຫວຽດນາມຄັ້ງທີ 7 ໃ ນປີ 2013 ແ
 ລະ ກອງປະຊຸມທີ່ສໍາຄັນອ
 ື່ນໆ.

2. ປ້ອງກັນຄ
 ວາມສະຫງົບ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສ້າງເປັນເງື່ອນໄຂໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄ�ຳສັ່ງແນະນ�ຳ ແລະ ມະຕິຕ່າງໆໂດຍໄດ້ສຸມ
ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມ, ການຕ້ານອາດສະຍາກ�ຳຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຊິ່ງສາມາດເລີກຮື້ແກ້ໄຂກຸ່ມແກ້ງ
ກໍ່ການກະທ�ຳຜິດ ແລະ ໄດ້ລງົ ໂທດຕາມກົດໝາຍໄດ້ຫາຼ ຍກຸ່ມເຮັດໃຫ້ການກະທ�ຳຜດ
ິ ຢູບ
່ ນ
ັ ດາຕວ
ົ ເມືອງໃຫ່ຍຫຼຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ; ໄດ້
ປັບປຸງບັນດາວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເປັນບູລິມະສິດໂດຍສຸມໃສ່ການປັບປຸງບັນດາລະບົບຄ້າຍກອງບັນຊາການ ປກສເມືອງ,
ປກສ ແຂວງ, ລະບົບຄ້າຍກອງພັນເຄື່ອນທີ່, ລະບົບຄ້າຍຄຸມຂັງ, ລະບົບວິທະຍາຄານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍແລະ ອື່ນໆ; ໄດ້ສຶກສາ
ອົບຮົມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໄວໝຸ່ມບໍ່ໃຫ້ກະທ�ຳຜິດແລະ ມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການປົກຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງຕົນ; ໄດ້ສືບຕໍ່
ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ການສະກັດກນ
ັ້ ແກ້ໄຂຢາເສບຕດ
ິ ຢ່າງເປັນປກ
ົ ກະຕິ; ໄດ້ສບ
ື ຕໍ່ຫນ
ັ ກ�ຳລງັ ປ້ອງກນ
ັ ຄວາມສະຫງົບລົງໄປປະຈ�ຳກຸ່ມບ້ານ
ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້ກວ້າງຂວາງມີຄວາມໜັກແໜ້ນການເມືອງຢ່າງຮອບດ້ານ; ໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງ
ພະນັກງານລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານພັດທະນາບ້ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພ້ອມທັງປັບປຸງກ�ຳລັງກອງຫຼອນ ປກສ ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານໃຫ້ເປັນ
ລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 2012 ຍັງສາມາດສ້າງບ້ານປອດຄະດີໄດ້
5.000 ກ່ວາບ້ານ ແລະ ບ້ານປອດຢາເສບຕິດໄດ້ 5.200 ກ່ວາບ້ານ. ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານຮັບຮອງເອົາໂຄງການຄຸ້ມຄອງພົນລະ
ເມືອງດ້ວຍລະບົບທນ
ັ ສະໄໝ ເພືອ
່ ເຮັດບ
ດ
ັ ປະຈ�ຳຕົວດ້ວຍລະບົບອເິ ລັກໂທນກ
ິ (Smart Card), ໄດ້ສູ້ຊນ
ົ ປະຕິບດ
ັ ການຫຼຸດຜ່ອນ
ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຄະດີອຸປະຕິເຫດຖືກຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ.
ນອກຈາກນ,ີ້ ກໍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃ ນການປ້ອງກນ
ັ ຄວາມສະຫງົບໃນກອງປະຊຸມແ
 ລະງານມະຫະກໍາກ
ລ
ິ າທີສ
່ ໍາຄັນຕ່າງໆເປັນຕົນ
້ :
ກອງປະ ຊຸມສ
ດ
ຸ ຍອດອາຊີ-ເອີຣບ
ົ ຄັງ້ ທີ 9 ໃນປີ 2012, ການແຂ່ງຂັນກ
ລ
ິ າມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນຄັງ້ ທີ 16 ໃນປີ 2012, ກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດຮ່ວມມືກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມ້າ-ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 7 ໃ ນປີ 2013 ແ
 ລະ ກອງປະຊຸມທ
 ີ່ສໍາຄັນອ
 ື່ນໆ.

3.4.10.ການຮ ່ວມມືສາກົນແລະພາກພືນ
້
1. ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ປະສົບຜົນສ�ຳເລັດຢ່າງໜ້າພໍໃຈໃນການຮ່ວມມືກບ
ັ ພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບດ
ັ ແນວ
ທາງການຕ່າງປະເທດ, ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື, ການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືເພືອ
່ ການພັດທະນາ ແລະ
ການຮ່ ວ ມມື ທ າງດ້ າ ນເສດຖະກິດ ກັ ບ ຕ່ າ ງປະເທດໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ສູງຈາກບັນດາປະເທດເພືອ
່ ນມິດ ແລະ
ເພືອ
່ ນມິດຍຸດທະສາດ ເພືອ
່ ປະກອບ ສ່ວນເຂົາ້ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
•• ກ ານຮ່ວມມືທັງສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ໄດ້ມີບາດກ້າວທີ່ດີພໍສົມຄວນ
ເຖີງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະທີຜ
່ ່ານມາ ໄດ້ເກີດວິກດ
ິ ການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົງເຂດເອີ
ລົບ ເຮັດໃຫ້ບນ
ັ ດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ສຸມທຸກກ�ຳລັງເພືອ
່ ແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຕາມ,
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຮບ
ົ ທີເ່ ຄີຍເປັນຜູ້ໃຫ້ທນ
ຶ ລາຍໃຫຍ່ ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄ�ຳໝັນ
້ ສັນຍາ ແລະ ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໃຫ້
ແກ່ ສປປ ລາວ. ສ�ຳລັບການຮ່ວມມືໃນກອບສອງຝ່າຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ການພັດທະ ນາໃນຂົງເຂດພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ:
ເສັນ
້ ທາງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ນໍ້າສະອາດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ທຶນການສຶກສາໄລຍະສັນ
້ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານຮ່ວມມືຕາມຍຸດທະສາດທີໄ່ ດ້ກ�ຳນົດໄວ້ ໂດຍອີງໃສ່
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
•• ກ ານຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນລະບົບເຄືອຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເປັນປົກກະຕິ ແລະ
ມີສງີ່ ພົນ
້ ເດັນ
່ ໃນຫຼາຍດ້ານ ຕາມກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ ສປຊ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (UNDAF
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2011-2016). ເຊັ່ນ: ສຸມໃສ່ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການປົກຄອງ, ວຽກງານນິຕິກ�ຳ, ວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ, ວຽກງານສຶກສາ, ເກັບກູ້ລະເບີດ, ວຽກງານກະສິກ�ຳ ແລະ ໂພສະນາການ, ການຮັກສາສງີ່ ແວດລ້ອມ,
ການຄ້າ ແ
 ລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທໍາ.
•• ການຮ່ວມມືກັບບັນດາສະຖາບັນຮ່ວມມືສາກົນ ແມ່ນໄດ້ມີບາດກ້າວທີ່ດີ ເຊີ່ງ ລັດຖະບານ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການ
ປຶກສາຫາລື ແລະ ການກ�ຳນົດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືຮ່ວມກັບສະຖາບັນການຮ່ວມມືສາກົນ ເປັນຕົ້ນ ການຮ່ວມມື
ກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ ກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກ�ຳ
(IFAD) ເພື່ ອ ກ�ຳນົດ ແຜນງານ/ໂຄງການ ທີ່ ມີຄວາມຕ້ອງການແ ຫຼ່ງ ທຶນ ຊ່ວ ຍເຫລື ອທາງກ ານເພື່ ອການພັດທະນາ
(ຊ.ກ.ພ) ໃຫ້ຖຶກກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຕົວຈີງຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ.ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາ
ແລະ ເປັນການຄູ້ຮ່ວມງານທດ
ີ່ ີ ອີງໃສ່ທ່າອ່ຽງລວມຂອງລດ
ັ ຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງໜສ
ີ້ ນ
ິ ທດ
ີ່ ຂ
ີ ນ
ື້ , ບນ
ັ ດາສະຖາບັນການ
ເງີນສາກົນ ໄດ້ຫ
 ັນປ
 ່ຽນນະໂຍບາຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການພິຈາ ລະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສປປ ລາວ ຈາກຮູບ
ແບບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 50% ແລະ ກູ້ຢືມ 50% ມາເປັນກູ້ຢືມ 100% ເຊິງ່ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເລີ່ມກາງປີ
2013, ທະນາຄານໂລກເລີ່ມປະຕິບັດມາແຕ່ກາງປີ 2015 ແລະ ສ�ຳລັບ ກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກ�ຳ
ແມ່ນຈະເລີ່ມແ
 ຕ່ກາງປີ 2016 ເປັນຕົ້ນໄປ.

2. ການຮ່ວມມືໃນຂອບອາຊຽນ
ເຂົາ້ ຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ໃນປີ 2015 ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນມາດຕະການຕ່າງໆ ປະກອບມີ: ການຫຼຸດຜ່ອນ
ອັດຕາພາສີໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມທີກ
່ �ຳນົດໃນສັນຍາວ່າດ້ວຍອັດຕາພາສີທມ
ີ່ ຜ
ີ ນ
ົ ບັງຄັບໃຊ້ຮ່ວມກັນ ເພືອ
່ ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນຊຶງ່
ບັນຊີລາຍການອັດຕາພາສີທັງໝົດຂອງ ສປປລາວ ມີ 9.558 ລາຍການ ຕາມລະຫັດພາສີເອກະພາບອາຊຽນ 2007. ໃນປີ 2012,
ອັດຕາພາສີ ສິ ນ ຄ້ າໃນຂອບອາຊຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ມີ ອັ ດ ຕາພາສີຕ�່ຳກວ່າ 5% ມີ 9110 ລາຍການເທົາ່ ກັບ 95,31%
ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ ແລະ ໃນນັນ
້ ອັດຕາພາສີ 0% ມີ 7.525 ລາຍການເທົາ່ ກັບ 78,73%. ສໍາລັບສິນຄ້າທີປ
່ ະເທດອາຊຽນໃໝ່
(CLMV) ລວມທັງ ສປປ ລາວໄດ້ຮບ
ັ ການຜ່ອນຜັນເວລາໃນການຫຼຸດອັດ ຕາພາສີຮອດປີ 2018 ນັນ
້ , ໄດ້ສ�ຳເລັດການສ້າງບັນຊີເບືອ
້ ງ
ຕົນ
້ ແລະພວມຢູ່ໃນຂັນ
້ ຕອນຂໍອະນຸມດ
ັ ຈາກລັດຖະບານ. ນອກ ຈາກນັນ
້ , ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ສ�ຳເລັດການໂອນລະບົບລະຫັດອັດຕາພາສີ
ເອກະພາບອາຊຽນຈາກລະຫັດປີ 2002 ມາເປັນລະຫັດປີ 2007 ແລະໃນປະຈຸບ
ນ
ັ ໄດ້ປ່ຽນຈາກລະຫັດ 2007 ມາເປັນລະຫັດ 2012.
ສ�ຳລັບວຽກອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໂຄງການທົດລອງຂອງອາຊຽນ (Pilot Project)
2 ຮ່ວມກັບອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທຸລະກິດອອກໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ສ�ຳເລັດໃນປີ 2013. ອີກວຽກໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວຽກການລົບລ້າງສິ່ງກີດຂວາງການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ
ກໍາລັງສ້າງເປັນແຜນວຽກລະອຽດເພືອ
່ ຈະດ�ຳເນີນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຊຶງ່ ຈະເລີມ
່ ປະຕິບດ
ັ ປີໃນ 2013-2015. ປັດຈຸບນ
ັ , ມີຫາຼ ຍກໍ
ລະນີທ່ີ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ສິ່ ງ ກີ ດ ຂວາງການຄ້ າ ທີ່ ບ່ໍ ແ ມ່ ນ ພາສີ ຍງັ ບໍສ
່ າມາດແກ້ໄຂໄດ້ ເປັນຕົນ
້ : ການສົງ່ ອອກສາລີຂອງລາວ ແລະ
ກ�ຳປູເຈຍໄປໄທ. ນອກຈາກນັນ
້ , ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມເຂດການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ-ຈີນ, ອາຊຽນ-ຍີປ
່ ຸ່ນ, ອາຊຽນ-ເກົາຫຼ,ີ ອາຊຽນອິນເດຍ ແລະ ອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ.
ສປປລາວໄດ້ເຂົາ້ ຮ່ວມ ແລະ ເລີມ
່ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ສັນຍາເຂດການລົງທຶນອາຊຽນ (ASEAN Investment Area: AIA)
ມາຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 1998. ປະຈຸ ບັ ນ ນີ້ ອ າຊຽນໄດ້ ຮັບຮອງເອົາສັນຍາການລົງທຶນອາຊຽນ ACIA (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement) ແລະ ສັນຍາດັ່ງກ່າວມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 29/3/2012. ສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນສັນຍາທີ່
ຄົບຖ້ວນ, ກວມລວມກ່ວາສັນຍາເກົ່າແລະເປັນສັນຍາເປີດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີຂອງ
ສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນດ້ານການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ.
ສປປ ລາວ ໄດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມການເຈລະຈາເປີ ດ ເສລີດ້ານການບໍລິການກັບອາຊຽນ. ການກ�ຳນົດຂະແໜງການບໍລິການແມ່ນ
ປະຕິບດ
ັ ຕາມການກ�ຳນົດຂອງອົງການການຄ້າໂລກຊຶງ່ ມີທງັ ໝົດ 11 ຂະແໜງການຫຼກ
ັ ທີແ
່ ບ່ງອອກເປັນ 160 ຂະແໜງ ການຍ່ອຍ.
ສ�ຳລັບການຮ່ວມມືດ້ານການບໍລກ
ິ ານໃນອາຊຽນແມ່ນເຫັນດີເປີດໃນ 10 ຂະແໜງການຫຼກ
ັ ແລະ 128 ຂະແໜງ ການຍ່ອຍ. ສ�ຳລັບ
ສປປລາວ ໄ ດ້ ເ ປີ ດ 8 9 ໃ ນ ຈ�ຳ ນ ວ ນ ທັ ງ ໝົ ດ 1 2 8 ຂ ະແໜງການຍ່ອຍຂອງ 10 ຂະແໜງການຫຼັກ (Main Sectors).
ສ�ຳລັບການເຈລະຈາຂໍ້ຜກ
ູ ພັນພູດທີ 9 ແລະ 10 ຊຶງ່ ກ�ຳລັງດ�ຳເນີນຢູ່ນນ
ັ້ ແມ່ນຈະຕ້ອງເປີດຕືມ
່ ພູດລະ 24 ຂະແໜງ ການຍ່ອຍແມ່ນ
ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2015 (ລວມທັງທີ່ໄດ້ເປີດມາແລ້ວ 89 ຂະແໜງການຍ່ອຍຂ້າງເທິງ) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 128 ຂະ ແໜງການຍ່ອຍຕາມ
ເປົ້າໝາຍຂອງການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ.
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3. ການຮ່ວມມືໃນຂອບຂອງການພັດທະນາອະນຸພ
 າກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS)
ຜ່ານການຈັດຕ
 ງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນໄລຍະສອງປເີ ຄິງ່ ຂອງແຜນພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄງັ້ ທີ VII ໜ້າວຽກສ�ຳຄັນຕ່າງໆ
ໃນຂອບການຮ່ວມມຂ
ື ອງການພດ
ັ ທະນາອະນຸພາກພນ
ື້ ແມ່ນໍ້າຂອງທີຖ
່ ກ
ື ຈດ
ັ ຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ມຫ
ີ າຼ ຍໜ້າວຽກທີ່ພນ
ົ້ ເດັນ
່ ເປັນຕນ
ົ້ : ໄດ້
ສ�ຳເລັດການສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງແລະຫຼຸດຜ່ອນໄພນ�້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງເພື່ອສ້າງຕັ້ງສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ
ແຫ່ງຊາດພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ (ADB-GMS); ໄດ້ເຊັນ MOU (TA7582) ກ່ຽວກັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານ HIV/
AIDS ໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາແຂວງເປົາ້ ໝາຍເຊືອ
່ ມຕໍ່ຕາມຊາຍແດນທີແ
່ ຂວງຜົງ້ ສາລີ, ຫົວ ພັນ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນໍ້າທາ, ອຸດມ
ົ ໄຊ, ຈ�ຳປາສັກ,
ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກເປັນເຈົ້າການ;ໄດ້ກ�ຳນົດຂອບເຂດບູລິມະສິດດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ,
ສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລກ
ິ ານ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ວັດທະນະ ທ�ຳຊົນເຜົາ່ ຕິດພນ
ັ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ເພືອ
່ ສ້າງເປັນບດ
ົ ລາຍງານ
ແລະ ບົດແນະນ�ຳດ້ານການປະເມີນສິງ່ ແວດລ້ອມແບບຍດ
ຸ ທະສາດ (SEA) ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຂດສຫ
ີ່ ຽຼ່ ມຄ�ຳ; ໄດ້ກ�ຳນົດເຂດ
3S (ແມ່ນ�້ຳເຊກອງ, ເຊຊານແລະ ເຊປຣອກ) ເພື່ອສ້າງເປັນໂຄງການທົດລອງນໍາໃຊ້ການປະເມີນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະ
ສາດ (SEA) ເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທ
 ີ່ຂອງໂຄງການອານຸລັກປ່າສະຫງວນທີ່ກວມເອົາ 3 ປະເທດຄື: ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກ�ຳປູເຈຍ;
ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດກິດຈະກ�ຳຂອງແຜນງານອານຸກ�ຳມະການອາຊຽນດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ທໍລະນີຟ
 ິຊິກ (SCMG) ເຊັ່ນ:
ວຽກງານລະບົບເຕືອນໄພທ�ຳມະຊາດແລະວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ; ໄດ້ປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານການກວດກາສຸ
ຂະອະນາໄມສັດ ແລະ ພືດໃ ນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ�້ຳຂອງເພື່ອອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງ
ກະສິກ�ຳແລະປ່າໄມ້; ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ຊຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນທົບທວນ
ເອກະ ສ າ ນ ຕ າ ມກ າ ນ ສ ະ ເ ໜີ ຂ ອ ງ ຂ ະ ແ ໜ ງ ກ າ ນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ ອ ງ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ໂ ດ ຍກ ະ ຊ ວ ງ ກ ະ ສິ ກ�ຳ ແ ລ ະ ປ່າ
ໄມ້ຮ່ວມກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ່ ; ຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການອະນຸພາກພືນ
້ ແມ່ນ�້ຳຂອງກ່ຽວກັບແນວຄດ
ິ ລິເລີມ
່ ໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດນ
ິ ຟ້າອ
 າກາດ ເພືອ
່ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍງິ . ສ�ຳເລັດການສ້າງແຜນ ການລງົ ທຶນພາກພນ
ື້ ຂອງ
ກອບການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແ
 ມ່ນ�້ຳຂອງ (GMS) ໄ ລຍະ 2012-2022.

4. ການຮ່ວມມືໃນຂອບສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງວ່າດ
 ້ວຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນອ່າງ
ແມ່ນ້ຳຂອງ
ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອບສັນຍາແມ່ນາໍ້ ຂອງວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແບບຍນ
ື ຍງົ ໃນອາ່ ງແມ່ນາໍ້ ຂອງແມ່ນການຈັດຕງັ້ 
ປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນ�້ຳຂອງປີ 1995 ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາແມ່ນ�້ຳຂອງແບບຍືນຍົງຊຶ່ງລ
 າຍລະອຽດມີດັ່ງນ
 ີ້:
ັ ງານແຫ່ງຊາດຄັງ້ ທ�ຳອິດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາອ່າງແມ່ນ�້ຳຂອງ ສົກປີ 2011-2015 ໂດຍ
•• ສ�ຳເລັດການຮ່າງແຜນປະຕິບດ
ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ (IWRM-based Basin Development Strategy) ແລະ
ນໍາໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບປະສົມປະສານ ຊຶ່ງແຜນການດັ່ງກ່າວຈະເປັນບ່ອນອີງຂັ້ນພື້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາຂະແໜງການທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຂັນ
້ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ�້ຳຂອງ
ທີ່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດດິນແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນລະບົບເອກະພາບ;
•• ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາອ່າງທີເ່ ນັນ
້ ໃສ່ຫກ
ຼັ ການຄຸ້ມຄອງຊບ
ັ ພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານ (IWRMbased Basin Development Strategy) ອອກເປັນວຽກລະອຽດຂອງແຜນງານລິເລີ່ມໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ;
•• ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມຂະບວນການກະຈາຍໜ້າວຽກຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ແມ່ນ
 ໍ້າຂອງສາກົນໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງແລະຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ.
•• ສໍາເລັດການກະກຽມກິດຈະກໍາຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຮ່ວມກັບໄທແລະກໍາປູເຈຍພາຍໃຕ້ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງຊັບ
ພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປ
 ະສານໃນອ່າງແມ່ນ
 ໍ້າຂອງ (Mekong IWRN Project);
•• ສ�ຳເລັດການດ�ຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຂອງຄະນະກ�ຳມະທິການແມ່ນ�້ຳຂອງສາກົນໃນການອະນຸມັດສ້າງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄຊຍະບູລີ ແ
 ລະ ດອນສະໂຮງ.
•• ສໍາເລັດການສກ
ຶ ສາສະພາບອທ
ຸ ກ
ົ ກະສາດຂອງອ່າງແມ່ນ�້ຳເຊບງັ້ ໄຟ ພາຍໃຕ້ແຜນງານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມນ
ູ ຂ
 ່າວສານໂດຍການຜັນ
ຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການຫົວຫີນ ໂດຍມບ
ີ າງວຽກຈຸດສມ
ຸ ຄື: ໄດ້ຫນ
ັ ຍຸດທະສາດການພດ
ັ ທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ 2011-2015
ມາເປັນແຜນປະຕິບດ
ັ ງານອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ; ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊກ
ຸ ຍູ້ ແລະ ປັບປຸງລະບົບພະຍາກອນ
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ແລະ ເຕືອນໄພນ�້ຳຖ້ວມຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນ�້ຳຂອງ; ສືບຕໍ່ທບ
ົ ທວນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາລະບຽບການທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາ ເປັນ
ຕົນ
້ ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ; ລະ ບຽບການວ່າດ້ວຍການແຈ້ງໃຫ້ກນ
ັ ຊາບ, ການປຶກສາຫາລື ແລະ
ການເຮັດຂໍ້ຕກ
ົ ລົງ; ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາການນ�ຳໃຊ້ນ�້ຳ, ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການໄຫລຂອງ
ນ�້ຳໃນແມ່ນ�້ຳຂອງ ແລະ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ�້ຳ; ໄດ້ກ�ຳນົດ ແລະ ພັດທະນາກາລະໂອກາດເພືອ
່ ເສີມຂະ
ຫຍາຍການຮ່ວມມືກບ
ັ ບັນດາປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມອືນ
່ ໆ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນແຫຼງ່ ນ�້ຳ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ດ�ຳເນີນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາແຜນງານຂອງຂະແໜງການນັບທັງພ
າກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ເປັນຕົນ
້ : ແຜນພັດທະນາອ່າງ, ແຜນງານສິງ່ ແວດລ້ອມ, ແຜນງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,
ແຜນງ າ ນຄຸມ
້ ຄອງຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວ ສາ ນແລະ ຄ ວາ ມ ຮູ້ , ແຜນງ າ ນ ຂໍລ
້ ເິ ລີມ
່ ການພັດທະ ນ າ ໄຟ ຟ້າ ພະລັງ ງານນ�ຳ້ ແ ບບຍື ນຍົງ ,
ແຜນງານຄຸ້ມຄອງການປະມົງ, ແຜນງານກະສິກ�ຳ ແລະຊົນລະປະທານ, ແຜນງານການເດີນເຮືອ, ແຜນງານການສ້າງຄວາມສາ
ມາດແບບປະສົມປະສານ ແລະແຜນງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນ�້ຳຖ້ວມ.

5. ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (ອຄລ)
ສ�ຳລັບວຽກງານການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການຄ້າໂລກໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໜ່ວຍປະຕິບັດງານທັງ
ໝົດຈ�ຳນວນ 10 ຄັ້ງ ແລະ ສປປລາວ ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມທີ່ສະມາຊິກຍົກຂື້ນ ລວມຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຂໍ້. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍສາມາດສ
ະຫຼຸບການເຈລະຈາສອງຝ່າຍກັບສະມາຊິກ ອຄລ ກັບ 9 ສະມາຊິກ ຄື: ອົດສະຕາລີ, ການາດາ, ສປ ຈີນ, ຈີນໄຕ້ຫວັນ, ສະຫະພາບ
ເອີຣບ
ົ , ຍີປ
່ ຸ່ນ, ສ. ເກົາຫຼ,ີ ຢູເຄຣນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.ໃນດ້ານຜົນສ�ຳເລັດ ແມ່ນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົາ້ ເປັນສະມາຊິກອງົ ການ
ການຄ້າໂລກ (WTO) ຢ່າງສົມບູນໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ 2013, ຊຶ່ງຜ່ານການກະກຽມ, ການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າຂອງໜ່ວຍງານ
ກ່ຽວຂ້ອງມາເປັນເວລາ 15 ປີ. ຜົນສ�ຳເລັດການເຂົາ້ ເປັນສ
 ະມາຊິກອງົ ການໆຄ້າໂລກຂອງສປປລາວມັນໄ ດ້ສະແດງເຖິງຜ
ນ
ົ ງານທີໂ່ ດດ
ເດັ່ ນ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ຄ່ ອ ງແ ຄ້ ວ ຂ ອງພັ ກ, ລັດ ເ ວົ້າລ ວມ, ເວົ້ າ ສະເພະຂອງຂະແໜງອຸດ ສາຫະກ�ຳແ ລະການຄ້ າ .
ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອຄລ ຂອງ ສປປ ລາວ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະ ກິດກັບສາກົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ຊຶ່ງເປັນກາລະໂອກາດໃນ
ການໝູ ນ ໃຊ້ພື້ນຖານ ປັດໃ ຈພາ ຍ ໃນ ຂອງປ ະ ເ ທ ດ ເ ຮົ າ ເ ຊັ່ ນ: ທີ່ ດິ ນ, ແ ຫຼ່ງນ�້ຳ ແລະ ຊັ ບ ພ ະຍາ ກອ ນທ�ຳມະຊ າດອື່ນໆ
ເຂົ້າໃນການດ�ຳເນີນການຜະລິດ ແລະ ລວມທັງສີ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ ເປັນຕົ້ນ: ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຄ້າ, ການ
ພັດທະນາທຸລະກິດ, ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ, ຊຶ່ງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຂະແໜງການຕ້ອງປັບປຸງພາຍໃນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ
ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.

3.5. ຕີລາຄາຜົນສ ໍາເລັດ, ຂຄົໍ້ ງຄ ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີຖ
່ ອດຖອນໄດ ້ຂອງຂະແໜງການ
ແລະ ສິງ່ ທ ້າທາຍ
ອີງໃ ສ່ ກາ ນຄົ້ນ ຄວ້າຈາກຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ, ສາມາດສະຫຼຸບລວມຜົນສໍາເລັດ, ຂໍຄ
້ ົງຄ້າງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ບົດຮຽນ
ທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020).

3.5.1. ສັງລວມຜົນສ ໍາເລັດ
1) ປະເທດເຮົາມສ
ີ ະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສງັ ຄົມ
ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ ໂດຍຮັກສາໄດ້ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍ
ຕົວ ຢ່າງໜ້ອຍ ສະເ ລ່ຍ 7,9% ຕໍ່ປີ , ເ ຊິ່ ງໄ ດ້ກາຍເປັ ນ ປັດ ໄຈພື້ນ ຖານທີ່ເອື້ອ ອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການພັ ດ ທະນາເ ສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນ. ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການກະກຽມຄ
ວາມ ພ້ອມ ເ ພື່ອ ນ�ຳ ປ ະ ເທ ດໃຫ້ ຫຼຸ ດພົ້ນ ອ ອ ກ ຈ າກ ສ ະຖ າ ນະ ພາບຄ ວາມ ດ້ ອຍພັ ດ ທະນ າ ( LDCs) . ພິເສດ ໃນປີ 2 0 11
ທະນາຄານໂລກໄດ້ ເ ລື່ອ ນ ສປປ ລາວ ຈາກກຸ່ ມ ປະເ ທດທີ່ມີລ າຍໄ ດ້ ຕ�່ຳ (Low Income Countries) ຂຶ້ນມາສູ່ກຸ່ມ
ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງໃນລະດັບຕໍ່າ (Lower-Middle Income Countries). ສະພາບໜີ້ສິນກໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງ
ຕັງ້ ໜ້າ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນລະດັບທີສ
່ າມາດຄວບຄຸມໄດ້. ສະພາບໜີສ
້ ນ
ິ ໄດ້ຮບ
ັ ການແກ້ໄຂຢ່າງຕງັ້ ໜ້າ ແລະ ມີທ
 ່າອ
 ່ຽງຫຼຸດລົງ
ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.
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2) ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໄດ້ຫັນປ່ຽນຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງ
ກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ໄດ້ຫຼຸດລົງ ສ່ວນອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ບໍລິການໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
3) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການແກ້
ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຕາໜ່າງການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ຄວາມທກ
ຸ ຍາກຫຼຸດລົງຍ
 ງັ ເຫຼອ
ື 23,2% ໃນສກ
ົ ປ
 ີ 2012-2013 ອີງຕ
 າມຜນ
ົ ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະການຊມ
ົ ໃຊ້ຄວ
ົ ເຮືອນ
ຄັ້ງທີ 5 (LECS5).
4) ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ໄດ້
ຂະຫຍາຍໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄອບຄົວທີ່ມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ໃນທົ່ວປະເທດບັນລຸປະມານ
89,6% ຂອງຄອບຄົວທ
 ັງໝົດ, ສາມາດບັນລຸໄ ດ້ລ
 ື່ນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ (80%) 
5) ສະພາບແວດລ້ອມທຸລະກິດໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ລວມທັງການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ
ໃນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ ໂດຍສາມາດຂຶ້ນທະບຽນອາກອນ ແລະ ທະບຽນທຸລະກິດໄດ້ໃ ນເວລາດຽວກັນ; ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາອາກອນ
ທຸລະກິດ, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອ
 ອກ ໂ ດຍນໍາໃ ຊ້ລະບົບພ
 າສີ (ASYCUDA) ຢູດ
່ ່ານພາສີສ
 າກົນ.
6) ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ ເປັນຕົ້ນ: ລະດັບວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນທັງໃນ
ພາກລດ
ັ ແລະ ເອກະຊນ
ົ ຊຶງ່ ສາມາດສະໜອງແຮງງານທມ
ີ່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດແຮງງານໄດ້ໃນລະດັບໃດໜຶງ່ , ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການຫວ່າງງານ ແລະ ສາມາດດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານໃນຂະແໜງການຕ່າງໆໄດ້ດ
 ີສົມຄວນ.
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສງັ ຄົມ ນບ
ັ ມ
ນ
ື້ ບ
ັ ຫຼາຍຂຶນ
້ ແລະ ມີບ
ດ
ົ ບາດສໍາຄັນ ເຫັນ
7) ການປະກອບສ່ວນຂອງເພດຍງິ ໃນການພດ
ໄດ້ຈ
 າກອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແມ່ນຕິດພັນສ
 ະໜິດແ
 ໜ້ນກັບອ
 ັດຕາສ່ວນຂອງແຮງງານເພດຍິງ ເຊິ່ງກວມອັດຕາສ່ວນ
ສູງໃນກໍາລັງແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຜົນການວິໄຈຂອງສາກົນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກໍາລັງແຮງງານຂອງເພດ
ຍິງກວມເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແຮງງານທັງໝົດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຄ່າຈ້າງແຮງງານ ແລະ ສີມືແຮງງານກໍເປັນປັດໄຈຕົ້ນຕໍ ໃນການດຶງດູດ
ການລົງທຶນພ
 າຍໃນ ແລະ ການລົງທຶນໂ ດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ.
8) ການປົກປັກຮັກສາ, ນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍສະເພາ
ະແມ່ນໄດ້ພັດ ທະນາຫຼາຍນິຕິກ�ຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ສ້າງຄວາມເຂັ້
ມແຂງທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ເຂດດິນຊຸ່ມນ�້ຳ ແລະ ເຂດຊີວະນາໆພັນ.
ົ ສໍາເລັດຢ່າງໜ້າພໍໃຈໃນການຮ່ວມມື ແລະ ເຊືອ
່ ມໂຍງກບ
ັ ພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ. ສິງ່ ທພ
ີ່ ນ
ົ້ ເດັນ
່ 
9) ສປປ ລາວ ປະສົບຜນ
ແມ່ນການເຂົາ້ ເປັນສະມາຊິກອງົ ການການຄ້າໂ ລກ ໃນຕົ້ນປີ 2013. ນອກນັນ
້ , ສປປລາວ ໄດ້ຮບ
ັ ກຽດເປັນເຈົາ້ ພາບຈດ
ັ ກອງປະຊຸມ
ກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດງານອານມາຕີສໍາລັບປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ; ກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາຂອງອາຊີ-ເອີຣົບຄັ້ງທີ VII
ແລະ ກອງປະຊຸມສ
ດ
ຸ ຍອດອາຊີ-ເອີຣບ
ົ ຄັງ້ ທີ IX ໃນເດືອນຕລ
ຸ າ ແລະ ພະຈິກ ປີ 2012; ກອງປະຊຸມສ
ດ
ຸ ຍອດລະຫວ່າງ ກໍາປູເຈຍລາວ-ມຽນມ້າ-ຫວຽດນາມ (CLMV) ຄັ້ງທີ VI ແລະ ກອງປະຊຸມສ
 ຸດຍອດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມດ
ື ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງແມ່ນໍ້າ
ອີຣາວາດີ-ເຈົ້າພະ ຍາ-ແມ່ນໍ້າຂອງຄັ້ງທີ IV ໃ ນລະຫວ່າງວັນທ
 ີ 12-13 ມີນາ 2013.
•	 ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີຜົນສ�ຳເລັດ:
່ �ຳນົດໄວ້ໃນມະຕິຕ່າງໆຂອງພັກເປັນຕົນ
້ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັງ້ ທີ IX ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ
1) ແນວທາງການເມືອງທີກ
ການຊີ້ນ�ຳ-ນ�ຳພາຂອງສູນກ
 າງພັກສອດຄ່ອງກັບສະພາບພາຍໃນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ.
2) ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນໄປຕາມລະບຽບການ, ກົດໝາຍ,
ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ ໄດ້ຜນ
ັ ຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ, ເປັນໂຄງການຂອງຕົນແລະ ມີແຫຼງ່ ທຶນຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂດຍທົວ
່ ໄປ.
3) ລັ ດຖະບານໄດ້ສຸມທຶນຮອນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນການພັດທະ
ນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ; ການພັດທະນາຕາໜ່າງຄົມມະນາຄົມ, ການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໄປສູ່ຊນ
ົ ນະບົດ, ຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີ
ມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ; ພັດທະນາ ແລະ ຂະ ຫຍາຍການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ທວ
ົ່ ເຖິງ
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ໂດຍສຸມໃສ່ການປະຕິຮບ
ູ ການສຶກສາ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການສົງ່ ເສີມການດໍາລົງຊີວດ
ິ ໂດຍເນັນ
້ ໃສ່ການ
ຂະຫຍາຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາ, ການປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂານາໄມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພືອ
່ ສ້າງແຮງງານທີມ
່ ສ
ີ ມ
ີ ື ໂດຍ
ສະເພາະການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ຂະແໜງສຶກສາ 17% ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 9%.
4) ປະຊາຊົນ, ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ, ນັກທຸລະກິດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງານ, ໂຄງການ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
5) ເພື່ອນມິດ ແ
 ລະ ສາກົນໄດ້ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນຊ່ວຍເຫລືອ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ນ
ົ ໃ ຫ້ການຈດ
ັ ຕ
 ງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃ ນໄລຍະເຄິງ່ ສະໄໝຂອງແຜນພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
6) ບັນດາສາເຫດດັງ່ ກ່າວໄດ້ສງົ່ ຜ
5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-15) ໄດ້ຮັບຜົນສ�ຳເລັດແລະ ເປັນພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນໃຫ້ແກ່ການກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດ
ສະຫວັດ ໃ ນປີ 2015 ແ
 ລະ ນ�ຳພາປະເທດຊາດອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020.

3.5.2. ຂຄົ
ໍ້ ງຄ ້າງ
ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ:
ັ
1) ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ພວກເຮົາໄດ້ດ�ຳເນີນຢ່າງລຽນຕິດ, ດ້ວຍຫລາຍລະດັບ, ແຕ່ການປະຕິບດ
4 ບຸກທະລຸ ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກວາງອອກ ຍັງບໍ່ທັນຮອບດ້ານ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ, ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງປ່ຽນ
ແ ປ ງໃຫມ່ຂອງພັກຍັງບໍທ
່ ັນເລິກເຊິ່ງ, ຍັງບໍທ
່ ັ ນສາມາດສ້ າງກາ ນຫັນ ປ່ຽນທີ່ແທ້ຈິງໃ ນການບຸກທະລຸທາງ ດ້ານຈິ ນຕະນາ ການ.
ການຫັນມະຕິຕ່າງໆເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ບາດ ກ້າວເດີນລະອຽດທີ່ມີຈຸດສຸມ, ແທດເຫມາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂ
ອງຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າຫລາຍ.
2) ການພັດທະນາເສດຖະກິດຍັງບໍ່ທັນສົມຄູ່ກັບການພັດທະນາວັດທະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ລະດັບການ
ພັ ດທະນາຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງມີລັກ
ສະນະບອບບາງ, ການສະສົມຈາກພາຍໃນຍັງຈໍາກັດ; ຫຼາຍຄາດຫມາຍໃນແຜນ 5 ປີ ກໍ່ຄືເປົ້າຫມາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດ
ທະນາຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການພັດທະນາຊົນນະ ບົດ ແລະ ການພັດທະນາຂະແໜງການທີ່ບໍ່
ນໍ າໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ຂະຫຍາຍຕົວເທົາ່ ທີ່ ຄ ວນ, ລາຍຮັບຕົ ວຈິງ ຍັງບໍ່ ທນ
ັ ສາມາດກະຈາຍເຂົາ້ ເຖິງປະຊາຊົນ
ຜູ້ທກ
ຸ ຍາກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກຢ່າງທົວ
່ ເຖິງ, ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶງ່ ຍັງບໍ່ມວ
ີ ຽກເຮັດງານທໍາທີຫ
່ ມັນ
້ ຄົງ ຈຶງ່ ເຮັດໃຫ້ມີ
ສະພາບຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າຊອກວຽກເຮັດງານທ�ຳຢູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຫຼື ຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນຈ�ຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ.
3) ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ຍັງໜັກໄປດ້ານປະລິມານ, ບໍ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງອີງ ໃສ່
ການຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແຕ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນຫຼາຍກໍລະນີຍັງມີລັກສະ
ນະບໍ່ຍືນຍົງ, ມີການນໍາໃຊ້ແບບຟຸມເຟືອຍ ແລະ ບໍ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຜົນຮ້າຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຮົາ
ໃນຫລາຍທ້ອງຖິ່ນມາແລ້ວ,ທັງຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດເຮົາ.
4) ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຍັງເຮັດແບບກະແຈກກະຈາຍ, ບໍ່ຕິດພັນສະໜິດແໜ້ນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ
ການຕະຫຼາດ. ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຍັງບໍ່ທັນລະອຽດ, ຍັງບໍ່ທັນສາມາດກໍານົດ
ສິນຄ້າປາຍແຫຼມທີມ
່ ທ
ີ ່າແຮງໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ; ພະນັກງານຜູ້ທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມສາມາດ ແລະ ມີຄວາມຊໍານານໃນດ້ານວິຊາການຕ່າງໆທີປ
່ ະຈໍາ
ຢູ່ຮາກຖານບ້ານຍັງຈໍາກັດ ແລະ ຂາດຜູ້ນໍາພາເຮັດຕົວຈິງ. ແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກ�ຳ, ແຕ່ສະມັດຕະພາບ
ຂອງແຮງງານຍັງຕ�່ຳ ຍ້ອນບໍ່ທັນຫັນການຜະລິດກະສິກ�ຳໄປສູ່ກົນຈັກ ແລະ ບໍ່ຕິດພັນກັບການບໍລິການໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ເຮັດໃ ຫ້ການ
ສ້າງປະຖົມປດ
ັ ໄ ຈ ເພືອ
່ ຫນ
ັ ປ
 ະເທດໄປສູ່ອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສ
 ະໄໝຍັງຊ
ກ
ັ ຊ້າ. ການບໍລກ
ິ ານດ້ານກະສິກ�ຳຍັງຈ�ຳກັດ, ຍັງຂາດແຄນ
ສັດຕະວະ ແພດ ຫຼື ການບໍລິການດ້ານສຸຂານາໄມພືດ (Phyto-sanitation).
5) ກ າ ນລົງທຶນຈາກງົບປະມານຂອງລັດຍັງບໍ່ມີຈຸດສຸມ, ປະສິດທິຜົນຕໍ່າ, ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນຍັງ
ເ ຮັດບໍທ
່ ັນເຂັ້ມງວດ, ຍັງບໍ່ມີການປະເມີນໂຄງການກ່ອນເຂົ້າແຜນ, ບາງໂຄງການກໍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະມູນ, ໂຄງການນອກແຜນຍັງບໍ່
ສາມາດຈ�ຳກັດໄດ້ ພາໃຫ້ເກີດມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອແກ່ຍາວ, ຖ້າບໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນສະ ພາບການ ຈະຕົກສູ່ວິກິດການ
ດ້ ານການເງິນ. ຫຼາຍໂຄງການທີ່ນ�ຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ-ກູ້ຢືມຈາກພາຍນອກຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການບໍ່ທັນສູງ,
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ຍັ ງມີລັກສະນະບໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ບໍ່ ໄປເຖິງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ເນື່ ອງຈາກຂອດປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ ແລະ
ຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິ່ນຍັງບ
 ໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດ
 ີເທົ່າທີ່ຄວນ.
6) ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການລົງທຶນຂອງເອກະຊົ

ນພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ຍງັ ບໍ່ໄດ້ດ�ຳເນີນເປັນປົກກະຕິ
ແລະ ແທດເຖິງ, ສ່ວນໃຫຍ່ສມ
ຸ ໃສ່ແຕ່ການພິຈາລະນາເພືອ
່ ອອກອະນຸມດ
ັ ໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ລດ
ັ ເສຍຜົນປະໂຫຍດເປັນຈ�ຳນວນມະຫາ
ສານ. ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານບໍລກ
ິ ານການລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພືອ
່ ດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນຕ່າງປະເທດຢູ່ບາງຂະແໜງ
ການ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ ບໍ່ທນ
ັ ໄດ້ດ.ີ ນິຕກ
ິ ໍາຈໍານວນໜຶງ່ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ສງົ່ ເສີມການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊັນ
່ :
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີມ
່ ; ນອກນັນ
້ , ຍັງຂາດນິຕກ
ິ ໍາອັນຈໍາເປັນໃນການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍພິ
ເສດຕໍ່ການສົງ່ ເສີມການລົງທຶນຢູ່ເຂດທີໝ
່ ນ
ັ້ ການປະຕິວດ
ັ ຫຼື ເຂດທີຍ
່ ງັ ທຸກຍາກ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະ ກິດສະເພາະ.
7) ການພັດທະນາວິສາຫາກິດຍັງບໍ່ທນ
ັ ໄດ້ດ,ີ ວິສາຫະກິດຂອງລັດຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ສາມາດເປັນເຈົາ້ ພາທາງ
ໄດ້; ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງ
ຂັນຂອງວິສາຫະກິດລັດ ແລະ ເອກະຊົນຍັງບໍ່ທນ
ັ ສູງ, ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການລົງທຶນ ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງການລົງທຶນເທົາ່ ທີຄ
່ ວນ ເນືອ
່ ງຈາກຂາດນິຕກ
ິ ໍາໃນການຊ່ວຍເຫຼອ
ື , ປົກປ້ອງນັກລົງທຶນ ແລະ ການເຂົາ້ ຫາສິນເຊືອ
່ .
8) ກ າ ນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງດ້ານການຄ້າຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຍັງບໍ່ທັນ
ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ກັບການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ກົນໄກໃນການຮັບມືທີ່ເໝາະສົມ.
9) ກ າ ນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຍັງມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ, ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຈໍານວນໜຶ່ງ
ຍັງຕໍ່າ, ແຮງງານຍັງຂາດຄວາມຊໍານານງານ, ຂາດລະບຽບວິໄນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຂອງການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງ SMEs ໃນເງືອ
່ ນໄຂແຫ່ງການເຂົາ້ ຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ
ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ.
10) ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຢາເສບຕິດ, ການປຸ້ນຈີ້, ຂີ້ລັກ,
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະການປະຮ້າງກັນ ແລະ ໄພສັງຄົມອື່ນໆ.
11) ກ າ ນປົກຄອງ-ຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ແລະ ສັກສິດ, ສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍໃນສັງຄົມ
ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຍັງຕ�່ຳ, ການຕັດສິນ, ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຍັງບໍ່ທັນສັກສິດ ແລະ ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາຕາມ
ກົດໝາຍ. ຍັງມີການຈົ່ມວ່າກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ.
12) ຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍ່ເກີດມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກ
ສ ະ ນະບິດເບືອນ ແລະ ນໍາໃຊ້ສື່ຮູບການຕ່າງໆອອກສູ່ສັງຄົມທາງສືອອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ອິດທິກໍາລັງປໍລະປັກສວຍໃຊ້
ເພື່ອສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ ແລະ ດໍາເນີນສົງຄາມຈິດຕະສາດ ເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ.
13) ການບຸກທະລຸດ້ານລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ, ການຕັດສີນໃຈຍັງບໍ່ເດັດຂາດ, ການຫັນ
ກົງຈັກຂັນ
້ ສູນກາງເຮັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງດ້ານມະຫາພາກ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ຕັງ້ ໜ້າ. ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແຫນງການສູນກາ
ງ ດ້ວຍກັນ, ຂະແຫນງການສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນແຫນ້ນແຟ້ນ, ບໍ່ທັນກົມກຽວ, ມີຫລາຍກໍລະນີກໍ່ກົດຫນ່ວງກັນ. ກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງນັບມື້ນັບໃຫຍ່ໂຕ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສັກສິດໃນການຄຸ້ມຄອງລັດຍັງຕໍ່າ.
14) ຂົ ງເຂດສະຫວັດດີການສັງຄົມ: ການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ພະນັກງານບ�ຳນານຍັງບໍ່ທັນສ�ຳເລັດຢ່າງຂາດຕົວ, ຍັງບໍ່ທັນມີວິທີ
ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍປະຊາຊົນຊັນ
້ ຄົນຕ່າງໆໃຫ້ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນຂະບວນການ ກ
‘ ະຕັນຍູຮູ້ບນ
ຸ ຄຸນ’ ຕໍ່ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕ�ຳຫຼວດ
ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ປະຊາຊົນຍັງມີການຈົ່ມວ່າຫລາຍກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ກໍ່ຄືການເບິ່ງແຍງດູແລຊ່ວຍ
ເຫລືອຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີ່ຍັງຂາດທີ່ຢູ່ອາໃສ.
15) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ຍັງມີບາງຄາດໝາຍບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້
ເ ຊັ່ນ: ການຂາດສານອາຫານ , ອັດຕາກາ ນລອດ ເຫຼືອຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ຕົ້ນ,
ສັດສ່ວນນັກຮຽນຍິງຕໍ່ນັກຮຽນຊາຍໃນການສຶກສາທຸກລະດັບ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 5
ປີ, ອ
 ັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.
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•• ສາເຫດພາໃຫ້ມີ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ:
1) ກ ານເຊື່ອມຊືມກໍາແໜ້ນແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຂອງລັດບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິ່ນບໍ່ທນ
ັ ເສີມຂະຫຍາຍ
ສິດເປັນເຈົ
 າ້ ຄວາມຮບ
ັ ຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສງັ ຄົມ. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະ ແໜງການດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງຂະແໜງ
ການກັບທ້ອງຖິ່ນບ
 ໍ່ທນ
ັ ຄ່ອງຕົວເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຫຼາຍບັນຫາຍັງເປັນຮູບການຫຼາຍກວ່າ.
2) ຄ ວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
 ຮາກຖານມີສູງແຕ່ຄວາມສາມາດສະ
ໜ ອງງົບປະມານຍັງບໍ່ພຽງພໍພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມຄິດ ແລະ ການກະທ�ຳນອກກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາຂອງຕົນ.
ັ ສູງ, ການປະຕິບດ
ັ ວິໄນຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
3) ຄວາມສັກສິດໃນການຄຸ້ມຄອງລັດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຍັງບໍ່ທນ
ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະວິໄນແຜນການ-ການເງິນຍັງບໍ່ທັນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
້ -ລົງຂອງລາຄານໍ້າມັນໂລກແບບຄາດໄດ້ຍາກ,
4) ສະພາບພາຍນອກໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກ, ການຂຶນ
ບັນຫາໄພພິບດ
ັ ທາງທໍາມະຊາດຍັງເປັນສິງ່ ກີດຂວາງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະ ເທດເຮົາ.
່ ຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍ, ຫຼາຍບ່ອນກໍບໍ່ທນ
ັ ພົນ
້ ເດັນ
່ ເທົາ່ ທີຄ
່ ວນ, ການເຮັດການຜະລິດ
5) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິນ
ກ ະສິກໍາຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນກໍພົບບັນຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບ ຈຶ່ງບໍ່ທັນສ້າງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄອບຄົວປະຊາຊົນທ�ຳມາຫາ
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

3.5.3. ບາງບົດຮຽນທີຖ
່ ອດຖອນໄດ ້ຈາກແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII ເພືອ
່ ນ ໍາໃຊ ້ເຂົາ້ ໃນການສ ້າງ
ແຜນຄັງ້ ທີ VIII
1) ສຶບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານທີ່ມີຫຼັກການຂອງພັກ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບ
ການສືບຕໍ່ປະຕິບດ
ັ 4 ບຸກທະລຸ ຢ່າງຕັງ້ ໜ້າ ຄື: ບຸກທະລຸທາງດ້ານຈິນຕະນາການ, ບຸກທະລຸດ້ານການພັດ ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
ບຸກທະລຸລະບົບກົນໄກ, ລະບອບ, ລະບຽບການບໍລິຫານ ແລະ ບຸກທະລຸລະບົບດ້ານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ
ດ້ວຍການຂຸດຄົນ
້ ແຫລ່ງທຶນຕ່າງໆ ແລະ ດ້ວຍນະໂຍບາຍສົງ່ ເສີມພິເສດ, ສ້າງພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງມີຈດ
ຸ ສຸມ;
ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີປອງດອງຂອງປະຊ
າຊົນບັນດາເຜົາ່ ພາຍໃນຊາດເປັນປັດໃຈທີຈ
່ ໍາເປັນພືນ
້ ຖານ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຍົກລະດັບຊີວດ
ິ ການ
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສງູ ຂຶນ
້ .
2) ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ:
–– ກ ານພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນຂະບວນວິວັດທະນາການຂອງການພັດທະນາແບບຮອບດ້ານ ຖືເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ
ບາດລ້ຽວໃໝ່ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມກ
ີ ານເຕີບໂຕທີສ
່ ມ
ົ ສ່ວນ ລະຫວ່າງການພັດທະ ນາດ້ານເສດຖະກິດ,
ວັດທະນະທ�ຳ-ສັງຄົມ ແລະ ການຮັກສາສິງ່ ແວດລ້ອມ. ສະນັນ
້ , ໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໃນຕໍ່ໜ້າຕ້ອງຢຶດຖື
ຕ າມທິດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນ ໃຈກາງ, ການພັດທະນາວັດທະນາທ�ຳສັງຄົມເປັນເປົາ້ ໝາຍ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມເປັນສິງ່ ຈ�ຳເປັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ , ຕ້ອງສົມທົບຢ່າງກົມ
ກຽວລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດກັບການປ້ອງກັນ ຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
–– ລະດົມທຸກກ�ຳລັງແຮງຈາກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົາ້ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມກົນໄກເສດຖະ ກິດຕະຫຼາດ
ແລະ ມີການຄຸ້ມຄ້ອງດັດສົມຂອງລັດ, ການຍູ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຕ້ອງຕິດພັນກັບການສ້າງວຽກເຮັດ
ງ ານທ�ຳ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍເລັ່ງການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພືອ
່ ກາຍເປັນຖານເສດຖະກິດທີໝ
່ ນ
້ັ ຄົງ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ,
ສ້າງເງືອ
່ ນໄຂການເຂົາ້ ເຖິງແຫລ່ງທຶນ, ສຶບຕໍ່ປບ
ັ ປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດເພືອ
່ ປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ເພືອ
່ ສ້າງຄວາມເທົາ່ ທຽມກັນການເຂົາ້ ເຖິງການບໍ ລິການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
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–– ຄ ວາມສາມາດສະໜອງແຮງງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ
ແຜນພັດທະນາຂອງປະເທດ; ຍົກລະດັບປັບປຸງພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດ ທະນາຕົວຈິງ,
ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທຶນຮອນ.
–– ການພັດທະນາປະເທດຕ້ອງຍຶດໝັນ
້ ການສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ເຄືອ
່ ຂ່າຍການຜະລິດ, ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າ
ງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມແມ່ນສິງ່ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ໄດ້ສ�ຳພັນເສດຖະກິດລະຫວ່າງບ້ານ, ເມືອງ ແລະ
ແຂວງ ເພືອ
່ ຂະຫຍາຍ ແລະ ສົງ່ ເສີມການເຊືອ
່ ມຕິດ ແລະ ເຊືອ
່ ມໂຍງໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ຶ້ ກວ່າເກົາ່ ; ການປະສານສົມທົບ ແລະ ຄວາ
ມສອດຄ່ອງຂອງການພັດທະນາແຕ່ລະຂະແໜງການຕ້ອງມີຄວາມກົມກຽວ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊຶງ່ ກັນ ແລະ ກັນ.
3) ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ:
–– ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ໝນ
ັ້ ທ່ຽງ (ເຊັນ
່ : ອັດຕາເງິນເຟີຕ
້ ໍ່າກວ່າອັດຕາການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ອັດຕາແລກປ່ຽນທີສ
່ າມາດຄວບຄຸ້ມໄດ້, ຖານລາຍຮັບທີເ່ ຂັມ
້ ແຂງແລະການນ�ຳໃຊ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນສູງ, ດຸນການຄ້າທີ່ດີ, ແຮງງານມີວຽກເຮັດງານທ�ຳແລະອື່ນໆ) ເປັນປັດໄຈທີ່ຈ�ຳເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກໍ່ຄືການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
–– ກ ານກ�ຳແໜ້ນຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສົມທົບ
ກັບການຄຸ້ມຄອງ, ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງສົມສ່ວນ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງດ້ານຕ່າງໆ ແມ່ນປັດໃຈພື້ນ
ຖານຂອງການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນືອງ ແລະ ມີສະຖຽນລະບຽບ.
–– ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ ຕ້ອງຊຸກຍູ້ ແລະສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ
ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ສຸມໃສ່ການປຸງແຕ່ງທີ່ນ�ຳໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ, ເໝາະສົມ ແລະ
ສອດຄອງກັບຕະຫລາດ ເປັນຕົນ
້ ການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃຫ້ມລ
ີ ກ
ັ ສະນະພົນ
້ ເດັນ
່ .
–– ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍອີງຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມຈາກພາກ
ລັດຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແມ່ນເປັນປັດໄຈສ�ຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ.
–– ກ ານລົງທຶນຂອງລັດຄວນສຸມໃສ່ເຂົ້າໃສ່ໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈ�ຳເປັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຍົກ
ລະດັບຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລະດົມທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ແລະ ກູ້ຍມ
ື ຈາກຕ່າງປະເທດ
(ODA) ແລະ ນ�ຳໃຊ້ທຶນຢ່າງເປັນເຈົ້າການທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີ
ປະສິດທິຜນ
ົ ສງູ . ສ�ຳລັບວຽກງານສງົ່ ເສີມການລງົ ທຶນຈາກເອກະຊນ
ົ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ປຸງສະພາບ
ແວດລ້ອ ມທີ່ ເອື້ອອ�ຳນວຍໃນກ ານເປັນເຈົ້າ ກ ານ ແລະ ມີຄ ວາມຮັ ບຜິດ ຊອບສູງ , ມີການກ ະກຽມນິ ຕິກ�ຳຢ່າງ
ລະອຍດຮອບຄອບ ແລະ ຄົບຊ
ດ
ຸ , ມີກ
 ານຕດ
ິ ຕາມກວດກາການຈັດຕ
 ງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຕ
ວ
ົ ຈ
 ງິ ແລະ ມີກ
 ານສະຫຼູບ, ລາຍງານ
ການຖອດຖອນບົດຮຽນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
4) ບົດຮຽນກ່ຽວກັບຂະບວນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ:
–– ການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຕ້ອງເຮັດຢ່າງຮອບດ້ານຕາມ 4 ເນືອ
້ ໃນ ແລະ 4 ຄາດໝາຍ,
ເ ປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຮັດຢ່າງມີຈຸດສຸມໂດຍຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຂຸດຄົ້ນ
ແ ລະ ນ�ຳໃຊ້ທ່າ ແຮ່ ແລະ ຈຸ ດ ພິ ເ ສດຂອງແຕ່ລ ະທ້ອ ງຖິ່ ນ ຮາກຖານເຂົ້ າ ໃນການພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ ແລະ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ; ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ແລະ
ຕ ະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານກໍ່ສາ້ ງຮາກ
ຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດກາຍເປັນສະໜາມຮົບອັນດັບໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາປະ ເທດ ແລະ ເປັນ
ປັດໄຈພື້ນຖານໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.
–– ກ ານປຸກລະດົມຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ສ້າງບ້ານພັດທະນາ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ແມ່ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນພາວະວິໄສ ແລະ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດ
ເປັນປົກກະຕິ ແ
 ລະ ຍາວນານ.
5) ບົ ດ ຮຽນກ່ຽ ວກັ ບ ຄວາມອາດສາມາດນ�ຳພາຂອງຄະນະພັ ກ ແຕ່ລ ະຂັ້ ນ , ສະມາຊິ ກ ພັ ກ -ພະນັ ກ ງານທົ່ ວ ໄປ,
ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະມະຕິຂອງພັກ-ລັດອອກເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ:
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–– ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແມ່ນປັດໄຈຕັດສິນການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ
 ັງທາງດ້ານປະລິມານ ແ
 ລະ ຄຸນນ
 ະພາບຢ່າງຈິງຈັງ ແ
 ລະເປັນປ
 ົກ ກະຕິຕ
 ໍ່ເນືອງ.
–– ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທັງໃນດ້ານການຊີ້ນ�ຳ ແລະ ການນ�ຳພາໃນການປະ ຕິບັດ
ວຽກງານຕົວຈິ່ງ ແມ່ນມີ ຄວາມຈ�ຳເປັນ ໂດຍສະເພາະ ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດນ�ຳພາຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອ
ຊີ້ນ�ຳ-ນ�ຳພາໃນການ ຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະ ຫ ຍ າ ຍແ ນວທາງ, ນະໂ ຍບາ ຍຂອງພັກ ອອກເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ
ໂຄງການລະອຽດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະບ່ອນ ເພືອ
່ ປະກອບ ສ່ວນເຂົາ້ ໃນການປະຕິບດ
ັ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.
–– ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃດມີການເຜີຍແຜ່ແນະນ�ຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄ�ຳສັ່ງ
ຕ່າ ງໆຂອງພັ ກ ແລະ ລັ ດ ຖະບານແລະແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຢ່າ ງລະອຽດ, ເປັ ນ ປົ ກ ກະຕິ ແ ລະ
ທົວ
່ ເຖິງຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ, ປະຊາຊົນເຊືອ
່ ມຊືມ
່ , ມີຄວາມເຂົາ້ ໃຈຢ່າງເປັນເອກະພາບ ແລະ ສາມາດນ�ຳໄປຈັດຕັງ້
ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ.
–– ຄ ວາມກົມກຽວລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການແລະ
ທ້ອງຖິນ
່ ແມ່ນເປັນກຸນແຈສ�ຳຄັນ ໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເປົາ້ ໝາຍການພັດທະນາໃຫ້ສ�ຳເລັດ ໂດຍອີງໃສ່ລກ
ັ ສະ ນະ,
ຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕົນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ກ ານພັດທະນາຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ທິດທາງ
ຂ ອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບໍ່ມີຈຸດສຸມຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດບາງຄາດໝາຍຂອງການພັດ
ທ ະນາບໍ່ສ�ຳເລັດ. ສະນັ້ນ, ການກ�ຳນົດສ້າງ ແລະ ພິຈາລະນາໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ
ແລະ ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
6) ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ:
–– ກ ານປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກ�ຳໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຮັບຮ
 ູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຍົກສ
 ູງສ
 ະຕິຄວາມຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບກ
 ົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນສິ່ງທີ່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ຢ່າງເປັນລະບົບ.
–– ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທັດລັດ ແລະ ສ່ອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງເປັນສິ່ງທີ່ຈ�ຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ.
–– ການກ�ຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ ໂດຍມີການເຜີຍແຜ່ແນະນ�ຳໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້
ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງເປັນເອກະພາບແມ່ນປັດໄຈທີ່ສ�ຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງມີໝາກຜົນສູງ.
–– ການປະສານງານທີສ
່ ອດຄ່ອງ, ກົມກຽວ ແລະ ເປັນລະບົບລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ
້ ສູນກາງ, ລະຫວ່າງຂະ ແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ແຂວງກັບແຂວງ, ຂະແໜງການຕາມສາຍຕັງ້ ແມ່ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕໍ່ການບັນລຸເປົາ້ ໝາຍລວມຂອງປະເທດ.
7) ບົດຮຽນໃນການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ
 ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ:
–– ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືຢ່າງສະເໝີ
ຕົນ
້ ສະເໝີປາຍ ກັບບັນດາປະເທດປະຊາຄົມອາຊຽນ, ປະເທດເພືອ
່ ນມິດໃນໂລກ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນ, ພິເສດ
ຕ້ອ ງເສີ ມ ຂະຫຍາຍສາຍພົ ວ ພັ ນ ອັ ນ ເປັ ນ ມູ ນ ເຊື້ ອ , ຄວາມສາມັ ກ ຄີ ກັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດເພື່ ອ ນມິ ດ ຍຸ ດ ທະສາດ,
ແ ມ່ນມີຄວາມຈ�ຳເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິ ບັດ ເພື່ອສ້າງເປັນກ�ຳລັງແຮງສັງລວມເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ພັດທະນາສ້າງສາປະເທດ.
–– ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ: ຕ້ອງເພີມ
່ ຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນທັງທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນເຂົາ້ ຮ່ວມປະຊາ
ຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ອົງການການຄ້າໂລກ ເພືອ
່ ຍາດແຍ່ງເອົາກາລະໂອກາດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ປະ ເທດຊາດ, ສືບຕໍ່
ພັດທະນາພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງເພືອ
່ ເອືອ
້ ອ�ຳນວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ໂດຍສະເພາະຄອບຄົວ, ນັກທຸລະກິດສາມາດເຂົາ້ ເຖິງໂອກາດທາງທຸລະກິດ, ເສດ ຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ.
8) ກ ານປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລູບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງແມ່ນເປັນເຄືອ
່ ງມືທຈ
ີ່ �ຳເປັນໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
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ພາກທສ
ີ ອງ: ແຜນພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທ
 ີ VIII (2016-2020)
1. ສະພາບແວດລ ້ອມທີອ
່ �ຳນວຍ ແລະ ສິງ່ ທ ້າທາຍ
1.1. ສະພາບແວດລ ້ອມທີເ່ ອືອ
້ ອ ໍານວຍ
•• ສະພາບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ:
ການເຊື່ອ ມໂຍງເສດຖະກິດ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ໄດ້ມີການເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ
ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍລະດັບ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນສູງຂຶນ
້ , ມີຫາຼ ຍປະເທດໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງອງົ ການສາກົນຕ່າງໆ ເປັນຕົນ
້ :
ອົງການການຄ້າໂ ລກ (WTO), ປະຊາຄມ
ົ ເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ແລະ ອືນ
່ ໆ ຊືງ່ ຈ
 ະເຮັດໃຫ້ການຄ້າ, ການລງົ ທຶນ ແລະ ການ
ບໍລກ
ິ ານເພີມ
່ ຂຶນ
້ . ບນ
ັ ດາຄູ່ຮ່ວມພດ
ັ ທະນາ ແລະ ອົງການຈດ
ັ ຕ
 ງັ້ ສາກົນຕ່າງໆ ຈະສບ
ື ຕ
 ໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອປ
 ະເທດດ້ອຍພດ
ັ ທະນາ;
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງໂລກຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສະ ມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ການ
ບໍລິການສູງຂື້ນ; ການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກກະຊົນຢູ່ບັນດາປະເທດກ�ຳລັງພັດທະນາຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງໂລກມີການເຕີບໂຕສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະກາງ. ຄາດຄະເນສະເລ່ຍໃນໄລຍະ 2014-2019 ເສດຖະກິດ
ຂອງໂລກຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,1%; ໃນນັ້ນ: ປະເທດທີ່ມີການຂະ ຫຍາຍຕົວສ
 ູງກ
 ວ່າໝູ່ແມ່ນ ສປ ຈີນ 5,9%, ອິນເດຍ
ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ 4,8%. 
•• ສະພາບພາຍໃນ:
ປະເທດເຮົາມ
ຄ
ີ ວາມສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມ
ຄ
ີ ວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ;
ປະຊາຊົ ນ  ແລະ ສັງຄົມ ມີຄວາມສາມັກຄີ ປອງດອງ. ການຫັນປ່ຽນເ ສດຖະກິດຕາມກົນໄ ກຕະຫລາດຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສັງຄົມມີກ
 ານພັດທະນາ ແ
 ລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງຂຶ້ນ.
ປະເທດເຮົາມ
 ທ
ີ ່າແ
 ຮງບມ
ົ່ ຊ
 ້ອນທາງດ້ານຊບ
ັ ພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ ເຊັນ
່ : ທີດ
່ ນ
ິ , ແຮ່ທາດ, ແຫລ່ງນ�້ຳ ແລະ ປ່າໄ ມ້ ເພືອ
່ ນ�ຳ
ໃຊ້ເຂົ້ າໃນກ ານພັດທະນາເ ສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເ ປັນຕົ້ນ: ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການສ້າ ງຊົນລະກະເສດ, ການຜະລິດ
ກະສິກ�ຳສະອາດ ແລະ ກະສິກ�ຳປອດສານຜິດ, ການປຸງແ
 ຕ່ງແຮ່ທ
 າດ ແລະ ການພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ; ເສດຖະກິດພູມ
ປັນຍາຍັງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ, ມີຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງໃນການສ້າງເປັນທາງຜ່ານຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນຂົງ
ເຂດລຸ່ມແມ່ນ�້ຳຂອງ ເຊັ່ນ: ກ�ຳປູເຈຍ, ສ.ປຈີນ, ມຽນມາ, ໄທ, ຫວຽດນາມ. ນອກ ຈາກນັ້ນ, ບັນດານິຕິກ�ຳກໍໄດ້ມ
 ີການປັບປຸງ ແລະ
ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ເປັນຈ�ຳນວນຫລາຍ ຊ
 ຶ່ງສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຕໍກ
່ ານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຈະສ້າງກາລະ
ໂອກາດໃຫ້ ສປປລາວ ຍາດແຍ່ງເອົາການລງົ ທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຫລາຍຂນ
ຶ້ , ນອກຈາກນນ
ັ້ ຍັງເປີດໂອ ກາດໃຫ້ມກ
ີ ານ
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະສັ້ນ,
ໄລຍະກາງ ແ
 ລະ ໄ ລຍະຍາວ.

1.2. ສິງ່ ທ ້າທາຍ
•• ສະພາບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ:
ມາເຖິງປະຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່າເສດຖະກິດຂອງໂລກໄດ້ມີສັນຍານການຟື້ນຕົວຈາກວິການດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ
ໃນລະດັບໜ
 ງຶ່ ແລ້ວ
 ກໍ່ຕາມ ແຕ່ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຄາດວ່າສະພາບເສດຖະກິດຂ
 ອງພາກພນ
ື້ ແລະ ຂອງໂລກ ອາດຈະມີກ
 ານປ່ຽນແປງຢູ່
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ຕະຫຼອດເວລາ, ຫຼາຍຂງົ ເຂດອາດຈະມບ
ີ ນ
ັ ຫາ ແລະ ຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງດ້ານການເມືອງອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຊຶງ່ ຈະເປັນອປ
ຸ ະສັກຕໍ່
ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນພາກພື້ນແ
 ລະ ໃ ນໂລກ.
ການເຊື່ອມໂຍງແລະ ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນຫລາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ການເຂົ້າຮ່ວມການຄ້າເສລີ
ອ າຊ ຽນ ແ ລ ະ ປ ະຊ າ ຄົມເ ສ ດຖ ະ ກິ ດອາ ຊ ຽນ . ກ ານ ປ່ຽ ນແ ປ ງ ດິ ນ ຟ້າ ອ າ ກາດຂ ອງໂລກ ອ າດຈະ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີໄພພິ
ບັດທາງທໍາມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ພະຍຸ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນ�້ຳຖ້ວມ ແລະໄພໜາວ ແລະ ຊຶ່ງຈະເປັນອຸ ປະສັກ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນທົ່ວໂລກ.

