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ຫວົຂໍນ້າໍສະເໜີ
I. ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ປະຈາໍສກົປີ

2011/2012 ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ປະຈໍາສກົປີ
2012/2013

II. ບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ມາດຕະການເລັ່ ງລດັ

III. ທດິທາງໃນການປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ສາມ ສາ້ງ

I. ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ປະຈາໍສກົປີ
2011/2012 ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ປະຈໍາສກົປີ
2012/2013

II. ບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ມາດຕະການເລັ່ ງລດັ

III. ທດິທາງໃນການປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ສາມ ສາ້ງ
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ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ປີ 2011-2015 ແຂວງຊຽງຂວາງ

•• ຂະຂະຫຍາຍຕວົຂອງຫຍາຍຕວົຂອງ (GDP)(GDP) 99%%  ຕ່ໍ ຕ່ໍ ປີປີ ຂຶ ້ຂຶນ້ນໄປໄປ
•• ສະເລ່ຍສະເລ່ຍ GDPGDP ຕ່ໍຫວົຕ່ໍຫວົຄົຄນົນ ໃຫໄ້ດ ້ ໃຫໄ້ດ ້ 11,,170170 ໂດລາໂດລາ
•• ສູ ້ສູຊ້ ົຊນົນລບົລບົລາ້ງລາ້ງຄວາມທຸກຄວາມທຸກຍາກຍາກໃຫ ້ໃຫໄ້ໄດ ້ດ ້ ໃໃນນປີປີ 20152015
•• ອດັຕາອດັຕາເຂົາ້ເຂົາ້ຮຽຮຽນນສຸດທິສຸດທຂິອງຂອງຊັ ້ຊັນ້ນປະຖມົປະຖມົໃຫ ້ໃຫໄ້ດ ້ໄດ ້ 9999%%
•• ອາຍຸຢຶອາຍຸຢຶນນສະເລ່ຍສະເລ່ຍ ໃຫໄ້ດ ້ໃຫໄ້ດ ້ 6565 ປີປີ
•• ອດັຕາຊມົໃອດັຕາຊມົໃຊນ້ໍາ້ຊນ້ໍາ້ສະອາດໃຫໄ້ດ ້ສະອາດໃຫໄ້ດ ້ 8585%%
•• ອດັຕາຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍໃຫໄ້ດ ້ອດັຕາຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍໃຫໄ້ດ ້ 8080%%

•• ຂະຂະຫຍາຍຕວົຂອງຫຍາຍຕວົຂອງ (GDP)(GDP) 99%%  ຕ່ໍ ຕ່ໍ ປີປີ ຂຶ ້ຂຶນ້ນໄປໄປ
•• ສະເລ່ຍສະເລ່ຍ GDPGDP ຕ່ໍຫວົຕ່ໍຫວົຄົຄນົນ ໃຫໄ້ດ ້ ໃຫໄ້ດ ້ 11,,170170 ໂດລາໂດລາ
•• ສູ ້ສູຊ້ ົຊນົນລບົລບົລາ້ງລາ້ງຄວາມທຸກຄວາມທຸກຍາກຍາກໃຫ ້ໃຫໄ້ໄດ ້ດ ້ ໃໃນນປີປີ 20152015
•• ອດັຕາອດັຕາເຂົາ້ເຂົາ້ຮຽຮຽນນສຸດທິສຸດທຂິອງຂອງຊັ ້ຊັນ້ນປະຖມົປະຖມົໃຫ ້ໃຫໄ້ດ ້ໄດ ້ 9999%%
•• ອາຍຸຢຶອາຍຸຢຶນນສະເລ່ຍສະເລ່ຍ ໃຫໄ້ດ ້ໃຫໄ້ດ ້ 6565 ປີປີ
•• ອດັຕາຊມົໃອດັຕາຊມົໃຊນ້ໍາ້ຊນ້ໍາ້ສະອາດໃຫໄ້ດ ້ສະອາດໃຫໄ້ດ ້ 8585%%
•• ອດັຕາຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍໃຫໄ້ດ ້ອດັຕາຊມົໃຊວ້ດິຖ່າຍໃຫໄ້ດ ້ 8080%%



ການລງົທນຶລວມ: 11,173 ຕືກ້ບີ ຫລ ືປະມານ 1,396 ລາ້ນໂດລາ ກວມເອາົ 8,8%
ຂອງທນຶລວມທົ່ ວປະເທດ (127 ພນັຕືກ້ບີ)
ໃນນັນ້:
• ການລງົທນຶລດັ: 8.911 ຕືກ້ບີ

