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ກອງປະຊຸມໂດຕະມົນ ປະຈໍາປີ 2022
26 ມັງກອນ 2023



ເນ ື້ອໃນການນໍາສະເໜີ
1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຈຸດປະສົງ
2. ຂອບການຟ ື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ

2.1 ການສະໜອງແຫ ຼ່ງທຶນທ ຼ່ຍ ນຍົງ (ເສດຖະກິດມະຫາພາກ) 
2.2 ການຄ້າ, ການລົງທຶນເອກະຊົນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສ້າງມູນຄ່າເພ ຼ່ມ
2.3 ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທ ຼ່ເປັນທໍາ
2.4 ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
2.5 ການເຕ ບໂຕສ ຂຽວ, ທົນທານຕໍຼ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ

3. ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (ການຕິດຕາມ & ປະເມ ນຜົນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍຼ່ຫນ້າ)
2



ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັື້ງທີ IX

ຂອບການຟ ື້ ນຟູເສດຖະກິດ

• ການຈັດຕັື້ ງປະຕິບັດໄລຍະ
ສັື້ ນຫາໄລຍະກາງໃນການ
ຟ ື້ ນຟູເສດຖະກິດຈາກຜົນ
ກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດ covid-19ແລະ
ວິ ກິດການ 4F ຢ່າງຍ ນຍົງ

• ເພີື້ ມທະວີ ການປື້ ອງກັນການ
ເກີດຂ ື້ ນແບບບ ່ ຄາດຄິ ດໃນ
ອານາຄົດ

ຍຸດທະສາດຂື້ າມຜ່ານແບບໂລ່ງ
ລ່ຽນ

• ຮັບປະກັນໃນການອອກ
ຈາກປະເທດດື້ ອຍພັດທະ
ນາຢ່າງມີ ສະເຖຍລະພາບ
ແລະ ຍ ນຍົງ

• ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ທາງລົບທີ່ ເປັນໄປໄດື້

• ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູື້
ບັນດາເປົ ື້ າໝາຍການ
ພັດທະນາ

ວາລະແຫ່ງຊາດ

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ

• ບູລິ ມະສິ ດໃນການແກື້ ໄຂ
ບັນຫາຄວາມຫຍຸື້ ງຍາກ
ທາງດື້ ານການເງິ ນ

• ສື້ າງຄວາມເຂັື້ ມແຂງໃຫື້
ແກ່ການເກັບລາຍຮັບ

• ການເພ່ີມປະສິ ດທິ ພາບ-
ປະສິ ດທິ ຜົນດື້ ານລາຍ
ຈ່າຍ

ຍຸດທະສາດດື້ ານການເງິ ນຂອງ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັື້ ງທີ 9
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ການສະໜອງແຫລ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບ  ນ ົງ 
ແລະ ການຮ່ວມມ ດ້ານການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທພິາບ
(ກອບທາງດ້ານມະຫາພາກ-ການເງິນ)
ອົງປະກອບ ສັງລວມຫ ໍື້ 

1) ຄວາມຢ ນຍົງທາງ 
ດ້ານການເງິນ

ສ້າງຖານລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານໂດຍຜ່ານການຫນັປ່ຽນ
ດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນເພ ຼ່ອຂະຫຍາຍຖານພາສ ໃຫ້
ກວ້າງອອກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບລູິມາສດິໃນການເຕ ບໂຕທ ຼ່
ສົມດຸນ.

2) ການຄຸ້ມຄອງຫນ ື້
ສິນ ແລະ ຄວາມໂປ່ງ
ໃສ

ການແກ້ໄຂຫນ ື້ສິນທນັທ  ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນອັນຮ ບ
ດ່ວນ ເພ ຼ່ອມ ພ ື້ນທ ຼ່ທາງດ້ານງົບປະມານໃຫແ້ກ່ການລງົທນຶ
ດ້ານການພັດທະນາ 

3) ຄວາມໝັື້ນຄົງ
ດ້ານຂະແໜງການ
ເງິນ

ການເລັຼ່ງລັດບັນດາໂຄງການເພ ຼ່ອສ້າງລະບຽບການ ແລະ 
ຂັື້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ ພ້ອມ
ທັງຮັດແໝ້ນຂະແໜງການທະນາຄານໃຫມ້ ຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ, ພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກ ແລະ ການເງິນໃນປະຈຸບັນ.