•• ສະພາບພາຍໃນ:
ພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຍັງມີລັກສະນະບອບບາງເຊິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເສດຖະກິດທ�ຳມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ງທ�ຳມະ
ຊາດ, ການຜະລດ
ິ ເປັນສນ
ິ ຄ້າຍັງບໍ່ທນ
ັ ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ບໍມ
່ ຄ
ີ ວາມຫາຼ ກຫາຼ ຍ, ການສ້າງຕັງ້ ກຸ່ມຜ
 ູ້ຜະລິດຍັງຈ
 �ຳກັດ ເຮັດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ
ອ່ອນໄຫວຕໍ່ປັດໄຈພາຍນອກ ເປັນຕນ
ົ້ ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ການແຂ່ງຂັນກັບຕະຫລາດຕ່າງປະເທດ. ເຖິງວ່າສປປລາວ
ຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງການລົງທຶນ ແລະ ສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນໃຫ້ເຂົ້າມາ
ລົງທຶນໃນອຸດສະຫະກ�ຳທີບ
່ ໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກໍ່ຕາມ ແຕ່ ສປປລາວ ຍັງຖືກຈັດໃນອັນດັບທີຕ
່ ໍ່າຫລາຍໃນການດ�ຳເນີນ
ທຸລະກິ ດ ໃນ 189 ປະເທດ, ສປປລາວຖືກຈັ ດຢູ່ອັນດັ ບທີ 149 (ອີງ ໃສ່ຜົ ນ ສ�ຳຫລວດການດ�ຳເນີ ນ ທຸ ລະກິດ ປີ 2015).
ສິ່ງທ້ າທາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ສະພາບ ແລະ ບັນ ຍາກາດໃນການລົງທຶ ນ ແລະ ຄຸ ນນະພາບຂອງນັກລົ ງ ທຶນ ຍັ ງ ຕໍ່າ ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ ນການ
ໂອນຖ່າຍເທັກໂນໂລຍີຕ່າງໆ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາ ຊົນລາວຍັງໜ້ອຍ.
ການພດ
ັ ທະນາຍງັ ມີຄ
 ວາມແຕກໂຕນກນ
ັ ຫລາຍລະຫວ່າງເມືອງກບ
ັ ເມືອງ, ແຂວງກບ
ັ ແຂວງ, ພາກກບ
ັ ພ
 າກ ແລະ ລະຫວ່າງ
ຄົນທຸ ກ ແ ລະ ຄົນຮັ່ ງ ເ ຫັນ ໄດ້ ຈ າກການພັດ ທະນາທີ່ຍັງ ບໍ່ ທັ ນ ກະຈາຍຢ່າ ງທົ່ວເຖິງ ໂ ດຍສ ະເພາະ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອ ກາດ ແລະ ຜູ້
ທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງເຫັນວ່າຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວ ແຕ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິ ຫານຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ
ກັບການຂະຫຍາຍຕົວ ເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ, ການສັນຈອນ ແລະ ຈໍລະຈອນທີ່ປອດໄພ, ການເຄື່ອນຍ້າຍພົນລະເມືອງຈາກ
ຊົນນະບົດສ
 ູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.
ມີຄ
 ວາມຈ�ຳກັດທາງດ້ານຊບ
ັ ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການພດ
ັ ທະນາສມ
ີ ແ
ື ຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນັກງານລັດແລະເອກະຊນ
ົ ຍັງບໍ່ທນ
ັ ຕອບສະໜອງໃນເງືອ
່ ນໄຂທີ່ປະເທດກ�ຳລັງເຊືອ
່ ມໂຍງເສດ ຖະກິດກບ
ັ ພາກພນ
ື້ ແລະ
ສາກົນ. ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂ
ນ
ັ ຂ
 ອງພາກເອກະຊນ
ົ ຍັງບ
 ໍ່ທນ
ັ ສ
 ງູ . ຄຸນນະພາບຂອງການລົງທຶນໃ ສ່ການບໍລກ
ິ ານຂັນ
້ ພ
ນ
ື້ ຖານທາງ
ສັງຄົມ ເປັນຕ
ນ
ົ້ ການຮກ
ັ ສາສຂ
ຸ ະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ, ນໍ້າສະ ອາດ, ການສກ
ຶ ສາ ແລະ ການປະກັນສງັ ຄົມຍັງບໍ່ທນ
ັ ສູງ.
ທຶນຮອນໃນການພັດທະນາມີຈ�ຳກັດ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງພາກລັດຍັງກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໜຶ່ງຂອງການ
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຕາມກນ
ົ ໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ. ນອກຈາກນນ
ັ້ , ຍັງເຫັນວ່າກົງ ຈັກການຈັດ
ຕັ້ງຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງເທົ່າທີ່ຄວນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກ�ຳຕ່າງໆຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ. ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມຍັງມີຢູ່,
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍັງຖືເປັນສິ່ງທ້າຍທາຍຫລັກຂອງການພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນ�້ຳຖ້ວມ, ການປ່ຽນແປງ
ອຸນນະພູມ ແ
 ລະ ອື່ນໆ.
ສປປລາວ ຕ້ ອ ງໄ ດ້ ເ ອົ າໃຈໃສ່ເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ທີ່ບໍ່ບັນລຸເຂົ້າໃນຂະ
ບວນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ຕາມວາລະການພັດທະນາຂອງສາກົນເພື່ຶອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

1.3. ສະພາບດ ້ານປະຊາກອນ
1) ປະຊາກອນຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວທີສ
່ ງູ ຈໍານວນປະຊາກອນເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຈາກ 5,6 ລ້ານຄົນ
ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 6,49 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2015. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມກຸ່ມອາຍຸ ມີຄວາມແຕກໂຕນກັນ
ໂດຍສະເພາະປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ 5-14 ປີ ຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງ 3,7% ແຕ່ຈໍານວນປະຊາກອນໃນໄວເຮັດວຽກ ຄາດວ່າຈະເພີມ
່ ຂຶນ
້
10,6% ແລະ ຜູ້ສງູ ອາຍຸ ຈະເພີມ
່ ຂຶນ
້ 10,1%. ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງອາຍຸຂອງປະຊາກອນ ເປັນ ຕົນ
້ ການເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຂອງປະຊາກອນ
ໜຸ່ມຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດເຮົາໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນຫລາຍຂຶນ
້ .
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2) ສປປລາວ ຍັງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີປະຊາກອນຫນຸ່ມ ຊຶ່ງຖືເປັນກ�ຳລັງແຮງຂອງການພັດທະນາ;
ຕາມທ່າອ່ຽງເຫັນວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ຈາກ 79 ຄົນຕໍ່ ເດັກນ້ອຍເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ
(ໃນປີ 2010-2011) ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສ
 ະຫວັດດ
 ້ານການພັດທະນາ ທີ່ກໍານົດໄວ້ໄດ້ໃນລະ ດັບ 70
ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ ໃນປີ 2015, ສ່ວນອັດຕາການເກີດກໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລ
 ົງເຊັ່ນກ
 ັນ ແຕ່ອັດຕາສ່ວນທີ່ລຸດລົງກ
 ໍ່ຍັງ
ຕ້ອງໄດ້ ເອົາ ໃຈໃ ສ່ຕື່ມ ແຕ່ກໍ່ ມີຄ ວາມຄືບໜ້ າພໍ ສົ ມ ຄວນ. ອັ ດ ຕາການເກີ ດ ລວມໃນລະຫວ່າງປີ 2008 ຫາ 2011 ແມ່ນ 3,2
ຊຶ່ງຍັງສູງກວ່າລະດັບທົດແທນ 50%.
3) ອີງຕາມໂຄງສ້າງທາງດ້ານອາຍຸປະຊາກອນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາການເກີດຍັງສູງຫຼາຍ ແລະ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸມຈ
ີ ໍານວນເພີມ
່ ຂຶນ
້ ; ສິງ່ ດັງ່ ກ່າວຈະສົງ່ ຜົນໃຫ້ຈໍານວນປະຊາກອນລວມຂະຫຍາຍຕົວສູງຂຶນ
້ . ໂຄງສ້າງອາຍຸຂອງ
ປະຊາກອນທີ່ພວມປ່ຽນແປງນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບ “ຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະຊາກອນ” ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊຶ່ງສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນໄວ
ເຮັດວຽກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ເອື່ອຍອີງຈະຫຼຸດລົງ. ໃນປີ 2015 ອັດຕາການເອື່ອຍອີງ ຈະຫຼຸດລົງມາເປັນ
0,62, ຊຶ່ງຈະຫຼຸດລົງມາເປັນ 0,51 ຮອດປີ 2030 ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ 0,43 ຈົນຮອດປີ 2045, ອັດຕາດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມ
ເ ພີ່ມຂຶ້ນອີກຫຼັງປີ 2050. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸສູງຍັງບໍ່ທັນເປັນບັນ ຫາສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກ
ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸມີພຽງ 3,8% ທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງແມ່ນຍັງຕໍ່າ ແຕ່ສັດສ່ວນດັ່ງກ່າວຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາພາຍ
ຫຼງັ ປີ 2020. ຮອດປີ 2050 ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຜູ້ສງູ ອາຍຸໃນ ສປປລາວ ຍັງຕໍ່າກວ່າຈໍານວນປະຊາກອນຜູ້ສງູ ອາຍຸຂອງປະເທດ
ໄທໃນປະຈຸບັນ.
4) ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງຕໍ່າຫຼາຍ (ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ), ຖືເປັນສິ່ງທີ່ດີຖ້າເບິ່ງໃນແງ່ຂອງ
ພູມສັນຖານ ແຕ່ເນືອ
້ ທີສ
່ ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດພູດອຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດການປູກຝັງໄດ້. ສະເລ່ຍແລ້ວປະເທດເຮົາມີດນ
ິ ປູກຝັງເກືອບ
1,1 ຮຕ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ ຫຼື ປະມານ 1,7 ຮຕ ຕໍ່ ຄົວເຮືອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຊຶ່ງຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ອາໄສໃນເຂດດັ່ງກ່າວຈະ
ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາກອນທີ່ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກໍາຈະມີປະມານເທົ່າເດີມ ຍ້ອນມີແຮງງານທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ
ເຂົ້າສູ່ຕົວເມືອງ.

1.4. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ເ ປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs): ປະຈຸບັນ, ອົງການສະຫະປະຊາດໄດ້ກໍານົດນິຍາມກ່ຽວກັບແຜນ
ກ ານພັດທະນາພາຍຫຼັງປີ 2015 ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໃ ນເດືອນ ກັນຍາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ, ທັງເປັນມື້ທີ່ເປັນຂີດໝາຍຂອງການສໍາເລັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ
(MDGs). ຂັ້ນຕອນກ່ອນການຮັບຮອງແຜນການພັດທະນາພາຍຫຼັງປີ 2015 ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໂດຍມີປະເທດສະຊິກເປັນເຈົ້າການ
ລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກກຸ່ມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍເພື່ອ
ເອົາເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນານີ້ ຈິ່ງກາຍເປັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ນີ້ຂຶ້ນ. ໃນເປົ້າໝາຍ SDGs ປະກອບ
ມີທັງໝົດ 17 ເປົ້າໝາຍ (ຂອງສາກົນ) ແຕ່ສໍາລັບ ສປປລາວ ເປົ້າໝາຍ SDGs ແມ່ນເພີ່ມອີກຫນຶ່ງເປົ້າໝາຍເປັນເປົ້າໝາຍທີ 18
ຖືເປັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ.
ລ າຍລະອຽດແຕ່ລະເປົ້າໝາຍຄື: (i) ຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບໃນທົ່ວທຸກເຂດ; (ii) ຢຸດຕິຄວາມອຶດ ຫິວ,
ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ, ປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ; (iii) ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໃນ
ທຸກເພດໄວມີສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ; (iv) ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມສົມດູນ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ຕະຫຼອດຊີວິດອັນຍາວນານຂອງທຸກຄົນໄດ້ຮັບໂອກາດໃນ
ກ ານສຶກສາ; (v) ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ; (vi)
ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນມີນໍ້າໃຊ້ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມແບບຍືນຍົງ; (vii) ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການສະໜອງພະ
ລັງງານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ມີຄວາມແນ່ນອນ, ຍືນຍົງ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ; (viii) ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະ
ກິດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ສົມດູນ ແລະ ຍືນຍົງ; ສົ່ງເສີມການຈ້າງງານເຕັມເວລາ, ມີຜະລິດຕະຜົນ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ; (ix)
ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງທີ່ທົນທານ, ສົ່ງເສີມການຫັນໄປສູ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ສົມດູນ ແລະ ຍືນຍົງ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມໃຫ້ມີວິວັດທະນາການ
ອັນໃໝ່; (x) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ; (xi) ສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສທີ່ສົມດູນ,
ປອດໄພ, ທົນທານ ແລະ ຍືນຍົງ; (xii) ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ ແລະ ຮູບແບບຂອງການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ; (xiii) ຮີບຮ້ອນ
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ປະຕິບດ
ັ ການຮັບມືກບ
ັ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ; (xiv) ສະຫງວນ ແລະ ນໍາໃຊ້ມະຫາສະໝຸດ, ທະເລ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ; (xv) ປົກປ້ອງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ, ມີການຄຸ້ມຄອງປ່າແບບຍືນຍົງ, ຕ້ານທຸກກິດຈະການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຢຸດຕິ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການ
ເສື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ; (xvi) ສົ່ງເສີມສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ສົມດູນ ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍ
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີ
ປະສິດຕະພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ມີຮບ
ັ ຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນທຸກລະດັບ; (xvii) ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃນການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດໃນທົວ
່ ໂລກເພືອ
່ ບັນລຸໄດ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ (xviii) ຫລຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນ ສປປລາວ.

1.5. ການຫ ດ
ຼຸ ພົນ
້ ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ ້ອຍພັດທະນາ (LDCs)
ການຫຼຸດພົນ
້ ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແມ່ນຈຸດໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII (2016-2020). ເພືອ
່ ບັນລຸໄດ້ບນ
ັ ດາເງືອ
່ ນໄຂໃນການຫຼຸດພົນ
້ , ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງບັນລຸ 2 ໃນ 3 ເງືອ
່ ນໄຂທີອ
່ ງົ
ກ ານສະຫະປະຊາຊາດກໍານົດຂຶ້ນ: (i) ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານລາຍຮັບ, ທີ່ອີງໃສ່ຄ່າສະເລ່ຍໃນໄລຍະສາມປີຂອງລວມຍອດລາຍໄດ້
ແຫ່ງຊາດ (GNI) ຕໍ່ຫວ
ົ ຄົນ. ໃນປີ 2015, ສປປ ລາວ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 99% ຂອງເງືອ
່ ນໄຂຫລຸດພົນ
້ (ມາດຖານ 1,242 ໂດລາ,
ສປປລາວ 1,232 ໂດລາ); (ii) ເງືອ
່ ນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໂດຍອີງໃສ່ຕວ
ົ ຊີວ
້ ດ
ັ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ສາທາລະນະສຸກ
( ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ), ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ໃນປີ 2015, ສປປລາວ
ບັນລຸໄດ້ 92% ຂອງຄາດໝາຍການຫຼຸດພົນ
້ ໃນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ສປປລາວ 60,8%, ມາດຖານສູງກວ່າ 66); (iii) ເງືອ
່
ນ ໄຂທາງດ້າ ນຄວາມສ່ຽ ງທາງດ້າ ນເສດຖະກິ ດ , ຊຶ່ ງ ອີ ງ ໃສ່ຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດ ກ່ຽ ວກັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງດ້າ ນໄພພິ ບັ ດ ທາງທໍາ ມະຊາດ,
ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການຄ້າ, ຄວາມສ່ຽງຂອງປະຊາຊົນທີອ
່ າໄສຢູ່ເຂດດິນຕໍ່າ, ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດທີອ
່ ງີ ໃສ່ການຜະລິດທີ່
ບໍ່ຫາຼ ກຫຼາຍ (ການຜະລິດ ແລະ ການສົງ່ ອອກ), ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄລຍະທາງ ແລະ ປະເທດທີມ
່ ເີ ນືອ
້ ທີນ
່ ້ອຍ. ໃນປີ 2015, ສປປລາວ
ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 88% ຂອງຄາດໝາຍໃນເງືອ
່ ນໄຂທາງດ້ານຄວາມສ່ຽງຂອງເສດຖະກິດ13 (ສປປລາວ 36,2, ມາດຖານຕໍ່າກວ່າ 32).
ການສືບຕໍ່ໃຫ້ມີການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ໂດຍອີງໃສ່ໝາກຜົນທີປ
່ ະຕິບັດໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃນການ
ບັນລຸເງືອ
່ ນໄຂທາງດ້ານລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫວ
ົ ຄົນ. ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມກ
ີ ານລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫາຼ ຍຂຶນ
້ ແລະມີຄນ
ຸ ນະ
ພາບສູງຂຶນ
້ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດນັນ
້ ຈະເປັນຕົວຂັບເຄືອ
່ ນເສດຖະກິດໃຫ້ມກ
ີ ານເຕີບໂຕສູງຂຶນ
້ ໄດ້.
ນ ະໂຍບາຍຊຸກຍູຈ
້ າກລັດຖະບານເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍນອກຈາກການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາທີ່ອີງ ໃສ່ ຫຼື
ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ດ້ວຍສາເຫດດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII
ຈ ະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເນັ້ນໜັກຕື່ມບັນດາຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕື່ມ.
ກ ານສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍ MDGs ພາຍໃນປີ 2015 ກໍ່ເປັນຄາດໝາຍໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ເປັນສ່ວນປະກອບ
ອັນສໍາຄັນຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VII ໃນການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ, ເຖິງວ່າຈະມີການເພີມ
່ ງົບປະມານເຂົາ້ ໃນຂະແໜງ ສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍງັ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການໃນການບັນລຸເປົາ້ ໝາຍ 1 ໂດຍສະເພາະຄາດໝາຍກ່ຽວກັບ
ໂ ພຊະນາການ, ເປົ້າໝາຍທີ 2 ແລະ 3 ກ່ຽວກັບອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານເພດ ແລະ
ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່. ຢູ່ໃນການປະເມີນສະຖານະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ
ໂດຍອົງການ UNCTAD ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ ແລະ ເພດຍິງທີ່ຢູ່ໃນໄວຈະເລີນພັນນັ້ນແມ່ນມີຄວ
າມສໍາຄັນຫຼາຍເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.
ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສາມ, ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຖືວ່າຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ໄດ້ສມ
ຸ ໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງການສ້າງສາຍພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າກັບບັນດາປະເທດ
ອ້ອມຂ້າງທີເ່ ປັນຄູ່ການຄ້າ, ແຕ່ຍງັ ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ພດ
ັ ທະນາຂະແໜງທີບ
່ ໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຊຶງ່ ມັນເປັນສິງ່ ທີຈ
່ ໍາເປັນ
13
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ແລະ ເປັນປັດໄຈໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມີການພັດທະນາທີສ
່ ມ
ົ ດູນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ. ສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດໃນ
ຂະແໜງກະສິກໍາຍັງຕໍ່າຊຶງ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານຍົກລະດັບໃຫ້ສງູ ຂຶນ
້ ເພືອ
່ ປະ ກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການຮັບປະກັນການເຕີບໂຕທີສ
່ ມ
ົ ດູນ.
ກາ ນພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງສໍາລັບການພັດທະນາຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ
ທໍ າມະຊາດເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.
ກາ ນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມກໍ່ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສາໍ ຄັນ ຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮັບມືກັບຜົນກະ ທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດຮູ້ໄດ້ຜົນ
ກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ (ເສດຖະກິດ) ຈາກການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ອີກດ້ວຍ.

2. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ
ທິດທາງໜ ້າທີລ
່ ວມ 2016-2020
2.1. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030:
ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ, ຈຸດພິເສດ, ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາ
ປະເທດ, ໄດ້ກໍານົດວ
 ິໄສທັດຂອງການພັດທະນາປະເທດຮອດປີ 2030 ໄວ້ດັ່ງນ
 ີ້:
ຮອດປີ 2030, ສປປ ລາວ ສ້າງໄດ້ບາດລ້ຽວໃໝ່ໃນການພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດກ�ຳລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍຮັບ
ປານກາງສູງຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ,14 ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ
4 ເທົ່າທຽບໃສ່ປີ 2015, ມີອຸດສາຫະກ�ຳທີ່ເປັ ນ ເສົ າຄ�້ຳ ແລະ ມີໂ ຄງລ່ າງພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແ ຂງ ສ�ຳລັບການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ;
ສັງຄົມມ
 ີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ສາມັກຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕທ
ິ �ຳ ແລະ ສີວໄິ ລ, ປະຊາຊົນບນ
ັ ດາເຜົາ່ ຮັງ່ ມີຜາສຸກ, ມີຄວາມ
ສາມັກຄີເປັນປກ
ຶ ແຜ່ນ, ຄວາມແຕກໂຕນກນ
ັ ດ້ານການພດ
ັ ທ
 ະນາລະຫວ່າງຕວ
ົ ເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊັນ
້ ຄົນຕ
 ່າງໆໃນສງັ ຄົມຫຍັບ
ໃກ້ເຂົ້າຫາກັນ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສັງຄົມ
ທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບຢ່າງທວ
ົ່ ເຖິງ, ສດ
ິ ທິຂ
 ອງພນ
ົ ລະເມືອງມກ
ີ ານຮບ
ັ ປະກັນດ
 ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລດ
ັ ຕາມກດ
ົ ໝາຍທີສ
່ ກ
ັ ສິດ, ລະບອບການ
ປົກຄອງຕາມທິດ 3 ສ້າງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ; ສິ່ງແວດລ້ອມທ�ຳມະຊາດໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ຍືນຍົງ; ລະບົບການເມືອງການປົກຄອງມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ; ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ແລະ ເລິກເຊິ່ງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

2.2. ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025):
ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແມ່ນຍຸດທ
 ະສາດບຸກທະລຸເພື່ອພັດທະ ນາປະ
ເທດໃຫ້ ຫຼຸ ດ ພນ
ົ້ ອອກຈາກສ ະຖານະພາບປ ະເທດຄວາມດ້ອຍພດ
ັ ທະນາ ໃນປີ 2020 ແລະ ສືບຕໍສ
່ ຊ
ູ້ ນ
ົ ຂ້ າມຜ່ານຈາກສະ
ຖານະພາບດັງ່ ກ່າວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ ໃນປີ 2025. ຍຸດທະສາດການພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
ປະກອບມີ 7 ຍຸດທ
 ະສາດ ດັ່ງນີ້:
1. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸນ, ຕໍ່ເນຶ່ອງ, ຍືນຍົງແລະ ເປັນສ
 ີຂຽວ.
່ ຫຼຸດພົນ
້ ຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2020 ແລະ ປະຕິບດ
ັ ເປົາ້ ໝາຍການພັດທະນາ
2. ຍຸດທະສາດ ເພືອ
ແບບຍືນຍົງ (SDGs).
3. ຍຸດທະສາດການພັດທ
 ະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
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ລວມຍອດລາຍຮັບປະຊາຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI ຄິດໄລ່ແບບ Atlas) ຕ້ອງຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 6.500-20.100 ໂດລາ ຕາມມາດຖານຂອງປະເທດລາຍຮັບປ
ານກາງສູງ ຊຶ່ງຄາດຄະເນແລ້ວ ຮອດປີ 2030 GNI ຂອງປະເທດເຮົາສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງບັນລຸໄດ້8.230 ໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ
4 ຫາ 5 ເທົ່າ GNI ໃນປີ 2015.

4. ຍຸດທະສາດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ໝັນ
້ ຄົງ, ມີປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ໄປຕາມ
ທິດຫັນເປັນສີຂຽວ.
5. ຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດຂອງລັດໃນການປົກຄອງສັງຄົມດ
 ້ວຍກົດໝາຍ.
6. ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
7. ຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�ຳ ແ
 ລະ ທັນສ
 ະໄໝ.

2.3. ທິດທາງ, ໜ ້າທີລ
່ ວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII
(2016-2020):
ລັດຖະບານ15ໄດ້ກໍານົດທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີລ
່ ວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄງ້ັ ທີ VIII (20162020) ດັ່ງນີ້:
່ ງ, ໝັນ
້ ທ່ຽງແລະມີຄນ
ຸ ນະພາບ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດ
1. ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືອ
ຖະກິດມະຫາພາກ, ດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການພັດທະນາ ແລະການສະໜອງທຶນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃໝ່ຕາມທິດ
ຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະທັນສະໄໝ.
2. ຮັບປະກັນການພັດທະນາສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ (SDGs) ໂດຍຖືການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ, ຮັບປະ ກັນໃຫ້
ມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສະພາບ
ແວດລ້ອມທັງເປັນເຈົາ້ ການຮັບມືກບ
ັ ໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດຢ່າງທັນການ ແລະ ຮັບປະກັນການພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ
ຕິດພັນສະໜິດແໜ້ນກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຕາມທິດ 3 ສ້າງ.
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ກາຍເປັນປດ
ັ ໄຈຕດ
ັ ສິນການພດ
ັ ທະນາປະເທດ: ສ້າງກ�ຳລັງແຮງງານ
3. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມຄ
ໃຫ້ມສ
ີ ມ
ີ ,ື ມີລະບຽບວິໄນ ແລະ ດຸໝນ
ັ່ , ອົດທົນ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຕັກນິກ, ສ້າງຄວາມເຂັມ
້
ແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນກັບພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ.
4. ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢ່າງ
ໜັກແໜ້ນ; ສ້າງສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທ�ຳ ແລະ ສິວິໄລ.
ັ ສາກົນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບຢ່າງເປັນເຈົາ້ ການຕາມທິດຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜນ
ົ ປະ ໂຫຍດ; ສ້າງເງືອ
່ ນ
5. ສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມືກບ
ໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ແລະ ການປະເມີນປັດໄຈທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຕ່າງໆ
ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ລວມທັງຂໍ້ແນະນໍາທີ່ໄດ້ລະບຸຢ່ໃູ ນຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 24/ນຍ ລົງວັນທີ 7/5/2014
ໄດ້ຊ່ວຍວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ກາລະໂອກາດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີໃນປະຈຸບັນຈາກແຫຼ່ງ
ຕ່າງໆ, ສາມາດກໍານົດຈຸດໝາຍລວມ, ໝາກຜົນ (ຫຼື ເປົ້າໝາຍ) ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນທ້າຍສະໄໝ ຂອງແຜນວຽກຈຸດສຸມ,
ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

15

ຄໍາສັງ່ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 24/ນຍ ລົງວັນທີ 7/5/2014 ວ່າດ້ວຍການຄົນ
້ ຄວ້າວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020).
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3. ຈຸດໝາຍລວມ, ໝາກຜົນ (ຫຼື ເປົາ້ ໝາຍ) ແລະ ແຜນວຽກ
ຈຸດສຸມຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII
3.1. ຈຸດໝາຍລວມ, ຕົວຊີບ
້ ອກ ແລະ ຄາດໝາຍຕົນ
້ ຕໍ
ຈຸດໝາຍລວມ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII ແມ່ນ "ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ; ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ທົວ
່ ເຖິງ, ພັດທະນາປະເທດໃຫ້ຫລຸດພົນ
້ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020
ໂດຍຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ, ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ; ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາ ກອນທ�ຳມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ສູງ;
ສ້າງໃຫ້ໄດ້ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາຕາມທິດເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງທີບ
່ ມ
ົ່ ຊ້ອນ ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງປະເທດ, ເຂົາ້ ຮ່ວມ
ໃນການເຊືອ
່ ມໂຍງກັບພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງເປັນເຈົາ້ ການ”"

ຕາຕະລາງ 18: ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍລວມ
 ຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແ
5 ປີ ຄັ້ງທີ 8ໂດຍສັງເຂບ

ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ

ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຄາດໝາຍ

ຈຸດໝາຍລວມ
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ອັດຕາຄວາມທຸກ •• ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໃ ຫ້ຫຼຸດລົງ
ຍາກຍັງເຫຼືອ 23.2% ໃ ນ
ຕໍ່າກວ່າ 10% ໃນປີ 2020
ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການ2012/13
(LECS
V)
ເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ; ສືບ
ຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ທົວ
່ ເຖິງ, ພັດທະນາປະເທດໃຫ້ຫລຸດພົນ
້ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະ
ເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ໂດຍຊຸກຍູ້
ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ, ສົມດຸນ ແລະ
ຍືນຍົງ; ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາ
ກອນທ�ຳມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ສູງ; ສ້າງ
ໃຫ້ໄດ້ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາ
ຕາມທິດເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງທີບ
່ ມ
ົ່ ຊ້ອນ ແລະ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງປະເທດ, ເຂົາ້ ຮ່ວມໃນການເຊືອ
່ ມ
ໂຍງກັບພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນຢ່າງເປັນເຈົາ້ ການ.
•• ສູ້ຊນ
ົ ໃຫ້ບນ
ັ ລຸໄດ້ຕາມມາດຖານການຫຼຸ
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ການປະເມີນ
ດພົນ
້ ຈາກສະຖານະພາປະເທດດ້ອຍພັດ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງອົງການ
ທະນາ ດັງ່ ທີອ
່ ງົ ການສະຫະປະຊາຊາດ
UNCTAD ໃນປີ 2015: ສປປ
ດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ
ລາວ ບັນລຸໄດ້ 99% ຂອງມາດຖ
(ອົງການ UNCTAD) ໄດ້ກໍານົດ.
ານໃນການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະ
ພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
•• ສູຊ
້ ົນໃ ຫ້ລວມຍອດລາຍຮັບແ
 ຫ່ງຊາດ
(ໃນສ່ວນຂອງລວມຍອດລາຍຮັບ ຕໍ່ຫົວຄ
 ົນ (GNI) ສູງກວ່າ 1,574 ໂດ
ແຫ່ງຊ
 າດຕໍ່ຫົວຄ
 ົນ (GNI)).
ລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018 ແລະ ເທົ່າ
ກັບຫຼືສູງກວ່າ 1,810 ໂດລາສະຫະລັດ
ໃນປີ 2021.
•• ສໍາລັບສປປລາວຮອດປີ 2020 ສູ້ຊນ
ົ
ໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່
ຫົວຄ
ນ
ົ (GDP per capita) ໃຫ້ໄດ້
ປະມານ 3.190 ໂດລາ ແລະ
ລວມຍອດລາຍຮບ
ັ ແຫ່ງຊ
 າດຕໍ່ຫວ
ົ ຄ
ນ
ົ
(GNI) ຈະໄດ້ປະມານ 2.520 ໂດລາ
ສະຫະລັດ. (ຖ້າຄິດໄລ່ຕາມວິທີ Atlast,
ອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.300 ກີບ/ໂດລາ)
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 ຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແ
5 ປີ ຄັ້ງທີ 8ໂດຍສັງເຂບ

ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ

ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຄາດໝາຍ

•• ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ: ອັດຕາການຂະ
•• ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP
ຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ
ສະເລ່ຍໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 7.5%
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ,ໃນນັ້ນ:
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ ທີ VII
–– ກະສິກໍາ ສະເລ່ຍ 3,2% ກວມເອົາ
ບັນລຸໃນລະດັບປະມານ 8%
19% ຂອງ GDP
–– ອຸດສາຫະກໍາ ສະເລ່ຍ 9,3%
ກວມເອົາ 32% ຂອງ GDP
–– ບໍລິການສະເລ່ຍ 8,9% ກວມເອົາ
41% ຂອງ GDP (ບໍ່ລວມພາສີ
ຂາເຂົ້າ)
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ:
–– ໃນໄລຍະ 5 ປີ ລາຍຮັບ
ງົບປະ ມານທັງໝົດປະຕິບດ
ັ ໄດ້
99.549 ຕືກ
້ ບ
ີ ກວມ ເອົາ
24,51% ຂອງ GDP
(ກໍານົດກອບລາຍຮັບທັງຫມົດ
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດຄັງ້ ທີ VII:
19-21 % ຂອງ GDP)
–– ໃນນັນ
້ ລາຍຮັບພາຍໃນ
76.648 ຕືກ
້ ບ
ີ ກວມເອົາ
18,87% ຂອງ GDP
(ແຜນກ�ຳນົດລະຫວ່າງ
16-18% ຂອງ GDP)
–– ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ປະຕິບດ
ັ
118.639 ຕືກ
້ ບ
ີ ກວມເອົາ
29,21% ຂອງ GDP
(ແຜນກໍານົດ ລະຫວ່າງ
22-25% ຂອງ GDP)
–– ອັດຕາການຂາດດຸນງົບປະມານ
19.090 ຕືກ
້ ບ
ີ ກວມເອົາ
4,7% ຂອງ GDP
(ແຜນການ 5 ປີ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ
5% ຂອງ GDP)

•• ລາຍຮບ
ັ ທັງໝົດ 19-20% ຂອງ GDP
ໃນນັ້ນ: ລາຍຮັບພາຍໃນ 16-17%
ຂອງ GDP
•• ລາຍຈ່າຍ ບໍເ່ກີນ 25% ຂອງ GDP
•• ຂາດດຸນ ບໍເ່ກີນ 5% ຂອງ GDP
•• ການລົງທຶນລວມ 30% ຂອງ GDP
(223 ພັນຕື້ກີບ)

•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ຄ່າສ
 ໍາປ
 ະສິດ
Gini ທີຄ
່ າດຄະເນ ສໍາລັບ ສປປ
ລາວ ຢ
 ໃູ່ ນຕົວເມືອງ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ່ນ ໃ ນປີ 2013 (36.17,
37.51 ແ
 ລະ 32.52 ຕາມ
ລໍາດັບ)

•• ປັບປຸງຄ່າສ
 ໍາປ
 ະສິດ Giniຂອງລາວ,
ຢູ່ຕົວເມືອງ ແ
 ລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນປີ
2020 ໃ ຫ້ສູງກ
 ວ່າຄ່າທ
 ີ່ຄາດຄະເນ
ໃນປີ 2013

•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ອັດຕາການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງການສົ່ງອ
 ອກ
ສະເລ່ຍ 11,91% ຕໍ່ປີ ໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊ
 າດຄັ້ງທີ VII

•• ສູ້ຊົນໃ ຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອ
 ອກ
ຂະຫຍາຍ ຕົວສ
 ະເລ່ຍ 15% ຕໍປ
່ ີ
•• ເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນການຄ້າກ
 ັບ
ຕ່າງປະເທດໃນແຕ່ລະປີຢູ່ໃນລະດັບທ
 ີ່
ສາມາດຊ�ຳລະສະສາງໄດ້.
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3.2. ໝາກຜົນ ຫຼື ເປົາ້ ໝາຍທີຄ
່ າດວ ່າຈະໄດ ້ຮັບໃນທ ້າຍໄລຍະແຜນການ 5 ປີ
ຄັງ້ ທີ VIII (2016-2020)
ເພືອ
່ ບັນລຸຈດ
ຸ ໝາຍລວມ, ຈະຕ້ອງສູ້ຊນ
ົ ປະຕິບດ
ັ ໝາກຜົນ ຫຼື ເປົາ້ ໝາຍໃຫຍ່ ທັງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັ
ກຮັກສາສິງ່ ແວດລ້ອມໃຫ້ໄດ້. ສິງ່ ທີສ
່ ໍາຄັນທີສ
່ ດ
ຸ ແມ່ນການຫຼຸດພົນ
້ ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິງ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຕ້ອງສູ້ຊນ
ົ ຍາດແຍ່ງຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃຫ້ໄດ້ທງັ ດ
“ ້ານລາຍໄດ້” ແລະ ດ
“ ້ານສິງ່ ກີດຂວາງໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ສູ້ຊົນ ບັ ນລຸເ ງື່ ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ເຊັ່ນ: ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ,
ດັດສະນີ ດ້ານຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດ (HAI) ແລະ ດັດ ສະນີຄວາມສ່ຽ ງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ເຊິ່ງເປັນສິ່ງກີດ ຂວາງໃນການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ສະນັ້ນ, ການບັນລຸໝາກຜົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ ທີ່ກໍານົດຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຂອງເງື່ອນໄຂການຫຼຸດພົ້ນດັ່ງກ່າວ
ນີ້ ເປັນສິງ່ ສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັ ຄົມ ກໍ່ຄກ
ື ານບັນລຸຈດ
ຸ ປະສົງໃນການຫຼຸດພົນ
້ ຈາກ
ສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ.
ສະນັນ
້ , ຈຸດໝາຍລວມຂອງແຜນຈິງ່ ກວມເອົາ ບັນດາບູລມ
ິ ະສິດຕົນ
້ ຕໍຂອງການພັດທະນາ ລວມທັງຄາດໝາຍ ຂອງເປົາ້ ໝາຍ
ສະຫັດສະຫວັດດ້າ ນການພັດ ທະນາ (MDGs) ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ເຊິ່ງໄດ້ເຊື່ອມເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
(SDGs) ໃນນັ້ນ ລວມມີຄາດໝາຍທາງດ້ານການເຕີບໂຕທີ່ຍືນຍົງ, ສົມດູນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ. ເຖິງວ່າຄາດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະນອນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງຕາຍຕົວ
ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະຫຍາຍຄວາມຕື່ມຢູ່ໃນແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII. ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຈຸດໝາຍ
ທິດທາງໜ້າທີລ
່ ວມ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊນ
ົ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII, ຄາດຄະເນວ່າຈະສາມາດ
ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ 3 ປະການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ເປົ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິ ດແຫ່ງຊາດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງແລະສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການເຕີບໂຕ
ໂດຍຖືເອົາການພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງເພືອ
່ ສມ
ຸ ໃສ່ສ້າງພືນ
້ ຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບ
າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ,
ເປົ້າໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ກາຍເປັນປັດໄຈຕັດສິນການພັດທະນາ ໂດຍການຍົກລະດັບຄວາມ
ສາມາດຂອງບຸກ ຄະລາກອນພາກລັດ ແລະ ກ�ຳລັງແຮງງານເອກະຊົນໃຫ້ ສູ ງຂຶ້ນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ທຸກເຜົ່າຊົນ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ
ແລະ ມີຄຸນນະພາບ; ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທ�ຳອັນດີງາມຂອງຊາດ. ຮັບປະກັນສະຖຽນ
ລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄ
 ວາມຍຸຕິທ�ຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
ເປົ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ຕາມທິດ ສີ ຂຽວ ແລະ ຍື ນ ຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງຄືນສິ່ງທີ່ຖືກທໍາລ
 າຍ ແ
 ລະ ໄ ດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ�ຳມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ຕາຕະລາງ 19: ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນລະດັບໝາກຜົນ
 ຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ
ແ
5 ປີ ຄັ້ງທີ 8ໂດຍສັງເຂບ

ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຄາດໝາຍ

ໝາກຜົນ 1: ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີກ •• ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ: ດັດຊະນີສຸດທ້າຍ •• ສູ້ຊົນຫຼຸດຜ່ອນດັດສ
 ະນີຄວາມບອບ
ານເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ, ໝັນ
້ ທ່ຽງແລະສ້າງ
ຂອງ EVI ໃນປີ 2015 = 36,2
ບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI)
ໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການເຕີບໂຕ
(ສໍາລັບສປປ ລາວ). ຕາມຄາດໝາຍ
ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນ ສາກົນແມ່ນ ຕໍ່າກວ່າ 32
ໃຈກາງເພືອ
່ ສຸມໃສ່ສ້າງພືນ
້ ຖານເສດຖະກິ
ດໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
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 ຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ
ແ
5 ປີ ຄັ້ງທີ 8ໂດຍສັງເຂບ

ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຄາດໝາຍ

•• ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ: ດັດສະນີໝາຍຍ່ອຍ •• ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານຂະໜາດຂອງປະຊາ
ກິດປະຊາກອນ
ກອນ ໃນປີ 2015 = 41.4
•• ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານປະຊາກ
ອນເພີ່ມຂຶ້ນສູງກ
 ວ່າ ປີ 2015
•• ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ: 2015 ດັດສະນີ
ໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານທີ່ຕັ້ງ= 58.8

•• ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະ
ກິດດ້ານຄວາມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
•• ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານທີ່ຕັ້ງຫຼຸດ
ລົງຕ
 ໍ່າກວ່າ ປີ 2015

•• ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ: 2015 ດັດສະນີໝ •• ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະ
າຍດ້ານການສົ່ງອອກທີ່ບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ
ກິດຄວາມສ່ຽງດ້ານການສົ່ງອອກທີ່ບໍ່
= 22.4
ຫຼາກຫຼາຍ
•• ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານໂຄງສ້າງ
ເສດຖະກິດ: ດັດຊະນີກ
 ານສົ່ງອ
 ອກ
•• ຄວາມບໍ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງການສົ່ງອອກຫຼຸ
ດລົງໃນປີ 2015
•• ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ: ດັດຊະນີໝາຍສ່ວນ •• ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດແບ່ງຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ
ຖະກິດ ສ່ວນແບ່ງຂອງຂະແໜງກະສິ
ໄມ້ໃ ນປີ 2015= 41.9
ກໍາ/ປ່າໄມ້
•• ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານໂຄງສ້າງ
ເສດຖະກິດ: ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ
ປີ 2015
•• ຂໍ້ມູນປີຖານ:
ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າ ໃນປີ
2015= 24.2

•• ດັດຊະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະ
ກິດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານການສົ່ງອອກ
(ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງ
- ຄວາມສ່ຽງດ້ານການຄ້າ)
•• ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງດ້ານການສົ່ງອອກ
(ດັດສະນີໝາຍຄວາມສ່ຽງ - ຄວາມ
ສ່ຽງດ້ານການຄ້າ) ໃຫ້ຫຼຸດລົງ ຕໍ່າກວ່າ
ປີ 2015

•• ຂໍ້ມນ
ູ ໃນປີຖານ: ເງືອ
່ ນໄຂດ້ານຄວາມ •• ຊັບພະຍາກອນດ້ານ ການລົງທຶນ ແລະ
ສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກິດໃນປີ
ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເງິນ
2015 (Ease of Doing
•• ດ້ານການລົງທຶນ ປະມານ 30% ຂອງ
Business by criteria)
GDP (ປະມານ 223 ພັນຕື້ກີບ)
•• ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານຂອງລັດ
9-11% ຂອງການລົງທຶນລວມ.
•• ການລົງທຶນຈາກເງິນກູ້ຢືມ ແລະ
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 12-16%
ຂອງການລົງທຶນລວມ.
•• ການລົງທຶນພາກເອະຊົນພາຍໃນ
ແລະຕ່າງປະເທດ 54-57%
ຂອງການລົງທຶນລວມ.
•• ແຫຼ່ງທຶນຈ
 າກລະບົບກ
 ານເງິນ-ເງິນຕາ
19-21% ຂອງການລົງທຶນ ລວມ.
•• ແຜນການແລະແຜນງົບປະມານມີຄວາ
ມສອດຄ່ອງກົມກຽວໂດຍການກໍານົດ
ຂອບລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ (MTEF)
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 ຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ
ແ
5 ປີ ຄັ້ງທີ 8ໂດຍສັງເຂບ

ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຄາດໝາຍ
•• ແຜນການແລະ ແຜນງົບປະມານການ
ພັດທະນາມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວ
ໂດຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການລົງ
ທຶນຂອງລັດແບບຕໍ່ເນື່ອງ (PIP
rolling program)
•• ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ການວັດແທກ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
•• ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການບໍລິ
ຫານ/ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ
ຂອງຜູ້ປະກອບການ
•• ປັບປຸງການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ
•• ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການບໍລິ
ຫານ/ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ
ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ/
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
(SME) ຄວາມສະ ດວກໃນການ
ດໍາເນີນທຸລະກິດມີຫຼາຍຂຶ້ນ
•• ຍົກສູງຜະລິດຕະພາບຂອງແຮງງານ
ໂດຍຜ່ານການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກ
ຂະແໜງກະສິກໍາໄປສູ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຜະລິດຕະພາບສູງກວ່າ ແລະ
ຂະ ແໜງການບໍລິການ...
•• ຍົກລະດັບການສຶກສາແລະ ການຝຶກອົບ
ຮົມຂອງແຮງງານພາກລັດ/ເອກະຊົນ.
•• ປັບປຸງການປົກຄອງຕົວເມືອງ
ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດດ້ານເສດຖະ
ກິດຂອງຕົວເມືອງນ້ອຍ.
•• ປັບປຸງການຮ່ວມມືລະດັບພາກພືນ
້ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ຶ້ .

ໝາກຜົນ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນ
ມະນຸດ ໃຫ້ກາຍເປັນປັດໄຈຕດ
ັ ສິນກ
 ານ
ພັດທະນາໂດຍການຍົກລະ ດັບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນພາກລັດ ແລະ
ກ�ຳລັງແຮງງານເອກະຊົນໃຫ້ສງູ ຂນ
ຶ້ ;
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່
ໄດ້ຮບ
ັ ການແກ້ໄຂຢ່າງທວ
ົ່ ເຖິງ, ທຸກເຜົາ່ ຊົນ
ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາ
ແລະ ການບໍລກ
ິ ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງ
ທົວ
່ ເຖິງ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ; ສົງ່ ເສີມການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກ
ວັດທະນະທ�ຳອັນດີງາມຂອງຊາດ. ຮັບປະ
ກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງ
ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ
ເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄ
 ວາມຍຸຕທ
ິ �ຳ
ແລະ ໂປ່ງໃສ.
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•• ຂໍ້ມນ
ູ ໃນປີຖານ: ດັດຊະນີຊບ
ັ ສິນມະ •• ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI) - ການ
ນຸດໃນປີ 2015 = 60.8
ຄິດໄລ່ດັດຊະນີສຸດທ້າຍ
•	 ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດບັນລຸໄດ້ 66
ຂຶ້ນໄປ ໃນປີ 2020.
•• ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ: ດັດຊະນີໝາຍການ
ຂາດສານອາຫານໃນປີ 2015 = 72
•• ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ: ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກ
ນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີມ
່ ນ
ີ ໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າ
ມາດຕະຖານໃນປີ 2011 : 38%
•• ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ: ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກ
ນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີເ່ ຕ້ຍ ໃນປີ
2011= 27%
•• ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ: ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກ
ນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີຂ
່ າດສານອາຫານ
ຊໍາເຮືອ
້ ໃນປີ 2011= 6%

•• ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີຂ
່ າດສານ
ອາຫານ
•• ການຫຼຸດພົນ
້ ຈາກສະຖານະພາບປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາ
•• ເປົາ້ ໝາຍ MDG 1: ອັດຕາສ່ວນຂອງ
ເດັກນ້ອຍ ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີມ
່ ີ ນໍ້າໜັກຕໍ່າ
ກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 20%
ໃນປີ 2020
•• ເປົາ້ ໝາຍ MDG 1: ອັດຕາສ່ວນຂອງ
ເດັກນ້ອຍ ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີເ່ ຕ້ຍກວ່າ
ມາດຕະຖານໃຫ້ໄດ້ 32% ໃນປີ 2020
•• ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ
ທີຂ
່ າດສານອາຫານຊໍາເຮືອ
້ ໃນປີ
2020= 5%

 ຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ
ແ
5 ປີ ຄັ້ງທີ 8ໂດຍສັງເຂບ
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: (ເປົ້າໝາຍ MDG5)
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ (ຕໍ່
1,000 ການເກີດ)ໃນປີ 2011 = 68
•• ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ: (ເປົາ້ ໝາຍ MDG
5ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ 5
ປີ (ຕໍ່ 1,000 ການເກີດ)ໃນປີ
2011 =79
•• ດັດຊະນີໝາຍອັດຕາການຕາຍຂອງເດັ
ກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຈາກການປະເມີນ
ໃນປີ 2015 = 62.8

ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຄາດໝາຍ
•• ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ
ໃຫ້ໄດ້ 30 ຄົນຕໍ່ການເກີດມີຊີວິດ
100 ຄົນ ໃນປີ 2020
•• ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ 5
ປີໃຫ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 40 ຄົນ ຕໍ່
ການເກີດມີຊີວິດ 1,000 ໃນປີ 2020
ນິຍາມ: ອີງຕາມອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດ- ໝາຍເຖິງໂອກາດທີ່ເດັກ
ເກີດໃໝ່ 1 ຄົນ ຕໍ່ 1000 ຄົນ ຈະຕາຍ
ກ່ອນມີອາຍຸຄົບ 5 ປີ.
ໝາຍເຫດ: ເຖິງວ່າ ສປປລາວ
ຈະສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້ແຕ່ຍັງຖືວ່າ
ຍັງລ່າຊ້າຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບຕົວຊີ້ວັດໃນ
ລະດັບພາກພື້ນ)

•• ຂໍ້ມູນປີຖານ: ດັດຊະນີໝາຍການເຂົ້າ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນມັດທະຍົມ ລວມ:
ຮຽນລະດັບມັດທະຍົມ ໃນປີ 2015 •• ນິຍາມ: (ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ
= 45
ແລະອົງການ UNESCO) ອັດ
ຕາການເຂົ້າຮຽນມັດທະຍົມ
ລວມແມ່ນຈໍານວນທັງໝົດນັກ
ຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບມັດ ທະຍົມ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງເກນອາຍຸໃນການ
ເຂົ້າຮຽນລະດັບນີ້
•• ຂໍ້ມູນປີຖານ: ດັດຊະນີໝາຍການຮູ້
ໜັງສື ໃນປີ 2015 = 63.6

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ຂອງຜູ້ໃຫຍ່:
•• ນິຍາມ: (ອີງຕາມອົງການ UNESCO)
ອັດຕາການຮູ້ໜງັ ສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ໝາຍເຖິ
ງເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທີມ
່ ອ
ີ າຍຸ 15
ປີຂນ
ຶ້ ໄປທີຮ
່ ູ້ໜງັ ສື ເຊິງ່ ການຮູ້ໜງັ ສືໝາຍ
ເຖິງການທີສ
່ າມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນສິງ່
ໃດສິງ່ ໜຶງ່ ກ່ຽວກັບຊີວດ
ິ ປະຈໍາວັນຂອງ
ເຂົາເຈົາ້ ດ້ວຍຄວາມເຂົາ້ ໃຈ.

•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ເປົ້າໝາຍ MDG
•	 ໃຫ້ທກ
ຸ ຄນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ການສຶກສາຂັນ
້ ປະຖົມ
ອັດ ຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ
ຢ່າງທົວ
່ ເຖິງ
ສຸດທິໃນປີ 2014/15= 98,6%
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ອັດຕາສ່ວນຂອງນັກ
ຮຽນເຂົ້າຮຽນປໍ 1 ແລະ
ຮຽນຈົນຮອດປໍ 5 ໃນປີ
2014/15= 78%
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ເປົ້າໝາຍ MDG5
ອັດຕາການເກີດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ໃນປີ 2009=58%

ສຸຂະພາບຂອງແມ່
•• ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍ່ 1,000
ການເກີດ) ຫຼງັ ຈາກ ປີ 2015 ຄາດໝາຍ
ໃຫ້ຫຼຸດລົງເຫຼອ
ື 160 ໃນປີ 2020
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ເປົ້າໝາຍ MDG
ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍ່ 1,000
ການເກີດ): ໃນປີ 2011 =357
•• ເປົາ້ ໝາຍ MDG 5 ອັດຕາການເກີດ
ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເກີດຄາດໝາຍໃຫ້ມໝ
ີ ໍຕໍາແຍ 1 ຄົນ ຕໍ່ໜງຶ່ ໝູ່ບ້ານ
ໃນປີ 2020
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 ຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂໍ້ມູນໃນປີຖານ
ແ
5 ປີ ຄັ້ງທີ 8ໂດຍສັງເຂບ

ບັນດາຕົວຊີ້ບອກ, ຄາດໝາຍ

•• ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ: ສໍາເລັດການສໍາຫລວດ
ທີບ
່ ແ
ໍ່ ມ່ນດ້ານວິຊາການເພືອ
່ ເກັບກໍາຂໍ້
ມູນພືນ
້ ຖານລູກລະເບີດບໍ່ທນ
ັ
ແຕກຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ 9 ແຂວງທີມ
່ ີ
ລູກລະເບີດບໍທ
່ ນ
ັ ແຕກຕົກຄ້າງ
ໃນປີ 2015 ມີທງັ ໝົດ 987 ບ້ານ
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ຈໍານວນຜູ້ຖືກອຸບັດ
ຕິເຫດຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ໃນປີ 2014=45
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ຊ່ວຍຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກລູກລະເບີບໍ່ທັນແຕກ ໃນປີ
2014 ໄດ້ 562 ຄົນ

•• ການທໍາລາຍລະເບີດທີບ
່ ໍ່ທນ
ັ ແຕກ
ແລະການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
•• ສໍາເລັດການສໍາຫລວດທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິ
ຊາການເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານລູກ
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ 9
ແຂວງທີ່ມີລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກ
ຄ້າງໃນປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 5.238 ບ້ານ
•• ຈໍານວນຜູ້ຖືກອຸບັດຕິເຫດຈາກ
ລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ຫລຸດລົງ
•• ຊ່ວຍຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລູກ
ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ໄດ້ 1.500 ຄົນ
ໃນປີ 2020

•• ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ: ອັດຕາຄວາມທກ
ຸ ຍາກ
ໃນ (i) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, (ii)
ຕົວເມືອງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ
ແລະ (iii) ຊົນນະບົດຂອງນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນຄາດຄະເນໃນປີ 2013
(ໂດຍສູນສະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊາດ)
•• ຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານ: ຊ່ອງວ່າງດ້ານຄວາມ
ທຸກຍາກໃນ (i) ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, (ii) ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນແລະ (iii) ຊົນນະບົດຂອງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນຄາດຄະເນ ໃນປີ
2013 (ໂດຍສູນສະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊາດ)

ຄວາມສະເໝີພາບ
•• ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດລົງໃນ (i)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, (ii) ຕົວເມືອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ (iii)
ຊົນນະບົດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
•• ຊ່ອງວ່າງຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງໃນ (i)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, (ii) ຕົວເມືອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແ
 ລະ (iii)
ຊົນນະບົດຂອງນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
•• ຄວາມສະເໝີພາບໃນການພັດ ທະນາ.
•• ຄວາມສົມດູນໃ ນການພັດທະນາ
ລະຫວ່າງພາກພື້ນແ
 ລະທ້ອງຖິ່ນ.
•• ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ.

ໝາກຜົນ 3: ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ •• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ດັດຊະນີຜູ້ເຄາະຮ້າຍ •• ດັດຊະນີຄວາມອ່ອນໄຫວ (ຄວາມແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມໄດ້ຮບ
ັ ການປົກປັກ
ຈາກໄພທໍາມະຊາດໃນປີ
ບອບບາງ) ດ້ານເສດຖະກິດຮັກສາ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ຕາ
2015= 88.9
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ
ມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມ
(ໄພທໍາມະຊາດແບບກະທັນຫັນຮັບມືກບ
ັ ໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດ ແລະ ການ
Shock Index)
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢ່າງມີປະສິດທິພ
•• ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ
າບ ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງຄືນສິງ່ ທີຖ
່ ກ
ື ທໍາລາຍ
(ໄພທໍາມະຊາດແບບກະທັນຫັນແລະໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບຈາກໄພທ�ຳມະຊາດ
Shock Index)
ໃຫ້ດກ
ີ ວ່າເກົາ່
•• ດັດຊະນີຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພທໍາ
ມະຊາດໃຫ້ຫຼຸດລົງຕໍ່ກວ່າດັດຊະ
ນີໃນປີ 2015
•• ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ: ດັດຊະນີໝາຍຄວາມ •• ດັດຊະນີຄວາມອ່ອນໄຫວ (ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບດ້ານການຜະລິດ
ບອບບາງ) ດ້ານເສດຖະ ກິດ–ຄວາມບໍ່
ກະສິກໍາໃ ນປີ 2015 = 20.4
ສະຖຽນລະພາບດ້ານການຜະລິດ
ກະສິກໍາ (ໄພທໍາມະຊາດແບບ
ກະທັນຫັນ–-Shock Index)
•• ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບດ້ານການ
ຜະລິດກະສິກໍາ (ໄພທໍາມະຊາດແບບ
ກະທັນຫັນ-Shock Index)
- ດັດຊະນີໝາຍຄວາມບໍ່ສະຖຽນ
ລະພາບດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາຫຼຸດລົງ
ຕໍ່າກວ່າ ປີ 2015
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3.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ ່ງຊາດ ຄັງ້ ທີ
VIII (2016-2020
ເພື່ອບັນລຸໄ ດ້ຕາ ມຈຸດໝາຍ,ທິດທາງໜ້າທີ່ລວມ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບໃນທ້າຍໄລຍະຂອງແຜນການ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VIII, ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມດັ່ງລຸ່ມນີ້:
•	 ເປົ້າໝາຍ 1:
1) ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ.
2) ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ.
3) ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງແລະກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນກັບການວາງແຜນພັດທະນາ.
4) ພັດທະນາເຂດແຄວ້ນແລະທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ.
5) ພັດທະນາກ�ຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີວ
 ິໄນ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ.
6) ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊ�ຳນານງານ.
7) ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືແລະເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
•	 ເປົ້າໝາຍ 2:
ັ ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງ ຂວາງຕາມ
1) ສືບຕໍ່ພດ
ທິດ 3 ສ້າງ.
2) ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການ.
3) ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
4) ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
5) ການບໍລິການທາງດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
6) ພັດທະນາແລະປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີແລະວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
7) ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,
ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
•	 ເປົ້າໝາຍ 3:
1) ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃ ຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ.
ັ ຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ຕ່າງໆ ແລະ ການປ່ຽນ
2) ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກບ
ແປງດິນຟ້າອາກາດ.
3) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ (ຮັບປະກັນໄດ້
ທາງດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ).
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3.4. ເພືອ
່ ບັນລຸເປົາ້ ໝາຍ 1 ຕ ້ອງສຸມໃສ ່ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມດັງ່ ນີ:້
3.4.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ຮັບປະກັນໃຫ ້ເສດຖະກິດແຫ ່ງຊາດສືບຕຂະຫຍາຍຕົ
ໍ່
ວຢ ່າງ
ຕເນື
ໍ່ ອ
່ ງ,ໝັນ
້ ທ ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ.
ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ, ໝັນ
້ ທ່ຽງ ແລະ ສົມດູນ ໂດຍການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
ຕາມທດ
ິ ຫ
ນ
ັ ເປັນອ
ດ
ຸ ສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສ
 ະໄໝ. ໃນປີ 2020 ສູຊ
້ ນ
ົ ເຮັດໂ ຄງປະກອບເສດຖະກິດ ບນ
ັ ລຸໄ ດ້ດງັ່ ນີ:້ ຂະແໜງກະສິກ�ຳປ່າໄມ້ ກວມເອົາ 19%, ອຸດສ
 າຫະກ�ຳ ກວມເອົາ 32% ແລະ ການບໍລິການ ກວມເອົາ 41% ຂອງລວມຍອດມູນຄ່າຜ
 ະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນ, ພາສີຂາເຂົ້າ ກວມເອົາ 8%, ໂດຍສຸມໃສ່ພັດທະນາຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບສູງ, ໃຫ້ຜົນຕອບແທນໄວ
ແລະ ສ້າງມນ
ູ ຄ
 ່າເພີມ
່ ສງູ ໄປພ້ອມໆກັບການສົງ່ ເສີມບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດທີຂ
່ ະຫຍາຍຕົວຊ້າ ແລະ ປານກາງແຕ່ມລ
ີ ກ
ັ ສະນະຍືນຍົງ
ເປັນຕົ້ນ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ,
ສາມາດແຂ່ ງ ຂັນ ແລະ ມີຄວາມຍືນ ຍົງ , ມີລ ະບົບ ການຜະລິດ ແບບເປັນຟາມຢ່ າງຮອບດ້ ານ ໂດຍຕິດ ພັ ນ ກັບ ການຕະຫຼ າ ດ ແລະ
ການປຸງແຕ່ງ.ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາການລົງທຶນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແນໃສ່ດຶງດູດການລົງທຶນ
ຈາກພາກເອກະຊົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງ
ທຶນ, ການຫັນລັດວິສາຫະກິດ, ການຫັນຊ
 ັບສິນເປັນທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ອື່ນໆຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ກ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ:
»» ທິດທາງ:
ພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ
ໃນການຜະລິດເປັ
 ນສ
ນ
ິ ຄ້າ ແລະ ທັນສ
 ະໄໝຂຶນ
້ ເພືອ
່ ສ
 າມາດຕອບສະໜອງການບໍລໂິ ພກພາຍໃນ ແລະ ສົງ່ ອ
 ອກ, ກາຍເປັນຂ
 ະແໜງ
ການຫລັກໃ ນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີ່ມີຄຸນນ
 ະພາບ ແ
 ລະ ຍ
 ືນຍ
 ົງ.
»» ຄາດໝາຍ:
ົ ໃຫ້ອດ
ັ ຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ການຄ້າ ແລະ ບໍລກ
ິ ານເພີມ
່ ຂຶນ
້
–– ສູ້ຊນ
ສະເລ່ຍ 15% ຕໍປ
່ ີ.
–– ສູ້ຊນ
ົ ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ�້ຳ ໃຫ້ສ�ຳເລັດຢ່າງໜ້ອຍ 15 ແຫ່ງ ເຊັນ
່ : ເຂືອ
່ ນນໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ມີກ�ຳລັງຕິດຕັງ້
1.285 ເມກາວັດ (2019), ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ມີກ�ຳລັງຕິດຕັ້ງ 410 ເມກາວັດ (2019), ເຊຂະໝານ 1 ມີກ�ຳລັງ
ຕິດຕັ້ງ 322 ເມກາວັດ (2016), ນໍ້າອູ 5 ມີກ�ຳລັງຕິດຕັ້ງ 240 ເມກາວັດ (2017) ແລະ ອື່ນໆ.
–– ອັດຕາມການຊົມໃ ຊ້ໄຟຟ້າ ໃ ຫ້ກວມເອົາ 95% ຂອງຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດ.
–– ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ປີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດ
ໃນແຕ່ລະປີຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຊ�ຳລະສະສາງໄດ້.
–– ສູ້ຊນ
ົ ໃຫ້ອດ
ັ ຕາສ່ວນການຄ້າທັງໝົດຕໍ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ອັດຕາການເປີດປະເທດ) ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້
ຫຼາຍກວ່າ 70% ໃ ນປີ 2020.
»» ກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການ:
•• ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ: 
–– ສຸມໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າໃ ຫ້ມຄ
ີ ວາມຫາຼ ກຫາຼ ຍ, ມີການຂະຫຍາຍຕົວສ
 ງູ ທ
 ງັ ດ
 ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນ
 ະ ພາບໃຫ້ເປັນ
ຂະແໜງການທີນ
່ �ຳໃຊ້ຜນ
ົ ຜະລິດກ
 ະສກ
ິ �ຳ-ປ່າໄມ້ເຂົາ້ ໃນການຜະລິດ-ປຸງແຕ່ງຫລາຍຂຶນ
້ , ນໍາໃຊ້ການປຸງແຕ່ງທທ
ີ່ ນ
ັ ສະ
ໄໝ ແລະ ສ້າ ງສິນ ຄ້ າທີ່ມີເ ອກະລັກ ທາງດ້ານພູ ມປັນຍາ ຂອງປະເທດ ຫຼື ມີ ລັ ກສະນະສະເພາະ, ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ
ຕ່າງໆໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮ
 ູບ ແລະ ເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ກາຍເປັນຂະແໜງການພືນ
້ ຖານຂອງເສດຖະກິດທີໜ
່ ກ
ັ ແໜ້ນ ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງ ານທ�ຳໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ
ສາມາດແຂ່ງຂັນກ
 ັບຕ່າງປະເທດ.ຊຸກຍ
 ູ້ການລົງທຶນໃ ນອຸດສ
 ະຫະກ�ຳທີ່ມີທ່າແຮງ ເຊັ່ນ: ອຸດສ
 ະຫະກໍາຜະລິດຕະພັນ
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ໄມ້ທີ່ມີຕະຫລາດຮອງຮັບ (ອາຊຽນ, ຈີນ, ເອີຮົບ, ອົດສະຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ), ຊຸກຍູ້ການ
ລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກ�ຳຜະລິດ ແລະ ປະກອບຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ຍານພະຫະນະ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ເອ
ເລັກໂຕຣນິກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດບູລິມະສິດອຸດສະຫະປຸງແຕ່ງທີ່ມີ
ທ່າແຮງ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະ ຂອງລາວ.
–– ພັ ດ ທະນາເຂດນິ ຄົ ມ ອຸ ດ ສະຫະກໍາ ເພື່ ອ ດຶ ງ ດູ ດ ການລົ ງ ທຶ ນ ຕ່າ ງປະເທດເຂົ້ າ ໃນອຸ ດ ສະຫະກ�ຳປຸ ງ ແຕ່ງ ເປັ ນ ຕົ້ ນ :
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ, ນິຄມ
ົ ອຸດສະຫະກ�ຳ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ ຊຶງ່ ເຂດເຫລົາ່ ນີແ
້ ມ່ນສຸມ
ໃສ່ການລົງທຶນຂະຫນາດກາງໃນການຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຊິ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.
ັ ຖະກ�ຳ: ພັດທະນາແລະ ສົງ່ ເສີມຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກ�ຳລາວທີມ
່ ທ
ີ ່າແ
 ຮງ, ທີເ່ ປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ
•• ຂະແໜງຫດ
ມີມູນເຊື້ອຂອງແຕ່ລະທ້ອ ງຖິ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດພາຍໃນ ແ ລະ ຕ່າງປະເທດ ໃ ຫ້ມີ ຄຸນນະພາບ ສູງ
ເຊັ່ນ: ຕັດຫຍິບ, ການຍ້ອມສີທໍາມະຊາດ ແລະ ການຕໍ່າຫູກ (ຝ້າຍ ແລະ ໄໝ), ການຈັກສານຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ,
ການແກະສະຫລັກໄມ້ ແ
 ລະ ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ຜະລິດຕ
 ະພັນຫັດຖະກໍາອື່ນໆ.
•• ຂະແໜງພະລັງງານ: ສຸມໃສ່ພັດທະນາໄຟຟ້າພະລັງງານນ�້ຳ, ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ
ແລະ ພະລັງງ ານຈາກພືດອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳ (ໄບໂອດີເຊວ) ເພືອ
່ ກາຍເປັນຂະແໜງການທີສ
່ ້າງລາຍຮບ
ັ ທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມຍືນຍງົ , ຊຸກຍູ້
ການຜະລິດແ
 ລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.
•• ຂະແໜງບໍ່ແຮ່: ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ປຸງແຕ່ງ
ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກຂະແໜງດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂະ
ແໜງສັງຄົມ ແ
 ລະ ປ
 ັບປຸງຊີວິດກ
 ານເປັນຢຂ
ູ່ ອງປະຊາຊົນໃ ຫ້ດີຂຶ້ນກ
 ວ່າເກົ່າ.
້ ຖານໂຄງລ່າງ): ສືບຕໍ່ປບ
ັ ປຸງ ແລະ ກໍສ
່ ້າງພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງທີຈ
່ ໍາເປັນໃຫ້ໄດ້ທງັ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
•• ການກໍ່ສ້າງ (ພືນ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:
–– ຍົກລະດັບບັນດາເສັນ
້ ທາງເຊືອ
່ ມຕໍ່ກບ
ັ ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ເປັນຕົນ
້ ແລວທາງອະນຸພາກພນ
ື້ ແ
 ມ່ນໍ້າຂອງ (GMS),
ເສັ້ນທາງດ່ວນອາຊຽນ (Asian Highway), ແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕົກ (East West Corridor),
ແລວເສດຖະກິດເໜືອ-ໃຕ້ (North-South Economic Corridor).
–– ຍົກລະດັບບັນດາເສັ້ນທາງຕາມແຜນຍຸດທະສາດດ້ານໂລຈິດສະຕິກໃຫ້ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກຂົນສົ່ງໄດ້ 11 ໂຕນຕໍ່ເພົາ
ເພື່ອຮອງຮັບການຫັນເປັນອຸດສະຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.
–– ກໍ່້ສ້າງທາງລົດໄຟບໍ່ເຕັນ-ວຽງຈັນ ແລະ ສໍາຫລວດອອກແບບທາງລົດໄຟສະຫວັນນະເຂດ-ລາວບາວ, ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນຫາທ່າແຂກ-ນາເພົ້າ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບມູຢາ ແລະ ອື່ນໆ.
–– ສ້າງລະບົບບໍລິການ logistic ໃຫ້ຄົບວົງຈອນ ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ແຫ່ງ: ນາເຕີຍ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ເຊໂນ ແຂວງ
ສະຫວັນນ
 ະເຂດ, ທ່ານາແລ້ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແ
 ລະ ວັງເຕົ່າ, ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.
–– ສູ້ຊນ
ົ ສໍາຫລວດອອກແບບສະໜາມບິນສາກົນ ນະຄອນຫລວງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຈໍາປາສັກແຫ່ງໃໝ່, ໃນນັນ
້ ສະໜາມ
ບິນຢູ່ຈໍາປາສັກໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ 3 ແຂວງຄື: ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ໃຫ້ສາ ມາດຮັບຮອງ
ຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 3 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ.
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ:
ິ �ຳ ແລະ ກົນໄກການບໍລຫ
ິ ານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສິງ່ ເອືອ
້ ອໍານວຍໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະ
–– ສ້າງນະໂຍບາຍ, ນິຕກ
ແໜງອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ ງ ແ ລະ ຫັດຖະກ�ຳໃຫ້ຄົບຊຸດ ໂດຍລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການລົງທຶນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ.
–– ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍສົງ່ ເສີມອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳທນ
ີ່ �ຳໃຊ້ວດ
ັ ຖຸດບ
ິ ຈາກການຜນ
ົ ຜະລິດກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ຈາກແຮ່ທາດ ເພືອ
່
ປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ, ນະໂຍບາຍດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍີອຸດສະຫະກ�ຳ, ນະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາອຸດສະຫະກ�ຳສີຂຽວ ແລະ ອື່ນໆ.
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–– ຊຸກຍູ້ການສ້າງສູນ/ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກ�ຳ, ສູນສ
 ົ່ງເສີມວິຊາຊີບຫັດຖະກໍາ, ຫ້ອງທົດລ
 ອງ/
ວິໄຈຜະລິດຕ
 ະພັນອ
ດ
ຸ ສ
 ະຫະກ�ຳ, ຫ້ອງທດ
ົ ລ
 ອງ/ວໄິ ຈເຄມີ ແລະ ສິງ່ ແ
 ວດລ້ອມອດ
ຸ ສ
 ະຫະກ�ຳ ແລະ ອືນ
່ ໆ. ສູນອ
 ອກ
ແບບຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ�ຳ, ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າກ�ຳນົດມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກ�ຳ, ການຖ່າຍ
ທອດ ແ
 ລະ ນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊທ
ີ ັນສ
 ະໄໝເຂົ້າໃ ນອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ.
–– ສົ່ງເສີມການບໍລິການໂລຈສ
ີ ະຕິກ (logistic) ດ້ວຍການປັບປຸງລ
 ະບົບກ
 ານເກັບພາສີແລະ ອາກອນໃຫ້ທ
 ັນສ
 ະໄໝ,
ໂປ່ງ ໃສແລະສາມາດກວດສອບໄດ້ ຄ
 ຽງຄູກ
່ ັບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍເພື່ອດ
 ຶງດ
 ູດກ
 ານລົງທຶນ.
ຂ. ຂະແໜງການບໍລິການ:
»» ທິດທາງ:
ພັດທະນາຂະແໜງບໍລກ
ິ ານຕດ
ິ ພນ
ັ ສະໜິດແໜ້ນກບ
ັ ການຜະລິດໃຫ້ສາມາດສ້າງລາຍຮບ
ັ ສງູ ໃຫ້ແ
 ກ່ປະເທດ, ສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທ�ຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ປ ະຊາຊົນ ແລະ ກາຍເປັ ນຈຸ ດບໍ ລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ ານແ ດນໃ ນອະນຸພາກພື້ນ, ສະໜອງສິ ນຄ້າ ແລະ
ການບໍລິການ ທ
 ີ່ຫລາກຫລາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຢພ
ູ່ າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 12% ຕໍ່ປີ, ທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຍ່ອຍ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ
9-10 % ຕໍປ
່ ີ.
–– ຂະຫຍາຍ ຫຼື ສ້າງຕະຫລາດຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ໄ ດ້ຫຼາຍ.
–– ຮອດປີ 2020 ສູ້ຊນ
ົ ໃຫ້ມນ
ີ ກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ປະມານ 6 ລ້ານເທືອ
່ ຄນ
ົ , ສະເລ່ຍໄລ ຍະການ
ພັກເຊົາຂອງນກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວ 10 ວັນ/ຄົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮບ
ັ ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ 953 ລ້ານໂດລາສະຫາລດ
ັ .
–– ສູ້ຊົນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2020,
ສ້າງແຜນພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 25 ແຫ່ງ, ສ�ຳຫລວດ ແລະ ຈັດສັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 40 ແຫ່ງ,
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຈຸດເດັ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດໄວ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບໃຫ້ໄດ້ 10 ແ
 ຫ່ງ.
–– ສູ້ຊົນສ້າງການເຊື່ອມໂຍງເວັບໄຊການທ່ອງທ່ຽວລາວເຂົ້າກ
 ັບເວັບໄ ຊ ASEAN, GMS, PATA, ຂະຫຍາຍຜູ້ຕ່າງ
ໜ້າ/ຕົວແ
 ທນການທ່ອງທ່ຽວລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນຕ
 ະຫລາດຕົ້ນຕໍຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄ ດ້ 5 ແ
 ຫ່ງ.
–– ສູ້ຊົນຈັດງານປີທ່ອງທ່ຽວລາວຄັ້ງທີ 3 ໃນປີ 2018 ເພື່ອໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ແລະ ສົ່ງເສີມການ
ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ “ລາວທ່ຽວລາວ”.
–– ພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນພ້ອມທັງຂະຫຍາຍການບໍລິການໃຫ້ທົ່ວເຖິງ
»» ກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການ:
–– ການທອ່ງທ່ຽວ: ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວບົນພ
ນ
ື້ ຖານການນ�ຳໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານທ�ຳມະຊາດ, ວັດທະນະທ�ຳ ແລະ
ມູນເຊືອ
້ ປະຫວັດສາດ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສູງ ແລະ ມີຄວາມຍນ
ື ຍງົ ໂດຍການນ�ຳໃຊ້ກ�ຳລັງແຮງຂອງສງັ ຄົມ ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມປະຊາຊົນ; ສ້າງໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວເປັນລະບົບຄົບວົງຈອນ ແລະ ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນຢູ່ພາຍໃນປະ
ເທດ, ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ສ້າງບຸກຄະລະກອນການນ�ຳທ່ຽວໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ມີຄ
 ຸນນະພາບສູງຂ
 ຶ້ນ;
ຄຸ້ມຄອງລາຄາການບໍລິການອຸດສະຫະກ�ຳທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ; ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນຂະ
ແໜງສ້າງລາຍຮັບນ�ຳໜ້າເຂົ້າສູ່ປະເທດ ໂດຍການສຸມໃສ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາພັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍວັນ ແລະ
ມີການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື
 ່ອສ້າງວຽກເຮັດງ ານທ�ຳ ແ
 ລະ ລາຍໄດ້ໃ ຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃ ນທ້ອງຖິ່ນ.
–– ການຄ້າຂາຍຍກ
ົ -ຂາຍຍ່ອຍ: ສະໜອງສນ
ິ ຄ້າໃຫ້ສງັ ຄົມຢ່າງເປັນປກ
ົ ກະຕິ ແລະ ສອດຄ່ອງກບ
ັ ຄວາມຕ້ອງ ການຂ
ອງຕະຫຼາດ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງສິນຄ້າໄດ້ຢ
 ່າງສະດວກ; ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງຈ�ຳໜ່າຍສິນຄ້າໃ ຫ້
ເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງມີຄ
 ວາມທັນສ
 ະໄໝ ແ
 ລະ ຄົບວ
 ົງຈ
 ອນ ເພື່ອດຶງດ
 ູດໃຫ້ຄົນມ
 າຊື້ ແ
 ລະ ໃ ຊ້ຈ່າຍຢພ
ູ່ າຍໃນປະເທດ.
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–– ການບໍລິການໂລຈີສະຕິກ (Logistic): ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພື່ອກາຍເປັນສູນກາງໃນກິດຈະການບໍລິການຜ່ານແດນຂອງອະນຸພາກພື້ນ, ປັບປຸງ ແລະ
ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໃຫ້ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານເພື່ອຮັບປະກັນໃນການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ມີການເຊື່ອມຈອດ
ກັບປະເ ທດໃກ້ ຄຽງ; ສ້ າ ງສິ່ງອ�ຳນວຍຄວາມສ ະດວກຕາມເສັ້ ນທາງ ເ ຊັ່ ນ: ຈຸດພັ ກລົດ, ສາງສິນ ຄ້າ, ສະຖານີ ລົດ
ແລະສ້າ ງສູ ນເ ຕົ້ າ ໂ ຮມ ແ ລະ ແຈກຢາຍສິນຄ້າ (Logistics Park) 4 ແ ຫ່ ງຄື : ນາເຕີ ຍ, ສະຫວັ ນນ ະເຂດ,
ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ ແ ລະ ຈ�ຳປາສັ ກ ; ປັ ບ ປຸງ ດ້ າ ນເຂົ້າ -ອອກ ຕາມເ ສັ້ນ ທາງບໍລິ ກ ານຜ່ານຊາຍແ ດນ ໃ ຫ້
ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນທີສ
່ າມາດຮອງຮັບການເຮັດບ
 ໍລິການຜ່ານໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.
–– ການເງິນ-ການທະນາຄານ: ຍົກສ
 ງູ ປ
 ະສິດທິພາບຂອງທະນາຄານທລ
ຸ ະກດ
ິ ແລະ ສະຖາບນ
ັ ກ
 ານເງິນໃຫ້ສາມາດ
ດ�ຳເ ນີນທຸລະກ�ຳທາງດ້ານກ ານເ ງິນຢ່າງມີຄ ວາມສະດວກ, ວ່ອງໄ ວ ເ ພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ ງ ເສີມການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີໝາກຜົນສູງຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງພາກພື້ນ ແ
 ລະ ສາກົນ
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ �ຳ:
–– ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂ
 ອງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເຂົ້າໃ ນການພັດທະນາຜະລິດຕ
 ະພັນການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແ
 ລະ ຄົບວ
 ົງຈອນ.
–– ເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງແຫຼງ່ ທ່ອງທ່ຽວທມ
ີ່ ກ
ີ ານບໍລກ
ິ ານແລ້ວໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບສູງຂນ
ຶ້ . ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທກ
ຸ ແຂວງໃນທວ
ົ່ ປະເທດ
ດ�ຳເນີນການສ�ຳຫຼວດ-ຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນການໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງຂອງຕົນໃຫ້ສ�ຳເລັດ
ສອດຄ່ອງກັບທິດພ
 ັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊ
 າດ ເພື່ອເປັນທ
 າງເລືອກໃນການລົງທຶນຂ
 ອງລັດ ແ
 ລະ ເອກະຊົນ.
–– ສຸມໃສ່ພດ
ັ ທະນາ ແລະ ຟືນ
້ ຟູ ສິງ່ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃນແຫຼງ່ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີຄວາມ
ເປັນເອກະລັກທ້ອງຖິ່ນ.
–– ເປີດກ້ວາງ ແລະ ສົງ່ ເສີມການລງົ ທຶນຈ
 າກນກ
ັ ລ
 ງົ ທຶນພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫາຼ ຍຂນ
ຶ້ .
–– ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ປະກອບສ່ວນການເສຍພັນທະເຂົ້າກອງທຶນ ເພື່ອພັດ ທະນາ
ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເປັນປົກະຕິ.
–– ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົງ່ ເສີມໃຫ້
 ຂະແໜງການປນ
ິ່ ອ້ອມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງຕງັ້ ໜ້າ ໂດຍ
ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ�ຳຄັນ ແ
 ລະ ໃ ຫ້ການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາ ແ
 ລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
–– ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີທູດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າການທ່ອງທ່ຽວລາວປະຈ�ຳຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍສ�ຳລັບ
ການທ່ອງທ່ຽວລາວ ເພື່ອເຮັດວຽກໂຄສະນາ ແ
 ລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວ.
–– ສ້າງຈິດສ�ຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ມີການອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເອກອ້າງ
ທະນົງໃຈຂອງຕົນ.
–– ສົງ່ ເສີມໃຫ້ອ�ຳນາດການປກ
ົ ຄອງທ້ອງຖນ
ິ່ ຈດ
ັ ງານ ແລະ ມີກດ
ິ ຈະກ�ຳການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕນ
ົ ເປັນຕນ
ົ້ : ງານວດ
ັ ທະນະທ�ຳ
ຊົນເຜົາ່ , ງານບນ
ຸ ປະເພນີປ
 ະຈ�ຳທ້ອງຖນ
ິ່ ແລະ ງານບນ
ຸ ທສ
ີ່ �ຳຄັນອນ
ື່ ໆທສ
ີ່ ເື່ ຖິງເອກະລັກວດ
ັ ທະ ນະທ�ຳ, ວິຖກ
ີ ານດ�ຳລົງ
ຊີວິດຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮູ້ຈັກ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດແນວຄວາມຄິດຢາກ
ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມພູມລ�ຳເນົາຕ່າງໆໃນ ສປປ ລາວ.
–– ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນທ້ອງຕະຫລາດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້
ໂດຍການຕິດສະຫຼາກໃສ່ສິນຄ້າກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງສິນຄ້າ, ລາຄາ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການນ�ຳໃຊ້;
ສຸມໃສ່ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາໃຫ້ຢູ່ໃນທ່າບຸກຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບົບ
ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ.
–– ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນເຂດຕົວເມືອງນ້ອຍ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການໃນເຂດເທດສະບານເພື່ອ
ສ້າງໂອກາດໃນການຈ້າງງານໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ.
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ຄ. ຂະແໜງການກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້
»» ທິດທາງ:
ພັດທະນາກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ. ສືບຕໍ່ຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ເນື້ອທີ່ການຜະ ລິດໃຫ້
ພຽງພໍ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ; ເສີມຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກ�ຳທີ່ມີທ່າ
ແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດກະສິກ�ຳສະອາດ, ກະສິກໍາປອດສານພິດ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະ ກະເສດສຸມທີ່ທັນ
ສະໄໝ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບສູງ; ປັບປຸງການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນດ້ວຍການສ້າງເປັນຟາມ, ກຸ່ມການຜະລິດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ
ຄອບຄົວຕົວແບບ ພ້ອມທັງ ນ�ຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງ
ສິນຄ້າກະສິກ�ຳໃຫ້ແກ່ອຸດສະຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການໃຫ້ໄດ້ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າ
ເພີມ
່ ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ ກໍ່ສບ
ື ຕໍ່ສມ
ຸ ໃສ່ຟນ
ື້ ຟູ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ
ເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດສີຂຽວຕາມທິດຍືນຍົງ.
»» ຄາດໝາຍ:
•• ຄາດໝາຍການຜະລິດສ
 ະບຽງອາຫານ:
–– ຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແ
 ລະ ໂ ພຊະນາການ ໃນແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ປ
 ະຊາຊົນ ຢ່າງພຽງພໍ.
–– ຜະລິດເຂົາ້ ຕາມ 10 ແຂວງຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ (ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ, ບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນແລະຈໍາປາສັກ) ໃຫ້ໄດ້ຢາ່ ງໜ້ອຍ 2,5 ລ້ານໂຕນຮອດປີ
2020 ໃນເນືອ
້ ທີປ
່ ກ
ູ ເຂົາ້ 600.000 ເຮັກຕາ, ໃນນັນ
້ ສໍາລັບການບໍລໂິ ພກ 2,1 ລ້ານໂຕນ ແລະ ຄັງແຮເຂົາ້ 400.000
ໂຕນ ; ໂຄງການຊົນລະປະທານທີສ
່ າມາດສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການປູກເຂົາ້ ມີທງັ ໝົດປະມານ 315.374 ເຮັກຕາ, ຮອດປີ
2020 ໃຫ້ເພີມ
່ ເປັນ 476.012 ເຮັກຕາ ໃນສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4-5 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ສາມາດສະໜອງໃຫ້ປະຊາ
ຊົນບໍລໂິ ພກໄດ້ປະມານ 2.600-2.700 ກິໂລແຄລໍລີ ຕໍ່ຄນ
ົ ຕໍ່ປີ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮບ
ັ ໂພຊະນາການທີຄ
່ ບ
ົ ໝູ່
(ເຂົາ້ , ທາດແປ້ງ, ຊີນ
້ , ປາ, ຜັກ, ໄຂ່ ແລະນົມ).
–– ຮັບປະກັນອັດຕາການບໍລິໂພກ ຊີ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໂດຍສະເລ່ຍໃຫ້ໄດ້ 65 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ
–– ສາລີຫວານໃຫ້ໄດ້ປະມານ 228.000 ໂຕນ, ເຜືອກ-ມັນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 304.000 ໂຕນ, ປະເພດໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໃຫ້
ໄດ້ 800.000 ໂ ຕນ ແ
 ລະ ພືດຜັກ ໃ ຫ້ໄດ້ 1,5 ລ້ານໂຕນ.
–– ຜະລິດຊີ້ນ ແ
 ລະ ໄ ຂ່ ໃ ຫ້ໄດ້ 258 ພັນໂ ຕນ, ປ
າແ
 ລະ ສັດນ
 �້ຳ ໃ ຫ້ໄດ້ 229,5 ພັນໂ ຕນ.
–– ການຂະຫຍາຍຕົວຂ
 ອງຝູງສັດ ປະມານ 6% ຕໍປ
່ ີ ແ
 ລະ ການລ້ຽງປາ ແ
 ລະ ສັດນ
 �້ຳ ໃ ຫ້ໄດ້ 8-10% ຕໍປ
່ ີ.
»	 ຄາດໝາຍການຜະລິດເ ປັນສິນຄ້າ:
–– ສູ້ຊົນຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ�ຳໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອ
 ອກ.
–– ຜະລິດເຂົາ້ ເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສງົ່ ອອກ ໃຫ້ໄດ້ 1-1,5 ລ້ານໂຕນ (ເຂົາ້ ເປືອກ), ໃນນັນ
້ ສໍາລັບປຸງແຕ່ງພາຍໃນໃຫ້ໄດ້
500.000-600.000 ໂຕນ.
–– ສ�ຳລັບພືດຕ່າງໆ: ຜະລິດສາລີອາຫານສັດ ໃຫ້ບັນລຸ 1,3 ລ້ານໂຕນ, ກາເຟ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 120.000ໂຕນ, ອ້ອຍ
ໃຫ້ໄດ້ ຫລາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ, ມັນຕົ້ນໃຫ້ໄດ້ 1,5 ລ້ານໂຕນ, ຖົ່ວເຫຼືອງໃຫ້ໄ ດ້ 50.000ໂຕນ, ໝາກເດືອຍ
213.150 ໂຕນ ແລະ ອືນ
່ ໆ. ນອກນນ
ັ້ ກໍສູ້ຊນ
ົ ຜະລິດພດ
ື ສນ
ິ ຄ້າອືນ
່ ໆທມ
ີ່ ທ
ີ ່າແຮງໄດ້ປຽບຕາມທີຕ
່ ະ ຫລາດຕ້ອງການ.
–– ສ�ຳລັບການລ້ຽງສັດ: ສູ້ຊົນຫັນການລ້ຽງສັດແບບທ�ຳມະຊາດໄປສູ່ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມໃຫ້ສາມາດສະ ໜອງຜົນ
ຜະລິດ ຈາກຟາມໃຫ້ໄດ້ 30% ຂອງຜນ
ົ ຜະລິດສດ
ັ ທງັ ໝດ
ົ . ສຸມໃສ່ການລ້ຽງສັດພັນປບ
ັ ປຸງ ເພືອ
່ ເປັນສນ
ິ ຄ້າສະໜອງ
ຕະຫລາດພາຍໃນໃຫ້ພ
 ຽງພໍ ແລະ ສູ້ຊົນສືບຕໍ່ສົ່ງອ
 ອກສັດໃຫຍ່ ປະເພດງົວ, ຄວາຍ ໄປປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍຄິດໄລ່
ເປັນນ�້ຳໜັກຊີ້ນ ຢ່າງຕໍ່າໃຫ້ໄດ້ 10.000-15.000ໂຕນ ໃນປີ 2020. ເພີ່ມທະວີການປູກຫຍ້າແລະການຜະລິດ
ອາຫານສັດໃຫ້ເປັນຂະບວນການ, ສ້າງແນວພັນຫຍ້າຫລາຍຊະນິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອເປັນບ່ອນສາທິດ ແລະທັງ
ເປັນບ່ອນຂະຫຍາຍແນວພັນຫຍ້າປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

