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ພາກຕີລາຄາສັງລວມໂດຍຫຍໍ້
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ VIII (2016-2020) ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້
ດໍາເນີນມາຮອດກາງສະໄໝ ຂອງໄລຍະເວລາຫ້າປີ. ສະນັັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ມີການສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ
(MTR) ເພືິ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ, ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລ້ວຊອກຫາວິທ,ີ ມາດຕະການໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທ້າຍໄລຍະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດ ກໍ່ຄືຂອງຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິິ່ນ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຜົນຂອງການຕີລາຄາຄັັ້ງນີັ້ຈະເປັນຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານໃນການສ້າງຂອບການວາງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ IX (2021-2025).
ການສະຫຼຸບຕີລາຄາຄັັ້ງນີັ້ ໄດ້ສະແດງໝາກຜົນທີິ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ຜ່ານມາດຖານການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະ
ຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາເປັນຄັັ້ງທໍາອິດ (LDC) ການປະເມີນໃນປີ 2018 ແລະ ການປະເມີນຄັັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນປີ 2021
ແລະ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດພົັ້ນຢ່າງສົມບູນໃນປີ 2024. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງບົດລາຍງານແບບສະມັກໃຈ ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (VNR) ແລະ ໄດ້ນໍາສະເໜີຜົນຂອງບົດລາຍງານດັົ່ງກ່າວຕໍ່
ກອງປະຊຼຸມການເມືອງລະດັບສູງ High-Level Political Forum (HLPF ) ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນ
ເດືອນ 7 ປີ 2018 ທີິ່ຜ່ານມາ. ໃນໄລຍະທ້າຍ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ VIII ແລະ ເລີິ່ມ
ຕົັ້ນສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ IX ລັດຖະບານຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ທີິ່ສອດ
ຄ່ອງກັບການຫຼຸດພົັ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 2016-2015, ວິໄສທັດຮອດປີ
2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ.
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຫາຍພສົມ ຄວນ
ໃນລະດັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ເຫັນໄດ້ແຈ້ງຈາກ
ໄພນໍໍ້າຖ້ວມໃນເດືອນ 7 ປີ 2018 ມີ 13 ແຂວງ ທີິ່ຖກກະທົບຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ພິເສດແມ່ນແຂວງອັດຕະປື ທີິ່ຖກກະທົບ
ໜັກກວ່າແຂວງອືິ່ນໆ ຍ້ອນຄູກັັ້ນນໍໍ້າຂອງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານແຕກ. ເຫດການເຫາົົ່ ນີັ້ ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຢ່າງຫວງຫາຍຕໍ່
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ເວົັ້າລວມ, ເວົັ້າສະເພາະແມ່ນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນຂອງແຂວງອັດຕະປື. ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ຫັງໄພພິບັດ (PDNA) ຈະເປັນການປະເມີນຜົນກະທົບ
ແລະ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດທີິ່ຕ້ອງມີການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍທີິ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII.
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ເປາົ້ ໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕເໍ່ ນືອ
ິ່ ງ, ໝັນ
ັ້ ທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດູນຂອງການ
ເຕີບໂຕໂດຍການສຸມໃສ່ພນ
ືັ້ ຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັມ
ັ້ ແຂງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ.
ການປ່ຽນແປງ ໂຄງສ້າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນໝາກຫົວໃຈ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII
ແລະ ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງ ລັດຖະບານ ທີິ່ແນໃສ່ອຸດສາຫະກໍາທີິ່
ບໍ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ໝັັ້ນທ່ຽງຂອງເສດຖະກິດ.
ການປະເມີນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ມີຄວາມຄບໜ້າຫາຍດ້ານພສົມຄວນ
ເປັນຕົັ້ນ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດສະເລ່ຍປະມານ 6,8%, ຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາເຕີບໂຕສູງກວ່າຄາດໝາຍ
ໃນໄລຍະສອງປີ ທໍາອິດ ແຕ່ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງໃນປີ 2018 ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງໄພນໍໍ້າຖ້ວມ.
ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍໃນການບັນລຸຄາດໝາຍທີິ່ວາງໄວ້. ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ຂະ
ແໜງອືິ່ນ ນອກຂະແຫນງການກະສິກໍາຍັງມີຈໍາກັດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໂຄງປະ
ກອບຂອງແຮງງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງມີການພັດທະນາ. ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດເປັນຫັກ ແລະ ການສົົ່ງອອກແມ່ນຍັງມີຈໍາກັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນມີບໍ່ຫາຍ ຕະຫາດທີິ່ຈະສົົ່ງອອກ ແລະ
ຄູ່ຄ້າຂາຍຍັງມີຈໍາກັດ. ລັດຖະບານ ຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວໃນປະຈຸບັນ ຕໍ່ກັບການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈິ່ງມີການຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ມີການພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທີິ່ບໍ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ຫາຍຂັ້ນ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມເອືັ້ອອໍານວຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເພີິ່ມຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້
ຂະແໜງການບລິການ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຂະແຫນງພະລັງງານ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະ
ພາບ, ປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພ. ໃນນີັ້ລວມເຖິງ ການທົບທວນຍຸດທະສາດຂອງການລົງທນ ແລະ ໂຄງການ
ພະລັງງານໄຟຟ້າທີິ່ຈະພິຈາລະນາໃໝ່ ແລະ ໂຄງການທີິ່ມີຢູແລ້ວ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການສ້າງ ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນ
ລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັນ
ັ້ ຄົງ. ໃນໄລຍະກາງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງນີັ້, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສາມາດສູ້ຊົນໃນ
ການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຫາຍອັນ ເຊິິ່ງໃນນັັ້ນ ລວມມີ ບັນຫາເງິນເຟີົ້ ແລະ ການຂາດດຸນ
ງົບປະມານ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ລັດຖະບານ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຖິງຄວາມສ່ຽງ ທີິ່ມີຢູ່ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຫນີັ້ສາທາລະນະທີິ່
ເພີິ່ມຂືນ, ການຂາດດຸນຂອງລາຍຮັບ, ຄວາມສ່ຽງໃນຂະແຫນງການເງິນ ແລະ ບັນຫາການກະກຽມຮັບມືກັບວິກິດການ
ຕ່າງໆ. ການຄຸ້ມຄອງຫນີັ້ສິນ ຕ້ອງເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໃນໄລຍະທ້າຍຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັັ້ງທີ
VIII ແລະໃນຕໍ່ໜ້າ. ຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນກະທົບຈາກຫນີັ້ສິນຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນລະດັບກາງຫາ
ສູງ. ເພາະສະນັັ້ນ ລັດຖະບານຈະ ເນັັ້ນໜັກໃສ່ ການສ້າງບັນດາໂຄງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ການຄຸ້ມຄອງການເງິນສາທາລະນະ, ການກູ້ຢືມແບບມີເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງໜີັ້
ສິນທີິ່ຄົບຖ້ວນ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ່າງ ຄວາມສາມາດສະໜອງແຫງ່ ທນກັບການວາງ
ແຜນພັດທະນາ
ທີິ່ຜ່ານມາບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍ ມີຫາຍກ່ຽວກັບ ຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ ການວາງແຜນພັດທະນາກັບການສະ
ໜອງທນ ຍ້ອນແນວນັັ້ນ ຈິ່ງມີການເພີິ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ເພືິ່ອໃຫ້ການຈັດສັນເງິນທນໃຫ້ທັນເວລາ. ຄວາມ
ຕ້ອງການທນຮອນສູງ ແຕ່ ງົບປະມານພັດມີຈໍາກັດ ໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ. ໃນຕໍ່ໜ້າຕ້ອງໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃສ່ ໃຫ້ມີການເຊືິ່ອມ
ໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ, ການເງິນ-ງົບປະມານ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ການກໍ່ສ້າງການປະຕິຮູບ
PFM ຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ. ຮັບປະກັນວ່າການຈັດສັນງົບປະມານມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ, ການ
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ຂັ້ນແຜນໃຊ້ຈ່າຍຕ້ອງຢູ່ບົນພືັ້ນຖານງົບປະມານລາຍຮັບທີິ່ມີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບເງິນທີິ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ມີການ
ຕິດຕາມປະເມີນຜົນເພືິ່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 4: ການພັດທະນາເຂດແຄ້ວນ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ິ່ ຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດຸນ
ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພືິ່ອພັດທະນາເຂດ ແລະ ແຂວງໂດຍອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະທີິ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມ
ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການທີິ່ຫ້າຫັງ. ໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ, ຈະມີການເນັັ້ນໜັກ ໃສ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາຖະ
ໜົນຫົນທາງໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫີກ ພ້ອມທັງ ເພີິ່ມຜົນຜະລິດກະສິກໍາ, ລວມທັງການສະໜັບ ສະໜູນການ
ຄ້າ ແລະ ການເພີິ່ມຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການສ້າງລາຍຮັບທີິ່ຫມັັ້ນຄົງສໍາລັບຊຼຸມຊົນຊົນນະບົດ. ທັງໝົດນີັ້ຕ້ອງອີງໃສ່
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງພູມສາດ, ຄຸນລັກສະນະ ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 5: ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄນ
ຸ ະພາບ, ດຸໝນ
ັົ່ ແລະ ອົດທົນ
ສ້າງແຮງງານ ທີິ່ມີຄວາມຊໍານານງານ, ມີການຝຶກອົບຮົມຄວາມສາມາດ ເປັນສ່ວນຫນິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ອີກທັງເປັນ ການເລັົ່ງ
ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການສະຫນອງໂອກາດວຽກງານໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ. ການສະຫນອງໂອກາດວຽກງານ ຍັງບໍ່
ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 ແລະ ຍັງຂາດການຝີມືແຮງງານໃນຂະແໜງ
ການທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຍັງມີໜ້ອຍ. ເຖິງວ່າຈະມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ, ຄຸນນະພາບຂອງ
ໂຄງການ TVET ຍັງບໍ່ມີມາດຕະຖານທີິ່ຄົງທີິ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຫັກສູດໃນວຽກງານຕົວຈິງແມ່ນຍັງມີຄວາມຈໍາກັດຢູ່ .
ຈຸດປະສົງຫັກໆຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າແມ່ນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພືິ່ອການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນແລະ ບັນດາປະເທດອືິ່ນໄດ້.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6: ພັດທະນາຜູປ
້ ະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູຊ
້ າໍ ນານງານ
ຈຸດປະສົງເພືິ່ອສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງ ຜູ້ປະກອບການທີິ່ສາມາດນໍາພາເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໄດ້ ຄຽງຄູ່ກັບ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງໃນດ້ານວິຊາການ ເຊັົ່ນ: ວິສະວະກໍາ, ວິທະຍາສາດ, ເສດຖະສາດ ແລະ
ກົດໝາຍ. ການສົົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງຜູ້ປະກອບການແລະການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການ
ພັດທະນາ SME ແມ່ນສິິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນໃນໄລຍະເວລາຂອງທ້າຍສະໄໝ. ດັົ່ງນັັ້ນ ຈິ່ງຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜູນບລິສັດ
ແລະ ທຸລະກິດໃນ ສປປລາວ ໃຫ້ໃຊ້ໂອກາດຈາກການເປີດກວ້າງ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ທົົ່ວໂລກ.
ຢ່າງໃດກຕາມຫາຍຄົນຍັງຂາດການເຂົັ້າເຖິງບລິການດ້ານທຸລະກິດ , ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການເງິນ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 7: ເປີດກ້ວາງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊືອ
ິ່ ມໂຍງກັບພາກພືນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ
ການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາໃນສປປລາວແມ່ນມີຄວາມກ້າວຫນ້າຄື ມີຄູ່ພັດທະນາທີິ່ກ້ວາງຂວາງຂັ້ນ ໂດຍຜ່ານຂະ
ບວນການໂຕະມົນ ແລະ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ. ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ການເຊືິ່ອມໂຍງໃນພາກພືັ້ນອີກໂດຍຜ່ານວຽກງານໂຄງການຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຊຼຸມຊົນເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC), Greater
Mekong Sub-region (GMS) ແລະ ຂະບວນການລຸ່ມແມ່ນໍໍ້າຂອງ Lower Mekong Initiative (LMI). ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ, ການສະຫນັບສະຫນູນ ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການ ເພີິ່ມທະວີການເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດ, ເພີິ່ມ
ທະວີການອອກແບບແລະການບັງຄັບໃຊ້ກອບກົດໝາຍເພືິ່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຄ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນ
ການແຂ່ງຂັນທົົ່ວໂລກ.
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ເປາົ້ ໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ
ຈາກພາກລັດ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານຈາກພາກເອກະຊົນ; ຄວາມ ທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາ ເຜົາົ່ ໄດ້
ຮັບການແກ້ໄຂ, ທຸກເຜົາຊົນ ແລະ ທຸກເພດໄວ ສາມາດເຂົາັ້ ເຖິງການສກສາ ແລະ ການບລິການ
ສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົວ
ົ່ ເຖິງ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ, ສົົ່ງເສີມການປກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະ
ລັກວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງ
ຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະ ໂປ່ງໃສ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ສືບຕພ
ໍ່ ັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະ ຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢາ່ ງໜັກແໜ້ນ ແລະ
ກວ້າງຂວາງຕາມທິດ 3 ສ້າງ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນໄລຍະທີິ່ຜ່ານມາໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີິ່ດີ
ສະແດງອອກຄື ລາຍຮັບ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການບລິການຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ທີິ່ເພີິ່ມຂັ້ນ, ຫາຍກວ່າ 11,000 ຄອບຄົວຫຼຸດພົັ້ນ
ອອກຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການລົງທນສາທາລະນະໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດແລະການລົບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກລວມມີ 3.367,05 ຕືັ້ກີບ ຈາກ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ (69,58%), ທນພາຍໃນ (16%) ແລະຕ່າງ
ປະເທດ (12.53%), ສິນເຊືິ່ອນະໂຍບາຍລວມມີ 2.343,20 ຕືັ້ກີບ ເທົົ່າກັບ (69,59%). ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພືິ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ກໍາຈັດ ທາດປນເປືົ້ອນໃນດິນ. ສິິ່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕສໍາລັບແຜນວຽກ
ຈຸດສຸມ 1 ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງ, ຄວາມບໍ່ເທົົ່າທຽມສະເໝີພາບເພີິ່ມຂັ້ນ ແລະ ການຂາດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການເກັບກູ້ ແລະ ຮັບມືຜົນກະທົບຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ການຄໍາໍ້ ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
ສປປລາວ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ຂອງ MDG ໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນໄພອດຫິວ, ຫນິ່ງໃນຕົວຊີັ້ວັດ LDC/HAI.
ການຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ບັນລຸ ເປົ້າຫມາຍການຜະລິດອາຫານ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີໃນປີ 2017, ເຖິງແມ່ນວ່າມີໄພນໍໍ້າຖ້ວມແລະການ
ລະບາດຂອງສັດຕູພືດ, ໃນຂະນະທີິ່ລະບົບຊົນລະປະທານຖືກປັບປຸງເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ເພິິ່ງພານໍໍ້າຝນໜ້ອຍລົງ . ສອງປີທີິ່ຜ່ານມາ
ໄດ້ມີການໃຫ້ບລິການດ້ານການກະສິກໍາໃນ 81 ເມືອງ ແລະ ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພືິ່ອສະຫນັບສະຫນູນການບລິໂພກ
ອາຫານທີິ່ຫາກຫາຍຂັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫມັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຍັງສືບເນືິ່ອງຈາກການ
ເຊືິ່ອມໂຊມຂອງດິນ, ບັນຫາການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນຂອງປະຊາກອນ, ແລະໂຄງການລົງທນຂະຫນາດໃຫຍ່. ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ່າງໄວວາຂອງການກະສິກໍາກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫມັັ້ນຄົງດ້ານອາຫານແລະຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການ.
ການຢຸດຢັົ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ (stunting) ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າຫ້າປີຫຼຸດລົງ 33% ໃນປີ 2017 ຈາກ 44% ໃນ
ປີ 2012. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສູນເສຍເດັກນ້ອຍທີິ່ຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸດັົ່ງກ່າວໄດ້ເພີິ່ມຂັ້ນ ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດແຄນອາຫານໄດ້. ສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ຄົງຢູ່ມີຄື: ການລ້ຽງເດັກອ່ອນ, ໂພ
ຊະນາການຂອງແມ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມສົມບູນ , ອັດຕາການເກີດລູກຂອງໄວໜຸ່ມຍັງສູງ ແລະ ການປະຕິບັດສຸຂາພິບານ ແລະ
ການອະນາໄມທີິ່ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດທີິ່ແນະນໍາກ່ຽວກັບ "convergence" ໃນຊຼຸມຊົນທີິ່ໄດ້
ຕົກລົງເຫັນດີກັນ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ທຸກຄົນເຂົາັ້ ເຖິງການສກສາໄດ້ຢາ່ ງທົວ
ົ່ ເຖິງ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ
ເຖິງວ່າການເຂົັ້າເຖິງ ສໍາລັບການສກສາຂັັ້ນປະຖົມ ສ່ວນໃຫຍ່ ເພີິ່ມຂັ້ນຫາຍ ແຕ່ອັດຕາການຈົບການສກສາ ຫື ອັດຕາ
ການລອດເຫືອຍັງຕໍໍ່າ, ຍ້ອນ ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນຂອງ ປ 1 ແລະ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຍັງສູງ. ອັດຕາການເຂົັ້າເຖິງ
ແມ່ນເພີິ່ມຂັ້ນສໍາລັບລະດັບມັດທະຍົມສກສາ ແລະ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ເກືອບບັນລຸເປົ້າໝາຍ ປີ 2020. ການພັດທະ
ນາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສກສາມັດທະຍົມສກສາໄດ້ . ໃນຂະນະທີິ່ມີການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຫາຍຢ່າງເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຄູແລະຄຸນນະພາບຂອງການສິດສອນ, ຜົນໄດ້ຮັບໃນການຮຽນຮູ້ຍັງບໍ່ພຽງ
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ພ. ໃນກຸ່ມທີິ່ມີອາຍຸ 15-24 ປີ, ອັດຕາການຮູ້ຫນັງສືສໍາລັບນັກຮຽນຊາຍແລະນັກຮຽນຍິງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແຕ່ຍັງມີ
ຄວາມແຕກໂຕນກັນ ຫາຍ. ນັກຮຽນຈົບການສກສາມັດທະຍົມ ທີິ່ເຂົັ້າສູ່ຕະຫາດແຮງງານ ມີທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່
ພຽງພ ແລະ ຂາດທັກສະດ້ານວິຊາຊີບ. ບັນດາສິິ່ງທ້າທາຍອືິ່ນໆປະກອບມີການຂາດແຄນ ຄູທີິ່ມີຄຸນວຸດທິ, ການນໍາໃຊ້ຄູ
ທີິ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ຂາດທນໃນການຈັດສັນງົບປະມານສໍາລັບຂະແຫນງການສກສາໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 4: ຮັບປະກັນການບລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢາ່ ງທົວ
ົ່ ເຖິງ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະ ພາບ
ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແລະເດັກໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຢ່າງຫາຍແຕ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ສູງທີິ່ສຸດໃນພາກພືັ້ນ . ຕົວຊີັ້ວັດດ້ານການ
ບລິການສຸຂະພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາຫາຍ ໃນໄລຍະ 5 ປີທີິ່ຜ່ານມາແຕ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ. ມີການນໍາໃຊ້ຢາ
ຂ້າເຊືັ້ອ ແລະ ກໍາຈັດແມງໄມ້ຕຽງ (ITNs). ອັດຕາການປິ່ນປວສໍາລັບພະຍາດ TB ຍັງສູງ (ປະມານ 87%) ແລະ ການ
ບົົ່ງມະຕິ TB ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງດ່ວນ. ຄວາມຄືບຫນ້າກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ ການຕິດເຊືັ້ອ ເອດສ ແມ່ນມີ
ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຄົນທີິ່ມີເຊືັ້ອ HIV ແລະ ບໍ່ມີການການສົົ່ງຕໍ່ເພືິ່ອຮັບການປິ່ນປວ. ພະຍາດທີິ່ບໍ່
ຕິດແປດ (NCD) ເຊິິ່ງກວມເອົາປະມານ 60% ຂອງການເສຍຊີວິດທັງຫມົດໃນປະເທດແມ່ນກໍາລັງແກ້ໄຂຜ່ານແຜນ
ການ ປ່ຽນແປງການໃຊ້ຊີວິດເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນປັດໃຈສ່ຽງ. ການເຂົັ້າເຖິງແຫລ່ງນໍ້າໍ ແລະ ສະຖານທີິ່ສຸຂາພິບານມີການເພີິ່ມ
ຂືັ້ນ ແຕ່ ການຖ່າຍຊະຊາຍ (23,9% ໃນປີ 2017) ຍັງມີຫາຍ ເຊິິ່ງມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ. ໃນຫລາຍປີທີິ່ຜ່ານມາໄດ້
ມີການເພີິ່ມຂັ້ນຂອງທນລັດຖະບານໃນຂະແຫນງການສຸຂະພາບ ເພືິ່ອຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງບລິການສຸຂະພາບຂັັ້ນພືັ້ນ
ຖານ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍາລັງສ້າງ ລະບົບອິນເຕີເນັດແບບເປີດ (web-based open source system) ທີິ່ໃຊ້
ປ່ຽນແທນລະບົບການລາຍງານໂດຍເອກະສານ ເພືິ່ອເພີິ່ມປະສິດທິພາບການບລີຫານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 5: ການບລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົາັ້ ເຖິງຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ
ຫນິ່ງໃນຜົນສໍາເລັດທີິ່ສໍາຄັນໃນປີ 2018 ແມ່ນ ການສໍາເລັດຮ່າງຍຸດທະສາດປກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSPS) ຊິ່ງຄາດ
ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະລັດຖະບານ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າ, ແຕ່ການເຂົັ້າເຖິງຄຸ້ມຄອງສັງຄົມຍັງ
ມີຈໍາກັດ ແລະ ໂຄງການສະຫວັດດິການຕ່າງໆໄດ້ມີການແຈກຢາຍຫາຍ. ຕ້ອງມີການລົງທນທີິ່ພຽງພ ແລະ ມີຄວາມຍືນ
ຍົງເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ. ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານ
ການເງິນແມ່ນສິິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ທີິ່ສຸດໃນການນໍາໃຊ້ NSPS.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 6: ພັດທະນາ ແລະ ປກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ
ມີຫາຍເຫດການ, ງານວາງສະແດງ, ງານບຸນ ແລະ ການສໍາມະນາໄດ້ຈັດຂືັ້ນເພືິ່ອສົົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ, ປະເພນີ ແລະ ສິ
ລະປະລາວ, ແລະເພືິ່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີບົດບາດຢ່າງຕັັ້ງຫນ້າໃນທຸກຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ . ມີການກະກຽມວຽກ
ງານ ເພືິ່ອສະເຫນີພືັ້ນທີິ່ ເຂດມລະດົກວັດທະນະທໍາເພີິ່ມເຕີມໃນບັນຊີລາຍຊືິ່ມລະດົກໂລກຂອງອົງການ UNESCO.
ເຖິງວ່າຈະມີມາດຕະການເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ລາຍຮັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຕໍໍ່າກ່ວາປະເທດ
ອືິ່ນໆໃນອາຊຽນ. ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫາຍເຂົັ້າມາຢ້ຽມຢາມລາວມີທັງເຂົັ້າມາໂດຍກົງ ແລະ ເປັນທາງຜ່ານ ຂອງປະເທດ
ໃກ້ຄຽງ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 7: ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທາໍ ແລະ ສີວໄິ ລ
ໄດ້ມີການສກສາອົບຮົມສາທາລະນະຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຜິດຊອບຫາຍຂັ້ນ. ຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານກ່ຽວກັບກົດຫມາຍ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານຊ່ອງທາງສືິ່ຕ່າງໆ. ໄດ້ມີການປະຕິຮູບຂະບວນການຍຸຕິທໍາເຍົາວະຊົນ
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານກົດຫມາຍ ແລະ ພະນັກງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
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ເປາົ້ ໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມໄດ້ຮບ
ັ ການປກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້
ຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ກຽມພ້ອມຮັບມືກບ
ັ ໄພພິ ບັດຢ່າງທັນການ ແລະ
ກໍ່ສ້າງຄືນສິງິ່ ທີຖ
ິ່ ກ
ື ກະທົບຈາກ ທໍາມະຊາດໃຫ້ດກ
ີ ວ່າເກົາົ່
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ການປກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ
ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2016, ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດອາຊຽນທໍາອິດທີິ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາປາຣີ (Paris Agreement
on Climate Change) ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ, ສປປລາວໄດ້ມີການປັບປຸງ
ລະບຽບການນິຕິບັນຍັດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເຊິິ່ງລວມມີທັງການປັບປຸງ ແລະ ອະນຸມັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຊັບ
ພະຍາກອນນໍໍ້າ; ການອະນຸມັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດໃຫມ່ ; ການນໍາໃຊ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີິ່ດິນ ; ຄໍາ
ແນະນໍາສໍາລັບການຈັດປະເພດການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ , ການຈົດທະບຽນທີິ່ດິນ ແລະ ການຈັດສັນທີິ່ດິນ; ຄວາມຕ້ອງການສໍາ
ລັບການປະຕິບັດທັງຫມົດເພືິ່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບສິິ່ງແວດລ້ອມ (EIA); ຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວ
ກັບສັດປ່າ ແລະ ສັດປ່າຫວງຫ້າມ.
ການປ່ຽນແປງແຫ່ງຂໍ້ມູນສໍາລັບການລາຍງານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມ້ຊັດເຈນ
ຂັ້ນ (58% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ດິນໃນ ສປປ ລາວ). ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍເພີິ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມ
ງວດການຄຸ້ມຄອງກວດກາການຂຸດຄົັ້ນໄມ້, ເຄືິ່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້. ຂະແຫນງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ. ສິິ່ງທ້າທາຍໃນການປກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍ ດ້ານຄວາມສາມາດ ແລະ ງົບປະມານໃນການບລິຫານຈັດການເຂດປ່າສະຫງວນ. ຈໍານວນ
ຂອງສາຍພັນສ່ຽງສູນພັນໄດ້ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 115 ໃນປີ 2008 ເປັນ 210 ໃນປີ 2017.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກບ
ັ ຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫດ
ຼຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
ຕ່າງໆ ແລະ ການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ
ລັດຖະບານໄດ້ສົົ່ງເສີມລະບົບການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງເພືິ່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ
ຊຼຸມຊົນທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ສຸດ. ໄພນໍໍ້າຖ້ວມແລະໄພພິບັດໃນປີ 2018 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບເຕືອນໄພທີິ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸ
ບັນບໍ່ພຽງພ. ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫັງໄພພິບັດ (PDNA) ໄດ້ຖືກປະກາດນໍາໃຊ້ໃນວັນທີ 24 ເດືອນກັນຍາເຊິິ່ງ
ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນສາມາດພົວພັນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອໃນການຟືົ້ນຟູຕ່າງໆ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ຫດ
ຼຸ ຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ ທີເິ່ ກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບດ
ັ
(ຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຕະຫາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກາໍ )
ສປປ ລາວ ໄດ້ພັດທະນາແລະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດຈໍານວນຫນິ່ງເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ
ດ້ານອາຫານ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ຫມັັ້ນຄົງ. ສິິ່ງເຫົົ່ານີັ້ລວມມີການສົົ່ງເສີມການກະສິກໍາທີິ່ມີຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ສະ
ພາບອາກາດ, ເນັັ້ນໃສ່ການພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີການເກັບຮັກສາ ແລະ ຄັງສິນຄ້າເພືິ່ອຮັບ
ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ກອງທນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເພືິ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດ ສໍາລັບຊາວ
ກະສິກອນໃນລະຫວ່າງການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າກະສິກໍາ.
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ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປນ
ິ່ ອ້ອມທີພ
ິ່ ົວພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ເພີິ່ມທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບລິຫານລັດ
ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການອອກມາດຕະການໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມເເຂງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ໃນ 148 ເມືອງ. ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການວາງແຜນ, ການ
ເງິນ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການບລິການພາກລັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ນໍາໃຊ້ ກອງທນພັດທະນາເມືອງ
ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງເມືອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພ້ອມກັນນີັ້, ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ເຮັດການປະເມີນກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ໜ້າທີິ່ຢູ່
ທຸກຂັັ້ນ, ເພືິ່ອປັບປຸງຄວາມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທະຜົນ ຂອງວຽກງານບລິຫານລັດ.
ສປປ ລາວ ໄດ້ປັບປຸງນິຕິກໍາທີິ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ເປັນຕົັ້ນການປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ
ແລະ ກົດໝາຍໃໝ່ ທີິ່ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2016. ການປັບປຸງກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍແພ່ງ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍສໍາຄັນ
ຂອງການປັບປຸງຂະແໜງນິຕິກໍາ. ພ້ອມກັນນີັ້ ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ປຸກລະດົມ ການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫວງ ແລະ ເຫັນ
ວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍພສົມຄວນກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໄສ. ລັດຖະບານ ຍັງຮັບຮູ້ເຖິງພາລະບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ປະຊາຊົນ ໃນຂະບວນການພັດທະນາສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ. ໄດ້ມີການສ້າງ ແລະ ລົງທະບຽນ ສະມາຄົມທີິ່
ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 152 ແຫ່ງ ແລະ ມູນລະນິທີ 11 ແຫ່ງ; ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມທີິ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ກໍາໄລ ເລກທີ 238 ແລະ ເຊັນຮັບໃນປີ 2017.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ສົົ່ງເສີມຄວາມຮູພ
້ ູມປັນຍາໃສ່ການຄົນ
ັ້ ຄ້ວາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວທ
ິ ະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສືິ່ສານ
ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບນິຕິກໍາ ເພືິ່ອປັບປຸງວຽກງງານນາວັດຕະກໍາ ເປັນຕົັ້ນ ກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ຊັບສິນທາງ
ປັນຍາ, ການຂັ້ນເຄືິ່ອງໝາຍການຄ້າ, ລິກຂະສິດ ແລະ ສິດທິບັດອຸດສະຫະກໍາ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບກົດ
ໝາຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາເພືິ່ອຮັບຮອງ. ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ
ຍັງໄດ້ຕິດຕັັ້ງເຄືິ່ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານ ICT ແລະ ອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີໃນຫາຍໆຂົງເຂດ ເປັນຕົັ້ນ ຂະແໜງ
ກະສິກໍາ ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ. ການຮ່ວມມື ໄຕ້-ໄຕ້ ແລະ ແຜນງານການຮ່ວມມືອືິ່ນກັບສາກົນ ກໍ່ມີຫາຍໆ
ກິດຈະກໍາທີິ່ສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາວຽກງານ ICT ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ.
ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3: ສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມ່ຍງິ , ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
ຜົນສໍາເລັດຂອງວຽກງານສກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄືບໜ້າດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມແຕກໂຕນເມືິ່ອທຽບໃສ່ການສກສາຂັັ້ນສູງ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍລວມແລ້ວຍັງເຫັນວ່າແມ່
ຍິງກວມອັດຕາສ່ວນໃນການປະກອບອາຊີບ ແລະ ມີບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈ ສູງບໍ່ເທົົ່າເພດຊາຍ. ໄດ້ມີການສົົ່ງບົດ
ລາຍງານ CEDAW ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການ CEDAW ໃນປີ 2017. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດບົດບາດຍິງຊາຍຢູ່ທຸກຂົງເຂດບລິການພາກລັດ ແມ່ນເປັນນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວ ແລະ ຕ້ອງການທນຮອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນ
ຈາກລັດຖະບານ.
ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືມີແບບສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
ແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການເປັນເຈົັ້າການຂອງ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ. ນະໂຍບາຍນີັ້ເປັນບາດກ້າວສໍາຄັນໃນການກໍານົດ ແລະ ແກ້
ໄຂບັນຫາທີິ່ ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜະເຊີນໜ້າ , ຈຸດປະສົງເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ເປັນຕົັ້ນ ອັດຕາການບໍ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ, ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ ແລະ ອັດຕາການເກີດລູກໃນກຸ່ມ
ອາຍຸສູງ.
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ການຖອດຖອນບົດຮຽນ
ບົດຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ໄດ້ນໍາສະເໜີບັນດານະໂຍບາຍສໍາ
ລັບທຸກເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາບູລິມະສິດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ອີງໃສ່ສະພາບເງືິ່ອນໄຂ
ການພັດທະນາໃນລະດັບສູງ ແນໃສ່ໃຫ້ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍແຕ່ນີັ້ຈົນຮອດປີ 2020 (ຕາຕະລາງ 1). ການປະເມີນຄັັ້ງ
ນີັ້ ຍັງໄດ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ເພືິ່ອກໍານົດວິທີການໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຕໍ່ວຽກງານການວາງ
ແຜນແບບມີຍຸດທະສາດ, ວາງແຜນງົບປະມານ ແລະ ການຕິດຕາມ ເຊິິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າ
ວຽກໃນໄລຍະທ້າຍສະໄໝໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ການກະກຽມ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025).

ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ
 ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຢ່າງເປັນລະບົບກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງຂະແໜງການ;
ແຜນງົບປະມານ
ແລະ ງົບປະມານທີິ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດຕົວຈິງ ; ຖອດຖອນບົດຮຽນທີິ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈາກບາງຂະແໜງການເພືິ່ອເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການເງິນ, ການຄິດໄລ່ ແລະ ການເງິນໄລຍະຍາວ ຈົນຮອດປີ 2030 ເປັນຕົັ້ນການຄາດ
ຄະເນການໃຊ້ຈ່າຍ ເພືິ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເງິນ.
 ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້
ເຊືິ່ອມໂຍງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົັ້ນການສ້າງມາດຖານການວາງແຜນກິດຈະກໍາໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບແຜນການເງິນ.

ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງບັນດາຍຸດທະສາດກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການ
ຫຼຸດພົນ
ັ້ ອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ,
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ຂອງກອງເລຂາແຫ່ງຊາດເພືິ່ອການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDG ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນການເຊືິ່ອມໂຍງ SDG ເຂົັ້າໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ຄັັ້ງທີິ່ X (2026-2030)
ແລະ ສະໜັບສະໜຸນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະຍາດຂອງຂະແໜງການ. ຕົວຢ່າງ: ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະ
ແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານວິທີວິທະຍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືໃນ
ການກໍານົດບູລິມະສິດຫາຍມິຕິ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ SDG.
 ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການກະກຽມ
ຄວາມພ້ອມມາດຕາການເພືິ່ອຮັບມືພາຍຫັງທີິ່ຫຼຸດ ຫື ມີການຕັດການຊ່ວຍເຫືອໃນເວລາທີິ່ ສປປ ລາວ ຫຼຸດພົັ້ນອອກ
ຈາກປະເທດ LDC ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ວາລະການພັດທະນາ ປີ 2030 ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທີິ່
ຍັງປະຕິບັດໄດ້ບໍ່ທັນດີເທົົ່າທີິ່ຄວນ.
 ກໍານົດບູລິມະສິດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງ ການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງ
ການ ແລະ ແຜນ IX (2021-2025).

ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງລະບົບການຮ່ວມມືກບ
ັ ຄູຮ
່ ວມພັດທະນາ
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຖານການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫອ
ື ເພືິ່ອຕິດຕາມການຊ່ວຍເຫືອ ແລະ ການເບີກຈ່າຍຕົວຈິງ
ຮັບປະກັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນບູລິມະສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ່ຮ່ວມມື.
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 ນໍາໃຊ້ກົນໄກ ກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນ ທີິ່ຈໍາເປັນເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ປຶກສາຫາລືເພີິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕົກລົງກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ , ການ
ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະໃນຂອບເຂດຂອງ VDCAP II.

ປັບປຸງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
 ສໍາລັບໄລຍະທ້າຍຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນໃຫ້ສຸມໃສ່ການທົບທວນຄືນເປົ້າໝາຍ ແລະ ດັດປັບ
ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສ່ອງແສງຄວາມຄືບໜ້າ , ຜົນສາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນ
ທີິ່ຖອດຖອນໄດ້.
 ການສ້າງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ແມ່ນຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄປຄຽງຄູ່ກັບການກໍານົດ ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດ ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດລາຍງານໄດ້.

ກໍານົດບູລມ
ິ ະສິດອັນໃໝ່ໃນ ແຜນວຽກທີຕ
ິ່ ດ
ິ ພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ
IX
 ວຽກງານເກັບກູ້ລູກລະເບີດທີິ່ບໍ່ທັນແຕກ ຄວນກໍານົດຢູ່ໃນ ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີິ່ຕິດພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ
ຍ້ອນວຽກງານນີັ້ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ອີກຢ່າງ ກໍ່ໄດ້ກໍານົດວຽກງານນີັ້ ເປັນເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ SDG 18.
 ຄວນມີການກໍານົດວຽກງານເສຍອົງຄະ ເປັນໜິ່ງໃນໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີິ່ຕິດພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ ໃນແຜນການ
5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX.
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ພາກທີ I: ສະພາບທົົ່ວ ໄປຂອງແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ -ສັງ ຄົມ ແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ
VIII (2016-2020)
1. ທົບທວນຄາດໝາຍ ແລະ ທິດທາງລວມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄງັັ້
ທີ VIII (2016-2020)
ຂອບຂອງການວາງແຜນ: ປີ 2016 ແມ່ນເປັນປີທີິ່ມີຄວາມພິເສດ ຍ້ອນເປັນປີທໍາອິດທີິ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງ
ແຜນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ເຊິິ່ງເປັນແຜນທີິ່ອີງໃສ່ເປົ້າໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງ
ໄດ້ກໍານົດ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ທີໄິ່ ດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 22 ເມສາ 2016. ວິໄສທັດ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 10 ປີ (2016-2025)
ເປັນເອກະສານບ່ອນອີງສໍາຄັນໃນການກໍານົດທິດທາງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕີບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແລະ ແຜນການຕໍ່ໆໄປໃນອານາຄົດ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແຜນພັດທະນາບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ
ໄລຍະກາງ ກໍ່ຄືໄລຍະຍາວ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການການລົງທນ ແລະ ອາໄສການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າທັງໃະລະດັບ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ສະນັັ້ນ, ສະພາບເສດຖະກິດພາຍໃນ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການບັນດາ
ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງບັນດາແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.
ສະພາບການວາງແຜນພັດທະນາ: ການວາງແຜນພັດທະນາໄດ້ຄໍານງເຖິງ ສະພາບ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີິ່ສ່ອງແສງໃຫ້
ເຫັນເຖິງ ຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນຕົັ້ນ:
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການເຕີບໂຕ: ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ໃນ
ລະດັບທີິ່ສູງພສົມຄວນ ໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ຄຸນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂັ້ນ ແລະ ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ ສູງຂັ້ນ
2,5 ເທົົ່າ ທຽບໃສ່ ປີ 2000. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເຫັນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາແມ່ນອາໄສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຂະແໜງດັົ່ງກ່າວກໍ່ບໍ່ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທໍາໄດ້ຫາຍເທົົ່າທີິ່ຄວນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການພັດທະນາບໍ່ທົົ່ວເຖິງ. ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາສິນຄ້າຕະ
ຫາດໂລກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍຮັບ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນການເອືິ່ອຍອີງ ຂະແໜງ ບໍ່
ແຮ່ເພືິ່ອການເຕີບໂຕ ໃນຢູ່ລະດັບທີິ່ສູງ. ຍ້ອນສະພາບດັົ່ງກ່າວນັັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈືິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມຫາກ
ຫາຍຂອງເສດຖະກິດ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແນໃສ່ການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ.
ຄວາມແຕກໂຕນຂອງການພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍໃນ ເຂດແຄວ້ນໃນປະເທດ: ຕົວຊີວ
ັ້ ັດ ດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະ ສັງຄົມ ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນຮັົ່ງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທຸກ ເປັນຕົັ້ນໃນປີ 2012/13, ການ
ບລິໂພກຂອງກຸ່ມຄົນຮັົ່ງມີສູງກວ່າກຸ່ມຄົນທຸກຍາກເຖິງ 6,4 ເທືິ່ອ, ສົມທຽບໃສ່ 2 ສັດຕະວັດທີິ່ຜ່ານມາຄວາມແຕກ
ໂຕນແມ່ນ 4,7 ເທືິ່ອ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ອັດຕາສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນເຂດເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກທີິ່ບໍ່ມີເສັັ້ນທາງ
ເຂົັ້າເຖິງ ເຫັນວ່າສູງກວ່າເຂດຕົວເມືອງ 2 ເທົົ່າຕົວ.
ໂອກາດ ແລະ ສິງິ່ ທ້າທາຍຂອງການເຊືອ
ິ່ ມໂຍງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ: ໃນນີັ້ລວມທັງການເຂົັ້າປະຊາຄົມເສດຖະກິດ
ອາຊຽນ (AEC), ການຮ່ວມມື ໃຕ້-ໃຕ້ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ການສ້າງສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ລວມທັງບົດບາດຂອງ
ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາ ແລວທາງເສດຖະກິດ ຂອງຂົງເຂດ ອານຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ ເປັນຕົັ້ນ ເຂດເສດຖະ
ກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ແລະ ບໍ່ແຕນ ທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເຊືິ່ອມຕໍ່ແລວທາງເສດຖະກິດ ຕາເວັນອອກຕາເວັນຕົກ ແລະ ເໜືອ-ໃຕ້. ນອກຈາກການກະະກຽມຄວາມພ້ອມເພືິ່ອນໍາໃຊ້ໂອກາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
ແລ້ວ, ສປປ ລາວ ຕ້ອງສກສາຢ່າງເລິກເຊິິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມເຂົັ້າໃຈເຖິງສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ ເກີດຈາກການເປີດກວ້າງປະ
ເທດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທີິ່ນັບມືັ້ນັບເພີິ່ມຂັ້ນ.
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 ວິໄສທັດ 2030
ເປາົ້ ໝາຍ: ສູ້ຊົນໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນ ປະເທດທີິ່ມີລາຍຮັບລະດັບກາງຫາສູງພາຍໃນປີ 2030 ດ້ວຍການສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້
GDP ແລະ GNI ເພີິ່ມ ຂັ້ນ 4 ເທືິ່ອ. ນັບຕັັ້ງແຕ່ ປີ 1986 ທີິ່ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫາດ ເຮັດໃຫ້
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດ ໂດຍສະເພາະຕົັ້ນໄລຍະສັດຕະວັດ
ທີ 21 ຍ້ອນການສົົ່ງອອກຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່, ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງພາກ
ພືັ້ນ ແລະ ກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ.
ລັກສະນະຂອງການເຕີບໂຕ: ເປົ້າໝາຍຂອງ ວິໄສທັດ 2030 ແນໃສ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ສີຂຽວ ແລະ ມີ
ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ ທີິ່ມີລັກສະນະດັົ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:
 ມີພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ມີລະບົບທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜຸນການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ.
 ມີການປກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິ
ພາບ.
 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຂະບວນການຍຸດຕິທໍາ , ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງ
ຄົມ, ປັບປຸງຊີວິດການເປັນໃຫ້ດີຂັ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນຂອງການພັດທະນາລະຫວ່າງເຂດຊົນນະບົດ
ແລະ ຕົວເມືອງ, ເພີິ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງບລິການດ້ານສັງຄົມຢ່າງທົົ່ວເຖິງ , ປກປ້ອງສິດຜົນ
ປະໂຫຍດປະຊາຊົນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການບລິຫານດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍວຽກງານ 3-ສ້າງ.
 ສ້າງພືັ້ນຖານການເມືອງທີິ່ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ.
 ເພີິ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຈອດ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພືັ້ນ
ແລະ ສາກົນ.

 ແຜນພັດທະນາ 10 ປີ (2016–2025)
ເປາົ້ ໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ: ສູ້ຊົນໃຫ້ GNI ເພີິ່ມຂັ້ນ 2 ເທົົ່າໂຕ ພາຍໃນປີ 2020. ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ປະກອບດ້ວຍ 7
ແຜນຍ່ອຍຄື: (i) ພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງມີຄຸນະພາບ, ມີສ່ວນຮ່ວມທົົ່ວເຖິງ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ
ສີຂຽວ, (ii) ຫຼຸດພົັ້ນຈາກກຸ່ມບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2024 ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ, (iii) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, (iv) ສົົ່ງເສີມການປກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບ
ຍືນຍົງ, (v) ຍົກສູງບົດບາດພາກລັດໃນການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມພາຍໃຕ້ກົດໝາຍທີິ່ວາງໄວ້. (vi) ປັບປຸງການເຊືິ່ອມໂຍງ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, (vii) ສົົ່ງເສີມການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ.

 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ VIII (2016–2020)
ທິດທາງ: ການກໍານົດທິດທາງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນອີງໃສ່ການ
ວິເຄາະ ແລະ ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VII, ການສກສາ
ແນວໂນ້ມການພັດທະນາ ແລະ ຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 24/ນຍ ລົງວັນທີ 7 ພດສະພາ 2014 ແລະ ທິດ
ທາງຕົັ້ນຕຂອງລັດຖະບານຄືດັົ່ງນີັ້:
 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຕໍ່ເນືິ່ອງ, ມີຄຸນະພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຄຽງຕູ່ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແລະ ທິດທາງການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນ
ສະໄໝ.
 ຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕາມ 3 ເສົາຄໍໍ້າ ຄື ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ການກະກຽມ
ຄວາມພ້ອໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດທີິ່ຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຕາມທິດ 3 ສ້າງ.
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 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ວຍການປັບປຸງທັກສະກໍາລັງແຮງງານ,
ສົົ່ງເສີມການເຮັດວຽກແບບມີລະບົບ
ແລະ ມີຄວາມອົດທົນສູງ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ເພີິ່ມເຕີມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ຊໍານິຊໍານານສາຂາຕ່າງໆ, ຍົກລະດັບພະນັກງານ
ລັດຖະກອນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນເວທີພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
 ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ມີຄວາມ
ສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ບົນຫັກການຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ຍົກສູງການ
ຮ່ວມມືພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
 ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືສາກົນ ດ້ວຍຫັກການຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງປະເທດຊາດ ແນໃສ່ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດ
ໃຫເແກ່ປະຊາຊົນລາວ.
ຈຸດປະສົງລວມ: ເພືິ່ອຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງ
ສັງຄົມ; ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ, ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2024 ດ້ວຍ
ການສູ້ຊົນບັນລຸການຂະຫຍາຍຕົວແບບຕໍ່ເນືິ່ອງ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ທ່າໄດ້ປຽບຂອງປະເທດໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມການ
ຮ່ວມມືພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ບົນພືັ້ນຖານສິດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງປະເທດຊາດ.
ເສົາຄໍາໍ້ ການພັດທະນາ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ເປັນແຜນການທີິ່ໄດ້ເຊືິ່ອມໂຍງເອົາ
3 ເສົາຄໍໍ້າຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນວາລະການພັດທະນາ 2030. ແຜນການ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ VIII ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍຢ່າງລະອຽດທີິ່ຕິດພັນກັບ 3 ເສົາຄໍໍ້າ ໃນການພັດທະນາຄື ເສົາຄໍໍ້າເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກຈາກນີັ້, ແຜນການດັົ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກໍານົດໜ້າວຽກຈຸດສຸມທັງໝົດ 20 ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ເພືິ່ອສະໜັບ
ສະໜຸນການບັນລຸ 3 ເສົາຄໍໍ້າ ລວມທັງການເຊືິ່ອມສານ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການກໍານົດຕົວຊີັ້ວັດ
ທີິ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະຄາດໝາຍສູ້ຊົນ. ຄຽງຄູ່ກັບ 3 ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ທີິ່ໄດ້ກ່າວຂ້າງເທິງນັັ້ນ , ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ຍັງ
ໄດ້ກໍານົດເອົາ ບັນດາວຽກຈຸດສຸມທີິ່ຕິດພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ ເປັນຕົັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງບລິຫານພາກລັດ; ສົົ່ງເສີມ
ຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃສ່ການຄົັ້ນຄ້ວາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືິ່ສານ; ແລະສົົ່ງເສີມ
ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ຍັງໄດ້ເຊືິ່ອມສານເອົາວຽກງານ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວທີິ່ຕິດພັນກັບທຸກໆເສົາຄໍໍ້າການພັດທະນາ ເປັນຕົັ້ນ ໄດ້ກໍານົດເອົາຕົວຊີັ້ວັດຂອງວຽກງານເຕີບໂຕ
ສີຂຽວ ເຂົັ້າໃນການ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດທີິ່ຕິດພັນກັບເງືິ່ອນໄຂການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

2. ຕີລາຄາສະພາບລວມຂອງການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ກາງສະໄໝແຜນການ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ VIII
2.1 ສະພາບການລວມ
ສະພາບສາກົນ: ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະເວລາທີິ່ມີຄວາມທ້າທາຍຫາຍ
ຢ່າງຢູ່ໃນລະດັບ ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິິ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໃຫ້ແກ່ການບັນລຸຄາດໝາຍ
ຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: 1) ຄວາມບໍ່ມີສະເຖຍລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງຂອງຫາຍປະເທດ; 2) ການ
ປ່ຽນແປງລາຄານໍາໍ້ ມັນ ແລະ ລາຄາອາຫານໂລກ; 3) ການປກປ້ອງ ແລະ ຂັດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດດ້ານການຄ້າ
ເປັນຕົັ້ນ ລະຫວ່າງ ສປ ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ; ແລະ 4) ການເພີິ່ມຂັ້ນຂອງໄພພິບັດໃນພາກພືັ້ນ.
ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໂລກທີບ
ິ່ ໍ່ທນ
ຸ່ ທ່ຽງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສິນຄ້າໂລກ: ໃນປີ 2016 ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງເສດຖະກິດໂລກແມ່ນເຕີບໂຕຊ້າຫຼຸດລົງຢູ່ໃນລະດັບ 3,2% ຈາກ 3,5% ໃນປີ 2015 ແຕ່ ເພີິ່ມຂັ້ນມາເປັນ
3,8% ໃນປີ 2017. ອີງຕາມຕົວເລກດັົ່ງກ່າວ ກ່ອນປີ 2017 ການລົງທນມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ; ການຄ້າ, ການຜະລິດ
ແລະ ລາຄາ ມີການເໜັງຕີງຫາຍ; ແລະ ສະພາບການເງິນ-ເງິນຕາ ຍາກທີິ່ຈະຄາດຄະເນ. ຈາກສະພາບດັົ່ງກ່າວ
ບັນດາປະເທດທີິ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ, ພ້ອມທັງອອກ
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ນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ, ຊຼຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານເພືິ່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງປະເທດ
ເຊິິ່ງໃນປີ 2017 ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບເສດຖະກິດໂລກໄດ້ມີການປັບຕົວດີຂັ້ນ. ເນືິ່ອງຈາກເສດຖະກິດຂອງບັນດາ
ປະເທດທີິ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາມີການຂະຫຍາຍທີິ່ດີຂັ້ນເປັນຕົັ້ນ ປະເທດອາເມລິກາ,
ບັນດາປະເທດ EU ແລະ ຍີິ່ປຸ່ນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ສປ ຈີນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດ
ອາຊຽນກມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບທີິ່ດີສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະປະເທດຄູ່ຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົັ້ນ: ຫວຽດ
ນາມ ແລະ ໄທ; ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ໂລກຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນພາວະຜັນປ່ຽນຢ່າງໄວວາ ແລະ ສະລັບຊັບຊ້ອນຈາກຄວາມ
ຂັດແຍ່ງຂອງສົງຄາມ ISIS ຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ບັນຫາຜູ້ອົບພະຍົບ, ຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນແຫມເກົາຫີ, ທະເລຈີນໃຕ້
ແລະ ອືິ່ນໆ. ອົງການ IMF ຄາດຄະເນວ່າການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກຈະຢູ່ໃນລະດັບ 3,9% ໃນປີ 2018
ແລະ 2019 ແລະ ຈະຫຼຸດລົງມາຢູ່ໃນລະດັບ 3,8% ໃນປີ 2020.
ລາຄາສິນຄ້າໂລກເຫັນວ່າຫຼຸດລົງຫາຍພສົມຄວນຢູ່ໃນໄລຍະຕົັ້ນສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແຕ່ມີການ
ຟືົ້ນຕົວຄືນໃນໄລຍະປີ 2017/2018 ຕົວຢ່າງລາຄາທອງແດງຫຼຸດລົງໃນອັດຕາ 30% ຈາກ 6.863 ໂດລາ ຕໍ່ ມ3 ໃນ
ປີ 2014 ມາເປັນ 4.808 ໂດລາ ຕໍ່ ມ3 ແຕ່ຟືົ້ນໂຕຄືນໃນປີ 2018 ເກືອບມາຢູ່ລະດັບດຽວກັ ນກັບປີ 2014. ພ້ ອມ
ກັນນີັ້, ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນໄວ້ວ່າ ລາຄາທອງແດງຈະຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 6.816 ໂດລາ ຕໍ່ ມ3 ໃນປີ 2019
ແລະ 6.833 ໂດລາ ຕໍ່ ມ3 ໃນປີ 2020. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບລາຄານໍໍ້າມັນທີິ່ເຫັນວ່າ ຫຼຸດລົງຫາຍພສົມຄວນໃນໄລຍະ
ຕົັ້ນສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຫຼຸດລົງຈາກ 96 ໂດລາ ຕໍ່ ບາເຣວໃນ ປີ 2014 ມາເປັນ 43 ໂດລາ ຕໍ່
ບາເຣວ ໃນປີ 2016; ມາຮອດປີ 2018 ລາຄານໍໍ້າມັນປັບຕົວຂັ້ນຄືນມາເປັນ 65 ໂດລາ ຕໍ່ ບາເຣວ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະ
ຢູ່ໃນລະດັບນີັ້ຈົນຮອດປີ 2020.
ການສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະວີບອາຊີ: ເຫັນວ່າການເຕີບໂຕຂອງປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໃນທະວີບ ອາຊີ ແມ່ນ
ຢູ່ໃນຈັງຫວະທີິ່ຂະຫຍາຍໄວກວ່າເສດຖະກິດໂລກ ໂດຍສະເລ່ຍຢູ່ທີິ່ປະມານ 6,6% ປີ 2015-2017 ແລະ ຄາດວ່າ
ຈະຢູ່ລະດັບ 6,5% ໄປຈົນຮອດປີ 2020 ຍ້ອນລາຄາສິນຄ້າທີິ່ເພີິ່ມຂັ້ນ ເຊິິ່ງເປັນປັດໃຈດ້ານບວກສໍາລັບຜູ້ສົົ່ງອອກ
ສິນຄ້າ. ແຕ່ຍ້ອນການພົວພັນການຄ້າ ແລະ ການເງິນ ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ທີິ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຈໍາກັດ ເປັນຕົັ້ນ:
ຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເຊິິ່ງເປັນປະເທດທີິ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໄປນໍາ. ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ສປ ຈີນ ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນຈັງຫວະທີິ່ຊ້າລົງໃນໄລຍະທ້າຍສະໄໝຂອງ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ຫຼຸດລົງຈາກ 6,8% ໃນປີ 2016-2017 ມາເປັນປະມານ 6,4% ໃນປີ 2018-2020.
ການຊະລຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປ ຈີນ ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບແກ່ ສປປ ລາວ ເປັນຕົັ້ນ ການສົົ່ງອອກ, ການເຂົັ້າມາຂອງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທນພາກເອກະຊົນ. ສໍາລັບ ສສ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕໃນອັດຕາໝັັ້ນທ່ຽງ
ປະມານ 6,5%; ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ປະເທດ ໄທ ສະເລ່ຍປະມານ 3,6%
ໃນປີ 2016-2017 ມາເປັນ 3,8% ໃນປີ 2018-2020.
ສະພາບພາຍໃນ: ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ເຫັນວ່າແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກເປັນຕົັ້ນ: ປະເທດພວກເຮົາມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າມີຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການນໍາຂອງພັກ, ຕັັ້ງ
ໜ້າປະ ກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ, ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອຈາກບັນດາປະເທດເພືິ່ອນມິດ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ
ຕາມ, ດ້ານງົບປະ ມານຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີິ່ວາງໄວ້, ລາຄາສິນຄ້າມີການ
ເໜັງຕີງ, ມີປະກົດການຫຍໍ້ ທໍ້ທາງສັງຄົມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກຍັງພົບກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ເຊິິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸຊັນຕີນ (Son-Tinh) ໃນເດືອນ 7 ປີ 2018 ແລະ ພະຍຸ
ເບບິນກາ (Bebinca) ພາໃຫ້ມີນໍໍ້າຖ້ວມຫາຍຈຸດໃນ 17 ແຂວງ, 90 ເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນຈໍານວນ 268.000 ຄົນ
ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ (ລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມ ເປົ້າໝາຍ 3 ວຽກຈຸດສຸມ 2) ແລະ ໜັກທີິ່ສຸດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເຮັດ
ໃຫ້ເຂືິ່ອນແຕກ, ບາງທ້ອງຖິິ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສັດຕູພືດເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ. ເຫດ
ການເຫົົ່ານີັ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII. ການປະເມີນຄວາມ
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ຕ້ອງການພາຍຫັງໄພພິບັດ (PDNA) ຈະເປັນເຄືິ່ອງມືໃນການສກສາຜົນກະທົບ ແລະ ກໍານົດຂົງເຂດບູລິມະສິດທີິ່
ຕ້ອງຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ແລະ ການປັບປຸງນະໂຍບາຍເພືິ່ອສະໜັບສະໜຸນແນວທາງ
ແຕ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະບານກໄດ້ອອກນະໂຍບາຍສໍາຄັນຫາຍອັນ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູກ
້ ານພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນ
ຕົັ້ນ: ສືບຕໍ່ເຂັັ້ມງວດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພດສະພາ 2016 ວ່າດ້ວຍການ
ເພີິ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຂົັ້ນໄມ້, ການເຄືິ່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້,
ສືບຕໍ່ບໍ່ໃຫ້ຍົກເວັັ້ນພາສີນໍໍ້າມັນ ແລະ ຈໍາກັດຈໍານວນບລິສັດນໍາເຂົັ້ານໍໍ້າມັນ ເພືິ່ອຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົັ້ານໍໍ້າມັນຢ່າງເປັນ
ລະບົບ ແລະ ບໍ່ຊະຊາຍ, ອອກດໍາລັດເລກທີ 203/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ກລະກົດ 2017 ວ່າການກໍານົດຕໍາແໜ່ງບລິຫານ
ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ປັບປຸງກົດໝາຍການລົງທນ ສະບັບເລກທີ 14/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016
ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາອືິ່ນໆ (ລວມເຖິງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄະນະ ຄລທ ຜ່ານປະຕູດຽວ) ເຊິິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ແລະ ນັກລົງທນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ດີຂັ້ນ.
ສປປ ລາວ ມີຄ ວາມສ່ຽ ງສູງຈາກໄພພິ ບັດທໍາມະຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກຄື ໃນຕໍ່ ໜ້າ ໂດຍສະເພາະເຫດການນໍໍ້ າ
ຖ້ວມ ເດືອນ 7 ປີ 2018 ທີິ່ສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ 13 ແຂວງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັດຕະ
ປື ຍ້ອນສັນຄູ ເຊປຽນ - ເຊນໍໍ້ານ້ອຍແຕກ. ນອກຈາກນີັ້ ໃນປີ 2018 ເກີດມີ ເຫດການນໍໍ້າຖ້ວມຫາຍຄັັ້ງສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍໃຫ້ 17 ແຂວງ, 90 ຕົວເມືອງ ແລະ 268.000 ຄົນ (ເບິິ່ງເພີິ່ມເຕີມຢູ່ເປົ້າໝາຍ 3 ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2).
ບັນດາເຫດການໄພພິບັດທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນີັ້ ເປັນສິິ່ງຖ່ວງດງຄວາມສາມາດໃນການບັນລຸຄາດໝາຍ ແຜນ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ VIII. ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພາຍຫັງ ເກີດໄພພິບັດ (PDNA) ຈະຊ່ວຍໃນການກໍານົດບູລິມະສິດ ໃນ
ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍເພືິ່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ແທດເໝາະ.
ຄວາມບອບບາງຕໍ່ໄພທໍາມະຊາດ: ໄພນໍໍ້າຖ້ວມໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີັ້ ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົັ້ນ
ໄພນໍໍ້າຖ້ວມຢູ່ໃນຫາຍໆແຂວງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົັ້ນຂອງ ປີ 2017 ແລະ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດຢູ່ແຂວງພາກ
ເໜື ອ. ເວົັ້ າລວມແລ້ວ ໄພທໍ າມະຊາດທີິ່ ເກີ ດຈາກການປ່ຽ ນແປງຂອງດິນຟ້ າອາກາດ ເປັ ນຕົັ້ນ ໄພແຫ້ງແລ້ ງ ແລະ
ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ຍັງຈະສືບຕໍ່ນາບຂູ່ ແລະ ທ້າທາຍການພັດທະນາໂດຍສະເພາະ ສປປ ລາວ ຍັງອີງໃສ່ຂະແໜງກະສິກໍ າ
ແລະ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ເພືິ່ອເປັນແຫ່ງສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສົົ່ງອອກ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ສ້າງ
ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັງຄົມ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນ
ຈັງຫວະຊ້າລົງ.
ການເປັນປະທານອາຊຽນ ແລະ ການເພີິ່ມທະວີການເຊືິ່ອມໂຍງພາກພືັ້ນ : ແຕ່ເຖິງແນວໃດກຕາມ, ສປປ ລາວ ຍັງ
ສື ບ ຕໍ່ ມີ ຄ ວາມສະຫງົ ບ ດ້ າ ນການເມື ອ ງ ແລະ ຄວາມເປັ ນ ລະບຽບຮຽບຮ້ ອ ຍດ້ າ ນສັ ງ ຄົ ມ ຕະຫ ອດໄລຍະແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ ງທີ VIII (2016-2020). ໄດ້ ມີການຮ່ ວມມື ສາກົນທີິ່ ພົັ້ນເດັົ່ນຄື :
ASEAN Chair 2016. ສໍ າ ເ ລັ ດ Master Plan for ASEAN Connectivity 2025 ແ ລ ະ Vientiane
Declaration on Promoting Infrastructure Development Cooperation in East Asia. ຂໍ້ຕົກລົງອືິ່ນໆ
ຍັ ງ ມີ ASEAN Trade Facilitation Framework in 2016; the ASEAN Trade Repository; and the
AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan (ATF-SAP). ທັ ງ ໝົ ດນີັ້ ໄດ້ ສ້ າ ງບົ ດ ບາດໃຫ້
ສປປ ລາວ ໃນນາມປະເທດ ASEAN ແລະສ້າງໂອກາດການຄ້າ ແລະ ລົງທນຈາກຕ່າງປະເທດ.

2.2 ການປະຕິບດ
ັ ພັນທະສາກົນ ແລະ ການຮ່ວມມື
ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງ ສປປ ລາວ: ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜິ່ງທີິ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະ
ສາກົນສະແດງອອກຄື:
 ສປປ ລາວ ເປັ ນ ໜິ່ ງໃນປະເທດທໍ າອິ ດທີິ່ ໄດ້ ເຊືິ່ ອມສານ SDG ເຂົັ້ າໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິ ດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ລາຍລະອຽດເພີິ່ມເຕີມຢູ່ໃນຂໍ້ 1.2.1 ພາກທີ 1).
 ສປປ ລາວ ໄດ້ ຮັບ ຮອງເອົ າ 7 ໃນ 9 ເງືິ່ອ ນໄຂຕົັ້ ນ ຕ ກົ ນ ໄກສິ ດທິ ມ ະນຸ ດ ສາກົ ນ ດ້ ວ ຍການເຊືິ່ ອມສານ ເອົ າ
ບັນດາເງືິ່ອນໄຂເຂົັ້າໃນກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ.
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 ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າຂໍ້ແ ນະນໍາ 116 ຂໍ້ ໃນຈໍ ານວນ 196 ຂໍ້ ແນະນໍາຈາກ ໜ່ ວ ຍງານສະເພາະກິ ດຂອງ
Universal Periodic Review ໃນປີ 2015 ແລະ ໄດ້ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງໃນການປະຕິບັດກົນໄກສິດທິມະນຸດ.
 ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທໍາອິດໃນອາຊຽນ ທີິ່ ໄດ້ໃຫ້ ສັດຕະຍາບັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຖະແຫງການປາຣີ
ກ່ຽ ວກັ ບ ການປ່ຽ ນແປງຂອງດິ ນ ຟ້ າອາກາດ ດ້ວ ຍການຮັ ບ ຮອງກົ ດໝາຍ ກ່ ຽວກັ ບ Intended Nationally
Determined Contribution. ເຖິ ງ ແມ່ ນ ວ່ າ ຖ້ າ ທຽບໃສ່ ປະເທດອືິ່ ນ ສປປ ລາວ ຈະບໍ່ ປ່ອຍອາຍເສຍເຮື ອນ
ແກ້ ວ ໃນລະດັ ບ ສູ ງກ ຕາມ ແຕ່ ລັ ດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍ່ ຈະສູ້ ຊົ ນ ເພີິ່ ມເນືັ້ ອທີິ່ ປກຫຸ້ ມປ່ າ ໄມ້ ໃຫ້ ຢູ່ໃນລະດັ ບ
70% ພາຍໃນປີ 2020, ເພີິ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ, ປກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດຢູ່ເທິງໜ້າ
ດິນ ແລະ ນໍໍ້າຈືດໃຫ້ດີ.
 ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນການເປັນຜູ້ນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ the Convention on
Cluster Munitions.
ຂອບການຮ່ວມມືເພືອ
ິ່ ການພັດທະນາ: ຖະແຫງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພືິ່ອການພັດທະນາທີິ່ມີປະສິດທິ
ຜົນ 2016-2025 ເປັນຂອບການຮ່ວມມືເພືິ່ອການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ. ຖະແຫງການດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ເຊືິ່ອມໂຍງຫັກ
ການ ການຮ່ວມມືຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ວາລະການພັດທະນາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືເພືິ່ອການພັດທະນາຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບເຊັົ່ນ: ການຮ່ວມມືບູຊານ 2012, ກອງປະຊຼຸມລະດັບສູງເມັກຊິໂກ 2014, ອາດິສອາບາບາ 2015 ແລະ
SDGs. ສປປ ລາວໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສ້າງຂອບການຕິດຕາມທີິ່ເອີັ້ນວ່າ ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຖະແຫງການ
ວຽງຈັນ (VDCAP). ເອກະສານດັົ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານການຮ່ວມມືເພືິ່ອການ
ພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີັ້ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບຂອດການຮ່ວມ
ມື ແລະ ປະສານງານເພືິ່ອປັບປຸງຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຕະມົນ ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານເສດຖະກິດ. ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຕະມົນແມ່ນບົນພືັ້ນຖານຫັກການຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການກໍານົດບູລິມະສິດການ
ພັດທະນາ ແລະ ແຜນການ, ສຸມໃສ່ໝາກຜົນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສກຄືຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ SDGs: ສປປ ລາວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຂະບວນການກະກຽມວາລະການພັດທະນາ

2030 ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນຄື ລັດຖະບານທຸກຂັັ້ນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ທຸກ
ພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ. ມາຮອດເດືອນກັນຍາປີ 2015, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດ
ອືິ່ນໆຮັບຮອງເອົາ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ) ເຊິິ່ງປະກອບມີ 17 ເປົ້າ ໝາຍ ແລະ 169 ຄາດໝາຍສູ້
ຊົນ.
 ກົນໄກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ : ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ SDGs ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງທີິ່ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ
ມີ ຄວາມຄື ບໜ້ າ ໃນຫ າຍດ້ ານພສົ ມຄວນ ສ່ ອງແສງໃຫ້ ເຫັ ນເຖິ ງ ຄວາມຕັັ້ ງໃຈ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ສປປ ລາວ ໃນການປະຕິບັດພັນທະສາກົນ ສະແດງອອກຄື: ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກດໍາລັດ
ແຕ່ງຕັັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປະທານຄະນະຊີັ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ
ການພັ ດທະນາແບບຍື ນຍົ ງ ເຊິິ່ງຄະນະດັົ່ ງກ່ າວປະກອບດ້ ວຍຄະນະລັດຖະມົ ນຕີ ຈາກພາກສ່ວ ນທີິ່ກ່ ຽ ວຂ້ ອງ
ເປັນສະມາຊິກ. ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຄະນະດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເພືິ່ອຊີັ້ນໍາລວມ ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ແລະ ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດ SDGs ໂດຍຜ່ານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງ
ການ. ນອກຈາກນີັ້, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ເປັນແຜນທີິ່ເຊືິ່ອມສານເປົ້າ
ໝາຍ ປພຍ ຢ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະໄດ້ກໍານົດຕົວຊີັ້ວັດ 92 ຕົວ ໃນຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຂອງແຜນດັົ່ງກ່າວທີິ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບເປົ້າໝາຍ ປພຍ. ນອກຈາກນີັ້ ຂະແໜງການກໍ່ໄດ້ເຊືິ່ອມສານຕົວຊີັ້ວັດ
ປພຍ ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ . ພ້ອມກັ ນນີັ້, ໃນທ້າຍປີ 2016 ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າເປົ້ າໝາຍ
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ປພຍ 18 ເພືິ່ ອແກ້ ໄຂບັ ນ ຫາການເກັ ບກູ້ ລ ະເບີ ດທີິ່ ບໍ່ ທັນ ແຕກ ເຊິິ່ ງເປັນ ໜິ່ ງໃນບັ ນ ຫາສິິ່ ງທ້ າທາຍທີິ່ ທ່ວ ງດງ
ການພັດທະນາ. ເນືິ່ອງຈາກ ປພຍ ມີໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໄລຍະ 2016-2030 ແລະ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເຊືິ່ອມ
ສານເຂົັ້ າ ໃນແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ ງ ທີ IX (2021-2025) ແລະ ຄັັ້ ງ ທີ X
(2026-2030). ສິິ່ ງພົັ້ ນ ເດັົ່ ນ ແມ່ ນ ໃນປີ 2018 ສປປ ລາວ ໄດ້ ສ ະເໜີ ບົ ດລາຍງານສະໝັ ກ ໃຈແຫ່ ງ ຊາດ
(Voluntary National Report: VNR). ຄັັ້ ງທໍ າອິ ດກ່ ຽວກັ ບ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າໃນການຈັ ດຕັັ້ງ ປະຕິບັ ດເປົ້ າ
ໝາຍ ປພຍ ໃນເດືອນ ກລະກົດ 2018 ຢູ່ທີິ່ລັດນິວຢອກ ປະເທດອາເມລິກາ. ຂະບວນການກະກຽມການລາຍ
ງານ ແມ່ ນ ເລີັ້ ມຕົັ້ ນ ແຕ່ ປີ 2016 ເຊິິ່ ງເປັ ນ ຂະບວນການ ປຶ ກ ສາຫາລື ແ ບບມີ ສ່ວ ນຮວ່ ມຂອງທຸ ກ ພາກສວ່ ນ
ລວມທັ ງ ຄູ່ ຮ່ ວ ມມື ໃ ນການພັ ດ ທະນາ, ພາກເອກະຊົ ນ , ອົ ງ ການທີິ່ ບໍ່ ສັ ງ ກັ ດ ລັ ດ ຖະບານ ແລະ ອືິ່ ນ ໆ ເພືິ່ ອ
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມບູນ. ຜ່ານການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຕົວຊີັ້
ວັດທີິ່ຄ າດວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດລາຍງານໄດ້ ມີ ທັງໝົ ດປະມານ 124 ຕົວ ໃນທັງ ໝົ ດ 242 ຕົ ວຊີັ້ ວັ ດ
ຂອງສາກົນ.
 ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ: ການຈັດຕັັ້ງປະຕີບັດ SDG ແມ່ນອີງໃສ່
ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງຄົ ມແຫ່ ງຊາດ ແລະ ແຜນພັ ດ ທະນາຂອງບັ ນ ດາຂະແໜງການ. ການກໍ ານົ ດ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນອີງໃສ່ການຖອດຖອນບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຈາກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VII ໂດຍສະເພາະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫະສະວັດ (MDGs).
ໃນປີ 2016 ໄດ້ເຊືິ່ອມສານ SDGs ເຂົັ້າໃນຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ
VIII, ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຕົວຊີັ້ວັດປະມານ 60% ແມ່ນຕິດພັນໂດຍກົງກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDGs (ຕາຕະລາງ
1) ແລະ ສືບ ຕໍ່ເຊືິ່ອມສານເອົາ MDGs ທີິ່ບໍ່ ບັນລຸ (ຕາຕະລາງ 2). ໝາຍຄວາມວ່າຂໍ້ ມູນທີິ່ ເກັ ບກາເພືິ່ອລາຍ
ງານແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດສາມາດສະໜອງແຫ່ ງ ຂໍ້ ມູ ນ ພືັ້ ນ ຖານໃນການລາຍງານ
SDGs. ພ້ອມກັນນີັ້, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຍັງໄດ້ການົດເອົາຕົວຊີັ້ວັດ SDG ເພີິ່ມເຕີມທີິ່ຕິດພັນ
ກັບວຽກງານຂອງຂະແໜງຕົນ. ສະນັັ້ນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDG ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເຊືິ່ອມສານເຂົັ້າແຜນການ 5
ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ X (2026-2030). ແຜນພັດທະນາໄລຍະກາງເຫົົ່າ
ນີັ້ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວິໄສ
ທັດ 2030. ຄວາມສາມາດໃນການບັ ນລຸ ແຜນເຫົົ່ ານີັ້ ຈະເປັນ ການແກ້ໄຂບັ ນຫາຄົ ງຄ້ າງທີິ່ ບໍ່ສາມາດເຮັ ດໃຫ້
MDGs ບັ ນ ລຸຜົນ ພ້ ອມທັ ງຍັ ງເປັ ນ ການສ້ າງຜົນ ສໍາເລັ ດ SDGs ກ່ ອນກໍ ານົດ ແລະ ພາໃຫ້ ປະເທດຫຼຸ ດພົັ້ ນ
ອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ.
 SDG ສະເພາະຂອງ ສປປ ລາວ: ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້ າໝາຍແຫ່ ງຊາດ SDG 18. ການເກັບ ກູ້
ລະເບີດບໍ່ທັນ ແຕກ ແມ່ນ ເປັນ ໜິ່ ງໃນສິິ່ງກີດຂວາງໃນການພັດທະນາ. ໃນໄລຍະປີ 1964 ຫາ 1973, ຊ່ວ ງ
ສົງຄາມອິ ນດູ ຈີນ ສປປ ລາວ ຖື ກວາງລະເບີ ດ ຫ າຍກວ່າ 500.000 ຄັັ້ ງ ລວມມີ ຈໍ ານວນລູ ກ ລະເບີດ ຫ າຍ
ກວ່າ 2 ລ້ ານໂຕນ, ຫື ສະເລ່ຍ ປະຊາກອນ 1 ຄົນ ຕໍ່ ລະເບີດ 1 ໂຕນ ໃນເວລານັັ້ນ. 40 ປີ ພາຍຫັ ງສິັ້ນສຸ ດ
ສົງ ຄາມ ເຫັ ນ ວ່ າລູ ກ ລະເບີ ດທີິ່ ບໍ່ ທັນ ແຕກມີ ຫ າຍກວ່ າ 80 ລ້ ານກວ່ າໜ່ ວ ຍ, ເຊິິ່ ງກວມເອົ າ 15 ແຂວງທົົ່ ວ
ປະເທດ ແລະ 25% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ. ສະນັັ້ນ, ບັນຫາລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຈິ່ງເປັນບັນຫາປິ່ນອ້ອມ
ໃນການຈັ ດຕັັ້ງ ປະຕິ ບັ ດ SDG ເປັ ນຕົັ້ ນ ຄວາມສາມາດຈໍາກັ ດເຂົັ້າ ເຖິ ງ ການພັ ດທະນາກະສິ ກໍ າ ແລະ ທີິ່ ດິນ ,
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ການສ້າງໂຄງລ່າງຂົນສົົ່ງ ແລະ ໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ , ແລະ ນໍໍ້າປະປາ ທີິ່ມີຕົັ້ນທນການກໍ່ສ້າງສູງ ແລະ ມີ
ຄວາມອັນ ຕະລາຍ. ຍ້ ອນແນວນັັ້ ນ , ພະນະທ່ ານນາຍົ ກ ລົ ດຖະມົ ນຕີ ແ ຫ່ ງ ສປປ ລາວ ປອ ທອງລຸ ນ ສີ ສຸລິ ດ
ແລະ ເລຂາທິ ກ ານໃຫຍ່ ອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ບັ ນ ຄີ ມູນ ໄດ້ ພ້ອມກັ ນ ຮັ ບ ຮອງເອົ າ SDG 18 “ຊີ ວິ ດ
ປອດໄພຈາກລູກລະເບີດທີິ່ບໍ່ທັນແຕກ” ຂັ້ນ ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2016 ທີິ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ຕາຕະລາງ 1. ການເຊືິ່ອມສານ SDG, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ແລະ ເປົ້າໝາຍການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະດ້ອຍ
ພັດທະນາ ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
ເປົ້າໝາຍ/ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ

ຄວາມກ່ຽວພັນກັບ SDG

ຄວາມກ່ຽວ
ພັນກັບ ການ
ຫຼຸດພົັ້ນLDC

ມີຕົວຊີັ້ວັດ
ການເຕີບ
ໂຕສີຂຽວ

ເປົ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດູນຂອງການເຕີບໂຕໂດຍການສຸມໃສ່ພັ້ນ
ຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 1 –ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່



ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 2 – ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີ





ສະຖຽນລະພາບ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 3 – ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວ
ລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫ່ງທນກັບການວາງແຜນ
ພັດທະນາ



ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 4 – ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ

-

ຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 5 – ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,



ດຸໝັົ່ນ ແລະ ອົດທົນ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 6 – ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ


-

ແລະ ຜູ້ຊໍານານງານ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 7 – ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງ



ກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ

-

ເປົ້າໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຈາກພາກລັດ ແລະ ກໍາລັງ
ແຮງງານຈາກພາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາ ເຜົົ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທຸກເຜົາຊົນ ແລະ ທຸກເພດໄວ ສາມາດ
ເຂົັ້າເຖິງການສກສາ ແລະ ການບລິການສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ສົົ່ງເສີມການປກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດ
ທະນາເອກະລັກວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ,

ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ,

ຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ໂປ່ງໃສ
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ສັງຄົມມີຄວາມສະ

ເປົ້າໝາຍ/ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ

ຄວາມກ່ຽວພັນກັບ SDG

ຄວາມກ່ຽວ
ພັນກັບ ການ
ຫຼຸດພົັ້ນLDC

ມີຕົວຊີັ້ວັດ
ການເຕີບ
ໂຕສີຂຽວ

ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 1 – ສືບຕໍ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ
ຕາມທິດ 3 ສ້າງ

ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 2 – ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາ



ການ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 3 – ທຸກຄົນເຂົັ້າເຖິງການສກສາໄດ້ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ



ມີຄຸນນະພາບ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 4 – ຮັບປະກັນການບລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້



ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ



ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 5 – ການບລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້
ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົັ້າເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 6 – ພັດທະນາ ແລະ ປກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ



ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 7 – ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ
ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິ
ທໍາແລະ ສີວິໄລ

ເປົ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ
ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິ ບັດຢ່າງທັນການ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນສິິ່ງທີິ່ຖືກກະທົບຈາກ ທໍາມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າ
ເກົົ່າ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 1 – ການປກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາ



ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 2 – ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບຜົນ
ກະທົບພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ແລະ ການ
ປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 3 – ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນ
ຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ (ຮັບປະກັນໄດ້ທາງ
ດ້ານຕະຫາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ)

ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມທີິ່ພົວພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 1 -- ເພີິ່ມທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ບລິຫານລັດ (ສໍາເລັດເບືັ້ອງຕົັ້ນການຈັດສັນເນືັ້ອໃນ - ພະແນກ
ກ່ຽວຂ້ອງກວດຄືນ).
ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 2 -- ສົົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃສ່ການຄົັ້ນຄ້ວາ,
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສືິ່ ສານ
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ເປົ້າໝາຍ/ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ

ຄວາມກ່ຽວພັນກັບ SDG

ຄວາມກ່ຽວ
ພັນກັບ ການ
ຫຼຸດພົັ້ນLDC

ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ 3- ສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມ່ຍິງ, ເຍົາວະ
ຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
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ມີຕົວຊີັ້ວັດ
ການເຕີບ
ໂຕສີຂຽວ

Table 1. ຕາຕະລາງສັງລວມຕົວຊີັ້ວັດ
Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose
income is less than one dollar a day
Target 1.B: Achieve full and productive employment and decent work for all,
including women and young people
Growth of GDP per person employed
Vulnerable employment
Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer
from hunger
Hunger/Undernourished population
Child undernutrition: stunting
Goal 2: Achieve universal primary education
Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will
be able to complete a full course of primary schooling
Primary net enrolment
Secondary gross enrolment
Primary survival/completion
Youth literacy
Goal 3: Promote gender equality and empower women
Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education,
preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Gender parity in education
Women in employment
Women in National Parliament
Goal 4: Reduce child mortality
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five
mortality rate
Under five and infant mortality
Immunization
Goal 5: Improve maternal health
Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal
mortality ratio
Maternal mortality ratio
Delivery care coverage
Target 5.B: Achieve, by 2015, universal access to reproductive health
Contraceptive prevalence & unmet needs
Adolescent birth rate
Antenatal care coverage

Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases
Target 6.A: Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS
Target 6.B: Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all
those who need it
Target 6.C: Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria
and other major diseases
Malaria
Tuberculosis
Goal 7: Ensure environmental sustainability
Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country
policies and programmes and reverse the loss of environmental resources
Land area covered by forest
Target 7.B: Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction
in the rate of loss
Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access
to safe drinking water and basic sanitation
Improved drinking water source
Improved sanitation facility
Goal 9: Reduce the impact of UXO in Lao PDR
Target 9A: Ensure the complete clearance of UXO from priority / high value
agricultural land by 2020
Target 9B: Reduce substantially the number of casualties as a result of UXO
incidents
Target 9C: Ensure that medical & rehabilitation needs of all UXO survivors are
met in line with treaty obligations under the Convention on Cluster Munitions

Key
Achieved
Not yet achieved, but progressing
Not yet achieved, off track
No information/not measured
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2.3 ການກະກຽມອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ
2.3.1 ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປັດຈຸບນ
ັ
ການປະເມີນ LDC ປີ 2018: ອີງຕາມຜົນຂອງການປະເມີນຂອງອົງການ CDP ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ບັນ ລຸ 2 ໃນ 3 ເງືິ່ ອນໄຂຂອງການອອກຈາກສະຖານະພາບ LDC. ເຖິ ງ ວ່ າ ສປປ ລາວຈະສາມາດບັ ນ ລຸ
ເງືິ່ ອ ນໄຂ ກ ຕາມ ແຕ່ ຍັ ງ ຕ້ ອງສື ບ ຕໍ່ ເອົ າໃຈໃສ່ ກ ານສ້ າ ງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ ງຂັ ນ ທັ ງ ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່ າ ງປະເທດດ້ ວ ຍການສົົ່ ງ ເສີ ມ ການສ້ າ ງມູ ນ ຄ່ າ ເພີິ່ ມ ໃນຂະບວນການຜະລິ ດ ແລະ ຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນການນໍ າ ໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຈະສາມາດຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມບອບບາງຈາກຜົນ ກະທົບ ດ້ານເສດຖະກິດພາຍນອກ
ແລະ ຮັບປະກັນການອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ການຫຼຸດພົັ້ນຈາກກຸ່ມບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ປະເທດຈະຢູ່ໃນ
ເສັັ້ ນທາງການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່ າ ເຮົ າສາມາດຫຼຸ ດພົັ້ ນໄດ້ ພຽງແຕ່ 2 ເງືິ່ອນໄຂ
GNI ແລະ HAI ໂດຍທີິ່ EVI ບໍ່ຜ່ານ. ສະນັັ້ນ, ເພືິ່ອໃຫ້ ການພັດທະນາເປັ ນໄປຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝີ , ສາມາດ
ຍົກລະດັບການພັດທະນາໃຫ້ສູງຂັ້ນອີກ ແລະ ໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ , ສປປ ລາວ ຕ້ອງສຸມໃສ່ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ ທີິ່
ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັ ງຄົ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII, ໃນນັັ້ນ ລວມເຖິ ງການເພີິ່ ມ
ກໍາລັງການຜະລິດ, ການກະຈາຍຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມການຮັບມື ໃນຍາມສຸກເສີນ.
ຕາຕະລາງ 4. ຂໍ້ມູນ ສປປ ລາວ ຈາກ 2018 CDP Triennial Review
ການປະເມີນເງືອ
ິ່ ນໄຂການຫດ
ຼຸ ອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ
ລ/ດ
1

2

ລາຍລະອຽດ
ການປະເມີນ ສປປ ລາວ
2018

ເງືິ່ອນໄຂໃນການບັນລຸ

GNI per capita,
2014-2016
average (USD)

HAI

EVI

1.996 ໂດລາ

72,8

33,7

ເງືິ່ອນໄຂໃນການ

ເງືິ່ອນໄຂໃນການ

ເງືິ່ອນໄຂໃນການ

ບັນຈຸເຂົັ້າ: >1,035

ບັນຈຸເຂົັ້າ: >60

ບັນຈຸເຂົັ້າ: <36

ເງືິ່ອນໄຂໃນການ

ເງືິ່ອນໄຂໃນການ

ເງືິ່ອນໄຂໃນການ

ບັນລຸ: >1,230

ບັນລຸ: >66

ບັນລຸ: <32

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສປຊ, ກົມເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ

ປະເທດໃດໜິ່ງຈະສາມາດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຕ້ອງຜ່ານຫັກການບັນລຸເງືິ່ອນໄຂຂອງ
ອົງ ການ CDP 2 ຄັັ້ ງ ຕິດຕໍ່ ກັ ນ ເຊິິ່ ງການປະເມີ ນ ໂດຍປກກະຕິ ຈະຈັ ດຂັ້ ນ ທຸ ກ ໆ 3 ປີ. ສໍ າລັ ບ ສປປ ລາວ
ການປະເມີນຄັັ້ງຕໍ່ໄປ ແມ່ນ ປີ 2021 ແລະ ຖ້າຫາກວ່າຜ່ານແລ້ວ ປີ 2024 ຈິ່ງຈະສາມາດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ.
2.3.2 ເງືອ
ິ່ ນໄຂຍ່ອຍຂອງ LDC
ຄ່າດັດສະນີ GNI: ຕົວຊີັ້ວັດ GNI ທີິ່ຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງສະເໝີຕົັ້ນສະເໝີປາຍ ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນລາວມີການປ່ຽນແປງທີິ່ດີຂັ້ນ. ຄ່າມາດຖານ GNI ໃນປີ 2018 ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ 1.996 ໂດລາສະຫະລັດ ເຫັນວ່າລືິ່ນຄາດໝາຍ 1.230 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສູງກວ່າ GNI
ໃນປີ 2009 ທີິ່ ສປປ ລາວ ປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 510 ໂດລາສະຫະລັດ ເຫັນວ່າເພີິ່ມຂັ້ນ 1.486 ໂດລາ
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ສະຫະລັດ. ຖ້າຫາກວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ສປປລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 6,5-7%
ຄາດວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດບັນລຸເງືິ່ອນໄຂ GNI ໄດ້ໃນປີ 2021.
ການປະເມີນເງືອ
ິ່ ນໄຂການຫດ
ຼຸ ອອກຈາກການສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແຕ່ປີ 20062018 (ຕາຕະລາງ 2.1.3.2-2)
ລ/ດ

ປີ

GNI

HAI

EVI

1

2006

350

54,0

33,7

2
3
4
5

2009
2012
2015
2018

510
913
1.232
1.996

62,3
61,4
60,8
72,8

57,9
59,9
37,1
36,2

ຄ່າດັດສະນີ HAI: ຕົວຊີັ້ວັດ HAI ແມ່ນໃຊ້ໄວ້ເພືິ່ອວັດແທກຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ທີິ່ຈະເປັນກໍາລັງໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະເທດ ເຊິິ່ງລວມມີ ໂພຊະນາການ, ອັດຕາການເກີດ, ອັດຕາການ
ຕາຍ, ອັ ດຕາຮູ້ໜັ ງສື ແລະ ອັ ດຕາເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ ນ ມັດທະຍົມ. ການປະເມີ ນຄ່ າດັດສະນີ HAI ຂອງ ສປປ ລາວ
ໃນປີ 2018 ນີັ້ເຫັນວ່າ ມີ ຄວາມຄືບໜ້ າຂັ້ນຫາຍ ໂດຍເພີິ່ມຂັ້ນຈາກລະດັບ 60,8 ໃນການປະເມີນປີ 2015
ເປັນ 72,8 ໃນການປະເມີນປີ 2018 ເຊິິ່ງມາດຖານສໍາລັບຄ່າດັດສະນີຍ່ອຍ ແມ່ນຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບ 66 ຫື ສູງ
ກວ່ານັັ້ນ. ສາເຫດຕົັ້ນຕທີິ່ພາໃຫ້ຄ່າດັດສະນີ HAI ມີການກ້າວກະໂດດແມ່ນມາຈາກ ❶ຄ່າດັດສະນີຍ່ອຍຂອງ
ການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ທີິ່ສາມາດບັນ ລຸໄດ້ 76,6 ເພີິ່ມຂັ້ນ ຈາກລະດັບ 63,3 ໃນປີ 2015. ການເພີິ່ມຂັ້ ນ
ແບບກ້າວກະໂດດຂອງຄ່າດັດສະນີຍ່ອຍການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ນັັ້ນ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວເລກຈາກການສໍາຫວດ
ພົ ນ ລະເມື ອງໃນປີ 2015 ເຊິິ່ ງ ອັ ດ ຕາການຮູ້ ໜັ ງ ສື ຂອງຜູ້ ໃຫ່ ຍ ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດບັ ນ ລຸ ໄດ້ 84,7%;
ນອກຈາກນັັ້ນ, ❷ດັດສະນີອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງດີຂັ້ນຈາກລະດັບ 62,8 ໃນປີ
2015 ມາເປັ ນ 67,3 ໃນປີ 2018. ❸ສໍ າ ລັ ບ ຄ່ າ ດັ ດ ສະນີ ຍ່ ອ ຍອັ ດ ຕາສ່ ວ ນການຂາດສານອາຫານໃນ
ພົນລະເມື ອງເຫັ ນວ່ າ ເພີິ່ມຂັ້ນ ຕືິ່ມຈາກ 72 ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 79,8 ໃນປີ 2018 ເຊິິ່ ງຄ່າດັ ດສະນີຍ່ ອຍ
ດັົ່ງກ່າວສູ ງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ 66 ມາຕັັ້ ງແຕ່ປີ 2015 ເປັ ນຕົັ້ນ ມາ. ❹ພິ ເສດໃນປີ 2018 ອົງການ CDP ໄດ້
ເພີິ່ ມ ດັ ດສະນີ ຍ່ ອຍກ່ ຽ ວກັ ບ ອັ ດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ເຂົັ້ າໃນ HAI ແຕ່ ເຖິ ງ ຢ່ າ ງໃດກໍ່ ຕາມ ສປປ ລາວ ຍັ ງ
ສາມາດບັ ນ ລຸ ໄດ້ ເຖິ ງ 83,9 ເຊິິ່ ງແມ່ ນ ຄ່ າທີິ່ ສູງ ພສົ ມຄວນ. ສໍ າລັ ບຄ່ າດັ ດສະນີ ຍ່ອຍກ່ ຽວກັ ບ ອັດຕາການເຂົັ້ າ
ໂຮງຮຽນຂັັ້ນມັດທະຍົມກໍ່ມີຄ່າເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 45 ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 57,4 ໃນປີ 2018. ແຕ່ຄ່າດັົ່ງກ່າວຍັງ
ຢູ່ຕໍໍ່າກວ່ າຄ່ າສະເລ່ ຍ HAI 66 ແລະ ແມ່ ນ ຄ່າ ດັດສະນີ ຍ່ ອຍທີິ່ ຕໍໍ່າກວ່ າໝູ່ ໃນຈໍ ານວນ 5 ດັ ດສະນີ ຍ່ ອຍ ເຊິິ່ ງ
ລັດຖະບານຍັງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເພີິ່ມຕືິ່ມ.
ຄ່າດັ ດສະນີ ນີັ້ຕ້ອງທຽບ ກັບ ປະເທດອືິ່ ນ ສະນັັ້ ນຜົ ນ ໄດ້ ຮັບ ຈິ່ ງບໍ່ສາມາດສະແດງເຖິ ງລະດັ ບຊັ ບ ພະຍາ ກອນ
ມະນຸດໃນສັງຄົມໄດ້ສະເໝີ ໄປ ແຕ່ການແຕກຄ່າດັດສະນີອອກເປັນຫົວຂໍ້ຍ່ອຍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຫັນການເຕີ ບ
ໂຕ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການປະຕິບັດໄດ້.
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ຕາຕະລາງ 6. ດັດສະນີ HAI
ຄ່າດັດສະນີ

ດ້ານສາທາສະນະສຸກ

HAI
ລ/ດ

ປີ

1
2
3
4
5

2006
2009
2012
2015
2018

(ເງືິ່ອນໄຂ
ບັນລຸ
2018
≥66)
54,0
62,3
61,4
60,8
72,8

ອັດຕາການ
ຂາດສານ
ອາຫານ (%)

ອັດຕາການ
ຕາຍຂອງ
ເດັກລຸ່ມ 5
ປີ ຕໍ່ 1.000

22
19
22
21,8
17,1

140,6
84,4
56,8
71,4
63,9

ດ້ານການສກສາ

ອັດຕາການ
ຕາຍຂອງແມ່
ຕໍ່
100.000

197,4

ອັດຕາການຮູ້
ໜັງສື

ອັດຕາການ
ເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ

68,7
73,2
72,7
72,7
84,7

44,0
43,5
44,7
50,5
61,7

ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການສກສາ: ຄ່າດັດສະນີ HAI ປະກອບດ້ວຍຕົວຊີັ້ວັດຍ່ອຍ 4 ປະເພດ ເຊິິ່ງມີມູນຄ່າ
ລະຫວ່າງ 0 ຫາ 100. ຖ້າມູນຄ່າຍິິ່ງສູງເທົົ່າໃດ ໝາຍຄວາມວ່າຍິິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີເທົົ່ານັັ້ນ. ອີງຕາມຕົວ
ເລກຂ້າງເທິງເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບທຸກໆດ້ານໃນຂົງເຂດ HAI ໂດຍສະເພາະການສກສາ.
ຕົວຢ່າງ: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 69% ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 85% ໃນປີ 2018
ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 44% ເປັນ 62% ເຊິິ່ງການເພີິ່ມມີລັກສະນະກ້າວກະໂດດ
ໃນຫາຍດ້ານ ພ້ອມກັນນີັ້ຍັງເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍພສົມຄວນ ໃນໄລຍະປີ 2015-2018 ໂດຍ
ສະເພາະ ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ, ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ແລະ ການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມ .
ສິິ່ງທ້າທາຍໃນການພັດທະນາຂະແໜງການໂພຊະນາການ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ: ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີິ່ເປັນສິິ່ງທ້າທາຍ
ມີ ຄື ການຮັ ບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ຄົ ນ ລາວໄດ້ ຮັບ ໂພຊະນາການ ແລະ ການບ ລິ ກ ານສາທາລະນະສຸ ກ ທົົ່ ວ ເຖິ ງ ເຊິິ່ ງ
ສະແດງອອກເມືິ່ ອທຽບກັ ບ ປະເທດອ້ ອ ມຂ້ າງ. CDP review ປີ 2018 ເຫັ ນ ວ່ າ ຄົ ນ ລາວ 17% ຂາດ
ໂພຊະນາການທີິ່ ຄົ ບ ຖ້ ວ ນ ເຫັ ນ ວ່ າ ເປັ ນ ຕົ ວ ເລກສູ ງທີິ່ ສຸ ດ ໃນອາຊຽນ. ສປປ ລາວ ເມືິ່ ອ ທຽບໃສ່ ປະເທດ
ອາຊຽນອືິ່ນ ເຫັນວ່າອັດຕາການຕາຍຂອງ ແມ່ ແລະ ເດັກຍັງສູ ງ. ສະນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ ຕໍໍ່າກວ່ າ 70 ຄົນ ເສຍຊີ ວິ ດ ຕໍ່ 100.000 ຄົນ ເກີ ດ (ຄາດໝາຍ
SDG 3.1). ສໍ າລັ ບ ອັ ດ ຕາການເສຍຊີ ວິ ດ ຕໍໍ່ າກວ່ າ 5 ປີ ແມ່ ນ ຕ້ ອງໃຫ້ ໜ້ ອຍກວ່ າ 25 ຄົ ນ ເສຍຊີ ວິ ດ ຕໍ່
1.000 ຄົນເກີດ (ຄາດໝາຍ SDG 3.2).

23

ຕາຕະລາງ 7. ຕົວຊີັ້ວັດ HAI ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຈາກ CDP review ປີ 2018.
ຕົວຊີັ້ວັດ HAI
HAI

ຂາດ
ໂພຊະນາ
ການຄົບ
ຖ້ວນ

ອັດຕາການ
ຕາຍຂອງ
ເດັກຕໍໍ່າກວ່າ

ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງແມ່ (ຕໍ່

ອັດຕາ
ຮູ້ໜັງສື

ການເກີດ

(%)

ອັດຕາເຂົັ້າ
ຮຽນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມ

5 ປີ (ຕໍ່

(%)

100.000 ຄັັ້ງ)

1.000)

ກໍາປູເຈຍ

68.9

15.3

30.6

160.5

73.9

45.1

ອິນໂດເນເຊຍ

90.4

7.9

26.4

126.2

95.4

85.8

ສປປ ລາວ

72.8

17.1

63.9

197.4

84.7

61.7

ມາເລເຊຍ

91.0

2.5

8.3

39.8

93.1

77.6

ມຽນມ້າ
ຟີລີປນ

68.5
89.9

16.9
13.8

50.8
27.1

178.5
114.1

75.6
96.4

51.3
88.4

ໄທ

95.9

9.5

12.2

20.3

92.9

129.0

ຫວຽດນາມ

89.3

10.7

21.6

54.1

93.5

81.6

ຕົວເລກສະເລ່ຍຈາກກຸ່ມ LDC 53.1

26.4

67.5

432.5

57.2

45.7

ສະເລ່ຍຂອງກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ 83.3

11.7

30.1

111.4

88.2

77.6
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ຄ່າດັດສະນີ EVI: ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມບອບບາງ ຈາກຜົນກະທົບພາຍນອກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການຮັບມືບັນດາຜົນກະທົບຕ່າງໆ. ສປປ ລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸເງືິ່ອນໄຂ EVI ໃນການປະເມີນປີ 2018.
ສະນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕືິ່ມໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ບອບບາງ.
ການປະເມີນຄ່າດັດສະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ EVI: ແຕ່ເຖິງແນວໃດກຕາມ ບາງເງືິ່ອນໄຂຂອງ
EVI ກບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ປະເທດໃດໜິ່ງບໍ່ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງ
ຕະຫາດ ຍ້ອນທີິ່ຕັັ້ງພູມສັນຖານທີິ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ; ໄລຍະທາງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມ
ການຄ້າເປັນປັດໄຈທີິ່ສໍາຄັນໃນຂັັ້ນຕອນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການລົງທນພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫື ການພັດທະ
ນາມູນຄ່າຕ່ອງໂສ້ ຫື ເວົັ້າອີກຢ່າງໜິ່ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຄໍານງເຖິງ ການລົງທນສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃກ້ກັບຄູ່
ຄ້າຂາຍ. ພ້ອມກັນນີັ້ຫາຍຕົວຊີັ້ວັດຂອງ EVI ວັດແທກບັນດາອົງປະກອບຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະ ກິດທີິ່ຕິດ
ພັນກັບການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມີຜົນໃນໄລຍະຍາວ (ຕາຕະລາງ 7) ໂດຍສະເພາະ ການສົົ່ງອອກສິນຄ້າ
(ທັງດ້ານຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ) ແລະ ຂະແໜງກະສິກໍາ (ສັດສ່ວນ ຕໍ່ GDP ແລະ
ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດ).
ໃນປີ 2018 ນີັ້ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງທີິ່ດີຂັ້ນພສົມຄວນຈາກລະດັບ 36,2 ໃນປີ 2015 ຫຼຸດລົງມາເປັນ 33,7 ໃນ
ການປະເມີນປີ 2018. ແຕ່ຖ້າສົມທຽບການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າດັດສະນີ EVI ໃນປີ 2012 ແລະ 2015 ເຫັນ
ວ່າຄ່າດັດສະນີ EVI ມີການປ່ຽນແປງພຽງແຕ່ເລັກໜ້ ອຍຈາກລະດັບ 37 ໃນປີ 2012 ມາເປັ ນ 36,2 ໃນປີ
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2015. ມາຮອດການປະເມີນໃນປີ 2018 ນັັ້ນເຫັນວ່າຫຼຸດລົງປະມານ 2,5% ເຊິິ່ງສູງກວ່າການປ່ຽນແປງໃນ
ລະຫວ່ າ ງປີ 2012 ແລະ 2015. ເຖິ ງ ຢ່ າ ງໃດກໍ່ ຕ າມຄ່ າ ມາດຖານ EVI ໃນປີ 2018 ຖື ວ່ າຍັ ງ ສູ ງ ກວ່ າ ຄ່ າ
ມາດຖານ EVI 32 (ຄ່າ EVI ຍິິ່ງຕໍໍ່ າຍິິ່ ງດີ) ສາເຫດຕົັ້ນ ຕທີິ່ພາໃຫ້ຄ່າ EVI ມີຄວາມຄືບ ໜ້ າດີ ຂັ້ນ ແມ່ ນມາ
ຈາກດັ ດສະນີ ຍ່ ອ ຍກ່ ຽ ວກັ ບ ໂຄງສ້ າງເສດຖະກິ ດ (Economic Structure Index) ມີ ກ ານປັ ບ ປຸ ງ ດິີ ຂັ້ ນ
ເຮັ ດ ໃຫ້ ຄ່ າ ດັ ດ ສະນີ ຍ່ ອ ຍດັົ່ ງ ກ່ າ ວຫຼຸ ດ ລົ ງ ຈາກລະດັ ບ 32,2 ໃນປີ 2015 ມາເປັ ນ 22,7 ໃນປີ 2018.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ດັດສະນີຍ່ອຍກ່ຽວກັບຈໍານວນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ຍັງຫຼຸດລົງເລັກ
ໜ້ ອ ຍຈາກລະດັ ບ 88,9 ໃນປີ 2015 ມາເປັ ນ 79,7 ໃນປີ 2018. ສ່ ວ ນດັ ດ ສະນີ ຍ່ ອ ຍອືິ່ ນ ໆຂອງ EVI
ແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງຫາຍເມືິ່ອທຽບກັບປີ 2015.
ຕາຕະລາງ 8. ພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງ EVI
ການສົົ່ງອອກ
ໄລຍະຂອງ LDC review

ການກະສິກໍາ

Export
Concentration
(HHI)

ຄວາມສະຖຽນ
ຂອງ ການສົົ່ງ
ອອກ

ໂຄງປະກອບ
ກະສິກໍາຕໍ່

0.3
0.4
0.3
0.3
0.2

18.8
24.8
10.2
12.3
12.2

48.1
44.8
31.7
25.7
19.6

2006
2009
2012
2015
2018

GDP

ຄວາມສະຖຽນ
ຂອງກະສິກໍາ
8.2
7.8
6.4
5.3
5.1

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສປຊ, ກົມເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ

ການທຽບຄ່າ EVI ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ: EVI ຂອງ ສປປ ລາວ (ຕາຕະລາງ 8) ຢູ່ໃນອັນດັບເກືອບທ້າຍ
ສຸດ (ປະເທດທ້າຍສຸດແມ່ນ ກໍາປູເຈຍ). ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ການສົົ່ງອອກ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາ ກໄດ້
ເພີິ່ມຂັ້ນໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາເມືິ່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນແລ້ວ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ການສົົ່ງອອກຍັງມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ແຕກຂະແໜງ ໄປສູ່ສິນຄ້າ ອືິ່ນທີິ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊິິ່ງສອດ ຄ່ອງກັບ
ເງືິ່ອນໄຂການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ.
ຕາຕະລາງ 8. ຕົວຊີັ້ວັດ EVI ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຈາກ CDP review ປີ 2018.
ຕົວຊີັ້ວັດ EVI
EVI
ກໍາປູເຈຍ

Export
concentration
(HHI)

ໂຄງປະກອບ
ກະສິກໍາຕໍ່
GDP

ຄວາມ
ສະຖຽນຂອງ
ກະສິກໍາ

ຄວາມສະຖຽນ
ຂອງ ການສົົ່ງ
ອອກ

ອິນໂດເນເຊຍ

34.8
24.2

0.31
0.14

28.40
13.85

6.98
2.77

9.05
10.60

ສປປ ລາວ

33.7

0.22

19.60

5.09

12.20

ມາເລເຊຍ
ມຽນມ້າ

21.4

0.17

8.82

3.30

5.95

31.7

0.35

26.62

4.21

13.69
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ຟີລີປນ

25.1

0.27

10.41

2.71

7.36

ໄທ

23.7

0.08

9.05

3.12

5.49

ຫວຽດນາມ

30.1

0.18

18.90

1.47

2.73

ຕົວເລກສະເລ່ຍຈາກກຸ່ມ LDC 41.3

0.47

26.46

6.26

17.11

0.21

16.96

3.71

8.38

ສະເລ່ຍຂອງ ASEAN

28.1

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສປຊ, ກົມເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ

2.3.3 ຜ
ົ້ ອຍພຼັດທະນາ:
ຼັ ງຫ
ົ ນກະທ
ົ ບພາຍຫ
ົ ົ້ ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ
ຼຸ ດພ
ຼັ ນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນໄລຍະ
ິ ສດທ
ິ ພ
ິ ເສດໃນນາມເປ
ຂ້າມຜ່ານ
ສິດທິພິເສດໃນນາມເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ: ກຸ່ມປະເທດສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ປະກອບມີຂໍ້ກໍານົດ
ພິເສດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາດ້ານການເງິນ ແລະ ການຈັດການ ການຄ້າທີິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂ
ບັນຫາທາງດ້ານໂຄງສ້າງ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມຸ່ງໝັັ້ນທີິ່ຈະພັດທະນາຍຸດທະສາດການຂ້າມຜ່ານທີິ່ໝູນໃຊ້
ປະໂຫຍດ ຂອງ LDC ໃນຂະນະທີິ່ ຍັງມີຢູ່ ເພືິ່ ອໃຫ້ມີຜົນກະທົ ບໜ້ ອຍທີິ່ສຸດ ໃນຊ່ວງເວລາທີິ່ມີກ ານຫຼຸດພົັ້ ນ
ອອກຈາກ LDC.
ໂດຍລວມແລ້ວ ການການຫຼຸດພົັ້ນ ຈາກກຸ່ມປະເທດສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາຈະເປັນສິິ່ງ ທີິ່ດີສໍາລັບ ສປປ
ລາວ: ອີງຕາມການວິເຄາະໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວ ມພັດທະນາ, ການຫຼຸດພົັ້ ນຈາກສະຖານະ
ພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາມີຜົນດີຫາຍກວ່າຜົນ ເສຍ. ໃນຖານະທີິ່ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໄດ້
ຮັບສິດພິເສດໃນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດ ເຊິິ່ງລວມມີຂໍ້ກໍານົດຂອງອົງການການຄ້າໂລກ. ຕົວຢ່າງ: ເປັນສະມາຊິກ
LDC ແລະ WTO, ສປປ ລາວໄດ້ຮັບສິດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ "Everything but
Arms" (EBA).
ຜົນກະທົບຕໍ່ກ ານຄ້າ ພາຍຫັງອອກຈາກ LDC: ປັດໄຈສໍາຄັນທີິ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດພົັ້ນສະຖານະ
ພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາແມ່ນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ສປປ ລາວ ເຮັດການຄ້າ ກັບບັນດາປະເທດເພືິ່ອນບ້ານ (ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນອາຊຽນ ແລະ ຈີນ) ທີິ່ບໍ່ນໍາໃຊ້ສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ເປັນເງືິ່ອນໄຂສໍາລັບການເຂົັ້າ
ເຖິງຕະຫາດ. ສປປ ລາວ ຍັງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິດທິພິເສດ ໃນໄລຍະເວລາຂ້າມຜ່ານ ແລະ ຍັງ
ມີສິດຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ທີິ່ບໍ່ມາຈາກ LDC ເຊັົ່ນ: ການເງິນ ແລະ ອືິ່ນໆ.
ຍຸດ ທະສາດສໍ າ ລັບ ຄຸ້ ມຄອງການປ່ ຽ ນແປງການເຂົັ້າ ເຖິ ງ ຕະຫ າດ: ສປປ ລາວ ສາມາດກະກຽມບັ ນ ດາມາດ
ຕະການທີິ່ ຈໍາເປັນ ເພືິ່ ອນໍ າໃຊ້ສິດ ທິ ພິເສດຂອງການເປັນ LDC ກ່ ອນຫຼຸ ດພົັ້ນ ເພືິ່ ອຫຼຸ ດຜ່ ອນຜົ ນ ກະທົ ບ ແລະ
ເພີິ່ມຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສິນຄ້າທີິ່ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫາດໂລກ ເຊັົ່ນ:
 ເພີິ່ ມຄວາມສາມາດໃນການສົົ່ງ ອອກ: ສປປ ລາວ ສາມາດປັ ບປຸງ ຄວາມສາມາດການແຂ່ງຂັ ນຂອງຕົ ນ
ໂດຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີິ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຄ້າ , ການ
ລົງ ທນໃນຂະແໜງການສກສາ, ສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ທັ ກ ສະຈິ່ ງມີ ຄ ວາມສໍ າຄັ ນ ແລະ ຈໍ າເປັ ນ ຕໍ່ ກ ານ
ຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຮັດການຄ້າເຊັົ່ນ ດຽວກັບການສະຫນອງໄຟຟ້າທີິ່ ໝັັ້ນ ຄົງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການ
ຂົນສົົ່ງທີິ່ເຊືິ່ອຖືໄດ້.
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ລົ ບ ລ້ າ ງອຸ ປ ະສັ ກ ທີິ່ ບໍ່ ກ່ ຽ ວກັ ບ ພາສີ : ບັ ນ ດານະໂຍບາຍ ແລະ ກົ ດ ລະບຽບທີິ່ ບໍ່ ກ່ ຽ ວກັ ບ ພາສີ ແມ່ ນ
ອຸ ປ ະສັ ກ ສໍ າ ລັ ບ ການຄ້ າ ສະນັັ້ ນ ສປປ ລາວ ສາມາດປັ ບ ປຸ ງ ຕືິ່ ມ ເຊັົ່ ນ : ສື ບ ຕໍ່ ປັ ບ ປຸ ງ ລະບຽບພາສີ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງ ຕົວຈິງ ເພືິ່ອກ້າວເຂົັ້າປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.



ການປະຕິຮູບ ໂຄງສ້າ ງ: ເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີ ການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ
ລວມທັງການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ທຸລະກິດ ເຊັົ່ນ: ການເພີິ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ
ປັບປຸງຂັັ້ນຕອນເພືິ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກໍາ.



ຄົັ້ນຄ້ວາການຈັດການການຄ້າແບບພິເສດທີິ່ບໍ່ກ່ຽວກັບ LDC: ສປປລາວ ສາມາດຄົັ້ນຄ້ວາການຈັດການ
ການຄ້ າ ແບບພິ ເ ສດທີິ່ ບໍ່ ກ່ ຽ ວກັ ບ LDC ເຊັົ່ ນ : ໂຄງການ GSP ຕ່ າ ງໆສໍ າ ລັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດກໍ າ ລັ ງ
ພັດທະນາຫືຊອກຫາການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າໃນພາກພືັ້ນ.
ຜົນກະທົບ ດ້ານການເງິນ: ມີການສະຫນັບສະຫນູນສະເພາະ LDC ກ່ຽວກັບການພັດທະນາທາງດ້ານການ

ເງິນ, ເຊັົ່ນ: ການຈັດສັນໃຫ້ກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ, ແລະ ການສະຫນອງທນ ກ່ຽວກັບ
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. ແຕ່ແຫ່ງທນການພັດທະນາທີິ່ສໍາຄັນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນບໍ່ມີທ່າວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກການຫຼຸດພົັ້ນຈາກ LDC ເຊິິ່ງປະກອບມີການລົງທນຈາກອົງການຕ່າງໆ (ເຊັົ່ນ: ທະນາຄານໂລກ
ແລະ ເອດີບີ), ຜູ້ທີິ່ບໍ່ນໍາໃຊ້ສະຖານະພາບຂອງ LDC ເປັນເງືິ່ອນໄຂສໍາລັບການໃຫ້ທນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບ
ທາງດ້ານການເງິນທີິ່ ໄດ້ຈາກ Asia Infrastructure Investment Bank ຫື ທະນາຄານ BRICS. ໃນ
ບັນດາແຫ່ງທນຕົັ້ນຕ, ພຽງແຕ່ຍີິ່ປຸ່ນນໍາໃຊ້ສະຖານະພາບຂອງ LDC ເປັນເງືິ່ອນໄຂໃນການກໍານົດການໃຫ້ທນ.
ໂດຍທົົ່ວໄປ, ການກູ້ຢືມ ແມ່ນຖືກກໍານົດດ້ວຍເງືິ່ອນໄຂອືິ່ນທີິ່ບໍ່ແມ່ນ LDC.
ເງິນຊ່ວ ຍເຫືອ ODA: ເງືິ່ອນໄຂການກູ້ຢືມແບບຜ່ອນຜັນ ຂອງລັດຖະບານ ຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມລາຍຮັ ບ
ຂອງປະເທດທີິ່ເພີິ່ມຂັ້ນເລືັ້ອຍໆ ແລະ ODA ອາດຈະຫລຸດເງິນຊ່ວຍເຫລືອລົງ.
ຍຸດທະສາດຄຸມ
້ ຄອງການປ່ຽນແປງບ້ວງເງິນການພັດທະນາ: ສໍາລັບການຄ້າ, ສປປ ລາວ ມີແຜນກ່ຽວກັບ ບ້ວງ
ເງິນການພັດທະນາ ທີິ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົັ້ນຈາກ LDC ໄດ້. (1) ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸ ດ ເພືິ່ ອໃຫ້ ສາມາດເພິິ່ ງຕົນ ເອງໄດ້ . (2) ສປປ ລາວ ຍັງຈະມີ ສິດທີິ່ ຈະເຂົັ້າເຖິ ງ ບ້ ວງເງິ ນ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (Climate Change) ທີິ່ເປີດໃຫ້ບັນດາປະເທດກໍາ ລັງພັດທະນາທັງຫມົດຫັງຈາກຫຼຸດ
ພົັ້ນຈາກ LDC ເຊັົ່ ນ: ການຝຶ ກອົບ ຮົມທາງດ້ານວິຊາການແລະການສ້ າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ. (3) ສປປລາວຈະ
ຕ້ອງມີ ການເງິນ ພາຍໃນເພີິ່ມຂັ້ນເພືິ່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ (4) ນໍາໃຊ້ວິທີການກູ້ຢືມ
ທີິ່ເຫມາະສົມ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ.

2.3.4 ການຫດ
ຼຸ ພົນ
ັ້ ຈາກກຸ່ມບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ກ້າວໄປສູແ
່ ຜນປີ 2030
ການຮັບປະກັນການພັດທະນາທີິ່ຍືນຍົງ: ການຫຼຸດພົັ້ນຈາກກຸ່ມບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຈະເປັນເຄືິ່ອງໝາຍ
ປະຫວັດສາດທີິ່ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ທັງຍັງຈະເປັນການສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນຕໍ່ການພັດທະນາ ທັງຈາກພາຍ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ແຕ່ ເຖິ ງແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ການຫຼຸ ດພົັ້ ນຈາກກຸ່ ມບັນດາປະເທດດ້ອຍພັ ດທະນາ ບໍ່ ໄດ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ປະເທດຈະເດີນຕາມເສັັ້ນທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເປັນຕົັ້ນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ
ຕ້ອງໄດ້ຄໍານງເຖິງຕົວຊີັ້ວັດ ຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊິິ່ງເປັນເງືິ່ອນໄຂທີິ່ ສປປ ລາວ ບໍ່ສາມາດບັນລຸ
ໄດ້ໃນການປະເມີນປີ 2018. ດັົ່ງນັັ້ນ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາທີິ່ຍືນຍົງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸ
ເງືອ່ນໄຂ EVI ຕ້ອງເນັັ້ນໃສ່ການພັດທະນາທີິ່ທົົ່ວເຖິງເປັນທໍາ, ສຸມໃສ່ບັນລຸຄາດໝາຍ ແຜນ VIII, ໂດຍສະເພາະ
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ເພີິ່ມກໍາລັ ງການຜະລິດ ໃຫ້ ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຫາກຫາຍມີ ຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມື ກັບສະພາບສຸກເສີ ນ
ເປັນຕົັ້ນຜົນກະທົບເສດຖະກິດຈາກພາຍນອກ.
ການເຊືິ່ອມສານແຜນການແຫ່ງຊາດ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນໄດ້ເຊືິ່ອມສານ
ກັບ ເງືິ່ອນໄຂການອອກຈາກ LDC. ໃນໄລຍະທ້າຍສະໄໝ ກໍ່ຄື ໄລຍະຂອງການກະກຽມ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ
IX, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ ເຊືິ່ອມສານເອົາວຽກງານ LDC ເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາເສັດຖະກິດ-ສັງຄົມ
5 ປີ ຄັັ້ງຕໍ່ໆໄປ ແລະ ວິໄສທັດ 2030, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງທີິ່ຈະບໍ່ບັນລຸ.
ເປົ້ າໝາຍທີິ່ເປັນ ບູລິມະສິດໃນແຜນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ກ ຄື ຄັັ້ງຕໍ່ໆໄປ: ການອອກຈາກ LDC ໝາຍເຖິງ: ການ
ຂະຫຍາຍການຜະລິດການຄ້າໃຫ້ ຫລາກຫລາຍ; ໃຊ້ໂອກາດ AEC ໃນການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນບັນດາເຄືອຂ່າຍ
ລະດັບພູມິພາກ (ລວມເຖິງ ຕະຫາດສາກົນ). ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການລົງທນ ແລະ ສົົ່ງເສີມການລົງທນພາກ
ເອກະຊົນໃນຂະແຫນງຕ່າງໆ; ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ
ແລະ ພັດທະນາໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ໃຫ້ດີຂັ້ນ.

2.4 ການເຕີບໂຕສີຂຽວ
2.4.1 ສະພາບລວມການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ວິໄສທັດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປັກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍົງ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີ
ຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາທີິ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພືິ່ອປະຊາຊົນລາວທັງຫມົດ ເຊິິ່ງເປັນ
ຈຸດປະສົງຫັກຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII, ວິໄສທັດ 2030 ແລະ
SDGs ເຊິິ່ງສະແດງອອກ ດ້ານ ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ.
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ: ວິໄສທັດຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກ
ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເຊິິ່ງສະແດງອອກ ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ
VIII, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030. "ການເຕີບໂຕສີຂຽວ" ໝາຍເຖິງວິທີການ
ຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດທີິ່ປ່ອຍອາຍຄາບອນ ແລະ ມົນລະພິດ ໃຫ້ໜ້ອຍທີິ່ສຸດ, ເພີິ່ມປະສິດທິພາບການ
ນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ປ້ອງກັນການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດທີິ່ມີຢູ່.
ການເຊືອ
ິ່ ມສານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີVIII ກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແມ່ນ
ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນເປົ້າຫມາຍ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ. ແຜນການດັົ່ງກ່າວປະກອບມີເປົ້າໝາຍ
ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດທີິ່ສົົ່ງເສີມການເຊືິ່ອມໂຍງ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທັງສາມດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ
ແລະ ສິິ່ງແວດສ້ອມ. ຕົວຢ່າງ: ການນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບໂຄງການ
ລົງທນພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະ, ການແຕກຂະແໜງອອກຈາກຊັບພະຍາກອນ, ການນໍາໃຊ້ພະ ລັງງານທີິ່
ສະອາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ.
ຈາກການວາງແຜນສູກ
່ ານຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ : ການວາງແຜນທີລ
ິ່ ວມເອົາ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ມີຄວາມຈໍາເປັນເພືິ່ອ
ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບໃໝ່ ແລະ ເພືິ່ອແນໃສ່ຫັກການຄວາມຍືນຍົງຫາຍຂັ້ນ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ທຸກຂະແໜງການ ເຊິິ່ງອາໄສການຮ່ວມມື
ຢ່າງກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ອືນ
ິ່ ໆ.
28

2.4.2 ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຂະບວນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນທົວ
ົ່ ໂລກ: ມີຫາຍປະເທດໃນໂລກ ພວມກໍາລັງຮີບຮ້ອນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເຂົາເຈົັ້າໂດຍສະເພາະດ້ວຍການຂຸດຄົັ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ແຕ່ວິທີການພັດ
ທະນານີັ້ກໍ່ໄດ້ທໍາລາຍສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສົົ່ງຜົນກະທົບເສຍຫາຍຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຮູບ
ແບບການພັດທະນານີັ້ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ປຶກສາຫາລືບູລິມະສິດໃນເວທີ
ສາກົນ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ ຢູ່ໃນລະດັບປະເທດ, ມີຫາຍປະເທດໄດ້ຖືເອົາການເຕີບໂຕສີຂຽວເປັນ ໃຈກາງຂອງຍຸດ
ທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຄຽງຄູ່ກັບການສກສາ ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ຫມາຍ
ຄວາມວ່າບໍ່ແມ່ນວ່າຈະກໍານົດເປົ້າຫມາຍການເຕີບໂຕແຕ່ຢ່າງດຽວ ແຕ່ຕ້ອງຄໍານງເຖິງມາດຕະການ ປະເມີນຜົນ
ກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍ; ຫືເວົາັ້ ອີກຢ່າງໜິ່ງແມ່ນ ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ຖ້າຫາກ
ວ່າການເຕີບໂຕນັັ້ນສ້າງຜົນກະທົບເສຍຫາຍຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ.
ບົດບາດຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວຕກ
ໍ່ ານພັດທະນາ: ແນວຄວາມຄິດຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວແມ່ນເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ
ໂອກາດ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຈິ່ງຖືວ່າເປັນກົນໄກອັນສໍາຄັນໃນ
ການຊຼຸກຍູກ
້ ານຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ.
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ SDGs: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ມີຄວາມກົມກຽວ ໂດຍສະເພາະ
ກັບເປົ້າໝາຍ SDG 12 ທີິ່ແນໃສ່ການຮັບປະກັນການບລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ. ນອກນັັ້ນຍັງ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເປົ້າໝາຍສິິ່ງແວດລ້ອມອືິ່ນໆເຊັົ່ນ: ເປົ້າໝາຍ SDG 13 ທີິ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ SDG 15 ກ່ຽວກັບການປກປ້ອງ ແລະ ຟືົ້ນຟູລະບົບນິເວດ. ແຕ່ການເຕີບໂຕສີຂຽວບໍ່
ໄດ້ຈໍາກັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສະເພາະຂົງເຂດສິິ່ງແວດລ້ອມເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່ຍັງຕິດພັນກັບຫາຍໆຂົງເຂດ ໃນຂອບ
SDGs (ຕົວຢ່າງ: ການເຕີບໂຕສີຂຽວຕິດພັນກັບ ເປົ້າໝາຍ SDG 14 ເປົ້າໝາຍ ແລະ 52 ຄາດໝາຍ).

2.4.3 ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ: ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ມີຄວາມສໍາ
ຄັນສໍາລັບບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາເປັນຕົັ້ນ ສປປ ລາວ ເຊິິ່ງເປັນປະເທດທີິ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະ
ຊາດເພືິ່ອການພັດທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກຕາມ ແຕ່ການຂະຫຍາຍໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຂະ
ແໜງຊັບພະຍາກອນໂດຍສະເພາະ ຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ. ຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທີິ່ເກີດຈາກການເຊືິ່ອມໂຊມລົງຂອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງ
ຂັ້ນຕືິ່ມ ທີິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ການນາບຂູ່ຂອງລະບົບນິເວດຕໍ່ລະບົບ
ພະລັງງານ, ອາຫານ ແລະ ແຫ່ງນໍາໍ້ ຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດກະສິກໍາ, ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ສາທາລະນະ
ສຸກ ເຊິິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ. ສະນັັ້ນ, ການກໍານົດຍຸດທະສາດໃນ
ອະນາຄົດກຄືປັດຈຸບັນຕ້ອງຄໍານງເຖິງບັນດາຄວາມສ່ຽງທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ພ້ອມທັງອອກມາດຕະການໃນການ
ຄຸ້ມຄອງບັນຫາເຫົົ່ານີ.ັ້
ຄວາມພ້ອມດ້ານອົງກອນເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວ: ລັດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງ
ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນ ເດືອນທັນວາ 2016. ຈຸດປະສົງ
ຂອງຄະນະດັົ່ງກ່າວແມ່ນເພືິ່ອຮັບຜິດຊອບໃນການກໍານົດທິດທາງ, ເປົ້າຫມາຍ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວທົົ່ວປະເທດ ລວມໄປເຖິງການວາງແຜນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ
ການສ້າງສູນສົົ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ.
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ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ: ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໝາກ
ຜົນຂອງ ການປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົົ່ວສັງຄົມ ແລະ ເປັນຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ X
ຂອງພັກ, ວິໄສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020).
ຂະແໜງການເຕີບໂຕສີຂຽວທີເິ່ ປັນບູລິມະສິດ
ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດເອົາການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົັ້າໃນການວາງແຜນແຫ່ງຊາດ ໝາຍຄວາມວ່າການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວ ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງ SDG 12 ຫື ກະຊວງໃດຫນິ່ງ ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫາຍພາກສ່ວນ ແລະ ຂະແໜງການ
ເຊິິ່ງມີ 6 ຂົງເຂດທີເິ່ ປັນບູລິມະສິດຄື: ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້, ການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ການຂົນສົົ່ງ, ພະລັງງານ
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.
ການກະສິກາໍ : ການກະສິກໍາເປັນແຫງ່ ທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ແຕ່ຂະແໜງນີັ້ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ ຜົນ
ກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ດ້ວຍເຫດນີັ້ , ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຈິ່ງ
ປະກອບມີກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພືິ່ອສະໜບສະໜູນການພັດທະນາກະສິກໍາສີຂຽວຄື:
 ເພີິ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງສິັ້ນ
ເປືອງ.


ຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່.



ຢຸດການນໍາໃຊ້ສານເຄມີທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ແຫ່ງນໍ້ໍາ, ຊີວະນາໆພັນແລະສຸຂະພາບ
ຂອງມະນຸດ ແລະ ສັດ.



ສົົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ສະອາດ (ເຊັົ່ນ: ການກະສິກໍາອິນຊີ).

ວຽກງານປ່າໄມ້: ປ່າໄມ້ເປັນແຫ່ງອາຫານ ແລະ ນໍ້ໍາທີິ່ສໍາຄັນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ທັງເປັນແຫ່ງເກັບຮັກສາ
ກາກບອນ ເຊິິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ເນືັ້ອທີປ
ິ່ ່າໄມ້ໄດ້ຫຼຸດລົງຫາຍ ລັດຖະບານ ຈິ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາການປກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ເປັນບູລິມະສິດ ໃນຍຸດທະ
ສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ເຊິິ່ງເຫັນວ່າສອດຄ່ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII. ວຽກງານດັົ່ງກ່າວປະກອບມີ:
 ຈໍາກັດການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເນືັ້ອທີິ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່ສໍາລັບການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ.
 ຈໍາກັດການສົົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຄິິ່ງສໍາເລັດຮູບທີິ່ມີມູນຄ່າຕໍ່ໍາ.
 ສົົ່ງເສີມການລົງທນເພືິ່ອເພີິ່ມເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ເປັນ 70% ພາຍໃນປີ 2020
 ເສີມຂະຫຍາຍການປກປັກຮັກສາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ໂດຍການປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການຕ່າງໆ.


ພັດທະນາກົນໄກການເງິນເພືິ່ອປກປ້ອງປ່າໄມ້.

ການພັດທະນາຕົວເມືອງ: ປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ອົບພະຍົບຈາກຊົນນະບົດໄປສູ່ຕົວເມືອງຫາຍຂັ້ນເຊິິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດເຂົັ້າເຖິງ ແຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ມັນ
ກໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບລິການສາທາລະນະ ເພືິ່ອຮອງຮັບເອົາການອົບ
ພະຍົບດັົ່ງກ່າວ. ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຈິ່ງໄດ້ກໍານົດກິດຈະກໍາເພືິ່ອສະຫນັບສະໜູນ ແລະ ຮັບປະກັນ
ຄຸນະພາບການດໍາລົງຊີວິດໃນຕົວເມືອງຄື:
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ປັບປຸງລະບົບການຈັດການຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃນຕົວເມືອງ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່.




ເພີິ່ມພືັ້ນທີິ່ສີຂຽວ (ເຊັົ່ນ: ສວນສາທາລະນະ).
ປັບປຸງຄຸນະພາບລະບົບຂົນສົົ່ງສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ລະບົບດັົ່ງກ່າວຫາຍ
ຂັ້ນ.



ປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຕົວເມືອງ, ລວມທັງເສັັ້ນທາງຍ່າງ, ລະບົບບໍາບັດນໍ້ໍາເສຍ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າ.



ເພີິ່ມທາງເລືອກວຽກງານສີຂຽວສໍາລັບຄົນອົບພະຍົບເຂົັ້າມາໃໝ່ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖິງການ
ບລິການສາທາລະນະ.

ການຄົມມະນາຄົມ: ສປປ ລາວ ໄດ້ອີງໃສ່ການນໍາເຂົັ້ານໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ເພືິ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນວຽກ
ງານຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ ເຊິິ່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ ຂະແໜງການນີັ້ ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຫາຍເປັນອັນດັບໜິ່ງຂອງ
ປະເທດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຄວາມປອດໄພຂອງການຈະລາຈອນກເປັນບັນຫາທີິ່ເພີິ່ມຂັ້ນ. ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຈິ່ງໄດ້ ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຂົນສົົ່ງ ໃຫ້ຍືນຍົງຫາຍຂັ້ນ ເຊັົ່ນ:


ປັບປຸງຄຸນະພາບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຂົນສົົ່ງສາທາລະນະໃນເຂດຕົວເມືອງ, ລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ
ເມືອງ.



ສົົ່ງເສີມການຜະລິດ, ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ລົດຂົນສົົ່ງທີິ່ໃຊ້ພະລັງງານທີິ່ສະອາດ ເຊັົ່ນ: ລົດຖີບ ແລະ ລົດໄຟ
ຟ້າ.



ຈໍາກັດການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະສ່ວນບຸກຄົນທີິ່ນໍາໃຊ້ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ເພີິ່ມມາດຕະຖານ
ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມໃນການນໍາເຂົັ້າລົດ.

ພະລັງງານ: ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ຂະແໜງໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກເປັນຫັກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ
ຕາມ ທ່າແຮງຂອງຂະແໜງການດັົ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີິ່. ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ສ່ວນຫາຍຍັງມາ
ຈາກແຫ່ງທີິ່ບໍ່ສະອາດເຊັົ່ນ: ຊີວະພາບ, ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ, ຖ່ານ ແລະ ຖ່ານຫີນ. ສະນັັ້ນ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວຂະແໜງພະລັງງານ ຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດ ເຊິິ່ງປະກອບມີ:
 ຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມການລົງທນໃນຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ
ພະລັງງານລົມ.
 ຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍສາຍໄຟຟ້າ.
 ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍໃຊ້ ກົນໄກດ້ານລາຄາ ຫື
ພາສີ


ຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນໍາເຂົັ້າ ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ຍານພາຫະນະຂົນສົົ່ງ
ທີປ
ິ່ ະຢັດພະລັງງານ.

ການທ່ອງທິ່ຽວ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຂະແໜງການ
ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນໜິ່ງໃນປັດໄຈທີິ່ສໍາຄັນໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ. ສະນັັ້ນ, ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້
ມີການພັດທະນາ ຄ່ຽງຄູກ
່ ັບການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ອະນຸລັກຮັກສາພືັ້ນທີິ່ທໍາມະຊາດ,
ສະຖານທີິ່ປະຫວັດສາດ ແລະ ປະເພນີການໃຊ້ຊວ
ີ ິດຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ດີທີິ່ສຸດ. ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ວາງແຜນເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການທ່ອງທ່ຽວຄື:


ໂຄສະນາສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ພາຍນອກ
ໄດ້ຮັບຮູ້.
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ເພີິ່ມທະວີການປກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະ
ນະທໍາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ນໍ້ໍາ, ປ່າ, ຖໍ້າໍ , ວັດ ແລະ ສະຖານທີິ່ພືັ້ນເມືອງ.



ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບລິການການທ່ອງທ່ຽວເຊັົ່ນ: ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົົ່ງ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານ

ອາຫານ.
 ລົບລ້າງການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ບໍ່ເປັນມິດຕໍ່ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ວຽກງານນະໂຍບາຍປນ
ິ່ ອ້ອມ
ບັນດາໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະ ນາ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຕ້ອງມີ
ການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 5 ນະໂຍບາຍປິ່ນອ້ອມ ຂອງ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ແຫ່ງຊາດ ຄື:
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການລົງທນ: ກໍານົດມາດຕະຖານ, ກົດໝາຍ ແລະ ກົດ
ລະ ບຽບເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການລົງທນສີຂຽວ (ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ) ເຊັົ່ນ: ລະບຽບການປກປັກ
ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນນໍ້ໍາ ແລະ ການກະສິ
ກໍາ.
ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ດ້ານວິທະຍາສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ : ການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ນໍາໃຊ້ນະ
ວັດຕະກໍາຕ່າງໆມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເຕີບໂຕສີຂຽວຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.
ສະນັັ້ນ, ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍການຄົັ້ນຄວ້າທີນ
ິ່ ໍາໂດຍສູນສົົ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຖອດ
ຖອນບົດຮຽນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂັ້ນ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.
ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ: ໄດ້ມີແຜນທົບທວນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການປກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ,

ເພີິ່ມຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງພະນັກງານ

(ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບແຂວງ) ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ ໃນການຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນຂອງສິິ່ງແວດລ້ອມ.
ສົົ່ງເສີມການບລິໂພກ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດສີຂຽວ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົົ່ງເສີມການບລິໂພກແບບ
ຍືນຍົງເຊັົ່ນ: ປູກຈິດສໍານກການນໍາໃຊ້ແບບປະຢັດມັດທະຍັດ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,
ເລືອກຜະລິດຕະພັນທີິ່ເປັນມິດຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ: ໄດ້ມີການສົົ່ງເສີມຄວາມເທົົ່າທຽມທາງດ້ານການສກສາ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ລະດັບມັດທະຍົມ ແລະ ສູງກວ່າ, ນອກນັັ້ນ ຍັງມີການສົົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່
ຍິງໃນຂະແໜງເສດຖະກິດສີຂຽວ.

2.4.4 ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ VIII ແລະ SDG
ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ: ຂອບເຂດການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຄວາມກ້າວຫນ້າ ຂອງຍຸດ
ທະສາດ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ລວມມີ 5 ຂະແໜງການທີິ່ເປັນບູລິມະສິດຄື: (1) ປະສິດທິພາບໃນການ
ຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, (2) ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫືອ , (3) ເຂດພືັ້ນທີິ່
ສີຂຽວ, (4) ການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ການບລິໂພກສີຂຽວ, (5) ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ກັບ ແຜນ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ VIII ແລະ SDGs. ຈາກ 25
ຕົວຊີັ້ວັດ ໃນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເຫັນວ່າ 21 ຕົວຊີັ້ວັດມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບເປົ້າໝາຍຂອງ
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SDG ແລະ ມີ ຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 14 ຕົວຊີັ້ວດ
ັ ທີິ່ສອດຄ່ອງຢ່າງກົມກຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII.
ຕາຕະລາງ 10. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ VIII ແລະ SDG

ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

SDGs

ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII

ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດເຂົັ້າ
ໂດຍສະເລ່ຍ

Outcome 1.1: ຜະລິດສະບຽງ
ອາຫານໃຫ້ພຽງພ ແລະ ເພີິ່ມຜົນ
ຜະລິດກະສິກໍາ
Outcome 1.1: ຜະລິດສະບຽງ

ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດສາລີ

ອາຫານໃຫ້ພຽງພ ແລະ ເພີິ່ມຜົນ
ຜະລິດກະສິກໍາ

ປະສິດທິພາບແຮງງານ

..

1

ປະສິດທິພາບໃນການໃຊ້
ພະລັງງານຕໍ່ GDP
% ການສົົ່ງອອກ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

SDG 2.4: ຜະລິດສະບຽງອາຫານ
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
SDG 2.4: ຜະລິດສະບຽງອາຫານ
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
SDG 2.3: ເພີິ່ມປະສິດທິຜົນຂັ້ນ
ສອງເທົົ່າ
SDG 7.3: ເພີິ່ມປະສິດທິພາບການ

..

ໃຊ້ພະລັງງານ

Outcome 1.1: ຫັນປ່ຽນໄປ
..

ໃນທິດທາງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ
ທັນສະໄໝ
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫືອ

ປະລິມານອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ

2

Outcome 6.3: ຫຼຸດຜ່ອນອາຍ
GHG

ຮັບມືສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ
SDG 13.2: ສ້າງຄວາມພ້ອມການ

ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຕໍ່
ຄົນ

Outcome 6.3: ຫຼຸດຜ່ອນອາຍ
GHG

ຮັບມືສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ

ການນໍາເຂົັ້າ/ການໃຊ້ນໍໍ້າມັນ

..

..

