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ອະລ າພະບົດ 
 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ IX (2021-2025) ເປນັແຜນຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ັ້ງທ ີ XI ຂອງພກັ ແລະ ເປນັແຜນສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວໄິສທດັຂອງການພດັທະນາ ຮອດປີ 2030. ແຜນດັ່ ງກ່າວ ໄດ ັ້ກ ານດົທດິ
ທາງພື ັ້ນຖານໃນການສ ັ້າງບາດລ ັ້ຽວໃໝ່ໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນຊຸມປີຕ ່ ໜ ັ້າ ຄ:ື ເຮດັໃຫ ັ້ບນັດາປະ 
ຖມົປດັໄຈທາງດ ັ້ານການເມອືງ-ແນວຄດິ, ລະບບົເສດຖະກດິ, ພື ັ້ນຖານວດັຖຸ-ເຕກັນກິ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຢ່າງມຄຸີນ
ນະພາບ, ສບືຕ ່ ຖເືອາົການພດັທະນາເສດຖະກດິ ເປນັໜັ້າທີ່ ໃຈກາງຂອງທົ່ ວພກັ ແລະ ທົ່ ວປວງຊນົ ຄຽງຄ ່ ກບັການ
ພດັທະນາວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົ ລວມທງັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການບ ລຫິານ-ການປກົຄອງລດັ, ການ
ປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດທີ່ ມແີລ ັ້ວ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງຍກົລະດບັໃຫ ັ້ມີ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ທຸກຄວາມອາດສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນຂອງຊາດໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາໃຫັ້ກາຍເປນັບນັດາຂະແໜງການ    
ຜະລດິ ແລະ ບ ລກິານທີ່ ເປນັປາຍແຫຼມ, ມກີານພດັທະນາຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, ຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົ
ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງດຂີ ັ້ນ, ການຄ ັ້າ ແລະ ການຊ າລະສະສາງສາກນົມຄີວາມສມົດ ນໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມ
ຮອບ ດ ັ້ານເພື່ ອພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫັ້ຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາຢ່າງໜກັແໜັ້ນໃນອະນາຄດົ. 

ແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງນີ ັ້ ເປນັແຜນສບືຕ ່ ແກ ັ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ ແລະ ຍງັສບືຕ ່ ຈດັ
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 4 ບຸກທະລຸ: ດ ັ້ານຈນິຕະນາການ, ດ ັ້ານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ດ ັ້ານກນົໄກລະບອບລະບຽບ
ການ ແລະ ດ ັ້ານແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ, ແຂງແຮງ ແລະ ເຂົ ັ້າສ ່ ລວງເລກິກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອໃຫ ັ້
ສາມາດຜ່ານຜ່າອຸປະສກັ, ຂ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍຕ່າງໆ ເປນັຕົ ັ້ນ: ຄວາມສ່ຽງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກ, 
ບນັຫາໜີັ້ສນິ, ການເກບັລາຍຮບັງບົປະມານຂອງລດັ, ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ແລະ ການລງົທ ນ, ການຄຸ ັ້ມຄອງອດັຕາ
ແລກປ່ຽນ, ການຄຸ ັ້ມຄອງອດັຕາເງນິເຟີ ັ້, ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາ
ການຫວ່າງງານ ເພື່ ອບ ່ ໃຫ ັ້ຕກົໃນສະພາວະວກິດິ, ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມກີານຫນັປ່ຽນຢ່າງຮອບດ ັ້ານ ດ ັ້ວຍການປະຕຮິ ບໂຄງ
ສ ັ້າງເສດຖະກດິຢ່າງເຖງິຖອງ, ເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ທ່າແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນຂອງຊາດຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ຫນັການ
ພດັທະນາໄປຕາມທດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ມຈີດຸສຸມ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ. 

● ຄຸນນະພາບ ການຫນັໄປສ ່ ຄຸນນະພາບໃໝ່ ດ ັ້ານການລງົທ ນຂອງລດັ, ການລງົທ ນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລດັ 
ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ການລງົທ ນໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດໃຫັ້ມປີະສດິ 
ທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສ ງຂ ັ້ນ, ສອດຄ່ອງກບັທດິທາງເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ມກີານປະເມນີ, 
ມກີານຈດັລຽງບ ລມິະສດິ, ມກີານປະມ ນເພື່ ອຄດັເລອືກເອາົຜ ັ້ປະກອບການທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມກີານຕດິຕາມການ 
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ສະຫຼ ບຖອດຖອນບດົຮຽນຢ່າງເປນັລະບບົຕ ່ ເນື່ ອງ; ຫນັການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບ ລກິານ ໄປ
ສ ່ ມາດຕະຖານສາກນົ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັໄດ ັ້; ສ ັ້າງກ າລງັແຮງງານທີ່ ມສີມີ,ື ມລີະບຽບວໄິນ, ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ 
ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ; ສາມາດຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາ ແລະ ໝ ນໃຊ ັ້ຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າດ ັ້ານວທິະຍາ 
ສາດເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອເປັນປດັໄຈຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົໃນຍຸກສະໄໝອຸດສະຫະກ າ 4.0. 

● ມີຈຸດສຸມ: ການພດັທະນາຢ່າງມຈີດຸສຸມ ໂດຍສຸມໃສ່ພດັທະນາບນັດາທ່າແຮງໄດ ັ້ປຽບໃນຂງົເຂດ ແລະ ບ ລ ິເວນ
ທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ເປນັບ ລມິະສດິເພື່ ອເປນັຫວົຈກັໃນການພດັທະນາຂອງຊາດ. ສຸມການລງົທ ນຂອງລດັ ໃສ່ບນັດາ
ແຂວງທີ່ ມທ່ີາແຮງໄດ ັ້ປຽບ ແລະ ແຂວງທີ່ ຍງັຫຍຸ ັ້ງຍາກຫຼາຍ, ສບືຕ ່ ປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ຈ າເປັນເພື່ ອອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນພາກ
ເອກະຊນົ ເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າທີ່ ເປັນທ່າແຮງ ເປັນຕົ ັ້ນ ດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ, 
ຫດັຖະກ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການບ ລກິານໂລຊສິຕກິ ເປນັຕົ ັ້ນ: ທ່າບກົ ແລະ ອື່ ນໆ ຢ ່ ບນັດາແຂວງທີ່ ມທ່ີາແຮງໂດຍສະເພາະ
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ພາກທ ີI: ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັແຜນພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-

2020) 

I. ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ ີVIII (2016-2020) 

1. ສະພາບການລວມ 
1.1. ສະພາບສາກົນ 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ VIII ແມ່ນຢ ່ ໃນໄລຍະທີ່ ມຄີວາມທັ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນລະດບັພາກ
ພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ເປນັຕົ ັ້ນ: 1) ຄວາມບ ່ ມສີະຖຽນລະພາບດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການເມອືງຂອງຫຼາຍປະເທດ; 2) ການ
ປ່ຽນແປງລາຄານ ັ້າມນັ ແລະ ລາຄາອາຫານໃນທົ່ ວໂລກ; 3) ການຂດັແຍ່ງຜນົປະໂຫຍດດ ັ້ານການຄ ັ້າລະຫວ່າງບນັດາ
ປະເທດມະຫາອ ານາດ ແລະ 4) ການເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງໄພພບິດັທ າມະຊາດໃນພາກພື ັ້ນ ແລະ ການລະບາດຂອງເຊື ັ້ອພະຍາດ
ຕ່າງໆ. ບນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົກະທບົທາງກງົ ແລະ ທາງອ ັ້ອມໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຫຼາຍ
ປະເທດ ເຊິ່ ງສະແດງອອກດັ່ ງນີ ັ້: 

ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໂລກ ໃນລະຫວ່າງປີ 2015-2017 ແມ່ນຢ ່ ໃນລະດບັ 3,2%-3,6% ກ່ອນທີ່ ຈະ
ຫຸຼດລງົມາຢ ່ ໃນລະດບັ 2,8% ໃນປີ 2018. ສະພາບການຂອງໂລກ ຍງັສບືຕ ່ ຢ ່ ໃນພາວະຜນັປ່ຽນຢ່າງໄວວາ ແລະ 
ສະຫຼບັຊບັຊ ັ້ອນ ຈາກຄວາມຂດັແຍ່ງຂອງສງົຄາມ ISIS ຢ ່ ຕາເວນັອອກກາງ, ບນັຫາຜ ັ້ອບົພະຍບົ, ຂ ັ້ຂດັແຍ່ງໃນແຫຼມ
ເກາົຫຼ,ີ ທະເລຈນີໃຕ ັ້ ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ມກີານແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ທີ່ ແຜ່ຂະຫຍາຍເປນັວງົ
ກວ ັ້າງໄປທົ່ ວໂລກ. ອງົການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດ ັ້ປະກາດຍກົລະດບັເປນັ “ສະພາວະລະບາດຂະໜາດໃຫຍ່ທົ່ ວ
ໂລກ” ເຊິ່ ງໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງຫຼາຍປະເທດ. ຍ ັ້ອນຜນົກະທບົ
ຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະບາດດັ່ ງກ່າວ ເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິໂລກໃນປີ 2019 ຫຸຼດລງົຢ ່ ໃນລະດບັ -3,2%. ສະຖາບນັ
ການເງນິສາກນົ (IMF) ໄດ ັ້ຄາດຄະເນວ່າເສດຖະກດິໂລກ ຈະຢ ່ ໃນລະດບັ 6% ໃນປີ 2020. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ 
ການຟື ັ້ນຕວົເສດຖະກດິຂອງຫຼາຍປະເທດ ແມ່ນບ ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ຍງັຢ ່ ໃນສະພາວະທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງລະດບັສ ງ. 

ໃນໄລຍະຕົ ັ້ນສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ເຫນັວ່າລາຄາສນິຄ ັ້າໂລກຫຸຼດລງົຫຼາຍພ ສມົຄວນ, ແຕ່ມີ
ການເພີ່ ມຂ ັ້ນຄນືໃນໄລຍະປີ 2017 ແລະ ປີ 2018 ຕວົຢ່າງ: ລາຄາທອງແດງຫຸຼດລງົໃນອດັຕາ 30% ຈາກ 6.863 ໂດ
ລາສະຫະລດັ ຕ ່ ໂຕນ ໃນປີ 2014 ມາເປນັ 4.808 ໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່ ໂຕນ ໃນປີ 2018 ເກອືບມາຢ ່ ລະດບັດຽວກນັກບັ
ປີ 2014. ພັ້ອມກັນນີ ັ້, ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນໄວ ັ້ວ່າ ລາຄາທອງແດງຈະຢ ່ ໃນລະດັບປະມານ 6.816 ໂດລາ
ສະຫະລດັ ຕ ່ ໂຕນ ໃນປີ 2019 ແລະ 6.833 ໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່ ໂຕນ ໃນປີ 2020. ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັລາຄານ ັ້າມນັທີ່
ເຫນັວ່າ ຫຸຼດລງົຫຼາຍພ ສມົຄວນໃນໄລຍະຕົ ັ້ນສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ເຫນັໄດ ັ້ລາຄານ ັ້າມນັຫຸຼດລງົຈາກ 96 ໂດລາ
ສະຫະລດັ ຕ ່ ບາເຣວ ໃນປີ 2014 ມາເປນັ 43 ໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່ ບາເຣວ ໃນປີ 2016, ມາຮອດປີ 2018 ລາຄານ ັ້າມນັ
ປບັຕວົຂ ັ້ນຄນືມາເປັນ 65 ໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່  ບາເຣວ ແລະ ຄາດວ່າຈະຢ ່ ໃນລະດບັນີ ັ້ ຫຼ ືຫຸຼດລງົເລກັນ ັ້ອຍໃນປີ 2020 
ຍ ັ້ອນຜນົກະທບົຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19. 
1.2. ສະພາບພາຍໃນ:  

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII (2016-2020) ໄດ ັ້ດ າເນນີ
ໄປໃນສະພາບທີ່ ປະເທດເຮາົມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ເປນັຕົ ັ້ນ: ດ ັ້ານການເງນິ-ເງນິຕາ, ໄພພບິດັນ ັ້າ
ຖັ້ວມ ແລະ ໄພແຫັ້ງແລ ັ້ງຢ ່ ບາງເຂດ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົກະທບົໃຫັ້ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ໃນປີທ າອດິ
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ຂອງແຜນ (2016) ບນັລຸໄດ ັ້ພຽງ 7% ຫຸຼດຄາດໝາຍແຜນການວາງໄວ ັ້ (ແຜນການ: 7,5%). ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ເພື່ ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງ
ກບັສະພາບຕົວຈງິ, ລັດຖະບານ ຈ ່ ງໄດ ັ້ສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດດັດແກ ັ້ຕົວເລກມະຫາພາກ ໄລຍະ 4 ປີ ທີ່ ຍງັເຫຼືອ 
(2017-2020), ເຊິ່ ງດດັແກ ັ້ຕວົເລກອດັຕາການເຕບີໂຕເສດຖະກດິ ຈາກສະເລ່ຍ 7,5% ຫຸຼດລງົເປັນ 7,2%. ໃນໄລຍະ 
2017-2020 ເຫັນວ່າ ການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ຂອງປະເທດເຮົາ ຍງັສືບຕ ່ ພົບຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານ
ເສດຖະກດິທີ່ ສະສມົຜ່ານມາ ເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມບອບບາງ ເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນ ບນັຫາໜີັ້ສນິຄຸມເຄອື, 
ລາຍຮັບບ ່ ກຸ ັ້ມລາຍຈ່າຍ, ອັດຕາການເຕີບໂຕມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລົງໃນແຕ່ລະປີຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທີ VIII, ບັນຫາ
ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດທີ່ ເກດີຈາກພະຍຸຊນັຕນີ (Son-Tinh) ໃນປີ 2018 ແລະ ຄ ກນັນ ັ້າເຂື່ ອນໄຟຟັ້າເຊປ່ຽນ-ເຊນ ັ້າ
ນ ັ້ອຍແຕກ ຢ ່ ແຂວງອດັຕະປື, ພະຍຸເບບນິກາ (Bebinca) ແລະ ໄພນ ັ້າຖັ້ວມຢ່າງໜກັໜ່ວງ ໃນປີ 2019 ໄດ ັ້ສົ່ ງຜົນ
ກະທບົຕ ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ເກດີການລະບາດຂອງພະຍາດສດັ ແລະ ສດັຕ ພດື   
ໃນຫຼາຍແຂວງ ເປັນຕົ ັ້ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດອະຫວິາໝ ອາຟຼກິກາ ໃນປີ 2019 ເຊິ່ ງໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ່ ການ
ຜະລດິ ແລະ ຊບັສນິຂອງປະຊາຊນົຫຼາຍພ ສມົຄວນ. ເລີ່ ມແຕ່ທ ັ້າຍປີ 2019 ມາຮອດປດັຈບຸນັ ສປປ ລາວ ກ ໄດ ັ້ຮບັຜນົ
ກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈິ່ ງໄດ ັ້ດັດປັບຕົວເລກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກດິ ປີ 2020 ລງົຈາກ 6,5% ມາເປັນ 3,3%-3,6% ພັ້ອມດ ັ້ວຍຄາດໝາຍທາງດ ັ້ານມະຫາພາກຈ ານວນໜ ່ ງ 
ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ຈະໄດ ັ້ພຽງ 5,8% ຫຸຼດແຜນທີ່
ວາງໄວ ັ້ 7,2%. 

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ໂດຍພາຍໃຕ ັ້ການຊີ ັ້ນ າ-ນ າພາຢ່າງໃກ ັ້ສດິຂອງລດັຖະບານບວກ
ກບັຄວາມບຸກບນືສ ງຂອງບນັດາຂະແໜງການ, ອ ານາດການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຂອງປະຊາຊນົ ລວມທງັການສະ   ໜັ
ບສະໜຸນຂອງບນັດາປະເທດເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ ແລະ ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ເຖງິຈະປະເຊນີກບັບນັຫາຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍຕ່າງໆ ອນັໜກັໜ່ວງກ ຕາມ ແຕ່ກ ່ ຍງັສາມາດປະຄອງຕວົ ຜ່ານ
ພົ ັ້ນຈດຸມ ລະສຸມຕ່າງໆ ແລະ ຫຼກີລ ັ້ຽງໄດ ັ້ການຖົດຖອຍດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ຮບັປະກນັການຜະລດິ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢ ່
ຂອງປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງດຂີ ັ້ນ. ໂຄງການລງົທ ນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຫຼາຍຂງົເຂດ ຍງັສບືຕ ່ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
ເປັນຕົ ັ້ນ: ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງດ່ວນແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ-ວັງວຽງ, ໂຄງການ
ພະລງັງານ-ບ ່ ແຮ່, ໂຄງການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ໂຄງການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ສິ່ ງເຫຼົ່ ານີ ັ້ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຈດຸ
ເລີ່ ມຕົ ັ້ນອນັສ າຄນັໃຫ ັ້ແກ່ການຫນັປ່ຽນຈາກການເພີ່ ງພາການຂຸດຄົ ັ້ນຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງດຽວ ໄປສ ່ ການເສມີ
ຂະຫຍາຍທຸກທ່າແຮງຂອງຊາດ ດ ັ້ວຍການພດັທະນາຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, ການຫນັໄປສ ່ ທນັສະໄໝ ແລະ  ນ າໃຊ ັ້
ຜນົສ າເລດັທາງດ ັ້ານເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ ໄດ ັ້ມບີນັຍາກາດອນັໃໝ່. ຜນົສ າເລດັອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນ ພວກເຮາົສາມາດບນັລຸ 2 ໃນ 
3 ເງ ື່ອນໄຂ ໃນການນ າພາປະເທດຊາດຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ ຄ:ື ລາຍໄດ ັ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ແລະ 
ດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດ (HAI) ອງີຕາມການປະເມນີຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2018; ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ 
ແລະ ມສີະຖຽນລະພາບຢ່າງໜກັແໜັ້ນ, ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ, ສະແດງອອກແຕ່ລະດ ັ້ານດັ່ ງນີ ັ້: 
2. ຜົນສ າເລັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກຈຸດສຸມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ  5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) 
ການຕີລາຄາຜົນສ າເລັດການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທີ VIII 

(2016-2020) ຕົ ັ້ນຕ ໄດ ັ້ອງີໃສ່ຕວົເລກຄາດໝາຍທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ໃນມະຕ ິເລກທ ີ014/ສພຊ ວ່າດ ັ້ວຍການຮບັຮອງເອາົ
ການດດັແກ ັ້ຕວົເລກມະຫາພາກແຜນ ໄລຍະ 4 ປີ (2017-2020) ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, 

ແຜນງບົປະມານແຫ່ງລດັ ແລະ ແຜນເງນິຕາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທີ VIII (2016-2020), ຂອບຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນຂອງ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ເພື່ ອຕລີາຄາຢ່າງພາວະວໄິສໃຫັ້ເຫນັຜນົສ າເລດັ, ຈດຸອ່ອນ-ຂ ັ້ຄງົຂ ັ້າງ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດ
ຖອນໄດ ັ້. 
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2.1. ເປົັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມ
ດຸນຂອງການເຕີບໂຕ ໂດຍການສຸມໃສ່ສ້າງພືັ້ັ້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ, ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

(1) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 1: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢາ່ງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ,  
ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສົມດຸນ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ ສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ສະເລ່ຍຢ ່ ໃນລະດບັ 

5,8% ຕ ່ ປີ (ປີ 2016: 7,02%, ປີ 2017: 6,9%, ປີ 2018: 6,3%, ປີ 2019: 5,5% ແລະ ໃນປີ 2020 ຄາດວ່າຈະ
ຂະຫຍາຍຕວົປະມານ 3,3%), ເຫນັວ່າອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ຫຸຼດແຜນການວາງ
ໄວ ັ້ (ແຜນການ: 7,2%), ໃນນີ ັ້: ຂະແໜງກະສິກ າ ຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 2,1% (ແຜນການ: 3,4%), ຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກ າ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 9,1% (ແຜນການ: 9,3%), ຂະແໜງການບ ລິການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 4,8% 

(ແຜນການ: 8,1%) ແລະ ພາສີ-ອາກອນ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 5,2% (ແຜນການ: 5%). ປັດໄຈທີ່ ຊຸກຍ ັ້ການ
ຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟັ້າ ແລະ ການ
ກ ່ ສ ັ້າງ, ສ າລບັຂະແໜງການຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ, ການເງນິ ແລະ ປະກນັໄພມກີານຂະຫຍາຍຕວົດ ີແຕ່ການປະກອບສ່ວນ
ຕ ່ ເສດຖະກດິບ ່ ສ ງ.  

ສາເຫດຕົ ັ້ນຕ ທີ່ ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິຊ ັ້າລງົ ແລະ ບ ່ ບນັລຸແຜນການວາງໄວ ັ້ ຍ ັ້ອນການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະສກິ າມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ ແລະ ຖືກຜນົກະທບົຈາກໄພທ າມະຊາດ; ຂະແໜງບ ່ ແຮ່ ແລະ 
ການຂຸດຄົ ັ້ນມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົຈນົຕດິລບົ ນບັແຕ່ໄລຍະປີ 2017-2019 ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງອຸດສາຫະກ າປຸງ
ແຕ່ງຍງັຊກັຊ ັ້າ; ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບ ລກິານກ ່ ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງ 
ການບ ລິການທີ່ ພັກອາໄສ ແລະ ຮ ັ້ານອາຫານ ທີ່ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວ
ເສດຖະກດິແມ່ນຫຸຼດລງົຕາມກະແສລວມຂອງເສດຖະກດິພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ທີ່ ມແີນວໂນ ັ້ມຫຸຼດລງົ ໂດຍສະເພາະ
ບນັດາປະເທດຄ ່ ຄ ັ້າທີ່ ສ າຄັນ; ສາເຫດຕ ່ ມາແມ່ນຜົນກະທບົຈາກໄພພິບດັທ າມະຊາດ (ໄພນ ັ້າຖັ້ວມ), ການລະບາດ 
ພະຍາດໂຄວດິ-19; ການຫນັມາອາໄສການຜະລດິ ແລະ ການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້ານອກຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ຫຼາຍຂ ັ້ນ ດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສີມການຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງກະສກິ າ, ສິ ັ້ນສ່ວນເຄື່ ອງເອເລກັໂທຣນກິ, ເຄື່ ອງໄຟຟັ້າ 
ແລະ ການບ ລກິານທີ່ ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂ ັ້ນ; ຄຽງຄ ່ ກນັນັ ັ້ນ, ລດັຖະບານໄດ ັ້ເຂັ ັ້ມງວດການປະຕບິດັລະບຽບ
ກດົໝາຍ ເປນັຕົ ັ້ນ: ເຂັ ັ້ມງວດການສົ່ ງອອກໄມ ັ້ເຖື່ ອນ, ເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂອງລາວມກີານຂະຫຍາຍຕວົຊ ັ້າລງົເລກັ
ນ ັ້ອຍ ແຕ່ເປນັການເຕບີໂຕທີ່ ມຄຸີນນະພາບຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ເປນັການຫນັເຂົ ັ້າສ ່ ຖານການຜະລດິຈງິ ເພື່ ອສ ັ້າງພື ັ້ນຖານທີ່ ໜັ
ກແໜັ້ນໃຫັ້ແກ່ການເຕບີໂຕໃນຕ ່ ໜ ັ້າ.  

ໂດຍລວມແລ ັ້ວ, ການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິຜ່ານມາ ແມ່ນອາໄສຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ ອຂັບເຄື່ ອນການເຕີບໂຕ ເຊິ່ ງການຂະຫຍາຍຕວົໃນລັກສະນະດັ່ ງກ່າວຈະບ ່ ມຄີວາມຍນືຍງົ, ແຕ່ເຖິງ
ແນວໃດກ ່ ຕາມ ເຫນັວ່າເສດຖະກດິໄດ ັ້ເລີ່ ມຫນັໄປສ ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບ ລກິານ ທີ່ ຕດິພນັກບັ
ການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ລາຍໄດ ັ້ຂອງປະຊາຊນົ ຕາມທດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ຍນືຍງົຫຼາຍຂ ັ້ນ.   

- ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ສະເລ່ຍຕ ່ ຫວົຄນົ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 2.025 ໂດລາສະຫະລດັ ປີ 2016 

ມາເປນັ 2.654 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນປີ 2019 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂ ັ້ນເປນັ 2.664 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນປີ 2020 

(ແຜນການ: 2.978 ໂດລາສະຫະລດັ), ລວມຍອດລາຍໄດ ັ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ບນັລຸໄດ ັ້ 2.106 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນປີ 
2020 (ມະຕສິະພາ: 2.354 ໂດລາສະຫະລດັ).       

- ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຍງັບ ່ ທນັໄປຕາມທດິການຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ ເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ເຊິ່ ງ
ສະແດງອອກ ສດັສ່ວນຂອງຂະແໜງກະສກິ າໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 15,8% ໃນປີ 2016 ມາເປັນ 
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16,60% ໃນປີ 2020 (ແຜນການ: 16,80%); ສດັສ່ວນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ຫຸຼດລງົຈາກ 33,7% ໃນປີ 2016 

ມາເປນັ 33,00% ໃນປີ 2020 (ແຜນການ: 39,00%) ແລະ ສດັສ່ວນຂອງຂະແໜງບ ລກິານ ຫຸຼດລງົຈາກ 40,30% ໃນ
ປີ 2016 ມາເປນັ 39,50% ໃນປີ 2020 (ແຜນການ: 35,40%).   

- ການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານສນິຄ ັ້າ ເຫນັວ່າມທ່ີາຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫັ້ແກ່ສງັຄມົ 

ໄດ ັ້ໂດຍພື ັ້ນຖານ, ໃນນີ ັ້:  
• ຂະແໜງກະສກິ າ: ການປ ກຝງັ ເຫນັວ່າໄດ ັ້ມຂີະບວນການຟດົຟື ັ້ນພ ສມົຄວນ, ແຕ່ຍ ັ້ອນໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກ

ໄພພບິດັທ າມະຊາດທີ່ ກະທບົຕ ່ ການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົ ຈ ່ ງເຮດັຜນົຜະລດິຂອງພດືບາງຊະນດິມທ່ີາອ່ຽງ
ຫຸຼດລງົ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການຜະລດິເຂົ ັ້າລວມ ສະເລ່ຍ 5 ປີ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 3,70 ລ ັ້ານໂຕນຕ ່ ປີ (ໃນປີ 2016: ປະຕບິດັ
ໄດ ັ້ 4,14 ລ ັ້ານໂຕນ, ປີ 2017: 4,05 ລ ັ້ານໂຕນ, ປີ 2018: 3,27 ລ ັ້ານໂຕນ, ປີ 2019: 3,53 ລ ັ້ານໂຕນ ແລະ 

ປີ 2020: ບນັລຸໄດ ັ້ 3,5 ລ ັ້ານໂຕນ (ແຜນການ: 4,35 ລ ັ້ານໂຕນຕ ່ ປີ) ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ ເຫນັວ່າການຜະລດິ
ເຂົ ັ້າຍງັສາມາດຮບັປະກນັການບ ລໂິພກພາຍໃນ, ມສ່ີວນແຮ່ໄວ ັ້ ແລະ ສ່ວນເກນີເພື່ ອຂາຍ. ການລ ັ້ຽງສດັ ຍງັ
ເຫນັວ່າມກີານຂະຫຍາຍຕວົດ ີໂດຍສະເພາະ ການລ ັ້ຽງງວົ ແມ່ນເພີ່ ມຂ ັ້ນ ຈາກ 1,92 ລ ັ້ານໂຕ ໃນປີ 2016 ມາ
ເປນັ 2,18 ລ ັ້ານໂຕ ໃນປີ 2020 ແລະ ການລ ັ້ຽງປາ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ຈາກ 164 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2016 ມາເປນັ 200 

ພນັໂຕນ ໃນປີ 2020.      
• ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ: ແມ່ນເຫນັວ່າຍງັສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍຕວົດ,ີ ເຊິ່ ງໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ມ ນຄ່າການຜະລດິ

ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກ າ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 52.728 ຕື ັ້ກບີ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 9,2% ຕ ່ ປີ (ແຜນການ: 

15% ຕ ່ ປີ) ເຊິ່ ງເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວມີທ່າອ່ຽງຫຸຼດລົງໃນແຕ່ລະປີ (ປີ 2016: 15,07%, ປີ 2017: 

15,38%, ປີ 2018: 10,68%, ປີ 2019: 8,39% ແລະ ປີ 2020: 3%); ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ຜະລດິເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ເຊັ່ ນ: ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ, 
ວດັສະດຸກ ່ ສ ັ້າງ (ຊມີງັ, ເຫຼກັເສັ ັ້ນ, ເຫຼກັຮ ບປະພນັ, ທ ່ ພວີຊີ,ີ ນ ັ້າສ ີແລະ ປຼາສະຕກິ); ອຸດສາຫະກ າຜະລດິເພື່ ອ
ສົ່ ງອອກຕາມສດິທທິາງການຄ ັ້າແມ່ນ ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ ແລະ ເກບີ, ສິ ັ້ນສ່ວນ-ອຸປະກອນເຄື່ ອງເອເລກັໂທຣນກິ 
ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເຊິ່ ງຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຜະລດິຈາກ ບນັດາໂຮງງານຢ ່ ເຂດເສດຖະກິດ
ພເິສດ ແລະ ນຄິມົອຸດສາຫະກ າ; ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັຈາກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແມ່ນການ
ຜະລດິແປັ້ງມນັຕົ ັ້ນ, ກາເຟ, ນ ັ້າຕານ, ຢາງພາລາ ແລະ ເຈ ັ້ຍຈາກໄມ ັ້ປ ກ. ການຜະລດິກະແສໄຟຟັ້າ (ຕວົເລກສະ
ສົມ 5 ປີ) ຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດ ັ້ 161.923 ລ ັ້ານກໂິລວັດໂມງ, ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 19% ຕ ່ ປີ ຍ ັ້ອນສ າເລັດ
ໂຄງການຜະລດິໄຟຟັ້າ ທງັໝດົ 52 ແຫ່ງ, ລວມກ າລງັຕດິຕັ ັ້ງ 4.718 MW, ສາມາດຜະລດິພະລງັງານ 22.933 

Gwh, ໃນນີ ັ້ ໂຄງການຜະລດິໄຟຟັ້າທີ່ ພົ ັ້ນເດັ່ ນ ເຂື່ ອນນ ັ້າຂອງໄຊຍະບ ລ,ີ ໂຮງຜະລດິໄຟຟັ້າຫງົສາລກີໄນ, ເຂື່ ອນ
ດອນສະໂຮງ ແລະ ເຂື່ ອນນ ັ້າອ  5; ການຜະລດິແຮ່ທາດ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 7.526,56 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ 
ຄາດວ່າມ ນຄ່າສົ່ ງອອກແຮ່ທາດ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 6,66 ຕື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ ແຕ່ເຫນັວ່າການຜະລດິມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົ 
ຍ ັ້ອນປະລມິານການຜະລດິແຮ່ທາດໃນບາງໂຄງການຫຸຼດລົງ, ລດັຖະບານໄດ ັ້ຢຸດການສ າປະທານດ ັ້ານບ ່ ແຮ່
ຊົ່ ວຄາວເພື່ ອປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ ອຮບັປະກນັຜົນປະ ໂຫຍດຕ ່ ປະເທດຊາດ ແລະ ຜົນ
ກະທບົດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ປັດໄຈໜ ່ ງຍ ັ້ອນລາຄາແຮ່ທາດຫຸຼດລງົ ເຊິ່ ງບ ່ ເປັນສິ່ ງຈ  ງໃຈຕ ່ ການຜະລດິ; ມ ນ
ຄ່າການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 26.429 ລ ັ້ານໂດລາສະຫາລດັ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 10,4% ຕ ່ ປີ ຫຸຼດແຜນການ
ວາງໄວ ັ້ (ແຜນການ: 15% ຕ ່ ປີ), ໃນນັ ັ້ນ ການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ກວມເອາົ 43% ຂອງມ ນຄ່າ
ການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າທງັໝດົ. ມ ນຄ່າສົ່ ງອອກໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ຄາດວ່າປະຕບິດັໄດ ັ້ 1,81 ຕື ັ້ໂດລາ
ສະຫະລດັ (ໃນນີ ັ້ ພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນເຂດເສດຖະກດິພເິສດສະຫວນັ-ເຊໂນ ແລະ ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເຊດ
ຖາ), ລະດັບການເປີດຕົວຂອງການຄ ັ້າສິນຄ ັ້າກບັສາກນົ (ບ ່ ລວມບ ລິການ) ບັນລຸໄດ ັ້ 61,5% (ຄາດໝາຍ: 
70%). 
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• ຂະແໜງການບ ລກິານ: ເປັນຂະແໜງການທີ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ກວມເອາົສດັສ່ວນທີ່
ຫຼາຍກວ່າໝ ່ ໃນ GDP. ໃນນີ ັ້, ມ ນຄ່າການຈ ລະຈອນສນິຄ ັ້າ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 285.153 ຕື ັ້ກບີ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 
10,2% ຕ ່ ປີ ຫຸຼດແຜນການວາງໄວ ັ້ (ແຜນການ: 12% ຕ ່ ປີ); ຈ ານວນນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້າມາລາວ ສະເລ່ຍ 
2,64 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົຕ ່ ປີ (ມະຕສິະພາ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ 6 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົຕ ່ ປີ), ໃນນີ ັ້: ປີ 2016 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 4,23 ລ ັ້ານ
ເທື່ ອຄົນ, ໃນປີ 2017 ປະຕິບັດໄດ ັ້ 3,86 ລ ັ້ານເທື່ ອຄົນ, ໃນປີ 2018 ປະຕິບັດໄດ ັ້ 4,18 ລ ັ້ານເທື່ ອຄົນ,   
ໃນປີ 2019 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 4,79 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ ແລະ ໃນປີ 2020 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 0,88 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ ເຊິ່ ງເຫນັ
ວ່າຫຸຼດລງົ 81,49% ທຽບໃສ່ປີ 2019, ສາມາດສ ັ້າງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ສະເລ່ຍ 673 ລ ັ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ (ມະຕສິະພາ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ 953 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ) ສາເຫດຍ ັ້ອນ ຜນົກະທບົຂອງການລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ເຊິ່ ງໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ນກັທ່ອງທ່ຽວ, ຜ ັ້ເດນີທາງ ແລະ ສາຍການບນິທົ່ ວໂລກຢຸດຕກິານ
ໃຫັ້ບ ລິການ ແລະ ການເດີນທາງ ໂດຍອີງຕາມການຄາດຄະເນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອ
ການທ່ອງທ່ຽວໂລກ (UNWTO) ໃນປີ 2020 ຈ ານວນນກັທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ ວໂລກ ຫຸຼດລົງຢ ່ ໃນລະດັບ      
-74% ຫຼ ືຫຸຼດລງົຈາກ 1,5 ຕື ັ້ເທື່ ອຄນົໃນປີ 2019 ມາເປັນ 381 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ ແລະ ສ ນເສຍລາຍຮບັຈາກ
ການທ່ອງທ່ຽວປະມານ 1,3 ພນັຕື ັ້ໂດລາສະຫະລດັ, ໃນນີ ັ້ ອາຊປີາຊຟີກິ ຫຸຼດລງົ 84% ຫຼ ືຫຸຼດລງົຈາກ 630 

ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ ມາເປັນ 57 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ ແລະ ຄາດວ່າຈະມຜີ ັ້ຫວ່າງງານ ສ ງເຖງິ 114 ລ ັ້ານຄນົ ໃນທົ່ ວໂລກ 
ແລະ ສປປ ລາວ ກ າລງັປະເຊນີໜັ້າກບັບນັຫາການຢຸດຈ ັ້າງງານໃນຂະແໜງການນີ ັ້ ເຊິ່ ງມປີະມານ 22% ຂອງ
ແຮງງານໃນຕວົເມອືງແມ່ນຢ ່ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ລາຍຮບັທີ່ ໄດ ັ້ຈາກຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 
ກ ່ ຈະຫຸຼດລງົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ຜ ັ້ປະກອບການທຸລະກດິການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ ແລະ 
ຮ ັ້ານອາຫານ ບ ່ ສາມາດດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ຢຸດຕກິານໃຫັ້ບ ລກິານເປນັຈ ານວນຫຼາຍ.  

(2)  ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ 

- ດ ັ້ານການເງນິ: ລດັຖະບານ ສຸມໃສ່ປະຕຮິ ບລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິແຫ່ງລດັ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງວໄິສທດັ 
2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພດັທະນາການເງນິແຫ່ງລດັ ຮອດປີ 2025 ໂດຍການປັບປຸງນະໂຍບາຍການເງນິ, ການສ ັ້າງ
ແລະ ປັບປຸງນຕິກິ າຂະແໜງການເງນິ, ການປະຕຮິ ບລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັລາຍຮບັ, ການປະຕຮິ ບລະບບົຄຸ ັ້ມ
ຄອງລາຍຈ່າຍ, ພດັທະນາຂະແໜງການເງນິເປັນທນັສະໄໝ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາການຈດັຕັ ັ້ງ-ບຸກຄະລາ
ກອນ ແລະ ການເຂັ ັ້ມງວດປະຕບິດັມາດຕະການການປະຢັດງບົປະມານ ຕາມຄ າສັ່ ງ ເລກທ ີ09/ນຍ ເຮດັໃຫ ັ້ການເກບັ
ລາຍຮັບມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະປີ, ສາມາດເກບັລາຍຮັບທັງໝົດໄດ ັ້ 120.672 ຕື ັ້ກີບ ເທົ່ າກບັ 98,4% ຂອງ
ແຜນການ (ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການດດັແກ ັ້ໃນແຕ່ລະປີ), ສະເລ່ຍເທົ່ າກບັ 15,9% ຂອງ GDP (ມະຕດິດັແກ ັ້ 4 ປີ: 18,6% 
ຂອງ GDP), ລາຍຈ່າຍທງັໝດົປະຕບິດັໄດ ັ້ 150.633 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 95,0% ຂອງແຜນການ (ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການດດັແກ ັ້
ໃນແຕ່ລະປີ), ສະເລ່ຍເທົ່ າກບັ 19,8% ຂອງ GDP (ມະຕດິດັແກ ັ້ 4 ປີ: 23,3% ຂອງ GDP), ຂາດດຸນງບົປະມານ
ສະເລ່ຍໄລຍະ 5 ປີ ຢ ່ ໃນລະດບັ 3,9% ຂອງ GDP (ມະຕດິດັແກ ັ້ 4 ປີ: ບ ່ ເກນີ 4,23% ຂອງ GDP). ສາເຫດດ ັ້ານ
ເກບັລາຍຮບັບ ່ ໄດ ັ້ຕາມແຜນ ຍ ັ້ອນການເກບັລາຍຮບັຈາກຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດບ ່ ໄດ ັ້ຕາມແຜນ ເນື່ ອງມາ
ຈາກລາຄາແຮ່ທາດ ແລະ ນ ັ້າມນັດບິໃນຕະຫຼາດໂລກຫຸຼດລງົຫຼາຍ, ມຫຼີາຍຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຍງັບ ່ ທນັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ລະບບົອາກອນມ ນຄ່າເພີ່ ມ, ໃນນີ ັ້ ຈ ານວນທີ່ ເຂົ ັ້າແລ ັ້ວ ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັປະຕບິດັລະບອບການແຈ ັ້ງອາກອນມ ນຄ່າເພີ່ ມຢ່າງ
ຖກືຕ ັ້ອງຄບົຖັ້ວນ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍກ ານດົ, ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນຈ ານວນໜ ່ ງ ຍງັບ ່ ທນັເອາົໃຈໃສ່
ຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັລາຍຮບັໄດ ັ້ດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ, ຄ່າບ ລກິານ, ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍ
ຮບັ-ລາຍຈ່າຍວຊິາການ ແລະ ກອງທ ນຕ່າງໆ ຍງັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປັບປຸງຕື່ ມ. ບນັຫາສ າຄນັແມ່ນ ສະຕກິານປະຕບິດັກດົໝາຍ 
ແລະ ວໄິນການເງນິຂອງພະນກັງານການເງນິຈ ານວນໜ ່ ງ, ລວມໄປເຖງິບາງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ ່ ສ ງເທົ່ າ
ທີ່ ຄວນ. ນອກນັ ັ້ນ, ຍງັບ ່ ທນັມກີານເປີດກ ັ້ວາງ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານລາຍຮບັໃໝ່ໄດ ັ້ຫຼາຍ, ຕົ ັ້ນຕ ຍງັແມ່ນການຄຸ ັ້ມຄອງ 



 

7 

  

ແລະ ຂຸດຄົ ັ້ນເກບັຈາກແຫ່ຼງລາຍຮບັທີ່ ມແີລ ັ້ວໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງຄບົຖັ້ວນ ແລະ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ. ດ ັ້ານລາຍຈ່າຍ ເຫນັ
ວ່າ ການບ ລຫິານ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຍງັບ ່ ທນັມປີະສດິທຜິນົ, ຍງັບ ່ ທນັເຂັ ັ້ມງວດການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ
ປະຢັດຂອງລດັຖະ ບານ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຈດັຊື ັ້ຈດັຈ ັ້າງດ ັ້ວຍທ ນຂອງລດັ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມ
ຄອງໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ແລະ ການຈດັສນັງບົປະມານການລງົທ ນຂອງລດັ ຍງັບ ່ ມຈີດຸສຸມ ແລະ ການລງົທ ນຂອງລດັ
ຍງັບ ່ ທນັປະຢດັມດັທະຍດັ.  

- ດ ັ້ານເງນິຕາ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ(ທຫລ) ໄດ ັ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍເງນິຕາ ໂດຍການນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມື
ທາງອ ັ້ອມ ຄ:ື ອດັຕາດອກເບ ັ້ຍພື ັ້ນຖານຂອງ ທຫລ, ອດັຕາສ່ວນເງນິແຮຝາກບງັຄບັ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືະຫຼາດເປີດ ໄປ
ຄຽງຄ ່ ກບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມກນົໄກຕະຫຼາດທີ່ ມກີານຄຸ ັ້ມຄອງຂອງລດັ. ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້
ເອາົໃຈໃສ່ຄຸ ັ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ຕາມລະບຽບການຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ ເປັນຕົ ັ້ນ ການຄຸ ັ້ມຄອງກະແສເງນິເຂົ ັ້າ-ອອກ
ປະເທດ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານຢ່າງເປັນປົກກະຕ,ິ ກວດກາຕດິຕາມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຮ ັ້ານແລກປ່ຽນເງນິຕາ ທີ່ ຢ ່
ພາຍໃຕ ັ້ການຄຸ ັ້ມຄອງ, ປະສານກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງເພື່ ອຈ າກດັ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນ ການເຄື່ ອນໄຫວດ າເນນີທຸລະກດິ
ແລກປ່ຽນເງນິຕາທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຊຸກຍ ັ້ທະນາຄານທຸລະກດິຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບ ລກິານໃຫັ້
ທົ່ ວເຖງິ, ສ ັ້າງຜະລດິຕະພນັໃໝ່ ແລະ ຫນັການບ ລກິານເປນັທນັສະໄໝ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຊ າລະຜ່ານລະບບົທະນາຄານ 
ແລະ ຫຸຼດ ຜ່ອນການນ າໃຊ ັ້ເງນິສດົ.  

- ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້: ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນໃນລະດບັ 2,57% ຕ ່ ປີ, ເຊິ່ ງຢ ່ ຂອບຂອງແຜນການວາງ
ໄວ ັ້ (ມະຕສິະພາ: ຕ ່ າກວ່າອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ), ໃນນີ ັ້ ນບັແຕ່ກາງປີ 2019 ເປນັຕົ ັ້ນມາ ອດັຕາເງນິ
ເຟີ ັ້ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມສ ງຂ ັ້ນຫຼາຍ ຈາກ 3% ໃນເດອືນ 7/2019 ມາເປນັ 6,94% ໃນເດອືນ 1/2020, 6,21% ໃນເດອືນ 

2/2020, 6,14% ໃນເດອືນ 3/2020, 5,28% ໃນເດອືນ 6/2020, 5,12% ໃນເດອືນ 7/2020, 5,84% ໃນເດອືນ 
8/2020 ແລະ ມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົມາ 4,63% ໃນເດອືນ 9/2020, 3,63% ໃນເດອືນ 10/2020, 2,84% ໃນເດອືນ 
11/2020 ແລະ 3,19% ໃນເດອືນ 12/2020. ໃນໄລຍະ 2016-2020 ລາຄາໝວດສນິຄ ັ້າທີ່ ເພີ່ ມຂ ັ້ນສ ງກວ່າໜ ່  ແມ່ນ
ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມທີ່ ບ ່ ມທີາດເຫຼົ ັ້າ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 3,73%, ໝວດເຄື່ ອງນຸ່ງ ແລະ ເກບີ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 

3,61%, ໝວດການຮກັສາສຸຂະພາບ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 2,25%, ໝວດເຄື່ ອງໃຊ ັ້ໃນເຮອືນ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 1,99% ແລະ ໝວດໄປສະນ ີ
ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 1,42%. ປດັໄຈຕົ ັ້ນຕ  ທີ່ ເປນັສາເຫດໃຫັ້ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນແມ່ນຍ ັ້ອນໄດ ັ້ຮບັຜນົ
ກະທບົຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດ ທີ່ ກະທບົຕ ່ ການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງພາໃຫ ັ້ລາຄາສນິຄ ັ້າປະເພດພດື
ຜກັ ແລະ ຊີ ັ້ນເພີ່ ມສ ງຂ ັ້ນ. ນອກຈາກນີ ັ້, ການຜະລດິພາຍໃນຍງັບ ່ ທນັຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງສງັຄມົ; ສນິຄ ັ້າ
ອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລໂິພກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນ າເຂົ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາຄາສນິຄ ັ້າມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມສ ງຂ ັ້ນຈາກສະພາບ
ການອ່ອນຄ່າຂອງເງນິກບີ.   

- ອດັຕາແລກປ່ຽນ: ເງນິກບີທຽບໃສ່ເງນິຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນເງນິຫຼກັ ເໜງັຕງີຢ ່ ໃນຂອບທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ (ແຜນ 
ການ: ມຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕ ິ ± 5%) ຄ:ື ເງນິກບີທຽບໃສ່ເງນິໂດລາສະຫະລດັ ໃນໄລຍະ 2016-2020 ສະເລ່ຍ 
ອ່ອນຄ່າ 2,75% (ໃນນີ ັ້: ປີ 2016 ອ່ອນຄ່າ 0,36%, ປີ 2017 ອ່ອນຄ່າ 2,03%, ປີ 2018 ອ່ອນຄ່າ 1,56%, ປີ 2019 
ອ່ອນຄ່າ 3,59% ແລະ ປີ 2020 ອ່ອນຄ່າ 6,23%). ສ າລບັເງນິກບີທຽບໃສ່ເງນິບາດ ແມ່ນມແີນວໂນ ັ້ມອ່ອນຄ່າລງົ 
ສະເລ່ຍ 5,0% (ໃນນີ ັ້: ປີ 2016 ແຂງຄ່າ 3,27% ແລະ ປີ 2017 ກບັມາອ່ອນຄ່າ 5,68%, ປີ 2018 ອ່ອນຄ່າ 6,86%, 

ປີ 2019 ອ່ອນຄ່າ 7,59% ແລະ ປີ 2020 ອ່ອນຄ່າ 8,15%). ສາເຫດທີ່ ເງນິກບີມກີານອ່ອນຄ່າ ຍ ັ້ອນ ສປປ ລາວ ມີ
ການຂາດດຸນການຄ ັ້າກບັຕ່າງປະເທດຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ການຜະລດິສນິຄ ັ້າພາຍໃນຍງັອ່ອນນ ັ້ອຍ ແລະ ບ ່ ພຽງພ ກບັຄວາມ
ຕ ັ້ອງການ ບວກກບັປດັໄຈພາຍນອກທີ່ ສະກຸນເງນິໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ເງນິບາດໄທແຂງຄ່າຂ ັ້ນໃນຕະຫຼາດສາກນົ.     



 

8 

  

- ປະລມິານເງນິ (M2): ເພີ່ ມຂ ັ້ນຕາມຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ສະເລ່ຍໃນລະດບັ 13,48% 
ຕ ່ ປີ (ມະຕສິະພາ: ສະເລ່ຍບ ່ ເກນີ 24%), ສາເຫດຍ ັ້ອນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊື່ ອໃນຈງັຫວະທີ່ ຊ ັ້າລງົ ຕາມສະພາບ
ບນັຍາກາດການດ າເນນີທຸລະກດິໂດຍລວມໃນບາງໄລຍະບວກກບັຜນົກະທບົຈາກໜີັ້ສນິຄຸມເຄອືຂອງລດັຖະບານ.  

- ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ: ສາມາດກຸ ັ້ມການນ າເຂົ ັ້າໄດ ັ້ ສະເລ່ຍ 4,26 ເດອືນ (ມະຕສິະພາ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ຫຼາຍ
ກວ່າ 5 ເດອືນຂ ັ້ນໄປ), ໃນນີ ັ້: ສາມາດກຸ ັ້ມການນ າເຂົ ັ້າ 5,26 ເດອືນ ໃນປີ 2016; 4,39 ເດອືນ ໃນປີ 2017; 3,23 ເດອືນ 
ໃນປີ 2018; 3,59 ເດອືນ ໃນປີ 2019 ແລະ 4,81 ເດອືນ ປີ 2020. 

- ອດັຕາສ່ວນໜີັ້ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ (NPL): ໃນໄລຍະປີ 2016-2020 ອດັຕາສ່ວນໜີັ້ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ 
ສະເລ່ຍ 3,08% ຂອງຍອດເຫຼອືສນິເຊື່ ອທງັໝດົ (ແຜນການ: ບ ່ ເກນີ 3%), ໃນນັ ັ້ນ, ໜີັ້ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຕດິພນັກບັໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັຖະບານ. 

- ອດັຕາສ່ວນຍອດເຫຼອືເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິຕ ່ ລວມຍອດມ ນຄ່າຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາໃນປີ 
(GDP) ຢ ່ ໃນລະດບັ 50,67% ໃນປີ 2016, 52,16% ໃນປີ 2017, 51,99% ໃນປີ 2018, 57,43% ໃນປີ 2019 ແລະ ມາຮອດ
ທັ້າຍເດອືນ 12/2020 ກວມເອາົ 64,43%. 

- ຍອດເຫຼອືສນິເຊື່ ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ຮອດເດອືນ 12/2020 ຢ ່ ໃນລະດບັ 48,76% ຂອງ GDP,     
ໃນນີ ັ້ ທະນາຄານທຸລະກດິໄດ ັ້ສະໜອງສນິເຊື່ ອແຍກຕາມຂະແໜງການ ຄ:ື ອຸດສາຫະກ າ 27,42%, ກ ່ ສ ັ້າງ 14,34%, 
ປະກອບວດັຖຸເຕກັນກິ 1,13%, ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ 7,65%, ການຄ ັ້າ 19,12%, ຂນົສົ່ ງ-ໄປສະນ ີ1,87%, ບ ລກິານ 
13,26%, ຫດັຖະກ າ 1,34% ແລະ ຂະແໜງອື່ ນໆ 13,87%. 

- ການນ າເຂົ ັ້າ-ສົ່ ງອອກ: ຄາດວ່າປະຕບິດັໄດ ັ້ 52.976 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ໃນນັ ັ້ນ, ມ ນຄ່າການສົ່ ງອອກ 
ປະຕບິດັໄດ ັ້ 26.429 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ມ ນຄ່າການນ າເຂົ ັ້າ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 26.547 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ,     
ຂາດດຸນການຄ ັ້າ 118 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 

(3) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 3: ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມສາມາດສະ
ໜອງແຫຼໍ່ງທຶນກັບການວາງແຜນພັດທະນາ 

ການລະດມົການລງົທ ນທົ່ ວສງັຄມົ ຄາດວ່າຈະປະຕບິດັໄດ ັ້ 169.744,6 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 97,9% ຂອງແຜນການ 

(ມະຕສິະພາ: 173.329 ຕື ັ້ກບີ) ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 26,9% ຂອງ GDP, ໃນນີ ັ້: 
+ ການລງົທ ນຈາກງບົປະມານລດັ: ຄາດວ່າຈະປະຕບິດັໄດ ັ້ 17.099,9 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 10,1% ຂອງການລງົທ ນ

ທງັໝດົ (ມະຕສິະພາ: 12-15%). 
+ ການລງົທ ນຈາກການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA):  ຄາດວ່າປະຕບິດັໄດ ັ້ 29.666,1 ຕື ັ້ກບີ 

ເທົ່ າກບັ 17,5% ຂອງການລງົທ ນທງັໝດົ (ມະຕສິະພາ: 15-24%) 
+ ການລງົທ ນຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ຄາດວ່າຈະປະຕບິດັໄດ ັ້ 86.127,6 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 

50,7% ຂອງການລງົທ ນທງັໝດົ (ມະຕສິະພາ: 40-49%) 
+ ການລງົທ ນຈາກລະບບົການເງນິ-ເງນິຕາ: ຄາດວ່າປະຕບິດັໄດ ັ້ 36.851 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 21,7% ຂອງການ

ລງົທ ນທງັໝດົ (ມະຕສິະພາ: 21-23%), ໃນນີ ັ້: 10.876 ຕື ັ້ກບີ ໃນປີ 2016, 7.800 ຕື ັ້ກບີ ໃນປີ 2017, 

8.763 ຕື ັ້ກບີ ໃນປີ 2018, 9.788 ຕື ັ້ກບີ ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ແມ່ນ 10.500 ຕື ັ້ກບີ. 
 ການສະໜອງທ ນເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຄັ ັ້ງນີ ັ້ ຄາດວ່າຈະບ ່ ສາມາດບນັລຸຕາມ

ແຜນການ ເນື່ ອງຈາກມສີິ່ ງທ ັ້າທາຍຫຼາຍ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການລງົທ ນຈາກງບົປະມານລດັມທ່ີາອ່ຽງຫຸຼດລງົໃນແຕ່ລະປີ; ຄວາມ
ຕ ັ້ອງການພດັທະນາແມ່ນສ ງກວ່າຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງທ ນ; ການປະຕບິດັການລງົທ ນຕວົຈງິຍງັບ ່ ທນັມຈີດຸສຸມ
ເທົ່ າທີ່ ຄວນ ແລະ ມກີານລະເມດີວໄິນແຜນການ-ການເງນິ ເຊິ່ ງພາໃຫ ັ້ເກດີມໜີີ ັ້ສນິຄຸ ັ້ມເຄອື. ໃນຕ ່ ໜ ັ້າຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ໃຫ ັ້
ມກີານເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງການວາງແຜນ, ການເງນິ-ງບົປະມານ ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ, ການປະຕິ
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ຮ ບການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິພາກລດັ (PFM) ຢ່າງເປນັລະບບົ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ, ຮບັປະກນັວ່າການຈດັສນັງບົປະມານໄປຕາມ
ທດິທາງບ ລມິະສດິຂອງການພດັທະນາ, ການຂ ັ້ນແຜນໃຊ ັ້ຈ່າຍຕ ັ້ອງຢ ່ ບນົພື ັ້ນຖານລາຍຮບັທີ່ ມ ີ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ
ງບົປະມານທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັ ແລະ ມກີານຕດິຕາມປະເມນີຜນົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເປນັປກົກະຕ.ິ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລດັຖະບານໄດ ັ້ມຄີວາມພະຍາຍາມສ ງ ເພື່ ອປບັປຸງບນັຍາກາດການລງົທ ນ ໂດຍອອກຄ າສັ່ ງ
ເລກທ ີ02/ນຍ ກ່ຽວກບັການປບັປຸງລະບຽບການ ແລະ ກນົໄກການປະສານງານໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຢ ່  ສປປ ລາວ, 
ຄ າສັ່ ງເລກທ ີ 12/ນຍ ວ່າດ ັ້ວຍການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການນ າເຂົ ັ້າ-ສົ່ ງອອກ, ການຜ່ານແດນ, ການນ າເຂົ ັ້າ
ຊົ່ ວຄາວ ແລະ ການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍສນິຄ ັ້າ ຢ ່  ສປປ ລາວ, ຄ າສັ່ ງເລກທ ີ03/ນຍ ວ່າດ ັ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານບ ລກິານ ການ
ອອກໃບອະນຸຍາດການລງົທ ນ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ, ແຕ່ເຫນັວ່າ ລ າດບັຄວາມສະດວກໃນການດ າເນນີ
ທຸລະກດິແມ່ນຢ ່ ໃນທ່າອ່ຽງຖດົຖອຍໃນແຕ່ລະປີ ເປັນຕົ ັ້ນ ປີ 2016 ຢ ່ ລ າດບັ 134 ມາເປນັລ າດບັທ ີ154 ໃນປີ 2020. 
ການປບັປຸງ 10 ຕວົຊີ ັ້ບອກ ບາງອນັແມ່ນມຄີວາມຊກັຊ ັ້າ ເຊັ່ ນ: ການຂ ອະນຸຍາດການລງົທ ນຍງັຊກັຊ ັ້າ ແລະ ເກນີເວລາທີ່
ກດົໝາຍກ ານດົ ສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 3 ເດອືນ ໃນກດິຈະກ າຄວມຄຸມ (ອງີຕາມກດົໝາຍ 8 ວນັລດັຖະການ) ແລະ ຫຼາຍ
ກວ່າ 6 ເດອືນໃນກດິຈະກ າສ າປະທານ (ອງີຕາມກດົໝາຍ 30 ວນັລດັຖະການ); ຕົ ັ້ນທ ນ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນໃນການເລີ່ ມ
ຕົ ັ້ນທຸລະກດິຍງັເຫນັວ່າຢ ່ ໃນລ າດບັທີ່ ສ ງ (ຢ ່ ໃນລ າດບັ 181 ໃນ 190 ປະເທດ) ເຊິ່ ງເປນັສິ່ ງກດີຂວາງການສົ່ ງເສມີການ
ພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງການລງົທ ນເອກະຊນົໃຫ ັ້ສາມາດແຂ່ງຂນັ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ
ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ; ການພຈິາລະນາອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ, ການໃຫັ້ນະໂຍບາຍຍກົເວັ ັ້ນພາສ ີ ແລະ 
ອາກອນສ າລບັແຜນການນ າເຂົ ັ້າຂອງວສິາຫະກດິ, ການຂ ຕດິຕັ ັ້ງໄຟຟັ້າ, ການຂ ອະນຸຍາດປຸກສ ັ້າງ ແລະ ອື່ ນໆ. ຕວົຊີ ັ້ບອກ
ທີ່ ຕ ັ້ອງຮບີຮ ັ້ອນແກ ັ້ໄຂລວມມ:ີ ການບງັຄບັໃຊ ັ້ນຕິກິ າ ແລະ ສນັຍາ (ຈ ານວນເວລາທີ່ ໃຊ ັ້ໃນການໄກ່ເກ່ຍຄະດ ີແລະ ຄຸນ
ນະພາບຂອງຂະບວນການຍຸຕທິ າ); ການປກົປັ້ອງນກັລງົທ ນ (ຄວາມໂປ່ງໄສໃນການດ າເນນີທຸລະກ າ) ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນ
ການຈ່າຍອາກອນ. 

(4) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 4: ການພັດທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນຢ່າງມີຄວາມສອດຄ່ອງ 
ແລະ ສົມດນຸ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄວາມສ າຄນັສ ງຕ ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ດ ັ້ວຍການຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີດ ັ້ານນະໂຍບາຍ, ວຊິາການ ແລະ ທ ນຮອນ ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ 
ຄາດໝາຍບ ລມິະສດິຂອງບນັດາແຂວງ ຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະບ່ອນ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິໄດ ັ້ສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍຕວົ 
ແລະ ຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງດຂີ ັ້ນ ເຊິ່ ງສະແດງອອກ ດັ່ ງນີ ັ້: 

- ພາກເໜອື: ເສດຖະກດິຍງັສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍຕວົດ,ີ ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂ ັ້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ 7,95%, ລວມ
ຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕ ່ ຫວົຄນົ ປີ 2020 ປະມານ 15,11 ລ ັ້ານກບີ; ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍ ັ້ການຜະລດິກະສກິ າໃນເຂດທີ່
ມທ່ີາແຮງ ອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນ ການປ ກເຂົ ັ້າ ຢ ່ ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ, ບ ່ ແກ ັ້ວ, ໄຊຍະບ ລ ີແລະ ວຽງຈນັ, ປ ກຊາຕົ ັ້ມນ ັ້າ ຢ ່ ແຂວງຜົ ັ້ງສາລ,ີ 
ປຸກກ ັ້ວຍ, ມນັຕົ ັ້ນ, ສາລ ີຢ ່ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ຫວົພນັ, ໄຊຍະບ ລ ີແລະ ແຂວງວຽງຈນັ; ໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີການລ ັ້ຽງສດັໃຫຍ່ ແລະ 
ປ ກຫຍ ັ້າ ຢ ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ດ ັ້ານອຸດສາຫະກ າ ອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນ: ສ າເລດັໂຄງການຜະລິດກະແສໄຟຟັ້າຫົງສາລິກໄນ, 
ເຂື່ ອນໄຟຟັ້ານ ັ້າຂອງໄຊຍະບ ລ;ີ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ໄດ ັ້ເລີ່ ມມໜີ ່ ແໜງຫຼາຍຂ ັ້ນ ເປນັຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ມກີານສ ັ້າງໂຮງງານປຸງ
ແຕ່ງຊາຕົ ັ້ມນ ັ້າ ຢ ່ ແຂວງຜົ ັ້ງສາລ,ີ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາຢ ່ ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ, ອຸດມົໄຊ, ໂຮງງານການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັ
ໄມ ັ້ ຢ ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ ີແລະ ຊຽງຂວາງ; ມກຸ່ີມການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ODOP ຢ ່ ຫຼາຍຈດຸ, ເຊິ່ ງຜະລດິຕະພນັທີ່
ພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນ ກ ັ້ວຍອບົເນຍີ ເມອືງຊະນະຄາມ, ຢາປະສມົຂີ ັ້ໝິ ັ້ນ ເມອືງໂທລະຄມົ, ໜງັເຄມັ ແຂວງໄຊຍະບ ລ ີແລະ ອື່ ນໆ. 
ດ ັ້ານການບ ລກິານ ໂດຍສະເພາະການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ ັ້ມບີນັຍາກາດດຂີ ັ້ນ ຍ ັ້ອນມແີຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວມ ຣະດກົໂລກ 2 ແຫ່ງ ຄ:ື 
ເມອືງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທົ່ ງໄຫຫນີ ລວມເຖິງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດທີ່ ມຊີື່ ສຽງ ນ ັ້າກດັຢ ລະປາ ແຂວງອຸດມົໄຊ. ດ ັ້ານ
ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານກ ່ ໄດ ັ້ຮບັການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງໃໝ່ຫຼາຍສມົຄວນ ເປັນຕົ ັ້ນ: ການປັບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັເສັ ັ້ນທາງ R3, 
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ທາງກາສີ-ເມອືງນານ,ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ, ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈນັ-ວັງວຽງໄດ ັ້ສ າເລັດແລ ັ້ວ; ການ
ພດັທະນາເມອືງບຸນເໜອື ແຂວງຜົ ັ້ງສາລ,ີ ການພດັທະນາເມອືງກວນັ ແຂວງຫວົພນັ; ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງບ ລມິະສດິ 3 ເສັ ັ້ນ 
ແຂວງໄຊສມົບ ນ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງ ຫງົສາ-ເມອືງຈອມເພດັ, ເສັ ັ້ນທາງປາກລາຍ-ເມອືງທົ່ ງມໄີຊ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ
ຊຽງຮອນ-ເມອືງເງນິ, ກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງຍຸດທະສາດ ຫນີເຫບີ-ຊະນະຄາມ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ພາກກາງ: ເປນັເຂດສ ນກາງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ການເມອືງ ແລະ ວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົທີ່ ເປນັປດັໄຈສ າຄນັ
ຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ເສດຖະກດິສບືຕ ່ ການຂະຫຍາຍຕວົ, ເຊິ່ ງໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂ ັ້ນສະເລ່ຍ 
8,39%, ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕ ່ ຫວົຄນົ ປີ 2020 ປະມານ 28,70 ລ ັ້ານກບີ. ການຜະລດິກະສກິ າມທ່ີາຂະ 
ຫຍາຍຕວົດ ີ ເດັ່ ນກວ່າໜ ່  ການປ ກເຂົ ັ້າຈ ັ້າວຫອມສະຫວນັ, ເຂົ ັ້າອນິຊເີພື່ ອເປນັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ, ສາລີ
ຫວານ, ອ ັ້ອຍ ແລະ ມນັຕົ ັ້ນ ຢ ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ບ ລຄິ າໄຊ ແລະ ການປ ກພດື-ຜກັປອດສານຜດິ ຢ ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ດ ັ້ານອຸດສະຫາກ າ ໄດ ັ້ມໂີຮງງານປຸງແຕ່ງເພີ່ ມຂ ັ້ນ ເປນັຕົ ັ້ນ ໂຮງງານຜະລດິແປັ້ງມນັຕົ ັ້ນ ຢ ່ ແຂວງບ 
ລຄິ າໄຊ, ໂຮງສເີຂົ ັ້າທນັສະໄໝ ຢ ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ໄດ ັ້ຂຸດຄົ ັ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ເຊັ່ ນ: ເຫຼກັ, ກົ່ ວ, ຊນື, ຫນີ
ປ ນ, ເກອືກາລ,ີ ແຮ່ບາລດິ, ແຜ່ນຢບິຊ າ, ສງັກະສ,ີ ບສີະມຸດ, ເລລ ລຽມ ແລະ ອື່ ນໆ ຢ ່ ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈນັ ເພື່ ອສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ. ດ ັ້ານໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານກ ່ ໄດ ັ້ຮບັການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງໃໝ່
ເປນັຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ ອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນ ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງລະບບົຊນົລະປະທານເຂດທົ່ ງຮາບເຊບັ ັ້ງໄຟ, 
ຊນົລະປະທານຫັ້ວຍທ່າຮາວ, ສ າເລດັການກ ່ ສ ັ້າງເສັັ ັ້ນທາງເບຕງົ ສເີກດີ-ຕານມໄີຊ, ພດັທະນາເສັ ັ້ນທາງແຕ່ເມອືງໄຊຈ າ
ພອນ-ຊາຍແດນແທ່ງທຸຍ ສສ ຫວຽດນາມ, ກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງເທດສະບານເມອືງປາກຊນັ (ເບ ີ1, 2, 3, 4),  ກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງ
ເບຕງົນະຄອນໄກສອນ ພມົວຫິານ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງປ ຢາງ 2 ຊັ ັ້ນ ເສັ ັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 1G ຫາ ຊາຍແດນແຂວງ
ສາລະວນັ, ຍກົລະດບັ ແລະ ສ ັ້ອມແປງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ (ເສັ ັ້ນທາງເລກ 9) ເພື່ ອຂນົສົ່ ງ ແລະ ຈ ລະຈອນສນິຄ ັ້າ.   

- ພາກໃຕ ັ້: ແມ່ນມທ່ີາແຮງໃນການຜະລດິກະສກິ າ, ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ
ເສດຖະກດິ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 7,13 %, ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕ ່ ຫວົຄນົປີ 2020 ປະມານ 18,47 ລ ັ້ານກບີ. 
ດ ັ້ານກະສກິ າ ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການປ ກພດືທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ເພື່ ອຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ສນິຄ ັ້າ ເດັ່ ນກວ່າໝ ່ ການປ ກກາເຟ
, ມນັຕົ ັ້ນ,  ໝາກມ່ວງຫມິະພານ, ໝາກນອດ; ໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າ ແບບສນັຍາ ຫຼ ືContract Farmming 

ປ ກກະຫຼ ່ າ, ກ ັ້ວຍ, ສາລ ີແລະ ໝາກນອດ ຢ ່ ແຂວງຈ າປາສກັ, ປ ກອ ັ້ອຍ ແລະ ໝາກເຜດັ ຢ ່ ເມອືງພ ວງົ, ປ ກໜ ່ ບງົຫວານ 
ເພື່ ອສົ່ ງອອກ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ ່ ເມອືງທ່າແຕງ ແລະ ປ ກເຂົ ັ້າ ຢ ່ ແຂວງສາລະວນັ. ດ ັ້ານອຸດສາຫະກ າ ໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງເຂດ
ເສດຖະກດິພເິສດ ແຂວງຈ າປາສກັ, ປດັຈບຸນັ ສາມາດອະນຸມດັການລງົທ ນ ໃນເຂດອຸດສາຫະກ າປາກເຊ-ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ 
ເຂດເສດຖະກດິໃໝ່ສທີນັດອນ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິວງັເຕົ່ າ-ໂພນທອງ ເຊິ່ ງສາມາດສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ຍ ັ້ການ
ຜະລດິເພີ່ ມຂ ັ້ນ. ການຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ທີ່ ເດັ່ ນກວ່າໝ ່ ແມ່ນອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ປຸງ
ແຕ່ງໄມ ັ້, ແຮ່ທາດ, ເຄມ ີແລະ ເຄື່ ອງກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ຮບັໃຊ ັ້ຫ ັ້ອງການ. ດ ັ້ານໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານກ ່ ໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາຫຼາຍພ 
ສມົຄວນ ເປນັຕົ ັ້ນ: ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົເບຕງົເຊໂດນ 3, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂະຫຍາຍທາງເບຕງົ 9 ເໜອື ຫາ 9 ໃຕ ັ້, ໂຄງການ
ກ ່ ສ ັ້າງທາງປ ອດັສຟານ 14 ກ  (ແຕ່ທາງຄບົ-ດອນຕະລາດ ເມອືງສຸຂຸມາ), ກ ່ ສ ັ້າງດ່ານສາກນົວງັເຕົ່ າ ເມອືງໂພນທອງ (ຊາຍ
ແດນລາວ-ໄທ), ໂຄງການເສັ ັ້ນທາງລຽບຊາຍແດນເບື ັ້ອງຕາເວນັອອກ ຊາຍແດນສະຫວນັນະເຂດ-ສາລະວນັ-ເຊກອງ, 
ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງດນິແດງປະສມົ ແຕ່ ບ ັ້ານປະໂສມ ຫາ ບ ັ້ານທົ່ ງສະ ເມອືງຕະໂອ ັ້ຍ; ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງເຂົ ັ້າແຫ່ຼງ
ທ່ອງທ່ຽວພ ຜາສຸກ ແຂວງສາລະວນັ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າເຊກອງ; ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຕະຝັ່ ງເຈື່ ອນ ບ ັ້ານເຊກອງ ເມອືງ
ສາມກັຄໄີຊ, ກ ່ ສ ັ້າງທາງປ ຢາງ 2 ຊັ ັ້ນທາງເລກທ ີ 1J ແຂວງອດັຕະປ,ື ສ າເລດັກ ່ ສ ັ້າງທາງ 15A, ທາງ 16B (ເຊກອງ-
ດາກຈ ງ) ເຊິ່ ງໄດ ັ້ອ ານວຍໃຫັ້ແກ່ປະຊາຊນົໃນການໄປມາຫາສ ່ ກນັ, ແລກປ່ຽນຊື ັ້-ຂາຍສນິຄ ັ້າ ມຄີວາມສະດວກຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

ໂດຍລວມແລ ັ້ວ ເຖງິວ່າການພດັທະນາເຂດແຄວ ັ້ນ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນມຄີວາມຄບືໜັ້າດ ີແລະ ມຜີນົສ າເລດັຫຼາຍ
ດ ັ້ານກ ຕາມ ແຕ່ຍງັເຫນັວ່າ ສ າພນັເສດຖະກດິຍງັບ ່ ເປນັລະບບົເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນການຜະລດິ, ການບ ລກິານ ແລະ 
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ການຊື ັ້-ຂາຍແລກປ່ຽນສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ແລະ ສນິຄ ັ້າຕ່າງໆ ຍງັບ ່ ທນັເປນັລະບບົຕ່ອງໂສ ັ້ ໃນການແລກປ່ຽນ ແລະ ອ ັ້ມຊ 
ຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ລະຫວ່າງບ ັ້ານ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

(5) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 5: ພັດທະນາກ າລັງແຮງງານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ດຸໝັໍ່ນ ແລະ ອົດທົນ 

ລດັຖະບານ ໄດ ັ້ພະຍາຍາມສ ງໃນການພດັທະນາສມີແືຮງງານໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ດ ັ້ວຍການດ າເນນີຫຼາຍກດິຈະກ າ ເປນັຕົ ັ້ນ: ໄດ ັ້ສ າເລດັສ ັ້າງມາດຕະຖານສມີແືຮງງານ
ແຫ່ງຊາດ 5 ສາຂາອາຊບີ (ແຜນການ: 25 ສາຂາອາຊບີ); ທົດົສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ ັ້ງຢນືສມີແືຮງງານຕາມມາດຕະຖານ
ສມີແືຮງງານແຫ່ງຊາດ ໃນ 3 ຂະແໜງ ຄ:ື ກະສກິ າ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ບ ລກິານ ຈ ານວນ 9.582 ຄນົ, ເປນັຍງິ 3.147 
ຄົນ ເທົ່ າກັບ 76,66% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ: 12.500 ຄົນ), ໄດ ັ້ຈດັການແຂ່ງຂັນສີມແືຮງງານລະດັບຊາດ 
ຈ ານວນ 2 ຄັ ັ້ງ ໃນ 7 ສາຂາຊ່າງ, ມຜີ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມທງັໝດົ 131 ຄນົ ເທົ່ າກບັ 40% ຂອງແຜນການ. ສົ່ ງເສີມສະຖາບນັ
ພດັທະນາສີມແືຮງງານ, ບນັດາໂຮງຮຽນ, ສ ນຝ ກວຊິາຊີບ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຝ ກ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 419.264 ຄນົ, ເປັນຍງິ 184.556 ຄນົ ເທົ່ າກບັ 
64% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ: 658.000 ຄນົ); ສົ່ ງເສມີ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັບນັດາຫວົໜ່ວຍຈດັຫາງານທງັ
ພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົໃນການສະໜອງແຮງງານເຂົ ັ້າສ ່ ຕະຫຼາດແຮງງານເຮດັວຽກຢ ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ໄດ ັ້ທງັໝດົ 559.533 ຄນົ, ເປັນຍງິ 243.120 ຄນົ ເທົ່ າກບັ 78% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ: 716.193 ຄນົ), ໃນນີ ັ້: 
ໄດ ັ້ສະໜອງຢ ່ ພາຍໃນ 251.974 ຄົນ, ເປັນຍງິ 82.966 ຄົນ ແລະ ຈດັສົ່ ງໄປເຮັດວຽກຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງປັບ
ສະຖານະພາບແຮງງານລາວ ຢ ່ ໄທ ໄດ ັ້ 307.559 ຄນົ, ເປນັຍງິ 160.154 ຄນົ. 

ຜນົການສ າຫຼວດແຮງງານໃນປີ 2017 ເຫນັວ່າ ປະຊາກອນທີ່ ຢ ່ ໃນເກນອອກແຮງງານມ ີ 4,7 ລ ັ້ານຄນົ (ຄາດ
ຄະເນປະຊາກອນ 6,9 ລ ັ້ານຄນົ), ໃນນີ ັ້ ຜ ັ້ອອກແຮງງານທີ່ ມຜີນົຕ ່ ເສດຖະກດິມ ີ 1,95 ລ ັ້ານຄນົ ກວມ 40,8% ຂອງ
ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ, ໃນນີ ັ້ ມວີຽກເຮດັງານທ າແລ ັ້ວ 1,75 ລ ັ້ານຄນົ; ອດັຕາການຫວ່າງງານ 9,4% 

ແລະ ໃນປີ 2020 ບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ແລະ ໂຮງງານທີ່ ຢ ່ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກ
ພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ເຮດັໃຫ ັ້ແຮງງານລາວກບັຄນື ແລະ ແຮງງານພາຍໃນກ ຖກືເລກີຈ ັ້າງ ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາຫວ່າງງານສ ງ
ເຖງິ 20%. 

ອດັຕາສ່ວນການຈ ັ້າງງານແບ່ງຕາມຂະແໜງການ (ມວີຽກເຮດັງານທ າ 1,75 ລ ັ້ານຄນົ): ຂະແໜງກະສກິ າ, ປ່າໄມ ັ້ 
ແລະ ການປະມງົ ກວມເອາົ 35,8%, ການຄ ັ້າຂາຍ (ຂາຍຍກົ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ) ກວມເອາົ 21,4%, ຂະແໜງການຜະລດິ 

ກວມເອາົ 9% ຂອງການຈ ັ້າງງານທງັໝດົ, ຂະແໜງການໄຟຟັ້າ ແລະ ບ ່ ແຮ່ ກວມເອາົ 0,7% ແລະ 0,5% ແລະ ຂະແໜ
ງການອື່ ນໆ ກວມເອາົ 32,6%.  

ສງັລວມແລ ັ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການພດັທະນາສີມແືຮງງານ ແລະ ການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າຈະມກີານຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ, ແຕ່ປະສດິທພິາບຂອງແຮງງານຍງັບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງຫຼາຍ, ການຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການນ າໃຊ ັ້ຫຼກັ 
ສ ດໃນວຽກງານຕວົຈງິແມ່ນຍງັມຄີວາມຈ າກດັຢ ່ , ການລງົທ ນຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເຂົ ັ້າສ ່ ວຽກງານພດັທະນາສມີື
ແຮງງານຍງັຈ າກດັ ແລະ ບ ່ ມຈີດຸສຸມດ ັ້ານສາຂາອາຊບີ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ການພດັທະນາສມີ ືແລະ ສະໜອງກ າລງັແຮງງານ 

ຍງັບ ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ັ້ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການໃນຂະແໜງການທີ່ ສ າຄັນ ແລະ ໂຄງການລງົທ ນຂະໜາດໃຫຍ່.     

ຂະແໜງໄຟຟັ້າ ແລະ ບ ່ ແຮ່ ເປັນຂະແໜງການທີ່ ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຕ ່ ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ, ແຕ່ການສ ັ້າງວຽກ
ເຮດັງານທ າໃນຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວຍງັມໜີ ັ້ອຍ; ຜ ັ້ຢ ່ ນອກກ າລງັແຮງງານຍງັກວມສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແຮງງານໃນ
ຊນົ ນະບດົ ຍງັບ ່ ທນັປ່ຽນແປງອາຊບີ ແລະ ບ ່ ທນັປະກອບການໃຫັ້ຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

(6) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 6: ພັດທະນາຜູ້ປະກອບການ, ສາ້ງວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊ ານານງານ 

ລດັຖະບານ ຖສື າຄນັໃນການພດັທະນາຄນົໃຫ ັ້ມຄີວາມຮ ັ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ ຫຼາກຫຼາຍສາຂາວຊິາຊບີ ເພື່ ອ
ປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ໂດຍສຸມໃສ່ປັບປຸງຫຼກັສ ດ 
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ແລະ ສ ັ້າງໂອກາດການເຂົ ັ້າຮຽນອາຊວີະສ ກສາ ເປັນຕົ ັ້ນ: ໄດ ັ້ປັບປຸງຫຼກັສ ດຄ ອາຊວີະສ ກສາ ລະດບັປະລນິຍາຕ ີ3 ສາຂາ ຄ:ື 

ເຕກັໂນໂລຊໄີຟຟັ້າ, ເຕກັໂນໂລຊກີນົຈກັ ແລະ ວສິະວະກ າໂຍທາ ແລະ ໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼກັສ ດສາຂາວຊິາ
ຕ່າງໆ ເປນັຕົ ັ້ນ: ກນົຈກັໂຮງງານ, ຊ່າງສ ັ້ອມແປງກນົຈກັຂະໜາດນ ັ້ອຍ, ຊ່າງກ ່ ສ ັ້າງ, ຊ່າງໄມ ັ້, ປ ກຝງັ ແລະ ລ ັ້ຽງສດັ. ມາຮອດ
ປດັຈບຸນັທົ່ ວປະເທດ ມກີານຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຮຽນ-ການສອນ ຢ ່ ສະຖານອາຊວີະສ ກສາພາກລດັ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດ ທງັໝດົ 25 ແຫ່ງ ໃນນີ ັ້ ມສີະຖາບນັ 1 ແຫ່ງ, ສ ນພດັທະນາ 1 ແຫ່ງ, ວທິະຍາໄລ 11 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາ
ຊບີແບບປະສມົ 8 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊບີ 3 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີ 1 ແຫ່ງ, ສາມາດປະຕບິດັສ າເລດັ
ຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ທີ່ ວາງໄວ ັ້; ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ມນີະໂຍບາຍເບ ັ້ຍລ ັ້ຽງ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້
ສົ່ ງເສມີນກັຮຽນທີ່ ຈບົສາມນັສ ກສາເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍອາຊວິະສ ກສາ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ມນີກັຮຽນເຂົ ັ້າຮຽນອະຊວິະສ ກສາເພີ່ ມ
ຂ ັ້ນທຸກໆປີ. ໃນສກົປີ 2019-2020 ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ 3,8% ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນອາຊວີະສ ກສາ ແລະ 
ນກັຮຽນທີ່ ຈບົມດັທະຍມົຕອນປາຍ 18,04% ເຂົ ັ້າຮຽນອາຊວີະສ ກສາ. 

ຄຽງຄ ່ ກນັນັ ັ້ນ, ລດັຖະບານ ຍງັໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມ 
ແຂງ ໂດຍສຸມໃສ່ປະຕບິດັ 7 ນະໂຍບາຍ, 43 ມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ າ ຂອງແຜນພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະ
ໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ຄ:ື (1) ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກ າ, (2) ນະໂຍບາຍ
ສົ່ ງເສມີການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ່ຼງທ ນ, (3) ນະໂຍບາຍການສົ່ ງເສມີການບ ລກິານໃຫັ້ຄ າປ ກສາພດັທະນາທຸລະກດິ, (4) ນະໂຍບາຍ
ເຂົ ັ້າເຖງິ ແລະ ຂະຫຍາຍການຕະຫຼາດ, (5) ນະໂຍບາຍສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາຜ ັ້ປະກອບກດິຈະການໃໝ່, (6) ນະໂຍບາຍສ ັ້າງ
ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍໃຫັ້ແກ່ການສ ັ້າງ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ (7) ນະໂຍບາຍພາສ-ີອາກອນ ແລະ ດ ັ້ານ
ການເງນິ. ອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນ: ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄ າປ ກສາ, ຝ ກອບົຮມົ ແລະ ຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ກ່ຽວກບັການຜະລດິທີ່ ດ ີ (Good 

Manufacturing Practice: GPM) ໃຫັ້ກຸ່ມໂຮງສເີຂົ ັ້າ, ໄດ ັ້ຢັ ັ້ງຢນືລະບບົບ ລຫິານຄຸນນະພາບ (ISO 9001) ແລະ 

ລະບບົຄວມປອດໄພດ ັ້ານອາຫານໃຫັ້ໂຮງງານເກອືເວນີຄ າ; ໄດ ັ້ສ ັ້າງໂອກາດໃຫັ້ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຂົ ັ້າເຖງິ
ສນິເຊື່ ອທະນາຄານ ດ ັ້ວຍກອງທ ນ SMEs ແລະ ເງນິກ ັ້ຈາກ ສປ ຈນີ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກດິ; ໄດ ັ້ສ ັ້າງສ ນບ ລກິານວສິາຫະ
ກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ 4 ສ ນ ຢ ່  4 ແຂວງ ຄ:ື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈ າປາສກັ ເພື່ ອ
ສະໜອງການບ ລກິານຕ່າງໆ; ໄດ ັ້ສ າເລດັການສ ັ້າງເວບັໄຊ (www.plaosme.com) ເພື່ ອຍກົລະດບັການເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດ 

ໂດຍຜ່ານລະບບົການຊື ັ້-ຂາຍອອນລາຍ. ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍດັ່ ງກ່າວ ເຫນັວ່າ ຫຼາຍຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິ
ຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດປບັປຸງທຸລະກດິຂອງຕນົໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂ ັ້ນ.  

ສງັລວມແລ ັ້ວ, ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານໄດ ັ້ດ າເນນີນະໂຍບາຍສ າຄນັຕ່າງໆ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາວິ
ສາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຜ ັ້ປະກອບການ ໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ແຕ່ເຫນັວ່າຍງັມອຸີປະສກັຕ ່ ການເຂົ ັ້າເຖງິ
ການບ ລກິານດ ັ້ານທຸລະກດິ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການເງນິ ໂດຍສະເພາະການເຂົ ັ້າເຖງິສນິເຊື່ ອແບບທີ່ ບ ່ ມຊີບັສນິຄງົທີ່ ຄ ັ້າ
ປະກນັ. ຄຽງຄ ່ ກນັນັ ັ້ນ, ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິເອງຕ ັ້ອງໄດ ັ້ປບັປຸງຫຼາຍດ ັ້ານ ເປນັຕົ ັ້ນ ຕ ັ້ອງມແີຜນທຸລະກດິທີ່ ເປນັໄປໄດ ັ້ 
ແລະ ໜັ້າເຊື່ ອຖ,ື ການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານ ແລະ ການປບັປຸງລະບບົການລາຍງານບນັຊ ີແລະ ການເງນິ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດເຂົ ັ້າ
ເຖງິແຫ່ຼງທ ນຫຼາຍຂ ັ້ນ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະໜບັສະໜຸນຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິຂອງລາວ ນ າໃຊ ັ້ໂອກາດ
ຈາກການເປີດກວ ັ້າງ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງໃນພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົສ ງກວ່າເກົ່ າ. 

(7) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 7: ເປີດກວ້າງການຮວ່ມມື ແລະ ເຊືໍ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ 

- ການພວົພນັຮ່ວມມສືາກນົ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມບີາດກ ັ້າວຂະຫຍາຍຕວົດສີມົຄວນ ໂດຍສະເພາະ ການຮ່ວມ
ມສືອງຝ່າຍກບັ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈນີ, ລຸກຊ າບວກ, ຝຣັ່ ງ, ໄທ, ອດົສະຕາລ,ີ ສະວດິເຊແີລນ, ສ.ເກາົຫຼ ີແລະ ຍີ່ ປຸນ 

ອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນ ມກີານແລກປ່ຽນຢັ້ຽມຢາມເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໃນທຸກລະດບັກບັ ສສ ຫວຽດນາມ, ການລງົນາມແຜນແມ່ບດົ
ການຮ່ວມມ ືໜ ່ ງແລວ ໜ ່ ງເສັ ັ້ນທາງ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສປ ຈນີ ແລະ ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ການ
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ລງົນາມເຊນັສນັຍາຂອບການຮ່ວມມທືາງດ ັ້ານການເງນິລະຫວ່າງລດັຖະບານລາວ ແລະ ສະວດິເຊແີລນ. ການຮ່ວມມື
ຫຼາຍຝ່າຍ ໂດຍລວມແມ່ນສາມາດປະຕບິດັໄປຕາມຂອບແຜນການຮ່ວມມຕ່ືາງໆ ເປນັຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ເຊນັສນັຍາຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງລດັຖະບານລາວກບັອງົການອາຫານ ແລະ ການກະສກິ າ, ໄດ ັ້ທບົທວນແຜນງານດ ັ້ານການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ
ລດັຖະບານລາວກບັອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການພດັທະນາ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດກອງທ ນສ າລບັເດກັ ແລະ 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດກອງທ ນປະຊາກອນ ແລະ ອງົການອື່ ນໆ. ການຮ່ວມມກືບັສະຖາບນັການເງນິສາກນົຕ່າງໆ ຍງັ
ສບືຕ ່ ດ າເນນີໄປດ ັ້ວຍດ ີ ແລະ ໄດ ັ້ປບັປຸງນະໂຍບາຍການຮ່ວມມນື າກນັ ເພື່ ອຮບັປະກນັໄດ ັ້ການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົ. 
(ປະສານກມົຮ່ວມມສືາກນົ ເພື່່ ອຂ ຂ ັ້ມ ນກ່ຽວກບັ ລາຍຊື່ ກອບການຮ່ວມມ ື ຮ່ວມກບັ ບນັດາ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົຢ ່  
ສປປ ລາວ) 

- ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ມຄີວາມຄບືໜັ້າ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັຜນົສ າເລດັເປນັຢ່າງດ:ີ 
• ຂອບການຮ່ວມມກືານຄ ັ້າສອງຝ່າຍ: ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ມກີານພວົພນັການຄ ັ້າກບັປະເທດຄ ່ ຄ ັ້າຫຼາຍກວ່າ 60 

ປະເທດໃນທົ່ ວໂລກ ແລະ ໄດ ັ້ລງົນາມໃນສນັຍາການຄ ັ້າສອງຝ່າຍກບັ 15 ປະເທດ. ໃນນີ ັ້, ມ ີ2 ສນັຍາທີ່ ເປນັສນັຍາເປີດ
ຕະຫຼາດ (FTA) ຄ:ື ສນັຍາການຄ ັ້າລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກບັ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສນັຍາການຄ ັ້າລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ 
ກບັ ສະຫະລດັອາເມລກິາ. ບນົພື ັ້ນຖານໃນການເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ຮດັແໜັ້ນການພວົພນັການຄ ັ້າກບັປະເທດຄ ່ ຄ ັ້າ
ເພື່ ອນຍຸດທະສາດທີ່ ມແີລ ັ້ວນັ ັ້ນ ຍງັເປີດກວ ັ້າງການພວົພນັການຄ ັ້າກບັປະເທດຄ ່ ຄ ັ້າທີ່ ມທ່ີາແຮງຕື່ ມອກີ. 

• ຂອບການຮ່ວມມພືາຍໃຕ ັ້ການຄ ັ້າຫຼາຍຝ່າຍ: ໄດ ັ້ປບັປຸງ ແລະ ຮ່າງນຕິກິ າຫຼາຍກ່ວາ 100 ສະບບັ, ຫຸຼດອດັຕາ
ພາສໄີດ ັ້ ຈ ານວນ 1.032 ລາຍການ (ໃນທງັໝດົ 10.600 ລາຍການທີ່ ໄດ ັ້ເຈລະຈາ); ສ ັ້າງຕັ ັ້ງຈດຸສອບຖາມການຄ ັ້າດ ັ້ານການ
ບ ລກິານ ເຊິ່ ງເປັນສ ນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານການຄ ັ້າດ ັ້ານການບ ລກິານຂອງ ສປປ ລາວ  (Laos Services Portal); ສ າເລດັການ
ປະກາດໃຊ ັ້ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການປົກປັ້ອງຜນົກະທບົຈາກການນ າເຂົ ັ້າ ພາຍໃຕ ັ້ພນັທະສນັຍາອງົການການຄ ັ້າໂລກ, ໄດ ັ້ສ າ
ເລດັຂັ ັ້ນຕອນການໃຫັ້ສດັຕະຍາບນັຮບັຮອງເອາົສນັຍາວ່າດ ັ້ວຍການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ (TFA) ແລະ 

ອະນຸສນັຍາດດັແກ ັ້ສນັຍາວ່າດ ັ້ວຍສດິທາງດ ັ້ານຊບັສນິທາງປນັຍາ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຄ ັ້າ (TRIPS), ແຈ ັ້ງການໃຫັ້ກອງເລຂາ
ອົງການການຄ ັ້າໂລກ ໄດ ັ້ຮັບຊາບກ່ຽວກບັຫຼັກການປະຕບິັດທີ່ ດີ (Code of Good Practice) ພາຍໃຕ ັ້ສັນຍາວ່າດ ັ້ວຍ
ເຕັກນກິ ທີ່ ເປັນອຸປະສັກຕ ່ ການຄ ັ້າ (TBT); ສ າເລັດຮ່າງຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ ັ້ວຍການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສິນຄ ັ້າຂອງຜ ັ້ຄ ັ້າ
ຕ່າງປະເທດ; ສ າເລດັການກ ານດົມາດຕະການທີ່ ນອນໃນໝວດ B ແລະ ໝວດ C ຂອງສນັຍາວ່າດ ັ້ວຍການອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ໃນຂອບອງົການການຄ ັ້າໂລກ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຂອບການຮ່ວມມອືາຊຽນ: ໄດ ັ້ສ າເລດັເຊນັສນັຍາການຄ ັ້າເສລກີບັ 6 ຄ ່ ຮ່ວມເຈລະຈາ ຄ:ື ສປ ຈນີ, ສ.ເກາົຫຼ,ີ 

ຍີ່ ປຸ່ນ, ອດົສະຕາລ-ີນວິຊແີລນ ແລະ ອນິເດຍ ວ່າດ ັ້ວຍການເຊື່ ອມໂຍງດ ັ້ານການຄ ັ້າເຂົ ັ້າກບັຕະຫຼາດສາກນົ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງ
ເຂດເສລລີະຫວ່າງອາຊຽນ ກບັຄ ່ ເຈລະຈາບນົພື ັ້ນຖານຄວາມເປນັແກນກາງ; ສ າເລດັການໃຫັ້ສດັຕະຍາບນັແກ່ສນັຍາລງົທ ນ
ອາຊຽນ-ອນິເດຍ; ໄດ ັ້ລງົນາມອານຸສນັຍາເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບບົການຢັ ັ້ງຢນືແຫ່ຼງກ າເນດີສນິຄ ັ້າດ ັ້ວຍຕນົເອງອາຊຽນ, 

ຂອບສນັຍາການຄ ັ້າການບ ລກິານອາຊຽນ (AFAS 10), ການຄ ັ້າທາງອເິລກັໂທຣນກິຂອງອາຊຽນ ແລະ ການເຈລະຈາຄ ່
ຮ່ວມມເືສດຖະກດິຮອບດ ັ້ານລະດບັພາກພື ັ້ນ (RCEP) ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 7 ສະບບັ ແລະ ຍງັ 13 ສະບບັ; ສ າເລດັການລງົ
ນາມໃນສນັຍາການຄ ັ້າດ ັ້ານການບ ລກິານໃນອາຊຽນ (ATISA ), ອະນຸສນັຍາສະບບັທ ີ 4 ກ່ຽວກບັການປບັປຸງສນັຍາວ່າ
ດ ັ້ວຍການລງົທ ນຮອບດ ັ້ານອາຊຽນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ຂອບການຮ່ວມມກືບັອະນຸພາກພື ັ້ນ ມຄີວາມຄບືໜັ້າດ ີ ເປນັຕົ ັ້ນ: ຂອບສນັຍາການຄ ັ້າອາຊ-ີປາຊຟີກິ 
(APTA) ແມ່ນໄດ ັ້ສ າເລດັການເຈລະຈາເປີດຕະຫຼາດການຄ ັ້າສນິຄ ັ້າຮອບທ ີ 4 ແລະ ສບືຕ ່ ເຈລະຈາເປີດຕະຫຼາດ ດ ັ້ານ
ບ ລກິານ, ການລງົທ ນ ແລະ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກການຄ ັ້າ; ການຮ່ວມມເືຂດສາມຫ່ຼຽມພດັທະນາກ າປ ເຈຍ-ລາວ-

ຫວຽດນາມ (CLV-DTA) ໄດ ັ້ມກີານເຈລະຈາສນັຍາວ່າດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານການຄ ັ້າ 
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ແລະ ຮ່າງແຜນດ າເນນີງານຂອງສນັຍາດັ່ ງກ່າວ; ການຮ່ວມມແືມ່ນ ັ້າຂອງ-ແມ່ນ ັ້າລ ັ້ານຊ ັ້າງ ແລະ ຂອບຮ່ວມມອືື່ ນໆ ໄດ ັ້ຮບັ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປນັຢ່າງດ.ີ 

• ດ ັ້ານການເຊື່ ອມໂຍງ-ເຊື່ ອມຈອດໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຄມົມະນາຄມົ ເຫນັວ່າມຄີວາມຄບືໜັ້າ ແລະ ມຜີນົສ າ 
ເລດັດພີ ສມົຄວນ ເປັນຕົ ັ້ນ ແມ່ນໄດ ັ້ສ າເລດັໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ 6A ຫາງລ ັ້ອງ-ສບົເບາົ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ 6B ສບົ
ເບາົ-ປ່າຮ່າງ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງບ ັ້ານຮວກ-ເມອືງຄອບ-ປາກຄອບ-ກ ັ້ອນຕື ັ້ນ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງຫງົສາ-ຊຽງແມນ, 
ໂຄງການສ ັ້ອມແປງທາງເລກ 9 ແຕ່ສະຫວນັນະເຂດ ຫາຊາຍແດນຫວຽດນາມ, ໂຄງການຂະຫຍາຍອາຄານຜ ັ້ໂດຍສານ
ສະໜາມບນິສາກນົວດັໄຕ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງທ່າເຫຼົ່ າ-ຊ າໃຕ ັ້, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງ ສາມແຍກນາຊາງ-ທົ່ ງທ ັ້, ໂຄງການ
ກ ່ ສ ັ້າງທາງ 16B ເມອືງດາກຈ ງ ຫາ ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງດ່ວນວຽງຈນັ-ວງັວຽງ ເປີດນ າໃຊ ັ້
ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວນັທີ 20 ທນັວາ 2020 ແລະ ພວມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການທີ່ ສ າຄນັ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການ
ກ ່ ສ ັ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຊ່ວງທ ີ1 (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ-ບ ່ ເຕນັ) ປດັຈບຸນັມຄີວາມຄບືໜັ້າປະມານ 94,49% ຂອງ
ການກ ່ ສ ັ້າງທງັໝດົ, ໃນນີ ັ້ ຊເີຈາະອຸໂມງສ າເລດັ 71 ແຫ່ງ (ທງັໝດົ 75 ແຫ່ງ) ມຄີວາມຍາວ 225.838 ແມດັ, ກ ່ ສ ັ້າງຂວົ 
ໄດ ັ້ 165 ແຫ່ງ, ການວາງລາງທາງລດົໄຟ ໄດ ັ້ 202,80 ກໂິລແມດັ (ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຫາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ); 
ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເລກທ ີ11 ແຕ່ ນາສງັ-ໂຄກເຂົ ັ້າດ  ມຄີວາມຄບືໜັ້າ 24,40%, ໂຄງການປັບປຸງຂະຫຍາຍທາງ 13 ເໜອື 
ວຽງຈນັ-ໂພນໂຮງ ມຄີວາມຄບືໜັ້າ 8,36% ຂອງມ ນຄ່າທງັໝດົ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າຂອງມດິຕະພາບລາວ-ໄທ 
ແຫ່ງທ ີV (ປາກຊນັ-ບ ງການ) ສ າເລດັການເຊນັສນັຍາ ແລະ ກ າລງັດ າເນນີການໄກ່ເກ່ຍພື ັ້ນທີ່ ກ ່ ສ ັ້າງ ໃນເນື ັ້ອທີ່  52 
ເຮກັຕາ, ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງສະໜາມບນິສາກນົໜອງຄ ັ້າງ ແຂວງຫວົພນັ ຄບືໜັ້າ 92,34%, ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບນິ
ຫ ັ້ວຍຊາຍ ສ າເລດັ 58,88% ແລະ ການກະກຽມພດັທະນາທ່າທຽບເຮອື 1,2,3 ທ່າເຮອືຫວຸ ັ້ງອ່າງ. 

• ການເຊື່ ອມໂຍງໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ ມຜີນົສ າເລດັຫຼາຍດ ັ້ານ ເຊິ່ ງສະແດງອອກຄ:ື  
ດ ັ້ານໂທລະຄມົ: ສ າເລດັການສົ່ ງດາວທຽມລາວແຊດັ-1 ຂ ັ້ນສ ່ ວງົໂຄຈອນທີ່ ຕ າແໜ່ງ 128.5 ອງົສາຕາເວນັ

ອອກ ແລະ ມສີະຖານພີາກພື ັ້ນດນິທີ່ ມລີະບບົບນັຊາ, ລະບບົໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ; ສ າເລດັສ ັ້າງ
ສະຖານກີວດຄ ັ້ນຄວາມຖີ່ ວທິະຍຸສື່ ສານແບບບ ່ ມຄີນົປະຈ າ (Remote Monitoring Station) ຈ ານວນ 3 ແຫ່ງ ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍເຄອືຂ່າຍສາຍສົ່ ງດ ັ້ວຍສາຍກາບໃຍແກ ັ້ວ (Obtic Fiber) ທາງອາກາດ ແລະ ຝງັດນິ 
ໄດ ັ້ 29.445 ກໂິລແມດັ ເຊິ່ ງປດັຈບຸນັລວມມທີງັໝດົ 90.258 ກໂິລແມດັ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງການສື່ ສານ ແຕ່ສ ນກາງ
ຮອດເທດສະ ບານແຂວງ ແລະ ເມອືງ; ຂະຫຍາຍສະຖານຮີບັສົ່ ງສນັຍານໂທລະສບັມຖື ືໄດ ັ້ 1.106 ສະຖານ ີລວມທງັ
ໝດົ 7.882  ສະຖານ ີເຮດັໃຫ ັ້ເຄອືຄ່າຍສນັຍານໂທລະສບັມຖື ືແຍກຕາມລະບບົ 2G, 3G ແລະ 4G ຄວບຄຸມ 95%, 
81% ແລະ 53% ຕາມລ າດບັ ຂອງບ ັ້ານທງັໝດົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ລງົທະບຽນນ າໃຊ ັ້ໂທລະສບັຕັ ັ້ງໂຕະມສີາຍ 
ແລະ ບ ່ ມສີາຍ ທງັໝດົ 1.453.262 ເລກໝາຍ, ໂທລະສບັມຖື ື4.362.183 ເລກໝາຍ, ລວມໂທລະສບັຕັ ັ້ງໂຕະ ແລະ 
ມຖືທືີ່ ໄດ ັ້ລງົທະບຽນແລ ັ້ວ 6.090.188 ເລກໝາຍ ຄດິເປນັ 87 ເລກໝາຍຕ ່ ປະຊາກອນ 100 ຄນົ, ລງົທະບຽນນ າໃຊ ັ້
ອນິເຕເີນດັ (ລະບບົມສີາຍ ແລະ ຜ່ານຊມິ 3G) ທງັໝດົ 3.540.020 ບນັຊ,ີ ມອີດັຕາການຊມົໃຊ ັ້ອນິເຕເີນດັ ກວມເອາົ 
51% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ (ປະຊາກອນ 7 ລ ັ້ານຄນົ).  
 ດ ັ້ານອນິເຕເີນດັ: ສ າເລດັການລວມສ ນລະບບົສື່ ສານຜ່ານປະຕ ດຽວ, ສ າເລດັການຍກົຍ ັ້າຍລະຫດັຊື່ ອນິເຕີ
ເນດັສ ງສຸດ ດອດແອວເອ (.LA) ຈາກຕ່າງປະເທດມາຄຸ ັ້ມຄອງຢ ່ ລາວ; ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍກົລະດບັ ສ ນອນິເຕເີນດັ
ແຫ່ງຊາດເປັນສ ນກາງເຊື່ ອມຕ ່ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເປັນປະຕ ລວມສ ນຂາອອກ-ຂາເຂົ ັ້າ ກບັຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົ ັ້ນ    
ໄດ ັ້ສ າເລດັຂະຫຍາຍລະບບົສ ນກາງໂທລະສບັ ແລະ ອນິເຕເີນດັລະຫວ່າງປະເທດສາມາດຮອງຮບັບ ລມິາດການເຊື່ ອມຕ ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍລະບບົເຊເີວທີີ່ ສາມາດໃຊ ັ້ຮ່ວມກນັໄດ ັ້ ຫຼ ືຄລາວ (Cloud) ໃໝ່ ສາມາດຮອງ
ຮບັໄດ ັ້ເຖງິ 1.400 ເຊເີວ,ີ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ບ ລກິານຝາກເວບັໄຊຈາກພາກລດັ ຫຼ ືສ ານກັງານ ແລະ ອງົການຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 1.900 

ເວບັໄຊ.  
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 ມາຮອດປັດຈບຸນັ ສປປ ລາວ ມຈີດຸເຊື່ ອມຕ ່ ສາຍສົ່ ງ ຈ ານວນ 18 ຈດຸ; ໃນນີ ັ້, ໄທ ມ ີ6 ຈດຸ, ຫວຽດນາມ ມ ີ5 ຈດຸ, 
ກ າປ ເຈຍ ມ ີ2 ຈດຸ, ມຽນມ ັ້າ ມ ີ2 ຈດຸ ແລະ ສປ ຈນີ ມ ີ3 ຈດຸ ເພື່ ອສະດວກໃນການເຊື່ ອມຕ ່ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ    
ການສື່ ສານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ.  
 ການເຊື່ ອມໂຍງທາງດ ັ້ານພະລງັງານ: ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ສາມາດສົ່ ງອອກການສົ່ ງອອກກະແສໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ 
5 ປະເທດ (ໄທ 123.384 ລ ັ້ານkwh ມ ນຄ່າ 6.877 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ຫວຽດນາມ 4.926 ລ ັ້ານ kwh ມ ນຄ່າ 266 

ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ກ າປ ເຈຍ 1.160 ລ ັ້ານ kwh ມ ນຄ່າ 51 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ, ມຽນມ ັ້າ 4 ລ ັ້ານ kwh ມ ນຄ່າ 
3,8 ແສນໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ມາເລເຊຍ 130 ລ ັ້ານ kwh ມ ນຄ່າ 8 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ), ເຊິ່ ງໃນໄລຍະແຜນການ 
5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII, ຄາດຄະເນສົ່ ງອອກກະແສໄຟຟັ້າ  129.605 ລ ັ້ານ kWh (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປີ), ມ ນຄ່າ 7.203 ລ ັ້ານ
ໂດລາສະຫະລດັ, ທຽບໃສ່ຕວົເລກສົ່ ງອອກຂອງແຜນການ 5 ປີຄັ ັ້ງທ ີVII ເພິ່ ມຂ ັ້ນ 164%. 
 ສງັລວມແລ ັ້ວ, ໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຮບັສດິທາງການຄ ັ້າພາຍໃຕ ັ້ບນັດາສນັຍາການຮ່ວມມຫຼືາຍ
ສະບບັ ເປນັຕົ ັ້ນ ໂກຕ ັ້າການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າກະສກິ າໄປ ສປ ຈນີ ແລະ ການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າໄປເອຣີບົ ແບບບ ່ ມໂີກຕ ັ້າ ແລະ 

ບ ່ ໄດ ັ້ເສຍພາສນີ າເຂົ ັ້າ. ແຕ່ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ, ຍ ັ້ອນຄວາມຈ າກດັດ ັ້ານຜະລດິຕະພາບ, ສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິ
ບ ່ ສ ງ, ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພທ າມະຊາດໜກັໜ່ວງ, ງບົປະມານ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ມຈີ າກດັ ເຮດັໃຫ ັ້ການຜະລດິ
ກະສກິ າມຄີວາມບອບບາງ ບ ່ ສາມາດສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າໄດ ັ້ຕາມປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້. 
 

2.2. ເປົັ້າໝາຍ 2: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ບຸກຄະລາກອນຈາກພາກລັດ ແລະ ກ າລັງແຮງງານຈາກພາກເອກະຊົນ; ຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົໍ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ທຸກເຜົໍ່າຊົນ ແລະ ທຸກເພດໄວສາມາດເຂົັ້າ
ເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບ ລິການສາທາລະນະສຸກຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, 

ສົໍ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ  ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊາດ, 

ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, 

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ໂປ່ງໃສ. 

(1) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 1: ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກ   ແໜ້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງຕາມທດິ 3 ສ້າງ 

ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ໄດ ັ້ສບືຕ ່ ປະຕບິດັມະຕ ິ03/ກມສພ, ມະຕ ິ25/ກມສພ ຂອງກມົການເມອືງ
ສ ນກາງພກັ ແລະ ຄ າສັ່ ງເລກທ ີ34/ນຍ ຂອງລດັຖະບານ ວ່າດ ັ້ວຍທດິທາງ, ເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ ມາດຕະການ ສ ັ້າງແຂວງເປນັ
ຫວົໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ ັ້າງເມອືງເປນັຫວົໜ່ວຍເຂັ ັ້ມແຂງຮອບດ ັ້ານ, ສ ັ້າງບ ັ້ານເປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່
ການຈດັສນັບ່ອນທ າມາຫາກນິ, ການສ ັ້າງບ ັ້ານໃຫຍ່ກາຍເປນັຕວົເມອືງນ ັ້ອຍ, ສະໜອງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ຈ າເປນັ ພັ້ອມ
ທງັ ສົ່ ງເສມີດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ການສະໜອງສນິເຊື່ ອຜ່ານທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໃນປີ 2016-04/2020 ໄດ ັ້ສະໜອງ
ສນິເຊື່ ອທງັໝດົ 1.697,55 ຕື ັ້ກບີ. ໃນນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ປ່ອຍກ ັ້ຢ ່ ເມອືງເປົ ັ້າໝາຍທຸກຍາກ 1.286,10 ຕື ັ້ກບີ, ຈດຸສຸມລດັຖະບານ 
ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ 214,88 ຕື ັ້ກບີ, ວຽກງານ 3 ສ ັ້າງມທີງັໝດົ 196,57 ຕື ັ້ກບີ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົ ເຊິ່ ງເຮດັ
ໃຫ ັ້ການເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ,  ລາຍໄດ ັ້ ແລະ ຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງດຂີ ັ້ນ.  

ອງີຕາມຜນົການສ າຫຼວດຕາມມາດຖານ 309/ນຍ ຂອງລດັຖະບານ ໃນປີ 2019 ຄອບຄວົທຸກຍາກຍງັເຫຼອື 
62.384 ຄອບຄວົ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 5,16% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົ.  