88

•• ຄາດໝາຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້:
–– ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ປ່າຜະລິດ ແລະ ປ່າຊຸມຊົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.
–– ສືບຕໍ່ສໍາຫລວດ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດສັນປ່າຜ
 ະລິດໃຫ້ໄດ້ 600.000 ເຮັກຕາ
–– ສ້າງເຂດຢັ້ງຢືນປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 30% ຂອງປ່າຜະລິດທ
 ັງໝົດ, ຟື້ນຟ
 ູປ່າຜ
 ະລິດໃ ຫ້ໄດ້ 500.000 ເຮັກຕາ
–– ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ພື້ນເມືອງ, ໄມ້ອຸດສະຫະກ�ຳຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ 500.000 ເຮັກຕາ
–– ສ້າງແຜນຈັດສັນ ແ
 ລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ
 ້ານໃຫ້ໄດ້ 1.500 ບ້ານ
–– ພັດທະນາວຽກງານຫລຸດຜ່ອນອາຍພດ
ິ ຈ
 າກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ (REDD+) ໂດຍການກຽມຄວາມພ້ອມເພືອ
່ ການຊ-ື້
ຂາຍສິນເຊື່ອການປ່ອຍກາກບອນປ່າໄມ້ໃນປີ 2020
–– ປັບປຸງກອງທຶນພ
 ັດທະນາປ່າໄມ້ ແ
 ລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການ: 
–– ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ�ຳສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ສົ່ງເສີມກະສິກ�ຳປອດສານພິດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນທີ່
ມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
–– ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ�ຳຕິດພັນກ
 ານຕະຫລາດ ແ
 ລະ ມີກ
 ານປຸງແ
 ຕ່ງ.
–– ຫັນການຜະລິດແບບທ�ຳມະຊາດຂອງປະຊນ
ົ ຊນ
ົ ໄປສູ່ການຜະລິດແບບເປັນຟາມທນ
ີ່ �ຳໃຊ້ເຕັກນິກວທ
ິ ະຍາ ສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຍົກສູງຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດ
ແລະ ສະຫະກອນກະສິກ�ຳ.
–– ສຸມໃສ່ປັບປຸງ, ຍົກລ
 ະດັບຊົນລະປະທານໃຫ້ແໜ້ນໜາຖາວອນ ແລະ

ຄຸ້ມຄອງນ�ຳໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜ
 ົນສູງ.
–– ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາກະສິກ�ຳໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເພື່ອສາມາດເປັນບ່ອນສາທິດດ້ານ
ເຕັກນິກ-ວິຊາການດ້ານການຜະລິດກະສິກ�ຳ ແລະ ການສະໜອງແນວພັນໃຫ້ແ
 ກ່ປະຊາຊົນ.
–– ສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ແ
 ລະ ພູມສ
 ັນຖານ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
–– ເຂດທົງ່ ພຽງ ແມ່ນສົງ່ ເສີມໃຫ້ມກ
ີ ານປູກພືດ (ເຂົາ້ , ສາລີ, ປະເພດຖົວ
່ , ຜັກຕ່າງໆ, ຢາສູບ ແລະ ອືນ
່ ໆ) ແລະ ລ້ຽງສັດ
(ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ, ສັດປີກ ແລະ ອືນ
່ ໆ) ໃນນີ:້ ສຸມໃສ່ພດ
ັ ທະນາເຂດທົງ່ ພຽງໃຫ່ຍທີມ
່ ທ
ີ ່າແຮງສູງທີສ
່ າມາດເຮັດຊົນລະ
ກະເສດໂດຍກ�ຳນົດເອົາທົງ່ ພຽງເຊບັງ້ ໄຟ ແລະ ເຊບັງ້ ຫຽງ ຂອງແຂວງຄ�ຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນເຂດ
ໂຄງການປູກເຂົາ້ ຈຸດສຸມລະດັບຊາດ; ນອກຈາກນັນ
້ , ສຸມໃສ່ພດ
ັ ທະນາເຂດທີມ
່ ຊ
ີ ນ
ົ ລະປະທານຢູ່ແລ້ວໃນ 10 ແຂວງ
(ຫຼວງນ�້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ�ຳປາສັກ
ແລະ ສາລະວັນ) ໂດຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີສ່ວນ ຮ່ວມຫລາຍຂຶນ
້ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນຄວາມໝັນ
້ ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.
–– ເຂດພູພຽງ ປະກອບມີ 3 ພູພຽງ ຄື: ພູພຽງບໍລິເວນ: ພູພຽງນາກາຍ ແລະ ພູພຽງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງໃນນີ້: ພູພຽງນາ
ກາຍເປັນເຂດສົ່ງເສີມໃຫ້ປູກກາເຟ, ພືດຜັກ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ດອກໄມ້ ແລະ ພືດເມືອງໜາວ; ພູພຽງນາກາຍ: ເໝາະ
ແກ່ການລ້ຽງປາ ແລະ ການປະມົງ; ພູພຽງຊຽງຂວາງ: ສົ່ງເສີມປູກພືດເມືອງໜາວ, ພືດຜກ
ັ ແລະ ໄມ້ກິນໝາກ; ນອກຈາກ
ນັນ
້ , ຍັງສາມາດປບ
ັ ປຸງເປັນຫຍ້າລ້ຽງສັດໄ ດ້ ຈິງ່ ເໝາະແກ່ການສົງ່ ເສີມໃຫ້ມກ
ີ ານລ້ຽງສັດ ເຊັນ
່ : ງົວ, ແບ້ ແລະ ແກະ.
–– ສ�ຳລັບເຂດພູດອ
ຍແ
 ມ່ນສົ່ງເສີມໃຫ້ປູກພືດທ
 ີ່ເໝາະສົມກັບນ
 ິເວດກະສິກ�ຳ.
–– ສຸມໃສ່ໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບຜົນຜະລິດກະສິກໍາ.
»» ນະໂຍບາຍ:
–– ນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາສໍາລັບການຜະລິດເຂົ້າ, ປູກພືດ-ຜັກ, ລ້ຽງສັດ:
ການຂຶ້ນທະບຽນດິນນາ ແລະ ຫ້າມຫັນປ່ຽນດິນນາປູກເຂົ້າໃນເຂດຊົນລະປະທານເພື່ອເປົ້າໝາຍອື່ນ; ສໍາຫຼວດ
ຈັດສັນພື້ນທີ່ດິນນາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບດິນນາໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ; ອອກໃບສໍາມະໂນດິນນາກະສິກໍາໃຫ້ແຕ່
ລະຄອບຄົວໃນພື້ນທີ່ເຂດຈຸດສຸມໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງຊ້າໃນປີ 2020. ຈັດສັນເຂດດິນທີ່ເໝາະສົມກັບພືດແຕ່ລະຊະນິດ,
ເຂດລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ສັດປີກ, ສັດນໍ້າຢ່າງຊັດເຈນ.
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–– ນະໂຍບາຍສົງ່ ເສີມດ້ານການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງໂຮງສີທທ
ີ່ ນ
ັ ສະໄໝ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ,
ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້.
–– ສ້າ ງແວດລ້ອ ມເອື້ ອ ອໍາ ນວຍໃຫ້ແ ກ່ກ ານເຮັ ດ ກະສິ ກໍາ ແບບຍື ນ ຍົ ງ ແລະ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ໂດຍການສົ່ ງ ເສີ ມ ໃຫ້
ຊາວກະສິກອນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຕະຫຼາດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້, ມີຄວາມຮູ້ທີ່ແທດເໝາະ, ມີຄຸນນະພາບ
ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າການເພີ່ມເນື້ອທີ່
ການຜະລິດ.
–– ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ແລະ ທະນາຄານເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງ, ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນທີສ
່ ົມເຫດ
ສົມຜົນ; ສ້າງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມກົມກຽວກັນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ.
–– ນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ກະສິກໍາປອດສານພິດ.
–– ນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານເພື່ອສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຮງສີ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
–– ນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງດ້ານການຕະຫລາດ, ການຄຸ້ມຄອງ-ການຜູກມັດທາງດ້ານລາຄາ, ການເກັບອາກອນ ແລະ ການ
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ.
–– ນະໂຍບາຍດ້ານແຮງງານຕ້ອງສາມາດສະໜອງແຮງງານທີ່ມີສີມື ແລະ ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວິຊາການກະສິກໍາປ່າໄມ້
ຕາມມາດຖານສາກົນ.
–– ນະໂຍບາຍທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຖານ ແລະ ວັດແທກ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ຂອງລາວບໍ່ໃຫ້ມີການປອມແປງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.
–– ນະໂຍບາຍຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມດ້ານແນວພັນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລາວ ແລະ ເປັນມິດກັບທໍາມະຊາດ.
–– ນະໂຍບາຍດ້ານການຂົນສົ່ງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
–– ນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະ ບຽງ
ອາຫານແບບຍືນຍົງ.
–– ນະໂຍບາຍການສົງ່ ເສີມການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຕົນ
້ ສຸມໃສ່ຫນ
ັ ເປັນຊົນລະກະເສດ.
ງ. ສົງ່ ເ ສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຫລາກຫລາຍ ເພືອ
່ ຫລຸດຜ່ອນການເອືອ
່ ຍອງີ 
ໃສ່ຊ
 ັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ:
ສົ່ງ ເສີ ມໃຫ້ມີ ການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດຢ່າງແຂງແຮງ
ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນອຸດສາຫະກ�ຳປງຸ ແຕ່ງກະສິກ�ຳ, ອຸດສາຫະກ�ຳປງຸ ແຕ່ງອາຫານ-ເຄືອ
່ ງໃຊ້ສອຍຄວ
ົ ເຮືອນ, ອຸດສະຫະກໍາ ຕໍ່າແຜນດ້ວຍມື
ແລະ ອືນ
່ ໆ ເພືອ
່ ເປັນພນ
ື້ ຖານຂອງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດທີເຂັ
່ ມ
້ ແຂງ, ໄປຄຽງຄູ່ກບ
ັ ສົງ່ ເສີມໃຫ້ບນ
ັ ດາບໍລສ
ິ ດ
ັ ທ
 ເີ່ ຮັດກດ
ິ ຈະການ
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ ປັບປຸງການຜະລິດໃຫ້ມີການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບແຮ່ທາດ ກ່ອນການສົ່ງອອກ
ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ປັບປຸງເຂດການຂຸດຄົ້ນ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ໂດຍ
ຫຼິກລ້ຽງຜົນກ
 ະທົບຕໍ່ສັງຄົມແລະ ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ.
ພັດທະນາການບໍລກ
ິ ານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີສ
່ ະອາດ, ສວຍງາມ ແລະ ເປັນມດ
ິ ກບ
ັ ສງິ່ ແວດລ້ອມ, ໄປຄຽງຄູ່ກບ
ັ ການປບ
ັ ປຸງ
ການບໍລກ
ິ ານດ້ານໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທທ
ີ່ ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານນ�ຳທ່ຽວ ໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ມີຄ
 ວາມຫາຼ ກ
ຫຼາຍ ຕິດພ
ນ
ັ ກ
ບ
ັ ການຜະລິດດ
 ້ານສລ
ິ ະປະຫດ
ັ ຖະກ�ຳ ແລະ ສິນລະປະຈດ
ິ ຕະກ�ຳ ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ນກ
ັ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ

ທັງເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້
 ປະຊາຊົນ ແ
 ລະ ປະເທດຊາດ.
ຈ. ສ້ າ ງຕ່ ອ ງໂ ສ້ ການຜ ະລິ ດ ຢ່ າ ງກົ ມກ່ ຽ ວລະຫ ວ່າງລັ ດ ວິສາຫະກິ ດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະ ກ
 າງ:
•• ລັດວິສາຫະກິດ:
–– ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງລັດວິສາຫະກິດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ໄປຕາມທດ
ິ ຫນ
ັ ເປັນອດ
ຸ ສາຫະກໍາ ແລະ
ທັນສ
 ະໄໝ ດ້ວຍຮບ
ູ ກ
 ານທເີ່ ໝາະສມ
ົ ; ສາມາດເປັນກໍາລັງແຮງໃຫ້ແກ່ລດ
ັ ເຮົາໃນການຊກ
ຸ ຍູກ
້ ານເຕີບໂຕ, ການສະສມ
ົ ທນ
ຶ ຮອນ ແລະ
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ການສະໜອງສາທາລະນະປະໂຫຍດໃຫ້ສງັ ຄົມ; ພ້ອມກນ
ັ ນນ
ັ້ ກໍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ວຽກງານປ້ອງກນ
ັ ຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ.
–– ປັບປຸງກນ
ົ ໄ ກການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ເພືອ
່ ໃຫ້ວສ
ິ າຫະກິດຂອງລດ
ັ 
ເປັນເຈົ້າຕົນ ເອງໃນກ ານດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງ ແ ລະ ຮັບປະກັ ນການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ມີ
ປະສິດທິຜ
 ົນ, ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການພົວພັນຮ
 ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດ. ເປີດກ
 ້ວາງສິດເປັນເຈົ້າ
ຕົນເອງໃນກໍາມະສິດນໍາໃຊ້ຊັບສິນນັ້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜ
 ົນສູງ ແ
 ລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕ
 ໍ່ຊັບສ
 ິນທ
 ີ່ລັດມ
 ອບໃຫ້.
–– ຈໍາແນກໃຫ້ຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດຂອງລັດທີ່ປະຕິບັດໜ
 ້າທ
 ີ່ ຫຼື ເປົ້າໝາຍຍຸດທ
 ະສາດດ້ານການເມືອງ ແລະ
ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກັບວິສ
 າຫະກິດທີປ
່ ະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ ຫຼື ເປົ້າໝ
 າຍຍຸດທ
 ະສາດດ້ານເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ.
–– ປັບປຸງນ
 ະໂຍບາຍ, ນິຕກ
ິ ໍາ, ກົດໝ
 າຍ, ລະບອບ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີກ
່ ່ຽວພັນເຖິງທຸລະກິດ-ວິສາຫະກິດໃຫ້
ເໝາະສົມ ແ
 ລະ ເອື້ອອໍານວຍກ່ວາເກົ່າ, ສອດຄ່ອງກັບກ
 ົນໄກເສດຖະກິດຕ
 ະຫຼາດ.
–– ເພີມ
່ ທະວີບດ
ົ ບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຄຸ້ມຄອງຂອງລດ
ັ ຕໍ່ວສ
ິ າຫະກິດຂ
 ອງລດ
ັ ເພືອ
່ ສ້າງໃຫ້ລດ
ັ ວິສາຫະກິດມີຄວາມ
ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ສາມາດເປັນເຈົ້າພາທາງໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ ເປັນພື້ນຖານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.
•• ວິສ
 າຫະກິດຂ
 ະໜາດໃຫຍ່ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະ ກ
 າງ:
–– ສ້າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ໄດ້ຈ
 �ຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນຫົວຈ
 ັກແກ່ດຶງວິສ
 າຫາກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ສ້າ
ງໃຫ້ມີສ�ຳພັນເສດຖະກິດລະຫວ່າງກັນ ເປັນຕົ້ນ: ວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ (ຕົວຢ່າງ: ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະໜອງຜັກສະອາດ ແລະ ປອດສານພິດ, ເ ຄື່ ອງຕໍ່າແ ຜນ, ຈັ ກສານ ແລະ ແກະສ ະລັ ກໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວ,
ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານໂຄງລ່າງພືນ
້ ຖານ: ຖະຫນົນ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ…), ວິສ
 າຫະກິດອຸດສາຫະກ�ຳປງຸ ແຕ່ງກະສິກ�ຳ (ກຸ່ມຜ
 ະລິດກ
 ະສິກ�ຳ
ສະໜອງວັດຖຸດ
 ິບໃຫ້ອຸດສ
 າກະກ�ຳປຸງແຕ່ງ) ແ
 ລະ ວິສ
 າຫາກິດອື່ນໆ. 
–– ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງພາກທຸລະກິດ/ວິສາຫະກິດຕ່າງໆທັງຂອງລັດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ລວມທັງວ
 ິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ໂດຍການສົ່ງເສີມການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຍທ
ີ ີ່ສະອາດ
ເໝາະສົມ ແລະ ທັນສະໄໝກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ບັນດານະວັດຕະກໍາໃໝ່, ກ�ຳນົດມາດ ຕະຖານຜະລິດ
ຕະພັນ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານ ເພືອ
່ ຍ
ກ
ົ ສງູ ຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດສນ
ິ ຄ້າ, ການເຂົາ້ ເຖິງຕ
 ະຫລາດທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,
ການເພີ່ມມ
 ູນຄ່າໃຫ້ສິນຄ້າ.
–– ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການດ�ຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນກັບລະບຽບ
ກົດໝາຍ, ການເຂົາ້ ເຖິງແຫຼງ່ ທຶນ, ແຮງງານທີມ
່ ທ
ີ ກ
ັ ສະ, ການເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນການພັດທະນາທຸລະ ກິດ ເພືອ
່ ສ້າງ
ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຄົບຊຸດເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນມີ
ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການດ�ຳເນີນທຸລະກິດ.
–– ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍການສ້າງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
ແຫລ່ງທຶນໄລຍະຍາວແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ສົນໃຈປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ສ້າງກອ
ງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເພືອ
່ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດບໍລກ
ິ ານປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ວສ
ິ າຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຫລາຍຂຶນ
້ .
–– ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍການສົ່ງເສີມການບໍລິການ
ທະນາຄານຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ທາງເອເລັກໂທນິກ ໂດຍຕ້ອງສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ຮັດກຸມ.
ສ. ສົ່ງເ ສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃ ນບາງວຽກຈຸດສ
 ຸມ ດັ່ງນ
 ີ້:
•• ສຸມໃສ່ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມຍືນ
ຍົງ ໂດຍການສ້າງຕົວແບບນິຄົມອຸດສາຫະກ�ຳ, ຕົວເມືອງໃໝ່ໃຫ້ສ�ຳເລັດ ເພື່ອເປັນຫົວຈັກແກ່ດຶງການພັດທະນາຂອງ
ປະເທດ ໂດຍເລັງ່ ໃສ່ພດ
ັ ທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ 5 ແຫ່ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 2 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ ແລະ 1 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
•• ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກ�ຳປຸ່ງແ
 ຕ່ງທີ່ນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສ
 ະໄໝຫລາຍຂຶ້ນ.
•• ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທເີ່ອື້ອອ�ຳນວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ໃຫ້ເທົ່າກັບ ຫຼື ລື່ນປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເປັນຕົ້ນ: ປັບປຸງການບໍ
ລິການຜ່ານປະຕູດຽວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ, ອາຍຸການຂໍອະນຸຍາດມາລົງທຶນນ້ອຍລົງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວ
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ກັບຂົ ງເຂດການລົງ ທຶນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຊັດ ເຈນຂຶນ
້ . ເ ປີດເ ຂດເ ສດຖະກິດອນ
ື່ ທີມ
່ ເີ ງືອ
່ ນໄຂ ແລະ ທ່າ ແຮງໄດ້ປຽບໂດຍ
ສອດຄ່ອງກັບເງືອ
່ ນໄຂທເີ່ ຫັນວ່າໄດ້ຕາມເງືອ
່ ນໄຂຂອງການສ້າງເຂດເສດຖະກິດພເິ ສດ ແລະ ສະເພາະທໄີ່ ດ້ກ�ຳນົດໄວ້ໃນ
ແຜນຍດ
ຸ ທະສາດການພດ
ັ ທະນາເຂດເສດຖະກິດພ
 ເິ ສດ ແລະ ສະເພາະ ແຕ່ 2011-2020 ທີລ
່ ດ
ັ ຖະບານໄດ້ຮບ
ັ ຮອງແລ້ວ.
•• ສ້າງພື້ນຖານອັນໜັກແໜ້ນທາງດ້ານນິຕິກໍາ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃຫ້ນັບມື້ນັບ
ຫລາຍຂຶ້ນ.
•• ລັດຖະບານລົງທຶນໃ ສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊື່ອມຕໍ່ທຈ
ີ່ ໍາເປັນຢ
ພ
ູ່ າຍໃນເຂດເສດຖະກິດທີ່ມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບ.
່ ດ
ັ ຖະບານໄດ້ກ�ຳນົດອອກໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສູງ (ກົນໄກຫົວໜ່ວຍບໍລຫ
ິ ານນ້ອຍ•• ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຕາມນະໂຍບາຍທີລ
ສັງຄົມກວ້າງ), ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍປະຕູດຽວຢູ່ໃນເຂດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສັກສິດ, ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ໂປ່ງໃສ.

3.4.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ຮັບປະກັນໃຫ ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ:
»» ທິດທາງ:
ສືບຕ
 ໍ່ພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດໃ ຫ້ມກ
ີ ານຂະຫຍາຍຕົວຢ
 ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ ໂດຍການສ້າງພນ
ື້ ຖານການຜະລິດທີໜ
່ ກ
ັ ແ
 ໜ້ນ ແລະ ມີຄ
 ວາມ
ຫຼາກຫາຼ ຍ, ປບ
ັ ປຸງການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ເຂັມ
້ ແຂງຂຶນ
້ ; ຄຽງຄູ່ກນ
ັ ນນ
ັ້ , ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄມ
ຸ້ ຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້
ມີສ
 ະຖຽນລະພາບ ໂດຍການພັດທະນານະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ເງິນຕາໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສອດຄ່ອງ ແລະຄວາມມກ
ີ ມ
ົ ກ
 ຽວກນ
ັ ຫລາຍຂຶນ
້ 
ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັນໃ ຫ້ເສດຖະກິດມ ະຫາພ າກມີ ຄວາມໝນ
ັ້ ທຽ່ ງແລະຂະຫຍາຍຕົ ວຢ່ າ ງຕ່ໍ ເ ນືອ
່ ງ; ສ້ າງຂ ອບເ ສດຖະກິດມະຫາ
ພາກໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່ ເພືອ
່ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງໃນການຕິດຕາມການປຽ່ ນ
ແປງສະພາບເສດຖະກິດຢ່າງເປັນລະບົບປົກກະຕິເພື່ອກ�ຳນົດນະໂຍບາຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງ
ເໝາະສມ
ົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຸ້ມຄອງອດ
ັ ຕາເງິນເຟີໃ້ ຫ້ຢໃູ່ ນຂອບເຂດທເີ່ ໝາະສມ
ົ , ກ�ຳນົດອດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍ, ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ
ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສະຫງົບແລະ ຢູ່ໃນທ່າທີໄ່ ດ້ປຽບເພືອ
່ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າສົງ່ ອອກຕ່າງປະເທດຫລາຍຂຶນ
້ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້,
ຄຸ້ມຄອງໜສ
ີ້ ນ
ິ ພາຍໃນ (ໜີສ
້ ນ
ິ ຂອງລດ
ັ ແລະ ໜີສ
້ າທາລະນະ) ແລະ ໜີສ
້ ນ
ິ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼຸດລງົ ເປັນກ້າວໆ; ປບ
ັ ປຸງ ແລະ ດ�ຳເນີນ
ມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ເງິນຕາທເີ່ ໝາະສມ
ົ ເພືອ
່ ສ້າງສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການ
ຂາດດນ
ຸ ການຄ້າລົງເທືອ
່ ລະກ້າວ ເຮັດໃຫ້ຄງັ ສ�ຳຮອງເງິນຕາຕາ່ ງປະເທດເພີມ
່ ຂນ
ຶ້ ແລະ ຮັບປະກັນການຊ�ຳລະສະສາງກບ
ັ ຕ່າງປະເທດ;
ພັດທະນາຄງັ ສະສມ
ົ ຂອງລັດເປັນເງິນ, ເປັນວດ
ັ ຖຸ, ສິນຄ້າສະສມ
ົ ແຫ່ງລດ
ັ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອນ
ັ ຮບ
ີ 
ດ່ວນ ແລະ ສຸກເສີນ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນວຽກງານປ້ອງກນ
ັ , ຕ້ານ ແລະ ຟືນ
້ ຟຜ
ູ ນ
ົ ກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ ; ວຽກງານດດ
ັ ສົມຕະຫລາດໃຫ້ມີ
ຄວາມໝນ
ັ້ ທ່ຽງ, ວຽກງານປ້ອງກນ
ັ ຊາດ, ປ້ອງກນ
ັ ຄວາມສະຫງົບ ເພືອ
່ ຮບ
ັ ປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສ້າງ
ເງຶອ
່ ນໄຂໃຫ້ແກ່ການຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລດ
ັ ຖະ ບານບັນລຸຄ
 າດໝາຍທກ
ີ່ �ຳນົດໄວ້.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕ
 ະພັນພາຍໃນ ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍຫ
່ ຼຸດ 7,5% ຕໍປ
່ ີ.
–– ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ (ໃນລະດັບບໍເ່ກີນ 5%),
–– ຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ ແລະ ເໜັງຕີງຢູ່ໃນກອບ 5% ທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດ
ສະກຸນຫລັກ.
–– ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນລວມ M2 ໃ ຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 24% ຕໍ່ປີ,
–– ຮັບປະກັນໃຫ້ຄ
 ັງສ�ຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ຫລາຍກວ່າ 5 ເດືອນ.
–– ສູ້ຊົນໃຫ້ຍອດເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ບັນລຸໄດ້ 84% ຂອງ GDP ໃນທ້າຍປີ 2020.
–– ຍົກສູງຄຸນນະພາບສິນເຊື່ອ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3%
ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດ.
–– ສູ້ຊນ
ົ ປະຕິບດ
ັ ລາຍຮບ
ັ ງົບປະມານທງັ ໝົດໃຫ້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງ 19-20% ຂອງ GDP, ໃນນນ
ັ້ ລາຍຮບ
ັ ພາຍໃນຢູ່ລະຫວ່າງ
16-17% ຂອງ GDP; ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທງັ ໝ
 ດ
ົ ບໍ່ເກີນ 25% ຂອງ GDP; ໃນນັນ
້ , ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນບໍໃ່ ຫ້ເກີນ
45% ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ; ຮັບປະກັນກ
 ານຂາດດນ
ຸ ງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5% ຂອງ GDP ຕໍປ
່ .ີ
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–– ສູ້ຊົນໃຫ້ສາມາດສ້າງຄັງສະສົມແຫ່ງລ
 ັດ ໃ ນແຕ່ລະປີຢູ່ໃນລະດັບ 2-3% ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ.
–– ເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນການຄ້າ ຢູໃ່ ນລະດັບທີ່ສາມາດດຸ່ນດ່ຽງໄດ້.
»» ນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ:
–– ສ້າງກອບນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາຢ່າງເໝາະສົມດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່
ເສດຖະກິດຮັບເອົາໄດ້ ແລະ ຫຼຸດສັດສ່ວນໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຕໍ່ GDP ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປອດໄພຕາມມາດຕະ ຖານ
ສາກົນ ແລະ ກ�ຳນົດການເພີ່ ມຂຶ້ນຂ ອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ ສົມ ຄູ່ກັບກ ານເ ພີ່ ມ ຂຶ້ນຂອງລາຍຮັ ບງົບ ປະມານ
ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ.
–– ພັດທະນານະໂຍບາຍເງິນຕາແລະ ເຄື່ອງມືທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.
–– ສ້າງແບບຈ�ຳລອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແ
 ລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ຄົບຊຸດ.
–– ຍົກລະດັບມາດຖານການນ�ຳໃຊ້ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ.
–– ສ້າງກອບເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນ
ຄວ້າ, ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ມາດຕະການເພື່ອດັດສົມ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ແ
 ກ້ໄຂໃຫ້ທ
 ັນເວລາ.
–– ສ້າງຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ລວມສູນໜີ້ສິນພາກ
ລັດຢູ່ກະຊວງການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານລາຍຈ່າຍໜີ້ສິນຕ
 ່າງປະເທດໃຫ້ເປັນປ
 ົກະຕິ.
–– ສ້າງມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໜີ້ສິນງົບປະມານສະສົມ ເຊັ່ນ: ການລົງທຶນລ່ວງໜ້າ
ຂອງພ າກເ ອກະຊົ ນໃສ່ໂຄງການລົ ງທຶນກໍ່ສ້ າງພື້ນຖານໂຄງລ່າ ງຂອງລັດຖະບານ, ການສ້າງໜີ້ສິນ ນອກງົບປະມານ
ແລະການຄໍ້າປະກັນໃຫ້ລັດວສ
ິ າຫາກິດກູ້ຢືມຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ.
–– ສ້າງກນ
ົ ໄກປະສານງານດ້ານເສດຖະກິດມ
 ະຫາພາກລະຫວ່າງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົ ທຶນ ກັບ ກະຊວງການ
ເງິນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ, ກະຊວງອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳການຄ້າ ແລະ ພາກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເປັນເອກະ
ພາບສູງ ແ
 ລະ ກົມກຽວກັນຫລາຍຂຶ້ນ.
–– ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ແນະນໍາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ຂອງອົງການຕ້ານການຟອກເງິນສາກົນ FATF (ເຊັ່ນ: ປັບປຸງລະບຽບ
ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານ)

3.4.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ ່ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ ່າງ
ຄວາມສາມາດສະໜອງແຫຼງ່ ທຶນກັບການວາງແຜນພດ
ັ ທະນາ.
»» ທິດທາງ
ການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜອງທຶນຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ກົມກຽວ ແລະ ຕິດພ
 ັນກ
 ັນຕ
 ັ້ງແຕ່ຫົວທີຄື: ການສະໜອງ
ທຶນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍລວມຂອງການພັດທະນາປະເທດ ເປັນຕົນ
້ ສຸມໃສ່ການບັນລຸຕາມມາດຕະຖານການຫຼຸດພົນ
້ ອອກ
ຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ; ຄວາມຕ້ອງການຂອງການລົງທຶນຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັບປະກັນກັບຄວາມສາມາດຂອງ
ການສະໜອງງົບປະມານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍປະສານສົມທົບສະໜິດແໜ້ນກັບການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກ
ຕ່າງປະເທດ, ການດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ການ
ບໍລິການ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຕະຫລາດທຶນ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ.
»	 ຄາດໝາຍ:
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7,5% ຂຶ້ນໄປ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ແມ່ນມີຄວາມ
ຕ້ອງການລົງທຶນທັງໝົດປະມານ 223 ພັນຕືກ
້ ີບ ຫຼື ປະມານ 27 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ກວມ 30% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນ; ໃ ນນີ້:
–– ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດ ກວມປະມານ 9-11% ຂອງການລົງທຶນລ
 ວມ
–– ການລົງທຶນຈ
 າກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະກູ້ຢືມ ກ
 ວມປະມານ 12-16% ຂອງການລົງທຶນລ
 ວມ
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–– ການລົງທຶນຂ
 ອງເອກກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ກວມປະມານ 54-57% ຂອງການລົງທຶນລ
 ວມ
–– ການລົງທຶນຈ
 າກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ ປະມານ 19-21% ຂອງການລົງທຶນລ
 ວມ.
»» ນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ:
–– ການລງົ ທຶນຈາກງົບປະມານລດ
ັ ຕ້ອງສຸມໃສ່ປບ
ັ ປຸງແລະສ້າງພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີຈ
່ າໍ ເປັນພືນ
້ ຖານ
ເປັນ ຕນ
ົ້ : ຖະໜົ ນຫົນທາງ, ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸ ກສາລາ, ນໍ້າລິນ, ສູນຄົນ
້ ຄ້ ວາເຕັກນິກກະ ສິກ�ຳ;
ຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ, ການພດ
ັ ທະນາເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ.
–– ການລົງທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ ແມ່ນສຸມໃສ່ພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ການພັດທະ
ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕິດພັນກັບການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ,
ແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານ, ປັບປຸງສ
 ຸກຂະອານາໄມ.
–– ການລົງທຶນຂອງເອກກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສຸມໃສ່ຂະແໜງພັດທະນາເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນ ການ
ກໍ່ສ້າງເຂຶ່ອນໄຟຟ້າ, ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດ
ສະຫາກ�ຳປງຸ ແຕ່ງ, ວັດສ
 ະດກ
ຸ ໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສ
 ະຫະກ�ຳປະກອບກນ
ົ ຈ
ກ
ັ , ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ການກໍ່ສ້າງທາງລົດ
ໄຟ ແ
 ລະ ອື່ນໆ.
–– ແຫຼ່ງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ (ສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ ລະດົມທຶນຈາກຕະຫລາດຫຼັກຊັບ)
ແມ່ນສະໜອງ ແລະ ລະດົມທຶນໃຫ້ວິສາຫາກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດກະສິກ�ຳ, ອຸດ ສະຫ າກ�ຳປຸງແຕ່ງ-ການຄ້າ, ຫັ ດຖະກ�ຳ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອສ້າງ
ຖານການຜະລິດໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງ, ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.