Outcome 1.7: ສະໜັບສະ
% ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ
% ຂີັ້ເຫຍືອໃນຕົວເມືອງ ທີິ່ນໍາມາ
ໃຊ້ຄືນ ແລະ ນໍາໄປຖິມ
ັ້
3

SDG 13.2: ສ້າງຄວາມພ້ອມການ

ໜຸນຫານພັດທະນາ ແບະ ນໍາໃຊ້
ພະລັງງານສະອາດ

SDG 7.2: ເພີິ່ມສັດສ່ວນການນໍາ
ໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ
SDG 11.6: ສັດສ່ວນຂີັ້ເຫຍືອໃນ

..

ຕົວເມືອງ

ພືັ້ນທີິ່ສີຂຽວ
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%ພືິ່ນທີິ່ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ

Outcome 3.1: ເພີິ່ມເນືັ້ອທີິ່ປ່າ

ພືັ້ນທີິ່ປ່າສະຫງວນ

Outcome 3.1: ເພີິ່ມເນືັ້ອທີິ່ປ່າ

SDG 15.1: ຮັກສາ ແລະ ຟືົ້ນຟູ
ປ່າໄມ້
SDG 15.1: ຮັກສາ ແລະ ຟືົ້ນຟູ
ປ່າໄມ້

ຄວາກທຸກຍາກ, ຄວາມສະເໝີພາບໃນສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ
%

ຄວາກທຸກຍາກ
GINI

4

Outcome 2.1: ພັດທະນາ

SDG 1.2:

ຄຸນະພາບຊີວິດ ດ້ວຍການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ຫຼຸດ % ຈໍານວນຄົນທີິ່ຢູ່ຕໍໍ່າກວ່າເສັັ້ນ
ຄວາມທຸກຍາກ

Outcome 1.4: ພັດທະນາຢ່າງ

SDG 10.1: ເພີິ່ມລາຍໄດ້ຂອງຄົນ

ສົມດຸນ

ທີິ່ທຸກຍາກ

ອັດຕາສ່ວນຍິງ/ຊາຍທີິ່ເຂົັ້າຮຽນ
ຊັັ້ນປະຖົມ

..

ອັດຕາສ່ວນຍິງ/ຊາຍທີິ່ເຂົັ້າຮຽນ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ

..

ອັດຕາສ່ວນຍິງ/ຊາຍທີິ່ເຂົັ້າຮຽນ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍ

..

ອັດຕາສ່ວນຍິງ/ຊາຍທີິ່ເຂົັ້າຮຽນ
ຊັັ້ນສູງ

..

% ແມ່ຍິງທີິ່ເປັນສະມາຊິກພັກ

% ແມ່ຍິງໃນພາກລັດທີິ່ມີຕໍາແ
ໜ່ງຫົວໜ້າ ຫື ຮອງ

SDG 4.5: ກໍາຈັດຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງເພດໃນການສກສາທຸກລະດັບ
SDG 4.5: ກໍາຈັດຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງເພດໃນການສກສາທຸກລະດັບ
SDG 4.5: ກໍາຈັດຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງເພດໃນການສກສາທຸກລະດັບ
SDG 4.5 ກໍາຈັດຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງເພດໃນການສກສາທຸກລະດັບ

Outcome 4.3: ເພີິ່ມຈໍານວນ

SDG 5.5: ສ້າງໂອກາດໃນການ

ແມ່ຍິງໃນຕໍາແໜ່ງການນໍາ ແລະ
ຜູ້ຕາງໜ້າ ໃນການຕັດສິນໃຈ

ຂັ້ນເປັນຜູ້ນໍາໃນການເມືອງທຸກ
ລະດັບ

Outcome 4.3: ເພີິ່ມຈໍານວນ

SDG 5.5: ສ້າງໂອກາດໃນການ

ແມ່ຍິງໃນຕໍາແໜ່ງການນໍາ ແລະ
ຜູ້ຕາງໜ້າ ໃນການຕັດສິນໃຈ

ຂັ້ນເປັນຜູ້ນໍາໃນການເມືອງທຸກ
ລະດັບ

ການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ບລິໂພກ ສີຂຽວ
ປະລິມານຂີັ້ເຫຍືັ້ອຍໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່
ຄົນ
ພືັ້ນທີິ່ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
5

SDG 11.6 ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ

..

ຂອງຕົວເມືອງ ຕໍ່ທໍາມະຊາດ

Outcome 3.1: ຫຼຸດຜ່ອນການ
ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່

..

ການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຕໍ່ຄົນ

..

..

% ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງທ່ອງ

Outcome 1.1: ເພີິ່ມລາຍໄດ້

SDG 8.9: ສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ຽວຕໍ່ GDP

ຈາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ແບບຍືນຍົງ

ການບລິໂພກເຄືິ່ອງດືິ່ມທາດເຫົັ້າ
ຕໍ່ຄົນ

..

SDG 3.5: ຫຼຸດຜ່ອນການບລິໂພກ
ເຄືິ່ອງດືິ່ມທາດເຫົັ້າແບບອັນຕະລາຍ
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ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ
VIII ແລະ SDG
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ: ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໄດ້ກໍານົດມາດ
ຕະການທີິ່ສໍາຄັນຢ່າງເລິກເຊິິ່ງກວ່າ SDGs ໃນຫາຍໆດ້ານເຊັົ່ນ: ບັນຫາທາງດ້ານສັງຄົມເປັນຕົັ້ນ ຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບ. ສປປ ລາວ ມີຄວາມພົັ້ນເດັົ່ນໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານການສົົ່ງເສີມບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍສະແດງອອກຄື: ການສົົ່ງເສີມແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດການສກສາ ແລະ ສະມາຊິກແຫ່ງຊາດທີິ່ເປັນເພດຍິງ
ພ້ອມທັງສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຂອງຕໍາແໜ່ງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງລັດຖະມົນຕີທີິ່ເປັນເພດຍິງໃຫ້ນັບມືັ້ສູງຂັ້ນ
ກວ່າເກົາົ່ .
ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບວຽກງານການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຣີໄຊໂຄ
ສິິ່ງເສດເຫືອ. ນອກນັັ້ນ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍ ການຜະລິດສິິ່ງເສດເຫືອສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ, ການ
ບລິໂພກພະລັງງານສະເລ່ຍ, ການປ່ອຍອາຍເສຍເຮືອນແກ້ວ (ຕົວເລກລວມ ແລະ ຕໍ່ຫວ
ົ ຄົນ), ການນໍາເຂົັ້າ
ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ, ແລະ ການສົົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ການກໍານົດບັນດາຄາດໝາຍ
ເຫົົ່ານີັ້ ແມ່ນການສົົ່ງເສີມການບລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ມີມາດ
ຕະການຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແລະ ການດືິ່ມສິິ່ງມນເມົາ.

2.4.5 ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ແລະ ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ
ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ: ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງໃນໄລຍະຍາວ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຍັງໄດ້ກໍານົດຮ່າງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນໍາອີກ ເພືິ່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວ ກັບ ສະພາບຢູ່ຂັັ້ນສູນ ກາງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ ນ. ພ້ ອມກັນ ນີັ້ ຕ້ອງໄດ້ມີ
ການຕິດຕາມ ການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງສູນສົົ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ ທີິ່ມີພາລະບົດບາດອັນສໍາຄັນ.
ການສະໜອງທນສໍາລັບວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວ: ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຢ່າງລຸລ່ວງໃນ
ວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ, ຈະຕ້ອງມີການສະໜອງທນທີິ່ເໝາະສົມ ເຊິິ່ງຄາດວ່າຈະມາຈາກ
ງົບປະມານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຄວາມສອດຄ່ອງ ລະຫວ່າງ ແຜນ ການຂະແໜງ
ການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ກັບກິດຈະກໍາການເຕີບໂຕສີຂຽວຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີິ່ສຸດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ລັດຖະ
ບານ ສປປ ລາວ ຍັງສາມາດຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ໃນລະດັບທ້ອງຖິິ່ນ ເພືິ່ອຍົກ
ລະດັບຄວາມ ສາມາດຫືປະຕິບັດວຽກຕ່າງໆ ຜ່ານສູນການສົົ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວອີກດ້ວຍ.
ການນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນ: ແຜນການເຕີບໂຕສີຂຽວ ສາມາດນໍາໃຊ້ລາຍໄດ້ຈາກພາສີ ຫືຄ່າທໍານຽມເພືິ່ອ
ສະຫນັບສະຫນູນກິດຈະກໍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັົ່ນ: ການປກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ ແລະ ເພີິ່ມປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ຕົວຢ່າງ: ການເພີິ່ມພາສີທີິ່ດິນ ເພືິ່ອເພີິ່ມປະສິດທິ
ພາບຂອງການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ;

ເພີິ່ມພາສີ

ການນໍາເຂົັ້າຍານພາຫະນະ;

ເພີິ່ມພາສີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີິ່ມີ

ປະສິດທິພາບຕໍ່ໍາ ຫື ບໍ່ເປັນມິດຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງກົນໄກການເງິນ ເພືິ່ອປກປ້ອງປ່າໄມ້ ຫື ຊີວະນາໆ
ພັນເຊັົ່ນ: ການຈ່າຍຄ່າບລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ.
ການຊ່ວຍເຫອ
ື ສາກົນໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ: ສປປ ລາວ ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້
ການຊ່ວຍເຫືອສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົນໄກ ສິດທິພິເສດຂອງ LDC ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິ ບັດການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວ.
35

ສ້າງສໍາພັນທະໄມຕີທເີິ່ ຂັັ້ມແຂງກັບທຸລະກິດທີເິ່ ປັນຄູຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸລະກິດເພືິ່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການເຕີບໂຕສີຂຽວ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ຍັງສາມາດກາຍເປັນເຄືິ່ອງຈັກການເຕີບໂຕຂອງຕົວມັນເອງ ໂດຍການຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກາຍເປັນທຸລະກິດແບບ
ຍືນຍົງ ເຊັົ່ນ: ພືັ້ນທີິ່ຢູ່ອາໄສສີຂຽວ, ການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ສະອາດ, ການລົງທນດ້ານພະລັງງານແສງຕາເວັນ,
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບລິການທີິ່ເປັນມິດຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ການຈັດການສິິ່ງເສດເຫືອແບບຍືນຍົງ.
ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃນການປັບຕົວກັບສະພາບແວດລ້ອມ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີຄວາມມຸ້ງໝັັ້ນໃນ
ການກໍານົດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວໃຫ້ສາມາດປັບຕົວໄປຕາມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ມີຄວາມສອດ
ຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງ
ທີ IX.
ຄາດໝາຍໃນຕໍ່ໜ້າ: ຈະມີການປັບປຸງແຜນພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ ເຊັົ່ນ: 1.) ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂະແໜງ
ການເສດຖະກິດສີຂຽວ; 2.) ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ການລົງທນ ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ການຜະລິດ
ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງກັບສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນ; 3.) ເສີມຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາດ້ານການກະສິກໍາເຊັົ່ນ:
ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດ, ອາຫານທີິ່ມີໂພຊະນາການຄົບຖ້ວນ, ການເງິນ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ
ຄວາມສະເໝີພາບສໍາລັບຊຼຸມຊົນຊາວກະສິກອນທັງໝົດ. 4.) ສົົ່ງເສີມການເຮັດທຸລະກິດໃນທຸກຂະແໜງການ
ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ສຸດທ້າຍ, ພັດທະນາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຫຼຸດຜ່ອນສິິ່ງເສດເຫືອ (ຕົວຢ່າງ: ຫຼຸດ
ຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຖົງຢາງ), ສົົ່ງເສີມການຣີໄຊໂຄ, ຄວບຄຸມການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ.
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ພາກທີ II: ໝາກຜົນ ການຈັດ ຕັັ້ງປະຕິບັດ ໄລຍະເຄິິ່ງ ຕົັ້ນ ສະໄໝ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ
ຂອງວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
1. ເປາົ້ ໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕເໍ່ ນືອ
ິ່ ງ, ໝັນ
ັ້ ທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດູນ
ຂອງການເຕີບໂຕ ໂດຍການສຸມໃສ່ພນ
ັ້ ຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັມ
ັ້ ແຂງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບ
ບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
1.1 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ
1.1.1. ສະພາບລວມ
ທົບທວນຄືນຄາດໝາຍ ແລະ ຜົນ
ສໍາເລັດ: ການປັບປຸງໂຄງປະກອບດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນເປັນໜິ່ງໃນບູລິມະສິດຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII
ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕໃນໄລຍະຍາວ ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ; ສູ້ຊົນຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກກຸ່ມປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ SDG. ອີງຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນທີ
22/4/2016 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (20162020) ເຊິິ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 7,5% ຕໍ່ປີ ແລະ ການລົງທນທັງໝົດ
ປະມານ 223.000 ຕືັ້ກີບ, ກວມ 30% ຂອງ GDP. ໃນປີທໍາອິດ ເຫັນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະ
ກິດປະເທດເຮົາອາດຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນການ 5 ປີວາງໄວ້. ພ້ອມດຽວກັນນີັ້, ສະພາແຫ່ງຊາດເຫັນດີ
ປັບວາລະຂອງການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ຈະປ່ຽນຈາກສົກປີງົບປະ
ມານມາເປັນປີປະຕິທິນ ເລີິ່ມແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົັ້ນໄປ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທນ ຈິ່ງໄດ້ຄິດໄລ່ ຕົວເລກຄາດໝາຍອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ໃນໄລຍະ 4 ປີ ຕໍ່ໜ້າຄື: ປີ
2017 ຄາດຄະເນ 7%, ປີ 2018: 7%, ປີ 2019: 7,3% ແລະ ປີ 2020: 7,5% ເຊິິ່ງຕົວເລກດັົ່ງກ່າວ
ແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາໃນມະຕິສະບັບເລກທີ 014/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24/11/2016 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າ
ຍັງເປັນຄາດໝາຍທີິ່ມີຄວາມ ທ້າທາຍໃນການທີິ່ຈະບັນລຸໃນທ້າຍສະໄໝ.
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ໃນໄລຍະເຄິິ່ງສະໄໝແມ່ນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນ

ລະດັບທີິ່ດີ. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ໂດຍສະເລ່ຍໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແມ່ນຢູ່ໃນ
ລະດັບ 6,8%; ເຊິິ່ງໃນນີັ້ 2016 ບັນລຸ 7% ຍ້ອນມີຜົນກະທົບຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ແລະ
ພາກພືັ້ນ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຈໍາກັດ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນລາຍຮັບ -ລາຍ
ຈ່າຍໄດ້; ໃນປີ 2017 ບັນລຸ 6,9% ແລະ ໃນປີ 2018 ຄາດຄະເນຈະບັນລຸ 6,5% ເຊິິ່ງຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ລະດັບທີິ່ຊ້າກວ່າຄາດໝາຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງອີງໃສ່ຂະແໜງການຊັບພະ
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍ້ອນການເຊືິ່ອມໂຍງພາກ
ພືັ້ນທີິ່ນັບມືັ້ນັບກວ້າງອອກ. ຂະແໜງການຕົັ້ນຕທີິ່ປະກອບສ່ວນໃນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແມ່ນຂະ
ແໜງ ອຸດສະຫະກໍາຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 11,8% ຄາດຄະເນສະເລ່ຍ 3 ປີ ແມ່ນ 10,43%, ເຊິິ່ງປັດໄຈຕົັ້ນຕ
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ແມ່ນການເພີິ່ມຂັ້ນຂອງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍສະເພາະຈາກ 2 ໂຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍຄື: ເຂືິ່ອນນໍໍ້າ
ເທີນ 2 ແລະ ໂຮງງານພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາລິກໄນ ແລະ ເຂືິ່ອນຈໍານວນນ້ອຍອີກຈໍານວນໜິ່ງທີິ່ເລີິ່ມ
ການຜະລິດໃນປີ 2016, 2017 ແລະ 2018. ແຕ່ປີ 2018 ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາແມ່ນຄາດວ່າຂະຫຍາຍ
ຕົວຊ້າລົງ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມ.
ສິິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ບລິການ: ເຖິງວ່າ ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍກໍ່
ຕາມ ແຕ່ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ບລິການ ຍັງເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດບັນລຸແຜນ ປີ 2016 ແລະ 2017. ປະຊາຊົນ
ລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສ ກະສິກໍາໃນການທໍາມາຫາກິນ ເຊິິ່ງການຜະລິດຂອງຂະແໜງການນີັ້ເຫັນວ່າຢູ່ໃນ
ລະດັບທີິ່ຕໍໍ່າ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດຫວ່າງບໍ່ດົນມານີັ້. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການວ່າຈ້າງ ໃນຂະ
ແໜງບລິການເຖິງວ່າຈະເພີິ່ມຂັ້ນ ແຕ່ໂຄງປະກອບແຮງງານກຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ການເຕີບໂຕໂດຍອີງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ: ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນອີງໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແຕ່ອັດຕາສ່ວນຂອງການວ່າຈ້າງ ໃນຂະແໜງນີັ້ ພັດຫຼຸດລົງໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ. ການສົົ່ງອອກຍັງມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານຄູ່ຄ້າ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍ. ສິນຄ້າທີິ່ສົົ່ງອອກ ສ່ວນຫາຍ
ແມ່ນສິນຄ້າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊິິ່ງກວມເອົາ 75% ຂອງການສົົ່ງອອກທັງໝົດໃນປີ 2015-2016.
ຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ແມ່ນ ປະເທດຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ການຫັນປ່ຽນຈາກການ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນ ສິນຄ້າທີິ່ມີມູນຄ່າເພີິ່ມສູງ ເຫັນວ່າຍັງລ່າຊ້າ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ
ກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມຫາຍ ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຫຼຸດລົງຫາຍ
ກວ່າ 2 ເທືິ່ອ ເມືິ່ອທຽບກັບປະເທດທີິ່ມີລະດັບການພັດທະນາໃກ້ຄຽງກັນ. ຍ້ອນສະພາບການດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະ
ບານ ສປປ ລາວ ຈິ່ງໄດ້ມີການສືບຕໍ່ລົບລ້າງ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນຂະແໜງທີິ່ບອ
ໍ່ ີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນ, ປັບປຸງສະພາບ
ແວດລ້ອມການເຮັດທຸລະກິດ, ເພີິ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ໝູນໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຂະແໜງບລິ
ການໃຫ້ເຕັມທີິ່. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ຖືເອົາການປະເມີນ ແລະ ຕີລາຄາ ບັນດາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ເປັນບູ
ລິມະສິດຕົັ້ນຕໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

1.1.2. ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ສະເລ່ຍ
6,8% ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການເຫັນວ່າມີຄວາມແຕກໂຕນກັນພສົມຄວນ (ຕາຕະລາງ
1.1). ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຕີບໂຕສະເລ່ຍ 2,7%, ຄາດໝາຍ 3,4%. ຂະແໜງບລິການ ເຕີບໂຕ
ສະເລ່ຍ 5,6%, ຄາດໝາຍ 8,1%. ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ເຕີບໂຕສະເລ່ຍ 10,4% ຈາກປີ 2016 ຫາ
2018, ຄາດໝາຍ 9,3% (ໃນປີ 2018 ເຕີບໂຕ 7,7% ເມືິ່ອທຽບໃສ່ 11,6% ໃນປີ 2017).
ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ເຕີບ ໂຕລືິ່ນ ຄາດໝາຍ: ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງການນີັ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການ
ຜະລິດໄຟຟ້າ ໂດຍສະເພາະຈາກໂຄງການ ຫົງສາລິກໄນ ແລະ ເຂືິ່ອນນໍໍ້າເທີນ 2. ນອກນັັ້ນຍັງມີ ໂຄງການເຂືິ່ອນ
ຂະໜາດນ້ອຍອືິ່ນໆ ເຊິິ່ງຖືກສ້າງຂັ້ນໃນປີ 2016 ແລະ 2017 ອີກດ້ວຍ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຫດການໄພນໍໍ້າ
ຖ້ວ ມຢູ່ ອັ ດຕະປື ໃນປີ 2018 ທີິ່ ມີຕົັ້ນ ເຫດມາຈາກສັນ ເຂືິ່ ອນແຕກໄດ້ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່ າງມະຫາສານ
ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຫຼຸດລົງ. ສະນັັ້ນ , ລັດຖະບານ ຈິ່ງໄດ້ມີມາດຕະການຮັບມື ແລະ ແກ້
ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ເພືິ່ ອຮັ ບປະກັ ນສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງບັ ນດາເຂືິ່ ອນອືິ່ນ ໆ ໃຫ້ ສາມາດ
ບັນລຸຄາດໝາຍທ້າຍສະໄໝຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII. ນອກຈາກນີັ້, ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຍັງ
ມາຈາກ ໂຄງການກໍ່ ສ້ າງຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັ ນ ຕົັ້ ນ ໂຄງການລົ ດໄຟລາວ -ຈີ ນ , ເຂດເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດ ແລະ
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ໂຄງການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບຢູ່ໃນຕົວເມືອງ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງ ອຸດສະຫະຫະ
ກໍ າ ການຜະລິ ດ ຍັ ງ ມີ ຄ ວາມຈໍ າ ກັ ດ (ເຊັົ່ ນ ອາໄຫ່ ແລະ ຊິັ້ ນ ສ່ ວ ນ) ແລະ ສ່ ວ ນໃຫຍ່ ແ ມ່ ນ ຜະລິ ດ ຢູ່ ເ ຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ.
ຂະແໜງການບລິການ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການບລິການເຫັນວ່າຍັງຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາພືັ້ນເມືອງ
ທີິ່ມີ ມູນຄ່າເພີິ່ມຕໍໍ່າ. ສາເຫດໜິ່ງທີິ່ພາໃຫ້ຂະແໜງການນີັ້ບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ແມ່ນຍ້ອນການຫຼຸດລົງຂອງ
ນັກທ່ ອງທ່ ຽວ (ໂດຍສະເພາະນັກ ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ). ຂະແໜງການຄ້າຍົກ -ຄ້າຍ່ອຍ, ຂະແໜງການເງິນ
ແລະ ຂະແໜງປະກັນ ໄພ ເຖິງວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ຂະໜາດ ແລະ ການປະກອບສ່ ວນຕໍ່ເສດຖະກິ ດ
ຂອງຂະແໜງການເຫົົ່ານັັ້ນເຫັນວ່າຍັງຕໍໍ່າຢູ່.
ສິິ່ ງ ທ້ າ ທາຍຂອງການຜະລິ ດ ກະສິ ກໍ າ : ຂະແໜງກະສິ ກໍ າ ໂດຍລວມແລ້ ວ ເຫັ ນ ວ່ າຂະຫຍາຍຕົ ວ ຊ້ າ ກ່ ວ າຂະ
ແໜງການອືິ່ນ. ການຜະລິດເຂົັ້າໃນປີ 2016-2017 ຫຼຸດຄາດໝາຍ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິ ນຟ້ າອາກາດ, ໄພທໍ າ ມະຊາດ ແລະ ການລະບາດຂອງສັ ດຕູ ພືດ ເຊິິ່ ງໃນຕົັ້ ນ ປີ 2016 ກ ໄດ້ ເກີ ດມີ ໄພນໍໍ້ າ
ຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ອາກາດຜິດປກກະຕິໃນຫາຍໆແຂວງ ທີິ່ສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຜະລິດກະສິກໍາ.
ການຜະລິ ດຈາກຂະແໜງປ່ າໄມ້ ກໍ່ຫຼຸ ດລົ ງພສົ ມຄວນຍ້ອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັົ່ ງນາຍົ ກ ເລກທີິ່ 15/ນຍ
ເພືິ່ ອຄວບຄຸ ມການຕັ ດໄມ້ ຜິດກົ ດໝາຍ ແລະ ເພີິ່ ມຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃນການຄຸ້ ມ ຄອງໄມ້ ແລະ ບັ ນ ດານິ ຕິກໍ າ
ຕ່າງໆ.
ຕາຕະລາງ 1.1. ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ລ/ດ

ລາຍລະອຽດ

ຄາດໝາຍສູ້
ຊົນ
(2016-

ປະຕິບັດປີ
2016

ປະຕິບັດ
ປີ2017

ຄາດຄະເນ
ໝົດ
2018

ສະເລ່ຍ
(3 ປີ)

2020)
I

GDP ເພີິ່ມຂືັ້ນ (%)

>7,2

7,0

6,90

6,5

6,8

1

- ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ (%)

3,4

2,8

2,90

2,5

2,73

2

- ອຸດສາຫະກໍາ (%)

9,3

12,0

11,60

7,7

10,43

3

- ການບລິການ (%)

8,1

4,7

4,50

7,6

5,60

5

7,8

7

3,7

6,17

4

- ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນໍາ
ເຂົັ້າ (%)

ໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກິດ: ໃນໄລຍະຕົັ້ນໆ ເຫັນວ່າມີຜົນສໍາເລັດໃນການປັບປຸງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ໄປ
ໃນທິດທາງການປ່ຽນເປັນອຸດສະຫະກໍາ (ຕາຕະລາງ 1.2). ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕໍ່
GDP ຫຼຸດລົງຈາກ 17,2% ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 16,2% ໃນປີ 2017 ແລະ 15,7% ໃນປີ 2018. ໂຄງ
ປະກອບຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາຕໍ່ GDP ເພີິ່ມຂັ້ນເປັນ 31,7% ໃນປີ 2018 (ຄາດໝາຍປີ 2020 ແມ່ນ
39%). ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງບລິການເຫັນວ່າກວມອັດຕາສູງສຸດ 41,7% ໃນປີ 2018. ເຖິງຢ່າງໃດກ
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ຕາມ, ໂຄງປະກອບແຮງງານແມ່ນມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫາຍໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ເປັນຕົັ້ນ ແຮງງານໃນ
ຂະແໜງບລິການກວມ 48%, ກະສິກໍາ 36% ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ 16%.
ຕາຕະລາງ 1.2. ໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກິດ

ລາຍລະອຽດ

ຄາດໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ
2016-2020

2016

2017

ຄາດໝາຍ
2018

ສະເລ່ຍ
(3 ປີ)

ໂຄງປະກອບ (%)

100%

100%

100%

100%

100%

16,8

17,23

16,20

15,7

16,38

ອຸດສາຫະກໍາ (%)

39

28,76

30,9

31,7

30,47

ການບລິການ (%)

35,4

42,48

41,5

41,7

41,90

ພາສີອາກອນ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ

8,8

11,53

11,4

10,9

11,27

ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
(%)

ການນໍາເຂົັ້າ (%)

ການພັດທະນາບາງຂະແໜງການທີິ່ເປັນບູລິມະສິດ ຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງ ທີ VIII ຂະແໜງອຸດ
ສະຫະກໍາ-ການຄ້າ
ການຄ້າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດ້ ທັງໝົດ 23.487 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ. ອັດຕາການເປີດກ້ວາງການຄ້າ (ມູນຄ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດທັງໝົດຕໍ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ)
ໃນປີ 2018 ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສະເລ່ຍ 58,34% (ແຜນການທີິ່ວາງໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນປີ
2020) ສາເຫດຍ້ອນປະເທດຄູ່ຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງແມ່ນບັນດາປະເທດທີິ່ຢູ່ໃນພາກພືັ້ນອາຊຽນ ກຄ
ໍ່ ື
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໃນອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາອາຊຽນ. ນອກຈາກນັັ້ນກແມ່ນບັນດາປະເທດໃນອີຍູ ແລະ
ອາເມລິກາ. ໃນນັັ້ນ, ມູນຄ່າການສົົ່ງອອກ ຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດ້ 11.727 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຂະຫຍາຍຕົວ
ສະເລ່ຍ 12,36% ຕໍ່ປີ (ແຜນການວາງໄວ້ 15% ຕໍ່ປີ). ສິນຄ້າທີິ່ີສົົ່ງອອກຕົັ້ນຕແມ່ນ ໄຟຟ້າ ກວມ 25%, ບໍ່ແຮ່
ກວມ 16,3%, ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ 12,1%, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ 30,3%, ກະສິກໍາ ກວມ 13,2%, ໄມ້
ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ກວມ 0,9%. ປະເທດທີິ່ສົົ່ງອອກຫັກແມ່ນ ໄທຈີນ, ຫວຽດນາມ, ອິນເດຍ, ຍີິ່ປຸ່ນ ແລະ
ເຢຍລະມັນ. ມູນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ ຄາດຄະເນປະຕິບດ
ັ ໄດ້ 11.761 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ສິນຄ້າທີິ່ມີການນໍາເຂົັ້າ
ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ ພາຫະນະ, ຊີັ້ນສ່ວນ ແລະ ອາໄຫ່ ກວມ 16,6%, ອຸປະກອນເຄືິ່ອງກໍ່ສ້າງ ກວມ 15,5%,
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືິ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ກວມ 13,7%, ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດ ກວມ 13,3%, ສິນຄ້າຮັບໃຊ້
ອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 10,8%, ສະບຽງອາຫານ ກວມ 9,5%, ເຄືິ່ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ສືິ່ສານ ກວມ
7%, ເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເຄືິ່ອງໃຊ້ສອຍປະຈໍາວັນ ກວມ 5,2% ແລະ ສິນຄ້າຮັບໃຊ້ກະສິກໍາ ກວມ 3,9%.
ປະເທດທີິ່ນໍາເຂົັ້າສ່ວນໃຫ່ຍ ຍັງແມ່ນບັນດາປະເທດທີິ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ ເຊັົ່ນ: ໄທ, ຈີນ, ຫວຽດນາມ. ຄາດ
ຄະເນຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 34 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສາເຫດເນືິ່ອງມາຈາກຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2018 ອັດຕາ
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ການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າຂະຫຍາຍຕົວເພີັ້ມຂັ້ນສູງໃນຈັງຫວະກ້າວກະໂດດ ເຖິງ 24,4% ເປັນຕົັ້ນ ການນໍາເຂົັ້ານໍໍ້າມັນເຊືັ້ອ
ໄຟ, ອຸປະກອນກົນຈັກ, ເຄືິ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ສາຍໄຟ ແລະ ສາຍເຄເບີລ ເພີັ້ມຂັ້ນ 16%, 15,3%, 44,6% ແລະ
165,2% ຕາມລໍາດັບທຽບໃສ່ການສົົ່ງອອກທີິ່ເປັນສິນຄ້າສໍາຄັນ ເປັນຕົັ້ນ ແຮ່ທອງ, ຄໍາປະສົມ, ໝາກກ້ວຍ ແລະ
ກາເຟດິບ ພັດຫຼຸດລົງ 18,4%, 20,4%, 46% ແລະ 6,3% ຕາມລໍາດັບ.
ການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໂດຍລວມ: ໜິ່ງໃນຄາດໝາຍຕົັ້ນຕຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII
ແມ່ນການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາທັນສະໄໝ ເພືິ່ອເພີິ່ມຄວາມສາມາດການຜະລິດ, ສ້າງມູນຄ່າເພີິ່ມ ແລະ ຄວາມຫາກ
ຫາຍຂອງສິນຄ້າການສົົ່ງອອກ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງແຜນຍັງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະ
ນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍສະເພາະຄາດໝາຍ ການສົົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດ ແລະ
ການບລິການດ້ານການເງິນ (ຄາດໝາຍ SDG 9.3).
ການພັດທະນາຂອງການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ້າ : ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນທ່າບຸກໂດຍສະ
ເພາະໄດ້ສຸມໃສ່ສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ, ກໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ; ຍອດລວມມູນຄ່າການຜະລິດ (20166/2018) ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 22.327 ຕືັ້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 25,4% ຕປ
ໍ່ ີ (ແຜນການ
15% ຕໍ່ປີ); ໃນນັັ້ນ ອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງທີິ່ເດັົ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ແຜ່ນແພ, ເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ,
ສະບຽງອາຫານ, ເຄືິ່ອງດືິ່ມ, ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ, ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດອືິ່ນໆທີິ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ (ຜະລິດຕະພັນ
ແກ້ວ), ຜະລິດຕະພັນໂລຫະຂັັ້ນພືັ້ນຖານ (ເຫັກເສັັ້ນ, ຫອມເຫັກ ແລະ ທາດເຫັກ), ໄມ້ແປຮູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້ (ເຄືິ່ອງເຟີນີເຈີ) ແລະ ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ (ເຄືິ່ອງປັົ້ນດິນເຜົາ, ຈັກສານ, ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບເຊືອກ, ຕາ
ໜ່າງແຫ ແລະ ອືິ່ນໆ). ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງສໍາລັບເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ເພືິ່ອຮອງ
ຮັບ ແລະ ດງດູດເອົາການລົງທນດ້ານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ເຫັນວ່າ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເພີິ່ມຂັ້ນ ;
ເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາໃນ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງຈໍານວນໜິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ
ພັດທະນາ. ບາງແຂວງໄດ້ສໍາເລັດການ ສໍາຫວດ, ກໍານົດເຂດ ແລະ ປັກຫັກໝາຍຈຸດທີິ່ຕັັ້ງຂອງເຂດອຸດສາຫະກໍາ
ເຊັົ່ນ: ເຂດອຸດສາຫະກໍານະຄອນຫວງວຽງຈັນ (ຫັກ 21), ເຂດອຸດສາຫະກໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ແກ້ງກະເບົາ),
ເຂດອຸດສາຫະກໍາແຂວງຈໍາປາສັກ (ເມືອງປະທຸມພອນ) ແລະ ແຂວງອືິ່ນໆ. ເຊິ່ງລວມແລ້ວ ເຂດ ແລະ ນິຄົມອຸດ
ສາຫະກໍາໃນທົົ່ວປະເທດທີິ່ໄດ້ກໍານົດ ມີທັງໝົດ 74 ເຂດ, ມີເນືັ້ອທີິ່ດິນທັງໝົດ ປະມານ 34.433 ເຮັກຕາ, ມີ
ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາທີິ່ເຂົັ້າໄປຕັັ້ງຫາຍກວ່າ 250 ໂຮງງານ.
ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ: ພົັ້ນເດັົ່ນແມ່ນ ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ (VITA Park) ມີ
ເນືັ້ອທີິ່ 110 ເຮັກຕາ, ມີບລິສັດເຂົັ້າມາລົງທນ ທັງໝົດ 47 ບລິສັດ; ໃນນັັ້ນ 19 ໂຮງງານໄດ້ເປີດດໍາເນີນກິດຈະ
ການແລ້ວ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ 2.219 ຄົນ (ແຮງພາຍໃນ 2.120 ຄົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 99 ຄົນ)
ແລະ ມູນຄ່າການສົົ່ງອອກສິນຄ້າ ນັບແຕ່ປີ 2016-2018 ໄດ້ 62.290.172 ໂດລາສະຫະລັດ. ອຸດສາຫະກໍາປຸງ
ແຕ່ງທີິ່ເປັນທ່າແຮງ (ຜະລິດຕະພັນທີິ່ຜະລິດພາຍໃນເຂດ) ແມ່ນ ການຜະລິດເຄືິ່ອງ-ຊີັ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຕັດ
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ຫຍິບ (ເຄືິ່ອງ Safety), ຜະລິດເຄືິ່ອງມື, ອາໄຫ່, ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄືິ່ອງສໍາອາງຈາກ
ສະໝູນໄພ.  ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ອຸດສາຫະກໍາທີິ່ເປັນທ່າແຮງ ສາງນໍໍ້າມັນຂອງ ບລິສັດອຸດ
ສາຫະກໍາປໂຕຣເຄມີລາວ-ຈີນ, ໂຮງງານຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຕັດຫຍິບ, ຢາສູບ, ຢາປວພະຍາດ.  ເຂດນິຄົມ
ອຸດສາຫະກໍາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ອຸດສາຫະກໍາທີິ່ເປັນທ່າແຮງ ການຜະລິດຊີັ້ນສ່ວນປະກອບ
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ໂທລະສັບປະຊຼຸມທາງໄກ, ເຄືິ່ອງເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜງວົງຈອນອີເລັກໂທຣນິກ ; ຜະລິດຕະພັນຊີັ້ນ
ສ່ວນເຄືິ່ອງບິນ; ຜະລິດຕະພັນເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ; ຜະລິດຕະພັນແວ່ນຕາ ແລະ ອືິ່ນໆ.
ການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ: ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ຂສພ) ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດນັບ
ຕັັ້ງແຕ່ສ້າງຕັັ້ງຈົນເຖິງປະຈຸບັນ (2003-2018) ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ ສາມາດດງດູດນັກລົງທນຈາກ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 503 ບລິສັດ, ທນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 8.487.926.990 ໂດລາສະຫະລັດ,
ແຜນລົງທນລວມ 34.517.583.152 ໂດລາສະຫະລັດ, ມູນຄ່າການລົງທນຕົວຈິງ 3.279.473.465 ໂດລາ
ສະຫະລັດ, ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສໍາປະທານເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ທັງໝົດ 28.403.821 ໂດລາສະຫະ
ລັດ, ນໍາເຂົັ້າວັດຖຼຸດິບ,ເຄືິ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນເພືິ່ອມາຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ກໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງມີມູນ
ຄ່າ 2.315.546.050 ໂດລາສະຫະລັດ, ສົົ່ງອອກສິນຄ້າມີມູນຄ່າ 1.285.165.345 ໂດລາສະຫະລັດ; ສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາໄດ້ 24.891 ຄົນ. ໃນນັັ້ນ, ແຮງງານລາວ 8.876 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 16.015 ຄົນ. ໃນ
ໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ (2016-2018) ມີບລິສັດເຂົັ້າມາລົງທນທັງໝົດ 257 ບລິສັດ, ມີມູນຄ່າຈົດທະບຽນ
969.750.107 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ແຜນການລົງທນ 3.646.832.663 ໂດລາສະຫະລັດ, ມີມູນຄ່າການ
ລົງທນຕົວຈິງ 628.553.632 ໂດລາສະຫະລັດ, ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດ
ໄດ້ທັງໝົດ 17.407.575 ໂດລາສະຫະລັດ; ນໍາເຂົັ້າວັດຖຼຸດິບ, ເຄືິ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນເພືິ່ອມາຮັບໃຊ້ການ
ຜະລິດ ແລະ ກໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງມີມູນຄ່າ 1.618.649.379 ໂດລາສະຫະລັດ; ສົົ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າ
843.004.725 ໂດລາສະຫະລັດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ທັງໝົດ 9.602 ຄົນ. ປະຈຸບັນມີທັງໝົດ 12 ເຂດ
ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເຂດທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງແມ່ນ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ສະຫວັນ-ເຊໂນ: ເປັນເຂດເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການລົງທນໃນຂະແໜງການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ບລິການ ຕາມແລວ
ເສັັ້ນທາງເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ (EWEC) ມີບລິສັດລົງທນໃນຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາເພີັ້ມ 9 ບລິ
ສັດ (ທັງໝົດ 35 ບລິສັດ) ທນຈົດທະບຽນ 10.700.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ແຜນລົງທນລວມ 15.100.000
ໂດລາສະຫະລັດ; ມອບພັນທະໄດ້ 2.583.892 ໂດລາສະຫະລັດ (ອາກອນເງິນເດືອນ 1.634.133 ໂດລາສະຫະ
ລັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີິ່ມ 391.905 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນກໍາໄລ 21.498 ໂດລາສະຫະລັດ, ເງີນປັນຜົນ
497.088 ໂດລາສະຫະລັດ, ດອກເບ້ຍເງີນກູ້ 9.477 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າປັບໄໝ 3.820 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ
ຄ່າທໍານຽມ-ບລິການ 25.972 ໂດລາສະຫະລັດ), ນໍາເຂົັ້າວັດຖຼຸດິບ, ເຄືິ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ມີ
ມູນຄ່າ 645.344.607 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າສົົ່ງອອກ 769.951.659 ໂດລາສະຫະລັດ. ການລົງທນທີິ່
ເປັນຈຸດເດັົ່ນໃນເຂດແມ່ນການຜະລິດເພືິ່ອສົົ່ງອອກ ກ້ອງຖ່າຍຮູບນິຄອນ, ເລນແວ່ນຕາ, ນ໋ອດຈັບຕັົ່ງເຄືິ່ອງບິນສາຍ
ໄຟສໍາລັບແຜງວົງຈອນໄຟຟ້າ , ເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ອືິ່ນໆ. ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ: ເປັນເຂດການ
ຄ້າ, ບລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມີບລິສັດລົງທນເພີັ້ມ 79 ບລິສັດ (ທັງໝົດ 94 ບລິສັດ) ທນຈົດທະບຽນ
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95.911.656 ໂດລາສະຫະລັດ, ແຜນການລົງທນລວມ 103.121.656 ໂດລາສະຫະລັດ (ອຸດສາຫະກໍາ 9
ບລິສັດ, ການຄ້າ 51 ບລິສັດ ແລະ ບລິການ 19 ບລິສັດ); ມອບພັນທະໄດ້ 1.047.934 ໂດລາສະຫະລັດ (ຄ່າສໍາ
ປະທານທີິ່ດິນ 950.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນເດືອນ 13.220 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມບລິການ 84.714 ໂດລາສະຫະລັດ); ນໍາເຂົັ້າວັດຖຼຸດິບ, ເຄືິ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ສາ້ ງ ມູນຄ່າ
7.417.691 ໂດລາສະຫະລັດ; ຈໍານວນແຮງງານ 2.414 ຄົນ. ການລົງທນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສຸມໃສ່ການພັດທະນາ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນເຂດ ໂດຍສະເພາະການກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມ 5 ດາວ ເພືິ່ອຮັບຮອງນັກລົງທນ. ເຂດເສດຖະກິດ
ພິເສດ ສາມຫ່ຽມຄໍາ: ເປັນເຂດພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃໝ່ທີິ່ທັນສະໄໝ ໂດຍຖືເອົາຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ບລິການ ເປັນຫັກ ມີບລິສັດມາລົງທນ 53 ບລິສັດ (ທັງໝົດ 116 ບລິສັດ) ທນ
ຈົດທະບຽນ 241.515.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ແຜນລົງທນລວມ 320.985.000 ໂດລາສະຫະລັດ (ການຄ້າ
15 ບລິສັດ ແລະ ບລິການ 38 ບລິສັດ); ປະຕິບັດພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 10.982.700 ໂດລາສະຫະ
ລັດ (ອາກອນມອບເໝົາກິດຈະການກາຊິໂນ ແລະ ສະແດງສີສັນພິເສດ 6.500.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນ
ເງິນເດືອນ 17.313 ໂດລາສະຫະລັດ,ອາກອນມູນຄ່າເພີິ່ມ 67.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິ
ການ 4.398.387

ໂດລາສະຫະລັດ);

ນໍາເຂົັ້າວັດຖຼຸດິບ, ເຄືິ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການກສ
ໍ່ ້າງ ມູນຄ່າ

46.628.017 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າ 1.300.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ການລົງທນສ່ວນ
ໃຫ່ຍແມ່ນສຸມໃສ່ການສ້າງທ່າເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຕະຫາດໃໝ່ດອນຊາວ, ໂຮງແຮມ 5 ດາວ ແລະ ໂຮງແຮມ 5
ຊັັ້ນ ຈໍານວນ 4 ຫັງ ແລະ ໂຄງການຄອນໂດມິນຽມ 19 ຊັັ້ັນ ຈໍານວນ 3 ຫັງ. ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ການຄ້າວຽງ
ຈັນ-ໂນນທອງ (VITA Park): ເປັນເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ມີບລິສັດລົງທນເພີັ້ມ 13 ບລິສັດ (ທັງ
ໝົດ 46 ບລິສັດ) ທນຈົດທະບຽນ 12.894.000 ໂດລາສະຫະລັດ (ອຸດສາຫະກໍາ 7 ບລິສັດ, ການຄ້າ 3 ບລິສັດ
ແລະ ບລິການ 3 ບລິສັດ); ປະຕິບັດພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ທັງໝົດ 635.773 ໂດລາສະຫະລັດ (ຮຸ້ນ
ລັດຖະບານ 340.419 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນເດືອນ 292.814 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີິ່ມ
2.540 ໂດລາສະຫະລັດ); ນໍາເຂົັ້າວັດຖຼຸດິບ, ເຄືິ່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ມູນຄ່າ 62.768.903 ໂດ
ລາສະຫະລັດ ແລະ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າ 62.290.172 ໂດລາສະຫະລັດ. ການລົງທນແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດ
ເຄືິ່ອງ-ຊີັ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ໄຟຟ້າ, ຕັດຫຍິບ (ເຄືິ່ອງ Safety), ຜະລິດເຄືິ່ອງມື, ອາໄຫ່, ເຄືິ່ອງຈັກ,
ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄືິ່ອງສໍາອາງຈາກສະໝູນໄພ. ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ:
ເປັນເຂດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ເພືິ່ອພັດທະນາດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ມີບລິສັດລົງທນ
ເພີັ້ມ 31 ບລິສັດ (ທັງໝົດ 46 ບລິສັດ) ທນຈົດທະບຽນ 54.531.951 ໂດລາສະຫະລັດ (ອຸດສາຫະກໍາ 14
ບລິສັດ, ການຄ້າ 10 ບລິສັດ ແລະ ບລິການ 7 ບລິສັດ); ປະຕິບັດພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດໄດ້ທັງໝົດ
258.298 ໂດລາສະຫະລັດ (ອາກອນເງິນເດືອນ 24.783 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີັ້ມ 141.012 ໂດ
ລາສະຫະລັດ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ 92.503 ໂດລາສະຫະລັດ ); ນໍາເຂົັ້າວັດຖຼຸດິບ, ເຄືິ່ອງກົນຈັກ ແລະ
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ມູນຄ່າ 845.044.758 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າ 2.183.422 ໂດລາ
ສະຫະລັດ. ການລົງທນແມ່ນສຸມໃສ່ການສ້າງສາງນໍໍ້າມັນ ຂອງ ບລິສັດອຸດສາຫະກໍາປໂຕຣເຄມີລາວ-ຈີນ, ໂຮງງານ
ຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຕັດຫຍິບ, ຢາສູບ, ຢາປວພະຍາດ. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈໍາປາສັກ (ຂຈປ): ໃນໄລຍະນີ
ໄດ້ມີບລິສັດເຂົັ້າມາລົງທນໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທັງໝົດ 9 ບລິສັດ (ທັງໜົດ 26 ບລິສັດ) ມີທນຈົດທະບຽນ
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4.055.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ແຜນການລົງທນ 66.390.325 ໂດລາສະຫະລັດ; ປະຕິບັດພັນທະເຂົັ້າງົບປະມານ
ຂອງລັດໄດ້ທັງໝົດ 58.739 ໂດລາສະຫະລັດ (ອາກອນເງິນເດືອນ 45.070 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນມູນຄ່າ
ເພີັ້ມ 1.662 ໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນກໍາໄລ 2.650 ໂດລາສະຫະລັດ,ອາກອນລາຍໄດ້ 497 ໂດລາສະຫະລັດ,
ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ 8.856 ໂດລາສະຫະລັດ ); ນໍາເຂົັ້າວັດຖຼຸດິບ ມູນຄ່າ 5.334.638 ໂດລາສະຫະລັດ
ແລະ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າມູນຄ່າ 7.208.283 ໂດລາສະຫະລັດ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງມີ 2 ເຂດທີິ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງໃນ
ໄລຍະນີັ້ ຄື: ໃນປີ 2016 ໄດ້ມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງຫວງພະບາງ ສ້າງຂັ້ນໃໝ່ ໃນເນືັ້ອທີິ່ 4.850 ເຮັກ
ຕາ (ເຂດເມືອງຈອມເພັດ 3.350 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດຊານເມືອງຫລວງພະບາງ 1.500 ເຮັກຕາ) ເປັນການຮ່ວມ
ທນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຖືຮຸ້ນ 30% ແລະ ຜູ້ພັດທະນາຖືຮຸ້ນ 70%. ເປົ້າໝາຍແມ່ນສ້າງໃຫ້ເປັນເຂດການຄ້າ,
ການບລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ທີິ່ຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງແຂວງຫວງພະບາງ. ໃນປີ
2018 ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ ສີພັນດອນ ທີິ່ເປັນຈຸດໜິ່ງຂັ້ນກັບ ຂພສ ຈໍາປາສັກ ກໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ
ຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍສ້າງເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບລິການ.
ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ: ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການຄົັ້ນຄວ້າສະກັດສີຈາກພືດເຂົັ້າ ໃນການຍ້ອມຝ້າຍ ແລະ ໄໝ
ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ຜ່ານການນໍາໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າ ບັນດາກຸ່ມຫັດຖະກໍາທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ
ແລະ ນໍາເອົາວິທີການດັົ່ງກ່າວ ໄປໝູນໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາສີມືໃຫ້ມີຄວາມຊໍານານງານຫາຍຂັ້ນ; ສໍາເລັດຮ່າງ
ເບືັ້ອງຕົັ້ນການສ້າງຍຸດທະສາດ

ແລະ

ແຜນປະຕິບັດງານໃນຂະແໜງການຕັດຫຍິບຮ່ວມກັບສະມາຄົມຕັດຫຍິບ .

ການພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາທີິ່ມີທ່າແຮງ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ມີມູນເຊືັ້ອຂອງແຕ່
ລະທ້ອງຖິິ່ນ ທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນຈາກການຕໍໍ່າຫູກ: ຜ້າປູໂຕະ, ຜ້າພັນຄ, ຜ້າເອ໋ໃສ່ບ້ານ, ສີັ້ນ, ແພໄຫມ,
ຜ້າຮອງຈອກ ແລະ ຈານ; ຜະລິດຕະພັນຈາກການແກະສະຫັກ, ຈັກສານ; ຜະລິດຕະພັນຈາກເຈ້ຍປສາ (ພາບວາດ);
ຜະລິດຕະພັນຈາກການຕີເງິນຕີຄໍາ ແລະ ເຈຍລະໄນເພັດ. ປະເທດທີິ່ສົົ່ງອອກໄດ້ແກ່ : ເບວຢ່ຽມ, ຝຣັົ່ງ, ຍີິ່ປຸ່ນ,
ອັງກິດ, ເຢຍລະມັນ, ສະວິດເຊີແລນ ເນເທີແລນ ແລະ ອີຕາລີ.
ຂະແໜງພະລັງງານ: ໜິ່ງໃນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນເພີິ່ມການຜະລິດ ແລະ ຈໍານວນ
ໂຄງການເຂືອ
ິ່ ນໄຟຟ້າ ເພືິ່ອເພີິ່ມການບລິໂພກພາຍໃນປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ຫາຍຂັ້ນ
ແລະ ເພີິ່ມການສົົ່ງອອກໄຟຟ້າ.

ໂດຍລວມ ສາມາດເວົັ້າໄດ້ວ່າ ຂະແໜງການນີັ້ ມຄ
ີ ວາມຄືບໜ້າຫາຍພສົມຄວນ

ເປັນຕົັ້ນ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງຄົວເຮືອນບັນລຸ 94,23% (ຄາດໝາຍແມ່ນ 95%).
ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າກວມສູງສຸດ (100%) ແມ່ນຢູ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ຕໍໍ່າສຸດຢູ່ ເຊກອງ (74%).
ສໍາລັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກທີິ່ບໍ່ມີເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ ເຫັນວ່າ 37% ຂອງຄົວເຮືອນແມ່ນສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄຟຟ້າ.
ໃນໄລຍະຕົັ້ນສະໄໝ ການຜະລິດໄຟຟ້າສາມາດບັນລຸ 72.043

ລ້ານກິໂລວັດ ລວມມູນຄ່າ 30.573 ຕືັ້ກີບ

ພະລັງງານນໍໍ້າ ກວມ 65,34% ເທົົ່າກັບ 47.078 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ຖ່ານຫີນ ກວມ 34,56% ເທົົ່າກັບ
24.902 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ຊິວະມວນ ກວມ 0,09% ເທົົ່າກັບ 59 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ແລະ ພະລັງງານ
ແສງຕາເວັນ 4 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ກວມ 0,005%). ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍເພີັ້ມຂືັ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 14%
ຕໍ່ປີ. ມາຮອດເດືອນ 6/2018 ທົົ່ວປະເທດມີໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີິ່ມີ
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ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 1MW ຂັ້ນໄປ ມີ 52 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 7.231,83 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້
37.359,22 GWh/ປີ (ພະລັງງານນໍໍ້າ 48 ແຫ່ງ, ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 1 ແຫ່ງ, ພະລັງງານຈາກກາກອ້ອຍ 2
ແຫ່ງ ແລະ ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ 1 ແຫ່ງ).
ໂຄງການເຂືິ່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍໍ້າທີິ່ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ແລະ ດໍາເນີນການຜະລິດແລ້ວ ໃນໄລຍະປີ 2016-2018 ມີທັງ
ໝົດ 17 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 1.450,03 MW ເຊັົ່ນ: ປີ 2016 ສໍາເລັດ 7 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 826,5
MW ຄື : ນໍໍ້າຄານ 3 (60MW), ນໍໍ້າຊັນ 3A (114MW), ນໍໍ້າອູ 2, 5, 6 (540MW), ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 6
(5MW), ນໍໍ້າມັງ 1 (64MW), ນໍໍ້າໂສ້ (7,5MW) ແລະ ນໍໍ້າແບ່ງ (36MW); ປີ 2017 ສໍາເລັດ 7 ແຫ່ງ ລວມ
ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 527,9 MW ຄື: ເຊຂະໜານ 1 + ເຊຂະໜານສານໄຊ (322MW), ນໍໍ້າເປີົ້ນ 2 (12 MW), ນໍໍ້າ
ງຽບ 2C (14MW), ເຊກະຕໍາ-ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 2 (13,4 MW), ນໍໍ້າໄຜ່ (86 MW), ນໍໍ້າງາ 2 (14,5 MW), ນໍໍ້າ
ກົງ 2 (66 MW); ມາຮອດເດືອນ 6/2018 ສໍາເລັດ 3 ແຫ່ງ ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 97,63 MW ຄື: ນໍໍ້າງືິ່ມ 1
ພາກຂະຫຍາຍ (80MW); ນໍໍ້າໄພ (2,63MW) ແລະ ຫ້ວຍເປະ (15MW).
ການຈໍາໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ: ປະຕິບັດໄດ້ 70.163 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 4.220 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,
ໃນນັັ້ນ: ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນປະເທດ 12.412 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 1.112 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ຈໍາໜ່າຍ
ຕ່າງປະເທດ 57.751 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 3.108 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຂືິ່ອນທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນໂຄງການ
ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາ ແລະ ເຂືິ່ອນນໍໍ້າເທີນ 2.
ການນໍາເຂົາັ້ ກະແສໄຟຟ້າ : ນໍາເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 1.531 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 83 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VII ຫຼຸດລົງ 34%. ຍ້ອນມີການສະໜອງໄຟຟ້າຈາກ
ໂຄງການ IPP ເພືິ່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນຫລາຍຂັ້ນ ກວມອັດຕາສ່ວນ 93,23% ຂອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນທົົ່ວ
ປະເທດ.
ນອກຈາກນີັ້, ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງພະລັງງານທົດແທນ ເປັນຕົັ້ນ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ແລະ ພະລັງງານຈາກພືດອຸດສະຫະກໍາ. ໃນປີ 2017 ສໍາເລັດໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນແສງຕາເວັນນາຊາຍ
ທອງ (3MW). ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າເຫັນໄດ້ວ່າ ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີັ້ມຂືັ້ນໂດຍສະເພາະ
ການດງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສູ່ຊົນນະບົດ, ເຂດຈຸດສຸມ, ເຂດຍຸດທະສາດຊາຍແດນດ້ວຍທືນງົບປະມານຂອງລັດ, ທນກູ້
ຢືມ, ຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ອືິ່ນໆ. ທົົ່ວປະເທດມີສະຖານີໄຟຟ້າທີິ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ແລ້ວ ທັງໝົດ 73 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນ:
ສະຖານີ 230/115/22kv ມີ 7 ແຫ່ງ, ສະຖານີ 115/22kv ມີ 63 ແຫ່ງ, ສະຖານີ T-Off 115kv ມີ 1 ແຫ່ງ,
ສະຖານີ 35/22kv ມີ 1 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີ 34,5/22kv ມີ 1 ແຫ່ງ. ລະບົບສາຍສົົ່ງແຮງດັນສູງ, ແຮງດັນກາງ
ແລະ ແຮງດັນຕໍໍ່າ ມີທັງໝົດ 58.164,96 km, ໃນນັັ້ນ: ຂະໜາດແຮງດັນສູງ 500 kv ມີ 462 km; ຂະໜາດ
230 kv ມີ 4.417 km; ຂະໜາດ 115 kv ມີ 6.550 km; ຂະໜາດແຮງດັນກາງ 22kv ມີ 31.046 km;
ແລະ ຂະໜາດແຮງດັນຕໍໍ່າ 0,4kv ມີ 19.044 km. ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 93,23 % ຂອງຈໍາ
ນວນຄອບຄົວໃນທົົ່ວປະເທດ ໃນນີັ້ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ບັນລຸ 100% ສ່ວນແຂວງທີິ່ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕໍໍ່າກວ່າ
ໝູ່ແມ່ນ ແຂວງຜົງສາລີ (65%) ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີກທີິ່ບໍ່ມີເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ
ໄດ້ແລ້ວ ກວມ 37%.
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ຂະແໜງບແ
ໍ່ ຮ່: ເຖິງວ່າລັດຖະບານຈະພະຍາຍາມ ຫັນປ່ຽນຈາກຂະແໜງການທີິ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນ
ການພັດທະນາກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຂະແໜງດັົ່ງກ່າວກໍ່ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປັດຈຸ ບັນ ກຄື
ອະນາຄົດ. ສະນັັ້ນ, ສິິ່ງສໍາຄັນ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ຢຸດການພັດທະນາໃນຂະແໜງການນີັ້ ແຕ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍ
ປັດຈຸບັນ ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງຕັັ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບນິຕິກໍາໃໝ່ໆທີິ່ມີຄວາມເໝາະສົມສອດ ຄ່ອງ ເພືິ່ອເພີິ່ມ
ມູນຄ່າການຜະລິດ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງ
ແວດ ລ້ອມໃຫ້ຢູ່ລະດັບຕໍໍ່າທີິ່ສຸດ.
ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດ 26.432 ຕືັ້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີຄັັ້ງທີ VIII ປະຕິບັດ
ໄດ້ 47,52% ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 6,8% ຕໍ່ປີ ເຫັນວ່າອັດຕາການເພີິ່ມຂັ້ນບໍ່ສູງ. ຜົນຜະລິດແຮ່ທາດ
ທີິ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜືິ່ງຫຼຸດລົງ ເປັນຕົັ້ນ: ແຮ່ຄໍາ-ພູເບ້ຍ ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 57,30% ແລະ ໂລຫະທອງ-ເຊໂປນ
29,93%, ສາເຫດ ແມ່ນປະລິມານແຮ່ທາດຂອງບໍ່ຄໍາ ເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍເລີິ່ມຫຼຸດລົງ ແລະ ມີແຜນຈະປດບໍ່ ໃນ
ປີ 2020 ແລະ 2021.
ລັດຖະບານອະນຸຍາດ ໃຫ້ລົງທນໃນຂະແໜງທລະນີສາດ-ບແ
ໍ່ ຮ່ ທັງໝົດ 266 ບລິສັດ 440 ກິດຈະການ. ໃນນັັ້ນ,
ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການສໍາຫວດ 143 ບລິສັດ 234 ກິດຈະການ ແລະ ລົງທນດ້ານບໍ່ແຮ່ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
108 ບລິສັດ 171 ກິດຈະການ (31 ບລິສັດ 33 ກິດຈະການ ຢູ່ໃນໄລຍະສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກ).
ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດໃນທົົ່ວປະເທດ ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາສໍາເລັດທັງໝົດ 18 ແຫ່ງ.
ການກໍ່ສາ້ ງ ແລະ ການພັດທະນາພືນ
ັ້ ຖານໂຄງລ່າງ: ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງການຂົນສົົ່ງ ຖື
ເປັນບູລິມະສິດຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ເນືິ່ອງຈາກວຽກງານນີັ້ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາຫາຍຂະແໜງການ
ເປັນຕົັ້ນ ການຂະຫຍາຍ ແລະ ເຊືິ່ອມຈອດທາງລົດ , ລົດໄຟ, ທາງນໍໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ. ນອກນີັ້ຍັງເຫັນວ່າ ແຜນ
ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ຍັງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ SDG 9.1 ທີິ່ເນັັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງພາຍໃນ ກໍ່ຄືພາກພືັ້ນ ແລະ ໂຄງລ່າງເຂດຊາຍແດນ ໃຫ້ມີຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຍືນຍົງ ເພືິ່ອ
ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີເປັນດີຂອງປະຊາຊົນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີສິິ່ງທ້າທາຍຫາຍ ໂດຍສະເພາະດ້ານງົບປະ
ມານທີິ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ໜີັ້ກູ້ຢືມທີິ່ເພີິ່ມຂັ້ນ, ແລະ ໄພທໍາມະຊາດຕ່າງໆ. ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ
ລັດຖະບານ ຈິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການດຸ່ນດ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການກໍ່ສ້າງ ຫື ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຊັົ່ນ:
 ການຂະຫຍາຍເສັນ
ັ້ ທາງ: ລັດຖະບານ ໄດ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງເສັັ້ນທາງເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຂົງເຂດ
ເຊືິ່ອມຈອດກັນ.ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເສັັ້ນທາງ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງກໍ່ຍັງ
ເຫັນວ່າຕໍໍ່າ ແລະ ຫາຍເສັັ້ນທາງຊົນນະບົດກໍ່ຍັງຢູ່ໃນສະພາບເປ່ເພ ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ການບໍາລຸງ
ຮັກສາ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັັ້ ນທາງ ແລະ ໂຄງການ
ບູລະນະສ້ອມແປງຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ເຊັົ່ນ: ໃນປີ
2016 ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວປາກແບ່ງ ຂ.ອຸດົມໄຊ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍໍ້າຂອງນາສັກ -ໂຄກເຂົັ້າດ,
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ 1A ບຸນເໜືອ-ລານຕຸຍ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງພູດູ່-ປາກລາຍ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງບ້ານຄອບບ້ານກ້ອນຕືັ້ນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທາງເລກ 9 ແຕ່ເມືອງໄກສອນ ຫາ ເມືອງພີນ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ,
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ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 6A ແຕ່ຫາງລ້ອງ ຫາ ສົບເບົາ ຂ.ຫົວພັນ, ໂຄງການປັບປຸງຂະຫຍາຍທາງເລກ 21 ແຕ່
ບ້ານຜາເມືອງ ຫາ ທາງເລກ 1D ບ້ານທ່າສີ ຂ.ບລິຄໍາໄຊ. ໃນປີ 2017 ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເລກ 13
ເໜືອ ຕອນທາງເມືອງໄຊ-ປາກມອງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງບ້ານຮວກ-ເມືອງຄອບ-ປາກຄອບ-ຄອນຕືັ້ນ, ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງເມືອງຊຽງຮ່ອນ-ເມືອງຄອບ.ໃນປີ 2018 ສໍາເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍໍ້າເຊກອງ ມ.ລະມາມ ຂ.
ເຊກອງ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ຍັງມີຫາຍໂຄງການທີິ່ພວມສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກຢ່າງມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ລິເລີມ
ິ່ ລົງມືຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ເຊັົ່ນ: ວາງສີລາເລີກໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍໍ້າຂອງ (ລາວ-ມຽນມ້າ) ກ້ອນຕືັ້ນ-ຫ້ວຍແກ້ວ ມ.ປາກທາ
ຂ.ບໍ່ແກ້ວ; ວາງສີລາເລີກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັັ້ນ ແຕ່ເມືອງປາກທາ-ຜາອຸດົມ ຂ.ບໍ່ແກ້ວ, ສໍາເລັດການ
ເຈລະຈາ ແລະ ອະນຸມັດເຊັນສັນຍາສໍາປະທານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ (ຊ່ວງທີ 1) ແຕ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ-ວັງ
ວຽງ ຄວາມຍາວ 109 ກິໂລແມັດ ແລະ ກະກຽມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນທ້າຍປີ 2018 ນີັ້, ສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ກໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ (ຊ່ວຍເຫືອລ້າຈາກອົງການໄຈກ້າ ປະເທດຍີິ່ປຸ່ນ), ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ
2 ຊັັ້ນ ເສັັ້ນທາງເລກ 6A+6B ຫາງລ້ອງ-ສົບເບົາ-ປ່າຮ່າງ (ADB 12) ສະເພາະທາງ 6B ແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວ,
ສ່ວນ 6A ປະຕິບັດໄດ້ 93,09% ຊ່ວງວຽງໄຊ-ນໍໍ້າໂສ້ຍ ປະຕິບັດໄດ້ 33,65%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ
ທາງ 1F ແຕ່ ມ.ມະຫາໄຊ ຂ.ຄໍາມ່ວນ ຫາ ເສັັ້ນທາງເລກ 9 ເຊທ່າມວກ ມ.ພີນ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ ປະຕິບັດໜ້າ
ວຽກໄດ້ພຽງ 2% ແລະຢູ່ໃນໄລຍະໂຈະໂຄງການຊົົ່ວຄາວ, ໂຄງ ການກໍ່ສ້າງທາງ 1G ຊ່ວງມ.ພີນ-ຕຸ້ມລານ
ປະຕິບັດໄດ້ 26,27% ແລະ ຊ່ວງແຕ່ແຍກ 15A ບ້ານນາດອນວາງ-ຊາຍແດນສາລະວັນ ປະຕິບັດໄດ້ 30,04%,
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງແຕ່ສາມແຍກຈີິ່ນາຍໂມ້ -ບ້ານທ່າແຂກ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ປະຕິບັດໄດ້ 31,87% ແລະ
ໂຄງການອືິ່ນໆ.
 ເສັນ
ັ້ ທາງລົດໄຟ: ການກໍ່ສ້າເສັັ້ນທາງລົດໄຟ ໂດບສະເພາະໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍ
ສົມຄວນໃນ 2 ປີ ທີິ່ຜ່ານມາ ຄຽງຄູ່ກັບການຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງ
ເສັັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍເສັັ້ນທາງຫວງ ແລະ ເສັັ້ນທາງທ້ອງຖິິ່ນ. ໄດ້ ມີການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ເສັັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວ່າງ ວຽງຈັນ-ທ່າແຂກ-ມືເກຍ-ຕັນອັບ-ວັງອັງ (ສາຂາຂອງໂຄງການເສັັ້ນທາງລົດໄຟ ອາຊຽນ
ສິງກະໂປ ຄຸນມິງ). ສໍາເລັດການສໍາຫລວດ-ອອກແບບລະອຽດ ແລະ ກະກຽມລາຍງານລັດຖະບານເພືິ່ອຂຮັບຮອງ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟສະຫວັນນະເຂດ-ລາວບາວ,

ກະກຽມປະມູນເອົາບລິສັດມາປັກຫລັກໝາຍແລວທາງ

ລົດໄຟ ແຕ່ສະຫວັນນະເຂດ-ປາກເຊ-ວັງເຕົົ່າ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ) ຄວາມຍາວ 315 ກມ, ແລະ ກະກຽມປະມູນ
ໂຄງການສໍາຫລວດແລວທາງລົດໄຟ ແຕ່ປາກເຊ-ເວີນຄາມ (ຊາຍແດນລາວ-ກໍາປູເຈຍ) ຄວາມຍາວ 150 ກມ, ໄດ້
ເລີິ່ມການປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ໄທ (ໄລຍະ2) ຕອນທີ 2 ແຕ່ສະຖານີທ່ານາແລ້ງ ຫາ ສະຖານີ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ຊ່ວງບ.ຄໍາສະຫວາດ) ຢູ່ໃນໄລຍະຈັດຊືັ້ -ຈັດຈ້າງເອົາຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ.
 ເສັນ
ັ້ ທາງອາກາດ: ແນໃສ່ຍົກສູງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບລິການຂົນສົົ່ງທາງອາກາດໃຫ້ສູງຂັ້ນເທືິ່ອລະ
ກ້າວ ເປັນຕົັ້ນ ການປັບປຸງດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ, ວຽກງານສືບສວນ-ສອບສວນອຸປະຕິເຫດການບິນ ແລະ ສູນຝຶກ
ການບິນພົນລະເຮືອນ. ສໍາເລັດໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ເປີດນໍາໃຊ້ໃນ
ເດືອນ ສິງຫາ 2018. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ພວມກະກຽມການສືບຕໍ່ເຊັນສັນຍາ ເນືິ່ອງຈາກ
ໂຄງການດັົ່ງກ່າວໄດ້ຢຸດຕິການກໍ່ສ້າງຊົົ່ວຄາວໄດ້. ສໍາເລັດການສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ແລະ ອານຸມັດ ໂຄງການສະ
ໜາມບິນຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ສະໜາມບິນຊຽງຂວາງ.
 ໂຍທາທາງນໍາໍ້ : ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີິ່ຕິດພັນກັບການປກປັກຮັກສາເຂດນໍໍ້າແດນດິນ ແລະ ອະທິປະໄຕ
ຂອງຊາດ ມີຫລາຍໂຄງການສາມາດປະຕິບັດສໍາເລັດຕາມແຜນ ເປັນຕົັ້ນ ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງເຈືິ່ອນຫ້ວຍນາງລີັ້
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ມ.ທ່າແຂກ ຂ.ຄໍາມ່ວນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງເຈືິ່ອນ ບ້ານໂຄກເໝືອດ ມ.ໝືິ່ນ ຂ.ວຽງຈັນ, ໂຄງການ
ປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງເຈືິ່ອນບ້ານຫວ້ຍຊາຍໃຕ້-ບ້ານວຽງໃໝ່ ມ.ຫ້ວຍຊາຍ ຂ.ບໍ່ແກ້ວ, ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງເຈືິ່ອນບ້ານ
ແກ້ງສະດອກ ມ.ປາກຊັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕະຝັັ່ງເຈືິ່ອນ (ບ.ສີບຸນເຮືອງ-ບ້ານຊຽງຕັນ) ມ.ທ່າໂທມ ຂ.ໄຊ
ສົມບູນ, ໂຄງການກັນເຈືິ່ອນບ້ານສີພູມ ມ.ຊະນະຄາມ ຂ.ວຽງຈັນ ແລະໂຄງການສືບຕໍ່ທີິ່ພວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເຊັົ່ນ:
ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງເຈືິ່ອນຈຸດບ້ານດອນສະຫວາດ-ບ.ດ່ານຖິນ
ິ່ ມ.ຫ້ວຍຊາຍ ຂ.ບໍ່ແກ້ວ, ໂຄງການປ້ອງ
ກັນຕາຝັັ່ງເຈືິ່ອນບ້ານໝາກຮຽວ

ມ.ປາກງືິ່ມ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຝັັ່ງເຈືິ່ອນດອນສັງຄີ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂຄງການຕາຝັັ່ງເຈືິ່ອນເຂດດອນຊິງຊ້ ຊ່ວງທີ 1 ແລະ ໂຄງການພັດທະນາແຄມຂອງ ຂ.ຈໍາ
ປາສັກ.
 ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະ ນໍາໍ້ ປະປາ: ການຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕ່າງໆ
ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຫລາຍໂຄງການ ເຊັົ່ນ: ໂຄງການປັບປຸງຕົວເມືອງປາກເຊ ຂ.ຈໍາປາສັກ ; ໂຄງການ
ພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອານຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ 1 ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ, ແມ່ນໍໍ້າຂອງ 2 ມ.ຫ້ວຍຊາຍ,
ແມ່ນໍໍ້າຂອງ 3 ມ.ຫວງນໍໍ້າທາ ແລະ ກະກຽມໂຄງການແມ່ນໍໍ້າຂອງ 4 ເພີັ້ມຕືິ່ມ.
 ວຽກງານນິຕກ
ິ າໍ :
ໄດ້ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄວ້າບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆເຊັົ່ນ:ປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງສ້ອມ
ແປງຂົວທາງໃຫ້ສໍາເລັດ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງລົດໄຟ, ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການອອກແບບສໍານັກ
ງານຂອງລັດ, ປັບປຸງແຜນຜັງເຮືອນຕົວແບບ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ ແລະ ສໍາເລັດການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຕັັ້ງຖິິ່ນຖານ ແລະ ການວາງແຜນພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ມີຄວາມທົນ
ທານກັບການປັບຕົວເຂົັ້າກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ. ສໍາລັບໂຄງການສກສາການລົງທນໃນຮູບແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເຊິິ່ງເປັນຮູບແບບໃໝ່ (Public Private Partnership: PPP)
ໃນການປັບປຸງ-ຍົກລະດັບ ເສັັ້ນທາງຫວງ ແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 (ແຕ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ໂພນໂຮງ ແລະ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຫາບ້ານໄຮ່) ທີິ່ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກ ຄວາມຄືບໜ້າປະຈຸບັນ ແມ່ນເຫັນວ່າການ
ລົງທນໃນຮູບແບບ PPP ແມ່ນບໍ່ແທດເໝາະໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ສະນັັ້ນ, ຈິິ່ງໄດ້ສະເໜີເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ
ໂລກ ເພືິ່ອກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງ-ຍົກລະດັບເສັັ້ນທາງຫວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ຊ່ວງນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ໂພນໂຮງໃນຮູບແບບໃໝ່.

ຂະແໜງບລິການ
ຂະແໜງບລິການຖືວາ່ ເປັນຂະແໜງການທີກ
ິ່ ວມອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຂອງ GDP ແລະ ເພີິ່ມຂັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຂະແໜງການບລິການຖືວ່າຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີິ່ມຕົັ້ນຂອງການພັດທະນາ ແລະ
ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດປະກອບສ່ວນຕໍ່ເສດຖະກິດໃຫ້ສູງກວ່າເກົາົ່ ແລະ
ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ໄດ້ຫາຍຂັ້ນ. ການພັດທະນາຂະແໜງການນີັ້ ຍັງມີສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພືັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການບລິການດ້ານເງິນ. ເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານຈິ່ງໄດ້
ພະຍາຍາມປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດທຸລະກິດ ສະແດງອອກຄື ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍ
ການປັບປຸງລໍາດັບຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂັ້ນ ໃນດັດຊະນີການເຮັດທຸລະກິດ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (World
Bank’s Doing Business Index).
ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ: ການພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ເປັນເຄືິ່ອງຈັກ ໃນການຂັບ
ເຄືິ່ອນການເຕີບໂຕ ເພືິ່ອເພີິ່ມລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ຄຽງຄູ່ກັ ບການປກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ. ເປົ້າ
ໝາຍ SDG ໄດ້ກໍານົດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດ
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ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ທີິ່ສົົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ສ້າງລາຍຮັບ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ແລະ
ສົົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ແລະ ສິນຄ້າທ້ອງຖິິ່ນ (SDG 8.9). ປັດຈຸບັນ ໃນທົົ່ວປະເທດມີແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວທີິ່ຈົດທະ
ບຽນແລ້ວ ຈໍານວນ 2.104 ແຫ່ງ. ໃນນີັ້ ມີແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 1.194 ແຫ່ງ, ວັດທະນະທໍາ 628 ແຫ່ງ,
ປະຫວັດ ສາດ 282 ແຫ່ງ. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເມືອງທ່ອງທ່ຽວເມືອງຜົັ້ງສາລີ ແຂວງຜົັ້ງ
ສາລີ, ສໍາເລັດການສໍາຫວດການຈັດສັນ 2 ແຫ່ງ ຢູ່ຖໍໍ້າປູຄໍາ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ເຊປ້ອງໄລ່ ແຂວງ
ອັດຕະປື.
ການຫດ
ຼຸ ລົງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ: ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ຮອດປີ 2020 ມີຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃຫ້ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາ 6 ລ້ານຄົນ ຕໍ່ ປີ ແລະ ພັກເຊົາົ່ ສະເລ່ຍ 10 ມືັ້ ຕໍ່ຖ້ຽວ. ອີງໃສ່ໂຕເລກປີ 2016-2017 ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເຂົັ້າມາສະເລ່ຍ 4 ລ້ານຄົນ ຕໍ່ ປີ (4,2 ລ້ານ ປີ 2016 ແລະ 3,9 ລ້ານ ປີ 2017). ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງ
ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນປະມານ 724 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ແລະ 648 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2017
ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 953 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ເຫັນວ່າຍັງຫຼຸດຄາດໝາຍຫາຍ. ນອກນັັ້ນ, ຈໍານວນມືັ້ພັກເຊົົ່າ ສະ
ເລ່ຍກໍ່ສາມາດບັນລຸພຽງແຕ່ 4,78 ມືັ້ ຕໍ່ຖ້ຽວ. ສາເຫດຍ້ອນການບລິຫານວຽກງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກລັດ
ມີລັກສະນະຊໍໍ້າຊ້ອນກັນ, ປະເທດອ້ອມຂ້າງມີຄວາມໜ້າສົນໃຈຫາຍກວ່າ, ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ພຽງ
ເພາະເປັນປະເທດທາງຜ່ານ, ການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າປະເທດເພືິ່ອນບ້ານ, ການບລິການຢູ່ດ່ານ
ເຂົັ້າ-ອອກຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການກວດກາຢູ່ຈຸດກວດກາ, ຢູ່ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຫື ຢູ່ຕາມຖະໜົນຍັງຕິດພັນ
ກັບການປັບໃໝ ທີິ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບລິສັດທ່ອງທ່ຽວບມ
ໍ່ ີຄວາມສະດວກສະບາຍ,
ຄ່າບລິການການຂົນສົົ່ງໂດຍສານຍັງສູງ

ແລະ

ບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງການເກັບຄ່າຜ່ານປະຕູເຂົັ້າຊົມແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຍັງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ສິິ່ງທີກ
ິ່ ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ຍັງເປັນສິິ່ງທ່ວງດງການພັດທະນາການທ່ອງ
ທ່ຽວ ທີິ່ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດີເທົົ່າທີິ່ຄວນ.
ຍຸດທະສາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຄາດວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຈະເພີິ່ມຂັ້ນໃນປີ 2018-2019 ເນືິ່ອງຈາກການຈັດ “ປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018”. ໜິ່ງໃນວິທີແກ້ໄຂຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຕ້ອງສົົ່ງເສີມການລົງທນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເອົາໃຈ
ໃສ່ການເຊືິ່ອມໂຍງລະຫວ່າງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ-ການ
ສືິ່ສານ, ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃນການອະນຸມັດວິຊ່າ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີ
ຄວາມສະດວກສະບາຍກ່ວາເກົົ່າ (ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານກໍາມະສິດ, ໃບອະນຸຍາດການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການນໍາໃຊ້
ທີິ່ດິນ ແລະ ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນ). ໂຄງການທີິ່ຕິດພັນກັບການຂົນສົົ່ງ ເປັນຕົັ້ນໂຄງການສະໜັບສະໜຸນ
ການເຊືິ່ອມໂຍງທາງລົດ, ລົດໄຟ ແລະ ທາງອາກາດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນໂຄງການທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເພີິ່ມ
ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລາຍຮັບ ໂດຍສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຈີນ.
ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການສືິ່ສານເພືອ
ິ່ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ: ລັດຖະບານ ໄດ້ສືບຕໍ່ສົົ່ງເສີມການປັບປຸງ
ໂຮງແຮມ, ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີການສືິ່ສານ. ຕົວຢ່າງ: ການປັບປຸງ
ເວັບໄຊທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ສົົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ໜິ່ງເມືອງໜິ່ງຜະ
ລິດຕະພັນ ທີິ່ມີເອກະລັກຂອງແຕ່ລະເຂດໃຫ້ສາມາດດງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຍັງເປັນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ.
ການຄ້າຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ: ການພັດທະນາດ້ານການບລິການ ແລະ ສະໜອງສິນຄ້າໃນທົົ່ວສັງຄົມຢ່າງເປັນ
ປກກະຕິ ແມ່ນພັດທະນາດີຂັ້ນເທືິ່ອລະກ້າວ, ການຈລະຈອນສິນຄ້າແຕ່ລະປີຂະຫຍາຍຕົວເພີິ່ມຂັ້ນເລືັ້ອຍໆ. ຄາດ
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ຄະເນລວມຍອດມູນຄ່າການຈລະຈອນ ສິນຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ ປະມານ 125.055 ຕືັ້ກີບ
ໂດຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ເພີັ້ມຂັ້ນ 12,93% ຕໍ່ປີ (ຄາດໝາຍ 12% ຕໍ່ປີ) ແລະ ທຸລະກິດຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍເພີິ່ມຂັ້ນ ປະມານ 7,56% ຕໍ່ປີ (ຄາດໝາຍ 9-10% ຕໍ່ປີ). ໃນນັັ້ນ, ໝວດຂາຍ
ຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນມີ: ໝວດສະບຽງອາຫານ, ໝວດເຄືິ່ອງກໍ່ສ້າງ, ໝວດແຜ່ນແພ, ເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ, ກະເປາ,
ເກີບ, ເຄືິ່ອງກິລາກາຍະກໍາຕ່າງໆ, ໝວດອຸປະກອນການປະມົງ, ໝວດເຄືິ່ອງກອງບຸນ, ໝວດເຄືິ່ອງດືິ່ມ, ເຫລົັ້າ,
ຢາສູບ, ໝວດເຄືິ່ອງຫັດຖະກໍາ ແລະ ຈັກສານ, ໝວດເຄືິ່ອງຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກໍາ, ໝວດເຄືິ່ອງໄຟຟ້າ ແລະ
ຄົວເຮືອນ ແລະ ອືິ່ນໆ. ການພັດທະນາຕະຫາດພາຍໃນໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຕະຫາດ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ຈໍານວນຕະຫາດໃນທົົ່ວປະເທດ ນັບ ທັງຕົວ
ເມືອງໃຫຍ່ຈົນເຖິງຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີກ ມີຕະຫາດທັງໝົດ 750 ແຫ່ງ ໃນນີັ້ ມີຕະຫາດຂະໜາດໃຫຍ່ 51
ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 130 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 389 ແລະ ຕະຫາດນັດ 180 ແຫ່ງ ແລະ ຈໍານວນຕະຫລາດ
ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ 21 ແຫ່ງ. ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ມີຕະຫລາດໃໝ່ ຈໍານວນ 17 ແຫ່ງ. ພົັ້ນ
ເດັົ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຕະຫລາດຂະໜາດກາງ ເປັນຕົັ້ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫວງນໍໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສ້າງຕະຫລາດຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກໄດ້ 1 ແຫ່ງ ບ້ານນາປຸງ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງ
ຫົວພັນ.
ການບລິການໂລຈິສະຕິກ (Logistic): ການພັດທະນາລະບົບການບລິການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,
ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ເພືິ່ອກາຍເປັນສູນກາງໃນກິດຈະການບລິການຜ່ານແດນຂອງອະນຸພາກພືັ້ນ ແລະ ເຊືິ່ອມ
ຈອດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ການສ້າງສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕາມເສັັ້ນທາງ ເປັນຕົັ້ນ
ຈຸດພັກລົດ, ສາງສິນຄ້າ, ສະຖານີລົດ, ແລະ ສ້າງສູນເຕົັ້າໂຮມ ແລະ ແຈກຢາຍສິນຄ້າ (Logistics Park) 4 ແຫ່ງ
ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍສົມຄວນ ເຊັົ່ນ: ທ່າບົກສະຫວັນນະເຂດ ເປັນທ່າບົກແຫ່ງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ທີິ່
ໄດ້ດໍາເນີນການ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ໃນປີ 2016; ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນ
ການເຈລະຈາກັບຍີິ່ປຸ່ນ ເພືິ່ອຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນພັດທະນາໃນຮູບແບບ PPP ລັດ ແລະ ເອກະຊົນຮ່ວມ
ລົງທນ; ທ່າບົກນາເຕີຍ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ທ່າບົກຈໍາປາສັກ ກໍາລັງຂອະນຸມັດອອກ
ແບບລະອຽດ. ນອກນັັ້ນ, ກຍັງມີການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງທ່າບົດແຫ່ງອືິ່ນໆ ທີິ່ມີທ່າແຮງ ແລະ
ເປັນຍຸດທະສາດທີິ່ສໍາຄັນໃນການຂົນສົົ່ງ ເຊັົ່ນ: ທ່າບົກທ່າແຂກ, ຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງໄຊ, ຫວງພະບາງ ແລະ ຫັກ
ຊາວ.

ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ຂະແໜງກະສິກາໍ ແມ່ນເປັນພືນ
ັ້ ຖານຂອງເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ: ຂະແໜງກະສິກໍາກວມ 70% ຂອງໂຄງ
ປະກອບແຮງງານ. ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ເປັນແຜນການທີິ່ສຸມໃສ່ການເຕີບໂຕທີິ່ບໍ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ. ສະນັັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກໍາຈິ່ງເປັນຂະແໜງການຕົັ້ນຕໃນ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາ
ປະເທດຢ່າງສົມດຸນ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່. ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດມີຄວາມທົົ່ວເຖິງ ມັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການຊ່ວຍເຫືອປະຊາຊົນໃນການເພີິ່ມ
ກໍາລັງການຜະລິດ, ສ້າງໃຫ້ການຜະລິດເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດໄດ້
ຫາຍຂັ້ນ ເຊິິ່ງໄດ້ກໍານົດເອົາ 3 ເສົາຄໍໍ້າຄື: ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ
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ແລະ 4 ແຜນງານຫັກ ຄື: (1) ແຜນງານຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ມີຄວາມຫມັັ້ນຄົງ ແລະ ຄົບຕາມໂພຊະນາການ
(2) ແຜນງານການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີິ່ໄດ້ທັງປະລີມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນກະສິກໍາສະອາດ (3) ແຜນງານການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ (4) ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບການຜະລິດ ໄປສູ່ເຕັກນິກໃໝ່ ທີິ່
ຫາກຫາຍກວ່າເກົົ່າ ເຮັດໃຫ້ການປູກພືດເປັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ມີປະສິດທິພາບຫາຍ
ຂັ້ນ, ເຊິິ່ງການຜະລິດມີ ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 27 ລາຍການ ເປັນ 45 ລາຍການ. ນອກນັັ້ນການຜະລິດກະສິກໍາ ຍັງມີ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ສະອາດ. ຊາວກະສິກອນໄດ້ລວມຕົວເປັນກຸ່ມຜະລິດ, ເປັນ
ສະຫະກອນ ເພືິ່ອເປີດກວ້າງພືັ້ນທີິ່ການຜະລິດ, ນໍາໃຊ້ກົນຈັກເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທນ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍ
ຈາກການເກັບກ່ຽວ.
ໂອກາດ ແລະ ສິງິ່ ທ້າທາຍສໍາລັບການເຕີບໂຕກະສິກາໍ : ຂະແໜງກະສິກໍາ ຖືວ່າຍັງມີທ່າແຮງໃນການເຕີບໂຕ
ອີກຫາຍ ຍ້ອນ ສປປ ລາວ ບໍ່ແອອັດຄືປະເທດອືິ່ນ ແລະ ມີເນືັ້ອທີິ່ໃນການຜະລິດຫາຍ. ນອກຈາກນີ,ັ້ ເງືິ່ອນໄຂດ້ານ
ນິເວດວິທະຍາຍັງເອືັ້ອຍອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ການເຮັດກະສິກໍາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ການລົງທນຈາກພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນໃນຂະແໜງການດັົ່ງກ່າວຍັງມີຈໍາກັດ. ທຽບໃສ່ຫາຍປະເທດໃນທະວີບອາຊີ, ສປປ ລາວ ມີແຫ່ງຊັບພະຍາ
ກອນ ນໍໍ້າ ຕໍ່ ເນືັ້ອທີິ່ດິນ ຫາຍກວ່າໝູ່ ແຕ່ ລະບົບຊົນລະປະທານຍັງບໍ່ທົົ່ວເຖິງ. ການຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ຍັງມີ
ລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການບລິການດ້ານສິນເຊືິ່ອຍັງມີຈໍາກັດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການ
ລົງທນຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສົົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆໃນຂະແໜງກະສິກໍາຕືິ່ມ. ຊາວໄຮ່ຊາວນາສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດກະສິກໍາ
ໂດຍບເໍ່ ຂົັ້າໃຈກົດໝາຍການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ການອົບພະຍົບ
ຈາກ ຊົນນະບົດ ສູ່ ຕົວເມືອງ ຍັງເປັນສາເຫດທີິ່ພາໃຫ້ແຮງງານກະສິກໍາຂາດເຂີນ.
ຂໍ້ສະເໜີເພືິ່ອສົງົ່ ເສີມປະສິດທິພາບການຜະລິດກະສິກາໍ : ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ງານຫາຍຢ່າງເພືິ່ອ ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກະສິກໍາ ເຊັົ່ນ: ການສົົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ
ຄຽງຄູກ
່ ັບການຜະລິດແບບຍືນຍົງຕາມ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ (Green Extension). ນອກນັັ້ນ, ໃນ
ຊຼຸມປີຜ່ານມາເຫັນວ່າພາກເອກະຊົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫາຍຂັ້ ນ

ເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານຫາຍຂັ້ນ

ດ້ວຍການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ (value chain). ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ກບໍ່
ສາມາດຫີກລ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ອັນເນືິ່ອງມາຈາກການລົງທນຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນ
ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊິິ່ງໄດ້ກວມເນືັ້ອທີິ່ປູກຝັງ ຂອງປະຊາຊົນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ການປູກພືດບາງຊະນິດ
ຍັງໃຊ້ສານເຄມີຫາຍຈົນເກີນໄປ. ຕົວຢ່າງ: ການປູກມັນຕົັ້ນ, ສາລີຫວານ, ໝາກກ້ວຍ, ຕົັ້ນວິກ, ຢາງພາລາ ເຊິງິ່ ຈະ
ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບດິນ ແລະ ນໍໍ້າ. ສະນັັ້ນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈິ່ງໄດ້ຕັັ້ງໜ້າຊຼຸກຍູ້ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
ບົດບາດຂອງພືນ
ັ້ ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ: ການປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ ບໍ່ພຽງ
ແຕ່ເປັນການເພີິ່ມໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ (value chain) ແຕ່ຍັງເປັນການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການຂົນສົົ່ງ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ການ
ບລິການດ້ານທີິ່ປຶກສາ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ສິນເຊືິ່ອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸລະພາກ ໃນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫີກຍັງມີຈໍາກັດ ແລະ ເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງຊາວກະສິກອນພືັ້ນເມືອງໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ.
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ຜົນກະທົບຂອງໄພທໍາມະຊາດຕກ
ໍ່ ານເຮັດກະສິກາໍ :

ໄພທໍາມະຊາດໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງມະຫາສານຕໍ່ການ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ຍ້ອນ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ. ຕົວຢ່າງ,
ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ 402 ບ້ານ ໃນ 24 ເມືອງ ໃນ 5 ແຂວງ, ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ
ປະມານ 53 ຕືັ້ກີບ. ທ້າຍປີ 2017 ເກີດມີການລະບາດຂອງໄຂ້ຫວັດສັດປີກຢູ່ 4 ເມືອງ ໃນ 3 ແຂວງ
(ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ) ແລະ ຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍເປັນໄກ່ຈໍານວນ
22.000 ໂຕ. ນອກນັັ້ນ, ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈືິ່ອນຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີິ່ມຂັ້ນ ຍ້ອນການກະສິກາພືດດ່ຽວ (monocropping).
ສິງິ່ ທ້າທາຍອືນ
ິ່ ໆຕກ
ໍ່ ບ
ັ ການເພີິ່ມການຜະລິດ: ບັນຫາສິິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ວຽກງານກະສິກໍາມີຄື: ມີການເກັບກ່ຽວ
ພກສາ ຊາດ ຫາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງສູນພັນໄດ້ , ການສົົ່ງອອກສິນຄ້າ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໄປປະເທດອ້ອມ
ຂ້າງຍັງບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານເຄມີຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິິ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ສຸຂະພາບຂອງຊາວກະສິກອນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ), ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການຜະລິດ (ຍ້ອນດິນ ແລະ ລະບົບ
ນິເວດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ), ສ້າງມົນລະພິດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ (ໂດຍສະເພາະລະບົບຫ້ວຍນໍາໍ້ ລໍາທານ downstream
riparian system). ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າທີິ່ອາໄສຢູ່ພູສູງສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງຂາດເຂີນສະບຽງອາຫານທີຈ
ິ່ າເປັນ.
ສັງລວມການຜະລິດເຂົາັ້ :
ການຜະລິດເຂົັ້າໂດຍລວມແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງການບລິໂພກໃຫ້ແກ່ສັງ
ຄົມໄດ້ໂດຍພືັ້ນຖານ, ຜົນຜະລິດເຂົັ້າລວມ ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 4 ລ້ານກວ່າໂຕນຕໍ່ປີ, ປີ
2016 ຜະລິດເຂົັ້າໄດ້ 4,15 ລ້ານໂຕນ, ປີ 2017 ຜະລິດເຂົັ້າໄດ້ 4,05 ລ້ານໂຕນ ແລະ ປີ 2018 ຄາດຄະເນຜົນ
ຜະລິດເຂົັ້າລວມ ໄດ້ປະມານ 3,6 ລ້ານໂຕນ ຫຼຸດລົງປະມານ 400.000 ກວ່າໂຕນ ທຽບໃສ່ຜົນຜະລິດເຂົັ້າລວມ ປີ
2017, ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ປະຕິບັດໄດ້ປະມານ 77% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 4,7 ລ້ານ
ໂຕນ)

ທັງນີັ້ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດເຂົັ້າ ນາປີ ໃນປີ 2018 ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກໄພພິ

ບັດ ຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ເນືັ້ອທີິ່ເສຍຫາຍ ເຖິງ 90.000 ກວ່າເຮັກຕາ. ແຕ່ຖາ້ ເບີງິ່ ໃນດ້ານການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
ເຫັນວ່າ ການຜະລິດ ເຂົັ້າ ສາມາດ ຄໍໍ້າປະກັນໄດ້ ຕາມແຜນການ 2,5 ລ້ານໂຕນ; ໃນນັັ້ນ, ການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ
ກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ປະມານ 84%, ນາແຊງ 11% ແລະ ເຂົັ້າເນີນສູງ 5% ຕາມລໍາດັບ, ດ້ວຍອັດຕາການ
ຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ເກັບກ່ຽວ ໃນລະດັບ 2% ຕໍ່ປີ. ໂດຍລວມແລ້ວ ເຫັນວ່າ ການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງ
ຂະຫຍາຍຕົວເພີິ່ມຂັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍສະເພາະການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ປັກດໍາ ເພີັ້ມຂັ້ນສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 7,2%
ແຕ່ຜົນຜະລິດຢູ່ໃນລະດັບຄົງທີິ່ ເນືິ່ອງມາຈາກຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ (ນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ສັດຕູພືດ) ເຮັດໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດເຂົັ້ານາປີເສຍຫາຍສົມຄວນໃນແຕ່ລະປີ . ສໍາລັບເຂົັ້ານາແຊງ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຄົງທີິ່ ສະເລ່ຍໃນລະດັບ 90.000
ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 450.000 ຫາ 500.000 ໂຕນ ຕໍ່ປີ ສົມທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ VII (2015) ເນືັ້ອທີິ່
ປັກດໍາຫຼຸດລົງໃນລະດັບ 10%, ທັງນີັ້ເນືິ່ອງຈາກຫລາຍສາເຫດ ເປັນຕົັ້ນ 1) ປະຊາຊົນຫັນໄປປູກພືດອືິ່ນທີິ່ມີ
ເສດຖະກິດດີກວ່າ 2) ການສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານບາງແຫ່ງ ບທ
ໍ່ ່ວງທັນກັບລະດູການຜະລິດເຮັດໃຫ້ການ
ສະໜອງນໍໍ້າໃນລະດູແລ້ງບໍ່ພຽງພ 3) ລາຄາເຂົັ້າມີການເໜັງຕີງຂືັ້ນລົງເລືັ້ອຍໆ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຕົັ້ນ ທນການຜະລິດ
ເຂົັ້ານາແຊງແມ່ນສູງ (ຄ່າໄຟຟ້າ, ແຮງງານ, ແນວພັນ, ຝຸ່ນ-ປຸຸ໋ຍ ແລະ ອືິ່ນໆ) ສະເລ່ຍປະມານ 8.000.00010.000.000 ກີບ ຕເໍ່ ຮັກຕາ ທຽບໃສ່ລາຄາຂາຍຜົນຜະລິດທີິ່ໄດ້ ແມ່ນມີກໍາໄລ ບເໍ່ ຖິງ 30% 4) ແຮງງານຜະລິດ
ກະສິກໍາ ມີການເຄືິ່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນຕົວເມືອງຫລາຍຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຂາດແຄນແຮງງານໃນບາງເຂດ. ສະເພາະ
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ເຂົັ້າເນີນສູງ ເຫັນວ່າເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດຢູ່ໃນລະດັບ 100.000 ເຮັກຕາ ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015 ມີແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງ
ສະເລ່ຍ 0,7%ຕໍ່ປີ ຫື ປະມານ 10.000 ເຮັກຕາ ຍ້ອນລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມອາຊີບຄົງທີິ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລືິ່ອນລອຍ ແລະ ຫັນໄປປູກພືດອືິ່ນທົດແທນ ເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທີິ່ການປູກເຂົັ້າຫຼຸດລົງ .
ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ເປັນຕົັ້ນ ແຂວງຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຜົັ້ງສາລີ.
ການຜະລິດເຂົາັ້ (ຕາຕະລາງ 3.1.1.ຄ-1)

2016

2017

2018

ລ/
ດ

ປະເພດ
ເຂົາັ້

ເນືອ
ັ້ ທີິ່
ເກັບກ່ຽວ
(ເຮັກຕາ)

ຜົນຜະລິດ
(ໂຕນ)

ເນືອ
ັ້ ທີິ່
ເກັບກ່ຽວ
(ເຮັກຕາ)

ຜົນຜະລິດ
(ໂຕນ)

ເນືອ
ັ້ ທີເິ່ ກັບກ່ຽວ
(ເຮັກຕາ)

ຜົນຜະລິດ
(ໂຕນ)

1

ນາປີ

770.226

3.428.000

757.299

3.347.830

692.000

3.022.600

2

ນາແຊງ

98.678

504.000

97.655

489.885

76.570

403.100

3

ເນີນສູງ

104.423

224.360

108.800

217.694

79.578

158.945

4

ເຂົາັ້
ລວມ

973.327

4.148.800

963.754

4.055.409

994.370

4.161.500

ສິິ່ ງ ທ້ າ ທາຍໃນການບັ ນ ລຸ ຄ າດໝາຍການຜະລິ ດ ເຂົັ້ າ : ດັົ່ ງທີິ່ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເທິ ງນັັ້ ນ ສາເຫດຕົັ້ ນ ຕ ທີິ່ ເຮັ ດ
ໃຫ້ ການຜະລິດເຂົັ້າບໍ່ບັນລຸຄ າດໝາຍແມ່ ນຍ້ອນສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການແຜ່ ລະບາດ
ຂອງສັ ດຕູ ພືດໃນເຂດພາກເໜື ອ ເຊັົ່ ນ ດຽວກັ ນ ກັ ບ ແມ່ ນໍໍ້ າ ທີິ່ ເປັ ນ ສາຂາແມ່ ນໍໍ້ າຂອງ ແລະ ອ່ າງໂຕ່ ງນໍໍ້ າ ທີິ່ ເຫັ ນ ວ່ າ
ລະດັບນໍໍ້າຕໍໍ່າ ຈິ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດສະໜອງນໍໍ້າ ຢ່າງພຽງພໃຫ້ແກ່ລະບົບຊົນລະປະທານ. ຍ້ອນການຫັນ
ເນືັ້ອທີິ່ດິນກະສິກໍາ ໄປຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງອືິ່ນຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທີິ່ທໍາການເກັບກ່ຽວເຂົັ້າຫຼຸດລົງ. ພ້ອມກັນນັັ້ນລາຄາເຂົັ້າກໍ່
ມີການເໜັ ງຕີງແຕ່ຕົັ້ນທນໃນການຜະລິດຊໍໍ້າພັດຍັງສູງ ເປັນຕົັ້ນຄ່າໄຟຟ້າ , ແຮງງານ, ແນວພັນ ແລະ ຝຸ່ນ. ຍ້ອນຂໍ້
ຫຍຸ້ງຍາກເຫົົ່ານີັ້ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວໄຮ່ຊາວນາບໍ່ມີກໍາໄລສູງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫັນໄປປູກພືດຊະນິດອືິ່ນໆ. ການຫຼຸດລົງຂອງ
ການຜະລິດເຂົັ້າຍັ ງມີ ສາເຫດຍ້ອນການອົ ບພະຍົບຂອງປະຊາຊົນຈາກຊົນນະບົດເຂົັ້າມາຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້
ແຮງງານໃນຊົນນະບົດຂາດເຂີນ.
ການປູກພືດສະບຽງອາຫານ: ໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວດີພສົມຄວນ ຈົນສາມາດສະໜອງ
ການບລິໂພກຂອງສັງຄົມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົັ້າພືດຜັກ ຈາກປະເທດເພືິ່ອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະການປູກ ສາລີ
ຫວານ, ເຜື ອກ, ມັນດ້ າງ, ໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ . ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ ຜົ ນຜະລິດ ລືິ່ນຄາດໝາຍ. ຕົວຢ່າງ: ປີ
2015 ເນືັ້ອທີິ່ຜະລິດສາລີຫວານແມ່ນ 30.350 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 283.000 ໂຕ້ນ. ໃນປີ 2016 ເນືັ້ອທີິ່ຜະລິດ
31.350 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 285.540 ໂຕ້ນ (ລືິ່ນ ຄາດໝາຍ 228.800 ໂຕນ ປະມານ 25%).
ຜົນຜະລິດ ເຜືອກ ແລະ ມັນດ້າງ ເພີິ່ມຂັ້ນ 15% ຈາກ 338.900 ໂຕນໃນປີ 2016 ເປັນ 389.700 ໂຕນໃນປີ
2017 (ຄາດໝາຍ 304.000 ໂຕນ). ຜົນ ຜະລິດ ໝາກໄມ້ ເພີິ່ ມຂັ້ນ ຈາກ 1,3 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2016 ເປັ ນ
1,4 ລ້ ານໂຕນໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍ 800.000 ໂຕນ). ຜົນຜະລິດ ຜັກ ຊະນິ ດຕ່າງໆ ສະເລ່ຍ 1.700.400
ໂຕນຕໍ່ປີ (ຄາດໝາຍ 1.500.000 ໂຕນຕໍ່ປ)ີ . ໃນນັັ້ນ ເດັົ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກພືດຜັກອິນຊີ ເນືິ່ອງຈາກສັງຄົມມີ
ຄວາມຕ້ອງການສູງ ແລະ ເປັນທີິ່ນິຍົມຂອງຕະຫລາດ. ປະຈຸບັນ ກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍອອກ
ສູ່ 8 ແຂວງເພີັ້ ມ ເຕີ ມ , ມີ ທັ ງ ໝົ ດ 59 ກຸ່ ມ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງການບ ລິ ໂພກໃຫ້ ແ ກ່ ສັ ງ ຄົ ມ ໄດ້ ໂດຍ
ພືັ້ນຖານ.
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ການປູກຝັງ
ລ/ດ

ປະເພດປູກຝັງ

ຄາດໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ
2016-2020

ປີ 2016

ປີ 2017

ຄາດຄະເນ 2018

(ໂຕນ)

(ໂຕນ)

(ໂຕນ)

1

ສາລີຫວານ

228.000

284.500

236.825

286.900

2

ເຜືອກມັນ

304.000

387.185

250.465

388.700

3

ໝາກໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ພືດຜັກຕ່າງໆ

800.000

1.381.044

1.392.170

1.578.635

1.500.000

1.690.900

1.370.040

1.696.240

4

ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ: ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ເປັນຂະບວນຟດຟືົ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ
ດີສົມຄວນ ພົັ້ນເດັົ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ກາເຟ, ມັນຕົັ້ນ, ສາລີອາຫານສັດ, ອ້ອຍ, ປະເພດຖົົ່ວ ແລະ ໝາກເດືອຍ ຜົນ
ຜະລິດເພີັ້ມຂັ້ນຫາຍ ບາງຊະນິດ ປະຕິບັດໄດ້ກາຍຄາດໝາຍ. ທັງນີັ້ມາຈາກ ພືດດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີທ່າແຮງດ້ານຕະ
ຫລາດ, ມີຕະຫລາດຮອງຮັບໃນລາຄາທີິ່ຊາວກະສິກອນຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ລາຄາຈູງໃຈ; ມີການສົົ່ງເສີມການລົງທນ
ຂອງຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຄຽງຄູກ
່ ັບ ການຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ
ຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງບັນດາບລິສັດລົງທນຕ່າງໆ ພ້ອມກັນຈັດຕັັ້ງການຜະລິດ ເປັນກຸ່ມ ,
ສະຫະກອນ. ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ສາມາດສະໜອງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ (ພືດອຸດສາຫະກໍາ) ເພືິ່ອສົົ່ງອອກ
ເປັນສິນຄ້າ ເຊັົ່ນ: ເຂົັ້າ, ກາເຟ, ຢາງພາລາ, ມັນຕົັ້ນ, ຊາແຫ້ງ ແລະ ສາລີອາຫານສັດ. ນອກນີັ້ ຍັງມີພືດຜັກ, ໝາກ
ໄມ້ ແລະ ພືດຊະນິດອືິ່ນໆຈໍານວນໜິ່ງ ເຊັົ່ນ: ໝາກກ້ວຍ, ໝາກໂມ, ໝາກອ, ສາລີຫວານ, ໝາກຖົົ່ວຝັກຍາວ
ເປັນຕົັ້ນ. ພົັ້ນເດັົ່ນແມ່ນການສົົ່ງອອກ ເຂົັ້າ ໄປ ສປ ຈີນ (ໂກ້ຕ້າ 20.000 ໂຕນ ປີ 2017) ປະຈຸບັນສາມາດສະ
ໜອງ ໄດ້ທັງໝົດ 11.500 ໂຕນ ຄາດວ່າຮອດທ້າຍປີ 2018 ຈະສາມາດສົົ່ງອອກໄດ້ ເພີັ້ມຂັ້ນ 18.000 ໂຕນ.
ການປ
ູ ກພ
ຼັ ນສ
ົ້ າ
ື ດເປ
ິ ນຄ
ລ/ດ

ປະເພດປ
ູ ກຝຼັງ

1

ສາລີອາຫານສັດ

ຄາດໝາຍສູ້
ຊົນ 20162020
1.300.000

2

ກາເຟ

120.000

136.600

150.795

137.000

3

ມັນຕົັ້ນ

1.500.000

2.410.000

2.083.000

2.416.000

4

ອ້ອຍ

2.000.000

2.019.000

1.764.390

2.069.225

5

ໝາກເດືອຍ

213.200

271.000

276.885

271.520

6

ຖົົ່ວເຫືອງ

50.000

19.130

7.960

19.355

ຜ
ິ ດ
ົ ນຜະລ
ີ ປ 2016
(ໂຕນ)

ຜ
ິ ດ
ົ ນຜະລ
ີ ປ 2017 (ໂຕນ)

ຄາດຄະເນຜ
ົ ນ
ຜະລ
ິ ດ
ີ ປ 2018 (ໂຕນ)

1.245.840

955.700

1.255.280

ການລ້ຽ ງສັດ ແລະ ການປະມົງ : ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ໄດ້ກໍານົດເອົາຂະແໜງການນີັ້ເປັນຂະແໜງ
ການທີິ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວດີພສົມຄວນ, ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນລະບົບ
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ການຜະລິດຂືັ້ນເທືິ່ອລະກ້າວ ຈາກການລ້ຽງແບບປະປ່ອຍ ຄ່ອຍຫັນປ່ຽນມາລ້ຽງໃສ່ຄອກທີິ່ ມີການຄຸ້ມຄອງຫລາຍ
ຂືັ້ນ ຄຽງຄູ່ກັບ ການສະໜອງແນວພັນ, ການບລິການເຕັກນິກການຜະລິດ ແລະ ການບລິການດ້ານສັດຕະວະແພດ
ແມ່ ນ ທ່ ວ ງທັ ນ ກັ ບ ສະພາບການ. ນອກຈາກນີັ້ , ຍັ ງ ໄດ້ ເອົ າ ໃຈໃສ່ ປຸ ກ ລະດົ ມຊຼຸ ກ ຍູ້ ຊ າວກະສິ ກ ອນປູ ກ ຫຍ້ າ , ພື ດ
ອາຫານສັດ, ເກັບເຟືອງ ແລະ ເສດເຫລືອຈາກການປູກຝັ ງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິ ກໍາໃວ້ໃຫ້ສັດກິນ ໃນລະດູແລ້ ງ.
ຈາກສະພາບການຫັນປ່ຽນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝຸງສັດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບສະເລ່ຍ 5% ຕໍ່ປີ.
ໂຄງສ້າງການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກໍ່ມີກ ານປ່ຽນແປງເຊິິ່ງໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຈາກການລ້ຽງສັ ດ
ແບບທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ ການລ້ຽງສັດແບບອຸດສາຫະກໍາ (ຮູບແບບລະບົບຕ່ອງໂສ້) ເຊັົ່ນ: ການພັດທະນາອາຫານສັດ,
ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ, ການປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ແລະ ສ້າງຟາມລ້ຽງສັດ ທີິ່ມີມາດຕະຖານສະອາດຫາຍຂັ້ນ. ທັງນີັ້ກໍ່
ຍ້ອນວ່າ ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກໍາ , ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້, ຍຸດທະສາດ
ພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ ແລະ ລື ບ ລ້ າ ງຄວາມທຸ ກ ຍາກ ຊືິ່ ງ ໄດ້ ຜັ ນ ຂະຫຍາຍມາເປັ ນ ແຜນງານ , ແຜນດ າເນີ ນ ງານ,
ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ມີ ບັນ ດານິ ຕິກໍ າ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີິ່ກ ະທົ ບໃສ່ໂດຍກົ ງ ຕໍ່ໂຄງສ້ າງການຜະລິດຂອງລວມ
ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
ອີງຕາມອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຝູງສັດເຫັນວ່າສາມາດສະໜອງ ປາ, ຊີັ້ນ ແລະ ໄຂ່ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແມ່ນ ເພີິ່ມ
ຂັ້ນ ໃນລະດັບ 3%/ປີ ຈາກ 373.360 ໂຕນ ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 385.330 ໂຕນ ໃນປີ 2017 ແລະ ຄາດວ່າ
ຈະສາມາດຜະລິ ດ ໄດ້ ທັ ງ ໝົ ດ 413.250 ໂຕນ ໃນປີ 2018 ຊິ່ ງ ຖ້ າ ທຽບໃສ່ ແ ຜນກ ານ 5 ປີ (ແຜນກ ານ
487.000 ໂຕນ) ບັ ນ ລຸ 79% ຂອງແຜນການ ເພືິ່ ອຮັບ ປະກັ ນ ໃຫ້ ອັດຕາການບລິ ໂພກຊີັ້ ນ , ປາ ແລະ ໄຂ່ ໂດຍ
ສະເລ່ຍ ບັນລຸໄດ້ 55 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ໃນປີ 2016, 57 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ໃນປີ 2017 ແລະ ຄາດວ່າໃນປີ 2018 ຈະສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ 60 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ແລະຄາດວ່າຮອດປີ 2020 ຈະສາມາດບັນລຸໃຫ້ໄດ້ 65 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ຕາມແຜນ
ການທີິ່ວາງໄວ້.
 ການປະມົງ: ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການຜະລິດລູກປາລົງສູ່ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຄົວເຮືອນ ເພືິ່ອສະໜອງລູກ
ປາໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງປາຂອງຊາວກະສິກອນໃນທົົ່ວປະເທດ, ຊຼຸກຍູ້ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍໍ້າ, ແມ່ນໍໍ້າ, ຫ້ວຍ, ໜອງ ດ້ວຍ
ການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຄຸ້ມຄອງອ່າງ, ວັງສະຫງວນ ແລະ ກຸມ
່ ຄຸ້ມຄອງປາ ເພືິ່ອປກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມ
ສົມບຸນ ແລະ ມີສັດນໍໍ້າໄວ້ບລິໂພກ. ການລ້ຽງປາໃນໜອງ, ການລ້ຽງໃສ່ກະຊັງໃນອ່າງຊົນລະປະທານ, ແມ່ນໍໍ້າຂອງ
ແລະ ສາຂາມີການຂະຫຍາຍຕົວສົມຄວນ ເພີິ່ມຂັ້ນສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 15% ຕໍ່ປີ, ຜົນຜະລິດປະມານ 7.400
ກະຊັງຕໍ່ປີ ສາມາດສະໜອງປາ ໄດ້ 169.000 ໂຕນ (ປາລ້ຽງ 104.200 ໂຕນ).
 ການລ້ຽງສັດໃຫ້ຊີັ້ນ: ການຜະລິດຊີັ້ນ ແລະ ໄຂ່ ເຫັນວ່າເກີນຄາດໝາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸຍຸດທະ
ສາດການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານ, ຜົນຜະລິດຂະຫຍາຍຕົວ 5,2% ຕໍ່ ປີ ແລະ ຜົນຜະລິດບັນລຸ 398.100 ໂຕນ
ໃນປີ 2016 ແລະ 385.300 ໂຕນ ໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍແມ່ ນ 258.000 ໂຕນ). ໄດ້ມີການຫັນ ປ່ຽນມາ
ລ້ຽງເປັນຟາມ (ເປັນອຸດສາຫະກໍາ) ອ້ອມຊານເມືອງໃຫ່ຍຫາຍຂັ້ນ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວດີພສົມຄວນ ສະເລ່ຍຢູ່
ໃນລະດັບ 8% ຕໍ່ປີ; ມີກ ານນໍາໃຊ້ເຕັກນິ ກ -ເຕັ ກໂນໂລຍີ ເຂົັ້າໃນການລ້ຽງ ແລະ ອາຫານທີິ່ ມີຄຸນ ນະພາບ-ມີທາດ
ໂປຣຕີ ນ ສູ ງ ເພືິ່ ອ ຍົ ກ ຜະລິ ດ ຕະພາບການຜະລິ ດ ໃຫ້ ສູ ງ ຂືັ້ ນ ; ການລ້ ຽ ງສັ ດ ແບບຟາມສ່ ວ ນຫລວງຫລາຍໄດ້
ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນບັນ ດາແຂວງຢູ່ເຂດທົົ່ງພຽງລຽບຕາມແມ່ ນໍໍ້າຂອງ ທີິ່ ມີທ່າແຮງ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂສະດວກໃນການ
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານເຕັກນີກ, ການຂົນສົົ່ງ, ການຕະຫາດ ແລະ ການບລິການອືິ່ນໆ.
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ຟາມລ້ຽງໝູໃນທົົ່ວປະເທດ ມີທັງໝົ ດ 572 ຟາມ, ມີໝູ ຈໍານວນ 284 454. ໂຕ. ທຽບໃສ່ປີ 2016 ຫຼຸ ດລົງ 69
ຟາມ, ຈໍ ານວນສັດຫຼຸ ດລົງ 233.900 ກວ່າໂຕ. ທັ ງນີັ້ເນືິ່ອງຈາກຟາມລ້ຽງໝູ ຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຊົ ບເຊົາ, ບໍ່ ສາມາດ
ແຂ່ ງຂັ ນ ກັ ບບ ລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີິ່ມາລົ ງທນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ການລົ ງທນຂອງບລິ ສັດຕ່ າງປະເທດ ແຕ່ ເຖິ ງ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ໃນແງ່ການພັດທະນາການຜະລິດ ເຫັ ນວ່າ ລະບົບການລ້ຽງໝູ ແມ່ນໄດ້ຫັນເປັນທັນສະໃໝ ແລະ
ເປັນຟາມທີິ່ໄດ້ມາດຕະຖານຫາຍຂັ້ນ. ຟາມລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ມີ 258 ຟາມ, ມີໄກ່ 1,39 ລ້ານໂຕ. ທຽບໃສ່ປີ 2016
ເພີິ່ມຂັ້ນ 10 ຟາມ ຈໍານວນໄກ່ເພີິ່ມຂັ້ນ 10.000 ກວ່າໂຕ (ຈາກ 248 ຟາມ ຈໍານວນໄກ່ 1,38 ລ້ານໂຕ).
 ການລ້ ຽ ງເປັ ນ ສິ ນ ຄ້ າ ແລະ ສົົ່ ງ ອອກສູ່ ຕ ະຫ າດ: ໄດ້ ມີ ກ ານແລກປ່ ຽ ນຕາມຊາຍແດນ ແລະ ຕະຫ າດ
ລະຫວ່າງປະເທດ. ສໍາລັບ ງົວ-ຄວາຍ ຂາຍເປັນສິນຄ້າ ໃນປີ 2016 ປະຕິບັດໄດ້ 114.800 ໂຕ ຄິດເປັນນໍໍ້າໜັ ກ
ຊີັ້ນ 10.800 ໂຕນ, ປີ 2017 ຂາຍເປັ ນ ສິ ນຄ້ າ 122.356 ໂຕ, ຄາດຄະເນໝົ ດປີ 2018 ຈະສາມາດບັ ນ ລຸ ໄດ້
ປະມານ 90.000-100.000 ໂຕ.
 ການຂະຫຍາຍຕົ ວ ຂອງຟາມລ້ຽ ງສັດ: ເພີິ່ມຂັ້ນຫາຍສົມຄວນຈາກປີ 2016 ທຽບໃສ່ ປີ 2017 ໂດຍສະ
ເພາະ ຟາມລ້ຽງສັດໃຫຍ່ງົວ-ຄວາຍ ເພີິ່ມຂັ້ນ ຈາກ 149 ຟາມ ມາເປັນ 180 ຟາມ; ຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ ວ ແມ່ນມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວອອກຫາຍ ມີທັງການລ້ຽງທອມງົວເປັນຄອກ ແລະ ເປັນຟາມຕາມເຂດທົົ່ງຫຍ້າ , ເຂດໄຮ່ເຂົັ້າເກົົ່າ
ແລະ ຕາມຮ່ອມພູ ຊືິ່ງປະຈຸບັ ນ ມີທົົ່ງຫຍ້າທໍ າມະຊາດ ເພືິ່ ອລ້ຽງສັດມີ ປະມານ 533.142 ເຮັ ກຕາ, ໃນນີັ້ 75%
ແມ່ນຢູ່ເຂດເນີນສູງ, 22% ແມ່ນມີ ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ໃນເຂດທົົ່ງພຽງລຽບແມ່ນໍໍ້ າຂອງ; ສ່ວນອີ ກ 3% ແມ່ນທົົ່ ງ
ຫຍ້າທໍ າມະຊາດໃນເຂດທົົ່ ງພຽງ ແລະ ເຂດພູ ສູງ ໂດຍອີ ງໃສ່ກ ານປັ ບ ປຸ ງທົົ່ ງຫຍ້ າທີິ່ ມີ ຈືິ່ ງເກີ ດມີຟ າມງົ ວເປັ ນ ອຸ ດ
ສະຫະກໍາຂະຫຍາຍຕົວໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ ຊືິ່ງບາງແຫ່ງແມ່ນຕິດພັນກັ ບໂຮງງານຂ້າສັດທັນສະໄຫມ.
 ບັນຫາພົນ
ັ້ ເດັນ
ົ່ ຂອງການລ້ຽງສັດ: ແມ່ນເລີິ່ມຜະລິດເປັນຕ່ອງໂສ້ ຕິດພັນກັບ ການຜະລິດອາຫານສັດຢູ່
ພາຍໃນ ແລະ ໂຮງງານຂ້າສັັດທັນສະໄໝ, ເຊິິ່ງມີແຜນຈະພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ ໃນທຸກເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແນ່ໃສ່
ຮັບປະກັນ ຜະລິດເປັນກະສິກໍາສະອາດ. ທາງດ້ານການແລກປ່ຽນຊືັ້-ຂາຍສັດໃຫ່ຍ ງົວ-ຄວາຍ ກໄດ້ມີການຄ້າຂາຍ
ຕາມຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ແລະ ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ປະມານ 95.000 ໂຕ. ໃນນັັ້ນ, ຄວາຍ ປະມານ
14.000 ໂຕ ແລະ ງົວ 81.000 ໂຕ. ທ່າແຮງອີກດ້ານໜິ່ງ ທີິ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບຸກ ກໍ່ຄືການສ້າງໂຄງການ ລ້ຽງ
ຄວາຍເປັນສິນຄ້າ ຊືິ່ງຕະຫລາດ ມີຫລາຍຢູ່ໃນເຂດອາຊີ ໂດຍສະເພາະ ສປ ຈີ ນ.
ການລ້ຽງສັດ(ຕາຕະລາງ 3.1.1.ຄ-3)
ລ/ດ

ຝູງສັດ

ຄາດໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ 2016-

ປີ 2016

ປີ 2017

ຄາດຄະເນ 2018

2020 (ລ້ານໂຕ)

(ລ້ານໂຕ)

(ລ້ານໂຕ)

(ລ້ານໂຕ)

ອັດຕາການ
ຂະຫຍາຍຕົວ ຕປ
ໍ່ ີ
(%)

1

ຄວາຍ

1,38

1,17

1,18

1,23

2

2

ງົວ

2,66

1,92

1,98

2,09

4

3

ໝູ

3,46

3,7

3,86

3,87

6

4

ແບ້

0,73

0,56

0,58

0,63

6

5

ສັດປີກ

40,38

35,15

36,96

36,75

2

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້: ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນໄມ້ ແມ່ນເປັນໜິ່ງ
ໃນວຽກບູລິມະສິດຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ເຊິິ່ງໃນໄລຍະຕົັ້ນສະໄໝທີິ່ຜ່ານມາກໍ່ເຫັນວ່າມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ
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ຄວາມຄືບໜ້າຫາຍສົມຄວນ. ຄໍາສັົ່ງ ນາຍົກ ເລກທີິ່ 15 ເປັນນະໂຍບາຍອັນສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ປດກິດຈະການປຸງແຕ່ງໄມ້ທີິ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. ຕົວຢ່າງ, ສໍາເລັດການສໍາຫວດ ແລະ ສ້າງແຜນ
ຈັດສັນປ່າຜະລິດ ຢູ່ໃນທຸກເຂດປ່າຜະລິດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ (51 ເຂດ) ອັນເປັນ ແຜນແມ່ບົດສໍາລັບການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ທັງເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນການວາງແຜນຂຸດຄົັ້ນໄມ້ ເພືິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມສະເໜີລັດຖະບານ
ອອກໂກຕາການຂຸດຄົັ້ນໄມ້ ໃນເນືັ້ອທີິ່ 446 ເຮັກຕາ. ໄດ້ສໍາເລັດການພັດທະນາວິທີການແບບໃໝ່ ສາມາດຢັົ້ງຢືນ
ປ່າໄມ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນທີິ່ຕ້ອງຂຸດຄົັ້ນໄມ້ເໝືອນດັົ່ງແຕ່ກ່ອນ ຂະບວນການ Lao-EU FLEGT VPA ຂະບວນ
ການການສົົ່ງເສີມຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີິ່ມຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້. ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ດ້ານການຄ້າໄມ້ ຢູ່
ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທັງຍັງເປັນການຜັນ
ຂະຫຍາຍ ຄໍາສັົ່ງ ນາຍົກ ເລກທີິ່ 15, ເຊິິ່ງເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງອຸດສະຫະ
ກໍາປ່າໄມ້.
 ການປກປັກຮັກສາປ່າໄມ້: ໄດ້ນໍາສະເໜີອົງການ UNESCO ເພືິ່ອຮັບຮອງເອົາ ເຂດປ່າສະຫງວນ ຫິນ
ໜາມໜໍໍ່ເຂົັ້າເປັນສະຖານທີິ່ມລະດົກໂລກ. ນອກຈາກນີັ້, ໄດ້ສໍາເລັດ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມ
ຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ ນໍໍ້າເທີນ 2 ແລະ ການນໍາສະເໜີໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ ນໍໍ້າເທີນ 2 ເພືິ່ອໃຫ້ ທະນາຄານ
ໂລກ ພິຈາລະນາແຜນຈັດສັນເງິນຊ່ວຍເຫືອລ້າມູນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຕົວຢ່າງ, ຖານຂໍ້ມູນຊີວະນານາພັນ
ຂອງຕົັ້ນໄມ້, ສັດປ່າ ແລະ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ). ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແມ່ນເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງສະ
ຖາບັນຊັບພະຍາກອນຊີວະນານາພັນແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ແລະ ພູສະບົດ -ພູຈອງ.
ສໍາລັບ ເຂດ ສະຫງວນ ນາກາຍ, ນໍໍ້າເທີນ ແລະ ນໍາແອດພູເລີຍ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ແຕ່ການປູກຝັງຊະນິດດຽວຍັງສືບຕໍ່ສົົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງປ່າທໍາມະຊາດ.
 ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ: ສປປ ລາວ ມີເນືັ້ອທີິ່ປ່າໄມ້ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເປັນປ່າຜະລິດ ທັງໝົດ 3,1 ລ້ານ
ເຮັກຕາ ແບ່ງອອກເປັນ 51 ເຂດ, 112 ເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ 330 ເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍ. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນ
ຍົງເປັນມາດຕະການສໍາຄັນອັນໜິ່ງທີິ່ນອນໃນ 4 ມາດຕະການຫັກ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ
2020, ໂດຍສະເພາະ ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງໃນການສະໜອງໄມ້ ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງ -ນໍາໃຊ້ພາຍໃນ
ແລະ ສົົ່ງອອກ; ສໍາເລັດການປະເມີນຄືນສະພາບຄວາມພ້ອມຂອງປ່າຜະລິດໃນທົົ່ວປະເທດ ເພືິ່ ອສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເຂດ
ການຢັົ້ງຢືນປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 30% ຂອງປ່າຜະລິດທັງໝົດ ຕາມຄາດໝາຍທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນຂອບຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເຕີບໂຕສີຂຽວ (Green Growth) ຂອງລັດຖະບານ ກຄື 230.000 ເຮັກຕາໃນທ້າຍປີ 2019. ຈາກ
ຜົນການສໍາເລັດດັົ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະສາມາດຢັົ້ງຢືນ ແລະ ຂະຫຍາຍພືັ້ນທີິ່ຢັົ້ງຢືນປ່າໄມ້ໄດ້ ຕາມຄາດໝາຍດັົ່ງກ່າວ;
ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ສາມາດກໍານົດເຂດຟືົ້ນຟູປ່າໄມ້ ໄດ້ 244.000 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີທີິ່ວາງ
ໄວ້ ບັນລຸ 49% (ແຜນການ 500.000 ເຮັກຕາ) ແຂວງທີິ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພົັ້ນເດັົ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງຫວງພະ
ບາງ; ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ ສາມາດຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ 507 ບ້ານ (ແຜນການ
1.500 ບ້ານ); ການສົົ່ງເສີມການປູກໄມ້ພືັ້ນເມືອງ ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຮອດປະຈຸບັນ
ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 478.557 ເຮັກຕາ ສະເພາະປີ 2016-2017 ປູກໄດ້ 9.850 ເຮັກຕາ.
 ການຮ່ວມມືສາກົນດ້ານປ່າໄມ້: ສປປ ລາວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບວຽກ
ງານສົົ່ງເສີມປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງໃນເວທີສາກົນ ເປັນຕົັ້ນ ສໍາເລັດຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນການຮ່າງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວ
ກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ (REDD+) ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຈາກພາສີກາກບອນທີິ່ເປັນລາຍ
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ຮັບທາງອ້ອມ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ ລະບົບການຈ່າຍຂອງ REDD+ ທີິ່ອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບເພືິ່ອສ້າງ
ສິິ່ງຈູງໃຈໃນການປກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ດີກວ່າເກົົ່າ. ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ສະເໜີແຜນ FREL/FRL
ຕໍ່ກັບອົງການ UNFCCC ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2018 (ກາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ) ແລະ ເອກະສານ
ແຜນງານ (ERPD) for the FCPF/Carbon Fund ໃນເດືອນ ພດສະພາ 2018.

ການສົງົ່ ເສີມການຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍດ້ານການບລິການ: ຍ້ອນການ
ຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການມີລາຍຮັບເພີິ່ມຂັ້ນ ແລະ ການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ເພີິ່ມ
ຂັ້ນ. ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດ ກາເຟ, ມັນດ້າງ, ສາລີຫົວອາຫານສັດ, ອ້ອຍ,
ຢາງພາລາ ແລະ ປະເພດຖົົ່ວ ເຊິິ່ງເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງໃນຕະຫາດ.
ການພັດທະນາສິນຄ້າທ່າແຮງ ແລະ ສິນຄ້າໜິ່ງເມືອງໜິ່ງຜະລິດຕະພັນ (ກາໝາຍໂອດ໋ອບ) ແມ່ນເປັນທີິ່ຮູ້ຈັກ , ໄດ້
ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການສັົ່ງຊືັ້ເປັນຈໍານວນຫາຍເມືິ່ອທຽບໃສ່ຕອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກາໝາຍ. ມາຮອດປະຈຸບັ ນ
ສາມາດອອກອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍ ODOP ແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 154 ຫົວໜ່ວຍ 587 ຜະລິດຕະພັນ ຢູ່ໃນ
143 ບ້ານ, 77 ເມືອງ. ໃນນັັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ 89 ຫົວໜ່ວຍ, ອາຫານ-ເຄືິ່ອງດືິ່ມ 56 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ
ຢາພືັ້ນເມືອງ 12 ຫົວໜ່ວຍ. ໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຄືນ ເພືິ່ອຊອກຫາກົນໄກແຜນຮ່ວມມືວຽກງານ
ພັດທະນາສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວ ເພືິ່ອກ້າວໄປເຖິງການອອກນາມມະຍົດ ແລະ ໃຫ້ສາມາດສົົ່ງອອກໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ສ້າງແຜນຮ່ວມມືກັບອົງການ JICA ປະຈໍາລາວ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາສິນຄ້າ
ດັົ່ງກ່າວ ໂດຍລົງເລິກຢູ່ 5 ແຂວງເປົ້າໝາຍ ຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສາລະວັນ.
ການສົງົ່ ເສີມໂຄສະນາສິນຄ້າ: ໄດ້ອອກອະນຸມັດໃຫ້ບັນດາອົງການ, ຂະແໜງການ, ບລິສັດ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ
ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຈັດງານຕະຫາດນັດ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ທັງໝົດ 61 ຄັັ້ງ. ພົັ້ນເດັົ່ນແມ່ນງານ
ວາງສະແດງ Motor Expo 2016, 2017 ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງມົດ 68 ບລິສັດ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າໂອດ໋ອບ
ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ I ທີິ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ມີສິນຄ້າໂອດ໋ອບຈໍານວນ 69 ຫ້ອງ ຈາກ 15 ແຂວງ ລວມມູນຄ່າ
ການຄ້າ 824 ລ້ານກ່ວາກີບ, ງານວາງສະແດງ Mini Thailand Week 2017 ທີິ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ງານ Top Thai Brand 2016 ແລະ 2017 ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ລາວ-ຫວຽດ 2016
ແລະ 2017 ທີິ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ມີທຸລະກິດເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ 500 ກວ່າຫົວໜ່ວຍ ລວມມູນຄ່າການຄ້າ
ຈໍານວນ 100 ຕືັ້ກີບ. ການວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນ ໄດ້ນໍາພາທຸລະກິດເຂົັ້າຮ່ວມງານ ASEAN Korea
Centre, ການຮ່ວມມືໃນກອບ CLM ແລະ ງານວາງສະແດງ CAEXPO. ນອກຈາກນີັ້, ສໍາເລັດການເຈລະຈາ
ຊອກຕະຫາດສາກົນໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາໄປຈໍາໜ່າຍຍັງ ສປ ຈີນ ເປັນຕົັ້ນ ສິນຄ້າ
ປະເພດຢາງພາລາ, ນໍາໍ້ ຕານ ຈໍານວນ 100.000 ໂຕນ/ຕໍ່ປີ, ເຂົັ້າສານ 50.000 ໂຕນ/ຕໍ່ປີ ແລະ ໃບຢາສູບ 1.000
ໂຕນ/ຕໍ່ປີ ແຕ່ປີ 2018-2022.
ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະ ການກວດກາການຄ້ານອກລະບົບ : ໄດ້ປັບປຸງຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍການເພີິ່ມລາຍການ
ສິນຄ້າຄວບຄຸມລາຄາ (ບັນຊີ ກ) ຈາກ 4 ປະເພດ ມາເປັນ 8 ປະເພດຄື: ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ, ເຂົັ້າກິນ, ຊີັ້ນ, ປາ, ໄກ່,
ເຫັກ, ຊີມັງ ແລະ ແກ໋ສ ມີ 23 ລາຍການ ແລະ ບັນຊີຕິດຕາມການເໜັງຕີງຂອງລາຄາ (ບັນຊີ ຂ) ມີ 7 ໝວດ
199 ລາຍການ. ສົມທົບກັບພະແນກ ອຄ ນະຄອນຫວງ ລົງຕິດຕາມກວດກາລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບລິການ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງຕະຫາດ ແລະ ຈັດສັນຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນການຄ້າຂາຍຊະຊາຍຕາມແຄມທາງ, ທາງ
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ຍ່າງ ແລະ ບລິເວນອ້ອມແອ້ມຕະຫາດຂົວດິນ ຖະໜົນຄູວຽງ, ຖະໜົນໜອງບອນ ແລະ ຖະໜົນສາຍຫັກ. ນອກນີັ້,
ກວດກາຕົວຈິງການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້ານອກລະບົບ,

ສິນຄ້າລອກຮຽນແບບ,

ກວດກາການດໍາເນີນທຸລະກິດທີິ່ບໍ່ມີ

ທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດບໍ່ຖືກວັດຖຼຸປະສົງ. ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ 1510 ແລະ
ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງຈຸດລາຍງານຢູ່ 2 ແຂວງຄື ນະຄອນຫວງ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ
ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ທີິ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບລິການບໍ່ເປັນທໍາ ຈໍານວນ 90 ກລະນີ (ແກ້ໄຂສໍາ
ເລັດແລ້ວ 18 ກລະນີ ແລະ ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນການແກ້ໄຂ 33 ກລະນີ) ແລະ ລົງຕິດຕາມກວດກາຄືນ
ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫາດ, ຫ້າງຮ້ານບລິສັດຜູ້ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ຫົວໜ່ວຍອືິ່ນໆ ໃນການຕິດປ້າຍ
ລາຄາສິນຄ້າເປັນເງິນກີບ, ການໂຄສະນາ ແລະ ການຕິດຕັັ້ງຊິງກາງ, ການຕິດສະຫາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວໃສ່
ສິນຄ້ານໍາເຂົັ້າ.
ສິິ່ງທ້າທາຍໃນການຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນສິນຄ້າ: ບັນຫາຕົັ້ນຕແມ່ນຄວາມສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງອາຫານທີິ່ມີໂພ
ສະນາການ ແລະ ແຫ່ງອາຫານແບບດັັ້ງເດີມ ເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ ໃນເຂດທີິ່ມີການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ. ນອກນີັ້
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທົົ່ວເຖິງໃນບາງເຂດ ຍ້ອນມີການແຂ່ງຂັນສູງ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ລາຄາຂອງພືດສິນ
ຄ້າຫາຍຊະນິດມີການປ່ຽນແປງເລືັ້ອຍໆ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວໄຮ່ຊາວນາຜູ້ທີິ່ຂາດເຕັກໂນໂລຢີການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຄ
ື ຸ້ມ
ຄອງການຜະລິດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍ.
ການຈັດຕັງັ້ ແລະ ການປະສານງານຂອງກຸ່ມຊາວກະສິກອນ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງຊາວ
ກະສິກອນ (ຕົວຢ່າງ: ສະຫະກອນກາເຟ, ສະມາຄົມຢາງພາລາ ແລະ ກຸ່ມລ້ຽງງົວ) ໄດ້ເພີິ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ສັດ
ສ່ວນການຊືັ້ຂາຍໃນຕະຫາດ ເປັນຕົັ້ນ: ມີການສ້າງຕັັ້ງກຸ່ມຊາວນາ ເປັນສະຫະກອນ ແລະ ກຸ່ມກົນຈັກທີິ່ສະໜັບສະ
ໜຸນ ການບລິການການຜະລິດຫັງລະດູເກັບກ່ຽວ (post-harvest processing services) ໃຫ້ມີລະບຽບ.
ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຊ່ວຍເຫືອ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມສະໝໍໍ່າສະເໝີ ເຊິິ່ງເປັນການທ່ວງດງ
ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະສິດທິຜົນການຜະລິດ.
ການດຸນ
່ ດ່ຽງການຜະລິດ ແລະ ໂພຊະນາການ: ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນເປັນແຜນການທີິ່ສຸມໃສ່
ການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງ ການພັດທະນາການຄ້າ ແລະ ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການສະໜັບສະ
ໜຸນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ໂພສະນາການ. ຕົວຢ່າງ: ປູກເຂົັ້າແບບໝູນໃຊ້ກະສິກໍາສະອາດ, ກະສິກໍາທີິ່ດີ ແລະ ບາງເຂດມີທ່າແຮງເຮັດກະສິກໍາ
ອິນຊີ (MAF’s Green Rice Landscapes) ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງດ້ວຍການເພີິ່ມສະມັດຕະພາບ
ການຜະລິດແບບຍືນຍົງຄຽງຄູ່ກັບການປກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ເພືິ່ອຄໍໍ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາ
ການ.
ການສະໜອງການບລິການດ້ານການເງິນ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ
ຄວາມຫາກຫາຍໃນການກໍານົດກົນໄກການເງິນ ແລະ ການຂະຫຍາຍການບລິການ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດຈຸລະພາກ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມໃຫ້ການລົງທນການປຸງແຕ່ງກະສິກໍາມີຄວາມທັນສະ
ໄໝ. ລັດຖະບານ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການສ້າງມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າ ລາວ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ ທັງ
ໃນຕະຫູາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ດ້ວຍການແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ສົົ່ງເສີມຄວາມເປັນເອກະລັກຊັບສິນຂອງ
ປະເທດລາວ ແລະ ສ້າງລະບົບຢັົ້ງຢືນ (ຕົວຢ່າງ, ສິນຄ້າປອດສານພິດ, ການຄ້າຍຸດຕິທໍາ ແລະ ສິນຄ້າທີິ່ສ່ອງແສງໃຫ້
ເຫັນເຖິງທີິ່ມາຂອງການຜະລິດ).
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ການເຊືອ
ິ່ ມໂຍງຕ່ອງໂສ້ມນ
ູ ຄ່າ (value chain) ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດ ໃຫຍ່, ກາງ ແລະ
ນ້ອຍ: ໜິ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ VIII ແມ່ນເພືິ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່
SME ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມໃຫ້ພວກເຂົາຍັບເຂົັ້າຫາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຫາຍກວ່າເກົາົ່ . ການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີັ້ແມ່ນເພືິ່ອນໍາໃຊ້ໂອກາດທີິ່ ສປປ ລາວ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືການຄ້າສາກົນ ແລະ ເປົ້າ
ໝາຍ ໃນການປັບປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ. ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດແຜນແມ່ບົດເພືິ່ອປັບປຸງພາກ
ທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພາກເອກະຊົນດ້ວຍການສະໜອງການຊ່ວຍເຫືອດ້ານການປັບ
ປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ.


ການສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາ SME: ລັດຖະບານໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົົ່ງເສີມການ
ລົງທນ ເລກທີ 14/ສພຊ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງການລົງທນ ໂດຍມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນຫົວ
ໜ້າຄະນະ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງໄດ້ມີການສະໜອງການບລິການປະຕູດຽວ ທີິ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກສານຄຸ້ມຄອງຂອງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ. ໄດ້ກໍານົດລະອຽດທຸກຂັັ້ນຕອນໃນການພັດທະນາ SME ໂດຍ
ສະເພາະການສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງຂັັ້ນຕອນການເລີິ່ມທຸລະກິດ. ອີກມາດຕາການໜິ່ງທີິ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແມ່ນ ການສ້າງເວັບໄຊ້ທີິ່ບັນຈຸແບບຟອມທີິ່ສໍາເນົາໄດ້ ແລະ ເຄືິ່ອງມືໃນການຄົັ້ນຫາຊືິ່ບລິສັດຈາກຖານຂໍ້
ມູນ ແລະ ການລິເລີິ່ມການເຊືິ່ອມສານ ລະບົບລົງທະບຽນອາກອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ ລະບົບການລົງທະບຽນຂອງ
ວິສາຫະກິດ. ພ້ອມກັນນີັ້ຍັງເຫັນໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບຂະບວນການກໍານົດການລົງທະບຽນ ແລະ ພັດ
ທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ກໍານົດຂັັ້ນຕອນການອອກອານຸມັດທຸລະກິດ.
ເພືິ່ອເປັນການສົົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນຂະແໜງອຸດສາ
ຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ການຄ້າ ແລະ ການບລິການ ເພືິ່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການບລິຫານ
ທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບລິການ ດ້ວຍນະ
ວັດຕະກໍາໃໝ່ເພືິ່ອຍົກສູງຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດສິນຄ້າ , ດ້ານຕະຫາດ, ການພັດທະນາສິນຄ້າໃຫ້ມີ
ມູນຄ່າເພີິ່ມທີິ່ສູງຂັ້ນຕາມກົນໄກຕະຫາດ.

ວຽກງານການສົົ່ງເສີມຄວາມຫາກຫາຍຂອງເສດຖະກິດ

ແລະ

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພາກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຖືເປັນວຽກບູລິມະສິດ
ທີິ່ສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ຍ້ອນພືັ້ນຖານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ຫົວໜ່ວຍ SME ກວມປະມານ 99,8% ແລະ MSME ກວມ 86% ໃນປີ 2017 ເຊິິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ 7
ຂົງເຂດນະໂຍບາຍຫັກ ແລະ 43 ມາດຕະການ ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດັົ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະເຄີິ່ງ
ກາງສະໄຫມຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນມີຜົນສໍາເລັດຫາຍດ້ານ:
ໜິ່ງ: ນະໂຍບາຍການເພີິ່ມຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ: ໄດ້ສຸມໃສ່ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ,
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ໂດຍສະເພາະ ການຜະລິດທີິ່ດີ (Good Manufacturing
Practice : GPM) ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມໂຮງສີເຂົັ້າ ເພືິ່ອກ້າວໄປສູ່ການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄປຕ່າງປະເທດ ມີ 4
ໂຮງສີໄດ້ຜ່ານມາດຕະຖານ ໃນນັັ້ນ 1 ໂຮງສີໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນການຜະລິດທີິ່ດີ, ສ່ວນທີິ່ເຫືອແມ່ນກໍາລັງຢູ່
ໃນຂັັ້ນຕອນກະກຽມຂການຢັົ້ງຢືນ ຄາດວ່າປີ 2019 ຈະສໍາເລັດ; ໄດ້ຢັົ້ງຢືນລະບົບບລິຫານຄຸນນະພາບ
(ISO 9001) ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ (ການຜະລິດທີິ່ດີ GMP) ໃຫ້ໂຮງງານເກືອ
ເວີນຄໍາ ເຊິິ່ງສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫາດໄປຈໍາໜ່າຍໄດ້ຫລາຍປະເທດ ເຊັົ່ນ: ໃຕ້ຫວັນ , ຍີິ່ປຸ່ນໄທ, ຫວຽດ
ນາມ ແລະ ເກົາຫີໃຕ້. ລົງຕິດຕາມກວດກາເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບກາເຟ ໄດ້ 20 ໝູ່ບ້ານ ໃນ 3
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ເມືອງ : ທ່າແຕງ, ເຫົົ່າງາມ ແລະ ປາກຊ່ອງ. ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ ບລິສັດ ພັນເພັດພັດທະນາກະເສດຈໍາ
ກັດ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສ້າງເປັນຟາມຕົວແບບ ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແບບຄົບວົງຈອນ. ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານສະໜັບສະໜູນອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊີ ດ້ານການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງຂອງວິ
ສາຫະກິດດ້ານກະສິກໍາ; ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການເຂົັ້າຫາແຫງ່ ທນໃຫ້ແກ່ MSME ແລະ ກະກຽມ
ຄວາມພ້ອມໃນການສ້າງກອງທນສົມທົບ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ ວນກ.
ສອງ: ນະໂຍບາຍການເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທນ : ສໍາຫັບກອງທນ ທສວ ໄດ້ສະໜອງທນຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາ
ລາວ ໃນມູນຄ່າ 30 ຕືັ້ກີບ ເພືິ່ອປ່ອຍກູ້ໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ນັບແຕ່ປີ 2012 ສາມາດ
ສະໜອງສິນເຊືິ່ອໃຫ້ແກ່ SME ໄດ້ 188 ສັນຍາ 128 ຫົວໜ່ວຍ, ສະເພາະປີ 2017 ໄດ້ 32 ຫົວໜ່ວຍ
ແລະ ໃນໄຕມາດ 1 ປີ2018 ໄດ້ 6 ສັນຍາ ລວມເປັນວົງເງິນທັງໝົດ 52,73 ຕືັ້ກີບ, ມີຜູ້ປະກອບ
ກິດຈະການຍິງ 70 ຫົວໜ່ວຍ (ເທົົ່າກັບ 54,6% ຈໍານວນຫົວໜ່ວຍ SME) ແລະ ສໍາເລັດການປັບປຸງ
ເນືັ້ອໃນຂອງສັນຍາສະໜອງທນ ແລະ ດັດປັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 8-10% ມາເປັນ 6,27% ຕໍ່ປີ (ບ້ວງວົງເງິນ 30 ຕືັ້ກີບ), ການປ່ອຍສິນເຊືິ່ອແບ່ງອອກເປັນ 2 ບ້ວງ (14 ຕືັ້ກີບ ແລະ 16 ຕືັ້ກີບ)
ມີທັງທນຄົງທີິ່ ແລະ ທນໝູນວຽນ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງການ ຄື: ຂະແໜງກະສິກໍາ , ການຄ້າ ແລະ
ບລິການ. ນອກນີັ້ ຍັງສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາສົົ່ງເສີມອືິ່ນໆ ເປັນຕົັ້ນ ການຈັດງານເທດ
ສະການ, ງານຕະຫາດນັດ ແລະ ວາງສະແດງສິນຄ້າ.

ສ່ວນແຫ່ງທນຜ່ານທະນາຄານໂລກ ຈໍານວນ 20

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງທນໃຫ້ 3 ທະນາຄານທຸລະກິດ: ທະນາຄານລາວ-ຈີນ, ທະນາຄານ
ຊາຄອມ ແລະ ທະນາຄານເອັສທີ ເພືິ່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ ວນກ ເຊິິ່ງສາມາດສະໜອງສິນ
ເຊືິ່ອໄດ້ 73 ຫົວໜ່ວຍ ມີຂະແໜງການຄ້າ, ບລິການ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ. ໃນນັັ້ນ ທຸລະກິດຍິງ
ກວມເອົາ 45 ຫົວໜ່ວຍ (ກວມ 61,64%). ປະຈຸບັນໄດ້ຄັດເລືອກທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ ເຂົັ້າມາຮ່ວມ
ໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍວິສາຫະກິດສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທນໄດ້ຫລາຍເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ທຸລະກິດສາມາດດໍາ
ເນີນກິດຈະການ ໄດ້ຕາມແຜນການຕະຫາດທີິ່ກໍານົດໄວ້ ເຊັົ່ນ: ວິສາຫະກິດຕັດຫຍິບ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງສຸມ
ໃສ່ການຄົັ້ນຄວ້າແຫ່ງທນອືິ່ນ ເປັນຕົັ້ນ ການສ້າງຕັັ້ງບລິສັດຄໍໍ້າປະກັນສິນເຊືິ່ອ (Credit Guarantee)
ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການສິນເຊືິ່ອ ບ້ວງເງິນ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີິ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ.
ສາມ: ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການບລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທຸລະກິດ : ໄດ້ສ້າງສູນບລິການວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢູ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອສະໜອງການບລິການໃນ
ດ້ານຕ່າງໆ. ນອກນີັ້, ຍັງເປີດສູນຜູ້ປະກອບການເພດຍິງຂັ້ນຢູ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ເພືິ່ອສ້າງພືັ້ນຖານການ
ເລີິ່ມດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.

ສໍາລັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ທນສົມທົບເພືິ່ອສົົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດ

(BAF) ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາການຄ້າ ໄລຍະ 2 ສາມາດສະໜອງທນສົມທົບທັງໝົດ 1,12 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ເທົົ່າກັບ 99,5% (ເປົ້າໝາຍ 1,13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດໃນ 9
ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງ ໄດ້ຈໍານວນ 208 ບລິສັດ, ບັນລຸເກີນຄາດໝາຍທີິ່ວາງໄວ້ (ຄາດໝາຍ 150
ບລິສັດ). ກວມເອົາ 4 ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຄື: SME 164 ຫົວໜ່ວຍ, ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ 20 ຫົວໜ່ວຍ,
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ສະມາຄົມທຸລະກິດ 12 ສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຊິກ BDS 12 ບລິສັດ. ສາມາດສະໜອງທນສົົ່ງເສີມທຸລະ
ກິດທີິ່ແມ່ຍິງເປັນເຈົັ້າຂອງກິດຈະການ ເຖິງ 35% ບັນລຸເກີນຄາດໝາຍທີິ່ວາງໄວ້ (ຄາດໝາຍ 30%).
ສີິ່: ນະໂຍບາຍການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫາດ: ສໍາເລັດການສ້າງເວບໄຊທ໌ (www.plaosme.com)
ເພືິ່ອຍົກລະດັບການເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດອາຊີໃຫ້ແກ່ ວນກ ໂດຍຜ່ານລະບົບຊືັ້ -ຂາຍອອນລາຍ. ສົມທົບກັບກົມ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮ່ວມກັບ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດໂລກ (FAO) ຂັ້ນທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ
ສິນຄ້າ 4 ຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ ມີ: ຊາຜົັ້ງສາລີ, ຊາປາກຊ່ອງ, ຜ້າໄຫມ ຫວງພະບາງ ແລະ ຫວງນໍໍ້າທາ.
ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ Cluster ພາຍໃຕ້ໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍໍ້າ
ປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃນ 3 ແຂວງເປົ້າໝາຍ: ນະຄອນຫວງ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນກຸ່ມ
ໂຮງສີເຂົັ້າ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດເຂົັ້າ , ກຸ່ມລ້ຽງສັດ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ SME ອືິ່ນ. ແລະຮ່ວມມືກັບ
ປະເທດເຢຍລະມັນ ເພືິ່ອພັດທະນາດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າ ສ້າງປືົ້ມຄູ່ມື ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີິ່ມ (Value
Chain)
ຫ້າ: ນະໂຍບາຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ : ຊຼຸກຍູ້ ແລະ ລົງຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ສູນກໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ດ້ານໄອທີລາວ (LIBIC).
ຫົກ: ນະໂຍບາຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອຍອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ :
ສົມທົບກັບກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ປັບປຸງລະບົບການຂັ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ແກ່ 9
ຫ້ອງການຂັັ້ນເມືອງໃນນະຄອນຫວງ ແລະ ຂັັ້ນພະແນກ ໃນ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງ ໃນທົົ່ວປະເທດ
ພ້ອມທັງ ຕິດຕັັ້ງລະບົບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕນິກ , ສ້າງ
ແລະ ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ www.erm.gov.la. ສໍາເລັດການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງບັນດາຂະແໜງການ
ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ໃນການປະເມີນບັນດານິຕິກໍາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ທີິ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ.
ເຈັດ: ນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ : ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດ
ເງືິ່ອນໄຂສໍາລັບ ຈຸນລະວິສາຫະກິດໃນການກໍ່ຕັັ້ງ ລວມທັງ start-up ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍົກເວັັ້ນອາກອນ
ມູນຄ່າເພີິ່ມ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ ສົມທົບການຮ່ວມມືກັບທີມງານສະຖາບັນພັດທະນາເກົາຫີ ແລະ ຍີິ່ປຸ່ນ.


ການສະໜັບສະໜຸນ SME: ມາດຕະການອືິ່ນໆໃນການສົົ່ງເສີມ SME ປະກອບມີ ໂຄງການເອືັ້ອອໍານວຍ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອພາກທຸລະກິດ (Business Assistance Facility) ເຊິິ່ງເປັນໂຄງການຊ້ວຍເຫືອລ້າ ມີ
ໄລຍະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄລຍະປີ 2013-2017. ຜ່ານໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ມີບລິສັດຈານວນ 208 ບລິສັດ ທີິ່ໄດ້
ຮັບການຊ່ວຍເຫືອ ໃນໜັັ້ 34% ແມ່ນທຸລະກິດທີິ່ແມ່ຍິງເປັນເຈົັ້າຂອງ. ພ້ອມກັນນີັ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ບລິສັດ
ທີິ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການນີັ້
ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕສູງກ່ວາບລິສັດທີິ່ບໍ່ໄດ້ນອນໃນໂຄງການນີັ້
ໂດຍສະເລ່ຍ 21%. ລັດຖະບານຍັງໄດ້ນາໃຊ້ ນະໂຍບາຍການປັບປຸງສະມັດຕະພາການຜະລິ ດຂອງແຮງງານ
ດ້ວຍການສົົ່ງຜູ້ກວດກາດ້ານແຮງງານໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານ ເພືິ່ອເຮັດການປະເມີນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍແຮງງານ ແລະ ມາດຕະຖານແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທີິ່ຈໍາເປັນ. ຄຽງຄູກ
່ ັນ
ນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜຸນ ສູນພັດທະນາແຮງງານຕັດຫຍິບ ເປັນຕົັ້ນ ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຫຍິບ
ແຊ່ວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊາໍ ນານໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານນີັ້.



ປັບປຸງຫກ
ັ ສູດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບລິການດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ສູນບລິການ SME
ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ສະພາການຄ້າ ເພືິ່ອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ພັດທະນາອົງ
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ການຈັດຕັັ້ງຂອງ ສະພາການຄ້າ, ຈັດຫັກສູດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສ້າງມູນຄ່າເພີິ່ມໂດຍສະເພາະໃຫ້ຕິດ
ແທດກັບ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີິ່ມໃນຂອບເຂດ

AEC, ເຮັດການສກສາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຂົັ້າ

AEC ຕໍ່ຂະແໜງບູລິມະສິດ (ຕົວຢ່າງ: ທ່ອທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ), ການປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກລັດເອກະຊົນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດງານຕ່າງໆຂອງ AEC, ການຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາການກ່ຽວ
ກັບມາດຕາການ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບສໍາລັບຂັັ້ນຕອນພາຍຫັງເກັບກ່ຽວກາເຟ, ຍຸດທະສາດໃນການ
ສົົ່ງເສີມການຫັນເປັນສີຂຽວຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວລາວ,

ສົົ່ງເສີມການໂຄສະນາສິນຄ້າລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ

(ຕົວຢ່າງ: ເທດສະການກາເຟລາວຄັັ້ງທາອິດ, ງານວາງສະແດງໂລກແຫ່ງກາເຟຂອງທະວີບອາຊີ ແລະ ງານ
ວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີິ່ປະເທດ ສິງກະໂປ).
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກວຽກງານການຄ້າ:

ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາເຂົັ້າ

ແລະ

ສົົ່ງອອກ

ສິນຄ້າ, ທັງເປັນການຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກ ໂດຍໄດ້ປັບປຸງແບບຟອມໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການ
ຍືິ່ນເອກະສານ ເພືິ່ອຂອະນຸຍາດນໍາເຂົັ້າ ຫື ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ ທີິ່ຂັ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ
ການຄ້າ ໂດຍຫັນເປັນລະບົບທີິ່ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝສາມາດອອກໃບຢັົ້ງຢືນແຫ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣ
ນິກ (E-CO) ໄດ້ຈໍານວນ 72 ບລິສັດ ແລະ ຈໍານວນໃບຢັົ້ງຢືນແຫ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ທັງໝົດ 833 ຟອມ ລວມມູນ
ຄ່າການສົົ່ງອອກທັງໝົດ 57.140.000 ໂດລາສະຫະລັດ; ສາມາດຢັົ້ງຢືນແຫ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງທີ II
ຂອງອາຊຽນ ໄດ້ 9 ບລິສັດ ແລະ ສາມາດອອກໃບຢັົ້ງຢືນແຫ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດ
ລອງ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ 6 ບລິສັດ. ວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາ
ເລັດຫາຍດ້ານ

ເຊັົ່ນ:

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ

ໂດຍ

ສະເພາະລະບຽບການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ ແກ່ບັນດາກົມທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງ ອຄ ແລະ ຂະ
ແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ,
ບັນດາພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂອງທ້ອງຖິິ່ນ, ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສັນຍາອໍາ
ນວຍຄວາມທາງດ້ານການຄ້າໃນຂອບອົງການການຄ້າໂລກ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການທາງດ້ານການຄ້າໝວດ B
ແລະ C, ຮັບຮອງຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງກອງເລຂາອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ຮັບຮອງບັນຊີລາຍການສິນຄ້າເກືອດຫ້າມນໍາເຂົັ້າ -ສົົ່ງອອກ ແລະ ຮ່າງບັນຊີລາຍການ
ສິນຄ້າທີິ່ຕ້ອງຂອະນຸຍາດນໍາເຂົັ້າ ຫື ສົົ່ງອອກ ແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົ ມ
ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ທີິ່ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ສອງດ້ານ (Export Control) ໃຫ້ແກ່ໃຫ້ແກ່
ໜ່ວຍງານເຈົັ້າໜ້າທີິ່ປະຈໍາດ່ານ ເຊັົ່ນ: ພາສີ, ກັກກັົ່ນພືດ, ໜ່ວຍງານອອກອະນຸຍາດ ແລະ ອືິ່ນໆ. ນອກຈາກນັັ້ນ,
ສໍາເລັດໂດຍພືັ້ນຖານກ່ຽວກັບການຮ່າງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ, ກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບຕະຫາດຊື-ັ້ ຂາຍສັດ
ນໍໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຊືສ
ັ້ ັດ-ຂາຍຊີັ້ນ ຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍ ປືົ້ມ
ແຜນດໍາເນີນງານວຽກງານອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ປີ 2017-2022 ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກກອງ
ເລຂາອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ທີິ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ Plaosme ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີິ່ແຂວງຫວງພະບາງ. ປັບປຸງ
ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ໃນການແຈ້ງຂັ້ນທະບຽນສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດ (ສ່ວນບຸກຄົນ ຫື ນິຕິ ບຸກຄົນ) ໃຫ້ມີ
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ຄວາມສະດວກ, ກະທັດຮັດ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຂັ້ນທະບຽນສ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິ ດ
(ສ່ວນບຸກຄົນ ຫື ນິຕິບຸກຄົນ) ຕິດພັນກັບການຂອະນຸຍາດລົງທນ ຫື ຂອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ສະບັບ ເລກທີ
0537/ອຄ.ກຄທວ, ສ້າງບັນຊີການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງພາຍໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (ກົມອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ກົມການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ກົມການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ) ແລະ ເປີດກອງປະຊຼຸມຮ່ວມກັບ 3
ຂະແໜງການ ຄື: ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ, ຂະແໜງຖະແຫ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ເຊິິ່ງໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນຈະສຸມໃສ່ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີິ່ຕິດພັນ
ກັບຂະແໜງການຕົນຕາມ ຄໍາສັົ່ງເລກທີ 02/ນຍ. ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງການເງິນ ປັບປຸງລະບົບການອອກ
ລະຫັດຜູ້ເສຍອາກອນ ເພືິ່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການກະກຽມທົດສອບລະບົບການເຊືິ່ອມໂຍງ ເພືິ່ອເຮັດ
ໃຫ້ການອອກເລກລະຫັດປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ພ້ອມກັບການອອກທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດໄດ້ ໃນໄລຍະທໍາອິດຈະໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ (ນະຄອນຫວງມີ 4 ເມືອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ,
ສະຫວັນນະເຂດ, ຫວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ).
ການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ
ເພືິ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖິງປະຊາຊົນຢ່າງທົົ່ວເຖິງໃນເຂດຕົວເມືອງ
ແລະ
ເຂດຈຸດສຸມສາມສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍໄປສະນີພັນໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະຫັດຜັງເມືອງ ແລະ
ເປັນລະບົບຄົບຊຼຸດຕາມຫັກການຂອງອົງການສະຫະພາບໄປສະນີສາກົນ, ໄດ້ສໍາເລັດຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບ ປຸງຕົວເລກ
ລະຫັດໄປສະນີ 5 ຕົວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດຄືນໃໝ່.
ເພືິ່ອເປັນການກຽມຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນວຽກງານການຄ້າຂາຍຮູບແບບໃໝ່ ຫືໃນການບລິການ E-commerce.
ໄດ້ມີການຊຼຸກຍູ້ບັນດາບລິສັດລັດວິສາຫະກິດ ໄປສະນີລາວ ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາສ້າງໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນໃໝ່
ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍການບລິການໂລຈິດສະຕິກໄປສະນີ (Postal logistic), ຕິດຕັັ້ງໂປແກມ ຕິດຕາມເຄືິ່ອງຝາກ
(IPS.Post) ໃສ່ບັນດາປ່ອງບລິການເຄືິ່ອນທີິ່ (courier mobile), ປະຈຸບັນມີທັງໝົດ 63 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ.
ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພືນ
ັ້ ຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ/ICT
ໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີັ້ ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບ ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ເປັນສູນກາງເຊືິ່ອມຕໍ່
ພາຍໃນປະເທດລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ໃຫ້ບລິການໂທລະຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ (internet gateway) ແລະ ປະຕູ
ລວມສູນຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮັບປະກັນທາງບລິມາດ, ທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ຈິ່ງ
ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງອຸປະກອນເຕັກນິກຂອງລະບົບຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ: (1) ຂະຫຍາຍລະບົບສູນກາງໂທລະສັບ ແລະ
ອິນເຕີເນັດລະຫວ່າງປະເທດ, ສາມາດຮອງຮັບບລິມາດການເຊືິ່ອມຕໍ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນ
ໄດ້ 100%; (2) ຂະຫຍາຍລະບົບເຊີເວີຄລາວ (cloud) ໃໝ່ສາມາດຮອງຮັບໄດເຖິງ 1.300 ເຊີເວີສໍາຮອງຂໍ້ມູນ,
ປະຈຸບັນໄດ້ມີການຝາກເວັບໄຊ້ຈາກພາກລັດ, ສໍານັກງານ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ຫາຍກວ່າ 200 ເວັບໄຊ້; (3)
ປັບປຸງຫ້ອງເຕັກນິກຮັບຝາກອຸປະກອນ server (temporary data center) ພາກລັດສາມາດຮອງຮັບໄດ້
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ເຊີເວີ

ເຊິິ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ມີບາງກະຊວງໄດ້ນໍາເອົາເຊີເວີບັນຈຸຖານຂໍ້ມູນຂອງຕົນມາຝາກແລ້ວ

ແລະ

(4)

ຂະຫຍາຍລະບົບເຊືິ່ອມຕໍ່ (expanse network) ລະຫວ່າງສູນກາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ສູນຝາກຂໍ້ມູນເພືິ່ອຮອງຮັບບ
ລິມາດຂໍ້ມູນທີິ່ນັບມືັ້ເພີິ່ມຂັ້ນ.
ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຫ້ບລິການລະຫັດຊືິ່ອິນເຕີເນັດສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດ (.la) ຈິ່ງໄດ້
ສໍາເລັດການໂອນຖ່າຍ (.la) ຈາກຕ່າງປະເທດມາຄຸ້ມຄອງຢູ່ລາວ ພ້ອມທັງປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກການ
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ຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ໃຫ້ດີຂັ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນມີຜູ້ນໍາໃຊ້ຫາຍກວ່າ 47.539 ໂດ
ເມນ.
ສໍາເລັດຂັັ້ນພືັ້ນຖານໃນການຫັນປ່ຽນຈາກການນໍາໃຊ້ IPv4 ມາເປັນ IPv6 ເພືິ່ອກະກຽມການເຊືິ່ອມຕໍ່ລະບົບ.

1.1.3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສາເຫດ:
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ຂະແໜງອືິ່ນທີິ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຈໍາກັດ ແລະ ການເີຕບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດໂດຍລວມ ບໍ່ໄດ້ປັບປ່ຽນໂຄງສ້າງຂອງແຮງງານຫາຍພປານໃດ. ອຸດສະຫະກໍາຂະແໜງຕ່າງໆເຫັນວ່າຍັງຢູ່
ໃນໄລຍະຕົັ້ນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ອີກຫາຍຕືິ່ມເພືິ່ອໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຫັນເປັນ
ທັນສະໄໝ.
ດັົ່ງທີິ່ກ່າວໄວ້ໃນຂ້າງເທິງ ການເຕີບໂຕຂອງອຸດສະຫະກໍາຕົັ້ນຕຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນອາໄສແຫ່ງຊັບພະຍາກອນເປັນ
ສ່ວນຫາຍ. ສິນຄ້າການສົົ່ງອອກມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າກໍ່ຍງັ ບໍ່ຫາຍເທົົ່າທີິ່
ຄວນ. ການຫັນປ່ຽນການສົົ່ງອອກສິນຄ້າຈາກຂະແໜງທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ຂະແໜງການອືິ່ນທີິ່ບໍ່ອາໄສຊັບພະຍາ ກອນ
ຍັງຖືວ່າຢູ່ໃນຈັງຫວະທີິ່ຊ້າ ແລະ ເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມ. ດັົ່ງ
ນັັ້ນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຈິ່ງຖືກໄພທໍາມະຊາດທ່ວງດງການພັດທະນາ, ຄວາມຈໍາກັດຂອງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ
ແລະ ກົນໄກການຕອບຮັບທີິ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພ. ສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ ເຖິງວ່າປະລິມານຈະເພີິ່ມຂັ້ນ ແຕ່ສ່ວນ
ໃຫຍ່ຍັງເປັນວັດຖຼຸດິບບໍ່ທັນມີການປຸງແຕ່ງເພືິ່ອສ້າງມູນຄ່າເພີິ່ມເທືິ່ອ ,

ລາຄາມີການຂັ້ນລົງເໜັງຕີງບໍ່ປກກະຕິ

ອີງ

ຕາມລາຄາທ້ອງຕະຫລາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ (ລະດູການ) ສັງເກດເຫັນໄດ້ ເຖິງລະດູເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດສິນ
ຄ້າກະສິກໍາຈະມີລາຄາຖືກ ແລະ ຜົນຜະລິດກໍ່ລົັ້ນຕະຫລາດ. ການຜະລິດເຂົັ້າລວມເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຄົງທີິ່ ທັງນີັ້ເນືິ່ອງ
ມາຈາກການຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ, ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນລະບົບຊົນລະປະທານເປ່ເພ ແລະ
ການສ້ອມແປງຟືົ້ນຟູກໍ່ບໍ່ທ່ວງທັນຕາມລະດູການຜະລິດ, ເນືັ້ອທີິ່ທໍາການຜະລິດເຂົັ້າຫຼຸດລົງ ປະຊາຊົນຫັນເອົາທີິ່ດິນ
ໄປນໍາໃຊ້ແນວອືິ່ນ. ເວົັ້າລວມແລ້ວ, ຜົນຜະລິດກະສິກໍາຍັງບໍ່ຫລາກຫລາຍ ບໍ່ມີການປູກພືດຊະນິດອືິ່ນທີິ່ເປັນ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດໃຫມ່ໆ ຍັງມີແຕ່ຜົນຜະລິດຈາກພືດປາຍແຫມທີິ່ມີຕະຫລາດດັົ່ງເດີມ ເຮັດໃຫ້ການເພີິ່ມຂັ້ນ
ຂອງຜົນຜະລິດຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບຄົງທີິ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການຕະຫລາດຮັບຊືັ້ ; ຕໍ່ກັບການເຕີບໂຕ SME ຢູ່ທຸກ
ຂະແໜງການ ເຫັນວ່າມີຄວາມທ້າທາຍດ້ານໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ (ຄຸນນະພາບບໍ່ສູງ ແລະ ຕົັ້ນທນກໍ່
ສູງ), ຄວາມສາມາດເຂົັ້າເຖິງການເງິນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວ້

ແຕ່ການຜະລິດ

ສ່ວນໃຫ່ຍຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນທີິ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ; ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາຍັງເປັນ
ຜະລິດຕະພັນເດີມ ທີິ່ບໍ່ມີອັນພົັ້ນເດັົ່ນ ແລະ ມູນຄ່າເພີັ້ມບໍ່ ສູງ; ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ໆ ທີິ່
ທັນສະໄຫມ ເຂົັ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຍັງບທ
ໍ່ ັນຫາຍ ທັງຂາດທນຮອນ, ຂາດບົດຮຽນປະສົບການ, ບໍ່ມີຄວາມກ້າ
ຕັດສິນໃຈສູງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຕັັ້ງໃຈສຸມໃສ່ເຮັດການຜະລິດເປັນມືອາຊີບແທ້ໆ ແລະ ເອືິ່ອຍອີງທໍາມະຊາດ; ຄວາມ
ເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການຜະລິດໃຫ້
ໄດ້ສິນຄ້າທີິ່ມີມາດຕະຖານ ຂອງຜູປ
້ ະກອບການ ແລະ ການກວດກາຄຸ້ມຄອງ ຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ເປັນລະບົບຄົບຊຼຸດ
ເປັນຕົັ້ນ ມາດຕະຖານ GMP, HACCP ແລະ ມາດຕະຖານອືິ່ນໆ ກໍ່ຄື ການພັດທະນາຕະຫາດ ຕະຫລອດຮອດ
ການເອົາໃຈໃສ່ດ້ານການບລິໂພກ ຂອງປະຊາຊົນຍັງຕໍໍ່າ ເມືິ່ອທຽບກັບປະເທດເພືິ່ອນບ້ານ, ແຮງງານທີິ່ມີຄວາມ
ສາມາດມີຈໍານວນຈໍາກັດ, ກໍາລັງແຮງງານຕົັ້ນຕ ແມ່ນຊາວກະສິກອນ, ລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ
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ຍັງບໍ່ທັນສູງ, ແຮງງານ-ນາຍຊ່າງທີິ່ມີສີມື ລະດັບຄວາມສາມາດ ຍັງຈໍາກັດຫາຍ ເຮັດໃຫ້ມີອຸປະສັກຕໍ່ການຄ້າ-ການ
ລົງທນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ ຍັງພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ, ເນືິ່ອງຈາກວ່າປະເທດເພືິ່ອນບ້ານຍັງອອກມາດຕະການ
ທີິ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ເພືິ່ອກີດກັນການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວ. ດຸນການຊໍາລະສະສາງດ້ານການຄ້າກັບຕ່າງ
ປະ ເທດຍັງບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີລັກສະນະບອບບາງ ຍັງມີແນວໂນ້ມຂັ້ນລົງບໍ່ປກກະຕິ ທຽບລະຫວ່າງການ
ເກີນດຸນການຄ້າ ໃນຊ່ວງປີ 2016 ແລະ 2017 ແມ່ນມີອັດຕາການເໜັງຕີງບໍ່ສູງ ແລະ ຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍຕົວ
ຕາມລໍາດັບ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ ການຂາດດຸນການຄ້າ ຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2018 ພັດເໜັງຕີງໃນລັກສະນະກ້າວ
ກະໂດດ ກໍ່ຄື ມີການຂາດດຸນໃນອັດຕາສ່ວນສູງ ; ສິນຄ້າທີິ່ສົົ່ງອອກຕົັ້ນຕ ຍັງເປັນສິນຄ້າກະສິກໍາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ແຮ່
ທາດ (ວັດຖຼຸດິບ) ເຊິິ່ງເປັນສິນຄ້າທີິ່ມີລັກສະນະອ່ອນໄຫວ ລາຄາມີການເພີັ້ມຂັ້ນຫລຸດລົງໄປຕາມສະພາບຄວາມກົດ
ດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຜົນຜະລິດບໍ່ແນ່ນອນອີງຕາມສະພາບແວດລ້ອມ ເປັນຜົນໃຫ້ມູນຄ່າການສົົ່ງອອກບໍ່
ຄົງທີິ່ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ; ສ່ວນສິນຄ້ານໍາເຂົັ້າມາພັດເປັນສິນຄ້າຈໍາເປັນ ແລະ ໃນສະ ພາບການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ຄວາມຕ້ອງການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າການກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນກົນຈັກ,
ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ແມ່ນກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ດຸນການຄ້າຊໍາລະສະສາງຂອງເຮົາມີລັກສະນະຂັ້ນໆລົງໆຕາມ
ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.
ການສ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງການຄຸ້ ມຄອງຂະແໜງພະລັ ງງານແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມສໍາ ຄັ ນ ເຊິິ່ງ ໃນໄລຍະຜ່ ານມາເຫັ ນ ວ່ າມີ
ຄວາມຄື ບໜ້ າຫ າຍພສົມຄວນເປັນ ຕົັ້ ນ ການເພີິ່ມຈໍ ານວນ ແລະ ຜົ ນ ຜະລິ ດຂອງໂຄງການພະລັງ ງານໄຟຟ້ າ ເຮັ ດ
ໃຫ້ການບລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ການສົົ່ງອອກໄຟຟ້າເພີິ່ມຂັ້ນ. ແຕ່ງເຖິງແນວໃດກຕາມ ຂະແໜງໄຟຟ້າ ຍັງຕ້ອງໄດ້
ປັ ບປຸ ງ ເພີິ່ ມ ເຕີ ມ ໃນດ້ າ ນຄຸ ນ ນະພາບ, ຄວາມມີ ປະສິ ດ ທິ ພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ຈຸ ດ ປະສົ ງ ກ ແມ່ ນ ເພືິ່ ອໃຫ້
ບລິ ກ ານແກ່ ປະຊາຊົ ນ ແລະ ຮັ ບ ປະກັ ນ ການເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ເພືິ່ ອໃຫ້ ລັ ດຖະບານສາມາດຈັ ດ ສັ ນ ງົບ ປະມານ ເຂົັ້ າ ໃນ
ຂົງເຂດ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສກສາ ທີິ່ ມີຄ ວາມສໍ າຄັນຕໍ່ ການຂະຫຍາຍໂຕແບບຍື ນຍົ ງ
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ.
ການສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້າເທິງແມ່ນໍໍ້າຕ່າງໆທີິ່ເປັນສາຂາຂອງແມ່ນໍໍ້າຂອງ ຍັງພົບບັນຫາຈາກການຂາດແຄນສາຍສົົ່ງ ເພືິ່ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກພະລັງງານທີິ່ເຫືອໄປປະເທດເພືິ່ອນບ້ານ. ໂດຍອີງໃສ່ແຜນຍຸດ
ທະສາດແຫ່ງຊາດ, ການລົງທນຂອງລັດໃນຂະແໜງພະລັງງານຈະສຸມໃສ່ : (i) ການພັດທະນາສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າເພືິ່ອ
ເຊືິ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ GMS ແລະ ASEAN; ແລະ (ii) ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກ
ຫີກ.

ການລົງທນຂອງເອກະຊົນໃນຂະແໜງພະລັງງານຄວນໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກໄຟຟ້າເພືິ່ອເພີິ່ມ

ລາຍຮັບໃຫ້ປະເທດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມ ຈະມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວແຮງ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຮອງຮັບ
ໃຫ້ການບລິການຂົນສົົ່ງ ແລະ ຈລະຈອນສິນຄ້າທີິ່ເພີັ້ມຂັ້ນ ເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງເປັນການຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງທີິ່
ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ ເຊິິ່ງເປັນສິິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບປະເທດທີິ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ເພືິ່ອຮອງຮັບການ
ເຊືິ່ອມຈອດ ແລະ ບລິການທາງຜ່ານ ໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການດງດູດການລົງທນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ການບລິການໂລຈິສະຕິກທີິ່ທັນສະໄຫມໃນການເຊືິ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ສະນັັ້ນ , ການ
ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມ

ຖືເປັນໝາກຫົວໃຈສໍາຄັນໃນການຂັບເຄືິ່ອນການພັດທະນາເສດຖະ

ກິດ, ການເຊືິ່ອມຈອດກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເຊືິ່ອມຈອດກັນແຕ່ສູນກາງຫາທ້ອງຖິິ່ນ ສ້າງຄວາມດຸນ
ດ່ຽງໃນການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ສ້າງພືັ້ນຖານການ
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ພັດທະນາເສດຖະກິດພາຍໃນ ແກ້ໄຂຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂັ້ນ. ເຊິິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງພົບພໍ້ບາງ
ບັນຫາທີິ່ເປັນສິິ່ງທ້າທາຍໃນຂະແໜງການ ຍທຂ ເປັນຕົັ້ນ ເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມພາຍໃນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ
ຂອງອານຸພາກພືັ້ນ ບໍ່ສາມາດຮັບນໍໍ້າໜັກໄດ້ເທົົ່າກັບເສັັ້ນທາງຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ, ລະບົບອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຕາມເສັັ້ນທາງ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຊຼຸດ , ບໍ່ມີສູນແຈກຢາຍສິນຄ້າ , ເຂດໂລຈິສະຕິກຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າທີິ່ທັນສະໄຫມ ສະດວກ ແລະ ຄົບຊຼຸດ ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາບລິການທາງຜ່ານ. ການ
ເພີິ່ມຂັ້ນຂອງການສັນຈອນໃນບາງເຂດແອອັດ ແລະ ການເພີິ່ມຂັ້ນຂອງອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນເປັນຈໍານວນ
ຫາຍ ຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບເສັັ້ນທາງ, ເສັັ້ນທາງທີິ່ທຽວໄດ້ຕະຫລອດປີ ຍັງບໍ່ທັນໄປເຖິງທຸກກຸ່ມບ້ານ,
ມາດຖານເສັັ້ນທາງຍັງບໍ່ສາມາດຮັບກັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດທີິ່ເກີດຂັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ເພີັ້ມທະວີ
ຄວາມຮຸນແຮງຂັ້ນເລືັ້ອຍໆ ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນທາງເປ່ເພເສຍຫາຍໃຫ່ຍຫວງ ເເລະ ການບູລະນະສ້ອມແປງບັນດາພືັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພ ເຮັດໃຫ້ໂຄງລ່າງຈໍານວນໜິ່ງເປ່ເພກ່ອນກໍານົດ , ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ມີໜີັ້
ສິນຈໍານວນຫວງຫາຍ.
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ, ການລະດົມທນຮອນ
ແມ່ນຍັງເປັນການຊ່ວຍເຫືອຈາກສາກົນ ເຊິິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຈັດຕັັ້ງແຕ່ບັນດາມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການຕາມ
ເງືິ່ອນໄຂຜູ້ໃຫ້ທນ ແລະ ປະຕິບັດຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ຍັງບໍ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍລົງສູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ.
ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂສພ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂັ້ນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດ
ແຕ່ກຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຂອດການຈັດຕັັ້ງບັນດານິຕິກໍາ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂັ້ນ
ຕືິ່ມ ໂດຍສະເພາະ ການອອກບັດແຮງງານ, ການຂວີຊາເຂົັ້າ-ອອກຫາຍເທືິ່ອ, ການນໍາເຂົັ້າ-ສົົ່ງອອກສິນຄ້າ, ການ
ອອກໃບຢັົ້ງຢືນອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອືິ່ນໆ ທີິ່ພົວພັນກັບນິຕິກໍາຂອງຫາຍຂະແໜງການ ເຊິິ່ງຍັງພົບຄວາມຍຸ້ງ
ຍາກ, ຂອດການອະນຸມັດຍັງຊັກຊ້າ ເຊິິ່ງເປັນສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ກົດໜ່ວງໃຫ້ແກ່ການສົົ່ງເສີມການລົງທນ; ການສ້າງສິິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ບາງ ຂສພ ເຊັົ່ນ : ເສັັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າ
ປະປາ ແລະ ອືິ່ນໆ ຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດ ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດມີຄວາມຊັກຊ້າ, ການເຄືິ່ອນໄຫວຕົວຈິງ
ຂອງບລິສັດທັງໝົດທີິ່ເຂົັ້າມາລົງທນ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໄລຍະການກໍ່ສ້າງໂຮງງານ ແລະ ອາຄານ ບໍ່ທັນດໍາເນີນການ
ຜະລິດ ແລະ ກິດຈະການ ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ແຮງງານມີໜ້ອຍ ແລະ ການຈັດເກັບພັນທະເຂົັ້າລັດຍັງບໍ່ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ;

ການມອບພັນທະອາກອນຕາມສັນຍາສໍາປະທານ

ເຂົັ້າງົບປະມານຂອງລັດຍັງ

ປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ລາຍຮັບຈໍານວນໜິ່ງຍັງບໍ່ສາມາດມອບພັນທະໄດ້ ຍ້ອນຂອດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ
ການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນລະອຽດຈະແຈ້ງ ຍັງບໍ່ທັນມີການໄລ່ລຽງຕາມສັ ນຍາສໍາ
ປະທານ

ເຮັດໃຫ້ການເກັບພັນທະຕ່າງໆບໍ່ໄປຕາມແຜນການທີິ່ກໍານົດໄວ້ ;

ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່

ປະຊາຊົນລາວ ໃນ ຂສພ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ທັນສູງເທົົ່າທີຄວນ ແລະ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ກເປັນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນເງືິ່ອນໄຂແຮງງານລາວ ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ ເປັນຕົັ້ນ ດ້າ ນພາສາ,
ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມກະຕືລືລົັ້ນ, ລະບຽບວິໄນ, ຄວາມຈູງໃຈດ້ານຄ່າຈ້າງ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ແຮງງານ
ລາວຈໍານວນໜິ່ງ ເປັນແຮງງານຕາມລະດູການ ບໍ່ມຄ
ີ ວາມຊິນເຄີຍໃນການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ; ການ
ແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ດິນຍັງບໍ່ທັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ເຈົັ້າຂອງສິດນໍາໃຊ້ເນືັ້ອທີິ່ດິນຈໍານວນໜິ່ງ
ບເໍ່ ຫັນດີຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ ຍ້ອນອັດຕາຄ່າຊົດເຊີຍຕໍໍ່າ ໂດຍສະເພາະ ຂສພ ລ່ອງແທ່ງ -ວຽງຈັນ, ດົງໂພສີ, ສາມ
ຫລ່ຽມທອງຄໍາ ແລະ ຈໍາປາສັກ.
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1.1.4. ທິດທາງໃນຕໍ່ໜາ້ :
ສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຂ້າງເທິງເປັນປັດໃຈທ່ວງດງການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ. ບັນຫາທີິ່ຕ້ອງໄດ້
ເອົ າໃຈໃສ່ ແ ກ້ ໄຂຮີ ບ ດ່ ວ ນແມ່ ນ ຫຼຸ ດຜ່ ອ ນສິິ່ ງ ກີ ດຂວາງຂອງຂະແໜງການອືິ່ ນ ໆທີິ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ອຸ ດສະຫະກໍ າ , ປັ ບ ປຸ ງ
ສະພາບແວດລ້ ອມການດໍ າເນີ ນ ທຸ ລະກິ ດ , ເພີິ່ ມສະມັ ດຕະພາບການຜະລິດກະສິ ກໍ າໃຫ້ ສູງກ່ ວ າເກົົ່ າ , ສົົ່ ງເສີ ມການ
ພັດທະນາທ່ າແຮງບົົ່ ມຊ້ ອນຂອງຂະແໜງບ ລິກ ານຢ່າງຕັັ້ ງໜ້ າໃນໄລຍະທ້ າຍສະໄໝກໍ່ຄື ໃນຕໍ່ ໜ້າ. ພ້ ອມກັນ ນີັ້ , ກໍ່
ຕ້ອງມີການປະເມີນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການເຂືິ່ອນໄຟຟ້າເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມມີສະເຖຍ
ລະພາບ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງຈັດຕັັ້ງບັນດາກິດຈະກໍາລຸ່ມນີັ້ຄື:
 ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືໄພພິບັດ ແລະ ການຟືົ້ນຟູງພາຍຫັງເກີດໄພພິບັດ (ລາຍລະອຽດເພີິ່ ມ
ເຕີ ມແມ່ ນ ຢູ່ ໃນ ເປົ້ັ້ າໝາຍ 3, ແຜນວຽກຈຸ ດສຸ ມ 2), ຍ້ ອນລະບົ ບ ເຕື ອ ນໄພລ່ ວ ງໜ້ າທີິ່ ມີໃນປັ ດຈຸ ບັ ນ



ແມ່ນບໍ່ພຽງພໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ເປັນຕົັ້ນ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ 2018.
ສ້າງແຜນການຜະລິດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດຢ່າງລະອຽດ ລວມທັງການຜະລິດຈາກເຂືິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ການ
ພັດທະນາສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການບລິໂພກ.
ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫັກການເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍດ້ານສິງແວດລ້ອມຈາກຂະແໜງການຂຸດຄົັ້ນບໍ່
ແຮ່ ແລະ ແຮ່ທາດ.



ສືບຕໍ່ສົົ່ງເສີມຮູບແບບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເຊືິ່ອມສານບູລິມະສິດ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງການເຕີບໂຕ



ສີຂຽວເຂົັ້າໃນ ຍຸດທະສາດຂອງຊາດ ແລະ ຂະແໜງການ.
ສ້ າ ງອາຊີ ບ ໃນຂະແໜງທີິ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ກະສິ ກໍ າ ໃນເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ (ຕົ ວ ຢ່ າ ງ: ການທ່ ອງທ່ ຽ ວທີິ່ ເ ປັ ນ ມິ ດ ກັ ບ
ສິິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ) ດ້ ວ ຍການປັ ບ ປຸ ງ ການຄຸ້ ມ ຄອງອ່ າ ງໂຕ່ ງ ນໍໍ້ າ , ໂຄງລ່ າ ງການຂົ ນ ສົົ່ ງ ແລະ ລົ ງ ທ ນໃສ່
ສະຖານທີິ່ວັດທະນະທໍາທີິ່ເປັນມລະດົກ.



ສ້ າງໃຫ້ SME ມີ ຄ ວາມເຂັັ້ ມ ແຂງກ່ ວ າເກົົ່ າ ແລະ ສາມາດແຂ່ ງຂັ ນ ໄດ້ ຫ າຍຂັ້ ນ (ຕົ ວ ຢ່ າງ: ຫັ ດຖະກໍ າ ,
ຜະລິດຕະພັນທີິ່ເຮັດຈາກທໍາມະຊາດ ແລະ ສິນຄ້າກະສິກໍາທີິ່ມີມູນຄ່າເພີິ່ມສູງກວ່າເກົົ່າ) ດ້ວຍການສະໜອງ
ແຫ່ງທນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດໃນການຍົກລະດັບຄວາມ
ສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງບັນດາບລິສັດ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆໃນພາກເອກະຊົນ.



ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍຂອງລາວ (SME) ແລະ ປະຊາຊົນ
ຢູ່ ນອກເຂດ ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມ ແລະ ມີ ຜົນ ປະໂຫຍດຈາກການພັ ດທະນາ ຂສພ ໃຫ້ ສູງ ຂັ້ ນ ກວ່ າ ເກົົ່ າ ໂດຍ
ສະເພາະ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ການສະໜອງເຄືິ່ອງອຸປະໂພກ-ບລິໂພກໃຫ້ແກ່ ຂສພ ທີິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາເຂົັ້າ



ຈາກຕ່ າ ງປະເທດ ເປັ ນ ຕົັ້ ນ ຂສພ ສາມຫ່ ຽ ມຄໍ າ ແລະ ບໍ່ ເ ຕ່ ນ ແດນງາມ ທີິ່ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການສິ ນ ຄ້ າ
ອຸ ປະໂພກ ແລະ ບ ລິ ໂພກ ເປີ ດໂອກາດໃຫ້ ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງລາວ ສາມາດສະໜອງສິ ນ ຄ້ າ ແລະ
ຂະຫຍາຍຕະຫລາດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າພາຍໃນ ຂສພ ໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ.
ສົົ່ງເສີມສະມັດຕະພາບການການຜະລິ ດກະສິ ກໍາໃຫ້ ຢູ່ໃນຈັງຫວະທີິ່ ວ່ອງໄວກ່ອນເກົົ່າ ເປັນຕົັ້ນຕ້ ອງຈັດຕັັ້ ງ
ປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກໍາ 2020 ຫື ກິດຈະກໍາສະເພາະເຊັົ່ນ ປັບປຸງໂຄງລ່າງການຜະລິດກະສິ
ກໍ າ , ນໍ າໃຊ້ ເຕັ ກ ໂນໂລຢີ ທີິ່ ທັ ນ ສະໄໝ, ສ້ າ ງຄວາມເຂັັ້ ມ ແຂງສະມາຄົ ມ ຊາວກະສິ ກ ອນ, ປັ ບ ປຸ ງ ລະບົ ບ



ຊົນລະປະທານ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົັ້າເຖິງປັດໃຈການຜະລິດ.
ພັ ດ ທະນາ ແລະ ຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຍຸ ດ ທະສາດແຫ່ ງ ຊາດກ່ ຽ ວກັ ບ ການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທໍ າ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມຊີວິການເປັນຢູ່ທີິ່ດີ ແລະ ສົົ່ງເສີມສະມັດຕະພາບການຜະລິດຊົນນະບົດໃຫ້ສູງຂັ້ນ.
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ສືບຕໍ່ ກໍ່ ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງໂຄງລ່າງການຂົ ນສົົ່ ງ ເຊິິ່ ງມີ ຄວາມຈໍ າເປັ ນ ແລະ ສໍາຄັ ນໃນການບັ ນລຸ ເປົ້າໝາຍ
ອືິ່ນໆໃນ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII, ຂະຫຍາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກ ານເຊືິ່ ອມຈອດທາງບົ ກ , ທາງລົດໄຟ,



ທາງອາກາດ ແລະ ທາງນໍໍ້າ ນັບມືັ້ນັບດີຂັ້ນ.
ສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການຜະລິດເປັນ ສິນຄ້າ ແລະ ການຄໍໍ້ າປະກັ ນສະບຽງອາຫານ ຄຽງຄູ່ກັບການ
ຮັບປະກັນດ້ານໂພສະນາການ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 2016-2020.



ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັ ບສະໜຸບ ອົງການຈັດຕັັ້ງຊາວກະສິກອນໃນການເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທນໃນຊົນນະບົດ , ກົນ
ໄກປະກັນໄພ ເພືິ່ອປັບປຸງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ, ສັດສ່ວນການຊືັ້-ຂາຍໃນຕະຫາດ ແລະ ການຫັນເປັນ




ທັນສະໄໝແບບຍືນຍົງ.
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມໃນຂະແໜງກະສິກໍາ.
ປັບປຸງຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາສັົ່ງນາຍົກ ເລກທີ
2 ວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງຮີບດ່ວນນິຕິກໍາທີິ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ ແລະ ສະພາບການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດທີິ່ເອືັ້ອອໍານວຍ (ຕົວຢ່າງ ການຫຼຸດຜ່ອນສິິ່ງກີດຂວາງທີິ່ບໍ່ແມ່ນອັດຕາພາສີ , ສ້າງຄວາມກົມກຽວະ



ຫວ່າງນິຕິກໍາ ແລະ ຂັັ້ນຕອນລະບຽບການໃນການຂັ້ນທະບຽນທຸລະກິດ ແລະ ອານຸມັດການລົງທນ.
ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອດການບລິການດ້ານການລົງທນຕ່າງໆ ເພືິ່ອເອືັ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການລົງທນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເຊັົ່ນ: ການອະນຸຍາດລົງທນ, ການນໍາເຂົັ້າ-ການສົົ່ງ
ອອກ, ການອອກບັດແຮງງານ, ການຂວິຊາເຂົັ້າ -ອອກຫ າຍເທືິ່ອ, ການອອກໃບຢັົ້ ງຢືນ ອະສັງຫາລິມະຊັ ບ
ແລະ ການອອກອະນຸຍາດອືິ່ນໆໃຫ້ມຄ
ີ ວາມວ່ອງໄວຂັ້ນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ສູ້ຊົນໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບການ
ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ຢູ່ບັນດາ ຂສພ ໃນ 9 ເຂດໃຫ້ສໍາເລັດ ເປັນຕົັ້ນ ການອອກໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ, ເລກປະຈໍາຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ລະບົບການແຈ້ງພາສີ (ASYCUDA), ລະບົບການເກັບກໍາຂໍ້
ມູນແຮງງານ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດສິ ດນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເກັ ບລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານ
ຕາມແຜນການທີວ
ິ່ າງໄວ້.



ສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍໃຫ້ນັກທຸລະກິດມາລົງທນເພືິ່ອປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາຫາຍຂັ້ນ , ມີໂຮງງານແປຮູບທີິ່
ທັນສະໄຫມ ແລະ ແປຮູບໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນທີິ່ຫລາກຫລາຍ ແລະ ເປັນທີິ່ນິຍົມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ .
ຈະຕ້ອງມີການຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ ຊາວກະສິກອນທົດລອງປູກພືດຊະນິດໄຫມ່ໆເພີັ້ມຕືິ່ມ ຕາມທ່າແຮງຂອງສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ເປັນທີິ່ນິຍົມຂອງຕະຫລາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ
ການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາໃຫ້ມີທ່າແຮງຂະຫຍາຍຕົວເພີິ່ມຂັ້ນ.



ຕ້ອງຍົກ ສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂັ້ ນ , ນໍາໃຊ້ເຕັກ ໂນໂລຊີ ທີິ່ທັນສະໄຫມ ເຂົັ້ າແທນແຮງງານຄົ ນ
ໃນການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ, ການເກັບມ້ຽນ ຈົນເຖິງ ຂະບວນການປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນ. ຫັນເນືັ້ອທີິ່
ການປູກເຂົັ້າທີິ່ ກະແຈກກະຈາຍ ນາໄຮ່ນ້ອຍຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ກ້າວເປັນ ນາໄຮ່ໃຫ່ຍມີຈຸດສຸມ ແລະ ນໍ າ
ໃຊ້ນ ະວັດຕະກໍ າເຕັກ ໂນໂລຊີ ເຂົັ້າຊ່ ວຍໃນການຜະລິ ດໃຫ້ ຫ ລາຍຂັ້ນ ເປັນ ຕົັ້ນ ການນໍ າໃຊ້ ແນວພັ ນທີິ່ ມີ
ຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ), ການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງຈັກເຂົັ້າໄດ້ການປັກດໍາ
ແລະ ການເກັບກ່ຽວ ແທນແຮງງານຄົນຫາຍຂັ້ນ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຜົນຜະລິດຫັງການເກັບກ່ຽວ
ຕະຫອດເຖິງການເກັບມ້ຽນ (ສາງເກັບເຂົັ້າ, ໂຮງອົບ) ທີໄິ່ ດ້ມາດຕະຖານ.



ຈັດຕັັ້ງການຜະລິດແບບອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄຫມ ເພືິ່ອແນ່ໃສ່ການຫລຸດຕົັ້ນທນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້
ປະຊາຊົນ ໄດ້ກໍາໄລເຖິງ 30% ຂອງລາຍຮັບ; ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ກົນຈັກ ໃນທົົ່ວລະບົບການປູກເຂົັ້າ ຈົນ
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ຮອດ ການເກັ ບ ກ່ ຽ ວ ແລະ ອົ ບ ແຫ້ ງ ເຊິິ່ ງ ເປັ ນ ບັ ນ ຫາທີິ່ ມີຄ ວາມຈໍ າເປັ ນ ຫ າຍ ເພາະເປັ ນ ວິ ທີ ດຽ ວທີິ່ ຈ ະ
ສາມາດຫລຸດຕົັ້ນທນໄດ້. ຈະຕ້ອງມີ ນະໂຍບາຍທີິ່ສະຫນັບສະຫນູນການນໍາໃຊ້ກົນຈັກ ແລະ ເຄືິ່ອງມືຕ່າງໆ
ເປັນຕົັ້ນ ການກໍານົດນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ ແລະ ອາກອນ, ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານສິນເຊືິ່ອທີິ່ເຫມາະສົມ. ຕໍ່
ກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜີ ນະໂຍບາຍ
ອັນສະເພາະ ໂດຍເລັົ່ ງໃສ່ ປະຕິບັ ດບັ ນ ດາລະບຽບທີິ່ ມີແລ້ ວ ໃຫ້ເປັ ນ ເອກະພາບກັ ນ ໃນລະບົ ບ ທົົ່ວ ປະເທດ
ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າຊອກແຫ່ງທນ ເງິນກູ້ -ດອດເບ້ຍຕໍໍ່າ ເພືິ່ອມາປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດເປົ້າໝາຍ. ນອກນັັ້ນ , ໃນ
ຕ່ອງໂສ້ຂອງການຜະລິ ດເຂົັ້າ ແມ່ ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ບັນ ຫາເຕັ ກນິກ ຫັງການເກັບກ່ ຽວ ເຊັົ່ນ : ການອົ ບ
ເຂົັ້ າໃຫ້ ໄດ້ ຄ ວາມແຫ້ ງ ມາດຕະຖານ 14% ແລະ ຍົ ກ ລະດັ ບ ໂຮງສີເຂົັ້ າໃຫ້ ໄດ້ ສັດສ່ ວ ນການສີເຂົັ້ າ ຢູ່ ໃນ
ລະດັບ ຫາຍກວ່າ 60% ໂດຍທຽບໃສ່ສັດສ່ວນການສີເຂົັ້າຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ. ດັົ່ງນັັ້ນ , ເພືິ່ອເປັນ
ການຫລຸດຕົັ້ນທນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າສານຫລາຍ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີິ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງລະບົບໂຮງສີ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ ເພືິ່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃສ່ການຜະລິດເຂົັ້າສະບຽງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ.


ຫັ ນໄປສູ່ ກ ານຜະລິ ດແບບມີ ຈຸດສຸ ມ , ກໍ ານົ ດເຂດການຜະລິ ດສະເພາະ, ຫັ ນ ໄປເປັນ ອຸ ດສາຫະກໍ າປຸ ງແຕ່ ງ
ສິນຄ້າກະສິກໍາສະອາດ-ສີຂຽວ, ກໍານົດສິນຄ້າປາຍແຫມທີິ່ມີທ່າແຮງມີຈັກຊະນິດທີິ່ຕ້ອງໄດສຸມໃສ່ ສົົ່ງເສີມ
ການປຸ ງແຕ່ ງທີິ່ ຕິດ ພັ ນ ກັ ບ ການຜະລິ ດ ເພືິ່ ອສົົ່ ງ ອອກ ເພືິ່ ອ ຊຼຸ ກ ຍູ້ ໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ ສິ ນ ຄ້ າສົົ່ ງ ອອກໃຫ້ ໄດ້ ຄຸ ນ
ນະພາບ, ມາດຖານ ແລະ ຍືນຍົງ.



ປັ ບ ປຸ ງລະບົ ບ ການຜະລິ ດ ຄື ນ ໃໝ່ ດ້ ວ ຍຮູ ບ ການສ້ າ ງສະມາຄົ ມ ແລະ ກຸ່ ມ ການຜະລິ ດ ເພືິ່ ອພັ ດ ທະນາ
ກາຍເປັ ນ ສະ ຫະກອນ ຮອງຮັ ບ ການຖ່ າ ຍທອດ ເຕັ ກ ນິ ກ -ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ໃ ໝ່ ເຂົັ້ າ ສູ່ ກ ານຜະລິ ດ ເພືິ່ ອ
ຊ່ວຍເຫືອຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ; ສ້າງໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ ໃຫ້ກຽມພ້ອມຮັບເອົາ



ສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດຂືັ້ນຕືິ່ມ ແນໃສ່ຫັນປ່ຽນການຜະລິດແບບທໍາມະຊາດ ໄປສູ່ການ
ຜະລິດແບບເປັນຟາມ ຕິດພັນກັບການຕະຫາດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ.
ປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ ເປັນຕົັ້ນ
ຂະແໜງ ອຸ ດ ສາຫະກໍ າ -ການຄ້ າ , ການເງິ ນ , ທະນາຄານ, ໂຍທາທິ ກ ານ ແລະ ຂົ ນ ສົົ່ ງ ແລະ ຂະແໜງ
ການອືິ່ນໆ ໃຫ້ມີຄວາມກົ ມ ກຽວ, ສະໜັ ບສະໜູ ນຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງແໜ້ນ ແຟ້ນ ແລະ ໄປຕາມລວງ
ດຽວກັນ. ເຊິິ່ງເປັນປັດໃຈທີິ່ສໍາຄັນໃນການ ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

1.2 ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ
1.2.1. ສະພາບລວມ
ສະພາບເສດຖະກິ ດ ມະຫາພາກ: ການຮັ ກ ສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິ ດມະຫາພາກຖື ເປັ ນ ປັດໃຈ
ສໍາຄັນໃນການບັນລຸຄາດໝາຍ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ລວມທັງການເຕີບໂຕແບບຍື ນຍົງ ແລະ ການມີສ່ວ ນ
ຮ່ວມຫາຍຂັ້ນຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ. ໃນໄລຍະ ກາງສະໄໝນີັ້ ເຫັນວ່າສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກຫາຍພສົມຄວນ (ຕາຕະລາງ 1.3). ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ GDP ໂດຍສະເລ່ຍໃນ
ໄລຍະກາງສະໄໝ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 6,8% ເຫັນວ່າບໍ່ຫຼຸດຄາດໝາຍ 7,2% ຫາຍພປານໃດ. ອັດຕາເງິນເຟີົ້ແມ່ນຢູ່
ໃນລະດັບຄາດໝາຍ. ພ້ອມກັນ ນີັ້ ການຂາດດຸນງົບປະມານ ຖື ວ່າແມ່ ນນອນຢູ່ໃນເກນຄາດໝາຍ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5%
ຂອງ GDP, ເຊິິ່ງໃນປີ 2018 ຄາດຄະເນການຂາດດຸນຈະຢູ່ໃນລະດັບ 4,95% ຂອງ GDP. ສາເຫດຕົັ້ນຕທີິ່ເຮັດ
ໃຫ້ ມີກ ານຂາດດຸ ນ ງົບ ປະມານສູງ ມາຈາກລາຍຮັ ບ ຈາກຂະແໜງການຊັ ບພະຍາກອນທໍ າມະຊາດບໍ່ຂະຫຍາຍຕົ ວ ,
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ຖານອາກອນມູນ ຄ່າເພີິ່ ມຍັງຈໍາກັ ດ , ການສູນ ເສຍລາຍຮັບ ຈາກການຍົ ກເວັັ້ນພາສີ ອາກອນຍັງສູງ ແລະ ການນໃຊ້
ເຄືິ່ອງມືໃນການເກັບລາຍຮັບຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິພາບ. ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເກັບອາກອນ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນໄລຍະທ້າຍສະໄໝ.
ຕົວຊີັ້ວັດເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກ

2014/2015

2016

2017

2018
(ຄາດຄະເນ)

2020
(ຄາດໝາຍ)

$1,970

$2,408

$2,468

$2,599

$2,978

7.5%

7.0%

6.9%

6.5%

7.2% (ຕໍ່ປີ)

(%ຂອງ

-4.6%

-7.6%

-5.3%

-4.9%

>-5%

(%ຂອງ

23.9%

20.5%

16.4%

17.0%

18.6%

28.4%

28.1%

21.7%

21.2%

23.3%

GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ
GDP
ຂາດດຸນງົບປະມານ
GDP)
ການເກັບລາຍຮັບ
GDP)
ລາຍຈ່າຍ (% ຂອງ GDP)

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິງິ່ ທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມບອບບາງ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ອົງການ ທະນານຄານໂລກ ແລະ IMF ວິເຄາະໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີິ່ມຂັ້ນ
ຂອງໜີັ້ສາທາລະນະ, ຄວາມສ່ຽງໃນຂະແໜງການເງິນ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງ ສາມາດເປັນ
ບັນຫານາບຂູ່ຕໍ່ຄວາມມີສະເຖຍລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນປັດຈຸບັນ ກໍ່ຄືອານາຄົດ. ໜີັ້ສິນທັງໝົດມາຮອດ
ປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 65% ຕໍ່ GDP. ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕໍໍ່າກ່ອນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ
ເຊິິ່ງໃນແຜນໄດ້ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຕ້ອງກຸ້ມ 5 ເດືອນ ຂອງການນໍາເຂົັ້າ. ບັນດາທະນາຄານ ໂດຍສະເພາະທະນາຄານລັດ
ວິສາຫະກິດ ແມ່ນມີຄັງງົບປະມານຕໍໍ່າ (capital buffers) ແລະ ໜີັ້ເສຍກໍ່ຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງເພີິ່ມຂັ້ນ.

1.2.2. ຕີລາຄາ ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ນະໂຍບາຍການເງິນ: ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມກົມກຽວໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍການເງິນ
ແນໃສ່ ປັ ບປຸ ງ ການເກັ ບ ແລະ ການບ ລິ ຫ ານລາຍຮັ ບ ແລະ ຮັ ບ ປະກັ ນ ລາຍຈ່ າ ຍທີິ່ ສອດຄ່ ອງ. ຍ້ ອນ ນະໂຍບາຍ
ດັົ່ງກ່າວຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ການຂາດດຸນງົບປະມານໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ເຊິິ່ງນັບແຕ່ປີ 2016 ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ
ສາມາດປະຕິ ບັ ດບັ ນ ລຸແ ຜນທີິ່ ວ າງໄວ້ 5% ສະແດງອອກ ປີ 2017 ສາມາດປະຕິ ບັດໄດ້ 5,3% ແລະ ປີ 2018
ປະຕິບັດໄດ້ 4,9%.
 ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດລາຍຮັບ: ສໍາລັບເບືັ້ອງລາຍຮັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີິ່ມລາຍຮັບຈາກຂະແໜງທີ
ບໍ່ແ ມ່ ນ ບໍ່ ແ ຮ່ ແລະ ໄດ້ ປັ ບ ປຸ ງ ການຕີ ລ າຄາສໍ າ ລັ ບ ພາຫະນະນໍ າ ເຂົັ້ າ ແລະ ໄດ້ ຢຸ ດ ຕິ ກ ານຍົ ກ ເວັັ້ ນ ພາສີ ນໍ າ
ເຂົັ້າຂອງນໍໍ້າມັນສໍາລັບໂຄງການລົງທນລັດ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງໄດ້ທົບທວນຄືນອັດຕາອາກອນທຸລະກິດ ແລະ
ປັບປຸງອາກອນມູນຄ່າເພີິ່ມ; ປັບປຸງ ກົດໝາຍການສົົ່ງເສີມການລົງທນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດ
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ເສດຖະກິ ດ ພິ ເ ສດ, ອາກອນທີິ່ ດິນ ແລະ ອາກອນອືິ່ ນ ໆ. ເພືິ່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ຈາກອາກອນມີ
ປະສິດທິ ພາບ ຍັ ງໄດ້ ມີກ ານເກັ ບ ຂໍ້ ມູນ ທຸ ລ ະກໍ າການຊືັ້ -ຂາຍ; ຕັັ້ ງດ່ ານແຈ້ ງ ແລະ ຊໍ າລະພາສີ ອີເລັ ກ ໂຕນິ ກ
ເພືິ່ອເພີິ່ມການເກັບລາຍຮັບ. ນອກຈາກສິິ່ງທີິ່ໄດ້ປະຕິບັດມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ, ເພືິ່ອຍົກປະສິດທິພາບໃນການເກັບ
ລາຍຮັບ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກຈຸດສຸມດັົ່ງນີັ້:
 ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 40/ນຍ ໂດຍການອອກຄໍາແນະນໍາວ່າດ້ວຍ
ການເກັບກໍ າ ແລະ ເດີນສໍາຫວດຫົວໜ່ ວຍທຸລະກິດ ທີິ່ເປັນຖານລາຍຮັບງົບປະມານຄືນ ໃໝ່ ໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ ໃນທ້ າຍປີ 2016 ແລະ ສືບຕໍ່ ປີ 2017; ພ້ອມກັນນັັ້ ນ ໃນປີ 2018 ກໄດ້ປະສານ
ສົມທົບ ກັບ ສູນ ສະຖິ ຕິແ ຫ່ງຊາດ ສືບ ຕໍ່ເດີ ນສໍາຫ ວດຫົ ວໜ່ ວຍທຸ ລ ະກິດຢູ່ 4 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ.
 ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທີິ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜິ່ງ ເປັນຕົັ້ນ: ກົດໝ
າຍວ່ າດ້ ວຍການຈັດຊືັ້ -ຈັດຈ້າງດ້ວຍທນຂອງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີັ້ ສິນສາທາລະນະ
ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີິ່ມ ສະບັບປັບປຸງ ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງ 3 ຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບ
ອາກອນ ເຊັົ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້
ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ເພືິ່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຼຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ
ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2018.
 ການຈັ ດເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ເຂົັ້ າ ງົບ ປະມານຂອງລັ ດ ໃນໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ ເຖິ ງ ວ່ າຈະມີ ທ່າຕັັ້ ງ ໜ້ າ ແລະ
ສາມາດຈັດເກັບໄດ້ເພີິ່ມຂັ້ນ ແຕ່ກຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການທີິ່ສະພາຮັບຮອງໄວ້ (25.452
ຕືັ້ ກີບ), ເຊິິ່ງໃນປີ 2016 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 22.287,59 ຕືັ້ກີບ ເທົົ່າກັບ 94% ຂອງແຜນການ,
ປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 22.962,32 ຕືັ້ກີບ, ເທົົ່ າກັ ບ 96,89% ຂອງແຜນ ການ, 6 ເດືອນ
ຕົັ້ນປີ 2018 ປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 25.496,15 ຕືັ້ກີບ ເທົົ່າກັບ 100,17% ຂອງແຜນການ. ຖ້າເບິິ່ງ
ຕາມສັດສ່ວນລາຍຮັບຕໍ່ GDP ໃນໄລຍະຕົັ້ນສະໄໝ ເຫັນວ່າຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ແລະ ຕໍໍ່າກ່ອນຄາດ
ໝາຍ 18,6%; ຫຼຸ ດລົງຈາກ 23,9% ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 20,5% ໃນປີ 2016 ແລະ 16,4%
ໃນປີ 2017 ແລະ ຄາດຄະເນ 2018 ແມ່ ນ 17%. ການຫຼຸ ດລົງຂອງລາຍຮັ ບມີ ສ່ວນມາຈາກການ
ເໜັງຕີງຂອງລາຄາບາງປະເພດສິນຄ້າ.
 ການປັບປຸງອາກອນ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ມຄວາມພະຍາຍມາໃນການປັບປຸງວຽກ
ງານນີັ້ ເປັນ ຕົັ້ ນ ການຍົ ກ ເລີ ກ ການຈັ ດຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍຍົ ກ ເວັັ້ ນ ການນໍ າເຂົັ້ ານໍໍ້ າ ມັ ນ ໂຄງການ
ລົງທນລັ ດ, ທົບທວນຄືນ ອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ປັບ ປຸງອາກອນມູນຄ່ າເພີິ່ມ. ການຍົ ກເວັັ້ນອາກອນຖື
ເປັນວຽກງານຈຸດສຸມ ແລະ ຍັງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີັ້ຕໍ່ການນໍາເຂົັ້າຍານພາຫະນະ ແລະ ວັດສະ
ດຸກໍ່ສ້າງ. ສໍາລັບນະໂຍບາຍອາກອນ, ລັດຖະບານຈະນໍາໃຊ້ອາກອນທີິ່ດິນ ແລະ ປັບປຸງອັດຕາອາກອນ
ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ. ຄຽງຄູ່ກັນນີັ້ ຍັງໄດ້ປັບປຸງພາກບລິຫານເປັນຕົັ້ນການນໍາໃຊ້ລະບົບ
ຈຸດຂາຍ (point-of-sale) ເພືິ່ອບັ ນ ທກທຸ ລະກໍ າຂອງທຸ ລ ະກິ ດຄ້ າຍ່ ອຍ, ຊຼຸ ກ ຍູ້ ສ້າ ງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ
ດ້ານບັນຊີສໍາລັບຜູ້ເສຍອາກອນແບບມອບເໝົາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ເສຍອາກອນລາຍໃຫຍ່ແບບລວມສູນ.
 ການປັບປຸງລາຍຈ່າຍ: ດ້ານລາຍຈ່າຍເຂົັ້າສູ່ການແກ້ໄຂໜີັ້ ສິນມີອັດຕາສ່ວນທີິ່ເພີິ່ມຂັ້ນ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງລາຍຈ່ າ ຍຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ຮັ ດ ກຸ ມ ແລະ ບໍ່ ໄປຕາມເປົ້ າ ໝາຍ. ລັ ດ ຖະບານໄດ້ ພະຍາຍາມສື ບ ຕໍ່ ຈັດ ຕັັ້ ງ
ປະຕິບັດມາດຕາການຈໍາກັດລາຍຈ່າຍນອກແຜນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງໃນຍົກວ່າດ້ວຍການ
ປະຢັດ ແລະ ຢຸ ດການໃຊ້ຈ່າຍທີິ່ ບໍ່ຈໍາເປັນຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ. ພ້ອມກັນນີັ້ , ຍັງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນພັນທະເງິນເດືອນ
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ພະນັກງານລັດ, ໄດ້ການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຊີັ້ນໍາລະດັບຊາດການແກ້ໄຂໜີັ້ສິນ. ໃນຕໍ່ໜ້າ ລັດຖະບານຈະສຸມ
ໃສ່ການລົງທນທີິ່ໃຫ້ຜົນ ຕອບແທນສູງ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດສັນ ລ່ຍຈ່າຍໃຫ້ສອດຄ່ອງຂັ້ນຕືິ່ມຕໍ່ຂະແໜງສາ
ທາ, ສກສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອສັງຄົມດ້ານອືິ່ນໆ. ຄາດໝາຍລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງແຜນການ 5 ປີ
ຄັັ້ ງ ທີ VIII ແມ່ ນ ກວມ 45% ຂອງລາຍຈ່ າຍ ແຕ່ ໃນໄລຍະປີ 2016 ຫາ 2017 ແມ່ ນ ເພີິ່ ມຈາກ
44% ມາເປັນ 48%. ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານນີັ້ເປັນບູລິ
ມະສິດໃນໄລຍະທ້າຍສະໄໝ.
ນະໂຍບາຍເງິນ ຕາ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍ
ການນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງມືທາງອ້ອມ ເປັນຕົັ້ນ: ປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພືັ້ນຖານ ຈາກ 4,25% ມາເປັນ 4% ອັດຕາສ່ວນ
ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ແລະ ການດໍາເນີນງານໃນຕະຫາດເປີດ ; ພ້ອມທັ ງ, ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງການກໍານົດອັດຕາດອກເບ້ຍ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ. ທຫລ ໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການບລິຫານ ໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ; ນອກນັັ້ນ,
ຍັງໄດ້ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສົົ່ງເສີ ມການນໍ າໃຊ້ເງິນກີບ ດ້ວ ຍຫາຍຮູບ ແບບທີິ່ເໝາະສົມ, ຊຼຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິ ດ
ປັບປຸງການບລິການ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການຊໍາລະສະສາງຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ການນໍາໃຊ້ເງິນສົດຫາຍຂັ້ນ”
ອັດຕາແລກປ່ຽນ: ມີຄວາມສະຫງົບ, ເງິນກີບທຽບເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນຫັກເຄືິ່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທີິ່ກໍານົດ
ໄວ້ (ເງິນກີບເໜັງຕີງໃນຂອບ ±5% ທຽບໃສ່ໂດລາ) ຄື: ສະເລ່ຍປີ 2016 ທຽບໃສ່ປີທີິ່ຜ່ານມາ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ
0,36% ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ແຕ່ແຂງຄ່າ 3,27% ທຽບເງິນບາດ, ສະເລ່ຍປີ 2017 ເງິນກີິບມີທ່າອ່ຽງອ່ອນຄ່າລົງ
ໂດຍອ່ອນຄ່າ 2,03% ທຽບເງິນໂດລາ ແລະ 5,68% ທຽບເງິນບາດ, ສະເລ່ ຍ 5 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2018 ເງິນກີ ບ
ແຂງຄ່ າ 0,29% ທຽບເງິ ນ ໂດລາ ແຕ່ ອ່ອ ນຄ່ າ 6,67% ທຽບເງິ ນ ບາດ. ດ້ າ ນການປະຕິ ບັ ດນະໂຍບາຍອັ ດຕາ
ແລກປ່ ຽ ນ ທຫລ ໄດ້ ປະຕິ ບັ ດນະໂຍບາຍອັ ດຕາແລກປ່ ຽ ນຕາມກົ ນ ໄກຕະຫ າດທີິ່ ມີ ກ ານຄຸ້ ມຄອງຂອງລັ ດ ເປັ ນ
ເຄືິ່ອງມືຕົັ້ນຕໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການ: ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງແຕ່ລະວັນ
ເພືິ່ ອໃຫ້ ທ ະນາຄານທຸ ລ ະກິ ດ ແລະ ຮ້ ານແລກປ່ ຽ ນເງິນ ຕາປະຕິ ບັ ດຕາມຂອບ ±0,25% ແລະ ກໍ ານົ ດສ່ ວ ນຕ່ າ ງ
ລະຫວ່າງອັດຕາຊືັ້-ຂາຍສໍາລັບເງິນໂອໂຣ 0,25%, ເງິນບາດ 0,75% ແລະ 2% ສໍາລັບສະກຸນເງິນອືິ່ນໆ. ພ້ອມທັງ
ໄດ້ ເຂົັ້ າດັດສົມເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດເມືິ່ ອເຫັນວ່ າຈໍາເປັ ນ. ດັົ່ ງນັັ້ນ, ເຫັນວ່ າ ທຫລ ມີ ການຄຸ້ ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽ ນ
ເງິນກີ ບຕໍ່ ໂດລາ ແລະ ຕໍ່ ເງິນ ບາດ (ຕາຕະລາງ 1.4). ແຕ່ ເຖິ ງແນວໃດກໍ່ ຕາມ ຕາມການປຶ ກ ສາຫາລືກັ ບ ຄູ່ ຮ່ວ ມ
ພັດທະນາ ທຫລ ຈະຍັງນໍາໃຊ້ມາດຕາການນີັ້ໄປອີກໄລຍະໜິ່ງ ແລະ ຈະປ່ອຍໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງຕາມຂອບ
ທີິ່ກໍ ານົດໄວ້ . ມາດຕະການນີັ້ ຈະເປັນ ມາດຕະການຊົົ່ ວ ຄາວທີິ່ ໃຊ້ ໃນໄລຍະກະກຽມບັ ນດາເງືິ່ອນໄຂອືິ່ນ ໆເພືິ່ອເປັ ນ
ເງືິ່ ອນໄຂ ໃນການກໍ ານົ ດອັ ດຕາແລກປ່ ຽ ນທີິ່ ມີຄ ວາມສາມາດເໜັ ງ ຕີງ ໄດ້ ຫ າຍກວ່ າ ເກົົ່ າໃນໄລຍະກາງ. ຕົ ວ ຢ່ າງ:
ການປັ ບປຸ ງຂອບນິຕິກໍາ (ກົ ດໝາຍວ່າດ້ວ ຍການຄຸ້ ມຄອງທະນາຄານກາງ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າ ແລະ ລະບົ ບ
ການເບີກຈ່າຍ) ແລະ ໂຄງລ່າງລະບົບການຈ່າຍເງິນ.
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ຕາຕະລາງ 1.4. ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ

2016

ຄາດຄະເນ 2018

2017

(6 ເດືອນຕົນ
ັ້ )

ກີບຕໍ່ໂດລາ

ອ່ອນຄ່າ 0.36%

ອ່ອນຄ່າ 2.03%

ແຂງຄ່າ 0.03%

ກີບຕໍ່ບາດ

ແຂງຄ່າ 3.27%

ອ່ອນຄ່າ 5.68%

ອ່ອນຄ່າ 6.62%

ເງິນເຟີົ້: ອັດຕາເງິນເຟີົ້ໄດ້ເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ກໍານົດໄວ້ຕາມແຜນການ 5 ປີ (ຕໍໍ່າກວ່າ 5%) ໂດຍສະເລ່ຍ 2 ປີ 7
ເດືອນ ຢູ່ໃນລະດັບ 1,38% (ຕາຕະລາງ 1.5) ໃນນັັ້ນ: ອັດຕາເງິນເຟີົ້ ໃນປີ 2016 ຢູ່ໃນລະດັບ 1,60%, ໃນປີ
2017 ຢູ່ໃນລະດັບ 0,83% ແລະ ໃນ 7 ເດືອນ ຕົັ້ນປີ 2018 ຢູ່ໃນລະດັບ 1,69%; ປັດໄຈຕົັ້ນຕທີິ່ສົົ່ງຜົນກະທົບ
ເຮັດໃຫ້ເງິນເຟີົ້ ຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຕໍໍ່າແມ່ນ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ທີິ່ຫຼຸດລົງຫາຍໃນປີ 2016 ແລະ ຍັງສືບຕໍ່
ຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ຕໍໍ່າໃນປີ 2017 ແລະ ໄລຍະຕົັ້ນຂອງປີ 2018 ເນືິ່ອງມາຈາກລາຄານໍໍ້າມັນໃນຕະຫາດໂລກຫຼຸດລົງໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ລາຄານໍໍ້າມັນໃນຕະຫາດໂລກ ແລະ ໃນລາວ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີິ່ມຂັ້ນ ເຊິິ່ງ
ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີົ້ເພີິ່ມສູງຂັ້ນ ໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ. ນອກຈາກນັັ້ນ , ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄືິ່ອງ
ດືິ່ມບໍ່ແມ່ນທາດເຫົັ້າ ທີິ່ເຄີຍມີອັດຕາເງິນເຟີົ້ທີິ່ສູງ ກຫຼຸດລົງຫາຍ ໂດຍສະເພາະໃນປີ 2017 ເນືິ່ອງຈາກລາຄາເຂົັ້ າທີິ່
ຫຼຸດລົງ ບວກກັບການຈັັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາປະເພດຊີັ້ນຕາມທ້ອງຕະຫາດ. ພ້ອມນີ,ັ້ ຍັງສາມາດ
ຮັກສາລະດັບການຂາດດຸນງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 5% ຕາມແຜນການ. ການປັບປຸງການບລິຫານ ແລະ ເກັ ບ
ອາກອນຈະເປັນໂຕຂັບເຄືິ່ອນໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນສາມາດໄປໃນທິດຍືນຍົງ.
ອັດຕາເງິນເຟີົ້ ຕາຕະລາງ 1.5
ລ/ດ

ໝວດ

ປີ 2016

ປີ 2017

ປີ 2018
(7 ເດືອນ)

ສະເລ່ຍ

1

ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄືິ່ອງດືິ່ມບໍ່ແມ່ນທາດເຫົັ້າ

4,29

-0,11

0,76

1,65

2

ໝວດເຫົັ້າ ແລະ ຢາສູບ

1,70

0,65

0,96

1,10

3

ໝວດເຄືິ່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກີບ

2,01

2,41

4,18

2,87

4

ໝວດທີິ່ຢູ່ອາໄສ, ໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ ແລະ ເຊືັ້ອເພີງ

1,42

0,60

2,11

1,38

5

ໝວດເຄືິ່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ

0,58

1,07

1,30

0,98

6

ໝວດການຮັກສາສຸຂະພາບ

2,59

0,96

1,23

1,59

7

ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົົ່ງ

-3,49

2,86

3,64

1,00

8

ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

0,08

-0,07

1,35

0,46

9

ໝວດການບັນເທິງ ແລະ ພັກຜ່ອນ

0,28

0,14

-0,02

0,13

10

ໝວດການສກສາ

0,18

0,45

0,55

0,39

11

ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ

1,44

1,15

2,66

1,75

12

ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ການບລິການ

0,99

1,36

2,18

1,51

ອັດຕາເງິນເຟີົ້ (%)

1,60

0,83

1,69

1,38

74

ການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ M2: ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າປະລິມານຂອງ M2 ເພີິ່ມຂັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງຕາມກົນໄກ
ເສດຖະກິ ດ ຕະຫ າດ ແລະ ຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນ ເປັ ນ ຕົັ້ ນ ເພີິ່ ມ ຂັ້ ນ ຈາກ 10,9% ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ
12,23% ໃນປີ 2017. ສາເຫດຍ້ອນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງສິນ ເຊືິ່ ອພາກທຸລ ະກິດພາຍໃນ ແລະ ການເພີິ່ ມຂັ້ ນ
ທນນໍາເຂົັ້າຂອງການລົງທນຕ່າງປະທດ. M2 ສໍາລັບ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2018 ແມ່ນຢູ່ລະດັບປະມານ 7,92%.
ຄັງ ສໍ າ ຮອງເງິ ນ ຕາຕ່ າ ງປະເທດ: ປີ 2016 ກຸ້ ມການນໍ າເຂົັ້ າ ໄດ້ 5,26 ເດື ອນ ຫື 20,5% ແລະ ປີ 2017 ກຸ້ ມ
ການນໍາເຂົັ້າໄດ້ 4,39 ເດືອນ ຫື 16,4%. ສໍາລັບປີ 2018 ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 17% ຂອງ GDP ແລະ ຮອດ
ເດືອນ 5/2018 ກຸ້ມການນໍາເຂົັ້າ ໄດ້ 3,86 ເດືອນ. ສັງເກດເຫັນວ່າລາຍຮັບຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ແລະ ການຫຼຸດລົງ
ຂອງຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແມ່ນຍ້ອນການຊໍາລະສະສາງກັບຕ່າງປະເທດຫາຍຂັ້ນ ບວກກັບກະແສລາຍຮັບ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົັ້າມາປະເທດຫຼຸດລົງ ແລະ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງບາງປະເພດສິນຄ້າຕົັ້ນຕ. ການຫຼຸດລົງ
ຂອງຄັ ງສໍາຮອງເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດ ມີ ຄວາມສ່ຽ ງຕໍ່ຜົນ ກະທົ ບຈາກພາຍນອກ ແລະ ລັດຖະບານກໍາລັງພະຍາຍາມ
ເພີິ່ ມ ທະວີ ຄັ ງ ສໍ າ ຮອງເງິນ ຕາຕ່ າ ງປະເທດ. ແຕ່ ເຖິ ງ ແນວໃດກ ຕາມ ບັ ນ ຫານີັ້ ກ ຍັ ງ ມີ ຄ ວາມທ້ າ ທາຍຍ້ ອ ນການ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລະບົບເສດຖະກິດຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າ ເຊິິ່ງສ່ວນໜິ່ງຂອງສາເຫດແມ່ນຍ້ອນ ບາງ
ໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດເກັບລາຍຮັບທີິ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ນອກ ສປປ ລາວໄດ້.
ຂະແໜງການເງິນ-ທະນາຄານ: ລັດຖະບານໄດ້ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງຂະແໜງທະນາຄານ. ເພືິ່ອ
ສ້າງຄວາມມີສະເຖຍລະພາບຂອງຂະແໜງການເງິນ ໄດ້ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້
ຫັກການ Basel ໃນການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ. ຕໍ່ກັບຂະບວນການປັບປຸງການບລິຫານຂະແໜງທະນາຄານ ໄດ້ນໍາ
ໃຊ້ 2 ມາດຕະການທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ລວມມີ: ການກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ລະບົບປກປ້ອງ ເງິນຝາກ
(deposit protection system). ສັງເກດເຫັນວ່າ ຂະແໜງທະນາຄານເຕີບໂຕໃນລະດັບ 50% ເມືິ່ອທຽບໃສ່
ໄລຍະດຽວກັນຂອງ ແຜນການ 5ປີ ຄັັ້ງທີ VII ຈາກປະມານ 20 ທະນາຄານ ມາເປັນປະມານ 40 ທະນາຄານ.
ອີງຕາມການປະເມີ ນຂອງອົງ ການ IMF, ເຖິງ ວ່າຂະແໜງທະນາຄານຈະຢູ່ ໃນສະພາບຄ່ ອງຕົ ວ ກໍ່ຕາມ ແຕ່ ກໍ່ ຍັ ງມີ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະເຖຍລະພາບການເງິນ. ເວົັ້າສະເພາະຍັງເຫັນວ່າມີທະນາຄານຫາຍແຫ່ງ ໂດຍສະເພາະທະນາຄານ
ລັດວິສາຫະກິດ ມີອັດຕາໜີັ້ເສຍໃນລະດັບສູງ ແລະ ຫາຍແຫ່ງແມ່ນບໍ່ິ່ມີທນຮອນພຽງພ. ຍ້ອນແນວນີັ້ ຈິ່ງພາໃຫ້ມີ
ຄວາມສ່ ຽງຕໍ່ເສດຖະກິດໂດຍລວມ ເປັນຕົັ້ນ ການຫຼຸດລົງຂອງສິນເຊືິ່ອ , ການໝຸ ນວຽນທນຮອນ ແລະ ຄວາມກົ ດ
ດັນຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ.
ໃນຕໍ່ໜ້ າ ລັດຖະບານຈະແນໃສ່ແ ກ້ ໄຂບັນ ຫາຄວາມສ່ ຽ ງເຫົົ່ ານີັ້ ແລະ ພະຍາຍາມຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽ ງ ແລະ ຜົ ນ
ກະທົ ບ ຈາກລະບົ ບ ທະນາຄານພາຍນອກທີິ່ ບໍ່ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ພ າບ. ສະນັັ້ ນ , ຈໍ າ ເປັ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ມີ ກ ານປັ ບ ປຸ ງ ໂຄງສ້ າ ງ
ການຈັດຕັັ້ງຂອງທະນາຄານລັດວິສາຫະກິດ , ຮັບປະກັນແຕ່ ລະທະນາຄານຕ້ອງມີ ສັດສ່ວນທນຮອນຂັັ້ນຕໍໍ່າທີິ່ໄດ້ກໍ າ
ນົດໄວ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງໜີັ້ເສຍ.
ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານຖືວ່າເປັນວຽກບູລິມະສິດ ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການດ້ວຍຮູບແບບ
ຕ່າງໆເປັນຕົັ້ນ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໄລຍະຊໍາລະໜີັ້ ຂອງທະບຽນທະນາຄານໃໝ່ (the moratorium on new bank
licenses) ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽ ງຢ່າງເຄັົ່ ງຄັ ດ. ຕ້ ອງມີກ ານເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ ມູນກ່ ຽ ວກັ ບ ຜົນ ການກວດສອບບັນ ຊີ
ຂອງຂະແໜງທະນາຄານເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໄສ. ສໍາລັບວຽກງານບັນຊີ , ທຫລ ໄດ້ຍົກລະດັບເງືິ່ອນໄຂໃຫ້ໄດ້
ຕາມມາດຕະຖານລະບົ ບ ການເງິນ ສາກົ ນ (International Financial Reporting Standard) ຄຽງຄູ່ ກັ ບ
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ການກໍານົດເງືິ່ອນໄຂເພືິ່ອຕໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ປ້ອງກັນທຸລະກໍາດ້ານການເງິນທີິ່ ຕິດພັນກັ ບການກໍ່ການຮ້າຍ
(Counter Financing of Terrorism).
ການຄຸ້ ມຄອງໜີັ້ ສິນ : ໃນ 2 ປີ ທີິ່ຜ່ານມາ ການຈັ ດລໍ າດັ ບຄວາມສ່ຽງດ້ານໜີັ້ ສິນ ໂດຍການຕີລ າຄາຂອງອົ ງການ
IMF ແມ່ນໄດ້ຈັດ ສປປ ລາວ ຈາກປະເພດ ປານກາງ ມາເປັນປະເທດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານໜີັ້ສິນສູງ. ອີງຕາມການ
ວິເຄາະຄວາມຍືນຍົງໜີສ
ັ້ ິນ ປີ 2017 (Debt Sustainability Analysis), ຕົວຊີັ້ວັດຄວາມເຂັົ່ງຕງໜີັ້ພາຍນອກ
ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງເພີິ່ມຂັ້ນ, ລວມທັງໜີັ້ປັດຈຸບັນ ແລະ ໜີັ້ເພືິ່ອມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທນ
ລັດ. ມູນຄ່າປັດຈຸບັນ ສັດສ່ວນໜີັ້ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກລັດ ແມ່ນຢູ່ສູງກວ່າລະດັບມາດຕະຖານ ແລະ ການອ່ອນຄ່າ
ຂອງອັ ດຕາແລກປ່ ຽນ ອາດສ້ າງຄວາມເຄັົ່ ງ ຕງເພີິ່ ມເຕີ ມຕໍ່ໜີັ້ ສາທາລະນະ. ແຕ່ ເຖິ ງຢ່ າງໃດກໍ່ ຕາມ ໜີັ້ ຂອງ ສປປ
ລາວ ເປັນໜີັ້ທີິ່ມີໄລຍະການຊໍາລະໄລຍະຍາວ ແລະ ມີເງືິ່ອນໄຂການຜ່ອນຜັນສູງ ; ສະນັັ້ນ, ຈິ່ງຄິດວ່າການຊໍາລະໜີັ້
ສິນຈະບໍ່ເປັນບັນຫາໃນໄລຍະຍາວ. ອີກດ້ານໜິ່ງ ການກູ້ຢືມແມ່ນເພືິ່ອສະໜັບສະໜຸນໂຄງການທີິ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນ
ສູ ງ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີິ່ ໂຄງການສໍ າເລັ ດ ແລະ ສາມາດເກັ ບ ລາຍຮັ ບ ຈາກການຜະລິ ດ ເປັ ນ ຕົັ້ ນ ການຜະລິ ດ
ໄຟຟ້າ.
ຄວາມເອົ າ ໃຈໃສ່ ໃ ນການແກ້ ໄ ຂໜີັ້ : ໃນໄລຍະຜ່ າ ນມາ ລັ ດຖະບານ ກໍ່ ໄດ້ ເອົ າໃຈໃສ່ ການແກ້ ໄຂໜີັ້ ສິ ນ ໂດຍ
ປະຕິບັດຢ່າງເຄັົ່ງຄັດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂໜີັ້ປັດຈຸບັນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການສ້າງໜີັ້ໃໝ່ທີິ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍໜີັ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 40-45% ຂອງ GDP ຮອດປີ 2020 ຈິ່ງເຫັນວ່າເປັນຄວາມ
ພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຫາຍພສົມຄວນຈາກລະດັບ 65% ໃນປັດຈຸບັນ. ໜີັ້ສາທາລະນະຕໍ່ GDP ເຫັນວ່າເພີິ່ມຂັ້ນໃນ
ໄລຍະແຜນ ເພາະວ່ າ ໃນປີ 2015 ໜີັ້ ແ ມ່ ນ ຢູ່ ລ ະດັ ບ 57,7% . ເພືິ່ ອ ແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາ, ລັ ດ ຖະບານໄດ້ ຮັ ດ ກຸ ມ
ນະໂຍບາຍການເງິນ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງການເງິນ , ປັບປຸ ງການຄຸ້ມຄອງການເງິນສາທາລະນະ, ກໍານົ ດແຜນຊັ ດ
ເຈນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຄຸ້ມ ຄອງໜີັ້ ເປັນຕົັ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີັ້ ສາທາລະນະ.
ຈໍາກັ ດການຢື ມໜີັ້ ຈາກພາຍນອກ ເພືິ່ ອຫຼຸ ດຜ່ ອນການສະສົ ມຂອງໜີັ້ ສິນ . ສະນັັ້ ນ , ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດໂຄງການ
ລົງທນລັດແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລົງທນລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ຢ່າງເຂັັ້ມ
ງວດ. ໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງສ້າງການຈັດຕັັ້ງ ກະຊວງການເງິນ ດ້ວຍການໂຮມເອົາ 2 ກົມ: ກົມຄຸ້ມຄອງໜີັ້ພາຍໃນ
ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງໜີັ້ພາຍນອກ ມາເປັນກົມດຽວກັນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງໜີັ້ ສາທາລະນະມີຄວາມສອດຄ່ອງ
ກວ່າເກົົ່າ

1.2.3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ
ຄຽງຄູກ
່ ັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາເລັດທີິ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມສ່ຽງ
ແລະ ຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນຕົັ້ນການເພີິ່ມຂັ້ນຂອງໜີັ້ສິນ, ການເກັບລາຍຮັບຫຼຸດຄາດໝາຍ, ຄວາມ
ສ່ຽງຂອງຂະແໜງການເງິນ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຈາກຜົນກະທົບພາຍນອກ. ການຈັດເກັບລາຍຮັບກໍ່ເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ຕາມ
ແຜນ ຈິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມປັບປຸງການເກັບອາກອນ. ການຄຸ້ມຄອງໜີັ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າແມ່ນເປັນອີກໜິ່ງໃນວຽກງານ
ຂອງບູລິມະສິດຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີິ່ຢູ່ໃນລະດັບຕໍໍ່າຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ. ທະນາຄານຫາຍແຫ່ງມີອັດຕາໜີັ້ເສຍສູງ ແລະ ທນຮອນ
ຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ບໍ່ສູງເທົົ່າທີິ່ຄວນ.
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1.2.4. ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ.
ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ກໍ່ຄືການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ບັນຫາຄື:
 ຄຸ້ ມ ຄອງໜີັ້ ສາທາລະນະໃຫ້ ຢູ່ ໃນລະດັ ບ ເໝາະສົ ມ ດ້ ວ ຍການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດກົ ດໝາຍການຄຸ້ ມຄອງໜີັ້
ສາທາລະນະ, ກົດໝາຍການຈັດຊືັ້ຈັດຈ້າງ, ຫັນສູ່ການກູ້ຢືມທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນຕໍໍ່າ.
 ຫຼຸດຜ່ອນການກູ້ຢືມເງິນຕາທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຄົັ້ນຄ້ວາ-ແກ້ໄຂໜີັ້ເສຍ
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານລັດວິສາຫະກິດ.
 ປັບປຸງການບລິຫານ ແລະ ການເກັບອາກອນ ເປັນຕົັ້ນ ຍົກເລີກ ນະໂຍບາຍການຍົກເວັັ້ນອາກອນ, ປັບປຸງ
ອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ອາກອນລາຍຮັບຈາກທນ.
 ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງນິຕິກໍາໃນການດໍາເນີນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກພາກທຸລະກິດ.
 ສົົ່ງເສີມໃຫ້ ຂະແໜງການເງິນມີ ສ່ວ ນຮ່ ວມຫ າຍຂັ້ ນ ເພືິ່ອປັບ ປຸງ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້ າເຖິງສິ ນເຊືິ່ ອ
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.
 ສືບຕໍ່ປັບປຸງພາກລາຍຈ່າຍເປັນຕົັ້ນ ອອກມາດຕະການລາຍຈ່າຍນອກແຜນ, ສະກັດກັັ້ນການໃຊ້ຈ່າຍທີິ່ຟຸມ
ເຟືອຍ ແລະ ສົົ່ງເສີມການລົງທນໃນພາກສາທາ, ສກສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອສັງຄົມ.
 ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ ຽນໃຫ້ ຢູິ່ໃນຂອບທີິ່ກໍ ານົ ດໄວ້ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ ອມເພືິ່ອໃຫ້ ອັດຕາ
ແລກປ່ຽນມີຄວາມຍືດຍຸ່ນໄດ້ຫາຍຂັ້ນ.
 ພັດທະນາມາດຕະການ ແລະ ເຄືິ່ອງທີິ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນໃນການລະດົມທນພາຍໃນເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການລົງທນລັດ (ຕະຫາດພັນທະບັດ).
 ປະສານສົມທົບ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ອອກພັນທະບັດຂອງຕົນໃນຫາຍຮູບແບບ ເພືິ່ອດຸ່ນດ່ຽງ
ງົບປະມານ ແລະ ການລົງທນຜ່ານຕະຫາດຫັກຊັບ ລວມທັງເພືິ່ອແກ້ໄຂໜີັ້ເກົົ່າ ຫື ຜ່ານມາເອີັ້ນວ່າແກ້ໄຂ
ໜີັ້ສາມແຈ.
 ເພີິ່ມລາຍຮັບຈາກຖານລາຍຮັບທີິ່ມີແລ້ວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການເປັນເອກະພາບກັນ
ໃນການຖືບັນຊີທຸລະກິດ, ປະກອບອຸປະກອນເຕັກນິກ, ເຄືິ່ອງມືທີິ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາ
ມາດຂອງພະນັກງານໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເກັບລາຍຮັບຢ່າງເປັນລະບົບຮັດກຸມ.


ເອົາໃຈໃສ່ຄົັ້ນຄວ້າບາງຖານລາຍຮັບທີິ່ຍັງມີທ່າແຮງ ເປັນຕົັ້ນ ລາຍຮັບຈາກອາກອນທີິ່ດິນ , ອາດຈະເພີິ່ມ



ອາກອນຊົມໃຊ້ ຕໍ່ສິນຄ້າຟຸມເຟືອຍເຫົັ້າ ແລະ ຢາສູບ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານອາກອນມູນຄ່າເພີິ່ມ ອືິ່ນໆ
ກວດຄືນບັນດາໂຄງການລົງທນທີິ່ມີການຍົກເວັັ້ນພາສີ -ອາກອນ ໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຕາມເປົ້າໝາຍຄັກແນ່
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຄງການຍັງໄດ້ຮັບການຍົກເວັັ້ນພາຍຫັງສິັ້ນສຸດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອືິ່ນໆ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ
ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມທິດປະຢັດຂອງລັດຖະບານ,





ເພີິ່ມທະວີປະສິດທິຜົນຂອງການປະ

ເມີນໂຄງການລົງທນລັດໃຫ້ສູງຂັ້ນ.
ກວດກາຄືນການລົງທນຂອງລັດໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ພ້ອມທັງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍສາຍສົົ່ງ
ໄຟຟ້າ ເນືິ່ອງຈາກເປັນຂະແໜງການທີິ່ສ້າງໜີັ້ສິນສາທາລະນະໃນລະດັບສູງ. ລັດຖະບານຕ້ອງມີມາດຕະ
ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ກວດສອບຄວາມໂປ່ງໃສເພືິ່ອສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນຕອບແທນຈາກການສົົ່ງ
ອອກ ມາສູ່ການພັດທະນາຊຼຸມຊົນຫາຍຂັ້ນ.
ສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫາດທີິ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ,

ດັດສົມຕະຫາດ

ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນເມືິ່ອເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ແລະ ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແນ່ໃສ່ສູ້ຊົນ
ເພີິ່ມລະດັບຄັງສໍາຮອງໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີິ່ ກໍານົດໄວ້.
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ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາເຄືິ່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ມີລັກສະນະ
ວິທະຍາສາດຫາຍຂັ້ນ; ພ້ອມທັງ ສ້າງກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ.

1.3 ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະໜອງແຫງ່ ທນກັບ
ການວາງແຜນພັດທະນາ
1.3.1. ສະພາບລວມ
ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ: ສາລັບການດຸ່ນດ່ຽງແຫ່ງທນເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບ
ໜ້າຫາຍດ້ານເປັນຕົັ້ນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກ ວິໄສທັດ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງການ
ເງິນຮອດປີ 2025 ເຊິິ່ງໄດ້ຮັບການອານຸ ມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2017. ເອກະສານນິຕິກາດັົ່ງກ່ າວໄດ້ ເປັ ນ
ບ່ອນອີ ງໃຫ້ແ ກ່ການສ້າງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງ ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັ ດສັນ ງົບ ປະມານ ເຊິິ່ງໄດ້
ເນັັ້ນໜັກ 4 ມາດຕະການ: 1) ຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນຂອງແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບເຂດການເຄືິ່ອນໄຫວ
ຂອງສະຖາບັນ , 2) ຮັບປະກັ ນການຈັ ດສັ ນງົບ ປະມານໃຫ້ສ ອດຄ່ອງກັບ ບູລິ ມະສິດຂອງການພັດທະນາ, 3) ການ
ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍແມ່ນຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດຕາມບ້ວງທີິ່ສະພາແຫ່ ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ 4) ເພີິ່ມທະວີ
ການກວດສອບການລົງທນເພືິ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີິ່ມີປະສິດທິພາບ.
ແຕ່ ເ ຖິ ງ ແນວໃດກໍ່ ຕ າມຍັ ງ ມີ ສິິ່ ງ ທ້ າ ທາຍອີ ກ ຫ າຍຢ່ າ ງກ່ ຽ ວກັ ບ ການສ້ າ ງຄ ວາມສອດຄ່ ອ ງລະຫວ່ າ ງວຽກງານ
ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ດ້ວຍເຫດນີັ້ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ຈິ່ງໄດ້ມີການການົດ
ໜ້ າວຽກຈຸ ດສຸ ມສະເພາະເພືິ່ ອຮັ ບປະກັນ ການດຸ່ ນດ່ ຽງແຫ່ ງທນໃຫ້ມີຄ ວາມສອດຄ່ ອງຂັ້ ນ. ສິິ່ ງທີິ່ສໍາຄັນ ແມ່ ນ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນການສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ທັນກັບເວລາ ແລະ ໄປຕາມບູລິມະສິດທີິ່ໄດ້ກໍານົດອອກ.
ການສະໜັ ບສະໜຸນ ຂອງສະຖາບັນ : ຍຸດທະຍາດການພັດທະນາການເງິນສາທາລະນະ ເປັນເຄືິ່ອງມືສໍາຄັນໃນການ
ສ້າງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງວຽກງານແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ທີິ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນປີ 2017. ຍຸດ
ທະສາດດັົ່ງກ່ າວໄດ້ກໍ ານົດທິດທາງ ແລະ ກອບການຈັ ດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພືິ່ ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງລະຫວ່າງແຜນການ
ແລະ ແຜນງົ ບ ປະມານ. ພ້ ອ ມນີັ້ , ຍັ ງ ສຸ ມ ໃສ່ ກ ານປັ ບ ປຸ ງ ຂອດການປະສານງານລະຫວ່ າ ງການພັ ດ ທະນາ ແລະ
ງົບປະມານປກກະຕິ. ທັງຍຸດທະສາດນີັ້ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ກໍານົດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
ສໍາລັບການເຕີບໂຕ, ການເກັບລາຍຮັບສູນກາງ, ພາກລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໜີັ້ສິນ (ລາຍລະອຽດແມ່ນນອນ
ຢູ່ໃນ ເປົ້າໝາຍ 1: ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2 ທີິ່ຕິດພັນກັບ ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ).
ບູລິມະສິດຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ : ການຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງແຜນການ
ແລະ ແຜນງົ ບ ປະມານແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມຈໍ າເປັ ນ ແລະ ສໍ າ ຄັ ນ ສໍ າລັ ບ ປັ ດຈຸ ບັ ນ ກໍ່ ຄື ໃນອານາຄົ ດ ໂດຍສະເພາະ ການ
ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ, ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການຈ່າຍ ຢູ່ທຸກຂັັ້ນ (ສູນ
ກາງ/ຂະແໜງການ, ທ້ ອງຖິິ່ ນ ເປັນ ຕົັ້ນ) ໃຫ້ ໄປຕາມຈຸ ດປະສົ ງຄາດໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົ ມ
ແຫ່ ງຊາດ. ການສ້າງຄວາມກົມກຽວ ຍັ ງຊ່ວ ຍໃຫ້ ສາມາດກໍ ານົດຊ່ອງຫວ່ າງຄວາມຕ້ ອງການດ້ ານງົບ ປະມານອີ ກ
ດ້ວຍ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນ ແລະ ການລະດົມທນມີປະສິດທິຜົນ.
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1.3.2. ຕີລາຄາ ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
 ທນພາຍໃນ: ໃນໄລຍະປີ 2000 ຫາ 2015 ທນພາຍໃນຂະຫຍາຍຕົວສູງພສົມຄວນ ຈາກ 570 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ມາເປັນ 2,2 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ສາເຫດຍ້ອນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ
ລ າຍ ຮັ ບ ທີິ່ ຢູ່ ໃ ນ ລ ະດັ ບ ສູ ງ (ລ າຍ ຈ າກ ທັ ງຂ ະແ ໜ ງຊັ ບ ພ ະຍ າກ ອນ ແ ລ ະ ຂ ະແ ໜ ງທີິ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ
ຊັບພະຍາກອນ). ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ລາຍຮັບໄລຍະຕົັ້ນສະໄໝແມ່ນຫຼຸ ດແຜນການ ຈາກ 17,9%
ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 15,8% ໃນປີ 2016 ຍ້ ອນລາຄາແຮ່ທາດທີິ່ຫຼຸ ດລົງ ແລະ ລາຍຮັບ ຈາກຂະແໜງ
ການທີິ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ໂດຍສະເພາະ ອາກອນມູນຄ່າເພີິ່ມ ແລະ ອາກອນຊົມໃຊ້.
 ການລະດົມທນພາຍໃນ: ລັດຖະບານຕ້ອງສືບຕໍ່ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸຄາດໝາຍ
ດ້ານທນຮອນທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ໂດຍສະເພາະຂະຫຍາຍແຫ່ງທນພາຍໃນ ທີິ່
ມາຈາກໂຄງການໄຟຟ້ າທີິ່ ເລີິ່ ມທໍ າການຜະລິດ ແລະ ການປັ ບ ປງຼຸ ອາກອນມູ ນ ຄ່ າເພີິ່ ມ , ອາກອນຊົ ມໃຊ້
ແລະ ອາກອນການຄ້າ . ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການເງິນສາທາລະນະ ແມ່ນສຸມໃສ່ການລະດົມທນພາຍ
ໃນໃຫ້ ໄດ້ ໃນລະດັ ບ 16-18% ຂອງ GDP ໃນໄລຍະປີ 2016-2020. ລາຍຮັ ບ ຈາກອາກອນໃນປີ
2015 ແມ່ ນ 13,1% ຂອງ GDP ແລະ 12,4% ໃນປີ 2016. ແຕ່ ເ ຖິ ງ ແນວໃດກ ຕາມ ໃນປີ
2015/2016 ລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ 1,4 ຕືັ້ກີບເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີິ່ກໍານົດໄວ້ 4,5
ຕືັ້ກີບ ຕໍ່ ປີ.
 ແຫ່ງທນຈາກພາຍນອກ: ການຊ່ວຍເຫືອຈາກສາກົນຖືວ່າມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະໜອງທນຮອນ ແກ່
ການພັດທະນາສໍ າລັ ບ ສປປ ລາວ. ນັ ບ ແຕ່ ປີ 2000 ເປັ ນ ຕົັ້ ນມາ ລາຍຮັບ ຈາກພາຍນອກເຫັ ນ ວ່ າຢູ່ ໃນ
ລະດັບ ຄົງທີິ່ ເຊິິ່ ງໃນນັັ້ ນ ODA ກວມອັ ດຕາສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະການກູ້ ຢືມທີິ່ເພີິ່ມຂັ້ນ ຈາກປະເທດ
ຈີນ ແລະ ໄທ ນັບແຕ່ປີ 2013.
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນຄົັ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດເພືິ່ອການລະດົມ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງ ຊກພ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນໄລຍະທ້າຍສະໄໝ. ນອກຈາກນີັ້ , ຍັງໄດ້ປັບປຸງດໍາລັດ 75/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງທນຊ່ວຍເຫືອທາງການເພືິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ປັດຈຸບັນ ສນຍ ກໍາລັງພິຈາລະນາກ່ອນອານຸມັດ. ເພືິ່ອເຮັ ດ
ໃຫ້ ກ ານຈັ ດຕັັ້ງປະຕິ ບັ ດ ຊກພ ສາມາດຕິ ດຕາມໄດ້ ຈິ່ ງໄດ້ ກໍາ ນົດຕົ ວຊີັ້ ວັດ 14 ຕົ ວ ເພືິ່ ອເປັ ນ ບ່ອນອີ ງໃນການຕີ
ລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 ຖະແຫງການວຽງຈັນ: ເປັນຄູ່ມືໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 8 ຫັກການ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການລາຍງານ ແລະ ການ
ຕິດຕາມເປັນ ລະບົບ . ລັ ດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື ພັດທະນາຍັງໄດ້ ກໍ ານົດ ແຜນປະຕິ ບັດງານ Country
Action Plan (CAP 2016-2025) ເພືິ່ ອເປັນບ່ ອນອີງໃຫ້ ພາກສ່ ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຮ່ວມມືເພືິ່ ອ
ການພັ ດທະນາຢ່ າງມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ ແລະ ມີ ຄ ວາມສອດຄ່ ອງກັ ບ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ ງ ທີ VIII ແລະ ເປົ້ າ
ໝາຍ SDGs.
 ທ່າອ່ຽງ: ໃນໄລຍະ 2015-2016 ເຫັນວ່າ ຊກພ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍ 508 ລ້ານ ໂດລາ ຕໍ່ ປີ ການ
ລະດົມທນເຖິງຈະສືບຕໍ່ເພີິ່ມຂັ້ນ ແຕ່ກໍ່ຢູ່ໃນຈັງຫວະທີິ່ຊ້າລົງ ຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີິ່ມີ
ການຊະລ ຕົ ວ ຊ້ າລົ ງ ຕົ ວ ຢ່ າງ, ກຸ່ ມປະໂທດ OECD ກໍ່ ເກີ ດມີ ວິ ກິ ດດ້ ານເສດຖະກິ ດ ແລະ ການເມື ອ ງ
ຈິ່ງຈໍ າຕ້ ອງໄດ້ ຕັ ດການຊ່ ວ ຍເຫື ອ ຊກພ. ໃນປີ 2016 ການລະດົມທນເພີິ່ ມຂັ້ນ 13,09% ກວມເອົ າ
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50,67% ຂອງ GDP, ໃນປີ 2017 ແມ່ ນ 12,05% ກວມເອົ າ 52,14% ຂອງ GDP ແລະ ຮອດ
ໃນເດືອນ 05/2018 ຢູ່ໃນ 8,59% ກວມເອົາ 54,16% ຂອງ GDP.
ຜູ້ ສ ະໜອງທ ນອັ ນ ດັ ບ ຕົັ້ ນ ມີ ປ ະເທດ ຍີິ່ ປຸ່ນ , ເກົ າ ຫີ ໃຕ້ ແລະ ທະນາຄານພັ ດທະນາອາຊີ (ພາບສະແດງ
1.1). ທນຊ່ວຍເຫືອລ້າກວມປະມານ 75%. ການຊ່ວຍເຫືອສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃສ່ຂະແໜງສັງຄົມເປັນຫັກ
ແລະ ເຫັ ນ ວ່າ ມີຄ ວາມສອດຄ່ ອງດີໃນພາກປະຕິ ບັ ດຕົ ວ ຈິ ງ ເປັນ ຕົັ້ ນ ປີ 2015-2016 ODA ຂອງຂະ
ແໜງສັ ງ ຄົມກວມ 61% ໂດຍສະເພາະຂະແໜງສກສາ, ສາທາ ແລະ ນໍໍ້ າ (ຕາຕະລາງ 1.6); ຂະແໜງ
ເສດຖະກິດກວມ 18% (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂະແໜງຂົນສົົ່ງ ແລະ ພະລັງງານ), ຂະແໜງການຜະລິດ 11%
(ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກະສິກໍາ) ແລະ ອີກ 8% ແມ່ນຂະແໜງຫາຍພາກສ່ວນ (ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການພັດທະນາ
ທີິ່ບໍ່ແມ່ ນ ກະສິ ກໍ າໃນເຂດຊົນ ນະບົ ດ). ສໍ າລັບ ການກູ້ ຢືມສ່ວ ນໃຫຍ່ແ ມ່ ນສຸ ມໃສ່ກ ານພັດທະນາໂຄງລ່າ ງ
ແລະ ອີ ງຕາມການລາຍງານຂອງອົ ງການ OECD ເຫັ ນວ່ າການເບີກ ຈ່າຍຕົວ ຈິງ ແລະ ທນທີິ່ ແຈ້ງແມ່ ນ
ແຕກໂຕນກັນປະມານ 359 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຮູບພາບສະແດງ 1.1: ODA ສະເລ່ຍປີ 2015-2016, ແບ່ງຕາມຜູ້ໃຫ້ທນ
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ຕາຕະລາງ 1.6: ODA ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ
2015 - 2016
(ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ)

ສັດສ່ວນ

ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບລິການດ້ານສັງຄົມ

841

61%

ການສກສາ

200

15%

ສາທາລະນະສຸກ

203

15%

ປະຊາກອນ/ສຸຂະພາບການຈະເລີນພັນ

35

3%

ນໍໍ້າສະອາດ/ສຸຂາພິບານ

233

17%

ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມ

125

9%

ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ບລິການອືິ່ນໆ

45

3%

ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບລິການດ້ານເສດຖະກິດ

247

18%

ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງເກັບມ້ຽນ

125

9%

ການສືິ່ສານ

2

0%

ພະລັງງານ

115

8%

80



ການທະນາຄານ ແລະ ບລິການດ້ານການເງິນ

2

0%

ທຸລະກິດ ແລະ ການບລິການອືິ່ນໆ

4

0%

ຂະແໜງການຜະລິດ

152

11%

ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການ ປະມົງ

137

10%

ອຸດສະຫະກໍາ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ

4

0%

ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບການຄ້າ

6

0%

ຂະແໜງການທີປ
ິ່ ນ
ິ່ ອ້ອມຫາຍວຽກງານ

134

10%

ການປກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດທົົ່ວໄປ

31

2%

ຂະແໜງການອືິ່ນໆ

104

8%

ລວມ (2015-16)

1.375

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ODA ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ VIII: ທນທີິ່ຕ້ອງທັງໝົດສໍາລັບປີ 2018 ແມ່ນ
42.145 ຕືັ້ກີບ, ເຊິິ່ງໃນນັັ້ນ ODA ກວມປະມານ 8.052 ຕືັ້ກີບ ຫື ເທົົ່າກັບ 19% ຂອງທນທັງໝົດ. ຄາດ
ຄະເນວ່າ ODA ເບີດຈ່າຍຕົວຈິງໃນປີ 2018 ແມ່ນປະມານ 6.752 ຕືັ້ກີບ (ຕາມການຄິດໄລ່ຂອງຂະແໜງ
ການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ).



ການຈັດສັນ ODA ສໍາລັບທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກແຂວງ: ຜູ້ໄດ້ຮັບ ODA ທີິ່ກວມສັດສ່ວນສູງສຸດແມ່ນ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ກວມ 33 % ຫື ເທົົ່າກັບ 225,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ກະຊວງສກສາທິການ 28%
ຫື ເທົົ່າກັບ 192,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ກະຊວງສາທາ ກວມ 12% ຫື ເທົົ່າກັບ 83,4 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ). ທັງ 3 ກະຊວງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອທັງໝົດປະມານ 73% ຂອງ ODA. ນອກນັັ້ນ, ໃນຂັັ້ນ
ແຂວງເຫັນວ່າ ແຂວງຫວງນໍາໍ້ ທາ ກວມອັດຕາ 27%, ສະຫວັນນະເຂດ 16% ແລະ ສາລະວັນ 13%.ການ
ຈັດສັນ ODA ສໍາລັບທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທຸກແຂວງ: ຜູ້ໄດ້ຮັບ ODA ທີິ່ກວມສັດສ່ວນສູງສຸດແມ່ນ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ກວມ 33 % ຫື ເທົົ່າກັບ 225,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ກະຊວງສກສາທິການ 28%
ຫື ເທົົ່າກັບ 192,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ກະຊວງສາທາ ກວມ 12% ຫື ເທົົ່າກັບ 83,4 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ). ທັງ 3 ກະຊວງ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອທັງໝົດປະມານ 73% ຂອງ ODA. ນອກນັັ້ນ, ໃນຂັັ້ນ
ແຂວງເຫັນວ່າ ແຂວງຫວງນໍໍ້າທາ ກວມອັດຕາ 27%, ສະຫວັນນະເຂດ 16% ແລະ ສາລະວັນ 13%.
ຕາຕະລາງ 1.7. ການຈັດສັນ ODA ສໍາລັບແຕ່ລະກະຊວງ, 2018
# ໂຄງການ

USD total

ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ

39

225.3

ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ

15

192.5

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

0

83.4

ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການ
ສືິ່ສານ

6

34.5

ກະຊວງ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້

52

33.6

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

14

29.5

ກະຊວງຖະແຫ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

4

19.6

ກະຊວງແຮງງານສະວັດດີການສັງຄົມ

5

15.5

ກະຊວງ

81

ກະຊວງ ພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່

5

12.7

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ

29

10.1

ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

2

8.2

ກະຊວງພາຍໃນ

5

7.8

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ

5

7.6

ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ

2

3.1

ອົງການຊາວໜ່ມ

1

1.5

ກະຊວງຍຸຕິທໍາ

1

0.2

ກະຊວງ ການເງິນ

0

0.0

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

0

0.0

ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

0

0.0

185

685.0

ລວມ

ຕາຕະລາງ 1.8. ການຈັດສັນ ODA ສໍາລັບແຕ່ລະແຂວງ, 2018
# ໂຄງການ

ລວມ

6

28.0

ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ

144

16.3

ແຂວງ ສາລະວັນ

30

13.5

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

7

11.1

ແຂວງ ຫວງພະບາງ

5

7.9

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

57

6.4

ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

25

4.4

ແຂວງ ວຽງຈັນ

7

3.8

ແຂວງ ເຊກອງ

15

3.7

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ

5

1.6

ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

27

1.4

ແຂວງ ບລິຄໍາໄຊ

31

1.3

ແຂວງ ຈໍາປະສັກ

20

1.3

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ

3

0.7

ແຂວງ ຫົວພັນ

6

0.6

ແຂວງ ຜົັ້ງສາລີ

1

0.4

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

17

0.0

ແຂວງ ອັດຕະປື

0

0.0

406

102.4

ແຂວງ
ແຂວງ ຫວງນໍໍ້າທາ

ລວມ



ການລົ ງ ທ ນເອກະຊົ ນ ຕ່ າ ງປະເທດ (FDI): ທນນໍ າ ເຂົັ້ າ ຮອດໄລຍະ 2015 ແມ່ ນ ມີ ປະມານ 2,3 ຕືັ້ ໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ມາຮອດປີ 2016 ມີມູນຄ່າ 5,6 ຕືັ້ໂດ
ລາສະຫະລັດ ກວມ 41% ຂອງ GDP. ແຕ່ມູນຄ່າການລົງທນຫຼຸດຈາກ 1,1 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2015
82

ມາເປັ ນ 889 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2016. ພ້ອມດຽວກັ ນ ນັັ້ນ , ອົງການ IMF ຍັ ງໄດ້ ຄາດຄະແນວ່ າ
ສັດສ່ວນ FDI ຕໍ່ GDP ຫຼຸດຈາກ 14,5% ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 13,3% ໃນປີ 2016. ການລົງທນເອກະ
ຊົນຕ່ າງປະເທດແມ່ນ ມີບົ ດບາດສໍາຄັນ ໃນການສະໜອງແຫ່ ງທນ ເພືິ່ ອໃຫ້ ສາມາດບັນ ລຸຄາດໝາຍແຜນການ
ເຊິິ່ງກວມອັດຕາ 40-49%.


ການລົງ ທນເອກະຊົນພາຍໃນ: ກໍ່ມີການເພີິ່ມຂັ້ນເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ FDI ຈາກ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ
ປີ 2000 ມາເປັນ 2,7 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັ ດໃນປີ 2015 ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ ນການລົ ງທນໃນຂະແໜງບໍ່ ແຮ່
ແລະ ໄຟຟ້າ. ສາເຫດຂອງການເພີິ່ມຂັ້ນແມ່ນຍ້ອນ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊືິ່ອ ແຕ່ການປ່ອຍສິນ
ເຊືິ່ອສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ກັບຂະແໜງການໃຫຍ່ ຫື ຂະແໜງການໃນລະບົບ. ໃນເວລາດຽວກັນ ຄວາມສ
ມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທນຂອງ SME ຊໍໍ້າພັດຍັງມີຄວາມຈໍາກັດ. ທຫລ ໄດ້ພະຍາຍາມສົົ່ງເສີມໃຫ້ການປ່ອຍສິນ
ເຊືິ່ອເພີິ່ມຂັ້ນ ດ້ວຍການຊຼຸກຍຸກໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບໃກ້ຄຽງກັບປະເທດ
ອືິ່ນໃນພາກພືັ້ນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການຍົກບົດບາດຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ການສະໜອງສິນເຊືິ່ອໃຫ້ SME ຈິ່ງມີຄວາມ
ສາຄັນຍ້ອນ SME ກວມອັດຕາທີິ່ສູງໃນລະບົບເສດຖະກິດ. ບັນຫາອືິ່ນທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂມີຄື ການ
ປັບປຸງສະພາບການດໍາເນີນ ທຸລ ະກິ ດ , ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ, ສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນ
ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນວິສາຫະກິດທີິ່ມີທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນເຕີບໂຕຢ່າງມີຈຸດສຸມ. ທຫລ ໄດ້
ອອກນະໂຍບາຍໃໝ່ເພືິ່ອໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດນໍາໃຊ້ແຫ່ງທນທີິ່ ມາຈາກການຝາກ. ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວຍັງໄດ້
ອານຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດນໍາໃຊ້ທນຈົດທະບຽນຂອງຕົນເປັນແຫ່ງໃນການປ່ອຍກູ້ນໍາອີກ.

 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງລະຫວ່າ ງ ແຜນການ, ແຜນງົບ ປະມານ ແລະ ການຈັ ດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນ ດານະໂຍບາຍ:
ບັນຫາທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນແມ່ນຂອດການປະສານງານໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຍັງພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຈິ່ງເປັນສິິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດ
ສັນງົບປະມານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດ ແລະ ບັນດາແຜນງານ. ສະນັັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂ
ຊ່ອງຫວ່າງນີັ້ດ້ວຍຫາຍໆມາດຕະການ ເປັນຕົັ້ນ ການອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການກະກຽມແຜນງົບປະມານ,
ການເບີກຈ່ າຍຕ້ ອງໄປຕາມແຜນງົບ ປະມານທີິ່ ໄດ້ ຮັບ ການອານຸ ມັດຈາກສະພາ, ແຜນການລົງທນລັດ ທີິ່ ຄຸ້ ມ
ຄອງດ້ວຍ ກົດໝາຍການລົງທນລັດ. ສະນັັ້ນ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັ ດ
ແຜນທີິ່ໄດ້ຮັບການອານຸມັດຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເທົົ່ານັັ້ນ.
o ການປັບປຸງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ: ລັດຖະບານ ໄດ້ສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພືິ່ອປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານການເງິນຂອງລັດຖະບານ (GFIS) ແລະ ກໍາລັງພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານ
ການເງິນ (FMIS). ນອກນີັ້, ໄດ້ພະຍາຍາມຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ ພາກທຸ ລະກິດຈັ ດຕັັ້ງປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີິ່ ມ
ແ ລ ະ ຍັ ງ ໄດ້ ເຮັ ດ ກ າ ນ ປ ະ ເມີ ນ ລ າ ຍ ຈ່ າຍ ສ າ ທ າ ລ ະ ນ ະ ( Public Expenditure Financial
Accountability Assessment).
o ຍຸ ດ ທະສາດການພັ ດ ທະນາການເງິ ນ ສາທາລະນະ: ຍຸ ດທະສາດການພັ ດ ທະນາການເງິນ ສາທາລະນະ
2025 ເປັນ ບາດກ້າວສໍາຄັນ ໃນການສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບ ປະມານ.
ສະນັັ້ນ, ເປົ້າໝາຍຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ມີຄື: ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍແຫ່ງລັດຢ່າງເຂັັ້ມ
ງວດເພືິ່ ອ ເຮັ ດໃຫ້ ກ ານຄຸ້ ມ ຄອງການເງິ ນ ສາທາລະນະມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜົນ , ພັ ດ ທະນາກອບນິ ຕິກໍ າທີິ່ ແ ທດ
ເໝາະກັ ບຍຸກ ສະໄໝ, ຈັດຕັັ້ງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດທີິ່ໄດ້ ຮັບການອານຸ ມັດຈາກສະພາແຫ່ ງຊາດຢ່ າງ
ເຂັັ້ມງວດ, ນໍາໃຊ້ລະບົບທີິ່ທັນສະໄໝໄດ້ ມາດຕະຖານສາກົນ , ຫຼຸດຜ່ອນການຮົົ່ວໄຫຂອງລາຍຮັບ ແລະ
83

ຊ່ອງຫວ່າງລາຍຈ່າຍ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງນະໂຍບາຍການເງິນຢ່າງມີລະບຽບ
ຫັກການ, ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໜີັ້ສາທາລະນະຢູ່ໃນລະດັບທີິ່ບໍ່ສູງ.
o ປັບ ປຸງມາດຖານ ແລະ ຍົກ ສູງຄຸນ ນະພາບຂອງລະບົບລາຍງານງົບປະມານ: ຍ້ອນໄລຍະຜ່ານມາລະບົບ
ແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງ ຈືິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ. ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີບາງຂະແໜງການທີິ່ສາມາດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນລະບົບໄດ້
ເປັນຢ່າງດີ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການກັບ
ທນທີິ່ມີ. ຕົວຢ່າງ: ກະຊວງສກສາ ແລະ ກິລາ (ຕາຕະລາງ 2.8 ທີິ່ອະທິບາຍຢູ່ ເປົ້າໝາຍ 2 ແຜນວຽກ
ຈຸດສຸມ 3) ໄດ້ມີການລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບ ປະມານທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ອານຸມັດຕົວຈິງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຄາດຄະເນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການດ້ານທນ ເພືິ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນ
ການລະດົມທນເພີິ່ມເຕີມ, ພ້ອມທັງສາມາດຈັດບູລິມະສິດການຈ່າຍ ແລະ ໂຄງການອີກດ້ວຍ. ເວົັ້າລວມ
ແລ້ວ ລະບົບ ການລາຍງານທີິ່ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແມ່ນ ເປັ ນລະບົບທີິ່ ສາມາດກໍ ານົດຄວາມຕ້ອງການທີິ່ຊັ ດ
ເຈນ, ມີການຈັດສັນທນຢ່າງສອດຄ່ອງ, ການເບີກຈ່າຍຕົວຈິງທີິ່ໄປຕາມແຜນ ແລະ ການກໍານົດລາຍຈ່າຍ
ແມ່ນເປັນຂັັ້ນຕອນທີິ່ ສໍາຄັນ ແລະ ຄວນຖອດຖອນບົ ດຮຽນນໍາພາກສ່ວນທີິ່ ມີປະສົບການ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້
ລະບົບການລາຍງານມີຄຸນະພາບສູງ.

1.3.3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດ
ເພືິ່ ອໃຫ້ ສາມາດບັ ນ ລຸ ເປົ້ າໝາຍແຜນພັ ດທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງຄົ ມໄດ້ ຕ້ ອງມີ ກ ານເພີິ່ ມ ທ ນໂດຍໃຫ້ ມີ
ຄວາມສອດຄ່ ອ ງກັ ບ ເປົ້ າໝາຍ ແລະ ການຈັ ດ ສັ ນ ງົບ ປະມານ; ເຊິິ່ ງ ໃນນັັ້ ນ ໝາຍເຖິ ງ ການສະໜອງທນໃນການ
ພັ ດທະນາ ແລະ ປັ ບ ປຸ ງ ການບ ລິ ກ ານສາທາລະນະ ແລະ ໂຄງລ່ າ ງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ແລະ ຫ່ າງໄກ
ສອກຫີກ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າການພັດທະນາຢູ່ໃນຈັງຫວະທີິ່ຊ້າລົງສ່ວນໜິ່ງກໍ່ຍ້ອນການເກັບລາຍ
ຮັບທີິ່ ຫຼຸ ດລົ ງ ແລະ ການຊໍາລະທີິ່ ອັດຕາດອກເບ້ ຍ ສູ ງ. ໃນເວລາດຽວກັ ນ FDI ຊຼຸມປີ ໃນຕໍ່ ໜ້ າຄາດວ່ າຈະຫຼຸ ດລົ ງ
ຍ້ອນໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຫາຍໂຄງການໄດ້ເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ. ອັດຕາດອກເບ້ຍທີິ່ສູງເປັນ ສິິ່ງກີດຂວາງ
ທີິ່ເຮັດໃຫ້ພາກເອກະຊົນພາຍໃນບໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທນໂດຍສະເພາະ SME. ສປປ ລາວ ຍັງ ສືບ ຕໍ່ອາໄສທນ
ຈາກພາຍນອກສູງທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ອືິ່ນໆ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງສັງຄົມ.

1.3.4. ທິດທາງໃນຕໍ່ໜາ້
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການເງິນສາທາລະນະ 2025 ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍທີິ່ສໍາ
ຄັນຄື: ຮັບປະກັນທິດທາງນະໂຍບາຍມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງສະຖາບັນ , ການຈັດສັນງົບປະມານ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດ, ການຈ່າຍຕົວຈິງຮັບປະກັນໃຫ້ໄປຕາມແຜນ ແລະ ບ້ວງຈ່າຍ, ຕິດຕາມຜົນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນຕອນນະໂຍບາຍຕ່ າງໆ. ສໍາລັບໄລຍະທ້າຍສະໄໝທີິ່ຍັງເຫືອ ສິິ່ງ
ທີິ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລວມມີ:
 ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງການວາງແຜນ, ການເງິນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສືບຕໍ່
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີິ່ຕິດພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນສາທາລະນະ.
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການວາງແຜນ, ການຄິດໄລ່ ແລະ ການເງິນ ຈົນຮອດປີ 2030 ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ
SDG ດ້ ວ ຍການປັ ບປຸ ງກອບການຕິດຕາມ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງກັ ບຕົ ວ ຊີັ້ວັ ດ SDG ທີິ່ ໄດ້ເຊືິ່ ອມສານເຂົັ້າແຜນ
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ພັດທະນາທຸກລະດັບ ແລະ ມີການຄາດຄະເນທີິ່ແນ່ນອນເພືິ່ອເປັນທິດທາງໃນການກໍານົດຍຸດທະສາດດ້ານການ
ເງິນ.
ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການເອງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົັ້ນກໍານົດມາດຖານແຜນໃຫ້ຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາ ແລະ ງົບປະມານ.
ປັບປຸງຂອດການປະສານງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຂະແໜງການກໍ່ຄືທ້ອງຖິິ່ນ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການເງິນ ເປັນຕົັ້ນ ການກໍານົດແຜນຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດທີິ່ຊັດເຈນເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະສານງານກັບທຸກພາກສ່ວນ.
ສືບຕໍ່ສົົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມໂປ່ງໄສໃນຂະແໜງການເງິນພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອືິ່ນທີິ່ບໍ່ແມ່ນ ລັດ.
ກໍານົດແຜນພັດທະນາການເງິນຢ່າງລະອຽດ ເປັນຕົັ້ນການກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງການເງິນ.
ກໍານົດຍ່ອຍ ແລະ ລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍໃນອາດີດ ແລະ ອານາຄົດ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຍຸດທະສາດ
ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເອືັ້ອອໍານວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີິ່ເປັນບູລິມະສິດ.

 ປັບປຸ ງ ຖານການຄຸ້ ມຄອງການຊ່ ວ ຍເຫື ອເພືິ່ ອໃຫ້ ສາມາດຕິ ດຕາມການຊ່ ວ ຍເຫື ອຕົ ວ ຈິ ງທຽບໃສ່ ຄ າດໝາຍ ,
ຮັບປະກັນໃຫ້ໄປທິດທາງດຽວກັນກັບບູລິມະສິດແຜນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຮ່ວມມືຍິິ່ງຂັ້ນ.
ແຜນສະເໜີ ແລະ ແຜນງົບປະມານທີິ່ໄດ້ຮັບການອານຸມັດ, ການຈ່າຍຕົວຈິງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນນໍາພາກສ່ວນ
ທີິ່ມີການຈັດຕັັ້ງເປັນແບບຢ່າງທີິ່ດີໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

1.4 ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ິ່ ຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດຸນ
1.4.1. ສະພາບລວມ
ການພັດທະນາຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກ ແລະ ແຂວງ: ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ
ເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມດູນທີິ່ສຸດ ເຊິິ່ງສະແດງອອກໃນການກໍານົດຄາດໝາຍ
ແລະ ບູລິມະສິດ ຂອງແຕ່ລະພາກ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ທ່າແຮງຂອງໃຜມັນ. ໃນເວລາດຽວກັນກໄດ້ ສຸມໃສ່
ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນເຂດທີິ່ຍັງຫ້າຊ້າ.
ປັ ດ ໄຈໃນການບັ ນ ລຸ ກ ານເຕີ ບ ໂຕທີິ່ ມີ ຄ ວາມສົ ມດຸ ນ ກວ່ າ ເກົົ່ າ : ຈຸ ດໜິ່ ງ ທີິ່ ໜ້ າ ກັ ງ ວົ ນ ສໍ າລັ ບ ແຜນ ພັ ດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັ ງຄົມແຫ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ ງທີ VIII ແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະເສັັ້ນທາງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີ ກ
ເພືິ່ອເຊືິ່ອມຕໍ່ກັບ ຕົວເມືອງ. ລັ ດຖະບານໄດ້ເພີິ່ມງົບ ປະມານໃຫ້ວ ຽກດັົ່ງກ່າວຈາກ 56 ລ້ ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ
2015-2016 ເປັນ 80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ ປີ 2017. ເພືິ່ອພັດທະນາເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ, ລັດຖະບານໄດ້
ສະໜັ ບສະໜູ ນ ໃຫ້ ມີກ ານເພີິ່ ມຜົ ນຜະລິດກະສິ ກໍ າ ໂດຍອີ ງໃສ່ ເງືິ່ອນໄຂດ້ ານພູ ມສາດຂອງແຕ່ ລ ະເຂດ. ຕົວ ຢ່ າງ:
ພາກເໜືອ ສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົັ້າ, ປູກໄມ້ເສດຖະກິດ-ໄມ້ເນືັ້ອແຂງຕ່າງໆ, ຜະລິດນໍໍ້າມັນພືດ, ປູກອ້ອຍ ແລະ ຊາ.
ພາກກາງ ປູກ ເຂົັ້າ, ມັນຕົັ້ນ , ສິນ ຄ້າທໍ າມະຊາດ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ພາກໃຕ້ ສຸມໃສ່ ກາເຟ, ຊາ, ຖົົ່ວຫິມະພານ, ພິ ກ
ໄທ, ເຂົັ້າ, ລ້ຽງປາ ແລະ ປູກຕົັ້ນຢາງ.