ອງີຕາມຜນົການສ າຫຼວດການຊມົໃຊ ັ້ ແລະ ການໃຊ ັ້ຈ່າຍຄວົເຮອືນ ຄັ ັ້ງທ ີ 6 (LECS6) ໂດຍສ ນສະຖຕິແິຫ່ງ
ຊາດ ທີ່ ໄດ ັ້ໃນປີ 2018-2019 ເຫນັວ່າອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ ຍງັເຫຼອືປະມານ 18,3% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທງັໝດົ 
(ຫຸຼດລງົຈາກ 23,2% ອງີຕາມຜນົການສ າຫຼວດ LECS5 ໃນປີ 2012-2013) ຫຼ ື ເທົ່ າກບັ 13,5% ຂອງຈ ານວນຄວົ
ເຮອືນທງັໝດົ (ມະຕສິະພາ: ອດັຕາຄອບຄວົທຸກຍາກໃຫັ້ຕ ່ າກວ່າ 10% ໃນປີ 2020).   
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ໄດ ັ້ສມົທບົກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ສ ັ້າງ ແລະ ດ າເນນີການສດິສອນຫຼກັສ ດການຮຽນວຊິາລະເບດີບ ່
ທນັແຕກຕກົຄ ັ້າງ ຊັ ັ້ນປະຖມົຢ ່  9 ແຂວງເປົ ັ້າໝາຍ, ໂຄສະນາທີ່ ມາ ແລະ ຜນົຮ ັ້າຍຂອງລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ
ຈ ານວນຜ ັ້ຖກືບາດເຈບັ ໄດ ັ້ 2.203 ບ ັ້ານ, ສ າຫຼວດບ ່ ແມ່ນວຊິາການ ເພື່ ອຊອກຫາຈດຸຫຼກັຖານລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ ໄດ ັ້ 
2.495 ບ ັ້ານ ເທົ່ າກບັ 64,62% ຂອງແຜນການ ແລະ ສ າຫຼວດວຊິາການຕາມຈດຸຫຼກັຖານລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ ໄດ ັ້ 
54.999 ເຮກັຕາ ເທົ່ າກບັ 22,35% ຂອງແຜນການ ແລະ ສາມາດກວດກ ັ້ລະເບດີບ ່ ທນັແຕກທີ່ ພບົເຫນັອອກຈາກພື ັ້ນທີ່  
ໄດ ັ້ 17.805 ເຮກັຕາ ລື່ ນແຜນການວາງໄວ ັ້ (ມະຕສິະພາ: 16.000 ເຮກັຕາ), ເກດີອຸປະຕເິຫດຈາກລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ
ຕກົຄ ັ້າງ 55 ຄັ ັ້ງ ມຜີ ັ້ໄດ ັ້ຮບັເຄາະຮ ັ້າຍ 101 ຄນົ,ໃນນີ ັ້ ບາດເຈບັ 87 ຄນົ ແລະ ເສຍຊວີດິ 14 ຄນົ, ໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫຼອື
ດ ັ້ານຕ່າງໆ ແກ່ຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັເຄາະຮ ັ້າຍຈາກລະເບດີ 1.583 ຄນົ ລື່ ນແຜນການວາງໄວ ັ້ (ມະຕສິະພາ: 1.500 ຄນົ); ໃນນີ ັ້, 
ການປິ່ ນປວົ, ຟື ັ້ນຟ ສຸຂະພາບ, ປະກອບອງົຄະທຽມ ຈ ານວນ 1.156 ຄນົ ແລະ ຝ ກວຊິາຊບີ ແລະ ສ ັ້າງເສດຖະກດິ
ຄອບຄວົ 327 ຄນົ. 

ເຖງິວ່າມຜີນົສ າເລດັ ແລະ ມຄີວາມຄບືໜັ້າຫຼາຍດ ັ້ານໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ກ ຕາມ ແຕ່ກ ມສີິ່ ງທ ັ້າທາຍຫຼາຍດ ັ້ານເປນັຕົ ັ້ນ ແມ່ນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຊນົນະບດົ ແລະ ຕວົເມອືງ, ຄວາມບ ່ ເທົ່ າ
ທຽມເພີ່ ມຂ ັ້ນ ແລະ ການຂາດຊບັພະຍາກອນ, ຄວາມສາມາດໃນການເກບັກ ັ້ ແລະ ຮບັມກືບັຜນົກະທບົຂອງລະເບດີບ ່
ທນັແຕກ, ຄວາມກຽມພັ້ອມຮບັມກືບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ. 

(2) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 2: ການຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 

ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການບ ລໂິພກທີ່ ມໂີພຊະນາການ ແລະ ມຄີວາມ
ປອດໄພ. ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ລດັຖະບານ ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການຄ ັ້າປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົດ ັ້ານສະບຽງ
ອາຫານ, ວຽກງານໂພຊະນາການ, ນະໂຍບາຍຊ່ວຍເກດີລ ກ ແລະ ປິ່ ນປວົເດກັອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 5 ປີ ໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ ແລະ 

ປະຕບິດັກດິຈະກ າການເຊື່ ອມສານວຽກງານສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການໃນຊຸມຊນົ ແລະ ວຽກງານຮກັສາສຸຂະພາບຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ
ດ ັ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນສະພາບຂາດສານອາຫານຊ າເຮື ັ້ອ ໂດຍສະໜອງອາຫານເສມີສ າເລດັຮ ບໃຫ ັ້ແມ່ຍງິໃນ
ໄລຍະຖພືາ, ເດກັອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 2 ປີ ແລະ ເດກັອາຍຸ 6-23 ເດອືນ ເພື່ ອປັ້ອງກນັການຂາດສານອາຫານ ໃນໄລຍະ 1.000 

ວນັທ າອດິຂອງຊວີດິ ກວມເອາົ 1.110 ບ ັ້ານ ເທົ່ າກບັ 95% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ ທີ່ ນອນໃນທຸກເມອືງ ຂອງ 3 

ແຂວງ: ຫຼວງນ ັ້າທາ, ອຸດມົໄຊ ແລະ ເຊກອງ, ສະໜອງອຸປະກອນດ ັ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ອາຫານໃຫັ້ເດກັທີ່ ຂາດສານ
ອາຫານ ກວມ 8 ເມອືງ ຢ ່ ແຂວງຈ າປາສກັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ ເຫນັວ່າມຫຼີາຍຄາດ     
ໝາຍມຄີວາມຄບືໜັ້າດພີ ສມົຄວນ ຄ:ື  

- ການຜະລດິສະບຽງອາຫານ ປະເພດຊີ ັ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂ ັ້ນ, ອດັຕາການບ ລໂິພກປະເພດຊີ ັ້ນ, 

ໄຂ່ ແລະ ປາ ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ ຈາກ 55 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ ໃນປີ 2016 ມາເປນັ 63 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 

ຄາດວ່າຈະບນັລຸໄດ ັ້ 65 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ.  

- ອດັຕາສ່ວນການຂາດສານອາຫານໃນປະຊາກອນໄດ ັ້ຫຸຼດລງົ ຈາກ 42,8% ໃນປີ 1990 ຍງັເຫຼອື 18,5% ໃນປີ 

2015, ເຊິ່ ງແມ່ນໜ ່ ງໃນຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດ (HAI) ໃນເງ ື່ອນໄຂການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖາ 
ນະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ (LDC). 

- ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມນີ ັ້າໜກັຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ໄດ ັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 26,6% ໃນປີ 2012 
(LSIS1) ຍງັເຫຼອື 21,1% ໃນປີ 2017 (LSIS2) ມາເປນັ 20,8% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ຄາດວ່າຈະຫຸຼດລງົເຫຼອື 
20,3% (ມະຕສິະພາ: 20%). ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມລີວງສ ງຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ຫຸຼດລງົຈາກ 
44,2% ໃນປີ 2012 (LSIS1) ຍງັເຫຼອື 33% ໃນປີ 2017 (LSIS2),  32,7% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ຍງັເຫຼອື 
32,3% (ມະຕສິະພາ: 32%).     
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ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຜນົຜະລດິດ ັ້ານສະບຽງອາຫານຍງັບ ່ ຮບັປະກນັໄດ ັ້ຄວາມຕ ັ້ອງການ ເນື່ ອງຈາກການເຊື່ ອມ
ໂຊມຂອງດນິ, ບນັຫາການນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ ແລະ ໂຄງການລງົທ ນຂະໜາດໃຫຍ່ຈ ານວນໜ ່ ງທີ່ ກະທບົຕ ່ ເນື ັ້ອທີ່ ການຜະລດິ
ຂອງປະຊາຊນົ. ສ າລບັວຽກງານໂພຊະນາການ ເຫນັວ່າ ການລ ັ້ຽງເດກັອ່ອນ, ການປະຕບິດັຫຼກັການດ ັ້ານໂພຊະນາການຍງັ
ບ ່ ທນັໄດ ັ້ດ ີເນື່ ອງຈາກ ບາງຄອບຄວົຍງັປະຕບິດັຕາມປະເພນດີັ່ ງເດມີ. 

(3) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 3: ທກຸຄົນເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາໄດຢ້່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັບນັດາວຽກງານຈດຸສຸມຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສ ກສາທິ
ການ ແລະ ກລິາ ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ເດກັທຸກຄນົໃນເກນ
ອາຍຸໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການສ ກສາທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແນໃສ່ເພື່ ອພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງຊາດ ໃຫັ້ມຄີວາມຮ ັ້ຄວາມ
ສາມາດ ຕາມ 3 ທດັສະນະ ແລະ 5 ຫຼກັມ ນຂອງການສ ກສາແຫ່ງຊາດ ນບັແຕ່ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນຈນົຮອດການສ ກ
ສາລະດບັມະຫາວທິະຍາໄລ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງຫຼກັສ ດການຮຽນໃນທຸກລະດບັ, ສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ການ
ຮຽນ-ການສອນ, ສະໜອງເງນິບ ລຫິານໂຮງຮຽນໃຫັ້ແກ່ໂຮງຮຽນໃນທົ່ ວປະເທດ, ສະໜອງສິ່ ງຈ  ງໃຈ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ທີ່ ຈ າເປນັໃຫ ັ້ແກ່ຄ ສອນ ແລະ ນກັຮຽນ ໂດຍສະເພາະຢ ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ; ປບັປຸງ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຈ າ
ນວນໜ ່ ງ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານການສ ກສາປະຕບິດັໄດ ັ້ດັ່ ງນີ ັ້: 

+ ຄາດໝາຍທີໍ່ສາມາດບັນລໄຸດ້ຕາມແຜນວາງໄວມ້ີຄື: 
- ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 5 ປີ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ຈາກ  70,9% ໃນສກົຮຽນ  2015-2016  ມາເປນັ 82,7% 

ໃນປີ 2020 ລື່ ນແຜນການວາງໄວ ັ້ (ແຜນການ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ 80%).  
- ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນສຸດທຂິອງຊັ ັ້ນປະຖມົໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ຈາກ 98,8% ໃນສກົຮຽນ 2015-2016 ມາເປນັ 

99% ໃນປີ 2020 ລື່ ນຄາດໝາຍວາງໄວ ັ້ (ແຜນການ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ 98%).  
- ສດັສ່ວນມວນຊນົທຸກເພດ, ທຸກໄວ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມການຫດັກາຍະບ ລຫິານ, ການອອກກ າລງັກາຍ ແລະ ການ

ຫຼິ ັ້ນກລິາ-ກາຍະກ າ ບນັລຸໄດ ັ້ 30% ຂອງພນົລະເມອືງທງັໝດົ (ແຜນການ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ 30% ຂອງພນົລະເມອືງທງັ
ໝດົ). 

+ ຄາດໝາຍປະຕິບັດໄດ້ດີຂຶັ້ນເມືໍ່ອທຽບໃສ່ສົກຮຽນ 2015-2016 ແຕ່ບ ໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍວາງໄວ້ມີຄື: 
− ອດັຕາການຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຂອງນກັຮຽນ ຂັ ັ້ັ ັ້ນປ  1 ຫຸຼດລງົ ຈາກ 11,5% ມາເປນັ 6,3% (ແຜນການ: 5%). 
− ອດັຕາການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຂັ ັ້ັ ັ້ນປ  1 ຫຸຼດລງົຈາກ 7,2% ມາເປນັ 6,4% (ແຜນການ: 5%). 
− ອດັຕາການຄ ັ້າງຫ ັ້ອງຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົ ຫຸຼດລງົຈາກ 4,8% ມາເປນັ 3,1% (ແຜນການ: 2%).  
− ອດັຕາການປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົ ຫຸຼດລງົຈາກ 4,7%  ມາເປນັ 4,3% (ມະຕສິະພາ: ໃຫັ້

ຢ ່ ໃນລະດບັ 2%). 
− ອດັຕາການລອດເຫຼອືຮອດ ຂັ ັ້ັ ັ້ນ ປ.5 ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ຈາກ 79,6% ມາເປນັ 82,1% ໃນປີ 2020 (ມະຕສິະພາ: 

ໃຫັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນເປັນ 90%).  
− ອັດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນລວມຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 82,2% ມາເປນັ 83,3% 

(ມະຕສິະພາ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ 85%).  
− ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນລວມຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 47,8% ມາເປນັ 

54,8% (ມະຕສິະພາ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ 60%). 
− ອດັຕານກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນຕ ່ ສາຍອາຊວີະສ ກສາ ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 3% ມາ

ເປນັ 3,8% (ແຜນການ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ 5%). 
+ ຄາດໝາຍທີໍ່ມແີນວໂນ້ມຖົດຖອຍທຽບໃສ່ປີ 2015 ມີຄ:ື 

- ອດັຕາການປະລະການຮຽນໃນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 8,1%  ມາເປນັ 10,3% ໃນປີ 

2020 (ມະຕສິະພາ: ຢ ່ ໃນລະດບັ 2%).  
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- ອດັຕາການປະລະການຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 5,4% ມາເປນັ 8,8% ໃນປີ 2020 

(ມະຕສິະພາ: ຢ ່ ໃນລະດບັ 2%). 
ສາເຫດທີ່ ບາງຄາດໝາຍບ ່ ບນັລຸໄດ ັ້ແຜນການແມ່ນຍ ັ້ອນ: ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານການສ ກສາຈ ານວນໜ ່ ງໄດ ັ້ຮບັຜົນ

ກະທບົຈາກໄພພບິດັນ ັ້າຖັ້ວມ ໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ຜ່ານມາ ເຮດັໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງບ ່ ສາມາດເປີດການຮຽນການສອນທນັ
ກ ານດົເວລາ; ຄອບຄວົທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພທ າມະຊາດ ຈ າເປນັຕ ັ້ອງຍກົຍ ັ້າຍບ່ອນທ າມາຫາກນິ ເຮດັໃຫ ັ້ລ ກຫຼານ
ເຂາົເຈົ ັ້າຕ ັ້ອງປະລະການຮຽນ; ຂາດການລງົຕດິຕາມ, ຊຸກຍ ັ້ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນເປັນອກີ
ສິ່ ງທ ັ້າທາຍໜ ່ ງໃນການພດັທະນາການສ ກສາ; ຄວາມເປັນເຈົ ັ້າການໃນການປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ຂອງຜ ັ້ອ ານວຍການໂຮງຮຽນ 
ແລະ ຄ ສອນ ຈ ານວນໜ ່ ງຍງັບ ່ ທນັສ ງ ໂດຍສະເພາະຢ ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກິ; ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາການປະລະການຮຽນ
ຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສ ກສາ ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ຮບັການເອາົໃຈໃສ່ຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້
ຮບັການສ ກສາເຖິງສາເຫດ; ຍງັບ ່ ທນັລງົທ ນເຂົ ັ້າໃສ່ການສະໜອງເຄື່ ອງທດົລອງຫ ັ້ອງປະຕບິດັການ, ເຄື່ ອງໄອທ ີແລະ 

ປື ັ້ມແບບຮຽນຕ່າງໆໃຫັ້ພຽງພ ຢ ່ ໃນຊັ ັ້ນຮຽນຕ່າງໆ. 

(4) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 4: ຮັບປະກັນການບ ລກິານດ້ານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບ 

ວຽກງານສາທາລະນະສຸກໄດ ັ້ຮບັການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ພດັທະນາຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິໂດຍພື ັ້ນຖານ ທງັ
ດ ັ້ານໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ, ອຸປະກອນການແພດ, ຄຸນນະພາບຂອງການບ ລກິານ ແລະ ການປິ່ ນປົ່ ວ ຂອງແພດໝ  ນບັແຕ່ສ ນ
ກາງຈນົຮອດທັ້ອງຖິ່ ນ, ໂຮງໝ ແຕ່ລະຂັ ັ້ນໄດ ັ້ຮບັການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບດກີວ່າເກົ່ າ ເປນັຕົ ັ້ນ ໂຮງໝ 
ມດິຕະພາບພາກຂະຫຍາຍຫຼງັໃໝ່, ໂຮງໝ ເສດຖາທລິາດ, ໂຮງໝ  103 ຫຼງັໃໝ່, ໂຮງໝ ແມ່ ແລະ ເດກັ  ແລະ ກ າລງັ
ກ ່ ສ ັ້າງໂຮງໝ ມະໂຫສດົຫຼງັໃໝ່, ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ໂຮງໝ ແຂວງ ແລະ ໂຮງໝ ຊຸມຊນົບາງແຫ່ງ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ ແລະ 
ກ ່ ສ ັ້າງໃໝ່ ເຊັ່ ນ: ໂຮງໝ ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ໂຮງໝ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໂຮງໝ ນ ັ້ອຍໄດ ັ້ເພີ່ ມຈາກ 985 ເປນັ 1.066 ແຫ່ງ. 
ລະບບົການບ ລກິານປິ່ ນປວົ ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ຍກົລະດບັຄວາມຮ ັ້ຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາການ, ຈນັຍາບນັ-ຈນັຍາທ າຂອງແພດ
ໝ  ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ 5 ດ ີ1 ພ ໃຈ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ
ສຸກທົ່ ວປວງຊນົໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງແຂງແຮງ ເປນັຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ວຽກງານຮກັສາສຸຂະພາບຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ, ເຝົ ັ້າ
ລະວງັ ແລະ ຕອບໂຕ ັ້ ລວມທງັຄວບຄຸມພະຍາດຕດິຕ ່ ຕາມແນວຊາຍແດນ ໂດຍສະເພາະຄວບຄຸມ ແລະ ແກ ັ້ໄຂສະພາບ
ພະຍາດໂຄວດິ-19, ໄຂ ັ້ເລອືດອອກ ແລະ ພະຍາດອື່ ນໆ, ໂພຊະນາການ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພອາຫານ ແລະ 
ຢາ. ລະບບົການປກົປັ້ອງສງັຄມົທາງດ ັ້ານສຸຂະພາບ ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍໄປໃນທຸກແຂວງເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົລາວ ລວມທງັແມ່ 
ແລະ ເດກັ ແລະ ຜ ັ້ທຸກຍາກໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານສຸຂະພາບໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ ອນັໄດ ັ້ເປນັເງ ື່ອນໄຂພື ັ້ນຖານເພື່ ອກ ັ້າວເຖງິ
ການບນັລຸການປກົຄຸມສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ ໃນປີ 2025. ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເຫນັວ່າ ບນັດາຄາດໝາຍຕ່າງໆທີ່
ຄາດວ່າຈະສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ ຄ:ື 

+ ຄາດໝາຍທີໍ່ບັນລແຸຜນ: 
- ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໄດ ັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 68/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ ໃນປີ 2012 

(LSIS1) ມາເປນັ 40/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ ໃນປີ 2017 (LSIS2), 14,4/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ ໃນ
ປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ບນັລຸໄດ ັ້ 12/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ (ມະຕສິະພາ: 30/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ). 

- ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປີ ໄດ ັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 79/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ ໃນປີ 2012 (LSIS1) 

ມາເປນັ 46/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ ໃນປີ 2017(LSIS2), 16,6/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ ໃນປີ 2019 

ແລະ ປີ 2020 ບນັລຸໄດ ັ້ 15,3/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ (ມະຕສິະພາ: 40/1.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ). 
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- ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໄດ ັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 206/100.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ ໃນປີ 2015 (Census 

2015) ມາເປນັ 68,4/100.000 ເດກັເກດີມຊີວີດິ ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ບນັລຸໄດ ັ້ 66,4/100.000 

ຂອງເດກັເກດີມຊີວີດິ (ມະຕສິະພາ: 160/100.000 ຂອງເດກັເກດີມຊີວີດິ). 
- ອດັຕາການຊມົໃຊ ັ້ວດິຖ່າຍຄອບຄວົ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 67,92% ໃນປີ 2014 ມາເປນັ 75,9% ໃນປີ 2019 

ແລະ ປີ 2020 ບນັລຸໄດ ັ້ 79,6% (ມະຕສິະພາ: 80%). 
- ອດັຕາການປກົຄຸມປະກນັສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 71% ໃນປີ 2017 (MoH, 2017) ມາເປັນ 

80% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ບນັລຸໄດ ັ້ 94% (ມະຕສິະພາ: 80% ຂອງຈ ານວນພນົລະເມອືງທົ່ ວປະເທດ). 
+ ຄາດໝາຍທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະບ ໍ່ບັນລຸແຜນ: 

- ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມນີ ັ້າໜກັຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ໄດ ັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 26,6% ໃນປີ 2012 

(LSIS1) ຍງັເຫຼອື 21,1% ໃນປີ 2017 (LISIS2) ມາເປັນ 20,8% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ຫຸຼດລງົ
ເຫຼອື 20,3% (ມະຕສິະພາ: 20%).  

- ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມລີວງສ ງຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານ ຫຸຼດລງົຈາກ 44,2% ໃນປີ 2012 

(LSIS1) ຍງັເຫຼອື 33% ໃນປີ 2017 (LSIS2),  32,7% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ຫຸຼດລງົເຫຼອື 
32,34% (ມະຕສິະພາ: 32%). 

- ອດັຕາການເກດີລ ກມແີພດຊ່ວຍ ໃຫັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 42% ໃນປີ 2012 (LSIS1), ມາເປນັ 64,4% ໃນປີ 
2017 (LSIS2), 79,1% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ປະຕບິດັໄດ ັ້ 72,8% ຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍ 

(ແຜນການ: 80%). 
- ອດັຕາການໃຫັ້ວກັຊນີກນັພະຍາດເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 1 ປີ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 63,7% ໃນປີ 2012 (LSIS1) ມາເປນັ 

66,0% ໃນປີ 2017 (LSIS2), 92,5% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ບນັລຸໄດ ັ້ 89,8% ຂອງປະຊາກອນ
ກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍ (ແຜນການ: 90%). 

- ອດັຕາການຊມົໃຊ ັ້ນ ັ້າສະອາດຂອງປະຊາຊນົ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 69,9% ໃນປີ 2012 (LSIS1), ມາເປັນ 
83,9% ໃນປີ 2017 (LSIS2), 85,9% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 2020 ບນັລຸໄດ ັ້ 88,5% (ມະຕສິະພາ: 90%). 

- ອດັຕາການປະກາດຮບັຮອງເປນັບ ັ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 71,4% ໃນປີ 2017 

(MoH, 2017) ແລະ ມາເປນັ 78,9% ໃນປີ 2020 (ມະຕສິະພາ: 80% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ). 
ສາເຫດທີ່ ຄາດວ່າຈະບ ່ ບນັລຸແຜນການ ຍ ັ້ອນວ່າພະນກັງານບ ່ ທນັພຽງພ  ທາງດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, 

ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະສຸກຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ມາດຕະຖານ, ການສະໜອງອຸປະກອນການແພດບ ່ ພຽງພ  ໂດຍສະເພາະ
ຂັ ັ້ນເມອືງ ແລະ ສຸກສາລາທີ່ ຢ ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ຍງັຂາດພະນກັງານແພດ, ແບບແຜນການດ າລງົຊວີດິທີ່ ຍງັຕດິພນັກບັ
ຮດີຄອງປະເພນດີັ່ ງເດມີ, ປະຊາຊນົຈ ານວນໜ ່ ງຍງັບ ່ ສາມາດຫນັປ່ຽນຈນິຕະນາການໄດ ັ້. 

(5) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 5: ການບ ລິການທາງດ້ານສະຫວດັດີການສັງຄົມໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ 

ແລະ ທຸກຄນົໄດ້ເຂົັ້າເຖິງຢາ່ງກວ້າງຂວາງ 

ວຽກງານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົດພີ ສມົຄວນ ເຊິ່ ງສະແດງອອກອດັຕາການປກົຄຸມລະບບົ
ປະກນັສງັຄມົ ແລະ ປະກນັສຸຂະພາບ ໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 30,36% ໃນປີ 2015 ມາເປນັ 89,11% ໃນປີ 2019 ແລະ ປີ 

2020 ຄາດວ່າບນັລຸໄດ ັ້ 94% ຂອງພນົລະເມອືງທງັໝດົ (ມະຕສິະພາ: 80% ຂອງຈ ານວນພນົລະເມອືງທງັໝດົ), ໄດ ັ້
ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ັ້ມຜີນົງານຄຸນງາມຄວາມດຕີ ່ ການປະຕວິດັປະຊາທປິະໄຕ ໄດ ັ້ 17.478 ທ່ານ ເທົ່ າກບັ 54,31% 

ຂອງແຜນການ (ມະຕສິະພາ: 32.204 ທ່ານ), ໃນນີ ັ້: ປີ 2016: 3.026 ທ່ານ, ເປນັເງນິ 53 ຕື ັ້ກບີ, ປີ 2017: 3.304 ຄນົ 
ເປນັເງນິ 56,99 ຕື ັ້ກບີ, ປີ 2018: 3.452 ທ່ານ, ເປນັເງນິ 55,99 ຕື ັ້ກບີ, ປີ 2019: 2.921 ທ່ານ ເປນັເງນິ 51,15 ຕື ັ້ກບີ 
ແລະ ປີ 2020: 4.775 ທ່ານ ເປນັເງນິ 88,26 ຕື ັ້ກບີ. ສ ັ້າງຕາໜ່າງປກົປັ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືເດກັຂັ ັ້ນບ ັ້ານໄດ ັ້ 1.117 ບ ັ້ານ 
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ເທົ່ າກບັ 139,62% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ: 800 ບ ັ້ານ), ສ ັ້າງຕັ ັ້ງກອງທ ນສງັຄມົສງົເຄາະ ໄດ ັ້ 13 ແຂວງ ເທົ່ າກບັ 
72,22% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ: 18 ແຂວງ). ໄດ ັ້ຕັ ັ້ງໜ ັ້າລະດມົການບ ລຈິາກຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກແກ່ຜ ັ້ທຸກຍາກດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜ ັ້ເຄາະຮ ັ້າຍທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັ
ທ າມະຊາດຕ່າງໆ ໄດ ັ້ຮບັເປນັເງນິສດົສະກຸນເງນິກບີຈ ານວນ 22,12 ຕື ັ້ກບີ, ສະກຸນເງນິໂດລາ 14,38 ລ ັ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ ແລະ ສະກຸນເງນິບາດ 202,23 ລ ັ້ານບາດ. ນອກຈາກນີ ັ້, ຍງັໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືເປນັວດັຖຸ-ອຸປະກອນ ແລະ 
ເຄື່ ອງອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລໂິພກເປນັຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ.  

(6) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 6: ພັດທະນາ  ແລະ ປົກປກັຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວດັທະນະທ າອນັ
ດີງາມຂອງຊາດ 

ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວດັທະນະທ າ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາທງັດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ດ ັ້ານຖະແຫ່ຼງຂ່າວ ໄດ ັ້ມຄີວາມເປນັທນັສະໄໝ 

ແລະ ມຄຸີນນະພາບສ ງຂ ັ້ນ, ໂດຍໄດ ັ້ຫນັປ່ຽນຈາກລະບບົອານາລ໋ອກໄປສ ່ ລະບບົດຈິຕິອນ, ໄດ ັ້ປບັປຸງດ ັ້ານເນື ັ້ອໃນ ແລະ 

ຮ ບແບບລາຍການ ເພື່ ອໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ, ວນັສ າຄນັ, ວດັທະນະທ າ-ງານບຸນປະເພນີ
ຕ່າງໆ ແລະ ສະພາບການທີ່ ເກດີຂ ັ້ນ ໄດ ັ້ດຂີ ັ້ນ ແລະ ມຄີວາມວ່ອງໄວກວ່າເກົ່ າ ດ ັ້ວຍການນ າໃຊ ັ້ສື່ ສິ່ ງພມິ, ສື່ ເອເລກັໂທຣ
ນກິ ແລະ ສື່ ອອນລາຍຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ ັ້, ໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໂທລະໂຄ່ງໄປສ ່ ບ ັ້ານ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ 
ໄດ ັ້ 5.840 ບ ັ້ານ ກວມເອາົ 69,16% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ (ຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ 8.443 ບ ັ້ານ). ວຽກງານ
ວດັທະນະທ າ: ມກີານຂະຫຍາຍຕວົທງັດ ັ້ານປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ໃນໄລຍະ 5 ປີ ສາມາດສ ັ້າງຄອບຄວົ
ວດັທະນະທ າໄດ ັ້ 197.635 ຄອບຄວົ ເຊິ່ ງມາຮອດປດັຈບຸນັ ມຄີອບຄວົວດັທະນະທ າທງັໝດົ 970.369 ຄອບຄວົ ກວມ
ເອາົ 76,97% ຂອງຄອບຄວົທົ່ ວປະເທດ (ມະຕສິະພາ: ໃຫັ້ກວມເອາົ 80% ຂອງຄອບຄວົທົ່ ວປະເທດ), ສ ັ້າງບ ັ້ານ
ວດັທະນະທ າ ໄດ ັ້ 1.703 ບ ັ້ານ ມາຮອດປດັຈບຸນັມບີ ັ້ານວດັທະນະທ າທງັໝດົ 6.548 ບ ັ້ານ ກວມເອາົ 77,68% ຂອງ
ຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ (ແຜນການ: ໃຫັ້ກວມເອາົ 65%). ໄດ ັ້ມກີານໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວລາວ ພົ ັ້ນເດັ່ ນ 

ແມ່ນໄດ ັ້ເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນປີ 2018, ເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈນີ ໃນປີ 2019 ແລະ ສຽງແຄນເຊື ັ້ອຊາດລາວຖກື
ຮບັຮອງເປນັມ ຣະດກົໂລກທາງດ ັ້ານວດັທະນະທ ານາມມະທ າ ໃນທັ້າຍປີ 2017, ທົ່ ງໄຫຫນີ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ ັ້ຖກື
ຮບັຮອງເປນັມ ຣະດກົໂລກແຫ່ງທ ີ 3 ໃນທັ້າຍປີ 2018 (ມະຕສິະພາ: ສ ັ້ຊນົເອາົແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທົ່ ງໄຫຫນີ ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ພ ຫນີໜາມໜ ່  ແຂວງຄ າມ່ວນ ເຂົ ັ້າເປນັມ ຣະດກົໂລກ).  

ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຟື ັ້ນຟ , ອະນຸລກັ ແລະ ສົ່ ງເສມີວດັທະນະທ າທາງດ ັ້ານວດັຖຸ ແລະ ບ ່ ເປນັວດັຖຸທີ່ ເປນັເອກະລກັ ພົ ັ້ນ
ເດັ່ ນແມ່ນ ສ າເລດັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການປະຕສິງັຂອນຮ ບແຕ ັ້ມຝາພະໜງັໃນພພິທິະພນັສະຖານບ ຮານວດັສສີະເກດ 

ໃນໄລຍະ 4, ສ າເລດັການຈດັການແຂ່ງຂນັສ ັ້າງຮ ບເງາົເລື່ ອງສັ ັ້ນ ແລະ ຮ ບເງາົສາລະຄະດເີນື່ ອງໃນໂອກາດສະເຫຼມີສະຫຼອງ   
2 ວນັປະຫວດັສາດ ພາຍໃຕ ັ້ຫວົຂ ັ້ 40 ປີ ແຜນດນິແມ່ທີ່ ແສນຮກັ ແລະ ເນື່ ອງໃນໂອກາດສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັມ ຣະດກົພາບ-

ສຽງໂລກ ຄບົຮອບ 10 ປີ. ໄດ ັ້ສ າເລດັການເກບັກ າຂ ັ້ມ ນມ ຣະດກົບ ່ ເປນັວດັຖຸ 6 ຫວົຂ ັ້ຄ:ື ຫຸ່ນຕຸກກະຕາອີ່ ປ໋ອກ, ອາຫານ
ພື ັ້ນເມອືງ, ຫດັຖະກ ານ ັ້າກ ັ້ຽງ, ຂບັທຸ ັ້ມຫຼວງພະບາງ, ຫດັຖະກ າເຈ ັ້ຍປ ສາ ແລະ ຫດັຖະກ າປກັດິ ັ້ງ ຢ ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. 

(7) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 7: ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມ
ມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ສີວິໄລ 

ສາມາດຮກັສາສະຖຽນລະພາບດ ັ້ານການເມອືງຢ່າງໜກັແໜັ້ນ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ມຄີວາມເປນັລະ 
ບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍໂດຍພື ັ້ນຖານ ເຊິ່ ງເປັນເງ ື່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍໄດ ັ້ສຸມ
ໃສ່ແກ ັ້ໄຂບນັຫາເສບຕດິ, ອຸບດັຕເິຫດບນົທ ັ້ອງຖະໜນົ ແລະ ປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ທາງສງັຄມົຢ່າງຮອບດ ັ້ານ, ພັ້ອມທງັໄດ ັ້
ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສ ກສາອບົຮມົໃຫ ັ້ແກ່ພ ່ ແມ່ປະຊາຊນົ ເຂົ ັ້າໃຈກ່ຽວກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ບນັຫາຕ່າງໆທາງສງັຄມົ. ໃນໄລຍະ 
5 ຜ່ານມາ ໄດ ັ້ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງກດົໝາຍ ທງັໝດົ 81 ສະບບັ, ໃນນັ ັ້ນ ສ ັ້າງໃໝ່ 34 ສະບບັ ແລະ ປບັປຸງ 47 ສະບບັ;           

ໄດ ັ້ໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍດ ັ້ວຍຫຼາຍຮ ບແບບ ແລະ ຫຼາຍລະດບັນບັທງັຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ໂດຍເຜຍີແຜ່
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ຜ່ານທາງຈດັປະຊຸມ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 21.399 ຄັ ັ້ງ ແລະ ໂຄສະນາຜ່ານສື່ ຕ່າງໆ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 14.635 ຄັ ັ້ງ. ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄ າ
ຕດັສນິຂອງສານ ທງັໝດົ 45.825 ເລື່ ອງ (ຄະດແີພ່ງ 13.165 ເລື່ ອງ ແລະ ຄະດອີາຍາ 32.660 ເລື່ ອງ), ສາມາດປະຕບິດັຄ າ
ຕດັສນິສ າເລດັ 9.043 ເລື່ ອງ (ຄະດແີພ່ງ 4.079 ເລື່ ອງ ແລະ ຄະດອີາຍາ 4.964 ເລື່ ອງ). ແກ ັ້ໄຂຂ ັ້ຂດັແຍ່ງທາງດ ັ້ານ
ເສດຖະກດິ 279 ຂ ັ້ຂດັແຍ່ງ ໃນນີ ັ້ ສ າເລດັ 237 ຂ ັ້ຂດັແຍ່ງ. ມາຮອດປດັຈບຸນັ ມບີ ັ້ານແບບຢ່າງປະຕບິດັກດົໝາຍ 6.604 
ບ ັ້ານ ແລະ ຄອບຄວົແບບຢ່າງ ປະຕບິດັກດົໝາຍ 921.650 ຄອບຄວົ. ຈ ານວນອຸບດັຕເິຫດເກດີຂ ັ້ນທງັໝດົ 29.655 ຄັ ັ້ງ, 
ພາຫະນະເປ່ເພ 50.316 ຄນັ, ຄນົໄດ ັ້ຮບັບາດເຈບັ 47.245 ຄນົ, ເສຍຊວີດິ 5.263 ແລະ ມ ນຄ່າເສຍຫາຍ 443,44 ຕື ັ້ກບີ.  

ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຊຸກຍ ັ້, ຕດິຕາມການປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງສານໃຫັ້ມຄີວາມຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ ເປນັເອກະພາບໃນ
ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ໄດ ັ້ກວດກາຄ າຕດັສນິ, ຄ າພພິາກສາຂອງສານແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ໄດ ັ້ທງັໝດົ 9.503 ສະບບັ. ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາສານປະຊາຊນົແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຄະດ ີ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດ ີ ໃຫັ້ມຄີວາມ
ວ່ອງໄວ, ມຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມລະອຽດ, ຮອບຄອບ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕ ັ້ອງຕາມຂັ ັ້ນຕອນຂອງກດົໝາຍກ າ
ນດົໄວ ັ້. ການພຈິາລະນາຕດັສນິຄະດຂີອງສານ ແມ່ນມຄຸີນນະພາບເຮດັໃຫ ັ້ຄ ່ ຄວາມຍອມຮບັ ແລະ ພ ໃຈຕ ່ ກບັການ
ພຈິາລະນາຕດັສນິຂອງສານດຂີ ັ້ນເທື່ ອລະກ ັ້າວ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫັ້ເຫນັມຄີະດທີງັໝດົຢ ່ ສານທຸກຂັ ັ້ນ (ຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ, ອຸທອນ ແລະ 
ລບົລ ັ້າງ) 41.699 ເລື່ ອງ ແກ ັ້ໄຂແລ ັ້ວ 38.497 ເລື່ ອງ ກວມເອາົ 92,32%. 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ເຫນັວ່າສະຕຄິວາມເປນັເຈົ ັ້າການຂອງປະຊາຊນົຈ ານວນໜ ່ ງ ໃນການປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັ
ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍຂອງສງັຄມົຍງັບ ່ ທນັສ ງ ເຮດັໃຫ ັ້ຍງັມສີະພາບຢາເສບຕດິ ແລະ ອຸບດັ
ຕເິຫດທັ້ອງຖະໜນົຫຼາຍສມົຄວນ. 

 

2.3. ເປົັ້າໝາຍ 3: ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ  

ແລະ ນ າໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ, ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບ
ໄພພິບັດຢ່າງທັນການ  ແລະ  ກ ໍ່ສ້າງຄືນສິໍ່ງທີໍ່ຖືກກະທົບຈາກທ າມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົໍ່າ 

(1) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 1: ການປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ 

ລດັຖະບານ ໄດ ັ້ສຸມໃສ່ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມໃຫັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ເປັນຕົ ັ້ນ: ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ 
(ສະບບັປບັປຸງ) ເລກທ ີ 23/ສພຊ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ ເລກທ ີ 36/ສພຊ, ມະຕຂິອງຄະນະ
ບ ລຫິານງານສ ນກາງພກັວ່າດ ັ້ວຍການເພີ່ ມທະວວີຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິ ໃນໄລຍະໃໝ່ ເລກທ ີ26/ຄບສພ
, ແຜນແມ່ບດົຈດັສນັທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍທີ່ ດນິ (ສະບບັປບັປຸງ) ເລກທ ີ70/ສພຊ, ກດົໝາຍ
ວ່າດ ັ້ວຍປ່າໄມ ັ້ (ສະບບັປັບປຸງ) ເລກທ ີ 64/ສພຊ, ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີການປ ກໄມ ັ້ເປນັສນິຄ ັ້າ ເລກທ ີ 247/ລບ, 

ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເລກທ ີ 21/ລບ, ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການທດົແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ 
ການຈດັສນັຍກົຍ ັ້າຍປະຊາຊນົຈາກໂຄງການພດັທະນາ ເລກທ ີ84/ລບ, ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ເລກທ ີ
321/ລບ, ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງຕັ ັ້ງປ່າປັ້ອງກນັແຫ່ຼງນ ັ້າ ຍອດນ ັ້າຊນັ ເລກທ ີ06/ນຍ, ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງຢາປາບ
ສດັຕ ພດື ເລກທ ີ258/ລບ, ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ັ້ມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແຫ່ງຊາດ,  ຄ າສັ່ ງວ່າ
ດ ັ້ວຍການເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັ ັ້ມງວດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ ັ້ນໄມ ັ້, ເຄື່ ອນຍ ັ້າຍໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກດິໄມ ັ້ 
ເລກທ ີ15/ນຍ, ຄ າສັ່ ງວ່າດ ັ້ວຍການເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັ ັ້ມງວດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສດັປ່າ ແລະ ພດືປ່າປະເພດ
ຫວງຫັ້າມ ເລກທ ີ 05/ນຍ; ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ປະກາດໃຊ ັ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ ັ້ວຍການປະຢດັ ແລະ ອະນຸລກັ
ພະລງັງານ, ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວຂອງ ສປປ ລາວ ເຖງິປີ 2030. ທງັໝດົເຫຼົ່ ານີ ັ້, ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 

ປກົຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ມຜີນົສ າເລດັທີ່ ໜ ັ້າພ ໃຈຫຼາຍດ ັ້ານ.  
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ດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິ: ໄດ ັ້ສ າເລດັການສ ັ້າງແຜນແມ່ບດົຈດັສນັທີ່ ດນິແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ພັ້ອມທງັເຜຍີແຜ່ 
ແລະ ແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫັ້ກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ; ການຈດັສນັທີ່ ດນິ, ຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະ 
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຮອບດ ັ້ານຂັ ັ້ນແຂວງ ປດັຈບຸນັສ າເລດັການຮບັຮອງ 13 ແຂວງ, ສ່ວນອກີ 5 ແຂວງ ຈະໃຫັ້ສ າ
ເລດັໃນປີ 2021; ໄດ ັ້ປັບປຸງລະບບົການຂ ັ້ນທະບຽນ, ອອກໃບຕາດນິທີ່ ທນັສະໄໝ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ອອກໃບຕາດນິ 
ໄດ ັ້ 589.262 ຕອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເຊິ່ ງລື່ ນແຜນການວາງໄວ ັ້ (ມະຕສິະພາ: 460.000 ຕອນ), ໃນນີ ັ້: ປີ 2016 ໄດ ັ້ 
78.729 ຕອນ, ປີ 2017 ໄດ ັ້ 117.772 ຕອນ, ປີ 2018 ໄດ ັ້ 132.286 ຕອນ, ປີ 2019 ໄດ ັ້ 153.020 ຕອນ ແລະ ປີ 2020 

ໄດ ັ້ 107.455 ຕອນ. 

 ດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້: ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາປ່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ມາຮອດປດັຈບຸນັ 
ສະຖານະພາບຂອງປ່າໄມ ັ້ ມອີດັຕາຄວາມປກົຫຸ ັ້ມຂອງປ່າໄມ ັ້ 62% ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 4% ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 4 ປີ (2015-2019) 

(ມະຕສິະພາ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ 70%). ການຈດັສນັປ່າໄມ ັ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ັ້ແມ່ນສ າເລດັໂດຍພື ັ້ນຖານ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການກ າ
ນດົທີ່ ຕັ ັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງປ່າສະຫງວນ 172 ແຫ່ງ, ເນື ັ້ອທີ່  4,8 ລ ັ້ານເຮກັຕາ (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 25 ແຫ່ງ,            
ປ່າສະຫງວນແຂວງ 54 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າສະຫງວນເມອືງ 95 ແຫ່ງ); ປ່າປັ້ອງກນັ 139 ແຫ່ງ, ເນື ັ້ອທີ່  7,98 ລ ັ້ານເຮກັຕາ ແລະ 
ປ່າຜະລດິ 51 ແຫ່ງ, ເນື ັ້ອທີ່  3,1 ລ ັ້ານເຮກັຕາ. ຈດັສນັປ່າໄມ ັ້ຂັ ັ້ນບ ັ້ານໄດ ັ້ທງັໝດົ 1.366 ບ ັ້ານ ເທົ່ າກບັ 91% ຂອງຄາດ      
ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ັ້. ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ຍງັໄດ ັ້ສ າເລດັການຍກົລະດບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຂ ັ້ນເປນັອຸທຍິານແຫ່ງຊາດທາງທ າ
ມະຊາດ ຈ ານວນ 3 ເເຫ່ງ ເຊັ່ ນ: ນ ັ້າແອດ-ພ ເລຍີ, ນາກາຍ-ນ ັ້າເທນີ ແລະ ພ ຫນີໜາມໜ ່ . ສ ັ້າງເຂດຮກັສາພນັສດັປ່າແຫ່ງຊາດ 
ສ າເລດັ 1 ແຫ່ງ (ເຂດອະນຸລກັປ່າໂຄກ ໂອງມັ່ ງ) ພັ້ອມທງັນ າສະເໜ ີອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ ພ ຫນີໜາມໜ ່  ເປັນມ ຣະດກົໂລກ
ທາງທ າມະຊາດ ແລະ ສະເໜປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດພ ຊຽງທອງ ເປັນມ ຣະດກົອາຊຽນ.  

ດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນແຮ່ທາດ: ປີ 2016 ໄດ ັ້ສ າຫຼວດ, ເກບັກ າຂ ັ້ມ ນ ແລະ ສ ັ້າງແຜນທີ່ ທ ລະນສີາດ-

ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1/200.000 ຂອງຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແມ່ນສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 66,42% ຂອງເນື ັ້ອທີ່ ທົ່ ວ
ປະເທດ, ໃນນັ ັ້ນ ຢ ່ ເຂດເໜອືວຽງຈນັ-ໃຕ ັ້ຫຼວງພະບາງ (ເນື ັ້ອທີ່ ປະມານ 15.870 ກມ2)  ແລະ  ຢ ່ ເຂດໄຊຍະບ ລ-ີຫຼວງພະ
ບາງ (ເນື ັ້ອທີ່ ປະມານ 16.309 ກມ2). 

ດ ັ້ານປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ: ໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ແກ ັ້ໄຂບນັຫາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຈາກໂຄງ 
ການພດັທະນາ; ໄດ ັ້ປະຕບິດັພນັທະສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໃນແຜນຄຸ ັ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົຂອງບນັດາ
ໂຄງການພດັທະນາຕ່າງໆ; ໄດ ັ້ດ າເນນີການຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດ; ໄດ ັ້ຊຸກຍ ັ້ຜນັຂະຫຍາຍມາດຕະຖານຄຸນ
ນະພາບສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຂະບວນການວຽກງານສຂີຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ. ໄດ ັ້ສ ັ້າງແຜນຄຸ ັ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ແບບຮອບດ ັ້ານຢ ່  5 ແຂວງ (ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ບ ລຄິ າໄຊ, ວຽງຈນັ, ສາລະວນັ) (ມະຕສິະພາ: ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 50% 

ຂອງແຂວງທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຮອງແລ ັ້ວ). ສ າເລດັການສ ັ້າງຫ ັ້ອງທດົລອງຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແຫ່ງຊາດ ຕາມມາດຕະຖານ
ສາກນົ  ISO17025 ຈ ານວນ 1 ແຫ່ງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ຫ ັ້ອງທດົລອງຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດ 
ລ ັ້ອມປະຈ າພາກ ຈ ານວນ 3 ແຫ່ງ (ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຈ າປາສກັ) ແລະ ປະກອບເຄື່ ອງກວດກາວດັແທກຄຸນ
ນະພາບສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຂະໜາດນ ັ້ອຍໃຫັ້ບນັດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; ສ າເລດັການລງົເກບັກ າຂ ັ້ມ ນມນົລະພດິ
ສິ່ ງເສດເຫຼອືອນັຕະລາຍຢ ່ ສະໜາມຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອ ໃນ 5 ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ບ ່ ແກ ັ້ວ, ຫຼວງນ ັ້າທາ, ຫວົພນັ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ; ໄດ ັ້ຊຸກຍ ັ້ການນ າໃຊ ັ້ກນົໄກຄວບຄຸມ, ກ າຈດັ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານສິ່ ງເສດເຫຼອື 3Rs ຢ ່  2 ແຂວງ: ນະຄອນ
ໄກສອນພມົວຫິານ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ. 

ດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ: ໄດ ັ້ເລີ່ ມຮ່າງຍຸດທະສາດການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການບ ລຫິານ ແລະ ການນ າໃຊ ັ້ນ ັ້າ 
ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, ຮ່າງດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງອ່າງຮບັນ ັ້າ ແລະ ກະກຽມແຜນຄຸ ັ້ມຄອງອ່າງຮບັນ ັ້າ; ໄດ ັ້
ຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ໃນ 10 ອ່າງຮບັນ ັ້າບຸລມິະສດິ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິຄ:ື  ອ່າງຮບັນ ັ້າອ , ນ ັ້າງ  ່ມ, ເຊບງັຫຽງ, ເຊ
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ບງັໄຟ, ເຊໂດນ, ເຊກອງ, ນ ັ້າງຽບ, ນ ັ້າເທນີ-ນ ັ້າກະດງິ, ນ ັ້າຊ າ ແລະ ນ ັ້າມ ັ້າ (ມະຕສິະພາ: 10 ອ່າງຮບັນ ັ້າບ ລມິະສດິ); 

ສາມາດກ ານດົຈດຸຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ໄດ ັ້ 312 ຈດຸ (ມະຕສິະພາ: 200 ຈດຸ).  

ເຖິງວ່າມຜີນົສ າເລດັ ແລະ ມຄີວາມຄບືໜັ້າຫຼາຍດ ັ້ານ ແຕ່ໂດຍລວມແລ ັ້ວເຫນັວ່າການປົກປັກຮກັສາສະພາບ
ແວດລ ັ້ອມ, ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ດເີທົ່ າທີ່ ຄວນ ເປນັຕົ ັ້ນ ຍງັມກີານລກັລອບ
ຕດັໄມ ັ້, ຈ  ດໄຮ່ ແລະ ຈ ານວນຂອງສາຍພນັພດື-ສດັທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສ ນພນັໄດ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 115 ໃນປີ 2008 ເປນັ 210 

ໃນປີ 2017. ໂດຍລວມແລ ັ້ວມສີິ່ ງທ ັ້າທາຍຫຼາຍດ ັ້ານ ເປັນຕົ ັ້ນ: ຂາດງບົປະມານໃນການບ ລຫິານຈດັການເຂດປ່າສະ 
ຫງວນ ແລະ ອ່າງໂຕ່ງຕ່າງໆ. 

(2) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 2: ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮບັມືກັບຜົນກະທົບພ້ອມທງັຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫນັວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ເກດີໄພພບິດັທ າມະຊາດຖີ່ ຂ ັ້ນ ຕ ່ ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ລດັຖະບານຈິ່ ງໄດ ັ້ສຸມ
ໃສ່ກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມເພື່ ອຮບັມ ືແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຂ ັ້ນຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດ ເປນັຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ສ າເລດັການ
ສ ັ້າງຕັ ັ້ງສ ນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຊບັພະຍາກອນນ ັ້າແຫ່ງຊາດ; ສ າເລດັການປບັປຸງສະຖານອຸີຕຸນຍິມົໃຫ ັ້ເປັນລະບບົທນັສະໄໝ 28 
ສະຖານ ີແລະ ສ ັ້າງໃໝ່ 10 ສະຖານ;ີ ສ າເລດັການປັບປຸງສະຖານອຸີທກົກະສາດ ເປັນລະບບົທນັສະໄໝ 33 ສະຖານ ີແລະ 
ສ ັ້າງໃໝ່ 15 ສະຖານ;ີ ພັ້ອມນັ ັ້ນ, ກ ່ ໄດ ັ້ສ າເລດັການກ ່ ສ ັ້າງສ ນຂ ັ້ມ ນແຜ່ນດນິໄຫວແຫ່ງຊາດ ແລະ ບນັດາສະຖານໃີນຂອບ
ເຂດທົ່ ວປະເທດໄດ ັ້ 15 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງລື່ ນຄາດໝາຍວາງໄວ ັ້ (ມະຕສິະພາ: 5 ແຫ່ງ), ໃນນີ ັ້ ລວມທງັການປັບປຸງ 2 ສະຖານ ີຄ:ື 

ສະຖານຫຼີກັ 20 ແລະ ສະຖານຫຼີວງພະບາງ (ມະຕສິະພາ: 2 ແຫ່ງ); ໄດ ັ້ປບັປຸງວທິກີານ, ກນົໄກ ແລະ ການລາຍງານການ
ພະຍາກອນສະພາບອາກາດໃຫັ້ທນັສະໄໝ; ສ າເລດັການສ ັ້າງແຜນກຽມພັ້ອມຕອບໂຕ ັ້ໄພພບິດັ ແລະ ແຜນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງໄພພບິດັ ຂັ ັ້ນແຂວງ ໄດ ັ້ 6 ແຂວງ; ພດັທະນາເຄື່ ອງມປືະເມນີຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການຟື ັ້ນຟ  ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງຄນືໃໝ່ຫຼງັ
ໄພພບິດັ ໃນ 15 ຂະແໜງການ ພັ້ອມທງັໄດ ັ້ຈດັຝ ກອບົຮມົວທິກີານນ າໃຊ ັ້ແບບຟອມດັ່ ງກ່າວ. ໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ປັບປຸງຄະນະ
ກ າມະການປັ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພບິດັ ໄດ ັ້ 12 ກະຊວງ, 18 ແຂວງ ແລະ 54 ເມອືງ ຢ ່ ໃນ 8 ແຂວງ ທີ່ ຢ ່ ໃນເຂດທີ່ ມີ
ຄວາມສ່ຽງ. ໄດ ັ້ລເິລີ່ ມການເຊື່ ອມສານວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ພາຍໃຕ ັ້ຂອບການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເຂົ ັ້າໃນຂະແໜງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ (ວຽກງານຂວົທາງ ແລະ 

ໂຍທາທກິານທາງນ ັ້າ). 
ຄ່ຽງຄ ່ ກນັນີ ັ້, ໄດ ັ້ສ າເລດັການປບັປຸງຄ ່ ມໃືນການພດັທະນາກນົໄກຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ ດ ັ້ານການຫຸຼດຜ່ອນທາດອາຍ

ເຮອືນແກ ັ້ວ ສະບບັທ ີ3 (Joint Credit Machanism) ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ ັ້ 
(REED+), ໄດ ັ້ລເິລີ່ ມຂະບວນການສ ັ້າງແຜນດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ໃນການປບັຕວົເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ 

(National Adaptation Plan). 

(3) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 3: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບ ໍ່ມສີະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກ າທີໍ່ເກີດຈາກ
ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ (ຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາຜົນຜະລິດກະສກິ າ) 

ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ສ ັ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຈ ານວນໜ ່ ງ ເພື່ ອຮບັປະກນັ
ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົດ ັ້ານອາຫານ ເປັນຕົ ັ້ນ ໂຄງການສົ່ ງເສີມຜະລດິເປັນສນິຄ ັ້າ ແລະ ຄ ັ້າປະກນັຄວາມໝັ ັ້ນຄງົດ ັ້ານສະບຽງ
ອາຫານແຫ່ງຊາດ, ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ມຄີວາມທນົທານຕ ່ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ການພດັທະນາ
ຄວາມສາມາດດ ັ້ານການເກບັຮກັສາຜນົຜະລດິກະສກິ າ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ໄດ ັ້ຕດິຕາມ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການ
ຮບັມກືບັການແຜ່ລະບາດຂອງສດັຕ ພືດ ແລະ ສດັ; ໄດ ັ້ສ ັ້າງແຜນການຕ ັ້ານແລ ັ້ງ ແລະ ຕ ັ້ານຖັ້ວມ ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ ອ
ສາມາດແກ ັ້ໄຂຜນົກະທບົຢ່າງທນັການ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມເຫນັວ່າຍງັມຂີ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ, ຂ ັ້ຈ າກດັ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍຫຼາຍດ ັ້ານໃນການຊຸກຍຸ ັ້ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ 

ເພື່ ອຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ເນື່ ອງຈາກຜນົຜະລດິກະສກິ າໂດຍລວມຍງັບ ່ ທນັມສີະຖຽນ
ລະພາບເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 
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2.4. ບັນດາວຽກຈຸດສຸມປິໍ່ນອ້ອມທີໍ່ພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ 

(1) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 1: ເພີໍ່ມທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານລັດ  

ລດັຖະບານໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ປບັປຸງວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານໃຫັ້ມຄີວາມກະທດັຮດັ, ສອດຄ່ອງ ແລະ 

ມປີະສດິທພິາບສ ງຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ,  ໄດ ັ້ສ າເລດັການສ ັ້າງລະບບົ e-Government portal  ເພື່ ອໃຫ ັ້ການບ ລຫິານລດັກ ັ້າວ
ໄປສ ່ ທນັສະໄໝດັ້ານດຈິຕິອນ ເຊີ່ ງລະບບົໃນປັດຈບຸນັສາມາດເຊື່ ອມໂຍງຂ ັ້ມ ນ ແລະ ການບ ລກິານ ຂອງພາກສ່ວນ
ກະຊວງ ແລະ ຫັ້ອງການຂອງລດັ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆໄດ ັ້ໃນຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ. ວຽກງານກງົຈກັ ແລະ ບ ລຫິານລດັ: ໄດ ັ້
ປັບປຸງກງົຈກັຂອງລດັຖະບານໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜັ້າທີ່ ຕວົຈງິຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພື່ ອຍກົສ ງພາລະ
ບດົບາດຄຸ ັ້ມຄອງມະຫາພາກ ຫຼາຍກວ່າ 20 ຫວົໜ່ວຍ ໂດຍໄດ ັ້ເອາົຄະນະພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລ ບລ ັ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກຂັ ັ້ນສ ນກາງໄປຂ ັ້ນກບັກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້; ອງົການກາແດງລາວ ແລະ ອງົການເກບັກ ັ້ລະເບດີແຫ່ງຊາດໄປ
ຂ ັ້ນກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງເຂດ
ເສດຖະກດິພເິສດ ມາຂ ັ້ນກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ; ໄດ ັ້ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງຈ ານວນໜ ່ ງ
ທີ່ ຂ ັ້ນກບັກະຊວງໄປສະນ ີໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ; ເອາົຫ ັ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກ າມາທກິານແຫ່ງ
ຊາດ ເພື່ ອຄວາມກ ັ້າວໜັ້າຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດກັ ໄປຂ ັ້ນກບັສ ນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ. ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, 

ປັບປຸງດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ຈ ານວນໜ ່ ງ ເຊັ່ ນ: ກະຊວງຍຸຕທິ າ, ກະຊວງສ ກ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ, ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ, 
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່, ກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. ການປົກຄອງ
ທັ້ອງຖິ່ ນ: ໄດ ັ້ປັບປຸງພາລະບດົບາດຂອບເຂດສດິໜັ້າທີ່ ຂອງພະແນກ-ອງົການປົກຄອງຂັ ັ້ນເມອືງຈ ານວນໜ ່ ງ ໃຫັ້ແທດ   
ເໝາະກບັສະພາບເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ໄປຕາມທດິ 3 ສ ັ້າງ, ໄດ ັ້ສ ັ້າງຕັ ັ້ງນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນໄກສອນພມົວິຫານ 

ແລະ ນະຄອນປາກເຊ, ນອກຈາກນັ ັ້ນ ຍງັກະກຽມການສ ັ້າງຕັ ັ້ງເທດສະບານເມອືງທີ່ ເປັນທີ່ ຕັ ັ້ງສ ານກັງານປົກຄອງແຂວງ 
ຢ ່  4 ແຂວງ (ບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ, ຫວົພນັ ແລະ ຫຼວງນ ັ້າທາ). ມາຮອດປີ 2019 ກງົຈກັໃນລະບບົການເມອືງຂັ ັ້ນສ ນກາງ 
ມທີງັໝດົ 38 ພາກສ່ວນ, ໃນນັ ັ້ນ, ມ ີ509 ກມົ, ຂັ ັ້ນແຂວງມ ີ572 ພະແນກ ແລະ ຂັ ັ້ນເມອືງມ ີ3.550 ຫັ້ອງການ. 

ວຽກງານການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກນົໄກຜ່ານປະຕ ດຽວ: ໄດ ັ້ມຄີວາມຄບືໜັ້າດ ີ ໂດຍໄດ ັ້ກວດກາຄນືບນັດານຕິກິ າ ແລະ 

ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສ ນຜ່ານປະຕ ດຽວ, ປະເມນີຄນືການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສ ນການບ ລກິານຜ່ານປະຕ 
ດຽວໃນທົ່ ວປະເທດ, ພັ້ອມທງັ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຮ ບແບບກນົໄກ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຖານຂອງສ ນບ ລກິານປະຕ ດຽວໃໝ່
ທີ່ ທນັສະໄໝ ເຊິ່ ງກ ານດົເອາົເມອືງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ເມອືງບາຈຽງຈະເລນີສຸກ ແຂວງຈ າປາສກັ 

ເປນັຕວົແບບທດົລອງ. 
ວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງລດັຖະກອນ: ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການກວດກາ, ບນັຈລຸດັຖະກອນ, ການເລື່ ອນຊັ ັ້ນ-ຂັ ັ້ນ, ການ

ດດັແກ ັ້ຂ ັ້ມ ນລດັຖະກອນ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍບ ານານ ແລະ ອຸດໜ ນໃນຮ ບການຕ່າງໆ; ໄດ ັ້ອອກບດັພະນກັງານ-

ລດັຖະກອນຢ ່ ບນັດາກະຊວງ-ອງົການຂັ ັ້ນສ ນກາງ ຈ ານວນ 10.459 ບດັ ຂອງ 37 ພາກສ່ວນ (ທງັໝດົ 46 ພາກສ່ວນ). 

ຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ັ້ລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງລດັຖະກອນແບບທນັສະໄໝ PIMS ຢ ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມອືງ; ໄດ ັ້ເຊື່ ອມຕ ່
ລະບບົບນັຊຈີ ານວນພນົ ກບັບນັຊເີງນິເດອືນ ໃຫັ້ເປັນບນັຊດີຽວກນັ ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນຖກືຕ ັ້ອງຊດັເຈນ. 

ວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງເອກະສານ: ໄດ ັ້ອອກຄ າແນະນ າກ່ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍເອກະສານ
ທາງການ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກບັການຮ່າງເອກະສານທາງລດັຖະການ; ສ າເລດັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຮຽບຮຽງກດົລະບຽບການ
ຄຸ ັ້ມຄອງເອກະສານ. 

ໄດ ັ້ປບັປຸງນຕິກິ າຈ ານວນໜ ່ ງ ເປນັຕົ ັ້ນ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍລດັຖະບານ, 

ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ດ າລດັວ່າການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ປກົປັ້ອງການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ ຢ ່  ສປປ ລາວ. 
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ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ຍງັເຫນັວ່າມຂີ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ ຈ ານວນໜ ່ ງ ເປນັຕົ ັ້ນ ການປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງ
ຂອງກະຊວງ-ອງົການຍງັບ ່ ທນັໄປຕາມທດິກະທດັຮດັສມົເຫດສມົຜນົ, ກ ານດົຕ າແໜ່ງງານບ ່ ຊດັເຈນ ເຮດັໃຫ ັ້ກງົຈກັຂັ ັ້ນ
ກມົ ແລະ ຂັ ັ້ນພະແນກເພີ່ ມຂ ັ້ນ; ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານລດັ ຢ ່ ທ ັ້ອງຖິ່ ນຍງັບ ່ ໄປຕາມທດິ 3 ສ ັ້າງ ໂດຍສະເພາະການ
ມອບສດິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຢ ່ ແຕ່ລະຂັ ັ້ນໃນທັ້ອງຖິ່ ນ; ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ 

ລວມທງັລະບຽບການກ່ຽວກບັລດັຖະກອນຍງັບ ່ ທນັສກັສດິ ແລະ ບ ່ ທນັເຂັ ັ້ມງວດເທົ່ າທີ່ ຄວນ.  

(2) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 2: ສົໍ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາໃນການຄົັ້ນຄວ້າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້
ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ການສືໍ່ສານ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ລດັຖະບານໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ສົ່ ງເສມີສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຕ່າງໆ ສຸມໃສ່ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ພັ້ອມທງັ
ນ າໃຊ ັ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອປະກອບສ່ວນໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນ 
ການສະກດັ-ຖອດຮດີສານເຄມຈີາກພດືເປັນຢາທີ່ ມສີານຕ ັ້ານມະເຮງັ, ສານບ າລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ພນັພດືຊະນດິໃໝ່ຫຼາຍ
ກວ່າ 102 ຊະນດິ, ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນພບົເຊື ັ້ອຣາສາຍພນັໃໝ່ຈາກແມງໄມ ັ້ຢ ່ ປ່າສະຫງວນຫັ້ວຍຍາງທີ່ ສາມາດປຸງແຕ່ງເປັນຢາຕ ັ້ານມະ
ເຮງັເຊິ່ ງກ າລງັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຕັ ັ້ງຊື່ ສາຍພນັ ແລະ ຕພີມິເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານສາກນົ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າການຜະລດິເຊື ັ້ອແລກັຕກິອາຊິດ
ແບກັທເີລຍ ໄດ ັ້ 34 ເຊື ັ້ອ ແລະ ເຊື ັ້ອຢິດສ ໌39 ເຊື ັ້ອ ເພື່ ອເປັນຫວົເຊື ັ້ອປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັອາຫານ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ສະມດັຕະພາບເຂົ ັ້າໄກ່ນ ັ້ອຍແຂວງຊຽງຂວາງ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານ າໃຊ ັ້ເສັ ັ້ນໄຍກ ັ້ວຍຜະລດິເປັນວດັສະດຸຫຸ ັ້ມຫ ່ ສນິຄ ັ້າ, 
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຮອືບນິບ ່ ມຄີນົຂບັ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງຫຸ່ນຍນົເກບັກ ັ້ລະເບດີ. ໃນປີ 2019 ນກັວທິະຍາສາດ 2 ທ່ານ ໄດ ັ້ຮບັຄດັເລອືກ
ເປັນສະມາຊກິ ຂອງສະພາບນັດດິວທິະຍາສາດສາກນົ, ສ ັ້າງນກັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປະລຍິາເອກໄດ ັ້ 13 ທ່ານ. ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່
ສ າຄນັຈ ານວນໜ ່ ງໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ເປນັຕົ ັ້ນ ສ າເລດັການກ ່ ສ ັ້າງສະຖາບນັນຕິເິວດວທິະຍາ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊວີະພາບ 
ເຊິ່ ງມຫີ ັ້ອງທດົລອງທີ່ ທນັສະໄໝ, ສ າເລດັການກ  ່ ສ ັ້າງເຂດພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໄດ ັ້ 1 ແຫ່ງ; ສ າເລດັ
ການປັບປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ ໄດ ັ້ລະດບັສາກນົ 1 ແຫ່ງ; ໄດ ັ້ພດັທະນາຊອບແວຣການຄຸ ັ້ມ
ຄອງເອກະສານ, ຄຸ ັ້ມຄອງພະນກັງານ, ຄຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິ; ສ າເລດັການກ  ່ ສ ັ້າງສ ນຂ  ັ້ມ ນທາງດ ັ້ານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລ
ຊີແຫ່ງຊາດໄດ ັ້ 1 ແຫ່ງ, ສ າເລດັການກ ່ ສ ັ້າງສ ນຂ ັ້ມ ນ (DATA CENTER) ທີ່ ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊີທັນສະໄໝ, ປະຢັດ
ພະລງັງານ ແລະ ສາມາດບນັຈຂຸ ັ້ມ ນໄດ ັ້ເຖງິ 400 TB, ການບ ລຫິານລດັດ ັ້ວຍເອເລກັໂທຣນກິເພື່ ອຫນັເປັນລດັຖະບານທີ່
ທນັສະໄໝດັ້ານດຈິຕີອນ, ໄດ ັ້ສ າເລດັການສ ັ້າງລະບບົ e-Government portal ເຊີ່ ງລະບບົໃນປັດຈບຸນັສາມາດເຊື່ ອມໂຍງ
ຂ ັ້ມ ນ ແລະ ການບ ລກິານຫາພາກສ່ວນກະຊວງ ແລະ ຫັ້ອງການຂອງລດັໃນຂະແໜງການຕ່າງໆໄດ ັ້ໃນຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ; ສ າເລດັ
ຕດິຕັ ັ້ງລະບບົກອງປະຊຸມທາງໄກໃຫັ້ແກ່ອງົການຈດັຕັ ັ້ງພກັ-ລດັ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງມະຫາ ຊນົ ແລະ 18 ແຂວງທົ່ ວປະເທດ 
ລວມທັງໝົດ 49 ພາກສ່ວນ (ຂັ ັ້ນສ ນກາງ 17 ພາກສ່ວນ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ 32 ພາກສ່ວນ) ແລະ ສ ັ້າງລາຍຊື່ ນ າໃຊ ັ້ 
ຈ ານວນ 1.115 ລາຍຊື່  (ໂດຍສະເພາະໄດ ັ້ສຸມໃສ່ຕິດຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ຫ ັ້ອງວ່າການສ ນກາງພັກ, ຫັ້ອງວ່າການສ ານັກງານ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອນ າໃຊ ັ້ປະຊຸມຮ່ວມກບັບນັດາ 18 ແຂວງ ໃນຊ່ວງການສະກດັກັ ັ້ນການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19); ສ າເລດັການສ ັ້າງສ ນຮຽນຮ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊກີານສື່ ສານຂ ັ້ມ ນ-ຂ່າວສານ ຈ ານວນ 1 
ແຫ່ງ ຢ ່ ແຂວງໄຊສມົບ ນ; ສ າເລດັການພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຟອນພາສາລາວ (Phetsarath OT) ເປັນທາງການ; ສ າເລດັ
ການພັດທະນາລະບົບການແປພາສາ ໄມໂຄຊອບ (Microsoft Translator) ໃນຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ ໂດຍມປີະໂຫຍກພາສາ
ອງັກດິແປມາເປັນພາສາລາວເອາົເຂົ ັ້າໃນລະບບົທງັໝດົຈ ານວນ 5.000 ປະໂຫຍກ; ສ າເລດັການສ ັ້າງລະບບົຫ ັ້ອງການທນັ
ສະໄໝ (e-Office) ນ າໃຊ ັ້ຢ ່ ພາຍໃນກະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ ສານ (ປທສ), ຫັ້ອງວ່າການສ າ
ນກັງານນາຍກົ ແລະ ຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ັ້ໃຫ ັ້ພະແນກ ປທສ ໃນ 3 ແຂວງ. ຕດິຕັ ັ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົ e-mail ຮອງ
ຮບັໄດ ັ້ 2.000 Users, ສ ັ້າງລາຍຊື່ ອເີມວພາກລດັ ໄດ ັ້ 34 ພາກສ່ວນ; ສ າເລດັການພດັທະນາເວບັໄຊຂອງພາກລດັຖະບານ 
ໃຫັ້ເປັນມາດຕະຖານດຽວກນັ (G-Web Platform) ຢ ່ ລະບບົ Cloud ຂອງສ ນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເພື່ ອ
ສ ັ້າງໃຫ ັ້ຫຼາຍພາກສ່ວນພາຍໃນຂະແໜງ ປທສ ແລະ ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ເພື່ ອສ ັ້າງເວັບໄຊ 
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www.covid19.gov.la ເພື່ ອຮບັໃຊ ັ້ວຽກງານຕ ັ້ານ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນພະຍາດ ໂຄວດິ-19; ສ າເລດັການສ ັ້າງໂປຣແກຣມ
ສື່ ສານພາກລດັ (G-Chat) ເພື່ ອໃຊ ັ້ໃນການສື່ ສານ ແລະ ສົ່ ງ-ຮບັຂ ັ້ມ ນພາກລດັ ໃຫັ້ວ່ອງໄວ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ. ໄດ ັ້
ຕດິຕັ ັ້ງເຄື່ ອງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ICT ແລະ ອຸປະກອນເຕກັໂນໂລຊໃີນຫຼາຍໆຂະແໜງການ ພັ້ອມທງັ ສບືຕ ່ ການຮ່ວມ
ມໃືຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ແລະ ແຜນງານການຮ່ວມກບັສາກນົ ທີ່ ສະໜບັສະໜ ນການພດັທະນາວຽກງານ ICT ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ ດ ັ້ານ
ນຕິກິ າ: ໄດ ັ້ກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບນຕິກິ າ ເພື່ ອປບັປຸງວຽກງານນະວດັຕະກ າ ເປນັຕົ ັ້ນ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍຊບັສນິທາງ
ປັນຍາ, ການຂ ັ້ນເຄື່ ອງໝາຍການຄ ັ້າ, ລິຂະສິດ ແລະ ສິດທິບັດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າກົດໝາຍວ່າດ ັ້ວຍ
ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອນ າສະເໜຕີ ່ ສະພາແຫ່ງຊາດຮບັຮອງ. 
 ດ ັ້ານຄວາມປອດໄພໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ: ສ າເລດັການສ ັ້າງສ ນສະກດັກັ ັ້ນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂ
ເຫດສຸກເສນີທາງຄອມພວິເຕ ີ(LaoCERT) ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ປັ້ອງກນັເຫດອາສະຍາກ າທາງລະບບົຄອມພວິເຕ ີແລະ 
ພັ້ອມທງັໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເປນັສາມະຊກິຂອງອງົການຂງົເຂດອາຊ-ີປາຊຟີກິ (APCERT); ໄດ ັ້ເຊນັສນັຍາຮ່ວມມກືບັສາກນົເພື່ ອ
ຕດິຕັ ັ້ງລະບບົປັ້ອງກນັຂ ັ້ມ ນການສື່ ສານຂ່າວສານຜ່ານເຄອືຂ່າຍອນິເຕເີນດັ (Public Key Infrastructure-PKI); 
ສ າເລດັການສ ັ້າງລະບບົຕດິຕາມກວດກາໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບ ີ(Cyber attack Monitoring System); ຕດິຕັ ັ້ງລະບບົ
ຕດິຕາມ ແລະ ກວດຈບັການໂຈມຕລີະບບົເຄື່ ອຄາຍ (Tsubame Sensor); ປບັປຸງລະບບົຄວາມປອດໄພຂ ັ້ມ ນຂ່າວ 
ສານຂອງສ ນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ໄດ ັ້ຕາມມາດຖານ ISO27001. 

ດ ັ້ານໄປສະນ:ີ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ ແລະ ຫນັໄປສ ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງແບບເອເລກັໂທຣນກິຫຼາຍຂ ັ້ນ ໂດຍການນ າໃຊ ັ້
ເທກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝເຂົ ັ້າຊ່ວຍໃນຮ ບແບບຕ່າງໆ ເປນັຕົ ັ້ນ: ບ ລກິານ e-post, e-logistic, e-Finance Service 
ແລະ e-Commerce; ໄດ ັ້ມລີະບບົປະຕ ຖານຂ ັ້ມ ນໄປສະນແີຫ່ງຊາດ ທີ່ ເປນັຊ່ອງທາງໃນການໃຫັ້ບ ລກິານແກ່ສງັຄມົ; 
ປບັປຸງການບ ລກິານໃຫັ້ມມີາດຖານ, ມຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ 
ສາກນົ. 

ເຖງິວ່າມຜີນົສ າເລດັຫຼາຍດ ັ້ານ ແຕ່ຍງັເຫນັວ່າການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຜນົການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຂົ ັ້າໃນການ
ພດັທະນາຍງັບ ່ ທນັກວ ັ້າງຂວາງເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາຂອງບາງພາກສ່ວນບ ່
ທນັສຸງ. 

(3) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ 3: ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 

ວຽກງານສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຄວາມສະເໝພີາຍຍງິ-ຊາຍ, ເຍາົວະຊນົ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໄດ ັ້ຮບັການເອາົໃຈໃສ່ 

ແລະ ພດັທະນາຫຼາຍຂ ັ້ນ ເຊິ່ ງສະແດງອອກ: 
ວຽກງານການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ: ໄດ ັ້ມກີານໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ນຕິກິ າ, 

ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ສນົທສິນັຍາຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີຄວາມກ ັ້າວໜັ້າຂອງແມ່ຍງິ, ຄວາມສະເໝພີາບ
ຍງິ-ຊາຍ, ການປກົປັ້ອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີສດິທເິດກັ ແລະ ການລ ບລ ັ້າງການໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ ຢ ່ ບນັດາ
ສະຖາບນັການສ ກສາ, ກະຊວງ-ອງົການຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ຕດິພນັກບັຂະບວນການລະນ ກວນັສາກນົເພື່ ອ
ລ ບລ ັ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ວນັເດກັສາກນົໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ ອປ່ຽນແປງທດັສະນະຄະຕແິບບຄອງເດມີ ແລະ 
ຮດີຄອງປະເພນເີກົ່ າແກ່ຫຼ ັ້າຫຼງັ ທີ່ ເປນັອຸປະສກັກດີຂວາງການພດັທະນາແມ່ຍງິ ກ ຄເືພື່ ອການລ ບລ ັ້າງການໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ, ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ ແລະ ສົ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ, ການປກົປັ້ອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີສດິທເິດກັ, 
ສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັຄບົຮອບສນົທສິນັຍາສດິທເິດກັ 30 ປີ (1989-2019). 

ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ ອຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ, ແຜນດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດ ວຽກ
ແມ່ ແລະ ເດກັ, ແຜນດ າເນນີງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການປັ້ອງກນັ ແລະ ລ ບລ ັ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ, ຄ ່ ມກ່ືຽວກບັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນການປັ້ອງກນັ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ ແລະ 
ເດກັ ເຮດັໃຫ ັ້ດດັຊະນຄີວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຈາກ 0,713 ໃນປີ 2015 ເປນັ 0,731 ໃນປີ 2020 ຈາກອນັດບັ 52 

http://www.covid19.gov.la/
http://www.covid19.gov.la/
http://www.covid19.gov.la/
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ມາເປັນອັນດັບ 43 ໃນລະດັບໂລກ ແລະ ອັນດັບ 2 ໃນປະເທດອາຊຽນ. ແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງນ າພາ-ຄຸ ັ້ມຄອງຂັ ັ້ນ
ລດັຖະມນົຕີປະຕບິັດໄດ ັ້ 18,18% ໃນປີ 2019; ຂັ ັ້ນກມົ ປະຕບິດັ 22,38%, ຂັ ັ້ນເຈົ ັ້າແຂວງ ແລະ ຮອງເຈົ ັ້າແຂວງ 
ປະຕບິດັ 4,76%, ຂັ ັ້ນເຈົ ັ້າເມອືງ ແລະ ຮອງເຈົ ັ້າເມອືງ ປະຕບິດັໄດ ັ້ 6,72% ໃນປີ 2019. ເດກັໃນເກນອາຍຸ 0-17 ປີ ມີ
ຊວີດິການເປນັຢ ່ ຄບົໃນ 7 ມຕິ ິບນັລຸ 12%, ແຕ່ກ ຍງັມສີິ່ ງທ ັ້າທາຍຄເືດກັຍງັຂາດເຂນີ ໂດຍສະເພາະຂາດເຂນີໃນ 3 ມຕິິ
ຢ ່  50,4%. 

ອນັທີ່ ພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນ ລດັຖະບານລາວໄດ ັ້ສ າເລດັການສ ັ້າງກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຖກືຮບັ 
ຮອງຕາມມະຕສິະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2019 ແລະ ລດັຖະດ າລດັຂອງປະທານປະເທດ ປະກາດໃຊ ັ້ ໃນປີ 2020. ສ າເລດັ
ຄວາມໝາຍໝັ ັ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການສົ່ ງເສມີສດິທເິດກັພາຍໃຕ ັ້ຄ າຂວນັ “ຄວາມອາດສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນທີ່ ບ ່ ຈ າກດັ
ຂອງຄນົລາວລຸ ັ້ນປີ 2030” ໂດຍການລງົນາມຮ່ວມຂອງ ລດັຖະບານ, ຮອງເຈົ ັ້າແຂວງ, ພາກເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ
ທາງສງັຄມົ, ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ, ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສະຖານທ ດ ປະຈ າ ສປປ ລາວ. 

ວຽກງານຊາວໜຸ່ມ: ອົງການຈດັຕັ ັ້ງຊາວໜຸ່ມ ນບັແຕ່ຂັ ັ້ນສ ນກາງຈນົຮອດຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ-ຂັ ັ້ນຮາກຖານ ໄດ ັ້
ເອາົໃຈໃສ່ສ ກສາອມົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕຄິ າສັ່ ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງພກັ-ລດັ; 
ພັ້ອມທງັ, ໄດ ັ້ສ ັ້າງ ແລະ ສົ່ ງເສມີວຊິາຊບີໃຫ ັ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ເພື່ ອໃຫ ັ້ເຂາົເຈົ ັ້າມຄີວາມໜກັແໜັ້ນທາງດ ັ້ານການເມອືງແນວ
ຄດິ, ມຄຸີນສມົບດັ, ສນິທ າປະຕວິດັ, ມຄີວາມຮ ັ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ ອກາຍເປັນກ າລງັແຮງໃນການພດັທະນາປະເທດໃນ
ອະນາຄດົ, ເຊິ່ ງສະແດງອອກ: ໄດ ັ້ສ າເລດັການສ ັ້າງກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍຊາວໜຸ່ມລາວ, ສ າເລດັການອອກດ າລດັຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ ໄລຍະ 2021-2030 ແລະ ສ າເລດັການສ ັ້າງວງັເຍາົວະຊນົ 
ແລະ ຫ ມ ນເຊື ັ້ອຊາວໜຸ່ມລາວ; ໄດ ັ້ຝ ກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສ ັ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃຫ ັ້ແກ່ ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະ      
ໄວໜຸ່ມ ຢ ່ ຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ຜ ັ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ ນ: ວຊິາສ ັ້າງສ ັ້ອມແປງລດົຈກັ, ລດົໃຫຍ່, ຊ່າງ
ໄຟຟັ້າ, ຕດັຫຍບິ, ເສມີສວຍ ແລະ ອື່ ນໆໄດ ັ້ 4.475 ຄນົ ໃນປີ 2017 ແລະ ໄດ ັ້ສະໜອງທ ນກ ັ້ຢມືໂດຍບ ່ ມດີອກເບ ັ້ຍໃຫ ັ້
ຊາວໜຸ່ມຕັ ັ້ງຮ ັ້ານເປີດບ ລກິານສ ັ້ອມແປງລດົຈກັ, ຕດັຫຍບິ 5 ແຂວງ ຄ:ື ແຂວງບ ່ ແກ ັ້ວ, ວຽງຈນັ, ຄ າມ່ວນ, ອດັຕະປື 
ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເປັນມ ນຄ່າ 49.228.000 ກີບ, ການລ ັ້ຽງສັດ (ແບ ັ້, ໝ , ໄກ່) ຢ ່  3 ແຂວງ (ໄຊຍະບ ລີ,      
ຊຽງຂວາງ ແລະ ໄຊສມົບ ນ) ເປັນມ ນຄ່າ 50.000.000 ກບີ; ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຄ າປ ກສາໃຫ ັ້ແກ່ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍ ຈ ານວນ 

480 ຄນົ. 

ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ ເຫນັວ່າຊາວໜຸ່ມໃນເກນອາຍຸສະເລ່ຍ 18-30 ບ ່ ໄດ ັ້ຖກືຈ ັ້າງງານ, ຮບັການສ ກສາ ຫຼ ືຝ ກ
ອບົຮມົ (NEET) ປະມານ 39%; ໃນນີ ັ້, ແມ່ຍງິ ກວມປະມານ 45%. ອດັຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວໜຸ່ມແມ່ນຍງັສ ງ
ທຽບໃສ່ຄ່າສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ ງເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 4,1% ໃນສກົປີ 2012-2013 ມາເປນັ 15,7% ໃນສກົປີ 2018-2019 

ແຕ່ການຫວ່າງງານໃນຊາວໜຸ່ມຫາກເພີ່ ມຂ ັ້ນເຖງິ 21,8% ຈະເຮດັໃຫ ັ້ການປະກອບສ່ວນຂອງກ າລງັແຮງງານຫຸຼດລງົ. ກ າ
ລງັແຮງງານຄາດວ່າຈະເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 4,1 ລ ັ້ານຄນົ ໃນປີ 2015 ມາເປນັ 5,5 ລ ັ້ານຄນົ ໃນປີ 2030, ການປບັປຸງ
ນະໂຍບາຍການພດັທະນາ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັການປ່ຽນແປງທາງດ ັ້ານປະຊາກອນຍງັເປນັສິ່ ງທ ັ້າ
ທາຍ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສ ັ້າງໂອກາດການຈ ັ້າງງານພາຍໃນ.  

ຊາວໜຸ່ມໃນຕວົເມອືງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມຄີວາມຕ ັ້ອງການເຮດັທຸລະກດິສ່ວນຕວົ ໃນຂະນະດຽວກນັ ຊາວໜຸ່ມ
ຢ ່ ຊນົນະບດົສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕ ັ້ອງການຈະເຮດັວຽກນ າລດັ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍເຄິ່ ງໜ ່ ງ ແມ່ນໄດ ັ້ຮບັການບ ລຫິານ
ຈາກເພດຍງິ. ຄວາມຕື່ ນໂຕຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການປະກອບຄ າຄດິຄ າເຫນັ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາເສດ 
ຖະກດິ-ສງັຄມົມໜີ ັ້ອຍ.  

ດດັຊະນກີານພດັທະນາຂອງຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ (YDI) ປີ 2015 ຈດັລ າດບັ ສປປ ລາວ ຢ ່ ໃນລ າດບັຕ ່ າທີ່ ສຸດໃນ
ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ເຊິ່ ງມດີດັຊະນ ີ0.365 (ຕວົເລກ ‘0’ ຖວ່ືາຮ ັ້າຍທີ່ ສຸດ ແລະ ‘1’ ຖວ່ືາດທີີ່ ສຸດ). ຄະນະຊາວໜຸ່ມ
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ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ (ຄຊປປລ) ໄດ ັ້ມກີານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງຍຸດທະສາດກ່ຽວກບັຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ສະບບັທ າ
ອດິຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາໃນໄວໜຸ່ມ.  

ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທີ່ ຕ ັ້ອງການຄວາມເອາົໃຈໃສ່ແມ່ນ ຊາວໜຸ່ມທີ່ ຫວ່າງງານ, ແມ່ຍງິໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມເສຍອງົຄະ ແລະ 
ກຸ່ມຄນົໄວໜຸ່ມທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງກບັພະຍາດ HIV, ຊາວໜຸ່ມທີ່ ພວົພນັກບັຢາເສບຕດິ ແລະ ການດື່ ມສິ່ ງມນືເມາົ, ກຸ່ມຄນົ
ຂາຍບ ລກິານທາງເພດ, ຄນົໄວໜຸ່ມທີ່ ຖກືຄ ັ້າມະນຸດ, ການປະລະການຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມທີ່ ບ ່ ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ, ຊາວ
ໜຸ່ມທີ່ ຖກືເອາົປຽບດ ັ້ານແຮງງານ, ຜ ັ້ເຄາະຮ ັ້າຍຈາກການໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ ັ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ, ການເຄື່ ອນ
ຍ ັ້າຍຂອງຊາວໜຸ່ມ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຊນົເຜົ່ າຜ ັ້ຖກືຈ າແນກ. 

ອງີຕາມຜນົສ າຫຼວດພນົລະເມອືງປີ 2015 ມຜີ ັ້ເສຍອງົຄະຈ ານວນ 160.881 ຄນົ ກວມ 2,8% ຂອງ
ປະຊາກອນ; ໃນນັ ັ້ນ ມແີມ່ຍງິເຄິ່ ງໜ ່ ງ. ຂ ັ້ມ ນກ່ຽວກບັບຸກຄນົເສຍອງົຄະໃນດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຄວາມຮ ັ້າຍແຮງ
ຂອງການເສຍອງົຄະ ແລະ ສະພາບຊວີດິການເປນັຢ ່  ແມ່ນມຈີ າກດັ. ຕວົຢ່າງ: ຍງັບ ່ ສາມາດຮບັຮ ັ້ໄດ ັ້ວ່າຈ ານວນຂອງ
ບຸກຄນົເສຍອງົຄະທີ່ ເປນັໄວໜຸ່ມ ທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການສ ກສາ, ການຈ ັ້າງງານ ຫຼ ືການຝ ກອບົຮມົ (NEET) ແລະ ອດັຕາການ
ປະກອບສ່ວນໃນບຸກຄະລາກອນແຮງງານ. 

ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ສດັຕະຍາບນັ ໃນສນົທສິນັຍາວ່າດ ັ້ວຍສດິຂອງບຸກຄນົເສຍອງົຄະ (Convention on the 

Rights of the Persons with Disabilities) ແລະ ໄດ ັ້ຮບັຮອງກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍສດິຂອງບຸກຄນົເສຍອງົຄະສະບບັປີ 
2019, ໄດ ັ້ສົ່ ງບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດສະບບັທ າອດິໃຫ ັ້ແກ່ ຄະນະກ າມະການດ ັ້ານສດິຂອງບຸກຄນົເສຍອງົຄະ ໃນປີ 2016, 
ໄດ ັ້ຮ່າງແຜນປະຕບິດັງານກ່ຽວກບັສດິຂອງບຸກຄນົເສຍອງົຄະ ໄລຍະປີ 2021-2025, ລດັຖະທ າມະນ ນ ແລະ ນຕິກິ າໃນ
ສະບບັປດັຈບຸນັແມ່ນຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ລະບຸຈະແຈ ັ້ງກ່ຽວກບັການຫັ້າມບ ່ ໃຫ ັ້ຈ າແນກບຸກຄນົເສຍອງົຄະໃນທຸກຮ ບແບບ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ເຫນັວ່າຍງັມຂີ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍຈ ານວນໜ ່ ງ ເປນັຕົ ັ້ນ: ທດັສະນະຄະຕທິີ່ ຫຼ ັ້າຫຼງັ, 
ຄອງເດມີ ທີ່ ເປນັຜນົກະທບົຕ ່ ການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ການພດັທະນາຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ, ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງັປະເຊນີ
ກບັ ຄວາມທຸກຍາກ, ບ ່ ຮ ັ້ສດິທຂິັ ັ້ນພື ັ້ນຖານຂອງຕນົເອງ, ອດັຕາສ່ວນແມ່ຍງິໃນການປະກອບອາຊບີ ແລະ ບດົບາດໃນ
ການຕດັສນິໃຈ ຫຼ ືໃນຕ າແໜ່ງນ າພາຄຸ ັ້ມຄອງຍງັໜັ້ອຍເມື່ ອທຽບກບັເພດຊາຍ. ເດກັຍງັມກີານແຕ່ງດອງ ແລະ ເກດີລ ກ
ກ່ອນໄວ. 

ການກນົໄກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກ່ຽວກບັວຽກງານຜ ັ້ເສຍອງົຄະແມ່ນຍງັບ ່ ທນັເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຜ ັ້ເສຍອງົຄະຍງັ
ຖກື ຈ າແນກໃນການເຂົ ັ້າເຖງິສາທາລະນະສຸກ, ການສ ກສາ, ການຈ ັ້າງງານ ແລະ ອາຄານສາທາລະນະ ແລະ ການຂນົສົ່ ງ
ຕ່າງໆ. ການຝ ກອບົຮມົທາງດ ັ້ານວຊິາອາຊບີ ແລະ ທກັສະ ຍງັບ ່ ທນັຖກືອອກແບບໃຫັ້ແທດເໝາະກບັກຸ່ມຄນົຜ ັ້ເສຍ
ອງົຄະທີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ເດກັທີ່ ມຄີວາມຜດິປກົກະຕທິາງດ ັ້ານພດັທະນາການ ແລະ ຄວາມບ ່ ຄບົຖັ້ວນ
ທາງດ ັ້ານສະຕປິນັຍາ ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັເປນັທີ່ ຍອມຮບັໃນລະບບົການສ ກສາ.  

 

3. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ:  
ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (ປພຍ) ຮອດປີ 2030 ໄດ ັ້ຮບັຮອງເອາົ ໃນປີ 2015 ຢ ່ ທີ່ ສ ານກັງານໃຫຍ່ຂອງ

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການພດັທະນາ, ນວິຢອກ ສະຫາລດັອາເມລກິາ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ17 ເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ 169 

ຄາດໝາຍສ ັ້ຊນົ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ສະເໜເີອາົການແກ ັ້ໄຂບນັຫາການເກບັກ ັ້ລ ກລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ ເຊິ່ ງເປນັໜ ່ ງໃນສິ່ ງ
ທ ັ້າທາຍທີ່ ຖ່ວງດ ງການພດັທະນາ  ເຂົ ັ້າໃນເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຂອງ ສປປ ລາວ ຕື່ ມອກີເປົ ັ້າໝາຍໜ ່ ງ 
ເປນັເປົ ັ້າໝາຍທ ີ 18 (SDG 18) “ຊວີດິປອດໄພຈາກລ ກລະເບດີທີ່ ບ ່ ທນັແຕກ” ແລະ ກ ່ ໄດ ັ້ຖກືຮບັຮອງ ໃນວນັທ ີ 7 

ກນັຍາ 2016 ທີ່  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ປພຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຫນັວ່າມຄີວາມຄບືໜັ້າໃນຫຼາຍດ ັ້ານພ ສມົຄວນ ເປນັຕົ ັ້ນ ປະທານ
ປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະຊີ ັ້ນ າລະດບັຊາດເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ເຊິ່ ງ



 

29 

  

ມອບໃຫັ້ທ່ານນາຍກົລດັຖະມນົຕແີຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປນັປະທານ ແລະ ປະກອບມຄີະນະລດັຖະມນົຕ ີຈາກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເປນັສະມາຊກິ ເພື່ ອເຮດັໜັ້າທີ່ ການຊີ ັ້ນ າລວມກ່ຽວກບັການປະສານງານ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ປພຍ ຜ່ານແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ, ເຊິ່ ງກ ່ ໄດ ັ້ເຊື່ ອມສານ ປພຍ 

ເຂົ ັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII (2016-2020) ທງັໝດົ 92 ຕວົຊີ ັ້ບອກ. ສິ່ ງພົ ັ້ນ
ເດັ່ ນ ໃນປີ 2018 ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ສະເໜບີດົລາຍງານສະໝກັໃຈແຫ່ງຊາດ (Voluntary National Report: VNR) 

ເປນັຄັ ັ້ງທ າອດິກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ປພຍ ໃນເດອືນ ກ ລະກດົ 2018 ຢ ່ ທີ່ ລດັນວິຢອກ ປະເທດ
ອາເມລກິາ ເຊິ່ ງຈະສາມາດລາຍງານຄວາມຄບືໜັ້າໄດ ັ້ 124 ຕວົຊີ ັ້ບອກ ໃນທງັໝດົ 242 ຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງສາກນົ. ປດັຈບຸນັ 

ຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນກ າລງັສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ປພຍ ຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ເຫນັວ່າຍງັມສີິ່ ງທ ັ້າທາຍຫຼາຍສມົຄວນ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິ ເນື່ ອງຈາກຂາດທ ນ 

ຮອນ, ບາງພາກສ່ວນ ແລະ ປະຊາຊນົຈ ານວນໜ ່ ງ ຍງັບ ່ ທນັເຂົ ັ້າໃຈຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ບ ່ ທນັເປັນເຈົ ັ້າການໃນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ. 

 

4. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເງືໍ່ອນໄຂການອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ 
+ ການປະເມີນ LDC ປີ 2018: ອີງຕາມຜົນຂອງການປະເມນີປີ 2018 ຂອງອງົການ CDP ເຫນັວ່າ ສປປ 

ລາວ ສາມາດບນັລຸ 2 ໃນ 3 ເງ ື່ອນໄຂຂອງການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ (LDC). ເຖງິວ່າ ສປປ 

ລາວ ຈະສາມາດບນັລຸເງ ື່ອນໄຂກ ຕາມ ແຕ່ຍງັຕ ັ້ອງສບືຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ການສ ັ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັທງັພາຍໃນ 

ແລະ  ຕ່າງປະເທດດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສີມການສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມໃນຂະບວນການຜະລິດ  ແລະ  ຫຸຼດຜ່ອນການນ າໃຊ ັ້
ຊບັພະຍາກອນ ທ າມະຊາດຈະສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມບອບບາງຈາກຜົນກະທົບດ ັ້ານເສດຖະກດິພາຍນອກ ແລະ 

ຮບັປະກນັການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ການຫຸຼດພົ ັ້ນຈາກກຸ່ມ
ບນັດາປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ບ ່ ໄດ ັ້ໝາຍຄວາມວ່າ ປະເທດຈະຢ ່ ໃນເສັ ັ້ນທາງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໂດຍສະເພາະ
ຖັ້າຫາກວ່າ ເຮາົສາມາດຫຸຼດພົ ັ້ນໄດ ັ້ ພຽງແຕ່ 2 ເງ ື່ອນໄຂ GNI ແລະ HAI ໂດຍທີ່  EVI ບ ່ ຜ່ານ. ສະນັ ັ້ນ, ເພື່ ອໃຫ ັ້ການ
ພດັທະນາເປັນໄປຢ່າງສະໝ ່ າສະເໝ,ີ ສາມາດຍກົລະດບັການພດັທະນາໃຫັ້ສ ງຂ ັ້ນອກີ ແລະ ໃຫັ້ທົ່ ວເຖິງ, ສປປ ລາວ 

ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການປ່ຽນແປງໂຄງສ ັ້າງ ທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII, 

ໃນນັ ັ້ນ ລວມເຖງິການເພີ່ ມກ າລງັ ແລະ ສະມດັຕະພາບການຜະລດິ, ການກະຈາຍຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ການກະກຽມ
ຄວາມພ ັ້ອມການຮບັມ ືໃນຍາມສຸກເສນີ. 

+ ຄວາມຄືບໜ້າຕາມເງືໍ່ອນໄຂ LDC 
− ຄ່າດັດຊະນີ GNI: ເຫນັວ່າທີ່ ຢ ່ ໃນທ່າອ່ຽງສະເໝຕີົ ັ້ນສະເໝປີາຍ ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາ 

ຊນົລາວມກີານປ່ຽນແປງທີ່ ດຂີ ັ້ນ. ຄ່າມາດຖານ GNI ໃນປີ 2018 ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ 1.996 ໂດລາ
ສະຫະລດັ ເຫນັວ່າລື່ ນຄາດໝາຍ 1.230 ໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ສ ງກວ່າ GNI ໃນປີ 2009 ທີ່  ສປປ ລາວ ປະຕບິດັໄດ ັ້
ພຽງແຕ່ 510 ໂດລາສະຫະລດັ ເຫນັວ່າເພີ່ ມຂ ັ້ນ 1.486 ໂດລາສະຫະລດັ. ຖັ້າຫາກວ່າອດັຕາການເຕບີໂຕ GDP ຂອງ 
ສປປ ລາວ ຍງັສບືຕ ່ ເຕບີໂຕຢ ່ ໃນລະດບັ 6,5-7% ຄາດວ່າ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດບນັລຸເງ ື່ອນໄຂ GNI ໄດ ັ້ໃນປີ 2021. 

− ຄ່າດັດຊະນີ HAI: ຕວົຊີ ັ້ບອກ HAI ແມ່ນໃຊ ັ້ໄວ ັ້ເພື່ ອວດັແທກຄວາມສາມາດໃນການສ ັ້າງຊບັພະຍາກອນ
ມະນຸດທີ່ ຈະເປນັກ າລງັໃນການພດັທະນາປະເທດ ເຊິ່ ງລວມມໂີພຊະນາການ, ອດັຕາການເກດີ, ອດັຕາການຕາຍ, ອດັຕາ
ຮ ັ້ໜງັສ ືແລະ ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົ. ການປະເມນີຄ່າດດັຊະນ ີHAI ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018 ນີ ັ້ເຫນັວ່າ ມີ
ຄວາມຄບືໜັ້າຂ ັ້ນຫຼາຍ ໂດຍເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກລະດບັ 60,8 ໃນການປະເມນີປີ 2015 ມາເປນັ 72,8 ໃນການປະເມນີປີ 2018 

ເຫນັວ່າເກນີຄາດໝາຍ ຄາດໝາຍແມ່ນຕ ັ້ອງຢ ່ ໃນລະດບັ 66 ຫຼ ືສ ງກວ່ານັ ັ້ນ. ສາເຫດຕົ ັ້ນຕ ທີ່ ພາໃຫ ັ້ຄ່າດດັຊະນ ີHAI ມີ
ການກ ັ້າວກະໂດດແມ່ນມາຈາກ ❶  ຄ່າດດັຊະນຍ່ີອຍຂອງການຮ ັ້ໜງັສຂືອງຜ ັ້ໃຫຍ່ ທີ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ 84,7% ເພີ່ ມຂ ັ້ນ
ຈາກລະດບັ 72,7% ໃນປີ 2015, ❷  ດດັຊະນອີດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ກ ່ ມທ່ີາອ່ຽງດຂີ ັ້ນຈາກ 
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71/1.000 ຂອງເດກັເກດີມຊີວີດິ ໃນປີ 2015 ມາເປນັ 63,9 ຄນົ 1.000 ຂອງເດກັນ ັ້ອຍເກດີມຊີວີດິ ໃນປີ 2017, ❸  

ໃນປີ 2018 ອງົການ CDP ໄດ ັ້ເພີ່ ມດດັຊະນຍ່ີອຍກ່ຽວກບັອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ເຂົ ັ້າໃນ HAI ເຊິ່ ງແມ່ນ 197 ຄນົ ຕ ່
ການເກດີ 100.000 ຊວີດິ. ສ າລບັຄ່າດດັຊະນຍ່ີອຍກ່ຽວກບັອດັຕາການເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນຊັ ັ້ນມດັທະຍມົກ ່ ມຄ່ີາເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 

50,5 ໃນປີ 2015 ມາເປນັ 61,7 ໃນປີ 2018. 
  ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ, ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນລາວທີ່ ຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດກັ
ແມ່ນຍງັສ ງເມື່ ອທຽບກບັບນັດາປະເທດໃນອາຊຽນ. 

- ຄ່າດັດຊະນີ EVI: ສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິ ຄວາມບອບບາງ ຈາກຜນົກະທບົພາຍນອກ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດໃນການຮບັມບືນັດາຜນົກະທບົຕ່າງໆ. ສປປ ລາວ ບ ່ ສາມາດບນັລຸເງ ື່ອນໄຂ EVI ໃນການປະເມນີປີ 2018. 
ສະນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດຕື່ ມໃນການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມບອບບາງ. 
ການປະເມີນຄ່າດດັຊະນີຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ EVI: ແຕ່ເຖງິແນວໃດກ ຕາມບາງເງ ື່ອນໄຂ
ຂອງ EVI ກ ບ ່ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ ັ້. ຕວົຢ່າງ: ປະເທດໃດໜ ່ ງບ ່ ສາມາດ ຄຸ ັ້ມຄອງຄວາມສາມາດໃນການເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດ 

ຍ ັ້ອນທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ; ໄລຍະທາງລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຄ ່ ຮ່ວມການຄ ັ້າເປນັປດັໄຈທີ່
ສ າຄນັໃນຂັ ັ້ນຕອນການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັການລງົທ ນໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ຫຼ ືການພດັທະນາມ ນຄ່າຕ່ອງໂສ ັ້ ຫຼ ືເວົ ັ້າອກີຢ່າງ
ໜ ່ ງແມ່ນຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄ ານ ງເຖງິ ການລງົທ ນສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານໃກ ັ້ກບັຄ ່ ຄ ັ້າ. ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ຫຼາຍຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງ EVI 

ວດັແທກບນັດາອງົປະກອບຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະກດິທີ່ ຕດິພນັກບັການກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ມຜີນົໃນໄລຍະຍາວ 

ໂດຍສະເພາະ ການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ (ທງັດ ັ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມມສີະຖຽນລະພາບ) ແລະ ຂະແໜງກະສກິ າ 
(ສດັສ່ວນ ຕ ່  GDP ແລະ ຄວາມມສີະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລດິ). 

ຄ່າດດັຊະນ ີEVI ຂອງ ສປປ ລາວ ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ດຂີ ັ້ນພ ສມົຄວນຈາກລະດບັ 36,2 ໃນປີ 2015 ຫຸຼດລງົມາເປນັ 

33,7 ໃນປີ 2018. ສາເຫດຕົ ັ້ນຕ ທີ່ ພາໃຫ ັ້ຄ່າ EVI ມຄີວາມຄບືໜັ້າດຂີ ັ້ນ ແມ່ນມາຈາກການປບັປຸງປະສດິທພິາບຂອງ
ດດັຊະນຄີວາມບ ່ ມສີະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການສົ່ ງອອກ ແລະ ດດັຊະນຄີວາມບ ່ ມສີະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານກະສກິ າ. 

5 ປະເທດໃນອາຊຽນທີ່ ມຄີະແນນຄ່າດດັຊະນ ີEVI ສ ງກວ່າ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫັ້ເຫນັເຖງິຄວາມບອບບາງ
ທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິຢ ່ ໃນລະດບັສ ງ.   

 

5. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ 
ຂະບວນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິບັດການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນທົ່ ວໂລກ: ມີຫຼາຍປະເທດໃນໂລກກ າລັງຮີບຮ ັ້ອນ

ພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ໂດຍສະເພາະດ ັ້ວຍການຂຸດຄົ ັ້ນຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ແຕ່ວທິກີານພດັທະນານີ ັ້
ກ ່ ໄດ ັ້ທ າລາຍສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສົ່ ງຜົນກະທົບເສຍຫາຍຕ ່ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ ັ້າອາກາດ. ຮ ບແບບການ
ພດັທະນານີ ັ້ແມ່ນບ ່ ມຄີວາມເໝາະສມົອກີຕ ່ ໄປ ແລະ ກາຍເປັນຫວົຂ ັ້ປ ກສາຫາລບື ລມິະສດິໃນເວທສີາກນົ ແລະ ຫຼາຍ
ປະເທດໄດ ັ້ຖືເອາົການເຕບີໂຕສຂີຽວເປັນໃຈກາງຂອງຍຸດທະສາດການພດັທະນາແຫ່ງຊາດ ຄຽງຄ ່ ກບັການສ ກສາຜນົ
ກະທບົດ ັ້ານສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ.  

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜ ່ ງທີ່ ຖສື າຄນັຕ ່ ແນວຄວາມຄດິການເຕບີໂຕສຂີຽວ ເພື່ ອເປັນກນົໄກໃນການພດັທະ ນາ
ເສດຖະກດິໃຫັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົທີ່ ຍນືຍງົ ຄຽງຄ ່ ກບັການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ. ສະນັ ັ້ນ, ລດັຖະບານ ຈ ່ ງໄດ ັ້
ແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະຊີ ັ້ນ າລະດບັຊາດວຽກງານການເຕບີໂຕສຂີຽວໂລກ ໃນປີ 2016 ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ, ມາ
ຮອດວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017 ສປປ ລາວ ກ ່ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າເປັນສະມາຊິກສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວໂລກ (Global Green 

Growth Institute) ເພື່ ອສ ັ້າງໂອກາດໃນການຮບັການຊ່ວຍເຫຼອືດ ັ້ານຊ່ຽວຊານ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັວຽກງານ
ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົ. ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານການເຕບີໂຕສຂີຽວ ໃນ ສປປ ລາວ 

ແມ່ນສຸມໃສ 3 ວຽກຕົ ັ້ນຕ ຄ:ື (1) ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານຂອບນະໂຍບາຍພດັທະນາເພື່ ອການເຕບີໂຕສຂີຽວ, (2) 
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ການສ ັ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ແລະ (3) ບນັດາໜັ້າວຽກ
ຂອງສະຖາບນັການເຕບີໂຕສຂີຽວໂລກທີ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນ ສປປ ລາວ. ມລີາຍລະອຽດດັ່ ງນີ ັ້: 

(1). ແຜນງານຂອບນະໂຍບາຍພດັທະນາເພື່ ອການເຕບີໂຕສຂີຽວ (Green Growth Development Policy 

Operation) ໄດ ັ້ເລີ່ ມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຕ່ປີ 2016 ເຊິ່ ງແບ່ງອອກເປນັ 3 ໄລຍະ (ໄລຍະທ ີ1: ແຕ່ປີ 2017-2018, ໄລຍະ
ທ ີ2: ແຕ່ປີ 2018–2019, ແລະ ໄລຍະທ ີ3: ແຕ່ 2019–2020), ເຊິ່ ງຈດຸປະສງົຂອງແຜນງານດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ ອສະໜັ
ບສະໜຸນ ສປປ ລາວ ໃນການປບັປຸງນະໂຍບາຍ, ນຕິກິ າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການເຕບີໂຕສຂີຽວ 

ໂດຍຜ່ານ 3 ອງົປະກອບຫຼກັຄດືັ່ ງນີ ັ້:   
● ອງົປະກອບທ ີ1: ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການຮກັສາສະຖຽນລະພາບດ ັ້ານການເງນິ-ເງນິຕາໃຫ ັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ.  
● ອງົປະກອບທ ີ2: ການຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານການເຕບີໂຕສຂີຽວເຂົ ັ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາແຫ່ງຊາດ.  
● ອງົປະກອບທ ີ3: ເຊື່ ອມສານວຽກງານການເຕບີໂຕສຂີຽວເຂົ ັ້າໃນແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ.  

  ປດັຈບຸນັ, ທຸກກດິຈະກ າທີ່ ຢ ່ ໃນຂອບນະໂຍບາຍພດັທະນາເພື່ ອການເຕບີໂຕສຂີຽວໄລຍະທ ີ 1 ແລະ ໄລຍະທ ີ 2 

ແມ່ນມຜີນົສ າເລດັດ ີເຊິ່ ງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ ັ້ຮບັທ ນສະໜບັສະໜຸນດ ັ້ານງບົປະມານ ຈ ານວນ 78,6 ລ ັ້ານ
ໂດລາສະຫະລດັ. 

