
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
9 ເດືອນ ປີ 2017, ແຜນປີ 2018; ວິໄສທັດ 2030 ແລະ 
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025).

ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ
ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຈໍາປາສັກ
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1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 9 ເດືອນ 
ປີ 2017
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ລາຍການ ປີ 2016 ແຜນ ປີ 2017 ປະຕິບັດ 9 ເດືອນ ປີ 2017

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ
ໃນປີ 12,744 ຕ້ືກີບ 14,106 ຕ້ືກີບ 8,900 ຕ້ືກີບ 

GDP 8.04% 8.11% 6.67% (ໄດ້ 82.3%)
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ເປົ້າໝາຍທີ 1: ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP
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ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
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ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
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ລາຍການ ປີ 2016 ແຜນ ປີ 2017 ປະຕິບັດ 9 ເດືອນ 
ປີ 2017

ການລົງທຶນຂອງລັດ 119,05 ຕື້ກີບ 132,12 ຕື້ກີບ 97,92 ຕື້ກີບ

ການລົງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ-ກູ້ຢືມ
ເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) 133,76 ຕື້ກີບ 148,48 ຕື້ກີບ 85,92 ຕື້ກີບ

ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ (FDI) 731,6 ຕື້ກີບ 2.952,68 ຕື້ກີບ 964,16 ຕື້ກີບ

ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ 899 ຕື້ກີບ 618 ຕື້ກີບ 1.211,8 ຕື້ກີບ

ລວມທັງໝົດ 1.883,41 ຕື້ກີບ 3.851,28 ຕື້ກີບ 2.359,8 ຕື້ກີບ

ກວມ GDP 14,78 % 31,4% 26,5%
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ການນໍາໃຊ້ແຫ່ຼງທຶນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ



205 210.37
193.82

177.46
196.46

150.12

0

50

100

150

200

250

2016 ແຜນ 2017 ປະຕິບັດ 9 ເດືອນ 2017

ການສົ່ງອອກ

ການນໍາເຂົ້າ

(ຫົວໜ່ວຍ
ລ້ານໂດລາ
ສະຫັດ $)

8

ການນໍາເຂົ້າ ແລະການສົ່ງອອກ



ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2017

• ອັດຕາເງິນເຟ້ີຢູ່ໃນລະດັບ 0,74%, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຍັງສຶບຕ່ໍມີຄວາມ

ສະຫງົບ ແຕ່ສົມທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ແມ່ນອ່ອນຄ່າ 1,41%.

• ການນໍາເຂ້ົາປະຕິບັດໄດ້ 150,12 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ໃນນ້ັນ: ນ້ໍາມັນເຊ້ືອ

ໄຟ ກວມ 60%, ພາຫະນະ ແລະອາໄລ່ ກວມ 18% ແລະອ່ືນໆ ກວມ 

22%.

• ການສ່ົງອອກປະຕິບັດໄດ້ 193,82 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ໃນນ້ັນ: ສິນຄ້າ

ກະສິກໍາ ກວມ 70,15%, ສິນຄ້າອຸດສະຫາກໍາ ກວມ 28,33%, 

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ກວມ 1,5% ແລະ ສິນຄ້າເຄ່ືອງປ່າຂອງດົງ ກວມ 

0,02%.

• ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາມາທ່ຽວຊົມພາຍໃນແຂວງທັງໝົດ  574.159 ຄົນ.
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• ຂະຫຍາຍໄຟຟ້າລົງສູ່ຊົນນະບົດເຮັດໃຫ້ອັັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ 
97,25%ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດໃນທ່ົວແຂວງ.

• ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມໄດ້ 98,7%.
• ອັດຕາປະລະຍັງເຫືຼອ 5,8%.
• ອັດຕາຫຼອດເຫືຼອຊັ້ນປະຖົມໄດ້ 75,9%.
• ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໄດ້ 68,2%
ແລະ ຕອນປາຍໄດ້ 41,9%.

• ອັດຕາການຮ ູ້ໜ ັງສ ືຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15-40ປີ ໄດ ້ 
99,3%.

• ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຂອງຄອບຄົວປະຕິບັດໄດ້ 85%.
• ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດຂອງປະຊາຊົນປະຕິບັດໄດ້ 90%.
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ເປົ້າໝາຍທີ 2: ການພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມ



• ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ທ່ີເດັກເກີດມີຊີວິດ ແມ່ນ 220/100.000 ຄົນ (ຜົນສໍາຫຼວດ 
LSIS ປີ 2012).

• ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 01 ປີ ແມ່ນ 89/1.000 ຄົນ (ຜົນສໍາຫຼວດ LSIS ປີ 
2012).

• ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 05 ປີ ແມ່ນ 97/1.000 ຄົນ (ຜົນສໍາຫຼວດ LSIS ປີ 
2012).

• ນ້ໍາໜັກຕ່ໍາມາດຖານ ແມ່ນ 26%, ຮ່າງກາຍເຕ້ຍ ແມ່ນ 37% ແລະ ຮ່າງກາຍຈ່ອຍ
ຜອມ ແມ່ນ 7% (ຜົນສໍາຫຼວດ LSIS ປີ 2012). 

• ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫືຼອ 743 ຄອບຄົວ ຫຼືເທົ່າກັບ 0,6% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງ
ໝົດ.

• ບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫືຼອ 17 ບ້ານ ຫືຼເທ່ົາກັບ 2,6% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ.
• ຄອບຄົວພັດທະນາມີ 115.174 ຄອບຄົວ ຫືຼເທ່ົາກັບ 94,7% ຂອງຄອບຄົວທັງ
ໝົດ.

• ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກໃນແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊ່ິງມາຮອດ
ປະຈຸບັນສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ 3.406 ເຮັກຕາ.

• ຜູ້ທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກລະເບີດແຕກມີທັງໝົດ 134 ຄົນ, ໃນນ້ັນ: ເຈັບ 86 ຄົນ 
ແລະ ເສຍຊີວິດ 48 ຄົນ.
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ເປົ້າໝາຍທີ 2: ການພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມ (ຕໍ່)
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ເປົ້າໝາຍທີ 3: ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ

• ສະພາບແວດລ້ອມ:
- ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຍົກລະດັບການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້
ທ່ົວແຂວງປະຈຸບັນໄດ້ 1.023.118 ຮຕ ກວມ 66,65% ຂອງ
ເນື້ອທ່ີຂອງແຂວງ (1.535.000 ຮຕ).
- ການປູກໄມ້ປະຕິບັດໄດ້ 977 ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດ
ໄດ ້65%, ໃນນ້ັນ: ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ 923 ເຮັກຕາ ແລະ ໄມ້ທ່ົວໄປ 
54 ເຮັກຕາ.
- ການຟ້ືນຟູປ່າປະຕິບັດໄດ້ 2.620 ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ
ປະຕິບັດໄດ້ 17%, ໃນນ້ັນ: ເຂດປ່າຜະລິດ 2.020 ເຮັກຕາ, ນອກ 
3 ປະເພດປ່າ 600 ເຮັກຕາ.
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ເປົ້າໝາຍທີ 3: ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຕໍ່)

• ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ພ້ອມທັງຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ໄພພິບັດຄື:

 - ຈຸດວັດແທກກະແສນ້ໍາໄຫຼມ ີ2 ຈຸດ, ຫຼາວັດແທກລະດັບນ້ໍາມີທັງໝົດ 16 ຈຸດໃນ

ທ່ົວແຂວງ, ອ່າງໂຕ່ງວັດແທກປະລິມານນ້ໍາຝົນມີິ 6 ຈຸດ ແລະ ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມອຸ

ທົກກະສາດ 5 ຈຸດ (ໃນນ້ັນ: ແຂວງ 1 ຈຸດ ແລະ ເມືອງມີ 4 ຈຸດ).

    - ມີສະຖານີວັດແທກແຜນດິນໄຫວແລ້ວ 1 ຈຸດ ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແລະ ສະເໜີຕິດຕັ້ງ

ຕື່ມອີກ 1 ຈຸດ ຢູ່ເຂດບ້ານຄັນແຍງ (ພູສະເຫ້ົຼາ ເມືອງໂພນທອງ).

    - ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດຕອບໂຕ້ ແລະ ຟ້ືນຟູທຸກເຫດການທ່ີເກີດຈາກ

ໄພພິບັດໃນທ່ົວແຂວງ.
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• ການປົກຄອງ:

- ພວກເຮົາມີສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ. 

