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ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ 2015-2016
ພາກທີ I
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2014-2015
I.ສະພາບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ6ເດືອນ
ກ.ສະພາບການລວມ
ສະພາບການໂດຍລວມໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2014-2015
ເຫັນວ່າມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງສະແດງອອກດັ່ງນີ້:
ປະເທດເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ຂະບວນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກ 3ຂັ້ນ ແລະ ຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງສອງວັນ
ປະຫວັດສາດເປັນແຮງຍູ້ດັນໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ເພີ່ມທະວີສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ
ຂອງຕົນ, ອອກແຮງແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານ ແລະ ປັບປຸງພາຍໃນພັກໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປຸກລະດົມຂະບວນການທົ່ວ
ສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງໄດ້ກໍາລັງແຮງສັງລວມເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2014-2015 ຢ່າງ
ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.
ຕໍ່ສະພາບສາກົນເຫັນວ່າລາຄານໍ້າມັນໂລກໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດໃນຮອບ5ປີເຊິ່ງການຫຼຸດລົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຜົນດີຕໍ່
ເສດຖະກິດໂລກ, ເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນເອີໂຣມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ; ນອກນີ້ເສດຖະກິດ
ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນກໍຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບໄວສົມຄວນ(5,1%).
ແຕ່ພ້ອມກັນນັ້ນພວກເຮົາກໍຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະ
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ,ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ, ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້
ທາງສັງຄົມແລະອື່ນໆ. ສິ່ງທ້າທາຍພາຍນອກກໍແມ່ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄວລັສອີໂບລາ, ພະຍາດເມີສ໌ແລະອື່ນໆ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜເູ້ ສຍຊີວິດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ສະພາບຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ານການເມືອງ ຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດ ໄດ້ສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ຂອງພາກພື້ນ.

ຄ.ໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໄລຍະ 6ເດືອນຕົນ
້ ສົກປີ 2014-2015

1. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ:
1.1 ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄາດຄະເນມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນສົກປີ 20142015ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ
7,5%
ແລະສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນລາຄາປະຈຸບັນໄດ້ປະມານ
1

102.320ຕື້ກີບຫຼື ເທົ່າກັບ12,74ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຄາດວ່າ
ຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ14,91ລ້ານກີບຫຼືເທົ່າກັບ1.857ໂດລາສະຫະລັດ (ໃນເງື່ອນໄຂ: ອັດຕາແລກປ່ຽນ8.033ກີບຕໍ່ 1 ໂດ
ລາສະຫະລັດ, (ຈໍານວນພົນລະເມືອງປະມານ 6,68 ລ້ານຄົນ) ໃນນັ້ນ:
 ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ3,0%; ກວມເອົາ23,7%;
 ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8,9%; ກວມເອົາ29,1%;
 ຂະແໜງການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 9,1%; ກວມເອົາ 39,8%
 ພາສີຂາເຂົ້າ
ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ8,2%;ກວມເອົາ7,4%ຂອງGDP
1.2 ລາຄາສິນຄ້າ ແລະອັດຕາເງິນເຟີ້
ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍໃນ6ເດືອນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 2,15% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງ
ຫຼຸດລົງ(ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີ 2013-2014ແມ່ນ6,21%)ທຽບໃສ່ເດືອນຕໍ່ເດືອນແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຈາກ3,03%
ໃນເດືອນ10/2014ມາເປັນ2,81% ໃນເດືອນ11/2014, 2,40%ໃນເດືອນ12/2014, 2,04%ໃນເດືອນ1/2015,
1,44% ໃນເດືອນ2/2015 ແລະ ຫຼຸດລົງເປັນ 1,19% ເດືອນ 3/2015.ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ8ເດືອນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ
1,88%.
1.3 ການຄຸມ
້ ຄອງນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ
ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເພີ່ມທະວີການລະດົມເງິນຝາກ ດ້ວຍການເພີ່ມອັດຕາ
ດອກເບ້ຍໄປຕາມເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ
ແລະທ່າອ່ຽງຂອງສາກົນ-ພາກພື້ນ;ພັດທະນາກົນໄກຕະຫຼາດ
ເປັນຕົ້ນ ອອກແບບຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ;ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະ
ກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ,ປັບປຸງກົນໄກບໍລິການໃຫ້ສະດວກກວ່າເກົ່າ ແລະ ຫັນສູ່ຄວາມເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ.
1.3.1 ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນສືບຕໍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍ6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາສະເລ່ຍ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ2013-2014 ເຫັນວ່າເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາອ່ອນ
ຄ່າ0,59% (ຈາກ 8.025 ມາເປັນ 8.033) ແລະ ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດອ່ອນຄ່າ 0,37% (ຈາກ 250,58 ມາເປັນ
250,66).ອັດຕາແລກປ່ຽນ8ເດືອນທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາອ່ອນຄ່າ0,88%
(ຈາກ8.024,63
ກີບ/ໂດລາມາເປັນ8.096,12ກີບ/ໂດລາ) ແຕ່ແຂງຄ່າ0,36%ທຽບໃສ່ເງິນບາດ (ຈາກ250,58ກີບ/ບາດມາເປັນ249,69
ກີບ/ບາດ).
1.3.2 ປະລິມານເງິນ (M2)
ມາຮອດເດືອນ 3/2015ປະລິມານເງິນ M2 ເພີ່ມຂຶ້ນ9,54%,ທຽບໃສ່ທ້າຍເດືອນ09/2014ເພີ່ມຂຶ້ນ20,10%. ການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະລິມານເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສິນເຊື່ອ
ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຈັງຫວະການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ.ມາຮອດເດືອນ5/2015ປະລິມານເງິນM2 ເພີ່ມຂຶ້ນ12,11% ທຽບໃສ່ທ້າຍສົກປີຜ່ານມາແລະເພີ່ມ
ຂຶ້ນ21,14% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ.
1.3.3 ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ມາຮອດເດືອນ 3/2015ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີຍອດເຫຼືອ 986,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ເດືອນ
9/2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 155,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ 6 ເດືອນ.ມາຮອດທ້າຍເດືອນ5/2015ຄັງສໍາຮອງ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນ: ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ເຖິງ6,71ເດືອນ
1.3.4 ການປະຕິບດ
ັ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
 ດ້ານການປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ: ໃນ6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີສາມາດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້12.021ຕື້ກີບ ເທົ່າ
ກັບ46,57%ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນລາຍຮັບພາຍໃນ9.301ຕື້ກີບເທົ່າກັບ45,29%ຂອງແຜນການປີ,
ລາຍຈ່າຍ
ປະຕິບັດໄດ້13.815ຕື້ກີບເທົ່າກັບ45%ຂອງແຜນການປີ. ຂາດດຸນງົບປະມານ1.794ຕື້ກີບເທົ່າກັບ1,79%ຂອງGDP.
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1.4 ສະພາບການລົງທຶນ
1.4.1 ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ
5.661ໂຄງການມູນຄ່າລວມໂຄງການ65.979,80ຕື້ກີບ. ສໍາລັບງົບປະມານໄດ້ຮັບໃນສົກປີມີ7.904,25ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ
ເປັນທຶນພາຍໃນຈໍານວນ 3.300 ຕື້ກີບ.
ໃນໄລຍະ6ເດືອນຜ່ານມາສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທັງໝົດ3.283
ໂຄງການມູນຄ່າ
2.834,35ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນທຶນພາຍໃນ1.914ຕື້ກີບ (ເທົ່າກັບ58%ຂອງແຜນການ). ໂຄງການທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນ6 ເດືອນທ້າຍສົກປີມີ2.378ໂຄງການ, ເປັນທຶນທັງໝົດ5.069,90ຕື້ກີບ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ
ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 100 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງສາມາດໂຈະ ແລະ ຫຼຸດມູນຄ່າໂຄງການລົງທັງໝົດ 296,47
ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ ມີ 4 ໂຄງການທີ່ຖືກໂຈະ ມູນຄ່າ 226,86 ຕື້ກີບ ແລະ ມີ 4 ໂຄງການຫຼຸດ ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດໄດ້ 69,61 ຕື້
ກີບ.
ເມື່ອຕີລາຄາລວມແລ້ວ ການລົງທຶນຂອງລັດ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015 ມີດັ່ງນີ້:
- ຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເປັນຢ່າງດີ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ສໍາເລັດໃນລະດັບດີພໍສົມຄວນ,ແຕ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າຂອດການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບາງຂະແໜງການແລະ
ທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ.
- ງົບປະມານທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ,ຂະນະດຽວກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການ
ພັດທະນາຂອງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນແມ່ນສູງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນຢູ່ບາງຂະແໜ
ງການແລະທ້ອງຖິ່ນ.
- ການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຍັງບໍ່ເປັນໄປຕາມກົນໄກທີ່ກໍານົດເທົ່າທີຄ
່ ວນ. ພ້ອມນັ້ນ,
ຄວາມເປັນເຈົ້າການພັດທະນາຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່ທັນສູງ, ຍັງມີລັກສະນະເອື່ອຍອີງໃສ່ລັດສູງ.
ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫຍ່ໆທີ່ສໍາເລັດມີ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານເຊສະລະລອງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ
ຂ້າມນໍ້າຂອງດອນໂຂງ, ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງລາວ-ມຽນມາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນອັດຕະປື, ໂຄງການຍົກຍ້າຍ
ເທດສະບານເມືອງກະລຶມໃໝ່ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆ.
1.4.2 ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ລ້າແລະກູຢ
້ ມ
ື
ເຖິງວ່າສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນລະດັບ
ປົກກະຕິ. ໃນໄລຍະ 6ເດືອນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທັງໝົດ405 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ306,75ລ້ານໂດລາ ຫຼື
ປະມານ2.4641ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 46,36% ຂອງແຜນການປີໃນນັ້ນ:
+ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 327 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ156,42ລ້ານໂດລາສະຫະລັດກວມ50,99% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ.
+ ທຶນກູ້ຢືມ
78 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ150,33ລ້ານໂດລາສະຫະລັດກວມ49,01% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ.
ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ໆທີ່ສືບຕໍປ
່ ະຕິບັດແລະໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບໃໝ່ໃນ6ເດືອນມີ: ໂຄງການຂະຫຍາຍສະໜາມບິນ
ວັດໄຕໄລຍະ3ມູນຄ່າ90,19ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງ ເລກ9ມູນຄ່າ32,85ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍ
ສົ່ງໄຟຟ້າຫີນເຫີບ-ຫຼວງພະບາງມູນຄ່າ126,35ລ້ານໂດລາ,
ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງຂອງຕົວເມືອງວຽງຈັນມູນຄ່າ
32,84ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະແໜງສາທາລະນະສຸກແລະ ໂຄງການອື່ນໆ.
1.4.3 ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ
1

ອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ= 8.033 ກີບ
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ສະພາບການລົງທຶນໃນສປປລາວ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ2014-2015ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນພາກ
ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໄດ້ທັງໝົດ1.092 ໂຄງການ,ມູນຄ່າ1.572,5ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຫຼື ປະມານ
12.631ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ:ກິດຈະການສໍາປະທານ (ຂະແໜງແຜນການ ແລະການລົງທຶນຮັບຜິດຊອບ) ຈໍານວນ9 ໂຄງການ,
ມູນຄ່າ168,4ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກິດຈະການທົ່ວໄປ(ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າຮັບຜິດຊອບ) ຈໍານວນ
1.025 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ1.327,6ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະກິດຈະການທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເສດຖະກິດສະ
ເພາະຮັບຜິດຊອບຈໍານວນ 58 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 76,5ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງຈໍານວນ 2.073,8
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ: ທຶນນໍາເຂົ້າເປັນວັດ, ອຸປະກອນ 1.804,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະເປັນເງິນສົດ 269,3
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
1.4.4 ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ
ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ເປັນເຈົ້າການສະໜອງສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີມ
່ ີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສຸມໃສ່
ປັບປຸງລະບຽບ, ກົນໄກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາເງິນກູ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍ, ນໍາໃຊ້
ໂຄງການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນເງິນກູ້,
ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເປັນຕົ້ນ:
ພັດທະນາສິນເຊື່ອ ໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບແບບຫຼາຍເປົ້າໝາຍສອດຄ່ອງກັບລູກຄ້າແຕ່ລະປະເພດ.ມາຮອດເດືອນ3/2015ສິນເຊື່ອ
ທົ່ວລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນ1.668,35ຕື້ກີບທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້25,66%.ທຽບໃສ່ເດືອນ9/2014ເພີ່ມຂຶ້ນ3,42%
ຈາກ48.807,49 ຕື້ກີບມາເປັນ50.475,84 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນຂະແໜງທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງການຄ້າ
ກວມ 20,02% ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງກໍ່ສ້າງກວມ 18,98%; ປະຈຸບັນໜີ້ສິນເງິນກູ້ (NPL) ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ
3,19% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາມີພຽງ 2,16% ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ມີມນ
ີ ະໂຍບາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ໂດຍການອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງໃຫ້ກັບລະບົບທະນາຄານ ແລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນ
ໄຫວໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ.
1.5 ສະພາບການແກ້ໄຂໜີສ
້ ິນການລົງທຶນຂອງລັດ
ລັດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະແກ້ໄຂໜີ້ສິນລະດັບຊາດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 102/
ນຍ, ລົງວັນທີ 2 ກັນຍາ 2014 ແລະ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 61/ນຍວ່າດ້ວຍມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້
ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນຄະນະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້
ອອກນະໂຍບາຍການແກ້ໄຂອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ (ລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ບໍລິສັດ ແລະທະນາຄານ) ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າ
ຄະນະຊີ້ນໍາແກ້ໄຂໜີ້ສິນລະດັບຊາດສະບັບເລກທີ04/ຄກຊ, ລົງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2015 ເຊິ່ງໄດ້ສໍາເລັດການແກ້ໄຂໜີ້
ສິນຊຸດທີ I ແລະກໍາລັງດໍາເນີນການແກ້ໄຂຊຸດທີ II, ປະຈຸບັນຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ16/ຄກຊ,ລົງ
ວັນທີ 10 ເມສາ 2015 ເຖິງບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມໜີ້ສິນແລ້ວສົ່ງໃຫ້ກອງລາ
ຂາຄະນະຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂໜີ້ສິນລະດັບຊາດ. ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ 3 ແຈຕົ້ນຕໍແມ່ນເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ພັນ ທະບັດ ແລະ
ໜີ້ມີສ່ວນຫຼຸດທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ຕົກລົງແລ້ວ, ສໍາລັບໜີ້ທົ່ວໄປຂອງຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ແບ່ງທຶນໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂຶ້ນແຜນຊໍາລະເອງໃນບ້ວງທຶນທີ່ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ໄດ້ຮັບ.

2. ຜົນສໍາເລັດຂອງຂະແໜງການ
2.1 ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕິດພັນກັບວຽກງານ3ສ້າງ
 ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໄດ້ທັງໝົດ 124.074ຄອບຄົວ, ຍັງເຫຼືອຄອບຄົວທຸກຍາກ 76.046
ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 6,59% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ,ສາມາດລົບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດ້ທັງໝົດ 1.439ບ້ານ, ຍັງເຫຼືອ 1.736
ບ້ານເທົ່າກັບ20,50% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ, ສາມາດສ້າງບ້ານພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 3.308 ບ້ານ.
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ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະປະກາດບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢູ່ຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊຈໍານວນ 2 ບ້ານຂອງ
ເມືອງບໍລິຄັນ ແລະ ເມືອງປາກກະດິງ ແລະປະຈຸບັນແຂວງຈໍາປາສັກກໍາລັງກະກຽມປະກາດບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງ
ນ້ອຍ
ສຸມໃສ່ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງເປັນຕົ້ນ ເລັ່ງໃສ່ປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກຮາກ
ຖານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານຢູ່ຈຸດສຸມບ້ານພັດທະນາ, ເຂດທີ່ໝັ້ນຂອງການປະຕິວັດ, ບ້ານວິລະຊົນ, ຈຸດສຸມເຂດພູດອຍ
ຊົນເຜົ່າທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກິນຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນ,ຈຸດສຸມສ້າງບ້ານ
ໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ, ຈຸດສຸມເມືອງ, ບ້ານເຮັດທົດລອງວຽກງານ 3ສ້າງຢ່າງຈິງຈັງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການຈັດຕັ້ງພື້ນຖານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ອໍານາດການປົກຄອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
, ຕ້ານໄດ້ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນໝູ່ບ້ານ ເປັນຕົ້ນແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ສະກັດກັ້ນບັນຫາຢາເສບຕິດ
ແລະ ອື່ນໆ. ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນສົກປີ 2014-2015ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່
ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນ, ສ້ອມແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານລົງສູ່ບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເປັນຕົ້ນ: ການສະໜອງນໍ້າສະອາດ, ການ
ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ, ວິດຖ່າຍໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວ.
 ວຽກ 3 ສ້າງ:
ຜ່ານການເຮັດທົດລອງວຽກງານການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ,
ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງ
ຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ(3ສ້າງ) ໃນ2ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ
ສູງຂຶ້ນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີການມອບສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂາດຕົວ, ມີການແບ່ງປັນຜົນ
ປະໂຫຍດຢ່າງເໝາະສົມ, ແນວຄິດການເມືອງການປົກຄອງຢູ່ຮາກຖານໄດ້ຮັບການປັບປຸງໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ.
ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ, ການລົງທຶນຂອງລັດເຂົ້າໃສ່ການ
ພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆຢູ່ເມືອງແລະບ້ານເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງມີ943ໂຄງການມູນຄ່າ248 ຕື້ກີບ, ນອກນັ້ນຍັງມີສິນເຊື່ອ
ຂອງທະນາຄານໂດຍສະເພາະຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍຈໍານວນ262 ຕື້ກີບເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ-ແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກ; ຂະແໜງການຕ່າງໆໂດຍສະເພາະ15ກະຊວງຕົ້ນຕໍກໍໄດ້ມີການສົ່ງພະນັກງານຢູ່ຂະແໜງການຕົນຊ່ວຍຢູ່
ເມືອງແລະບ້ານເປົ້າໝາຍໂດຍໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ-ແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການໃນດ້ານຕ່າງໆ,
ໄດ້ຍູ້ແຮງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດເປັນສິນຄ້າເປັນຕົ້ນໄດ້ຊຸກຍູ້ການປູກຝັງລ້ຽງສັດຢ່າງເປັນຂະບວນເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນກໍຄືການສ້າງບ້ານພັດທະນາມີຜົນສໍາເລັດ. ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການກວດກາປະເມີນຄວາມທຸກ
ຍາກແລະການພັດທະນາຕາມດໍາລັດ309/ນຍປີ2014ເຫັນວ່າຢູ່ໃນບ້ານເຮັດທົດລອງ3ສ້າງ109ບ້ານ, ມີບ້ານພັດທະນາ82
ບ້ານແລະບ້ານປອດຄະດີໄດ້ທັງໝົດ109ບ້ານ. ດ້ານການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກເມືອງຍ້ອນມີການ
ເກັບກໍາຖານຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ແລະບ້ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ40%,ສະແດງອອກມີ70 ບ້ານຈາກ109ບ້ານແລະ41ເມືອງຈາກ
51ເມືອງທົດລອງສາມາດເກັບລາຍໄດ້ເກີນແຜນການກໍານົດໄວ້.
2.2 ການພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ
1) ກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້
ຄາດຄະເນການຜະລິດເຂົ້າລວມໜົດສົກປີ 2014-2015 ສາມາດຜະລິດໄດ້ຕາມແຜນການປີ (4 ລ້ານໂຕນ) ໃນນັ້ນ:
ການຜະລິດເຂົ້ານາປີ2014ໄດ້ 3,21 ລ້ານໂຕນ. ການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ໄດ້0.23ລ້ານໂຕນແລະການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຜະລິດ
ໄດ້0,56 ລ້ານໂຕນ, ດ້ວຍຜະລິດຕະພາບ 5,12 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ.
 ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ:ການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າໃນໄລຍະ
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ເດືອນຕົ້ນສົກປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆແລະມີການຈັດຕັ້ງການຜະລິດເປັນກຸ່ມ, ສະຫະກອນຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນແມ່ນສາລີແຂງປະຕິບັດໄດ້
20.242 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 101.615 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີ້ມຂຶ້ນ 57%. ຢາງພາລາແມ່ນ
ມີການຂະຫຍາຍຕົວສົມຄວນໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພາກເໜືອປະຈຸບັນມີເນື້ອທີ່ປູກທັງໝົດ 248.846 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່
ກີດຢາງໄດ້ແລ້ວ 35.959 ເຮັກຕາ;ມັນຕົ້ນ: ປູກໄດ້6.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ198.000ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ
5

ກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາເພີ້ມຂຶ້ນ 42% ;ອ້ອຍ: ປູກໄດ້6.707ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 288.400ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງສົກປີຜ່ານມາເພີ້ມຂຶ້ນ 17%;ໝາກເດືອຍ: ປູກໄດ້2.414ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 7.242 ໂຕນ,ຢາສູບ: ປູກໄດ້2.548
ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 38.815 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 64%;ຖົ່ວເຫຼືອງ:ປູກໄດ້2.103
້ 14%;ຖົ່ວດິນ:ປູກໄດ້ 5.734
ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3.575ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີ່ມຂຶນ
ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 11.468ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 7%;ຖົ່ວອື່ນໆ:ປູກໄດ້ 1.658
ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ 2.487ໂຕນ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປິຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເທົ່າຕົວ.
 ດ້ານການລ້ຽງສັດ:ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ) ເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ, ສ່ວນການລ້ຽງສັດນ້ອຍ
ແລະປາແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການຈໍລະຈອນພາຍໃນ, ມີການຫັນປ່ຽນຈາກການລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ
ແລະແບບທອມຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມອອ້ມຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆນອກນັ້ນຍັງມີການ
ປູກຫຍ້າລ້ຽງງົວແລະລ້ຽງແບ້ຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອເພື່ອແນໃສ່ຜະລິດຊີ້ນ, ປາແລະໄຂ່ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ
ພາຍໃນປະເທດແລະເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກເຊັ່ນ:ຟາມລ້ຽງຄວາຍ: ມີ 1 ຟາມມີຄວາຍ 200 ໂຕ,ງົວມີ 168 ຟາມມີງົວ
ປະມານ32.900ໂຕ, ໝູ630ຟາມມີໝູ 500.450ໂຕ, ແບ້ 58 ຟາມມີແບ້ 10.285 ໂຕ, ສັດປີກ 449 ຟາມມີສັດປີກ
ປະມານ2 ລ້ານກວ່າໂຕ,ໃນນີ້:ແມ່ນຟາມລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ 241 ຟາມມີໄກ່ແມ່ໄຂ່ 1,34 ລ້ານກວ່າໂຕ, ໄກ່ພັນຊີ້ນ99ຟາມມີ
ໄກ່1ລ້ານກວ່າໂຕ.ຟາມລ້ຽງເປັດພັນໄຂ່ 75 ຟາມ 118,270 ກວ່າໂຕແລະຟາມລ້ຽງນົກກະທາ 19 ຟາມມີນົກ 181.440
ກວ່າໂຕແລະອື່ນໆ.
 ການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ້ແລະຊັບພະຍາກອນໄມ້:ເຂດປ່າຜະລິດທົ່ວປະເທດມີທັງໜົດ 51 ເຂດກວມເນີ້ອທີ່ 3.1
ລ້ານຮຕມີ 93 ເຂດຄຸ້ມຄອງແລະ 254 ເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍ.ໃນໄລຍະ6ເດືອນຕົ້ນປີສາມາດລົງສໍາຫຼວດຈັດສັນປ່າຜະລິດ
ແລະລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການສໍາຫຼວດເຂດປ່າຜະລິດທີ່ຢູ່ໃນເຂດໂຄງການSuford SU ມີເນື້ອທີ່ທັງໜົດ 60.512 ຮຕ, ມີ 5
ເຂດ (ເຂດຄຸ້ມຄອງເມືອງດາກຈຶງແລະເມືອງກະລືມ)ແລະນອກເຂດໂຄງການSuford SU ມີເນື້ອທີ່ 128.674 ຮຕ, ມີ 3
ແຂວງຄື: ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງແລະຫົວພັນ.ສໍາເລັດການສັງລວມໂກຕາໄມ້ ໃນສົກປີ 2014-2015 ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ແຕ່
ລະແຂວງລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງໄມ້ຢູ່ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ.


ວຽກງານຊົນລະປະທານ:ຕິດຕາມສັງລວມຂໍ້ມູນຄືນກຽ່ວກັບສະພາບກຸ່ມຜູ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ແລະມອບໂອນໂຄງການ

ຊົນລະປະທານທີ່ມີໃນທົ່ວປະເທດ, ເພຶ່ອຂຶ້ນແຜນເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າມີຄວາມຍືນຍົງປະຈຸ
ບັນສັງລວມໄດ້ 8 ແຂວງຄື: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື.ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າສະພາບການສະໜອງນໍ້າ ເພຶ່ອການຜະລິດ
ລະດູຝົນປີ 2014 ແລະ ເນຶ້ອທີ່ແຜນການສະໜອງນໍ້າລະດູແລ້ງປີ 2014-2015 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ເບື້ອງຕົ້ນເພຶ່ອກຽມຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ ໂຄງການຊົນລະປະທານປະຕູນໍ້າປ່ອງ 3 ຢູ່ເມືອງຍົມມະລາດ,
ແຂວງຄໍາມ່ວນ.ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າໂຄງການປະຕູນໍ້າປ່ອງ 3 ແລະເປີດເຝິກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງແລະນໍາ
ໃຊ້ຊົນລະປະທານໃນ 4 ບ້ານເປົ້າໝາຍເຂດໂຄງການ.
 ການສະໜອງແນວພັນ:ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາເຊັ່ນ: ປັບປຸງແນວພັນພືດ, ປັບປຸງແນວ
ພັນສັດດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມ, ຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກຍົກຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກນິກການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ສ້າງໜໍ່ແໜງ
ໃນການນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ເຕັກໂນໂລຊີຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ໃນການອົບ ແລະການເກັບຮັກສາ, ສືບຕໍ່ຮັກສາ
ເຂົ້າແນວພັນໃນລະດູແລ້ງແລະກະກຽມການຜະລິດເຂົ້າແນວພັນໃນລະດູຝົນພາຍໃນສູນ, ສະຖານີຕ່າງໆ, ຜູ້ປະກອບການ,
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດແລະໂຄງການຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ6.000 ໂຕນ, ເກັບແກ່ນໄມ້ເສດຖະກິດຊະນິດຕ່າງໆ ໄດ້300 ກິໂລ
ກຼາມ. ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ ເສດຖະກິດຊະນິດຕ່າງໆໄດ້41.800 ເບ້ຍ. ເກັບຮັກສາແກ່ນພັນໄມ້ເສດຖະກິດຊະນິດຕ່າງໆທັງໝົດ
95 ກິໂລກຼາມ, ເບັ້ຍໄມ້ໃຫ້ເປັນເບ້ຍໃຫຍ່ພ້ອມປູກໄດ້ 38.200 ເບັ້ຍ.ເບ້ຍໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ທັງໝົດ50.000 ເບ້ຍມີ7
ຊະນິດພັນ,ສືບຕໍ່ຜະລິດແລະຂະຫຍາຍເມັດພັນຜັກພື້ນເມືອງລາວໄດ້ທັງໝົດ1.234 ກິໂລກຼາມ. ນອກນັ້ນກໍປັບປຸງ ແລະ
ຮັກສາແນວພັນປາພື້ນເມືອງ7ຊະນິດແລະຕ່າງປະເທດ10 ຊະນິດ ແລະຜະລິດປານ້ອຍແນວພັນທົດແທນ40,000 ໂຕ(ປາ
ນິນ), ຄັດເລືອກແມ່ພັນງົວລູກປະສົມ F1, F2 ຈາກຝຸງຜະລິດຈໍານວນ 40 ແມ່ ເພື່ອປັບປຸງສ້າງເປັນງົວສາຍພັນໃໝ່ຂອງ
ລາວ, ຂະຫຍາຍງົວພັນລູກປະສົມແລະປະສົມພັນທຽມງົວໄດ້66 ໂຕຜະລິດແນວພັນງົວໄດ້ 48 ໂຕ, ແມ່ພັນໝູຈໍານວນ
80 ແມ່ (ໃນນີ້ໝູພັນ 50 ແມ່ ແລະໝູລາດ 30 ແມ່) ສາມາດສະໜອງແນວພັນໝູລູກປະສົມ ແລະໝູພັນໄດ້ຈໍານວນ 540
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ໂຕກວມ 56,25% (ຂອງແຜນການປີ 960 ໂຕ), ຍົກລະດັບແມ່ພັນສັດປີກຂື້ນໄດ້ຈໍານວນ1.265 ແມ່ເຊິ່ງມີ: (ໄກ່ງວງ98
ແມ່ໄກ່ຕ໋ອກ120 ແມ່, ໄກ່ເຫຼືອງ,ໄກ່ເອີລົບແລະ ໄກ່ລາດມີ709 ແມ່, ເປັດເທດ338 ແມ່) ສາມາດຜະລິດແນວພັນສັດປີກ
ໄດ້ 25,750 ໂຕ. ທຽບໃສ່ແຜນການປີ57,76% (ແຜນການປີ 44.580 ໂຕ).
2) ອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ
 ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ: ໃນໄລຍະ6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ2014-2015ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະ
ກໍາຄາດຄະເນຈະບັນລຸປະມານ 2.787ຕື້ກີບທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ12.6%.
 ການຄ້າ:ໃນ6ເດືອນຕົ້ນສົກປີ2014-2015 ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າຫຼື ເອີ້ນວ່າລະດັບການເປີດກວ້າງດ້ານ
ການຄ້າ ເທົ່າກັບ3.994,20ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ 45,04% ຂອງແຜນການ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມ
ຂຶ້ນ5,66%.ສໍາລັບມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະຄ່າບໍລິການ) ປະຕິບັດໄດ້13.966,40ຕື້ກີບທຽບ
ໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ7,4%.
ມູນຄ່າການສົງ່ ອອກ: ບັນລຸໄດ້ປະມານ1.600,83ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ38,41%ຂອງແຜນການ,ທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ11,10 ,%ໃນນີ້ສິນຄ້າຕົ້ນຕໍທີ່ສົ່ງອອກແມ່ນ ແຮ່ທາດ ,ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ,
ສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ (ລວມທັງເຄື່ອງຕັດຫຍິບ), ໄຟຟ້າແລະສິນຄ້າກະສິກໍາ. ຕະຫຼາດສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍແມ່ນໄທ, ຫວຽດນາມ,
ຈີນ, ເຢຍລະມັນ, ຍີ່ປຸ່ນແລະໂຮນລັງ...
 ມູນຄ່າການນໍາເຂົາ້ :ຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ2.393,37ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ50,92% ຂອງແຜນການປີ,
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີມ
່ ຂຶນ
້ 22,96%. ໃນນີ້ໝວດສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍແມ່ນອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ, ນໍ້າມັນ
ເຊື້ອໄຟ, ພາຫະນະແລະຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນກົນຈັກ. ຕະຫຼາດນໍາເຂົ້າຕົ້ນຕໍຍັງແມ່ນປະເທດທີ່ມີ
ຊາຍແດນຕິດກັບລາວເຊັ່ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມແລະຈີນ. ນອກນັ້ນຍັງນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີແລະເຢຍລະມັນ.
ຄາດຄະເນດຸນການຄ້າ:ຂາດດຸນປະມານ792,54ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 6,2% ຂອງ GDP (ໄລຍະດຽວກັນ
ຂອງສົກປີຜ່ານມາຂາດດຸນ 3,1% ຂອງ GDP).
ການພົວພັນການຄ້າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດສາກົນ:
ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດຂອງສປປລາວ ແມ່ນມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການພົບປະແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົນໄກການປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການ
ຄ້າຂອງທັງສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍລວມໄປເຖິງການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະປະເທດ
ອື່ນໆ ເຊິ່ງສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດຄູ່ຄ້າຫຼັກດັ່ງນີ້:
 ລາວ-ຫວຽດນາມ: ການພົວພັນການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມຍັງສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີຂອງສອງ
ປະເທດສືບຕໍເ່ ສີມຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງສອງປະເທດ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້ນັບມື້
ຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ, ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະກົນໄກການຮ່ວມມືຂອງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບູລິມະສິດດ້ານອັດຕາ
ພາສີຂາເຂົ້າເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດກໍຄືສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຢູ່ສອງປະເທດສາມາດ
ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງກັນ ແລະກັນ, ທັງເປັນການສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການດ້ານ
ການຜະລິດສິນຄ້າ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015 ມູນຄ່າການຄ້າຂອງສອງປະເທດບັນລຸໄດ້ 510,03ລ້ານໂດ
ລາ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຈລະຈາກ່ຽວກັບຮ່າງສັນຍາການຄ້າລາວ-ຫວຽດນາມສະບັບໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຕົວ
ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມູນຄ່າການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ
ເປັນການສົ່ງເສີມການເປີດຕະຫຼາດການຄ້າດ້ານບໍລິການ
ແລະນໍາເອົາບັນດາລາຍການສິນຄ້າມາຫຼຸດອັດຕາພາສີ ເປັນ 0% ກວມເຖິງ 98% ຂອງລາຍການສິນຄ້າທັງໝົດ. ພ້ອມນັ້ນ
ກໍນໍາເອົາບັນຊີລາຍການສິນຄ້າທີສ
່ ອງຝ່າຍຮັກສາອັດຕາພາສີໄວ້ອີກຈໍານວນໜື່ງມາຫຼຸດ 50% ຕາມອັດຕາພາສີຂອງສັນຍາ
ATIGA.
 ລາວ-ໄທ: ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າຂອງສອງປະເທດ ໃຫ້ນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະມີບາດກ້າວໃໝ່
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນນີ້, ສອງປະເທດໄດ້ແລກປ່ຽນປຶກສາຫາລື, ທົບທວນ ແລະຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ແຜນການຮ່ວມມືຄັ້ງຜ່ານມາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະອຸປະສັກທີ່ມີຕໍ່ການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ
ການຄ້າຂອງສອງປະເທດ ແລະກໍານົດທິດທາງແຜນການຮ່ວມມືການຄ້າລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ເຊຶ່ງປະກອບມີການຊຸກຍູ້ການ
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ເພີ່ມມູນຄ່າການຄ້າສອງຝ່າຍ, ໂຄງການຮ່ວມມື ICT, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ-ການລົງທຶນ, ຜ່ານ
ແດນ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຮ່ວມກັນ. ໃນໄລະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີມູນຄ່າການຄ້າບັນລຸ 2.321,61ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ.
 ລາວ-ຈີນ: ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງອອກ ແລະນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຢູ່ບັນດາດ່ານຕາມ
ຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ, ການໃຫ້ສິດທິພິເສດຕໍ່ກັບສິນຄ້າລາວທີມ
່ ີທ່າແຮງ ແລະການກວດສອບຄວາມອາດສາມາດ
ດ້ານແຫຼ່ງທຶນຂອງບໍລິສັດຈີນທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າມາດໍາເນີນທຸລະກິດຄ້າຂາຍຍ່ອຍທີ່ລະເມີດກົດໝ
າຍຂອງສປປລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນທຸລະກິດທີ່ສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບພົນລະເມືອງລາວ. ຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະ
ພັນສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໄປຍັງແຂວງຢຸນນານສປຈີນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍມູນຄ່າການຄ້າ
2.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດພາຍໃນປີ 2020. ຝ່າຍຈີນຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດຄັ້ງທີ 2
ຕໍ່ກັບບັນດາສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງລາວທີ່ສົ່ງອອກໄປສປຈີນລວມມີ 11 ປະເພດ, ມູນຄ່າການຄ້າໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 757,32 ລ້ານ
ໂດລາ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະກໍາມາທິການຮວ່ມປຶກສາຫາລືໃນການຮ່ວມພັດທະນາດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ການຄ້າວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີລະຫວ່າງສປປລາວແລະສເກົາຫຼີ; ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່າງສັນຍາ
ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ;
ຈັດກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານການຄ້າລາວ-ອີຢູຄັ້ງທີ 5 ເພື່ອປືກສາຫາລື ແລະວາງທິດທາງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດການ
ຄ້າ, ທົບທວນຄືນການຮ່ວມມືການຄ້າສອງຝ່າຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງສປປລາວຕໍ່ກັບ WTO ແລະຄວາມ
ພ້ອມຂອງລາວໃນການເຂົ້າເປັນ AEC ແລະປະເດັນອື່ນໆພ້ອມນີ້ຍັງຮ່ວມມືກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພື່ອກຽມຈັດ
ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະທິການຮ່ວມດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີຄັ້ງທີ 10 ລະຫວ່າງລາວມົງໂກລີ.
ການສົງ່ ເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ:
ວຽກງານສົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄ້າເຫັນວ່າຍັງຢູ່ໃນທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີພໍ
ສົມຄວນການສົ່ງເສີມວຽກງານໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ(ODOP)ເຫັນວ່າມີຈາໍ ນວນເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາກທຸລະກິດ,
ຜູ້
ປະກອບການມີຈໍານວນ 45 ຫົວໜ່ວຍ, ມີ 165 ຜະລິດຕະພັນນອນໃນ 45 ບ້ານ, 29 ເມືອງແລະ 12 ແຂວງ. ພ້ອມນີ້ໄດ້
ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການSmall Holder Project ສະໜັບສະໜູນທຶນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມວຽກງານ
ODOP ແຫ່ງຊາດໃນ 4 ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື:ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,ຈໍາປາສັກ,ວຽງຈັນ ແລະແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການຈັດ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ລະບຽບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍODOPແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້ທຶນໃນການຕິດປ້າຍກາໝາຍຈໍານວນ 12
ຜະລິດຕະພັນ; ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກບັນດາກະຊວງ, ທະນາຄານກາງ ແລະທະນາຄານທຸລະກິດ
ລົງກວດກາ ແລະປະເມີນຜົນໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ນະໂຍບາຍຖົມຂຸມດອກເບັ້ຍ ໂດຍຈັດແບ່ງ
ເປັນ 3 ພາກຄື: ພາກກາງມີ 191 ໂຄງການ, ໂຄງການບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍມີ1ໂຄງການ, ມີ 75 ໂຄງການຢຸດເຊົາດໍາເນີນທຸລະ
ກິດໄປແລ້ວ ແລະຍັງດໍາເນີນທຸລະກິດ 115 ໂຄງການລວມວົງເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕາມສັນຍາມີ 231,29 ຕື້ກີບ;
ພາກເໜືອມີ 32 ໂຄງການ, ໂຄງການບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍມີ4 ໂຄງການ, ມີ4ໂຄງການຢຸດເຊົາດໍາເນີນທຸລະກິດໄປແລ້ວ ແລະຍັງ
ສືບຕໍ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ 24 ໂຄງການລວມວົງເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕາມສັນຍາມີ 27,78 ຕື້ກີບ; ພາກໃຕ້ມີ 83
ໂຄງການໂຄງການບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍມີ 02 ຄ/ກ, ມີ 12 ໂຄງການຢຸດເຊົາດໍາເນີນທຸລະກິດໄປແລ້ວ ແລະຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນທຸລະ
ກິດ 69 ໂຄງການລວມວົງເງິນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານຕາມສັນຍາມີ 43,26 ຕື້ກີບ; ໄດ້ກະກຽມການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ
ອົງການກາເຟໂລກ(ICO) ໂດຍປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການ GIZ ຊຶ່ງເປັນຜູໃ້ ຫ້ທຶນສະໜັບສະ
ໜູນ ແລະຮ່ວມກັບສະມາຄົມກາເຟລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງຮ່າງບົດ
ສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງທີມງານຮັບຜິດຊອບວຽກດັ່ງກ່າວ ແລະກະກຽມຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ-ການເງິນ ເພື່ອຮອງຮັບ
ວຽກງານວາງສະແດງ (World Expo Milano 2015 ທີຈ
່ ະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-30/10/2015 ທີ່ເມືອງມິລານ
ປະເທດອີຕາລີ);ປະສານງານກັບ 03 ໂຮງງານພາດສະຕິກຂອງລາວກ່ຽວກັບບໍລິສັດ “ Seiketsu Promotion
Department Co., Osaka, Japan” ສົນໃຈສັ່ງຊື້ຖົງຢາງພາດສະຕິກສົ່ງໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
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ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່
ດ້ານແຮ່ທາດ
ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດ້6.504,55ຕຶ້ກີບ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ
4,56% (ຍ້ອນລາຄາແຮ່ທາດຢູ່ຕະຫຼາດໂລກຍັງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ໃນແງ່ຜົນຜະລິດການຜະລິດແຮ່ທາດເພີ້
ມຂຶ້ນ9,16%) ຊຶ່ງປະກອບມີແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ເງິນປະສົມຄໍາ 16,69 ໂຕນ, ທອງແຜ່ນເຊໂປນ 46,05 ພັນໂຕນ,
ທອງຝຸ່ນ (ພູເບ້ຍ, ເມືອງລອງ) 183.034 ໂຕນ, ໂປຕາສ 63.511 ໂຕນແລະແຮ່ທາດອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.ມາຮອດເດືອນ
3/2015 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດສໍາປະທານຂຸດຄົ້ນແລະປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດມີທັງໝົດ 68 ບໍລິສັດ 108 ກິດຈະການ, ໃນ
ນັ້ນປະກອບມີບໍລິສັດພາຍໃນ 15 ບໍລິສັດ ແລະຕ່າງປະເທດ 53 ບໍລິສັດ.
ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດປະມານ 856,76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ
1,06% ເຊິ່ງມີບັນດາແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້: ໂລຫະຄໍາປະສົມເງີນ 16,66 ໂຕນ,ມູນຄ່າ 97,58 ລ້ານໂດລາ, ແຮ່ທອງເຂັ້ມ
ຂຸ້ນ 168,73 ໂຕນ,ມູນຄ່າ 330,64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ທອງແຜ່ນ 44.349 ໂຕນມູນຄ່າ 321,77 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ແຮ່ເຫຼັກ383,13 ພັນໂຕນ,ມູນຄ່າ 21,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແຮ່ໂປຕັສ 74 ພັນໂຕນ,ມູນຄ່າ 22,60 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ.
 ດ້ານໄຟຟ້າ
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດໄດ້ 5.734,14 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ,
ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ 15,97% ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນມີການປັບປະລິມານການຜະລິດໃຫ້
ຫຼຸດລົງເພື່ອຮັກສານໍ້າໄວ້ໃນງວດຕໍ່ໄປ.
ການຈໍາໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ:ປະຕິບັດໄດ້ 6.070,36ລ້ານກິໂລວັດໂມງ,ມູນຄ່າ 385,22ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ຈໍາ
ໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ1.789,04ລ້ານກິໂລວັດໂມງ,ມູນຄ່າ
152,02ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
,ຈໍາໜ່າຍຕ່າງປະເທດ
4.281,32ລ້ານກິໂລວັດໂມງ,ມູນຄ່າ 233,21ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ການນໍາເຂົ້າກະແສໄຟຟ້າ:ປະຕິບັດໄດ້ 713,50ລ້ານກິ
ໂລວັດໂມງ,ມູນຄ່າ 36,39ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 19,25% ສ່ວນໃຫ່ຍ
ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດ ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະຈີນ, ແລະຊື້ຈາກໂຄງການ IPP ເພື່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ 899,30 ລ້ານກິໂລ
ວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 41,76 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ້ມຂຶ້ນ 0,89%; ການຊົມໃຊ້
ໄຟຟ້າ:ຕົວເລກການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດມີຈໍານວນ 994.765 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 88,15% ຂອງຄົວ
ເຮືອນທົ່ວປະເທດ; ສໍາລັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂັ້ນເມືອງແມ່ນມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ແລະຂັ້ນບ້ານແມ່ນປະຕິບັດ
ໄດ້ 84,58%.
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ໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າມັງ1:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ64 MW ປະຕິບັດໄດ້ 40%
ໂຄງການເຂື່ອນເຊເສັດ3:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ23 MW ປະຕິບັດໄດ້ 36%
ໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າລີກ1:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ104MW ປະຕິບັດໄດ້ 17%
ໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ: ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ410 MWປະຕິບັດໄດ້ 12%
ໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ1.285 MW ປະຕິບັດໄດ້50%.
ໂຄງການນໍ້າຫີນບູນ:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ30 MW ປະຕິບັດໄດ້56%.
ໂຄງການນໍ້າຄານ 3:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ60 MW ປະຕິບັດໄດ້74%.
ໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າອູ2:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ120 MW ປະຕິບັດໄດ້69%.
ເຂື່ອນນໍ້າອູ5:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ240 MW ປະຕິບັດໄດ້75%.
ເຂື່ອນນໍ້າອູ6:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ180 MW ປະຕິບັດໄດ້70%.
ເຂື່ອນນໍ້າງຽບ2:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ180 MWປະຕິບັດໄດ້75%.
ເຂື່ອນນໍ້າກົງ2:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ66 MWປະຕິບັດໄດ້84%.
ໂຄງການນໍ້າຄານ2:
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ130 MW ປະຕິບັດໄດ້94%.
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ໂຄງການຫ້ວຍລໍາພັນໃຫ່ຍ:
ຫົງສາລິກໄນ:
ເຂື່ອນນໍ້າງຽບ1:
ເຂື່ອນເຊນໍ້ານ້ອຍ1:
ເຂື່ອນນໍ້າສິມ:
ເຂື່ອນເຊຂະໝານ 1

ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ88 MW ປະຕິບັດໄດ້96%.
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ1.878 MW ປະຕິບັດໄດ້95%.
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ290MW ປະຕິບັດໄດ້8%.
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ15 MW ປະຕິບັດໄດ້21,60%.
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ9MW ປະຕິບັດໄດ້67%.
ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 322 MW ປະຕິບັດໄດ້ 38%

ສາຍສົ່ງແລະສະຖານີໄຟຟ້າ: ປະຈຸບັນລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂະໜາດຕ່າງໆມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 47.242 ກິໂລແມັດ,ໃນ
ນັ້ນ: ລະບົບແຮງດັນສູງ(500kv) 138 ກິໂລແມັດ, (230kv) 481 ກິໂລແມັດ, (115 kv) 4.868 ກິໂລແມັດແລະແຮງ
ດັນກາງມີ 24.775 ກິໂລແມັດ.
ການພັດທະນາໄຟຟ້ານອກລະບົບ:
 ພະລັງງານແສງຕາເວັນ: ສາມາດຂະຫຍາຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນໄດ້ 272 ບ້ານ, ສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງໃຫ້ແກ່ 14.327
ຄອບຄົວກວມ 1,27% ຂອງຄອບຄົວທົ່ວປະເທດ ແລະ ເກັບກູ້ຄືນຈໍານວນ9.745ຄອບຄົວ ເນື່ອງຈາກລະບົບຕາຂ່າຍ
ໄຟຟ້າຖາວອນໄປເຖິງ.
 ພະລັງງານຊີວະມວນ:ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສາທິດການຜະລິດແລະນໍາໃຊ້ພະລັງງານແກັສຊີວະພາບຈາກມູນສັດ
ຊຶ່ງມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 260 ກິໂລວັດແລະອ່າງບົ່ມແກັສຂະໜາດ 2.500 ແມັດກ້ອນ, ຊຶ່ງປະຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າ 60%.
 ໂຄງການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ: ມີ 2 ໂຄງການແລະນອກນັ້ນກໍແມ່ນການຜະລິດຈາກການພັດທະນາ
ພະລັງງານທົດແທນຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆ.
4) ຂະແໜງໂຍທາທິການ-ຂົນສົງ່
 ການພັດທະນາກໍສ
່ າ້ ງເສັນ
້ ທາງ:
ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໂຄງການເຊັ່ນ:ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເຊື່ອມສະໜາມກິລາຊີເກມ 3 ຊ່ວງ
(ສ້ອມແປງຄຶນ);ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ;ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ4 (ADB 11) 5ສັນຍາ(ຊຽງເງິນ-ປາກ
ຄອນ, ທ່າເດື່ອ-ນໍ້າປຸຍ,ນໍ້າປຸຍ-ປາກລາຍ, ປາກລາຍ-ຫ້ວຍເປັດ ແລະຫ້ວຍເປັດ-ນາຄ່າ); ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 1B(
ປາກນໍ້ານ້ອຍ-ບ້ານຍໍ້); ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 6A (ສົບເບົາ-ບ້ານດ່ານ);ນອກນີ້ຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ
ເປັນຢ່າງດີເປັນຕົ້ນ:ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 15A(ນາປົ່ງ-ສາລະວັນ) ຍາວ 77 ກມປະຕິບັດໄດ້85%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ
16A (ປາກຊ່ອງ-ຫລັກ52 ອັດຕະປື) ປະຕິບັດໄດ້82,19%; ໂຄງການກໍ່ສາ້ ງແລະຂະຫຍາຍທາງເລກ13 ໃຕ້(ປູເບຕົງ) ແຕ່
ຫຼັກ9 ເໜືອ-ຂົວເຊໂດນ-ວົງວຽນຂົວເຊໂດນປະຕິບັດໄດ້ 80%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເລກ 16B (ຊ່ວງແຂວງເຊກອງເມືອງດັກຈຶງ) ປະຕິບັດໄດ້76%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດລາວ-ກໍາປູເຈຍປະຕິບັດໄດ້28%;ທາງເລກ 11
ຄວາມຍາວ 88 ກິໂລແມັດ (ຕາດທອງ-ຂົວນໍ້າສັງ) ປະຕິບັດໄດ້68%.
 ການພັດທະນາກໍສ
່ າ້ ງຂົວ:
ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງແຫ່ງທີ4
ຫ້ວຍຊາຍ-ຊຽງຂອງ;ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຂົວນໍ້າຂອງລາວ-ມຽນມາ;
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງດອນໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກແລະຫຼາຍໂຄງການກໍມຄ
ີ ວາມຄືບໜ້າເຊັ່ນ:ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ
ເຊຂະໝານ2 ແຂວງອັດຕະປືປະຕິບັດໄດ້90,80%;ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວແລະທາງເຂົ້າດ່ານສາກົນພູເກືອເມືອງພູວົງ, ແຂວງ
ອັດຕະປືປະຕິບັດໄດ້ 50%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວປາກແບ່ງປະຕິບັດໄດ້50%ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງນາສັກເຂົ້າດໍ)ແຂວງໄຊຍະບູລີ/ວຽງຈັນ(ປະຕິບັດໄດ້70%.
 ການພັດທະນາກໍສ
່ າ້ ງດ້ານໂຍທາທິການທາງນໍາ້ :
ຫຼາຍໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ ເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນເທດສະບານເມືອງທ່າໂທມແຂວງ
ຊຽງຂວາງປະຕິບັດໄດ້ 78,05%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານຫ້ວຍຊາຍໃຕ້-ປາກວຽງໃໝ່,ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ປະຕິບັດໄດ້ 4,30%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນນໍ້າເຫືອງບ້ານນາຂ່າໃຕ້ເມືອງບໍ່ແຕນ,ແຂວງໄຊຍະບູລີປະຕິບັດ
ໄດ້ 85%;ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານຄົກເໝືອດເມືອງໝື່ນ, ແຂວງວຽງຈັນປະຕິບັດໄດ້ 30%; ໂຄງການ
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ກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານໝາກຮຽວເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະຕິບັດໄດ້ 32%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງ
ກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານປາກຊັນໃຕ້-ປາກຊັນເໜືອເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊປະຕິບັດໄດ້ 63,35%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານແກ້ງສະດອກເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊປະຕິບັດໄດ້ 6,73%;ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະ
ຝັ່ງເຈື່ອນບ້ານຫ້ວຍນາງລີ້ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນປະຕິບັດໄດ້ 25,50%.
 ການຂົນສົງ່ ທາງນໍາ້ : ບໍລິມາດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 260.000 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 43,33% ຂອງແຜນການ, ບໍລິ
ມາດຈໍລະຈອນສິນຄ້າ 52,85 ລ້ານໂຕນ/ກມ ເທົ່າກັບ 43,52% ຂອງແຜນການ, ບໍລິມາດການຂົນສົ່ງໂດຍສານປະຕິບັດ
ໄດ້ 510.000 ຄົນ ເທົ່າກັບ 42,5% ຂອງແຜນການ ແລະບໍລິມາດຈໍລະຈອນໂດຍສານ 37,75 ລ້ານຄົນ/ກມ ເທົ່າກັບ
43,52% ຂອງແຜນການ.
 ການກໍສ
່ ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງສະໜາມບິນ:
ສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນແຂວງອັດຕະປື, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນປາກເຊ(ໄລຍະ 2)ປະຕິບັດໄດ້
46%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງແຂວງຫົວພັນປະຕິບັດ 23,2%,ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນເຊໂນແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດສໍາເລັດການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ ແລະ ສະເໜີເງິນກູ້ຢືມ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ
ແຂວງຊຽງຂວາງສໍາເລັດການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນອຸດົມໄຊຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການ
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ
 ພັດທະນາກໍ່ສາ້ ງແລະການຂົນສົງ່ ທາງລົດໄຟ:
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ໄລຍະII ແຕ່ສະຖານີທາ່ ນາແລ້ງ-ບ້ານຄໍາສະຫວາດຍາວ 9 ກິໂລແມັດ ແລະໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ໄລຍະ IIປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະກີດຂວາງ,
ໄດ້ສໍາເລັດວາງສີລາເລິກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟແຕ່ສະຫວັນນະເຂດ-ລາວບາວ.
5) ໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ສໍາເລັດການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໄປສະນີສະບັບປີ 2004; ສໍາເລັດການຄົ້ນຄ້ວາຮຽບຮຽງກ່ຽວກັບລະບຽບ
ການພັດສະດຸໄປສະນີ, ລະບຽບການໄປສະນີພັນແລະລະບຽບການເງິນ;ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າລາຄາຄ່າບໍລິການໄປສະນີພັນ
ແລະພັດສະດຸໄປສະນີພາຍໃນປະເທດຢູ່ຄິວລົດໂດຍສານແລະທ່າເຮືອ;ສໍາເລັດການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດປະຈໍາ
ປີ2014 ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີຄ:ື ບໍລິສັດDHL, ບໍລິສັດTNTແລະບໍລິສັດPT air cargo; ສໍາເລັດ
ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານການປະສານງານຄື້ນຄວາມຖີ່ ແລະການລົງທະບຽນຄື້ນຄວາມຖີ່ ລຽບຕາມຊາຍແດນລາວໄທ, ຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍການຈົດທະບຽນສໍາລັບຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຊິມຄາດໂທລະສັບແບບຕື່ມເງິນ, ຂະຫຍາຍ
ເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງດ້ວຍລະບົບສາຍໄຍແສງເພີ່ມໃນທົ່ວປະເທດໄດ້1.255ກິໂລແມັດລວມທັງໝົດ
52.361ກິໂລແມັດ
ກວມ 17 ແຂວງ 145ເມືອງ, ການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະເພີ່ມຂື້ນ53.181ເລກໝາຍລວມທັງໝົດ678. 657ເລກໝາຍ.
2.3 ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ
1) ການສຶກສາແລະກິລາ
 ວຽກງານສຶກສາ
ໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາແລະຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ. ໂດຍເນັ້ນໃສ່
ສ້າງຄູ່ມືວໄິ ຈໃນຫົວຂໍ້“ຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ” ແລະຫົວຂໍ້“ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ”ພ້ອມກັນ
ນັ້ນກໍສໍາເລັດການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນບັນຫາຄູເຫຼືອບໍ່ພໍຢູ່ 9 ແຂວງມີ 27 ເມືອງ ແລະ 300 ໂຮງຮຽນ. ສາມາດປະກາດຈົບຊັ້ນ
ປະຖົມບໍາລຸງທົ່ວແຂວງໄດ້ໝົດທຸກແຂວງໃນທົ່ວປະເທດແລະຈະມີພິທີປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມບໍາລຸງທົ່ວປະເທດໃນວັນທີ
28/8/2015, ສາມາດປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນທົ່ວເມືອງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ19ເມືອງມາເປັນ42 ເມືອງຂອງ 147
ເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ.ຕິດຕາມ, ປະເມີນແລະຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຢູ່18
ແຂວງທົ່ວປະເທດ. ຈັດການແຂ່ງຂັນສອບເສັງດ້ານພາສາອັງກິດສໍາລັບນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນTOFEL
Junior Challenge 2014 ຮອບ2 ໃນ3ແຂວງເປົ້າໝາຍຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດແລະຈໍາປາສັກໂດຍ
ມີນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ
190
ຄົນເປັນຍິງ111ຄົນ.ສໍາເລັດກອງປະຊຸມການລົງເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
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ມາດຕະຖານຫຼກ
ັ ສູດແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງແລະບໍລິຄໍາໄຊ.ລົງປະເມີນ
ສະຖານການສຶກສາຂອງລັດແລະເອກະຊົນຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາສໍາລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນ
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ແຫ່ງ. ເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານແລະການປະເມີນຕົນເອງຂອງບັນດາສະຖາບັນອາຊີວະແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ໄດ້157 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນສັງຄົມໃນຫຼາຍແຂວງ. ສໍາເລັດການ
ສະເໜີຜ່ານຮ່າງດໍາລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ສໍາເລັດການສະເໜີຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກ
ສາ(ສະບັບປັບປຸງ).ສືບຕໍ່ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງແລະດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມສະຖານການສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ.ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແລະອອກແບບຫຼຽນສໍາລັບປະດັບໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາແລະ
ລະບຽບການຍ້ອງຍໍຄູ-ອາຈານສອນ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການສິດສອນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ.ສໍາ
ເລັດການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ 2 ຊັ້ນ ໃຫ້ໂຮງຮຽນປະຖົມເມືອງໃໝ່ ແຂວງອັດຕະປື ໃນມູນຄ່າ 5,2 ຕື້ກີບ ໂດຍການຊ່ວຍ
ເຫລືອລ້າຈາກສສຫວຽດນາມ. ສໍາເລັດພິທີວາງສີລາຈາລຶກການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນສະຖາບັນທ່ອງທ່ຽວ ແລະການໂຮງ
ແຮມແຫ່ງຊາດທີ່ວິທະຍາໄລປາກປາສັກ.
 ກິລາກາຍະກໍາ
ສໍາເລັດການຈັດການແຂ່ງຂັນມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ10ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.ໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ມີກິລາ25
ປະເພດຊິງຫຼຽນທັງໝົດ1.148 ຫຼຽນ, ໃນນີ້:ຫຼຽນຄໍາ328 ຫຼຽນ, ຫຼຽນເງິນ328 ຫຼຽນແລະຫຼຽນທອງ492 ຫຼຽນໂດຍມີ25
ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມຄື : 7 ກະຊວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລະ17 ແຂວງທົ່ວປະເທດ.ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນງານກິລາ
ມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນຄັ້ງທີ17ທີ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍເຊິ່ງສາມາດຍາດຫຼຽນໄດ້26 ຫຼຽນໃນນີ້ມີຫຽຼ ນຄໍາ7 ຫຼຽນ,
ຫຼຽນເງິນ6 ຫຼຽນແລະຫຼຽນທອງ13 ຫຼຽນຈັດຢູ່ໃນອັບດັບທີ06 ໃນ11 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
2) ສາທາລະນະສຸກແລະໂພຊະນາການ
ໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິຫານດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະໄປຮອດເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ສໍາເລັດການເຜີຍແຜ່ແລະອົບຮົມຄູເຝິກກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຝັງເຂັມເພື່ອຄຸມ
ກໍາເນີດແລະການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນຝັງເຂັມຄຸມກໍາເນີດໃຫ້ພະນັກງານແຂວງສະຫັວນນະເຂດແລະແຂວງຈໍາປາສັກ.ສະຫຼຸບ
ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເກີດລູກແລະປິ່ນປົວເດັກເຈັບບໍ່ເສຍຄ່າຢູ່ 4ແຂວງພາກເໜືອຄື :ແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ ,ແຂວງອຸດົມໄຊ ,ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາແລະບໍ່ແກ້ວ.ຕິດຕາມແລະສ້າງຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນໂຄງການ
ເຊື່ອມສານການບໍລິການແບບຄົບຊຸດໃນຊຸມຊົນໂດຍສະເພາະວຽກໂພສະນາການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ
,ນໍາ້
ສະອາດ-ອະນາໄມສິງແວດລ້ອມຢູ່ 7ແຂວງຄື :ແຂວງຫົວພັນ ,ແຂວງຊຽງຂວາງ ,ແຂວງຫຼວງພະບາງ ,ແຂວງອຸດົມໄຊ ,
ແຂວງໄຊສົມບູນ ,ແຂວງສາລະວັນແລະແຂວງເຊກອງ.ສໍາເລັດການແນະນໍາສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບວຽກງານການສື່ສານເພື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກຽມພ້ອມຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດອີໂບລາ.
ສໍາເລັດການປັບປຸງກົດໜາຍປິ່ນປົວ(ສະບັບ
ປັບປຸງ).ສັງລວມຂໍ້ມູນຕາໜາງສາທາລະນະສຸກຈາກ 17ແຂວງແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ
ຂອງໂຮງໝໍທັນສະໄໝ
,ພ້ອມທັງປະເມີນຄຸນນະພາບແລະຄວາມພ້ອມຂອງການບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍ.ສັງລວມຂໍ້ມູນຄືນ
ບັນດາຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ຄົນເຊົ່າແລະເຮັດການຮ່ວມທຶນກັບຕ່າງປະເທດ,
ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ສ້າງຮ່າງຄູ່ມືຕົວຊີ້ວັດຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ.ສືບຕໍ່ແຍກເຊື້ອໄວຣັດພະຍາດ
ໄຂ້ຫວັດແລະກວດຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຮງໝໍຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ,ສືບຕໍ່ເຝົ້າລະວັງພະຍາດຖອກທ້ອງຢູ່ໂຮງໝໍສູນ
ກາງແລະໂຮງໝໍເມືອງ.ສໍາເລັດການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການສ້າງມາດຕະຖານຢາພື້ນເມືອງແລະ
ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບຄັ້ງທີ 22, ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາອາຫານ ແລະຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ. ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການລົງກວດກາຮ້ານຂາຍຢາເອກະຊົນ ແລະການຢາໂຮງໝໍຢູ່5
ແຂວງ.
ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານເນື້ອໃນວຽກງານກວດກາອາຫານ-ຢາປະຈໍາດ່ານທົ່ວປະເທດ. ກວດກາຢາ, ສານເຄມີ,
ອຸປະກອນ ແລະຜະລິດຕະພັນອາຫານທີນ
່ ໍາເຂົ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ດ່ານສະໜາມບິນວັດໄຕດ່ານທ່ານາແລ້ງ ແລະ
ດ່ານຂົວມິດຕະພາບ.
3) ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
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ໃນໄລຍະ6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີສາມາດພັດທະນາສີມືແຮງງານທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນໄດ້ທັງໝົດ12.956 ຄົນ, ຍິງ
5.574ຄົນ,ເທົ່າກັບ29,23% ຂອງແຜນການປີ (44.316ຄົນ); ໄດ້ສໍາເລັດການປະກາດສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວເກົາຫຼີເປັນສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ແລະສາມາດຈັດຕັ້ງການທົດສອບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານຢູ່ສະ
ຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີໄດ້1 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ1.429ຄົນ, ຍິງ 402 ຄົນ, ຈໍານວນ9ສາຂາວິຊາ
ຊ່າງ, ເຊິ່ງຜ່ານການທົດສອບສາມາດອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານລະດັບວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ 68 ຄົນ, ເຄິ່ງຊໍາ
ນານງານ 638 ຄົນ, ຊໍານານງານ 444 ຄົນ, ນາຍຊ່າງ 277 ຄົນ. ໃນນີ້: ຂະແໜງບໍລິການ 1.054 ຄົນ, ຍິງ 399 ຄົນ, ຂະແ
ໜງອຸດສາຫະກໍາ 375 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ; ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນຄັ້ງທີ 10 ທີສ
່ ສຫວຽດນາມປະ
ຈໍາປີ 2014, ເຊິ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນສປປລາວສາມາດຍາດໄດ້ 1 ຫຼຽນເງິນໃນສາຂາຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າອາຄານພ້ອມກັບໃບ
ປະກາດສະນີຍະບັດ ລະດັບອາຊຽນ 2 ໃບ ໃນສາຂາຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າອາຄານ ແລະຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ.ປັບປຸງຮ່າງສັນຍາ
ແລະ
ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.ສໍາເລັດການເປີດສູນ
ບໍລິການຈັດຫາງານຂອງກະຊວງໄດ້ 1 ແຫ່ງ, ໄດ້ຊຸກຍູ້ແລະສົ່ງເສີມພາກສ່ວນຕ່າງໆຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານ
ລາວໄດ້ 38.462 ຄົນ, ຍິງ 20,105 ຄົນ.ໃນນັ້ນ: ພາຍໃນໄດ້ 5.586 ຄົນ, ຍິງ 2.472 ຄົນ,ສົ່ງໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະ
ເທດ ໄດ້ 32.876ຄົນ, ຍິງ 17.633ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນໄດ້ປັບປ່ຽນສະຖານະພາບແຮງງານລາວຢູ່ໄທຈໍານວນ14.889 ຄົນ,
ຍິງ 7.972 ຄົນ.ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງໝົດ 4.742 ຄົນ, ຍິງ 1.916 ຄົນ, ອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າແຮງ
ງານຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນ ໄດ້ ຈໍານວນ 2.177 ຄົນ, ຍິງ 259
ຄົນ; ຂື້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 1.791 ຄົນ, ຍິງ 253 ຄົນແລະສາມາດຕໍ່ບັດອະນຸຍາດແຮງງານຕ່າງປະເທດໃຫ້
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ 1.061 ຄົນ,ຍິງ 146 ຄົນ.ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຕໍ່າສຸດໃນຂົງເຂດວິສາຫະກິດຈາກ 626.000 ກີບເປັນ 900.000 ກີບ; ຢັ້ງຢືນການຕໍ່ອາຍຸບັດເຮັດ
ວຽກຢູ່ສປປລາວ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້25ບໍລິສັດ, ມີແຮງງານຕ່າງປະເທດ41ຄົນ, ຍິງ13ຄົນ, ລົງໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານຢູບ
່ ັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໄດ້ 86 ແຫ່ງ, ເທົ່າກັບ71,66% ຂອງແຜນການປີ (120
ແຫ່ງ).ສໍາເລັດການໂຮມອົງການປະກັນສັງຄົມພາກລັດແລະອົງການປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດເປັນຫ້ອງການກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ສໍາເລັດການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມດໍາລັດ/343 ນຍໄດ້ 1.774ເປົ້າໝາຍ, ເປັນເງິນປະມານ 51
ຕື້ກີບ.
4) ຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທໍາແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 ດ້ານຖະແຫຼງຂ່າວ:ໄດ້ໂຄສະນາການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 2 ວັນປະຫວັດສາດຂອງຊາດແລະເຜີຍແຜ່ວຽກງານ 3 ສ້າງ
ໂດຍຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ການຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານ
ຖະແຫຼງຂ່າວ-ສື່ມວນຊົນໃຫ້ສໍາເລັດຕາມກໍານົດເວລາ;
ໄດ້ລົງສໍາຫຼວດສະຖານທີ່
ແລະທີ່ຕັ້ງຂອງສະຖານີວິທະຍຸໂທລະພາບຖ່າຍທອດຕໍ່ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສໍາເລັດການເປີດການນໍາໃຊ້ສະຖານີອອກອາກາດວິທະຍຸຢູ່ເມືອງຮຸນ
ແລະ ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າບົດວິພາກເສດຖະກິດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການວິທະຍຸໂທລະພາບດິຈິຕອນແລະການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍສົ່ງຕໍ່ວິທະຍຸ, ສະຖານີໂທລະພາບຂອງກອງທັບ. ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງກວດກາ
ເນື້ອໃນວາລະສານໂຄສະນາຜ່ານສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີສ້າງຄື້ນວິທະຍຸFM ຂອງສູນ
ກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.
 ດ້ານວັດທະນະທໍາ: ສືບຕໍ່ປັບປຸງແລະສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານວັດທະນະທໍາມະຫາຊົນ 5 ປີ.ສໍາເລັດ
ໂດຍພື້ນຖານຂອງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍປ້າຍ, ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເອກະລັກວັດທະນະທໍາພື້ນເມືອງ ແລະຮີດຄອງປະເພນີລາວ
ບັນດາເຜົ່າພ້ອມທັງຖ່າຍທໍາສາລະຄະດີອອກເຜີຍແຜ່;ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງພິທີເປີດງານບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຄັ້ງທີ V ທີ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມອາຊຽນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ໃນການອະນຸລັກແຫຼ່ງມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີທ
່ ົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມບັນຊີລາຍຊື່ນັກສິລະປິນ
ດີເດັ່ນ ແລະສິລະປະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກະກຽມຈັດພິມປຶ້ມກຽດປະຫວັດຂອງນັກສິລະປິນດີເດັ່ນ ແລະສິລະປະແຫ່ງຊາດ
ຕາມໂຄງການຂອງສະມາຄົມນັກປະພັນລາວ; ສໍາເລັດການສະແດງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພິທີເປີດ-ປິດງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ
ຄັ້ງທີ 10 ທີແ
່ ຂວງອຸດົມໄຊ; ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ເພື່ອກຽມໃຫ້ແກ່ການສ້າງ
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ຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດແລະ ກະກຽມແຜນການຍົກລະດັບໂຮງຮຽນວິຈິດສິນຫຼວງພະບາງ ຂຶ້ນເປັນວິທະ
ຍາໄລ.
 ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ພ້ອມທັງສ້າງຮ່າງດໍາລັດກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ແລະປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການບັນເທິງ,
ຕິດຕາມການປະເມີນຜົນໂຄງການພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ,
ໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມຕໍ່ 8 ແຂວງພາກເໜືອ, ສໍາເລັດຈັດຕັ້ງງານວາງສະແດງມະຫາກໍາທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມຕໍ່ 6 ແຂວງພາກ
ກາງ;ສໍາເລັດການປັບປຸງແຜນພັບCulture Lao ເພື່ອກຽມຈັດງານວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນແລະໂຄສະນາລົງ
ເວັບໄຊ ASEAN, ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນງານບຸນຊ້າງ ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໃນ
ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເຫັນວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວເປັນຈໍານວນ 2,1 ລ້ານຄົນ,ຖ້າທຽບໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນເພີ້ມ
ຂຶ້ນ 15%ແລະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 2.569 ຕື້ກີບ.
5) ຂະແໜງການຍຸຕທ
ິ າໍ
ສໍາເລັດການຕິດຕາມ, ກວດກາການຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນລວມທັງໝົດຈໍານວນ
23ເລື່ອງແລະສາມາດແກ້ໄຂສໍາເລັດຈໍານວນ14ເລື່ອງ.ກວດກາ, ປັບປຸງ,ຮຽບຮຽງແລະປະກອບຄໍາເຫັນເຂົ້າໃສ່ຮ່າງກົດໝ
າຍຈໍານວນ 8 ສະບັບ. ໃນນັ້ນມີ: ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 3 ສະບັບແລະກົດໝາຍສະເໜີປັບປຸງ 5 ສະບັບ,ຮ່າງລັດຖະບັນຍັດໃ
ໝ່ 2 ສະບັບຮ່າງດໍາລັດໃໝ່3ສະບັບ, ຮ່າງສັນຍາກູ້ຢືມ13 ສະບັບ.ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ
(ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແລະໂທລະໂຄ່ງ)ເປັນພາສາລາວແລະພາສາເຜົ່າມົ້ງໄດ້ທັງໝົດ4.345ຄັ້ງ, ສໍາເລັດການ
ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງກ່ຽວກັບການຂໍເອົາສັນຊາດລາວທັງໝົດ 34 ສໍານວນໃນນັ້ນ, (ສັນຊາດຫວຽດນາມ 21 ສໍານວນ,
ສັນຊາດຈີນ 7 ສໍານວນ, ສັນຊາດເກົາຫຼີ2 ສໍານວນ, ສັນຊາດເຢຍລະມັນ 1 ສໍານວນ, ສັນຊາດອິນເດຍ 2 ສໍານວນແລະຄົນ
ບໍ່ມີສັນຊາດ 1 ສໍານວນ), ໄດ້ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ 3 ສໍາ
ນວນ, ຂໍສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ 2 ສໍານວນແລະຂໍປ່ຽນແປງເນື້ອໃນຂອງບໍລິສັດ 1 ສໍານວນພ້ອມດຽວ
ກັນນັ້ນກໍ່ຂໍຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງບໍລິສັດກົດໝາຍແລະພັດທະນາການຮ່ວມມືຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 1 ສໍານວນແລະໄດ້
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນວ່າດ້ວຍການເອົາເດັກໄປເປັນລູກລ້ຽງ 26 ຄັ້ງ, ສັນຊາດ 37 ຄັ້ງ;ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ637 ເລື່ອງ.ໃນນັ້ນ, ຄະດີອາຍາ311ເລື່ອງແລະຄະດີແພ່ງ
326ເລື່ອງ;ເກັບກູ້ໜີ້ສິນມອບໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້8.240.560.670ກີບ, 7.764.993 ບາດ, 313.466 ໂດລາສະຫະລັດ,
353.600 ຢວນແລະ1.130.000ດົງ; ເກັບກູ້ໜີ້ສິນມອບໃຫ້ລັດໄດ້1.935.862.380ກີບ, 7.892.293 ບາດ, 5.932 ໂດ
ລາສະຫະລັດ, 7.000 ຢວນແລະ 15.031.000 ດົງ ; ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອລວບລວມນິຍາມຄໍາສັບກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ
ແລະດໍາລັດເພື່ອສ້າງເປັນປື້ມພົດຈະນານຸກົມກົດໝາຍ.
6) ຂະແໜງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ
− ສໍາເລັດການຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວັດແທກ;ຄົ້ນຄວ້າ
ແລະປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ
ດ້ານລັງສີ ແລະນິວເຄຼຍ; ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງອາທິດວິທະຍາຍາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງ
ຊາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກົນໄກການຄຸ້ມຄອງນັກວິທະຍາສາດ ແລະບັນດາການຈັດຕັ້ງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີທເີ່ ປັອັນຕະລາຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຄູ່ມືແນະນໍາການຈົດທະບຽນສິດທິ
ບັດ, ອະນຸສິດທິບັດ, ແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ແຫຼ່ງກໍາເນີດ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ.
− ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິພັນພືດທີ່ເປັນຢາ ແລະດອກເຜີ້ງຈໍານວນ 850 ຊະນິດ; ສໍາເລັດ
ໂຄງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຢາສະ
ໝູນໄພຢູ່ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ລະບົບໄອທີ
ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ແລະຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງ
ພັກ; ສໍາເລັດໂຄງການຕິດຕັ້ງ ແລະນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນແບບທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ກົມໃຫຍ່ພາລາທິການ
ແລະກົມຄຸມຂັງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
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− ສໍາເລັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງນໍ້າມັນໄບໂອດີເຊວ (ນໍ້າມັນຊີວະພາບ); ສໍາເລັດໂຄງການສຶກສາ ແລະຄົ້ນຄວ້າ
ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະພະລັງງານຊີວະມວນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ;ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນ
ການຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີສູ່ສັງຄົມໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆຈໍານວນ189ຄັ້ງ.
− ສໍາເລັດວຽກຄຸ້ມຄອງ ແລະຍົກລະດັບການບໍລິການດ້ານມາດຕະຖານ, ການວັດແທກ ແລະຊັບສິນທາງປັນຍາຄື:ສໍາ
ເລັດການຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີຂໍຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າໃໝ່ ແລະຕໍ່ທະບຽນຈໍານວນ 5.407 ສະບັບ, ຄົ້ນຄວ້າ
ການສະເໜີປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ 3.468 ສະບັບ, ຢັ້ງຢືນທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາ 21 ສະບັບ, ຢັ້ງຢືນ
ການແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ 23 ສະບັບ; ໄດ້ຢັ້ງຢືນນໍາໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຈໍານວນ 9 ບໍລິສັດ, ອອກແຈ້ງການ
ການໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ການໝາຍມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໄດ້ 2 ບໍລິສັດ, ຂຶ້ນທະບຽນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້ານໍ້າມັນ
ໄດ້ 9 ຜະລິດຕະພັນ, ກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນຈໍານວນ 8 ບໍລິສັດ, ຊຸກຍູ້ການກວດກາໃນຂົງເຂດບໍລິມາດ ແລະ
ຂົງເຂດກວດສອບນໍ້າໜັກ.
7) ວຽກງານພັດທະນາແມ່ຍງິ , ການສົງ່ ເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ
ແລະວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ
 ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມມະຕິ9 ສະໄໝທີ9ຂອງພັກ, ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຜົນສໍາເລັດກອງ
ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ8ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີVII,
ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກພັກພະນັກງານໃຫ້ຄະນະໜ່ວຍພັກ ແລະສະມາຊິກພັກສສຍລ, ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດປະຈໍາ
ປີ2015. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາບທາມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີX ຂອງພັກ, ໄດ້ນໍາພາການກະກຽມແລະດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຈໍານວນ 10 ພາກສ່ວນ: ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເຊກອງ, ຜົ້ງສາລີ, ຈໍາປາສັກ, ຫລວງພະບາງ,ໄຊຍະບູລີແລະແຂວງວຽງຈັນ.
 ໄດ້ໂຄສະນາຜ່ານສື່ ແລະ ເວບໄຊ ຂອງ ສສຍລ ກ່ຽວກັບຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງ ສສຍລ ໃນທົ່ວປະ
ເທດ.
ມອບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ຊົມເຊີຍບຸກຄົນທີ່ມຜ
ີ ົນງານດີເດັ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ
ພັດທະນາ ຂອງ ສສຍລ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ ຈໍານວນ 144ທ່ານ ເປັນຍິງ110 ທ່ານຊາຍ34ທ່ານ.
 ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງທຸກພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມບ
ີ ັນຫາຈໍານວນ148ຄົນ(ໃນ
ນັ້ນມີກໍລະນີໃໝ່39ຄົນ) ຍິງ114ຄົນ, ຊາຍ34ຄົນ.
 ສໍາເລັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດຂັ້ນສູນກາງ ທັງຫມົດ 44 ຄົນ, ຍີງ
40 ຄົນ, ຊາຍ 4ຄົນ ແລະ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີຕິດພັນກັບວຽກ
ງານແຂ່ງຂັນຮັກຊາດແລະພັດທະນາຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງແລະແຂວງບໍລິຄໍາໄຊເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 98 ຄົນ,ຍິງ 97 ຄົນ,
ຊາຍ 01 ຄົນ.
 ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ປະສານສົມທົບກັບດ້ານວິຊາການກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນ:
ສຶກສາ,
ສາທາລະນະສຸກເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະປຸກລະດົມແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກຂອງແມ່ຍິງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາສໍາລັບເດັກຍິງ, ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ, ສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
ແມ່ການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່ແລະເດັກ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ໂພຊະນາການ, ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແລະໄດ້ລົງ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ
ແລະຄອບຄົວສາຂາທີ 6 ຈໍານວນ 8 ບ້ານ, ທີ່ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນເຊິ່ງມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 575 ຄົນເປັນ
ຍິງ 544 ຄົນແລະຊາຍ 31 ຄົນ, ໄດ້ເປີດຊຸດເຝິກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາພາວຽກງານແມ່ຍິງໄລຍະ 3 ເດືອນໃຫ້
ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນກາງຊຸດທີIເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 26 ຄົນ, ເປັນຍິງທັງໝົດ.
 ສໍາເລັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງຄົບຮອບ 20 ປີເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມທັງຫມົດ 93 ຄົນ, ຍິງ 80 ຄົນ , ຊາຍ 13 ຄົນ.
8) ການພັດທະນາເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸມ
່
ໃນໄລຍະ6 ເດືອນທີຜ
່ ່ານມາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຍົກລະດັບຮູບການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍໄດ້ນໍາເອົາຄໍາສອນຂອງທ່ານ ໄກສອນພົມວິຫານທີວ
່ ່າ“ຊາວໜຸ່ມຈົ່ງກາຍເປັນດັ່ງນົກອິນຊີທີ່
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ບໍ່ຫວັ່ນກົວຕໍ່ພາຍຸລົມແດງຈົ່ງກາຍເປັນສິນໄຊຂອງຍຸກສະໄໝ” ແລະຄໍາສອນຂອງທ່ານສຸພານຸວົງກ່ຽວກັບ6 ຮັກ3ຊັງຂອງ
ເຍົາວະຊົນ-ອະນຸຊົນທັນວາມາຜັນຂະຫຍາຍ ແລະສຶກສາອົບຮົມເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຢ່າງສະໝໍ່າ
ສະເໝີ, ໄດ້ມີການຈັດປາຖະກະຖາເລົ່າມູນເຊື້ອເພື່ອລະນຶກເຖິງວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ເຊັ່ນ: ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ66 ປີມີຜຸ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ325ຄົນ, ວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນລາວຄົບຮອບ60 ປີ, ວັນ
ສ້າງຕັ້ງຄຊປປລຄົບຮອບ60 ປີມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ250 ຄົນ, ວັນລະນຶກການຍຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະສະເຫຼີມ
ສະຫຼອງວັນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກຄົບຮອບ25ປີມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ91ຄົນ; ໄດ້ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄຊປປລຢູ່ຂັ້ນ
16 ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ148 ເມືອງ ແລະຂັ້ນສູນກາງສໍາເລັດ12 ກະຊວງ ແລະ15ອົງການ, ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະ
ນະພັກເມືອງ148 ເມືອງ ໃນນີ້ ເລຂາພັກເມືອງໄດ້ເປັນກໍາມະການພັກເມືອງ102 ສະຫາຍຍິງ31ສະຫາຍ, ກະກຽມດໍາເນີນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ7ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ24-26 ສິງຫາ2015; ສໍາເລັດການເປີດ
ຊຸດອົບຮົມວຽກງານຊາວໜຸ່ມໃຫ້ແກ່ເລຂາຊາວໜຸ່ມເມືອງ148 ເມືອງ, ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານກໍ່ສ້າງ
ຮາກຖານການເມືອງຂອງຄຊປປລຄັ້ງທີ3, ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຊາວໜູຸ່ມລາວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 245ສະຫາຍ, ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊປປລຄັ້ງ
ທີ5 ສະໄໝທີ6ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ309ສະຫາຍ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ ເພື່ອຄໍານັບຮັບຕ້ອນວັນສໍາຄັນ
ຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າກອງທຶນພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວ.
2.4 ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດຄາດໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ(MDGs)