ທຸກເນ ື້ອໃນທ ຼ່ປະກອບໃສເ່ອກະສານນ ື້ແມ່ນມາຈາກຍຸດທະສາດການເງິນຂອງແຜນການ 5 ປ  ຄັື້ງທ  9. 4



ການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ຕ່ອງໂດສ້ມູນຄ່າ ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວ
ອົງປະກອບ ສັງລວມຫ ໍື້
1) ການລົງທຶນ 
ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມການດໍາເນ ນ
ທຸລະກິດ 

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການດ ງດູດການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ເພ ຼ່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ສະ
ເຖຍລະພາບດ້ານການເງິນມະຫາພາກ, ການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສັງຄົມ, ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນການ
ສົຼ່ງເສ ມເສດຖະກິດສ ຂຽວ ແລະ ຄວາມທົນທານໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

2) ການທ່ອງທ່ຽວ
ການຟ ື້ນຟູຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການຕະຫລາດ, ສ້າງຜະລິດຕະພັນ, ສ້າງຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງ, ພັດທະນາທັກສະສ ມ , ຄວາມສາມາດ ກໍຼ່ເພ ຼ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ 
ແລະ ການບັນລຸຂະບວນການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ

3) ດ້ານກະສິກໍາ 

ສົຼ່ງເສ ມການຜະລິດກະສິກາໍທ ຼ່ເປັນມດິຕໍຼ່ສ ຼ່ງແວດລ້ອມພ້ອມທງັຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນເພ ຼ່ມຜົນຜະລິດ
ໃຫ້ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ເພ ຼ່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ, ປັບປຸງສະພາບເສດຖະກິດ
ເພ ຼ່ອຫັນໄປສູ່ການຄໍື້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການສ້າງມູນຄ່າເພ ຼ່ມ 
ແລະ ການເຂົື້ື້າເຖິງຕະຫລາດ

4) ການຫັນເປັນດິຈິ
ຕອນ

ການເຊ ຼ່ອມສານລະບົບດິຈິຕອນເຂົື້າໃນການຂົນສົຼ່ງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ກຸ່ມເປົື້າຫມາຍໂດຍຜ່ານ 6
ຮູບແບບຕົື້ນຕໍຄ : ການເຮັດວຽກຮ່ວມກນັ, ປະສົບການ, ນະວັດຕະກາໍ, ໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານທ ຼ່ທັນສະໄໝ, 
ຄວາມເປັນຊ່ຽວຊານໃນການດໍາເນ ນການ ພ້ອມທັງຄວາມເຂົື້ື້າໃຈດ້ານຂໍື້ມູນຂ່າວສານ
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ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປຸງນະໂດ ບາ 
ເພ ື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຈ້າງງານທີື່ເປັນທໍາ (1/2)

ອົງປະກອບ ສັງລວມຫ ໍື້

1) ການເຈລະຈາທາງສັງ 
ຄົມ (ຄ່າຈ້າງ, ແຮງງານ
ແລະ ການເຄ ຼ່ອນຍ້າຍ,
ລັດຖະບານ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງເຂດຊາຍແດນ)

ເພ ຼ່ມທະວ ການເຂົື້າເຖິງຊອ່ງທາງການເຄ ຼ່ອນຍ້າຍໃຫເ້ປັນປົກກະຕິ ແລະ 
ປອດໄພ ພ້ອມທັງສົຼ່ງແຮງງານລາວອອກຕ່າງປະເທດເພ ຼ່ອຫລດຸຜອ່ນ
ການເຄ ຼ່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບຜິດກົດຫມາຍ

2) ລະບົບການປົກປ້ອງ
ສັງຄົມ ແລະການບໍລິການ
ທ ຼ່ຈໍາເປັນ

ເພ ຼ່ມທະວ ໃນການເຂົື້າເຖງິ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປກົ
ປ້ອງທາງສັງຄົມເພ ຼ່ອປກົປ້ອງບັນດາແຮງງານ ແລະ ຄອບຄົວເຂົາເຈົື້າ
ຈາກເຫດການເກ ດຂ ື້ນແບບບໍຼ່ຄາດຄິດທ ຼ່ຈະກະທບົຕໍຼ່ພ ື້ນຖານການ
ດໍາລົງຊ ວິດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທ ຼ່ມ ຄວາມບອບບາງ 