3.4.4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 4: ການພັດທະນາເຂດແຄວ ້ນ ແລະ ທ ້ອງຖິນ
່ ຢ ່າງມີຄວາມ
ສອດຄ ່ອງ ແລະ ສົມດູນ.
»» ທິດທາງ:
ການພັດທະນາຂອງບັນດາເຂດແຄວ້ນແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງໄດ້ປຽບ
ແລະຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະພາກ, ແຕ່ລະທ້ອງຖີນ
່ . ກ�ຳນົດເອົາເມືອງ ຫລື ເຂດທີມ
່ ເີ ງືອ
່ ນໄຂ, ມີທ່າແຮງໄດ້ປຽບ ແລະມີຄວາມອາດສາມາດ
ເຂົາ້ ເຖິງການພັດທະນາຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພືນ
້ ເພືອ
່ ສ້າງເສດຖະກິດທົວ
່ ເຂດໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງທີມ
່ ກ
ີ �ຳລັງແຮງໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາເມືອງ
ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງອືນ
່ ໆໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການພັດທະນາດັງ່ ກ່າວ (ໂດຍສະເພາະ ບັນດາເມືອງລຽບຕາມຊາຍແດນ). ນໍາໃຊ້ທ່າ
ແຮງໄດ້ປຽບທາງດ້ານທີຕ
່ ງ້ັ ພູມສາດ ແລະ ທີຕ
່ ງັ້ ເສດຖະກິດ, ຄວາມອາດສາມາດບົມ
່ ຊ້ອນ ທາງດ້ານແຫຼ່ ງຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ
ແ ລະ ຊັບພະຍາກອ ນມະນຸດເພື່ ອ ພັດທ ະນາບັນ ດາຂະແໜງການ ຜະລິດ ແລະ ບໍລິກາ ນທີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ມີມູນຄ່າ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ
ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ສົງ່ ອອກຕ່າງປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ , ກໍ່ສມ
ຸ ໃສ່ການລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມ ເພືອ
່ ຊຸກຍູ້
ການພັດທະນາເສດຖະກິດຢູ່ບັນດາເຂດທີມ
່ ີການພັດທະນາທີຫ
່ ລ້າຊ້າ ເພື່ອສ້າງເງືອ
່ ນໄຂໃຫ້ເຂດດງັ່ ກ່າວມີການພັດທະນາໄວຂຶນ
້ ແລະ
ມີຄນ
ຸ ນະພາບຂຶນ
້ ເພືອ
່ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພັດທະນາ.
ເສີມຂະຫຍາຍທ່າ ແຮງຂອງແຕ່ລ ະເຂດເພືອ
່ ສ້ າງທ່າກ້າວກະໂດດໃຫ້ທວ
ົ່ ເສດຖະກິດບົນພືນ
້ ຖານຂອງການເພີມ
່ ທະວີສາຍພົວ
ພັນເປີດກວ້າງລະຫວ່ າງບັນດາເຂດກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຕ່າງ ປະເທດ. ຫັນປ່ຽນ
ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະເຂດແຄວ້ນຕາມທິດເພີມ
່ ອັດຕາສ່ວນຂະແໜງການທີບ
່ ໍ່ແມ່ນກະສິກ�ຳທີມ
່ ທ
ີ ່າແຮງໄດ້ປຽບທຽບທາງດ້ານ
ມູນຄ່າເພີມ
່ ດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ພດ
ັ ທະນາ ສົງ່ ເສີມບັນດາອາຊີບຫັດຖະກ�ຳ, ຕໍ່າແຜ່ນທີເ່ ປັນເອກະລັກຂອງລາວ; ປະຕິບດ
ັ ເປົາ້ ໝາຍຍົກ
ສູງສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ສງູ ຂຶນ
້ ເພືອ
່ ຫັນແຮງງານທີເ່ ຮັດວຽກກະສິກ�ຳຢູ່ຊນ
ົ ນະບົດໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງອຸດສາ
ຫະກ�ຳ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຫຼາຍຂຶນ
້ .
ມ
ສ
ຸ ໃສ່ການຈັດສນ
ັ ເຂດການພດ
ັ ທະນາຕ່າງໆໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສອດຄ່ອງກບ
ັ ທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງແຕ່ລະເຂດແຄ້ວນເພືອ
່ ສົ
 ງ່ ເສີມ
ການຜະລິດແລະ ການລງົ ທຶນ ຢ່າງມຈ
ີ ດ
ຸ ສມ
ຸ ເຊັນ
່ : ເຂດການຜະລິດກະສິກ�ຳ, ເຂດຜະລິດອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ, ເຂດການທ່ອງທ່ຽວ,
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ແລະ ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ; ປັບປຸງພື້ນຖານລະບົບໂຄງລ່າງຕາມທິດທາງເຊື່ອມໂຍງ
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ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນແລະ ສາກົນເປັນຕົ້ນແມ່ນເສັ້ນທາງ, ສະໝາມບິນ, ສະໝາມກິລາ ແລະ ອື່ນໆ, ເພິ່ມທະວີການປະສານ
ງານແລະ ແລກປ່ຽນບດ
ົ ຮຽນລະຫວ່າງເຂດແ
 ຄວ້ນແລະ ບັນດາແຂວງພາຍໃນພາກໃນການພດ
ັ ທະນາ ເພືອ
່ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຮ່ວມກນ
ັ ,
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທຶນໃຫ້
 ແທດເໝາະກັບສ
 ະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອສ
 ົ່ງເສີມການປະກອບທຸລະກິດແລະ ການຈ້າງງານ.
ກ. ເຂດພາກເໜືອ:
ຍູ້ແ ຮງກ ານຂ ະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຂດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຄາດຄະເນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຮອດປີ 2020 ບໍ່ຫຼຸດ 9,5% ,ໃນນນ
ັ້ : ກະສິກ�ຳເພິມ
່ ຂຶນ
້ ສະເລ່ຍ 6%, ກວມເອົາ 34%
ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃນປີ 2020; ອຸດສາຫະກໍາເພິມ
່ ຂຶນ
້ ສະເລ່ຍ 11%, ກວມເອົາ 30% ຂອງລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນໃນປີ 2020;ແລະ ການບໍລິການເພິ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 12%, ກວມເອົາ 36% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ໃນປີ 2020; ສູ້ຊນ
ົ ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍຫ
່ ວ
ົ ຄນ
ົ ໃຫ້ໄດ້ 2.085 ໂດລາສະຫະລັດ. ແນ່ໃສ່ອດ
ັ ຕາສ່ວນ
ແຮງງານທີ່ບໍ່ແມ່ນຂະແໜງກະສິກ�ຳໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງສະເລ່ຍປະມານ 2,4% ຕໍ່ປີແລະ
ຮອດປີ 2020 ຄາດວ່າພນ
ົ ລະເມືອງປະມານ 2.879.594 ລ້ານຄນ
ົ . ສູ້ຊນ
ົ ຫຼຸດຜ່ອນອດ
ັ ຕາຄວາມທຸກຍ
 າກໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 7,72% ໃນ
ປີ 2020.
»» ເຂດຜະລິດກະສິກ�ຳ: 
ຊຸກຍູ້ການປູກເຂົ້າ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຕາມທິດຊີ້ນ�ຳຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພະ ບັນດາທົ່ງພຽງນ້ອຍ ແລະ
ທົງ່ ພຽງກາງ ຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອທມ
ີ່ ທ
ີ ່າແຮງແລະ ເງືອ
່ ນໄຂດີ ເປັນຕົນ
້ : ແຂວງຫວ
ຼ ງນ�້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບລ
ູ ີ ແລະ ແຂວງ
ວຽງຈັນ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ຜະລິດເຂົ້າເພື່ອເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກໃຫ້ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດທີ່ໃກ້ຄຽງໂດຍນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ຕະຫລາ
ດຕ້ອງການ. ໃນ 5 ປີ ສູ້ຊນ
ົ ຜະລິດເຂົາ້ ໃຫ້ສາມາດບຸກເບີກ ເນືອ
້ ທີ່ 979.225 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 3.853.821 ໂຕນ;
ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ�ຳຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ເພື່ອເປັນແຫລ່ງສະບຽງອາ
ຫານໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ຂາຍອອກເປັນສິນຄ້າ ໂດຍການສ້າງສູນການຜະລິດ ແລະ ສູນທົດລອງແນວພັນພືດ-ສັດ,
ສູນສາທິດການສົ່ງເສີມເຕັກນິກວິທະຍາສາດເພື່ອສົ່ງເສີມແນວພັນທີ່ດີຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເລັ່ງປັບປຸງຊະນິດແນວພັນພືດລົ້ມລຸກ, ໄມ້
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສ້າງສູນແນວພັນເຂົ້າທີ່ດີມີຄຸນນະພາບຢູ່ແຂວງຫຼວງນ�້ຳທາ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ;
ສູນຜ
 ະລິດແ
 ນວພນ
ັ ສ
 າລີຢແ
ູ່ ຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບລ
ູ ,ີ ຫຼວງນ�້ຳທາ ແລະ ບໍແ
່ ກ້ວ; ສ້າງສູນກ
 ານຜະລິດແ
 ນວພນ
ັ ມ
ນ
ັ ຕົນ
້ ຢູແ
່ ຂວງອດ
ຸ ມ
ົ 
ໄຊແລະ ຫຼວງນ�້ຳທາ, ສ້າງສູນຜະລິດແນວພັນຖົ່ວເຫຼືອງຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ສ້າງໂຮງງານຜະລິດຊາຢູ່ເມືອງ
ຜົ້ງສາລີແລະ ເມືອງຍອດອູ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ; ນອກນັ້ນ, ຍັງສ້າງສູນຜະລິດແນວພັນພືດເສດຖະກິດຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອເຊັ່ນ:
ມັນ, ກ້ວຍ, ພືດຜກ
ັ ແ
 ລະໄມ້ໃຫ້ໝາກ. ສົງ່ ເສີມປ
 ະຊາຊົນປກ
ູ ຫ
 ຍ້າເພືອ
່ ສະໜອງໃຫ້ສນ
ູ ລ້ຽງງົວພນ
ັ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງແລະ ຫົວພັນ;
ສ້າງສນ
ູ ແນວພນ
ັ ໝຢ
ູ ູ່ເມືອງໄຊ ແຂວງອດ
ຸ ມ
ົ ໄຊ; ສ້າງສນ
ູ ສາທິດລ້ຽງປາແລະ ຜະລິດແນວພນ
ັ ປານ�້ຳຈດ
ື ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບລ
ູ ີ ແລະ ແຂວງ
ວຽງຈັ ນ. ທັ ງ ໜົ ດນີ້ ກໍ່ ເ ພື່ອ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນເຂດ, ນະຄອນຫຼ ວ ງວຽງຈັ ນ , ແຂວງວຽງຈັ ນ ,
ແຂວງໄຊສົມບູນ ແ
 ລະ ບັນດາແຂວງອື່ນໆ, ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເພື່ອສົ່ງອອກໃຫ້ປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ສ້າງເຂດປກ
ູ ໄມ້ເສດຖະກິດ ເປັນຕນ
ົ້ ແມ່ນໄມ້
 ສກ
ັ , ໄມ້ດລ
ູ າຍ, ໄມ້ດ,ູ ໄມ້ໂລ່ງເລງ ແລະ ໄມ້ຈນ
ັ ຫອມແລະໄມ້ຊະນິດອນ
ື່ ໆທີ່
ມີມ
ນ
ູ ຄ
 ່າສງູ ໂດຍຈດ
ັ ແບ່ງເຂດເພາະປກ
ູ ຢູ່ແຂວງຫວ
ຼ ງພະບາງ, ຫຼວງນ�້ຳທາ, ບໍແ
່ ກ້ວ, ໄຊຍະບລ
ູ ,ີ ແຂວງວຽງຈນ
ັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ສ້າງເຂດປກ
ູ ພດ
ື ທ
 ໃີ່ ຫ້ພະລັງງານທດ
ົ ແ
 ທນເປັນຕົນ
້ ແມ່ນໝ
 າກເຍົາຢູ່ແຂວງຫວ
ຼ ງນ�້ຳທາ, ບໍແກ້
່ ວ, ອຸດມ
ົ ໄ ຊ, ໄຊຍະບລ
ູ ,ີ ວຽງ
ຈັນ, ຫຼວງພະບາງແລະເຂດລຽບຕາມລ່ອງແມ່ນ�້ຳຂອງເຂດຮ່ອມພທ
ູ ມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມເໝາະສມ
ົ . ສ້າງເຂດປກ
ູ ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍໃນເນືອ
້ 
ທີ່ 50.000 ຮຕ ໂ ດຍຖືເອົາແຂວງຫົວພັນເປັນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ ແ
 ລະສາມາດພັດທະນາໄດ້ໃ ນເຂດອື່ນໆທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ.
ສົ່ງເສີມໃຫ້ບໍລິສັດເປັນຜູ້ນ�ຳໜ້າໃນການສ້າງສູນສາທິດການເພາະປູກຢາງພາລາແລະ ນ�ຳພາຊູກຍູ້ປະຊາຊົນປູກຢາງພາລາຢູ່
ແຂວງຫຼວງນ�້ຳທາ, ບໍແ
່ ກ້ວ, ອຸດົມໄ ຊ, ໄ ຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງແລະ ຜົ້ງສາລີ.
ສ້າງເຂດສາທິດປ່າໄມ້ ໂດຍອີງຕາມຈຸດພິເສດຂອງຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ເລືອກເອົາເຂດທີ່ມີສະພາບ
ແວດລ້ອມ ແລະ ເງືອ
່ ນໄຂອນ
ັ ເໝາະສົມໂດຍຈດ
ັ ແບ່ງເຂດເພາະປກ
ູ ຢູ່ແຂວງຫວ
ຼ ງພະບາງ ແລະ ບໍແ
່ ກ້ວ ເຊັນ
່ : ໄມ້ຈນ
ັ ຫອມ, ຕົ້ນຄັງ່ 
ແລະ ກໍສ
່ າມາດພັດທະນາຢເູ່ຂດອື່ນໆທມ
ີ່ ີສະພາບແວດລ້ອມອັນເໝາະສົມຂອງບັນດາແຂວງພາກເໝືອ.
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»» ເຂດຜະລິດອ
 ຸດສາຫະກ�ຳ:
ຂະຫຍາຍການຈັດວາງກໍາລັງການຜະລິດໃນຮູບແບບໃໝ່ຕາມແນວຄິດ 1 3 3 4 (1 ສູນກາງເສດຖະກິດ, 3 ແລວທາງເສດຖະກິດ,
3 ເຂດຈຸດສຸມອຸດສະຫະກ�ຳການຜະລິດ ແລະ 4 ເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດຊາຍແດນ) ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທືອ
່ ລະກ້າວ, ສ້າງໃຫ້ພາກ
ເໜືອກາຍເປັນເຂດເສດຖະກິດລວມສູນ ແລະ ເຊືອ
່ ມໂຍງໃນລະດັບສູງ, ມີຕອ
່ ງໂສ້ທຕ
ີ່ ດ
ິ ພັນກັນເພືອ
່ ໃຫ້ເປັນແຮງຍູ້ດນ
ັ ການພັດທະນາ.
ອຸດສາຫະກ�ຳປງຸ ແ
 ຕ່ງຖືເປັ
 ນອ
ດ
ຸ ສາຫະກ�ຳປາຍແຫຼມທ
ສ
ີ່ າມາດສ້າງມນ
ູ ຄ
 ່າເພີມ
່ ສູ
 ງໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕວ
ົ ຂອງບນ
ັ ດາແຂວງ
ພາກເໜືອ ເຊັ່ນ:
ອຸດສາຫະກ�ຳປງຸ ແຕ່ງຜ
 ະລິດຕ
 ະພັນໄມ້ສໍາເລັດຮບ
ູ ແ
 ລະ ເຄືອ
່ ງເຟີນເີ ຈີ ເຊັນ
່ : ເມືອງໄຊ, ເມືອງຫລວງພະບາງ, ເມືອງຊ�ຳເໜືອ
ແລະ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຊຶ່ງແຕ່ລະແຂວງໃຫ້ມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແປຮູບມາດຕະຖານ ແລະ ໂຮງງານເຟີນີເຈີ 1-2 ແຫ່ງທີ່ສາມາດ
ແຂ່ງຂັນໄດ້ໃ ນລະດັບສູງ;
ອຸດສ າ ຫະກ�ຳປຸ ງ ແຕ່ງຢາ ງພ າລາ: ສົ່ງເສີມຮູບແບບທຸລະກິດຫຼາຍປະເພດ ໂດຍສະເພາແມ່ນ ຮູບແບບບໍລິສັດ+ທີ່
ດິນ+ຄອບຄົວກະສິກອນ” ເຊິງ່ ເຮັດໃຫ້ຂ
 ະແໜງກະສິກ�ຳ, ການຄ້າແລະ ອຸດສາຫະກ�ຳຫນ
ັ ເປັນລະບົບດຽວກນ
ັ ທີມ
່ ີຮບ
ູ ແບບບໍລກ
ິ ານ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາທີ່ໄດ້ມາດຖານ ແລະ ມີກ�ຳລັງການຜະລິດທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງ ການຕະຫຼາດຢູ່
ເມືອງຫຼວງນ�້ຳທາ, ຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງໄຊ ແ
 ລະ ເມືອງໄຊຍະບູລີ.
ອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງຄັ່ງ, ໄ ມ້ປ່ອງ, ຫວາຍ: ສ້າງຕັ້ງສູນທ
 ົດລ
 ອງ-ເພາະລ້ຽງຄັ່ງຢ
 ູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງແລະ ແ
 ຂວງ
ໄຊຍ ະບູລີ ແຂວງລະ 200 ຮຕ ເນື່ ອງຈ າກເປັນ ເ ຂດທີ່ ມີ ຊັ ບພະຍາກອນຄັ່ງທີ່ອຸ ດົມສົມບູນ ຢູ່ພາກເໜືອ, ສ້ າງໂຮງງານ
ປຸງແຕ່ງຄັ່ງໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ໂດຍສະເພາະ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃຫ້ມີກໍາລັງການຜະລິດ 5.000 ໂຕນຕໍ່ປີ. ສູນ
ຫັດຖະກ�ຳຈັກສານໄມ້ປ່ອງ, ຫວາຍເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ
ແຂວງວຽງຈັນ.
ອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງອາຫານແລະນ�້ຳມັນພືດ: ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານບົດແປ້ງໃຫ້ໄດ້ 1-2 ແຫ່ງຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ,
ອຸດົມໄຊ, ໄ ຊຍະບູລີແລະຊຽງຂວາງ); ສ້າງໂຮງານຜະລິດນ
 �້ຳມັນພືດຢູເ່ມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ.
ອຸດສາຫະກ�ຳປງຸ ແຕ່ງຜະລິດຕະພັນແລະ ອາຫານສດ
ັ : ສ້າງໂຮງງານຜະລິດຫວ
ົ ອາຫານສດ
ັ ຂະໜາດກ�ຳລັງຜະລິດ 200.000
ໂຕນຕໍ່ປີ ຢູເ່ມືອງວຽງຄ�ຳແລະເມືອງຫຼວງພະບາງແຂວງລະ 1 ແຫ່ງ, ສ້າງໂຮງງານປຸງແ
 ຕ່ງອາຫານສັດ ຂະໜາດ 100.000 ໂຕນຕໍ່
ປີຢູ່ເມືອງໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຫ
 ຍ້າລ
 ້ຽງສັດ ຢູ່ເມືອງຊ�ຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເມືອງໂພນສະຫວັນ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ.
ອຸດສະຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງໝ
 າກໄມ້ ແລະ ພືດຜ
 ັກ: ສ້າງໂຮງງານປຸງແ
 ຕ່ງຢູ່ເມືອງ ຫລວງພະບາງ, ຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ໄຊຍະບູລີ.
ອຸດສາຫະກ�ຳປງຸ ແຕ່ງອ້ອຍ, ຊາ: ສ້າງໂຮງງານນ�້ຳຕານທີມ
່ ຂ
ີ ະໜາດການຜະລິດ 200ໂຕນ ຕ່ໍປີ ຢູແ
່ ຂວງຜງົ້ ສາລີ ແລະຫຼວງນ�້ຳ
ທາ ແຂວງລະ 1 ແຫ່ງ, ສ້າງໂຮງງານປງຸ ແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຊາພນ
ື້ ເມືອງ ຢູ່ເມືອງຜົງ້ ສາລີ ຫຼື ເມືອງຍອດອູ ແຂວງ ຜົງ້ ສາລີ ແລະ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ເພື່ອເກັບຊື້ໃບຊາຈາກແຂວງໃກ້ຄຽງເຂົ້າສູ່ວິສາຫະກິດທ
 ີ່ມີແລ້ວໃ ຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ການຜະລິດວດ
ັ ສະດກ
ຸ ໍ່ສ້າງໂດຍສມ
ຸ ໃສ່ການຜະລິດຊມ
ີ ງັ ເປັນຕົນ
້ ຢູ່ເມືອງລອງ, ນ�້ຳບາກ, ໄຊຍະບລ
ູ ,ີ ວຽງທອງ ແລະ ວັງວຽງ.
ພັດທະນາອຸດສາຫະກ�ຳເຄມີເປັນຕົ້ນເຄມີກຼໍລົວ, ດ່າງ, ເກືອໂຊ
 ດຽມ, ປຸຍກ
 າລີໂດຍສະເພາະ ຢູແ
່ ຂວງວຽງຈັນ.
»» ອຸດສ
 າຫະກ�ຳພະລັງງານໄຟຟ້າແລະບໍ່ແຮ່:
ສຸມໃສ່ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ�້ຳຕົກຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນ້ອຍຕາມຈຸດທີ່ເປັນສາຂາແມ່ນ�້ຳຂອງ ເຊັ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ນ�້ຳທາ 2, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງຈຸດປາກແບ່ງແຂວງອຸດົມໄຊ,ນ�້ຳຊ�ຳ ແຂວງຫົວພັນແລະ ນ�້ຳງື່ມ 4A ແຂວງຊຽງຂວາງ. ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ກໍ່ຂະຫຍາຍສະຖານນີໄຟຟ້າ, ຕາຂ່າຍ ແລະ ສາຍສົ່ງໄປສເູ່ຂດຊົນນ
 ະບົດຫ່າງໄກສອກຫລິກ, ສຸມໃສ່ພັດທະ ນາແຫຼ່ງພະລັງານ
ໄຟຟ້າເພື່ອສົ່ງອອກ.
ສ�ຳລັບຈຸດສຸມດ້ານອຸດສະຫະກ�ຳບໍ່ແຮ່: ໂຄງການສ�ຳຫລວດສ້າງແຜນທີ່ໃນມາດຕາສ່ວນ 1:200.000 ຂອງພາກ ເໜືອໃ ຫ້
ສ�ຳເລັດ ໂດຍສຸມໃສ່ ພາກເໜືອຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ພາກຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ
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ລິເລີ່ມການສ້າງແຜນທີ່ຂອງເຂດທີ່ຮູ້ຈຸດປະກົດຂອງແຮ່ທາດ ໃນອັດຕາສ່ວນ 1:50.000. ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍການຂຸດຄົ້ນ-ນ�ຳ
ໃຊ້ ເກືອກາລີ ຢູແ
່ ຂວງວຽງຈັນ.
ອຸດສະຫະກ�ຳປງຸ ແ
 ຕ່ງໂ ລຫະສດ
ີ �ຳ ໂດຍສ້າງໂຮງງານຫລອມເຫລັກທ
ມ
ີ່ ຂ
ີ ະໜາດການຜະລດ
ິ 500.000 ໂຕນຕໍ່ປີ ຢູ່ ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນ
ັ ໂດຍນ�ຳໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນແຮ່ເຫລັກ ຢູ່ພຍ
ູ ວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຮ່ເຫລັກຢູ່ຜາເຫລັກ ແຂວງວຽງຈນ
ັ .
ອຸດສະຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງໂລຫະສີ: ຂະຫຍາຍຂະໜາດການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງຢູ່ຜາເອີນສຸຍ ແຂວງຫລວງນ�້ຳທາ ໃຫ້ໄດ້ແຮ່ທາດ
ເຂັມ
້ ຂຸ້ນ 100.000 ໂຕນຕໍ່ປຂ
ີ ນ
ຶ້ ໄປ, ຂະຫຍາຍຂະໜາດການຂດ
ຸ ຄນ
ົ້ ແຮ່ສງັ ກະສຢ
ີ ູ່ ໄກໂສ (ເມືອງກາສ)ີ ແລະ ຜາຫລວງ ແຂວງວຽງ
ຈັນ ໃຫ້ຫ
 ລາຍຂຶ້ນ. ເລືອກເອົາສະຖານທີ່ ທາງພາກເໜືອຂ
 ອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ພາກຕາເວັນອ
 ອກຂອງແຂວງ
ຫົວພ
 ັນ ເປັນບ
 ່ອນສ້າງໂຮງງານຫລອມຊືນ ແລະ ສັງກ
 ະສີ.
ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຮງງານຊິມັງ ວັງວຽງ ຫລັງທ
 ີ 2 ໃຫ້ມ
 ີກ�ຳລັງກ
 ານຜະລິດ 800.000 ໂຕນຕໍ່ປີ, ສ້າງໂຮງງານຊິມັງຫ
 ລັງໃ ໝ່
ຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດວັດສະດຸທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງຊິມັງ ຢູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ
ໂດຍສຸມໃສ່ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂື້ນກວ່າເກົ່າ. 
»» ເຂດການຄ້າ, ບໍລິການ ແ
 ລະ ກ
 ານທ່ອງທ່ຽວ:
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລ
 ະບົບກ
 ານບໍລິການຜ່ານຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 3, ເລກທີ 2ແລະ ເລກທີ 13 ໃຕ້ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄ
 ົບຊ
 ຸດ,
ສະດວກແລະວ່ອງໄວ. ພັດທະນາບັນດາຮູບແບບການບໍລກ
ິ ານທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບສູງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນ�້ຳທາ ແລະ ຊຽງຂວາງ.
ສ້າງຕັງ້ ສູນກາງເສດຖະກິດ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຢູ່ແຂວງຫຼວງນ�້ຳທາ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາກະສິກ�ຳ, ການບໍລກ
ິ ານຂົນສົງ່ , ການຄ້າ
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຸດສຸມ.
ການຮ່ວມມືດ້ານການບໍລິການການຄ້າ: ປັບປຸງລະບົບກົນໄກການສະໜອງ ແລະ ຊື້ຂາຍສິນຄ້າລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງໃຫ້
ສະດວກ ໂດຍສະເພາະສະບຽງອາຫານ (ເຂົ້າ, ພືດ ແລະ ສັດ) ເພື່ອດຸນດ່ຽງໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຢູ່ພາຍໃນພາກ ແລະ ຈໍາ
ກັດການ ນໍາເຂົ້າ ສິນ ຄ້າທີ່ ຈໍາ ເ ປັນຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍພັດທະນາການຄ້າພາຍໃນເຂດໃຫ້ແຂງແຮງ, ສ້າງລະບົບຕະຫຼາດຢູ່ເຂດ
ຊົນນະບົດ, ເຂດພູສູງ. ປະສົມປະສານການພັດທະນາເສດຖະກິດຊາຍແດນກັບການເປີດກວ້າງການພົວພັນແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ແລະ
ການບໍລິການຜ່ານແດນ ເຊັ່ນ: ຢູ່ຫ້ວຍຊາຍ, ໄຕຈາງ, ນາແມວ, ບໍ່ເຕັນ...
ສ້າງສິງ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນການທ່ອງທ່ຽວກັບບັນດາແຂວງຕ່າງໆໃນພາກ
ເໜືອ, ປ ະເທດລຸ່ ມແມ່ນໍ້ າຂ ອ ງ ແ ລະ ອາຊຽນ ໂດຍສູ້ຊົນໃຫ້ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ໜວໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍຢ່າງໜ້ອຍ 10%
ຕໍ່ປຂ
ີ ນ
ຶ້ ໄປ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ສະເລ່ຍ 15% ຕໍ່ປຂ
ີ ນ
ຶ້ ໄປ ໂດຍຕ້ອງສຸມໃສ່ພດ
ັ ທະນາສູນກາງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຢູ່ແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ, ປະສົມປະສານການພັດ ທະນາການທ່ອງທ່ຽວທ�ຳມະຊາດກັບການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທ�ຳ-ຮີດຄອງ
ປະເພນີ ຂອງຊົ ນເ ຜົ່າ . ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວເຖິງສູນກາງເສດຖະກິດຊາຍແດນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຜ່ານແດນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 4
ປະເທດອ້ ອ ມຂ້າ ງ, ສ້ າງພື້ນ ຖານໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວຂອງອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ�້ຳຂອງ, ສ້າງລະບົບຄວາມປອດ
ໄພໃນການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ, ຍົກລະດັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ, ສ້າງລະບົບການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍເອເລັກໂທຣນິກ.
ການບໍລິການ ແລະ ຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມທາງນໍ້າມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ
ການພົວ ພັ ນທັງ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງບັນດາເມືອງທີ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ຊຶ່ງຕ້ອງມີທ່າເຮືອທີ່
ເປັ ນສູ ນ ກາງສໍ າຄັນ ໜຶ່ງແຫ່ ງ ແລະ ທ່າເຮືອສໍາຮອງຫລາຍແຫ່ງເພື່ອຮອງຮັບການຄົມມະນາຄົມທາງນໍ້າ ໂດຍສຸມໃສ່ ທ່າເຮືອເມືອງ
ຫ້ວຍຊາຍ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ປາກແບງ ໃຫ້ກາຍເປັນທ່າເຮືອສູນກາງຂອງລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ; ສະໜອງການຂົນສົ່ງທາງເຮືອໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານໃນລະດັບສູງ ເຊັນ
່ : ອຸປະກອນການຍົກຍ້າຍສິນຄ້າ, ສາງເກັບມ້ຽນສິນຄ້າຜ່ານຊົວ
່ ຄາວ (Inland Container Deport
ຂຽນຫຍໍ້ ICD) ທີສ
່ າມາດຮອງຮັບສິນຄ້າໄດ້ກວ່າໝືນ
່ ໂຕນ; ເພີມ
່ ຂີດຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງບັນດາທ່າເຮືອທີມ
່ ແ
ີ ລ້ວ ແລະ
ສ້າງຂຶນ
້ ໃໝ່ ເຊັນ
່ : ທ່າເຮືອບ້ານໄຊ, ຊຽງກົກ, ບ້ານມອນ, ເມືອງຄອບ, ທ່າຊວ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບພໍໃຊ້, ສ້າງສາງສິນຄ້າ ແລະ ອຸປະກອນ
ກວດກາຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ.
ສ້າງໃຫ້ມສ
ີ ນ
ູ ການຄ້າປອດພາສີ ແລະ ສູນບໍລກ
ິ ານຢູ່ບນ
ັ ດາທ່າເຮືອທີສ
່ ້າງຂຶນ
້ ໃໝ່ ເຊັນ
່ : ທ່າເຮືອທ່າເດືອ
່ , ປາກຄອນ, ປາກລາຍ,
ບ້ານວັງ ແລະ ວຽງຈັນໃຫ້ເປັນທ່າເຮືອລະດັບພໍໃຊ້ໄດ້ ແລະ ສ້າງລະບົບບໍລກ
ິ ານສາທາລະນະຕ່າງໆຢູ່ບນ
ັ ດາທ່າເຮືອເຫລົາ່ ນີ.້
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»» ເຂດການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດແ
 ລະທີ່ຢອ
ູ່ າ
 ໄສ:
ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດຂອງບັນດາຕົວເມືອງເປັນແກນກາງເນື່ອງຈາກວ່າເປັນເຂດທີ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ແລະການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ, ມີບັນດາອຸດສາຫະກ�ຳທີ່ເປັນຈຸດສຸມແລະສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມສູງເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້, ໄຟຟ້າ, ຂຸດຄົ້ນແລະປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ (ຄ�ຳ, ກົ່ວ, ເຫຼັກ, ແຮ່ບົກຊິດ...), ອຸດສາຫະກ�ຳຜະລິດວັດຖຸ
ກໍ່ສ້າງ, ກຸ່ມອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳແລະເຂດຜະລິດເພືອ
່ ສງົ່ ອອກເພືອ
່ ສ້າງແຮງກະຕຸ້ນແກ່ການພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດຂອງພາກເໜືອ, ສ້າງພາກ
ເໜືອຕາມທິດພັດທະນາ 1 3 3 4 ຄື: ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ 1 ສູນກາງເສດຖະກິດຂອງພາກເໜືອຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສຸມໃສ່
ພັດທະນາ 3 ເຂດອຸດສາຫະກ�ຳ ຢູ່ 3 ແຂວງ (ແຂວງວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງແລະ ອຸດົມໄຊ), ສຸມໃສ່ 3 ແລວທາງເສດຖະກິດ (ບໍ່
ເຕັນ-ວຽງຈັນ, ຫວ້ຍຊາຍ-ໄຕຈາງແລະ ເມືອງເງິນ-ໜອງແຮດ); ແລະ 4ເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດຊ
 າຍແດນ (ບໍເ່ຕັນ, ຫວ້ຍຊາຍຕົ້ນເຜິ້ງ, ໜອງແຮດແລະ ແກ່ນທ້າວ). ພ້ອມທັງເຂດເສດຖະກິດທ
 ີ່ສ້າງຕັ້ງໃໝ່ເຊັ່ນ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໜອງຄ້າງ ເມືອງຊ�ຳໃຕ້
ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຄັງໜອງຫຼວງຢູເມື
່ ອງແປກ.
ການຈັດສັນທ
 ີ່ຢອ
ູ່ າໄສ:ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນມ
 າຢູ່ໃນເຂດທມ
ີ່ ີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການພັດທະນາ, ລຽບຕາມເສັ້ນທາງຫຼື
ເຂດທໃີ່ ກ້ກັບຕົວເມືອງ (ຊານເມືອງ), ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຜ
 ູ້ທຸກຍາກທີ່ອາໄສຢ່າງກະແຈກກະຈາຍໃນເຂດພູສູງເຂົ້າມ
 າອາໄສໃນເຂດ
ທີ່ກ�ຳນົດໄວ້ເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານການດ�ຳລົງຊິວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ໂດຍການສົ່ງເສີມເຕັກນິກທາງດ້ານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ.ການ
ພັດທະນາຫດ
ັ ຖະກ�ຳແລະ ການບໍລກ
ິ ານການທ່ອງທ່ຽວເຊິງ່ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຍ
ີ່ ກ
ົ ຍ້າຍເຂົາ້ ມາອາໄສຕາມເຂດທກ
ີ່ �ຳນົດໄວ້ສາມາດ
ເຂົາ້ ຮ່ວມຂະບວນການພດ
ັ ທະນາການຜະລິດຢ
 ່າງທວ
ົ່ ເຖິງ ແລະ ຫຼຸດພົນ
້ ອ
 ອກຈາກຄວາມທຸກຍ
 າກເທືອ
່ ລະກ້າວ. ສ້າງຕງັ້ ກຸ່ມບ້ານຈດ
ຸ 
ສຸມໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ ານຈັ ດ ສັ ນ ທ່ີ ຢູ່ ອ າໄ ສ ແ ລະ ສ້ າ ງວ ຽກເ ຮັ ດ ງ ານທ�ຳໃຫ້ປ ະຊາຊົນ , ສ້ າ ງຕັ້ ງ ຕວ
ົ ເ ມື ອງຊນ
ົ ນະບົ ດ ທ່ີ ເ ປັ ນຈດ
ຸ ສຸ ມ ໃ ຫ້
ມີຫາຼ ຍອາຊີບ, ສົງ່ ເສີມອຸດສາຫະກ�ຳປງຸ ແຕ່ງເພືອ
່ ຫນ
ັ ແຮງງານທເີ່ ຮັດວຽກຢູ່ໃນກະສິກ�ຳຊນ
ົ ນະບົດມາເຮັດວຽກຂະແໜງອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳ
ແລະ ການບໍລິການຫຼາຍຂື້ນ; ເລັ່ງໃສ່ພັດທະນາ 6 ຈຸດສຸມ ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ (ກຸ່ມບ້ານລອ່ງແຈ້ງ, ກຸ່ມບ້ານເມືອງອອມ, ກຸ່ມບ້ານ
ເມືອງອ່າວເມືອງໄຊສມ
ົ ບູນ ແລະ ກຸ່ມຜາລະແວກເມືອງຮມ
ົ່ ), ແຂວງຊຽງຂວາງ (ກຸ່ມບ
 ້ານສັນຫຼວງເມືອ
 ງຄູນ ແລະ ກຸ່ມບ
 ້ານນ�້ຳສຽມ
ເມືອງຜາໄຊ).
»» ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ:
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຈັດສັນປະຊາຊົນຈາກບ່ອນທີ່ຢູ່ກະແຈກກະຈາຍມາສູ່ເຂດຈຸດສຸມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍເລືອກເອົາ
ເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການພັດທະນາ, ເຂດທີ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ຫລື ເຂດທີ່ໃກ້ກັບຕົວເມືອງ (ຊານເມືອງ), ຈັດສັນອາຊີບ
ຄົງທີຢ
່ ່າງເໝາະສົມໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທໍາ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນປະຊາຊົນໃນເຂດພູສງູ . ສຸມໃສ່ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກ
ແລະ ບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 5% ແລະ 10% ຕາມລໍາດັບໃນປີ 2020.
»» ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ:
ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນແລະເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເສັ້ນທາງຫຼວງຫາເມືອງແລະເຂດຈຸດສຸມໂດຍຖືເອົາການ
ພັດທະນາເທດສະບານເປັນໃຈກາງຈຶ່ງສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈ�ຳເປັນດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
•• ທາງບົກ:
ຍົກລະດັບທ
 າງຫວ
ຼ ງແຫ່ງຊ
 າດເລກທີ 13 ເໜືອ (ຊ່ວງປາກມອງ-ອຸດມ
ົ ໄ ຊ) ເຊືອ
່ ມຕໍ່ໃສ່ 1B; ຍົກລ
 ະດັບທ
 າງຫວ
ຼ ງແຫ່ງຊ
 າດ
ເລກທີ 19 ຫາຫາດສາ-ປ່າຄາ (ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ); ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສັນ
້ ທາງແຕ່ເມືອງແອດແຂວງຫວ
ົ ພັນ (ຊາຍແດນລາວ-ຫຽວດນາມ)
ຮອດເມືອງທ່າໂ ທມ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ສືບ ຕໍ່ ກໍ່ສ້າງເ ສັ້ນ ທາງແຕ່ເມື ອງສິ ງ ແຂວງຫຼວງນ�້ຳທ າ (ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ) ຜ່ານແ ຂວງບໍ່
ແກ້ວຫາເມືອງແກ່ນທ້າວແຂວງໄຊຍະບູລີ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ).
ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເສັນ
້ ທາງເຊືອ
່ ມຕໍ່ບນ
ັ ດາທາງຫວ
ຼ ງແຫ່ງຊ
 າດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສະດວກສະບາຍແລະທາງທ້ອງຖນ
ິ່ ຕ
 ່າງໆທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາ
ມ ຈ�ຳເປັ ນ ໃຫ້ ມີ ປ ະ ສິດທິ ຜົ ນສູງ ເ ຊັ່ນ : ຍົກລ ະດັ ບ ເສັ້ ນທາ ງ ແຕ່ ເມື ອງຫ້ວຍຊາຍ-ປາ ກທາ-ຜ າອຸດົມ -ປາກແບງອຸດົມໄ ຊ,
ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ (ສ້າງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມຂອງເຂດໜອງຖານ, ຕ້ານເຈືອ
່ ນແຄມຂອງ ແລະ
ປັບປຸງທ່າເຮືອ ບ້ານຂອນແກ້ວ) ທຶນສົມທົບເອດີບ,ີ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັນ
້ ທາງປູຢາງສອງຊັນ
້ ກິໂລ 59 ທາງ 13 ເໜືອ ຫາ
ດ່ານພູຫລັກຄໍາ ເມືອງນາໜໍ່ (ຊາຍແດນ ສປຈີນ).
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•• ພັດທະນາທາງນ�້ຳ:
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເດີນເຮືອຕາມລ�ຳນ�້ຳຂອງແລະ ການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນເປັນເປົ້າໝາຍ, ຖືເອົາມາດຕະຖານນ�້ຳໜັກ 500
ໂຕນ ສ�ຳລບ
ັ ເຮືອບນ
ັ ທຸກສນ
ິ ຄ້າທ
 າງນ�້ຳແຕ່ຫ້ວຍຊາຍ-ຫຼວງພະບາງ ໃນໄລຍະ 300 ກມ, ກໍ່ສ້າງອປ
ຸ ະກອນທຕ
ີ່ ດ
ິ ພນ
ັ ໃຫ້ສໍາເລັດເພືອ
່ 
ໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງເຊື່ອມຕໍ່ທາງນ�້ຳລະຫວ່າງລາວ-ໄທ-ມຽນມ້າແລະ ຈີນກ
 າຍເປັນເສັ້ນທາງເດີນເຮືອລ
 ະດັບສ
 າກົນ.
•• ພັດທະນາສະໜາມບິນ:
ສ້າງສະໝາມບິນ ແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ແຂວງຫົວພັນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ສຶກສາການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນເຊໂນ, ສຶກສາຄວາມເປັນໄ ປໄດ້ໃ ນການກໍ່ສ້າງສະໝາມບິນ ເມືອງ
ບຸນເໜືອແຂວງຜງົ້ ສາລີ, ພ້ອມທງັ ຂ
 ະຫຍາຍສະຖານນແ
ີ ລະລານຈອດຍນ
ົ , ສະຖານນຄ
ີ ຸ້ມຄ
 ອງ, ສາງນ�້ຳມັນ, ໂທລະຄມ
ົ ສ
ສ
ື່ ານ, ການ
ບັນຊາແລະອື່ນໆ, ພ້ອມກັນນ
 ັ້ນກໍ່ຕ້ອງປັບປຸງບັນດາດ່ານຊາຍແດນໃຫ້ກາຍເປັນດ
 ່ານສາກົນ.
ພ້ອມກນ
ັ ນນ
ັ້ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເພິມ
່ ທະວີການປະສານງານແລະ ແລກປ່ຽນບດ
ົ ຮຽນລະຫວ່າງເຂດແ
 ຄວ້ນແລະບັນດາແຂວງພາຍໃນ
ພາກໃນການພດ
ັ ທະນາເພືອ
່ ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຮ່ວມກນ
ັ , ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລງົ ທຶນໃຫ້ແທດເໝາະກບ
ັ ສ
 ະພາບຕວ
ົ ຈງິ ເພືອ
່ ສງົ່ 
ເສີມການປະກອບທຸລະກິດ ແ
 ລະ ການຈ້າງງານອີກດ້ວຍ.
ຂ. ເຂດພາກກາງ:
ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງພິເສດໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ�້ຳຂອງ, ເຂດພາກກາງ ຖືເປັນເຂດສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ປະຕິບັດກ
ານຫັນປ່ຽນໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ຕາມທິດຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍ, ບົນພືນ
້ ຖານການຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງ
ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການອຸດສາຫະກ�ຳ ທີມ
່ ເີ ຕັກໂນໂລຊີສງູ , ມີປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີມ
່ ສູງ ໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ.
ໃນນັ້ນ ສ�ຳຄັນກວ່າໝູ່ ແມ່ນອຸດສາຫະກ�ຳຜະລິດໄຟຟ້າ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກ�ຳປ່າໄມ້ທີ່ມີການປຸງ
ແຕ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າສາກົນ ເພື່ອດຶງດູດແຮງງານທີບ
່ ໍ່ແມ່ນຂະແໜງກະສິກ�ຳໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດການເປັນສູນກາງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ວັດທະນະທ�ຳ, ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກນິກວິທະຍ
າສາດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນຂອດການພົວພັນເສດຖະກິດກັບບັນດາປະ
ເທດໃນແນວຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ, ສຸມໃສ່ບນ
ັ ດາຂະແໜງອຸດສາຫະກ�ຳທີນ
່ �ຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີສງູ , ຜະລິດສິນຄ້າເພືອ
່ ການສົງ່ ອອກ.
ສູ້ຊນ
ົ ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນລະດັບສງູ ແລະໝັນ
້ ທ່ຽງໂດຍເລັງ່ ໃສ່ພດ
ັ ທະນາອດ
ຸ ສາຫະກໍາການ
ປຸງແຕ່ງທີ່ດງຶ ດູດແຮງງານຫຼາຍເພືອ
່ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ອດ
ັ ຕາສ່ວນແຮງງານໃນບັນດາຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກາໍ ເພິມ
່ ຂຶນ
້ .ອັດຕາການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂ
 ອງລວມຍອດຜະລິດຕ
 ະພັນພ
 າຍໃນ (GDP) ຮອດປີ 2020 ບໍ່ຫຼຸດ 10,63% ໃນນນ
ັ້ : ໃນນນ
ັ້ : ກະສິກ�ຳເພິມ
່ ຂຶນ
້ ສະ
ເລ່ຍ 6,4%, ກວມເອົາ 25,58% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃນປີ 2020; ອຸດສາຫະກໍາເພິ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 13,05%,
ກວມເອົາ 39,94% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃນປີ 2020; ແລະ ການບໍລິການເພິ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 11,12%, ກວມ
ເອົາ 34,49% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃນປີ 2020; ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວ
ຄົນໃຫ້ໄດ້ 3.784 ໂດລາສະຫະລັດ. ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງສະເລ່ຍປະມານ 2,28% ຕໍ່ປີແລະ ຮອດປີ
2020 ຄາດວ່າພນ
ົ ລະເມືອງປະມານ 2.760.341 ລ້ານຄນ
ົ . ສູ້ຊນ
ົ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງພາກ ກາງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກ່ວາ
1% ໃນປີ 2020.
»» ເຂດກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້:
ຖືເອົ
 າແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນ
 ະເຂດ ເປັນແ
 ຂວງຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄ
 �້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານຕາມທິດທ
 າງຂອງ
ລັດຖະບານໂດຍສະເພາະເຂດທົ່ງພຽງເຊບັ້ງໄຟແຂວງຄໍາມ່ວນຢູ່ຈຸດສຸມວັງວຽງຜີ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ຈຸດສຸມນາວາງ ເມືອງໜອງບົກ,
ເ ຂດ ນໍາໃຊ້ ນ�້ຳໃ ຕ້ເ ຂື່ອນ ເມື ອງຍົ ມມະລ າ ດ ແລະ ເ ມືອ ງຫີນບູນ; ຈຸດສຸມເຂດ ທົ່ງພ ຽງເຊບັ້ ງຫຽງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ແມ່ນເຂດພູເຮືອຊາວວາ ເມືອງໄຊບູລ,ີ ເຂດຫ້ວຍທວດ ເມືອງຈ�ຳພອນ ແລະ ເຂດທ່າລະຫານ�້ຳເພືອ
່ ຫນ
ັ ກ
 ານຜະລິດໄປສູ່ລະບົບຊົນລະ
ກະເສດໃນຕໍ່ໜ້າ. ມີການນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ນ�ຳໃຊ້ເມັດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງເຂົ້າໃຫ້ທົ່ວປະເທດ
ແລະ ສາມາດສົ່ ງອອກໄດ້ . ສູ້ຊົ ນ ຜະລິ ດເຂົ້ າລວມໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້ າ ສາມາດບຸ ກ ເບີກໃຫ້ໄດ້ເນື້ອ ທີ່ 3.094.590 ເຮັ ກ ຕາ,
ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 13.108.999 ໂຕນ.
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ສົງ່ ເສີມການປກ
ູ ອ້ອຍ, ມັນຕົນ
້ ຢູແ
່ ຂວງບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ, ຄ�ຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນ
 ະເຂດ, ຊຸກຍູກ
້ ານປກ
ູ ຢາສູບຢູ່ແຂວງບໍລິ
ຄ�ຳໄຊເພືອ
່ ເປັນສນ
ິ ຄ້າ, ສົງ່ ເສີມກ
 ານພືດ
 -ຜັກຢູ່ເຂດເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ
ັ ແລະ ເມືອງບໍລຄ
ິ ນ
ັ ແຂວງບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ.
ການລ້ຽງສັດ:ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍມີການນ�ຳໃຊ້ແນວພັນປັບປຸງ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນໝູ,ໄກ່ ຢູ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນ
ັ , ບໍລຄ
ິ �ຳໄຊແລະສະຫວັນນ
 ະເຂດເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແລະອຸດສ
 ະຫະກ�ຳປງຸ ແ
 ຕ່ງ, ການ
ລ້ຽງປາກະຊັງຕ
 າມເຂດລ�ຳນ�້ຳຂອງ, ນ�້ຳຫີນບ
 ູນຢູ່ຈຸດນ
 ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄ�ຳມ່ວນ ເປັ
 ນຕົ້ນ.
ສືບຕ່ໍ ຈັ ດ ສັ ນ ທີ່ ດິ ນ , ປົ ກ ປ້ ອງ ແ ລະ ສ້ າ ງປາ່ ທົ ດ ແ ທນຄື ນ ໃໝ່, ດ�ຳເນີ ນການມອບດິ ນ ມອບປ່ າ ພ້ ອມດຽວກັນກັບ
ດ�ຳເນີ ນ ວຽກງານສົ່ ງ ເສີ ມ ກະສິ ກ�ຳ-ປ່ າ ໄມ້ , ແນະນ�ຳເຕັ ກ ນິກ ການປຸ ງ ແຕ່ ງຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າ ເພືອ
່ ແນໃສ່ ປ່ ຽ ນແປງແບບ
ແຜນການດໍາລົົງຊີວິດ ແລະ ວິທີການທ�ຳມາຫາກິນ, ຍົກລະດັບລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນເຂດພູດອຍເທື່ອລະກ້າວ.
ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບດ່ານສາກົນລະດັບຕ່າງໆຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ມລ
ີ ະບົບສຸຂະອະນາໄມພືດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ແລະ ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
»» ເຂດອຸດສາຫະກ�ຳ:
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍຕື່ມເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດ ນິຄົມ
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຫຼັກ 21 ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະພູຂຽວ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນເພື່ອສ້າງເປັນສູນກາງຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ,
ການເງິນ, ການບໍລິການແລະ ການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: ສຶກສາການສ້າງໂຮງງານຫົວອາຫານສັດທີ່ທັນ
ສະໄໝ ຢູ່ເຂດພາກກາງ. ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ໄດ້ປຽບທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງໃນການເປັນໃຈກາງ ແລະ ທາງຜ່ານຂອງອານຸພາກພື້ນເພື່ອເຊື່ອມ
ໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທັງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຝຶກອົບຮ
 ົມໃຫ້ແກ່ພ
 ະນັກງານ, ກໍາມະກອນໃຫ້ມີ
ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດເພື່ອແຂ່ງຂັນແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດອາຊຽນໄດ້.
»» ເຂດການຄ້າ, ການບໍລິການ ແ
 ລະ ການທ່ອງທ່ຽວ:
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຄ້າຫຼາຍພາກສ່ວນເພື່ອເປີດກວ້າງແລະຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເພື່ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊື່ອມໂຍງ. ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕະຫຼາດສິນຄ້າລະຫວ່າງແຂວງ, ເ ມືອງໃຫ້
ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຫລາກຫລາຍ. ເປີດກວ້າງການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ກັບບັນດາຕະຫຼາດໃນພາກພື້ນ. ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ
ຕະຫຼາດຕາມເສັ້ນທາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ. ເປີດກວ້າງຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນພາຍ
ໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ເປັນລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ທັນສະພາບການ.
ດ້ານໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ: ສ້າງສູນກາງດ້ານໄປສະນີເຊື່ອມໂຍງກັບອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສ້າງສູນໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມໃ ຫ້ເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງແຫ່ງຊ
 າດທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ສືບຕໍ່ພດ
ັ ທະນາການບໍລກ
ິ ານໂລຈິດສະຕິກ(Logistic) ໂດຍສະເພາະການອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າແລະ ການ
ຂົນສົ່ງຜ່ານແດນຕາມເສັ້ນທາງເລກ 8, 9 ແ
 ລະ ເລກທີ 12ໃຫ້ວ
 ່ອງໄວຂື້ນກ
 ວ່າເກົ່າ.
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆເພືອ
່ ຍົກລະດັບຂອດການບໍລກ
ິ ານຢູ່ດ່ານຊາຍແດນຕ່າງໆ
ເຊັນ
່ : ດ່ານສະຫວັນ-ລາວບາວ, ດ່ານນ�້ຳພ້າວ ແລະ ດ່ານອືນ
່ ໆ ໃຫ້ມ
 ີຄວາມວ່ອງໄວແລະ ຮອງຮັບໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ເພືອ
່ 
ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າແລະການບໍລິການຂົນສົ່ງ.
ປັປປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງ, ທີ່ພັກເຊົ່າ ແລະ ສ້າງຜູ້ນ�ຳທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານແລະ ຄຸນນະ ພາບ,
ພັດທະນາແຫຼງ່ ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນທມ
ີ່ ີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເປັນທຮ
ີ່ ູ້ຈັກຫ
 ຼາຍຂື້ນ, ສ້າງສູນບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ,
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງພາກ ແ
 ລະສ້າງແຜນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຊື່ອມກັບພ
 າກພື້ນແລະສາກົນ.
ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ ອງທ່ ຽວໃຫ້ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະມີສສ
ີ ັນຕາມລະດູການທ່ອງທ່ ຽວ ໂດຍສຸມໃສ່
ການທ່ອງທ່ຽວເຊືອ
່ ມຕໍ່ 3 ປະເທດ ລາວ-ໄທ-ຫວຽດນາມຕາມເສັນ
້ ທາງເລກທີ 8, 9ແລະ ເລກ 12 ໃຫ້ມລ
ີ ກ
ັ ສະນະຄບ
ົ ວງົ ຈອນຕມ
ື່ .
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»» ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ:
ສືບຕໍ່ປບ
ັ ປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງທີຈ
່ �ຳເປັນ, ເຊືອ
່ ມໂຍງຕາມແລວຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ແລະ ສາມາດນ�ຳ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບັນດາແຂວງ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນເສັນ
້ ທາງເລກ 8, 9, 12 ແລະ ທາງ 13 ໃຕ້, ສ່ວນທາງ13 ເໝືອຄວນປບ
ັ ປຸງໃຫ້
ເປັນເສັນ
້ ທາງດ່ວນແຕ່ຫຼວງພະບາງ-ນະຄອນຫຼວງເພືອ
່ ຮບ
ັ ຮອງການຂນ
ົ ສງົ່ ສນ
ິ ຄ້າ, ເປັນຈດ
ຸ ເຊືອ
່ ມຕໍ່ເສດຖະກິດພາກເໜືອແລະ ພາກ
ໃຕ້ແລະ ພັດທະນາເສັນ
້ ທາງທ່ອງທ່ຽວຕາມແລວຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກ
ົ ເຊືອ
່ ມກບ
ັ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງບນ
ັ ດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງສອງຊັ້ນ ເລກທີ 8534 ແຍກທາງ 13 ໃຕ້ ຄໍາປຸ່ນ-ແກ້ງເປ ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ
(ຄໍາມ່ວນ), ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເບຕົງ 18 ແຫ່ງ ຕາມເສັ້ນທາງ 11E ແຕ່ເທດສະບານ ເມືອງເກສອນ-ເຮືອນຫີນ; ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່
ຍັງມີ ໂຄງການຮ່ວມມືໃ ນການພັດທະນາຂອງໂຄງການສາກົນ (ODA), ໂຄງການກໍ່ສ້ າງເສັ້ນທາງປູຢ າງຂົ້ ວ ແຕ່ 3 ແຍກສີໄຄ - 3
ແຍກສີເກີດ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເບຕົງ ແຕ່ 4 ແຍກໄຟແດງຕານມີໄຊ ຫາ ສາມແຍກສີເກີດ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຍຸດທະສາດຫີນເຫີບ
- ຊະນະຄາມ.
»» ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ:
ພັດທະນາໂຄງລ່າງພືນ
້ ຖານສັງຄົມ, ການຂະຫຍາຍການສຶກສາ ແລະ ສະທາລະນະສຸກ. ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຊ່ວຍ ເຫຼອ
ື ແລະ
ສຸມການພັດທະນາຢູ່ເຂດທຸກຍາກ ແລະ ເຂດຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ບລ
ູ ມ
ິ ະສິດພິເສດ ໃຫ້ແກ່ເຂດຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ຕາມຊາຍແດນ.
ເພີມ
່ ທະວີການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາໂຄງການແຫ່ງຊາດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນຢູ່ຂງົ ເຂດສັງຄົມ.
ຄ. ເຂດພາກໃຕ້
ຍູ້ແຮງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຢູ່ໃນຈງັ ຫວະໄວ ໂດຍເລັງ່ ໃສ່ພດ
ັ ທະນາອດ
ຸ ສາຫະກໍາປງຸ ແຕ່ງທດ
ີ່ ງຶ ດດ
ູ ແຮງ
ງານຫຼາຍ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນແຮງງານໃນບັນດາຂະແໜງກະສິກໍາເພິ່ມຂຶ້ນ.ສູ້ຊົນຮອດປີ 2020 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕ
 ະພັນພາຍໃນ (GDP) ບໍ່ຫຼຸດ 12,13% ໃນນນ
ັ້ : ກະສິກ�ຳ ເພິມ
່ ຂຶນ
້ ສະເລ່ຍ 7,78%, ກວມເອົາ 29,49%
ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃນປີ 2020; ອຸດສາຫະກ�ຳເພິມ
່ ຂຶນ
້ ສະເລ່ຍ 14,07%, ກວມເອົາ 33,73% ຂອງລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃນປີ 2020 ແລະ ການບໍລິການເພິ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 14,87%, ກວມເອົາ 36,78% ຂອງລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນໃນປີ 2020. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.169 ໂດລາສະຫະລັດ. ຈັງຫວະການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງສະເລ່ຍປະມານ 2,03% ຕໍ່ປີ ແລະ ຮອດປີ 2020 ຄາດວ່າພົນລະເມືອງ ປະມານ 1.473.707
ລ້ານຄົນ. ສູຊ
້ ົນຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມທຸກຍ
 າກໃຫ້ຕໍ່າກ
 ວ່າ 6,57% ໃ ນປີ 2020.
»» ເຂດກະສິກ�ຳ-ປ່າໄ ມ້:
ສົງ່ ເສີມ ແລະຂະຫຍາຍເນືອ
້ ທີ່ ປກ
ູ ກາເຟ, ໝາກມ່ວງຫມ
ິ ະພານ, ຜັກປ
 ອດສານພດ
ິ , ຊາ, ພິກໄ ທ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ໝາກຢູ່
ແຂວງຈ�ຳປາສກ
ັ , ສາລະວນ
ັ ແລະ ເຊກອງ ໂດຍເນັນ
້ ໃສ່ຫາຼ ຍກວ່າໝູ່ຢູ່ເຂດພພ
ູ ຽງບໍລເິ ວນ (ເມືອງປາກຊ່ອງ)ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງແກ່
ອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແ
 ຕ່ງຜ
 ະລິດຕະພັນຈາກກະສິກ�ຳ ແລະ ການສງົ່ ອ
 ອກ, ປູກເຂົາ້ ເພື່ອກຸ້ມກ
ນ
ິ ແລະ ທົດແທນການນ�ຳເຂົາ້ ໂດຍສມ
ຸ ໃ ສ່
ເຂດທົງ່ ພຽງຈ�ຳປາສກ
ັ ແລະ ທົງ່ ພ
 ຽງອດ
ັ ຕະປື. ສູ້ຊນ
ົ ຜະລິດເຂົາ້ ລວມໃນ 5 ປີ ສາມາດບຸກເບີກໃຫ້ໄດ້ເນືອ
້ ທີ່ 1.308.772 ເຮັກຕາ,
ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ 6.080.590 ໂຕນ, ການລ້ຽງປາ,ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ແລະ ການປູກພືດຕະກຸນຖົ່ວຢູ່ເຂດລຽບຕາມແຄມ
ແມ່ນ�້ຳຂອງ ກວມເອົາ 8 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງຈ�ຳປາສັກ.ສົ່ງເສີມເຕັກນິກ, ແນວພັນສ
 ັດ ເພື່ອຂະຫຍາຍການລ້ຽງສັດແ
 ບບເປັນຟ
 າມ
ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ;ຖຶເອົາແຂວງຈ�ຳປາສັກເປັນບ່ອນຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ໝາກເຍົາ ເພື່ອ
ຜະລິດພະລັງງານທົດແທນໃນອະນາຄົດ. ສຸມໃສ່ແຂວງທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂປູກພືດອຸດສາຫະກ�ຳເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ເຊັ່ນ:
ຢາງພາລາ ແລະ ອຸດສາຫະກ�ຳຜະລິດເຈ້ຍຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອສົ່ງອອກດ່ານຊາຍແດນພູເກືອ. ມີນິຕິກໍາທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອເປັນບ່ອນ
ອີງໃນການປຶກສາຫາລືຊົດເຊີຍແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ. ສົມທົບການຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້ຢ່າງມີການ
ເລືອກເຟັ້ນໂດຍມີການເບິ່ງແຍງ, ຮັກສາ ແລະ ປູກປ່າຄືນໃນເນື້ອທີ່ໆໄດ້ຂຸດຄົ້ນຢ່າງເໝາະສົມກັບການມອບດິນ, ມອບປ່າ ແລະ
ທີ່ຢູ່ອາໄສເປັນຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ດ�ຳເນີນການຖ່າຍທອດເຕັກນິກກະສິກ�ຳປ່າໄມ້ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດພູດອຍ.
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»» ເຂດອຸດສາຫະກ�ຳ:
ພັດທະນາອຸດສາຫະກ�ຳໄຟຟ້າ, ອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກ�ຳ ແລະ ຂຸດຄົນ
້ ແຮ່ທາດ. ສ້າງຕັງ້ ບັນດາກຸ່ມອຸດສາຫະກ�ຳຫັດຖ ະກໍາເທື່ອລະກ້າວ ຕາມເສັ້ນທາງຫຼັກຂອງແລວທາງເສດຖະກິດອາຊີໃຕ້ ແລະ ຕົວເມືອງທີ່ຂຶ້ນກັບບັນດາສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ
ຫວຽດນາມ-ລາວ-ກ�ຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ-ລາວ-ກ�ຳປູເຈຍ.
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທເີ່ ອືອ
້ ອໍານວຍຕືມ
່ ເພືອ
່ ດ
 ງຶ ດດ
ູ ນກ
ັ ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົາ້ ມາລງົ ທຶນຢູ່ເຂດຈດ
ັ ສນ
ັ ການ
ຜະລິດອຸດສາຫະກ�ຳຫຼັກ 16 ເມືອງບາຈຽງ, ຫຼັກ 12 ເມືອງໂພນທອງ, ຫຼັກ 30 ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ກໍ່ສ້າງໂຮງ
ຜະລິ ດ ໄຟຟ້າ ຈາກພະລັ ງງານລົມ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງ ເຊກອງ, ສືບ ຕໍ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຖ່ານຫີນ ຢູ່
ເມືອງກະລືມ ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ປັບປຸງເຂດບໍລິການການຄ້າຊ
 າຍແດນວັງເຕົາເມືອງໂພນທອງ, ໜອງນົກຂຽນ ເມືອງໂຂງ ໃຫ້ມີ
ຄວາມວ່ອງໄວ ແ
 ລະ ທຽມທັນກ
 ັບດ່ານສາກົນ.
»» ເຂດການຄ້າ, ການບໍລິການ ແ
 ລະການທ່ອງທ່ຽວ:
ສຸມໃສ່ບັນດາຕົວເມືອງທີ່ຮັກ ສາບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ໃນການພັດທະນາ ລະຫວ່າງສູນກາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຂດ
ກັບບັນດາ ເຂດຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ບັນດາຕະຫຼາດບໍລິໂພກພາຍໃນເຂດເຊັ່ນ: ເມືອງສາມັກຄີໄຊ (ອັດຕະປື); ເມືອງຄົງເຊໂດນ
(ສາລະວັນ), ເມືອງທ່າແຕງ (ເຊກອງ), ເມືອງປາກຊ່ອງ, ເມືອງປະທຸມພອນ (ຈໍາປາສັກ) ຈະປະກອບສ່ວນອັນສ�ຳຄັນໃນການຖ່າຍ
ທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ບັນດາເຂດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາໃນພາກໃຕ້.
ກໍ່ສ້າງສູນກາງການຄ້າຢູ່ບັນດ າແຂວງທີ່ມີທ່າແຮງ ເພື່ອເປັນຂົວຕໍ່ກະຈາຍສິນຄ້າພາຍໃນພາກ ແລະ ການຈໍລະຈອນ
ສິນຄ້າໃຫ້ຫລາກຫລາຍຂຶນ
້ ເປັນຕົນ
້ ໄປສູ່ດ່ານຊາຍແດນ. ເອົາໃຈໃສ່ພດ
ັ ທະນາລະບົບຕະຫຼາດຊາຍແດນ, ພິເສດແມ່ນຕະຫຼາດຢູ່ດ່ານ
ຊາຍແດນຕິດກັບຫວຽດນາມ ແລະ ກ�ຳປູເຈຍ.
ພັດທະນາສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວເຂດ ຢູ່ປາກເຊ ແລະ ຕາມເສັນ
້ ທາງການທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ເຂດ ແລະ ຕາມເສັນ
້ ທາງຫຼວງ 18B,
ທ າງຫຼວງ 14A, ທາງເ ລກທີ 15 ຕິ ດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ໄຕງວຽນ, ທ່ອງທ່ຽວລຽບຊາຍຝັ່ງທະເລພາກກາງຕອນໃຕ້ຂອງ
ຫວຽດນາມ, ທ່ອງທ່ຽວບັນດາແຂວງຕາເວັນອອກສຽງເໝືອຂອງໄທ.
ສຸມໃສ່ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ອົງການຍູເນດສໂກ (UNESCO) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປັນສະຖານທີທ່ອງທ່ຽວມໍລະດົກ
ໂລກ ເປັນຕົ້ນ ວັດພູຈ�ຳປາສັກ, ນ�້ຳຕົກຄອນພະເພັງ-ຫຼີ່ຜີ, ເຂດມະຫານະທີສີພັນດອນ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ ເຊັ່ນ:
ວັດສະແຄະ ແ
 ລະ ວັດທ
 າດເຈົ້າໄຊເສດຖາເພື່ອດ
 ຶງດູດນ
 ັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ເວົ້າລວມແລ້ວ, ຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຄວນເນັ້ນໃສ່ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຂອງຂະແໜງກະສິກ�ຳໂດຍຫັນໄປສູ່ການນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຢີ ແລະ ການຜະລິດທ
 ສ
ີ່ ະອາດ ແລະ ມີການປງຸ ແຕ່ງຫລາຍຂນ
ຶ້ ເປັນຕ
ນ
ົ້ ແມ່ນ: ກາເຟ, ຊາ, ເຂົາ້ , ແລະ ພືດຕະກຸນຖວ
ົ່ ອືນ
່ ໆ; ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຕ້ອງສ້າງຕັ້ງໂຮງງານເພື່ອປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ, ສ້າງສູນສີມືແຮງງານເພື່ອສາມາດຜະລິດສີມືແຮງງານທີ່ມີຄວາມຊໍາ
ນານງານ, ມີຄ
 ວາມອດ
ົ ທົນ. ປັບປຸງພ
ນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງທອ
ີ່ �ຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການພດ
ັ ທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຊືອ
່ ມຕໍ່ 4
ແຂວງ ແ
 ລະ ຂົງເຂດທມ
ີ່ ີຄຸນນະພາບ ແ
 ລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ.
»» ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ:
ພັດທະນາບັນດາເສັ້ນທາງຫຼັກທີ່ຜ່ານເຂດໄປຫາຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ; ຊາຍແດນລາວ-ກ�ຳປູເຈຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ
ກໍ່ຍົກລະດັບບັນດາເສັ້ນທາງແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ຮັບປະກັນ 100% ຈໍານວນເມືອງ ມີເສັ້ນທາງຮອດສູນກາງຕະຫຼອດປີ. ປັບປຸງ
ແລະ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຊົນລະປະທານ ທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ໃຫ້ສໍາເລັດ; ສ້າງເພີມ
່ ບັນດາໂຄງການຊົນລະປະທານຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍທີຈ
່ ໍາເປັນ
ແລະ ສ້າງລະບົບສະໜອງນ�້ຳ ຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງ ທີ່ເປັນສົ້ນຕໍ່. ພັດທະນາ 2ເມືອງພູດອ
 ຍຊາຍແດນຫວຽດນາມແລະເມືອງກະລຶມ.
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ ພ້ອມຂົວເບຕົງ ເສັ້ນທາງເລກທີ 3.6 909 ແຕ່ ແຍກທ າງເລກທີ 20 ບ້ານເຕເ ມແບ່ ງ ແຍກທາງ 15 ບ້ານໜອງບົວ (ແຂວງສາລະວັນ); ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີໂຄງການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາຂອງໂຄງການສາກົນ,
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າເຊກອງ.
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3.4.5. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 5: ພັດທະນາກ �ຳລັງແຮງງານໃຫ ້ມີຄນ
ຸ ນະພາບ, ດຸໝນ
ັ່ ແລະ
ອົດທົນ
»» ທິດທາງ:
ພັດທະນາກ�ຳລັງແຮງງານໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບມາດຕະຖານຂອງແຮງງານສາກົນ,
ສ້າງແຮງງານໃນຫລາຍຂົງເຂດ ແລະ ຫຼາຍລະດັບໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຕິດພັນກັບໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໂດຍສຸມໃສ່ຂົງເຂດກະ
ສິກ�ຳ, ອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາປະເທດ ແລະ
ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພືນ
້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ສ້າງແຮງງານໃຫ້ມສ
ີ ະຕິຊາດ, ເປັນພົນລະເມືອງດີ,
ເຄົາລົບນັບຖືລະບຽບກົດໝາຍ, ມີລະບຽບວິໃນ, ມີຈັນຍາບັນ, ອົດທົນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່
ການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ເປັນແຮງງານທີ່ແຂງແຮງມີພາລານາໄມສົມບູນ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ມີ
ລາຍໄດ້ສ
 ົມເຫດສົມຜົນ, ໄດ້ຮ
 ັບການຄຸ້ມຄອງ ແ
 ລະ ປົກປ
 ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພັນທະສາກົນດ້ານແຮງງານ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:
–– ຄວບຄຸມອັດຕາການວ່າງງານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 2%.
–– ພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ກ�ຳລັງແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 658.000 ຄົນ
–– ບໍລິການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທ�ຳໃຫ້ແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ປະມານ 716.200 ຄົນ.
–– ປັບປຸງສູນພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານແຂວງອຸດມ
ົ ໄຊໃຫ້ເປັນສູນທົດສອບ-ອອກໃບຢັງ້ ຢຶນມາດຕະຖານສີມແ
ື ຮງງານແລະ
ປັບປຸງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອັດຕະປື; ກໍ່ສ້າງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ໄຊຍະບູລີ.
–– ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 25 ສາຂາອາຊີບ.
–– ທົດສອບ-ອອກໃບຢັງ້ ຢືນມາດຕະຖານສີມແ
ື ຮງງານໃນຂົງເຂດກໍ່ສ້າງ 10 ສາຂາອາຊີບ, ລົດຍົນ 7 ສາຂາອາຊີບ, ໄອທີ
6 ສາຂາອາຊີບ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 4 ສາຂາອາຊີບ.
–– ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ີຜູ້ອກແຮງງານແຕ່ 100 ຄົນຂຶ້ນໄປໃຫ້ໄດ້ 100% ຂອງ
ຈ�ຳນວນ 306 ແຫ່ງ.
–– ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.
»» ກິດຈະກ�ຳແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫວ
ົ ໜ່ວຍຜູ້ນ�ຳໃຊ້ແຮງງານເພີມ
່ ທະວີການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຊໍານານທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາ
ຊີບສູງຂຶ້ນ.
–– ພັດທະນາກົນໄກໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານລາວທີເ່ ຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານ
ຕ່າງປະເທດມາເຮັດວຽກຢູ່ລາວຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
–– ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ, ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ເພື່ອ
ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກ�ຳລັງແຮງງານ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ແຮງງານສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ກ�ຳລັງແຮງງານລາວສາມາດມີວຽກເຮັດ
ງານທໍາທີ່ໝັ້ນຄົງ, ມີລາຍໄດ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ.
–– ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການໃນ
ການພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ.
–– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານຈັດຫ
 າງານ ແ
 ລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ປອດໄພ
–– ສ້າງແຜນຊັບຊ້ອນພະນັກງານ ແລະການຈັດຫາງານຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ
ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ (TVET) ເປັນຕົ້ນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບສະພາບການພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນາຍຈ້າງ.16
–– ສໍາຫລວດກ�ຳລັງແຮງງານ ແລະ ຕະຫລາດແຮງງານພາຍໃນປະເທດ.
16

ຫຼັກສູດຈະຕ້ອງລວມເອົາ (i) ທັດສະນະໃນການເຮັດວຽກ, (ii) ທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ (ii) ການເຮັດວຽກເປັນທີມ.
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»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ:
–

ສ້າງດ�ຳລັດວ
 ່າດ້ວຍກອງທນ
ຶ ແລະ ພັດທະນາສມ
ີ ແ
ື ຮງງານ, ດ�ຳລັດວ
 ່າດ້ວຍກອງທນ
ຶ ຊ
 ່ວຍເຫລືອແ
 ຮງງານກບ
ັ ຄ
ນ
ື ປ
 ະເທດ.
–– ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກເພືອ
່ ຮັບປະກັນການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບແຮງງານຈາກກະສິກ�ຳໄປສູ່ອດ
ຸ ສາຫະກ�ຳ ແລະ
ການບໍລິການ.
–– ສ້າງດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ; ປັບປຸງນະໂຍບາຍຄ່າຕອບແທນແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າໃຫ້ມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
–– ສ້າງຂອບວຽກທາງດ້ານນິຕກ
ິ ໍາທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໂປ່ງໃສເພືອ
່ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງແຮງງານເຄືອ
່ ນຍ້າຍ
ເປັນຕົນ
້ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ນິຕກ
ິ ໍາກ່ຽວກັບການຈັດຫາງານຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ສູງ.
–– ປັບປຸງຂໍ້ກໍານົດແລະກົນໄກຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປັບ
ປຸງປີ 2014 ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງ
ກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍແຮງງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ.

3.4.6. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6: ພັດທະນາຜູ ້ປະກອບການ, ສ ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ ້ຊ�ຳນານງານ
»» ທິດທາງ:
ການພັດທະນາຄົນແມ່ນປັດໄຈສ�ຳຄັນທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກຂອງວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ;
ສະນັນ
້ , ການສຸມໃສ່ພດ
ັ ທະນາລະບົບອາຊີວະສຶກສາແມ່ນມີຄວາມສ�ຳຄັນ ແລະ ຈ�ຳເປັນຢ່າງຍິງ່ ເພືອ
່ ສ້າງຄົນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຫລາກຫລາຍ
ທາງດ້ານລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຫຼາຍສາຂາວິຊາຊີບ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະກອບ
ສ່ວນເຂົາ້ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ແລະ ສາມາດດ�ຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ມີປ
 ະສິດທິຜ
ນ
ົ ສງູ ;
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຕ້ອງສຸມໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສູນບໍລິການເຕັກນິກເພື່ອສ້າງນັກ ຊ່ຽວຊານໃນແຕ່ ລະອາຊີບ ໃຫ້ສາມາດຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຕາມສະພາບການພັດທະນາຂອງປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ສ້າງຜູ້ປະກອບການພາຍໃນໃຫ້ ມີຄ ວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ
ແລະ ມີຄວາມຄິດນໍາໃຊ້ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເອກະລັກສະເພາະຂອງປະເທດ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ເພີ່ມທະວີການແຂ່ງຂັນ. ສ້າງແຮງງານຫນຸ່ມນ້ອຍລາວໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການນໍາໃຊ້ນະວັດ
ຕະກໍາໃໝ່ເຂົ້າສູ່ການດ�ຳເນີນທຸລະກິດຕາມກະແສການປ່ຽນແປງຂອງໂລກຢ່າງມີຫລັກການ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:
–– ສ້າງໃຫ້ໄດ້ນາຍຊ່າງດ້ານກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພາຫະນະ, ນັກວິສະວະກອນໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ, ກໍ່ສ້າງ, ບໍ່ແຮ່,
ທໍລະນີສາດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສາມາດດ�ຳເນີນທຸລະກິດສ່ວນຕົວໄດ້ ຫລື ສາມາດເປັນວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້
ເພື່ອສ້າງຜູ້ປະກອບການລຸ້ນໃຫມ່,
–– ສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ເຊັ່ນ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການເງິນ, ເສດຖະສາດ,
ນັກກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ.
–– ສ້າງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ທູກແຂວງ, ພ້ອມທັງ ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິ ຊ າຊີ ບ ໃນບາງແຂວງທີ່ ມີ ເ ງື່ ອ ນໄຂ ເປັ ນ ວິ ທ ະຍາໄລ ເພື່ ອ ສະໜອງການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ໃນລະດັ ບ ຕ່າ ງໆ
ດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ ພ້ອມທັງມີຫລັກສູດໃນການສ້າງໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
–– ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາແລະອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ 60% ຂອງຈ�ຳນວນຜູ້ຮຽນຈົບສາມັນສຶກສາ.
–– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທາງດ້ານ
ການປຸງແຕ່ງ, ການອອກແບບຫັດຖະກໍາ, ສີໄມ້ລາຍມືຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຕາມເອກະລັກຂອງຊາດ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ສຸມໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫຼັກສູດໃນລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມາຫາວິທະຍາໄລ.

104

–– ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການສ້າງນາຍຊ່າງ ແລະ ວິຊາ
ການຜູ້ຊ�ຳນານງານໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
–– ປັບປຸງລະບົບເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈ�ຳເປັນ ແລະ ເຜີຍແ
 ຜ່ຢ
 ່າງເປັນປ
 ົກກະຕິ.
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ:
–– ປະຕິຮູບລະບົບອາຊິວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອົບຮົມກ�ຳລັງແຮງງານ
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ສູງຂຶນ
້ .
–– ກໍ່ສ້າງຄູອາຊີວະສຶກສາສ�ຳລັບສາຂາວິຊາຕ່າງໆ (ວິຊາສະເພາະແລະວິຊາຄູ) ໃນລະດັບຕ່າງໆຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງແກ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດໃຫ້ພຽງ
ພໍຂັ້ນພື້ນຖານ.
–– ສ້າງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຕິດພັນກັບການສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ.
–– ສ້າງນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາໄດ້ເຂົ້າ
ຮຽນວິຊາຊີບຫຼາຍຂຶ້ນ.

3.4.7. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 7: ເປີດກວ ້າງການຮ ່ວມມື ແລະ ເຊືອ
່ ມໂຍງກັບພາກພືນ
້
ແລະ ສາກົນ
1) ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ-ຫຼາຍຝ່າຍ:
ທິດທາງການຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ຊກພ) ແມ່ນສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ
ຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ລະດົມ ແລະ ຍາດແຍ່ງທຶນຮອນ, ເຕັກນິກ, ວິຊາການມາປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ການຮ່ວມມືທເີ່ ລັງ່ ໃສ່ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງານທີຫ
່ າຼ ຍພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມທັງໃນກ
ານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ , ການລະດົມ ແລະ ຮັບປະກັນທຶນສົມທົບ. ກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ໂດຍລວມແລ້ວ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ມີການສົມທົບຊຸກຍູ້ເຊີ່ງກັນ ແລະ
ກັນ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນຕ່ອງໂສ້ຕິດພັນກັບໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ພ້ອມນີ້, ກໍຊ
່ ຸກຍູ້ ແລະ ລະດົມທຶນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສ
າກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໃຫ້ຫ
 ຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບດ�ຳລັດ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃ ຫ້ການລະດົມແລະ ນ�ຳໃຊ້
ທຶນຖ
 ຶກເປົ້າໝາຍ ແ
 ລະ ມີປ
 ະສິດທິຜ
 ົນສ
 ູງ.
»» ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ:
ສືບຕໍ່ຜນ
ັ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກບ
ັ ປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ລົງເລິກຂະແໜງການທີປ
່ ະເທດຕ່າງໆເນັນ
້ ໜັກ; ໃນ
ນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກແລະບາງເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດທີ່ຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸ. ສຸມໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈ�ຳເປັນແລະການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທ
ະນາປະເທດ ແລະ ນໍາເອົາປະເທດຫຼຸດພົນ
້ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020; ພ້ອມນີ,້ ກໍ່ສບ
ື ຕ່ໍປກ
ຶ ສາ
ກັບປະເທດຕ່າງໆກ່ຽວກັບການກູ້ຢມ
ື ໃນເງືອ
່ ນໄຂດອກເບ້ຍຜ່ອນຜັນ. ນອກຈາກນັນ
້ , ກໍສູ້ຊນ
ົ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມກ
ື ບ
ັ ບາງປະເທດ
ໃນເອີຣົບທີເ່ຫັນວ່າຍັງມີທ່າແຮງ.
ໂດຍ ອີງ ຕ າ ມທິ ດ ທ າງ ການ ພັດທ ະນາຂ ອງບັ ນດາ ປ ະເທ ດຕ່າງໆການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂອບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ
ການຮ່ວມມືແບບສາມຫຼຽ່ ມເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໂດຍອາດເລີມ
່ ຈາກໂຄງການຝກ
ຶ ອ
ບ
ົ ຮົມແລະ ການແລກປ່ຽນຊ່ຽວຊານ
ເພື່ອໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍ ໂດຍໃຫ້ປະເທດທີ່ຈະເລີນແລ້ວມາສະໜອງແຫຼ່ງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມື
ໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ.
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ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ລະດົມທຶນຈາກບັນດາປະເທດໃນອາຊີ, ຂົງເຂດເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃ ຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແ
 ລະ ມີໝາກຜົນສ
 ູງ.
»» ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ:
ສືບຕໍ່ເພີມ
່ ທະວີການຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມືຈາກຂອບອະນຸພາກພືນ
້ ໃຫ້ໄດ້ຫາຼ ຍກວ່າເກົາ່ ໂດຍເລີມ
່ ຈາກຂອບອາຊຽນ ແລະ
ອາຊຽນບວກຄູ່ເຈລະຈາ. ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນອະນຸພາກພື້ນເຫັນວ່າໄປໄດ້ດີ ແລະ ສືບຕໍ່ຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມືໃນກອບການຮ່ວມມື
ອະນຸພາກພືນ
້ ແມ່ນໍ້າຂອງ (GMS) ແລະ ຂອບສາມຫຼຽ່ ມພັດທະນາ. ນອກນັນ
້ , ການຮ່ວມມືກບ
ັ ສະຖາບັນການເງີນຕ່າງໆ ເປັນຕົນ
້ :
ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນການເງິນສາກົນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ອົງການກຸ່ມຜະລີດ ແລະ ສົ່ງອອກນ�້ຳມັນ ແຕ່ກູ້ຢືມຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຄຸ້ມຄອງໜີສ
້ ນ
ີ ສາທາລະນະຂອງ ສປປລາວ ທີຍ
່ ນ
ື ຍງົ . ສືບຕໍ່ກູ້ຢມ
ື ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຜ່ອນຜັນທີມ
່ ໄີ ລຍ
ະຍາວນານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ຈ�ຳເປັນໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ສ່ວນການກູ້ຢືມໃນອັດຕາທຸລະກິດ ຄວນມີກົນໄກ
ຄົ້ນຄ້ວາສະເພາະທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ຂະ
ແໜງເສດຖະກິດທີມ
່ ຜ
ີ ນ
ົ ຕອບແທນໄວ ແລະ ແນ່ນອນ, ບໍ່ອາດລວມເຂົາ້ ໃນບັນຊີການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທາງການເພືອ
່ ການພັດທະ
ນາໄດ້. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຍາດແຍ່ງທຶນຮອນຈາກກອງທຶນສາກົນທີ່ຈັດຕັ້ງຂື້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຮີບຮ້ອນຂອງໂລກ ເປັນຕົ້ນ:
ກອງທຶນກ່ຽວກັບໂລກເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດແປດອືນ
່ ໆ, ກອງທຶນສີງ່ ແວດລ້ອມ, ກອງທຶນກາກບອນ ແລະ ກອງທືນພັດທະນາຕ່າງໆ.
ສື ບ ຕໍ່ຍ າດແຍ່ງ ການຮ່ວ ມມື ແລະ ຊ່ວ ຍເຫຼື ອ ຈາກອົ ງ ການຕ່າ ງໆໃນລະບົ ບ ເຄື ອ ຄ່າ ຍຂອງອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພືອ
່ ລະດົມທຶນໃຫ້ໄດ້ຫາຼ ຍຂນ
ຶ້ ໃນການປັບປຸງວຽກງານການປົກຄອງ, ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທນ
ັ ແຕກ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຕອບໂຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ
ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາ ກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານຢ່າງເປັນ
ລະບົບ ເພື່ອເຮັ ດໃຫ້ ການໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ ເຫຼືອມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ສອດຄ່ອງ
ຕາມທິດທາງການພັດທະນາປະເທດ.
2) ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ (ການເຊື່ອມຈອດ ແ
 ລະ ເຊື່ອມໂຍງການຄ້າ)
»» ທິດທາງ:
ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບພາກພື້ນດ້
 ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການເມືອງ ຫຼື ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໂດຍເລີ່ມຈາກການເຊືອ
່ ມ
ໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າໂດຍຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານການພັດທະນາ
ກັບປະເທດອື່ນ.
ໃນຂະບວນການເຊືອ
່ ມໂຍງກບ
ັ ພາກພືນ
້ ແລະສາກົນນຕ
ີ້ ້ອງຮບ
ັ ປະກັນໄດ້ການເຊືອ
່ ມຈອດພາຍໃ ນປະເທດ ຊຶງ່ ຖເື ປັນພນ
ື້ ຖານ
ສ�ຳຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງ (ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ດ້ານຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ສ້າງແລວເສດຖະກິດ, ເຂດເສດຖະກິດ ແລະອື່ນໆ). ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ. ກໍ່ຖືເອົາການເຊື່ອມຈອດເປັນຍຸດ
ທະສາດສ�ຳຄັນໃນການຫັນຈ
 າກປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສທ
ູ່ ະເລກາຍເປັນປ
 ະເທດເຊື່ອມຕໍ່ກັບພ
 າກພື້ນ ແ
 ລະ ສາກົນ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າທັງໝົດຕໍ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ອັດຕາການເປີດປະເທດ)
ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 70% ໃນປີ 2020.
–– ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງການຄົມມະນາຄົມ ເຊັ່ນ: ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງທີ່ປາກຊັນ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊຈັງຫວັດບຶງການ), ຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ປາກຕະພານ (ແຂວງສາລະວັນ-ຈັງຫວັດອຸບນ
ົ ), ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງບ້ານກ້ອນຕືນ
້
ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງຢູ່ຫລວງພະບາງ-ຈອມເພັດ ແລະ ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງສະເພາະທາງລົດໄຟ
ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
–– ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສໍາຫລວດອອກແບບການປັບປຸງຄອງເດີນເຮືອແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ-ມຽນມາ ຫາ
ແຂວງຫລວງພະບາງ.
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–– ກໍ່ສ້າງທ່າເຮືອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນເພືອ
່ ຮອງຮັບເຮືອບັນທຸກຂະໜາດ 500 ໂຕນ ເຂົາ້ ຈອດໄດ້ຄ:ື ທ່າເຮືອຊຽງກົກ
ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ທ່າເຮືອປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ທ່າເຮືອຄົກຈອງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ສ້າງທ່າທຽບ
ເຮືອແຫ່ງທີ 3 ຢູ່ທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ.
–– ຄຸ້ມຄອງລະບົບສະໜາມບິນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການບິນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອຮອງ
ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານຂົນສົ່ງທາງອາກາດທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ
–– ສຸມໃສ່ພັດທະນາຕາໜ່າງທາງລົດໄຟ ສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ມີທ່າ
ແຮງ ແລະ ຕະຫລາດການຂົນສົ່ງໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແ
 ລະ ໂ ຄງການຕົ້ນຕໍ:
ເພື່ອຮັບ ປະກັນ ໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ປະເທດ, ການມີຄວາມພ້ອມທາງ
ດ້ານສະຖຽນລະພາບທາງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີໝ
່ ນ
ັ້ ທ່ຽງ ແລະການເຂົາ້ ເຖິງແຫລ່ງທຶນພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງພາກທຸລະກິດ, ການກຽມພ້ອມທາງດ້ານທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ
ພາວະວິໄສ ເພື
 ່ອສ້າງຮາກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງ.
ເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ: ຖືເປັນການສ້າງໂອກາດດ້ານການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດໃຫ້ກວ້າງອອກ. ເປີດກວ້າງການແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການທາງການຄ້າ ໂດຍການກ�ຳນົດ
ສິນຄ້າປາຍແຫຼມຂອງປະເທດ, ເຂດອຸດສະຫະກ�ຳ, ສ້າງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງສິນຄ້າພ້ອມທັງກຽມພ້ອມດ້ານນິຕິກໍາ, ລະບຽບ,
ກົດໝາຍເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ເປັນຕົ້ນ ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ປະຊາຄົມ
ເສດຖະກິດອ
 າຊຽນ, ປັບປຸງການເຂົາ້ ເຖິງແຫລ່ງທຶນ, ສ້າງຜູ້ປະກອບການໃໝ່ທມ
ີ່ ຄ
ີ ວາມພ້ອມໃນທກ
ຸ ດ້ານ; ສົງ່ ເສີມແລະ ຍົກລະດັບຜູ້
ປະກອບການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ປັບປຸງແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍໃຫ້ມີ
ຄວາມພ້ອມ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ; ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ ກັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່
ເພື່ອສ້າງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດ. ສຸມໃສ່ເພີ່ມອັດຕາການຄ້າກັບພາຍນອກໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ເພີ່ມທະວີກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງ
ການຕ່າງໆ ແລະ ລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ.
ການເ ຊື່ ອ ມໂ ຍງທ າງດ້ າ ນຄົ ມ ມະນາຄົ ມ : ຍົກລະດັບຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງໃຫ້ເປັນປາຍແຫລມຂອງການ
ພັດທະນາເພື່ອເຊື່ອມຈອດພາຍໃນປະເທດ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໂດຍສ້າງຄວາມສະດວກ, ວ່ອງ
ໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການ ທ່ອງທ່ຽວ. ສຸມໃສ່
ປັບປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍດ້ານໂຄງລ່າງພນ
ື້ ຖານ: ທາງບົກ: ທາງຫວ
ຼ ງແຫ່ງຊ
 າດ, ທາງເຊືອ
່ ມຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ; ເສັນ
້ ທາງຫວ
ຼ ງ
ອາຊຽນທາງເລກທີ 3, 13 ເໜືອ, 13 ໃຕ້, ເລກທີ 2, ເລກທີ 8, ເລກທີ 12, ເລກທີ 16B ແລະ ເລກທີ 9; ທາງລົດໄ ຟແຕ່ບ
 ໍ່ເຕັນນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງ-ທ່າແຂກ-ມູຢາ, ທ່າແຂກ-ສະຫວັນນະເຂດ-ຈໍາປາສັກ-ໜອງນົກຂຽນ ແລະຈໍາປາສັກ-ວັງເຕົາ; ທາງ
ນໍ້າ: ປັບປຸງຄອງເດີນເຮືອແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ-ມຽນມາ ຫາ ຫ້ວຍຊາຍ, ຍົກລະດັບການບໍລິການຂອງທ່າເຮືອຫວຸງອາງເພື່ອຮອງ
ຮັບການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ; ທາງອາກາດ: ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລ
 ະດັບ
ສະໜາມບິນພາຍໃນ ແລະ ສະໜາມບິນສາກົນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງການບິນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກ
ພື້ນໃ ຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງສິ່ງຮອງຮັບການບິນຢ່າງຄົບຊຸດ ເຊັ່ນ: ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນ
 ະພາບ, ອຸປະກອນວິທະຍຸກ
 ານບິນ, ແລະຄຸ້ມ
ຄອງການຈາລະຈອນທາງອາກາດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມປອດໄພ; ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບໂລຈດ
ິ ສະຕິກໃນລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ.
ການເຊືອ
່ ມໂຍງທາງດ້ານພະລັງງານ: ພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍນ
ື ຍງົ ແນ່ໃສ່ຮບ
ັ ປະກັນຄວາມໝັນ
້ ຄົງທ
 າງ
ດ້ານພະລັງງານຮັບໃຊ້ພາຍໃນ (ພະລັງງານນໍ້າ, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ) ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄ ດ້ໃ ນພາກພື້ນ, ສຸມໃ ສ່ສ້າງ
ພະລັງງານທມ
ີ່ ີຄວາມແນ່ນອນ, ສ້າງພື້ນຖານກໍາມະສິດ ແລະ ຮູບກ
 ານທຸລະກິດພ
 ະລັງງານຫຼາຍຮູບແ
 ບບເພື່ອແນ່ໃ ສ່ສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ; ສຶກສາແຫລ່ງກ�ຳເນີດພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະລັງງານທົດແທນ
ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກອື່ນ (ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ລົມ, ຊີວະມວນ,  ແກສຊີວະພາບ); ສຸມໃສ່ພັດທະນາ ແລະນໍາໃຊ້
ພະລັງງານທສ
ີ່ ະອາດ ແລະ ເປັນມ
ດ
ິ ກ
ບ
ັ ສ
 ງິ່ ແ
 ວດລ້ອມໂດຍໃຫ້ຕດ
ິ ພ
ນ
ັ ກບ
ັ ກ
 ານປກ
ົ ປ
ກ
ັ ຮ
ກ
ັ ສາປ່າໄມ້, ປ່າຍອດນໍ້າ; ສືບຕໍ່ຂດ
ຸ ຄ
ນ
ົ້ ບ
ນ
ັ ດາ
ແຮ່ທາດທີ່ໄດ້ຜ່ານການສ�ຳຫຼວດແລ້ວ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ມີຈໍານວນຫຼາຍ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ. ຂະຫຍາຍ
ໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດ ເຂດທຸລະກັນດານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່າ 90% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີໄຟຟ້າ
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ໃຊ້ ໃນປີ 2020, ໂຄງການເພືອ
່ ສງົ່ ອ
 ອກຕ່າງປະເທດ: ກໍາລັງກ
 ໍ່ສ້າງ 3 ໂຄງການລວມກ�ຳລັງຕ
ດ
ິ ຕງັ້ 3.428 ເມກາວດ
ັ ເຊັນ
່ : ໂຄງການ
ພະລັງຄວາມຮ້ອນຫົງສ
 າ 1.878 ເມກາວັດ, ໂຄງການນໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ 1.260 ເມກາວັດ ແລະ ເຊຂະໜານ1ກ�ຳລັງຕ
 ິດຕັ້ງ 290
ເມກາ ວັ ດ . ພ້ ອ ມນີ້ ໃ ນໄ ລຍະ 5 ປີ ຕໍ່ ໜ້ າ ນີ້ ສູ້ ຊົ ນ ໃ ຫ້ ບັ ນ ດາໂ ຄງການທີ່ ມີ ສັ ນ ຍາພັ ດ ທະນາໂຄງການ (PDA) ແລະ
ສັນຍາສໍາປະທານໂຄງການ (CA) ໃຫ້ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງ 24 ໂຄງການ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າ ໃນລະດັບສະ
ເລ່ຍ 32% ຕໍ່ປ,ີ ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດນ
ຸ ລະຫວ່າງການສງົ່ ອອກ ແລະ ນໍາເຂົາ້ ໄຟຟ້າ ໂດຍປະລິມານການນໍາເຂົາ້ ໄຟຟ້າບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20%
ຂອງການນໍາໃຊ້ພາຍໃນປະເທດພາຍໃນປີ 2020.
ການເ ຊື່ ອ ມໂ ຍງທ າງດ້ າ ນແ ຮງງ ານ: ເ ຮັ ດ ໃ ຫ້ ແ ຮງງານສາມາດປບ
ັ ຕວ
ົ ກບ
ັ ການປຽ່ ນແປງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພາກພນ
ື້ 
ແລະສາກົນເທື່ອລະກ້າວໂດຍການສຸມໃສ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ແຮງງານມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ,
ມີລະບຽບວິໄນໃນການອອກແຮງງານຊຶ່ງຕ້ອງມີຫຼັກສູດການຝຶກສີມືແຮງງານທີ່ຕະຫຼາດການຜະລິດຕ້ອງການ ເປັນຕົ້ນ ໃນກຸ່ມປະ
ເທດອາຊຽນ, ການສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ, ການທົດສ
 ອບ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນສ
 ີມືແຮງງານເປັນປ
 ະ
ຈໍາ; ການຍກ
ົ ລ
 ະດັບຄ
 ່າແຮງຂນ
ັ້ ຕໍ່າ; ຕ້ອງກ�ຳນົດອັດຕາສ່ວນການຮບ
ັ ເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດຢ່າງຊດ
ັ ເຈນເພືອ
່ ສ
 າມາດຄຸ້ມຄອງແຮງງານ
ພາຍໃນໃຫ້ມວ
ີ ຽກເຮັດງານທໍາ; ການເຄືອ
່ ນຍ້າຍແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕ້ອງມລ
ີ ະບົບ ແລະ ກົນໄ ກຮອງຮບ
ັ ຢ່າງຈະແຈ້ງ;
ສຸມໃສ່ສ້າງລະບົບຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ; ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງການບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງສາມາດຕອບສະໜ
ອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ; ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບແຮງງານໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກພາກສ່ວນກະສິກ�ຳທີ່
ກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ແຕ່ປະສິດທິພາບຕໍ່າມາສູ່ພາກອຸດສະຫະກ�ຳ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງປະ
ກັນສັງຄົມໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພືອ
່ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃນທຸກຂະແໜງ ແລະ ອາຊີບ.
ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ຂະຫຍາຍຂອບເຂດການພົວພັນ, ເຊື່ອມໂຍງກັບເວທີສື່ມວ
ນຊົນພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ມີຄວາມໝັນ
້ ຄົງ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖຽນລະພາບດ້ານຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ.
ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ດ້ານວັດທະນະທໍາຕ້ອງບົນພື້ນຖານການຮັກສາຄຸນຄ່າມູນເຊື້ອວັດທະນະທໍາຮີດຄອງ
ປະເພນີອັນດີງາມທີ່ເປັນເອກະລັກເປັນມໍລະດົກອັນລໍ້າຄ່າຂອງຊາດ, ຖືວຽກງານວັດທະນະທໍາເປັນພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາທີ່
ໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ສ້າງໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີ, ຊຸກດັນໃຫ້ສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍ ຕົວສູງຮອບດ້ານ. ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ສັງຄົມ
ມີຄວາມຮັກວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີລາວ. ເອົາການພັດທະນາວັດທະນະທໍາຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຊຶ່ງຖືເປັນກາ
ລະໂອກາດຂອງຊາດ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທໍາລາວໃຫ້ພາຍນອກໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ສົງ່ ເສີມການຮ່ວມມືສາກົນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພືອ
່ ດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວເຂົາ້ ປະເທດໃຫ້ນບ
ັ ມືເ້ ພີມ
່ ຂຶນ
້ ໂດຍການເຊືອ
່ ມໂຍງ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວລາວເຂົ້າກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ການເຊືອ
່ ມໂຍງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສສ
ື່ ານ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ (ICT): ຍົກຖ
 ານະບດ
ົ ບາດຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊສ
ີ ສ
ື່ ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຕິດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ໂດຍສ້າງຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່
ການດງຶ ດ
ດ
ູ ກ
 ານລງົ ທຶນ, ການຜະລິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ສຸມໃ ສ່ພດ
ັ ທະນາເຄືອ
່ ຂ່າຍເຕັກໂນໂລຊສ
ີ ສ
ື່ ານ ແລະ ຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ
 ່າວສານໃຫ້
ມີຄ
 ວາມໄວສງູ ແຜ່ກະຈາຍຢ່າງທວ
ົ່ ເຖິງ, ມີບ
 ໍລກ
ິ ານທມ
ີ່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ສາມາດເຊືອ
່ ມຕໍ່ເຂົາ້ ມາດຖານເຕັກໂນໂລຊຂ
ີ ອງບນ
ັ ດາປະ
ເທດອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ. ພັດທະນາຂະຫຍາຍລະບົບລວມສູນການສື່ສານເພື່ອເປັນການຮອງຮັບວຽກງານກໍ່ສ້າງປະຕູເຂົ້າອອກ
ສາກົນໃຫ້ທນ
ັ ສະໄໝ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. ສ້າງລະບົບເຊືອ
່ ມໂຍງດ້ານໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດເຊື່ອມຕໍ່ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ:
•• ການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າ:
–– ພັດທະນາລະບົບນິຕກ
ິ ໍາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດໃຫ້ກົມກຽວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ, ເພີ່ມທະວີໃນການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດ
ກົດໝາຍໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍໃນການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຜູ້ປະກອບການໂດຍ
ສ້າງເວທີປຶກສາຫາລືນໍາກັນຢ່າງເປັນປະຈໍາ.
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–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍພດ
ັ ທະນາ ແລະ ສົງ່ ເສີມຜະລິດຕະພັນທມ
ີ່ ເີ ອກະລັກຂອງປະເທດ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກ
ບ
ັ 
ອະນຸພາກພນ
ື້ , ພາກພນ
ື້ ແລະ ສາກົນໄດ້ ໂດຍສ້າງຜະລິດຕະພັນສິນຄ້ າໃໝ່ ຫຼື ບໍ ລກ
ິ ານໃໝ່ທີ່ມີລັກ ສະນະສະເພາະ,
ພັດທະນາສນ
ິ ຄ້າໃ ຫ້ມຄ
ີ ວາມຫາຼ ກຫາຼ ຍຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖນ
ິ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທີໄດ້
່ ຮບ
ັ ສ
ດ
ິ ທິ
ພິເສດໃຫ້ສາມາດສະໜອງໄດ້ຕາມເງືອ
່ ນໄຂ; ສົງ່ ເສີມການເສີມຂະຫຍາຍເສດຖະກິດພມ
ູ ປນ
ັ ຍາຂອງຊມ
ຸ ຊນ
ົ ໃຫ້ຫາຼ ຍຂນ
ຶ້ .
–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍເຂົາ້ ເຖິງແຫລ່ງທຶນ, ການດງຶ ດດ
ູ ການລງົ ທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບການພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່.
•• ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມ:
–– ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ
ໂດຍສານດ້ວຍລະບົບ GPS (IT).
–– ນະໂຍບາຍການພັດທະນາແລວທາງເສດຖະກິດເໜືອ, ໃຕ້, ຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ ໂດຍໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບ
ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແ
 ລະ ຜູໂ້ ດຍສານທັງທາງບົກ, ນໍ້າ ແ
 ລະອາກາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.
–– ນະໂຍບາຍການພັດທະນາຕົວເມືອງສີຂຽວເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະອາດ: ບໍ່ມີມົນລະພິດ ແລະ ເປັນ
ທີ່ໜ້າຢູຂ
່ ອງປະເທດ.
–– ນະໂຍບາຍການຄົມມະນາຄົມທີ່ຕິດພັນກ
 ັບນະໂຍບາຍການຜະລິດເປັນສ
 ິນຄ້າ ແ
 ລະ ການເຮັດກ
 ານຜະລິດອື່ນໆ.
•• ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານພະລັງງານ:
–– ນະໂຍບາຍເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ ໂດຍສຸມໃສ່ສະໜອງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງພຽງພໍ
ໃຫ້ ແກ່ເ ຂດການຜະລິດ ແ ລະ ດ້ານບໍລິ ການ. ສ�ຳລັ ບເຂດທີ່ສະໜອງໄຟຟ້າຍັ ງບໍ່ທັນ ພຽງພໍ ແມ່ນສຸມ ໃສ່ສຶກສາ
ແຫຼ່ງສະໜອງໄຟຟ້າແ
 ບບຕ່າງໆ; ຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໄ ປສເູ່ຂດທີ່ຍັງບ
 ໍ່ທັນມີໄ ຟ ຫຼື ມີແຕ່
 ຍັງບ
 ໍ່ພຽງພໍ.
– ນະໂຍບາຍປບ
ັ ປຸງກນ
ົ ໄ ກໃຫ້ປະຊາຊົນມສ
ີ ່ວນຮ່ວມຫລາຍຂຶນ
້ ໃນການຄຸ້ມຄອງແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກືອ
້ ກູນຂອງພາກ
ລັດກ້າວໄປສູ່ການໄລ່ລຽງແບບທຸລະກິດ.
–– ສຶກສາ ແລະ ສ້າງແຜນແມ່ບ
 ົດໄຟຟ້າຊ
 ົນນະບົດ ແລະ ກໍ່ສ້າງໄຟຟ້ານ
 ໍ້າຕົກຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ໄຟຟ້າ
ແສງຕາເວັນ ຫຼື ຈັກດີແ
 ຊວໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທ
 ີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂດ້ານພະລັງນໍ້າ.
–– ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບກ
 ານກໍານົດລາຄາໄຟຟ້າ.
–– ນະໂຍບາຍຕໍ່ການລົງທຶນເພື່ອພັດທະນາແຫລ່ງພະລັງງານທົດແ
 ທນ ແ
 ລະ ພະລັງງານທາງເລືອກໃໝ່.
–– ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປະຢັດ ແລະ ການໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຊຶ່ງເປັນນະໂຍບາຍໃນການເຊື່ອມໂຍງ
ພະລັງງານກັບສາກົນ.
–– ນະໂຍບາຍປ້ອງກນ
ັ ສງິ່ ແ
 ວດລ້ອມໂດຍສງົ່ ເສີມກ
 ານນໍາໃ ຊ້ເຕັກໂນໂລຊໃີ ໝ່ທເີ່ ປັນມດ
ິ ກບ
ັ ສງິ່ ແ
 ວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງມນ
ົ 
ລະພິດຕ
 ໍ່າທີ່ສຸດຕໍ່ສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ ແ
 ລະ ສັງຄົມ, ຊຸກຍູກ
້ ານພັດທະນາ ແ
 ລະ ນໍາໃ ຊ້ພະລັງງານທີ່ສະອາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
–– ນະໂຍບາຍປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ປ່າຍອດນໍ້າຕ້ອງ
ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້.
•• ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານແຮງງານ:
–– ນະໂຍບາຍການພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານທັງປ
 ະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍສ້າງມາດຕະຖານສີມແ
ື ຮງງານແຫ່ງຊາດ
ຂຶ້ນໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາອາຊີບ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນສ
 ີມືແຮງງານລະດັບແຂວງ,