- ທນຶພາຍໃນ: 7,147 ຕືກ້ບີ
- ODA: 1,763 ຕືກ້ບີ (220 ລາ້ນໂດລາ)

• ການລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: 580 ຕືກ້ບີ
- ທນຶພາຍໃນ: 268 ຕືກ້ບີ
- ທນຶຕ່າງປະເທດ: 312 ຕືກ້ບີ

• ສນີເຊື່ ອທະນາຄານ: 1,682 ຕືກ້ບີ

ດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕອ້ງການທນຶ (2011-2015)

ການລງົທນຶລວມ: 11,173 ຕືກ້ບີ ຫລ ືປະມານ 1,396 ລາ້ນໂດລາ ກວມເອາົ 8,8%
ຂອງທນຶລວມທົ່ ວປະເທດ (127 ພນັຕືກ້ບີ)
ໃນນັນ້:
• ການລງົທນຶລດັ: 8.911 ຕືກ້ບີ

- ທນຶພາຍໃນ: 7,147 ຕືກ້ບີ
- ODA: 1,763 ຕືກ້ບີ (220 ລາ້ນໂດລາ)

• ການລງົທນຶພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: 580 ຕືກ້ບີ
- ທນຶພາຍໃນ: 268 ຕືກ້ບີ
- ທນຶຕ່າງປະເທດ: 312 ຕືກ້ບີ

• ສນີເຊື່ ອທະນາຄານ: 1,682 ຕືກ້ບີ



ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ປະຈາໍສກົປີ 2011/12 ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ປະຈາໍສກົປີ 20122/13

ຕົວຊີວ້ັດ
ຜົ ນກາ ນຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດ

201 1 /201 2
ແ ຜນກາ ນ
201 2/201 3

ລະດັບກາ ນຂະຫ ຍາ ຍຕົວ
ຂອງເສດຖະກິດ

 9,35 % (2,097.39 ຕື ້ກີບ) 9.6% (2,298.74 ຕື ້ກີບ)

     ກະສິກໍາ  4.7% (ກວມ 48.59%) 4.7% (ກວມ 46.43%)

     ອຸດສາ ຫ ະກໍາ  1 4.01 % (ກວມ 31 .28%) 1 4.08% (ກວມ 32.56%)

     ກາ ນບໍລິກາ ນ  1 4.33 % (ກວມ 20.1 4%) 1 4.38 % (ກວມ 21 .02%)

ສະເລ່ຍລາ ຍຮັບຕໍ່ ຫົ ວຄົນ 1 ,000 ໂດລາ 1 ,082 ໂດລາ

ລາ ຍຮັບ  68.32 ຕື ້ກີບ (ເກີນແ ຜນ 37%) 52.1 4 ຕື ້ກີບ

ປະຕິບັດລາ ຍຈ່າ ຍ 21 9.84 ຕື ້ກີບ 280.47 ຕື ້ກີບ

ຕົວຊີວ້ັດ
ຜົ ນກາ ນຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດ

201 1 /201 2
ແ ຜນກາ ນ
201 2/201 3

ລະດັບກາ ນຂະຫ ຍາ ຍຕົວ
ຂອງເສດຖະກິດ

 9,35 % (2,097.39 ຕື ້ກີບ) 9.6% (2,298.74 ຕື ້ກີບ)

     ກະສິກໍາ  4.7% (ກວມ 48.59%) 4.7% (ກວມ 46.43%)

     ອຸດສາ ຫ ະກໍາ  1 4.01 % (ກວມ 31 .28%) 1 4.08% (ກວມ 32.56%)

     ກາ ນບໍລິກາ ນ  1 4.33 % (ກວມ 20.1 4%) 1 4.38 % (ກວມ 21 .02%)

ສະເລ່ຍລາ ຍຮັບຕໍ່ ຫົ ວຄົນ 1 ,000 ໂດລາ 1 ,082 ໂດລາ

ລາ ຍຮັບ  68.32 ຕື ້ກີບ (ເກີນແ ຜນ 37%) 52.1 4 ຕື ້ກີບ

ປະຕິບັດລາ ຍຈ່າ ຍ 21 9.84 ຕື ້ກີບ 280.47 ຕື ້ກີບ



ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ປະຈາໍສກົປີ 2011/12 ແລະ ແຜນຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ປະຈາໍສກົປີ 20122/13 (ຕ່ໍ)