1.4.2. ພາກເໜືອ
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອ: ໃນໄລຍະຕົັ້ນສະໄໝ ຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງ
ທີ VIII ເຫັນວ່າ GDP ພາກເໜືອ ເຕີບໂຕໂດຍສະເລ່ຍ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 7,23%-8,99% ຕໍ່ປີ, ຕໍໍ່າກວ່າຄາດ
ໝາຍ ທີິ່ວາງໄວ້ ເຊິິ່ງແມ່ນ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 8,5% - 11%. ໂດຍລວມ ບັນດາ 10 ແຂວງຂອງພາກເໜືອ ມີທ່າ
ອ່ຽງໄປໃນທາງທີິ່ດີ.
85

ການພັດທະນາຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອ: ແຂວງທີິ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃກ້ຄຽງກັບຕົວເລກແຜນ ຫາຍທີິ່ສຸດແມ່ນ
ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ສາເຫດຍ້ອນ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານ ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາການຄ້າ, ການຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ, ການແປຮູບສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບລິໂພກ, ການແປຮູບກະສິກໍາຕ່າງໆ ແລະ
ຂະແໜງການບລິການ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການບລິການດ້ານສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວ, ບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ລ່ອງເຮືອ
ຕ່າງໆ. ສ່ວນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນ ຍ້ອນການສົົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາເປັນຫັກ. ແຕ່ສັງເກດ ເຫັນໄດ້ວ່າ ແຂວງໄຊ
ສົມບູນ ແລະ ຜົັ້ງສາລີ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼຸດແຜນການຫາຍກວ່າໝູ່ ເນືິ່ອງຈາກໄດ້ຕັັ້ງແຜນໄວສູງກໍ່ຄື ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ
2020 ຄາດໝາຍ GDP ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 11% ຕໍ່ປີ. ເຫດຜົນທີິ່ ຕັັ້ງແຜນໄວ້ສູງ ເນືິ່ອງມາຈາກ ການສ້າງແຜນ 5 ປີ
ຂອງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນໂດຍອີງໃສ່ ສະພາບແຂວງເຊິິ່ງເປັນແຂວງທີິ່ສ້າງຕັັ້ງຂັ້ນມາໃໝ່ ຈິ່ງຄາດຄະເນ
ວ່າຈະ ມີການລົງທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍ. ແຕ່ໃນດ້ານຂອງ
ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່ານັກລົງທນ ບໍ່ເຂົັ້າມາລົງທນຕາມທີິ່ຄາດຄະເນໄວ້ ຊິ່ງມີຜົນມາຈາກສະຖານະການພາຍ
ໃນແຂວງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ບັນຫາຄວາມບໍ່ສະຫງົບ. ດັົ່ງນັັ້ນ , ປະຈຸບັນທາງແຂວງ ໄຊສົມບູນກໍາລັງຢູ່ໃນ ຂັັ້ນຕອນສະ
ເໜີ ຕໍ່ສະພາຂັັ້ນແຂວງເພືິ່ອປັບປຸງຕົວເລກດັົ່ງກ່າວໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມເປັນຈິງ. ເຊັົ່ນດຽວກັບ ແຂວງ ຜົງັ້ ສາລີ ທີິ່ໄດ້
ມີການຕັັ້ງຄາດໝາຍ GDP ສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ 11% ຕໍ່ປີ ແຕ່ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ. ທີິ່
ຜ່ານມາແຂວງກໍ່ໄດ້ສະເໜີສະພາຂັັ້ນແຂວງປັບປຸງ ຈາກ 11% ມາເປັນ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດປະມານ 7% ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີ
ມະຕິຈາກສະພາ ຢ່າງເປັນທາງການເທືິ່ອ ຈິ່ງບໍ່ມີບ່ອນອີງໃນການປັບຕົວເລກດັົ່ງກ່າວ.
GDP ຕຫ
ໍ່ ວ
ົ ຄົນ: GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ໃນພາກເໜືອ ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 856,56–2.510 ໂດລາ
ສະຫະລັດໃນສົກປີ 2015–2016 ເປັນ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 862,59– 2.596 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2017. ເປົ້າ
ໝາຍແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ທີິ່ວາງໄວ້ແມ່ນ ໃຫ້ເພີິ່ມຂັ້ນເປັນ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 966 – 3.710 ໂດລາສະຫະ
ລັດ ພາຍໃນ ປີ 2020. ໂດຍລວມ ແຂວງ ຫວງນໍໍ້າທາ ແລະ ຜົັ້ງສາລີ ມີ ຕົວເລກ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ໃກ້ຄຽງຕົວ
ເລກຄາດໝາຍ 5 ປີ ທີິ່ສຸດ ເນືິ່ອງຈາກທັງສອງແຂວງເປັນ ແຂວງນ້ອຍ ອີງໃສ່ທີິ່ຕັັ້ງພູມສັນຖານ ແລະ ການເກັບ
ລາຍຮັບຕົວຈິງແລ້ວຍັງບໍ່ມີການກະໂດດຂັັ້ນຫາຍ. ລາຍຮັບທີິ່ເປັນຜົນສົົ່ງໃຫ້ ແຂວງຫວງນໍໍ້າທາມີ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ
ດີ ກຄື ດ້ານບລິການ. ໃນນີັ້ ໄດ້ຈາກການເກັບຄ່າສົົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງດ່ານຕ່າງໆຂອງແຂວງນັັ້ນເອງ ແລະ ແຂວງຜົັ້ງ
ສາລີ ກໍ່ໄດ້ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຂະແໜງກະສິກໍາເປັນຫັກ.
ບາງແຂວງຍັງມີລາຍຮັບຕໍາໍ່ : ກົງກັນຂ້າມ ເຫັນວ່າ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ຂອງແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ
ຍັງຫ່າງໄກກັບ ຄາດໝາຍຫາຍ. ສາເຫດຍ້ອນ ແຂວງ ຫົວພັນ ໄດ້ຄາດຄະເນ ລາຍຮັບທີິ່ຈະເກີດຂັ້ນຈາກການບລິ
ການ ໄວ້ສູງ ເນືິ່ອງໃນໂອກາດງານສະເຫີມສະຫອງບຸນປດປ່ອຍຜາທີຄົບຮອບ 60 ປີ (2018), ການກະກຽມສະ
ເຫີມສະຫອງຄົບຮອບວັນປດປ່ອຍເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ (2018) ແລະ ກອງປະຊຼຸມຂອງຄະນະລັດຖະ
ມົນຕີຄັັ້ງທີິ່ 1 (2018). ແຕ່ລາຍຮັບປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນບໍ່ເປັນໄປຕາມທີິ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້. ປະຊາຊົນຍັງຕິດພັນ
ກັບວຽກງານ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການຄ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຫັນໄດ້ຈາກ ອັດຕາສ່ວນ GDP ຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ
ສະເລ່ຍ 2 ປີກວມເຖິງ 57,98%. ສໍາລັບ ແຂວງໄຊສົມບູນ ເອງ ໄດ້ມີ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ສຸມໃສ່ຂະແໜງ
ການ ອຸດສາຫະກໍາການຄ້າກວມເອົາອັດຕາສ່ວນ 39,90% ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການຂຸດຄົັ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ດງດູດການ
ລົງທນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເພາະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຍັງມີຊັບພະຍາກອນທາງທໍາມະຊາດເປັນຈໍານວນຫວງຫາຍ. ແຕ່
ການເກັບກໍາລາຍຮັບຕົວຈິງ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ລາຍຮັບທີິ່ເປັນຫັກ ພັດແມ່ນໄດ້ມາຈາກດ້ານກະສິກໍາ.
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ຕາຕະລາງ 1.9: ຕາຕະລາງຕົວຊີັ້ວັດເສດຖະກິດຂອງແຂວງພາກເໜືອ
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP
ລ/ດ

ຊືແ
ິ່ ຂວງ

ຄາດໝາຍ 5 ປີ

2016

ມູນຄ່າ GDP ຕຫ
ໍ່ ວ
ົ ຄົນ

ສະເລ່ຍ 2 ປີ

2017

(2016-20)
11,83

7,33

6,98

10,50

9,01

ຄາດໝາຍ 5 ປີ

2016

2017

7,16

(2016-20)
1.180,95

856,56

863,00

8,96

8,99

1.800,00

1.565,00

1.656,00

1

ຜົັ້ງສາລີ

2

ຫວງນໍໍ້າທາ

3

ອຸດົມໄຊ

8,50

7,50

7,60

7,55

1.758,00

1.397,00

1.393,57

4

ບໍ່ແກ້ວ

10,00

9,70

7,70

8,70

2.375,00

1.679,93

1.776,21

5

ຫວງພະບາງ

9,00

8,40

8,20

8,30

2.400,00

1.764,00

1.887,00

6

ໄຊບະບູລີ

9,00

8,20

8,50

8,35

3.710,00

2.510,00

2.596,00

7

ຊຽງຂວາງ

9,00

8,13

8,02

8,08

2.000,00

1.491,28

1.534,17

8

ຫົວພັນ

9,00

8,20

8,39

8,30

1.675,15

919,66

1.031,93

9

ໄຊສົມບູນ

11,00

8,13

8,04

8,09

1.933,00

1.210,00

1.209,00

10

ວຽງຈັນ

8,50

8,17

8,21

8,19

2.400,00

1.660,00

1.670,00

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
 ຂະແໜງກະສິກາໍ : ພາກເໜືອມີເນືັ້ອທີິ່ກວ້າງຂວາງ ເຊິິ່ງເນືັ້ອທີິ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດພູດອຍ, ເຂດເນີນສູງ, ເຂດ
ທົົ່ງພຽງ ທີິ່ ເປັນທ່າແຮງ ໃຫ້ແກ່ການປູກເຂົັ້າ ແລະ ພດສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຂດທົົ່ງພຽງວຽງ
ຈັນ, ພູພຽງຊຽງຂວາງ, ທົົ່ງພຽງເມືອງສິງ, ທົົ່ງພຽງຫວງນໍໍ້າທາ, ທົົ່ງພ້າວຫ້າວ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ທົົ່ງງົວແດງ
ເມືອງຕົັ້ນເຜິັ້ງ ແລະ ເຂດລຽບຕາມແມ່ນໍໍ້າຂອງ, ນໍໍ້າອູ ແລະ ນໍໍ້າງືິ່ມ. ນອກນັັ້ນ ກໍ່ຍັງ ມີແມ່ນໍໍ້າທີິ່ສໍາຄັນ ຄື: ແມ່
ນໍໍ້າຂອງ, ນໍໍ້າທາ, ນໍໍ້າແບງ, ນໍໍ້າອູ, ນໍໍ້າຄານ, ນໍໍ້າງືິ່ມ, ນໍໍ້າຊອງ, ນໍໍ້າຊໍາ, ນໍໍ້າຮຸ່ງ ແລະ ແມ່ນໍໍ້າອີກຫາຍສາຍທີິ່ເໝາະ
ສົມແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ. ສະນັັ້ນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາແຂວງພາກເໜືອແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່.
ໂດຍລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ແຂວງຫວງນໍໍ້າທາ ມີການວາງຄາດໝາຍຕົວເລກກະສິກໍາໃນແຜນ 5 ປີໄວ້ສູງກວ່າໝູ່
ຄື 46,5 % ຂອງ GDP ໂດຍດ້ານການປະຕິບັດຕົວຈິງກໍ່ເຫັນວ່າແຂວງຫວງນໍາໍ້ ທາ ແມ່ນໄດ້ສູມໃສ່ການ
ກະສິກໍາເປັນຫັກໂດຍອີງຕາມສະພາບຄວາມເໜາະທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງແຂວງ. ຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບແຂວງ
ໄຊຍະບູລີທີິ່ຕັັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ໃນແຜນຄາດຄະເນນ້ອຍ ທີິ່ສຸດກໍ່ຄືກວມ 26% ຂອງການລົງທນທັງໝົດຂອງ
ແຂວງ ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍການຫັນກະສິກໍາເປັນທັນສະໄໝ ເນັັ້ນໃສ່ການແປຮູບສິນຄ້າກະສິກໍາໃຫ້ຫາຍຂືັ້ນ ຊິ່ງ
ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນ 2 ປີ ທີິ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍ 36,10% ຊິ່ງຍັງສູງຫາຍຖ້າທຽບໃສ່
ຖານທີິ່ຕັັ້ງໄວ້ ຍ້ອນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າ ຍັງຕິດພັນກັບວຽກງານກະສິກໍາ ພືັ້ນຖານເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ພາບສະແດງ 1.2: ສັດສ່ວນກະສິກໍາ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກເໜືອ: ສົມທຽບຄາດໝາຍກັບຜົນງານ
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ໂຄງປະກອບ ກະສິກາໍ

% ຕໍ່ GDP ແຂວງ

80.00
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40.00
20.00
0.00

ຄາດໝາຍ 5 ປີ (2016-20)

2016

2017

ການຜະລິດເຂົາັ້ : ເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 284.668,9 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2015-2016 ເປັນ
298.198,88 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017, ຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 1.108.857,94 ໂຕນ ໃນປີ 20152016 ມາເປັນ 1.116.326,93 ໂຕນ ປີ 2017. ໂດຍລວມເຫັນວ່າ ມີລັກສະນະເພີິ່ມຂັ້ນ ແຕ່ບໍ່ສູງຫາຍ ເນືິ່ອງ
ຈາກພູມສັນຖານທາງພາກເໜືອຍັງມີພູຜາກວມຫາຍ ເຮັດໃຫ້ເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີິ່ເພືິ່ອທໍາການ
ຜະລິດ. ນອກນັັ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງພາກເໜືອຍັງປະສົບກັບບັນຫາໄພພິບັດຕ່າງໆ ທັງນໍໍ້າຖ້ວມ, ຊົນລະປະທານ
ຫາຍແຫ່ງເປ່ເພ ແລະ ບັນຫາຕັກກະແຕນ ຊງິ່ ສົົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບການຜະລິດເຂົັ້າ.
 ເຂົາັ້ ນາປີ: ເນືັ້ອທີິ່ເກັບກ່ຽວເຂົັ້າຕົວຈິງເພີິ່ມຂືັ້ນຈາກ 178.516,88 ເຮັກຕາ ໃນສົກປີ 2015-2016 ເປັນ
187.546,65 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017, ຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ ເພີິ່ມຂັ້ນ ຈາກ 840.443,13 ໂຕນ ໃນປີ
2015–2016 ມາເປັນ 844.775,46 ໂຕນ ໃນປີ 2017. ຜົນຜະລິດ ກວມອັດຕາສູງທີິ່ສຸດໃນ 3 ປະເພດ
ເຂົັ້າ ແລະ ກເປັນເປົ້າໝາຍຫັກຂອງທິດທາງສົົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົັ້າທີິ່ທາງພາກເໜືອພວມສຸມໃສ່. ໃນໄລຍະ
2 ປີ ທີິ່ຜ່ານມາ ກໍ່ຄື 2016 ແລະ 2017 ເຫັນວ່າ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ ວຽງ
ຈັນ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດສູງທີິ່ສຸດໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ແຕ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ
ເນືັ້ອທີິ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ບໍ່ສາມາດປະມານເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດໄດ້ ຍ້ອນ ພືັ້ນທີິ່ປູກບາງສ່ວນຖື ກ
ຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ສ່ວນໃນດ້ານຂອງຜົນຜະລິດ ເຂົັ້ານາປີເຫັນວ່າແມ່ນ
ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງ ຫົວພັນ ມີຜົນຜະລິດສູງ. ກົງກັນຂ້າມ ແຂວງຫວງນໍໍ້າທາ ແລະ ແຂວງ ອຸດົມ
ໄຊ ແມ່ນການຜະລິດໃນປີ 2017 ແມ່ນຖືວ່າຫຼຸດລົງ ຖ້າທຽບໃສ່ 2016 ຍ້ອນຜົນກະທົບທາງທໍາມະຊາດ
ທີິ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດດັົ່ງກ່າວບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົົ່າທີິ່ຄວນ.
 ເຂົາັ້ ນາແຊງ: ເນືັ້ອທີິ່ເກັບກ່ຽວເຂົັ້າຕົວຈິງ ຫລຸດລົງ ຈາກ 15.911,96 ເຮັກຕາ ໃນສົກປີ 2015-2016
ເປັນ 15.451,01 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017, ຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ ຫລຸດລົງ ຈາກ 79.981,87 ໂຕນ ໃນປີ
2015 – 2016 ມາເປັນ 70.272,96 ໂຕນ ໃນປີ 2017. ເນືັ້ອທີິ່ປູກ ແລະ ຜົນຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງ ກວມ
ອັດຕາສ່ວນໜ້ອຍ. ໃນນີັ້ ແຂວງຊຽງຂວາງບໍ່ມີການປູກເຂົັ້ານາແຊງເລີຍ ຍ້ອນມີການປູກພືດລະດູແລ້ງເປັນ
ສິນຄ້າ.
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 ເຂົາັ້ ໄຮ່ ຫື ເຂົາັ້ ເນີນສູງ: ເນືັ້ອທີິ່ເກັບກ່ຽວເຂົັ້າຕົວຈິງ ເພີິ່ມຂືັ້ນຈາກ 90.240,06 ເຮັກຕາ ໃນສົກປີ 2015 2016 ເປັນ 95.201,22 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017, ຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ ເພີິ່ມຂັ້ນ ຈາກ 188.432,94
ໂຕນ ໃນປີ 2015–2016 ມາເປັນ 201.278,51 ໂຕນ ໃນປີ 2017. ເຖີງວ່າລັດຖະບານຈະມີນະໂຍ
ບາຍໃຫ້ຫຼຸດການປູກເຂົັ້າໃນລັກສະນະນີັ້ກໍ່ຕາມ
ແຕ່ອີງໃສ່ສະພາບພູມສັນຖານຕົວຈິງຂອງພາກເໜືອແລ້ວ
ເຫັນວ່າ ບໍ່ສາມາດປາສະຈາກການປູກເຂົັ້າໃນຮູບແບບນີັ້ໄດ້.
 ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ: ພູມສັນຖານທາງພາກເໜືອແມ່ນເປັນ ພັ້ນຖານການຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເປັນ
ແຫ່ງວັດຖຼຸດິບ ທີິ່ສໍາຄັນ ເພືິ່ອສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ມີແມ່ນໍໍ້າຫາຍ
ສາຍ ທີິ່ສໍາຄັນ ສາມາດ ນໍາໃຊ້ ເພືິ່ອພັດທະນາດ້ານອຼຸດສະຫະກໍາໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາຄົມມະນາ
ຄົມຂົນສົົ່ງ, ມີບໍ່ແກ້ວປະເສີດ, ບໍ່ເຫລັກ, ບໍ່ທອງ, ບໍ່ຄໍາ, ຊືນ, ສັງກະສີ, ຖ່ານຫີນ, ເກືອກາ ລີ, ເກືອກິນ, ຫີນ
ປູນ, ຫີນກາວ ແລະ ອືິ່ນໆ ຫາຍບແ
ໍ່ ຮ່ ຍັງບທ
ໍ່ ັນໄດ້ສໍາຫວດ ແລະ ຂຸດຄົັ້ນຕົວເລກຄາດໝາຍທີິ່ສູງກວ່າໝູ່ໃນ
ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ກໍ່ຄື ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ທີິ່ມີຕົວເລກຄາດໝາຍການລົງທນທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ
ການຄ້າ ທີິ່ຕັັ້ງໄວ້ເຖີງ 39,9% ໃນແຜນ 2016-2020 ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍສະເລ່ຍ 2 ປີ 2016
ແລະ 2017 ໄດ້ປະມານ 38,4% ໃນນີັ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າອີງຕາມລັກສະນະທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງແຂວງໄຊ
ສົມບູນ ທີິ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານການປຸງແຕ່ງໄມ້ສໍາເລັດຮູບເພືິ່ອສົົ່ງອອກ, ອຸດສາຫະກໍາແຮ່ທາດບໍ່ເຫັກກ້າ ຊິນ
ເຮີ ແລະ ບໍ່ຄໍາພູເບ້ຍ.
ພາບສະແດງ 1.3: ສັດສ່ວນອຸດສະຫະກໍາ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກເໜືອ: ສົມທຽບຄາດໝາຍກັບຜົນງານ
ໂຄງປະກອບ ອຸດສະຫະກໍາ
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40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ຄາດໝາຍ 5 ປີ (2016-20)

2016

2017

ການຜະລິດໃນແຂວງວຽງຈັນທຽບໃສ່ແຂວງອືິ່ນໆໃນພາກເໜືອ: ແຂວງວຽງຈັນມີລັກສະນະພົັ້ນເດັົ່ນ ດ້ານ
ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ ການປັບປຸງ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນປູກພືດໃຫ້ກາຍເປັນ
ສິນຄ້າ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກົນຈັກເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ມູນຄ່າເພີິ່ມ
ຂັ້ນ. ເດັົ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ຂະບວນການສົົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ODOP ຂອງບັນດາເມືອງ ເຊິິ່ງ ປະຈຸ
ບັນແຂວງວຽງຈັນ ມີ 10 ເມືອງ ທີິ່ມີສິນຄ້າ ODOP ລວມມີ 47 ຜະລິດຕະພັນ ເຊິິ່ງໃນນັັ້ນຜະລິດຕະ
ພັນທີິ່ເດັົ່ນມີຄື: ກ້ວຍອົບເນີຍ ເມືອງຊະນະຄາມ, ຢາສະຜົມຂີັ້ໝິັ້ນ ເມືອງທຸລະຄົມ, ໄມ້ປ່ອງ ເມືອງວຽງຄໍາ
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ແລະ ໂພນໂຮງ, ຊາໃບມ້ອນ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຈ່ວປາແດກເຄືິ່ອງ ແລະ ສົັ້ມປາ ທ່າເຮືອ ເມືອງວັງວຽງ,
ນໍໍ້າປູ ແລະ ໝາກເຜັດປັ່ນ ເມືອງກາສີ , ເຂົັ້າຂຽບມັນຕົັ້ນ ແລະ ຈືນກ້ວຍ ເມືອງ ຫີນເຫີບ, ກຸ່ມຫັດຖະກໍາ
ຕໍໍ່າຫູກ ເມືອງແມດ ແລະ ໂຮງງານນໍໍ້າຊາສະໝູນໄພ ເມືອງເຟືອງ. ກົງກັນຂ້າມເຫັນວ່າ ແຂວງ ຫົວພັນ
ກວມອັດຕາໜ້ອຍທີິ່ສຸດໃນບັນດາແຂວງພາກ ເໜືອ ສະແດງອອກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນ 2 ປີ
2016 ແລະ 2017 ສະເລ່ຍໄດ້ປະມານ 11,6% ເນືິ່ອງຈາກແຂວງຫົວພັນ ຍັງບໍ່ມີການສົົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິ
ກໍາ ຍັງບໍ່ມີການແປຮູບສິນຄ້າກະສິກໍາ ທີິ່ເປັນທ່າແຮງຂອງແຂວງຕົນ.


ຂະແໜງບລິການ: ໃນດ້ານການບລິການ ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວທີິ່ສໍາ
ຄັນຫາຍແຫ່ງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທ່ຽວປະຫວັດສາດ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຮີດ
ຄອງປະເພນີຂອງບັນດາເຜົົ່າ ທີິ່ມີຈຸດພິເສດທາງດ້ານ ການດໍາລົງຊີວິດ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ສາມາດ ເປັນສິິ່ງດງ
ດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເຊັົ່ນ: ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ປະເທດ
ໄທ ແລະ ໃນທົົ່ວໂລກ ເຂົັ້າມາທ່ຽວຊົມ ຈໍານວນຫາຍລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ ການທ່ອງທ່ຽວ
ຂະຫຍາຍຕົວ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນ ພາກພືັ້ນ ນັບມືັ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດຂ
ີ ັ້ນ ແລະ ລາຍຮັບສູງ ໂດຍແຂວງ
ທີິ່ເດັົ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ແຂວງ ຫວງພະບາງ ຊິ່ງຕັັ້ງເປົ້າໃນແຜນ 5 ປີໄວ້ທີິ່ 45 % ແລະ ປະຕິບັດໃນໄລຍະ 2
ປີ ໄດ້ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 45,2% ເຊິິ່ງເກີນແຜນທີິ່ຕັັ້ງໄວ້ ທັງນີັ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ແຂວງ ຫວງພະບາງ ເປັນເມືອງ
ມລະດົກໂລກ ທີິ່ມີເອກະລັກ ແລະ ມີຊືິ່ສຽງຂອງລາວ.

ພາບສະແດງ 1.4: ສັດສ່ວນການບລິການ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກເໜືອ: ສົມທຽບຄາດໝາຍກັບຜົນງານ

% ຕໍ່ GDP ແຂວງ

ໂຄງປະກອບ ການບລິການ
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ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ບ້ານທີິ່ທກ
ຸ ຍາກ: ສັງລວມມີ ຄອບຄົວທຸກຍາກ 10.812 ຄອບຄົວ ກວມ 25,8%
ຂອງ ຄອບຄົວທັງໝົດ. ບ້ານທຸກຍາກມີ 363 ບ້ານ ກວມ 70,08% ຂອງບ້ານທັງໝົດ
ການພັດທະນາພືນ
ັ້ ຖານໂຄງລ່າງ: ສິິ່ງທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ສໍາລັບພືັ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ ໃນພາກເໜືອກແມ່ນ ແມ່ນໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ຊິ່ງ ລັດຖະບານ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຖືເປັນໂຄງການລະດັບຊາດ. ໂຄງການດັົ່ງກ່າວໄດ້ຕັດ
ຜ່ານ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຄື ແຂວງ ຫວງນໍໍ້າທາ, ຫວງພະບາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈັນ. ໃນໄລຍະ
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ສັັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ ຊົດເຊີຍທີິ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກທາງຜ່ານຕາມເສັັ້ນທາງລົດໄຟນັັ້ນ ; ແຕ່ໃນ
ໄລຍະຍາວທັງ 4 ແຂວງດັົ່ງກ່າວ ຈະມີເສດຖະກິດທີິ່ດີຂັ້ນ ເນືິ່ອງຈາກມີການຄົມມະນາຄົມທີິ່ດີຂືັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ແຂວງທາງຜ່ານສາມາດເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ຫາຍໜ້າວຽກໄດ້ຮັບການພັດທະ
ນາ.
ການພັດທະນາສັງຄົມ: ການພັດທະນາສັງຄົມ ທຽບໃສ່ໄລຍະສອງປີ ຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາ
ຊົນ ມີສະຫວັດດີການທີິ່ດີຂັ້ນ ເຊັົ່ນ ມີການເຂົັ້າຫານໍໍ້າສະອາດໄດ້ຫາຍຂັ້ນ , ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການສກສາໃນຂັັ້ນປະ
ຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ມີຄູປະຈໍາລັດຖະການເພີິ່ມຂັ້ນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ແພດສຸກສາລາ ມີການ
ເຂົັ້າເຖີງ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫີກໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກລັດຖະບານ ໂດຍມີສຸກສາລາ
ແລະ ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ການພັດທະນາສັງຄົມທີິ່ຂະຫຍາຍຕົວຂັ້ນ ກເຮັດໃຫ້ມີການສັນຈອນ
ຂອງປະຊາຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫາຍຂັ້ນ. ບັນຫາທີິ່ຕາມມາ ເລືິ່ອງແຮງງານທີິ່ເຂົັ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ
ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖີງໜ້າວຽກທີິ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫີກບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຄົນບໍ່ດີທີິ່ຈະແຝງຕົວມາເພືິ່ອສ້າງ
ບັນຫາ.
ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ທ້າຍສະໄໝ:






ສຸມທນຮອນໃສ່ການກໍ່ສ້າງ-ຍົກລະດັບລະດັບເສັັ້ນທາງອອກສູ່ທາງລົດໄຟ ຈາກຕົວເມືອງບຸນໃຫ້ແຂວງຜົັ້ງ
ສາລີ ຫາ ຕົວເມືອງນາໝໍໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ.
ຊ່ວຍສຸມທນຮອນໃສ່ການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບເສັັ້ນທາງແຕ່ ປາກນໍໍ້ານ້ອຍ ເມືອງຂວາ ຫາ ຕົວເມືອງນໍໍ້າບາກ
ແຂວງຫວງພະບາງ ທັງຊຼຸກຍູ້ເປີດປະຕູດ່ານສາກົນ ລານຕຸ້ຍ ເມືອງຍອດອູ ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ຮ່ວມກັບ ເມືອງ
ຄໍາ ຂອງ ສປ ຈີນ.
ຊ່ວຍຊຼຸກຍູ້ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາສໍາປະທານພັດທະນາເຂືິ່ອນນໍໍ້າອູ ທີິ່ຕິດພັນ ກັບການພັດທະນາ
ແຂວງຜົັ້ງສາລີ ແຍກອອກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງ ກ່ຽວກັບສັນຍາ
ຊ່ວຍພິຈາລະນາຈັດສັນທນໂຄງການຍົກລະດັບທາງ ຫາດສາ-ນາບົງເປັນຂອງລັດຖະບານ ແຍກ ອອກຈາກ
ບ້ວງປກກະຕິຂອງແຂວງ.

1.4.3. ພາກກາງ
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ GDP ຂອງບັ ນ ດາແຂວງພາກກາງ: GDP ພາກກາງເຕີ ບໂຕໂດຍສະເລ່ຍ ຢູ່ໃນ
ລະຫວ່ າ ງ 7,86% - 10,27% ຕໍ່ ປີ , ຕໍໍ່ າ ກວ່ າ ຄາດໝາຍທີິ່ ວ າງໄວ້ ບໍ່ ຫ າຍປານໃດ ເຊິິ່ ງ ແມ່ ນ ຢູ່ ໃ ນລະຫວ່ າ ງ
7,80% - 12%.


ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ : GDP ໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 10,92% ໃນສົກປີ 2015–2016 ມາເປັນ 9,63%
ປີ 2017 ຫລຸດລົງ 1,29% ເນືິ່ອງຈາກການເຕີບໂຕທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາ ຂ້ອນຂ້າງຊ້າ . ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່
ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (ບໍ່ຫຼຸດ 11%) ກເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍໂຕ ດີພສົມຄວນ.



ແຂວງບລິຄາໍ ໄຊ: GDP ໄດ້ເພີິ່ມຂືັ້ນຈາກ 8,01% ໃນສົກປີ 2015–2016 ມາເປັນ 8,03% ປີ 2017
ເພີິ່ມຂືັ້ນ 0,2% ເນືິ່ອງຈາກຂົງເຂດການບລິການໄດ້ມີຂະຫຍາຍເພີິ່ມຂືັ້ນສູງໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້າງຮ້ານ,
ໂຮງແຮມ ແລະ ອືິ່ນໆ. ຖ້າທຽບໃສ່ທຽບ ໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (ບໍ່ຫຼຸດ 7,80%) ເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍ
ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງ.
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ແຂວງຄໍາມ່ວນ: GDP ໄດ້ຫລຸດລົງ 7,95% ໃນສົກປີ 2015–2016 ມາເປັນ 7,78% ປີ 2017
ຫລຸດລົງ 0,17% ເນືິ່ອງຈາກລາຄາແຮ່ທາດຕົກຕໍໍ່າ ແລະ ຜົນຜະລິດກະສິກໍາຖືກກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ
ເຊັົ່ນ: ນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຖືກຜົນກະທົບຈາກພະຍຸດອກສຸລີ. ຖ້າທຽບໃສ່ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ (ບຫ
ໍ່ ຼຸດ
8,03%) ຫລຸດແຜນ 0,25%



ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: GDP ໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 10,31% ໃນສົກປີ 2015–2016 ມາເປັນ 9,52%
ປີ 2017 ຫລຸດລົງ 0,79% ເນືິ່ອງຈາກຂະແໜງ ການອຸດສະຫະກິດໄດ້ມີການຢຸດຕິ ແລະ ສໍາເລັດການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ : ການຂຸດຄົັ້ນບໍ່ຄໍາ, ການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ສົົ່ງອອກໄມ້, ນອກນັັ້ນ ຜົນຜະລິດ
ກະສິກໍາຍັງຖືກກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ ເຊັົ່ນ: ນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຖືກຜົນກະທົບຈາກພະຍຸ. ຖ້າທຽບໃສ່
ແຜນການ 5 ປີ (ບໍ່ຫລຸດ 12,00%) ຫລຸດແຜນ 2,48%.

GDP ຕໍ່ ຫົ ວ ຄົ ນ : GDP ຕໍ່ ຫົ ວ ຄົ ນ ໃນພາກກາງ ເພີິ່ ມ ຂັ້ ນ ຈາກ ຢູ່ ໃນລະຫວ່ າງ $1.799-$4.784 ໃນສົ ກ ປີ
2015 – 2016 ເປັນ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ $1.952 - $5.028 ໃນປີ 2017. ຄາດໝາຍ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII
ທີິ່ວາງໄວ້ແມ່ນ ໃຫ້ເພີິ່ມຂັ້ນເປັນ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ $2.681 – $6.500 ກ່ອນ ປີ 2020.
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ສະເພາະພາກກາງແມ່ນມີທ່າອ່ຽງນັບມືັ້ນັບຂະຫຍາຍຕົວສູງ ເພາະວ່າຂົງເຂດການບລິການ ທີິ່ຕິດ
ພັນກັບຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວມີການປັບປຸງດີຂືັ້ນ. ຂະແໜງ ການກະສິກໍາກເປັນອີກທ່າແຮງໜືິ່ງ ເຮັດໃຫ້
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງເຊັົ່ນດຽວກັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກແມ່ນຂົງເຂດການສກສາທີິ່ສາມາດ
ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊົນຊົນເຂົັ້າເຖິງການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການສົົ່ງເສີມວິຊາຊີບ.
ຕາຕະລາງ 1.11: ຕາຕະລາງຕົວຊີັ້ວັດເສດຖະກິດຂອງແຂວງພາກກາງ
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP
ລ/ດ

ຊືິ່ແຂວງ

ຄາດໝາຍ 5ປີ

ມູນຄ່າ GDP ຕຫ
ໍ່ ົວຄົນ

ສະເລ່ຍ 2

ຄາດໝາຍ 5

ປີ

ປີ (2016-20)

9,63%

10,27%

2016

2017

11%

10,92%

(2016-20)

2016

2017

6.500,00

4.784,00

5.028,00

1

ນະຄອນຫວງວຽງ
ຈັນ

2

ບລິຄໍາໄຊ

7,80%

8,01%

8,03%

8,02%

2.730,00

1.981,60

2.150,00

3

ຄໍາມ່ວນ

8,03%

7,95%

7,78%

7,86%

2.681,00

1.922,00

2.098,00

4

ສະຫວັນນະເຂດ

12%

10,31%

9,52%

9,91%

2.780,00

1.799,00

1.952,00

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
 ຂະແໜງກະສິກາໍ : ໂດຍລວມແລ້ວ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກະສິກໍາ ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ຖ້າທຽບໃສ່
ແຜນປີຜ່ານມາ ເນືິ່ອງຈາກເກີດມີໄພພິບັດທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ເຊັົ່ນ: ນໍາໍ້ ຖ້ວມ, ດິນເຊາະເຈືິ່ອນທັບຖົມເສຍ
ຫາຍ, ຖືກຜົນກະທົບຈາກພະຍຸດອກສຸລີ ແລະ ພາຍຸຊົງກາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ. ຍ້ອນສະພາບອາກາດຜິດປກກະຕິ ສົົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າແຕກກບໍ່ສົມບູນ , ຮວງເຂົັ້າບໍ່ສົມ
ບູນ, ເມັດເຂົັ້າລີບ, ການສ້ອມແປງຊົນລະປະທານບໍ່ທັນກັບລະດູການຜະລິດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ , ກໍ່ຍັງມີສັດຕູພືດ
ລະບາດ ຢູ່ບາງເຂດ ແລະ ມີການຫັນເນືັ້ອທີິ່ກະສິກໍາມາເປັນດິນປຸກສ້າງເພີິ່ມຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບລິຄໍາໄຊ. ສໍາລັບແຂວງແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນຢູ່ໃນ
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ເກນທີິ່ສາມາດຈະບັນລຸໄດ້. ສ່ວນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງພສົມຄວນ, ທຽບໃສ່
ປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 2,16% ແລະ ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີເທົົ່າກັບ 7,00% ຫລຸດ 2,62%.
ພາບສະແດງ 1.5: ສັດສ່ວນກະສິກໍາ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກກາງ: ສົມທຽບຄາດໝາຍກັບຜົນງານ
ໂຄງປະກອບ ກະສິກາໍ
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

10.00%
0.00%
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

ບລິຄໍາໄຊ

ຄໍາມ່ວນ

ຄາດໝາຍ 5 ປີ (2016-20)

2016

ສະຫວັນນະເຂດ
2017

ການຜະລິດເຂົາັ້ : ເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດຫລຸດລົງຈາກ 415.226,00 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2015 - 2016 ເປັນ
390.282,00 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017 (ຫລຸດລົງ 24.944,00 ເຮັກຕາ), ຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດຫລຸດລົງຈາກ
1.780.668,00 ໂຕນ ໃນປີ 2015-2016 ມາເປັນ 1.480.871,75 ໂຕນ ປີ 2017 (ຫລຸດລົງ
299.796,25 ໂຕນ).


ເຂົາັ້ ນາປີ: ເນືັ້ອທີິ່ເກັບກ່ຽວເຂົັ້າຕົວຈິງເພີິ່ມຂືັ້ນຈາກ 354.646,00 ເຮັກຕາ ໃນສົກປີ 2015 - 2016
ເປັນ 360.121,00 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017, ຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ ຫລຸດລົງຈາກ 1.489.561,00
ໂຕນ ໃນປີ 2015 - 2016ມາເປັນ 1.340.097,34 ໂຕນ ໃນປີ 2017. ເຖິງວ່າເນືັ້ອທີິ່ໃນການຜະລິດ
ຈະເພີິ່ມຂືັ້ນຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແຕ່ຜົນຜະລິດຊໍໍ້າພັດຫລຸດລົງ ຈໍານວນ 149.463,66 ໂຕນ ໃນປີ
2017. ສາເຫດຍ້ອນສະພາບອາກາດຜິດປກກະຕິສົົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າແຕກກບໍ່ສົມບູນ , ຮວງເຂົັ້າບໍ່
ສົມບູນເມັດເຂົັ້າລີບ.



ເຂົາັ້ ນາແຊງ: ເນືັ້ອທີິ່ເກັບກ່ຽວເຂົັ້າຕົວຈິງຫລຸດລົງຈາກ 58.068,00 ເຮັກຕາ ໃນສົກປີ 2015-2016
ເປັນ 27.414,00 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017, ຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ ຫລຸດລົງຈາກ 286.227,00 ໂຕນ
ໃນປີ 2015 – 2016 ເປັນ 135.868,53 ໂຕນ ໃນປີ 2017. ສາເຫດຍ້ອນເກີດມີໄພພິບັດທາງ
ດ້ານທໍາມະຊາດ ເຊັົ່ນ: ພາຍຸພັດຜ່ານ ເກີດໃຫ້ມີນໍໍ້າຖ້ວມ ສົົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ລະບົບຊົນລະປະທານຫລາຍ
ແຫ່ງເພເປ່ເສຍຫາຍ.



ເຂົາັ້ ເນີນສູງ: ເນືັ້ອທີິ່ເກັບກ່ຽວເຂົັ້າຕົວຈິງ ເພີິ່ມຂືັ້ນຈາກ 2.512,00 ເຮັກຕາ ໃນສົກປີ 2015 - 2016
ມາເປັນ 2.747,00 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2017, ຜົນຜະລິດເຂົັ້າທັງໝົດ ເພີິ່ມຂືັ້ນຈາກ 4.880,00 ໂຕນ ໃນປີ
2015 – 2016 ເປັນ 4.907,88 ໂຕນ ໃນ ປີ 2017. ການຜະລິດເຂົັ້າເນີນສູງ ສ່ວນຫາຍເກີດຂັ້ນໃນ
ແຂວງບລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເນືິ່ອງຈາກບັນດາເນືັ້ອທີິ່ທີິ່ປະຊາຊົນຍັງນໍາໃຊ້ແມ່ນເປັນໄຮ່ຄົງທີິ່ ທີິ່
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ເຄີຍໄດ້ທໍາການຜະລິດໃນເມືິ່ອກ່ອນຜ່ານມາ. ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີ ການຈັດສັນເນືັ້ອທີິ່ທໍາການຜະ
ລິດທີິ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ການຜະລິດເຂົັ້າເປັນສິນຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພືອ
ິ່ ສົົ່ງອອກ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໃນນັັ້ນ ການຜະລິດເຂົັ້າອິນຊີ (Organic) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ບັນລຸໄດ້
1.773,50 ໂຕນ/ປີ, ເທົົ່າກັບ 43,26% ຂອງແຜນການ 5 ປີວາງໄວ້ (4.100 ໂຕນ/ປີ). ການຜະລິດເຂົັ້າຈ້າວ
ຫອມສະຫວັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພືິ່ອສົົ່ງອອກໃຫ້ແກ່ປະເທດ ສປ ຈີນ , ປະເທດເພືິ່ອນບ້ານ, ກຸ່ມປະເທດເອີ
ລົບ ແລະ ປະເທດເບວຢ້ຽມ ສາມາດສົົ່ງອອກໄດ້ທັງໝົດ 16.894,75 ໂຕນ.
ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ: ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມີການຜະລິດຜັກອິນຊີ (ຜັກປອດສານຜິດ) ຢູ່ແຂວງບລິຄໍາໄຊ ແລະ
ນະຄອນຫລວງ ໂດຍມີການຕັັ້ງເປັນ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ສະມາຄົມ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ. ນອກນັັ້ນຍັງມີການສຸມໃສ່
ສົົ່ງເສີມເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມ ເຊັົ່ນ: ລ້ຽງງົວ, ໝູ,່ ໄກ່ພັນຊີັ້ນ-ພັນໄຂ່, ປາກະຊັງ ແລະ ອືິ່ນໆ ເພືິ່ອ
ກາຍເປັນສິນຄ້າບລິໂພກໃນຕະຫລາດພາຍໃນ.


ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ: ໂດຍລວມເຫັນວ່າ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບດີ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວບາງຂະແໜງ
ແມ່ນຍັງຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ເນືິ່ອງຈາກມູນຄ່າສົົ່ງອອກມີການຫລຸດລົງ ໂດຍສະເພາະ ການຂາດດຸນການຄ້າປະເພດໂຮງ
ງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນີເຈີ. ບາງກິດຈະການໄດ້ມີການຢຸດເຊົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນແຂວງບລິຄໍາໄຊ, ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສໍາລັບແຂວງຄໍາມ່ວນ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງຫາຍ ຈາກ
9,38% ໃນສົກປີ 2015-2016 ມາເປັນ 3,36% ໃນປີ 2017 ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ (10,54 %) ແລ້ວ
ເຫັນວ່າ ຫລຸດລົງເຖິງ 7,18% ສາເຫດຍ້ອນຂະແໜງການອຸດສະຫະກໍາໄດ້ມີການຢຸດຕິກິດຈະການ ແລະ ລາຄາ
ແຮ່ທາດຕົກຕໍໍ່າຫລາຍ.
ພາບສະແດງ 1.6: ສັດສ່ວນອຸດສະຫະກໍາ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກກາງ: ສົມທຽບຄາດໝາຍກັບຜົນງານ
ໂຄງປະກອບ ອຸດສະຫະກໍາ
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ຄໍາມ່ວນ

ຄາດໝາຍ 5 ປີ (2016-20)

2016

ສະຫວັນນະເຂດ
2017

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ: ຢ່າງໃດກຕາມ ການຫັນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ກໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວພ
ສົມຄວນ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງການບລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ,
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ໂດຍມີການພັດທະນາເຂດນິຄົມອຸດສະຫະກໍາ ເພືິ່ອດືງດູດການລົງທນຈາກຕ່າງປະເທດ ສຸມໃສ່ການລົງທນຂະໜາດ
ກາງເຂົັ້າໃນການຜະລິດເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ, ຊິັ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຊັົ່ນ :
 ໂຄງການເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ຜ່ານມາສາມາດດງດູດການລົງທນໄດ້ 9 ບລິສັດ, ມູນຄ່າ
ການລົງທນ 14,5 ລ້ານໂດລາ ຫື ເທົົ່າກັບ 118,90 ຕືັ້ກີບ, ຮອດປະຈຸບັນມີ 105 ບລິສັດ ເຂົັ້າມາລົງທນ
ມູນຄ່າການລົງທນ ເທົົ່າກັບ 341,94 ລ້ານໂດລາ ຫື ເທົົ່າກັບ 2.803,93 ຕືັ້ກີບ.
 ການພັດທະນາເຂດນິຄົມອຸດສະຫະກໍານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາສີຂຽວ,
ເປັນມິດຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມແຜນຜັງທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງໄວ້ ໂດຍສະເພາະດງດູດນັກລົງທນເຂົັ້າ ໃນເຂດ UA
ປັດຈຸບັນເຂດ ດັົ່ງກ່າວໄດ້ ເຊັນບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ເພືິ່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສໍາຫວດ, ອອກ
ແບບ ແລະ ສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການລົງທນພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆ ໃນເນືັ້ອທີິ່ດິນ 300 ເຮັກຕາ
ກັບກຸ່ມບລິສັດ ພົງສະຫວັນ ຈໍາກັດ ໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຊີັ້ນໍາການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ
ຊຼຸກຍູ້ການດໍາເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ສໍາເລັດແລ້ວໂດຍພືັ້ນຖານ.
 ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບງທາດຫວງ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ (ຂັ້ນກັບຄະນະກໍາມະການ
ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະ) ເຊິິ່ງເປັນການລົງທນ 100% ຂອງ ສປປ ຈີນ
(ບລິສັດ ຫວ້ານເຟີງ), ມີເນືັ້ອທີິ່ທັງໝົດ 365 ເຮັກຕາ ແຕ່ເນືັ້ອທີຕົວຈິງແມ່ນ 323,5 ເຮັກຕາ, ມູນຄ່າ
ການລົງທນ 1.600,00 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີອາຍຸສໍາປະທານ 99 ປີ.
 ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທ່າແຂກ ສາມາດດງດູດ ແລະ ສົົ່ງເສີມບັນດານັກລົງທນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ
ແລະ

ຕ່າງປະເທດ

ເຂົັ້າມາລົງທນເພືິ່ອພັດທະນາເຂດດັົ່ງກ່າວໄດ້
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ໂຄງການ,

ມູນຄ່າການລົງທນ

2.089,00 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ປະຈຸບັນມີນັກລົງທນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາ
ລົງທນທັງໝົດ 22 ໂຄງການ, ມູນຄ່າການລົງທນ 12.930,72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັັ້ນ: ທນຈົດ
ທະບຽນ 4.035,41 ລ້ານໂດສະຫະລັດ, ເຊິິ່ງໃນນີັ້: ການລົງທນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ມີ 17 ໂຄງການ,
ການລົງທນຂອງເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ ມີ 2 ໂຄງການ, ການລົງທນພາຍໃນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 3
ໂຄງການ. ໄດ້ເຊັນບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈ (MOU) ໄດ້ 1 ບລິສັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ
(PDA) ໄດ້ 21 ບລິສັດ.


ຂະແໜງບລິການ: ໂດຍລວມ ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີ ເນືິ່ອງຈາກເຂດການຄ້າ, ບລິການ ແລະ
ທ່ຽວທ່ອງ ມີການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໄປສູ່ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ບົນພືັ້ນຖານການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ
ທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ມູນເຊືັ້ອປະຫວັດສາດ. ນອກນັັ້ນ ຍັງມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນ
ການພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າ, ການບລິການ ແລະ ການ
ທ່ອງທ່ຽວ, ມີການກວດກາຈັດລະບຽບຄືນ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຊັົ່ນ : ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາ
ຫານ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ອືິ່ນໆ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທາງດ້ານບລິການແກ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພືິ່ອຮອງຮັບກັບການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວ ປີ 2018. ການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເດັົ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງບລິຄາໍ ໄຊ. ຮອງລົງມາແມ່ນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
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ເຊິິ່ງມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນ 14,39% ໃນສົກປີ

2015-2016 ຫຼຸດລົງເປັນ

11,10% ໃນປີ 2017 (ແຜນການ 5 ປີ 14,00 %) ເນືິ່ອງຈາກການບລິການດ້ານການປ່ອຍສິນເຊືິ່ອຫລຸດລົງ.
ພາບສະແດງ 1.7: ສັດສ່ວນການບລິການ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກກາງ: ສົມທຽບຄາດໝາຍກັບຜົນງານ
ໂຄງປະກອບ ການບລິການ
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ຄໍາມ່ວນ

ຄາດໝາຍ 5 ປີ (2016-20)

2016

ສະຫວັນນະເຂດ
2017

ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ບ້ານທີິ່ທຸກຍາກ: ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໂດຍລວມແລ້ວຢູ່ເຂດພາກກາງແມ່ນຫຼຸດລົງ
ໂດຍສະເພາະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນສາມາດລົບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໂດຍພືັ້ນຖານໄດ້. ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ມີ ຄ ອບຄົ ວ ທຸ ກ ຍາກ 7,970 ຄອບຄົ ວ ໃນສົກ ປີ 2015 – 2016 ຫລຸ ດລົ ງ ເປັ ນ 5,733 ຄອບຄົ ວ ໃນປີ
2017. ແຂວງຄໍາມ່ ວ ນ ມີ ຄ ອບຄົ ວທຸ ກ ຍາກ 1,151 ຄອບຄົ ວ ໃນສົກ ປີ 2015 – 2016 ຫລຸ ດລົ ງ ເປັ ນ 894
ຄອບຄົວ ໃນປີ 2017. ສໍາລັບແຂວງບລິຄໍາໄຊ ມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 1,705 ຄອບຄົວ ໃນສົກປີ 2015 – 2016
ເພີິ່ມຂືັ້ນ ເປັນ 1,711 ຄອບຄົວ ໃນປີ 2017.
ການພັດທະນາພືັ້ນ ຖານໂຄງລ່າງ: ມີການປັບປຸງ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໂດຍສະເພາະ ເສັັ້ນທາງສາຍຫັກ ເພືິ່ອຕອບສະໜ
ອງການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາເຊືິ່ອມຕໍ່ກັບ ພາກພືັ້ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ບັນດາກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ
ຫລາຍທີິ່ສຸດ. ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງການເຊືິ່ອມຈອດເສັັ້ນທາງແຕ່ແຂວງ ຫາ ເມືອງ ເຊັົ່ນ : ການກໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ
ໃນ 3 ເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີຍັງບໍ່ທັນ ມີເສັັ້ນທາງປູຢາງໄປຮອດ ຄື: ເມືອງອາດສະພອນ, ເມືອງຊົ ນ
ນະບູລີ ແລະ ເມື ອງທ່ າປາງທອງ. ສ້ າງເສັັ້ນ ທາງໃນ ເຂດຫ່າງໄກຊອກລີກ ເພືິ່ ອເປັນ ເງືິ່ອນໄຂໜິ່ ງ ໃນການແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົັ້ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2 ຊັັ້ນທາງເລກ 10 ມາຮອດປະຈຸບັນປະຕິບັດ
ໄດ້ 7,42%, ໂຄງການກໍ່ ສ້າງທາງປຸ ຢາງ 2 ຊັັ້ ນ ທາງຫ ວງ 1G (ແຕ່ແ ຍກທາງເລກ 9 ເມື ອງພີ ນ ຫາ ຊາຍແດນ
ແຂວງສາລະວັນ ) ປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 27%, ໂຄງການປູຢາງ 2ຊັັ້ນ ແຕ່ ແຍກ ທາງເລກ 9 ບ້ ານດົ ງ ຫາ ເມືອງນອງ
ປະຈຸບັນສໍາເລັດ 100%. ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງສີສະອາດ-ນາເຂົັ້າລົັ້ມ-ນາຍາງ (ເມືອງປາກຊັນ) ແຂວງບລິຄໍາໄຊ
ມູນຄ່າ 79,87 ຕືັ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 53%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເບຕົງ ແລະ ທາງປູຢາງ ເທດສະບານເມືອງປາກຊັນ
7 ສັ ນຍາ, ມູ ນຄ່ າ 229 ຕືັ້ກີ ບ ປະຕິ ບັດໄດ້ 10%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັ ນຕະຝັັ່ ງເຈືິ່ອນແຕ່ດ່ານສາກົ ນ ປາກຊັ ນ
ຫາ ປາກນໍໍ້າຊັນ ມູນຄ່າ 60 ຕືັ້ກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 49,19%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປາກກະດິງໃຕ້-ນານໍໍ້າ ແຂວງບລິຄໍາ
ໄຊ ສັ ນ ຍາ 1 ມູ ນ ຄ່ າ 109.35 ຕືັ້ ກີ ບ ປະຕິ ບັ ດ ໄດ້ 28,39%, ສັ ນ ຍາ 2 ມູ ນ ຄ່ າ 130,3 ຕືັ້ ກີ ບ ປະຕິ ບັ ດ ໄດ້
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23,63%. ໂຄງການໃນການກໍ່ ສ້າ ງປ້ ອງກັ ນ ຕາຝັັ່ ງ ນໍໍ້ າ ຂອງເຂດທ່ າດ່ ານ-ຫ້ ວ ຍນາງລີັ້ ແຂວງຄໍ າມ່ ວ ນ ໄລຍະ 1
ປະຕິບັດໄດ້ 100%, ເຂດຈອມແຈ້ງຫາທາດເມືອງເກົົ່າ ປະຕິບັດໄດ້ 47% ແລະ ຂົວນໍໍ້າກະທ້າງເມື ອງຍົມມະລາດ
ປະຕິບັດໄດ້ 100% ແລະ ໂຄງການສ້າງຊົນລະກະເສດ, ປັບປຸງເຂດຊົນລະປະທານນໍໍ້າຊວງ-ນໍໍ້າຫຸ່ມ (ເມືອງ ນາຊາຍ
ທອງ) ແລະ ນໍໍ້າມັ ງ -ນໍໍ້າງືິ່ມ (ເມື ອງໄຊທານີ) PPP ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ , ໂຄງການທາງລົດໄຟ ແລະ ສະຖານີ
ລົດໄຟແຫ່ ງຊາດ ໄລຍະນະຄອນຫ ວງ. ໂຄງການສ້ າງເຂືິ່ ອນໄຟຟ້ ານໍໍ້ າງືິ່ມ ຕອນລຸ່ ມ (ບ້ ານພ້ າວ, ເມື ອງປາກງິ່ ມ),
ໂຄງການປ້ອງກັນຕາຝັັ່ງເຈືິ່ອນດອນຊິງຊ້ ແລະ ຄູກັນນໍໍ້າງືິ່ມ ແລະ ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ: ຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍ
ຊົັ້ວ, ດອນກາງຂອງ-ປາກຕອນ, ນໍໍ້າງິ່ມ-ພູ ເຂົາຄວາຍ, ຕາດຊອນ-ພູພະນັງ, ບງທາດຫວງ-ສວນ 30 ປີ,
ໜອງເຊືິ່ອມ, ໜອງຫານ.
ການພັດທະນາສັງຄົມ: ຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນລົງສູ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ເພືິ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົັ້າ
ເຖິງການສກສາແບບທົົ່ວເຖິງ ເຊັົ່ນ : ຊັັ້ນອະນຸບານ, ຊັັ້ນປະຖົມ, ຊັັ້ນມັດທະຍົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຂະແໜງວິຊາ
ຊີບ ແລະ ສີມືແຮງງານ, ໂດຍສຸມໃສ່ວຽກງານການສກສາກ່ອນໄວຮຽນທີິ່ມີຄຸນະພາບ. ເນັັ້ນໃສ່ການສະໜອງໂຄງ
ລ່າງພືັ້ນຖານ, ອຸປະກອນ ແລະ ການປັບປຸງຫັກສູດຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄູສອນ. ປະຊາຊົນສາມາດ
ເຂົັ້າເຖິງການບລິການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ . ນອກນັັ້ນ, ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວຽກງານສາທາລະນະສຸກ
ໃຫ້ມີຄ ວາມເຂັັ້ມ ແຂງ ດ້ ານລະບຽບຫັ ກ ການ ຮັບ ປະກັ ນດ້ ານວຽກງານກັ ນພະຍາດ, ສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ຕະຫ ອດ
ຮອດການປິ່ນປວ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທີິ່ດີ ພ້ອມທັງ ຂະຫຍາຍສູ່ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ.
ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ທ້າຍສະໄໝ: ອີງຕາມການຂະຫຍາຍຕົວ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງພາກກາງ ແມ່ນມີການຂະຫາຍຕົວສູງພສົມຄວນ ແຕ່ເຫັນໄດ້ບາງສິິ່ງທ້າທ້າຍ ແລະ ຄາດ
ໝາຍທີິ່ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກາງສະໄໝ ດັົ່ງນີັ້:
 ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງໂຄງປະກອບກະສິກໍາ ໂດຍລວມແລ້ວ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກະສິກໍາແມ່ນມີທ່າ
ອ່ຽງຫລຸ ດລົງ, ເນືິ່ ອງຈາກເກີ ດມີ ໄພພິບັ ດທາງດ້ານທໍ າມະຊາດ ເຊັົ່ ນ: ນໍໍ້ າຖ້ວ ມ, ດິນ ເຊາະເຈືິ່ ອນທັ ບ ຖົ ມ
ເສຍຫາຍ, ຖື ກ ຜົນ ກະທົ ບ ຈາກພະຍຸ ດອກສຸ ລີ , ພາຍຸຊົ ງກາ ເຮັດໃຫ້ ການຜະລິດໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ການ
ຜະລິດເຂົັ້າຫຼຸດລົງ ຍ້ອນສະພາບອາກາດຜິດປກກະຕິ ຊິ່ງສົົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າແຕກກບໍ່ສົມບູນ , ຮວງ
ເຂົັ້າບໍ່ສົມບູນເມັດເຂົັ້າລີບ , ການສ້ອມແປງຊົນລະປະທານບໍ່ທັນກັບລະດູການຜະລິດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກໍ່ຍັງ


ມີສັດຕູພືດລະບາດ ຢູ່ບາງເຂດ ແລະ ມີການຫັນເນືັ້ອທີິ່ກະສິກໍາມາເປັນດິນປຸກສ້າງເພີິ່ມຂັ້ນ.
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງປະກອບອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍລວມເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່
ໃນລະດັບດີ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ບາງຂະແໜງແມ່ນ ຍັງ ຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ໂດຍສະເພາະການຫັນການຜະລິດ
ເປັ ນ ສິ ນ ຄ້ າ ແລະ ທັ ນ ສະໄໝ ເຊັົ່ ນ : ປະເພດໂຮງງານປຸ ງ ແຕ່ ງ ໄມ້ ແລະ ເຟີ ນີ ເຈີ , ໂຮງງານການຜະລິ ດ
ເຄືິ່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ, ໂຮງງານຊີັ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະອືິ່ນໆ ຊິ່ງສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມູນ
ຄ່າສົົ່ງອອກມີການຫລຸດລົງ ບໍ່ສາມາດສະໜອງການບໂພກພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ ໄດ້ຢ່າງເຕັມເມັດເຕັ ມ
ໜ່ວຍ.



ເຂດການຄ້າ, ບລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ ມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ການປັບປຸງໄປເທືິ່ອລະກ້າວ ແຕ່ການ
ຂະຫຍາຍຕົ ວ ທີິ່ ຕິດພັ ນ ກັບ ພືັ້ ນ ຖານໂຄງລ່າ ງໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ການຂະຫຍາຍໄປສູ່ ແ ຫ່ ງທ່ ອງທ່ ຽວ ບົ ນ
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ພືັ້ນຖານການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ມູນເຊືັ້ອປະຫວັດສາດ ຍັງບໍ່ທັນເປັນ
ລະບົບ ແລະ ຂາດຫາຍປັດໃຈ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານໃນການສຸມໃສ່ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ.


ການພັດທະນາວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມເປັນສິິ່ງສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ

ລົງສູ່ ຊົນ ນະບົ ດລ່ າງໄກສອກຫລີ ກ ເພືິ່ ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົັ້ າເຖິ ງການສກສາແບບທົົ່ວ ເຖິ ງ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ຊັັ້ນກຽມອະນຸບານ ແລະ ອະນຸບານ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ວຽກງານການສກສາກ່ອນໄວຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະ
ພາບ ແບບກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ.
 ການປັບປຸງກໍ່ສ້າງພືັ້ ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ໂດຍສະເພາະບັນດາເສັັ້ນທາງສາຍຫັກ ເພືິ່ ອ
ຕອບສະໜອງແກ່ການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາເຊືິ່ອມຕໍ່ກັບອະນຸພາກພືັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດກຸ່ມ
ອາຊຽນ ໃຫ້ຄວາມສະດວກຫລາຍທີິ່ສຸດ ພ້ ອມທັ ງຕອບສະໜອງການເຊືິ່ອມຈອດເສັັ້ນທາງແຕ່ ແຂວງຫາ
ແຂວງ ເມືອງຫາເມືອງ ແລະ ອືິ່ນໆ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົົ່າທີິ່ຄວນ.
ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ:
 ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການທີິ່ຕັັ້ງໜ້າ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການຜະລິດເຂົັ້າ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນ
ຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃນການເພີິ່ມສະມັດຕະພາບທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາ ດໍາເນີນວິທີການເຮັດກະສິກໍາ
ແບບທົນທານ ແລະ ສົົ່ງເສີມການຮັກສາລະບົບນິເວດ, ເພີິ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການ
ປ່ຽນແປງຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ, ອາກາດທີິ່ປັັ່ນປ່ວນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພພິບັດອືິ່ນໆ, ກຄື
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນ ເປັນກ້າວໆ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມຫລາກຫລາຍດ້ານພັນຖຼຸກໍາຂອງ
ແນວພັນພື ດ, ເຄືິ່ອງປູ ກຂອງຝັງ ແລະ ສັດລ້ຽງຢູ່ ຟາມ ແລະ ຢູ່ ບ້ານ ຕາມທິ ດການພັດທະນາແບບຍື ນຍົ ງ
ເພືິ່ອຄໍໍ້າປະກັນຄວາມໝັັ້ ນຄົງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ເອົາໃຈໃສ່ການສົົ່ງເສີມການປູກພືດທີິ່ມີທ່າແຮງທາງ
ດ້ ານການຜະລິ ດ ແລະ ມີ ທ່າແຮງທາງດ້ ານການຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ ງອອກ, ສົົ່ ງເສີ ມບຸ ກຄົ ນ ແລະ ຜູ້


ປະກອບການ ຫື ກຸ່ມຜະລິດ.
ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂົງເຂດອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນ ຕ້ອງເພີິ່ມທະວີ ແລະ ປັບປຸງລະບົບກົນ
ໄກໃນເຂດການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ໄດ້ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ມີ
ການຫັ ນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງການບໂພກພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ
ເພືິ່ ອຊຼຸກ ຍູ້ ກ ານເຕີບ ໂຕທາງດ້ ານເສດຖະກິ ດ , ໂດຍມີ ກ ານພັດທະນາເຂດນິ ຄົ ມອຸດສະຫະກໍ າ ເພືິ່ອດງດູ ດ
ການລົ ງທນຕ່ າງປະເທດມາລົ ງທນ ແລະ ສົົ່ ງເສີ ມບັນ ດານັ ກລົ ງທນຂອງເອກະຊົ ນ ພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນສຸມໃສ່ການລົງທນໂດຍສະເພາະສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃຫ້ ເຕີບໃຫຍ່
ເຂັັ້ມແຂງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ດ້ວຍການສ້າງເງືິ່ອນໄຂເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທນສະດວກ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ທີິ່ທັນ ສະໄໝເຂົັ້ າໃນການຜະລິ ດ , ພັ ດທະນາຜະລິ ດຕະພັ ນ ພາຍໃນໃຫ້ ເກີ ດຄ່ າ ນິ ຍົມ ແລະ ສາມາດ
ແຂ່ ງ ຂັ ນ ໄດ້ ; ເອົ າ ໃຈໃສ່ ປັ ບ ປຸ ງ ແລະ ຍົ ກ ລະດັ ບ ບັ ນ ດາໂຮງງານອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ປຸ ງ ແຕ່ ງ ເຊັົ່ ນ : ໂຮງງານ
ຫັດຖະກໍ າ ທີິ່ ເປັນເອກະລັກພືັ້ນເມືອງລາວສະເພາະ ເປັນຕົັ້ນ ຫັ ດຖະກໍາຕໍໍ່ າຫູກ, ການຈັ ກສານ ແລະ ອືິ່ ນໆ



ເພືິ່ອສ້າງເປັນກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຮັບຮອງສິນຄ້າ ໜິ່ງເມືອງໜິ່ງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້.
ດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ: ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຄົບຖ້ ວນ
ທົົ່ວເຖິງເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ງົບປະມານມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ຫຼຸດການຂາດດູນງົບປະມານ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ
ຖານລາຍຮັບໃໝ່ທີິ່ໝັັ້ນຄົງໃຫ້ເພີິ່ມຂັ້ນ, ເຂັັ້ມງວດປະຕິບັດກົດໝາຍການລົງທນລັດ, ງົບປະມານ, ພາສີ,
ອາກອນ, ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົົ່າ .
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ດ້ າ ນສົົ່ ງ ເສີ ມ ການລົ ງ ທ ນ: ປັ ບ ປຸ ງ ສະພາບແວດລ້ ອ ມ ແລະ ບັ ນ ຍາກາດຂອງການລົ ງ ທ ນ ເພືິ່ ອ ຊຼຸ ກ ຍູ້ ,
ສົົ່ງເສີມ ການເຄືິ່ອນໄຫວພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກລະບົບປະຕູ
ດຽວ, ເພືິ່ ອຫຼຸດຂັັ້ ນຕອນການອະນຸ ມັດການລົງທນໃຫ້ ມີຄ ວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ຄຸ້ ມຄອງ
ການລົ ງທນໃຫ້ ມີປະສິດທິຜົນ. ແກ້ ໄຂຂອດອຸດຕັ ນ ແລະ ທັບ ມ້າງສິິ່ ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ແລະ ດງດູ ດການ
ລົງທນພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ.



ດ້ານການພັດທະນາສັງຄົ ມ , ພັ ດທະນາຊົນ ນະບົ ດ ແລະ ລບລ້າງຄວາມທຸ ກຍາກ: ຕ້ອງຕັັ້ງໜ້ າປັບ ປຸງຍົ ກ
ລະດັ ບ ຄຸ ນ ນະພາບການສ ກສາ, ສາທາລະນະສຸ ກ ໃນເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ແລະ ຫ່ າ ງໄກສອກຫີ ກ ໂດຍສຸ ມ
ທນຮອນເຂົັ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພືັ້ ນຖານໂຄງລ່ າງຊົ ນ ນະບົດ ເປັນຕົັ້ ນ: ໄຟຟ້າ, ທາງ, ນໍໍ້ າປະປາ,
ຊົນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ນໍໍ້າສະອາດ, ອຸປະກອນການສກສາ-ການແພດ, ພ້ອມທັງ
ຍົກລະດັບການສິດສອນຂອງຄູໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ ; ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ທົົ່ວ



ເຖິ ງ ແລະ ເຂົັ້ າ ສູ່ ລົ ງ ເລິ ກ ເພືິ່ ອ ຍົ ກ ສູ ງ ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ຂ ອງປະຊາຊົ ນ ໃຫ້ ດີ ຂັ້ ນ ແລະ ເຮັ ດ ໃຫ້ ອັ ດ ຕາ
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆມີຜົນສັກສິດສູງຂັ້ນ.
ດ້ ານການທ່ ອງທ່ ຽວ: ສື ບ ຕໍ່ ຊຼຸ ກ ຍູ້ ໃຫ້ ມີ ກ ານຂຸ ດຄົັ້ ນ ພັ ດທະນາທ່ າ ແຮງບົົ່ ມຊ້ ອນ ທາງທໍ າມະຊາດ ແລະ
ປະຫວັ ດສາດພາຍໃນແຂວງ ຫື ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັ ນ ໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ ແຫລ່ ງທ່ ອງທ່ ຽ ວທີິ່ ເປັ ນ ເອກະລັ ກ
ສະເພາະ ສາມາດດື ງດູ ດນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທັ ງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ໂດຍຮູ ບ ແບບການລົ ງ ທ ນຮ່ ວ ມ
ລະຫວ່າງພາກລັດ - ເອກະຊົນ ຫື ຮູບແບບການໃຫ້ສໍາປະທານ ບົນພືັ້ນຖານຮັບປະກັນ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ເອກະຊົນ.



ດ້ານພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ : ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຍົກລະດັບກໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ແລະ ບັນດາ
ໂຄງການບູ ລ ະນະສ້ ອ ມແປງຕາໜ່ າ ງເສັັ້ ນ ທາງໃຫ້ ສໍ າ ເລັ ດ ຕາມແຜນການ ເອົ າ ໃຈໃສ່ ຄຸ້ ມ ຄອງບັ ນ ດາ
ໂຄງການລົງທນຂອງລັດທີິ່ສະພາອະນຸມັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເປັນຕົັ້ນແມ່ນບັນດາໂຄງການລົງທນຂອງລັດທີິ່
ກໍາລັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. ສືບຕໍ່ປັບປຸງເສັັ້ນທາງເຊືິ່ອມໂຍງກັບປະເທດໃກ້ຄຽງດ້ານຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກແລວ
ເສດຖະກິ ດເໜືອ-ໃຕ້ໃຫ້ໄດ້ມາດຖານ ແລະ ສ້າງສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ລະບົບການບລິການຂົນສົົ່ງໃຫ້
ມີປະສິດທິຜົນ. ສ້າງໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງພາຍໃນ ສາມາດຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຜະລິດບລິ ການ ແລະ ເອົາໃສ່ ໃນສ້ ອມແປງ ແລະ ຟືົ້ ນ ຟູໂຄງການທີິ່ ໄດ້ ຖື ກ ຜົ ນກະທົ ບ ຈາກໄພພິ ບັດທາງທໍ າ ມະ
ຊາດ.
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1.4.4. ພາກໃຕ້
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຂອງບັນດາແຂວງພາກໃຕ້: ໃນໄລຍະທີິ່ຜ່ານມາ GDP ພາກໃຕ້ເຕີບໂຕໂດຍ
ສະເລ່ ຍ ຢູ່ໃນລະຫວ່ າ ງ 7,71% - 9,19% ຕໍ່ ປີ , ຕໍໍ່ າກວ່ າຄາດໝາຍທີິ່ ວ າງໄວ້ ບໍ່ ຫ າຍປານໃດ ເຊິິ່ ງແມ່ ນ ຢູ່ ໃນ
ລະຫວ່າງ 8% - 11%.
ແຂວງຈໍ າ ປາສັ ກ : GDP ສະເລ່ ຍ 2 ປີ ປະຕິ ບັ ດໄດ້ 8,08% (ຄາດໝາຍ 5 ປີ ແມ່ ນ 8%). ແຕ່ ຖ້ າ ທຽບໃສ່
ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ ກເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍໂຕດີ.
ແຂວງສາລະວັນ: GDP ສະເລ່ຍ 2 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 7,71% (ຄາດໝາຍ 5 ປີ ແມ່ນ 11%) ເຫັນວ່າຫຼຸດຄາດໝ
າຍທີິ່ວາງໄວ້ເຖິງ 3,29% ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ອີກ 2,5 ປີ ທີິ່ຍັງເຫືອ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງ ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດ
ໝາຍ ເນືິ່ອງຈາກ ເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດໃນຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ (ນໍໍ້າຖ້ວມແລະ ຖືກສັດຕູພືດທໍາລາຍ),
ມີການປູກສ້າງໂຮງງານໃສ່ເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດ, ລາຄາພືດກະສິກໍາຕົກຕໍໍ່າ, ການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາປຸງແຕ່ງຊີມັງ ແລະ
ປຸງແຕ່ງໄມ້ຫຼຸດລົງ, ແລະ ໂຮງງານໄມ້ຈໍານວນຖືກປດກິດຈະການຊົົ່ວຄາວເພືິ່ອປັບປຸງ.
ແຂວງເຊກອງ: GDP ສະເລ່ຍ 2 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 9,10% (ຄາດໝາຍ 5 ປີ ແມ່ນ 11%). ບໍ່ຕໍໍ່າກວ່າແຜນຫາຍ
ແລະ ມີທ່າອຽງຈະສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີິ່ວາງໄວ້.
ແຂວງອັດຕະປື: GDP ສະເລ່ຍ 2 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 9,19% (ຄາດໝາຍ 5 ປີ ແມ່ນ 10%). ບໍ່ຕໍໍ່າກວ່າແຜນຫາຍ
ແລະ ມີ ທ່າອຽງຈະບໍ່ ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີິ່ ວາງໄວ້ . ສາເຫດຍ້ ອນ ສັ ນເຂືິ່ ອນແຕກ ທີິ່ເມື ອງສະໜາມໄຊ ຊ່ວງ
ທ້າຍເດືອນ 7 ປີ 2018 ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ, ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ. ອີກທັງເມືອງສະ
ໜາມໄຊ ເປັນເຂດທົົ່ງພຽງຕິດກັບແມ່ນໍໍ້າເຊປຽນ ເຊິິ່ງມີທ່າແຮງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນຫັກ, ໄລຍະຜ່ານມາຖືວ່າເປັນອູ່
ເຂົັ້າອູ່ນໍໍ້າຂອງອັດຕະປື.
GDP ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ : ແຂວງຈໍາ ປາສັ ກ : GDP ຕໍ່ ຫົວຄົ ນ ເພີິ່ມຂັ້ ນ ຈາກ $2.224 ໃນປີ 2016 ມາເປັນ $2.488
ໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍ 5 ປີ ແມ່ນ $3.581).
ແຂວງສາລະວັ ນ : GDP ຕໍ່ ຫົ ວ ຄົ ນ ເພີິ່ ມ ຂັ້ ນ ຈາກ $1.180 ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ $1.197 ໃນປີ 2017 (ຄາດ
ໝາຍ 5 ປີ ແມ່ນ $1.950).
ແຂວງເຊກອງ: GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ເພີິ່ມຂັ້ນ ຈາກ $1.524 ໃນປີ 2016 ມາເປັນ $1.580 ໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍ
5 ປີ ແມ່ນ $2.230).
ແຂວງອັດຕະປື : GDP ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ເພີິ່ມຂັ້ນ ຈາກ $1.876 ໃນປີ 2016 ມາເປັນ $1.980 ໃນປີ 2017 (ຄາດ
ໝາຍ 5 ປີ ແມ່ນ $2.900).
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ຕາຕະລາງ 1.12: ຕາຕະລາງຕົວຊີັ້ວັດເສດຖະກິດຂອງແຂວງພາກໃຕ້
(%) ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP

ມູນຄ່າ GDP ຕໍ່ຫວ
ົ ຄົນ (USD/Person)

ຄາດໝາຍ
5 ປີ
(201620)

ປີ
2016

ປີ
2017

ສະເລ່ຍ
2 ປີ

ຄາດໝາຍ 5 ປີ
(2016-2020)

ປີ 2016

ປີ 2017

ສະເລ່ຍ 2
ປີ

ແຂວງຈໍາປາສັກ

8,00

8,04

8,12

8,08

3.581,00

2.224,00

2.468,00

2.356,00

2

ແຂວງສາລະວັນ

11,00

7,90

7,51

7,71

1.950,00

1.180,00

1.197,00

1.188,50

3

ແຂວງເຊກອງ

11,00

9,10

9,10

9,10

2.230,00

1.524,00

1.580,00

1.552,00

4

ແຂວງອັດຕະປື

10,00

10,88

7,50

9,19

2.900,00

1.876,00

1.980,00

1.928,00

ລ/ດ

ຊືິ່ແຂວງ

1

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ :
ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ເຫັນວ່າ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ມີການຫັນປ່ຽນໄປຕາມທິ ດ
ຫັ ນເປັ ນອຸ ດສາຫະກໍ າ ແລະ ທັ ນສະໄໝຢ່ າງຕັັ້ ງໜ້ າ ຊິ່ ງສະແດງອອກຄື : ແຂວງຈໍ າປາສັ ກ ຂະແໜງກະສິ ກໍ າ-ປ່ າໄມ້
ກວມ 26,10% ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 24,34% ໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍ 5 ປີ ແມ່ ນ 21% ໃນປີ 2018);
ຂະແໜງອຸ ດສະຫາກໍ າ ກວມ 34,50% ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 34,97% ໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍ 5 ປີ ແມ່ ນ
21% ໃນປີ 2018) ແລະ ຂະແໜງ ບລິ ການ ກວມ 39,4% ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 40,6% ໃນປີ 2017 (ຄາດ
ໝາຍ 5 ປີ ແມ່ນ 21% ໃນປີ 2018).
ສາລະວັນ ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ກວມ 45,21% ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 42,28% ໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍ 5
ປີ ແມ່ ນ 33% ໃນປີ 2018); ຂະແໜງອຸ ດສະຫາກໍ າ ກວມ 21,38% ໃນປີ 2016 ມາເປັ ນ 21,49% ໃນປີ
2017 (ຄາດໝາຍ 5 ປີ ແມ່ນ 29% ໃນປີ 2018) ແລະ ຂະແໜງບ ລິການ ກວມ 33,41% ໃນປີ 2016 ມາ
ເປັນ 36,23% ໃນປີ 2017 (ຄາດໝາຍ 5 ປີ ແມ່ນ 38% ໃນປີ 2018).
ແຕ່ ກົ ງກັ ນຂ້ າມ ສໍ າລັ ບ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັ ດຕະປື ເຫັ ນວ່ າ ຂະແໜງກະສິ ກໍ າ , ອຸ ດສາຫະກໍ າ ແລະ ການ
ບລິການຍັງ ບໍ່ຫ ັນ ມີກ ານຫັນ ປ່ຽ ນເປັນ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນ ສະໄໝເທົ ົ່າ ທີິ່ຄ ວນ ເນືິ່ອງຈາກ ການຜະລິດຍັງ ຖື
ເອົາການຜະລິດກະສິກໍາເປັນ ຫັກ, ຜົນຜະລິດກະສິກໍາເພືິ່ອປຸງແຕ່ງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າຍັງມີໜ້ອຍ, ອີກດ້ານໜິ່ງ, ຍ້ອນ
ການຢຸດເຊົາໃຫ້ໂກຕາການຂຸດຄົັ້ ນໄມ້ ແລະ ສົົ່ງອອກໄມ້ ທ່ອນ ຕາມຄໍ າສັົ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ນັກທ່ ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາ
ໜ້ອຍລົງ ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບ ໂຮງແຮມ-ເຮືອນພັກ,ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທີິ່ບັນເທິງ ຫຼຸດລົງ.
ຂະແໜງກະສິກາໍ : ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 2 ປີ ການຜະລິດກະສິກໍາ ແມ່ນສຸມໃສ່ການຜະລິດເຂົັ້າ, ພືດສະ
ບຽງອາຫານຕ່າງໆ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພືິ່ອບລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ. ສໍາລັບເຂດການຜະລິດສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນເຂດທົົ່ງພຽງລຽບແມ່ນໍໍ້າຂອງ, ເຂດພູພຽງບລະເວນ ແລະ ຕາມເຂດທີິ່ມີຊົນລະປະທານ. ການກໍານົດຕົວ
ເລກຄາດໝາຍໃນແຜນ 5 ປີ ຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫາຍປັດໄຈ
ສົົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ ແລະ ນາແຊງ ອາດຈະບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນ.
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ພາບສະແດງ 1.8: ສັດສ່ວນກະສິກໍາ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກໃຕ້: ສົມທຽບຄາດໝາຍກັບຜົນງານ
ໂຄງປະກອບ ກະສິກາໍ
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ແຂວງສາລະວັນ

ຄາດໝາຍ 5 ປີ (2016-2020)

ແຂວງເຊກອງ
ປີ 2016

ແຂວງອັດຕະປື
ປີ 2017

ການຜະລິດເຂົາັ້ : ໃນ 2 ປີ ຜ່ານມາ ຜົນຜະລິດເຂົັ້າລວມ ປະຕິບັດໄດ້ 2.025.566 ໂຕນ. ໃນນີັ້: ໃນປີ 2016
ປະຕິບັດໄດ້ 1.072.933 ໂຕນ; ປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 952.633 ໂຕນ; ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ (2016-2020)
ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 33% (ແຜນ 5 ປີ 6.080.590 ໂຕນ). ຄາດຄະເນ ຮອດປີ 2020 ການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ ແລະ
ນາແຊງຂອງພາກໃຕ້ ມີຄວາມສ່ຽງອາດຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ 5 ປີ ຍ້ອນຫາຍສາເຫດ ເປັນຕົັ້ນ:
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທີິ່ ແລະ ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ, ມີສັດຕູພືດທໍາລາຍ, ການຟືົ້ນຟູ ແລະ
ສ້ອມແປງ ຊົນລະປະທານຍັງຊັກຊ້າບໍ່ທັນລະດູການຜະລິດ (ຂາດງົບປະມານ), ການຈັດວາງພະນັກງານລົງປະຈໍາກຸ່ມ
ຜະລິດເພືິ່ອຊຼຸກຍູສ
້ ົົ່ງເສີມ ແລະ ບລິການເຕັກນິກຍັງບໍ່ທົົ່ວເຖິງ, ການຫັນປ່ຽນຈາກເນືັ້ອທີິ່ດິນເຮັດນາ ມາ ເປັນດິນ
ປຸກສ້າງເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດຫຼຸດລົງ , ຄວາມກະຕືລືລົັ້ນ ແລະ ຂາດແຮງຈຸງໃຈ ລວມທັງ ການຄໍໍ້າປະກັນເພືິ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທນການຜະລິດ ແລະ ລາຄາເຂົັ້າໃນທ້ອງຕະຫາດຕົກຕໍໍ່າເຮັດໃຫ້ຫັນໄປປູກພືດອືິ່ນແທນ, ການເຂົັ້າເຖິງ
ແຫ່ງທນຂອງຊາວນາ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ, ແຮງງານສໍາລັບເຮັດການຜະລິດ, ເສັັ້ນ
ທາງເພືິ່ອການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າກະສິກໍາ, ຄ່າຂົນສົົ່ງ ແລະ ອືິ່ນໆ.


ການຜະລິດເຂົັ້ານາປີ: ປ 2016 ປະຕິບັດໄດ້ 223.298 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 946.069 ໂຕນ, ປ 2017
ປະຕິບັດໄດ້ 216.061 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 865.577 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ເທົົ່າກັບ 33%
(ແຜນ 5 ປີ 5.457.003ໂຕນ).



ການຜະລິດເຂົັ້ານາແຊງ: ປ 2016 ປະຕິບັດໄດ້ 24.879 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 121.112 ໂຕນ, ປ
2017 ປະຕິບັດໄດ້ 17.190 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 80.754 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ເທົົ່າກັບ 23%
(ແຜນ 5 ປີ 860.264 ໂຕນ).
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ການຜະລິດເຂົັ້າໄຮ່-ເຂົັ້າເນີນສູງ: ປ 2016 ປະຕິບັດໄດ້ 2.859 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 5.752 ໂຕນ, ປ
2017 ປະຕິບັດໄດ້ 3.537 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 6.302 ໂຕນ, ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ເທົົ່າກັບ 275%
(ແຜນ 5 ປີ 2.286 ໂຕນ).

ສໍາລັບເຂດທີິ່ມີການປູກເຂົັ້າເດັົ່ນກວ່າໝູ່: ເຂດທົົ່ງພຽງລຽບແມ່ນໍໍ້າຂອງ ຕາມເມືອງໂພນທອງ, ເມືອງຊະນະສົມບູນ,
ມູນລະປະໂມກ, ສຸຂຸມມາ ແຂວງຈໍາປາສັກ; ເຂດທົົ່ງພຽງ ເມືອງສາລະວັນ, ຄົງເຊໂດນ, ວາປີ, ລະຄອນເພັງ ແລະ
ຕຸ້ຍລານ ແຂວງສາລະວັນ; ເຂດເມືອງທ່າແຕງ, ລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເຂດບ້ານແທ້ ເມືອງສະໜາມໄຊ
ເມືອງອັດຕະປື.
ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຖືວ່າເປັນຂະແໜງຫັກທີິ່ມີຄວາມສໍາ
ຄັນໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານ, ສ້າງມູນຄ່າເພີິ່ມສິນຄ້າ ແລະ ເພີິ່ມລາຍຮັບຈາກການສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ
ໃນແຕ່ລະປີ. ຈາກຜົນກະທົບທີິ່ເກີດຂັ້ນກັບຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການອອກນິຕິກໍາທີິ່ຮັດກຸມຂອງລັດຖະບານ ສົົ່ງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ການສົົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົັ້າ ອາດຈະບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ.
ພາບສະແດງ 1.9: ສັດສ່ວນອຸດສະຫະກໍາ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກໃຕ້: ສົມທຽບຄາດໝາຍກັບຜົນງານ
ໂຄງປະກອບ ອຸດສາຫະກໍາ
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ຄາດໝາຍ 5 ປີ (2016-2020)

ແຂວງເຊກອງ
ປີ 2016

ແຂວງອັດຕະປື
ປີ 2017

ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ: ປະຕິບັດໄດ້ 8.141,48 ຕືັ້ກີບ, ໃນນີັ້: ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 3.892,34 ຕືັ້ກີບ ໃນປີ 2016 ມາ
ເປັນ 4.249,14 ຕືັ້ກີບ ໃນປີ 2017 ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ເທົົ່າກັບ 43% (ແຜນ 5 ປີ 18.722,60 ຕືັ້ກີບ).
ເຫດຜົນທີິ່ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າ ໃນປີ 2017 ລາຄາພືດກະສິກໍາຕົກຕໍໍ່າ, ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຊີມັງ ,
ປຸງແຕ່ງໄມ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ໂຮງງານໄມ້ ຈໍານວນຖືກປດກິດຈະການຊົົ່ວຄາວເພືິ່ອປັບປຸງ ຕາມຄໍາສັົ່ງເລກທີ 15/ນຍ.
ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ແລະ ກວມສັດສ່ວນຫາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານ-ເຄືິ່ອງ
ດືິ່ມ ປະຕິບັດໄດ້ 3.688,03 ຕືັ້ກີບ ກວມ 45%.
ການຈັດສັນ ແລະ ການພັດທະນາເຂດອຸດສາຫະກໍາ: ໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຫັນວ່າ ສາມາດຈັດສັນທີິ່ດິນ ແລະ ພັດທະນາ
ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ເປັນຕົັ້ນ: ເຂດອຸດສາຫະກໍາຫກ
ັ 16 ເມືອງບາຈຽງ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາຫກ
ັ 30 ເມືອງຊະນະສົມ
ບູນ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາຫກ
ັ 12 ເມືອງໂພນທອງ ເພືິ່ອໃຫ້ນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
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ໜັກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາລົງທນ. ປະຈຸບັນ ມີພຽງເຂດອຸດສາຫະກໍາຫັກ 16 ເມືອງບາຈຽງ ທີິ່
ສາມາດອະນຸມັດ 2 ເຂດຄື: ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາປາກເຊ-ຍີິ່ປຸ່ນ SME (ເຂດ 11A) ໃນເນືັ້ອທີິ່ 195 ເຮັກຕາ,
ມູນຄ່າການລົງທນ 6,60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຂດນິຄົມອຸດສະຫາກໍາຈໍາປາສັກລາວ-ບລິການ (ເຂດ 11B) ໃນ
ເນືັ້ອທີິ່ 800 ເຮັກຕາ.
ວຽກງານການຄ້າ:
 ການສົງົ່ ອອກ: ປະຕິບັດໄດ້ 644,29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີັ້: ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 314,89 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ມາ ເປັນ 329,40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2017 ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ເທົົ່າກັບ
32% (ແຜນ 5 ປີ 1.986,93ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ເຫດຜົນທີິ່ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າ ຜົນຜະລິດ
ກະສິກໍາເສຍຫາຍຈາກໄຟທໍາມະຊາດ, ລາຄາກາເຟ ແລະ ຢາງພາລາຕົກຕໍໍ່າ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ແປຮູບຫຼຸດ
ລົງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງເຂືິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກບໍ່ທັນສໍາເລັດຕາມແຜນທີິ່ວາງໄວ້. ສິນຄ້າທີິ່ເປັນທ່າແຮງໃນການສົົ່ງ
ອອກ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນຫາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນສິນຄ້າຈາກຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ປະຕິບັດໄດ້ 315,95 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 60% (ເດັົ່ນກວ່າໝູ່: ກາເຟເມັດ ກວມເອົາ 29%, ສິນຄ້າ Contract
Farming ກວມເອົາ 17% ແລະ ເຂົັ້າ, ສາລີ, ມັນຕົັ້ນຊອຍແຫ້ງ ແລະ ໝາກໜ໋ອດ ກວມເອົາ 15%).
ຮອງລົງມາແມ່ນສິນຄ້າອຸດສາຫະກໍາ ປະຕິບັດໄດ້ 186,51 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 36% (ເດັົ່ນ
ກວ່າໝູ່: ຢາງພາລາກ້ອນ, ນໍໍ້າຕານ ແລະ ກາເຟສໍາເລັດຮູບ ກວມເອົາ 27%, ກະແສໄຟຟ້າ 44,87 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ກວມເອົາ 9%), ນອກນັັ້ນ ແມ່ນຜະລິດ ຕະພັນໄມ້ແປຮູບ ກວມເອົາ 3% ແລະ ເຄືິ່ອງປ່າຂອງ
ດົງ ກວມເອົາ 1%.
 ການນໍາເຂົາັ້ : ປະຕິບັດໄດ້ 474,72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີັ້: ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 230,17 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ມາ ເປັນ 244,55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2017 ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ ເທົົ່າກັບ
28% (ແຜນ 5 ປີ 1.712,87 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ເຫດຜົນທີິ່ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການ
ໃນໝວດສິນຄ້ານໍາເຂົັ້າໝວດນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ, ຊີັ້ນສ່ວນພາຫະນະ-ອາໄຫຕ່າງໆ, ເຄືິ່ອງຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ຫຼຸດ
ລົງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສ່ວນໃຫຍ່ໃກ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້, ສ່ວນໜິ່ງແມ່ນຍ້ອນສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບລິໂພກບາງປະເພດ
ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຮັບຮອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນໄດ້.
ຂະແໜງການບລິການ
 ເຂດການຄ້າ ແລະ ການບລິການ: ແມ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງທາງດ້ານ
ການຄ້າ ແລະ ການບລິການໄດ້ຢ່າງພຽງພ. ໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຄີງິ່ ເຫັນໄດ້ວ່າ ບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ ສາມາດ
ເຂົັ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ, ການຕະຫາດ ແລະ ການບລິການທີິ່ທັນສະໄໝ ພ້ອມທັງເປັນຂົວຕໍ່ກະຈາຍສິນຄ້າ
ພາຍໃນ ແລະ ການຈລະຈອນສິນຄ້າໄປສູ່ເມືອງອືິ່ນໆຂອງແຂວງ, ພາກໃຕ້ ແລະ ເຂດການຄ້າຊາຍແດນ
ຫາຍຂັ້ນ.
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ພາບສະແດງ 1.10: ສັດສ່ວນອຸດສະຫະກໍາ ຕໍ່ GDP ຂອງພາກໃຕ້: ສົມທຽບຄາດໝາຍກັບຜົນງານ
ໂຄງປະກອບ ການບລິການ
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ຄາດໝາຍ 5 ປີ (2016-2020)



ແຂວງເຊກອງ
ປີ 2016

ແຂວງອັດຕະປື
ປີ 2017

ການທ່ອງທ່ຽວ: ໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຄີິ່ງ ເຫັນວ່າ ຂະແໜງການທ່ອງທຽວ ບໍ່ສາມາດດງດຸດການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານໄດ້ດີເທົົ່າທີິ່ຄວນ ຊິ່ງສະແດງອອກຄື: ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົັ້າມາຢ້ຽມຢາມ
ທັງໝົດ 2.086.645ເທືິ່ອຄົນ, ໃນນີັ້: ໃນປີ 2016 ປະຕິບັດໄດ້ 756.425

ເທືິ່ອຄົນ;

ປີ 2017

ປະຕິບັດໄດ້ 881.830 ເທືິ່ອຄົນ; ໃນ 6 ເດືອນ ປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 448.390 ເທືິ່ອຄົນ; ທຽບໃສ່
ແຜນ 5 ປີ (2016-2020) ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 27% (ແຜນ 5 ປີ 7.607.083 ເທືິ່ອຄົນ). ສາມາດສ້າງ
ລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ

396.332.864

ໂດລາສະຫະລັດ

ໃນນີັ້:

ໃນປີ

2016

ປະຕິບັດໄດ້

120.515.622,17 ໂດລາສະຫະລັດ; ປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 129.135.772,96 ໂດລາສະຫະລັດ;
ໃນ 6 ເດືອນ ປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ້ 146.681.468,88 ໂດລາສະຫະລັດ; ທຽບໃສ່ແຜນ 5 ປີ
(2016-2020) ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 43% (ແຜນ 5 ປີ 922.660.000 ໂດລາສະຫະລັດ). ຄາດຄະເນ
ຮອດປີ 2020 ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທີິ່ເຄີຍເປັນທ່າແຮງໃນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ມີຄວາມສ່ຽງອາດ
ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການຍ້ອນຫາຍປັດໄຈ ເປັນຕົັ້ນ: ສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກມີການຜັນ
ແປຢ່າງສັບສົນ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງລະມັດລະວັງການໃຊ້ຈ່າຍ,

ສະພາບ ການເມືອງຂອງປະເທດ

ໃກ້ຄຽງ ທີິ່ເປັນທາງຜ່ານ ເຫັນວ່າບໍ່ທັນເປັນປກກະຕິ, ການບລິການ, ໂຄສະນາບໍ່ຫາກຫາຍ, ບໍ່ຈູງໃຈ ແລະ
ການເຂົັ້າເຖີງຕະຫາດເປົ້າໝາຍສາກົນ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ.
ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ ບ້ານທີິ່ທຸກຍາກ


ແຂວງຈໍາປາສັກ : ໃນປີ 2016 ສາມາດລືບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ 124 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກ
ຍາກຍັງເຫືອ 743 ຄອບຄົວ ເທົົ່າກັບ 0,6% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ (127.705 ຄອບຄົວ); ມາ
ຮອດ ປີ 2017 ສາມາດລືບ ລ້າງຄອບຄົວ ທຸກຍາກໄດ້ 222 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸ ກຍາກຍັງເຫື ອ
521 ຄອບຄົວ ເທົົ່ າກັ ບ 0,43% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັ ງໝົ ດ. ຄາດຄະເນ ໝົ ດປີ 2018 ຈະສາມາດ
ລບລ້າງໄດ້ໝົດໂດຍພັ້ນຖານ.
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ແຂວງສາລະວັນ: ໃນປີ 2016 ສາມາດລືບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ 746 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກ
ຍາກຍັງເຫືອ 4.719 ຄອບຄົວ ເທົົ່ າກັ ບ 6% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົ ດ (72.628 ຄອບຄົວ); ມາ
ຮອດ ປີ 2017 ສາມາດລືບ ລ້າງຄອບຄົວ ທຸກຍາກໄດ້ 434 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸ ກຍາກຍັງເຫື ອ
4.285 ຄອບຄົ ວ ເທົົ່ າ ກັ ບ 5,90% ຂອງຈໍ າ ນວນຄອບຄົ ວ ທັ ງ ໝົ ດ . ຄາດຄະເນ ຮອດປີ 2020 ຈະ
ສາມາດບັນລຸໃຫ້ຍັງເຫືອຄອບຄົວທຸກຍາກ ບໍ່ເກີນ 3.631 ຄອບຄົວ ເທົົ່າກັບ 5% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວ
ທັງໝົດ.



ແຂວງເຊກອງ: ໃນປີ 2016 ສາມາດລື ບລ້າງຄອບຄົ ວທຸກ ຍາກໄດ້ 1.024 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົ ວ
ທຸ ກ ຍາກຍັ ງ ເຫື ອ 6.015 ຄອບຄົ ວ ເທົົ່ າ ກັ ບ 25,04% ຂອງຈໍ າ ນວນຄອບຄົ ວ ທັ ງ ໝົ ດ (24.019
ຄອບຄົວ); ມາຮອດ ປີ 2017 ສາມາດລືບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ 459 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກ
ຍາກຍັງເຫືອ 5.556 ຄອບຄົວ ເທົົ່າກັບ 23,13% ຂອງຈໍານວນ ຄອບຄົວ ທັງໝົດ. ຄາດຄະເນ ຮອດປີ
2020 ມີ ຄວາມສ່ ຽງຈະບໍ່ ສາມາດບັ ນລຸ ໃຫ້ຍັ ງເຫືອຄອບຄົວ ທຸ ກຍາກ ບໍ່ເກີ ນ 1.200 ຄອບຄົວ ເທົົ່ າກັ ບ
5% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ.



ແຂວງອັ ດຕະປື : ໃນປີ 2015 ສາມາດລື ບລ້າງຄອບຄົວທຸ ກຍາກໄດ້ 1.860 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົ ວ
ທຸ ກ ຍາກຍັ ງ ເຫື ອ 2.973 ຄອບຄົ ວ ເທົົ່ າ ກັ ບ 10,85% ຂອງຈໍ າ ນວນຄອບຄົ ວ ທັ ງ ໝົ ດ (27.400
ຄອບຄົວ). ແຕ່ໃນປີ 2016 ຫ້ອງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ບໍ່ໄດ້ລົງປະເມີນເນືິ່ອງຈາກລຖ້າຄໍາສັົ່ງສະບັບ
ໃໝ່; ມາຮອດ ປີ 2017 ສາມາດລືບລ້າງຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ 492 ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ
ຍັງເຫືອ 2.481 ຄອບຄົວ ເທົົ່າກັບ 8,77% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົ ວທັງໝົ ດ. ຄາດຄະເນ ຮອດປີ 2020
ຈະສາມາດບັ ນ ລຸ ໃ ຫ້ ຍັ ງ ເຫື ອ ຄອບຄົ ວ ທຸ ກ ຍາກບໍ່ ເ ກີ ນ 1.370 ຄອບຄົ ວ ເທົົ່ າ ກັ ບ 5% ຂອງຈໍ າ ນວນ
ຄອບຄົວທັງໝົດ.

ການພັດທະນາພືັ້ນ ຖານໂຄງລ່າງ: ໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຫັນວ່າ ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄ່ງລາງ ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ
ຈໍາເປັນຢ່າງຍິິ່ງ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ຈິ່ງໄດ້ສຸມທນຮອນໃສ່ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາຊົນລະປະທານ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງນໍໍ້າຢ່າງພຽງພ ແລະ ຮັບປະກັນໃນການຜະລິດ
ເພືິ່ອຄໍໍ້າສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ; ການພັດທະນາເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຊືິ່ອມ
ຕໍ່ ກັ ບປະເທດໃກ້ ຄຽງ, ຍົ ກລະດັ ບ ແລະ ກໍ່ ສ້າງເສັັ້ ນທາງປູ ຢາງ 2 ຊັັ້ ນ ໃຫ້ ສາມາດ ເຂົັ້ າເຖິ ງ ແຂວງ, ເມື ອງ, ບ້ ານ,
ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ.


ຊົນລະປະທານ: ປະຈຸບັນ ທົົ່ວແຂວງພາກໃຕ້ ມີຊົນລະປະທານທີິ່ສາມາດສະໜອງນໍໍ້າໃນການຜະລິດນາປີ,
ນາແຊງ ແລະ ພືດຕາມລະດູການ ທັງໝົດ 549 ແຫ່ງ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ ປີ 2015 ເຫັນວ່າ ເພີິ່ມຂັ້ນ 43 ແຫ່ງ ຢູ່
ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫຼຸດລົງ 16 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ຍ້ອນ ຈັກສູບນໍໍ້າຂອງປະຊາຊົນເປ້ເພ ແລະ ຈັກ
ສູບນໍໍ້າໄຟຟ້າຂອງລັດ ແມ່ນຂາດງົບປະມານສ້ອມແປງຄືນ. ໃນນີັ້: ຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫຍ່ ມີ 3
ແຫ່ງ, ຊົນລະປະທານຂະໜາດກາງມີ 17 ແຫ່ງ, ຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ 440 ແຫ່ງ ແລະ ຊົນລະ
ປະທານປະຊາຊົນສ້າງເອງ 89 ແຫ່ງ. ສາມາດຫົດເນືັ້ອທີິ່ການຜະລິດ ໄດ້ 49.946 ເຮັກຕາ.
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ເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ: ສາມາດຂະຫຍາຍເສັັ້ນທາງເຊືິ່ອມຕໍ່ລຽບຕາມຊາຍແດນ, ເສັັ້ນທາງເຊືິ່ອມຕໍ່ລະ ຫວ່າງ
ແຂວງ ກັບ ເມືອງ, ເມືອງ ຫາ ບ້ານ ແລະ ບ້ານ ຫາ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫີກ ມີຄວາມ
ຍາວທັງໝົດ 8.174,80 ກິໂລແມັດ ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ ປີ 2015 ມາເປັນ 692,46 ກິໂລແມັດ, ໃນນີັ້: ເສັັ້ນທາງ
ເບຕົງ 40,34 ກິໂລແມັດ, ເສັັ້ນທາງປູອັດສະຟານ 76,59 ກິໂລແມັດ, ເສັັ້ນທາງປູຢາງ 1.295,78
ກິໂລແມັດ, ເສັັ້ນທາງປູແຮ່ 3.516,53 ກິໂລແມັດ, ເສັັ້ນທາງປູດິນທໍາມະຊາດ 3.362,49 ກິໂລແມັດ.

ການພັດທະນາສັງຄົມ: ໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຄິິ່ງ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການພັດທະນາວຽກງານສັງຄົມ ເຂົັ້າ
ເຖິງເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນສຸມທນຮອນໃສ່ການສກສາ ແລະ ກິລາ ກວມເອົາ 17% ແລະ
ສາທາລະນະສຸກກວມເອົາ 9% ຂອງລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ ເພືິ່ອພັດທະນາດ້ານພັ້ນຖານໂຄງລ່າງການສກສາ, ປັບປຸງ
ການສອນ-ການຮຽນໃນທຸ ກ ຂັັ້ ນ , ຂະຫຍາຍຕາໜ່ າ ງສາທາລະນະສຸ ກ ໃຫ້ ທົົ່ ວ ເຖິ ງ ແລະ ມີ ຄຸ ນ ະພາບດີ . ແຕ່
ການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດຕົ ວ ຈິ ງເຫັ ນ ວ່ າ ມີ ຫ າຍຕົ ວ ຊີັ້ ວັ ດການສກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸ ກ ເມືິ່ ອທຽບໃສ່ ຄ າດໝາຍ
ລະດັບຊາດແລ້ວ ມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນ


ການເຂົາັ້ ເຖິງການສກສາ: ຄາດວ່າ ຮອດປີ 2020 ແຂວງເຊກອງ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດອັດຕາລອດເຫືອຂອງ
ນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມໃຫ້ບັນລຸ ໃນປີ 2020, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື

ມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່

ສາມາດບັນລຸຕົວເລກອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ (85%), ການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ປາຍ ໃຫ້ໄດ້ (60%) ຍ້ອນຕົວເລກຄາດໝາຍການສກສາໃນລະດັບຊາດກໍານົດສູງ (ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ຕົວເລກ
ຄາດໝາຍທີິ່ແຂວງກໍານົດເອງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໂດຍລວມ

ເປັນຕົັ້ນແຂວງຈໍາປາ

ສັກ) ຈິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ , ການຂະຫຍາຍຕ່າໜ່າງການສກສາເຂົັ້າເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫີັ້ກຍັງບໍ່ທັນທົົ່ວເຖິງ, ນັກຮຽນໃນໄວດັົ່ງກ່າວເລືອກຈະຫາລາຍໄດ້ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຊ່ວຍຄອບຄົວ.


ການບລິການສາທາລະນະສຸກ: ມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຕົວເລກອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີິ່ມີນໍໍ້າ
ໜັກຕໍໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ໄດ້ (20%), ເດັກນ້ອຍທີິ່ມີຄວາມສູງຕໍໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (ເຕ້ຍ) ໃຫ້ໄດ້
(32%); ເຊັົ່ນດຽວກັບ ແຂວງສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ເຫັນວ່າ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ
ຍັງຕໍໍ່າຫາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ (75%) ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໃນປີ 2020;
ທັງນີັ້ກໍ່ຍ້ອນຕົວເລກຄາດໝາຍສາທາລະນະສຸກໃນລະດັບຊາດກໍານົດສູງ (ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ຕົວເລກຄາດໝາຍທີິ່
ແຂວງກໍານົດເອງ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງ ຈະສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໂດຍລວມ ເປັນຕົັ້ນ ແຂວງຈໍາປາສັກ) ຈິ່ງມີ
ຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກເຂົັ້າເຂດຊົນນະ
ບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫີັ້ກຍັງບໍ່ທັນທົົ່ວເຖິງ, ປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມລືັ້ງເຄີຍໃນການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍແບບເກົົ່າ.
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1.5 ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມຄ
ີ ຸນນະພາບ, ດຸໝນ
ັົ່ ແລະ ອົດທົນ
1.5.1 ສະພາບລວມ
ການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ: ແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ທີິ່ມີຄວາມຊໍານິຊາໍ ນານ
ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເຊິິ່ງເປັນ ປະຖົມປັດໄຈ ອັນສໍາຄັນ ໃນການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ LDC ກໍ່ຄືການບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII. ເວົາັ້ ສະເພາະ, ກໍາລັງແຮງງານທີິ່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຢ່າງ
ຍິິ່ງ ຕໍ່ກັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍດ້ານເສດຖະກິດ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ, ການປັບປຸງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ການເຕີບໂຕແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ສະນັັ້ນ; ໜິ່ງໃນບູລິມະສິດທີິ່
ສໍາຄັນ ແມ່ນສກສາກ່ຽວກັບແນວທາງ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ, ລວມທັງ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນ ແລະ ທີິ່ຕັັ້ງພູມສັນຖານ. ດ້ວຍເຫດນີັ້ ລັດຖະບານ ສປປ
ລາວ ຈິ່ງ ດໍາເນີນການສໍາຫວດແຮງງານ ໃນປີ 2017 ເພືິ່ອຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສກສາ ຢ່າງລະອຽດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ດັົ່ງກ່າວ.

1.5.2 ຕີລາຄາ ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກໍາລັງແຮງງານ: ການສໍາຫວດກໍາລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ຄັັັ້ງທີ II ປີ 2017 (LFS
2017) ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການໃໝ່ໃນການກໍານົດນິຍາມການເຮັດວຽກ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການນໍາ
ໃຊ້ແຮງງານບໍ່ເຕັມສ່ວນ

ທີິ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຼຸມຄະນະຊ່ຽວຊານດ້ານສະຖິຕິແຮງງານລະດັບສາກົນ

(ICLS) ຄັັັ້ງທີ 19 ໃນປີ 2013. ບົດລາຍງານສະບັບນີັ້ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະມູມມອງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ຕະຫາດແຮງງານ
ໃນ ສປປ ລາວ ສະນັັ້ນ; ຂໍ້ມູນການສໍາຫວດຄັັ້ງນີັ້ຈະບໍ່ສາມາດປຽບທຽບກັບການສໍາຫວດແຮງງານໃນປີ 2010 ຫື
ໝາຍຄວາມວ່າ ຜົນການສໍາຫວດແຮງງານປີ 2017 ຈະບໍ່ສາມາດວັດແທກຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດ ຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຄາດໝາຍແຮງງານທີິ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນການ 5ປີ ຄັັ້ງທີ VIII. ອີງຕາມມາດຕະຖານໃໝ່ຂອງສາກົນ, ສິິ່ງທີິ່ມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງຕົັ້ນຕທຽບໃສ່ນິຍາມຜ່ານມາແມ່ນ ຜູ້ທີິ່ເຮັດວຽກເພືິ່ອການຊົມໃຊ້ສໍາລັບຕົນເອງ ຫື ຄົວເຮືອນໃນຊ່ວງ
ໄລຍະເວລາໃດໜິ່ງ ຈະບໍ່ຖືກພິຈະລະນາເຂົັ້າໃນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຖືວ່າເປັນຜູ້ຢູິ່ນອກກໍາລັງແຮງງານ.
ສະນັັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຈ້າງງານຫຼຸດລົງ ແລະ ກົງກັນຂ້າມອັດຕາການວ່າງງານເພີິ່ມຂັ້ນ. ອີງໃສ່ຜົນຈາກການ
ສໍາຫວດຄັັ້ງນີັ້ມີປະມານ 2 ລ້ານຄົນທີິ່ເຮັດວຽກ ເພືິ່ອຊົມໃຊ້ຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພືິ່ອສ້າງລາຍຮັບ ຫື ກໍາໄລ
ລວມທັງບໍ່ໄດ້ຊອກຫາວຽກເຮັດ ແລະ ບໍ່ພ້ອມທີິ່ຈະເຮັດວຽກ (ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ) ເຊິິ່ງບັນດາກຸ່ມຄົນດັົ່ງກ່າວນີັ້
ຜ່ານມາໂດຍອີງໃສ່ວິທີການຄິດໄລ່ແບບເກົົ່າແມ່ນຖືວ່າ ເປັນຜູ້ທີືິ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ .
ສະພາບລວມຂອງຕະຫາດແຮງງານ: ຕາຕະລາງ 1.11 ສັງລວມຕົວຊີັ້ວັດຂອງຕະຫາດແຮງງານ ທີິ່ໄດ້ຈາກ LFS
2017 ທີິ່ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູໃນເກນອອກແຮງງານງານແມ່
້
ນ 4,7 ລ້ານຄົນ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານ 1,9 ລ້ານຄົນ ກວມ
40,8% ຜູ້ທີິ່ຢູໃນເກນອອກແຮງງານ. ອີງຕາມການສໍາຫວດ ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາການວ່າງງານ ສູງເຖິງ 9,4%
ສາເຫດ ໃນນີັ້: ອັດຕາວ່າງງານໃນຊາວໜຸ່ມ 18,2%.
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ຕາຕາລາງ 1.11. ຕົວຊີບອກສໍາຄັນຂອງຕະຫາດແຮງງານ
2017

ພົນລະເມືອງຢູ່ໃນເກນອອກແຮງງານ

4,758,031

ກໍາລັງແຮງງານ

1,940,230

ພົນລະເມືອງມີວຽກເຮັດງານທໍາ

1,757,733

ອັດຕາມີສ່ວນຮ່ວມກໍາລັງແຮງງານ (%)

40.8

ອັດຕາການຫວ່າງງານ(%)
ອັດຕາການນໍາໃຊ້ແຮງງານທີິ່ບໍ່ເຕັມສ່ວນ (%)

9.4
25.8

ອັດຕາການຫວ່າງງານໃນຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ (%)

18.2

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງງານທັງໝົດ (%)

32.4

ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ (ກີບ)

2,481,000

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ການສໍາຫວດກໍາລັງແຮງງານໃນປີ 2017

ຄວາມແຕກໂຕນດ້ານປະຊາກອນໃນການເຂົາັ້ ຮ່ວມຂອງກໍາລັງແຮງງານ: ໂດຍທົົ່ວໄປ, ການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງກໍາລັງ
ແຮງງານແມ່ນມີອັດຕາສ່ວນສູງ ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ໂດຍສະເພາະເພດຊາຍ ແລະ ຜູ້ມີການສກສາ. ອັດຕາການຈ້າງ
ງານນອກລະບົບກວມ 83% ຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດ ໃນນີັ້; ກຸ່ມເພດຍິງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ ກວມອັດຕາສູ ງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ແຮງງານທີິ່ມີອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າເກນ ແລະ ແຮງງານທີິ່ອາຍຸສູງກວ່າເກນ ມີແນວໂນ້ມທີິ່ ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບການຈ້າງງານນອກລະບົບ.

1

ອັດຕາຄວາມແຕກໂຕນດ້ານເພດ ໃນການຈ້າງງານທີິ່ນອກລະບົບທີິ່ສູງທີິ່ສຸດ

ແມ່ນຢູ່ແຂວງເຊກອງ (20,1 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ອັດຕະປື (14,9 ສ່ວນຮ້ອຍ).
ການຈ້າງງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ: ອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້
ກວມອັດຕາສ່ວນທີິ່ສູງທີິ່ສຸດ (35.8 ຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດ), ຖັດມາ ແມ່ນການຄ້າຂາຍທັງຂາຍຍົກ ແລະ
ຂາຍຫຍ່ອຍ (21.4 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສ່ວນຂະແໜງການການຜະລິດກວມອັດຕາສ່ວນພຽງແຕ່ 9% ຂອງການຈ້າງງານ
ທັງໝົດ. ສໍາລັບຂະແໜງການໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈະເປັນຂະແໜງຫັກໃນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ແຕ່ອັດຕາການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ມີພຽງແຕ່ 0,7% ແລະ 0.5% ຕາມລໍາດັບ ຂອງ
ການຈ້າງງານທັງໝົດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ໂຄງສ້າງດ້ານເພດໃນການຈ້າງງານກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິິ່ງເພດຍິງ
ຈະກວມອັດຕາສ່ວນສູງໃນການຈ້າງງານໃນພາກສ່ວນການຄ້າຂາຍຍົກ-ຍ່ອຍ ແລະ ຂະແໜງການຜະລິດ ໃນຂະນະ
ທີິ່ ເພດຊາຍຈະກວມອັດຕາສ່ວນສູງໃນການເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ.
ຕາຕາລາງ 1.12 ການແຈກຢາຍການຈ້າງງານຕາມຂະແໜງການ
ລວມ

ເພດຊາຍ

ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ ແລະ ການປະມົງ

35.8

34.7

37.1

ການຂຸດຄົັ້ນບໍ່ແຮ່

0.5

0.9

0.2

ການຜະລິດ

9.1

7.0

11.5

ໄຟຟ້າ, ແກັສ, ອາຍນາໍ້ , ການສະໜອງແອເຢັນ

0.7

1.0

0.2

ນໍ້າປະປາ, ລະບາຍນໍ້າ, ການບລິຫານ ແລະ ການແກ້

0.4

0.6

0.2

1

ເພດຍິງ

ອັດຕາການຈ້າງງານແບບບໍ່ເປັນທາງການ ສູງທີິ່ສຸດ ແມ່ນ ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ (94.2 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ຢູ່ ຫວງພະບາງ (93.4 ສ່ວນຮ້ອຍ). ອັດຕາການ
ຈ້າງງານທີິ່ຕໍໍ່າທີິ່ສຸດແມ່ນ ພົບ ຢູ່ ແຂວງເຊກອງ (68.0 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ (69.1 ສ່ວນຮ້ອຍ).
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ໄຂບັນຫາ ຂີັ້ເຫຍືັ້ອ

ການກໍ່ສ້າງ

5.4

9.1

1.1

ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງ

21.4
2.5

17.1
4.3

26.4
0.6

ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບ ທີິ່ພັກອາໄສ ແລະ ການສະໜ
ອງອາຫານ

2.6

1.9

3.6

ກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພ

0.5
0.7

0.5
0.4

0.5
1
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ຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ການສ້ອມແປງ
ລົດຈັກ ແລະ ລົດໃຫຍ່

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສືິ່ສານ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ ການສໍາຫວດກໍາລັງແຮງງານປີ 2017

ການສົງົ່ ເສີມຂອງລັດຖະບານ ເພືອ
ິ່ ພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານ: ລັດຖະບານ ໄດ້ດໍາເນີນຫາຍກິດຈະກໍາ ເພືິ່ອປະກອບ
ສ່ວນ ໃຫ້ບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ພ້ອມກັນນີັ້ ໄດ້ຮ່ວມມື ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການດໍາເນີນການ
ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີິ່ມີຄຸນນະພາບສູງກ່ຽວກັບຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການ
ປ່ຽນອາຊີບຈາກຂະແໜງການໜິ່ງໄປສູ່ຂະແໜງການໃໝ່ ແລະ ຢູ່ໃນຂະແໜງການດຽວກັນ . ຕົວຢ່າງເຊັົ່ນ: ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງຕະຫາດນັດແຮງງານ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ເພືິ່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຕ້ອງການກໍາລັງແຮງ
ງານ. ພ້ອມດຽວກັນນີັ້, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ກ່ຽວກັບ ຕະຫາດແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ເຊິິ່ງເປັນຂໍ້ມູນທີິ່ສໍາຄັນໃນການວາງແຜນ, ການົດນະໂຍບາຍ, ການ
ຄົັ້ນຄວ້າທີິ່ຈໍາເປັນ ແລະ ອືິ່ນໆ. ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ, ປະກອບເຄືິ່ອງ
ຈັກ, ວັດຖຼຸ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ, ບແ
ໍ່ ກ້ວ ແລະ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ; ພ້ອມນັັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ ໂດຍໄດ້ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ,
ບັນດາສູນເຝກວິຊາຊີບ ແລະ ສູນພັດທະນາສືມືແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຝກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງ
ງານ ໄດ້ 270.042 ຄົນ ເທົົ່າກັບ 41,04% ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 70.258 ຄົນ (ຍິງ 28.671 ຄົນ)
ກວມ 26%, ອຸດສາຫະກໍາ 70.232 ຄົນ (ຍິງ 18.030 ຄົນ) ກວມ 26% ແລະ ຂົງເຂດບລິການ 129.552
ຄົນ (ຍິງ 73.416 ຄົນ) ກວມ 48% ຂອງການພັດທະນາແຮງງານ.
ລັດຖະບານຍັງໄດ້ກໍານົດຫາຍຍຸດທະສາດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານທີິ່ມີທັກສະ ເປັນຕົັ້ນ ຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ (NHRDS) ເຖິງປີ 2025, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສກສາ,
ແຜນພັດທະນາອາຊີວະສກສາ ແລະ ແຜນການພັດທະນາການສກສາຊັັ້ນສູງ 2016-2020.
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ການພັດທະນາມາດຕະຖານຂອງຂະແໜງແຮງງານ: ເພືິ່ອໃຫ້ການພັດທະນາສີມືແຮງງານມີຄຸນນະພາບກໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່
ສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ເຊິິ່ງ ໄດ້ຮັບຮອງ 13 ສາຂາອາຊີບ ທີິ່ຈະສ້າງເປັນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ
ແຫ່ງຊາດຂອງຂະແໜງກະສີກໍາ , ໃນນີັ້ ໄດ້ສ້າງສາເລັດ 5 ສາຂາອາຊີບ ເທົົ່າກັບ 20% ຂອງແຜນການ 5ປີ (25
ສາຂາອາຊີບ) ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ກໄດ້ຈັດຕັັ້ງ ແລະ ສົົ່ງເສີມພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັົ້ງຢືນສີມື
ແຮງງານຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ໃນ 3 ຂະແໜງ ຄື: ກໍ່ສ້າງ, ລົດຍົນ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໄດ້ຈໍາ
ນວນ 5.309 ຄົນ, ຍິງ 1.766 ຄົນ, ເທົົ່າກັບ 42,47% ຂອງ 12.500 ຄົນ ຕາມແຜນການ 5 ປີ. ພ້ອມນີັ້, ຈັດ
ຕັັ້ງການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ ໃນ 9 ສາຂາອາຊີບ ຈໍານວນ 3 ຄັັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 183
ຍິງ 54 ຄົນ ເທົົ່າກັບ 60% ຂອງແຜນການ 5 ປີ.
ພ້ອມກັນນີັ້, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫາຍຢ່າງ ທີິ່ສົົ່ງເສີມຕະຫາດແຮງງານລາວ
ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ. ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ມາດຕະຖານທາງດ້ານ
ສີມືແຮງງານ ໄດ້ມີການຍົກລະດັບ ແລະ ກໍານົດລາຍລະອຽດ ສໍາລັບບາງສາຂາອາຊີບ, ໃນນີັ້ລວມທັງ ການກໍານົດ 6
ມາດຕະຖານໃນຂະແຫນງ ICT, 4 ມາດຖານໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 4 ມາດຖານໃນຂະແໜງການທ່ອງ
ທ່ຽວ, ເຊິງິ່ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ນໍາສະເໜີບັນດາມາດຖານທາງດ້ານສີມືແຮງງານດັົ່ງກ່າວ ຕໍ່ ສະພາທີິ່ປຶກສາດ້ານການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ. ຄວາມພະຍາຍາມດັົ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການໃນຕະຫອດ
ໄລຍະການຈັດຕັງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການຍົກລະດັບສີມືແຮງ
ງານ ສໍາລັບ 25 ອາຊີບ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນ ດັົ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາ ສູນສົົ່ງເສີມອາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ທີິ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິິ່ງມີ
ຈຸດປະສົງເພືິ່ອສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະອືິ່ນໆ.
ການເພີິ່ມທະວີຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຂອງຂະແໜງອະສິວະສກສາ: ລັດຖະ ບານ ໄດ້ວາງໜ້າ
ວຽກຈຸດສຸມເພືິ່ອປັບປຸງ TVET ທີິ່ເປັນປັດໄຈໃນການຂັບເຂືິ່ອນສ້າງຄວມເຂັັ້ມແຂງ ຂອງກໍາລັງແຮງງານ. ສະຖານ
ບັນ TVET ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພືິ່ອສະໜອງຫັກສູດການຝຶກ
ອົບຮົມອາຊີວະສກສາ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຫາຍຢ່າງ ເຖິງວ່າລັດຖະບານ ຈະສຸມຫາຍປັດໄຈ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມວຽກງານ
ດັົ່ງກ່າວແລ້ວກຕາມ ແຕ່ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄຸນນະພາບ ເປັນຕົັ້ນຫັກສູດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ການປະສານງານກັບພາກເອກກະຊົນຍັງບໍ່ກວ້າງຂວາງເທົົ່າທີິ່ຄວນ. ລະບົບການ
ຝຶກອົບຮົມຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນໃຫມ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຫາຍຂັ້ນ ເພືິ່ອຕອບສະໜອງຕໍ່
ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຮງງານປະເພດຕ່າງໆ (ລວມທັງການຈ້າງງານນອກລະບົບ).
ອັດຕາການເຂົາັ້ ຮຽນອາຊີວະສກສາ ແລະ ການສກສາຊັນ
ັ້ ສູງຍັງຕໍາໍ່ : ໂດຍລວມ ອັດຕາຝຶກອົບຮົມອາຊີວະສກສາ
ຍັງຕໍໍ່າ ທັງໃນອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີິ່ຢູ່ເກນອາຍຸການເຮັດວຽກ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງກໍາລັງແຮງງານ, ເຊິິ່ງມີ
ພຽງ ປະມານ 7,6% ຂອງຈານວນປະຊາກອນທີິ່ຢູ່ໃນຊວງອາຍຸເຮັດວຽກວຽກ ທີິ່ຈົບຂັັ້ນອາຊີວະສກສາ. ນອກຈາກ
ນັັ້ນ, ປະມານ 3,1% ຈົບການສກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ຫື ສູງກວ່ານັັ້ນ. ປະມານ 13,5% ຂອງກາລັງແຮງ
ງານທັງໝົດຈົບການຝຶກອົບຮົບວິຊາຊີບ ແລະ 5,9% ຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ຫື ສູງກວ່າ. ສໍາລັບຜູ້ທີິ່ບໍ່ໄດ້ຈົບການ
ສກສາຂັັ້ນປະຖົມ ຍັງມີອັດຕາສ່ວນສູງເຖິງ 53.7% ຂອງປະຊາກອນທີິ່ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸໃນການເຮັດວຽກ ແລະ
43,2% ຂອງກໍາລັງແຮງງານ.
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ັ້ ສູງມີການເຕີບໂຕແຕ່ຍງັ ມີສງິິ່ ທ້າທາຍທີິ່ສາໍ ຄັນຫາຍຢ່າງ: ສະຖາບັນການສກສາຊັັ້ນສູງ ໃນປັດຈຸບັນ
ໄດ້ສະໜອງຫັກສູດໃນລະດັບເປັນຕົັ້ນ ຊັັ້ນສູງ, ປະລິນຍາຕິ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ມີ 99 ແຫ່ງ (28
ແມ່ນ ສະຖາບັນການສກສາເອກະຊົນ) ແລະ ມີນັກສກສາທີິ່ໄດ້ຮັບທນຈາກລັດຖະບານ ປະມານ 1.711 ຄົນ ແລະ
ອີກ 6.216 ຄົນທີິ່ນໍາໃຊ້ທນສ່ວນຕົວ ເພືິ່ອສກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ ຈໍານວນ 4 ແຫ່ງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ
ຕາມ, ບັນດາຂະແຫນງຍ່ອຍຕ່າງໆຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທ້າທາຍທີິ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງ ຄວາມສາມາດຂອງ
ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຄູສອນ, ຫັກສູດຂອງສາຂາວິຊາໃນຂົງເຂດ ທີິ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຍັງມີທີິ່ຈໍາກັດ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີິ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບ
ການພັດທະນາຂະແຫນງບູລິມະສິດ.
ການເສີມຂະຫຍາຍວິໄສທັດ ຂອງ ການສກສາ ແລະ ການຝຶກທັກສະ. ການສກສານອກລະບົບ (NFE) ກໍ່ແມ່ນບູລິ
ມະສິດໜິ່ງຂອງລັດຖະບານ ເຊິິ່ງເປັນສ່ວນຫນິ່ງຂອງ ນະໂຍບາຍ "ການສກສາສໍາລັບທຸກຄົນ". ການສກສາຂອງໄວ
ໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກໍາລັງແຮງງານເພີິ່ມຂືັ້ນ ແລະ ເປັນເງືິ່ອນໄຂຈໍາເປັນໃນການອອກຈາກ ສະຖານະ
ພາບ LDC. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສກສານອກລະບົບ ລວມມີ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມດ້ານພາສາ, ຫັກສູດ
ທຽບເທົົ່າຊັັ້ນປະຖົມ, ຫັກສູດທຽບເທົົ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ, ໂຄງການສກສາທຽບເທົາມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາ,
ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງການສກສານອກລະບົບ
ຍັງໄດ້ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດການຮຽນຮູ້ໄລຍະຍາວ
(LLL). ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຮງງານ, ຂະແໜງ ການສກສານອກລະບົບຍັງມີສິິ່ງ
ທ້າທາຍທີິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ໃນນີັ້ລວມມີ, ປະສິດທີພາບໃນການດໍາເນີນງານ ແລະ ການປະຕິບັດຫນ້າທີິ່
ຂອງ ສູນການສກສານອກໂຮງຮຽນ ຢູ່ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ, ການຂາດແຄນງົບປະມານ ແລະ ການສະໜອງ
ຄູ-ອາຈານທີິ່ມີປະສົບການຍັງຈໍາກັດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ - ການສອນຍັງບໍ່ພຽງພ.
ແຮງງງານເຄືອ
ິ່ ນຍ້າຍ: ການເຄືິ່ອນຍ້າຍອອກຈາກບ້ານເກີດ ເຂົັ້າມາອາໄສ ຢູ່ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະ
ປະຊາກອນເພດຍິງ ແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນທີິ່ພົວພັນກັບຄອບຄົວ ແລະ ເພດຊາຍ ແມ່ນມາຈາກເຫດຜົນທີິ່ພົວພັນກັບ
ວຽກເຮັດງານທໍາ. ອີງຕາມຜົນການສໍາຫວດກໍາລັງແຮງານ LFS, 88% ຂອງແຮງງານອົບພະຍົກໄດ້ສົົ່ງເງິນກັບ
ປະເທດໂດຍສະເລ່ຍ 177 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ ເດືອນ, ເຊິິ່ງໃນນັັ້ນ ປະມານ 60% ຂອງຄົນອົບພະຍົບສາກົນແມ່ນ
ແມ່ຍິງ.
ອີງຕາມຂໍ້ມູນເຫັນວ່າການເຄືິ່ອນຍ້າຍແຮງງານລາວຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບສິິ່ງທາຍ ແລະ ອີງຕາມຜົນການວິໄຈຂອງ
ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO)2, ການອົບພະຍົບຂອງແຮງງານລາວໄປຢູ່ຕ່ງປະເທດ ແມ່ນເກີດຂືັ້ນໂດຍຜ່ານຊ່ອງ
ທາງທີິ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫາຍທີິ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ອົບພະຍົບມັກຈະຖືກຈໍາກັດການເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ). ນອກຈາກນັັ້ນ, ທັກສະການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຄື ໂອກາດທີິ່ຈະ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອໃນການເຄືິ່ອນຍ້າຍ ແລະ ປກປ້ອງສັງຄົມ ສໍາລັບແຮງງານອົບພະຍົບລາວ ກໍ່ຖວ
ື ່າເປັນບັນຫາທີິ່
ຫຍຸ້ງຍາກ. ເມືິ່ອກັບຄືນສູ່ ສປປ ລາວ, ສ່ວນຫາຍກໍ່ມີບັນຫາໃນການປັບຕົວເຂົັ້າສັງຄົມ, ລວມທັງການຊອກຫາ
ວຽກເຮັດງານທໍາ ຫື ເຂົັ້າເຖິງການບລິການໃນການປັບຕົວ.
ການວ່າຈ້າງງານທົວ
ົ່ ໄປ ແລະ ໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່: ສາມາດຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ພຽງພກັບຄວມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ຈືິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການ
ບລິການຈັດຫາງານໃນ 9 ແຂວງ ເຊິິ່ງສາມາດເຄືອ
ິ່ ນໄຫວໃຫ້ການບລິການດ້ານຈັດຫາງານແກ່ຜູ້ຕ້ອງການມີວຽກ
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ເຮັດງານທໍາໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ດີຂັ້ນ ເທືິ່ອລະກ້າວເອົາໃຈໃສ່ສົົ່ງເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານລາວເຂົັ້າສູ່ຕໍາແໜ່ງງານທີິ່ຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ
ໄດ້ທັງໝົດ 371.935 ຄົນ, ຍິງ 150.885 ຄົນ, ເທົົ່າກັບ 51,93% ຂອງ 716.193 ຄົນ ຕາມແຜນການ 5 ປີ;
ໃນນີັ້: ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ມີ 74.807 ຄົນ (ຍິງ 22.955 ຄົນ) ກວມ 20%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ
123.667 ຄົນ (ຍິງ 33.919 ຄົນ) ກວມ 33%, ແລະ ຂະແໜງບລິການ 173.461 ຄົນ (ຍິງ 94.011 ຄົນ)
ກວມ 47% ຂອງການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ໃນນີັ້:
 ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ພາຍໃນ ຈໍານວນ 219.989 ຄົນ, ຍິງ ຈໍານວນ 68.846 ຄົນ, ເທົົ່າກັບ 59%
ຂອງຈໍານວນຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ,ໃນນີັ້

ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້

57.392

ຄົນ

(ຍິງ

15.688 ຄົນ) ກວມ 26%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 88.567 ຄົນ (ຍິງ 18.609 ຄົນ) ກວມ 40%
ແລະ ຂະແໜງບລິການ 74.030 ຄົນ (ຍິງ 34.549 ຄົນ) ກວມ 34% ຂອງການຈັດຫາວຽກເຮັດງານ
ທໍາຢູ່ພາຍໃນ.
 ຈັດສົົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານ ການບລິການຂອງສູນ ແລະ ບັນດາບລິສັດຈັດ
ຫາງານ ແລະ ການປັບສາຖານະພາບ ຈໍານວນທັງໝົດ 151.946 ຄົນ, ຍິງ 82.039 ຄົນ ໃນນີັ້: ຂະ
ແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 17.415 ຄົນ (ຍິງ 7.267 ຄົນ) ກວມ 11%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 35.100
ຄົນ (ຍິງ 15.310 ຄົນ) ກວມ 23% ແລະ ຂະແໜງບລິການ 99.431 ຄົນ (ຍິງ 59.462 ຄົນ) ກວມ
65% ຂອງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຮງງານທີິ່ຖກ
ື ປັບສະຖານະພາບ ກວມ
53,8% ຂອງຈໍານວນແຮງງານລາວທີິ່ຖືກສົົ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ກໍ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ (Mega-project) ສາມາດສົົ່ງເສີມຕະຫາດແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ - ຈີນ ອະນຸມັດໃຫ້ມີການຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດໃນການດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ.
ແຕ່ເພືິ່ອເປັນການສົົ່ງເສີມແຮງງານລາວສາມາດເຂົັ້າເຖິງບາງາຕໍາແໜ່ງງານເຫົົ່ານີັ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ ໄດ້ປະສານສົມທົບ ກັບ ສູນບລິການຈັດຫາງານ, ບລິສັດ ຈັດຫາງານ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງ ໃນທົົ່ວປະເທດເພືິ່ອຂືັ້ນທະບຽນແຮງງານ ກ່ອນສົົ່ງ ແລະ ຈັດ
ສັນແຮງງານທີິ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບຕໍາແໜ່ງໃນໂຄງການ. ພາຍຫັງສໍາເລັດແລ້ວ, ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຄືິ່ອນ
ຍ້າຍຂອງແຮງງານເພີິ່ມຂືັ້ນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເນືິ່ອງຈາກການເຊືິ່ອມຕໍ່ເພີິ່ມຂືັ້ນ ຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ດັົ່ງກ່າວ, ແລະ ຍັງຈະເປັນການເພີິ່ມທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນການເລືອກສະຖານທີິ່ເຮັດ
ວຽກ ແລະ ປະເພດອາຊີບ ໄດ້ຫາຍຂືັ້ນກວ່າໃນເມືິ່ອກ່ອນ.
ການຂັ້ນທະບຽນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາແຮງງານ: ລົງກວດກາ ແຮງງານຢູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດໄດ້ 854 ຄັັ້ງ, ມີຫົວໜ່ວຍແຮງງານທັງໝົດ 8.965 ແຫ່ງ, ເທົົ່າກັບ 71,72% ຂອງແຜນການ 5 ປີ
(12.500 ແຫ່ງ) 202.800ຄົນ, ຍີງ 80.602 ຄົນ, ໃນນີີັ້ ມີແຮງງານລາວ 151.936 ຄົນ ກວມ 74,91%
ຊິ່ງລວມມີແຮງງານໝວດອາຍຸ 14-18 ປີຈໍານວນ 6.467 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 50.963ຄົນ, ຍິງ
10.997ຄົນ, ໃນນີັ້ ບໍ່ມີບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກຈໍານວນ 2.501 ຄົນ, ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີິ່ມີຜູ້ອອກ
ແຮງງານ ແຕ່ 50 ຄົນຂັ້ນໄປ ໃຫ້ມີສັນຍາແຮງງານໄດ້ 270 ຫົວໜ່ວຍ ເທົົ່າ ກັບ 33,75% ຂອງ 800 ແຫ່ງ ຕາມ
ແຜນການ 5 ປີ; ຊຼຸກຍູ້ ແລະ ອະນຸມັດຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີິ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ 50 ຄົນຂັ້ນໄປ ນໍາໃຊ້ກົດ
ລະບຽບພາຍທີິ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈໍານວນ 349 ແຫ່ງ, ເທົົ່າກັບ 43,63% ຂອງ 800 ແຫ່ງ ຕາມແຜນການ
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5 ປີ. ນອກຈາກນັັ້ນ; ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ບັນຫາການຍົກເລີກ
ສັນຍາແຮງງານ, ການບຈ
ໍ່ ່າຍເງິນອຸດໜູນ, ກົດລະບຽບພາຍໃນ ຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ນິຕິກໍາອືິ່ນໆກ່ຽວກັບ
ແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູໃ້ ຊ້ແຮງງານ ຢູ່ໃນ 1.072 ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ. ພ້ອມນີັ້, ຍັງໄດ້ໄກເກ່ຍຂໍ້ຂັດ
ແຍ້ງແຮງງານໄດ້ທັງໝົດ 131 ກລະນີ, ເທົົ່າກັບ 54,58% ຂອງຈໍານວນ ຄໍາຮ້ອງສະເໜີ 240 ກລະນີ ເຊິິ່ງ
ສາມາດ ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນມູນຄ່າ 9,1 ຕືັ້ກວ່າກີບ.
ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການກວດກາແຮງງານ ເຊິິ່ງແມ່ນຄະນະກໍາມະການກວດກາຄຸນນະພາບແຮງງານ
ຢູ່ ໂຮງງານຕັດຫຍິບທົົ່ວປະເທດ ແລະ ສູນພັດທະນາສີມືຕັດຫຍິບ ໄດ້ໃຫ້ການບລິການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບ
ການ ແລະ ປະຊາຊົນທີິ່ສົນໃຈພັດທະນາສືມືໃນການຕັດຫຍິບ, ຜົນສໍາເລັດທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນແມ່ນ ໄດ້ມີຊ່າງຕັດຫຍິບ
ເຄືິ່ອງນຸ່ງແມ່ຍິງ ຈາກສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຕັດຫຍິບໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດຜູ້ມີສີມືດີເດັົ່ນຂອງປະເທດລາວ
ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງແຮງງານລາວໃນທົົ່ວປະເທດ ເຂົັ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນແຮງງານ ລະດັບອາຊຽນ ຄັັ້ງທີ 11 ທີິ່
ປະເທດມາເລເຊຍ ໃນທ້າຍປີ 2016 ທີິ່ຜ່ານມາ.
ໄດ້ຂັ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຄືິ່ອນໄຫວຊົົ່ວຄາວ ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີມ
ິ່ າເຄືິ່ອນໄຫວບຖ
ໍ່ ືກຕ້ອງຢູ່
ສປປ ລາວ ເຊິິ່ງສາມາດອອກບັດອະນຸຍາດ ທັງໝົດ 42.434 ຄົນ, ຍິງ 11.767 ຄົນ, ໃນນີັ້ ປັບສະຖານະພາບ ຈໍາ
ນວນ 15.936 ຄົນ ແລະ ຂເວລາຊໍາລະສະສາງ ຈໍານວນ 26.498 ຄົນ; ການອອກບັດຊົົ່ວຄາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ສັນຊາດຫວຽດນາມ ມີ 34.292 ຄົນ ກວມ 80,81% ຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດທັງໝົດ, ສັນຊາດຈີນ ມີ
6.265 ຄົນ, ເທົົ່າກັບ 14,76%, ສັນຊາດໄທ ມີ 1.659 ຄົນ, ເທົົ່າກັບ 3,91% ແລະ ແຮງງານສັນຊາດອືິ່ນ ມີ
218 ຄົນ ເທົົ່າກັບ 0,51%.