ລະດັບຊ
 າດຢ່າງເປັນປ
 ະຈໍາເພື່ອຍ
 ົກ
ລະດັບ ແ
 ລະ ປ
 ະສົບການໃນການພັດທະນາສີມືຂອງແຮງງານ.
–– ນະໂຍບາຍສ້າງລະບົບຖານຂໍມ
້ ູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ມີຄຸນນ
 ະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
–– ນະໂຍບາຍຂະຫຍາຍວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງພ້ອມທັງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍປະກັນສັງຄົມໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
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3.5. ເພືອ
່ ບັນລຸເປົາ້ ໝາຍ 2 ຕ ້ອງສຸມໃສ ່ບັນດາວຽກຈຸດສຸມດັງ່ ນີ:້
3.5.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ສືບຕພັ
ໍ່ ດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ ໄ້ ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນໃຫ ໄ້ ດ ້ຢ ່າງໜັກແໜ ນ
້ ແລະ ກວ ້າງຂວາງຕາມທິດ 3 ສ ້າງ.
»» ທິດທາງ:
ເ ພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ17 ໂດຍການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຮາກຖານການ
ເມືອງໃຫ້ມີ ຄວາມຫນັກແຫນ້ນ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຢ່າງຮອບດ້ານຕິດພນ
ັ ກບ
ັ ການສ້າງບ້ານພດ
ັ ທະນາຕາມ 4 ເນືອ
້ ໃນ 4 ຄາດ
ໝາຍຄື: ພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ ໄປຄຽງຄູ່ກບ
ັ ການພດ
ັ ທະນາດ້ານສັງຄົມ-ວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ການປົກປກ
ັ ຮກ
ັ ສາສງິ່ ແວດລ້ອມ,
ການປ້ອງກນ
ັ ຊາດ-ປ້ອງກນ
ັ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ; ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົ
ນນະບົດຕິດ ພັ ນກັບ ການຈັດວາງການຜະລິ ດຕາມເຂດແຄ້ວນ; ຈັດສັ ນພູມ ລໍາ ເນົາ ແລະ ອາຊີ ບ ຄົງທີໃ່ ຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຢ່າງມີ ຈດ
ຸ ສຸມ;
ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ດ້ວຍການສົງ່ ເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຕາມທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິນ
່ ຕົນ;
ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດ້ວຍມາດຕະກາ
ນຫັນ ເອົາວຽກງານແກ້ໄຂບັນ ຫາລະເບີ ດບໍ່ທັນ ແຕກເຊື່ ອມເຂົ້າ ໃນແຜນພັ ດທະນາຂອງຊາດ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ພ້ອມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງ ເປັນຕົ້ນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ອອກຈາກເຂດພືນ
້ ທີໂ່ ຄງການພັດທະນາ, ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ເຂດການຜະລິດກະສິກ�ຳ, ເຂດລ້ຽງສັດ ແລະ ເຂດທີຢ
່ ູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.
ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງໂດຍປັບປຸງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດນໍາພາຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ,
ອົງຄະນະພັ ກເມືອງ ແລະ ຮາກຖານພັກ ບ້ ານໃຫ້ ມີຄ ວາມເຂັ້ມແຂງ, ປອດໃສ ແລະ ມີ ລັກ ສະນະນໍາໜ້າ ສູງຂຶ້ນ. ເສີມຂະຫຍາຍ
ສິດເປັນເຈົ້າ ເສີມສ້າງຄວາມປອງດອງ ແລະ ຄວາມເປັນປຶກແຜ່ນລະຫວ່າງເຜົ່າ-ລະຫວ່າງຊັ້ນຄົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ໜັກແໜ້ນ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:
–– ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫລຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 10% ໃນປີ 2020.
–– ອັດຕາຄອບຄົວທ
 ຸກຍາກຍັງເຫຼືອບໍ່ເກີນ 5% ໃ ນປີ 2020.
–– ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫຼືອບໍ່ເກີນ 10%.
–– ເມືອງທຸກຍາກຍັງເຫຼືອບໍ່ເກີນ 10% ຂອງຈ�ຳນວນເມືອງທັງໝົດ.
–– ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຫ
 ຼາຍກວ່າ 50% ຂອງຈ�ຳນວນຄອບຄົວທ
 ັງໝົດ.
–– ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງຈ�ຳນວນບ້ານທັງໝົດໃ ນທົ່ວປ
 ະເທດ.
–– ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດເມື
 ອງໜຶ່ງໃ ຫ້ໄດ້ຫ
 ຼາຍກວ່າ 3ແຫ່ງ.
–– ລຶບລ້າງເມືອງທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈ�ຳນວນເມືອງທຸກຍາກທັງໝົດທົ່ວປ
 ະເທດ.
–– ສ້າງເມືອງພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຫ
 ຼາຍກວ່າ 10%.
–– ແກ້ໄຂການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ.
–– ສູ້ຊົນຫຼຸດຈ�ຳນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບ
ທ
ໍ່ ັນແ
 ຕກຈາກ 45 ຄົນຕໍ່ປີ ໃນປີ 2014 ໃຫ້ເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 40 ຄົນຕໍ່
ປີໃນປີ 2020.
–– ຮັບປະກັນການປິນ
່ ປົວທາງການແພດ ແລະ ການຟືນ
້ ຟູສຂ
ຸ ະພາບຂອງຜູ້ລອດຊີວດ
ິ ຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດບໍ່ທນ
ັ ແຕກ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ.
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ແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງມີຈຸດສຸມແມ່ນລວມເອົາ ບັນຫາຕ່າງໆຂອງຄວາມທຸກຍາກທີ່ສໍາຄັນຢູ່ ສປປລາວ: (i) ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈໍານວນຜູ້ທີ່ທຸກ
ຍາກແມ່ນທຸກຍາກຮ້າຍແຮງ ແລະ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນຍັງພົບກັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການບືນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ; ແລະ (ii) ຜູ້ທຸກຍາກຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ
ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນແຂວງໃຫຍ່ໆທີ່ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກປານກາງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບຄົວເຮືອນຢ່າງ
ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານປະກັນສັງຄົມທີ່ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

–

ກວາດກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກເນື້ອທີ່ບຸລິມະສິດຮັບໃຊ້ການທ�ຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າແລະ
ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານໃຫ້ໄດ້ 30.000 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2020.
–– ສໍາເລັດການສໍາຫລວດທີບ
່ ໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ ເພືອ
່ ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ພືນ
້ ຖານລູກລະເບີດບໍ່ທນ
ັ ແຕກ (ລບຕ) ຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນ
9 ແຂວງທີມ
່ ລ
ີ ກ
ູ ລະເບີດບໍ່ທນ
ັ ແຕກຕົກຄ້າງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການສໍາຫລວດແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປລາວ
ຕາມກໍາລັງ, ເຄືອ
່ ງມື, ທຶນຮອນ ແລະ ຄວາມສາມາດທີມ
່ ີ ໂດຍຮອດປີ 2020 ເພີມ
່ ຂຶນ
້ ໃຫ້ໄດ້ 5.238 ບ້ານ ໃນ 9 ແຂວງ
(ອັດຕະປຶ, ຈໍາປາສັກ, ຫົວພັນ, ຄໍາມ່ວນ, ຫລວງພະບາງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ຊຽງຂວາງ).
–– ສໍາເລັດການສໍາຫລວດດ້ານວິຊາການເພື່ອຊອກຫາຈຸດຫລັກຖານ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢູ່ຈຸດສຸມພັດທະນາຕ່າງໆຮອດປີ
2020 ໃຫ້ໄດ້ 124 ຈຸດສຸມພັດທະນາຢູ່ໃນ 9 ແຂວງທີ່ມີ ລບຕ ຕົກຄ້າງ.
–– ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ (ຜູ້ລອດຊີວິດ) ຈາກລະເບີດບໍທັນແຕກ ໃຫ້ໄດ້ 1.500 ຄົນໃນປີ 2020.

»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ຫັນລົງຮາກຖານເພື່ອສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ: ໂດຍເລັ່ງການຕ້ານປະ
ກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ພນ
ື້ ຖານມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,
ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດກ
ານເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
–– ສຸມໃສ່ການດູດດຶງທຶນຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ທກ
ຸ ພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃນການແກ້
ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈ�ຳເປັນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເປັນຕົ້ນ ການຍົກລະດັບ
ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານຫາເມືອງ ແລະ ເມືອງຫາແຂວງ ເພື່ອເຊື່ອມຈອດຕໍ່
ພາກພືນ
້ , ສ້າງສງິ່ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກການບໍລກ
ິ ານຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄປສູ່ປະຊາຊົນ, ຂົນສົງ່ ຜົນຜະລິດ
ແລະ ສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫລາດຈ�ຳຫນ່າຍລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ.
–– ຈັດສັນພູມລ�ຳເນົາຄົງທີ່ ແລະ ບ່ອນທ�ຳມາຫາກິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະ ບ້ານທີ່ບໍ່ມີບ່ອນເຮັດການຜະລິດ.
ຈັດສັນແຜນຜັງບ້ານທີ່ດີ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມແຜນຜັງ ຊຶ່ງປະກອບມີ: ຫ້ອງການບ້ານ, ສະໂມສອນບ້າ ນ, ສູນຂໍ້
ມູນຂ່າວສານບ້ານ ແລະ ອືນ
່ ໆ. ສະໜອງນໍ້າເພືອ
່ ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 2 ລະດູຢູ່ຂງົ ເຂດຊົນນະບົດ ທັງເປັນ
ການຮັບມືກບ
ັ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທ�ຳມະຊາດທີອ
່ າດເກີດຂືນ
້ ແນ່
ໃສ່ສະຫນັບສະຫນູນເປົາ້ ຫມາຍການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າກະສິກ�ຳ ໂດຍຕິດພັນກັບແຜນ
ງານພັດທະນາຊົນລະກະເສດ.
–– ເຕົ້າໂຮມບ້ານ ແລະ ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນເຂົ້າເປັນບ້ານໃຫຍ່ ຕາມທິດສາມສ້າງ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບທາງລົບທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍ.
–– ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.
–– ຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມມູນເຊືອ
້ ທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ທ້ອງຖິນ
່ ຕ່າງໆ ເພືອ
່ ດູດດຶງການທ່ອງທ່ຽວ
ເປັນຕົນ
້ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອືນ
່ ໆ ເພືອ
່ ຜະລິດເປັນຂອງຂວັນ, ບໍລໂິ ພກພາຍໃນ ແລະ ຂາຍສົງ່ ອອກຄື:
ຜ້າໄຫມລາວ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ທີມ
່ ກ
ີ ານຄັວດລວດລາຍ, ການຍ້ອມສີ ແລະ ອືນ
່ ໆ.
–– ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກ�ຳທ່ອງທ່ຽວ.
–– ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາລູກລະເບີດທີບ
່ ໍ່ທນ
ັ ແຕກ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ມກ
ີ ານສໍາຫຼວດຢ່າງມີຈດ
ຸ ສຸມ ແລະຈັດບູລມ
ິ ະສິດຄັກແນ່.
–– ສຸມໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ.
–– ສະໜອງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ໃນຊົນນະບົດ ເພືອ
່ ໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດເຂົາ້ ເຖິງນໍ້າປະປາ ແລະ ມີການນໍາ
ໃຊ້ວດ
ິ ຖ່າຍຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫາຼ ຍກວ່າເກົາ່ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ທວ
ົ່ ເຖິງ18.
18

ການສະໜອງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານ. ໃນເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ
ທີ່ເສຍຊີວິດເຫັນວ່າ 10% ແມ່ນຍ້ອນພະຍາດຖອກທ້ອງ, ຕົວເລກດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພົວພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງວຽກງານການ
ສະໜອງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ກັບ ການຖອກທ້ອງ ແລະ ນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ.
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»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ:
–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານການຜະລິດ, ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ,
ການສຶກ, ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ຊນ
ົ ນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເພືອ
່ ດູດດຶງການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນໃຫ້
ຫລາຍ, ແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນຫລາຍຂືນ
້ ໂດຍການສຸມໃສ່ການລົງທຶນທີມ
່ ກ
ີ ານ
ນ�ຳໃຊ້ແຮງງານຢູ່ຊນ
ົ ນະບົດເປັນຕນ
ົ້ ກິດຈະການດ້ານກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກ�ຳການທ່ອງທ່ຽວ, ອຸດສາຫະກ�ຳບໍ່ແຮ່,
ອຸດສາຫະກ�ຳພະລັງງານ, ການປຸ ງແຕ່ງ ແລະ ອືນ
່ ໆ. ພ້ອມກັນນັນ
້ , ກໍເອົາໃຈໃສ່ການ ຝຶກສີມວ
ື ຊ
ິ າຊີບໃນດ້ານຕ່າງໆ
ເພືອ
່ ຍົກລະດັບສີມແ
ື ຮງງານ, ຄວາມຊ�ຳນິຊ�ຳນານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ຊນ
ົ ນະບົດ ເພືອ
່ ຫລຸດຜ່ອນການຫລັງ່ ໄຫລເຂົາ້ ສູ່ຕົ
ວເມືອງ ແລະ ກະຈາຍການພັດທະນາໄປສູ່ຊນ
ົ ນະບົດໃຫ້ຫລາຍຂືນ
້ .
–– ອອກນະໂຍບາຍຢ່າງເຫມາະສົມໃນດ້ານການເກັບພາສີ-ອາກອນ, ສິນເຊື່ອ, ການນ�ຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນກັບທີ່,
ການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ, ການສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການ ແລະ ອື່ນໆ ສ�ຳລັບເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ
ທຸລະກັນ ດານທີ່ທຸກຍາກໃຫ້ເປັນຮູບປະທ�ຳ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆ ຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໂດຍຜັນຂະ
ຫຍາຍຈາກລະບຽບຫລັກການລວມ.
–– ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແຫນງການຕົນໃຫ້ເປັນອັນລະອຽດ ພ້ອມທັງສຸມການນ�ຳພາ-ຊີ້ນ�ຳ, ພະນັກງານ ແລະ
ທຶນຮອນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນຮູບປະທ�ຳ.
–– ອອກນະໂຍບາຍທີມ
່ ລ
ີ ກ
ັ ສະນະສົງ່ ເສີມສະເພາະຕໍ່ພະນັກງານຂັນ
້ ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ທີໄ່ ປເຮັດວຽກປະຈ�ຳ,
ໄລຍະຍາວ, ໄລຍະສັນ
້ ແລະ ຊົວ
່ ຄາວ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກທຸລະກັນດານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ
ຄວາມສາມາດທີ່ມີ.
–– ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການຈ້າງງານໃນເຂດຊົນນະບົດແຫ່ງຊາດ ໂດຍສຸມໃສ່ກໍານົດຍຸດທະສາດ, ວິທີການ ແລະ ໂຄງ
ການສົ່ງເສີມການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃນເຂດຊົນນະບົດ.
–– ເພີມ
່ ທະວີການປະສານສົບທົບກັນ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ອົງການສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ງານ ລບຕ, ຊຶງ່ ອົງການສັງຄົມພົນລະເຮືອນຈະມີບດ
ົ ບາດສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼອ
ື ໃຫ້ແກ່ລດ
ັ ຖະບານ.

3.5.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ຄາປະກັ
ໍ້
ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
»» ທິດທາງ: 
ການຮັບປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບໍລິໂພກທີ່ມີໂພຊະນາການຄົບຖ້ວນ ແລະ ປອດໄພ
ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຜະລິດ-ຜູ້ບໍລິໂພກ ແມ່ນໜ້າວຽກທີ່ສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ ທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ການຍົກລະດັບສະມັດຕະພາບ
ຂອງກ ານຜະ ລິດ , ສຸ ຂະພາ ບຂອງປ ະຊາຊົ ນ ທັ ງ ທາງ ດ້ານຮ່າງ ກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງຂອງໄວໜຸ່ມ ເປັນ ຕົ້ນ
ແມ່ນ ສຸມໃສ່ກຸ່ມຜູ້ດ້ ອຍໂອກາດ, ເດັກນ້ ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ ເພືອ
່ ປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ,
ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານຂອງປະຊາຊົນທັງເປັນການຍົກລະດັບຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃຫ້ສງູ ຂນ
ຶ້ ຕາມທດ
ິ ພັ
 ດທະນາທີ່
ຍືນຍົງ ແລະ ສົມດູນ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:
–– ປະຊາຊົນມີສະບຽງອາຫານທີ່ພຽພໍ ແລະ ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການທີ່ຄົບຖ້ວນ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນບໍລິໂພກ
ໄດ້ປະມານ 2.600-2.700 ກິໂລກະລໍລີຕໍ່ປີ.
–– ສາມາດກ�ຳນົດສິນຄ້າກະສິກ�ຳທີເ່ ປັນທ່າແຮງສູງຂອງຊາດ, ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖນ
ິ່ ແລະ ສາມາດເປັນບູລມ
ິ ະສິດ
ໃນການສົ່ງອອກຕາມມາດຖານກະສິກໍາສະອາດ.
–– ຍົກສູງສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກ�ຳ.
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–– ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການລ້ຽງສັດແບບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ ແລະ ເປັນອຸດສະຫະກໍາ ໂດຍສາມາດ
ສະໜອງຜົນຜະລິດຈາກຟາມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 30% ຂອງຜົນຜະລິດສັດທັງໝົດ.
–– ສໍາເລັດການຈັດສັນ, ການກໍານົດເຂດ ແລະ ຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ຫລື ອັດຕາ
ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ໃ ນປີ 2020.
–– ສ້າງເຂດຈດ
ຸ ສມ
ຸ ຊນ
ົ ລະກະເສດທີເ່ ປັນຕວ
ົ ແບບໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແຫ່ງຂອງແຕ່ລະການຜະລິດ: ເຂົາ້ , ພືດ, ສັດ ແລະ
ການປະມົງ.
–– ຈັດສັນເຂດການຜະລິດກະສິກ�ຳຕາມທ່າແຮງຂອງສະພາບດິນ ແ
 ລະ ອາກາດ ດັ່ງນ
 ີ້:
 ເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ່ (ທົ່ງພຽງວຽງຈັນ, ທົ່ງພຽງບໍລິຄໍາໄຊ, ທົ່ງພຽງເຊບັ້ງໄຟ, ທົ່ງພຽງເຊບັ້ງຫຽງ, ທົ່ງພຽງເຊໂດນ,
ທົ່ງພຽງຈໍາ ປາສັ ກ ແລະ ທົ່ງພຽງອັດຕະປື) ເໝາະສົມໃ ນການພັດທະນາຊົນລະກະເສດ, ການປູ ກເຂົ້າ (ສຸມໃສ່
ເຮັດຊົນລະກະເສດຢູ່ແຂວງສະຫວັນນ
 ະເຂດ ແລະ ຄໍາມ
 ່ວນ ແລະ ເຂດທີ່ມີຊົນລະປະທານແລ້ວຢູ່ 10 ແຂວງຄື:
ແຂວງຫລວງນ�້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ, ຄ�ຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ,
ຈ�ຳປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ. ການປູກພືດອ
 ຸດສ
 ະຫະກ�ຳ.
 ເຂດພູພຽງ ແລະ ພູດອຍ (ພູພຽງບໍລິເວນ, ພູພຽງນາກາຍ ແລະ ພູພຽງຊຽງຂວາງ) ເໝາະແກ່ການປູກພືດໄມ້
ໃຫ້ໝາກ, ດອກໄມ້ ແລະ ພືດເມືອງໝາວ; ສ�ຳລັບພພ
ູ ຽງນາກາຍເໝາະສົມກບ
ັ ການລ້ຽງປາ ແລະ ການປະມົງ ເນືອ
່ ງ
ຈາກມີອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່; ສ�ຳລັບພູພຽງຊຽງຂວາງເໝາະສົມກັບການປັບປຸງເປັນທົ່ງຫຍ້າຂຽວລ້ຽງສັດໄດ້
ດີ ແ
 ລະ ປູກຕ
 ົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້ເມືອງໝາວ ແ
 ລະ ໝາກໄມ້ເມືອງໝາວໄດ້ດ
 ີ.
–– ແລະ ຄາດໝາຍອື່ນໆ.
»» ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
ເພື່ອສາມາດຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ຕ້ອງສຸມໃສ່ການເຮັດກະສິກ�ຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ແບບປະສົມ
ປະສານໂດຍສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກ�ຳທີ່ສະອາດແ
 ລະ ກ
 ະສິກ�ຳປອດສານພິດເປັນມ
 ິດກັບສິ່ງແ
 ວດລ້ອມໂດຍເອາໃຈໃສ່ ດັ່ງນີ້:
ັ ເຂດການຜະລິດກະສິກ�ຳທີເ່ ໝາະສົມໂດຍການກ�ຳນດ
ົ ແລະ ແບ່ງເຂດການນໍາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ເປັນຕນ
ົ້ ເຂດປກ
ູ ເຂົາ້ ,
–– ຈັດສນ
ພືດອຸດສ
 ະຫະກ�ຳ, ເຂດລ້ຽງສັດໃ ຫຍ່, ສັດປ
 ີກ, ສັດນ
 ໍ້າ ແລະ ເຂດປູກໄມ້ຢ່າງມີຈຸດສ
 ຸມ ເພື່ອສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່
ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອ
 ອກ.
–– ພດ
ັ ທະນາພນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງດ້ານຊນ
ົ ລະປະທານ ແລະ ສ້າງເຂດຈດ
ຸ ສມ
ຸ ຊນ
ົ ລະກະເສດ ເປັນຕ
ນ
ົ້ ສຸມໃສ່ 2 ທົງ່ ພຽງຈຸດ
ສຸມບູລິມະສິດ (ທົ່ງພຽງເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ເຊບັ້ງຫຽງ) ໃນການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງອື່ນໆໂດຍການຫັນເປັນ
ຊົນລະກະເສດຢ່າງມີຈຸດສຸມ (ຜະລິດກະສິກ�ຳຄົບວົງຈອນ).
–– ປັບປຸງຊົນລະປະທານທີມ
່ ຢ
ີ ູ່ແລ້ວຢູ່ 10 ແຂວງຄື: ແຂວງຫລວງນ�້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລ,ີ ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ບໍລຄ
ິ �ຳໄຊ, ຄ�ຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ�ຳປາສັກແລະສາລະວັນ.
–– ກ�ຳນົດເຂດຜະລິດກະສິກ�ຳປອດສານພິດຢູ່ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແ
 ຮງ, ກ�ຳນົດເຂດຜະລິດກະສິກໍາສ
 ະອາດຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ແ
 ລະຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ.
–– ປ້ອງກັນ ແ
 ລະ ແ
 ກ້ໄ ຂຜົນກ
 ະທົບຈາກໄພພິບັດ.
–– ຂະຫຍາຍການເຮັດກະເສດສມ
ຸ ທທ
ີ່ ນ
ັ ສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ສງູ , ໝູນໃຊ້ວທ
ິ ະຍາສາດ-ເຕັກນິກທີ່ກ້າວໜ້າເຂົາ້ 
ໃສ່ພື້ນຖານການຜະລິດ.
–– ການປັບປຸງພັດທະນາລະບົບກ
 ານຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ປັດໄ ຈການຜະລິດ.
–– ສະໜອງການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ສົງ່ ເສີມເຕັກນິກການຜະລິດໂດຍເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຄນ
ົ້ ຄວ້າແ
 ນວພນ
ັ ເຂົ
 າ້ , ແນວພນ
ັ ພ
ດ
ື 
ແລະ ສັດ, ທົດລ
 ອງເຕັກນິກວິທະຍາການໃໝ່ໆ, ເຂົ້າໃນການຍົກລະດັບສ
 ະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດໃ ຫ້ສູງຂຶ້ນ.
–– ສ້າງຄງັ ແຮເຂົາ້ ເພືອ
່ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃນເວລາເກີດໄພພິບດ
ັ , ວິກດ
ິ ການດ້ານຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ ແລະອືນ
່ ໆ.
–– ປັບປຸງ ແ
 ລະ ພັດທະນາລະບົບການນໍາໃຊ້ມາດຕະການດ້ານສຸຂະອະນາໄມສັດ ແ
 ລະພືດ.
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–– ພັດທະນາກະສິກ�ຳໂດຍຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງແຕ່ຫວ
ົ ທີເພືອ
່ ການຜະລິເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຕ້ອງກໍານົດໜ້າວຽກ
ລະອຽດລະຫວ່າງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ຂະແໜງອຸດສະຫະກ�ຳ ແລະ ການຄ້າໃຫ້ຈະແຈ້ງເພື່ອຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນແຕ່ລະຂະໜາດໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
–– ແລະ ອື່ນໆ.
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ ໍາຕ
 ່າງໆ:
–– ນະໂຍບາຍດ້ານການຜະລິດສະບຽງອາຫານຕ້ອງຊັດເຈນທັງທ
 າງດ້ານການຂະຫຍາຍເຂດການຜະລິດ (ເນື້ອທີ່) ແລະ
ການຍົກສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ ນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານັ້ນຕ
 ້ອງສາມາດຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດໄ ດ້.
–– ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການກ�ຳນົດ ແລະ ແບ່ງເຂດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກ�ຳສ�ຳລັບແຕ່ລະປະເພດຢ່າງຊັດເຈນແລະ
ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຕັ້ງສັນຖານ ແລະ ອາກາດ ເປັນຕົ້ນ ເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ່, ທົ່ງພຽງນ້ອຍ, ເຂດພູພຽງ; ນອກ
ຈາກການຜະລິດເຂົາ້ ແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ມເີ ຂດທີເ່ ໝາະສົມກັບການປູກພືດ ເຊັນ
່ : ພືດອຸດສະຫະກ�ຳ, ພືດໄລຍະສັນ
້ ແລະ
ໄລຍະຍາວ ແ
 ລະ ການລ້ຽງສັດ: ສັດໃຫຍ່, ສັດນ້ອຍ ແລະ ສັດນໍ້າທີ່ເຫັນວ່າມີທ່າແຮງ.
–– ນ ະໂຍບາຍທາງດ້ານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຄົບຊຸດ ເປັນຕົ້ນ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຊົນລະປະທານ,
ພັດທະນາສູນຄົນ
້ ຄວ້າແນວພັນພືດ, ແນວພັນເຂົາ້ ແລະ ແນວພັນສັດທີເ່ ຫັນວ່າປະເທດມີທ່າແຮງໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ
ສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ການບໍລໂິ ພກພາຍໃນຢ່າງພຽງພໍ; ພັດທະນາສູນທົດລອງ, ສູນວິໄຈ ແລະ ສະຖານີບໍລກ
ິ ານເຕັກ
ນິກກະສິກ�ຳທີ່ທັນສະໄໝ ພ້ອມທັງໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນເພື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕະຫຼາດພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຄຽງຄູ່ກນ
ັ ນນ
ັ້ , ຕ້ອງມີເສັນ
້ ທາງທີ່ສາມາດທ່ຽວໄດ້ທງັ ສອງລະດູ ເພືອ
່ ການຂນ
ົ ສົງ່ ຜະລິດຕະພັນ
ຫຼື ວັດຖຸດ
ບ
ິ ; ມີການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າຢ
 ່າງພຽງພໍໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ໂຮງງານ.
–– ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການປ່ອຍສິນເຊືອ
່ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍການສົງ່ ເສີມການສ້າງຕັງ້ ເປັນກຸ່ມການ
ຜະລິດ, ກຸ່ມການເກັບຊື້ ແລະ ມີຄງັ ແຮ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ ຄັງແຮເຂົາ້ , ພືດ ແລະ ສັດ ເພືອ
່ ສາມາດລຸດຕົນ
້ ທຶນໃນການຜະລິດ,
ມີຄວາມສາມາດຕໍ່ລອງທາງດ້ານການຈໍາໜ່າຍ, ລາຄາ ແລະ ມີຫກ
ຼັ ຄໍ້າປະກັນໃນການກູ້ຢມ
ື ເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນ.
–– ນະໂຍບາຍການລງົ ທຶນຜະລິດສນ
ິ ຄ້າກະສິກ�ຳທເີ່ ຫັນວ່າເປັນບລ
ູ ມ
ິ ະສດ
ິ ຂອງຊາດ ແລະ ເປັນສນ
ິ ຄ້າທເີ່ ປັນທ່າແ
 ຮງຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສາມາດສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນກະສິກ�ຳໃຫ້ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ;
ການສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມີການຈັດປະເພດການລົງທຶນທາງດ້ານກະສິກ�ຳຢ່າງຊັດ
ເຈນ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນ
ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
–– ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງພືດ ແລະ ສັດ ໂດຍເລັງ່ ໃສ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ສາມາດຮັບມືໄດ້ຖ້າເກີດມີການລະ
ບາດຂອງພະຍາດ, ມີລະບົບກວດກາ ແລະ ຢັງ້ ຢືນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການເພືອ
່ ສ້າງຄວາມເຊືອ
່ ໝັນ
້ ໃຫ້
ແກ່ຜູ້ບໍລໂິ ພກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; ຄຽງຄູ່ກນ
ັ ນັນ
້ , ຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານຮັບປະກັນຄວາມສະອາດ ແລະ ການກວດ
ກາຂະບວນການນໍາເຂົາ້ ເຄືອ
່ ງບໍລໂິ ພກ, ອາຫານສັດຕ່າງໆ ແລະ ຢາສັກກັນພະຍາດ, ຄວາມສະອາດຂອງສະຖານ ທີລ
່ ້ຽງ
ແ ລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຜູ້ລ້ຽ ງຢ່າງ ເປັ ນລະບົບ ແລະ ເປັນປົກ ກະຕິ; ກວດກາບັ ນດາໂຮງງານ ແລະ ໂຮງຂ້າສັດ
ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
–– ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງຮາກຖານເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ນ�ຳພາປະຕິຕົວຈິງຢ່າງເປັນ
ປົກ ກະຕິ ທັງເຕັກນິກ ການປູກ , ການລ້ ຽງ, ການຫລຸ ດຕົ້ ນທຶນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ ຕະຫຼາດຕ້ ອງການຢ່າງເປັ ນ
ປົກກະຕິ ແ
 ລະ ທັນກ
 ັບສະພາບການ.
–– ນະໂຍບາຍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າກະສິກ�ຳຫຼືການເໜັງຕີງລາຄາ
ຂອງປັດໄຈການຜະລິດ ເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການແບກຫາບພາລະຕົ້ນທຶນຂອງກຸ່ມກະສິກອນທີ່ເຮັດການຜະລິດ
ແລະສາມາດແຂ່ງຂັນລ
 າຄາກັບຜູ້ຜະລິດພ
 າຍນອກໄດ້.
–– ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກທີ່ຖືກຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄົບໝູ່ອາຫານ ໂດຍມີການເຜີຍແຜ່ ແລະ ບັນຈຸເຂົ້າ
ໃນຫຼັກສູດກ
 ານສຶກສາຕັ້ງແຕ່ຂ
 ັ້ນລ້ຽງເດັກຂ
 ຶ້ນໄປ.
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–– ປັບປຸງການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເປັນຕົ້ນ ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ກະສິກໍາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ ແລະ
ອື່ນໆ; ຂະແໜງການອຸດສະຫະກ�ຳ-ການຄ້າຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂອດການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການສະໜອງວັດຖຸດິບເຂົ້າສູ່
ໂຮງງານທີມ
່ ຄ
ີ ວາມປອດໄພ, ສະອາດ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ; ປັບປຸງຂອດການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຂະຫຍາຍສູ່ຕະຫຼາດຕ່າງໆ
ຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ; ປັບປຸງກ
 ານປະສານງານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ
ສົ່ງ, ຂະແໜງການພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່, ທະນາຄານ ແ
 ລະ ສະຖາບັນກ
 ານເງິນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ.
–– ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກນ
ັ ຢ່າງສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງພາກລດ
ັ ແລະ ເອກະຊນ
ົ ເປັນຕ
ນ
ົ້ ພາກ
ທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດການຜະລິດ ແລະ
ສາມາດສະໜອງວັດຖຸດ
 ິບທາງດ້ານຜົນຜ
 ະລິດກ
 ະສິກ�ຳໃຫ້ແກ່ອຸດສ
 ະຫະກ�ຳການປຸງແ
 ຕ່ງຢ່າງພຽງພໍ.
–– ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການກ�ຳນົດເຂດ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການນໍາໃຊ້ດິນກະສິກ�ຳເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາ ແ
 ລະ ຄວາມຈໍາເປັນຂ
 ອງການພັດທະນາກະສິກ�ຳແບບຍືນຍ
 ົງ.
–– ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນ
ຕ
ິ ກ
ິ ໍາກ່ຽວກັບສ
ຂ
ຸ ະອະນາໄມພືດ ແລະ ສັດ ໃຫ້ໄປຕາມສນ
ັ ຍາ ແລະ ສົນທິສນ
ັ ຍາທລ
ີ່ າວເປັນພາຄີ.
–– ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດແລະແຜນດໍາເນີນງານທາງດ້ານສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງ
ການ ໄລຍະ 2016-2020

3.5.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ທຸກຄົນເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາໄດ ້ຢ ່າງທົວ
່ ເຖິງ ແລະ
ມີຄນ
ຸ ນະພາບ.
»» ທິດທາງ:
ສຶບຕໍ່ປະຕິຮບ
ູ ລະບົບການສຶກສາໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງຂຶນ
້ ກວ່າເກົາ່ ໂດຍສຸມການລົງທຶນໃສ່ບນ
ັ ດາວຽກງານທີກ
່ ໍານົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດ
ທະສາດການສຶກສາ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອພັດທະນາທຸກຄົນໃຫ້ມີຄວມຮູ້, ຄວາມສາມາດ
ເລີ່ມແຕ່ລະດັບອະນຸບານ ຈົນເຖິງອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການສຶກສາໃຫ້ທົ່ວ ເຖິງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ; ຂະຫຍາຍ
ໂ ອກາດດ້ານການສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໃຫ້ ແກ່ເດັກນ້ອຍກ່ອນໄວຮຽນ, ໄວໜຸ່ມ, ການຮູ້ໜັງສື
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ສຸມໃສ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ເພື່ອບັນລຸນະໂຍບາຍການສຶກສາພາກບັງຄັບໃນຊັ້ນປະ
ຖົມ ແລະ ຂະຫຍາຍຂຶ້ນຮອດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງກ�ຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີສີມື
ແ ລະ ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ; ຮັບປະກັນໃຫ້ມີນະໂຍບາຍເພື່ອດຶງດູດໃຫ້ນັກ ຮຽນເຂົ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ;
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຫຼັກສູດການສອນຢູ່ໃນລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານສາຂາວິຊາ
ທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ ນ ຂະແໜງໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່, ປຸງແຕ່ງ, ຫັ ດຖະກ�ຳ, ນາຍຊ່າງ ແລະ
ຂະແໜງການບໍລກ
ິ ານເພືອ
່ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາໃຫ້ສງູ ຂຶນ
້ ແລະ ທັງສາມາດຕອບສະໜອງແຮງງານເຂົາ້ ໃນຂົງເຂດ
ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິ ການໃນການພັດທະນາປະເທດໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັ ບພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ.
ພັດທະນານກ
ັ ກລ
ິ າ-ກາຍຍະກ�ຳລາວໃຫ້ຫຍັບເຂົາ້ ໃກ້
 ກບ
ັ ລະດັບຂອງພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນເທືອ
່ ລະກ້າວ ແລະ ກາຍເປັນ
ັ ກິລາກາຍຍະກ�ຳອາຊີບໃນຕໍ່ໜ້າ; ຫັນວຽກງານກິລາໃຫ້ກາຍເປັນຂອງໝົດທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ໄວໜຸ່ມ-ແມ່ຍິງ-ຜູ້ອ າຍຸສູງມີຄວາມສົນໃ ຈຫຼິ້ນກິລາ-ກາຍຍະກ�ຳຫຼາຍຂຶ້ ນ; ພ້ອມກັ ນນັ້ ນ , ກໍ່ ສົ່ງ ເສີ ມແລະພັດທະນາກິລາກາຍຍະກ�ຳພື້ນເມືອງຂອງບັນດາເຜົ່າບາງຊະນິດທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກາຍເປັນກິລາລະດັບຊາດ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃ ຫ້ໄດ້ 80%.
–– ອັດຕາລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໃ ຫ້ໄດ້ 90%.
–– ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕ
 ອນຕົ້ນໃຫ້ໄດ້ 85%.

115

–– ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 60%.
–– ສູ້ຊນ
ົ ເຮັດໃຫ້ອດ
ັ ຕາການເລືອ
່ ນຊນ
ັ້ ນກ
ັ ຮຽນທຮ
ີ່ ຽນຈບ
ົ ມໍຕນ
ົ້ ຂືນ
້ ສາຍວຊ
ິ າຊບ
ີ ໃຫ້ໄດ້ 5% ຂອງນັກຮຽນທີຮ
່ ຽນຈົບທັງໝົດ
ແລະ ໄດ້ເຂົາ້ ຮຽນຊນ
ັ້ ມັດທະຍົມຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ 90%.
–– ສູ້ຊນ
ົ ໃຫ້ນກ
ັ ຮຽນທຮ
ີ່ ຽນຈບ
ົ ມໍ 7 ໃຫ້ໄດ້ເຂົາ້ ຮຽນຕໍ່ໃນສະຖາບນ
ັ ອາຊວ
ີ ະສກ
ຶ ສາໃຫ້ໄດ້ 60%, ເຂົາ້ ຮຽນຕໍ່ໃນສະຖາ
ບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຫ້ໄດ້ 20%.
–– ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ ໃ ຫ້ໄດ້ 99%.
–– ອັດຕາການຮໜ
ູ້ ັງສືຂອງປະຊາຊົນໃນກຸ່ມອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄ ປ ໃ ຫ້ໄດ້ 95%.
–– ສົງ່ ເສີມໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການຫຼນ
ິ້ ກິລາ-ກາຍຍະກ�ຳໃຫ້ໄດ້ 30% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມຢູ່ບ້ານທີ່
ຍັງບໍ່ທັນມີໂຮງຮຽນຖາວອນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ພ້ອມທັງ
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສ້າງໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຢູ່ຕາມພາກ.
–– ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ປບ
ັ ປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄູ, ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນການສອນ, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງປະຕິບັດງານຕ່າງໆເພື່ອຫ
 ລຸດຜ່ອນການສອນທິດສ
 ະດີ ແລະ ເພີ່ມການເຮັດທ
 ົດລ
 ອງ
ແລະ ປະຕິບັດຕ
 ົວຈິງ.
–– ປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.
–– ສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການນ�ຳເອົາຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຮຽນການສອນໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
–– ສຸມໃສ່ປບ
ັ ປຸງລະບົບກິລາກາຍຍະສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພັດທະນາຄູຝກ
ຶ ແລະ ຄັດເລືອກນັກກິລາທີມ
່ ພ
ີ ອນສະຫວັນ
ເພື່ອສ້າງເປັນທີມນັກກິລາແຫ່ງຊາດ.
–– ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການອາຫານທ່ຽງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ
ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ.
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ:
–– ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການປະຕິຮູບການສຶກສາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
–– ສຶບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນແລະຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ.
–– ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນການຍົກລະດັບຂອງຄູສອນ, ປັບປຸງວິທີສອນຂອງຄູສອນຫ້ອງດ່ຽວ ແລະ ຫ້ອງຄວບ, ສະ
ໜອງພະນັກງານຄູໃຫ້ສົມດູນກັ ບຈ�ຳນວນນັກຮຽນ; ສ້າງໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບ, ສົ່ງເສີ ມການອ່ານ ແລະ ສະໜອງ
ອຸປະກອນ/ສື່ປະກອບການຮຽນ-ການສອນຕາມຈ�ຳນວນທີ່ເໝາະສົມ.
–– ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍເລື່ອນຊັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງ.
–– ປັບປຸງນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມ.
–– ສົງ່ ເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດສັງຄົມຕືມ
່ ອີກ ໂດຍສ້າງເງືອ
່ ນໄຂທີເ່ ອືອ
້ ອໍານວຍທາງດ້ານແວດລ້ອ
ມແລະໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍຮູບແບບ ລວມທັງການນໍາໃຊ້ວິທີການຮ່ວມມືລະ
ຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ.
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3.5.4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 4: ຮັບປະກັນການບ ໍລິການດ ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ ້ຢ ່າງ
ທົວ
່ ເຖິງ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ.
»» ທິດທາງ:
ຂະຫຍາຍການບໍລກ
ິ ານດ້ານສາທາລະນະສຸກແບບເຊືອ
່ ມສານ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລກ
ິ ານ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃຫ້
ທຸກຄົນໄດ້ເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານຈາກແພດໝໍທມ
ີ່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບສູງຂຶນ
້ ; ເສີມສ້າງຄວາມເຂັມ
້
ແຂງດ້ານການຄຸ້ມຄອງການສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງໂດຍການປັບປຸງ ແລະ
ຂ ະຫຍາຍໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ໄປເຖິງຊົນນະບົດບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຍົກສູງຄວາມ
ສາມາດໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ຢູ່ໂຮງໝໍຂັ້ນຕ່າງໆ ໂດຍສະໜອງ ແລະ ສ້າງໃຫ້ໄດ້ພະນັກງານແພດ, ພະຍາບານທີ່
ມີຄວາມຊ�ຳນິຊ�ຳນານ ແລະ ມີຈນ
ັ ຍາບນ
ັ , ທັດສະນະຮບ
ັ ໃຊ້, ບໍລກ
ິ ານທດ
ີ່ ີ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງເໝາະສົມ ເພືອ
່ ຍົກສູງຄຸນນະ
ພາບຂອງການບໍລກ
ິ ານຮັກສາສຸຂະພາບ; ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ ພັດທະນາການເງິນສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ ດ້ວຍການເພີມ
່ ງົບ
ປະມານຈາກພາກລັດ ແລະ ການຂະຫຍາຍກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ກວມອັດຕາສ່ວນສູງຂຶນ
້ ແລະ
ນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ເພືອ
່ ໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານຮັກສາສຸຂະພາບໃນເວລາເຈັບເປັນ. ຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍງິ ເກີດລູກຢ່າງ
ປອດໄພ; ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮບ
ັ ສານອາຫານຢ່າງພຽງພໍ, ຖຶກຫຼກ
ັ ອານາໄມ
ແລະ ຄົບ 5 ໝວດຕາມຫຼັກໂພຊະນາການ; ປຸກລະດົມ, ໂຄສະນາຂົນຂວາຍຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາສໍາຄັນຂອງການຮັກສາສຸ
ຂະພາບ, ໄດ້ຮບ
ັ ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ວຽກງານສຸຂະອານາໄມ
ພ້ອມທັງສະໜອງນໍ້າສະອາດ ໃນເຂດຕົ ວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ວິດຖ່ າຍ ຢູ່ເ ຂດຫ່າ ງໄກສອກຫລີກໃຫ້ ທົ່ວເຖິງ
ແລະ ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າ ສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍຢ່າງກວ້ າ ງຂວາງ. ເພີ່ມອັດຕາການປົກຄຸມດ້ານ
ສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:
–– ເພີ່ມອາຍຸຍືນສະເລ່ຍໃຫ້ໄດ້ 71 ປີ.
–– ຫຼຸດອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ໄດ້ 20% ແລະ ເດັກນ້ອຍທີມ
່ ີລວງສູງ
ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ໄດ້ 32%.
–– ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 1 ປີ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຢູ່ 30/1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ.
–– ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 5 ປີ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຢູ່ 40/1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ.
–– ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຢູ່ 160/100.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ.
–– ອັດຕາຊົມໃຊ້ນ�້ຳສະອາດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 90%.
–– ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 75%.
–– ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດໝາກແດງ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 90%.
–– ອັດຕາປົກຄຸມການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊ
 າດໃຫ້ໄດ້ 80%.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສຸກສາລາ ຢູ່ບ່ອນທີເ່ ໝາະສົມ, ຍົກລະດັບໂຮງໝໍເມືອງໃຫ້ສາມາດຜ່າຕັດນ້ອຍ, ປັບປຸງໂຮງໝໍແຂວງ
ແລະ ໂຮງໝໍພາກ ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.
–– ພັດທະນາໂຮງໝໍສູນກາງໃຫ້ທັນສະໄໝ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນ.
–– ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບ�ຳລຸງພະນັກງານແພດແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ປະຈ�ຳການຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ; ຈັດສົ່ງນັກສຶກສາແພດ
ທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ລົງຝຶກຫັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
–– ຂະຫຍາຍລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.
–– ສຶບຕໍ່ສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.
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–– ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄນ
ຸ ນະພາບຂອງອາຫານ ແລະ ເຄືອ
່ ງດືມ
່ , ຢາປວ
ົ ພະຍາດ ພ້ອມທງັ ມມ
ີ າດຕະການຢ່າງເດັດຂາດ
ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ.
–– ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນການ.
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ:
–– ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປິ່ນປົວແບບເສຍຄ່າ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະນະ
ໂຍບາຍເກີດລູກ ແ
 ລະ ການປິ່ນປົວເດັກອາຍຸຕ
 �່ຳກວ່າ 5 ປີ ບໍເ່ສຍຄ່າ.
–– ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນໃຫ້ມີບົດບາດປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ
ຫຼາຍຂຶ້ນ.
–– ສ້າງນະໂຍບາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄູ່ມືແນະນ�ຳກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຂອງຂໍ້ມູນ.
–– ສ້າງນະໂຍບາຍ ວ່າດ້ວຍການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການໃຫ້ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ.

3.5.5. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 5: ການບ ໍລິການທາງດ ້ານການປົກປ ້ອງສັງຄົມໄດ ້ຮັບການຍົກ
ລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ ້ເຂົາ້ ເຖິງຢ ່າງກວ ້າງຂວາງ
ລະບົບປະກັນສັງຄົມໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງໃ ຫ້ເຂັ້ມແຂງ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄຸມຂອງລະບົບປະກັນສັງ
ຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍ
ດຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາທີ່ສົມດູນ ແລະ ຍືນຍົງ. ມີກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບ
ເດັກນ້ອຍ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ
ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ປະຕິບັ ດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ ທີ່ມີຜົນງານຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະໃນພາລະກິ ດຮັບໃຊ້
ການປະຕິວດ
ັ ຊາດປະຊາທິປະໄຕ. ຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມໃຫ້ສງັ ຄົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ປະສົບ
ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອສົງເຄາະທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ວ່ອງໄວ.
»» ຄາດໝາຍ
ົ ຄຸມປະກັນສ
 ງັ ຄົມແລະ ປະກັນສຂ
ຸ ະພາບ ໃຫ້ກວມເອົາ 80% ຂອງພນ
ົ ລະເມືອງ ໃນປີ 2020.
–– ຂະຫຍາຍຂອບເຂດປກ
–– ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດຮັບໃຊ້ການປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕໃຫ້
ໄດ້ ຈໍານວນ 31,830 ທ່ານ.
–– ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 18 ແຂວງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງ
ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູປ
້ ະສົບໄພພິບັດ ແ
 ລະ ຜູຕ
້ ົກເປັນເຫຍື່ອຂ
 ອງການຄ້າມ
 ະນຸດ.
–– ສ້າງຕາໜ່າງປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ສະກັດກັນ
້ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ຂັນ
້ ບ້ານໃຫ້ໄດ້ 800 ບ້ານ.
»	 ກິດຈະກ�ຳ
ັ ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານພາກເອກະຊົນ
–– ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ກບ
ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນຄວາມສ�ຳຄັນຂອງການປະກັນສຸຂະພາບ.
–– ເ ຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະຫວັດດີການສັງຄົມ ລວມທັງຕາໜ່າງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບດ
ັ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມກ
ີ ານປະສານສົມທົບກັນກັບວຽກຈຸດສຸມ 2 ໃນເປົາ້ ໝາຍ 3.
–– ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງແຮງງານ, ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ມີປະສິດທີພາບສູງຂຶ້ນ.
–– ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ໝູ່ບ້ານພະນັກງານເສັຍອ
 ົງຄະ.
–– ສໍາຫຼວດສະຖິຕຄ
ິ ົນພິການ ແ
 ລະ ຜູ້ອາຍຸສ
 ູງ ໃ ນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ.
–– ໂຄງການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນພຶ້ນຖານໃຫ້ແກ່ຄ
 ົນພ
 ິການ ແ
 ລະ ຜູ້ອາຍຸສ
 ູງ.

118

–– ປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
–– ເສີມຂະຫຍາຍແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ໂດຍມີກາ
ນຮ່ວມມືກັນຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ.
–– ປະຕິບັດວຽກງານປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ແລະ ສ້າງຄະນະດັ່ງກ່າວຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

3.5.6. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6: ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ
ວັດທະນະທ ໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
»» ທິດທາງ:
ປົກປັກຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊືອ
້ ແລະ ຄຸນຄ່າມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອນ
ັ ດີງາມ
ຂອງຊາດໃຫ້ຢູ່ຄູ່ກັບສັງຄົມລາວຕະຫລອດໄປ; ເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທໍາອັນດີງາມທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງເຜົ່າຊົນ ແລະ
ໂ ຄສະນາໃຫ້ສັງຄົມ ແລະ ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບວັດທະນະທ�ຳ; ພັດທະນາ
ອະລິຍະທ�ຳທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຸນຄ່າວັດທະນະທ�ຳທີ່ກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມີການ
ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ສະກັດກັ້ນສິ່ງຫໍ້ຍທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທ�ຳທີ່ເປັນໄພຕໍ່
ສັງຄົມ. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະ ທ�ຳໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ,ປະກອບສ່ວນຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຢ່າງຍືນຍົງ. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບ້ານວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ຄອບຄົວວັດ
ທະນະທ�ຳໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແກ່ການສ້າງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ ແລະ ສີວິໄລ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ສ້າງຄອບຄົວຊຶ່ງເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃຫ້ກາຍເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທ�ຳຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ກວມ 80%
ຂອງຄອບຄົວທົ່ວປະເທດ, ບ້ານວັດທະນະທ�ຳກວມ 65% ແລະ ກຸ່ມບ້ານວັດທະນະທ�ຳກວມ 16%.
–– ຟື້ນຟູ, ອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກວັດທະນະທ�ຳທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸທີ່ເປັນເອກະລັກແຕ່ລະປະ
ເພດໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ.
–– ຍົກລະດັບມໍລະດົກວັດທະນະທ�ຳ, ປະຫວັດສາດແລະທ�ຳມະຊາດລະດັບທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນມໍລະດົກລະດັບຊາດ.
–– ສ້າງສວນອຸດທິຍານທາງດ້ານວັດທະນະທ�ຳລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
–– ສ້າງບ້ານວັດທະນະທ�ຳຕົວແບບໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ.
»» ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູ, ອານຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ສືບທອດເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະ ຄຸນຄ່າມໍລະດົກທາງດ້ານ
ວັດທະນະທ�ຳທີ່ເປັນເອກະລັກອັນດີງາມຂອງຊາດ.
–– ຈັດຕັງ້ ເຜີຍແຜ່ແລະ ແນະນ�ຳກ່ຽວກບ
ັ ການປູກຈິດສ�ຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ຮັບຮູ້ຄນ
ຸ ຄ່າວັດທະນະທ�ຳຂອງຊາດຢູ່
ຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນເພືອ
່ ສ້າງແບບແຜນການດ�ຳລົງຊວ
ີ ດ
ິ ແບບໃໝ່ທສ
ີ່ ອດຄ່ອງກບ
ັ ວດ
ັ ທະນະທ�ຳທກ
ີ່ ້າວໜ້າ.
–– ສ້າງແຜນແມ່ບດ
ົ ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາທົງ່ ໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫີນໜາມໜໍ່ ແຂວງຄ�ຳມ່ວນ ເພືອ
່ ສະເຫນີ
ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ.
–– ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າແຫລ່ງບູຮານຄະດີໃນຂອບຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ:
–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກ�ຳຄຸ້ມຄອງວຽກງານວັດທະນະທ�ຳ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຈົດທະບຽນເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ.
–– ຄົນ
້ ຄວ້າກ�ຳນົດລາງວັນດ້ານຕ່າງໆຂອງຂະແໜງວັດທະນະທໍາໃນລະດັບພູມພ
ິ າກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງພາກພືນ
້
–– ເ ພີ່ມທະວີການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນໃນການປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂອງຂະ
ແໜງວັດທະນະທໍາ ນັບແຕ່ລະດັບຊັ້ນສູງ, ປຣິນຍາຕີໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.
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3.5.7. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 7: ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ ້ານການເມືອງຢ ່າງໜັກ
ແໜ ນ
້ , ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົ ບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ ້ອຍ, ຍຸຕທ
ິ �ຳແລະ ສີວໄິ ລ.
1. ເພີ່ມຄວາມຄວາມສາມັກຄີແລະຄວາມປອງດອງ
»» ທິດທາງ:
ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກສູງສະຕິຂອງປະຊາຊົນບນ
ັ ດາເຜົາ່ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂົາ້ ໃຈຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກ
ັ ແລະ ລັດຖະ
ບານຢ່າງໜກ
ັ ແໜ້ນ; ເປີດກ້ວາງແລະ ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕຕາມຫກ
ຼັ ການແບບລວມສູນຢ່າງເຂັມ
້ ງວດ, ເພີມ
່ ທະວີກ
 ໍ່ສ້າງຮາກ
ຖານການເມືອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍການອົບຮົມດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ລະບຽບວິໄນທີ່ພັກ-ລັດວາງອອກ. ເສີມຂະຫຍາຍ
ແນວຄິດປະດິດສ້າງຂອງນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ, ພະນັກງານທະຫານ-ຕ�ຳຫລວດປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງລັດປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ມີ
ສັນຕິ ພາບ ເອກະລາດ ວັດ ທ ະນາຖ າວອນ. ເສີມ ຂະຫຍາຍແ ບບແຜນນ�ຳພາທີ່ເ ປັນມູນເ ຊື້ ອ ອັ ນດີ ງາມຂ ອງພັ ກ -ລັ ດ ໃຫ້
ແທດເຫມາະກັບສະພາບຕົວຈິງ, ມີວິທະຍາສາດ, ມີປະຊາທິປະໄຕ. ເປັນເຈົ້າກ
 ານໃນເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ-ລັດ.
ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານປ້ອງກນ
ັ ຊາດ ແລະ ປ້ອງກນ
ັ ຄວາມສະຫງົ ບໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງໂດຍໃຫ້ທກ
ຸ ຄົນເປັນເຈົາ້ ການໃນ
ການຮັ ກສາຄ ວາມສ ະຫົ ງບ ແລະ ຄວາມເປັ ນ ລ ະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອ ໝັ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການ
ດ�ຳລົງຊີວດ
ິ , ການດ�ຳເນີນທລ
ຸ ະກດ
ິ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ; ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການພດ
ັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສງັ ຄົມ ດ�ຳເນີນເປັນປ
ກ
ົ ກະຕິ
ແລະ ມີໝາກຜົນສ
 ູງ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແມ່ຍິງ, ໄວໜຸ່ມ,
ເຍົາວະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ໃຫ້ເຊືອ
່ ມຊຶມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິງ່ ເພືອ
່ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ ໜ້າເຂົາ້
ໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
–– ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຕາມທິດເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານສ້າງແຂວງເປັນຫົວຫນ່ວຍຍຸດທະ
ສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວຫນ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວຫນ່ວຍພັດທະນາ (3 ສ້າງ).
–– ເພີ່ມທະວີການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ, ທ້ອງຖິ່ນ-ທ້ອງຖິ່ນ, ລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງອື່ນໆ.
2. ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ
»» ທິດທາງ:
ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ ກີດຂວາງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການ
ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຫລຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເທື່ ອລະກ້ າວ ຊຶ່ງ ການຄ້າມ ະນຸ ດແມ່ນໜຶ່ ງໃນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ມີ
ລັກສະນະການເມືອງ ແລະ ລັກສະນະຂ້າມຊາດ. ດັງ່ ນ
ນ
ັ້ ການປ້ອງກນ
ັ ແລະ ປົກປ
 ້ອງປະຊາຊົນລາວບນ
ັ ດາເຜົາ່ ໃ ນຂອບເຂດທວ
ົ່ ປະ
ເທດ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດແມ່ນຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ; ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງປະຊາຊົນ
ລາວ ເວົາ້ ລ
 ວມ ແລະ ຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມ
 ະນຸດ ເວົາ້ ສະເພາະ ແລະ ເພືອ
່ ປກ
ົ ປ້ອງຖານະບດ
ົ ບາດທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ
ກຽດສັກສ
 ຂ
ີ ອງ ສປປລາວ; ຈັດຕ
 ງ້ັ ຜ
ນ
ັ ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກ
ັ , ກົດໝາຍແລະ ລະບຽບການຕາ່ ງໆຂອງລດ
ັ ໃຫ້ປະກົດ
ຜົນເປັນຈິງ.
ເ ພີ່ ມ ທະ ວີ ໃ ນ ກ າ ນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ເຊື່ອມຊືມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕກ
ິ �ຳຕ່າງໆຂອງລັດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດດ
 ້ວຍຫລາຍຮູບການ; ແນ່ໃ ສ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ
ມີສະຕິເຄົາລົບ ແລະປະຕິບັດກົດໝາຍ, ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ: ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ການຫລັກຊັບ, ການປຸ້ນຊັບ, ການ
ຊິງຊັບ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຄ້າໂສເພນີ, ການຄ້າຂາຍ ແ
 ລະ ເສບຢາເສບຕິດ.
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»» ຄາດໝາຍ:
ົ່ ສ
 ງັ ຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແ
 ມ່ຍງິ , ເດັກນ້ອຍ ກຸ່ມສ
 ່ຽງ ມີຄ
 ວາມຮບ
ັ ຮ
 ູ້ກ່ຽວກັບຜ
ນ
ົ ຮ
 ້າຍ ແລະ ຜົນກ
 ະທົບ
–– ເຮັດໃຫ້ທວ
ຂອງການຄ້າມະນຸດ
–– ນໍາເອົາຜ
 ູ້ກະທໍາຜ
 ິດມາລົງໂ ທດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ການປົກປ
 ້ອງຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ
–– ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມສ
ື ະກັດກັ້ນ ແ
 ລະ ຕ້ານການຄ້າມ
 ະນຸດໄດ້ຮ
 ັບກ
 ານປັບປຸງດ
 ີຂຶ້ນໃ ນທົ່ວປ
 ະເທດ
–– ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແ
 ລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດໄ ດ້ຮ
 ັບການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດເປັນຮ
 ູບປ
 ະທໍາ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ສ້າງແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນງານແຫ່ງຊ
 າດວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄລຍະ 2016-2020
ແລະ 2016-2025 ແ
 ລະ ວິໄ ສສທັດຮ
 ອດປີ 2030.
–– ຂະຫຍາຍ ແ
 ລະ ປັບປຸງກ
 ົນໄກການຈັດຕັ້ງເພື່ອສະກັດກ
 ັ້ນ ແ
 ລະຕ້ານການຄ້າມ
 ະນຸດຂ
 ັ້ນສ
 ູນກ
 າງ ແ
 ລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
–– ຮ່ວມມສ
ື ອງຝ່າຍ, ຫລາຍຝ່າຍ ແລະ ຮ່ວມມກ
ື ບ
ັ ອງົ ການຈດ
ັ ຕງັ້ ສາກົນ, ອົງການຈດ
ັ ຕງັ້ ທບ
ີ່ ໍ່ຂນ
ຶ້ ກັບລ
ດ
ັ ຖະບານ ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານປ້ອງກັນ, ສະກັດກ
 ັ້ນ ແ
 ລະ ການຕ້ານການຄ້າມ
 ະນຸດ.
–– ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ
 ົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບກ
 ານປ້ອງກັນ, ສະກັດກ
 ັ້ນ ແ
 ລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.
–– ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຜ
 ົນຮ
 ້າຍ, ຜົນກ
 ະທົບຂອງການຄ້າມ
 ະນຸດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍກ່ຽວກັບກ
 ານຕ້ານ
ການຄ້າມະນຸດ.
–– ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ການຈດ
ັ ຕງັ້ ກ່ຽວຂ້ອງຂນ
ັ້ ສນ
ູ ກາງ ແລະ ທ້ອງຖນ
ິ່ ເປັນເຈົາ້ ການໃນການສະກັດກນ
ັ້ ແລະ ຕ້ານ
ການຄ້າມະນຸດ.
–– ສ�ຳຫລວດກ່ຽວກັບສ
 ະພາບການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການກັບຄືນສ
ສ
ູ່ ັງຄົມ.
–– ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖ
 ານຂໍ້ມູນສໍາລັບການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລ
 ະດັບຊ
 າດ ແລະ ລະບົບສ
 າຍດ່ວນຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.
–– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານປົກປ້ອງກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານງານໃນການກ�ຳນົດຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ
ການດ�ຳເນີນຄະດີ.
–– ປັບປຸງກ
 ານປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ອົງການທຮ
ີ່ ັບຜິດຊອບດ�ຳເນີນຄ
 ະດີຕ
 າມຂະບວນຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.
–– ປັບປຸງການປະສານງານ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ຫລາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍ, ການດ�ຳເນີນຄະດີ ແ
 ລະ ການປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.
–– ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານສະຖານທພ
ີ່ ັກເຊົາທີ່ປອດໄພ ແ
 ລະ ສິ່ງຈ
 ໍາເປັນໃ ນການດ�ຳລົງຊ
 ີວິດ.
–– ຊ່ວຍເຫລືອທ
 າງດ້ານການແພດ, ທາງດ້ານກດ
ົ ໝາຍ, ທາງດ້ານການສກ
ຶ ສາ, ການຝກ
ຶ ອບ
ົ ຮົມວຊ
ິ າຊບ
ີ ແລະ ຊອກວຽກ
ເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມ
 ະນຸດ.
–– ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຊ່ວຍເຫລືອການກັບຄ
 ືນສຄ
ູ່ ອບຄົວ ແ
 ລະ ສັງຄົມ.
– ສໍາຫລວດ, ປະເມີນຜນ
ົ ການຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງານແຫ່ງຊາດແຕ່ລະໄລຍະ, ທົບທວນ ແລະ ກະກຽມສ້າງແຜນງານ
ແຫ່ງຊ
 າດໃນຕໍ່ໜ້າ.
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ ໍາ
–– ແຜນງານແຫ່ງຊ
 າດວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.
–– ດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕງັ້ ແລະ ການເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງຄະນະຊນ
ີ້ ໍາລະດັບຊາດຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ສະບັບເລກທີ 156/
ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 8 ກັນຍາ 2008 .
–– ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການເພີ່ມວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ສະ
ບັບເລກທີ 27/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 5 ຕຸລາ 2011.
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–– ກົດໝາຍອາຍາ ສະບັບປ
 ັບປຸງ ປີ 2005 ມາດຕາ 134.
–– ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການພັດທະນາ ແ
 ລະ ປົກປ
 ້ອງແມ່ຍິງປ
 ີ 2004.
–– ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແ
 ລະ ຜົນປ
 ະໂຫຍດຂອງເດັກປີ 2006.