ເປົາ້ ໝາຍ 1:ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະໄພອຶດຫິວ:ດ້ານໂພຊະນາການ: ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍປັດ

ໄຈເປັນຕົ້ນແມ່ນການມີອາຫານທີ່ພຽງພໍ, ການເຂົ້າເຖິງສະບຽງອາຫານແລະອື່ນໆ.ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າອັດຕາ
ສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ5ປີທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າປະຈຸບັນບັນລຸໄດ້ 24,51% ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດ
ໝາຍປີ2015 ໃຫ້ໄດ້ 22%. ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ5ປີທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານກໍມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າເຊັ່ນ
ດຽວກັນເຊັ່ນ:ປີ2011ແມ່ນ38%ຄາດໝາຍໃນປີ2015ໃຫ້ໄດ້34%,
ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າ
ມາດຕະຖານແລະມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນໃນຕົວເມືອງ ແລະຊົນນະ
ບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
 ເປົາ້ ໝາຍ 2 :ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ: ການສະໜອງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ີ , ໂດຍສະເພາະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ.ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃນການພັດທະນາຄູ່ມືແລະຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສຶກສາ
ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຍັງຕໍ່າຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່ານັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມແມ່ນຍັງມີເດັກທີ່ອາຍຸເກີນ
ແລະອາຍຸບເໍ່ ຖິງເກນເຂົ້າຮຽນມີຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງສູງ. ໃນສົກປີ 2013-2014 ອັດຕາການ
ລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມບັນລຸໄດ້%77,5ທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍແລະທຽບໃສ່ຄາດໝ
າຍໃນປີ 2015 ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍທີ່ຈະບໍ່ບັນລຸ (95%);ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24ປີແມ່ນມີຄວາມທ້າ
ທາຍທີຈ
່ ະບັນລຸຖ້າບໍ່ມແ
ີ ຜນງານລະອຽດ.
 ເປົາ້ ໝາຍ 3:ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍແລະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ: ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງແມ່ນເປົ້າໝາຍໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ແລະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ.
ວຽກງານການສຶກສາແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍການສຶກສາສໍາລັບເດັກຍິງໂດຍມີການສ້າງຫໍພັກສໍາລັບເດັກຍິງແລະສະ
ໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ເຖິງວ່າລັດຖະບານຈະເອົາໃຈໃສ່ພຽງຢ່າງໃດກໍຕາມກໍຍັງເຮັດໃຫ້ສັດສ່ວນການເຂົ້າຮຽນຂອງ
ເດັກຍິງທຽບກັບເດັກຊາຍແມ່ນຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນແລະຈະມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນລະດັບການສຶກສາທີ່
ສູງຂຶ້ນ.
 ເປົາ້ ໝາຍ 4:ຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ1ປີໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 75 ຄົນ
ໃນປີ 2008 ມາເປັນ32 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນໃນປີ2015,ຄາດໝາຍໃນປີ2015ແມ່ນ49 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີ
ວິດ 1.000 ຄົນເຊິ່ງເຫັນວ່າບັນລຸແລ້ວ; ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸລຸ່ມ5ປີໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 89 ຄົນໃນປີ 2008 ມາເປັນ
72ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນໃນປີ2012ຊຶ່ງຄາດໝາຍໃນປີ2015ແມ່ນ 80 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ
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ເຫັນວ່າບັນລຸແລ້ວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍ່ຕາມຖ້າທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນຖືວ່າປະເທດເຮົາຍັງມີການຕາຍຂອງເດັກ
ສູງ; ອັດຕາການສັກຢາກັນໝາກແດງແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໃນປີ2014ບັນລຸໄດ້ພຽງ 85% ແຕ່
ຄາດໝາຍວາງໄວ້ແມ່ນ 90%.
 ເປົາ້ ໝາຍ 5:ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່: ເຫັນວ່າບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍແລ້ວເພາະວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃນປີ
2013ແມ່ນ220 ຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 100.000 ຄົນ(ຕາມການຢັ້ງຢືນຂອງອົງການສາກົນ)ສໍາລັບອັດຕາການເກີດໂດຍມີ
ແພດຊ່ວຍເຫັນວ່າຍັງຕໍ່າມີພຽງ42% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2015 ໃຫ້ໄດ້ 50%, ອັດຕາຄຸມກໍາເນີດແລະອັດຕາການກວດ
ທ້ອງຂອງແມ່ຍິງຖືພາກ່ອນເກີດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ.ສະນັ້ນ,
ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຸມທຶນຮອນປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆແລະອື່ນໆ.ອັດຕາການເກີດໂດຍການຜ່າອອກແມ່ນ 4% ຂອງຈໍານວນເດັກເກີດໃໝ່ທັງໝົດເຊິ່ງຖືວ່າຍັງຕໍ່າ. ສິ່ງເຫຼົ່າ
ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຮັກສາຊີວິດຂອງແມ່ໂດຍການເກີດລູກດ້ວຍວິທີຜ່າຕັດອອກນັ້ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທື່ອ.ເຖິງວ່າຈະ
ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດບັນດາຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ແລະສຸຂະຈະເລີນພັນແຕ່ການ
ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເນື່ອງຈາກບາງບັນຫາຄື:
ອັດຕາການເກີດໃນສະຖານທີໃ່ ຫ້ການບໍລິການ
ສາທາລະນະສຸກຍັງຕໍ່າ, ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຍັງຕໍ່າ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຕ້ອງມີການຊ່ວຍ
ເຫຼືອການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະສົ່ງເສີມການເກີດລູກໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ.
 ເປົາ້ ໝາຍ 6:ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດHIV,ໄຂ້ຍຸງແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆ: ອັດຕາການຕິດເຊື້ອເຮັດ
ໄອວີ/ເອດສໃນປະຊາກອນທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເຊິ່ງມີຄວາມອາດສາມາດບັນລຸໄດ້. ແຕ່ການຕິດຕໍ່ພະຍາດຈາກ
ເພດກົງກັນຂ້າມແມ່ນສາເຫດຫຼັກໃນການແຜ່ລະບາດຂອງHIV/AIDS ຢູ່ສປປລາວ. ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງຢາ ART
ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ກໍ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງ.ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍຸງແມ່ນຫຼຸດລົງຊຶ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ຕາມ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.ການສໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດໃນການນໍາໃຊ້ມຸ້ງກວມ 81% ຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າຫ້າປີນອນໃນມຸ້ງຍ້ອມ
ຢາແລະ 98% ຂອງເດັກນ້ອຍນອນໃນມຸ້ງທັງຍ້ອມແລະບໍ່ຍ້ອມຢາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະບາດຂອງໄຂ້ມາລາເລຍ
ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດດັ່ງກ່າວແຜ່ລາມແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ.
ອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກເຫັນວ່າມີຄວາມອາດສາມາດທີຈ
່ ະບັນລຸ.ເຖິງວ່າອັດຕາຄົນເປັນວັນນະໂລກແລະຕາຍຈາກການ
ເປັນວັນນະໂລກມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກໍ່ຍັງເຫັນວ່າຫຼາຍກໍລະນີຍັງບໍ່ທັນກວດ
ພົບແລະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
 ເປົາ້ ໝາຍ7:ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ສໍາເລັດສ້າງແບບຟອມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນບັນດາຕົວຊີ້ວັດ
ເພື່ອຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລະອຽດແລະນໍາລົງໄປເກັບກໍາຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແລະຂັ້ນສູນກາງ, ສໍາເລັດການລົງ
ເຜີຍແຜ່ແບບຟອມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນບັນດາຕົວຊີ້ວັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາMDGsຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ
ເຊີ່ງລວມມີ 04 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື : ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປືແລະແຂວງຈໍາປາສັກ, ສໍາເລັດການລົງ
ເກັບກໍາແບບຟອມຂໍ້ມູນ4 ແຂວງຄື: ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແລະແຂວງໄຊສົມບູນ.
 ເປົາ້ ໝາຍ 8: ສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ: ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍສົມຄວນ
ສະແດງອອກຄື:
ປະເທດພັດທະນາແລ້ວໄດ້ມີມາດຕະການໃນການຍົກເລີກສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້
ແກ່ສປປລາວຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບອັດຕາພາສີສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງສປປລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າກະສິກໍາ, ເສື້ອຜ້າແລະ
ເຄື່ອງຕັດຫຍິບທີ່ສົ່ງໄປປະເທດພັດທະນາແລ້ວແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ.
ປະເທດທີ່ໃຫ້ສະຖານະສິດທິພິເສດ(MFN)
ກັບສປປລາວໄດ້ຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຂອງອັດຕາໃນປີ1990. ນອກຈາກນີ້, ປະເທດທີ່ໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງດ້ານ
ການຄ້າ (Preferential Trade Agreements)ຕໍ່ສປປລາວໄດ້ຫຼຸດອັດຕາພາສີລົງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງເຊັ່ນດຽວກັນ. ຕະຫຼາດ
ຂອງປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວຍັງໃຫ້ປອດພາສີ99%ສໍາລັບສິນຄ້າກະສິກໍາ, ເສື້ອຜ້າແລະເຄື່ອງຕັດຫຍິບຈາກສປປລາວ.
 ເປົາ້ ໝາຍ 9 :ສາມາດເກັບກູ້ ແລະທໍາລາຍລູກລະເບີດໄກ້1.240.228ໜ່ວຍ, ປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ໄດ້29.928 ເຮັກຕາ,
ໃນນັ້ນ: ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ25.296 ເຮັກຕາດ ເນື້ອທີ່ການພັດທະນາ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມອື່ນໆ4.632 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ4.946.078ຄົນ ເທົ່າກັບ76%ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນີ້ກໍໄດ້ມີການ
ປະສານງານຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການວຽກງານ
ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.
17

2.5 ການປົກປັກຮັກສາສິງ່ ແວດລ້ອມ, ການຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ-ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
 ຂົງເຂດທີ່ດິນ:ສໍາເລັດການຈັດພິມໃບຕາດິນແລະຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ100.000ຕອນມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດບັນລຸ
ການອອກໃບຕາດິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ806.579ຕອນຫຼືເທົ່າກັບ80,66%ຂອງແຜນການ5ປີ(1.000.000ຕອນໃນປີ2015),
ໄດ້ສັງລວມເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິທ່ີດິນແລະຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນທີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ບຸກຄົນແລະການຈັດຕັ້ງ
ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ມີທັງໝົດ2.633.217ຕອນກວມເນື້ອທີ່ດິນ4,99ລ້ານກວ່າເຮັກຕາ, ໄດ້ມອບ-ຮັບຂໍ້ມູນສໍາມະໂນທີ່ດິນ
ຈໍານວນ115ເມືອງແລະ4.317ບ້ານໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງການເງິນເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການເກັບລາຍຮັບ
ຈາກພາສີທ່ີດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ສໍາເລັດການຈັດສັນທີ່ດິນໃນຂັ້ນບ້ານ4.905 ບ້ານ ກວມເອົາ56,87% ຂອງບ້ານ
ທັງໝົດແລະຂັ້ນເມືອງ36 ເມືອງກວມເອົາ25,35% ຂອງເມືອງທັງໝົດແລະສໍາເລັດການຈັດສັນທີ່ດິນໃນຂັ້ນບ້ານແລະ
ເມືອງແລ້ວຈໍານວນ 80 ເມືອງເຊີ່ງກວມເອົາ 4.898 ບ້ານຫຼື 55% ໃນທົ່ວປະເທດຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍ
ພື້ນຖານໃນທ້າຍປີ 2015. ເປັນເສນາທິການໃນການຄົ້ນຄວ້າບົດລາຍງານລັດຖະບານຕໍ່ໂຄງການຈັດສັນທີ່ດິນປຸກສ້າງ
ສໍານັກງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ໂຄງການເມືອງທ່ອງທ່ຽວໜອງນໍ້າທໍາມະຊາດບຶງທາດຫຼວງ, ໂຄງການເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ 3 ຫຼ່ຽມທອງຄໍາແລະອື່ນໆ.
 ຂົງເຂດທໍລະນີສາດແລະແຮ່ທາດ:ສ້າງແລະປັບປຸງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທໍລະນີສາດແລະແຮ່ທາດໃນມາດຕາສ່ວນ
1/200.000ແລະ1/500.000ເຂດພາກເໜືອ,
ພາກກາງແລະພາກໃຕ້ຂອງສປປລາວ,
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
(ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ)ລາວ-ຫວຽດນາມໃນການສໍາຫຼວດແລະສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດມາດຕາສ່ວນ1/200.000ໃນ
ເຂດເໜືອແຂວງວຽງຈັນຫາເຂດໃຕ້ຂອງຫຼວງພະບາງ, ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການ(ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ)ກັບສປ
ຈີນ,
ປະເທດໄທເພື່ອສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານ.

 ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້:ສໍາເລັດການຍົກລະດັບປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງຂື້ນເປັນປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ 4 ແຫ່ງຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດລະວິງ-ລະເວີນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ພູຫີຜີແຂວງອຸດົມໄຊ, ປ່າສະຫງວນ
ເຊຂຸນ-ໜອງມ້າແຂວງຄໍາມ່ວນແລະພູບົດ-ປຸງຈອງແຂວງຊຽງຂວາງກວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 322.380 ເຮັກຕາ. ສໍາເລັດການ
ສ້າງຄູ່ມືວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດແລະໄດ້ກະກຽມຮ່າງຍຸດທະສາດແລະແຜນດໍາເນີນງານຊີວະນາໆພັນ
2011-2020ແລະສໍາເລັດການມອບ-ຮັບວຽກງານການຫຼຸດທາດອາຍພິດຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ແລະເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້
ເຊື່ອມໂຊມ(REDD) ຈາກກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້.

 ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນໍາ້ , ອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ:ສືບຕໍ່ຮ່າງຄູ່ມືໃນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າຢູ່
ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຍ່ອຍນໍ້າຊອງ, ການສໍາຫຼວດແລະຂື້ນບັນຊີທີ່ດິນບໍລິເວນນໍ້າໃນ3 ແຂວງຄື: ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສະຫວັນນະ
ເຂດແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ້າງບົດແນະນໍາວິຊາການໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າແບບປະສົມປະສານແລະ
ການຂື້ນບັນຊີຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດແລະດໍາເນີນການສ້າງແຜນທີ່ອ່າງແມ່ນໍ້າຍ່ອຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ປັບປຸງ
ບັນດາສະຖານີອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສຸມໃສ່ການປັບປຸງສະຖານີວັດແທກແລະສົ່ງຂໍ້ມູນໃນ
ເຂດອ່າງຮັບນໍ້າຄານ, ນໍ້າອູ, ເຊບັ້ງຫຽງແລະເຊໂດນ; ສໍາເລັດການຜັກດັນໃຫ້ມີການເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ(MOU) ໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈໍານວນ 7 ໂຄງການພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ GMS.
 ຂົງເຂດສິ່ງແວດລ້ອມ:ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍນິຕິກໍາທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບ
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ;ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນພິດແລະເປັນອັນຕະລາຍ;
ກົນໄກແລະ
ເຄື່ອງມືທາງດ້ານວິຊາການໃນການສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີສະອາດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສໍາເລັດການສ້າງລະບົບປະ
ເມີນແລະລາຍງານສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ສປປລາວຕາມຕົວຊີ້ວັດແຫ່ງຊາດ, ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ 02 ເຂດຣາມ
ຊາເຊຈໍາພອນແລະບຶງຂຽດໂງ້ງເພື່ອກະກຽມສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງເຂດດັ່ງກ່າວ, ສໍາເລັດການສ້າງແຜນງານຕົວແບບ
ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນ 3 ຕົວເມືອງເຊັ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງແລະໄຊຍະບູລີ, ດໍາເນີນການທົບ
ທວນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຈໍານວນ 95 ໂຄງການ: ບົດລາຍງານການສຶກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) ຈໍານວນ 40 ໂຄງການ, ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA) ຈໍາ
ນວນ 55 ໂຄງການ.
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 ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ:ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາ, ລິເລີ່ມແລະສໍາເລັດນິຕິກໍາ
ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນ:
ລິເລີ່ມການສ້າງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ດໍາເນີນການສຶກສາກົນໄກການເຂົ້າເຖິງການເງິນສະພາບ
ອາກາດໃນລະດັບຊາດ; ກະກຽມຮ່າງຍຸດທະສາດການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສະພາບອາກາດ (Climate Finance) ແລະ
ສໍາເລັດການຮ່ວມມືວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ (NAMA) ແລະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການກົນໄກການ
ພັດທະນາສະອາດພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ.
2.6 ການພັດທະນາວິສາຫະກິດ
 ວຽກງານທະບຽນແລະຄຸມ
້ ຄອງວິສາຫະກິດ:
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ (ຕາມປະເພດວິສາຫະກິດ) ຈໍານວນ 397 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ 9.073 ຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ 88 ຫົວໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ 30 ຕື້ກວ່າກີບ
, ບໍລິສັດຈໍາກັດ 50 ຫົວໜ່ວຍມູນຄ່າ 6.639 ຕື້ກີບ, ບໍລິສັດຈໍາກັດຜູ້ດຽວ 96 ຫົວໜ່ວຍມູນຄ່າ 2.403 ຕື້ກີບ, ວິສາຫະ
ກິດລວມໝູ່ (ສະຫະກອນ) 2 ຫົວໜ່ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 200 ລ້ານກີບ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Sofware ການຂື້ນ
ທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງບັນດາເມືອງພາຍຫຼັງຕິດຕັ້ງແລະຝຶກອົບຮົມບັນດາເມືອງຈຸດສຸມໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ 8.086 ຫົວ
ໜ່ວຍ, ທຶນຈົດທະບຽນ 25,05 ຕື້ກີບແລະບັນດາເມືອງທີ່ບໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂຶ້ນທະບຽນໄດ້ 3.885 ຫົວໜ່ວຍທຶນຈົດ
ທະບຽນ 386,73 ຕື້ກີບ.
 ວຽກງານສົງ່ ເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME):
ສໍາເລັດການສ້າງແຜນງານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ 2016-2020, ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການກໍານົດນິຍາມ SMEs ແລະສ້າງແຜນການມອບ
ລາງວັນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງທີ່ດີເດັ່ນ, ກະກຽມການສໍາມະນາເປີດກວ້າງໂຄງການສະໜ
ອງສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວສໍາລັບການລົງທຶນໃໝ່ແລະການຂະຫຍາຍທຸລະກີດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜ
າດກາງແລະດໍາເນີນການຄັດເລືອກເອົາທະນາຄານທຸລະກີດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ສະໜອງທຶນເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແລະສົ່ງເສີມວິຊາການໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆຈໍານວນ 7 ໂຄງການມູນຄ່າ
322.329.000 ກີບເຊັ່ນ: ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່, ການຈັດງານວາງສະແດງມະຫາ
ກໍາສີມືຫັດຖະກໍາລາວຄັ້ງທີ 13, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າລາວປະຈໍາປີ, ການເຝິກອົບຮົມພາສາອັງກິດແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກ
ໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະຂະໜາດກາງເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າສູ່
AEC,
ການຈັດງານ
ວາງສະແດງເທດສະການອາຫານລາວຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ. ສະເພາະໂຄງການທຶນສົມທົບເພື່ອສົ່ງເສີມ
ທຸລະກິດຂອງໂຄງການທະນາຄານໂລກ (BAF) ໄດ້ສົມທົບທຶນ 50% ໃຫ້ແກ່ 18 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາສໍາເລັດ
ແລ້ວໃນຈໍານວນ 25 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລະຍັງອີກ 7 ບໍລິສັດທີ່ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດໍາເນີນງານ.

3. ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນແລະທ້ອງຖິ່ນ
3.1. ການພັດທະນາຕາມພາກ
 ເຂດພາກເໜືອ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015ຜ່ານມາໂດຍລວມ
ແລ້ວເຫັນວ່າຂະບວນການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີ. ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ແຜນ. ສໍາລັບການຜະລິດເຂດພາກເໜືອທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ,ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນການປູກເຂົ້າຜະລິດໄດ້202.813 ໂຕນ, ການປູກພືດອຸດສະຫະກໍາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງໄຊຍະບູ
ລີແລະແຂວງວຽງຈັນເຊິ່ງພືດທີ່ປູກມີຄື: ສາລີມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດ2.274ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ29.605ໂຕນ,ມັນຕົ້ນມີ
ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ3.511ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ47.656ໂຕນ, ໝາກເດືອຍມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດ2.335ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ
6.371ໂຕນ.ນອກນີ້ຍັງມີການປູກໝາກກ້ວຍທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດ1.502ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ31.542ໂຕນ.
ນອກນີ້ຍັງມີພືດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຄື: ການປູກຊາ,ການປູກອ້ອຍ, ໝາກເຍົາ ແລະອື່ນໆ.
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ສໍາລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ
ແຂວງວຽງຈັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານທີ່ຈໍາເປັນຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ວຽກງານຕັດຕາຜ້າຂອງເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງ
ສາລີມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້11,04%, ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ປະຕິບັດໄດ້ 63,91%, ເມືອງໄຊສະຖານແຂວງໄຊຍະບູລີປະຕິບັດໄດ້ 48,53%, ເມືອງວຽງຄໍາ ປະຕິບັດໄດ້16,67%,
ສ່ວນການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານຫ້ອງການແມ່ນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການກໍ່ສ້າງບາງຫ້ອງການທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕົ້ນຕໍກ່ອນ.
 ເຂດພາກກາງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015 ຢູ່ເຂດພາກກາງເຫັນວ່າ:
ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຜະລິດເຂດພາກກາງເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ
ແມ່ນການຜະລິດເຂົ້າຜະລິດໄດ້1.205.006 ໂຕນ,ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ໃນຊ່ວງການຜະລິດລະດູແລ້ງແມ່ນຊູກຍູ້ປະຊາຊົນ
ປູກເຫັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;ປູກຊາ,ອ້ອຍ ຢູແ
່ ຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ປູກສາລີຫວານຢູ່ແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດກໍຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານ
ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນອະນຸບານແລະກຽມເຂົ້າປະຖົມ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ, ອັດຕາການ
ຕາຍຂອງແມ່, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດແລະຮັກສາຄວາມສະອາດ.
ສໍາລັບການລົງທຶນພາກເອກະຊົນແລະຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນຢູ່ຂອບເຂດພາກກາງໂຄງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໂຄງການ
ພັດທະນາສູນເສດຖະກິດການຄ້າຄົບວົງຈອນໜອງຈັນຕອນເໜືອ (ວຽງຈັນເຊັນເຕີ) ການດໍາເນີນໂຄງການໃນໄລຍະທີ1
ສໍາເລັດ100% ແລະໄດ້ເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 28 ມີນາ2015, ສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາສູນການຄ້າ
ເມືອງໄຊເສດຖາ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈໍານວນ762
ໂຄງການ, ເປັນທຶນ290.288,27 ລ້ານກີບ, ທຶນພາຍໃນ259.648,70 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບແຜນປີ 70% ຂອງແຜນປີ, ທຶນ
ຕ່າງປະເທດ 30.639,57 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 15% ຂອງແຜນປີ, ໃນນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຖະໜົນ
ຫົນທາງ.
ສໍາລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸ່ມໃສ່ວຽກງານທີ່ຈໍາເປັນຕົ້ນຕໍໍ
ເຊັ່ນ: ວຽກງານຕັດຕາຜ້າ ຂອງເມືອງໄຊຈໍາພອນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊປະຕິບັດໄດ້31.45% , ເມືອງຄູນຄໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ
ປະຕິບັດໄດ້31.22%, ສ່ວນການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານຫ້ອງການແມ່ນໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງແລະ
ບັນດາຫ້ອງການທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນກ່ອນ.
 ເຂດພາກໃຕ້
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015 ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊູ້ຍຸ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກາໍ , ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
ແລະການບໍລິການ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານເຊັ່ນ: ການຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 864.885 ໂຕນ. ນອກຈາກນີ້ແຂວງ
ເຊກອງຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຫັນໄປສູ່ການປູກພືດຜັກແລະລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າອັນໄດ້ກາຍເປັນການສ້າງລາຍ
ຮັບສ່ວນໜຶ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນ.ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກເຊິ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີການປູກກາເຟຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນເນື້ອທີ່ທັງ
ໝົດໄດ້49.895ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້19.898 ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດໄດ້ 6.702 ໂຕນແລະສາມາດສົ່ງອອກທັງ
ໝົດໄດ້ 5.474 ໂຕນ, ພືດຕະກູນຖົ່ວ ໄດ້ 9.075 ໂຕນ.ສໍາລັບອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການຜະລິດ
ຊີມັງຢູ່ແຂວງສາລະວັນສາມາດຜະລິດໄດ້1.200 ໂຕນ/ຕໍ່ມື້.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນໃນສົກປີ 2014-2015 ຂອງບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຈໍານວນ341ໂຄງການລວມເປັນມູນຄ່າ 190.978,68 ລ້ານກີບ.ໃນນັ້ນ,ທຶນພາຍໃນ 169.378,68ລ້ານກີບ
ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 37%. ນອກນັ້ນຍັງສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ:ເສັ້ນທາງວົງວຽນຂົວເຊໂດນ
2 -ຫລັກ9 ໃຕ້ປະຕິບັດໄດ້ 77,33%ເປັນຕົ້ນ.
ສໍາລັບວຽກງານການພັດທະນາເມືອງກະລືມໃໝ່ແຂວງເຊກອງປະຈຸບັນໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.ພ້ອມ
ກັນນັ້ນກໍໄດ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ວຽກງານຂົງເຂດ
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ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ໂຮງຈັກໂຮງງານມີການຂະຫຍາຍຕົວ
ເຊັ່ນ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ, ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າຕານ ແລະອື່ນໆ.
3.2. ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ(ຂພສ)
1) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຂສສຊ)
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ2014201-5ທີ່ຜ່ານມາສາມາດອອກອະນຸຍາດລົງທຶນໄດ້ 7ບໍລິສັດ, ສາມາດສ້າງແຮງ
ງານໄດ້ທັງໝົດ2.035 ຄົນ, ໃນນັ້ນແຮງງານລາວ 1.994ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ 129 ຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ
1.071 ຄົນ; ສາມາດປະຕິບັດພັນທະການເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ເພື່ອມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ທັງ
ໝົດ1.147,46ລ້ານກີບໃນນັ້ນ, ອາກອນເງິນເດືອນ1.111,55ລ້ານກີບ, ຄ່າທໍານຽມໃນການອອກບັດແຮງານ 10,91 ລ້ານ
ກີບ, ຄ່າທໍານຽມຈາກການນໍາເຂົ້າ 18ລ້ານກີບແລະຄ່າທໍານຽມຈາກການສົ່ງອອກ 7 ລ້ານກີບ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ອອກ
ອະນຸຍາດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນເຂດ ໃນມູນຄ່າ5,5ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະນໍາເຂົ້າເຄື່ອງຈັກ
ແລະວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານ ແລະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດດັ່ງກ່າວມູນ
ຄ່າ 8,8ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
2) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼຽ່ ມຄໍາ (ຂສພຄ)
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ໄດ້ອອກບັດແຮງງານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຊາວຕ່າງປະເທດຈໍານວນ 278 ຄົນ, ຍິງ 65 ຄົນ
ແລະໄດ້ອອກບັດພັກເຊົາຊົ່ວຄາວໄດ້ທັງໝົດ 568 ຄົນ (ໃນນັ້ນ 80% ແມ່ນແຮງງານພະມ້າ ແລະ 20% ແມ່ນແຮງງານຈີນ
ແລະສັນຊາດອື່ນ); ສາມາດເກັບກໍາສະຖິຕິແຂກມາທ່ຽວຊົມໄດ້ຈໍານວນ 127.094 ຄົນ ໃນນັ້ນ 19.352 ຄົນ ເຂົ້າຜ່ານ
ດ່ານສາກົນສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແລະຈໍານວນ 107.742 ຄົນ ເປັນແຂກທີ່ຂຶ້ນທ່ຽວຊົມທໍາມະຊາດເຂດດອນຊາວ; ເກັບກໍາ
ສະຖິຕິ ແລະຄຸ້ມຄອງການຂຶ້ນທະບຽນລົດມາຮອດປັດຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 405 ຄັນທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຜ່ານມາເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 138 ຄັນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນສໍາເລັດການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຈາກສອງຄະນະໃນເມື່ອກ່ອນເຂົ້າເປັນຄະນະດຽວຕາມ
ສັນຍາສະບັບປັບປຸງ; ສໍາເລັດການຈັດງານທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ ແລະງານວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນຄັ້ງທີ 1 (ລາວ, ໄທ,
ຈີນ ແລະມຽນມ້າ) ແລະການຈັດງານວາງສະແດງເທດສະການດອກງິ້ວບານປະຈໍາປີ 2015.
3) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍເ່ ຕ່ນແດນງາມ (ຂສບ)
ໃນໄລຍະ 6ເດືອນຜ່ານມາຂສບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມສັນຍາດັດແກ້ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງເທື່ອ
ລະກ້າວຊຶ່ງປະຈຸບັນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າອອກລະບຽບການສະເພາະພາຍໃນເຂດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ລະບຽບການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ,
ການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ, ການອອກບັດຢູ່ອາໄສ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແລະອື່ນໆ; ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງໄດ້ເປີດຮ້ານຄ້າປອດພາສີຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 14/2/2015; ໄດ້ສໍາເລັດການສ້ອມແປງຕຶກຫ້ອງການໃຫຍ່,
ປັດຈຸບັນສະພາບໍລິຫານຂສບພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕິແລ້ວ; ໄດ້ສໍາເລັດປູເບຕົງຕາມ
ທາງຊອຍຂອງຂສບແລະໄດ້ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງR3 ແຕ່ດ່ານຕມເກົ່າຮອດປໍ້ານໍ້າມັນເກົ່າຂອງຂສບໃຫ້ເປັນທາງ 4 ເລນ
ສໍາເລັດແລ້ວໄລຍະທີໜຶ່ງ; ໄດ້ສືບຕໍ່ຕົບແຕ່ງປ້ອມສີດຢາຂ້າເຊື້ອແລະປັບສະຖານທີ່ຈອດລົດຢູ່ດ່ານ ຕ.ມ ໃຫ້ສະດວກ
ສະບາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງສາງເກັບສິນຄ້າເພື່ອກຽມຈະເປີດໃນໄວໆນີ້; ໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງປໍ້ານໍ້າມັນ; ໄດ້
ຈັດກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ
ບໍ່
ເຕ່ນສປປລາວ -ບໍ່ຫານສປຈີນ;ໄດ້ຈັດສໍາມະນາສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາການຄ້າຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ ເໜືອ-ໃຕ້ (ລາວຈີນ-ໄທ). ປະຈຸບັນມີມູນຄ່າການລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 21,5ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຊຶ່ງ
ເປັນການລົງທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາທັງໝົດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 346ຄົນ, ໃນນັ້ນແຮງງານລາວ 53 ຄົນແລະ
ຕ່າງປະເທດ 293 ຄົນ, ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 134ຄົນ;ໄດ້ມອບອາກອນເງິນເດືອນ 50 ລ້ານກີບແລະ
ໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມູນຄ່າ 3,7ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
4) ເຂດນິຄມ
ົ ອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ (ນອຄວ)
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ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງຫໍພັກຕໍາຫຼວດທີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ນອຄວ; ໄດ້ສືບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ
ຮົ້ວອ້ອມດ້ານໜ້າແລະດ້ານຂ້າງ, ການຕິດຕັ້ງໄຟເຍືອງທາງດ້ານໜ້າ,ການກໍ່ສ້າງທາງ ແລະຮ່ອງນໍ້າຈໍານວນໜຶ່ງ.ປະຈຸບັນໄດ້
ມີ 37ບໍລິສັດແລ້ວທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນວິສະຫະກິດ,ມີທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 45,6ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຽບໃສ່ສົກ
ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 6 ບໍລິສັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານ-ກໍາມະກອນໄດ້ທັງໝົດ1.094 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຮງງານລາວ 994 ຄົນ
ແລະຕ່າງປະເທດ 100 ຄົນ; ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ9 ບໍລິສັດ,ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທັງໝົດ 8.7ລ້ານໂດ
ລາສະຫາລັດ; ໄດ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້5 ບໍລິສັດມູນຄ່າການສົ່ງອອກທັງໝົດ6ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ;
ເກັບພັນທະອາກອນເງິນເດືອນພະນັກງານໄດ້ທັງໝົດ122,6ລ້ານກີບ.
5) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະພູຂຽວ (ຂພຂ)
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໄດ້ 5 ບໍລິສັດ (ຕ່າງປະເທດ 1 ບໍລິສັດ, ພາຍໃນ 1
ບໍລິສັດ ແລະລົງທຶນຮ່ວມພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 3 ບໍລິສັດ) ມີມູນຄ່າການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ທັງໝົດ 1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ, ເປັນການລົງທຶນຂອງຜູ້ພັດທະນາ 1,7ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຜູ້ລົງທຶນລາຍ
ຍ່ອຍ0,19ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 72 ຄົນ, ໃນນັ້ນແຮງງານລາວ 60 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ
12 ຄົນ, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 18 ຄົນ; ສາມາດປະຕິບັດພັນທະທັງໝົດ0,51ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນໄລຍະທີ່
ຜ່ານມາການພັດທະນາຫຼັກແມ່ນເນັ້ນໃສ່ວຽກງານຊົດເຊີຍທີ່ດິນ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເຂດກັບເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ຍາວປະມານ 7 ກິໂລແມັດ ເປັນທາງສອງເລນ ແລະ
ເສັ້ນທາງຊອຍພາຍໃນເຂດ;ກໍ່ສ້າງ ແລະຕິດຕັ້ງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 22 ກິໂລໂວນ ເຂົ້າຫາເຂດ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ;
ກໍ່ສ້າງ
ແລະຕິດຕັ້ງລະບົບດູດເກັບນໍ້າໃຊ້
ເຂົ້າພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາຂອງບໍລິສັດ
ຟີນິກພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈໍາກັດຢູ່ພາຍໃນເຂດ.
6) ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ (ຂພຊ)
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ2014-2015 ໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ; ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ
ຕົວຈິງທັງໝົດ 11,49ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ໃນນັ້ນເປັນຂອງຜູ້ພັດທະນາ 7,49ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະຜູ້ລົງທຶນລາຍ
ຍ່ອຍ 4ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ມີບໍລິສັດມາລົງທຶນແລ້ວຈໍານວນ 5 ບໍລິສັດ, (ພາຍໃນ 1 ບໍລິສັດແລະຕ່າງປະເທດ 4
ບໍລິສັດ); ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງໝົດ 147ຄົນ, ແຮງງານລາວ 79 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ 68 ຄົນທຽບໃສ່ 6
ເດືອນຕົ້ນສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ117 ຄົນ; ໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຊຶ່ງມີມູນຄ່າ 38,3ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ຂພຊຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂທີ່ດິນ ເພື່ອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນຊຶ່ງປະຈຸບັນສາມາດຊົດເຊີຍເນື້ອທີ່ດິນໄດ້ 79 ຕອນ, ເທົ່າກັບ 211 ຮຕມູນຄ່າ 38 ຕື້ກວ່າກີບ,ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ
ໂຮງງານຫົວອາຫານຂອງບໍລິສັດຄວາມຫວັງໃໝ່, ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 5%; ສົມທົບກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວຈີນຈໍາກັດເພື່ອວາງແຜນການນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນເບື້ອງຕົ້ນຈໍານວນ 410 ເຮັກຕາແລະຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນມາຊົດເຊີຍ
ໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
7) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ (ຂສທ)
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ2014201-5ທີຜ
່ ່ານມາສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໄດ້ 4 ບໍລິສັດ ເປັນບໍລິສັດ
ຂອງຕ່າງປະເທດທັງໝົດ;
ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງຂອງຜູ້ພັດທະນາເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ
26,85ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 604 ຄົນ, ໃນນັ້ນແຮງງານລາວ 214ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ
390 ຄົນ, ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ514 ຄົນແລະໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມູນຄ່າ 3,09ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານທີ່ກ່າວມານັ້ນຂສທຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົ້ນໄດ້ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຕຶກຄອນໂດ
ມິນຽມຈໍານວນ 12 ຫຼັງ, ສູງ 18 ຊັ້ນ ແລະ ເຮືອນຈອດລົດ 4 ຊັ້ນ 1 ຫຼັງ; ປະຈຸບັນສໍາເລັດ 33% ເທົ່າກັບ 57,42 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ; ໄດ້ສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງ ເລກທີ 1 ທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 36 ແມັດ, ຍາວ 1.900 ແມັດຖົມດ້ວຍດິນອັດແໜ້ນສໍາເລັດ
ແລ້ວ 100%. ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຂົວນ້ອຍຈໍານວນ 2 ແຫ່ງທີ່ມີຄວາມກວ້າງ15 ແມັດ, ຍາວ 46 ແມັດ ສໍາເລັດແລ້ວປະມານ
95%. ສ່ວນຂົວໃຫຍ່ 1 ແຫ່ງທີ່ມີຄວາມກວ້າງ 30 ແມັດ, ຍາວ 46 ແມັດສໍາເລັດແລ້ວ 90%. ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ
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ເລກທີ 8 ແລະ ເລກ 9 ດ້ວຍດິນອັດແໜ້ນ, ກ້ວາງ 22 ແມັດຊຶ່ງມີຄວາມຍາວ 465 ແມັດ ແລະ 274 ແມັດ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງ
ແລະກໍ່ສ້າງຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ແຕ່ຊາຍແດນສູນການຄ້າອາຊຽນມໍຮອດເຂດບ້ານໂນນຄໍ້ຊຶ່ງມີຄວາມຍາວ 800 ແມັດ, ສັນ
ຄອງກວ້າງ 4 ແມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມໃນລະດູຝົນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້; ການກໍ່ສ້າງປະຕູໂຂງໃຫຍ່ໃກ້ກັບໄຟແດງສາມແຍກ
ໂພນທັນແມ່ນສໍາເລັດ 80%.
8) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ດົງໂພສີ (ຂສສດ)
ໃນໄລຍະ6 ເດືອນຕົ້ນປີ2014-2015 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ອອກອະນຸຍາດລົງທຶນໃຫ້ບໍລິສັດພາຍໃນໄດ້1ບໍລິສັດ; ມີມູນຄ່າ
ການລົງທຶນຕົວຈິງເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທັງໝົດ 1.05ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ໃນນັ້ນເປັນການລົງທຶນຂອງ
ຜູ້ພັດທະນາທັງໝົດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 50 ຄົນ, ໃນນັ້ນແຮງງານລາວ 34 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ16 ຄົນ,
ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ຄົນ;ຄຽງຄູ່ກັບຜົນງານທີ່ກ່າວມານັ້ນຂສສດຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິຊຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດວຽກງານຖົມດິນພາຍໃນເຂດ, ສາມາດຊົດເຊີຍທີ່ດິນທາງເຂົ້າເຂດຈໍານວນ4 ຕອນ, ມູນຄ່າ
151,63ລ້ານກີບ, ໄດ້ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຮ້ານຄ້າຕົວຢ່າງແລະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
9) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະລ່ອງແທງວຽງຈັນ (ຂສລວ)
ໃນໄລຍະຜ່ານມາຂສວລໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ພາຍໃນເຂດ, ຊຶ່ງມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງຂອງຜູ້ພັດທະນາ
10ໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງໝົດ680 ຄົນ, ແຮງງານລາວ 600 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ 80 ຄົນ
ທຽບໃສ່ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ135 ຄົນ.
ຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໂຄງການຂະຫຍາຍສະໜາມກ໊ອບຈາກ 18 ເປັນ 36 ຂຸມ, ກໍ່ສ້າງຂົວນ້ອຍຂ້າມໜອງນໍ້າ;
ຈົກໜອງແລະປັບໜ້າດິນໄດ້ 70% ເພື່ອກະກຽມປູກຫຍ້າໃສ່ສະຫນາມກ໊ອບໃໝ່; ກະກຽມກໍ່ສ້າງເຮືອນວິນລາຫຼັງໃໝ່,
ສ້າງເຂດພັກຜ່ອນກິລາ, ສູນການຄ້າແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆຕາມແຜນການ; ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງເຮືອນວິນລາ
ຕົວແບບລະດັບສູງຈໍານວນ 3 ຫຼັງ; ປະຈຸບັນຢູ່ໃນໄລຍະປະກາດໃຫ້ເຊົ່າ-ຊື້ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍາລັງບຸກເບີກ, ກໍ່ສ້າງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອກະກຽມກໍ່ສ້າງເຮືອນວິນລາລະດັບກາງຈໍານວນ 20 ຫຼັງ.
10) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທ່າແຂກ (ຂທຂ)
ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ2014201-5ທີ່ຜ່ານມາສາມາດອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນໄດ້7ບໍລິສັດ(ບໍລິສັດພາຍໃນ 1
ບໍລິສັດແລະບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 6 ບໍລິສັດ); ຊຶ່ງມີແຜນລົງທຶນ35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດສ້າງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ
50 ຄົນ; ໃນນັ້ນແຮງງານລາວ39 ຄົນແລະຕ່າງປະເທດ11 ຄົນ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງ 7,15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,
ໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າມູນຄ່າ0,67ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະສາມາດປະຕິບັດພັນທະໄດ້0,48ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກຈາກ
ຜົນງານທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນຂທຂຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງກໍ່ສ້າງຕາໜ່າງເສັ້ນທາງພາຍໃນເຂດຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ. ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ວຽກງານການຊົດເຊີຍເວນຄືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການ
ພັດທະນາໂຄງການ,ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາສາມາດຊົດເຊີຍໄດ້ 7 ຕອນດິນ,ມູນຄ່າ 425,74ລ້ານກີບ, ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ
ຮອດປະຈຸບັນຊົດເຊີຍໄດ້ 169 ຕອນໃນຈໍານວນທັງໝົດ 595 ຕອນ, ຄິດເປັນເປີເຊັນໄດ້26%ທຽບໃສ່ແຜນຊົດເຊີຍທັງ
ໝົດ.
4. ຂົງເຂດບໍລຫ
ິ ານລັດ
 ຂົງເຂດນິຕບ
ິ ນ
ັ ຍັດ
ສໍາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ8ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີVIIໃນເດືອນທັນວາ2014, ຊຶ່ງໄດ້
ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນທັງໝົດ5 ເນື້ອໃນໃຫຍ່ໃນນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ3 ເນື້ອໃນຄື: ວຽກຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດແລະບັນດາກົດໝາຍ; ຮັບຟັງແລະປະກອບຄໍາເຫັນ2 ເນື້ອໃນຄື: ວຽກຂອງລັດຖະບານ
ແລະຮ່າງປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນປີ 2003 ຄື:ຟັງລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການຜະລິດສີນຄ້າແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຮງງານ, ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດກຽ່ວກັບ
ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາສົກປີ
2012-2013;
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ພິຈາລະນາແລະຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ6 ເດືອນທ້າຍປີ 2014 ແລະ
ແຜນການວຽກງານ6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2015, ສຶບຕໍ່ພິຈາລະນາຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຈໍານວນ7 ສະບັບ, ໃນນັ້ນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ຈໍາ
ນວນ4 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ-ອອກແລະຄຸ້ມຄອງຄົນ
ຕ່າງປະເທດຢູ່ສປປລາວ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີແລະກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວແລະວຽກງານດ້ານອື່ນໆ.
 ຂົງເຂດຕຸລາການ
– ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ: ໄດ້ປັບປຸງລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ຂອງພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈັນຍາບັນຂອງນັກກົດໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິ ບັດກົດໝາຍຢູ່ສະຖານທີ່ກັກຕົວ
, ກັກຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດຄํາຕັດສິນຂອງສານ ພ້ອມທັງສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ.
– ສານປະຊາຊົນ: ໄດ້ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ພິພາກສາ ໃຫ້ມີຄວາມສອດ ຄ່ອງກັບກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ ແລະ ສະພາບການຕົວຈິງຂອງການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການ
ນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງສານໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ.
5. ຂົງເຂດການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ໄດ້ເອາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນສະພາບການໃໝ່ ໂດຍສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການແກ້ໄຂ
ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ໂຄງການຕ້ານອາຊະຍາກໍາ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນໂດຍມີ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຕັ້ງໜ້າກໍ່ສ້າງກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,
ປະຊາຊົນລາວໃຫ້ເປັນກໍາລັງປະຕິວັດ, ມີແບບແຜນທັນສະໄໝ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ. ສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມ
ສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍປອດໄພດ້ານສັງຄົມ, ຮັບປະກັນປະເທດຊາດໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.ຄະນະພັກ-ອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້
ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາບັນຊາຕໍ່ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແນວທາງປ້ອງກັນຊາດທົ່ວ
ປວງຊົນ, ດໍາເນີນການປັບປຸງກໍາລັງປະກອບອາວຸດໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ
ວັດຖຸເຕັກນິກ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມສູ້ຮົບຂອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ. ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກງານ
ກວດກາ-ຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ, ປັກຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ, ອໍານວຍຊ່ວຍເຫຼືອກອງທະຫານຢູ່ເຂດຊາຍແດນເປັນຢ່າງດີ.
6. ຂົງເຂດການຮ່ວມມືສາກົນ
1) ການຮ່ວມມືໃນຂອບອາຊຽນ:
− ປະສານສົມທົບ, ວາງແຜນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຖືກມອບໝາຍ
ແລະຮັບຜິດຊອບໃນການກຽມເປັນເຈົ້າພາບ/ປະທານກອງປະຊຸມAEM, AEM+DPs, SEOM, SEOM-DPs ໃນ
ຊ່ວງເວລາທີ່ສປປລາວຈະເປັນປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2016 ຊຶ່ງປະກອບມີທັງໝົດ 13 ຂະແໜງການ.
− ກຽມຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືພາຍໃນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີອ
່ າວຸໂສເສດຖະກິດອາ
ຊຽນ (SEOMRetreat) ເພື່ອສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະບັນດາທັດສະນະຕ່າງໆຂອງໜ່ວຍງານທີປ
່ ິ່ນອ້ອມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສປປລາວ ແລະຄະນະສາມາດກໍາໄດ້ທັດສະນະ ແລະ
ຈຸດຢືນຂອງສປປລາວຕ່ໍກັບແຕ່ລະບັນຫາ
ແລະກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານອາ
ຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນຈຸດປະສົງເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບຂະແໜງການຄ້າດ້ານບໍລິການທີ່ໄດ້ເປີດໃນຂອບສັນຍາ
ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນຂອງສປປລາວ ໃນເດືອນ ມີນາ 2015.
− ຕິດຕາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຂອບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາຍໃນອາຊຽນ ແລະອາຊຽນກັບ
ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນໍາອາຊຽນ, ກອງປະຊຸມຄະນະເຈລະຈາສ້າງເຂດການຄ້າເສລີກັບປະເທດ
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ຄູ່ເຈລະຈາອາຊຽນ. ພ້ອມທັງ, ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາເປີດເສລີການຄ້າດ້ານສິນຄ້າໃນຂອບຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການ
ເຈລະຈາໃນຂອບ ASEAN+6 ຫຼື Regional Comprehensive Economic Partnership ແລະASEAN+1 ອື່ນໆ.
− ຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມື ໃນການຕິດຕາມກວດກາມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ລາວຄ້າງປະຕິບັດຕາມAEC Blueprint ເພື່ອລາຍ
ງານຕໍ່ລັດຖະບານຊາບ ແລະ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ເພື່ອສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມ.
2) ການພົວພັນການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ(WTO):ສຸມໃສ່ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ,
ປັບປຸງພາລະ
ບົດບາດຂອງຄະນະກໍາມະການປະສານງານລະດັບຊາດວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ (ຄປຊ), ກອງ
ເລຂາອຄລ ແລະສ້າງຈຸດສອບຖາມການຄ້າດ້ານການບໍລິການ ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ແລະຮັບຮອງຕໍ່
ການເປີດເສລີຕະຫຼາດສາກົນ. ພ້ອມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນຂອງສປປລາວ
ແລະການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດ, ນັກທຸລະກິດ ແລະນັກສຶກສາຢູສ
່ ູນກາງ ແລະທ້ອງ
ຖິ່ນ.