  ໃນປີ 2019 ໄດ ັ້ມບີນັດານະໂຍບາຍ, ດ າລດັ ແລະ ເຄື່ ອງມດື ັ້ານກດົໝາຍ ທີ່ ໄດ ັ້ຖກືຮບັຮອງຈາກລດັຖະບານ 

ເປນັຕົ ັ້ນ ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ, ຄ ່ ມກືານປະເມນີສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຍຸດທະສາດ, 

ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການສ ັ້າງຕັ ັ້ງອຸທຍິານແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ ັ້າເທນີ, ຄ ່
ມແືນະນ າກ່ຽວກບັວທິ ີ ແລະ ມາດຕະຖານການວໄິຈຄຸນນະພາບນ ັ້າ ແລະະ ຮ່າງຄ ່ ມແືນະນ າກ່ຽວກບັວທິກີານວດັແທກ
ຝຸ່ນລະອອງໃນອາກາດ.  

(2). ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030: ສຸມໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆທີ່ ສະໜັບສະໜຸນໃຫັ້ແກ່ການເຊື່ ອມສານວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ ັ້າໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ເຊິ່ ງມຜີນົສ າເລດັ ດັ່ ງນີ ັ້: ຈດັພມິ ແລະ 

ເຜຍີແຜ່ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວ, ໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງຕັ ັ້ງຫ ັ້ອງການສົ່ ງເສມີການເຕບີໂຕສຂີຽວ ເຂົ ັ້າໃນກງົຈກັຂອງສ ນ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ, ນະໂຍ ບາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ, ສະຖາບນັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ; ໄດ ັ້
ຮ່າງບດົແນະນ າ ແລະ ສ ັ້າງຂອບວຽກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິບດັຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ
ສຂີຽວ; ໄດ ັ້ຮ່າງບດົແນະນ າການເຊື່ ອມສານການພດັທະນາສຂີຽວເຂົ ັ້າໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຂອງທັ້ອງຖິ່ ນ; ສ າເລດັການຝ ກອບົຮມົການຕດິຕາມປະເມນີຜນົຍຸດທະສາດ
ການເຕບີໂຕສຂີຽວແຫ່ງຊາດ ໃນລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ.  

(3). ບາງໜັ້າວຽກທີ່ ພົ ັ້ນເດັ່ ນ ຂອງສະຖາບນັການເຕບີໂຕສຂີຽວໂລກທີ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນ ສປປ ລາວ ລວມມ ີ

ການສະໜບັສະໜຸນ ລດັຖະບານລາວ ປບັປຸງນະໂຍບາຍ, ລະດມົ, ດ ງດ ດການລງົທ ນ ແລະ ເພີ່ ມຄວາມອາດສາມາດໃນ
ຂງົເຂດວຽກງານການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ເຊິ່ ງມຄີວາມຄບືໜັ້າດັ່ ງນີ ັ້:  
● ໄດ ັ້ຮ່າງບດົແນະນ າການເຊື່ ອມສານຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວແຫ່ງຊາດເຂົ ັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ.  
● ສະໜບັສະໜຸນກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດິຈະກ າການສ ັ້າງ

ຄວາມອາດສາມາດໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ການລາຍງານ ແລະ ຢັ ັ້ງຢນືໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານແກ ັ້
ໄຂບນັຫາການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ; ກ ານດົໂຄງການທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ເພື່ ອດ ງດ ດທ ນຈາກກອງທ ນສຂີຽວ ແລະ 

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົ.  
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● ຊ່ວຍເຫຼອືກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ລດົທີ່ ນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານໄຟຟັ້າຫຼາຍຂ ັ້ນ, ລວມ
ທງັການປັບປຸງຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນວຽກເພື່ ອດ ງດ ດແຫ່ຼງທ ນ; ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານພດັທະນາຕວົ
ເມອືງສຂີຽວ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ທດົລອງໃນຕວົເມອືງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ ສຸມໃສ່ວຽກການຄຸ ັ້ມຄອງ
ຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ການບ າບດັນ ັ້າເປື ັ້ອນນະຄອນປາກເຊພາຍໃຕ ັ້ແຫ່ຼງທ ນຂອງອງົການໂກຍກາ 
(KOICA).  

● ສະໜບັສະໜຸນກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່ ໃນການກະກຽມແຜນງານເພື່ ອລະດມົການລງົທ ນມາຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໂຄງການພະລງັງານແສງອາທດິ 40 ເມກາວດັ. 

● ຮ່ວມກບັກະຊວງອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ ຂຽນໂຄງການກ່ຽວກບັປະສດິທພິາບຂອງພະລງັງານໃນຂງົເຂດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ນະໂຍບາຍອຸດສາຫະກ າສຂີຽວ ເພື່ ອດ ງດ ດການລງົທ ນທີ່ ມປີະສດິທພິາບການນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານ. 

 

II. ຕີລາຄາລວມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) 

ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ສະພາບ
ເສດຖະກດິຂງົເຂດພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ລວມທງັພາຍໃນຂອງປະເທດເຮາົ ໄດ ັ້ປະເຊນີໜັ້າກບັຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກຫຼາຍ
ປະການ. ເສດຖະກດິໂລກໄດ ັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຖດົຖອຍ, ມຄີວາມຜນັຜວນທາງດ ັ້ານການເງນິ-ເງນິຕາ ໂດຍສະເພາະ
ໃນເອຣີບົ, ອາເມລກິາ ແລະ ບນັດາປະເທດເສດຖະກດິໃຫຍ່ຈ ານວນໜ ່ ງ; ເກດີສະພາບຄວາມບ ່ ສະຫງບົທາງດ ັ້ານ
ການເມອືງ ແລະ ສງັຄມົຢ ່ ຕາເວນັອອກກາງ; ນອກຈາກນັ ັ້ນ ສະພາບຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກຂອງເສດຖະກດິພາຍໃນ ກ ຍງັມີ
ຫຼາຍບນັຫາທີ່ ຊ າເຮື ັ້ອ, ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນເສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມບອບບາງ, ບນັຫາໜີັ້ສນິຄຸມເຄອືແກ່ຍາວ
ມາດນົ, ການເກບັລາຍຮບັຂອງງບົປະມານບ ່ ສາມາດດຸ່ນດ່ຽງກບັລາຍຈ່າຍພາກລດັທີ່ ຈ າເປນັ, ການລະເມດີວໄິນ
ແຜນການ-ການເງນິ ເຖງິວ່າໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ ແຕ່ກ ຍງັແກ ັ້ໄຂບ ່ ໄດ ັ້ຂາດຕວົ, ບນັຫາໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ກ ເກດີຂ ັ້ນ
ຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງລຽນຕດິ ແລະ ມລີກັສະນະຖີ່ ຂ ັ້ນ, ບນັຫາເຂື່ ອນແຕກ ຢ ່ ແຂວງອດັຕະປ ື ໄດ ັ້ສ ັ້າງຜນົກະທບົໂດຍກງົໃຫ ັ້ແກ່
ງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົທີ່ ຖກືຜນົກະທບົ. ເລີ່ ມແຕ່ທ ັ້າຍປີ 2019 ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຮບັຜນົ
ກະທບົຢ່າງໜກັໜ່ວງພ ສມົຄວນຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19. 

ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໃນ 5 ປີ ຜ່ານມາ ໂດຍພາຍໃຕ ັ້ການຊີ ັ້ນ າ-ນ າພາຢ່າງໃກ ັ້ຊດິຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການ 
ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສ ງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ອ ານາດການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໂດຍໄດ ັ້ຮບັ
ການສະໜບັສະໜຸນເປນັຢ່າງດຂີອງປະຊາຊນົ ແລະ ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ຜ່ານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕວົຈງິແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII (2016-2020) ຈ ່ ງມຜີນົສ າເລດັທີ່ ພົ ັ້ນເດັ່ ນຫຼາຍດ ັ້ານເຊັ່ ນ: 

1. ຜົນສ າເລັດ 
1. ປະເທດເຮາົຍງັສບືຕ ່ ມສີະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມອືງຢ່າງໜກັເເໜັ້ນ, ສງັຄມົມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ເປນັ

ລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍ, ລະບບົການບ ລຫິານປກົຄອງໄດ ັ້ກ ັ້າວເຂົ ັ້າສ ່ ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ມຄີວາມທນັສະໄໝ
ຫຼາຍຂ ັ້ນ, ສງັຄມົນບັມື ັ້ນບັມຄີວາມເທົ່ າທຽມ ແລະ ຍຸຕທິ າເປັນກ ັ້າວໆ. 

2. ຜນົສ າເລດັອນັພົ ັ້ນເດັ່ ນແມ່ນ ພວກເຮາົສາມາດບນັລຸຄາດໝາຍທີ່ ສ າຄນັໃນການນ າພາປະເທດຊາດຫຸຼດພົ ັ້ນອອກ
ຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ (ສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ 2 ເງ ື່ອນໄຂ: ລາຍໄດ ັ້ແຫ່ງຊາດ 1.996 ໂດລາສະຫະລດັ/

ຫວົຄນົ ແລະ ດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດ ແມ່ນ 72,8). 
3. ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ປພຍ, ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວຂອງລດັຖະບານ ໄດ ັ້ຫນັເຂົ ັ້າສ ່ ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ 

ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກສາກນົຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ, ຫຼາຍປະເທດຍງັສບືຕ ່ ຮກັສາລະດບັການຊ່ວຍເຫຼອື
ເພື່ ອການພດັທະນາຕ ່  ສປປ ລາວ, ບາງປະເທດຍງັເພີ່ ມການຊ່ວຍເຫຼອືຂ ັ້ນຕື່ ມຈາກລະດບັເດມີ. 
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4. ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ, ແລວທາງເສດຖະກດິເພື່ ອເຊື່ ອມຕ ່ -ເຊື່ ອມຈອດກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ໄດ ັ້
ກາຍເປນັຮ ບປະທ າຂ ັ້ນຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ເຊັ່ ນ: ໂຄງການທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ທາງດ່ວນວຽງຈນັ-ວງັວຽງ ແລະ ອື່ ນໆ 

ມຄີວາມຄບືໜັ້າຢ່າງໜັ້າພ ໃຈ ເຊິ່ ງກາຍເປນັປດັໄຈພື ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບ ລກິານຕາມ
ແລວທາງດັ່ ງກ່າວນັ ັ້ນ. 

5. ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ດ ງດ ດການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົໄດ ັ້ມກີານປບັປຸງດຂີ ັ້ນ. ໂຄງການລງົທ ນຂະໜາດໃຫຍ່
ໃນຂງົເຂດໄຟຟັ້າ-ບ ່ ແຮ່ ຫຼາຍໂຄງການໄດ ັ້ກ ັ້າວເຂົ ັ້າສ ່ ການຜະລດິ ເພື່ ອສົ່ ງອອກ. ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຈນຸ
ລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (MSMEs) ໄດ ັ້ມທ່ີາກ ັ້າວໃໝ່ທີ່ ດຂີ ັ້ນ. ອຸດສາ
ຫະກ າປຸງແຕ່ງໄດ ັ້ມໜີ  ່ ແໜງເພີ່ ມຂ ັ້ນ ເປນັຕົ ັ້ນ ການຜະລດິວດັສະດຸກ ່ ສ ັ້າງ, ແຜ່ນແພ, ເຄື່ ອງດື່ ມ, ຜະລດິຕະພນັ
ແຮ່ທາດ, ຜະລດິຕະພນັໄມ ັ້. 

6. ພື ັ້ນຖານຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັການແກ ັ້ໄຂ, ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໄດ ັ້ມທ່ີາກ ັ້າວຫຸຼດລງົ
ຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ການພດັທະນາພື ັ້ນຖານວດັຖຸ-ເຕກັນກິ ໃນຂງົເຂດວດັທະນາທ າ-ສງັຄມົໄດ ັ້ຮບັການເອາົໃຈໃສ່
ເຊັ່ ນ: ສ ັ້າງອາຄານ ແລະ ປະກອບວດັຖຸ-ເຕກັນກິຢ ່ ໂຮງໝ ໃຫຍ່, ສ ັ້າງໂຮງຮຽນ, ສ ນຝ ກວຊິາຊບີ ເພື່ ອພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫັ້ນບັມື ັ້ມຄຸີນນະພາບສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໄດ ັ້ມທ່ີາກ ັ້າວທີ່ ດ.ີ  

7. ກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງຂອງລດັ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງໃຫ ັ້ກະທດັຮດັ, ສອດຄ່ອງກບັພາລະບດົບາດການເຄື່ ອນໄຫວຕວົ
ຈງິ, ພັ້ອມທງັການຈດັວາງບຸກຄະລາກອນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຄນືໃໝ່. 

8. ການນ າໃຊ ັ້ຜນົສ າເລດັດ ັ້ານເຕກັໂນໂລຊເີຂົ ັ້າໃນການບ ລກິານສງັຄມົ, ການຫນັໄປສ ່ ທນັສະໄໝໃນບາງຂະແໜງ 
ຂອງການຜະລດິອຸດສາຫະກ າ, ການບ ລກິານດ ັ້ານທະນາຄານ-ການເງນິ ແລະ ການບ ລກິານການຄຸ ັ້ມຄອງລດັ ໄດ ັ້
ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ແລະ ກວັ້າງຂວາງ. 

9. ການພວົພນັຮ່ວມມກືບັປະເທດເພື່ ອນມດິຍຸດທະສາດ ໄດ ັ້ຂະຫຍາຍຕວົສ ່ ລວງເລກິ, ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ກ  ໄດ ັ້ເປີດ
ກວ ັ້າງການພວັພນັຮ່ວມມກືບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ຫຼາຍຮ ບ ແລະ ຫຼາຍລະດບັ ເຊິ່ ງເປນັການປະກອບສ່ວນ
ອນັສ າຄນັໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ປພຍ, ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວຂອງລດັຖະບານ ໄດ ັ້ຫນັເຂົ ັ້າສ ່ ພາກ
ປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

10. ວຽກງານອຸຕຸນຍິມົ, ວຽກງານອຸທກົກະສາດ ແລະ ວຽກງານອຸຕຸກະເສດ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງດີ
ຂ ັ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ມລີະບບົການພະຍາກອນ ການປ່ຽນແປງດ ັ້ານດນິຟ ັ້າອາກາດ  ແລະ ມກີານເຝົ ັ້າ
ລະວງັ ຕດິຕາມ ສະພາບແຫັ້ງແລ ັ້ງ-ນ ັ້າຖັ້ວມຂງັ ສາມາດລາຍງານ ແລະ ແກ ັ້ໄຂທນັສະພາບການ, ໄດ ັ້ດ າເນນີການ
ວາງແຜນທດົລອງນ າໃຊ ັ້ລະບບົຂ ັ້ມ ນ ແລະ ກຽມພັ້ອມໃນການປັ້ອງກນັພະຍາດສດັ ແລະ ພດືຕາມລະດ ການ. 

2. ສາເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ໄດ້ຮບັຜົນສ າເລັດ 
1. ມກີານຊີ ັ້ນ າ-ນ າພາ ຂອງສ ນກາງພກັ ຢ່າງເປນັລະບບົ, ໃກ ັ້ສດິ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບພາຍໃນ ແລະ 

ສະພາບແວດລ ັ້ອມສາກນົ. 
2. ແນວທາງການພດັທະນາທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ໃນມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພກັ ຄັ ັ້ງທ ີX ແມ່ນຖ ກຕ ັ້ອງ ເຊິ່ ງແຜນພດັ 

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII (2016-2020) ໄດ ັ້ຜນັຂະຫຍາຍ ເປນັອນັລະອຽດ, ພັ້ອມ
ກນັນັ ັ້ນ ກ ໄດ ັ້ຮບັການຊີ ັ້ນ າ ບນັຊາຢ່າງໃກ ັ້ຊດິຂອງລດັຖະບານ, ຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ 5 ປີ ຄັ ັ້ງນີ ັ້. 

3. ເພື່ ອນມດິສາກນົໄດ ັ້ໃຫ ັ້ການສະໜບັສະໜຸນຊ່ວຍເຫຼອືຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໄດ ັ້ມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ 

ປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຢ່າງເປນັຂະບວນ. 
4. ພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ ັ້ປະກອບສ່ວນໃນການຜະລດິທຸລະກດິ, ສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ສະ

ໜບັສະໜຸນສງັຄມົຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ. 
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5. ພາຍຫຼງັທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ ັ້ຮບັຮອງເອາົແຜນດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ແລ ັ້ວ, ລດັຖະບານ, ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງ 
ຖິ່ ນ ກ ໄດ ັ້ຜນັຂະຫຍາຍເປນັແຜນການ ແລະ ໂຄງການອນັລະອຽດ ໃນການລະດມົທ ນເຂົ ັ້າໃສ່ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕ ິ
ບດັຢ່າງມຈີດຸສຸມ. 
ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ ຖັ້າເບີ່ ງບນັຫາຢ່າງພາວະວໄິສ ຈະເຫນັວ່າການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເຮາົຍງັມີ

ຫຼາຍບນັຫາທີ່ ມລີກັສະນະບອບບາງ, ບ ່ ທນັຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົຕາມທດິທາງທີ່ ໄດ ັ້ວາງອອກ. 
 

 

3. ຂ ັ້ຄົງຄ້າງ, ອຸປະສັກ ແລະ ສິໍ່ງທາ້ທາຍ: 
1. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ຍງັບ ່ ທນັຕ ່ ເນື່ ອງຕາມທດິທີ່ ວາງໄວ ັ້, ຄຸນນະພາບຂອງການເຕບີໂຕ

ເສດຖະກດິຍງັບ ່ ສ ງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ, ຍງັເອື່ ອຍອງີໃສ່ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດເປນັຫຼກັໃນການ
ຂບັເຄື່ ອນເສດຖະກດິ, ການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າຍງັບ ່ ຫຼາກຫຼາຍ ບ ່ ທນັກາຍເປນັທ່າແຮງຂອງການສົ່ ງອອກ. 

2. ຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ-ເງນິຕາ ແລະ ບນັຫາໜີັ້ສາທາລະນະ ຍງັບ ່ ທນັສາມາດແກ ັ້ໄຂໄດ ັ້ 
ຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າເທື່ ອ, ການເກບັລາຍຮບັບ ່ ໄດ ັ້ຕາມແຜນ, ການຂາດດຸນງບົປະມານຂອງລດັຍງັສ ງ ແລະ ເພີ່ ມຂ ັ້ນຕ ່
ເນື່ ອງ, ແຫ່ຼງດຸ່ນດ່ຽງຕ ່ ການຂາດດຸນດັ່ ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສການກ ັ້ຢມືຈາກຕ່າງປະເທດ, ບນັຫາໜີັ້ສນິ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສະສມົເພີ່ ມຂ ັ້ນ ເຮດັໃຫ ັ້ເພີ່ ມຄວາມກດົດນັໃຫ ັ້ແກ່ການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານງບົປະມານ
ຢ່າງໜກັໜ່ວງ, ການປະຕບິດັວໄິນແຜນການ-ການເງນິຍງັບ ່ ເຂັ ັ້ມງວດ, ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບບົເງນິຕາຍງັ
ບອບບາງ, ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ບາງໄລຍະຍງັຕ ່ າກວ່າແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້. 

3. ການປບັປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມດ ັ້ານການລງົທ ນ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິ ຍງັເຮດັບ ່ ທນັໄດ ັ້ດ ີ ຕາມນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຄ າສັ່ ງວາງອອກ, ຍງັມຫຼີາຍຈດຸຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ທີ່ ເປັນການກດົໜ່ວງຖ່ວງດ ງຕ ່ ການພດັທະນາ. 

4. ການປະຕບິດັມາດຕະການຕວົຈງິ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີຜ ັ້ປະກອບການພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ, 
ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSME) ຍງັບ ່ ທນັແຂງແຮງ, ບນັດາວສິາຫະກດິພາຍໃນສ່ວນຫຼາຍຍງັ
ບ ່ ທນັເປນັເຈົ ັ້າການພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ຍງັຂາດປະສດິທພິາບໃນການແຂ່ງຂນັ, ລດັວສິາຫະກດິສ່ວນ
ຫຼາຍດ າເນນີທຸລະກດິຂາດທ ນ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ມໜີີ ັ້ສນິຄຸມເຄອື. 

5. ຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການໃນການເສມີຂະຫຍາຍ, ນ າໃຊ ັ້ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນດ ັ້ານຊບັພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ, ທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານ ແລະ ປດັໄຈອື່ ນໆຂອງຊາດ ຄຽງຄ ່ ກບັການນ າໃຊ ັ້ໂອກາດ, ເງ ື່ອນໄຂໃໝ່ໆ 
ທີ່ ເກດີຈາກການຮ່ວມມສືາກນົຍງັບ ່ ທນັແຂງແຮງ ແລະ ບ ່ ສມົຄ ່ , ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຈາກການນ າ
ໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຍງັບ ່ ຮດັກຸມເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

6. ການຫນັເປນັທນັສະໄໝ ຍງັບ ່ ທນັບຸກທະລຸໄດ ັ້ເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ຍກົລະດບັດ ັ້ານວຊິາການ-
ເຕກັນກິ ໃນຫຼາຍຂງົເຂດຍງັບ ່ ທນັສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງບນັດາໂຄງການພດັທະນາໃນແຕ່
ລະໄລຍະ. 

7. ປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ໃນສງັຄມົ ຍງັບ ່ ທນັແກ ັ້ໄຂໄດ ັ້ຢ່າງເປນັຮ ບປະທ າ ເປນັຕົ ັ້ນ ບນັຫາຢາເສບຕດິ, ເຫຍື່ ອຂອງ
ການຄ ັ້າມະນຸດ; ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຍງັມຄຸີນນະພາບຕ ່ າ ເປນັຕົ ັ້ນ ຄຸນນະພາບຂອງການສ ກ
ສາ, ການບ ລກິານສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານຍງັຂາດຄວາມຊ ານານງານ, ການປກົປັ້ອງຕ າແໜ່ງງານໃຫັ້ຄນົລາວ 
ແລະ ຕະຫຼາດພາຍໃນຍງັບ ່ ທນັໄດ ັ້ຮບັການປະຕບິດັຢ່າງເຂັ ັ້ມແຂງ, ການແກ ັ້ໄຂແຮງງານ ບ ່ ຖ ກກດົໝາຍຈາກ
ຕ່າງປະເທດ, ການຄຸ ັ້ມຄອງຄນົລາວໄປອອກແຮງງານຢ ່ ຕ່າງປະເທດຍງັບ ່ ທນັຮດັກຸມ ແລະ ໄພຫວ່າງງານ ຍງັຢ ່
ໃນລະດບັສ ງ; ການຄຸ ັ້ມຄອງດດັສມົ ແລະ ກະຈາຍລາຍໄດ ັ້ບ ່ ທນັທົ່ ວເຖງິເທົ່ າທີ່ ຄວນ ພາໃຫ ັ້ມສີະພາບຄວາມ
ແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານສງັຄມົ: ລະຫວ່າງເຂດແຄວ ັ້ນຕ່າງໆ, ລະຫວ່າງຕວົເມອືງກບັຊນົນະບດົ, ລະຫວ່າງກຸ່ມຄນົຮັ່ ງ 
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ແລະ ຄນົທຸກມທ່ີາອ່ຽງຫຍບັອອກຫ່າງກນັ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເຖງິວ່າໄດ ັ້
ເອາົໃຈໃສ່ ແຕ່ກ ່ ຍງັບ ່ ແທດເຖງິ ແລະ ບ ່ ທນັເຂົ ັ້າສ ່ ລວງເລກິເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 

8. ການບ ລຫິານລດັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງສງັຄມົດ ັ້ວຍກດົໝາຍ ເຖງິວ່າມຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ ແຕ່ບ ່ ທນັເຂັ ັ້ມງວດເທົ່ າທີ່
ຄວນ, ຍງັມປີະກດົການລະເມດີກດົໝາຍ, ລະເມດີສດິທສ່ິວນບຸກຄນົຢ ່ ຢ່າງເປນັປະຈ າ, ການກ ັ້າວກ່າຍຂອງ
ການຈດັຕັ ັ້ງ ຫຼ ື ບຸກຄນົ ໃນຂະບວນບ ລຫິານລດັ; ການປະຕບິດັຄ າຕດັສນິຂອງສານບາງກ ລະນຍີງັມຄີວາມ
ຫຍຸ ັ້ງຍາກ, ຍງັບ ່ ທນັໃຊ ັ້ໄດ ັ້ຢ່າງເດດັຂາດ, ບນັຫາຄວາມຍຸຕທິ າໃນສງັຄມົ ຍງັບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການແກ ັ້ໄຂຢ່າງເຖງິຖອງ; 
ກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວ່າງສາຍຕັ ັ້ງ-ສາຍຂວາງ ຍງັບ ່ ທນັຈະແຈ ັ້ງ, ການປະ 
ສານສມົທບົລະຫວ່າງຂະແໜງການສ ນກາງດ ັ້ວຍກນັ, ຂະແໜງການສ ນກາງກບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ ່ ທນັກມົກຽວ, ມີ
ຫຼາຍກ ລະນກີ ່ ກດົໜ່ວງກນັ. ການແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງຕາມທດິ 3 ສ ັ້າງ ຍງັບ ່ ທນັມກີານຫນັປ່ຽນຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ, ການ
ປບັປຸງກງົຈກັໃຫ ັ້ມຄີວາມກະທດັຮດັ ຍງັເຮດັບ ່ ທນັໄດ ັ້ດ ີ ແລະ ແຂງແຮງເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ຍງັມປີະກດົການເຮດັ
ວຽກຊ ັ້າຊ ັ້ອນກນັ, ການປະຕບິດັກນົໄກປະຕ ດຽວຍງັເຮດັບ ່ ທນັໄດ ັ້ດ,ີ ນກັລງົທ ນຂາດຄວາມໝັ ັ້ນໃຈ. 

9. ພະນກັງານຈ ານວນໜ ່ ງ ຍງັຂາດຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຍງັມປີະກດົການສວຍໃຊ ັ້ໜັ້າທີ່ ຕ າແໜ່ງ ເພື່ ອຜນົ
ປະໂຫຍດສ່ວນຕວົທາງກງົ ຫຼ ື ທາງອ ັ້ອມ, ການຊບັຊ ັ້ອນ ແລະ ຈດັວາງພະນກັງານຢ ່ ແຕ່ລະຂັ ັ້ນຢ ່ ບາງຂງົເຂດ
ວຽກງານ ຍງັບ ່ ທນັສາມາດສ ັ້າງການຫນັປ່ຽນແບບບຸກທະລຸ ແລະ ເລກິເຊິ່ ງແທ ັ້. 

4. ສາເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ມີຂ ັ້ຄງົຄ້າງ 
1. ການນ າພາ-ຊີ ັ້ນ າຜນັຂະຫຍາຍແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ຕດິພນັກບັການປະຕບິດັມະຕຂິອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ຄັ ັ້ງທ ີ X ຂອງພກັ ໃຫັ້ເປນັອນັລະອຽດ ຢ ່ ຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັບ ່ ທນັດ າເນນີໄດ ັ້ຢ່າງຈງິຈງັ, ເປນັ
ລະບບົຕ ່ ເນື່ ອງ, ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ແທດຕວົຈງິເທົ່ າທີ່ ຄວນ ເຮດັໃຫ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ເມື່ ອທຽບໃສ່ທ່າແຮງທີ່ ມຂີອງ
ປະເທດບ ່ ທນັສ ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍງັບ ່ ທນັມແີຜນງານ-ໂຄງການ, ແຜນເງນິ ແລະ ແຜນຄນົ ເພື່ ອຮອງຮບັ 
ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້; ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ ແລະ ແບບແຜນນ າພາ ຍງັມລີກັສະນະອາດຍາສດິ, ນກັຮ ບ
ການ, ຂາດການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ເພື່ ອກ ານດົບນັຫາຢ່າງຖ ກຕ ັ້ອງ, ເລກິເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການກ ານດົບນັດາມາດຕະການແກ ັ້
ໄຂບນັຫາເປນັອນັລະອຽດ ບ ່ ຊດັເຈນ, ບ ່ ຮດັກຸມ. ຂາດແບບແຜນນ າພາ-ຊີ ັ້ນ າ-ບນັຊາຕວົຈງິ ທີ່ ເປນັລະບບົຕ ່
ເນື່ ອງ ແລະ ເຂັ ັ້ມແຂງ ແຕ່ສ ນກາງຮອດທັ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ ເຮດັໃຫ ັ້ຜນົໄດ ັ້ຮບັບ ່ ສ ງ ແລະ ຈ າກດັ. 

2. ການປະຕບິດັກດົໝາຍ, ລະບຽບການບ ່ ເຄັ່ ງຄດັ ກາຍເປນັຊ່ອງຫວ່າງໃຫ ັ້ເກດີມປີະກດົການລະເມດີວໄິນ
ແຜນການ-ການເງນິ, ການສວຍໃຊ ັ້ໜັ້າທີ່ ຕ າແໜ່ງທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ັ້ອງ, ການປະສານສມົທບົລະຫວ່າງຂະແໜງການ
ດ ັ້ວຍກນັ ແລະ ຂະແໜງການກບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ ຍງັເຮດັບ ່ ທນັໄດ ັ້ດ,ີ ການຕດິຕາມກວດກາຍງັບ ່ ທນັເຂັ ັ້ມງວດ ແລະ 
ອື່ ນໆ. ຕວົຢ່າງ: ຍງັມກີານຈບັຈອງທີ່ ດນິ, ປ່າ, ບ ່ ແຮ່ໄວ ັ້ ແຕ່ບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ ຈ ່ ງບ ່ ສາມາດເຮດັໃຫ ັ້
ຊບັພະຍາກອນເຫຼົ່ ານັ ັ້ນ ກາຍເປນັການພດັທະນາ ແລະ ເປນັທ ນ ຫຼ ືສ ັ້າງລາຍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ງບົປະມານຂອງລດັ. 

3. ຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການໃນການພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານມສີ ງ ແຕ່ຄວາມສາ 
ມາດໃນການສະໜອງງບົປະມານມຈີ າກດັ ພາໃຫັ້ເກດີມໜີີ ັ້ສນິຄຸມເຄອື.  

4. ເສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມບອບບາງ ແລະ ຖກືກະທບົໄດ ັ້ງ່າຍ, ຖານການຜະລດິພາຍໃນຍງັບ ່ ແຂງແຮງ, ບ ່
ມຈີດຸສຸມ, ບ ່ ຕດິພນັກບັອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ບ ່ ທນັຫຼາກຫຼາຍ; ການສົ່ ງອອກ ແລະ ການໄຫຼເຂົ ັ້າຂອງ
ເງນິຕາຕ່າງປະເທດບ ່ ສມົຄ ່  ເມື່ ອເກດີເຫດການບງັເອນີຕ່າງໆ ກ ່ ບ ່ ມທີ ນຮອນພຽງພ  ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂປວົແປງໃຫັ້ຄນືສ ່
ສະພາບປກົກະຕໂິດຍໄວໄດ ັ້. 

5. ສະພາບໄພພບິດັທ າມະຊາດ (ນ ັ້າຖັ້ວມ, ແຫັ້ງແລ ັ້ງ, ສດັຕ ພດື), ສນັຄ ກນັນ ັ້າຂອງເຂື່ ອນໄຟຟັ້າແຕກ, ການ
ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19, ສງົຄາມການຄ ັ້າ ແລະ ຄວາມຂດັແຍ່ງກນັ ທີ່ ຕ ່ ເນື່ ອງໃນດ ັ້ານຕ່າງໆຂອງປະເທດ
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ມະຫາອ ານາດ ໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການປະຕບິດັຄາດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII ຢ່າງຫຼກີລ ັ້ຽງ
ບ ່ ໄດ ັ້. 

5. ບົດຮຽນທີໍ່ຖອດຖອນໄດ້ 
1. ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມອືງ, ຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍໃນສງັຄມົຢ່າງໜກັແໜັ້ນ ແລະ 

ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມກັຄເີປນັປ ກແຜ່ນ ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າພາຍໃນຊາດ ພາຍໃຕ ັ້ການນ າພາຂອງພກັ ໄດ ັ້
ພ ັ້ອມກນັຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ ັ້າງເຂົ ັ້າສ ່ ລວງເລກິຕດິພນັກບັ “ຂະບວນການຮກັຊາດ ແລະ 
ພດັທະນາ”  ແມ່ນເງ ື່ອນໄຂສ າຄນັ ແລະ ຈ າເປນັຂອງຄວາມສ າເລດັ ຫຼ ືບ ່ ສ າເລດັ ຂອງແຜນການ.  

2. ການຮບັປະກນັຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ກບັຍຸດທະສາດການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຮອດປີ 2025, ວໄິສທດັ 2030, ເປົ ັ້າໝາຍການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ, ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແມ່ນຫຼກັການຂອງ
ການພດັທະນາແບບຕ ່ ເນື່ ອງ. 

3. ການເພີ່ ມປະສດິທພິາບການບ ລຫິານລດັຕາມກດົໝາຍ, ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ 
ລວມທງັການແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນສງັຄມົ ຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ແລະ ເຂົ ັ້າສ ່ ລວງ
ເລກິ ແມ່ນປດັໄຈຕດັສນິຄຸນນະະພາບຂອງການພດັທະນາ. 

4. ການສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມອນັອ ານວຍ ທີ່ ເປັນລະບບົຕ ່ ເນື່ ອງ ລວມທງັການວາງນະໂຍບາຍ, ກນົໄກທີ່
ສອດຄ່ອງ, ມຖີານຂ ັ້ມ ນດ ັ້ານຕ່າງໆທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ມໂີຄງລ່າງພື ັ້ນຖານເສດຖະກດິທີ່ ສະດວກ ແມ່ນປດັໄຈ
ສ າຄນັໃນການດ ງດ ດການລງົທ ນເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ.  

5. ການເພີ່ ມທະວປີະຕບິດັຍຸດທະສາດ ຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າທນັສະໄໝ ຕາມທດິອຸດສາຫະກ າ 4.0 ຕດິພນັກບັ
ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການພດັທະນາດ ັ້ານບຸກຄະລາກອນ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ 
ແມ່ນປດັໄຈສ າຄນັ ສ າລບັການຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາປະເທດໄປຕາມທດິທີ່ ພກັເຮາົວາງໄວ ັ້. ການສ ກສາ
ອບົຮມົຄນົໃນທົ່ ວສງັຄມົ ໃຫັ້ຮ ັ້ປະຢດັມດັທະຍດັ ໃຫັ້ມລີະບຽບວໄິນເປນັປດັໄຈສ າຄນັໜ ່ ງ ໃນການພດັທະນາ
ປະເທດໃຫັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນທ່ຽງ ແລະຍນືຍງົ. 

6. ສັງລວມບາງບັນຫາສ າຄັນຕົັ້ນຕ ທີໍ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດວ່ນໃນ 5 ປີ ຕ ໍ່ 
ໜ້າມີດັໍ່ງນີັ້: 

(1) ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການພດັທະນາຕາມທດິ 3 ສ ັ້າງ ຄຽງຄ ່ ກບັ ການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານ
ທ າ ແລະ ການກະຈາຍລາຍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານສງັຄມົ (ລະຫວ່າງ
ຄນົຮັ່ ງ ແລະ ຄນົທຸກ, ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ), ສຸມໃສ່ຮບັປະກນັການເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານສາທາລະນະ 
(ສ ກສາ, ສາທາ) ຢ ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ໂດຍພື ັ້ນຖານ; 

(2) ແກ ັ້ໄຂຄວາມບອບບາງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ: ການເຕບີໂຕສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ເອື່ ອຍອງີໃສ່ແຕ່ການຂຸດ
ຄົ ັ້ນ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທີ່ ບ ່ ທນັມປີະສດິທຜິນົເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ຄຸນນະພາບຂອງການເຕບີໂຕບ ່
ສ ງ, ບ ່ ທນັສາມາດກະຈາຍລາຍໄດ ັ້ຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ຖານການຜະລດິຍງັບ ່ ທນັມພີື ັ້ນຖານໜກັແໜັ້ນ ແລະ ໝັັ້ນຄງົ, 
ເພີ່ ມທະວກີານຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາໂຄງການຈດຸສຸມທີ່ ຊຸກຍ ັ້ການຜະລດິ ແລະ ບ ລກິານ;  

(3) ແກ ັ້ໄຂຄວາມບອບບາງດ ັ້ານການເງນິ, ແກ ັ້ໄຂບນັຫາໜີັ້ສນິສາທາລະນະ, ການເກບັລາຍຮບັບ ່ ຄບົຖັ້ວນ, ບ ່ ສມົຄ ່
ກບັຄວາມສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນ ແລະ ມກີານຮົ່ ວໄຫຼ, ງບົປະມານບ ່ ພຽງພ ກບັຄວາມຈ າເປນັຂອງການພດັທະນາ 
(ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສຸມໃສ່ແກ ັ້ໜີ ັ້ສນິ ທີ່ ບ ່ ມລີກັສະນະກະຕຸ ັ້ນລະບບົເສດຖະກດິ ແລະ ການພດັທະນາ), ຍກົລະ 
ດບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍປະຢດັ ໃຫັ້ກາຍເປນັວາລະແຫ່ງຊາດ; 
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(4) ແກ ັ້ໄຂຄວາມບອບບາງທາງດ ັ້ານເງນິຕາ ໂດຍສຸມໃສ່ການແກ ັ້ໄຂສະພາບການຂາດດຸນຊ າລະກບັຕ່າງປະເທດ, 
ດດັສມົປະລມິານເງນິ M2 ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມຄ່ອງຕວົໃຫ ັ້ແກ່ລະບບົ ແລະ ສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫ ັ້ການຜະລດິ ແລະ 
ການບ ລກິານພາຍໃນທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແນໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກ, ສ ັ້າງຄວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ຖານະເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຮບັປະກນັໄດ ັ້ສະຖຽນລະພາບຂອງຄ່າເງນິ ແລະ ລາຄາ; 

(5) ແກ ັ້ໄຂຜນົກະທບົການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ເລັ່ ງໃສ່ການຟື ັ້ນຟ ທຸລະກດິທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການລະ 
ບາດດັ່ ງກ່າວ ໃຫັ້ຄນືສ ່ ສະພາບປກົກະຕ,ິ ເອາົໃຈໃສ່ເປນັຕົ ັ້ນຕ ແກ ັ້ໄຂບນັຫາຫວ່າງງານ ແລະ ສ ັ້າງສມີແືຮງງານ;  

(6) ແກ ັ້ໄຂການຄຸ ັ້ມຄອງລດັ, ຄຸ ັ້ມຄອງສງັຄມົ  ແລະ ປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕ່າງໆ ເປນັຕົ ັ້ນ ບນັຫາຢາເສບຕດິ, ການສ ັ້
ລາດບງັຫຼວງ, ອຸບດັຕເິຫດຕາມທັ້ອງຖະໜນົ ໃຫັ້ເຄັ່ ງຄດັເຂົ ັ້າສ ່ ລວງເລກິ ຫນັເຂົ ັ້າສ ່ ການຄຸ ັ້ມຄອງດ ັ້ວຍກດົໝາຍ
ຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ ແລະ ເດດັຂາດ. ປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມເອື ັ້ອອ ານວຍໃຫັ້ແກ່ການດ ງດ ດການລງົທ ນ
, ແກ ັ້ໄຂປະກດົການສວຍໃຊ ັ້ໜັ້າທີ່ ຂອງພະນກັງານໃນທາງທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ັ້ອງ; 

(7) ສຸມໃສ່ແກ ັ້ໄຂການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ, ມຈີດຸສຸມ, ສົ່ ງເສມີວຊິາຊບີ ແລະ ການ
ຫນັເປນັຊ່ຽວຊານ ຕດິພນັກບັການຫນັເປນັທນັສະໄໝໃນຍຸກ 4.0 ແລະ ວຖິຊີວີດິແບບໃໝ່ (New Normal). 
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ພາກທີສອງ: 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ ີIX 

(2021-2025) 
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ພາກທ ີII: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົແຫ່ງຊາດ 5 
ປີ ຄັັ້ງທ ີIX (2021-2025) 

 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ IX (2021-2025) ເປນັແຜນຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ
ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ັ້ງທ ີ XI ຂອງພກັ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກ ານດົທດິທາງພື ັ້ນຖານໃນການສ ັ້າງບາດລ ັ້ຽວໃໝ່ໃຫັ້ແກ່ການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນຊຸມປີຕ ່ ໜ ັ້າ: ຕ ັ້ອງເຮດັໃຫ ັ້ບນັດາປະຖມົປດັໄຈທາງດ ັ້ານການເມອືງ-ແນວຄດິ, ລະບບົ
ເສດຖະກດິ, ພື ັ້ນຖານວດັຖຸ-ເຕກັນກິ, ວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົ, ນບັທງັການສ ັ້າງຄນົ, ການບ ລຫິານ-ການປກົຄອງລດັ, 
ການປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ການຕ່າງປະເທດທີ່ ມແີລ ັ້ວໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງຍກົລະດບັໃຫ ັ້ມີ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ທຸກຄວາມອາດສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນຂອງຊາດໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາເປນັບນັດາຂະແໜງການຜະລດິ ແລະ 
ບ ລກິານທີ່ ເປນັປາຍແຫຼມ, ມກີານພດັທະນາຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, ຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັການ
ຍກົລະດບັດຂີ ັ້ນ, ການຄ ັ້າ ແລະ ການຊ າລະສະສາງສາກນົມຄີວາມສມົດຸນໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ປະເທດຊາດຫຸຼດພົ ັ້ນຈາກ
ສະຖານະພາບຄວາມດ ັ້ອຍພດັທະນາຢ່າງໜກັແໜັ້ນ, ສບືຕ ່ ຖເືອາົການພດັທະນາເສດຖະກດິ ເປນັໜັ້າທີ່ ໃຈກາງຂອງທົ່ ວ
ພກັ ແລະ ທົ່ ວປວງຊນົ. 

ແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງນີ ັ້ ຈະສ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົໄວໄດ ັ້ຍາກ ເນື່ ອງຈາກຄວາມສາມາດຕວົຈງິ
ຂອງງບົປະມານມຈີ າກດັ, ແຕ່ກ ່ ຈະເປນັແຜນສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 4 ບຸກທະລຸ: ດ ັ້ານຈນິຕະນາການ, ດ ັ້ານການພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ດ ັ້ານກນົໄກລະບອບລະບຽບການ ແລະ ດ ັ້ານແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ ປະຊາຊນົ ຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ, 
ແຂງແຮງ ແລະ ເຂົ ັ້າສ ່ ລວງເລກິກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຜ່ານຜ່າອຸປະສກັ ແລະ ຂ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກຕ່າງໆໃນທັ້າຍສະໄໝຂອງ
ແຜນການ 5 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ ບ ່ ໃຫ ັ້ຕກົໃນສະພາວະວກິດິ, ຄວາມສ່ຽງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ໜີັ້ສນິໃນລະດບັ
ສ ງ, ຄງັສ າຮອງ ຢ ່ ໃນລະດບັຕ ່ າ, ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມກີານຫນັປ່ຽນຢ່າງຮອບດ ັ້ານ, ດ ັ້ວຍການປະຕຮິ ບໂຄງສ ັ້າງເສດຖະກດິ
ຢ່າງເຖງິຖອງ, ເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ທ່າແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນຂອງຊາດຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ສາມາດຜ່ານຜ່າອຸປະສກັ ແລະ 
ຂ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກຕ່າງໆໃນທັ້າຍສະໄໝຂອງແຜນການ 5 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ ບ ່ ໃຫ ັ້ຕກົໃນສະພາວະວກິດິ. ສະນັ ັ້ນ, ການພດັທະນາ
ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຫນັໄປສ ່ ຕາມທດິຫນັເປນັຄຸນນະພາບ, ມຈີດຸສຸມ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ. 

 

I. ສະພາບແລດລ້ອມທີໍ່ເອືັ້ອອ ານວຍ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍ 

1. ສະພາບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ 
ເສດຖະກິດໂລກ: ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໂລກ ແລະ ການພດັທະນາໃນຊຸມປີຕ ່ ໜ ັ້າ ຍງັຈະປະເຊນີໜັ້າ

ກບັສະພາບຄວາມບ ່ ແນ່ນອນ ຍ ັ້ອນໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວດິ-19 ເຮດັໃຫ ັ້ສະພາບໜີັ້ສນິເພີ່ ມຂ ັ້ນ
ຕື່ ມ, ຄວາມຂດັແຍ່ງ ຂອງປະເທດມະຫາອ ານາດ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ. ອງົການການເງນິ
ສາກນົໄດ ັ້ປະເມນີ ການເຕບີໂຕ ຂອງເສດຖະກດິໂລກຈະຫຸຼດລງົໃນລະດບັ -3,3% ປີ 2020 ແຕ່ຈະກບັມາຂະຫຍາຍຕວົ
ໃນລະດບັ 6% ໃນປີ 2021 ແລະ 4,9% ໃນປີ 2022.  ແຕ່ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ, ການເຕບີໂຕໃນໄລຍະກາງແມ່ນຂ ັ້ນ
ກບັລະດບັຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ຄວບຄຸມການລະບາດ ແລະ ການຜະລດິຢາວກັຊນີ. ເຖງິວ່າເສດຖະກດິໂລກຈະເປີດດ າເນນີຄນືໃນບາງຂງົເຂດ ແລະ 
ທຸລະກດິຂອງບາງຂະແໜງການກ ່ ຕາມ ແຕ່ການຟື ັ້ນຕວົຄນືແມ່ນຄາດວ່າຈະບ ່ ເທົ່ າທຽມກນັ. ເສດຖະກດິ ສປ ຈນີ ເຕບີ
ໂຕໃນຈງັຫວະຊ ັ້າລງົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທ າມະຊາດທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການເຕບີໂຕ ແລະ ກະທບົຕ ່ ຈງັຫວະການ
ຫຸຼດລງົຂອງອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ. ສງັເກດເຫນັໄດ ັ້ ໃນກາງເດອືນ ພ ດສະພາ 2020 ສປ ຈນີ ໄດ ັ້ປະກາດຈະບ ່ ໄດ ັ້ກ ານດົ
ຄາດໝາຍສ ັ້ຊນົ GDP ປີ 2020 ຍ ັ້ອນຄວາມບ ່ ແນ່ນອນທີ່ ເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກໃນການປະເມນີ. ຕາມການປະເມນີ
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ຂອງ IMF ໃນເດອືນຕຸລາ 2020 ການເຕບີໂຕຂອງ ສປ ຈນີ ຈະຢ ່ ລະດບັ 2,3% ແລະ ສະຫະລດັອາເມລກິາ ຄາດວ່າຈະ
ຢ ່ ໃນລະດບັ -3,5%. 

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19: ໃນທົ່ ວໂລກ ມຜີ ັ້ທີ່ ຕດິເຊື ັ້ອຈ ານວນຫຼາຍກວ່າ 219 ລ ັ້ານຄນົ ແລະ 
ເສຍຊວີດິຫຼາຍກວ່າ 4,55 ລ ັ້ານຄນົ. ຍ ັ້ອນການແຜ່ລະບາດໃນຈງັຫວະທີ່ ໄວ ແລະ ລດັສະໝທີີ່ ກວ ັ້າງ ເຮດັໃຫ ັ້ຫຼາຍ
ປະເທດອອກມາດຕະການເຄັ່ ງຄດັໃນການປັ້ອງກນັການແຜ່ລະບາດ ເຊັ່ ນ: ອອກຄ າສັ່ ງໃຫ ັ້ປະຊາຊນົບ ່ ໃຫ ັ້ອອກຈາກບ ັ້ານ
, ການຢຸດຕບິ ລກິານ ແລະ ການລົ ັ້ມລະລາຍຂອງຫຼາຍສາຍການບນິ, ການຫັ້າມເຄື່ ອນຍ ັ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, 
ການຢຸດຕກິານຜະລດິ ແລະ ອື່ ນໆ. ຜນົກະທບົນີ ັ້ ເຫນັວ່າໜກັໜ່ວງທີ່ ສຸດ ຖັ້າທຽບກບັເຫດການວກິດິເສດຖະກດິທດົ
ຖອຍໃນປີ 1930, ວກິດິການເງນິຂອງອາຊຕີາເວນັອອກ ໃນປີ 1997 ແລະ ວກິດິການເງນິໂລກ ໃນປີ 2008. ນອກຈາກ
ນີ ັ້ ຜນົກະທບົຂອງໂຄວດິ-19 ຍງັສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ບນັຫາຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ ງອາດເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາກອນໂລກຈ ານວນຫຼາຍ
ກວ່າ 88-150 ລ ັ້ານຄນົ ຕກົຢ ່ ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ຫຼ ືເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກສາກນົມາຢ ່ ລະດບັ 9,1-9,4% 
ໃນປີ 2020 ເພີ່ ມຈາກ 8,23% ໃນປີ 2019 ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການພດັທະນາທີ່ ບນັລຸໃນປີ 2017 ກບັມາຢ ່ ລະດບັຖດົຖອຍ 

(ທະນາຄານໂລກ, ຕຸລາ 2020). ຄຽງຄ ່ ກບັຜນົເສຍຫາຍກ ່ ມຜີນົກະທບົດ ັ້ານບວກ ເຊັ່ ນ: ຕ ່ ກບັສະພາບແວດລ ັ້ອມທາງ
ອາກາດ ເນື່ ອງຈາກການປ່ອຍອາຍເສຍຈາກໂຮງຈກັໂຮງງານ ແລະ ການສນັຈອນ ເຊິ່ ງເປນັສາເຫດເຮດັໃຫ ັ້ມນົລະພດິຫຸຼດ
ລງົຢ່າງຊດັເຈນ ນບັຕັ ັ້ງແຕ່ສງົຄາມໂລກຄັ ັ້ງທ ີ2.  

ສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອ ານາດ: ສງົຄາມການຄ ັ້າຂອງປະເທດມະຫາອ ານາດ ຍງັຈະ
ສບືຕ ່ ແກ່ຍາວເປນັເວລາດນົພ ສມົຄວນ ແລະ ອງີຕາມການຕລີາຄາຂອງສະຖາບນັສາກນົຕ່າງໆ ເຫນັວ່າບນັຫານີ ັ້ຈະສົ່ ງຜນົ
ກະທບົຕ ່ ລະບບົເສດຖະກດິ, ການຜະລດິ ແລະ ການຊມົໃຊ ັ້ທົ່ ວໂລກ ເຮດັໃຫ ັ້ບນັຍາກາດການລງົທ ນຢ ່ ໃນຈງັຫວະຊ ັ້າລງົ 
ຍ ັ້ອນນກັລງົທ ນຂາດຄວາມໝັ ັ້ນໃຈຕ ່ ສະພາບທີ່ ບ ່ ໝັ ັ້ນທ່ຽງດັ່ ງກ່າວ. ການລງົທ ນ FDI ໃນຂອບເຂດທົ່ ວໂລກຄາດວ່າຈະ
ຫຸຼດລງົໃນລະດບັ 40% ໃນປີ 2020 (ສະຫະປະຊາຊາດ). ຜນົກະທບົສງົຄາມການຄ ັ້າປະເທດມະຫາອ ານາດ ພາໃຫັ້
ເງນິຢວນອ່ອນຄ່າລງົ ເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂອງ ສປ ຈນີ ຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະທີ່ ຊ ັ້າລງົ, ການບ ລໂິພກ ແລະ ຊມົໃຊ ັ້
ພາຍໃນຫຸຼດລງົ. ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ຍງັໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການທ່ອງທ່ຽວໃນຂງົເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ັ້ໂດຍກງົ. ບນັຫາ
ດັ່ ງກ່າວອາດສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ ລວມທງັການລງົທ ນຂອງ ສປ ຈນີ ໃນ ສປປ ລາວ ເພາະຄາດວ່າ 
ເສດຖະກດິ ສປ ຈນີ ຍງັຈະຢ ່ ໃນຈງັຫວະຂະຫຍາຍຕວົຊ ັ້າໃນ 2-3 ປີຕ ່ ໜ ັ້າ. 

 

2. ສະພາບພາຍໃນ 
ເຖງິວ່າສະພາບພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ມຄີວາມບ ່ ສະຫງບົທາງການເມອືງ ແລະ ມຄີວາມຂດັແຍ່ງທາງການຄ ັ້າ

ລະຫວ່າງ ບນັດາປະເທດມະຫາອ ານາດກ ່ ຕາມ, ແຕ່ປະເທດພວກເຮາົຍງັມສີະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມອືງ, ມີ
ຄວາມສະຫງບົ, ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍທາງສງັຄມົ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມຄີວາມເຊື່ ອໝັ ັ້ນຕ ່ ແນວທາງນະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ການນ າພາ-ຊີ ັ້ນ າຂອງພກັ-ລດັ, ຕັ ັ້ງໜັ້າປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການສ ັ້າງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ສປປ ລາວ ຍງັຈະປະເຊນີໜັ້າກບັຄວາມຫຍຸ ັ້ງດ ັ້ານງບົປະມານ, ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າ
ອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຊວີດິ ແລະ ຊບັສນິ ໃນ 2-3 ປີ ຜ່ານມາ.  ນອກນັ ັ້ນ, ຍງັ
ມກີານແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃນໄລຍະທັ້າຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ VIII ທີ່ ຈະສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງປະເທດໃນຕ ່ ໜ ັ້າ ກ ່ ຄແືຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ IX. ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ຄວາມສ່ຽງຂອງເສດຖະກດິ 
ແລະ ການຄ ັ້າໂລກທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງ ເຊິ່ ງຄາດວ່າປະລມິານການຄ ັ້າໂລກໃນປີ 2020 ຈະຫຸຼດລງົ 10-30% ແລະ ຈະຟື ັ້ນ
ຟ ໃນລະດບັທີ່ ບ ່ ສ ງໃນປີ 2021, ຄວາມຂດັແຍ່ງກນັທາງດ ັ້ານການເມອືງ, ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ຢ ່ ໃນທ່າອ່ຽງຫຸຼດລງົ. ອກີດ ັ້ານໜ ່ ງ, ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົອາດຢ ່ ໃນ
ຈງັຫວະທີ່ ຊ ັ້າລງົ (ອງົການ UNCTAD ລາຍງານການລງົທ ນໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດໄດ ັ້ຫຸຼດລງົ 49% ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
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ໂລກ ໃນ 6 ເດອືນຕົ ັ້ນປີ 2020 ທຽບໃສ່ປີ 2019 ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ຫຼາຍໆປະເທດທບົທວນຄນື ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນພາຍ
ໃນປະເທດຫຼາຍຂ ັ້ນ). ບນັດາປະເທດຄ ່ ຄ ັ້າກບັ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຢ່າງໜກັໜ່ວງຈາກພະຍາດໂຄວດິ-19 

ເປນັຕົ ັ້ນ: ສປ ຈນີ, ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ອາເມລກິາ ເຮດັໃຫ ັ້ຕ່ອງໂສ ັ້ງການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານພາກ
ພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຢ່າງມະຫາສານພາໃຫັ້ລາຄາສນິຄ ັ້າ ແລະ ລະດບັຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ
ການບ ລກິານມກີານເໜງັຕງີ, ການຍກົລະດບັມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ປັ້ອງກນັການລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ເຮດັ
ໃຫ ັ້ຕົ ັ້ນທ ນຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍລຽບຕາມເຂດຊາຍແດນເພີ່ ມຂ ັ້ນ ສົ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ ່ ການຂນົສົ່ ງ  ຈ ່ ງຈ າເປນັຕ ັ້ອງສບືຕ ່ ປບັປຸງ
ນະໂຍບາຍພາຍໃນໃຫັ້ມຄີວາມກມົກຽວ ແລະ ສາມາດຮບັມໃືນໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະຖັ້າເກດີມໄີພພບິດັທາງທ າມະ
ຊາດ ຫຼ ືການແຜ່ລະບາດໂລກພະຍາດໃນອະນາຄດົ. ນອກຈາກນີ ັ້, ສປປ ລາວ ມສີິ່ ງທ ັ້າທາຍອກີຫຼາຍໆຢ່າງ ເຊັ່ ນ: ບນັຫາ
ການເງນິພາກລດັ, ການກ ານດົແຫ່ຼງການເຕບີໂຕເສດຖະກດິສຂີຽວ ແລະ ການນ າໃຊ ັ້ທ່າແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນ ແລະ ຂ ັ້ໄດ ັ້ປຽບ
ດ ັ້ານປະຊາກອນໜຸ່ມເພື່ ອເປນັປດັໄຈຂບັເຄື່ ອນພາກເອກະຊນົໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ດ ັ້ວຍການກ ານດົໃຫ ັ້ວຽກງານ
ດັ່ ງກ່າວເປນັເປົ ັ້າໝາຍບ ລມິະສດິຂອງບນັດານະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງເປນັເອກະພາບ ແລະ ມປີະ
ສດິທຜິນົສ ງ.  
 ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຢ່າງໜກັໜ່ວງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ເຊິ່ ງມາຮອດປດັຈບຸນັ 
ຢ ່  ສປປ ລາວ ມຜີ ັ້ຕດິເຊື ັ້ອສະສມົທງັໝດົ 5.675 ກ ລະນ,ີ ເສຍຊວີດິສະສມົ 6 ກ ລະນ ີ(ວນັທ ີ29 ກ ລະກດົ 2021). 
ການແຜ່ລະບາດດັ່ ງກ່າວ ໄດ ັ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢ່າງໜກັໜ່ວງ. ອງີໃສ່ບດົຮຽນຈາກຜນົ
ກະທບົດັ່ ງກ່າວ ໃນຕ ່ ໜ ັ້າ ສປປ ລາວ ຄວນກ ານດົທາງເລອືກດ ັ້ານນະໂຍບາຍເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົໃນໄລຍະກາງ 
ແລະ ຍາວ ແນໃສ່ການຟື ັ້ນຟ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃຫັ້ມຄີວາມທນົທານ ແລະ ເຂັ ັ້ມແຂງ ໂດຍການເລີ່ ມ
ຈາກການຮດັກຸມລາຍຈ່າຍ ການຈດັສນັບ ລມິະສດິໃນພາກລາຍຈ່າຍ ແລະ ສບືຕ ່ ລະດມົທ ນຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງ ເພື່ ອສະໜບັ
ສະໜຸນຂະແໜງສງັຄມົຢ່າງມຈີດຸສຸມ ໂດຍສະເພາະຄວົເຮອືນ ແລະ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ. ໃນໄລຍະ
ຍາວ ກ ່ ຄໄືລຍະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX ຕ ັ້ອງສົ່ ງເສມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເສດຖະກດິຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ 
ຄຽງຄ ່ ກບັການສ ັ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງພາກທຸລະກດິ ດ ັ້ວຍການເພີ່ ມທະວກີານເຊື່ ອມຈອດກບັພາກພື ັ້ນ 
ແລະ ສາກນົ. ຄຽງຄ ່ ກນັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງແນໃສ່ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປັ້ອງກນັສງັຄມົ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້
ສາມາດຮບັມຕື ່ ສະພາບການປ່ຽນແປງກະທນັຫນັໄດ ັ້ຖັ້າຫາກເກດີຂ ັ້ນອກີໃນອະນາຄດົ. ເອາົໃຈໃສ່ຍກົລະດບັຂະແໜງ 
ສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມພ ັ້ອມຂອງອຸປະກອນການແພດ, ບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນໃນການຄົ ັ້ນຫາເຊື ັ້ອ
ໂລກ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຂດີຄວາມສາມາດຂອງພື ັ້ນຖານການແກ ັ້ໄຂສຸກເສນີໃນຂງົເຂດການປັ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມ, 
ລະບບົການຕດິຕາມ, ເຄອືຂ່າຍຫັ້ອງທດົລອງ, ການບ ລກິານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສະໜອງຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານໃຫັ້ທນັ
ກບັເວລາ.  
 

3. ທ່າແຮງດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ 
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ IX ແມ່ນຢ ່ ໃນໄລຍະທີ່ ມຫຼີາຍເຫດການສ າຄນັທງັພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ ງຈະກາຍເປນັທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດໃນການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ປດັໄຈທີ່ ຈະ
ຜກັດນັການພດັທະນາໃນ 5 ປີ ຕ ່ ໜ ັ້າມຄີ:ື 1) ປະຊາກອນໜຸ່ມ, 2) ຄວາມອຸດມົຮັ່ ງມຂີອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ 3) ທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງບນັດາປະເທດໃນອາຊ ີແລະ ປະເທດອ ັ້ອມຂ ັ້າງ
ແລະ 4) ການນ າໃຊ ັ້ວທິະຍາສາດເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ. 

ໂດຍລວມແລ ັ້ວ ສປປ ລາວ ມທ່ີາແຮງໄດ ັ້ປຽບດ ັ້ານທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານ ຍ ັ້ອນຢ ່ ໃກ ັ້ຄຽງກບັບນັດາປະເທດທີ່
ເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົດ ີເຊິ່ ງຈະກາຍເປນັຖານການພດັທະນາທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ສົ່ ງເສມີກ າລງັແຮງງານໜຸ່ມທີ່ ມີ
ອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 25 ປີ ກວມເຖງິ 60% ຂອງພນົລະເມອືງ ໃຫັ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາໄດ ັ້. ພັ້ອມກນັນີ ັ້, 
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ເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມຄີວາມໝັ ັ້ນທ່ຽງ, ຂະແໜງພະລງັງານສະອາດຍງັມທ່ີາແຮງບົ່ ມ
ຊ ັ້ອນຫຼາຍ, ທີ່ ດນິມຄີວາມເໝາະສມົໃນການເຮດັກະສກິ າ ແລະ ດນິທີ່ ອຸດມົສມົບ ນ ແມ່ນເປັນຊບັສນິອນັມຄ່ີາທີ່ ສາມາດ
ກາຍເປນັແຫ່ຼງພື ັ້ນຖານໃໝ່ຂອງການເຕບີໂຕ ແລະ ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃນຕ ່ ໜ ັ້າ.  

3.1 ປະຊາກອນໜຸມ່ ແລະ ຂະບວນການພັດທະນາທີໍ່ທນັສະໄໝ 

ປະຊາກອນໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ກວມ 60% ຂອງຈ ານວນພນົລະເມອືງ ເຊິ່ ງເປັນປັດໄຈ ແລະ ເປັນກ າລງັແຮງ
ໃນການດ ງດ ດການລງົທ ນໃນຕ ່ໜັ້າ ບນົພື ັ້ນຖານການສ ັ້າງຄວາມພ ັ້ອມດ ັ້ານສມີແືຮງງານ ດ ັ້ວຍການເພີ່ ມທະວກີານລງົທ ນ
ໃສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນປັດຈຸບັນໃຫ ັ້ເຕັມທີ່ . ອີງຕາມການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ, ອັດຕາ
ປະຊາກອນໃນເກນອອກແຮງງານ, ແນວໂນ ັ້ມການປ່ຽນແປງອດັຕາການເກດີ ແລະ ການຕາຍ ເຫນັວ່າໂອກາດ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດດ ັ້ານປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເລີ່ ມຕົ ັ້ນນບັຕັ ັ້ງແຕ່ປີ 1996 ແລະ ຄາດວ່າຈະສ ັ້າງຜນົປະໂຫຍດຮອດ
ປີ 2048. ໃນປີ 2018 ຄ່າກາງອາຍຸແມ່ນ 24 ປີ ແລະ ຄາດວ່າປະມານປີ 2038 ສປປ ລາວ ຈະກ ັ້າວເຂົ ັ້າສ ່ ສງັຄມົຜ ັ້ສ ງ
ອາຍຸ ແລະ ຮອດປີ 2059 ຈະກາຍເປັນສງັຄມົຜ ັ້ສ ງອາຍຸ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ຕາມ, ປະເທດເຮາົ ຍງັມໂີອກາດຫຼາຍໃນການທີ່
ຈະໄດ ັ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການມີປະຊາກອນໜຸ່ມນ ັ້ອຍທີ່ ມີກ າລັງແຮງ ລວມທັງແຮງງານເຄື່ ອນຍ ັ້າຍທີ່ ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ ເພື່ ອຂບັເຄື່ ອນການເຕບີໂຕທີ່ ກ ັ້າວກະໂດດ, ແຕ່ຈະບນັລຸໄດ ັ້ຄແືນວນັ ັ້ນ ຮຽກຮ ັ້ອງ
ໃຫ ັ້ມກີານລງົທ ນທີ່ ພຽງພ  ແລະ ມປີະສດິທພິາບໃສ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ ກສາ ໃນທຸກລະດບັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ທງັ
ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະກ່ອນໄວຮຽນ ເພື່ ອສ ັ້າງໂອກາດ ແລະ ການລງົທ ນຢ່າງມຈີດຸສຸມ 
ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສ ງ ເພື່ ອໃຫ ັ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດສ ງສຸດ. 

3.2 ຄວາມອຸດົມຮັໍ່ງມີຂອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ຄວາມຫາຼກຫາຼຍຂອງ
ຊັບສິນຂອງຊາດ (ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ສະຖາ
ບັນ)  

ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທີ່ ອຸດມົຮັ່ ງມ ີທາງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ກາຍເປນັປດັໄຈ
ຂບັເຄື່ ອນໃນການເຕບີໂຕຕົ ັ້ນຕ  ແລະ ເປນັກ າລງັແຮງທີ່ ມຜີນົປະໂຫຍດສ ງສຸດຖັ້າຫາກມກີານປບັປຸງໂຄງສ ັ້າງເສດຖະກດິ 
ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສນິຄ ັ້າ, ຕະຫຼາດ, ຊບັສນິ ແລະ ຫນັເປນັດຈິຕິອນ ໃຫັ້ນບັມື ັ້ນບັຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ ກະທບົຕ ່ ການພດັທະນາ. ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ຈ ່ ງມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ຈ າເປນັໃນການກ ານດົນະໂຍບາຍທີ່
ສົ່ ງເສມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຜະລດິຂອງຂະແໜງເສດຖະກດິ ແລະ ການສົ່ ງອອກ ລວມທງັນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການນ າໃຊ ັ້ຊບັສນິແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ກາຍເປັນທ ນທີ່ ຈບັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ (ຕວົຢ່າງ: ຈ ານວນຕວົເລກໂຮງຮຽນ 
ແລະ ໂຮງໝ ) ແລະ ທ ນທີ່ ຈບັຕ ັ້ອງບ ່ ໄດ ັ້ ເຊິ່ ງຈະມມີ ນຄ່າສ ງກວ່າທ ນທີ່ ຈບັຕ ັ້ອງໄດ ັ້ໃນໄລຍະຍາວ (ຕວົຢ່າງ: ຜນົສ າເລດັ
ຂອງການສ ກສາ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງເສັ ັ້ນທາງ). 

ຂະແໜງການທີ່ ເປນັທ່າແຮງ: ປະກອບມ ີກະສກິ າ, ທ່ອງທ່ຽວ, ຂນົສົ່ ງ ແລະ ພະລງັງານ, ໃນນີ ັ້ ຂະແໜງກະສກິ າ 
ແລະ ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ມອີດັຕາສ່ວນແຮງງານຫຼາຍທີ່ ສຸດ. ຂະແໜງກະສິກ າ: ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດ
ອຸດມົສມົບ ນທາງດ ັ້ານເນືື ັ້ອທີ່ ປ ກຝງັ ແລະ ມເີນື ັ້ອທີ່ ທ າການຜະລດິທີ່ ກວ ັ້າງຂວາງ ຍ ັ້ອນອດັຕາຄວາມໜາແໜັ້ນຂອງ
ປະຊາກອນທີ່ ຢ ່ ລະດບັຕ ່ າ ຈ ່ ງເປນັປດັໄຈເອື ັ້ອອ ານວຍໃນການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ຍງັມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນ ໂດຍສະເພາະ 
ກະສກິ າສະອາດ, ທນັສະໄໝ ແລະ ຍນືຍງົ ເຊິ່ ງນບັມື ັ້ນບັມຄີວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ. ໄລຍະ
ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຮບັສດິທາງການຄ ັ້າຫຼາຍສະບບັ ເປັນຕົ ັ້ນ ໂກຕ ັ້າການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າກະສກິ າໄປ ສປ ຈນີ ແລະ 
ການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າໄປເອຣີບົ ແບບບ ່ ມໂີກຕ ັ້າ ແລະ ບ ່ ໄດ ັ້ເສຍພາສນີ າເຂົ ັ້າ. ແຕ່ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ, ຍ ັ້ອນຄວາມຈ າກດັ
ດ ັ້ານຜະລດິຕະພາບ, ຜນົກະທບົຈາກໄພທ າມະຊາດ, ງບົປະມານ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ມຈີ າກດັ ໄດ ັ້ເຮດັໃຫ ັ້ການຜະລດິ
ກະສກິ າມຄີວາມບອບບາງ ບ ່ ສາມາດສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າໄດ ັ້ຕາມປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້. ທ່ອງທ່ຽວ: 
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ເປນັອກີຂະແໜງໜ ່ ງທີ່ ເຫນັວ່າມທ່ີາແຮງຫຼາຍພ ສມົຄວນ ຍ ັ້ອນທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານເຊື່ ອມຈອດກບັຫຼາຍປະເທດ ແລະ 
ຄວາມເປນັເອກະລກັທາງດ ັ້ານວດັທະນະທ າ ແລະ ທ າມະຊາດທີ່ ໂດດເດັ່ ນ. ອງີຕາມການລາຍງານຂອງ ອງົການສະຫະ
ປະຊາຊາດເພື່ ອການທ່ອງທ່ຽວໂລກ (United Nations World Tourism Organization) ເຫນັວ່າ ຈ ານວນນກັທ່ອງ
ທ່ຽວທີ່ ເຂົ ັ້າມາ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019 ຈ ານວນ 4,8 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 14,4% ເຊິ່ ງເປັນໜ ່ ງໃນປະເທດທີ່ ມອີດັຕາ
ການເຕບີໂຕໄວທີ່ ສຸດໃນໂລກ, ການທ່ອງທ່ຽວ ກວມ 13% ຂອງ GDP ແລະ 13% ຂອງການຈ ັ້າງງານທງັໝດົຂອງ 
ສປປ ລາວ, ລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປີ 2019 ຫຼາຍກວ່າ 900 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ສະນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງສົ່ ງເສມີ
ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຕດິພນັກບັການຜະລດິກະສກິ າ, ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ລວມທງັ 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ (home stay), ອະນຸລກັທ າມະຊາດ ແລະ ຫດັຖະກ າ ເປນັຕົ ັ້ນ 
ການນ າໃຊ ັ້ຜະລດິຕະພນັທີ່ ຜະລດິພາຍໃນປະເທດ, ວດັສະດຸໃນການກ ່ ສ ັ້າງ, ການຕບົແຕ່ງດ ັ້ວຍຫດັຖະກ າລາວ ແລະ 
ອື່ ນໆ. ພະລັງງານ: ເພີ່ ມທະວກີານຜະລດິ ແລະ ການຊມົໃຊ ັ້ພະລງັງານສະອາດ, ສ ກສາຂະແໜງການຜະລດິ ແລະ 
ການຊມົໃຊ ັ້ດ ັ້ານພະລງັງານຄຽງຄ ່ ກບັການສົ່ ງອອກ ຍ ັ້ອນ ສປປ ລາວ ມໜີ ່ ແໜງໃນການຜະລດິໄຟຟັ້າໃນລະດບັທີ່ ສ ງ 
ເປນັຕົ ັ້ນ ການສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ລດົໄຟຟັ້າໃນອະນາຄດົ (ຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວຂອງ ສປປ 
ລາວ) ທີ່ ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້ານ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟ ແລະ ຫນັມານ າໃຊ ັ້ໄຟຟັ້າແທນ. ແຕ່ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ ຕ ັ້ອງມກີານ
ສ ກສາຄົ ັ້ນຄວ ັ້າລະອຽດ ລວມທງັສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ຂອງຄວາມຕ ັ້ອງການພະລງັງານຂອງຂະແໜງອື່ ນໆ. ຂະແໜ
ງຂົນສົໍ່ງ: ເປນັຂະແໜງທີ່ ຈະຫນັຂ ັ້ຈ າກດັຂອງການເປນັປະເທດທີ່ ບ ່ ມຊີາຍແດນຕດິທະເລ ໃຫັ້ກາຍເປນັໂອກາດໃນການ
ເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍສະເພາະໂອກາດຈາກການມເີສັ ັ້ນທາງຄມົມະນາຄມົທາງບກົ 
ແລະ ທາງອາກາດ ເປນັຕົ ັ້ນ ເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ-ວງັວຽງ ເພື່ ອຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າທີ່
ຜະລດິພາຍໃນ ແລະ ສນິຄ ັ້າຜ່ານແດນປະເທດອອກສ ່ ປະເທດເພື່ ອນບ ັ້ານ, ສາມາດເກາະຕດິກບັຕ່ອງໂສ ັ້ການຄ ັ້າ ຜ່ານ
ລະບບົຂນົສົ່ ງແບບໂລຈສິຕກີສ ທີ່ ທນັສະໄໝ, ການຜະລດິດ ັ້ວຍການປບັນະໂຍບາຍໃຫັ້ມຄີວາມເໝາະສມົ, ວ່ອງໄວ, ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ຕົ ັ້ນທ ນບ ່ ສ ງ ແນໃສ່ປະລມິານຈ ານວນຫຼາຍ ແລະ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

3.3 ທີໍ່ຕັັ້ງພມູສນັຖານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບນັດາປະເທດ
ໃນອາຊີ ແລະ ປະເທດອ້ອມຂາ້ງ 

 ຍ ັ້ອນທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານທີ່ ໄດ ັ້ປຽບຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຮຸ່ງເຮອືງຂອງທະວບີອາຊ ີໂດຍສະເພາະ ສປ ຈນີ 
ແລະ ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ຈະເປນັອກີປດັໄຈໜ ່ ງທີ່ ສ າຄນັ ເຊິ່ ງຈະສ ັ້າງໂອກາດໃຫັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງ
ທ ີ IX. ໃນປີ 2018 ຜນົຜະລດິຂອງທະວບີອາຊບີ ຢ ່ ໃນລະດບັປະມານ 24% ຂອງການຜະລດິທງັໝດົໃນທົ່ ວໂລກ 
ທຽບໃສ່ 4,1% ໃນປີ 1960. ໂດຍສະເພາະ ນບັແຕ່ປີ 2008, ການຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະກ ັ້າວກະໂດດຂອງ ສປ ຈນີ 
ແລະ ອາຊຕີາເວນັອອກ ໄດ ັ້ກາຍເປນັແຮງດ ງດ ດການລງົທ ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິ, ຄາດວ່າການເຕບີໂຕໂລກ
ສ່ວນໃຫຍ່ໃນອະນາຄດົ ແມ່ນຈະເກດີຂ ັ້ນຢ ່ ຂງົເຂດອາຊ ີເປນັຕົ ັ້ນ ສປ ຈນີ ແລະ ອນິເດຍ ເຊິ່ ງຈະກາຍເປນັແຫ່ຼງສະໜອງ
ການເງນິທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັສ າລບັໂຄງການໂຄງລ່າງ, ການຫຼັ່ ງໄຫຼເຂົ ັ້າມາຂອງນກັທ່ອງທ່ຽວ, ການລງົທ ນຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ຕະຫຼາດສົ່ ງອອກທີ່ ໃຫ ັ້ສດິພເິສດທາງການຄ ັ້າກບັ ສປປ ລາວ. ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ອງີຕາມການຄາດຄະເນຂອງ World 

Economic Forum (ທນັວາ 2019) ພາຍໃນປີ 2020 ທະວບີອາຊ ີ ຈະກາຍເປນັຂງົເຂດທີ່ ກວມອດັຕາລວມຍອດ
ຜະລດິຕະພນັໂລກເກອືບ 60%  ແລະ ໃນອາຊປີາຊຟີກິ ຈະມພີນົລະເມອືງທີ່ ກາຍເປນັກຸ່ມຄນົທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງ 2,4 
ຕື ັ້ຄນົ ເຮດັໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ມທ່ີາແຮງໄດ ັ້ປຽບດ ັ້ານທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານທີ່ ຢ ່ ໃຈກາງການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດດ ັ້ານ
ກ າລງັແຮງການໃຊ ັ້ຈ່າຍ, ແຫ່ຼງທ ນ ແລະ ການຮ່ວມມຕ່ືາງໆ.  
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3.4 ການນ າໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີທີໍ່ທັນສະໄໝ 

ປດັຈບຸນັ, ວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ ີ ໄດ ັ້ມກີານພດັທະນາຢ່າງກ ັ້າວກະໂດດ; ສະນັ ັ້ນ, ສປປ ລາວ ພວກເຮາົ
ຄວນນ າໃຊ ັ້ກາລະໂອກາດນີ ັ້ ເປນັທ່າແຮງອນັສ າຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການນ າ
ໃຊ ັ້ວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ ີ ເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິ, ການບ ລກິານ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫັ້ມຄຸີນ
ນະພາບສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ, ການປບັປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານພາກລດັໃຫ ັ້ມີ
ປະສດິທພິາບສ ງຂ ັ້ນ ໃນຂະແໜງການເກບັລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ. 

4. ການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
ແຜນງານ ອສິຕານບ ນ 2011 ໄດ ັ້ສະແດງເຖງິເຈດຈ ານງົໃນການຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ປະເທດ LDC ຈ ານວນ 47 ປະເທດ 

ສາມາດຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນປີ 2020 ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງນ ັ້ອຍເຄິ່ ງໜ ່ ງ ແຕ່ຄາດໝາຍດັ່ ງກ່າວເຫນັ
ວ່າອາດບ ່ ບນັລຸໃນໄລຍະ 2011-2021 ແມ່ນມພີຽງແຕ່ 14 ປະເທດທີ່ ສາມາດບນັລຸເງ ື່ອນ ແລະ ສາມາດຫຸຼດພົ ັ້ນໃນໄລຍະ
ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັອອກໄປ. 

ປີ 2021 ໄດ ັ້ມກີານປະເມນີຄນືລາຍຊື່ ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນຮອບສາມປີ, ສປປ ລາວ ສາມາດຜ່ານທງັໝດົ 3 
ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ໄດ ັ້ຖກືແນະນ າໃຫ ັ້ຕ ່ ໄລຍະເວລາອກີ 5 ປີ ເພື່ ອກະກຽມທີ່ ຈະຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍ
ພດັທະນາ. ອງີຕາມການປະເມນີຂອງຄະນະກ າມະການນະໂຍບາຍເພື່ ອການພດັທະນາ (CDP) ໃນປີ 2021 ສປປ ລາວ 
ສາມາດຜ່ານ 3 ເງ ື່ອນໄຂ ຄ:ື ລາຍໄດ ັ້ແຫ່ງຊາດ (GNI) ບນັລຸໄດ ັ້ 2.265 ໂດລາສະຫະລດັ ລື່ ນຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ: 1.222 

ໂດລາສະຫະລດັ) ແລະ ດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດ (HAI) ບນັລຸໄດ ັ້ 72,2 ລື່ ນຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ: ໃຫັ້ຫຼາຍກວ່າ 66) ແລະ 
ດດັຊະນຄີວາມບອບບາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ (EVI) ບນັລຸໄດ ັ້ 26,6 ລື່ ນຄາດໝາຍ (ຄາດໝາຍ: ໃຫັ້ຕ ່ າກວ່າ 32), ເຊິ່ ງຈະເປັນ
ການບນັລຸ 2 ຄັ ັ້ງ ຕດິຕ ່ ກນັ (ຄັ ັ້ງທ າອດິບນັລຸໃນປີ 2018 ມພີຽງ 2 ເງ ື່ອນໄຂ ຄ:ື GNI ແລະ HAI ສ່ວນ EVI ແມ່ນບ ່ ບນັລຸ). 
ສາເຫດທີ່  ສປປ ລາວ ສາມາດບນັລຸເງ ື່ອນໄຂຂອງ EVI ໃນປີ 2021 ໄດ ັ້ແມ່ນຍ ັ້ອນ ອງົການ ສປຊ ໄດ ັ້ມກີານດດັແກ ັ້ການ
ຄດິໄລ່ຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງດດັຊະນດີັ່ ງກ່າວ ຈ ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ຄ່າດດັຊະນ ີEVI ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຸຼດລງົ.  

ເນື່ ອງຈາກສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງການເປນັປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແມ່ນເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດແບບໄດ ັ້ຮບັສດິທິ
ພເິສດ ແຕ່ຂ ັ້ໄດ ັ້ປຽບນີ ັ້ຈະໝດົໄປພາຍຫຼງັທີ່ ຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກ LDC ລວມທງັການສ ນເສຍຜນົປະໂຫຍດຈາກຂອບການ
ຄ ັ້າ (Everything but Arms). ແຕ່ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ, ຍ ັ້ອນປະເພດສນິຄ ັ້າ ແລະ ມ ນຄ່າສົ່ ງອອກພາຍໃຕ ັ້ຂອບ EBA 
ຂອງ ສປປ ລາວ ບ ່ ໄດ ັ້ຢ ່ ໃນລະດບັ ແລະ ມ ນຄ່າສ ງ ຈ ່ ງບ ່ ແມ່ນເລື່ ອງທີ່ ໜ ັ້າກງັວນົ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະຍາວ ຜນົ
ປະໂຫຍດທີ່  ສປປ ລາວ ຈະໄດ ັ້ຮບັແມ່ນຈະຄຸ ັ້ມຄ່າກວ່າຜນົປະໂຫຍດຂອງການເປນັ LDC ໃນເວລາທີ່ ເສດຖະກດິຂອງ
ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາມກີານເຕບີໂຕ, ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ ແລະ ແກ ັ້ໄຂບນັດາສິ່ ງທ ັ້າທາຍ ແລະ ປດັໄຈຖ່ວງດ ງ
ການພດັທະນາໄດ ັ້. ສະນັ ັ້ນ, ຈ ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັຕ ັ້ອງມກີານວາງແຜນ ແລະ ກ ານດົຍຸດທະສາດໃນການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ. ປດັຈບຸນັ, ບນັດາປະເທດ LDC ໄດ ັ້ຮບັມາດຕະການສະໜບັສະໜຸນຈ ານວນ 
136 ຂ ັ້ ເຊິ່ ງ ສປປ ລາວ ກ ່ ໄດ ັ້ຮບັບນັດາສດິຜນົປະໂຫຍດດັ່ ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຈ ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັຢ່າງຍິ່ ງໃນການ
ຮບັປະກນັການໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຕ ່ ເນື່ ອງດ ັ້ວຍການມມີາດຕະການທີ່ ສອດຄ່ອງໃນໄລຍະຂ ັ້າມຜ່ານ ແລະ ໃນອະນາ 
ຄດົພາຍຫຼງັທີ່ ຫຸຼດພົ ັ້ນແລ ັ້ວ. 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາແມ່ນມ ີ2 ດ ັ້ານຄ:ື 1) ຈະຊ່ວຍເພີ່ ມທະວພີາບພດົ
ທາງການເມອືງ, ເຮດັໃຫ ັ້ທດິທາງຍຸດທະສາດມຄີວາມຊດັເຈນຍິ່ ງຂ ັ້ນ ແລະ ຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັທີ່ ມປີະສດິທ ິ
ພາບກວ່າເກົ່ າ; 2) ຄວາມໜັ້າເຊື່ ອຖໃືນຕະຫຼາດສາກນົ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫ ັ້ການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ່ຼງທ ນມຄີວາມສະດວກຂ ັ້ນ, ເງ ື່ອນໄຂ
ການກ ັ້ຢມືກ ່ ຈະເອື ັ້ອອ ານວຍຂ ັ້ນ. ແຕ່ຜນົປະໂຫຍດເຫຼົ່ ານີ ັ້ອາດບ ່ ຍນືຍງົຖັ້າຫາກວ່າຄວາມໜັ້າເຊື່ ອຖຂືອງປະ ເທດ, ປະຫວດັ
ການກ ັ້ຢມື ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມການດ າເນນີທຸລະກດິບ ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍເທົ່ າທີ່ ຄວນ. ແຕ່ກງົກນັຂ ັ້າມຖັ້າຫາກມລີະບຽບ
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ການທີ່ ຊດັເຈນ, ມກີານປັບປຸງລະບບົ ແລະ ນະໂຍບາຍຢ່າງຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກ ່ ຈະເຮດັໃຫ ັ້ການອອກຈາກ LDC 
ປ່ຽນແນວຄດິຂອງຕະຫຼາດສາກນົຈາກລບົໃຫ ັ້ມາເປັນບວກໄດ ັ້. 

 ສະນັ ັ້ນ, ລດັຖະບານ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສບືຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມຮອບດ ັ້ານໃນໄລຍະຂ ັ້າມຜ່ານ 
5 ປີ ແຕ່ໄລຍະ 2021-2026. ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາມຄີວາມຍນືຍງົ 
ສປປ ລາວ ຕ ັ້ອງມມີາດຕະການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາທີີ່ ຍນືຍງົ, ສາມາດກຸ ັ້ມຕນົເອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງກດີຂວາງດ ັ້ານ
ເສດຖະກດິ  ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງຍຸດທະສາດການຂ ັ້າມຜ່ານທີ່ ສອດຄ່ອງ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມສາມາດໃນການຮບັມຈືາກຜນົກະທບົ
ຈາກພາຍນອກ ເຊັ່ ນ: ການຫຸຼດລງົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ, ການຫຸຼດລງົການລງົທ ນຕ່າງປະເທດ
ຂະໜາດໃຫຍ່ຍ ັ້ອນສະພາບແວດລ ັ້ອມສາກນົທີ່ ບ ່ ໝັ ັ້ນທ່ຽງ ຫຼ ື ຄວາມຈ າເປນັໃນການສ ັ້າງຄວາມພ ັ້ອມຂອງປະເທດທີ່ ມີ
ຄວາມສ່ຽງພາຍໃຕ ັ້ຂອບການຮ່ວມມເືຊນດາຍວ່າດ ັ້ວຍການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງໄພພບິດັ (Sendai Framework) 
ແລະ ສນົທສິນັຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ ັ້ວຍການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ (UNFCC). 

5. ການເປັນປະເທດທີໍ່ມີລາຍຮັບປານກາງສູງ 
ສປປ ລາວ ຈະສາມາດກາຍເປນັປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງສ ງ ພາຍໃນປີ 2030 ຖັ້າຫາກສາມາດຮກັສາລະດບັ

ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໃຫັ້ຢ ່ ໃນລະດບັ 6,5%-7% ໃນໄລຍະປີ 2020-2030 ແລະ ໃນເງ ື່ອນໄຂການເຕບີໂຕຂອງ
ປະຊາກອນ 1,7% ຕ ່ ປີ, ຈະສາມາດບນັລຸລາຍໄດ ັ້ແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕ ່ ຫວົຄນົ 4.000 ໂດລາສະຫະລດັ ຈາກ 2.445 ໂດ
ລາສະຫະລດັ ໃນປີ 2018 (ຕາມວທິຄີດິໄລ່ Atlas). ເຖງິວ່າຈະສາມາດບນັລຸໄດ ັ້ກ ່ ຕາມ, ສປປ ລາວ ອາດຈະຍງັຖກືຈດັ
ຢ ່ ໃນລ າດບັຕ ່ າສຸດຂອງກຸ່ມປະເທດທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງສ ງ ຍ ັ້ອນລາຍຮບັສະເລ່ຍຕ ່ ຫວົຄນົຂອງກຸ່ມປະເທດດັ່ ງກ່າວ 
ແມ່ນນອນຢ ່ ໃນລະຫວ່າງ 3.996 ໂດລາສະຫະລດັ ຫາ 12.375 ໂດລາສະຫະລດັ (ອງີຕາມການຈດັເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ທະນາຄານໂລກ ໃນເດອືນກ ລະກດົ 2019). ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ, ການເຕບີໂຕຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມຄີວາມຍນືຍງົໜັ້
ອຍຫຼາຍຊ ່ າໃດ ແມ່ນຂ ັ້ນກບັການປ່ຽນແປງດ ັ້ານໂຄງສ ັ້າງເສດຖະກດິທີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຫ່ຼງການຜະລດິ 
ແລະ ການຄ ັ້າ ແລະ ຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ແລະ ມີ
ປະສດິທຜິນົສ ງ. 

6. ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ  
ການສ າຫຼວດຂອງອງົການ UNESCAP ໃນປີ 2019 ໄດ ັ້ມຂີ ັ້ແນະນ າ ແລະ ຮຽກຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ມກີານສຸມທ ນຮອນໃສ່

ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ປະເທດ CLMV ແມ່ນຕ ັ້ອງເພີ່ ມທ ນ
ປະມານ 12-16% ຂອງ GDP ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປບັປຸງການສ ກສາ. ບດົສ າຫຼວດດັ່ ງກ່າວໄດ ັ້ຊີ ັ້ແຈງເພີ່ ມ
ເຕມີກ່ຽວກບັຄວາມຈ າເປນັໃນການເພີ່ ມທະວຄີວາມພະຍາຍາມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປບັປຸງວຽກງານການສ ກສາ, 
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວຽກງານປກົປັ້ອງສງັຄມົ ເຊິ່ ງເຫນັວ່າສອດຄ່ອງກບັທດິທາງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 
ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ໃນການລະດມົທ ນ ເພື່ ອສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເປົ ັ້າໝາຍພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (ປພຍ).  

ໜ ່ ງໃນວຽກງານບ ລມິະສດິສາກນົແມ່ນວຽກງານງບົປະມານໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ປພຍ  ໃນນັ ັ້ນ ມພີນັທະໃນ
ການປະກອບສ່ວນທ ນຂອງຕນົໃນລະດບັ 0,7% ຂອງ GNI ໃນການສະໜອງແຫ່ຼງທ ນໃຫ ັ້ປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ເພື່ ອ
ເພີ່ ມທະວກີານລງົທ ນໃສ່ຂະແໜງທີ່ ຮບີດ່ວນ ແລະ ເປນັບ ລມິະສດິ ຫຼ ືເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງບ ່ ບນັລຸ ເປນັຕົ ັ້ນ: ວຽກ
ງານໂພຊະນາການ ແລະ ການສະໜອງບ ລກິານສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ການຫຸຼດອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫັ້
ຢ ່ ໃນລະດບັຕ ່ າກວ່າ 70 ຄນົ ຕ ່ ການເກດີ 100.000 ຊວີດິ (SDG3.1), ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫັ້ຢ ່
ລະດບັຕ ່ າກວ່າ 25 ຄນົຕ ່ ການເກດີ 1.000 ຄນົ (SDG3.2) ທີ່ ເຫນັວ່າຍງັມຄີວາມທັ້າທາຍໃນ ສປປ ລາວ. 

ການບນັລຸຄາດໝາຍ ປພຍ ແມ່ນມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ທັ້າທາຍຫຼາຍ, ຫຼາຍປະເທດແມ່ນມຄີວາມຄບືໜັ້າທີ່
ແຕກຕ່າງກນັກນັ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັ ັ້ນ, ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ໄດ ັ້ຖ່ວງດ ງການພດັທະນາ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມ
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ຄບືໜັ້າທີ່ ສະສມົຜ່ານມາຢ ່ ໃນສະພາວະທດົຖອຍຕື່ ມ ເຊິ່ ງຈະພາໃຫັ້ຄວາມມຸ ັ້ງໝັ ັ້ນຂອງການບນັລຸວາລະການພດັທະນາ
ແບບຍນືຍງົ 2030 ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຕື່ ມ ໂດຍສະເພາະງບົປະມານການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ ແລະ 
ການລງົທ ນທີ່ ຄາດວ່າຈະຫຸຼດລງົ, ການເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ,  ລະບບົສາທາລະນະສຸກ, ການປ່ຽນແປງດນິ
ຟ ັ້າອາກາດທີ່ ນບັມື ັ້ນບັຖີ່ ຂ ັ້ນ. ເວົ ັ້າລວມແລ ັ້ວ ເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ຈະໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົສະສມົໜກັໜ່ວງຍ ັ້ອນການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວດິ-19 ລວມມ ີເປົ ັ້າໝາຍ 1, 2, 3, 8 ແລະ 10 ອງີຕາມການປະເມນີໄລຍະສັ ັ້ນຂອງບດົລາຍງານ ປພຍ ປີ 
2020 ໂດຍອງົການ SDSN. ເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ປພຍ  ໃຫັ້ສ າເລດັໃນຕ ່ ໜ ັ້າ ອງົການ SDSN ສະເໜີ
ໃຫ ັ້ແນໃສ່ 6 ຫຼກັການຕົ ັ້ນຕ  ຄ:ື 1) ສົ່ ງເສມີການສ ກສາ ແລະ ສດິສະເໝພີາບ; 2) ສົ່ ງເສມີສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຊວີດິ
ການເປນັຢ ່ ທີ່ ດ;ີ 3) ສົ່ ງເສມີພະລງັງານສະອາດ ແລະ ອຸດສາຫະກ າຍນືຍງົ; 4) ສົ່ ງເສມີອາຫານ, ທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາ 
ກອນນ ັ້າໃຫ ັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ; 5) ສົ່ ງເສມີຕວົເມອືງ ແລະ ຊຸມຊນົຍນືຍງົ ແລະ 6) ສົ່ ງເສມີການຫນັເປນັດຈິຕິອນເພື່ ອການ
ພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົ ເຫນັວ່າ 6 ຫຼກັການນີ ັ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກບັທດິທາງ ແລະ ບ ລມິະສດິຂອງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX. 

7. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ 
ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2030 ເປນັເຄື່ ອງມຕືົ ັ້ນຕ ເພື່ ອຮບັປະກນັເປົ ັ້າໝາຍ

ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໄລຍະຍາວ ໂດຍສະເພາະ ການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະ 
ນາ, ເປນັປະເທດກ າລງັພດັທະນາທີ່ ມລີາຍຮບັປານກາງສ ງ ແລະ ການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (ປພຍ) 
ໃນປີ 2030 ຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ ໂດຍການປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການຊຸກຍ ັ້ (1) ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ເສດຖະກດິ, ປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົໃນຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ, ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ 
ກດິຈະກ າສ ັ້າງລາຍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົ; (2) ການຍກົສ ງປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງການນ າໃຊ ັ້
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທີ່ ມຢີ ່ ຢ່າງຈ າກດັຂອງປະເທດໃຫັ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດສ ງສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊບັພະຍາ 
ກອນປ່າໄມ ັ້, ທີ່ ດນິ,  ແຮ່ທາດ, ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ, ແຫ່ຼງນ ັ້າ, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ອື່ ນໆ; (3) ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກດິຂອງປະເທດຕ ່ ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ແລະ ການເໜງັຕງີຂອງສະພາບເສດຖະ 
ກດິໂລກ ທີ່ ຈະນບັມື ັ້ນບັຮຸນແຮງຂ ັ້ນ ແລະ ຄາດຄະເນລ່ວງໜັ້າຍາກ ແລະ (4) ການຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼ ືຈ າກດັການເພີ່ ມຂ ັ້ນຂອງ
ການສ ັ້າງມນົລະພດິ, ຄວາມເປເິປື ັ້ອນ, ສິ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວທີ່ ເປນັສາເຫດຕົ ັ້ນຕ ຂອງການ
ປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ, ໄພພບິດັທ າມະຊາດ ແລະ ພະຍາດຫຼາຍຊະນດິ. 

II. ທິດທາງລວມ, ເປົັ້າໝາຍ ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດ 
ທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທ ີIX (2021-2025) 

ແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX ເປນັແຜນຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ ັ້ງທ ີXI ຂອງພກັ ແລະ ເປນັ
ແຜນສບືຕ ່ ປະຕບິດັຍຸດທະສາດພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ວໄິສທດັຂອງການ
ພດັທະນາ ຮອດປີ 2030 ຂອງພກັເຮາົ. 

 

1. ທິດທາງລວມ  
1) ສບືຕ ່ ກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມຮອບດ ັ້ານ ເພື່ ອນ າພາປະເທດຊາດອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ; ປະຊາ 

ຊນົມວີຽກເຮດັງານທ າ, ຊວີດິການເປັນຢ ່ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງດຂີ ັ້ນ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ມີ
ຄວາມສະເໝພີາບ ແລະ ທ່ຽງທ າ; ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານການເມອືງ, ສ ັ້າງສງັຄມົໃຫ ັ້ມຄີວາມສະ
ຫງບົ, ມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍ, ມຄີວາມສາມກັຄປີອງດອງ, ປະຊາທປິະໄຕ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ສວີໄິລ; ພດັ
ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫ ັ້ມຄີວາມສມົດຸນລະຫວ່າງການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, 
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ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບ
ຍນືຍງົ 2030 ໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົສ ງ;  

2) ບຸກທະລຸແກ ັ້ໄຂຈດຸອ່ອນ, ຂ ັ້ຄງົຄ ັ້າງ, ອຸປະສກັຕ່າງໆ ໃນການພດັທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແກ ັ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ັ້ງ
ຍາກທາງດ ັ້ານການເງນິ-ເງນິຕາ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ກຽມຮບັມກືບັສິ່ ງທ ັ້າທາຍທີ່ ເກດີຂ ັ້ນໃນໄລຍະໃໝ່ ເປນັ 
ຕົ ັ້ນ ຜນົກະທບົຈາກພະຍາດໂຄວດິ-19, ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບທີ່ ບ ່ ແນ່ນອນໃນພາກພື ັ້ນ 
ແລະ ສາກນົ;  

3) ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ ເພື່ ອເປນັປດັໄຈທີ່ ສ າຄນັໃນການຊຸກຍ ັ້ການພດັທະນາເສດ
ຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສ ັ້າງການເຕບີໂຕເສດຖະກດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ດ ັ້ວຍການປະຕຮິ ບໂຄງສ ັ້າງເສດຖະກດິໃໝ່ໃນ
ແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ, ເສມີຂະຫຍາຍປດັໄຈ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນຂອງຊາດ ໂດຍນ າໃຊ ັ້ເຕກັ
ໂນໂລຊກີານສື່ ສານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ (ICT) ທີ່ ເໝາະສມົ ໃຫັ້ກາຍເປນັໂອກາດ, ເປນັກ າລງັແຮງ ແລະ ເປນັ
ພື ັ້ນຖານການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານທີ່ ເປນັປາຍແຫຼມ, ເປນັຫວົຈກັໃຫ ັ້ແກ່ການເຕບີໂຕ ເພື່ ອສ ັ້າງພື ັ້ນຖານ
ໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນເຈົ ັ້າຕນົເອງ ເພິ່ ງຕນົເອງ ທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິເປນັກ ັ້າວໆ. 

2. ເປົັ້າໝາຍໃຫຍ່  
ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດບນັລຸທດິທາງລວມຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ 6 ເປົ ັ້າໝາຍໃຫຍ່ ຄ:ື  

1) ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ມຄຸີນນະພາບ, ໜັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍນືຍງົ;  
2) ຊບັພະຍາກອນມະນຸດມຄຸີນນະພາບສ ງຂ ັ້ນ ທີ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງພດັທະນາ, ມຄີວາມ

ສາມາດຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ ີເພື່ ອຍກົສ ງປະສດິທະພາບ ແລະ ສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມການ
ຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານ;  

3) ຊວີດິການເປນັຢ ່ ທາງດ ັ້ານວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນເທື່ ອລະກ ັ້າວ; 
4) ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມໃຫັ້ມຄີວາມສມົດຸນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັຕ່າງໆ;  
5) ການສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ນ າໃຊ ັ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທີ່ ຕັ ັ້ງ, ເຂົ ັ້າຮ່ວມຂະບວນການ

ຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ຢ່າງເປນັເຈົ ັ້າການ; 
6) ການຄຸ ັ້ມຄອງ-ບ ລຫິານລດັມປີະສດິທພິາບ, ສງັຄມົມຄີວາມສະເໝພີາບ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການປກົປັ້ອງ

ຕາມທດິການປກົຄອງດ ັ້ວຍກດົໝາຍທີ່ ສກັສດິ ແລະ ເຂັ ັ້ມງວດ. 
 

 

3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX 

(2021-2025) 
ເປົັ້າໝາຍທີ 1: ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ໍ່ເນືໍ່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ, ໝັັ້ນ
ທ່ຽງ ແລະ ຍືນຍງົ 

ພດັທະນາເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດໃຫັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ, ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ຍນືຍງົຕດິພນັກບັການ
ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໄປຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ປບັປຸງໂຄງປະກອບເສດ ຖະກດິ
ໃຫັ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມຂະແໜງການຜະລດິ-ບ ລກິານທີ່ ມຜີນົໄດ ັ້ຮບັສ ງ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມຕາມ
ທ່າແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນຂອງປະເທດ; ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝເຂົ ັ້າໃນການຜະລດິໃນຂະແໜງກະສກິ າ, ຍກົລະດບັ
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິອຸດສາຫະກ າ ແລະ ສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກ າການບ ລກິານ ເພື່ ອເປນັການສ ັ້າງວຽກງານທ າໃຫ ັ້
ປະຊາຊນົ, ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິມະຫາພາກໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງທາງດ ັ້ານງບົປະມານ ແລະ 
ດ ັ້ານເງນິຕາ; ສ ັ້າງຄວາມກມົກ່ຽວລະຫວ່າງແຜນນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ເງນິຕາ ຢ່າງເປນັລະບບົໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັ
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ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນໄລຍະໃໝ່, ສຸມໃສ່ປະຕຮິ ບການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິພາກລດັຢ່າງມນີະວດັຕະນະກ າ ເປັນ
ລະບບົ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ, ປບັປຸງການເກບັລາຍຮບັ, ຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ, ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດໃຫັ້ໝັ ັ້ນ
ທ່ຽງ ແລະ ຈດັສນັງບົປະມານໄປຕາມທດິບ ລມິະສດິຂອງການພດັທະນາ ແນໃສ່ຟື ັ້ນຟ ເສດຖະ ກດິຈາກຜນົກະທບົຂອງ
ພະຍາດໂຄວດິ-19 ຫຼງັປີ 2020; ຫນັປ່ຽນການລງົທ ນໃຫ ັ້ມຈີດຸສຸມ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສ ງຂ ັ້ນ; ສ ັ້າງຄວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງໃນການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງແຜນການ ແລະ ງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ດ ງດ ດການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ
ເພື່ ອສະໜບັສະໜຸນບນັດາເປົ ັ້າໝາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; ສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ 
ການລງົທ ນທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອຍກົສ ງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເສດຖະກດິ, ພດັທະ 
ນາຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄປສ ່ ຄຸນນະພາບໃໝ່ ໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດ
ແຂ່ງຂນັກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ; ຄຸ ັ້ມຄອງວສິາຫະກດິລດັໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົສ ງຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ ແລະ ສາມາດປະກອບ 
ສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢ່າງເຕມັສ່ວນ. 

1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີໍ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຍືນຍົງ.  
 ພດັທະນາເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ດ ັ້ວຍການຫນັໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໄປຕາມທດິຫນັເປນັ

ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ປບັປຸງໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໃຫັ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມຂະແໜງການຜະລດິ-ບ ລ ິ
ການ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມຕາມທ່າແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນຂອງປະເທດ; ເລັ່ ງໃສ່ຂະແໜງການຜະລດິອຸດສາຫະ 
ກ າປຸ່ງແຕ່ງທີ່ ຕດິພນັກບັຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິຂອງພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ, ຂະແໜງການທີ່ ມເີປນັທ່າແຮງສາມາດຂຸດຄົ ັ້ນໄດ ັ້
ຕື່ ມ ຄ:ື ກະສກິ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອສ ັ້າງລາຍຮບັງບົປະມານ ແລະ ເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ສ ັ້າງວຽກງານທ າໃຫ ັ້
ປະຊາຊນົເປນັຈ ານວນຫຼາຍ ແລະ ທດົແທນການນ າເຂົ ັ້າສນິຄ ັ້າ. 

 ອງີຕາມທດິການເຕບີໂຕທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສປປ ລາວ ຈະສ ັ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ໂດຍຫຸຼດ 
ຜ່ອນການເອື່ ອຍອງີຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການເຕບີໂຕມຄີວາມຍນືຍງົ, ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກພາຍ
ນອກ ແລະ ເຮດັໃຫ ັ້ສະມດັຕະພາບການຜະລດິສ ງຂ ັ້ນ ພັ້ອມທງັ ຫນັໄປສ ່ ການສົ່ ງເສມີຂະແໜງການທີ່ ຂບັເຄື່ ອນການ
ເຕບີໂຕເສດຖະກດິ, ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ, ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າຫຼາຍຂ ັ້ນ, ເຊື່ ອມຕ ່ ກບັພາກສ່ວນອື່ ນໆຂອງ
ເສດຖະກດິ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າໃນຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິ ແລະ ໂລຊດິສະຕກິການຂນົສົ່ ງໃນລະດບັພາກພື ັ້ນ ແລະ 
ສາກນົ. ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ໃນໄລຍະຕ ່ ໜ ັ້າຍງັຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເພື່ ອການພດັທະນາເສດຖະ 
ກດິ ແລະ ສງັຄມົ ແຕ່ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ດ ັ້ວຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ. 

1.1.  ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂ ັ້ນສະເລ່ຍ ໃນລະດບັ 4% ຂ ັ້ນໄປ ຕ ່ ປີ, ຄດິເປນັມ ນຄ່າຕາມ

ລາຄາໃນປີ ລວມ 5 ປີ 1.056.692 ຕື ັ້ກບີ, GDP ຕ ່ ຫວົຄນົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 2.880 ໂດລາສະຫາລດັ, GNI ຕ ່
ຫວົຄນົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 2.280 ໂດລາສະຫາລດັ ໃນປີ 2025, ໃນນີ ັ້:  
o ຂະແໜງກະສກິ າ ຂະຫຍາຍຕວົ ສະເລ່ຍໃນລະດບັ 2,5% 
o ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ຂະຫຍາຍຕວົ ສະເລ່ຍໃນລະດບັ 4,1% 
o ຂະແໜງບ ລກິານ ຂະຫຍາຍຕວົ ສະເລ່ຍໃນລະດບັ 6%. 
o ພາສ-ີອາກອນ ຂະຫຍາຍຕວົ ສະເລ່ຍໃນລະດບັ 5,8%.  

- ສ ັ້ຊນົຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໄປຕາມທດິທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, ຮອດປີ 2025 

ຂະແໜງກະສກິ າ ກວມເອາົ 15,3%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ກວມເອາົ 32,3% ແລະ ຂະແໜງບ ລກິານ 
ກວມເອາົ 40,7% ແລະ ພາສ-ີອາກອນ ກວມເອາົ 11,7% ຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ 
(GDP). 
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- ຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້:  
o ປ ກຝງັ: ເພື່ ອຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປນັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກຈ ານວນໜື່ ງ ຕ ັ້ອງສ ັ້ຊນົການຜະລດິ

ເຂົ ັ້າເປອືກລວມໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ ່ ໃນລະດບັ 3,5-4 ລ ັ້ານໂຕນຕ ່ ປີ ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 17.310 ໂຕນ 
ຫຼ ືປະມານ 10,9%; ການປ ກພດືເປນັສນິຄ ັ້າສະເລ່ຍຕ ່ ປີ: ກາເຟ 175.500 ໂຕນ ທຽບໃສ່ປີ 2020 
ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 17.310 ໂຕນ ຫຼ ືປະມານ 10,9%; ສາລອີາຫານສດັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 636.900 ໂຕນ ທຽບໃສ່ປີ 
2020 ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 118.774 ໂຕນ ຫຼ ືປະມານ 22,9%, ມນັຕົ ັ້ນ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 3,6 ລ ັ້ານໂຕນ, ອ ັ້ອຍ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 
1,6 ລ ັ້ານໂຕນ ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 400.000 ກວ່າໂຕນ ຫຼ ືປະມານ 34,3%,  ກວຍ ໃຫັ້
ໄດ ັ້ 753.500 ໂຕນ ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 14.396 ໂຕນ ຫຼ ື ປະມານ 1,9%, ມນັດ ັ້າງ 
131.220 ໂຕນ, ຊາຕົ ັ້ມນ ັ້າ 14.000 ໂຕນ ແລະ ພດືປະເພດຖົ່ ວ 74.750 ໂຕນ.  

o ລ ັ້ຽງສດັ: ການຂະຫຍາຍຝ ງສດັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ ່ ໃນລະດບັ 3-4% ຕ ່ ປີ. ໃນນັ ັ້ນ, ຄວາຍ ຂະຫຍາຍຕວົ 1% 
ຕ ່ ປີ, ງວົ 3% ຕ ່ ປີ, ໝ  4%, ແກະ-ແບ ັ້ 5% ແລະ ສດັປີກ 5% ຕ ່ ປີ. ສົ່ ງອອກງວົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 200.000 
ໂຕ ຮອດປີ 2025. ສະໜອງຊີ ັ້ນ ແລະ ໄຂ່ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 340.000 ໂຕນ ຫຼ ືເພີ່ ມຂ ັ້ນ 7,8% ທຽບໃສ່ປີ 
2020. 

o ການປະມງົ: ການລ ັ້ຽງປາ ແລະ ສດັນ ັ້າ ຂະຫຍາຍຕວົ 3-4% ຕ ່ ປີ. ສະໜອງປາ ແລະ ສດັນ ັ້າ ໃຫັ້
ບນັລຸ 237.000 ໂຕນ ຫຼ ືເພີ່ ມຂ ັ້ນ 8,4% ທຽບໃສ່ປີ 2020. 

o ປ່າໄມ ັ້ ຂະຫຍາຍຕວົ 1,5% ຕ ່ ປີ. 
o ການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າກະສກິ າ ສະເລ່ຍ 1.200 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຕ ່ ປີ ທຽບໃສ່ປີ 2020 ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 

400 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 
- ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ:  

o ສ ັ້ຊນົມ ນຄ່າການຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫດັຖະກ າ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 83.079,8 ຕື ັ້ກບີ ຫຼ ື ໃຫ ັ້
ຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 8-10% ຕ ່ ປີ. 

o ສ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ມ ນຄ່າການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ບນັລຸໄດ ັ້ 38.043,5 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ ືຂະຫຍາຍຕວົສະ
ເລ່ຍ 8-10% ຕ ່ ປີ. 

o ມ ນຄ່າການນ າເຂົ ັ້າສນິຄ ັ້າ 32.927,3 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫຼ ືຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍບ ່ ເກນີ 9% ຕ 
ປີ. 

o ສ ັ້ຊນົຜະລດິກະແສໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 276.096 ລ ັ້ານ kWh, ເພີ່ ມຂ ັ້ນສະເລ່ຍ 15,8% ຕ ່ ປີ (ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 
70% ທຽບໃສ່ແຜນ 2016-2020), ມ ນຄ່າການຜະລດິ 140.879 ຕື ັ້ກບີ (ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 79% ທຽບໃສ່
ແຜນ 2016-2020).   

o ຄາດຄະເນຄວາມຕ ັ້ອງການພະລງັງານໄຟຟັ້າພາຍໃນປະເທດ ໄລຍະ 2021-2025 ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 
8,1%-10,7%/ປີ, ໝາຍຄວາມວ່າຮອດ 2025 ຄວາມຕ ັ້ອງການກ າລງັໄຟຟັ້າພາຍໃນປະເທດ ຄາດ
ຄະເນ ໃນກ ລະນ ີຕ ່ າສຸດປະມານ 2.132 MW ແລະ ຄາດຄະເນໃນກ ລະນສີ ງສຸດຈະເພີ່ ມຂ ັ້ນເປນັ
ປະມານ 2.880 MW ແລະ ສົ່ ງອອກພະລງັງານໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ໄດ ັ້ປະມານ 5.000 MW. 

o ມ ນຄ່າການຜະລດິແຮ່ທາດ (ບ ່ ທນັປຸງແຕ່ງ) ໃຫັ້ໄດ ັ້ 7.832,10 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ (ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 4% 
ທຽບໃສ່ແຜນ 2016-2020) ແລະ ມ ນຄ່າການຈ າໜ່າຍແຮ່ທາດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 8.336,40 ລ ັ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ. ໃນນີ ັ້, ຈ າໜ່າຍພາຍໃນ 1.974 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແລະ ສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ 
6.362,40 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ.   
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o ສ າຫຼວດສ ັ້າງຂ ັ້ມ ນພື ັ້ນຖານທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນ 1/200.000 ໃນເຂດທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້
ປະຕບິດັ ຈ ານວນ 74.696 ກໂິລຕາແມດັ (ເທົ່ າກບັ 31,5% ຂອງເນື ັ້ອທີ່ ທົ່ ວປະເທດ). 