ຕົວຊີວ້ັດ
ຜົ ນກາ ນຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດ

201 1 /201 2

ອັດຕາ ເຂົາ້ ຮຽນ 98.40%

ອັດຕາ ອາ ຍຸຍືນ 65 ປີ

ກາ ນ ເຂົາ້ ຊົມໃຊນ້ໍ ້າ ສະອາ ດ 75.40%

ກາ ນ ເຂົາ້ ຊົມໃຊວ້ິດຖ່າ ຍ \63.70%

ອັດຕາ ກາ ນຕາ ຍຂອງເດັກ
 ຕໍ່ 1 000

20 (ຕໍ່ າ ກວ່າ 1 ປີ); 21 (ຕໍ່ າ ກວ່າ 5 ປີ)

ອັດຕາ ກາ ນຕາ ຍຂອງແ ມ່
ຕໍ່ 1 00.000

1 1 0

ຕົວຊີວ້ັດ
ຜົ ນກາ ນຈັດຕັ ້ງປະຕິບັດ

201 1 /201 2

ອັດຕາ ເຂົາ້ ຮຽນ 98.40%
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ກາ ນ ເຂົາ້ ຊົມໃຊນ້ໍ ້າ ສະອາ ດ 75.40%

ກາ ນ ເຂົາ້ ຊົມໃຊວ້ິດຖ່າ ຍ \63.70%

ອັດຕາ ກາ ນຕາ ຍຂອງເດັກ
 ຕໍ່ 1 000

20 (ຕໍ່ າ ກວ່າ 1 ປີ); 21 (ຕໍ່ າ ກວ່າ 5 ປີ)

ອັດຕາ ກາ ນຕາ ຍຂອງແ ມ່
ຕໍ່ 1 00.000

1 1 0



ສມົທຽບໃນຂງົເຂດສມົທຽບໃນຂງົເຂດ ((20112011--20122012))
ອດັຕາອດັຕາ ການການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂະຫຍາຍຕວົ

(%)(%)

ມູນຄ່າມູນຄ່າ GDPGDP
((ຕື ້ກບີຕື ້ກບີ))

ອດັຕາສ່ວນຂະແໜງການອດັຕາສ່ວນຂະແໜງການ

ແຂວງແຂວງ ກະສກິາໍກະສກິາໍ ອຸດສະຫະກາໍອຸດສະຫະກາໍ--ການການ
ຄາ້ຄາ້

ບໍລກິານບໍລກິານ

ຝົງ້ສາລ່ີຝົງ້ສາລ່ີ 8.558.55 834.32834.32 48.2348.23 28.5528.55 23.2323.23

ຫລວງນໍາ້ທາຫລວງນໍາ້ທາ 7.867.86 1,198.961,198.96 64.6764.67 17.6317.63 17.7017.70

ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ປະຈາໍສກົປີ 2011/2012 ແລະ ແຜນຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ ປະຈາໍສກົປີ 2012/2013 (ຕ່ໍ..)

ຂໍມູ້ນ: ກະຊວງຜທ ສະຫລຸບແຜນ 2011-12

ຫລວງນໍາ້ທາຫລວງນໍາ້ທາ 7.867.86 1,198.961,198.96 64.6764.67 17.6317.63 17.7017.70

ອຸດມົໄຊອຸດມົໄຊ 1111 2,4302,430 51.0051.00 25.0025.00 24.0024.00

ບ່ໍແກວ້ບ່ໍແກວ້ 9.69.6 1,743.721,743.72 43.9043.90 20.8020.80 35.2035.20

ຫລວງພະບາງຫລວງພະບາງ 1313 3,808.783,808.78 39.0039.00 21.0021.00 40.0040.00

ຫວົພນັຫວົພນັ 1111 1,137.991,137.99 62.0062.00 18.0018.00 20.0020.00

ໄຊຍະບູລີໄຊຍະບູລີ 8.88.8 4,280.044,280.04 37.8537.85 30.9930.99 29.3329.33

ຊຽງຂວາງຊຽງຂວາງ 9.359.35 2,097.392,097.39 48.5948.59 31.2831.28 20.1420.14

ວຽງຈນັວຽງຈນັ 9.39.3 4,135.004,135.00 41.4741.47 38.4438.44 20.0920.09



ວຽກຈດຸສມຸວຽກຈດຸສມຸ::

• ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ເປັນສນິຄາ້ສົ່ ງອອກປະເທດ ເພື່ ອນບາ້ນ ແລະ ການປຸງ
ແຕ່ງສະບຽງອາຫານ

• ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ ດາ້ນທາໍມະຊາດ, ວດັຖຸບູຮານ ແລະ ປະຫວດັສາດ
• ສາ້ງຕັງ້ເຂດອຸດສາຫະກາໍ ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ເຊັ່ ນ: ຄໍາ ແລະ ສໍາຫວຼດແຮ່ເຫຼກັ

ໃຫສ້າມາດດໍາເນນີການຂຸດຄົນ້
• ສາ້ງຊນົລະປະທານ  ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການປູກເຂົາ້, ສາລີ ແລະ ພດືສະບຽງ

ອາຫານອື່ ນໆ
• ສາ້ງ ເສັນ້ທາງ ຜ່ານ ແລະ ປັບປຸງລະບບົເຕກັນກິການເຜຍີ ແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ

(ICT)

ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ປະຈາໍສກົປີ 2011/2012 ແລະ ແຜນຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ ປະຈາໍສກົປີ 2012/2013 (ຕ່ໍ.)

ວຽກຈດຸສມຸວຽກຈດຸສມຸ::

• ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງສດັໃຫຍ່ເປັນສນິຄາ້ສົ່ ງອອກປະເທດ ເພື່ ອນບາ້ນ ແລະ ການປຸງ
ແຕ່ງສະບຽງອາຫານ

• ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວ ດາ້ນທາໍມະຊາດ, ວດັຖຸບູຮານ ແລະ ປະຫວດັສາດ
• ສາ້ງຕັງ້ເຂດອຸດສາຫະກາໍ ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ເຊັ່ ນ: ຄໍາ ແລະ ສໍາຫວຼດແຮ່ເຫຼກັ

ໃຫສ້າມາດດໍາເນນີການຂຸດຄົນ້
• ສາ້ງຊນົລະປະທານ  ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການປູກເຂົາ້, ສາລີ ແລະ ພດືສະບຽງ

ອາຫານອື່ ນໆ
• ສາ້ງ ເສັນ້ທາງ ຜ່ານ ແລະ ປັບປຸງລະບບົເຕກັນກິການເຜຍີ ແຜ່ຂໍມ້ນູຂ່າວສານ

(ICT)



ບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ມາດຕະການເລັ່ ງລດັ

1. ສິ່ ງທາ້ທາຍ
 ການ ຂາດ ດາ້ນໂພຊະ ນາ ການ ໃນ ເດກັ  ແລະ  ແມ່ການ ຂາດ ດາ້ນໂພຊະ ນາ ການ ໃນ ເດກັ  ແລະ  ແມ່,, ການ ຄໍາ້ປະກນັ ສະບຽງ ອາຫານການ ຄໍາ້ປະກນັ ສະບຽງ ອາຫານ

ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍໄພພບິດັແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍໄພພບິດັ;;
 ພືນ້ຖານພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໂຄງລ່າງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ--ສງັຄມົຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາສງັຄມົຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາ
 ຂາດບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມຂາດບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມ;;
 ແຫລ່ງທນຶໃນການພດັທະນາຍງັຈາໍກດັແຫລ່ງທນຶໃນການພດັທະນາຍງັຈາໍກດັ;;
 ລະເບດີລະເບດີທີ່ ບ່ໍທນັແຕກ ເປັນສາຍເຫດອນັສໍາຄນັໃນການ ຖ່ວງດງືການພດັທະນາຂອງທີ່ ບ່ໍທນັແຕກ ເປັນສາຍເຫດອນັສໍາຄນັໃນການ ຖ່ວງດງືການພດັທະນາຂອງ

ແຂວງແຂວງ;;
 ກນົກນົ ໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ້ສູນກາງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຂັນ້ ໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ້ສູນກາງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຂັນ້

ທອ້ງຖິ່ ນທອ້ງຖິ່ ນ ຍງັຍງັເຮດັບ່ໍທນັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນເຮດັບ່ໍທນັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ;;
 ການການພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ຍງັມີພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ຍງັມລີກັສະນະລກັສະນະເປັນທຸລະກດິນອ້ຍເປັນທຸລະກດິນອ້ຍ

ແລະ ກະແຈກແລະ ກະແຈກກະຈາຍຍງັກະຈາຍຍງັອາໄສທາໍມະອາໄສທາໍມະຊາດຊາດ..