- ວຽກງານສາມສ້າງ: ໄດ້ທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ 6 ບ້ານ ໃນ 3 ເມືອງຂອງແຂວງ 

ເປັນຕົ້ນໄດ້ລົງປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງ, ລົງທຶນກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເຮັດໃຫ້ມີໜໍ່ 

ແໜງການຜະລິດສິນຄ້ານັບມື້ນັບຫຼາຍຂ້ຶນ.

- ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ສັດສ່ວນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຂອງພະນັກງານສັງກັດລັດຍິງກວມ 

51,26%ຂອງຈໍານວນພະນັກງານທັງໝົດ; ສັດສ່ວນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຂອງ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງແມ່ຍິງກວມ 

30,5%.

ວຽກງານທ່ີຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ
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- ໄດສຶ້ກສາອົບຮົມດ້ານແນວຄິດການເມືອງໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມທ່ົວແຂວງ

ໄດ ້92,3%.

- ກໍ່ສ້າງມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ

ຕ່າງໆໄດ້ 81%.

- ສ້າງຊາວໜຸ່ມຢູ່ຂັ້ນບ້ານໄດ້ 43,12%.

- ພະນັກງານຊາວໜຸ່ມທ່ີເຂົ້າອົງການຈັດຕ້ັງຊາວໜຸ່ມໄດ້  100%.

ວຽກງານທ່ີຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ  (ຕໍ່)
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ການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້/ການຮ່ວມມືແບບສາມຫ່ຼຽມເສດຖະກິດ

1. ການຮ່ວມມືແບບ ໃຕ-້ໃຕ:້

• ໄລຍະຜ່ານມາ, ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ຍັງບ່ໍທັນມີການຮ່ວມມື
ລັກສະນະນ້ີ (ລັກສະນະວ່າ: ຈີນເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເກົ່າຫີຼເປັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ແລະເອົາວິຊາການຂອງແຂວງໄປທັດສະນະສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມຢູ່ເກົ່າຫີຼ).

• ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການທ່ີ 

ADB, WB, CHINA ໃຫ້ທຶນ…
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2. ການຮ່ວມມືແບບສາມຫ່ຼຽມເສດຖະກິດ:
2.1. ການຮ່ວມມືໃນກອບ CLV: ແຂວງຈໍາປາສັກ ຖືກຮັບຮອງເຂ້ົາເປັນສະມາ 

ຊິກເຂດສາມຫ່ຼຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV) ໃນ
ວັນທີ 19/03/2010 ທ່ີພະນົມເປັນ ລາດຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ.

• ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ສະເໜີຕ່ໍກອງປະຊຸມສຸດຍອດເຂດສາມຫ່ຼຽມພັດທະນາ 
ກໍາປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ  ຄ້ັງທີ 9 ທ່ີແຂວງສຽມຣຽບ, ຣາຊະອານາຈັກ 
ກໍາປູເຈຍ ເພ່ືອຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຈໍານວນ 02 ໂຄງການ ຄື: 

1./ ໂຄງການປັບປຸງລະບົບດ່ານສາກົນໜອງນົກຂຽນໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ມູນຄ່າ 
3,832,000 ໂດລາສະຫາລັດ.

2./ ໂຄງການ�ກ່ໍສ້າງ �ເສ້ັນທາງປູຢາງ 7828 ຊວງ �ແຕ່�ບ້ານເສັດ-ບ້ານໂສດ-ບ້ານນາ
ປາກຽບ, ເມືອງໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ຫາຊາຍແດນກໍາປູເຈຍ, ຄວາມຍາວ 
35 ກມ, ມູນ�ຄ່າ 8,200,000 �ໂດ�ລາສະຫາລັດ�.

ການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້/ການຮ່ວມມືແບບສາມຫ່ຼຽມເສດຖະກິດ (ຕ່ໍ)
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2.2. ການຮ່ວມມືໃນກອບ DCLTV: ການຮ່ວມມືເພ່ືອພັດທະນາ ບັນດາ
ແຂວງຕາມແລວເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ລະຫວ່າງ ລາວ-
ໄທ-ຫວຽດນາມ.
• ປະຈຸບັນມີ 8 ແຂວງທ່ີເປັນສະມາຊິກ. ໃນນ້ັນ: ສປປ ລາວ 03 ແຂວງ 
(ແຂວງຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະອັດຕາປື)
• ສ.ສ ຫວຽດນາມ 03 ແຂວງ (ແຂວງກອນຕູມ, ບິງດ້ິງ ແລະກວາງ

ຫງາຍ)
• ຣາຊະອານາຈັກໄທ 02 ຈັງຫວັດ (ຈັງຫວັດອຸບົນ ແລະສີສະເກດ)

ການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້/ການຮ່ວມມືແບບສາມຫ່ຼຽມເສດຖະກິດ (ຕ່ໍ)



ບັນຫາຄົງຄ້າງທ່ີຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະສິດເປັນເຈ້ົາຂອງບບັນດາຂະແໜງການໃນການຈັດ 
ຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍແຜນການທ່ີກໍານົດໄວ້ ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ສຸມ
ໃສ່ເທ່ົາທ່ີຄວນ ເຊ່ິງມັນສະແດງອອກບາງຕົວເລກຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ້ຍັງບ່ໍ
ທັນໄດ້ບັນລຸ.

2. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບເຂ້ົາງົບປະມານ ຍັງບ່ໍທັນມີລັກສະນະ
ຕ້ັງໜ້າເທ່ົາທ່ີຄວນ, ການປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງມີລັກສະນະຊັກຊ້າ, ບ່ໍທັນເຂ້ັມ
ງວດຕ່ໍເວລາ, ຕ່ໍລະບຽບການ, ການເຮັດໜ້າທ່ີປຸກລະດົມຜູ້ປະກອບການໃຫ້
ມີຄວາມຕ່ືນຕົວສະໝັກໃຈໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບພະນັກງານຍັງບ່ໍທັນໄດ້ດີ
ເທ່ົາທ່ີຄວນ.

3. ສະພາບໜ້ີສິນໃນລະບົບຄັງເງິນ, ຍອດໜ້ີກູ້ຢືມລ່ວງໜ້າ ແລະໜ້ີຄ້າງຊໍາລະ
ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ.
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2. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 
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ຄາດໝາຍຕົ້ນຕໍດ້ານມະຫາພາກ

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP 8,13%

ກະສິກໍາ ເພີ່ມຂື້ນ 2% ກວມ 23,3% ຂອງ GDP

ອຸດສະຫະກໍາ ເພີ່ມຂື້ນ 9,4% ກວມ 35,5% ຂອງ GDP

ບໍລິການ ເພີ່ມຂື້ນ 10,8% ກວມ 41,2% ຂອງ GDP

 GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ 2.859 ໂດລາສະຫະລັດ ຫືຼເທ່ົາກັບ 22,8 ລ້ານກີບ

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ລະດັບທ່ີເໝາະສົມ (ເພີມຂື້ນບໍ່ເກີນ 5%)

ລາຍຮັບລວມ ໃຫ້ໄດ້ 1.602,2 ຕ້ືກີບ ກວມ 9,7% ຂອງ GDP. ໃນນ້ັນ: ລາຍ
ຮັບຂອງແຂວງໃຫ້ໄດ້ 700,5 ຕື້ກີບ ກວມ 4,3% ຂອ ງGDP 

ລາຍຈ່າຍລວມ ໃຫ້ໄດ້ 414,6 ຕື້ກີບ ກວມ 2,5% ຂອງ  GDP 

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ຢູ່ໃນກອບສາມາດຄວບຄຸມໄດ້
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ການດຸ່ນດ່ຽງແຫຼ່ງທຶນ

ຄວາມຕ້ອງການທຶນທັງໝົດ 4.289 ຕ້ືກີບ ກວມ 25,9% ຂອງGDP 

ການລົງທຶນຂອງລັດ (ງົບປະມານພາຍໃນ) 54,74 ຕ້ືກີບ ກວມ 1,28% ຂອງການ
ລົງທຶນລວມທັງໝົດ

ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອທາງການ ເພ່ືອການ
ພັດທະນາ

86,9 ຕ້ືກີບ ກວມ 2,03% ຂອງການ
ລົງທຶນລວມທັງໝົດ

ການສ່ົງເສີມການລົງທນພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ

3.468 ຕ້ືກີບ ກວມ 80,85% ຂອງການ
ລົງທຶນລວມທັງໝົດ

ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ 679,4 ຕ້ືກີບ ກວມ 15,84% ຂອງການ
ລົງທຶນລວມທັງໝົດ
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ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ

- ສູ້ຊົນຜະລິດເຂ້ົາລວມໃຫ້ໄດ້ 519.177 ໂຕນ, ເຂ້ົາເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 221.431 
ໂຕນ ກວມ 43%ຂອງຜົນຜະລິດເຂ້ົາລວມ.

- ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດກາເຟເປັນໝາກແດງໃຫ້ໄດ້ 470.056 ໂຕນ.
- ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດຢາງພາລາໃຫ້ໄດ້ 34.988 ໂຕນ.
- ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດມັນຕ້ົນໃຫ້ໄດ້ 496.470 ໂຕນ.
- ຄາຄະເນຜົນຜະລິດຜັກກະລ່ໍາໃຫ້ໄດ້ 183.837 ໂຕນ.
- ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນອຸດສະຫາກໍາ-ຫັດຖະກໍາໃຫ້ໄດ້ 3.893,65 ຕ້ືກີບ.
- ມູນຄ່າການສ່ົງອອກໃຫ້ໄດ້ 254,86 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ແລະມູນຄ່າການນໍາເຂ້ົົາ
ໃຫ້ໄດ້ 220,93 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ.

- ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ 12.891,75 ຕ້ືກີບ.
- ຄາດວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂ້ົາມາໃນແຂວງ 698.000 ຄົນ.
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ຄາດໝາຍດ້ານສັງຄົມ
ດ້ານການສຶກສາ
• ສູ້ຊົນເພ່ີມອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມ ຈາກ 98,7% ໃຫ້ໄດ້ 99%.
• ສູ້ຊົນຫຼຸດອັດຕາປະລະຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ຈາກ 5,8% ໃຫ້ຍັງເຫຼືອ 3,9%.
• ສູ້ຊົນເພ່ີມອັດຕາຫຼອດເຫຼືອຊັ້ນປະຖົມ ຈາກ 75,9% ໃຫ້ໄດ້ 82,8%.
• ສູ້ຊົນເພ່ີມອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຈາກ 68,2% ໃຫ້ໄດ້ 70,4% ແລະ ຊັ້ນ

ມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 41,9% ໃຫ້ໄດ້ 47,1%.
• ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 15-40ປີ  ຈາກ 99,3% ໃຫ້ໄດ້ 100%.
ດ້ານແຮງງານ
• ດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝຄື: ຂົງເຂດກະສິກໍາໃຫ້ກວມ 

64,9%, ຂົງເຂດອຸດສະຫະກໍາໃຫ້ກວມ 6,9%, ຂົງເຂດບໍລິການໃຫ້ກວມ 26,6%, ຈັດຫາວຽກ
ເຮັດງານທໍາໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແຮງງານລາວໃຫ້ໄດ້ 3.000 ຄົນ, ອັດຕາ
ຫວ່າງງານຍັງເຫຼືອ 1,6%.

ດ້ານສາທາລະນະສຸກ:
• ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີໃຫ້ໄດ້: 80%.
• ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ 87%.
• ອັດຕາຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດໃຫ້ໄດ້ 91,5%.
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ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມເພ່ືອ �ບັນລຸຄາດໝາຍແຜນ �ພັດທະນາ�ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018 �ໃຫ້�ປະກົດ �ຜົນ ��ເປັນ �ຈິງ 

ຕ້ອງ�ໄດ້�ເອົາ �ໃຈ ��ໃສ່�ຈັດ �ຕັ້ງ�ປະຕິບັດບັນດາມາດ �ຕະການ �ຕົ້ນ �ຕໍ� ດັ່ງ�ລຸ່ມ�ນີ້:

1. ບັນດາພະແນກການ, ກົມກອງ ແລະ ເມືອງ ຕ້ອງເປັນເຈ້ົາການໃນການຊ້ີນໍາ-ນໍາພາການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018 ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດຕາມຄາດໝ
າຍ ແລະ ລ່ືນຄາດໝາຍ.
2. ເພ້ີມທະວີການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບຫົວໜ່ວຍທ່ີແຈ້ງເສຍປົກກະຕິທ່ີມີລາຍຮັບຫຼາຍຄື: 
ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາບໍລິສັດນໍາເຂ້ົາ-ຈໍາໜ່າຍນ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟ, ພ້ອມ
ນ້ັນລົງກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ່ີແຈ້ງເສຍອາກອນຕ່ໍາຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ
ທ່ີຍັງຄ້າງບ່ໍທັນອອກໃບຢ້ັງຢືນການມອບພັນທະອາກອນປະຈໍາປີ, ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອາກອນ
ມູນຄ່າເພ້ີມໃນທ່ົວແຂວງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເກັັບພາສີທ່ີດິນທ່ີຍັງຄ້າງໃຫ້ສໍາເລັດ.
3. ສຸມໃສ່ການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະຜົນຜະລິດເຂ້ົາລວມເລ່ັງໃສ່ຍົກ
ສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂ້ຶນ, ຜົນຜະລິດກະເຟ, ຜົນຜະລິດໝາກໜ໋ອດ, ຜົນ
ຜະລິດຢາງພາລາ, ຜົນຜະລິດພຶດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຜົນຜະລິດຈາກການລ້ຽງສັດໃຫ້ຫຼາຍ
ຂ້ຶນ.4. ເພ້ີມທະວີການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ.
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ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ຕໍ່)

5. ເພ່ີມທະວີການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ໄປຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງ
ທຶນຂອງລັດ, ຕາມແຜນງົບປະມານທ່ີສະພາອະນຸມັດ, ສ້າງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເດັດຂາດຫ້າມບ່ໍໃຫ້ດໍາເນີນໂຄງການນອກແຜນ ແລະ ໂຄງການລົງ
ທຶນກ່ອນ.6. ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງເອກກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ໃຫ້ເຄ່ືອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ, ອອກແຮງຂົນຂວາຍ, ດຶງດູດແຫ່ຼງທຶນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍໂຄງການລົງທຶນ.
7. ສຸມໃສ່ຍົກລະດັບຫັຼກສູດການຮຽນການສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂ້ຶນ, ເອົາໃຈໃສ່
ປະຕິບັດມາດຕະການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດລະບາດຕາມລະດູການ, ສ່ົງເສີມ
ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ສຸມໃສ່ບັນດາຈຸດສຸມຂອງວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ 
ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະການກ່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ສຸມໃສ່ຝຶກອົບຮົມສ້າງ
ສີມືແຮງງານ, ສ້າງວິຊາຊີບ, ສ່ົງເສີມພັດທະນາດ້ານການບໍລິການ-ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສູງຂ້ຶນ. 
8. ຕັ້ງໜ້າສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານໃນທຸກຂ້ັນໃຫ້
ສາມາດ ກໍາໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ. ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍໜ້າທີ່
ການເມືອງຂອງຕົນຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເພ້ີມທະວີການຊ້ີນໍາ-ນໍາພາຕໍ່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເພ່ີມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່ກົດໝາຍຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນ່ືອງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ອົງການລັດມີຄວາມໂປ່ງໃສ, 
ເຊື່ອມຊຶມ, ກໍາ ແໜ້ນ ແລະ ຍົກສູງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ.
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3. ວິໄສທັດ 2030 ແລະຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄລຍະ 10 ປີ 
(2016-2025). 
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ຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດ, ເງ່ືອນໄຂເອື້ອອໍານວຍ

• ແຂວງມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສະມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກແຜນ.

• ມເີນ້ືອທ່ີດິນກວ້າງຂວາງ, ດິນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນດິນທ່ີມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີ
ຄຸນນະພາບຕາມທໍາມະຊາດ ສາມາດຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງແຂວງ, ການຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສະຫາກໍາ ແລະ ການບໍລິການ. 