ງ. ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍຄ
້ ງົ ຄ້າງແລະສາເຫດທີເ່ ຮັດໃຫ້ມຈ
ີ ດ
ຸ ອ່ອນແລະຂໍຄ
້ ງົ ຄ້າງ.
1. ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄງົ ຄ້າງ
ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ມີຄື:
ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຄື:
1) ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍແຜນການຂອງບາງ
ຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງແລະທ້ອງຖິນ
່ ບໍ່ທັນສູງ, ບໍ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໄດ້ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ. ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ, ລະຫວ່າງກະຊວງ
ກັບທ້ອງຖິ່ນບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວເທົ່າທີ່ຄວນແລະຫຼາຍບັນຫາຍັງໂຍນຄວາມຜິດ ແລະ ຈຸດອ່ອນໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ.
2) ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວິໄນແຜນການ-ການເງິນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສູງ
ເທົ່າທີ່ຄວນ
ເຖິງວ່າໃນຊຸມປີຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ອອກຫຼາຍມາດຕະການແກ້ໄຂແລ້ວກໍຕາມແຕ່ກໍຍັງມີການລະເມີດ
ລະບຽບການ ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຍັງມີທ່າເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊໍາລະໜີ້ສິນເຖິງວ່າມີການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ຍັງບໍ່ຫຼີກລ່ຽງໄດ້ສະພາບການຊໍາລະຊໍ້າຊ້ອນ, ໜີ້ມີຫຼາຍແຕ່ແຫຼ່ງທຶນຊໍາລະມີຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ກົດ
ດັນຕໍ່ການຈັດລຽງບູລິມະສິດໂຄງການເພື່ອຊໍາລະຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
3) ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ເປັນຕົ້ນແມ່ນໝວດສິນຄ້າໃຊ້ສອຍອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກຕ່າງໆຖ້າທຽບຄ່າຄອງຊີບ ກັບປະເທດໃກ້
ຄຽງແມ່ນສູງພໍສົມຄວນ. ໃນຂະນະດຽວກັນອັດຕາແລກປ່ຽນກໍບໍ່ມີການເໜັງຕີງແຮງ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ກໍຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ.

4) ການປຸກລະດົມສົ່ງເສີມການປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງສັງຄົມທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນ
ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອີງໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດເປັນຫຼັກ. ການກໍານົດໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ມີຈຸດສຸມຍັງເຮັດແບບສະເລ່ຍທົ່ວໄປ. ທຶນມີໜ້ອຍໄປແຈກຢາຍໃສ່
ຫຼາຍໂຄງການ, ສຸດທ້າຍໂຄງການໃດກໍບໍ່ສໍາເລັດຂາດຕົວ ພາໃຫ້ເກີດໜີ້ສິນຕາມມາ.
5) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍຫຼາຍບ່ອນກໍບໍ່ທັນພົ້ົນເດັ່ນເທົ່າທີ່ຄວນ, ການເຮັດການ
ຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອເປັນສິນຄ້າຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນກໍພົບບັນຫາລາຄາ ແລະ ຕະຫຼາດຮອງຮັບ ຈິ່ງບໍ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ-ກະຕຸ້ນໃຫ້
ຄອບຄົວປະຊາຊົນທໍາການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ສິນຄ້າຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດ. ອົງການມະຫາພາກ
ກໍບໍ່ທັນໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເປັນຕົ້ນ: ການຊອກຕະຫຼາດ, ການຄໍ້າປະກັນລາຄາແລະການສ້າງນະໂຍບາຍ
ເອື້ອອໍານວຍອື່ນໆ.
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6) ການເຮັດວຽກງານ 3 ສ້າງເຖິງວ່າມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານກໍຕາມແຕ່ການມອບສິດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ກະຊວງເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານຍັງບໍ່ທັນແຈ້ງການ, ມີລັກສະນະຢຸດໆຢ່ອນໆ; ບາງທ້ອງຖິ່ນຍັງບໍ່
ເປັນເຈົ້າການແລະກ້າຫານໃນການຮັບເອົາສິດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະບາງກະຊວງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ແລະເລິກເຊິ່ງ; ຍັງໜັກໄປແຕ່ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອສະເໜີເຂົ້າແຜນປະຈໍາປີ
, ການພັດທະນາແມ່ນຍັງອີງໃສ່ງົບປະມານຂອງລັດ, ສ່ວນການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນຍັງມີໜ້ອຍ.
7) ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ສະຖານທີ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຍັງບໍ່ທັນ
ເປັນບ່ອນດຶງດູດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສິ່ງເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງໂຮງຮຽນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ໂຮງຮຽນຫລາຍໆແຫ່ງ
ຍັງຂາດຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ການຮຽນ-ການສອນຍັງມີຈໍາກັດໂດຍສະເພາະ
ເຂດຊົນນະບົດ.
8) ການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ການ
ປົກຫຸ້ມການບໍລິການດ້ານປະກັນສຸຂະພາບຍັງຈໍາກັດ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກບໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍ
ເທົ່າທີ່ຄວນ.ຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ(MDGs)ຍັງມີບາງເປົ້າໝາຍທີ່ບໍ່
ສາມາດບັນລຸແລະມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ບັນລຸເປັນຕົ້ນ: ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າ5ປີທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ,
ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າ5ປີທີ່ຂາດສານອາຫານແບບຊໍາເຮື້ອຫຼືເຕ້ຍແລະອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນຕ່ໍາກວ່າ1ປີ
ແລະ5ປີ.
2. ສາເຫດພາໃຫ້ມຈ
ີ ຸດອ່ອນແລະຂໍຄ
້ ງົ ຄ້າງ
1) ສາເຫດແມ່ນການເຊື່ອມຊຶມກໍາແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດບຸກທະລຸຕາມມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກຄັ້ງທີ IX ວາງອອກຍັງບໍ່ທັນເກີດແລະເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຈິງແທ້.
2) ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສິດເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງແລະບາງທ້ອງ
ຖິ່ນບໍ່ທັນສູງ, ບໍ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ.ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ,ລະຫວ່າງຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິ່ນບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວແລະແທດເຖິງຕົວຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ.
3) ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວິໄນແຜນການ-ການເງິນຂອງຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສູງເທົ່າ
ທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ມີການກະທໍານອກກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນເຊິ່ງເຮັດ
ໃຫ້ໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງລະດັບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ.
4) ນະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ແລະສິນຄ້າທີມ
່ ີຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະຮັດກຸມ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຄ່າຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່.
5) ຕົວແບບໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຍັງມີໜ້ອຍຫຼາຍບ່ອນກໍບໍ່ທັນພົ້ົນເດັ່ນເທົ່າທີ່ຄວນ,
ການເຮັດການ
ຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນກໍພົບບັນຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບທີ່ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະໝັ້ນຄົງຈິ່ງບໍ່ສ້າງແຮງຈູງໃຈ-ກະຕຸ້ນໃຫ້
ຄອບຄົວປະຊາຊົນທໍາການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ມີຂະບວນການຂຶ້ນໆລົງໆ ເປັນໄລຍະແລ່ນນໍາຕະຫຼາດ
ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ຈ. ສະຫຼຸບຕີລາຄາລວມ:
ເບິ່ງລວມແລ້ວເຫັນວ່າປັດໄຈພາຍນອກແລະປັດໄຈພາຍໃນປະເທດໄດ້ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃນ6 ເດືອນຜ່ານມາສືບຕໍ່ໃນທ່ວງທ່າທີ່ດີ. ການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການລົງທຶນ ຍັງມີ
ບັນຍາກາດດີ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຍັງມີຄວາມສົນໃຈມາລົງທຶນໃນປະເທດເຮົາ ເນື່ອງດ້ວຍມີປັດໄຈບວກຫຼາຍດ້ານ
ເຊັ່ນ: ນິຕິກໍາ ໄດ້ພັດທະນາສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມ, ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມທີ່ສູງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫຼື ເຂດເສດຖະກິດສະ
ເພາະເຮັດໃຫ້ມີນັກລົງທຶນເຂົ້າມາລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການເກີດໄພທໍາມະຊາດ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າປະ
ເທດອ້ອມຂ້າງ, ບັນຫາສໍາຄັນກວ່າສິ່ງອື່ນແມ່ນປະເທດເຮົາມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງ
ສັງຄົມສູງ.
26

ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກເຫັນວ່າມີທ່ວງທ່າດີຂຶ້ນແລະມີສະຖຽນລະພາບເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີສະພາບ
ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນບໍ່ຄ່ອງຕົວໃນສົກປີຜ່ານມາ, ແຕ່ໂດຍລວມເສດຖະກິດຂອງລາວເຮົາກໍຍັງສາມາດຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່
ໃນຂອບຂອງແຜນການ.ການຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແມ່ນຄ່ອຍໆມີສະພາບດີຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແກ້ໄຂ
ສະພາບບໍ່ຄ່ອງຕົວໃນການສະໜອງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ປະຊາຊົນ
ລາວບັນດາເຜົ່າຍັງເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນໃນການສ້າງຜົນງານໃນໄລຍະດໍາເນີນແລະຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມ
ໃຫຍ່ 3ຂັ້ນຂອງພັກ, 2ວັນປະຫວັດສາດທີ່ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບໃນປີ2015ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ.

II. ແຜນວຽກຈຸດສຸມໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ2014-2015
ທ່າອ່ຽງລວມຂອງເສດຖະກິດ, ປັດໄຈທີກ
່ ະທົບຈາກພາຍນອກໃນ6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ2014-2015
ສໍາລັບ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2014-2015ຄາດວ່າເສດຖະກິດຈະມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ອາດຈະບໍ່ສູງເທົ່າທີ່ຄວນ
ເນື່ອງຈາກການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດແລະການຜະລິດໄຟຟ້າມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ; ດັງ່ ນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງ
ເສີມໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມແຜນການທີ່ຄາດໄວ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນປະຕິບັດ
ບັນດາວຽກງານທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ໃນ6 ເດືອນຕົ້ນປີໃຫ້ສໍາເລັດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງລວມຍວດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
(GDP) ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນ, ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາ
ສິນຄ້າທີ່ກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ກໍານົດນະໂຍບາຍເງິນຕາໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ສອດຄ່ອງກວ່າເກົ່າ ພ້ອມທັງ
ສູ້ຊົນຂຸດຄົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບໃໝ່ ແລະ ເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ, ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ເພື່ອກະກຽມການຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມແລະການຜະລິດລະດູຝົນທີ່ຈະມາເຖິງ.
ສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ.
ສໍາລັບພາຍໃນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ການຈັດຕັ້ງທົດລອງວຽກງານ 3ສ້າງ, ຂະບວນແຂ່ງຂັນຮັກຊາດແລະ
ພັດທະນາ, ການປະຕິບັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 3 ຂັ້ນຂອງພັກ, ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄ້ວາມາດຕະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ
ນິຕກ
ິ ໍາຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນກ່ອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ
ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຈາກຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຜະລິດ
ລະດູຝົນໃຫ້ທັນກັບເວລາ, ກະກຽມຮອບດ້ານການປ້ອງກັນ-ຟື້ນຟູໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ.
1.

2. ການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
 ສືບຕໍ່ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ
2014-2015
ສະບັບເລກທີ 328/ນຍ, ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2014 ໃຫ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ.
 ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຍູ້ແຮງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ໃຫ້
ບັນລຸຕາມແຜນການ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 6 ມາດຕະການຮັກສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່
ລັດຖະບານວາງອອກໃຫ້ໄດ້ດີຫ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນຂອງຂອງລັດໃຫ້ຫດ
ຼຸ ລົງ; ນໍາພາ
ແລະປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົ້າຮ່ວມໃນການພັດທະນາຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ,
ການຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະບໍລິການໃຫ້ມບ
ີ າດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວໄວກວ່າເກົ່າ.
 ເອົາໃຈໃສ່ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ໃຫ້ເກີນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມແລະ
ຄວບຄຸມລາຄານໍ້າມັນ, ລາຄາສະບຽງອາຫານ, ລາຄາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແລະອື່ນໆໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ.
 ສຸມທຶນໃສ່ໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງແລ້ວ ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ເຫັນຜົນສໍາເລັດໄວ ໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ,
ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັນໃນການກໍານົດກິດຈະກໍາ, ມູນຄ່າ
ໂຄງການ
ແລະການຈັດສັນແຫຼ່ງທຶນ.ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍທີເ່ ໝາະສົມໃນການສົ່ງເສີມການ
ຜະລິດເຂົ້າ ແລະສິນຄ້າອື່ນໆ.
 ຂະແໜງທະນາຄານຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ປ່ອຍສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ
ເວລາດຽວກັນນັ້ນກໍຕ້ອງຄວບຄຸມ
ປະລິມານເງິນM2ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ລະດົມເງນ
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ຝາກໃຫ້ໄດ້52%ຂອງGDP ແລະຄວບຄຸມໜີ້NPLບໍ່ໃຫ້ເກີນ3%. ສໍາລັບທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວຕ້ອງກໍານົດ
ອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ,
ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງແລະສາມາດດຶງດູດເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ
ພາຍໃນໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍເຮັດ
ໃຫ້ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຕະຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງແລະການໃຫ້ສິນເຊື່ອລະຫວ່າງ
ທະນາຄານທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍແຜນການກໍານົດໄວ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາຮ່ວງລາຍຈ່າຍ ໃຫ້
ໄດ້ຕາມແຜນການທີສ
່ ະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ,ສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ;
ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີການປະຢັດໄປຕາມແຜນການອະນຸມັດແລະສອດຄ່ອງກັບ
ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ.ເອົາໃຈໃສ່ການປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານເປັນປົກກະຕິແລະ
ທັນກໍານົດເວລາ.
ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄົ້ນຄ້ວາມາດຕະການແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນກ່ອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມກົດດັນຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ໃຫ້ເໝາະ
ສົມກັບຄ່າຄອງຊີບຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດແລະພົນລະເຮືອນ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຜະລິດລະດູຝົນໃຫ້
ທັນກັບເວລາ, ກະກຽມຮອບດ້ານການປ້ອງກັນ-ຟື້ນຟູໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ; ແກ້ໄຂ
ບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ເຊັ່ນ: ມົນລະພິດ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື່ອ; ແກ້ໄຂບັນຫາ
ການສັນຈອນແອອັດແລະການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງທ້ອງຖະໜົນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເລີ່ມຈາກການຈັດສັນຕົວເມືອງຄືນໃໝ່, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາປະເມີນ
ຄືນແລະວາງແຜນສໍາລັບໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ໂຄງການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຕົກລົງແລ້ວ
ໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະເຫັນຜົນສໍາເລັດໄວໂດຍໃຫ້ທັນກັບໄລຍະປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ5
ປີຄັ້ງທີVIII (2016-2020).
ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ໂດຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີວິໄນແຜນການ-ການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ຕາມກົດໝາຍແລະດໍາລັດແນະນໍາການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບເລກທີ431/ລບວາງອອກ. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ
ແລະ ຊອກວິທີການອັນຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບໜີ້ສິນຫຼຸດຜ່ອນລົງເທື່ອ
ລະກ້າວ, ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍຫຼື ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການລົງທຶນກ່ອນ, ລົງທຶນໃນຮູບແບບBOT, PPPໃຫ້ສໍາເລັດ
ແລະປະກາດນໍາໃຊ້ໂດຍໄວ. ສໍາລັບການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ສະບັບເລກທີ 1810/ຫລບ.ກສສ, ລົງວັນທີ 18/12/2014 ກ່ຽວກັບການໂຈະການຫັນຊັບສິນເປັນທຶນຊົ່ວຄາວ.
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGS ໃຫ້ບັນລຸຢ່າງສົມບູນ ແລະສືບຕໍ່ວາງທິດທາງ,ມາດຕະການຕໍ່ຄາດໝາຍທີ່ຄາດວ່າຈະບໍ່
ສາມາດບັນລຸໃນເປົ້າໝາຍMDGS. ພ້ອມນີ້ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມແລະຜັນຂະຫຍາຍຕາດທິດການພັດທະນາຂອງໂລກ
ຫຼືເອີ້ນວ່າເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືຍຍົງ (SDGS).

3. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
 ສືບຕໍ່ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ-ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງ, ການສ້າງ
ພັດທະນາ, ການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 1-2 ແຫ່ງແລະວຽກງານຈຸດ
ສຸມອື່ນໆຕາມຄາດໝາຍສົກປີ 2014-2015 ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ.
 ສູ້ຊົນຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການກວດ, ປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການ
ພັດທະນາ 5ປີ (2011-2015)ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ເຂົ້າລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນທ້າຍ
ເດືອນເມສາ 2015ນີ້.
 ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິ 03/ກມສພ(3ສ້າງ)ໃຫ້ບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂາຍຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີໝາກຜົນໃຫ້ມີໃບໜ້າໃໝ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຄໍານັບຮັບຕ້ອງ 2ວັນປະຫວັດສາດ
ຂອງຊາດ.
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ໜ້າທີໃ່ ນບາງຂົງເຂດຂະແໜງເສດຖະກິດ



ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າລວມບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 975.315 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກໃຫ້ໄດ້4,2 ລ້ານໂຕນ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດ
ທົ່ງພຽງຈຸດສຸມ7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ ແລະບັນດາທົ່ງພຽງນ້ອຍໃນທົ່ວປະເທດ,ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດພືດ
ສະບຽງອາຫານ ເຊັ່ນ: ສາລີຫວານ, ເຜືອກມັນ, ໝາກໄມ້ ແລະພືດຜັກຕ່າງໆ. ພ້ອມນີ້ກໍສົ່ງເສີມການປູກພືດ
ກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ: ກາເຟ, ສາລີແຂງ, ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, ພືດຕະກູນຖົ່ວ ແລະອື່ນໆ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ
ກໍານົດໄວ້.



ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ໃນການຜະລິດຊີ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້
ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕະຫຼາດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ຊາວຊົນນະບົດ.ນອກຈາກນີ້ກໍສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ເປັນສິນຄ້າປາຍແຫຼມ ເພື່ອສົ່ງອອກຕາມຊາຍແດນ.



ສືບຕໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນໃສ່ດຶງດູດການລົງທຶນທົ່ວໄປ
ແລະ ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ຊຶ່ງຈະສາມາດສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາ, ສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການເພີ່ມຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກຕື່ມ. ໃນ
ນັ້ນ ມີທັງການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກພາຍໃນ ແລະ ລວມທັງການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຈາກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້.



ສືບຕໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຕະຫລາດສາກົນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

 ສືບຕໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ແລະສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແກ່ງແຍ່ງແຂ່ງຂັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຕະຫລາດສາກົນໃນຊຸມປີຕໜ
ໍ່ ້າ.ຄາດຄະເນມູນຄ່າການ
ຄ້າປະມານ4.011,09ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
 ສືບຕ່ໍສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະສໍາເລັດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງ
ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ 2016-2020; ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອເພີ່ມຜະລິດ
ຕະພາບ; ສ້າງຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການກໍານົດນິຍາມSMEs; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໂຄງການສະໜັບສະໜູນການ
ກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່; ດໍາເນີນການລົງຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດບົດລາຍງານໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2015.
 ສູ້ຊົນໃຫ້ການຜະລິດໄຟຟ້າບັນລຸ 18.262,78 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 14.610,12 ລ້ານກິ
ໂລວັດໂມງມູນຄ່າ 786,83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ 4.117,99 ລ້ານກິໂລວັດໂມງມູນຄ່າ 357,37
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 1.486,20 ລ້ານກິໂລວັດໂມງມູນຄ່າ 74,21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ;
ສູ້ຊົນສໍາເລັດໂຄງການທີກ
່ ໍາລັງກໍ່ສ້າງ ໂຄງການຂອງ IPP (ຂັ້ນສູນກາງຄຸ້ມຄອງ) ແລະ ໂຄງການຂອງ EDL ຄຸ້ມຄອງ
ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ.
 ສູ້ຊົນໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດແຮ່ທາດບັນລຸໄດ້ 11.643,13 ຕື້ກີບ (ລາຄາໃນປີ); ສູ້ຊົນໃຫ້ການຜະລິດແຮ່
ທາດອັນສໍາຄັນສາມາດບັນລຸຕົວເລກດັ່ງນີ້: ເງິນປະສົມຄໍາ 29,13 ໂຕນໂລຫະ, ທອງແຜ່ນ 91,855 ໂຕນ, ທອງຝຸ່ນ
359,660 ໂຕນ, ແຮ່ໂປຕາດ 298,511 ໂຕນ, ແຮ່ກົ່ວ 1,450 ໂຕນ, ຫີນກາວ 559,467 ໂຕນ ແລະອື່ນໆ.
5. ໜ້າທີໃ່ ນບາງຂົງເຂດຂະແໜງວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານລັດ
 ສືບຕໍ່ປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບຂອງອາຊີວະສຶກສາ,
ການສຶກສາຂັ້ນສູງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການສຶກສາ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼກ
ີ ແລະ ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ. ສືບຕໍ່ປັບປຸງແລະ ກະກຽມສະເໜີຜ່ານນະໂຍບາຍ
ແລະ ຍຸດທະສາດລະດັບຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດການສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານແລະ ປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ
ສົ່ງເສີມສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ.
 ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສັກຢາກັນພະຍາດ, ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເກີດລູກ ແລະປິ່ນປົວ
ເດັກໂດຍບໍ່ເສ່ຍຄ່າ, ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຄົງທີ່ ແລະ ເຄື່ອນທີ່ ໄປຍັງເຂດຊົນນະບົດ
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ຫ່າງໄກສອກຫີກ. ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຫານໍ້າສະອາດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້. ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ
ແພດຜະດຸງຄັນ ແລະ ແພດບ້ານຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍປ
່ ັບປຸງສ້ອມແປງສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍ
ເມືອງ ໃນເຂດຈຸດສຸມລັດຖະບານ ພ້ອມທັງສະໜອງອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແກ່ສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງ
ແລະ ພັດທະນາກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບຜູ້ທກ
ຸ ຍາກໃຫ້ທົ່ວເທິງ.
ສືບຕໍ່ເກັບກໍາຕົວເລກການຝຶກແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້32,789ຄົນ;ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານຂົງເຂດ
ບໍລິການໃຫ້ໄດ້2ອາຊີບ. ສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານລາວທັງພາຍໃນ ແລະສົ່ງໄປອອກແຮງງານຢູ່
ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້31,727 ຄົນ; ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການປັບປ່ຽນສະຖານະພາບແຮງ
ງານທີ່ໄປອອກແຮງງານບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານພ້ອມທັງສືບຕໍ່ໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ,
ໂທລະພາບ ແລະສ່ືຕ່າງໆກ່ຽວກັບການປັບສະຖານະພາບແຮງງານລາວທີເ່ ຮັດວຽກຜິດກົດໝາຍຢູ່ປະເທດໄທໃຫ້ສໍາ
ເລັດຕາມຄາດໝາຍ;
ລົງກວດກາແຮງງານຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານແລະໂຄງການຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້58
ແຫ່ງ.ສູ້ຊົນຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 281 ວິສາຫະກິດ.ກຽມມອບ-ໂອນໂຮງໝໍສູນເສຍອົງຄະພິເສດ
790ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອສົງເຄາະປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ເຖົ້າແກ່,
ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດແລະຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດໃຫ້ທັນການ.
ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ແຜນການປ່ຽນຖ່າຍ
ລະບົບເຕັກນິກວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຈາກລະບົບອານາລອກໄປສູ່ລະບົບດີຈີຕອນ
ແລະຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ການກະຈາຍຢູ່ພາກພື້ນ, ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໃຫ້ກວ້າງອອກ.ຄົ້ນຄວ້າຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການຍົກລະດັບເຄື່ອງສົ່ງວິທະຍຸ-ໂທລະພາບຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວຈາກ 1 kw ເປັນ 5 kw.ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ແລະນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂທລະພາບໃຊ້ສາຍ ແລະ
ບໍ່ໃຊ້ສາຍ.ສືບຕໍ່ໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ,ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະສາກົນພ້ອມທັງ
ບຸນປະເພນີຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ X
ຂອງພັກ ແລະສອງວັນປະຫວັດສາດໃນທ້າຍປີ 2015. ສືບຕໍ່ແຜນສ້າງສາລະຄະດີ, ຮູບເງົາ, ເອກະສານວັນສ້າງຕັ້ງ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະວັນສະຖາປານາສປປລາວຄົບຮອບ 40 ປີພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່
ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາບັນດາເນື້ອໃນຮູບເງົາ ແລະການຖ່າຍທໍາຮູບເງົາຢູ່ສປປລາວ. ສືບຕໍ່ແຜນການເຝິກອົບຮົມ
ບຸກຄະລາກອນວິຊາການບູຮານວິທະຍາແຜນການຈັດຕັ້ງວຽກງານສະເຫຼີມສະຫຼອງເມືອງຫຼວງພະບາງເປັນເມືອງ
ມໍລະດົກໂລກຄົບຮອບ 20 ປີ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍ່ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູປົກປັກຮັກສາພັດທະນາການສົ່ງເສີມມໍລະດົກວັດທະນະ
ທໍາຂອງຊາດທີ່ເປັນວັດຖຸ ແລະບໍ່ເປັນວັດຖຸ. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະວິໄຈກຸ່ມເປົ້າໝາຍການທ່ອງທ່ຽວ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກ
ງານໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວຜ່ານວິທະຍຸໂທລະພາບ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂວາງຫຼາກສີສັນ.
ສືບຕໍ່ສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະທໍາມະຊາດ,
ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ບັນດາແຂວງ, ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄຽງຄູ່ກັບການຕິດຕາມຕີລາຄາ
ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບຢືນຍົງ.
ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໃຫ້ໄວຂຶ້ນ. ສືບຕໍ່ປະສານ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ, ປະກອບຄໍາເຫັນເຂົ້າໃສ່ຮ່າງກົົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ແລະຮ່າງ
ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນັບທັງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ບັນດາກະຊວງ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສະເໜີມາ. ສືບຕໍ່
ໂຄສະນາອົບຮົມກົດໝາຍເພື່ອສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍຢູ່ໃນສັງຄົມ,ສືບຕໍ່ປັບປຸງເວັບໄຊຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະ
ການ, ປັບປຸງເນື້ອໃນວາລະສານ, ໜັງສືພິມທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາໃຫ້ມຄ
ີ ຸນນະພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອສາມາດ
ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານໄດ້, ປັບປຸງວຽກງານທະບຽນສານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ.
ສືບຕໍ່ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຈໍານວນ5ສະບັບ
ຄື: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ,ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ,ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ,ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາດເຄມາເປັນອັນຕະລາຍ ແລະດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັບປະດາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.
ເຜີຍແຜ່ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າ ແລະຍົກສູງ
ປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າODOPຢູ່ໃນ3 ແຂວງຄື: ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
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ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ;ຕິດຕັ້ງ ແລະສາທິດການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະພະລັງງານຊີວະມວນໃຫ້ໄດ້2ຈຸດ
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າການຜະລິດນໍ້າມັນຊີວະພາບຄົບວົງຈອນ ແລະຄົ້ນຄວ້າທົດລອງການນໍາໃຊ້
ນໍໍ້າມັນໄບໂອດີເຊລທີ່ສະກັດຈາກພືດເຂົ້າໃນເຄື່ອງຈັກຕົວຈິງ.ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ວຽກການບໍລິການໂດຍສະເພາະການ
ບໍລິການດ້ານມາດຖານ,ວັດແທກ
ແລະຊັບສິນທາງປັນຍາ,ສືບຕໍ່ລົງກວດກາມາດຖານຊິງຊັ່ງນໍ້າໜັກຕາມທ້ອງ
ຕະຫຼາດ,ຊິງສັ່ງນໍ້າໜັກລົດບັນທຸກ ແລະຊິງສັ່ງຫ້ອງທົດລອງ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການວາງໄວ້.
6. ການພັດທະນາທ້ອງຖິນ
່ ແລະເຂດແຄວ້ນ
 ພາກເໜືອ
ສຶບຕ່ໍ່ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜົນດ້ວຍການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ
ໂຄງການຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຊຸກຍູ້
ຕິດຕາມ, ສັງລວມບັນດາໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ ໃນສົກປີ 2014-2015ຕາມທິດທີ່ລັດຖະບານ
ວາງອອກ, ຊຸກຍູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ 6ເດືອນທ້າຍສົກປີ 20142015 ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການວາງໄວ້.
ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ສໍາເລັດຕາມທິດທາງແຜນທີ່ວາງໄວ້;ຊຸກຍູ້ການ
ຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທາງດ້ານກະສິກໍາທີ່ເປັນທ່າແຮງເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແ
ໜ່ງ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຈັດຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບ ແລະ ການສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງສິນຄ້າ, ສົ່ງເສີມ
ການປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ, ຊູກຍູ້ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມໃຫ້ພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ.
 ພາກກາງ
ສຶບຕໍ່ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ປູກພືດຜັກ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້, ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ
ປະເພດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ງົວ,ຄວາຍ,ໝູ, ແບ້ ແລະ ສັດປີກເພື່ອຮັບປະກັນສະໜອງສະບຽງອາຫານ, ກວດກາຈັກສູບນໍ້າ
ເພື່ອສ້ອມແປງແລະໃຫ້ສາມາດສະໜອງນໍ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດລະດູແລ້ງ 2014-2015ໃຫ້ພຽງພໍ,ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງທີ່
ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ສ້ອມແປງທາງປູຢາງ ແລະ ທາງດິນແດງທີ່ເປ່ເພ
ເສຍຫາຍໃຫ້ສາມາດສັນຈອນໄປມາໄດ້ສະດວກ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສະພາອະນຸມັດໃຫ້
ມີປະສິດທິຜົນເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ,
ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມແລະກວດກາບັນດາໂຄງການເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ
ປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນອັນເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ ແລະ ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນດາໜີ້ສິນທີ່ຍັງ
ຄ້າງໃຫ້ໝົດໄປເທື່ອລະກ້າວ.
 ພາກໃຕ້
ສຸມໃສ່ປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ສໍາເລັດຕາມທິດທາງແຜນການທີວ
່ າງໄວ້, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ,
ກໍໃຫ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນໃຫ້ເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ກະກຽມການຜະລິດເຂົ້ານາປີ;ຊຸກຍູ້ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ
ທີ່ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທາງດ້ານກະສິກໍາທີ່ເປັນທ່າແຮງເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແໜ່ງ, ໝາກຖົວລຽນ,
ຜະລິດຜັກພືດຊະນິດອື່ນໆ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຈັດຫາຕະຫຼາດຮອງຮັບສິນຄ້າ, ສົ່ງເສີມການປູກພືດ
ອຸດສາຫະກໍາ, ຊຸກຍູ້ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມໃຫ້ພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດແລະ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ 6ເດືອນທ້າຍປີ ສົກປີ 2014-2015, ປັບປຸງ ແລະ
ພັດທະນາຈຸດສຸມພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບຮອງການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນ
ບ້ານ; ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ; ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ
ການສຶກສາເປັນຕົ້ນພັດທະນາສູນວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການຢູ່ໃນໂຮງໝໍ
ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ທວ
ົ່ ເຖິງໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ຍາກແກ່ການເຂົ້າເຖິງ.
7. ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ
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1) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຂສສຊ):ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍສົກປີຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍທີ່
ວາງໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂສສຊສົກປີ 2014-2015 ໂດຍການເພີ່ມທະວີສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມແລະດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍ
ໃນແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາດໍາເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າ, ການບໍລິການແລະການຂົນສົ່ງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 101 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 27 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຄາດຄະເນສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທໍາໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນຕາມຄາດໝາຍ.
2) ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼຽ່ ມຄໍາ
(ຂສພຄ):ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍໃຫ້ສໍາເລັດແລະຄາດວ່າຈະສາມາດເປີດໃຫ້
ບໍລິການໄດ້ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015; ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດິນເປັນຕົ້ນການກໍານົດຂອບເຂດເນື້ອທີ່ຂອງເຂດ
ເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນພູກິ່ວລົມ, ໂຄງການສະໜາມກ໊ອບ, ການຊົດເຊີຍເວນຄືນເນື້ອທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງສິດຈໍານວນ 14
ຄອບຄົວຢູ່ບ້ານພຽງງາມເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ຕອນໃຕ້ຂອງໂຄງການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດແລະວັດທະນະທໍາດອນ
ຊາວ, ການຊົດເຊີຍເວນຄືນເນື້ອທີ່ດິນເພື່ອສ້າງເສັ້ນທາງຈາກດ່ານສາກົນສາມຫຼ່ຽມຄໍາຫາທາງເບຕົງນໍ້າເກິ່ງ-ບ້ານມອມຊຶ່ງມີ
ຄວາມຍາວ 2,600 ແມັດ, ຈັດຕັ້ງບັນດາໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມອາຊີບແລະລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນໃນເຂດອ້ອມຂ້າງ.
3) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍເ່ ຕ່ນແດນງາມ (ຂສບ):ສືບຕໍ່ການສ້າງເຂດການຄ້າຊາຍແດນບໍ່ແຕນສປປລາວ ແລະບໍ່
ຫານສປຈີນ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການລົງທຶນເຂດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ
ກວດກາຄົນ ເຂົ້າ-ອອກຂສບອອກບັດອາໃສຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ພະນັກງານ, ຜູ້ລົງທຶນ, ຜູ້ປະກອບການ, ກໍາມະກອນຄົນລາວ
ແລະຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໃສໃນຂສບ ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.
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4) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ (ຂສທ):ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈົກໜອງ, ຮ່ອງ
ລະບາຍນໍ້າແລະເສັ້ນທາງຄອນກີດກວ່າງ26ແມັດ, ຍາວ2.240 ແມັດ; ເສັ້ນທາງອ້ອມແຄມໜອງໃຫຍ່ທີ່ກວ້າງ24ແມັດ,
ຍາວ2.400 ແມັດແລະຂົວ4ແຫ່ງ; ສຸມໃສ່ການສໍາຫຼວດແລະອອກແບບໂຮງແຮມລະດັບ5ດາວໃຫ້ສໍາເລັດ; ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ
ຕຶກຄອນໂດມີນຽມຈໍານວນ7ຫຼັງ; ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງເສົາຫຼັກປະຕູເຂົ້າເຂດ2ເສົາໃຫ້ສໍາເລັດຕາມໂຄງສ້າງ; ສືບຕໍ່ອອກແບບເພື່ອ
ກໍ່ສ້າງຄັນຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມແຕ່ຊາຍແດນສູນການຄ້າອາຊຽນມໍຮອດເຂດບ້ານໂນນຄໍ້ມີຄວາມຍາວ800ກວ່າແມັດ; ສືບຕໍ່
ການກໍ່ສ້າງຄອງນໍ້າແຕ່ຂ້າງຫ້ອງການເຂດຂສທຈົນຮອດຊາຍແດນສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ.
5) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະນິຄມ
ົ ອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ (ນອຄວ): ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຢູ່ພາຍໃນເຂດເປັນຕົ້ນສ້າງເສັ້ນທາງ, ສະຖານີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາແລະອື່ນໆ; ສືບຕໍ່ໂຄສະນາດຶງດູດການ
ລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນນອຄວ; ຊຸກຍູ້ບໍລິສັດທີ່ມາຈົດທະບຽນແລ້ວສ້າງໂຮງງານຂອງຕົນ
ແລະ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວໂດຍໄວ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນລົງທຶນແລ້ວມອບພັນທະອາກອນເງິນ
ເດືອນປະຈໍາປີ 2015; ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການກວດກາການນໍາເຂົ້າ ແລະການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງແຕ່
ລະບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃນນອຄວ;
ສືບຕໍ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າແລະການສົ່ງອອກສິນຄ້າ
ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ
ທີ່ຢູ່ນອຄວ.
6) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະພູຂຽວ (ຂພຂ): ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເຂດກັບເສັ້ນທາງເລກທີ13 ຍາວປະມານ7 ກມເປັນທາງສອງເລນແລະເສັ້ນທາງຊອຍພາຍໃນ
ເຂດ; ສຸມໃສ່ວຽກງານຊົດເຊີຍທີ່ດິນແລະຂົນຂວາຍເອົາການລົງທຶນເຂົ້າມາໃນເຂດໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.
7) ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ (ຂພຊ): ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ດິນສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງສິດທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ; ສົມທົບກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນຈໍາກັດຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນມາຊົດ
ເຊີຍທີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ແລະວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເບື້ອງຕົ້ນ 410 ເຮັກຕາ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆຕາມແຜນການພັດທະນາໄລຍະທີ
1;ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດເປັນຕົ້ນ:
ເສັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນຂັ້ນພື້ນຖານ; ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ
ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກເຂດ 2 ຈຸດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ.
8) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະດົງໂພສີ (ຂສສດ): ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ດິນທາງເຂົ້າເຂດໃຫ້ສໍາເລັດລວມທັງໝົດ 8
ຕອນ; ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມຜູ້ພັດທະນາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຂອງຕົນໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້; ສືບຕໍ່
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງໃຫ້ວ່ອງໄວແລະທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ພັດທະນາ.
9) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະລ່ອງແທງວຽງຈັນ (ຂສລວ): ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດິນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນ
ກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ ໃນໄລຍະທີ 2; ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອຊົດເຊີຍທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂດໃຫ້ສໍາເລັດ;
ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນແມ່ບົດທີ່ລັດຖະບານໄດ້
ຮັບຮອງ; ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍສະໜາມກ໊ອບຈາກ 18 ຂຸມ ເປັນ 36 ຂຸມ; ສ້າງເຮືອນວິນລາເປັນຕົວແບບຈໍານວນ 10-20 ຫຼັງ.
10) ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທ່າແຂກ (ຂທຂ): ສືບຕໍ່ຊົດເຊີຍເວນຄືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແລະອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງຕອນ
ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການໃຫ້ໄດ້20 ຕອນ, ຄິດເປັນ3% ຂອງການຊົດເຊີຍທັງໝົດ; ສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນເຂດ, ປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງແລະແຮງງານຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້60 ຄົນຕໍ່ເດືອນ; ສົ່ງເສີມໃຫ້
ບັນດານັກທຸລະກິດ,
ບໍລິສັດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນແລະພັດທະນາໂຄງການພາຍໃນເຂດໃຫ້ໄດ້4
ບໍລິສັດ; ສົ່ງເສີມການນໍາເຂົ້າວັດຖຸອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງບັນດາກິດຈະການຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດທີ່ໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງໃຫ້ໄດ້20
ຄັ້ງ.
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ພາກທີ II
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ 2015-2016