1. ສິ່ ງທາ້ທາຍ
 ການ ຂາດ ດາ້ນໂພຊະ ນາ ການ ໃນ ເດກັ  ແລະ  ແມ່ການ ຂາດ ດາ້ນໂພຊະ ນາ ການ ໃນ ເດກັ  ແລະ  ແມ່,, ການ ຄໍາ້ປະກນັ ສະບຽງ ອາຫານການ ຄໍາ້ປະກນັ ສະບຽງ ອາຫານ

ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍໄພພບິດັແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍໄພພບິດັ;;
 ພືນ້ຖານພືນ້ຖານ ໂຄງລ່າງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ໂຄງລ່າງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ--ສງັຄມົຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາສງັຄມົຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາ
 ຂາດບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມຂາດບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມ;;
 ແຫລ່ງທນຶໃນການພດັທະນາຍງັຈາໍກດັແຫລ່ງທນຶໃນການພດັທະນາຍງັຈາໍກດັ;;
 ລະເບດີລະເບດີທີ່ ບ່ໍທນັແຕກ ເປັນສາຍເຫດອນັສໍາຄນັໃນການ ຖ່ວງດງືການພດັທະນາຂອງທີ່ ບ່ໍທນັແຕກ ເປັນສາຍເຫດອນັສໍາຄນັໃນການ ຖ່ວງດງືການພດັທະນາຂອງ

ແຂວງແຂວງ;;
 ກນົກນົ ໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ້ສູນກາງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຂັນ້ ໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ້ສູນກາງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຂັນ້

ທອ້ງຖິ່ ນທອ້ງຖິ່ ນ ຍງັຍງັເຮດັບ່ໍທນັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນເຮດັບ່ໍທນັໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນ;;
 ການການພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ຍງັມີພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ຍງັມລີກັສະນະລກັສະນະເປັນທຸລະກດິນອ້ຍເປັນທຸລະກດິນອ້ຍ

ແລະ ກະແຈກແລະ ກະແຈກກະຈາຍຍງັກະຈາຍຍງັອາໄສທາໍມະອາໄສທາໍມະຊາດຊາດ..



2. ບນັດາມາດຕະການເລັ່ ງລດັ
 ເຂັມ້ງວດຕ່ໍການປະຕບິດັບນັດາເຂັມ້ງວດຕ່ໍການປະຕບິດັບນັດາ ນຕິ ິກາໍ ນຕິ ິກາໍຕ່າງໆຕ່າງໆ
 ເພີມ້ທະວຄີວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໃຫສູ້ງເພີມ້ທະວຄີວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໃຫສູ້ງ
 ຍາດຍາດແຍ່ງແຫຼ່ ງທນຶແຍ່ງແຫຼ່ ງທນຶຈາກຫາຼຍພາກສ່ວນ ລວມທງັພາກຈາກຫາຼຍພາກສ່ວນ ລວມທງັພາກເອກະ ຊນົທງັເອກະ ຊນົທງັພາຍໃນພາຍໃນ

ແລະ ຕ່າງປະແລະ ຕ່າງປະເທດເທດ
 ປັບປຸງກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ້ແຂວງປັບປຸງກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ້ແຂວງ,, ຂັນ້ເມອືງຂັນ້ເມອືງ

ໃຫກ້ມົກຽວໃຫກ້ມົກຽວ
 ປະຕບິດັ ລະບອບການ ລາຍ ງານຢ່າງ ເປັນປະຕບິດັ ລະບອບການ ລາຍ ງານຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິປົກກະຕິ

ບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ມາດຕະການເລັ່ ງລດັ (ຕ່ໍ..)