- ຂະແໜງການບ ລກິານ:  
o ສ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ມ ນຄ່າຈ ລະຈອນສນິຄ ັ້າ ບນັລຸໄດ ັ້ 424.227,5 ຕື ັ້ກບີ ຫຼ ື ຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ 8-

10% ຕ ່ ປີ. 
o ປະລມິານການຂນົສົ່ ງ ຜ ັ້ໂດຍສານ ໃນຕາໜ່າງການເຊື່ ອມໂຍງ-ເຊື່ ອມຈອດກບັບນັດາປະເທດໃນ

ພາກພື ັ້ນໃນທຸກຮ ບແບບການຂນົສົ່ ງ: ທາງບກົ ຂະຫຍາຍຕວົ 7% ຕ ່ ປີ, ທາງນ ັ້າ ຂະຫຍາຍຕວົ 5%, 
ທາງອາກາດ ຂະຫຍາຍຕວົ 12% ແລະ ທາງລດົໄຟ 10%. 

o ປະລມິານການຂນົສົ່ ງ ສນິຄ ັ້າ ໃນຕາໜ່າງການເຊື່ ອມໂຍງ-ເຊື່ ອມຈອດກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພື ັ້ນ
ໃນທຸກຮ ບແບບການຂນົສົ່ ງ: ທາງບກົ ຂະຫຍາຍຕວົ 7% ຕ ່ ປີ, ທາງນ ັ້າ ຂະຫຍາຍຕວົ 5%, ທາງ
ອາກາດ ຂະຫຍາຍຕວົ 12%, ທາງລດົໄຟ 7%. 

o ສ ັ້ຊນົດ ງດ ດນກັທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້ ັ້າມາລາວໃຫັ້ໄດ ັ້ປະມານ 15 ລ ັ້ານເທື່ ອຄນົ, ສ ັ້າງລາຍຮບັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 3.813 

ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ (ຕວົເລກສະສມົໃນໄລຍະ 5 ປີ), ໄລຍະການພກັເຊາົນກັທ່ອງທ່ຽວສະເລ່ຍ 7 
ວນັຕ ່ ຄນົ (ໃນກ ລະນມີວີກັຊນິປັ້ອງກນັໂຄວດິ-19 ແລະ ໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ສາມາດເປີດປະເທດປກົກະ 
ຕ)ິ.  

o ສ າຫຼວດ, ຈດັສນັກ ານດົຂອບເຂດ, ປກັຫຼກັໝາຍ ແລະ ອອກໃບຢັ ັ້ງຢນືຂອບເຂດແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ 
ໃຫັ້ໄດ ັ້ 30 ແຫ່ງ. 

1.2. ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
- ຂະແໜງກະສກິ າ: ເປນັຂະແໜງທີ່ ເປນັທ່າແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນສາມາດຂຸດຄົ ັ້ນໄດ ັ້ຕື່ ມ ເພື່ ອນ າໃຊ ັ້ກາລະໂອກາດ

ສດິທພິເິສດທາງການຄ ັ້າທີ່  ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຮບັໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດສ ງສຸດ, ເປນັການສ ັ້າງລາຍຮບັ ແລະ ສ ັ້າງວຽກເຮດັ
ງານທ າໃຫ ັ້ກບັປະຊາຊນົຫຼາຍຂ ັ້ນ. ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ວຽກງານຈດຸສຸມຄ:ື (1) ການຜະລດິຂະແໜງກະສກິ າຕ ັ້ອງຕດິພນັສະໜິ
ດແໜັ້ນກບັຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງເພື່ ອຮບັໃຊ ັ້ພາຍໃນ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕ່າງ 
ປະເທດ; (2) ສຸມໃສ່ຜະລດິພດື-ສດັທີ່ ມຕີະຫຼາດຮອງຮບັ ແລະມຄີວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃໝ່, (3) ຫນັປ່ຽນການ
ຜະລດິກະສກິ າຊະນດິດຽວ ໄປສ ່ ການຜະລດິກະສກິ າແບບຫຼາຍຊະນດິ (ປະສມົປະສານ), ໄປປ ກພດືທີ່ ໃຫ ັ້ຜນົຕອບ
ແທນສ ງ; (4) ຊຸກຍ ັ້ການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ສະອາດ (GAP) ແລະ ກະສກິ າປອດສານພດິ ເພື່ ອຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນ ແລະ ດ ງ
ດ ດການທ່ອງທ່ຽວ; (5) ຍກົສ ງປະສດິທພິາບການຜະລດິຂະແໜງກະສກິ າດ ັ້ວຍການນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ, ນ າໃຊ ັ້
ເຕກັນກິ-ວທິະຍາສາດ-ນະວດັຕະກ າໃໝ່ ແລະ ແນວພນັໃໝ່, ຫນັການຜະລດິກະສກິ າແບບດັ່ ງເດມີກະແຈກກະຈາຍໄປ
ສ ່ ກຸ່ມການຜະລດິ ຫຼ ື ການຜະລດິແບບສະຫະກອນແບບໃໝ່ທີ່ ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ (Smart Farming); 

(6) ສ ັ້າງໂອກາດການເຂົ ັ້າເຖງິສນິເຊື່ ອ ແລະ ຕະຫຼາດ, (7) ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານກະສກິ າທີ່ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ທນົທານ
ຕ ່ ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ, (8) ກ ານດົເນື ັ້ອທີ່  ແລະ ປະເພດການປ ກຝງັ-ລ ັ້ຽງສດັໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ ເໝາະສມົຕາມ
ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຕວົຈງິຂອງຕະຫຼາດ ແລະ (9) ກ ານດົມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ
ທາງດ ັ້ານອາຫານໃຫັ້ສ ງຂ ັ້ນ. 

● ການຜະລດິເຂົ ັ້າ ແມ່ນສຸມໃສ່ເຂດການຜະລດິໃນ 7 ທົ່ ງພຽງໃຫຍ່ ເຊັ່ ນ: ເຂດທົ່ ງພຽງວຽງຈນັ, ເຂດທົ່ ງພຽງບ 
ລຄິ າໄຊ, ເຂດທົ່ ງພຽງເຊບັ ັ້ງໄຟ, ເຂດທົ່ ງພຽງເຊບັ ັ້ງຫຽງ, ເຂດທົ່ ງພຽງເຊໂດນ, ເຂດທົ່ ງພຽງຈ າປາສກັ ແລະ ເຂດທົ່ ງພຽງ
ອດັຕະປ.ື ສ່ວນການຜະລດິພດືສະບຽງອາຫານ ແລະ ພດືອຸດສາຫະກ າອື່ ນໆ ແມ່ນອງີຕາມຈດຸພເິສດຂອງພື ັ້ນທີ່ ການ
ຜະລດິແຕ່ລະແຂວງທີ່ ມທ່ີາແຮງ ເປນັຕົ ັ້ນ: ປ ກພດືຜກັ ເພື່ ອສະໜອງໃຫັ້ບນັດາຕວົເມອືງໃຫຍ່ ເຂດການຜະລດິທີ່ ມີ
ທ່າແຮງແມ່ນເຂດພ ພຽງບ ລເິວນ (ຈ າປາສກັ, ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ); ປ ກສາລຫີວານ ເພື່ ອບ ລໂິພກພາຍໃນ ແລະ 
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ປັ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສກິ າ ເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງແມ່ນແຂວງໄຊຍະບ ລ,ີ ວຽງຈນັ, ບ ລຄິ າໄຊ, ປ ກມນັຕົ ັ້ນ ເພື່ ອປັ້ອນໂຮງ 
ງານຜະລດິແປັ້ງມນັຕົ ັ້ນ ແລະ ສົ່ ງອອກເປນັມນັຕົ ັ້ນແຫ ັ້ງໄປປະເທດໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງແມ່ນ
ແຂວງໄຊຍະບ ລ,ີ ສາລະວນັ, ຈ າປາສກັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ບ ລຄິ າໄຊ, ປ ກອ ັ້ອຍ ສະໜອງໃຫັ້ໂຮງງານຜະລດິນ ັ້າຕານ 
ເຂດທີ່ ມທ່ີາແຮງແມ່ນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ອດັຕະປ,ື ຜົ ັ້ງສາລ,ີ ຫຼວງນ ັ້າທາ, ປ ກໝາກກ ັ້ວຍ ເພື່ ອສົ່ ງອອກໄປ ສປ ຈນີ
ສຸມໃສ່ແຂວງອຸດມົໄຊ, ບ ່ ແກ ັ້ວ, ອດັຕະປ,ື ປ ກໝາກໂມ ເພື່ ອສົ່ ງອອກໄປປະເທດອ ັ້ອມຂ ັ້າງ ສຸມໃສ່ແຂວງວຽງຈນັ, 
ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຫຼວງນ ັ້າທາ.       

● ການລ ັ້ຽງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ສ ັ້ຊນົສະໜອງສະບຽງອາຫານປະເພດຊີ ັ້ນ, ປາ ແລະ ໄຂ່ ໃຫັ້ພຽງພ ກບັ
ຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊນົ ໂດຍສຸມໃສ່ການລ ັ້ຽງສດັໃຫຍ່ (ງວົ) ເປນັສນິຄ ັ້າສົ່ ງອອກ ສປ ຈນີ 
ໃຫັ້ໄດ ັ້ 200.000 ໂຕ (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປີ); ເນັ ັ້ນໃສ່ການພດັທະນາແນວພນັຄວາຍພື ັ້ນເມອືງ ແລະ ສົ່ ງເສມີເຕກັນກິການ
ລ ັ້ຽງ ເພື່ ອຍກົສ ງປະສດິທພິາບການຜະລດິ; ສົ່ ງເສມີການຫນັໄປສ ່ ການລ ັ້ຽງໝ ແບບເປນັຟາມຫຼາຍຂ ັ້ນ ພັ້ອມທງັສົ່ ງເສມີ
ການຜະລດິອາຫານໝ  ໃຫັ້ພຽງພ  ແລະ ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາຫານສດັໃຫ ັ້ສ ງຂ ັ້ນ, ຮບັປະກນັການສກັຢາກນັພະຍາດ 
ແລະ ຂ ັ້າພະຍາດແມ່ກາຝາກ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເກດີພະຍາດລະບາດ; ສົ່ ງເສມີການລ ັ້ຽງສດັປີກພນັ
ພື ັ້ນເມອືງໃນເຂດຊນົນະບດົໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ເພື່ ອສະໜອງສະບຽງອາຫານກບັທີ່  ດ ັ້ວຍມາດຕະການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິການ
ລ ັ້ຽງ ແລະ ປະຕບິດັຫຼກັການຜະລດິໃຫ ັ້ມຄີວາມປອດໄພແກ່ຜ ັ້ບ ລໂິພກ; ສ ັ້ຊນົຜະລດິແນວພນັປາພື ັ້ນເມອືງ ແລະ ສດັນ ັ້າ
ທຸກຊະນດິ ທີ່ ເປນັທ່າແຮງເສດຖະກດິ ໃຫັ້ກວມເອາົ 30% ຂອງລ ກປາທງັໝດົ ແນ່ໃສ່ສົ່ ງເສມີຂະຫຍາຍບ່ອນລ ັ້ຽງ ແລະ 
ສ ນ, ຖ່າຍທອດເຕກັນກິການລ ັ້ຽງແບບປະສມົປະສານ ຄຽງຄ ່ ກບັ ການຮກັສາແຫ່ຼງນ ັ້າ ແລະ ການຊມົໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນ
ສດັນ ັ້າຢ່າງຍນືຍງົ. 

● ການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິ ແລະ ຮ ບແບບການຜະລດິກະສກິ າ: ຮອດປີ 2025 ໄດ ັ້ກ ານດົພື ັ້ນທີ່ ກະສກິ າການຜະລດິ
ແບບສະອາດ, ປອດໄພ ໄດ ັ້ຮບັການຢັ ັ້ງຢນືມາດຖານ ເຊັ່ ນ: GAP, OA, SCV, GI ໃນແຕ່ລະເມອືງຢ່າງໜັ້ອຍ 1-2 
ບ່ອນ ຕ ່ ເມອືງ; ບນັດາພດືສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປນັສນິຄ ັ້າ ໃຫັ້ມກີານຈດັປະເພດ, ມກີານຫຸ ັ້ມຫ ່ ທີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ, ສ ັ້າງ
ເປນັຜະລດິຕະພນັມ ນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ປຸງແຕ່ງເປນັຜະລດິຕະພນັຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນ ໃຫັ້ກວມ 50% ຂອງສນິຄ ັ້າທີ່ ຈ ລະຈອນຈ າໜ່າຍ
ເຂົ ັ້າສ ່ ຕະຫຼາດ. ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ກນົຈກັກະສກິ າເຂົ ັ້າໃນຂະບວນການຜະລດິ ເປນັຕົ ັ້ນ ການຄາດໄຖ, ການປກັດ າ ແລະ 
ການເກບັກ່ຽວຜນົຜະລດິ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຕົ ັ້ນທ ນ, ປະຢດັແຮງງານ ແລະ ໃຫັ້ສະມດັຕະພາບການຜະລດິສ ງ; ສົ່ ງເສມີການ
ຜະລດິແນວພນັເຂົ ັ້າ ແລະ ແນວພນັພດື ທີ່ ທນົທານຕ ່ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ແຮສ າຮອງໄວ ັ້ເພື່ ອສະໜອງໃຫັ້
ແກ່ການຜະລດິລະດ ຝນົ ແລະ ການຕ ັ້ານແລ ັ້ງ-ຕ ັ້ານຖັ້ວມ; ຍກົລະດບັໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານດ ັ້ານເຕກັນກິ ເປນັຕົ ັ້ນ ກນົຈກັ
ການຜະລດິກະສກິ າ, ໂຮງສ,ີ ໂຮງອບົ, ໂຮງຄດັເມດັ, ລານຕາກ, ຕະຫຼາດຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ, ສາງເຢນັ, ໂຮງງານຜະລດິ
ຝຸ່ນຊວີະພາບ, ໂຮງງານຜະລດິອາຫານສດັ, ໂຮງຂ ັ້າສດັ...ໃຫັ້ທນັສະໄໝ ແລະ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານສາກນົ; ພດັທະນາສ ນ
ສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະຖານບີ ລກິານເຕກັນກິກະສກິ າ ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ສຸມໃສ່ເຜຍີແຜ່ຄວາມຮ ັ້ການປ ກ-ການລ ັ້ຽງ ແລະ 
ເຝກິອບົຮມົໃຫ ັ້ແກ່ຊາວນາ, ຊາວສວນ, ຜ ັ້ປະກອບການດ ັ້ານກະສກິ າ ໃຫັ້ມຄີວາມເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ສ ັ້າງໜ່ວຍບ ລກິານດ ັ້ານ
ເຕກັນກິໃຫ ັ້ແກ່ຊາວກະສກິອນ. 

- ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ: ຕ ັ້ອງສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ການຫນັປ່ຽນຈາກການເອື່ ອຍອງີໃສ່ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ໄປສ ່ ຂະແໜງການຜະລດິອຸດສາຫະກ າເບາົ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະ 
ກດິ, ສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກ າທີ່ ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ, ຫຸຼດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າສນິຄ ັ້າ; ຄ່ຽງຄ ່ ກບັ ການສບືຕ ່ ຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກ າຈ ານວນໜ ່ ງທີ່ ມຄີວາມສ າຄນັໃນການຂບັເຄື່ ອນການເຕບີໂຕເສດຖະກດິ ແລະ ສ ັ້າງລາຍຮບັແຫ່ງຊາດ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່:  

● ອຸດສາຫະກ າປຸ່ງແຕ່ງທີ່ ມໜີ ່ ແໜງ ແລະ ເປນັຕ່ອງໂສ ັ້ກບັເຄອືຄ່າຍການຜະລດິຂອງພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ
ໃຫ ັ້ຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂ ັ້ນຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ເປນັຕົ ັ້ນ: ອຸດສາຫະກ າທີ່ ມທ່ີາແຮງໃນປດັຈບຸນັ ເຊັ່ ນ: ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອາ 
ຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ອຸດສາຫະກ າແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ, ອຸດສາຫະກ າວດັສະດຸກ ່ ສ ັ້າງ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ
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ຜະລດິຕະພນັຈາກກະສກິ າ-ປ່າໄມ ັ້, ສ າລບັອຸດສາຫະກ າທີ່ ມທ່ີາແຮງໃໝ່ ເຊັ່ ນ: ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດໂລຫະ, ອະ
ໂລຫະ ແລະ ອຸດສາຫະກ າເຄມ,ີ ອຸດສາຫະກ າເຄື່ ອງໃຊ ັ້ໄຟຟັ້າ ແລະ ເອເລກັໂທຣນກິ, ອຸດສາຫະກ າພາຫະນະ ແລະ 
ເຄື່ ອງຮບັໃຊ ັ້ກະສກິ າ, ອຸດສາຫະກ າສິ່ ງພມິ ແລະ ເຄື່ ອງຫຸ ັ້ມຫ ່ ;  

● ອຸດສາຫະກ າການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບ ລກິານເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າ ມໂີອກາດຂະຫຍາຍຕວົສ ງ;  
● ສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄ ັ້າໜ ່ ງເມອືງໜ ່ ງຜະລດິຕະພນັ, ຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກ າທີ່ ເປນັມ ນເຊື ັ້ອ ແລະ 

ເອກກະລກັດ ັ້ານພ ມປນັຍາ ທີ່ ຕດິພນັການທ່ອງທ່ຽວ ເປນັຕົ ັ້ນ: ຜັ້າໄໝ, ແກະສະຫຼກັໄມ ັ້, ເຄື່ ອງປະດບັເອຢັ້ອງຂອງທີ່
ລະນ ກ, ຈກັສານ, ເຄື່ ອງປັ ັ້ນດນິເຜາົ, ອາຫານພື ັ້ນເມອືງ, ຕ ່ າຜ ັ້າພື ັ້ນເມອືງ;  

● ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດ ແລະ ນຄິມົອຸດສາຫະກ າ ເພື່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ເປນັຖານການ
ຜະລດິສນິຄ ັ້າເພື່ ອສົ່ ງອອກ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງທີ່ ເປນັຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິທີ່ ຕດິພນັກບັຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະ
ກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ເຄອືຂ່າຍການຜະລດິສາກນົ ແລະ ຜ ັ້ຊື ັ້ໂດຍກງົ; ພັ້ອມທງັຮບັປະກນັວ່າການຍກົເວັ ັ້ນ
ອາກອນຕ່າງໆ ຈະຕ ັ້ອງອງີໃສ່ທດິທາງການຂະຫຍາຍຖານລາຍຮບັອາກອນ ແລະ ປກົປັ້ອງສດິຂອງຜ ັ້ອອກແຮງງານ. 

● ການຫນັເປນັຕວົເມອືງທນັສະໄໝ (Smart City), ສ ກສາ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງທ່າເຮອືບກົ ແລະ ສາງພກັ, ຄ່ຽນ
ຖ່າຍສນິຄ ັ້າ ຕາມແລວທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ນບັທງັ ຕວົເມອືງທນັສະໄໝຢ ່ ຫຼວງນ ັ້າທາ, ຕວົເມອືງທນັສະໄໝຢ ່ ອຸດມົໄຊ, 
ຕວົເມອືງທນັສະໄໝຢ ່ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຕວົເມອືງທນັສະໄໝຢ ່ ແຂວງວຽງຈນັ;  

● ສົ່ ງເສມີຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່ ເປນັຕົ ັ້ນ: ໃຫັ້ເລີ່ ມກ ່ ສ ັ້າງເຂື່ ອນນ ັ້າຂອງຫຼວງພະບາງ, ພະລງັງານ
ແສງຕາເວນັ, ພະລງັງານຈາກສິ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ ຍກົສ ງປະສດິທຜິນົການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດກ່ອນການສົ່ ງອອກ ໂດຍຮບັປະ        
ກນັຕະຫຼາດຮອງຮບັ ໂດຍການສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມກີານສ ັ້າງຕັ ັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ຫຼ ືຫຼ ່ ຫຼອມແຮ່ທາດ ເພື່ ອຜະລດິເປັນຜະລດິຕະ
ພນັຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ ງອອກຕ່າງປະເທດ.  

● ສຸມໃສ່ກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງເຊື່ ອມຈອດພາຍໃນ, ກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ແລະ ໂຄງລ່າງທີ່ ຈ າເປນັເພື່ ອພດັທະ 
ນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ເປນັຕົ ັ້ນ ທາງດ່ວນຊ່ວງວງັວຽງ-ຫຼວງພະບາງ, ທາງດ່ວນຊ່ວງຫຼວງພະບາງຫາ
ຫຼວງນ ັ້າທາ. 

− ຂະແໜງການບ ລກິານ: ເປນັຂະແໜງກວມຊດັສ່ວນຫຼາຍກວ່າໝ ່ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ການ
ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ. ສະນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ນ າໃຊ ັ້ກາລະໂອກາດທີ່ ເກດີຂ ັ້ນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະ ເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ 
(ຊ່ວງບ ່ ເຕນັ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ), ທາງດ່ວນແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ-ວງັວຽງ ໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົສ ງ ເພື່ ອນ າໃຊ ັ້
ທ່າແຮງດ ັ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າ ແລະ ໂດຍສານ ໃຫັ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົສ ງ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່:  

● ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ: ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ, ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ພັ້ອມທງັ ຍກົລະດບັການບ ລກິານການຂອງສະຖານທີ່ ພກັແຮມ, ຮ ັ້ານອາຫານ ແລະ ບ ລສິດັທ່ອງທ່ຽວໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບສ ງ 
ແລະ ທນັສະໄໝ; ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວທາງທ າມະຊາດ, 
ວດັທະນະທ າ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ກະສກິ າ ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ, ສ ັ້າງຜະ 
ລດິຕະພນັຮບັໃຊ ັ້ການທ່ອງທ່ຽວໃຫັ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ເພີ່ ມການນ າໃຊ ັ້ຜະລດິຕະພນັທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ການນ າໃຊ ັ້ວດັຖຸດບິພາຍ
ໃນ, ຜກັປອດສານພດິໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໂດຍ 
ນ າໃຊ ັ້ລະບບົເຕກັໂນໂລຊ ີ ເພື່ ອໂຄສະນາດ ງດ ດນກັທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງລາຍການທ່ອງທ່ຽວກບັພາກ
ພື ັ້ນ-ສາກນົ, ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນຟື ັ້ນຟ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2021-2025 ໂດຍສະເພາະການສົ່ ງເສມີ
ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ "ລາວທ່ຽວລາວ" ເພື່ ອຊ່ວຍກະຕຸ ັ້ນເສດຖະກດິພາຍໃນປະເທດ ໂດຍມນີະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີ ແລະ ສະ
ໜບັສະໜຸນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນໃຫັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ເປັນຕົ ັ້ນ: ການສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃນການຈອງການບ ລກິານທີ່ ມຫຼີາຍທາງເລອືກ, 
ລາຍການທ່ອງທ່ຽວມສ່ີວນຫຸຼດລາຄາຕາມກນົໄກການຕະຫຼາດ, ການຫຸຼດລາຄາຄ່າໂດຍສານ, ຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານະໂຍບາຍເຮດັວຽກ 
4-4,5 ວນັ/ອາທດິ ຫຼ ືທ່ຽວຍາວໃນທັ້າຍອາທດິ (Long weekend) ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ນກັທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ໄດ ັ້ທ່ອງທ່ຽວ 
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ຫຼ ື ເດນີທາງພາຍໃນໄດ ັ້ຫຼາຍວນັ ແລະ ທງັເປນັການກະຈາຍລາຍຮບັໃຫ ັ້ກວ ັ້າງຂວາງຂ ັ້ນ (ຄກືບັຫຼາຍໆປະເທດກ າລງັຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ເພື່ ອສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫັ້ນກັທ່ອງທ່ຽວມເີວລາທ່ອງທ່ຽວໃຊ ັ້ຈ່າຍຫຼາຍຂ ັ້ນ) ໄປຄຽງຄ ່ ກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໃນການກະ 
ກຽມຄວາມພ ັ້ອມ ເພື່ ອຕ ັ້ອນຮບັນກັທ່ອງທ່ຽວສາກນົເປນັກຸ່ມ, ການຮ່ວມມກືານທ່ອງທ່ຽວກບັປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ແລະ ປະ 
ເທດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງບ ່ ສ ງຕ ່ ການແຜ່ເຊື ັ້ອພະຍາດ ໂຄວດິ-19 (travel bubbles) ກບັບນັດາປະເທດເພື່ ອນບ ັ້ານ. ພາຍຫຼງັ
ພະຍາດໂຄວດິ-19, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານຜະລດິ ແລະ ການຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນໃຫັ້ນບັ
ມື ັ້ນບັຫຼາຍຂ ັ້ນ ຄຽງຄ ່ ກບັການສ ັ້າງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ ັ້ນໃຈໃຫັ້ຜ ັ້ບ ລໂິພກ ແລະ ນກັເດນີທາງ ແມ່ນເປັນສິ່ ງສ າຄນັ 
ຍ ັ້ອນການລະບາດໃນຄັ ັ້ງນີ ັ້ໄດ ັ້ປ່ຽນແປງແບບແຜນການດ າລງົຊວີດິ ເປນັຕົ ັ້ນ ຄວາມກງັວນົໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການເດນີທາງ
ທີ່ ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສ່ປະຕບິດັມາດຕະການສຸຂະອະນາໄມ, ການເຮດັວຽກ ແລະ ຮ ່ າຮຽນຢ ່ ບ ັ້ານ. ສະນັ ັ້ນ, ການວາງແຜນພດັທະ 
ນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວຕ ັ້ອງຄ ານ ງເຖງິ "ຄວາມປກົກະຕແິບບໃໝ່ (new normal)" ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ນກັເດນີທາງ 
ແລະ ນກັທ່ອງທ່ຽວມຄີວາມໝັ ັ້ນໃຈໃນມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ ພກັ, ການຂນົສົ່ ງໂດຍສານ, ການ
ບ ລກິານອາຫານ, ການທ່ອງທ່ຽວສຂີຽວ ຈນົໄປຮອດການສະໜອງຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ ໂດຍສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ວດັຖຸດບິ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ, ການປະກນັໄພໃຫັ້ມຄີວາມໜັ້າເຊື່ ອຖ,ື ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ແລະ ອື່ ນໆ. ທ່າອ່ຽງ ແລະ ການປ່ຽນແປງພ ດຕກິ າຂອງ
ນກັທ່ອງທ່ຽວ ໃນຕ ່ ໜ ັ້າ ແມ່ນຈະມຄີວາມສນົໃຈຕ ່ ກດິຈະກ າການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ທ າມະຊາດຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

● ສົ່ ງເສມີການບ ລກິານຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ ັ້ອມແປງທີ່ ຕດິພນັກບັການສົ່ ງເສມີການຜະລດິພາຍໃນ; ທບົ
ທວນຄນືບນັດານຕິກິ າ, ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກບັການພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຄ ັ້າເອເລກັໂທຣນກິ (e-

Commerce) ພັ້ອມທງັປບັປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍ
ໃຫັ້ແກ່ການຄ ັ້າເອເລກັໂທຣນກິ.  

● ຍກົລະດບັວຽກງານໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ການຂນົສົ່ ງໂລຊດິສະຕກິທີ່ ຄບົວງົຈອນ ແລະ ໄປສະນ ີໃຫັ້ມຄີວາມ
ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ການດ າເນນີທຸລະກ າທາງການຄ ັ້າ, ການຊ າລະສະສາງ ແລະ ອື່ ນໆ ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງ
ມປີະສດິທພິາບ.  

● ການບ ລກິານໂລຊດິສະຕກິ (Logistic): ສບືຕ ່ ຄຸ ັ້ມຄອງທ່າບກົທີ່ ໄດ ັ້ພດັທະນາແລ ັ້ວ ຄ:ື ທ່າບກົສະຫວນັນະ
ເຂດ ແລະ ທ່າບກົທ່ານາແລ ັ້ງ; ຊຸກຍ ັ້ຕດິຕາມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການກ ່ ສ ັ້າງບນັດາທ່າບກົທີ່ ກ າລງັດ າເນນີການພດັທະນາ ທ່າ
ບກົທ່າແຂກ ແລະ ທ່າບກົຈ າປາສກັ. ນອກນັ ັ້ນ, ກ ່ ພດັທະນາທ່າບກົອື່ ນໆ ທີ່ ມທ່ີາແຮງ ແລະ ເປນັຈດຸໃຈກາງເຊື່ ອມຕ ່
ລະຫວ່າງບນັດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ພາກພື ັ້ນ ທີ່ ມຄີວາມເໝາະສມົໃນການສ ັ້າງເປນັຈດຸຢຸດພກັ ແລະ ກະຈາຍສນິຄ ັ້າ, 
ການຂນົສົ່ ງຜ່ານແດນ ເປນັຕົ ັ້ນ ທ່າບກົນາເຕຍີ (ຫຼວງນ ັ້າທາ), ທ່າບກົຫຼກັຊາວ (ບ ລຄິ າໄຊ), ທ່າບກົຫ ັ້ວຍຊາຍ (ບ ່ ແກ ັ້ວ), 
ທ່າບກົຫຼວງພະບາງ (ຫຼວງພະບາງ) ແລະ ທ່າບກົເມອືງໄຊ (ອຸດມົໄຊ). 

2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ 

 ໃນ 5 ປີ ຕ ່ ໜ ັ້າ ການຄຸ ັ້ມຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການປະຕຮິ ບການຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິພາກລດັ
ຢ່າງເປນັລະບບົ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ ແນ່ໃສ່: (1) ຂະຫຍາຍຖານລາຍຮບັອາກອນໃຫັ້ກວ ັ້າງອອກ ເພື່ ອເພີ່ ມການເກບັລາຍຮບັ
ໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ, (2) ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລດັໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຮດັກຸມກວ່າເກົ່ າ, (3) ຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສນິພາງ ແລະ 
ໜີັ້ສນິສາທາລະນະ ໃຫັ້ຢ ່ ໃນລະດບັທີ່ ສາມາດຊ າລະສະສາງໄດ ັ້ ແລະ (4) ຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນ.  

2.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສບືຕ ່ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບດ ັ້ານການເງນິ-ເງນິຕາ ໂດຍສມົທບົແໜັ້ນນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ເງນິຕາ.  

- ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານການເງນິແຫ່ງລດັໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ່, ທນັສະໄໝ ແລະ ຍຸຕທິ າ: 
o ສ ັ້ຊນົປະຕບິດັລາຍຮບັງບົປະມານທງັໝດົໃຫັ້ໄດ ັ້ ບ ່ ໃຫ ັ້ຫຸຼດ 179.500 ຕື ັ້ກບີ ຫຼ ື ເທົ່ າກບັ 17% ຂອງ 

GDP, ໃນນີ ັ້ ລາຍຮບັພາຍໃນ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 166.753 ຕື ັ້ກບີ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 15,8% ຂອງ GDP.  
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o ດ ັ້ານລາຍຈ່າຍ ສ ັ້ຊນົບ ່ ໃຫ ັ້ເກນີ 190.000 ຕື ັ້ກບີ ຫຼ ືປະມານ 18,0% ຂອງ GDP, ໃນນີ ັ້ ລາຍຈ່າຍການ
ລງົທ ນ ປະມານ 59.500 ຕື ັ້ກບີ ຫຼ ືປະມານ 5,6% ຂອງ GDP.  

o ຂາດດຸນງບົປະມານທງັໝດົ ສະເລ່ຍໃນ 5 ປີ 10.500 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 1% ຂອງ GDP, ສ ັ້ຊນົສ ງສ ດບ ່
ໃຫ ັ້ຂາດດຸນເກນີ 2% ຂອງ GDP. 

o ປບັປຸງໂຄງສ ັ້າງ ແລະ ບ ລຫິານໜີັ້ສາທາລະນະ ໃຫັ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ ັ້. 
o ເພີ່ ມຄງັສະສມົແຫ່ງລດັ ແລະ ຄງັແຮສ າຮອງຊ າລະໜີັ້ສນິ ຂື ັ້ນເທື່ ອລະກ ັ້າວ ເພື່ ອຮບັປະກນັການ

ບ ລຫິານຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພບິດັ ແລະ ວກິດິການອື່ ນຕ ່ ເສດຖະກດິ ເທື່ ອລະກ ັ້າວ. 
- ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດໃຫັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນທ່ຽງ, ອດັຕາເງນິເຟີ ັ້ ສະເລ່ຍ ບ ່ ເກນີ 6%, ອດັຕາ
ແລກປ່ຽນມຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕ ິເໜງັຕງີໃນກອບ ±5% ຕ ່ ປີ ທຽບໃສ່ເງນິໂດລາສະຫະລດັ, ສ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ຄງັ
ສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດກຸ ັ້ມການນ າເຂົ ັ້າໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 3 ເດອືນ ແລະ ຄວບຄຸມປະລມິານເງນິ M2 ຂະ
ຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍບ ່ ເກນີ 20% ຕ ່ ປີ. 

-  ຍອດເຫຼອືເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິໃຫ ັ້ຢ ່ ໃນລະດບັ 60% ຂອງ GDP; ຍອດເຫຼອືສນິເຊື່ ອຂອງຂະ  
ແໜງທະນາຄານໃຫັ້ຢ ່ ໃນລະດບັ 49% ຂອງ GDP, ລະດມົທ ນຜ່ານຕະຫຼາດທ ນເພີ່ ມຂ ັ້ນ ກວມເອາົ 15-

18% ຂອງ GDP. 
-  ຄວບຄຸມອດັຕາສ່ວນໜີັ້ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ (NPL) ຂອງທົ່ ວລະບບົທະນາຄານ ສະເລ່ຍຢ ່ ໃນລະດບັບ ່ ເກນີ 

3% ຂອງຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝດົ. 
2.2. ວຽກຈຸດສມຸ:  

- ດ້ານການເງິນ: ສບືຕ ່ ປະຕຮິ ບຂະແໜງການເງນິຢ່າງຮອບດ ັ້ານ ໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ມກີານພດັທະນາ
ຢ່າງຍນືຍງົ ໂດຍການຍກົສ ງປະສດິທພິາບໃນການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ ແລະ ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍ; ສ ັ້າງນຕິກິ າທີ່ ກ ານດົກອບ
ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົທາງດ ັ້ານການເງນິ; ສ ັ້າງລະບບົກນົໄກລະບຽບການ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມທືນັສະໄໝເຂົ ັ້າໃນການເກບັລາຍຮບັ 
ແລະ ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍຜ່ານລະບບົທະນາຄານ; ເຂັ ັ້ມງວດປະຕບິດັວໄິນການເງນິ ໂດຍບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍຂອງຂະແໜງ 
ການເງນິຢ່າງເຂັ ັ້ມແຂງໃນການປະຕບິດັເກບັລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍຕາມກ ານດົໄວ ັ້ໃນກດົໝາຍຢ່າງຄບົຖັ້ວນ. 

ເອາົໃຈໃສ່ຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສາທາລະນະຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ດ ັ້ວຍການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ອອກມາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົ 
ສອດຄ່ອງຕາມຍຸດທະສາດການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສາທາລະນະ ກ ່ ຄືກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສິນສາທາລະນະ, 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງງບົປະມານທີ່ ມາຈາກໜີັ້ສິນພາງ (contingent liabilities) ດ ັ້ວຍການກ ານົດມາດຕະການທີ່
ສອດຄ່ອງເພື່ ອຮອງຮບັ ເຊັ່ ນ: ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການຟື ັ້ນຟ ພາຍຫຼງັເກດີໄພພບິດັ. ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງຮບັປະກນັຄວາມ
ກມົກຽວ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການວາງແຜນພດັທະນາ ແລະ ແຜນງບົປະມານຢ່າງເປັນລະບບົ ດ ັ້ວຍການ
ຮດັກຸມລາຍຈ່າຍ ແລະ ເພີ່ ມລາຍຮບັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມກດົດນັງບົປະມານ (fiscal space) ແນໃສ່ຈດັສນັທ ນໃຫ ັ້
ຂະແໜງສງັຄມົ ແລະ ການພດັທະນາໂຄງລ່າງໃຫ ັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ; ສຸມໃສ່ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງການຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທ ນລັດ 
ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ ອາດເກດີຂ ັ້ນຍ ັ້ອນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັງບົປະມານໃນໄລຍະຍາວ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງກນົໄກ
ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ແລະ ກະຊວງການເງນິ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ເພີ່ ມ
ທະວຄີວາມມປີະສດິທພິາບໃນການສະເໜ ີແລະ ຕດິຕາມໂຄງການຕາມກ ານດົເວລາ ພັ້ອມຮບັປະກນັການລງົທ ນທີ່ ມີ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ຫຼກີລ ັ້ຽງການສ ັ້າງໜີ ັ້ສນິພາງ. 

ຍກົສ ງປະສດິທພິາບລາຍຈ່າຍພາກລດັ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມອາດສາມາດການ
ເກບັລາຍຮບັ ດ ັ້ວຍການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ຍຸດທະສາດລາຍຮບັໄລຍະກາງ 2021-2025 ຈະສາມາດຊ່ວຍສ ັ້າງສະພາບຄ່ອງ
ໃຫ ັ້ແກ່ການເງນິພາກລດັ. ການຍກົສ ງປະສດິທພິາບໃນການເກບັລາຍຮບັຕາມລາຍໄດ ັ້ (progressive revenue) ແມ່ນ
ຈະສບືຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ການຫນັການຄຸ ັ້ມຄອງໄປສ ່ ລະບບົທນັສະໄໝ (TaxRIS), ການຊ າລະຜ່ານທະນາຄານ, ການເກບັ
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ລາຍຮບັເຂົ ັ້າງບົປະມານຜ່ານອນິເຕເີນດັ, ການຄຸ ັ້ມຄອງຖານຂ ັ້ມ ນໃຫ ັ້ຖກືຕ ັ້ອງຊດັເຈນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາກອນມ ນ
ຄ່າເພີ່ ມ, ອາກອນລາຍໄດ ັ້ບຸກຄນົ, ອາກອນທີ່ ດນິ, ການຍກົເວັ ັ້ນພາສ-ີອາກອນຕ່າງໆ. ໃນໄລຍະກາງ ຕ ັ້ອງຂະຫຍາຍຖານ
ລາຍຮບັອາກອນທີ່ ມາຈາກຜ ັ້ປະກອບການລາຍໃໝ່ ແລະ ທຸລະກດິທີ່ ສາມາດເກບັອາກອນນ າໄດ ັ້. ໃນໄລຍະຍາວ 
ລດັຖະບານຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຖານເກບັລາຍຮບັອາກອນ ດ ັ້ວຍການຫນັຈາກເສດຖະກດິທີ່ ເອື່ ອຍອງີຂະແໜງ 
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໄປສ ່ ເສດຖະກດິທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍເທື່ ອລະກ ັ້າວ ແນໃສ່ປັບປຸງບນັຍາກາດການດ າເນນີ
ທຸລະກດິ, ກ ານດົນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ-ກາງ ແລະ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ ເປນັຕົ ັ້ນ ກນົໄກການເຂົ ັ້າ
ເຖງິການເງນິທີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ. 

 - ດ້ານເງິນຕາ: ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດໃຫັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນທ່ຽງ ດ ັ້ວຍການສບືຕ ່ ນ າໃຊ ັ້ 
ແລະ ພດັທະນາເຄື່ ອງມນືະໂຍບາຍເງນິຕາທາງອ ັ້ອມໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົຫຼາຍຂ ັ້ນ; ນ າໃຊ ັ້ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນຕາມ
ກນົໄກຕະຫຼາດທີ່ ມກີານຄຸ ັ້ມຄອງຂອງລດັ;  ຄຸ ັ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງມໄີຫວພບິ ໄປຄຽງຄ ່ ກບັການພດັທະນາລະ 
ບບົການຊ າລະແຫ່ງຊາດໃຫັ້ມຄີວາມທນັສະໄໝ, ປອດໄພ ໃນມາດຕະຖານທຽບເທົ່ າສາກນົ; ຍກົລະດບັການຄຸ ັ້ມຄອງ
ທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນທະນາຄານ ໃຫັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານສາກນົຫຼາຍຂ ັ້ນ; ສ ັ້າງນຕິກິ າກ່ຽວ
ກບັການຄຸ ັ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ ັ້ານການເງນິ; ສບືຕ ່ ພດັທະນາບນັດາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ຈ າເປນັໃຫ ັ້ແກ່ການພດັ ທະນາ
ລະບບົສະຖາບນັການເງນິ-ເງນິຕາ ໃຫັ້ເປນັທນັສະໄໝ ເພື່ ອຮອງຮບັການກ ັ້າວໄປສ ່ ເສດຖະກດິດຈິຕິອນ ເປນັຕົ ັ້ນ ລະບບົ
ການເກບັກ າ, ຕດິຕາມ, ກວດສອບຂ ັ້ມ ນທາງການເງນິ ທີ່ ທນັສະພາບ ແລະ ຊດັເຈນຫຼາຍຂ ັ້ນ, ສົ່ ງເສມີອງົການຄຸ ັ້ມຄອງຜ ັ້
ບ ລໂິພກດ ັ້ານການເງນິ, ບ ລສິດັປະເມນີຊບັສນິ, ລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງການຊ າລະທາງເອເລກັໂທຣນກິໃຫັ້ກວ ັ້າງ ຂວາງ
ປອດໄພ ແລະ ຮດັກຸມຍິ່ ງຂ ັ້ນ. ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມທາງດ ັ້ານການເງນິຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ ອໃຫ ັ້ບຸກຄນົ ແລະ 
ທຸລະກດິສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບ ລກິານ ດ ັ້ານການກ ັ້ຢມື ແລະ ຝາກເງນິໄດ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

 - ການຄຸ ັ້ມຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ: ສ ັ້າງກນົໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
ໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງເປນັເອກະພາບ ແລະ ກມົກຽວກນັຫຼາຍຂ ັ້ນ.  ສ ັ້າງເຄື່ ອງມໃືນການຕດິຕາມ ແລະ ວໄິຈເສດຖະກດິ
ມະຫາພາກ ໃຫັ້ເປນັລະບບົຄບົຊຸດ. 

 - ຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ນະໂຍບາຍເງນິຕາໃຫ ັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກມົ 
ກຽວ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍ ັ້ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ຍນືຍງົ. 

3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ຍົກສູງປະສິດທິພາບການລົງທຶນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນສູງ.  

 ການລງົທ ນລວມ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕ ່ ໜ ັ້າ ຕ ັ້ອງມຈີດຸສຸມ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກບັບນັດາເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ ວຽກ
ງານຈດຸສຸມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025), ແຜນພດັທະນາຂອງຂະ 
ແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ຄ:ື (1) ລງົທ ນໃສ່ຂະແໜງການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານ ທີ່ ສາມາດຂບັເຄື່ ອນການເຕບີໂຕ
ຂອງເສດຖະກດິຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, ການຜະລດິເພື່ ອທດົແທນການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກໃຫັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ,  ການ
ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ. (2) ລງົທ ນໃສ່ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ປບັປຸງ
ຄຸນນະພາບການສ ກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ເພື່ ອເປນັປດັໄຈຮອງຮບັເຕກັນກິ-ວທິະຍາສາດ, 
ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກ າໃໜ່. (3) ລງົທ ນໃສ່ໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາ ເພື່ ອຍກົສ ງປະສດິທຜິນົຂອງການ
ຜະລດິ-ການບ ລກິານ, ສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສນິຄ ັ້າ, ສະໜອງອຸປະກອນການສ ກສາ, ອຸປະກອນ
ການແພດ, ຍກົສະມດັຕະພາບການຜະລດິກະສກິ າ ເພື່ ອກ ັ້າວໄປສ ່ ອຸດສາຫະກ າທີ່ ນ າໃຊ ັ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ
ທີ່ ທນັສະໄໝ. (4) ລງົທ ນໃສ່ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕດິພນັກບັການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ, 
ປບັປຸງ-ກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງຊນົນະບດົ ແລະ ໂຄງລ່າງເສດຖະກດິ. (5) ລງົທ ນໃສ່ການປບັປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງ-ບ ລຫິານລດັ ໃຫັ້ມີ
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ຄວາມທນັສະໄໝ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ວ່ອງໄວຂ ັ້ນ, ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ປດັໄຈເພື່ ອຮອງຮບັໃຫ ັ້ແກ່ວຽກງານປັ້ອງກນັຊາດ-
ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ (6) ລງົທ ນໃສ່ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານລະດບັຊາດເພື່ ອເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດກບັພາກພື ັ້ນ 
ແລະ ສາກນົ. 
 ເພື່ ອຮບັປະກນັການລງົທ ນໃຫ ັ້ບນັລຸຕາມເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ວາງໄວ ັ້ ຕ ັ້ອງຮບັປະກນັປະສດິທພິາບຂອງການລງົທ ນຂອງ
ລດັ (ລວມທງັ ODA) ໃຫັ້ໄປຕາມບ ລມິະສດິ ແລະ ຈດຸສຸມຂອງການລງົທ ນທີ່ ໄດ ັ້ກ ານດົໄວ ັ້. ສ ັ້າງນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວ
ທີ່ ມຄີວາມກມົກຽວລະຫວ່າງແຜນການ ແລະ ແຜນງບົປະມານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງ
ກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025). ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ກ ຕ ັ້ອງສ ັ້າງລະບບົການ
ຕດິຕາມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທ ນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ໃນສະພາບທີ່ ທ ນການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການພດັທະນາ ມທ່ີາອ່ຽງ
ຫຸຼດລງົ. ການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ ັ້ອຍພດັທະນາ ຄາດວ່າຈະບ ່ ມຜີນົກະທບົຫຼາຍຕ ່ ກບັການຊ່ວຍ 
ເຫຼອືຈາກບນັດາຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ແຕ່ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານຕດິຕາມຢ່າງໃກ ັ້ຊດິ ແລະ ປ ກສາຫາລຮ່ືວມກບັຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ
ຢ່າງເປນັປກົກະຕ.ິ 

3.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ັ້ຊນົລະດມົແຫ່ຼງທ ນເພື່ ອການພດັທະນາໃນ 5 ປີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ ປະມານ 204.599 ຕື ັ້ກບີ, ເທົ່ າກບັ 19,4% ຂອງ 
GDP ໃນນີ ັ້: 

+ ການລງົທ ນຈາກງບົປະມານພາຍໃນ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 22.950 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 11% ຂອງການລງົທ ນທງັໝດົ. 
+ ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາ (ODA) ໃຫັ້ໄດ ັ້ 37.344 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 18% ຂອງການ

ລງົທ ນທງັໝດົ. 
+ ການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 100.000 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັ 49% 

ຂອງການລງົທ ນທງັໝດົ.  
+ ການລງົທ ນອື່ ນໆ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 44.305 ຕື ັ້ກບີ ເທົ່ າກບັປະມານ 22% ຂອງການລງົທ ນທງັໝດົ. 

3.2. ວຽກຈຸດສມຸ: 
 (1). ການລງົທ ນຂອງລດັ: ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ຕ ັ້ອງຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ສ ັ້າງແຜນການລງົທ ນຂອງ
ລດັ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຂອງຕນົ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມອາດສາມາດດ ັ້ານງບົປະມານ ແລະ ສະໜບັສະໜຸນໂດຍກງົກບັທດິ
ທາງ, ເປົ ັ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ຂອງຂະແໜງການ 

ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ, ພັ້ອມທງັຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົສ ງສຸດຂອງທຸກໂຄງການລງົທ ນ.  

ການສ ັ້າງແຜນການລງົທ ນຂອງລດັ 5 ປີ ໃຫັ້ສຸມໃສ່ດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
+ ໂຄງສ ັ້າງການລງົທ ນຂອງລດັ: ໃຫັ້ລງົທ ນໃສ່ໂຄງການໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຜ່ານມາໃນແຜນ 

ການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີVIII (2016-2020) ໃຫັ້ສ າເລດັ, ບ ລະນະ ແລະ ສ ັ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ມຢີ ່  ໃຫັ້ສາມາດຕ ່ ຍອດ
ເກດີປະໂຫຍດ, ສາມາດນ າໃຊ ັ້ເຕມັສະມດັຕະພາບ, ການບ ລກິານການເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດ, ເຂດການຜະລດິ ແລະ ການ
ສນັຈອນໃຫັ້ເປນັປກົກະຕ;ິ ສ າລບັໂຄງການໃໝ່ ແມ່ນໃຫັ້ສຸມໃສ່ບນັດາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານໃນເຂດຊນົນະບດົ, ການພດັ 
ທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ການພດັທະນາການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານລດັເປນັທນັສະໄໝ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຕກັນກິ-
ວທິະຍາສາດ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ດ ັ້ານວຊິາການ, ສ່ວນໂຄງການລະດບັຊາດ ເປນັຕົ ັ້ນ ທາງດ່ວນ, ທາງ
ລດົໄຟ, ສາຍສົ່ ງໄຟຟັ້າ ແມ່ນນ າໃຊ ັ້ແຫ່ຼງທ ນອື່ ນທີ່ ບ ່ ແມ່ນງບົປະມານຂອງລດັ. ການລງົທ ນໃສ່ການພດັທະນາຊບັພະຍາ 
ກອນມະນຸດ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ການສະໜອງອຸປະກອນຕ ັ້ອງມຄີວາມສມົຄ ່ ກບັການກ ່ ສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ການລງົທ ນ
ຂອງລດັ ຕ ັ້ອງພຈິາລະນາຄວາມສ່ຽງດ ັ້ານຕ່າງໆ ແລະ ການນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບຍນືຍງົ. 

+ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລງົທ ນຂອງລດັ ສ ັ້າງຂ ັ້ນບນົພື ັ້ນຖານທດິທາງ, ຄາດໝາຍຂອງແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັການບນັລຸເປົ ັ້າ    
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ໝາຍຂອງແຜນດັ່ ງກ່າວໂດຍຄ ານ ງເຖງິການເຊື່ ອມໂຍງກນັລະຫວ່າງແຕ່ລະເປົ ັ້າໝາຍ, ແຜນງານ  ແລະ ໂຄງການລງົທ ນ
ຂອງລດັຢ່າງຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ສິ່ ງສ າຄນັແມ່ນຕ ັ້ອງດຸນດ່ຽງກບັຄວາມສາມາດຕວົຈງິໃນການສະໜອງທ ນຮອນ. 

+ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງ 
ຖິ່ ນ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃຫ ັ້ມຜີນົສ າເລດັ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົຍິ່ ງຂ ັ້ນ ໃຫັ້ຄດັເລືອືກເອາົແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ຢ່າງມຈີດຸສຸມພາຍໃຕ ັ້ຂອບຄາດຄະເນງບົປະມານທີ່ ໄດ ັ້ຈດັສນັ. 

+ ໃຫັ້ຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນສມົທບົກນັໃຫ ັ້ລະອຽດ ໃນການຄດັເລອືກເອາົແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 

ໂດຍແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຫຼ ືຕາມການແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດ ຕາມທດິ 3 ສ ັ້າງ ແລະ ສາຍຕັ ັ້ງ-ສາຍຂວາງ ຂອງ
ຂະແໜງການໂດຍຕ ັ້ອງລວມສ ນດ ັ້ານວຊິາການຕາມສາຍຕັ ັ້ງຂອງຂະແໜງການຕນົຮບັຮ ັ້, ຮບັພຈິາລະນາ ແລະ ຮບັຜດິ 
ຊອບ ເພື່ ອບ ່ ໃຫ ັ້ມກີານຂ ັ້ນແຜນຊ ັ້າຊ ັ້ອນກນັ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັມປີະສດິທຜິນົດຂີ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ.  

+ ແຜນການລງົທ ນຂອງລດັ 5 ປີ ຈະສ ັ້າງຂ ັ້ນ ແລະ ຮບັໃຊ ັ້ການສ ັ້າງຂອບງບົປະມານການລງົທ ນຂອງລດັໄລຍະ
ກາງ ສ າລບັ 3 ປີ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນສາມາດຮ ັ້ໄດ ັ້ຄວາມສາມາດສະໜອງງບົປະມານປະຈ າປີຂອງ
ໂຄງການ, ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນເປນັເຈົ ັ້າການ ຄດັເລອືກບນັດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບ ລມິະສດິທີ່ ສະ
ໜບັສະໜຸນການບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ
ຕນົຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມຈີດຸສຸມ. 

+ ຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ສ ັ້າງແຜນສະໜບັສະໜຸນໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັບຸລມິະສດິຂອງແຜນພດັທະນາເສດ 
ຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການລງົທ ນຂອງລດັ. 

+ ສ ັ້າງຍຸດທະສາດການນ າພາປະເທດຊາດຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ (LDC) ແບບຍນື
ຍງົ ລວມທງັການວເິຄາະ ແລະ ການປ ກສາຫາລຢ່ືາງຮອບຄອບ ກ່ຽວກບັຜນົກະທບົທີ່ ອາດຈະເກດີຂ ັ້ນ ຈາກການຫຸຼດລງົ
ຂອງແຫ່ຼງທ ນໃນເງ ື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັ. ຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວ ຈະກ ານດົມາດຕະການເພື່ ອຮບັປະກນັການແກ ັ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ 
ທີ່ ເກດີຈາກການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກ LDC ຢ່າງເໝາະສມົ.  
 (2). ການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ:  
 ການລງົທ ນໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນມຄີວາມສ າຄນັ ແລະ ຈະສບືຕ ່ ເປນັແຫຼັ່ ງທ ນຕົ ັ້ນຕ  ໃນການພດັທະ 
ນາ ໂດຍສະເພາະການສົ່ ງເສມີການລງົທ ນທີ່ ມຄຸີນນະພາບໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ເພື່ ອສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ, ການ
ຊມົໃຊ ັ້ພະລງັງານສະອາດ, ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບຽບການຂອງພາກລດັ, ສົ່ ງເສມີການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການ
ເສມີສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດ. ເຖງິແນວໃດກ ່ ຕາມ, ແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX ນີ ັ້ຕ ັ້ອງມມີາດຕະການດ ງດ ດການລງົທ ນຈາກ
ພາກເອກະຊນົຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັບ ລມິະສດິຂອງແຜນ. ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ ໂດຍສະເພາະການລງົທ ນ 
FDI ອາດບ ່ ຂະຫຍາຍຕວົສ ງເທົ່ າທີ່ ຄວນ ຍ ັ້ອນບນັດາປະເທດຜ ັ້ລງົທ ນໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວດິ-19 ແລະ ການລງົທ ນໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃນທົ່ ວໂລກອາດຫຸຼດລງົເຖງິ 40% ໃນປີ 2020. ດ ັ້ວຍ
ເຫດນັ ັ້ນ, ເຮດັໃຫ ັ້ຫຼາຍປະເທດສຸມໃສ່ການລງົທ ນພາຍໃນຫຼາຍຂ ັ້ນ ລວມທງັ ສປປ ລາວ.  
 ເລັ່ ງໃສ່ຂະແໜງການບ ລມິະສດິຕາມທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນກດົໝາຍການສົ່ ງເສມີການລງົທ ນ (ສະບບັປບັປຸງ 2016), 
ລກັສະນະຂອງໂຄງການຕ ັ້ອງເປັນຫວົຈກັແກ່ດ ງໃຫ ັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງປະເທດ, ເປນັການລງົທ ນທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບ, ເປນັການລງົທ ນທີ່ ຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊ,ີ ນະວດັຕະກ າໃໝ່ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັ
ສະໄໝ, ອຸດສາຫະກ າ 4.0 (ຕາມຂະແໜງການທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ) ແລະ ການປບັຕວົໃນຍຸກແຫ່ງປນັຍາປະດດິ ແລະ ການສ ັ້າງ
ຕ່ອງໂສ ັ້ມ ນຄ່າເພີ່ ມການຜະລດິສນິຄ ັ້າ ໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ທງັກ ັ້າວໄປສ ່ ມາດຖານສາກນົ ແລະ 
ການປບັຕວົໃນຍຸກແຫ່ງປນັຍາປະດດິ, ເປັນການລງົທ ນເພື່ ອຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າຈ າເປັນຕ ່ ການບ ລໂິພກເພື່ ອຫຸຼດ ຜ່ອນການ
ເອື່ ອຍອງີການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສາມາດສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ກບັປະຊາຊນົເປນັຈ ານວນຫຼາຍເປນັຕົ ັ້ນ ກະສກິ າສະອາດ 
ແລະ ປອດສານຜດິ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອາຫານ, ອຸດສາຫະກ າຜະລດິເຄື່ ອງອຸປະໂພກ-ບ ລໂິພກ, ການພດັທະນາອຸດ
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ສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ປະຫວດັສາດເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຍນືຍງົ, ການສ ກ
ສາ, ການສ ັ້າງໂຮງໝ ທນັສະໄໝ ແລະ ການຜະລດິຢາ, ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານເສັ ັ້ນທາງ, ການບ ລກິານຂນົສົ່ ງ
ສນິຄ ັ້າ, ທາງຜ່ານ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດລະຫວ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນັ ັ້ນ, ກ ໃຫ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ດ ງດ ດການ
ລງົທ ນເຂົ ັ້າໃນການລງົທ ນໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດ ແລະ ນຄິມົອຸດສາຫະກ າ, ໂຄງການຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ, 
ບນັດາໂຄງການທີ່ ນ າໃຊ ັ້ເຕກັນກິວທິະຍາສາດທີ່ ທນັສະໄໝທີ່ ຈ າເປນັ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງຕນົ.  
 ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ (PPP) ໃນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ໃຊ ັ້ທ ນຮອນ, 
ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ນະວດັຕະກ າສ ງ ເພື່ ອຫຸຼດພາລະແບກຫາບດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການລງົທ ນ, ເພີ່ ມ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານໂຄງການ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ ໃນ
ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ເຊັ່ ນ: ຂວົ, ທາງ, ທ່າເຮອື, ທ່າບກົ, ໂຄງການພະລງັງານຕ່າງໆ, ສ ກສາ, ສາທາ (ໂຮງໝ 
ທນັສະໄໝ) ແລະ ອື່ ນໆ. 
 ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ ບນັລຸຄາດໝາຍ, ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ວຽກງານຕົ ັ້ນຕ ດັ່ ງນີ ັ້:  

- ສຸມໃສ່ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕາມຄ າສັ່ ງຂອງທ່ານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ
ວ່າດ ັ້ວຍການປບັປຸງລະບຽບການ ແລະ ກນົໄກການປະສານງານການດ າເນນີທຸລະກດິຢ ່  ສປປ ລາວ, ສະບບັເລກທ ີ02/

ນຍ, ລງົວນັທ ີ01 ກຸມພາ 2018. ເພື່ ອສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍໃນການສ ັ້າງ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິ ໃຫັ້ມີ
ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍການສບືຕ ່ ປບັປຸງຂັ ັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການໃນການສ ັ້າງ ແລະ ດ າເນນີທຸລະກດິ 
ຕາມ 10 ຕວົຊີ ັ້ບອກ ໃຫັ້ດຂີ ັ້ນຢ່າງເປນັຮ ບປະທ າຈະແຈ ັ້ງ ດ ັ້ວຍການປບັປຸງກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍວສິາຫະກດິໃຫ ັ້ມຄີວາມ
ສອດຄ່ອງ, ສ ັ້າງລະບບົການຂ ັ້ນທະບຽນວສິາຫະກດິແບບອອນລາຍ, ຫນັເລກປະຈ າຕວົຜ ັ້ເສຍອາກອນ, ລະຫດັວສິາຫະ
ກດິ ແລະ ເລກປະກນັສງັຄມົ ເປນັຕວົເລກລະຫດັດຽວກນັ ໂດຍການປບັປຸງໂປແກຼມທະບຽນ (ERS) ແລະ ອາກອນ 
(TaxRis), ປບັປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມການດ າເນນີທຸລະກດິ ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທີ່ ຕດິພນັກບັຕວົຊີ ັ້ບອກການກ ່
ຕັ ັ້ງທຸລະກດິ, ປບັປຸງຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັໃຫ ັ້ພາກທຸລະກດິ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີພາກທຸລະກດິໃນລະດບັຫວົໜ່
ວຍວສິາຫະກດິ ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ.  

- ສຸມໃສ່ການຜນັຂະຫຍາຍການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄ າສັ່ ງຂອງທ່ານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດ ັ້ວຍການປບັປຸງວຽກງານ
ການບ ລກິານອອກໃບອະນຸຍາດລງົທ ນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດສະບບັ
ເລກທ ີ 03/ນຍ,  ລງັວນັທ ີ 21 ມງັກອນ  2020  ໃຫັ້ມຄີວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປນັເອກະພາບໃນການສົ່ ງເສມີ, 
ຄຸ ັ້ມຄອງການລງົທ ນ ແລະ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການດ າເນນີທຸລະກດິຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ. ໂດຍຖເືອາົຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ເປນັຈດຸໃຈກາງປະສານງານກບັບນັດາໜ່ວຍງານປະສານງານບ ລ ິ
ການການລງົທ ນປະຕ ດຽວ ຢ ່ ແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ. 

- ສຸມໃສ່ສບືຕ ່ ຜນັຂະຫຍາຍເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍ ການສົ່ ງເສມີການລງົທ ນ ສະບບັເລກທ ີ14/ສພຊ, ລງົວນັ
ທ ີ17 ພະຈກິ 2016 ແລະ ບນັດານຕິກິ າຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັວຽກງານການລງົທ ນໃຫ ັ້ສ າເລດັໃນທົ່ ວປະເທດ; 

- ສຸມໃສ່ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກນົໄກປະສານງານການບ ລກິານການລງົທ ນປະຕ ດຽວໃຫັ້ສ າເລດັ, ປບັປຸງຮຽບຮຽງ
ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານໃຫັ້ຜ ັ້ລງົທ ນຢ່າງວອງໄວ ໂດຍຜ່ານການອອກປ ັ້ມຄ ່ ມກືານບ ລກິານ ການລງົທ ນປະຕ ດຽວ ແລະ ສົ່ ງຂ ັ້ມ ນ
ທາງເວບໄຊ ເພື່ ອໃຫ ັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ; 

- ສຸມໃສ່ສບືຕ ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ດດັແກ ັ້ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິ າທີ່ ມ ີ ລວມທງັນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການລງົທ ນໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງ
ກບັສະພາບປດັຈບຸນັໃນ ສປປ ລາວ; 

- ສຸມໃສ່ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ ICT ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານບ ລຫິານ ແລະ ບ ລກິານລດັ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ. 
- ສຸມໃສ່ສບືຕ ່ ສ ັ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍດ ັ້ານພາສອີາກອນ ຂອງຂະແໜງການສົ່ ງເສມີການລງົທ ນໃຫ ັ້ສ າເລດັ; 
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ວຽກງານທີ່ ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສ່ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັດັ່ ງທີ່ ໄດ ັ້ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນ ແມ່ນເພື່ ອກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມ
ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານດ ງດ ດ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ ໃຫັ້ສາມາດດ ງດ ດການລງົທ ນເຂົ ັ້າມາລງົທ ນ ໃນ ສປປ 
ລາວ ໄດ ັ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດ. ຈາກການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂນັຂອງການດ ງດ ດ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການລງົທ ນຕ່າງໆ ຂອງບນັດາ
ປະເທດເພື່ ອນບ ັ້ານ ຫຼ ື ນາໆປະເທດ. ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼງັສະພາບການຍຸຕກິານແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19 ເຊິ່ ງ
ທຸກໆປະເທດກ ່ ມຄີວາມຈ າເປນັຕ ັ້ອງການແຫ່ຼງທ ນເຂົ ັ້າມາຊ່ວຍຟື ັ້ນຟ ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດຂອງຕນົ ໃຫັ້ມສີະຖຽນລະ
ພາບທີ່ ດຂີ ັ້ນ.  

ຄຽງຄ ່ ກບັການສ ັ້າງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍການດ ງດ ດ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນພາກເອກະຊນົຕ່າງໆນັ ັ້ນ, ວຽກ
ງານການຄຸ ັ້ມຄອງຕດິຕາມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ເຊນັສນັຍາໄປແລ ັ້ວ ກ ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈ
ໃສ່ຄຸ ັ້ມຄອງຕດິຕາມຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 

● ເອາົໃຈໃສ່ປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງເປນັໄລຍະ ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງກວດກາການປະຕບິດັ
ພນັທະຕ່າງໆ ຂອງບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ລະບຸໄວ ັ້ໃນສນັຍາ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍສົ່ ງເສມີການລງົທ ນ 
ສະບບັປບັປຸງ ປີ 2016; 

● ເອາົໃຈໃສ່ປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອລງົກວດກາສະພາບການ 
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງບນັດາໂຄງການທີ່ ໄດ ັ້ເຊນັສນັຍາໄປແລ ັ້ວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການທີ່ ມບີນັ 
ຫາເກດີຂ ັ້ນເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືໃຫ ັ້ບນັດາໂຄງການດັ່ ງກ່າວສາມາດປະຕບິດັວຽກງານໄດ ັ້ສ າເລດັຕາມ
ຄາດໝາຍ; 

● ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມກວດກາບດົລາຍງານຂອງບນັດາໂຄງການຕາມແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ສະຫຸຼບການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັວຽກງານຂອງບນັດາໂຄງການ ເພື່ ອລາຍງານໃຫັ້ຂັ ັ້ນເທງິຮບັຊາບ; 

● ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກດິປະຈ າປີ ຫຼ ືພາຍໃນສອງປີ ທີ່ ມບີນັດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ 
ທັ້ອງຖິ່ ນ ລງົກວດກາ ແລະ ທບົທວນປະເມນີການປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິຂອງບນັດາໂຄງການ ເພື່ ອລາຍງານ
ໃຫັ້ຂັ ັ້ນເທງິຮບັຊາບ, ຖັ້າຫາກໂຄງການໃດທີ່ ປະຕບິດັໄດ ັ້ດ ີກ ່ ສບືຕ ່ ຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີຊ່ວຍເຫຼອືແກ ັ້ໄຂບນັຫາຕ່າງໆ 
ໃຫັ້ສ າເລດັຕາມຄາດໝາຍ. ແຕ່ຖັ້າຫາກໂຄງການໃດ ທີ່ ມລີກັສະນະເຊນັສນັຍາເພື່ ອຈບັຈອງໂຄງການ ໂດຍບ ່ ມີ
ຄວາມຄບືໜັ້າໃນການປະຕບິດັວຽກງານໃດໆ ກ ່ ສະເໜລີາຍງານຂັ ັ້ນເທງິເພື່ ອຍກົເລກີໂຄງການ. ທງັນີ ັ້ກ ່ ເພື່ ອບ ່
ໃຫ ັ້ເປນັການຈບັຈອງເພື່ ອແກ່ຍາວການສ ັ້າງແຫ່ຼງທ ນເຂົ ັ້າມາຊ່ວຍພດັທະນາເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ; 

● ກ່ຽວກບັວຽກງານຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຕດິຕາມດັ່ ງທີ່ ໄດ ັ້ກ່າວມາຂ ັ້າງເທງິນັ ັ້ນ ກ ່ ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິ
ບດັວຽກງານຕວົຈງິຂອງບນັດາໂຄງການໃຫັ້ສ າເລດັຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ລດັຖະບານໄດ ັ້
ຮບັຜນົປະໂຫຍດສ ງສຸດຕ ່ ການອະນຸມດັບນັດາໂຄງການຕ່າງໆ, ເຊິ່ ງຜນົປະໂຫຍດດັ່ ງກ່າວ ສາມາດປະກອບ
ສ່ວນສະໜອງແຫ່ຼງທ ນເຂົ ັ້າມາຊ່ວຍພດັທະນາເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດ.  

4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 4: ພັດທະນາຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພືັ້ນ ແລະ 
ສາກົນ 

 ຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ 
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ. ເພື່ ອສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ດໃີນການແຂ່ງຂນັຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ, 
ໃນຕ ່ ໜ ັ້າຄວນສຸມໃສ່ພດັທະນາຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈວນກ) ທີ່ ຕດິພນັກບັ
ຕະຫຼາດ ແລະ ເປນັເຄອືຂ່າຍການຜະລດິຂອງບ ລສິດັໃຫຍ່ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ; ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ 
ແລະ ແຜນພດັທະນາທຸລະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ; ປບັປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນສນິເຊື່ ອ, ສ ັ້າງຜະລດິຕະພນັດ ັ້ານການ
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ເງນິໃຫ ັ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ຫຸຼດຜ່ອນການກ ັ້ຢມືນອກລະບບົ ແລະ ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃນການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ່ຼງທ ນ, ມກີານຕດິ 
ຕາມ ແລະ ລາຍງານການດ າເນນີກດິຈະການຢ່າງເປນັລະບບົ, ວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ-ີນະວດັຕະກ າໃໝ່ ໃຫັ້ມປີະ 
ສດິທພິາບ; ປບັປຸງຂດີຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິທີ່ ທນັສະໄໝ;  ປບັປຸງນຕິກິ າກ່ຽວກບັ
ການດ າເນນີກດິຈະການຂອງຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ຢ່າງເປນັລະບບົ 
ແລະ ເປນັທ າ; ສຸມໃສ່ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສົ່ ງເສມີການເພີ່ ມຜະລດິຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບດ ັ້ານແຮງງານການຜະລດິ 
ແລະ ການບ ລກິານໃນພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເພື່ ອຍກົສ ງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ ແລະ ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
ດ ັ້ວຍການປບັປຸງແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ ແລະ ລະບຽບການອອກແຮງງານໄປສ ່ ຮ ບແບບອຸດສາຫະກ າທນັສະໄໝ ແລະ 
ມລີກັສະນະປະດດິສ ັ້າງ. 
 ໃນໄລຍະທີ່ ເສດຖະກດິ ຍງັຖກືກະທບົຈາກພະຍາດໂຄວດິ-19, ຕ ັ້ອງມກີານສະໜບັສະໜຸນສະເພາະ ສ າລບັ
ທຸລະກດິທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວ ເຊິ່ ງຈະຕ ັ້ອງພຈິາລະນາໂດຍອງີໃສ່ການຕດິຕາມກວດກາຢ່າງເປນັປະຈ າ ແລະ ຄ າ
ນ ງເຖງິງບົປະມານ. 

4.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ຕວົຊີ ັ້ບອກ ‘ການເລີ່ ມຕົ ັ້ນທຸລະກດິ’ ຂອງປະເທດລາວ ຢ ່ ໃນອນັດບັຕ ່ າກວ່າ ອນັດບັ 120 ລງົມາ

ໃນປີ 2025. 
- ຈ ານວນຜ ັ້ປະກອບການຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ (ຈວນກ) ໃໝ່ ໃຫັ້ເພີ່ ມ

ຂ ັ້ນ 2% ຕ ່ ປີ. 
- ຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ປະກອບສ່ວນຕ ່  GDP 18% ຕ ່ ປີ.  
- ສ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ໄດ ັ້ຮບັໂອດ໊ອບ (ODOP) ເພີ່ ມຂ ັ້ນ 20 ຫວົໜ່ວຍຕ ່ ປີ ແລະ ຢ່າງໜັ້ອຍໃຫັ້

ໄດ ັ້ 20 ຜະລດິຕະພນັໂອດ໊ອບ ຕ ່ ປີ. 
- ສ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ ຈວນກ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຮບັລາງວນັທຸລະກດິດເີດັ່ ນ ຢ່າງໜັ້ອຍ 5 ຫວົໜ່ວຍ ຕ ່ ປີ. 
- ຮອດປີ 2025 ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດທນັສະໄໝ (ຊຸບເປີມາກເກດັ, ຮ ັ້ານຊບັພະສນິຄ ັ້າ, ສ ນການຄ ັ້າ...) ໃຫັ້ໄດ ັ້

ຢ່າງໜັ້ອຍ 18 ແຫ່ງ ໃນທົ່ ວປະເທດ. 
4.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 

 ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 7 ນະໂຍບາຍຂອງແຜນພດັທະນາຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ 
ກາງ (ຈວນກ) ໂດຍໃຫັ້ສຸມໃສ່: 

- ການສົ່ ງເສມີທຸລະກດິໃໝ່ (start-up): ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດແຂ່ງຂນັໄດ ັ້ ໂດຍການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື ັ້ນ 
ຖານຄມົມະນາຄມົ, ອນິເຕເີນດັທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ອດັຕາຄ່າບ ລກິານທີ່ ບ ່ ສ ງ, ພັ້ອມທງັສ ັ້າງລະບບົນເິວດເພື່ ອສົ່ ງເສມີ
ຜ ັ້ປະກອບການໃໝ່; ສ ັ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີຜ ັ້ປະກອບການໃໝ່ ໃຫັ້ມີ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ຍນືຍງົ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັໄດ ັ້ ໃນລະດບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. ສ ັ້າງໂອກາດການເຂົ ັ້າເຖງິການ
ບ ລກິານການຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງ SME ໂດຍການຊຸກຍ ັ້ການເຄື່ ອນໄຫວສ ນບ ລກິານ SME ໃຫັ້ມປີະສດິທິ
ຜນົ. ສົ່ ງເສມີທຸລະກດິທີ່ ເກດີຂ ັ້ນໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກດິທີ່ ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊຂີ ັ້ມ ນຂ່າວສານເຂົ ັ້າໃນການບ ລ ິ
ຫານທຸລະກດິ, ທຸລະກດິຜະລດິສນິຄ ັ້າຫດັຖະກ າ, ອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ, ອຸປະກອນຮບັໃຊ ັ້ ແລະ ອື່ ນໆ ຕະຫຼອດຮອດການ
ຜະລດິສນິຄ ັ້າໜ ່ ງເມອືງໜ ່ ງຜະລດິຕະພນັ (ODOP) ແບບໃໝ່ ທີ່ ເປນັມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ ທີ່ ໄດ ັ້
ມາດຕະຖານຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ພາກພື ັ້ນ. 

- ຍກົລະດບັດ ັ້ານການບ ລຫິານທຸລະກດິ, ການເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດ, ການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ່ຼງທ ນ, ດ ັ້ານເຕກັນກິ-ວທິະຍາ 
ສາດ-ນະວດັຕະກ າພ ມປນັຍາ-ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ມກີານຫຸ ັ້ມຫ ່  ແລະ ຕດິກາໝາຍສນິຄ ັ້າ ເພື່ ອຍກົສຸງຄຸນນະພາບຂອງສນິຄ ັ້າ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ ດ ັ້ວຍການ: 1) ຍກົລະດບັຄວາມຮບັຮ ັ້ດ ັ້ານວຊິາການໃຫັ້ແກ່ຜ ັ້ປະກອບການ ແລະ 
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ຜ ັ້ທີ່ ມແີນວຄດິຢາກລເິລີ່ ມດ າເນນີທຸລະກດິ ໃຫັ້ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິລະບຽບການ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດເຂົ ັ້າ
ເຖງິແຫ່ຼງທ ນຈາກສະຖາບນັການເງນິຕ່າງໆ ຢ່າງສະດວກ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການເຂົ ັ້າຫາແຫ່ຼງທ ນນອກ
ລະບບົ; 2) ປບັປຸງກນົໄກ ແລະ ລະບຽບຂັ ັ້ນຕອນການເຂົ ັ້າເຖງິສນິເຊື່ ອຂອງບນັດາຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະ
ໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ  ໃຫັ້ມຄີວາມແທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມີ
ທ່າແຮງເຮດັແທັ້ທ າຈງິ ໄປຄຽງຄ ່ ກບັການພດັທະນາ ແລະ ຍກົສ ງຄຸນນະພາບຂອງພະນກັງານ, ຜະລດິຕະພນັຂອງສະຖາ
ບນັການເງນິ ພັ້ອມທງັຍກົສ ງຄຸນນະພາບຂອງລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານຂອງສະຖາບນັການເງນິ ໃຫັ້ນບັມື ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ
ຮອບດ ັ້ານ; 3) ຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ຫວົໜ່ວຍ SME ສາມາດເຂົ ັ້າຮ່ວມຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິ ແລະ ຕະຫຼາດສາກນົ ໃຫັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພື່ ອ
ຍກົລະດບັສະມດັຕະພາບສມີແືຮງງານ, ສະມດັຕະພາບການຜະລດິ, ເຂົ ັ້າເຖງິເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່-ນະວດັຕະກ າໃໝ່, ການ
ເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດພາຍໃຕ ັ້ຕ່ອງໂສ ັ້ການສະໜອງຂອງຕະຫຼາດພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

- ສບືຕ ່ ຂນົຂວາຍແຫ່ຼງທ ນທີ່ ມຕີົ ັ້ນທ ນຕ ່ າ ຈາກທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຊ່ວຍເສມີສ ັ້າງຄວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານແຫ່ຼງທ ນໃຫ ັ້ແກ່ຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ ມທ່ີາແຮງດ ັ້ານການຜະລດິ 

ແລະ ສົ່ ງອອກ ໄປຄຽງຄ ່ ກບັການສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂຍກົລະດບັວຊິາການໃຫັ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃຫັ້ມຄີວາມຊ າ
ນານຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ເປນັລະບບົ. 

- ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາສນິຄ ັ້າ ໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ໂດຍມນີະໂຍ 

ບາຍສະໜບັສະໜຸນທີ່ ເໝາະສມົ. 
- ການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໂດຍມນີະໂຍບາຍ

ສະໜບັສະໜຸນທີ່ ເໝາະສມົ. 
- ການສົ່ ງເສມີທຸລະກດິແບບທົ່ ວເຖງິ (Inclusive Business) ໂດຍການສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມກີານເຊື່ ອມໂຍງຕ່ອງໂສ ັ້

ການຜະລດິ ລະຫວ່າງ ບ ລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ; ສ ັ້າງ
ນະໂຍບາຍອນັສະເພາະເພື່ ອເປັນການດ ງດ ດບນັດາບ ລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜ
າດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການເຊື່ ອມໂຍງເອາົກຸ່ມການຜະລດິ ເຂົ ັ້າໃນຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິທງັພາຍໃນ, ພາກພື ັ້ນ ແລະ 
ສາກນົ. 

- ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ບ ລສິດັຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ສ ັ້າງຄວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ປະຊາຊນົ ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບການຜະລດິຂອງປະຊາຊນົ ໃຫັ້ສາມາດເຊື່ ອມສານເຂົ ັ້າໃນຕ່ອງໂສ ັ້ການ
ຜະລດິ. 

- ສົ່ ງເສມີຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ພາກທຸລະກດິ ທີ່ ລງົທ ນໃນຂະແໜ
ງກະສກິ າ, ອາຫານ ແລະ ຢາ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດໃໝ່, ເຂົ ັ້າເຖງິຫ ັ້ອງທດົລອງ (Laboratory) ກວດກາສານເຄມຕີກົ
ຄ ັ້າງ (ດ ງດ ດການລງົທ ນ, ຫັ້ອງທດົລອງ, ກວດກາສນິຄ ັ້າກະສກິ າ) ຜ່ານທ ນສມົທບົ BAF, ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິເຕກັນກິການ
ຜະລດິ, ແຫ່ຼງທ ນ, ເຄອືຂ່າຍການຜະລດິສາກນົ ແລະ ຜ ັ້ຊື ັ້ໂດຍກງົ. 

5. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 5: ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແລະ ເສດຖະກິດຮວມໝູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ IX ຖເືປນັບ ລມິະສດິສ າຄນັໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ 
ພດັທະນາວສິາຫະກດິລດັໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງມປີະສດິທຜິນົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ກາຍເປນັ
ຖານເສດຖະກດິ ແລະ ສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ແກ່ປະເທດຊາດ ພ ັ້ອມທງັ ຫຸຼດຜ່ອນການສ ັ້າງໜີ ັ້ສນິ; ສ ັ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍບນັດາ
ຮ ບແບບເສດຖະກດິຮວມໝ ່ ຂອງປະຊາຊນົ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ກາຍເປນັຖານເສດຖະກດິອນັໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ໜກັແໜັ້ນ; 
ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັພາກສ່ວນເສດຖະກດິອື່ ນ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. ສະນັ ັ້ນ, ເພື່ ອໃຫ ັ້
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ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ທບົທວນຢ່າງຮອບຄອບ ລດັວິ
ສາຫະກດິໃນຂະແໜງພະລງັງານ ໂດຍສະເພາະໃນການບ ລຫິານຈດັການພາລະດ ັ້ານງບົປະມານ ແລະ ການຮບັປະກນັ
ການລງົທ ນມຄີວາມຍນືຍງົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ. 

5.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ 
- ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງສະຫະກອນກະສກິ າ ແລະ ບ ລກິານ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 18 ຫວົໜ່ວຍ. 
- ສ ັ້ຊນົ ຈດັຕັ ັ້ງກຸ່ມການຜະລດິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 4.420 ກຸ່ມ; ຈດັຕັ ັ້ງສະຫະກອນການຜະລດິບ່ອນທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 

250 ສະຫະກອນ ແລະ ສ ັ້າງສະຫະກອນຕວົແບບໃຫັ້ໄດ ັ້ 10 ສະຫະກອນ. 
5.2.  ວຽກງານຈຸດສຸມ: 

- ປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິ າ ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາວສິາຫະກດິໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົກວ່າເກົ່ າ. 
- ປະຕຮິ ບລດັວສິາຫະກດິຢ່າງຈງິຈງັ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຂອງວິ

ສາຫະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິປະສມົ ໂດຍນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບການ, ຮບັປະກນັຄວາມໂປ່ງ
ໃສ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ ັ້ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສ ງກວ່າເກົ່ າ. 

- ປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງນະໂຍບາຍການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ່ຼງທ ນ, ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັການພດັທະນາວສິາຫະກດິໄລຍະໃໝ່ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

- ຫນັລດັວສິາຫະກດິຕົ ັ້ນຕ ຈ ານວນໜ ່ ງ ໄປສ ່ ຮ ບແບບລດັຮ່ວມມກືບັເອກະຊນົ ທີ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການບ ລ ິ
ຫານຈດັການ ແລະ ມຖີານະການເງນິເຂັ ັ້ມແຂງ ເພື່ ອໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງໄດ ັ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງ
ບ ລສິດັມະຫາຊນົ. 

- ປະຕຮິ ບການຈດັຕັ ັ້ງ ແລະ ການບ ລຫິານຈດັການ ໂດຍການປະຕບິດັການສອບບນັຈຜຸ ັ້ບ ລຫິານທີ່ ເປນັມອືາຊບີ 
ຕ ່ ບາງຫວົໜ່ວຍລດັວສິາຫະກດິ. 

- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າລະອຽດໂຄງການລງົທ ນລດັໃນຮ ບແບບ PPP ແລະ BOT ໂດຍສະເພາະໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່
ກ າລງັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ບ ລຫິານໂດຍລດັວສິາຫະກດິ ເພື່ ອຮບັປະກນັຜນົຕອບແທນດັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ 
ຄຽງຄ ່ ກບັການປະເມນີຄນືລດັວສິາຫະກດິເພື່ ອສ ກສາກ ລະນທີີ່ ຄວນມກີານປບັປຸງ ຫຼ ື ປດິກດິຈະການ ແລະ ມມີາດ
ຕະການເພື່ ອແກ ັ້ໄຂໜີັ້ເສຍ, ຫນັໄປໃຫັ້ບ ລສິດັເອກະຊນົມາຮ່ວມທ ນ. 

- ສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ເພື່ ອສ ັ້າງລາຍຮບັທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ ໃຫັ້ແກ່ປະຊາຊນົ ຢ ່ ບນັດາຈດຸສຸມ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໃຫັ້ມກີານ
ຂະຫຍາຍ ແລະ ເປນັລະບບົຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິ ໂດຍຕດິພນັກບັການຈດັຕັ ັ້ງກຸ່ມການຜະລດິທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ, ກ ັ້າວໄປສ ່ ໃນການ
ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃນການສ ັ້າງເປນັສະຫະກອນການຜະລດິກະສກິ າ, ການບ ລກິານໃນຕ ່ ໜ ັ້າ. 

6. ທິດທາງການປະຕິຮູບໂຄງສ້າງເສດຖະກິດເພືໍ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງພາຍໃນ: 
1) ປບັປຸງລະບບົກນົໄກ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ຄບົຊຸດ ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂບນັຫາທີ່ ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ, 

ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການເຕບີໂຕມຄຸີນນະພາບ, ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ມສີະຖຽນລະພາບໃນລະດບັທີ່ ແນ່ນອນ ໂດຍ
ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າປບັປຸງໂຄງສ ັ້າງໜີ ັ້ຂອງລດັທງັໄລຍະສັ ັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ ອໃຫ ັ້ລະດບັໜີ ັ້ສນິຫຸຼດລງົໃນລະດບັທີ່
ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສາມາດຊ າລະສະສາງໄດ ັ້ ດ ັ້ວຍຫຼາຍຮ ບການ ເປນັຕົ ັ້ນ ການແກ ັ້ໄຂໜີັ້ສນິດ ັ້ວຍຮ ບການອວ່າຍໜີັ້
ສາມແຈ, ການອອກພນັທະບດັ ແລະ ອື່ ນໆ. ຮບີຮ ັ້ອນປະຕບິດັມາດຕະການເພີ່ ມລາຍຮບັຢ່າງເຂັ ັ້ມແຂງ ດ ັ້ວຍການ
ບງັຄບັໃຊ ັ້ລະບບົການເກບັລາຍຮບັ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຈ່າຍທີ່ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອໃຫ ັ້ທຸກວສິາຫະກດິປະຕບິດັການ
ເສຍພາສ-ີອາກອນຢ່າງຖກືຕ ັ້ອງໂປ່ງໃສ ແລະ ຄບົຖັ້ວນ. 

2) ປບັປຸງໂຄງສ ັ້າງເສດຖະກດິ ໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ຍນືຍງົ ຕາມຂະແໜງການ, ຕາມພາກສ່ວນເສດຖະກດິ (ລດັ, 
ລວມໝ ່ , ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ), ຕາມເຂດແຄວ ັ້ນ (ສຸມໃສ່ພດັທະນາຕາມແລວທາງເສດຖະກດິ
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ລາວ-ຈນີ, ແລວທາງຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົ) ນບັທງັບນັດາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ນຄິມົ ອຸດສາຫະກ າ, ຕວົ
ເມອືງທນັສະໄໝ, ທ່າບກົ... 

3) ສບືຕ ່ ພດັທະນາເຂດແຄວ ັ້ນ (ພາກເໜອື, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ັ້) ຕາມທ່າແຮງໄດ ັ້ປຽບຂອງແຕ່ລະພາກ ໃຫັ້ເຂົ ັ້າ
ສ ່ ລວງເລກິ, ມຄີວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວ, ສະໜບັສະໜຸນເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ເພື່ ອສ ັ້າງສ າພນັເສດຖະກດິທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບ ແລະ ມຄີວາມສມົດຸນຫຼາຍຂ ັ້ນ; ສຸມໃສ່ພດັທະນາຕາມແລວທາງເສດຖະກດິລາວ-ຈນີ, ແລວທາງເໜອື-
ໃຕ ັ້, ແລວທາງຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົ, ບນັດາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ຕວົເມອືງທນັສະໄໝ, ທ່າບກົ ແລະ ການ
ບ ລກິານໂລຊດິສະຕກິ, ນຄິມົອຸດສາຫະກ າ, ອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ (ທ າມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະ
ທ າ ແລະ ການຜະລດິກະສກິ າ). 

4) ເສມີຂະຫາຍບນັດາປັດໄຈ, ຄວາມອາດສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນພາຍໃນປະເທດໃຫັ້ກາຍເປັນທ່າແຮງ ແລະ ກາຍເປັນ
ຂະແໜງເສດຖະກດິປາຍແຫຼມຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບນັດາທ່າແຮງດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ັ້: (1) ຂຸດຄົ ັ້ນທ່າແຮງທາງ
ດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເປນັຕົ ັ້ນ: ທ່າແຮງທາງດ ັ້ານທີ່ ດນິ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ນ ັ້າຢ່າງເປນັລະບບົ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການຈັດັສນັດນິໃຫ ັ້ນ າໃຊ ັ້ຢ່າງມຜີນົປະໂຫຍດສ ງສຸດ ເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນການກ ານດົເຂດການຜະລດິ, ເຂດອຸດ
ສາຫະກ າ-ປຸງແຕ່ງ ແລະ ເຂດທີ່ ພກັອາໄສໃຫັ້ມຄີວາມຊດັເຈນ ພັ້ອມທງັປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິ າໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ
ໃຫັ້ຮດັກຸມ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມຄີວາມສກັສດິ; (2) ທ່າແຮງທາງດ ັ້ານອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ຈາກກະສກິ າ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກ າຜະລດິວດັສະດຸກ ່ ສ ັ້າງ: ເພີ່ ມທະວກີານປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງກະສກິ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າໃຫ ັ້
ເຂັ ັ້ມແຂງ ເພື່ ອຜກັດນັການຜະລດິກະສກິ າໃຫ ັ້ຕດິພນັກບັການປຸງແຕ່ງໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ; (3) ທ່າແຮງທາງດ ັ້ານທ່ອງ
ທ່ຽວ: ພວກເຮົາມີທ່າແຮງທາງດ ັ້ານທ າມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທ າ ສະນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່
ພດັທະນາທ່າແຮງດັ່ ງກ່າວໃຫັ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ສາມາດດ ງດ ດນກັທ່ອງທ່ຽວທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫັ້ນບັມື ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ; (4) ທ່າແຮງທາງດ ັ້ານການເຊື່ ອມຈອດຕາມແລວທາງເສດຖະກດິຕ່າງໆ 
ລວມທງັແລວທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ: ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານໃຫັ້ເຊື່ ອມຈອດກບັທາງລດົໄຟ ເພື່ ອອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າ ແລະ ຜ ັ້ໂດຍສານ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ກ ານດົເຂດການຜະລດິເປັນສນິຄ ັ້າໃນບນັດາ
ແຂວງທີ່ ມທີາງລົດໄຟຜ່ານ ໃນໄລຍະຊຸມປີຕ ່ ໜ ັ້າ ແລະ ໄລຍະຍາວນານ ຕ ັ້ອງສືບຕ ່ ສຸມໃສ່ພັດທະນາບັນດາ
ແຂວງອື່ ນໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫັ້ສາມາດຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າເພື່ ອສົ່ ງອອກ; (5) ທ່າແຮງດ ັ້ານພະລງັງານ-ບ ່
ແຮ່: ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ມກີານທບົທວນຄນື ຍຸດທະສາດການພດັທະນາໂຄງການດ ັ້ານພະລງັງານໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ເໝາະສມົກບັ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງທ່າແຮງຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງການຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດຈາກ
ຕ່າງປະເທດຢ່າງເປນັເຈົ ັ້າການ, ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງການສ າຫຼວດ ແລະ ຂຸດ
ຄົ ັ້ນຊບັພະຍາກອນບ ່ ແຮ່ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ໃຫັ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ການປຸງແຕ່ງຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພື່ ອສ ັ້າງ
ມ ນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ທງັເປນັການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ;  (6) ທ່າແຮງທາງດ ັ້ານການມປີະຊາກອນໜຸ່ມ: 
ເອາົໃຈໃສ່ພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ປະຊາກອນທີ່ ມໃີຫ ັ້ເຕມັສ່ວນ ແລະ ເກດີປະໂຫຍດສ ງສຸດ, ສະນັ ັ້ນ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້
ລົງທ ນໃສ່ການພັດທະນາກຸ່ມປະຊາກອນໜຸ່ມນີ ັ້ໃຫ ັ້ມີຄວາມຮ ັ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ; ຍົກ
ສະມດັຕະພາບ, ຍກົລະດບັສມີແືຮງງານໃຫັ້ສ ງຂ ັ້ນ ເພື່ ອກາຍເປັນກ າລງັແຮງງານ ເຂົ ັ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ
ຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການພດັທະນາ ແລະ ສ ັ້າງສາປະເທດຊາດໃນຕ ່ ໜ ັ້າ ແລະ (7) ທ່າແຮງດ ັ້ານ
ການນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊກີານສື່ ສານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ (ICT) ແລະ ວທິະຍາສາດເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ: ສຸມ
ການລງົທ ນເຂົ ັ້າໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຜນົສ າເລດັດ ັ້ານວທິະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ ີທີ່ ທນັສະໄໝ ຂອງພາກ
ພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາຂງົເຂດການຜະລດິ, ວຽກງານການບ ລຫິານ-ການປກົຄອງ ແລະ ຂງົເຂດ
ການບ ລກິານ ໃຫັ້ນບັມື ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 
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5) ຕັ ັ້ງໜັ້າຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີຜ ັ້ປະກອບການພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ SME ໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ສາມາດປະກອບສ່ວນ 
ເຂົ ັ້າໃນຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິຂອງພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ, ສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍ ລວມທງັການກ າ
ນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກທີ່ ຈ າເປນັ ເພື່ ອໃຫ ັ້ວສິາຫະກດິພາຍໃນປະເທດສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິແຫ່ຼງທ ນ ແລະ 
ຕະຫຼາດ, ທງັເປນັການດ ງດ ດການລງົທ ນ ຂອງເອກະຊນົ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນທງັປະລມິານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຫນັປ່ຽນຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າບນັດາລດັວສິາຫະກດິ ໃຫັ້ມປີະສດິທຜີນົ, ສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ງບົປະມານ 
ແລະ ຄ່ອຍໆ ກາຍເປນັເຈົ ັ້າພາທາງເທື່ ອລະກ ັ້າວ. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານະໂຍບາຍການຫນັລດັວສິາຫະກດິຈ ານວນໜ ່ ງໄປສ ່
ລດັຮ່ວມທ ນກບັເອກະຊນົ ໂດຍຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມກີນົໄກບ ລຫິານ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ. 

6) ປະຕຮິ ບການລງົທ ນຂອງລດັໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ, ສາມາດເປນັພື ັ້ນຖານອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການລງົທ ນ
ຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ໃນນີ ັ້ຈະໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ ເລີ່ ມແຕ່ການກ ານດົ ແລະ ການ
ເລອືກເຟັ ັ້ນໂຄງການໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັທດິທາງການພດັທະນາຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຂະແໜງການ ເພື່ ອຮບັປະກນັ
ໃຫ ັ້ການລງົທ ນບ ່ ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ມຈີດຸສຸມ, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ, ໂລ່ງລ່ຽນ ແລະ ເປັນລະບບົຮດັກຸມ, 
ຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ ໃນການຜະລດິເປັນສນິຄ ັ້າທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ເປນັຕົ ັ້ນ ດ ັ້ານກະສກິ າ ແລະ 
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສກິ າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ທ່າບກົ ແລະ ອື່ ນໆ  ໃນບນັດາແຂວງທີ່ ມທີາງລດົໄຟຜ່ານ, 
ນ າໃຊ ັ້ທ ນຊ່ວຍເຫຼອືທາງການເພື່ ອການພດັທະນາຢ່າງມເີປົ ັ້າໝາຍ. 

7) ພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ແລະ ລະບບົສາທາລະນຸປະໂພກຢ່າງມຈີດຸສຸມ, ຍກົສ ງລະດບັຊວີດິການເປນັຢ ່  ແລະ 
ຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ ໂດຍການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງທີ່ ຈ າເປນັໃນການອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການຜະລດິ ແລະ ການຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງໃຫ ັ້ມຄີວາມສມົດຸນລະຫວ່າງຕວົເມອືງ ແລະ 
ຊນົນະບດົ, ດ າເນນີການຈດັສນັ ແລະ ຂະຫຍາຍກດິຈະການ ການຜະລດິ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງຂະໜາດ
ນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄປສ ່ ຊນົນະບດົ ເພື່ ອສ ັ້າງອາຊບີ ແລະ ລາຍໄດ ັ້ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົ. 

8) ປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ, ເຝົ ັ້າລະວງັ ແລະ ກຽມຄວາມພ ັ້ອມຮບັມກືບັໄພພບິດັທ າມະຊາດ ແລະ 
ໄພພິບັດທີ່ ມະນຸດສ ັ້າງຂ ັ້ນ ຢ່າງທັນການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີ່ ມທະວີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, 
ລະບຽບການກ່ຽວຂ ັ້ອງໃຫ ັ້ມຄີວາມສກັສດິ, ປະຕບິດັວໄິນຕ ່ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງພາກລດັ ແລະ ຫວົໜ່ວຍເສດຖະກດິ
ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ລະເມດີກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ ກ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້
ອງົການທີ່ ເຮດັໜັ້າທີ່ ຄຸ ັ້ມຄອງ-ຕດິຕາມ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ. 

7. ບາງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດສະໜັບສະໜຸນເປົັ້າໝາຍ 1 (ລາຍ
ລະອຽດມີໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ): 

1. ວຽກງານກະສິກ າ-ປ່າໄມ້: 
• ແຜນງານຄ ັ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລດິເປັນສິນຄ້າເພືໍ່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົໍ່ງ

ອອກ 
(1). ໂຄງການຜະລດິພດືສະບຽງ ແລະ ສນິຄ ັ້າ (ໂຄງການໃໝ່) 
(2). ໂຄງການສົ່ ງເສມີ ການລ ັ້ຽງສດັ, ປາ ແລະ ສດັນ ັ້າ (ໂຄງການໃໝ່) 
(3). ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິ າ (ໂຄງການໃໝ່) 
(4). ໂຄງການພດັທະນາຊນົລະປະທານ-ຊນົລະກະເສດ (ໂຄງການໃໝ່) 
(5). ໂຄງການສົ່ ງເສມີເຕກັນກິ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງຮ ບແບບການຜະລດິ (ໂຄງການໃໝ່) 
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(6). ໂຄງການພດັທະນາຍກົລະດບັໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານດ ັ້ານເຕກັນກິ (ກນົຈກັ, ໂຮງສ,ີ ໂຮງອບົ,ໂຮງຄດັເມດັ, 
ລານຕາກ, ຕະຫຼາດຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍ, ສາງເຢນັ, ໂຮງງານຜະລດິຝຸ່ນຊວີະພາບ, ໂຮງງານຜະລດິຫວົ 
ອາຫານສດັ, ໂຮງຂ ັ້າສດັ...) (ໂຄງການໃໝ່) 

(7). ໂຄງການສົ່ ງເສມີຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ກະສກິ າ (ວທິຈີດັຕັ ັ້ງ, ແຜນທຸລະກດິ, ການຖບືນັຊ,ີ ການເຂົ ັ້າເຖງິ 
ສນິເຊື່ ອ, ປດັໄຈການຜະລດິ ແລະ ຕະຫຼາດ..) (ໂຄງການໃໝ່) 

(8). ໂຄງການພດັທະນາມາດຕະຖານ ສຸຂະນາໄມພດື, ສດັ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງຕະຫຼາດ (ໂຄງການໃໝ່) 
(9). ໂຄງການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າທດົລອງ ດ ັ້ານກະສກິ າ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ (ໂຄງການໃໝ່) 
(10). ໂຄງການກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິ າສົ່ ງເສມີຜະລດິສະບຽງ ແລະ ສນິຄ ັ້າກະສກິ າ (ໂຄງການໃໝ່) 

• ແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງກະສິກ າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ. 

(1). ໂຄງການ ຍກົລະດບັ ຄວາມຮ ັ້ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນກັງານ ໃນຂະແໜງການ (ໂຄງການໃໝ່). 
(2). ໂຄງການ ສ ັ້າງນກັສົ່ ງເສມີ, ພະນກັງານສມີແືຮງງານ ແລະ ນກັທຸລະກດິ ກະສກິ າ (ໂຄງການໃໝ່). 
(3). ໂຄງການ ຍກົລະດບັ ແລະ ປັບປຸງຫຼກັສ ດການຮຽນການສອນ ໃນວທິະຍາໄລ ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ 

(ໂຄງການໃໝ່). 
(4). ໂຄງການ ວຊິາການບ ັ້ານ, ຄອບຄວົຕວົແບບ (ໂຄງການໃໝ່). 
(5). ໂຄງການພດັທະນາລະບບົຕາໜ່າງບ ລກິານຄວາມຮ ັ້-ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານກະສກິ າ ລະຫວ່າງພາກລດັ, ທຸລະ

ກດິ, ຜ ັ້ຜະລດິກະສກິ າ (ໂຄງການໃໝ່). 
2. ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ 

(1). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເຂື່ ອນໄຟຟັ້າ 26 ແຫ່ງ (ໂຄງການໃໝ່) 
(2). ໂຄງການຂຸດຄົ ັ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ມ ີ19 ໂຄງການ (ເປນັຕົ ັ້ນ: ໂຄງການຂຸດຄົ ັ້ນຖ່ານຫນີ ປັ້ອນໂຮງງານ

ໄຟຟັ້າ ແຂວງເຊກອງ, ໂຄງການຂຸດຄົ ັ້ນເກອືກາລ ີເມອືງໜອງບກົ ແຂວງຄ າມ່ວນ) (ໂຄງການໃໝ່) 
(3). ໂຄງການຂຸດຄົ ັ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫຼອມຄ າ ເຊໂປນ ຄນືໃໝ່ ໄລຍະ 10-20 ປີ  ສາມາດຜະລດິຄ າແທ່ງ

ໄດ ັ້ 250.000 ອອນຕ ່ ປີ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
(4). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງສາຍສົ່ ງ ແຮງດນັ 500kv, 230 kv ແລະ 115 kv 48 ໂຄງການ (ໂຄງການໃໝ່) 

3. ວຽກງານການຄ້າ 
(1). ໂຄງການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໃຫ ັ້ເຕບີໂຕມຄຸີນະພາບຕາມທດິສມົດຸນ, ສີ

ຂຽວ ແລະ ຍນືຍງົ (ໂຄງການໃໝ່) 
(2). ໂຄງການສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄ ັ້າ (ໂຄງການໃໝ່) 
(3). ໂຄງການສົ່ ງເສມີຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັ ແລະ ການຄ ັ້າຂອງ ສປປ ລາວ (ໂຄງການໃໝ່) 
(4). ໂຄງການສົ່ ງເສມີ-ພດັທະນາຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ(ໂຄງການໃໝ່) 

4. ວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືໍ່ສານ 
(1). ໂຄງການຊຸກຍ ັ້, ສະໜບັສະໜ ນຜ ັ້ປະກອບການ SMEs ໄປສ ່ ການດ າເນນີທຸລະກດິແບບດຈິຕິອນ 

(Digital Business Transformation) (ໂຄງການໃໝ່) 
(2). ໂຄງການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາລະບບົສະໜບັສະໜ ນການຄ ັ້າ ແລະ ທຸລະກ າອອນລາຍ (Digital 

Commerce) (ໂຄງການໃໝ່) 
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ເປົັ້າໝາຍທີ 2: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງຂຶັ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງການພັດທະນາ, ມີຄວາມສາມາດຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າໃຊ້
ວິທະຍາສາດ-ເຕກັໂນໂລຊີ ເພືໍ່ອຍກົສູງປະສດິທິພາບ ແລະ ສ້າງມນູຄ່າເພີໍ່ມການ
ຜະລິດ ແລະ ການບ ລກິານ. 

ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ເພື່ ອເປນັກ າລງັຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາປະເທດໃຫັ້ຫຸຼດພົ ັ້ນ
ອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ ແລະ ບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ, ຮບັມກືານເຊື່ ອມໂຍງກບັ
ພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ແລະ ການພດັທະນາອຸດສາຫະກ າ 4.0 ຢ່າງເປນັເຈົ ັ້າການ; ສົ່ ງເສມີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຜນົ
ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ເຕກັນກິວຊິາການ ແລະ ພ ມປນັຍາອນັຍອດຍິ່ ງ ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; ປບັປຸງຄຸນນະພາບການສ ກສາໃນທຸກລະດບັໄປພ ັ້ອມກບັການສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂເຂົ ັ້າເຖງິການສ ກສາ 
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ; ສ ັ້າງກ າລງັແຮງງານໃຫັ້ມສີມີ,ື ມຄີວາມສ ານານງານ ແລະ ຫຼາກ
ຫຼາຍສາຂາວຊິາຊບີຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໃໝ່ ແລະ ການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  

1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1:  ການປັບປຸງການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາ
ການຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶັ້ນ 

 ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກທົ່ ວປວງຊນົ ຖເືອາົການອະນາໄມ, ກນັພະຍາດ ແລະ ສົ່ ງເສມີ
ສຸຂະພາບເປນັຕົ ັ້ນຕ , ຖເືອາົການປິ່ ນປວົ ແລະ ສະໜອງການບ ລກິານຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ມຄຸີນນະພາບ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ສະເໝີ
ພາບເປນັສ າຄນັ ຖເືອາົຄນົເປນັໃຈກາງ; ຮບັປະກນັການມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສົ່ ງເສມີຊວີດິການເປນັຢ ່ ທີ່ ດີໃີຫ ັ້ທຸກ
ຄນົທຸກເພດໄວ ເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົເຂົ ັ້າໃຈຮກັສາສຸຂະພາບ, ຮ ັ້ຈກັຕອບໂຕ ັ້ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ສຸຂະພາບ, ແນໃສ່ປບັປຸງວຽກ
ງານຮກັສາສຸຂະພາບຂັ ັ້ນຕົ ັ້ນໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ເພື່ ອໃຫ ັ້ປະຊາຊນົເປັນເຈົ ັ້າການໃນການຮກັສາສຸຂະພາບຂອງຕນົ; ສມົທບົຢ່າງ
ກມົກຽວລະຫວ່າງວຽກງານອະນາໄມ, ກນັພະຍາດ, ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບກບັວຽກງານປິ່ ນປວົ-ຟື ັ້ນຟ ໜ ັ້າທີ່ ການ, ວຽກງານ
ການແພດ-ການຢາສະໄໝໃໝ່ ແລະ ການແພດ-ການຢາພື ັ້ນເມອືງເຂົ ັ້າໃນການຮກັສາສຸຂະພາບ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນໃນ
ການນ າພາປະເທດຊາດຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ ັ້ອຍພດັທະນາ ປີ 2026, ບນັລຸການປກົຄຸມສຸຂະພາບທົ່ ວປວງ
ຊນົ ປີ 2025. 