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2015-2016 ເປັນສົກປີທໍາອິດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ5ປີຄັ້ງທີVIII (2016-2020) ແລະທັງເປັນປີທໍາອິດຂອງການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີX
ຂອງພັກ, ເປັນແຜນສືບຕໍ່ສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຕິດຕາມມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການກໍານົດເປົ້າໝາຍ ແລະທິດທາງຂອງການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) ເພື່ອນໍາມາຜັນຂະຫຍາຍເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງສປປລາວ ໂດຍສະເພາະ
ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸເພື່ອນໍາພາປະເທດ
ຊາດຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ2020.

I. ສະພາບລວມ
1. ສະພາບພາກພືນ
້ ແລະສາກົນ:
ສະພາບເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ
ແລະຂອງໂລກຄາດວ່າຍັງຈະສືບຕໍ່ຜັນຜວນແລະປ່ຽນແປງທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຍາກ,
ຫຼາຍຂົງເຂດຍັງສືບຕໍ່ມີບັນຫາແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການເມືອງ. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ
ໂລກອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີໄພທໍາມະຊາດຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ:ພາຍຸ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ,ນໍ້າຖ້ວມແລະພະຍາດລະບາດຕ່າງໆ ເຊິ່ງເປັນ
ອຸປະສັກໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນທົ່ວໂລກ.
2. ສະພາບພາຍໃນ:
ປະເທດເຮົາຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ທາງສັງຄົມ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບັນຍາກາດການ
ລົງທຶນຍັງມີຄວາມຟົດຟື້ນໄດ້ມີການປັບປຸງເງຶ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ
ວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າບວກກັບປະເທດເຮົາມີທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານທີ່
ຕັ້ງ ແລະ ເປັນທາງຜ່ານໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະບໍລິການໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນໍາຂອງ. ນອກນີ້ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ
ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຈະສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ສປປລາວ
ຍາດແຍ່ງເອົາການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະການບໍລິການຫຼາຍຂຶ້ນ.

II. ທິດທາງ ,ໜ້າທີລ່ ວມ, ຄາດໝາຍສູຊ້ ນົ :
ທິດທາງ, ໜ້າທີລ
່ ວມ
ທິດທາງລວມຂອງແຜນການປີ
ແມ່ນຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ,
ເຮັດໃຫ້
ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,
ໝັ້ນທ່ຽງແລະຍືນຍົງຖືການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບການ
ພັດທະນາສັງຄົມແລະການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດພັດທະນາສີຂຽວ; ສ້າງໃຫ້ໄດ້ການຜະລິດສິນຄ້າຕົວແບບ,
ຮັບປະກັນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແລະການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ,
ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດແລະແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຕາມທິດຂອງ 3 ສ້າງ; ພັດທະນາວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມໄປຄວບຄູ່ກັບ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຖືເອົາການບຸກທະລຸດ້ານການສຶກສາ, ການຂະຫຍາຍສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາແຮງ
ງານ, ຍົກລະດັບແລະສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ, ການເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າວັດທະນະທໍາທີ່ດີງາມຂອງ
ຊາດ; ບຸກທະລຸທາງດ້ານກົນໄກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດໄປພ້ອມກັບການຍົກສູງຄວາມສັກສິດ, ປະສິດທິຜົນແລະຄວາມໂປ່ງ
ໃສຂອງການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ; ສົມທົບແໜ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກັບການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ; ສົມທົບແໜ້ນການເປີດກວ້າງການພົວພັນຕ່າງປະເທດກັບການປັບປຸງພາຍໃນຢ່າງຮອບດ້ານເພື່ອເພີ່ມ
ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ, ເສີມຂະຫຍາຍກໍາລັງແຮງສັງລວມຂອງຊາດແລະກໍາລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ປະເທດ; ປະຕິບັດຍຸດທະສາດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາແລະທັນສະໄໝດ້ວຍບາດກ້າວທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະໜັກແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມ
ເພື່ອພັດທະນາປະເທດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ2020.
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2. ຄາດໝາຍສູຊ
້ ົນ, ການດຸນດ່ຽງມະຫາພາກ
2.1 ຄາດໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ
 ຄາດໝາຍການຫຼຸດ
ຸ ພົ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ2
− ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 16,74 ລ້ານກີບຫຼືເທົ່າກັບ 2.092ໂດລາ
ສະຫະລັດ.
− ດັດສະນີໝາຍດ້ານຊັບສິນມະນຸດ(HAI) ໃຫ້ໄດ້ສູງກ່ວາ 66 (ຜ່ານການປະເມີນຈາກຄະນະກໍາມະການ CDP
ໃນເດືອນມີນາ2015 ສປປລາວ ແມ່ນ 60,8).
− ດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ຕາມຄາດໝາຍສາກົນໃຫ້ບັນລຸຕໍ່າກ່ວາ32 (ຜ່ານການປະ
ເມີນຈາກຄະນະກໍາມະການ CDPໃນເດືອນມີນາ2015 ສປປລາວ ແມ່ນ36,2)
 ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
− ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍບໍ່ໃຫ້ຫດ
ຼຸ 7,5% ແລະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນລາຄາ
ປີໃຫ້ໄດ້ປະມານ 115.452 ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ:
+ ຂະແໜງກະສິກໍາ
+ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ
+ ຂະແໜງການບໍລິການ
+ ພາສີຂາເຂົ້າ

ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,1%;
ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,7%;
ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,0%;
ເພີ່ມຂຶ້ນ8,1%;

ກວມເອົາປະມານ 22,7%
ກວມເອົາປະມານ 29,5%
ກວມເອົາປະມານ 39,4%
ກວມເອົາປະມານ 8,4% ຂອງ GDP

− ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີເ່ ໝາະສົມແລະໃຫ້ປະລິມານເງິນ (M2) ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ 20% .
− ຮັບປະກັນຄັງສໍາຮອງທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.
− ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີມ
່ ີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ,
ເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ, ເງິນກີບແຂງຄ່າຫຼືອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ສະກຸນຫຼັກ.
 ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ
− ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4,2 ລ້ານໂຕນ,ເພີ່ມຂຶ້ນ 5%
− ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແລະຫັດຖະກໍາໃຫ້ບັນລຸ 6.380,85ຕື້ກີບ.
− ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ(ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍແລະບໍລິການ) ໃຫ້ບັນລຸ 32.788,22 ຕື້ກີບ.
− ສູ້ຊົນຜະລິດແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້12.697,44ຕື້ກີບ
− ສູ້ຊົນຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 20.501 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ
− ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດໃຫ້ໄດ້ 4,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ
 ຄາດໝາຍດ້ານສັງຄົມ
− ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອດ
ັ ຕາສ່ວນຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງຕໍ່າກ່ວາ6,113% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ.
− ເຮັດອັດຕາບ້ານທຸກຍາກໃຫ້ລຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 18,384% ຂອງຈໍານວນບ້ານໃນທົ່ວປະເທດ.
− ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 98,6% ເປັນ99%ແລະອັດຕາລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນປໍ
1-ປໍ5 ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 78,3% ເປັນ 81%.
ເງື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົນ
້ ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ວາງໄວ້ຕອ
້ ງບັນລຸ 2
ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົ້ນຕໍເ່ ນື່ອງ 2 ເທື່ອຕິດກັນ,ອົງການ UN ໄດ້ປະເມີນໃນເດືອນມີນາ 2015 ສປປລາວຍັງບໍມ
່ ເີ ງື່ອນໄຂໃດສາມາດບັນລຸ
ໄດ້ເທື່ອລາຍລະອຽດມີຄ:ື ເງື່ອນໄຂທີ 1: GNI ສປປລາວປະຕິບັດໄດ້ 1.232 ໂດລາສະຫະລັດ (ເງື່ອນໄຂ 1.242 ໂດລາສະຫະລັດ); ເງື່ອນໄຂ 2:
ດັດສະນີຊບ
ັ ພະຍາກອນມະນຸດ (HAI) ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 60,8 (ເງື່ອນໄຂຕ້ອງສູງກວ່າ 66) ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ 3: ດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ(EVI) ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 36,2 (ເງື່ອນໄຂແມ່ນໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 32).
2

3

ຕົວເລກຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັນ
້ ສູນກາງ

4

ຕົວເລກຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັນ
້ ສູນກາງ
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− ອັດຕາສວ່ນການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1ປີໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 45ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ,ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5
ປີທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 22%, ອັດຕາເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີ່ເຕ້ຍ(ຂາດສານອາຫານຊໍາ
ເຮື້ອ) ຍັງເຫຼືອ 34%.
2.2 ຄາດຄະເນການດຸ່ນດ່ຽງມະຫາພາກ
 ການດຸນດ່ຽງແຫຼງ່ ທຶນເພືອ
່ ການພັດທະນາ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ໃນສົກປີ 2015-2016 ບັນລຸໄດ້ 7,5% ທຽບໃສ່
ສົກປີຜ່ານມາ, ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດປະມານ 34.500 ຕື້ກີບຫຼືປະມານ 30% ຂອງ GDP ໃນນັ້ນ:
− ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດປະມານ 3.800 ຕື້ກີບກວມ 11,% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງ
ຈະມີທຶນຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຫັນຊັບສິນເປນທຶນຈໍານວນໜຶ່ງ.
− ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5.600 ຕື້ກີບຫຼືປະມານ 700ລ້ານໂດລາ, ກວມປະມານ
16,23% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.
− ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 18.400 ຕື້ກີບຫຼືປະມານ 2.300ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ກວມປະມານ 53,35% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.
− ສິນເຊື່ອທະນາຄານໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.700 ຕື້ກີບ, ກວມປະມານ 19,42% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ.

−
−
−

ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 29.213ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫ້ໄດ້23.613ຕື້ກີບ
ຄາດຄະເນດ້ານລາຍຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 35.000 ຕື້ກີບ.
ຂາດດຸນງົບປະມານ 5.787ຕື້ກີບຫຼື ເທົ່າກັບ 5% ຂອງ GDP.


−
−
−

ການດຸນດ່ຽງຂາອອກ-ຂາເຂົາ້
ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກບັນລຸໄດ້ປະມານ 3,70ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າປະມານ 5,26ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ຂາດດຸນການຄ້າ 1,56ຕື້ໂດລາສະຫະລັດເທົ່າກັບ10,8% ຂອງ GDP

ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານ
ເພື່ອກ້າວເຂົ້າເປັນປະເທດອຸດສາຫະກໍາທັນສະໄໝ ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມອາຊຽນສະນັ້ນອັດຕາສ່ວນແຮງງານ
ທີ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ ໃຫ້ຫຼຸດລງຈາກ 65,3% ມາເປັນ 64,9%, ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ 11,4% ມາເປັນ 11,6% ແລະຂົງເຂດບໍລິການຈາກ 23,3% ເປັນ 23,6% ແລະສູ້ຊົນສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້
ໄດ້ 143.239 ຄົນ.


3. ເປົາ້ ໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ5ປີຄງັ້ ທີVIII (2016-2020)
ເປົ້າໝາຍ ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ :1, ໝັ້ນທ່ຽງແລະສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການເຕີບໂຕ ໂດຍ
ການສຸມໃສ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຫລຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ,
ເປົ້າໝາຍ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະຍົກລະດັບຄວາມ :2ສາມາດຂອງບຸກຄະລາ ກອນຈາກພາກລັດແລະ
ກໍາລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທຸກເຜົ່າຊົນ ແລະເພດໄວ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະການບໍລິການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງແລະ ມີຄຸນນະພາບ. ສົ່ງເສີມການປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ຮັບປະກັນສະຖຽນ ລະພາບດ້າ ນ
ການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບແລະເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທໍາແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ .
ເປົ້າໝາຍ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະ :3
ສິດທິຜົນ ແລະຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງ
ທັນການແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນສິ່ງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.
36

4. ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)ໃນສົກປີ20152016ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ດັ່ງນີ້:
4.1 ເປົ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍເ່ ນືອ
່ ງ, ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການ

ເຕີບໂຕໂດຍການສຸມໃສ່ພນ
ື້ ຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັມ
້ ແຂງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ເພືອ
່ ບັນລຸເປົາ້ ໝາຍທີ 1 ຕ້ອງສຸມໃສ່ 7 ວຽກຈຸດສຸມຄື:
4.1.1 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍຂ
່ ະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍເ່ ນືອ
່ ງ,ໝັນ
້ ທ່ຽງ ແລະສົມດຸນ.
1) ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ:
ຄາດໝາຍ:
− ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະກໍາ ໃຫ້ບັນລຸ6.380,85ຕື້ກີບ.
− ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸມູນຄ່າການຄ້າປະມານ9.441ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ໃນນັ້ນມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະມານ3.801
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າປະມານ5.640ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ຂາດດຸນການຄ້າ1.839ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ.
− ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າບັນລຸໄດ້20.501,03ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ2.321,3ລ້ານ
ກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ1.291,53ລ້ານໂດລາ,ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ6.131,31ລ້ານກິໂລວັດ
ໂມງ ແລະຊື້ເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ1.708,18ລ້ານກິໂລວັດໂມງ. ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າຂອງຄົວ
ເຮືອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ.
− ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຫົງສາລິກໄນທີ່ມກ
ີ ໍາລັງຕິດຕັ້ງ1.878 MW ໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຢ່າງ
ເຕັມກໍາລັງ, ສູ້ຊົນໃຫ້ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫ່ຍມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ88 MW ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ2ມີກໍາລັງ
ຕິດຕັ້ງ130 MW ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຢ່າງເຕັມກໍາລັງ. ຄາດໝາຍບັນດາໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າທີ່
ສໍາເລັດ ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ການຜະລິດມີຈໍານວນທັງໝົດ32 ແຫ່ງມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ5.415 MW.
− ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພະລັງງານນໍ້າ, ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ ແລະພະລັງງານ
ຈາກພືດອຸດສາຫະກໍາ (ໄບໂອດີເຊວ) ເພື່ອກາຍເປັນຂະແໜງການທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຊຸກຍູ້ການ
ຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.
− ຜະລິດແຮ່ທາດ ໃຫ້ໄດ້11.691,52ຕື້ກີບ ໂດຍສະເພາະແຮ່ທາດທີສ
່ ໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ໂລຫະຄໍາປະສົມເງິນຜະລິດໃຫ້
ໄດ້24,882 ໂຕນ,ທອງແຜ່ນ91,600 ໂຕນ,ທອງຝຸ່ນ353,250 ໂຕນ,ຫີນກາວ600,000 ໂຕນ, ແຮ່ໂປຕາສ
200,000 ໂຕນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆແລະສົ່ງອອກແຮ່ທາດບັນລຸໄດ້ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ1,5ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ສຸມໃສ່ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາໂດຍໄດ້ສຸມໃສ່5 ວຽກງານຫຼັກທີເ່ ປັນປາຍແຫຼມ ແລະມີ
ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ເຊັ່ນ: 1)ວຽກງານສົ່ງເສີມການແກະສະຫຼັກໄມ້ບ້ານໄຜ່ລ້ອມ, 2)ວຽກງານສົ່ງເສີມການ
ພັດທະນາເຂດແລະນິຄົມອຸດສະຫະກໍາ, 3)ການສົ່ງເສີມສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ, 4)ວຽກງານການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ
ແລະຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ 5)ການຄົນ
້ ຄ້ວາວິທະຍາສາດການສະກັດສີຈາກທໍາມະຊາດ
ເຂົ້າໃນການຍ້ອມໃໝ;ພ້ອມກັນນັ້ນສຸມໃສ່ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ
ຫັດຖະກໍາ, ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາສີຂຽວ ແລະຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ
ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນແຕ່ລະເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະສະເພາະ, ໂດຍສະເພາະເຂດເສດຖະກິດອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ.
− ສືບຕໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ແລະສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຕະຫຼາດສາກົນ.
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− ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບການ ແນ່ໃສ່ການດຶງດູດການລົງທຶນທົ່ວໄປ
ແລະສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະການຄ້າ ຊຶ່ງຈະສາມາດສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາ,ສ້າງລາຍຮັບແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການເພີ່ມຂະແໜງການຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກຕື່ມຕ້ອງ
ມີການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກພາຍໃນ ລວມທັງການປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້.
− ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພະລັງງານນໍ້າ, ໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລັງງານຈາກແສງອາທິດ ແລະພະລັງງານ
ຈາກພືດອຸດສາຫະກໍາ (ໄບໂອດີເຊວ) ເພື່ອກາຍເປັນຂະແໜງການທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຊຸກຍູ້ການ
ຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ.
− ສົ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ, ຫລຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ທັນປຸງແຕ່ງ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດ
ກໍ່ສ້າງບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດສໍາເລັດຕາມແຜນການ 13 ບໍລິສັດ, ເປັນບໍລິສັດພາຍໃນ 3 ບໍລິສັດ,
ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 10 ບໍລິສັດ. ສໍາລັບ ໂຄງການທີ່ສໍາເລັດແລ້ວຕ້ອງຊຸກຍູ້ໃຫ້ດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດໃນ ຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ ຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ໃຫ້ຫລຸດລະດັບ 11 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ. ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງດ້ານແຮ່ທາດກະກຽມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຮ່ທາດອາຊຽນ.
− ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຫຼວງຂອງເມືອງ, ທາງຊົນນະບົດທີ່ເຊື່ອມໃສ່ເຂດຈຸດສຸມ ແລະກຸ່ມບ້ານພັດທະນາຈໍາ
ນວນໜຶ່ງໃຫ້ສາມາດສັນຈອນໄປມາໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງລະດູການ ໃຫ້ໄດ້100%, ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງທີ່
ປາກຊັນ (ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ-ຈັງຫວັດບຶງການ), ທີ່ປາກຕະພານ (ແຂວງສາລະວັນ-ຈັງຫວັດອຸບົນ) ແລະຂົວສະ
ເພາະທາງລົດໄຟຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
− ສຸມໃສ່ວຽກງານການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນຕາມລໍານໍ້າຂອງ ແລະນໍ້າເຫືອງ ໃຫ້ໄດ້35ກມ (ເທົ່າກັບ50%
ຂອງຈຸດເຊາະເຈື່ອນທີ່ຮ້າຍແຮງທີສ
່ ໍາຫຼວດໄວ້ ໃນປີ2009)
− ສຸມໃສ່ສໍາຫລວດ-ອອກແບບສະໜາມບິນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກແຫ່ງໃໝ່ໃຫ້ສາມາດນໍາ
ໃຊ້ຮ່ວມກັນ3 ແຂວງຄື: ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ ແລະຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານໄດ້3 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ, ສູ້ຊົນ
ກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນເຊໂນ, ສະໜາມບິນຕົ້ນເຜີ້ງ ແລະສະໜາມບິນທົ່ງໄຫຫີນ.
− ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຕາໜ່າງທາງລົດໄຟສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ
ທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະຕະຫລາດການຂົນສົ່ງໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານດ້ວຍການສ້າງການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ໃຫ້ເປັນປະ
ເພດການຂົນສົ່ງຕົ້ນຕໍຂອງປະເທດ ແລະ ເຊື່ອມເຂົ້າກັບການຂົນສົ່ງປະເພດອື່ນໆ ເປັນລະບົບການຂົນສົ່ງຫລາຍ
ຮູບແບບຂອງອະນຸພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.
− ສໍາຫລວດ-ອອກແບບແຜນຜັງຊີ້ນໍາລວມບັນດາຕົວເມືອງທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສໍາເລັດຄົບທຸກຕົວເມືອງ.
ສົ່ງເສີມໃຫ້
ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງຕົວເມືອງລະດັບຕ່າງໆລວມທັງຕົວເມືອງຕາມແລວເສດຖະກິດ, ເຮັດການບໍລິການເກັບມ້ຽນ ແລະກໍາຈັດຂີ້
ເຫຍື້ອໃນຕົວເມືອງຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ80% ຂອງປະລິມານທີເ່ ກີດຂຶ້ນທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ຮັບການບໍລິການ
ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນດ້ວຍກໍາມະວິທີທເີ່ ໝາະສົມ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ພັດທະນາສິນຄ້າຫັດຖະກໍາແບບຍືນຍົງ, ມູນຄ່າ1.000ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018, ສໍາລັບສົກປີ
2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບ ໃນໄລຍະຕົ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານສົ່ງເສີມວິຊາການເປັນຕົ້ນຕໍ
2. ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3ປີ, ສໍາລັບສົກປີ2015-2016
ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ.
3. ໂຄງການພັດທະນາສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ(ໂອດ໋ອບ)ມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ,

ໄລຍະໂຄງການ2015-

18 , ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ.
4. ໂຄງການສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາສິນຄ້າຊາຍແດນມູນຄ່າ700ລ້ານກີບ,
2015-2018 , ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ.
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ໄລຍະໂຄງການ

5. ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018,
ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ.
6. ໂຄງການສ້າງສູນການຄ້າແຂວງເຊກອງມູນຄ່າ93.540ລ້ານກີບ,

ໄລຍະໂຄງການ2013-2020,

ສໍາລັບສົກປີ

2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ7.500ລ້ານກີບ.
7. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດການຄ້າຊົນນະບົດມູນຄ່າ1.400ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-2017 , ສໍາລັບສົກປີ
2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບ.
8. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ ຄັ້ງທີ 8ມູນຄ່າ
300ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-2017, ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ100ລ້ານກີບ.
9. ໂຄງການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້, ມູນຄ່າ1.410ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)
10. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
11. ໂຄງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ,ມູນຄ່າ16.000ລ້ານກີບ (ທຶນODA+ລັດ)
12. ໂຄງການສະໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8(2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
13. ໂຄງການສົ່ງເສີມພັດທະນາວຽກງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແລະການຄ້າຕາມເຂດແຄວ້ນ, ມູນຄ່າ45.000ລ້ານກີບ
(ທຶນODA+ລັດ)
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
2) ຂະແໜງການບໍລິການ:
ຄາດໝາຍ:
− ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມສປປລາວ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 4,5 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແລະ
ສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 700ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.
− ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ ໃຫ້ໄດ້ 2 ເມືອງ ແລະສ້າງແຜນພັດທະນາ
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້2 ແຫ່ງ.
 ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈໍລະຈອນ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍແລະຄ່າບໍລິການ) ໃຫ້ບັນລຸ32.788,22ຕື້ກີບ.
− ຂະຫຍາຍຫຼືສ້າງຕະຫລາດຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ.
− ສ້າງລະບົບຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມຄ
ີ ຸນນະພາບເພື່ອສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວແລະ
ການບໍລິການມີຄວາມປອດໄພສູງ, ສະດວກ, ທັນການ ແລະທັນສະໄໝສາມາດເຊື່ອມຈອດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໂດຍສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ການທ່ອງທ່ຽວ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ.
− ປັບປຸງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີການບໍລິແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.ພັດທະນາ ແລະ ຟື້ນຟູສິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງ
ຖິ່ນ.
− ສ້າງແຜນແລະໂຄງການສົ່ງເສີມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍແລະປະກອບສິ້ນສ່ວນອີເລັກ
ໂຕຣນິກ, ການພັດທະນາແລະຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ, ປັບປຸງ
ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງວຽກງານSPSແລະTBT, ປັບປຸງສະມັດຕະພາບແຮງງານຕິດ
ພັນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາການຄ້າແລະໂຄງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ,
ພ້ອມນັ້ນຕ້ອງສຶກສາແລະກໍານົດ
ສິນຄ້າທ່າແຮງເພື່ຶອສົ່ງອອກແຕ່ລະໄລຍະແລະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
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− ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງກຸ່ມຫັດຖະກໍາໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການ
ອອກແບບ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍສົມທົບກັບຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ
ເພື່ອຜະລິດເຄື່ອງທີລ
່ ະນຶກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1. ໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ຄັດເລືອກຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກຂັ້ນເມືອງແລະ ບ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ມູນຄ່າ 5.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3ປີ ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ 700 ລ້ານກີບ.
2. ໂຄງການປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສວນຊາ400ປີ ມູນຄ່າ 2.000 ລ້ານກີບ,ໄລຍະ
ໂຄງການ2ປີ ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ 1.300 ລ້ານກີບ.
3. ໂຄງການພັດທະນາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ລະພາກ ສປປ ລາວມູນຄ່າ
3.500 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2ປີ ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ 550 ລ້ານກີບ.
4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດການຄ້າຊົນນະບົດມູນຄ່າ1.400ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-2017 , ສໍາລັບສົກປີ
2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບເຊິ່ງປະຈຸບັນວຽກສໍາເລັດ100 %.
5. ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ວນກ, ມູນຄ່າ160.960ລ້ານກີບ (ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ
ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
6. ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ,ມູນຄ່າ8.000ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະ
ໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 ( 2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
7. ໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ,

ມູນຄ່າ23.000ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ

ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
8. ໂຄງການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ມູນຄ່າ2.000 ລ້ານກີບ, ແຫຼ່ງທຶນODAໂຄງການສະໜັບ
ສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
3) ຂະແໜງການກະສິກາໍ ແລະປ່າໄມ້:
ຄາດໝາຍ:
 ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ:
− ຮັບປະກັນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງພຽງພໍ.
− ສູຊ
້ ົນຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າລວມໃຫ້ໄດ້ 998.980 ເຮັກຕາ,ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍປະມານ4,21 ໂຕນ/
ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້4,2ລ້ານໂຕນ.ໃນນັ້ນ, ສະເພາະໂຄງການຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ແຫ່ງຊາດກວມເອົາ 821.780 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 3,53 ລ້ານໂຕນ, ກວມ 84% ຂອງຜົນຜະລິດເຂົ້າທົ່ວ
ປະເທດ,
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ບໍ່ນອນໃນໂຄງການຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄໍ້າປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ.
− ສູ້ຊົນສະໜອງນໍ້າຊົນລະປະທານໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 440.000 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນສະໜ
ອງໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດລະດູແລ້ງຈໍານວນ 180.000 ເຮັກຕາ ແລະສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ
ເຂົ້ານາປີ ແລະພືດລະດູຝົນໃຫ້ໄດ້ 260.000 ເຮັກຕາ.
− ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປູກສາລີຫວານໃຫ້ໄດ້ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ
264.640 ໂຕນ, ປູກເຜືອກມັນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 21.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 276.330 ໂຕນ, ໄມ້ໃຫ້ໝ
າກໃຫ້ໄດ້ປະມານ 42.050 ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດປະມານ 812.420 ໂຕນ ແລະພືດຜັກຕ່າງໆປະມານ115.900
ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 1.413.420 ໂຕນ.
− ການຜະລິດຊີ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕະຫຼາດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫ້
ພຽງພໍ ແລະສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວຊົນນະບົດ ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການບໍລິໂພກຊີ້ນ ແລະປາ ໃຫ້
40

ໄດ້55ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ,ສະນັ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງສູ້ຊົນຜະລິດຊີ້ນ-ປາ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ
ປະມານ387.655ໂຕນ ,ໃນນັ້ນ ເປັນຊີ້ນ ໃຫ້ໄດ້ 168.840 ໂຕນ, ໄຂ່390.760ໂຕນ ແລະປາ)ປາລ້ຽງ ແລະປາ
ທໍາມະຊາດ (179.00 0ໂຕນ.


ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ:

– ສູ້ຊົນຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານປະລິມານ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງພາຍໃນ ແລະສົ່ງອອກ.

ແລະຄຸນນະພາບ

ເພື່ອສະໜອງໃຫ້

– ສໍາລັບພືດຕ່າງໆ: ຜະລິດກາເຟ ໃຫ້ໄດ້(ເນື້ອທີ່ປູກ85.000 ເຮັກຕາ) ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ65.200 ເຮັກຕາ, ຜົນ
ຜະລິດ105.620 ໂຕນ, ສາລີອາຫານສັດ ໃຫ້ໄດ້200.500 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ1.112.700 ໂຕນ, ຖົ່ວດິນ ໃຫ້
ໄດ້26.800 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດ67.000 ໂຕນ, ຖົ່ວເຫຼືອງ ໃຫ້ໄດ້11.500ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ17.940 ໂຕນ, ໝ
າກງາ ໃຫ້ໄດ້10.900 ເຮັກຕາ,ຜົນຜະລິດ11.990 ໂຕນ, ອ້ອຍໃຫ້ໄດ້30.000ເຮັກຕາຜົນຜະລິດ1.821.000
ໂຕນ, ຢາສູບ ໃຫ້ໄດ້7.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດ66.800 ໂຕນ ແລະມັນຕົ້ນ ໃຫ້ໄດ້46.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດ
1.527.200 ໂຕນ.
– ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຝຸງສັດລ້ຽງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ
ໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດໃຫ້ໄດ້ໃນລະດັບ10-12% ຄື: ຄວາຍໃຫ້ໄດ້ 1.192.800 ໂຕ, ງົວ 1.987.600 ໂຕ, ໝູ
3.027.000 ໂຕ, ແກະ-ແບ້ 547.600 ໂຕແລະສັດປີກ 33.288.000 ໂຕ.


ການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ້ ແລະຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້:

– ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ເພາະເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ໃນການຄືນຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະລະບົບນິ
ເວດ ໃຫ້ແກ່ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງຊີວະນາໆພັນທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຊະນິດ.
– ສໍາຫຼວດຈັດສັນເຂດຟື້ນຟູ ແລະກໍານົດເຂດຟື້ນຟູປ່າໄມ້ຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ຈາກການຂຸດຄົ້ນແບບບໍ່ມີ
ແຜນການ ແລະ ເຂດປ່າທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດສັນ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ ແລະນອກເຂດສາມປະເພດປ່າ.
– ສໍາຫຼວດກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ, ໝາຍຕົ້ນຕັດ ແລະປະເມີນຜົນຫຼັງການຂຸດຄົ້ນ ໃນເຂດປ່າຜະລິດ.
– ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຂຸດຄົ້ນໄມ້ ເຂດກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕ່າງໆ ແລະການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ.
– ຊຸກຍູ້ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສວນປູກໄມ້ ໃນບັນດາແຂວງທົ່ວປະເທດ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
– ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດສະບຽງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄໍ້າປະກັນການສະ
ໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.
– ສົ່ງເສີມການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະພືດທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຜະລິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ແລະມີທ່າແຮງທາງດ້ານການຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະສົ່ງອອກ.
– ສົ່ງເສີມບຸກຄົນ ແລະຜູ້ປະກອບການຫລືກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ສ້າງຟາມລ້ຽງງົວພື້ນເມືອງເພື່ອສົ່ງອອກ.
– ສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວພັນຊີ້ນລູກປະສົມດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອຍົກນໍ້າຫນັກ
ງົວໃຫ້ໄດ້400ກິໂລ/ໂຕເພີ່ມຜົນຜະລິດຊີ້ນໃຫ້ໄດ້160ກິໂລ/ໂຕເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
ຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຂະຫຍາຍການປູກພືດອາຫານສັດ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
– ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດພ້ອມທັງສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະປັດໃຈການຜະລິດທີຈ
່ ໍາເປັນໃຫ້ແກ່
ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝຸງສັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
41

– ສໍາຫລວດຄວາມອາດສາມາດຂອງທົ່ງຫຍ້າທໍາມະຊາດ, ຈັດສັນເຂດປູກພືດອາຫານສັດ, ແລະສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້
ສິ່ງເສດເຫລືອຈາກການປູກຝັງແລະອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເພື່ອນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງງົວ
ແລະສັດໃຫຍ່.
– ສົ່ງເສີມການຜະລິດໝູພັນລູກປະສົມໂດຍການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາກລັດແລະ
ເອກະຊົນເຂົ້າໃສ່ການລ້ຽງ ແລະຂະຫຍາຍພັນໝູທີ່ມີສາຍເລືອດບໍລິສຸດ, ພໍ່-ແມ່ພັນລຸ້ນ1 (F1) ແລະລຸ້ນ 2 (F2)
ໃຫ້ມີກະຈາຍຢູ່ແຕ່ລະພາກ.
– ສົ່ງເສີມ
ແລະຂະຫຍາຍການລ້ຽງປານີນໃສ່ກະຊັງເພື່ອສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີ່ມີຫນໍ່ແຫນງຢູ່
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລ້ຽງຢູ່ຕາມເຂດທີ່ເໝາະສົມຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ
ສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຕ່າງໆ.

ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງລະບົບນໍ້າຮັບໃຊ້ສູນກະສິກໍາສະອາດ (ເວີນຄໍາ), ມູນຄ່າລວມໂຄງການ 4.710
ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 400 ລ້ານກີບ.
2. ໂຄງການຟື້ນຟູແລະສ້ອມແປງຊົນລະປະທານໃນທົ່ວປະເທດມູນຄ່າ 40.000 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 20142016, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 20.000 ລ້ານກີບ.
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນໍ້າຕົງ 2 ເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ມູນຄ່າ 131.100 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ
2011-2016, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 3.900 ລ້ານກີບ.
4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະກະເສດຫ້ວຍທ່າຮາວ, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມູນຄ່າ 85.650 ລ້ານ
ກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 2013-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 3.200 ລ້ານກີບ.
5. ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-17, ສໍາລັບສົກປີ20152016ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
4) ສົງ່ ເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ແລະການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຫລາກຫລາຍ

ເພືອ
່ ຫລຸດຜ່ອນການເອືອ
້ ຍອີງໃສ່

ວຽກງານຈຸດສຸມ:
– ວຽກງານລະບຽບການນໍາໃຊ້ກາໝາຍODOPໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຂອງລາວ, ເພື່ອສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອຈໍາໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນແລະສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດແລະທັງເປັນ
ສິນຄ້າສົ່ງອອກກັບທີ່,
ພ້ອມກັນນີ້ກໍສົ່ງເສີມແລະພັດທະນາສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າແລະວາງ
ແຜນການນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບມາປຸງແຕ່ງຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກຈະເປັນຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການຮ່ວມທຸລະກິດ
ກັບປະເທດຄູ່ຄ້າຢູ່ໃນພາກພື້ນແລະໃນໂລກ.
− ຕັ້ງໜ້າພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງ
ດ້ານວັດທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ພ້ອມນັ້ນກໍ່ມີການຕິດຕາມປະ
ເມີນຜົນການພັດທະນາແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສະມາຄົມທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ,ສະມາຄົມທຸລະກິດໂຮງແຮມຮ້ານ
ອາຫານໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວດີຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ, ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ຍົກສູງປະສິດພາບທາງ
ດ້ານການບໍລິການ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຊີວິດແລະຊັບສິນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວລວມທັງການຄຸ້ມຄອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເພື່ອສະກັດກັ້ນການສວຍໃຊ້ການບໍລິການທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງເຊັ່ນ: ການຄ້າຢາເສບຕິດການຄ້າ
ມະນຸດ ແລະ ອື່ນໆ.
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− ສົ່ງເສີມວຽກງານສິລະປະຫັດຖະກໍາຕໍ່າແຜ່ນ,ປັກຖັກແສ່ວ, ການຕີເງິນ-ຕີຄໍາ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ຂອງ
ເຜົ່າໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນແລະ ສິນຄ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ມູນຄ່າ2.000ລ້ານກີບ, ແຫຼ່ງທຶນODAໂຄງການສະໜັບ
ສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
2. ພັດທະນາສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ ແບບຍືນຍົງ, ມູນຄ່າ1.000ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018, ສໍາລັບສົກປີ
2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບເຊິ່ງໄລຍະຕົ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານສົ່ງເສີມວິຊາການເປັນຕົ້ນຕໍ.
3. ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ,

ໄລຍະໂຄງການ2014-2017,

ສໍາລັບສົກປີ

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

ໄລຍະໂຄງການ2015-

2018, ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ.
5. ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງການຄ້າພາຍໃນມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018,
ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ250ລ້ານກີບ.
6. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດການຄ້າຊົນນະບົດມູນຄ່າ1.400ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2014-2017, ສໍາລັບສົກປີ
2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ300ລ້ານກີບເຊິ່ງປະຈຸບັນວຽກສໍາເລັດ100%.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
5) ສ້າງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຢ່າງກົມກຽວລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ຂະໜາດກາງ

ແລະ

ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ເປັນພັນທະຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວຕໍ່ ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງຊາດ
(APO) , ດໍາເນີນໂຄງການທຶນສົມທົບເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ໂດຍການໃຫ້ສົມທົບທຶນ50%ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ວິຊາການໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືແລະ ປະສານງານກັບບັນດາອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆເພື່ອການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ, ຄົ້ນຄວ້າສ້າງຜະລິດຕະ
ພັນດ້ານການເງີນຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະ ຂະໜາດກາງໃຫ້ມີ
ຄວາມຫລາກຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ວກນໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ,
ກະກຽມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ລະຫວ່າງ ໜ່ວຍງານຂອງລັດແລະ ກຸ່ມຜະລິດຊາຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັ້ງ
ສະພາພັດທະນາ ຊາແລະ ກາເຟແຫ່ງຊາດ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນ ທຸລະກິດ, ມູນຄ່າ 8.000 ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)
ໂຄງການສະໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
2. ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນວນກ, ມູນຄ່າ 160.960 ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ
ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
3. ໂຄງການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການພັດທະນາທຸລະກິດ, ມູນຄ່າ 20.000 ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະ
ໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020) ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
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4. ສ້າງຕັ້ງການຮ່ວມທຸລະກິດ(Clustering),ມູນຄ່າ650ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018 , ສໍາລັບສົກປີ
2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ100ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
6) ສົງ່ ເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ໃນບາງວຽກງານຈຸດສຸມ ດັງ່ ນີ:້
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນການປັບປຸງການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາ
ໃນການຂໍອະນຸຍາດລົງທຶນ
ໂດຍເລັງໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການທີເ່ ປັນຫົວຈັກແກ່ດຶງການເຕີບໂຕ
ແລະການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.
 ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດກາ, ຕີລາຄາ ບັນດາໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແລະຢາງພາລາ
ຕາມຄໍາສັ່ງເລກທີ13/ນຍ ໃຫ້ສໍາເລັດແລະສາມາດລາຍງານລັດຖະບານ.
− ເຂົ້າຮ່ວມໃນໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າແລະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງເສີມການລົງທຶນເພື່ອປັບປຸງຂັ້ນຕອນ
ການປະສານງານແລະການພິຈາລະນາການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ໂຄງການລົງທຶນທົ່ວໄປ.
− ສົ່ງເສີມດ້ານວິຊາການ
ໃນການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນວິສະຫະກິດຂອງຂະແໜ
ງການອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ.
− ປະສານສົມທົບກັບສະພາບໍລຫ
ິ ານເຂດເສດຖະກິດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງເພື່ອຊຸກຢູ້
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນໄປຕາມແຜນການເຊັ່ນ: ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາຂໍເນື້ອທີ່
ດິນເພີ່ມຕື່ມຈໍານວນ 200 ເຮັກຕາຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາຮ່ວມທຶນ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອອກ
ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນພາຍໃນເພື່ອສະດວກໃນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກເຄື່ອງຈັກ,
ວັດຖຸ-ອຸປະກອນແລະສິນຄ້າຢູ່ໃນເຂດພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າບັນດາເອກກະສານທີ່ຍື່ນ
ເພື່ອຂໍຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ, ການຂໍໂຄຕ້າແຮງງານແລະບັດແຮງງານ, ການພິຈາລະນາເອກະສານໃຫ້ໄວກ່າວ
ເກົ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນກາປະທັບໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ລົງທຶນ, ການອະນຸຍາດຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນ, ສີນຄ້າ-ວັດຖຸ
ອຸປະກອນແລະວີຊ້າປີ 2 ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນເພື່ອເປັນການດຶງດູດຜູ້ລົງທຶນໃໝ່ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
− ເພີ້ມທະວີການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຜູ້ພັດທະນາ, ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂພສທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແລ້ວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ລົງທຶນແລະສ້າງຂພສໃຫ້ເປັນຖານເກັບແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ,
ເອົາບົດຮຽນ,

ປະສົບການ,

ພ້ອມທັງຍາດແຍ່ງ

ທຶນຮອນຈາກປະເທດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແລະແຜນງານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ສູ້ຊົນໃຫ້ແຕ່ລະເຂດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝ
າຍ ເຊັ່ນ:
 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ (ຂສສຊ): ສູ້ຊົນດຶງດູດການລົງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 86 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຊິ່ງທຽບໃສ່ປີທີ່ຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 30 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ. ໃນນັ້ນ
ຕ້ອງສຸມໃສ່ການພັດທະນາ
ແລະດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ແທດເໝາະເຂົ້າໃນແຕ່ລະຈຸດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້
ເຊັ່ນ: ຈຸດ A ເປັນການລົງທຶນດ້ານການຄ້າ ແລະບໍລິການ, ຈຸດ B ເຂດບໍລິການຂົນສົ່ງ, ຈຸດ C ເຂດອຸດສາຫະກໍາ
ແລະການຄ້າ ແລະຈຸດ D ເຂດບ້ານຈັດສັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນສຸມໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ໄດ້ 5.000 ຄົນ.
 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼຽ່ ມຄໍາ(ຂສພຄ):ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງສະໜາມບິນສາກົນ
ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດິນທີ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ ເປັນຕົ້ນການກໍານົດຂອບເຂດເນື້ອທີ່ຂອງເຂດ ແລະ
ເຂດເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນພູກິ່ວລົມ; ໂຄງການສະໜາມກ໊ອບ;
ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາສືບຕໍ່ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະວັດທະນະທໍາດອນຊາວ; ສ້າງເສັ້ນທາງຈາກດ່ານສາກົນສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ຫາ ທາງເບຕົງນໍ້າ
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ເກິ່ງ-ບ້ານມອມຄວາມຍາວ 2.600 ແມັດ; ສົ່ງເສີມໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມອາຊີບ
ແລະລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດ; ຊຸກຍູ້ ແລະດຶງດູດນັກລົງທຶນໃນການພັດທະນາປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ແລະການບໍລິການ ເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ສູນການຄ້າ ແລະອື່ນໆ.
ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍແ
່ ຕນແດນງາມ (ຂສບ): ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສ້າງເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດບໍ່
ແຕນສປປລາວ ແລະບໍ່ຫານສປຈີນ; ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາໃນ
ເຂດໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາຂອງຂສບ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງເຂດ ແລະພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ.
ເຂດນິຄມ
ົ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ(ນອຄວ): ສູ້ຊົນປັບພື້ນທີ່ຍັງເຫຼືອ (ປະມານ 30% ຂອງ
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 110 ເຮັກຕາ) ໃຫ້ສໍາເລັດ 100% ແລະສາມາດລົງທຶນໄດ້ພ້ອມທັງຂື້ນແຜນ ແລະຕິດຕາມການຂໍ
ດິນເພີ່ມ; ສືບຕໍກ
່ ໍ່ສ້າງ ແລະຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ເຂົ້າຫາສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າຢູ່ໃນນິຄົມໃຫ້ສໍາເລັດ 100%
ແລະພ້ອມໃຊ້ບໍລິການພາຍໃນເຂດພ້ອມທັງເຈລະຈາການຊື້-ຂາຍ ໄຟຟ້າກັບລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ; ສ້າງ
ຕັ້ງບໍລິສັດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງໂຮງງານພາຍໃນເຂດພ້ອມທັງສໍາຫລວດ-ອອກແບບການກໍ່ສ້າງ
ອ່າງບໍາບັດນໍ້າເສຍ ແລະລະບົບລະບາຍນໍ້າອອກນອກເຂດ; ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ໄຟຟ້າ,ນໍ້າປະປາ,ທາງ
ເບຕົງ…) ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະກໍາລັງກໍ່ສ້າງໂຮງງານໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນ ແລະຊຸກຍູ້ບັນດາ
ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໃຫ້ໄດ້70-80 % ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ; ດຶງດູດນັກ
ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ບໍລິສັດ, ສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກປະມານ 2.000-2.500 ຄົນ.
ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະພູຂຽວ (ຂພຂ): ສືບຕໍ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້;
ສຸມໃສ່ວຽກງານຊົດເຊີຍທີດ
່ ິນ ແລະຂົນຂວາຍເອົາການລົງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາໃນເຂດ
ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ (ຂພຊ): ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ດິນທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ແກ່
ເຈົ້າຂອງກໍາມະສິດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ, ພ້ອມທັງວາງແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເບື້ອງຕົ້ນ
410 ເຮັກຕາ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆຕາມແຜນການພັດທະນາໄລຍະ 1; ສືບຕໍ່ພັດທະນາ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ເປັນຕົ້ນ ເສັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນຂັ້ນພື້ນຖານ; ໂຄສະນາ
ຂົນຂວາຍເອົາການລົງທຶນດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເພື່ອເພີ້ມຈໍານວນບໍລິສັດລົງທຶນພາຍໃນເຂດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ (ຂສທ): ສ້າງບົດລາຍງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ; ພັດທະນາ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນການຈົກໜອງນໍ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ, ເສັ້ນທາງພາຍໃນເຂດ ແລະຂົວຂ້າມນໍ້າ; ສືບຕໍ່ສ້າງ
ຕຶກຄອນໂດມີນຽມໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້; ໂຄສະນາ ແລະດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນ ເຂົ້າມາດໍາເນີນ
ທຸລະກິດພາຍໃນເຂດ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະດົງໂພສີ (ຂສສດ): ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ດິນພາຍໃນເຂດ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານນ້ອຍ-ສັງຄົມກວ້າງ ໃຫ້ວ່ອງໄວ, ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລົງທຶນ; ສືບຕໍ່ດຶງດູດເອົາ
ການລົງທຶນເຂົ້າມາໃນເຂດ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.
ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະລ່ອງແທ່ງວຽງຈັນ (ຂສລວ): ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ດິນພາຍໃນເຂດທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້
ແກ່ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການ; ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນແມ່ບົດທີ່ລັດຖະບານ
ຮັບຮອງ; ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍສະໜາມກ໋ອບຈາກ 18 ຂຸມ ເປັນ 36 ຂຸມ; ສຸມໃສ່ສ້າງເຮືອນວິນລາຕາມແບບ ຈໍານວນ
ໜຶ່ງໃຫ້ສໍາເລັດ.
ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທ່າແຂກ (ຂທຂ): ຮ່າງບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຮັບຮອງ; ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດໃຫ້
ສໍາເລັດ ເພື່ອຮັບຮອງການລົງທຶນ; ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີພ
່ ົວພັນ
ກັບວຽກງານການລົງທຶນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ການລົງທຶນ; ຊົດເຊີຍເວນຄືນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຫ້ແກ່
45

ປະຊາຊົນທີຖ
່ ືກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ;ສືບຕໍ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນເຂດ, ປະຊາຊົນໃກ້
ຄຽງ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ; ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດ, ບໍລິສັດພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາ
ລົງທຶນ ແລະພັດທະນາໂຄງການພາຍໃນເຂດ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ວນກ, ມູນຄ່າ160.960ລ້ານກີບ (ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ
ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
2. ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ, ມູນຄ່າ8.000ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການ
ສະໜັບສະໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
3. ໂຄງການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ມູນຄ່າ23.000ລ້ານກີບ(ທຶນODA+ລັດ)ໂຄງການສະໜັບສະ
ໜູນໃນແຜນງານ5ປີຄັ້ງທີ8 (2016-2020)ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ.
4. ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດເຂົ້າແລະສັດ, ມູນຄ່າ600ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018, ສໍາລັບສົກປີ
2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ100ລ້ານກີບ.
5. ໂຄງການປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ ເພື່ອດັດສົມລາຄາມູນຄ່າ2.000ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2017, ສໍາ
ລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ.
6. ໂຄງການສ້າງນະໂຍບາຍຕະຫຼາດຊື້-ຂາຍຍົກສັດ, ສັດນໍ້າ ແລະການຄຸ້ມຄອງການຊື້ສັດ ຂາຍຊີ້ນ,ມູນຄ່າ800ລ້ານ
ກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2020, ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ100ລ້ານກີບ.
7. ໂຄງການສຶກສາອົງກອນການຕະຫຼາດເພື່ອຊາວກະສິກອນ,ມູນຄ່າ400ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2018 ,
ສໍາລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ.
8. ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕະຫຼາດຊື້-ຂາຍລາວງໜ້າສິນຄ້າກະສິກໍາ (ເຂົ້າໜຽວ) ຕະຫຼາດກາງຂາຍຍົກ
ເຂົ້າໂດຍຕິດພັນກັບລະບົບສັນຍາຜູກພັນສອງສົ້ນ, ມູນຄ່າ700ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2015-2017 , ສໍາ
ລັບສົກປີ2015-2016ໄດ້ຮັບທຶນ200ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ຍັງມີໂຄງການອື່ນໆລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຕາມການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສົກປີ
2015-2016ທີສ
່ ະໜັບສະໜູນຈຸດສຸມດັ່ງກ່າວ.

4.1.2 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ.
ສືບຕໍ່ພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການສ້າງພື້ນຖານການຜະລິດທີ່ໜັກແໜ້ນ
ແລະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ; ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍເອົາໃຈ
ໃສ່ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມໝັ້ນ
ທ່ຽງ ແລະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ; ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງສະພາບເສດຖະກິດ ເພື່ອກໍານົດນະໂຍບາຍທີ່ເ
ໝາະສົມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ; ສ້າງຄັງສະສົມ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍສຸກເສີນ ແລະ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການເສດຖະກິດຈາກພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.

ຄາດໝາຍ:
− ສູ້ຊົນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 7,5% ແລະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃນ
ລາຄາປີໃຫ້ໄດ້ປະມານ 115.452 ຕື້ກີບ.
− ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີເ່ ໝາະສົມແລະໃຫ້ປະລິມານເງິນ (M2) ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບ 20% .
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− ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີມ
່ ີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ,
ເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປົກກະຕິ, ເງິນກີບແຂງຄ່າຫຼືອ່ອນຄ່າໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ
ສະກຸນຫຼັກ; ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງການໄຫຼເຂົ້າ-ອອກຂອງເງິນ, ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເງິນກີບ.
− ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຂອງລັດໃຫ້ລຸດລົງ, ພ້ອມທັງມີມາດຕະການ
ໃນການສະກັດກັ້ນການກໍ່ໃຫ້ເກີດໜີ້ສິນໃໝ່.
− ສູ້ຊົນປະຕິບັດລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 29.257 ຕື້ກີບ, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດປະມານ 34.500 ຕື້ກີບ
ແລະຮັບປະກັນການຂາດດຸນງົບປະມານ 5.243 ຕື້ກີບຫຼື ປະມານ 4,54% ຂອງ GDP.
− ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມກໍາລັງແຮງທົວ
່ ສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານງົບປະມານ; ປັບປຸງກົນໄກການ
ແລະປະສິດທິພາບໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ນໍາໃຊ້ເທັກ
ໂນໂລຊີທທ
ີ່ ັນສະໄໝເຂົາໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຄົນ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອ
ໝັ້ນຂອງຂະແໜງການເງິນຕໍ່ສັງຄົມ.
− ປັບປຸງແລະດໍາເດີນມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍເງິນຕາແລະການເງິນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສ້າງສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານ
ການເງິນ-ເງິນຕາ, ຮັບປະກັນຄັງສໍາຮອງທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ 5 ເດືອນຂຶ້ນໄປເພື່ອ
ຮັບປະກັນການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດ.
− ສ້າງຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍສຸກເສີນ ແລະການປະຕິບັດມາດຕະການ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດ
ການເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.
ວຽກຈຸດສຸມ:
− ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການເງິນ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຫຼັກການຊີ້ນໍາຕາມສອງສາຍຂອງ3ຂະແໜ
ງການເງິນຄື: ພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະຄັງເງິນ ໂດຍມີການປະສານສມທົບແໜ້ນລະຫວ່າງການຊີ້ນໍາຂອງຂະ
ແໜງສາຍຕັ້ງກັບການນໍາພາຂອງຄະນະພັກທ້ອງຖິ່ນ, ເລັ່ງພັດທະນາ ແລະຫັນຂະແໜງການເງິນໃຫ້ເປັນທັນສະໄ
ໝ.
− ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການລະອຽດໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະຂະຫຍາຍຖານເກັບລາຍຮັບໃນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃຫ້
ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
− ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການສະກັດກັ້ນໜີ້ສິນຂອງພາກລັດ ເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງໂຄງການນອກແຜນ; ເຂັ້ມງວດ ແລະ
ເດັດຂາດ ໃນການສວຍໂອກາດເຮັດນອກກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ, ມີການຍັກຍອກສໍ້ໂກງກໍຕ້ອງມີມາດ
ຕະການແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເດັດຂາດ.
− ຄົ້ນຄ້ວາກໍານົດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະສອດຄ່ອງກວ່າເກົ່າ ເປັນຕົ້ນ: ດ້ານສິນເຊື່ອ, ອັດຕາ
ດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ (M2).
− ຄົ້ນຄວ້າອອກມາດຕະການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່, ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການເພື່ອ
ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ເພື່ອອັດຊ່ອງຫວ່າງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະຫຼົບ
ຫຼີກການເສຍພັນທະໃຫ້ລັດ ແລະອື່ນໆ.

4.1.3 ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງແລະກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫຼງ່ ທຶນກັບການວາງແຜນ
ພັດທະນາ.
ການວາງແຜນພັດທະນາ ແລະການສະໜອງທຶນຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກົມກຽວກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ, ການ
ສະໜອງທຶນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ແລະຄວາມຕ້ອງການທຶນຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະຮັບປະກັນ
ຄວາມສາມາດຂອງການສະໜອງງົບປະມານພາຍໃນສົມທົບກັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະກູ້ຢືມ, ການລົງທຶນຂອງ
ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະການບໍລິການ.
ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ:
47

ໃນສົກປີ2015-2016ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາຈໍານວນ34.500ຕື້ກີບຫຼືປະມານ 30% ຂອງ
GDP ໃນນັ້ນ:
− ການລົງທຶນຈາກງົບປະມານລັດປະມານ 3.800 ຕື້ກີບເຊິ່ງການນໍາໃຊ້ທຶນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນແລະ
ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ,
ທຸກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຈະຕ້ອງໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລະ
ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະບໍ່ສ້າງໜີ້ສິນໃໝ່ຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ໃນສົກປີນີ້
ຈະສືບຕໍສຸມໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດໂຄງການຄໍ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະຫັດຖະກໍາ, ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍຜະລິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ, ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຢູ່ຂັ້ນເມືອງ ແລະບ້ານເປົ້າໝາຍທົດລອງ 3 ສ້າງ, ເຂດຈຸດສຸມການ
ພັດທະນາ. ພ້ອມນີ້ກໍສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແນໃສ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ
MDGS ທີຍ
່ ັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະກະກຽມເງື່ອນໄຂເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG).
− ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 5.600 ຕື້ກີບຫຼືປະມານ 700ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໂດຍຈະ
ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາທີ່ໄດ້ມີສັນຍານໍາກັນແລ້ວ, ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນບັນດາໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເກັບກູ້ລະເບີດ
ບໍ່ທັນແຕກ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍັງຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ MDGS .
− ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ 18.400 ຕື້ກີບຫຼືປະມານ 2.300ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດໂດຍໃຫ້ເລັ່ງໃສ່ດຶງດູດເອົາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເປັນຫົວຈັກແກ່ດຶງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ໂຮງງານໄຟຟ້າ, ໂຄງການຊົນລະກະເສດແລະ
ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ, ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາແລະການປຸງແຕ່ງ, ໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແລະ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າເປັນຕົ້ນ.
− ສິນເຊື່ອທະນາຄານໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.700 ຕື້ກີບໂດຍເປົ້າໝາຍແມ່ນເລັ່ງໃສ່ໂຄງການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ, ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ-ການບໍລິການຂອງຄົວເຮືອນ
ການຜະລິດຂອງກຸ່ມການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະຂະໜາດກາງ ແນໃສ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແນໃສ່ເພື່ອການສົ່ງອອກ.

4.1.4 ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນແລະທ້ອງຖິນ
່ ຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງແລະສົມດູນ.
1) ເຂດພາກເໜືອ:


ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ໃນສົກປີ 2015-2016 ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງຈະມີປະມານ2.015.738 ຄົນ,

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດລົງໃນລະດັບ 6,75% ແລະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວGDPເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ
ກວ່າ9,08%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໃຫ້ບັນລຸ29.685,50ຕື້ກີບ, ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ (GDP) ຕໍຫ
່ ົວຄົນບັນລຸ
ໄດ້ສະເລ່ຍເທົ່າກັບ 1.582,46ໂດລາສະຫະລັດໃນນັ້ນ:
 ຂະແໜງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
 ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ
 ຂະແໜງການບໍລິການ

ເພີ່ມຂື້ນ5,77%
ກວມເອົາ39,66% ຂອງGDP
ເພີ່ມຂື້ນ11,70% ກວມເອົາ29,05%ຂອງGDP
ເພີ່ມຂື້ນ11,59% ກວມເອົາ29,20% ຂອງGDP

 ວຽກງານຈຸດສຸມ:
 ເຂດຜະລິດກະສິກໍາ: ພາກເໜືອໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານເປັນຕົ້ນແມ່ນການ
ປູກເຂົ້າຄາດຄະເນເນື້ອທີ່ການຜະລິດແມ່ນ140.562ເຮັກຕາທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶນ
້ 28%, ຄາດຄະເນ
ຜົນຜະລິດແມ່ນ629.489,38 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 31%;ໃນນັ້ນ: ເຂົ້ານາປີຄາດຄະເນເນື້ອທີ່
ການຜະລິດແມ່ນ 98.487ເຮັກຕາ; ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ485.120,3ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ
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34%,ເຂົ້ານາແຊງຄາດຄະເນເນື້ອທີ່ການຜະລິດແມ່ນ 17.575ເຮັກຕາ,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ76.068ໂຕນ
ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ31%ແລະເຂົ້າເນີນສູງຄາດຄະເນເນື້ອທີ່ການຜະລິດແມ່ນ 26.500ເຮັກຕາ,ຄາດ
ຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ68.300ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ29%. ສໍາລັບການຄາດຄະເນການປູກພືດ
ອຸດສະຫະກໍາທີ່ພົ້ນເດັ່ນທາງພາກເໜືອເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສາລີເນື້ອທີ່ຄາດຄະເນການຜະລິດ26.912,48 ເຮັກຕາ
ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ33%, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ159.293,99 ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາ
ເພີ່ມຂຶ້ນ33%,ມັນຕົ້ນເນື້ອທີ່ຄາດຄະເນການຜະລິດ65.00,23ເຮັກຕາທຽບໃສ່ແຜນໄດ້ 32%, ຄາດຄະເນຜົນ
ຜະລິດແມ່ນ459.653,48 ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ31%, ໝາກເດືອຍເນື້ອທີ່ຄາດຄະເນການ
ຜະລິດ17.213,42 ເຮັກຕາທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ33%,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ54.325,04 ໂຕນ
ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ30%, ນອກນີ້ຍັງມີການປູກໝາກກ້ວຍເນື້ອທີຄ
່ າດຄະເນການຜະລິດ2.174,37
ເຮັກຕາທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ32%,ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ21.458 ໂຕນທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາ
ເພີ່ມຂຶ້ນ33%, ຢາງພາລາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດແມ່ນ5.423 ໂຕນ ທຽບໃສ່ແຜນປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ34%,ນອກ
ນີ້ຍັງມີພືດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຄື: ການປູກຊາທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ການປູກອ້ອຍ, ໝາກເຍົາແລະຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງທີ່
ແຂວງວຽງຈັນ
 ເຂດອຸດສາຫະກໍາ:ການປຸງແຕ່ງສິນຄ້າປາຍແຫຼມ,ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກໍາ, ປຸງແຕ່ງ
ໄມ້, ປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະບໍ່ແຮ່...
 ເຂດການຄ້າ, ບໍລກ
ິ ານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ພາກເໜືອເປັນຕົ້ນແມ່ນແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ສຸມໃສ່
ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະສົມປະສານກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດຖະນະທໍາ-ຮີດຄອງປະເພນີຂອງ
ຊົນເຜົ່າ.
 ການພັດທະນາພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ: ສຸມໃສ່ການສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງໂຄງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົ້າເຂດມອງນໍ້າ, ຫ້ວຍມອນ
ເມືອງຊຽງຄໍ້,
ໂຄງການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງປູຢາງເທດສະບານເມືອງປາກລາຍໄລຍະ1,ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ຊົນລະປະທານນໍ້າໄຮບ້ານດອນເມືອງຊໍາໃຕ້ 80 ເຮັກຕາໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຊ່ວງ ແຕ່ບ້ານກິວເຈຍ ຫາ ບ້ານເມືອງຮືບ, ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ, ໄລຍະໂຄງການ 2015-2020, ມູນຄ່າ 80,88 ຕື້ກີບ.
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັ້ນທາງປູຢາງສອງຊັ້ນ ທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຫາ ດ່ານ ພູຫຼັກຄໍາ ເມືອງນາໜໍ້, ໄລຍະ
2015-2022, ມູນຄ່າ 203 ຕືກ
້ ີບ.
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ, ກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງເຂົ້າຫໍວັດທະນະທໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄລຍະ
2015-2025, ມູນຄ່າ 187,38 ຕື້ກີບ.
4. ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ(ສ້າງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມຂອງເຂດໜອງຖານ, ຕ້ານເຈື່ອນແຄມຂອງ
ແລະ ປັບປຸງທ່າເຮືອ ບ້ານຂອນແກ້ວ) ທຶນສົມທົບກັບ ADB ລວມມູນຄ່າໂຄງການ 193,75 ຕື້ກີບ ໃນນັນ
້
ເປັນທຶນພາຍໃນ 6,25 ຕື້ກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
2) ເຂດພາກກາງ:
 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ຄາດວ່າຈະມີພົນລະເມືອງທັງໝົດປະມານ 2.608.023 ຄົນ, ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາ
ຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫລຸດລົງ 2%, ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບສູງລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແມ່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ໃຫ້ຫດ
ຼຸ 10%, ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 2.550 ໂດລາ
ສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ, ໃນນັ້ນ:
− ຂະແໜງກະສິກໍາຈະເພີ່ມຂື້ນບໍ່ຫຼຸດ 29,5% ຂອງGDP
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− ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາຈະເພີ່ມຂື້ນບໍ່ຫຼຸດ 38% ຂອງGDP
− ຂະແໜງບໍລິການຈະເພີ່ມຂື້ນບໍ່ຫຼຸດ 32,5% ຂອງGDP
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
 ເຂດຜະລິດກະສິກາໍ :ໃນສົກປີ2015-2016ຈະຕ້ອງສູ້ຊົນເພີ່ມຈັງຫວະຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະ
ພັນດ້ານກະສິກໍາໃຫ້ເພີ້ມຂື້ນຕາມຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແຜນວຽກແລະໂຄງການ
ຈຸດສຸມທີ່ສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເຊັ່ນ: ໂຄງການນໍ້າຫຸມ,ໂຄງການທົ່ງຮາບທ່າງ່ອນ, ໂຄງການດົງໂພສີຖິ່ນ
ທ່ຽງໃຕ້ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລະໂຄງການທົ່ງຮາບເຊບັ້ງໄຟຕອນລຸ່ມທີ່ຕິດກັບແຂວງຄໍາມ່ວນແລະແຂວງ
ສະຫັວນນະເຂດເປັນຕົ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດານສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍແລະມີສ່ວນແຮໄວ້ຍາມສຸກເສີນຫຼື
ເກີດໄພພິບັດຕ່າໆ. ໃນນັ້ນຄາດວ່າຈະສາມາດສູ້ຊົນຜະລີດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 1.758.153 ໂຕນ, ເນື້ອທີ່ປະມານ
408.893 ເຮັກຕາ, ຊຸກຍູ້ການປູກພຶດຊະນິດຕ່າງໃຫ້ໄດ້ 512.690 ໂຕນ, ເນື້ອທີ່ປະມານ 36.169 ເຮັກຕາ.
 ເຂດອຸດສາຫະກໍາ: ສືບຕໍ່ຕັ້ງໜ້າສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກໍາແລະຫັດຖະກໍາ, ຂະຫຍາຍອຸດ
ສະຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍລົງສູ່ເຂດຊານເມືອງແລະເຂດຊົນນະບົດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ
ປຸງແຕ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໜເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ,ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້
ປະຊາຊົນປູກພຶດອຸດສະຫະກໍາເຊັ່ນ: ການປູກເຂົ້າຈ້າວຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເພື່ອປ້ອນໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ
ປຸງແຕ່ງພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ 6.890 ເຮັກຕາ, ຜະລິດຕະພາບສະເລ່ຍ 5,34 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້
37.444 ໂຕນ, ໂດຍເລັ່ງໃສ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງປາກງື່ມ, ເມືອງໄຊທານີແລະເມືອງຫາດຊາຍຟອງແລະຍັງມີການ
ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີແລະພຶດພັນປອດສານພິດເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຄາດວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍເຖິງ
14 ກຸ່ມທີ່ນອນໃນ 9 ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນອກນັ້ນຍັງມີການສົ່ງເສີມການປູກສາລີຢູ່ແຂວງບໍ
ລິຄໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອນເຂົ້າໂຮງງານພາຍໃນເພື່ອເຮັດເປັນອາຫານສັດ.
ິ ານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ : ສ້າງໃຫ້ເຂດພາກກາງການເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີສະເໜ່ໃນຮູບ
 ເຂດການຄ້າ, ບໍລກ
ແບບການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ,
ປະຫັວດສາດແລະທໍາມະຊາດມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ,
ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດມີການ
ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ໃນສົກປີ2015-2016 ສູ້ຊົນດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ປະມານ 2,007,000ເທື່ອ
ຄົນ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 185 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງທຸລະກິດບໍລິການ
ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຮັກສາຄວາມສະອາດແລະປອດໄພໂດຍສຸມໃສ່ການຈັດລະດັບຂັ້ນຂອງໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ,
ລີສອດ, ຮ້ານອາຫານ.
້ ຖານໂຄງລ່າງ:ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,ເປັນຕົ້ນເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ,
 ການພັດທະນາພືນ

ເຂດຈຸດ
ສຸມຕ່າງໆແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້

ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງດ່ານນາເພົ້າ-ຈໍຫຼໍເມືອງບົວລະພາ,ແຂວງຄໍາມ່ວນແລະໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັ້ນແຍກທາງ 13 ໃຕ້-ນາເຂົ້າລົ້ມແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ.
 ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ: ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ, ນະໂນບາຍແລະຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບ
ວຽກງານການສຶກສາແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາການສຶກສາເປັນວຽກໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄນ
ຸ ນະພາບດີຂື້ນ,ໂດຍການເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນໃນລະບົບການສຶກສານອກຫຼັກສູດ,
ໂຄງການຫຼັກສູດໃໝ່ທີ່ຕ້ອງສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ
ເຂົ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາຫຼາຍຂື້ນພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບສີມືໃຫ້ກໍາມະກອນ
ແລະຍົກລະດັບວິຊາການໃຫ້ນັກຮຽນດ້ານບໍລິຫານ,ການຊ່າງການຄຸ້ມຄອງແລະອື່ນໆ; ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມຕາໜ່າງ
ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງນັບທັງປະລິມານແລະຄຸນນະພາບເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກນັບມື້ນັບດີຂື້ນປັບປຸງເທັກໂນໂລຢີໃນການແພດໃຫ້ທັນສະໄໜແລະພັດທະນາລະບົບ
ສາທາລະນະສຸກຕາມທິດຫັນການບໍລິການລົງສູ່ປະຊາຊົນ,ສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານສາທາລະນະສຸກຕົວແບບ
ຕາມ
8
ເນື້ອໃນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນໃນການສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາສູ້ຊົນສ້າງບ້ານ
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ສາທາລະນະສຸກຕົວແບບໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂື້ນຈາກປີຜ່ານມາເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍສະຫັດສະວັດໃຫ້ໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ
ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການສັກຢາ-ຢອດຢາກັນພະຍາດແມ່ແລະເດັກນ້ອຍໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ,
ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການ
ຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດໃຫ້ໄດ້ 100%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍໃຫ້ໄດ້ 95%.
3) ເຂດພາກໃຕ້:
 ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ:
ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບສູງລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ແມ່ນຈະເພີ້ມຂື້ນບໍ່ໃຫ້ຫດ
ຼຸ 9%, ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ໄດ້ 1.679 ໂດລາ/ຄົນ/
ປີໃນນັ້ນ:
− ຂະແໜງກະສິກໍາຈະເພີ້ມຂື້ນບໍ່ຫລຸດ 37 % ຂອງGDP
− ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາຈະເພີ້ມຂື້ນບໍ່ຫລຸດ 35% ຂອງGDP
− ຂະແໜງບໍລິການຈະເພີ້ມຂື້ນບໍ່ຫລຸດ 28% ຂອງGDP
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
 ເຂດການຜະລິດກະສິກາໍ : ໃນສົກປີ 2015-2016 ຈະຕ້ອງສູ້ຊົນເພີ່ມຈັງຫວະຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກໍາໃຫ້ເພີ້ມຂື້ນຕາມຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ການປູກເຂົ້າ
ຄາດວ່າຈະສາມາດສູ້ຊົນຜະລີດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 1.187.003 ໂຕນ, ເນື້ອທີ່ປະມານ 269.809 ເຮັກຕາ, ຊູກຍູ້ການປູກ
ພຶດຊະນິດຕ່າງເປັນຕົ້ນແມ່ນກາເຟ, ໝາກແໜ່ງແລະສາລີແລະພືດຊະນິດອື່ນໆອີກ.
 ເຂດອຸດສະຫະກໍາ:ສືບຕໍ່ແລະຕັ້ງໜ້າສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າອຸດສະຫະກໍາແລະຫັດຖະກໍາ, ຂະຫຍາຍອຸດ
ສະຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍລົງສູ່ເຂດຊານເມືອງແລະເຂດຊົນນະບົດ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ
ປຸງແຕ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໜເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ: ການຜະລິດຊີມັງຢູ່
ແຂວງສາລະວັນຄາດວ່າຈະສາມມາດຜະລິດໄດ້ປະມານ 350.000 ໂຕນ.
ິ ານ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ: ຊຸກຍູ້ເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບ
 ການບໍລກ
ຄຸນນະພາບການບໍລິການ ເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຖກ
ື ຕ້ອງຕາມລະບຽບການ, ບໍລິການດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ-ສະດວກປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ,ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການໂຄສະນາດຶງດູດນັກ
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົ້າມາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂື້ນ.
 ການພັດທະນາພືນ
້ ຖານໂຄງລ່າງ:ໄດ້ເລັ່ງໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,ເປັນຕົ້ນເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ, ເຂດຈຸດ
ສຸມຕ່າງໆແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະບັນດາໂຄງການ
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ແກ່ດຶງການພັດທະນາ.
 ການພັດມະນາດ້ານສັງຄົມ: ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ, ນະໂນບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ສໍາລັບວຽກງານການສຶກສາແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາການສຶກສາຕ້ອງເປັນວຽກໃຈກາງຂອງການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂື້ນ,ໂດຍການເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນໃນລະບົບການສຶກສານອກ
ຫຼັກສູດ,
ໂຄງການຫຼັກສູດໃໝ່ທີ່ຕອງສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາກອນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
ແລະ
ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການເຂົ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາຫຼາຍຂື້ນ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບຮົມຍົກ
ລະດັບສີມືໃຫ້ກໍາມະກອນ ແລະ ຍົກລະດັບວິຊາການໃຫ້ນັກຮຽນດ້ານບໍລິຫານ,ການຊ່າງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ອື່ນໆ;

ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງຂວາງນັບທັງປະລິມານແລະຄຸນ

ນະພາບເຮັດໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກນັບມື້ນັບດີຂື້ນປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີໃນການແພດໃຫ້ທັນສະໄ
ໜແລະພັດທະນາລະບົບສາທາລະນະສຸກຕາມທິດຫັນການບໍລິການລົງສູ່ປະຊາຊົນ,ສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານ
ສາທາລະນະສຸກຕົວແບບຕາມ 8 ເນື້ອໃນຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນໃນການສ້າງບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາ,
ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກຕົວແບບໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂື້ນຈາກປີຜ່ານມາເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍສະຫັດສະວັດໃຫ້
ໄດ້ເທື່ອລະກ້າວຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການສັກຢາ-ຢອດຢາກັນພະຍາດແມ່ແລະເດັກນ້ອຍໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ, ສູ້ຊົນໃຫ້
ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດໃຫ້ໄດ້ 95%, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍໃຫ້ໄດ້ 90%.
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4.1.5 ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມຄ
ີ ຸນນະພາບ, ດຸໝນ
ັ່ ແລະອົດທົນ
ຄາດໝາຍ:
─ ຄວບຄຸມອັດຕາການວ່າງງານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 2%.
─ ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານແລະພາກສ່ວນອື່ນໃນສັງຄົມເພີ່ມທະວີສ້າງໂອກາດໃຫ້ແຮງງານຈໍາ
ນວນ131,616 ຄົນໄດ້ຮັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ.
─ ສຸມໃສ່ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ 5ສາຂາອາຊີບ.
─ ດັດສົມລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການແລະການສະໜອງໂດຍສະເພາະແມ່ນກໍາລັງແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້
143,239ຄົນເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານ.
─ ປັບປຸງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານພາກເໜືອແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ເປັນສູນທົດສອບ-ອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ
ສີມືແຮງງານໃຫ້ສໍາເລັດ.
─ ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ 100 ຄົນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ໄດ້ 6 ແຫ່ງ ແລະສູ້ຊົນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້
ມາດຕະຖານແຮງງານແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ.
─ ປັບປຸງການບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ໄດ້ 3 ແຂວງ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
 ສ້າງລະບົບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍການສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ, ຫລັກສູດການຝືກ
ສີມືແຮງງານ,ການທົດສອບ ,ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ
ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສັງຄົມ.ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຕາໜ່າງການບໍລິການຈັດຫາງານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍຫລາຍ
ຮູບແບບ ແລະ ຫຼາຍທາງເລືອກ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
 ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ານປະລິມານຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ພ້ອມດຽວກັນ
ນັ້ນ ກໍສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສະຖານທີ່ພັດທະນາສີມືແຮງງານຢູ່ບັນດາແຂວງ.
4.1.6 ພັດທະນາຜູປ
້ ະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະຜູຊ
້ າໍ ນານງານ
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງມາດຕະຖານໂຄງສ້າງຫຼັກສູດອາຊີວະສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫຼາດແຮງງານພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບໃຫ້ຫຼາຍ.
ປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະມາດຕະຖານ
ຂອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດແລະພາກພື້ນອາຊ່ຽນ.
− ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາແລະອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ສໍາເລັດ
ຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນ (1) ແຜນງານສະໜອງບັດທຶນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ (2) ,ແຜນ
ງານສັນຍາການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານແລະນັກຮຽນໃນສະຖານປະກອບການແລະ (3) ການໂຄສະນາ
ແນະນໍາວິຊາຊີບແລະແນະນໍາການປະກອບອາຊີບ.
− ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມືພາກລັດ-ເອກະຊົນເຊັ່ນ (1) ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມຈາກຫລັກສູດT-TEP
ຂອງບໍລິສັດໂຕໂຍຕາ (2) ,ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄຟຟ້າລາຊະບູລີໂຮນດິງແລະ (3) ສືບຕໍ່ໂຄງການຮ່ວມມືກັບ
ບໍລິສັດອື່ນໆເຊັັ່ນພູເບັ້ຍມາຍນິງ Toshiba ,RMA ,ແລະອື່ນໆ.
− ສືບຕໍ່ປະກອບແລະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນໃນສາຂາວິຊາຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ-ລົດຍົນໃຫ້
ແກ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ,ພາຍໃຕ້ໂຄງການSTVET;ປະກອບແລະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອຸປະກອນສໍາລັບໂຮງພິມໃຫ້
ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາແລະປະກອບອຸປະກອນການຮຽນສໍາລັບໂຮງຊ່າງຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ
ສັບພະວິຊາແລະວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ.