3.6. ເພືອ
່ ບັນລຸເປົາ້ ໝາຍ 3 ຕ ້ອງສຸມໃສ ່ແຜນວຽກຈຸດສຸມດັງ່ ນີ:້
3.6.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ ້ອມ ແລະ ນ ໍາໃຊ ້ຊັບພະຍ
າກອນທ ໍາມະຊາດໃຫ ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
»» ທິດທາງ:
ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ, ມີຄນ
ຸ ນະພາບຕາມທດ
ິ ສີຂຽວ ແລະ ຍນ
ື ຍງົ , ເອົາໃຈໃສ່ການວາງແຜນ,
ການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ດິນ, ປ່າໄມ້, ຊີວະນານາພັນ, ແຮ່ທາດ, ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ດິນບໍລເິ ວນນໍ້າ)
ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ໝັນ
້ ຄົງ, ຍຸຕທ
ິ ໍາ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແມ່ນທິດທາງໜ້າທີຫ
່ ລັກຂອງການບັນລຸການພັດທະນາຕົວເມືອງ
ແລະ ຊົນນະບົດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມ, ສີຂຽວສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ເພືອ
່ ໃຫ້ປະ ຊາຊົນມີຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ທີ່ດ,ີ
ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ປອດໄພຈາກມນ
ົ ລະພດ
ິ . ເພີມ
່ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົາ້ ໃຈກ່ຽວກັບປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດ
ຖະກິ ດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ຈາກການມີສ່ວ ນຮ່ວ ມໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດຢ່ າງມີ ປະສິດທິຜົ ນ ແລະ
ການປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລ້ອມ.
»» ຄາດໝາຍ:
•• ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ດິນ:
–– ສູ້ຊົນສ້າງແຜນແມ່ບົດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈັດສັນການນ�ຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບຮອບດ້ານໃຫ້ສ�ຳເລັດໃນຂັ້ນ
ແຂວງ (18 ແ
 ຂວງ), 92 ເມືອງ ແລະ 3.455 ບ້ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
–– ສໍາຫລວດ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງໃຫ້ໄດ້
400.000 ຕອນ.
–– ສໍາຫລວດຂຶ້ນບ
 ັນຊີສ
 ໍາມະໂນທີ່ດິນ ພ້ອມທັງປ້ອນຂໍ້ມູນຕອນດິນເຂົ້າຄອມພິວເຕີ້ໃຫ້ໄດ້ 500.000 ຕອນ;
–– ດໍາເນີນການສ້າງແຜນທີ່ເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນຢູ່ໃນ 100 ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
–– ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບໄອທີ ເຂົ້າໃນວຽກງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ແບບຄົບຊຸດ (ຂໍ້ມູນສໍາມະໂນທີ່ດິນ, ການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານ, ການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ຈົດທະບຽນທີ່ດິນ,
ການປະເມີນລາຄາທີດ
່ ນ
ິ ) ເພືອ
່ ຮັບປະກັນສິດນໍາໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ຂອງປະຊາຊົນ, ຫລຸດຜ່ອນຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງກ່ຽວກັບທີດ
່ ນ
ິ , ຮັບປະ
ກັນການເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
•• ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ:
–– ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບຄົບຊຸດ ຕາມຫຼັກການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານໃນເຂດ 10
ອ່າງແມ່ນໍ້າທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ (ນໍ້າອູ, ນໍ້າງື່ມ, ເຊບັ້ງໄຟ, ເຊບັ້ງຫຽງ, ນໍ້າງຽບ, ນໍ້າເທີນ-ນໍ້າກະດິງ,
ເຊໂດນ, ນໍ້າຊ
 ໍາ, ນໍ້າມ້າ, ເຊກອງ ແ
 ລະ ອ່າງຮັບນ
 ໍ້າຍ
 ່ອຍອື່ນໆທີມ
່ ີເງື່ອນໄຂ ).
–– ສ້າງສວນສາທິດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານທີ່ນໍ້າເປາະ, ເມືອງວັງວຽງ
ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປັນບ່ອນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປູກຈິດສໍາ
ນຶກໃຫ້ມວນຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
–– ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການຄຸ້ມຄອງດິນບໍລເິ ວນນໍ້າ ແລະ ສົນທິສນ
ັ ຍາຣາມຊາໃຫ້ເຄັງ່ ຄັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຈຸດຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ມີ 200 ຈຸດ ແລະ ສຶກສາເພື່ອຈັດລະດັບຄວາມ
ສ່ຽງຂອງຄຸນນະ ພາບນໍ້າໃນອ່າງຮັບນໍ້າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອ່າງ (ເປັນກໍລະນີສຶກສາ).
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•• ຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ:
–– ສ້າງແຜນຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ 7
ແຫ່ງ (ນໍ້າຫ້າ, ລະວິງ-ລະເວີນ, ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ, ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ຫີນໜາມໜໍ່, ດົງອໍາພໍາ, ດົງຫົວສາວ).
–– ສໍາ ເລັ ດ ການຈັ ດ ສັ ນ , ການກໍາ ນົ ດ ເຂດ ແລະ ຟື້ ນ ຟູ ເ ນື້ ອ ທີ່ ປ່າ ໄມ້ໃ ຫ້ໄ ດ້ 70% ຂອງເນື້ ອ ທີ່ ທົ່ ວ ປະເທດ
ໂດຍການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ດ້ວຍທໍາມະຊາດໃຫ້ໄດ້ 1,5 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ການປູກປ່າໃຫ້ໄດ້ 35.000 ເຮັກຕາ.
–– ສ�ຳເລັດການປັບປຸງ ການຂືນ
້ ບັນຊີ ຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປລາວ ແລະ ບັນຊີ ຊີວະນາໆພນ
ັ ທຫ
ີ່ າຍາກແຫ່ງຊາດ ຢູ່ໃນປ່າ
ປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.
–– ສ�ຳເລັດການສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທ�ຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂສມ.
–– ສ�ຳເລັດການດ�ຳເນີນການທົດລອງສ້າງຕົວແບບສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທາງທ�ຳມະຊາດ ໃນ 2 ເຂດຄື: ປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ ນ�້ຳແອັດ-ພູເລີຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນ�້ຳເທີນ ແລະ ສະເໜີເອົາປ່າສະຫງວນ ຫີນໜາມໜໍ່
ຂື້ນເປັນສະຖານມໍລະດົກທາງທ�ຳມະຊາດຂອງໂລກແຫ່ງທ�ຳອິດຂອງລາວ ໂດຍອົງການ UNESCO;
–– ຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ 5%.
•• ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ:
–– ສ�ຳຫວ
ຼ ດ, ຈັດສນ
ັ , ສ້າງກົນໄກ ແລະ ລະບົບຖານຂໍ້ມນ
ູ ຊບ
ັ ພະຍາກອນແຮ່ທາດໃຫ້ສາມາດກ�ຳນົດໄດ້ແຮ່ທາດທມ
ີ່ ທ
ີ ່າ
ແຮງໃນການສົ່ງອອກເປັນວັດຖຸດ
 ິບ, ທ່າແຮງໃນການນໍາມາຊົມໃຊ້ພາຍໃນ, ແຮ່ທາດທີ່ມີປະລິມານຫຼາຍ, ປະລິມານ
ໜ້ອຍ ເພື່ອສາມາດກ�ຳນົດທິດທາງໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ແຮ່ທາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ໂດຍວາງແຜນ ແລະ
ກ�ຳນົດເຂດສະຫງວນ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ 27,950.82 ກິໂລຕາແມັດ ໃນ 12 ເຂດສະຫງວນທົ່ວ
ປະເທດ.
–– ສ�ຳຫຼວດແລະສ້າງແຜນທີ່ ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດມາດຕາສ່ວນ 1:200,000 ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອເຊິ່ງກວມເອົາເຂດ
–– ເໜືອແຂວງວຽງຈັນ-ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໃຕ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ.
–– ສ�ຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1:200,000 ເຂດທີຍ
່ ງັ ບໍ່ທນ
ັ ສໍາເລັດ 75,045 ກິໂລ
ຕາແມັດ ໃຫ້ສໍາເລັດບໍ່ຫຼຸດ 50 % ຂອງເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ.
–– ສ�ຳເລັດການ ປັບປຸງຫ້ອງວິໄຈ ແລະ ຫໍພິພິດຕະພັນ ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ.
•• ຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ (ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ):
–– ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານໃນທຸກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແຂວງທີ່
ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງທ້ອງຖີ່ນຕົນ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 50%.
–– ສ�ຳເລັດການສ້າງແນວຄວາມຄິດ, ກົນໄກ ແລະ ຄູ່ມສ
ື �ຳລັບ ການພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ. ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ການ
ເຮັດທົດລອງໂຄງການລົງທຶນ ຫຼື ກິດຈະການພັດທະນາຕົວແບບຕາມຕົວເມືອງລຽບເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ
13 ແລະ ລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຕົວເມືອງ.
–– ສ້າງກົນໄກການສົງ່ ເສີມການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕສີຂຽວທີເ່ ຊືອ
່ ມໂຍງກັບພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ.
–– ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຫຼັກສູດການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າໃນລະບົບການສຶກສາທຸກຂັ້ນ.
–– ການພັດທະນາຊົນນະບົດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງໂ ດຍສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫລືອ, ສານເຄມີທີ່
ເປັນພິດອັນຕະລາຍ ແລະ ລະບົບການບໍາບັດນໍ້າເສຍແບບປະສົມປະສານໃນເຂດຕົວເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ
ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
–– ເກັບກ�ຳຂໍ້ມູນການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ທາງນໍ້າ ຈາກຂະແໜງການອຸດສະຫະກ�ຳ ແລະ ການບໍລິ ການ
ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ ໂດຍພືນ
້ ຖານ ແລະ ເກັບກ�ຳ ຂໍ້ມນ
ູ ການຈູດປ່າເຮັດໄຮ່ ຊຶງ່ ເປັນແຫຼງ່ ທີມ
່ າອັນສ�ຳຄັນ ຂອງມົນລະພິດ
ທາງອາກາດໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.
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–– ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອ່າງຮັບນໍ້າ 10 ອ່າງບູລິມະສິດ.
–– ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການຄວບຄຸມ, ກ�ຳຈັດ, ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ ສິ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວໄປ, ສິ່ງເສດເຫລືອທີ່ເປັນພິດ
ແລະ ອັນຕະລາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກການ 3 Rs ໃນເຂດເທດສະບານເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ
5 ຕົວເມືອງ.
–– ສ້າງຖານຂໍ້ມນ
ູ ດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມແບບຄົບຊຸດ, ກວດກາ ແລະ ວິໄຈ ມົນລະພິດ ສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື ທົວ
່ ໄປ, ສານເຄມີທເີ່ ປັນພິດ
ແລະ ອັນຕະລາຍ, ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ປະລິມານການປ່ອຍນ�້ຳເສຍ ໃນຂອບເຂດ
ທົວ
່ ປະເທດໂດຍສະເພາະ ຕົວເມືອງຕາມເສັນ
້ ທາງຫຼວງເລກທີ 13.
–– ສ້າງ, ພັດທະນາ ຫ້ອງວິໄຈ ແລະ ເຄືອ
່ ງມືທທ
ີ່ ນ
ັ ສະໄໝ ເພືອ
່ ຮັບໃຊ້ໃນການວິໄຈ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຄຸນນະພາບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແ
 ລະ ໂ ຄງການຕົ້ນຕໍ:
 ອງການນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທໍາມ
 ະຊາດແບບຍນ
ື ຍ
 ງົ ໃນນນ
ັ້ : ດິນ, ປ່າໄ ມ້, ແຮ່ທາດ, ແຫຼງ່ ນ
 ໍ້າ,
–– ວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄ
ຊີວະນານາພັນ.
–– ວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດໃຫ້ຍືນຍົງໂດຍຕິດພັນສະໜິດແໜ້ນກັບການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ
ທີ່ດີ ແລະ ການກ�ຳນົດເຂດເມືອງໃໝ່ສ�ຳລັບຢູ່ອ າໄສ, ເຂດສາທາລະນະ ເພື່ອພັກຜ່ອນ, ເຂດປະຫວັດສາດ, ເ ຂດ
ອະນຸລັກມໍລະດົກ.
–– ເພີ່ມທະວີການຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງ ແລະ ນັກວິຊາການທາງດ້ານສິ່ງແ
 ວດລ້ອມໃຫ້ໄດ້ທ
 ັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ໂດຍການຊຸກຍູສ
້ ົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລັກສູດກ
 ານສຶກສາໃນແຕ່ລະຂັ້ນ.
–– ສ້າງກົນໄກທາງການເງິນທີຍ
່ ນ
ື ຍົງ ໃນການກໍານົດແຫຼງ່ ທຶນແລະກອງທຶນທີຖ
່ າວອນເພືອ
່ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ໂດຍມີມາດຕະການເກັບອາກອນສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ຄ່າປັບໄໝຕໍ່ຜ້ລ
ູ ່ວງລະເມີດ, ອັດຕາຄ່າ
ພາກຫຼວງຈາກການສໍາປະທານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງພະລັງງານ, ກະສິກໍາ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ບັນດາໂຄງການລົງທຶນເອກະຊົນໃນການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາ
ການທ່ອ ງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ວັ ດທະນະທໍ າ, ປັບປຸງຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊນ
ົ ນະບົດເພືອ
່ 
ຮັບປະກັນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍຖິນ
່ ຖານເຂົາ້ ສູ່ຕວ
ົ ເມືອງ ແລະ ເຂດຊຸມຊົນແອອັດຕ່າງໆ.
–– ຈັດຕງັ້ ປ
 ະຕິບດ
ັ ບນ
ັ ດາສນ
ັ ຍາ, ສົນທິສນ
ັ ຍາກບ
ັ ສາກົນຢ່າງມປ
ີ ະສດ
ິ ທິພ
 າບ ແລະ ທັນກ�ຳນົດເວລາຕາມກອບການຮ່ວມ
ມືກັບສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.
–– ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຮ່ວມມືດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ສໍາລັບການປົກຄອງການນໍາໃຊ້ກົດ
ໝາຍດ້ວຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ດິນແບບຄົບຊຸດ (ຂໍ້ມູນສໍາມະໂນທີ່ດິນ, ການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານ, ການຂຶ້ນ
ທະບຽນທີ່ດິນ) ໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ເພື່ອສ້າງຖານການເກັບລາຍຮັບຈາກທີ່ດິນ.
–– ສໍາຫຼວດ, ຈັດສັນ, ກໍານົດເຂດພືນ
້ ທີປ
່ ່າໄມ້ທຍ
ີ່ ງັ ບໍ່ທນ
ັ ໄດ້ກໍານົດໃນ 3 ປະເພດປ່າ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ.
–– ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ບນ
ັ ດາໂຄງການ
ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.
–– ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ບນ
ັ ດາຜູ້ປະກອບການ
ແລະ ບຸກຄົນຕ່າງໆປະຕິບັດຕາມທິດເສດຖະກິດສີຂຽວ.
–– ສ້າງຄູ່ມຄ
ື ຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນແບບໃໝ່ ເພືອ
່ ລະດົມການລົງທຶນຈາກພາກລັດ-ເອກະຊົນ ເຂົາ້ ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສີຂຽວ.
–– ສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ເພືອ
່ ຮັບປະກັນການບໍລຫ
ິ ານປ່າໄມ້ທມ
ີ່ ປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ
ຍືນຍົງ, ປັບປຸງການຂຶ້ນບັນຊີຊີວະນາໆພັນໃນ ສປປລາວ ແລະ ບັນຊີຊີວະນາໆພັນທີ່ຫາຍາກ.
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–– ສ້າງກົນໄກທາງດ້ານການເງິນ, ລະບຽບການ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນສະພາບພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງການຫຼຸດຜ່ອນທາດ
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລາຍຮັບຈາກຂະ
ແໜງປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້.
–– ເຮັດການປະເມີນເຂດປ່າໄມ້ພື້ນຖານ ແລະ ປ່າສະຫງວນທີ່ມີມູນຄ່າສູງໃນທົ່ວປະເທດ.
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ:
–– ນະໂຍບາຍການຮກ
ັ ສາ ແລະຄຸ້ມຄ
 ອງແຫລ່ງນໍ້າ, ການຄໍ້າປະກັນແຫຼງ່ ອາຫານ, ຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະການ
ພັດທະນາຕວ
ົ ເມືອງທີສ
່ ະອາດ ແລະ ປອດໄພຊຶງ່ ບນ
ັ ດານະໂຍບາຍເຫຼາົ່ ນີຕ
້ ້ອງມກ
ີ ານເຊືອ
່ ມສານກນ
ັ ຢ່າງກົມກຽວ ແລະ
ຕິດພັນກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ. 
–– ນະໂຍບາຍເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂ
 ອງປ່າໄມ້.
–– ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການນ�ຳໃຊ້ທີ່ດິນໄປພ້ອມໆກັບການປົກປັກຮັກສາ, ເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວມີສິດນ�ຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ເພື່ອດ�ຳລົງຊີວິດ, ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທ�ຳການຜະລິດຕາມກົດໝາຍ, ກ�ຳນົດຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ຫັນທີ່ດິນໃຫ້ເປັນ
ທຶນ, ເປັນແຫຼງ່ ສ້າງຄວາມຮງັ່ ມີໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດທັງຮ
ບ
ັ ປະກັນສ
ດ
ິ ຄ
 ຸ້ມຄອງລວມສູນ ແລະ ກ�ຳມະສິດ
ຂອງລັດ, ຕ້ານ ແ
 ລະ ສະກັດກ
 ັ້ນການລະເມີດກົດໝາຍ, ການສ້າງຮັ່ງຄ
 ູນມ
 ີຈາກທີ່ດິນທ
 ີ່ລະເມີດກົດໝາຍ.
–– ສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ສ້າງແຜນແມ່ບົດເພື່ອວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ,
ປົກປ
ກ
ັ ຮ
ກ
ັ ສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດໃນລະດັບທ້ອງຖນ
ິ່ , ເຂດແຄວ້ນ ແລະ
ທົ່ວປ
 ະເທດ;
–– ນະໂຍບາຍສ້າງກົນໄກການເງິນທີຍ
່ ນ
ື ຍງົ ໂດຍຮັ

ບປະກັນກ
 ານນໍາໃຊ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃຫ້
ກະຈ າຍລົງສູຊ
່ ົນນະບົດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ເ ພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນປະກົດ ການຫ ຍໍທ
້ ໃໍ້ ນສັງຄົ ມ ແລ ະ ຫຼຸ ດຜ່ອ ນຜົນກ ະທົ ບຕໍ່
ສິງ່ ແວດລ້ອມ ເປັນຕົນ
້ ການບຸກລຸກປ່າໄມ້, ການຂຸດຄົນ
້ ເຄືອ
່ ງປ່າຂອງດົງແບບຊະຊາຍ. ການເກັບຄ່າຊບ
ັ ພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດຕ້ອງມີການທົບທວນຄືນເພື່ອໃຫ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບນີ້ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕໍ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນ ຄ່າຕ
 ອບແທນຈາກການສໍາປະທານໂຄງການໃຫຍ່.
–– ນະໂຍບາຍດງຶ ດ
ດ
ູ ການລງົ ທຶນ ແລະ ລະດົມແຫຼງ່ ທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພືອ
່ ສ້າງເສດຖະກິດສຂ
ີ ຽວຕາມທດ
ິ 
ທີ່ຍືນຍົງ.
–– ນະໂຍບາຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ຊີວະນານາພນ
ັ ໃນການຮກ
ັ ສາຄວາມສມ
ົ ດນ
ຸ ລະຫວ່າງການປກ
ົ ປກ
ັ ຮກ
ັ ສາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນ
 ເິວດ, ການຟື້ນຟ
 ູດິນ, ນໍ້າ ແ
 ລະ ປ່າໄ ມ້.
–– ປະຕິບັດລະບຽບລັດແຫ່ງກົດໝາຍໂດຍການຄວບຄຸມການລັກລອບຄ້າສັດປ່າ, ການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ
ການຄ້າ ຂາຍໄມ້ທ່ອ ນ ລວມທັ ງ ປະຕິ ບັ ດ ກົ ດ ໝາຍການປະເມີ ນ ຜົ ນ ກະທົ ບ ທາງດ້າ ນສິ່ ງ ແວດລ້ອ ມແລະສັ ງ ຄົ ມ
ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນຂະແໜງຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.
–– ນະໂຍບາຍໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ຍືນຍ
 ົງໃ ຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການທໍາລາຍສິ່ງແ
 ວດລ້ອມ ແລະ ເພື່ອ
ຜົນປ
 ະໂຫຍດຂອງຊາດໃນໄລຍະຍາວ.
–– ສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການໃນການສ້າງຕັ້ງສວນອຸທິຍານທາງດ້ານທໍາມະຊາດແຫ່ງຊາດຄຽງຄູ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບອະນຸລັກທໍາມະຊາດໃນເຂດທີ່ມີປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນານາພັນອຸດົມສົມບູນ
–– ກວດກາ, ຕິດຕາມແລະ ໂ ຄສະນາເຜີຍແ
 ຜ່ລ
 ະບຽບການຕ່າງໆ.
–– ເພີ່ມຄວາມສັກສິດໃນການນໍາໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຕໍ່ກັບການຂຸດຄົ້ນໄມ້.
–– ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິພາບການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ໃນກອບການສໍາປະທານທີ່ດິນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນການ.
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3.6.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ກຽມຄວາມພ ້ອມໃນການຮັບມືໄພພິບດ
ັ ແລະ
ການປ ່ຽນແປງດິນຟ ້າອາກາດ.
»» ທິດທາງ:
ເພື່ ອຮັບ ປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ເພີ່ມທະວີ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍມີການເຊື່ອມສານວຽກ
ງານກ ານປ່ ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພບັດເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງ
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ສ�ຳເລັດການກ�ຳນົດກອບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄຸນລັກສະນະດ້ານອຸທົກກະສາດ, ກາຍະພາບ, ສານເຄມີຢູ່ໃນນໍ້າ,
ກາຍະອິນຊີຂອງນໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ນໍ້າໃຕ້ດິນ ລວມທັງການຈັດປະເພດສາຍນໍ້າ, ອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍ້າ
ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດສັນທີ່ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດວິທະຍາ.
–– ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສະຖານອຸຕຸນິຍົມຫັນເປັນທັນສະໄໝ 18 ສະຖານີ ແລະ ສະຖານີອຸທົກກະສາດ 8 ສະຖານີ.
–– ສ�ຳເລັດການສ້າງຕັງ້ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີ ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າທີເ່ ປັນບູລມ
ິ ະສິດ 6 ແຂວງ
ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ (ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ).
–– ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສະຖານີ ອຸຕຸການບິນ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ແລະ ສະໜາມບິນພາຍໃນທົ່ວປະເທດ.
–– ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕ້ານໄພທໍາມະຊາດ (ລະບົບເຕືອນໄພ, ການຕອບໂຕ້, ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ,
ການຍົກຍ້າຍຄົນ ແລະ ຊັບສິນ ແລະ ລະບົບຟືນ
້ ຟູ) ທີມ
່ ປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ສູງໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ.
–– ສ້າງລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດເພື່ອສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນໄດ້ທັນເວລາ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
–– ປັບປຸງສະຖານີເຕືອນໄພແຜ່ນດິນໄຫວ 2 ແຫ່ງ ແລະ ສ້າງໃໝ່ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ.
–– ສ້າງກົນໄກ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຈາກໄພພິບັດ,ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຈາກໄພພິບັດທ�ຳມະຊາດແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ
ຢູ່ໃນຂົງເຂດການປ່ຽນແປງການນ�ຳໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ແລະປ່າໄມ້,ຂົງເຂດກະສິກ�ຳ,ຂົງເຂດພະລັງງານ,ຂົງເຂດອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ
ຂົງເຂດສິງ່ ແວດລ້ອມເຫຼອ
ື ໃຫ້ຄບ
ົ ຊຸດພ້ອມທັງດ�ຳເນີນການເຊືອ
່ ມສານ ວຽກງານ ການປັບໂຕເຂົາ້ ກັບການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດເຂົ້າໃນ ຂະແໜງບູລິມະສິດ (ຂະແໜງກະສິກ�ຳ, ປ່າໄມ້, ນ�້ຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ).
–– ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປ້ອງກັນໄພພິພັດ ແລະ ກອງທຶນຄົ້ນຄ້ວາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນກົນ
ໄກການເງິນທີສ
່ �ຳຄັນ ສ�ຳລັບ ການຮັບມືກບ
ັ ຜົນກະທົບ, ການສຶກສາ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີມ
່ ີ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ (ເຂດຄວາມບອບບາງຕໍ່ກບ
ັ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ) ແລະ ສົງ່ ເສີມການຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ ໜູນໃຊ້
ນະວັດຕະກ�ຳໃໝ່ໆ.
–– ສ�ຳເລັດການສ້າງແຜນການປັບຕົວເຂົາ້ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ (NAP)
ພ້ອມທັງ ແຜນປັບຕົວຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນ 3 ແຂວງ, 15 ເມືອງ.
–– ເຊື່ອມສານວຽກງານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢ່າງໜ້ອຍເຂົ້າໃນ 3 ຂະແໜງການຄື:ຊັບ
ພະຍາກອນນໍ້າ, ກະສິກ�ຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.
–– ສ້າງບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3 (TNC) ພ້ອມທັງ ສ້າງແຜນສູ້ຊົນການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນຂົງເຂດ (ການນ�ຳໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະສິກ�ຳ, ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກ�ຳ
ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ).
–– ສ້າງບົດແນະນ�ຳ ໃນການພິຈາລະນາໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຕາມກົນໄກ NAMA, JCM, REDD+;
–– ສູ້ຊນ
ົ ສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົາ້ ເຖິງແຫຼງ່ ທຶນສາກົນ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
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–– ສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບດ
ັ ໃນລະດັບທ້ອງຖິນ
່ ໃຫ້ໄດ້ 8 ແຂວງ, 45 ເມືອງ ແລະ 160 ບ້ານ; ແຜນກຽມ
ພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ແຂວງ.
–– ສ້າງຕັ້ງສູນປະສານງານ-ບັນຊາການ ສຸກເສີນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບ ICT-ສະຖິຕິໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດ.
–– ສູ້ຊົນສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ແຜນການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດສຸກເສີນໃນລະດັບ
ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃນ 8 ແຂວງບຸລິມະສິດ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແ
 ລະ ໂ ຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ເພີ່ມທ
 ະວີຄ
 ວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜນ
ົ ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອ
 າກາດໂດຍການສຶກສ
າເຂດທີ່ມີຄວາມບອບບາງຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດພ້ອມທັງເສີມຂະຫ
ຍາຍ,ພັດທະນາໂຄງການ REDD+ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.
–– ສ້າງຕງັ້ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກນ
ັ ແລະ ຄວບຄມ
ຸ ໄພພິບດ
ັ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນ
ິ ຟ້າອາກາດ ທັງໃນລະດັບສນ
ູ ກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
–– ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງນໍ້າ, ອາກາດ ແລະ ສຽງຢ່າງ
ເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບຊຸດ.
–– ສ້າງກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫລືອ, ການຈໍາແນກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍການສົ່ງເສີມ 3
ວິທີການ (ຫລຸດຜ່ອນ, ນໍາໃຊ້ຄືນ ແລະ ໝູນໃຊ້ຄືນ).
–– ສ້າງກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີທເີ່ ປັນພິດອັນຕະລາຍ ແລະ ລະບົບການບໍາບັດນໍ້າເສຍໃນເຂດຕົວເມືອງເທດສະ
ບານຂອງແຂວງແລະນະຄອນຫລວງ.
–– ສ້າງລະບົບເຕືອ
່ ນໄພລ່ວງໜ້າທີຄ
່ ບ
ົ ຊດ
ຸ (ອູປ
 ະກອນການທດ
ົ ລ
 ອງ, ເຄືອ
່ ງມື, ພາຫະນະທພ
ີ່ ້ອມ ແລະ ທັງນ
ກ
ັ ວິຊາການ
ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພ້ອມຮັບມືຢ່າງທັນກ
 ານກັບເຫດສຸກເສີນທີ່ເກີດຂຶ້ນ).
–– ສ້າງກນ
ົ ໄກການເງິນທຍ
ີ່ ນ
ື ຍງົ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊບ
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມໃນການກ�ຳນົດແຫລ່ງທຶນ
ແລະ ກອງທຶນທ
 ີ່ຖາວອນ.
–– ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບົບເຄືອ
່ ຂ່າຍການແລກປ່ຽນຂໍມ
້ ນ
ູ ຂ່າວສານເພືອ
່ ຮັບປະກັນກ
 ານເຊືອ
່ ມໂຍງກບ
ັ ພາກພືນ
້ 
ແລະສາກົນຕ
 າມພາລະບດ
ົ ບາດຂອງຕນ
ົ ເອງ ໂດຍສາມາດຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ບນ
ັ ດາສນ
ັ ຍາ, ສົນທິສນ
ັ ຍາກບ
ັ ສາກົນໄດ້ຢ່າງ
ມີປະສິດທິພ
 າບ ແ
 ລະ ທັນກ
 �ຳນົດເວລາ.
–– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ.
–– ສ້າງບົດແນະນ�ຳ ການເຊື່ອມສານວຽກງານ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ ໄພພິບັດ
ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ເຂົາ້ ໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ�ຳເນີນງານ ເຂົາ້ ໃນຂະແໜງການບູລມ
ິ ະສິດ
ເພືອ
່ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການປັບໂຕເຂົາ້ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ຜິດເຮືອນແກ້ວ.
–– ສ້າງແຜນທີຄ
່ ວາມບອບບາງ ແລະ ສ້າງແຜນການປັບຕົວເຂົາ້ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດໄລຍະກາງ ແລະ
ໄລຍະຍາວ (NAP) ທັງໃນລະດັບຊາດ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການ.
–– ສ້າງບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3 (TNC) ພ້ອມທັງສ້າງແຜນສູ້ຊົນການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນຂົງເຂດ (ການນ�ຳໃຊ້ທດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະສິກ�ຳ, ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະ
ກ�ຳ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ).
–– ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການກຽມຄວາມກຽມພ້ອມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສາກົນກ່ຽວກັບການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດ.
–– ປັບປຸງ ຄະນະກ�ຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບດ
ັ ແຕ່ລະຂັນ
້ ໃຫ້ສ�ຳເລັດ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ແຜນກຽມພ້ອມ-ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
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ສ້າງຕັງ້ ສູນປະສານງານ-ບັນຊາການ ສຸກເສີນໄພພິບດ
ັ ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງ ປະກອບອຸປະກອນ ICT ເພືອ
່ ໃຫ້ການລາຍງານຂໍ້ມນ
ູ
ແລະ ການສື່ສານ ແກ້ໄຂບັນຫາໄພພິບັດໄດ້ຢ່າງທັນການ.
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະນິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ:
–– ນະໂຍບາຍສ້າງກົນໄກການເງິນທີຍ
່ ນ
ື ຍງົ ໂດຍຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃຫ້
ກະຈາຍລົງສູ່ຊນ
ົ ນະບົດໃຫ້ທວ
ົ່ ເຖິງ ເພືອ
່ ຫຼຸດຜ່ອນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສງິ່ ແວດລ້ອມ.
–– ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບກ
 ານຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພດ
ິ ເຮືອນແກ້ວເພືອ
່ ຮບ
ັ ປະກັນໃ ນການວາງແຜນການປບ
ັ ໂ ຕ
ແລະ ແ
 ກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບກ
 ານປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແ
 ລະ ໄ ພພິບັດ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນຕ
ິ ກ
ິ ໍາໃ ນການນໍາໃຊ້ ແລະການຄຸ້ມຄອງຊບ
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ລະບຽບການໃນການສ້າງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະປະຊາຊົນໃ ນເຂດທີ່ມຄ
ີ ວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ຊ
 ັບພະຍາກອນທໍາມ
 ະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປ
 ະໂຫຍດ ແ
 ລະ ຜົນເສຍຫາຍຈາກການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ.
–– ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດແ
 ຫ່ງຊ
 າດ (2015-2020) ແລະ ສ້າງແຜນປະຕິບັດ
ງານແຫ່ງຊ
 າດ ກ່ຽວກັບ ການປັບຕົວເຂົ້າກ
 ັບການປ່ຽນແປງດິນຟ
 ້າອາກາດໄລຍະຍາວ
–– ຈັດຕງັ້ ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຄ້ມຄອງ ແລະ ສະກັດກນ
ັ້ ຕ້ານໄພທໍາມະຊາດ(ລະບົບເຕືອນໄພ, ການຕອບໂຕ້ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫລື ອສຸກເສີ ນ, ການຍົກ ຍ້ານຄົນແລະຊັບສິນແລະລະບົບ ຟື້ນຟູ) ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ ທິຜົນໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
–– ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຮັບມືກບ
ັ ໄພພິບດ
ັ ເປັນຕົນ
້ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງດິນບໍລເິ ວນນໍ້າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນເຂດຄ້ອຍຊັນ ເພືອ
່
ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ແກ່ຊມ
ຸ ຊົນ ແລະ ຜົນເສຍຫາຍທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ຈາກໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດທີຄ
່ າດຄະເນບໍ່ໄດ້.
–– ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນການປ້ອງກັນ ແລະ
ຄວບຄຸມໄພພິບດ
ັ ແຫ່ງຊາດ, ບົດແນະນໍາການເຊືອ
່ ມສານວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບດ
ັ ແລະ ການ
ປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ,
ແຜນງານ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້, ນໍ້າ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.
–– ສ້າງບົດແນະນ�ຳໃນການພິຈາລະນາໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຕາມກົນໄກ NAMA, JCM, REDD+;
ການເຊື່ອມສານ ວຽກງານ ກັບປັບຕົວ ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງກະສິກ�ຳ, ປ່າໄມ້, ນ�້ຳ ແລະ
ສາທາລະນະສຸກ.

3.6.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ຫ ດ
ຼຸ ຜ ່ອນຄວາມບມີ
ໍ່ ສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກ ໍ
າທີເ່ ກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດ
ັ .
»» ທິດທາງ:
ເພື່ອຕອບສະໜອງການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນການ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກ�ຳ ເພື່ອຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຕະຫລາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິ
ກໍາແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນພື້ນຖານໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ຊາວກະສິກອນຊຶ່ງການກະກຽມ ແລະ
ພະຍາກອນລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ເປັນຕົ້ນ ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ໄປຕາມ
ວົງຈອນຂອງລະດູ) ແມ່ນປັດໄຈຫລັກຂອງການເຮັດກະສິກ�ຳ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຕ້ອງຮັບປະກັນການຈໍາໜ່າຍ, ຕະຫລາດຮອງຮັບ,
ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກ�ຳທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສ້າງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຢ່າງຄົບຊຸດ. ສ້າງຄວາມຫລາກຫລາຍໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື
ວັດຖຸດບ
ິ ກະສິກ�ຳ ເພືອ
່ ສ້າງມູນຄ່າເພີມ
່ ໃຫ້ສງູ ຂຶນ
້ . ຄຽງຄູ່ກນ
ັ ນັນ
້ , ສ້າງອາຊີບທີຫ
່ ລາກຫລາຍໃຫ້ແກ່ຊາວນາ ບໍ່ອາໄສແຕ່ການເຮັດນາ,
ປູກພືດເສດຖະກິດພຽງຢ່າງດຽວ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າ.
–– ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ.
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–– ກ�ຳນົດເຂດຄວາມບອບບາງຕໍ່ກບ
ັ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບດ
ັ ໃນຂອບເຂດທົວ
່
ປະເທດ.
–– ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສະຖານີອຸຕຸກະສາດຕາມຂົງເຂດຈຸດສຸມການຜະລິດກະສິກ�ຳທົ່ວປະເທດ.
–– ຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີບ
່ ໍ່ໝນ
ັ້ ຄົງ (ບໍ່ຄງົ ທີມ
່ ກ
ີ ານຂືນ
້ ໆລົງໆ) ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ຫຼື ຄວາມຜິດພາດອັນເປັນມາດຕະຖານຂອງ
ມູນຄ່າທີ່ຖອຍຫຼັງການຜະລິດດ້ານກະເສດຕະກໍາ.
–– ເນື້ອທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ການຫຼຸດລົງ ຂອງປ່າໄມ້.
»» ກິດຈະກໍາ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ເຊື່ອມໂຍງແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານກະສິກ�ຳໃນແຕ່ລະ
ລະດັບ ແລະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງທັນການ.
–– ພັດທະນາແຜນດ�ຳເນີນງານເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ.
–– ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການກຽມພ້ອມຮັບມືກບ
ັ ໄພພິບດ
ັ ລວມທັງການແກ້ໄຂ ແລະ ຟືນ
້ ຟູຫລັງການເກີດໄພພິບດ
ັ
ໃຫ້ໄດ້ໃນທຸກລະດັບຢ່າງທັນການ.
–– ສ້າງບົດແນະນໍາການເຊື່ອມສານວຽກງານການປ່ຽແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແລະ
ການຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ�ຳເນີນງານຂອງຂະແໜງການກະສິກ�ຳ-ປ່າ
ໄມ້ ແລະ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.
–– ດ�ຳເນີນການສຶກສາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ກ�ຳນົດເຂດຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດໄພພິບັດເຊັ່ນ:
ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມ, ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ສັດ ແລະພືດ, ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊາະເຈື່ອນດິນ.
–– ດ�ຳເນີນການສຶກສາ, ຄົນ
້ ຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ແລະ ຫັນໄປນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົາ້ ແລະ ແນວພັນພືດທີມ
່ ຄ
ີ ວາມ
ທົນທານສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
–– ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັງແຮເຂົ້າທີ່ເປັນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ.
–– ສ້າງແຜນການສູ້ຊນ
ົ ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ເກັບກ�ຳຂໍ້ມນ
ູ ອັດຕາການປ່ອຍທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວໃນຂົງເຂດ (ຂົງເຂດ
ການປ່ຽນແປງດິນການນ�ຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂົງເຂດກະສິກ�ຳ, ຂົງເຂດພະລັງງານ, ຂົງເຂດອຸດສາຫະກ�ຳ,
ຂົງເຂດສິ່ງເສດເຫຼືອ).
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ:
ັ ຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ໄພພິບດ
ັ ສຸກເສີນໃນຂັນ
້ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
–– ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກການຕອບໂຕ້ໄພພິບດ
–– ນະໂຍບາຍສົງ່ ເສີມການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການທົດລອງການປັບຕົວເຂົາ້ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງ
ກະສິກ�ຳແລະປ່າໄມ້ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.

3.7. ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມປິນ
່ ອ ້ອມທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການມີ ດັງ່ ນີ:້
3.7.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ເພີມ
່ ທະວີປະສິດທພ
ິ າບຂອງການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ
ບ ໍລິຫານລັດ
1. ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການບໍລິຫານລັດ
»» ທິດທາງ:
ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການບໍລິຫານລັດທຸກຂັ້ນໃຫ້ກະທັດຫັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍ
ການກ�ຳນົດພາລະບົດບາດໜ້າທີຂ
່ ອງແຕ່ລະປະເພດກົງຈັກການຈັດຕັງ້ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງືອ
່ ນໄຂໃຫ້ຈະ ແຈ້ງ, ຄົນ
້ ຄວ້າຕ�ຳແໜ່ງ
ງານໃຫ້ແທດເໝາະກັບພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງມະຫາ
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ພາກເປັນຕົ້ນຕໍ. ປັບປຸງກົງຈັກການປົກຄອງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໂດຍຕິດພັນກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງສູນ
ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນ (ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ) ຕາມທິດສາມສ້າງ, ປັບປຸງ
ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງຫ້ອງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການ
ພັດທະນາ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:
–– ປັບປຸງກົງຈັກຂັ້ນສູນກາງໃຫ້ກະທັດຮັດ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ.
–– ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ກະທັດຮັດ, ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ຕາມທິດສາມສ້າງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
–– ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເໝາະສົມ, ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຂອງລັດຖະ
ບານເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດສະໜອງການບໍລິການແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.
»» ກິດຈະກ�ຳ:
–– ຄົນ
້ ຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ແທດເໝາະກັບມາດຕະຖານຂອງກົງຈັກ
ແລະ ຕ�ຳແໜ່ງງານຕາມພາລະບົດບາດ.
–– ຄົ້ນຄວ້າຈັດປະເພດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃນລະດັບຕ່າງໆ ໂດຍການກ�ຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງກົງຈັກແຕ່
ລະປະເພດເຊັ່ນ: ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການທາງ
ດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ.
–– ປັບປຸງກົງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃຫ້ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫລີກທຸລະກັນດານ.
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ:
–– ສ້າງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ.
–– ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກ່ຽວກັບລະບຽບການການກ�ຳນົດມາດຕະຖານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນ
–– ຄົ້ນຄວ້າອອກລະບຽບການ, ຄ�ຳແນະນ�ຳ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການວິເຄາະໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບການກ�ຳນົດ
ຕ�ຳແໜ່ງງານໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ.
2. ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກ�ຳ ແລະ ລະບຽບການບໍລິຫານລັດ
»» ທິດທາງ:
ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ �ຳຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເພືອ
່ ຮັບໃຊ້ສງັ ຄົມດ້ວຍການປັບປຸງ ແລະ ການພັດທະນາ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ຮັດກຸມ ເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີຄວາມສັກສິດ ໃນນັ້ນ ແມ່ນການແມ່ນການສ້າງຄວາມ
ສາມາດໃນການກ�ຳນົດນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມ
ໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ສູ້ຊົນປັບປຸງການບໍລິຫານລັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາການຈັດຕັ້ງຂອງລັດເຄື້ອນໄຫວປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ.
–– ປັບປຸງບັນດານິຕິກ�ຳ ແລະ ລະບຽບບໍລິຫານໃນລະບຽບບໍລິຫານ ໃນຂົງເຂດການເມືອງການປົກຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ
ລັດໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ.
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»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການ:
–– ສ້າ ງລະບຽບການກ່ຽ ວກັ ບ ສາຍພົ ວ ພັ ນ ລະຫວ່າ ງລັ ດ ຖະບານກັ ບ ອົ ງ ການປົ ກ ຄອງທ້ອ ງຖິ່ ນ , ລະບຽບການຂັ້ນຕອນການມອບສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຸິ່ນຕາມທິດສາມສ້າງ.
–– ປັ ບ ປຸ ງ ກົ ນ ໄກການບໍລິ ກ ານຂອງລັ ດ ເຮັ ດ ໃຫ້ປ ະຊາຊົ ນ ເຂົ້ າ ເຖິ ງ ການບໍລິ ກ ານຢ່າ ງສະດວກ ວ່ອ ງໄວ ແລະ
ມີປະສິດທິພາບ.
–– ສ້າງໂຄງການ ແລະ ລະບຽບການນ�ຳໃຊ້ລະບົບເອເລັກໂ ທຣນິກເຂົ້າໃ ນການບໍລິຫານລັດ ( E-GOVERMENT).
3. ການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລັດຖະກອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ
»» ທິດທາງ:
ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງລດ
ັ ຖະກອນໃຫ້ເປັນລະບົບຄບ
ົ ຊດ
ຸ ແລະ ເຂັມ
້ ແຂງ, ໃນນນ
ັ້ ແມ່ນຄ
ນ
ົ້ ຄ້ວາປບ
ັ ປຸງກງົ ຈັກ ຄູ້ມຄອງ
ລັດຖະກອນໃຫ້ເໝາະສົມກັບບໍລິມາດຂອງວຽກງານ; ຄົ້ນຄ້ວາອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ອອກນິຕິກ�ຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ;
ຄົ້ນຄ້ວາກ�ຳນົດຕ�ຳແໜ່ງງານຢ່າງລະອຽດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບັນຈຸ-ຊັບຊ້ອນລັດ
ຖະກອນເ ຂົ້ າ ໃນຕ�ຳແໜ່ ງ ຢ່າງເໝາະສົມ ຕາມພື້ນຖານຄວາມຮູ້ ວິ ຊາສະເພາະສົ ມທົ ບ ກັ ບຄວາມສ າມາດ ແ ລະ ປະສົບ ການຂອງ
ລັດຖະກອນ; ນ�ຳໃ ຊ້ ເ ທັ ກໂ ນໂລຊີເຂົ້າ ໃນກ ານຄຸ້ມຄອງລັ ດ ຖະກອນໃຫ້ ມີ ປະສິດ ທິພ າບ-ປະສິດທິ ຜົນ ; ສຸ ມ ໃສ່ການສ້ າ ງ ແລະ
ພັດທະນາລັດຖະກອນທຸກເພດໄວ ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສູງຂຶ້ນ ເພື່ອສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນໂດຍການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ�ຳເປັນອັນຮີບດ່ວນ ເພື່ອຍົກລະດັບໃຫ້
ລັດຖະກອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແ
 ລະ ຕໍເ່ນື່ອງໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ.
ພັດທະນາລະບົບການຂຶນ
້ ທະບຽນໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນ ໂດຍມີສະຖິຕກ
ິ ່ຽວກັບຂໍ້ມນ
ູ ທີມ
່ ຄ
ີ ວາມຊັດເຈນ, ຄົບຊຸດ
ແລະ ທັນກັບສະພາບການໃນການອອກໃບຢັງ້ ຢືນການເກີດ, ການຕາຍ (ລວມທັງສາເຫດການຕາຍ) ແລະ ເຫດການ ອືນ
່ ໆທີສ
່ ໍາຄັນ
ເພືອ
່ ສ້ າ ງນະໂຍບາຍໃນການພັ ດ ທະນາດ້ ານສາທາລະນະສຸ ກ , ການສຶກ ສາ, ດ້ າ ນຄວາມຍຸ ຕິ ທໍ າ , ກໍາມະສິດ ທາງຊັບສິນ,
ການຈ້າງງານທີເ່ ປັນທາງການ, ທີຢ
່ ູ່ອາໄສ ແລະ ດ້ານອືນ
່ ໆ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານດັງ່ ກ່າວ; ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້ ກໍ່ຕ້ອງ
ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິດັ່ງກ່າວ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:
–– ປັບປຸງກົງຈັກກ
 ານຈັດຕັ້ງຂອງລັດໃຫ້ກ
 ະທັດຮັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ.
–– ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງໃຫ້ສ�ຳເລັດໃນສົກປີ 2017-2018.
–– ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນດ້ວຍລະບົບເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ (PIMS) ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບເອກະພາບ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ສາມາດຂື້ນທະບຽນລັດຖະກອນ ແລະ ອອກບັດປະຈ�ຳຕົວ
ລັດຖະກອນ ພາຍໃນປີ 2020.
–– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂັ້ນເມືອງ ໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ຄົນ
້ ຄ້ວາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຄະນະການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ (Civil
Service Commission) ເພືອ
່ ເປັນກງົ ຈັກສ
 ະເພາະໃນການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີຄຸ້ມຄອງລດ
ັ ຖະກອນໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສູງ.
–– ປັບປຸງກ
 ານຈັດຕ
 ງັ້ ທເີ່ ຮັດໜ້າທີໃ ນການພດ
ັ ທະນາ ແລະ ຝຶກອ
ບ
ົ ຮົມຍ
ກ
ົ ລ
 ະດັບໃ ຫ້ລດ
ັ ຖະກອນ ເພືອ
່ ພ
ດ
ັ ທະນາຫຼກ
ັ ສູດ
ຝຶກອບ
ົ ຮມ
ົ ຕ
 ່າງໆ ພ້ອມທງັ ຈ
ດ
ັ ຕງັ້ ປ
 ະຕບ
ິ ດ
ັ ແຜນພດ
ັ ທະນາ ແລະ ຝຶກອບ
ົ ຮົມໃ ຫ້ລດ
ັ ຖະກອນຢູ່ແຕ່ລະຂະແໜງ ການໃນ
ດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕ
ນ
ົ້ ແ
 ມ່ນດ
 ້ານການບໍລກ
ິ ານຄຸ້ມຄອງ, ວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ.ີ
–– ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິນ
່
ໃຫ້ສ�ຳເລັດ.
–– ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ທັນສະໄໝ.
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»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ:
–– ສ້າງຍຸດທະສາດການວາງແຜນລັດຖະກອນ, ຄ�ຳແນະນ�ຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການກ�ຳນົດຕ�ຳແໜ່ງງານ.
–– ສ້າງຍູດທະສາດສົງ່ ເສີມ
່ ລັດຖະກອນເພດຍິງ, ຊົນເຜົາ່ ແລະ ລັດຖະກອນທີປ
່ ະຕິບດ
ັ ໜ້າທີວ
່ ຽກງານຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກ
ຫຼກ
ີ ທຸລະກັນດານທີດ
່ ້ອຍໂອກາດໃນການຍົກລະດັບໃນດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ມເີ ງືອ
່ ນໄຂໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ.
–– ຄົນ
້ ຄ້ວາອອກດ�ຳລັດທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ເຊັນ
່ : ແຜນການກ�ຳນົດລັດຖະກອນ, ການຄຸ້ມ
ຄອງລັດຖະກອນຂົງເຂດບໍລິຫານ, ວິຊາການ ແລະ ການບໍລິການ, ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດ
ຖະກອນ, ການພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມລັດຖະກອນ, ຄ່າຕອບແທນຂອງລັດຖະກອນ ແລະ ອື່ນໆ.
–– ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການກໍານົດໜ້າທີ່ແລະພາລະບົດບາດໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ມີ
–– ສິດອໍານາດໃນການຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເຮືອນໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມ.
4. ປັບປຸງຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕິທ�ຳ
»» ທິດທາງ:
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົງຈັກ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຍຸຕິທ�ຳ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ລວມທັງ
ບຸກຄະລາກອນໃນຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕທ
ິ �ຳໃຫ້ເປັນລະບົບ ຄົບຊຸດ ເພືອ
່ ໃຫ້ສາມາດເຊືອ
່ ມໂຍງເຂົາ້ ກັບພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ ໂດຍການ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຍຸຕິທ�ຳໃນດ້ານຕ່າງໆ. ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງກົດໝາຍເຂົ້າ
ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ,
ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ປະຊາຊົນລາວທຸກເພດໄວ, ທຸກເຜົ່າຊົນ ລວມທັງກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ມີສິດສະເໝີພາບກັນຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ
–– ບັນດາກົງຈັກ ແລະ ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຍຸຕິທ�ຳໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເປັນລະບົບແລະມີການປະສານ
ງານ ກັນເປັນຢ່າງດີ ນັບທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ �ຳຕ່າງໆໃນຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕທ
ິ �ຳໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສູງຂຶນ
້ ເພືອ
່
ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍຸຕິທ�ຳໃນແຕ່ລະຂັ້ນ.
–– ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕທ
ິ �ຳໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພືອ
່ ປະຕິບດ
ັ
ໜ້າທີ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບໄດ້, ມີຄວາມເຊື່ອຖືຈາກສັງຄົມ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການ:
່ ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຍຸຕທ
ິ �ຳໃຫ້ເປັນລະບົບເທືອ
່ ລະກ້າວ ໃນນັນ
້ ສຸມໃສ່
–– ປັບປຸງບັນດາກົງຈັກ, ສະຖາບັນການຈັດຕັງ້ ທີກ
ປັບປຸງລະບົບສານ, ໄອຍະການ, ກົງຈັກບໍລຫ
ິ ານໃນຂົງເຂດວຽກງານຍຸຕທ
ິ �ຳ ທັງຢູ່ສນ
ູ ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ ລວມທັງຢູ່ຂນ
ັ້
ຮາກຖານ.
–– ຄົ້ນຄວ້າສ້າງນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃນຂົງເຂດຍຸຕິທ�ຳ ຕາມແຜນແມ່ບົດພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຂອງ ສປປລາວ.
–– ປັບປຸງພາລະບົດບາດໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄອຍະການໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້.
–– ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາກົດໝາຍໃຫ້ເຂັມ
້ ງວດ ແລະ ປັບປຸງໜ່ວຍສືບສວນ-ສອບສວນໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ,
ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
–– ປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ສ�ຳນັກງານທະບຽນສານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ວຽກງານຍຸຕິທ�ຳດ�ຳເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
–– ຄົນ
້ ຄວ້າປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕກ
ິ �ຳຕ່າງໆໃນຂົງເຂດຍຸຕທ
ິ �ຳໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທ�ຳມະນູນ ແລະ ສົນທິສນ
ົ ຍາສາກົນ
ຕ່າງໆທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ເຊັ່ນ: ການສ້າງ ແລະ ບູລະນະລະບົບກົດໝາຍແພ່ງ, ລະບົບກົດໝາຍອາຍາ ແລະ
ເສດຖະກິດໃຫ້ຄົບຊຸດ; ລະບົບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທ�ຳ,
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ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ; ລະບົບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດທິບກ
ຸ ຄົນ, ສິດເສລິພາບ
ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຂອງພົນລະເມືອງໃນການນ�ຳໃຊ້ສດ
ິ ອັນຊອບທ�ຳ; ສ້າງສະຕິຕ
ນ
ື່ ຕວ
ົ ແລະ ຈິດສ�ຳ ນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າ, ທຸກເພດທຸກໄວ ໃນການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບຕ່າງໆໃຫ້ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍມີ
ຄວາມສັກສິດ ແ
 ລະ ໄ ດ້ຮ
 ັບການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດຢ
 ່າງເຂັ້ມງວດ.
–– ພັດທະນາລະບົບການຕັດສິນຂອງສານເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄ�ຳຕັດສິນ, ຄ�ຳພິພາກສາຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຖືກພິຈາລະນາໄປ
ຕາມພາລະບົດບາດ ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຄະດີມີ
 ຄວາມວ່ອງໄວ, ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ
 ້ວນ ແ
 ລະ ພາວະວໄິ ສ.
–– ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທາງດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ ແລະ ຈັນຍາບັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນເພື່ອ
ແນ່ໃສ່ປົກປັກຮັກສາຜົນປ
 ະໂຫຍດອັນຊ
 ອບທ�ຳຂອງພົນລະເມືອງ ແ
 ລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງສັງຄົມ.
–– ກວດສອບ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລ
 ະບຽບກົດໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕ
 ົ້ນ: ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສໍ້
ລາດບັງຫຼວງ, ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍງົບປະມານ, ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການລົງທຶນ ແ
 ລະ ອື່ນໆ.
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ
–– ຄົນ
້ ຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຂັນ
້ ຕອນ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກໃນການສ້າງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ �ຳຕ່າງໆ.
–– ສ້າງກົນໄກເພື່ອທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຜົນນ�ຳໃຊ້ກົດໝາຍ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອຮັບປະກັນໃນການດັດແກ້ ແລະ
ປັບ ປຸງກົດໝາຍໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການ.
–– ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບລັດຖະກອນຕຸລາການເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍທີ່ກ�ຳນົດໄວ້.

3.7.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ສົງ່ ເສີມຄວາມຮູ ້ພູມປັນຍາໃສ ່ການຄົນ
້ ຄ ້ວາ,
ການພັດທະນາວິທະຍາ ສາດ, ການຄຸ ້ມຄອງ ແລະ ນ ໍາໃຊ ້ເຕັກໂນໂລຊີ,
ນະວັດຕະກ ໍາ ແລະ ການສືສ
່ ານ:
1. ສົງ່ ເສີມຄວາມຮູ້ພມ
ູ ປັນຍາໃສ່ການຄົນ
້ ຄວ້າ, ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ:
»» ທິດທາງ:
ພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ກາຍເປັນທ່າແຮງ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ�ຳຄັນໃຫ້ແກ່
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ບັນລຸຜົນ ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນ:
1) ພັດທະນາວທ
ິ ະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເປັນກ�ຳລັງຂັບເຄືອ
່ ນທີສ
່ �ຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່
າງແຂງແຮງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ, ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກ�ຳຕ່າງໆ
ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະໃໝ ແລະ ພັດທະນາຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາ.
2) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ເປັນ
ກ�ຳລັງແຮງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
້ ຄ້ວານ�ຳໃຊ້ວທ
ິ ະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ເປັນເຄືອ
່ ງມືທ
ມ
ີ່ ປ
ີ ະສິດທິຜ
ນ
ົ ໃນການປກ
ົ ປ
ກ
ັ ຮ
ກ
ັ ສາສງິ່ ແວດລ້ອມ
3) ຄົນ
ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແ
 ລະ ຮັບມ
 ືກັບໄ ພພິບັດທ
 າງທ�ຳມະຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜ
 ົນ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:
–– ສຸມການລົງທຶນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອພັດທະນາ ຈາກ 1% ໃຫ້ໄດ້ 2% ຂອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນປີ 2020.
–– ສົງ່ ເສີມການລົງທຶນຂອງພາກທຸລະກິດ ໃສ່ການຄນ
ົ້ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 30% ຂອງການລົງທຶນພາກ
ລັດ ຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ພ
 າຍໃນປີ 2020.
–– ສົງ່ ເສີມການສ້າງເຂດພດ
ັ ທະນາວທ
ິ ະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂ ນໂລຊີ ໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງໂດຍເລີມ
່ ກໍ່ສ້າງເຂດດັງ່ ກ່າວ ພາຍໃນ
ປີ 2018.
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–– ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ໃຫ້ໄດ້ລະດັບສາກົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແຫ່ງພາຍໃນປີ 2020.
–– ສ້າງສນ
ູ ສງົ່ ເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂ ນໂລຊີ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງການພັດທະນາຂອງທ້ອງຖິນ
່ ໃຫ້ໄດ້ 4 ແຫ່ງ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພາຍໃນປີ 2020.
–– ສ້າງສູນຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ ພາຍໃນປີ 2020.
–– ສ້າງນັກຄົ້ນຄ້ວາ ໃຫ້ໄດ້ 11 ຄົນ ຕໍ່10,000 ຄົນ ຂອງພົນລະເມືອງ ພາຍໃນປີ 2020.
–– ສົ່ ງ ເສີ ມ ການພັ ດ ທະນານັ ກ ຄົ້ ນ ຄ້ວ າຢູ່ບັ ນ ດາມະຫາວິ ທ ະຍາໄລ ໃນທົ່ ວ ປະເທດ ໂດຍການຈັ ດ ສັ ນ ງົບ ປະມານ
ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາ ໃຫ້ໄດ້ 50 ໂຄງການ ພາຍໃນປີ 2020.
–– ສ້າງວາລະສານວິທະຍາສາດ, ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິມບົດຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໃສ່ວາລະສານດັ່ງກ່າວ ແລະ ວາລະສານ
ສາກົນ ໃຫ້ໄດ້ 250 ບົດ ພາຍໃນປີ 2020.
–– ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ
ພາຍໃນປີ 2016.
–– ຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ທີຕ
່ ິດພັນກ
 ັບການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍ
 ົງ ໃ ຫ້ໄດ້ 25% ຂອງ
–– ງົບປະ ມານຄົ້ນຄວ້າໃ ນແຕ່ລະປີ.
–– ສ້າງສນ
ູ ທົດລອງນ�ຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີທທ
ີ່ ນ
ັ ສະໄໝ ເພືອ
່ ຄາດຄະເນ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້
 ໄດ້ 1 ແ
 ຫ່ງ ພ
 າຍໃນປີ 2020.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ເກັບກ�ຳສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າວາງນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການໄລຍະຍາວ.
–– ສ້າງສູນແລກປ່ຽນຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ບົດຮຽນທີດ
່ ເີ ລີດທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດ ຕະກ�ຳ.
–– ສົງ່ ເສີມການນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກ�ຳໃໝ່ ເພືອ
່ ພັດທະນາຂະແໜງການທີເ່ ປັນທ່າແຮງຂອງປະເທດໃນ
ການຜະລິດວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ.
–– ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ດັດປັບນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂອງສາກົນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດເຮົາ ເພື່ອຍົກ
ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນພາຍໃນ.
–– ສ້າງສູນຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມການນ�ຳໃຊ້ ທີເ່ ໝາະສົມກັບສະພາບເງືອ
່ ນໄຂການຜະລິດ ແລະ ບໍລກ
ິ ານ
ຂອງປະເທດເຮົາ.
–– ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ຫລຸດຜ່ອນສິງ່ ກີດຂວາງ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ອືອ
້ ອ�ຳນວຍຕໍ່ການພັດທະ
ນານະວັດຕະກ�ຳ ແລະ ການປະກອບການ.
–– ສ້າງລະບົບນະວັດຕະກ�ຳແຫ່ງຊາດ ລວມເຖິງການສ້າງນະໂຍບາຍ, ນິຕກ
ິ �ຳ, ກົນໄກຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມ, ກອງທຶນນະວັດຕະກ�ຳ
ແລະ ການປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາທີເ່ ໝາະສົມ ເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ການພັດທະນາກິດຈະການປະກອບການ
ແລະ ການຜະລິດນະວັດຕະກ�ຳທີເ່ ປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
–– ສົງ່ ເສີມ ແລະ ຍົກລະດັບປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການຮ່ວມມື ໂດຍສຸມໃສ່ການຄົນ
້ ຄວ້ານ�ຳໃຊ້ຜນ
ົ ສ�ຳເລັດທາງດ້ານວິທະຍາ
ສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກ�ຳຂອງສາກົນ ມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບເງືອ
່ ນໄຂຂອງປະເທດເຮົາ.
–– ຮ່ວມມືກບ
ັ ສາກົນໃນການຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງມີຈດ
ຸ ສຸມໃນຂົງເຂດທີປ
່ ະເທດເຮົາມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.
–– ສົງ່ ເສີມກິດຈະກ�ຳການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ທຸລະກິດໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດ,
ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ.
–– ສ້າງພິພິດທະພັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກໍາປູກຈິດສໍານຶກ ເປັນຕົ້ນ ຄາລະວານ
ວິທະຍາສາດ, ຫໍສະໝຸດວິທະຍາສາດເຄື່ອນທີ່, ການຖາມຕອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ
ເພື່ອສ້າງວັດທະນະນ�ຳທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກ�ຳ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການ
ສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພູມປັນຍາ.
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–– ສົ່ງເສີມການສຶກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກ�ຳ ແລະ ຄະນິດສາດ (STEM Education)
ໃຫ້ ຫລາຍຂຶ້ນ.
–– ສ້າ ງວາລະສານວິ ທ ະຍາສາດເພື່ ອ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການຄົ້ ນ ຄ້ວ າ, ຈັ ດ ພິ ມ ແລະເຜີ ຍ ແຜ່ໝ າກຜົ ນ ຂອງການຄົ້ ນ ຄ້ວ າແລະ
ພັດທະນາ.
–– ສົງ່ ເສີມການຮຽນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕາມພອນສະຫວັນເພືອ
່ ສ້າງເງືອ
່ ນໄຂໃຫ້ມໜ
ີ ໍ່ແໜງນັກວິທະຍາສາດລຸ້ນໃໝ່.
–– ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ບັນດາກິດຈະກ�ຳ ເພືອ
່ ສະແດງການຮັບຮູ້, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ສັນລະເສີນນັກຄົນ
້ ຄ້ວາ-ນັກວິທະຍາສາດດີເດັນ
່
ເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ-ນັກວິທະຍາສາດ.
–– ສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ເພື່ອພັດທະນາພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
–– ສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກ�ຳໃຫ້ເປັນອົງປະກອບທີ່ສ�ຳຄັນໃນການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
–– ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແທດເໝາະກັບເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
–– ສົງ່ ເສີມການນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີເ່ ປັນມິດກັບສິງ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ປະຢັດການນ�ຳໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດຕາມ
ທິດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
–– ຄົ້ນຄວ້າ ແ
 ລະ ນ�ຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີທ
່ ັນສ
 ະໄໝເພື່ອເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ຮ
 ັບມ
 ືກັບໄພພິບັດທ
 າງທ�ຳມະຊາດ.
–– ສົງ່ ເສີມການລົງທຶນຂອງພາກທຸລະກິດໃສ່ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກ�ຳເພືອ
່ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
–– ສ້າງສູນທົດລອງນ�ຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຄາດຄະເນ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ.
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ:
–– ສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ເພືອ
່ ການພັດທະນ າເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ ນະໂຍບາຍສົງ່ ເສີມນະວັດຕະກ�ຳແຫ່ງຊາດ, ນະໂຍບາຍສົງ່ ເສີມການຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ
ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ,
ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກ�ຳ
ແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຕັກໂ ນໂລຊຊ
ີ ວ
ີ ະພາບ, ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານສົງ່ ເສີມການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ແຜນປະຕິບັດງ ານເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ນ�ຳໃຊ້ທາດເຄມີ, ຊີວະ, ກ�ຳມັນຕະພາບລັງສີ, ນິວເຄຼຍ ແລະ ອື່ນໆ.
–– ສ້າງນິຕິກ�ຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອການພັດທະນາ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງລັງສີ-ນິວເຄຼຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ,
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີຂນ
ັ້ ສູງ, ດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍການສະເຫຼມ
ີ ສະຫຼອງສັບປະດາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ດ�ຳລັດວ່າ
ດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມນະວັດຕະກ�ຳ, ດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍອົງກ
 ອນລະດັບຊາດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພທາງລັງສີ-ນິວເຄຼຍ, ດໍາ
ລັດວ່າດ້ວຍສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ, ດ�ຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງນັກວິທະຍາສາດ,
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງທາດເຄມີເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ອື່ນໆ.
2. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ
»» ທິດທາງ:
ສົ່ງເສີມການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີຄວາມໄວ
ສູງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ
 ່າງໄວແລະ ມີຄຸນນະພາບເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນຂ
 ະແໜງບໍລກ
ິ ານທີ່ທັນສະໄໝ, ຊ່ວຍອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກ່ການຄ້າຂາຍ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກແລະ ຂັບເຄື່ອນອັດຕາຄວາມໄວຂອງການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ
ແລະ ກາຍເປັນສູນກາງ (ໄອຊີທີ) ເຊື່ອມໂຍງກັບອະນຸພາກພື້ນ ແ
 ລະ ສາກົນຢ່າງມຄ
ີ ຸນນະພາບ.
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ພັດທະນາສືມ
່ ວນຊົນລາວໃຫ້ກ້າວສູ່ຄນ
ຸ ນະພາບໃໝ່, ທັນສະໄໝຊັດເຈນ ແລະ ທັນກັບເຫດການ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; ເຮັດໃຫ້ສື່ມວນຊົນກາຍເປັນກະບອກສຽງຂອງພັກ ແລະ ລັດ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມ
ໂຍງກັບເວທີສື່ມວນຊົນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດາກົດໝາຍເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານສື່ມວນຊົນໃຫ້ທັນສະໄໝ,
ຮັດກຸມ ແລະ ຄົບຊຸດ.
»» ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍ:
–– ສ້າງປ່ອງບໍລິການໄປສະນີອັດຕະໂນມັດໃສ່ຫ້ອງການໄປສະນີໃນທຸກໆເມືອງ ຂອງບັນດາແຂວງ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ
ປີ 2020.
–– ສ້າງສູນສໍາຮອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊ
 າດທີ່ພາກເໜືອ ແ
 ລະ ພາກກາງ ໃ ຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນປີ 2018.
–– ສ້າງສູນຄຸ້ມຄອງຄືນ
້ ຄວາມຖີໃ່ ຫ້ໄດ້ຕມ
ື່ 2 ແຫ່ງ ແລະ ສົງ່ ເສີມການນໍາໃຊ້ດາວທຽມລາວ ແທນ ດາວທຽມຂອງຕ່າງປະເທດ.
–– ສ້າງສນ
ູ ຂ
 ໍ້ມນ
ູ ແ
 ຫ່ງຊ
 າດ ເພືອ
່ ເປັນບ່ອນຮັບຝາກຂໍ້ມນ
ູ ແ
 ບບເອເລັກໂຕຣນິກ ແບບລວມສູນຂ
 ອງລັດແລະເອກະຊນ
ົ ໃຫ້
ສໍາເລັດ ພາຍໃນປີ 2018.
–– ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີພາຍໃນ ແລະ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລັດ ເຊື່ອມໂຍງບັນດາ
ຫ້ອງການລັດ, ຫ້ອງການເມືອງ ແລະ ບ້ານໃຫ້ບ
 ັນລຸໄ ດ້ 50%.
–– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບສູນບໍລິຫານລັດ ດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກຢູ່ສູນກາງ ໃຫ້ສາມາດບໍລິການຄົບວົງຈອນ ແລະ
ມີຕົວແທນການບໍລິການຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃ ຫ້ບັນລຸໄ ດ້ 50%.
–– ສ້າງການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ບໍລກ
ິ ານຂອງບນ
ັ ດາຫ້ອງການລດ
ັ ໃຫ້ເປັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອັດຕະໂນມດ
ັ ເທືອ
່ ລະກ້າວ
ໃຫ້ບັນລຸໄ ດ້ 50%.
–– ຕິດຕັ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫ່ງຊາດ .LA ໃຫ້ສ�ຳເລັດ ກ່ອນປີ 2016.
–– ສ້າງສູນຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສືສ
່ ານ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ ປະຈໍາກຸ່ມບ້ານໃຫ່ຍ ໃຫ້ບນ
ັ ລຸໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 2
ແຫ່ງ ແລະ ປະຈໍາຫ້ອງວ່າການເມືອງ ໃຫ້ບນ
ັ ລຸໄດ້ 2 ແຫ່ງ ໃນປີ 2020 ໂດຍລງົ ເລິກໃສ່ເຂດຈດ
ຸ ສມ
ຸ ຂອງການເຮັດທ
ດ
ົ ລອງ
ສາມສ້າງ ເພືອ
່ ເປັນສນ
ູ ຝກ
ຶ ທກ
ັ ສະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊສ
ີ ສ
ື່ ານຂໍ້ມນ
ູ ຂ
 ່າວສານຂອງພະນັກງານລດ
ັ ແລະ ປະຊາຊົນທວ
ົ່ ໄປ.
–– ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນຮູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ບັນລຸໄດ້ 30% ແລະ ຮູ້ ນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ບັນລຸໄດ້ 40%
ຂອງພົນລະເມືອງ, ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນນໍາໃຊ້ຄອມພິ ວເຕີ ບັນລຸໄດ້ 20% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນ
ຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແບບມີສາຍ ແລະ ບໍ່ມີສາຍ ໃຫ້ບັນລຸ 15% ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້
ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ໃຫ້ບັນລຸ 100% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້
ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແບບມີສາຍ ແ
 ລະ ບໍມ
່ ີສາຍ ໃ ຫ້ບັນລ
 ຸ 20% ໃນປີ 2020.
–– ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງດ້ວຍສາຍໃຍແກ້ວທ
 າງອາກາດ ແລະ ຝັງດ
 ິນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງບັນດາເມືອງ ຂອງນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈນ
ັ ແລະ ເທດສະບານເມືອງຂອງທກ
ຸ ໆແຂວງ ໃນຂອບເຂດທວ
ົ່ ປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ຕມ
ື່ ອກ
ີ 10.000 ກມ ເພືອ
່ ໃຫ້
ກາຍເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລະບົບບໍລິຫານລັດດ
 ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.
–– ຂະຫຍາຍສະຖານີຮບ
ັ ສງົ່ ສນ
ັ ຍານໂທລະສັບມຖ
ື ລ
ື ະບົບ 3G ແລະ 4G ໃຫ້ກວມເອົາທກ
ຸ ພນ
ື້ ທທ
ີ່ ວ
ົ່ ປະເທດຢ່າງມຄ
ີ ນ
ຸ 
ນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແ
 ລະ ປະຫຍັດຕ
 ົ້ນທຶນ.
–– ສູ້ຊນ
ົ ໃຫ້ຂະແໜງ ປທສ ສ້າງລາຍຮບ
ັ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ ໃ ນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃຫ້ບນ
ັ ລຸ ໄດ້
8% ໃນປີ 2020.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແ
 ລະ ໂ ຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງດັດສົມການນໍາໃຊ້
ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການໄອຊີທີປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາກົນ ແລະ ຮອງຮັບການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະຊາຄົມ
ເສດຖະກິດອາຊຽນ.
–– ຄົ້ນຄວ້າສ້າງສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສໍາຮອງຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ.
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–– ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ລະບຽບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງກອງທຶນທີ່ກົດໝາຍໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມໄດ້ກ
 �ຳນົດໄວ້.
–– ໂຄງການສ້າງສູນສໍາຮອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊ
 າດ 2 ແ
 ຫ່ງ ທ
 ີ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ.
–– ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຮ
 ອງຮັບກ
 ານເຊື່ອມອິນເຕີເນັດພ
 າຍໃນປະເທດໃຫ້ໄດ້100%.
–– ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ ເພື່ອຮອງຮັບກ
 ານເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບພ
 າຍໃນປະເທດໃຫ້ໄດ້ 100%.
–– ໂຄງການກະກຽມຄວາມພ້ອມການເຊື່ອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມກັບພາກພື້ນອາຊຽນ ເພື່ອຮອງຮັບການຕິດ
ຕັ້ງອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
–– ໂຄງການສ້າງລະບົບຕດ
ິ ຕາມກວດກາໄພຄກ
ຸ ຄາມທາງອນ
ິ ເຕີເນັດ ເພືອ
່ ຮບ
ັ ປະກັນໃຫ້ລະບົບອນ
ິ ເຕີເນັດຂອງ ສປປລາວ
ມີຄວາມປອດໄພຈາກການໂຈມຕີ ແ
 ລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງຮັບກ
 ານແຈ້ງເຕືອນຈາກສາກົນ.
–– ໂຄງການສ້າງສນ
ູ ກວດກາຄນ
ື້ ຄວາມຖບ
ີ່ ໍ່ມຄ
ີ ນ
ົ ປະຈໍາການຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ເພືອ
່ ຮບ
ັ ປະກັນການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ
ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງແຫລ່ງກະຈາຍຄຶ້ນສ
 ັນຍານຈາກພາຍໃນ ແລະ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ.
–– ຄຸ້ມຄອງຄນ
ື້ ຄວາມຖວ
ີ່ ທ
ິ ະຍຸ ແລະ ອຸປະກອນສສ
ື່ ານໃຫ້ສາມາດກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມໄດ້ ເພືອ
່ ຫຼຸດຜ່ອນຜນ
ົ ກະທົບຕໍ່ສງັ ຄົມ.
–– ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການລັດຖະບານເອເລັກໂຕຣນິກ ແ
 ລະ ໂ ຄງການດາວທຽມໃຫ້ສ�ຳເລັດຕ
 າມແຜນການ.
–– ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລ
 ະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜ
 ົນ ແ
 ລະ ທັນກ
 ັບສ
 ະພາບການ.
–– ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງສືມ
່ ວນຊົນ, ປັບປຸງວຽກງານ IT ເພືອ
່ ເປັນສນ
ູ ກາງໃນການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ.
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ:
–– ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການດຶງດູດການລົງທຶນເອກະ

ຊົນພາຍໃນ ແ
 ລະ ຕ່າງປະເທດໃນລະບົບໂ ທລະຄົມມະນາຄົມ.
–– ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບນ
ັ ດານຕ
ິ ກ
ິ ໍາຕ່າງໆທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກບ
ັ ວຽກງານໂທລະຄມ
ົ ມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ທິດທ
 າງການພັດທະນາໃນເງື່ອນໄຂເຊື່ອມໂຍງກັບພ
 າກພື້ນ ແ
 ລະ ສາກົນ.
–– ສ້າງນະໂຍບາຍບຣອດແບນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກ�ຳນົດແຜນຂະຫຍາຍບຣອດແບນ ແລະ ຄວາມສາມາດຊົມໃຊ້ຂອງ
ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ.
–– ສ້າງນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ ແ
 ລະ ນໍາໃ ຊ້ຊ
 ອບແວເປີດ.