1.1.  ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນ ັ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມນີ ັ້າໜກັຕ ່ າກວ່າມາດຕະຖານໃຫັ້ຍງັເຫຼອື 15% ຂອງປະ

ຊາກອນເປົ ັ້າໝາຍ; 
- ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ ມລີວງສ ງບ ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ໃຫັ້ຍງັເຫຼອື 27% ຂອງປະຊາກອນເປົ ັ້າໝາຍ; 
- ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫັ້ຍງັເຫຼອື 20/1.000 ຂອງເດກັນ ັ້ອຍເກດີມຊີວີດິ; 
- ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫັ້ຍງັເຫຼອື 30/1.000 ຂອງເດກັນ ັ້ອຍເກດີມຊີວີດິ; 
- ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ ັ້ຍງັເຫຼອື 110/100.000 ຂອງເດກັນ ັ້ອຍເກດີມຊີວີດິ; 
- ອດັຕາການເກດີລ ກມແີພດຊ່ວຍ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 85% ຂອງປະຊາກອນເປົ ັ້າໝາຍ; 
- ອດັຕາການສກັຢາວກັຊນິກນັພະຍາດໃນເດກັລຸ່ມ 1 ປີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 95% ຂອງປະຊາກອນເປົ ັ້າໝາຍ; 
- ອດັຕາການຊມົໃຊ ັ້ນ ັ້າສະອາດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 95% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ; 
- ອດັຕາການຊມົໃຊ ັ້ວດິຖ່າຍຄອບຄວົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 85% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົ; 
- ອດັຕາປກົຄຸມປະກນັສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 96% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ; 
- ອດັຕາການປະກາດ ແລະ ຮບັຮອງ ບ ັ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 85% ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ. 
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- ເພີ່ ມອາຍຸຍນືສະເລ່ຍ ໃຫັ້ໄດ ັ້ສ ງກວ່າ 73 ປີ. 
1.2. ວຽກຈຸດສມຸ: 
- ສະໜອງການສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ, ກວດກາ, ບົ່ ງມະຕ ິແລະ ຟື ັ້ນຟ ໜ ັ້າທີ່ ການໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ, ທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເປັນ

ທ າ ໂດຍໄດ ັ້ສຸມໃສ່: (1) ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງໝ ຂັ ັ້ນຕ່າງໆ, ໃນນີ ັ້ ປັບປຸງໂຮງໝ ສ ນກາງໃຫ ັ້ມຄີວາມທນັສະໄໝ
ຮອບດັ້ານ ແລະ ຫນັໄປສ ່ ການກຸ ັ້ມຕນົເອງທາງດ ັ້ານການເງນິເທື່ ອລະກ ັ້າວ ຂອງບນັດາໂຮງໝ ສ ນກາງ ແລະ ບາງໂຮງໝ 
ແຂວງ; ປັບປຸງໂຮງໝ ແຂວງ ໃຫັ້ສາມາດແກ ັ້ໄຂຜ່າຕດັໃຫຍ່, ຜ່າຕດັກະດ ກ, ຜ່າຕດັຜ່ານທ ່  ແລະ ສຸກເສນີທົ່ ວໄປ; ປັບປຸງ
ໂຮງໝ ຊຸມຊນົໃຫ ັ້ສາມາດແກ ັ້ໄຂຜ່າຕດັເກດີລ ກ ແລະ ປັບປຸງໂຮງໝ ນ ັ້ອຍໃຫັ້ສາມາດເກດີລ ກແບບປົກກະຕໄິດ ັ້; ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ເພື່ ອສະໜອງການບ ລກິານສຸຂະພາບຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານຢ່າງຄບົຊຸດ (package) ໂດຍລວມມ:ີ ການບ ລກິານວຽກແມ່ ແລະ ເດກັ, 
ການສກັຢາກນັພະຍາດ, ສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ວຽກໂພຊະນາການ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງຕາມສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງໂຮງໝ ແຕ່ລະ
ຂັ ັ້ນ; ໃນນີ ັ້ ເອາົວຽກງານບຸກຄະລາກອນເປັນບ ລມິະສດິ, ສບືຕ ່ ຍກົລະດບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍ 5 ດ ີ1 ພ ໃຈ ໃນ
ແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ຄຽງຄ ່ ກບັສົ່ ງເສີມການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ (2) ຊຸກຍ ັ້ການປະຕບິດັແຜນການກ ່ ສ ັ້າງບ າລຸງພະນກັງານແພດ 
ແລະ ວຊິາການສາຂາວິຊາຕ່າງໆໃຫັ້ເປັນແພດໝ ມອືາຊີບ ໃຫັ້ແກ່ເຂດຈດຸສຸມພັດທະນາ ແລະ ເຂດຊນົນະບົດຫ່າງໄກ
ສອກຫຼກີທີ່ ຍງັຂາດພະນກັງານ; ບ າລຸງຍກົລະດບັຄ ອາຈານ, ກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງສະຖານການສ ກສາ, ສະໜອງອຸປະກອນ
ທີ່ ຈ າເປັນ, ປັບປຸງຫຼກັສ ດການຮຽນ-ການສອນ; ບນັຈຫຼຸກັສ ດຝ ກອບົຮມົລະບບົຖານຂ ັ້ມ ນສາທາລະນາສຸກ ແລະ ການເຝົ ັ້າ
ລະວງັຕດິຕາມເຂົ ັ້າໃນຫຼກັສ ດການແພດໃຫັ້ນກັຮຽນແພດສາມາດເຂົ ັ້າໃຈວທິກີານເກບັກ າຕວົເລກ, ການເຝົ ັ້າລະວງັ, ການ
ລາຍງານ ແລະ ປັ້ອນຂ ັ້ມ ນຢ່າງຖືກຕ ັ້ອງ ກ່ອນຈບົຫຼກັສ ດການແພດ ແລະ ລງົເຮດັວຽກ ແລະ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ
ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການໃນການບ ລກິານສຸຂະພາບ ເພື່ ອສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂົ ັ້າກບັຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົເທື່ ອລະ
ກ ັ້າວ; ສ ັ້າງກນົໄກປະສານງານລະຫວ່າງສະຖານການສ ກສາສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂຮງໝ ໃຫ ັ້ມຄີວາມກມົກຽວ. ກ ານດົ
ມາດຕະຖານພື ັ້ນຖານໃນການສອບເສງັຂອງແພດໝ ໃນລະດບັສາຂາອາຊບີ ຕວົຢ່າງ: ແພດຊ່ວຍເກດີ, ເຝົ ັ້າລະວງັ, ການສກັ
ຢາ, ການວາງຢາ, ແພດແມ່-ເດກັ, ພະຍາດຕດິຕ ່ , ການຢາ  ແລະ ການເກບັ-ປັ້ອນຂ ັ້ມ ນໃນຖານຂ ັ້ມ ນສາທາລະນະສຸກ ເພື່ ອ
ຮບັປະກນັຄວາມສາມາດຂອງແພດ-ໝ  ໃນການສະໜອງບ ລກິານສາທາລະນະສຸກ ໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັຊຸດບ ລກິານ
ສຸຂະພາບຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານໃນແຕ່ລະລະດບັ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງຜນົຂອງການສອບເສງັກບັການອອກໃບຢັ ັ້ງຢືນທາງດ ັ້ານການເເພດ 
ແລະ ການຝ ກອົບຮົມ/ລະບົບການຮຽນຮ ັ້ແພດຕະຫຼອດຊີວິດ, (3) ເພີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການເຝົ ັ້າລະວັງຕິດຕາມ, 
ບົ່ ງມະຕ,ິ ຊອກຄົ ັ້ນຫາ ແລະ ໂຕ ັ້ຕອບກ ລະນພີະຍາດລະບາດໃຫັ້ໄດ ັ້ໄວ, ປະເມນີຄວາມສ່ຽງ, ປບັປຸງລະບບົເຕອືນໄພ ແລະ 
ຕອບໂຕ ັ້ໃຫ ັ້ທັນເວລາ ດ ັ້ວຍຕາໜ່າງລະບົບເຝົ ັ້າລະວງັ ຢ່າງມປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທຜິົນ ໂດຍສະເພາະພະຍາດ      
ໂຄວດິ-19 ເພື່ ອປັ້ອງກນັ ແລະ ກຽມຄວາມພ ັ້ອມຮບັມກືບັການລະບາດພະຍາດອື່ ນໆໃນອະນາຄດົ; ເຊື່ ອມສານຂ ັ້ມ ນຈາກ
ການເຝົ ັ້າລະວງັຕດິຕາມ ແລະ ການບົ່ ງມະຕພິະຍາດລະບາດເຂົ ັ້າໃນລະບົບຖານຂ ັ້ມ ນສາທາລະນາສຸກ (DHIS2), ຍກົ
ລະດັບການບົ່ ງມະຕິພະຍາດໃນຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຫັ້ອງວິເຄາະລະດັບພາກ; (4) ຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສີມການຜະລິດຢາ ແລະ 
ຜະລດິຕະພນັການແພດພື ັ້ນຖານໃຫັ້ກຸ ັ້ມຕນົເອງພາຍໃນ ພັ້ອມທງັ ເອາົໃຈໃສ່ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການປ ກ-ຜະລດິພດືທີ່
ເປັນຢາ ແລະ ການນ າໃຊ ັ້ຢາພື ັ້ນເມອືງຢ່າງແຂງແຮງ; ປັບປຸງລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ເຝົ ັ້າລະວງັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ 
ແລະ ຢາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັການແພດໃຫັ້ດີກວ່າເກົ່ າ; ກ ານດົລາຄາຢາ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ການໃຫັ້ບ ລກິານ
ປິ່ ນປົວໃນຊຸດບ ລກິານສຸຂະພາບຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານໃຫັ້ມມີາດຕະຖານດຽວກນັ ເພື່ ອສາມາດກ ານດົງບົປະມານ ໃຫັ້ແກ່ກອງທ ນ
ປະກນັສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ; (5) ປັບປຸງລະບບົການເງນິສາທາລະນະສຸກໃຫັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຍນືຍງົ ຮອດຂັ ັ້ນໂຮງໝ ນ ັ້ອຍ, 
ປະຕບິດັກນົໄກຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິຕາມສາຍຕັ ັ້ງຂະແໜງການ, ຄຸ ັ້ມຄອງການເງນິລວມສ ນ-ຜ່ານປະຕ ດຽວ, ເພີ່ ມງບົປະມານ 
ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫັ້ທ ັ້ອງຖິ່ ນໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຕາມທດິ 3 ສ ັ້າງ ເພື່ ອຮບັປະກນັລະບບົການເງນິ
ສາທາລະນະສຸກໃຫັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ, ໃຫັ້ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ເໝາະສມົໃນແຕ່ລະຂັ ັ້ນ; ນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝໃນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຮອດຂັ ັ້ນເມອືງ, ປບັປຸງລະບບົປກົປັ້ອງສງັຄມົດ ັ້ານສຸຂະພາບໃຫັ້ເປັນກອງທ ນດຽວ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມ
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ສາມາດຄຸ ັ້ມຄອງກອງທ ນດັ່ ງກ່າວໃຫັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ເພື່ ອບນັລຸການປົກຄຸມປະກນັສຸຂະພາບທົ່ ວປວງຊນົ (UHC) ໃນປີ 2025; 

(6) ປັບປຸງສ ນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານເພື່ ອສຸຂະພາບ (ລວມມຂີ ັ້ມ ນສະຖຕິກິານແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ໄອທກີະຊວງ ແລະ 
ໂຄສະນາສຸຂະສ ກສາ);  ເຊື່ ອມໂຍງລະບບົຂ ັ້ມ ນ ລະຫວ່າງ ສາທາລະນາສຸກ ແລະ ລະບບົຖານຂ ັ້ມ ນຄຸ ັ້ມຄອງພນົລະເມອືງ; 
ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ, ຖເືອາົກາລະໂອກາດ ໃນໄລຍະການສະກດັກັ ັ້ນ, ປັ້ອງກນັ ແລະ ແກ ັ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 
ເພື່ ອສ ັ້າງການຫນັປ່ຽນໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ປຸກລະດມົຖນັແຖວນກັຮບົເສື ັ້ອຂາວ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ມຂີະບວນການວຽກ
ງານ ກ ຄກືານປະຕຮິ ບ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກປະກອບສ່ວນສ າຄນັໃນການສ ັ້າງໃຫ ັ້ຄນົລາວ ມສຸີຂະພະລາໄມທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ
ຫຼາຍຂ ັ້ນ.  

- ດ ັ້ານໂພຊະນາການ: ຖເືປນັບ ລມິະສດິສ າຄນັວຽກງານສຸຂະພາບແມ່-ເດກັ ແລະ ໂພຊະນາການ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ການ
ຈະເລນີເຕບີໂຕ ແລະ ພດັທະນາການຂອງເດກັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງເຕມັສ່ວນ ເພື່ ອເປນັພື ັ້ນຖານໃນການສ ັ້າງຄນົລຸ ັ້ນໃໝ່ໃຫັ້ມີ
ຄວາມອາດສາມາດໃນການຮຽນຮ ັ້ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ; ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ 
ເຂົ ັ້າຮ່ວມຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການ ຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ແລະ ມຄີວາມສອດຄ່ອງກມົກຽວກນັ ໂດຍສຸມໃສ່ວຽກງານ
ຕົ ັ້ນຕ ຄ:ື ເຊື່ ອມສານວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, ແມ່, ເດກັເກດີໃໝ່ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍ, ວຽກໂພຊະນາການເຂົ ັ້າໃນຊຸມ
ຊນົຢ່າງມສ່ີວນຮ່ວມ; ກ ານດົແຜນການລງົເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຊຸມຊນົ ໃຫັ້ແທດເໝາະກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຊຸມຊນົສາມາດເຂົ ັ້າຮ່ວມ, ປະຢດັເວລາ ແລະ ງບົປະມານ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ
ດັ່ ງກ່າວ. ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນະໂຍບາຍອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ນກັຮຽນໄດ ັ້ຮບັສານອາຫານເພື່ ອ
ການເຕບີໂຕ ແລະ ພດັທະນາຢ່າງພຽງພ  ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບບນົພື ັ້ນຖານຖກືຫຼກັອະນາໄມ-ໂພຊະນາການ 
ພັ້ອມທງັສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດດ ັ້ານດັ່ ງກ່າວໃຫັ້ກາຍເປນັວດັທະນະທ າຈາກໂຮງຮຽນໄປສ ່ ຄວົເຮອືນ; ສບືຕ ່ ເຮດັການໂຄ 
ສະນາເຜຍີແຜ່ວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ, ໂພຊະນາການ, ການລ ັ້ຽງລ ກດ ັ້ວຍນມົແມ່ຢ່າງດຽວ, ການໃຫັ້ອາຫານເດກັນ ັ້ອຍ 
ແລະ ເດກັອ່ອນ ໃຫັ້ປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັຮ ັ້ ແລະ ເຂົ ັ້າໃຈເຖງິຄວາມສ າຄນັ ແລະ ວທິກີານກນິ-ດື່ ມໃຫ ັ້ຖກືຫຼກັອະນາໄມ 
ແລະ ໂພຊະນາການຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ. ສບືຕ ່ ຂະຫຍາຍການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດບ ັ້ານສາທາລະນະສຸກ
ແບບຢ່າງ ໃຫັ້ປກົຄຸມຢ່າງມຄຸີນນະພາບ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ ັ້ໃນແຕ່ລະປີ. 

2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນທຸກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶັ້ນ ພ້ອມທັງ 
ສ້າງເງືໍ່ອນໄຂການເຂົັ້າເຖິງການສຶກສາເພືໍ່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການເຊືໍ່ອມໂຍງກັບພາກ
ພືັ້ນ ແລະ ສາກົນທັງເປັນການຮອງຮັບອຸດສາຫະກ າຍຸກ 4.0  

ພດັທະນາການສ ກສາໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບສ ງຂ ັ້ນ ດ ັ້ວຍການສຸມທ ນຮອນໃສ່ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ 
ຢ່າງມຈີດຸສຸມ ເພື່ ອສ ັ້າງຊບັສນິມະນຸດທີ່ ມທີກັສະສ ງ, ມຄີວາມຮ ັ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສມົບດັສນິທ າປະຕວິດັ ແລະ ມຄ່ີາ
ນຍິມົທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ, ມນີ ັ້າໃຈຮກັປະເທດຊາດ, ຊື່ ສດັບ ລສຸິດ, ມລີະບຽບວໄິນ, ມສຸີຂະພາບທາງດ ັ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈທີ່
ດ,ີ ມກີານຮກັຕ ່ ການຮຽນຕະຫຼອດຊວີດິ ເພື່ ອໃຫ ັ້ກາຍເປນັກ າລງັແຮງງານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຕອບ
ສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຂອງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິຂອງຊາດທີ່ ຍນືຍງົ, ມຄີວາມພ ັ້ອມທີ່
ຈະຮ່ວມມ ື ແລະ ແຂ່ງຂນັກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພື ັ້ນ. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສ ກສາແຕ່ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນຈນົ
ຮອດອາຊວີະສ ກສາ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລໃນລະດບັສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໃຫັ້ທົ່ ວ
ເຖງິ; ຮບັປະກນັສດິສະເໝພີາບໃນການເຂົ ັ້າເຖງິການສ ກສາຂອງຜ ັ້ອາໄສຢ ່ ຊນົນະບດົ, ກຸ່ມຄນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມ
ຄນົທີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການພເິສດ ແລະ ຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສ່ພເິສດຕ ່ ເພດຍງິ. ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສົ່ ງເສມີຢ່າງເຂັ ັ້ມແຂງໃນ
ການນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມວືທິະຍາສາດ ແລະ ລະບບົໄອທເີຂົ ັ້າໃນການສ ກສາ ລວມທງັການຮ ່ າຮຽນຜ່ານລະບບົດຈິຕິອນ. 
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2.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນຂອງເດກັ 5 ປີ ໃນຂັ ັ້ນການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍໃນທົ່ ວປະເທດບ ່ ໃຫ ັ້ຫຸຼດ 86% ໃນ 

2025. 
- ອດັຕານກັຮຽນເຂົ ັ້າໃໝ່ ປ.1 ໃຫັ້ບນັລຸສ ງກວ່າ 98%. 
- ອດັຕາເຂົ ັ້າຮຽນໃໝ່ລວມຂັ ັ້ນ ປ.5 ໃຫັ້ບນັລຸສ ງກວ່າ 99%. 
- ອດັຕາປະລະການຮຽນຂັ ັ້ນ ປ.1 ໃຫັ້ຫຸຼດຈາກ 6,4 ຍງັເຫຼອື 4%. 
- ອດັຕາຈບົຊັ ັ້ນປະຖມົສ ກສາໃຫ ັ້ບນັລຸສ ງກວ່າ 95%. 
- ອດັຕາການເລື່ ອນຂັ ັ້ນຈາກ ປ.5 ຫາ ມ.1 ໃຫັ້ບນັລຸສ ງກວ່າ 90%.  
- ອດັຕາປະລະຂອງນກັຮຽນຊັ ັ້ນປະຖມົໃຫັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 4,3% ຍງັເຫຼອື 2%. 
- ດດັຊະນສີະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຂອງອດັຕາເລື່ ອນຂັ ັ້ນຈາກ ປ.5 ຫາ ມ.1 ໃຫັ້ບນັລຸໄດ ັ້ລະຫວ່າງ 0,97-1,03. 
- ອດັຕາການເຂົ ັ້າຮຽນໃໝ່ລວມຂັ ັ້ນ ມ.4 ໃຫັ້ບນັລຸສ ງກວ່າ 74%. 
- ອດັຕາປະລະຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນໃຫ ັ້ຫຸຼດຈາກ 10,3% ຍງັເຫຼອື 8%. 
- ປະຊາກອນໜຸ່ມ ແລະ ຜ ັ້ປະລະການຮຽນໃຫັ້ໄດ ັ້ຮບັການບ າລຸງ ຜ່ານການສ ກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຝ ກ

ອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 150.000 ຄນົ. 
- ຄ ຊັ ັ້ນປະຖມົ ແລະ ຊັ ັ້ນມດັທະຍມົສ ກສາ ໄດ ັ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ ບ ່ ໃຫ ັ້ຫຸຼດ 10% ຕ ່ ປີ. 
- ສ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນຕ ່ ໃນສາຍອາຊວີະສ ກສາ ແລະ ຝ ກອບົ 

ຮມົວຊິາຊບີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 5% ທຽບໃສ່ຈ ານວນນກັຮຽນທີ່ ຈບົມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນ ພາຍໃນປີ 2025. 
- ສ ັ້ຊນົສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ນກັສ ກສາທີ່ ສະໝກັເຂົ ັ້າຮຽນຢ ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທ າມະ

ຊາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ວສິະວະກ າ ແລະ ຄະນດິສາດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 12.500 ຄນົ. 
- ສດັສ່ວນມວນຊນົທຸກເພດ, ທຸກໄວໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມການຫດັກາຍະບ ລຫິານ, ການອອກກ າລງັກາຍ ແລະ ການ

ຫຼິ ັ້ນກລິາ-ກາຍະກ າ ບນັລຸໄດ ັ້ 50% ຂອງພນົລະເມອືງ. 
- ອດັຕາການຮ ັ້ໜງັສຂືອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-24 ປີ ໃຫັ້ບນັລຸ 91%. 

2.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
- ການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ: ການລງົທ ນໃສ່ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນແມ່ນເປນັບ ລມິະສດິທີ່ ສ າຄນັ ເພື່ ອປບັ 

ປຸງຄຸນນະພາບການສ ກສາ ຄຽງຄ ່ ກບັການຮກັສາສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ສຸຂາພບິານ, ສຸຂະອະນາໄມ, ຄວາມສາມາດ 
ແລະ ທກັສະໃນການພດັທະນາແບບຮອບດ ັ້ານຂອງເດກັ ເພື່ ອໃຫ ັ້ເດກັສາມາດເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ສາມາດຮຽນຮ ັ້ໄດ ັ້ ໂດຍນ າ
ໃຊ ັ້ວທິກີານ ແລະ ກນົໄກທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ໂດຍການຮ່ວມມລືະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ
ຊຸມຊນົ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງອາຫານທີ່ ມທີາດບ າລຸງຢ່າງພຽງພ , ພັ້ອມທງັໃຫ ັ້ຄວາມຮ ັ້ ແລະ ທກັສະການລ ັ້ຽງດ 
ເດກັແກ່ພ ່ ແມ່-ຜ ັ້ປກົຄອງ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນອື່ ນໆ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ເດກັນ ັ້ອຍກຽມພັ້ອມກ່ອນເຂົ ັ້າໂຮງຮຽນ
ປະຖມົຢ່າງເປນັທາງການ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັທກັສະພື ັ້ນຖານທີ່ ຈ າເປັນ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດສບືຕ ່ ຮຽນໃນລະດບັສ ງຂ ັ້ນໄປ.  

- ການສຶກສາຊັັ້ນປະຖົມ: ຍກົສ ງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນໃນຊັ ັ້ນປະຖມົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປບັປຸງ
ທກັສະການຮ ັ້ໜງັສ ື ແລະ ການຄດິໄລ່ເລກຂອງນກັຮຽນປະຖມົ ໂດຍເອາົໃຈໃສ່ຍກົສ ງຄວາມຮ ັ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ຄວາມຫັ້າວຫນັຂອງຄ , ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການຂອງອ ານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງໂຮງຮຽນ 
ເພື່ ອປບັປຸງຜນົໄດ ັ້ຮບັການຮຽນຂອງນກັຮຽນ. ການສ ັ້າງຕັ ັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນ ເພື່ ອເປນັຈດຸໃຈກາງໃນການພດັທະນາອາຊບີຄ 
ຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືດ ັ້ານວຊິາການແກ່ຄ ອາຈານ ລວມທງັການສ ັ້າງລະບບົໃຫ ັ້ຄ າປ ກສາດ ັ້ານວຊິາການຂອງ
ຄ ; ພັ້ອມດຽວກນັນີ ັ້, ກ ່ ໃຫ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ຄ  ແລະ ຜ ັ້ອ ານວຍການ
ໂຮງຮຽນຢ່າງເປນັປະຈ າ ເພື່ ອເປນັການກະຕຸກຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ຜ ັ້ທີ່ ປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ຂອງຕນົໄດ ັ້ດ ີ ແລະ ຊອກຫາວທິກີານຊ່ວຍ 
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ເຫຼອືຜ ັ້ທີ່ ຂາດທກັສະ ໂດຍມແີນວທາງທີ່ ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ກນົໄກເພື່ ອກະຕຸ ັ້ນຄ ໃຫ ັ້ກາຍເປນັຄ ສອນດເີດັ່ ນ. ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນ
ໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກ າດຈິຕິອນ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮ ັ້, ລວມທງັທກັສະໃນສດັຕະວດັທ ີ21 ກ 
ຄ ື ທກັສະການແກ ັ້ໄຂບນັຫາ, ທກັສະດ ັ້ານສະຕປິນັຍາ, ການຮ່ວມມ-ືການສື່ ສານ, ຄວາມຄດິສ ັ້າງສນັ-ນະວດັຕະກ າ, 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບສ່ວນບຸກຄນົຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທ ານາໆຊາດ. 

- ການສຶກສາຊັັ້ນມດັທະຍມົ: ຍກົສ ງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍສຸມໃສ່ຍກົລະດບັຄ ສອນປະຈ າ
ການ ແລະ ຈດັສນັຄ ໃຫ ັ້ສອນຕາມຄວາມຊ່ຽວຊານດ ັ້ານວຊິາການຂອງຄ . ສະໜອງການສ ກສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ັ້ນທີ່
ມປີະສດິທຜິນົ, ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິຂອງແຕ່ລະທັ້ອງຖິ່ ນ. ປບັປຸງຄຸນ
ນະພາບຂອງການສ ກສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ນກັຮຽນທີ່ ມພີອນສະຫວນັຮຽນເກັ່ ງໃນສາຍວຊິາໃດ
ໜ ່ ງໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮຽນ ແລະ ລງົເລກິໃນສາຍວຊິານັ ັ້ນ ໂດຍມກີານພດັທະນາຫຼກັສ ດການສ ກສາຊັ ັ້ນມດັທະຍມົຕອນປາຍໃຫັ້
ເປນັຫຼາຍສາຍ ເຊັ່ ນ: ວທິະຍາສາດທ າມະຊາດ ແລະ ວທິະຍາສາດສງັຄມົ; ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ ICT ເຂົ ັ້າໃນການຮຽນ-
ການສອນ ພັ້ອມທງັ ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກ າດຈິຕິອນ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນຮ ັ້, ລວມ
ທງັທກັສະໃນສດັຕະວດັທ ີ21. ນ າໃຊ ັ້ການສອບເສງັ ເພື່ ອວດັແທກລະດບັທກັສະການອ່ານ ແລະ ຄດິໄລ່ເລກຂັ ັ້ນຕ ່ າຂອງ
ມາດຕະຖານສາກນົ ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິເພື່ ອຕດິຕາມຄຸນນະພາບການສ ກສາໃນໂຮງຮຽນໃນທຸກລະດບັ. 

- ສົໍ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫອຼດຊີວິດ: ສບືຕ ່ ແຜນງານລບົລ ັ້າງຄວາມບ ່ ຮ ັ້ໜງັສ ື ແລະ ບ າລຸງຍກົລະດບັການ
ສ ກສາໃຫ ັ້ແກ່ກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະຜ ັ້ທີ່ ມອີາຍຸ 15-40 ປີ  ແລະ ສະໜອງການຝ ກວຊິາຊບີຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ ຜ ັ້
ອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຜ ັ້ຫວ່າງງານ ເພື່ ອເປນັການສົ່ ງເສມີການຮຽນຮ ັ້ຕະຫຼອດຊວີດິ ຕ ັ້ອງມກີານຈດັຕັ ັ້ງທີ່ ຖກືຕ ັ້ອງ ແລະ 
ສະ   ໜອງຊບັພະຍາກອນໃຫັ້ພຽງພ  ແລະ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຜ ັ້ປະກອບການເພື່ ອກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ 
ສິ່ ງຈ  ງໃຈ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ການຮບັສະໝກັນກັຮຽນທີ່ ຈບົຈາກໂຮງຮຽນສາມນັ ແລະ ຫຼກັສ ດຝ ກວຊິາຊບີ, ຮບັປະກນັຄວາມ
ຍຸຕທິ າ ແລະ ການສະໜອງຄ່າແຮງງານທີ່ ສງັຄມົຍອມຮບັໄດ ັ້. 

- ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ: ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການສະໜອງສມີແືຮງງານ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຮຽກ 
ຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮ່ວມມກືບັພາກທຸລະກດິຜ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ ເພື່ ອພດັທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼກັສ ດ
ສາຍອາຊວີະສ ກສາ ແລະ ອບົຮມົວຊິາຊບີ ໃຫັ້ເປນັມາດຕະຖານດຽວກນັ ແລະ ມກີານຕດິຕາມຄຸນນະພາບຂອງຫຼກັສ ດຢ່າງ
ເປນັປກົກະຕ ິ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການໃໝ່ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ; ເຊື່ ອມສານຂ ັ້ມ ນກ່ຽວກບັນກັສ ກສາທີ່ ຈບົ
ຫຼກັສ ດເຂົ ັ້າກບັລະບບົຖານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ; ພັ້ອມດຽວກນັນັ ັ້ນ, ກ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ດ,ີ ສະໜອງ ແລະ ຍກົລະດບັອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ເຄື່ ອງມ,ື ເຄື່ ອງກນົຈກັ, ການຝ ກ
ງານ ໃຫັ້ສາມາດປະຕບິດັຕວົຈງິໄປຄຽງຄ ່ ກບັການຮຽນພາກທດິສະດ.ີ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊນົ ໃນ
ການຝ ກງານຂອງນກັສ ກສາ ເພື່ ອໃຫ ັ້ນກັສ ກສາເຫຼົ່ ານັ ັ້ນສາມາດເຂົ ັ້າສ ່ ການຖກືຈ ັ້າງງານໄດ ັ້. ຍກົສ ງຄວາມໝາຍຄວາມສ າຄນັ
ຂອງສະຖານອາຊວີະສ ກສາ ເພື່ ອໃຫ ັ້ມບີດົບາດໃນການສ ັ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ ຈະເຂົ ັ້າສ ່ ຕະຫຼາດແຮງງານໃຫັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ 
ຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ; ນອກຈາກນີ ັ້ ການສ ັ້າງຫຼກັສ ດຕ ່ ເນື່ ອງ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຜ ັ້ທີ່ ຈບົຫຼກັສ ດ ອາຊວີະສ ກສາສາມາດສບືຕ ່
ຮຽນໃນລະດບັການສ ກສາຊັ ັ້ນສ ງ; ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ກ ່ ຕ ັ້ອງມລີະບບົການຈດັປະເພດ ຫຼ ືຈດັອນັດບັສະຖານອາຊວີະສ ກສາ ເພື່ ອ
ສົ່ ງເສມີການແຂ່ງຂນັ ແລະ ປັບປຸງການບ ລຫິານສະຖາບນັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ຕາມມາດຕະຖານ. ສົ່ ງເສີ່ ມການສະໜບັສະໜຸນການຮ່ວມ
ມລືະຫວ່າງສະຖານອາຊວີະສ ກສາ ແລະ ບນັດາບ ລສິດັຢ ່ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ (PPP). 

- ການສຶກສາຊັັ້ນສູງ: ຍກົສ ງຄຸນນະພາບຂອງນກັສ ກສາທີ່ ຮຽນຈບົ, ຫຼກັສ ດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສ ັ້າງ
ຄວາມສາມາດໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໃນຫວົຂ ັ້ຕ່າງໆ. ປບັປຸງມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມໜັ້າເຊື່ ອຖໃືນລະດບັພາກພື ັ້ນ ແລະ 
ສາກນົ ດ ັ້ວຍການຮ່ວມມຢ່ືາງກວ ັ້າງຂວາງກບັສະຖາບນັ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລທີ່ ມຊີື່ ສຽງ, ເອາົໃຈໃສ່ສ ັ້າງທກັສະໃນ
ການເປນັຜ ັ້ນ າ, ຄວາມສາມາດດ ັ້ານພາສາ, ຄວາມສາມາດໃນການວເິຄາະ ແລະ ແກ ັ້ໄຂບນັຫາ. ໃຫັ້ການຝ ກງານເພື່ ອເຮດັ
ໃຫ ັ້ຜ ັ້ຝ ກງານມຄີວາມພ ັ້ອມ ໃນເວລາທີ່ ຮຽນຈບົ ແລະ ດ າເນນີວຽກຕວົຈງິຫຼງັຮຽນຈບົ. ສະໜອງທ ນການສ ກສາແກ່
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ນກັສ ກສາທີ່ ຮຽນໃນຂງົເຂດບ ລມິະສດິໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ສາຍວຊິາວທິະຍາສາດ, 
ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ວສິະວະກ າ, ຄະນດິສາດ (STEM); ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ລະບບົການຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງການ
ສ ກສາຊັ ັ້ນສ ງ; ສ ັ້າງຄວາມເປັນເລດີໃນການຮຽນ-ການສອນ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດ, ການບ ລກິານດ ັ້ານວຊິາການ 
ໂດຍສະເພາະດ ັ້ານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ວສິະວະກ າ, ຄະນດິສາດ (STEM) ແລະ ປນັຍາປະດດິ ໃຫັ້ບນັດາ
ມະຫາວທິະຍາໄລ; ນ າໃຊ ັ້ຜນົການສ ກສາເພື່ ອຕດິຕາມນກັຮຽນທີ່ ຮຽນຈບົໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ ອເປນັພື ັ້ນຖານໃນການປບັປຸງ
ຫຼກັສ ດ, ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ ICT ໃນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການພດັທະນາປັນຍາປະດດິ ໂດຍການກ ານດົ
ນະໂຍບາຍທີ່ ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕ ່ ກບັສະພາບການປ່ຽນແປງໃໝ່, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ມະຫາວທິະຍາໄລ ເພື່ ອ
ສາມາດກຸ ັ້ມຕນົເອງທາງດ ັ້ານການເງນິເທື່ ອລະກ ັ້າວ. 

- ການພັດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊ້ຄູ: ເພື່ ອປບັປຸງຄຸນນະພາບການສອນຂອງຄ  ຕ ັ້ອງພດັທະນາຫຼກັສ ດການ
ຝ ກອບົຮມົໃຫ ັ້ແກ່ຄ , ພັ້ອມທງັ ມກີານປະເມນີຄວາມຮ ັ້ ແລະ ທກັສະວຊີາອາຊບີຄ  ທຸກລະດບັຕາມສາຂາວຊິາຊບີໃຫ ັ້ໄດ ັ້
ມາດຕະຖານ. ວທິະຍາໄລສ ັ້າງຄ ທຸກແຫ່ງຕ ັ້ອງເຮດັໜັ້າທີ່ ເປັນສ ນພດັທະນາວຊິາຊບີສ າລບັການບ ລກິານໃຫັ້ແກ່ຄ ກ່ອນ
ປະຈ າການ ແລະ ຄ ປະຈ າການ ລວມທງັຄ ສ ກສານເິທດ; ພັ້ອມທງັ ປບັປຸງລະບບົການສ ັ້າງ ແລະ ຍກົລະດບັຄ ຢ່າງເປນັ
ປກົກະຕ ິໂດຍເລອືກເອາົພຽງຜ ັ້ມພີອນສະຫວນັ ແລະ ເກັ່ ງທາງດ ັ້ານວຊິາການໃດໜ ່ ງ ທີ່ ຈະໄປສ ກສາຕ ່ ໃນສາຂານັ ັ້ນ ແລະ 
ມນີະໂຍບາຍສ າລບັນກັຮຽນຄ ທີີີ່ ຮຽນດສີອນເກັ່ ງ; ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກ າດຈິຕິອນ ເພື່ ອສະ
ໜບັສະໜຸນການສ ັ້າງຄ  ແລະ ພດັທະນາວຊິາຊບີຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ; ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງສະຖາບນັ
ສ ັ້າງຄ  ກບັຄະນະສ ກສາສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລ ເພື່ ອປບັປຸງໃຫ ັ້ມຄີວາມເປນັເອກະພາບກນັ. 

- ການພັດທະນາກິລາ-ກາຍະກ າລາວ: ເອາົໃຈໃສ່ສົ່ ງເສີມມວນຊນົເຂົ ັ້າໃນການອອກກ າລງັກາຍ ເພື່ ອ
ສຸຂະພາບ, ສົ່ ງເສີມກິລາພື ັ້ນເມືອງຂອງລາວ ພັ້ອມທັງພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບນັກກິລາອາຊີບ, ຄ ຝ ກ ແລະ 
ກ າມະການຕດັສນິໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນຕື່ ມ ເພື່ ອໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານພາກພື ັ້ນ; ປັບປຸງ, ນ າໃຊ ັ້ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກດັ້ານກລິາ ໃນທຸກລະດບັໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສ ງ. 

- ການພດັທະນາການສ ກສາດຈິຕິອນ (Digital Learning), ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ ໄອຊທີ ີ ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານ
ບ ລຫິານການສ ກສາ, ການຮຽນການສອນ, ການພດັທະນາຫຼກັສ ດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍມຫຼີກັສ ດວທິະຍາສາດ 
ແລະ ເຕກັໂນໂລຊສີື່ ສານແຕ່ຊັ ັ້ນປະຖມົ. ພດັທະນາເຄື່ ອງມກືານຮຽນການສອນທາງໄກ (e-Learning) ເພື່ ອຕອບສະ  
ໜອງການສ ກສາໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິ. ຊຸກຍ ັ້ການພດັທະນາຫຼກັສ ດການຮຽນເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ທນັການ. ຫນັການ
ສ ກສາລະດບັຊັ ັ້ນສ ງ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໄປສ ່ ການນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມອືດັສະລຍິະ (Smart Digital Tools), ຂະຫຍາຍ
ເຄອືຂ່າຍອນິເຕເີນດັສ າລບັການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ປບັປຸງຄ່າບ ລກິານອນິເຕເີນດັສ າລບັການຮຽນ-ການສອນໃນອດັ 
ຕາພເິສດ. 

3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ກ າລັງແຮງງານໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ານສີມື, ຄວາມຊ ານານງານ 
ແລະ ມີລະບຽບວິໄນສູງຂຶັ້ນ ທັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍວິຊາຊີບ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທ າທີໍ່ 
ໝັັ້ນຄົງ ແລະ ມີລາຍໄດ້ສູງຂຶັ້ນ, ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

 ພດັທະນາກ າລງັແຮງງານໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ເພື່ ອກາຍເປັນປດັໄຈທີ່ ສ າຄນັ ແລະ ກ າລງັການຜະລດິຕົ ັ້ນຕ  ໃນການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຕາມທດິຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ດຸນດ່ຽງແຮງງານໃຫັ້ສມົສ່ວນກບັຄວາມ
ຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າຕາມຂະແໜງການເສດຖະກດິທງັໃນຕວົເມອືງ ແລະ 
ຊນົນະບດົໃຫ ັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນຄງົ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍສາຂາອາຊບີ, ຍກົສ ງຜະລດິຕະພາບແຮງງານສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ມລີາຍໄດ ັ້ທີ່ ເໝາະ
ສມົ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງສາຍພວົພນັແຮງງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານເພື່ ອປກົປັ້ອງສດິ ແລະ ຜນົ
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ປະໂຫຍດຂອງຜ ັ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ, ຊຸກຍ ັ້ຊ່ວຍເຫຼອືແຮງງານທີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ໃຫັ້ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຕະຫຼາດ
ແຮງງານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນກ າລງັແຮງງານ ເພື່ ອພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍການຕດິຕາມຕວົເລກແຮງງານ 
ແຍກຕາມປະເພດແຮງງານ ແລະ ວຊິາຊບີ, ເພດ, ຊນົເຜົ່ າ, ລະດບັການສ ກສາ ແລະ ຄວາມພກິານຕ່າງໆ ເພື່ ອກ ານດົ
ນະໂຍບາຍທີ່ ເໝາະສມົ.  

3.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ພດັທະນາສມີແືຮງງານຢ ່ ສະຖາບນັ ແລະ ສ ນພດັທະນາສມີແືຮງງານໃນລະດບັຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 10.000 ຄນົ 

ແລະ ຝ ກເຄື່ ອນທີ່ ຕາມສາຂາອາຊບີຕ່າງໆ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 5.000 ຄນົ. 
- ຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີບນັດາຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ຕາມສາຂາອາຊບີຕ່າງໆ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 25.000 ຄນົ.  
- ທດົສອບມາດຕະຖານສມີແືຮງງານ ໃນ 32 ສາຂາອາຊບີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 1.700 ຄນົ. 
- ພດັທະນາສມີແືຮງງານຂອງຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ເປນັມາດຕະຖານສມີແືຮງງານແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 10 ສາຂາ

ອາຊບີ. 
- ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ການຈດັແຂ່ງຂນັສມີແືຮງງານລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ເປນັປກົກະຕຫຼິາຍຂ ັ້ນ, ການແຂ່ງຂນັ

ລະດບັຊາດ 2 ຄັ ັ້ງ,  ເຂົ ັ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂນັສມີແືຮງງານລະດບັອາຊຽນ 2 ຄັ ັ້ງ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າພາບ 1 ຄັ ັ້ງ, 
ລະດບັສາກນົ 1 ຄັ ັ້ງ. 

- ປບັປຸງສະຖາບນັ ແລະ ສ ນພດັທະນາສມີແືຮງງານ 7 ແຫ່ງ ພັ້ອມທງັສະໜອງອຸປະກອນ ເພື່ ອຍກົລະດບັການ
ພດັທະນາສມີແືຮງງານໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ພາກສ່ວນເສດຖະກດິລງົທ ນສ ັ້າງສ ນພດັ 
ທະນາສມີແືຮງງານ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 2 ແຫ່ງ. 

- ສົ່ ງເສມີການຈດັຫາວຽກເຮດັງານທ າ ໃນຕະຫຼາດແຮງງານຕາມຂະແໜງເສດຖະກດິຢ ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 392.197 ຄນົ, ໃນນີ ັ້; ຜ ັ້ຢ ່ ນອກກ າລງັແຮງງານທີ່ ພ ັ້ອມເຂົ ັ້າສ ່ ການເຮດັວຽກ 355.620 ຄນົ ແລະ 
ຜ ັ້ຫວ່າງງານ 36.577 ຄນົ. 

- ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາຫວ່າງງານ ເປັນ 15% ໃນປີ 2025. 
- ຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ກ າລງັແຮງງານ ເພີ່ ມເປນັ 2,69 ລ ັ້ານຄນົ ເທົ່ າກບັ 48,3% ຂອງຜ ັ້ຢ ່ ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ. 
- ສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂ ັ້ມຸນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານໃຫັ້ສາມາດຕອບສະໜອງຂ ັ້ມ ນພື ັ້ນຖານ  17 ຕວົ

ຊີ ັ້ບອກຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຕວົຊີ ັ້ບອກຂອງເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 
- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ກວດກາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕິບັດກດົໝາຍແຮງງານຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃຫັ້ໄດ ັ້ 

12.500 ຄັ ັ້ງ, ຊຸກຍ ັ້ຫວົໜ່ວຍແຮງງານໃຫັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານແຮງງານແຫ່ງຊາດໃຫັ້ໄດ ັ້ 100 ແຫ່ງ, ຊຸກຍ ັ້ຫວົ
ໜ່ວຍແຮງງານສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບພາຍໃນ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 500 ແຫ່ງ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ມສີນັຍາແຮງງານ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 500 
ແຫ່ງ, ຊຸກຍ ັ້ຫວົໜ່ວຍແຮງງານໃຫັ້ຜ ັ້ອອກແຮງງານ ໄດ ັ້ຮບັການກວດສຸຂະພາບປະຈ າປີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 100 ແຫ່ງ,  
ສ ັ້າງຕັ ັ້ງໜ່ວຍງານປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 100 ແຫ່ງ. 

- ສ ັ້ຊນົແກ ັ້ໄຂຂ ັ້ຂດັແຍ່ງແຮງງານທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການຮ ັ້ອງຮຽນ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຮບັການໄກ່ເກ່ຍ 80% ໃນແຕ່ລະປີ, ລ ບລ ັ້າງ
ການນ າໃຊ ັ້ແຮງງານເດກັ ໃນຮ ບແບບທີ່ ຮ ັ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນອນັຕະລາຍ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 100%. 

3.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
- ພດັທະນາລະບບົຖານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ເປນັລະບບົ ເພື່ ອໃຫ ັ້

ສາມາດສະໜອງຂ ັ້ມ ນ ໃນການດຸນດ່ຽງໂຄງປະກອບກ າລງັແຮງງານ, ການດດັສມົກ າລງັແຮງງານໃຫັ້ສມົສ່ວນ
ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອເປັນພື ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ການສ ັ້າງແຜນ
ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ການຈດັຫາວຽກເຮດັງານທ າ ຕາມຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງ
ງານ ຕາມຂະແໜງເສດຖະກດິ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄ່ອງຕວົຍິ່ ງຂ ັ້ນ.  
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- ສ ັ້າງ, ປບັປຸງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ແລະ ກນົໄກການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກ
ລດັ, ພາກເອກະຊນົ, ຫວົໜ່ວຍແຮງງານ, ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ໂຄງການລງົທ ນເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ໃຫັ້ມຄີວາມກມົກຽວກນັ ໃນການສະໜອງການສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ການຝ ກອບົຮມົ
ຕວົຈງິໃນຂະແໜງຕວົຈງິ.  

- ສຸມໃສ່ການສ ັ້າງຫຼກັສ ດ ແລະ ມາດຕະຖານ ການຝ ກສມີແືຮງງານ ຕາມສາຂາອາຊບີຕ່າງໆ ໃຫັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ    
ເໝາະສມົກບັແຮງງານຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ; ພັ້ອມທງັ ການແຂ່ງຂນັ, ເຮດັທດົສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ ັ້ງຢນື ໂດຍມີ
ການກ ານດົອາຍຸຂອງໃບຢັ ັ້ງຢນືວຊິາຊບີ ຕາມປະເພດສມີແືຮງງານ ແລະ ວຊິາອາຊບີ ກ ານດົໃຫ ັ້ມກີານ
ສອບເສງັຄນື ເພື່ ອຮກັສາໃບຢັ ັ້ງຢນືວຊິາຊບີ ແລະ ສມີແືຮງງານ ຕາມປະເພດວຊີາອາຊບີໂດຍການມສ່ີວນ
ຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ.  

- ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລກິານຈດັຫາງານໃຫັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ສາມາດໃຫັ້ບ ລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບສ ງຂ ັ້ນ ພັ້ອມ
ທງັສຸມໃສ່ ການຫນັປ່ຽນການຈດັຫາວຽກເຮດັງານທ ານອກລະບບົໄປສ ່ ໃນລະບບົ ເພື່ ອກ ັ້າວໄປສ ່ ການມວີຽກ
ເຮດັງານທ າ ທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ແລະ ເປນັທ າ, ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ກຸ່ມແຮງງານແຕ່ລະປະເພດ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ຂະແໜງການເສດຖະກດິ, ໃນນັ ັ້ນ ສຸມໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດການ
ສົ່ ງເສມີວຽກເຮດັງານທ າໃນຊນົນະບດົ ເພື່ ອໃຫ ັ້ແຮງງານໃນຊນົນະບດົມວີຽກເຮດັງານທ າ ໂດຍຕດິພນັຢ່າງສະ
ໜດິແໜັ້ນກບັການຜະລດິກະສກິ າ, ຫດັຖະກ າ, ຜະລດິຕະພນັໃຊ ັ້ສອຍ, ສະບຽງອາຫານ, ທຸລະກດິຂະໜາດ
ນ ັ້ອຍ, ການບ ລກິານ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ ເພື່ ອໃຫ ັ້ແຮງງານໃນຊນົນະບດົໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາຢ່າງ
ຕ ່ ເນື່ ອງ, ມວີຽກເຮດັທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ, ຍກົສ ງຜະລດິຕະພາບແຮງງານສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ມລີາຍໄດ ັ້ສມົເຫດສມົຜນົ ເຊິ່ ງເປນັ
ການແກ ັ້ໄຂແຮງງານເຮດັວຽກຕາມລະດ ການ, ແຮງງານເຮດັວຽກເພື່ ອຊມົໃຊ ັ້ໃນຄວົເຮອືນ, ແຮງງານເຄື່ ອນຍ ັ້າຍ
ຈາກຊນົນະບດົເຂົ ັ້າສ ່ ຕວົເມອືງ ແລະ ໄປຕ່າງປະເທດ ທີ່ ບ ່ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍ. ກ ານດົຄ່າແຮງງານຂັ ັ້ນຕ ່ າ 
ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງແຕ່ລະປະເພດແຮງງານ ເພື່ ອປກົປັ້ອງສດິຂອງຜ ັ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຮບັປະກນັຄ່າແຮງ
ງານທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເປັນທ າ. 

- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງນຕິກິ າທີ່ ຈ າເປນັເພື່ ອປກົປັ້ອງ ແລະ ສະຫງວນວຽກເຮດັງານທ າທີ່ ຈ າເປນັພື ັ້ນຖານ 
ແລະ ຕດິພນັໂດຍກງົກບັການດ າລງົຊວີດິປະຈ າວນັໃຫ ັ້ແກ່ຄນົລາວ.  

- ປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນການສ ັ້າງກນົໄກປກົປັ້ອງ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງແຮງງານ ລວມ
ທງັຄນົຕ່າງປະເທດທີ່ ເຂົ ັ້າມາເຮດັວຽກຢ ່  ສປປ ລາວ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງສາຂາອາຊບີທີ່ ຈ າເປນັ. ປກົ
ປັ້ອງ-ຄຸ ັ້ມຄອງສດິທແິຮງງານ ໃນກ ລະນມີກີານແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ ກ ່ ໃຫ ັ້ເກດີມກີານປດິກດິຈະການ
ຊົ່ ວຄາວຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ເຮດັໃຫ ັ້ມກີານຫວ່າງງານ ໂດຍການປະຕບິດັນະໂຍບາຍປກົປັ້ອງທາງສງັ 
ຄມົ, ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍແຮງງານ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍປະກນັສງັຄມົ. 

- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ອງົການສາມຝ່າຍ ໃນການສົ່ ງເສມີສາຍພວົພນັແຮງງານ ໂດຍສ ັ້າງກນົໄກປະສານ
ງານ ແລະ ການປ ກສາຫາລສືາມຝ່າຍ ໃນການປະຕບິດັໜັ້າທີ່  ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

- ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ດ ີ ເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນການມລີະບຽບການນ າໃຊ ັ້ແຮງງານ, 
ການມສີນັຍາແຮງງານ, ການໄດ ັ້ຮບັຄ່າແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານແຮງງານ ທີ່ ເໝາະສມົ, ຄວາມປອດໄພ
ສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ, ຜ ັ້ອອກແຮງງານມສຸີຂະພາບທີ່ ດ ີເພື່ ອເປັນແຮງຈ  ງໃຈ ໃຫັ້ຜ ັ້ອອກແຮງງານເຂົ ັ້າສ ່ ຕະຫຼາດ
ແຮງງານໃນລະບບົຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

- ວຽກກວດກາແຮງງານ ໄດ ັ້ຮບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງທົ່ ວເຖງິ ແລະ ເຂົ ັ້າສ ່ ຫວົໜ່ວຍແຮງງານຫຼາຍຂ ັ້ນ, ເຈົ ັ້າ
ໜ ັ້າທີ່ ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ, ສະໜອງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຢ່າງ
ເໝາະສມົ.   
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- ປບັປຸງລະບບົການແກ ັ້ໄຂຂ ັ້ຂດັແຍ່ງແຮງງານໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົສ ງຂ ັ້ນ, ເອາົໃຈໃສ່ປກົປັ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະ
ໂຫຍດຂອງຜ ັ້ອອກແຮງງານທີ່ ມລີກັສະນະສະເພາະ ເປນັຕົ ັ້ນ ແຮງງານເພດຍງິ, ແຮງງານໄວໜຸ່ມ, ຜ ັ້ດ ັ້ອຍໂອ 
ກາດອື່ ນໆ ເພື່ ອຄວາມສະເໝພີາບ ແລະ ບ ່ ຈ າແນກໃນສະຖານທີ່ ເຮດັວຽກ. ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມກືບັພາກ
ເອກະຊນົ ແລະ ຫວົໜ່ວຍແຮງງານ ເພື່ ອສ ັ້າງກນົໄກປກົປັ້ອງ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ  ສົ່ ງເສມີການຈດັ 
ຕັ ັ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍແຮງງານ. 

4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 4: ສົໍ່ງເສີມການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າໃຊ້ຜົນການຄົັ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, 
ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ເຕັກນິກວິຊາການ, ນະວັດຕະກ າໃໝ່ ແລະ ພູມປັນຍາ ເຂົັ້າໃນການຊຸກຍູ້ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

ພດັທະນາວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກ າໃຫ ັ້ກາຍເປນັກ າລງັແຮງພດັທະນາປະເທດ ຄຽງຄ ່ ການ
ນ າໃຊ ັ້ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ເຕກັນກິ-ວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ນະວດັຕະກ າ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົພ ມປນັຍາ ກະທບົ
ໃສ່ຂະບວນການຜະລດິ, ການບ ລກິານ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມ ນຄ່າເພີ່ ມຂອງສນິຄ ັ້າທີ່ ສາມາດແຂ່ງຂນັກບັພາກພື ັ້ນ 
ແລະ ສາກນົ; ເສມີຂະຫຍາຍເສດຖະກດິພ ມປນັຍາ, ເສດຖະກດິສຂີຽວ, ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊໃີໝ່ ທີ່ ປະຢດັພະລງັງານ-
ປະຢດັວດັຖຸດບິ ແລະ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕດິພນັກບັການຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານ າໃຊ ັ້ຄວາມກ ັ້າວໜັ້າທາງດ ັ້ານວທິະຍາສາດ, 
ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ນະວດັຕະກ າ ໃນຍຸກສະໄໝອຸດສາຫະກ າ 4.0 ເພື່ ອຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕວົຕາມທດິຫນັເປນັເສດຖະກດິດຈິຕິອນ. 

4.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງນກັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫັ້ໄດ ັ້ 8,5 ຄນົ ຕ  ່  10.000 ຄນົ ຂອງພນົລະ 

ເມອືງ ແລະ ສ ັ້າງນກັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າພາຍໃນຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີລະດບັປະລນິຍາໂທ ແລະ 
ເອກ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 160 ຄນົ ແລະ ສ ັ້າງນກັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດສງັຄມົ, ການເມອືງ-ການປກົຄອງ ແລະ ທດິສະດ-ີ
ພ ດຕກິ າພກັ ລະດບັປະລນິຍາໂທ ແລະ ເອກ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 120 ຄນົ ພາຍໃນປີ 2025;  

- ລດັລງົທ ນໃສ່ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫັ້ໄດ ັ້ 1% ຂອງງບົປະມານ
ການລງົທ ນຂອງລດັໃນແຕ່ລະປີ; ຈດັສນັງບົປະມານກອງທ ນຄົ ັ້ນຄວ ັ້າພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນ
ໂລຊ ີເຂົ ັ້າໃສ່ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດທ າມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ ທີ່ ຕດິພນັກບັການສົ່ ງເສມີການພດັທະນາສຂີຽວ 
ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 30% ຂອງງບົປະມານຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໃນແຕ່ລະປີ;  

- ສົ່ ງເສມີ ແລະ ຊຸກຍ ັ້ການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ ັ້າໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ 
ພດັທະນາ R&D ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 35% ຂອງງບົປະມານໃນແຕ່ລະປີ;  

- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງ ແລະ ຮບັຮອງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 900 ມາດຕະຖານ; ໃຫັ້ບ ລກິານຈດົທະບຽນຊບັສນິ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ພນັພດືໃໝ່ໃຫັ້ໄດ ັ້ 10.000 ເຄື່ ອງໝາຍ, ໃຫັ້ບ ລກິານຈດົທະບຽນສາກນົກ່ຽວກບັເຄື່ ອງ 
ໝາຍການຄ ັ້າໂດຍຜ່ານລະບບົມາດຣດິໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 6.000 ເຄື່ ອງໝາຍ;  

- ຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ທຸກຂະແໜງການທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ນ າໃຊ ັ້ສ ນຂ  ັ້ມ ນດຈິຕິອນໃຫັ້ໄດ ັ້ 80%; 
- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງເຂດພດັທະນາວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກ າ ລະດບັສ ງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 1 ແຫ່ງ ຮອດປີ 

2025. 
4.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 

- ສ ັ້າງຍຸດທະສາດການພດັທະນາວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ນະວດັຕະກ າໃນຍຸກອຸດສະຫະກ າ 4.0

ໃຫັ້ການເປນັອງົປະກອບທີ່ ສ າຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ພັ້ອມທງັສ ັ້າງນະໂຍບາຍ, ນຕິກິ າ 
ແລະ ກນົໄກຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີວຽກງານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ນະວດັຕະກ າ, ກອງທ ນນະວດັຕະກ າ ແລະ 
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ການປກົປັ້ອງຊບັສນິທາງປນັຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການວດັແທກທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຫວົຄດິປະດດິ
ສ ັ້າງການພດັທະນາໃນຍຸກອຸດສາຫະກ າ 4.0. 

- ສ ັ້າງນກັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ນກັວທິະຍາສາດ, ນກັວຊິາການຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ັ້ານ, ຜ ັ້ປະກອບການ ແລະ ພະນກັງານ
ທງັຈາກພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົຢ່າງມຈີດຸສຸມ. 

- ປະສານສມົທບົຢ່າງກມົກຽວກບັບນັດາມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບນັສ ກສາ-ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ຂນົຂວາຍ
ການຮ່ວມມກືບັຂະແໜງການພາກເອກະຊນົທີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາວທິະຍາສາດ, 
ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກ າ, ພັ້ອມທງັ ນ າໃຊ ັ້ຜນົສ າເລດັຂອງການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຂົ ັ້າສ ່ ການຜະລດິຕວົຈງິ ເພື່ ອ
ພດັທະນາໃຫັ້ກາຍເປນັສນິຄ ັ້າທີິ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມໃຫ ັ້ສ ງຂ ັ້ນ. 

- ສົ່ ງເສມີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ນະວດັຕະກ າດ ັ້ານເຕກັໂນໂລຊສີື່ ສານ ແລະ ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ທີ່ ເປນັປະ 
ໂຫຍດຕ ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

- ສົ່ ງເສມີການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວທິະຍາສາດສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າທດິສະດ-ີພ ດຕກິ າ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າໂຄງ 
ການຫຼກັສ ດການສດິສອນການເມອືງ-ການປກົຄອງ ເພື່ ອສ ັ້າງເປນັພື ັ້ນຖານທດິສະດໃີນການສດິສອນ ແລະ 
ການວາງແນວທາງນະໂຍບາຍການພດັທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

- ສ ັ້ຊນົຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຊນີະວດັຕະກ າເຂົ ັ້ ັ້າສ ່ ຂະບວນການຜະລດິ, ການບ ລກິານ
ໃຫັ້ສ າເລດັໂດຍພື ັ້ນຖານ ໂດຍການສ ັ້າງສ ນຖ່າຍທອດ, ແລກປ່ຽນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ຮຽນຮ ັ້ບດົຮຽນທີ່
ດເີລດີທາງດ ັ້ານວທິະຍາສາດ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ນະວດັຕະກ າ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງເສດຖະກດິສງັຄມົພ ມ
ປນັຍາ ແລະ ຜ ັ້ປະກອບການໃໝ່ (Start up) ແລະ ຫວົໜ່ວຍວສິະຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ-ກາງ ໃຫັ້ມຄີວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງ.  

5. ບາງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດ ສະໜັບສະໜຸນເປົັ້າໝາຍ 2 (ລາຍ
ລະອຽດມີໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ): 

1. ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 
(1). ໂຄງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ການຍກົສ ງຄຸນນະພາບການບ ລກິານສາທາລະນະສຸກ ໃນ ສປປ 

ລາວ (Project for Sustainable Development and Quality Assurance of Healthcare 

Professionals in Lao PDR) (ທ ນຊ່ວຍເຫຼອືຈາກ JICA) (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
(2). ໂຄງການປບັປຸງໂຮງໝ ໄຊເສດຖາ ແລະ ໂຮງໝ ແຂວງຈ າປາສກັ (ທ ນຊ່ວຍເຫຼອື JICA) (ໂຄງການ

ສບືຕ ່ ) 
(3). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງໂຮງໝ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຂະໜາດ 400 ຕຽງ ທີ່ ດງົໂພສ ີນ າໃຊ ັ້ທ ນກ ັ້ຍມືຈາກ 

EDCF (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
(4). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງໂຮງໝ  04 ແຂວງພາກໃຕ ັ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈາກ EDCF (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
(5). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງໂຮງໝ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຈາກ EDCF (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
(6). ໂຄງການຍກົລະດບັໂຮງໝ ແຂວງໄຊສມົບ ນ (ໂຄງການໃໝ່) 
(7). ໂຄງການບ ລຫິານດ ັ້ານສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ, ກ ່ ສ ັ້າງແພດ

ຊ່ຽວຊານ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະໃຫັ້ແກ່ໂຮງໝ  ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ ແຂວງສາລະວນັ, 
ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຕ ກອາຄານໂຮງໝ ຫຼງັໃໝ່ແຂວງໄຊຍະບ ລ ີແລະ ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຕ ກອາຄານບ ລຫິານ
ປິ່ ນປວົຫຼງັໃໝ່ຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ (ໂຄງການໃໝ່). 

(8). ໂຄງການເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (ໂຄງການໃໝ່) 
(9). ໂຄງການບ ລກິານສາທາລະນະສຸກທີ່ ມຄຸີນນະພາບ (Quality Health Care) (ໂຄງການໃໝ່) 
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(10). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຄະນະແພດສາດຂອງມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສຸຂະພາບ 
2. ວຽກງານສຶກສາ 

(1). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ສ ັ້ອມແປງໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ (ໂຄງການໃໝ່); 
(2). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຫ ພກັນກັຮຽນມດັທະຍມົ (ໂຄງການໃໝ່);  
(3). ໂຄງການສ ັ້າງຫ ັ້ອງທດົລອງ (ໂຄງການໃໝ່); 
(4). ໂຄງການສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນດ ັ້ານສຸຂະອະນາໄມ (ໂຄງການໃໝ່) 
(5). ໂຄງການປບັປຸງວທິະຍາໄລສ ັ້າງຄ  8 ແຫ່ງ (ທ ນຊ່ວຍເຫຼອື JICA) (ໂຄງການໃໝ່). 
(6). ໂຄງການປບັປຸງການສະໜອງເຄື່ ອງມທືດົລອງ ແລະ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ພາກວຊິາວສິະວະ 

ກ າສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (project for improving of facility and laboratory 

equipment in the faculty of engineering, National University of Laos) (ທ ນຊ່ວຍເຫຼອື 
JICA) (ໂຄງການໃໝ່) 

(7). ໂຄງການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດດ ັ້ານວສິະວະກ າ ແລະ ເຕກັໂນໂລ
ຊ ີ ເພື່ ອການພດັທະນາອຸດສາຫະກ າໃນ ສປປ ລາວ (Project for Strengthening Human 

Resource Development of Engineering and Technology for Industry Development 

in Lao PDR) (ທ ນຊ່ວຍເຫຼອື JICA) (ໂຄງການໃໝ່) 
3. ວຽກງານພັດທະນາສມີືແຮງງານ: 

(1). ໂຄງການພດັທະນາສມີແືຮງງານໃນກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍທີ່ ມາຈາກຜ ັ້ຢ ່ ນອກແຮງງານ ແລະ ຜ ັ້ຫວ່າງງານ ໄດ ັ້
ເຂົ ັ້າສ ່ ຕະຫຼາດແຮງງານຕາມຂະແໜງເສດຖະກດິ (ໂຄງການໃໝ່) 

(2). ໂຄງການແຂ່ງຂນັສມີແືຮງງານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ (ໂຄງການໃໝ່) 
(3). ໂຄງການສ ັ້າງ ແລະ ພດັທະນາພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແຂວງອດັຕະປ,ື ສະຫວນັ

ນະເຂດ, ອຸດມົໄຊ, ໄຊຍະບ ລ ີແລະ ຈ າປາສກັ (ໂຄງການໃໝ່) 
(4). ໂຄງການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ (ໂຄງການໃໝ່) 

4. ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ
(1). ໂຄງການສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍຂອງຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີ(ໂຄງການໃໝ່). 
(2). ໂຄງການສ ັ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາພະນກັງານຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ

ໄລຍະ 10 ປີ (2021-2030) (ໂຄງການໃໝ່). 
(3). ໂຄງການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວໄິຈຄຸນນະພາບຜະລດິຕະພນັ ແລະ ສນິຄ ັ້າທີ່ ເປນັບ ລມິະສດິ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີ 

ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ໄດ ັ້ຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ, ພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ໃຫັ້
ສາມາດສົ່ ງອອກໄດ ັ້ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ (ໂຄງການໃໝ່). 

(4). ໂຄງການນ າໃຊ ັ້ຊບັສນິທາງປັນຍາເຂົ ັ້າສ ່ ຂະບວນການຜະລດິເປັນສນິຄ ັ້າໃນການຈດົທະບຽນຖິ່ ນກ າ 
ເນດີໝາກຖຸລຽນ, ໝາກແໜ່ງ ແລະ ສ ັ້າງເຄື່ ອງໝາຍການຄ ັ້າ ແລະ ເຄື່ ອງໝາຍລວມໝ ່ ຢ ່ ທີ່ ແຂວງ
ຈ າປາສກັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ (ໂຄງການໃໝ່). 

(5). ໂຄງການສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານແສງຕາເວນັເພື່ ອສະໜອງນ ັ້າສະອາດໃຫັ້ແກ່ຊຸມຊນົໃນເຂດ
ຊນົນະບດົ (ໂຄງການໃໝ່). 

(6). ໂຄງການສ ກສາຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຕກັນກິການປ ກມອນ-ລ ັ້ຽງມ ັ້ອນ, ການຂະຫຍາຍພນັມ ັ້ອນ ແລະ ສົ່ ງເສມີ
ການຜະລດິແບບຢນືຢງົ. 
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(7). ໂຄງການກວດສອບສານອາຫານຂອງພດືໃນດນິ ແລະ ນ ັ້າເຂດກະສກິ າ ຢ ່  08 ແຂວງ (ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈນັ, ວຽງຈນັ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊສມົບ ນ, ຄ າມ່ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈ າປາສກັ ແລະ ສາລະວນັ) 
(ໂຄງການໃໝ່). 

(8). ໂຄງການຮ່ວມມພືດັທະນາເຂດເຕກັໂນໂລຊລີະດບັສ ງ Hitechpart ລາວ-ຈນີ (ໂຄງການໃໝ່). 
(9). ໂຄງການສ ັ້າງສ ັ້າງສ ນອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ-ວໄິຈວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລ

ຊ ີໃຫັ້ ສປປ ລາວ (LAO-NFEC) (ໂຄງການໃໝ່). 
(10). ໂຄງການສ ັ້າງສ ນບ ລກິານໃຫັ້ການປ ກສາຄວາມປອດໄພລະບບົເຕກັໂນໂລຊຂີ ັ້ມ ນຂ່າວສານ (ໂຄງການ

ໃໝ່). 
(11). ໂຄງການສ ັ້າງສ ນສ າຮອງຂ ັ້ມ ນ (Disaster Recovery Site) ເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງການບ ລກິານສ ນຂ ັ້ມ ນດຈິຕິອນ (Data Center) (ໂຄງການໃໝ່). 
(12). ໂຄງການສົ່ ງເສມີວຊິາການພດັທະນາລະບບົ CA ເພື່ ອບ ລກິານລາຍເຊນັເອເລກັໂທຣນກິ (CA 

Service Provider) (ໂຄງການໃໝ່). 
(13). ໂຄງການສ ັ້າງເຂດພດັທະນາອຸດສາຫະກ າຊອບແວຣ (Software Park) (ໂຄງການໃໝ່) 

 

ເປົັ້າໝາຍທີ 3: ຊີວິດການເປນັຢູ່ທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊນົໄດ້ຮັບການ
ຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶັ້ນເທືໍ່ອລະກ້າວ 

ຄວາມຄບືໜັ້າໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນ ມາຈາກການເຕບີໂຕຂອງລາຍຮບັ, ການຍກົລະດບັການ
ສ ກສາ ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິໂອກາດໃນການພດັທະນາ ແຕ່ເຖງິແນວໃດກ ຕາມ ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ຄາດ
ວ່າຈະເພີ່ ມຂ ັ້ນໄປເຖິງ 21,5% ເນື່ ອງຈາກສະພາບຂອງ ໂຄວດິ-19. ເຖງິວ່າຄວາມທຸກຍາກຈະຫຸຼດລງົ ແຕ່ຍງັມຄີວາມ
ແຕກໂຕນຂອງລາຍຮບັ ແລະ ບ ່ ສມົຄ ່ ກບັການ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ເຊັ່ ນ: ການຂະຫຍາຍຕວົ 1%  ຂອງ 
GDP ເຮດັໃຫ ັ້ຄວາມທຸກຍາກຫຸຼດລງົພຽງ 0,4% ແລະ ເພີ່ ມຂ ັ້ນເປັນ 0,67% ໃນປີ 2018-2019. ການຂະຫຍາຍຕວົ 
ທີ່ ຂບັເຄື່ ອນໂດຍຂະແໜງຊບັພະຍາກອນ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ທ ນຫຼາຍ ແຕ່ການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ  າຍງັຈ າກດັ ແລະ ຄວົເຮອືນ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມເີສດຖະກດິທີ່ ບ ່ ໝັ ັ້ນຄງົ. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມທ່ີາ
ອ່ຽງບ ່ ເທົ່ າທຽມກນັຕາມພື ັ້ນທີ່ , ເພດ ແລະ ຊນົເຜົ່ າ. ອງີຕາມການວດັແທກໂດຍນ າໃຊ ັ້ຄ່າດດັຊະນກີານກະຈາຍລາຍຮບັ 
ຄວາມບ ່ ເທົ່ າທຽມເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 36,0 ເປນັ 38,8 ໃນປີ 2018-2019. 

ຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນມກີານຫຸຼດໂຕນກນັຢ່າງຊດັເຈນພາຍໃນເຂດຕົວເມອືງ-ຊົນນະບົດ, ພາກ ແລະ ກຸ່ມ
ຊນົເຜົ່ າ. ຄວາມທຸກຍາກໃນຂອບເຂດຊນົນະບດົແມ່ນມອີດັຕາສ ງກວ່າຢ ່ ຕວົເມອືງເຖິງສາມທບົ ໃນປີ 2018-2019. 
ບນັດາແຂວງພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ ັ້ ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນຫຸຼດລງົຢ່າງຊດັເຈນ, ສ່ວນພາກກາງ ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກບ ່
ມກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກຍງັສ ງ 21,5% ທຽບໃສ່ພາກເໜອື 20,7% ແລະ ພາກໃຕ ັ້ 17,7%. ການ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມຄີວາມຫຼ ັ້າຊ ັ້າລງົກວ່າເກົ່ າໃນຊນົເຜົ່ າກຸ່ມນ ັ້ອຍ. 

ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ ັ້ານການພດັທະນາໃນ ສປປ ລາວ, ທດິທາງການພດັທະນາ
ໃນຕ ່ ໜ ັ້າ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ “ ຄນົທຸກຍາກ”  ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມຊີວີດິການເປນັຢ ່ ທີ່ ຍນືຍງົ ໂດຍການກະຈາຍລາຍຮບັ
ຢ່າງເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ໄດ ັ້ຮບັການປກົປັ້ອງທາງສງັຄມົໃນທຸກກຸ່ມຄນົ ໂດຍສະເພາະຕ ່ ກບັກຸ່ມຄນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ແລະ 
ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ແລະ ພະຍາດລະບາດອື່ ນໆ. ເພື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍນີ ັ້, 
ຈ ່ ງໄດ ັ້ກ ານດົ 6 ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້:  
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1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກທີໍ່ຍັງທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຄຸນຄ່າດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ວຽກ
ງານສືໍ່ມວນຊົນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶັ້ນ. 

ສບືຕ ່ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິ ຕາມທດິສາມສ ັ້າງ ແລະ ສ ັ້າງ
ຊນົນະບດົໃໝ່ ດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີການຜະລດິສນິຄ ັ້າ, ການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ່ຼງທ ນ, ລະບບົການຜະລດິ, ຕະຫຼາດ, ບຸກຄະລາ
ກອນ, ຊບັພະຍາກອນ (ດນິ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ພດືທີ່ ບ ່ ແມ່ນໄມ ັ້ຕ່າງໆ), ຂ ັ້ມ ນທາງດ ັ້ານການກະສກິ າ, ການບ ລກິານສງັຄມົ 
(ດ ັ້ານການສ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ນ ັ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ) ແລະ ການເງນິຊນົນະບດົ, ສົ່ ງເສມີວຊິາຊບີ 
ແລະ ເຕກັນກິວຊິາການທີ່ ກ ັ້າວໜັ້າ ເພື່ ອຍກົສ ງສະມດັຕະພາບການຜະລດິ, ຄ່ຽງຄ ່ ກບັການຈດັສນັພ ມລ າເນາົ ແລະ 
ອາຊບີຄງົທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ; ພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຮບັໃຊ ັ້ການຜະລດິ ແລະ ປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົ, 
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ລະບບົສາທາລະນະສຸກ. 

ອະນຸລກັ, ປກົປກັຮກັສາ, ສບືທອດ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມ ນເຊື ັ້ອມ ຣະດກົວດັທະນະທ າ ອນັດງີາມຂອງຊາດ 
ແລະ ຂອງເຜົ່ າ ໃຫ ັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ, ພດັທະນາອະລຍິະທ າທາງດ ັ້ານວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈໃນສງັຄມົລາວ ພັ້ອມທງັເລອືກ
ເຟັ ັ້ນເອາົຄຸນຄ່າວດັທະນະທ າທີ່ ກ ັ້າວໜັ້າຂອງມວນມະນຸດ ເພື່ ອສ ັ້າງໃຫ ັ້ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ ັ້ານເສດຖະ
ກດິ-ສງັຄມົ; ພດັທະນາວຽກງານສື່ ມວນຊນົ ໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ, ທນັສະໄໝ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັການ ເພື່ ອກາຍເປນັກະ
ບອກສຽງອນັແຫຼມຄມົຂອງພກັ-ລດັໃນການຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານໃນແຕ່
ລະໄລຍະ ຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ ແລະ ກວ ັ້າງຂວາງແຕ່ຂັ ັ້ນສ ນກາງຮອດທັ້ອງຖິ່ ນ. 

1.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ອງີຕາມຜນົການສ າຫຼວດການໃຊ ັ້ຈ່າຍ ແລະ ຊມົໃຊ ັ້ຄວົເຮອືນ ຄັ ັ້ງທ ີ 6 (LECS6): ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກ 

ໃຫັ້ຍງັເຫຼອື 13,9% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ, ອດັຕາຄວົເຮອືນທຸກຍາກ ໃຫັ້ຍງັເຫຼອື 9,5% ຂອງຄວົເຮອືນ
ທງັໝດົ. 

- ອງີໃສ່ດ າລດັ ວ່າດ ັ້ວຍມາດຕະຖານພົ ັ້ນທຸກ ແລະ ມາດຕະຖານພດັທະນາ ສະບບັເລກທ ີ348/ນຍ:  
+ ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງຄອບຄວົພົ ັ້ນທຸກ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 204.360 ຄອບຄວົ (ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 964.149 ຄອບຄວົ ມາເປນັ 

1.168.509 ຄອບຄວົ); 
+ ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງບ ັ້ານພົ ັ້ນທຸກ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 3.104 ບ ັ້ານ (ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 4.792 ບ ັ້ານ ມາເປນັ 7.896 ບ ັ້ານ); 
+ ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງເມອືງພົ ັ້ນທຸກໃຫັ້ໄດ ັ້ 69 ເມອືງ (ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 53 ເມອືງ ມາເປນັ 122 ເມອືງ); 
+ ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງຄອບຄວົພດັທະນາ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 245.754 ຄອບຄວົ (ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 736.996 ຄອບຄວົ ມາເປນັ 

982.750 ຄອບຄວົ); 
+ ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງບ ັ້ານພດັທະນາ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 4.420 ບ ັ້ານ (ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 747 ບ ັ້ານ ມາເປນັ 5.167 ບ ັ້ານ); 
+ ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງບ ັ້ານໃຫຍ່ເປນັຕວົເມອືງໃນຊນົນະບດົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 10 ບ ັ້ານ. 

- ສ ັ້ຊນົຈດັສນັພ ມລ າເນາົຄງົທີ່  ແລະ ອາຊບີໝັ ັ້ນຄງົ ໃຫັ້ປະຊາຊນົ ຢ ່  25 ຈດຸສຸມ; 
- ສ ັ້ຊນົຂະຫຍາຍກອງທ ນພດັທະນາບ ັ້ານ ບ ັ້ວງ 500 ລ ັ້ານກບີຕ ່ ເມອືງທຸກຍາກ ຂະຫຍາຍໄປສ ່ ບ ັ້ານອື່ ນໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 

64 ບ ັ້ານ; 
- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງສ ນຂ ັ້ມ ນຂ່າສານ (ICT) ທນັສະໄໝ ຢ ່ ທ ັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 3 ແຫ່ງ; 
- ສ ັ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂັ ັ້ນເມອືງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 36 ຈດຸ ແລະ ຂະຫຍາຍໂທລະໂຄ່ງຢ ່ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ໃຫັ້

ໄດ ັ້ 2.800 ບ ັ້ານ; 
- ຂະຫຍາຍລະບບົເຕກັນກິ ຈາກລະບບົອານາລອັກໄປສ ່ ລະບບົດຈິຕີອນ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 22 ຈດຸ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
- ຊຸກຍ ັ້ສ ັ້າງຄອບຄວົວດັທະນະທ າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 130.000 ຄອບຄວົ ແລະ ບ ັ້ານວດັທະນະທ າໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 750 ບ ັ້ານ;  
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- ສບືຕ ່ ສະເໜມີ ຣະດກົແຫ່ງຊາດທາງທ າມະຊາດ 1 ແຫ່ງ (ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດຫນີໜາມໜ ່  ແຂວງຄ າມ່ວນ) ໃຫ ັ້
ເປນັມ ຣະດກົໂລກ, ມ ຣະດກົວດັທະນະທ ານາມມະທ າ 4 ລາຍການ (ພ ມປນັຍາຫດັຖະກ າພື ັ້ນເມອືງການຕ ່ າ
ລາຍນາກຂອງຊຸມຊນົເຊື ັ້ອຊາດລາວ, ຟັ້ອນລ າວງົລາວ, ພທິບີາສສີ ່ ຂວນັ ແລະ ການພະດຸງຄນັແບບພື ັ້ນບ ັ້ານ) 
ໃຫ ັ້ເປນັມ ຣະດກົວດັທະນະທ າຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ມ ຣະດກົປະຫວດັສາດ 3 ລາຍການ (ຮ ບພາບ
ປະຫວັດັສາດ-ວດັທະນະທ າ, ໜງັສຜື ກໃບລານ ແລະ ງານພຸດທະສນິ) ໃຫ ັ້ເປນັຄວາມຊງົຈ າເປນັຂອງໂລກ; 

- ສ າຫຼວດ, ເກບັກ າຂ ັ້ມ ນ ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນໃນຂະແໜງວດັທະນະທ າ ຄ:ື ສ າຫຼວດແຫ່ຼງບ ຮານວທິະຍາ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 
35 ແຫ່ງ ແລະ ຂຸດຄົ ັ້ນໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 5 ແຫ່ງ; ຂ ັ້ນທະບຽນບນັຊວີດັຖຸບ ຮານ ແລະ ພະພຸດທະຮ ບ 5 ແຫ່ງ; ຂ ັ້ນບນັ
ຊມີ ຣະດກົວດັທະນະທ າ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ເປນັລະດບັຊາດໃຫັ້ໄດ ັ້ 
20 ແຫ່ງ ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນບນັຊບີ ຮານງານພຸດທະສນິ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 5 ແຫ່ງ. 

1.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
• ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ: 
- ສບືຕ ່ ພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຊນົນະບດົ ຢ ່ ເຂດຈດຸສຸມພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ

ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ດ ັ້ວຍການສະໜອງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຊນົນະບດົທີ່ ຈ າເປນັ ເປນັຕົ ັ້ນ ຂະ 
ຫຍາຍເສັ ັ້ນທາງ, ຂວົ ແລະ ລະບບົຂນົສົ່ ງໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າເຖງິບ ັ້ານ, ໃຈກາງຂອງແຕ່ລະຈດຸສຸມ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດກບັ
ແຕ່ລະບ ັ້ານ; ຂະຫຍາຍລະບບົໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ໄປສະນ ີໃຫັ້ທົ່ ວເຖງິ; ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟັ້າທງັ
ໃນລະບບົ ແລະ ນອກລະບບົ ລງົສ ່ ຊນົນະບດົເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ; ຂະຫຍາຍການສ ກສາໃຫ ັ້ທົ່ ວເຖງິ ແລະ 
ມຄຸີນນະພາບ ເຮດັໃຫ ັ້ທຸກຈດຸສຸມ ມໂີຮງຮຽນມດັທະຍມົສ ກສາ; ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການໃຫັ້ບ ລກິານ
ດ ັ້ານສາທາລະນະສຸກ ໄປສ ່ ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດພ ດອຍຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໃຫັ້ທົ່ ວເຖງິ ເຮດັໃຫ ັ້ທຸກໂຮງ
ໝ ນ ັ້ອຍ ມແີພດຊັ ັ້ນສ ງ ແລະ ມອຸີປະກອນການແພດທີ່ ພຽງພ  ເພື່ ອຮບັປະກນັການປິ່ ນປວົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ 
ແລະ ບ ັ້ານທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໃຫັ້ມຖີງົຢາປະຈ າບ ັ້ານ; ສຸມໃສ່ສ າຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ວາງຜງັບ ັ້ານໃຫຍ່
ເພື່ ອສ ັ້າງເປນັໃຈກາງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົ ຢ ່ ບນັດາເຂດຈດຸສຸມພດັທະນາ, ເຂດ
ຈດັສນັໃໝ່ ຂອງທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ລດັຖະບານ ໃຫັ້ສ າເລດັໂດຍພື ັ້ນຖານ. 

- ສບືຕ ່ ຈດັສນັພ ມລ າເນາົຄງົທີ່  ແລະ ບ່ອນທ າມາຫາກນິຖາວອນໃຫັ້ປະຊາຊນົ ໃນເຂດເປົ ັ້າໝາຍ ແລະ ແກ ັ້ໄຂ
ບນັຫາການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍຂອງພນົລະເມອືງແບບຊະຊາຍ ໃຫັ້ສ າເລດັໂດຍພື ັ້ນຖານ. 

- ສຸມໃສ່ຈດັສນັຄອບຄວົປະຊາຊນົທີ່ ບ ່ ມພີ ມລ າເນາົຄງົທີ່ , ບ ່ ມບ່ີອນທ າມາຫາກນິຖາວອນ, ບ ່ ມອີາຊບີທີ່ ໝັ ັ້ນ
ທ່ຽງ, ບ ັ້ານນ ັ້ອຍທີ່ ຕັ ັ້ງຢ ່ ກະແຈກກະຈາຍ ທີ່ ຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ ບ ່ ມເີງ ື່ອນໄຂພດັທະນາໃຫັ້ຍນືຍງົ ແລະ 
ບນັດາບ ັ້ານເປົ ັ້າໝາຍ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການການພດັທະນາ ດ ັ້ວຍການຍກົຍ ັ້າຍ ໄປຈດັສນັຢ ່ ບ່ອນ 
ໃໝ່ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ ຫຼ ືເຕົ ັ້າໂຮມສ ັ້າງເປນັບ ັ້ານໃຫຍ່ ໂດຍຖເືອາົການຈດັສນັກບັທີ່  (ພາຍໃນທັ້ອງຖິ່ ນ) 
ເປນັຕົ ັ້ນຕ  ແລະ ດ າເນນີການຈດັສນັລະຫວ່າງແຂວງ ຕາມຄວາມຈ າເປນັຢ່າງມແີຜນການຮອບຄອບ.  

- ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກອງທ ນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ທ ນພດັທະນາຊາຍແດນ. 
- ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນຂອງພາກທຸລະກດິຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ.  
- ປບັປຸງບນັດາສ ນເຕກັນກິຕ່າງໆ ພັ້ອມທງັຊຸກຍ ັ້ດ ັ້ານເຕກັນກິວຊິາການ ໃນຂງົເຂດການຜະລດິ, ຕ່ອງໂສ ັ້ການ

ຜະລດິ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະກດິ. 
• ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທ າ: 
- ປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັພື ັ້ນຖານວດັຖຸເຕກັນກິຮບັໃຊ ັ້ການຜະລດິຂ່າວທາງໂທລະພາບ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ, 

ໜງັສພືມິ ແລະ ສື່ ແບບໃໝ່ໃຫັ້ເປນັລະບບົຄບົຊຸດ, ສບືຕ ່ ຫນັລະບບົອານາລອັກໄປສ ່ ລະບບົດຈີຕິອນ ໃຫັ້
ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
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- ພດັທະນາໂທລະພາບ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ, ສື່ ແບບໃໝ່ ແລະ ຄ ລ າໜງັສພືມິ ໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມ
ຫຼາກຫຼາຍ; 

- ສ ັ້າງສະຖານ ີແລະ ເຄອືຂ່າຍຮບັ-ສົ່ ງສນັຍານຜ່ານລະບບົໂທລະພາບໃຊ ັ້ສາຍ ແລະ ໂທລະພາບບ ່ ໃຊ ັ້ສາຍ ໃຫັ້
ເປນັລະບບົເທື່ ອລະກ ັ້າວ; ຂະຫຍາຍລະບບົໂທລະໂຄ່ງ; 

- ພດັທະນາລາຍການລະບບົຊອບແວຮບັ-ສົ່ ງຂ ັ້ມ ນສື່ ສິ່ ງພມີ, ສື່ ເອເລກັໂທຣນກິ ລະຫວ່າງສ ນກາງ ແລະ ທ ັ້ອງ
ຖິ່ ນໃຫ ັ້ມຄີວາມຄ່ອງຕວົ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ; 

- ສ ັ້າງຖານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານສື່ ມວນຊນົ (Media Centre) ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລກິານໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
- ປບັປຸງກນົໄກການຮ່ວມມ,ື ປະສານງານກບັຜ ັ້ປະກອບການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອພດັທະນາຜະ

ລດິຕະພນັສື່ ມວນຊນົໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ, ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທນັສະໄໝ; 
- ບ ລະນະປະຕສິງັຂອນ ມ ລະດກົວດັທະນະທ າ, ປບັປຸງຖານຂ ັ້ມ ນໃນຫ ສະໝຸດແຫ່ງຊາດ, ສ າຫຼວດ ເກບັກ າ

ວດັຖຸພນັ ເພື່ ອນ າມາຈດັວາງສະແດງໃນຫ ພພິຕິະພນັແຫ່ງຊາດ;  
- ປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັຂະບວນການສ ັ້າງຄອບຄວົ ແລະ ບ ັ້ານວດັທະນະທ າໃໝ່ ຕດິພນັກບັການສ ັ້າງແຜນດ າ

ລງົຊວີດິໃໝ່ ແລະ ການພດັທະນາອະລຍິະທ າທາງດ ັ້ານຈດິໃຈຂອງສງັຄມົ ບນົພື ັ້ນຖານສບືທອດຮດີຄອງປະ
ເພນອີນັດງີາມຂອງທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ ຊຸມຊນົ. 

2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານການບ ລິການດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງທົໍ່ວເຖິງ ເພືໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
ດ້ານການເຂົັ້າເຖິງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ການບ ລິການຕ່າງໆ. 

ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ ັ້ານການເຂົ ັ້າເຖງິໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ແລະ ການບ ລກິານຕ່າງໆ ຈະໄດ ັ້ເພີ່ ມການ
ລງົທ ນ ໃສ່ການກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານການບ ລກິານດ ັ້ານສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງ
ວຽກເຮດັງານທ າທີ່ ຍນືຍງົໃນເຂດຊນົນະບດົ ໂດຍການໃຫັ້ມສ່ີວນຮ່ວມຈາກການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ ແລະ ສງັຄມົ. 

2.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ັ້ຊນົຂະຫຍາຍອດັຕາການຊມົໃຊ ັ້ໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 98% (ຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂ ັ້ນ 3%) ຂອງຄວົເຮອືນໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; ໃນນັ ັ້ນ, ຂະຫຍາຍລະບບົຕາຂ່າຍໄຟຟັ້າ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 2,26% (28.000 ຄອບຄວົ) ແລະ 
ໄຟຟັ້ານອກລະບບົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 0,74% (9.000 ກວ່າຄອບຄວົ) 

- ຂະຫຍາຍລະບບົຕາຂ່າຍໄຟຟັ້າຢ ່  3 ແຂວງ (ຜົ ັ້ງສາລ,ີ ຫວົພນັ ແລະ ເຊກອງ) ທີ່ ມອີດັຕາການຊມົໃຊ ັ້ໄຟຟັ້າ
ຕ ່ າສຸດໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫັ້ສ າເລດັ. 

- 90% ຂອງກຸ່ມບ ັ້ານທງັໝດົ (ຄວົເຮອືນ) ແມ່ນສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິການນ າໃຊ ັ້ຖະໜນົຫນົທາງໃນຕະຫຼອດລະດ ການ. 
- 98% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົແມ່ນສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິລະບບົບ ລກິານສາທາລະນະສຸກ. 
- ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃນເຂດຊນົນະບດົໃຫ ັ້ຫຸຼດລງົ 30%. 
- ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັເກດີໃໝ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ ໃຫັ້ຫຸຼດລງົ 30%. 

2.2. ວຽກງານຈຸດສຸມ: 
 ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ດ ັ້ານລາຍໄດ ັ້ຂອງປະຊາຊນົ, ດ ັ້ານການເຂົ ັ້າເຖງິ
ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ແລະ ການບ ລກິານຕ່າງໆທີ່ ຈ າເປນັ ໃຫັ້ຫຸຼດລງົເທື່ ອລະກ ັ້າວ ໂດຍສຸມໃສ່: ສບືຕ ່ ປບັປຸງ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງໂຄງ
ລ່າງພື ັ້ນຖານໃນບ່ອນທີ່ ຈ າເປນັ ແລະ ຍງັຂາດເຂນີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເສັ ັ້ນທາງຊນົນະບດົ, ການເຂົ ັ້າເຖງິການຊມົໃຊ ັ້
ໄຟຟັ້າສ ່ ຊນົນະບດົເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີດ ັ້ວຍຫຼາຍຮ ບແບບ ໂດຍການຂະຫຍາຍສາຍສົ່ ງ-ສາຍຈ າໜ່າຍໃນລະບບົດ ັ້ວຍ
ຮ ບແບບ SWER, ຂະຫຍາຍໄຟຟັ້າແສງຕາເວນັເຂົ ັ້າເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ທີ່ ບ ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຂະຫຍາຍລະບບົຕາຂ່າຍໄຟຟັ້າ
ໄປເຖງິ, ຂະຫຍາຍລະບບົໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ນ ັ້າປະປາ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝ , ໂຮງໝ ນ ັ້ອຍ, ເຂດການຜະລດິ ແລະ ການ
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ບ ລກິານອື່ ນໆ. ສບືຕ ່ ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ນ າພາປະຊາຊນົປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນຂະບວນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ກ ່ ຄື
ຂະບວນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົຢ່າງເປນັເຈົ ັ້າການ ໂດຍຕດິພນັສະໜດິ    
ແໜັ້ນກບັຂະບວນການຜະລດິ ເພື່ ອຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ, ການຜະລດິເປນັສນິຄ ັ້າ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ. 
3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ສົໍ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການພັດທະນາ, ມີຄວາມ

ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມສ່ວນຈາກ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

ພດັທະນາແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ ໃຫັ້ມຄີວາມພ ັ້ອມທຸກດ ັ້ານ ໃນການປະກອບສ່ວນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, 
ຄຽງຄ ່ ກບັການປກົປັ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍງິ, ເດກັ, ຊນົເຜົ່ າ ໂດຍໃຫັ້ການບ ລກິານຊ່ວຍເຫຼອື ຫຼ ືການອຸດ
ໜ ນທີ່ ຈ າເປັນ ເພື່ ອພດັທະນາຊີວດິການເປັນຢ ່ ຂອງເຂາົເຈົ ັ້ ັ້າໃຫ ັ້ດີຂ ັ້ນ ແລະ ຊຸກຍ ັ້ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສງັຄົມຢ່າງ
ກວ ັ້າງຂວາງ. 

3.1 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
+ ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ: 

- ດດັຊະນຄີວາມບ ່ ສະເໜພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃຫັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 0,459 ໃນປີ 2019 ມາເປນັ 0,430 ໃນປີ 2025. 
- ດດັຊະນກີານພດັທະນາຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃຫັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 0,927 ໃນປີ 2019 ມາເປນັ 0,984 ໃນ

ປີ 2025. 
- ດດັຊະນກີານພດັທະນາແມ່ຍງິ ໃຫັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກ 0,589 ໃນປີ 2019 ມາເປນັ 0,675 ໃນປີ 2025. 
- ອດັຕາຂອງແມ່ຍງິທີ່ ຖກືຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄ ່ ຮ່ວມນອນຂອງຕນົ ຢ່າງໜັ້ອຍໜ ່ ງໃນ 3 ປະເພດຂອງຄວາມ

ຮຸນແຮງ (ຮ່າງກາຍ, ເພດ ແລະ ຈດິໃຈ) ໃຫັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 30,3% ມາເປນັ 15%. 
- ຊຸກຍ ັ້ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫັ້ໃຫ ັ້ພະນກັງານນ າພາ-ຄຸ ັ້ມຄອງ ທີ່ ເປນັເພດຍງິທຸກຂັ ັ້ນ ໂດຍສະເລ່ຍ ໃຫັ້ກວມ 20% 

ຂ ັ້ນໄປ, ໃນນັ ັ້ນ: 
● ສະມາຊກິສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊກິສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ ເພດຍງິ ກວມ 30% ຂ ັ້ນໄປ. 
● ການນ າທີ່ ເປນັເພດຍງິຂັ ັ້ນສ ງກາງ ໃຫັ້ກວມ 30% ຂ ັ້ນໄປ. 
● ການນ າທີ່ ເປນັເພດຍງິຂັ ັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໃຫັ້ກວມ 20% ຂ ັ້ນໄປ. 
● ການນ າທີ່ ເປນັເພດຍງິຂັ ັ້ນເມອືງ ໃຫັ້ກວມ 20% ຂ ັ້ນໄປ. 
● ການນ າທີ່ ເປນັເພດຍງິຂັ ັ້ນບ ັ້ານ ໃຫັ້ກວມ 10% ຂ ັ້ນໄປ. 
● ແມ່ຍງິເປນັລດັຖະກອນໃຫັ້ກວມເອາົ 50% ຂ ັ້ນໄປ. 

- ແມ່ຍງິທີ່ ລອດຈາກຄວາມຮຸນແຮງສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານດ ັ້ານກດົໝາຍ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສງັຄມົ ເພີ່ ມ
ຂ ັ້ນຈາກ 2% ເປນັ 20%. 

- ອດັຕາສ່ວນແມ່ຍງິທີ່ ຖກືຄວາມຮຸນແຮງໃນຊ່ວງຊວີດິ ຫຸຼດລງົຈາກ 15,3% ເປນັ 6%. 
- ແມ່ຍງິໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຊື່ ອມຊ ມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລດັ, ລດັຖະທ າມະນ ນ, ກດົໝາຍ, ສນົທສິນັ 

ຍາຕ່າງໆທີ່ ພວົພນັເຖງິແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ, ແຜນພດັທະນາ, ມ ນເຊື ັ້ອປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທ າຕ່າງໆ 
ກວມເອາົ 80% ຂອງແມ່ຍງິໃນເກນອາຍຸ 15 ປີ ຂ ັ້ນໄປ. 

- ສະຫະພນັແມ່ຍງິຂັ ັ້ນເມອືງ ແລະ ຂັ ັ້ນແຂວງ ໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັຄວາມຮ ັ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກບັວຽກງານ
ໃຫັ້ຄ າປ ກສາແກ່ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍ ກວມ 50%, ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຜ ັ້ທີ່ ມບີນັຫາ ແລະ ຜ ັ້ຖກືເຄາະຮ ັ້າຍ
ໄດ ັ້ຮບັການປກົປັ້ອງຊ່ວຍເຫຼອືຕາມກດົໝາຍ ແລະ ເຂົ ັ້າເຖງິຂະບວນການຍຸຕທິ າຫຼາຍຂ ັ້ນ; ປັ້ອງກນັ ແລະ 
ຫຸຼດຜ່ອນການແຕ່ງງານກ່ອນໄວຂອງເດກັ. 
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- ແມ່ຍງິຜ ັ້ທຸກຍາກ, ດ ັ້ອຍໂອກາດໃນບນັດາສະຫະພນັແມ່ຍງິແຂວງໄດ ັ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີໄລຍະສັ ັ້ນ 
ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫັ້ໄດ ັ້ 1.500 ຄນົ. 

- ຂະຫຍາຍການຈດັຕັ ັ້ງ, ສະມາຊກິສະຫະພນັແມ່ຍງິໃນຂງົເຂດທຸລະກດິເອກະຊນົ (ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມີ
ແມ່ຍງິກວມ 50% ຂ ັ້ນໄປ) ກວມ 20%. 

+ ສົໍ່ງເສີມສດິທິ ແລະ ພັດທະນາເດັກ: 
- ເປີເຊນັຂອງເດກັທີ່ ຂາດເຂີນໃນຫຼາຍມຕິ ິໂດຍອີງໃສ່ນຍິາມແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັຄວາມຂາດເຂີນ ໃຫັ້ເຫຼືອ 

30% ໃນແຕ່ລະແຂວງ.  
- ການແຕ່ງດອງຂອງເດກັອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 15-19 ປີ ເດກັຍງິໃຫ ັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 23,5% ມາເປນັ 20% ແລະ ເດກັ

ຊາຍ ໃຫັ້ຫຸຼດລງົຈາກ 5,9% ມາເປນັ 3% 
- ຫຸຼດຜ່ອນການໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດກັ: 

+ ທາງດ ັ້ານຮ່າງກາຍ: ເດກັຍງິ ຫຸຼດລງົຈາກ  15% ມາເປນັ  10% ແລະ ເດກັຊາຍ ຫຸຼດລງົຈາກ 16,9% ມາ
ເປນັ 10%; 

+ ທາງດ ັ້ານຈດິໃຈ: ເດກັຍງິ ຫຸຼດລງົຈາກ  24,2% ມາເປນັ  20% ແລະ ເດກັຊາຍ ຫຸຼດລງົຈາກ 17,7% ມາ
ເປນັ 12%; 

+ ທາງເພດ: ເດກັຍງິ ຫຸຼດລງົຈາກ  7,3% ມາເປັນ  4% ແລະ ເດກັຊາຍ ຫຸຼດລງົຈາກ 12% ມາເປນັ 8%. 
3.2 ວຽກງານຈຸດສມຸ: 

+ ວຽກງານສົ່ ງເສມີ ແລະ ສ ັ້າງໂອກາດໃຫັ້ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ: 
- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຊື່ ອມຊ ມ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລດັ, ລດັຖະທ າມະນ ນ, ກດົໝາຍ 

ແລະ ສນົທສິນັຍາທີ່ ພວົພນັເຖງິການພດັທະນາ ແລະ ປກົປັ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ, 
ແຜນພດັທະນາ ແລະ ມ ນເຊື ັ້ອປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທ າ. 

- ຂະຫຍາຍສະມາຊກິສະຫະພນັແມ່ຍງິໃຫ ັ້ກວມເອາົທຸກຂງົເຂດວຽກງານ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ພະນກັ 
ງານນ າພາ-ຄຸ ັ້ມຄອງເພດຍງິ ແລະ ພະນກັງານສບືທອດປ່ຽນແທນ. 

- ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫັ້ສະມາຊກິແມ່ຍງິໄດ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມຍກົລະດບັວຽກງານ
ດ ັ້ານວຊິາສະເພາະ, ທດິສະດກີານເມອືງ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ປັ້ອງກນັ, ສະກດັກັ ັ້ນ ແລະ ຕ ັ້ານການໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ, ການຄ ັ້າມະນຸດ ແລະ ການ
ແຕ່ງງານກ່ອນໄວຂອງເດກັຍງິ; ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ຕດິຕາມປະເມນີຜນົວຽກງານໃຫັ້ຄ າປ ກສາ ແລະ ປກົ
ປັ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ ັ້ອຍທີ່ ມີບັນຫາຢ ່ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ; ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການບ ລິການ
ໂທລະສບັສາຍດ່ວນຕ ັ້ານການໃຊ ັ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ. 

- ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢ ່ ຂອງເດັກໃຫ ັ້ຫຸຼດຜ່ອນຈາກການຂາດເຂີນໃນຫຼາຍມິຕິ (ໂພຊະນາການ, 
ສຸຂະພາບ, ການປົກປັ້ອງເດກັ, ສຸຂະອະນາໄມ, ທີ່ ຢ ່ ອາໄສ, ການພດັທະນາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສ ກສາ, ຂ ັ້
ມ ນຂ່າວສານ). 

- ປະສານສົມທົບກນັທຸກພາກສ່ວນໃນການເຊື່ ອມວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍງິ-ຊາຍ ເຂົ ັ້າໃນບັນດາແຜນ
ພດັທະນາ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ກດິຈະກ າ ເພື່ ອເປັນການສົ່ ງເສມີ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ 
ໃນທຸກຂງົເຂດ. 

- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ກນົໄກຕດິຕາມຊຸກຍ ັ້ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍທີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມສະເໝພີາບ
ຍງິ-ຊາຍ, ສນົທສິນັຍາຊດີ  ແລະ ສນົທສິນັຍາສດິທເິດກັ. 
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- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງກນົໄກຂອງການໃຫັ້ບ ລກິານຊ່ວຍເຫຼອືຜ ັ້ຖກືລອດຊວີດິຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຂະ      
ແໜງສງັຄມົ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ. 

- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການສ ັ້າງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ສະຖຕິຄິວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຂອງບນັດາຂະແໜງການ 
ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ. 

- ປ ກຈດິສ ານ ກກ່ຽວກບັຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍໃຫັ້ບນັດານກັການເມອືງ, ສະມາຊກິສະພາ, ຜ ັ້ນ າຂອງ 
ແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ນກັກດົໝາຍ, ໄວໜຸ່ມ, ພ ່ ແມ່, ຜ ັ້ປກົຄອງ, ຜ ັ້ນ າຊຸມຊນົ ແລະ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 
ເພື່ ອເສມີສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກ່ຽວກບັຄວາມສ າຄນັຂອງຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ, ສນົທສິນັຍາຊດີ , ມາດ
ຕະການພເິສດຊົ່ ວຄາວ ແລະ ໃຊ ັ້ຄວາມຮ ັ້ກ່ຽວກບັ ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ເຂົ ັ້າໃນການສ ັ້າງກດົໝາຍຕດິ
ພນັກບັສດິທແິມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ ແລະ ການປະຕບິດັສດິສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຢ ່ ໃນຄອບຄວົ, ຊຸມຊນົ ແລະ 
ສງັຄມົ. 

- ສົ່ ງເສມີແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັໄດ ັ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີ, ເຕກັນກິວຊິາການ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການຜະລດິກະສກິ າ
, ປ ກຝງັ, ລ ັ້ຽງສດັ, ຫດັຖະກ າ, ການບ ລກິານເງນິ, ດ າເນນີທຸລະກດິ, ການທະນາຄານ, ພາສ,ີ ກດົໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການທຸລະກດິ ພັ້ອມທງັຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງນະໂຍບາຍໃນການເຂົ ັ້າເຖງິແຫ່ຼງທ ນ ແລະ ການດ າເນນີທຸລະ
ກດິຂອງແມ່ຍງິ ເພື່ ອປະກອບທຸລະກດິເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້ ັ້າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  

- ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາໄວໜຸ່ມ, ເດກັຍງິ ຜ່ານຫຼາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເຊັ່ ນ: ຂອບໂຄງການ 
“ນາງນ ັ້ອຍ” ເພື່ ອລະດມົໃຫ ັ້ທຸກພາກສ່ວນເພີ່ ມທະວກີານລງົທ ນໃສ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດກັຍງິໃນໄວຈະເລນີ
ພນັ. ປ ກຈດິສ ານ ກ ໃຫັ້ຮ ັ້ຄຸນຄ່າຂອງຕນົໃນການສ ັ້າງສາພດັທະນາ; ສົ່ ງເສມີພາລະບດົບາດຂອງແມ່ຍງິ ໃນ
ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນພດັທະນາ ດ ັ້ວຍການຫຸຼດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງຄ່າຕອບແທນແຮງ
ງານຫຸຼດໂຕນ ລະຫວ່າງ ຍງິ-ຊາຍ.  

- ສ ັ້າງຄວາມທນົທານໃຫັ້ກບັແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼອືດ ັ້ານມະນຸດສະທ າ ລວມທງັພະຍາດໂຄ
ວດິ-19, ການກຽມຄວາມພ ັ້ອມສ າລບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ການຕອບໂຕ ັ້ສຸກເສນີ. 

- ສບືຕ ່ ຜນັຂະຫຍາຍສນົທສິນັຍາວ່າດ ັ້ວຍການລ ບລ ັ້າງທຸກຮ ບການຈ າແນກຕ ່ ແມ່ຍງິ, ສນົທສິນັຍາສດິເດກັ, 
ຄວາມໝາຍໜັ ັ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການສົ່ ງເສມີສດິທເິດກັພາຍໃຕ ັ້ຄ າຂວນັ “ຄວາມອາດສາມາດບົ່ ມຊ ັ້ອນ
ທີ່ ບ ່ ຈ າກດັຂອງຄນົລາວລຸ ັ້ນປີ 2030” ແລະ ຖະແຫຼງການ, ແຜນປະຕບິດັງານປກັກິ່ ງ.  

- ປບັປຸງຄວາມສມົດຸນທາງດ ັ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫັ້ມເີພດຍງິ-ຊາຍ, ຊນົເຜົ່ າ ໃນທຸກລະດບັ. 
- ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິໃນການວາງແຜນ, ຕດິຕາມ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ, 

ໂຄງການ ທີ່ ຕດິພນັກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; ລວມທງັການສ ັ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກ່
ແມ່ຍງິ.  

- ຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດກັ ແລະ ແມ່ຍງິ ເຂົ ັ້າໃນແຜນພດັທະນາຕວົເມອືງ ເພື່ ອສ ັ້າງໂອກາດວຽກ
ເຮດັງານທ າ.  

4.  ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 4: ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນໜຸ່ມໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ 
ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທ າຫຼາຍຂຶັ້ນ. 
4.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 

- ຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃຫ ັ້ແກ່ຊາວໝຸ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມທີ່ ຢ ່ ຊນົນະ 
ບດົຫ່າງໄກສອກຫຼກີ, ຜ ັ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ໃນສາຂາວຊິາຊບີ ຊ່າງສ ັ້ອມແປງລດົຈກັ, ລດົໃຫຍ່, 
ຊ່າງໄຟຟັ້າ, ຊ່າງເຊື່ ອມໂລຫະ, ຊ່າງຕດັຫຍບິ, ເສມີສວຍ, ປ ກຝງັ ແລະ ລ ັ້ຽງສດັ ໃຫັ້ຂະຫຍາຍຕວົເພີ່ ມຂ ັ້ນ 
20% ຕ ່ ປີ (ຜ່ານສ ນກາງຊາວໜຸ່ມ). 
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- ໃຫັ້ຄ າປ ກສາແກ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົທີ່ ຜດິຫວງັ, ເສຍໃຈ, ບ ່ ມທີາງອອກໃນຊວີດິ ແລະ ບນັຫາອື່ ນໆ ໃຫັ້
ໄດ ັ້ 15% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນຊາວໜຸ່ມ. 

- ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫັ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
- ໂຄສະນາປ ກຈດິສ ານ ກໃນໂຮງຮຽນນບັແຕ່ຊັ ັ້ນປະຖມົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
- ຈດັຝ ກອບົຮມົວຽກງານວຊິາສະເພາະ ແລະ ວຽກງານຊາວໜຸ່ມໃຫັ້ແກ່ພະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກຊາວໜຸ່ມໃນ

ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫັ້ໄດ ັ້ 1 ຄັ ັ້ງຕ ່ ປີ. 
4.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ 

- ໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍຊາວໜຸ່ມລາວ ແລະ ຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊາວໜຸ່ມຢ ່  ສປປ ລາວ 
(2021-2030). 

- ປ ກຈດິສ ານ ກໃຫ ັ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົຮບັຮ ັ້, ເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ເຂົ ັ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າໃນວຽກງານບ ລມິະສດິ 
ເປນັຕົ ັ້ນ ຂະເເໜງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວຊິາຊບີ, ການອອກແຮງງານ, ປກົປກັ
ຮກັສາວດັທະນະທ າ ໂດຍສະເພາະການຮກັສາເອກະລກັຮ ບຊງົຂອງເຮອືນ, ການນຸ່ງຖ ືແລະ ວຖິຊີວີດິຂອງ
ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ການບ ລໂິພກຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ, ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ປກົປັ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດອນັ
ຊອບທ າຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົ.  

- ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍາົວະຊນົ ຢ ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ແລະ ຊຸມຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ ໄດ ັ້ມວີຽກເຮດັງານທ າ 
ແລະ ປບັປຸງທກັສະໃນການເຮດັທຸລະກດິ ເພື່ ອສ ັ້າງລາຍຮບັສ ່ ຄອບຄວົ.  