52

− ສ້າງ ແລະປັບປຸງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ- ວິຊາຊີບ ແລະສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ1 ແຫ່ງໃນບາງເມືອງທີ່
ມີເງືອນໄຂ, ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບໃນບາງແຂວງທີ່ມີເງືອນໄຂຄວາມສາມາດເປັນວິທະຍາໄລເພື່ອ
ຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບຕ່າງໆດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ.
− ສ້າງແລະສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນແຮງງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍເພື່ອຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂການອອກແຮງງານທີ່ເໝາະ
ສົມ .
− ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່(NEC)ສຸມໃສ່ວຽກງານປະຊາສໍາ
ພັນ ແລະກະກຽມການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາຝຶກອົບຮົມ ແລະກິດຈະກໍາການກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ
ຕາມແຜນງານໂຄງການ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງບໍລິການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃນ
ດ້ານຕ່າງໆ, ຫຼກ
ັ ສູດການເປັນທີ່ປຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່AEC,ການສ້າງມາດຕະຖາ
ນຜູ້ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ; ສຸມໃສ່ການພັດທະນາສູນ(BSC) ແລະການບໍລິຫານ
ເຄືອຂ່າຍ ເຊັ່ນ: ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໃນການບໍລິການເຄືອຂ່າຍ ແລະອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ.
− ເອົາໃຈໃສ່ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສູນບໍລິການເຕັກນິກໃນທົ່ວປະເທດຈໍານວນ 268
ແຫ່ງ ຄື: ສູນບໍລິການຂັ້ນແຂວງມີ 64ແຫ່ງ, ຂັ້ນເມືອງ 123ແຫ່ງ ແລະ ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ 81ແຫ່ງໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນ
ໄຫວໄດ້ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມສ້າງວິຊາການກັບທີ່ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບທ່າແຮງການຜະລິດ
ພ້ອມທັງຫັນພະນັກງານລົງສູ່ກຸ່ມບ້ານເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານໄດ້ມີພະນັກງານລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມດ້ານການຜະລິດ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງເປັນປະຈໍາໂດຍແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຕັກນິກການປູກ-ການ
ລ້ຽງ ທີທ
່ ັນສະໃໝ. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສັດຕະວະແພດລົງສູ່ກຸ່ມບ້ານໃຫ້ທວ
ົ່ ເຖິງໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ຖືກກະທົບ
ຈາກໄພທໍາມະຊາດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ,ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກພ້ອມທັງມີການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງ ໃຫ້ແກ່ສັດຕະວະແພດຂັ້ນເມືອງ,ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານ,ຄຽງຄູ່ກັບການສະໜອງຢາ ແລະ ອຸປະກອນ
ສັດຕະວະແພດ ແລະ ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາສູນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາໂຄງການ
ຮ່ວມມືສາກົນຕ່າງໆ.
4.1.7 ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືແລະເຊືອ
່ ມໂຍງກັບພາກພືນ
້ ແລະສາກົນ
1) ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ-ຫຼາຼ ຍຝ່າຍ
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ເອົາໃຈໃສ່ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ
ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງງານຕາມກອບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສປປລາວ ແລະຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍູ້ ແລະລະດົມທຶນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໃຫ້ຫຼາຍ
ຂຶ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2) ການເຊືອ
່ ມໂຍງກັບພາກພືນ
້ ແລະສາກົນ (ການເຊື່ອມຈອດ ແລະເຊືອ
່ ມໂຍງການຄ້າ)
ຄາດໝາຍ:
− ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານທີ່ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາຍໃຕ້ຄະນະກໍາມະການເຊື່ອມໂຍງ
ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງການເຂົ້າເປັນສະມາ
ຊິກອົງການການຄ້າໂລກ,ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງໃນລະດັບພາກພື້ນ(ASEAN) ແລະ
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−

−
−

−
−

ອະນຸພາກພື້ນອື່ນໆ ; ສ້າງຈຸດຍືນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຮອບDoha, ອາຊຽນ+,
RCEF ແລະອື່ນໆ ;ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມດ້ານນະໂຍບາຍການຄ້າ ແລະການເຈລະຈາຕໍ່ລອງດ້ານການຄ້າ.
ປັບປຸງຍົກລະດັບໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານອາຊຽນບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນທາງອະນຸພາກພື້ນ ໃນລະບົບ
GMS ທີ່ຍັງບໍ່ໄດມາດຕະຖານສາກົນ ເຊັ່ນ: ທາງເລກ17(ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ມຽນມ້າ)ລວງຍາວ165ກມ,
AH11 (NR 13S) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ເວີນຄາມລວງຍາວ861ກມ, AH 12 (NR 13N)
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນລວງຍາວ671ກມAH13 (NR 2E, 2W) ບ້ານດ່ານ(ເມືອງເງິນ)-ດ່ານປາງຮົກ
ລວງຍາວ362ກມ, AH15 (NR 8) ບ້ານນາເລົ່າ(ສາມແຍກ13 ໃຕ້)-ດ່ານນາເພົາລວງຍາວ131ກມ ແລະຍົກ
ລະດັບເສັ້ນທາງຕາມແຜນLogisticທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດເພື່ອຮອງຮັບການເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະທັນສະໃໝ
ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງຕາມຈຸດLogisticແລະປັບປຸງທາງສອງເລນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາມາດຮັບນໍ້າ
ໜັກຂົນສົ່ງໄດ້11 ໂຕນຕໍ່ເພົາ.
ສູ້ຊົນໃຫ້ບໍລິມາດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ເພີ່ມຂຶ້ນ9%ຕໍ່ປີ ແລະບໍລິມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ7%ຕໍ່ປີ.
ສູ້ຊົນໃຫ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກມີ7 ໂຄງການລວມກໍາລັງການຕິດຕັ້ງປະມານ24.827 MW
ເຊັ່ນ : ໂຄງການໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຫົງສາລິກໄນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ,ນໍ້າງຽບ1,ນໍ້າກົງ2, ເຊປຽນ-ເຊ
ນໍ້ານ້ອຍ, ເຊຂະໝານ 1 ແລະ ເຊຂະໝານສານໄຊ.
ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດເຂດທຸລະກັນດານຫ່ງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຕໍ່າ 98 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍາ
ນວນຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂດເຊື່ອມຈອດຕາມຊາຍແດນ.
ປັບປຸງລະບົບສົ່ງຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທັງ 3 ລະບົບຄື: ຄື້ນກາງAM, ຄື້ນສັ້ນ SWແລະຄື້ນFMໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ສາມາດກະຈາຍຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງພາກພື້ນດິນໃຫ້ກວມເອົາ 95% ຂອງພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ; ປັບປຸງລະບົບ
ສົ່ງສັນຍານໂທລະພາບຜ່ານດາວທຽມໃຫ້ກວມເອົາ 100% ຂອງພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດແລະປັບປຸງລະບົບສົ່ງສັນຍານ
ໂທລະພາບທາງພາກພື້ນດິນໃຫ້ກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາ 85% ຂອງພື້ນທີ່ທົ່ວປະເທດ.

ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ແຜນງານໃຫ່ຍຄື: ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຂອງ
ພາກພື້ນ ແລະສາກົນ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ແລະສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່
ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນທີເ່ ພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ, ມີ 22 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ເຊັ່ນ:ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືພາຍໃຕ້ອາຊຽນ ແລະອົງການການຄ້າໂລກ.
− ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ປັບປຸງລະບຽບການສ້າງຕັ້ງ ແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງຄວາມແນ່ນອນ
ຂອງລະບຽບກົດໝາຍ, ປັບປຸງວຽກງານການແຂ່ງຂັນ ແລະປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນວິສາ
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ.
− ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ປັບປຸງສະມັດຕະພາບແຮງງານຕິດພັນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ
ແລະການຄ້າ, ປັບປຸງວຽກງານ SPS ແລະ TBT, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການດໍາເນີນງານຂອງຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການພັດທະນາທຸລະກິດ, ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ, ສົ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ໂຄງການຜະລິດເຂົ້າ ແລະລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ, ສົ່ງເສີມສະມັດຕະພາບການແຂ່ງຂັນຂອງກາເຟ
ລາວ, ອຸດສາຫະກໍາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້, ອຸດສາຫະກໍາເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຫັດຖະກໍາແຜ່ນແພ,
ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະປະກອບຊີ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕນິກ.
− ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມ: ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະພາຫະນະກົນຈັກທີ່ທັນສະໄໝ
ແລະສາມາດກວດກາໄດ້ງ່າຍ, ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໜ້ອຍ. ຄວບຄຸມໃຫ້ຈໍານວນ
ລົດຂົນສົ່ງທີ່ບັນທຸກນໍ້າໜັກເກີນກໍານົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10% ແລະດັດສະນີທໍາລາຍເສັ້ນທາງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.4 (ອັດຕາ
ທໍາລາຍເສັ້ນທາງບໍ່ເກີນ40%)
ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການກວດກາແບບຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
(Risk
Management) ດ້ວຍເຄື່ອງຕິດຊັ່ງນໍ້າໜັກທັນສະໄໝ (Intelligent Transport System “ITS”).
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− ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການຂົນສົ່ງພາຍໃນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂົນສົ່ງອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ; ປະຕິບັດສັນຍາຂົນສົ່ງທະວີພາຄີ, ສັນຍາຂົນສົ່ງພະຫຸພາຄີ ແລະສົນທິສັນຍາສາກົນ. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ແລະການບໍລິການທີ່ຕິດພັນ
ກັບການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງພ້ອມທັງຫັນການຂົນສົ່ງ ໄປສູ່ຕາເວັນອອກ ໂດຍສະເພາະທ່າເຮືອຫວຸງອ່າງ.
ີ ວາມຍືນຍົງ
ແນ່ໃຊ້ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານຮັບໃຊ້
− ພັດທະນາພະລັງງານແຫ່ງຊາດໃຫ້ມຄ
ພາຍໃນສຸມໃສ່ສ້າງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ແລະສ້າງຮູບການທຸລະກິດພະລັງງານຫລາຍຮູບແບບເພື່ອແນ່
ໃສ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ; ສຶກສາແຫຼ່ງກໍາເນີດພະລັງງານໃໝ່ ແລະ ເພີ້ມທະວີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະລັງງານທົດແທນ ແລະພະລັງງານທາງເລືອກອື່ນໆ (ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະນາດນ້ອຍ, ເຊື້ອໄຟ
ຊີວະພາບ, ຊີວະມວນ, ແກັດຊີວະພາບ, ແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ ແລະພະລັງງານທາງເລືອກ ສໍາລັບພາກຂົນ
ສົ່ງ).
− ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບ 13 ປະເທດ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ຣັດເຊຍ, ອາເມ
ລິກາ, ມ້ຽນມ້າ, ນໍເວ, ເບວຢ້ຽມ, ຟຣັ່ງ... ການຮ່ວມກັບອາຊຽນ, ອົງການການຄ້າໂລກ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ແລະອື່ນໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກ
ຄະລະກອນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
− ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ເພື່ອເປັນບ່ອນອິງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນ ແລະ ດັດສົມມະຫາພາກ
ດ້ານແຮງງານ ໃຫ້ສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫລາດແຮງງານພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເອົາໃຈໃສ່
ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ານຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ
ແລະ
ການເຊື່ອມໂຍງ,
ພັດທະນາຫລັກສູດ, ພັດທະນາຄູ, ສະໜອງອຸປະກອນການເຝິກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດໃຫ້ໄດ້ 1 ຄັ້ງແລະ
ລະດັບແຂວງ 1 ຄັ້ງ.
− ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ວຽກງານວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ອອກສູ່ສັງຄົມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມ
ທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບເອົາຄຸນຄ່າວັດທະນະທໍາທີ່ກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດ ຢ່າງມີການ
ເລືອກເຝັ້ນ, ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການສະກັດ
ກັ້ນສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີເ່ ປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມລາວ.
− ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ວັດທະນະທໍາທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບທ້ອງຖິ່ນກ້າວໄປສູ່ການຈົດ
ທະບຽນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອນໍາສະເໜີເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ, ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ
ດ້ານສື່ມວນຊົນໃຫ້ເປັນລະບົບ, ພັດທະນາສື່ສິ່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໄດ້ຕາມ
ມາດຖານຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.
− ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນສາກົນເພື່ອພັດທະນາຮູບເງົາລາວເຊັ່ນ: ການສ້າງຮູບ
ເງົາເລື່ອງ, ລະຄອນຮູບເງົາ ແລະ ສາລະຄະດີຕ່າງໆ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານມະຫະກໍາຮູບເງົາສາກົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈັດ
ຕັ້ງງານແຂ່ງຂັນທາງດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີ ກໍຄືເທດສະການລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
− ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ,ປະຫວັດສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ປະຊາຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບຜົນດີ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງ
ປະເທດເຮົາກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນນັບມື້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ, ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງງານມະຫາກໍາ
ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກຂອງອາຊຽນ ເພື່ອໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ເດັ່ນໃນເວທີສາກົນ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1. ໂຄງການຟື້ນຟູທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 9
2. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງສິງ່ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 9
3. ໂຄງການທົດລອງລະບົບດ່ານຊັ່ງນໍ້າໜັກທັນສະໄໝຢູ່ນາເຕີຍ (R3), ບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ແລະ ຕາມທາງເລກ 9
4. ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຕາມທາງເລກ 9
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ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
4.2 ເປົ້າໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ

ຈາກພາກລັດ ແລະກໍາລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການ
ແກ້ໄຂ, ທຸກເຜົາຊົນ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາ ແລະການບໍລກ
ິ ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງ
ທົວ
່ ເຖິງ ແລະມີຄນ
ຸ ນະພາບສົງ່ ເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທໍາອັນ
ດີງາມຂອງຊາດຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ,
ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ,
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
ເພືອ
່ ບັນລຸຕ້ອງສຸມໃສ່ 7 ວຽກຈຸດສຸມຄື:
4.2.1 ສືບຕໍພ
່ ດ
ັ ທະນາຊົນນະບົດແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢາ່ ງໜັກແໜ້ນແລະ
ກວ້າງຂວາງຕາມທິດ 3 ສ້າງ.
ຄາດໝາຍ:
− ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດລົງໄດ້ອີກຢ່າງໜ້ອຍ13.692 ຄອບຄົວ, ຈາກ83.865 ຄອບຄົວໃຫ້ລົງຕໍ່າ
ກວ່າ70.173 ຄອບຄົວ(ເທົ່າ6,11%)ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ.
− ຊົນເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ254ບ້ານ,
ຈາກ1.815ບ້ານໃຫ້ຍັງເຫຼືອບໍ່ເກີນ1.561ບ້ານ
(ເທົ່າ
18,38%) ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ.
− ສືບຕໍ່ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຕື່ມອີກ 894ບ້ານເທົ່າ ,ຄືໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ3.352ບ້ານ. ໃນປະຈຸບັນໃຫ້ເປັນບ້ານ
ພັດທະນາກວມ%50ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ.
− ສືບຕໍ່ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃຫ້ໄດ້ເມືອງໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້3-2 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ.
− ສຸມໃສ່ສ້າງ 10 ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານແລະ 54 ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນ (64 ຈຸດສຸມບູລິມະສິດ)ໃຫ້ມີພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງທີ່ໜັກແໜ້ນກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ.
− ສູ້ຊົນແກ້ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍແບບຊະຊາຍຂອງພົນລະເມືອງໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ສໍາເລັດຢ່າງຂາດຕົວ, ສຸມ
ໃສ່ຈັດສັນບ້ານ, ຄອບຄົວປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີພູມລໍາເນົາຄົງທີ່, ບ່ອນທໍາມາຫາກິນຖາວອນແລະອາຊີບໝັ້ນທ່ຽງໃນ
ຈໍານວນ 167 ຈຸດໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານ,ໂດຍສະເພາະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດຢູ່ໃນທຸຸກຈຸດທີ່ໄດ້ເຂົ້າ
ໄປແກ້ໄຂແລ້ວນັນ
້ ແລະສຸມໃສ່ເຂົ້າໄປແກ້ໄຂຢູ່ໃນບັນດາຈຸດທີ່ຍັງເຫຼືອ;ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ສ້າງໃຫ້ເປັນຕົວແບບໃນ
ການຈັດສັນພູມລໍາເນົາຄົງທີ່, ອາຊີບໝັ້ນທ່ຽງທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງເພື່ອປ່ຽນແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4
ຈຸດສຸມໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດສຸມ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ຫັນລົງຮາກຖານເພື່ອສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ: ໂດຍເລັ່ງການຕ້ານ
ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
− ສຸມໃສ່ການດູດດຶງທຶນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ.
− ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈໍາເປັນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເປັນຕົ້ນການຍົກ
ລະດັບ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານຫາເມືອງ ແລະເມືອງຫາແຂວງ ເພື່ອ
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ເຊື່ອມຈອດຕໍ່ພາກພື້ນ, ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກການບໍລິການຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄປສູ່
ປະຊາຊົນ, ຂົນສົ່ງຜົນຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າອອກສູ່ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍລະຫວ່າງເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຊາຍແດນ.
− ຈັດສັນພູມລໍາເນົາຄົງທີ່ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະບ້ານທີ່ບໍ່ມີບ່ອນເຮັດການ
ຜະລິດ. ຈັດສັນແຜນຜັງບ້ານທີ່ດີ ແລະ ມີການປະຕິບັດຕາມແຜນຜັງຊຶ່ງປະກອບຫ້ອງການບ້ານ, ສະໂມສອນ
ບ້ານ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານບ້ານ ແລະອື່ນໆ. ສະໜອງນໍ້າເພື່ອການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 2 ລະດູຢູ່ຂົງເຂດ
ຊົນນະບົດ ທັງເປັນການຮັບມືກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາ
ມະຊາດທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ແນໃສ່ສະຫນັບສະຫນູນເປົ້າຫມາຍການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າກະສິກໍາ ໂດຍຕິດພັນກັບແຜນງານພັດທະນາຊົນລະກະເສດ.
− ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມມູນເຊື້ອທີ່ມີຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ
ເພື່ອດູດດຶງການທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຜະລິດເປັນຂອງຂວັນ, ບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ຂາຍສົ່ງອອກຄື:
ຜ້າໄໝລາວ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ໂລຫະຕ່າງໆ ທີ່ມີການຄັວດລວດລາຍ, ການຍ້ອມສີ ແລະ ອື່ນໆ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ:
1. ໂຄງການພັດທະນາ10 ຈຸດສຸມຮ່ວມມືພັດທະນາຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ, ທຶນໄດ້ຮັບສົກປີ 2015-2016
ຈໍານວນ 32 ຕືກ
້ ີບ.
2. ໂຄງການັດທະນາຊົນນາບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 54 ຈຸດສຸມ, ໄດ້ຮັບທຶນ 80 ຕືກ
້ ີບ.
3. ໂຄງການັດທະນາ 167 ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ໄດ້ຮັບທຶນ 37,4 ຕື້ກີບ ແລະ ບ່ອນທາໍມາຫາກິນຖາວອນຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 4ຈຸດສຸມຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ບ່ອນທໍາມາຫາກິນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຂອງລັດຖະບານ ໄດ້
ຮັບທຶນ 17 ຕືກ
້ ີບ.
4. ທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ໃສ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
(ທລຍ) 16 ຕືກ
້ ີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

4.2.2 ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການ.
ຄາດໝາຍ
− ສູ້ຊົນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບພະລັງງານ 2.600 ກິໂລກາລໍຣີຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ ເພື່ອຮັບປະກັນມີສະບຽງອາຫານທີ່ພຽງພໍ
ແລະ ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການທີ່ຄົບຖ້ວນ.
− ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປູກສາລີຫວານໃຫ້ໄດ້ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ
264.640 ໂຕນ, ປູກເຜືອກມັນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 21.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 276.330 ໂຕນ, ໄມ້ໃຫ້ໝ
າກໃຫ້ໄດ້ປະມານ 42.050 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 812.420 ໂຕນ ແລະພືດຜັກຕ່າງໆປະມານ115.900
ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 1.413.420 ໂຕນ.
− ການຜະລິດພືດສະບຽງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປູກສາລີຫວານໃຫ້ໄດ້ປະມານ 28.000 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ
264.640 ໂຕນ, ປູກເຜືອກມັນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 21.750 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດປະມານ 276.330 ໂຕນ, ໄມ້ໃຫ້ໝ
າກໃຫ້ໄດ້ປະມານ 42.050 ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 812.420 ໂຕນ ແລະພືດຜັກຕ່າງໆປະມານ115.900
ເຮັກຕາຜົນຜະລິດປະມານ 1.413.420 ໂຕນ.
− ການຜະລິດຊີ້ນ-ປາ ແລະ ໄຂ່ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຕະຫຼາດຕາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ໃຫ້
ພຽງພໍ ແລະສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວຊົນນະບົດ ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການບໍລິໂພກຊີ້ນ ແລະປາ ໃຫ້
ໄດ້55ກິໂລ/ຄົນ/ປີ.ສະນັ້ນ,ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວຕ້ອງສູ້ຊົນຜະລິດຊີ້ນ-ປາ ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ
ປະມານ387.655ໂຕນ ,ໃນນັ້ນ ເປັນຊີ້ນ ໃຫ້ໄດ້ 168.840 ໂຕນ, ໄຂ່390.760ໂຕນ, ປາລ້ຽງ ແລະປາທໍາມະ
ຊາດ (179.000ໂຕນ).
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ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດສະບຽງໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທັງນີ້ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄໍ້າປະກັນການສະ
ໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.
− ສໍາຫຼວດ,ຈັດສັນໃຫ້ສໍາເລັດແລະແບ່ງເຂດການຜະລິດກະສິກໍາໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂົ້າ,
ພືດແລະເຂດ
ລ້ຽງສັດໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງໂດຍເລັ່ງໃສ່ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ແລະບັນດາທົ່ງພຽງນ້ອຍ. ເພື່ອບັນລຸຕົວເລກຄາດໝາຍ
ສູ້ຊົນແຕ່ລະດ້ານຕ້ອງສາມາດກໍານົດແບ່ງເຂດການຜະລິດສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານຄື: ທີ່ດິນ
ສໍາລັບການປູກເຂົ້າແລະພືດເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ທີ່ດິນສໍາລັບປູກເຂົ້າແລະພືດສິນຄ້າ, ທີ່ດິນສໍາລັບປູກ
ໄມ້, ທີ່ດິນສໍາລັບລ້ຽງສັດ (ລວມທັງທີ່ດິນສໍາລັບປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ) ແລະອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນໂດຍເລັ່ງໃສ່ 2 ທົ່ງພຽງ
ຈຸດສຸມຕົວແບບຄໍາມ່ວນແລະສະຫວັນນະເຂດແລະທົ່ງພຽງນ້ອຍພາກເໜືອເພື່ອຮອງຮັບການຜະລິດເຂົ້າເປັນ
ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດແລະຂາຍໃຫ້ແກ່ສປຈີນ.
− ນໍາໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັ່ນ: ອ່າງເກັບນໍ້າຊົນລະປະທານແລະອ່າງເກັບນໍ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆດ້ວຍການຄວບຄຸມ
ແລະກໍານົດລະດັບນໍ້າໃນອ່າງໃຫ້ເໝາະສົມແລະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພກ່ອນລະດູນໍ້ານອງ (ຊ່ວງລະດູຝົນ) ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1, ນໍ້າມັງ-3, ນໍ້າເທີນ-2, ເທີນຫີນບູນ, ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍເຊຂະໝານແລະ
ອື່ນໆຫຼືສ້າງລະບົບການອ່ວາຍແລວນໍ້າອອກຈາກເຂດການຜະລິດທີ່ເປັນທົ່ງໃຫຍ່ເນື້ອທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງເຊັ່ນ: ອ່າງເຊບັງຫຽງ, ເຊບັ້ງໄຟ, ສ້າງລະບົບຄູປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມໃນເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ສ້າງປະຕູນໍ້າ, ຕິດຕັ້ງ
ລະບົບຈັກສູບນໍ້າເພື່ອລະບາຍນໍ້າແລະສ້າງຄອງລະບາຍນໍ້າໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.
− ສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວພັນຊີ້ນລູກປະສົມດ້ວຍການປະສົມພັນທຽມຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອຍົກນໍ້າຫນັກ
ງົວໃຫ້ໄດ້400ກິໂລ/ໂຕເພີ່ມຜົນຜະລິດຊີ້ນໃຫ້ໄດ້160ກິໂລ/ໂຕເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
ຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຂະຫຍາຍການປູກພືດອາຫານສັດ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
− ສົ່ງເສີມການຜະລິດໝູພັນລູກປະສົມໂດຍການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດທັງພາກລັດແລະ
ເອກະຊົນເຂົ້າໃສ່ການລ້ຽງ ແລະຂະຫຍາຍພັນໝູທີ່ມີສາຍເລືອດບໍລິສຸດ, ພໍ່-ແມ່ພັນລຸ້ນ1 (F1) ແລະລຸ້ນ 2 (F2)
ໃຫ້ມີກະຈາຍຢູ່ແຕ່ລະພາກ.
− ຄົ້ນຄວ້າແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບສິດຕົກລົງບັນຫາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃນການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້
ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີນ
່ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເປັນຕົ້ນວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ, ໂພຊະນາການ, ນໍ້າສະອາດ,
ວິດຖ່າຍ.
− ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ທັງມີມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ,
ໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ ການຮັກສາສຸຂະພາບພະລານາໄມ ໂດຍເລີ່ມຈາກການປະຕິບັດວຽກງານອະນາໄມ 3
ສະອາດ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ການຮັບປະທານອາຫານໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຫຼັກ
ໂພຊະນາການ
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແລະຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ, ມູນຄ່າ 678.980 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ 20152020, ສໍາລັບສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 30.000ລ້ານກີບເຊິ່ງໄລຍະຕົ້ນໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານສົ່ງເສີມວິຊາ
ການເປັນຕົ້ນຕໍ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

4.2.3 ທຸກຄົນເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາໄດ້ຢາ່ ງທົວ
່ ເຖິງແລະມີຄນ
ຸ ນະພາບ.
ຄາດໝາຍ:
− ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ5 ປີເຂົ້າຮຽນໃຫ້ໄດ້ 69%.
− ເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃຫ້ໄດ້ 48%.
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−
−
−
−
−
−

ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິໃຫ້ໄດ້ 98,8%
ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດປ 5.ໃຫ້ໄດ້81%
ອັດຕາເລື່ອນຂັ້ນຈົບຊັ້ນປະຖົມໃຫ້ໄດ້90%
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫ້ໄດ້81 %.
ອັດຕາເລື່ອນຊັ້ນຈາກມ 4 ເຂົ້າໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ໄດ້6% ທຽບໃສ່ນັກຮຽນທີ່ຈົບມ 4 ທັງໝົດ.
ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາແລະອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ 20%
ຮຽນໃນສະຖາບັນອະຊີວະທີຂ
່ ື້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ 20% ແລະຮຽນສະຖາບັນການສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ, ສະຖາບັນທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງອື່ນໆອີກ 20 %.

ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຊໍານານງານເພື່ອຮອງຮັບກັບ
ການສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການເລື່ອນຂັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງຊັ້ນປະ
ຖົມແລະມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ;ສົ່ງເສີມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້
ມີຄວາມກໍ້າເກິ່ງກັນ ລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ. ສົ່ງເສີມນັກຮຽນດີ, ຮຽນເກັ່ງຮຽນຕໍ່ໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຫ້ເທົ່າ
ທຽມກັນລະຫວ່າງເພດຍິງ-ຊາຍ.
− ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ ແລະ
ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼິ້ນໃນເຂດຫ່າງໄກບ່ອນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຈັດຕັ້ງ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານ,ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຢູ່ໃນບັນດາເມືອງທຸກຍາກ. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການ
ປະຕິບັດການເລື່ອນຂັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.ສະໜອງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນໃນ
ຈໍານວນບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ມີໃນປະຈຸບັນແລະ
ຂະຫຍາຍໄປສູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍອື່ນໆຕາມຄວາມພ້ອມຂອງຊຸມຊົນ
ແຕ່ບູລິມະສິດແມ່ນຍັງຈະຮັກສາຂອບເຂດ 10 ເມືອງ 5 ແຂວງ(ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ ແລະ
ບໍລິຄໍາໄຊ).
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ-ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານມູນຄ່າ336.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະ
ໂຄງການ3ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ72.500 ລ້ານກີບ.
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງວຽກງານອະຊີວະສຶກສາ ໄລຍະທີ່ V (VTP V)ມູນຄ່າ50.578 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ
3 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ9.196 ລ້ານກີບ.
3. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການສຶກສາຊັ້ນສູງໄລຍະ 2ມູນຄ່າ355.784 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3 ປີ, ໄດ້ຮັບ
ທຶນໃນປີ107.813,33 ລ້ານກີບ.
4. ໂຄງການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ ແລະ ເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດສໍາລັບຮຮ ມັດທະຍົມ
ມູນຄ່າ1.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ2 ປີ,ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ500 ລ້ານກີບ.
5. ໂຄງການເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນປະຈັກຕາ ແລະເຄື່ອງທົດລອງວິທະຍາສາດສໍາລັບວິທະຍາໄລຄູມູນຄ່າ
700 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ700 ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

4.2.4 ຮັບປະກັນການບໍລກ
ິ ານດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢາ່ ງທົວ
່ ເຖິງແລະມີຄນ
ຸ ນະພາບ.
ຄາດໝາຍ:
− ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5ປີ ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ22%
59

−
−
−
−
−
−
−
−

ອັດຕາສ່ວນເດັກລຸ່ມ 5ປີ ທີ່ເຕ້ຍ (ຂາດສານອາຫານຊໍ້າເຮື້ອ) 34%
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1ປີ45/1.000
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5ປີ70/1.000
ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸລຸ່ມ 1ປີ90%
ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່220/100.000
ອັດຕາການເກີດລູກໂດຍມີແພດຊ່ວຍ50%
ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ85%
ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍບັນລຸ70%

ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ປັງປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງສະຖານທີ່ີບລ
ໍ ິການສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງ
ສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ປັບປຸງວຽກງານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂັ້ນບ້ານໃຫ້ທົ່ວ
ເຖິງແລະເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ, ເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິຮູບສາທາລະນະສຸກໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
− ປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບ, ຫັນເອົາວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ ລົງສູ່ຮາກຖານຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍເລີ້ມຈາກບ້ານແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ພະນັກງານ
ແພດ-ພະຍາບານ ທີມ
່ ີຈັນຍາບັນ, ທັດສະນະຮັບໃຊ້, ບໍລິການທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຊໍານານ.
− ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະໂຮງໝໍຂັ້ນສູນກາງໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບການປິ່ນປົວ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໜັ້ນໃຫ້ແກ່
ສັງຄົມ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍພາກ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ສຸກສາລາດ້ວຍການນໍາໃຊ້
ເຕັກນິກວິທະຍາສາດທາງການແພດທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການແພດໄປພ້ອມໆ
ກັບການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດກໍຄ
່ ືຄວາມຊໍານານງານຂອງແພດໝໍ, ສົ່ງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍລົງເຝິກ
ຫັດຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ, ກະກຽມພາຫານະອຸປະກອນການແພດທີ່ຈໍາ
ເປັນ, ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ.
− ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປິ່ນປົວແບບເສຍຄ່າ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະ
ນະໂຍບາຍເກີດລູກ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີບເໍ່ ສຍຄ່າ, ຊຸກຍູ້ພາກເອກະຊົນໃຫ້ມີບົດບາດ
ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍການປະກອບກິດຈະການດ້ານ
ປິ່ນປົວທີມ
່ ີຄຸນນະພາບເປັນຕົນ
້ : ໂຮງໝໍ ແລະ ສູນປິ່ນປົວທີທ
່ ັນສະໄໝ.
− ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການແນະນໍາວິທີຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມໃນກໍລະນີທເີ່ ກີດ
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດແລະການລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງໝໍນ້ອຍ ມູນຄ່າ5.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ5.000 ລ້ານກີບ.
2. ໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງໝໍຊຸມຊົນມູນຄ່າ4.100 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ4.100 ລ້ານກີບ.
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງນໍ້າຊົນນະບົດ ແລະ ວິດຖ່າຍມູນຄ່າ5.000 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ5.000
ລ້ານກີບ.
4. ໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດມູນຄ່າ10.612 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ10.612 ລ້ານກີບ.
5. ໂຄງການເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ໂຕ້ຕອບຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະການເຈັບເປັນ
ມູນຄ່າ5.272 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ5.272 ລ້ານກີບ.
6. ໂຄງການ ຈຸລະສານອາຫານ (ເສີມວິຕາມິນເອ, ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ, ເກືອໄອໂອດິນ ແລະ ຟຣູອໍຣາຍ, ທາດເຫຼັກ, ທາດ
ສັງກະສີ, ຝຸ່ນວິຕາມິນເກືອແຮ່)ມູນຄ່າ4.646ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ4.646 ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
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4.2.5 ການບໍລກ
ິ ານທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຮບ
ັ ການຍົກລະດັບແລະທຸກຄົນໄດ້ເຂົາ້ ເຖິງຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ.
ຄາດໝາຍ:
− ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນລະບົບຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້18%; ແລະຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ, ຜູ້ສະໝັກໃຈ ໃຫ້ໄດ້2,000
ຄົນ; ຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະຍືນຍົງ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ພັດທະນາວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ເປັນລະບົບເຂັ້ມແຂງ ແລະມີປະສິດທິພາບ, ຕັ້ງໜ້າຂະຫຍາຍຂອບເຂດປົກ
ຄຸມປະກັນສັງຄົມຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດໃນການສະໜອງການ
ອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວ.
− ສ້າງ ແລະປັບປຸງລະບົບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານແລະຄຸນງາມຄວາມດີ ໃນພາລະກິດຮັບໃຊ້ການ
ປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕໂດຍສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.ພັດທະນາລະບົບ
ສັງຄົມສົງເຄາະແລະລະບົບປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມແລະຜູ້
ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອສົງເຄາະຢ່າງວ່ອງໄວແລະມີປະສິດທິຜົນໂດຍຊຸກຍູ້
ສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
− ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ
ແລະຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊີ່ງກວ້າງຂວາງ,
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ໂດຍຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂະຫຍາຍ
ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສັງຄົມ ແລະປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.
− ສຸມໃສ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານແລະຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນ 6,974
ທ່ານ.ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງພະນັກງານເສຍອົງຄະຢູ່ບັນດາສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດໃຫ້ດີສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຄົນພິການແລະຜູ້ສູງອາຍຸໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສັງຄົມພຶ້ນຖານ,ເອົາໃຈໃສ່
ຊ່ວຍເຫຼືອແລະພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂດກາດທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ, ຜູ້ປະສົບ
ໄພພິບັດໃຫ້ທັນການແລະວ່ອງໄວໂດຍສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສັງຄົມສົງເຄາະຂັ້ນສູນກາງແລະແຂວງໃຫ້ມີຢູ່ 3 ແຂວງ
ແລະສ້າງຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 160 ບ້ານ.
− ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕະຫລາດແຮງງານ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ປະກັນສັງຄົມ, ພະນັກງານ
ປະຕິວັດອາວຸໂສພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າແລະນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດດ້ານແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການເຈາະນໍ້າບາດານໃຫ້ຄອບຄົວເສຍອົງຄະຢູ່ສູນ489ມູນຄ່າ1.406 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3 ປີ, ໄດ້ຮັບ
ທຶນໃນປີ500 ລ້ານກີບ.
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນໍ້າໃຊ້ ຢູ່ສູນ 790ມູນຄ່າ2.830 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນ
ໃນປີ1.200 ລ້ານກີບ.
3. ໂຄງການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງສີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ແລະຜູ້ສູງອາຍຸໃຫ້ເຂົ້າເຖີງການບໍລິການ
ທາງສັງຄົມມູນຄ່າ800 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ3 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ100 ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

4.2.6 ພັດທະນາແລະປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີແລະວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
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− ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາແລະເສີມຂະຫຍາຍມໍລະດົກວັດທະນະທໍາຂອງຊາດໃຫ້ມີລັກສະນະຊາດ
ກ້າວຫນ້າແລະມະຫາຊົນ, ຮັກສາຄຸນຄ່າສີສັນວັດທະນະທໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ແລະຂອງເຜົ່າໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸລັກຮັກສາ, ສືບທອດ, ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະກວ້າງຂວາງ, ຄຽງຄູກ
່ ັນນັ້ນກໍຕ້ອງສະກັດກັ້ນ
ກະແສວັດທະນະທໍາທີ່ເປັນພິດໄພແລະການກະທໍາທີ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງ
ຊາດແລະຂອງເຜົ່າ, ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມເຊື່ອມຊຶມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກເປັນຕົ້ນແມ່ນໜ້າທີ່ວຽກ
ງານວັດທະນະທໍາໃນໄລຍະໃໝ່,
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທໍາລາວໃຫ້ກວ້າງຂວາງທັງຢູ່ພາຍໃນແລະ
ຕ່າງປະເທດດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີທີ່ມີຊີວິດຊີວາໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມລູກຫຼານຜູ້ທີ່ຈະ
ສືບມູນເຊື້ອຂອງປະເທດຊາດໃນອານາຄົດ.
− ຕັ້ງໜ້າເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມໃຫ້ລຸດຜ່ອນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ຊຸກຍູ້
ສົ່ງເສີມສັງຄົມໃຫ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ ໃນການຟື້ນຟູປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາວຽກງານວັດທະນະທໍາໃຫ້ນັບມື້ນັບ
ຫຼາຍຂຶ້ນ.ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂະບວນການສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາໃຫ້ໄດ້ 40.000 ຄອບຄົວ, ສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາ
ໃຫ້ໄດ້ 340 ບ້ານ, ກູ່ມບ້ານວັດທະນະທໍາໃຫ້ໄດ້ 5 ກຸ່ມບ້ານ ແລະສ້າງເມືອງວັດທະນະທໍາໃຫ້ໄດ້ 1 ເມືອງ,ສືບຕໍ່
ຟື້ນຟູປົກປັກຮັກສາພັດທະນາແລະສົ່ງເສີມມໍລະດົກວັດທະນະທໍາຂອງຊາດທີ່ເປັນວັດຖຸແລະບໍ່ເປັນວັດຖູໂດຍ
ການຄົ້ນຄວ້າເກັບກໍາບັນຊີ ແລະຂຶ້ນທະບຽນ ເພື່ອຕີລາຄາ ແລະຈັດແບ່ງປະເພດມໍລະດົກລະດັບຕ່າງໆ.
− ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນແມ່ບົດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ອົງການຢູເນັດສໂກ ຮັບຮອງ
ເອົາທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ພູຫີນໜາມໜໍ່ ແຂວງຄໍາມ່ວນເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກໃນອະນາຄົດ.
ສົ່ງເສີມວຽກງານສິລະປະຫັດຖະກໍາ ຕໍ່າປັກ ຖັກແສ່ວ ການຕີເງິນ ຕີຄໍາ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ຂອງເຜົ່າ ໃຫ້
ມີຜະລິດຕະພັນແລະ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງການໃຊ້ສອຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການເຝິກອົບຮົມການທ່ຽວທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມູນຄ່າ300 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ300 ລ້ານກີບ.
2. ໂຄງການສົ່ງເສີມການສ້າງບ້ານວັດທະນະທໍາທົ່ວປະເທດມູນຄ່າ2.500 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ5 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນ
ໃນປີ300 ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