2. ບນັດາມາດຕະການເລັ່ ງລດັ
 ເຂັມ້ງວດຕ່ໍການປະຕບິດັບນັດາເຂັມ້ງວດຕ່ໍການປະຕບິດັບນັດາ ນຕິ ິກາໍ ນຕິ ິກາໍຕ່າງໆຕ່າງໆ
 ເພີມ້ທະວຄີວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໃຫສູ້ງເພີມ້ທະວຄີວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ຮບັຜດິຊອບໃຫສູ້ງ
 ຍາດຍາດແຍ່ງແຫຼ່ ງທນຶແຍ່ງແຫຼ່ ງທນຶຈາກຫາຼຍພາກສ່ວນ ລວມທງັພາກຈາກຫາຼຍພາກສ່ວນ ລວມທງັພາກເອກະ ຊນົທງັເອກະ ຊນົທງັພາຍໃນພາຍໃນ

ແລະ ຕ່າງປະແລະ ຕ່າງປະເທດເທດ
 ປັບປຸງກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ້ແຂວງປັບປຸງກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັນ້ແຂວງ,, ຂັນ້ເມອືງຂັນ້ເມອືງ

ໃຫກ້ມົກຽວໃຫກ້ມົກຽວ
 ປະຕບິດັ ລະບອບການ ລາຍ ງານຢ່າງ ເປັນປະຕບິດັ ລະບອບການ ລາຍ ງານຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິປົກກະຕິ



ທຸກພາກສ່ວນເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງແຜນງານ/ໂຄງການ ແລະ ວທິກີານ ເພື່ ອ:

 ພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການພຈິາລະນາຈດັສນັພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການພຈິາລະນາຈດັສນັ
ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງບົປະມານໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງບົປະມານໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ

 ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກອົງການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂືນ້ກບັລັດຖະງານ ແລະຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກອົງການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂືນ້ກບັລັດຖະງານ ແລະ
ອງົການທາງສງັຄມົອງົການທາງສງັຄມົ

 ຄົນ້ຄວາ້ ຊອກຫາວິທີທາງ ແລະ ພິຈາລະນາການເພີມ້ງບົປະມານ ເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ ຊອກຫາວິທີທາງ ແລະ ພິຈາລະນາການເພີມ້ງບົປະມານ ເຂົາ້ໃນການ
ສອ້ມແປງສອ້ມແປງ,, ບູລະນະ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນບູລະນະ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນ

 ໃຫກ້ະຊວງຂະແໜງການເອາົໃຈໃສ່ການພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍປຸ່ງແຕ່ງ ໂດຍສະເພາະໃຫກ້ະຊວງຂະແໜງການເອາົໃຈໃສ່ການພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍປຸ່ງແຕ່ງ ໂດຍສະເພາະ
ການແປຮູບຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ຢູ່ ເຂດພາກເໜອືການແປຮູບຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ຢູ່ ເຂດພາກເໜອື

 ເລັ່ ງລດັການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຂາດໂພຊະນາເລັ່ ງລດັການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຂາດໂພຊະນາ
ການການ,, ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ

ຜນົຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມນົຂັນ້ທອ້ງຖີ່ ນ ຢູ່ຊຽງຂວາງ

ທຸກພາກສ່ວນເອາົໃຈໃສ່ສາ້ງແຜນງານ/ໂຄງການ ແລະ ວທິກີານ ເພື່ ອ:

 ພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການພຈິາລະນາຈດັສນັພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະບບົຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ເພື່ ອຊ່ວຍໃນການພຈິາລະນາຈດັສນັ
ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງບົປະມານໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງບົປະມານໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ

 ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກອົງການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂືນ້ກບັລັດຖະງານ ແລະຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກອົງການຈດັຕັງ້ສາກນົທີ່ ບ່ໍຂືນ້ກບັລັດຖະງານ ແລະ
ອງົການທາງສງັຄມົອງົການທາງສງັຄມົ

 ຄົນ້ຄວາ້ ຊອກຫາວິທີທາງ ແລະ ພິຈາລະນາການເພີມ້ງບົປະມານ ເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ ຊອກຫາວິທີທາງ ແລະ ພິຈາລະນາການເພີມ້ງບົປະມານ ເຂົາ້ໃນການ
ສອ້ມແປງສອ້ມແປງ,, ບູລະນະ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນບູລະນະ ແລະ ບໍາລຸງຮກັສາອຸປະກອນ

 ໃຫກ້ະຊວງຂະແໜງການເອາົໃຈໃສ່ການພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍປຸ່ງແຕ່ງ ໂດຍສະເພາະໃຫກ້ະຊວງຂະແໜງການເອາົໃຈໃສ່ການພດັທະນາອຸດສະຫະກາໍປຸ່ງແຕ່ງ ໂດຍສະເພາະ
ການແປຮູບຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ຢູ່ ເຂດພາກເໜອືການແປຮູບຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ຢູ່ ເຂດພາກເໜອື