- ສົ່ ງເສມີການປະກອບອາຊບີ ແລະ ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃນຂະແໜງໃນລະບບົໃຫ ັ້ນບັມື ັ້ນບັຫຼາຍຂ ັ້ນ. 
- ປບັປຸງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກ່ພະນກັງານຊາວໜຸ່ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງອື່ ນໆ 

ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານຕ່າງໆຂອງຊາວໜຸ່ມ.  
- ເພີ່ ມທະວຄີວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມລາວໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງ

ຫ ັ້າວຫນັຕ ່ ການພດັທະນາທ ັ້ອງຖີ່ ນຂະເເໜງການ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 
- ໃຫັ້ຄ າປ ກສາແກ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍາົວະຊນົທີ່ ຜດິຫວງັ, ເສຍໃຈ, ບ ່ ມທີາງອອກໃນຊວີດິ ແລະ ບນັຫາອື່ ນ. 
- ສົ່ ງເສມີພອນສະຫວນັຂອງເຍາົວະຊນົ-ອະນຸຊນົທນັວາ ໃຫັ້ເຂາົເຈົ ັ້າມເີວທສີະເເດງອອກ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສງັຄມົ 

ແລະ ຄອບຄວົ, ພກັ-ລດັ ແລະ ປວງຊນົຮບັຮ ັ້ ເຖງີຄວາມສາມາດຂອງເຍາົວະຊນົ-ອະນຸຊນົທນັວາ. 
- ສົ່ ງເສມີການຮກັສາສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ ໂດຍການໃຫັ້ຄວາມຄວາມຮ ັ້ ກ່ຽວກບັສຸຂະພາບຈະເລນີພນັ, 

ເພດສ ກສາ, ພະຍາດ HIV ແລະ ຜນົຂ ັ້າງຄຽງຂອງສານເສບຕດິຕ່າງໆ. ສ ັ້າງໂອກາດໃຫັ້ຊາວໜຸ່ມເຂົ ັ້າມາ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕດັສນິບນັຫາຕ່າງໆໃຫັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

5. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 5: ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານພາກວິສາຫະກິດ, ຜູ້ປະກອບ
ອາຊີບອິດສະຫຼະເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການປົກປ້ອງສັງຄົມທີໍ່ມີປະສິດທີຜົນດີຂຶັ້ນ. 

ປະຕບິດັຍຸດທະສາດການປກົປັ້ອງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 2025 ໂດຍສຸມໃສ່ ພດັທະນາລະບບົປະກນັສງັຄມົໃຫ ັ້ມີ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບເພື່ ອຂະຫຍາຍການປົກຄຸມປະກນັສງັຄມົສ າລບັຜ ັ້ອອກແຮງງານໃຫັ້ກວມເອາົກຸ່ມ
ເປົ ັ້າໝາຍຕ່າງໆ ຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ ແລະ ເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານປະກນັສງັຄມົດ ັ້ວຍຮ ບແບບປະກອບທ ນສມົທບົ, ປບັປຸງກນົ
ໄກການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດໃຫັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ, ສາມາດຕອບສະໜອງການຈ່າຍເງນິ
ອຸດໜ ນຕ່າງໆ ແລະ ໃຫັ້ການບ ລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສ. 

ປບັປຸງລະບບົສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ໃຫັ້ພະນກັງານທີ່ ມຜີນົງານໃນພາລະກດິປະຕວິດັຊາດປະຊາທປິະໄຕ ແລະ 
ກຸ່ມຄນົດ ັ້ອຍໂອກາດ ເປນັຕົ ັ້ນ ເດກັທີ່ ຕ ັ້ອງການປກົປັ້ອງພເິສດ, ຜ ັ້ພກິານ ແລະ ຜ ັ້ສ ງອາຍຸທີ່ ປ່ຽວພອຍ ໃຫັ້ສາມາດເຂົ ັ້າ
ເຖງິການບ ລກິານທີ່ ມປີະສດິທພິາບດຂີ ັ້ນ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສງັຄມົ ຢ່າງກ ັ້ວາງຂວາງ. 
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ປບັປຸງລະບບົສງັຄມົສງົເຄາະໃຫັ້ສາມາດບ ລກິານຊ່ວຍເຫຼອືສງົເຄາະ ແລະ ບນັເທາົທຸກໃຫັ້ປະຊາຊນົ ທີ່ ທຸກຍາກ 
ແລະ ຜ ັ້ປະສບົໄພພບິດັຕ່າງໆ ໂດຍສົ່ ງເສມີສງັຄມົມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ. 

5.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ປບັປຸງວຽກງານກວດສອບການຄຸ ັ້ມຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດໃຫັ້ຖກືຕ ັ້ອງ

ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ປີລະ 2 ຄັ ັ້ງ; 
- ຂະຫຍາຍການຄຸ ັ້ມຄອງຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິເພີ່ ມໃໝ່ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 1.275 ຫວົໜ່ວຍ; 
- ຂະຫຍາຍອດັຕາການປກົຄຸມປະກນັສງັຄມົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 157.500 ຄນົ, ໃນນີ ັ້ ຜ ັ້ປະກນັຕນົພາກລດັ 7.500 ຄນົ, 

ພາກວສິາຫະກດິ 135.000 ຄນົ ແລະ ຜ ັ້ສະໝກັໃຈ 15.000 ຄນົ; 
- ຄາດຄະເນການສະໜອງເງນິອຸດໜ ນປະກນັສງັຄມົປະເພດຕ່າງໆ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 479.633 ຄນົ, ໃນນີ ັ້ ພາກລດັ 

198.321 ຄນົ, ພາກວສິາຫະກດິ ແລະ ຜ ັ້ສະໝກັໃຈ 283.312 ຄນົ; 
- ສ ັ້ຊນົເກບັເງນິສມົທບົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 10.630 ຕື ັ້ກບີ, ໃນນີ ັ້ ພາກລດັ 7.902 ຕື ັ້ກບີ, ພາກວສິາຫະກດິ ແລະ ຜ ັ້ສະ 

ໝກັໃຈ 2.728 ຕື ັ້ກບີ; ລາຍຈ່າຍການອຸດໜ ນ ແລະ ການບ ລຫິານ 9.461 ຕື ັ້ກບີ, ໃນນີ ັ້ ພາກລດັ 7.891 ຕື ັ້
ກບີ, ພາກວສິາຫະກດິ ແລະ ຜ ັ້ສະໝກັໃຈ 1.569 ຕື ັ້ກບີ; ຄາດຄະເນຮອດປີ 2025 ມຄີງັສະສມົທງັໝດົ 
2.810 ຕື ັ້ກບີ, ເພີ່ ມການລງົທ ນ ຄາດວ່າ ມຜີນົໄດ ັ້ຮບັປະມານ 602 ຕື ັ້ກບີ. 

- ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ັ້ທີ່ ມຜີນົງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິປະຕວິດັຊາດປະຊາທປິະໄຕ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 
16.000 ທ່ານ ຈະນ າໃຊ ັ້ງບົປະມານທງັໝດົ 418,82 ຕື ັ້ກບີ ໃນນີ ັ້ 5 ເປົ ັ້າໝາຍບ ລມິະສດິ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 15.000 ຄນົ 
ນ າໃຊ ັ້ງບົປະມານ 388,82 ຕື ັ້ກບີ ແລະ ເປົ ັ້າໝາຍທົ່ ວໄປ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 1.000 ຄນົ ນ າໃຊ ັ້ງບົປະມານ 30 ຕື ັ້ກບີ. 

- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ແກ ັ້ໄຂ ອຸດໜ ນເສຍອງົຄະ ຍ ັ້ອນການສ ັ້ຮບົ ແລະ ຮບັໃຊ ັ້ການສ ັ້ຮບົ ໃນພາລະກດິປະຕວິດັ
ຊາດປະຊາທປິະໄຕ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 950 ທ່ານ. 

- ມລີະບບົຖານຂ ັ້ມ ນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ ່ ຜ ັ້ທີ່ ມຜີນົງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິປະຕວິດັ
ຊາດປະຊາທປິະໄຕ ຢ ່ ຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ. 

- ມລີະບບົຖານຂ ັ້ມ ນຄນົພກິານ ແລະ ຜ ັ້ສ ງອາຍຸຢ ່ ສ ນກາງ ແລະ ຕດິຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ 18 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດ. 

- ຄຸນນະພາບຊວີດິຂອງຜ ັ້ພກິານ ຈ ານວນ 2.000 ຄນົ ແລະ ຜ ັ້ອາຍຸສ ງ 800 ຄນົ ໄດ ັ້ຮບັການພດັທະນາ. 
- ຂະຫຍາຍຄະນະກ າມະການປກົປັ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືເດກັ ຂັ ັ້ນເມອືງ 35 ເມອືງ ແລະ ຂັ ັ້ນບ ັ້ານ 500 ບ ັ້ານ ພັ້ອມ

ທງັ ຈດັຝ ກອບົຮມົວຽກປກົປັ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືເດກັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 500 ຄນົ, ສະເລ່ຍ 100  ຄນົຕ ່ ປີ. 
- ສມົທບົທ ນໃນການເບີ່ ງແຍງລ ັ້ຽງດ ເດກັນ ັ້ອຍບ ັ້ານເດກັເອສັໂອເອສັລາວ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 1.003 ຄນົ ເປັນຍງິ 444 ຄນົ. 
- ໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫຼອືເດກັທີ່ ຕ ັ້ອງການປກົປັ້ອງພເິສດ, ຊ່ວຍເຫຼອືແມ່ຍງິຖພືາ ແລະ ເດກັນບັແຕ່ມື ັ້ເກດີຮອດອາຍຸ 

1.000 ວນັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 2.000 ຄນົ. 
- ສ ັ້າງສ ນພດັທະນາສງັຄມົມດິຕະພາບລາວ-ໄທ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 1 ແຫ່ງ. 
- ສ ັ້າງເກບັມ ັ້ຽນເຄື່ ອງອຸປະໂພກ-ບ ລໂິພກ ໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ 2 ແຫ່ງ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 1 ແຫ່ງ ແລະ 

ແຂວງຈ າປາສກັ 1 ແຫ່ງ ແລະ ສ ັ້າງສາງໃໝ່ ຢ ່ ພາກເໜອື 1 ແຫ່ງ ຢ ່ ອຸດມົໄຊ. 
- ຊຸກຍ ັ້ສ ັ້າງກອງທ ນສງັຄມົສງົເຄາະ ຢ ່ ເມອືງທີ່ ທຸກຍາກ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 23 ເມອືງ. 
- ປຸກລະດມົ ແລະ ຮບັບ ລຈິາກເລອືດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 364.400 ຖງົ ໃນນີ ັ້ ຢ ່ ສ ນເລອືດແຫ່ງຊາດ 151.530 ຖງົ ແລະ 

ທັ້ອງຖິ່ ນຕ່າງໆ 211.870 ຖງົ. 
- ຊ່ວຍເຫຼອືເຂົ ັ້າກນິໃຫ ັ້ຜ ັ້ປະສບົໄພພບິດັຢ ່ ເມອືງສະໜາມໄຊ ແຂວງອດັຕະປ ື4.656 ຄອບຄວົ ແລະ ຜ ັ້ປະສບົ

ໄພພບິດັ, ຜ ັ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດໃນສງັຄມົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ປີລະ 210.000 ຄນົ, 
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ສະໜອງເຄື່ ອງອຸປະໂພກ-ບ ລໂິພກປະເພດຕ່າງໆ ປີລະ 4.000 ຄນົ, ສມົທບົປຸກສ ັ້າງເຮອືນຢ ່  ປີລະ 500 
ຄອບຄວົ ແລະ ປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢ ່  ປີລະ 100 ຄນົ. 

5.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
- ພດັທະນາລະບບົປະກນັສງັຄມົໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຜ ັ້ອອກແຮງງານສາມາດ

ເຂົ ັ້າເຖງິການປະກນັຕນົ ຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານປະກນັສງັຄມົ ທີ່ ບ ່ ມຜີນົກະທບົດ ັ້ານ
ການເງນິໃຫ ັ້ກບັຜ ັ້ປະກນັຕນົ ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄວົ ທີ່ ເກດີສດິດ ັ້ວຍຮ ບແບບປະກອບທ ນສມົທບົ. 

- ຂະຫຍາຍການປກົຄຸມປະກນັສງັຄມົສ າລບັຜ ັ້ອອກແຮງງານໃຫັ້ກວມເອາົກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍຕ່າງໆ ໂດຍສຸມໃສ່ຜ ັ້
ອອກແຮງງານໃນຫວົໜ່ວຍວສິາຫະກດິທີ່ ຈດົທະບຽນວສິາຫະກດິຢ ່ ຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ, ຜ ັ້ອອກ 
ແຮງງານທີ່ ປະກອບອາຊບີສ່ວນບຸກຄນົໃນຂະແໜງເສດຖະກດິໃນລະບບົຢ່າງກ ັ້ວາງຂວາງ. 

- ສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ຜ ັ້ອອກແຮງງານນອກລະບບົຕາມກຸ່ມອາຊບີຕ່າງໆໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ເຂົ ັ້າ
ຮ່ວມລະບບົປະກນັສງັຄມົແບບສະໝກັໃຈຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ ແລະ ໃຫັ້ອຸດໜ ນທີ່ ເໝາະສມົກບັຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການສະເພາະຂອງແຕ່ລະກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍ. 

- ປບັປຸງກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ສາມາດຕອບ
ສະໜອງການຈ່າຍເງນິອຸດໜ ນຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໃຫັ້ບ ລກິານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ 
ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ ັ້. 

- ປບັປຸງຕາໜ່າງການບ ລກິານປະກນັສງັຄມົ ຢ ່ ຂັ ັ້ນເມອືງໃຫ ັ້ເປນັລະບບົ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ ພັ້ອມທງັສ ັ້າງກນົ
ໄກການກວດກາວຽກງານປະກນັສງັຄມົ ໃຫັ້ເປນັລະບບົ  ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ. 

- ສົ່ ງເສມີການເຂົ ັ້າຮ່ວມປະກນັສງັຄມົ ໂດຍດ າເນນີການປະຊາສ າພນັວຽກປະກນັສງັຄມົໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ 
ແລະ ກວັ້າງຂວາງເຮດັໃຫ ັ້ຜ ັ້ໃຊ ັ້ແຮງງານ, ຜ ັ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜ ັ້ປະກອບອາຊບີສ່ວນບຸກຄນົມຄີວາມຮບັຮ ັ້
ເຂົ ັ້າໃຈກ່ຽວກບັສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງວຽກງານປະກນັສງັຄມົ. 

- ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ວໄິຈຄະນດິສາດປະກນັສງັຄມົ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມຖີານການເງນິທີ່ ມກີານສະສມົທ ນ ແລະ 
ຄວາມຍນືຍງົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົ ອີງຕາມຜົນການປະເມນີ ແລະ ວໄິຈຄະນດິສາດປະກນັສງັຄມົ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ, ປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຈ າເປັນເພື່ ອອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການປະກອບທ ນສມົທບົເຂົ ັ້າປະກນັສງັຄມົ ໂດຍຜ່ານລະບບົການໂອນຜ່ານທະນາຄານ 
ເພື່ ອຮບັປະກນັການເກບັທ ນສມົທບົ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງກອງທ ນປະກນັສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. 

- ສ ັ້າງລະບບົປະກນັໄພສ າລບັຊາວກະສກິອນຂະໜາດນ ັ້ອຍ.  
- ປະຕບິດັນະໂຍບາຍສະແດງຄວາມກະຕນັຍ ຮ ັ້ບຸນຄຸນ ຕ ່ ຜ ັ້ມຜີນົງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິການ

ປະຕວິດັຊາດ ປະຊາທປິະໄຕ ຕາມກຸ່ມເປົ ັ້າໝາຍຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະເປົ ັ້ ັ້າໝາຍ ບ ລມິະສດິໃຫ ັ້ສ າເລດັ ໂດຍ
ປບັປຸງຖານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫັ້ເປນັລະບບົ, ມຄີວາມຊດັເຈນ ແລະ ສະໜອງງບົປະມານ ເຂົ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ລວມທງັສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ສງັຄມົມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ. 

- ປກົປັ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ັ້ພກິານ ແລະ ອາຍຸສ ງ ຕາມກດົໝາຍ ໃຫັ້ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກ
ພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ພັ້ອມທງັພດັທະນາຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງເຂາົເຈົ ັ້າ ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມຈາກສງັຄມົຢ່າງ
ກວ ັ້າງຂວາງ. 

- ຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງກຸ່ມຄນົດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄນົພກິານ ເຂົ ັ້າໃນແຜນພດັທະນາຕວົເມອືງ 
ເພື່ ອສ ັ້າງໂອກາດວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ເໝາະສມົ ໃຫັ້ສາມາດ
ນ າໃຊ ັ້ໂດຍທຸກພາກສ່ວນ ລວມທງັຜ ັ້ສ ງອາຍຸ. 
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- ພດັທະນາວຽກງານປກົປັ້ອງເດກັໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສາມາດໃຫັ້ການບ ລກິານຊ່ວຍ 
ເຫຼອື ຫຼ ືການອຸດໜ ນເດກັທີ່ ຕ ັ້ອງການປກົປັ້ອງພເິສດ, ມຄີວາມສ່ຽງຕ ່ ການຄ ັ້າມະນຸດ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ສງັຄມົ
ມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ. 

- ປະສານສມົທບົກບັບນັດາອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ບ ່ ສງັກດັລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົໃຫ ັ້ມສ່ີວນ
ຮ່ວມໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກສະຫວດັດກີານສງັຄມົໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົ. 

- ສບືຕ ່ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກມະນຸດສະທ າ ໂດຍສຸມໃສ່ການປຸກລະດມົຂນົຂວາຍບ 
ລຈິາກເລອືດ ແລະ ສະໜອງເລອືດທີ່ ປອດໄພ, ການຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ, ການສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ
ຂັ ັ້ນພື ັ້ນຖານ, ການປະຖມົພະຍາບານ, ການກ ັ້ໄພສຸກເສນີໂດຍມສ່ີວນຮ່ວມຂອງສງັຄມົຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ. 

6. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 6: ການກວດກູ້ລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມ
ປອດໄພຈາກລະເບີດບ ໍ່ທັນແຕກເພີໍ່ມຂຶັ້ນເທືໍ່ອລະກ້າວ.  

ບນັຫາລະເບດີບ ່ ທນັແຕກຢ ່  ສປປ ລາວ ເປນັໜ ່ ງໃນບນັຫາບ ລມິະສດິ ທີ່ ຕດິພນັກບັການແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊນົ, ການນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິເພື່ ອການຜະລດິກະສກິ າ, ທີ່ ຢ ່ ອາໄສ, ການທ່ອງທ່ຽວ ຫຼ ືການນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິເພື່ ອເຂົ ັ້າເຖງິ
ແຫ່ຼງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຕ່າງໆ, ເປນັອຸປະສກັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຍງັເປນັໄພຄຸກຄາມ
ເລື່ ອງຄວາມປອດໄພຕ ່ ຊວີດິ ແລະ ຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຖງິວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງໄດ ັ້ເກບັກ ັ້
ລະເບດີບ ່ ທນັແຕກອອກຈາກພື ັ້ນທີ່ ການຜະລດິກະສກິ າ, ດນິປຸກສ ັ້າງ ແລະ ເນື ັ້ອທີ່ ພດັທະນາອື່ ນໆແລ ັ້ວກ ່ ຕາມ ແຕ່ຖັ້າ
ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເຫນັວ່າເນື ັ້ອທີ່ ທີ່ ໄດ ັ້ເກບັກ ັ້
ລະເບດີຍງັບ ່ ຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຄວນ ຍ ັ້ອນຄວາມຈ າກດັດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນ, ທ ນຮອນ ແລະ ເຕກັນກິ. ສ ັ້າງຍຸດທະສາດໄລຍະ
ຍາວ ເພື່ ອເກບັກ ັ້ລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ,  ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ຂະແໜງການ
ເກບັກ ັ້ລະເບດີບ ່ ທນັແຕກໃຫັ້ຍນືຍງົ. 

6.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
− ໂຄສະນາຜນົຮ ັ້າຍ ແລະ ທີ່ ມາຂອງລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ ຕາມກຸ່ມບ ັ້ານເປົ ັ້າໝາຍ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 3.000 ເທື່ ອບ ັ້ານ  ແລະ 

ຂະຫຍາຍການສດິສອນຫຼກັສ ດລະເບດີຕກົຄ ັ້າງໃນສະຖາບນັການສ ກສາຕ່າງໆໃຫັ້ໄດ ັ້ 500 ແຫ່ງ ແລະ ຫຸຼດ 
ຜ່ອນຈ ານວນຜ ັ້ໄດ ັ້ຮບັເຄາະຮ ັ້າຍລະເບດີບ ່ ທນັແຕກໃຫັ້ຕ ່ າກວ່າ 40 ຄນົ/ປີ. 

− ຈດັຕັ ັ້ງການສ າຫຼວດບ ່ ແມ່ນວຊິາການ ເພື່ ອຊອກຫາຈດຸຫຼກັຖານລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 2.776 ບ ັ້ານ ແລະ 
ສ າຫຼວດແບບວຊິາການ ເພື່ ອກ ານດົພື ັ້ນທີ່ ລະເບດີບ ່ ທນັແຕກຕກົຄ ັ້າງ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 250.000 ເຮກັຕາ, ສະເລ່ຍ 
50.000 ເຮກັຕາ/ປີ. 

− ກວດກ ັ້ລະເບດີບ ່ ທນັແຕກອອກຈາກເນື ັ້ອທີ່ ທ າການຜະລດິ ແລະ ເຂດຊຸມຊນົ, ເຂດຈດຸສຸມທຸລະກດິ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 
50.000 ເຮກັຕາ, ສະເລ່ຍ 10.000 ເຮກັຕາ/ປີ. 

− ໃຫັ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືຜ ັ້ປະສບົອຸປະຕເິຫດຈາກລະເບດີບ ່ ທນັແຕກໃນການປ່ີນປວົ, ຟື ັ້ນຟ ສຸຂະພາບຈດິ, ໜັ້າທີ່
ການ, ຝ ກວຊິາຊບີ ແລະ ປະກອບອາຊບີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 5.760 ຄນົ ຂອງຈ ານວນຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັເຄາະຮ ັ້າຍທງັໝດົ 9.607 
ຄນົ, ໃນນີ ັ້ ປິ່ ນປວົດ ັ້ານການແພດ 250 ຄນົ, ຟື ັ້ນຟ ສຸຂະພາບຈດິ 250 ຄນົ, ຟື ັ້ນຟ ໜ ັ້າທີ່ ການ 750 ຄນົ, ຝ ກ
ອບົຮມົ ແລະ ປະກອບອາຊບີ 2.010 ຄນົ ແລະ ໂຄສະນາສດິທຄິນົພກິານ 2.500 ຄນົ. 

6.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
ສບືຕ ່ ຕັ ັ້ງໜ ັ້າແກ ັ້ໄຂບນັຫາລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ ເພື່ ອໃຫ ັ້ປະຊາຊນົມຊີີວດິທີ່ ປອດໄພຈາກລະເບີດບ ່ ທນັແຕກ 

ແລະ ບນັລຸເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໂດຍສຸມໃສ່:  



 

88 

  

- ໂຄສະນາສ ກສາອບົຮມົຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບດີບ ່ ທນັແຕກໃຫັ້ຊຸມຊນົຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ ແລະ ໃຫັ້ການຊ່ວຍ 
ເຫຼອືຜ ັ້ທີ່ ຖກືເຄາະຮ ັ້າຍຢ່າງທນັການ ເພື່ ອໃຫ ັ້ເຂາົເຈົ ັ້າສາມາດສບືຕ ່ ດ າລງົຊວີດິ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນ
ການພດັທະນາ. 

- ດ າເນນີການສ າຫຼວດບ ່ ແມ່ນວຊິາການ, ການສ າຫຼວດວຊິາການ ແລະ ກວດກ ັ້ລະເບດີບ ່ ທນັແຕກຕາມຈດຸ
ຕ່າງໆ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

- ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ບນັດາອງົການເກບັກ ັ້ລະເບດີ ທາງດ ັ້ານວຊິາການ, ການປະສານງານ ແລະ ການ
ວາງແຜນໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ; ເພີ່ ມການລະດມົທ ນຈາກ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ ັ້າງຂວາງ.  

- ເພີ່ ມທະວກີານປະສານສມົທບົ ລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງທາງສງັຄມົ ເຊິ່ ງມບີດົບາດສ າຄນັໃນ
ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼອືແກ່ລດັຖະບານ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ. 

7. ບາງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດສະໜັບສະໜຸນ ເປົັ້າໝາຍ 3 (ລາຍ
ລະອຽດມີໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ): 

1. ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ ່ ໃນຊນົນະບດົລາວ ຊຸດທ ີ1 (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
2. ແຜນງານພດັທະນາທ ັ້ອງຖິ່ ນ (ລຸກຊ າບວກ) (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
3. ໂຄງການເກບັກ ັ້ລະເບດີບ ່ ທນັແຕກ (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
4. ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ ່ ໃນຊນົນະບດົລາວ ຊຸດທ ີ2 (ໂຄງການໃໝ່). 
5. ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຊນົນະບດົ (ໂຄງລ່າງສາທາລະນະ, ເສັ ັ້ນທາງເຂົ ັ້າສ ່ ບ່ອນທ າການຜະລດິ 

(ໂຄງການໃໝ່). 
6. ໂຄງການຈດັສນັບ່ອນທ າການຜະລດິ ແລະ ອາຊບີສ ັ້າງລາຍຮບັ ໃຫັ້ປະຊາຊນົ (ໂຄງການໃໝ່). 
7. ໂຄງການສ ັ້າງບ ັ້ານພດັທະນາ, ສ ັ້າງບ ັ້ານໃຫຍ່ໃຫ ັ້ເປັນຕວົເມອືງໃນຊນົນະບດົຕາມມາດຕະຖານໃນດ າລດັ 

348/ລບ (ໂຄງການໃໝ່). 
8. ໂຄງການສົ່ ງເສມີຜະລດິກະສກິ າແບບປະສມົປະສານ ເພື່ ອຄ ັ້າປະກນັດ ັ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາ

ການ ແລະ ສ ັ້າງລາຍຮບັ ໃຫັ້ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ (ໂຄງການໃໝ່). 
9. ໂຄງການເພີ່ ມທະວໂີອກາດດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງໄວໜຸ່ມ (UNDP) (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
10. ໂຄງການສົ່ ງເສມີອາຊບີຂອງຜ ັ້ອາຍຸສ ງ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
11. ໂຄງການສົ່ ງເສມີການລ ບລ ັ້າງການໃຊ ັ້ແຮງງານເດກັເຮດັວຽກງານຮ ບແບບຮ ັ້າຍແຮງ ແລະ ເປນັອນັຕະລາຍ 

(ໂຄງການໃໝ່) 
12. ໂຄງການສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ພດັທະນາແມ່ຍງິ 
13. ໂຄງການປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໃຫ ັ້ຄ າປ ກສາແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍ (ໂຄງການໃໝ່) 
14. ໂຄງການປກົປັ້ອງ ແລະ ລ ບລ ັ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍງິ ເພື່ ອເຊື່ ອມສານຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ເຂົ ັ້າ

ໃນແຜນພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
 

ເປົັ້າໝາຍທີ 4: ປົກປກັຮັກສາສິໍ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດນຸ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ 

 ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຕ ັ້ອງຕດິພນັກບັການປົກປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນື
ຍງົ ໃນການຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມ ື
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ແລະ ປະສານງານທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ ລະຫວ່າງພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ເພື່ ອຂຸດຄົ ັ້ນ ແລະ ນ າໃຊ ັ້
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ມປີະສດິທຜິນົສ ງ ແລະ ຍນືຍງົ ທງັຮບັປະກນັການສ ັ້າງຜນົປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດໃຫັ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊນົ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊື ັ້ຂາຍກາກບອນຈາກປ່າໄມ ັ້ ໂດຍຜ່ານການສົ່ ງເສີມ
ການເງນິສຂີຽວ. ປັບປຸງບນັດານຕິກິ າ, ການຄຸ ັ້ມຄອງການນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເພື່ ອຮບັປະກນັ
ຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການລງົທ ນ ແລະ ການຈດັການບນັຫາມນົລະພດິ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອື. ກ ານດົມາດຕະການ ແລະ 
ເງ ື່ອນໄຂ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມທນົທານ, ການປບັຕວົ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ພັ້ອມ
ທງັສົ່ ງເສມີການເຕບີໂຕສຂີຽວ ໂດຍການລງົທ ນຢ່າງມຈີດຸສຸມໃສ່ຂະແໜງການເຕບີໂຕສຂີຽວ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍ ແລະ ຫັນໄປສ ່ ການພັດທະນາຕາມຮ ບແບບເສດຖະກດິໝ ນວຽນຫຼາຍຂ ັ້ນ. ຖືສ າຄັນການແກ ັ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ດ ັ້ວຍການຫຸຼດຜ່ອນມນົລະພດິ, ການຈ  ດເຜາົສິ່ ງເສດເຫຼອື ໃນການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວ 
ຄ່ຽງຄ ່ ກບັ ການກ ານດົຍຸດທະສາດຮບັມກືານປ່ຽນແປງ, ການກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມຮບັມ ືແລະ ຕອບໂຕ ັ້ໄພພບິດັທ າມະ
ຊາດ, ການຮບັມສຸືກເສນີຢ່າງທນັການ.  
1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມ

ຍືນຍົງ  
1.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 

- ສ ັ້ຊນົເນື ັ້ອທີ່ ດນິປ່າໄມ ັ້ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 70% ແລະ ການປກົຫຸ ັ້ມປ່າໄມ ັ້ ບ ່ ໃຫ ັ້ຫຸຼດ 70% ຂອງເນື ັ້ອທີ່ ທົ່ ວ
ປະເທດ ໃນປີ 2025. 

- ຍກົລະດບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂ ັ້ນເປນັອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 5 ແຫ່ງ ໃນປີ 2025 (ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ
ຊາດ ເຊປຽນ, ດງົຫວົສາວ, ພ ເຂາົຄວາຍ, ນ ັ້າກ່ານ ແລະ ນ ັ້າກະດງິ). 

- ສະຫຸຼບ ແລະ ປະເມນີຄນືຮ ບແບບການລງົທ ນເພື່ ອຮກັສາ ແລະ ຟື ັ້ນຟ ປ່າໄມ ັ້ ເປນັຕົ ັ້ນ ປ່າຍອດນ ັ້າ ເຊິ່ ງມລີດັ, 
ເອກະຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນຮ ບແບບຂອງນ ັ້າກດັຢ ລະປາ ເພື່ ອຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍຕວົແບບດັ່ ງ
ກ່າວໃຫັ້ກວ ັ້າງຂວາງອອກຕື່ ມ ເປນັຕົ ັ້ນເຂດປ່າຍອດນ ັ້າ, ເຂດປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ, ພັ້ອມທງັເປນັການ
ຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັທ າມະຊາດຕາມທດິຍນືຍງົ. 

- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງແຜນຈດັສນັທີ່ ດນິ, ຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຮອບດ ັ້ານ ຂັ ັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໃຫ ັ້ສ າເລດັ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໂດຍເນັ ັ້ນໃສ່ການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະ
ຫຍາຍກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍທີ່ ດນິ ໃຫັ້ສ າເລດັ ແລະ ມຜີນົສກັສດິ.  

- ສ ັ້ຊນົຂ ັ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 1,6 ລ ັ້ານຕອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ພັ້ອມທງັຫນັລະບບົການ
ຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິໃຫ ັ້ເປນັທນັສະໄໝ. 

- ປ ກໄມ ັ້ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 200.000 ເຮກັຕາ ເພື່ ອເປນັສນິຄ ັ້າ ແລະ ຄ ັ້າປະກນັການສະໜອງວດັຖຸດບິປັ້ອນໂຮງງານ. 
- ຟື ັ້ນຟ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 1.800.000 ເຮກັຕາ. 
- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງສະຖານວີດັແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ຢ່າງໜັ້ອຍໃຫັ້ໄດ ັ້ 9 ແຫ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງແຜນຄຸ ັ້ມຄອງອ່າງຮບັນ ັ້າຂະໜາດໃຫຍ່ 14 ອ່າງ ແລະ ອ່າງຮບັນ ັ້າຫຼກັຂອງແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ

ປະເທດ ໃຫ ັ້ສ າເລດັ; 
1.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 

ວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ: ຮບັປະກນັການນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າເຂົ ັ້າໃນການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃຫັ້ເກດີປະໂຫຍດສ ງສຸດ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ ເປນັຕົ ັ້ນ ນ າໃຊ ັ້ໃນການບ ລໂິພກ ແລະ 
ອຸປະໂພກຂອງປະຊາຊນົ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພາບ, ການຜະລດິ, ການປະມງົ, ຜະລດິພະລງັງານໄຟຟັ້າ ແລະ 
ຊມົໃຊ ັ້ໃນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ອື່ ນໆ. ສະນັ ັ້ນ, ເພື່ ອຮບັປະກນັການນ າໃຊ ັ້ນ ັ້າຢ່າງພຽງພ , ມປີະສດິທພິາບ, ມປີະສດິທຜິນົ 
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ແລະ ຍນືຍງົ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຮກັສາແຫ່ຼງນ ັ້າ ດ ັ້ວຍການຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງກນົໄກປະສານງານໃນການຄຸ ັ້ມ
ຄອງ, ຈດັສນັ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ນ ັ້າແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ລວມທງັປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ 
ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ; ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງປ່າຕົ ັ້ນນ ັ້າ ແລະ ແຫ່ຼງນ ັ້າທີ່ ຕດິພນັກບັອ່າງ
ຮບັນ ັ້າ ໂດຍຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງອ່າງຮບັນ ັ້າ; 
ປກົປກັຮກັສາ, ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍອ່າງເກບັນ ັ້າທ າມະຊາດ (ຫັ້ວຍ, ໜອງ, ຄອງ, ບ ງ) ແລະ ແຫ່ຼງນ ັ້າທີ່ ຄນົສ ັ້າງຂ ັ້ນ
ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ; ປກົປກັຮກັສາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ແລະ ສ ັ້າງແຜນຄຸ ັ້ມຄອງ, ຈດັສນັ ແລະ 
ນ າໃຊ ັ້ນ ັ້າ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ັ້າຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຍນືຍງົ. ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່
ຈ າເປນັ ແລະ ລາຄາເໝາະສມົ ໃນການເກບັ ແລະ ບ າບດັນ ັ້າເປື ັ້ອນໃນຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ. ກ ານດົຍຸດທະສາດ 
ແລະ ນະໂຍບາຍໃນລະດບັຊາດ ແລະ ຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ການລງົທ ນທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ດ ັ້ານບ ລກິານສຸຂະອະນາໄມ
ຢ່າງເໝາະສມົ.  

- ວຽກງານຄວບຄຸມມນົລະພດິ: ຊຸກຍ ັ້ການປບັປຸງລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງມນົລະພດິໃຫ ັ້ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ມປີະສດິທພິາບ
ສ ງຂ ັ້ນ ໂດຍສຸມໃສ່: ສບືຕ ່ ສ ັ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ, 
ປະສດິທຜິນົ ແລະ ຮດັກຸມ; ດ າເນນີການຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໂດຍສະເພາະ ຄຸນນະພາບນ ັ້າ ແລະ 
ຄຸນນະພາບອາກາດ (PM 2.5), ສ ັ້າງລະບບົຖານຂ ັ້ມ ນ ແລະ ເກບັກ າຂ ັ້ມ ນແຫ່ຼງປ່ອຍມນົລະພດິ, ສານເຄມເີປັນພດິ, 
ສິ່ ງເສດເຫຼອືອນັຕະລາຍ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອືອື່ ນໆ ເພື່ ອຄວບຄຸມ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ວດັແທກລະດບັມນົລະພດິ 
ແລະ ການສ ັ້າງນະໂຍບາຍ. ຊຸກຍ ັ້ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຜ ັ້ປະກອບການ ແລະ ຜ ັ້ຊມົໃຊ ັ້ທຸກລະດບັ ໃນການຈດັການ 
ແລະ ໝ ນໃຊ ັ້ສິ່ ງເສດເຫຼອືໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງສິ່ ງຈ  ງໃຈ ແລະ ກດິຈະກ າທາງສງັຄມົເພື່ ອຍກົສ ງຈດິສ ານ ກ ແລະ 
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຮ່ວມກນັ, ແກ ັ້ໄຂບນັຫາມນົລະພດິທາງອາກາດ, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາມນົລະ
ພດິທີ່ ເກດີຈາກການ ນ າໃຊ ັ້ພລາສຕກິໃນທຸກລະດບັ; ພດັທະນານຕິກິ າ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກບັສານເຄມຕີກົຄ ັ້າງ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງການກະສກິ າ ທີ່ ຕດິພນັກບັການນ າໃຊ ັ້ຢາປາບສດັຕ ພດື. ຊຸກຍ ັ້ດ າເນນີມາດຕະການ
ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນໄຟປ່າ, ໝອກຄວນັຈາກການຈ  ດປ່າ-ເຮດັໄຮ່ເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
ເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກ່ພະນກັງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ. 

- ວຽກງານການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ັ້: ສຸມໃສ່ສ ັ້າງກນົໄກການສ ັ້າງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ, ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ປ່າແບບມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ 
ທັ້ອງຖິ່ ນ; ສ າຫຼວດ, ຈດັແບ່ງ, ໝາຍເຂດປ່າ ແລະ ປະເພດປ່າໃຫ ັ້ສ າເລດັໂດຍໄວ ພັ້ອມທງັໃຫ ັ້ມກີານຕດິຕາມກວດກາ
ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ປ່າແຕ່ລະປະເພດ; ສົ່ ງເສມີການຄຸ ັ້ມຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ປ່າແບບຍນືຍງົຂອງຊຸມ
ຊນົ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນເນື ັ້ອທີ່ ປ່າໄມ ັ້ທີ່ ມກີານເຊື່ ອມໂຊມ; ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມກີານລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປ ກປ່າ ຫຼ ືປ ກຕົ ັ້ນໄມ ັ້ແບບປະສມົປະສານໝ ນວຽນໃສ່ດນິປົກໂລ ັ້ນ ແລະ ດນິເຊື່ ອມໂຊມ ເພື່ ອ
ຂະຫຍາຍເນື ັ້ອທີ່ ປົກຫຸ ັ້ມຂອງປ່າ ທງັເປັນການຫຸຼດຜ່ອນບນັຫາການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ັ້ ແລະ ສົ່ ງອອກ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິ, ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ, ຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຍກົລະດບັຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ.  

- ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ: ສ ັ້າງຍຸດທະສາດນ າໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ ແລະ ແຜນແມ່ບດົຈດັສນັທີ່ ດນິຂອງຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ, ອອກໃບຕາດນິໃຫ ັ້ສ າເລດັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ແລະ ຫນັເປນັທນັສະໄໝລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງ
ຂ ັ້ມ ນໃບຕາດນິໃຫ ັ້ສ າເລດັ; ຊຸກຍ ັ້ສ ັ້າງແຜນຈດັສນັທີ່ ດນິ, ຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບ
ຮອບດ ັ້ານຂັ ັ້ນແຂວງ ໃຫັ້ສ າເລດັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ຈດັສນັທີ່ ດນິກະສກິ າເພື່ ອປ ກພດືກະສກິ າສະອາດ, ກະສກິ າ
ອນິຊ ີແບບຍນືຍງົ, ການຜະລດິສນິຄ ັ້າອຸດສາຫະກ າແບບຍນືຍງົ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມທນົທານຕ ່່

ກບັ ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ ັ້າອາກາດ ຜ່ານການປ ກປ່າໄມ ັ້ ຫຼ ືການປ ກປ່າໄມ ັ້ກະສກິ າ. 
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- ການຄຸ ັ້ມຄອງຊວີະນາໆພນັ: ປກົປັ້ອງຊວີະນາໆພນັ ແລະ ລະບບົນເິວດ ທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ສ າ 
ຄນັຕ ່ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິ ໂດຍການສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເປັນມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ພດັທະນາສວນອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ປກົປກັຮກັສາແຫ່ຼງກ າເນດີຂອງຊວີະນາໆພນັທີ່ ຈະເປັນສ່ວນຊຸກຍ ັ້ໂອກາດທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ. ດ າເນີນການທົດລອງສ ັ້າງຕົວແບບການຂ ັ້ນບັນຊີຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນເຂດພ ຈອມວອຍ ເພື່ ອເປັນພື ັ້ນຖານໃນການປະເມນີການຄຸ ັ້ມຄອງນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບ
ຍນືຍງົ ພັ້ອມທງັດ າເນນີມາດຕະການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຂ ັ້ຂດັແຍ່ງລະຫວ່າງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສດັປ່າກບັການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

- ວຽກງານສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ: ສ ັ້າງ, ປບັປຸງ ແລະ ຊຸກຍ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັນຕິກິ າໃຕ ັ້ກດົໝາຍກ່ຽວກບັວຽກງານ
ປັ້ອງກນັ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງມວນຊນົ ໃນການປກົປກັຮກັສາສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ; ສ ັ້າງແຜນດ າເນນີ
ງານ, ປື ັ້ມຄ ່ ມ ືແລະ ບດົແນະນ າດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ; ການປະເມນີສີ່ ງແວດລ ັ້ອມແບບຍຸດທະສາດ (SEA); ການປະເມນີ
ຜນົກະທບົຕ ່ ສີ່ ງແວດລ ັ້ອມ (EIA); ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ກບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ (SEIA); ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນ
ການຕດິຕາມກວດກາໂຄງການລງົທ ນ. 

2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ ໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ 

2.1.ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ ໃນການສ ັ້າງແຜນການຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວ ໃຫັ້ຈນົຮອດລະດບັ 

ດຸນດ່ຽງກບັຄວາມສາມາດໃນການດ ດຊບັຂອງແຫ່ຼງດ ດຊບັຕ່າງໆ, ເຊິ່ ງແມ່ນການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວ
ໃຫັ້ຢ ່ ໃນລະດບັສ ນ (Net Zero Emission Plan 2050). 

- ຫຸຼດຜ່ອນທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ໄດ ັ້ປະມານ 30 ລ ັ້ານໂຕນອາຍກາກໂບນກິ (tC02e)  
ແລະ ຂາຍກາກບອນປ່າໄມ ັ້ ບ ່ ໃຫ ັ້ຫຸຼດ 95 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ. 

- ສ ັ້າງແຜນງານແຫ່ງຊາດສະບບັໃໝ່ ກ່ຽວກບັການປະກອບສ່ວນແກ ັ້ໄຂບນັຫາການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ 
ແຜນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການປບັຕວົເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດໃຫັ້ສ າເລດັ. 

- ສ ັ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍປະສດິທພິາບພະລງັງານ ສ າລບັອຸປະກອນໄຟຟັ້າໃຫ ັ້ສ າເລດັ. 
- ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຍຸດທະສາດສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານສະອາດເຂົ ັ້າໃນຂະແໜງຄມົມະ

ນາຄມົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 14% ຂອງການນ າໃຊ ັ້ພາຫະນະໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 
- ສ ັ້າງສະຖານສີາກລດົໄຟຟັ້າ/ປ ັ້ານ ັ້າມນັຊວີະພາບ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ສະຖານ ີໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

(ພາກເໜອື 20 ສະຖານ,ີ ພາກກາງ 50 ສະຖານ ີແລະ ພາກໃຕ ັ້ 30 ສະຖານ)ີ.    
- ກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ສະໜາມຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອ ທີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ໃນນີ ັ້ 

ຢ່າງໜັ້ອຍໃຫັ້ໄດ ັ້ 5 ຈດຸ ໃນຕວົເມອືງໃຫຍ່. 
2.2.ວຽກງານຈຸດສມຸ: 

 (1). ວຽກການເຕບີໂຕສຂີຽວ: ສຸມໃສ່ການລງົທ ນທີ່ ເປນັມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ ເພື່ ອ
ຫຸຼດຜ່ອນການເອື່ ອຍອງີໃສ່ການຂຸດຄົ ັ້ນຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫັ້ເກດີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການ
ເຕີບໂຕທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ເພື່ ອກ ານດົງບົປະມານສີຂຽວ ເຂົ ັ້າໃນສາລະບານ
ງບົປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂະແໜງການ. ສ ັ້າງແຮງຈ  ງໃຈໃຫັ້ແກ່ການລງົທ ນພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ໃນຂະແໜງການບ ລະມສິດິທີ່ ມໜີ ່ ແໜງ ແລະ ມທ່ີາແຮງຊຸກຍ ັ້ການເຕບີໂຕສຂີຽວ, ດັ່ ງນີ ັ້:   

- ເສດຖະກດິໜ ນວຽນ: ການເຕບີໂຕເສດຖະກດິ ຕ ັ້ອງຄຽງຄ ່ ກບັ ການນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບຍນື
ຍງົ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ ດ ັ້ວຍການຮບັປະກນັອາຍຸການໃຊ ັ້ງານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜນົ
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ຜະລດິ ໄປຕາມຮ ບແບບເສດຖະກດິໝ ນວຽນ ທີ່ ແນ່ໃສ່ການຫຸຼດຜ່ອນ, ການນ າສິ່ ງທີ່ ມຢີ ່ ມາໃຊ ັ້ຄນືໃໝ່ ແລະ 
ການນ າມາຜະລດິຄນືໃໝ່ເພື່ ອສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມ. ສ າລບັ ສປປ ລາວ ຂະແໜງການທີ່ ມທ່ີາແຮງໃນການທດົລອງ
ຮ ບແບບເສດຖະກດິໝ ນວຽນ ລວມມກີານທ່ອງທ່ຽວທີ່ ຕດິພນັກບັທ າມະຊາດ, ຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ ເພື່ ອການ
ສົ່ ງເສມີການລ ັ້ຽງໄຄໃນອ່າງເກບັນ ັ້າຂອງເຂື່ ອນໄຟຟັ້າເພື່ ອຜະລດິນ ັ້າມນັຊວີະພາບ, ນ ັ້າມນັປາ ແລະ ປຸ໋ຍ. ອກີ
ຂະແໜງໜ ່ ງທີ່ ມທ່ີາແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນແມ່ນ ການສົ່ ງອອກວດັສະດຸກ ່ ສ ັ້າງສຂີຽວ ເປນັຕົ ັ້ນ ໄມ ັ້ໄຜ່. 

- ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ: ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາອຸດສາຫະກ າແບບຄບົວງົຈອນທີ່ ນ າເອາົເສດວດັຖຸດບິ ຫຼ ືສິ່ ງ
ເສດເຫຼອືຈາກໂຮງງານໜ ່ ງໄປເປນັວດັຖຸດບິປັ້ອນໂຮງງານອື່ ນ ເພື່ ອເພີ່ ມປະສດິທພິາບຂອງການນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດທີ່ ມຢີ ່ ຢ່າງຈ າກດັໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດສ ງສຸດ ທງັເປນັການຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫຼອື. 

- ວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງ: ສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງຂະໜາດນ ັ້ອຍ ແລະ ກາງຕາມທດິສຂີຽວ 
ແລະ ຍນືຍງົ ໂດຍສະເພາະ ກະສກິ າສະອາດ ແລະ ກະສກິ າປອດສານຜດິ, ຊຸກຍ ັ້ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລກັ
ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນເຂດທ າມະຊາດ ແລະ ຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ທຸລະກດິປິ່ ນອ ັ້ອມຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວນ າໃຊ ັ້ຊບັ 
ພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ພະລງັງານແບບປະຢດັ, ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫຼອື 
ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ການພດັທະນາຕວົເມອືງ: ພດັທະນາຕວົເມອືງທີ່ ສວຍສດົງດົງາມ, ມຄຸີນຄ່າທາງດ ັ້ານສລິະປະ-ວດັທະນະທ າ, 
ເປນັຕວົເມອືງສຂີຽວ ແລະ ໜັ້າຢ ່  ໂດຍສຸມໃສ່: ອອກແບບ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງຜງັເມອືງ, ອາຄານສະຖານທີ່  ແລະ 
ການປຸກສ ັ້າງອາຄານໃນຕວົເມອືງ (ເທດສະບານແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ເຂດຊຸມຊນົ) ແນ່ໃສ່ພດັທະນາຕວົເມອືງ
ໃຫ ັ້ກາຍເປນັຕວົເມອືງສຂີຽວ ແລະ ໜັ້າຢ ່ , ມຄຸີນຄ່າທາງດ ັ້ານສລິະປະ ແລະ ວດັທະນະທ າທີ່ ເປນັເອກະລກັຂອງ
ຊາດ, ມໂີຄງສ ັ້າງໝັ ັ້ນຄງົ, ທນົທານຕ ່ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ; ຮບັປະກນັ
ໃຫ ັ້ມທີາງຍ່າງທີ່ ສະດວກສະບາຍ ແລະ ປອດໄພ, ມພີື ັ້ນທີ່ ສຂີຽວ, ສວນສາທາລະນະ, ສະໜາມກລິາ, ສະໜາມ
ຫຼິ ັ້ນເດກັນ ັ້ອຍ ແລະ ອື່ ນໆ; ປັບປຸງລະບບົບ າບດັ ແລະ ລະບບົປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນ
ຕວົເມອືງ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ໂຮງແຮມ, ເຮອືນພກັ, ຮ ັ້ານອາຫານ 
ແລະ ເຮອືນຂອງປະຊາຊນົ. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ທດົລອງສ ັ້າງຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົສຂີຽວຕວົແບບ. 

- ການຄຸ ັ້ມຄອງສິ່ ງເສດເຫຼອື: ປັບປຸງລະບບົການຄຸ ັ້ມຄອງຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອື ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມີ
ປະສດິທຜິນົສ ງຂ ັ້ນ ໂດຍສຸມໃສ່ປ ກຈດິສ ານ ກໃຫ ັ້ປະຊາຊນົບ ່ ຖີ ັ້ມຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອແບບຊະຊາຍ; ໄຈ ັ້ແຍກສິ່ ງເສດເຫຼອື
ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດນ າໄປຜະລດິ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຄນື, ຫຸຼດຜ່ອນການນ າໃຊ ັ້ວດັສະດຸໃຊ ັ້ເທື່ ອດຽວ, ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້
ຜະລດິຕະພນັທີ່ ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ ັ້; ກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ (Landfill) ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ, 
ປະສດິທຜິນົສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ຖກືຕ ັ້ອງຕາມຫຼກັສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ອື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັ່ ງໃສ່ຕວົເມອືງໃຫຍ່ 
ເລີ່ ມທີ່ ບນັຫາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມໃນຕວົເມອືງ ເຊັ່ ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ນະຄອນໄກສອນພມົວຫິານ, ນະຄອນ
ປາກເຊ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ຕົວເມອືງອື່ ນໆ. ຊຸກຍ ັ້, ສົ່ ງເສີມນກັລົງທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ລງົທ ນເຂົ ັ້າໃສ່ທຸລະກດິສິ່ ງເສດເຫຼອື ເພື່ ອນ າເອາົຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອແປຮ ບ ແລະ ມານ າໃຊ ັ້ຄນື ຫຼ ືເປັນວດັຖຸດບິຜະລດິສິ່ ງ
ຂອງເພື່ ອສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດໃໝ່ທີ່ ມຢ່ີາງ
ຈ າກດັ.  

- ການພດັທະນາກະສກິ າ ແບບຍນືຍງົ: ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ເກດີມກີານຜະລດິກະສກິ າສະອາດ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຍນື
ຍງົ, ສົ່ ງເສມີການຜະລດິກະສກິ າແບບປະສມົປະສານ, ແບບໝ ນວຽນປ ກພດືເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການເຊື່ ອມໂຊມຂອງ
ດນິ, ຈ າກດັ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການປ ກພດືຕະກ ນດຽວ ແລະ ຊະນດິດຽວ ເປັນເວລາດນົນານ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່
ຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງດນິ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊວີະນາໆພນັ ດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີການປ ກພດືຫຼາຍຊະນດິ 
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ໂດຍຄ ານ ງເຖິງປະສດິທພິາບທາງເສດຖະກດິ, ຄວາມເປັນໄປໄດ ັ້ທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ
ດນິຟ ັ້າອາກາດ, ຄວາມສາມາດໃນການຄ ັ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ ັ້ານໂພຊະນາການ.  

- ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ: ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສ ັ້າງນຕິກິ າ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ຍານພາຫະນະທີ່ ຂບັເຄື່ ອນ
ດ ັ້ວຍພະລງັງານສະອາດ ຫຼ ືພະລງັງານທີ່ ມຢີ ່ ພາຍໃນປະເທດ ເຊັ່ ນ: ລດົໄຟຟັ້າທີ່ ນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານນ ັ້າ ແລະ ພະລງັ 
ງານເເສງອາທດິ, ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາໂຮງງານນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟຊວີະພາບຈາກປ ັ້ານ ັ້າມນັ, ໝາກເກາົ, ມນັຕົ ັ້ນ 
ແລະ ໂຄງການສາທດິຂະບວນການຜະລດິອາຍແກ໊ສມເີທນ (CH4) ສ າລບັຂະແໜງຂນົສົ່ ງ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ 
ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟ ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວ.  

- ຂະແໜງພະລງັງານ: ຊຸກຍ ັ້ການຜະລດິໄຟຟັ້າຈາກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຕາມທ່າແຮງຂອງທັ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອຫຸຼດ 
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊວີດິການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົ; ຊຸກຍ ັ້ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານສຂີຽວ 
ແລະ ປບັປຸງການນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ; ຊຸກຍ ັ້ອຸດສາຫະກ າ
ພະລງັງານທດົແທນໂດຍສຸມໃສ່ ການລງົທ ນຂອງພາກລດັ, ເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ ັ້າໃນການຜະ 
ລດິກະແສໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ັ້າ, ພະລງັງານແສງຕາເວນັ ແລະ ພະລງັງານລມົ ຢ່າງມກີານຄດັຈ ັ້ອນ ເພື່ ອໃຫ ັ້ປະ 
ໂຫຍດສ ງສຸດ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງສິ່ ງຈ  ງໃຈທາງດ ັ້ານການເງນິ ເຊັ່ ນ: ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜນັດ ັ້ານພາສ ີ ຕ ່ ການລງົທ ນໃສ່
ເຕກັໂນໂລຊພີະລງັງານທດົແທນສ າລບັນກັລງົທ ນ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສ ັ້າງລະບຽບການ ແລະ ຄ ່ ມ ື
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລກັພະລງັງານ ສ າລບັໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຕ ກອາຄານສ ານກັງານ 
ແລະ ບນັດາອຸປະກອນໄຟຟັ້າເຄື່ ອງໃຊ ັ້ພະລງັງານ; ສົ່ ງເສມີລະບບົການບ ລຫິານຈດັການພະລງັງານໃນຕ ກອາຄານ 
ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ.  

- ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເປນັມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ: ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ເປນັມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ໂດຍການນ າໃຊ ັ້
ພະລງັງານຢ່າງຈ າກດັ ເຮດັໃຫ ັ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດສ ງສຸດ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ, ປບັປຸງຄຸນນະພາບເຄອືຄ່າຍການ
ບ ລກິານທ່ອງທ່ຽວໃນການຜະລດິ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຜະລດິຕະພນັທີ່ ເປນັມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງເສດ
ເຫຼອື ແນ່ໃສ່ປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ສ ັ້າງເມອືງທ່ອງທ່ຽວສະອາດ ແລະ ພດັທະນາສະຖານທີ່
ທ່ອງທ່ຽວໃຫັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ເພື່ ອກະຕຸ ັ້ນການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ, ສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ.  

 (2). ວຽກງານແກ ັ້ໄຂບນັຫາການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ: ສປປ ລາວ ປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວໃນປະລມິານທີ່ ໜ ັ້ອຍ 
ແຕ່ພດັໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຫຼາຍຈາກອາຍເຮອືນແກ ັ້ວຈາກທົ່ ວໂລກ. ສະນັ ັ້ນ, ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດປບັໂຕ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົ
ກະທບົ ຕ ັ້ອງສຸມໃສ່ວຽກງານດັ່ ງນີ ັ້:  

- ສບືຕ ່ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ ັ້ໄຂບນັຫາການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ (NDC) ແລະ ກນົໄກຫຸຼດ 
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວ ເປນັຕົ ັ້ນ: ໂຄງການ REDD+ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການຫຸຼດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວສາກນົ; ສົ່ ງເສມີທຸລະກດິທີ່ ປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວຕ ່ າ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນ
ການບນັເທາົການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ; ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ເຕກັນກິ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ທນັສະໄໝ ທີ່
ສ ັ້າງສິ່ ງເສດເຫຼອືໜັ້ອຍ, ປະຢັດພະລງັງານ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານທີ່ ສະອາດ-ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ; ສົ່ ງເສມີ
ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຂະຫຍາຍແຫ່ຼງຊ ມຊບັທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວເຊັ່ ນ: ການຂະຫຍາຍ-ປົກປັ້ອງເນື ັ້ອທີ່ ປກົຫຸ ັ້ມ
ປ່າໄມ ັ້, ດນິ ແລະ ອື່ ນໆ.  

- ເຊື່ ອມສານວຽກງານການປບັໂຕເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ໂດຍມຊຸີມຊນົເປັນໃຈກາງ (Community-

based adaptation) ເຂົ ັ້າໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ເພື່ ອປກົປັ້ອງປະຊາຊນົຈາກໄພທ າມະຊາດ.  
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3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ເພີໍ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟືັ້ນຟູຫັຼງ
ໄພພິບັດຕ່າງໆ 

ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດ ເປນັຕົ ັ້ນ ໄພນ ັ້າຖັ້ວມ, ແຫັ້ງແລ ັ້ງ, ດນິເຈື່ ອນ, ແຜ່ນດນິ
ໄຫວ ອນັເນື່ ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ ັ້າອາກາດ ທີ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຊວີດິ
ການເປນັຢ ່ ຂອງປະຊາຊນົ ຢ່າງໜກັໜ່ວງ. ສະນັ ັ້ນ, ການເພີ່ ມທະວກີານປັ້ອງກນັ, ການຮບັມ ືແລະ ການຟື ັ້ນຟ ຫຼງັໄພພບິດັ
ຕ່າງໆ (ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ແລະ ໄພພບິດັທີ່ ມະນຸດສ ັ້າງຂ ັ້ນ) ລວມທງັ ການປະກນັໄພຈາກຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັທ າ
ມະຊາດ ຈ ່ ງເປນັສິ່ ງສ າຄນັ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົດ ັ້ານຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດເຝົ ັ້າລະວງັ ແລະ ເຕອືນໄພໄດ ັ້ຢ່າງທນັການ. 

3.1 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ັ້າງ ແລະ ຍກົລະດບັຕາໜ່າງສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ພັ້ອມດ ັ້ວຍ

ການປບັປຸງລະບບົຫນັເປນັສະຖານອີດັຕະໂນມດັທີ່ ທນັສະໄໝ, ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະຖານອຸີຕຸນຍິມົໃໝ່ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 
45 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານອຸີທກົກະສາດໃໝ່ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 25 ແຫ່ງ. 

- ສ ັ້າງແຜນທີ່ ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ 
ສ ັ້າງລະບບົພະຍາກອນວຽກງານອຸທກົກະສາດໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫັ້ມຄີວາມຮບັປະກນັ ເພື່ ອເປນັ
ພື ັ້ນຖານໃຫັ້ແກ່ການຜະລດິກະສກິ າ. 

- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງແຜນດ າເນນີງານແກ ັ້ໄຂບນັຫາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບອບບາງໃຫ ັ້ສ າເລດັ. 
- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງຄະນະກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັຂັ ັ້ນເມອືງ ແລະ ບ ັ້ານທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໄພພບິດັສ ງ 

ໃຫັ້ໄດ ັ້ 100 ເມອືງ ແລະ 800 ບ ັ້ານ ໃນບນັດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, 
ພັ້ອມທງັ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງວຽກຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັໃຫ ັ້ຄະນະກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັຂັ ັ້ນແຂວງ, ເມອືງ 
ແລະ ບ ັ້ານກຸ ັ້ມເປົ ັ້າໝາຍ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 750 ຄນົ, ສະເລ່ຍ 150 ຄນົ/ປີ. 

- ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງກອງທ ນຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັຂັ ັ້ນສ ນກາງ 1 ແຫ່ງ, ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 18 ແຫ່ງ 
ແລະ ຂັ ັ້ນເມອືງ 56 ແຫ່ງ. 

- ປບັປຸງຂ ັ້ມ ນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັຢ ່ ຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ຊຸກຍ ັ້ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອປະເມນີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ ັ້າງແຜນທີ່
ຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ; ຊຸກຍ ັ້ສ ັ້າງແຜນຍຸດທະສາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ສ ັ້າງແຜນການ
ກຽມພັ້ອມຕອບໂຕ ັ້ໄພພບິດັທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງສ ງຕ ່ ໄພພບິດັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 10 ແຂວງ, 20 ເມອືງ, 80 ບ ັ້ານ. 

- ຈດັຝ ກຊ ັ້ອມການຕອບໂຕ ັ້ຊ່ວຍເຫຼອືໄພພບິດັສຸກເສນີອາຊຽນ 1 ຄັ ັ້ງ, ລະດບັຊາດ 2 ຄັ ັ້ງ ແລະ ລະດບັ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ 5 ຄັັ ັ້ງ. 

- ສ ັ້າງທມີງານປະເມນີ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ ຂັ ັ້ນສ ນກາງ 30 ຄນົ, ຂັ ັ້ນແຂວງທົ່ ວປະເທດ 100 ຄນົ, ຂັ ັ້ນ
ເມອືງ 300 ຄນົ ພັ້ອມທງັ ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ທມີງານດັ່ ງກ່າວ. 

3.2 ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
-  ເຊື່ ອມສານການປບັຕວົກບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງ

ດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັທ າມະຊາດ ເຂົ ັ້າໃນແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຢ່າງເປນັ
ລະບບົ; ສ ັ້າງບດົແນະນ າດ ັ້ານມາດຖານລະບຽບການໃນການດ າເນນີງານ ກ່ຽວກບັການແຈ ັ້ງເຕອືນໄພລ່ວງໜັ້າຕ ່ ກບັໄພ
ອນັຕະລາຍດ ັ້ານອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ. ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງ, ມາດຕະການປັ້ອງກນັ ແລະ ສະກດັ
ກັ ັ້ນຕ ັ້ານຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ແລະ ໄພພບິດັທ າມະຊາດ ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ 
(ລະບບົເຕອືນໄພ, ປັ້ອງກນັ, ການຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີ); ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການພະຍາກອນນ ັ້າຖັ້ວມ, ໄພແຫັ້ງ 
ແລ ັ້ງ ແລະ ແຜ່ນດນິໄຫວ ຢ ່ ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; ສບືຕ ່ ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົຕາໜ່
າງສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍສ ນເຕອືນໄພລ່ວງໜັ້າແຫ່ງ
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ຊາດ ພັ້ອມທງັລະບບົເຄອືຍຂ່າຍຮບັ-ສົ່ ງຂ ັ້ມ ນ, ການພະຍາກອນ ແລະ ການແຈ ັ້ງເຕອືນໄພລ່ວງໜັ້າ ກ່ຽວກບັໄພພບິດັ
ດ ັ້ານອຸຕຸນຍິມົ ແລະ ອຸທກົກະສາດ ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ໃຫັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານຕາມລະບຽບການຂອງອງົການ
ອຸຕຸນຍິມົໂລກ; ປບັປຸງຄຸນນະພາບການລາຍງານ, ການອອກຂ່າວແຈ ັ້ງເຕອືນສະພາບອຸນຫະພ ມ, ສະພາບອາກາດ, ແຜ່ນ 
ດນິໄຫວ ແລະ ລະດບັນ ັ້າ ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ.  

- ເພີ່ ມທະວກີານປັ້ອງກນັ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟື ັ້ນຟ ຄນືຫຼງັໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ ແລະ ໄພພບິດັທີ່
ມະນຸດສ ັ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ຄະນະກ າມະການຄຸ ັ້ມຄອງໄພພບິດັຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ໃນການ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມຮບັມກືບັໄພພບິດັ; ສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງຕັ ັ້ງ ແລະ ເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດ
ຂອງຄງັແຮ່ຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສນີແຫ່ງຊາດ, ຂັ ັ້ນແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບ ັ້ານເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຊ່ວຍເຫຼອືບນັເທາົທຸກແກ່ຜ ັ້ປະສບົ
ເຄາະຮ ັ້າຍຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດໄດ ັ້ຢ່າງທນັການ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສ ງ, ພັ້ອມກນັນັ ັ້ນ ຍງັຕ ັ້ອງສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ
ດ ັ້ານການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂອງລດັ ແລະ ອງົການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນໃນການແກ ັ້ໄຂຜນົເສຍຫາຍ, ການ
ສ ນເສຍ ແລະ ໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫຼອືຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ສົ່ ງເສມີການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສງັຄມົ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
4. ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດສະໜັບສະໜຸນ ເປົັ້າໝາຍ 4 (ລາຍ

ລະອຽດມີໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ): 
1. ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ, ອຸທຍິານແຫ່ງຊາດ ແລະ ມ ຣະດກົໂລກ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
2. ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າປັ້ອງກນັ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
3. ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າຜະລດິ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
4. ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງປ່າໄມ ັ້ບ ັ້ານ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
5. ໂຄງການສົ່ ງເສມີປ ກໄມ ັ້ ແລະ ຟ ັ້ນຟ ປ່າ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
6. ໂຄງການ ຄຸ ັ້ມຄອງສດັນ ັ້າ, ສດັປ່າ ແລະ ຊວີະນາໆພນັ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
7. ໂຄງການຫຸຼດຜ່ອນທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວຈາກການທ າລາຍປ່າໄມ ັ້ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
8. ໂຄງການ ກວດກາປ່າໄມ ັ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ັ້ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
9. ໂຄງການ ສ ັ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
10. ໂຄງການການບ ລໂິພກ ແລະ ການຜະລດິແບບຍນືຍງົ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
11. ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ດນິຫນັເປັນທນັສະໄໝໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
12. ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ ັ້າແບບເຊື່ ອມສານ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
13. ໂຄງການປບັຕວົເຂົ ັ້າກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ (ໂຄງການສ ບຕ ່ ). 
14. ໂຄງການເຊື່ ອມສານແຜນຈດັສນັທີ່ ດນິ, ຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ໂຄງ

ການສບືຕ ່ ). 
15. ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງ, ຫຸຼດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ ພາດສຕກິ (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
16. ໂຄງການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາທີ່ ດນິ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ (ໂຄງການໃໝ່). 
17. ໂຄງການຄຸ ັ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພບິດັ (ທະນາຄານໂລກ) (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
18. ກອງທ ນສົ່ ງເສມີສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດສຂີຽວ (Green Climate Fund- ສະຖາບນັການເຕບີໂຕສຂີຽວ

ໂລກ) (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
19. ໂຄງການທດົລອງນ າໃຊ ັ້ລດົໄຟຟັ້າ (ສະຖາບນັການເຕບີໂຕສຂີຽວໂລກ) (ໂຄງການໃໝ່). 
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ເປົັ້າໝາຍທີ 5: ການສາ້ງໂຄງລາ່ງພືັ້ນຖານທີໍ່ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ນ າໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະ
ໂອກາດທີໍ່ຕັັ້ງ, ເຂົັ້າຮວ່ມຂະບວນການຮ່ວມມື ແລະ ການເຊືໍ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ 

ສາກນົ ຢ່າງເປັນເຈົັ້າການ 

ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທີ່ ມທ່ີາເເຮງໄດ ັ້ປຽບທາງດ ັ້ານທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານທີ່ ຕັ ັ້ງຢ ່ ໃຈກາງ ແລະ ໃກ ັ້ຄຽງກບັບນັດາ
ປະເທດທີ່ ເສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕຢ່າງແຂງເເຮງ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສປ ຈນີ ເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດ
ກາຍເປນັສ ນກາງໃນການຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບ ລກິານ. ສະນັ ັ້ນ, ການປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັການເຊື່ ອມຈອດ
ທາງບກົ, ທາງນ ັ້າ ແລະ ທາງອາກາດ ຈ ່ ງມຄີວາມຈ າເປນັ ແລະ ສ າຄນັ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ຈາກປະເທດທີ່ ບ ່ ມຊີາຍ
ແດນຕດິກບັທະເລ ກາຍເປນັປະເທດທີ່ ສາມາດເຊື່ ອມຈອດກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົໄດ ັ້ຢ່າງຮອບດ ັ້ານ ທງັເປນັການ
ສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມໂຍງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ດ ັ້ານການຄ ັ້າ ແລະ ການບ ລກິານ, ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ພະລງັງານສະອາດ ແລະ ປກົ
ປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ອື່ ນໆ ພາຍໃຕ ັ້ຂອບຮ່ວມມສືອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ເຊັ່ ນ: AEC, WTO ແລະ ອື່ ນໆ. 
ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປບັປຸງບນັດານຕິກິ າ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພື່ ອສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂທີ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍໃນ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສນົທສິນັຍາການຄ ັ້າ ແລະ ການລງົທ ນ ໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຖກືຕ ັ້ອງ.  ການເຊື່ ອມຈອດໂຄງ
ລ່າງ ປະກອບມກີານກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງ, ເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟ, ທ່າເຮອື ແລະ ທາງອາກາດ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນໄລຍະເວລາໃນການ
ເດນີທາງ, ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍໃນການຂນົສົ່ ງ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພຫຼາຍຂ ັ້ນ ເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີຂະແໜງການທີ່ ມທ່ີາແຮງ 
ແລະ ການຮ່ວມມ ືເປນັຕົ ັ້ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮ່ວມມໃືຕ ັ້-ໃຕ ັ້ ແລະ ຕ່ອງໂສ ັ້ມ ນຄ່າການຄ ັ້າ ແລະ ການບ ລກິານ ທີ່ ມີ
ທ່າອ່ຽງຈະເພີ່ ມຂ ັ້ນ ພາຍຫຼງັການພື ັ້ນຟ ຈາກຜນົກະທບົຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19.  

1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານໄດ້ຮັບການພັດທະນາທີໍ່ສາມາດເຊືໍ່ອມຈອດ-
ເຊືໍ່ອມໂຍງພາຍໃນ, ພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ເພືໍ່ອເອືັ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການ
ບ ລິການ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 

ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ເລີ່ ມພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານເຊື່ ອມຈອດໃນຮ ບແບບຕ່າງໆ ລວມທງັການເຊື່ ອມຕ ່ ກບັເສັ ັ້ນທາງ
ລດົໄຟຄຸນໝງິ-ສງິກະໂປ ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍເຮດັໃຫ ັ້ໄລຍະການເດນີທາງລະຫວ່າງຄຸນໝງິ ແລະ ວຽງຈນັ ຫຸຼດລງົຈາກສາມມື ັ້ເປັນ
ສາມຊົ່ ວໂມງ.  
 ສຸມໃສ່ພດັທະນາ ແລະ ຍກົລະດບັບນັດາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຄມົມະນາຄມົ, ການບ ລກິານຜ່ານ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂ ັ້າມ
ແດນ, ລະບບົສາຍສົ່ ງໄຟຟັ້າ, ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ໄປສະນ ີໃຫັ້ສາມາດເຊື່ ອມຈອດກນັພາຍໃນ, ກບັປະເທດອ ັ້ອມ
ຂ ັ້າງ, ພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົຢ່າງມຈີດຸສຸມ ແລະ ເປນັລະບບົກມົກຽວກນັ ດ ັ້ວຍການຕດິຕາມປະສດິທພິາບການບ ລກິານໂລ
ຊີດສະຕິກຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ ອສ ັ້າງປະເທດລາວໃຫັ້ເປັນຈຸດຜ່ານແດນສ າຄັນຂອງການຂົນສົ່ ງສິນຄ ັ້າ ແລະ ທັງເສີມ
ຂະຫຍາຍທ່າແຮງທາງດ ັ້ານທີ່ ຕັ ັ້ງພ ມສນັຖານ, ທ່າແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນອື່ ນໆຂອງປະເທດ ແລະ ຂອງທັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດ
ສ ງທີ່ ສຸດ ຕດິພນັກບັການສົ່ ງເສມີອຸດສາຫະກ າການທ່ອງທ່ຽວ, ການຜະລດິເພື່ ອສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງປະເທດໃກ ັ້
ຄຽງ, ສົ່ ງເສມີຂະແໜງພະລງັງານນ ັ້າ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການເພີ່ ມທະວກີານຫນັໄປສ ່ ການນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານສະອາດ; 
ສົ່ ງເສມີການທ່ອງທ່ຽວທາງລດົໄຟລະຫວ່າງ ຈນີ ໄປຫາ ໄທ,  ໂດຍການຮບັປະກນັໃຫ ັ້ໂຄງການທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີໃຫັ້ສ າ
ເລດັຕາມກ ານດົເວລາທີ່ ວາງໄວ ັ້, ໝ ນໃຊ ັ້ສະໜາມບນິສາກນົ 4 ແຫ່ງ ທີ່ ມໃີນປັດຈບຸນັໃຫ ັ້ເກດີປະໂຫຍດສ ງສຸດ ໂດຍ
ສະເພາະໃນການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ມກີານຄມົມະນາຄມົລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ໄປສ ່ ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ 
ແລະ ຈນີ ທີ່ ກວມອດັຕາສ່ວນສ ງຢ ່ ແລ ັ້ວນັ ັ້ນ ໃຫັ້ນບັມື ັ້ນບັເພີ່ ມເປັນທະວຄີ ນ; ພັ້ອມນັ ັ້ນ, ກ ່ ສົ່ ງເສມີສາຍການບນິໄປມາເລ
ເຊຍ, ເກາົຫຼ ີແລະ ຍີ່ ປຸ່ນໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ຫຼາຍຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ. 

1.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ດດັຊະນກີານດ າເນນີວຽກງານໂລຊດີສະຕກິຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ (ການຈດັອນັດບັຂອງທະນາຄານໂລກ). 
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- ສ ັ້ຊນົຂະຫຍາຍ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຕາໜ່າງອນິເຕເີນດັຄວາມໄວສ ງແບບມສີາຍໃຫັ້ໄດ ັ້ທຸກເມອືງ (148 ເມອືງ) ໃນທົ່ ວ
ປະເທດ;  

- ຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ັ້ລະບບົກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ລະບບົອເີມວຂອງພາກລດັໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 68 ພາກສ່ວນທງັສ ນ
ກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ.  

- ຂະຫຍາຍສະຖານຮີບັ-ສົ່ ງສນັຍານມຖື ືລະບບົ 3G ຄວບຄຸມໃຫັ້ໄດ ັ້ 100%, 4G ໃຫັ້ໄດ ັ້ 90% ແລະ ລະບບົ 
5G ຄວບຄຸມໃຫັ້ໄດ ັ້ ຕວົເມອືງໃຫຍ່ ໃນ 18 ແຂວງທົ່ ວປະເທດ. 

- ສ ັ້າງໃຫ ັ້ມສີ ນສ າຮອງສ ນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 2 ແຫ່ງ. 
- ຂະຫຍາຍອດັຕາສ່ວນການນ າໃຊ ັ້ ຄອມພວີເຕ ີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 70%, ອນິເຕເີນດັແບບມສີາຍ ແລະ ບ ່ ມສີາຍ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 

60%, ໂທລະສບັຕັ ັ້ງໂຕະແບບມສີາຍ ແລະ ບ ່ ມສີາຍ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 100% ແລະ ອນິເຕເີນດັຄວາມໄວສ ງແບບມສີາຍ 
ແລະ ບ ່ ມສີາຍ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 70% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ. 

- ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂເພື່ ອຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ຫນັມາ ໃຊ ັ້ດາວທຽມລາວ ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານ ໃຫັ້
ໄດ ັ້ 18 ພາກສ່ວນ ພາຍໃນປີ 2025; ໃຫັ້ມສີະຖານສີື່ ສານ VSAT ຮບັໃຊ ັ້ວຽກງານພາກລດັໃນທົ່ ວປະເທດ. 

- ສ ັ້ຊນົຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ັ້ ລະບບົຫ ັ້ອງການທນັສະໄໝ (e-Office) ເຂົ ັ້າໃນອງົການຈດັຕັ ັ້ງພກັ-ລດັ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 45 

ຫັ້ອງການ ສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ. 
- ສ ັ້ຊນົຫນັເປນັທນັສະໄໝໃນການຊ າລະສະສາງ ແລະ ການເກບັລາຍຮບັເຂົ ັ້າງບົປະມານ ດ ັ້ວຍລະບບົຕ່າງໆ 

ເປນັຕົ ັ້ນ: ຜ່ານໂທລະສບັມຖື ື (Mobile Money) ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການນ າໃຊ ັ້ເງນິສດົໃນສງັຄມົ, ວຖິຊີວີດິ
ປກົກະຕແິບບໃໝ່ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິດຈິຕິອນໃນໄລຍະໃໝ່, ສ ັ້າງຕະຫຼາດເອເລກັໂທຣນກິ, 
ການບ ລກິານສາງພກັສນິຄ ັ້າ ແລະ ທ່າບກົ. 

1.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
- ການເຊື່ ອມຈອດທາງບກົ, ທາງນ ັ້າ ແລະ ທາງອາກາດ: 
● ກ ່ ສ ັ້າງ, ຍກົລະດບັ, ຟື ັ້ນຟ  ແລະ ບ ລະນະສ ັ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສົ່ ງທາງບກົເຊິ່ ງ ລວມ

ມບີນັດາເສັ ັ້ນທາງ, ຂວົ ແລະ ທາງດ່ວນ ທີ່ ເປນັຕາໜ່າງນອນໃນບນັດາແລວເສດຖະກດິທີ່ ເຊື່ ອມຈອດກບັ
ບນັດາປະເທດໃນພາກພື ັ້ນຕາມມາດຕະຖານເຕກັນກິຂອງ ASEAN ໃຫັ້ໄດ ັ້ 2.800 ກໂິລແມດັ.  

● ພດັທະນາ, ຟື ັ້ນຟ  ແລະ ບ ລະນະສ ັ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ແລະ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານການ
ຂນົສົ່ ງທາງນ ັ້າຕາມລ ານ ັ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນ ັ້າເຫອືງທີ່ ເປນັຊາຍແດນທາງນ ັ້າລະຫວ່າງປະເທດ ລວມມ ີ ທ່າເຮອື, 
ຄອງເດນີເຮອື ແລະ ການປັ້ອງກນັຕະຝັ່ ງເຈື່ ອນ. 

● ສ ັ້າງລະບບົການຂນົສົ່ ງທາງທະເລ ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ, ຮອບດ ັ້ານ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂນັໃນລະດບັພາກພື ັ້ນ
ເຊິ່ ງລວມມ:ີ ການພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງທ່າທຽບເຮອື 1, 2 ແລະ 3 ທ່າເຮອືຫວ ັ້ງອ່າງ ແລະ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັທ່າເຮອືຫວຸ ັ້ງອ່າງ; ຍກົລະດບັການບ ລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງທ່າເຮອືຫວຸ ັ້ງອ່າງໃຫ ັ້ມປີະສດິທ ິ
ພາບສ ງຂ ັ້ນ. 

● ສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້, ສ າຫຼວດ-ອອກແບບ, ກ ່ ສ ັ້າງ, ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ ເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟ ແລະ 
ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຂອງທາງລດົໄຟ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດທີ່ ລດັຖະບານຮບັຮອງ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ 
ເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແລະ ເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ໄທ. ສ າລບັເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ-
ທ່າແຂກ-ຫວຸ ັ້ງອ່າງ ປດັຈບຸນັ ຢ ່ ໃນຂັ ັ້ນຕອນການກະກຽມສ າຫຼວດ-ອອກແບບລະອຽດ ເພື່ ອກ ັ້າວໄປເຖງິການ
ກ ່ ສ ັ້າງຊ່ວງທາງທ່າແຂກ-ມ ຢ່າ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ).  

● ກ ່ ສ ັ້າງ, ປບັປຸງ, ຟື ັ້ນຟ , ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາບນັດາສະໜາມບນິ ແລະ ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ 
ດ ັ້ານການບນິ ໃຫັ້ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປັ້ອງກນັຄວາມປອດໄພ ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ 
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ເຊິ່ ງລວມມ:ີ ສະໜາມບນິສາກນົ 4 ແຫ່ງ, ສະໜາມບນິພາຍໃນ ແລະ ລະບບົສື່ ສານການບນິໃນວຽກງານຄຸ ັ້ມ
ຄອງຈ ລະຈອນທາງອາກາດ.  

● ພດັທະນາລະບບົການບ ລກິານຂນົສົ່ ງທີ່ ທນັສະໄໝຄບົຊຸດ ເຂດໂລຊດີສະຕກິ 9 ແຫ່ງ ເພື່ ອໝ ນໃຊ ັ້ເສັ ັ້ນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫັ້ເຊື່ ອມຈອດກັບຕາໜ່າງເສັ ັ້ນທາງລົດໄຟອະນຸພາກພື ັ້ນແມ່ນ ັ້າຂອງ ແລະ ອາຊຽນ 
(SKRL), ພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ (Trans-Asian Railway) ແລະ ເຊື່ ອມຕ ່ ໃສ່ຕາໜ່າງເສັ ັ້ນທາງ, ທ່າເຮອື 
ແລະ ສະໜາມບນິ ກາຍເປນັລະບບົການຂນົສົ່ ງໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທນັສະໄໝ, ປອດໄພ, ມປີະ
ສດິທຜິນົສ ງ ແລະ ລາຄາຂນົສົ່ ງໃຫ ັ້ຖກືລງົ.  

● ສຸມໃສ່ກ ່ ສ ັ້າງ ແລະ ຕດິຕັ ັ້ງສະຖານຊີັ່ ງນ ັ້າໜກັ ແລະ ອຸປະກອນຊງິຊັ່ ງນ ັ້າໜກັ ເພື່ ອຄຸ ັ້ມຄອງລດົບນັທຸກນ ັ້າໜກັ
ໃນເສັ ັ້ນທາງເຊື່ ອມຈອດກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພື ັ້ນໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບສ ງຂ ັ້ນ; ປບັປຸງກນົໄກ ແລະ ນຕິກິ າ
ຄຸ ັ້ມຄອງລດົບນັທຸກນ ັ້າໜກັໃຫັ້ດຂີ ັ້ນ. 

- ການເຊື່ ອມໂຍງດ ັ້ານສາຍສົ່ ງໄຟຟັ້າ: ສຸມໃສ່ຍກົລະດບັ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງສາຍສົ່ ງໄຟຟັ້າທີ່ ຈ າເປນັເພື່ ອເຊື່ ອມຈອດແຕ່  
ເໜອື-ໃຕ ັ້ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດກບັປະເທດອ ັ້ອມຂ ັ້າງ ເພື່ ອສາມາດແລກປ່ຽນຊື ັ້-ຂາຍນ າກນັໄດ ັ້, ພັ້ອມທງັຮ່ວມມື
ກ ານດົຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຊື ັ້-ຂາຍພະລງັງານໄຟຟັ້າ. 

- ການເຊື່ ອມຈອດໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ໄປສະນ ີແລະ ການສື່ ສານ: 
● ພດັທະນາລະບບົບ ລຫິານລດັດ ັ້ວຍເອເລກັໂທຣນກິເຂົ ັ້າໃນວຽກງານຕວົຈງິ ເພື່ ອສະໜບັສະໜຸນການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ພັ້ອມນັ ັ້ນ ກ ່ ຜນັຂະຫຍາຍບ ລກິານລດັໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ເປນັຕົ ັ້ນ: e-Disaster, e-Agriculture, 

e-Signature, Open Government Data. 
● ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ັ້ ບນັດາໂປແກຣມການຫນັການບ ລຫິານ ແລະ ບ ລກິານຂອງພາກລດັໃຫ ັ້

ເປນັເອເລກັໂທຣນກິ ແລະ ທນັສະໄໝ (e-Service) ເພື່ ອໃຫ ັ້ການບ ລກິານລະຫວ່າງລດັຖະບານກບັລດັຖະ 
ບານ (G2G), ລດັຖະບານກບັພາກທຸລະກດິ (G2B), ລດັຖະບານກບັຊຸມຊນົ (G2C). 

● ພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານໂທລະຄມົມະນາຄມົ/ໄອຊທີ ີ ໃຫັ້ເປນັທນັສະໄໝ ເພື່ ອຮອງຮບັເຕກັໂນໂລຊທີີ່ ມ ີ
ການພດັທະນາ ແນ່ໃສ່ຮບັປະກນັການສະໜອງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານໃນຍຸກເສດຖະກດິດຈິຕິອນ. 

● ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊສີື່ ສານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການຫນັເປນັທນັສະໄໝການຊ າ 
ລະສະສາງດ ັ້ວຍລະບບົມຖື ືເພື່ ອກາຍເປນັເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານ  
ແລະ ບ ລກິານຂອງລດັຖະບານໃນການເກບັລາຍຮບັມປີະສດິທພິາບສ ງຂ ັ້ນ. 

● ພດັທະນາເຄອືຂ່າຍເຕກັໂນໂລຊກີານສື່ ສານ ແລະ ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ຄວາມໄວສ ງຂະຫຍາຍລງົສ ່ ຕວົເມອືງ, ເຂດ
ຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກີ ໃຫັ້ໄດ ັ້ທງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ດ ັ້ວຍລາຄາທີ່ ເໝາະສມົ ແລະ 
ພັ້ອມທງັສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. 

● ສ ັ້າງລະບບົປັ້ອງກນັໄອຊທີໃີຫ ັ້ມຄີວາມປອດໄຟສ ງ ເພື່ ອຮບັປະກນັ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນການທ າລາຍເຄອືຂ່າຍ
ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ; ປກົປັ້ອງຂ ັ້ມ ນສ່ວນບຸກຄນົ, ສະກດັກັ ັ້ນການໂຈລະກ າຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານທຸກ
ຮ ບແບບ ແລະ ສະກດັກັ ັ້ນຂ ັ້ມ ນທີ່ ເປນັໄພ. 

● ພດັທະນາວຽກງານໄປສະນ ີກາຍເປນັເອເລກັໂທຣນກິ ແລະ ທນັສະໄໝ ເພື່ ອໃຫ ັ້ການບ ລກິານແກ່ສງັຄມົຢ່າງ
ທົ່ ວເຖງິ; ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ມຜີະລດິຕະພນັໃໝ່ ແລະ ການບ ລຫິານທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງ 
ການຂອງຜ ັ້ຊມົໃຊ ັ້. 

● ສ ັ້າງລະບບົສາຍສົ່ ງໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ຈດຸເຊື່ ອມຕ ່ ຊາຍແດນ ເພື່ ອຮອງຮບັການຫນັປະເທດໃຫັ້ເປັນ
ປະຕ ເຊື່ ອມຕ ່ ອິນເຕີເນດັ ລະຫວ່າງ ຈນີ ແລະ ອາຊຽນ ກາຍເປັນປະເທດບ ລິການທາງຜ່ານ ດ ັ້ານໂທລະ
ຄມົມະນາຄມົ. 
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2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ການພົວພັນຮ່ວມມື, ການເຊືໍ່ອມໂຍງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 
ກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ກວ້າງຂວາງຂຶັ້ນ
ກວ່າເກົໍ່າ 

ການຮ່ວມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ແມ່ນນບັມື ັ້ມຄີວາມຈ າເປນັ ແລະ ສ າຄນັ ເພື່ ອ
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມບອບບາງຂອງການພດັທະນາ ດ ັ້ວຍການດ ງດ ດການລງົທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ, ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ແລະ ຄ ່
ຄ ັ້າ; ສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສນິຄ ັ້າ ແລະ ການບ ລກິານ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຫຸຼດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບຄວາມດ ັ້ອຍພດັທະນາໃນໄລຍະຍາວໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຍນືຍງົ. ສະນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ສ ັ້າງຍຸດທະ
ສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ  ດ ັ້ວຍການເປນັເຈົ ັ້າການໃນ
ການເຈລະຈາ ທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ພາຍໃຕ ັ້ຂອບການຮ່ວມມທືີ່ ມໃີນປດັຈບຸນັ, ພັ້ອມທງັຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານະໂຍບາຍອື່ ນໆທີ່ ເໝາະ
ສມົ ເປນັຕົ ັ້ນ ສດິທພິເິສດດ ັ້ານການຄ ັ້າບວກ (EU Generalized System of Preferences Plus).  

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຕ ່ ໜ ັ້າ (2021-2025) ບາງວຽກງານບ ລມິະສດິຕົ ັ້ນຕ ຂອງການເຊື່ ອມໂຍງພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ 
ທີ່ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ເອາົໃຈໃສ່ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການເຊື່ ອມໂຍງພາສ-ີອາກອນ, ການຄ ັ້າຊາຍແດນ, ສດິທຊິບັສນິທາງປນັຍາ, ການຄ ັ້າທາງ
ເອເລກັໂທຣນກິ, ການສົ່ ງເສມີພະລງັງານສະອາດຕ ັ້ອງຕດິພນັກບັການປັບປຸງນຕິກິ າທີ່ ເອື ັ້ອອ ານວຍຄຽງຄ ່ ກບັການສ ັ້າງ
ຂດີຄວາມສາມາດ ໃຫັ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

2.1 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ັ້ຊົນເຮັດໃຫ ັ້ອັດຕາການເຊື່ ອມໂຍງການຄ ັ້າທັງໝົດຕ ່ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ອັດຕາການເປີດ

ປະເທດ) ໃຫັ້ໄດ ັ້ຫຼາຍກວ່າ 70% ໃນປີ 2025. 
- ປະລມິານການຂນົສົ່ ງ ຜ ັ້ໂດຍສານ ໃນຕາໜ່າງການເຊື່ ອມໂຍງ-ເຊື່ ອມຈອດກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພື ັ້ນໃນ

ທຸກຮ ບແບບການຂນົສົ່ ງ: ທາງບກົ ຂະຫຍາຍຕວົ 7% ຕ ່ ປີ, ທາງນ ັ້າ ຂະຫຍາຍຕວົ 5%, ທາງອາກາດ 
ຂະຫຍາຍຕວົ 12%, ທາງລດົໄຟ ຂະຫຍາຍຕວົ 10%; 

- ປະລມິານການຂນົສົ່ ງ ສນິຄ ັ້າ ໃນຕາໜ່າງການເຊື່ ອມໂຍງ-ເຊື່ ອມຈອດກບັບນັດາປະເທດໃນພາກພື ັ້ນໃນທຸກ
ຮ ບແບບການຂນົສົ່ ງ: ທາງບກົ ຂະຫຍາຍຕວົ 7% ຕ ່ ປີ, ທາງນ ັ້າ ຂະຫຍາຍຕວົ 5%, ທາງອາກາດ ຂະຫຍາຍຕວົ 
12%, ທາງລດົໄຟ ຂະຫຍາຍຕວົ 7%; 

- ສ ັ້ຊນົເຮດັໃຫ ັ້ມ ນຄ່າສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ກວມ 50% ໃນປີ 2025. 
2.2 ວຽກງານຈຸດສມຸ: 

 ການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ການປະຕຮິ ບນະໂຍບາຍທາງດ ັ້ານການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ແລະ 
ລະບຽບທາງດ ັ້ານຊບັສນິທາງປັນຍາ: ປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍຊບັສນິທາງປນັຍາໂດຍສະເພາະຂອບວຽກທາງດ ັ້ານນຕິິ
ກ າທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ, ຄຸ ັ້ມຄອງຊບັສນິໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ, ໃນໂຮງງານທີ່ ເກດີຂ ັ້ນໃໝ່ ລວມທງັຄຸ ັ້ມຄອງທາງດ ັ້ານລຂິະ
ສດິ ແລະ ສດິທອິື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ. ເຊື່ ອມສານ ແລະ ປະຕບິດັພນັທະຕ ່ ກບັແຜນດ າເນນີງານ ແລະ ປະຕບິດັການດ ັ້ານ
ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າລະຫວ່າງເອຣີບົ-ອາຊຽນ 2017-2022 ໂດຍການສ ັ້າງຫ ັ້ອງການກວດກາ
ສນິຄ ັ້າຢ ່ ຕາມເຂດຊາຍແດນເພື່ ອປະຕບິດັມາດຕະການຕ ່ ຜ ັ້ລ່ວງລະເມດີຊບັສນິທາງປນັຍາ. ພັ້ອມນັ ັ້ນ, ກ ່ ເຊື່ ອມສານ ແລະ 
ປະຕບິດັ ແຜນດ າເນນີງານກ່ຽວກບັການປກົປັ້ອງຊບັສນິທາງປນັຍາ 2016-2025 ຂອງອາຊຽນ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານ
ດ ັ້ານການປກົປັ້ອງຊບັສນິທາງປນັຍາ ຂອງອງົການປກົປັ້ອງຊບັສນິທາງປນັຍາສາກນົ ທີ່  ສປປ ລາວ ເປນັພາຄ.ີ  
 ການເຊື່ ອມໂຍງດ ັ້ານພາສ-ີອາກອນ: ສບືຕ ່ ເຊື່ ອມສານນະໂຍບາຍການຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາພາສ ີແລະ ໃຊ ັ້ນະໂຍບາຍ
ທາງດ ັ້ານພາສ-ີອາກອນຕາມຂອບຂອງປະເທດທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸເຄາະຫຼາຍທີ່ ສຸດ, ຂຸດຄົ ັ້ນລາຍຮບັຈາກແຫ່ຼງອື່ ນທີ່ ບ ່
ແມ່ນພາສ-ີອາກອນທີ່ ເກບັຈາກການຄ ັ້າ ດ ັ້ວຍອາກອນມ ນຄ່າເພີ່ ມ ແລະ ອາກອນຊມົໃຊ ັ້. ໄປຄຽງຄ ່ ກນັນັ ັ້ນ, ກ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ
ຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ໃນການໃຫັ້ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກ. 
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 ການປັບປຸງກນົໄກການອ ານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານການຄ ັ້າ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄ່າສີ ັ້ນເປືອງຂອງຫວົໜ່ວຍທຸລະ
ກດິ: 1) ສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ລະບບົຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ICT ໃນການບ ລຫິານ, ພວົພນັ ແລະ ບ ລກິານທາງດ ັ້ານວຊິາການ
ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: e-Licensing, e-Co ແລະ e-trade ເພື່ ອສ ັ້າງລະບບົເຊື່ ອມຕ ່ ດ ັ້ານຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານທີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ແລະ 
ສະດວກສະບາຍຍິ່ ງຂ ັ້ນ ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍໃຫັ້ພາກທຸລະກດິສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄ່າສີ ັ້ນເປືອງໃນການພວົພນັທຸລະກດິໃນດ ັ້ານ
ຕ່າງໆ; 2) ປັບປຸງນຕິກິ າທີ່ ຈ າເປັນທີ່ ພວົພນັກບັການຜະລດິ, ການຄ ັ້າ, ການແຂ່ງຂນັທີ່ ເປັນທ າ ແລະ ການບ ລກິານທີ່ ໄດ ັ້
ມາດຖານສາກນົ ໂດຍສະເພາະ ບນັດາສນົທສິນັຍາທີ່ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ສດັຕະຍາບນັ ຫຼ ືເປັນພາຄ ີໃນຂອບການຮ່ວມມດື ັ້ານການ
ຄ ັ້າຕ່າງໆ ພາຍໃນພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ; 3) ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃຫັ້ມຄີວາມຊ ານານງານ ມລີະບຽບ
ວໄິນ ແລະ ສະຖານທີ່ ການບ ລກິານ ໃຫັ້ມຄີວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ລວມສ ນທຸກວຽກງານ; ສ ັ້າງໜ່ວຍງານຮບັຄ າ
ສະເໜ ີຄ າຄດິຄ າເຫນັ ແລະ ເຄາົເຕໃີຫ ັ້ຄ າປ ກສາແກ່ພາກທຸລະກດິ ເພື່ ອແກ ັ້ໄຂຂອດຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫັ້ພາກທຸລະກດິສາມາດລເິລີ່ ມທຸລະກດິໄດ ັ້. 
 ການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານການຄ ັ້າໃຫ ັ້ເປນັລະບບົທນັສະໄໝ: ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການ
ຄ ັ້າທາງເອເລກັໂທຣນກິ (e-Commerce) ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍດ າລດັວ່າດ ັ້ວຍການຄ ັ້າທາງເອເລກັໂທຣນກິ ພັ້ອມທງັສ ັ້າງ
ຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຮບັຮ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັດ າລດັດັ່ ງກ່າວ ໃຫັ້ພາກທຸລະກດິ ແລະ ສງັຄມົໄດ ັ້ຮບັ
ຊາບຢ່າງທົ່ ວເຖງິ. ສບືຕ ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາລະບບົອອກໃບຢັ ັ້ງຢນືແຫ່ຼງກ າເນດີສນິຄ ັ້າທາງເອເລກັໂທຣນກິທາງ
ອອນລາຍ (e-CO) ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທນັສະໄໝ ແລະ ເຊື່ ອຖໄືດ ັ້. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາ
ລະບບົການຊື ັ້-ຂາຍສນິຄ ັ້າໜ ່ ງເມອືງໜ ່ ງຜະລດິຕະພນັຜ່ານແອບັພເິຄຊັ ັ້ນ ຜ່ານທາງໂທລະສບັມຖື ື(ODOP APP) ໃຫັ້ມີ
ປະສດິທພິາບ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທນັສະໄໝ ແລະ ເຊື່ ອຖໄືດ ັ້. ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງເພື່ ອ
ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາລະບບົອອກໃບຢັ ັ້ງຢນືການມຕີວົຕນົ (CA-Certificate of Authority) ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ, 
ສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທນັສະໄໝ ແລະ ເຊື່ ອຖໄືດ ັ້. 
 ການປບັປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມ ແລະ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ປະສານສມົທບົຄນືລະ 
ບຽບການ ແລະ ຂັ ັ້ນຕອນ ໃນການອອກອະນຸຍາດ, ຢັ ັ້ງຢນື ສ າລບັການນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າໃຫ ັ້ກະທດັຮດັ ແລະ 
ວ່ອງໄວຂ ັ້ນ ແນ່ໃສ່ຫຸຼດເວລາໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 50%, ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ ແລະ ເອກະສານ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 30% ໃນປີ 2022 
ຕາມແຜນດ າເນນີງານວຽກງານອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າ ປີ 2017-2022. ຫາກເຫນັວ່າ ລະບຽບການ, 
ຂັ ັ້ນຕອນ, ເວລາ, ຄ່າໃຊ ັ້ຈ່າຍ ແລະ ເອກະສານ ໃນການອອກອະນຸຍາດ, ຢັ ັ້ງຢນື ບ ່ ສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ຊ ັ້າຊ ັ້ອນກນັ
ແມ່ນໃຫັ້ປບັປຸງ ຫຼ ືລບົລ ັ້າງ. ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ປບັປຸງມາດຕະການທາງດ ັ້ານການຄ ັ້າທີ່ ບ ່ ແມ່ນພາສ ີ(NTMs) ສ າລບັສນິຄ ັ້າ
ນ າເຂົ ັ້າ ແລະ ສົ່ ງອອກໃຫັ້ມຄີວາມຮດັກຸມ ແນ່ໃສ່ປກົປັ້ອງຊວີດິ, ສຸຂະພາບຂອງຄນົ ແລະ ສດັ, ຮບັປະກນັຄວາມປອດ
ໄພຂອງສນິຄ ັ້າ ຕ ່ ກບັຜ ັ້ຊມົໃຊ ັ້, ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົຂອງຊາດ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເປນັຕົ ັ້ນແມ່ນ ມາດຕະການສຸ
ຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະນາໄມພດື (SPS), ມາດຕະການເຕກັນກິຕ ່ ການຄ ັ້າ (TBT) ແລະ ມາດຕະການອື່ ນໆ ໂດຍ
ສອດຄ່ອງກບັສນັຍາ ແລະ ສນົທສິນັຍາຕ່າງໆ ທີ່  ສປປ ລາວ ເປນັພາຄ.ີ ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານຂອງກອງ
ເລຂາຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ລວມທງັການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ແລະ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາພນັທະ ແລະ ຂ ັ້ຜ ກພນັພາຍ
ໃຕ ັ້  WTO, ASEAN, GMS ແລະ ສນັຍາການຄ ັ້າສອງຝ່າຍ. 
 ການເຊື່ ອມໂຍງເພື່ ອການສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ພະລງັງານສະອາດ: ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທີ່ ມບີດົບາດສ ງໃນ
ການສະໜອງພະລງັງານສະອາດໃຫັ້ແກ່ປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ. ການຫນັຈາກການໃຊ ັ້ພາຫະນະຂບັເຄື່ ອນດ ັ້ວຍນ ັ້າມນັເຊື ັ້ອໄຟ
ໄປເປນັພາຫະນະທີ່ ຂບັເຄື່ ອນດ ັ້ວຍໄຟຟັ້າຈະເປນັທ່າອ່ຽງອນັໃໝ່ໃນອະນາຄດົ. ສະນັ ັ້ນ, ຈ ່ ງຕ ັ້ອງຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມກີານສະ
ໜອງໄຟຟັ້າທີ່ ພຽງພ ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ. ນອກຈາກການຜະລດິພະລງັງານດ ັ້ວຍເຂື່ ອນໄຟຟັ້າແລ ັ້ວ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຫາ
ແຫ່ຼງພະລງັງານທາງເລອືກອື່ ນນ າ ເປນັຕົ ັ້ນການຜະລດິພະລງັງານຈາກແສງຕາເວນັ, ສິ່ ງເສດເຫຼອືຈາກການຜະລດິກະສກິ າ
, ອາຍແກ໊ສຊວີະພາບ ເພື່ ອທດົແທນພະລງັນ ັ້າໃນເວລາທີ່ ຜະລດິໄຟຟັ້າບ ່ ທນັກບັຄວາມຕ ັ້ອງການໃນລະດ ນ ັ້າໜ ັ້ອຍ. ເພື່ ອ
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ປບັປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງຂະແໜງໄຟຟັ້າໃຫ ັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ແມ່ນຕ ັ້ອງມກີານປະເມນີແນວໂນ ັ້ມຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ເພື່ ອໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງກບັການສະໜອງໄຟຟັ້າ ດ ັ້ວຍການນ າໃຊ ັ້ວທິກີານປະເມນີທີ່ ຮອບຄອບກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມີ
ຜນົກ າໄລ ແລະ ການບ ລໂິພກພະລງັງານແບບຍນືຍງົ. ສະນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງມມີາດຕະການຄຸ ັ້ມຄອງການໃຊ ັ້ພະລງັງານແບບມີ
ປະສດິທພິາບ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ຍງັສາມາດຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍ
ທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວ ແລະ ມນົລະພດິອື່ ນໆ.  
 ການຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງພາຍໃນ: ໂຄງການປບັປຸງຂອງ ລດັວສິາຫະກດິລດົເມ ເພື່ ອປບັປຸງຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ
ໃນຕວົເມອືງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຄ່າບ ລກິານມຄີວາມສມົເຫດສມົຜນົ ແນໃສ່ການບ ລກິານຂນົສົ່ ງທີ່ ມຄຸີນ
ນະພາບ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ. 
 - ການພດັທະນາຊາຍແດນ: ສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມ,ື ການຄ ັ້າ, ການລງົທ ນ ແລະ ການບ ລກິານ ຕາມບ ລເິວນຊາຍ
ແດນ ຕດິພນັກບັການການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ຕາມແລວທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເພື່ ອດ ງດ ດການ
ລງົທ ນເຂົ ັ້າໃນເຂດອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຄ ັ້າ ໂດຍສຸມໃສ່ການສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກການບ ລກິານ
ຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າ, ສາງພກັ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສນິຄ ັ້າ; ລະບບົການບ ລກິານດ ັ້ານການຄ ັ້າ, ICT ແລະ e-Commerce, ສ ັ້າງ
ຕະຫຼາດການຄ ັ້າຊາຍແດນໃຫັ້ມຄີວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທນັສະໄໝ ລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມ, ລາວ-ຈນີ, 
ລາວ-ກ າປ ເຈຍ ແລະ ລາວ-ມຽນມ ັ້າ. ປບັປຸງລະບຽບການທີ່ ຕດິພນັກບັການນ າເຂົ ັ້າຊົ່ ວຄາວ ແລະ ສນິຄ ັ້າຜ່ານແດນ ເພື່ ອ
ແກ ັ້ໄຂບນັຫາຄວາມບ ່ ເປນັເອກະພາບ ກ່ຽວກບັຂັ ັ້ນຕອນ, ເອກະສານປະກອບ, ການຄຸ ັ້ມຄອງຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ລວມ
ທງັອາຍຸການນ າໃຊ ັ້ຂອງໃບອະນຸຍາດ, ການຢັ ັ້ງຍນືຕ່າງໆ.  

3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນໃຫ້ມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງບົໍ່ມຊ້ອນ 

ເຂດແຄວ ັ້ນ ແລະ ທັ້ອງຖີ່ ນ ແມ່ນມທ່ີາແຮງຫຼາຍດ ັ້ານ ໂດຍສະເພາະ ທີ່ ຕັ ັ້ງທາງດ ັ້ານພ ມສາດ ຍ ັ້ອນຫຼາຍແຂວງມີ
ຊາຍແດນຕດິກບັຫຼາຍປະເທດໃກ ັ້ຄຽງ ທີ່ ເປນັເງ ື່ອນໄຂເອື ັ້ອອ ານວຍໃນການເຮດັການຄ ັ້າ ແລະ ການຮ່ວມມຊືາຍແດນ; 
ມທ່ີາແຮງທາງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນທາງທ າມະຊາດ ເປນັຕົ ັ້ນ: ປ່າໄມ ັ້, ແຮ່ທາດ, ທີ່ ດນິ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ແຫ່ຼງນ ັ້າ; ມີ
ທ່າແຮງດ ັ້ານ ທ່ອງທ່ຽວປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ແຫ່ຼງທ່ອງທ າມະຊາດທີ່ ອຸດມົສມົບ ນ ເພື່ ອພດັທະນາຕາມທດິ
ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ. ສະນັ ັ້ນ, ການພດັທະນາເຂດເເຄ ັ້ວນ ແລະ ທັ້ອງຖີ່ ນແມ່ນຕ ັ້ອງອງີໃສ່ທ່າແຮງ ແລະ ຈດຸພເິສດຂອງ
ແຕ່ລະພື ັ້ນທີ່  ດ ັ້ວຍການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ, ກ ານດົນຕິກິ າ ແລະ ນະໂຍບາຍເພື່ ອສົ່ ງເສມີເສດຖະກດິ ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ
ຈາກພະຍາດໂຄວດິ-19 ໃຫັ້ກບັຄນືສ ່ ສະພາບປກົກະຕ ິ ໂດຍສະເພາະຂະເເໜງທຸລະກດິທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົ ເປນັຕົ ັ້ນ: 
ຂະເເໜງທ່ອງທ່ຽວ, ການບ ລກິານ ແລະ ຂະເເໜງອຸດສາຫະກ າ ເພື່ ອສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ ແລະ ລາຍໄດ ັ້ ໃຫັ້ແກ່ທ ັ້ອງ
ຖີ່ ນ. ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ເອາົໃຈໃສ່ເປນັພເິສດ ກ່ຽວກບັການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ ັ້າ ແລະ ຮ່ວມມກືບັບນັດາປະເທດລຸ່ມ
ແມ່ນ ັ້າຂອງ. ນ າໃຊ ັ້ໂຄງການລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໃຫັ້ກາຍເປນັຂວົຕ ່ ທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ, ການຄ ັ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, 
ເຊື່ ອມໂຍງກບັເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ການຄ ັ້າ-ຂາຍຊາຍແດນຂອງບນັດາແຂວງທີ່ ມເີສັ ັ້ນທາງລດົໄຟແລ່ນຜ່ານ ແລະ 
ບນັດາແຂວງທີ່ ບ ່ ມເີສັ ັ້ນ ທາງລດົໄຟແລ່ນຜ່ານ ໃຫັ້ເກດີປະໂຫຍດ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສ ງສຸດ.   

3.1 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
- ສ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ບນັດາແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ມຊີາຍແດນຕດິກບັຕ່າງປະເທດ ໃຫັ້ມດ່ີານສາກນົຢ່າງໜັ້ອຍ 1 ແຫ່ງ. 