1.5.3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້
ການດຸ່ນດ່ຽງກໍາລັງແຮງງານຕາມໂຄງການປະກອບເສດຖະກິດ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນຊັດເຈນເທົົ່າທີິ່ຄວນ, ກົນ
ໄກການພັດທະນາສີມືແຮງງານຍັງບໍ່ທັນລວມສູນ , ບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ແລະ ບໍ່ທັນຕິດພັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫາດແຮງງານ, ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ລະບົບຈັດຫາວຽກ ເຮັດງານທໍ າຍັງບໍ່ ທັນມີຄວາມ
ຄ່ອງຕົວ ແລະ ບໍ່ທັນເຂັັ້ມແຂງເຮັດໃຫເກີດບັນຫາການຂາດແຄນກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ມີກໍາລັງແຮງງານເຫືອບໍ່ພ
ໃນບາງຂົງເຂດ, ການສ້າງຄວາມກົມກຽວ ລະຫວ່າງການສ້າງຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ການຈ້າງງານຍັງບໍ່ເອືອ
ັ້ ອໍານວຍໃຫ້
ແກ່ການສະໜອງແຮງງານເຂົັ້າເຮັດວຽກ.
ການເຄືິ່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກຊົນນະບົດເຂົັ້າສູ່ ຕົວເມືອງ ແລະ ໄປຕ່າງປະເທດ ມີລັກສະນະແຜ່ຫາຍ, ການເຮັດການ
ທົດສອບມາດຕະຖານສີມືແຮງງານຕາມສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລ້ວຍັງບໍ່ສາມາດເຂົັ້າສູ່ຕໍໍ່າແໜ່ງ
ງານຂອງຫົວໜ້າໜ່ວຍເທົົ່າທີິ່ຄວນ,

ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດທີິ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ອອກແຮງງານ

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຍັງບໍ່ມີຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງຢ່າງຊັດເຈນ, ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈໃຫ້ຜູ້ໃຊ້
ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິິ່ງ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງແຮງງານເດັກ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນທີິ່ຊັດເຈນ.
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1.5.4. ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ
ເປົ້າໝາຍລວມຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ການພັ ດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ອັນເປັ ນປະຖົ ມ
ປັດໃຈໃນການຊຼຸກຍູ້ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ
ແລະ ອືິ່ນໆ. ສະນັັ້ນ, ສິິ່ງທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍຂອງຂະແໜງແຮງງານທີິ່ມີຄຸນນະພາບມີຄື:
 ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫາດແຮງງານ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນລະບົບ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນ ທີິ່ຈໍາເປັນໃນການຮັບໃຊ້ການດຸ່ນດ່ຽງໂຄງປະກອບກໍາລັງແຮງງານ ໃຫ້ສົມສ່ວນກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການເສດຖະກິດ, ການດັດສົມການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວກວ່າເກົົ່າ;
 ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ກົນໄກການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ
ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ໂຄງການລົງທນຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວ ແລະ ແຂງ
ແຮງກວ່າເກົົ່າ.
 ສ້າງລະບົບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງຫລັກສູດການຝືກສີມືແຮງງານ, ສ້າງມາດຕະຖານສີມື
ແຮງງານຕາມສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ ໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ ແລະ ເໝາະສົມກັບແຮງງານແຕ່ລະກຸ່ມ, ເຮັດການທົດສອບ,
ການອອກໃບຢັົ້ງຢືນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ
ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີສີມື ຕາມສາຂາອາຊີບຕ່າງໆ,
ສາມາດປ່ຽນອາຊີບ, ປະກອບການ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະ
ໜາດກາງ ເພືິ່ອສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ບຸກຄົນ ຫາຍຂັ້ນ ເພືິ່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂັ້ນ
ແລະ ຫຼຸດພົັ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
 ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງການສົົ່ງເສີມການຈັດຫາງານ ໂດຍຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບລິການຈັດຫາງານ ໃຫ້ຫາຍ
ຂັ້ນ ແລະ ສາມາດໃຫ້ການບລິການ ທີິ່ມີຄຸນນະພາບດີຂັ້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ການຫັນປ່ຽນການຈັດຫາວຽກເຮັດ
ງານທໍານອກລະບົບ ໄປສູ່ໃນລະບົບ ເພືິ່ອກ້າວສູ່ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ທີິ່ີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທໍາ ໃຫ້ມີຄວາມ
ຄ່ອງຕົວກວ່າເກົົ່າ, ແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານເຄືິ່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົັ້າສູຕ
່ ົວເມືອງ, ການເຄືິ່ອນຍ້າຍໄປເຮັດ
ວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ການຂາດແຄນແຮງງານໃນທ້ອງຖິິ່ນ ຫື ການສະໜອງແຮງງານໃຫ້ໂຄງການລົງທນຂະ
ໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການວ່າງງານ. ເພີິ່ມການເຂົັ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ແກ້ຜູ້ທີິ່ມີ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຄືິ່ອນຍ້າຍໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພືິ່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນ
ໃຈ ໃນການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຂະຫຍາຍບລິການໃຫ້ແກ່ແຮງງານອົບພະຍົບ ເພືິ່ອຊ່ວຍເຫືອ
ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າສາມາດກັບຄືນ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນສັງຄົມຄືນໃຫມ່.
 ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການສາມຝ່າຍ ເພືິ່ອປກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ
ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຫົວໜ່ວຍແຮງງານແຫ່ງຊາດ, ມີກົດລະບຽບການນໍາໃຊ້ແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານ,
ຄ່າແຮງງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົົ່າ.
 ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມແຮງງານຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ ຕ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງຍຸດທະສາດສົົ່ງເສີມການວຽກເຮັດ
ງານທໍາໃນຊົນນະບົດ ເພືິ່ອເປັນການສົົ່ງເສີມປັບປຸງລະດັບສີມືແຮງງານໃຫ້ມີທັກ ສະ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ
ທີິ່ຫັນເຂົັ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ການສົົ່ງເສີມການຜະລິດທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິິ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດນໍາໃຊ້ໃນທ້າຍສະໄຫມ
ຂອງແຜນການຄັັ້ງນີັ້.
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ TVET ແລະ ກົນໄກການປະສານງານໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ໂຄງການ
ຕ່າງໆ ເພືິ່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີິ່ຈໍາເປັນ ແນໃສ່ເພີິ່ມຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນໃນການຮັບເອົາ
ໂອກາດໃໝ່ໆ, ໂດຍສະເພາະ ການຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ

115










ການສະຫນອງ ທາງດ້ານສີມີແຮງງານ, ເຊິິ່ງກົນໄກການກໍານົດມາດຕະຖານດ້ານຝືມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີ
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄກ້ຮັບການເສີມຂະ ຫຍາຍໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງຂືັ້ນຕືິ່ມ.
ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກສາໃນທຸກລະດັບ, ລວມທັງລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ, ການສກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ການສກສາໃນລະດັບສູງ. ຊິ່ງລວມທັງການຄັດເລືອກຄູສອນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບໍາລຸງ
ຄູ; ການທົບທວນຄືນຫັກສູດກນຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການປະເມີນຜົນຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ຂອງນັກຮຽນ.
ສົົ່ງເສີມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຮູບແບບການຈ້າງງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ລວມທັງ ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ
ກຸ່ມປະຊາກອນ ແລະ ເຂດພູມສັນຖານ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການສໍາຫວດກໍາລັງແຮງງານຢ່າງເປັນ
ລະບົບ ເພືິ່ອຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ທາງດ້ານບລິມາດຂອງກໍາລັງແຮງງານ.
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ເພີິ່ມທະວີການເຊືິ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ບັນດາໂຄງການທີິ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງ ລັດຖະບານ
ເພືິ່ອຊ່ວຍພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ
(NHRDS) ຮອດປີ 2025, ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສກສາ, ແຜນພັດທະນາ TVET ແຕ່ປີ 2016-2020
ແລະ ແຜນການພັດທະນາການສກສາຊັັ້ນສູງ 2016-2020.
ເພີິ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍຜ່ານໂຄງການຝຶກ
ອົບຮົມຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນໜ້າທີິ່ວຽກງານ.
ຄົັ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີິ່ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ກັບບັນດາ
ປະເທດກັບອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອືິ່ນໆ.

1.6 ພັດທະນາຜູປ
້ ະກອບການ, ສ້າງວິຊາການ ແລະ ຜູຊ
້ າໍ ນານງານ
1.6.1 ສະພາບລວມ
ການສ້າ ງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອໍາ ນວຍ: ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ກ
ແມ່ນໜິ່ ງໃນແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ເພາະຜູ້ປະກອບການກ ເປັນຫົ ວຈັກຂັບ ເຄືິ່ອນໃນ
ການປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະກໍາ
ໃໝ່ ໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ , ສິິ່ງທີິ່ ສໍາຄັນ ອີກຢ່າງໜິ່ ງແມ່ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນຂະແໜງບູລິມະ
ສິ ດ ເປັ ນ ຕົັ້ ນ ການສ້ າ ງວິ ຊ າການທີິ່ ຊໍ າ ນານງານ, ນັ ກ ວິ ສ ະວະກອນ, ນັ ກ ວິ ທ ະຍາສາດ, ນັ ກ ເສດຖະສາດ ແລະ
ທະນາຍຄວາມ ເຊິິ່ງອາຊີບເຫົົ່ານີັ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການບັນລຸວິໄສທັດໄລຍະຍາວຂອງລັດຖະບານ.

1.6.2 ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ.
ນະໂຍບາຍສົງົ່ ເສີມຜູປ
້ ະກອບການ: ເພືິ່ອສ້າງໃຫ້ມີວິຊາການ ແລະ ຜູ້ນໍານານງານ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ພາກເອກະຊົນ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມໃຫ້ວຽກງານອາຊີວະ
ສກສາ ກຄືການກໍ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານ ໃຫ້ຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານເທືິ່ອລະ
ກ້າວ ເຊິິ່ງມາຮອດສົກຮຽນ 2016-2017 ມີສະຖານອາຊີວະສກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງໝົດ 192
ແຫ່ງ, ມີສະຖາບັນການສກສາຊັັ້ນສູງ 99 ແຫ່ງໃນນີັ້ ພາກລັດມີ 28 ແຫ່ງ ພາກເອກະຊົນ 71 ແຫ່ງ. ເພືິ່ອໃຫ້
ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົັ້າຮຽນອາຊີວະສກສາ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນສາມັນສກສາ ຈິ່ງໄດ້ຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມຫັກສູດ
ວິຊາຊີບລະດັບ 1, 2 ແລະ 3 ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທີິ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນຕໍ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສກສາ ແລະ ນັກຮຽນທີິ່ປະລະການ
ຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມເພດຍິງ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທີິ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາ "ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດ" ເຂົັ້າໃນຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນ
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ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສກສາຕອນປາຍ ເພືິ່ອເພີິ່ມທັກສະ ແລະ ທັດສະນະ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ແກ່
ນັກຮຽນ ແນໃສ່ເພີິ່ມໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ພັດທະນາທັກສະດ້ານທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ, ເຊິິ່ງເປາົ້
ຫມາຍຕົັ້ນຕແມ່ນການປູກຈິດສໍານກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເພີິ່ມປະສິດຜົນຂອງການຜະລິດ ແລະ ການ
ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ໃນບັນດາຜູ້ປະກອບການປັດຈຸ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ເພີິ່ມໂອກາດການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການສົົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ, ລວມທັງເປົ້າໝາຍໃນການດັດສົມຂອງລັດຖະບານ
ເພືິ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.
ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງ
ມີໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຢ່າງນ້ອຍຫນິ່ງແຫ່ງ ທີເິ່ ນັັ້ນຫນັກໃສ່ການຝຶກອົບຮົມທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກທີິ່ຈໍາເປັນ ໃນ
ການຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ. ນັກຮຽນໂດຍທົົ່ວໄປນິຍົມເລືອກເຂົັ້າຝຶກອົບໃນສາຂາ
ວິຊາຊີບ ເຊັົ່ນ: ການບັນຊີ ຫື ການບລິການ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍໃໝ່ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມ ການເຂົັ້າຮຽນ
ໃນຂົງເຂດເຕັກນິກວິຊາຊີບອືິ່ນເຊັົ່ນ ວິສະວະກໍາ ທີິ່ຍັງມີຄວາມຂາດແຄນ ແລະ ບສ
ໍ່ າມາດຕອບສະໜອງ ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານໄດ້ເທືິ່ອ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ລັດຖະບານ ໄດ້ດໍາເນີນການປະຕິຮູບໂຄງການຝຶກ
ອົບຮົມເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແລະ ອະຊີວະສກສາ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການພັດທະນາຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກ, ເປັນ
ຕົັ້ນແມ່ນ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການສກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ, ການສະຫນອງຄູທີິ່ມີປະສົບການສູງ,
ກໍານົດຫັກສູດ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອືິ່ນໆ. ພ້ອມນີັ້
ຍັງໄດ້ປັບປຸງບັນດາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຂອງສະຖານອາຊີວະສກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຈໍານວນໜິ່ງ ເຊັົ່ນ: ຫ້ອງຮຽນ
, ຫພັກ ແລະ ຫ້ອງຝຶກປະຕິບັດງານ. ຫັກສູດການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບແບບຄວບຄູ່ລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນກັບສະຖານ
ປະກອບການໃນສາຂາອາຫານ-ໂຮງແຮມ, ສ້ອມແປງລົດຍົນ, ໄຟຟ້າ ແລະ ການກໍ່ສ້າງກໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ພ້ອມ
ທັງໄດ້ເຊັນບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບສະຖານປະກອບການຈໍານວນໜິ່ງ .
ການປະຕິຮູບດັົ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມພະ
ຍາຍາມອັນຫນິ່ງ ໃນການພັດທະນາທັກສະທີິ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການ ຂອງຕະຫາດແຮງງານທີິ່ທັນ
ສະໄໝ, ລວມທັງທັກສະໃນການຄົັ້ນຄິດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ດ້ານພດຕິກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ; ນອກຈາກ
ນັັ້ນ, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການວິໄຈຫາຍດ້ານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການກໍານົດນະໂຍບາຍແຮງງານ, ນະໂຍບາຍການຄ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍອຸດສາຫະກໍາ ທີິ່ສາມາດຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ແຮງງານທີິ່ມີທັກສະດ້ານວິຊາການ.
ໄດ້ສ້າງທັກສະ ແລະ ໂອກາດຂອງໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ເຊິິ່ງປະຈຸບັນ ມີສູນບລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
187 ແຫ່ງ (ສູນບລິການເຕັກນິກຂັັ້ນແຂວງ 40 ແຫ່ງ, ຂັັ້ນເມືອງ 140 ແຫ່ງ ແລະ ສູນພັດທະນາກະສິກໍາ 7 ແຫ່ງ)
ເຮັດໜ້າທີິ່ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການບລິການເຕັກນິກການຜະລິດໂດຍກົງກັບຊາວກະສິກອນ ຢູ່ໃນແຕ່ລະເຂດທ້ອງຖິິ່ນ ເປັນ
ຕົັ້ນ ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກັບກຸ່ມຜະລິດ (ຊາວນາ) ດ້ານເຕັກນິກວິທີການການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ການ
ສ້າງວິຊາການບ້ານ (ສັດຕະວະແພດບ້ານ), ເຜີຍແຜ່ເຕັກນິການຜະລິດທີິ່ທັນສະໄໝໃຫ້ກັບກຸ່ມຜະລິດເປັນຕົັ້ນກຸ່ມ
ປູກເຂົັ້າເປັນສິນຄ້າ, ສ້າງເຂົັ້າແນວພັນລຸ້ນ 3, ກຸ່ມປູກກາເຟ, ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນສິນ ຄ້າ ແລະ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ມີກຸ່ມ
ການຜະລິດກະສິກໍາ ທັງໝົດ 4.339 ກຸ່ມ 20 ສະຫະກອນ ແລະ 6 ສະມາ ຄົມ. ສໍາເລັດການສ້າງຄູຝຶກດ້ານ
ເຕັກນິກປັບໄຮ່ນາໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ກົນຈັກ, ສ້າງຄູຝຶກດ້ານການເຮັດຝຸ່ນບົົ່ມ ແລະ ນໍໍ້າສະກັດຊີວະພາບ
ນໍໍ້າສະໝຸນໄພໄລ່ແມງໄມ້, ສ້າງຄູຝຶກດ້ານເຕັກນິກການເຮັດນາຫວ່ານແຫ້ງ, ນາຢອດແຫ້ງໄດ້ 3 ທ່ານ, ສ້າງຄູຝຶກ
ດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາການຫັງການເກັບກຽ່ວເຂົັ້າໄດ້ 4 ທ່ານ, ສ້າງຕົວແບບການເຮັດນາຫວ່ານ, ນາຫວ່ານແຫ້ງຢູ່
ບ້ານໜອງຫົົ່ມ ມ.ໜອງບົກ ຂ.ຄໍາມ່ວນ ໄດ້ 8 ຄອບຄົວ, ລົງຖອດຖອນບົດຮຽນການຕົກກ້າໃສ່ແຕະ ແລະ ການ
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ປັກດໍາ ດ້ວຍເຄືິ່ອງກົນຈັກທີິ່ສະຖານີຜະລິດແນວພັນເຂົັ້າລຸ້ນ 2 ຢູ່ສູນໜອງແຫ້ວ ມີຈໍານວນ 4 ແຂວງ: ແຂວງຄໍາ
ມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີ.
ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສກສາ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ: ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ການສົົ່ງເສີມ SME ຈະ
ເສີມຂະຫຍາຍການປະກອບທຸລະກິດ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ເຊິິ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ໄດ້ ອອກດໍາລັດ ເລກທີ 42/ນຍ ເພືິ່ອ "ການສົົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ". ພ້ອມດຽວກັນ
ນັັ້ນ ກົມສົົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ມີມີບົດບາດ
ໃນການຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງຂອງທນ SMEs. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກະຊວງສກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ (MoES) ຍັງໄດ້ນໍາເອົາ "ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດ" ເຂົັ້າໃນຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃນ
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສກສາຕອນປາຍ ເພືິ່ອເພີິ່ມທັກສະ ແລະ ທັດສະນະ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ແກ່
ນັກຮຽນ ແນໃສ່ເພີິ່ມໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ພັດທະນາທັກສະດ້ານທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ, ເຊິິ່ງເປາົ້
ຫມາຍຕົັ້ນຕແມ່ນການປູກຈິດສໍານກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເພີິ່ມປະສິດຜົນຂອງການຜະລິດ ແລະ ການ
ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານທຸລະກິດ ໃນບັນດາຜູ້ປະກອບການປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ເພີິ່ມໂອກາດການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການສົົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ, ລວມທັງເປົ້າໝາຍໃນການດັດສົມຂອງລັດຖະບານ
ເພືິ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

1.6.3 ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້
ການຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອໍານວຍໃນການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
ກາງ ແມ່ນສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ສໍາຄັນ. ເຖິງວ່າລັດຖະບານໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍສໍາຄັນ ເພືິ່ອ
ສົົ່ງເສີມ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກຍັງມີອຸປະສັກໃນການເຂົັ້າເຖິງການ
ບລິການດ້ານທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການເງິນ ເຊິິ່ງຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງເພີິ່ມທະວີ ການສ້າງສະພາບແວດ
ລ້ອມໃນການລົງທນໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ. ເວົັ້າສະເພາະບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊືິ່ອ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການກູຢ
້ ືມແບບບໍ່ມີຊັບສິນຄົງທີິ່ຄໍໍ້າປະກັນ. ແຕ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍກາງ ຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດການເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທນຖ້າຫາກມີການປັບປຸງລະບົບການລາຍງານບັນຊີ ແລະ
ການເງິນ ເຊິິ່ງເປັນສິິ່ງກີດຂວາງໃນປັດຈຸບັນ ທີິ່ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດ ໃນການເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ລັດ
ຖະບານສາມາດຊ່ວຍເຫືອບັນດາຜູ້ປະກອບການ ໃນການນໍາໃຊ້ໂອກາດການເຊືິ່ອມໂຍງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້
ເປັນປະໂຫຍດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

1.6.4 ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ
ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ
ໄລຍະທ້າຍສະໄໝ ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 8 ໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງປະກອບມີ:
 ເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນການການພັດທະນາທັກສະທາງດ້ານທຸລະກິດ ເພືິ່ອປະກອບມີຫັກສູດກ່ຽວ
ກັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການປະກອບອາຊີບ.
 ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ການເຕີບໂຕ ຂອງທຸລະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການວິໄຈ, ການປຶກສາຫາລື ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ກໍານົດຄາດໝາຍທີິ່ຊັດເຈນ ເພືິ່ອກໍາຈັດສິິ່ງກີດຂວາງ ດ້ວຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເອືັ້ອອໍາ
ນວຍ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງສູນບລິການສົົ່ງເສີມ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ດ້ວຍການຮ່ວມມືຈາກທຸກ
ຜ່ານສ່ວນເປັນຕົັ້ນ: ສູນບລິການ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢູ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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 ທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຂັັ້ນຕອນ ເປັນຕົັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລົງທະບຽນການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດໍາ
ເນີນທຸລະກິດ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ.
 ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງແຫ່ງທນ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລວມທັງການບລິການ
ດ້ານການເງິນທີິ່ບໍ່ຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານ.
 ກໍານົດນະໂຍບາຍທີິ່ເໝາສົມເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ
ກາງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ເປັຍຕົັ້ນການໃຫ້ບລິການທີິ່ປຶກສາ, ການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ.
 ນໍາໃຊ້ ມາດຕະການ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການ
ເປີດກວ້າງການຄ້າ ແລະ ໂອກາດໃໝ່ທີິ່ເກີດຂັ້ນ ຈາກການເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ
ການເຊືິ່ອມ AEC.

1.7 ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ແລະ ເຊືອ
ິ່ ມໂຍງກັບພາກພືນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ
1.7.1. ສະພາບລວມ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ ງທີ VIII ໄດ້ກໍ ານົດຍຸດທະສາດຢ່ າງຈະແຈ້ງ ກ່ ຽວກັ ບການຮ່ ວມມື ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົ ນ , ເສີ ມ
ຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ. ວຽກງານການຮ່ວມມື ສາກົນຂອງ ສປປ
ລາວ ແມ່ ນນັບມືັ້ ນັບ ໄດ້ຮັບ ການປັບປຸ ງຜ່ານຫ າຍຊ່ ອງທາງ ໂດຍສະເພາະຂະບວນການໂຕະມົ ນ ແລະ ການຈັ ດຕັັ້ ງ
ປະຕິ ບັ ດ ໜ່ ວ ຍງານສະເພາະກິ ດ ເຊິິ່ ງ ເປັ ນ ກົ ນ ໄກທີິ່ ສໍ າ ຄັ ນ ໃນການຮັ ບ ປະກັ ນ ຄວາມສອດຄ່ ອ ງລະຫວ່ າ ງ ການ
ຊ່ວຍເຫືອເພືິ່ອການພັດທະນາຢ່ງເປັນທາງການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ກໍ່ຄືບູ ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ.
ບູລິ ມະສິ ດການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັ ບສະໜຸ ນ ຈາກການເຊືິ່ ອມໂຍງພາກພືັ້ ນ ເປັນ ຕົັ້ ນ
ການເຂົັ້າຮ່ວມປະຊາຄົມອາຊຽນ, ການຮ່ວມມືອານຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າຂອງ ແລະ ການລິເລີິ່ມນະຍະໂຍບາຍປະເທດລຸ່ມ
ແມ່ນໍໍ້າຂອງ. ບັນດານະໂຍບາຍການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊືິ່ອມຈອດທາງຄົມມະນາຄົ ມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະໜັບສະໜຸນ
ການຫັນຈາກ ການເປັນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ມາເປັນປະເທດທີິ່ມີການເຊືິ່ອມຈອດກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ.
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ໜ້ າວຽກຕົັ້ນຕໃນການຮ່ວມມືການຄ້າສາກົນ ຄື: 1) ພັດທະນາການເຊືິ່ອມ
ໂຍງທີິ່ຈໍາເປັນ ເພືິ່ອຂະຫຍາຍໂອກາດຄວາມສາມາດເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດ ດ້ວຍການສ້າງ ແລະ ສະໜອງໂຄງລ່າງທີິ່ເໝາະ
ສົ ມ ແລະ ຈໍ າເປັ ນ (ຕົ ວ ຢ່ າງ: ພະລັ ງ ງານ, ການສືິ່ ສານໂທລະຄົ ມມະນາຄົ ມ ) ແລະ ການເຊືິ່ ອມຈອດທາງຂົ ນ ສົົ່ ງ
ຮອບດ້ານ; 2) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍໃຫ້ມີຄວາມແທະເໝາະ ເພືິ່ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານຂັັ້ນ
ຕອນໃນການດໍາເນີນການຄ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອບການຮ່ວມມຫາຍຝ່າຍ ແລະ ສອງຝ່າຍໃນຂອບ AEC
ແລະ WTO; ແລະ 3) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພາກທຸລະກິດພາຍໃນເພືິ່ອພັດທະນາ ແລະ ປັງປຸງສິນຄ້າທີິ່ສາມາດ
ແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ເປັນທີິ່ຕ້ອງການຂອງ ຕະຫາດພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ.

1.7.2. ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ
ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ-ຫາຍຝ່າຍ: ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ນໍາພາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານໃນການອອກກົນ
ໄກສໍ າ ລັ ບການປຶ ກ ສາຫາລື ດ້າ ນນະຍໂບາຍ ເປັ ນ ຕົັ້ ນ ຂະບວນການໂຕະມົ ນ ແລະ ໜ່ ວ ຍງານສະເພາະກິ ດ ເພືິ່ ອ
ຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫືອມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດ ແລະ ຍຸດທະຍາດ ຂອງລັດຖະບານ. ສໍາຄັນໄປກວ່ານັັ້ນ
ແມ່ນ ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວເປັນຂະບວນການເປີດກວ້າງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຕາງໜ້າລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ຄູ່ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະດັບພາກພືັ້ນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ທົົ່ວສັງຄົມ.
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ການເຊືອ
ິ່ ມໂຍງພາກພືນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ: ເປັນເງືິ່ອນໄຂໃນການບັນລຸບັນດ່ຄາດໝາຍ ແລະ ບູລິມະສິດການພັດທະນາ
ລວມທາງການກະກຽມອອກຈາກສະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ວາລະການພັດທະນາ 2030. ລັດຖະບານ
ໄດ້ສົົ່ງເສີມທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນທາງດ້ານທີິ່ຕັັ້ງພູມສັນຖານຂອງປະເທດ
ຈາກການເປັນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ
ມາເປັນປະເທດທາງຜ່ານເຊືິ່ອມຕິດຈອດ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດການຄ້າໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ , ເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບ
ຕ່ອງສ້າງມູນຄ່າເພີິ່ມ, ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ໃຫ້ມຽບເທົົ່າກັບພາກເອກະ
ຊົນສາກົນ, ສົົ່ງການທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດສາມາດເຂົັ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານ.
ການເຊືິ່ອມໂຍງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການປັບປຸງຫາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການຕິດຈອດໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ເປັນຕົັ້ນ ໂຄງການເສັັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າ AEC ແລະ
GMS.
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນມີຫາຍຄາດໝາຍມີຜົນສໍາເລັດທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ແລະ ມີ
ຄວາມຄືບໜ້າ ເຊັົ່ນ:
 ອັດຕາການເປີດກວ້າງການຄ້າ: ມູນຄ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດທັງໝົດຕໍ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ໃນປີ
2018 ສະເລ່ຍ ປະຕິບັດໄດ້ 58,34% (ຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ຫາຍກວ່າ 70% ໃນປີ 2020).


ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ: ຂົວຂ້າມນໍໍ້າຂອງທີິ່ປາກຊັນ (ແຂວງບລິຄໍາໄຊ-ຈັງຫວັດບງ
ການ) ປະຈຸບັນ ແມ່ນສໍາເລັດການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສໍາຫວດອອກແບບລະອຽດເພືິ່ອກະກຽມການ
ກໍ່ສ້າງ;

ຂົວຂ້າມແມ່ນໍໍ້າຂອງຢູ່ປາກຕະພານ

(ແຂວງສາລະວັນ-ຈັງຫວັດອຸບົນ)

ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນສກສາ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ໄດ້ເຈລະຈາກັບຝ່າຍປະເທດໄທ ແລະ ຂການຊ່ວຍເຫືອທາງດ້ານງົບປະມານ
ໃນການກໍ່ສ້າງ ໃນປີ 2020; ຂົວຂ້າມນໍໍ້າຂອງບ້ານກ້ອນຕືັ້ ເມືອງປາກທາ ຂ.ບໍ່ແກ້ວ ເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ
2017 ຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງໄດ້ 30,60%; ຂົວຂ້າມນໍໍ້າຂອງຢູ່ຫວງພະບາງ-ຈອມເພັດ ແມ່ນກໍາລັງຢູ່
ໃນຂັັ້ນຕອນການເຈລະຈາກັບອົງການ NIDA ເພືິ່ອຊ່ວຍເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ຮ່າງຂອບໜ້າວຽກໃນ
ການສໍາຫວດ-ອອກແບບ; ແລະ ຂົວຂ້າມນໍໍ້າຂອງສະເພາະທາງລົດໄຟ ຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ເລີິ່ມສກ
ສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂດຍການຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ ລາວ-ໄທ-ຈີນ.
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ: ການສ້າງຕັັ້ງ AEC ເກີດຂັ້ນໃນໄລຍະໄກ້ຄຽງກັນກັບການເລີິ່ມຕົັ້ນ ແຜນການ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ VIII. ສະນັັ້ນ, ບັນດາກິດຈະກໍາເຊືິ່ອມໂຍງແມ່ນໄດ້ເລີິ່ມຕັັ້ງແຕ່ນັັ້ນເປັນຕົັ້ນມາ ລວມທັງ ຄວາມພະຍາຍາມທີິ່
ສໍາຄັນຫາຍຢ່າງໃນໄລຍະທີິ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົັ້າພາບຈັດກອງປະຊຼຸມ ASEAN ໃນປີ 2016.
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ສໍາເລັດຫາຍໜ້າວຽກຕົັ້ນຕເຊັົ່ນ ແຜນແມ່ບົດການຕິດຈອດ ອາຊຽນ
2025 ແລະ ຖະແຫງການວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສີມການຮ່ວມມືພັດທະນາໂຄງລ່າງໃນເຂດ ອາຊີຕາເັວນອອກ.
ນອກນີັ້ຍັງມີການເຫັນດີຕົກລົງກ່ຽວກັບ ຂອບອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ ອາຊຽນ ໃນປີ 2016 (ການົດເປົ້າໝ
າຍເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທນທຸລະກໍາໃຫ້ເຫືອ 10% ໃນປີ 2020); ຖານຂໍ້ມູນການຄ້າອາຊຽນ (ຖານຂໍ້ມູນປະຕູດຽວ
ກ່ຽວກັບການຄ້າອາຊຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີິ່ຕິດພັນກັບພາສີ); ຕົວຊີັ້ວັດການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ (ASTFI);
ແຜນຍຸດທະຍາດການຈັດຕັັ້ງປະຕິການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າຂອງ AEC 2025 (ATF-SAP). ຄາດ
ວ່າການຕົກລົງບັນດາຂອບການຮ່ວມມືດັົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທນການເຮັດທຸລະ
ກໍາ 10% ແລະ ເພີິ່ມມູນຄ່າການຄ້າສອງເທົົ່າຕົວລະຫວ່າງປີ 2017-2025.
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ໄດ້ມີກໍານົດຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ AEC 2025 ເພືິ່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນແມ່ບົດ AEC 2025 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານຂອງຂະແໜງການ, ເຊິິ່ງກ່ອນໜ້ານັັ້ນແມ່ນໃຊ້ ບັດຄະແນນ
ແທນ (AEC 2015 Scorecard).
ສະນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະ ເປັນຕົັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ
ພາສີ ແລະ ການສ້າງ ຖານຂໍ້ມູນການຄ້າອອນລາຍ ASEAN. ແຕ່ກໍ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຕືິ່ມອີກ ແລະ ມີ
ຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືອດ້ານວິຊາການເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ AEC ແລະ ຈາກັດສິິ່ງກີດຂວາງ
ອືິ່ນໆທີິ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ. ການປ່ຽນແປງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ແມ່ນຕ້ອງອາໄສການຮ່ວມມື ແລະ ປະສານ
ງານຈາກທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ທຸກຂະແໜງການ.
 ອານຸພາກພືນ
ັ້ ແມ່ນາໍໍ້ ຂອງ: ກອບການຮ່ວມມືນີັ້ແມ່ນແນໃສ່ສະໜັນສະໜຸນໂຄງການບູລິມະສິດ ຂອງບັນດາ
ປະເທດ 6 ປະເທດ. ຄາດວ່າມູນຄ່າທີິ່ສໍາເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫື ກໍາລັງເລີິ່ມຕົັ້ນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນມີມູນ
ຄ່າ 19 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການເຊືິ່ອມໂຍງ, ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຊຼຸມຊົນທີິ່ ຢູ່ໃນ
ພາກພືັ້ນ. ສະນັັ້ນ, ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮ່ວມມືນີັ້ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການພັດທະ
ນາໂຄງລ່າງ ແລະ ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ.
ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ທີິ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອແມ່ນໃນຂະແໜງພະລັງງານ, ຂົນສົົ່ງ ແລະ ໂຄງ
ລ່າງອືິ່ນໆ (ກວມປະມານ 94%). ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຕີລາຄາວ່າ ແຜນງານຂອງອານຸພາກພືັ້ນແມ່ນໍໍ້າ
ຂອງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII. ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຈັດລຽງບູລິ
ມະສິິດໂຄງການພາຍໃຕ້ກອບຮ່ວມມື GMS ດ້ວຍການຮ່ວມເຮັດວຽກລະຫວ່າງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທນ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອເຊືິ່ອມສານແຜນປະຕິບັດງານ GMS, ແຜນປີ ແລະ ແຜນ 5 ປີ.
ແຕ່ເຖິງແນວໃດກຕາມ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຂອດການປະສານງານເພືິ່ອໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ
ບັດມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. ຂອບການຮ່ວມມື GMS ຍັງສາມາດ
ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລວທາງເສດຖະກິດໃນພາກພືັ້ນເປັນຕົັ້ນການກໍານົດນະໂຍບາຍສະເພາະໃດໜິ່ງ ການ
ປັບປຸງໂຄງສ້າງສະຖາບັນ, ການກໍານົດໂຄງການ ແລະ ການລິເລີິ່ມການພັດທະນາດ້ານຂີດຄວາມສາມາດ.
ການຮ່ວມມືສອງຝ່າ ຍດ້ານການຄ້າ : ສປປ ລາວ ມີປະເທດຄູ່ຄ້າຫາຍກວ່າ 60 ປະເທດ ແລະ ມີສັນຍາການຄ້າສອງ
ຝ່າ ຍ 15 ສະບັ ບ ແລະ ຍັງ ສື ບຕໍ່ ເສີ ມຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍດ້າ ນການຄ້ າ ໃນການພັ ດທະນາເສດຖະກິ ດ
ເພີິ່ ມ ທະວີ ກ ານຮ່ ວ ມມື ທ າງດ້ າ ນການຄ້ າ ໃຫ້ ນັ ບ ມືັ້ ນັ ບ ຂະຫຍາຍຕົ ວ ຍິິ່ ງ ຂັ້ ນ , ໂດຍສະເພາະການອໍ າ ນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການສົົ່ງອອກ-ນໍ າເຂົັ້ າສິ ນຄ້ າ , ການດງດູດການລົ ງທນຈາກຕ່ າງປະເທດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ສິດທິ ພິເສດ
ທາງການຄ້າ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ -ການລົງທນ ເປັນຕົັ້ນ :
 ລາວ-ຫວຽດນາມ: ມູນຄ່າການຄ້າສອງຝ່າຍ ບັນລຸໄດ້ 2.974 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນີັ້ ມູນຄ່າການສົົ່ງ
ອອກ ບັນລຸ1 .709 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ 1.265 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສິນຄ້າສົົ່ງ
ອອກຫັກແມ່ນ ໄຟຟ້າ, ທອງແດງ, ໂຄງຮ່າງກ້ອງດີຈີຕອນ, ຊິັ້ນສ່ວນກ້ອງບັນທກພາບ, ມັນຕົັ້ນ, ສາລີ, ໄມ້
ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ນໍໍ້າຕານ, ແລະ ປຸຸ໋ຍ.
 ລາວ-ຈີນ: ມູນຄ່າການຄ້າສອງຝ່າຍ ບັນລຸໄດ້ 5.077 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນີັ້ ມູນຄ່າການສົົ່ງອອກ ບັນລຸ
2.986 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ 2.091 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສິນຄ້າສົົ່ງອອກຕົັ້ນຕ
ແມ່ນ ເຂົັ້າຕາມສັນຍາຮ່ວມມືກັບ China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation
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(COFCO) ຂອງ ສປ ຈີນ ຈໍານວນ 20.000 ໂຕນ ສາມາດສົົ່ງອອກເຂົັ້າໄປ ສປ ຈີນ ໄດ້ທັງໝົດ 15.800
ໂຕນ.
 ລາວ-ໄທ: ມູນຄ່າການຄ້າສອງຝ່າຍ ບັນລຸໄດ້ 12.578 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໃນນີັ້ ມູນຄ່າການສົົ່ງອອກ
ບັນລຸ5.335 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ 7.242 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສິນຄ້າສົົ່ງອອກ
ຕົັ້ນຕແມ່ນ ໄຟຟ້າ ປະເພດໄມ້ ແລະ ແຮ່ທາດ.
 ການພົວພັນການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການຕ່າງໆຂອງບັນດາປະເທດໃນກອບການ
ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ: ມີຄື ຄະນະກໍາມະທິການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ; ລາວ-ໄທ; ລາວ-ຫວຽດນາມ; ລາວ-ອາຊຽນ;
ລາວ-ອີຢູ; ລາວ-ອາເມລິກາ; ລາວ-ປະເທດອືິ່ນໆ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຂອບສັນຍາການຄ້າວ່າດ້ວຍ
ຜະລິດຕະພັນ ATIGA, ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ການຊື-ັ້ ຂາຍຂອງປະຊາຊົນທີິ່ອາໄສຢູ່ຕາມຊາຍແດນ.
ເຊິ່ງໃນຂອບການຮ່ວມມື ATIGA ແລະ BTA ສອງຝ່າຍໄດ້ນໍາເອົາລາຍການສິນຄ້າ ມາຫຼຸດອັດຕາພາສີຂາ
ເຂົັ້ານໍາກັນ:
 ຂອບສັນຍາຮ່ວມມືອາຊຽນດ້ານສິນຄ້າ (ATIGA) ມີຄື ສປປ ລາວ: ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນໍາມາຫດ
ຼຸ
ອັດຕາພາສີເປັນ 0% ໃນປີ 2015 ຈໍານວນ 8.536 ລາຍການ ປະຈຸບັນ ກວມເອົາ 89,3%; ລາຍ
ການສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດສິນຄ້າອ່ອນໄຫວ ຈໍານວນ 266 ລາຍການ ກວມເອົາ 2,36%; ລາຍ
ການສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດສະຫງວນ ຈໍານວນ 87 ລາຍການ ກວມເອົາ 0,9% ແລະ ລາຍການ
ສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດໂຍະຍານຈໍານວນ 669 ລາຍການ ກວມເອົາ 7% ແລະ ຫວຽດນາມ: ລາຍ
ການສິນຄ້າທີິ່ນໍາມາຫຼຸດອັດຕາພາສີເປັນ 0% ໃນປີ 2015 ຈໍານວນ 8.748 ລາຍການ ກວມເອົາ
91,5%; ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດສິນຄ້າອ່ອນໄຫວ ຈໍານວນ 62 ລາຍການ ກວມເອົາ
0,6%; ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດສະຫງວນ ຈໍານວນ 100 ລາຍການ ກວມເອົາ 1% ແລະ
ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດໂຍະຍານ ຈໍານວນ 662 ລາຍການ ກວມເອົາ 7%.
 ຂອບສັນຍາການຮ່ວມມືການຄ້າສອງຝ່າຍ (Bilateral Trade Agreement : BTA) ມືຄື ສປປ
ລາວ: ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນໍາມາຫຼຸດອັດຕາພາສີເປັນ 0% ໃນປີ 2015 ຈໍານວນ 9.444 ລາຍການ
ກວມເອົາ 98,8%; ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດສິນຄ້າອ່ອນໄຫວ ຈໍານວນ 27 ລາຍການ
ກວມເອົາ 2,8% ແລະ ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດສະຫງວນ ຈໍານວນ 87 ລາຍການ ກວມ
ເອົາ 1 % ແລະ ຫວຽດນາມ: ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນໍາມາຫຼຸດອັດຕາພາສີເປັນ 0% ຈໍານວນ 9.357
ລາຍການ ກວມເອົາ 97,8%; ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດສິນຄ້າອ່ອນໄຫວ ຈໍານວນ 15
ລາຍການ ກວມເອົາ 1,9% ແລະ ລາຍການສິນຄ້າທີິ່ນອນໃນໝວດສະຫງວນ ຈໍານວນ 186
ລາຍການ ກວມເອົາ 1%
ການຮ່ວມມືຫາຍຝ່າຍ: ໃນຂົງເຂດການເຊືິ່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ ແມ່ນມີຜົນສໍາເລັດດີພສົມຄວນ ໂດຍ
ສະເພາະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ ໃນກອບອົງການການຄ້າໂລກ: ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຮ່າງນິຕິກໍາຫາຍ
ກ່ວາ 100 ສະບັບ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ລະບຽບກົດໝາຍດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທນໃນ ສປປ ລາວ ສອດຄ່ອງກັບ
ຫັກການພືັ້ນຖານວ່າດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ມີຄວາມສະເໝີພາບ. ໃນນີັ້ ໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າ
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ດ້ວຍ ການປກປ້ອງອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຕາຕະລາງຖົມຂຸມສິນຄ້າກະສິກໍາ ເພືິ່ອສົົ່ງໃຫ້ອົງການ
ການຄ້າໂລກ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊືັ້ - ຂາຍສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ
(Contracts for the International Sale of Goods: CISG) ໂດຍສໍາເລັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບຄົັ້ນຄວ້າເນືັ້ອໃນສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊືັ້-ຂາຍສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ສໍາເລັດຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ
ການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງຜູ້ຄ້າຕ່າງປະເທດ (Trading rights), ຮ່າງບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ມາດຕາ 9 ການກໍານົດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫວງຫາຍ ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປກປ້ອງຜູ້ຜະລິດທີິ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກການນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ ໄດ້ມີການປັບປຸງໃນແຕ່ລະປີ ໃຫ້ແກ່ອົງການການຄ້າໂລກ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ
ອັດຕາພາສີຈັດເກັບຕົວຈິງ ສໍາລັບປີ 2018. ການພົວພັນການຄ້າໃນກອບອະນຸພາກພືັ້ນ: ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນ
ແລະ ນໍາຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫວງຫາຍຕໍ່ ສປປ ລາວ ເຊັົ່ນ: (1) ສັນຍາການຄ້າອາຊີປາຊີຟກ (APTA) ແມ່ນການ
ເປີດຕະຫາດການຄ້າດ້ານສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກດ້ວຍກັນ ແລະ ຍັງມີເປີດຕະຫາດການຄ້າດ້ານບລິການ,
ການລົງທນ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າໃຫ້ແກ່ກັນ. ຕະຫາດທີິ່ເປັນທ່າແຮງໃນການສົົ່ງອອກຫັກ
ແມ່ນ ອິນເດຍ, ສປ ຈີນ, ສ.ເກົາຫີ ແລະ ຕະຫາດປະເທດສະມາຊິກອືິ່ນໆ. (2) ເຂດສາມຫ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV) ເປັນກອບການຮ່ວມມືເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ -ການຄ້າ ໂດຍ
ສະເພາະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີິ່ອາໄສໃນເຂດດັົ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂັ້ນ ລວມມີ 13 ແຂວງ. ໃນນັັ້ນ,
ກໍາປູເຈຍ 4 ແຂວງ, ສສ ຫວຽດນາມ 5 ແຂວງ ແລະ ສປປ ລາວ 4 ແຂວງ (ພາກໃຕ້). (3) ກອບການຮ່ວມມືກັບ
ສະຫະພາບເອີລົບ ແລະ ບັນດາປະເທດພັດທະນາ ປະຈຸບັນພວມຢູ່ໃນຂະບວນການສະເໜີຕໍ່ຝ່າຍລັດເຊຍ (ສິນຄ້າ
ປະເພດເຄືິ່ອງຕັດຫຍິບ) ຊິ່ງຖ້າປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເສດຖະກິດຢູເຣຊຽນ (Eurasian Economic Union)
ເຫັນດີໃຫ້ GSP ຕໍ່ລາວ ລັດເຊຍກໍ່ຈະພິຈາລະນາ.
ໄດ້ລົງນາມການຮ່ວມມືສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນ ແລະ ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ; ສັນຍາວ່າດ້ວຍຂອບການຄ້າ ແລະ ການລົງທນ (TIFA) ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ
ກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສປປ ລາວ ມີປະເທດຄູ່ຄ້າຫາຍກວ່າ 60 ປະເທດ ແລະ ມີສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ 15
ສະບັບ ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍດ້ານການຄ້າ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ເພີິ່ມທະວີການ
ຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຍິິ່ງຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົົ່ງ
ອອກ-ນໍາເຂົັ້າສິນຄ້າ, ການດງດູດການລົງທນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ-ການລົງທນ.
ໄດ້ເຈລະຈາ ແລະ ລົງນາມບັນດາຂອບສັນຍາທີິ່ສໍາຄັນອືິ່ນໆຫລາຍສະບັບ ເປັນຕົັ້ນ (1) ອະນຸສັນຍາເພືິ່ອປັບປຸງ
ສັນຍາການຄ້າເສລີ ອາຊຽນ-ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ, (2) ອະນຸສັນຍາທີ 3 ເພືິ່ອປັບປຸງສັນຍາການຄ້າດ້ານ
ສິນຄ້າ ອາຊຽນ-ສ.ເກົາຫລີ, (3) ອະນຸສັນຍາປັບປຸງສັນຍາການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດແບບຮອບດ້ານ ອາຊຽນ-ສປ
ຈີນ, (4) ສັນຍາການຄ້າເສລີ ແລະ ສັນຍາການລົງທນ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ-ຮົງກົງ, (5) ເຈລະຈາສັນຍາການຮ່ວມມື
ເສດຖະກິດແບບຮອບດ້ານ ອາຊຽນ-ຍີິ່ປຸ່ນ ແລະ (6) ສໍາເລັດການເຈລະຈາສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ
ລະດັບພາກພືັ້ນ (RCEP).
ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ-ການຄ້າ: ການສົົ່ງອອກເຖິງຈະເພີິ່ມຂັ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ເປັນການສົົ່ງ
ອອກທີິ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວເທົົ່າທີິ່ຄວນ ເປັນຕົັ້ນ
ປະເທດ ຫວຽດ, ຈີນ ແລະ ໄທ ກວມອັດຕາ 82% ຂອງການສົົ່ງອອກທັງໝົດໃນປີ 2016. ຄວາມຈໍາກັດຄູ່ຮ່ວມ
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ການຄ້າ ແລະ ສິນຄ້າສົົ່ງອອກສ້າງຄວາມບອບບາງ ຕໍ່ຜົນກະທົບພາຍນອກເປັນຕົັ້ນ ການຫຼຸດລົງຂອງສິນຄ້າຕະຫາດ
ໂລກ ແລະ ການຊະລຕົວຂອງປະເທດຮ່ວມການຄ້າ.
 ການສົງົ່ ອອກ: ໃນໄລຍະຕົັ້ນສະໄໝມີມູນຄ່າ 5,6 ຕືັ້ໂດລາສະຫະລັດ. ສິນຄ້າທີິ່ມາຈາກຊັບພະຍາກອນກວມ
ເອົາອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ (ຕາຕະລາງ 1.14), ຕົວຢ່າງ, ປີ 2016 ກວມ 78% ເພີິ່ມຈາກ 69% ໃນປີ 2015.
ການສົົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແຮ່ທາດ ແລະ ເຫກ
ັ ກວມ 31% (ໂດຍສະເພາະທອງແດງກວມ 26%). ຕໍ່
ມາແມ່ນ ວັດຖຼຸດິບກະສິກໍາ (ສ່ວນຫາຍແມ່ນສິນຄ້າປະເພດໄມ້) ກວມ 16% ແລະ ໄຟຟ້າ 10%.
ຕາຕະລາງ 1.14. ການສົົ່ງອອກສິນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິນຄ້າທີິ່ບໍ່ແມ່ນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ສັດສ່ວນການສົົ່ງອອກ

ມູນຄ່າສົົ່ງອອກ (ລ້ານໂດລາ)

(%)
ສິນຄ້າສົົ່ງອອກ

2015
69%
52%

2016

2015

2016

78%
63%

1,824
1,365

2,273
1,832

ອາຫານ

11%

16%

284

461

ວັດຖຼຸດິບ

21%

16%

539

475

ແຮ່ທາດ ແລະ ເຫັກ

21%

31%

541

896

16%

11%

432

310

ໄຟຟ້າ

13%

10%

352

302

ນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ

3%

0%

75

3

31%

22%

804

656

ສິນຄ້າຕົັ້ນຕ
ສິນຄ້າບໍ່ແມ່ນນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ

ໝວດນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ

ສິນຄ້າປຸງແຕ່ງ
ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: UNCTADstat.



ຄວາມຈໍາກັດຄູຮ
່ ວ
່ ມມືດາ້ ນການຄ້າ: ປະເທດສົົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ໄທ
(ຕາຕະລາງ 1.15) ໃນປີ 2016 ການສົົ່ງອອກໄປປະເທດໄທ ກວມ 40%, ຈີນ 28% ແລະ
ຫວຽດນາມ 14% ເຊິງິ່ ເຫັນວ່າ ທັງ 3 ປະເທດນີັ້ ກວມ 82% ການການສົົ່ງອອກທັງໝົດໃນປີ 2016
(ເຫັນວ່າຕົວເລກເກືອບບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນອັດຕາ 83% ໃນປີ 2015).
ຕາຕະລາງ 1.15. ປະເທດສົົ່ງອອກຕົັ້ນຕ
ຊືິ່ປະເທດ

ໄທ
ຈີນ
ຫວຽດນາມ
ອິນເດຍ
ຍີິ່ປຸ່ນ
ເຢຍລະມັນ
ອັງກິດ

ສັດສ່ວນ

ມູນຄ່າການສົົ່ງອອກ (ລ້ານ

ການສົົ່ງອອກທັງໝົດ (%)

ໂດລາສະຫະລັດ)

2015
36%
32%
15%
4%
2%
2%
1%

2016
40%
28%
14%
4%
2%
2%
1%
124

2015
1,382
1,225
553
135
92
76
48

2016
1,780
1,268
627
162
109
75
48

ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ໂຮນລັງ
ອົດສະຕາລີ

1%
1%
0%

1%
0%
0%

43
23
3

52
17
8

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: UNCTADstat and ADB, ຕົວຊີັ້ວັດຕົັ້ນຕສໍາລັບອາຊີປາຊີຟກ 2017

ການນໍາເຂົາັ້ : ບັນລຸ 9,9 ຕືັ້ກີບໃນໄລຍະເຄິິ່ງສະໄໝ ເຊິິ່ງສິນຄ້ານໍາເຂົັ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດກົນຈັກ, ເຄືິ່ອງໄຟຟ້າ
ແລະ ຍານພາຫະນະ ກວມປະມານ 2/3 ຂອງການນາເຂົັ້າສິນຄ້າທັງໝົດ ພ້ອມກັນນີັ້ ສປປ ລາວ ຍັງນາເຂົັ້ານໍ້ມັນ
ເຊືັ້ອໄຟ ແລະ ອາຫານ ຈໍານວນຫາຍພສົມຄວນ; ແລະ ປະເທດທີິ່ນໍາເຂົັ້າກມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານປະລິມານ ເປັນຕົັ້ນ
ການນໍາເຂົັ້າຈາກປະເທດໄທ ໃນປີ 2016 ກວມ 65% ເພີິ່ມຈາກ 61% ໃນປີ 2015. ການນາເຂົັ້າຈາກປະເທດ
ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ໄທ ກວມອັດຕາສູງເຖິງ 90% ຂອງການນາເຂົັ້າທັງໝົດໃນປີ 2016.
ຕາຕະລາງ 1.16. ປະເທດນໍາເຂົັ້າຕົັ້ນຕ
ຊືິ່ປະເທດ

ໄທ
ຈີນ
ຫວຽດນາມ
ເກົາຫີ
ຍີິ່ປຸ່ນ
ສິງກະໂປ
ເຢຍລະມັນ
ອິນເດຍ
ຝຣັົ່ງ
ອົດສະຕາລີ

ສັດສ່ວນ

ມູນຄ່າການນໍາເຂົັ້າ (ລ້ານ

ການນໍາເຂົັ້າທັງໝົດ (%)

ໂດລາສະຫະລັດ)

2015

2016

2015

2016

61%
19%
8%
2%
2%
4%
1%
1%
0%
0%

65%
16%
9%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
0%

4,419
1,352
555
181
111
260
48
55
13
21

4,204
1,071
608
137
124
47
37
25
13
18

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: UNCTADstat ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຕົວຊີັ້ວັດຕົັ້ນຕສໍາລັບອາຊີປາຊີຟກ 2017

ຄວາມບຫ
ໍ່ າກຫາຍດ້ານການຄ້າ ແລະ ການອອກຈາກສະຖານະພາບ LDC: ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດຮ່ວມມືດ້ານການ
ຄ້າ ຈະມີຄວາມຈໍາກັດດ້ານປະລິມານກຕາມ ແຕ່ບັນດາປະເທດດັົ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເງືິ່ອນໄຂ LDC ໃນການເຮັດ
ການຄ້າກັບ ສປປ ລາວ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ພາຍຫງັ ທີິ່ ສປປ ລາວ ຫຼຸດອອກຈາກບັນຊີປະເທດ LDC ຈະບໍ່ຖືກກະທົບ
ເງືິ່ອນໄຂພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ. ເປັນຕົັ້ນໃນກລະນີ ຮ່ວມມືການຄ້າກັບປະເທດຫວຽດນາມ ກັບ ປະເທດໄທ ສປປ
ລາວ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຂອບການຮ່ວມມືການຄ້າເສລີອາຊຽນ (AFTA) ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງ
AEC. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກຕາມ, ສປປ ລາວ ຄວນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນດ້ານການຄ້າກັ ບປະເທດ ອືິ່ນໆ
ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນລາວໃຫ້ນັບມືັ້ນັບຂະຫຍາຍຕົວ.
ການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍດ້ານການຄ້າ: ໜງິ່ ໃນບູລິມະສິດຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນສ້າງຄວາມຫາກ
ຫາຍດ້ານເສດຖະກິດ, ແຕ່ຜົນທີິ່ໄດ້ຮັບ ເຫັນວ່າ ຍັງມີລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຕາຕະລາງ 1.17 ເຫັນວ່າ
ປະເພດສິນຄ້າທີິ່ ສປປ ລາວ ສົົ່ງອອກຍັງບໍ່ຫາກຫາຍເຊັົ່ນ ໃນປີ 2010 ໝວດສິນຄ້າສົົ່ງອອກມີພຽງ 117 ປະເພດ
ທຽບໃສ່ປະເທດ LDC ຫື ປະເທດອາຊຽນອືິ່ນ ມີສິນຄ້າສົົ່ງອອກ 250 ປະເພດ. ມາຮອດປີ 2016 ປະເພດສິນຄ້າ
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ເພີິ່ມມາເປັນ 141 ປະເພດ ແຕ່ກຍັງຕໍໍ່າຫາຍຖ້າທຽບໃສປະເທດ LDC ແລະ ປະເທດອາຊຽນອືິ່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນ
ນີັ້, ດັດຊະນີຄວາມບຫ
ໍ່ າກຫາຍດ້ານການສົົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຊັດເຈນນັບແຕ່ປີ 2010
ເປັນຕົັ້ນມາ ແຕ່ ການສົົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຫາກຫາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ອາຊຽນ.
ຕາຕະລາງ 1.17 ການວັດແທກຄວາມບໍ່ຫາກຫາຍ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍຂອງການສົົ່ງອອກ

2010

2015

2016

ສປປ ລາວ

LDC

ອາຊຽນ

ຈໍານວນປະເພດສິນຄ້າ

117

255

258

ດັດສະນີຄວາມບໍ່ຫາກຫາຍ

0.31

0.45

0.13

ດັດສະນີຄວາມຫາກຫາຍ

0.77

0.69

0.32

ຈໍານວນປະເພດສິນຄ້າ

215

257

260

ດັດສະນີຄວາມບໍ່ຫາກຫາຍ

0.19

0.27

0.12

ດັດສະນີຄວາມຫາກຫາຍ

0.67

0.69

0.30

ຈໍານວນປະເພດສິນຄ້າ

141

257

259

ດັດສະນີຄວາມບໍ່ຫາກຫາຍ

0.20

0.24

0.11

ດັດສະນີຄວາມຫາກຫາຍ

0.74

0.69

0.31

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: UNCTADstat ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຕົວຊີັ້ວັດຕົັ້ນຕສໍາລັບອາຊີປາຊີຟກ 2017

ຂອບການສົົ່ງເສີມການເຊືອ
ິ່ ມໂຍງການຄ້າ: ໜິ່ງໃນກົນໄກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດເພີິ່ມ
ທະວີການເຊືິ່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ນິຕິກໍາ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ທີິ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ເອືັ້ອອໍາ
ນວຍການຄ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເປັນຕົັ້ນໄດ້ຮັບຮອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາເງືິ່ອນໄຂ ຂອງການເປັນສະມາຊິກ
ອົງການການຄ້າໂລກ, ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ສັນຍາການຮ່ວມມືຂົນສົົ່ງຊາຍແດນພາຍໃຕ້ຂອບຮ່ວມມື
GMS. ເພືິ່ ອປະຕິ ບັ ດ ຕາມເງືິ່ອນໄຂການເປັ ນ ສະມາຊິ ກ ຂອງອົ ງການການຄ້ າໂລກ, ລັ ດຖະບານໄດ້ ກໍ າ ນົ ດ ແລະ
ປັບປຸ ງ ນິຕິກໍ າ ທີິ່ ຕິດພັ ນ ກັ ບ ຫ າຍຂົ ງ ເຂດເປັ ນ ຕົັ້ ນ ການຄຸ້ມ ຄອງອາກອນ, ການຄ້ າ ແລະ ນະໂຍບາຍຊັ ບ ສິ ນ ທາງ
ປັນຍາ. ຕົວ ຢ່າງ, ໄດ້ກໍ ານົ ດກົ ດໝາຍວ່ າດ້ວ ຍລິຂະສິດຊັບ ສິນ ທາງປັນ ຍາ ເພືິ່ອແກ້ ໄຂການແຂ່ ງຂັນ ທີິ່ ບໍ່ຍຸ ດຕິ ທໍາ ,
ປັບປຸງຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການການປກປ້ອງລິຂິສິດຊັບສິ ນ
ທາງປັນຍາ ແລະ ໄດ້ຮ່າງບົດແນະນໍາ ຄໍາຕັດສິນສານ ກ່ຽວກັບ ລິຂະສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ພັນທະ AEC: ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ເດີນໜ້າໃນການເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າ AEC ແລະ
ສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະເປັນຕົັ້ນ ການຫຼຸດຜ່ອນພາສີນໍາເຂົັ້າໃຫ້ເຫືອສູນ ບາງປະເພດສິນຄ້າທີິ່ນໍາເຂົັ້າຈາກປະເທດ
ອາຊຽນພາຍໃນປີ 2018 ແລະ ສືບຕໍ່ກໍາຈັດສິິ່ງກີດຂວາງທີິ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ. ນອກຈາກນີັ້, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ
ຫັກການ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພາກສ່ວນທີິ່ຮັບຜິດຊອບເລືິ່ອງບັນຊີເຊິິ່ງເປັນມາດຖານເງືິ່ອນໄຂ ຂອງສັນຍາ
ການຮ່ ວ ມມື ອາຊຽນ (ASEAN Mutual Recognition Agreements). ລັ ດ ຖະບານຍັ ງ ໄດ້ ສ້າ ງຕັັ້ ງໜ່ ວ ຍ
ງານການບລິ ກ ານ (Lao Services Portal) ທີິ່ ສະໜອງຂໍ້ ມູ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຄ້ າ ແລະ ການລົ ງ ທ ນ ພ້ ອມທັ ງ
ເອກະສານນິຕິກໍາ, ມາດຕະການ, ຂັັ້ນຕອນ, ແບບຟອມ, ການໃຫ້ບລິການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະອືິ່ນໆ.
ຜົນສໍາເລັດຕົັ້ນຕຂອງການສົົ່ງເສີມການຄ້າ: ໜິ່ງໃນຜົນສໍາເລັດສໍາຄັນທີິ່ຍາດມາໄດ້ແມ່ນສໍາເລັດ ແຜນແມ່ບົດກ່ຽວ
ກັ ບ ການອໍ າ ນວຍຄວາມສະດວກການຄ້ າ 2017-2020 (Trade facilitation roadmap). ແຜນແມ່ ບົ ດ
ດັົ່ງກ່ າວ ໄດ້ ກໍານົ ດທິ ດທາງຢ່າງລະອຽດກ່ ຽວກັ ບ ການເຊືິ່ ອມໂຍງ ສປປ ລາວ ໃນການຄ້າສາກົນ . ເປັ ນຕົັ້ ນ ແຜນ
ປະຕິ ບັດ ງານ ມາດຕະການປະເພດ B ແລະ C ພາຍໃຕ້ ຂ ອບສັ ນ ຍາການອໍ າ ນວຍຄວາມສະດວກການຄ້ າ ຂອງ
126

ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO trade facilition agreement). ພ້ອມກັນນີັ້, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ເຊັນສັນຍາການ
ຄ້າ 2 ຝ່າຍກັບປະເທດກໍາປູເຈຍ, ຈີນ, ຍີິ່ປຸ່ນ, ເກົາຫີ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ກອງປະຊຼຸມທຸ ລ ະກິ ດລາວ: ເພືິ່ອເປັນການຊຼຸກຍູ້ເພີິ່ມເຕີມການພັດທະນາພາກທຸ ລະກິ ດ, ລັດຖະບານສືບຕໍ່ຈັດກອງ
ປະຊຼຸ ມ ທຸ ລ ະກິ ດ ລາວ (Lao Business Forum) ທຸ ກ ໆປີ . ອີ ງ ຕາມການປຶ ກ ສາຫາລື ຂ ອງກອງປະຊຼຸ ມ ໃນປີ
2017 ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸ ດສາຫະກໍ າ ແຫ່ ງຊາດລາວ ແລະ ກະຊວງການຄ້ າໄດ້ ກໍ ານົ ດບັ ນ ຫາບູລິ ມະສິດ 32
ບັນຫາທີິ່ຖືກຍົກຂັ້ນ ໃນກອງປະຊຼຸມສະເພາະກິດ 150 ຄັັ້ງ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມກັນກໍານົດວິທີທາງອອກ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 4 ໃນ 32 ບັນຫາທີິ່ຍົກຂັ້ນ.
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນພາສີ ແລະ ສິິ່ງ ກີດຂວາງທີິ່ບໍ່ແມ່ນ ພາສີ: ການສົົ່ງເສີມການເຊືິ່ອມໂຍງການຄ້າຂອງ
ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າພສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີ ແລະ ສິິ່ງກີດຂວາງທີິ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ
ຕົ ວ ຢ່ າ ງ ການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນພາສີ ນໍ າເຂົັ້ າ ສິ ນ ຄ້ າ ທີິ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ກະສິ ກໍ າ ແລະ ສິ ນ ຄ້ າ ທີິ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນນໍໍ້ າ ມັ ນ ເຊືັ້ ອໄຟ (ຕາຕະລາງ
1.18). ແຕ່ເຖິງແນວໃດກຕາມ, ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດທີິ່ຜ່ານມາກຍັງມີສິິ່ງທ້າທາຍອີກຫາຍຢ່າງ ເພືິ່ອສາມາດບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ກຸ່ມປະເທດຮັົ່ງມີ OECD ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຄ້າ ບໍ່ຫາຍປານໃດເມືິ່ອທຽບໃສ່ປະເທດອາຊຽນອືິ່ນໆ. ອີງຕາມຕົວຊີັ້ວັດການຄ້າ
ຂອງ OECD ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍພສົມຄວນໃນໄລຍະປີ 2015-2017 ໂດຍສະເພາະຂົງເຂດການສະໜ
ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເວທີການຄ້າຕ່າງໆ ການປັບປຸງຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບລິການ, ການປັບປຸງ
ດ້ານເອກະສານ, ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບໂອໂຕມາຕິກຫ າຍຂັ້ນ. ສ່ວ ນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໃນເຂດອືິ່ນໆກເຫັນວ່ າ
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຊັົ່ນດຽວກັນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີິ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປັບປຸງຕົວຊີັ້ວັດເພືິ່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງ. ອີ ກບັ ນຫາໜິ່ ງທີິ່ຕ້ອງໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸ ງແມ່ ນການປັບປຸ ງຂັັ້ນ ຕອນເອກະສານໃຫ້ມີຄວາມງ່າຍດາຍ
ກະທັດຮັດຂັ້ນ, ປັບປຸງບັນດາຂັັ້ນຕອນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບໂອໂຕມາຕິກ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຢ່າງທົົ່ວເຖິງ.
ສໍ າ ລັ ບ ຂໍ້ ຫ ຍຸ້ ງ ຍາກໂດຍສະເພາະການຄ້ າ ກະສິ ກໍ າ ແມ່ ນ ບັ ນ ຫາການປະສານງານລະຫວ່ າ ງຂັັ້ ນ ສູ ນ ກາງເຊິິ່ ງ ເປັ ນ
ພາກສ່ວນທີິ່ເປັນຜູ້ອະນຸມັດອອກທະບຽນ ກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັັ້ນແຂວງທີິ່ເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ເຂດ
ຊາຍແດນ. ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກດັົ່ງກ່າວນີັ້ບາງຄັັ້ງຄາວໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ການສ້າງຂັັ້ນຕອນເພີິ່ມເຕີມ ແລະ ຄວາມຫ້າຊ້າໃນ
ການຄ້າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂອະນຸມັດການຄ້າດ້ານກະສິກໍາຖືວ່າມີອັດຕາສູງສຸດຢູ່ໃນພາກພືັ້ນ. ເວົັ້າລວມແລ້ວ ຂັັ້ນ
ຕອນການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກ ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄ້າດ້ານກະສິກໍາ ເຖິ ງວ່າ ອັດຕາພາສີ ແລະ ສິິ່ງກີດຂວາງທີິ່
ບໍ່ແມ່ນພາສີ ຈະບໍ່ຫາຍກຕາມ.
ຕາຕະລາງ 1.18. ພາສີນໍາເຂົັ້າຂອງສິນຄ້າທີິ່ບໍ່ແມ່ນກະສິກໍາ ແລະ ສິນຄ້າທີິ່ບໍ່ແມ່ນເຊືັ້ອໄຟ
ສິນຄ້າປຸງແຕ່ງ, ແຮ່ທາດ ແລະ ເຫັກ
ແຮ່ທາດ ແລະ ເຫັກ
ສິນຄ້າປຸງແຕ່ງ
ສິນຄ້າເຄມີ
ກົນຈັກ ແລະ ເຄືິ່ອງມື
ສິນຄ້າປຸງແຕ່ງອືິ່ນໆ

2014
5.53
2.36
5.57
5.52
6.25
4.55

2015 2016
8.83 2.36
4.88 1.14
8.86 2.38
9.33 3.13
9.23 2.33
8.05 2.22

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: UNCTADstat.

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ: ໄດ້ຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມການສົົ່ງອອກ ດ້ວຍການປັບປຸງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໂດຍຫັນເປັນລະບົບເອເລັກໂຕນິກ ເປັນຕົັ້ນ ສ້າງລະບົບ E-Licensing ໄດ້ປະສານ
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ສົມທົບກັບກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຊ່ຽວຊານຂອງບລິສັດ Bivac ຈໍາກັດ ເພືິ່ອວາງແຜນຂັັ້ນຕອນການ
ອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົັ້າແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Licensing). ຊິ່ງປະຈຸບັນ ໄດ້ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍ້
ມູນ ແລະ ທົດລອງອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົັ້າລົດ ໂດຍແຈ້ງຜ່ານລະບົບພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (NSW) ໃຫ້ແກ່ 2
ບລິສັດ ຄື: ບລິສັດ ນິວຈິບເຊັງ ຈໍາກັດ ແລະ ບລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າລາວບລິການ ຈໍາກັດ; ສ້າງລະບົບ E-CO ປະຈຸບັນ
ແມ່ນສໍາເລັດການສ້າງລະບົບອອກໃບຢັົ້ງຢືນແຫ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (E-CO) ໂດຍຊືິ່ເວັບໄຊທ໌
ແມ່ນ www.ecolao.gov.la ແລະ ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ 4/2016 ທີິ່ຜ່ານມາ; ແລະ ການ
ຢັົ້ງຢືນແຫ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງທີ II ຂອງອາຊຽນ ໄດ້ມີຈໍານວນ 6 ບລິສັດ ທີິ່ສາມາດຢັົ້ງຢືນແຫ່ງກໍາເນີດ
ສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງ ຄື: Lane Xang Minerals Ltd; Scanner Electric International 2014 Co.,Ltd;
LVF Rubber Co.,Ltd; Maneerath Agriculture Co.,Ltd; Paksong Highland Co.,Ltd ແລະ
Chanachai Co.,Ltd.
ການເຊືິ່ ອ ມໂຍງທາງດ້ າ ນຄົ ມມະນາຄົ ມ : ການເຊືິ່ ອມຈອດການຄົ ມມະນາຄົ ມ ໃນພາກພືັ້ ນ ແລະ ສາກົ ນ , ການ
ພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ການຄົມມະນາຄົມທາງບົກ, ທາງນໍໍ້າ ແລະ ທາງອາກາດ ຖືເປັນຍຸດທະສາດທີິ່ສໍາຄັນໃນ
ການຫັນຈາກປະເທດທີິ່ບໍ່ ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ເປັນປະເທດທີິ່ເປັນບ່ອນເຊືິ່ອມຈອດໃນເຂດພູມິພາກອາຊຽນ
ພາຍໃຕ້ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ໜິ່ງແລວໜິ່ງເສັັ້ນທາງ”. ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວຈີ ນ (ບໍ່ ເຕັ ນ -ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັ ນ ) ໄດ້ ມີ ກ ານລົ ງ ນາມການລົ ງ ທ ນ ລະຫວ່ າ ງ ລັ ດ ຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ
ສປ ຈີນ ໃນປີ 2017 ຄວາມຍາວ 409 ກມ ຜ່ານ 5 ແຂວງ: ຫວງນໍໍ້າທາ (16,9 ກມ), ອຸດົມໄຊ (126,6 ກມ),
ຫວງພະບາງ (80 ກມ), ວຽງຈັນ (145,5 ກມ) ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັ ນ (40 ກມ); ມີ 32 ສະຖານີ. ການ
ກໍ່ສ້າງປະກອບດ້ວຍ ຂົວ 167 ແຫ່ງ, ອຸໂມງ 75 ແຫ່ງ ກວມເອົາ 62% ຂອງເສັັ້ນທາງລົດໄຟທັງໝົດ, ຄວາມໄວ
160 ກມ/ຊົົ່ວ ໂມງ ສໍ າລັບ ເຂດພູດອຍ ແລະ 200 ກມ/ຊົົ່ວ ໂມງ ເຂດທົົ່ ງພຽງ; ໄລຍະເວລາກໍ່ ສ້າງ 5 ປີ (20172021) ປະຈຸບັນ ປະຕິບັດໄດ້ 39,6% ຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງລົດໄຟ. ສໍາລັບການເຊືິ່ອມຈອດ
ຈາກສະຖານີຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໄປຍັງ ເສັັ້ນທາງລົດໄຟຂອງປະເທດໄທ ຄວາມຍາວ 15 ກມ ໄດ້
ສໍາເລັດການອອກແບບແລ້ວ ແລະ ໄດ້ປະຊຼຸມຮ່ວມປຶກສາຫາລື 3 ຝ່າຍ ລາວ-ຈີນ-ໄທ. ແລະບັນດາເສັັ້ນ ທາງຫວງ
ອາຊຽນ ຫາຍໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ ເຊັົ່ນ: ເສັັ້ນທາງ R3 (ບໍ່ເຕັນ-ນາເຕີຍ-ຫ້ວຍຊາຍ) ຢູ່ໃນຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ ; ເສັັ້ນທາງ 13 ເໜື ອ ຊ່ ວງສີໄຄ ຫາ ສີເກີດ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໄດ້ ຮັບແຫ່ງທນ
ຈາກທະນາຄານ AIIB ໃນການສໍາຫວດອອກແບບສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ , ຊ່ວງສາມແຍກສີເກີດ ຫາ ໂພນໂຮງ
ສໍາເລັດການສໍາຫວດອອກແບບແລ້ວ ກໍາລັງກະກຽມການປະມູນກໍ່ສ້າງ; ເສັັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ຊ່ວງຫັກ 21 ຫາ ທ່າພະ
ບາດ ຂ.ບລິ ຄໍາໄຊ ໄດ້ ຮັບແຫ່ ງທນຈາກທະນາຄານ AIIB ໃນການສໍາຫ ວດອອກແບບສກສາຄວາມເປັ ນ ໄປໄດ້ ,
ຊ່ວງເຊໂນ ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ປາກເຊ ຂ.ຈໍາປາສັກ ສໍາເລັດການສໍ າຫວດອອກແບບແລ້ວ ກໍາລັງຫາແຫ່ງທນ
ກໍ່ສ້າງ; ເສັັ້ນທາງ 2E ແລະ 2W ໄດ້ຮັບການສໍາຫວດອອກແບບສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ; ເສັັ້ນທາງ 12 ເຊືິ່ອມຕໍ່
ລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ຜ່ານທ່າແຂກ ຂ.ຄໍາມ່ວນ ກໍາລັງສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ອອກແບບລະອຽດ
ໄດ້ ຮັບທນຊ່ ວຍເຫື ອຈາກອົງ ການ NEDA (ປະເທດໄທ); ເສັັ້ ນ ທາງ 8 ແຕ່ ບ້ ານນາເລົົ່ າ ຫາ ນໍໍ້ າພາວ ຊາຍແດນ
ລາວ-ຫວຽດນາມ ສໍາເລັດການສໍາຫວດອອກແບບແລ້ວ ໄດ້ຮັບທນຊ່ວຍເຫືອຈາກອົງການ KOICA (ສ.ເກົາຫີ);
ເສັັ້ນທາງ 9 (ຂ.ສະຫວັນນະເຂດ) ໄດ້ຮັບການຟືົ້ນຟູຍົກລະດັບຈາກທນຊ່ວຍເຫືອຂອງອົງການ JICA ສໍາເລັດແລ້ວ
ປະມານ 58 ກມ, ສ່ວນທີິ່ເຫືອ ຄວາມຄືບໜ້ າປະຈຸບັ ນ ຕອນທາງຊ່ວ ງ 1 (79,9 ກມ) ປະຕິບັດໄດ້ 87% ແລະ
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ຊ່ວງທີ 2 (100,6 ກມ) ປະຕິບັດໄດ້ 99% ແລະ ເສັັ້ນທາງ 16 ຊ່ວງເຊກອງ-ດາກຈງ (96,6 ກມ) ປະຕິບັດໄດ້
89% ແລະ ຊ່ວງດາກຈງ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ (21 ກມ) ປະຕິບັດໄດ້ 70%. ນອກຈາກນີັ້, ສໍາເລັດການປັບປຸງ
ຍົກລະດັບສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ແລະ ມອບ-ຮັບນໍາໃຊ້ເປັນທາງການ ໃນເດືອນສິງຫາ 2018 ນີັ້.
ການຂະຫຍາຍທ່າເຮືອສາກົນ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຮອງຮັບເຮືອບັນທຸກຂະໜາດ 500 ໂຕນ ເຂົັ້າ
ຈອດໄດ້ ການກໍ່ສ້າງທ່າເຮືອ 3 ແຫ່ງ: ທ່າເຮືອຊຽງກົກ ຂ.ຫວງນໍໍ້າທາ, ທ່າເຮືອປາກແບ່ງ ຂ.ອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່າເຮືອ
ຄົກຈອງ ຂ.ຫວງພະບາງ ກໍາລັງລຖ້າອະນຸມັດງົບປະມານຈາກ ສປ ຈີນ ເພືິ່ອດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ. ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ
ທ່າທຽບເຮືອ ແຫ່ ງທີ 3 ຢູ່ທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງ ສສ ຫວຽດນາມ ຄວາມຄືບ ໜ້ າ ໄດ້ 20% ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ ດໍາເນີ ນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 50% ໃນປີ 2019.
ການເຊືິ່ ອ ມໂຍງທາງດ້ າ ນພະລັ ງ ງານ: ສາມາດເປດກວ້ າງການຮ່ ວມມື ສອງຝ່ າຍກັ ບ 23 ປະເທດ (ຫວຽດນາມ,
ສປ ຈີນ, ພະມ້າ, ໄທ, ກໍາປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໂຮນລັງ, ສ. ເກົາຫລີ, ຍີິ່ປຸ່ນ, ຣັດເຊຍ,
ອິນເດຍ, ເຢຍລະມັ ນ, ເບຣາລຸດ, ມົ ງໂກລີ, ອາເມລິກ າ, ຝຣັົ່ງ, ຟນແລນ, ນ໋ ອກແວ, ອົດສະຕາລີ, ໂອຕຣິດ ແລະ
ນິວຊີແລນ) ອັນພົັ້ນເດັົ່ນແມ່ນສໍາເລັດການລົງນາມຊືັ້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ມາເລເຊຍ ໂດຍຜ່ານລະບົບ
ສາຍສົົ່ງປະເທດໄທ, ລົງນາມບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືພັດທະນາໂຄງການສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ ຈາກ
ລະບົບລາວ ສູ່ ລະບົບຂອງຫວຽດນາມ, ລົງນາມບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າ ດ້ວຍ ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ
ດ້ານການຮ່ວມມືພະລັງງານກັບ ສປ ຈີນ, ລົງນາມບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ
ໄຟຟ້າກັບປະເທດມຽນມ້າ ເພືິ່ອສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບືັ້ອງຕົັ້ນດ້ານເຕັກນິກເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊືັ້
ໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍາ ເລັດການລົງນາມບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກໂນໂລ
ຊີ ກັບ ປະເທດໂອຕິດ. ນອກນີັ້, ຍັງໄດ້ຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານໃນຂອບການຮ່ວມມືຫາຍຝ່າຍ ເຊັົ່ນ: ການຮ່ວມມື
ໃນຂອບອາຊຽນ (ASEAN), ໃນຂອບ 3 ຫ່ ຽ ມພັ ດ ທະນາ (CLV), ໃນຂອບເສດຖະກິ ດ 4 ຫ່ ຽ ມທອງຄໍ າ
(CLMV) ແລະ ການຮ່ ວ ມມື ດ້ ານເສດຖະກິ ດແມ່ ນໍໍ້ າຂອງ-ແມ່ ນໍໍ້ າ ເຈົັ້ າ ພະຍາ-ແມ່ ນໍໍ້ າເອຣາວະດີ (ACMECS),
ການຮ່ວມມືກັບທະນາ ຄານໂລກ (WB) ແລະ (AusAID), ການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB),
ໃນຂອບອົງການການຄ້ າໂລກ (WTO), ໃນຂອບແມ່ ນໍໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (LMI), ໃນຂອບແມ່ ນໍໍ້າຂອງ-ລ້ ານຊ້ າງ,
ການຮ່ ວມມື ລະຫວ່າງປະເທດແມ່ ນໍໍ້າຂອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວ ມພັດທະນາພວກເຮົ າ ກໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດທາງດ້ ານການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດໃຫ້ສູງຂືັ້ນ. ໃນໄລຍະ 2
ປີ ເຄິິ່ ງຜ່ ານມາ ການຂະຫຍາຍໄຟຟ້ າ ໄປສູ່ ຊົ ນ ນະບົ ດເຂດທຸ ລ ະກັ ນ ດານຫ່ າ ງໄກສອກຫີ ກ ໃຫ້ ມີ ໄຟຟ້ າໃຊ້ ໃນທົົ່ ວ
ປະເທດ ໃນປີ 2020 ໃຫ້ ໄ ດ້ ຢ່າ ງຕໍໍ່ າ 90% ປະຈຸ ບັ ນ ປະຕິ ບັ ດ ໄດ້ 92,69 % ຂອງຈໍ າ ນວນຄອບຄົ ວ ໃນທົົ່ ວ
ປະເທດ.
ການເຊືອ
ິ່ ມໂຍງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສືິ່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT): ໄດ້ສຸມໃສ່ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍເຕັກ
ໂນໂລຊີສືິ່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີຄວາມໄວສູງ ແຜ່ກະຈາຍທົົ່ວເຖິງ , ການບລິການທີິ່ມິຄຸນນະພາບ ເພືິ່ອຂັບ
ເຄືິ່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ສາມາດເຊືິ່ອມຕໍ່ເຂົັ້າມາດຖານຂອງສາກົນ. ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ
ໄດ້ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບຫລາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ປະເທດເພືິ່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ເຊັົ່ນ: ລົງນາມບົດບັນທກ
ຄວາມເຂົັ້ າໃຈກັ ບ ສະຖາບັ ນ Posts and Telecommunications Institute of Technologe (PTIT)
ສສ ຫວຽດນາມ ກຽ່ວກັບ ການພັດທະນາຫລັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໄລຍະສັັ້ນ
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ແລະ ຍາວ; ລົງນາມບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈກັບອົງການຄຸ້ມຄອງອິນເຕີເນັດແຫ່ ງຊາດຈີນ ແລະ ສູ ນປະສານງານ
ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸ ກເສີນ ດ້ານເຕັກ ນິກ ສປ ຈີ ນ ເພືິ່ອແລກປ່ຽ ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຮ່ວມກັນສະກັ ດກັັ້ນການກໍ່
ອາດຊະຍາກໍາທາງຄອມພິວເຕີ. ປະຈຸບັນກໍາລັງກະກຽມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການປັບປຸງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຍົ ກ ລະດັ ບ ສະຖາບັ ນ ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ກ ານສືິ່ ສ ານຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວສານ ທີິ່ ໄດ້ ຮັ ບ ອະນຸ ມັ ດ ທ ນຊ່ ວ ຍເຫື ອ ຈາກ ສປ ຈີ ນ .
ນອກຈາກນີັ້ , ຍັ ງມີ ກ ານຮ່ ວ ມມື ຫ ລາຍດ້ ານໃນຂອບການຮ່ ວມມື ແ ມ່ ນໍໍ້ າຂອງ-ແມ່ ນໍໍ້ າລ້ ານຊ້ າງ; ການຮ່ ວ ມມື ໃນ
ຂອບອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາດ້ານໄອຊີທີ, ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວ
ສ່ານ; ແລະ ການຮ່ວມມືການຄຸ້ມຄອງຄືັ້ນຄວາມຖີິ່ຕາມຊາຍແດນ ຮ່ວມກັບ ປະເທດລັ ດເຊຍ. ປະຈຸບັນ ໄດ້ມີຈຸດ
ເຊືິ່ອມຕໍ່ສາຍສົົ່ງໂທລະຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດທັງໝົດກັບສາກົນຈໍານວນ 11 ຈຸດ ລວມມີ: ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູ
ເຈຍ ແລະ ສປ ຈີນ. ບັນເຄືິ່ອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືໄດ້ມີການຍົກລະດັບຈາກ 2G ມາເປັນລະບົບ 3G ແລະ 4G ເປັນ
ການຮອງຮັບໃຫ້ບລິການແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ສືິ່ສານຂ່າວສານໃນລະດັບຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການຕິດຕໍ່ຂອງພາກລັດ
(G2G), ທຸ ລະກິ ດກັ ບທຸ ລະກິ ດ (G2B) ແລະ ປະຊາຊົນ ກັບ ປະຊາຊົ ນ (C2G). ໄດ້ ຂະຫຍາຍລະບົ ບສູນ ກາງ
ໂທລະສັ ບ ແລະ ອິ ນ ເຕີ ເ ນັ ດ ລະຫວ່ າ ງປະເທດສາມາດຮອງຮັ ບ ບ ລິ ມ າດການເຊືິ່ ອ ຕໍ່ ພ າຍໃນປະເທດ ແລະ ກັ ບ
ຕ່າງປະເທດ ປະຈຸບັນໄດ້ 100%. ຫັນປຽ່ນຈາກການນໍາໃຊ້ IPv4 ມາເປັນ IPv6 ເພືິ່ອເປັນການເຊືິ່ອມຕໍ່ລະບົ ບ
ເຄືິ່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບເຄືິ່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດສາກົນໄດ້ . ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີິ່ນອນໃນໂຄງການ ແລະ ທນອາຊຽນ ຄື ການສໍາຫ ວດຄຸ ນນະພາບການບ ລິການໂທລະສັ ບ
ເຄືິ່ອນທີິ່ ໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຂອງອາຊຽນ, ຍຸດທະສາດອາຊຽນດ້ານອີນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ແລະ ເຜີຍແຜ່
ແຜນແມ່ ບົ ດອາຊຽນໄອຊີ ທີ 2020 ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຊິ່ ງ ເປັ ນ ພືັ້ ນ ຖານໃນການສ ກສາ ແລະ ພັ ດທະນາໂຄງລ່ າ ງ
ພືັ້ນຖານດ້ານ ICT ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ມີລາຄາຖືກລົງ.

1.7.3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຖືວ່າຢູ່ໃນຈັງຫວະທີິ່ຊ້າ. ໃນໂລຍະຜ່ານມາ ເຖິງວ່າການສົົ່ງອອກ
ຈະເພີິ່ມຂັ້ນກໍ່ຕາມ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ມູນຄ່າເພີິ່ມຂອງສິນຄ້າຂະແໜງຊັບພະຍາກອນແມ່ນຕໍໍ່າ. ຄູ່
ຮ່ວມມືການຄ້າກໍ່ຍັງມີຈໍາກັດ ແລະ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການສ້າງຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານຄູ່ຮ່ວມການຄ້າ ແລະ ປະເພດ
ສິນຄ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສະພາບພາຍນອກ ເປັນຕົັ້ນການຫຼຸດລົງລາຄາສິນຄ້າໂລກ ແລະ ການ
ຊະລຕົວຂອງເສດຖະກິດສາກົນຂອງປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື. ການປັບປຸງການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນກອບ AEC ກໍ່
ຖືວ່າຍັງບໍ່ໄວເທົົ່າທີິ່ຄວນ ຖ້າທຽບໃສ່ປະເທດອືິ່ນ ເຖິງວ່າອັດຕາພາສີຈະຫຼຸດລົງກຕາມ.
ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສະໜອງແຫ່ງທນຈາກພາຍນອກບໍ່ວ່າຈະເປັນ ODA, ການກູ້ຢືມແບບຜ່ອນຜັນ ແລະ
ສັດສ່ວນຂອງການຊ່ວຍເຫືອລ້າອາດຫຼຸດລົງ ຍ້ອນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ.
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຮ່ວມມື ດ້ວຍການສົົ່ງເສີມໃຫ້
ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການໂຕະມົນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ກົນໄກ, ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ
ແຫ່ງທນ. ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບທຸກໆຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາເພືິ່ອຂະຫຍາຍການພົວພັນໃຫ້
ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ເພືິ່ອຫີກລ່ຽງການສະໜັບສະໜູນທີິ່ຊໍໍ້າຊ້ອນ. ພ້ອມກັນນີັ້
ຕ້ອງໃສ່ສືບຕໍ່ປັບປຸງຍຸດທະສາດ ການຮ່ວມມື ໂດຍສະເພາະ ການເຊືິ່ອມໂຍງພາກພືັ້ນ ແລະ ການເຂົັ້າຮ່ວມເປັນ
ສະມາຊິກ AEC, GMS ແລະອືິ່ນໆ ເພືິ່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ແລະ ວາລະການພັດທະນາ 2030.
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1.7.4. ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດເອົາການເຊືິ່ອມໂຍງທັງຂັັ້ນພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນເປັນວຽກງານບູລິມະສິດເພືິ່ອສະ
ໜັບສະໜຸນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນຂອງການພັດທະນາ ຈິ່ງຈະສຸມໃສ່
ບາງວຽກໃນຕໍ່ໜ້າຄືດັົ່ງນີັ້:
 ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຄ້າໃຫ້ມີປະສິດທະພາບກວ່າເກົົ່າ
ລວມທັງກໍານົດການພັດທະນາໂຄງລ່າງທີິ່ເປັນບູລິມະສິດ (ຕົວຢ່າງ: ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ການຊືິ່ສານ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ) ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງຂະແໜງຂົນສົົ່ງ.
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກໍາ ແລະ ຂັັ້ນຕອນເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດ
ການຄ້າ ເປັນຕົັ້ນ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະ AEC ແລະ WTO. ນອກຈາກນີັ້, ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນພາສີນໍາເຂົັ້າ



ຈາກປະເທດ ອາຊຽນ ໃຫ້ຢູ່ລະດັບສູນ ແລະ ສືບຕໍ່ກໍາຈັດສິິ່ງກີດຂວາງອືິ່ນໆທີິ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງພາສີມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ.
ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ພາກທຸລະກິດພາຍໃນ ເພືິ່ອພັດທະນາ ແລະ ສົົ່ງອອກ
ສິນຄ້າທີິ່ຕະຫາດສາກົນຕ້ອງການ (ຕົວຢ່າງ: ເຊືິ່ອມໂຍງ SME ເຂົັ້າໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີິ່ມ ແລະ ພັດທະ






ນາກໍາລັງສີມືແຮງງານ).
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຄ້າ 2017-2020 ແນໃສ່ໃຫ້ ສປປ ລາວ
ສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງກັບການຄ້າສາກົນໄດ້ເລິກເຊິິ່ງກວ່າເກົາົ່ .
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການຮ່ວມມືການຄ້າສອງຝ່າຍ ໄປຄຽງຄູກ
່ ັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາພັນທະຂັັ້ນພາກພືັ້ນ
ແລະ ສາກົນ.
ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແນໃສ່ການເພີິ່ມທະວີຄວາມ
ໂປ່ງໃສ ແລະ ສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງລະບຽບຫັກການເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທນ.
ກໍານົດບູລິມະສິດ ດ້ານການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີິ່ຄູ່ ຮ່ວມມື
ພັດທະນາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອ ເພືິ່ອໃຫ້ນັບມືັ້ນັບກຸ້ມຕົນເອງ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫືອຈາກຫາຍຝ່າຍທີິ່
ແນໃສ່ປະເທດ LDC.



ຮັບປະກັນການສະໜອງທນທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນຈາກຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ການກູ້ຢືມແບບມີ
ເງືິ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນໃຫ້ມີລະບຽບເຄັົ່ງຄັດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນບັນຫາຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜີັ້ສິນ ໂດຍສະເພາະ
ກ່ອນ ແລະ ຫັງອອກຈາກ LDC.



ສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂະບວນການໂຕະມົນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງ
ການຮ່ວມມື,

ສົົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຫາຍຂັ້ນ

ແລະ

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອດການ

ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະ VDCAP II.


ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການວິເຄາະບັນດາແຜນງານການເຊືິ່ອມໂຍງພາກພືັ້ນໃນ ສປປ ລາວ ເພືິ່ອພັດທະ
ນາຍຸດທະສາດທີິ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.
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2. ເປາົ້ ໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງບຸກ
ຄະລາກອນຈາກພາກລັດ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານຈາກພາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະ
ຊາຊົນບັນດາ ເຜົາົ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການແກ້ໄຂ, ທຸກເຜົົ່າຊົນ ແລະ ທຸກເພດໄວ ສາມາດເຂົາັ້ ເຖິງການສກ
ສາ ແລະ ການບລິການສາທາ ລະນະສຸກຢ່າງທົວ
ົ່ ເຖິງ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ, ສົົ່ງເສີມການປກປັກ
ຮັກສາ

ແລະ

ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະ

ພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ,
ຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະ ໂປ່ງໃສ
2.1 ສືບຕພ
ໍ່ ັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ
ແລະ ກວ້າງຂວາງຕາມທິດ 3 ສ້າງ
2.1.1. ສະພາບລວມ
ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ: ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫາຍພສົມຄວນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ 1A ຂອງ ເປົ້າໝາຍ MDGs ໃນປີ

2013, ເຊິິ່ງອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ຫຼຸດລົງເຄິິ່ງໜິ່ງ ທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທຸກຍາກໃນປີ 1992/93. ສະ
ຫວັດດີການຂອງຄົວເຮືອນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂັ້ນ

ໃນດ້ານການເປັນເຈົັ້າຂອງຊັບສິນ ,

ສະພາບທີິ່ຢູ່ອາໄສ

ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການບລິການ ແລະ ຕະຫາດ. ຄວາມທຸກຍາກໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນຫຼຸດລົງ ສະແດງອອກຄື
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນ (gap) ຂອງຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ຫຼຸດລົົງຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງຕະຫອດໄລຍະ
ຜ່ານມາ.
ຍຸດທະສາດ: ຂອງ ລັດຖະບານ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນ ການຂະຫຍາຍໂຄງລ່ າງພືັ້ນຖານ, ຖະ
ໜົ ນຫົ ນທາງ ແລະ ການບ ລິ ກ ານໄປສູ່ ເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ , ເຊິິ່ ງນໍ າໄປສູ່ ກ ານຫຼຸ ດຜ່ ອນຄວາມທຸ ກ ຍາກໃນພືັ້ ນ ທີິ່
ດັົ່ງກ່າວ, ເພືິ່ອເສີມຂະຫາຍການເຂົັ້າເຖິງຕະຫາດ ສໍາລັບ ສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່. ຍຸດທະ
ສາດອີ ກອັນ ຫນິ່ ງ ເພືິ່ ອຫຼຸ ດຜ່ ອນຄວາມທຸກ ຍາກໃນຊົ ນນະບົ ດແມ່ ນ ການສົົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການ ແລະ ການ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກການຜະລິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົ ດ, ຊຼຸ ກຍູ້ກ ານຂະຫຍາຍຕົ ວຂອງເສດຖະກິ ດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການພັດທະນາຕົວເມືອງນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ສົົ່ງເສີ ມວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ກິດຈະກໍາສ້າງລາຍ
ຮັບ ສໍາລັ ບຄອບຄົ ວທີິ່ທຸກຍາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ. ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ມີເປົ້າໝາຍເພືິ່ ອ ເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິິ່ນ ໂດຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ສາມສ້າງ, ເພືິ່ອປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມອາດ
ສາມາດ ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ, ສົົ່ງເສີມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ, ເພີິ່ມ
ທະວີ ຄ ວາມສາມັ ກ ຄີ ແລະ ຄວາມເປັ ນ ນໍໍ້ າໜິ່ ງ ໃຈດຽວຂອງປະຊາຊົ ນ ບັ ນ ດາເຜົົ່ າ. ເນືິ່ ອງຈາກ UXO ເປັ ນ
ອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການເກັບກູ້ UXO ໃຫ້ໝົດໄປ ເພືິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ການ
ນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນອະນາຄົດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ການພັດທະນາທີິ່ຢູ່ອາໄສ
ແລະ ການທ່ອງທີິ່ມີສັກກະຍາພາບ. ການປິ່ນປວ, ສຸຂະພາບ, ແລະ ການຟືົ້ນຟູຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ UXO
ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຫົົ່ານີັ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ.
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2.1.2. ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ
ການຫດ
ຼຸ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ ພາຍໃຕການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນຕະຫອດໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງ ໄດ້ມີບາດກ້າວອັນດີ (ຕາຕາລາງ ທີ 2.1) ໂດຍລວມ, ມີ 7
ເມືອງ, 83 ບ້ານ ແລະ 6,646 ຄອບຄົວ ທີິ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນ “ຄວາມທຸກຍາກ” ໂດຍ ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ
ການຮ່ວມມື

3

ໄດ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ຄວາມທຸກຍາກຍັງສືບຕໍ່ເປັນນສິິ່ງທ້າທາຍ ເຊິິ່ງບາງເມືອງທີິ່

ຫຼຸດພົັ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນເງືິ່ອນໄຂຄວາມທຸກຍາກຄືນ.
ຍຸດທະສາດການລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ການຕົວເມືອງນ້ອຍ ໂດຍການໂຮມບ້ານໃຫຍ່ໃນຊົນນະບົດ ຕາມ
ນະໂຍບາຍຕາມນະໂຍບາຍການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 11 ຕົວເມືອງໃນປີ 2015 ເປັນ 30 ຕົວ
ເມືອງ ໃນຕົັ້ນປີ 2018, ຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ ເພີິ່ມຂືັ້ນໃໝ່ 19 ຕົວເມືອງ. ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ, ຫາຍ
ກິດຈະກໍາ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການສ້າງກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການຮ່ວມມື, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນແບບມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນບ້ານ, ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ.
ການພັດທະນາພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ກໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນສັງຄົມ ອັນເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປກປັກຮັກສາຕາມທິດ ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນພ້ອມກັນ
ເຮັດ. ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງຄອບຄົວ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຄຽງຄູ່ໄປກັບ ເສດຖະກິດປະຊາຊົນ ໃນຮູບ
ແບບກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນຜະລິດ ສິິ່ງທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນແມ່ນກຸ່ມ ປູກພືດປອດສານພິດ, ກຸ່ມລ້ຽງງົວ ແລະ ກຸ່ມການ
ບລິການອືິ່ນໆ ຕິດພັນກັບການຜູກພັນສັນຍາສອງສົັ້ນ ກັບບັນດາພາກທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ການໃຫ້ບລິການສິນເຊືິ່ອ ແກ່ກຸ່ມການຜະລິດໄດ້ 4.339 ກຸ່ມ; ສະຫະກອນ 9 ແຫ່ງ ແລະ ການເຄືິ່ອນໄຫວ
ບລິການສິນເຊືິ່ອຢູ່ຂັັ້ນບ້ານໄດ້ເພີິ່ມຂັ້ນ ມາຮອດປັດຈຸບັນມີ 7.030 ບ້ານ ເທົົ່າ 83,16% ຂອງຈໍານວນບ້ານທົົ່ວ
ປະເທດ.
ຊາວກະສິກອນ ຊົນນະບົດ ກໍ່ໄດ້ຮັບການບລິການດ້ານວິຊາການຢ່າງທົົ່ວເຖິງກວ່າເກົາົ່ ຈາກສູນບລິການເຕັກນິກ
47 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີອີກ 140 ແຫ່ງໃນທົົ່ວປະເທດ ທີິ່ເອົາໃຈໃສ່ເຝກອົບຮົມ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ວິຊາ
ການຂັັ້ນບ້ານ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຄືິ່ອງກົນຈັກທີິ່ທັນສະໄໝ ແລະ ແນວພັນ ເຂົັ້າສູ່ການຜະລິດກະສິກໍາຫາຍ
ຂັ້ນ.
ໄລຍະຜ່ານມາ ການສຸມທນຮອນເຂົັ້າໃສ່ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະກອບ ມີ
ທນຂອງລັດ, ທນຊ່ວຍເຫືອຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ສິນເຊືິ່ອ ແລະ ອືິ່ນໆ ເຮັດໃຫ້ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ມີການປ່ຽນ
ແປງ, ສາມາດປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂັ້ນເທືິ່ອລະກ້າວ ໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງ ມີງົບປະມານສຸມໃສ່ທັງໝົດ
3.373,15 ຕືັ້ກີບ ຊິ່ງສະແດງອອກຄື:


ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດລົງຕໍໍ່າກວ່າ
ເທດ,

10%

ອີງໃສ່ການລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຊາດ

ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດທົົ່ວປະ
ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນປະຈຸບັນຍັງເຫືອ

23,2% ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍ ແລະ ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼຸດຍັງເຫືອ 5,34% ແມ່ນເຫັນວ່າ
ໃກ້ບັນລຸຄາດໝາຍ; ອັດຕາບ້ານທຸກຍາກໃນປະຈຸບັນ ຍັງເຫືອ 18,13% ທຽບໃສ່ເຄິິ່ງສະໄໝ ຍັງບໍ່

3
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ສາມາດລບລ້າງບ້ານທຸກຍາກໄດ້ກາຍເຄິິ່ງໜິ່ງ; ອັດຕາເມືອງທຸກຍາກໃນປະຈຸບັນ ຍັງເຫືອ 15,54% ໃນ
ເຄິິ່ງສະໄໝ ບໍ່ສາມາດລບລ້າງເມືອງທຸກຍາກ ໄດ້ຈັກເມືອງ ໂດຍອີງໃສ່ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ຮອດ
ປີ 2020 ມີ 7 ເມືອງ, ຈາກ 23 ເມືອງ ໃຫ້ຫຼຸດເຫືອ 16 ເມືອງ, ເທົົ່າກັບ 10,13% ຂອງຈໍານວນ
ເມືອງທັງໝົດໃນທົົ່ວປະເທດ

ເຊິິ່ງບັນເມືອງທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະລບລ້າງໃຫ້ເປັນເມືອງພົັ້ນທຸກມີຄື:

(ເມືອງຫົວ

ເມືອງ, ເມືອງຊ້ອນ, ເມືອງຊໍາໃຕ້, ແຂວງຫົວພັນ; ເມືອງໄຊສະຖານ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ; ເມືອງໄຊຈໍາພອນ,
ແຂວງບລິຄໍາໄຊ; ເມືອງນອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງກະລມ, ແຂວງເຊກອງ)


ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານພັດທະນາ ຕາມ 4 ເນືັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ໃຫ້ໄດ້ຫາຍກວ່າ 50% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງ
ໝົດ, ປະຈຸນັນ ອັດຕາບ້ານພັດທະນາກວມ 48,45% ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງໃນ
ຊົນນະບົດ ເພືິ່ອເປັນໃຈກາງບລິການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກຢ່າງໜ້ອຍແຂວງ
ລະ 2-3 ແຫ່ງຂັ້ນໄປ, ປະຈຸບັນ ສ້າງໄດ້ 56 ບ້ານ ໂດຍສະເລ່ຍແຂວງລະ 2-3 ແຫ່ງ, ແຕ່ໃນຕົວຈິງມີ 7
ແຂວງເທົົ່າທີິ່ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ສ່ວນຄາດໝາຍການສ້າງເມືອງ



ພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ ຫາຍກວ່າ 10% ຂອງຈໍານວນເມືອງທັງໝົດ, ປະຈຸບັນ ມີ 1 ເມືອງ) ເມືອງທ່າແຂກ,
ແຂວງຄໍາມ່ວນ), ແຕ່ກໍ່ໄດ້ມີ 3 ເມືອງທີໄິ່ ດ້ປະກາດເປັນນະຄອນ ຄື :ນະຄອນຫວງພະບາງ, ແຂວງຫວງພະ
ບາງ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຈໍາປາສັກ, ແຂວງຈໍາປາສັກ .



ໄດ້ໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ແລະ ທີິ່ມາຂອງລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກ ຕາມກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ
ໄດ້ ທັງໝົ ດ 1.305ເທືິ່ອ/ບ້ານ, ມີປະຊາກອນທັ ງໝົ ດ 496.099 ຄົນ, ຍິງ 315.452ຄົນ, ຈັດຕັັ້ ງການ
ສໍ າ ຫ ວດບໍ່ ແ ມ່ ນ ວິ ຊ າການ ເພືິ່ ອ ຊອກຫາຈຸ ດ ຫັ ກ ຖານລະເບີ ດ ບໍ່ ທັ ນ ແຕກ ຢູ່ 1.170 ບ້ າ ນ, ເທົົ່ າ ກັ ບ
22,33% ຂອງແຜນການ 5ປີ ແລະ ສໍ າ ຫ ວດແບບວິ ຊ າການ ມີ ເ ນືັ້ ອ ທີິ່ 47.249 ເຮັ ກ ຕາ ເທົົ່ າ ກັ ບ
19,20% ຂອງແຜນການ 5ປີ ຊິ່ງສາມາດກໍ ານົດພືັ້ ນທີິ່ ອັນ ຕະລາຍໄດ້ 35.646 ເຮັກ ຕາ, ກວດ ແລະ
ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກອອກຈາກເນືັ້ອທີິ່ທໍາການຜະລິດ ແລະ ເຂດຊຼຸມຊົນໄດ້ທັງໝົ ດ 9.978 ເຮັກ ຕາ
ເທົົ່າກັບ 33,26% ຂອງແຜນການ 5 ປີ, ມີອຸປະຕິເຫດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົ ກຄ້າງ 64 ຄັັ້ງ ມີ ຜູ້ໄດ້
ຮັບເຄາະຮ້າຍ 98 ຄົນ, ໃນນີັ້ ເສຍຊີວິດ 16 ຄົນ, ໃຫ້ກ ານຊ່ວຍເຫືອ ຜູ້ໄດ້ຮັບ ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່
ທັນແຕກ ທີິ່ໄດ້ຮັບການປີິ່ນປວ, ຟືົ້ນຟູສຸຂະພາບ, ປະກອບອົງຄະທຽມ, ການສກສາຈໍານວນ 1.156 ຄົນ,
ຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວໄດ້ 327ຄົນ. ສາເຫດຍ້ອນຜ່ານການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດເຫັ ນໄດ້
ການຄຸ້ມຄອງບລິຫ ານວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ , ກົນ ໄກການປະສານງານກັ ບ
ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງການລະດົມແຫ່ງທນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຫ່ງທນ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ບໍ່
ທັນລວມສູນ; ອຸປະຕິເຫດຈາກລະເບີດບທ
ໍ່ ັນແຕກ ຍັງປະກົດມີຢູ່.



ການສ້ າງບ້ າ ນໃຫ້ ເປັ ນ ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍພັ ດ ທະນາຕາມ 4 ເນືັ້ ອ ໃນ 4 ຄາດໝາຍ ສື ບ ຕໍ່ ຍູ້ ແ ຮງ ແລະ ສຸ ມ ໃສ່
ພັດທະນາບັນ ດາເມື ອງ ແລະ ບ້ ານເປົ້າ ໝາຍ ວຽກງານ 3 ສ້ າງ (52 ເມື ອງ ແລະ 109 ບ້ ານ) ໃຫ້ ເປັ ນ
ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕົວແບບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານອືິ່ນໆ ໃນ
ທົົ່ວປະເທດ; ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິິ່ນ , ຊິ່ງໃນນີັ້ ໃຫ້ສຸມໃສ່ເຮັດຢູ່ຈຸດ
ສຸມຂອງສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຈຸດສຸມອືິ່ນໆ ໂດຍເຮັດເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວໄປ.
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ການເຂົັ້າເຖິງເສັັ້ນທາງ 7.032 ບ້ານ, ເທົົ່າກັບປະມານ 85,36% ທີິ່ມີເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງບ້ານ ແລະ ມີກິດ
ຈະກໍາຫຍັງທີິ່ເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້.



ໃນໄລຍະເຄິິ່ງສະໄໝຜ່ານມານີັ້ ທົົ່ວປະເທດ ສາມາດສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ 561 ບ້ານ, ປະຈຸບັນ ມີບ້ານ
ພັດທະນາ ທັງໝົດ 4.138 ບ້ານ, ເທົົ່າກັບ 48,85% ທຽບໃສ່ຄາດໝາຍແຜນ 5 ປີ ທີິ່ວາງໃວ້ກາຍເຄິິ່ງ
ໜິ່ງຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດທົົ່ວປະເທດ, ຍັງເຫືອປະມານ 1,14% ກສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ ແລະ ສ້າງ
ບ້ານໃຫຍ່ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ໄດ້ 45 ບ້ານ ລວມທັງໝົດເປັນ 56 ບ້ານ, ນອນໃນ 7
ແຂວງ, 26 ເມືອງ.



ທົົ່ວປະເທດ ຈໍານວນບ້ານທີິ່ມີຄັງສະສົມ ຫື ກອງທນຂອງບ້ານ ຫື ສາມາດເຂົັ້າເຖິິ່ງບລິການດ້ານສິນເຊືິ່ອ ມີ
ທັງ ໝົງ 6.701 ບ້ານ, ກວມ 83,06%; ທຽບ ໃສ່ 0 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂັ້ນ 51 ບ້ານ.



ການປ່ອຍສິນເຊືິ່ອຂອງ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ກອງທນບ້ານ ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊືິ່ອທັງໝົດ 2.342,20
ຕືັ້ກັບ ໃຫ້ເມືອງທຸກຍາກ; ໃນນັັ້ນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດມີ ຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ,
ບ້ານ 3 ສ້າງ, ເຂດຈຸດສຸມທົົ່ວໄປ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກ.



ບ້ານມີກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ການບລິການສິນຄ້າ 6.245 ບ້ານ, ເທົົ່າກັບ 73,73%, ຂອງຈໍານວນບ້ານ
ທັງໝົດ ທົົ່ວປະເທດ ທຽບ ໃສ່ 0 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂັ້ນ010 ບ້ານ;



ບ້ານມີເສັັ້ນທາງຄົມມະນາ ຄົມເຂົັ້າເຖິງບ້ານທຽວໄດ້ຕະຫອດປີ ມີ 7.230 ບ້ານ, ກວມ 85,36%, ທຽບ
ໃສ່ 0 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ເພີິ່ມຂັ້ນ 72 ບ້ານ;



ບ້ານທີິ່ມີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນລະບົບ ມີ 6.832 ບ້ານ, ກວມ 80,66%, ທຽບ ໃສ່ 0 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ເພີິ່ມ
ຂັ້ນ 30 ບ້ານ.



ສຸມໃສ່ສ້າງຫ້ອງການ, ສະໂມສອນບ້ານ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງບ້ານ ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 5.989 ບ້ານ,
ເທົົ່າ 70,71% ມາເປັນ 6.028 ບ້ານ, ເທົົ່າກັບ 71,17% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທົົ່ວປະເທດ



ເພີິ່ມຂັ້ນ 39 ບ້ານ ໃນເຄິິ່ງສະໄໝ.
ສໍາລັບເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫີກ ຍັງເຫັນວ່າບ້ານທີິ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ຫື ໃຊ້ເວລາຍ່າງໄປຮຽນຢູ່
ໂຮງຮຽນທີິ່ຢູ່ໃກ້ບ້ານທີິ່ສຸດຫາຍກວ່າ 1 ຊົົ່ວໂມງ ຍັງເຫືອ 29 ບ້ານ, ເທົົ່າກັບ 0,34% ຂອງຈໍານວນບ້ານ
ທັງໝົດໃນທົົ່ວປະເທດ, ທຽບ ໃສ່ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 2 ບ້ານ;



ບ້ານທີິ່ບໍ່ມີສຸກສາລາ, ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ ຫື ໃຊ້ເວລາຍ່າງໄປຫາໂຮງໝໍເມືອງທີິ່ໃກ້ທີິ່ສຸດຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍ່າງ
ຫາຍກວ່າ 2 ຊົົ່ວໂມງ ຍັງເຫືອ 244 ບ້ານ, ເທົົ່າກັບ 2,62% ທຽບ ໃສ່ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 13
ບ້ານ.



ບ້ານທີິ່ບໍ່ມີນໍໍ້າສະອາດຊົມໃຊ້ເຊັົ່ນ: ນໍໍ້າສ້າງມີແທ່ງ, ນໍໍ້າບາດານ, ນໍໍ້າລິນ ແລະ ອິ່ນໆ ຍັງເຫືອ 222 ບ້ານ,
ເທົົ່າກັບ 2,26% ຂອງຈໍານວນບ້ານ ທັງໝົດໃນທົົ່ວປະເທດ, ທຽບ ໃສ່ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 44
ບ້ານ.
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2.1.3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີິ່ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ
ຄວາມບໍ່ສົມດູນ ຄວາມແຕກໂຕນຍັງມີຢູ່ ແລະ ຄວາມບໍ່ສົມດູນຍັງເພີິ່ມຂືັ້ນໃນບາງກລະນີ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຢູ່
ເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນມີ 2,9 ເທືິ່ອຂອງຕົວເມືອງ

ຫນິ່ງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນໃນເຂດເນີນສູງແມ່ນຍັງຢູ່ໃຕ້

ເສັັ້ນຄວາມທຸກຍາກ, ໃນຂະນະທີິ່ ຢູ່ໃນເຂດທົົ່ງພຽງ ມີພຽງປະມານຫນິ່ງສ່ວນຫ້າຂອງປະຊາກອນມີຄວາມທຸກ
ຍາກ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ກຸ່ມຊົນເຜົາທີິ່ມັກອາໄສຢູ່ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ທີິ່ເຂົັ້າ
ເຖິງຍາກ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ. ກຸ່ມທີິ່ອາໄສຢູ່ ເຂດທົງພຽງ ທີິ່ມີການສກສາສູງ, ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍໍ່ າທີິ່
ສຸດ. ຄວາມແຕກໂຕນເພີິ່ມຂືັ້ນ: ໃນປີ 2012/13, ການບລິໂພບຂອງກຸ່ມທີິ່ລໍໍ້າລວຍທີິ່ສຸດ ແມ່ນ 6.4 ເທົົ່າຂອງ
ການບລິໂພກຂອງກຸມທີິ່ທຸກຍາກທີິ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີິ່ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ມີພຽງ 4.7 ເທົົ່າ. 4 ນອກຈາກນີັ້, ການ
ບລິການຂັັ້ນພືັ້ນຖານຍັງຄົງບໍ່ສະໝໍາສະເໝີ ເນືິ່ອງຈາກ ຂາດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ.
ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງນະໂຍບາຍເພືິ່ອຮັບປະກັນການຈະການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດດີຂືັ້ນ ເຊິງຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ການແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກມີການເຕີບໂຕ ແລະ ຜົນປະໂຍດຈາກການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວ ພາກສ່ວນທີິ່ທຸກຍາກ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່
ທຸກຍາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ຂອງສັງຄົມ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທີິ່ມີປະສິດທິພາບ. ການເຕີບໂຕ
ຂອງການແ ັ້ກ ໄຂຄວາມທຸ ກ ຍາກ ກໍ່ ຈໍາເປັ ນ ຕ້ ອງ ໄດ້ ຮັບການສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຈາກການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັດ ຢ່ າງເທົົ່ າ
ທຽບຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍການເພີິ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນນະໂຍບາຍພາກລັດ ໃຫ້ຫາຍ
ຂືັ້ນ.

2.1.4. ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ.
 ເອົາໃຈໃສ່ປະສານກັບພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການປັບປຸງກົນໄກ ການຄຸັ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ມີລັກສະນະ

ຮັດກຸ່ມ, ສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີນ
ິ່ ໍາໃຊ້ງົບປະມານຕ່າງປະ
ເທດ ໄດ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດພັນທັນສາກົນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ;
 ການພັດທະນາກະສິ ກໍາ , ຊົນ ນະບົ ດ ແລະ ຍົກ ສູງຊີ ວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ຕ້ ອງບົ ນພືັ້ ນຖານກົ ນໄກ
ເສດຖະກິດຕະຫາດ, ສອດຄ່ອງກັບເງືິ່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດ ແຕ່ລ ະທ້ອງຖິິ່ນ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ແຫ່ງທນຕ່າງໆ
ຂອງສັ ງຄົ ມ ເປັ ນ ຕົັ້ ນ ແມ່ ນ ດ້ າ ນແຮງງານ, ທີິ່ ດິ ນ , ຊັ ບ ພະຍາກອນທໍ າ ມະຊາດ; ພ້ ອມກັ ນ ນັັ້ ນ ກ ຍາດແຍ່ ງ
ໂອກາດອໍານວຍໃນການເຊືິ່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບສາກົນ ເພືິ່ອພັດທະນາກໍາລັງການຜະລິດໃນຂົງເຂດກະສິ
ກໍາ ແລະ ຊົນນະບົດ; ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມກໍາລັງແຮງງານພາຍໃນ; ພ້ອມກັນນັັ້ນ ກເພີິ່ມທະວີການລົງທນຂອງລັດ
ແລະ ຂອງສັງຄົມ, ນໍາໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາກະສິກໍາ
ແລະ ຊົນນະບົດ, ພ້ອມທັງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

4

Pimhidzai, et al., 2014 and Lindelow et al., 2010.
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2.2 ການຄໍາໍ້ ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
2.2.1. ສະພາບລວມ
ລັດຖະບານໄດ້ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາກະສິກໍາທີິ່ເປັນມິດກັບລະບົບນິເວດ (agro-ecological) ເພືິ່ອ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ລະບົບຊົນລະປະທານໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ອາໄສນໍໍ້າຝນ, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ຊຼຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ໂດຍການສະຫນັບສະ
ຫນູນ ການຈັດຕັັ້ງສະມາຄົມ ຂອງ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຂະຫຍາຍການສະຫນອງການບລິການໃຫ້ແກ່ ໃນຊຼຸມຊົນ
ໃນຊົນນະບົດ. ລັດຖະບານ ໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໂຄງການແບບປະສົມ (Green Rice
Landscapes) ທີິ່ມີການປະສົມປະສານການປູກເຂົັ້າ ແລະ ການລ້ຽງສັດນາັ້, ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ກ່ຽວ
ກັບບົດບາດ ຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມຄວາມຫມັັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນ
ສປປລາວ, ອອກດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ
ແລະ ການສກສາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ.

2.2.2. ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິ ບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ພະແນກກະສິກາໍ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງກະສິກາໍ ການເມືອງ. ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການຂັັ້ນເມືອງໄດ້ມີການວາງແຜນ, ອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆເພີິ່ມຂັ້ນ, ເພີິ່ມການ
ມີສ່ວນເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ ພະແນກກະສິກໍາ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການເມືອງ ຄະນະກໍາມະການດ້ານໂພຊະນາການຫາຍ
ຂະແຫນງ ເຊິິ່ງໄດ້ສ້າງຈຸດປະສານງານການໃຫ້ບລິການ ຢູ່ ໃນ 11 ແຂວງ ໂດຍຜ່ານລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ
ການລາຍງານ ທີຖ
ິ່ ືກສ້າງ ເພືິ່ອໂພສະນາການດ້ານກະສິກໍາ.
ຜົນການຜະລິດກະສິກາໍ ການສົົ່ງເສີມການປູກພືດ-ລ້ຽງສັດ ເພືິ່ອຄໍໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ພຽງພ ຍັງເປັນ
ວຽກສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມອັນຕົັ້ນຕ ເພືິ່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນ
ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ, ປະຊາ
ຊົນມີສະບຽງອາຫານທີິ່ພຽງພ ແລະ ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການທີິ່ຄົບຖ້ວນ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ບລິໂພກໄດ້
ປະມານ 2.600-2.700 ກິໂລກະລລີຕໍ່ປີ. ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ
ບລິໂພກທີິ່ມີໂພຊະນາການຄົບຖ້ວນ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຜະລິດ-ຜູ້ບລິໂພກ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາ
ຄາດໝາຍທີິ່ສໍາຄັນຕົັ້ນຕ ແລະ ສໍາເລັດຫາຍດ້ານ ເປັນຕົັ້ນ ການຜະລິດເຂົັ້າ ເພືິ່ອຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ເຫັນວ່າ
ສາມາດຄໍໍ້າປະກັນໄດ້ຕາມແຜນການ 2,5 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ ໂດຍສະເພາະເລັົ່ງໃສ່ເຂດຈຸດສຸມໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍ
ຈຸດສຸມການຜະລິດສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ, ພົັ້ນເດັົ່ນແມ່ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເຂດ 2 ທົົ່ງພຽງບູລິມະສິດ (ທົົ່ງ
ພຽງເຊບັັ້ງໄຟ ແລະ ເຊບັັ້ງຫຽງ). ຖ້າເບີິ່ງທາງດ້ານໂພຊະນາການນັັ້ນເຫັນວ່າ ແນວໂນ້ມຂອງປະລິມານການບລິໂພກ
ເຂົັ້າອາດຫຼຸດລົງ ແຕ່ທາດຊີັ້ນ, ໄຂ່, ປາ, ພືກຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ອືິ່ນໆ ຕາມຫັກໂພຊະນາການ ຄົບ 5 ໝູ່ ມີທ່າ
ອ່ຽງເພີັ້ມຂັ້ນ ສ້າງໃຫ້ອັດຕາການບລິໂພກຊີັ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໂດຍສະເລ່ຍບັນລຸໄດ້ 60 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ ໃນປີ 2018
ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸແຜນການທີິ່ວາງໄວ້ ເຖິງວ່າຈະມີໄພນໍ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດກຕາມ
ແຕ່ການຜະລິດໃນປີ 2017 ຍັງມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຄື: ການຜະລິດເຂົັ້າຫາຍກວ່າສອງເທົົ່າຂອງເປົ້າຫມາຍ ຂອງ
ການບລິໂພກ ໃນທົົ່ວປະເທດ ເພືິ່ອບັນລຸ ໃນປີ 2020, ການຜະລິດຜັກເກືອບເກືອບບັນລຸ 4 ເທົົ່າ, ແລະ ການ
ຜະລິດຫມາກໄມ້ຫາຍກວ່າ 7 ເທົົ່າ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີິ່ມີຄນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ
ທາງດ້ານໂພຊະນາການທີິ່ດີ.
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ການຈັດສັນເຂດການຜະລິດກະສິກໍາ ທີິ່ເປັນທ່າແຮງ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນກະສິກໍາ (ຂັ້ນສໍາມະໂນດິນ
ນາໃນເຂດຊົນລະປະທານ), ປະຈຸບັນ ສໍາເລັດຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍທີິ່ດິນກະສິກໍາ , ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາ
ຜົນຂອງການສໍາຫ ວດວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນກະສິກໍາລະດັບເມືອງ, ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກໍານົດ 7 ທົົ່ງພຽງໃຫຍ່,
16 ທົົ່ງ ພຽງກາງ ແລະ 12 ທົົ່ງພຽງນ້ອຍ ໃນຂອບເຂດທົົ່ ວປະເທດ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກໍານົດອັດຕາຝຸ່ນເຄມີ
ທີິ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບ ເຂດພືັ້ນທີິ່ນາໃນ 5 ທົົ່ງພຽງໃຫຍ່. ນອກນີັ້, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ສະໜອງນໍໍ້າຂອງລະບົ ບຊົນ ລະປະທານໃຫ້ ແກ່ກ ານຜະລິ ດ ໃນໄລຍະເຄີິ່ງສະໄໝຕົັ້ ນ ເນືັ້ ອທີິ່ ລວມການສະໜອງນໍໍ້ າ
ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ທັງໝົດ 464.329 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2016, ໃນປີ 2017 ປະຕິບັດ
ໄດ້ 422.525 ເຮັກຕາ ແລະ ຄາດວ່າປີ 2018 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 424.945 ເຮັກຕາ, ຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ການສະ
ໜອງນໍໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ແມ່ນຫຼຸດລົງ, ສາເຫດເນືິ່ອງມາຈາກລະບົບຊົນລະປະທານເປ່ເພ ຍ້ອນໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດໃນແຕ່ລະປີ.
ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ. ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ MDG ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາໄພອດຫິວ5,
ເຊິິ່ງອັດຕາສ່ວນການຂາດສານອາຫານໃນປະຊາກອນຫຼຸດລົງຈາກ 42,8% ໃນປີ 19906 ຫາ ປະມານ 18,5%
ໃນປີ 2015.7 ນີັ້ແມ່ນສິິ່ງສໍາຄັນຂອງ ປະເທດ, ເນືິ່ອງຈາກ ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ທີິ່ ຂາດສານອາຫານ
ແມ່ນເປັນຫນິ່ງໃນສີິ່ຕົວຊີັ້ວັດ ທາງດ້ານຊັບສິນມະນຸດ (HAI) ແລະ ເມືິ່ອດັດແປງເປັນດັດນີ, ຄິດໄລ່ເປັນ 25%
ຂອງນໍ້ໍາຫນັກໃນທັງຫມົດ ຂອງ HAI.
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຍຸດທະສາດທາງດ້ານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ
ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ: ຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ເປັນຈຸດປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຂະ
ແໜງການ ແລະ ການບລິການ, ເຊິິ່ງຫາຍກວ່ຫາຍກວ່າ 30 ໂຄງການ ທີິ່ກວາມເອົາໃນທຸກແຂວງ, ໄດ້ສະໜອງ
ການບລິການດ້ານການກະສິກໍາທີິ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງດ້ານໂພສະນາການ ໃນ 81 ເມືອງ ແລະ ຢ່າງຫນ້ອຍມີຫນິ່ງ
ໃນ 4 ບຸລິມະສິດໃນການປັບປຸງໂພສະນາການໃນການຜະລິດກະສິກໍາ . ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການວາງແຜນ
ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບບັດຕົວຈິງເປັນປະຈໍາປີນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົັ້ນມາ ເຊິິ່ງໄດ້ບັນລຸການເຊືິ່ອມໂຍງດ້ານສຸຂະພາບ,
ການສກສາ ແລະ ກະສິກໍາ. ນອກນັັ້ນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດບຸລິມະ
ສິດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກໍານົດເປົ້າໝາຍຂອງເຂດພູດອຍ, ຊຼຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫລີກທີິ່ມີລັກສະນະສະເພາະ
ເຊັົ່ນ: ເຂດມີເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຂົັ້າເຖິງບາງລະດູການ ຫື ເຂດບໍ່ມີເສັນທາງເຂົັ້າເຖິງ, ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ບໍ່ໃຊ້ພາສາ
ລາວເປັນພາສາແມ່ ແລະ ເຂດທີິ່ມີລະດັບຄວາມທຸກຍາກສູງ.8
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ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ FAO 2015

6

ການແພ່ກະຈາຍຂອງ ຂອງການຂາດສານອາຫານອົງການອາຫານແລະກະສິກໍາແລະເອກະສານ, 2015 (PoU)ຕົວຊີັ້ວັດມາດຕະການ

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີິ່ບຸກຄົນທີິ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກການອ້າງອີງຂອງປະຊາກອນໄດ້ຖືກພົບເຫັນທີິ່ຈະໃຊ້ຫນ້ອຍກ່ວາຄວາມຕ້ອງການ
ພະລັງງານຂອງລາວສໍາລັບຊີວິດທີິ່ມີການເຄືິ່ອນໄຫວແລະມີສຸຂະພາບດີ. ມັນບໍ່ຄືກັນກັບການຂາດສານອາຫານທີິ່ຂາດແຄນຫືອາການຊມ
ເສົັ້າ.

7

FAO projection for 2014-2016.

8

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກອງປະຊຼຸມຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ, ວັນທີ 12 ກລະກົດ 2018, ນະຄອນຫວງດອນຈັນ,

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
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ການສົງົ່ ເສີມສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການ. ການປະຕິບັດດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກໂດຍບເໍ່ ສຍຄ່າ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄອດລູກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.9 ການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ 8 ແຂວງ ແລະ 31 ເມືອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄຸມ
້ ຄອງການ
ຝຶກອົບຮົມດັົ່ງກ່າວໃນບັນດາເມືອງຍັງມີຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເທົົ່າທີິ່ຄວນ. ສປປ ລາວ
ຕ້ອງມີແຜນການທີິ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການຂະຫຍາຍ IYCF, ທີິ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການ
ເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພືິ່ອປັບຂະຫນາດແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຂະຫຍາຍ IYCF. ນອກ
ຈາກນີັ້, ສ່ວນໜິ່ງຂອງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການເບິິ່ງແຍງສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແມ່ນ
ສະຫນອງການປິ່ນປວເດັກທີິ່ມີອາການຂາດສານອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊິິ່ງປັດຈຸບັນຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ
ການແພດໃນການກວດ, ປິ່ນປວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກລະນີທີິ່ຂາດສານອາຫານຢ່າງຮ້າຍແຮງຍັງບໍ່ພຽງພ. ນອກນັັ້ນ,
ຈາກການເພີິ່ມງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສໍາລັບການຂະຫຍາຍ IYCF, ມີຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບ
ດ່ວນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ໃຫ້ບລິການດ້ານສຸຂະພາບ ໃນການປິ່ນປວອາການເດັກທີິ່ຂາດແຄນອາຫານ.
ຜົນສໍາເລັດດ້ານໂພສະນາການເດັກ.10 ການສໍາຫລວດທີິ່ຜ່ານມາໃນປີ 2017 (LSIS-2) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອັດ
ຕາການຂາດສານອາຫານໃນລະດັບປານກາງ ຫື ລະດັບແຮງໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ທີິ່ອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໄດ້ຫຼຸດລົງມາ
ເປັນ 33% ຈາກ 44% ໃນປີ 2012. ອັດຈາການຕາຍຂອງເດັກໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນ ຍັງບໍ່ດີຂືັ້ນ; ການຕາຍຂອງ
ເດັກທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນລະດັບປານກາງ ຫື ຮ້າຍແຮງໄດ້ເພີິ່ມ ຈາກ 5,9% ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 9% ໃນປີ
2017. ອາການນໍ້ໍາຫນັກຕໍໍ່າກວ່າເກນ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 26,6% ໃນປີ 2011/12 ມາເປັນ 21,1% ໃນປີ 201617. ເວົັ້າລວມແລ້ວ, ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດແຄນອາຫານ.11

2.2.3.

ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ

ພັດທະນາຊ້າ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນ. ການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງສູງ, ເຊິິ່ງຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຕາມສະພາບສັງຄົມ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນ. ເຖິງວ່າໃນປີ 2017 ລະດັບການ
ຂາດສານອາຫານບັນດາແຂວງຕ່າງໆໄດ້ຫຼຸດລົງໃນ ທຽບໃສ່ ປີ 2011/12 ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງ ຕົວ
ເມືອງ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫາຍ ເຊິງິ່ ໃນນີັ້, ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງ
ເດັກໃນກຸ່ມຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ (43,3%) ສູງກວ່າ ເຂດຕົວເມືອງ (21,5%) ເຖິງ 2 ເທົົ່າ ໃນຂະນະທີິ່ ເດັກຈາກ
ຊົນເຜົົ່າສ່ວນທີິ່ອາໄສຢູ່ເຂດພູສູງ (ມົັ້ງ-ອິວມຽນ 50,2%) ສູງກວ່າເດັກນ້ອບທີິ່ຢູ່ເຂດທົົ່ງພຽງ (ລາວ-ໄຕ, 23,2%)
ເຄິິ່ງໜິ່ງ ແລະ ກຸ່ມເດັກນ້ອຍທີິ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວທີິ່ທຸກຍາກທີິ່ສຸດ ສູງກວ່າສູງກວ່າ ກຸ່ມເດັກຢູ່ໃນຄອບຄົວທີິ່ຮັົ່ງມີທີິ່ສຸດ

9

ດໍາລັດລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ178 / M 2010

10

ການກະຕຸ້ນເຕືອນສະທ້ອນຜົນກະທົບຂອງການຂາດອາຫານ ແລະ ການຕິດເຊືັ້ອທີິ່ເກີດຂືັ້ນເລືັ້ອຍໆນັບຕັັ້ງແຕ່ແລະກ່ອນທີິ່ເກີດ, ໃນຂະນະທີິ່ການສູນ
ເສຍແມ່ນຜົນຂອງການກິນອາຫານທີິ່ບໍ່ພຽງພຫືເປັນໂຣກຕິດເຊືັ້ອສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດຖອກທ້ອງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, 'ຕໍ່ໍາ' ແມ່ນຕົວຊີັ້ວັດ
ປະສົມແລະອາດຈະຍາກທີິ່ຈະຕີຄວາມຫມາຍ. WHO, 2010. Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile
indicators: interpretation guide. Geneva: WHO.

11

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ LSIS 2011/12 ແລະ LSIS 2017. ລະດັບຄວາມເຄັົ່ງຕືງທີິ່ມີລະດັບຕໍໍ່າຫືຮ້າຍແຮງແມ່ນຫມາຍເຖິງຫາຍກ່ວາສອງຄວາມ

ແຕກຕ່າງມາດຕະຖານຕໍໍ່າກວ່າກາງຂອງປະຊາກອນອ້າງອິງອີງຕາມມາດຕະຖານການເຕີບໂຕຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປີ 2006.
http://www.who.int/childgrowth/standards/technical_report/en/
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ເຖິງ 3,4 ເທົົ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນຄອບຄົວທີິ່ຮັົ່ງທີິ່ສຸດ ແລະ ໃນຄອບຄົວລະດັບສີ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີ 14 ສ່ວນຮ້ອຍ
ແລະ 23 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບການການຂາດສານອາຫານ. ການຂາດສານອາຫານ ແລະ
ການຕາຍຂອງເດັກໃນແຕ່ລະແຂວງ ໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາດ້ານສາທາລະນະສຸກ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ
ຂໍ້ກໍານົດຂອງ ອົງການສຸຂະພາບໂລກ (WHO).12 ການຂາດສານອາຫານແມ່ນສູງ (3039%) ຫື (ຫາຍກວ່າ
40%) ໄດ້ກວມເອົາຫາຍກວ່າເຄິິ່ງຫນິ່ງຂອງແຂວງດັົ່ງກ້າວ (ຕາຕະລາງ 2.3).13
ຕາຕາລາງ 2.3 ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍທີອ
ິ່ າຍຸຕາໍໍ່ ກວ່າ 5 ປີ ໂດຍສະຖານະພາບທາງໂພສະນາການຕາມດັດສະນີ
ການປະເມີນຜົນທາງດ້ານມະນຸດວິທະຍາ ຂອງ ອາຍຸສູງສຸດສໍາລັບເດັກ (ການຂາດສານອາຫານ) ແລະ ນໍ້າໍ ຫນັກຕໍາໍ່
ກວ່າເກັນ (ການສູນເສຍ), ສປປ ລາວ, 2017
ການຂາດສານອາຫານ

ການສູນເສຍ

ປານກາງ ແລະ ຮ້າຍແຮງ

ຮ້າຍແຮງ

ປານກາງ ແລະ
ຮ້າຍແຮງ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

13.8

5

5.5

1.8

ແຂວງຈໍາປາສັກ

24.6

7.1

9

2.7

ໄຊຍະບູລີ

25.1

10.9

19.1

8.4

ສະຫວັນນະເຂດ

28.4

11.2

10.4

2.9

ອັດຕະປື

29.6

12.5

15

4.2

ຄໍາມ່ວນ

29.7

8.8

9.8

2.3

ບລິຄໍາໄຊ

29.9

9.6

5.6

1.6

ແຂວງວຽງຈັນ

33

12.1

6.6

2.3

ສປປ ລາວ

33

12.7

9

3

ຫວງນໍາທາ

34.1

9.1

3

1.4

ບໍ່ແກ້ວ

34.7

11.3

4

0.7

ຫົວພັນ

40.7

18.1

16.4

8.3

ຫວງພະບາງ

41.3

16.5

8.9

3.2

ອຸດົມໄຊ

42.7

17

6.2

1.6

ສາລະວັນ

42.9

20

12.5

3

ໄຊສົມບູນ

44

17.9

5.8

1.1

ຊຽງຂວາງ

46.3

14

5

1.8

12

ຮ້າຍແຮງ

WHO, 2010. Nutrition Landscape Information System (NLIS) country profile indicators: interpretation guide .

Geneva: WHO.