3) ການຮ່ວມທຶນລະ
ຫວ່າງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ດ້ວຍທັກສະດ້ານດິຈຕິອນ
,ການສ້າງທັກສະ ແລະ 
ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ, 
ການບໍລິການການຈ້າງງານ

ສົຼ່ງເສ ມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມທຶນພາກລດັ ແລະ 
ເອກະຊົນດ້ວຍກົນໄກການພດັທະນາທກັສະແຮງງານທ ຼ່ມ ຄຸນນະພາບ 
ແລະ ໂອກາດໃນການຈ້າງງານທ ຼ່ເປນັທາໍ 
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ການບໍລິຫານການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປຸງ
ນະໂດ ບາ ເພ ື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຈ້າງງານທີື່ເປັນທໍາ 
(2/2)
ອົງປະກອບ ສັງລວມຫ ໍື້
4) ການຄໍື້າປະກັນສະບຽງ
ອາຫານ, ການຈ້າງງານ ແລະ 
ການຟ ື້ນຟູການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ

ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັື້ງປະຕບິັດຍຸດທະສາດແຫງ່ຊາດໃນການສົຼ່ງເສ ມການຈ້າງງານໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ເພ ຼ່ອຄໍື້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ທ ຼ່ອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການເຂົື້າເຖິງການຈ້າງງານທ ຼ່ຖ ກລະບຽບ ແລະ ເປັນທໍາ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມ
ທົນທານໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

5) ການສົຼ່ງເສ ມ SMEs ທ້ອງ
ຖ ຼ່ນ, ການຈ້າງງານ, ການເຄ ຼ່ອນ
ຍ້າຍ ແລະ ການໂອນຖ່າຍ
ຊັບພະຍາກອນ 

ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການສົຼ່ງເສ ມ SMEs’ ທ້ອງຖ ຼ່ນ, ການຈ້າງງານ, ການເຄ ຼ່ອນ
ຍ້າຍ ແລະ ການໂອນຖ່າຍຊັບພະຍາກອນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໂອນເງິນ 
ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

6) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການ
ຕັດສິນໃຈໂດຍອ ງໃສ່ພ ື້ນຖານຂໍື້
ມູນ

ສົຼ່ງເສ ມການນໍາໃຊ້ຂໍື້ມູນດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບເຂົື້າໃນການຟ ື້ນຟູສະພາບ
ພາຍຫລັງການແຜ່ລະບາດ Covid-19 ທ ຼ່ມ ການເຄ ຼ່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ. ການ
ຕັດສິນໃຈໂດຍອ ງໃສ່ພ ື້ນຖານຂໍື້ມູນເພ ຼ່ອຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ 
ຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນກໍຼ່ຄ ຜົນກະທບົຂອງໂຄງການຕໍຼ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
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ການພັດທະນາຊັບພະ າກອນມະນຸດ 
ອົງປະກອບ ສັງລວມຫ ໍື້

1) ການສຶກສາ

ນໍາໃຊ້ການສຶກສາເພ ຼ່ອເປນັເຄ ຼ່ອງມ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການ
ປັບປຸງສຸຂະພາບ, ຄວາມສະເໜ ພາບຍງິຊາຍ, ການມ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ 
ສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນສງັຄມົ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂການປະລະການຮຽນຂອງ
ນັກຮຽນໃນທຸກລະດບັ ເຊ ຼ່ງມັນໄດ້ກາຍມາເປນັບັນຫາລະດບັປະເທດທ ຼ່ເກ ດ
ມ  “ວິກິດການການຮຽນ”

2) ສຸຂະພາບ
ແລະ ໂພຊະນາ
ການ

ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການໃຫ້ບໍລກິານດ້ານສຂຸະພາບໃນ ສປປລາວ ໂດຍ
ຜ່ານແຜນງານການປະກັນສຂຸະພາບແຫ່ງຊາດເພ ຼ່ອຄຸ້ມຄອງປະຊາກອນໃນ
ທຸກຊັື້ນຄົນ. 