 ເລັ່ ງລດັການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຂາດໂພຊະນາເລັ່ ງລດັການບນັລຸເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຂາດໂພຊະນາ
ການການ,, ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ ແລະ ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ



ທດິທາງ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມະຕິ 3
ກ່ຽວກບັ 3 ສາ້ງ

 ການຄດັເລອືກເມອືງ ແລະ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ:
 ກາໍນດົເອາົ 3 ເມືອຶງທດົລອງ ຄ:ື ເມອືງແປກ (ບາ້ນຄງັວຽງ ແລະ ບາ້ນຍອດງ ື່ມ);

ເມອືງຄໍາ (ບາ້ນຍອດລຽ້ງ ແລະ ບາ້ນນາຍອງ) ແລະ ເມອືງໜອງແຮດ (ບາ້ນຄງັພະນຽນ
ແລະ ບາ້ນພຽງຮົ່ ງ)

 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫທ້ອ້ງຖີ່ ນ:
 ມີ 4 ກະຊວງ ໄດ ້ ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຂອງຕນົ ລງົມາຊ່ວຍແຂວງ
 ໄດສ້ົ່ ງພະນກັງານລງົໄປປະຈາໍຢູ່ແຕ່ລະບາ້ນບດົທອງ (ບາ້ນລະ 3 ທ່ານ)

 ນຕິກິາໍຈາໍນວນນຶ່ ງ ກ່ຽວກບັການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ:
 ໂຄງການລງົທນຶລດັ ປະເພດ 2 ແລະ 3 ແມ່ນມອບໃຫແ້ຂວງ ແລະ ເມອືງເປັນຜູ ້

ຮບັຜດິຊອບ ອະນຸມດັ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
 ໂຄງການ ຊກພ (ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້) ມູນຄ່າ ຕ່ໍາກ່ວາ 500.000 ດລ ແມ່ນມອບໃຫແ້ຂວງ

ເປັນຮບັຜດິຊອບ ແລະ ອະນຸມດັ
 ມອບສດິໃຫເ້ມອືງ ແລະ ບາ້ນ ເພື່ ອເປັນເຈົາ້ການໃນການສາ້ງແຜນ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ,

ຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ

 ການຄດັເລອືກເມອືງ ແລະ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ:
 ກາໍນດົເອາົ 3 ເມືອຶງທດົລອງ ຄ:ື ເມອືງແປກ (ບາ້ນຄງັວຽງ ແລະ ບາ້ນຍອດງ ື່ມ);

ເມອືງຄໍາ (ບາ້ນຍອດລຽ້ງ ແລະ ບາ້ນນາຍອງ) ແລະ ເມອືງໜອງແຮດ (ບາ້ນຄງັພະນຽນ
ແລະ ບາ້ນພຽງຮົ່ ງ)

 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫທ້ອ້ງຖີ່ ນ:
 ມີ 4 ກະຊວງ ໄດ ້ ແຕ່ງຕັງ້ພະນກັງານຂອງຕນົ ລງົມາຊ່ວຍແຂວງ
 ໄດສ້ົ່ ງພະນກັງານລງົໄປປະຈາໍຢູ່ແຕ່ລະບາ້ນບດົທອງ (ບາ້ນລະ 3 ທ່ານ)

 ນຕິກິາໍຈາໍນວນນຶ່ ງ ກ່ຽວກບັການແບ່ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ:
 ໂຄງການລງົທນຶລດັ ປະເພດ 2 ແລະ 3 ແມ່ນມອບໃຫແ້ຂວງ ແລະ ເມອືງເປັນຜູ ້

ຮບັຜດິຊອບ ອະນຸມດັ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
 ໂຄງການ ຊກພ (ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້) ມູນຄ່າ ຕ່ໍາກ່ວາ 500.000 ດລ ແມ່ນມອບໃຫແ້ຂວງ

ເປັນຮບັຜດິຊອບ ແລະ ອະນຸມດັ
 ມອບສດິໃຫເ້ມອືງ ແລະ ບາ້ນ ເພື່ ອເປັນເຈົາ້ການໃນການສາ້ງແຜນ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ,

ຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ



ຂໍຂອບໃຈຂໍຂອບໃຈ