13

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປີ 2017 ການສາຫວດຕົວຊີັ້ບອອກທາງສັງຄົມລາວ
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ຕາຕາລາງ 2.3 ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍທີອ
ິ່ າຍຸຕາໍໍ່ ກວ່າ 5 ປີ ໂດຍສະຖານະພາບທາງໂພສະນາການຕາມດັດສະນີ
ການປະເມີນຜົນທາງດ້ານມະນຸດວິທະຍາ ຂອງ ອາຍຸສູງສຸດສໍາລັບເດັກ (ການຂາດສານອາຫານ) ແລະ ນໍ້າໍ ຫນັກຕໍາໍ່
ກວ່າເກັນ (ການສູນເສຍ), ສປປ ລາວ, 2017
ການຂາດສານອາຫານ

ການສູນເສຍ

ປານກາງ ແລະ ຮ້າຍແຮງ

ຮ້າຍແຮງ

ປານກາງ ແລະ
ຮ້າຍແຮງ

ເຊກອງ

49.9

21.8

8

2.9

ຜົັ້ງສາລີ

54

28.9

8.9

4.5

ຮ້າຍແຮງ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2017 ການສໍາຫວດຕົວຊີັ້ບອກທາງສັງຄົມ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາຍັງບສ
ໍ່ າມາດເຮັດໄດ້ດ:ີ ສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງພຽງພ, ເຊິິ່ງ
ເດັກນ້ອຍກຸ່ມນີັ້ເປັນເດັກທີິ່ມີຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູທີິ່ເໝາະສົມ (ລວມທັງອັດຕາການລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວສໍາລັບເດັກທີິ່ມີອາຍຸຕໍ່ໍາກວ່າ 6 ເດືອນຍັງຕໍໍ່າ), ການຢຸດໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່ກ່ອນອາຍຸ 2 ປີ
ຕາມການແນະນໍາຂອງແພດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ການປະຕິບັດສຸຂາພິບານ ແລະ
ສຸຂະອະນາໄມ, ລວມທັງ ການຖ່າຍຊະຊາຍ. ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍທີິ່ມີອາຍຸຕໍໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນທີິ່ໄດ້ຮັບການ
ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອັດຕາເພີິ່ມຂັ້ນເລັກນ້ອຍຈາກ 40,4% ໃນປີ 2011/12 ເຖິງ 44,9%
ໃນປີ 2017 ແຕ່ກໍ່ຍັງຖືວ່າແມ່ນຍັງຕໍໍ່າຫາຍ,

ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການສົົ່ງເສີມໃສມາດຕະ

ຖານຂອງເດັກແມ່ນສິິ່ງທ້າທາຍທີິ່ໃຫຍ່ຫວງ ທີິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນກາຢ່າງຈິງຈັງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໂພຊະນາການທີິ່ດີທີິ່
ສຸດສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ເຊັົ່ນ: ການເລີິ່ມຕົັ້ນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ຕໍ່ເນືິ່ອງ.
ການເຊືອ
ິ່ ມໂຍງກັບ ບັນຫາການຖ່າຍຊະຊາຍ. ແຜນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິ
ຜົນເທົົ່າທີິ່ຄວນ ໃນການເນັັ້ນໜັກໃສ່ການເຊືິ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ການແກ້ບັນຫາ ສຸຂະອະນາໄມບໍ່ດີ ກັບການຂາດ
ສານອາຫານ. ເຊິິ່ງຕາມຜົນການວິໄຈຂອງສາກົນລະບຸວ່າ ການຖ່າຍຊະຊາຍ ມີຜົນຕໍ່ ການຂາດສານອາຫານ ແລະ
ການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ. ນອກນັັ້ນ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງເດັກ ກໍ່ເປັນສາຍເຫດຕົັ້ນຕ ຂອງ
ບັນຫາການການຂາດສານອາຫານ ທີິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ໂດຍກະຊວງ ແລະ ພະແນກລະດັບຕ່າງໆ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມີ
ຄວາມພະຍາຍາມຫາຍຂືັ້ນຕໍ່ການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ ແລະ ສຸຂາພິບານ ເພືິ່ອແນໃສ່ເປົ້າຫມາຍຄວບຄຸມ
ອັດຕາການຂາດສານອາຫານ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ.
ໄພຂົົ່ມຂູ່ທີິ່ສາໍ ຄັນຕຄ
ໍ່ ວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ. ໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫມັັ້ນຄົງຂອງສະບຽງອາຫານ ໄດ້ແກ່ການເສືິ່ອມ
ໂຊມຂອງຄຸນນະພາບດິນ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຜົນຜະລິດ ເຊິິ່ງເຊືິ່ອມໂຍງກັບຄວາມກົດດັນຂອງປະຊາກອນ ແລະ
ບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ຄວາມຈໍາກັດໃນການເຂົັ້າເຖິງລະບົບຊົນລະປະທານ, ການອາໄສນໍໍ້າຝນ, ການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໃນສັດລ້ຽງ,
ຄວາມຫຍຸງຍາກຂອງຊາວກະຊິກອນທາງເລືອກທີິ່ດງດູດທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ແທນການປູກຝິ່ນ,14 ຄວາມບອບບາງຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກໄພທາມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ

14

ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກ າແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, 2013.
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ແລະ ຜົນກະທົບຈາກບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ທີເິ່ ຮັດໃຫ້ພືັ້ນທີິ່ກະສິກາບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ. ປະມານ
11% ຂອງຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດ ມີການບລິໂພກອາຫານບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ຖືກໂພສະນາການ.15 ບັນຫາ
ການສະໜອງອາຫານບໍ່ພຽງພ ແມ່ນ ມີຢູ່ 4 ແຂວງ (ຜົັ້ງສາລີ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ ແລະ ເຊກອງ).16
ການຫັນການຜະລິດເປັນການຄ້າ: ຂະແຫນງການກະສິກໍາ ຍັງພົບກັບສິິ່ງທ້າທາຍໃນການຫັນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.
ໜິ່ງໃນສິິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນ ແມ່ນການເຊືິ່ອມໂຍງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມສົົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າ. ຖ້າຄວາມພະຍາຍາມດັົ່ງກ່າວສໍາເລັດ ກຈະເຮັດໃຫ້ກະສິກໍາມີການການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະ ສາ
ມາດຍົກລະດັບຄວາມຫມັັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການ. ເພືິ່ອແກ້ໄຂບັນຫານີັ້ຕ້ອງໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ໃນການສົົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີປະລິມານທີິ່ບໍ່ພຽງແຕ່ພຽງພສໍາລັບ

ການບລິໂພກ

ພາຍໃນ ແລະ ສາມາດສົົ່ງອອກ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫັນໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນນຄ້າ ເພືິ່ອເຂົັ້າເຖິງ
ຜະລິດຕະພັນອາຫານທີິ່ ມີໂພສະນາການໄດ້ສະດວກ. ສິິ່ງທ້າທາຍອີກອັນຫນິ່ງ ແມ່ນການແກ້ໄຂບັນຫາການແບກ
ຫາບພາລະວຽກງານ ແລະ ຍົກສູງ ແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ. ເຊິິ່ງຜົນວິໄຈ ຈໍານວນຫນິ່ງໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເຖິງວ່າ
ແມ່ຍິງມີວຽກເຮັດງານທໍາຫາຍໃນການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຫາຍຂືັ້ນ, ແຕ່ພັດຢູ່ຫ່າງໄກຈາກ
ເຮືອນຫາຍຊົົ່ວໂມງ ແລະ ມີເວລາຈໍາກັດໃນການເພືິ່ອແຍງດ້ານໂພສະນາການ ໃນຄອບຄົວຄືແຕ່ກ່ອນ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ຍຸດ
ທະສາດການຍົກສູງບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຊາຍ.
ຈຸດສຸມການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ. ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ບັນດາກະຊວງ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບ ຄຸ້ມຄອງຫາຍຝາຍ ແລະ ພາຍໃນ. ບັນດາຄລໍາຕົັ້ນຕທີິ່ກ່ ຽວຂ້ອງກັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດ້ານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດແມ່ນການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງແຜນຍຸດທະສາດທີິ່ແນະ
ນໍາກ່ຽວກັບ "ການຮ່ວມກັນ" ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງທີິ່ຢູ່ໃນລະດັບພາຍໃຕ້ລະດັບຊາດ, ເຊິິ່ງແມ່ນການຮ່ວມກັນ
ຂອງທຸກໆປະເທດ.

ເປົ້າຫມາຍທີິ່ດີກວ່າແມ່ນເພືິ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກໆຊຼຸມຊົນຂອງລາວມີການເຂົັ້າເຖິງອາຫານທີິ່

ຫາກຫາຍຊະນິດ, ອາຫານທີິ່ມີທາດອາຫານແລະປັບປຸງສະຖານທີິ່ນໍ້ໍາແລະສະອາດ. ເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນ
ການຂາດແຄນອາຫານຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຈົນກວ່າຈະມີການປັບປຸງສຸຂະອະນາໄມແລະສຸຂະອະນາໄມ. ຄວາມພະ
ຍາຍາມຮ່ວມກັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງບົດບາດຂອງຂະແຫນງນໍ້ໍາແລະສຸຂາພິບານ.

2.2.4.

ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ.

ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄໍ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການເນັັ້ນ
ໜັກການຜະລິດທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມໂພສະນາການ ເຊັົ່ນ ການຜະລິດເຂົັ້າທີິ່ຮັກສາໂປຣຕິນ , ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ທີິ່ມີຄຸນນະພາບຫີກລ້ຽງການນໍາໃຊ້ເຄມີ ແລະ ສານກະຕຸ້ນຕ່າງໆ; ດັົ່ງນັັ້ນ ໃນທ້າຍສະໄໝ ຄວນມີຕົວຊີັ້ວັດ
ຂອງການຜະລິດທີິ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ຊັດເຈນ
ເທົົ່າໃດ).

(ຄວນແຍກໃຫ້ເຫັນວ່າການຜະລິດ
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ມັນກະທົບໃສ່ໂພສະນາການ

ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້, 2013. ບົດລາຍງານການວິໄຈການສໍາຫວດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງ ສປປ ລາວ 2012/13. ເດືອນ

ພດສະພາ 2013. ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ແລະ ອົງການ FAO.
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ຮ່າງ MTR ຂອງລັດຖະບານ
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ສົົ່ງເສີມຫັນຫັນການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໄປຄຽງຄູກ
່ ັບ ການສົົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພທາງອາຫານ ແລະ
ການເຂົັ້າເຖິງອາຫານທີິ່ມີໂພສະນາການ ໃນທຸກຊຼຸມຊົນ. ເຊິິ່ງບັນຫາດັົ່ງກ່າວໄດ້ປຶກສາຫາລື ໃນພາກທີິ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວ
ກັບ ສິງທ້າທາຍ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພທາງອາຫານ ທີິ່ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນການພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງ ຂະແໜງກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ (2016-2020).
ສຸມໃສ່ປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ດ້ານໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ເຖິງປີ 2025 ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານ
2016-2020 ໂດຍການກໍານົດເປົ້າຫມາຍ ແລະ ປະສານສົມທົບທີິ່ດີຂືັ້ນໃນບັນດາເມືອງທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ
ການສົົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງທາງດ້ານພດຕິກໍາ. ການເພີິ່ມຂັ້ນ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ
ທີິ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີການທົບທວນຄືນ ແລະ ດໍາເນີນການແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ.
ຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການເຂົັ້າເຖິງ ແຫ່ງນໍາສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໂດຍການສຸມໃສ່ການຢຸດຕິການຖ່າຍ
ຊະຊາຍ ແລະ ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງແຫລ່ງນໍ້າໍ ສະອາດ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການບລິການດ້ານສຸຂະພາບ ໂດຍການນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊັົ່ນ:
ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ ອາສາສະຫມັກ ດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງບ້ານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ,
ສົົ່ງເສີມພະນັກງານຂັັ້ນບ້ານທີິ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນອືິ່ນ ທີິ່ຈໍາເປັນ. ເປົ້າຫມາຍດ້ານ
ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ ຖ້າມີຊັບພະຍາຍກອນມະນຸດ ເຊັົ່ນ: ພະນັກງານສາທາ
ລະນະສຸກຂອງຊຼຸມຊົນທີິ່ຢູ່ໃນລະດັບຕໍາກວ່າສູນບລິການດ້ານສຸກຂະພາບ ແລະ ຄອບຄົວ.

2.3 ທຸກຄົນເຂົາັ້ ເຖິງການສກສາໄດ້ຢ່າງທົວ
ົ່ ເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ
2.3.1 ສະພາບລວມ
ແຜນການ ແລະ ຂອບການພັດທະນາຂະແຫນງສກສາ: ໃນໄລຍະປີ 2016-2020, ກະຊວງສກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນພັດທະນາການສກສາ ແລະ ກິລາ ຄື ‘ພາຍໃນປີ 2020 ຂະແໜງ
ການສກສາ ແລະ ກິລາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທີິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ
ທຸກຄົນເຂົັ້າເຖິງການສກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ທີິ່ມີຄຸນນະພາບ ເພືິ່ອໃຫ້ປະ ເທດຊາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫດ
ຼຸ ພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ’ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ ຈິ່ງຖືເອົາວຽກງານການສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການສກສາຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເທົົ່າ
ທຽມ, ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສກສາ ແລະ ການປັບປຸງລະບົບການບລິຫານຄຸ້ມຄອງການສກສາເປັນວຽກງານ
ບູລິມະສິດ ໃນການພັດທະນາການສກສາ ແລະ ກິລາ. ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈົນຮອດການສກສາລະດັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ເປັນນະໂຍບາຍຫກ
ັ ໃນການພັດທະນາວຽກງານສກສາ ແລະ ກິລາ. ນອກຈາກນັັ້ນ ແຜນພັດທະ
ນາການສກສາ 5 ປີ 2016-2020 ຍັງມີເປົ້າໝາຍ ເພືິ່ອສ້າງໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕາມ 5
ຫັກມູນຂອງການສກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີທັກສະໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທັກສະໃນການເຮັດວຽກເພືິ່ອພັດທະນາຕົນ
ເອງ ແລະ ປະເທດ. ດັົ່ງນັັ້ນ ໃນແຜນດັົ່ງກ່າວຈິ່ງໄດ້ກາໍ ນົດ 5 ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ ແລະ 11 ຜົນໄດ້ຮັບ.
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ: ແຜນພັດທະນາການສກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍລວມ, ຜົນໄດ້ຮັບ,
ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ສໍາລັບໄລຍະ 2016-2020, ໂດຍການກໍານົດ
ກິດຈະກໍາບຸລິມະສິດ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງຍ່ອຍ. ນະໂຍບາຍຂອງແຜນການພັດທະນາການສກສາ ແລະ ກິລາ ມີຈຸດ
ປະສົງເພືິ່ອສ້າງພືິ່ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມກ້າວຫນ້າ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນໄລຍະຍາວ ຂອງຂະແໜງການ
ສກສາ. ເຊິິ່ງ 5 ຈຸດປະສົງໃຫຍ່ແຜນພັດທະນາການສກສາ ແລະ ກິລາ ມີດັົ່ງນີັ້:
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1) ຈຸດປະສົງທີ 1: ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານທີິ່ຈໍາເປັນ ພ້ອມທັງມີ
ສຸຂະພາບແຂງແຮງເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫາດແຮງງານ ຫື ສືບຕໍ່ຮຽນໃນການສກສາຫັງ
ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ.
2) ຈຸດປະສົງທີ 2: ເພືິ່ອສະໜອງການສກສາຫັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ພ້ອມທັງສາມາດເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບກໍາລັງ
ແຮງງານໃນບັນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫື ASEAN.
3) ຈຸດປະສົງທີ 3: ບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດເພືິ່ອໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ

ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ,

ຄົນພິການ,

ຄົນທຸກຍາກ,

ຊົນເຜົົ່າແລະ ອືິ່ນໆ.
4) ຈຸດປະສົງທີ 4: ຂະແໜງການມີແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ມີການຕິດຕາມເພືິ່ອນໍາໃຊ້ແຫ່ງທນຢ່າງມີປະ
ສິດທິພາບ.
5) ຈຸດປະສົງທີ 5: ກິລາ-ກາຍຍະກໍາລາວ ຄ່ອຍເຊືິ່ອມໂຍງກັບມາດຕະຖານຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ .

2.3.2 ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ




ຜົນສໍາເລັດຂອງ 11 ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ມີຄ:ື
ຜົນຮັບທີ 1: ຈໍານວນນັກຮຽນ ແຕ່ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນຮອດ ມ.4 ເຂົັ້າເຖິງການສກສາທີິ່ມີ
ຄຸນນະພາບທີິ່ດີເພີິ່ມຂັ້ນ ໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ພ້ອມຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

- ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ: ໄດ້ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ປັບປຸງຫັກສູດການຮຽນ-ການ
ສອນ,

ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສິດສອນ

ແລະ

ການຂະຫຍາຍພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໂຮງຮຽນ

ອະນຸບານຈໍານວນໜິ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານອາ
ຫານໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມຈໍານວນໜິ່ງ ເຮັດໃຫ້
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 3-5 ປີເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 43,2% ໃນປີ 2015 ເປັນ 57,2% ໃນປີ 2018;
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີິ່ມຈາກ 66% ເປັນ 77,1% ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນໃນຊັັ້ນການ
ສກສາກ່ອນໄວຮຽນທັງໝົດເພີິ່ມຈາກ 175.492 ຄົນ ເປັນ 229.892 ຄົນ ເວົັ້າລວມ ການສກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ວຍດີ ແຕ່ການເພີິ່ມຂັ້ນຂອງຈໍານວນເດັກທີິ່ເຂົັ້າຮັບການສກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ປະມານ 75% ແມ່ນເດັກທີິ່ອາໄສຢູ່ຊົນນະບົດທີິ່ມີເສັັ້ນ ທາງເຂົັ້າເຖິງ.

- ປະຖົມສກສາ: ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ ລົງທນຢ່າງມະຫາສານການ ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດ

ເຂົັ້າເຖິງການສກສາຂອງເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສກສາ ໂດຍການປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບ
ລະບົບນິເທດການສກສາໃນຊັັ້ນປະຖົມສກສາ, ປັບປຸງຫັກສູດການສິດສອນຈໍານວນໜິ່ງ ລວມທັງໄດ້
ສະໜອງປຶົ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສິດສອນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມໃນທົົ່ວ
ປະເທດ, ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ຄູສອນ, ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ບລິຫານ
ໂຮງຮຽນ ໃນຫົວຂໍ້ການບລິຫານທີິ່ເນັັ້ນໃສ່ໂຮງຮຽນເປັນ ເນືິ່ອງຈາກວ່າຂະແໜງການຍ່ອຍປະຖົມສກ
ສາເປັນຂະແໜງການຍ່ອຍທີິ່ໃຫຍ່ທີິ່ສຸດໃນລະບົດການສກສາ ຄື ໃນປີ 2018 ມີໂຮງຮຽນຈໍານວນ
8.858 ແຫ່ງ ໃນທົົ່ວປະເທດ ກວມປະມານ 64% ຂອງຈໍານວນໂຮງຮຽນໃນລະບົບສາມັນສກສາທັງ
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ໝົດ; ມີນັກຮຽນປະຖົມສກສາທັງໝົດ 786.246 ຄົນ ກວມປະມານ 46% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນ
ສາມັນທັງໝົດ, ດັົ່ງນັັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານປະຖົມສກສາ ຍັງປະເຊີນກັບສິິ່ງທ້າທາຍ
ຫາຍຢ່າງ ເຊັົ່ນ: ການສະໜອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບໍ່ທົົ່ວເຖິງ, ການສະໜອງຄູສອນ ຍັງບໍ່ມີຄວາມ
ເທົົ່າທຽມ ແລະ ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການ. ເຖິງວ່າການເຂົັ້າເຖິງການສກສາຂັັ້ນປະຖົມຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນສໍາເລັດສູງ ແຕ່ອັດຕາການສໍາເລັດການສກສາຊັັ້ນປະຖົມຍັງຕໍໍ່າ, ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽງກາງປີ
ຂອງຊັັ້ນປະຖົມປີທີ 1 ແລະ ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຍັງສູງ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການສໍາເລັດການສກສາ
ຂອງກຸ່ມດັົ່ງກ່າວຍັງຕໍໍ່າ.
ຕາຕາລາງ 2.4. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ກ່ຽວກັບການເຂົາັ້ ເຖິງ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ການສໍາເລັດການສກສາຂັນ
ັ້ ປະຖົມ, 2015/16
- 2017/18
ຕົວຊີວດ
ັ

ປີຖານ
2015/16

2017/18
ລວມທັງ
ໝົດ

ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ

ເປາົ້ ໝາຍ ປີ
2020

ອັດຕາການເຂົັ້າລວມຊັັ້ນ ປ117(%)

97,2

97,8

97,6

97,09

99

ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ (%)

5,8

4,0

3,3

4,8

2

ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນ

5,2

4,1

3,8

4,4

2

ອັດຕາສ່ວນການໃຫ້ບລິການລວມ
ໃນຊັັ້ນຮຽນທີ 5 (ຊັັ້ນຮຽນສຸດ

N/A

104,5

104,3

104,8

ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ (%)

98,7

98,8

98,6

99,1

ອັດຕາການຫອດເຫືອ

79,6

82,2

83,5

81,0

ທ້າຍ)18 (%)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: MoES-EMIS and MoES calculations for the the VNR report submitted to the
UN General Assembly.

- ມັດທະຍົມສກສາ: ເປັນຂະແໜງການໃຫຍ່ອັນດັບທີສອງ ຖັດຈາກຂະແໜງການປະຖົມສກສາ ເຊິິ່ງມີ

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຈໍານວນທັງໝົດ 1.758 ແຫ່ງ ເພີິ່ມຂັ້ນ 107 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ປີ 2015; ມີ
ຈໍານວນນັກຮຽນທັງໝົດ 671.064 ຄົນ ເພີິ່ມຂັ້ນ 43.388 ຄົນ ທຽບໃສ່ປີ 2015. ເພືິ່ອເຮັ ດໃຫ້
ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມສກສາ,
ກະຊວງສກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການປກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ການສະໜ
ອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕ່າງໆໃນທົົ່ວປະເທດ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ

17

ຜູ້ເຂົັ້າຮຽນໃຫມ່ໃນຊັັ້ນຮຽນທໍາອິດຂອງການສກສາຂັັ້ນປະຖົມທີິ່ມີອາຍຸເຂົັ້າໂຮງຮຽນປະຖົມຢ່າງເປັນທາງການ, ສະແດງເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງ

ປະຊາກອນທີິ່ມີອາຍຸດຽວກັນ.

18

ອັດຕາສ່ວນອັດຕາສ່ວນລວມໃນຊັັ້ນຮຽນທີ 5: ຈໍານວນຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃຫມ່ໃນຊັັ້ນຮຽນທີສຸດທ້າຍຂອງການສກສາຂັັ້ນປະຖົມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຍຸ,

ສະແດງອອກເປັນເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນຢູ່ໃນອາຍຸເຂົັ້າຮຽນທິດສະດີ (UNESCO).
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ການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍປັບປຸງບັນດາຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມເພືິ່ອບໍາ
ລຸງຄູ, ສະໜອງຫພັກຄູ ແລະ ນັກຮຽນຈໍານວນໜິ່ງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສັບຊ້ອນຄູສອນ ເພືິ່ອໃຫ້ພຽງພກັ ບຫັກສູດທີິ່ກໍານົດ. ເຖິງ
ວ່າຈໍາ ນວນໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນຈະເພີິ່ມຂັ້ນກຕາມ ແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ລວມໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນເພີິ່ມຂັ້ນພຽງເລັກໜ້ອຍ ຄື ເພີິ່ມຈາກ 78,1% ໃນປີ
2015 ເປັນ 83,1% ໃນປີ 2018; ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນລວມຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເພີິ່ມຈາກ
45,8% ເປັນ 53,3%. ບັນຫາທີິ່ເຮັດໃຫ້ການສກສາຊັັ້ນມັດທະຍົມຍັງມີສິິ່ງທ້າທາຍ ຄືການປະລະ
ຂອງການຮຽນຂອງນັກຮຽນຍັງມີສູງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັັ້ນ ມ.1, ມ.2 ແລະ ມ.5.
ຕາຕາລາງທີ 2.5. ຕົວຊີບ
ັ້ ອກ ການສກສາໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົນ
ັ້ ໃນປີ 2015/16 – 2017/18
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ

ອັດຕາການເລືິ່ອນຊັັ້ນຈາກປະຖົມ ຫາ ມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນ (%)
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (%)
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ຊັັ້ນ ມັດທະຍົມ 3 (%)
ອັດຕາລວມຂອງການເຂົັ້າຮຽນ ຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ (%)
ອັດຕາລວມການເຂົັ້າຮຽນ ຊັນ ມ 7 (%)
ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນ ໃນຊັັ້ນ ມ 1(%)
ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນ ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົັ້ນ (%)
ອັດຕາການອອກໂຮງຮຽນໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ (%)
ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: MoES-EMIS.

2015/16

91,7

2017/18
ລວມ
ຍິງ
ທັງໝົດ
89,7

ຊາຍ

78,1
N/A
45,8

83,1
71,8
53,3

81,2
70,3
50,8

84,9
73,3
55,7

N/A
7,7

44,9
11,5
9,2

43,1
10,4
8,6

46,6
12,5
9,6

4,9

7,1

7,0

7,1

ເປາົ້
ໝ
າຍ ປີ
2020

85
60

ຄວາມແຕກໂຕນດ້ານເພດ. ຕາຕະລາງ 2.6 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ -ຊາຍ (GPI) ທີິ່
ຄິດໄລ່ຈາກຫາຍຕົວຊີັ້ບອກທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສປປ ລາວ ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ -ຊາຍໄດ້ ສໍາລັບ
ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ GPI ໃນການຮູ້ໜັງສື ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຕໍໍ່າ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນິຍົມໃຫ້ເພດຊາຍ
ເຂົັ້າຮຽນ) ໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜູ້ມີອາຍຸສູງ.
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ຕາຕາລາງທີ 2.6. ຕົວຊີວດ
ັ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານເພດ ໃນປີ 2017/18
ລະດັບ

ການຄິດໄລ່ຕວ
ົ ຊີບ
ັ້ ອກຄວາມສົມດູນດ້ານເພດ ສໍາລັບ:
ອັດຕາການເຂົາັ້ ຮຽນ ອັດຕາ ການເຂົາັ້ ຮຽນລວມ
ອັດຕາຄວາມ
ສໍາເລັດ19

ການສກສາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ
ການສກສາຂັັ້ນປະຖົມ
ການສກສາຂັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ
ການສກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນ
ປາຍ

1,00
1,00
1,04
1,04

1,00
0,98
0,95
0,91

1,00
1,00
0,939
0,905

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: MoES-EMIS and calculations by MoES for the VNR report submitted to the UN
General Assembly.
 ຜົນຮັບທີ 2: ຈໍານວນນັກຮຽນປະຖົມທີິ່ມີຄວາມສາມາດເພິິ່ງພາຕົນເອງໃນການອ່ານ , ການຂຽນ ແລະ
ການຄໍານວນເລກເພີິ່ມຂັ້ນ:
ເຫດຜົນ: ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ASLO) ແລະ ການປະເມີນລະດັບການອ່ານໃນ
ເບືັ້ອງຕົນ (EGRA) ໃນໄລຍະກ່ອນປີ 2015 ໃນຊັັ້ນປ 3 ແລະ 5 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະດັບ
ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນເທົົ່າທີິ່ຄວນ.
ການປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ: ໃນປີ 2017 ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ
ໂຄງການ ບີກວາ ໄດ້ສຸມຕົວຢ່າງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສກສາທີ 3 ຈໍານວນ 17.000 ຄົນ ໃນທົົ່ວປະເທດ
ເພືິ່ອປະເມີນຜົນສໍາລັບຜົນສໍາເລັດຂອງການຮຽນຂອງນັກຮຽນ (ASLO) ໂດຍກໍານົດເອົາ 2 ວິຊາ ຄື
ຄະນິດສາດ ແລະ ພາສາລາວ. ອີງໃສ່ຜົນການປະເມີນທີິ່ບໍ່ເປັນທາງການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
(i) ວິຊາພາສາລາວ ມີພຽງແຕ່ 34% ຂອງນັກຮຽນໃນທົົ່ວປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມ ເພືິ່ອເລືິ່ອນ
ຂັ້ນຮຽນຫ້ອງ ປ.4, ໃນຂະນະທີິ່ 24% ຂອງນັກຮຽນ ປ. 3 ສາມາດເລືິ່ອນຂັ້ນຮຽນ ປ. 4 ໄດ້
ຖ້າຫາກພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສອນເພີິ່ມໃນໄລຍະເວລາພັກພາກຮຽນ;
(ii) ສໍາລັບວິຊາຄະນິດສາດ 18% ຂອງນັກຮຽນໃນທົົ່ວປະເທດ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມເພືິ່ອເລືິ່ອນຂັ້ນ
ຮຽນ ປ. 4, ໃນຂະນະທີິ່ 19% ຂອງນັດຮຽນ ປ. 3 ສາມາດເລືິ່ອນຂັ້ນຮຽນ ປ. 4 ໄດ້ ຖ້າຫາກ
ໄດ້ຮັບການສອນບໍາລຸງເພີິ່ມເຕີມ.
(iii)ໃນ 8 ແຂວງ ພຽງແຕ່ 10% ຫື ຫນ້ອຍກວ່າ ຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມປີທີິ່ 3 ທີິ່ມີຄວາມພ້ອມ
ໃນວິຊາຄະນິດສາດເພືິ່ອເລືິ່ອນຊັັ້ນ ຂືັ້ ຊັັ້ນປະຖົມປີທີິ່ 4.
ການປັບປຸງຫັກສູດການຮຽນການ ແລະ ການສິດສອນ: ໄດ້ດໍາເນີນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫັກສູດ
ການຮຽນ-ການສອນຂັັ້ນປະຖົມຄືນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະ ວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວິຊາຄະນິດສາດ. ການ
ພັດທະນາທັກສະການປາກເວົັ້າ ເພືິ່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ
ຫັກສູດການພາສາລາວ. ປືົ້ມຄູ່ມືຂອງຄູ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກໍາທີິ່
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ມີຄໍາອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກ, ກິດຈະກໍາ, ວິທີການປະເມີນຜົນ ແລະ ການທົດລອງຕ່າງໆ. ຫັກສູດ
ຄະນິດສາດກໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍການປັບປຸງຂອບເຂດ ແລະ ລໍາດັບການແນະນໍາວິທີການສອນ
ຕາມຂັັ້ນຕອນການພັດທະນາຂອງນັກຮຽນ, ເສີມສ້າງທັກສະໃນການຄິດໄລ່ເລກ, ທັກສະການຄິດໃນ
ແບບຕັກກະ ແລະ ນໍາສະເຫນີທັກສະໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ການດໍາເນີນການສິດສອນຕາມຫັກສູໃໝ່
ນີັ້ ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມບໍາລຸງຄູໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນໃຫ້ແກ່ຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ການຕິດ
ຕາຊຼຸກຍູ້ ຈາກທີິ່ປຶກສາການຮຽນການສອນ ຂອງ ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາເມືອງ ໂດຍ
ໄດ້ຮັບສະຫນັບສະຫນູນຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ວາງແຜນທີິ່
ຈະເພີິ່ມງົບປະມານທນຊ່ວຍເຫືອລ້າ ສໍາລັບ DESBs ເພືິ່ອໃຫ້ຜູ້ທີິ່ປຶກສາດ້ານການຮຽນ-ການສອນ
ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນປະຖົມຢ່າງເປັນປະຈໍາ ລວມທັງ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທີິ່ປຶກສາ
ດ້ານການຮຽນ-ການສອນ ເພືິ່ອຍົກລະດັບທັກສະ ຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
ຜົນຮັບທີ 3: ຈໍານວນຄູທີິ່ມີວຸດທິການສກສາ ແລະ ສະມັດຖະພາບເໝາະສົມກັບວິຊາສິດສອນເພີິ່ມຂັ້ນ
ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນແຕ່ອະນຸບານຮອດມັດທະຍົມ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຕາມຈຸດປະສົງທີິ່ກໍານົດ
ໄວ້ໃນຫັກສູດ.
ການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການສອນ (Pre-service training): ໄດ້ປັບປຸງຫັກສູດ ການເຝກອົບຮົມຄູ
ກ່ອນການສິດສອນ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫັກສູດການຮຽນ-ການສອນຂັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນ, ລວມທັງ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຫັດ ດ້ວຍການ ເພີິ່ມໄລຍະເວລາການຝຶກທັກສະ
ແລະ ເນືັ້ອໃນ ການສອນ. ການຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກໍານົດການສ້າງໂຮງຮຽນສາທິດ
TTC ໂດຍໄດ້ຮວມມືກັບໂຮງຮຽນເຄືອຂ່າຍທີິ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໃນ
ການສ້າງຄູໃນແຕ່ລະລະດັບ (ຊັັ້ນກາງ, ຊັັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕຣີ) ແລະ ແຕ່ລະສາຍ (ສາຍຄູອະນຸບານ,
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ), ມາຮອດປະຈຸບັນ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍາລັງດໍາເນີນການປະເມີນ
ຫັກສູດສາຍຄູອະນຸບານ ລະດັບປະລິນຍາຕຣີ 12+4. ພ້ອມດຽວກັນນີ,ັ້ ຍັງໄດ້ພັດທະນາຫັກສູດສ້າງຄູອະ
ນຸບານຕໍ່ເນືິ່ອງປະລິນຍາຕຣີ ລະບົບ 2 ປີ ແລະ ພັດທະນາຫັກສູດສ້າງຄູປະຖົມຕໍ່ເນືິ່ອງປະລິນຍາຕຣີ. ນອກ
ນີັ້, ຍັງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຫັກສູດສ້າງຄູປະຖົມທຸກລະບົບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫັກສູດປະຖົມສກສາ
ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຜ່ອນຊົົ່ວໂມງສອນດ້ານທິດສະດີ, ເພີິ່ມພາກປະຕິບັດໃຫ້ຫາຍ,
ຫຼຸດຜ່ອນວິຊາຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍເວລາຝຶກຫັດວິຊາຊີບຄູ ຈາກ 10 ອາທິດ ເປັນ 12 ອາທິດ. ພ້ອມ
ນັັ້ນ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ຕິດຕັັ້ງ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການ
ສອນ, ເຄືິ່ອງທົດລອງ ສໍາລັບວິຊາຟຊິກສາດ, ຊີວະສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຫ້ອງຟັງສຽງ ໃນສະຖາບັນສ້າງ
ຄູ 8 ແຫ່ງ.
ການສ້າງຄູໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ໄດ້ສ້າງແຜນຮັບນັກຮຽນເຂົັ້າຮຽນ
ແລະ ຈັດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ ການເປີດສອນຫັກສູດສ້າງຄູສາຍຕ່າງໆ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູແຕ່
ລະແຫ່ງຕາມແຜນການກສ
ໍ່ ້າງຄູ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງແຕ່ລະວິທະຍາໄລຄູ ເພືິ່ອກ້າວໄປສູ່ການສ້າງສູນ
ແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດ ສໍາລັບສາຍສ້າງຄູ.
ການຝຶກອົບຮົມທັກສະການສອນ (In-service training): ການຝຶກອົບຮົບທັກສະຂອງຄູສອນ ໄດ້
ສືບຕໍ່ດໍາເນີນຢ່າງເປັນປກກະຕິ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ, ຄະນິດສາດ ແລະ
ວິທະຍາສາດ. ກົມສົົ່ງເສີມການສກສາຂອງຄູ ໄດ້ພັດທະນາ ມາດຕະຖານການສກສາແຫ່ງຊາດ ເພືອ
ິ່
ພັດທະນາຄູ ແລະ ຂອບເຂດມາດຕະຖານການສອນຂັັ້ນຕົັ້ນ, ພັດທະນາຂະບວນຝຶກອົບຮົມ ແລະ
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ສົົ່ງເສີມຄູ ໂດຍການສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ໂດຍການສົົ່ງເສີມການຂືັ້ນບັນຍາຍ
ຢູ່ TTC. ພ້ອມທັງ ເຝກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ
ພະນັກງານບລິການ ດ້ານການສກສາ ແລະ ກິລາ ຂັັ້ນແຂວງ (ລວມທັງທີິ່ປຶກສາດ້ານການສອນ), ຄູ
ສອນ TTC ແລະ ຄູຊັັ້ນປະຖົມປີທີ 1 ສໍາລັບການສິດສອນໃນຫັກສູດການສອນຄະນິດສາດ ສະບັບ
ໃຫມ່ ການຝຶກອົບຮົມການສິດສອນຄູຊັັ້ນປະຖົມປີທີ 1, ຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄາໍ ປຶກສາດ້ານ
ວິຊາການກ່ຽວກັບຫັກສູດໃຫມ່, ລວມທັງວິຊາພາສາລາວ, ຈະເລີິ່ມຕົັ້ນ ໃນເດືອນກລະກົດ 2019.
ຜົນຮັບທີ 4: ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງມີແຫ່ງທນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດພຽງພ ເພືິ່ອປັບປຸງຜົນການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
ການສະຫນອງພືນ
ັ້ ຖານໂຄງລ່າງ: ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາ ໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນ ລວມທັງ ຫພັກນັກສກສາ ລະດັບມັດທະຍົມສກສາ, ເຖິງແມ່
ວ່າງົບປະມານພາຍໃນ ຍັງບໍ່ສາມາດສະໜອງພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາກຕາມ ແຕ່
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກໄດ້ສຸມໃສ່ສະໜອງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດດ້ວຍໂອກາດ.
ການສະໜອງ: ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊ້ຄູໃນທົົ່ວປະເທດ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ໄດ້ເຮັດການສໍາຫວດບຸກຄະລາກອນຄູສອນໃນທົົ່ວປະເທດ ໃນທ້າຍປີ 2017 ເພືິ່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນ
ອີງ ໃນການສະໜອງຄູໃຫ້ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ໄດ້ມີຄູສອນພຽງພກັບການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງ
ຮຽນ. ຜົນການສໍາຫວດດັົ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ ມີຄູປະມານ 8.600 ຄົນ ໄດ້ສັງກັດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທີິ່ມີຄູເກີນ,
ໃນຂະນະທີິ່ ຫາຍໂຮງຮຽນຍັງຕ້ອງການຄູ ຈໍານວນ 19.600 ຄົນ. ນອກຈາກ ນັັ້ນ, ຄູອາສາສະຫມັກ
ຢູ່ ໃນໂຮງຮຽນປະມານ 12.300 ຄົນ ແຕ່ສາມາດສະໜອງໂຄຕາລັດຖະກອນປະຈໍາປີ 2018 ໄດ້
1.850 ຄົນ. ມາຮອດປີ 2018 ມີລັດຖະກອນຄູໃນການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສກສາ ມີຈໍາ
ນວນທັງໝົດ 66.705 ຄົນ, ໃນນັັ້ນ ຄູອະນຸບານຈໍານວນ 4.951 ຄົນ, ຄູປະຖົມ ຈໍານວນ 33.225
ຄົນ ແລະ ຄູມັດທະຍົມ ຈໍານວນ 28.529 ຄົນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຍັງເຫັນວ່າ ຈໍານວນຄູດັົ່ງກ່າວຍັງບໍ່
ທັນພຽງພຄວາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໃນການສິດສອນຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິິ່ນ.

ຍັງຂາດຄູສອນຈໍານວນ

ຫວງຫາຍ ຢູ່ເຂດຊົນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີກ ແລະ ຂາດຄູສອນບາງວິຊາຢູ່ໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມສກສາ .
ທນຊ່ວຍເຫອ
ື ຂອງໂຮງຮຽນ: ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫືອໂຮງຮຽນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເທົົ່າ
ທຽມກັນໃນທົົ່ວປະເທດ ເຖິງວ່າການສົົ່ງທນຊ່ວຍເຫືອດັົ່ງກ່າວຍັງເປັນບັນຫາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົົ່ງ
ທນຊ່ວຍເຫືອໄປຍັງໂຮງຮຽນທີິ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ທີບໍ່ມີທາງລົດເຂົັ້າເຖິງ. ມາຮອດປີ 2018 ໄດ້
ສະໜອງເງິນບລິຫານໂຮງຮຽນໃຫ້ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ມູນຄ່າ 50.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ; ປະຖົມສກສາ
70.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ມັດທະຍົມສກສາ 60.000 ກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີນອກຈາກນັນ, ການຊວງສກສາທິ
ການ ແລະ ກິດລາ ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄະນະກໍາມະການພັດທະນາການສກສາຂັັ້ນບ້ານ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ເງິນທນ
ເຫົົ່ານີັ້ ເຂົັ້າໃນແຜນການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ. ເຖິງວ່າຈະ
ມີທ່າອຽງຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ

ແຕ່ກະຊວງການເງິນກຍ
ໍ່ ັງສະຫງວນງົບປະມານຮ່ວງດັົ່ງກ່າວໄວ້

ເພືິ່ອຊ່ວຍເຫືອໂຮງຮຽນ.


ຜົນຮັບທີ 5: ຈໍານວນນັກຮຽນຜູ່ທີິ່ຮຽນຈົບການສກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ຜູ້ທີິ່ມີຄວາມສາມາດຂັັ້ນພືັ້ນຖານ
ແລະ ຄວາມຮູ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພືິ່ອສາມາດເຂົັ້າເຮັດວຽກຕາມຕະຫາດແຮງງານ ຫື ເພືິ່ອສືບຕໍ່ຮຽນ
ໃນການສກສາຫັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານເພີິ່ມຂັ້ນ ຫື ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການ.
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ເຫດຜົນ: ດັງົ່ ທີິ່ຮູ້ນໍາກັນວ່າ ນັກຮຽນທີິ່ມີທັກສະ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຮໍໍ່າຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການຮູ້ຫນັງສື ແລະ ຮູ້ຄິດໄລ່ເລກ ທີິ່ໄດ້ຈາກການຮຽນ ໃນຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ຍັງບໍ່ຕອບສະ
ຫນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ມີນັກຮຽນຈໍານວນໜ້ອຍ ທີິ່ ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົັ້ນແລ້ວສືບຕໍ່ເຂົັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສກສາ.20
ການສກສາສ້າງຄູ: ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ຍັງມີນັກຮຽນຄູທີິ່ຈົບອອກໄປໃນແຕ່ລະປີ ບໍ່ໄດ້ຮັບບັນຈຸ ມີຫາຍ,
ດັົ່ງນັັ້ນ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈິ່ງຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງນັກຮຽນຄູລົງ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານໆມາ ແຕ່ໄດ້
ເນັັ້ນໃນການຍົກສູງຄຸນະພາບການກໍ່ສ້າງຄູ ລວມທັງເອົາໃຈໃສ່ການຝຶກອົບຮົມຄູໄລຍະປະຈໍາການ.
ການປັບປຸງອັດຕາການເຂົາັ້ ຮຽນໃນສາຍອາຊີວະຊັນ
ັ້ ສູງ :

ການສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊີວະສກສາ

ແມ່ນຍຸດທະສາດຫນິ່ງ ຂອງ ແຜນພັດດທະນາການສກສາ ແລະ ກິລາ

ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນ

ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ເຂົັ້າຮຽນໃນ ສາຍດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫາຍຂືັ້ນ. ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົັ້ນມາ ອັດຕາການ
ເຂົັ້າຮຽນອາຊີວະສກສາ ມີຈໍານວນເພີິ່ມຂືັ້ນເລືັ້ອຍໆ. ປັດຈຸບັນ ມີພຽງ 20% ຂອງຈໍານວນນັກຮຽນທີິ່
ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມປາຍແລ້ວສືບຕໍ່ຮຽນຕາມສາຍສກສາຊັັ້ນສຸງ ແລະ 60% ແມ່ນເຂົັ້າຮຽນສາຍວິຊາຊີບ
ແລະ 20% ແມ່ນໄປສູ່ຕະຫາດແຮງງານ. ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫລາດແຮງງານເທືິ່ອລະກ້າວ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະແໜງການ
ຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາໄດ້ປັບປຸງສະໜອງຫັກສູດອາຊີວະສກ
ສາໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ ລວມທັງປັບປຸງຄຸນນະພາບການສິດສອນ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມວຽກງານອາຊີວະສກສາ ກຄືການ
ກໍ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານເຖິງການກໍ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ສີມືແຮງງານ.
ການສກສາຊັນ
ັ້ ສູງ: ການສກສາລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ກໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂັ້ນເທືິ່ອລະກ້າວທັງທາງ
ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫັກສູດ ເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກໄດ້ມີການບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່
ອາຈານສອນ, ສົົ່ງເສີມການບລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຫາຍຂັ້ນ.


ຜົນຮັບທີ 6: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂັ້ນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ.
ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ຂອງ ຜູໃ້ ຫຍ່ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ: ການຮູ້ໜັງສືຂອງ
ປະຊາກອນ ແມ່ນປັດໄຈທີິ່ຈໍາເປັນ ໃນການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງ
ສປປ ລາວ; ເນືິ່ອງຈາກວ່າ ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນ ໜິ່ງໃນເງືິ່ອນໄຂ ຂອງການຄິດໄລ່ ຊັບ
ສິນມະນຸດ (HAI).

ອີງຕາມການສາຫວດຂອງ LSIS ກ່ຽວກັບ ການທົດສອບການຮູ້ຫນັງສື ຂອງ

ປະຊາກອນ ທີິ່ມີອາຍຸ ລະຫວ່າງ 15-24 ປີ ເຫັນວ່າ ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງທັງເພດ
ຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ, ແຕ່ອັດຕາຄວາມແຕກໂຕນຂອງການຮູ້ໜັງສືລະຫວ່າງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ
ແມ່ນເກືອບບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ນອກຈາກນີັ້, ອັດຕາການການຮູ້ໜັງສື ລະຫວ່າງ ຊົນເຜົົ່າກຍ
ໍ່ ັງມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫາຍ, ດັົ່ງທີິ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2.7. ແນ່ນອນວ່າ ອັດຕາການຮູ້ຫນັງສືຂອງ
20

“ນັກຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມສກສາຕໍ່ໍາກວ່າຊັັ້ນມັດທະຍົມສກສາ "ບໍ່ຄວນເປັນ" ຄວາມກັງວົນ "ທີິ່ຊັັ້ນມັດທະຍົມສກສາກໍ່ມີນັກຮຽນຈົບການສກສາທີິ່
ມີທັກສະໃນການເຮັດວຽກ.
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ເພດຍິງ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ ເພດຊາຍ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ບໍ່ແມ່ນ ກຸ່ມລາວ-ໄຕ. ເພືິ່ອລົບລ້າງ
ຄວາມບໍ່ຮູ້ຫນັງສື, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການການເຂົັ້າເຖິງສກສາທີິ່
ເທົົ່າທຽມກັນຂອງໄວໜຸ່ມ (ເດັກທີິ່ມີອາຍຸ ລະຫວ່າງ 6-14 ປີ ອອກໂຮງຮຽນ ໃນເຂດຊົນນະບົດແລະ
ຫ່າງໄກສອກຫີກ) ແລະ ສໍາລັບການສກສາຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ, ໂດຍການໃຫ້ມີບູລິມະສິດພິເສດ ແກ່ກຸ່ມຊົນ
ເຜົົ່າ ທີິ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ, ກຸ່ມທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຄົນພິການ.
ຕາຕາລາງ 2.7. ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື
2011/12 LSIS
ການທົດສອບການຮູ້ໜງັ ສື

2017 LSIS
ການທົດສອບການ
ຮູ້ໜັງສື21

ເພດຊາຍ

ເພດຍິງ

ເພດຊາຍ
78.0

ເພດຍິງ
62.9

ລາວ-ໄຕ

78,0

63,0

ມອນ-ຂະແມ

67,0

38,0

ມົັ້ງ-ອິວມຽນ

71,0

40,0

ຕີເບດ-ຈີນ

50,0

35,0

84,6

76,5

ອັດຕາການຮູ້ ໜັງ ສື ອາຍຸ 15 ປີ ຂືັ້ນໄປ

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງໄວໜຸ່ມ (15-24 ປີ)
ລາວ-ໄຕ
ມອນ-ຂະແມ
ມົັ້ງ-ອີວມຽນ
ຕີເບດ-ຈີນ

77,4
83,9
62,8
81,2
43,1

68,7
81,6
45,3
48,6
30,1

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ການສກສານອກໂຮງຮຽນ: ນອກຈາກການສກສາໃນລະບົບໂຮງຮຽນແລ້ວ , ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ຍັງໄດ້ຖືເອົາການສກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ເປັນສ່ວນໜິ່ງຂອງລະບົບການສກສາແຫ່ງຊາດ ເພືິ່ອ
ເຮັດໜ້າທີິ່ສະໜອງການຮຽນ-ການສອນບໍາລຸງຊັັ້ນປະຖົມ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີິ່ພາດໂອກາດ
ທາງການສກສາ ຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ. ມາຮອດປີ 2018 ທົົ່ວປະເທດສາມາດ ປະກາດຈົບຊັັ້ນມັດທະ
ຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້ ຈໍາ ນວນ 117 ເມືອງ ເພີິ່ມຂັ້ນ 75 ເມືອງ ທຽບໃສ່ ປີ 2015, ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື
ຂອງປະຊາຊົນ ກຸ່ມເປົ້າ ໝາຍອາຍຸ 15-24 ປີ ບັນລຸໄດ້ 92,4% ແລະ ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາ
ຊົນ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍອາຍຸ 15 ປີຂັ້ນໄປ ບັນລຸໄດ້ 84,7% (ຜົນການສໍາຫວດປະຊາກອນ ປີ 2015).

21

ຜູ້ທີິ່ເຄີຍເຂົັ້າຮ່ວມການສກສາມັດທະຍົມສກສາຫືມັດທະຍົມຕໍ່ໍາກໍ່ຖືກຈັດປະເພດໃຫ້ເປັນຄົນຮູ້ຫນັງສືເນືິ່ອງຈາກວ່າລະດັບການສກສາຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແລະ
ດັົ່ງນັັ້ນຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຂໃຫ້ອ່ານຄໍາເວົັ້າ. ຜູ້ທີິ່ສາມາດ ໜັງສືໄດ້ ກໍ່ຈັດເຂົັ້າໃນກຸ່ມທີິ່ຮູ້ໜັງສື
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ຜົນຮັບທີ 7: ຄຸນນະພາບ ແລະ ຈໍານວນຜູ້ຮຽນຈົບ ການສກສາຫັງຂັັ້ນພືັ້ນຖານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນ ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດສະໄໝ 5 ປີ ຄັັ້ງທີທີ VIII.
ການແກ້ໄຂການຂາດທັກສະ: ການຈ້າງງານຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງຂືັ້ນກັບຂະແໜງກະສິກໍາ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ເຖິງວ່າອັດຕາການຈ່າງງານໃນຂະແໜງດັົ່ງກ່າວໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ (ເບິິ່ງຄາດ ໝາຍທີ 1, ຜົນໄດ້ຮັບທີ
5). ສປປ ລາວ ຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາການຂາດທັກສະໃນຂົງເຂດວຽກງານເຕັກນິກສໍາຄັນ ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ ສາຂາການກໍ່ສ້າງ, ເຟີນີເຈີ, ນໍໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ. ສົກຮຽນ 2017-2018 ມີສະຖານ
ອາຊີວະສກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີິ່ຂັ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງກົມອາຊີວະ
ສກສາທັງໝົດ 96 ແຫ່ງ, ມີນັກສກສາ ທັງໝົດ 63.969 ຄົນ, ຍິງ 30.794 ຄົນ. ມີ ສະຖານອາຊີວະ
ສກສາ ທີິ່ຂັ້ນກັບກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍກົງມີ 23 ແຫ່ງ, ມີຈໍານວນນັກສກທັງໝົດ
33.114 ຄົນ, ຍິງ 14.227 ຄົນ ແລະ ສະຖາອາຊີວະສກສາ ພາກເອກະຊົນມີ 73 ແຫ່ງ, ມີນັກສກສາ

ທັງໝົດ 30.855 ຄົນ, ຍິງ 16.567 ຄົນ. ໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການແກ້ໄຂອຸປະສັກການເຂົັ້າເຖິງວຽກເຮັດ
ງານທໍາຂອງເພດຍິງ ທີິ່ ເອີັ້ນວ່າ "blue-collar" ເຊິິ່ງໄດ້ສະຫງວນ 20% ໃຫ້ແກ່ເພດຍິງ ໃນການເຂົັ້າ
ຮ່ວມຫັກສູດທີິ່ເປັນບຸລິມະສິດ (ການກໍ່ສ້າງ, ການຜະລິດເຟີນີເຈີ ແລະ ການສ້ອມແປງເຄືິ່ອງກົນຈັກ).
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບ ຮັບປະກັນການຊ່ວຍເຫືອເພດຍິງ (40% ສໍາລັບແມ່ຍິງ)
ເພືິ່ອດງດູດນັກສກສາທີິ່ທຸກຍາກໃຫ້ຮຽນໃນຫັກສູດໄລຍະສັັ້ນ ໃນຂົງເຂດສາຂາອາຊີບທີິ່ເປັນ ບຸລິມະ
ສິດ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກໄດ້ສ້າງຫພັກນັກຮຽນເພືິ່ອດງດູດນັກຮຽນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫີກ ເຂົັ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ -ວິຊາຊີບ ໂດຍສະຫງວນ 50% ທີິ່ພັກສາລັບແມ່ຍິງ. ຕໍ່ກັບ
ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວເຫັນວ່າ ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນອາຊິວະສກສາຂອງນັກຮຽນເພດຍິງ ມີຈໍານວນເພີິ່ມຂັ້ນ
ກວມ 43% ຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ ໃນສົກປີ 2016-2017.
ການສົງົ່ ເສີມຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສິດສອນ: ລັດຖະບານຈະໄດ້ລົງທນໃນການສ້າງ
ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພືິ່ອສ້າງຕັັ້ງໃນປີ 2021 ຄືື: (i) ການກະສິກໍາ ຢູ່
ແຂວງຈໍາປາສັກ, (ii) ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, (iii) ວິສະວະກໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ຢູ່ ຫລວງພະບາງ ແລະ (iv) ການສກສາວິສະວະກໍາ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດລາວ. ໄດ້ສົົ່ງເສີມສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາອາຊີວະສກ
ສາ ເຊັົ່ນ: ປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະບລິຫານໜ່ວຍງານກຸ່ມອາ
ຊີບ 8 ກຸ່ມ. ສໍາເລັດ ການທົດລອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມແບບຄວບຄູ່ໃນ 3 ສາຂາວິຊາຮຽນ
ເຊັົ່ນ: ລົດຍົນ, ກົນຈັກກະສິກໍາ, ໄຟຟ້າ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ການບລິການອາຫານ-ເຄືິ່ອງດືິ່ມ ມີນັກ
ຮຽນທັງໝົດ 370 ຄົນ, ຍິງ 140 ຄົນ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 5 ວິທະຍາໄລ ກັບ ສະຖານປະ
ກອບການ 33 ແຫ່ງ. ສໍາເລັດ ການສກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບການຮ່ວມມື ພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (ppp) ເພືິ່ອພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ສ້າງທີິ່ພັກອາໄສໃຫ້ແກ່ ຄູ-ອາຈານ
ແລະ ນັກຮຽນວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ.
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ຜົນຮັບທີ 8: ຂະແໜງການສກສາ ແລະ ກິລາ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຕິດຕາມທີິ່ເ
ໝາະສົມ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແຜນປະຈໍາປີຂອງຂະແໜງການທີິ່ມີການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ແລະ ເຊືິ່ອມໂຍງກັບ
ແຜນພັດທະນາການສກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2016-2020
ການປະຕິຮບ
ູ ໂຄງສ້າງການຈັດຕັງັ້ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງ ຂະແໜງການສກສາ ແລະ ກິລາ: ເພືິ່ອໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດໃນການພັດທະນາ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດ
ຕັັ້ງຂັັ້ນກະຊວງ

ໂດຍໄດ້ສ້າງຕັັ້ງກົມການສກສາກ່ອນໄວຮຽນຂັ້ນມາໃໝ່,

ນອກນັັ້ນໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກ

ການຈັດຕັັ້ງພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ, ຫ້ອງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ. ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄູມີ
ປະສິດທິພາບ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຂອງ
ຂະແໜງການສກສາ (PMIS).
ເພີິ່ມປະສິດທິພາບດ້ານການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ກະຊວງການສກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໄດ້ສ້າງແຜນໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານປະຈໍາປີ ເຊິິ່ງຄວນສ້າ ງຂືັ້ນ ລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ. ປັດຈຸບັນ,
ກໍາລັງດໍາເນີນການທົດລອງ ຢູ່ໃນລະດັບເມືອງ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບສູງຂັ້ນໄປ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈັດສັນງົບປະມານທີິ່ກໍານົດ ແລະ ເປັນຈໍານວນຫາຍໃນການຈ່າຍເປັນເງິນເດືອນ
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອືິ່ນໆ ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກໃນການໃຊ້ຈ່າຍທີິ່ບໍ່ແມ່ນເງິນເດືອນ ເພືິ່ອປັບປຸງປະສິດ
ທິພາບຂອງການຊົດເຊີຍ. ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານ ຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຕົວ
ແທນຈາກກົມການເງິນ, ກົມແຜນການ, ກົມກວດກາ, ກັມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ຫ້ອງການ
ກະຊວງ ຊິ່ງຄະນະດັົ່ງກ່າວ ມີໜ້າທີິ່ ດູແລຄວບຄຸມແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັນຂອງແຜນປະຈໍາປີ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບແຜນ.
ການຕິດຕາມກວດກາ: ສະຖາບັນພັດທະນາການບລິຫານການສກສາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນ ທີິ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ໄດ້ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງົບປະມານ, ເຄືິ່ອງມືການຕິດ
ຕາມປະເມີນຜົນຜູ້ບລິຫານການສກສາຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງທີິ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມການບລິຫານ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສກສາ. ໄດ້ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານແຜນການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ພັດທະນາ
ແລະ ປັບປຸງຕົວຊີັ້ບອກຂອງຂະແໜງການສກສາ ແລະ ກິລາ ເພືິ່ອຈະເປັນບ່ອນອີງໃນການຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນ (34 ຕົວຊີັ້ບອກ).
 ຜົນຮັບທີ 9: ແຜນການເງິນສໍາລັບແຜນພັດທະນາການສກສາ ແລະ ກິລາ ເນັັ້ນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກ
ໂຕນລະຫວ່າງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຊົນເຜົົ່າ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ.
ເຫດຜົນ: ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໃນການພັດທະນາການສກສາຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິິ່ນ ຈິ່ງໄດ້ກໍາ
ນົດວຽກງານດັົ່ງກ່າວເປັນບູລິມະສິດອັນໜິ່ງໃນແຜນການພັດທະນາການສກສາ. ເຊິິ່ງມາຮອດປີ 2018
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກໍານົດເອົາ 40 ເມືອງ ເປັນເມືອງການສກສາມີການພັດທະນາຊັກ
ຊ້າ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍໍ່າກວ່າ 60%, ອັດຕາປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມ ສູງກວ່າ
7% ແລະ ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕໍໍ່າ.
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ດ້ານງົບປະມານ: ລັດຖະບານໄດ້ ສຸມໃສ່ຈັດສັນງົບປະມານລົງທນ ເຂົັ້າໃນການປັບປຸງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ການສກສາ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ແລະ ແຂວງ ທີິ່ເປັນເຂດຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນຢູ່ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີກໂດຍການກໍານົດລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຂະແໜງການສກສາ ແລະ ກິລາ 17% ຂອງ
ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ.

ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ່າ

ງົບປະມານຂອງລັດມີ

ຄວາມຈໍາກັດ ຂະແໜງການສກສາຈິ່ງໄດ້ຮັບງົບປະມານ 13-14% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດຖະ
ບານ.
ຕາຕາລາງ 2.8. ງົບປະມານອະນຸມັດທຽບກັບງົບປະມານທີິ່ຕອ
້ ງການ (ພັນລ້ານກີບ)
2015/16
4.416
4.023
15,84%
-393

ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ
ງົບປະມານທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ອັດຕາສ່ວນໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາກລັດທັງໝົດ
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານງົບປະມານ

2016/17
4.898
4.037
13,40%
-861

2017/18
4.969
4.142
14,02%
-827

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງສກສາ
ທນການສກສາ ແລະ ເງິນສະໜັບສະໜູນ: ການສະຫນອງທນການສກສາແກ່ນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ
ກິນນອນຊົນເຜົົ່າ ເປັນຫນິ່ງໃນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສກສາ ແລະ ກິລາ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການສກສາ. ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງ
ໄດ້ສະຫນອງທນການສກສາ ແກ່ນັກສກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກຮຽນເພດຍິງ ແລະ ນັກຮຽນຈາກ
ຄອບຄົວທີິ່ທຸກຍາກ. ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສະຫນອງເງິນ
ສະຫນັບສະຫນູນແກ່ນັກສກສາທີິ່ທຸກຍາກ ເຊິິ່ງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2018 ໂດຍສະຫນອງເງິນເດືອນ
ໃນ ຈໍານວນ 150.000 ກີບຕໍ່ເດືອນຕໍ່ຄົນ ໃຫ້ນັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມ ປະມານ 2.000 ຄົນ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ນັກຮຽນພິການ ກໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການເງິນຈາກລັດຖະບານເຊັົ່ນກັນ.
 ຜົນຮັບທີ 10: ການສ້າງນະໂຍບາຍແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ
ເຫດຜົນ: ການການົດນະໂຍບາຍ ທີິ່ຈະແຈ້ງຈະເຮັດ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີິ່ມີຢູ່ຢ່າງຈາກັດ ເກີດຜົນ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ. ຫັກຖານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ມາຈາກລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງການຄຸ້ມຄອງທີິ່ຖືກຕ້ອງ
ແລະ ທັນເວລາ ແລະ ການສກສາຄົັ້ນຄວ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຄວມຄຸມ ຕໍ່ການປັບປຸງການ
ດໍາເນີນງານຂອງ ຂະແໜງການ. ໄດ້ມີການຮ້ອງຂໃຫ້ມີການແຕ້ມແຜນຫັກຖານ ທີິ່ໄດ້ຈາກການຕິດຕາມ
ກວດກາ ທີິ່ມີປະສິດທິພາບ ຂອງບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດອືິ່ນໆ.
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ ພັດ
ທະນາ ແລະ ດໍາເນີນການທີິ່ຄວມຄຸມລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານການສກສາ ແລະ
ກິລາ ໃນຂັັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ລະດັບການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນທຸກໆຂັັ້ນ. ຍຸດທະສາດ ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະເພາະ ແລະ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ເພືິ່ອໃຫ້ເຊືິ່ອມຕໍ່ ເພືິ່ອລວມເຂົັ້າກັນເປັນອັນໜິ່ງອັນ
ດຽວຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ລວມທັງຂໍ້ມູນດ້ານກິລາ.
ການຄົນ
ັ້ ຄວ້າ: ໄດ້ດາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າການສກສາ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ຍັງບໍ່ມີກົນໄກໃດໜິ່ງ ທີິ່ນາ
ໃຊ້ຜົນ ຂອງການຄົັ້ນຄວ້າ ເພືິ່ອສະເໜີການພັດທະນາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ. “ກຸ່ມຄົັ້ນຄວ້າ
ປະຈໍາປີ” ກຄືພາກສ່ວນ ຂອງກຸ່ມດາເນີນງານຂະແໜງການສກສາ (ESWG) ແຕ່ສິິ່ງນີັ້ແມ່ນການແຍກ
ກຸ່ມປະຈໍາປີ, ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມຜູ້ທີິ່ກໍານົດນະໂຍບາຍລະດັບສູງເພືິ່ອການນໍາສະເໜີ.
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຍຸດທະສາດ: ໃນລະຫວ່າງແຜນການຂະແໜງການທີິ່ຜ່ານມາ ແຕ່
ປີ 2011-15 ການເຂົັ້າຮ່ວມການທົບທວນການດໍາເນີນໜ້າທີິ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພືິ່ອຕິດຕາມ
ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ນະໂຍບາຍທີິ່ສໍາຄັນ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການເງິນ. ການເຂົັ້າເຖິງສິິ່ງນີີັ້ ແມ່ນບໍ່ຖືກ
ພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີິ່ຈໍາເປັນ ຫື ໄດ້ປະສິດທິພາບ. ບໍ່ມີກົນໄກການແທນທີິ່ ແມ່ນຖືກປະສານເຂົັ້າໃນ
ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສກສາ ໄລຍະປີ 2016-2020.
 ຜົນຮັບທີ 11: ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນ ມີສຸຂະພາບເຂັັ້ມແຂງ, ມີນັກກິລາສະໝັກຫິັ້ນ ແລະ ນັກກິລາ
ອາຊີບທີິ່ມີຄຸນນະພາບເຊືິ່ອມໂຍງກັບກິລາ-ກາຍຍະກໍາພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຮູ້ຮັກສາສີລະປະ
ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ
ເຫດຜົນ: ເພືິ່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຂະຫຍາຍການແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດ ແລະ
ສາກົນ ຂອງນັກກິລາລາວ.
ການແຂ່ງຂັນກິລາລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ: ໃນປີ 2016 ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອ
ເລັມປກເກມຄັັ້ງທໍາອິດ ທີິ່ປະເທດ ບາຊິວ, ການແຂ່ງຂັນ ກີລາຊິເກມ ຄັັ້ງທີ 29 ທີິ່ປະເທດມາເລເຊຍ
ເປັນເຈົັ້າພາບ ໃນປີ 2017 ເຊິິ່ງ ສປປ ລາວ ສາມາດຍາດໄດ້ 2 ຫຽນຄໍາ, 3 ຫຽນເງິນ ແລະ 21 ຫຽນ
ທອງແດງ. ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນພາຍໃນປະເທດ ບັນດາສະຫະພັນກິລາ ກໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນເນືິ່ອງໃນ
ໂອກາດວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາປະຈໍາປີການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະ. ການເຝກ
ຊ້ອມ ຂອງນັກກິລາ, ຄູຝຶກກິລາ ແລະ ຜູ້ຕັດສິນ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໃນລະດັບທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ກິລາໃນໂຮງຮຽນ: ກິລາ ແລະ ກ່ຽວກັບຍິນນາສຕິກ ໄດ້ສຸມໃສ່ການອຸປະຖານັ້າໃຈຮັກກິລາ ລະຫວ່າງ
ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕົັ້ນຂອງປະເທດ ກຄືການແຂ່ງຂັນລະດັບປະເທດ. ການແຂ່ງຂັນກິບາໂຮງຮຽນຄັັ້ງທີ
6 ແມ່ນໄດ້ຈັດຂັ້ນທີິ່ແຂວງບລິຄາໄຊ ໃນເດືອນກຸມພາ 2017. ຈານວນນັກກິລາຫາຍກວ່າ 250 ຄົນ
ແລະ ຄູຝຶກ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມເພືິ່ອຊິງ 428 ຫຽນ ໃນ 12 ໝວດກິລາ. ໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບປະເທດ,
ນັກຮຽນລາວ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂຮງຮຽນອາຊຽນຄັງັ້ ທີ 8 ທີິ່ຊຽງໃໝ່ , ປະເທດ ໄທ, ໃນ
ລະຫວ່າງວັນທີ 21-29 ກລະກົດ 2016, ເຊິິ່ງເປັນເກມແຂ່ງຂັນທີິ່ພວກເຂົາ ຍາດໄດ້ 1 ຫຽນເງິນ ແລະ
7 ຫຽນທອງແດງ. ໃນປີ 2017, ການແຂ່ງຂັນກິລາໂຮງຮຽນ ອາຊຽນ ຄັງັ້ ທີ 9 ໄດ້ຈັດຂັ້ນທີິ່ປະເທດ
ສິງກະໂປ

2.3.3 ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ
ຄຽງຄູກ
່ ັບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ພວກເຮົາຍັງເຫັນໄດ້ວ່າ ຍັງມີຫາຍຕົວຊີັ້ບອກ ແລະ
ຄາດໝາຍ ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ອັນເນືິ່ອງມາຈາກ:
 ການປະລະການຮຽນ ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງ ຂອງນັກຮຽນ ໂດຍລວມ ຍັງມີສູງຢູ່ບາງແຂວງ ອັນເນືິ່ ອງມາຈາກ
ສາຍເຫດ ດັົ່ງນີັ້: ສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ການຕັັ້ງຖິິ່ນຖານກະແຈກກະຈາຍ, ການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງຄູ
ແລະ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຈໍານວນໜິ່ງ ຍັງບໍ່ດີເທົົ່າທີິ່ຄວນ ແລະ ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປກຄອງ,
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ຫ່າງໄກ, ບໍ່ມີຫພັກທີິ່ປອດໄພ ແລະ ການໄປຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ ຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນັັ້ນ ບາງພາກສ່ວນຍັງບໍ່ທັນເຂົັ້າໃຈຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການສກສາພາກ
ບັງຄັບຢ່າງເລິກເຊິິ່ງ. ມາຮອດປີ 2018 ໄດ້ກໍານົດເອົາ 40 ເມືອງ ເປັນເມືອງການສກສາມີການພັດທະນາຊັກ
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ຊ້າ, ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ຕໍໍ່າກວ່າ 60%, ອັດຕາປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຊັັ້ນປະຖົມ ສູງກວ່າ 7% ແລະ
ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕໍໍ່າ.
 ການນໍາໃຊ້ຄູຍງັ ບໍ່ທັນມາປະສິດທິພາບ, ມີຄູເຫືອຢູ່ບາງໂຮງຮຽນ ໃນຂະນະທີິ່ບາງໂຮງຮຽນຂາດເຂີນຄູ . ສາຍ
ເຫດທີິ່ພາໃຫ້ເກີດມີສະພາບດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຍ້ອນການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູຍັງຕິດພັນກັບເຄືອຍາດ, ນິຕິກໍາໃນ
ການສັບຊ້ອນຄູຍັງບໍ່ຮັດກຸມ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄູ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫັກສູດສາຍສາມັນ ສິິ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ ສົົ່ງຜົນ
ໃຫ້ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນປະຖົມຍັງຕໍໍ່າ.
 ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນທີິ່ບໍ່ເອືັ້ອອໍານວຍ ເຊັົ່ນ: ຫ້ອງຮຽນເປ່ເພ ຫື ແອອັດ, ໂຕະ-ຕັັ້ງ ທີິ່ບໄດ້
ມາດຕະຖານ, ຂາດການປະສານງານລະຫວ່າງຄສອນ ແລະ ຜູ້ປກຄອງໃນການຕິດຕາມການມາໂຮງຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນ ແລະ ອືິ່ນໆ.
 ອັດຕາການເຂົາັ້ ຮ່ວມ.ການເຂົັ້າເຖິງ ລະບົບ ECE ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບມີການປັບປຸງແກ້, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບ
ເດັກນ້ອຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກທີິ່ບໍ່ມີເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖິງ. ເດັກຍິງ ຈໍານວນຫາຍ ອອກໂຮງຮຽນ ໃນອາຍຸ
ເກນຂັັ້ນຊັັ້ນປະຖົມ ກາຍເປັນບັນຫາທ້າທ້າຍ ຂອງບັນດາຊຼຸມຊົນທີິ່ມີຊົນເຜົນທີິ່ບໍ່ແມ່ນ ລາວ ໄຕ ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ, ໄດ້ມີການຈັດສັນດ້ານທີິ່ພັກອາໄສ ຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ທີິ່ມີຄວາມປອດໄພໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫືອ, ອັດຕາສ່ວນ ການປະລະການຮຽນ ຂອງເດັກໃນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ຍັງຄົງສູງ (11,5% ໃນ
ຊັັ້ນຮຽນປີທໍາອິດ), ເຊິິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ໃນຕົວເມືອງຫາຍແຫ່ງ ທີິ່ຕິດກັບເຂດຊາຍແດນ ແລະ
ແຂວງຕ່າງໆທີິ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ທີິ່ມີອັດຕາສ່ວນ ຂອງນັກຮຽນຊາຍ ທີິ່ປະລະການຮຽນ ເພືິ່ອໄປຊອກອາຊີບ ມີ
ສູງກວ່ານັກຮຽນຍິງ.
 ໝາກຜົນຂອງການຮໍາໍ່ ຮຽນ. ສິິ່ງທ້າທາຍ ຕ່າງໆລວມມີ (a) ການສະໜັບສະໜູນທີິ່ຈໍາກັດ ຕໍ່ຄູອາຈານ ຈາກ
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການສກສາ, DESB, ແລະ PESS; (ຂ) ການຝຶກອົບຮົມຄູອາຈານ ທີິ່ບໍ່ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຄູອາຈານ ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຝຶກສ້ອມການເປັນຜູ້ສິດສອນທີິ່ດີ; ແລະ (c) ຫັກສູດ
ການສອນມີຄວາມແອອັດຫາຍ ໂດຍສະເພາຫັກສູດຊັັ້ນປະຖົມ, ແຕ່ຍັງຂາດການເອົາໃຈໃສ່ດ້ານທັກສະການ
ອ່ານ, ການຂຽນແລະ ການຄິດໄລ່.
 ຄຸນນະພາບ ແລະ ການສະໜອງຄູອາຈານ. ໄດ້ມີການຈາກັດການສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ສັງຄົມ ສໍາລັບການສກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານຂອງເດັກ ໂດຍການຫຼຸດອັດຕາຕໍາແຫນ່ງພະນັກງານລັດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
ໂຮງຮຽນປະຖົມຫາຍແຫ່ງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສະໜອງຄູສອນບໍ່ພຽງພ, ໃນຂະນະທີິ່ ໂຮງ ຮຽນບາງ
ແຫ່ງ ມີຈໍານວນຄູສອນຫາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການ. ຄວາມພະຍາຍາມທີິ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວໄດ້ ນໍາໄປສູ່
ການຈ້າງຄູອາສາສະຫມັກ ເຂົັ້າມາສິດສອນ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົັ້ນຫາຍແຫ່ງ ໄດ້ປະເຊີນກັບການຂາດແຄນ
ຄູໃນບາງວິຊາ. ພ້ອມນີັ້, ຄູອາຈານບາງທ່ານ ຈໍາເປັນຕ້ອງສອນຫາຍວິຊາ, ເຖິງວ່າບັນດາຄູອາຈານເລົົ່າ ນັັ້ນ ຈະ
ມີຄວາມຮູ້ວິຊາດັົ່ງກ່າວບໍ່ສູງ, ຫື ໃນບາງໂຮງຮຽນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ ເປີດຮັບສະໝັກຄູອາສາສະຫມັກເພືິ່ອ
ສິດສອນວິຊາທີິ່ຂາດ.
 ຂຄ
ໍ້ ງົ ຄ້າງທາງການເງິນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍອືນ
ິ່ ໆ.ການຂາດການຈັດສັນງົບປະມານ ໃສ່ຂະແຫນງການສກສາ
ສໍາລັບຊຼຸມປີຜ່ານມາໄດ້ເປັນບັນຫາໜິ່ງທີິ່ມີຄວາມທ້າທາຍ. ຜົນການສໍາຫວດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບລິ ໂພກ
ຂອງ ສປປ ລາວ (LECS V) ໄດ້ລາຍງານ ອັດຕາສະເລ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງບັນດາຄອບຄົວ ຕໍ່ນັກຮຽນໜິ່ງ
ຄົນ 580.000 ກີບຕໍ່ປີ, ເຊິິ່ງອັດຕາສະເລ່ຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຫ່ງຊາດ ມີ 830.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີສໍາລັບການສກ
ສາຂັັ້ນປະຖົມ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ
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ແມ່ນສູງຫາຍກວ່າໂດຍສະເລ່ຍ

1.400.000 ກີບຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ບັນຫາດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍັງຄົງມີຢູ່, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄອບຄົວໃນ
ຊົນນະບົດທີິ່ຈະສົົ່ງລູກເຂົັ້າໂຮງຮຽນ.
 ຕົວເລກ ແລະ ທັກສະຄວາມສາມາດພືນ
ັ້ ຖານ. ໃນຂະນະ ທີິ່ມີ 80% ທີິ່ສໍາເລັດການຮຽນຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ໃນນັັ້ນ
50% ແມ່ນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ (ເນືິ່ອງຈາກມີການຍ້າຍບ່ອນຮຽນ ແລະ ການປະລະການຮຽນໃນຊັັ້ນ
ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ) ແລະ ຈໍານວນ 30% ແມ່ນສໍາເລັດການຮຽນຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ພາກສ່ວນເອກະ
ຊົນ ສືບຕໍ່ລາຍງານວ່າ ພາຍຫັງຜູ້ທີິ່ຮຽນຈົບການສກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານແລ້ວ ຈະກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານ ເພືິ່ອແກ້
ໄຂບັນຫາແຮງງານທີິ່ບໍ່ພຽງພ,

ຄວາມຄິດເອືັ້ອອີງ ແລະ ຂາດທັກສະດ້ານສີໄມ້ລາຍມື. ໂຄງລ່າງການຈັດຕັັ້ງ

ຂອງບາງສະຖາບັນພັດທະນາວິຊາຊີບ ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພັດທະນາ, ຄຸນນະພາບຂອງການສິດສອນ-ການ
ສກສາ ແມ່ນຍັງບໍ່ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງການຝຶກອົບຮົ ມໃນຫາຍໆຫັກສູດ. ນອກນີັ້,ກບໍ່ໄດ້ມີການ
ເກັບຮັກສາ

ເຄືິ່ອງອຸປະກອນດ້ານເຕັກນິກ

ທີິ່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສິດສອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫັກວິທະຍາສາດ

ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ.
 ການຮູ້ໜັງສືອຸປະສັກໃນການທີິ່ຈະເພີັ້ມອັດຕາການຮູ້ໜັງສື

ປະກອບມີ ຫາຍຈຸດອ່ອນ ແລະ ການຂາດການ

ສົມທຽບ ຂໍ້ມູນການສໍາຫວດດ້ານການຮູ້ຫນັງສື; ຊັກຊ້າ ໃນການອອກຂ່າວ ແລະ ການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີິ່ຖືກຕ້ອງ,
ບໍ່ມີແຫ່ງຂໍ້ມູນການຮຽນຮູ້ທີິ່ເຫມາະສົມສໍາລັບນັກຮຽນຮູ້ລຸ້ນອາວຸໂສ, ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າທີິ່ອາໄສ ແລະ
ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ; ແລະ ການຂາດຄວາມເປັນອັນໜິ່ງອັນດຽວ ຂອງບັນດາໂຄງການຮູ້ຫນັງສື ໃນ
ຮູບແບບ ການເຂົັ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ໃນໄລຍະຍາວ.
 ຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງແຮງງານ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ບົດວິເຄາະຕະຫາດແຮງງານ
ປີ 2018 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາຂໍ້ຈໍາກັດໃນການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ ການ
ຂາດແຄນແຮງງານ, ຜົນຜະລິດທີິ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຂອງກໍາລັງແຮງງານ, ການສິດສອນທີິ່ບໍ່ໄດ້ຄຸ ນນະພາບ ຂອງ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນຝຶກວິຊາຊີບ ລວມທັງບັນຫາຄ່າແຮງງານທີິ່ຖືກໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການ
ເຄືິ່ອນຍ້າຍ ຂອງກໍາລັງແຮງງານ ໄປອອກແຮງງານບ່ອນທີິ່ມີຄ່າແຮງງານ ທີິ່ປະເທດ ໄທ ຫາຍຂັ້ນ.
 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ແລະ

ການຈັດສັນງົບປະມານການສກສາການປັບປຸງ

ຄວາມສົມດຸນ

ລະຫວ່າງການຈັດສັນ

ງົບປະມານ ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີິ່ບໍ່ແມ່ນຄ່າແຮງງານ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາໜິ່ງ
ທີິ່ທ້າທາຍຢູ່, ໂດຍສະເພາະໃນຂັັ້ນລະດັບຊາດ. ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ ຫາຍກວ່າ 90% ໄດ້ຖືກຈັດ
ສັນເພືິ່ອນໍາໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຄ່າແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີິ່ກ່ຽວພັນກັບຄ່າແຮງງານ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສ່ວນແບ່ງຂອງ
ຄ່າແຮງງານໃນທຸກໆຂະແຫນງການ ຈະຄອຍໆຖືກຫຼຸດລົງ ຕາມອັດຕາຄ່າຈ້າງແຮງງານ ຈາກ 69% ໃນປີ
2015 ຫຼຸດລົງເປັນ 62% ໃນປີ 2018, ເຊິິ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃນການນາໃຊ້ງົບປະມານທີິ່ເພີັ້ມຂັ້ນດັົ່ງກ່າວ ເຂົັ້າໄປໃຊ້
ຈ່າຍ ໃນການລົງທນ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບທາງດ້ານການສກສາ.
 ການເງິນດ້ານສກສາ ງົບປະມານທີິ່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ

ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ການຊຼຸກຍູ້

ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການສິດສອນ ຂອງຄູອາຈານ ໄດ້ຖືກຕັດໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.

ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ

ກິລາ ໄດ້ວິເຄາະເຖິງຜົນກະທົບທີິ່ອາດເກີດຂືັ້ນ ຂອງການຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ. ການສືບຕໍ່ຕັດງົບປະມານ
ຈະນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການລົບລ້າງ ດັົ່ງນີັ້: ການຝຶກອົບຮົມໃນຫັກສູດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ເຄືິ່ອງ
ອຸປະກອນ, ການບໍາລຸງຮັກສາອາຄານ, ການໃຫ້ທນການສກສາ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການສິດສອນ
ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ແລະລວມເຖິງ ການຕິດຕັັ້ງອຸປະກອນນໍ້ໍາ ແລະ ສຸຂາພິບານໃນ ໂຮງຮຽນ. ການຈັດ
ສັນຄ່າຈ້າງແຮງງານ ແມ່ນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການແກ້ໄຂ ເນືິ່ອງຈາກຄູອາສາສະໝັກ ມີຈໍານວນຫວງຫາຍ

157

ທີິ່ລຖ້າການຖືກຮັບເຂົັ້າເປັນລັດຖະກອນ. ປັດຈຸບັນ, ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພວມທົດລອງຫັກສູດ
ການຈັດສັນ ໃນຕົວເມືອງແຫ່ງໜິ່ງ ເພືິ່ອການຈັດສັນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມົນ ໃຫ້ຄວາມສະເຫມີພາບຫາຍຂັ້ນ.
ຫກ
ັ ຖານທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ຜູ້ທີິ່ກໍານົດນະໂຍບາຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຫັກຖານໃນເວລາທີິ່ເຫມາະສົມເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງໄດ້. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີິ່ທີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເຫດການ , ສາມາດຢັົ້ງຢືນ
ຄວາມຖືກຕ້ອງໄດ້ ລວມທັງ ການວິເຄາະແລະ ການເຜີຍແຜ່ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນບັນຫາທ້າທ້າຍ. PMIS ໄດ້ລວບລວມ
ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບລັດຖະກອນພາກສ່ວນບລິການຂອງລັດ ພາຍໃນຂະແຫນງການສກສາ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄູອາສາສະຫມັກ. ການອັບເດດຂໍ້ມູນ ຂອງລະບົບ PMIS ແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນືິ່ອງຈາກ
ລະບົບດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະກອນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປທີິ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ເຊິິ່ງງົບປະມານການໃຊ້
ຈ່າຍ ແມ່ນບໍ່ພຽງພຫາກຕ້ອງເດີນທາງໄປເປັນປະຈໍາຫາຍຄັັ້ງ. ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍາລັງໃຫ້ມີການ
ທົດລອງວິທີການ ອັບເດດ ຂໍ້ມູນ ໃນລະບົບPMIS ດັົ່ງກ່າວ ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ.

2.3.4 ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ທ້າຍສະໄໝ.
 ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ຄວາມເຂັັ້ມລວມທັງສ້າງ ແຂງແກ່ລະບົບການບລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແຕ່
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ິ່ , ພ້ອມທັງ ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບການບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ຈໍາ
ນວນໂຮງຮຽນທີິ່ມີຄູເຫືອ-ບໍ່ພ ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງເທືິ່ອລະກ້າວ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ຄູມ
່ ືສໍາລັບການບັນຈຸ ແລະ
ນໍາໃຊ້ຄູ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກໂຮງຮຽນມີຄສ
ູ ອນພຽງພ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຄມ
ູ ີປະສິດທິພາບ.
 ຂະຫຍາຍວຽກງານການສກສາກ່ອນໄວຮຽນທີິ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການສະໜອງໂຄງ
ລ່າງພືັ້ນຖານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກ ໃຫ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານ
ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ.
 ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັັ້ນປະຖົມສກສາ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການປັບປຸງລະບົບນິເທດການສກ
ສາ ແລະ ການສ້າງກຸ່ມໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່
 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັັ້ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງຊຼຸມຊົົນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປກຄອງ ເພືິ່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງການສກສາພາກບັງຄັບ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ.
 ສືບຕໍ່ສະໜອງຫພັກນັກຮຽນ ແລະ ຄູສອນໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ ໂດຍສະເພາະຢູເ່ ຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫີກ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ.
 ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງການສກສາສາຍອາຊີວະສກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫາຍຮູບ
ແບບ.
 ປັບປຸງລະບົບການສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພືິ່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ; ພ້ອມທັງປັບປຸງ
ລະບົບ ແລະ ກົນໄກການຈັດສັນງົບປະມານບລິຫານປກະຕິໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງ
 ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສກສາ ລວມທັງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງ
ລັດຖະກອນສກສາ.

2.4 ຮັບປະກັນການບລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົວ
ົ່ ເຖິງ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບ
2.4.1 ສະພາບລວມ
ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດປະຕິ
ຮູບສາທາລະນະສຸກ ໂດຍຫັນເປັນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຕາມ 8
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ແຜນງານ 42 ແຜນງານຍ່ອຍ ແລະ 97 ໂຄງການບຸລິມະສິດ ຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຊິ່ງມີຜົນສໍາເລັດທີິ່
ພົັ້ນເດັົ່ນ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຫາຍດ້ານພສົມຄວນ. ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ເປັນບູລິມະສິດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະ
ສຸກເພືິ່ອໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1ປີ, 5 ປີ, ການຕາຍຂອງແມ່ຫຼຸດລົງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ຈິ່ງໄດ້ມີ
ການບລິການ 3 ຮູບແບບຄື: ການບລິການຄົງທີິ່, ການບລິການແບບໄປ-ກັບ ແລະ ການເຄືິ່ອນທີິ່ໄປນອນແຮມຄືນ
ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫີກ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີໂຄງການເກີດລູກ ແລະ ປິ່ນປວເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ບໍ່ເສຍຄ່າ ເຊິິ່ງແມ່ນ
ນະໂຍບາຍເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຂົັ້າມາຮັບບລິການ
ແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ (ຍົກເວັັ້ນນະຄອນຫວງ) ແລະ ຍັງສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບລິການ
ແຕ່ລະຂັັ້ນ ໂດຍການປັບປຸງຄູ່ມືມາດຕະຖານການກວດທ້ອງກ່ອນເກີດ, ຄູ່ມືລຸລູກທີິ່ປອດໄພ ແລະ ຄູມ
່ ືທົບທວນ
ແລະຕອບໂຕ້ການຕາຍຂອງແມ່.

2.4.2 ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
-

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຫາຍສົມຄວນ ຈາກການສໍາຫວດ LSIS1 ປີ
2011/12 ແມ່ນ 68/1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ ຫຼຸດລົງມາເປັນ 40/1,000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ ຈາກການສໍາຫວດ
LSIS2; ແຂວງທີິ່ຍັງມີອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງ ອຸດົມໄຊ (68/1.000), ຮອງ
ລົງມາແມ່ນແຂວງ ຜົັ້ງສາລີ (60/1.000) ແລະ ອັນດັບທີສາມ ແມ່ນແຂວງ ອັດຕະປື (56/1.000). ແຂວງທີິ່ມີ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີໜ້ອຍກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ (9/1.000).

-

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງເຊັົ່ນດຽວກັນ ຈາກການສໍາຫວດ LSIS1 ປີ
2011/12 ແມ່ນ 79/1.000 ເດັກເກີດມີຊີວິດ ຫຼຸດລົງມາເປັນ 46/1.000; ແຂວງທີິ່ຍັງມີອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນແຂວງ ອຸດົມໄຊ (71/1.000), ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງ ຜົັ້ງສາລີ
(68/1.000) ແລະ ອັນດັບທີສາມ ແມ່ນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ແຂວງທີິ່ມີອັດຕາການຕາຍ ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ
ທີິ່ໜ້ອຍກວ່າໝູ່ກໍ່ຍັງເປັນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ (11/1.000).

-

ອັດຕາແມ່ຍິງຖືພາ ທີິ່ໄດ້ກວດທ້ອງ ຄັັ້ງທີ 4 ເພີິ່ມຈາກ 50,6% ມາເປັນ 52,2% ໃນປີ 2017, ການເກີດ
ລູກມີແພດຊ່ວຍ ໄດ້ເພີິ່ມຈາກ 51,6% ມາເປັນ 56,4% ໃນປີ 2017. ນອກຈາກນີັ້ ອັດຕາຂອງແມ່ທີິ່ມາ
ເກີດລູກ ຢູ່ໂຮງໝໍ ແລະ ສຸກສາລາ ແມ່ນເພີັ້ມຂັ້ນຈາກ 47,3% ມາເປັນ 53,7% ໃນປີ 2017 ແລະ ອັດຕາ
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ແມ່ມາກວດຫັງເກີດ ພາຍໃນ 2 ວັນ ແມ່ນເພີັ້ມຂັ້ນ ຈາກ 35,6% ມາເປັນ 50%. ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການ
ມາກວດທ້ອງຈະເພີິ່ມຂັ້ນແຕ່ຍັງຕໍໍ່າກວ່າຄາດໝາຍທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເຊິິ່ງແມ່ຍິງຖືພາ ເກືອບເຄິິ່ງໜິ່ງຍັງມີຄວາມ
ສ່ຽງສູງໃນການຖືພາ ແລະ ເກີດລູກ ເພາະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ ແລະ ເປັນລະບົບ ສາຍເຫດຕົັ້ນຕໍ່
ທີິ່ບໍ່ໄດ້ມາຝາກທ້ອງຫາຍກວ່າໜິ່ງຄັັ້ງແມ່ນແມ່ຍິງຖືພາ ບໍ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການມາຝາກທ້ອງ ຫື ບໍ່ໄດ້
ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີິ່ເໝາະສົມ ຫື ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ . ອັດຕາການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ ເຫັນ
ວ່າມີທ່າອ່ຽງເພີິ່ມຈາກ 42% ມາເປັນ 64,4% ຈາກການສໍາຫວດ LSIS2 (2016-2017) ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່
ຄາດໝາຍໃນແຜນການ ແມ່ນເຫັນວ່າຍັງຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນຫາຍພສົມຄວນເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸ 80% ເຊິິ່ງການເກີດລູກ
ມີແພດຊ່ວຍແມ່ນມີຄວາມແຕກໂຕນກັນໃນແຕ່ລະແຂວງເຊິິ່ງຕິດພັນກັບຫາຍປັດໄຈກໍ່ຄືຄວາມທຸກຍາກ,

ລະ

ດັບການສກສາ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ສາເຫດດັົ່ງ ກ່າວນີັ້ຈິ່ງເຮັກໃຫ້ການເຂົັ້າເຖິງການເກີດລູກມີແພດຊ່ວຍ
ຈິ່ງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ.
-

ລົງຕິດຕາມຊຼຸກຍູ້ການໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດຮອບປກກະຕິ (4-6 ຮອບ ຕໍ່ປີ) ແລະ ສໍາລັບເຂດທີິ່ເຂົັ້າເຖິງຍາກ
ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນເຄືິ່ອນໄຫວແບບພິເສດ ໂດຍຈະເຊືິ່ອມສານກັບວຽກສຸຂະພາບແມ່
ແລະ ເດັກ, ເຝກອົບຮົມການປະສານລະຫວ່າງເມືອງ-ສຸກສາລາ-ບ້ານ, ຕິດຕາມການສ້າງແຜນຈຸລະພາກຂອງ
ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ; ນອກຈາກນີັ້ ກໄດ້ໂຄສະນາວຽກງານໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດ ປະເພດວີດີໂອກາຕູນ
ແອນນີເມຊັົ່ນ ບັນທືກສຽງເປັນ ຫ້າພາສາ ຄື ລາວລຸ່ມ, ມົັ້ງ, ລະເວນ, ອາຄ່າ ແລະ ກມມຸ ຮ່ວມກັບສູນ
ຂ່າວສານການແພດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ UNICEF. ໄດ້ສໍາເລັດການໂຕ້ຕອບໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວັນໃຫ້ວັກຊິນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ເຊິິ່ງ ການໃຫ້ວກ
ັ ຊິນໂປລີໂອໃນຮອບທີ 10 ຂອງປີ
2017 (ຮອບສຸດທ້າຍ) ແມ່ນບັນລຸໄດ້ 95%, ວັກຊິນກັນໝາກແດງໃຫຍ່-ນ້ອຍ ບັນລຸໄດ້ 97% ໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ; ສໍາລັບການໃຫ້ວັກຊິນຮອບປກກະຕິໃນຮອບ 12 ເດືອນ ຈະເພີັ້ມຂັ້ນ ເລັກນ້ອຍກຕາມ ແຕ່
ເຫັນວ່າຍັງໃນລະດັບຕໍໍ່າ ເຊິິ່ງອາດຈະບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 90% ວັກຊີນທີິ່ມີອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດຕໍໍ່າຫາຍ
ກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ວັກຊີນກັນບາດທະຍັກ (TT2) ໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງຖືພາ ໄດ້ພຽງແຕ່ 34% ແລະ ແມ່ຍງິ ໃນໄວ
ຈະເລີນພັນ ໄດ້ 23%, ວັກຊີນ ກັນພະຍາດອັກເສບຕັບ ຊະນິດ ເບ (HepB0) ໄດ້ 59% ແລະ ວັກຊີນ ກັນ
ພະຍາດເຍືິ່ອຫຸ້ມສະໝອງເອກເສບຍີິ່ປຸ່ນ (JE) ໄດ້ 39%.

-

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບການບລິການສຸຂະພາບ, ໄດ້ເຝົ້າລະວັງຄວບຄຸມ ແລະ ມີມາດ
ຕະການປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆທີິ່ເກີດຂັ້ນ , ເພີິ່ມທະວີການໂຄສະນາສຸຂະສກສາ, ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄຸນນະພາບ
ອາຫານ. ສໍາລັບວຽກງານກອງທນປະກັນສຸຂະພາບແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 12 ແຂວງ, 65 ເມືອງ ເຊິິ່ງກວມ
ເອົາ 2 ລ້ານກວ່າຄົນ ເທົົ່າກັບ 30,7% ຂອງປະຊາກອນ.

-

ວຽກງານໂພຊະນາການ ແມ່ນວຽກງານໜິ່ງທີິ່ສໍາຄັນ ໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄື ໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ໂດຍ
ເຊິິ່ງໄດ້ກໍານົດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັົ່ງກ່າວເປັນໄລຍະ ໃນໄລຍະໜິ່ງ ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຫາຍ
ຂະແໜງການ ໂດຍສຸມໃສ່ 22 ມາດຕະການ ເລັົ່ງໃສ່ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງຫຼຸດ
ມາດຕະຖານ, ນໍໍ້າໜັກຫຼຸດມາດຕະຖານ ແລະ ຂາດສານອາຫານ ແບບກະທັນຫັນ (ຈ່ອຍ).ຕາມການສໍາຫວດ
ດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວປີ 2016/17 (LSIS2) ເຫັນວ່າອັດຕາການຂາດສານອາຫານ ແບບລວງສູງຫຼຸດ
ມາດຖານ ສະເລ່ຍທົົ່ວປະເທດ ແມ່ນ 33% (ແຜນການ 32%) ເຊິິ່ງຕີລາຄາໄດ້ວ່າສາມາດບັນລຸໄດ້ແລ້ວ ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມຍັງມີ 7 ແຂວງຄື: ຜົັ້ງສາລີ, ເຊກອງ, ຊຽງຂວາງ, ສາລະວັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫວງພະບາງ ແລະ
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ຫົວພັນ ທີິ່ຍັງມີການຂາດສານອາຫານແບບລວງສູງຫຼຸດມາດຖານໃນລະດັບສູງຫລາຍ (Critical) ≥ 40%
ແລະ ການຂາດສານອາຫານແບບມີນໍໍ້າໜັກຕໍໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ໃນການສໍາຫວດປີ ດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
ປີ 2016/17 (LSIS2) ເຫັນວ່າ ມີຄວາມຄືບໜ້າຂັ້ນຫາຍ ເພາະຍັງພຽງແຕ່ 1 ແຂວງເທົົ່ານັັ້ນຄື ແຂວງເຊ
ກອງ

ທີິ່ມີລະດັບສູງຫລາຍ (Critical) ≥ 30% ສົມທຽບໃສ່ປີ 2011/12 ມີເຖິງ 4 ແຂວງ (ເຊກອງ,

ສາລະວັນ, ຜົັ້ງສາລີ ແລະ ອັດຕະປື). ສະເລ່ຍທົົ່ວປະເທດແມ່ນ 21,1% (ແຜນການ 20%) ເຊິງິ່ ສາມາດ ຕີ
ລາຄາໄດ້ວ່າມີຄວາມອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ສູງສົມຄວນ.
ຕາຕະລາງ ຕີລາຄາດ້ານໂພຊະນາການ 2018 ທຽບຜົນສາຫວດ LSIS2 ແຕ່ລະແຂວງ

ລ/ດ

ແຂວງ

ຄາດໝາຍ
2020

LSIS 2

LSIS 2

ຄາດໝາຍ
2020

9,3

27,7

27,0

54,0

42,9

ຫວງນໍໍ້າທາ

19,3

18,2

34,1

33,1

4

ອຸດົມໄຊ

24,2

22,9

42,7

45,5

5

ບໍ່ແກ້ວ

20,0

19,7

34,7

32,9

6

ຫວງພະບາງ

25,0

21,1

41,3

37,2

7

ຫົວພັນ

24,9

22,1

40,7

39,7

8

ໄຊຍະບູລີ

18,5

18,4

25,1

26,7

9

ຊຽງຂວາງ

21,4

17,4

46,3

34,1

10

ວຽງຈັນ

20,1

12,6

33,0

23,1

11
12

ບລິຄໍາໄຊ

14,5

13,6

29,9

21,5

ຄໍາມ່ວນ

23,3

23,2

29,7

28,3

13

ສະຫວັນນະເຂດ

20,2 <

23,4

28,4

25,7

14

ສາລະວັນ

28,6 <

29

42,9

36,6

15

ເຊກອງ

34,8

22,4

49,9

38,8

16

ຈໍາປາສັກ

21,3

18,1

24,6

23,1

17

ອັດຕະປື

25,9

23,5

24,6

35,9

18

ໄຊສົມບູນ

21,1

18,7

29,6 <

37,1

21,1

20

33,0

32

1

ນະຄອນຫວງ

2

ຜົັ້ງສາລີ

3

2016/17
8,9

ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີິ່ມລ
ີ ວງສູງ
ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (%)
2016/17
13,8

ທົົ່ວປະເທດ

-

ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີິ່ມນ
ີ າໍໍ້
ໜັກຕໍາໍ່ ກວ່າມາດຕະຖານ (%)

13,5

ຜ່ານການສໍາຫວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວປີ 2016/17 (LSIS2) ເຫັນວ່າອັດຕາປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນັ້າ
ສະອາດ ເພີິ່ມຂັ້ນຈາກ 69,9 (% LSIS1) ເປັນ 83,9% (LSIS2) ສໍາລັບຄາດໝາຍຂອງແຜນການແມ່ນສູ້
ຊົນໃຫ່ບັນລຸ 90; % ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ 99,6% ແລະ ແຂວງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ
ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ຫວງພະບາງ, ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ເຊກອງ ເຫັນວ່າ ຕໍໍ່າ
ກວ່າ 80%. ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ ສະພາບການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຍັງບໍ່ເປັນໜ້າເຊືິ່ອຖືເທົົ່າທີິ່ຄວນ ເພາະ
ຂາດການຕິດຕາມກວດກາຄືນ ບ່ອນທີິ່ເປ່ເພ ຫື ຖືກທໍາລາຍດ້ວຍໄພທໍາມະຊາດ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການລາຍງານ
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ຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະປີຂອງແຕ່ລະແຂວງແມ່ນບໍ່ມີຕົວເລກເປັນ ໜ້າເຊືິ່ອຖື ແລະ ສາມາດລາຍງານເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນໄດ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ບັນດາຕົວເລກນໍໍ້າສະອາດຂອງ ແຕ່ລະແຂວງຈະມີແຜນ ປ້ອນຂໍ້
ມູນເຂົັ້າໃນລະບົບ DHIS2.
-

ອັດຕາປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ ເມືິ່ອສົມທຽບ ລະຫວ່າງ LSIS1&LSIS2 ແມ່ນເພີັ້ມຂັ້ນຈາກ
56,9% ໃນປີ 2011/12 ມາເປັນ 73,8% ໃນປີ 2016/17 ສໍາລັບຄາດໝາຍຂອງແຜນການແມ່ນສູ້ຊົນໃຫ້
ບັນລຸ 75%; ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ 98,5% ແລະ ແຂວງທີິ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນແຂວງ
ສາລະວັນ, ຜົັ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ອັດຕະປື, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ເຊກອງເຫັນວ່າ ຕໍໍ່າກວ່າ 70%.ແຕ່ມາຮອດ
ປະຈຸບັນສະພາບຕົວຈິງຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງອັດຕາປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ ບໍ່ໄດ້
ຖືກລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈິ່ງບໍ່ສາມາດຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າໄດ້. ຈໍານວນບ້ານທີິ່ປະກາດເປັນບ້ານ
ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ (ODF) ໄດ້ເພີັ້ມຂັ້ນ ຈໍານວນ 100 ບ້ານ ຈາກ 309 ບ້ານມາເປັນ 409 ບ້ານ. ເຖີງ
ວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າ, ຍັງມີ 23,9% ຂອງປະຊາກອນທີິ່ຖ່າຍຊະຊາຍ (32,6% ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
4,25% ໃນເຂດຕົວເມືອງ).

2.4.3 ສິງິ່ ທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ
-

ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຫັນໄດ້ວ່າມີ 3 ຕົວຊີັ້ວັດ ທີິ່ຄາດວ່າຈະບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍ ເຊັົ່ນ: (1). ການເກີດມີ
ແພດຊ່ວຍ ຜ່ານການສໍາຫວດ LSIS 2 ໃນປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ້ 64,4% (ຄາດໝາຍໃຫ້ບັນລຸ 80%),
(2) ການຊົມໃຊ້ນໍໍ້າສະອາດຜົນຈາກການສໍາຫວດ LSIS 2 ປະຕິບັດໄດ້ 83,9% (ຄາດໝາຍໃຫ້ບັນລຸ
90%) ແລະ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ຜົນຈາກການສໍາຫວດ LSIS 2 ປະຕິບັດໄດ້ 59,7% (ຄາດໝາຍ
ໃຫ້ບັນລຸ 95%) ສາເຫດທີິ່ເຮັດໃຫ້ 3 ຕົວຊີັ້ວັດມີຄວາມສ່ຽງອາດຈະບໍ່ບັນລຸຍ້ອນຕາໜ່າງການບລິການ
ສາທາລະນະສຸກບາງແຫ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບເທົົ່າທີິ່ຄວນ, ພະນັກງານຍັງບໍ່ພຽງພ ແລະ
ຂາດຄວາມຊໍານານ, ບາງທ້ອງຖິິ່ນຍັງມີແບບແຜນການດໍາລົງຊີວີດທີິ່ຕິດພັນກັບຮີດຄອງປະເພນີ , ລະດັບຄວາມ
ຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານ 3 ສະອາດ ກຄືວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຂອງປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນສູງ , ພືັ້ນ
ຖານໂຄງລ່າງຂອງສາທາລະນະສຸກ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາ ລາທີິ່ຢູ່ຫ່າງໄກ
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງບາງສ່ວນກຖືກທໍາລາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ, ຕູ້ເຢັນໃນການເກັບຮັກສາຢາ
ສັກ ບາງສຸກສາລາ ກເປ່ເພ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດບລິການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ຈຸດຄົງທີິ່ ມີແຕ່ບລິການລົງ
ເຄືິ່ອນທີິ່, ພະນັກງານຜູ້ມາຮັບຜິດຊອບໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ, ສຸກສາລາ ແມ່ນພະນັກງານໃໝ່ບໍ່
ເຄີຍໄດ້ຮັບການອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສະພາບທາງ
ດ້ານພູມີສາດ, ເສັັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມໃນຫາຍບ່ອນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຫ່າງໄກສອກຫີກ, ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ພຽງ
ແຕ່ບາງລະດູການ, ຂາດຍານ ພາຫະນະ ຫື ຍານພາຫະນະເກົາົ່ ແກ່ ແລະ ເປ່ເພ ແລະ ອັດຕາການສັກຢາກັນ
ພະຍາດ HepB0 ຕໍໍ່າ ເນືິ່ອງຈາກວ່າວັກຊີນດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ພາຍໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ

-

ຫື 7 ວັນ ຢ່າງຊ້າພາຍຫັງການເກີດ ດັົ່ງນັັ້ນ ຈິ່ງມີການພາດໂອກາດຫາຍ ເພາະມີເດັກນ້ອຍຈໍານວນຫາຍ ທີິ່ບໍ່ໄດ້
ເກີດຢູ່ສະຖານ ທີິ່ບລິການສາທາລະນະສຸກ.
ໃຫ້ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແຕ່ເມືິ່ອທຽບໃສ່ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ແລະ ໃນພາກ
ພືັ້ນແມ່ນຍັງສູງຫາຍ. ການລາຍງານສ່ວນໃຫຍ່ຈາກແຂວງ ແມ່ນ ເປັນພຽງຕົວເລກຈໍານວນທີິ່ເສຍຊີວິດ, ບໍ່ມີ
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ການຄິດໄລ່ ເປັນອັດຕາສ່ວນຕໍ່ການເກີດມີຊີວິດຂອງເດັກ ຍ້ອນຂາດຂໍ້ມູນທີິ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຈໍານວນເດັກທີິ່
ເກີດມີຊີວິດ. ຄຸນນະພາບການວິໄຈກ່ຽວກັບສະຖານທີິ່ເກີດ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ
ແລະ. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແມ່ນອີງໃສ່ແຕ່ການລາຍງານຈາກສະຖານທີິ່ບລິການສຸຂະ
ພາບເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ກລະນີການຕາຍຢູ່ນອກໂຮງໝໍ ຫື ຢູ່ບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ ໄດ້ຮັບການລາຍງານ. ເຖິງແມ່ນ

-

ວ່າແຂວງຈໍານວນໜິ່ງໄດ້ຮັບການລາຍງານທຸກໆກລະນີການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ໄດ້ລົງສືບສວນ ທຸກກລະ
ນີກໍ່ຕາມ ແຕ່ ເຫັນວ່າຄຸນນະພາບຂອງການລົງສືບສວນ ແລະ ການບົົ່ງມະຕິການເສຍຊີວິດ ຂອງແມ່ຍັງບໍ່ໄດ້ດີ
ເທົົ່າທີິ່ຄວນ.
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ລຸ່ມ 5 ປີ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຄິດໄລ່ເປັນອັດຕາສ່ວນການຕາຍ ສົມ
ທຽບໃສ່ຈໍານວນເດັກເກີດມີຊີວິດ 1.000 ຄົນ ເນືິ່ອງຈາກຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເກັບກໍາຈໍານວນເດັກ
ເກີດມີຊີວີດໃນແຕ່ລະປີ ເພາະລະບົບການເກັບກໍາ ຫື ລົງທະບຽນການເກີດ ແລະ ການເສຍຊິວິດ ພາຍໃນບ້ານ
ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບດີເທືິ່ອ ມີຫາຍບ້ານທີິ່ຢຸດເຊົາການນໍາໃຊ້ແຟ້ມຄອບຄົວ. ການວິໄຈ ສາຍເຫດຂອງການເສຍ
ຊີວິດ ໂດຍແຍກເປັນເມືອງເປັນບ້ານ ແລະ ສາຍເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ ຍັງມີຄວາມຈໍາກັດ ຍ້ອນພະນັກງານທີິ່
ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການເກັບກໍາ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຍັງມີ ຄວາມຮູ້ຈໍາກັດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ລະບົບ DHIS2 ຍັງຫາກເລີັ້ມຕົັ້ນ, ສະນັັ້ນ ຍັງມີຫາຍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາຍັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ.

2.4.4 ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ.
-

ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັັ້ນ ຕ້ອງເພີິ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການ ຊີັ້ນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແທດເຖິງ
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍເນັັ້ນໃສ່ວຽກບລິການສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ;

-

ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ມະຕິຄໍາສັົ່ງ ຂອງຂັັ້ນເທິງ ໃຫ້ແຂງແຮງກວ່າເກົົ່າ ເພືິ່ອເປັນ
ເຄືິ່ອງມືຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ່ອນອີງ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ສູນກາງລົງເຖິງທ້ອງຖິິ່ນ ໂດຍແບ່ງວຽກ, ແບ່ງງົບ
ປະມານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງມີແຜນການ ມອບໃຫ້ທ້ອງຖິິ່ນເປັນເຈົັ້າການ, ຖືເອົາຜົນສໍາເລັດຂອງ
ວຽກ ຕິດພັນກັບການເບີກຈ່າຍ ໄປຕາມຕົວຊີວ
ັ້ ັດຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຂມ
ໍ້ ູນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງບົດສະຫຼຸບລາຍ
ງານ ເພືິ່ອສາມາດສ້າງໄດ້ວຽກດີຄົນເດັົ່ນ;

-

ຍົກລະດັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ດ້ວຍການປະກອບອຸປະກອນການແພດທີິ່ທັນສະໄໝ ທາງດ້ານວິເຄາະລັງສີ
ເພືິ່ອຊ່ວຍບົົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງອາຄານສະຖານທີິ່ ລວມທັງລະບົບ
ບລິການສົົ່ງຕໍ່ ແລະ ປິ່ນປວສຸກເສີນກະທັນຫັນ ກ ຄື ມລະສຸມ ດ້ວຍການຍົກລະດັບວິຊາການ ໃນແຕ່ລະພາກວິ
ຊາໃຫ້ມີຄວາມສາມາດເຂັັ້ມແຂງ ໂດຍປະກອບອຸປະກອນ ແລະ ຊຼຸກຍູຈ
້ ູງໃຈ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຮຽນ-ການ
ສອນ-ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ການບລິການ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ຕິດພັນກັນລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ
ຕົວຈິງໄປຄຽງຄູ່ກັນ;

-

ສືບຕໍ່ໂຄສະນາ ປຸກລະດົມປວງຊົນ ໃຫ້ເຂົັ້າຮ່ວມວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບ, ຫັນເອົາວຽກລົງສູ່ຮາກຖານຫາຍ
ຂັ້ນ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງສ້າງພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມ ບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີ
ຈັນຍາທໍາ, ມີນໍໍ້າໃຈທ່າທີຮັບໃຊ້ທີິ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ກຽມພ້ອມຮັບໃຊ້ໃນທຸກເວລາ ຕາມຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ;

-

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍເກີດລູກ ແລະ ປິ່ນປວເດັກບໍ່ເສຍຄ່າ ໃຫ້ເປັນລະບົບທົົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ
ໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບບລິການສຸຂະພາບ ທົົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ;
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-

ເພີິ່ມການປະສານສົມທົບດ້ານວິຊາການ ຕາມກົນໄກແບບລວມສູນ, ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດປະຕິຮູບສາ
ທາລະນະສຸກທັງ 5 ດ້ານ ເນັັ້ນໃສ່ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ທີິ່ບຸກທະລຸໃສ່ດ້ານບລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ເປັນເອກະ
ພາບໄປຕາມແຜນງານ, ແຜນງານຍ່ອຍ ແລະ ໂຄງການບູລມ
ິ ະສິດ ທີິ່ມີການນໍາພາ ໂດຍເລີິ່ມຈາກການສ້າງ
ແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ສາມາດນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ຈາກບັນດາແຫ່ງທນ ຫີກເວັັ້ນການຊໍໍ້າຊ້ອນ ເພືິ່ອເປັນເພີິ່ມ
ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 9% ໂດຍມີລະບົບຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແທດເຖິງ
ກັບຕົວຈິງ ຊິ່ງທັງຈະເປັນການຕິດຕາມສະພາບຄ່ອງອີກດ້ວຍ.

2.5 ການບລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ຮບ
ັ ການຍົກລະດັບ ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ເຂົາັ້ ເຖິງ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
2.5.1 ສະພາບລວມ
ລະບົບປະກັນສັງຄົມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍອັດຕາປກຄຸມຫາຍຂັ້ນ, ການບລິການອຸດໜູນປະກັນ
ສັງຄົມ ປະເພດຕ່າງໆ ມີຄວາມວ່ອງໄວກ່ວາເກົາົ່ , ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນ
ພາລະກິດປະຕິວັດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຫາຍຂັ້ນ, ຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ພິການໄດ້ຮັບການ
ຄຸ້ມຄອງດີຂັ້ນ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອສົງເຄາະໄວຂັ້ນ.

2.5.2 ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດ ຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
 ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ
-

ໄດ້ຊຼຸກຍູ,້ ປຸກລະດົມ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ພາກລັດ,
ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ ດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍຜູປ
້ ະກັນຕົນ
ໃໝ່ທັງໝົດ 94.738 ຄົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີິ່ເກີດສິດປີິ່ນປວໃໝ່ ທັງໝົດ 105.029 ຄົນ, ເປັນ
ຍິງ 58.707 ຄົນ ໃນນີັ້: ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີິ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານ 5 ຄົນຂືັ້ນໄປໄດ້ 72.209 ຄົນ ເທົົ່າ
ກັບ 34,8% ຂອງ ຕາມແຜນການ 5 ປີ (207.000 ຄົນ), ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກ
ໃຈໄດ້ 5.401 ຄົນ, ເທົົ່າກັບ 54,01% ຂອງ ຕາມແຜນ 5 ປີ (10.000 ຄົນ) ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນໃໝ່ 17.173 ຄົນ. ມາຮອດປະຈຸບັນອັດຕາການປກຄຸມລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ລະບົບປະກັນສຸຂະ
ພາບ ມີທັງໝົດ 6.038.104 ຄົນ, ເທົົ່າກັບ 87,30% ຂອງພົນລະເມືອງ, ໃນນີັ້ ຜູ້ໄດ້ຮັບການປກຄຸມ ຂອງ
ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ ມີ 4.996.070 ຄົນ. ໄດ້ສະໜອງການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ປະເພດຕ່າງໆ ທັງໝົດ
1.646.277 ເທືິ່ອຄົນ, ຄິດໄລ່ເປັນເງິນທັງໝົດ 2.950,99 ຕືັ້ກີບ, ໃນນີັ້ ພາກລັດ 1.158.445 ເທືິ່ອຄົນ,
ເປັນເງິນ 2.749,01 ຕືັ້ກີບ, ພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ສະໝັກໃຈ 29.869 ເທືິ່ອຄົນ, ຄິດໄລ່ເປັນເງິນ 78,93
ຕືັ້ກີບ.

-

ປະສານສົມທົບການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບລິການປີິ່ນປວສຸຂະພາບໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບ
ຄົວ ໂດຍໄດ້ຍົກລະດັບອັດຕາເງິນມອບເໝົາປີິ່ນປວສຸຂະພາບ ເພີິ່ມຈາກ 85.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ ເປັນ
125.000 ກີບ/ຄົນ/ປີຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ເພີິ່ມຈາກ 75.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ ເປັນ 105.000 ກີບ/ຄົນ/ປີ ຢູ່
ຂັັ້ນທ້ອງຖີິ່ນ ລວມທັງເພີິ່ມຄ່າປີິ່ນປວທີິ່ມີມູນຄ່າແພງ ເປັນແຕ່ລະກລະນີ. 131.356,03 ລ້ານກີບ
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ວຽກງານບໍານານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ພິການ

-

ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ
ໄດ້ທັງໝົດ 7.879 ທ່ານ, ເທົົ່າກັບ 24,47% ຂອງ ຕາມແຜນການ 5 ປີ (32.204 ຄົນ) ໂດຍນໍາໃຊ້
ງົບປະມານທັງໝົດ 131.356,03 ລ້ານກີບ, ໃນນີັ້ 5 ເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດ ຈໍານວນ 4.599 ທ່ານ, ເທົົ່າກັບ
14,28% ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທັງໝົດ, ເປັນເງິນ 116.164,38 ລ້ານກີບ (ອຸດໜູນນາມມະຍົດວິລະຊົນແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ນັກຮົບແຂ່ງຂັນຈໍານວນ 17 ທ່ານ ເປັນເງິນ 170 ລ້ານກີບ, ປ່ຽນແທນໂກຕ້າລົດຈໍານວນ 511
ທ່ານ ເປັນເງິນ 34.790,74 ລ້ານກີບ, ປຸກເຮືອນໃຫ້ພະນັກງານເສຍອົງຄະພິເສດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ ເປັນເງິນ
600 ລ້ານກີບ, ອຸດໜູນເສຍສະຫະຊີວິດປາງສົງຄາມ ຈໍານວນ 2.379 ທ່ານ ເປັນເງິນ 50.567,35 ລ້ານ
ກີບ, ອຸດໜູນເທືິ່ອດຽວໃຫ້ຜູ້ຍັງມີຊີວິດ ຈໍານວນ 1.689 ທ່ານ ເປັນເງິນ 30.036,29 ລ້ານກີບ); ພ້ອມກັນ
ນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕກ
ໍ່ ຸ່ມເປົ້າໝາຍທົົ່ວໄປ ຈໍານວນ 3.280 ທ່ານ ເປັນເງິນ 16.221,64
ລ້ານ ກີບ (ສົມທົບປຸກສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນ ຈໍານວນ 402 ທ່ານ, ເປັນເງິນ 12.060 ລ້ານກີບ,
ບລິການຕໍ່ອະໄວຍະວະທຽມ ຈໍານວນ 1.693 ທ່ານ ເປັນເງິນ 1.111,02 ລ້ານກີບ, ຕັດເຄືິ່ອງນຸ່ງໃຫ້
ພະນັກງານເສຍອົງຄະເປັນເງິນ 1.095 ລ້ານກີບ, ຊືັ້ວັດຖຼຸຜະລິດອົງຄະທຽມ 1.185 ທ່ານ ເປັນເງິນ
1.955,62 ລ້ານ ກີບ).

-

ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານບໍານານ ເພືິ່ອຫັນສິດນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນລັດຄຸ້ມຄອງເປັນສິດນໍາໃຊ້ສ່ວນ
ບຸກຄົນຕາມດໍາລັດ 272/ລບ ໄດ້ຈໍານວນທັງໝົດ 660 ທ່ານ, ຍິງ 79 ທ່ານ.

-

ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົົນຕ່າງໆ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 5 ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ ລວມທັງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ແລະ ຄອບຄົວ ຈໍາ
ນວນທັງໝົດ 100.450 ຄົນ ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານ 2.296.468 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 180.000 ໂດລາ
ອົດສະຕາລີ.
 ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ
-

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຼຸກຍູ້ການສ້າງກອງທນສັງຄົມສົງເຄາະຂັັ້ນແຂວງໄດ້ 5 ແຂວງ ເທົົ່າກັບ 27,78% ຂອງ 18
ແຂວງ ຕາມແຜນການ 5 ປີ ແລະ ກອງທນສົງເຄາະຂັັ້ນເມືອງໄດ້ 14 ເມືອງ, ສ້າງຕາໜ່າງຄຸ້ມຄອງປກປ້ອງ
ເດັກຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ທັງໝົດຈໍານວນ 387 ບ້ານ, ເທົົ່າກັບ 48,30% ແຜນການ 5 ປີ (800 ບ້ານ). ນອກຈາກ
ນີ,ັ້ ຍັງໄດ້ຊຼຸກຍູ້ການສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການປກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫືອເດັກ ຂັັ້ນແຂວງ ໄດ້ 15 ແຂວງ ແລະ
ຂັັ້ນເມືອງໄດ້ 54 ເມືອງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.

-

ຕັັ້ງໜ້າປຸກລະດົມການບລິຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືິ່ອຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກ
ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອສົງເຄາະ ເປັນ
ເຄືິ່ອງອຸປະໂພກ-ບລິໂພກ ແລະ ເງິນສົດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພທໍາມະຊາດ, ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖີິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້
ດ້ອຍໂອກາດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ 103.485 ຄອບຄົວ ມີສະມາຊິກ 434.126 ຄົນ, ຍິງ 226.397
ຄົນ, ຄິດເປັນເງິນ 8.535,72 ລ້ານກີບ ແລະ ເຂົັ້າສານ 3.228 ໂຕນ.

-

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີິ່ທຸກຍາກ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນ
ດ້ານການສກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຸຂະອະນາໄມ, ຝຶກວິຊາຊີບ, ສ້າງຊົນລະປະທານ, ນໍໍ້າລິນ, ສະໜອງປັດ
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ໄຈການຜະລິດ, ແນວພັນ ແລະ ສົົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃນຂັັ້ນຊຼຸມຊົນຢູ່ ໃນ 4 ແຂວງ, 7 ຕົວເມືອງ,
103 ບ້ານ ໃນມູນຄ່າ 905.288 ໂດສະຫະລັດ ແລະ 7.269.510 ອົດສະຕາລີ ຊິ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
3.310 ຄອບຄົວ ມີ 16.552 ຄົນ, ຍິງ 2.890 ຄົນ, ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢູ່ 3 ແຂວງ,
9 ເມືອງ, 66 ບ້ານ ໂດຍ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງກອງທນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັັ້ນເມືອງໄດ້ 1 ເມືອງ, ກອງທນແບ້ ໄດ້ 51
ຄອບຄົວ ມີ 169 ໂຕ, ສະໜອງອຸປະກອນການເຕືອນໄພ ໃຫ້ 12 ບ້ານ, ສ້າງຊົນລະປະທານ 3 ແຫ່ງ ຊິ່ງ
ສາມາດສະໜອງນໍໍ້າໃຫ້ເນືັ້ອທີິ່ທໍາການຜະລິດ 22,6 ເຮັກຕາ ຊິ່ງມີ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 5.988
ຄອບຄົວ, 56.115 ຄົນ, ຍິງ 22.740 ຄົນ, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 1.116.901 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫືອ, ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ ຜູ້ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ດ້ອຍໂອກາດ
340 ຄົນ, ຍິງ 258 ຄົນ, ສະໜອງອຸປະກອນການສກສາໃຫ້ແກ່ເດັກດ້ອຍໂອກາດຈໍານວນ 670 ຄົນ, ຍິງ
316 ຄົນ.
 ວຽກງານກາແດງລາວ
ໂຄສະນາ ແລະ ຮັບບລິຈາກເລືອດຈາກສັງຄົມໄດ້ 97.845 ຖົງ, ເທົົ່າກັບ 38,93% ຂອງ ຕາມແຜນການ
5 ປີ (251.359 ຖົງ), ໄດ້ຈ່າຍເລືອດ ໃຫ້ຄົນເຈັບທີິ່ຕ້ອງການເລືອດໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆ ຈໍານວນ 98.418
ຖົງ, ໄດ້ເຄືິ່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫືອຜູ້ປະສົບອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນໄດ້ຈໍານວນ 1.836 ຄັັ້ງ ຊິ່ງສາມາດ
ຊ່ວຍເຫືອຄົນເຈັບໄດ້ 2.230 ຄົນ, ຍິງ 814 ຄົນ, ກໍ່ສ້າງນໍໍ້າລິນ ໄດ້ 26 ແຫ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍໄດ້
1.361 ໜ່ວຍ.

2.5.3 ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ
ການຂະຫຍາຍອັດຕາສ່ວນເຂົັ້າປະກັນສັງຄົມ ຕາມລະບົບຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຍັງບໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີ
ຄວາມຊັກຊ້າ ໂດຍມີທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານຈໍານວນຫາຍ ຍັງບໍ່ທັນ
ເຂົັ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມ, ບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມ, ການ
ຄຸ້ມຄອງກອງທນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຍັງບໍ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະການສະສົມທນ ຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດ ຊິ່ງມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງຂອງກອງທນ.
ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດປະຕິວັດ ຍັງປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 24,47%
ທຽບໃສ່ແຜນການ ສາເຫດຍ້ອນ ຖານຂໍ້ມູນແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ຍັງມີລັກສະນະຊໍາໍ້ ຊ້ອນ ການ
ຕອບສະໜອງດ້ານງົບປະມານ ຍັງບໍ່ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຈະແກ່ຍາວການປະຕິບັດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ,
ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ບໍ່ມີຖານຂໍ້ມູນທີິ່ຊັດເຈນ ເພືິ່ອພິຈາລະນາໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫືອຜູ້ພິການ ທີິ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກ, ການຊ່ວຍເຫືອສົງເຄາະ ຍັງບທ
ໍ່ ັນມີກອງທນ ທີິ່ສາມາດສະໜອງການ
ຊ່ວຍເຫືອໃຫ້ເປັນປກກະຕິ ແລະ ທັນການ ຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້
ທຸກຍາກ ຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນ ແລະ ຍັງຊັກຊ້າແກ່ຍາວ ລວມທັງການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ຍັງບທ
ໍ່ ັນກ້ວາງຂວາງ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ຂອງຫາຍທ້ອງ ຖິິ່ນ ບໍ່
ມີຄວາມຊັດເຈນ, ມີລັກສະນະແບບລວມໆ ແລະ ສະເລ່ຍ ຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອ ແລະ
ງົບປະມານ ກມີຈໍານວນຈໍາກັດ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ບທ
ໍ່ ັນມີ
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ການ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຊັດເຈນ, ການປກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫືອເດັກຍັງ
ບທ
ໍ່ ັນເຂັັ້ມແຂງເທົົ່າທີິ່ຄວນ.

2.5.4 ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ທ້າຍສະໄໝ.
- ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຂະຫຍາຍອັດຕາປກຄຸມ ຕາມລະບົບປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ ໂດຍຊຼຸກຍູ້
ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຕາມຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ລວມທັງຜູ້ສະໝັກໃຈຕ່າງໆ ປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງກອງທນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ມີການບລິການ ການອຸດໜູນຕ່າງໆ ໃຫ້ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ມີການສະສົມທນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.
- ສືບຕໍ່ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜູ້ມີຜົນງານໃຫ້ເປັນລະບົບ, ມີຄວາມຊັດເຈນ, ຫີກເວັັ້ນເປົ້າໝາຍຊໍາໍ້ ຊ້ອນ ແລະ ບໍ່
ຄົບເງືິ່ອນໄຂ, ກ້າວສູ່ການປດການສະເໜີຂນະໂຍບາຍຂອງເປົ້າໝາຍໃໝ່, ຈັດລຽງເປົ້າໝາຍບູລິມະສິດ ໃນການ
ປະຕິບັດ, ຈັດແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ເປົ້າໝາຍ ລະຫວ່າງ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ
ຂັັ້ນທ້ອງຖີິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນກວ່າເກົົ່າ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມີຜົນສໍາ ເລັດໄວຂັ້ນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ,
ໃຫ້ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນພັດທະນາຜູ້ອາຍຸງສູງ ແລະ ຜູ້ພິການ ເພືິ່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂືັ້ນ
ແລະ ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັບສັງຄົມ.
- ຕັັ້ງໜ້າຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຕັັ້ງກອງທນສັງຄົມສົງເຄາະ ໃຫ້ສໍາເລັດ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ,
ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ ໃຫ້ວ່ອງໄວກວ່າເກົາົ່ .
- ສັດສ່ວນລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານທີິ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນວຽກງານປກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ
ຕໍ່ຍັງບໍ່ຫາຍເທົົ່າທີິ່ຄວນ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ການລົງທນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງເສດຖະກິດ–ສັງຄົມ.

2.6

ພັດທະນາ ແລະ ປກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ

ການສົງົ່ ເສີມທາງວັດທະນະທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ສິລະປະ ຂອງລາວ.
ຫາຍເຫດການ, ງານວາງສະແດງ, ງານບຸນ ແລະ ການສໍາມະນາ ໄດ້ຈັດຂືັ້ນເພືິ່ອສົົ່ງເສີ ມວັດທະນະທໍາ, ປະເພນີ ແລະ
ສິລະປະຂອງລາວ. ກິດຈະກໍາເຫາົົ່ ນີັ້ໄດ້ເນັັ້ນຫນັກເຖິງຈຸດພິເສດສະເພາະທາງວັດທະນະທໍາ, ການນໍາໃຊ້ພາສາຊາດ
ແລະ ການເຄືິ່ອນໄຫວ ຂອງພົນລະເມືອງທັງຫມົດ ທີິ່ຫິັ້ນບົດບາດທີິ່ຫ້າວຫັນ ໃນທຸກໆຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ.
ບລິສັດອຸດສາຫະກໍາ ຂອງລາວ ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການ ດໍາເນີນທຸລະກິດດັົ່ງດ້ວຍຫາຍວິທີທາງ ຕໍ່ໄປນີັ້:
(i) ການສົົ່ງເສີມງານສະແດງ ທາງດ້ານສິລະປະ, ວັນນະຄະດີ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຕ່າງໆທີິ່ໄດ້ຈັດຂັັ້ນໃນທົົ່ວ
ປະເທດ ແມ່ນຖືດດໍາເນີນໄປພ້ອມກັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄືິ່ອງດົນຕີພືັ້ນເມືອງ ແລະ ວົງດົນຕີ
ປະເພນີລາວ.
(ii) ຮູບເງົາສາລະຄະດີເລືິ່ອງນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂັ້ນ ເພືິ່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງຈຸດພິເສດ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ
ບັນດາຊົນເຜົົ່າພືັ້ນເມືອງ ແລະ ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນສອງຊ່ອງທາງໂທລະພາບ (ຊ່ອງໂທລະພາບລາວ 3 ແລະ
lao star tv). ຮູບເງົາໄດ້ຖືກຈັບຕາຕິດຕາມຫາຍ ໃນການໂຄສະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
(iii) ຮູບເງົາ ກ່ຽວກັບລັກສະນະພືັ້ນເມືອງ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຊົນເຜົົ່າສ່ວນນ້ອຍຍັງໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ.
(iv) ການແຂ່ງຂັນໃນຮູບເງົາເລືິ່ອງສັັ້ນ ໂດຍນັກສກສາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໄດ້ຖືກຈັດຂັ້ນເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງເດັກ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມສາມາດກ້າສະແດງອອກໃນການແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົັ້າ
ຄືຕິດຕາມຮູບເງົາດັົ່ງກ່າວ ມາດ້ວຍການສາຍໃນງານ ຄົບຮອບ 40 ປີຂອງການສ້າງຕັັ້ງສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕໃນເດືອນທັນວາ 2015, ຮູບເງົາສັັ້ນ ແລະ ສາລະຄະດີຕ່າງໆໄດ້ຖືກສົົ່ງເຂົັ້າຮ່ວມການ
ແຂ່ງຂັນພາຍໃຕ້ຊືິ່ ຂອງ forty years of motherland ທີິ່ຮັກແພງ.
167

ຈໍານວນບ້ານວັດທະນະທໍາ ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ເພີິ່ມຂັ້ນເຖິງ 5,144 ຄົນຫລືປະມານ 61% ຂອງ
ບ້ານທັງຫມົດ, ຫື 11% ຂອງກຸ່ມບ້ານ, ໃນຂະນະທີິ່ຄອບຄົວວັດທະນະທໍາທີິ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງ
ລວມທັງຫມົດ 810,620 ຄົນຫືບາງສ່ວນ 68% ຂອງຄອບຄົວທັງຫມົດໃນປະເທດ.
ການອະນຸລກ
ັ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ສະຖານທີິ່ມລະດົກໂລກ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາ: ກອງປະຊຼຸມ ແລະ ການກະກຽມອືິ່ນໆ ໄດ້ຈັດຂືັ້ນເພືິ່ອຈຸດປະສົງ
ຂອງການນໍາສະເຫນີພືັ້ນທີິ່ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ເຂດມລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ສໍາລັບການສະຫຼຸບບັນຈຸບັນຊີ
ລາຍຊືິ່ມລະດົກໂລກຂອງ unesco. ສະຖານທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ໄດ້ຮັບການບັນຈຸເຂົັ້າໃນ
ລາຍການມລະດົກໂລກ ແມ່ນມີ ສອງແຫ່ງ ຄືເມືອງຫລວງພະບາງ (1995) ແລະ ວັດພູ ແລະ ການຕັັ້ງຖິິ່ນຖານເກົົ່າ
ຢູ່ໃນພູມສັນຖານວັດທະນະທໍາ ຈໍາປາສັກ (2001). ຫາຍສະຖານທີິ່ ຍັງບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ ແຕ່ກມີການນາສະເໜີ
ລວມມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍໍ່ ໃນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ເຂດທົົ່ງພຽງໃນເຂດພູດອຍຊຽງຂວາງ ແລະ ພູ
(v)

ຫີນໜາມໜໍໍ່ ໃນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ22 ກິດຈະກໍາອືິ່ນໆທີິ່ໄດ້ລາຍງານໃນຊ່ວງເວລານີັ້ ໄດ້ລວມເຖິງ ພິທີການທາງການ
ໃດໜິ່ງ ສໍາລັບການສົົົ່ງມອບພາບພະພຸດທະຮູບ 8 ອົງ ແລະ ຜ້າໄຫມ້ບູຮານ23ເຊິິ່ງເປັນຂອງຂວັນຈາກຊຼຸມຊົນລາວທີິ່
ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຝຣັົ່ງ ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນວັດ ທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ໃນຫວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ມີບູລະນະສັງຂອນ ກໍາແພງຫີນເກົົ່າແກ່ ແລະ ພິພິທະພັນໃນວັດສີສະເກດ. ບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈໄດ້ຮັບ
ພັດທະນາ ກັບປະເທດຫວຽດນາມ ເພືິ່ອເປັນເຂດມລະດົກໂລກຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງສວນສາທາລະນະ ຫີນໜາມ
ໜໍໍ່ ແລະ phong nha ke bang.
ການສົງົ່ ເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ
ການສົງົ່ ການທ່ອງທ່ຽວ: ການສະຫອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີຂອງການລົງທືນຂອງຫລວງພະບາງໃນບັນດາລາຍການ
ມລະດົກໂລກ ໃນເດືອນທັນວາ 2015 ແມ່ນມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົັ້າຮ່ວມກິດຈະກາຕ່າງໆໃນປີ 2016. ພາກສ່ວນ
ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຄາລາວານ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເດີນທາງເຖິງເມືອງວຽງໄຊ ໃນແຂວງຫົວພັນ. ວຽງໄຊ
ແມ່ນຖືກກໍານົດໃຫ້ ເປັນສະຖານທີິ່ເກີດ ແລະ ບ້ານແບບຢ່າງທາງດ້ານອຸດົມການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊິິ່ງເປັນບ່ອນ
ທີິ່ ປະເທດລາວໄດ້ຖືກຖິັ້ມລູກລະເບີດໃສ່ ໃນໄລຍະສົງຄາມອີນໂດຈີນ ໃນຂຸມຝັງສົບຂອງຫຸບເຂົາ. ຖໍໍ້າທ່ອງທ່ຽວ ທີິ່
ໜ້າສົນໃຈທີິ່ສຸດ ໃນປະເທດ
ຕາຕະລາງ 2.16 ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີ 2 ແລະ ຜົນຜະລິດ ທີ 6
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຕົວເລກບັນດາບ້ານທີິ່ໄດ້ພັດທະນາ ເຂົັ້າເປັນບ້ານວັດທະນະທໍາ
ຈໍານວນສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວທີິ່ໄດ້ເປີດເຂົັ້າຢ້ຽມຢາມ
(ຕົວຊີັ້ວັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສີຂຽວຖ້າຖືກແຍກກັນ):
ສະຖານທີິ່ມລະດົກແຫ່ງຊາດ (ວັດທະນະທໍາ, ປະຫັວດສາດ, ທໍາມະຊາດ)
ສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ
ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເຂົັ້າມາໃນປະເທດລາວ, ຄົນເດີນທາງ
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ມີ ຈໍານວນ 4.2
ລ້ານຄົນເດີນທາງມາ
ທ່ອງທ່ຽວ (2016)

ມີ ຈໍານວນ
3.8 ລ້ານຄົນ
ເດີນທາງມາ
ທ່ອງທ່ຽວ
(2017)

ກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ນໍາສະເໜີສະຖານທີິ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ອົງການ unesco

ແມ່ຍິງລາວ ນຸ່ງສິັ້ນລາວ
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ຄາດໝາຍ
ປີ 2020

ມີຈໍານວນ 6
ຄນເດີນທາງ
ມາທ່ອງທ່ຽວ

ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

900 ລ້ານສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ

xxxxx

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງຖະແຫງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ລາຍຮັບການທ່ອງທ່ຽວຕໍາໍ່ ກວ່າ: ເມືິ່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນໃນປີ 2017, ລາຍຮັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງ
ສປປ ລາວ ແມ່ນຕໍໍ່າສຸດ. ການຫຼຸດລົງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫາຍປັດໄຈດັົ່ງ
ຕໍ່ໄປນີັ້: (i) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທ່ອງທ່ຽວເມືິ່ອປຽບທຽບກັບປະເທດອືິ່ນໆແມ່ນສູງຫາຍກວ່າ; (ii) ຂັັ້ນຕອນການ
ຂ້າມຊາຍແດນບໍ່ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດເຂົັ້າເມືອງ, ການຮັບວິຊາ ຫື ການຂະຫຍາຍວີຊ່າຂັດຂວາງ
ການທ່ອງທ່ຽວ; ແລະ (iii) ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີສະຖານທີິ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ, ມີພຽງແຕ່ບາງບ່ອນທີິ່ຫນ້າສົນໃຈແລະ
ມີກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫາຍມັກຈະໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ລາວ ເພືິ່ອເປັນຈຸດ
ຂ້າມຜ່ານ, ເປັນສະຖານທີິ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວອັນດັບຮອງ ແທນທີິ່ຈະເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງຕົັ້ນຕ.

2.7 ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ,

ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ,

ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະ ສີວໄິ ລ
2.7.1 ສະພາບລວມ
ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງພັກປະຊາຊົນລາວ ສະພາບການພາຍໃນປະເທດຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ
ທາງດ້ານກາງເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານສັງຄົມກາຍເປັນກໍາລັງ
ແຮງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເພີິ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເມືອງຂອງຕົນ ເຊິິ່ງອົງການຕຸລາການມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບສູງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນດ້ວຍຄວາມສັດຊືິ່ບລິສຸດ, ທ່ຽງທໍາ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາ
ທໍາ, ພ້ອມທັງສະກັດກັັ້ນ ແລະ ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢ່າເປັນເຈົັ້າການເຮັດໃຫ່ປະຊາຊົນມີຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນ ຕໍ່
ການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຂອງອົງການຕຸລາການເພີິ່ມສູງຂັ້ນ ແລະ ຫາງສຽງຈົົ່ມວ່າຂອງສັງຄົມກໍ່ຫຼຸດລົງ.