3.7.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ສົງ່ ເສີມ ແລະ ພັດທະນາແມ ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ ່ມ
1) ການພັດທະນາແມ່ຍິງ
»» ທິດທາງ:
ສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານຄຸນທາດການເມືອງໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ,
ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ວິຊາຊີບ-ສີມແ
ື ຮງງານ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົວ
່ ເຖິງ, ສາມາດປະກອບສ່ວນ
ໃ ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ
ຂອງແມ່ຍງິ ລາວ. ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍງິ ໃນແຕ່ລະຂັນ
້ ເພືອ
່ ເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຊອບທໍາຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກ; ຫລຸດຜ່ອນການຈໍາແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຮັບປະກັນສິດສະ
ເໝີພາບເທົາ່ ທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ແມ່ຍງິ ໄດ້ຮບ
ັ ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ທິດສະດີການເມືອງ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ສົນທິ ສັນຍາ,
ສັນຍາສາກົນ ທີພ
່ ວ
ົ ພັນເຖິງການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍງິ , ຄວາມສະເຫມີພາບຍິງຊາຍ, ມູນເຊືອ
້ ວັດທະນະທໍາ
ຂອງຊາດ, ຄຸນລັກສະນະທີເ່ ປັນມູນເຊືອ
້ ຂອງແມ່ຍງິ ລາວໃຫ້ໄດ້ 80% ຂອງຈໍານວນແມ່ຍງິ ທັງໝົດ.
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–– ຂະຫຍາຍສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງໃຫ້ກວມ 70% ຂອງແມ່ຍິງໃນເກນອາຍຸ 15 ປີຂື້ນໄປ.
–– ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄປສູ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ເອກະຊົນໃຫ້ໄດ້ 20% ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ.
–– ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຂວັນ, ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ.
–– ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງນ�ຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ 20% ຂຶ້ນໄປ:
 ຂັ້ນບ້ານກວມ 10% ຂື້ນໄປ;
 ຂັ້ນເມືອງ ກວມ 20% ຂື້ນໄປ;
 ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ກວມ 20%.
–– ກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ກວມ 30% ຂຶ້ນໄປ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການທີ່ມີແມ່ຍິງກວມກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ,
–– ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ຊຸດທີ VIII ໃຫ້ກວມ 30% ຂຶ້ນໄປ.
–– ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງໃນເກນອາຍຸໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃຫ້ໄດ້ 85%.
–– ສົ່ງເສີມ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ
–– ສະຫວັດດິການສັງຄົມ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.
–– ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງມີວິຊາຊີບ, ສີມືແຮງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທ�ຳທີ່ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂື້ນ.
–– ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງຈັດຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
–– ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີບັນຫາໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
»» ກິດຈະກໍາ ແລະ ໂ ຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານແນວທາງ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ພົວພັນເຖິງການພັດທະ
ນາປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
–– ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ.
–– ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ.
–– ປັບປຸງສູນຝຶກອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ແມ່ຍິງ.
–– ໂຄສະນາ, ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງຂະບວນການໃນທົວ
່ ສັງຄົມຮັກສາມູນເຊືອ
້ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ
ຂອງແມ່ຍິງລາວ.
–– ຈັດຕັ້ງໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ແລະ ປົກປ້ອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ
ມະນຸດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍກອງທຶນພັດທະນາຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ.
–– ພົວພັນຮ່ວມມືກັບການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການແມ່ຍິງອາຊຽນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.
–– ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ.
–– ໂຄສະນາ, ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງຂະບວນການໃນທົ່ວສັງຄົມກ່ຽວກັບຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.
–– ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫລງການປັກກິ່ງ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານທຸກຮູບແບບການຈໍາແນກຕໍ່
ແມ່ຍິງ (CEDAW).
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ �ຳຕ່າງໆ:
–– ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຕໍ່ການພັດທະນາ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ,
–– ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
–– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.
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–– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ.
–– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
–– ວິໄສທັດພັດທະນາແມ່ຍິງ ຮອດປີ 2030, ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາແມ່ຍິງ 2016-2025
–– ແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ 2016-2020.
–– ແ ຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນແລະລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃນ ສປປ ລາວ
(2014-2020).
–– ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (2016-2025).
–– ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020).
2) ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແ
 ລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ
»» ທິດທາງ:
ຮັ ບ ປະກັ ນ ຄວາມສະເໝີ ພ າບຍິ ງ -ຊາຍ ແລະ ສ້າ ງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫ້ແ ມ່ຍິ ງ ມີ ສ່ວ ນຮ່ວ ມຫລາຍກວ່າ ເກົ່ າ ໃນຂົ ງ
ເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທ�ຳ-ສັງຄົມ ແລະ ລະດັບຄອບຄົວ; ຫລຸດຜ່ອນການຈ�ຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງໃນລະດັບສູງ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ແມ່ຍງິ ໃນຕໍາແໜ່ງນໍາພາ ແລະ ຕັດສິນບ
ນ
ັ ຫາໃນອງົ ການຈດ
ັ ຕງັ້ ພກ
ັ -ລັດ, ອົງການຈດ
ັ ຕງັ້ ມະຫາຊົນໃນຂນ
ັ້ ຕ່າງໆ ກວມ
20% ຂຶ້ນໄ ປ.
–– ສະມາຊິກສະພາເພດຍິງຊຸດທີ VIII ໃຫ້ໄດ້ 30% ຂື້ນໄປ.
–– ພະນັກງານລັດຖະກອນແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທິິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ກົດໝາຍ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໄດ້ 30% ຂອງຈ�ຳນວນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ.
–– ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຊີດໍ ໂດຍຂະແໜງການ ໃຫ້ໄດ້ 50%.
–– ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພືອ
່ ປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນປີ 2020.
–– ອັດຕາການເກີດລູກໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມຍິງ 15-19 ປີ ໃຫ້ຫຼຸດລົງມາເປັນ 90%.
–– ແ ມ່ຍິງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທີ່ດິນເພື່ອທໍາມາຫາກິນ ເປັນຕົ້ນ: ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກະສິກ�ຳ-ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ
50%, ການບໍລິການ 50% ໂດຍອີງຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
–– ກົງຈັກ ຄກມ ທຸກຂັ້ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ກວມເອົາ 95% ແລະ ກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ ຄກມ ທຸກຂັ້ນໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງຫລາຍກວ່າ 80%.
–– ຮັບປະກັນທັງຍິງ-ຊາຍມີສິດສະເໝີພາບ ກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນ: ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອທໍາມາຫາກິນ ເຊັ່ນ: ດິນ, ທຶນ, ການຍົກລະດັບວິຊາຊີບ ດ້ານວິຊາການ
ເຕັກໂນໂລຊີອັນໃໝ່ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ໄຟຟ້າ, ຫົນທາງ, ຕະຫລາດ).
–– ຫຼຸດຜ່ອນການຈ�ຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ຫຼຸດລົງ.
»» ກິດຈະກໍາ ແລະ ໂ ຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ໂຄງການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ມອບສິດເປັນເຈົ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແມ່ຍິງແນ່ໃສ່ເພື່ອລຶບ
ລ້າງທຸກຮູບການຈ�ຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.
–– ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຄກມ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຕາມທິດສາມສ້າງກ່ຽວກັບການ
ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແນ່ໃສ່ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ.
–– ໂຄງການໂຄສະນາ, ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງຂະບວນການໃນທົວ
່ ສັງຄົມກ່ຽວກັບການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍງິ .
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–– ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ພາກສ່ວນຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍງິ
ໂດຍເລັ່ງໃສ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານສາມສ້າງ.
–– ໂຄງການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການປະຕິບດ
ັ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
–– ໂ ຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020).
–– ໂຄງການສ້າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ສົນທິສນ
ັ ຍາຊີດໍປະຈໍາແຕ່ລະໄລຍະ, ໂຄງການສ້າງບົດລາຍງານ
ການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ +25.
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ �ຳຕ່າງໆ:
–– ເຊື່ອມຊຶມບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕິຂອງພັກ, ຄ�ຳສັ່ງຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
–– ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຄກມ ທຸກຂັ້ນດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ແນໃສ່ປັບປຸງກົນໄກການ
ປະສານງານ ໂດຍສະເພາະບັນດາກອງເສນາທິການໃນການຫັນເປັນແຜນການ, ການປະສານງານ, ຕິດຕາມກວດກາ,
ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ໃຫ້ເປັນລະບົບປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ.
–– ເ ພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ ແລະ ສ້າງຂະບວນການປູກຈິດສ�ຳນຶກທົ່ວສັງຄົມ, ສ້າງຈິນຕະນາການໃໝ່ກ່ຽວກັບ
ຄ ວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການມອບສິດເປັນ
ເຈົາ້ ໃຫ້ແມ່ຍງິ ໃນທຸກດ້ານ, ລຶບລ້າງແນວຄວາມຄິດທີຍ
່ ດ
ຶ ຖືຈນ
ິ ຕະນາການແບບເກົາ່ ແລະປະຕິບດ
ັ ສິດສະເໝີພາບ ຍິງຊາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາ.
–– ຫັນລົງຮາກຖານເພືອ
່ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ສະພາບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ, ເກັບກ�ຳສະພາບການ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
–– ສື ບຕໍ່ຍາດແຍ່ງ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານວິ ຊາການ ແລະ ທຶ ນຮອນກັ ບປະເທດເພື່ ອນມິ ດ, ຄູ່ຮ່ວມພັ ດທະນາ,
ສະຖາບັນການເງິນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
–– ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
–– ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (2016-2025).
–– ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020).
3) ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ
»» ທິດທາງ:
ຫລຸດ ຜ່ອນການຈໍາແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸ່ນແຮງຕໍ່ເດັກ ໂດຍຖືສໍາຄັນໃນວຽກປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫລືອເດັກເພື່ອຮັບ
ປະກັນການຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ. ຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເດັກຍິງ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້
ໃນຂະບວນການພັດທະນາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
»	 ຄາດໝາຍ:
–– ປະຕິບັດສິດທິຂ
 ອງເດັກໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ,
–– ສະຫວັດດ
 ິການສັງຄົມ ໃ ຫ້ໄດ້ 40% ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
–– ຮັບປະກັນໃນການພັດທະນາເດັກຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອສ້າງໄດ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ທີ່ເປັນກ�ຳລັງແຮງຂອງຊາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ຮອບດ້ານ.
–– ຫລຸດຜ່ອນການຈໍາແນກ ແ
 ລະ ການໃຊ້ຄ
 ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃຫ້ໄດ້ໃ ນລະດັບສ
 ູງ.
–– ປົກປ້ອງ ແ
 ລະ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກເພື່ອຮັບປະກັນກ
 ານຢລ
ູ່ ອດ, ການພັດທະນາ ແ
 ລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ.
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»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
່ ະຕິບດ
ັ ສິດທິພນ
ື້ ຖານຂອງເດັກໃນການຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ,
–– ໂຄງການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາທີປ
ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ.
–– ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກທຸກຂັ້ນ ພ້ອມດ້ວຍ
ກົງຈັກເສນາທິການໂດຍເລັ່ງໃສ່ຄະນະກ�ຳມະທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕາມທິດສາມ
ສ້າງ ກ່ຽວກັບວຽກປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫລືອເດັກເພື່ອຮັບປະກັນການຢູ່ລອດ, ການພັດທະນາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງເດັກ.
–– ໂຄງການໂຄສະນາ, ປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງຂະບວນການໃນທົ່ວສັງຄົມ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແ
 ລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິເດັກ.
–– ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດວ
 ິໄນລະບົບປ
 ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແ
 ລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໂດຍເລັ່ງໃສ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານສາມສ້າງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
–– ໂຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດແ
 ຜນຍຸດທ
 ະສາດແຫ່ງຊ
 າດວຽກແມ່ ແລະ
ເດັກ 2016-2025, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວຽກງານເພືອ
່ ແມ່ ແລະ ເດັກ2016-2020 ແລະ ແຜນດ�ຳເນີນງານ
ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ໃນ ສປປລາວ
(2014-2020).
–– ສ້າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ສົນທິສັນຍາອື່ນໆທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ.
–– ການພັດທະນາເດັກລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ ແ
 ລະ ຮີດຄອງປະ
 ເພນີຕ່າງໆ.
–– ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມນ
ູ ສະຖິຕທ
ິ ກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ, ຕິດຕາມ-ກວດກາ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານສະພາບການພັດທະນາ
ເດັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
–– ໂຄງການໄວໜຸ່ມລາວ ຫ່າງຢາເສບຕິດ ເພື່ອພັດທະນາເດັກນອກໂມງຮຽນຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ.
–– ໂຄງການຮ່ວມມືໃນກອບພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືໃຕ້-ໃຕ້ໃນວຽກສິດທິເດັກ.
–– ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ.
–– ດ�ຳເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
»» ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ນິຕກ
ິ ໍາຕ່າງໆ:
–– ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກທຸກຂັ້ນດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາ
ກອນ ແນໃສ່ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານ ໂດຍສະເພາະ ກອງເສນາທິການໃນການຫັນເປັນແຜນການ, ການປະສານ
ງານ, ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແ
 ລະ ສະຫລຸບລ
 າຍງານໃຫ້ເປັນລ
 ະບົບປ
 ົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ.
–– ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ການສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່
ປອດໄພກັບເດັກ.
–– ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃນວຽກສິດທິເດັກ.
4) ການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
»» ທິດທາງ:
ສ້າງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າເປັນກ�ຳລັງແຮງສືບທອດມູນເຊື້ອ, ອຸດົມການຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດ
ໂດຍການສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດ
ທ ະນາທ�ຳອັ ນ ດີ ງ າມຂອງຊາດ ແລະ ຊົ ນ ເຜົ່ າ , ມີ ຈິ ດ ໃຈສາມັ ກ ຄີ , ເຂົ້ າ ຮ່ວ ມໃນການປະຕິ ບັ ດ ສິ ດ ພັ ນ ທະປ້ອ ງກັ ນ ຊາດ,
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລ້ອມ; ຍົກລະດັບການສຶກສາ, ວິຊາຊີບ
ແລະ ສີມືແຮງງານ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ; ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນສາມາດ
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ເຂົາ້ ເຖິງການບໍລກ
ິ ານ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ທາງດ້ານສຸຂະພາບທີເ່ ປັນມິດຕໍ່ກບ
ັ ໄວໜຸ່ມ ລວມທັງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ,
ປຸກຈິດສ�ຳນຶກທີຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງ, ຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດ້ານຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ແລະ ຈ�ຳກັດພຶດຕິກ�ຳລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນກຸ່ມຊາວ
ໜຸ່ມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�ຳຂອງຊາວໜຸ່ມ. ເພີ່ມການລົງທຶນໃສ່ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ເພື່ອກາຍເປັນ
ກໍາລັງແຮງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.
»» ຄາດໝາຍ:
–– ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸມ
່ ລາວໃນຖັນແຖວກ�ຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ຊາວໜຸ່ມລາວ
ໃນຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ໄດ້ 100%.
–– ສ້າງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມທົ່ວໄປທີ່ເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາໃຫ້ໄດ້ 80%.
–– ສ້າງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມທົ່ວໄປຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ 60%.
–– ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຈັດຕັງ້ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ກໍ່ສ້າງສະຫະພັນ ແລະ ສະມາຄົມໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັມ
້ ແຂງ,
ມີຄວາມສາມາດໃນການນ�ຳພາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົາ້ ໂຮມຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມລາວບັນດາເຜົາ່ ໃຫ້ເປັນ
ປືກແຜ່ນຢູ່ອ້ອມຂ້າງພັກ ໃນນັ້ນ: ຂັ້ນສູນກາງຮອດຂັ້ນເມືອງໃຫ້ໄດ້ 50% ແລະ ຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້ໄດ້ 30%.
–– ຂະຫຍາຍວຽກງານກອງເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນທັນວານ�ຳໜ້າ ໃຫ້ໄດ້ 85% ຂອງຈ�ຳນວນການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່.
–– ຂ ະຫຍາຍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຊິກເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນຸຊົນທັນວາໃຫ້ໄດ້ 80% ຂອງຈ�ຳນວນສະມາຊິກ
ທີ່ມີຮອດປີ 2020.
–– ສ້າງສະມາຊິກຊາວຫນຸ່ມໃນຖັນແຖວພະນັກງານຊາວໜຸ່ມຕ້ອງຖືກບ�ຳລຸງສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນພະນັກງານໜຸ່ມທີ່ມີຄູນ
ນະພາບ ໃຫ້ໄດ້ 30%.
–– ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊື່ມລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມເພື່ອສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີແບບແຜນການດ�ຳ
ລົງຊິວີດທີ່ປອດໃສຂາວສະອາດ, ມີສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ດີ, ແນໃສ່ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ
HIV, ໄຂ້ຍງຸ , ສິງ່ ເສບຕິດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍອ
່ ນ
ື່ ໆໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງຈ�ຳນວນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ.
–– ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ທຽບເທົ່າໃຫ້ໄດ້
50% ຂື້ນໄປ ແລະ ຜູ້ຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງຈ�ຳນວນ
ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທັງໝົດໃນປີ 2020.
–– ແ ຕ່ລ ະປີ ຊ າວໜຸ່ມ ທີ່ ຮ ອດເກນອາຍຸ ຕ້ອ ງໄດ້ເ ຂົ້ າ ຮ່ວ ມການຝຶ ກ ແອບການທະຫານ ແລະ ບ�ຳລຸ ງ ວິ ຊ າປ້ອ ງກັ ນ
ຄ ວາມສະຫງົບ, ເປັນທະຫານພັນທະ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນທະຫານພັນທະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຊື່ມກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍທະຫານພັນທະໃຫ້ໄດ້ 50% ຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ມີເງື່ອນໄຂເປັນທະຫານພັນທະ.
»» ກິດຈະກ�ຳ ແລະ ໂຄງການຕົ້ນຕໍ:
–– ຂະຫຍາຍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ, ຊຸກຍູໄ້ ວໜຸ່ມທົວ
່ ໄປໃຫ້ສນ
ົ ໃຈເຂົາ້ ສູ່ການຈັດຕັງ້ ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ແລະ
ສະມາຄົມ.
–– ສ້າງກອງອາສະໝັກຂັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ, ເມືອງ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ.
–– ສົງ່ ເສີມການສຶກສາວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ,
ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ີ , ເພດຍິງ, ເຜົາ່ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ ເພືອ
່ ເປັນກ�ຳລັງແຮງທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ໃນການຜະລິດ.
–– ສົງ່ ເສີມການສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.
–– ສຸມໃສ່ວຽກງານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງໄວຫນຸ່ມ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມຍິງ.
–– ເອົາໃຈໃສ່ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງໄວໜຸ່ມ ໂດຍບໍ່ຈ�ຳແນກເພດ, ລະດັບການສຶກສາ, ເຜົ່າ, ສະຖານະສົມລົດ ແລະ
ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ ສ້າງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຮ້າຍ
ຂອງພະຍາດຕິດແປດ ເປັນຕົນ
້ HIV/AIDs, ໃຫ້ການບໍລກ
ິ ານສາທາລະນະສຸກຂັນ
້ ພືນ
້ ຖານ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ
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ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ຫຸຸດຜ່ອນການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການຖືພາແຕ່ຍັງນ້ອຍ ໂດຍຜ່ານການ
ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ.
–– ໂຄສະນາຫຼັກການໂພຊະນາການໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ.
–– ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ ໃຈໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃນການປົກປັກຮັກສາສີງ່ ແວດລ້ອມດ້ວຍ
ການນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ.
–– ສຶກສາອົບຮົມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສືສ
່ ານຂໍ້ມນ
ູ ຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນເພືອ
່ ຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້
ໃນສັງຄົມ.
–– ເ ອົາໃຈໃສ່ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕໍ່ໄວໜຸ່ມຈາກການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ພ້ອມທັງ ເສີມຂະຫຍາຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຝຶກທັກສະ
ໂດຍສະເພາະ ເດັກຍິງ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
–– ຍົກລະດັບການບໍລກ
ິ ານສັງຄົມ, ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜູ້ທດ
ີ່ ້ອຍໂອກາດທຸກຄົນໄດ້ຮບ
ັ ການບໍລກ
ິ ານ
ດັ່ງກ່າວຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
–– ສົງ່ ເສີມການພັດທະນາໂຄງການກ່ຽວກັບການສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ລວມທັງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວ ມີຄວາມສາມາດຢ່າງຍືນຍົງໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
»» ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ:
–– ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ
ຕັດສິນບັນຫາ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�ຳ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.
–– ເພີ່ ມ ທະວີ ກ ານຊີ້ ນ�ຳ-ນ�ຳພາການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຍຸ ດ ທະສາດການພັ ດ ທະນາໄວໜຸ່ມ -ເຍົ າ ວະຊົ ນ ໂດຍຕິ ດ ພັ ນ
ກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ
ການຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
–– ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັນ
້ , ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທຸກຄົນຕ້ອງຍົກສູງຈິດໃຈເອກະລາດ, ເປັນເຈົາ້ ຕົນເອງ, ເພິງ່ ຕົນເອງແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຕັ້ງໜ້າຫັນລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຕິດພັນ
ກັບການຍູ້ແຮງຂະບວນການຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງ ຄຊປປລ ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຟົດຟື້ນເຂັ້ມແຂງ, ປະຕິບັດຢູ່
ຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້ມີຈຸດສຸມ, ມີຈຸດທົດລອງ ແລະ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສ�ຳເລັດຢ່າງຂາດຕົວທັງຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ.
–– ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຄຊປປລ ແລະ ເຍົາວະຊົນທັນວາແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ,
ຍຶດໝັ້ນ 6 ຫຼັກການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຄຊປປລ ມີກ�ຳລັງແຮງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ
–– ຄຸນນະພາບ, ເປັນແກ່ນນ�ຳໃນການນ�ຳພາຂະບວນໄວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.
–– ກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂັ້ນພື້ນຖານຂອງໄວໜຸ່ມ ໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ.
–– ສູນກາງ ຊປປລ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ ນ�ຳທາງດ້ານວຊ
ິ າການໃນການພດ
ັ ທະນາຊາວໜມ
ຸ່ - ເຍົາວະຊົນ ແລະ ເປັນເຈົາ້ ການ
ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີກ
່ ່ຽ ວຂ້ອງ, ເສີ ມຂະຫຍາຍບົດບາດການຮ່ວ ມມືກບ
ັ ແນວລາວສ້າງຊາດ,
ອົງການຈັດຕັງ້ ມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັງ້ ສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີນ
່ , ຄອບຄົວ ແລະ ສືມ
່ ວນຊົນເພືອ
່ ໃຫ້ມສ
ີ ່ວນ
ຮ່ວມໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
–– ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
ໂດຍການຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ກໍ່ຄກ
ື ານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ.

143

144

ພາກທີສາມ
ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ
ກົນໄກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
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ພາກທີສາມ: ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ
ກົນໄກໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII (2016-2020)
1. ນະໂຍບາຍ:
–– ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາເສດຖະກິດຈາກທາງກວ້າງໄປສູ່ທາງເລິກ, ຈາກເນັນ
້ ໜັກແຕ່ດ້ານປະລິມານໄປສູ່ຄນ
ຸ
ນະພາບ ໂດຍຍົກສູງປະສິດທິຜນ
ົ ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ, ການນ�ຳໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ສົງ່ ເສີມ
ການປະດິດສ້າງໃໝ່ ແລະ ການນ�ຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ທັງເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ.
–– ສ້າງບັນດາປະຖົມປັດໄຈດ້ານທຶນຮອນ, ວັດຖຸ-ເຕັກນິກ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບຸກຄະລາກອນ,
ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ກ�ຳລັງແຮງງານ ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້.
–– ເອົາໃຈໃສ່ການດຸນດ່ຽງຕ່າງໆ ທາງດ້ານມະຫາພາກ ເຊັ່ນ: ດຸນດ່ຽງລະຫວ່າງການລົງທຶນ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ
–– ສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ລະຫວ່າງເສດຖະກິດກັບສັງຄົມ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ, ລະຫວ່າງການ
ສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທຶນ ແລະ ແຮງງານ, ລະຫວ່າງການໃຊ້ສອຍກັບການສະສົມ ແລະ ອືນ
່ ໆ.
–– ປັບປຸງພືນ
້ ຖານການຜະລິດໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງ ໂດຍການຊຸກຍູ້ສງົ່ ເສີມແລະສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ້ແກ່ວສ
ິ າຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs), ສຸມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ
ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ.
–– ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ຄຸ້ມຄອງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ, ນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,
ນະໂຍບາຍການຄ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ. ສ້າງນະໂຍບາຍເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ, ທຸກພາກສ່ວນ ເສດຖະກິດ
ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງ. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການພັດ
ທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກໍ່ສ້າງເສດຖະກິດຂອງລັດ ແລະ ລວມໝູ່ໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງເປັນຫຼັກແຫຼ່ງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດອື່ນ.
–– ປະຕິບດ
ັ ແຜນນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊືອ
່ ມໂຍງກັບພາກພືນ
້ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງສະເໝີຕນ
ົ້ ສະເໝີປາຍ.
–– ປັບປຸງການບໍລກ
ິ ານ ລວມທັງ ການບໍລກ
ິ ານທາງຜ່ານໃຫ້ໄດ້ທງັ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍການເລັງ່ ລັດດ�ຳເນີນ
ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທາງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ໂຄງລ່າງເຊັນ
່ : ດ້ານພະລັງງານ, ທາງລົດໄຟ, ທາງດ່ວນ, ສະໜາມບິນ,
ລະບົບການບໍລິການຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ
ເປັນພືນ
້ ຖານ ໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.

2. ມາດຕະການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII (2016-2020)
2.1. ຂອບວຽກທາງດ ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
–– ຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຢ່າງຕໍ່ເນືອ
່ ງ (ສະເລ່ຍ 7,5% ຕໍ່ປຂ
ີ ນ
ຶ້ ໄປ) ທັງຮັບປະກັນການເຕີບໂຕທີສ
່ ມ
ົ ດຸນ
ແລະ ຍືນຍົງ ເຊິງ່ ເປັນຈຸດໝາຍລວມໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII; ສ້າງເງືອ
່ ນໄຂໃນການຊຸກຍູ້ສົງ່ ເສີມໃຫ້ບນ
ັ ດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
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ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດ ລວມທັງ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງກະສິກ�ຳ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽ ວໃຫ້ມີກ ານ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕງັ້ ໜ້າ ໂດຍການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ຫາຼ ຍຂຶນ
້ ແລະ ມີປະສິດທີຜນ
ົ ສູງຂຶນ
້ .
–– ສ້າງຜູ້ປະກອນການໃຫ້ມຄ
ີ ວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການແຂ່ງຂັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ
ສາກົນ ດ້ວຍການສະໜອງການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສ້າງນິຕກ
ິ ໍາ, ລະບຽບການທີເ່ ໝາະສົມ ແລະ ຮັດກຸມ
ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ.
–– ສ້າງກອບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ປັບປຸງລະບົບລາຍງານໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ, ນ�ຳໃຊ້ໜ່ວຍງານ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ໜ່ວຍງານແກ້ໄຂໜີສ
້ ນ
ິ ຂອງລັດຂັນ
້ ສູນກາງໃຫ້ເຄືອ
່ ນໄຫວເປັນປົກກະຕິ ເພືອ
່ ຕິດຕາມ
ສະພາບເສດຖະກິດມາຫາພາກ, ກ�ຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫ້ທນ
ັ ເວລາ ໂດຍສະເພາະສະພາບເສດ
ຖະກິດມະຫາພາກ ຢູ່ພາຍໃນ, ວິກິດເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
–– ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດຫຼາຍພາກສ່ວນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສອດຄ່ອງກົມກຽວ ແລະ
ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍ, ຍົກສະມັດຕະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງລັດວິສາຫະກິດ
ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທັງເປັນຫຼັກແຫຼ່ງໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດອື່ນ. ວິສາຫະກິດໃດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນກໍຕ
່ ້ອງ
ຕັດສິນໃຈຢຸດເຊົາ ຫຼື ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການດ�ຳເນີນທຸລະກິດ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຕ້ອງປັບປຸງກົດຫມາຍ ແລະ
ລະບຽບການ ລວມທັງກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນ;
–– ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນລວມທັງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ໂດຍສະເພາະ ຂະບວນການດ�ຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະມີຄວາມບຸກບືນພັດທະນາທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ
ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້.
–– ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກ�ຳນົດໃຫ້ໄດ້ທ່າແຮງຕົ້ນຕໍຂອງຕົນ ເພື່ອນ�ຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງພື້ນຖານ
ເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສ້າງສ�ຳພັນເສດຖະກິດລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກົມກຽວກັນທັງຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງປັບປຸງສ້າງຕະ
ຫລາດເອກະພາບພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັມ
້ ແຂງເຮັດໃຫ້ການຈໍລະຈອນສິນຄ້າມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີໝາກ
ຜົນສູງຂຶ້ນ.
–– ເລັ່ງລັດດ�ຳເນີນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ດ້ານພະລັງງານ, ທາງລົດໄຟ, ທາງດ່ວນ, ສະໜາມບິນ, ລະບົບການບໍລິການ
ຂົນສົ່ງ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ�ຳ ແລະ
ທັນສະໄໝ.

2.2. ດ ້ານແຫຼງ່ ທຶນ
–– ລະດົມທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງທຶນ:
 ຂຸດຄນ
ົ້ ແຫຼງ່ ທຶນພາຍໃນ (ພາສີ- ອາກອນ ແລະ ການສົງ່ ອອກ) ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄບ
ົ ຖ້ວນ, ສ້າງນິຕກ
ິ ໍາຫັນຊັບສິນເປັນທຶນ
ໃຫ້ສໍາເລັດ ເພືອ
່ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບສູງ; ລະດົມພາກສ່ວນເອກະຊົນໃຫ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມໃນ
ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP).
 ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຍືມຈາກຕ່າງປະເທດ) ໂດຍການນໍາ
ໃຊ້ກົນໄກກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນການລະດົມທຶນ.
 ເພື່ອສຸມໃສ່ພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມທີ່ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. ຊອກຫາແຫຼ່ງ
ທຶນຈາກກອງທຶນສາກົນ ກໍຄື ເພືອ
່ ນມິດຍຸດທະສາດທີມ
່ ອ
ີ ດ
ັ ຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແລະ ໄລຍະຊໍາລະຍາວນານ ເພືອ
່ ມາ
ພັດທະນາໂຄງການບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ.
 ລະດົມການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍແລະມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນດ້ວຍການປັບ
ປຸງນິຕກ
ິ ໍາໃຫ້ສອດຄ່ອງກວ່າເກົາ່ ,ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ອືອ
້ ອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ, ປັບປຸງບັນຊີຮຽກການ
ລົງທຶນໃຫ້ຄົບຊຸດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ທັ ນສະພາບການ ເພື່ອລະດົມການລົງທຶນໃນຮູບແບບຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຊຸກ
ຍູ້ສງົ່ ເສີມເອກະຊົນພາຍໃນລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
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ແນໃສ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງເປັນລະບົບ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານໃຫ້ດໍາເນີນຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ; ປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງ ແລະ
ເປັນເອກະພາບສູງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ປັບປຸງນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ຕາມທິດສົ່ງເສີມ
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ,ການບໍລກ
ິ ານພາຍໃນດ້ວຍການຈໍາກັດໜີເ້ ສຍຂອງລະບົບທະນາຄານໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. ນໍາໃຊ້
ກົນໄກການລະດົມທຶນຂອງຕະຫຼາດຫຼກ
ັ ຊັບ ເພືອ
່ ລະດົມທຶນຈາກສັງຄົມເຂົາ້ ໃນການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິ
ການໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.
–– ກໍານົດຂອບສັດສ່ວນການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນຂອງລັດໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.
–– ໃນໄລຍະ 2016-2020 ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາຈໍານວນ 223 ພັນຕື້ກີບ ໃນນີ້:
 ການລົງທຶນຂອງລັດທັງໝົດ 21-27% ຂອງການລົງທຶນລວມ, ໃນນັ້ນ:
> ການລົງທຶນພາຍໃນກວມປະມານ 9-11% ຂອງການລົງທຶນລວມ
> ການລົງທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ ກວມປະມານ 12-16% ຂອງການລົງທຶນລວມ
 ການລົງທຶນຂອງເອກກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກວມປະມານ 54-57% ຂອງການລົງທຶນລວມ
 ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ ກວມປະມານ 19-21% ຂອງການລົງທຶນລວມ

2.3. ດ ້ານການຄຸ ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ ່າຍ:
–– ສຶບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຊຸດ, ຊັດເຈນ ແລະ ໂປ່ງ ໃສ, ເກັບກໍາ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້
ຄົບຖ້ວນ. ຕ້ານການຮົ່ວໄຫຼງົບປະມານ ໂດຍສະເພາະ ການຍົກເວັ້ນ ຫລື ຫລຸດຜ່ອນລາຍຮັບ ຫລື ການຫັກລົບບັນ
ຊີທີ່ບ່ຖ
ໍ ືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ວາງໄວ້ . ຖ້າ ນິຕິ ກ�ຳ ໃດບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ຮັດກຸມກໍ່ຕ້ອງ
ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີປັບປຸງໃຫ້ທັນເວລາ.
–– ປັບປຸງລະບົບການເກັບພາສີອາກອນ ແລະ ລະບົບຄັງເງິນແຫ່ງຊາດໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງໃນໄລຍະ
ໃໝ່ ໂດຍມີການຊີ້ນ�ຳລວມສູນ ແລະ ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ຢ່າງເປັນເອກະພາບ. ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ເຄືອ
່ ງມືຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
–– ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີສ
່ ະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮບ
ັ ຮອງ. ນ�ຳໃຊ້ທນ
ຶ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສູງສຸດ.
ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິກໍຕ້ອງຂຶ້ນແຜນລະອຽດ ແລະ ກວດກາການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງເປັນລະບົບ.

2.4. ມາດຕະການດ ້ານການຜະລິດ
–– ປັບປຸງພ
ນ
ື້ ຖານການຜະລິດໃຫ້ເຂັມ
້ັ ແ
 ຂງ ໂດຍການຊກ
ຸ ຍູສົ
້ ງ່ ເສີມກ
 ານຜະລິດ ຕາມທ່າແ
 ຮງໄດ້ປຽບຂອງປະເທດ ແລະ
ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
–– ສົງ່ ເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພືອ
່ ຫຼຸດຜ່ອນການເອືອ
່ ຍອີງໃສ່ຊບ
ັ ພະຍາກອນ
ທ�ຳມະຊາດ:
 ສົງ່ ເສີມໃຫ້ມກ
ີ ານລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີບ
່ ໍ່ຕດ
ິ ພັນກັບການນ�ຳໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດຢ່າງແຂງ
ແຮງ ເປັນຕົນ
້ ໃນອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງກະສິກ�ຳ, ອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງອາຫານ-ເຄືອ
່ ງໃຊ້ສອຍຄົວເຮືອນ, ອຸດສະຫະກໍາ
ຕໍ່າແຜນດ້ວຍມື ແລະ ອືນ
່ ໆ ເພືອ
່ ເປັນພືນ
້ ຖານຂອງການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດທີເ່ ຂັມ
້ ແຂງ; ໄປຄຽງຄູ່ກບ
ັ ການສົງ່
ເສີມໃຫ້ບນ
ັ ດາບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີເ່ ຮັດກິດຈະການຂຸດຄົນ
້ ບໍ່ແຮ່, ນ�ຳໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນປ່າໄມ້ (ໄມ້),ປັບປຸງການຜະລິດໃຫ້ມີ
ການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດບ
ິ ແຮ່ທາດກ່ອນການສົງ່ ອອກ ເພືອ
່ ສ້າງມູນຄ່າເພີມ
່ ຕໍ່ຊບ
ັ ພະຍາກອນ ທ�ຳມະຊາດ, ພ້ອມດຽວກັນນັນ
້
ກໍ່ປບ
ັ ປຸງເຂດການຂຸດຄົນ
້ ໃຫ້ເຂົາ້ ສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ໂດຍຫຼກ
ີ ລ້ຽງຜົນກະທົບຕໍ່ສງັ ຄົມ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ.
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 ພັດທະນາການບໍລກ
ິ ານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີສ
່ ະອາດ, ສວຍງາມ ແລະເປັນມິດກັບສິງ່ ແວດລ້ອມ, ໄປຄຽງຄູ່ກບ
ັ ການ
ປັບປຸງການບໍລິການດ້ານໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການນ�ຳທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຕິດພັນກັບການຜະລິດດ້ານຫັດຖະກ�ຳ ແລະ ສິນລະປະຈິດຕະກ�ຳ ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ນກ
ັ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທັງເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ.

2.5. ມາດຕະການດ ້ານການບ ໍລິການ ແລະ ການບ ໍລິການທາງຜ ່ານ (ໂລຈິດສະຕິກ)
–– ພັດທະນາຂະແໜງບໍລກ
ິ ານຕິດພັນສະໜິດແໜ້ນກັບການຜະລິດໃຫ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບສູງຕໍ່ປະເທດ, ສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທ�ຳໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນໃນອະນຸພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງສະໜອງສິນຄ້າ
ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ຫລາກຫລາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
–– ການບໍລິການທາງຜ່ານ (Logistic):
 ພັດທະນາລະບົບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພື່ອກາຍເປັນສູນກາງໃນ
ກິດຈະການບໍລກ
ິ ານຜ່ານຂອງອະນຸພາກພືນ
້ ; ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັນ
້ ທາງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນໃນ
ການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ມີການເຊື່ອມຈອດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ
 ສ້າງສິງ່ ອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກຕາມເສັນ
້ ທາງ ເຊັນ
່ : ຈຸດພັກລົດ, ສາງສິນຄ້າ, ສະຖານີລດ
ົ ແລະ ສ້າງສູນເຕົາ້ ໂຮມ ແລະ
ແຈກຢາຍສິນຄ້າ (Logistics Park) 4 ແຫ່ງ ຄື: ນາເຕີຍ, ສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈ�ຳປາສັກ
 ປັບປຸງດ້ານເຂົ້າ-ອອກ ຕາມເສັ້ນທາງບໍລິການຜ່ານຊາຍແດນ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ສາມາດຮອງຮັບການ
ເຮັດບໍລິການຜ່ານໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

2.6. ມາດຕະການໃນການຄົນ
້ ຄວ ້າ ແລະ ນ ໍາໃຊ ້ຜົນການຄົນ
້ ຄວ ້າວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ
–– ຄົ້ ນ ຄວ້າ ແລະ ດັ ດ ປັ ບ ນ�ຳໃຊ້ເ ຕັ ກ ໂນໂລຊີ ຂອງສາກົ ນ ໃຫ້ແ ທດເໝາະກັ ບສະພາບເງື່ ອນໄຂຂອງປະເທດເຮົ າ
ເພື່ອຍົກປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດໃ ຫ້ສູງຂ
 ຶ້ນ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນພາຍໃນ.
–– ຮ່ວມມືກບ
ັ ສາກົນໃນການຄົນ
້ ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ການນໍາໃຊ້ວທ
ິ ະຍາສາດຢ່າງທົວ
່ ເຖິງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດຈຸດສຸມໃນການພັດທະນາ.
–– ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກທຸລະກິດໃສ່ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີແລະນະວັດຕະກ�ຳໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝແລະ
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
–– ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງສື່ມວນຊົນ, ປັບປຸງວຽກງານ IT ເພື່ອເປັນສູນກາງໃນການບໍລິການ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນສື່ມວນຊົນ.
–– ສົ່ງເສີມການດຶງດູດການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

2.7. ມາດຕະການດ ້ານຊຸກຍູ ້ສົງ່ ເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ ້ອຍ ແລະ
ຂະໜາດກາງ (SMEs)
–– ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ກັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ເພື່ອເພີ່ມປະລິມານ ແລະ ຍົກສູງສະມັດຕະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ພ້ອມທັງສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ,
ສ້າງໃຫ້ມສ
ີ �ຳ ພັນເສດຖະກິດລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ລະຫວ່າງທ້ອງຖິນ
່ ດ້ວຍກັນ ເປັນຕົນ
້ : ວິສາຫະກິດກ່ຽວກັບ
ການທ່ອງ ທ່ຽວຄົບວົງຈອນ, ວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກ�ຳປຸງແຕ່ງກະສິກ�ຳ ແລະ ວິສາຫາກິດອື່ນໆ.
–– ປັບປຸງລະບົບອາກອນ ສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາລະອຽດສໍາລັບລະບົບອາກອນ
ແບບມອບເໝົາ, ສ້າງລະບົບການບັນຊີທີ່ງ່າຍດາຍ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
ກາງຫັນມາຖືບັນຊີ ແລະ ເສຍອາກອນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.
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–– ປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
–– ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ຕະຫຼາດ, ກ�ຳນົດມາດຕະ
ຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການສິນຄ້າ, ບັນດານະວັດຕະກໍາໃໝ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ
ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອຍົກສູງຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດ.
–– ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຄົບຊຸດ ເພື່ອສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການດ�ຳ
ເນີນທຸລະກິດ.

2.8. ການສ ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ ້າງສີມແ
ື ຮງງານ
–– ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດເພື່ອການພັດທະນາ:
 ພັດທະນາສີມແ
ື ຮງງານຕາມອາຊີບທີຕ
່ ະຫລາດຕ້ອງການເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດ
ທະນາປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 ສ້າງໂອກາດດ້ານວຽກເຮັດງານທ�ຳໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມໃຫ້ໄດ້ທງັ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງທາງດ້ານ
ໂຄງສ້າງປະຊາກອນ (ປະຊາກອນໜຸ່ມ ກວມປະມານ 60% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ).
–– ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດເພື່ອຊຸກຍູທ
້ າງດ້ານການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ:
 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດແຂ່ງຂັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ນ�ຳໃຊ້ຜນ
ົ ຂ
ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການປັບປຸງການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ເພື່ອຍົກສະມັດ
ຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ. ພ້ອມກັນນັນ
້ , ສົງ່ ເສີມການພົວພັນສະໜິດແໜ້ນຂອງຂະບວນການຜະລິດ
ລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງວັດຖຸດິບກັບຜູ້ຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ.
 ສ້າງຍຸດທະສາດເພືອ
່ ຊກ
ຸ ຍູ້ສງົ່ ເສີມສະເພາະແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ, ຄຽງຄູ່ກນ
ັ ນັນ
້ ກໍ່ຕ້ອງສ້າງແຜນດໍາເນີນງານທີຊ
່ ດ
ັ
ເຈນເພື່ອການຮອງຮັບຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ.
 ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີຫລັງເກັບກ່ຽວດ້ວຍການສຶກສາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ.
 ສົງ່ ເສີມການສ້າງຕັງ້ ສະມາຄົມທຸລະກິດປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກ�ຳລະດັບທ້ອງຖິນ
່ ຕົວຢ່າງ: ກຸ່ມການປູກ, ກຸ່ມຜູ້
ປຸງແຕ່ງ, ສົ່ງອອກພືດຜັກ ແລະ ອື່ນໆ.
 ສົງ່ ເສີມການເຂົາ້ ເຖິງສິນເຊືອ
່ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ (SMEs) ດ້ວຍການສ້າງໂຄງການສະໜັບ
ສະໜູນແຫລ່ງທຶນໄລຍະຍາວ ແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດທີສ
່ ນ
ົ ໃຈປ່ອຍກູ້ໃຫ້ຕະຫລາດ SMEs ແລະ ສ້າງກອງທຶນ
ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ການບໍລິການແກ່ SMEs ຫຼາຍຂຶ້ນ.

3. ກົນໄກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII (2016-2020)
–– ລັດຖະບານອອກດໍາລັດຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ , ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກບົດແນະນ�ຳໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ດ້ານວິຊາການ ແລະ ທັງເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງຂັນ
້ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ
່ ໃນການ
ຈັດຕັງ້ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການນີໃ້ ຫ້ເປັນອັນລະອຽດ, ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິຜນ
ົ ສູງສຸດ.
–– ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ການບັ ນ ລຸ ຈຸ ດ ໝາຍລວມ, ທິ ດ ທາງ ແລະ ເປົ້ າ ໝາຍຂອງການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ
ທີ່ກໍານົດໄວ້, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າແຂວງ-ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
ໂດຍການນ�ຳໃຊ້ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຕາມທິດ 3 ສ້າງ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ຫາ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ ເພື່ອໃຫ້ມີ ຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີຜົນສ�ຳເລັດ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.
–– ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບາດຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ໂດຍຫັນບັນດາຄາດໝາຍ, ແຜນຈຸດ
ສຸມອອກເປັນອັນລະອຽດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງແຜນງານ, ແຜນເງິນ ແລະ
ແຜນຄົນ. ສໍາລັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

150

–– ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII
(2016-2020), ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ນິຕິກ�ຳຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດ,
ນັກຮຽນຮູ້-ປັນຍາຊົນ, ປະຊາຊົນທຸກຊົນເຜົ່າ, ທຸກເພດໄວ, ນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊື່ອມຊື່ມ
ແລະ ກ�ຳແໜ້ນເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງເອກະສານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ
ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
–– ເພີມ
່ ທະວີການປະສານງານຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງພາກລັດດ້ວຍກັນ (ສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ), ພາກລັດກັບເອກະ
ຊົນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍມີການປຶກສາຫາລືຢ່າງ
ເປັນປະຈ�ຳ ກ່ຽວກັບບັນຫາການພັດທະນາຕ່າງໆຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.
–– ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ແນວໂຮມ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ, ປະຊາຊົນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຜົນສ�ຳເລັດ.
–– ສ້າງຂອບການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນການຮ່ວມ
ກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຕາມກ�ຳນົດໝາຍ.

4. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII
(2016-2020)
4.1. ອົງປະກອບສ ໍາຄັນໃນລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນການ 5 ປີ
ຄັງ້ ທີ VIII
–– ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII,
ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs); ການສ້າງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ
–– ປະເມີນຜົນຕ້ອງຕິດພັນກັບບັນດາຕົວຊີ້ວັດໃນແຜນພັດທະນາ ເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເປັນເຈົາ້ ການປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນໃນການສ້າງຂອບຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ສໍາລັບແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII (2016-2020) ເພືອ
່ ເປັນເຄືອ
່ ງມືໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແ
 ຜນດັ່ງກ່າວ.
–– ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶນ
້ ບົນພືນ
້ ຖານ: (i) ທິດທາງຂອງຍຸດ
ທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ປີ 2030; (ii) ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ; (iii) ຄໍາເຫັນຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ (iv) ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
–– ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບ ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມຂອບແຜນການ 5 ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວ ໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
–– ຂໍ້ມນ
ູ , ຄຸນນະພາບຂອງຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ແລະ ຄາດໝາຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີ
ການປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
–– ໃນການບັນລຸໜ້າວຽກທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການນັນ
້ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານປະສານງານທີເ່ ຂັມ
້ ແຂງ, ເປັນລະບົບ
ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບຂະແໜງການ, ກະຊວງກັບທ້ອງຖິນ
່ ແລະ ກັບທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຢ່າງເຂັມ
້ ແຂງ

4.2. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
•• ການແບ່ງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ັ ທຸກພາກສ່ວນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ
–– ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນໃຈກາງປະສານກບ
ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII ດ້ວຍການສມ
ຸ ໃສ່ການຕິດຕາມຄວາມ
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ຄືບໜ້າຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝາກຜົນລະດັບຊາດ; ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສຸມ
ໃສ່ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັ ດໜ້າວຽກຈຸດສຸ ມ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບຂະແໜງການຕົນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.
–– ໃນການຊີ້ນໍາລວມການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການ (i)
ສັງລວມບັນດາຕົວຊີວ
້ ດ
ັ , ຂໍ້ມນ
ູ ປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງກັບໝາກຜົນລະດັບຊາດດັງ່ ທີກ
່ ໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນ;
(ii) ປະສານງານກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວ
ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນໃນລະດັບຊາດ; (iii) ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຂະແໜງການໃນການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ, ຂໍ້ມູນ
ປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍຕ່າງໆທີສ
່ ໍາຄັນຕໍ່ການບັນລຸແຜນ; (iv) ຕິດຕາມ-ປະເມີນໝາກຜົນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລາຍ
ງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ; (v) ນໍາໃຊ້ຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ເຂົ້າໃນ ການສ້າງແຜນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
–– ໃນການຄຸ້ມຄອງຮັກສາລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈະຕ້ອງມີການປັບຕົວຊີວ
້ ດ
ັ , ຂໍ້ມນ
ູ ປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງ
ແຜນ 5 ປີ ຢ່າງເປັນປະຈໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາ (ຂໍ້ມນ
ູ ທາງດ້ານການສໍາຫຼວດປະຊາ
ກອນ ຫຼື ຂໍມ
້ ນ
ູ ຈາກການສໍາຫຼວດອືນ
່ ໆໂດຍສູນສະຖິຕິ ທີອ
່ າດຈະດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງທີກ
່ ໍາລັງຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນຢູ່)
ຫຼືສາມາດປັບຄາດໝາຍໂດຍອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຫຼ້າສຸດ (ຊຶ່ງສາມາດປັບໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ມີການ
ປະເມີນຜົນສໍາເລັດຈາກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຫຼໃື ນໄລຍະທີກ
່ ະກຽມສ້າງແຜນປະຈໍາປີ).
–– ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນດັງ່ ກ່າວນີຈ
້ ະຕ້ອງແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ ແລະ ມີຂໍ້ມນ
ູ ປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມຕົວຈິງ ແລະ ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດກວດກາໄດ້.
•• ປະເພດຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII ແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາໝາກຜົນໄດ້ຮບ
ັ
ສະເພາະແຕ່ໃນລະດັບຊາດເທົາ່ ນັນ
້ ຊຶງ່ ຈະສຸມໃສ່ຜນ
ົ ສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຄາດໝາຍຂອງແຜນເພືອ
່ ບັນລຸໝາກຜົນຕ່າງໆ
ທີ່ກໍານົດໃນລະດັບຊາດ. ສ່ວນການຕິດຕາມຜົນສໍາເລັດຕາມແຕ່ລະໜ້າວຽກຈຸດສຸມ (ຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບຂອງໜ້າວຽກຈຸດສຸມ)
ກໍ່ຄືການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນຂະແໜງການເປັນເຈົ້າການ. ຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນຈະຕ້ອງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກຈຸດສຸມຢ່າງເປັນລະບົບປົກກະຕິ ແລະ ລາຍງານຜົນເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຢ່າງເປັນ
ລະບົບ ເພື່ອສັງລ
 ວມ ແ
 ລະ ລາຍງານລັດຖະບານໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ.

4.3. ການປະເມີນຜົນ
ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແມ່ນດໍາເນີນໃນເວລາທີສ
່ ະພາບການພັດທະນາມີການປ່ຽນແປງຊຶງ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານ
ປະເມີນລົງເລິກຕື່ມ; ເວລາທີ່ຕ້ອງການຈັດສັນທຶນ ຫຼື ງົບປະມານເຂົ້າໃນແຜນການ, ແຜນງານ ຫຼື ກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພື່ອບັນລຸໄດ້ຕາມ
ແຜນການທີ່ກ�ຳ ນົ ດໄວ້ ; ເວລາທີ່ກິດຈະກໍາໃດໜຶ່ງບໍມ
່ ີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນຈະແຈ້ງໃນການດ�ຳເນີນກິດຈະການ ແລະ
ເວລາທີ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກແຜນງານ ຫຼື ກິດຈະກໍາ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບໝາກຜົນທີ່ຕ້ອງການ.
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4.4. ການລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
•• ການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນ
–– ຂໍ້ມນ
ູ ທີທ
່ ນ
ັ ສະພາບການ ແລະ ເຊືອ
່ ຖືໄດ້ເປັນສິງ່ ທີຈ
່ ໍາເປັນທີສ
່ ດ
ຸ ສໍາລັບການສ້າງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດ
ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງານໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ. ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການຄາດຄະເນຈໍານວນປະຊາກອນທີເ່ ປັນທາງການແມ່ນ
ມີຄ
 ວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ຂໍ້ມນ
ູ ດັງ່ ກ່າວນີ້ ເພືອ
່ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ.
ການຄາດຄະເນຈໍ ານວນປະຊາກອນທີເ່ ປັນທາງການສໍາລັບຂັນ
້ ແຂວງກໍຕ
່ ອ
້ ງໄດ້ດາໍ ເນີນເຊັນ
່ ກັນ. ສະນັນ
້ , ການປັບປຸງ
ລະບົບການຂຶນ
້ ທະບຽນຂໍມ
້ ນ
ູ , ການຕິດຕາມສະພາບເຫດການສໍາຄັນຕ່າງໆທີເ່ ກີດຂຶນ
້ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ຶ້ ກວ່າເກົາ່ ເພືອ
່ ປະກອບ
ເຂົາ້ ເປັນເຄືອ
່ ງມືສໍາລັບການສ້າງແຜນທີມ
່ ປ
ີ ະສິດທິພາບ.
–– ໃນການລາຍງານຕ້ອງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນມາຮອດປະຈຸບນ
ັ ແລະ ກໍານົດຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງຄວາມຄືບໜ້າດັງ່ ກ່າວທີເ່ ປັນພືນ
້ ຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນໃນໄລຍະຕໍໄ່ ປ. ການວິເຄາະຂໍ້ມນ
ູ ທີເ່ ກັບກໍາມາ
ໄດ້ຈາກການລົງໄປຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການວິເຄາະໝາກຜົນລະດັບຊາດແມ່ນ ເພື່ອ (i) ວິເຄາະສາເຫດຂອງບັນ
ຫາທີ່ກີດຂວາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຢ່າງຈະແຈ້ງ; (ii) ປັບປຸງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ;
(iii) ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຊີ້ບອກເຖິງທ່າອ່ຽງ ແລະ ທິດທາງຂອງຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຜ່ານມາຈົນຮອດປະຈຸບັນ;
•• ການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ
ການນໍາສະເໜີ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ແລະ ຂໍ້ມນ
ູ ຈາກການລົງໄປຕິດຕາມກວດກາຕ້ອງມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ເຊືອ
່ ຖືໄດ້ ຊຶງ່ ເປັນສິງ່ ສໍາຄັນ
ຫຼາຍໃນການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ມີພຽງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະສັງລວມເຂົ້າໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
ເພືອ
່ ໃຫ້ຮູ້ຂໍ້ມນ
ູ ທາງດ້ານວິຊາການຢ່າງລະອຽດ. ໃນການນໍາສະ ເໜີທເີ່ ປັນຮູບພາບ (ແຜນວາດ, ຮູບສະແດງ, ແຜນທີ)່ ຈະຖືກນໍາໃຊ້
ເພື່ອສະແດງ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງການສະແດງ ຂໍ້ມູນຍ່ອຍເກີນໄປ”.

4.5. ການນ ໍາໃຊ ້ຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
–– ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເປັນເຄືອ
່ ງມືທສ
ີ່ ໍາຄັນສໍາລັບການປັບ
ປຸງການບໍລກ
ິ ານຂອງລັດ, ເນືອ
່ ງຈາກວ່າສາມາດຊ່ວຍ (i) ສະໜອງຂໍ້ມນ
ູ ທີສ
່ ໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການນໍາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມໄດ້ຮບ
ັ ຮູ້ຂໍ້ມນ
ູ ທີຊ
່ ດ
ັ ເຈນ ແລະ ທັນສກັບສະພາບການ; (ii) ເປັນຂໍ້ມນ
ູ ເພືອ
່ ຊ່ວຍປະກອບເຂົາ້ ໃນ
ການສ້າງ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ; (iii) ເປັນຂໍ້ມູນປະກອບເຂົ້າໃນການຈັດສັນ ແຫຼ່ງທຶນການບໍລິຫານ ແລະ
ພັດທະນາ; (iv) ຊ່ວຍໃນການສຶກສາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການ ແລະ ກໍານົດວິທແ
ີ ກ້ໄຂ; (v) ຊ່ວຍ
ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມກ
ີ ານສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນການ ແລະ ແຜນງານ; (vi) ຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທຽບກັບຄາດໝາຍທີກ
່ ໍານົດໄວ້; (vii) ສະໜອງຂໍ້ມນ
ູ ລະອຽດເລິກເຊິງ່ ຈາກການປະເມີນສູ່ການວາງແຜນ; (viii) ຊ່ວຍໃຫ້ການສະໜອງການບໍລກ
ິ ານມີປະສິດທິຜນ
ົ ກວ່າເກົາ່ ; (ix) ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົາ້
ໃນຂະບວນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວ (ດ້ວຍການສະໜອງຂໍ້ມນ
ູ ປີຖານ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ
ຫຼາ້ ສຸດ) ແລະ (x) ປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງການສືສ
່ ານກັບທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໃຫ້ດຂ
ີ ນ
ຶ້ ກວ່າເກົາ່ .
–– ການເຜີຍແຜ່ຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້
ມູນກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີຖ
່ ອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນແມ່ນໃນບົດລາຍງານໃນແຕ່ລະ
ປີຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
–– ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ
ນັນ
້ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມກ
ີ ານປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືເຂົາ້ ໃນຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຕັງ້ ແຕ່ຫວ
ົ ທີ;
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ໂປ່ງໃສແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືໂດຍ
ສະເພາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານງົບປະມານ.

153

4.6. ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບຍືນຍົງ
–– ຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈະຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ໃໝ່ທກ
ຸ ໆ 5 ປີ ໂດຍມີການປັບຕົວຊີວ
້ ດ
ັ , ຂໍ້ມນ
ູ ປີຖານ ແລະ
ຄາດໝາຍຂອງແຜນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບຂະແໜງການໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເນືອ
່ ງຈາກວ່າໝາກຜົນ
ທີ່ຕ້ອງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງຕາມສະພາບຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ການປັບປຸງວຽກງານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນທີປ
່ ະຕິບດ
ັ ເປັນປະຈໍານັນ
້ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບແຜນພັດ
ທະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີຄວາມຍືນຍົງ.
–– ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຈະມີຄວາມຍືນຍົງໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ມີການລະ ດົມ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆນັບມືນ
້ ບ
ັ ຫຼາຍຂຶນ
້ . ດັງ່ ນັນ
້ ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈະຕ້ອງມີຜນ
ົ ໄດ້
ຮັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ໄດ້.
–– ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນມີຄວາມຍືນຍົງ, ການມອບໝາຍໜ້າທີ່ຮັບຜີດຊອບໃຫ້ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງຈະແຈ້ງ ໃນການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຮັກສາລະບົບ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນເຈົາ້ ການ
ໃນການບໍລິຫານລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນໃນລະດັບຊາດ, ຊຶ່ງຂະແໜງການຈະເປັນຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບດ
ັ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງຕົນ ຊຶງ່ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນ
ໃນລະດັບຊາດຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕິດຕາມກວດກາໃນລະ
ດັບຊາດ ແລະ ຂະແໜງການ (ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໃນທຸກລະດັບ). ນອກນັ້ນ, ກໍມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາວິ
ເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ແລ້ວສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ
ໃນວຽກງານດັງ່ ກ່າວ ເພືອ
່ ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII (20162020) ໃ ຫ້ມີປະສິດທິຜ
 ົນສ
 ູງ.

ກະຊວງແຜ
 ນການ ແ
 ລະ ການລົງທຶນ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
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ຕົວຊີ້ວັດ

ຫົວໜ່ວຍ

ແບ່ງຕາມ

ຄາດໝາຍ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນປີຖານ

ປີຖານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ໝາຍເຫດ

ອັດຕາສ່ວນໂຄງການທີ່ຕ້ອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບ່ງຕາມ:
- ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
- ໂຄງການສໍາປະທານ
- ໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ

4

ອັດຕາການຫວ່າງງານ

ອັດຕາເງິນເຟີ້

3

5

ລວມຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI)

ອັດຕາການເຕີບໂຕລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
(GDP)

%

%
%
%

%

ໂດລາ

%

ໄລຍະເວລາໃນການຂໍດໍາເນີນທຸລະກິດ (ມື້)

ຈໍານວນຂັ້ນຕອນໃນການຂໍດໍາເນີນທຸລະກິດ

ສັດສ່ວນການຊົມໃຊ້ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທຸກຍາກທີ່ສຸດ
ໃນການຊົມໃຊ້ແຫ່ງຊາດ (%)

ການເຕີບໂຕທີ່ສົມດູນ

ຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ອັດຕາສ່ວນການຜະລິດຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດໃນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຂະແໜງ
ການຜະລິດ

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

12

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ
ແລະ ເງິນຕາ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ

ອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຕໍ່ GDP

ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ

ລາຍຮັບຈາກອາກອນ

ອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ ຕໍ່ GDP

ອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍຮັບງົບປະມານ ຕໍ່ GDP

ຂາດດຸນງ ົບປະມານ ຕໍ່ GDP

ໝາກຜົນ 1 ວຽກຈຸດສຸມ 2: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ

11

10

9

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕໍ່ຫົວຄົນ

8

5

ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີ່

7

ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ຕາມລາຄາປະຈຸບັນ

4

ການເຕີບໂຕທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ

6

3

%

ຕື້ກີບ

ຕື້ກີບ

%

%

%

ມື້

ຈໍານວນ

%

ກີບ

ຕື້ກີບ

ຕື້ກີບ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບ
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ /ແຂວງ

ລະດັບຊາດ /ແຂວງ

ລະດັບຊາດ /ແຂວງ

ຊາຍ/ຍິງ/ອາຍຸ

ລະດັບຊາດ /
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ /ແຂວງ

ບໍ່ເກີນ 25

176,720

16-17

19-20

≤5

62

4

3,190

65,071

187,885

ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ
ອັດຕາຄວບຄຸມ
2%

<5

2,520

>7.5

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ
ລວມທັງຄາດ
ຄະເນປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຄາດຄະເນ

ຂໍ້ມູນຄາດຄະເນ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ການສໍາຫຼວດ

ການປະເມີນໂຄງການ/
ບົດບັນທຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ/ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ)

ທຸກກະຊວງ / ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

29.3

118,639

9,694

18.9

24.6

4.7

72

6

1,970

45,248

102,320

1.51
(ຊາຍ 1.8%
ຍິງ 2.0%)

1.68

1,557

7.5

20142015

20142015

20142015

20142015

20142015

20142015

2015

2015

20142015

20142015

20142015

2010

20142015

20142015

20142015

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈ�ຳປີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈ�ຳປີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈ�ຳປີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈ�ຳປີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈ�ຳປີ ແລະ ກະຊວງການເງິນ

ການສໍາຫຼວດຂອງທະນາຄານໂລກ

ການສໍາຫຼວດຂອງທະນາຄານໂລກ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈ�ຳປີ ແລະ ສູນຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈ�ຳປີ ແລະ ສູນຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈ�ຳປີ ແລະ ສູນຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ການສໍາຫຼວດແຮງງານ ປີ 2010

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ບົດສ
 ະຫລູບແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ�ຳສົກປີ

ບົດສ
 ະຫລູບ
 ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈ�ຳສົກປ
ີ

ໝາກຜົນ 1 - ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງແລະສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການເຕີບໂຕ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງເພື່ອສຸມໃສ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຕົວຊີ້ວັດໝາກຜົນ 1

2

1

ໝາກຜົນ 1 ວຽກຈຸດສຸມ 1: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ

2

1

ເບິ່ງໝາກຜົນ 2, ວຽກຈຸດສຸມ 1

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 1

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 2

ຈຸດໝາຍລວມ - ຮັບປະກັນສະຖຽນ ລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມຢ່າງໜັກແໜ້ນ; ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ພັດທະນາປະເທດໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020
ໂດຍຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ສົມດຸນ ແລະ ຍືນຍົງ; ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ�ຳມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ; ສ້າງໃຫ້ໄດ້ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາຕາມທິດເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງເປັນເຈົ້າການ.