• ມທ່ີາແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ແລະ ແຫ່ຼງນ້ໍາຫຼາຍສົມຄວນ ເປັນຕ້ົນແມ່ນນ້ໍາ
ຂອງ, ນ້ໍາເຊ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆທ່ີສາມາດສະໜອງນ້ໍາ, ສ້າງອ່າງເກັບນ້ໍາເພ່ືອ
ຊົນລະປະທານ, ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ສະໜອງການປູກ, ການລ້ຽງສັດ, 
ການປະມົງ, ການ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະອ່ືນໆ.

• ມຊັີບພະຍາກອນບ່ໍແຮ່ເປັນຕ້ົນ: ບ່ໍບົກຊິດ ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ມີຫຼາຍບໍລິສັດທ່ີໄດ້
ຮັບການສໍາຫຼວດ ແລະ ມີບາງບໍລິສັດ ທ່ີກະກຽມຈະຂຸດຄ້ົນ, ມີການສໍາຫຼວດ ບ່ໍ
ທອງ ຢູ່ເມືອງສຸຂຸມາ, ມີບ່ໍເຫັຼກ ຢູ່ເມືອງປະທຸມພອນ ແລະ ບ່ໍແຮ່ອ່ືນໆ.
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ຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດ, ເງື່ອນໄຂເອ້ືອອໍານວຍ (ຕ່ໍ)

• ມີແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ
ພິເສດແຂວງຈໍາປາສັກມີແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປັນມໍລະດົກໂລກວັດພູຈໍາປາສັກ.

• ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ມີເສ້ັນທາງທ່ີເຊ່ືອມຕ່ໍລະຫວ່າງແຂວງຈໍາ
ປາສັກ ຫາ ແຂວງໃກ້ຄຽງ, ມີເສ້ັນທາງເຊ່ືອມຕ່ໍກັບລາດຊະອານາຈັກໄທ, ລາດຊະ
ອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ, ມີດ່ານສາກົນ 3 ແຫ່ງຄື: ດ່ານສາກົນ
ວັງເຕ່ົາ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ), ດ່ານສາກົນໜອງນົກຂຽນ (ຊາຍແດນ ລາວ-ກໍາປູ
ເຈຍ) ແລະ ດ່ານສາກົນ ສະໜາມບິນ ປາກເຊ.

• ມີການພັດທະນາອຸດສະຫາກໍາ ແລະຫັນເປັນທັນສະໄໝເກີດມີໜ່ໍແໜງ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວ, ມ ີ 2 ເຂດທ່ີແຂວງໄດ້ກໍານົດ ແລະນໍາສະເໜີລັດຖະບານຂໍ
ສ້າງຕ້ັງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະມ ີ4 ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ເປັນແຫ່ຼງ
ດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນເຂ້ົາມາລົງທຶນ ແລະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນນັບມື້
ຫຼາຍຂ້ຶນ.
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ສິ່ງທ້າທ້າຍ

• ຄຸນນະພາບ, ປະລິມານທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາຍັງຈໍາ
ກັດ, ຄວາມກຽມພ້ອມ ເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ ແລະສາກົນ ຈະຕ້ອງໄດ້
ປັບປຸງໃນຫຼາຍດ້ານ, ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຄ້າກັບບັນດາປະເທດ
ໃນພາກພ້ືນ ແລະສາກົນຍັງຈໍາກັດຫຼາຍ.

• ສະຕິເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍຂອງພະນັກງານ ແລະປະຊາຊົນເຮົາ ຍັງບ່ໍເຂ້ັມແຂງ
ເທ່່ົາທ່ີຄວນ, ປະກົດການຫຍ້ໍທ້ໍດ້ານສັງຄົມຍັງເກີດຂ້ຶນ, ຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມ
ຍັງບ່ໍທັນຮັບປະກັນໄດ້ຢ່າງທ່ົວເຖິງເທ່ົາທ່ີຄວນ.

• ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະໄພທໍາມະຊາດ ຍັງມີຢູ່ຢ່າງລຽນຕິດເຊ່ັນ: ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນ້ໍາຖ້ວມ, ພະຍາດລະບາດ ແລະອ່ືນໆ ຍັງເປັນອຸປະສັກຕ່ໍການພັດ
ທະນາ.
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ວິໄສທັດຮອດປີ 2030

ຮອດປີ 2030 ລະບົບການເມືອງການປົກຄອງມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ 
ເຂ້ັມແຂງ, ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງໄດ້ຮັບປະກັນດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດສູ່ລະບຽບກົດ
ໝາຍທ່ີສັກສິດ, ປະຊາຊົນມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ມີຄວາມ
ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ, ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ກ້າວສູ່ຄວາມຮ່ັງມີເຂ້ັມແຂງ, 
ເສດຖະກິດ �ຂະຫຍາຍຕົວ �ຕ່ໍ�ເນ່ືອງ �ດ້ວຍ�ຈັງຫວະ �ໝ້ັນ�ທ່ຽງ, ມີ�ຄຸນ�ນະພາ �ບ �ແລະຍືນ �ຍົງ �
ຕາມ �ທິດ �ຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ-ທັນສະໄໝ, ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະເປັນມິດກັບສ່ິງ
ແວດລ້ອມ, ພັດທະນາເສດຖະກິດໄປຕາມທິດເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ເສດຖະກິດ
ຕະຫຼາດ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ັຍ
ຕ່ໍຫົວຄົນປະມານ 4 ເທ່ົາຂອງປີ 2015, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາມີຄຸນນະພາບສູງຂ້ຶນ, ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກມີ �ຄຸນ �ນະພາ �ບຢ່າງ �ທ່ົວ ��
ເຖິງ, ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະຍືນຍົງ, 
ເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະ ບວນການເຊ່ືອມໂຍງກັບພາກພ້ືນ-ສາກົນຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເປັນ �ໃຈ�
ກາງ �ທາງ �ດ້ານ �ເສດ ຖະກິດ-ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ ແລະທາງຜ່ານ
ໃນອະນຸພາກພ້ືນ.
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ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
1.) ທິດທາງລວມ.

• ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ຄັ້ງທີ X, XI ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 
VII, VIII ຂອງ�ອົງຄະ �ນະ�ພັກ�ແຂວງ ໃຫ້ເປັນແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຕາມ
ທິດສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸທັງ 4 ດ້ານໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ
ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ, ມີປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິ
ທໍາ.• ພັດທະນາຢ່າງສົມສ່ວນ ລະຫວ່າງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທໍາ - ສັງຄົມ, ພັດທະນາ
ຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ແລະປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ເປັນໃຈກາງ, ການພັດທະນາວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ ແລະການປົກ
ປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ.

• ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໝັ້ນທ່ຽງ, ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດສີຂຽວ 
ແລະຍືນຍົງ,  ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫ້ໄປຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫາກໍາ ແລະທັນສະໄ
ໝ. • ສຸມໃສ່ແກ້�ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້�ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້�າວ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະສົ່ງເສີມວັດ
ທະ ນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ສົມທົບກັບວັດທະນາທໍ�າອັນຍອດຍ່ິງຂອງສາກົນ; ພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ໄດ້�ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ.

• ພັດທະນາການປົກຄອງການບໍ�ລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້�ມີຄວາມສັກສິດ ແລະເພ່ີມທະວີການ
ຮ່ວມມື, ການເຊ່ືອມໂຍງ ແລະເຊື່ອມຈອດກັບພາກພ້ືນ ແລະສາກົນ, ສ້າງແຂວງຈໍາປາສັກໃຫ້
ເປັນໃຈກາງການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະການບໍ�ລິການຜ່�ານຂອງບັນດາແຂວງພາກໃຕ້.
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ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) (ຕ່ໍ)

2.) ເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງການພັດທະນາ 2016-
2025.
• ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ, ບູລະນະລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງ.

• ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ສະເລ່ຍບ່ໍຫຸຼດ 8%� ຕ່ໍ
ປີ, ຮອດປີ 2025 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ັຍຕ່ໍຫົວຄົນ
ໃຫ້ໄດ້ລະຫວ່າງ 2-3 ເທ່ົາຂອງປີ 2015.

• ພັດທະນາສີມືແຮງງານດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

• ລືບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ໂດຍພ້ືນຖານ ແລະໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
• ເປັນເຈ້ົາການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະເປີດກວ້າງການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມື
ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ �ເພ້ີມທະວີຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນໃນ
ຂະບວນວິ ວັດຂອງການເຊ່ືອມໂຍງພາກພ້ືນ ແລະສາກົນ.
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