2.7.2 ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
 ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດ: ໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 5 ແຜນງານ ແລະ 21 ໂຄງການ ເຊິິ່ງປະກອບມີ
(1) ແຜນງານຍົກສູງຄຸນນະພາບການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍການຕິດຕາມກວດກາ
ການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ,

ການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດໍາເນີນຄະດີຢູ່

ສານ, ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີິ່ກັກຕົວ -ກັກຂັງ, (2) ແຜນ
ງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ເຊິງິ່ ໄດ້ສກສາອົບຮົມແນວຄິດ ແລະ ບໍາລຸງທິດສະດີການເມືອງ, ການພັດ
ທະນາວຽກງານວິຊາສະເພາະ ກເປັນປັດໄຈທີິ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ວຽກງານໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ, (3)
ແຜນງານພັດທະນາລະ ບົບກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ກໍ່ໄດ້ປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັັ້ງຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ ພ້ອມທັງສ້າງຕັັ້ງ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເພືິ່ອຕອບສະໜອງການເຂົັ້າເຖິງຂອງປະຊາຊົນຢູ່ ເຂດ 1 ໄຊສົມບູນ, ເຂດ 3
ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ເຂດ 4 ຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ, (4)
ແຜນງານພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ກໄດ້ສຸມໃສ່ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫ້ອງການອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເຂດ ໂດຍກໍານົດໃຫ້ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ແບບທີິ່ເປັນເອກະພາບກັນໃນທົົ່ວ
ປະເທດ ເຊິິ່ງປັດຈຸບັນມີ 20 ໂຄງການ ທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ, (5) ແຜນງານພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື
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ກັບຕ່າງປະເທດ ກໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສສ.ຫວຽດນາມ, ສປ. ຈີນ, ບັນດາ
ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີິ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ ໂດຍການ
ປະຊຼຸມ, ເຝກອົບຮົມເພືິ່ອຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງສົົ່ງ ພະນັກງານໄປເຝກອົບຮົມທີິ່
ຕ່າງປະເທດ. ເປັນໃຈກາງໃນການສ້າງຮ່າງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນດ້ານກົດ
ໝາຍອາຍາ, ຄົັ້ນຄວ້າສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ (ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ-ສສ ຫວຽດ
ນາມ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ເອກົວດ). ໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຄິິ່ງຜ່ານມາ ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຂະບວນການ ການສົ່ົງຜູ້
ຮ້າຍຂ້ອມແດນ ແລະ ໂອນໂຕນັດໂທດ 3 ຄັັ້ງ, ຄົັ້ນຄວ້າປະກອບສໍານວນຄະດີຮ່ວມກັບກະຊວງ ປກສ, ໄອ
ຍະການ ແລະ ປກສ ສສ ຫວຽດນາມ 4 ຄັັ້ງ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການຮ່ວມມືທາງ
ອາຍາ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີລະຫວ່າງປະເທດທົງໝົດ 43 ເລືິ່ອງ ສາມາດຄົັ້ນຄວ້າແລ້ວ 38 ເລືິ່ອງ.
 ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ: ໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 5 ແຜນງານ ແລະ 21 ໂຄງການ ເຊິິ່ງປະກອບມີ (1) ການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັງັ້ ແລະ ການເຄືອ
ິ່ ນໄຫວຂອງສານ ກໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງຕັັ້ງສານປະຊາ ຊົນ
ເຂດຂັ້ນຕືິ່ມ 3 ແຫ່ງ ຄື: ສານປະຊາຊົນເຂດ VI (ເມືອງອາດສະພັງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ), ເຂດ
III (ເມືອງຈໍາປາສັກ, ແຂວງຈໍາປາສັກ) ແລະ ເຂດ III (ເມືອງກ້ວນ ແຂວງຫົວພັນ) ແລະ ຍັງສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້
ອີກ 2 ແຫ່ງ, ຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເພືິ່ອປະກອບບຸກຄະລາກອນ ໄປປະຈໍາການຕັດສິນຄະດີຢູ່ສານປະຊາຊົນ
ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງຜົັ້ງສາລີ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ໄດ້ສົົ່ງພະນັກງານຂອງສານປະຊາຊົນພາກ, ສານ
ປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫວງລົງປະຈໍາການຢູ່ສານປະຊາຊົນເຂດ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ສານຂັັ້ນ
ຕົັ້ນເປັນປ້ອມດ້ານໜ້າໃນການບລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, (2) ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
ຂອງສານ

ແມ່ນສໍາເລັດສ້າງປືົ້ມຄູ່ມືໃຫ້ແກ່ຜູ້ພິພາກສາ

ເພືິ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ເຊັັົ່ນ: ສ້າງປືົ້ມຄູ່ມືການດໍາເນີນຄະດີເດັກ, ຄູ່ມືການດໍາເນີນຄະດີການຄ້າມະນຸດ,
ຄູ່ມືການດໍາເນີນຄະດີແຮງງານ, ຄູ່ມືດໍາເນີນຄະດີຊັບສິນທາງປັນຍາ.... ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫັກສູດ ແລະ
ວິທີການເຝກອົບຮົມໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິ ງ

ຕິດພັນກັບການເຝກແອບຕົວຈິງ

ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ແທ້ຈິງ , (3) ການພັດທະນາແບບແຜນ ແລະກົນໄກ
ການບລິຫານຄະດີ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົນໄກ, ແບບແຜນວິທີການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານໃຫ້ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງ
ໃສ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ, ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຍົກສູງປະສິດທະ
ພາບໃນການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານແຕ່ລະຂັັ້ນ , ເອົາໃຈໃສ່ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄະດີເຂົັ້າມາສານແຕ່ລະຂັັ້ນ ໄດ້
ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ເຊິິ່ງມີຄະດີເຂົັ້າມາໃໝ່ໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຄິິ່ງ ຈໍານວນ 23.609 ເລືິ່ອງ ແລະ
ມີຄະດີທີິ່ຄ້າງມາແຕ່ປີ 2015 ຈໍານວນ 1.770 ເລືິ່ອງ ລວມຄະດີທີິ່ມີທັງໝົດ 25.979 ເລືິ່ອງ ສາມາດ
ແກ້ໄຂແລ້ວ 22.832 ເລືິ່ອງ ຫື ເທົົ່າກັບ 89,96 %ຂອງຄະດີທັງໝົດ; ໃນຈໍານວນຄະດີທີິ່ແກ້ໄຂຂ້າງເທິງ
ນັັ້ນໄດ້ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄະດີເປັນຂັັ້ນຕົັ້ນ ສໍາເລັດ 19.035 ເລືິ່ອງ ກວມ 90,41% ຂອງຈໍານວນຄະດີຢູ່
ສານຂັັ້ນຕົັ້ນທັງໝົດ ແລະ ເກີນແຜນທີິ່ວາງໄວ້ໃນລະດັບ 85%, (4) ວຽກງານພັດທະນາການບລິຫານ
ສານໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທະພາບສູງ ກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຼຸກຍູ້ວຽກງານບລິຫານ ແລະ ສ້າງ
ເງືິ່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົັ້າຫາຂະບວນການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານໄດ້ສະດວກ,

ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັງປະຕິບັດ

ບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈລະຫວ່າງສານປະຊາຊົນ ລະຫວ່າງປະເທດ ສປປລາວ-ສປ ຈີນ, ປະຕິບັດຖະແຫງ
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ການຮ່ວມຂອງກອງປະຊຼຸມ 3 ປະເທດ ສປປລາວ-ຫວຽດນາມ-ກໍາປູເຈຍ ຄັັ້ງທີ 4 ໃນການຮ່ວມມືຕ້ານອາ
ສະຍາກໍາຕາມຊາຍເດນ.

2.7.3 ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ
 ກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນບໍ່ທັນຄົບຊຼຸດ ແລະ ເຂັັ້ມແຂງ, ບຸກຄະລາກອນມີການເພີິ່ມຂັ້ນ ແຕ່ທາງ
ດ້ານຄຸນນະພາບການປະຕິບັດໜ້າທີິ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. ການບໍາລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາ
ມາດດ້ານວິຊາການ ບໍ່ທັນເປັນລະບົບທີິ່ຕິດພັນກັບການທົດສອບໃນຂະບວນການໂຕຈິງ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ຍັງບໍ່ທັນສູງເທົົ່າທີິ່ຄວນ, ບາງຫັກສູດໄອຍະການ ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ.
 ຄຸນນະພາບໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການສັົ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂັ້ນສານ ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການຍົກສູງເທົົ່າທີິ່ຄວນ, ຍັງມີການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນ
ການຍຸຕິທໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ວິທີການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ມາດຕະການສະກັດກັັ້ນໃນ
ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ.


ການປະສານສົມທົບບາງວຽກງານລະຫວ່າງສາຍຕັັ້ງ, ສາຍຂວາງຢູ່ບາງທ້ອງຖິິ່ນບໍ່ທັນກົມກຽວ ແລະ ແໜ້ນ
ແຟ້ນ, ພ້ອມກັນນັັ້ນການປະສານງານລະຫວ່າງເຈົັ້າໜ້າທີິ່ສືບສວນ-ສອບສວນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນົດ້ດີເທົົ່າທີິ່ຄວນ.

2.7.4 ທິດທາງໃນຕໍ່ໜາ້
 ເພີິ່ມທະວີບົດບາດການນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງມາຫາພາກຢູຂັັ້ນສຸນກາງ ໂດຍຫັນບັນດາຄາດໝາຍ ເປັນແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການລະອຽດແລະ ຮັບປະກັນການຕິດຕາມການສັົ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂັ້ນສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ
ແລະ ພາວະວິໄສ
 ເພີິ່ມທະວີການສກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານອົງການຕຸລາການ

ເພືິ່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄະນທາດການເມືອງໃຫ້

ໜັກແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທໍາ, ມີຄວາມຊືິ່ສັດບລິສຸດ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິ
ທໍາ ແລະ ມີນໍໍ້າໃຈຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

3. ເປາົ້ ໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມໄດ້ຮບ
ັ ການປກປັກຮັກສາ ແລະ
ນໍາໃຊ້ຢາ່ ງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ກຽມພ້ອມຮັບມືກບ
ັ ໄພພິ ບັດຢ່າງທັນ
ການ ແລະ ກໍ່ສາ້ ງຄືນສິງິ່ ທີຖ
ິ່ ືກກະທົບຈາກ ທໍາມະຊາດໃຫ້ດກ
ີ ວ່າເກົົ່າ
3.1 ການປກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນ
ຍົງ
3.1.1 ສະພາບລວມ
ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບການວາງແຜນ: ແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບວຽກງານປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແມ່ນແນໃສ່: 1) ປັບປຸງຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ສ້າງຈິດໄຕ້ສໍານກ
ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ທົົ່ວສັງຄົມເຂົັ້າໃຈ; 2) ເພີິ່ມທະວີການປກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ດ້ວຍ
ການຈັດສັນປ່າຜະລິດ, ຟືົ້ນຟູປ່າທີິ່ເສຍຫາຍ ແລະ ສົົ່ງເສີມການປູກຕົັ້ນໄມ້; 3) ສົົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນ
ປ່າໄມ້ຂັັ້ນບ້ານ; 4) ເພີິ່ມທະວີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ REDD+ ເພືິ່ອເຮັດການຄ້າສິນເຊືິ່ອກາກບອນ; 5)
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ປັບປຸງນິຕິກໍາທີິ່ຕິດພັນກັບກອງທນປ່າໄມ້ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ 6) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງປ່າໄມ້.

3.1.2 ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິ ບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ຕາຕະລາງ 3.1. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຄວາມຄືບໜ້າ ເປາົ້ ໝາຍ 3, ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ

ຖານຂໍ້ມນ
ູ

ຜົນສໍາເລັດ

ຄາດໝາຍ

2016-6/2018
ອັດຕາສ່ວນປ່າປກຫຸ້ມ

[1]

58% (2018)

70 %

EVI: ສັດສ່ວນຂອງກະສິກາໍ , ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ຕໍ່
GDP
EVI: ສັດສ່ວນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ (ການເສຍ
ຊີວິດ ແລະ ເຈັບເປັນ) ຕໍ່ຈາໍ ນວນປະຊາກອນ
ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບດ
ັ (ຕໍ່ 100,000

168 ຕໍ່ 100,000

ຄົນ)
ຈໍານວນໂຄງການທີິ່ໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ IEE ແລະ EIA

399 ໂຄງການ

54 ໂຄງການ

ການຈັດສັນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນຂັັ້ນແຂວງ

0 ແຂວງ

1 ແຂວງ

18 ແຂວງ

ການຈັດສັນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນຂັັ້ນເມືອງ

55 ເມືອງ

2 ເມືອງ

92 ເມືອງ

0

5 ເມືອງ

10 ເມືອງ

ຈໍານວນ ເມືອງ ທີິ່ສໍາເລັດແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ຂອບການ
ຕິດຕາມ ຕາມເສັັ້ນທາງຫວງເລກທີ 13 ແລະ ແມ່ນໍໍ້າຂອງ
ເພືິ່ອສ້າງຕົວເມືອງສີຂຽວ ແລະ ສະອາດ
ດັດສະນີຄວາມມີສະເຖຍລະພາບສະມັດຕະພາບການຜະລິດ
ກະສິກໍາ (ຈາກ EVI)

ົ້ ມ
ໝາຍເຫດ: [1] ຂ
ູ ນການປ
ຼຸົ້ ມປ
ຼຸ ດທະສາດ ແຫ
ຼຸ ມພາ
ົ ກຫ
່ າໄມ
ົ້ ແມ
່ ນໄດ
ົ້ ມາຈາກ ຍ
່ ງຊາດ (ຮ
່ າງ ເດ
ື ອນ ກ
2018) ຕາມບ
່ ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ົ ດລາຍງານຂອງ VNR. ແຫ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ.

ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ, ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ເອົາໃຈໃສ່
ການວາງແຜນ, ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ດິນ, ປ່າໄມ້, ຊິວະນາໆພັນ, ແຮ່ທາດ,
ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ດິນບລິເວນນໍໍ້າ) ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ໝັັ້ນຄົງ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແມ່ນ
ທິດທາງໜ້າທີິ່ຫັກຂອງການບັນລຸການພັດທະນາຕົວເມືອງ
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ແລະ

ຊົນນະບົດທີິ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິິ່ງແວດ

ລ້ອມ, ສີຂຽວສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ເພືິ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊິວິດການເປັນຢູ່ທີິ່ດີ, ມີສຸຂະພາບທີິ່ແຂງແຮງ ແລະ ປອດ
ໄພຈາກມົນລະພິດ. ເພີິ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ
ໂດຍສະເພາະ ຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ການປກ
ປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ.
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະເຄິິ່ງສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງທີ VIII, ສໍາລັບວຽກການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຫັນວ່າ ດ້ານນິຕິກໍາໄດ້ມີການປັບປຸງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ບັນດາ
ບົດແນະນໍາຫາຍສະບັບ ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫ່ງນໍໍ້າ ສະບັບປັບປຸງປີ 2017, ກົດໝາຍ ວ່າ
ດ້ວຍອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ຂໍ້ຕົກລົງ ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບຮອງ ດໍາລັດວ່າ
ດ້ວຍມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ
ຈາກໂຄງການພັດທະນາ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການປະເມີນສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທນປກ
ປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮ່າງບັນດານິຕິກໍາອີກຫລາຍສະບັບທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄາດວ່າຈະຖືກຮັບຮອງ
ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໃນທ້າຍປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນ ຮ່າງຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາ
11 (ໃໝ່) ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ, ການບລິຫານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າລະດັບຊາດ,
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນບລິເວນນໍໍ້າ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ດໍາລັດ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ
ການອະນຸຍາດປ່ອຍນໍໍ້າເປືົ້ອນທີິ່ຜ່ານການບໍາບັດລົງສູ່ແຫ່ງນໍໍ້າ,

ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບມືຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນ

ແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານສົົ່ງເສີມສິິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວ ສະອາດງາມຕາ, ຮ່າງວິໄສ
ທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ 8 ປີ (2018-2022) ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ 3ປີ ຄັັ້ງທີ I ແຕ່ປີ 20182020 ດ້ານການສກສາ ແລະ ການສ້າງຈິດສໍານກດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ບັນດາຄາດໝາຍທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ທີິ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລາຍລະອຽດດັົ່ງລຸ່ມນີ:ັ້


ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບລິຫານທີິ່ດນ
ິ :

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດນ
ິ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີິ່ດນ
ິ : ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າດີພສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະ
ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງຮ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນຕຸລາ 2017 ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້
ຮັບຮອງ ແລະ ອອກມະຕິວ່າດ້ວຍ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ໃນວັນທີ 28 ມີຖຼຸນາ
2018. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືິ່ອ: 1) ສ້າງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງລະຫວ່າງການຈັດປະເພດທີິ່ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ,
2) ຮັບປະກັບການວາງແຜນການໍາໃຊ້ທີິ່ດິນແມ່ນມີລັກສະນະການຄົັ້ນຄວ້າແຕ່ລຸ່ມຫາເທິງ ແລະ ແຕ່ເທິງຫາລຸມ, 3)
ຍົກເວັັ້ນການກໍານົດເພດານທີິ່ດິນສໍາລັບການເຮັດກະສິກໍາ, 4) ແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນທີິ່ມີຂໍ້ບັງຄັບດ້ານກົດໝາຍທີິ່ກໍາ
ນົດແຈ້ງກ່ຽວກັບກໍາມະສິດທີິ່ດິນ, 5) ນໍາໃຊ້ລະບຽບຫັກການໃນການຈັດສັນວາງແຜນທີິ່ດິນເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຍັງໄດ້ກະກຽມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນແຫ່ງຊາດ;ການຈັດສັນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນຂັັ້ນແຂວງ ສໍາເລັດ 1 ແຂວງ (ຫວງພະບາງ), ຂັັ້ນເມືອງ ໄດ້
2 ເມືອງ (ຍັງບໍ່ທັນຮັບຮອງ) ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ ສໍາເລັດ 108 ບ້ານ; ພ້ອມນັັ້ນຍັງໄດ້ເຊືິ່ອມສານແຜນຈັດສັນທີິ່ດິນ
ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານເຂົັ້າເປັນແຜນດຽວກັນ ເຊິິ່ງໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງຕັັ້ງຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ
ຄະນະວິຊາການ ເພືິ່ອສຸກຍູ້ ພຊສ ແຂວງດໍາເນີນການຈັດສັນທີິ່ດິນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈໍານວນໜິ່ງ ເຊິິ່ງປະຈຸບັນ
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ໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ 6 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ບລິຄໍາໄຊ, ແຂວງ ສາລະ
ວັນ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ການຂັ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນ: ອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວ
ເມືອງ ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 249.882 ຕອນ. ທ້າຍປີ 2016 ໄດ້ມີການສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະ ເພືິ່ອຄົັ້ນຄວ້າ
ກ່ຽວກັບ ການລົງທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນຊຼຸມຊົນ ແລະ ມາຮອດປີ 2017 ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ຮ່າງບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການລົງທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນຊຼຸມຊົນ.
ປະຕິບັດໄດ້ 57 ເມືອງ ແລະ ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນລຖ້າສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ຮັບຮອງ. ການ
ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝດ້ວຍການນໍາໃຊ້ລະບົບໄອທີ ເຂົັ້າໃນວຽກງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ແບບຄົບຊຼຸດ (ຂໍ້ມູນສໍາມະໂນທີິ່ດິນ, ການເຊົົ່າ ແລະ ສໍາປະທານ, ການຂັ້ນທະບຽນທີິ່ດິນ, ຈົດທະບຽນທີິ່ດິນ, ການ
ປະເມີນລາຄາທີິ່ດິນ) ເພືິ່ອຮັບປະກັນສິດນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ, ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີິ່ດິນ, ຮັບປະກັນ
ການເກັບລາຍຮັບຈາກທີິ່ດິນໃຫ້ເພີິ່ມຂັ້ນ ໄດ້ດໍາເນີນການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນຈາກລະບົບ LLMS ແລະ BC account
ເຊືິ່ອມສານເຂົັ້ິ່າສູ່ ລະບົບ Lao Land Leg ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ເຊິິ່ງມີຂຕົກລົງຮັບຮອງໃຫ້ນໍາໃຊ້
ລະບົບດັົ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2016 ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາຄືນ ບັນດາຂໍ້ມູນການເຊົົ່າ -ສໍາປະທານ
ທີິ່ດິນທົົ່ວປະເທດສາມາດບັນທກເຂົັ້າໃນລະບົບແຜນທີິ່ ໄດ້ທັງໝົດ ຈໍາ ນວນ 1.758 ໂຄງການ, ລວມ 960ສັນຍາ.
ການສໍາປະທານທີິ່ດນ
ິ , ການລົງທນຂອງທີິ່ດນ
ິ
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການສໍາປະທານ: ການຄຸ້ມຄອງການສໍາ
ປະທານທີິ່ດີປະກອບດ້ວຍ 6 ຂັັ້ນຕອນ: (i) ການເຕົັ້າໂຮມຂໍ້ມູນສໍາປະທານ, (ii) ການປຶກສາຫາລືໃນຂັັ້ນແຂວງ,
iii) ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືຂອງເມືອງທີິ່ມີຂົງສໍາປະທານ, (iv) ການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົັ້າລະບົບ
ຄອມພິວເຕີ (v) ການປຶກສາຄັັ້ງສຸດທ້າຍຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ແລະ (vi) ການຕົກລົງກໍານົດແຜນທີິ່. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ແມ່ນເຮັດໃນປີ 2014-2017 ແລະ ແຜນທີິ່ທໍາອິດແມ່ນສໍາເລັດໃນທ້າຍປີ 2017. ການສໍາປະທານສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນມາຈາກ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ເກົາຫີ ແລະ ຍີິ່ປຸ່ນ. ການສໍາປະທານຂອງ ສປ ຈີນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ຢູ່ເຂດພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກໄຕ້ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຂຸດ
ຄົັ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ຂໍ້ຜູກມັດການປູກປ່າ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຫັນວ່າເງືິ່ອນໄຂການສໍາປະທານ ແລະ ຂົງເຂດ
ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕົວຈິງ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ບັນຫາຄ້າງຄາອັນອືິ່ນໆລວມມີສັນຍາສໍາປະທານທີິ່ບໍ່ມີປະສິດ
ທິພາບ ແລະ ອາດບໍ່ໄດ້ສ້າຜົນປະໂຫຍດຫາຍເທົົ່າທີິ່ຄວນ.
ຄຸນນະພາບການລົງທນ: ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການລົງທນ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົັ້ນພາກສ່ວນລັດຖະບານ, ບລິສັດ ແລະ ບ້ານທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ຈັດກອງປະຊຼຸມສະເພາະ
ນາຍບ້ານ ແລະ ຄົວເຮືອນ). ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຊາວບ້ານ ການທົດແທນຄືນທີິ່ມາຈາກການສູນເສຍທີິ່ດິນ
ແມ່ນບໍ່ພຽງພ ແລະ ເຫັນວ່າຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງການສໍາປະທານທີິ່ດິນໃນຂົງເຂດ ຂຸດຄົັ້ນບໍ່ແຮ່ , ກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້). ບັນດາໂຄງການບໍ່ແຮ່ ປະມານ 55% ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ EIA, ESIA ແລະ IEE, ປ່າໄມ້ 42%
ແລະ ກິສິກໍາ 6%. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໂຄງການກະສິກໍາ ແລະ ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານການປະເມີນ EIA ເປັນ
ທີິ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວກ່ອນໄດ້ຮັບອານຸຍາດສໍາປະທານ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ສໍາລັບຂະແໜງປ່າໄມ້ແມ່ນໄດ້ຮັບອານຸຍາດສໍາ
ປະທານກ່ອນ ຈືິ່ງເຮັດການປະເມີນ EIA ພາຍຫັງບຸກເບີກທີິ່ດິນ (65%). ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ມີການເຮັດສໍາພາດ
ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຄຸນນະພາບ ຢູ່ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ອີກ 2 ແຂວງທົດລອງຄື ແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ
ຊຽງຂວາງ.
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ສັດຕະຍາບັນຖະແຫງການ ປາຣີ: ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2016, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທໍາອິດໃນ ອາຊຽນ ແລະ
ປະເທດທີ 26 ໃນໂລກ ທີິ່ໄດ້ເຮັດສັດຕະຍາບັນ ຖະແຫງການ ປາຣີ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນ
ວັນດຽວກັນ, ຍັງໄດ້ສະເໜີກົດໝາຍກ່ຽວກັບ Intended Nationally Determined Contribution, ເຊິິ່ງ
ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັ້ງສັດຕະຍາບັນ ຖະແຫງການ ປາຣີ. ຂະບວນການກະກຽມ INDC ແມ່ນເປັນຂະບວນ
ການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ອີໃສ່ບັນດາແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ. ປັດຈຸບັນ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທໍາມະຊາດ ກໍາລັງກະກຽມ ຄໍາສັົ່ງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຮັບມື ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
 ການປກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ:
ການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານໃນຂັັ້ນ ແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ໄດ້ດໍາເນີນການ
ແລ້ວເປັນຕົັ້ນຢູ່: ແຂວງບລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ, ສາລະວັນ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ; ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງ 2 ເມືອງ: ເມືອງ
ແປກ (ຊຽງຂວາງ) ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ (ຫົວພັນ) ທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 2% ຂອງແຜນການ.
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພືັ້ນຖານ ເພືິ່ອສ້າງກອບແນວຄວາມຄິດສົົ່ງເສີມຕົວເມືອງ ໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງຂຽວ ສະອາດງາມຕາ
ປະຕິບັດໄດ້ 5 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຈັນທະບູລີ, ສີສັດຕະນາກ, ສັງທອງ, ເມືອງຫວງພະບາງ ແລະ ເມືອງໄຊຍະບູລີ. ໄດ້
ຮັບຮອງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ພ້ອມທັງ ຮ່າງຄູ່ມືແນະນໍາວິຊາການ ການ
ປະເມີນສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ ເຊິິ່ງເປັນກົນໄກການສົົ່ງເສີມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວທີິ່ເຊືິ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. ແລະ ສໍາເລັດບົດລາຍງານການປະເມີນການທົດລອງການນໍາ
ໃຊ້ ປືົ້ມແບບຮຽນ-ແບບສອນ ຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັັ້ນອະນຸບານ 3, ຂັັ້ນປະຖົມສກສາ ແລະ ມັດທະ
ຍົມຕອນຕົັ້ນ ໄດ້ທົດລອງຢູ່ຂັັ້ນອະນຸບານ 3 ໄດ້ 11 ແຫ່ງ, ປະຖົມສກສາ 18 ແຫ່ງ ແລະ ມັດທະຍົມຕົັ້ນ 2 ແຫ່ງ.
ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈ ບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ 65 ໂຮງຮຽນ ແລະ 51 ບ້ານ ແລະ
ການນໍາໃຊ້ຫັກສູດການສກສາດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 50% ແລະ ຫາຍນິຕິກໍາທີິ່ກຽ່ ວຂ້ອງແມ່ນ
ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍສົມຄວນ ເປັນຕົັ້ນ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຄູ່ມືທາງດ້ານວິຊາການໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ , ສິິ່ງເສດເຫືອ ແລະ ເຄມີອັນຕະລາຍ, ຮ່າງບົດລາຍ
ງານ ການປະເມີນການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ ຢູ່ເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຮ່າງບົດລາຍງານ
ການປະເມີນການປ່ອຍມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບລິການ ທົົ່ວປະເທດ, ຮ່າງບົດລາຍງານ
ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການສົົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນສິິ່ງເສດເຫືອທົົ່ວໄປ, ສິິ່ງເສດເຫືອທີິ່ເປັນມົນລະຜິດ ແລະ ອັນຕະ
ລາຍ ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໂດຍສະເພາະ ການ
ປ່ອຍນໍໍ້າເປືົ້ອນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍໍ້າຢູ່ ສາຍນໍໍ້າຫັກ ໃນຂົງເຂດອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ 10 ອ່າງບູລິມະສິດ ແລະ ສໍາ
ເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມອບຮັບຫ້ອງວິໄຈດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ສ້າງຫ້ອງວິໄຈສິິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິິ່ນ (ຫ້ອງວິໄຈປະຈໍາພາກ) 3 ແຫ່ງ ຄື: ແຂວງຈໍາປາສັກ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫວງພະບາງ.
ວຽກງານປະເມີນສິງິ່ ແວດລ້ອມ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະ
ມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການປະເມີນສິິ່ງແວດລ້ອມແບບມີຍຸດທະສາດ (Strategic Environmntal Assessment:
SEA) ແລະ ກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າຫັນເປັນດໍາລັດ. ລະບຽບການ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມາ
ຮອດເດືອນ ເມສາ 2018, ໄດ້ມີການຍ້າຍວຽກງານ SEA ຈາກກົມ ນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄປຫາກົມ ສົົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ. ທຸກໂຄງການທີິ່ໄດ້ຮັບການສໍາປະທານແມ່ນຕ້ອງໄດ້
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ດໍາເນີນ EIA ກ່ອນເລີິ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພືິ່ອຮັບປະກັນການປກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິິ່ນ. ພ້ອມນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງມາດຖານສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພືິ່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ຍຸດທະສາດການສ້າງຕົວເມືອງສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມ
ຄອງສິິ່ງເສດເຫືອ.
ການຄຸ້ມຄອງ ການກໍາຈັດສັດຕູພດ
ື : ໄດ້ສໍາເລັດການຮັບຮອງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດໃນປີ 2017
ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະຜິດໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນສິນຄ້າປອດສານພິດທີິ່ມີມູນຄ່າເພີິ່ມ ແລະ ມີ
ທ່າແຮງໃນການສົົ່ງອອກ. ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການອອກລິກຂະສິດທຸລະກິດກໍາຈັດສັດຕູພືດ ແລະ ວຽກ
ງານການຂັ້ນທະບຽນກໍາຈັດສັດຕູພືດພາຍຫັງການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບອານຸມັດໃນປີ 2018.
ຄໍາສັົ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການອອກທະບຽນທຸລະກິດກໍາຈັກສັດຕູພືດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມ
ທຸລະກິດສັດຕູພືດພາຍຫັງຂັ້ນທະບຽນຄາດວ່າຈະໄດ້ຖືກ ອະນຸມັດໃນປີ 2018.


ຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງບລິຫານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ :

ການສໍາຫວດ ແລະ ປະເມີນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້: ສໍາເລັດການລົງສໍາຫວດຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NFI)
ຈໍານວນ 18 ແຂວງທົົ່ວປະເທດຂອງທີມສໍາຫວດພາກສະໜາມ. ສໍາເລັດການລົງ ກວດກາຄວາມຊັດເຈນ ແລະ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທິມງານສໍາຫວດພາກສະໜາມໄດ້ຈໍານວນ 468 ກຸ່ມດອນໃນຈໍານວນ ທັງໝົດ 468 ກຸ່ມ
ດອນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ສໍາເລັດການຕັດໄມ້ຕົວຢ່າງໃນ ປ່າປະສົມ, ປ່າດົງດິບ ແລະ ປ່າໂຄກ ເພືິ່ອສ້າງສົມ
ຜົນຄິດໄລ່ມວນສານກາກບອນ ປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ.
ການປກຫຸ້ມ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງປ່າໄມ້: ຍ້ອນການປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ເຮັດ
ໃຫ້ການລາຍງານແບບໃໝ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຊັດເຈນກວ່າເກົົ່າ ແລະ ເຫັນວ່າອັດຕາປກຫຸ້ມປ່າໄມ້ກວມ
58% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ທັງໝົດ ສປປ ລາວ. ຂໍ້ມູນດັົ່ງກ່າວແມ່ນອີງຕາມຜົນການສາຫວດ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ 18 ແຂວງ ເຊິິ່ງການສາຫວດດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ດາເນີນຄຽງຄູ່ກັບ ໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາຄວາມ
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ REDD+ ກໍ່ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການປັບປຸງສຸດທ້າຍ ແລະ ໄດ້ມີ
ການດໍາເນີນການກວດກາລະດັບປ່ອຍອາຍເສຍຈາກປ່າ (National Forest Reference Emission Level/
Forest Reference Level (FREL/FRL) ອີງຕາມນິຍາມແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບປ່າໄມ້. ພ້ອມກັນນີັ້, ສປປ ລາວ
ຍັງໄດ້ຍືິ່ນເອກະສານກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເສຍ
ຕໍ່ກັບ
ອົງການຄູ່ຮ່ວມມືກາກບອນທີິ່ເກີດຈາກປ່າໄມ້
(Forest Carbon Partnership Facility) ແລະ ຍັງໄດ້ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້.
ການຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງ ນາຍົກ ເລກທີ 15 ວ່າດ້ວຍການ
ເພີິ່ມທະວີຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງກວດກາການຂຸດຄົັ້ນໄມ້, ເຄືິ່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ໄດ້ມີປະ
ສິດທິຜົນພສົມຄວນ ເຊິິ່ງເປັນປັດໃຈເຮັດໃຫ້ຂະແໜງປ່າໄມ້ມີຄວາມຍືນຍົງຂັ້ນກວ່າເກົາົ່ . ພ້ອມກັນນີັ້, ຍັງໄດ້ມີການ
ນໍາໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ປ່າໄມ້ ແບບໃໝ່ ເປັນຕົັ້ນ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ດ້ວຍການອອກໃບຢັົ້ງຢືນ ແລະ ນໍາໃຊ້ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານກົດໝາຍ. ປ່າຜະລິດໃນປັດຈຸບັນ
ເຫັນວ່າມີແຜນການຄຸ້ມຄອງບລິຫານຢ່າງລະອຽດ ລວມທັງແຜນຟືົ້ນຟູປ່າ. ຍ້ອນຄໍາສັົ່ງຫ້າມຕັດໄມ້ດັົ່ງກ່າວ ເຮັດ
ໃຫ້ການສົົ່ງອອກໄມ້ແປຮູບຫຼຸດລົງ 90% ໃນປີ 2017 ຖ້າທຽບກັບຕົວເລກໃນປີ 2015. ປັດຈຸບັນກາລັງເຈລະຈາ
ກັບ ສະຫະພາບເອີລົບ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືແບບສະໝັກໃຈວ່າດ້ວຍ FLEGT.
ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ: ທີິ່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂຂອງ ສປປ ລາວ “ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບບທີິ່
ໃນທົົ່ວປະເທດ ມີເນືັ້ອທີິ່ປ່າສະຫງວນທັງໝົດ 4,8 ລ້ານເຮັກຕາ ປະມານ 20% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ປະເທດ, ໃນນີັ້ ປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 24 ແຫ່ງ ກວມເນືັ້ອທີິ່ 3,8 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ປ່າສະຫງວນທ້ອງຖິິ່ນ ກວມເນືັ້ອທີິ່ 1 ລ້ານ
ເຮັກຕາ. ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນສູງ ຕໍ່ການປະຕິບັດຄາດ
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ໝາຍການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະ ຄາດໝາຍຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ 2020 ຂອງລັດຖະບານ,
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕາມຂອບນະໂຍບາຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະຕາມສົນທິສັນຍາ
ສາກົນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆທີິ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. ໃນໄລຍະ 2 ປີເຄິິ່ງຜ່ານມາ ໄດ້ສ້າງລະບົບ ແລະ ແບບແຜນ
ເຊືິ່ອມສານວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາ” ທີິ່ໄດ້ສ້າງຂັ້ນບົນພືັ້ນຖານແນວຄວາມຄິດ ການກະຈາຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບລົງສູ່ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ດງດູດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອໍານາດການປກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ. ຜ່ານ
ການທົດສອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນໍໍ້າເທີນ ແລະ ນໍໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ເຫັນວ່າມີ
ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ໄດ້ກະກຽມຫັນປ່ຽນລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2
ແຫ່ງ ໄປຄຸ້ມຄອງໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງສໍາເລັດການກະກຽມເອກະສານ
ສໍາຄັນຕ່າງໆ ເພືິ່ອນໍາສະເໜີເອົາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍໍ່ ເຂົັ້າເປັນມລະດົກທາງທໍາມະຊາດຂອງສາກົນ.
ການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ: ໃນທົົ່ວປະເທດ ມີປ່າປ້ອງກັນທັງໝົດ 139 ແຫ່ງ ກວມເອົາເນືັ້ອທີິ່ 7,9 ລ້ານເຮັກຕາ.
ໃນນີັ້, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 49 ແຫ່ງ ກວມເນືັ້ອທີິ່ 7,4 ລ້ານເຮັກຕາ; ປ່າປ້ອງກັນຂັັ້ນແຂວງ 5 ແຫ່ງ ເນືັ້ອທີິ່
141.633 ເຮັກຕາ; ແລະ ປ່າປ້ອງກັນຂັັ້ນເມືອງ 85 ແຫ່ງ ເນືັ້ອທີິ່ 366.836 ເຮັກຕາ. ເນືິ່ອງຈາກວ່າມີຂໍ້ຈໍາກັດ
ໃນຫາຍດ້ານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນຈິິ່ງມີລັກສະນະຈໍາກັດ. ວຽກງານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ
ສຸມໃສ່ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສໍານກ ເພືິ່ອປກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ປ້ອງກັນບໃໍ່ ຫ້ເກີດໄຟລາມປ່າໃນລະດູ
ແລ້ງ; ແລະ ລົງສົມທົບກັບທ້ອງຖິນ
ິ່ ສໍາຫວດ ແລະ ກໍານົດເຂດປ່າປ້ອງກັນໃນແຕ່ລະລະດັບ ເພືິ່ອໃຫ້ໄດ້ຄາດໝາຍ
8,2 ລ້ານເຮັກຕາ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດແບ່ງເຂດ ແລະ ໝາຍເຂດແດນປ່າປ້ອງກັນໃນເຂດຫລໍ່ແຫມ ທີິ່
ຈະຖືກບຸກທໍາລາຍ ແລະ ຫັນປ່ຽນທີິ່ດິນ. ການສໍາຫວດ ແລະ ປະເມີນການປກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ທີິ່ມີຄວາມແນ່ນອນສູງ ແລະ ເຕັກນິກທີິ່ທັນສະໄໝ ຈາກຜົນສໍາເລັດ
ດັົ່ງກ່າວ ສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ຢັົ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ອັດຕາການປກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໄດ້ 58% ໃນປີ 2015.
ຊີວະນານາພັນ: ສປປ ລາວ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການປັບປຸງສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບ ຍຸດທະຍາດການຄຸ້ມຄອງຊີວະນານາ
ພັນແຫ່ງຊາດສະບັບ 2 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 2016-2025 (NBSAP). ໃນປີ 2018 ໄດ້ມີການກະກຽມ
ແລະ ລາຍງານຄັັ້ງທີິ່ 6 ຕໍ່ກັບກອງປະຊຼຸມຄວາມຫາກຫາຍຂອງຊີວະນານາພັນ ແລະ ເພືິ່ອເປັນການປະຕິບັດພັນທະຕໍ່
ກອງປະຊຼຸມ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດ 6 ຍຸດທະສາດຕົັ້ນຕຄື: 1) ການປກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດວິທະຍາ, 2) ຮັບຮູ້
ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງຊີວະນານາພັນ, 3) ຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, 4) ປັບປຸງການສືິ່ສານ, ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສາທາລະນະ, 5) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງານ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ
6) ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກ ການປ່ຽແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີິ່ເກີດຈາກໄພພິບັດ. ໃນການລາຍ
ງານຄັັ້ງທີ 5 ສປປ ລາວ ໄດ້ສະເໜີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ຄາ
ສັົ່ງ ນາຍົກ ເລກທີ 5 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ສັດ ແລະ ພືດປ່າ ໄດ້ເປັນບາດກ້ າວຂີດໝາຍອັນສາຄັນ
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລ່າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ.
 ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ :
ວຽກງານນິຕກ
ິ າໍ , ການວາງແຜນ ແລະ ການກໍານົດແຜນທີແ
ິ່ ຮ່ທາດ: ໄດ້ສະເໜີ ກົດໝາຍແຮ່ທາດ ສະບັບປັບປຸງ ຕໍ່
ສະພາແຫ່ງຊາດເພືິ່ອພິຈາລະນາ ໃນປີ 2017 ແລະ ມີການກໍານົດແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງບໍ່
ແຮ່ ເພືິ່ອສົົ່ງຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະແໜງດັົ່ງກ່າວ ແລະ ເພືິ່ອເປັນເຄືິ່ອງມືການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ແລະ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການສໍາຫວດຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງແຜນທີິ່ພູມສາດ ແລະ ແຮ່ທາດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຕົວຈິງ ໃນບາງພືັ້ນທີິ່ອີກດ້ວຍ.
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ການສໍາຫວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີິ່ ທລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1/200.000 ຢູ່ເຂດພາກເໜືອ ເຊີິ່ງກວມເອົາ
ເຂດເໜືອແຂວງວຽງຈັນ-ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ແຂວງຫວງພະບາງ, ໃຕ້ແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ເຂດຕາເວັນອອກ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມາຮອດປະຈຸບັນ ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ ໃນເນືັ້ອທີິ່ 146.774 ກມ2 ກວມເອົາ 61,98% ຂອງເນືັ້ອທີິ່
ທົົ່ວປະເທດ, ກໍາລັງສືບຕໍ່ ໃນເນືັ້ອທີິ່ 37.446 ກມ2 ກວມ 15,81% ແລະ ຍັງເນືັ້ອທີິ່ບທ
ໍ່ ັນໄດ້ປະຕິບັດ 52.580
ກມ2 ກວມ 22,21% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ທົົ່ວປະເທດ. ນອກນີັ້ ຍັງໄດ້ສໍາຫວດ ແຜນທີິ່ທລະນີສາດເຄມີ ມາດຕາສ່ວນ
1/1.000.000 ທົົ່ວປະເທດ ໃນປີ2017 ໄດ້ຮັບທນຊ່ວຍເຫືອລ້າຈາກ ສປ ຈີນ ປະມານ 21,75 ລ້ານຢວນ ເຊັນ
ສັນຍາຮ່ວມມືກັບກົມໃຫຍ່ສໍາຫວດທລະນີສາດ ສປ ຈີນ ເພືິ່ອສືບຕໍ່ໃນການສໍາຫວດສ້າງແຜນທີິ່ທລະນີສາດ ແລະ
ແຜນທີິ່ທລະນີສາດເຄມີ

ມາດຕາສ່ວນ 1/200.000 ເຂດໃຕ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ - ເຂດທິດຕາເວັນຕົກແຂວງວຽງ

ຈັນ ຮອດປີ 2021.
 ຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາໍ້ :
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາໍ້ : ປະຈຸບັນໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະປະສານງານຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ ໄດ້ 2 ອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ (ນໍໍ້າ
ງືິ່ມ, ນໍໍ້າເທີນ-ນໍໍ້າກະດິງ) ແລະ ກໍາລັງກະກຽມເອກະສານເບືັ້ອງຕົັ້ນຕືິ່ມອີກ 3 ອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ (ເຊບັັ້ງໄຟ, ເຊບັັ້ງຫຽງ
ແລະ ເຊໂດນ). ນອກນີັ້, ຍັງໄດ້ປະຕິບັດບາງໜ້າວຽກທີິ່ຕິດພັນ ເປັນຕົັ້ນ ການສ້າງບົດລາຍງານສະພາບລວມອ່າງ
ໂຕ່ງນໍໍ້າ (River Basin Profile) ໃນ 4 ອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ ( ນໍໍ້າອູ, ນໍໍ້າງືິ່ມ, ນໍໍ້າເທີນ-ນໍໍ້າກະດິງ ແລະ ເຊໂດນ); ຮ່າງ
ເບືັ້ອງຕົັ້ນແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ (River Basin Management Plan) ໃນ 5 ອ່າງ (ນໍໍ້າງືິ່ມ, ນໍໍ້າເທີນ-ນໍໍ້າ
ກະດິງ, ເຊບັັ້ງໄຟ, ເຊບັັ້ງຫຽງ ແລະ ເຊໂດນ) ແລະ ຮ່າງເບືັ້ອງຕົັ້ນແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າສາຂາທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂ ໃນ
6 ອ່າງ (ນໍາໍ້ ລີກ, ນໍໍ້າຊອງ, ນໍໍ້າປກ-ນໍໍ້າສຸຍ, ນໍໍ້າຕິງ-ນໍໍ້າຈັດ, ນໍໍ້າແຈ້ງ-ນໍໍ້າຊ່ວງ ແລະ ຫ້ວຍຈໍາປີ). ການສໍາຫວດ ແລະ
ສກສາເບືັ້ອງຕົັ້ນອອກແບບ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສວນສາທິດແຫ່ງຊາດ ນໍໍ້າເປາະ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ເພືິ່ອ
ເປັນບ່ອນສກສາຄົັ້ນຄວ້າ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນະສກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປູກຈິດສໍານກໃຫ້ມວນຊົນ
ສາມາດປັກຫັກໝາຍຂອບເຂດໄດ້ 20% ຂອງເຂດດັົ່ງກ່າວ. ນອກນັັ້ນຍັງສໍາເລັດການສ້າງແຜນທີິ່ຄຸ້ມຄອງດິນບລິ
ເວນນໍໍ້າ ບງກຽດໂງ້ງ ແລະ ເຊຈໍາພອນ ທີິ່ນອນຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາຣາມຊາ ແລະ ດໍາເນີນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບືັ້ອງຕົັ້ນ
ກ່ຽວກັບ ທີິ່ດິນບລິເວນນໍໍ້າ (ໜອງ, ບງ, ດິນທາມ) ໄດ້ 146 ຈຸດ ຂອງ 44 ເມືອງ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ວຽງ
ຈັນ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ບລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ. ມາຮອດປະຈຸບັນສາມາດ
ກໍານົດຈຸດຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ໄດ້ທັງໝົດ 169 ຈຸດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 85% ຂອງ
ແຜນການ 5 ປີ ແລະ ຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍໍ້າຢ່າງເປັນປກກະຕິ ປະຕິບັດໄດ້ 52 ຈຸດ.
ກົດໝາຍນໍາໍ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍາໍ້ : ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຮັບຮອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ
ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2017 ເພືິ່ອປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ. ນອກຈາກນີັ້ ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ຍັງ
ຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການວາງແຜນແມ່ນໍໍ້າສາຍໃຫຍ່. ນອກຈາກນີັ້ຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດມາດຕາການອືິ່ນໆກ່ຽວກັບ ສິດທິ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ເປັນຕົັ້ນ: ອານຸຍາດການປ່ອຍນໍໍ້າເສຍ, ການປກປັກ
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ດິນທາມ, ການຄຸ້ມຄອງນໍໍ້າໄຕ້ດິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງ
ໄດ້ປັບປຸງຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂກ່ຽວກັບລະດັບການນໍາ ໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ ນ້ອຍ ແລະ ກໍານົດມາດຕາ
ການກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ກັບພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລືຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ.
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ປັດໃຈຂອງຜົນສໍາເລັດ: ບັນດາປັດໃຈທີິ່ພາໃຫ້ວຽກງານນີັ້ສໍາເລັດຜົນປະກອບມີຄື: (i) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ່ວຍ
ງານສະເພາະກິດຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິິ່ງເປັນກົນໄກໃນການດໍາເນີນວຽກ
ງານໄດ້ ຢ່າ ງມີ ປະສິ ດທິ ພ າບ ແບະ ປະສິ ດທິ ຜົນ ; 2) ການຍົ ກ ລະດັ ບ ແລະ ຄຸ ນ ນະພາບຂອງພະນັ ກ ງານ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນປັດໃຈເັຮດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປຕິບັດໜ້າທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ; 3) ການກໍ່ຕັັ້ງ
ກົມນິຕິກໍາຂັ້ນໃໝ່ ໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາບັນດານະໂຍບາຍໃໝ່ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະ ກະທັດ
ຮັດຂັ້ນກວ່າເກົົ່າ; 4) ການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ທີິ່ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບກວ່າເກົົ່າຍ້ອນມີ ແຜນດໍາເນີນງານ
ທີິ່ ຈ ະແຈ້ ງ ແລະ ມີ ກ ານຕິ ດ ຢ່ າ ງໃກ້ ຊິ ດ ; ແລະ 5) ການສ້ າ ງຕັັ້ ງ ກົ ມ ນະໂຍບາຍຊັ ບ ພະນາກອນທໍ າມະຊາດ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພືິ່ອການຄຸ້ ມຄອງ ການປະເມີນ ສິິ່ ງແວດລ້ ອມແບບມີ ຍຸດທະສາດ (SEA) ແລະ ຂະບວນການປະ
ເມີນຜົນກະທົບສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີ ເປັນຕົັ້ນ ສປ ຈີນ , ສິງກະໂປ, ໄທ
ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໃນຂອບການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສິິ່ງເສດເຫືອ ແລະ ບັນຫາ
ອືິ່ນໆ.

3.1.3 ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ
ສິິ່ງ ທ້າ ທາຍທີິ່ຕິດພັນ ກັບ ຫ າຍຂະແໜງການ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ອງີ ໃສ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນໃນ
ການພັດທະນາປະເທດເປັນຫັກ; ສະນັັ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານ ຈິ່ງໄດ້ຮີບຮ້ອນເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ
ເພືິ່ ອຫຼຸ ດຜ່ ອນຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ສິິ່ງ ແວດລ້ ອມ ແລະ ຊັ ບ ພະຍາກອນທໍ າ ມະຊາດ. ພ້ ອມກັ ນ ນີັ້ , ຍັ ງ ມີ ບັ ນ ຫາອີ ກ ຫ າຍ
ບັນຫາທີິ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂເຊັົ່ນ: ຄວາມຈໍາກັດດ້ານຂີດຄວາມສາມາດ, ຄວາມຈໍາກັດດ້ານການເງິນ, ການນໍາໃຊ້ສານ
ເຄມີ ຊະຊາຍ, ຄວາມບໍ່ມີປະສິ ດທິພາບໃນການຈັ ດຕັັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການ IEE/ESIA ເຊິິ່ ງເປັນສິິ່ງທ້ າທາຍໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ບາງໂຄງການລົງທນຂອງຕ່າງປະເທດ (FDI)
ກໍ່ໄດ້ສ້າງ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນານາພັນ ຫາຍຊະນິດ ເຮັດໃຫ້ ຈໍານວນສາຍພັນທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນເພີິ່ມຈາກ
115 ຊະນິດໃນປີ 2008 ມາເປັນ 210 ຊະນິດ ໃນປີ 2017.
ການປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດບາງຂັັ້ນຕອນມີຄວາມສັບສົນ ຍ້ອນການປັບປຸງພາລະບົດບາດ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງ
ການ, ການສະເຫນີໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຕ່າງໆ ມີການປ່ຽນແປງໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບ
ລະຫວ່າງກະຊວງ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ
VIII ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆພາຍໃນ ກຊທ (ຂັັ້ນສູນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ
ແລະ ເມືອງ) ກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຕໍ່ມາ ເດືອນສິງຫາ 2017 ໄດ້ ມີການປັບປຸງສຸດທ້າຍພາລະບົດບາດການແບ່ງ
ໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດສັນພະນັກງານເພືິ່ອບັນຈຸເຂົັ້າໃນກົມກອງໃໝ່ ຂອງກະຊວງ ກຊທ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ,
ການສືິ່ສານຂອງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຍ່ອຍ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການປະສານງານ
ລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆຍັງມີຄວາມຊັກຊ້າ.
ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ: ເພືອ
ິ່ ເຮັດໃຫ້ ວຽກງານການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ຂອງ ກຊທ ມີ
ຄວາມສອດຄ່ອງ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການທົບທວນເພືິ່ອປັບປຸງຕົວຊີັ້ວັດທີິ່ນອນຢູ່ໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແລະ
ຄວນເພີິ່ມສາມຫາສີິ່ຕົວຊີັ້ວັດກ່ຽວກັບນໍ້ໍາ, ລະບົບນິເວດທາງນໍໍ້າ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດ
ລ້ອມຈາກ ແຜນການຫ້າປີຂອງ ກຊທ.
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ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການ NGO. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ສົົ່ງເສີມ, ປັບປຸງ ແລະ
ສະຫນັບສະຫນູນ ການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການ NGO. ໂດຍສະເພາະ ທຸລະກິດເອກະຊົນຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ ດ້ານສິນເຊືິ່ອ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການເລີິ່ມຕົັ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຊິິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້
ສປປ ລາວ ສາມາດພັດທະນາຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງທີິ່ມີມູນຄ່າເພີິ່ມແທນທີິ່ຈະຂາຍພຽງແຕ່ວັດຖຼຸດິບ (ໄມ້ , ເຂົັ້າ,
ແລະອືິ່ນໆ) ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົັ້າຈາກປະເທດເພືິ່ອນບ້ານ.
ຕາຕະລາງ 3.2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຈາກ ກຊທ
#

ຕົວຊີວ
ັ້ ັດ

ຜົນສໍາເລັດຮອດ

ເປາົ້ ໝາຍ 2016-

ເດືອນ 6/2018

2020

ທີິ່ດິນ

1

ຈໍານວນ ແຂວງ ທີິ່ມີແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ

1

18 ແຂວງ

2

ຈໍານວນ ເມືອງ ທີິ່ມີແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ

0

92 ເມ
ື ອງ

3

ຈໍານວນ ບ້ານ ທີິ່ມີແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ

112

4

ຈໍານວນ ໃບຕາດິນ

209491

3,334 ບ
ົ້ ານ
400,000

5

ຈໍານວນ ໃບລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ

421877

500000

6

ປັບປຸງຂໍ້ມູນແຜນທີິ່ທີິ່ດິນສໍາລັບໃບຕາດິນ

35213

300,000

7

ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການເຊົົ່າທີິ່ດິນ

636

500

8

ມີລະບົບດິຈິຕອນ ສໍາລັບການຈົດທະບຽນໃບຕາດິນ ແລະລົງທະບຽນທີິ່ດິນ

311557

500000

9

ຈໍານວນເມືອງທີິ່ມີການຕິດຕາມປະເມີນລາຄາທີິ່ດິນ

15

100

10

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ

ຮ່າງສຸດທ້າຍ

ສໍາເລັດ

11

ແຜນການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນແຫ່ງຊາດ

ຮ່າງ

ສໍາເລັດ

12

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍທີິ່ດິນແລະກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ (ສະບັບ
ປັບປຸງ)

ຮ່າງ

ສໍາເລັດ

13

ການສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການສູນກາງພັກການເມືອງກ່ຽວກັບທີິ່ດິນ

ຖືກຮັບຮອງ

ສໍາເລັດ

ນໍາໍ້
1

ຈໍານວນອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າທີິ່ມີຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ

2

10

2

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບອ່າງໂຕ່ງນໍາໍ້

3

10

3

ແຜນການຄຸ້ມຄອງສໍາລັບທຸກໆອ່າງໂຕ່ງນໍາໍ້

2.5

10

4

ຈໍານວນຈຸດກວດກາຄຸນນະພາບນໍໍ້າ

34

200

5

ບົດລາຍງານນໍ້ໍາໃຕ້ດິນແຫ່ງຊາດ

?

1

6

ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າ ແລະ ນໍ້ໍາໃຕ້
ດິນ

?

12

7

ການວິໄຈກ່ຽວກັບບັນຫາຄຸນະພາບນໍ້ໍາ (ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກຊທ)

0

2

8

ການພັດທະນາລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາໍ້

0

7

9

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບລະບົບເຊືິ່ອມໂຍງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາໍ້

10

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ

11

ປັບປຸງກົດຫມາຍຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ

12

ສະຖານທີິ່ສາທິດກ່ຽວກັບການເຊືິ່ອມໂຍງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ

13

ສູນຄົັ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນໍ້ໍາ

14

ສູນຄຸ້ມຄອງແລະກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້ໍາ

15

ມີລະບົບບັນຈຸຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນໍ້ໍາຢູສ
່ ູນຂະໜາດກາງ

9
ຮ່າງສຸດທ້າຍ

ອະນູມັດ

ອະນູມັດ
0.3

ອະນູມັດ
1
1

180

0

1

ສະຫຼຸບ

ສະຫຼຸບ

ຕາຕະລາງ 3.2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຈາກ ກຊທ
#

16

ຕົວຊີວ
ັ້ ັດ

ເຊືິ່ອມສານບົດລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍໍ້າໃນແຜນການ 5 ປີ

ຜົນສໍາເລັດຮອດ

ເປາົ້ ໝາຍ 2016-

ເດືອນ 6/2018

2020

0.33

7

ຂອງ ກຊທ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
17

ລາຍງານການຈັດປະເພດ ທາງນໍ້ໍາ ແລະ ອ່າງໂຕ່ງນໍ້ໍາໃນທົົ່ວປະເທດ

18

ແຜນທີິ່ຄຸນະພາບນໍໍ້າ

ອະນູມັດ
ອະນູມັດ

ອະນູມັດ

0.8

ສະຫຼຸບ

ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ
1

ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບ ອຸທົກກະສາດ, ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ

2

ປັບປຸງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດຫມາຍ

0

3

ຈໍານວນສະຖານີອຕ
ຸ ຸນິຍົມທີິ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ມີຄວາມທັນສະໄຫມ

33

ສະຫຼຸບ
52

ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ
4

ຈໍານວນຂອງສະຖານີອຸຕຸນຍ
ິ ົມໃຫມ່

0

15

5

ຈໍານວນສະຖານີແຜ່ນດິນໄຫວທີິ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

2

2

6

ຈໍານວນສະຖານີແຜ່ນດິນໄຫວໃຫມ່

1

5

7

ຈໍານວນຂອງສະຖານີອຸທົກກະສາດໃຫມ່

0

5

8

ຈໍານວນສະຖານີອຸທົກກະສາດທີໄິ່ ດ້ຮັບການປັບປຸງ

10

34

9

ຈໍານວນຂອງສະຖານີອຸທົກກະສາດໃຫມ່ (ຊໍໍ້າກັນກັບຂໍ້ 7)

20

36

10

ປັບປຸງສູນເຕືອນໄພແຫ່ງຊາດ

0.8

1

11

ຈໍານວນສູນເຕືອນໄພນໍໍ້າຖ້ວມ

2

5

12

ການເຊືິ່ອມໂຍງຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດຢູໃ່ ນລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສະຫຼຸບ

?

13

ຈໍານວນນັກຮຽນທີິ່ຈົບການສກສາຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດໃນ
ລະດັບປະລິນຍາຕີ

68

ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
1

ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ

1

2

ຈໍານວນແຂວງທີິ່ໄດ້ພັດທະນາແຜນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມລະດັບແຂວງ
ແບບຮອບດ້ານ

6

ສະຫຼຸບ
6

3

ຈໍານວນແຂວງທີິ່ໄດ້ພັດທະນາແຜນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂັັ້ນເມືອງ

2

88

4

ຈໍານວນແຂວງທີິ່ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມໃຫ້ໃຊ້ ISP ໃນແຜນການພັດທະນາ

2

7

0.17

18 ບົດລາຍງານ

0.5

ສະຫຼຸບ

ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
5

ລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ (7 ແຂວງເປົ້າ
ຫມາຍ)

6

ມາດຕະຖານ ແນວຄິດ ສີຂຽວ, ສະອາດ, ງາມ

7

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ແນວຄິດ ສີຂຽວ, ສະອາດ, ງາມ

1

ສະຫຼຸບ

8

ຈໍານວນເມືອງທີິ່ມີມາດຕະຖານ ສີຂຽວ, ສະອາດ, ງາມ

1

10

9

ຈໍານວນເມືອງທີິ່ຖືກຮັບຮອງເປັນເມືອງສີຂຽວງາມ

1

10

10

ຈົດຫມາຍຂ່າວສິິ່ງແວດລ້ອມ

6

10

11

ລາຍງານກ່ຽວກັບວັນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ

3

5

181

ຕາຕະລາງ 3.2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຈາກ ກຊທ
#

ຕົວຊີວ
ັ້ ັດ

ຜົນສໍາເລັດຮອດ

ເປາົ້ ໝາຍ 2016-

ເດືອນ 6/2018

2020

12

ຈໍານວນໂຮງຮຽນທີິ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ແລະທໍາເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະຄວາມສ່ຽງການຫຼຸດລົງຂອງ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຂັັ້ນເມືອງ) ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດຫືຢູ່ໃກ້ກັບເຂດທີິ່ໄດ້ຮັບ
ການປກປັກຮັກສາ

1

118

13

ຈໍານວນບ້ານທີິ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ແລະທໍາເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະຄວາມສ່ຽງການຫຼຸດລົງຂອງ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ຂັັ້ນເມືອງ) ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດຫືຢູ່ໃກ້ກັບເຂດທີິ່ໄດ້ຮັບ
ການປກປັກຮັກສາ

1

104

14

ການປະເມີນການນໍາໃຊ້ຕົວແບບໃນການສກສາກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂັັ້ນ

1

1

1

ສະຫຼຸບ

ພືັ້ນຖານ, ອະນຸບານ,ປະຖົມແລະມັດທະຍົມ
15

ການປັບປຸງການສກສາສິິ່ງແວດລ້ອມຂັັ້ນອະນຸບານ,ປະຖົມແລະມັດທະຍົມ ຕາມ
ບົດລາຍງານ

16

ຈໍານວນໂຮງຮຽນອະນຸບານທົດລອງກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ

0

11

17

ຈໍານວນໂຮງຮຽນປະຖົມທົດລອງກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ

0

18

18

ຈໍານວນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນທີິ່ໄດ້ທົດສອບຮູບແບບຖານ ຄວາມຮູ້
ກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ

0

2

19

ກະຊວງສກສາໄດ້ອະນຸມັດການນໍາໃຊ້ການສກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານສໍາລັບການສກສາ

0

ອະນູມັດ

ອະນຸບານ, ປະຖົມແລະມັດທະຍົມທົົ່ວປະເທດ.
20

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີສິິ່ງແວດລ້ອມ

0.5

ອະນູມັດ

21

ສະຫຼຸບແຜນການຄຸ້ມຄອງເຂດດິນທາມພາຍຫັງ

1

2

22

ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສະຖານະການສິິ່ງແວດລ້ອມ

0.5

2

ຜົນງານດ້ານສິງິ່ ແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທນ
1

ຈໍານວນເມືອງທີິ່ສ້າງຫນ່ວຍກວດສອບສິິ່ງແວດລ້ອມ

3

28

2

ຈໍານວນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ

0

5

3

ຈໍານວນໃບຢັົ້ງຢືນ EIA

56

80

4

ດໍາລັດ/ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ

1

ອະນູມັດ

5

ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການຂຽນບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

0.5

ອະນູມັດ

6

ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການສໍາຫວດພືັ້ນຖານກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ

0.5

ອະນູມັດ

7

ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການສະຫຼຸບບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

0.5

ອະນູມັດ

8

ສ້າງບົດແນະນໍາເພືອ
ິ່ ປັບປຸງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ

0.5

ອະນູມັດ
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ຕາຕະລາງ 3.2. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຈາກ ກຊທ
ຕົວຊີວ
ັ້ ັດ

#

ຜົນສໍາເລັດຮອດ

ເປາົ້ ໝາຍ 2016-

ເດືອນ 6/2018

2020

9

ມາດຖານກ່ຽວກັບຂໍ້ບັງຄັບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ສໍາລັບໂຄງການໃນ
ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

0.5

ອະນູມັດ

10

ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບ ຂໍ້ບັງຄັບສັງຄົມແລະສິິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບໂຄງການ
ລົງທນຂອງຂະແຫນງພະລັງງານ

0.5

ອະນູມັດ

11

ການພັດທະນາຄູ່ມືສໍາລັບການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະສິິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງໂຄງການລົງທນຂອງຂະແຫນງພະລັງງານ

0.5

ອະນູມັດ

12

ສ້າງຄູ່ມືສໍາລັບການຂຽນ ແລະ ທົບທວນຄືນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ
ກະທົບ ດ້ານສັງຄົມ ແລະສິິ່ ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການບແ
ໍ່ ຮ່

1

ອະນູມັດ

13

ສ້າງຄູ່ມືສໍາລັບການຂຽນ ແລະ ທົບທວນຄືນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ ດ້ານ
ສັງຄົມ ແລະສິິ່ ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການໄຟຟ້າ

1

ອະນູມັດ

14

ສ້າງຄູ່ມືສໍາລັບການຂຽນ ແລະ ທົບທວນຄືນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ ດ້ານ
ສັງຄົມ ແລະສິິ່ ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ

1

ອະນູມັດ

15

ສ້າງຄູ່ມືສໍາລັບການຂຽນ ແລະ ທົບທວນຄືນ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບ ດ້ານ
ສັງຄົມ ແລະສິິ່ ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້

0.5

ອະນູມັດ

16
17

ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ການເງິນສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາ

0.5

ອະນູມັດ

ໃບຢັົ້ງຢືນສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທນ (EIA) ທີິ່ຕິດພັນກັບກະຊວງແຜນການ
ແລະການລົງທນ ກັບ ກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່
ແຫ່ງ: ກຊທ

3.1.4 ທິດທາງໃນຕໍ່ໜາ້
ລັດຖະບານ ສປປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດບູລິມະສິດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດດັົ່ງລຸ່ມນີັ້:
(i) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງ ຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ: ການຢຸດທໍາລາຍປ່າ ແລະ ຟືົ້ນຟູ
ປ່າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ເປັນບູລິມະສິດແຫ່ງຊາດສໍາລັບ ສປປ ລາວ. ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ລວມທັງຮັບປະກັນການກວດກາການຕັດໄມ້ທີິ່ເຄັົ່ງຄັດ, ຄວບຄຸມການຄ້າຂາຍໄມ້
ຜິດກົດຫມາຍ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການຂຸດຄົັ້ນແຮ່ທາດທີິ່ຜິດກົດຫມາຍ.
(ii) ສ້ າງຄ ວ າ ມເຂັັ້ ມ ແ ຂ ງ ກ ານ ຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ນ ະໂຍ ບ າຍ ແ ຫ່ ງຊ າດ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ລ ະບົ ບ ນິ ເ ວ ດ ແ ລ ະ
ຊັບພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII, ວິໄສທັດ 2030, ຍຸດ
ທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2010), ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020, ຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນຄືນໄດ້ (2011), ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການຂົນສົົ່ງແບບຍືນ
ຍົງ (2010), ແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິ ບັດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້ າອາກາດແຫ່ ງຊາດ (ປີ 2010) 2013-2020,
ແຜນງານເພືິ່ ອ ຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ການປັ ບ ປຸ ງ ແຫ່ ງ ຊາດ (2009), ການສືິ່ ສ ານແຫ່ ງ ຊາດຄັັ້ ງ ທີ ສ ອງກັ ບ
UNFCCC (2013) ແລະ ຍຸດທະສາດ REDD+ ແຫ່ງຊາດ (ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນເດືອນ
ມິຖຼຸນາ 2018).
(iii) ການສົງົ່ ເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນແລະການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຊຼຸມຊົນ. ໂຄງການທີິ່
ມີ ຜົນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ປ່າໄມ້ ແມ່ ນ ຕ້ ອງໄດ້ ຈັ ດສັ ນ ກອງທ ນເພືິ່ ອ ຄຸ້ ມຄອງຊັ ບ ພະຍາກອນທໍ າມະຊາດ. ເຊິິ່ ງ ໃນ
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ນີັ້ ລ ວມມີ ໂຄງການໄຟຟ້ າ ນໍໍ້ າ ຕົ ກ ເຊິິ່ ງ ຕ້ ອ ງປະກອບສ່ ວ ນຫນິ່ ງ ເປີ ເຊັ ນ ຂອງມູ ນ ຄ່ າ ການຂາຍໄຟຟ້ າ ຕໍ່ ປີ .
ລັດຖະບານຍັງໄດ້ສ້າງກອງທນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຈາກແຫ່ງຕ່າງໆ ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນ
ຈາກບັ ນ ດາຄູ່ ຮ່ ວ ມພັ ດ ທະນາ, ລັ ດ ຖະບານຈະຕ້ ອງສື ບ ຕໍ່ ຂ ະຫຍາຍກິ ດ ຈະກໍ າ ທີິ່ ມີ ຢູ່ ເຊັົ່ ນ ການຈ່ າ ຍຄ່ າ
ບລິການດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຮັກສາປ່າໄມ້ເພືິ່ອກັກ CO2 (ເຊັົ່ນ: REDD+).

3.2 ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກບ
ັ ຜົນກະທົບພ້ອມທັງຫດ
ຼຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
ຕ່າງໆ ແລະ ການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ
3.2.1. ສະພາບລວມ
ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຊັົ່ນ: ພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ,
ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈືິ່ອນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ລົມແຮງ, ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດນ້ອຍ
ໃນເຂດພາກເຫນືອຂອງປະເທດ. ໄພນໍໍ້າຖ້ວມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຕາມແຄມແມ່ນໍ້ໍາຂອງ.
ນັບຕັັ້ງແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2015, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ແລະ ພາຍຸແຮງ 21 ຄັັ້ງ, ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີ
ຫາຍກວ່າ 500.000 ຄົນ. ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຕໍ່ປະຊາຊົນ ຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມື
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

3.2.2. ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດ ຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ຄວາມພ້ອມ ແລະ ການເຕືອນໄພ: ໄດ້ມີການສົົ່ງເສີມລະບົບການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງເພືິ່ອປັບປຸງການຄໍໍ້າປະກັນດ້ານ
ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນຊຼຸ ມ ຊົ ນ ທີິ່ ມີ ຄ ວາມສ່ ຽ ງທີິ່ ສຸ ດ . ເປົ້ າ ຫມາຍແມ່ ນ ເພືິ່ ອ ເຮັ ດ ວຽກຮ່ ວ ມກັ ບ ຊາວ
ກະສິກອນໃນ 6 ແຂວງ (ຜົັ້ງສາລີ, ຫວງນໍໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາລະວັນ ) ເພືິ່ອປັບປຸງ
ລະບົບການຜະລິດ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວກັ ບສະພາບອາກາດ, ປັບເຕັກ ນິກ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ , ສາມາດເຂົັ້ າ
ເຖິງຕະຫາດຊືັ້-ຂາຍໄດ້.
ກົດຫມາຍການຄຸມ
້ ຄອງໄພພິບດ
ັ ແລະ ດໍາລັດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໄດ້ມີການຮ່າງກົດຫມາຍການຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດ ແລະ ດໍາລັດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໃນປີ 2016 ແລະ 2017 ເຊິິ່ງໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ
ສອງເຄືິ່ ອງມື ທາງດ້ານກົ ດຫມາຍທີິ່ ແຕກຕ່າງກັ ນ ຢ່ງຊັ ດເຈນຄື ກົ ດຫມາຍວ່າດ້ ວຍການຄຸ້ ມຄອງໄພພິ ບັດພາຍໃຕ້
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດພາຍໃຕ້ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ມີການກໍານົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວ
ກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຂອບເຂດຂອງວຽກງານລະຫວ່າງສອງກະຊວງເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ຄວາມຄືບໜ້າດ້ານນິຕິກໍາອືິ່ນໆ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄພພິບັດ: ສໍາເລັດເບືັ້ອງຕົັ້ນ ການກໍານົດຂະໜາດອ່າງ
ໂຕ່ ງນໍໍ້າ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລະ ສໍາເລັ ດການເກັບຂໍ້ມູນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວກັ ບ ບໍ່ນໍໍ້າໃຕ້ດິນໃນ 12 ແຂວງຄື :
ແຂວງ ບໍ່ແ ກ້ ວ , ຫ ວງນໍໍ້ າທາ, ໄຊຍະບູ ລີ , ຫ ວງພະບາງ, ຫົ ວ ພັ ນ , ແຂວງວຽງຈັ ນ , ບ ລິ ຄໍ າໄຊ, ສະຫວັ ນ ນະເຂດ,
ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື.
ສໍາເລັດການປັບປຸງສະຖານີ ອຸຕຸນິ ຍົມ ໃຫ້ເປັນລະບົ ບທັນສະໄໜ ເຊິິ່ ງປະຈຸ ບັນ ສໍາເລັດ 33 ສະຖານີ ປະຕິບັດໄດ້
ລື ນ ແຜນການ 183% ຂອງແຜນການ 5 ປີ , ສໍ າ ເລັ ດ ການປັ ບ ປຸ ງ ສະຖານນີ ອຸ ທົ ກ ກະສາດ ປະຕິ ບັ ດ ໄດ້ 10
ສະຖານີ ເທົົ່າກັ ບ 125% ລືນແຜນການ 5 ປີ ວາງໄວ້ ). ສໍາເລັດການສ້າງສະຖານີ ອຸຕຸນິຍົມໃໝ່ ໄດ້ 5 ສະຖານີ
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ເທົົ່າກັບ 33% ຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ແລະ ສໍາເລັດ ການສ້າງສະຖານີ ອຸທົກກະສາດໃໝ່ ໄດ້ 20 ສະຖານີ ເທົົ່າກັບ
56% ຂອງແຜນການ 5 ປີ ແລະ ໄດ້ສົົ່ງພະນັກງານ ຂອງ ຂະແໜງ ອຸຕຸນິຍົມ ເຂົັ້າເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສະໜາມບິນ
ພາຍໃນ ພ້ອມທັງໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ ສະໜາມບິນ ຢ່າງເປັນປກກະຕິ. ສໍາເລັດການສ້າງແຜນສະກັດກັັ້ນຕ້ານ
ໄພທໍາມະຊາດ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ.
ການປັບປຸງສະຖານີເຕືອນໄພແຜ່ນດິນໄຫວ ໄດ້ 2 ແຫ່ງ ເທົົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການ 5 ປີ ແລະ ສ້າງໃໝ່ໄດ້
1 ແຫ່ງ ຢູ່ເຂດພາກເໜືອ ປະຕິບັດໄດ້ 20% ຂອງແຜນການ 5 ປີ. ສໍາເລັດການສ້າງຕັັ້ງຜູ້ປະສານງານວຽກງານ
ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃນບັນດາກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈໍານວນ 12 ກະຊວງ, ສໍາເລັດການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ຄະນະກໍາ
ມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຂັັ້ນແຂວງ ແມ່ນ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ 54 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 8 ແຂວງ ທີິ່ຢູ່ໃນເຂດທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ,ສໍາເລັດການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ທ້ອງຖິິ່ນ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ
ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງ ໄຊຍະບູລ,ີ ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ
ຫວງພະບາງ.
ການຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທນໄພພິບັດ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງ ການເງິນ ໃນການສກ
ສາກົ ນໄກການເງິນໄພພິ ບັດສໍ າເລັ ດໃນຂັັ້ນ ຕົັ້ນ . ຫັ ງຈາກນັັ້ ນ ກໍ່ ໄດ້ ມີການມອບໂອນ ວຽກໄພພິບັ ດ ໃຫ້ ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນປີ 2017. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ກຊສ ໄດ້ລິເລີິ່ມປັບປຸງຍົກລະດັບ ກອງທນປກ
ປັກ ຮັກ ສາສິິ່ ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ກ າຍເປັ ນ ກົນ ໄກການເງິນ ແຫ່ ງຊາດ ເພືິ່ອຮອງຮັບ ແຫ່ ງປ່ ຽນແປງດີນ ຟ້ າອາກາດ ໃນ
ອານາຄົດ.
ການສ້ າ ງແຜນການປັ ບ ຕົ ວ ເຂົັ້ າ ກັ ບ ການປ່ ຽ ນແປງດິ ນ ຟ້ າ ອາກາດແຫ່ ງ ຊາດ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
(NAP) ສໍາເລັດ 10%; ສໍາລັ ບ ຂັັ້ນທ້ ອງຖິິ່ ນ ແມ່ ນຍັ ງບໍ່ທັນ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ . ໄດ້ ລິເລີິ່ມການເຊືິ່ອມສານວຽກ
ງານດັົ່ງກ່າວ ເຂົັ້າໃນຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ (ວຽກງານຂົວທາງ ແລະ ວຽກງານ ໂຍທາທິການທາງນໍໍ້າ )
ແລະ ໄດ້ທົດລອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕົວແບບການປັບຕົວເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ຂະແໜງກະ
ສິກໍາ, ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ . ໄດ້ສ້າງບົດລາຍງານທຸກໆ 2 ປີ ກ່ຽວກັບ ການສໍາຫວດອາຍພິດ
ເຮື ອ ນແກ້ ວ (BUR) ປີ 2018 ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ມີ ກ ານປັ ບ ປຸ ງ ບົ ດ ແນະນໍ າ ຂະບວນການພິ ຈ າລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຕາມກົນໄກການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລາວ-ຍີິ່ປຸ່ນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນອາຍ
ພິດເຮືອນແກ້ວ (JCM) ສໍາເລັດ 100% ຂອງແຜນການ 5 ປີ.
ການສ້າງແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃນລະດັບທ້ອງຖີິ່ນ ສໍາເລັດ 4 ແຂວງ ປະຕິບັດໄດ້ 50% ແຜນການ
5 ປີ , ຂັັ້ ນເມື ອງ ສໍາເລັ ດ 10 ເມື ອງ ປະຕິ ບັ ດໄດ້ 22% ຂອງ ແຜນການ 5 ປ ແລະ ຂັັ້ ນ ບ້າ ນ ແມ່ ນ ບໍ່ ໄດ້ ຈັດຕັັ້ ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ສໍາເລັດ ການສ້າງແຜນກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແມ່ນສໍາເລັດ 100% ແລະ ຂັັ້ນ
ແຂວງ ສໍ າເລັ ດ 2 ແຂວງ ເຫັ ນ ວ່າ ສໍາ ເລັດ 100% ຂອງແຜນ 5 ປີ ແລະ ຍັ ງສາມາດເຮັ ດຂັັ້ ນເມື ອງ 10 ເມື ອງ
ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ ຈໍານວນ 100 ບ້ານ ເຊິິ່ງລືິ່ນແຜນການທີິ່ວ່າງໄວ້ . ສໍາເລັດ ການສ້າງລະບົບ ສະຖິຕິໄພພິ ບັດ ແລະ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊິິ່ງສາມາດ ອ່ອນລາຍໄດ້.

3.2.3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ
ໄພພິບດ
ັ ຕ່າງໆໃນປີ 2018. ໃນຊ່ວງກາງປີ 2018, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸມລະສຸມສອງລູກຄື
ສົນທິນ ແລະ ເບບິນກາ. ການກໍ່ຕົວຢ່າງໜາແໜ້ນຂອງພະຍຸມລະສຸມ ສົນທິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເຂືິ່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນເຊນໍໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນແຂວງ ອັດຕະປື ເມືິ່ອວັນທີ 23 ກລະກົດ, ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດໄພນໍ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ
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ຢ່າງຫວງຫາຍ ບວກກັບ ຝນທີິ່ຕົກຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍກວ້າງຂວາງຂັ້ນກວ່າເກົົ່າ. ໂດຍລວມແລ້ວ
ເຫດການນໍ້ໍາຖ້ວມສາມຄັັ້ງໃນປີ 2018 ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ 17 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດ 90 ເມືອງ ແລະ ປະຊາກອນ
268.000 ຄົນ. ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2018, ມີ 55 ຄົນເສຍຊີວິດ, ປະມານ 100 ຄົນຫາຍໄປແລະ 647.000
ຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ປະມານ 17.000 ຄົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ 1.772 ຫັງຄາເຮືອນຖືກທໍາລາຍ. ເສັັ້ນທາງ
ແຫ່ງຊາດປະມານ 150 ກິໂລແມັດ, ທາງໃນເມືອງ 133 ກິໂລແມັດ ແລະ ເສັັ້ນທາງຊົນນະບົດ 350 ກິໂລແມັດ
ແລະ ຂົວ 47 ແຫ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ທົົ່ງຫຍ້າປະມານ 100.000 ເຮັກຕາ ໄດ້ຖືກທໍາລາຍ,
ແລະ ສັດລ້ຽງຈໍານວນຫວງຫາຍໄດ້ຫາຍສາບສູນ ເຊິິ່ງລວມມີ ສັດໃຫຍ່ 17.000 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 79.000 ໂຕ.
ລະບົບຊົນລະປະທານໄດ້ຖືກທໍາລາຍຢ່າງຫນັກ. ບັນດາແຂວງທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍທີິ່ສຸດແມ່ນ ອັດຕະປື, ຄໍາ
ມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ອຸດົມໄຊ. ໄພພິບັດຂອງປີ 2018 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບເຕືອນໄພ
ທີິ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນບໍ່ພຽງພ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫາຍຂັ້ນ.

3.2.4. ທິດທາງໃນຕໍ່ໜາ້ .
ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫງັ ໄພພິບັດ: ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫັງໄພພິບັດ (PDNA) ພາຍໃຕ້ການນໍາພາ
ຂອງລັ ດຖະບານ ໄດ້ ກໍານົ ດຂັ້ນ ໃນວັ ນທີ 24 ກັ ນຍາ ເຊິິ່ງ PDNA ເປັນ ເວທີໃນການລະດົ ມການຊ່ ວຍເຫື ອຈາກ
ສາກົນເພືິ່ອຟືົ້ນຟູ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄືນພືັ້ນທີິ່ທີິ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. PDNA ຍັງໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ
ແລະ ການສູນເສຍ, ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງມະນຸ ດ ໃນການຟືົ້ນຟູຄືນ ແລະ ຂອບວຽກລວມຂອງການຟືົ້ນຟູ. ກອງ
ເລຂາ PDNA ແມ່ ນ ນໍ າພາໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັ ງຄົ ມ ໂດຍມີ ກ ະຊວງການຕ່ າງປະເທດ
ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ ເປັນເລຂາ.
ການຟືົ້ນຟູພາຍຫັງໄພພິບັດ: ລັດຖະບານຕ້ອງກໍານົດບູລິມະສິດການຟືົ້ນຟູ ພາຍຫັງເກີດໄພພິບັດ ເພືິ່ອປັບປຸງສະພາບ
ຊີວິດການເປັນຢູ່. ອີງຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງ PDNA ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອາໄສການສະໜັ ບສະໜູ ນ
ຈາກຄູ່ຮ່ວ ມພັ ດທະນາ. ການປະເມີ ນ PDNA ຊ່ວ ຍຊີັ້ ແຈງໃຫ້ ເຫັ ນເຖິ ງ ຜົ ນກະທົ ບຂອງໄພພິ ບັດ ຕໍ່ ຜົ ນ ສໍາເລັ ດ
ຂອງການພັດທະນາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ສະນັັ້ນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນວຽກເພືິ່ອປັບປຸງຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການຮັບມືຈິ່ງເປັນບູລິມະສິດໂດຍສະເພາະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ.

3.3 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບມ
ໍ່ ີສະຖຽນລະພາບ ຂອງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ ທີເິ່ ກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພ
ພິບັດ (ຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຕະຫາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ)
3.3.1. ສະພາບລວມ
ຍ້ອນຂະແໜງກະສິກໍາເປັນຂະແໜງທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍສຸດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຈິ່ງເຮັດສະ
ຖຽນລະພາບຂອງຂະແໜງກະສິກໍາຕິດພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການຮັບມືການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸ ດ
ທະສາດຫາຍສະບັບເພືິ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງອາຫານທີິ່ພຽງພ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາທີິ່ມີສະຖຽນລະພາບ
ເປັນຕົັ້ນ ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ 2015 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ການຜະລິດເຂົັ້າແຫ່ງ
ຊາດ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາບັນດາພືດ
2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ໄດ້ຮັບ ອະນຸມັດໃນປີ 2015.
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3.3.2. ຕີລາຄາ ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ສໍາເລັດການປັບປຸງ 33 ສະຖານີ ເຊິິ່ງເປັນສະຖານີດຽວກັນກັບ ສະຖານນີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ສໍາເລັດ ການສ້າງສະຖານີ
ອຸ ຕຸກ ະເສດໃໝ່ 5 ສະຖານີ ໃນຂອບເຂດທົົ່ ວ ປະເທດ ເຊິິ່ ງ ສາມາດປະຕິ ບັ ດເກີ ນ ແຜນ ໂດຍສະເພາະການປັ ບ ປຸ ງ
ສະຖານນີອຸຕຸນິຍົມ ພ້ອມທັງດໍາເນີນການວາງແຜນທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນ.
ໄດ້ ປ ະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ບັ ນ ດາ ຂະແໜງການ ແລະ ອົ ງ ການ ປ ກຄອງທ້ ອ ງຖິິ່ ນ ເພືິ່ ອກຽມພ້ ອ ມ ຕອບໂຕ້ ກັ ບ
ສະພາບ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ທີິ່ນັບມືັ້ນັບຖີິ່ຂືັ້ນ ທີິ່ເປັນໄພຂົົ່ມຂູ່ ຕໍ່ກັບ ການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາ
ການລະບາດ ຂອງ ຕັກກະແຕນຝຸງ ທີິ່ເກີດ ຂືັ້ນຢູ່ 5 ແຂວງ ພາກເໜືອ, 24 ເມືອງ, 09 ບ້ານ ຈໍານວນ 750 ຈຸດ,
ຊິ່ງປະຈຸ ບັນ ຕັ ກ ແຕນຝຸ ງໄມ້ ປ່ອງ ໄດ້ ແຕກເປັ ນໂຕອອ່ ນ ໃນພືັ້ນ ທີິ່ ດັົ່ງກ່ າວ. ພ້ ອມນີັ້ , ກໍ່ ກ ຽມພ້ ອມການປ້ ອງກັ ນ
ພະຍາດສັດ ຕາມລະດູການ ແລະ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ເຝົ້າລະວັງ ຕິດຕາມ ສະພາບ ແຫ້ງແລ້ງ-ນໍໍ້າຖ້ວມຂັງ ເພືິ່ອກຽມພ້ອມ
ລາຍງານ ແນໃສ່ ແກ້ໄຂ ໃຫ້ທັນສະພາບການ. ສບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບ ການພະຍາກອນການປ່ຽນແປງ ດ້ານດິນຟ້າ
ອາກາດ ທີິ່ຈະກະທົບໃສ່ການຜະລິດ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໝາຍວ່າ ຫັນລະບົບການພະຍາກອນ ໄປສູ່ທັນສະໄໝ.

3.3.3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄາດໝາຍທີຄ
ິ່ າດວ່າຈະບບ
ໍ່ ນ
ັ ລຸໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ
ການກໍ ານົດເຂດຄວາມບອບບາງຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ເຂດທີິ່ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ ວປະເທດ: ແມ່ ນບໍ່ ໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັ ດ ເນືິ່ ອງຈາກຂາດງົບ ປະມານ ແລະ ການກໍ ານົດເຂດທີິ່ ມີຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດ ກໍ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ.
ຕໍ່ບັນຫາ ຜົນກະທົບ ຂອງ ພາຍຸ ຊົງກາ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 25-27 ກລະກົດ 2017 ແລະ ໃນວັນທີ 31 ກລະກົດ
ຫາ 03 ສິງຫາ 2017 ເຮັດໃຫ້ເກີດ ມີສະພາບຝນຕົກ ຕິດຕໍ່ກັນ ຫາຍວັນ ຈາກນັັ້ນ ວັນທີ 04-06 ສິງຫາ 2017
ລົມມລະສຸມ ຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້ ມີກໍາລັງປານກາງ ຫາ ແຮງ ໄດ້ພັດປກຄຸມ ຢູ່ທົົ່ວທຸກພາກ ຂອງ ປະເທດ ເຮັດ
ໃຫ້ມີຝນຕົກ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ຫາປານກາງ ເປັນບລິເວນກວ້າງ ແລະ ຕົກໜັກຢູ່ບາງທ້ອງຖິິ່ນ ຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເກີດມີ
ນໍໍ້າຖ້ວມຊຼຸ ແລະ ນໍໍ້າຖ້ວມ ຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອທີິ່ຜະລິດ ກະສິກໍາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ເນືັ້ອທີິ່ປູກ ເຂົັ້ ານາປີ ໄດ້ຮັບຜົ ນກະທົ ບທັງໝົ ດ ປະມານ 42.773 ເຮັກຕາ, ໃນນັັ້ນ ເສຍຫາຍເຖິ ງ 21.874 ກວ່ າ
ເຮັກຕາ ກວມເອົາ ປະມານ 3% ຂອງເນືັ້ອທີິ່ປັກດໍາທົົ່ວປະເທດ, ຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດເຂົັ້າເສຍຫາຍ ປະມານ 96.200
ກວ່ າໂຕນ, ໃນນັັ້ນ ເສຍຫາຍຫ າຍກວ່າ ໝູ່ ແມ່ ນ ແຂວງ ສະຫວັ ນ ນະເຂດ 10.990 ກວ່ າເຮັ ກ ຕາ, ຮອງລົ ງມາ
ແມ່ ນ ແຂວງ ຈໍ າ ປາສັ ກ 4.500 ກວ່ າ ເຮັ ກ ຕາ, ແຂວງ ສາລະວັ ນ 4.000 ກວ່ າ ເຮັ ກ ຕາ ແລະ ແຂວງ ອືິ່ ນ ໆ,
ນອກຈາກນັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ພືັ້ນຖານໂຄງລ່ າງ ຊົນລະປະທານ ເສຍຫາຍເຖິງ 83 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນ ແຂວງ ສາລະວັ ນ 28
ແຫ່ງ, ແຂວງ ຫົວພັນ 26 ແຫ່ງ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 11 ແຫ່ງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 8 ແຫ່ງ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ 6
ແຫ່ງ ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 4 ແຫ່ງ, ສ່ວນມູນຄ່າເສຍຫາຍ ກໍາລັງ ຢູໃ່ ນໄລຍະ ເກັບກໍາຂມ
ໍ້ ູນ ເພືິ່ອປະເມີນຜົນເສຍ
ຫາຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ ສົົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການປູກພືດ ລະດູຝນ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດນໍໍ້າ ອີກດ້ວຍ.

3.3.4. ທິດທາງໃນຕໍ່ໜາ້
ບູລິມະສິດໃນຕໍ່ໜ້າ ເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາມີຄື:
(i) ສົົ່ງເສີມການກະສິກໍາທີິ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຕາມດິນຟ້າອາກາດ (ການກະສິກໍາທີິ່ເປັນສ່ວນ
ໜິ່ງຂອງລະບົບນິເວດ, ການນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ),
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(ii) ລະບົບກະສິກໍາທັນສະໄໝເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການຜະລິດແບບຍືນຍົງສໍາລັບຕະຫາດສະເພາະກຸ່ມ.
(iii) ການພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເພືິ່ອປັບປຸງແລະຮັກສາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການ
ປະດິດສ້າງ, ລວມທັງການຄົັ້ນຄວ້າ ແນວພັນເຂົັ້າ, ແກ່ນພືດ ແລະ ສັດ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເພືິ່ອ
ປັບປຸງປະສິດທິຜົນ,
(iv) ການຈັດສັນທີິ່ດິນກະສິກໍາໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ການຈັດສັນທີິ່ດິນເພືິ່ອການປູກພືດອາຫານ ແລະ ພືດ
ເສດຖະກິດຕາມສະພາບຂອງທ້ອງຖິິ່ນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທ້ອງ
ຖິນ
ິ່ ,
(v)

ການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງຂອງລະບົບການກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ,

(vi) ຍຸດທະສາດເຊັົ່ນເລົັ້າເຂົັ້າ ຫື ຄັງສິນຄ້າເພືິ່ອຮັບປະກັນການຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃນກລະນີໄພພິບັດທໍາ
ມະຊາດ
(vii) ກອງທນເພືິ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດສໍາລັບຊາວກະສິກອນໃນຊ່ວງທີິ່ລາຄາສິນຄ້າ
ກະສິກໍາມີການເຫນັງຕີງ
ການລົງທນພາກເອກະຊົນ: ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເລືິ່ອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການລົງທນພາກເອກະຊົນເພືິ່ອ
ໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັ ບ ບັ ນ ດາເປົ້ າຫມາຍແຫ່ ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ໃນເຂດປູ ກ ຝັ ງ , ການກະສິ ກໍ າ , ຊີ ວ ະນາໆພັ ນ ,
ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ການປູກພືດຊະນິດດຽວ. ໄດ້ມີບາງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດໄດ້ຈັດພິມບົດລາຍງານ
ກ່ຽວກັບການປະຕິ ບັດພັນທະແບບສະໝັ ກໃຈສໍາລັບທຸ ລະກິດກະສິກໍາທີິ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ ສປປ ລາວຕາມ
ບົດແນະນໍາຂອງ OECD-FAO 2016.
ການລົງ ທນເພືິ່ອປັບ ປຸງທັກ ສະ: ຊາວຫນຸ່ມທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງກະສິກໍາຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້
ແລະ ນໍາໃຊ້ທັກສະທີິ່ກ້າວຫນ້າຫາຍກວ່ານີັ້ ເຊິິ່ງມັນເປັນສິິ່ງສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂການອົບພະຍົບຈາກຊົນນະບົດເຂົັ້າ
ໄປສູ່ຕົວເມືອງ ພ້ອມທັງເປັນການສົົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຢີການກະສິກໍາທີິ່ທັນສະໄຫມ ໃນເຂດຊົນນະບົດ.

4. ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປນ
ິ່ ອ້ອມທີພ
ິ່ ົວພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ
4.1 ເພີມ
ິ່ ທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸມ
້ ຄອງ ແລະ ບລິຫານລັດ
4.1.1 ສະພາບລວມ
ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງລັດມີຄວາສະຫງົບໂດຍພືັ້ນຖານ; ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ລະ
ບຽບບລິຫານຕ່າງໆທີິ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຂັ້ນນັັ້ນ ສາມາດເປັນເຄືິ່ອງມືໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງ
ສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ສະພາບທາງດ້ານການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດມີຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ; ການປກຄອງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນສອດ
ຄ່ອງກັບແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ວຽກງານສາມສ້າງ ເຮັດໃຫ້ອົງການປກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ ເພີິ່ມຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຫາຍຂັ້ນ; ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັັ້ງ ແລະມີການເລືອກຕັັ້ງ ເຊິິ່ງເປັ ນອົງການອໍານາດລັດຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິິ່ນ ເພືິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການຕ່າງໆຢູ່ທ້ອງຖິິ່ນ, ຕິດຕາມກວດກາການ
ເຄືິ່ອນ ໄຫວຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງອົງການບລິຫານລັດຢູ່ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະອືິ່ນໆ.

188

ຕາຕະລາງ 4.1. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັງັ້ ຂອງອົງການບລິຫານລັດ
ຕົວຊີັ້ວັດຂອບການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII

ປີ 2015

ກາງສະໄໝ ປີ
2018

136

ກົດໝາຍທັງໝົດທີິ່ໄດ້ຜ່ານສະພາຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
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ຈໍານວນຄໍາຮ້ອງທຸກທີິ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ້ໂດຍສານ ແລະ ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັັ້ນບ້ານ
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ອັດຕາສ່ວນຂອງຂໍ້ສະເໜີແນະຈາກຜົນການທົບທວນສະຖານະສິດທິມະນຸດດ້ວຍກົນ
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ໄກ Universal Periodic Review ຄັັ້ງທີິ່ 2 ທີິ່ຖືກນາມາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
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ອັດຕາສ່ວນຂອງ ເມືອງທີິ່ມີເງືິ່ອນໄຂຄົບຕາມນະໂຍບາຍເມືອງ 3 ສ້າງ[1]

51

75
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ອັດຕາສ່ວນຂອງ ເມືອງທີິ່ສໍາເລັດການເຝກອົບຮົມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ

51

75

Notes: ຕົວຊີັ້ວັດກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຖືກລາຍງານໃນ ເປົ້າໝາຍ 3 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3.
[1] ເມືອງທີິ່ເປັນເມືອງ 3 ສ້າງ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນວ່າສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້ຫາຍປານໃດ

4.1.2 ຕີລາຄາ ຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູຊ
້ ນ
ົ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ການປັບ ປຸງ ກົງ ຈັກ ການຈັດຕັັ້ງ ຂອງອົງ ການບລິຫ ານລັດ : ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງລັດຢູ່ແຕ່ລະຂັັ້ນ, ໃນ
ນັັ້ນ ໄດ້ສໍາເລັດການສະຫຼຸບຕີລາຄາກົງຈັກລັດຖະບານ ຊຼຸດທີ VIII ເປັນຕົັ້ນແມ່ນກະຊວງສ້າງຕັັ້ງໃໝ່ ແລະ ກະຊວງ
ທີິ່ໂຮມວຽກເຂົັ້າກັນ ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງກົງຈັກນັັ້ນ ກໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາປັບປຸງ -ສັບຊ້ອນບາງວຽກງານຂອງລັດຖະບານ
ເຊັົ່ນ: ສັບຊ້ອນໂອນຄະນະຕ່າງໆທີິ່ຂັ້ນກັບຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄປຂັ້ນກັບກະຊວງທີິ່ມີພາລະ
ບົດບາດກ່ຽວພັນກັນ ແລະ ມອບວຽກງານກອງທນລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ ຂັ້ນກັບກະຊວງກະສິກໍ າ ແລະ ປ່າໄມ້ .
ໄດ້ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາປັບປຸງການສ້າງຕັັ້ງສູນສະກັດກັັ້ນ ແລະແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພີວເຕີ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ຂອງສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດຄືນໃໝ່, ຄົັ້ນຄວ້າການສ້າງຕັັ້ງຫ້ອງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີຂ
ິ່ ັ້ນກັບກະຊວງ
ໄປສະນີ ໂທລະຄົ ມ ມະນາຄົ ມ ແລະ ການສືິ່ ສ ານ. ໄດ້ ເ ກັ ບ ກໍ າ ສະຖິ ຕິ ກົ ງ ຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ລັ ດ ຂັັ້ ນ ສູ ນ ກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິິ່ນ ເຊິິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ກົງຈັກລັດຂັັ້ ນສູນກາງ ມີຈໍານວນກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າ ມີ 494 ກົມ, ຈໍານວນພະ
ແນກ ແລະ ທຽບເທົົ່ າ 2.357 ພະແນກ, ກົ ງຈັ ກ ຂັັ້ນ ຂະແໜງ ມີ 508 ຂະແໜງ ແລະ ກົ ງຈັ ກ ຂັັ້ ນໜ່ ວ ຍງານ ມີ
310 ໜ່ ວ ຍງານ. ສໍ າລັບ ກົງ ຈັກ ຂັັ້ນ ທ້ ອງຖີິ່ນ ມີ ກົງຈັ ກ ການຈັ ດຕັັ້ ງຂັັ້ ນແຂວງ ມີ 559 ພະແນກ, ມີ 3,742 ຂະ
ແໜງ ແລະ 911 ໜ່ວຍງານ. ສ່ວນຂັັ້ນເມືອງ ມີ 3,469 ຫ້ອງການ, 16,141 ໜ່ວຍງານ ແລະ 42 ຈຸງານ.
ໄດ້ ຊຼຸກຍູ້ -ແນະນໍ າກ່ ຽວກັ ບການປັ ບປຸງພາລະບົ ດບາດ ຂອບເຂດສິ ດໜ້ າທີິ່ຂ ອງພະແນກການ-ອົ ງການປກຄອງຂັັ້ ນ
ແຂວງ ແລະ ບັນດາຫອ້ງການ-ອົງການປກຄອງຂັັ້ນເມືອງຈໍານວນໜືິ່ງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງືິ່ອນໄຂຕາມທິດ
ສາມສ້າງ. ໄດ້ນໍາສະເໜີລັດຖະບານສ້າງຕັັ້ງນະຄອນຫວງພະບາງ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ
ເຊິິ່ ງທັ ງສາມນະຄອນໄດ້ຖື ກ ຮັບ ຮອງ ແລະ ປະກາດຢ່າງເປັນ ທາງການແລ້ ວ , ພ້ ອມດຽວກັ ນນັັ້ ນ ຍັ ງກະກຽມການ
ສ້ າ ງຕັັ້ ງ ເທດສະບານສໍ າ ລັ ບ ເມື ອ ງທີິ່ ເປັ ນ ທີິ່ ຕັັ້ ງ ສໍ າ ນັ ກ ງານປກຄອງແຂວງ ຢູ່ 04 ແຂວງ (ບ ລິ ຄໍ າ ໄຊ, ຄໍ າມ່ ວ ນ,
ຫົ ວ ພັ ນ ແລ ະ ຫ ວງນໍໍ້ າ ທາ). ໄດ້ ຄົັ້ ນ ຄ້ ວ າປັ ບ ປຸ ງ ຄໍ າ ແນະນໍ າ ເລກ ທີິ່ 05/ພນ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ແລ ະ
ການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງວ່າການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ. ໄດ້ເກັບກໍາສະຖິຕິກ່ຽວກັບການປກຄອງທ້ອງຖິິ່ນສົກ
ປີ 2015-2016 ແລະ ປະຈໍ າ ປີ 2017. ໄດ້ ສັງ ລວມຜົ ນ ການປະເມີ ນ ເຂດຫ່ າ ງໄກສອກຫີ ກ ທຸ ລ ະກັ ນ ດານທົົ່ ວ
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ປະເທດ ແລະ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ລັດຖະບານພິຈາລະນາຄືນກ່ ຽວກັບການປະຕິບັ ດນະໂຍບາຍອຸດໜູ ນລັ ດຖະກອນທີິ່
ປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ເຂດດັົ່ງກ່າວ. ຕິດຕາມການປະຕິບັດ ບົດບາດລາຍງານເຂດແດນເຊືິ່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນຫວງ
ກັບແຂວງ ແລະ ແຂວງກັບແຂວງ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລືຂືັ້ນທີິ່ແຂວງຄໍາມ່ວນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ເຂດແດນເຊືິ່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຂວງຄໍາມວ່ນ ແລະ ແຂວງບລິຄໍາໄຊ.
ວຽກງານ 3 ສ້າ ງ: ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຄະນະຊີັ້ນໍາວຽກງານ 3 ສ້າງເພືິ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້ າງ ຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການວາງແຜນ, ການເງິນ ແລະ ການປັບປຸງບລິຫານພາກລັດຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ເພືິ່ອສະໜອງ
ການບລິການທີິ່ມີຄຸນະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ຄະນະຊີັ້ນໍາດັົ່ງກ່າວ ຊີັ້ນໍາລວມກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອງທນ
ພັດທະນາເມື ອງ ເພືິ່ ອໃຫ້ ມີຄ ວາມສອດຄ່ ອງກັ ບ ລະບົບ ຂັັ້ ນ ສູ ນ ກາງ. ກອງທນພັ ດທະນາເມື ອງ ແມ່ ນ ກໍ ານົ ດໂດຍ
ກະຊວງພາຍໃນ ໃນປີ 2016 ເພືິ່ ອເປັນ ກົນ ໄກໃນການລະດົ ມທນ ແລະ ໄດ້ປັບປຸ ງໃນປີ 2018 ເພືິ່ ອສ້ າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງເມືອງ ໃນການສະໜອງການບລິການພືັ້ນຖານ ແລະ ເພືິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDG ທີິ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນພັ ດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ເມື ອງ. ກອງທນດັົ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສະໜັ ບສະໜູ ນ
ການເງິນ ແລະ ວິຊາການ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງ ດ້ານການເງິນຂອງເມືອງ. ເພືິ່ອໃຫ້ເມືອງສາມາດ
ບັນລຸ ການຈັດລໍາດັບ ເມືອງທີິ່ມີປະສິດທິພາບຕາມນະໂຍບາຍສາມສ້າງ. ພາຍໃຕ້ເງືິ່ອນໄຂນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງມີຈໍາ
ນວນເມື ອງ 148 ເມືອງ ທີິ່ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັ ດ ແລະ ໄດ້ມີກ ານກໍ ານົດໜ້ າທີິ່ ຮັບ ຜິດຊອບຢ່ າງຊັດເຈນ ໃນພາກສ່ວ ນ
ກ່ຽວຂ້ອງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນໃນການເປັນເຈົັ້າການ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການພັດທະນາຮອບດ້ານ ແລະ ຫຼຸ ດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ. ເວົັ້າສະເພາະ ໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ 9 ໜ້າວຽກຕົັ້ນຕໃຫ້ພາກສ່ ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂັັ້ນສູນ ກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນເປັນຜູ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການບລິກ ານປະຕູດຽວ: ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງເພືິ່ອຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການເຂົັ້າເຖິງ,
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການບ ລິກ ານຢ່າງມີ ຄ ວາມຮັບ ຜິ ດຊອບຂອງພາກລັ ດ. ອີ ກດ້ ານໜິ່ ງ ກ ເພືິ່ ອເປັ ນການຍົກ ສູ ງ
ຄຸ ນະພາບ ໃຫ້ ມີຄ ວາມສະດວກງ່ າຍດາຍ ສາມາດສະຫຼຸ ບ ວິ ເຄາະ ແລະ ປະເມີ ນ ຄວາມເພິິ່ ງ ພ ໃຈຂອງປະຊາຊົ ນ ,
ການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ກົ ນ ໄກການບ ລິ ກ ານຜ່ າ ນປະຕູ ດຽວ ຢູ່ 16 ເມື ອ ງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ ວ ປະເທດ ແລະ ໃນຂັັ້ ນ
ທ້ອງຖິິ່ນ. ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ ການບລິການປະຕູດຽວມີປະສິດທິ ພາບ ຄວນມີກ ານສົົ່ງເສີມ ການລົງທນຂອງພາກເອກະ
ຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພາກລັດ ເພືິ່ອປັບປຸງການບລິຫານໃນຂົງເຂດ: (1)
ການຄຸ້ມຄອງການອອກທະບຽນ (ໃບຢັົ້ງຢືນການເກີດ, ທະບຽນສົມລົດ), (2) ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ
(ໃບຂັບຂີິ່, ທະບຽນພາຫະນະ), (3) ການອອກທະບຽນໃບຕາດິນ ແລະ (4) ທະບຽນອາກອນ. ຖ້າຫາກສາມາດຈັດ
ຕັັ້ງໄດ້ ຢ່າງເປັນລະບົບ ຈະສາມາດຊ່ວ ຍຫາຍພາກສ່ວ ນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລວມສູນການບລິການໃຫ້ ສາມາດ ຄຸ້ ມ
ຄອງ ແລະ ບລິ ຫ ານໄດ້ຢ່າງມີ ຄຸ ນ ະພາບ. ພ້ອມນັັ້ ນ ກໄດ້ ຈັດຝຶ ກ ອົບ ຮົ ມວຽກງານດັົ່ ງກ່ າວ ໃຫ້ ແ ກ່ ພະນັ ກ ງານພະ
ແນກພາຍໃນແຂວງທີິ່ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານປະຕູດຽວ ຢູ່ບາງແຂວງ: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫວງ
ພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ . ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການວິເຄາະ ແລະ
ການພັ ດທະນາຫົ ວ ໜ່ ວ ຍການບ ລິ ກ ານຂອງພາກລັ ດ ສໍ າ ລັ ບ ລັ ດຖະກອນພະແນກຊັ ບ ພະກອນທໍ າ ມະຊາດ ແລະ
ສິງິ່ ແວດລ້ອມນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ກົມກົງສູນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ການປັ ບປຸ ງ ນະໂຍບາຍ, ນິຕິ ກໍ າ ແລະ ລະບຽບການບລິ ຫ ານລັດ : ໄດ້ ປັບ ປຸ ງນະໂຍບາຍ, ນິ ຕິກໍ າ ແລະ ລະບຽບ
ບລິຫານລັດເພືິ່ອການພັດທະນາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃຫ້ຈະແຈ້ງ , ຮັດກຸມ ແລະ ມີຄວາມສັກສິດ ເຊິິ່ງ
ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະປັບປຸງນິຕິກໍາຈໍານວນໜິ່ງເຊັົ່ນ: ການສ້າງຕັັ້ງສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ລັດຖະບານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປກຄອງທ້ອງຖິິ່ນ , ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ດໍາລັດວ່າການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປກປ້ອງການເຄືິ່ອນໄຫວສາສະໜາ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມທີິ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ດໍາ
ລັ ດວ່ າດ້ ວ ຍວັ ນ ພັ ກ ທາງລັ ດຖະການ, ດໍ າລັ ດວ່ າດ້ ວ ຍຕາປະທັ ບ ; ຄໍ າ ສັົ່ ງ ນາຍົ ກ ລັ ດຖະມົ ນ ຕີ ວ່ າດ້ ວຍການສ້ າງຕັັ້ ງ
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ເທດສະບານ. ໄດ້ສາເລັດການສັງລວມແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງກະຊວງ
ພາຍໃນ ໄລຍະ 05 ປີ (2016-2020) ມີທັງໝົ ດ 80 ກວ່າສະບັບ, ຊິ່ງໄດ້ສະເໜີ ຄະນະເລຂາທິກ ານສະພາແຫ່ ງ
ຊາດ ພິຈາລະນາເອົາເຂົັ້າໃນແຜນການ ລວມຂອງສະພາແຫ່ ງຊາດຊຼຸດທີ VIII. ນອກນັັ້ນ, ຍັງສໍ າເລັດຮ່າງດໍ າລັດວ່ າ
ດ້ວຍການພົວພັນປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ-ທ້ອງຖິິ່ນ ກັບບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ແລະຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານ
ນາຍົກ ລັ ດຖະມົນ ຕີ, ຮ່ າງຄໍາສັົ່ງວ່ າດ້ວ ຍການປັ ບປຸ ງຄຸນ ນະພາບການເຄືິ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງການຈັດຕັັ້ງ , ການ
ບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະອືິ່ນໆ ມາຮອດປະຈຸບັນມີຫາຍກວ່າ 20 ດໍາລັດ ທີິ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
 ຂະແຫນງກົດຫມາຍ: ໄດ້ມີການປັບປຸງຫາຍພສົມຄວນໃນຂະແຫນງກົດຫມາຍ, ໄດ້ປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນ
ແລະ ກົດຫມາຍສະບັບປັ ບປຸ ງ ແລະ ກົດໝາຍໃຫມ່ຈໍານວນໜິ່ ງໄດ້ ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາໃນເດືອນ
ທັນວາ 2015 ແລະ ຖືກປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2016. ໄດ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້
ແຜນ ແມ່ ບົດຂອງຂະແຫນງກົ ດຫມາຍແຫ່ ງຊາດຄື: ປະມານ 109 ກົດຫມາຍໄດ້ຖື ກຮັ ບຮອງໂດຍສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການ ສານ ແລະ ໄອຍະການໄດ້ຖືກປັບໂຄງສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂັ້ນ. ນອກຈາກນັັ້ນ,
ໄດ້ດໍາເນີນແຜນສ້າງຕັັ້ງສານປກຄອງ ແລະ ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັັ້ນບ້ານໃນຫາຍບ້ານ.
 ການປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ແລະ ກົດຫມາຍແພ່ງ : ເປັນບາດກ້າວທີິ່ສໍາຄັນໃນຂະແໜງກົດໝາຍ ຍ້ອນ
ເປັນການສະເໜີ ບົດບັນຍັດໃໝ່ ແລະ ເປັນການປ່ຽນແປງທີິ່ຍິິ່ງໃຫຍ່ໃນ ຂະແໜງກົດໝາຍ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ,
ຂໍ້ບັງຄັບສາກົນຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຊືິ່ອມສານເຂົັ້າກັບກົດຫມາຍພາຍໃນປະເທດ. ນອກນີັ້, ຄວາມຄືບຫນ້າທີິ່
ສໍາຄັນໃນປີ 2017 ມີຄື ການນໍາໃຊ້ລະບຽບການປະມວນກົດໝາຍອາຍາ; ການປັບປຸງກົດຫມາຍກ່ຽວກັບ
ທະນາຍຄວາມ; ການພັ ດ ທະນາວຽກງານດໍ າ ລັ ດ ກອງທ ນ ແລະ ການຊ່ ວ ຍເຫື ອ ດ້ າ ນກົ ດຫມາຍ; ການ
ຮັບຮອງເອົາກົ ດຫມາຍກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ ແລະ ການປັບປຸງກົດຫມາຍກ່ ຽວກັ ບການໃຫ້ ຄໍາຕັດສິນ ເຊິິ່ ງ
ທັງໝົດນີັ້ ເປັນການປະຕິຮູບດ້ານກົດຫມາຍຂອງປະເທດຢ່າງຕັັ້ງຫນ້າ.
 ການຊ່ວ ຍເຫືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ: ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ເຮັດການສໍາຫວດພົນລະເມືອງ ເພືິ່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ
ໃຫ້ແກ່ດໍາລັດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືອທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ການສໍາຫວດດັົ່ງກ່າວເປັນ ການສ້າງຖານເກັບກໍາ
ຂໍ້ ມູ ນທີິ່ ເຊືິ່ ອຖື ໄດ້ ເພືິ່ ອ ນໍ າໄປຮ່ າ ງກົ ດໝາຍທີິ່ ເໝາະສົ ມ ຕາມສະພາບການຕົ ວ ຈິ ງ . ນອກນັັ້ ນ ກ ຍັ ງມີ ກ ານ
ຂະຫ ຍ າຍຕາໜ່ າງກ ານບ ລິ ກ ານດ້ າ ນກົ ດ ໝ າຍໃຫ້ ສ າມາດຄ ອບຄຸ ມ ໄດ້ ທົົ່ ວ ປະເທດ. ສະມາຄົ ມ
ທະນາຍຄວາມລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ວິຊາຊີບດ້ານກົດໝາຍ ພາຍໃນປະເທດ. ໃນປັດຈຸບັນ
ມີ 9 ຫ້ ອ ງການຊ່ ວ ຍເຫື ອ ທາງດ້ າ ນກົ ດ ຫ ມາຍໃນ 7 ແຂວງຄື (ອຸ ດົ ມ ໄຊ, ໄຊຍະບູ ລີ , ຊຽງຂວາງ,
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ເຊກອງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ). ສໍາເລັດການປະຕິຮູບການບລິຫານຈໍາ
ນວນຫນິ່ງເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ລວມທັງການປັບໂຄງສ້າງລະບຽບການບລິຫານພາຍໃນຂອງສະມາຄົມ
ທະນາຍຄວາມລາວ.
 ເຄືິ່ ອ ງມື : ຖານຂໍ້ ມູນ (Database) ເພືິ່ ອຕິ ດ ຕາມການບັ ງ ຄັ ບ ໃຊ້ ຄໍ າ ຕັ ດ ສິ ນ ແລະ ລະບົ ບ ການຄຸ້ ມ ຄອງ
ກລະນີ (pilot case management system) ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ ການບ ລິການດ້ ານຄວາມຍຸ ຕິທໍາມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນຫາຍຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງກລະນີ ເຊິິ່ງຄາດວ່າຈະຫຼຸດເວລາ
ໃນການໂອນຂໍ້ມູນ ຈາກສານລະດັບທ້ອງຖິິ່ນໄປຫາຂັັ້ນສູນກາງໃຫ້ໄວຂັ້ນ.
 ການຕໍ່ ຕ້າ ນການສໍ້ລ າດບັງ ຫ ວງ: ສໍ າເລັດການໂຄສະນາຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ ລາດບັງຫ ວງ ເຊິິ່ ງ ເຫັນ ໄດ້ວ່າ ສປປ
ລາວ ມີ ຄວາມໂປ່ງໃສຫາຍຂັ້ນ ສະແດງອອກໃນ ບົ ດລາຍງານຂອງອົ ງການກວດກາລັ ດ (SIA) ກ່ຽວກັ ບ
ການນໍາໃຊ້ກອງທນລັດ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ, ການຈັບກຸມເຈົັ້າໜ້າທີິ່ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້
ລາດບັງຫວງ ແລະ ການກວດກາຊັບສິນຂອງລັດຖະກອນ.
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ໃນ 196 ຂໍ້ ສະເໜີ ຈາກໜ່ ວ ຍງານສະເພາະກິ ດ ກ່ຽວກັບ UPR ຄັັ້ງທີ ສອງໃນປີ 2015 ແລະ ມີກ ານສະ
ເໜີ ບັນ ຫາຊ່ ອງຫວ່ າງການຈັ ດຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດເຄືິ່ ອງມື ສິດທິ ມະນຸ ດ. ກະຊວງການຕ່ າ ງປະເທດກໍ າ ລັ ງດໍ າເນີ ນ
ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ UPR ຂັັ້ ນ ສຸ ດ ທ້ າຍ ເຊິິ່ ງ ໃນນີັ້ ລ ວມເຖິ ງ ກອງປະຊຼຸ ມຫົ ວ ຂໍ້ : ການປັ ບ ປຸ ງແຜນການ
ປະຕິ ບັດງານ UPR ເຊິິ່ ງໄດ້ ຈັດ ຂັ້ນ ໃນເດື ອນກ ລະກົ ດ 2017 ໂດຍມີ ຜູ້ເຂົັ້ າຮ່ວ ມ ຈາກພາກສ່ ວ ນຄູ່ ຮ່ວ ມ
ພັດທະນາ, ສັງຄົມ ແລະ ເຈົັ້າຫນ້າທີິ່ລັດຖະບານ.
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ: ໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຈໍານວນໜືິ່ງເຊັົ່ນ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ
ຕໍາແໜ່ງບລິຫານ ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນ
ຜົນການປະຕິ ບັ ດວຽກງານຂອງລັ ດຖະກອນ ແລະ ດໍ າ ລັ ດວ່ າດ້ ວ ຍການເຝກອົ ບ ຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັ ກງານລັດຖະກອນ; ພ້ອມດຽວກັນ ນັັ້ນ ໄດ້ຮ່າງດໍາລັດວ່ າດ້ ວຍຈັນ ຍາບັນຂອງພະນັ ກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ປັບປຸ ງຮ່ າງ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ . ໄດ້ເຜີຍແຜ່ແນະນໍາ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ
ປະຕິ ບັດຄໍາສັົ່ງເລກທີິ່ 55/ນຍ ປີ 2016 ກ່ຽວກັ ບມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນຊີເບີກຈ່າຍເງີນ
ເດືອນ, ເງີນອຸດໜູນ ແລະ ເງີນນະໂຍບາຍ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບກົນໄກການກວດຜ່າ ນບັນຊີຈານວນພົນເປັນບັນຊີດຽວ
ແລະ ໄດ້ເກັບກໍາສັງລວມບັນດານິຕິກໍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູ ນຕ່າງໆ ເພືິ່ອຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງ
ໃຫ້ຄວາມເໝາະສົມກັບເງືອນໄຂຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນແບບທັນສະໄໝ
PIMS ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ໄດ້ທົດລອງອອກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢູ່ບາງອົງການ ເຊັົ່ນ: ຄະນະຈັດ
ຕັັ້ງສູນກາງພັກ, ກະຊວງພາຍໃນ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ປະຈຸບັນ ທົົ່ວປະເທດມີລັດຖະກອນ
ທັ ງ ໝົ ດ 183.680 ຄົ ນ ຍິ ງ 84.268 ຄົ ນ , ຢູ່ ຂັັ້ ນ ສູ ນ ກາງມີ 26.727 ຄົ ນ ຍິ ງ 11.546 ຄົ ນ ,ຢູ່ ທ ອ້ ງຖິິ່ ນ ມີ
156.953 ຄົນ ຍິງ 72.722 ຄົນ (ຂັັ້ນແຂວງມີ 36.170 ຄົນ, ຍິງ 15.109 ຄົນ ແລະ ຢູ່ຂັັ້ນເມືອງມີ 120.783
ຄົນ ຍິງ 57.613 ຄົນ).
ພ້ອມກັນນີັ້ຍັງໄດ້ປັບປຸງເອກະສານທີິ່ສໍາຄັນ ເປັນຕົັ້ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງ
ຊາດໃນປີ 2015 ແລະ ປະກາດໃຊ້ ໃນປີ 2016. ໄດ້ສໍາເລັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາແໜ່ງບລິຫານ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຕໍາ
ແໜ່ ງວິ ຊ າກ ານ ແ ລະ ໄດ້ ອ ອກ ຄໍ າ ແ ນະນໍ າ ກ່ ຽວ ກັ ບ ກ ານຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບັ ນ ດາດໍ າ ລັ ດ ດັົ່ ງ ກ່ າວ . ຄໍ າ ສັົ່ ງ
ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີເລກທີ 55/ນຍ (2016) ກ່ ຽວກັບ ມາດຕະການຄຸ້ ມຄອງ ແລະ ການຈ່ າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸ ດ
ຫນູນ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນອືິ່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັັ້ງກົນໄກການກວດສອບຈໍານວນພະນັກງານ
ລັ ດ ຖະກອນໄດ້ ຖື ກ ເຜີ ຍ ແຜ່ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ກ ະຊວງ ແລະ ລະດັ ບ ທ້ ອ ງຖິິ່ ນ ຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ . ໄດ້ ເ ຜີ ຍ ແຜ່ ຄໍ າ ສັົ່ ງ ນາຍົ ກ
ລັດຖະມົນຕີເລກທີ 09/ນຍ (2017) ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຫຍັດງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ລວມເຖິງ ການວິເຄາະລະບຽບການທັງຫມົ ດກ່ຽວກັບຄ່າຕອບແທນຂອງພະນັກ ງານ/ລັດຖະກອນ ແລະ ປັບປຸງຄ່າ
ຈ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງືິ່ອນໄຂຕົວຈິງ. ສໍາເລັດ ການກະກຽມບັດ SMART ສໍາລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ ໂດຍມີ
ການເຊືິ່ອມຕໍ່ກັ ບ ລະບົບ ການຄຸ້ ມຄອງຂໍ້ ມູນ ຂ່ າວສານແຫ່ ງຊາດ (PIMS) ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍ PIMS ໄປສູ່
ລະດັບແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ.
ວຽກງານເຝ ກອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ພັ ດ ທະນາຫັ ກ ສູ ດ ແມ່ ນ ໄດ້ ຄົັ້ ນ ຄວ້ າ ປະເມີ ນ ແລະ ພັ ດ ທະນາຫັ ກ ສູ ດ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ
ລັດຖະກອນໃນລະດັບຕ່າງໆຕາມເປົ້າໝາຍ ເຊັົ່ນ: ການປະເມີນຫັກສູດການບລິຫານທົົ່ວໄປ ແລະ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ
ຫັກສູດການວາງແຜນງົບປະມານ-ການຄຸ້ມຄອງການເງີນ, ຫັກສູດການບລິຫານລັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ບລິຫານປະເພດ 4-5
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ທັງຢູ່ ສູນກາງ ແລະ ທອ້ ງຖິິ່ ນຈໍ ານວນໜືິ່ ງ . ໄດ້ປະຕິ ບັດໂຄງການຮ່ວ ມມື ກັ ບ ສສ ຫວຽດນາມກ່ ຽວກັ ບ ການຝື ກ
ອົ ບ ຮົ ມ ວຽກງານຄຸ້ ມ ຄອງບ ລິ ຫ ານລັ ດ ໃຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ ງານນໍ າ ພາ -ຄຸ້ ມ ຄອງຂັັ້ ນ ເມື ອ ງຈໍ າ ນວນ 02 ຊຼຸ ດ ຢູ່ ສສ
ຫວຽດນາມ. ໄດ້ກະກຽມແຜນການຈັດກອງປະຊຼຸມ-ສໍາມະນາ ວຽກງານລັດຖະກອນອາຊຽນ ກັບປະເທດສະມາຊິກ
ແລະ ບວກສາມ ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະດິດສ້າງ ທີິ່ຈະຈັດຂືັ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2018 ທີິ່ແຂວງຫວງພະ
ບາງ, ພ້ ອມນັັ້ນ , ກ ໄດ້ ກ ະກຽມໃຫ້ ແ ກ່ ວ ຽກງານການຄົັ້ ນ ຄວ້ າ ກ່ ຽ ວກັ ບ “ການປກຄອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ ປີ
1975 ເຖິງ 2015” ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສໍາເລັດບົດວິພາກໂຄງການ ແລະ ຍັງໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້
ມູນ ຢູ່ 2 ແຂວງ (ຫົວພັນ ແລະ ຜົັ້ງສາລີ). ຜົນສໍາເລັດອືິ່ນໆລວມມີ: (i) ໄດ້ອອກດໍາລັດກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນ
ການເຮັດວຽກຂອງລັດຖະກອນ ແລະ ດໍາລັດກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາລັດຖະກອນ; (ii) ຮ່າງ
ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາພະນັກງານລັດຖະກອນ 2016-2025; (iii) ຮ່າງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການວາງ
ແຜນການຝຶ ກ ອົ ບຮົ ມ ແລະ ການພັ ດທະນາຂອງລັ ດຖະກອນ; (iv) ຮ່ າງດໍ າລັ ດກ່ຽ ວກັບ ລະບຽບການພະນັກ ງານ
ລັດຖະກອນ; ແລະ (v) ໄດ້ກະກຽມເຮັດການສກສາກ່ຽວກັບລະບົບການປກຄອງຂອງລາວໃນປີ 1975-2015.
ວຽກງານຄຸ້ ມຄອງພົນ ລະເມື ອງ: ສໍ າເລັ ດການປັບ ປຸງກົ ດໝາຍວ່າດ້ວ ຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປີ 2009
ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ ຮັບ ຮອງ ໃນເດືອນກ ລະກົດ 2018, ສໍາເລັ ດການສ້ າງຍຸດທະສາດວຽກງານຈົ ດທະບຽນ
ແລະ ສະຖິ ຕິ ພົ ນ ລະເມື ອ ງ, ສໍ າ ເລັ ດ ກ ານສ້ າ ງຖານຂໍ້ ມູ ນ ຄຸ້ ມ ຄ ອງພົ ນ ລະເມື ອ ງ ແລະ ຕິ ດ ຕັັ້ ງ ຢູ່ 3 ແຂວ ງ
(ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ຫວງພະບາງ ແລະ ຈໍາປາສັກ) ແລະ ດໍາເນີນການທົດລອງປ້ອນຂໍ້ມູນ. ສັງລວມສະຖິຕິການ
ຈົດທະບຽນພົນລະເມືອງເດັກເກີດໃໝ່ ແຕ່ປີ 2013-2016 ໄດ້ທັງໝົດ 262.452 ຄົນຍິງ 135.781 ຄົນ ແລະ
ອອກໃບຢັົ້ງຢືນການເກີດຈໍານວນ 179.814 ຄົນ ຍິງ 87.175 ຄົນ. ພ້ອມນັັ້ນໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານແກ້ໄຂການ
ຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງຢູ່ບາງທ້ອງຖິິ່ນໄດ້ຈໍານວນໜືິ່ງ.
ປັບປຸງ ຂົງ ເຂດວຽກງານຍຸດຕິທໍ າ : ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັັ້ງໜ້ າ ໃນການບລິກ ານທາງດ້ານກົ ດ
ໝາຍ ແລະ ຍຸ ຕິທໍາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັ ດຄໍາຕັ ດສີນ ຂອງສານ ໃນຂອບເຂດທົົ່ ວ
ປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິ ດ, ວຽກງານສົົ່ງເສີມລະບົບ ຍຸຕິທໍາກ່ ຽວການສ້ າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານແບບຢ່າງປະຕິບັ ດກົດໝາຍ .
ສາມາດສ້ າງຄອບຄົ ວ ແບບຢ່ າງປະຕິ ບັດກົ ດໝາຍ ໄດ້ 157.550 ຄອບຄົ ວ , ກວມ 12.20% ຂອງຄອບຄົວ ທັ ງ
ໝົດ ໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ ສ້າງບ້ານແບບຢ່ າງປະຕິບັດກົດໝາຍ ໄດ້ 1.507 ບ້ານກວມ 17,81% ຂອງຈໍານວນ
ບ້ານໃນທົົ່ ວປະເທດ. ໄດ້ ສ້າງຕັັ້ງ ຄະນະແກ້ໄຂຂໍ້ ຂັດແຍ່ງຂັັ້ ນ ບ້ານ ແລະ ຝຶ ກອົ ບ ຮົມວຽກງານແກ້ ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ ງຂັັ້ ນ
ບ້ານໄດ້ 7.121 ບ້ານ. ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສັນຊາດ, ທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທໍາເດັກ , ຄຸ້ມຄອງວຽກ
ງານ ທະນາຍຄວາມ ແລະ ທີິ່ປຶກສາກົດໝາຍ ນອກນີັ້ຍັງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ , ກວດກາ ແລະ ຢັົ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງ
ສັນຍາ ແລະ ເອກະສານອືິ່ນໆ.
ເອົ າ ໃຈໃສ່ຕໍ່ ວ ຽກງານໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ກົ ດໝາຍ ຢູ່ ຂັັ້ນສູ ນ ກາງ ແລະ ທ້ ອງຖິິ່ ນ ດ້ ວ ຍຫ າຍຮູບ ແບບ ເພືິ່ ອເຮັ ດ
ໃຫ້ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສໍາເລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເປັນຕົັ້ນ: ເຜີຍແຜ່
ກົ ດໝາຍທາງວິ ທະຍຸ ກ ະຈາຍສຽງ ທັ ງພາສາລາວ ແລະ ພາສາມົັ້ ງ (ລາຍການຄວາມຮູ້ ທາງດ້ ານກົ ດໝາຍ) ໄດ້
2.031 ຄັັ້ງ, ໂຄສະນາທາງປາກເປັ່າຢູບ
່ ້ານ 5.793 ຄັັ້ງ, ຢູກ
່ ຸ່ມບ້ານ 548 ຄັັ້ງ ແລະ ສະຖານທີິ່ອືິ່ນໆ 331 ຄັັ້ງ, ຢູ່
ໂຮງຮຽນ 734 ຄັັ້ ງ ມີຜູ່ເຂົັ້ າຮ່ວ ມຮັບ ຟັງທັ ງໝົ ດ 742.059 ຄົນ , ຍິ ງ 325.070 ຄົ ນ; ຂັ້ນ ຫ້ອງສິດສອນຢູ່ໂຮງ
ຮຽນ 1.614 ຊົົ່ວໂມງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກ ສາທາງດ້ ານກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນໄດ້ຈໍານວນ 2.494
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ຄັັ້ງ; ພ້ອມດຽວກັນນີ,ັ້ ກໄດ້ມີ ຄວາມພະຍາຍາມ ຄົັ້ນຄວ້າ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມ
ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ ແລະ ຂົງເຂດອືິ່ນ ເປັ ນຕົັ້ນ: ການສ້າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ໄດ້ 27 ສະບັບ ແລະ ປັບປຸ ງ
ກົດໝາຍ 37 ສະບັບ ແລະ ຮ່າງດໍາລັດໄດ້ 50 ສະບັບ.
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ໂດຍຖືເອົາ ສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນ
ຍຸຕິທໍາທັ ງ 3 ພາກ ເພືິ່ ອເພີິ່ມທະວີ ໃນການສ້ າງບຸກ ຄະລາກອນກົດໝາຍ ເພືິ່ ອຕອບສະໜອງເຂົັ້າໃນວຽກງານຂອງ
ຂະແໜງການຍຸຕິທໍາ, ສານ, ໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ເຊິິ່ງໄດ້ສ້າງນັກກົດໝາຍຊັັ້ນສູງສໍາເລັດ 1.762 ເປັນ
ຍິງ 736 ຄົນ, ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງວິຊາຊີບຜູ້ ພິພາກສາ, ໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມ 2 ຊຼຸດ ຈໍານວນ 321
ຄົນ, ພ້ ອມດຽວກັ ນນັັ້ ນ ກ ໄດ້ສ້າງນັ ກກົ ດໝາຍຢູ່ທ້ອງຖິິ່ ນໂດຍການຮຽນ-ການສອນ ກົດໝາຍຊັັ້ ນຕົັ້ ນ 3 ເດືອນ
ເຊິິ່ ງເນັັ້ນໃສ່ ອົງການປກຄອງບ້ ານ ຫື ກຸ່ມບ້ານ ໄດ້ ຈໍານວນ 7.224 ຄົນ (ຍິງ 1.335 ຄົນ ), ບໍ າລຸງກົ ດໝາຍ 45
ວັນ ໄດ້ເນັັ້ນໃສ່ພະນັກງານຫັກແຫລ່ງ ແລະ ພະນັກງານສືບທອດຢູ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ຈໍານວນ 1.895
ຄົນ (ຍິງ 432 ຄົນ).
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫັນເອົາພະນັກງານຂອງກະຊວງລົງເຮັດວຽກກັບແຂວງທີິ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານພະນັກງານ ໂດຍ
ການປັບປຸງແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ , ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ວິທີຄົັ້ນຄວ້າ
ຄໍ າຕັ ດສິ ນ , ການປະສານສົ ມທົ ບ ກັ ບ ພາກສ່ ວ ນທີິ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອງ, ການຄຸ້ ມຄອງ-ເກັ ບ ມ້ ຽ ນສໍ າ ນວນຄະດີ ແລະ ການ
ພິມຄໍາຕັດສິນຄະດີເຂົັ້າໂປຣແກມສະຖິຕິ.
ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີຄໍາຕັດສິນ ເຂົັ້າມາທັງໝົດ 32.101 ເລືືິ່ອງ (ແພ່ງ 9.515 ເລືິ່ອງ ແລະ ອາຍາ 22.586 ເລືິ່ອງ)
ໃນນີ:ັ້ ໄດ້ມີຄໍາຕັດສິນເຂົັ້າໃໝ່ໃນໄລຍະ 2 ປີ ເຄິິ່ງທີ 17.200 ເລືິ່ອງ (ແພ່ງ 4.951 ເລືິ່ອງ ແລະ ອາຍາ 12.249
ເລືິ່ອງ), ສາມາດປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນສໍາເລັດ 4.817 ເລືິ່ອງ (ແພ່ງ 2.135 ເລືິ່ອງ ແລະ ອາຍາ 2.682 ເລືິ່ອງ), ກໍາ
ລັງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 23.154 ເລືິ່ອງ (ແພ່ ງ 6.171 ເລືິ່ ອງ ແລະ ອາຍາ 16.983 ເລືິ່ອງ), ປະຕິບັ ດບໍ່ໄດ້ 3.799
ເລືິ່ ອງ (ແພ່ ງ 580 ເລືິ່ ອງ ແລະ ອາຍາ 3.219 ເລືິ່ ອງ) ແລະ ໄອຍະການທວງສໍ ານວນ 331 (ແພ່ ງ 267 ເລືິ່ ອງ
ແລະ ອາຍາ 64 ເລືິ່ອງ)
ສະພາປະຊາຊົນ ຂັັ້ນ ແຂວງ: ການປັບ ປຸງລັ ດຖະທໍາມະນູນ ໄດ້ ເປັນບ່ ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການສ້າງຕັັ້ງ ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ ນ
ແຂວງຕ່ າ ງໆ. ການເລື ອກຕັັ້ ງ ໃນເດື ອນມີ ນ າປີ 2016 ໄດ້ ຮັບ ເອົ າ ສະມາຊິ ກ ສະພາຂັັ້ ນ ແຂວງ 360 ຄົ ນ ແລະ
ສະມາຊິ ກ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ 149 ຄົ ນ (ຍິ ງ 41 ຄົ ນ ). ສະພາແຫ່ ງ ຊາດຍັ ງ ສື ບ ຕໍ່ ສ ະຫນັ ບ ສະຫນູ ນ ການບ ລິ ກ ານ
ສາທາລະນະຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນສັງຄົມ ຜ່ານເຄືິ່ອງມືເຊັົ່ນ: ສາຍດ່ວນ, ຄໍາຮ້ອງຂ
ແລະ ການປະຊຼຸມສາທາລະນະ.
ການມີສ່ວ ນຮ່ວ ມຂອງສັງ ຄົມ: ຖະແຫງການວຽງຈັນ (Vientiane Declaration) ຄັັ້ງທີິ່ 1 ແລະ 2 ເນັັ້ນຫນັກ
ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງອົງການ NPA ແລະ INGOs ໃນຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດ.
ອົງການ NPA 152 ອົ ງການ ແລະ INGOs 11 ອົງການ ໄດ້ ລົ ງທະບຽນຢ່າງເປັ ນທາງການ. ໄດ້ ມີການປັບປຸ ງ
ຮ່າງດໍາລັດເລກທີ 238 ກ່ຽວກັບ ສະມາຄົມບໍ່ມີຜົນກໍ າໄລໃນປີ 2017 ຈຸດປະສົ ງແມ່ນ ເພືິ່ອກໍ ານົດ ຂະບວນການ
ການເຄືິ່ອນໄຫວ ແລະ ໜ້ າທີິ່ຮັບຜິດຊອບ ຂອງການສ້າງຕັັ້ງສະມາຄົ ມທີິ່ ບໍ່ມີຜົນກໍາໄລ. ພ້ອມກັນນີັ້ ອົ ງການຂອງ
ລາວກໄດ້ນໍາສະເໜີ ມາດຕະການເພືິ່ອສົົ່ງເສີມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ນໍ າໃຊ້ເຄືິ່ ອງມື ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີິ່ເປັນເອກະພາບ
ກັນ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ. ກະຊວງພາຍໃນເປັນເຈົັ້າການໃນການຄຸ້ ມ
ຄອງສະມາຄົມບໍ່ມີຜົນກໍາໄລທຸກປະເພດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງອົງການ INGO ໃນໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ
ການຄຸ້ມຄອງ ບລິຫານພາກລັດ ແລະ ກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນປກກະຕິ. ການ
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ມີສ່ວນຮ່ວ ມຂອງທຸກ ສ່ວນໃນສົງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການຮ່ າງລະບຽບການລົງໂທດ ຖືວ່າມີຄວາມສໍ າ
ຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ. ໄດ້ ມີການກໍານົດກົ ນໄກ ເພືິ່ອປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັ ບການຈັ ດຕັັ້ງປະຕິ ບັດ ຂອງອົງການ INGO
ເຊິິ່ງເປັນການປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງອົງການ INGO, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

4.1.3 ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີຖ
ິ່ ອດຖອນໄດ້
 ເຖິ ງແມ່ ນວ່ າໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ ເຜີຍແຜ່ , ເຊືິ່ອມຊືມ ແລະ ຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດບັ ນດານະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫັ ກການ, ພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ໜ້ າທີິ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີິ່ຕິດພັນກັບວຽກງານນິຕິກໍາ ແຕ່ກຍັງຢູ່ໃນຈັງຫວະທີິ່ຊ້າ ແລະ ຂາດເຂີນ
ງົ ບປະມານ. ພະນັ ກ ງານ-ລັ ດຖະກອນຈໍ ານວນໜິ່ ງ ຍັ ງບໍ່ ທັ ນ ເປັ ນເຈົັ້ າການໃນການຄົັ້ ນ ຄວ້ າບັ ນ ດາແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັ ກ , ລະບຽບ-ກົ ດໝາຍຂອງລັ ດ ເຮັ ດໃຫ້ ກ ານຈັ ດຕັັ້ ງຜັ ນ ຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັ ກ ແລະ
ລະບຽບ-ກົດໝາຍຂອງລັດເຂົັ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງບໍ່ເລິກເຊິິ່ງ, ສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຕໍ່ລະບຽບ-ກົດໝາຍຂອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນບາງສະຫາຍຍັງບໍ່ທັນສູງ.
 ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ດ້ານການປັບປຸງກົງຈັກຕາມແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິິ່ງ ເຮັດໃຫ້ກົງຈັກ
ຂອງບາງກະຊວງ-ອົງການ ຍັງບໍ່ເແທດເໝາະ ໂດຍສະເພາະສາຍຕັັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິິ່ນ, ກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຢູ່ຂັັ້ນກະຊວງ
ຍັ ງບໍ່ໄປຕາມທິ ດກະທັ ດຮັ ດ ແລະ ເຮັ ດພາລະບົ ດບາດຄຸ້ ມຄອງມະຫາພາກ, ຍັ ງ ມີ ທ່າ ອ່ຽ ງໃຫຍ່ ໂຕ ແລະ ຍັ ງ
ຕ້ ອ ງການໃຫ້ ມີ ຫ າຍໜ່ ວ ຍງານກົ ມ ກອງ. ສະນັັ້ ນ ຈິ່ ງ ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ມີ ກ ານສ້ າ ງຄວາມສາມາດ ເພືິ່ ອ ໃຫ້
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນທ້ອງຖິິ່ນມີຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນວຽກງານຕົວ
ຈິງ. ແຕ່ ເຖິ ງຢ່ າງໃດກ ຕາມ ທນໃນການຈັດກິດຈະກໍ າ ເຜີຍ ແຜ່ ແລະ ເຝ ກອົບ ຮົມ ຍັງມີ ຈໍາກັ ດ. ເຖິ ງວ່າຈະມີ
ການກະຈາຍອໍານາດລົ ງສູ່ ທ້ອງຖິິ່ນ ແຕ່ພັດບໍ່ໄດ້ຮັບ ການສະໜັ ບສະໜູ ນດ້ານທນຮອນ ເຊິິ່ງມີສາເຫດມາຈາກ
ສະພາບການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງ ລັດຖະບານ. ສະນັັ້ນ, ຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ມີກ ານຕົກລົງ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ໃໝ່ກ່ຽວກັບວຽກງານ ສາມສ້າງ/ການກະຈາຍອໍານາດ/ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງຕ່າງໆ ໂດຍ
ສະເພາະວຽກງານສາມສ້ າ ງທີິ່ ໄດ້ ຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ 148 ຕົ ວ ເມື ອງ. ຂໍ້ ຫ ຍຸ້ ງຍາກຂອດການປະສານງານ
ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນສິິ່ງທ້າທາຍການປັບປຸງການບລິການປະຕູດຽວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 ນິຕິກໍ າ -ລະບຽບບ ລິ ຫ ານຈໍ ານວນໜິ່ ງ ທີິ່ ໄດ້ ຮັບ ການປັ ບ ປຸ ງ ແລະ ສ້ າງຂັ້ ນ ໃໝ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ສອດຄ່ ອງ ແລະ ບໍ່
ຮັດກຸມ, ຊິ່ງມີບາງນິຕິກໍາທີິ່ປະກາດໃຊ້ໄປແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເທົົ່າທີິ່ຄວນຍ້ອນບໍ່ສອດຄ່ອງ, ວຽກ
ງານສາມສ້ າ ງໄດ້ ສໍ າ ເລັ ດ ການທົ ດ ລອງແລ້ ວ ແຕ່ ກ ານຜັ ນ ຂະຫຍາຍຍັ ງຊັ ກ ຊ້ າ ແລະ ບໍ່ ທັ ນ ເປັ ນ ລະບົ ບ ຢ່ າ ງ
ກວ້າງຂວາງ ບາງທ້ ອງຖິິ່ນຍັງຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈເປັ ນເອກະພາບ, ການປັບປຸ ງລະບົ ບການຈັ ດຕັັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິິ່ນຍັ ງບໍ່
ທັນໄປຕາມທິດສາມສ້າງ ໂດຍສະເພາະການມອບສິດ-ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ທ້ອງຖິິ່ນ.
 ການຂະຫຍາຍການບລິການດ້ານນິຕິກໍາຍັງມີຄວາມຫນຸ້ງຍາກດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ງົບປະມານເປັນຕົັ້ນຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການບລິຫານ, ທະນາຍ ແລະ ຜູ້ພິພາກສານທີິ່ມີຄຸນະພາບຍັງມີຄວາມຈໍາກັດ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ຂອງສັງຄົ ມກ່ ຽວກັ ບ ວຽກງານຍຸດຕິທໍາ ກ ຍັງບໍ່ ກ້ວ າງຂວາງເທົົ່ າທີິ່ຄ ວນ. ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີ ສິິ່ງທ້ າທາຍອືິ່ ນ ໆ
ເຊັົ່ນ: ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົັ້ນໃນຂະແໜງນິຕິກໍາ ແລະ ການບລິຫານໂດຍສະເພາະຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍຍັງບໍ່ຫາຍເທົົ່າທີິ່ຄວນ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີິ່ຮັບຜິດຊອບການວິເຄາະດ້ານນິຕິ
ກໍ າ ແລະ ຕັ ດ ສິ ນ ຄະດີ ແ ມ່ ນ ຕ້ ອງສ້ າ ງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງດ້ ານຄວາມຮັ ບ ຮູ້ ແລະ ເຂົັ້ າ ໃຈເຊິິ່ ງເປັ ນ ພືັ້ ນ ຖານຂອງ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍແຫ່ງລັດ. ບົດຮຽນຈາກການລາຍງານ UPR ຄັັ້ງທໍາອິດຊີັ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າຕ້ອງມີ
ແຜນງານຢ່າງຊັດເຈນເພືິ່ອຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ UPR.
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 ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ເຖິງວ່າໄດ້ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງການຈັດຕັັ້ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່
ກ ຍັ ງມີ ລັ ກ ສະນະຊໍໍ້ າ ຊ້ ອ ນ, ການເຄືິ່ ອນຍ້ າ ຍຂອງພົ ນ ລະເມື ອ ງທີິ່ ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ ອງ ຍັ ງມີ ຢູ່ ບ າງທ້ ອງຖິິ່ ນ . ວຽກງານ
ຊົນເຜົົ່າ ຍັງຂາດຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາເພືິ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມ.
 ວຽກງານສາດສະໜາ ເຖິງວ່າມີນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງ ແຕ່ໃນສະພາບຕົວຈິງຍັງມີບາງບັນຫາບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດີ
ເທົົ່າທີິ່ຄວນ, ເຈົັ້າໜ້າທີິ່ລັດໃນຂະແໜງ ການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບອົງການທາງສາດສະໜາ ແລະ ສາສະນິກະຊົນ ຍັງ
ບໍ່ເຂົັ້າໃຈເປັນເອກະພາບຢ່າງເລິກເຊິິ່ງ ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ເກີດຂັ້ນຢູ່ໃນບາງທ້ອງຖິິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ ດີ.
 ການຄຸ້ ມ ຄອງອົ ງ ການຈັ ດຕັັ້ ງທາງສັ ງ ຄົ ມ ເຖິ ງວ່ າມີ ນິ ຕິ ກໍ າ ເພືິ່ ອ ຄຸ້ ມ ຄອງ ແຕ່ ມາດຕະການໃນການຕິ ດຕາມ ກວດກາຍັງບໍ່ທັນດີ ສະມາຄົມທີິ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຍັງເຄືິ່ອນໄຫວ.
 ຂົງເຂດວຽກງານລັດຖະກອນ: ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ໄດ້ ມີກົ ດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຫ າຍສະບັບ ແຕ່ກ ານ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງບໍ່ທັນເຂັັ້ມງວດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະການລົງວິໄນລັດຖະກອນຜູ້ທີິ່ກະທໍາຜິດ ຍັງບໍ່ໄດ້
ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເດັດຂາດ, ການເຂົັ້າ-ການອອກຂອງລັ ດຖະກອນບໍ່ໄປຕາມລະບົບ ຍັງມີສຽງຈົົ່ມວ່າຈາກ
ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການຊືັ້ຈ້າງເຂົັ້າເປັນລັດຖະກອນ ແລະ ລັດຖະກອນຜູ້ທີິ່ເຖິງອາຍຸກະສຽນອອກ ພັດຍັງຢາກ
ບໍ່ທັນອອກ ແລະ ອືິ່ນໆ.
 ການປະເມີ ນ ຜົນ ງານຂອງລັ ດຖະກອນຍັງ ບໍ່ທັນ ປະຕິ ບັດເປັນ ເອກະພາບ; ການພັດທະນາລັ ດຖະກອນຍັ ງຂາດ
ແຜນການລະອຽດ, ການລົ ງ ທນໃສ່ ກ ານພັ ດທະນາຊັ ບ ພະຍາກອນມະນຸ ດຍັ ງບໍ່ ທັນ ຫ າຍ ຍັ ງ ຂາດງົບ ປະມານ
ແລະ ຍັ ງບໍ່ທັນ ມີເປົ້ າໝາຍເພືິ່ ອວຽກງານໃນອານາຄົດ ງົບ ປະມານພັດທະນາຄົ ນສ່ ວນໜິ່ ງຍັ ງເອືິ່ອຍອິ ງໃສ່ ແຕ່
ການຊ່ ວຍເຫື ອຂອງສາ ກົ ນ; ຫັ ກສູ ດການຝຶ ກອົ ບຮົມຍົກ ລະດັ ບ ຍັງບໍ່ ທັນ ເປັນ ລະບົບ ແລະ ດໍ າເນີ ນການຝຶ ກ
ອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ.
 ຂົ ງ ເຂດເຕັ ກ ນິ ກ ການປ ກຄອງ: ວຽກງານແຂ່ ງ ຂັ ນ -ຍ້ ອ ງຍ ຍັ ງ ບໍ່ ເ ປັ ນ ຂະບວນທີິ່ ຕໍ່ ເນືິ່ ອ ງໂດຍສະເພາະການ
ແຂ່ງຂັນ ຍັງໜັກແຕ່ການຍ້ອງຍຫາຍກວ່າ; ເອກະສານສໍາຄັນທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ການເມືອງ-ການປກຄອງ
ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສໍາເນົາໄວ້ຢ່າງລະບົບຄົບຖ້ວນ.
 ກົນໄກການບລິການປະຊາຊົນຢູ່ທ້ອງຖິິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນປັບປຸງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການບລິການຜ່ານປະຕູ
ດຽວ, ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານບລິການປະຕູດຽວຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ, ຂະແໜງການທີິ່ ມີການສະໜອງ
ການບລິການ ບໍ່ຢາກເຂົັ້າຮ່ວມກົນໄກການບລິການດັົ່ງກ່າວ. ການຮ່ວມມືສາກົນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົັ້າການສູງເທົົ່າ
ທີິ່ຄວນ ຍັງເອືິ່ອຍອິງໃສ່ການຊ່ວຍເຫືອຫາຍກວ່າ .