4.2.7 ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ,
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,ຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະມີຄວາມໂປ່ງໃສ

ໜັກແໜ້ນ,

ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບເປັນ

ວຽກງານຈຸດສຸມ:
 ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະຍົກສູງສະຕິຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແລະລັດຖະບານຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍປະຊາທິປະໄຕແບບລວມສູນ, ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມດ້ານ
ການເມືອງແນວຄິດ ແລະລະບຽບກົດໝາຍ; ເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃຫ້
ເຂັ້ມແຂງໂດຍການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມເປັນລະບຽບຣຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ແລະຄວາມປອດໄພໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ນັກທຸລະກິດ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ
ຕ່າງປະເທດ
4.3 ເປົ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮບ
ັ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະນໍາໃຊ້

ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ
ແລະຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ກຽມພ້ອມຮັບມືກບ
ັ ໄພພິບດ
ັ ຕ່າງໆຢ່າງທັນການ
ແລະກໍສ
່ າ້ ງຄືນສິງ່ ທີຖ
່ ກ
ື ຜົນກະທົບຈາກທໍາມະຊາດໃຫ້ດກ
ີ ວ່າເກົາ່ .
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ເພືອ
່ ບັນລຸຕອ
້ ງສຸມໃສ່3ວຽກຈຸດສຸມຄື:
4.3.1 ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍນ
ື ຍົງ.
ຄາດໝາຍ:
− ປັບປຸງແຜນແມ່ບົດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດແລະດໍາເນີນການຈັດສັນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບຮອບດ້ານແລະມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນແຂວງ 18 ແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ 92 ເມືອງແລະຂັ້ນບ້ານຈໍານວນ 3.455 ບ້ານໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ.
− ອອກໃບຕາດິນຂອບເຂດເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈໍານວນ 500.000 ຕອນ,ຂຶ້ນ
ບັນຊີສໍາມະໂນທີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ຈໍານວນ 1,4 ລ້ານຕອນແລະໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນປີ 2020.
− ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບວິຊາການໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ 15-20 % ຕໍ່ປີ.
− ຈັດສັນ, ກໍານົດເຂດ ແລະຟື້ນຟູປ່າປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີທ
່ ົ່ວປະເທດ ໂດຍການຟື້ນຟູປ່າ
ໄມ້ທໍາມະຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 1,5 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະການປູກປ່າທົດແທນ ໃຫ້ໄດ້ 35.000 ເຮັກຕາ.
− ສໍາຫຼວດ ແລະສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດມາດຕາສ່ວນ1:200.000 ເຂດທີຍ
່ ັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ 75.045 ກມ2
ໃຫ້ສໍາເລັດບໍ່ຫດ
ຼຸ 50% ຂອງເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ.
− ດໍາເນີນການທົດລອງສ້າງຕົວແບບສວນອຸທຍ
ິ ານແຫ່ງຊາດທາງທໍາມະຊາດ ໃນ 2 ເຂດຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດນໍ້າແອັດ-ພູເລີຍ ແລະປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ.
− ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກໍານົດຄຸນລັກສະນະດ້ານອຸທົກກະສາດ, ກາຍະພາບ, ສານເຄມີໃນນໍ້າ, ກາຍຍະອິນຊີຂອງນໍ້າໜ້າ
ດິນ ແລະນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະການຈັດປະເພດສາຍນໍ້າ, ອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະຄຸນນະພາບນໍ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດສັນ
ນໍ້າທີສ
່ ົມດຸນ ແລະຍືນຍົງ.
− ສໍາເລັດການສ້າງແນວຄວາມຄິດ ແລະກົນໄກການສ້າງຕົວເມືອງສີຂຽວສະອາດງາມຕາ ໃນເຂດຕົວເມືອງຕາມ
ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ແລະສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ 4 ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອ (ຫຼຸດຜ່ອນ, ນໍາໃຊ້ຄືນ,
ໝູນໃຊ້ ແລະຟື້ນຟູ) ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
− ສ້າງຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO 17025 ຈໍານວນ 1 ແຫ່ງ
ແລະຫ້ອງທົດລອງຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມປະຈໍາພາກຈໍານວນ 3 ແຫ່ງ (ເໜືອ, ກາງ ແລະ ໃຕ້).
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ວາງແຜນນໍາໃຊ້ແລະຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຮອບດ້ານເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້
ຍືນຍົງຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດ.
− ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິຫານປ່າໄມ້ທມ
ີ່ ີປະສິດທິພາບ
ແລະຍືນຍົງ, ແລະກົນໄກການຄຸ້ມຄອງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ.
− ສໍາຫຼວດສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດມາດຕາສ່ວນ 1:200.000 ໃນທົ່ວປະເທດພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກ
ແລະລະບົບຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງເຂດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງກວມເອົາເຂດເໜືອຂອງແຂວງວຽງຈັນ-ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້
ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ.
− ສ້າງກົນໄກ ແລະປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ແລະດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະຕິດຕາມກວດກາສະພາບ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ ໃນເຂດ 10 ອ່າງຮັບນໍ້າທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງການ
ພັດທະນາ.
− ສ້າງກົນໄກ ແລະບົດແນະນໍາສໍາລັບການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ, ພັດທະນາລະບົບການບໍາບັດນໍ້າເສຍແບບຄົບຊຸດ, ປັບປຸງມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ງ
ແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະສ້າງຖານຂໍ້ມູນມົນລະພິດ ແບບຄົບຊຸດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫ່ຍເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
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− ສ້າງ ແລະນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນການອອກໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ
ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະສັງຄົມຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
− ສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງ
ສປປລາວຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍຝ່າຍ ແລະກອບການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ
ແລະກອບການຮ່ວມມືພາກພື້ນ ແລະສາກົນຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການຂຶ້ນທະບຽນທີ່ດິນແລະອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດມູນຄ່າລວມໂຄງການທັງໝົດ 32.000
ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2012-2015, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບງົບປະມານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1.000 ລ້ານກີບ
ເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ມາຈາກແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັ້ງທີ 7 ເພື່ອໄປຈັດສັນແລະອອກໃບຕາດິນໃຫ້
ບັນລຸ 1.000.000 ຕອນໃນທ້າຍປີ 2015.ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຫ້ສາມາດອອກໃບຕາດິນເພີ້ມ 500.000 ຕອນໃນ
ທ້າຍປີ 2020.
2. ໂຄງການສໍາຫຼວດຈັດສັນຄືນເຂດແດນ, ຈັດສັນສະພາບປ່າໄມ້ຢູ່ເຂດ 2 ປະເພດປ່າແລະຈັດສັນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ຍັງ
ບໍ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ 3 ປະເພດປ່າມູນຄ່າລວມໂຄງການ 3.000 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ
2015-2016 ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ.
3. ໂຄງການການສ້າງແຜນແລະຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານໃນອ່າງຮັບນໍ້າ
ບູລິມະສິດ 3 ອ່າງ (ນໍ້າຊໍາ, ນໍ້າງຽບແລະນໍ້າເຊກອງ) ມູນຄ່າລວມໂຄງການ 3.500,30 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ
2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ.
4. ໂຄງການສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດຕາມທິດສີຂຽວສະອາດງາມຕາຢູ່ລຽບ
ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ແລະຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງມູນຄ່າລວມໂຄງການ 3.000 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 20152018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

4.3.2 ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກບ
ັ ຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ຕ່າງໆ
ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ຄາດໝາຍ:
− ສ້າງຕັ້ງ ແລະປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີ ແລະລະບົບເຕືອນໄພໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າທີເ່ ປັນບູລິມະສິດ (ນໍ້າອູ, ນໍ້າງື່ມ, ເຊ
ບັ້ງໄຟ, ເຊບັ້ງຫຽງ, ນໍ້າງຽບ, ນໍ້າເທີນ-ນໍ້າກະດິງ, ນໍ້າຊໍາ, ນໍ້າມ້າ, ເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ) ແລະອ່າງຮັບນໍ້າຍ່ອຍ
ອື່ນໆທີ່ມເີ ງື່ອນໄຂ ໂດຍເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າແບບປະສົມປະສານ.
− ສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະສະກັດກັ້ນຕ້ານໄພທໍາມະຊາດ (ລະບົບເຕືອນໄພ, ການຕອບ
ໂຕ້ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ, ຍົກຍ້າຍຄົນ ແລະຊັບສິນ, ລະບົບຟື້ນຟູ) ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ
ໃນຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ.
− ສ້າງສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດທີ່ສາມາດແຈ້ງເຕືອນໄດ້ໃນລະດັບໜື່ງ ເພື່ອສາມາດ
ກຽມພ້ອມ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍ ໄດ້ໃນລະດັບໜື່ງທີ່ແນ່ນອນ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ດໍາເນີນການສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແລະຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີເປັນກອງເລຂານຸການໃນລະດັບສູນກາງ.
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− ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສຶກສາ
ເຂດທີ່ມີຄວາມບອບບາງຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີມ
່ ີຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດພ້ອມທັງພັດທະນາ
+
ໂຄງການ REDD ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.
− ສຶກສາສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປ້ອງກັນໄພພິບັດ ແລະກອງທຶນຄົ້ນຄວ້າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນ
ກົນໄກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບມືຜົນກະທົບ, ສຶກສາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ
ໄພພິບັດ (ເຂດຄວາມບອບບາງຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ).
− ສ້າງບົດແນະນໍາການເຊື່ອມສານວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າເປັນວຽກບູລິ
ມະສິດພາຍໃຕ້ກອບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.
− ສ້າງກົນໄກການປັບຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແລະການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃຫ້ຄົບຊຸດພ້ອມທັງດໍາເນີນ ໂຄງການທົດລອງການປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການ ສ້າງແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ມູນຄ່າລວມໂຄງການ 2.000ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບ
ງົບປະມານ 200 ລ້ານກີບ.
2. ໂຄງການປັບປຸງອຸປະກອນຕາໜ່າງສະຖານີແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກວຽກງານອຸຕຸນຍ
ິ ົມແລະອຸທົກກະສາດ
ເປັນໂຄງການສົມທົບທຶນຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັບອົງການໄຈກາ (ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ) ເພື່ອພັດທະນາລະບົບອຸຕຸນິຍມ
ົ , ອຸ
ທົກກະສາດແລະການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າມູນຄ່າລວມໂຄງການ 46.689,28 ລ້ານກີບໃນນັ້ນທຶນສົມທົບລັດຖະບານ
ລາວ 992,38 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ 2014-2017, ສົກປີ 2015-2016 ສົມທົບທຶນຂອງງົບປະມານລັດ 200
ລ້ານກີບເພື່ອໃຊ້ໃນວຽກງານຕິດຕາມໂຄງການ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

4.3.3 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍມ
່ ສ
ີ ະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ ທີເ່ ກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດ
ັ
(ຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຕະຫຼາດແລະລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກາໍ )
ຄາດໝາຍ:
− ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສູນບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາໃນທົ່ວປະເທດຈໍານວນ 268 ແຫ່ງຄືສູນບໍລິການຂັ້ນ
ແຂວງຈໍານວນ 64 ແຫ່ງ, ຂັ້ນເມືອງ 123 ແຫ່ງ ແລະຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ 81 ແຫ່ງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ
ເຕັກນິກການປູກ-ການລ້ຽງ ທີທ
່ ັນສະໄໝ ແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບທ່າແຮງການຜະລິດ.
− ສ້າງຕັ້ງ ແລະປັບປຸງຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ, ສະຖານີອຸທົກກະເສດ, ສະຖານີອຸຕຸກະເສດ, ສ້າງລະບົບເຕືອນໄພ
ແລະສູນເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າດ້ານອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ
10 ອ່າງຮັບນໍ້າທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ເຊື່ອມໂຍງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານກະສິ
ກໍາໃນແຕ່ລະລະດັບຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຄວບຄູ່ກັນ.ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ພັດທະນາແຜນດໍາເນີນງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ(DRR) ໃນຂົງເຂດກະສິກໍາແນໃສ່ເພື່ອເສີມ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ,ການວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດ, ລວມທັງການປະສານງານແລະການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກັບບັນດາພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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− ຄົ້ນຄວ້າ ແລະທົດລອງແນວພັນເຂົ້າ (ປັບປຸງພັນເຂົ້າພື້ນເມືອງ, ແນວພັນເຂົ້າທົນນໍ້າຖ້ວມ, ແນວພັນເຂົ້າເຂດ
ແຫ້ງແລ້ງ, ແນວພັນເຂົ້າທົນທານຕໍ່ພະຍາດໃໝ້ ແລະອື່ນໆ), ແນວພັນພືດຜັກ, ແນວພັນພືດເສດຖະກິດ ໃຫ້ໄດ້
ຫຼາຍຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ຂອງປະເທດ.
− ຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກການຜະລິດ, ເຕັກນິກການຍົກຜະລິດຕະພາບເຂົ້າ, ເຕັກນິກການເຮັດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ,
ເຕັກນິກການປູກ ແລະການຂະຫຍາຍແນວພັນເປັນຕົ້ນ.
− ຟື້ນຟູສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ເກົ່າແກ່, ຊຸດໂຊມ ແລະບັນດາໂຄງການທີໄ່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາ
ມະຊາດໃນປີຜ່ານມາ.
− ສ້າງ, ປັບປຸງແລະຟື້ນຟູຄືນບັນດາປະຕູນໍ້າແລະຄູກັນນໍ້າເຊັ່ນ: ເຂດລຽບຕາມເຊບັ້ງໄຟທັງສອງຝັ່ງ(ຄໍາມ່ວນແລະ
ສະຫວັນນະເຂດ), ເຂດລຽບຕາມເຊບັງຫຽງແລະເຂດອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ່
ພ້ອມດຽວກັນກໍກວດກາແລະສ້ອມແປງຄືນບັນດາຕະຝັ່ງປ້ອງກັນເຈື່ອນຂອງບັນດາສະຖານີຈັກສູບນໍ້າຕາມ
ນໍ້າຂອງແລະສາຂາ.
− ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອຕິດຕາມລະດັບນໍ້າໃນແຕ່ລະສາຍນໍ້າທີ່ສໍາຄັນໂດຍການກໍານົດລະດັບ
ເຕືອນໄພສຸກເສີນ (ຂັ້ນ 1, ຂັນ
້ 2 ແລະຂັ້ນ 3) ໃນແຕ່ລະສະຖານີວັດແທກລະດັບນໍ້າໂດຍສ້າງໃຫ້ມີສູນຄຸ້ມຄອງ,
ຕິດຕາມແລະບັນຊາແບບລວມສູນ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການສຶກສາຄວາມບອບບາງແລະຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,
ມູນຄ່າລວມ
ໂຄງການ 1,500 ລ້ານກີບໄລຍະໂຄງການ2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 100ລ້ານກີບ.
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນສູນເຕັກນິກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເມືອງແລະແຂວງຫລວງນໍ້າທາ, ມູນຄ່າ 2,430 ລ້ານກີບໄລຍະ
ໂຄງການ 2015-2018, ສົກປີ 2015-2016 ໄດ້ຮັບທຶນ 300 ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
4.4

ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປິນ
່ ອ້ອມທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການມີດງັ່ ນີ:້

4.4.1 ສົງ່ ເສີມຄວາມຮູພ
້ ມ
ູ ປັນຍາໃສ່ການຄົນ
້ ຄ້ວາ, ຄຸມ
້ ຄອງແລະນໍາໃຊ້ວທ
ິ ະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີແລະການສື່ສານ:
ຄາດໝາຍ:
 ສູ້ຊົນຈັດສັນເລກລະຫັດໄປສະນີ ຢູ່ບັນດາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ສໍາເລັດ 100%.
 ສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອເປັນສູນຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ພະນັກງານລັດ ແລະ
ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຂດທົດລອງຂອງເມືອງສາມສ້າງ.
 ນໍາສົ່ງດາວທຽມລາວດວງທໍາອິດຂຶ້ນສູ່ຕໍາແໜ່ງວົງໂຄຈອນພ້ອມທັງສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ແລະນໍາໃຊ້ໄດ້ 100%.
 ປັບປຸງແຜນເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ມາດຖານສາກົນ
ແລະຄຸ້ມຄອງກວດກາການຂຶ້ນ
ທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ຂອງ ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.
 ສູ້ຊົນຈັດສັນຄື້ນຄວາມຖີ່ຄືນໃໝ່ ແລະຂື້ນຖະບຽນສະຖານີນໍາໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ບັນລຸ 20%
ຂອງສະຖານີທງັ ໝົດ.
 ສົ່ງດາວທຽມຂື້ນສູ່ຕໍາແໜ່ງວົງໂຄຈອນໃຫ້ສາມາດບໍລິການ ແລະນໍາໃຊ້ໄດ້ 100%.
 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານບໍລິການອິນເຕີເນັດເທິງມືຖືຫລືລະບົບ 3G ໄປສູ່ເຂດທົດລອງ 3 ສ້າງ ໃຫ້ບັນລຸ 80% ຂອງ
ບ້ານທົດລອງ 3 ສ້າງທັງໝົດ.
 ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າດໍາລັດແລະສ້າງບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ 9 ສະບັບຄື: ນະໂຍບາຍການ
ພັດທະນາຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກໍາແຫ່ງຊາດ; ສ້າງດໍາລັດກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ
ໃຫ້ໄດ້ 8ສະບັບ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຮັບຮອງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໄດ້ 8 ຜະລິດຕະພັນ.
 ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການບໍລິການທາງດ້ານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໂດຍສະເພາະວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນແບບອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ໄດ້ 30 ສະບັບ; ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຈົດທະບຽນ
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ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ 3.000 ໃບ; ສໍາລັບມາດຕະຖານ ແລະວັດແທກແມ່ນຈະກວດກາຄຸນນະພາບຜະ
ລິດຕະພັນສິນຄ້ານໍາເຂົ້າເຊັ່ນ:ກົງເຕີໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄດ້ 120,000 ໜ່ວຍ; ກວດສອບລົດຂົນສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງໜ້ອຍ 250 ຄັນແລະກວດສອບຊິງຊັ່ງນໍ້າໜັກຊື້-ຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ 40
ແຫ່ງ. ສ້າງມາດຕະຖານ ເພື່ອຮອງຮັບໃໝ່ ຈາກສະພາມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນ:
ມາດຕະຖານເກືອກິນ,
ມາດຕະຖານແປ້ງມັນຕົ້ນ, ມາດຕະຖານຢາງພາລາແລະປັບປຸງມາດຕະຖານເກົ່າຕາມການການສະເໜີຂອງສະພາ
ມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານນໍ້າມັນແອັດຊັງ; ມາດຕະຖານນໍ້າມັນກາຊວນ ແລະມາດຖານ
ເຂົ້າສານລາວ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ຂະຫຍາຍສະຖານີຮັບສົ່ງສັນຍານໂທລະຊັບມືຖືລະບົບ 3G ໃຫ້ໄປສູ່ເຂດບ້ານທົດລອງສາມສ້າງໃຫ້ມຄ
ີ ຸນນະພາ
ບ, ປະສິດທິພາບ ແລະປະຢັດຕົ້ນທຶນ; ຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ ແລະສູນກາງອິນເຕີເນັດຂອງສູນອິນ
ເຕີເນັດແຫ່ງຊາດໃຫ້ສາມາດລວມສູນລະບົບການສື່ສານທັງພາຍໃນ ແລະກັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ສົມບູນ.
− ກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງສປປລາວ ໃນການຮອງຮັບການຫັນປ່ຽນIPV4 ເປັນIPV6; ເຮັດໃຫ້ລະບົບອິນເຕີ
ເນັດຂອງສປປລາວມີຄວາມປອດໄພຂັ້ນພື້ນຖານຈາກການໂຈມຕີ ແລະສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ເພື່ອຮັບ
ການແຈ້ງເຕືອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍທາງລະບົບອິນເຕີເນັດ.
− ການຕິດຕັ້ງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນປີ 2016;
ສ້າງໃຫ້ມີລະບົບຄອມພີວເຕີເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງພາກລັດ (Government
Internet) ເຊື່ອມໂຍງບັນດາຫ້ອງການລັດໃນຂັ້ນສູນກາງໃຫ້ສໍາເລັດ 100%.
− ສ້າງສະຖານີຄວບຄຸມດາວທຽມພາກພື້ນດິນ ໃນຕໍາແໜ່ງວົງໂຄຈອນ 128,5 °E ພ້ອມທັງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວບ
ຄຸມບັນຊາຕ່າງໆ, ປຶກສາຫາລືກັບບໍລິສັດຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນດາວທຽມລາວ, ປັບປຸງແຜນການຄືນ
ໃໝ່ ແລະຂື້ນແຜນການປະສານຄື້ນຄວາມຖີ່ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ.
− ພັດທະນາ ແລະສ້າງລະບົບລວມສູນການສື່ສານ ແລະສ້າງລະບົບເຊື່ອມໂຍງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະອິນ
ເຕີເນັດເຊື່ອມຕໍ່ອາຊຽນ ແລະບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.
− ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກໍາ ໃຫ້ເປັນກໍາລັງແຮງປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ເປັນກໍາລັງແຮງຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ
ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ແລະໝັ້ນທ່ຽງ. ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຖືເອົາການພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີເປັນປັດໃຈພື້ນຖານ
ໃນການສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງພູມປັນຍາ.
− ສື ບ ຕໍ ່ ພ ັ ດ ທະນາພື ້ ນ ຖານໂຄງລ່ າ ງໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ໂຄງການກໍ ່ ສ ້ າ ງສູ ນ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ພະນັ ກ ງານຄຸ ້ ມ ຄອງ
ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີດ້ວຍທືນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສສຫວຽດນາມ; ໂຄງການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສະຖາ
ບັນ ນິເວດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ພັດທະນາລະບົບເຄືອຄ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ມີສາຍ ເພື່ອສາມາດ
ຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໄດ້ໄລຍະໄກ ແລະມີຄວາມໄວສູງ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີລົງສູ່
ຊຸມຊົນ.ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ:ຂົງເຂດພະລັງງານທົດ
ແທນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະຂົງເຂດ
ອື່ນໆ.
ບາງໂຄງການສະໜັບສະໜູນ
1. ໂຄງການສ້າງຖານຄວາມຮູ້ແບບດິຈິຕໍ (Digital) ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດມູນຄ່າ500 ລ້ານກີບ, ໄລຍະໂຄງການ
1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ500 ລ້ານກີບ.
2. ໂຄງການຈັດຊື້ຄອມພິວເຕີເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນລັດຖະກອນມູນຄ່າ450 ລ້ານກີບ, ໄລຍະ
ໂຄງການ1 ປີ, ໄດ້ຮັບທຶນໃນປີ450 ລ້ານກີບ.
ນອກນີ້ ຍັງມີໂຄງການອຶ່ນໆອີກ ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຢູ່ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.
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4.4.2

ສົງ່ ເສີມແລະພັດທະນາວຽກງານແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນແລະໄວໜຸມ
່

ຄາດໝາຍ:
 ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃນແກ່ຊາວໜຸ່ມລາວໃນຖັນແຖວກໍາລັງປະກອບອາວຸດແລະຊາວໜຸ່ມລາວໃນ
ຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ໄດ້80%,
 ສ້າງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນແລະໄວໜຸ່ມທົ່ວໄປທີ່ເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາໃຫ້ໄດ້60%; ສ້າງສະມາຊິກ
ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນແລະໄວໜຸ່ມທົ່ວໄປຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້50%.
 ປັບປຸງແລະຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ,
ເຍົາວະຊົນແລະກໍ່ສ້າງສະຫະພັນແລະສະມາຄົມໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່
ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາ, ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນແລະໄວໜຸ່ມລາວ
ບັນດາເຜົ່າໃຫ້ເປັນປືກແຜ່ນຢູ່ອ້ອມຂ້າງພັກ; ໃນນັ້ນ: ຂັ້ນສູນກາງຮອດຂັ້ນເມືອງໃຫ້ໄດ້30%,ຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້
ໄດ້20% ແລະວຽກງານກອງເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນທັນວານໍາໜ້າໃຫ້ໄດ້60%ຂອງຈໍານວນການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່.
 ຂະຫຍາຍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ສະມາຊິກເຍົາວະຊົນແລະອະນຸຊົນທັນວາໃຫ້ໄດ້60% ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກ
ທີ່ມີ; ສ້າງສະມາຊິກຊາວຫນຸ່ມ ໃນຖັນແຖວພະນັກງານຊາວໜຸ່ມຕ້ອງຖືກບໍາລຸງສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນພະນັກງານໜຸ່ມ
ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ໄດ້ 20%.
 ເຜີຍແຜ່ແລະເຊື່ອມຊືມລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມແລະໄວໜຸ່ມເພື່ອສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີແບບແຜນການ
ດໍາລົງຊິວີດທີ່ປອດໃສຂາວສະອາດ, ມີສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທີ່ດ,ີ ແນໃສ່ຕ້ານແລະສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ
ຂອງ HIV, ສິ່ງເສບຕິດແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆໃຫ້ໄດ້20%ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມແລະເຍົາວະຊົນ.
 ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມແລະໄວໜຸ່ມໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍແລະທຽບເທົ່າ30%
ຂື້ນໄປແລະຜູ້ຢູ່ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ໄດ້30%ຂອງຈໍານວນ
ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ.
− ສູ້ຊົນໃຫ້ແມ່ຍິງໃນເກນອາຍຸ 15ປີຂຶ້ນໄປໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ60-70% ຂື້ນໄປ.
− ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໄດ້ຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດີການເມືອງ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ສົນທິສັນຍາ,
ສັນຍາສາກົນທີ່ພົວພັນເຖິງການພັດທະນາແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະທໍາ
ຂອງຊາດ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ແມ່ຍິງລາວ60-70%.
− ການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ,
ສາມາດເປັນຕົວແທນໃນການປົກປ້ອງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງແລະເດັກ. ຂະຫຍາຍສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງໃຫ້ກວມ30%ຂອງແມ່ຍິງໃນເກນ
ອາຍຸ15 ປີຂື້ນໄປ;ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງໄປສູ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ-ເອກະຊົນ5%ຂອງຈໍານວນ
ທັງໝົດ.
− ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການນໍາພາຄຸ້ມຄອງ:ຂັ້ນບ້ານກວມ5-10%ຂື້ນໄປ; ຂັ້ນເມືອງກວມ1015%ຂື້ນໄປ; ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງກວມ15-20%;ຂັ້ນກົມຂອງກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນກາງກວມ 2025%ຂຶ້ນໄປ.
− ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກຍິງໃນເກນອາຍຸໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃຫ້ໄດ້85%;ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າເຖິງການບໍລກ
ິ ານ
ສາທາລະນະສຸກເພື່ອຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແລະເດັກ;ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ທຸກຍາກມີວິຊາຊີບ,ສີມື
ແຮງງານ,ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂື້ນ.
− ສົ່ງເສີມໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງນໍາພາຈັດຕັ້ງກອງທຶນເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງແລະຄອບຄົວກວມ
5%ຂອງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະຂັ້ນ.
ວຽກງານຈຸດສຸມ:
− ສ້າງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເປັນກໍາລັງສືບທອດມູນເຊື້ອ, ອຸດົມການຂອງພັກ ແລະ ຂອງ
ຊາດ ໂດຍການສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ

68

−







ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນາທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ຈິດໃຈສາມັກຄີ, ປະຕິບັດສິດພັນທະ
ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຍົກລະດັບການສຶກສາ, ວິຊາຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ, ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດ; ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຮູ້ການບໍາລຸງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ປຸກຈິດສໍານຶກທີ່
ຖືກຕ້ອງ, ຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດ້ານຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ແລະ ຈໍາກັດພຶດຕິກໍາລະເມິດລະບຽບກົດໝາຍໃນກຸ່ມ
ຊາວໜຸ່ມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຊາວໜຸ່ມ.
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພດຍິງ; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ ໂດຍການສົ່ງເສີມວິຊາຊີບ
ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ; ສົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາສັງຄົມ; ພົວພັນຮ່ວມມືກັບການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການແມ່ຍິງອາຊຽນ ແລະສາກົນ.
ສົ່ງເສີມມູນເຊື້ອວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດແລະຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງແມ່ຍິງລາວ; ປະຕິບັດ
ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະພັດທະນາ.
ຈັດຕັ້ງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ມີບັນຫາ;ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ;ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.
ສືບຕໍ່ນໍາພາການສ້າງຕັ້ງ
ແລະພັດທະນາກອງທຶນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ແມ່ຍິງແລະຄອບຄົວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

4.4.3

ເພີມ
່ ທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານລັດ

ວຽກງານຈຸດສຸມ:
 ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການພັດທະນາເມືອງແລະບ້ານເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງ3ສ້າງ (51ເມືອງແລະ109ບ້ານ) ໃຫ້ບັນລຸຕາມ4
ເນື້ອໃນ4ຄາດໝາຍຕິດພັນກັບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດແລະພັດທະນາເພື່ອສະຫຼຸບເປັນຕົວແທນໃນທ້າຍປີ
2015.ບັນດາກະຊວງ-ອົງການແລະທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ຫັນເອົາວຽກງານ3ສ້າງໃຫ້ເປັນແຜນງານແລະໂຄງການລະອຽດ
ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງຕົນໂດຍສະເພາະຂະແໜງແຜນການ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການພາຍໃນແລະ
ບັນດາກະຊວງອື່ນໆໃນເປົ້າໝາຍເຮັດທົດລອງຕ້ອງໄດ້ກໍານົດສິດແລະການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້
ຊັດເຈນແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.
− ປັບປຸງເຂດການປົກຄອງຄືນໃໝ່ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຂດເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງແຂວງກັບແຂວງ, ເມືອງກັບເມືອງ ທີ່
ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ເພື່ອສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ມີບ່ອນອີງທີ່ຈະແຈ້ງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ທັງເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ
ສ້າງແຜນທີ່ດ້ານການປົກຄອງໃນຕໍ່ໜ້າ.
− ຄົ້ນຄວ້າສ້າງເມືອງເທດສະບານ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຂອງອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ
(ອພບ/ອພບຕ) ໂດຍຫັນເອົາເມືອງທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ມີອພບຕ ຕັງ້ ຢູ່ເປັນອົງການປົກຄອງ
ເມືອງເທດສະບານ. ສໍາລັບເມືອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ອພບຕ ສາມາດ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເປັນເມືອງເທດສະບານໃນຕໍ່ໜ້າ.
− ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບໍລກ
ິ ານຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວຢູ່ບັນດາ
ສູນທີ່ໄດ້ເປີດບໍລິການແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ແກ່ເມືອງທີ່ເຮັດທົດລອງວຽກງານສາມສ້າງໃຫ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ ໃຫ້ໄດ້ 12 ເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສ້າງ
ແຜນທີ່ມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງປັກຫລັກໝາຍຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ ກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ
ເພື່ອເປັນການກໍານົດເຂດການປົກຄອງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ເປັນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງ
ຊາດຕາມເສັ້ນຊາຍແດນ.
− ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ (ລະບົບ PIMS) ທີມ
່ ີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ
ແລະ ງ່າຍໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ເປັນພື້ນຖານໃນການອອກບັດລັດຖະກອນ ຫລື
Smart Card ເຊິ່ງບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນສາມາດໃຊ້ເປັນບັດປະຈໍາຕົວຂອງລັດຖະກອນ, ບັດຖອນເງິນ, ບັດປະກັນ
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ສັງຄົມ ໆລໆ. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນວິລະຊົນ-ນັກຮົບແຂ່ງຂັນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດວິລະກໍາ ແລະ ບັນທຶກຄຸນງານ
ຄວາມດີຂອງກຸ່ມຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຊາດໄວ້ເປັນປະຫວັດສາດຂອງຊາດ.
− ເກັບກໍາສະຖິຕິຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາດສະໜາ ເພື່ອມາສ້າງເປັນສະຖິຕິ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ດັ່ງກ່າວເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ ໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າ. ສ້າງຫລັກສູດ, ຕໍາລາຝຶກອົບຮົມລັດຖະກອນຂົງເຂດ
ການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນເຊັ່ນ: ສ້າງຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຄູ່ມືຝຶກ
ອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ລັດຖະກອນເຊັ່ນ: ຫຼັກສູດ
ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຫຼັກສູດສ້າງຄວາມອາດສາມາດວຽກງານປົກຄອງສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຫຼັກສູດ
ການຮຽນຮູ້ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ຫຼັກສູດການບໍລິຫານລັດ; ສືບຕໍ່ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຢູ່ຂັ້ນເມືອງໃນການບັນທຶກ, ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ
ກວດກາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງພົນລະເມືອງໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້
ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຕົວເລກພົນລະເມືອງນີ້ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.
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ພາກທີIII
ມາດຕະການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2015-2016
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທິດທາງລວມ, ເປົ້າໝາຍ, ວຽກຈຸດສຸມແລະໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນການສົກປີ2015-2016,
ບັນດາກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູງກາງແລະທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແລະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຄືດັ່ງນີ້:
1. ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ແຜນການກໍານົດໄວ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນ
ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ
ທີ່ຕິດພັນກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ເກັບລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ຈັດຫາ
ແຫຼ່ງດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍງົບປະມານຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສະກັດກັ້ນ
ໃຫ້ໄດ້ການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໃນຂົງເຂດພາສີ-ອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ການເກັບຄ່າທໍານຽມທີ່ດິນແລະ
ອື່ນໆ; ຮີບຮ້ອນປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດຕ່າງໆໂດຍໄວເພື່ອຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນໂດຍສະເພາະ
ການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້,
ສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນທ່ຽງເຂົ້າງົບປະມານແລະເປັນ
ເຄື່ອງມືດັດສົມທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານທີ່ມີປະສິດທິຜົນກ້າວໄປສູ່ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານລາຍຈ່າຍງົບ ປະມານຂອງຊາດ;
ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງຮັດກຸມບົນຈິດໃຈປະຢັດມັດທະຍັດ,
ຫັນການຄຸ້ມຄອງໃນຂະແໜງການເງິນໃຫ້ໄປສູ່ທັນສະໄໝເປັນກ້າວໆ.
2. ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ເດັດຂາດບໍປ
່ ະຕິບັດ
ໂຄງການນອກແຜນຫຼືໂຄງການລົງທຶນກ່ອນໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 16/ນຍຢ່າງເຄັ່ງ
ຄັດ.ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າກໍານົດຫົວໜ່ວຍລາຄາໃນການກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ, ຂົວທາງ, ຊົນລະປະທານ, ຕາ
ຂ່າຍໄຟຟ້າ…ໂດຍໃຫ້ມີມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອຫຼີກລ່ຽງໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າ
ສູງເກີນຄວາມເປັນຈິງ.
3. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງນະໂຍບາຍ,
ກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂອງລະບົບທະນາຄານພ້ອມທັງປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ສອດຄ່ອງແລະມີຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໃນຂະແໜງກະສິກໍາເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດເພີ່ມທະວີການປ່ອຍ
ກູ້ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແລະວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງເພື່ອສ້າງເປັນພື້ນຖານໃນ
ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາທັນສະໄໝເພື່ອຍົກລະດັບການແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນໂດຍນໍາໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຜະລິດແລະການບໍລິການ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດແບບ ໃໝ່ໂດຍຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະກອບ
ທຶນໃຫ້ຄົບຖ້ວນແລະເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ; ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນ
ເຊື່ອທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງແລະກົມກຽວກັນ, ສ້າງທະນາຄານນະໂຍບາຍໃຫ້ຮັບໃຊ້ວຽກງານ ຂອງພັກ-ລັດໄປຕາມທິດ 3 ສ້າງໃນການ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ເຂດຈຸດສຸມ, ເມືອງທຸກຍາກແລະຕິດພັນກັບ ກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ.
4. ບັນດາຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ3ສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ,ເພີ່ມ
ທະວີການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດ້ວຍກັນ ແລະ ຂະແໜງການກັບທ້ອງຖິ່ນ; ໃຫ້ຖືເອົາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2015-2016ຕິດພັນກັບຂະບວນການເຮັດທົດລອງ3ສ້າງ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແລະບັນດາແຂວງຕ້ອງມອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ(ປະເພດ3ມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ5 ຕື້ກີບ) ໃຫ້ເມືອງທົດລອງ3ສ້າງເປັນຜູ້
ຄຸ້ມຄອງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຂາດຕົວ; ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍອຸດໜູນພະນັກງານຂັ້ນບ້ານເພື່ອຊຸກຍູ້ຂະບວນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ;
ສືບຕໍ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນການກໍານົດສິດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການບໍລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນ, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິ່ນ
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ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ. ບັນດາເມືອງທົດລອງ3ສ້າງຊີ້ນໍາບັນຊາການແລະຄວບຄຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຕົນ
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ,
ຖືເອົາວຽກງານ3ສ້າງເປັນວຽກງານຍຸດທະສາດສໍາຄັນອັນໜຶ່ງເຊິ່ງຕ້ອງມີການຕິດຕາມ,
ກວດກາ, ຕີລາຄາປະເມີນຜົນວຽກງານດັ່ງກ່າວແລ້ວລາຍງານຂັ້ນສູນກາງຢ່າງເປັນປະຈໍາ.
5. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງປະເທດ, ການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊື່ອມຕິດກັບ
ຂົງເຂດເປັນຕົ້ນ: ບັນດາປະເທດກຸ່ມອາຊຽນ, AFTA, ການເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC)
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວທຸກພາກສ່ວນລວມທັງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການກະຕືລືລົ້ນແລະ
ກຽມພ້ອມປັບຕົວ, ຮຽນຮູ້ແລະແລກປ່ຽນທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມເປັນຕົ້ນ: ຕ້ອງໄດ້ຍົກ
ລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ພາຍໃນລວມທັງພາກລັດວິສາຫະກິດແລະເອກະຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຍົກລະດັບດ້ານສີມືແຮງງານ, ປະສົບການ
ແລະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.
6. ກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂອງລັດ
ແລະເອກະຊົນ, ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດໃຫ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ປະຈໍາສົກປີ2015-2016, ຖືເອົາແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະເປັນພັນທະລວມທົ່ວສັງຄົມ, ພ້ອມ
ກັນອອກແຮງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ-ພັດທະນາໃຫ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ.
7. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ເປັນເຈົ້າການໃນການຊີ້ນໍາ-ບັນຊາ, ຄວບ
ຄຸມ-ອໍານວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2015-2016 ໃຫ້ມຜ
ີ ົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ
ແລະລື່ນຄາດໝາຍ. ຫັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສົກປີ2015-2016ລວມໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ເປັນແຜນງານ,
ໂຄງການແລະວຽກງານລະອຽດຂອງຂະແໜງການແລະທ້ອງຖິ່ນຕົນ, ເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະສະຫຼຸບລາຍງານ
ລັດຖະບານຢ່າງເປັນລະບົບ.
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