3) ຄວາມສະ      
ເໜ ພາບຍິງ-
ຊາຍ 

ສົຼ່ງເສ ມຄວາມສະເໜ ພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ເພ ຼ່ອປັບປຸງສດັສວ່ນຄວາມບໍຼ່
ສະເໜ ພາບ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ເພ ຼ່ອກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ

4) ປະຊາກອນ 
ແລະ ຂໍື້ມູນ

ເພ ຼ່ມທະວ ຄວາມເຂັື້ມແຂງດາ້ນທຶນມະນດຸໂດຍນາໍໃຊ້ຂໍື້ມນູດາ້ນປະຊາກອນ, 
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ແລະ ສົຼ່ງເສ ມການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ.້ ພັດທະນາ
ເຄ ຼ່ອງມ ໃນການກໍານດົ ແລະ ຄາດຄະເນ ຜົນກະທົບຂອງປະຊາກອນຕໍຼ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄົມ ແລະ ການເປັນຢູ່ທ ຼ່ດ  . 

8



ການເຕີບໂດຕສີຂຽວ, ຄວາມທົນທານຕໍື່ການປຽ່ນແປງດນິຟ້າ
ອາກາດ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

ອົງປະກອບ ສັງລວມຫຍ ື້

1) ການເຕີ ບ
ໂຕສີ ຂຽວ

ຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດທີ່ ນ າໃຊື້ ກາກບອນຕ ່ າ ແລະ
ພະລັງງານສະອາດ, ສ່ົງເສີ ມພັນທະບັດສີ ຂຽວສ າລັບ
ພະລັງງານທົດແທນແລະ ງົບປະມານສີ ຂຽວພື້ ອມທັງ
ການຄຸື້ ມຄອງສີ່ ງເສດເຫລ ອ ແລະ ຊຸກຍູື້ ການສື້ າງໂຄງ
ລ່າງພ ື້ ນຖານສີ ຂຽວແບບຍ ນຍົງ

2 ຄວາມທົນ
ທານຕ ່ ການ
ປ່ຽນແປງດິ ນ
ຟື້ າອາກາດ

ການລົງທຶນໃນຊຸມຊົນທື້ ອງຖີ່ ນເພ ່ ອປົກປັກຮັກສາ
ລະບົບນິ ເວດ ແລະ ສື້ າງຄວາມເຂັື້ ມແຂງໃນການປົກ
ປັກຮັກສາຊີ ວະນານາພັນ ແລະ ສັດປ່າ ພື້ ອມທັງການ
ຮັບມ ຈາກຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ດິ ນຟື້ າອາກາດ ໂດຍລົງທຶນໃສື້ ການສື້ າງໂຄງລ່າງ
ພ ື້ ນຖານທີ່ ທົນທານແລະ ຕ່ອງໂສື້ ການສະໜອງໃນທື້ ອງ
ຖີ່ ນ

3 ການຄຸື້ ມ
ຄອງຄວາມ
ສ່ຽງດື້ ານ
ໄພພິບັດ

ສ່ົງເສີ ມການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, 
ຊຸມຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງດື້ ານໄພພິບັດ ແລະ ການສູນເສຍ ເພ ່ ອຮັບປະກັນ
ດື້ ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍຶ ນຍົງໃນອານາຄົດ
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ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
(ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ທິດທາງໃນຕໍື່ຫນ້າ)

ການເຊ ື່ອມສານເຂົື້ື້າໃນຂະບວນການແຫ່ງ
ຊາດ 

• ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປ  

• ບົດສະຫລຸບກາງສະໄໝຂອງແຜນງານແຫ່ງ
ຊາດຄັື້ງທ  IX

• ສ້າງແຜນແຫ່ງຊາດຄັື້ງທ  10th NSEDP 

• ທົບທວນຍຸດທະສາດການຂ້າມຜ່ານແບບ
ໂລ່ງລ່ຽນໃນການອອກຈາກປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ

ການປະສານງານ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
• ກຜທ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ, ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ຊ ື້

ນໍາຂະບວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
• ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເຊ ຼ່ອມສານເຂົື້າໃນແຜນວຽກຂອງຂະແໜງ 

ການ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕບິັດ
• ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ໃນການປະສານງານຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ

ຫາລ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຕິດຕາມຄວາມຄ ບຫນ້າໃນຂະບວນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ສ ຼ່ງທ້າທາຍ

• ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ຂະບວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້
ການນໍາພາຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ
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