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 1: ຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII (2016-2020).
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ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງ
ຈາກຕ່າງປະເທດ

ມູນຄ່າການຜະລິດ ຢູ່ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປ
 ຸງແຕ່ງ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການລົງທຶນ
ພາຍໃນທັງໝົດ

23

24

25

13

%

ຕື້ກີບ

%

ຕື້ກີບ

%

ເດືອນ

ກີບ/ໂດລາ

%

ຫົວໜ່ວຍ

ລະດັບຊາດ/
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ/
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ/
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ/
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ /
ຂະແໜງການ

ແບ່ງຕາມ

ສັດສ່ວນການລົງທຶນ ໂດຍຜ່ານລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ
ຕໍ່ການລົງທຶນທັງໝົດ

ສັດສ່ວນການລົງທຶນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍ
ໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ການລົງທຶນທັງໝົດ

32

33

ສັດສ່ວນການລົງທຶນຈາກເງິນກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຕໍ່ການລົງທຶນທັງໝົດ

31

ການລົງທຶນ: ລະດັບຂອງການລົງທຶນ,
ແຫຼ່ງ ແລະ ປະເພດຂອງການລົງທຶນ

ສັດສ່ວນການລົງທຶນຈາກງົບປະມານ ຂອງລັດຖະບານ
ຕໍ່ການລົງທຶນທັງໝົດ

30

ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງຫມົດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັ
ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII
(2016-2020)

29

ການລົງທຶນ: ລະດັບຂອງການລົງທຶນ,
ແຫຼ່ງ ແລະ ປະເພດຂອງການລົງທຶນ

ອັດຕາສ່ວນໂຄງການທີຖ
່ ກ
ື ປະເມີນດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ:
–– ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
–– ໂຄງການສໍາປະທານ
–– ໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

28

ອັດຕາສ່ວນໂຄງການທີ່ຕ້ອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແບ່ງຕາມ:
–– ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
–– ໂຄງການສໍາປະທານ
–– ໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ອັດຕາສ່ວນຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ແຜນອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ

ອັດຕາສ່ວນໂຄງການທີ່ຖືກປະເມີນດ້ານການເງິນແລ້ວ
ແບ່ງຕາມ:
–– ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
–– ໂຄງການສໍາປະທານ
–– ໂຄງການໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ຄຸນນະພາບຂອງການລົງທຶນ

27

26

%

%

%

%

ພັນຕື້ກີບ

%
%
%

%
%
%

%

ຂະແໜງ
ການຍ່ອຍ

ການລົງທຶນ
ພາຍໃນ/
ຕ່າງປະເທດ ແລະ
ຂະແໜງການ

ຕາມປະເພດ
ການກູ້ຢືມ/
ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ/
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ /
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ /
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ /
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ /
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ /
ຂະແໜງການ

19-21

54-57

12-16

9-11

223

6,281

ປະຈໍາປີ

≥ 5

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

5%

45

ຄາດໝາຍ

ໝາກຜົນ 1 ວຽກຈຸດສຸມ 3: ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງແລະກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫຼ່ງທຶນກັບການວາງແຜນພັດທະນາ

ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ

ອັດຕາຫນີ້ສິນ ຕໍ່ GDP

22

12

ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

21

11

ຄັງສ�ຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

20

ອັດຕາເງິນເຟີ້

ອັດຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນລັດຖະກອນ
ຕໍ່ລາຍຮັບພາຍໃນ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ
–– ກີບ/ 1 ໂດລາສະຫະລັດ
–– ອັດຕາການປ່ຽນແປງທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງປີຜ່ານມາ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ
ແລະ ເງິນຕາ

ຕົວຊີ້ວັດ

19

18

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການປະເມີນໂຄງການ/
ບົດບັນທຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ການປະເມີນໂຄງການ/
ບົດບັນທຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ການປະເມີນໂຄງການ/
ບົດບັນທຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການສໍາຫຼວດຕົວຢ່າງ
ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ/ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ/ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ (ກົມແຜນການ)

ທຸກກະຊວງ / ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ

ທຸກກະຊວງ / ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ

ທຸກກະຊວງ / ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ (ກົມແຜນການ)

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ (ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ)

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ (ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ)

ກະຊວງການເງິນ

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ

ກະຊວງການເງິນ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

16.68

67.24

10.85

5.23

248.76

5,462

15,611

52

5%

8123.15
-1.11%

43.1

ຂໍ້ມູນປີຖານ

2015

2015

2015

2015

2015

2015

20142015

2015

20142015

20142015

20142015

ປີຖານ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ

ກະຊວງການເງິນ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກະຊວງການເງິນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວທີ 2 ແລະ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 1

ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 1

ໝາຍເຫດ

158

ສັດສ່ວນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ODA ສຸດທິ
ຈາກປະເທດ OECD/DAC (Organisation for
Economic Co-operation and
Development/Development Assistance
Communities) ຕໍ່ GDP

ສັດສ່ວນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ODA ສອງຝ່າຍ
ຈາກປະເທດ OECD/DAC (Organisation for
Economic Co-operation and
Development/Development Assistance
Communities) ຕໍ່ GDP

36

ມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດ

ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທາງການເພືອ
່ ການພັດທະນາ ສັດສ່ວນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕໍ່ GDP
ແລະ ການຮ່ວມມືກບ
ັ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທາງການເພືອ
່ ການພັດທະນາ ມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ
ແລະ ການຮ່ວມມືກບ
ັ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
(ODA) ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆໃຫ້ຂະແໜງການກ່
ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ

35

34

ຕົວຊີ້ວັດ

40

41

16

17

% ບ້ານທີ່ເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງໄດ້ທຸກລະດູ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຈ�ຳນວນປະຊາກອນທີ່ຢູ່ຕ�່ຳກ່ວາເສັ້ນຄ
ວາມທຸກຍາກ (%) ແບ່ງຕາມພາກ/ແຂວງ
(ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທຸກຍາກ)

% ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ

42

43

44

18

19

20

ການຈ້າງງານ

ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ
ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງກະສິກໍາ
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ຈໍານວນຜູ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ

ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນ (ອັດຕາການເ
ຕີບໂຕຕໍ່ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ)

ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ (GDP/ຄົນ):
- ຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
- ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ຄົນ

%

ໂດລາ

%

%

%

ໂດລາ

- ໃຕ້

ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍ
 າກທັງຫມົດ

ໂດລາ

- ກາງ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ /
ຂະແໜງການ

ລະດັບຊາດ /
ຂະແໜງການ

ລະດັບພາກ/ ແຂວງ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ /
ແຂວງຕົ ວ
ເມືອງ-ຊົນນະບົດ

ລະດັບພາກ/ ແຂວງ

ລະດັບພາກ/ ແຂວງ

ລະດັບພາກ/ ແຂວງ

ລະດັບພາກ/ ແຂວງ
ລະດັບພາກ/ ແຂວງ

%

- ໃຕ້

ລະດັບພາກ/ ແຂວງ

ໂດລາ

%

- ກາງ

ລະດັບພາກ/ ແຂວງ

ລະດັບພາກ/ ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ລະດັບຊາດ/
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ລະດັບຊາດ/
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ /
ຂະແໜງການ

ແບ່ງຕາມ

ໂດລາ

%

- ເໜືອ

ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດມີຄວາ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນໃນແຕ່ລະພາກ
ມເທົ່າທຽມ ແລະ ສົມດູນ
- ເໜືອ

%

%

%

ໂດລາ

%

% ໂດລາ

ຫົວໜ່ວຍ

ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດມີຄວາ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ໃນແຕ່ລະພາກ
ມເທົ່າທຽມ ແລະ ສົມດູນ
ປີຕໍ່ປີ:

ໝາກຜົນ 1 ວຽກຈຸດສຸມ 5: ພັດທະນາກ�ຳລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີວິໄນ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ອົດທົນ

39

15

38

37

ໝາກຜົນ 1 ວຽກຈຸດສຸມ 4: ພັດທະນາເຂດແຄວ້ນແລະທ້ອງຖິ່ນຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ

14

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

4,470,000

<10

<5

2,168

3,784

2,005

12.10

10.60

10.00

ຄາດໝາຍ

ປະຈໍາ 5 ປີ
ລວມທັງຄາດຄະເນ
ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ
ລວມທັງຄາດຄະເນ
ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ
ລວມທັງຄາດຄະເນ
ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

ການສໍາຫຼວດ

ການສໍາຫຼວດ

ການສໍາຫຼວດ

ຂໍ້ມູນຈາກແຜນງານຂອງຄະນະພັດທະນາຊົ
ນນະບົດ

ຂໍ້ມູນຈາກແຜນງານຂອງຄະນະພັດທະນາຊົ
ນນະບົດ

ຂໍ້ມູນຈາກແຜນງານຂອງຄະນະພັດທະນາຊົ
ນນະບົດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງການເງິນ/
ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ)

ກະຊວງການເງິນ/
ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ)

ກະຊວງການເງິນ/
ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ)

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

3,021,212

85

20.50

6.59

1,505

2,147

1,231

12.60

11.50

9.60

22.26

43.6

660

5.24

ຂໍ້ມູນປີຖານ

2010

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

20142015

20142015

ປີຖານ

ການສໍາຫຼວດແຮງງານ ປີ 2010

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສຸນກາງ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສຸນກາງ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສຸນກາງ

ຈາກບົດລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົ່ວປະເທດ

ຈາກບົດລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົ່ວປະເທດ

ຈາກບົດລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົ່ວປະເທດ

ຈາກບົດລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົ່ວປະເທດ

ຈາກບົດລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົ່ວປະເທດ

ຈາກບົດລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົ່ວປະເທດ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ)

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ)

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ)

ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 3

ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 2

ໝາຍເຫດ

159

ວຽກງານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງກໍາລັງແຮງງານ

ໂອກາດດ້ານການຈ້າງງານ

ການຢັ້ງຢືນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງກໍາລັງ
ແຮງງານ

45

46

47

48

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີໃບປະກາດ ຫຼື ມີໃບຢັ້ງຢືນຮຽນຈົບໃນສ
າຂາອາຊີບດັ່ງນີ້: ກະສິກໍາປຸງແຕ່ງ, ທ່ອງທ່ຽວ,
ຊ່າງກໍ່ສ້າງ/ວິສະວະກອນ, ຊ່າງແປງລົດ,
ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ:
–– ຈໍານວນ
–– % ການເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ປີ

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາໃໝ່
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ທີ່ມີວຽກເຮັດງານ
ທໍາໃໝ່ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ

ອັດຕາສ່ວນຂອງກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີການສຶກສາໃນລະດັ
ບມັດທະຍົມ ຫຼື ສູງກວ່າ

ສັດສ່ວນຂອງແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນກິດຈະການຕົນເ
ອງ ແລະ ເຮັດວຽກບ້ານ ຕໍ່ ຜູ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ

ອັດຕາການຫວ່າງງານ

ຕົວຊີ້ວັດ

ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງ
SME ລາວ

ຈໍານວນ SME ທີ່ມີຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ/
ຫຼຸດລົງ

ຈໍານວນ SME ທີ່ມີຄົນລາວເປັນເຈົ້າຂອງ

54

53

ການອ�ຳນວຍຄວາມສະດວກ
ທາງດ້ານການຄ້າ

ສັດສ່ວນຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກພາຍໃຕ້ສິດທິພິເສດ
ທາງດ້ານການຄ້າ

ລ້ານໂດລາ
ລ້ານໂດລາ

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ

ໂດລາ

ໂດລາ

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົ້າ

ມູນຄ່າການສົງ່ ອອກຕໍ່ 1 ຕູ້ ຄອນເທນເນີ (container)

ມູນຄ່າການນ�ຳເຂົ້າຕໍ່ 1 ຕູ້ ຄອນເທນເນີ (container)

%

ຈໍານວນ

ຈໍານວນ
%

ຄົນ
%

%

%

ຫົວໜ່ວຍ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ຊາຍ/ຍິງ/
ຂະແໜງການ

ຊາຍ/ຍິງ/ຊົນເຜົ່າ/
ທີ່ຕັ້ງ

ຊາຍ/ຍິງ/
ຂະແໜງການ

ຊາຍ/ຍິງ

ແບ່ງຕາມ

5,000

3,933

13% ຕໍ່ປີ

12,500

716,193

ຄາດໝາຍ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ
ລວມທັງຄາດຄະເນ
ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດຂອງທະນາຄານໂລກ

ການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍກາງ

ຂໍ້ມູນບໍລິຫານ

ການສໍາຫຼວດ

ການສໍາຫຼວດ

ການສໍາຫຼວດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

4,047.00

3,426.00

ເພີ່ມຂຶ້ນ 13%
ຕໍ່ປີ

117,663

694

74,824

39
(ຊາຍ 45%
ຍິງ 33%)

84
(ຊາຍ 79%
ຍິງ 89%)

ຂໍ້ມູນປີຖານ

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2010

2010

ປີຖານ

ບົດສະຫຼບປະຈໍາປີ

ບົດສະຫຼບປະຈໍາປີ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສະຖາບັນພັກທະນາສີມືແຮງງານ
ລາວ-ເກົາຫຼີ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານ ຮສສ 2015-2016

ການສໍາຫຼວດແຮງງານ ປີ 2013

ການສໍາຫຼວດແຮງງານ ປີ 2012

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 4

ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 1

ໝາຍເຫດ

ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ

ອັດຕາຄົນຮູ້ໜັງສື ແລະ ຄິດໄລ່ເລກຄະນິດຂອງ
ປະຊາກອນອາຍຸລະຫວ່າງ 15-24 ປີ

61

62

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່

ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ

ຕົວຊີ້ວັດໝາກຜົນ 2

ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5
ປີທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ

66

58

25

ຕົວຊີ້ວັດໝາກຜົນ 2

ຕົວຊີ້ວັດຈາກ HAI: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ
5 ປີ

ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI)

ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ

57

24

ຕົວຊີ້ວັດໝາກຜົນ 2

59

56

23

55

%

%

%

%

ລະດັບຊາດ/
ແຂວງ/ເພດ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ເພດ/ພາສາຊົນເຜົ່າ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ເພດ/ພາສາຊົນເຜົ່າ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ເພດ/ພາສາຊົນເຜົ່າ

99

98

98

89

160

ລະດັບຊາດ

ຕໍ່ເດັກເກີດ
ມີຊີວິດ
100.000 ຄົນ

34

ລະດັບຊາດ /ແຂວງ

%

40

66

ລະດັບຊາດ /
ແຂວງ/ເພດ

ລະດັບຊາດ /
ແຂວງ/ເພດ

ຕໍ່ເດັກເກີດ
ມີຊີວິດ
1000 ຄົນ

ດັດສະນີ

ປະຈໍາ 5 ປີ
ລວມທັງຄາດຄະເນ
ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS)

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS)

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS)/ການສໍາຫຼວດໂພສະນາການ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS)

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

89.1

94.4

91.3

76

220

38

72

60.8

2012

2015

2015

2015

2013

2011

2012

2015

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ການລາຍງານປະຈໍາປີ
ຂອງກະຊວງສຶກສາ

ການລາຍງານປະຈໍາປີ
ຂອງກະຊວງສຶກສາ

ການລາຍງານປະຈໍາປີ
ຂອງກະຊວງສຶກສາ

ບົດສະຫຼຸບ 5 ປີ ຂອງກະຊວງສາທາ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍ
ສັງຄົມລາວ (LSIS)

ບົດສະຫຼຸບ 5 ປີ ຂອງກະຊວງສາທາ

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຫມາກຜົນ 2 - ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ກາຍເປັນປັດໄຈຕັດສິນການພັດທະນາ ໂດຍການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນພາກລັດ ແລະ ກ�ຳລັງແຮງງານເອກະຊົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ທຸກເຜົ່າຊົນ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ
ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ; ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທ�ຳອັນດີງາມຂອງຊາດ. ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມຍຸຕິທ�ຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ

22

52

51

ໝາກຜົນ 1 ວຽກຈຸດສຸມ 7: ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືແລະເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

50

49

ໝາກຜົນ 1 ວຽກຈຸດສຸມ 6: ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊ�ຳນານງານ

21

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

160

63

ຕົວຊີ້ວັດໝາກຜົນ 2

ອັດຕາສ່ວນຂອງຈ�ຳນວນປະຊາກອນທີ່ຢູ່ຕ�່ຳກ່ວາເສັ້ນ
ຄວາມທຸກຍາກ (%) ແບ່ງຕາມພາກ/ແຂວງ
(ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທຸກຍາກ)

ຕົວຊີ້ວັດ
%

ຫົວໜ່ວຍ
ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ຊົນເຜົ່າ/ຕົວເມືອງ/
ຊົນນະບົດ/ຄົວ
ເຮືອນທີ່ນໍາໂດຍ
ຜູ້ຍິງ/ຄົວເຮືອນທີ່ມີ
ເດັກຕໍ່າກວາ 18 ປີ

ແບ່ງຕາມ
10

ຄາດໝາຍ

74

75

76

31

32

33

ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່
ທັນແຕກ

ຈໍານວນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກເຫດການລະເບີດແຕກທີ່ໄດ້ຮັ
ບການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກເຫດການລະເບີດແຕກ

ການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການຊອກຫາຈຸດຫຼັກຖານ ລບຕ
ຕົກຄ້າງຢູ່ຈຸດສຸມພັດທະນາຕ່າງໆ

ຈໍານວນບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດການສໍາຫຼວດເຕັກນິກກ່ຽ
ວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕ່ກໃນ 9 ແຂວງເປົ້າໝາຍ

77

ການຄໍາປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້ຮັ
ບການປັບປຸງ

ລະບົບການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະມັດຕະພາ
ບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ:

ໝາກຜົນ 2 ວຽກຈຸດສຸມ 2 - ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ

73

ຈໍານວນ ແລະ % ຂອງບ້ານທີ່ມີບໍ່ມີນໍ້າສະອາດຊົມໃຊ້

72

ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນ

ຈໍານວນ ແລະ % ຂອງບ້ານທີ່ບໍ່ມີສຸກສາລາ,
ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ ຫຼື ໃຊ້ເວລາຍ່າງໄປໂຮງໝໍເມືອງ
ຫຼາຍກວ່າ 2 ຊົ່ວໂມງ

71

ຈໍານວນ ແລະ % ຂອງບ້ານທີ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ຫຼື
ໃຊ້ເວລາຍ່າງໄປໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ

70

ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນ

ສະພາບຂອງທີ່ພັກອາໄສ: % ຂອງບ້ານທີ່ກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່
ຫຼື ຊີມັງ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ມີຊັບສິນຕໍ່ໄປນີ້:
- ໂທລະທັດ
- ໂທລະສັບມືຖື
- ວິທະຍຸ
- ລົດຈັກ

68

69

ຕົວສໍາປະສິດ Gini coefficient

67

30

29

ດັດສະນີຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ

66

ສັດສ່ວນການຊົມໃຊ້ຂອງກຸ່ມປະຊາກອນທຸກຍາກທີ່ສຸດ
ໃນການຊົມໃຊ້ແຫ່ງຊາດ (%)

ອັດຕາສ່ວນຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມທຸກຍາກ
(ທຽບໃສ່ເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ)

ຊີວິດການເປັນຢູ່ & ສະຫວັດດີການຂອງ
ຄົວເຮືອນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

ໂຕນ/ຮຕ
ກິໂລ/ຄົນ/ປີ

ຄົນ

ຄົນ

ຈຸດສຸມ

ບ້ານ

ຈໍານວນ
%

ຈໍານວນ
%

ຈໍານວນ
%

%

%

ຄ່າຕົວ
ສໍາປະສິດ

ຄ່າດັດສະນີ

%

ລະດັບຊາດ/ເພດ/
ອາຍຸ

ລະດັບຊາດ/ເພດ/
ອາຍຸ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ /
ແຂວງ/
ຕົວເມືອງຊົນນະບົດ

ລະດັບຊາດ /
ແຂວງ/
ຕົວເມືອງຊົນນະບົດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

1,500

<40

124

5,238

7.2%

20122013

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ໝາຍເຫດ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກແຜນງານຂອງຄະນະພັດທະນາຊົ
ນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ

ຂໍ້ມູນຈາກແຜນງານຂອງຄະນະພັດທະນາຊົ
ນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ

ຂໍ້ມູນຈາກແຜນງານຂອງຄະນະພັດທະນາຊົ
ນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາ
ດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແ
ຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ສປປລາວ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາ
ດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແ
ຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ສປປລາວ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາ
ດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແ
ຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ສປປລາວ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາ
ດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແ
ຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ສປປລາວ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ຂັ້ນສູນກາງ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ຂັ້ນສູນກາງ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ຂັ້ນສູນກາງ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ)

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ)

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ)

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ)

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ)

562

45

0

987

266 ບ້ານ
3.44%

257 ບ້ານ
3.03%

31 ບ້ານ
0.37%

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

20122013

20122013

ໂທລະທັດ =
75.1%
ມືຖື = 76%
ວິທະຍຸ =
19.6%
ລົດຈັກ =
79.5%
59%

20122013

20122013

20122013

36.2

1.9

5.5%

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕ
ກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ສປປລາວ (ຄຊກລ)

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕ
ກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ສປປລາວ (ຄຊກລ)

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕ
ກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ສປປລາວ (ຄຊກລ)

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕ
ກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ສປປລາວ (ຄຊກລ)

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສຸນກາງ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສຸນກາງ

ຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສຸນກາງ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 2

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ)

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ເບິ່ງໝາກຜົນ 1, ວຽກຈຸດສຸມ 4

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

20122013

ປີຖານ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຈ�ຳນວນປະຊາກອນທີ່ຢູ່ຕ�່ຳກ່ວາເສັ້ນຄ
ວາມທຸກຍາກ (%) ແບ່ງຕາມພາກ/ແຂວງ
(ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທຸກຍາກ)
ປະຈໍາ 5 ປີ

23.2

ຂໍ້ມູນປີຖານ

ເບິ່ງໝາກຜົນ 1, ວຽກຈຸດສຸມ 4

ລະດັບຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ)

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

% ບ້ານທີ່ທຸກຍາກ

%

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍ
 າກທັງຫມົດ

65

ການເຕີບໂຕທີ່ສົມດູນ

28

64

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

27

ປະຈໍາ 5 ປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

ໝາກຜົນ 2 ວຽກຈຸດສຸມ 1 - ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງຕາມທິດ 3 ສ້າງ

26

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

161

81

ການຂາດສານອາຫານ

% ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ຂາດສານອາຫານຮຸນແຮງ (ຈ່ອຍ)

ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5
ປີທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ

ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5
ປີທີ່ມີລວງສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ

ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ບໍລິໂພກອາຫານຕໍ່າກວ່າ
ຄວາມຕ້ອງການ ຕໍ່ມື້ຄື 2100 ກາໂລລີ/ມື້/ຄົນ (ຕໍ່າກວ່
າເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກທາງດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ລັ
ດກໍານົດ)

ຜົນຜະລິດປາ/ຊີ້ນ/ໄຂ່ ຕໍ່ຫົວຄົນ
(ປາແມ່ນລວມເອົາສັດນໍ້າທັງໝົດ)

89

90

91

92

93

94

95

44

45

46

47

48

49

87

43

86

41

88

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນໃຫມ່ສຸດທິຊັ້ນປໍ 1

85

40

42

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ

84

% ນັກຮຽນໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນທີ່ສາມາດອ່ານອອກ
ແລະ ຄິດໄລ່ເລກຄະນິດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ:
–– ຊັ້ນປະຖົມ
–– ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ

ການຮູ້ໜັງສື

ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນການສຶກສາ

ຕົວຊີ້ວັດຈາກ HAI: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອ
ນອາຍຸສູງກວ່າ 15 ປີຂຶ້ນໄປ

ມັດທະຍົມປາຍ

ມັດທະຍົມຕົ້ນ

ປະຖົມ

ອັດຕາຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ/
ມັດທະຍົມຕົ້ນ/ມັດທະຍົມປາຍແບ່ງຕາມເພດ

ມັດທະຍົມປາຍ

ມັດທະຍົມຕົ້ນ

ປະຖົມ

%

ຄ່າດັດສະນີ

ຄ່າດັດສະນີ

ຄ່າດັດສະນີ

ຄ່າດັດສະນີ

ຄ່າດັດສະນີ

ຄ່າດັດສະນີ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ເພດ/ອາຍຸ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

95

0.97-1.03

0.97-1.03

0.97-1.03

0.97-1.03

0.97-1.03

0.97-1.03

ປະຈໍາ 5 ປີ
ລວມທັງຄາດຄະເນ
ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS) ແລະ ການສໍາຫຼວດ census

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

81.3

0.84

0.94

0.97

0.87

0.94

0.97

97.2

45.8

78.1

118.4

60

43.2

6

27

20.1

53

330

4.26

ຂໍ້ມູນປີຖານ

2012

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2011

2011

2015

2015

2015

ປີຖານ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ການລາຍງານປະຈໍາປີ
ຂອງກະຊວງສຶກສາ

ການລາຍງານປະຈໍາປີ
ຂອງກະຊວງສຶກສາ

ການລາຍງານປະຈໍາປີ
ຂອງກະຊວງສຶກສາ

ການລາຍງານປະຈໍາປີ
ຂອງກະຊວງສຶກສາ

ການລາຍງານປະຈໍາປີ
ຂອງກະຊວງສຶກສາ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍ
ສັງຄົມລາວ (LSIS)

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍ
ສັງຄົມລາວ (LSIS)

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 2

ໝາຍເຫດ

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 2
ຄະແນນ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການ
ປະເມີນຜົນການຮຽນ (National
assessments ASLO/ RIES)

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດ/ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 2

ເກັບກໍາເປັນໄລຍະ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ /
ປະຈໍາປີ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS)/ການສໍາຫຼວດໂພສະນາການ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS)/ການສໍາຫຼວດໂພສະນາການ

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ

98

60

85

110

75

55

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

ເບິ່ງຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 2

ວິຊາ/
ລະດັບປະຖົມ/
ມັດທະຍົມ

ລະດັບຊາດ /
ແຂວງ/ເພດ/
ພາສາຊົນເຜົ່າ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ເພດ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ເພດ/ອາຍຸ

5

17

34

65

280

4.46

ຄາດໝາຍ

ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ

%

%

%

%

%

%

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ແບ່ງຕາມ

ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ

ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນການສຶກສາ ອັດຕາສ່ວນການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງຕໍ່ເດັກຊາຍໃນຊັ້ນ
ປະຖມ/ມັດທະຍົມຕົ້ນ/ມັດທະຍົມປາຍ/ຊັ້ນສູງ

ຜົນການຮຽນ

ການຮຽນຈົບຊັ້ນ

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ

ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນປະຖົມ

ຕົວຊີ້ວັດຈາກດັດສະນີຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (HAI):
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມ

39

ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ

83

ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸໃນເກນເຂົ້າຮຽນ
ຊັ້ນອະນຸບານ ທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາກ່ອ
ນໄວຮຽນ

38

ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການສຶກສ
າກ່ອນໄວຮຽນ

82

37

%

%

%

ກິໂລ/ຄົນ/ປີ

ໂຕນ/ຮຕ
ກິໂລ/ຄົນ/ປີ

ປະລິມານເຂົ້າຕໍ່ຫົວຄົນ

ຫົວໜ່ວຍ

ປະລິມານເຂົ້າຕໍ່ເຮັກຕາ

ຕົວຊີ້ວັດ

ໝາກຜົນ 2 ວຽກຈຸດສຸມ 3 - ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ

36

79

35

80

78

34

ການຄໍາປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

162

97

98

51

52

ການສຶກສາໃນລະດັບອະຊີວະສຶກສາ

ຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຊັ້ນອະຊີວະ ແລະ
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ
ທີ່ ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບອະຊີວະສຶກສາ

ອັດຕາສ່ວນຜູ້ທີ່ຈົບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນທີ່ເຂົ້າ
ຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບອະຊີວະສຶກສາ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຈ�ຳນວນປະຊາກອນທີ່ຢູ່ຕ�່ຳກ່ວາເສັ້ນ
ຄວາມທຸກຍາກ (%) ແບ່ງຕາມພາກ/ແຂວງ
(ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທຸກຍາກ)

ຕົວຊີ້ວັດ

ຄົນ

%

%

%

ຫົວໜ່ວຍ

101

102

103

106

105 ການປະກັນສຸຂະພາບສໍາລັບທຸກຄົນ

55

56

57

58

59

ອັດຕາການເກີດໂດຍມີແພດຊ່ວຍ

ອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງນໍາໃຊ້ວິທີຄຸມກໍາເນີດ

109

110

63

ອັດຕາການເກີດລູກໃນກຸ່ມໄວໜຸ່ມຍິງ 15-19 ປີ

ອັດຕາການກວດທ້ອງກ່ອນເກີດຢ່າງຕໍ່າ 1 ຄັ້ງ
ກັບພະນັກງານແພດທີ່ຜ່ານການຝຶກແອບ

112

113

65

ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ (15-49 ປີ)
ທີ່ມີການວາງແຜນຄອບຄົວດ້ວຍວິທີທີ່ທັນສະໄໝ

111

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່

ອັດຕາການສັກຢາກັນໝາກແດງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 1 ປີ (%)

64

ສຸຂະພາບແມ່

108

62

ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດຄໍຕີບໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 1 ປີ
(%)

107

61

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ

106 ສຸຂະພາບເດັກ

ຕົວຊີ້ວັດຂອງດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI):
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

ລາຍຈ່າຍສຸຂະພາບ

ການປະກັນໄພພາຍໃຕ້ລະບົບປະກັນໄພພາກເອກະ
ຊົນ

ອົງການປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດ (SSO)

ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດ (SASS)

ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ

ອົງການປະກັນສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ

% ປະຊາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມອົງການປະກັນສັງຄົມ ແລະ
ສຸຂະພາບ:

60

ສຸຂະພາບເດັກ

100

54

ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບ

99

53

%

ຕໍ່ 1000 ຄົນ

%

%

%

%

%

ຕໍ່ ເດັກເກີດ
ມີຊີວິດ
1000 ຄົນ

ໂດລາ/ຄົນ

ຄົນ

% ຂອງ
ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ

ຄົນ

%

ຄົນ

%

ໝາກຜົນ 2 ວຽກຈຸດສຸມ 4: ຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ

96

50

ການຮູ້ໜັງສື

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ຖານະທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ເມືອງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ເມືອງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ເມືອງ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ຖານະທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ປະເພດການ
ເຮັດປະກັນ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ປະເພດການ
ເຮັດປະກັນ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ປະເພດການ
ເຮັດປະກັນ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ປະເພດການ
ເຮັດປະກັນ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ປະເພດການ
ເຮັດປະກັນ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ປະເພດການ
ເຮັດປະກັນ

ລະດັບຊາດ/ເພດ

ລະດັບຊາດ/ເພດ

ລະດັບຊາດ/ເພດ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ
/ຊົນເຜົ່າຕົວເມືອງ/
ຊົນນະບົດ/
ຄົວເຮືອນທີ່ນໍາ
ໂດຍຜູ້ຍິງ/
ຄົວເຮືອນທີ່ມີເດັກ
ຕໍ່າກວາ 18 ປີ

ແບ່ງຕາມ

90

70

60

80

80

90

30

90

100

80

105,000

60

5

10

ຄາດໝາຍ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

ການສໍາຫຼວດ/ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດ

ການສໍາຫຼວດ

ການສໍາຫຼວດ/ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດ/ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດ/ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS)

ບົດລາຍງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ)

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

54

94

42

49

58

82

32

67,231

1.17

821,979

28

999,414

30.36

65,000

56

2.2

23.2

ຂໍ້ມູນປີຖານ

2011

2012

2011

2013

2015

2013

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

20122013

ປີຖານ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍ
ສັງຄົມລາວ (LSIS)

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍ
ສັງຄົມລາວ (LSIS)

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍ
ສັງຄົມລາວ (LSIS)

ບົດສະຫຼຸບ 5 ປີ ຂອງກະຊວງສາທາ

ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)

ບົດສະຫຼຸບ 5 ປີ ຂອງກະຊວງສາທາ

ບົດສະຫຼຸບ 5 ປີ ຂອງກະຊວງສາທາ

ຈາກການສັງລວມຕົວເລກສະຖິຕິ
ຮສສ

ຈາກການສັງລວມຕົວເລກສະຖິຕິ
ຮສສ

ຈາກການສັງລວມຕົວເລກສະຖິຕິ
ຮສສ

ບົດສະຫຼຸບປະຈ�ຳປີຂອງ
ກະຊວງສາທາ

ຈາກການສັງລວມຕົວເລກສະຖິຕິ
ຮສສ

ຈາກການສັງລວມຕົວເລກສະຖິຕິ
ຮສສ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ ກະຊວງສຶກສາ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 2

ຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 2

ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC,
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 2

ໝາຍເຫດ

163

ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ (%)

ການລົງທຶນໃນວຽກງານ:

122

123 ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າທີ່ປອດໄພ ແລະ
ການປັບປຸງທາງດ້ານສຸຂາພິບານ

124

125 ການລົງທຶນໃນວຽກງານນໍ້າ ແລະ
ສຸຂາພິບານ

72

73

74

ໂດລາ

ໂດລາ

ໂດລາ

ສຸຂາພິບານໃນເຂດຕົວເມືອງ

ການສະໜອງນໍ້າໃນເຂດຊົນນະບົດ

ສຸຂາພິບານໃນເຂດຊົນນະບົດ

ລະດັບຊາດ/
ຕົວເມືອງ/
ຊົນນະບົດ

ລະດັບຊາດ/
ຕົວເມືອງ/
ຊົນນະບົດ

ລະດັບຊາດ/
ຕົວເມືອງ/
ຊົນນະບົດ

ລະດັບຊາດ/
ຕົວເມືອງ/
ຊົນນະບົດ

ລະດັບແຂວງ

ລະດັບແຂວງ

75

ແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງການທີ່ໄດ້
ຮັບການບໍລິການທາງດ້ານການປະກັນສັງຄົມ

ຈ�ຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ສ້າງ ຕັ້ງຕາຫນ່າງການປົກປ້ອງສິດ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍ

ຈໍານວນນັກສັງຄົມສົງເຄາະທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ

ຈໍານວນໜ່ວຍງານປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

ຈໍານວນການຮ້ອງທຸກຕໍ່ສານຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

126 ການປະກັນສັງຄົມ

127 ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ &ເດັກນ້ອຍ

128

129 ການປົກປ້ອງແມ່ຍິງ &ເດັກນ້ອຍ

130 ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາຂອງແມ່ຍິງ

ຈໍານວນ

ຄະນະ

ຄົນ

ບ້ານ

ຄົນ

ລະດັບຊາດ /ແຂວງ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ /ແຂວງ

ລະດັບຊາດ /ແຂວງ

ລະດັບຊາດ/
ຂະແໜງການ/ເພດ

ໝາກຜົນ 2 ວຽກຈຸດສຸມ 5 - ການບໍລິການທາງດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ໂດລາ

%

%

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

%
%

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ /ແຂວງ

ລະດັບຊາດ /ເພດ

ລະດັບຊາດ /ເພດ

ລະດັບຊາດ /ເພດ

ລະດັບຊາດ/ແຂວງ/
ຖານະທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແບ່ງຕາມ

ຕໍ່ 100,000
ຄົນ

%

ຕໍ່ 1,000
ຄົນ

%

%

ຄົນ

%

ຫົວໜ່ວຍ

ການສະໜອງນໍ້າໃນເຂດຕົວເມືອງ

ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊ້ນ�້ຳສະອາດ (%)

ອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂດ
ຍມີແພດຕິດຕາມໂດຍກົງ (DOTS) (%).

ອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກທີ່ກວດພົບແລະໄດ້ຮັບການປິ່
ນປົວໂດຍມີແພດຕິດຕາມໂດຍກົງ (DOTS) (%)

121

71

ອັດຕາການເປັນວັນນະໂລກ
ຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ

120 ການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກ

ສັດສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ
ທີ່ມີຜົນກວດວ່າເປັນໄຂ້ຍຸງ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາ
ຮັກສາທີ່ເໝາະສົມ

119

70

ອັດຕາການເປັນໄຂ້ຍຸງ

118 ການຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍູງ

69

ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV
ແລ້ວໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແບບ ART (Standard
antiretroviral therapy) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

117 ການປິ່ນປົວພະຍາດ HIV

ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
ໄດ້ຮັບການບໍລິການປິ່ນປົວ HIV

116 ການປ້ອງກັນ HIV

68

ຄາດຄະເນຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ HIV ຕໍ່ 1000 ຄົນ

115 ການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງເຊື້ອ
HIV/AIDS

67

ອັດຕາການກວດທ້ອງກ່ອນເກີດຢ່າງຕໍ່າ 4 ຄັ້ງ
ກັບພະນັກງານແພດທີ່ຜ່ານການຝຶກແອບ

114 ສຸຂະພາບແມ່

ຕົວຊີ້ວັດ

66

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

250

800

10,000

205,000,000

75

90

90

70

357

99

2.5

90

80

0.26

75

ຄາດໝາຍ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS)

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS)

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ລະບົບການເຝົ້າລະວັງການຕິດເຊື້ອ HIV,
ໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີ່
ພົວພັນການຕິດເຊື້ອ HIV (IBBS)

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດ/ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ຂັ້ນສູນກາງ: 1
ຂັ້ນແຂວງ: 11
ຂັ້ນເມືອງ: 35

36

496

2,986

187,022

67.92

84.71

90

36.4

514

99

7.2

33

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

0.26

37

ຂໍ້ມູນປີຖານ

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

2011

2011

ປີຖານ

ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ,
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ,
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານ ຮສສ 2015-2016

ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ກົມນໍ້າປະປາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົ່ງ

ບົດສະຫຼຸບ 5 ປີ ຂອງກະຊວງສາທາ

ບົດສະຫຼຸບ 5 ປີ ຂອງກະຊວງສາທາ

ສູນວັນນະໂລກ

ສູນວັນນະໂລກ

ສູນວັນນະໂລກ

ສູນໄຂ້ຍຸງ

ສູນໄຂ້ຍຸງ

ບົດສະຫຼຸບຂອງສູນຕ້ານເອດ

ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ

ບົດສະຫຼຸບຂອງສູນຕ້ານເອດ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍ
ສັງຄົມລາວ (LSIS)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 6

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 5

ໝາຍເຫດ

164

ຕົວຊີ້ວັດ

ຫົວໜ່ວຍ

ຈໍານວນແຫຼ່ງມໍລະດົກດ້ານວັດທະນະທໍາລະດັບ
ຊາດແຫ່ງໃໝ່

ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ

ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ

132

133

134

ໂດລາ

ເທື່ອຄົນ

ຈໍານວນ

ບ້ານ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ/
ປາຍທາງທີ່ໄດ້
ລົງທະບຽນ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ແບ່ງຕາມ

953,000,000

6,000,000

5

2,000

ຄາດໝາຍ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

% ແລະ ຈໍານວນກົດໝາຍທັງໝົດທີ່ຜ່ານສະພາຮັບຮ
ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

136

141

80

ຈໍານວນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ຕໍ່ 100,000
ຄົນ

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບເນື່ອງຈາກກະທໍາຜິດທາງດ້ານການຄ້
າມະນຸດ
ຈໍານວນ

ຈໍານວນ

%

ລະດັບຊາດ/ເພດ/
ອາຍຸ

ລະດັບຊາດ/ເພດ/
ອາຍຸ

ລະດັບຊາດ/ເພດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI)

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຕໍ່
100,000 ຄົນ

143

144 ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ

ອັດຕາສ່ວນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ

142 ຕົວຊີ້ວັດໝາກຜົນ 3

ຄົນ

ດັດສະນີ

%
ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

83

ເມືອງ

ຂັ້ນເມືອງ

ການຈັດສັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

147 ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ

ຈ�ຳນວນ

ແຂວງ

ຈ�ຳນວນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE &
EIA

146 ການສໍາປະທານທີ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງທົ່ວເ
ຖິງ

ເຮັກຕາ

ຂັ້ນແຂວງ

ເນື້ອທີ່ປ່າຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ຈາກ FSC
ເນື້ອທີ່ປ່າຜະລິດ ທີໄ່ ດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຈາກ
FLEGT

145 ການປ້ອງກັນປ່າໄມ້

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ໝາກຜົນ 3 ວຽກຈຸດສຸມ 1 - ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ

82

81

140 ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

79

ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ທີ່ໄດ້ຖືກ
ຈົດທະບຽນການເກີດໂດຍອົງການກ່ຽວຂ້ອງ

%

ຈໍານວນ

%
ຈໍານວນ

%

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍທາງດ້ານສັງຄົ
ມ(LSIS)/ການສ�ຳຫຼວດສຸຂະພາບແມ່
ແລະ ເດັກ (MICS)/ ການສໍາຫຼວດ
Census

ບົດລາຍງານສໍາລັບຜົນການທົບທວນສະຖາ
ນະສິທິມະນຸດດ້ວຍກົນໄກ Universal
Periodic Review

ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ/ກະຊວງຍຸຕິທໍາ

ການປະເມີນກົດໝາຍ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

725,365,681

4,684,429

15

4,821

ຂໍ້ມູນປີຖານ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

2015

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

2015

2015

2015

ປີຖານ

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 7

ໝາຍເຫດ

93

18

32

70

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການປະເມີນສັນຍາສໍາປະທານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

55

0

399

81,600

10,928

36.2

42

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2010

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານ ຮສສ 2015-2016

ການສໍາຫຼວດເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຂອງກະຊ
ວງກະສິກໍາ

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 10

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 10

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 9

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 8

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 14 ແລະ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 3

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 12

ໝາກຜົນ 3 - ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງຄືນສິ່ງທີ່ຖືກທໍາລາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ�ຳມະຊາດ
ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ

139

ອັດຕາສ່ວນຂອງຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນການທົບທວນສ
ະຖານະສິທິມະນຸດດ້ວຍກົນໄກ Universal
Periodic Review ຄັ້ງທີ 2
ທີ່ໄດ້ຖືກນໍາມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

138 ພັນທະທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອ
ງມືການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ

78

ຈໍານວນຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍສານ ແລະ
ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ

137

ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍຂອງແມ່ຍິງ

ອັດຕາສ່ວນຂອງເມືອງໃນຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຂໍ້
ມູນ ກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ແນວທາງ ແລະ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ

135 ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປອງດອງ

ໝາກຜົນ 2 ວຽກຈຸດສຸມ 7 - ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທ�ຳແລະ ສີວິໄລ

ຈໍານວນບ້ານວັດທະນະທໍາໃຫມ່

131 ສະຖານທີ່ດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວ

ໝາກຜົນ 2 ວຽກຈຸດສຸມ 6 - ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

165

149 ຊີວະນາໆພັນ

ຊະນິດ
ຊະນິດ
ຊະນິດ
ຊະນິດ

ສັດເລືອຄານ

ສັດປີກ ຫຼື ນົກ

ສັດນໍ້າ

ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ

ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຕໍ່
100,000 ຄົນ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ແບ່ງຕາມ

ຕົວຊີ້ວັດຈາກ EVI: ດັດສະນີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການຜະລິດກະສິກໍາ

ຄ່າດັດສະນີ

ອັດຕາສ່ວນຂອງເມືອງທີ່ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັ
ບນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ

ອັດຕາສ່ວນຂອງເມືອງທີ່ເປັນເມືອງ 3 ສ້າງ
%

%
ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນຄູ່ມືແນະນໍາ,
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1

ບັນຊີແດງ ຂອງອົງການສາກົນເພືຶ່ອການອາ
ນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN)

ບັນຊີແດງ ຂອງອົງການສາກົນເພືຶ່ອການອາ
ນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN)

ບັນຊີແດງ ຂອງອົງການສາກົນເພືຶ່ອການອາ
ນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN)

ບັນຊີແດງ ຂອງອົງການສາກົນເພືຶ່ອການອາ
ນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN)

ບັນຊີແດງ ຂອງອົງການສາກົນເພືຶ່ອການອາ
ນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN)

ບັນຊີແດງ ຂອງອົງການສາກົນເພືຶ່ອການອາ
ນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN)

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ
ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ວຽກຈຸດສຸມທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ

10

ຄາດໝາຍ

154

155

86

87

ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບ
ຕັ້ງໂຕະ ແລະ ໂທລະສັບບໍ່ມີສາຍ

% ຂອງປະຊາກອນທີ່ລົງທະບຽນໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື

% ຈໍານວນປະຊາກອນທີ່ລົງທະບຽນໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
–– ຜູ້ທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດທີ່ຕໍ່ຈາກສາຍດິນ ແລະ
ໃຊ້ອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ມີສາຍ

%

%

%

156 ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

157

158

88

89

90

ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງເພດໃນການສຶກສາ

ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ/
ວິສາຫະກິດ

% ແມ່ຍິງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ

% ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ຕັດສິນ /
ຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າ

%

%

%

ວຽກຈຸດສຸມທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ - ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ

153 ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂ
ນໂລຊີການສື່ສານໂທລະຄົມະນາຄົມ
(ICT)

85

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ /
ແຂວງ/ເມືອງ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ

48

30

>15

20

100

30

ເກັບກໍາເປັນໄລຍະ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາປີ

ການສໍາຫຼວດ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ວຽກຈຸດສຸມທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ - ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາ, ການພັດທະນາວິທະຍາ ສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການສື່ສານ

152

151 ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດໄດ້ຮັບກ
ານປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ວຽກຈຸດສຸມທີ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ - ເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດ

150 ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການຜະລິດກະ
ສິກໍາ

ໝາກຜົນ 3 ວຽກຈຸດສຸມ 3 - ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ

ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ

ຄົນ

ຊະນິດ

ຊະນິດ

ເມືອງ

ຫົວໜ່ວຍ

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ຈໍານວນຊີວະນາໆພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ

ອັດຕາສ່ວນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດ

ຈໍານວນເມືອງທີ່ສໍາເລັດການສ້າງກອບດໍາເນີນງານ ແລະ
ກອບຕິດຕາມຂອງເມືອງລຽບຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊ
າດ ເລກທີ 13 ແລະ ລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ
ເພື່ອສ້າງເປັນເມືອງ ສີຂຽວ ແລະ ສະອາດ

ຕົວຊີ້ວັດ

ໝາກຜົນ 3 ວຽກຈຸດສຸມ 2 - ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

84

ປ່າປົກຫຸ້ມ

148 ການເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ
ເປັນການເຕີບໂຕສີຂຽວ

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງພາຍໃນ

ກະຊວງໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ການສື່ສານ

ກະຊວງໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ການສື່ສານ

ກະຊວງໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ການສື່ສານ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ/
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

45

27.5

13.34

14

57

7

9

55

24

17

45

212

0

ຂໍ້ມູນປີຖານ

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

ບໍ່ມີ

ປີຖານ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ສະຖິຕິລັດຖະກອນ 2015

ກະຊວງໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ການສື່ສານ

ກະຊວງໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ການສື່ສານ

ກະຊວງໄປສະນີ,
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
ການສື່ສານ

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ

ບົດສະຫຼຸບປະຈໍາປີ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ/
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ເບິ່ງໝາກຜົນ 2, ວຽກຈຸດສຸມ 3

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 15 ແລະ
ຕົວຊີ້ວັດການຫຼຸດພົ້ນ LDC

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 14 ແລະ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 3

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 13

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 12 ແລະ
ຕົວຊີ້ວັດລະດັບໝາກຜົນ 3

ຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ 11

ໝາຍເຫດ

166

159

160

91

92

SDG ລ/ດ ຜົນຂອງການວັດແທກ

%

%

ຫົວໜ່ວຍ

ລະດັບຊາດ

ລະດັບຊາດ/ເພດ/
ທີ່ຕັ້ງ

ແບ່ງຕາມ

ຄາດໝາຍ

ປະຈໍາປີ

ປະຈໍາ 5 ປີ

ຄວາມຖີໃ່ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ

ຂໍ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ (LECS)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

Grey cells represent indicators that appear again under another output. These indicators are therefore relevant to more than one output.

Blue shaded cells represent indicators that are linked to LDC graduation criteria.

KEY for NSEDP M&E Framework

ອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຍັງໜຸ່ມນ້ອຍຕໍ່ແມ່ຍິງ
ຖືພາທັງໝົດ

ອັດຕາສ່ວນຂອງເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກບ້ານ ແລະ
ເບິ່ງແຍງບ້ານ ແບ່ງຕາມເພດ, ອາຍຸ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ

ຕົວຊີ້ວັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງເພດໃນການ
ຈ້າງງານ

ຕົວຊີ້ວັດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ

ຂໍ້ມູນປີຖານ

ປີຖານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປີຖານ

ເບິ່ງໝາກຜົນ 1, ວຽກຈຸດສຸມ 5

ໝາຍເຫດ

167

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

2

V.

ຄັງສ�ຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

4

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ປີ

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ

ດ້ານການຄ້າ

- ຄັງສ�ຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກຸ້ມການນ�ຳເຂົ້າ

ອັດຕາເພີ່ມປະລິມານເງິນລວມ (M2)

3

+ ອັດຕາປ່ຽນແປງ

- ເງິນກີບທຽບໃສ່ບາດ

+ ອັດຕາປ່ຽນແປງ

- ເງິນກີບທຽບໃສ່ໂດລາ

ອັດຕາເງິນເຟີ້

1

- ລາຍຮັບພາຍໃນ

ດ້ານເງິນຕາ

ລາຍຮັບທັງໝົດ

1

IV.

ດ້ານການເງິນ

ດຸ່ນງົບປະມານ

ຕື້ກີບ

ການລົງທຶນຈາກສິນເຊື່ອ

4

III.

3

ຕື້ກີບ

ການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

3

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ

ຕື້ກີບ

ການລົງທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢື້ມ

2

2

ຕື້ກີບ

ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ

8.1

ລ້ານໂດລາ

ເດືອນ

ລ້ານໂດລາ

%

%

ກີບ/ບາດ

%

ກີບ/ໂດລາ

%

ຕື້ກີບ

ຕື້ກີບ

630.00

13.32%

2,027.15

718.10

37.94%

-3.39%

266.51

4.16%

8,036.34

7.42

(1,687.00)

15,997.00

10,601.00

14,310.00

6,498.41

15,348.70

5,062.89

1,753.23

28,663.23

1,217.00

45.20

26.90

27.90

100.00

7,771.95

62,458.00

7.8

15.8

2.9

ຕື້ກີບ

4

ປະຕິບັດສົກປີ 2010-2011

ໂດລາ

ຕື້ກີບ

ຕື້ກີບ

ການລົງທຶນທັງໝົດ

1

%

- ບໍລິການ

II.

%

- ອຸດສະຫາກ�ຳ

ໂດລາ

%

- ກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕໍ່ຫົວຄົນ

%

ໂຄງປະກອບ

ຕື້ກີບ

ລ້ານໂດລາ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)

%

- ບໍລິການ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)

%

- ອຸດສະຫາກ�ຳ

4

3

2

%

%

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງGDP

1

3

ຫົວໜ່ວຍ

- ກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້

ດ້ານການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ

2

1

I.

ລາຍການ

ລ/ດ
5

-16.31%

1,696.44

658.57

28.01%

3.25%

258.13

0.32%

8,010.73

5.12

(1,852.00)

19,115.00

12,698.00

17,263.00

6,926.90

21,520.00

704.00

5,639.55

2,139.07

36,225.52

1,349.00

43.70

29.60

26.70

100.00

8,781.10

70,343.00

8.1

14.4

2.8

8.3

ປະຕິບັດສົກປີ 2011-2012

8

583.44

20.61%

-0.46%

259.32

1.82%

7,867.92

5.64

(6,093.00)

26,269.00

15,264.00

20,176.00

11,772.94

24,388.00

775.00

6,097.63

2,939.64

45,198.21

1,534.00

46.80

28.00

25.20

100.00

10,193.17

80,199.00

9.7

7.4

3.1

7

834.70

27.14%

3.26%

251.13

-2.06%

8,033.20

5.16

(4,829.00)

28,160.00

18,161.00

23,331.00

8,804.15

77,930.40

600.00

4,819.92

3,057.13

94,611.60

1,671.00

47.70

27.50

24.80

100.00

11,305.98

90,823.12

9.3

8.5

3

7.8

ປະຕິບັດສົກປີ 2013-2014

3,645.86
114.91%

-5.82%

3,433.71

8

-0.22%

3,426.07

798.20

20.66%

2.29%

245.52

-1.11%

8,123.15

1.68

(4,629.00)

29,097.00

19,923.00

24,468.00

7,491.10

28,081.73

660.00

5,361.27

3,424.93

44,359.03

1,970.00

47.20

29.10

23.70

100.00

12,596.10

102,320.00

9.1

8.9

3

7.5

ປະຕິບັດສົກປີ 2014-2015

ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ ສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 5 ເດືອນ

6

ປະຕິບັດສົກປີ 2012-2013

105.87%

14,229.23

(19,090.00)

118,638.00

76,647.00

99,548.00

41,493.50

167,268.83

3,369.00

26,981.26

13,314.00

249,057.59

50,677.49

406,143.12

9

ລວມ 5 ປີ
10

8.80

11.00

2.96

7.94

21.17%

2,845.85

26.87%

0.99%

256.12

0.63%

8,014.27

5.00

(3,818.00)

23,727.60

15,329.40

19,909.60

8,298.70

33,453.77

673.80

5,396.25

2,662.80

49,811.52

46.12

28.22

25.66

100.00

10,129.66

81,228.62

ສະເລ່ຍ 5 ປີ

307.36%

247.81%

91.05%

98.62%

196.11%

11

ສົມທຽບ

>6

-/+5

-/+5

8500

<8

12000-15000

64000-71000

3500-3900

30000-33000

12000-15000

127,000.00

1,700

38

39

23

100

104,000

6.5

15

3.5

>8

12

ຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປີ

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 2: ຕາຕະລາງສັງລວມຕົວເລກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປີ
ຄັງ້ ທີ VII (2011-2015)

168

- ລາຍຮັບພາຍໃນ

%

%

ດຸ່ນການຄ້າ

-3.83%

29.91%

26.08%

-2.70%

25.61%

16.97%

22.91%

22.67%

53.55%

17.66%

6.12%

45.89%

-9.91%

29.23%

19.32%

-2.63%

27.17%

18.05%

24.54%

19.12%

59.41%

15.57%

5.90%

51.50%

(870.34)

10.42%

2,566.78

ປະຕິບັດສົກປີ 2011-2012

-0.04%

35.81%

35.77%

-7.60%

32.75%

19.03%

25.16%

26.05%

53.96%

13.49%

6.50%

56.36%

(3.89)

42.19%

3,649.75

ປະຕິບັດສົກປີ 2012-2013

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງການເງິນ (ສະບັບວັນທີ 20 ເມສາ 2016), ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

%

ມູນຄ່າການນ�ຳເຂົ້າ

%

%

%

%

%

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ

ການຄ້າຕໍ່ GDP

ລາຍຮັບທັງໝົດ

1

III

ການເງິນຕໍ່ GDP

II

ດຸ່ນງົບປະມານ

ການລົງທຶນຈາກສິນເຊື່ອ/ລົງທຶນທັງໝົດ

4

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ

ການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ/ລົງທຶນທັງໝົດ

3

3

%

ການລົງທຶນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢື້ມ/
ລົງທຶນທັງໝົດ

2

2

%

ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ/ລົງທຶນທັງໝົດ

%

ການລົງທຶນທັງໝົດຕໍ່ GDP

1

%

ສົມທຽບຕໍ່ GDP

I

(297.43)

ລ້ານໂດລາ

ດຸ່ນການຄ້າ

2,324.58

ປະຕິບັດສົກປີ 2010-2011

39.12%

ລ້ານໂດລາ

ຫົວໜ່ວຍ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ປີ

ມູນຄ່າການນ�ຳເຂົ້າ

ລາຍການ

*

ລ/ດ

-11.03%

41.40%

30.37%

-5.32%

31.01%

20.00%

25.69%

9.33%

82.63%

5.11%

3.23%

104.17%

(1,247.13)

28.25%

4,680.84

ປະຕິບັດສົກປີ 2013-2014

-7.79%

34.99%

27.20%

-4.52%

28.44%

19.47%

23.91%

16.89%

63.31%

12.09%

7.72%

43.35%

(981.65)

-5.83%

4,407.72

ປະຕິບັດສົກປີ 2014-2015

-6.71%

34.79%

28.08%

-4.70%

29.21%

18.87%

24.51%

16.68%

67.24%

10.85%

5.35%

61.32%

(3,400.44)

114.14%

17,629.67

ລວມ 5 ປີ

(680.09)

22.83%

3,525.93

ສະເລ່ຍ 5 ປີ

ສົມທຽບ

18

3-5

22-25

19-21

10-12

50-56

24-26

10-12

32

ຄາດໝາຍແຜນການ 5 ປີ
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41.0

2,520
30%

%

ອັດຕາຊົມໃຊ້ນ�້ຳສະອາດ

ຈັດສັນ, ກ�ຳນົດເຂດ, ຟື້ນຟ
 ູແລະ ຂະຫຍາຍເນື້ອທ
 ີ່ປ່າໄມ້

ສ�ຳຫຼວດ ແ
 ລະ ຂຶ້ນທ
 ະບຽນອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ

% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປ
 ະເທດ

ຕອນ

% ຂອງພົນລະເມືອງ

%

ຂອບເຂດປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມແລະ ປະກັນສ
 ຸຂະພາບ

%

ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ເຕ້ຍ

ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 100000 ຄົນ

ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່

ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1000 ຄົນ

%

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນໃນເກນອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄ ປ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ�່ຳກວ່າ 1 ປີ

%

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ

ລ້ານຄົນ

%

ອັດຕາເງິນເຟີ້

ຄາດຄະເນ ຈະມີກ�ຳລັງແຮງງານທັງໝົດປະມານ

%

% ຕໍ່ GDP

ຂາດດຸນງົບປະມານ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົ່ງອອກ

16-17%

% ຕໍ່ GDP

70%

400,000

80%

32%

20%

160

30

90%

95%

<10%

4.41

<5 ຕໍ່ປີ

>15 ຕໍ່ປີ

ບໍ່ເກີນ 5%

ບໍ່ເກີນ 25%

% ຕໍ່ GDP

ລາຍຮັບພາຍໃນ

ລາຍຈ່າຍທັງຫມົດ

6.0
19-20%

%

16.6
19-21%

%

%

3.8
54-57%

%

%

12-16%

3.3

9-11%

223,000

%

%

%

ຕື້ກີບ

% ຕໍ່ GDP

ລາຍຮັບງົບປະມານທັງຫມົດ

ສັດສ່ວນຕໍ່ GDP

ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ

ສັດສ່ວນຕໍ່ GDP

ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ສັດສ່ວນຕໍ່ GDP

ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ

ສັດສ່ວນຕໍ່ GDP

ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ

ການລົງທຶນທັງຫມົດ

%

ໂດລາ/ຄົນ

ສັດສ່ວນການລົງທຶນທັງໝົດຕໍ່ GDP

GNI ຕໍ່ຫົວຄົນ (ຄິດໄລ່ວິທີ Atlast)

GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ

26.5
3,190

ໂດລາ/ຄົນ

GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ

90,509

ລ້ານໂດລາ

ລ້ານກີບ/ຄົນ

ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນປີ

746,896

%

ຕຶ້ກີບ

32.0

19.0

8.9

9.3

3.2

7.5

7.08

2016-2020

%

ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນປີ

ບໍລິການ

ອຸດສະຫະກໍາ

%

%

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິການ

ໂຄງປະກອບ: ກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ

%

%

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດສະຫະກ�ຳ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກະສິກ�ຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ

%

ລ້ານຄົນ

ພົນລະເມືອງ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP

ສົກປີ / ມູນຄ່າ

ລາຍການ

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 3: ຄາດໝາຍຕົນ
້ ຕ ໍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ ່ງຊາດ 5 ປີ
ຄັງ້ ທີ VIII (2016-2020)
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ອັດຕະປື

4

837,9

1.053,3

803,7

683,8

909,3

960,7

872,3

961,5

1.189,5

1.043,5

1.898,9

1.236,7

1.100,6

939,2

1.116,9

821,8

802,6

1.028,6

1.759,7

2.299,5

1.518,7

1.455,9

1.948,0

2.365,0

1.871,8

2.019,1

1.857,5

2.191,0

3.183,1

2.389,1

3.035,4

1.471,5

2.177,6

1.279,0

1.734,9

1.654,6

1.258,6

1.975,7

2.559,9

1.968,6

2.085,1

1.305,4

1.873,8

2.053,9

1.525,6

1.840,9

2.115,1

1.961,2

3.417,4

1.939,1

1.990,1

1.734,6

1.817,7

1.560,0

1.881,8

2.423,6

1.825,5

1.873,0

1.782,2

2.687,4

2.047,5

44,0

18,4

41,8

54,3

32,6

43,1

33,7

28,7

19,0

41,6

16,7

35,4

25,0

51,5

39,5

21,1

45,1

22,8

50,8

37,9

37,6

19,7

33,5

* ຂໍ້ມູນຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

* ສໍາລັບແຂວງໄຊສົມບູນຍັງບໍ່ທັນມີຕົວເລກ

ໝາຍເຫດ: * ການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກພາກກາງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມເອົານະຄອນຫລວງວຽງຈັນເຂົ້າ

ເຊກອງ

ຈໍາປາສັກ

ສາລະວັນ

1

2

ພາກໃຕ້

III

3

ຄໍາມ່ວນ

ສະຫວັນນະເຂດ

5

ບໍລິຄໍາໄຊ

4

6

ຊຽງຂວາງ

ວຽງຈັນ

2

3

ພາກກາງ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໄຊສົມບູນ

8

1

ໄຊຍະບູລີ

7

II

ຫລວງພະບາງ

ຫົວພັນ

5

ບໍ່ແກ້ວ

4

6

ຫລວງນໍ້າທາ

ອຸດົມໄຊ

2

3

762,5

975,5

ພາກເໜືອ

854,3

ຜົ້ງສາລີ

2.950,2

1.703,0

ຕົວເມືອງ

ຊົນນະບົດ

1.826,1

2.170,7

I

ລວມ

24,6

10,0

51,8

36,3

22,8

28,5

31,4

21,5

28,0

42,0

15,2

29,8

15,7

50,5

27,2

32,6

33,7

30,5

46,0

32,5

31,7

17,4

27,6

8,9

19,9

42,7

49,8

29,2

27,9

26,4

16,4

12,0

31,9

5,9

23,3

15,4

39,2

25,5

44,4

30,1

16,1

12,3

25,8

28,6

10,0

23,2

2002/2003 2007/2008 2012/2013 2002/2003 2007/2008 2012/2013

ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ

ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນ

1.089,4

ສປປລາວ

ຊື່ແຂວງ ແລະ ເຂດ

1

ລ/ດ

16,7

11,0

25,6

12,4

12,8

23,2

23,8

15,1

12,4

19,7

15,6

20,1

29,8

26,1

29,7

24,5

38,9

26,0

36,8

30,6

19,7

ຕົວເມືອງ

47,3

19,8

44,6

57,1

35,5

48,0

35,9

37,0

19,9

46,6

20,2

39,0

23,7

54,8

40,6

20,6

46,2

22,1

52,7

39,1

37,6

ຊົນນະບົດ

2002/2003

9,0

12,0

19,5

3,1

11,3

22,2

37,2

18,1

14,9

16,6

15,3

22,2

15,3

28,6

13,5

17,9

13,0

7,8

5,6

14,6

17,4

28,9

9,3

59,3

38,7

25,5

34,6

29,8

22,4

31,7

48,1

15,2

33,5

15,8

52,7

30,8

35,3

38,6

35,7

50,1

36,5

31,7

ຊົນນະບົດ

2007/2008
ຕົວເມືອງ

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ

16,1

12,8

8,9

10,0

32,2

26,9

29,9

28,6

ຊົນນະບົດ

2012/2013
ຕົວເມືອງ

ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ

ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ

11,6

3,6

11,8

13,1

7,6

7,7

5,5

3,4

12,3

8,4

3,4

8,4

5,8

13,9

10,4

5,3

10,8

4,1

11,8

9,4

9,2

4,1

8,0

4,6

1,6

19,1

9,1

5,6

6,1

6,7

4,3

6,2

13,4

3,4

6,9

3,0

13,6

5,5

7,9

8,6

6,1

11,8

7,7

7,7

3,4

6,5

1,4

4,2

11,6

14,7

7,6

6,1

6,8

3,6

1,8

8,3

1,5

5,2

2,9

11,3

5,3

11,6

6,4

2,5

2,1

5,9

6,8

2,3

5,5

4,1

1,1

4,7

4,3

2,5

2,6

1,5

0,9

5,5

3,0

1,0

3,0

1,9

5,2

3,7

1,9

3,6

1,1

4,0

3,3

3,2

1,3

2,8

1,3

0,4

9,3

3,3

2,1

2,1

2,2

1,3

2,0

6,0

1,2

2,5

0,9

4,9

1,6

2,8

3,3

1,8

4,2

2,7

2,8

1,1

2,3

0,3

1,4

5,0

5,7

2,8

2,0

2,5

1,2

0,4

3,0

0,6

1,7

0,8

4,3

1,6

4,2

2,0

0,7

0,5

1,9

2,3

0,8

1,9

29,4

29,9

30,7

27,1

31,4

31,3

28,9

27,9

31,5

31,5

36,0

31,0

34,6

28,9

31,5

29,1

24,7

25,4

22,2

30,7

30,24

34,40

32,46

32,4

28,7

37,9

30,0

32,2

34,2

31,5

33,9

32,1

38,0

38,0

34,0

42,0

28,3

31,6

28,9

31,6

30,1

29,8

35,2

33,05

35,80

35,04

35,52

37,51

36,17

2002/2003 2007/2008 2012/2013 2002/2003 2007/2008 2012/2013 2002/2003 2007/2008 2012/2013

ຊ່ອງວ່າງຄວາມທຸກຍາກ

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 4: ຕາຕະລາງສັງລວມຄວາມທຸກຍາກ, ຊ ່ອງວ ່າງ,
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງສັງຄົມ

ເອກະສານຊ ້ອນທ ້າຍ 5: ອະທິບາຍຄ ໍາສັບ
•• ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະຍາວ - Intended Impact
ແມ່ນສິ່ງທີ່ລັດຖະບານມີໜ້າທີ່ຮັບຊອບ ແລະ ສູ້ຊົນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນກໍານົດເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.
•• ໝາກຜົນ ຫຼື ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ - Outcome
ໝາກຜົນ ຫຼື ເປົາ້ ໝາຍໃຫຍ່ເປັນສິງ່ ທີສ
່ ະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີດ
່ ຂ
ີ ນ
ຶ້ ເມືອ
່ ທຽບໃສ່ຂໍ້ມນ
ູ ປີຖານ, ຊຶງ່ ຈະອະທິບາຍຢູ່ໃນແຖວຕັງ້
ຂອງຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ແລະ ຄາດໝາຍທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1). ໝາກຜົນ ຫຼື ເປົາ້ ໝາຍໃຫຍ່ ທີກ
່ ໍານົດຂຶນ
້
ຄວນເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ພາຍຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພາຍໃຕ້ສົມມຸດຖານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນ
ລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຕ້ອງ ການໃນໄລຍະຍາວ.
ໝາກຜົນແມ່ນການປ່ຽນແປງຕົວຈິງ ຫຼື ການປ່ຽນແປງພາຍໃຕ້ເງືອ
່ ນໄຂຂອງການພັດທະນາ ຊຶງ່ ຖືກກໍານົດໃຫ້ເປັນຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຂອງການພັດທະນາໃນໄລຍະ
ກາງ ເຊິ່ງຖືກລໍາດັບໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງໜ້າວຽກຈຸດສຸມ (Outputs) ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວ (Impacts).
•• ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ - Outputs
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດຫຼາຍກິດຈະກໍາທີ່ພົວພັນກັນ ບົນພື້ນຖານຂອງປັດໄຈນໍາເຂົ້າຕ່າງໆ
ເປັນຕົ້ນ ທຶນຮອນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໜ້າວຽກຈຸດສຸມແມ່ນພົວພັນເຖິງຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີ່ສໍາເລັດ
ແລ້ວ (ແມ່ນກິດຈະກໍາທີ່ພວມປະຕິບັດຢູ່) ຊຶ່ງມີຂະແໜງການເປັນຜູ້ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນສໍາເລັດ.
•• ກິດຈະກໍາ - Activities
ໝາຍເຖິງບັນດາວຽກງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນຈາກແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ເພື່ອບັນລຸໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີ່ຕ້ອງ ການ. ໃນການກໍານົດກິດ
ຈະກໍາແນະນໍາໃຫ້: (i) ຂຽນບັນຊີກິດຈະກໍາທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງບາດກ້າວໃນການປ່ຽນແປງ-ປະຕິຮູບ, ເປັນກິດຈະກໍາທີ່ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ວຽກງານສໍາ
ເລັດຜົນ; (ii) ກິດຈະກໍາທີ່ກໍານົດຂຶ້ນຄວນສາມາດນໍາມາປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້ເມື່ອນໍາໃຊ້ປັດໄຈນໍາເຂົ້າຕ່າງໆ; ແລະ (iii) ຄວນລາຍງານວັນທີທີ່ກິດຈະກໍາໄດ້ສໍາ
ເລັດ ແລະ/ຫຼື ຄວນມີການກໍານົດເວລາທີ່ຕ້ອງການສໍາເລັດແຕ່ລະກິດຈະກໍາ.
ການກໍານົດກິດຈະກໍາທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ເປັນບັນຊີຄັກແນ່ຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການໃນການກະກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII.
•• ປັດໄຈນໍາເຂົ້າ - Inputs
ປັ ດ ໄຈນໍາ ເຂົ້ າ ໝາຍເຖິ ງ ສິ່ ງ ທີ່ ສໍາ ຄັ ນ ຕົ້ ນ ຕໍ ແລະ ຈໍາ ເປັ ນ ໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາກິ ດ ຈະກໍາ ກໍ່ຄື ບັ ນ ລຸ ໜ້າ ວຽກຈຸ ດ ສຸ ມ ທີ່ ກໍາ ນົ ດ ໄວ້.
ປັດໄຈນໍາເຂົາ້ ອາດລວມເຖິງບັນດາການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານວິຊາການ, ພະນັກງານ, ການກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອບຮັບໃຊ້, ເຄືອ
່ ງມື ແລະ ທຶນຮອນສະໜັບສະໜູນດ້ານການບໍລຫ
ິ ານ,
ຊຶ່ງອາດຈະສະໜອງໃຫ້ໂດຍ ລັດຖະບານ, ຜູ້ຮ່ວມໃຫ້ທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆ ລວມທັງພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດ
ຈະກໍາທີກ
່ ່ຽວຂ້ອງ. ການກໍານົດປັດໄຈເຫຼາົ່ ນີ້ ຄວນລວມເອົາ: (i) ຜູ້ໃຫ້ທນ
ຶ ແລະ ປະເພດຂອງທຶນ ທີເ່ ປັນເງິນ ແລະ/ຫຼື ວັດຖຸສງິ່ ຂອງ; (ii) ການປະກອບສ່ວນທາງ
ດ້ານປັດໄຈທີ່ເປັນວັດຖຸສິ່ງຂອງຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
•• ຕົວຊີ້ວັດ - Indicators
ຕົວຊີ້ວັດແມ່ນສິ່ງທີ່ໃຊ້ວັດແທກສະເພາະໃດວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ (ອາດຈະບໍ່ມີຄາດໝາຍ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້.
ເງື່ອນໄຂຂອງການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບມັກຮູ້ຈັກກັນດີໃນຄໍາຫຍໍ້ທີ່ວ່າ CREAM. ຄໍາຫຍໍ້ດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກ: (i) clarity - ຊັດເຈນ; (ii)
relevance - ມີຄວາມສອດຄ່ອງ; (iii) economic (affordable to measure) - ຢູ່ໃນຂອບເຂດງົບປະມານທີສ
່ ມ
ົ ເຫດສົມຜົນ (ເພືອ
່ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້);
(iv) adequate - ຄົບຖ້ວນພຽງພໍ; ແລະ(v) monitorable - ສາມາດຕິດຕາມໄດ້.
Clarity - ຄວາມຊັດເຈນໝາຍເຖິງຕົວຊີ້ວັດຈະຕ້ອງຊັດເຈນທາງດ້ານຄວາມໝາຍ ໂດຍທີ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈໄປໃນທາງອື່ນໄດ້. Relevance ຄວາມສອດຄ່ອງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ: ຕ້ອງການເນັ້ນໜັກເຖິງຕົວຊີ້ວັດໃນລະດັບໝາກຜົນຊຶ່ງຈະຕ້ອງບໍ່ເປັນແບບລວມໆ, ຕ້ອງກໍານົດຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງ
ໂດຍສະເພາະແລະບໍ່ສາມາດເປັນຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ຂອງແຜນການອັນອືນ
່ ໄດ້. Affordability - ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດງົບປະມານທີສ
່ ມ
ົ ເຫດສົມຜົນເປັນ ໂດຍສະເພາະ
ໃນການເກັບກໍາ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ: ຖ້າຕົວຊີ້ວັດໃດຫາບໍ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດງົບປະມານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ຕ້ອງການງົບປະມານທີ່ສູງກວ່າຄວາມສາມາດທີ່ມີ,
ກໍ່ບໍ່ຄວນໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວ. Adequate - ຕົວຊີ້ວັດຄວນມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ໝາຍເຖິງຄວາມຄົບຖ້ວນໃນທຸກດ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນ. Monitorability ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ຕ້ອງສາມາດຕິດຕາມໄດ້ ໝາຍວ່າຕ້ອງສາມາດວັດແທກໄດ້ບນ
ົ ພືນ
້ ຖານຂອງແຫຼງ່ ຂໍ້ມນ
ູ ທີມ
່ ີ (ທັງໃນດ້ານກໍານົດເວລາ, ຄວາມຖີໃ່ ນການເກັບກໍາຂໍ້ມນ
ູ ແລະ
ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ).
•• ຕົວຊີ້ວັດໃນລະດັບຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວ - Indicator Impact - level
ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ໃນລະດັບຜົນໄດ້ຮບ
ັ ໄລຍະຍາວແມ່ນຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ສໍາລັບວັດແທກຜົນໄດ້ຮບ
ັ ໃນໄລຍະກາງຫາໄລຍະຍາວຂອງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະບັບປະຈຸບນ
ັ ຫຼກ
ື ານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການໃນໄລຍະຕ່າງໆ. ດັງ່ ນັນ
້ , ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ສໍາລັບຜົນໄດ້ຮບ
ັ ໄລຍະຍາວລວມມີບນ
ັ ດາຄາດໝາຍບໍ່
ນອນຢູ່ໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII. ສະນັ້ນໃນຂະບວນການກໍານົດໂຄງການຈະຕ້ອງມີການກໍານົດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານ
ການຕິດຕາມແລະວັດແທກຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ໄລຍະຍາວ (ເຊັນ
່ : ກົມແຜນການ, ຜທ).
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•• ຕົວຊີ້ວັດໃນລະດັບໝາກຜົນ - Outcome - level Indicator
ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ໃນລະດັບໝາກຜົນ ຫຼື ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ເພືອ
່ ວັດແທກຜົນໄດ້ຮບ
ັ ພາຍຫຼງັ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ ໝາຍເຖິງຜົນໄດ້ຮບ
ັ ໃນທັນທີ ຫຼື ການປ່ຽນແປງໃນທັນ
ທີທາງດ້ານພຶດຕິກໍາຂອງປະຊາຊົນ, ຜູ້ທໄີ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີດ
່ ຂ
ີ ນ
້ຶ ຂອງລະບົບ ຫຼື ສະຖາບັນທີຄ
່ າດວ່າຈະເກີດຂຶນ
້ ທັນທີພາຍຫຼງັ ການຈັດຕັງ້
ປະຕິບດ
ັ ແຜນ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII. ສິງ່ ເຫຼາົ່ ນີແ
້ ມ່ນເປົາ້ ໝາຍຂອງແຜນ 5 ປີຄງັ້ ທີ VIII ທີຈ
່ ະຕ້ອງສູ້ຊນ
ົ ບັນລຸໃຫ້ໄດ້ ແລະ ທັງເປັນຕົວວັດແທກພືນ
້ ຖານໃນການປະເມີນ
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ ການ 5 ປີ ຄັງ້ ທີ VIII. ກົມແຜນການ, ຜທ ຈະເປັນຜູ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ໃນ
ລະດັບໝາກຜົນ.
•• ຕົວຊີ້ວັດໃນລະດັບໜ້າວຽກຈຸດສຸມ - Output - level Indicator
ການໃຫ້ນິຍາມຕົວຊີ້ວັດໃນລະດັບໜ້າວຽກຈຸດສຸມແມ່ນງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ. ຕົວຊີ້ວັດໃນລະດັບວຽກງານຈຸດສຸມ ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ຂະແໜງການຈະຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸໝາກຜົນ. ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ ເປັນຕົວຊີ້ບອກໜ້າທີ່-ວຽກງານທີ່ຕ້ອງສໍາເລັດໃຫ້ໄດ້
ພາຍໃນໄລຍະທ້າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII. ຂະ ແໜງການຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດໃນລະດັບໜ້າວຽກຈຸດສຸມ.
•• ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ - Performance Targets
ແມ່ນຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ທີເ່ ປັນຕົວເລກ ທີ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການຈະບັນລຸໃຫ້ໄດ້ໃນໄລຍະທ້າຍຂອງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ. ສູດຂອງການກໍານົດຄາດໝາຍສູ້ຊນ
ົ ມີ
ງ່າຍໆດັ່ງນີ້: ຂໍ້ມູນປີຖານ+ລະດັບການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງການ = ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ.
ລະດັບການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງການ ຈະຊ່ວຍກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ລະດັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານປັດໄຈນໍາເຂົ້າ, ກິດຈະກໍາ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ (ຊຶ່ງ
ຈະຕ້ອງມີການປັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ). ໃນແຜນການລະດັບຊາດ, ຄາດໝາຍສູ້ຊນ
ົ ທີກ
່ ໍານົດຂຶນ
້ ສໍາລັບຕົວຊີວ
້ ດ
ັ ໃນລະດັບໜ້າວຽກຈຸດສຸມ (output level) ແມ່ນ
ເປັນຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນລະດັບໝາກຜົນ (outcome level) ຂອງຂະແໜງການ. ໃນເວລາກໍານົດຄ່າຂອງຄາດໝາຍສູ້ຊົນສໍາລັບຕົວຊີ້ວັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:
ໃຫ້ກໍານົດຄາດໝາຍໃນຂອບເຂດໃດໜຶ່ງດີກວ່າໃຊ້ຄ່າດ່ຽວ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະກໍານົດຄາດໝາຍດ້ວຍຄ່າດ່ຽວແຕ່ມັນຍັງ
ຊ່ວຍບອກຂອບເຂດຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີຕ
່ ້ອງການຕໍ່າສຸດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີເ່ ປັນໄປໄດ້ສງູ ສຸດ, ຕົວຢ່າງ: ການກໍານົດຄາດໝາຍໃນລະຫວ່າງ x% ຫາ y% ແມ່ນຈະດີກວ່າ
ກໍານົດຄາດໝາຍ y% ຢ່າງດຽວ. ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີສ
່ ງູ ກວ່າ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າຂອບເຂດຄາດໝາຍດັງ່ ກ່າວຖືໄດ້ວ່າເປັນ ຜ
“ ນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ທີຢ
່ ູ່ໃກ້ກບ
ັ ຄາດໝາຍ.” ດັງ່ ນັນ
້ , ກໍ່ອາດຈະສາມາດ
ກໍານົດຄາດໝາຍໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ຄໍາເວົ້າວ່າ“ຕໍ່າສຸດ x%.”
ກໍານົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໂດຍການອ້າງອີງໃສ່ຄາດໝາຍຕົວຊີ້ວັດອື່ນທີ່ໃກ້ຄຽງ. ຖ້າຂໍ້ມູນຈາກຕົວຊີ້ວັດດັ່ງກ່າວຫາກສາມາດໃຊ້ເປັນພື້ນຖານຂອງການວັດ
ແທກ, ມັນກໍ່ຈະຊ່ວຍຄາດຄະເນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍທີ່ຕ້ອງການໄດ້.
ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຄວນກໍານົດຄາດໝາຍຂັນ
້ ສອງ (intermediate targets) ຊຶງ່ ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະທີກ
່ ໍາລັງຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ ແລະ ພາຍຫຼງັ ທີກ
່ ານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນສິ້ນສຸດ. ວິທີດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສາມາດຄາດຄະເນຄາດໝາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ ພ້ອມທັງເປັນພື້ນຖານໃນການປະເມີນຜົນສໍາເລັດທີ່ຄາດວ່າ
ຈະໄດ້ຮັບໃນໄລຍະທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໄດ້ດີກວ່າ.ຂໍ້ມູນປີຖານ
•• ຂໍ້ມູນປີຖານ
ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ. ຂໍ້ມູນປີຖານຊ່ວຍໃນການປະເມີນວ່າ “ພວກເຮົາມາຮອດໃສແລ້ວ”
ເມື່ອທຽບໃສ່ຄາດໝາຍທີ່ຕ້ອງການຈະບັນລຸ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງບໍ່ຄວນມອງຂ້າມການກໍານົດຄ່າຂໍ້ມູນປີຖານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ: ຂອບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
VIII ມີຂໍ້ມູນປີຖານທີ່ຈໍາກັດຫຼາຍ ແລະ ຖ້າຂາດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ເປັນການຍາກທີ່ຈະປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ. ຂໍ້ມູນປີຖານສ່ວນຫຼາຍທີ່
ກໍານົດຢູ່ໃນຂອບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນແມ່ນຂໍ້ມູນເກົ່າ (ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນປີຖານສໍາລັບກະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGs ແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນປີ 2008). ເຫັນໄດ້ວ່າຂໍ້
ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນສໍາລັບປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ MDGs.
ຂໍ້ມູນປີຖານອາດສາມາດເອົາມາຈາກການລາຍງານຂໍ້ມູນສໍາລັບແຜນໂດຍສະເພາະ ແລະ ສາມາດເອົາມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງຊຶ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາ
ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ, ແຕ່ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕິດຕາມແຜນໄດ້. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງສາມາດເອົາມາຈາກພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ, ການສໍາຫຼວດຂອງສູນ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຂໍ້ມູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອື່ນໆ. ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂັ້ນສອງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ແຕ່ຕ້ອງເອົາ
ໃຈໃສ່ວ່າຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການແທ້ໆ.
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