4.1.4 ຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດທ້າຍສະໄໝ.
 ສືບຕໍ່ ຄົັ້ ນຄ້ ວາ ແລະ ຊຼຸ ກຍູ້ ບັ ນດາກະຊວງ-ອົ ງການປັ ບປຸ ງກົ ງຈັ ກ ການຈັ ດຕັັ້ ງຂອງຕົ ນໃຫ້ ແທດເໝາະກັ ບພາລະ
ບົດບາດໜ້າທີິ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນກົມ ຕາມຄໍາສັົ່ງເລກທີ 03/ນຍ ແລະ ກວດກາຄືນຕໍາແໜ່ງງານ
ຂອງບັນດາກະຊວງ-ຂະແໜງການ, ຄົັ້ ນ ຄວ້ າສ້ າງບັ ນ ດາເອກະສານ ບົ ດແນະນໍ າ ຕ່ າງໆທີິ່ ຕິດພັ ນ ກັ ບ ວຽກງານ
ປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງ. ສໍາລັບທ້ອງຖິິ່ນ ກຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງຂະແໜງການພາຍໃນ
ແລະບັນດາພະແນກການຂັັ້ນແຂວງ.
 ສະເໜີ ລັດຖະບານພິ ຈາລະນາອະນຸ ມັດການສ້ າງຕັັ້ງເທດສະບານບັ ນດາແຂວງທີິ່ ມີຄວາມພ້ ອມ ແລະຄົບເງືິ່ອນໄຂ
ຕາມກົດໝາຍ; ຕິດຕາມສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແກ້ໄຂເຂດແດນເຊືິ່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນຫວງກັບແຂວງ,
ແຂວງກັບແຂວງ; ເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ ແລະການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງວ່າການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ
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ຂັັ້ນເມືອງ; ສົມທົບກັບບັນດາແຂວງກວດກາຄືນການປະເມີນລະດັບເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກທຸລະກັນດານຢູ່ແຕ່ລະ
ແຂວງ ເພືິ່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ແລະອືິ່ນໆ.
 ສືບຕໍ່ ເຜີ ຍ ແຜ່ ແ ຜນຍຸ ດທະສາດວຽກງານການຈົ ດທະບຽນ ແລະສະຖິ ຕິພົນລະເມື ອງ; ສະເໜີ ສະພາແຫ່ ງຊາດ
ຮັບຮອງຮ່າງກົດໝາຍທະບຽນຄອບຄົວສະບັບປັບປຸງຈາກສະບັບປີ 2009; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ
ຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງໃຫ້ສໍາເລັດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; ສ້າງແຜນການປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືກັບ ສປ ຈີນ
ພາຍໃຕ້ໂຄງການແມ່ນໍໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍໍ້າລ້ານຊ້າງ; ສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການແກ້ໄຂການຍົກຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນ
ຮ່ວມກັບຂະແໜງການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົັ້ນຄວ້າແກ້ໄຂບັນຫາທີິ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຄອບຄົວ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ຕາມ
ບລິເວນຊາຍແດນ. ສໍາລັ ບຢູ່ທ້ອງຖິິ່ ນ ແມ່ ນສືບ ຕໍ່ຄຸ້ ມຄອງການຍົກຍ້ າຍຂອງພົນ ລະເມືອງ ທີິ່ ສະ ເໜີ ຍົ ກຍ້ າຍ
ເຂົັ້າ-ອອກຢູ່ພາຍໃນແຂວງ; ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາ ແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້
ຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ.
 ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກການບລິການຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະການບລິການຜ່ານປະຕູດຽວ, ຊິ່ງຈະກວດກາຄືນບັນດາ
ນິຕິກໍາ ແລະລະບຽບການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວິເຄາະຄືນຜົນຂອງການປະເມີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການບລິການຜ່ານ
ປະຕູດຽວ ຢູ່ບັນດາໜ່ວຍບລິກ ານປະຕູດຽວ ແລະຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງຮູບແບບກົນໄກ ລະບຽບການ ແລະມາດຕະ
ຖານຂອງສູ ນ ບ ລິ ກ ານປະຕູ ດຽວເພືິ່ ອສ້ າງເປັນ ຕົ ວ ແບບໃນຂອບເຂດທົົ່ ວ ປະເທດ. ສື ບ ຕໍ່ ຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ ຽວກັ ບວຽກງານການບລິການຜ່ານປະຕູດຽວໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີິ່ ຮັບຜິດຊອບວຽກ
ດັົ່ ງກ່ າວ ທັ ງຢູ່ ຂັັ້ນ ສູ ນ ກາງ ແລະ ທ້ ອງຖິິ່ ນ . ຄົັ້ ນ ຄວ້ າປັ ບ ປຸ ງບາງກົ ມກອງ-ໜ່ ວ ຍງານທີິ່ ເຮັ ດໜ້ າ ທີິ່ ບ ລິ ກ ານຢູ່
ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະຢູ່ທ້ອງຖິິ່ນໃຫ້ເໝາະສົມ ເພືິ່ອສາມາດສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອງຕ້ອງການໃນການ
ໃຊ້ບລິການຂອງປະຊາຊົນ.
 ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະທ້ອງຖິິ່ນ ຊຼຸກຍູ້ແນະນໍາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ພະ ນັ ກງານ-ລັ ດຖະກອນ, ຄົັ້ ນ ຄວ້ າ ສ້ າ ງ ແລະອອກນິ ຕິ ກໍ າ ລຸ່ ມ ກົ ດໝາຍ ຈໍ າ ນວນໜິ່ ງ ພ້ ອມຄໍ າ ແນະນໍ າ ໃນ
ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ເຊັົ່ ນ : ຮ່ າງດໍ າລັ ດການກໍ ານົ ດຕໍ າແໜ່ ງງານ, ຮ່ າ ງດໍ າລັ ດ ຈັ ນ ຍາບັ ນ ຂອງພະນັ ກ ງານລັດຖະກອນ, ຄູ່ມືການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ. ສືບຕໍ່ອອກບັດລັດຖະກອນໃຫ້ສໍາເລັດໃນ
ທົົ່ວປະເທດ. ຕິດຕາມ-ຊຼຸກຍູ້ການຮັບບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບ-ກົດໝາຍ. ກວດຜ່ານບັນຊີຈໍາ
ນວນພົນລັດຖະກອນ ເຊືິ່ ອມຕໍ່ ກັບລະບົບ ຄິດໄລ່ເງີນເດືອນເປັນບັ ນຊີດຽວ ແລະສືບຕໍ່ຊຼຸກ ຍູ້ວຽກງານຄຸ້ ມຄອງ
ລັດຖະກອນໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະຖືກ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ-ກົດໝາຍ.
 ກອບນິຕິກໍາ ແລະ ການບລິຫານ: ຕໍ່ກັບວຽກງານນິຕິກໍາຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂະບວນການນິຕິກໍາ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ສິດ
ແລະ ໜ້ າທີິ່. ສໍ າລັ ບວຽກງານປັບປຸງການບລິຫານ ຄວນມີກົນໄກໃນການຍືິ່ນຄໍ າຮ້ອງທຸ ກສໍາລັບປະຊາຊົນ ຕໍ່
ກັບການບລິການທີິ່ບໍ່ເປັນທໍາ. ການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນທີິ່ບໍ່ພຽງພ ໄດ້ສ້າງຄວາມຈໍາກັດທາງດ້ານງົບປະມານ
ສໍາລົບຂະແໜງການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບ. ດັົ່ງນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງການເງິນສາທາລະນະດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນກະຊວງການເງິນ, ອົງການກວດ
ສອບແຫ່ງລັດ, ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດເພືິ່ອຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ.
 ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງອໍ ານາດການປກຄອງທ້ ອງຖິິ່ນ : ຕ້ອງເຊືິ່ອມໂຍງຂະບວນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ
ການບລິຫານຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ກັ ບ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານງົບປະມານ. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ 3
ສ້າງ ແມ່ນແນໃສ່ປັບປຸງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການເງິນໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ ມີປະສິດທິພ າບ ແລະ ມີຄວາມ
ກົມກຽວກັນລະຫວ່າງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ. ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສາມສ້າງໄດ້ຮັບຜົນດີ ຕ້ອງມີ
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ການກໍານົດແຜນງົບປະມານໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີິ່ຊັດເຈນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອງທນ
ພັດທະນາເມື ອງທີິ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົ ນ ສໍາເລັ ດຄວນເປັນ ແບບຢ່ າງໃນການຈັ ດຕັັ້ງ ປະຕິ ບັ ດລາຍຈ່ າຍສາທາລະນະຢ່າງມີ
ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ປະສິດທິ ຜົນ , ທັ ງຍັ ງເປັ ນ ຕົ ວແບບ ຂອງການປະສົ ມປະສານການບ ລິ ກ ານ ການເງິນ ຂັັ້ ນ
ທ້ ອງຖິິ່ ນ (ການເງິ ນ ສົ ມ ທົ ບ ຈາກຫ າຍພາກສ່ ວ ນ) ຄຽງຄູ່ ກັ ບ ການພັ ດທະນາຂີ ດຄວາມສາມາດໃນການຜັ ນ
ຂະຫຍາຍການປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້ າງ ເຊິິ່ ງເປັ ນ ຮູບ ແບບທີິ່ ສໍາຄັ ນ ໃນການຈັ ດສັ ນ ງົ ບປະມານໃຫ້ ເມື ອງ
ແລະ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ປະຊາຊົນດ້ວຍການເຮັດສໍາຫວດຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງປະຊາຊົນ.
 ການປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງ: ວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງແມ່ນຈະສືບຕໍ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ສືບຕໍ່ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົົ່າ ປັບ ປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕົັັ້ງຂອງຕົ ນ ໃຫ້ ມີຄວາມສອດຄ່ ອງກັ ບພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍສະເພາະຢູ່ຂັັ້ນກົມ ພ້ອມນີັ້ກເພືິ່ອເປັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 03/ນຍ ເພືິ່ອປັບປຸງພາລະບົດບາດດ້ວຍການນໍາໃຊ້ການວິເຄາະຊ່ອງວ່າງ ພ້ອມກັນນີັ້
ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການທີິ່ເໝາະສົມສໍາລັບຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃຫ້ຄວາມແທດເໝາະກັບພາລະໜ້າທີິ່ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ.
 ການຄຸ້ ມ ຄອງການບ ລິ ກ ານພາກລັ ດ : ສື ບ ຕໍ່ ປັ ບ ປຸ ງ ການບ ລິ ກ ານພາກລັ ດຂັັ້ ນ ສູ ນ ກາງ ແລະ ທ້ ອ ງຖິິ່ ນ ດ້ ວ ຍ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ອອກບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການກໍານົດດໍາລົດວ່າ
ດ້ ວ ຍໜ້ າ ທີິ່ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ, ລະບຽບການເຄືິ່ ອ ນໄຫວ. ສື ບ ຕໍ່ ຮ່ າ ງຍຸ ດ ທະສາດໃນການພັ ດ ທະນາພະນັ ກ ງານ
ລັດຖະກອນ 2016-2025 ແລະ ສືບຕໍ່ຫັກສູດການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານລັດຖະກອນໃຫ້ສໍາເລັດ.
 ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິຕິກໍາລວມມີ: (i) ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ຈັນ
ຍາບັນ ຂອງທະນາຍຄວາມ ແລະ ສ້າງກົ ນໄກເພືິ່ອຮັ ບປະກັນການຕັດສິນ ທີິ່ສະເຫມີ ພາບ; (ii) ເພີິ່ ມທະວີກ ານ
ຮ່ວມມື ກັບ ພາກສ່ວນທີິ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ພາກລັ ດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັ ດຕັັ້ງສາກົນ (INGOs) ແລະອົ ງ
ກ ານຈັ ດ ຕັັ້ ງ ເພືິ່ ອ ສັ ງ ຄົ ມ (civil society organizations) ໃນກ ານຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແ ລ ະ ຕິ ດ ຕາມ
ການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດແຜນດໍ າເນີ ນ ງານຂອງຂະແໜງນິ ຕິກໍ າ; (iii) ທົ ບ ທວນຄື ນ ແຜນແມ່ ບົ ດດ້ ານກົ ດຫມາຍ
ແລະ ສະເຫນີ ແກ້ ໄຂປັ ບປຸ ງໃຫ້ ສອດຄ່ ອງກັ ບການພັ ດທະນາກົດລະບຽບກົດຫມາຍ ; (iv) ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊຼຸ ມ
ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບກົດຫມາຍເພືິ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົັ້ນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; (v)
ການກໍານົດບາງລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ (ເຊັົ່ນ: ກົດຫມາຍສາກົນກ່ຽວ
ກັບສົ ນທິ ສັນ ຍາ); (vi) ສ້າງລະບົ ບທີິ່ ແນ່ນ ອນເພືິ່ ອແກ້ ໄຂບັ ນຫາການສໍ້ລາດບັງຫ ວງ, (vii) ສື ບຕໍ່ ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງລະບົບການພິພາກສານ, ລວມທັງການພິຈາລະນາສ້າງຕັັ້ງສານປກຄອງ (administrative court)
ແລະ ພັດທະນາລະບຽບການບລິຫານໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ; (viii) ປັບປຸງກົດຫມາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນ
ຂອງສານປີ 2019; (ix) ການພັດທະນາກົນໄກລົັ້ມລະລາຍຢ່າງເປັນລະບົບເພືິ່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງ
ການລົງທນ; (x) ການຕໍ່ ຕ້ານອາຊະຍາກໍ າຂ້າມຊາດ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງລະບົ ບຕັ ດສິ ນຄະດີ
ອາຍາ (criminal justice system).
 ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງສະພາຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ. ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ ຄຽງຄູ່ກັບການຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານ. ຍ້ອນສະພາຂັັ້ນແຂວງ ມີສິດ ແລະ
ໜ້າທີິ່ເອກະລາດ ແລະ ມີໜ້າທີິ່ ຕິດຕາມອົງການບລິຫານ ຈິ່ງຕ້ອງມີກ ານແບ່ງໜ້ າວຽກລະຫວ່າງສະພາແຂວງ
ແລະ ອົງການບລິຫານໃຫ້ຈະແຈ້ງ; ໝາຍຄວາມວ່າສະພາແຂວງຄວນແຍກຈາກອົງການບລິຫານໃນແງ່ການ ນໍາ
ໃຊ້ຫ້ ອງການ, ງົບ ປະມານ ແລະ ອືິ່ນ ໆ. ເພືິ່ ອເຮັດໃຫ້ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົ ນ ເຂົັ້າໃຈຕໍ່ ພາລະບົ ດລາດຂອງ
ສະພາແຂວງຄວນມີ ການເຜີຍແຜ່ເພີິ່ມເຕີມ. ຄວນມີກ ານສ້າງລະບົບທີິ່ ແນ່ນ ອນ ເພືິ່ອຮັບ ຄໍາຕິຊົມຈາກສັງຄົ ມ
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ແລະ ຕ້ ອງລາຍງານຕໍ່ ສະພາແຫ່ ງ ຊາດ ແລະ ສະພາແຂວງ. ດໍ າລັ ດວ່ າດ້ ວ ຍບົ ດແນະນໍ າ, ການກະກຽມ ແລະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ ບັດຂອບນິ ຕິກໍ າ ແລະ ການຮ່ ວມມື ຕ່າງໆ ຕ້ອງໃຫ້ ມີຄວາມສອດຄ່ ອງກັ ບຖະແຫງການວຽງ
ຈັນ.

4.2 ສົົ່ງເສີມຄວາມຮູພ
້ ມ
ູ ປັນຍາໃສ່ການຄົນ
ັ້ ຄ້ວາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວທ
ິ ະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ
ແລະ ການສືິ່ສານ
4.2.1. ສະພາບລວມ
ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີ
ບາດກ້າວ

ໃໝ່ ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົົ່າ ໂດຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຊຼຸກຍູ້, ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ ທາງດ້ານ

ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະ; ຊຼຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງນັກຄົັ້ນຄ້ວາ, ນັກວິທະຍາສາດ
ໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍໄດ້ສົົ່ງພະນັກງານ ໄປຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະໄລຍະສັັ້ນ ແລະ
ໄລຍະຍາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ຂອງການຄົັ້ນຄວ້າ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົັ້າສູ່ການຜະລິດ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິງິ່ . ສໍາລັບວຽກງານກົດຫມາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໄດ້ມີ
ການປັບປຸງເພືິ່ອພັດທະນານະວັດຕະກໍາວິທະຍາສາດເຊັົ່ນ: ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ການຄ້າ , ລິ
ຂະສິດ ແລະ ສິດທິບັດ. ໄດ້ສະເຫນີ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດ.
ພ້ອມນັັ້ນ ຍຸດທະສາດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ 2013-2020 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ ແລະ ສໍາເລັດແລ້ວ.

4.2.2. ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້
ຊົນ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
ວຽກງານຄົນ
ັ້ ຄວ້າວິທະຍາສາດ: ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຈໍານວນ 104 ໂຄງການ.
ໃນນັັ້ນ, ຢູ່ບັນດາກະຊວງຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ 67 ໂຄງການ, ຢູ່ບັນດາແຂວງ 22 ໂຄງການ ແລະ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ
15 ໂຄງການ ເພືິ່ອຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສຖະກິດ -ສັງຄົມ ຕາມ
ທິດສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. ໃນນັັ້ນ, ມີໂຄງການທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນເປັນຕົັ້ນ: ໄດ້
ຄົັ້ນຄວ້າສໍາເລັດພືດເປັນຢາ 20 ກວ່າຊະນິດທີິ່ມີສານສາມາດໄຊ້ເປັນຢາ, ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຫຸ່ນຍົນເກັບກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ
ລະເບີດ ແລະ ໂຄງການອືິ່ນໆ.
ສໍາເລັດໂດຍພືັ້ນຖານໃນການກະກຽມ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບດິນ ຈໍານວນ 104 ຕົວຢ່າງ; ສກສາຮຽນຮູ້ວິທີເກັບ
ຕົວຢ່າງ ແລະ ຮັກສາເຊືັ້ອລາແມງໄມ້ທີິ່ໄດ້ຈາກປ່າສະຫງວນຫ້ວຍຍາງ ໂດຍນໍາເອົາຕົວຢ່າງເຊືັ້ອລາໄປວິໄຈສາຍພັນ
ເຫັນວ່າເປັນສາຍພັນໃໝ່ ສາມາດປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປັນຢາຕ້ານມະເລັງໄດ້ ເຊິິ່ງຜົນງານດັົ່ງກ່າວ ກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າຕັັ້ງຊືິ່ສາຍ
ພັນ ແລະ ຕີພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານສາກົນ ເພືິ່ອແຈ້ງໃຫ້ເປັນເອກະລັກສາຍພັນໃໝ່ ທີິ່ຄົັ້ນ ພົບ ຢູ່ ສປປ ລາວ; ສກ
ສາ-ຄົັ້ນຄວ້າວິທີການ-ຂັັ້ນຕອນການຜະລິດເຊືັ້ອແລັກຕິກ ແລະ ເຊືັ້ອຢດສ໌ ເພືິ່ອຜະລິດເປັນຫົວເຊືັ້ອປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະ
ພັນອາຫານອືິ່ນໆ ຊິ່ງໄດ້ລວບລວມເປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຂຽນເປັນປຶົ້ມຄູ່ມື ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ; ສກ
ສາຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສໍາເລັດການຂະຫຍາຍແນວພັນ ດ້ວຍການເພາະລ້ຽງເນືັ້ອເຍືິ່ອ, ຊະນິດພັນກ້ວຍຈໍານວນ 13
ຊະນິດ, ດອກເຜີັ້ງທີິ່ເປັນຢາຈໍານວນ 19 ຊະນິດ, ຫຍ້າໃບລາຍຈໍານວນ 06 ຊະນິດ, ສກສາຄົັ້ນຄວ້າໂສມ 02
ຊະນິດ ແລະ ພືດຊະນິດຕ່າງໆ.
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ິ າໍ : ເພືິ່ອໃຫ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບລິຫານວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ກໍ່ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາ ທີິ່ເປັນພືັ້ນຖານຈໍານວນໜິ່ງ ເພືິ່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຕົັ້ນ: ສ້າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ຍຸດທະສາດ 5 ສະບັບ, ດໍາລັດ 8 ສະບັບ ແລະ ບັນດາເອກະສານລຸ່ມ
ກົດໝາຍ 42 ສະບັບ.
ການພັດທະນາພືນ
ັ້ ຖານໂຄງລ່າງ: ໄດ້ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງອັນຈໍາເປັນ ເພືິ່ອຮັບໃຊ້ການຄົັ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ
ວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນ ຕົັ້ນແມ່ນສໍາເລັດການສ້າງສູນຂໍ້ມູນ (DATA CENTER) ທີິ່ປະຫຍັດ
ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ. ໄດ້ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາຊອບແວຣ ຈໍານວນໜິ່ງ ເຊັົ່ນ: ໂປແກຣມຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ໂປຣແກຣມຄຸ້ມ
ຄອງຊັບສິນ, ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັັ້ງ.
ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ສ້າງຕົັ້ນແບບລະບົບໄຟສັນຍານຈາລະຈອນ ທີິ່ສາມາດຄວບຄຸມແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ
ຄວບຄຸມດ້ວຍເຈົັ້າໜ້າທີິ່ ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານຈາກໄຟຟ້າຕາຂ່າຍ ແລະ ໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ; ຄົັ້ນຄວ້າ
ແລະ ພັດທະນາແຜ່ນວົງຈອນ, ຮຸບແບບຈໍາລອງ ແລະ ລະບົບໂປຣແກຣມ ເພືິ່ອຄວບຄຸມການເປີດ-ປດ ອຸປະກອນ
ເຄືິ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຜ່ານຣີໂມດ, ມືຖື, ຈສໍາພັດ ແລະ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເພືິ່ອຊົມໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ຄົັ້ນ
ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບອິນເຕີເນັດ ເພືິ່ອສັບພະສິງ ; ຄົັ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄອມພິວເຕີ,
ເອເລັກໂຕນິກ

ແລະ

ລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ເຂົັ້າໃນວຽກງານສົົ່ງເສີມການຜະລິດແບບທັນສະໄໝ;

ຄົັ້ນຄວ້າ,

ພັດທະນາລະບົບບລິຫານຂໍ້ມູນ ໃນຫພິພິທະພັນແບບທັນສະໄໝ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງລະບົບໂປແກມຖານຂໍ້ມູນ
ຂອງບ້ານ.
ການບລິການ: ໄດ້ດໍາເນີນການບລິການດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ
ມາດຕະຖານ, ວັດແທກ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ສໍາເລັດການເປີດດ່ານກວດການໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ 16 ດ່ານ, ໄດ້
ກວດທຽບລົດບັນທຸກນໍໍ້າມັນ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບນໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ ຈໍານວນ 764.169.375 ລິດ. ກວດກາ
ສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີິ່ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຕາມທ້ອງຕະຫາດ, ປະກາດໃຊ້ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ 37
ມາດ ຕະຖານ, ຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນມາເປັນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໄດ້ 400 ມາດຕະຖານ, ໄດ້ໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາຮັບຄໍາຮ້ອງຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ, ແຈ້ງຂໍ້ມູນລິຂະສິດ ແລະ ສິດທີິ່ກຽວຂ້ອງກັບລິຂະສິດ ແລະ ແກ້
ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງຊັບສິນປັນຍາ 15.835 ສະບັບ, ອອກໃບຢັົ້ງຢືນຖິິ່ນກໍາເນິດເຂົັ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ
ແຂວງຫົວພັນ, ກາເຟພູພຽງບລິເວນ, ຊາຜົັ້ງສາລີ, ຊາປາກຊ່ອງ, ໂສມດາກຈງ ແລະ ຜ້າໄໝຫວງພະບາງ ແລະ
ຫົວພັນ.
ການເຮັດວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຍ່ອຍ ກຸ່ມຊາວກະສິກ ອນ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ : ໜ່ວຍ
ງານດັົ່ ງກ່ າວ ສະໜອງການບ ລິ ກ ານດ້ ານຂໍ້ ມູນ ຂ່ າວສານອອນລາຍທີິ່ ໃຫຍ່ ທີິ່ ສຸດສໍ າ ລັ ບ ແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ
(LaoFAB ແລະ Lao44). ນອກຈາກນີັ້ ການນໍ າ ໃຊ້ ເຕັ ກ ໂນໂລຢີ ICT ໃນຂະແຫນງການກະສິ ກໍ າ ຍັ ງມີ ຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດອືິ່ນໆຄື: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເຄືອຂ່າຍ ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດວິທະຍາກະສິກໍາ
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ALISEA) ແລະ ເວັບໄຊທ໌ໃຫມ່ກ່ຽວກັບ ຊີວະນານາພັນກະສິກໍາ - "Pha Khao
Lao". ຄຽງຄູ່ ກັນ ນັັ້ນ ຍັ ງໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນຂົ ງເຂດອືິ່ນ ໆເຊັົ່ນ : ການປູກ ກ້ວ ຍໄມ້ ແລະ ການກວດກາລົ ດ
ບັນທຸກສິນຄ້ານໍໍ້າມັນເຊືັ້ອໄຟ. ຕິດຕັັ້ງລະບົບໄປສະນີອັດຕະໂນມັດ ຢູ່ 63 ຈຸດທົົ່ວປະເທດ. ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 5
ກະຊວງໄດ້ຖືກເຊືິ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັນ (ກຊສ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງກະສິກໍາປ່າໄມ້, ກຜທ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ແຮ່), ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ ໂຮງຫມ 4 ແຫ່ງຄື ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ໂຮງຫມ ຫວງພະບາງ, ໂຮງຫມເມືອງ ແລະ
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ໂຮງຫມ ສະຫວັນ ນະເຂດ. ໄດ້ ມີກ ານຕິດຕັັ້ງລະບົ ບປະຊຼຸມຜ່ ານວິ ດີໂອແບບລວມສູນ ຢູ່ກະຊວງວິ ທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຢີ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ແລະ ຫ້ອງການເມືອງ 18 ແຫ່ງ. ນອກນີັ້ ຍັງໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ໂດ
ເມນ .LA ແລະ ຄຸ້ມຄອງພາຍໃນເຊິິ່ງມີຜນ
ູ້ ໍາໃຊ້ຫາຍກວ່າ 47,500 ຄົນ.
ຜົນການສໍາຫວດ ICT: ການສໍາຫວດ ICT ຄັງັ້ ທໍາອິດໃນປີ 2017 ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີມີ
36 % ໃນຂະນະທີິ່ຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດກວມປະມານ 45 % ຂອງປະຊາກອນທັງຫມົດ. 37% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນ
ສາມາດເຂົັ້າເຖິງອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ , 27% ຂອງຄົວເຮືອນມີອິນເຕີເນັດ. ປະມານ 54% ຂອງປະຊາກອນ
ແມ່ນມີໂທລະສັບຕັັ້ງໂຕະໃຊ້ ແລະ 92% ມີໂທລະສັບມືຖື.
ການສ້າງນະວັດຕະກໍາ ICT: ໄດ້ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ນັກພັດທະນາ, ຜູ້ປະກອບການ, ບລິສັດ ແລະ ໜ່ວຍງານທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນມີນະວັດຕະກໍາໃໝ່ເຊັົ່ນມີການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຟອນລາວຢ່າງເປັນທາງການ, ໄດ້ມີການ
ພັດທະນາລະບົບເຊືິ່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ແລະ ບລິການຂອງພາກລັດ; ສໍາເລັດການສ້າງໂປຣແກມສັງເຄາະສຽງພາສາລາວ
ຫື Lao Text to Speed System (Lao TTS) ສໍາລັບຄົນຕາບອດໃນລະບົບ Windows ແລະ ໄດ້ເຊືິ່ອມຕໍ່
ລະບົບດັົ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນໂປແກມອ່ານໜ້າຈ (Screen reader). ສະເໜີໃຫ້ບລິສັດໄມໂຄຣຊອຟເອົາຟອນເພັດ
ຊະຣາດເຂົັ້າໃນລະບົບ Windows ແລະ Office 365; ສໍາເລັດການບັນຈຸເອົາລະບົບພາສາລາວເຂົັ້າໃນລະບົບ
Root Zone ຂອງລະບົບອິນເຕີເນັດສາກົນ (ICANN) ເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງລະຫັດອິນເຕີເນັດສູງສຸດເປັນພາສາ
ລາວໄດ້. ນອກນັັ້ນຍັງໄດອອກແຮງໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆທາງດ້ານ ICT ຄື:
ຈັດປະກວດແຂ່ງຂັນໄອຊີທີ (ICT Awards) 2016, 2017 ແລະ ໄດ້ສົົ່ງ 2 ບລິສັດເຂົັ້າປະກວດ ASEAN
ICT AWARDS 2017 ທີິ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສາມາດຍາດໄດ້ໜິ່ງຫຽນເງິນ ແລະ ໜິ່ງຫຽນທອງ. ພ້ອມທັງ ໄດ້
ຮັບລາງວັນຍ້ອງຍອັນດັບ 1 ຈາກອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມອາຊີ-ປາຊີຟກ (APT) ໃນໝວດການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ
ເພືິ່ອພັດທະນາສັງຄົມ.
ການຮ່ວມມືກບ
ັ ບັນດາປະເທດອືິ່ນໆ: ມີຄວາມຄືບຫນ້າການຈັດຕັັ້ງແຜນການຮ່ວມມືໃຕ້ -ໃຕ້ໂດຍສະເພາະ
ກັບກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂອງຫວຽດນາມ. ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພືິ່ອນບ້ານອືິ່ນໆ ແລະ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຫ້າວຫັນ. ວຽກອືິ່ນໆ
ທີິ່ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນປຶກສາຫາລືມີ (i) ICT ໃນຂົງເຂດການສກສາ, (ii) ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ເພືິ່ອການພັດທະນາ ICT, (iii) ການເຂົັ້າເຖິງ ICT ຂອງຊຼຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ລວມທັງ ICT ເພືິ່ອການ
ຊ່ວຍເຫືອດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍການເຂົັ້າເຖິງການບລິການສາທາລະນະສຸກ (iv) ການນໍາໃຊ້ ICT ເພືິ່ອ
ເຊືິ່ອມຕໍ່ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ (v) ການນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ລະບົບ
ເຕືອນໄພໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ.
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ຕາຕະລາງ 4.2: ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຈຸດສຸມໃນຂົງເຂດນະວັດຕະກໍາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ
ລ/ດ.
1

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ

ຄາດໝາຍ
ສົົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າ, ການ
ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະ
ວັດຕະກໍາໃໝ່

2016
ສໍາເລັດໃນ 2 ຂະແໜງການ


2017

2018

ຄວາມຄືບໜ້າ

ຈັດຕັັ້ງໂຄສະນາ

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ (ເມືອງສັງ
ທອງ) ການເກັບກ່ຽວເຂົັ້າ



ແຂວງວຽງຈັນ (ເມືອງທຸລະຄົມ) ຊາ
ຂີງ(ຜະລິດ, ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ໂຄສະນາ)

2

ເພີິ່ມທນໃນການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາ (ຄາດໝ
າຍ: ເພີິ່ມຈາກ 1% ເປັນ 2% ຂອງການລົງທນ
ລັດ ພາຍໃນປີ 2020)

3

ສົົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ລົງທນໃນການວິໄຈ ແລະ ການ ພັດທະນາ (ຄາດ
ໝາຍ: ຢ່າງໜ້ອຍ 30% ຂອງການລົງທນລັດ
ໃນບ້ວງການພັດທະນາ ແລະ ວິທະຍາສາດ ກ່ອນ
ປີ 2020)

33 ຕືັ້ ກີບ

33 ຕືັ້ກີບ

ເຊັນສັນຍາ ບົດບັນທກ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຮ່ວມກັບ

28 ຕືັ້ກີບ

ບົດບັນທກຄວາມເຂົັ້າໃຈອືິ່ນໆ:


Lina network joint stock

Space eyes

company ກ່ຽວກັບການຄົັ້ນຄວ້າ ເຕັກ

China ເພືິ່ອພັດທະນາ

ໂນໂລຊີ ບລ໋ອກເຊນ (Blockchain)

ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ



ລວມ 94 ຕືັ້ກີບ

ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການຍືິ່ນບົດສະເ
ໜີ ແລະ ຂັ້ນແຜນ

ບລິສັດ Investment and Hydro
power Co,



ບລິສັດ Lao Net communication
Co,



ບລິສັດ Lao technology
development Co,

4
5

ສົົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ, ເລີິ່ມຈາກປີ 2018 ເປັນຕົັ້ນໄປ
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ສະຖາບັນການຄົັ້ນຄວ້າ
ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້
ມີມາດຕະຖານສາກົນພາຍໃນປີ 2020

ສໍາເລັດ 100% (ທີິ່ເມືອງ
ຫ້ວຍຢາງ ແຂວງ ບລິຄໍາໄຊ)
ສໍາເລັດສ້າງສະຖາບັນ
ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະ
ເຕັກໂລຊີ

202

ສໍາເລັດ 100%

ລ/ດ.

ຄາດໝາຍ

6

ສົົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ໂອນຖ່າຍ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ
2016

2017

ສໍາເລັດສ້າງສະຖາບັນ ການຄົັ້ນຄ້ວາ ເຕັກ
ໂນໂລຢີຊີວະພາບ

2018
ພິຈາລະນາການສະເໜີໂຄງການ:


ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain



ລະບົບດາວທຽມ (Satellite remote

ຄວາມຄືບໜ້າ
ສໍາເລັດ 50%.

sensing) ແລະ ຍົນບັນທກພາບແບບ
ໃຊ້ຣີໂໝດ (unmanned aerial
vehicle)




7

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ
ຊີ

8

ພັດທະນານັກຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ (ຄາດໝາຍ: ນັກ
ຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ 11 ຄົນ ຕໍ່ ປະຊາກອນ 10.000
ຄົນ ພາຍໃນປີ 2020)

9

ສົົ່ງເສີມການພັດທະນານັກຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈມະຫາວິະ
ຍາໄລໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍການ ແບ່ງ
ທນໃຫ້ 50 ໂຄງການເປົ້າໝາຍ ໃນປີ 2020)

10

ສົົ່ງເສີມການຈັດພິມ: ວາລະສານວິທະຍາສາດ,
ບົດຄົັ້ນຄວ້າເພືິ່ອສະໜອງໃຫ້ວາລະສານ
ວິທະຍາສາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ (ຄາດໝາຍ
250 ບົດ ພາຍໃນປີ 2020)

ສວນສາທາລະນະໄຮເທັກ
ອຸດສະຫະກໍາຊອບແວ
ສູນວັດແທກຫົວໜ່ວຍ
ສູນຄວບຄຸມມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນະພາບ

ສໍາເລັດໂຄງການ ສ້າງ
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວ
ກັບພະລັງງານປະຢັດ
ຂອງ ສປປ ລາວ

100%

2011-2016

2017-2018 ບໍ່ມີການສໍາ

(ບັນລຸຂັັ້ນປະລິນຍາເອກ 591 ຄົນໃນ

ຫວດ

ຂະແໜງການສກສາ)
25 ໂຄງການ

25 ໂຄງການ (50%)

151 ບົດ ກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າ

203

ລ/ດ.

ຄາດໝາຍ

11

ກໍ່ສ້າງສູນເຝກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

12

ຈັດສັນຢ່າງໜ້ອຍ 25% ຂອງງົບປະມານໃຫ້

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ
2016

2017

2018
ສໍາເລັດ

100%
ກໍາລັງຮ່າງດໍາລັດກ່ຽວກັບການ
ສ້າງກອງທນສໍາລັບ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ
ຊີ

ໂຄງການຄົັ້ນຄວ້າວິໄຈ ທີິ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງທຸກໆປີ
13

ຄວາມຄືບໜ້າ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂອນວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ໄດ້ພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໂອນ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

204

4.2.3. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີຖ
ິ່ ອນໄດ້
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເຫັນໄດ້ວ່າມີ 1 ຄາດໝາຍ ທີິ່ ຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມຄາດໝາຍໄດ້ກໍ່ຄື ການສ້າງ
ນັກ ຄົັ້ນຄວ້າໃຫ້ ໄດ້ 11 ຄົນ ຕໍ່ 10.000 ຄົ ນ ຂອງພົ ນ ລະເມື ອງ ພາຍໃນປີ 2020 ສາເຫດທີິ່ ເຮັດໃຫ້ ຄາດໝາຍ
ດັົ່ງກ່ າວມີ ຄວາມສ່ ຽງອາດຈະບໍ່ ບັນ ລຸຍ້ ອນ ກໍາລັ ງປັບ ປຸງລະບົບ ນິຕິກໍາ ເຊັົ່ນ : ດໍ າລັດວ່າດ້ ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ສົົ່ ງເສີ ມນັ ກ ຄົັ້ ນ ຄວ້ າວິ ທະຍາສາດ, ປັ ບ ປຸ ງ ດໍ າ ລັ ດ ວ່ າດ້ ວ ຍກອງທ ນພັ ດ ທະນາວິ ທ ະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ,
ລະບຽບການຄຸ້ ມ ຄອງ ແລະ ນໍ າ ໃຊ້ ກ ອງທ ນພັ ດ ທະນາວິ ທ ະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກ ໂນໂລຊີ ແລະ ການບໍ າ ລຸ ງ ສ້ າ ງ
ພະນັກງານຄົັ້ນຄວ້າຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ . ສິິ່ງທ້າທາຍອີກອັນໜິ່ ງແມ່ນຄວາມຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຢູ່
ໃນອັດຕາພຽງ 1% ຂອງການລົງທນ ຫືເທົົ່າກັບ ປະມານ 28 ພັນຕືັ້ກີບ ໃນປີ 2018.

4.2.4. ທິດທາງໃນຕໍ່ໜາ້
ສຸມໃສ່ການສ້າງນິຕິກໍາທີິ່ເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ສໍາເລັດ ເພືິ່ອເປັນທິດທາງໃນການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານ ເປັນຕົັ້ນ : ດໍາລັດ
ວ່ າ ດ້ ວ ຍ ການຄຸ້ ມ ຄອງ ແລະ ສົົ່ ງ ເສີ ມ ນັ ກ ຄົັ້ ນ ຄວ້ າ ວິ ທ ະຍາສາດ, ປັ ບ ປຸ ງ ດໍ າ ລັ ດ ວ່ າ ດ້ ວ ຍກອງທ ນພັ ດ ທະນາ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ກອງທນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູ້ໃໝ່ ແລະ ຜົນສໍາເລັດ ຂອງການຄົັ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ເຂົັ້ າສູ່ການຜະລິດ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານກ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ ແກ່ສັງຄົ ມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ
ແລະ ເລິກເຊິິ່ງ; ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ
ໃຫ້ ໄດ້ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ , ລວມທັງການປະດິດສ້າງ, ເພືິ່ ອ
ການເຕີ ບໂຕຢ່ າ ງຫມັັ້ ນ ຄົ ງ ແລະ ສົົ່ ງເສີ ມການຫັ ນ ປ່ ຽ ນເສດຖະກິ ດ ດ້ ວ ຍການເຊືິ່ ອມໂຍງລະຫວ່ າງບ ລິ ສັດ ແລະ
ຂະແຫນງການ ເຊັົ່ ນ ດຽວກັ ນ ກັ ບ ການສົົ່ ງເສີ ມລະບົ ບ ວິ ທະຍາສາດເຕັ ກ ໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັ ດຕະກໍ າ ລວມທັ ງ ສູ ນ
R&D. ນອກນັັ້ນໃຫ້ ຮັບປະກັນວ່າ ການລົງທນຈາກຕ່າງປະເທດ ບໍ່ພຽງນໍາມາແຕ່ທນ ແລະ ເຄືິ່ອງຈັກເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່
ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງທີິ່ທັນສະໄຫມເຂົັ້າມານໍາ. ສປປ ລາວ ຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກບັນດາ
ປະເທດອືິ່ນໆເຊັົ່ນການສ້າງຕັັ້ງສູນນະວັດກໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ເພືິ່ອສ້າງແນວທາງໃຫມ່ທີິ່ສາມາດ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້.

4.4 ສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານແມ່ຍິງ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
4.4.1. ຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະກາງສະໄໝ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ




ບົດບາດສະເໝີພາບຍິງຊາຍ:
ການສກສາ: ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການສກສາໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ ໃນ ສປປ
ລາວ ໂດຍສະເພາະ ການເຂົັ້າຮຽນຊັັ້ນປະຖົມສກສາ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຊັດເຈນ; ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ
ການສກສາ ຂັັ້ນສູງ ທີິ່ນັ ບມືັ້ນັບ ດີຂັ້ນເທືິ່ອລະກ້ າວ. ແຕ່ເຖິງ ຢ່າງໃດກຕາມ ຍັງມີ ຄວາມແຕກໂຕນອັດຕາ
ການຮູ້ຫນັງສື ລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ເຊິິ່ງມີສາເຫດມາຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ການວ່ າ ຈ້າ ງງານ: ຂະແຫນງການທີິ່ມີ ກ ານວ່າຈ້ າງແຮງງານທີິ່ ມີຄ ວາມບອບບາງເຫັ ນວ່ າ ມີ ອັດຕາສ່ ວ ນ
ແມ່ຍິງຫາຍທີິ່ສຸດ ເປັນຕົັ້ນ ການວ່າຈ້າງຕົນເອງ self employed ຫື ການເຮັດວຽກໃຫ້ຄອບຄົວທີິ່ບໍ່ໄດ້
ຮັບເງິນເດືອນ; ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນເພດຍິງ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສກສາດີເທົົ່າທີິ່ຄວນ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງ ແຫ່ງທນ
ແລະ ການມີ ວຽກເຮັ ດງານທໍາ ຍັ ງມີຄວາມຈໍາກັ ດ. ຄວາມບໍ່ສະເໝີ ພາບ ລະຫວ່ າງ ຍິງ-ຊາຍ ໃນຕະຫ າດ
ແຮງງານແມ່ນຄວາມແຕກໂຕນຄ່າແຮງງານ ຍ້ອນເພດຊາຍ ໄດ້ຮັບ ຄ່າແຮງງານທີິ່ສູງກວ່າເພດຍິງ .

205

ຕາຕະລາງ 4.3. ຕົວຊີັ້ວັດຄວາມຄືບໜ້າທີິ່ນອນໃນຂອບຕິດຕາມປະເມີນຜົນໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII
2015

2017

ພະນັກງານລັດຖະກອນ (ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທຽບເທົົ່າ)

19.1%

12.3%

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

27.5%

27.5%

% ຂອງແມ່ຍິງທີິ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງລະດັບສູງ/ຕໍາແໜ່ງການເປັນຜູ້ນໍາ:

ເພດຍິງ ໃນຕໍາ ແໜ່ ງ ບ ລິຫ ານຂັັ້ນ ສູງ : ຄຽງຄູ່ກັ ນການສົົ່ງເສີມສິ ດສະເໝີ ພາບຍິງ -ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້ າວໜ້ າຂອງ
ແມ່ຍິງ ຍັງມີການສົົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍທີິ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພືິ່ອໃຫ້ເພດຍິງສາມາດເຮັດວຽກຄຽງບ່າ
ຄຽງໄຫ່ກັບເພດຊາຍໄດ້ຢູ່ໃນທຸກຂັັ້ນ ລວມທັງຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາຢູ່ໃນກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງລັດ, ໃນສັງຄົມ, ໃນພາກທຸລະ
ກິດ ແລະ ໃນຄອບຄົວ. ສະເພາະ ຕໍາແໜ່ງບລິຫານຂັັ້ນສູງ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ
ສູງສຸດໃນພາກພືັ້ນ. ສໍາລັບຂະແຫນງການບລິຫານລັດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີິ່ມີຕໍາແໜ່ງບລິຫານປະເພດໜິ່ງໄດ້
ຫຼຸດລົງຈາກ 19% ໃນປີ 2015 ເປັນ 12,3% ໃນປີ 2017 (ຕາຕະລາງ 4.3). ຕາຕະລາງ 4.4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງສັດສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີິ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ ງບລິຫານຂັັ້ນສູນກາງ. ໂດຍລວມແລ້ວ ຕໍາແໜ່ ງຮອງຫົວໜ້ າຂະແໜງຂັັ້ນ
ໄປຫາຕໍາແໜ່ງລັດຖະມົນຕີເຫັນວ່າ ເພດຍິງກວມ 31% ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ ທີິ່ຕໍ່ໍາກວ່າເພດຊາຍ.
ພ້ອມກັນນີັ້ ສັດສ່ວນຂອງເພດຍິງທີິ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງໃນຂະແໜງອືິ່ນໆ ເຫັນວ່າຍັງຕໍໍ່າ. ອັດຕາສ່ວນທັງໝົດ ຂອງເພດ
ຍິງທີິ່ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ນໍາ ແລະ ບລິຫ ານລະດັບສູງ ແມ່ນມີປະມານ 5% (ປີ2012). ໃນປີ 2017, ເພດຍິງ ກວມ
ປະມານ 45% ຂອງ ພະນັ ກງານລັ ດຖະກອນຈໍານວນ 183.680 ຄົນ. ໃນປີ 2015, ແມ່ຍິງທີິ່ ເປັນ ນາຍບ້ານມີ
1,7% ແລະ ເປັນຮອງຫົວຫນ້າບ້ານ 7,2%.
ຄາດໝາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ -ຊາຍ: ໄດ້ມີການກໍານົດຄາດໝາຍຈໍານວນໜິ່ງດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການ 5
ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ເປັນຕົັ້ນ:
(i) ສົົ່ງເສີມເພດຍິງ ໃຫ້ຢູ່ຕໍາແຫນ່ງບລິຫານຂັັ້ນສູງ 20% ໃນນັັ້ນ: 10% ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ, 20% ໃນຂັັ້ນແຂວງ
ແລະ ນະຄອນຫວງ; 30% ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງບລິຫານຂັັ້ນສູນກາງ, ໂດຍສະເພາະ ອົງກອນທີິ່ມີເພດຍິງບັນຈຸກວມຫາຍ
ກວ່າເຄິິ່ງຫນິ່ງຂອງພະນັກງານທັງຫມົດ
(ii) ເພີິ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງ ໃຫ້ບັນລຸ 30% ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາສ່ວນໃນປັດຈຸບັນ
27,5% ຈະສູງແລ້ວກຕາມ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ສາກົນຢູ່ທີິ່ລະດັບ 23,5%.
(iii) ເພີິ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງນັກຮຽນເພດຍິງທີິ່ຮຽນຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໃຫ້ບັນລຸ 85%.
(iv) ເພີິ່ມສັດສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ຮັບການສກສາວິຊາຊີບ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທໍາທີິ່ຫມັັ້ນຄົງ.
ການປັ ບປຸ ງ ດ້າ ນສະຖາບັ ນ : ໃນປີ 2017 ໄດ້ ມີກ ານປັບ ປຸງສະຖາບັນເຊິິ່ ງ ສະຫະພັນ ແມ່ ຍິງ ໄດ້ກ່ າວເຖິງ ຄວາມ
ຮັ ບຜິ ດຊອບ ໃນການຍົ ກ ລະດັ ບ ຄວາມຮູ້ ເພືິ່ ອ ສາມາດປະກອບສ່ ວ ນເຂົັ້ າໃນການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດການພັ ດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDG ທີິ່ຕິດ
ພັນກັບບົດບາດຍິ ງ - ຊາຍໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ -ຊາຍໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຄອບຄົວ. ຄະນະກໍ າ
ມະທິ ກ ານແຫ່ ງ ຊາດເພືິ່ ອ ຄວາມກ້ າ ວໜ້ າ ຂອງແມ່ ຍິ ງ , ແມ່ ແລະ ເດັ ກ ນ້ ອ ຍ (NCAWMC) ໄດ້ ໂຮມເຂົັ້ າ ກັ ບ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ນັບຕັັ້ງແຕ່ປີ 2017 ແລະ ຍັງໄດ້ຮັກສາພາລະບົດບາດເກົົ່າ ສືບຕໍ່ສົົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງຊາຍຢູ່
ທຸ ກ ຂະແໜງການ ແລະ ກົ ງຈັ ກ ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ຂອງລັ ດ. ພ້ ອ ມກັ ນ ນີັ້ , ຍັ ງ ມີ ໜ້ າ ທີິ່ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບໃນການຕິ ດ ຕາມ,
ກວດກາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດທີິ່ຕິດພັນກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
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ຂໍ້ບັງຄັບພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລບລ້າງການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງທຸກຮູບແບບ ແລະ ຍັງເປັນຈຸດປະສານງານ
ໃນການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
ຕາຕະລາງ 4.4. ສັດສ່ວນຂອງເພດຍິງທີິ່ຢໃູ່ ນຕໍາແໜ່ງບລິຫານ

ລັດຖະມົນຕີ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ຫົວໜ້າກົມ
ຮອງຫົວໜ້າກົມ
ຫົວໜ້າພະແນກ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ຫົວໜ້າຂະແໜງການ
ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງການ
ລວມ

ຊາຍ

ຍິງ

92
723
1,882
5,670
9,599
14,482
9,594
4,009
46,051

ຈໍານວນ
13
126
373
1,293
3,041
5,665
5,931
4,330
20,772

ລວມ
105
849
2,255
6,963
12,640
20,147
15,525
8,339
66,823

ຊາຍ

ຍິງ

ລວມ

88
85
83
81
76
72
62
48
69

%
12
15
17
19
24
28
38
52
31

100
100
100
100
100
100
100
100
100

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ກຸມພາ 2018

ຂອບນິຕິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ: ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຂອບນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍເພືິ່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ
- ຊາຍ ເຊິິ່ງປະກອບມີ ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ, ແລະ ພັນທະສາກົນ. ແຜນຍຸດ
ທະສາດແຫ່ ງຊາດເພືິ່ ອຄວາມກ້ າວໜ້ າ ຂອງແມ່ ຍິ ງ (2016-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີສິດສະເຫມີ ພາບຍິ ງ ຊາຍ (2016-2020) ໄດ້ກໍານົດທິ ດທາງໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັ ດກິດຈະກໍາຂອງສະຫະພັນ ແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກໍ າ
ມະທິກ ານແຫ່ງຊາດເພືິ່ອຄວາມກ້ າວໜ້ າຂອງແມ່ຍິ ງ , ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ ອຍ. ໃນເດືອນເມສາ 2016, ສະພາແຫ່ ງ
ຊາດໄດ້ອະນຸມັດກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ຈໍານວນ 55 ສະບັບ ເປັນຕົັ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດສະ
ເໝີພາບຍິງຊາຍ ເຊິິ່ງຮ່າງໂດຍຄະນະກໍາມະທິການແຫ່ງຊາດເພືິ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ , ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
ສົ ນ ທິ ສັ ນ ຍາວ່ າ ດ້ ວ ຍການລ ບລ້ າ ງການຈໍ າ ແນກຕໍ່ ແ ມ່ ຍິ ງ (CEDAW): ລັ ດ ຖະບານ ມີ ຄ ວາມພະຍາຍາມໃນ
ການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິບັ ດພັ ນທະເພືິ່ອບັ ນລຸ ເປົ້ າໝາຍ CEDAW ສະແດງອອກຢູ່ ໃນບົ ດລາຍງາຍ CEDAW ທີິ່ ໄດ້ນໍ າ
ສະເໜີຕໍ່ຄະນະກໍາມະການ CEDAW ໃນປີ 2017, ພ້ອມກັນນີັ້ ເຫັນວ່ານະໂຍບາຍເພືິ່ອສົົ່ງເສີມແມ່ຍິງ ແລະ ສິດ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນໄດ້ຖືກເຊືິ່ອມສານຢ່າງເລິກເຊິິ່ງພາຍໃຕ້ CEDAW. ເຖິງວ່າແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຈະ
ມີຄ ວາມຄົບຖ້ວ ນດ້ ານເນືັ້ ອໃນກໍ່ຕາມ, ແຕ່ກ ານກໍ ານົດ ເປົ້ າຫມາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສະເພາະຂອງແຕ່ລ ະກະຊວງ
ແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພ. ຢ່າງໃດກຕາມ, ກະຊວງພາຍໃນ ກໄດ້ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ 2030 ກ່ຽວກັບຄວາມສະເຫມີພາບ
ຍິງ - ຊາຍ ສໍາລັບພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນສິດ ທິສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ, ແລະ
ສົົ່ງເສີມເພດຍິງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງສໍາຄັນ. ກະຊວງກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ກໄດ້ ເຮັດການປະເມີນ ກ່ຽວກັບ ຍິງ - ຊາຍ ຢູ່ເຂດ
ຊົນນະບົດໃນຂະແໜງກະສິກໍາ.
ຊາວຫນຸ່ ມ: ປະຊາກອນໜຸ່ ມຫ າຍກວ່ າເຄິິ່ງໜິ່ ງແມ່ ນມີ ອາຍຸ ຕໍໍ່າກວ່າ 25 ປີ . ເພືິ່ອ ເຮັ ດໃຫ້ ເສດຖະກິ ດໄດ້ຮັບ ຜົ ນ
ປະໂຫຍດຈາກກໍ າລັ ງແຮງຂອງປະຊາກອນທີິ່ ໜຸ່ ມ ນ້ ອຍ ລັດຖະບານໄດ້ ເອົາ ໃຈໃສ່ ສົົ່ງເສີ ມການສ້າ ງທັ ກ ສະ ແລະ
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ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງໄວຫນຸ່ມ. ສູນກາງຊາວໜຸ່ ມໄດ້ນໍາພາຂະບານການປຶ ກສາຫາລືເພືິ່ອກໍານົດ ນະໂຍບາຍ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ຊາວໜຸ່ ມ ແລະ ໄວຈະເລີ ນ ພັ ນ ເຊິິ່ ງ ມີ ກ ານເຂົັ້ າ ຮ່ ວ ມຢ່ າ ງຫ້ າວຫັ ນ ຂອງໄວໜຸ່ ມ ແລະ ໄວຈະເລິ ນ ພັ ນ ,
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽ ວຂ້ອງ. ຈຸດປະສົ ງຂອງນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່ າວແມ່ ນ ເພືິ່ ອຍົກ ສູງບັດບາດຂອງໄວ
ໜຸ່ ມ ແລະ ໄວຈະເລີ ນ ພັ ນ ໃນ ສປປ ລາວ, ລວມທັ ງ ຜູ້ ເ ສຍອົ ງ ຄະໃຫ້ ສ າມາດດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ແບບປອດໄພ, ມີ
ສຸຂະພາບດີ ແລະ ສົົ່ ງເສີ ມໃຫ້ ພວກເຂົາ ນໍ າໃຊ້ຄ ວາມສາມາດບົົ່ມຊ້ອນຂອງຕົ ນ ໃຫ້ ເກີ ດປະໂຫຍດ ດ້ວຍການໃຫ້
ໂອກາດ ແລະ ສ້ າງສະພາບແວດລ້ ອມທີິ່ ເອືັ້ອອໍ ານວຍ. ນະໂຍບາຍຊາວຫນຸ່ ມ ຈະເປັນ ເຄືິ່ ອງມື ໃນການພັດທະນາ
ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ຍຸດທະສາດ ແນ່ໃສ່ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ
ທີິ່ກໍາລັງເກີດຂືັ້ນກັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ໄວຈະເລີນພັນ.

4.4.2. ສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີິ່ຖອນໄດ້
ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານສະຖາບັນທີິ່ທ່ວງດງການພັດທະນາຂອງເພດຍິງ: ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນ
ຢູ່ ທຸກ ຂະແໜງການ ແມ່ ນ ຢູ່ ໃນຂອບເຂດທີິ່ ກ ວ້ າ ງຂວາງ ແລະ ໃຊ້ ເ ວລາ ສະຫະພັ ນ ແມ່ ຍິ ງ ແລະ NCAWMC
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເມືອງທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ງົບປະມານ ແລະ ການເຊືິ່ອມ
ສານເປົ້າຫມາຍສົົ່ ງເສີ ມບົ ດບາດແມ່ຍິ ງ ເຂົັ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ຄາດໝາຍ ແລະ ບູລິ ມະສິ ດຂອງຂະແໜງການ
ເພືິ່ ອສະແດງໃຫ້ ເຫັ ນ ເຖິ ງເຈດຈໍານົ ງຂອງຍຸ ດທະສາດແຫ່ ງຊາດເພືິ່ອຄວາມກ້ າວໜ້ າຂອງແມ່ຍິ ງຄັັ້ ງທີ II (20162025) ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 5 ປີ (2016-2020). ດັົ່ງນັັ້ນ, ສິິ່ງທ້າທາຍແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມ
ເປັນຜູ້ນໍາຂອງເພດຍິງໃນທຸກຂົງເຂດຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຂົງເຂດ
ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງຕໍໍ່າ ເປັນ ຕົັ້ນ ຂັັ້ນບ້ານ, ຂັັ້ນ ເມື ອງ, ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ.ດັົ່ງນັັ້ນ ສປປ ລາວ ຕ້ ອງໄດ້
ແກ້ໄຂບັນຫາສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກໍານົດບູລິມະສິດເພືິ່ອສາມາດຍາດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກປະຊາກອນໄວໜຸ່ມ .
(i) ເດັ ກ ນ້ອຍບໍ່ຮຽນຕໍ່ ຊັັ້ນ ມັ ດທະຍົ ມ ຢູ່ ໃນອັດຕາທີິ່ສູງ. ດັົ່ ງນັັ້ນ , ລັດຖະບານ ຈິ່ ງໄດ້ ກໍ ານົດແຜນງານການສກສາ
ນອກລະບົບ ແລະ ເຫັນ ວ່າຜູ້ ເຂົັ້າຮຽນໃນຊັັ້ ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນໄດ້ເພີິ່ມຂັ້ນ ໃນຈັງຫວະທີິ່ໄວ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງ ແຜນງານ ເຫົົ່ານີັ້ຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ.
(ii) ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ (ICT) ແມ່ ນຍັງຕໍໍ່ າ ເຖິ ງວ່າ ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະມີ ໂທລະສັບມື ຖືໃຊ້ກ
ຕາມ. ໄວໜຸ່ມເພດຍິງຈໍານວນ 75-77% ມີໂທລະສັບມືຖືໃຊ້ ເມືິ່ອທຽບໃສ່ເພດຊາຍແມ່ນ 76-84% ເຫັນວ່າບໍ່
ແຕກຕ່າງກັນຫາຍ. ໃນປີ 2017, 8% ຂອງໄວໜຸ່ ມເພດຍິງໃນເກນອາຍຸ 15-19 ປີ ແລະ 12,9% ໃນກຸ່ມອາຍຸ
20-24 ປີ ແມ່ ນ ໄດ້ ໃຊ້ ຄ ອມພິ ວ ເຕີ ໃນ 3 ເດື ອ ນທີິ່ ຜ່ ານມາ, ເມືິ່ ອທຽບໃສ່ ເ ພດຊາຍເຫັ ນ ວ່ າ ມີ 17,5% ແລະ
22,8% ຕາມລໍາດັບ. ສໍາລັບການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ເຫັນວ່າບໍ່ມີການແບ່ງເພດ. ປະມານ 47% ຂອງກຸ່ມອາຍຸ 1519 ປີ ແລະ 40% ຂອງກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ ແມ່ນມີອິນເຕີເນັດໃຊ້ 3 ເດືອນຜ່ານມາ, ເມືິ່ອທຽບໃສ່ເພດຊາຍເຫັນ
ວ່າມີ 42 ແລະ 39% ຕາມລໍາດັບ.
(iii) ເພດຍິ ງ ໃນໄວຈະເລີ ນ ພັ ນ ຕ້ ອ ງເອົ າ ໃຈໃສ່ ເ ປັ ນ ພິ ເສດ ຍ້ ອ ນ ສປປ ລາວ ເປັ ນ ປະເທດທີິ່ ມີ ໄວໜຸ່ ມ ເພດຍິ ງ
ແຕ່ງງານໄວ ແລະ ເກີດລູກໃນໄວຈະເລີນພັນ ໃນອັດຕາສູງທີິ່ສຸດໃນພາກພືັ້ນ . ສໍາລັ ບເພດຍິ ງໄວຈະເລີນພັນ (ອາຍຸ
15-19 ປີ) ທຸກໆ 1000 ຄົນ ຈະເກີດລູກ 83 ຄົນ ຫຼຸດລົງຈາກ 94 ຄົນ ໃນປີ 2011/12, ແຕ່ຍັງເປັນອັດຕາສູງ
ທີິ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ. ເພດຍິງໄວຈະເລີ ນພັນ ຫນິ່ ງໃນຫ້າ ຕ້ ອງອອກຈາກໂຮງຮຽນ; ຫນິ່ງໃນສີິ່ ແມ່ ນ
ແຕ່ງງານໄວ (ອາຍຸ 15-19 ປີ) ແລະ ຫນິ່ງໃນສິບ ມີລູກໄວ. ການລົງທນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ໂພຊະນາ
ການ, ແລະ ການສກສາຂອງເດັກຍິງໄວລຸ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກ ການຖືພາ, ການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີິ່
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ຄວາມສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຫຼຸດລົງ. ດັົ່ງນັັ້ນ, ການລົງທນໃນວຽກງານດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍປັບປຸງວຽກງານສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ການສກສາ ເຊິິ່ງເປັນເງືິ່ອນໄຂນໍາພາໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົັ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໄດ້.

4.4.3. ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານັດຍຸດທະສາດທີິ່ເປັນບູລິມະສິດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມບັດບາດຍິງ-ຊາຍຄືດັົ່ງນີັ້:
(i)

ປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການຕິດຕາມກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄືິ່ອງມື
ສົົ່ງເສີມສິດຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍແຫ່ງຊາດ, ເຊິິ່ງລວມມີ: (ກ) ກົດຫມາຍຄອບຄົວເຊິິ່ງບໍ່ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ; (ຂ) ແຜນພັດທະນາແມ່ຍິງ 2016-2020, (ຄ) ແຜນພັດທະນາຄວາມ
ສະເຫມີພາບຍິງ - ຊາຍແຫ່ງຊາດ; (ງ) ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການລບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່
ແມ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັ ກ ນ້ ອ ຍ; (ຈ) ແຜນຍຸ ດ ທະສາດແຫ່ ງ ຊາດກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມສະເຫມີ ພ າບຍິ ງ - ຊາຍ
(2016-2025), (ສ) ກົ ດຫມາຍແຫ່ ງຊາດວ່າດ້ ວຍການປ້ ອງກັ ນ ແລະ ການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮຸ ນແຮງຕໍ່
ແມ່ ຍິງ ແລະເດັກ ນ້ ອຍ. (ຊ) ແຜນປະຕິບັ ດແຫ່ ງຊາດເພືິ່ ອກໍ າຈັ ດຄວາມຮຸນ ແຮງຕໍ່ ເດັກ ນ້ ອຍ ແລະ (ຍ)
CEDAW.

(ii) ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການຜະລິດຕົວ ເລກສະຖິຕິ ແບ່ງ ຕາມເພດ ແລະ ສົົ່ງເສີມການ
ວາງແຜນຍິງ -ຊາຍທີິ່ມີຄ ວາມລະອຽດອ່ອນ. ຫ້ອງການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄໍາແນະ
ນໍາ ແລະ ແຈ້ງ ການ ໃນເດືອນພດສະພາ 2000 ແລະ ເດືອນມັ ງ ກອນ 2005 ກ່ ຽວກັ ບ ການເກັ ບກໍ າ
ສະຖິຕິ ແບ່ງຕາມເພດ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນ, ການກໍານົດໂຄງການ
ແລະ ແຜນງານກ່ຽວກັບຍິງ-ຊາຍທີິ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ແລະ ການເກັບກໍາສະຖິຕິຍ່ອຍ ແບ່ງຕາມເພດ
ຂອງທຸ ກ ຂະແຫນງການ. ຂໍ້ ມູນ ຍ່ອຍ ແບ່ ງຕາມເພດ ແລະ ອາຍຸ ເຫັ ນວ່ າໄດ້ມີການປັບ ປຸງ ແຕ່ ຍັງຂາດ
ຄວາມເປັນເອກະພາບ. ນອກຈາກນີັ້, ໃນຂະແໜງອືິ່ນໆ ເຊັົ່ນ: ການຈ້າງງານ, ການຍ້າຍຖິິ່ນຖານ, ລາຍ
ຮັບ, ການເສຍອົງຄະ, ຄວາມຮຸ ນແຮງໃນຄອບຄົວ , ຊົນ ເຜົົ່າ, ແລະ ທີິ່ຢູ່ອາໄສ ແມ່ ນຕ້ອງມີ ການປັບປຸ ງ
ສະຖິຕິແບ່ງຕາມເພດໃຫ້ຊັດເຈນກວ່າເກົົ່າ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຍິງ ຄວນມີ
ການເກັ ບກໍ າ ແລະ ຕິ ດຕາມຢ່ າງເປັນ ປກກະຕິ ດ້ວ ຍຫັ ກການເຂັັ້ ມງວດເພືິ່ອຮັບ ປະກັ ນຄວາມປອດໄພ
ແລະ ຂໍ້ມູນທີິ່ເປັນຄວາມລັບ.
(iii) ການພັດທະນາມາດຕະການເພືິ່ອຕ້າ ນການໃຊ້ຄ ວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ຕ້ອງມີການກໍານົດກົນໄກກວດ
ສອບ, ແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາ ແລະ ປ້ ອ ງກັ ນ ທີິ່ ເຫມາະສົ ມ ພ້ ອ ມກັ ບ ສ້ າ ງຂີ ດ ຄວາມສາມາດໃຫ້ ອົ ງ ການທີິ່
ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍສະເພາະອົງການປະສານງານ ແລະ ລະບົບປະສານງານທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ.
(iv) ຄົັ້ນຄວ້າທ່າແຮງບົມ
ົ່ ຊ້ອນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ ລາວໃນເສດຖະກິດຕະຫາດ ໃນຖານະຜູ້ປະກອບ
ການ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ບລິໂພກ. ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີິ່ເຫມາະສົມເພືິ່ອຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງ
ຫວ່າງ ລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ໃນຂົງເຂດວ່າຈ້າງງານ ເປັນຕົັ້ນ ຕ້ອງສະຫນັບສະຫນູນນັກທຸລະກິດ SME
ແມ່ຍິງ ແລະ ຂະຫຍາຍການອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງ.
(v) ຄົັ້ນຄວ້າເລິກເຊິິ່ງກ່ຽວກັ ບບັນຫາທີິ່ທ່ວ ງດງການພັດທະນາທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ ອນຂອງເພດຍິງໃນໄວຈະເລີ ນ
ພັ ນ . ການສຸ ມໃສ່ ເ ພືິ່ ອແກ້ ໄຂບັ ນ ຫາດັົ່ ງກ່ າວ ຈະສາມາດຊ່ ວ ຍບັ ນ ລຸ ເປົ້ າ ໝາຍ SDGs ໂດຍສະເພາະ
SDG 2, 3, 4, 5 ແລະ 8.
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(vi) ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ແລະ ທັກສະທີິ່ເປັນທີິ່ຕ້ອງການໃນຕະຫາດ ລວມທັງ
ການນໍາໃຊ້ ICT. ເພືິ່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັົ່ງກ່າວ ກະຊວງສກສາທິການກໍາລັງຂະຫຍາຍແຜນງານ TVET
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະພືັ້ນຖານຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຫນຸ່ມ ຄຽງຄູ່ກັບການ
ສົົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຫາຍຂັ້ນ.

4.5 ບັນຫາວຽກງານຈຸດສຸມປນ
ິ່ ອ້ອມທີຕ
ິ່ ອ
້ ງພິຈາລະນາ
4.5.1. ການກໍານົດ UXO ໃຫ້ເປັນວຽກງານປິ່ນອ້ອມ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງ: ໃນປະຈຸບັນ ວຽກງານ UXO ຢູ່ພາຍໃຕ້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຊິິ່ງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເປົ້າໝາຍ 1 ແຜນ
ວຽກຈຸດສຸມ 5 ກ່ຽວກັບແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍ 2 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 5 ກ່ຽວກັບການປກ
ປ້ ອງສັ ງຄົ ມ . ແຕ່ ວ່ າ ວຽກງານ UXO ແມ່ ນ ຢູ່ ໃນເປົ້ າ ໝາຍ 1 ແຜນວຽກຈຸ ດ ສຸ ມ 1 ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນ
ຄວາມທຸກຍາກ. ເປົ້າຫມາຍກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກອງທນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຢູ່
ພາຍໃຕ້ ຄວາມຮັບຜິ ດຊອບຂອງກະຊວງກະສິກໍ າ ແລະ ປ່ າໄມ້ . ເນືິ່ອງຈາກແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ ງທີ VIII ເປັ ນແຜນ
ງານທີິ່ ອີງໃສ່ຜົນ ໄດ້ ຮັບເຊິິ່ ງແຕກຕ່ າງຈາກແຜນການໃນໄລຍະຜ່າ ນມາທີິ່ ເປັ ນ ແຜນແບ່ ງຕາມຂະແໜງການ. ເຖິ ງ
ວ່າການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຈະເປັນສ່ວນຫນິ່ງຂອງວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ ແຕ່
ການແຍກ UXO ໃຫ້ເປັນ ວຽກງານຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມສະເພາະ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ UXO ໃຫ້ໄດ້
ໄວຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະການເສີມສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ UXO ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການກໍານົດ UXO
ໃຫ້ເປັນເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ SDG 18.

4.5.2. ຜູ້ເສຍອົງຄະ
ພາບລວມ: ຄົນ ເສຍອົງຄະແມ່ນກຸ່ ມຄົນໜິ່ ງທີິ່ມີຄວາມບອບບາງໃນ ສັງຄົມ ເຊິິ່ງສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນ
ເກີດຈາກ ລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ອຸປະຕິເຫດທາງການຈະລາຈອນ, ພະຍາດ ແລະ ກໍາມະພັນ. ປະຊາກອນທີິ່ເສຍ
ອົງຄະ ໃນກຸ່ ມອາຍຸ 5 ປີ ຫື ສູງກວ່າ 5 ປີ ມີ 2.8%. ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະບັນສົນ ທິສັນຍາບົດບາດກ່ຽວກັ ບ
ສິດທິຂອງຄົນພິການ (CRPD) ໃນປີ 2009 ແລະ ສົົ່ງບົດລາຍງານຕໍ່ສູນກາງພັກ ໃນປີ 2016. ພ້ອມນັັ້ນຍັງໄດ້
ສ້າງຕັັ້ງຄະນະກໍ າມະການແຫ່ ງຊາດເພືິ່ ອຄົ ນພິ ການ ແລະ ຜູ້ ສູງອາຍຸ ແລະ ໄດ້ກໍ ານົດຫາຍມາດຕະການເພືິ່ ອ ຈັ ດຕັັ້ ງ
ປະຕິບັດ CRPD ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນບົດລາຍງານ ເຊັົ່ນ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄົນພິການ (ສະບັບເລກທີ 137) ໃນປີ
2014 ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການສກສາແບບມີສ່ວນ
ຮ່ວມ (2011-2015).
ສິ ດ ທິ ຂ ອງຄົ ນ ພິ ກ ານ. ວຽກງານ ແລະ ສິ ດທິ ຂອງຄົ ນ ພິ ກ ານ ຄວນເປັ ນ ອີ ກ ແຜນວຽກຈຸ ດ ສຸ ມປິ່ ນ ອ້ ອ ມ
ສະເພາະໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ດັົ່ງນີັ້:
(i) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄົນພິການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງພິການ ເຊັົ່ນ ສໍາລັບຜູ້ທີິ່ເປັນເຈົັ້າຂອງ
ທີິ່ດິນ ຫື ເຮັດວຽກງານຢູ່ທີິ່ດິນຂອງຄອບຄົວ ການສະໜອງ ຫືສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າເຮັດກະສິກໍາອາດເປັນວິທີ
ໜິ່ງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ສໍາລັບຜູ້ທີິ່ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົັ້າຂອງທີິ່ດິນ ຄວນສ້າງໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີການກໍາ
ນົດຢ່າງຈະແຈ້ງ.
(ii) ສົົ່ງເສີມການບລິການສໍາລັບຄົນພິການ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ.
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(iii) ສົົ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການສກສາໃຫ້ສູງຂັ້ນເປັນຕົັ້ນ ສູນກາງສກສາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີິ່ສ້າງຕັັ້ງໂດຍກະຊວງ
ສກສາ ຄວນມີການຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດ ເພືິ່ອສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂວຽກງານເສຍອົງຄະ.
(iv) ສກສາອົ ບຮົ ມຄວາມຮູ້ເພີິ່ ມເຕີ ມກ່ ຽ ວກັ ບຄວາມພິ ກ ານ. ສ່ ວນໃຫຍ່ ແລ້ ວ ຊຼຸ ມຊົ ນ , ພໍ່ແ ມ່ ແລະ ພະນັ ກງານ
ໂຮງຮຽນ ຍັງບໍ່ຮັບຮູ້ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບສິດດ້ານການສກສາຂອງເດັກພິການ. ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈດັົ່ງກ່າວຈິ່ງ
ເປັນບາດກ້າວທໍາອິດ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດຈາກຂັັ້ນບ້ານຂັ້ນໄປ ໂດຍຜ່ານຄະນະກໍາມະການພັດທະນາການສກ
ສາບ້ານ.
(v) ສົົ່ງ ເສີ ມການເຂົັ້ າເຖິ ງ ການບ ລິ ກ ານດ້ ານສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ການບໍ າ ບັດ ສໍ າ ລັບ ຄົ ນ ເສຍອົ ງຄະ, ລວມທັ ງ
ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເພີິ່ມເຕີມ ເພືິ່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດນໍາໃຊ້ພາກສ່ວນອືິ່ນຂອງຮ່າງກ່າຍໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ
ເຊິິ່ງວຽກງານນີັ້ຄວນເປັນສ່ວນຫນິ່ງຂອງ ການບລິການສາທາລະນະສຸກ (Universal Health Coverage).
(vi) ມີ ກ ານເກັບ ກໍ າສະຖິ ຕິຍ່ ອຍກ່ ຽວກັ ບ ຄົນ ເສຍອົ ງຄະຢ່າງເປັ ນ ລະບົ ບ . ມີລ ະບົ ບ ຕິດຕາມຕົ ວ ຊີັ້ວັ ດຢ່າ ງຊັດເຈນ
ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຍ່ອຍແບ່ງຕາມສະຖານະພາບພິການ.
(vii) ຈັ ດ ສັ ນ ລະບົ ບ ງົ ບ ປະມານແຫ່ ງ ຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມື ອງໃຫ້ ແ ກ່ ແ ຜນງານ ແລະ ຍຸ ດ ທະສາດເພືິ່ ອ ຈັ ດ ຕັັ້ ງ
ປະຕິ ບັດ CRPD. ບັນ ຫາຂອງຜູ້ລ ອດຊີ ວິດ ຈາກ UXO ທີິ່ເສຍອົ ງຄະຕ້ອ ງໄດ້ ຮັບ ການເອົາໃຈໃສ່ ໃນແຜນການ
ປະຕິບັດເພືິ່ອບັນລຸ SDG 18.
(viii) ຕ້ອງມີການກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງຊັດເຈນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ
ປີ 2014 ວ່າດ້ວຍຄົນພິການ (ສະບັບເລກທີ 137).

4.5.3. ບັນຫາຄວາມຂາດເຂີນ
ກ່ອງທີ 1 ສະແດງໃຫ້ ເຫັ ນເຖິງ ການວິເຄາະຄວາມທຸ ກຍາກຈາກຫາຍມິ ຕິ ທີິ່ກໍ ານົ ດລັກສະນະຄວາມທຸ ກຍາກໃນ
ສປປ ລາວ. ການວິ ເ ຄາະຊີັ້ ໃ ຫ້ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ການລົ ງ ທ ນໃນການຂົ ງ ເຂດດັົ່ ງ ກາວ ແມ່ ນ ມີ ຜົ ນ ປະໂຫຍດສູ ງ ຍ້ ອ ນ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວຫນຸ່ມໄດ້ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຂອງຕົນໄດ້ເຕັມເມັດ
ເຕັມໜ່ວຍ.
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍລາວໃນຫາຍມິຕິ
ຫນິ່ງໃນສິິ່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມລະຫວ່າງກຸ່ມ
ຄົນ ແລະ ພູມິພາກ. ກຸ່ມຄົນທີິ່ຂາດແຄນ ໃນມິຕິໜິ່ງ ຫືຂະແໜງໜິ່ງ ຍັງຂາດແຄນມິຕິ ຫື ຂະແໜງອືິ່ນໆ. ສະນັັ້ນ,
ຈິ່ງຈໍາເປັ ນຕ້ ອງມີ ແກ້ ໄຂບັ ນຫາແບບຫ າຍມິ ຕິ ໂດຍການມີ ສ່ວ ນຮ່ວ ມຂອງຫ າຍພາກສ່ວນ. ຄອບຄົວ ທີິ່ຂາດເຂີ ນ
ແບບຫາຍມິຕິ ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກເຊັົ່ນ: ໂພຊະນາການ, ນໍ້ໍ າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ການບລິການສາທາລະນະ
ສຸກໂດຍພືັ້ນຖານ, ທີິ່ພັກອາໄສ, ການສກສາ ແລະ ການປ້ອງກັນ. ຜູ້ທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍທີິ່ສຸດແມ່ນເດັກນ້ອຍ
ເຊິິ່ງເປັນກໍາລັງແຮງໃນການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ.
ການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຄວາມຂາດເຂີ ນ ຫ າຍມິ ຕິ ຮຽກຮ້ ອ ງໃຫ້ ມີ ກ ານພັ ດ ທະນາໃນຫ າຍດ້ າ ນຄື ການນໍ າ ໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ, ການວາງແຜນ, ການກໍານົດຄາດໝາຍ ແລະ ການປະສານງານ ເຊິິ່ ງ ການວິ ໃຈຄວາມຂາດເຂີ ນ
ແບບທັບຊ້ອນຫາຍລາຍການ (MODA) ເປັນວິທີການທີິ່ເໝາະສົມທີິ່ສຸດ. ນອກນັັ້ນ MODA ຍັງເຊືິ່ອມໂຍງໂດຍ
ກົ ງກັ ບການປະເມີ ນ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າຂອງ SDG ເປົ້ າ ຫມາຍ 1.2: ຫຼຸ ດສັ ດສ່ ວ ນປະຊາກອນເພດຊາຍ, ຍິ ງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ ທີິ່ທຸກຍາກລົງຢ່າງໜ້ອຍເຄິິ່ງໜິ່ງ ພາຍໃນປີ 2030, ຕາມຄໍານິຍາມແຫ່ງຊາດ.
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MODA ເປັ ນ ຂະບວນການຮ່ ວມລະຫວ່ າງ UNICEF ແລະ ກຜທ ທີິ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ຂໍ້ມູນ ປີ 2017 ຈາກການສໍ າ
ຫ ວດຕົ ວ ຊີັ້ວັ ດສັ ງຄົ ມລາວ (LSIS) II ໃນເດື ອນ ມິ ຖຼຸ ນາ 2018. MODA ໄດ້ ວິ ເຄາະຄວາມຂາດເຂີ ນ ເກົັ້ າມິ ຕິ
ແລະ ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸ ແມ່ນ ວິເຄາະ 7 ມິ ຕິ. ແຕ່ລະມິ ຕິ ປະກອບດ້ວຍ ຕົວຊີັ້ວັ ດທີິ່ໃຊ້ ໃນການຄິດໄລ່ອັດຕາ
ສ່ວນຫົວຄົນທີິ່ມີຄວາມຂາດເຂີນ (ຫນ້າຕໍ່ໄປ).
MODA ຊີັ້ ໃຫ້ ເຫັ ນ ວ່ າ ເຖິ ງ ວ່ າຈະມີ ຄ ວາມຄື ບ ຫນ້ າ ຫ າຍກ ຕາມ
ແຕ່ເດັກນ້ອຍຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມຂາດເຂີນຢູ່ໃນລະດັບສູງພ
ສົ ມ ຄວນ. ມີ ເດັ ກ ນ້ ອ ຍພຽງ 12 % ທີິ່ ບໍ່ ມີ ຄ ວາມຂາດແຄນໃດ
ເລີຍ, ໃນຂະນະທີິ່ 70 % ມີຄວາມຂາດແຄນຢ່າງຕໍໍ່າ 2 ມິຕິ ແລະ
ປະມານ 50 % ມີ ຄວາມຂາດເຂີ ນ 3 ມິ ຕິ ຂັ້ ນ ໄປ. ເວົັ້ າ ອີກ ຢ່ າ ງ
ໜິ່ ງ ວ່ າ ເດັ ກ ນ້ ອຍຈໍ າ ນວນເຄິິ່ ງຫນິ່ ງ ຍັ ງຂາດເຂີ ນ ປັ ດໄຈໃນການ
ດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ 2 ຫາ 5 ປັ ດ ໄຈ ຈາກທັ ງ ໝົ ດ 7 ປັ ດ ໄຈ. ບັ ນ ຫາ
ເດັ ກ ນ້ ອຍທີິ່ ມີຄວາມສູ ງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເຫັ ນ ວ່ າຢູ່ໃນອັ ດຕາທີິ່
ສູ ງ. ໃນຂັັ້ ນ ແຂວງ ເຂດທີິ່ ກ ວມອັ ດຕາຄວາມຂາດເຂີ ນ ຫ າຍມິ ຕິ
ຫ າຍກວ່ າ ໝູ່ ແມ່ ນ ແຂວງສະຫວັ ນ ນະເຂດ, ແຂວງສາລະວັ ນ , ເຊກອງ ແລະ ໄຊສົ ມ ບູ ນ . ຕໍ່ໍ າ ສຸ ດ ແມ່ ນ ຢູ່ ໃ ນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຂາດເຂີນຫາຍມິຕິຂອງ ເດັກ ອາຍຸ 0-4 ປີ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ການພັດທະນາຮອບດ້ານ ເຊັົ່ນ
ໂພຊະນາການ, ສຸຂາພິບານ, ການພັ ດທະນາເດັກນ້ ອຍກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ , ໂດຍສະເພາະເດັກທີິ່
ອາໄສຢູ່ ໃ ນເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ທີິ່ ບໍ່ ມີ ເສັັ້ ນ ທາງເຂົັ້ າ ເຖິ ງ . ສໍ າ ລັ ບ ເດັ ກ ນ້ ອ ຍທີິ່ ມີ ອາຍຸ 5-17 ປີ ຈະຕ້ ອງມີ ກ ານຈັ ດ ຕັັ້ ງ
ປະຕິ ບັດ ການຄຸ້ ມ ຄອງນໍ້ໍ າ , ສຸ ຂ າພິ ບ ານ, ທີິ່ ພັກ ອາໄສ ແລະ ການປກປ້ ອງເດັ ກ ລວມທັ ງ ມາດຕະການເພືິ່ ອ ໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮຽນຈົບຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ.
ເຖິງວ່າການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງກຕາມ ແຕ່
ຕ້ອງລົງທນເພີິ່ມເຕີມ ໃສ່ຂະແໜງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ການລົງທນດັົ່ງກ່າວຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດ
ຢ່າງຫວງຫາຍໃນການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ.
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ການວິໃຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນຫາຍລາຍການ (MODA)
ມິຕິ/ຕົວຊີັ້ວັດ

ການແຈກຢາຍອັດຕາຄວາມຂາດເຂີນຫາຍມິຕິ ຕໍ່ຫວ
ົ ຄົນ
(H) ທີິ່ມີ k=3 ໃນແຕ່ລະແຂວງສໍາລັບເດັກທີມ
ິ່ ອ
ີ າຍຸ 0 –

ກຸ່ມອາຍຸ
0- 4

5 -10

11 -17

x

x

x

x

17 ປີ

1. ໂພຊະນາການ
ນໍໍ້າໜັກຫຼຸດມາດຕະຖານ

x

ຖືກລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ (0-5 ເດືອນ)

x

ການເລີິ່ມຕົັ້ນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່

x

ອາຫານທີິ່ມີຄຸນນະພາບ (ການໃຫ້ອາຫານ
ເດັກນ້ອຍ)
ເກືອໄອໂອດີນໃນຄົວເຮືອນ

x

2. ສາທາລະນະສຸກ
ແພດຊ່ວຍເກີດລູກທີິ່ຊໍານານ

x

ການສັກຢາ DPT3

x

ສັກຢາ ໝາກແດງ

x

ການເບິິ່ງແຍງສຸຂະພາບກ່ອນຄອດ

x

ການເບິິ່ງແຍງສຸຂະພາບຫັງຄອດ

x

3. ການປກປ້ອງເດັກນ້ອຍ
ລະເລີຍ (ປະເດັກໄວ້ຄົນດຽວ)

x

ການໃສ່ລະບຽບດ້ານຮ່າງກາຍກັບເດັກນ້ອຍໃນ

x

ຄົວເຮືອນ (2-14 ປີ)
ຢັົ້ງຢືນການເກີດ

x

4. ນໍໍ້າ
ແຫ່ງນໍາດືິ່ມທີິ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

x

x

x

ການຮັກສາບໍາບັດນໍາດືິ່ມ

x

x

x

ການລ້າງມື

x

x

x

ຫ້ອງນໍໍ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຖ່າຍຊະຊາຍ

x

x

x

ການກໍາຈັດອາຈົມເດັກ

x

x

x

ແອອັດ

x

x

x

ວັດສະດຸຫັງຄາ ແລະ ພືັ້ນເຮືອນ

x

x

x

k=3, ເຊິິ່ງເປັນຈຸດຕັດທີິ່ໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ, ເດັກນ້ອຍທີິ່ມີຄວາມ

ການນໍາໃຊ້ເຊືັ້ອໄຟທີິ່ເປັນທາດແຂງ

x

x

x

ຂາດເຂີນ 3 ມິຕິຈະຖືວ່າຂາດເຂີນແບບຫາຍມິຕິ. ຕົວຢ່າງ, ໃນແຜນທີິ່

5. ສຸຂາພິບານ

ໝາຍເຫດດ້ານເຕັກນິກ: ຈຸດຕັດ ຫື ເກນຄວາມຂາດເຂີນ (k) ແມ່ນຕົວ

6. ທີິ່ຢູ່ອາໄສ

ຊີັ້ວັດທີິ່ບົົ່ງບອກວ່າເດັກມີຄວາມຂາດເຂີນຫາຍມິຕິຫືບໍ່ . ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ

MODA ຂ້າງເທິງ, ເດັກນ້ອຍສະຫວັນນະເຂດ 2/3 ຂາດແຄນແບບ

7. ການພັດທະນາກ່ອນໄວຮຽນ
ການສກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE)

x

ປຶົ້ມໃນຄົວເຮືອນ

x

ມີພັດທະນາການດ້ານ ຕົວໜັງສື - ຕົວເລກ ໃນ
ດັດຊະນີພັດທະນາການຂອງໄວເດັກ
ການພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

x

ຫາຍມິຕິ.

x

8. ການສກສາ
ການເຂົັ້າຮຽນພາກບັງຄັບ

x

ອັດຕາລອດເຫືອຂອງເດັກນ້ອຍຊັັ້ນປະຖົມ
ອາຍຸ ກົງກັບ ຊັັ້ນຮຽນ

x
x

x

ອັດຕາລອດເຫືອຂອງເດັກນ້ອຍຊັັ້ນມັດທະຍົມ
ຕົັ້ນ

x
x

9. ຂໍ້ມູນ
ມີການເຂົັ້າເຖິງອຸປະກອນສືິ່ສານຂໍ້ມູນ

x

x

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ:
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5. ຂໍ້ສະເໜີ
5.1 ຂໍ້ສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍ
5.1.1 ເປົ້າໝາຍ 1
ການຫັນປ່ຽນ ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດແມ່ນໃຈກາງຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຄັັ້ງທີ VIII: ຍຸດທະສາດ
ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນແນໃສ່ ອຸດສາຫະກໍາທີິ່ບໍ່ອາໄສຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະ
ຊາດເປັ ນ ຫັ ກ , ການສ້ າ ງຂີ ດ ຄວາມສາມາດສະມັ ດ ຕະພາບການຜະລິ ດ ແລະ ຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມບອບບາງຂອງ
ເສດຖະກິດ. ແຜນຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່ າວ ແມ່ນແນໃສ່ສົົ່ງເສີມການເຕີບໂຕແບບມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ
ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາ.
ການກໍານົດແຕ່ລະເປາົ້ ໝາຍ ແມ່ນເພືິ່ອຮັບໃຊ້ ເປົ້າໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ຢ່າ ງຍືນຍົງ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸSDGs: ສໍາລັບ ໄລຍະທ້າຍສະໄໝຂອງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ–ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII, ວຽກງານທີິ່ເປັນບູລິມະສິດທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂມີ ການ
ກໍາຈັດສິິ່ງກີດຂວາງ ທີິ່ທ່ວງດງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາທີິ່ ບໍ່ ອາໄສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,
ປັ ບ ປຸ ງ ສະພາບແວດລ້ ອ ມດ້ ານທຸ ລ ະກິ ດ ແລະ ເພີິ່ ມ ສະມັ ດ ຕະພາບການຜະລິ ດ ກະສິ ກໍ າ . ລັ ດ ຖະບານສື ບ ຕໍ່ ຢ່ າ ງ
ຫ້າວຫັນໃນການພັດທະນາຊັ ບພະຍາກອນມະນຸ ດ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການພັ ດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົ ມ ແລະ ເພືິ່ອໃຫ້
ສາມາດແຂ່ ງ ຂັ ນ ກັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ບັ ນ ດາປະເທດອືິ່ ນ ໆ. ທັ ງ ຫມົ ດ ເຫົົ່ າ ນີັ້ ແມ່ ນ ຈະໄດ້ ຮັບ ການ
ສະຫນັບສະຫນູນຜ່ານການເຊືິ່ ອມໂຍງກັບ ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງລົງເລິ ກ ລວມທັ ງການເຊືິ່ອມໂຍງດ້ານການ
ຄ້ າ, ການເຊືິ່ ອມໂຍງດ້ ານນະໂຍບາຍ (ໂດຍສະເພາະໃນອາຊຽນ) ແລະ ການຮ່ ວ ມມື ກັ ບ ຄູ່ ຮ່ວ ມພັ ດ ທະນາແບບ
ດັັ້ງເດີມ ແລະ ແບບໃຫມ່.
ເພືິ່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫົົ່ານີັ້ ຕ້ອງມີການເຊືິ່ອມສານໃກ້ຊິດລະຫວ່າງການວາງແຜນ, ການເງິນ, ການຕິດຕາມ ແລະ
ການປະເມີນ ຜົນ ແລະ ການປະຕິ ຮູບ PFM ຢ່າ ງຕໍ່ເ ນືິ່ອງ: ສໍາລັບ ໄລຍະທ້ າຍສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ
VIII ແລະ ຕໍ່ ໜ້າ , ສປປ ລາວ ສາມາດຮັບຜົນ ປະໂຫຍດຈາກການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການວາງແຜນໄລຍະຍາວ,
ການປະເມີນລາຍຈ່າຍ ແລະ ການລະດົມທນຮອດປີ 2030 ເພືິ່ ອສະຫນັ ບສະຫນູ ນການຈັ ດຕັັ້ງປະຕິບັ ດ SDGs,
ລວມທັງການກໍານົດຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການເຊືິ່ອມໂຍງຄາດຫມາຍ SDGs ແລະ ແຜນພັດທະນາຂອງຂະ
ແໜງການ ຄຽງຄູ່ກັບການປະເມີນລາຍຈ່າຍເພືິ່ອເປັນທິດທາງໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດການເງິນ.
ບົດສະຫຼຸບກາງສະໄໝ ໄດ້ສະເໜີ ນະໂຍບາຍຢ່າງລະອຽດທີິ່ຕິດພັນກັບແຕ່ລະໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ເຊິິ່ງບາງວຽກງານທີິ່
ສໍາຄັນລວມມີ:
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ສືບຕໍ່ຫັນສູ່ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການເຕີບໂຕທີິ່ຍືນຍົງ : ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ

ສີຂຽວ ແລະ ຕ້ອງເຊືິ່ອມໂຍງຄາດໝາຍ ແລະ ບູລິມະສີດການເຕີບໂຕສີຂຽວກັບ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຂະແຫນງການ.
 ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ທີິ່ບໍ່ແມ່ນ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ສະມັດຕະພາບການຜະລິ ດ
ກະສິ ກໍ າ , ເຊັົ່ ນ : ການປັ ບ ປຸ ງ ການຄຸ້ ມ ຄອງສັ ນ ນໍ້ໍ າ , ໂຄງລ່ າ ງພືັ້ ນ ຖານການຂົ ນ ສົົ່ ງ ແລະ ການລົ ງ ທ ນໃນ
ສະຖານທີິ່ມລະດົກທາງວັດທະນະທໍາ.
 ສະຫນັບ ສະຫນູນ ການພັດທະນາ ທຸລ ະກິດຂະໜາດນ້ ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມີ ຄວາມສາມາດ
ແຂ່ງຂັນໄດ້ (ຕົວຢ່າງ: ງານຝີມື, ເຄືິ່ອງຫັດຖະກໍາ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາທີິ່ມີມູນຄ່າເພີິ່ມສູງ) ດ້ວຍການເພີິ່ມ
ຄວາມສາມາດການເຂົັ້ າ ເຖິ ງ ແລະ ການສະຫນອງທ ນ, ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ພືັ້ ນ ຖານໂຄງລ່ າ ງ ແລະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ SME ແນ່ໃສ່ເພືິ່ອປັບປຸງ ການແຂ່ງຂັນຂອງພາກທຸລະກິດ.


ເພີິ່ ມ ສະມັ ດ ຕະພາບການຜະລິ ດ ໃນຂະແຫນງການກະສິ ກໍ າ , ດ້ ວ ຍການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຍຸ ດທະສາດການ
ພັດທະນາກະສິກໍາ ປີ 2020. ກິດຈະກໍາສະເພາະລວມມີການປັບປຸງໂຄງລ່າງການຜະລິດກະສິກໍາ, ປັບປຸງເຕັກ
ໂນໂລຢີ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ, ການປັບປຸງລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ການ

ປັບປຸງຄວາມສາມາດການເຂົັ້າເຖິງປັດໄຈການຜະລິດຕ່າງໆ.
 ສືບຕໍ່ ຂະຫຍາຍ ແລະ ບູລ ະນະພືັ້ ນຖານໂຄງລ່າງຂົ ນສົົ່ ງເຊິິ່ ງມີ ຄວາມສໍ າຄັນ ຕໍ່ກ ານບັ ນລຸ ຄາດໝາຍໃນທຸ ກ ໆ
ຂົງເຂດ ເປັນ ຕົັ້ນ ການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸ ງການເຊືິ່ ອມຈອດ ເສັັ້ ນທາງລົດ , ທາງລົດໄຟ, ທາງນໍໍ້າ, ແລະ
ທາງອາກາດ.


ເພີິ່ ມ ທະວີ ຄ ວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິ ຮູ ບ ການຄ້ າ ແລະ ພາກເອກະຊົ ນ , ໂດຍອີ ງ ໃສ່ ກ ານຈັ ດ ຕັັ້ ງ
ປະຕິບັດຄໍາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 02/ນຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະດວກຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ
ເພີິ່ມຄວາມໄວໃນການປັບປຸງລະບຽບການທີິ່ຕິດພັນກັບການຄ້າ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ.



ການຄຸ້ມຄອງຫນີັ້ສາທາລະນະຢ່າງມີຄວາມຍືນຍົງ, ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍການຄຸ້ມຄອງຫນີັ້ສິນ
ສາທາລະນະໃຫມ່, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ການກູ້ຍືມແບບມີການຜ່ອນຜັນ.



ສືບຕໍ່ປັບປຸງພາກລາຍຈ່າຍ ລວມທັງ ການກໍານົດມາດຕະການການໃຊ້ຈ່າຍນອກແຜນ, ຈໍາກັດການໃຊ້ຈ່າຍ
ທີິ່ບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກສຸຂະພາບ, ການສກສາ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫືອດ້ານສັງຄົມຕືິ່ມອີກ.



ການສົົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິ ບັດຍຸດທະສາດການເງິນ , ເຊິິ່ງລວມມີ ຮ່າງຍຸ ດທະສາດ
ການເງິນສາທາລະນະ.



ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ TVET ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ, ໃນນີັ້ລວມມີ ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ

ແຜນງານໃນການພັ ດທະນາຊັ ບ ພະຍາກອນມະນຸ ດເພືິ່ ອເພີິ່ ມທະວີ ຄວາມສາມາດ ໃນການເຂົັ້າ ເຖິ ງ ໂອກາດ
ໃຫມ່ ໂດຍສະເພາະ ຄວນມີການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພາກເອກະຊົນ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ ຄວາມສາມາດໃນການ
ສະໜອງທັກສະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ.
 ສືບຕໍ່ກໍ ານົດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບຂັັ້ນ ຕອນເພືິ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດການ
ຄ້າ, ເຊິິ່ງໃນນີັ້ລວມມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະທີິ່ຕິດພັນກັບການເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ AEC ແລະ WTO.
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ພ້ອມກັ ນ ນີັ້ ສື ບຕໍ່ ຫຼຸ ດຜ່ ອນອັດຕາພາສີ ນໍາເຂົັ້ າເປັ ນ 0 ສໍາລັ ບສິ ນ ຄ້າທີິ່ ມາຈາກບັ ນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ
ສືບຕກ
ໍ່ ໍາຈັດສິິ່ງກີດຂວາງທີິ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ.


ຂະບວນການໂຕະມົົນ: ປັບປຸງ ກົນ ໄກກອງປະຊຼຸມໂຕະມົົນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຮ່ວມມືດ້ານການ
ພັດທະນາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ , ລວມທັງການຊຼຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ, ສົົ່ງເສີມການປຶກສາ
ຫາລືຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເປັນເອະພາບກັນກ່ຽວກັບກົນໄກການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ການຕິດຕາມໜ້າທີິ່ພັນທະພາຍໃຕ້ VDCAP II.

5.1.2 ເປົ້າໝາຍ 2
ເປົ້າໝາຍ 2 ມີຄວາມສໍາຄັນເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍອືິ່ນໆ: ເຖິງວ່າຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍ 2 ຈະມີຄວາມຄືບໜ້າດີກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບເຫັນວ່າເພີິ່ມຂັ້ນໃນບາງ
ກລະນີ. ສະນັັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນ ຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດຂອງຄອບຄົ ວ ແລະ ຊຼຸ ມຊົ ນ. ຫມາຍຄວາມວ່ າຕ້ອງສື ບຕໍ່ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂີ ດຄວາມສາມາດໃນການ
ບລິການຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ການປັບປຸງຄຸນະພາບການບລິການ, ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການບລິຫານພາກລັດ ແລະ ການ
ເອົາໃຈໃສ່ກ ານວາງແຜນ ແລະ ປະສານງານລະຫວ່າງຂະແຫນງການ ໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖິ ງກຸ່ມຄົນທີິ່ທຸກຍາກ ແລະ
ດ້ອຍໂອກາດ. ວິທີການທີິ່ອີງໃສ່ຊຼຸມຊົນເປັນຫັກ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາພດຕິກໍາທາງສັງຄົມທີິ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍແກ່ ຄອບຄົວ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ການພັດທະນາດັົ່ງກ່ າວມີ ຄວາມຍືນຍົງ. ການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງການບລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ ຈະຕ້ອງມີຍຸດທະສາດທີິ່ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນ , ໃນ
ນີັ້ລວມມີ ການນໍ າໃຊ້ພາສາທ້ ອງຖິິ່ ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ ແລະ ໃຫ້ ການສະໜັ ບ ສະໜູ ນບາງກຸ່ ມຄົນ ເຊັົ່ນ :
ອາສາສະຫມັກແພດຂັັ້ນບ້ານ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ກໍາມະກອນ.
ຈັດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍຢ່ າ ງມີ ປ ະສິ ດ ຕິ ຜົ ນ : ເພືິ່ ອຮັ ບ ປະກັ ນໃຫ້ ກ ານເຕີບ ໂຕດ້ ານເສດຖະກິ ດ ສາມາດນໍ າ ຜົ ນ
ປະໂຫຍດໄປສູ່ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ ແລະ ຮັບປະກັນໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ເທົົ່ າທຽມກັ ນ. ການເຕີບ ໂຕທີິ່ສົົ່ງເສີ ມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸ ກຍາກ ຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັ ດໄປຄຽງຄູ່ກັ ບ ການຄຸ້ ມ
ຄອງການບ ລິ ຫ ານພາກລັ ດ ທີິ່ ມີ ຄຸ ນ ະພາບ ມີ ຄ ວາມໂປ່ ງ ໃສ ແລະ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຫ າຍຂັ້ ນ . ຂໍ້ ສ ະເໜີ ດ້ າ ນ
ນະໂຍບາຍຕົັ້ນຕອີງຕາມການຕີລາຄາຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ປະກອບມີດັົ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:


ປັບປຸງວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ: ໃນຂັັ້ນຕອນການວາງແຜນ, ງົບປະມານ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໃນລະດັບເມືອງ ລົງໄປ. ພາກສ່ ວນທີິ່ ກຽວຂ້ອງຕ້ອງປະສານສົມທົບກັ ນ ເພືິ່ ອສະໜອງການບ ລິ ການ, ການ

ສກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຊີວິດການເປັນຢູ່ ໃຫ້ຊຼຸມຊົນເປົ້າໝາຍ ເຊິິ່ງທັງໝົດນີັ້ ເປັນປັດໄຈການກ້າວ
ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ : ໃນຮູບແບບການຮ່ວມມືພາກລັດ- ເອກະຊົນເພືິ່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ
ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ ການລົງທນ ທີິ່ ນໍາໃຊ້ວັດຖຼຸດິບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິິ່ນ.
 ສ້າ ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂີດ ຄວາມສາມາດໃນການເກັບ ກູ້ ລ ະເບີດບໍ່ ທັນ ແຕກ: ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດມາດ
ຕະການໃນການປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການວາງແຜນ, ຂະບວນການຄົັ້ນຫາ ແລະ ກໍາ
ຈັ ດ ລະເບີ ດ , ປັ ບ ປຸ ງ ຄຸ ນ ະພາບ ແລະ ການນໍໍ້ າ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູ ນ ໃນຖານຂໍ້ ມູ ນ ແຫ່ ງ ຊາດຢ່ າ ງມີ ປ ະສິ ດ ທິ ຜົ ນ ແລະ
ຮັບປະກັນການບລິການສາທາລະນະສຸກ, ການສກສາ ແລະ ການວ່າງຈ້າງງານຜູ້ທີິ່ລອດຊີວິດຈາກ UXO.
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ສ້າງຄວາມສົມດຸນໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເປັນສິນ ຄ້າ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງອາຫານທີິ່ມີໂພຊະນາການ: ສໍາລັບ
ຊຼຸມຊົນທັງຫມົດ ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ກົນໄກການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພໃນເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫີກ ແນ່ໃສ່ເພີິ່ມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ.
 ເພີິ່ມທະວີ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ມາດຕະການທີິ່ມີຄວາມລະອຽດ
ອ່ອນດ້ານໂພຊະນາການ: ດ້ວຍການກໍານົດເມືອງທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງຢ່າງຊັດເຈນ ສົົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງພດຕິກໍາ,
ໂດຍສະເພາະການລ້ຽງລູກ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຂອງຄົວເຮືອນ. ພ້ອມກັນນີັ້, ຕ້ອງສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ ມແຂງກອບນິຕິກໍ າ ແລະ ມີ ກ ານບັ ງຄັ ບ ໃຊ້ ເພືິ່ ອປກປ້ ອງ, ສົົ່ ງເສີ ມ ແລະ ສະຫນັບ ສະຫນູ ນ ການລ້ ຽງລູ ກ
ດ້ວຍນົມແມ່.


ການວາງແຜນ, ການຈັດລຽງບູລິມະສິດ ແລະ ການເພີິ່ມງົບປະມານສໍາລັບຂະແໜງທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫາຍ
ເປັນຕົັ້ນຂະແໜງສກສາ ແລະ ການກູ້ຊີວິດໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ: ເພືິ່ອຮັບປະກັ ນທັງສອງຂະແໜງການ
ນີັ້ມີງົບປະມານທີິ່ຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດກະຕວງໄດ້ ແລະ ບໍ່ອາໄສການຊ່ວຍເຫືອຈາກພາຍນອກຫາຍຈົນເກີນ
ໄປ, ການວາງແຜນ ແລະ ງົບປະມານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພືິ່ອນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີິ່ມີຈໍາກັດໃນການແກ້
ໄຂບັນຫາທີິ່ເປັນບູລິມະສິດ. ເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມຄົນທີິ່ທຸກຍາກທີິ່ສຸດ ແລະ ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ ຕ້ອງ
ມີການເພີິ່ມງົບປະມານບລິຫານ ແລະ ວ່າຈ້າງພະນັກງານໃນຂົງເຂດດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫາຍຂັ້ນຕືິ່ມ ເປັນຕົັ້ນຜູ້ຊ່ວຍ
ແພດ ແລະ ຄູອາຈານ.



ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ພືັ້ນຖານແລະທັ ກສະຂອງເດັກນ້ອຍແລະໄວຫນຸ່ມ : ເລີິ່ມຕົັ້ນຈາກຂັັ້ນ ECE / ຊັັ້ ນ
ປະຖົມ ຫາ ຊັັ້ນມັດທະຍົມເພືິ່ອເປັນເປັນຫ້ອງການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ຄຸນະພາບຂອງການສກສາຂັັ້ນພືັ້ນຖານ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການເຊືິ່ອມໂຍງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການສກສາຊັັ້ນສູງ. ພ້ອມກັນນີັ້ ກໍ່ຕ້ອງມີ
ລະບົບການປະເມີນຜົນ ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນທີິ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກ
ເອກະຊົນຫາຍຂັ້ນຕືິ່ມໃນຂະແໜງ TVET.



ຈັ ດ ລຽງບູ ລິ ມ ະສິ ດ ເພືິ່ ອ ບັ ນ ລຸ ເປົ້ າ ຫມາຍຂອງ UHC : ຕາມທີິ່ ໄດ້ ກໍ ານົ ດ ໄວ້ ໃນແຜນການປະຕິ ຮູ ບ ລະບົ ບ
ສາທາລະນະສຸກ. ໃນນີັ້ປະກອບດ້ວຍ ການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ ການ ກະຈາຍກໍາລັງແຮງງານ ໃນບັນດາ
ເມື ອ ງ, ສຸ ກ ສາລາ ແລະ ໃນລະດັ ບ ຊຼຸ ມ ຊົ ນ . ພ້ ອ ມກັ ນ ນີັ້ , ຕ້ ອ ງສ້ າ ງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ ໄຂບັ ນ ຫາ
ເຈັບເປັນໃນໄວເດັກ, ປັບປຸງຂອບເຂດປກຫຸ້ມການບລິການ ແລະ ສົົ່ງເສີມການຍຸດຕິການຖ່າຍສະຊາຍ. ການ
ປັບປຸງວຽກງານສາທາຄວນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ວິທີການຂອງຊຼຸມຊົນ.



ການປ້ອງກັ ນການຕິ ດເຊືັ້ ອ HIV ຕ້ອງແນໃສ່ ກຸ່ມປະຊາກອນທີິ່ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ: ສະນັັ້ ນ, ຈິ່ງຈໍາເປັ ນທີິ່ຈະ
ຕ້ອງເຂົັ້ າເຖິ ງກຸ່ ມຄົນ ທີິ່ ກ ານປະພດມີ ຄ ວາມສ່ຽ ງສູ ງ ແລະ ຄວນພິ ຈາລະນາການລົງ ທນພືັ້ ນ ຖານໂຄງລ່າ ງຂະ
ໜາດໃຫຍ່ຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ຮ່ວມມືໃກ້ຊິດກັບຜູ້ທີິ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບກຸ່ມຄົນທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພືິ່ອ
ແກ້ ໄຂ ແລະ ຫຼຸ ດຜ່ ອນບັ ນ ຫາດັົ່ ງກ່ າວ. ການປິ່ ນ ປວ ຜູ້ ຕິດເຊືັ້ ອ HIV ຄວນນອນຢູ່ ໃນວຽກງານບ ລິກ ານ

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບລິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພືິ່ອນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງຂະແໜງສາທາຢ່າງ
ມີປະສິດທິຜົນ.
 ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັ ດແຜນຍຸດທະສາດການປກປ້ອ ງສັງຄົ ມແຫ່ ງຊາດ: ຕ້ອ ງມີມາດຕະການຕ່ າງໆ ເພືິ່ອ ສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດ ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານງົບປະມານ. ການສ້າງ ລະບົບຄຸ້ມຄອງມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຍຸດທະສາດການປກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບສະພາບການຂອງກຸ່ມ
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ທີິ່ ມີຄ ວາມສ່ ຽ ງໂດຍສະເພາະຄົ ນ ພິ ກ ານ. ພ້ ອມນີັ້ , ຕ້ ອງຮັ ບ ປະກັ ນ ການຈັ ດສັ ນ ງົບ ປະມານຢ່ າ ງພຽງພ ເພືິ່ ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ຄົວເຮືອນສາມາດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການປ້ອງກັນສັງຄົມໄດ້ຫາຍທີິ່ສຸດ.


ປັບປຸ ງການຄຸ້ ມຄອງ, ການປ້ ອງກັ ນ ແລະ ປກປັ ກ ຮັ ກ ສາສະຖານທີິ່ ມລະດົກ : ດ້ວ ຍຍົ ກ ລະດັບ ລະບົ ບຂໍ້ ມູ ນ
ຂ່າວສານທີິ່ມີຢູ່ເພືິ່ອຕິດຕາມຂໍ້ມູນແບ່ງຕາມ ແຫ່ງປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ ເພືິ່ອສືກສາຂໍ້
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີິ່ທ່ວງດງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ວຽກງານຍຸດຕິທໍາ : ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິຮູບ ລະບົບ
ຍຸດຕິ ທໍາຂອງເຍົ າວະຊົ ນ ເພືິ່ອຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ເດັກ ນ້ອຍ ແລະ ອົ ບຮົ ມສັ ງຄົມ ກ່ຽວກັ ບບັນ ຫາສັງຄົ ມ
ແລະ ກົດຫມາຍ, ໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການສກສາອົບຮົມ ແລະ ລະດົມໄວໜຸ່ມໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມ.

5.1.3

ເປົ້າໝາຍ 3

ເປົ້າໝາຍ 3 ມີຄວາມສໍາຄັນເພືອ
ິ່ ຮັບປະກັນວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບ ໃນເປາົ້ ໝາຍ 1 ແລະ 2 ຈະມີຄວາມຍືນຍົງ: ລັດຖະບານ
ຮັບຮູ້ ວ່າການນໍາໃຊ້ຊັ ບພະຍາກອນຫ າຍເກີນ ໄປຈະ ເຮັດໃຫ້ກ ານເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດບໍ່ຍືນ ຍົງ. ສິິ່ງທ້າທາຍດ້ ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບ ພະຍາກອນທໍ າມະຊາດແມ່ນ ມີຫາຍຢ່ າງ. ຂໍ້ ສະເໜີ ດ້ານນະໂຍບາຍທີິ່ຕົັ້ນຕອີງຕາມການຕີ
ລາຄາກາງສະໄໝການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ມີດັົ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:


ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການບລິຫານຄຸມ
້ ຄອງ ຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ: ເພືິ່ອຢຸດຕິການທໍາລາຍ ແລະ
ຫຼຸ ດຜ່ ອນຄວາມຊຼຸ ດໂຊມປ່ າ ໄມ້ ແລະ ຊີ ວະນາໆພັ ນ ດ້ ວ ຍເຂັັ້ ມແຂງດ້ ານການຄຸ້ ມຄອງທີິ່ ເຂັົ່ ງ ຄັ ດກວ່ າເກົົ່ າ .
ການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນກ ານປະຕິ ບັ ດ ງານ ທີິ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ກັ ບ ລະບົ ບ ນິ ເ ວດ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕ້ ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ ແລະ ບັ ງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ. ການແບ່ ງປັ ນຜົ ນປະໂຍດ
ລະຫວ່ າງ ພາກເອກະຊົ ນ ແລະ ຊຼຸ ມ ຊົ ນ ຄວນມີ ກ ານປັ ບ ປຸ ງ ແລະ ໄດ້ ຮັ ບ ການຂະຫຍາຍ ເພືິ່ ອຮັ ບ ປະກັ ນ
ໂຄງການພັດທະນາສາມາດປະກອບສ່ວນຕໍ່ ກອງທນຄຸ້ມຄອງຊັບ ພະຍາກອນທໍ າມະຊາດ ແລະ ການມີສ່ວ ນ
ຮ່ ວ ມຂອງຊຼຸ ມ ຊົ ນ . ລັ ດ ຖະບານ ໂດຍສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຄູ່ ຮ່ ວ ມມື ພັ ດ ທະນາ ຕ້ ອ ງສື ບ ຕໍ່ ປັ ບ ປຸ ງ ຂະຫຍາຍບັ ນ ດາ
ນະໂຍບາຍ, ເປັນຕົັ້ນການຈ່າຍຄ່າບລິການລະບົບນິເວດ.



ກໍານົດວຽກການຟືົ້ນ ຟູຫັງເກີດໄພພິບັດຈາກໄພນໍໍ້າຖ້ວມປີ 2018 ໃຫ້ເປັນເປັນບູລິມະສິດ: ເພືິ່ອຟືົ້ນຟູ ຊີວິດ
ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການປັບປຸງຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ໃນການຮັບມືໄພພິບັດ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການ ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ ໃນ ສປປ ລາວ.



ຮັບ ປະກັ ນ ການກະກຽມຮັ ບ ມື ໄພພິ ບັ ດ ແລະ ການຟືົ້ ນ ຟູ ທີິ່ ດີ ກ ວ່ າ ເກົົ່ າ : ເຫັ ນ ວ່າ ລະບົ ບ ການເຕືອນໄພທີິ່
ສ້າງຕັັ້ ງກ່ອນຫນ້ ານີັ້ແ ມ່ນ ບໍ່ພຽງພ ໃນການຮັ ບມື ກັ ບໄພນໍໍ້ າຖ້ວ ມ 2018. ສະນັັ້ນ , ຈໍາເປັນ ຕ້ອງສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດໃນການຟືົ້ນຟູຄືນ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືໄພພິບັດຂອງ ຂອງສະຖາບັນ
ແລະ ຜູ້ທີິ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ.
ສ້າ ງແຜນຜະລີ ດໄຟຟ້ າແຫ່ ງຊາດຢ່ າ ງລະອຽດ - ລວມທັ ງເຂືິ່ ອນໄຟຟ້ ານໍໍ້ າ ຕົ ກ . ແຜນພັ ດທະນາເສດຖະກິ ດ -

ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ຈະຕ້ອງທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບເຫດການທີິ່ເກີດຂັ້ນຢູ່ ເຂືິ່ອນ ເຊປຽນ ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ ໃນແຂວງ
ອັດຕະປື. ເພືິ່ອໃຫ້ມີຄ ວາມສົມບູນ ຄົບ ຖ້ວ ນ ຕ້ ອງລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວ ມ ແລະ ສະໜັ ບສະໜຸ ນຈາກພາກສ່ວ ນ
ກ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງທີິ່ມີປະສິດທິຜົນ.
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5.1.4 ວຽກງານຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມ
ຂໍ້ສະເໜີດ້ານນະໂຍບາຍທີິ່ຕົັ້ນຕອີງຕາມການຕີລາຄາກາງສະໄໝການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ມີຄື:


ປັບປຸງການຄຸມ
້ ຄອງບລິຫານພາກລັດ: ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດ ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງ
ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ, ສື ບ ຕໍ່ ກ ານປະຕິ ຮູບ ການບ ລິ ຫ ານ ແລະ ການບ ລິ ກ ານສາທາລະນະ ຢ່ າ ງຕໍ່ ເນືິ່ ອງ ແລະ
ສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ. ພ້ອມນີັ້, ຄວນມີການສ້າງແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພືິ່ອ
ຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ.



ປັບປຸງ ຄວາມ ສາມາດດ້ານກົດຫມາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ : ດ້ວຍການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານທີິ່ເຫມາະສົມເພືິ່ອ
ຕິ ດ ຕາມການຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ UPR ແລະ ຮັ ບ ປະກັ ນ ຄວາມສາມາດ ແລະ ການສະຫນັ ບ ສະຫນູ ນ

ງົບປະມານສໍາລັບສະພາຂອງປະຊາຊົນແຂວງ.
 ປັ ບ ປຸ ງ ຄວາມສາມາດດ້ າ ນເຕັ ກ ໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັ ດ ຕະກໍ າ : ໂດຍຜ່ າ ນຂອດການປະສານລະຫວ່ າ ງ
ຂະແຫນງການຕ່ າງໆ ແລະ ການສົົ່ ງ ເສີມລະບົບ ແລະ ສູ ນ ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກ ໂນໂລຢີ . ວຽກງານ
ດັົ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສິິ່ງຈູງໃຈ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວ່າ FDI ບໍ່
ພຽງແຕ່ນໍາທນຮອນ ຫື ເຄືິ່ອງຈັກເທົົ່ານັັ້ນເຂົັ້າມາ ແຕ່ຕ້ອງນໍາເອົາຄວາມຮູ້ , ທັກສະ, ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງ
ທີິ່ທັນສະໄຫມມາພ້ອມ.
 ສົົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການສ້າ ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ: ດ້ວຍການ
ປັບປຸ ງ ການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ແລະ ຕິ ດຕາມກົ ດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົ ນ ໄກ, ສ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ
ສະຖິ ຕິແ ຫ່ງຊາດ ໃນການຜະລິ ດຂໍ້ ມູນ ທີິ່ ແບ່ ງຕາມເພດ ແລະ ສົົ່ ງເສີມການວາງແຜນທີິ່ ຄໍ ານງເຖິ ງບັນ ຫາ
ເພດທີິ່ ມີຄວາມລະອຽດອອ່ນ , ກໍານົດມາດຕະການເພືິ່ອຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິ ງ , ຄົັ້ນຄວ້ າ
ທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ໃນລະບົບເສດຖະກິດຕະຫາດ ໃນການປະກອບອາຊິບ
ເປັນຜູ້ປະກອບການ, ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ບລິໂພກ.


ຮີບຮ້ອນຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊາວຫນຸ່ມແຫ່ງຊາດ: ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດກ່ຽວ
ກັບ ມາດຕະການສົົ່ງເສີມບົດບາດໄວຫນຸ່ມເພດຍິງໃນການນໍາໃຊ້ ທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ ອນຂອງຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມ
ໜ່ວຍ ແລະ ສົົ່ງເສີມຢ່າງຕັັ້ງໜ້ າການຮູ້ໜັງສື , ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນໍາ
ໃຊ້ ICT.



ກໍານົດ UXO ໃຫ້ແຜນວຽກຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມສະເພາະ ເພືິ່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່
ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກາໍ ນົດ SDG 18 ເປັນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສະເພາະ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພືິ່ອແກ້
ໄຂຍັນ ຫາ UXO: ດັົ່ງທີິ່ ຮັບຮູ້ນໍາກັນ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ແມ່ນເປັນແຜນທີແນໃສ່ເປົ້າໝາຍຜົນ
ໄດ້ຮັບ ເຊີິິ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກແຜນການໃນກ່ອນໜ້ານີັ້ ທີິ່ເປັນແຜນການອີງຕາມຂະແໜງການ. ເຖິງ
ວ່າວຽກງານເກັບກູ້ລູກລະເບີດທີິ່ ບໍ່ທັນແຕກ ຈະແມ່ນສ່ວນໜິ່ ງຂອງວຽກງານຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸ ກຍາກກໍ່
ຕາມ, ແຕ່ການທີິ່ກໍານົດໃຫ້ UXO ເປັນແຜນວຽກຈຸດສຸມຕ່າງຫາກ ຈະສາມາດຊ່ວຍເລັົ່ງລັດການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ ຄຽງຄູ່ກັບການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນຕໍ່ກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.



ກໍານົດວຽກງານເສຍອົງຄະ ເປັນ ແຜນວຽກຈຸດສຸມປິ່ນອ້ອມໃຫມ່ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິ ດ-ສັງຄົມ:
ແຜນວຽກຈຸ ດສຸ ມນີັ້ ຄວນປະກອບມີ : 1) ມາດຕະການເພືິ່ ອສົົ່ ງ ເສີ ມ ບົ ດບາດດ້ ານເສດຖະກິ ດ ຂອງຄົ ນ
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ພິການ, 2) ສະໜອງການບລິການສໍາລັບຄົນພິການໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ , 3) ສົົ່ງເສີມບົດບາດ
ວຽກງານການສກສາໃນຂົງເຂດນີັ້ໃຫ້ຫ າຍກວ່າເກົົ່າ , 4) ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ວຽກງານເສຍອົງຄະ,
5) ປັ ບ ປຸ ງລະບົ ບ ຂໍ້ ມູນ ແລະ ຂໍ້ ມູນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຄົ ນ ພິ ກ ານ, 6) ຈັ ດສັ ນ ງົບ ປະມານແຫ່ ງຊາດ, ແຂວງ ແລະ
ເມືອງໃຫ້ແກ່ແຜນງານ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ CRDP, ແລະ 7) ກໍານົດບົດບາດ ແລະ
ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດຊອບຢ່ າ ງຊັ ດເຈນໃນ ການຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດດໍ າ ລັ ດວ່ າດ້ ວ ຍ ຄົ ນ ພິ ກ ານ ທີິ່ ໄດ້ ກໍ ານົ ດໃນປີ
2014.

5.2 ຂໍ້ສະເໜີດ້ານການວາງແຜນຍຸດທະສາດ
ການຕີລາຄາກາງສະໄໝ ໄດ້ທົບທວນຄືນຂະບວນການສ້າງແຜນເພືິ່ອກໍານົດ ວິທີການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ດ້ານການວາງແຜນແບບມີຍຸດທະສາດ, ການວາງແຜນງົບປະມານ ແລະ ການຕິດຕາມ. ບາງໜ້າວຽກທີິ່ກ່າວມານີັ້
ແມ່ ນມີຄ ວາມສໍາຄັ ນ ໂດຍສະເພາະສໍາລັ ບໄລຍະທ້ າຍສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ ງທີ VIII ແລະ ບາງໜ້ າວຽກ
ແມ່ນສິິ່ງທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໃນໄລຍະຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX.
ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອດການວາງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ :


ສ້າງກົນໄກການຕິດຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງຂະແໜງການ, ງົບປະມານທີິ່ໄດ້ຂັ້ນແຜນ ແລະ
ໄດ້ຮັບການອານຸມັດຕົວຈິງ, ແລະ ລາຍຈ່າຍ ດ້ວຍການຖອດຖອນບົດຮຽນກັບບາງຂະແໜງການ ທີິ່ປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດ ໃນການຕິດຕາມບັນດາໜ້າວຽກທີິ່ກ່າວມານັັ້ນ.



ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການສ້າງແຜນ, ການວາງແຜນລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ໄລຍະຍາວ
ຮອດປີ 2030, ພ້ອມທັງຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍເພືິ່ອເປັບບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຍຸດທະສາດການເງິນ.



ຮັບປະກັນ ຄວາມເປັ ນ ເອກະພາບກັນ ແຜນພັ ດທະນາຂອງບັນ ດາຂະແໜງການ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ ອງກັ ບ
ແຜນພັ ດທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັງ ຄົມ ແຫ່ ງ ຊາດ, ເປັ ນ ຕົັ້ ນ ການກໍ ານົ ດມາດຖານການວາງແຜນທີິ່ ເຊືິ່ ອມໂຍງ
ແຜນກິດຈະກໍາກັບແຜນການເງິນ.

ເຊືິ່ອມສານບັນ ດາຍຸດທະສາດເພືິ່ອສົົ່ງເສີມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ, ການຫຼຸດພົັ້ນ
ອອກຈາກ LDC, ເປົ້າໝາຍ SDGs ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ :


ສ້າງຄວາມເຂັັ້ ມພາລະບົ ດບາດຂອງກອງເລຂາແຫ່ ງຊາດເພືິ່ ອຈັ ດຕັັ້ ງປະຕິບັ ດ SDGs ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ການ
ເຊືິ່ ອ ມໂຍງ ວາລະກ ານພັ ດ ທະນາ 2030 ເຂົັ້ າ ໃນ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ ງ ທີ IX (2021-2025) ແລ ະ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ ງ ທີ X (2026-2030) ກໍ່ ຄື ແ ຜນຍຸ ດ ທະສາດຂອງຂະແໜງການ. ໃນນີັ້ ລ ວມມີ ກ ານ
ປະສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນອືິ່ນໆໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ວິທີການ ແລະ ການນໍາໃຊ້
ເຄືິ່ ອງມື ເພືິ່ ອຈັ ດລຽງບູ ລິ ມະສິ ດຫ າຍມິ ຕິ ແລະ ການຕັ ດສິ ນ ໃຈທີິ່ ມີຄ ວາມສອດຄ່ ອງ, ແລະ ເພືິ່ ອຕິດຕາມ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ SDGs.



ສືບຕໍ່ ປັບ ປຸ ງ ແລະ ພັ ດທະນານະໂຍບາຍໃນການຫຼຸ ດພົັ້ ນ ອອກຈາກ LDC ແລະ ກະກຽມມາດຕະການທີິ່
ຈໍາເປັນ ພາຍຫັງທີິ່ຢຸດໄດ້ຮັບການສະໜັບໜຸນນະໂຍບາຍ LDC ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບວາລະ ການ
ພັດທະນາ ປີ 2030, ໂດຍສະເພາະຂະແໜງທີິ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ.
220



ເຊືິ່ອມໂຍງບູລິມະສິດ ແລະ ຄາດໝາຍການເຕີບໂຕສີ ຂຽວເຂົັ້າຍຸ ດທະສາດແຫ່ ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ຂອງຂະແໜງການ (ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ), ລວມທັງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ
IX (2021-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ X (2026-2030).

ສ້າງຄວາມສາມາດລະບົບການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ :


ປັບປຸງຖານການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫືອເພືິ່ອຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນທະ ແລະ ການເບີກຈ່າຍຕົວຈິງ
ຂອງ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດແຜນການ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມືມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.



ນໍາໃຊ້ຂະບວນການກອງປະຊຼຸ ມໂຕະມົ ນເປັ ນກົ ນ ໄກ ໃນການສ້ າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຮ່ ວມມື ເພືິ່ ອ ການ
ພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຄຽງຄູ່ກັບການສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ , ແນໃສ່ການຫັນ
ການປຶ ກສາຫາລື ເພືິ່ອການພັ ດທະນາ ໃຫ້ ເປັ ນ ການຕົ ກ ລົງ ແລະ ກົນ ໄກການຈັດຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດຕົ ວ ຈິງ , ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດພັນ ທະພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມື VDCAP II.

ປັບປຸງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ :


ສໍາລັບໄລຍະທ້ າຍສະໄໝຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII ຄວນມີ ການທົ ບທວນຄືນເປົ້າໝາຍ ແລະ ບາງ
ຄາດໝາຍສູ້ ຊົນ ແລະ ຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົ ນ ເພືິ່ ອປະເມີນ ຄວາມຄືບ ໜ້ າ ແລະ ບົ ດຮຽນທີິ່
ຖອດຖອນໄດ້.



ຂະບວນການສ້ າ ງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ ງ ທີ IX (2021-2025) ຕ້ ອ ງເຮັ ດ ຄຽງຄູ່ ກັ ບ ການສ້ າ ງ ຂອບການ
ຕິ ດ ຕາມ ແລະ ປະເມີ ນ ຜົ ນ ເພືິ່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ວ່ າ ຄາດໝາຍສູ້ ຊົ ນ ແລະ ຕົ ວ ຊີັ້ ວັ ດ ມີ ຂໍ້ ມູ ນ ແລະ ສາມາດ
ວັດແທກໄດ້.

ກໍານົດບູລິມະສິດປິ່ນອ້ອມໃໝ່ໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025):


ກໍານົດວຽກງານ UXO ເປັນແຜນວຽກຈຸມສຸມຕ່າງຫາກ ແລະ ສະເພາະ ຍ້ອນຄວາມສໍາຄັນຂອງໜ້າ ວຽກ
ດັົ່ງກ່າວ ຈິ່ງໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນເປົ້ັ້າໝາຍ SDG 18.

ລັດຖະມົນຕີ
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