3.2 ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
 ພາກເໜອື: ສຸມໃສ່ການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານ ທີ່ ເປນັທ່າແຮງ ຕດິພນັກບັການນ າໃຊ ັ້ໂຄງການທາງລດົໄຟ
ລາວ-ຈນີ ໃຫັ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດສ ງຊຸດ ໂດຍສະເພາະ ການພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕດິພນັການອະນຸລກັທ າມະຊາດ-
ຊວີະນາໆພນັ, ການຜະລດິກະສກິ າສະອາດ ແລະ ຫດັຖະກ າທີ່ ຕດິພນັກບັການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອບ ລກິານກບັທີ່  ແລະ ສົ່ ງ
ອອກຕາມຊາຍແດນ; ດ ັ້ານກະສກິ າ ສຸມໃສ່ລ ັ້ຽງສດັໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະ ງວົເພື່ ອສົ່ ງອອກໄປຈນີ, ການປ ກພດືກນິໝາກ; 
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ດ ັ້ານອຸດສາຫະກ າ ສົ່ ງເສມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງສາລ,ີ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພະລາ, ໂຮງງານຂ ັ້າສດັເພື່ ອແປຮ ບຊີ ັ້ນງວົ,...; ສຸມ
ໃສ່ປບັປຸງ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ຈ າເປັນເພື່ ອເຊື່ ອມກບັເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເປນັຕົ ັ້ນ: ເສັ ັ້ນທາງເຊື່ ອມຕ ່
ລະຫວ່າງເຂດການຜະລດິ-ການບ ລກິານທ່ອງທ່ຽວຫາເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ທາງດ່ວນ, ທ່າບກົ, ຕວົເມອືງທນັສະ    
ໄໝ ຢ ່ ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ, ແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສບືຕ ່ ພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພເິສດທີ່ ມແີລ ັ້ວ.    
 ພາກກາງ: ສຸມໃສ່ການບ ລກິານ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບທ າມະຊາດ, ຜະລດິສະບຽງອາຫານ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ
ເບາົອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ, ອຸປະກອນໄຟຟັ້າ, ເອເລກັໂທຣນກິ, ເຄື່ ອງ
ກນົຈກັ, ຍານພາຫະນະ, ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງໄມ ັ້, ວດັສະດຸກ ່ ສ ັ້າງ, ຫດັຖະກ າຕ ່ າຫ ກ ແລະ ຍ ັ້ອມສທີ າມະຊາດ, ໄມ ັ້
ແກະສະຫຼກັ, ຈກັສານ ແລະ ເຄື່ ອງປັ ັ້ນດນິເຜາົ, ອາຫານພື ັ້ນເມອືງ, ເຄື່ ອງເອ ັ້ຢັ້ອງຂອງທີ່ ລະນ ກຕ່າງໆ; ສບືຕ ່ ສ ັ້າງ ແລະ 
ພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດ ແລະ ນຄິມົອຸດສາຫະກ າທີ່ ມໃີນປດັຈບຸນັ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ, ແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 
 ພາກໃຕ ັ້: ສຸມໃສ່ການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງກະສກິ າ ເຊັ່ ນ: ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງກາເຟ, ປຸງ
ແຕ່ງໄມ ັ້, ປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ, ນ ັ້າມນັພດື, ຊາ, ແລະ ຢາພື ັ້ນເມອືງ; ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ; ວດັສະ
ດຸກ ່ ສ ັ້າງ; ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ເປນັຕົ ັ້ນ ປຸງແຕ່ງອາລຸມນິຽມ; ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານເຂດອຸດສາຫະກ າ ເປນັຕົ ັ້ນ 
ເຂດ ແລະ ນຄິມົອຸດສາຫະກ າຢ ່ ເມອືງໂພນທອງ ແຂວງຈ າປາສກັ ແລະ ເຂດສາມຫ່ຼຽມພດັທະນາ ແຂວງອດັຕະປ ືແລະ 
ພດັທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບທ າມະຊາດ. 

4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 4: ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້
ກາຍເປັນຖານການຜະລິດ, ການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພືໍ່ອເຊືໍ່ອມໂຍງ
ກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ສປປ ລາວ ມປີະຊາກອນທີ່ ອາໄສຢ ່ ໃນເຂດຕວົເມອືງປະມານ 35% ແລະ ຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ປະຊາກອນໃນຕວົເມອືງ ແມ່ນຢ ່ ໃນລະດບັທີ່ ໄວພ ສມົຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສະນັ ັ້ນ, ການວາງ
ແຜນ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງຕວົເມອືງ ທີ່ ດ ີແລະ ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ຈະສາມາດກາຍເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການຂບັເຂື່ ອນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ລະດັບຄວາມໜາແໜັ້ນຂອງທີ່ ຢ ່ ອາໄສໃນຕົວເມອືງ ຈະສາມາດເຕົ ັ້າໂຮມ
ປະຊາກອນທີ່ ມຫີວົຄດິປະດດິສ ັ້າງ ແລະ ສາມາດດ າລງົຊວີດິໃກ ັ້ກນັຫຼາຍຂ ັ້ນ ເຊິ່ ງຈະນ າໄປສ ່ ຜະລດິຕະພາບທີ່ ສ ງຂ ັ້ນ
ຍ ັ້ອນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ ັ້ານເພີ່ ມຂ ັ້ນ, ສ ັ້າງໃຫ ັ້ກາຍເປັນເມອືງທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຫຼາຍຂ ັ້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກ ຕາມ, 
ການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມອືງທີ່ ບ ່ ໄດ ັ້ມກີານວາງແຜນ ແລະ ການຄຸ ັ້ມຄອງທີ່ ເປັນລະບບົ ຈະນ າໄປສ ່ ຄວາມແອອດັ,  ບນັຫາ
ສຸຂະອະນາໄມ, ຄວາມເຊື່ ອມໂຊມຄຸນນະພາບຂອງອາກາດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ ັ້ພື ັ້ນທີ່ ສ າລັບການພັກຜ່ອນບ ່ ພຽງພ .  
ສະນັ ັ້ນ, ສປປ ລາວ ຕ ັ້ອງມມີາດຕະການໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາຕວົເມອືງໃຫ ັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ ລວມທງັເຂດ
ເສດຖະກດິພເິສດ ເພື່ ອດ ງດ ດ ແລະ ສົ່ ງເສີມການລງົທ ນ, ການຄ ັ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ ອສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທ າ 
ແລະ ສ ັ້າງລາຍຮັບໃຫ ັ້ແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍຂ ັ້ນ ເຊີ່ ງຈະຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງຕົວເມອືງ ແລະ 
ຊນົນະບດົ. ນອກນີ ັ້, ຍງັເປນັການເພີ່ ມຂດີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດບັສາກນົ ແລະ ການ
ເຊື່ ອມໂຍງພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ.  
4.1. ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
+ ການພັດທະນາຕົວເມອືງ: 

− ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງ ໃຫັ້ສ າເລດັຢ ່  3 ນະຄອນ, ຕວົເມອືງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື ັ້ນ
ແມ່ນ ັ້າຂອງ (GSM) ໃຫັ້ສ າເລດັຢ່າງໜັ້ອຍຈ ານວນ 4 ຕວົເມອືງ ເພື່ ອປບັປຸງທາງດ ັ້ານໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຕວົເມອືງ. 
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− ພດັທະນາເທດສະບານແຂວງຂອງທຸກແຂວງໃຫັ້ເປນັລະບບົ, ເປນັຕວົເມອືງທີ່ ຕັ ັ້ງການປກົຄອງ ແລະ ເອື ັ້ອອ າ
ນວຍໃຫັ້ແກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງແຂວງ. 

− ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 3 ນະຄອນ ແລະ ຢ່າງໜັ້ອຍ 4 ຕວົເມອືງຕາມແລວທາງອານຸພາກພື ັ້ນແມ່ນ ັ້າຂອງ ມສີະ
ໜາມກ າຈດັຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອທີ່ ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ຖກືຫຼກັອານາໄມ. 

− ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 3 ນະຄອນ ແລະ ຢ່າງໜັ້ອຍ 4 ຕວົເມອືງຕາມແລວທາງອານຸພາກພື ັ້ນແມ່ນ ັ້າຂອງ ມລີະບບົ
ການບ າບດັນ ັ້າເປື ັ້ອນທີ່ ເໝາະສມົ. 

− ການບ ລກິານກ າຈດັຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 3 ນະຄອນ ແລະ ຢ່າງໜັ້ອຍ 4 ຕວົເມອືງຕາມແລວທາງ
ອານຸພາກພື ັ້ນແມ່ນ ັ້າຂອງ ກວມຫຼາຍກວ່າ 80% ສ າລບັຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອທົ່ ວໄປ ແລະ ສ າລບັຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອຕດິເຊື ັ້ອ ແລະ 
ອນັຕະລາຍ. 

− ສ ັ້າງຕວົເມອືງນ ັ້ອຍອດັສະລຍິະ (Smart City) ຕົ ັ້ນແບບຢ່າງໜັ້ອຍໜ ່ ງເມອືງ. 
4.2. ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
+ ການພັດທະນາຕົວເມອືງ: 

− ພດັທະນາຕວົເມອືງຕາມແລວທາງເສດຖະກດິຕ່າງໆ ລວມທງັຕາມແລວທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການ
ສ ັ້າງຕວົເມອືງທນັສະໄໝ (Smart City) ຢ ່ ຫຼວງນ ັ້າທາ, ອຸດມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ເພື່ ອເປນັ
ຕວົແບບໃນການຂະຫຍາຍໄປສ ່ ຕວົເມອືງອື່ ນ. 

− ສຸມໃສ່ພດັທະນານະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນ ແລະ ເມອືງຕ່າງໆທີ່ ມທ່ີາແຮງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິເພື່ ອໃຫ ັ້ກາຍ 
ເປນັສ ນກາງທີ່ ສາມາດຍ ັ້ໜ ນການພດັທະນາດ ັ້ານຕ່າງໆ ຂອງຕວົເມອືງອື່ ນທີ່ ຢ ່ ອ ັ້ອມຮອບ; 

− ປບັປຸງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຕວົເມອືງ ເຊັ່ ນ: ສ ັ້າງສວນສາທາລະນະ, ສ ັ້າງເຂດຂຽວ, ປກົປກັຮກັສາທວິທດັທ າມະຊາດ 
ແລະ ເຂດສະຫງວນຕ່າງໆ ຢ ່ ຕວົເມອືງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຕວົເມອືງອື່ ນໆ ຕະຫຼອດຮອດຊຸມຊນົ
ເມອືງໃຫ ັ້ມຄີວາມສວຍງາມ, ສຂີຽວ, ສະອາດ, ສະຫງບົ, ປອດໄພ ແລະ ໜັ້າຢ ່  ເພື່ ອຮບັປະກນັດ ັ້ານຄຸນ
ນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃນຕວົເມອືງ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຕາມເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາຍນືຍງົ. 

− ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກດິທງັຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ລວມທງັປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ
ບ ລກິານເກບັມ ັ້ຽນ, ຂນົສົ່ ງ ແລະ ກ າຈດັຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອ ຢ ່ ໃນຕວົເມອືງຕ່າງໆ, ໄປຄຽງຄ ່ ກບັການສ ັ້າງສິ່ ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃນການນ າໃຊ ັ້ຄນື ແລະ ຜະລດິຄນືໃໝ່ຕາມຫຼກັການຫຸຼດຜ່ອນປະລມິານຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອແຕ່ແຫ່ຼງ
ກ າເນດີ. ບນັຫາທີ່ ກ່າວມານີ ັ້ແມ່ນຈະໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜຸນຈາກການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເສດຖະກດິໝຸ
ນວຽນ ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຖກືກ ານດົເປນັວຽກສ າຄນັຂອງນະໂຍບາຍ "ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາກ່ຽວ
ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ ັ້າອາກາດ". ຂະແໜງດັ່ ງກ່າວ ຈະສາມາດສ ັ້າງໂອກາດທາງດ ັ້ານເສດຖະກິດ, 
ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ຖັ້າຫາກມກີານຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຈດັການສິ່ ງເສດເຫຼອືຢ່າງເປັນລະບບົ. ສດັສ່ວນ
ຂອງສານອນິຊີທີ່ ມຢີ ່ ໃນສິ່ ງເສດເຫຼອືໃນປະລມິານທີ່ ສ ງ ເຮດັໃຫ ັ້ສາມາດຫນັສິ່ ງເສດເຫຼອືໃຫ ັ້ກາຍມາເປັນ
ຊບັພະຍາກອນ ດ ັ້ວຍການສ ັ້າງງລາຍຮບັຈາກການຂາຍຜະລດິຕະພນັສ າເລດັຮ ບ ຄຽງຄ ່ ກບັການຫຸຼດຜ່ອນຜນົ
ກະທບົທາງລບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ.  

− ສບືຕ ່ ປບັປຸງ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງລະບບົຮ່ອງລະບາຍນ ັ້າ ແລະ ປັ້ອງກນັນ ັ້າຖັ້ວມຢ ່ ຕວົເມອືງຕ່າງໆ, ໄປຄຽງຄ ່ ກບັການ
ປກົປກັຮກັສາເຂດສະຫງວນໜອງ, ບ ງ, ເຂດແຄມແມ່ນ ັ້າ ແລະ ເຂດດນິທາມເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ຕວົເມອືງ
ຕ່າງໆ ມລີະບບົນເິວດທີ່ ດ ີແລະ ທນົທານຕ ່ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ. 

− ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການຫຸຼດຜ່ອນມນົລະຜດິທາງອາກາດ ດ ັ້ວຍຮ ບການສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ພາຫະນະທີ່ ເປນັ
ມດິກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ການນ າຊ ັ້ພະລງັງານທາງເລອືກສ າລບັພາຫະນະ ແລະ ການນ າໃຊ ັ້ເຊື ັ້ອໄຟທີ່ ສະອາດ 
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ເຂົ ັ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພື່ ອຮບັປະກນັດ ັ້ານຄຸນນະພາບຂອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຕວົເມອືງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງ 
ປະຊາຊນົ. 

+ ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ: 
− ສບືຕ ່ ຊຸກຍ ັ້ການພດັທະນາ 12 ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົກວ່າເກົ່ າ ລວມທງັປັບປຸງລະບບົກນົ

ໄກການຂນົສົ່ ງໃຫ ັ້ແກ່ເຂດເສດຖະກດິພເິສດ ແລະ ທບົທວນນະໂຍບາຍອາກອນໃຫັ້ແກ່ເຂດເສດຖະກດິ
ພເິສດ ເພື່ ອຮບັປະກນັການເກບັລາຍຮບັຢ່າງມປີະສດິທພິາບໂດຍການປະເມນີຄນືບນັດາສນັຍາ ແລະ ແຜນ
ພດັທະນາໃນແຕ່ລະເຂດໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັສະພາບໃນປດັຈບຸນັ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດໂລກ ເພື່ ອ
ເພີ່ ມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ.  

− ປບັປຸງກນົໄກການບ ລກິານການລງົທ ນປະຕ ດຽວ ໂດຍການເພີ່ ມທະວກີານປະສານສມົທບົລະຫວ່າງພາກລດັ, 
ປບັປຸງນະໂຍບາຍ, ກນົໄກ, ລະບຽບການ ທີ່ ຕດິພນັກບັການອະນຸມດັການລງົທ ນໃຫ ັ້ມຄີວາມເປນັເອກະພາບ 
ແລະ ຄ່ອງຕວົກວ່າເກົ່ າ ເພື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ແກ່ນກັລງົທ ນ. 

− ສບືຕ ່ ພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ຈ າເປນັ ເປນັຕົ ັ້ນ ເສັ ັ້ນທາງ, ໄຟຟັ້າ, ນ ັ້າປະປາ ເພື່ ອດ ງດ ດການລງົທ ນໃຫ ັ້
ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

− ເພີ່ ມທະວກີານດ ງດ ດການລງົທ ນໃນເຂດໃໝ່ຕາມແລວທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແລະ ແລວທາງເສດຖະກດິ 
ອື່ ນໆ ເປນັຕົ ັ້ນ ສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງຕວົເມອືງທນັສະໄໝ ຢ ່ ເຂດນາເຕຍີ ແຂວງນ ັ້າທາ, ຢ ່ ເຂດ
ນາໝ ັ້ ແຂວງອຸດມົໄຊ, ຢ ່ ເຂດບ ັ້ານໜອງແປນ, ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

− ສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວກບັ ທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັ 
ຄວາມຕ ັ້ອງການການພດັທະນາໃນເຂດ; ປບັປຸງ ແລະ ເຜຍີແຜ່ນຕິກິ າ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກບັນາຍຈ ັ້າງ 
ແລະ ຜ ັ້ອອກແຮງງານ ເພື່ ອຍກົສ ງການຮບັຮ ັ້ກ່ຽວກບັສດິທ ິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜ ັ້ມາລງົທ ນ ແລະ ຜ ັ້
ອອກແຮງງານ. 

5. ບາງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດສະໜັບສະໜຸນ ເປົັ້າໝາຍ 5 (ລາຍ
ລະອຽດມີໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ): 

1. ການເຊືໍ່ອມຈອດ 
(1). ໂຄງການສ ັ້າງທ່າເຮອື 3 ແຫ່ງ (ຊຽງກກົ, ປາກແບ່ງ ແລະ ຄກົຈອງ) 
(2). ໂຄງການສບືຕ ່ ກ ່ ສ ັ້າງດ່ານວງັເຕົ່ າ. 
(3). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງດ່ານບ ັ້ານວງັ ເມອືງໝື່ ນ ແຂວງວຽງຈນັ. 
(4). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງສະໜາມບນິສາກນົ ຢ ່ ຕົ ັ້ນເຜີ ັ້ງ ແຂວງບ ່ ແກ ັ້ວ. 
(5). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງດ່ວນແຕ່ດ່ານສາກນົປາກຫກົ (ໄຕຈ່າງ) ລາວ-ຫວຽດ-ແຂວງອຸດມົໄຊ (ທາງ 2E) 

ເຊື່ ອມຕ ່ ເສັ ັ້ນທາງດ່ວນຫຼວງພະບາງ-ບ ່ ເຕນັ (ໂຄງການໃໝ່). 
(6). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງດ່ວນແຕ່ດ່ານສາກນົລ ັ້ານຕຸ ັ້ຍ (ລາວ-ຈນີ)-ເມອືງບຸນໃຕ ັ້ແຂວງຜົ ັ້ງສາລ-ີສະຖານລີດົໄຟ

ເມອືງນາໝ ັ້ແຂວງອຸດມົໄຊ (ຫຼ ືຫານາເຕຍີແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ) (ໂຄງການໃໝ່). 
(7). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົມດິຕະພາບແຫ່ງທ ີ5 (ປາກຊນັ-ບ ງການ) 
(8). ໂຄງການຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າຂອງເມອືງຈອມເພດັ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
(9). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົມດິຕະພາບແຫ່ງທ ີ6  (ສາລະວນັ-ອຸບນົ) 
(10). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າຂອງແຫ່ງທ ີ2 ຢ ່ ທາງທດິເໜອື ແລະ ທາງທດິໃຕ ັ້ຂອງຂວົຂ ັ້າມນ ັ້າຂອງປາກເຊ-

ໂພນທອງ (ໂຄງການໃໝ່). 
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(11). ໂຄງການພດັທະນາທ່າເຮອື ແລະ ບ ລກິານ ເມອືງຕົ ັ້ນເຜີ ັ້ງ ມ ນຄ່າການລງົທ ນເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນ 50 ລ ັ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ. (ໂຄງການໃໝ່) 

(12). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງເສັ ັ້ນທາງປ ຢາງ 2 ຊັ ັ້ນ ເວັ ັ້ນນະຄອນປາກເຊ ແລະ ກ ່ ສ ັ້າງຂວົເຊໂດນແຫ່ງໃໝ່ (ໂຄງການໃໝ່).  
(13). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງເລກທ ີ12 (ໂຄງການໃໝ່). 
(14). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງດ່ວນ ວງັວຽງ-ຫຼວງພະບາງ (ໂຄງການໃໝ່) 
(15). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງດ່ວນ ຫຼວງພະບາງ-ແຂວງອຸດມົໄຊ (ໂຄງການໃໝ່) 
(16). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງດ່ວນ ອຸດມົໄຊ-ບ ່ ເຕນັ (ໂຄງການໃໝ່) 
(17). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທາງດ່ວນ ແຕ່ບ ່ ເຕນັ ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ-ຫັ້ວຍຊາຍ ແຂວງບ ່ ແກ ັ້ວ (ໂຄງການໃໝ່) 
(18). ໂຄງການພດັທະນາທ່າບກົ ນາເຕຍີ (ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ) 
(19). ໂຄງການພດັທະນາທ່າບກົ ຫຼກັ 20 (ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ) 
(20). ໂຄງການພດັທະນາທ່າບກົ ຫັ້ວຍຊາຍ (ແຂວງບ ່ ແກ ັ້ວ) 
(21). ໂຄງການພດັທະນາທ່າບກົຫຼວງພະບາງ (ແຂວງຫຼວງພະບາງ) 
(22). ໂຄງການພດັທະນາທ່າບກົ ອຸດມົໄຊ (ແຂວງອຸດມົໄຊ) 
(23). ໂຄງການຂວົທາງ ໄລຍະ 2 (ທະນາຄານໂລກ) (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
(24). ໂຄງການສົ່ ງເສມີທຸລະກ າດ ັ້ານການເງນິຢ ່ ຊາຍແດນ ໃນ ASEAN +3 (ADB) (ໂຄງການໃໝ່). 
(25). ໂຄງການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາຂວົ (ທ ນຊ່ວຍເຫຼອື JICA) 
(26). ໂຄງການສະໜັບສະໜຸນດ ັ້ານວິຊາການເພື່ ອສືບຕ ່ ປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ (Project for 

Technical Support on Continues Improvement of Vientiane International Airport) (ທ ນ
ຊ່ວຍເຫຼອື JICA).   

2. ການເຊືໍ່ອມໂຍງທາງດ້ານການຄ້າວຽກງານການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າ  
(1). ໂຄງການສົ່ ງເສມີການເຈລະຈາການຄ ັ້າຂອບສອງຝ່າຍ. 
(2). ໂຄງການສົ່ ງເສມີເຈລະຈາການຄ ັ້າຂອບພາກພື ັ້ນອາຊຽນ (AEC) ແລະ ອງົການອາຫານໂລກ (WHO). 
(3). ໂຄງການສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມໃືນຂອບອະນຸພາກພື ັ້ນ. 
(4). ໂຄງການສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມໂຍງດ ັ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຜະລດິຕະພນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ 

ເຄອືຂ່າຍການຜະລດິກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. 
(5). ໂຄງການສົ່ ງເສມີການເຈລະຈາການສົ່ ງເສມີການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ. 
(6). ໂຄງການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາການຄ ັ້າຊາຍແດນ ແລະ ການບ ລກິານການຄ ັ້າຜ່ານຊາຍແດນຕດິພນັກບັ 

Logistic ໃນຍຸກແຫ່ງການເຊື່ ອມໂຍງເຊື່ ອມຈອດ. 
(7). ໂຄງການສົ່ ງເສມີນ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ເພື່ ອການວາງແຜນ ແລະ ຕດິຕາມການລງົທ ນດ ັ້ານໂຄງ

ລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ມຄຸີນນະພາບ (ADB) (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
(8). ຂອບການຮ່ວມມ ືCLV (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
(9). ໂຄງການ REDD+ (JICA) (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 

3. ການພັດທະນາຕົວເມອືງ  
(1). ໂຄງການພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນການສົ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງການພດັທະນາຕວົເມອືງ (Project for 

Capacity Development on Urban Development Control and Promotion) (ທ ນຊ່ວຍເຫຼອື
ຈາກ JICA). 
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(2). ໂຄງການສົ່ ງເສີມການບ າບັດນ ັ້າເສຍ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼືອ ເພື່ ອປັບປຸງສະພາບແວດລ ັ້ອມໃນຕົວເມອືງ 
(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ປາກເຊ) (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 

(3). ໂຄງການສະຖານລີດົເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ໂຄງການສບືຕ ່ ) 
(4). ໂຄງການສບືຕ ່ ພດັທະນາຕວົເມອືງໃໝ່ເທດສະບານແຂວງວຽງຈນັ. 
(5). ໂຄງການສ ັ້າງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວແຄມຂອງໃຫັ້ເປັນທາງຍ່າງຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ສ ັ້າງຄອງນ ັ້າວຽງຈນັ ໃຫັ້ເປັນ 

ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຊົ່ ວໂມງ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (ໂຄງການໃໝ່). 
4. ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 

(1). ໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງທນັສະໄໝ AMATA SMART CITY ຢ ່ ແຂວງຫຼວງນ ັ້າທາ ແລະ ແຂວງ
ອຸດມົໄຊ 

(2). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງຕວົເມອືງທນັສະໄໝ (Smart City) ຢ ່ ບ ັ້ານໜອງແປນ, ເມອືງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈນັ 

(3). ໂຄງການພດັທະນາສ ນບ ລກິານເຕົ ັ້າໂຮມ ແລະ ຄ່ຽນຖ່າຍສນິຄ ັ້າ (ICD) ຢ ່ ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊ
ເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

(4). ໂຄງການກ ່ ສ ັ້າງທ່າບກົ ຢ ່ ເຂດວງັເຕົ່ າ-ໂພນທອງ ແຂວງຈ າປາສກັ 
5. ການພັດທະນາ ແລະ ນ າໃຊ້ນະວັດຕະກ າໄອຊີທີ  

(1). ໂຄງການ ປບັປຸງລະບບົອອກອະນຸຍາດໄອຊທີ ີແບບອອນລາຍ ໃຫັ້ສາມາດບ ລກິານໄດ ັ້ທົ່ ວປະເທດ. 
(2). ໂຄງການ ປບັປຸງການກວດກາມາດຕະຖານອຸປະກອນ ໄອຊທີ.ີ 
(3). ໂຄງການ ກວດກາການບ ລກິານທາງດ ັ້ານ ໄອຊທີ.ີ 
(4). ໂຄງການ ສ ັ້າງ Digital Park/ICT Park ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
(5). ໂຄງການສ ັ້າງສ ນນະວດັຕະກ າ ແລະ ທີ່ ປ ກສາທາງດ ັ້ານດຈິຕິອນ. 
(6). ໂຄງການ Digital camp.  
(7). ໂຄງການ ສ ັ້າງ Digital Index. 
(8). ໂຄງການ Internet ບ ່ ເສຍຄ່າ. 

6. ພັດທະນາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ໂທລະຄົມມະນາຄມົ, ໄອຊີທີ ແລະ ດິຈິຕອນໂຄ (15 ໂຄງການ) 
(1). ໂຄງການປບັປຸງລະບບົເຕກັນກິ ແລະ ທດົລອງນ າໃຊ ັ້ IPv6 ກບັບ ລສິດັ ທີ່ ໃຫ ັ້ບ ລກິານອນິເຕເີນດັ ພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
(2). ໂຄງການປບັປຸງລະບບົເຕກັນກິ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສ າລບັລະບບົຄຸ ັ້ມຄອງລະຫດັຊື່ ອນິເຕເີນດັ .LA 

ແລະ ລາວ. 
(3). ໂຄງການສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ ແລະ  ສ ັ້າງສ ນສ າຮອງສ ນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ. 
(4). ໂຄງການສ ັ້າງລະບບົ Registry ສ າຮອງ ທີ່ ສ ນສ າຮອງສ ນອນິເຕເີນດັແຫ່ງຊາດ ໃນພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ ັ້. 
(5). ໂຄງການປບັປຸງລະບບົຮບັຝາກເວບັໄຊ (Hosting) ເພື່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດຮອງຮບັ

ຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຊມົໃຊ ັ້. 
(6). ໂຄງການປບັປຸງລະບບົຮບັຝາກອຸປະກອນໄອຊທີ ີ(Colocation) ເພື່ ອໃຫ ັ້ ສາມາດຮອງຮບັຂະຫຍາຍຕວົ

ຂອງການຊມົໃຊ ັ້. 
(7). ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບບົຄລາວ (Cloud) ຮອງຮບັການຫນັເປນັທນັສະໄໝ.   
(8). ໂຄງການສ ັ້າງສ ນແລກປ່ຽນຂ ັ້ມ ນສ າລບັພາກລດັ (National Data Exchange Center). 
(9). ໂຄງການ ປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄອືຂ່າຍເຊື່ ອມຕ ່ ພາກລດັ (Government network ) 
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(10). ໂຄງການພດັທະນາໂຄງຂ່າຍຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານຄວາມໄວສ ງ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຮອງຮບັ
ແລວທາງເສດຖະກດິເສັ ັ້ນທາງສາຍໄໝດຈິຕິອນ. 

(11). ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານສ ນກາງອນິເຕເີນດັຄວາມໄວສ ງ ເຊື່ ອມຕ ່ ອະນຸພາກພື ັ້ນ (CLMV). 
(12). ໂຄງການສ ັ້າງຈດຸເຊື່ ອມຕ ່ ລະບບົສາຍສົ່ ງໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເຂົ ັ້າ-ອອກ ຕ່າງປະເທດ 
(13). ໂຄງການຈດັຊື ັ້ ແລະ ຕດິຕັ ັ້ງລະບບົໄຟຟັ້າສ ນຂ ັ້ມ ນສ າຮອງ ດງົໂພສ ີ
(14). ໂຄງການປບັປຸງສ ນດງົໂພສໃີຫ ັ້ກາຍເປນັສ ນສ າຮອງ 
(15). ໂຄງການ ສ ກສາໂຄງສ ັ້າງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ ແລະ ການກ ານດົຂອບເຂດຕະຫຼາດ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ 

ຄຽງຄ ່ ໄປກບັການສົ່ ງເສມີການແຂ່ງຂນັ ທີ່ ເປນັທ າ. 
 

ເປົັ້າໝາຍທ ີ6: ການຄຸມ້ຄອງ-ບ ລິຫານລັດມປີະສິດທິພາບ, ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບ, 

ຍຸຕິທ າ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທິດການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີໍ່ສັກສິດ ແລະ 
ເຂັັ້ມງວດ. 

ສບືຕ ່ ປບັປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ການບ ລຫິານຂອງລດັ ໃຫັ້ກ ັ້າວໄປສ ່ ການຫນັລດັແຫ່ງກດົໝາຍໃຫັ້ມີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ເພື່ ອເປນັກຸນແຈສ າຄນັໃນການເສມີສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດຂອງພາກລດັ ໂດຍສະເພາະ
ເພື່ ອຮບັມກືບັຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ອນັເນື່ ອງມາຈາກ ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ໂຄວດິ-19, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກການລງົທ ນ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ທີ່ ເພີ່ ມສ ງຂ ັ້ນໃນພາກພື ັ້ນ ແລະ 
ສາກນົ; ຄຽງຄ ່ ກນັນັ ັ້ນ, ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຍກົສ ງປະສດິທພິາບໃນການປະສານງານ ແລະ ການສະໜອງບ ລກິານພາກລດັໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ.  
1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ຍົກສູງປະສິດທິພາບການປົກຄອງ-ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານລັດໃຫ້ມີ

ຄວາມກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເຂັັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານສາມສ້າງໃຫ້ເຂົັ້າ
ສູ່ລວງເລິກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ 

1.1 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
− ສ ັ້ຊນົການບ ລຫິານລດັເປນັທນັສະໄໝ ແລະ ປບັປຸງການບ ລຫິານລດັເປນັ e-goverment. 
− ກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງບ ລຫິານລດັທຸກຂັ ັ້ນໄດ ັ້ຮບັການປັບປຸງໃຫ ັ້ກະທດັຮດັຕາມທດິສາມສ ັ້າງ ສ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ຈ າ 

ນວນຫວົໜ່ວຍການຈດັຕັ ັ້ງຂັ ັ້ນກມົ ແລະ ພະແນກຢ ່ ກະຊວງ-ອງົການຕ່າງໆໃຫັ້ໄດ ັ້ 20% ຂອງຈ ານວນທີ່ ມີ
ໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ຂັ ັ້ນຂະແໜງ, ໜ່ວຍງານ ແລະ ຈງຸານ ຢ ່ ຫວົໜ່ວຍບ ລຫິານຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ໄດ ັ້ 30% 
ຂອງຈ ານວນທີ່ ມປີດັຈບຸນັ. 

− ສ ັ້າງເທດສະບານ/ນະຄອນ ເຊິ່ ງເປັນອງົການປົກຄອງທັ້ອງຖິ່ ນໃນຕວົເມອືງ ຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ກດົໝາຍ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຸມໃສ່ເມອືງທີ່ ເປັນທີ່ ຕັ ັ້ງຂອງສ ານກັງານປົກຄອງແຂວງເປັນບ ລມິະສດິ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງ    
ໜັ້ອຍ 8 ແຫ່ງ; 

− ການບ ລກິານຂອງລດັຕາມກນົໄກບ ລກິານ ຜ່ານປະຕ ດຽວໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງໃຫ ັ້ດຂີ ັ້ນ, ປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັ
ການບ ລກິານທີ່ ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ; 

− ສ ັ້າງແຂວງໃຫັ້ເປນັຫວົໜ່ວຍຍຸດທະສາດ ຕາມ 7 ດ ັ້ານ (ດ ັ້ານການກ ່ ສ ັ້າງພກັ-ພະນກັງານ, ດ ັ້ານການ
ປກົຄອງ ແລະ ບ ລຫິານລດັດ ັ້ວຍກດົໝາຍ ທີ່ ສກັສດິ, ດ ັ້ານການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິທີ່ ມຍຸີດທະ
ສາດ ແລະ ທດິການເສມີຂະຫຍາຍທ່າແຮງທີ່ ມພີາຍໃນທັ້ອງຖິ່ ນຕນົ, ດ ັ້ານການເງນິຂອງປະເທດ, ດ ັ້ານການ
ຄຸ ັ້ມຄອງ, ຂຸດຄົ ັ້ນ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ-ວດັຖຸເຕກັນກິ ຢ່າງມປີະ
ສດິທຜິນົ, ດ ັ້ານການຄຸ ັ້ມຄອງວດັທະນະທ າ-ສງັຄມົ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ດ ັ້ານການປັ້ອງກນັຊາດ 
ແລະ ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ) ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 2/3 ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 66,66% ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ 11 
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ແຂວງ ຂອງຈ ານວນແຂວງທງັໝດົ, ເມອືງ ເປນັຫວົໜ່ວຍເຂັ ັ້ມແຂງຮອບດ ັ້ານໃຫັ້ໄດ ັ້ 1/3 ຫຼ ື ເທົ່ າກບັ 
33,33% ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ 48 ເມອືງ ຂອງຈ ານວນເມອືງທງັໝດົ, ບ ັ້ານເປນັຫວົໜ່ວຍພດັທະນາໃຫັ້ໄດ ັ້ 2/3 
ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ 66,66% ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ 5.575 ບ ັ້ານ ຂອງຈ ານວນບ ັ້ານທງັໝດົ. 

− ສ ັ້ຊນົໃຫ ັ້ພນົລະເມອືງລາວທຸກຄນົ ແລະ ເດກັເກດີໃໝ່ໄດ ັ້ຮບັການຈດົທະບຽນ ແລະ ມໃີບຢັ ັ້ງຢນືການເກດີ 
ເປນັທາງການ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 70% ຂ ັ້ນໄປ. 

− ການບ ລຫິານພາຍໃນອງົກອນການຈດັຕັ ັ້ງລດັ ທງັສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ນ າໃຊ ັ້ລະບບົດຈິຕິອນ. 
− ຫນັທຸກບ ລກິານພື ັ້ນຖານທີ່ ຈ າເປນັຂອງພກັລດັ ເປນັການບ ລກິານຜ່ານອອນລາຍ ໃຫັ້ບນັລຸ  50% ເພື່ ອຍກົ

ລະດບັດດັຊະນຕີວົຊີ ັ້ບອກແຕ່ລະໜ່ວຍ ດ ັ້ານການບ ລຫິານລດັດ ັ້ວຍເອເລກັໂທຣນກິ ແລະ ດ ັ້ານການ
ພດັທະນາໄອຊທີ ີໃຫັ້ດຂີ ັ້ນ. 

− ສ ັ້າງເສດຖະກດິໃໝ່ ບນົພື ັ້ນຖານເສດຖະກດິດຈິຕິອນ ໂດຍການສ ັ້າງສ ນຂ ັ້ມ ນໃຫຍ່ 2 ແຫ່ງ, ທາງຜ່ານ
ການເຊື່ ອມຕ ່ ອນິເຕເີນດັ ໂດຍການນ າໃຊ ັ້ໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແລະ ສາຍສົ່ ງໄຟຟັ້າ
ແຫ່ງຊາດ. 

− ສ ັ້າງເຂດເສດຖະກດິພເິສດດ ັ້ານດຈິຕິອນ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 1 ແຫ່ງ ເພື່ ອດ ງດ ດການລງົທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ. 
1.2 ວຽກງານຈຸດສມຸ: 

− ປະຕຮິ ບກງົຈກັບ ລຫິານລດັ, ປະຕຮິ ບລະບຽບການຄຸ ັ້ມຄອງລດັຖະກອນ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຮດັກຸມ. 
− ກ ານດົພາລະບດົບາດ, ໜັ້າທີ່ ຂອງກະຊວງ, ອງົການຈ ານວນໜ ່ ງຄນືໃໝ່ ໃຫັ້ຈະແຈ ັ້ງກວ່າເກົ່ າ, ບ ່ ຊ ັ້າຊ ັ້ອນ 

ແລະ ກ ັ້າວກ່າຍກນັ. 
− ປບັປຸງກະຊວງ-ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ ໃຫັ້ກະທດັຮດັ, ທນັສະໄໝ, ສາມາດເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ

ຢ່າງຄ່ອງຕວົມປີະສດິທພິາບ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົດ ັ້ວຍການໂຮມ, ຍຸບເຂົ ັ້າກນັ ແລະ ແຍກກະຊວງຈ ານວນ
ໜ ່ ງ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັເງ ື່ອນໄຂໃໝ່. 

− ການປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັ ັ້ງໃຫ ັ້ຖືກຕ ັ້ອງຕາມພາລະບດົບາດ, ກ ານດົຕ າແໜ່ງງານໃຫັ້ເໝາະສມົກບັວຊິາ
ສະເພາະທີ່ ຕ ັ້ອງການ, ສອດຄ່ອງໜັ້າວຽກຕົວຈງິ, ພັ້ອມທັງບັນຈຸລັດຖະກອນໃຫັ້ຖືກຕ ັ້ອງຕາມການກ າ
ນົດຕ າແໜ່ງງານ, ຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະ ຕາມເງ ື່ ອນໄຂທີ່ ໄດ ັ້ກ ານົດ. ຝ ກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຕາມຕ າແໜ່ງບ ລຫິານ, ຕ າແໜ່ງວຊິາການ, ຕາມປະເພດ, ວຊິາສະເພາະ ແລະ ມີ
ການປະເມນີຜົນການປະຕບິດັວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິແລະ ທນັສະໄໝ; ມກີານສອບເສງັວດັລະດັບ
ມາດຕະຖານຕ າແໜ່ງ, ປະເມນີຜົນສະເພາະກ່ອນການແຕ່ງຕັ ັ້ງດ າລົງຕ າແໜ່ງໃໝ່ ຫຼ ືຍກົຍ ັ້າຍໄປຮບັຕ າ       
ແໜ່ງໃໝ່.  

− ປບັປຸງການແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງດ ັ້ານກງົຈກັ ທີ່ ຕດິພນັກບັການຄຸ ັ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນລະຫວ່າງສ ນກາງ ແລະ 
ທັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ລະອຽດ ຈະແຈ ັ້ງຂ ັ້ນຕື່ ມ ໂດຍອງີຕາມ ຕວົຊີ ັ້ບອກປະສດິທພິາບການປະຕບິດັງານຕົ ັ້ນຕ  (key 

performance indicators) ພາຍໃຕ ັ້ລະບບົຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງສະຖາບນັກວດສອບແຫ່ງລດັ ເພື່ ອ
ໃຫ ັ້ສາມາດກ ານດົ ກ່ຽວກບັ ໜັ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບ, ຂ ັ້ຫຍຸ ັ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມຄບືໜັ້າໄດ ັ້ຢ່າງຊດັເຈນ. 

− ກ ານດົເຂດການປກົຄອງໃຫັ້ຈະແຈ ັ້ງ ໂດຍການແຍກພື ັ້ນທີ່ ການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນໃນຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະ 
ບດົ ເພື່ ອປະຕບິດັພາລະບດົບາດໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັສະພາບການຕວົຈງິຂອງແຕ່ລະພື ັ້ນທີ່ . 

− ກ ານດົວຽກງານສາມສ ັ້າງ ໃຫັ້ເປັນວຽກປົກກະຕິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດ ໂດຍມອບສດິອ ານາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫັ້ທ ັ້ອງຖິ່ ນແຕ່ລະຂັ ັ້ນໃນຂອດການຕົກລົງ
ຕດັສນິບນັຫາພາຍໃຕ ັ້ຂອບລະບຽບ, ກດົໝາຍຢ່າງຊດັເຈນ. 

− ປບັປຸງຂອບຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ບນັດາຕວົຊີ ັ້ບອກລະດບັຊາດ, ພັ້ອມທງັເປນັການກະກຽມການສ ັ້າງ
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ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ X, ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃນການປະສານງານ
ລະຫວ່າງກອງເລຂາ ແລະ ຈດຸປະສານງານ ປພຍ, ລວມທງັຍກົສ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຂ ັ້ມ ນ ແລະ ຕວົຊີ ັ້ບອກ.  

2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ປັບປຸງກົນໄກ, ລະບຽບການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດດ້ວຍກັນ 
ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶັ້ນ. 

ປັບປຸງຂດີຄວາມສາມາດໃນການບ ລກິານຂອງພາກລດັ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ ັ້ອງຕ ັ້ອງການ
ຂອງສງັຄມົ, ປະລມິານການຄ ັ້າ ແລະ ການລງົທ ນ, ສິ່ ງທ ັ້າຍທາຍ ຕ່າງໆທີ່ ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ໃນພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ; ປບັປຸງກນົໄກ
ການບ ລກິານປະຕ ດຽວ ໃຫັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສ ງ. 
2.1 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 

− ປບັປຸງພາລະບດົບາດໜັ້າທີ່ , ຂອບເຂດສດິ ແລະ ການແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການທີ່ ມລີກັສະນະເຕກັນກິ
ວຊິາການເຊັ່ ນ: ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ພະລງັງານ ແລະ ບ ່ ແຮ່, ໂຍທາທກິານ 
ແລະ ຂນົສົ່ ງ, ກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ, ສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ສາທາລະນະສຸກ. 

− ກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆໃນການປະສານງານລະຫວ່າງສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນໄດ ັ້ຮບັການປບັປຸງ ຕາມ
ທດິສາມສ ັ້າງ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຢ່າງໜັ້ອຍ 50% ຂອງຈ ານວນກະຊວງ ແລະ ອງົການທງັໝດົ. 

− ແບ່ງຂັ ັ້ນຄຸ ັ້ມຄອງລະຫວ່າງສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ, ລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ເມອືງ ແລະ ຫວົໜ່ວຍ 
ປກົຄອງພື ັ້ນຖານໃຫັ້ຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ໃຫັ້ສ າເລດັຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງຈ ານວນ
ກະຊວງ, ອງົການ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງທງັໝດົ. 

− ສ ັ້ຊນົສ ັ້າງໜ່ວຍງານບ ລກິານຜ່ານປະຕ ດຽວຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫັ້ໄດ ັ້ຕື່ ມ 15 ແຫ່ງ (ສະເລ່ຍເພີ່ ມຂ ັ້ນ 3 ແຫ່ງຕ ່ ປີ) 
ເພີ່ ມຂ ັ້ນຈາກທີ່ ມຢີ ່ ໃນປດັຈບຸນັ (ປີ 2019) ທງັໝດົ 43 ແຫ່ງ ໃຫ ັ້ເປນັ 58 ແຫ່ງ (ຫຼ ືເພີ່ ມຂ ັ້ນ 34,88%) ໃນປີ 
2025. 

2.2 ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ປບັປຸງກນົໄກການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງການດ ັ້ວຍກນັ, ຂະແໜງການຂັ ັ້ນສ ນກາງ ກບັແຂວງ ແລະ 

ເມອືງ ບ ່ ໃຫ ັ້ມກີານຊ ັ້າຊ ັ້ອນກນັ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັການປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ ຕາມທດິສາມສ ັ້າງ ແລະ ກດົ
ໝາຍການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ. ອອກນຕິກິ າ ແລະ ລະບຽບການເພີ່ ມເຕມີເພື່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມຈະແຈ ັ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ
ຂ ັ້ນຕື່ ມ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງແຕ່ລະອງົການ.  

− ປບັປຸງກນົໄກປະສານງານ ແລະ ສື່ ສານ ຂອງພາກລດັໃຫ ັ້ວ່ອງໄວ, ປະຢດັ ແລະ ປອດໄພ ໂດຍຫນັມາໃຊ ັ້ລະບບົ
ການສື່ ສານຂອງພາກລດັ. 

− ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດດ ັ້ານວຊິາການ, ຄຸນວຸດທ ິ ແລະ ຄວາມຊ ານານງານຂອງພະນກັງານ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັ
ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜັ້າທີ່ ຮບັຜດິຊອບຢ່າງເໝາະສມົ ເພື່ ອເສມີຂະຫຍາຍທ່າແຮງດ ັ້ານຊບັພະຍາກອນມະນຸດ
ທີ່ ມຢີ ່ ໃຫ ັ້ເຕມັປະສດິທພິາບ. 

− ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງລະບຽບການຕ່າງໆໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຮດັກຸມຫຼາຍຂ ັ້ນ; ພັ້ອມທງັມກີານປະເມນີ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຢ່າງເປນັປົກກະຕ ິແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງ. 

− ປບັປຸງ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກນົໄກການບ ລກິານປະຕ ດຽວ ໃຫັ້ມຄີວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດບ ລກິານ
ວ່ອງໄວຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າ ໂດຍໃຫັ້ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ເອາົວຽກຂອງຕນົເຂົ ັ້າໃນລະບບົ ຫຼ ື ເຂົ ັ້າໃນ
ສ ນບ ລກິານຜ່ານປະຕ ດຽວຢ ່ ຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ ັ້ນເມອືງ. 

− ສ ັ້າງຕັ ັ້ງສ ນບ ລກິານປະຕ ດຽວ ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມອືງ ໃຫັ້ເພີ່ ມຂ ັ້ນ ເພື່ ອໃຫ ັ້ຜ ັ້ຊມົໃຊ ັ້ສາມາດເຂົ ັ້ ັ້າເຖງິການ
ບ ລກິານໄດ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ 'ທດິ 3 ສ ັ້າງ' ແລະ ກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍການປກົຄອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ.  
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− ເພີ່ ມທະວກີານຫນັເປນັດຈິຕິອນ ເຂົ ັ້ ັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຂອງບນັດາຂະແໜງການ-ທັ້ອງຖິ່ ນ ແລະ 
ການບ ລກິານຂອງພາກລດັ (e-Governance) ເພື່ ອເພີ່ ມປະສດິທພິາບ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ 
ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິຂອງປະຊາຊນົ. 

− ສ ັ້າງໂອກາດໃຫັ້ປະຊາຊນົ ສາມາດມຄີ າຄດິຄ າເຫນັໃນການບ ລກິານຂອງພາກລດັ ໂດຍການສ າຫຼວດຄ າຄດິເຫນັ
ຂອງຜ ັ້ໃຊ ັ້ການບ ລກິານແບບໃໝ່ (Innovative Service Users Feedback Survey) ເພື່ ອເປັນຂ ັ້ມ ນທີ່
ສ າຄນັໃນການປບັປຸງການບ ລກິານໃຫັ້ດຂີ ັ້ນເທື່ ອລະກ ັ້າວ.  

3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ຮັບປະກັນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, 
ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ສີວິໄລ 

3.1 ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ: 
− ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ປະກອບເຄື່ ອງມ,ື ອຸປະກອນທີ່ ທນັສະໄໝທີ່ ຈ າເປນັໃຫ ັ້ສານປະຊາຊນົສ ງສຸດ, ອງົການສອບ

ສວນ-ສບືສວນ, ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສຸດ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄ າຕດັສນິຂອງສານ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສ ງສຸດ, ສ ັ້ຊນົອອກຄ າຖະແຫ່ຼງ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 95%, ສ ັ້ຊນົ
ຕດັສນິ-ພພິາກຄະດໃີຫ ັ້ບນັລຸໄດ ັ້ 85% ດ ັ້ວຍຄຸນນະພາບທີ່ ດ,ີ ຖກືຕ ັ້ອງກບັກດົໝາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັ
ຄວາມເປນັຈງິ; ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄ າຕດັສນິທີ່ ຍງັຄ ັ້າງ ແລະ ຄ າຕດັສນິເຂົ ັ້າໃໝ່ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 80%, ໃນນັ ັ້ນ 20% 
ແມ່ນໃຫັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສ າເລດັ ແລະ ປດິສ ານວນຄະດ.ີ 

− ສ ັ້າງບ ັ້ານແບບຢ່າງປະຕບິດັກດົໝາຍໃຫັ້ໄດ ັ້ 7.400 ບ ັ້ານ. 
− ພດັທະນາລະບບົການຝ ກອບົຮມົ ວຽກງານກດົໝາຍ ແລະ ຍຸຕທິ າ  ໃຫັ້ແກ່ພະນກັງານ, ນກັສ ກສາທີ່ ຮຽນ

ຈບົວຊິາກດົໝາຍໃຫັ້ກາຍເປນັຜ ັ້ພພິາກສາ, ໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ໃຫັ້ໄດ ັ້ປີລະ 1 ຊຸດ ຫຼ ື
ປະມານປີລະ 100 ຄນົ. 

− ສ ັ້ຊນົບ ລກິານກດົໝາຍ ໂດຍຜ່ານຫັ້ອງການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດ ັ້ານກດົໝາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫັ້ໄດ ັ້ 
200.000 ເທື່ ອຄນົ ແລະ ໃຫັ້ບ ລກິານຜ່ານຄະນະໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ ັ້ນບ ັ້ານໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫັ້ຫຸຼດ
ລງົຕ ່ າກວ່າ 15.000 ເລື່ ອງ. 

3.2 ວຽກງານຈຸດສມຸ: 
− ພດັທະນາການປກົຄອງດ ັ້ວຍກດົໝາຍຢ່າງໜກັແໜັ້ນ ແລະ ມຄີວາມສກັສດິ ໂດຍສຸມໃສ່ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງ

ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າໃຕ ັ້ກດົໝາຍໃຫັ້ເປນັລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ; ປັບປຸງຕາໜ່າງ
ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍໃຫັ້ມຫຼີາຍຮ ບແບບ, ຫຼາຍວທິທີີ່ ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງເປົ ັ້າໝາຍ; ສ ັ້າງ
ສະຕເິຄາົລບົກດົໝາຍທົ່ ວປວງຊນົ, ໃຫັ້ປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍ.  

− ສບືຕ ່ ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັພນັທະສາກນົຕ່າງໆ ເປນັຕົ ັ້ນ: ບນັດາ
ຂ ັ້ສະເໜແີນະທີ່ ລດັຖະບານໄດ ັ້ຮບັຮອງເອາົຈາກຜນົການທບົທວນດ ັ້ານສດິທມິະນຸດ ປະຈ າໄລຍະ ແລະ 
ສນົທສິນັຍາດ ັ້ານສດິທມິະນຸດ ທີ່  ສປປ ລາວ ໄດ ັ້ໃຫ ັ້ສດັຕະຍາບນັ. 

− ເພີ່ ມທະວກີານໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ກດົໝາຍຕ່າງໆ ລວມທງັ ກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ກດົໝາຍແພ່ງ ໃຫັ້ 
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ປະຊາຊນົ ດ ັ້ວຍຫຼາຍວທິ ີແລະ ຊ່ອງທາງຕ່າງໆ.  

− ສ ັ້າງແຜນແມ່ບດົວ່າດ ັ້ວຍການພດັທະນາລດັແຫ່ງກດົໝາຍສະບບັໃໝ່ ເພື່ ອເປນັທດິທາງ ແລະ ສົ່ ງເສມີການ
ພດັທະນາຂງົເຂດຍຸຕທິ າ, ໄອຍະການ ແລະ ສານປະຊາຊນົສ ງສຸດ. 

− ສ ັ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫັ້ແກ່ຜ ັ້ຊ່ຽວຊານດ ັ້ານຍຸຕທິ າ, ຜ ັ້ພພິາກສາ, ໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ເພື່ ອ



 

111 

  

ຍກົສ ງປະສດິທຜິນົຂອງວຽກງານ ແລະ ປບັປຸງການເຂົ ັ້າເຖງິຂະບວນການຍຸຕທິ າ. 
− ເພີ່ ມທະວບີດົບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ ໃນການປບັປຸງ ແລະ ຮບັຮອງເອາົ

ນຕິກິ າ, ຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ລວມທງັການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັ ປພຍ ດ ັ້ວຍການປບັປຸງປະສານງານ ກບັກອງເລຂາ ແລະ ຈດຸປະສານງານ ປພຍ. 

− ຍກົສ ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງໜ່ວຍງານບງັຄບັໃຊ ັ້ກດົໝາຍ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດເຮດັວຽກກບັຄ ່ ຮ່ວມງານດ ັ້ານ
ຕ່າງໆໃນພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ໃຫັ້ມປີະສດິທຜິນົສ ງຂ ັ້ນ. 

− ປບັປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງເຂດຊາຍແດນ, ການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍຄນົເຂົ ັ້າ-ອອກເມອືງ ໃຫັ້ເປນັລະບບົ; ການຕ ັ້ານອາຊະ
ຍາກ າຂ ັ້າມຊາດ; ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງເຈົ ັ້າໜ ັ້າທີ່ ຊາຍແດນ. 

− ພດັທະນາການບ ລກິານດ ັ້ານກດົໝາຍໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບດຂີ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຄ າຕດັສນິ
ຂອງສານໃຫັ້ມຄີວາມຖກືຕ ັ້ອງຊດັເຈນ ແລະ ວ່ອງໄວ; ປັບປຸງວຽກງານທະບຽນສານຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫັ້
ເຂັ ັ້ມແຂງສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງສງັຄມົໄດ ັ້; ປບັປຸງສ ນແກ ັ້ໄຂຂ ັ້ຂດັແຍ່ງທາງດ ັ້ານເສດ 
ຖະກດິໃຫັ້ກາຍເປນັອງົການທີ່ ເຂັ ັ້ມແຂງ, ມຄີວາມສາມາດຮອງຮບັການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ແລະ ໄດ ັ້ຮບັຄວາມເຊື່ ອຖເືທື່ ອລະກ ັ້າວ; ປບັປຸງສະພາທະນາຍຄວາມໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ, ໜກັແໜັ້ນ
ເພື່ ອຊ່ວຍເຫຼອືລ ກຄວາມຢ່າງມຄຸີນນະພາບ.  

− ເພີ່ ມທະວກີານປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂໃຫັ້ປະຊາຊນົເຂົ ັ້າເຖງິການບ ລກິານຊ່ວຍເຫຼອືທາງກດົໝາຍ ແລະ 
ການເຂົ ັ້າເຖງິກນົໄກຍຸຕທິ າ ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

− ສົ່ ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ອົງການຈັດຕັ ັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າການພັດທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

− ສ ັ້າງຄວາມສາມກັຄປີອງດອງພາຍໃນຊາດ, ໂດຍການໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພກັ-ລດັ, ມ ນເຊື ັ້ອການປະຕວິດັ ໃນວນັສ າຄນັຕ່າງໆ. 

− ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານຈ າເປນັ ເພື່ ອຮບັໃຊ ັ້ວຽກງານປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. 
− ສບືຕ ່ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານ ການກ ່ ສ ັ້າງຮາກຖານການເມອືງຢ ່  ຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫັ້ມຄີວາມ

ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ໜກັແໜັ້ນທາງດ ັ້ານການເມອືງ-ແນວຄດິ, ສ ັ້າງຂະບວນການຮກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາທົ່ ວ
ປວງຊນົຢ່າງເປນັເຈົ ັ້າການ. 

− ຕ ັ້ານປະກດົການຫຍ ັ້ທ ັ້ຕ່າງໆໃນສງັຄມົ ເປນັຕົ ັ້ນ: ປຸ ັ້ນຈີ ັ້, ຂີ ັ້ລກັ, ອຸບດັຕເິຫດຕາມທັ້ອງຖະໜນົ,... 
− ສ ັ້າງ, ປບັປຸງນຕິກິ າ, ປື ັ້ມຄ ່ ມ,ື ຫຼກັສ ດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫ ັ້ແກ່

ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ.  
− ໂຄສະນາປ ກຈດິສ ານ ກດ ັ້ວຍຫຼາຍຮ ບແບບ ໃຫັ້ທົ່ ວສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍງິ, ເດກັນ ັ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມສ່ຽງ

ຮບັຮ ັ້ຜນົຮ ັ້າຍ, ຜນົກະທບົຂອງການຄ ັ້າມະນຸດ ມສີະຕປິັ້ອງກນັໂຕເອງ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າການເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນ
ວຽກງານຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດ. 

− ສ ັ້າງ ແລະ ປບັປຸງຖານຂ ັ້ມ ນ-ສະຖຕິຄິະດ,ີ ປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ັ້ມ ນທີ່ ພວົພນັກບັການຄ ັ້າມະນຸດ
ໃຫັ້ເປນັລະບບົ. 

− ເພີ່ ມທະວກີານຕ ່ ຕ ັ້ານການຄ ັ້າມະນຸດດ ັ້ວຍການບງັຄບັທຸກຮ ບແບບ (trafficking-in-persons), ດ ັ້ວຍ
ການເພີ່ ມຄວາມສາມາດການເຂົ ັ້ ັ້າເຖງິລະບບົປັ້ອງກນັສງັຄມົ ເຊັ່ ນ: ກອງທ ນສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ສ າລບັຜ ັ້
ທີ່ ຕກົເປນັເຫຍື່ ອ ຫຼ ືຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັເຄາະຮ ັ້າຍ; ຕ ັ້ານການຄ ັ້າຢາເສບຕດິ, ການລກັລອບຄ ັ້າສດັປ່າ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່
ສົ່ ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ ່ ການພດັທະນາ ແລະ ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົຂອງປະເທດ.  

− ຊຸກຍ ັ້ສະພາທະນາຍຄວາມລາວ ໃຫັ້ການບ ລກິານແກ່ລ ກຄ ັ້າທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ຝ ກອບົຮມົໃຫ ັ້ຜ ັ້



 

112 

  

ຊ່ຽວຊານດ ັ້ານກດົໝາຍລຸ ັ້ນໃໝ່ ໂດຍການຮ່ວມມກືບັມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ບ ລສິດັກດົໝາຍຕ່າງໆ. 
− ປບັປຸງການບ ລກິານຊ່ວຍເຫຼອືດ ັ້ານກດົໝາຍ ໃຫັ້ແກ່ກຸ່ມຄນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງ ເຊັ່ ນ: ແມ່ຍງິທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຄວາມ

ຮຸນແຮງທາງເພດ, ເດກັນ ັ້ອຍ, ຊນົເຜົ່ າສ່ວນນ ັ້ອຍ ແລະ ຄນົພກິານ. 
− ສ ັ້າງເຄື່ ອງມ ືe-Justice ເພື່ ອປັບປຸງການເຂົ ັ້າເຖງິຂະບວນການຍຸຕທິ າ ຂອງສງັຄມົ. 

4. ບາງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດສະໜັບສະໜຸນ ເປົັ້າໝາຍ 6 (ລາຍ
ລະອຽດມີໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ): 

1. ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານລັດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານນິຕິກ າ 
(1) ໂຄງການການປບັປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ບ ລຫິານພາກລດັ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໂຄງການພດັທະນາແບບມສ່ີວນ

ຮ່ວມ (ສະວດິເຊແີລນ) (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
(2) ໂຄງການສົ່ ງເສມີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ປພຍ ທ ີ5 (ສດິສະເໜພີາບຍງິ-ຊາຍ) (UNDP) (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
(3) ໂຄງການສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົຜ່ານລະບບົວທິະຍຸ (UNDP) (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
(4) ໂຄງການສົ່ ງເສມີພາລະບດົຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາແຂວງ (UNDP) (ໂຄງການສບືຕ ່ ). 
(5) ໂຄງການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ (ຍກົລະດບັສະຖາບນັຝ ກອບົຮມົ) ເປນັສະຖາບນັການສ ກສາດ ັ້ານການກວດ

ສອບແຫ່ງລດັ. 
(6) ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານກດົໝາຍໃນຂະແໜງນຕິກິ າ (Project for developing 

and strengthening of Rule of Law in legal sector) (ທ ນຊ່ວຍເຫຼອື JICA). 
2. ວຽກງານການຄ້າ 
(1). ໂຄງການສົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜ ັ້ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າສະເພາະດ ັ້ານໃນການພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີ

ວຽກງານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ. 
(2). ໂຄງການຄົ ັ້ນຄ ັ້ວາວທິະຍາສາດ-ວທິະຍາການ ແລະ ການພດັທະນາວທິະຍາໄລການຄ ັ້າ 
(3). ໂຄງການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາວສິາຫະກດິຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ 
(4). ໂຄງການສົ່ ງເສມີ ແລະ ບ ລກິານ ຂອງສະພາການຄ ັ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດລາວ 
3. ພັດທະນາລະບົບບ ລິຫານລັດໃຫ້ເປັນທນັສະໄໝ  
(1). ໂຄງການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການເຊື່ ອມໂຍງຂ ັ້ມ ນພາກລດັ (Government data 

exchange) ເພື່ ອແລກປ່ຽນ ແລະ ລວມສ ນຂ ັ້ມ ນພາກລດັ ໃຫັ້ເອກະພາບ. 
(2). ໂຄງການປບັປຸງ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງສ ນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານພາກລດັ (G-Cloud).  
(3). ໂຄງການ ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົເຄອືຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ລະບບົ ICT ກະຊວງ ປທສ ເພື່ ອ

ເປນັຕົ ັ້ນແບບ ກະຊວງທີ່ ຫນັເປັນທນັສະໄໝ. 
(4). ໂຄງການປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົກອງປະຊຸມທາງໄກ (video conference) ຢ ່ ສ ນກາງ ແລະ 

ທັ້ອງຖິ່ ນ.  
(5). ໂຄງການປບັປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົອເີມວລດັຖະບານ ຢ ່ ສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ.  
(6). ໂຄງການ ສ ັ້າງສ ນຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານແບບເອເລກັໂທຣນກິປະຈ າແຂວງ. 
(7). ໂຄງການ ພດັທະນາ, ປບັປຸງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາ ລະບບົ e-office. 
(8). ໂຄງການ ພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ັ້ລະບບົຫ ັ້ອງການທນັສະໄໝ (e-Office) ໃຫັ້ບນັດາ

ກະຊວງ ແລະ ຫັ້ອງການລດັ ທົ່ ວປະເທດ. 
(9). ໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົໂປຼແກຼມເອກະສານພາສາລາວ (Phetsarath Office) ແລະ ນ າໃຊ ັ້

ເອກະສານຮ່ວມກນັຂອງພາກລດັ (G-Share, G-Drive). 
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(10). ໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົບ ລກິານ ຂອງພາກລດັໃຫ ັ້ເປນັທນັສະໄໝ ດ ັ້ວຍລະບບົດຈິຕິອນ (e-

Services and Single Sign-On) ໃຫັ້ສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ. 
(11). ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ັ້ ລະບບົສື່ ສານຂອງພາກລດັ (Government 

Chatting Application). 
(12). ໂຄງການ ຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ັ້ G-Web Platform ໃຫັ້ທົ່ ວພາກລດັ ຢ ່ ສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ. 
(13). ໂຄງການພດັທະນາແບບລວມ ລະບບົການເຊື່ ອມໂຍງຂ ັ້ມ ນເປີດຂອງລດັຖະບານ (Government 

Open Data Platform). 
(14). ໂຄງການລະບບົຄວາມປອດໄພ ລະບບົບ ລຫິານລດັດ ັ້ວຍເອເລກັໂທຣນກິ (E-gov security and 

anti-virus). 
(15). ໂຄງການສ ກສາພດັທະນາຕວົແບບເມອືງທນັສະໄໝ (Smart City) ນ າໃຊ ັ້ລະບບົບ ລຫິານລດັດ ັ້ວຍເອ

ເລກັໂທຣນກິ. 
(16). ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ສ ັ້າງລະບບົລາຍງານພາກລດັ (Dashboard)  ເພື່ ອຫນັເປນັທນັສະໄໝ (ດຈິິ

ຕອນ) ຜ່ານໂທລະສບັມຖື.ື  
(17). ໂຄງການພດັທະນາ Font Lao ແລະ ສາລະບານພາສາລາວ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ. 
(18). ໂຄງການພດັທະນາຕວົຊີ ັ້ບອກ ລດັຖະບານທນັສະໄໝ (e-Gov Index) 
(19). ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ັ້ e-Signature (CA) ຂອງພາກລດັ. 
(20). ໂຄງການຄົ ັ້ນຄວ ັ້ານ າໃຊ ັ້ເຕກັໂນໂລຊ ີ(BlockChain) ເຂົ ັ້າໃນວຽກງານພາກລດັ. 

4. ວຽກງານສະຖິຕ ິ
(1). ໂຄງການສ າຫຼວດລະດບັຊາດ ແລະ ເກບັກ າຂ ັ້ມ ນເພື່ ອຮບັໃຊ ັ້ການຕດິຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ

ຄມົແຫ່ງຊາດ 
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ພາກທີສາມ: 
ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-

2025) 
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ພາກທ ີIII: ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ 
ຄັັ້ງທ ີIX (2021-2025) 
 

I. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) 
ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄັ ັ້ງນີ ັ້ ມປີະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ 

ແລະ ມຜີນົສ າເລດັຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ັ້ ຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍ 4 ບຸກທະລຸຢ່າງຕັ ັ້ງໜ ັ້າ ຄ:ື ບຸກທະລຸ
ທາງດ ັ້ານຈນິຕະນາການ; ບຸກທະລຸທາງດ ັ້ານການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ; ບຸກທະລຸລະບບົກນົໄກ, ລະບອບ, 
ລະບຽບການບ ລຫິານ ແລະ ບຸກທະລຸດ ັ້ານການແກ ັ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ຕື່ ມອກີ ດ ັ້ວຍການຂຸດຄົ ັ້ນແຫ່ຼງທ ນ
ຕ່າງໆ ແລະ ມນີະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີພເິສດໃນການສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢ່າງມຈີດຸສຸມ; ນອກ
ນັ ັ້ນ ຍງັຈະຕ ັ້ອງໄດ ັ້ສຸມໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາມາດຕະການຕົ ັ້ນຕ  ຈ ານວນໜ ່ ງ ຄ:ື 
1. ເພີໍ່ມທະວີການຄຸມ້ຄອງໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມ

ຫຼາກຫຼາຍ: 
● ໂດຍເອາົບນັຫາການແກ ັ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ ນບັທງັການປະຢດັ ຕ ັ້ານການຟຸມ

ເຟອືຍ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂບນັຫາຢາເສບຕດິ ເປນັວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອໃຫ ັ້ທົ່ ວລດັ ກ າລງັປະກອບອາວຸດ ແລະ 
ທົ່ ວປວງຊນົລາວທງັຊາດ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ເປນັຂະບວນກວັ້າງຂວາງ 
ແລະ ເລກິເຊິ່ ງ; 

● ຮບັປະກນັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ມຄຸີນນະພາບ ເພື່ ອສ ັ້າງສະພາບ
ຄ່ອງໃນລະບບົການເງນິ-ງບົປະມານຂອງລດັ;  

● ດ າເນນີການປະຕຮິ ບ ເພື່ ອສ ັ້າງສະພາບຄ່ອງໃນລະບບົການເງນິ-ງບົປະມານຂອງລດັ ດ ັ້ວຍການສ າຫຼວດຖານໃຫັ້
ຖກືຕ ັ້ອງຊດັເຈນ, ປັບປຸງລະບບົການເກບັທຸກລາຍຮບັງບົປະມານຕາມກດົໝາຍກ ານດົໃຫ ັ້ຄບົຖັ້ວນ, ຄຸ ັ້ມຄອງ
ລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍງບົປະມານດ ັ້ວຍເຄື່ ອງມທືນັສະໄໝ, ປະຕບິດັມາດຕະການນ າໃຊ ັ້ລະບບົບນັຊຢ່ີາງເປັນເອກະ
ພາບ; ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຖານລາຍຮບັໃໝ່ບາງປະເພດ ເຊັ່ ນ: ອາກອນຊບັສນິຢ ່ ເຂດຕວົເມອືງໃຫຍ່, ອາກອນສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ 
ແລະ ອື່ ນໆ. ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ຂະຫຍາຍຖານລາຍຮບັດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ SME ເປນັຜ ັ້ຂບັເຄື່ ອນ ແນໃສ່ຊຸກຍ ັ້
ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ບນັດາຜ ັ້ປະກອບການ ແລະ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິເຂົ ັ້າມາມສ່ີວນຮ່ວມເສດຖະກດິໃນລະບບົຫຼາຍຂ ັ້ນ;  

● ສບືຕ ່ ປບັປຸງພາກລາຍຈ່າຍໃຫັ້ມຄີວາມຮດັກຸມ ປະຢດັມດັທະຍດັ ແລະ ຫຼກີລ ັ້ຽງການໃຊ ັ້ຈ່າຍທີ່ ບ ່ ຈ າເປນັ ແລະ 
ສິ ັ້ນເປອືງ; ຄຸ ັ້ມຄອງການຈດັຊື ັ້-ຈດັຈ ັ້າງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ປະຕບິດັວໄິນການເງນິຢ່າງເຄັ່ ງຂດັ; 

● ປບັປຸງການບ ລກິານທາງດ ັ້ານການເງນິໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະ ໂປ່ງໃສ ດ ັ້ວຍການນ າໃຊ ັ້
ເຕກັໂນໂລຊຂີ ັ້ມ ນຂ່າວສານທີ່ ທນັສະໄໝ; 

● ຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສາທາລະນະດ ັ້ວຍກດົໝາຍການຄຸ ັ້ມຄອງໜີັ້ສາທາລະນະ ແລະ ແນໃສ່ການກ ັ້ຢືມທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂຜ່ອນ 
ຜນັຕ ່ າ; 

● ປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ແກ່ລດັວສິາຫະກດິດ ັ້ວຍການຫນັໄປສ ່ ຮ ບແບບລດັຮ່ວມມກືບັເອກະຊນົ; 
● ດ າເນນີນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ອດັຕາແລກປ່ຽນຢ່າງມໄີຫວພບິຕາມກນົໄກຕະຫຼາດ ແລະ ມກີານດດັສມົຂອງ

ລດັ, ປະຢດັການນ າໃຊ ັ້ເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ກ ານດົນະໂຍບາຍເພື່ ອຈ  ງໃຈຕ ່ ຜ ັ້ສົ່ ງອອກໃຫັ້ນ າເງນິມາຜ່ານທະນາ 
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ຄານ, ຄຸ ັ້ມຄອງອດັຕາສ່ວນໜີັ້ບ ່ ເກດີດອກອອກຜນົ (NPL) ຂອງລະບບົທະນາຄານ ໃຫັ້ຢ ່ ໃນລະດບັບ ່ ເກນີ 3% 
ຂອງຍອດສນິເຊື່ ອທງັໝດົ ແລະ ປະຕບິດັມາດຕະການເກບັກ ັ້ໜີ ັ້ສນິຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ແລະ ມໝີາກຜນົ; 

● ສບືຕ ່ ນ າໃຊ ັ້ໜ່ວຍງານເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ໜ່ວຍງານແກ ັ້ໄຂໜີັ້ສນິຂັ ັ້ນສ ນກາງ ໃຫັ້ເຄື່ ອນໄຫວປກົກະຕ ິ
ເພື່ ອຕດິຕາມສະພາບເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ ັ້ໄຂໃຫັ້ທນັເວລາ. 

● ສ ັ້າງກນົໄກໃນການລະດມົທ ນພາຍໃນ ເພື່ ອເປນັທ ນສະສມົໃນການກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງສາທາລະນະທີ່ ຈ າເປນັ. ລະ 
ດມົພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ ັ້ວຍຮ ບແບບ PPP ເພື່ ອລງົທ ນໃສ່ການກ ່ ສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານ
ເພື່ ອເຊື່ ອມຈອດ-ເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ.  

● ສ ັ້າງສະພາບແວດລ ັ້ອມທີ່ ເອື ັ້ ັ້ອອ ານວຍເພື່ ອດ ງດ ດການລງົທ ນພາກເອກະຊນົ ດ ັ້ວຍສິ່ ງຈ  ງໃຈຫຼາຍຮ ບແບບ ຄຽງ
ຄ ່ ກບັການປບັປຸງ ແລະ ບງັຄບັໃຊ ັ້ລະບຽບມາດຕະການຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 

● ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນໃນຂະແໜງການທີ່ ເປນັທ່າແຮງຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທັ້ອງຖິ່ ນ ຢ່າງມຈີດຸສຸມ 
ແລະ ມປີະສດິທຜິນົສ ງ. 

● ຊຸກຍ ັ້ການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານພາຍໃນ ຢ່າງມຈີດຸສຸມ ຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທັ້ອງຖິ່ ນ ໃຫັ້ມຄີວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງ ດ ັ້ວຍການສົ່ ງເສມີການນ າໃຊ ັ້ຜະລດິຕະພນັລາວ ແລະ ການສົ່ ງອອກ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນລະດບັການຂາດ
ດຸນກບັຕ່າງປະເທດ. 

● ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ 3 ເປີດຂອງລດັຖະບານ (ເປີດໃຈ, ເປີດປະຕ , ເປີດສິ່ ງກດີຂວາງ).  
● ຫນັເປນັອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃນຂະແໜງກະສກິ າ-ປ່າໄມ ັ້, ຂະແໜງທະນາຄານ, ຂະແໜງໂທລະຄມົ 

ແລະ ການສື່ ສານ, ຂະແໜງຂນົສົ່ ງ ແລະ ບ ລກິານຜ່ານ ເພື່ ອຍກົສ ງປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ຂອງການ 
ຜະລດິ ແລະ ການເອື ັ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກການລງົທ ນ, ການຄ ັ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 

● ສ ັ້າງໃຫ ັ້ໄດ ັ້ສ າພນັເສດຖະກດິລະຫວ່າງຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນດ ັ້ວຍກນັ ເປນັຕົ ັ້ນ: ວສິາຫະກດິກ່ຽວກບັ 
ການທ່ອງທ່ຽວຄບົວງົຈອນ, ວສິາຫະກດິປຸງແຕ່ງກະສກິ າ. 

2. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ກ າລັງແຮງງານ 

● ເພີ່ ມທະວທີ ນເຂົ ັ້າໃນວຽກງານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ນບັຕັ ັ້ງແຕ່ການສ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຈນົໄປຮອດ
ການສ ກສາຂັ ັ້ນມະຫາວທິະຍາໄລ, ວຊິາຊບີ, ອາຊວີະສ ກສາ ແນ່ໃສ່ການສ ັ້າງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນການສອນ, 
ປບັປຸງຫຼກັສ ດໃຫ ັ້ມຄີວາມແທດເໝາະໂດຍສະເພາະການກະກຽມຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫັ້ສາມາດແຂ່ງຂນັໄດ ັ້
ໃນຍຸກອຸດສະຫະກ າ 4.0 ແລະ ຍຸກຂອງການພດັທະນາດຈິຕິອນ. 

● ວາງແຜນການນ າໃຊ ັ້ທ່າແຮງຈາກຊບັພະຍາກອນໜຸ່ມນ ັ້ອຍ ດ ັ້ວຍການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ວໄິຈກ່ຽວກບັຂະແໜງທີ່
ເປນັບ ລມິະສດິ ເພື່ ອສຸມການລງົທ ນໃສ່ຂະແໜງນັ ັ້ນ ເປນັຕົ ັ້ນ ຫຼກັສ ດທີ່ ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ນກັຮຽນມທີກັສະໃນການ
ແກ ັ້ໄຂບນັຫາສະລບັສບັຊ ັ້ອນ, ທກັສະໃນການເປນັຜ ັ້ນ າ, ທກັສະໃນການບ ລຫິານເວລາ ແລະ ມຫີວົຄດິປະດດິ
ສ ັ້າງ ເຊິ່ ງຈະເປນັທກັສະທີ່ ຕ ັ້ອງການຫຼາຍໃນອະນາຄດົ. 

● ຫນັປ່ຽນຈນິຕະນາການຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ສະຕຕິ ່ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໜັ້າທີ່ ດ ັ້ວຍ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າຮ ່ າຮຽນ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອປະກອບສ່ວນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ຢ່າງເຕມັສ່ວນ. 

● ຮບັປະກນັວຽກງານໂພຊະນາການ, ນ ັ້າດື່ ມສະອາດ, ສຸຂາພບິານ, ມອີາຍຸຍນືຍາວ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການ
ຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດກັລຸ່ມ 5 ປີ. 

● ມກີານວາງແຜນໃນໄລຍະຍາວກ່ຽວກບັແນວໂນ ັ້ມຂອງປະຊາກອນເພື່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມພ ັ້ອມໃນເວລາທີ່ ສງັຄມົ 
ສປປ ລາວ ກ ັ້າວເປນັ ສງັຄມົຜ ັ້ສ ງອາຍຸ ໃນປີ 2059. 
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● ລງົທ ນໃສ່ການສ ກສາກ່ອນເພີ່ ມເຕມີ ເພື່ ອຮບັປະກນັວ່າ 1.000 ມື ັ້ທ າອດິໃນຊວີດິຂອງເດກັທີ່ ເປນັຊ່ວງໄລຍະ
ສ າຄນັທີ່ ສດິຂອງການພດັທະນາມນັສະໝອງ ໄດ ັ້ຮບັການສ ກສາ ແລະ ໂພຊະນາການທີ່ ຄບົຖັ້ວນ. 

● ມແີຜນກ ານດົສ ັ້າງຄວາມສາມາດທາງດ ັ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫັ້ໄວໜຸ່ມຮຸ່ນຕ ່ ໄປສາມາດມຄີວາມຮ ັ້ພາສາ
ຕ່າງປະເທດໃນລະດບັທີ່ ດ.ີ 

● ເພີ່ ມວຊິາຮຽນທີ່ ຕດິພນັກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ດ ັ້ວຍການຮຽນ ແລະ ປະຕບິດັຕວົຈງິ ແນໃສ່ສ ັ້າງຈດິສ ານ ກໃຫ ັ້ນກັ 
ຮຽນມຄີວາມຜ ກພນັກບັທ າມະຊາດແຕ່ໄວເດກັ. 

● ສ ັ້າງຄວາມສມົດຸນລະຫວ່າງຄວາມຕ ັ້ອງການ ແລະ ການສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສະໜອງກ າລງັແຮງງານ 
ເຂົ ັ້າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 

3. ສົໍ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ທີໍ່ດີ, ສັງຄົມທີໍ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ສັງຄົມຍຸຕິທ າ 

● ເພີ່ ມທະວກີານລະດມົການລງົທ ນຈາກທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກດິເຂົ ັ້າໃສ່ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກ ັ້ໄຂ 
ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ. 

● ສບືຕ ່ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມບ ່ ສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຊນົນະບດົ ແລະ 

ຕວົເມອືງ, ຄນົຮັ່ ງ ແລະ ຄນົທຸກ ເຊັ່ ນ: ຄວາມບ ່ ເທົ່ າທຽມທາງດ ັ້ານການກະຈາຍລາຍໄດ ັ້ ແລະ ການຊມົໃຊ ັ້ຫຸຼດ
ລງົ (Gini), ສດັສ່ວນແຮງງານຂອງເພດຍງິໃຫ ັ້ມກີານເພີ່ ມຂ ັ້ນ. 

● ສບືຕ ່ ແກ ັ້ໄຂບນັຫາລ ກລະເບດີທີ່ ບ ່ ທນັແຕກ ແນໃສ່ຫຸຼດຜ່ອນຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັເຄາະຮ ັ້າຍ ແລະ ປັ້ອງກນັອຸບດັຕເິຫດ
ໃນອະນາຄດົ. 

● ເພີ່ ມທະວກີານປະຕບິດັຍຸດທະສາດການປກົປັ້ອງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ ອສົ່ ງເສມີ
ວຽກເຮດັງານທ າໃນຊນົນະບດົ. 

● ປກົປັ້ອງສດິ ແລະ ສະຫວດັດກີານຂອງເດກັນ ັ້ອຍ, ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ຕ ່ ຕ ັ້ານການທາລຸນເດກັໃນທຸກຮ ຸບແບບສົ່ ງເສມີ
ໃຫ ັ້ພວກເຂາົມສ່ີວນຮ່ວມຫຼາຍຂ ັ້ນໃຫ ັ້ມສີດິມສີຽງ ແລະ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການພດັທະນາຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

● ມນີະໂຍບາຍເບິ່ ງແຍງຜ ັ້ສ ງອາຍຸ ແລະ ຜ ັ້ເສຍອງົຄະ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫ ັ້ພວກເຂາົສາມາດມສ່ີວນຮ່ວມໃນສງັຄມົ
ໄດ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ, ມກີານສ ັ້າງໂຄງລ່າງພື ັ້ນຖານທີ່ ຮບັໃຊ ັ້ຜ ັ້ພກິານ; ມກີານຊ່ວຍເຫຼອືສງັຄມົ ແລະ ການກາຍະພາບບ າ
ບດັຜ ັ້ພກິານ. 

● ມລີະບບົການປກົປັ້ອງສງັຄມົທີ່ ມປີະສດິທຜິນົເພື່ ອສະຫວດັດກີານສງັຄມົທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັ ແລະ ສາມາດຮບັປະ 
ກນັແຕ່ລະໄລຍະຂອງຊວີດິແຕ່ມື ັ້ເກດີຈນົຮອດມື ັ້ເສຍຊວີດິ. 

● ເພີ່ ມຄວາມປອດໄພຢ ່ ໃນສງັຄມົ, ການຂບັຂີ່ ສນັຈອນມຄີວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍ, ເພີ່ ມທະວສີາຍດ່ວນ, 

ລະບບົການແກ ັ້ໄຂບນັຫາສຸກເສນີ, ກ ັ້ອງວງົຈອນປດິ. 
● ເພີ່ ມທະວກີານປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແໜງກະສກິ າ-ປ່າໄມ ັ້, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ ແລະ ພາກສ່ວນ

ກ່ຽວຂ ັ້ອງຂອງຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ. 
● ສະໜອງທາງດ ັ້ານເຕກັນກິ-ວຊິາການ ແລະ ງບົປະມານໃຫັ້ພຽງພ  ໃນການຊຸກຍ ັ້ຕດິຕາມການປ ກ, ການລ ັ້ຽງ, 

ສ ັ້າງກຸ່ມການຜະລດິ ແລະ ສະຫະກອນຕາມທ່າແຮງໄດ ັ້ປຽບຂອງແຕ່ລະທັ້ອງຖິ່ ນ. 
4. ປົກປັກຮັກສາສິໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງຈາກຜົນກະທົບຕ່າງໆ 

● ປ ກຈດິສ ານ ກໃຫ ັ້ທຸກຄນົ ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບຍນືຍງົ. 
● ເພີ່ ມທະວບີດົບາດການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ປະຕບິດັກນົໄກ, ນຕິກິ າ ຢ່າງ

ມປີະສດິຕພິາບ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍ ັ້ການພດັທະນາຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ. 
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● ເພີ່ ມທະວກີານລາຍງານສະພາບດນິຟ ັ້າອາກາດ, ອຸນຫະພ ມ ແລະ ສະພາບອຸທກົກະສາດ ພັ້ອມທງັມກີານແຈ ັ້ງ
ເຕອືນໄພລ່ວງໜັ້າສະເພາະດນິຟ ັ້າອາກາດຕ່າງໆ ຢ່າງທນັການ ເພື່ ອຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນການກ ັ້ໄພ, 
ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ ແລະ ການຟື ັ້ນຟ ຜນົເສຍຫາຍຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດ.  

● ສົ່ ງເສມີຮ ບແບບເສດຖະກດິໝ ນວຽນເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການເອື່ ອຍອງີຂະແໜງທ າມະຊາດ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນການທ າ 
ລາຍສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເປນັຕົ ັ້ນ: ການຫຸຼດຜ່ອນຂີ ັ້ເຫຍື ັ້ອ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫຼອື, ຫຸຼດຜ່ອນມນົລະພດິທາງອາກາດ,       

ນ ັ້າເສຍ, ມກີານຈດັການ ແລະ ນ າສິ່ ງເສດເຫຼອືກບັມາໃຊ ັ້ຄນືຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
● ສົ່ ງເສີມທດິທາງການປະຕບິດັການຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮອືນແກ ັ້ວ ຕາມແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະ 

ກອບສ່ວນການແກ ັ້ໄຂບນັຫາການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ. ຍກົສ ງຄວາມສາມາດໃນການປບັຕວົ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ
ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ. 

● ສບືຕ ່ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເພີ່ ມເນື ັ້ອທີ່ ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ຟື ັ້ນຟ ປ່າ ໂດຍສະເພາະຊວີະນາໆພນັທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຈະ
ສ ນພນັ. 

● ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມຢ່າງເຂັ ັ້ມງວດ. 
5. ສ້າງໂຄງລ່າງທີໍ່ມີຄວາມທນົທານ ເພືໍ່ອເຊືໍ່ອມຈອດ-ເຊືໍ່ອມໂຍງໃນທຸກລະດັບ 

● ເພີ່ ມທະວກີານຮ່ວມມ,ື ເຊື່ ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງຮອບດ ັ້ານກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ເປນັຕົ ັ້ນ ການຮ່ວມມື
ດ ັ້ານການຄ ັ້າ-ການສົ່ ງອອກ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການສົ່ ງອອກ. ມຫີວົຄດິປະດດິສ ັ້າງໃນການນ າເອາົ
ຕະຫຼາດ (ອອນລາຍ) ໄປຫາຜ ັ້ຜະລດິທີ່ ຢ ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ. 

● ກ ່ ສ ັ້າງຕາໜ່າງເສັ ັ້ນທາງແຫ່ງຊາດ, ທາງລດົໄຟ, ທາງນ ັ້າ ແລະ ທາງອາກາດໃຫັ້ມຫຼີາຍເສັ ັ້ນຫຼາຍສາຍ ແລະ ມຄຸີນ
ນະພາບ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການເຊື່ ອມຈອດກບັຕະຫຼາດພາກພື ັ້ນ ທີ່ ມຜີນົຜະລດິ ແລະ ຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່. 

● ສົ່ ງເສມີໂຄງລ່າງຂະແໜງພະລງັງານໃຫັ້ມຄີວາມຍນືຍງົ, ຂຸດຄົ ັ້ນທ່າແຮງຂອງຂະແໜງພະລງັງານໃຫັ້ສາມາດ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຊມົໄຊ ັ້ພາຍໃນ, ພັ້ອມກນັນີ ັ້, ກ ່ ຕ ັ້ອງສ ກສາ ແລະ ຂຸດຄົ ັ້ນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ
ອື່ ນທີ່ ມຄີວາມຕ ັ້ອງການໃຊ ັ້ພະລງັງານຫຼາຍ ເພື່ ອຫຼກີລ ັ້ຽງການຜະລດິພະລງັງານທີ່ ເຫຼອືລົ ັ້ນ ເປນັຕົ ັ້ນ ການນ າໃຊ ັ້
ພາຫະນະໄຟຟັ້າໃນອະນາຄດົ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນການໃຊ ັ້ນ ັ້າມນັ ແລະ ສົ່ ງເສມີການໃຊ ັ້ໄຟຟັ້າໃຫ ັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

● ເພີ່ ມເນື ັ້ອທີ່ ຊນົລະປະທານທີ່ ສາມາດທ າການຜະລດິໄດ ັ້ຕະຫຼອດປີ; 
● ເຊື່ ອມສານວຽກງານການວາງແຜນເຄຫາຜງັເມອືງແຕ່ຫວົທ ີ ເພື່ ອພດັທະນານະຄອນ, ຕວົເມອືງ ແລະ ຈດັສນັ

ເຂດທີ່ ຢ ່ ອາໄສໃນຕວົເມອືງໃຫ ັ້ມຄີວາມທນັສະໄໝ (ລວມທງັການສ ັ້າງເຄຫາສະຖານທີ່ ມຄີວາມປອດໄພ ແລະ 

ເຂົ ັ້າເຖງິໄດ ັ້) ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແອອດັຂອງຕວົເມອືງທີ່ ເກດີຈາກການເຄື່ ອນຍ ັ້າຍຊນົນະບດົສ ່ ຕວົເມອືງ. 
● ນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມ ືໄອທ ີທີ່ ທນັສະໄໝເຂົ ັ້າມາຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ ັ້າເຖງິ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງໂຄງລ່າງ

ບາງປະເພດເຊັ່ ນ ແອບັພເິຄຊັ ັ້ນມຖືສື າລບັຕາຕະລາງການສນັຈອນລດົເມ, ການຈ່າຍທ ານຽມປີັ້ລດົເມດ ັ້ວຍມຖື.ື  
● ເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານພວົພນັຮ່ວມມກືບັບນັດາປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດເພື່ ອນມດິໃນໂລກ 

ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ສນັຕພິາບ, ເອກະລາດ, ມດິຕະພາບ, ການຮ່ວມມ ື
ເພື່ ອສ ັ້າງກ າລງັແຮງໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ເປນັເຈົ ັ້າການໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ຕດິຕາມ 
ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຊ່ວຍເຫຼອືໃຫ ັ້ມປີະສດິທຜິນົສ ງ. 

6. ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານພາກລັດ 

● ເພີ່ ມທະວຄີວາມສາມກັຄປີອງດອງ, ທຸກຄນົໃນທົ່ ວສງັຄມົມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພດັທະນາ ດ ັ້ວຍການນ າໃຊ ັ້
ສ່ອງທາງອອນລາຍເພື່ ອສງັລວມຄວາມຄດິຄວາມເຫນັກ່ຽວກບັການປັບປຸງບ ລກິານພາກລດັແບບມຫີົວຄິດ
ປະດດິສ ັ້າງ. 
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● ສບືຕ ່ ປບັປຸງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຂ ັ້ຄງົຄ ັ້າງເພື່ ອໃຫ ັ້ລ າດບັ ດດັຊະນຄີວາມໂປ່ງໃສສາກນົ ຢ ່ ໃນລະດບັທີ່ ດຂີ ັ້ນພາຍໃນ
ປີ 2025.  

● ມກີານຈດັສນັທ ນຮອນທີ່ ຊດັເຈນ ແລະ ເໝາະສມົສ າລບັຂະແໜງ ICT ແລະ ການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ພດັທະນາ.  
● ຍກົລະດບັຄວາມຮ ັ້ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ປັບປຸງແນວຄດິຂອງຂະແໜງບ ລກິານພາກລັດໃຫ ັ້

ເຂົ ັ້າໃຈ ແລະ ມແີນວຄວາມຄດິທີ່ ຖືກຕ ັ້ອງກ່ຽວກບັການໃຫັ້ບ ລກິານຕ ່ ສາທາລະນະຊນົ ເພື່ ອສ ັ້າງຄວາມເຊື່ ອ
ຂອງສງັຄມົຕ ່ ພາກລດັ. 

● ສ ກສາຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ການນ າໃຊ ັ້ເຄື່ ອງມ ື ICT ໃນການດ າເນນີທຸລະກ າໃນຫຼາຍຂະແໜງ ເພື່ ອເປັນການ
ປະຢດັເວລາ, ມປີະສດິທພິາບສ ງ ແລະ ສາມາດຕດິຕາມໄດ ັ້.  

● ປບັປຸງການບ ລຫິານຄຸ ັ້ມຄອງຂອງລດັ ແລະ ຂອດປະສານງານລະຫວ່າງສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນໃຫ ັ້ມີ
ປະສດິທພິາບ, ປບັປຸງການບ ລຫິານລດັໃຫ ັ້ສາມາດກວດສອບໄດ ັ້ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍຂ ັ້ນ. 

● ສບືຕ ່ ຮ່ວມມກືບັຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາໃນການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການວຽງຈນັ ໃຫັ້ການຊ່ວຍເຫຼອືເພື່ ອ
ການພດັທະນາຢ່າງເປນັທາງການມຄີວາມສອດຄ່ອງກບັບ ລມິະສດິແຫ່ງຊາດ.  

● ເພີ່ ມທະວກີານປະສານສມົທບົລະຫວ່າງ ອງົການປກົຄອງທຸກຂັ ັ້ນ, ສະພາປະຊາຊນົ ແລະ ຂງົເຂດຍຸຕທິ າ ຕາມ
ພາລະບດົບາດ ແລະ ຂອບເຂດສດິຢ່າງສອດຄ່ອງ. 

● ປ ກຈດິສ ານ ກສງັຄມົເຄາົລບົ ແລະ ເປນັເຈົ ັ້າການປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ;  
● ປບັປຸງ ແລະ ສ ັ້າງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິ າໃຫ ັ້ເປນັລະບບົຄບົຊຸດ ເພື່ ອເປນັເຄື່ ອງມໃືນການຄຸ ັ້ມຄອງບ ລຫິານລດັ

ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ. 
● ຍກົສ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບທາງດ ັ້ານການເມອືງທຸກຂັ ັ້ນ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜັ້າທີ່ ຂອງຕນົ. ພັ້ອມ

ທງັ ເຂັ ັ້ມງວດການກວດກາ ແລະ ປະຕບິດັກດົໝາຍໃຫັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ. 
● ຕ ັ້ານ ແລະ ແກ ັ້ໄຂການສ ັ້ລາດບງັຫຼວງໃນທຸກລະດບັ. 
● ປບັປຸງລະບບົຂ ັ້ມ ນສະຖຕິ ິເພື່ ອຮບັໃຊ ັ້ການສ ັ້າງ, ຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ພັ້ອມທງັ ຮບັປະກນັໃຫ ັ້ມງີບົປະມານໃນການຊຸກຍ ັ້ ແລະ ຕດິຕາມຢ່າງເປັນ
ລະບບົ. 

● ສບືຕ ່ ຫນັວຽກງານປັ້ອງກນັຊາດ-ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃຫັ້ເປນັໜັ້າທີ່ ຂອງທົ່ ວປວງຊນົ ຢ່າງແຂງແຮງກວ່າເກົ່ າ 
ເພື່ ອຮກັສາສະຖຽນລະພາບດ ັ້ານການເມອືງ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສງັຄມົ. 

● ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ຕ ັ້ອງເປນັເຈົ ັ້າການໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີ IX (2021-2025) ຕາມສດິໜັ້າທີ່  ແລະ ຂອບເຂດ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ. 
 

II. ກົນໄກການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025)  
● ລດັຖະບານອອກດ າລດັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ອອກບດົແນະນ າດ ັ້ານວຊິາການ 

ແລະ ເປນັໃຈກາງໃນການປະສານງານກບັ ບນັດາຂະແໜງການຂັ ັ້ນສ ນກາງ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນໃນການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະ 
ຫຍາຍໃຫັ້ເປນັອນັລະອຽດ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສ ງສຸດ.  

● ບນັດາລດັຖະມນົຕ,ີ ເຈົ ັ້າແຂວງ-ເຈົ ັ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຍກົສ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ໂດຍຫນັ
ບນັດາຄາດໝາຍ, ແຜນວຽກຈດຸສຸມໃຫັ້ເປັນອນັລະອຽດຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງແຜນ
ງານ, ແຜນເງນິ ແລະ ແຜນຄນົ ໂດຍການນ າໃຊ ັ້ກນົໄກການຄຸ ັ້ມຄອງຕາມທດິ 3 ສ ັ້າງ ແຕ່ຂັ ັ້ນສ ນກາງ ຫາ ຂັ ັ້ນ
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ທັ້ອງຖິ່ ນຮາກຖານ ເພື່ ອໃຫ ັ້ມຄີວາມສະດວກ ແລະ ສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໄດ ັ້ຢ່າງມຜີນົສ າເລດັ ແລະ ປະສດິທິ
ຜນົສ ງ. 

● ເພີ່ ມທະວກີານປະສານງານຢ່າງເປນັເຈົ ັ້າການ ລະຫວ່າງພາກລດັດ ັ້ວຍກນັ (ສາຍຕັ ັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ), ພາກລດັ
ກບັເອກະຊນົກ່ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  

● ເພີ່ ມທະວກີນົໄກການປະສານສມົທບົໃນການກ ່ ສ ັ້າງ, ພດັທະນາ, ຍກົລະດບັ ດ ັ້ານສມີແືຮງງານ ລະຫວ່າງ
ກະຊວງ ສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ກບັສະພາການຄ ັ້າ ແລະ 
ອຸດສາຫະກ າ ເພື່ ອຫນັເຂົ ັ້າສ ່ ການຜະລດິ-ທຸລະກດິ, ການຈ ັ້າງງານ, ສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ສງັຄມົ ກ ຄຕືອບສະໜອງ
ໃຫັ້ແກ່ຕະຫຼາດ ຢ່າງມຈີດຸສຸມ ແລະ ມຄຸີນນະພາບກວ່າເກົ່ າ. 

● ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດຂອງທຸກອົງການຈດັຕັ ັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ແນວໂຮມ, ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັ ັ້ງມະຫາຊົນ, ປະຊາຊົນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ ັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນການຈດັຕັ ັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫັ້ມີ
ຜນົສ າເລດັ. 

● ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ຮ່ວມກບັ ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໃນແຕ່ລະໄລຍະຕາມຂອບແຜນການ 5 ປີ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
ແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍການນ າໃຊ ັ້ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນຢ່າງມ  ີ

ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

III. ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຈ ານວນໜຶໍ່ງໃຫ້ບັນດາຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທ້ອງຖິໍ່ນ: 

1) ກະຊວງການເງນິ ຮບີຮ ັ້ອນຫນັເປນັທນັສະໄໝໃນການຄຸ ັ້ມຄອງການເກບັລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ໃຫັ້ໄວ
ກວ່າເກົ່ າ ແລະ ກວັ້າງຂວາງ; ປະຕບິດັມາດຕະການໃຫັ້ບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິນ າໃຊ ັ້ລະບບົບນັຊຢ່ີາງເປນັເອກະພາບ 
ແລະ ໃຫັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນລະບບົການເສຍອາກອນມ ນຄ່າເພີ່ ມ ເພື່ ອເພີ່ ມລາຍຮບັງບົປະມານ; ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າການຫນັລດັວສິາຫະ
ກດິທີ່ ບ ່ ມປີະສດິທຜິນົໄປຮ ບການອື່ ນ; ສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແກ ັ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິ-
ການເງນິ ໂດຍກ ານດົໃຫ ັ້ເປນັວາລະແຫ່ງຊາດ;  

2) ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສບືຕ ່ ຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ຮກັສາສະຖຽນລະພາບເງນິຕາ ໃຫັ້ມຄີວາມໝັ ັ້ນທ່ຽງ 
ຕາມຂອບແຜນທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້, ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ສ ັ້າງເງ ື່ອນໄຂອ ານວຍດ ັ້ານແຫ່ຼງທ ນ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການ
ບ ລກິານທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ໃຫັ້ສອດຄ່ອງກບັເປົ ັ້າໝາຍບ ລມິະສດິຂອງລດັຖະບານ, ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫັ້ພື ັ້ນຖານ
ການຜະລດິພາຍໃນ ແລະ ການສ ັ້າງລາຍຮບັໃຫ ັ້ປະເທດ; ເພີ່ ມທະວກີານຄຸ ັ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ, ສະຖາບນັການ
ເງນິທີ່ ບ ່ ແມ່ນທະນາຄານ ໃຫັ້ເຄື່ ອນໄຫວຕາມກດົໝາຍ-ລະບຽບການຢ່າງເຄັ່ ງຄດັ ຄຽງຄ ່ ກບັການສບືຕ ່ ຊຸກຍ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັມາດຕະການ, ນະໂຍບາຍທີ່ ເໝາະສມົຕ ່ ຜ ັ້ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ ທງັ
ຮບັປະກນັໄດ ັ້ຄວາມໝັ ັ້ນຄງົຂອງລະບບົສະຖາບນັການເງນິ ໃນໄລຍະກາງ-ຍາວ, ສມົທບົກບັສ ນສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ ເພື່ ອ
ຮບັປະກນັ ດ ັ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຂອບເວລາຂອງຂ ັ້ມ ນທີ່ ຈ າເປນັສ າລບັວຽກງານສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫ່ງຊາດ;  

3) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ສບືຕ ່ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ປບັປຸງບນັດາ
ລະບຽບການ, ກນົໄກໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ວຽກງານບ ລກິານອອກໃບອະນຸຍາດການລງົທ ນ ແລະ ໃບອະນຸ 
ຍາດດ າເນນີທຸລະກດິຕາມ ຄ າສັ່ ງເລກທ ີ02/ນຍ ແລະ 03/ນຍ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ, ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ດ ງດ ດການລງົທ ນຈາກ
ເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ມຄຸີນນະພາບ ໃຫັ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັກດົໝາຍວ່າດ ັ້ວຍສົ່ ງເສມີການ
ລງົທ ນ, ສບືຕ ່ ສົ່ ງເສມີການລງົທ ນເຂົ ັ້າໃນເຂດເສດຖະກດິພເິສດ; 
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4) ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ ສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ຊອກຫາຕະຫຼາດ ແລະ ກ ານດົ
ລາຍການສນິຄ ັ້າ ຕາມຄວາມຕ ັ້ອງການຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ ງອອກສນິຄ ັ້າ ເພື່ ອເປນັບ່ອນອງີໃຫ ັ້ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ ັ້ອງສ ັ້າງແຜນການຜະລດິໃຫ ັ້ພຽງພ ກບັຄວາມຕ ັ້ອງການ; ກ ານດົ, ຕດິຕາມ ແລະ ຄຸ ັ້ມຄອງ ລາຄາສນິຄ ັ້າ ເປນັຕົ ັ້ນ
ແມ່ນສນິຄ ັ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລໂິພກ ເພື່ ອຮບັປະກນັບ ່ ໃຫ ັ້ຄ່າຄອງຊບີສ ງຂ ັ້ນ; 

5) ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ັ້າ ເປນັເຈົ ັ້າການຊຸກຍ ັ້ຂະແໜງການ
ຜະລດິເພື່ ອຊມົໃຊ ັ້ພາຍໃນ ແລະ ການຜະລດິເພື່ ອສົ່ ງອອກ ໂດຍສະເພາະການຜະລດິບນັດາສນິຄ ັ້າທີ່ ມຕີະຫຼາດຮອງຮບັ
ໃຫ ັ້ໄດ ັ້ມາດຕະຖານ ເປນັຕົ ັ້ນ ໂຄຕ ັ້າທີ່ ໄດ ັ້ຮບັ ຈາກ ສປ ຈນີ ເຊັ່ ນ: ເຂົ ັ້າ, ສດັລ ັ້ຽງ ແລະ ພດືຈ ານວນໜ ່ ງ ເພື່ ອວາງ
ແຜນການຜະລດິ ຫຼ ືໂຄງການຜະລດິໃໝ່ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ; 

6) ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເອາົໃຈໃສ່ໂຄສະນາ ແລະ ຊຸກຍ ັ້ສົ່ ງເສມີການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ລາວທ່ຽວລາວ ເພື່ ອກະຕຸ ັ້ນເສດຖະກດິ, ເປນັເຈົ ັ້າການຊຸກຍ ັ້ແນະນ າບນັດາຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທ່ອງທ່ຽວ ປບັປຸງ
ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລກິານສະຖານທີ່ ພກັ-ຮ ັ້ານອາຫານ ໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ; 
ສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ັ້ອງແຕ່ລະຂັ ັ້ນ ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ກ່ຽວກບັມາດຕະການປັ້ອງກນັ, ຄວບຄຸມ, ສະກດັກັ ັ້ນ 
ແລະ ແກ ັ້ໄຂການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວດິ-19; ຊຸກຍ ັ້ ແລະ ຍກົລະດບັຂະບວນການ “ລາວທ່ຽວລາວ-ລາວຊມົໃຊ ັ້
ຜະລດິຕະພນັລາວ”;   

7) ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເປນັເຈົ ັ້າການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພດັທະນາຊບັພະຍາ 
ກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງແຜນພດັທະນາຂະແໜງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ ເພື່ ອຍກົສ ງຄຸນ
ນະພາບຂອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ເອາົໃຈໃສ່ປັບປຸງຫຼກັສ ດການຮຽນ-ການສອນໃຫັ້ມຄຸີນນະພາບໃນທຸກລະດັບ, 
ພັ້ອມທງັສະໜອງອຸປະກອນ, ເຄື່ ອງທດົລອງ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ຈ າເປນັໃຫ ັ້ແກ່ຄ  ແລະ ນກັຮຽນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫຼກີ; 

8) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພີ່ ມທະວກີານການຄຸ ັ້ມຄອງ, ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍ ັ້ການຈດັຕັ ັ້ງ
ປະຕບິດັມາດຕະການການປັ້ອງກນັ, ສະກດັກັ ັ້ນ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ຢ່າງປກົກະຕ ິ
ແລະ ທນັການ; ສບືຕ ່ ເອາົໃຈໃສ່ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກໄປຫາ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກິ ຄຽງຄ ່ ກບັການຍກົ
ລະດບັບຸກຄະລາກອນແພດໝ ໃຫ ັ້ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມຈີນັຍາບນັສ ງຂ ັ້ນ; 

9) ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ເປນັເຈົ ັ້າການປະສານສມົທບົກບັກະຊວງສ ກສາທກິານ 
ແລະ ກລິາ, ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສ ນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິ ເພື່ ອປບັປຸງກນົໄກການປະສານງານ ໃນການຝ ກ ແລະ 
ພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໃຫັ້ມຄີວາມກມົກຽວກນັ ແລະ ສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕ ັ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ; ພັ້ອມທງັສມົທບົ 
ກບັເຂດເສດຖະກດິພເິສດ, ໂຄງການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆ ເພື່ ອກ ານດົຄວາມຕ ັ້ອງການແຮງ
ງານ; ປບັປຸງຫຼກັສ ດການຝ ກອມົຮມົ ໃຫັ້ໄດ ັ້ມາດຖານສາກນົ; ເອາົໃຈໃສ່ແກ ັ້ໄຂບນັຫາການຫວ່າງງານ ໂດຍສະເພາະ ແຮງ
ງານທີ່ ກບັຄນືມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ; 

10)  ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ ເພີ່ ມທະວ ີແລະ ເປນັເຈົ ັ້າການຜນັຂະຫຍາຍນຕິກິ າ
ຕ່າງໆ ໃນການຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ປົກປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ; ຕດິຕາມກວດກາຢ່າງເປນັລະບບົ 
ພັ້ອມທງັເຝົ ັ້າລະວງັ ແລະ ລາຍງານ-ແຈ ັ້ງເຕອືນ ສະພາບການກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ ເພື່ ອໃຫ ັ້ສງັຄມົ ແລະ 
ປະຊາຊນົຮບັຮ ັ້ຂ ັ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ກະກຽມຮບັມຜືນົກະທບົ ຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດຕ່າງໆ ຢ່າງທນັການ; 

11) ຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ເປນັເຈົ ັ້າການຄົ ັ້ນຄວ ັ້າວາງແຜນການຜະລດິ ແລະ ການບ ລກິານ ຕາມ
ທ່າແຮງບົ່ ມຊ ັ້ອນທີ່ ໄດ ັ້ປຽບຂອງຕນົ ເພື່ ອນ າໃຊ ັ້ທາງດ່ວນ, ເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຕາມແລວທາງເສດຖະກດິຕ່າງໆ 
ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ; ປະສານງານກນັຢ່າງກມົກຽວ ການຈດັຕັ ັ້ງຜນັຂະຫຍາຍທດິການພດັທະນາເຂດແຄວ ັ້ນເພື່ ອສ ັ້າງສ າ 
ພນັເສດຖະກດິທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ມຈີດຸສຸມ, ບ ່ ຊ ັ້າຊ ັ້ອນກນັ, ແຕ່ສະໜບັສະໜຸນເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 
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IV. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
• ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ເປນັໃຈກາງ ປະສານກບັທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງຮບັຜດິຊອບໃນການ

ຄຸ ັ້ມຄອງຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄັ ັ້ງທ ີIX ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໝາກຜນົ
ລະດບັຊາດ. 

• ຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ສຸມໃສ່ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜັ້າຂອງການປະຕບິດັໜັ້າວຽກຈດຸສຸມ ແລະ ບນັຫາທີ່
ພວົພນັກບັຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັຂະແໜງການຕນົຢ່າງເປັນເຈົ ັ້າການ ແລ ັ້ວລາຍງານໃຫັ້ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ເປນັແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຜ່ານການຜນັຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປນັແຜນການປະຈ າປີ. 

• ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທ ນ ເຮດັໜັ້າທີ່ ໃນການຊີ ັ້ນ າລວມໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໂດຍ 
(i) ສງັລວມບນັດາຕວົຊີ ັ້ບອກ, ຂ ັ້ມ ນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ ຢ ່ ໃນລະດບັໝາກຜນົທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ໃນແຜນ; (ii) 
ປະສານງານກບັຂະແໜງການ ແລະ ທັ້ອງຖິ່ ນ ເພື່ ອສງັລວມຂ ັ້ມ ນກ່ຽວກບັໜັ້າວຽກຈດຸສຸມຂອງແຕ່ລະພາກ 
ສ່ວນເພື່ ອຊ່ວຍໃຫັ້ບນັລຸໝາກຜນົໃນລະດບັຊາດ; (iii) ໃຫັ້ຄ າແນະນ າແກ່ຂະແໜງການໃນການກ ານດົຕວົຊີ ັ້
ບອກ, ຂ ັ້ມ ນປີຖານ ແລະ ຄາດໝາຍຕ່າງໆທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ການບນັລຸແຜນ; (iv) ຕດິຕາມ-ປະເມນີໝາກຜົນໃນ
ລະດບັຊາດ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບືໜັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ; (v) ນ າໃຊ ັ້ຜນົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນເຂົ ັ້າໃນການສ ັ້າງແຜນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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ກ ຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ

1 ຈ ານວນພົນລະເມືອງ ຄນົ 6,787,007          6,916,402          7,012,995          7,111,968          7,214,196          

2 GDP ຕາມລາຄາໃນປີ(ຄິດເປັນເງິນກີບ) ຕ ື້ກບີ 129,279             140,698             152,414             164,017             173,138             630,267            600,611            759,546               

GDP ຕາມລາຄາໃນປີ(ຄິດເປັນເງິນໂດລາ) ລ ື້ານໂດລາ 15,901               17,061               18,129               18,875               19,779               73,844              600,611.00       89,745.00            

3 ອັດຕາເພີີ່ມຂອງGDP % 7.0                     6.9                     6.3                     5.5                     3.3                     5.5                    7.2                    5.8                       7.5                    

   - ກະສິກາໍ % 2.80                   2.90                   1.30                   1.20                   2.30                   1.9                    3.40                  2.10                     3.2                    

-ອຸດສະຫະກາໍ % 10.50                 11.60                 7.80                   5.60                   9.80                   8.7                    9.30                  9.06                     9.3                    

-ບໍລິການ % 7.40                   4.50                   6.90                   6.90                   (1.60)                 4.2                    8.10                  4.82                     8.9                    

  - ພາສຂີາເຂົ ື້າ % 5.30                   7.00                   6.20                   5.50                   1.80                   5.1                    5.00                  5.16                     6.0                    

4 ໂຄງປະກອບGDP 100.00               100.00               100.00               100.00               100.00               

   - ກະສິກາໍ % 15.80                 15.30                 14.50                 15.20                 16.60                 19.0                  

-ອຸດສະຫະກາໍ % 33.70                 35.20                 35.70                 31.40                 33.00                 32.0                  

-ບໍລິການ % 40.30                 39.30                 39.60                 42.30                 39.50                 41.0                  

  - ພາສຂີາເຂົ ື້າ % 10.20                 10.20                 10.20                 11.10                 10.90                 8.0                    

5 GDP ຕ ີ່ຫົວຄົນ ໂດລາ/ຄນົ 2,025                 2,468                 2,585                 2,654                 2,664                 2,978                3,190                

6 ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕ ີ່ຫົວຄົນ(GNI) ໂດລາ/ຄນົ 1,904                 1,951                 2,043                 2,098                 2,106                 2,354.00           

7 ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

7.1 ລາຍຮບັທງັຫມດົ ຕ ື້ກບີ 22,288 23,011 25,772 26,625 22,975 98,384 111,670 120,672 19-20%

-ລາຍຮບັພາຍໃນ ຕ ື້ກບີ 20,367 20,666 22,843 23,993 20,410 87,912 98,312 108,280

-ລາຍຮບັຈາກການຊ່ວຍເຫ  ອລ ື້າ ຕ ື້ກບີ 1,921 2,346 2,929 2,632 2,565 10,472 13,358 12,037

7.2 ລາຍຈ່າຍທງັຫມດົ ຕ ື້ກບີ 25,887 30,736 31,866 30,624 31,520 124,745 137,132 150,632

ຕາຕະລາງຕົວເລກສະຫຼູບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ5 ປີຄັັ້ງທີVIII (2016-2020)

ສົມທຽບກັບມະຕິສະພາ014/ສພຊວ່າດ້ວຍແຜນດັດແກ້ຕົວເລກມະຫາພາກ4 ປີ(2017-2020)

ລ/ດ  ຫົວໜ່ວຍ ປະຕິບັດປີ2016 ປະຕິບັດປີ2017 ປະຕິບັດປີ2018 ໝາຍເຫດປະຕິບັດປີ2019
ຄາດຄະເນປີ

2020
4ປີ

ຄາດໝາຍ
ດັດແກ້4 ປີ
(2017-2020)

ປະຕິບັດ5 ປີ
ຄາດໝາຍ
ມະຕິ09 

(2016-2020)
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ລ/ດ  ຫົວໜ່ວຍ ປະຕິບັດປີ2016 ປະຕິບັດປີ2017 ປະຕິບັດປີ2018 ໝາຍເຫດປະຕິບັດປີ2019
ຄາດຄະເນປີ

2020
4ປີ

ຄາດໝາຍ
ດັດແກ້4 ປີ
(2017-2020)

ປະຕິບັດ5 ປີ
ຄາດໝາຍ
ມະຕິ09 

(2016-2020)

ລາຍຈ່າຍງບົປະມານລວມ ≤ % 25.0                  

7.3 ຂາດດຸນງບົປະມານ ຕ ື້ກບີ (3,599) (7,725) (6,093) (3,998) (8,545) (26,361) (25,462) (29,961)

ຂາດດຸນງບົປະມານ/GDP % (2.8)                   (5.5)                   (4.0)                   (2.4)                   (4.9)                   (4.2)                  (4.2)                  (3.94)                   (5.0)                  

ສ ື້າງຄງັສະສມົແຕ່ລະປີ
% ຂອງລາຍຮບັພາຍ

ໃນ
2-3%

8 ດ້ານເງິນຕາ

8.1 ອດັຕາເງນິເຟີ ື້ % 1.60                   0.83                   2.04                   3.32                   5.07                   2.82                  
 < ອດັຕາ

ຂະຫຍາຍຕວົGDP
                     2.57 

8.2 ອດັຕາແລກປ່ຽນ ສະຫງບົປກົກະຕິ

ກບີ/ໂດລາສະຫາລດັ % (0.36)                 (2.03)                 (1.56)                 (3.59)                 (6.23)                 (3.35)                 +/-5 (2.75)                    ±5

ກບີ/ບາດ % 3.27                   (5.68)                 (6.86)                 (7.59)                 (8.15)                 (7.07)                 +/-5 (5.00)                    

8.3 ປະລມິານເງນິລວມ(M2) % 10.9                   12.2                   8.37                   18.9                   17.04                 14.1                   24%/ປີ                    13.48  24%/ປີ

8.4 ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດກຸ ື້ມການນາໍເຂົ ື້າ ເດ ອນ 5.26                   4.39                   3.23                   3.59                   4.81                   4.01                   > 5 ເດ ອນ                      4.26 > 5

8.5 ເງນິຝາກ/GDP % 50.67                 52.16                 51.99                 57.43                 64.43                 56.50                84.00                55.33                   

8.6 ອດັຕາສ່ວນໜີື້ບ່ໍເກດີດອກອອກຜນົ(NPL) % 3.00                   3.07                   3.12                   3.04                   3.16                   3.10                  < 3%                      3.08 < 3%

9 ການລົງທຶນລວມ ຕືັ້ກີບ 44,129.5            30,327.5            43,550.2            44,999.6            50,867.3            169,744.6         173,329.0         213,874.2            

ການລົງທຶນຂອງລັດ(PIP) ຕືັ້ກີບ 9,615.0              13,494.5            12,803.2            12,125.5            8,342.8              46,766.0           55,591.0           56,381.0              

9.1 ທຶນພາຍໃນ(ງົບປະມານລັດ) ຕືັ້ກີບ 3,300.00            5,189.79            4,364.09            4,359.82            3,186.2              17,099.9           21,863.0           20,399.9              9-11% 12-15%

ການລງົທນຶພາຍໃນ(ບ ື້ວງປກົກະຕ)ິ ຕ ື້ກບີ 3,300.00            3,191.10            2,767.97            2,450.00            1,608.9              10,018.0           15,300.0           13,318.0              

ການລງົທນຶບ ື້ວງຈດົຮບັ-ຈດົຈ່າຍແລະບ ື້ວງອ ່ ນໆ ຕ ື້ກບີ 1,998.69            1,596.12            1,909.82            1,577.33            7,082.0             6,563.0             7,082.0                

9.2 ການຊ່ວຍເຫລືອເພືີ່ອການພັດທະນາ(ODA) ຕືັ້ກີບ 6,314.96            8,304.75            8,439.07            
7,765.69            

5,156.55            29,666.1           33,728.0           35,981.0              12-16% 15-24%

ການຊ່ວຍເຫ  ອລ ື້າ ຕ ື້ກບີ 1,951.00            2,283.00            2,607.76            
1,813.35            

3,692.0              10,396.1           12,347.1              

ການກ ື້ຢ ື້ມ ຕ ື້ກບີ 4,464.00            5,893.00            5,831.33            
5,300.00            

4,433.0              21,457.3           25,921.3              

9.3 ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ(FDI)* ຕືັ້ກີບ 23,639.00          9,033.00            21,984.00          23,086.13          32,024.5            86,127.6           79,462.00         109,766.6            54-57% 40-49%

ເປນັເງນິສດົ ຕ ື້ກບີ

ເປນັວດັຖຸ ຕ ື້ກບີ

ປີ2020 ແມ່ນ
ເດ ອນ12

ປີ2020 ແມ່ນ
ເດ ອນ12
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ລ/ດ  ຫົວໜ່ວຍ ປະຕິບັດປີ2016 ປະຕິບັດປີ2017 ປະຕິບັດປີ2018 ໝາຍເຫດປະຕິບັດປີ2019
ຄາດຄະເນປີ

2020
4ປີ

ຄາດໝາຍ
ດັດແກ້4 ປີ
(2017-2020)

ປະຕິບັດ5 ປີ
ຄາດໝາຍ
ມະຕິ09 

(2016-2020)

9.4 ການລົງທຶນຈາກລະບົບເງິນຕາ ຕືັ້ກີບ 10,876               7,800                 8,763                 9,788                 10,500               36,851.0           38,199              47,726.6              19-21% 21-23%

10 ຕົວເລກການຜະລິດຕົັ້ນຕ 

1 ເຂົ ື້າ ໂຕນ 4,148,800.0       4,055,409.0       3,279,110.0       3,534,500.0       3,506,812.0       3,593,957.8             4,350,000.0 3,704,926.2         

2 ສາລແີຂງ ໂຕນ 1,245,840.0       955,700.0          603,535.0          714,375.0          518,126.0          697,934.0         807,515.2            

3 ອ ື້ອຍ ໂຕນ 2,019,000.0       1,764,290.0       1,109,360.0       1,807,470.0       1,191,240.0       1,468,090.0      1,578,272.0         

4 ມນັຕົ ື້ນ ໂຕນ 2,410,000.0       2,083,605.0       3,324,290.0       3,127,590.0       4,634,436.0       3,292,480.3      3,115,984.2         

5 ຄວາຍ ໂຕ 1,177,000.0       1,189,000.0       1,200,000.0       1,212,000.0       1,234,000.0       1,208,750.0      1,202,400.0         

6 ງວົ ໂຕ 1,923,000.0       1,984,000.0       2,041,000.0       2,110,000.0       2,181,000.0       2,079,000.0      2,047,800.0         

7 ໝ ໂຕ 3,700,000.0       3,869,000.0       3,825,000.0       4,110,000.0       4,327,000.0       4,032,750.0      3,966,200.0         

8 ສດັປີກ ໂຕ 35,150,000.0     36,960,000.0     39,218,000.0     43,600,000.0     45,799,000.0     41,394,250.0    40,145,400.0       

9 ແກະແລະແບ ື້ ໂຕ 560,000.0          588,000.0          616,000.0          648,000.0          686,000.0          634,500.0         619,600.0            

10 ໄຂ່ ໂຕນ 26,360.0            30,400.0            40,500.0            43,000.0            43,200.0            39,275.0           36,692.0              

11 ປາທໍາມະຊາດ ໂຕນ 57,401.0            59,050.0            60,508.0            64,701.0            69,770.0            63,507.3           62,286.0              

12 ປາລ ື້ຽງ ໂຕນ 106,599.0          109,818.0          118,709.0          123,001.0          130,250.0          120,444.5         117,675.4            

13 ການຜະລດິກະແສໄຟຟ ື້າ ລ ື້ານກໂິລວດັໂມງ 22,100.7            31,550.4            34,409.0            31,133.0            41,340.0            138,432.4         160,533.1            

ອດັຕາຂະຫຍາຍຕວົ 42.8                   9.1                     (9.5)                   32.8                   18.8                  18.8                     

14 ການຜະລດິແຮ່ທາດ ລ ື້ານໂດລາ 1,466.2              1,538.0              1,696.1              1,611.0              1,215.3              6,060.4             7,526.5                

15 ການຄ ື້າ ລ ື້ານໂດລາ 8,455.6              9,672.2              11,258.1            11,639.6            11,951.0            44,520.9           8,933                52,976.4              

-ຂາອອກ ລ ື້ານໂດລາ 4,236.2              4,879.8              5,410.2              5,864.1              6,039.0              22,193.1           3,933                26,429.3              

ອດັຕາຂະຫຍາຍຕວົ 15.2                   10.9                   8.4                     3.0                     9.4                    9.4                       

-ຂາເຂົ ື້າ ລ ື້ານໂດລາ 4,219.3              4,792.4              5,848.0              5,775.5              5,912.0              22,327.8           5,000                26,547.1              

-ດຸນການຄ ື້າ ລ ື້ານໂດລາ 16.9                   87.4                   (437.8)               88.7                   127.0                 (134.8)               (1,067)               (118)                     

ມ ນຄ່າການສົ່ ງອອກຂະຫຍາຍຕວົສະເລ່ຍ % 15.0                  

ມ ນຄ່າການຄ ື້າຂາອອກ-ຂາເຂົ ື້າ/GDP % 70.0                  

16 ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງແລະຫດັຖະກາໍ ຕ ື້ກບີ 8,585.0              8,942.0              10,277.6            12,144.6            12,779.0            44,143.2           52,728.2              

ອດັຕາຂະຫຍາຍຕວົ % 9.2                       

17 ມ ນຄ່າຈລໍະຈອນສນິຄ ື້າ(ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍ່ອຍແລະບໍລກິານ) ຕ ື້ກບີ 44,908.0            51,688.0            57,613.0            65,596.7            65,347.3            240,245.0         285,153.0            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10 11=4+5+6+7+8 12 13

ລ/ດ  ຫົວໜ່ວຍ ປະຕິບັດປີ2016 ປະຕິບັດປີ2017 ປະຕິບັດປີ2018 ໝາຍເຫດປະຕິບັດປີ2019
ຄາດຄະເນປີ

2020
4ປີ

ຄາດໝາຍ
ດັດແກ້4 ປີ
(2017-2020)

ປະຕິບັດ5 ປີ
ຄາດໝາຍ
ມະຕິ09 

(2016-2020)

ອດັຕາຂະຫຍາຍຕວົ % 15.1                   11.5                   13.9                   (0.4)                   10.0                  10.2                     

ຂ ຄາດໝາຍດ້ານວັດທະນາທ າ-ສັງຄົມ

18 ຈາໍນວນນກັທ່ອງທ່ຽວ ເທ ່ ອຄນົ 4,239,047.0       3,868,838.0       4,186,432.0       4,791.065          886,447.0          2,236,627.0      6,000,000         2,637,111            

19 ສ ື້າງລາຍຮບັຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ລ ື້ານໂດລາສະຫະລດັ 724.19               648.06               811.01               934.71               248.9                 660.7                953                   673                      

20 ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກໃຫ ື້ຫ ຸດລງົ % 18.3                   17.0                   10                     10.0                  

21 ອດັຕາການລອດເຫ  ອຂອງນກັຮຽນຊັ ື້ນປະຖມົ % 79.6                   81.1                   84.0                   82.0                   82.1                   90                     

22 ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນຊັ ື້ນປະຖມົ % 4.7                     4.4                     4.1                     4.3                     4.3                     2                       

23 ອດັຕາເຂົ ື້າຮຽນລວມຂອງນກັຮຽນຊັ ື້ນມດັທະຍມົຕົ ື້ນ % 82.2                   82.9                   83.1                   82.8                   83.3                   85                     

24 ອດັຕາເຂົ ື້າຮຽນລວມຂອງນກັຮຽນຊັ ື້ນມດັທະຍມົປາຍ % 47.8                   51.4                   53.3                   54.8                   54.8                   60                     

25 ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການປະລະການຮຽນຊັ ື້ນມດັທະຍມົຕົ ື້ນ % 8.1                     8.3                     9.2                     9.5                     10.3                   2                       

26 ຫ ຸດຜ່ອນອດັຕາການປະລະການຮຽນຊັ ື້ນມດັທະຍມົປາຍ % 5.4                     5.8                     7.1                     8.0                     8.8                     .

ອດັຕາການຮ ື້ໜງັສ ຂອງປະຊາຊນົອາຍຸ15  ປີຂຶ ື້ນໄປ % 95.0                  

27 ອດັຕາການຮ ື້ໜງັສ ຂອງປະຊາຊນົອາຍຸ15-45 ປີ % 95                     

28 ອດັຕາການຮ ື້ໜງັສ ຂອງປະຊາຊນົໃນກຸ່ມອາຍຸ15-24 ປີ % 99                     

29
ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນ ື້ອຍລຸ່ມ5 ປີທີ່ ມນີໍ ື້າໜກັຕໍ່ າກວ່າ
ມາດຕະຖານ

% 24.2                   21.1                   21.5                   20.8                   20.3                   20                     20.0                  

30 ອດັຕາສ່ວນຂອງເດກັນ ື້ອຍລຸ່ມ5 ປີທີ່ ລວງສ ງບ່ໍໄດ ື້ມາດຕະຖານ % 35.6                   33.0                   33.5                   32.7                   32.3                   32                     32.0                  

31 ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງເດກັນ ື້ອຍລຸ່ມ1 ປີໃຫ ື້ຫ ຸດລງົ
ຕໍ່ 1000 ຂອງເດກັ

ເກດີມຊີວີດິ
40.0                   14.4                   12.0                   30                     

32 ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸ່ມ5 ປີໃຫ ື້ຫ ຸດລງົ
ຕໍ່ 1000 ຂອງເດກັ

ເກດີມຊີວີດິ
46.0                   16.6                   13.5                   40                     

ປີ2020 ແມ່ນ
ຕວົເລກຄາດ
ຄະເນ9 ເດ ອນ

33 ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ ື້ຫ ຸດລງົ
ຕໍ່ 100,000 ຂອງ
ເດກັເກດີມຊີວີດິ

68.4                   66.4                   160                   160.0                

34 ອດັຕາການຊມົໃຊ ື້ນໍ ື້າຂອງປະຊາຊນົ % 83.9                   85.9                   88.5                   90                     90.0                  

35 ປະກນັສງັຄມົແລະປະກນັສຸຂະພາບ % 71.0                   80.0                   94.0                   80                     80.0                  

36 ການສະໜອງແຮງງານເຂົ ື້າສ ່ ຕະຫ າດແຮງງານ ຄນົ 559,553.0         716,190            

37
ການຄຸ ື້ມຄອງແລະການພດັທະນາສມີ  ແຮງງານເພ ່ ອຕອບ
ສະໜອງທງັພາຍໃນແລະຕປທ

ຄນົ 419,264.0         658,000            
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ລ/ດ  ຫົວໜ່ວຍ ປະຕິບັດປີ2016 ປະຕິບັດປີ2017 ປະຕິບັດປີ2018 ໝາຍເຫດປະຕິບັດປີ2019
ຄາດຄະເນປີ

2020
4ປີ

ຄາດໝາຍ
ດັດແກ້4 ປີ
(2017-2020)

ປະຕິບັດ5 ປີ
ຄາດໝາຍ
ມະຕິ09 

(2016-2020)

38 ປະຕບິດັນະໂຍບາຍໃຫ ື້ຜ ື້ທີິ່ ມຜີນົງານຄຸນງາມຄວາມດີ ທ່ານ 3,026.0              3,311.0              3,452.0              2,921.0              4,775.0              14,459.0           32,204              17,491                 

39 ກວດກ ື້ພ ື້ນທີ່ ອນັຕະລາຍລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ຮຕ 3,255.0              4,312.0              5,689.0              5,116.0              10,000.0            25,117.0           16,000              

40 ຊ່ວຍເຫ  ອຜ ື້ຖ ກເຄາະຮ ື້າຍຈາກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ຄນົ 44.0                   281.0                 270.0                 78.0                   650.0                 1,279.0             1,500                

41 ຄອບຄວົວດັທະນະທໍາ
% ຂອງຄອບຄວົທົ່ ວ

ປະເທດ
80                     

ຄ ຕົວຊີັ້ວັດດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ

42 ຂຶ ື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ຕອນ 78,729               117,772             132,286             153,020             107,455             400,000            589,262               400,000            

43 ຈດັສນັ, ກາໍນດົເຂດ, ຟ ື້ນຟ ແລະຂະຫຍາຍເນ ື້ອທີ່ ປ່າໄມ ື້ % 58.0                   70                     70.0                  

44 ປບັປຸງສະຖານນເີຕ ອນແຜ່ນດນິໄຫວ ແຫ່ງ 2                        2                        2                        2                        2                        2                       

45 ສ ື້າງສະຖານນເີຕ ອນແຜ່ນດນີໄຫວໃໝ່ ແຫ່ງ 0 0 10                      11                      13                      5                       

46 ສ ື້າງຈດຸຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນໍ ື້າ ຈດຸ 0 0 52                      60                      200                    200                   

47 ກວດກາແລະຄຸ ື້ມຄອງມນົລະພດິໃນອ່າງຮບັນໍ ື້າ ອ່າງ 10                     

48
ສ ື້າງແຜນຄຸ ື້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ື້ອມແບບຮອບດ ື້ານຢ ່ ຂັ ື້ນເມ ອງແລະ
ແຂວງ

% 50                     

49 ທດົລອງສ ື້າງຕວົແບບອຸທະຍານທາງທໍາມະຊາດ ແຫ່ງ 2                        2                       

ງ ຄາດໝາຍຫຼຸດພົັ້ນLDC

50 ລວມຍອດລາຍໄດ ື້ແຫ່ງຊາດສະເລ່ຍຕໍ່ ຫວົຄນົ(GNI) ໂດລາ/ຄນົ 1,996 1,230

51 ດດັຊະນດີ ື້ານຊບັສນິມະນຸດ(HAI) 72.80 66

52 ດດັຊະນຄີວາມບອບບາງທາງດ ື້ານເສດຖະກດິ(EVI) 33.70 < 32
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GG SDG ລ/ດ ຕົວຊ ີ້ບອກ ຫົວໜ່ວຍ ລະດັບວັດແທກ ແບ່ງຕາມ ຂ ີ້ມູນປ ຖານ ປ ຖານ ແຫ ຼ່ງຂ ີ້ມູນປ ຖານ
ຄາດໝາຍ 

2025

ຄວາມຖ ຼ່ໃນ
ການເກັບກ າ

ຂ ີ້ມູນ
ແຫ ຼ່ງຂ ີ້ມູນ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ໝາຍເຫດ SDG 

Tier

ເປົີ້າໝາຍທ  1: ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ຼ່ເນ ຼ່ອງ, ມ ຄຸນນະພາບ, ໜັີ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍ ນຍົງ

1 GNI ຕ ໍ່ ຫວົຄນົ ໂດລາສະຫະລດັ ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ 1,996            2018 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 1,222              3ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ/CDP LDC

2 EVI % ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ 33.7              2018 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 32                   3ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ/CDP LDC

1 1 3 GDP ຕ ໍ່ ຫວົຄນົຕ ໍ່ ປ ີ ໂດລາສະຫະລດັ ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ              2,664 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                2,880 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ SDG 8.1.1 I

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  1: ການເຕ ບໂຕເສດຖະກິດທ ຼ່ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຍ ນຍົງ

2 4 ມູນຄໍ່ າລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປ)ີ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ          759,546 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ         1,056,692 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ 9th NSEDP

ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP) % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                5.80 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                  4.82 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ 9th NSEDP

5 ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະສກິ າ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                2.10 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                    2.5 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ 9th NSEDP

ສດັສໍ່ ວນຂະແໜງກະສກິ າໃນ GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              16.60 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                  15.3 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ 9th NSEDP

6 ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                9.06 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                    4.1 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ 9th NSEDP

ສດັສໍ່ ວນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າໃນ GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              33.00 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                  32.3 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ 9th NSEDP

7 ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບ ລກິານ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                4.82 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       6 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ 9th NSEDP

  ສດັສໍ່ ວນຂະແໜງບ ລກິານໃນ GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              39.50 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                  41.3 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ 9th NSEDP

8 ການຜະລດິເຂົ ົ້າເປ ອກລວມສະເລໍ່ ຍຕ ໍ່ ປີ ລ ົ້ານໂຕນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                  3.5 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 3.5 - 4 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້ 9th NSEDP

9 ການຂະຫຍາຍຝູງສດັ ຕ ໍ່ ປີ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                     5 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 3-4 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້ 9th NSEDP

10 ການລ ົ້ຽງປາ ແລະ ສດັນ ົ້າ ຕ ໍ່ ປີ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 3-4 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້ 9th NSEDP

11 ການປູກພ ດເປນັສນິຄ ົ້າ:

          ກາເຟ ໂຕນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ          158,190 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            175,500 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້ 9th NSEDP

          ສາລອີາຫານສດັ ໂຕນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ          518,126 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            636,900 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້ 9th NSEDP

          ມນັຕົ ົ້ນ ລ ົ້ານໂຕນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                4.63 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                    3.6 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້ 9th NSEDP

          ອ ົ້ອຍ ລ ົ້ານໂຕນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                1.19 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                    1.6 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້ 9th NSEDP

          ກ ົ້ວຍ ໂຕນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 728,110 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            735,500 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້ 9th NSEDP

12 ມູນຄໍ່ າການສົໍ່ ງອອກສນິຄ ົ້າ (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປ)ີ ລ ົ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ            26,558 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ         38,043.52 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
9th NSEDP

         ຂະຫຍາຍຕວົສະເລໍ່ ຍຕ ໍ່ ປີ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                8.25 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 8-10 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
9th NSEDP

13 ມູນຄໍ່ າການນ າເຂົ ົ້າສນິຄ ົ້າ (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປ)ີ ລ ົ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ            25,698 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ         32,927.35 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
9th NSEDP

         ຂະຫຍາຍຕວົສະເລໍ່ ຍຕ ໍ່ ປີ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                8.90 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  < 9 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
9th NSEDP

14 ການສົໍ່ ງອອກຜະລດິຕະພນັກະສກິ າຕ ໍ່ ປີ ລ ົ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                 852 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                1,200 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້ 9th NSEDP

15 ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸໍ່ ງແຕໍ່ ງ ແລະ ຫດັຖະກ າຕ ໍ່ ປີ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                9.10 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 8-10 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
9th NSEDP

16 ການຜະລດິກະແສໄຟຟ ົ້າ (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປ)ີ  ລ ົ້ານ kWh ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ          161,923 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            276,096 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ 9th NSEDP

ມູນຄໍ່ າການຜະລດິກະແສໄຟຟ ົ້າ (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປ)ີ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ            78,271 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            140,879 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ 9th NSEDP

ຂອບຕິດຕາມ-ປະເມ ນສ າລັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ  ຄັີ້ງທ  IX (2021-2025)
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ສົໍ່ ງອອກໄຟຟ ົ້າ (ຕວົເລກສະສມົ) ເມກາວດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              6,500 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                5,000 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ 9th NSEDP

17 ມູນຄໍ່ າການຜະລດິແຮໍ່ ທາດ (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປ)ີ ລ ົ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ           7,526.5 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ           7,832.10 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ 9th NSEDP

ມູນຄໍ່ າຈ າໜໍ່ າຍແຮໍ່ ທາດ (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປ)ີ ລ ົ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ           8,092.3 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ           8,336.40 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ 9th NSEDP

18 ສ າຫຼວດສ ົ້າງຂ ົ້ມູນພ ົ້ນຖານທ ລະນສີາດ ແລະ ແຮໍ່ ທາດ ມາດຕາສໍ່ ວນ 1/200.000 % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              68.40 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                  31.5 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ 9th NSEDP

19
ມູນຄໍ່ າຈ ລະຈອນສນິຄ ົ້າ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍໍ່ ອຍ ແລະ ບ ລກິານ, ສ ົ້ອມແປງລດົຍນົ ແລະ ລດົຈກັ) 
ຂະຫຍາຍຕວົສະເລໍ່ ຍຕ ໍ່ ປີ

 % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 8.87 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  8-10 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ ົ້າ 9th NSEDP

20 ລາຍຮບັຈາກຂະແໜງທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ລ ົ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                 231 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 3,813              ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
9th NSEDP

ຈ ານວນນກັທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປ)ີ ລ ົ້ານເທ ໍ່ ອຄນົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              17.94 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 15                   ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
9th NSEDP

21 ສ າ ຫຼວດ, ຈດັ ສນັ ກ ານດົ ຂອບເຂດ, ປກັຫຼກັ ໝາຍ ແລະ ອອກໃບ ຢັ ົ້ງຢ ນ ຂອບເຂດແຫຼໍ່ ງ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                     3 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 30                   ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
9th NSEDP

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  2: ເສດຖະກິດມະຫາພາກມ ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ໝັີ້ນທ່ຽງ

22 ລາຍຮບັງບົປະມານທງັໝດົ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ          120,672 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 179,500          ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

2 ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງລາຍຮບັງບົປະມານທງັໝດົ ຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 15.89 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 17                   ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

SDG 17.1.1
I

3 23 ລາຍຮບັຈາກພາສ-ີອາກອນ  ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ            83,928 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 144,776          ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

SDG 17.1.2
I

ອດັຕາສໍ່ ວນລາຍຮບັຈາກພາສ-ີອາກອນຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 11.05 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 14                   ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

24 ລາຍຮບັທີໍ່ ບ ໍ່ ແມໍ່ ນພາສ-ີອາກອນ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ            24,090 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 21,977            ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

ລາຍຮບັທີໍ່ ບ ໍ່ ແມໍ່ ນພາສ-ີອາກອນຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 3.17 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 2                     ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

25 ລາຍຮບັຈາກການຊໍ່ ວຍເຫຼ ອລ ົ້າ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ            12,393 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 12,410            ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

ລາຍຮບັຈາກການຊໍ່ ວຍເຫຼ ອລ ົ້າຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 14.22 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 1                     ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

26 ລາຍຈໍ່ າຍງບົປະມານທງັໝດົ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ          150,633 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 190,000          ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

ອດັຕາສໍ່ ວນລາຍຈໍ່ າຍງບົປະມານທງັໝດົຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 19.83 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 18.0                ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

27 ລາຍຈໍ່ າຍບ ລຫິານປກົກະຕິ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ            93,905 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 130,500          ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

ອດັຕາສໍ່ ວນລາຍຈໍ່ າຍບ ລຫິານປກົກະຕຕິ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 12.36 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 12.3                ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

28 ລາຍ ຈໍ່ າຍ ການ ລງົທ ນ ທງັໝດົ  ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ            56,727 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 59,500            ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

ອດັຕາສໍ່ ວນລາຍຈໍ່ າຍ ການ ລງົທ ນ ທງັໝດົຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 7.47 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 5.6                  ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

29 ຂາດດຸນງບົປະມານທງັໝດົ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ -          29,960 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 10,500-            ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

ຂາດດຸນງບົປະມານທງັໝດົ ຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ -3.49 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ -1 ຫ ຼື  ≤ 2 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

30 ຄງັສະສມົແຫໍ່ ງລດັ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              1,150 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 1,500              ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງການເງນິ 9th NSEDP

31 ອດັຕາເງນິເຟີ ົ້ ( ທຽບປີຕ ໍ່ ປີ ) % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                3.19 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ≤ 6 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 9th NSEDP

ປະລມິານເງນິ M2 % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              13.48 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ≤ 20 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 9ະh NSEDP

4 32 ອດັຕາແລກປໍ່ ຽນແຕໍ່ ລະປີທຽບໃສໍ່ ເງນິໂດລາສະຫະລດັ ( ທຽບປີຕ ໍ່ ປີ ) % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ -6.26 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ±5 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 9th NSEDP

SDG 17.13.1
I

5 33 ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດ (  ໃນແຕໍ່ ລະປບິ ໍ່ ຫຸຼດ ) ເດ ອນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                4.81 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 3 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 9th NSEDP

SDG 17.13.1
I

ອດັຕາສໍ່ ວນຍອດເຫຼ ອເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ ຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              64.43 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 60                   ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 8th NSEDP

34 ອດັຕາສໍ່ ວນຍອດເຫຼ ອສນິເຊ ໍ່ ອຂອງຂະແໜງການທະນາຄານຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              48.76 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 49 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 9th NSEDP

35 ຍອດລະດມົທ ນຜໍ່ ານຕະຫຼາດທ ນ ຕ ໍ່  GDP ( ຍອດສະສມົ ) % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 15-18 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 9th NSEDP

36 ອດັຕາສໍ່ ວນໜີົ້ບ ໍ່ ເກດິດອກອອກຜນົທົໍ່ ວລະບບົທະນາຄານ (NPL) ຕ ໍ່ ຍອດສນິເຊ ໍ່ ອທງັໝດົ ໃນແຕໍ່ ລະປີ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                3.08 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ≤ 3 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ທະນາຄານແຫໍ່ ງ ສປປ ລາວ 9th NSEDP

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  3: ຍົກສູງປະສິດທິພາບການລົງທຶນໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ
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37 ມູນຄໍ່ າແຫຼໍ່ ງທ ນເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ ຕ ົ້ກບີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ     213,874.16 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            204,599 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລງົທ ນ
9th NSEDP

              ອດັຕາສໍ່ ວນມູນຄໍ່ າແຫຼໍ່ ງທ ນເພ ໍ່ ອການພດັທະນາຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              28.16 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 19.4 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລງົທ ນ
9th NSEDP

38 ອດັຕາສໍ່ ວນການລງົທ ນຈາກງບົປະມານພາຍໃນຕ ໍ່ ການລງົທ ນທງັໝດົ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                9.54 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 11 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລງົທ ນ
9th NSEDP

39 ອດັຕາສໍ່ ວນການຊໍ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ໍ່ ອການພດັທະນາ (ODA) ຕ ໍ່ ການລງົທ ນທງັໝດົ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              16.82 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 18 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລງົທ ນ
9th NSEDP

40 ອດັຕາສໍ່ ວນການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົ ຕ ໍ່ ການລງົທ ນທງັໝດົ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              51.32 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 49 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລງົທ ນ
9th NSEDP

41 ອດັຕາສໍ່ ວນການລງົທ ນອ ໍ່ ນໆຕ ໍ່ ການລງົທ ນທງັໝດົ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              22.32 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 22 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລງົທ ນ
9th NSEDP

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  4: ພັດທະນາຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໄປສູ່ຄຸນນະພາບໃໝ່ ໃຫ້ມ ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ

42 ການປະກອບສໍ່ ວນຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ົ້ອຍ ແລະ ກາງຕ ໍ່  GDP % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              14.25 2018 ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ                     18 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  9th NSEDP 

43
ການເພີໍ່ ມຂ ົ້ນຂອງຈ ານວນຜູ ົ້ປະກອບການວສິາຫະກດິຂະໜາດນ ົ້ອຍ ແລະ ກາງ 
(SMEs) ຕ ໍ່ ປີ

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ
ລະດບັ
ຊາດ

    1.04 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ                       2 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
 9th NSEDP 

6 44 ອດັ ຕາການ ເຕບີໂຕ ຂອງຈ າ ນວນບ ລິສດັ ທີໍ່ ຈດົ ທະ ບຽນ ໃໝໍ່ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                7.94 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       8 ປະຈ າປີ
ການສ າຫຼວດວສິາຫະກດິຂະ

ໜາດນ ົ້ອຍ-ກາງ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
 SDG 9.2.3*

8th NSEDP 
I

7 45 ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງແມໍ່ ຍງິທີໍ່ ເປນັເຈ ົ ົ້າຂອງທຸລະກດິ/ວສິາຫະກດິ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 7.51              2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       9 ປະຈ າປີ ການສ າຫຼວດ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
 SDG 8.5.3*

8th NSEDP 
I

46 ສະຫະກອນກະສກິ າ ແລະ ບ ລກິານທີໍ່ ຖ ກສ ົ້າງຕັ ົ້ງ ຈ ານວນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                   50 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     68 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

47 ດດັຊະນຊີບັສນິມະນຸດ (HAI) ດດັຊະນີ ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ  72,8 2018 ການປະເມນີຂອງ CDP                     66 ລະບຸບ ໍ່ ໄດ ົ້ ບນັຊແີຫໍ່ ງຊາດ ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ LDC

8 48 ອດັຕາສໍ່ ວນການຕາຍຂອງແມໍ່
ຕ ໍ່  ເດກັເກດີມຊີວີດິ 

100.000 ຄນົ
ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ                 206 2015

ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ
ພນົລະເມ ອງ                   110 10 ປີ

ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ
ພນົລະເມ ອງ/
ການລາຍງານ

 ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ/
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 9th NSEDP

SDG 3.1.1 
I

9 49 ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັຂອງເດກັຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 1 ປີ
ຕ ໍ່  ເດກັເກດີມຊີວີດິ 

1.000 ຄນົ
ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ                   40 2017

ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)

                    20 5 ປີ
ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)

 ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  9th NSEDP

SDG 3.2.3 
I

10 50 ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອາຍຸຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 5 ປີ
ຕ ໍ່  ເດກັເກດີມຊີວີດິ 

1.000 ຄນົ
ຜນົກະທບົ

ລະດບັ
ຂະແໜງການ                   46 2017

ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)                     30 5 ປີ

ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)

 ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ
 9th NSEDP

LDC

SDG 3.2.1 

I

3 11 51
ເປີເຊນັເດກັນ ົ້ອຍອາຍຸຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 5 ປີ ຂາດອາຫານຊ າເຮ ົ້ອທຽບກບັເດກັອາຍຸຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 5 ປີທງັໝດົ (ອດັຕາ
ສໍ່ ວນຂອງເດກັນ ົ້ອຍລຸໍ່ ມ 5 ປີ ທີໍ່ ມລີວງສູງຕ ໍ່ າກວໍ່ າມາດຕະຖານ)

% ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ                   33 2017
ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)                     27 5 ປີ

ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)

 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ

 9th NSEDP

LDC

SDG 2.2.1 

I

4 12 52
ເປີເຊນັເດກັນ ົ້ອຍອາຍຸຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 5 ປີ ທີໍ່ ຈໍ່ ອຍກວໍ່ າມາດຕະຖານຕາມເກນອາຍຸທຽບກບັເດກັນ ົ້ອຍອາຍຸຕ ໍ່ າ
ກວໍ່ າ 5 ປີທງັໝດົ (ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງເດກັນ ົ້ອຍ 5 ປີ ທີໍ່ ມນີ ົ້າໜກັຫຸຼດມາດຕະຖານ)

% ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ  9  (21.1) 2017
ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)                     15 5 ປີ

ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)

 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ

 9th NSEDP

SDG 2.2.3 
I

13 53 ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັເກດີໃໝໍ່  (ອາຍຸ 28 ມ ົ້ລງົມາ)
ຕ ໍ່  ເດກັເກດີມຊີວີດິ 

1.000 ຄນົ
ຜນົກະທບົ

ລະດບັ
ຂະແໜງການ

                  18 2017
ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)

5 ປີ
ການສ າຫຼວດດດັຊະນໝີາຍ
ສງັຄມົລາວ (LSIS)

 ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  SDG 3.2.2 I

14 54

ອດັຕາສໍ່ ວນເດກັນ ົ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸໍ່ ມ ບນັລຸລະດບັຄວາມສາມາດຕ ໍ່ າສຸດຢໍ່ າງໜ ົ້ອຍໃນ (i) ການອໍ່ ານ
ແລະ (ii) ຄະນດິສາດ (ຊາຍ / ຍງິ) ຕາມການປະເມນີຜນົການປະຕບິດັຂອງນກັຮຽນລະດບັຊາດ: (ກ)
ໃນຊັ ົ້ນຮຽນ 2/3; (ຂ) ໃນຕອນທ ົ້າຍຂອງປະຖມົ; ການສ ກສາ (ຊັ ົ້ນ 5) (ຄ) ໃນຕອນທ ົ້າຍຂອງການ
ສ ກສາມດັທະຍມົຕອນປາຍ (ຊັ ົ້ນ 9)

% ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ

(ກ) ພາສາລາວ 
34% / 

ຄະນດິສາດ 18%
(ຂ) ພາສາລາວ 

2% / 
ຄະນດິສາດ 8%
 (ຄ) ພາສາລາວ

 28,2% / 
ຄະນດິສາດ 8%

2019

- SEA-PLM 2019: ການ
ປະເມນີການຮຽນຮູ ົ້ລະດບັ

ພາກພ ົ້ນ
- ການປະເມນີຜນົ ການຮຽນ
ຮູ ົ້ລະດບັຊາດ ASLO ຊັ ົ້ນ9

 (ກ) ພາສາລາວ 
50% / 

ຄະນດິສາດ 30%
 (ຂ) ພາສາລາວ 

10% / 
ຄະນດິສາດ 20% 

(ຄ) ພາສາລາວ 
40% / 

ຄະນດິສາດ 20%

ທຸກໆ 2 ປີ

- SEA-PLM 2019: ການ
ປະເມນີການຮຽນຮູ ົ້ລະດບັ

ພາກພ ົ້ນ
- ການປະເມນີຜນົ ການຮຽນ
ຮູ ົ້ລະດບັຊາດ ASLO ຊັ ົ້ນ9

ກະຊວງສ ກສາທກິານແລະກລິາ  SDG 4.1.1 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  5: ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແລະ ເສດຖະກິດຮວມຫມູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ

ເປົີ້າໝາຍທ  2: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດມ ຄຸນນະພາບສູງຂຶີ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ, ມ ຄວາມສາມາດຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າໃຊ້ວິທະຍາ ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ  ເພ ຼ່ອຍົກສູງປະສິດທະພາບ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພ ຼ່ມການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການ.
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15 55 ອດັຕາການເກດີຂອງໄວ ໜຸໍ່ ມ (ອາຍຸ 15-19 ປ)ີ ຕ ໍ່ ແມໍ່ ຍງິ 1,000 ຄນົໃນກຸໍ່ ມອາຍຸນັ ົ້ນ % ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ                   83 2017 ການ ສ າ ຫຼວດ (LSIS)                     63 ທຸກໆ 5 ປີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  SDG 3.7.2 

56 ການນ າໃຊ ົ້ບ ລກິານສຸຂາພບິານຂັ ົ້ນພ ົ້ນຖານ % ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ                   71 2017
LSIS / LECS / ການ ສ າ 

ຫຼວດ ສ າ ມະໂນຄວົ                     85 5 ປີ
LSIS (5 ປ)ີ / 
LECS (5 ປ)ີ / 

ສ າມະໂນຄວົ (10 ປ)ີ
ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ

57 ການນ າໃຊ ົ້ນ ົ້າປະປາພ ົ້ນຖານ % ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ                   78 2017
LSIS / LECS / ການ ສ າ 

ຫຼວດ ສ າ ມະໂນຄວົ                     95 5 ປີ
LSIS (5 ປ)ີ / 
LECS (5 ປ)ີ / 

ສ າມະໂນຄວົ (10 ປ)ີ
ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  1:  ການປັບປງການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢ່າງທົຼ່ວເຖິງ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບສູງຂຶີ້ນ

16 58 ອດັຕາການເກດີລູກມແີພດຊວໍ່ ຍ % ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ                72.8 2020
ການລາຍງານບ ລຫິານ ຈາກ
ລະບບົ DH2 ຂອງກະຊວງ...                     85 5 ປ/ີປະຈ າປີ

ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ LSIS/
ການລາຍງານ

 ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ/
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 9th NSEDP

SDG 3.1.2 
I

59 ອດັຕາການສກັຢາວກັຊນິກນັພະຍາດໃນເດກັລຸໍ່ ມ 1 ປີ % ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ                89.8 2020 ການລາຍງານບ ລຫິານ                     95 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  9th NSEDP 

5 17 60 ສດັສໍ່ ວນປະຊາກອນໄດ ົ້ນ າໃຊ ົ້ນ ົ້າດ ໍ່ ມທີໍ່ ສະອາດທຽບກບັປະຊາກອນທງັໝດົ (ອດັຕາຊມົໃຊ ົ້ນ ົ້າສະອາດ) % ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ  71 (83.9) 2017 ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ LSIS                     95 5 ປ/ີປະຈ າປີ
ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ LSIS/

ການລາຍງານ
 ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ/
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 9th NSEDP

SDG 6.1.1.a 
II

6 18 61
ສດັສໍ່ ວນປະຊາກອນນ າໃຊ ົ້ວດິຖໍ່ າຍທີໍ່ ໄດ ົ້ຮບັການປບັປຸງທຽບກບັປະຊາກອນທງັໝດົ (ອດັຕາການ
ຊມົໃຊ ົ້ວດິຖໍ່ າຍ)

% ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ                73.8 2017 ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ LSIS                     85 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ LSIS  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  SDG 6.2.1 II

62 ອດັຕາປກົຄຸມປະກນັສຸຂະພາບທົໍ່ ວປວງຊນົ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                   94 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     96 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  9th NSEDP 

63 ອດັຕາການປະກາດແລະຮບັຮອງເປນັບ ົ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢໍ່ າງ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                   80 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     85 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ  9th NSEDP 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນທຸກລະດັບໃຫ້ສູງຂຶີ້ນ ພ້ອມທັງ ສ້າງເງ ຼ່ອນໄຂການເຂົີ້າເຖິງການສຶກສາເພ ຼ່ອໃຫ້ມ ຄວາມພ້ອມໃນການເຊ ຼ່ອມໂຍງກັບພາກ ພ ີ້ນ ແລະສາກົນທັງເປັນການຮອງຮັບອຸດສາຫະກ າຍຸກ 4.0 

19 64  ອດັຕາເຂົ ົ້າຮຽນເດກັ 5 ປີ ໃນຊັ ົ້ນການສ ກສາກໍ່ ອນໄວຮຽນ % ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ              82.70 2019-20
ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ບ ລຫິານ
                    86 ປະຈ າປີ

ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ບ ລຫິານ

 ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP

SDG 4.2.3* 

65 ອດັຕາການເລ ໍ່ ອນຊັ ົ້ນຈາກ ປ.5 ຫາ ມ.1 % ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ              85.10 2019-20
ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ບ ລຫິານ
  > 90 ປະຈ າປີ

ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ບ ລຫິານ

 ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP 

66 ອດັຕານກັຮຽນເຂົ ົ້າໃໝໍ່  ປ1 % ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ              98.50 2019-20
ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ບ ລຫິານ
 > 98 ປະຈ າປີ

ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ບ ລຫິານ

 ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP 

20 67
ອດັຕາເຂົ ົ້າຮຽນໃໝໍ່ ລວມ 
                ຊັ ົ້ນປະຖມົ (ປ 5)

% ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ              98.50 2019-20
ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ບ ລຫິານ
 > 99 ປະຈ າປີ

ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ບ ລຫິານ

 ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP 

SDG 4.1.3* 

21 68   ມດັທະຍມົຕອນຕົ ົ້ນ (ມ 4) % ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ              71.60 2019-20 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ    > 74 ປະຈ າປີ
ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ບ ລຫິານ
 ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP 

SDG 4.1.3* 

22 69 ອດັຕາຈບົຊັ ົ້ນປະຖມົສ ກສາ % ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ                92.6 2019-20
ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ບ ລຫິານ
  > 95 ປະຈ າປີ

ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ບ ລຫິານ

 ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP

SDG 4.1.4* 

23 70 ດດັຊະນສີະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ຂອງອດັຕາເລ ໍ່ ອນຊັ ົ້ນຈາກ ປ.5 ຫາ ມ.1 ແລະ ມ  7 % ຜນົກະທບົ ຂະແໜງການ                0.98 2019-20
ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ບ ລຫິານ
 0.97-1.03 ປະຈ າປີ

ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ບ ລຫິານ

 ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP

SDG 4.5.1.a 

71
ອດັຕາປະລະຂອງນກັຮຽນ
        ຂັ ົ້ນ ປ 1

% ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ                  6.4 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       4 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP 

        ຊັ ົ້ນປະຖມົ % ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ                  4.3 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ   < 2 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP 

ຊັ ົ້ນມດັທະຍມົຕອນຕົ ົ້ນ % ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ                10.3 2019-20 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ   < 8 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP 

24 72
ປະຊາກອນໜຸໍ່ ມ ແລະ ຜູ ົ້ປະລະການຮຽນໃຫ ົ້ໄດ ົ້ບ າລຸງຜໍ່ ານການສ ກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ 
ເຝກິອບົຮມົວຊິາຊບີ

% ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ              5,284 2019-20 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            150,000 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ
 9th NSEDP

LDC

SDG 4.3.3* 

25 73 ເປີເຊນັຂອງຄູຊັ ົ້ນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົສ ກສາໄດ ົ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົ %ຕ ໍ່ ປີ ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ                31.1 2019-20 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  >10 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP

SDG 4.c.1 

26 74
ອດັຕາສໍ່ ວນຜູ ົ້ທີໍ່ ຈບົການສ ກສາຊັ ົ້ນມດັທະຍມົຕົ ົ້ນໄດ ົ້ເຂົ ົ້າຮຽນຕ ໍ່ ໃນລະດບັອະຊວີະສ ກສາ ແລະ 
ເຝກິອບົຮມົວຊິາຊບີ

% ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ                3.20 2019-20 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       5 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP

SDG 4.3.4* 

75
ຈ ານວນນກັສ ກສາທີໍ່ ສະມກັເຂົ ົ້າຮຽນຢູໍ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ໄດ ົ້ເຂົ ົ້າຮຽນໃນສາຍວທິະຍາສາດທ າມະຊາດ, 
ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ວສິະວະກ າ ແລະ ຄະນດິສາດ

ຄນົ ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ              4,189 2019-20 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ              12,500 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP 

76
ສດັສໍ່ ວນມວນ ຊນົ ທຸກເພດ, ທຸກໄວ ໄດ ົ້ເຂົ ົ້າຮໍ່ ວມການ ຫດັ ກາຍ ຍະ ບ ລຫິານ, ການ ອອກກ າລງັກາຍ ແລະ
 ການ ຫຼິ ົ້ນ ກິລາ- ກາຍຍະກ າ ຂອງພນົລະເມ ອງ.

% ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ                   34 2019-20 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     50 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງສ ກສາທກິານ ແລະ ກລິາ  9th NSEDP

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  3: ກ າລັງແຮງງານໄດ້ຮັບການພັດທະນາດ້ານສ ມ , ຄວາມສ ານານງານ ແລະ ມ ລະບຽບວິໄນສູງຂຶີ້ນ ທັງມ ຄວາມຫ າກຫ າຍວ ຊາຊ ບ ແລະ ມ ວຽກເຮັດງານທ າທ ຼ່ໝັີ້ນຄົງ ແລະ ມ ລາຍໄດ້ສູງຂຶີ້ນ, ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

132



27 77 ອດັຕາການຫວໍ່ າງງານ % ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ                   20 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     15 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

 9th NSEDP

SDG 8.5.2 
I

78

ພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ
   - ຢູໍ່ ສະ ຖາບນັ ແລະ ສູນພດັ ທະ ນາສ ມ ແຮງງານ ໃນ ລະ ດບັ ຕໍ່ າງໆ
   - ຝ ກເຄ ໍ່ ອນທີໍ່ ຕາມສາຂາອາຊບີຕໍ່ າງໆ

ຄນົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ  21580
2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 

15,000

10,000

5,000 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

 9th NSEDP 

79 ສົໍ່ ງເສມີບນັ ດາຫວົໜໍ່ ວຍແຮງງານ ພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ຕາມສາຂາອາຊບີຕໍ່ າງໆ ຄນົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 0 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ              25,000 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

 9th NSEDP 

80 ຈ ານວນແຮງງານທີໍ່ ຜໍ່ ານການທດົສອບມາດຕະຖານສມີ  ແຮງງານແຫໍ່ ງຊາດ ຄນົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                 702 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                1,700 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

 9th NSEDP 

81 ເປີເຊນັກ າລງັແຮງງານ ຜູ ົ້ຢູໍ່ ໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                40.8 2017 ການສ າຫຼວດກ າລງັແຮງງານ                48.30 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

 9th NSEDP 

82
ຈ ານວນຫວົໜໍ່ ວຍແຮງງານທີໍ່ ໄດ ົ້ສ ົ້າງຕັ ົ້ງໜໍ່ ວຍງານປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີໍ່ ເຮດັ
ວຽກ

ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ຂະແໜງການ                   44 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                   100 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

 9th NSEDP 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  4: ສົຼ່ງເສ ມການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ນ າໃຊ້ຜົນການຄົີ້ນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊ , ເຕັກນິກວິຊາການ, ນະວັດຕະກ າໃໝ່ ແລະ ພູມປັນຍາ ເຂົີ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

28 83 ຈ ານວນນກັຄົ ົ້ນຄວ ົ້າວທິະຍາສາດ
ຕ  ໍ່ ພນົລະເມ ອງ 10.000

 ຄນົ
ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ 1.10              2010 ການສ າຫຼວດ 8.50                ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ
ໂນໂລຊີ

 9th NSEDP

SDG 9.5.2 

29 84
ອດັຕາສໍ່ ວນລດັລງົທ ນໃສໍ່ ການຄົ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ ພດັທະນາວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃນ
ງບົປະມານການລງົທ ນຂອງລດັແຕໍ່ ລະປີ

% ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ 1.00              2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 1.00                ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ

ໂນໂລຊີ
 9th NSEDP

SDG 9.5.1 
I

85
ອດັຕາສໍ່ ວນການລງົທ ນຂອງພາກເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ ເຂົ ົ້າໃນການຄົ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ 
ພດັທະນາ (R&D) ໃນງບົປະມານໃນແຕໍ່ ລະປີ

% ເປົ ົ້າໝາຍ ລະດບັຊາດ 30                 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 35.00              ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັ

ໂນໂລຊີ
9th NSEDP

ເປົີ້າໝາຍທ  3: ຊ ວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ດ ຂຶີ້ນເທ ຼ່ອລະກ້າວ

7 30 86
ອດັຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນ (ເປີເຊນັ ຂອງພນົ ລະ ເມ ອງທດີ າລງົຊວີດິຢູໍ່ ຕ ໍ່ າ ກໍ່ ວາເສັ ົ້ນ ຄວາມ

ທຸກຍາກແຫໍ່ ງຊາດ ແຍກຕາມ ຕວົເມ ອງ, ຊນົນະບດົ ແລະ ເພດ
% ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ                18.3 2018 ສ າຫຼວດ LECS 6                  13.9 5 ປີ LECS 6 ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ/ກະສກິ າ  SDG 1.2.1/

9th NSEDP 

31 87 ອດັຕາຂອງເດກັທີໍ່ ມຄີວາມຂາດເຂນີໃນຫຼາຍມຕິ ິຕາມນຍິາມແຫໍ່ ງຊາດ % ຜນົກະທບົ ລະດບັຊາດ                50.4 2018
ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານການວິ
ໃຈຄວາມຂາດເຂນີໃນຫຼາຍມຕິິ                  35.0 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ SDG 1.2

32 88
ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງເດກັອາຍຸຕ ໍ່ າ ກວໍ່ າ 5 ປີເຊິໍ່ ງການເກດີຂອງພວກເຂາົໄດ ົ້ຖ ກຈດົທະບຽນກບັເຈົ ົ້າໜ ົ້າທີໍ່ ພນົ
ລະເຮ ອນ, ຕາມອາຍຸ

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                73.0 2017 ການສ າຫຼວດ LSIS                  70.0 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ SDG 16.9.1

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  1: ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກທ ຼ່ຍັງທຸກຍາກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ ຂຶີ້ນ

89 ຈ ານວນຄອບຄວົສ ົ້າງໃຫ ົ້ບນັລຸຕາມມາດຕະຖານພົ ົ້ນທຸກ (ຕວົເລກສະສມົ 5 ປ)ີ ຄອບຄວົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ          964,149 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ         1,168,509 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

90 ຈ ານວນບ ົ້ານພົ ົ້ນທຸກ ບ ົ້ານ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              4,792 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                7,896 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

91 ຈ ານວນເມ ອງພົ ົ້ນທຸກ ເມ ອງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                   53 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                   122 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

92 ຈ ານວນຄອບຄວົພດັທະນາ ຄອບຄວົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                    -   2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            982,750 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

93 ຈ ານວນບ ົ້ານພດັທະນາ ບ ົ້ານ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                 747 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                5,167 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

94 ຈ ານວນບ ົ້ານໃຫຍໍ່ ທີໍ່ ສ ົ້າງເປນັຕວົເມ ອງໃນຊນົນະບດົ ບ ົ້ານ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                     4 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     10 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

95 ຈ ານວນຈດຸຈດັສນັພູມລ າເນາົ ແລະ ອາຊບີ ໃຫ ົ້ປະຊາຊນົ ທີໍ່ ບ ໍ່ ມພູີມລ າເນາົຄງົທີໍ່  ແລະ ອາຊບີບ ໍ່ ໝັ ົ້ນຄງົ ຈດຸເປົ ົ້າໝາຍ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                 145 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                   170 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

96 ສ ົ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍວິທະ ຍຸ ກະ ຈາຍ ສຽງຂັ ົ້ນ ເມ ອງ ຈດຸ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 2 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     36 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
 9th NSEDP 

97 ສ ົ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂທລະ ໂຄໍ່ ງຢູໍ່ ຂັ ົ້ນ ບ ົ້ານ ບ ົ້ານ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                   79 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                2,800 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
 9th NSEDP 

98 ຂະ ຫຍາຍ ລະ ບບົ ເຕກັນກິ ຈາກລະ ບບົ ອານາລອັກໄປ ສູໍ່ ລະ ບບົ ດິຈີຕອນ ຈດຸ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 0 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     22 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
 9th NSEDP 

99 ຄອບຄວົ ວດັ ທະ ນະ ທ າ ຄອບຄວົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ            17,820 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            130,000 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
 9th NSEDP 

100 ບ ົ້ານວດັທະນະທ າ ບ ົ້ານ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                 175 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                   750 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
 9th NSEDP 

101 ສ າ ຫຼວດ, ເກບັກ າຂ ົ້ມູນ ແລະ ຂ ົ້ນ ທະ ບຽນໃນ ຂະ ແໜງວດັ ທະ ນະ ທ າ

133



     ສ າຫຼວດແຫຼໍ່ ງບູຮານວທິະຍາ ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 3 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     35 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
 9th NSEDP 

     ຂຸດຄົ ົ້ນແຫຼໍ່ ງບູຮານວທິະຍາ ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 3 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       5 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
 9th NSEDP 

     ຂ ົ້ນທະບຽນບນັຊວີດັຖຸບູຮານ ແລະ ພະພຸດທະຮູບ ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 0 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       5 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
 9th NSEDP 

     ຂ ົ້ນບນັຊມີ ລະດກົວດັທະນະທ າ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ທ າມະຊາດ ຈາກລະດບັທ ົ້ອງຖິໍ່ ນໃຫ ົ້ເປນັ
ລະດບັຊາດ

ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 1 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     20 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ  9th NSEDP 

     ຂ ົ້ນທະບຽນບນັຊບູີຮານງານພຸດທະສນິ ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 0 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       5 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຖະແຫຼງຂໍ່ າວ, 

ວດັທະນະທ າ ແລະ ທໍ່ ອງທໍ່ ຽວ
 9th NSEDP 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  2: ພ ີ້ນຖານໂຄງລ່າງການບ ລິການດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງທົຼ່ວເຖິງ ເພ ຼ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການເຂົີ້າເຖິງພ ີ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບ ລິການຕ່າງໆ.

102 ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງຄວົເຮ ອນ ທີໍ່ໄດ ົ້ຊມົໃຊ ົ້ໄຟຟ ົ້າ ໃນຄວົເຮ ອນທງັໝດົທົໍ່ ວປະເທດ % ເປົ ົ້າໝາຍ ຂະແໜງການ                   95 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     98 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່ / 

LSB
 9th NSEDP 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  3: ສົຼ່ງເສ ມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ້ເຂົີ້າເຖິງການພັດທະນາ, ມ ຄວາມສະເໝ ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມສ່ວນຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

8 33 103

ສະເລໍ່ ຍອດັຕາສໍ່ ວນແມໍ່ ຍງິທີໍ່ ໄດ ົ້ບນັຈຊຸບັຊ ົ້ອນເຂົ ົ້າໃນຕ າແໜໍ່ ງນ າພາ-ຄຸ ົ້ມຄອງ ໃນຂັ ົ້ນຕໍ່ າງໆ (ສະເລໍ່ ຍ
ອດັຕາສໍ່ ວນແມໍ່ ຍງິທີໍ່ ໄດ ົ້ບນັຈຊຸບັຊ ົ້ອນເຂົ ົ້າໃນຕ າແໜໍ່ ງນ າພາ-ຄຸ ົ້ມຄອງ ໃນຂັ ົ້ນຕໍ່ າງໆ):
- ບ ົ້ານ
- ເມ ອງ
- ຂັ ົ້ນແຂວງ
- ຂັ ົ້ນສູນກາງ

% ເປົ ົ້າໝາຍ
ລະດບັຊາດ/
ແຂວງ

 

10.72

11.73

19.62

23.63 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 

≥20

≥10

≥20

≥20

≥30 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ສູນກາງສະຫະພນັແມໍ່ ຍງິລາວ/
ກະຊວງພາຍໃນ/ຈດັຕັ ົ້ງສູນກາງ

SDG 5.5.2 I

9 34 104

ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງສະມາຊກິສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ແລະ ສະມາຊກິສະພາປະຊາຊນົຂັ ົ້ນແຂວງ ເພດຍງິ 
(ເປີເຊນັຂອງແມໍ່ ຍງິທີໍ່ ດ າລງົຕ າແໜໍ່ ງໃນສະພາແຫໍ່ ງຊາດ ທຽບກບັ ສະມາຊກິສະພາແຫໍ່ ງຊາດທງັໝດົ)
- ສະມາຊກິສະພາແຫໍ່ ງຊາດ
- ສະມາຊກິສະພາປະຊາຊນົຂັ ົ້ນແຂວງ

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ
ລະດບັຊາດ/
ແຂວງ

 

21.34

30.08 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ≥ 30 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ສະພາແຫໍ່ ງຊາດ/

ສູນກາງສະຫະພນັແມໍ່ ຍງິລາວ
 9th NSEDP

SDG 5.5.1 
I

105 ດດັຊະນຄີວາມບ ໍ່ ສະເໜພີາບຍງິ-ຊາຍ ດດັສະນີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              0.459 2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                0.430 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນກາງສະຫະພນັແມໍ່ ຍງິລາວ  9th NSEDP 

106 ດດັຊະນກີານພດັທະນາຄວາມສະເໜພີາບຍງິ-ຊາຍ ດດັສະນີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ              0.927 2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                0.984 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ສູນກາງສະຫະພນັແມໍ່ ຍງິລາວ  9th NSEDP 

107

ເປີເຊນັການແຕໍ່ ງດອງຂອງເດກັ ອາຍຸ 15-19 ປີ
- ເດກັຍງິ
- ເດກັຊາຍ

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ
 

23,5

5,9 

2017 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 

9

3 

5 ປີ LSIS/LSB
 ຄະນະກ າມະການເພ ໍ່ ອຄວາມ

ກ ົ້າວໜົ້າຂອງແມໍ່ ຍງິ ແລະ ແມໍ່ -ເດກັ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  4: ສົຼ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນໜຸ່ມໃຫ້ມ ຄຸນະພາບ ແລະ ມ ວຽກເຮັດງານທ າຫ າຍຂ ີ້ນ.

108

ອດັຕາສໍ່ ວນຊາວໜຸໍ່ ມທີໍ່ໄດ ົ້ຮບັການຝ ກອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ສ ົ້າງວຽກເຮດັງານທ າໃນສາຂາວຊິາຊບີ 
(ຊໍ່ າງສ ົ້ອມແປງລດົຈກັ, ລດົໃຫຍໍ່ , ຊໍ່ າງໄຟຟ ົ້າ, ຊໍ່ າງເຊ ໍ່ ອມໂລຫະ, ຊໍ່ າງຕດັຫຍບິ, ເສມີສວຍ, ປູກຝງັ 
ແລະ ລ ົ້ຽງສດັ)ຂອງຊາວໜຸໍ່ ມຫວໍ່ າງງານທງັໝດົ (ຜໍ່ ານສູນກາງຊາວໜຸໍ່ ມ)
- ຈ ານວນ
- ເປີເຊນັ

ຄນົ % ຕ ໍ່ ປີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ຂະແໜງການ

 

399

N.A 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 

3,550

20 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ສູນກາງຊາວໜຸໍ່ ມ ແລະ ກະຊວງ
ແຮງງານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

 9th NSEDP 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  5: ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານພາກວິສາຫະກິດ, ຜູ້ປະກອບອາຊ ບອິດສະຫ ະເຂົີ້າເຖິງການບ ລິການປົກປ້ອງສັງຄົມທ ຼ່ມ ປະສິດທ ຜົນດ ຂ ີ້ນ.

109

ອດັຕາການປກົຄຸມປະກນັສງັຄມົ
   - ພາກລດັ
   - ພາກວສິາຫະກດິ
   - ຜູ ົ້ສະໝກັໃຈ

ຫວົໜໍ່ ວຍ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ຂະແໜງການ
 30,583

2,952

23,872

3,759 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 157,500

7,500

135,000

15,000 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

9th NSEDP

110 ຈ ານວນຫວົໜໍ່ ວຍວສິາຫະກດິທີໍ່ໄດ ົ້ຮບັການຄຸ ົ້ມຄອງຈາກປະກນັສງັຄມົເພີໍ່ ມໃໝໍ່ ຫວົໜໍ່ ວຍ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ຂະແໜງການ 237               2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 1,275              ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

9th NSEDP

111

ຈ ານວນການຮບັບ ລິຈາກເລ ອດ
   - ສູນເລ ອດແຫໍ່ ງຊາດ 
   - ທົ້ອງຖິໍ່ ນຕໍ່ າງໆ

ຖງົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ຂະແໜງການ
 60,353

27,061

33,297 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 364,400

151,530

211,870 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

9th NSEDP

112

ຈ ານວນຜູ ົ້ທີໍ່ ມຜີນົງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດໃີນພາລະກດິປະຕວິດັຊາດປະຊາທປິະໄຕ ທີໍ່ໄດ ົ້ນະໂຍບາຍ
- ໃນ 5 ເປົ ົ້າໝາຍບູລມິະສດິ 
- ເປົ ົ້າໝາຍ ທົໍ່ ວ ໄປ

ຄນົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ຂະແໜງການ
 

4,790

4,109

681 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 

16,000

15,000

1,000 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

9th NSEDP

134



ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  6: ການກວດກູ້ລະເບ ດບ ຼ່ທັນແຕກ ແລະ ຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນມ ຄວາມປອດໄຟຈາກລະເບ ດບ ຼ່ທັນແຕກເພ ຼ່ມຂຶີ້ນເທ ຼ່ອລະກ້າວ. 

35 113 ຈ ານວນຜູ ົ້ບາດເຈບັ ແລະ ເສຍຊວີດິຈາກ ລບຕ ແຍກຕາມກຸໍ່ ມອາຍຸ ແລະ ເພດ ຄນົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ

 
- ບາດເຈບັ 16
- ຜູ ົ້ ຊ 5 ເດກັ 
ຊ 4
-  ຜູ ົ້ ຍ 2 ເດກັ
 ຍ 5 
- ຕາຍ 9
- ຊ 8 ເດກັ ຊ 1 
ລວມ 25

2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ < 40 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

SDG 18.1.1 I

114
ຈ ານວນບ ົ້ານທີໍ່ ຈດັຕັ ົ້ງການສ າຫຼວດບ ໍ່ ແມໍ່ ນວຊິາການ ເພ ໍ່ ອຊອກຫາຈດຸຫຼກັຖານ ລະ ເບດີບ ໍ່ ທນັ ແຕກ 
(ລະເບດີລູກຫວໍ່ ານ)

ບ ົ້ານ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 651               2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 2,776              ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

9th NSEDP

115
ຈ ານວນພ ົ້ນທີໍ່ ທີໍ່ ຈດັຕັ ົ້ງການສ າຫຼວດແບບວຊິາການ ທີໍ່ ຢັ ົ້ງຢ ນວໍ່ າເປນັພ ົ້ນທີໍ່ ອນັຕະລາຍທີໍ່ ລະ ເບດີບ ໍ່ ທນັ 

ແຕກຕກົຄ ົ້າງ (ລະເບດີຕກົຄ ົ້າງ)
ເຮກັຕາ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 27,817          2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 250,000          ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

9th NSEDP

116 ເນ ົ້ອ ທີໍ່ ທ າການ ຜະລດິ ແລະ ເຂດຊຸມຊນົ, ເຂດຈດຸ ສຸມທຸລະ ກດິທີໍ່ ຖ ກກວດກູ ົ້ລະ ເບດີບ ໍ່ ທນັ ແຕກອອກ ເຮກັຕາ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ           5,372.3 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ              50,000 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

9th NSEDP

36 117

ຈ ານວນຜູ ົ້ຖ ກເຄາະຮ ົ້າຍຈາກ ລບຕ ທີໍ່ໄດ ົ້ຮບັຄວາມຊໍ່ ວຍເຫຼ ອ
- ປິໍ່ ນປວົດ ົ້ານການແພດ 
- ຟ ົ້ນຟູສຸຂະພາບຈດິ 
- ຟ ົ້ນຟູໜ ົ້າທີໍ່ ການ 
- ຝ ກອບົຮມົ ແລະ ປະກອບອາຊບີ 
- ໂຄສະນາສດິທຄິນົພກິານ

ຄນົ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ

 59

20

10

0

29

0 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 5,760

250

250

750

2,010

2,500 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

 9th NSEDP

SDG 18.3.2 

ເປົີ້າໝາຍທ  4: ປົກປັກຮັກສາສິຼ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມ ຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ

10 37 118 ອດັຕາສໍ່ ວນເນ ົ້ອທີໍ່ ປກົຫຸ ົ້ມປໍ່ າໄມ ົ້ ໃນເນ ົ້ອທີໍ່ ທົໍ່ ວປະເທດ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 62                 2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 70                   ປະຈ າ 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້
 9th NSEDP

Green growth

SDG 15.1.1 

I

38 119
ຈ ານວນຄນົທີໍ່ ເສຍຊວີດິ ແລະ ສູນຫາຍຈາກໄພພບິດັ ຕ ໍ່ ປະຊາກອນ 100,000 ຄນົ ( ທຽບປະຊາກອນ
 7 ລ ົ້ານຄນົ )

ຕ ໍ່ ປະຊາກອນ 
100,000 ຄນົ

ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 1.84            2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 1.43              ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

 SDG 11.5.1 II

11 120 ຫຸຼດຜໍ່ ອນການປໍ່ ອຍທາດອາຍເຮ ອນແກ ົ້ວ ຈາກການທ າລາຍປໍ່ າໄມ ົ້ ໂຕນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 12.8            2020 ການສ າຫຼວດ 30                  4 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  Green growth 

GG Strategy 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  1: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃຫ້ມ ຄວາມ ຍ ນຍົງ

12 121

ການປູກ ແລະ ຟ ົ້ນຟູປໍ່ າໄມ ົ້
   - ປູກໄມ ົ້
   - ຟ ົ້ນຟູປໍ່ າໄມ ົ້

ເຮກັຕາ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ
 

52,624

1,060,000 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 

200,000

1,800,000 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

13 122 ຍກົລະດບັປໍ່ າສະຫງວນແຫໍ່ ງຊາດຂ ົ້ນເປນັອຸທຍິານແຫໍ່ ງຊາດ ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 3                 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       5 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

123 ຈ ານວນຕອນດນິທີໍ່ ຂ ົ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິ (ເພີໍ່ ມຂ ົ້ນຈາກ 1.5 ມາເປນັ 3.1 ລ ົ້ານຕອນ) ລ ົ້ານຕອນ ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ                  1.5 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                    1.6 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ົ້ອມ  9th NSEDP 

124
ສ ົ້າງແຜນຈດັສນັທີໍ່ ດນິ, ຄຸ ົ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ົ້ອມແບບຮອບດ ົ້ານຂັ ົ້ນ
ແຂວງໃນຂອບເຂດທົໍ່ ວປະເທດ

ຈ ານວນແຂວງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ
ລະດບັຊາດ/
ເມ ອງ/ແຂວງ                   13 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       5 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ົ້ອມ

 Green growth

8th NSEDP 

125 ຈ ານວນສະຖານວີດັແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ຂະໜາດ 2.5 ໄມຄຣອນ ສະຖານີ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                     5 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       9 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ົ້ອມ  9th NSEDP 

39 126 ສ ົ້າງແຜນຄຸ ົ້ມຄອງອໍ່ າງຮບັນ ົ້າບູລມິະສດິ ຈ ານວນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 0 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 14                   ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ົ້ອມ  SDG 6.5.1 I

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  2: ການເຕ ບໂຕສ ຂຽວ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ ຼ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
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14 127 ມູນຄໍ່ າຂາຍກາກບອນປໍ່ າໄມ ົ້  ລ ົ້ານໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                33.5 2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ  >95 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ  ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປໍ່ າໄມ ົ້  9th NSEDP 

15 40 128 ສະໜອງຂ ົ້ມູນຄວາມສໍ່ ຽງຜນົກະທບົການປໍ່ ຽນແປງດນິຟ ົ້າອາກາດ ຈ ານວນແຂວງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 0 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 18                   ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ົ້ອມ  SDG 6.4.4* I

16 129 ອດັຕາການນ າໃຊ ົ້ພະລງັງານສະອາດເຂົ ົ້າໃນຂະແໜງຄມົມະນາຄມົ ( ສະຖຕິພິາຫະນະ ປີ 2017 ) % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 0 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 14                   ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ ແຮໍ່  9th NSEDP 

17 130
ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງການບ ລກິານກ າຈດັຂີ ົ້ເຫຍ ົ້ອໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 3 ນະຄອນ ແລະ 4 ຕວົເມ ອງ
ຕາມແລວທາງອານຸພາກພ ົ້ນແມໍ່ ນ ົ້າຂອງໃນຂີ ົ້ເຫຍ ົ້ອທົໍ່ ວໄປ ແລະ ຂີ ົ້ເຫຍ ົ້ອຕດິເຊ ົ້ອ ແລະ ອນັຕະລາຍ

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                   60 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     80 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ  9th NSEDP 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  3: ເພ ຼ່ມທະວ ການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟ ີ້ນຟູຫ ງັໄພພິບັດຕ່າງໆ 

131 ຈ ານວນສະຖານນອຸີຕຸນຍິມົ (ຍອດສະສມົ) ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                   58 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     45 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ົ້ອມ  9th NSEDP 

132 ຈ ານວນສະຖານອຸີທກົກະສາດ (ຍອດສະສມົ) ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                 105 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     25 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິໍ່ ງແວດລ ົ້ອມ  9th NSEDP 
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ຄະນະກ າມະການຄຸ ົ້ມຄອງຄວາມສໍ່ ຽງໄພພບິດັ ຕາມດ າລດັສະບບັເລກທ ີ239/ນຍ ວນັທ ີ18/05/2020
   ຈ ານວນເມ ອງ ທີໍ່ ປບັປຸງຄະນະກ າມະການຄຸ ົ້ມຄອງຄວາມສໍ່ ຽງໄພພບິດັ
   ຈ ານວນບ ົ້ານ ທີໍ່ ສ ົ້າງຄະນະກ າມະການຄຸ ົ້ມຄອງຄວາມສໍ່ ຽງໄພພບິດັ

ເມ ອງ
ບ ົ້ານ

ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ
 

0

0 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  50

100 
ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

9th NSEDP

134

ສ ົ້າງກອງທ ນຄຸ ົ້ມຄອງໄພພບິດັ
   ສູນກາງ
   ແຂວງ
   ເມ ອງ

ຈ ານວນ ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ
 

0

0

0 

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 

1

18

56 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

9th NSEDP
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ສ ົ້າງຍຸດທະສາດຫຸຼດຜໍ່ ອນຄວາມສໍ່ ຽງໄພພບິດັ
   ແຂວງ
   ເມ ອງ
   ຂັ ົ້ນບ ົ້ານ

ຈ ານວນ ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ

 

2

0

0

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 

10

20

80 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ

11.b.0

SENDAI 

Framework for 

Disaster Risk 

Reduction

ເປົີ້າໝາຍທ  5: ການສ້າງໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານທ ຼ່ມ ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ, ນ າໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທ ຼ່ຕັີ້ງ, ເຂົີ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມ  ແລະ ການເຊ ຼ່ອມໂຍງກັບພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງເປັນເຈົີ້າການ

136 ອດັຕາການເຊ ໍ່ ອມໂຍງການຄ ົ້າທງັໝດົຕ ໍ່ ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (ອດັຕາການເປີດປະເທດ) % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 60.11            2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ > 70 5 ປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
 9th NSEDP 

137 ການເພີໍ່ ມຂ ົ້ນຂອງການລງົທ ນໂດຍກງົຈາກຕໍ່ າງປະເທດ (FDI) % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  1: ໂຄງລ່າງພ ີ້ນຖານໄດ້ຮັບການພັດທະນາທ ຼ່ສາມາດເຊ ຼ່ອມຈອດ-ເຊ ຼ່ອມໂຍງພາຍໃນ, ພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ ເພ ຼ່ອເອ ີ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການບ ລິການ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ

138

ອດັຕາສໍ່ ວນການຊມົໃຊ ົ້ດ ົ້ານໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສ ໍ່ ສານ (ICT) ຕ ໍ່ ປະຊາກອນທງັໝດົ
  - ຄອມພວີເຕີ
  - ອນິເຕເີນດັ
  - ໂທລະສບັຕັ ົ້ງໂຕະ ມສີາຍ ແລະ ບ ໍ່ ມສີາຍ
  - ໂທລະສບັມ ຖ 
  - ອນິເຕເີນດັຄວາມໄວສູງ ແບບມສີາຍ ແລະ ບ ໍ່ ມສີາຍ

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ
36

51

45

37

2017
ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ/ການ

ລາຍງານ

 

70

60

100

70 

5 ປີ ແລະ
ປະຈ າປີ

ຂ ົ້ມູນຈາກການສ າຫຼວດ/ການ
ລາຍງານ

ກະຊວງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ການສ ໍ່ ສານ

42 139

ເປີເຊນັ ຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-24 ປີ ທີໍ່ ນ າໃຊ ົ້ ຄອມພວິເຕ ີແລະ ອນິເຕເີນດັ, ແຍກຕາມຄວາມ
ສາມາດທາງດ ົ້ານ ICT, ເພດ ແລະ ທີໍ່ ຢູໍ່ ອາໄສ ທຽບກບັຈ ານວນປະຊາກອນ ທງັໝດົຂອງເກນອາຍຸນັ ົ້ນ:
- ເປີເຊນັ ການນ າໃຊ ົ້ ຄອມພວິເຕ ີ(ເພດຍງິ)
- ເປີເຊນັ ການນ າໃຊ ົ້ ອນິເຕເີນດັ (ເພດຍງິ)
- ເປີເຊນັ ການນ າໃຊ ົ້ ຄອມພວິເຕ ີ(ເພດຊາຍ)
- ເປີເຊນັ ການນ າໃຊ ົ້ ອນິເຕເີນດັ (ເພດຊາຍ)

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ

 

30

79

45

76 

2017 ຂ ົ້ມູນການສ າຫຼວດ 5 ປີ ຂ ົ້ມູນການສ າຫຼວດ
ກະຊວງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 

ການສ ໍ່ ສານ
SDG 4.4.1 II

43 140

ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງເນ ົ້ອທີໍ່ ຄອບຄຸມຂອງສະຖານນຮີບັ-ສົໍ່ ງສນັຍານມ ຖ  
- 3G 
- 4G 
- 5G

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 81

53

0

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 

100

90

50 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 

ການສ ໍ່ ສານ
9th NSEDP
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141 ສ ົ້າງສູນສ າຮອງອນິເຕເີນດັແຫໍ່ ງຊາດ ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                       2 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 

ການສ ໍ່ ສານ
9th NSEDP

142
ຈ ານວນຫ ົ້ອງການ ສູນກາງ ແລະ ທ ົ້ອງຖິໍ່ ນທີໍ່ ນ າໃຊ ົ້ ລະບບົຫ ົ້ອງການທນັສະໄໝ (e-office) ເຂົ ົ້າໃນ
ອງົການຈດັຕັ ົ້ງພກັ-ລດັ

ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 9 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  45 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 

ການສ ໍ່ ສານ
9th NSEDP

143 ຈ ານວນຫ ົ້ອງການຂອງພາກລດັທີໍ່ ນ າໃຊ ົ້ລະບບົກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ລະບບົອເີມວ ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 32

34
2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  68 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

ກະຊວງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 
ການສ ໍ່ ສານ

9th NSEDP

144 ພາກສໍ່ ວນຂອງລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ທີໍ່ ຫນັມາ ໃຊ ົ້ດາວທຽມລາວ ເຂົ ົ້າໃນວຽກງານ ແຫໍ່ ງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 8 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  18 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
ກະຊວງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ 

ການສ ໍ່ ສານ
9th NSEDP

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  2: ການພົວພັນຮ່ວມມ , ການເຊ ຼ່ອມໂຍງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ກັບພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັີ້ງໜ້າ ແລະ ກວ້າງຂວາງຂຶີ້ນກວ່າເກົຼ່າ

145

ການເພີໍ່ ມຂ ົ້ນຂອງປະລມິານຜູ ົ້ໂດຍສານ ໃນຕາໜໍ່ າງການເຊ ໍ່ ອມໂຍງ-ເຊ ໍ່ ອມຈອດກບັບນັດາປະເທດໃນ
ພາກພ ົ້ນໃນທຸກຮູບແບບການຂນົສົໍ່ ງຕ ໍ່ ປີ
  - ທາງບກົ
  - ທາງນ ົ້າ 
  - ທາງອາກາດ
  - ທາງລດົໄຟ

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 78,305

3,847.3

3,292.8

30.2

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
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7 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ 9th NSEDP

146

ການເພີໍ່ ມຂ ົ້ນຂອງປະລມິານສນິຄ ົ້າໃນຕາໜໍ່ າງການເຊ ໍ່ ອມໂຍງ-ເຊ ໍ່ ອມຈອດກບັບນັດາປະເທດໃນພາກ
ພ ົ້ນໃນທຸກຮູບແບບການຂນົສົໍ່ ງຕ ໍ່ ປີ
  - ທາງບກົ
  - ທາງນ ົ້າ 
  - ທາງອາກາດ
  - ທາງລດົໄຟ

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 6,443

2,651

5.5

10.12

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 

7

5
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10 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ 9th NSEDP

147 ສດັສໍ່ ວນຂອງມູນຄໍ່ າການສົໍ່ ງອອກພາຍໃຕ ົ້ສດິທພິເິສດທາງດ ົ້ານການຄ ົ້າ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ                   22 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     25  ປະຈ າປີ  ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ ົ້າ
 8th NSEDP 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  3: ການພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິຼ່ນໃຫ້ມ ຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທ່າແຮງບົຼ່ມຊ້ອນ

148 ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP ໃນແຕໍ່ ລະພາກ ປີຕ ໍ່ ປ:ີ

 - ເໜ ອ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ
ລະດບັພາກ/ 

ແຂວງ
               5.98 2020

ຈາກບດົລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົໍ່ ວປະເທດ

                 6.65  ປະຈ າປີ  ບນັຊແີຫໍ່ ງຊາດ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  8th NSEDP 

 - ກາງ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ
ລະດບັພາກ/ 

ແຂວງ
               3.71 2020

ຈາກບດົລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົໍ່ ວປະເທດ

                 6.25  ປະຈ າປີ  ບນັຊແີຫໍ່ ງຊາດ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  8th NSEDP 

 - ໃຕ ົ້ % ແຜນວຽກຈດຸສຸມ
ລະດບັພາກ/ 

ແຂວງ
               4.88 2020

ຈາກບດົລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົໍ່ ວປະເທດ

                 6.31  ປະຈ າປີ  ບນັຊແີຫໍ່ ງຊາດ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  8th NSEDP 

149 GDP ຕ ໍ່ ຫວົຄນົໃນແຕໍ່ ລະພາກ

 - ເໜ ອ ໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ
ລະດບັພາກ/ 

ແຂວງ
             1,746 2020

ຈາກບດົລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົໍ່ ວປະເທດ

               2,164  ປະຈ າປີ  ບນັຊແີຫໍ່ ງຊາດ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  8th NSEDP 

 - ກາງ ໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ
ລະດບັພາກ/ 

ແຂວງ
             3,167 2020

ຈາກບດົລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົໍ່ ວປະເທດ

               7,010  ປະຈ າປີ  ບນັຊແີຫໍ່ ງຊາດ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  8th NSEDP 

 - ໃຕ ົ້ ໂດລາສະຫະລດັ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ
ລະດບັພາກ/ 

ແຂວງ
             1,985 2020

ຈາກບດົລາຍງານຂອງແຂວງ
ທົໍ່ ວປະເທດ

               2,670  ປະຈ າປີ  ບນັຊແີຫໍ່ ງຊາດ  ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ  8th NSEDP 

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  4: ການພັດທະນາຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃຫ້ກາຍເປັນຖານການຜະລິດ, ການລົງທຶນ, ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພ ຼ່ອເຊ ຼ່ອມໂຍງກັບພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ.

150

ຈ ານວນຕວົເມ ອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພ ົ້ນແມໍ່ ນ ົ້າຂອງ (GMS) 
   - ສ າເລດັຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາຕວົເມ ອງ
   - ມສີະໜາມກ າຈດັຂີ ົ້ເຫຍ ົ້ອທີໍ່ ໄດ ົ້ມາດຕະຖານ ຖ ກຫຼກັອານາໄມ
   - ມລີະບບົການບ າບດັນ ົ້າເປ ົ້ອນທີໍ່ ເໝາະສມົ

ຕວົເມ ອງ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 2

2

2

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 

4

4

4 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ  9th NSEDP 

151

ຈ ານວນນະຄອນ
   - ສ າເລດັການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາຕວົເມ ອງ
   - ມສີະໜາມກ າຈດັຂີ ົ້ເຫຍ ົ້ອທີໍ່ ໄດ ົ້ມາດຕະຖານ ຖ ກຫຼກັອານາໄມ
   - ມລີະບບົການບ າບດັນ ົ້າເປ ົ້ອນທີໍ່ ເໝາະສມົ

ນະຄອນ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 1

1

1

2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 

3

3

3 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົໍ່ ງ  9th NSEDP 

ເປົີ້າໝາຍທ  6: ການຄຸ້ມຄອງ-ບ ລິຫານລັດມ ປະສິດທິພາບ, ສັງຄົມມ ຄວາມສະເໝ ພາບ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຕາມທິດການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທ ຼ່ສັກສິດ ແລະ ເຂັີ້ມງວດ.

152

ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງກງົຈກັການຈດັຕັ ົ້ງບ ລຫິານລດັທີໍ່ໄດ ົ້ຮບັການປບັປຸງໃຫ ົ້ກະທດັຮດັຕາມທດິສາມສ ົ້າງ 
- ຂັ ົ້ນກມົ ແລະ ພະແນກຢູໍ່ ກະຊວງ-ອງົການຕໍ່ າງໆ
- ຂັ ົ້ນຂະແໜງ, ໜໍ່ ວຍງານ ແລະ ຈງຸານ ຢູໍ່ ຫວົໜໍ່ ວຍບ ລຫິານຂັ ົ້ນທ ົ້ອງຖິໍ່ ນ

% ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 

20

30 

 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງພາຍໃນ 9th NSEDP

137



153 ອດັຕາສໍ່ ວນສູນບ ລກິານຜໍ່ ານປະຕູດຽວຢູໍ່ ຂັ ົ້ນທ ົ້ອງຖິໍ່ ນ % ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 43 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     15 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງພາຍໃນ 9th NSEDP

154 ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງປະຊາກອນເຂົ ົ້າເຖງິຂະບວນການຍຸຕທິ າ (ເຂົ ົ້າເຖງິຍຸຕທິ າ ແລະ ການບ ລກິານຂອງລດັ) ແຜນວຽກຈດຸສຸມ ລະດບັຊາດ 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງພາຍໃນ 9th NSEDP

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1: ຍົກສູງປະສິດທິພາບການປົກຄອງ-ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານລັດໃຫ້ມ ຄວາມກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເຂັີ້ມງວດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານສາມສ້າງໃຫ້ເຂົີ້າສູ່ລວງເລ ກ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນສູງ

155

ວຽກງານ 3 ສ ົ້າງ: 
 - ສ ົ້າງແຂວງໃຫ ົ້ເປນັຫວົໜໍ່ ວຍຍຸດທະສາດ
 - ສ ົ້າງເມ ອງເປນັຫວົໜໍ່ ວຍເຂັ ົ້ມແຂງຮອບດ ົ້ານ
 - ສ ົ້າງບ ົ້ານເປນັຫວົໜໍ່ ວຍພດັທະນາ

ອດັຕາສໍ່ ວນ ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 2/3 (66.6%)

1/3 (33.3%)

2/3 (66.6%)

 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງພາຍໃນ 9th NSEDP

156 ຈ ານວນເທດສະບານ/ນະຄອນ ເຊິໍ່ ງເປນັອງົການປກົຄອງທ ົ້ອງຖິໍ່ ນໃນຕວົເມ ອງ ແຫໍ່ ງ ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 8  ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງພາຍໃນ 9th NSEDP

157 ອດັຕາສໍ່ ວນຂອງການບ ລກິານພ ົ້ນຖານທີໍ່ ຈ າເປນັຂອງພກັລດັ ທີໍ່ ເປນັການບ ລກິານຜໍ່ ານອອນລາຍ % ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 50                    ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງພາຍໃນ 9th NSEDP

44 158
ຂອບວຽກການຕດິຕາມ-ກວດກາທີໍ່ ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັໃນເມ ອງເປົ ົ້າໝາຍໂດຍມກີານເກບັກ າ ແລະ ນ າໃຊ ົ້
ຄວາມຄດິເຫນັຂອງປະຊາຊນົກໍ່ ຽວການບ ລກິານຂອງລດັ

ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 4 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ກະຊວງພາຍໃນ SDG 16.6.2

ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2: ປັບປຸງກົນໄກ, ລະບຽບການປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດດ້ວຍກັນ ໃຫ້ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶີ້ນ.

159 ການບ ລຫິານພາຍໃນອງົກອນການຈດັຕັ ົ້ງລດັ ທງັສູນກາງ ແລະ ທ ົ້ອງຖິໍ່ ນ ນ າໃຊ ົ້ລະບບົດຈິຕ໋ິອນ % ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ 80                   ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການ

ສ ໍ່ ສານ
9th NSEDP

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທ  3: ຮັບປະກັນໃຫ້ມ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ, ມ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ສັງຄົມມ ຄວາມສາມັກຄ ປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທ າ ແລະ ສ ວິໄລ

160

ຄຸນນະພາບໃນການຕດິຕາມກວດກາ, ເຄາົລບົປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ສັໍ່ ງຟ ົ້ອງຜູ ົ້ຖ ກຫາຂ ົ້ນສານໃຫ ົ້ໄດ ົ້
ຮບັການຍກົລະດບັ
 - ອດັຕາສໍ່ ວນການຄົ ົ້ນຄວ ົ້າແກ ົ້ໄຂຄະດີ
 - ອດັຕາສໍ່ ວນສານຕດັສນິຕາມຄ າຖະແຫຼງຂອງໄອຍະການ

% ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ

 

95

95 

ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ 9th NSEDP

161 ອດັຕາສໍ່ ວນການຕດັສນິ-ພພິາກສາຄະດີ % ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 83                 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     85 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ 9th NSEDP

162 ອດັຕາສໍ່ ວນຄ າຕດັສນິທີໍ່ ຍງັຄ ົ້າງ ແລະ ຄ າຕດັສນິເຂົ ົ້າໃໝໍ່ ທີໍ່ໄດ ົ້ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ % ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ຂະແໜງການ 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     80 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ
 ກະຊວງຍຸຕທິ າ/ອງົການໄອຍະ
ການ/ສານປະຊາຊນົສູງສຸດ

9th NSEDP

163 ອດັຕາສໍ່ ວນຄ າຕດັ ສນິທີໍ່ ຈດັ ຕັ ົ້ງປະ ຕິບດັ ສ າ ເລດັ ແລະ ປດິສ ານວນຄະ ດີ % ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     20 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງຍຸຕທິ າ 9th NSEDP

164
ຈ ານວນພະນກັງານ, ນກັສ ກສາທີໍ່ ຮຽນຈບົວຊິາກດົໝາຍທີໍ່ ໄດ ົ້ຮບັການຈດັການຝ ກອບົຮມົ ວຽກງານ
ກດົໝາຍ ແລະ ຍຸຕທິ າ ໃຫ ົ້ໃຫ ົ້ກາຍເປນັຜູ ົ້ພພິາກສາ, ໄອຍະການ ແລະ ທະນາຍຄວາມໃນແຕໍ່ ລະປີ

ຄນົ ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 84                 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                   500 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງຍຸຕທິ າ 9th NSEDP

165
ຈ ານວນຄນົທີໍ່ ເຂົ ົ້າມາໃຊ ົ້ບ ລກິານກດົໝາຍໂດຍຜໍ່ ານຫ ົ້ອງການຊໍ່ ວຍເຫຼ ອທາງດ ົ້ານກດົໝາຍໃນຂອບເຂດ
ທົໍ່ ວປະເທດ

ຄນົ ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 197,946        2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ            200,000 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງຍຸຕທິ າ 9th NSEDP

166 ຈ ານວນຂ ົ້ຂດັແຍໍ່ ງທີໍ່ ເຂົ ົ້າມາໃຊ ົ້ບ ລກິານຜໍ່ ານຄະນະໄກໍ່ ເກໍ່ ຍຂັ ົ້ນບ ົ້ານໃນຂອບເຂດທົໍ່ ວປະເທດ ເລ ໍ່ ອງ ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 2,534            2019 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  <15,000 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງຍຸຕທິ າ 9th NSEDP

45 167 ອດັຕາສໍ່ ວນຄະດ ີທງັໝດົມີຜນົ ບງັຄບັ ໃຊ ົ້ % ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ                   22 2020 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ                     52 ປະຈ າປີ ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ  ກະຊວງຍຸຕທິ າ  SDG 16.3.3 I

46 168
ສ າເລດັການເກບັກ າສະຖຕິກິານຂ ົ້ນສ າມະໂນຄວົຂອງປະຊາກອນ ໜົ້ອຍສຸດ 1 ຄັ ົ້ງ ໃນໄລຍະ 10 
ປີຜໍ່ ານມາ

ຫວົ ຜນົໄດ ົ້ຮບັ ລະດບັຊາດ 2015 ການສ າຫຼວດ ປະຈ າປ/ີ 10 ປີ
 ຂ ົ້ມູນຈາກການລາຍງານ/ສ າ

ຫຼວດ
 ສູນສະຖຕິແິຫໍ່ ງຊາດ, ກະຊວງ 

ປົ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ
 SDG 17.19.2.a I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ
ຈາໍນວນປະຊາກອນ ລາ້ນຄນົ 7.31            7.41            7.51            7.61            7.71            7.51                 

GDP ຕາມລາຄາໃນປ ີ(ຄດິເປນັເງນິກບີ) ຕ ກ້ບີ 182,603      195,961      209,781      225,584      242,763      1,056,692        

GDP ຕາມລາຄາໃນປ ີ(ຄດິເປນັເງນິໂດລາ) ຕ ໂ້ດລາ 18.5            18.9            19.9            20.9            22.3            100.6               

ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ GDP % 18.5            4.6              4.9              5.3              5.4              7.72                 

   - ກະສິກາໍ % 2.3              2.4              2.5              2.7              2.8              2.5                   

   -  ອຸດ ສະຫະກາໍ % 3.4              4.1              4.2              4.5              4.6              4.1                   

   -  ບໍລິການ % 4.9              5.5              6.1              6.6              6.7              6.0                   

  - ພາສຂີາເຂົາ້ % 5.0              6.0              6.0              6.0              6.0              5.8                   

ໂຄງປະກອບ GDP 100.0          100.0          100.0          100.0          100.0          

   - ກະສິກາໍ % 16.4            16.1            15.8            15.5            15.3            

   -  ອຸດ ສະຫະກາໍ % 32.9            32.9            32.8            32.5            32.3            

   -  ບໍລິການ (ລວມທງັພາສ)ີ % 39.7            39.8            40.1            40.5            40.7            

  - ພາສຂີາເຂົາ້ % 11.0            11.2            11.3            11.5            11.7            

GDP ຕໍໍ່ ຫວົຄນົ ໂດລາ/ຄນົ 2,536          2,554          2,646          2,743          2,887          

GDP ຕໍໍ່ ຫວົຄນົ ລາ້ນກບີ/ຄນົ 25.0            26.4            27.9            29.6            31.5            

ລາຍໄດແ້ຫໍ່ ງຊາດຕໍໍ່ ຫວົຄນົ (GNI) ໂດລາ/ຄນົ 2,004          2,019          2,092          2,169          2,282          

II ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
ລາຍຮບັທງັຫມດົ ຕ ກ້ບີ 27,629 29,423 33,884 40,515 48,048 179,500           

   -  ລາຍຮບັພາຍໃນ ຕ ກ້ບີ 24,872 26,963 31,384 37,985 45,548 166,753

ແຜນ 2024 ແຜນ 2025 ຄາດໝາຍ 5 ປີ

ຕາຕະລາງຄາດໝາຍຕົວເລກເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025)

ລ/ດ  ຫົວໜ່ວຍ ແຜນ 2021 ແຜນ 2022 ແຜນ 2023
ໝາຍ
ເຫດ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ແຜນ 2024 ແຜນ 2025 ຄາດໝາຍ 5 ປີລ/ດ  ຫົວໜ່ວຍ ແຜນ 2021 ແຜນ 2022 ແຜນ 2023
ໝາຍ
ເຫດ

   -  ລາຍຮບັຈາກການຊໍ່ ວຍເຫ  ອລາ້ ຕ ກ້ບີ 2,420 2,460 2,500 2,530 2,500 12,410

   -  ລາຍຮບັຈາກການກວດສອບເຫນັເພີໍ່ມ ຕ ກ້ບີ 337 337

ລາຍຈໍ່ າຍທງັຫມດົ ຕ ກ້ບີ 31,583 33,713 35,881 41,681 47,142 190,000

ຂາດດຸນງບົປະມານ ຕ ກ້ບີ -3,954 -4,290 -1,997 -1,166 906 -10,500

ຂາດດຸນງບົປະມານ/GDP % -2.2 -2.2 -1.0 -0.5 0.4 -1.0

III ດ້ານເງິນຕາ

ອດັຕາເງນິເຟີ ້ %                        6 

ອດັຕາແລກປໍ່ ຽນ
  ກບີ/ໂດລາສະຫາລດັ % ±5

ປະລມິານເງນິລວມ (M2) %  ບໍໍ່ ເກນີ 20
ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕໍ່ າງປະເທດກຸມ້ການນາໍເຂົາ້ ເດ ອນ  ບໍໍ່ ຫ ຸດ 3 ເດ ອນ
ຍອດເຫ  ອເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກດິ/GDP % 60                    

ຍອດເຫ  ອສນິເຊ ໍ່ ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານ/GDP % 49                    

ລະດມົທນຶຜໍ່ ານຕະຫ າດທນຶ/GDP % 15-18

IV ການລົງທຶນລວມ ຕ ັ້ກີບ 31,100        34,527        39,817        46,944        52,211        204,599           

ການລົງທຶນລວມ/GDP 17.0% 17.6% 19.0% 20.8% 21.5% 19.4%

ງົບປະມານລັດ ຕ ັ້ກີບ 3,900          3,950          4,000          4,900          6,200          22,950             

     ອດັຕາສໍ່ ວນຕໍໍ່ການລງົທນຶລວມ ຕ ກ້ບີ 12.5% 11.4% 10.0% 10.4% 11.9% 11%

ການຊ່ວຍເຫລ ອເພ ື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຕ ັ້ກີບ 7,200          6,750          7,140          7,760          8,494          37,344             

     ອດັຕາສໍ່ ວນຕໍໍ່ການລງົທນຶລວມ ຕ ກ້ບີ 23.2% 19.6% 17.9% 16.5% 16.3% 18%

ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ- ຕ່າງປະເທດ ຕ ັ້ກີບ 20,000        20,000        20,000        20,000        20,000        100,000           

     ອດັຕາສໍ່ ວນຕໍໍ່ການລງົທນຶລວມ ຕ ກ້ບີ 64.3% 57.9% 50.2% 42.6% 38.3% 49%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ແຜນ 2024 ແຜນ 2025 ຄາດໝາຍ 5 ປີລ/ດ  ຫົວໜ່ວຍ ແຜນ 2021 ແຜນ 2022 ແຜນ 2023
ໝາຍ
ເຫດ

ແຫ ື່ງທຶນອ ື່ນໆ ຕ ັ້ກີບ -              3,827          8,677          14,284        17,517        44,305             

     ອດັຕາສໍ່ ວນຕໍໍ່ການລງົທນຶລວມ 11.1% 21.8% 30.4% 33.6% 22%
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ຊ ື່ໂຄງການ
ຈໍານວນ/
ໄລຍະ
ໂຄງການ

ແຫ ື່ງທຶນ

ລວມທັງໝົດ 486

ລວມ 171

I. ວຽກງານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ (19 ໂຄງການ): 20

1. ແຜນງານຄໍໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພ ື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົື່ງອອກ (14 ໂຄງການ) 15

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 10

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (10 ໂຄງການ) 10

1 ໂຄງການຜະລດິພດືສະບຽງ ແລະ ສນິຄາ້ ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການ ສົົ່ ງເສມີ ການລຽ້ງສດັ, ປາ ແລະ ສດັນ າ້ ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີົ່ ດນິ ກະສກິ າ ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການພດັທະນາຊນົລະປະທານ-ຊນົລະກະເສດ ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີເຕກັນກິ ແລະ ຈດັຕັງ້ຮູບແບບການຜະລດິ ງບົປະມານຂອງລດັ

6
ໂຄງການພດັທະນາຍກົລະດບັພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງດາ້ນເຕກັນກິ (ກນົຈກັ, ໂຮງສ,ີ ໂຮງອບົ, ໂຮງຄດັເມດັ, ລານຕາກ, ຕະຫຼາດຂາຍຍກົ-ຂາຍຍົ່ ອຍ, ສາງເຢນັ, ໂຮງງານ
ຜະລດິຝ ົ່ ນຊວີະພາບ, ໂຮງງານຜະລດິຫວົອາຫານສດັ, ໂຮງຂາ້ສດັ...)

ງບົປະມານຂອງລດັ

7 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີຫວົໜົ່ ວຍທ ລະກດິ ກະສກິ າ (ວທິຈີດັຕັງ້, ແຜນທ ລະກດິ, ການຖບືນັຊ,ີ ການເຂົາ້ເຖງິ ສນິເຊືົ່ ອ, ປດັໄຈການຜະລດິ ແລະ ຕະຫຼາດ..) ງບົປະມານຂອງລດັ
8 ໂຄງການພດັທະນາມາດຕະຖານ ສ ຂະນາໄມພດື, ສດັ ແລະ ການເຊືົ່ ອມໂຍງຕະຫຼາດ ງບົປະມານຂອງລດັ
9  ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ດາ້ນກະສກິ າ, ປົ່ າໄມ ້ແລະ ພດັທະນາຊນົນບດົ ງບົປະມານຂອງລດັ

10 ໂຄງການກ ານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິ າ ສົົ່ ງເສມີຜະລດິສະບຽງ ແລະ ສນິຄາ້ກະສກິ າ ງບົປະມານຂອງລດັ
ໂຄງການ ODA (3 ໂຄງການ) 1

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ ODA (3 ໂຄງການ): 1

1 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງລະບບົຊນົລະປະທານເມອືງໜອງບກົ ແຂວງຄ າມົ່ ວນ (ລວມທງັຄູກນັເຈືົ່ ອນ) ODA
ໂຄງການຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ (4 ໂຄງການ) 4

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (4 ໂຄງການ) 4

1 ໂຄງການຕວົແບບຮົ່ ວມມກືານພດັທະນາກະສກິ າສະອາດສຂີຽວ(ປູກຜດືຜກັ ແລະ ໝາກໄມສ້ະອາດ)
2 ໂຄງການສາ້ງເຂດພດັທະນາອ ດສາຫະກ າ ແລະ ກະສກິ າທນັສະໃໝນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຮົ່ ວມກບັບ ລສິດັຊວນເຢລາວຈ າກດັ ແລະ ບ ລສິດັ AVIC INTL

3
 ໂຄງການສາ້ງສູນຮົ່ ວມມພືດັທະນາລະບບົມາດຕະຖານການຜະລດິ ແລະ ການກກັກນັພດື ແລະ ສດັ, ຜະລດິຕະພນັພດື ແລະ ຜະລດິຕະພນັສດັ ຂອງ ສປ ຈນີ ຢູົ່  ສປປ
 ລາວ

4 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການລຽ້ງງວົເພືົ່ ອສົົ່ ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ
2. ແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (5 ໂຄງການ) 5

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 5

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (5 ໂຄງການ) 5

1  ໂຄງການ ຍກົລະດບັ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ຂອງພະນກັງານ ໃນຂະແໜງການ ງບົປະມານຂອງລດັ
2  ໂຄງການ ສາ້ງນກັສົົ່ ງເສມີ, ພະນກັງານສມີແືຮງງານ ແລະ ນກັທ ລະກດິ ກະສກິ າ ງບົປະມານຂອງລດັ
3  ໂຄງການ ຍກົລະດບັ ແລະ ປບັປ ງຫຼກັສູດການຮຽນການສອນ ໃນວທິະຍາໄລ ກະສກິ າ ແລະ ປົ່ າໄມ ້ ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການ ວຊິາການບາ້ນ, ຄອບຄວົຕວົແບບ ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການພດັທະນາລະບບົຕາໜົ່ າງບ ລກິານຄວາມຮູ-້ຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານກະສກິ າ ລະຫວົ່ າງ ພາກລດັ, ທ ລະກດິ, ຜູຜ້ະລດິກະສກິ າ ງບົປະມານຂອງລດັ

II. ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍື່ແຮ່ (113 ໂຄງການ) 113

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ (20 ໂຄງການ): 20

1 ໂຄງການຂ ດຄົນ້, ປ ງແຕົ່ ງ ແລະ ຫຼອມຄ າ ເຊໂປນ ຄນືໃໝົ່  ໄລຍະ 10-20 ປີ  ສາມາດຜະລດິຄ າແທງໄດ ້250.000 ອອນຕ ົ່ ປີ FDI

2 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງເຂືົ່ ອນໄຟຟາ້ 19 ໂຄງການ FDI

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (93 ໂຄງການ) 93

1 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງເຂືົ່ ອນໄຟຟາ້ 26 ໂຄງການ FDI

2
ໂຄງການຂ ດຄົນ້-ປ ງແຕົ່ ງແຮົ່ ທາດ ຈ ານວນ 19 ໂຄງການ (ເປນັຕົນ້: ໂຄງການຂ ດຄົນ້ຖົ່ ານຫນີ ປອ້ນໂຮງງານໄຟຟາ້ ແຂວງເຊກອງ, ໂຄງການຂ ດຄົນ້ເກອືກາລ ີເມອືງໜ
ອງບກົ ແຂວງຄ າມົ່ ວນ)

FDI

3 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສາຍສົົ່ ງ ແຮງດນັ 500kv, 230 kv ແລະ 115 kv ຈ ານວນ 48 ໂຄງການ FDI

III. ວຽກງານການຄ້າ (23 ໂຄງການ) 23

1. ສົື່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບຕະຫ າດ (6 ໂຄງການ) 6

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 6

ສັງລວມໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການບູລິມະສິດ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັໍ້ງທີ IX (2021-2025)

 ເປົໍ້າໝາຍທີ 1: ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍື່ເນ ື່ອງ, ມີຄຸນນະພາບ, ໝັໍ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍ ນຍົງ (171 ໂຄງການ)
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   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (6 ໂຄງການ) 6

1 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ ແລະພດັທະນາອ ດສາຫະກ າປ ງແຕົ່ ງໃຫເ້ຕບີໂຕມຄີ ນນະພາບຕາມທດິສມົດູນ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ. ງບົປະມານຂອງລດັ
2  ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ, ພດັທະນາ,ອະນ ລກັ, ສະຫງວນ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຫດັຖະກ າ. ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາການຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການຜະລດິເປນັສນິຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
5  ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ຕາມພາກ (ເຂດແຄວນ້) ງບົປະມານຂອງລດັ
6 ໂຄງການຮົ່ ວມມພືາຍໃຕແ້ຜນແມົ່ ບດົພດັທະນາ ແລວທາງເສດຖະກດິລາວ-ຈນີ. ງບົປະມານຂອງລດັ

2. ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ໍ້ອອໍານວຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ (13 ໂຄງການ) 13

ໂຄງການ ODA (3 ໂຄງການ) 3

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ ODA (3 ໂຄງການ): 3

1 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດໃນການແຂົ່ ງຂນັ ແລະ ການຄາ້ຂອງ ສປປ ລາວ (LCT). ODA

2 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດໃນການແຂົ່ ງຂນັເພືົ່ ອສົົ່ ງອອກຢູົ່ ສາມແຂວງພາກເໜອື (ECL). ODA

3 ໂຄງການການເຂົາ້ເຖງິແຫຼົ່ ງທນຶ ຂອງຈ ນລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (MSME A2F-ERS) ODA

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 10

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (10 ໂຄງການ) 10

1 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການພດັທະນາໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານສະໜບັສະໜນູອ ດສາຫະກ າປ ງແຕົ່ ງ. ງບົປະມານຂອງລດັ
2  ໂຄງການສາ້ງຖານຂ ມູ້ນ ແລະ ພດັທະນາອ ດສາຫະກ າ ໃຫເ້ປນັລະບບົທນັສະໄໝ. ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີົ່ ເອືອ້ອ ານວຍໃຫແ້ກົ່ ພາກທ ລະກດິ. ງບົປະມານຂອງລດັ
4   ໂຄງການອ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກົ່ ພາກທ ລະກດິ. ງບົປະມານຂອງລດັ
6  ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ-ພດັທະນາຈ ນລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ. ງບົປະມານຂອງລດັ
7 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ ແລະ ປກົປອ້ງຜູຊ້ມົໃຊ.້ ງບົປະມານຂອງລດັ
8 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການແຂົ່ ງຂນັທາງດາ້ນການຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
9 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ດດັສມົໂຮງງານ. ງບົປະມານຂອງລດັ

10 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງວສິາຫະກດິ. ງບົປະມານຂອງລດັ
3. ສົື່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຄ້າໃຫ້ກ້າວທັນກັບສະພາບການໃໝ່ (4 ໂຄງການ). 4

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 4

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (4 ໂຄງການ) 4

1 ໂຄງການສາ້ງຖານຂ ມູ້ນ ແລະ ພດັທະນາການຄາ້ ໃຫເ້ປນັລະບບົທນັສະໄໝ. ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາຕາໜົ່ າງການຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້, ວໄິຈ, ພະຍາກອນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງລາຄາສນິຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງການນ າເຂົາ້ ແລະ ການສົົ່ ງອອກສນິຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ

IV. ວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສ ື່ສານ (12 ໂຄງການ) 12

1. ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາ ໄອຊີທີ (5 ໂຄງການ). 5

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (5 ໂຄງການ) 5

1 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການພດັທະນານະວດັຕະກ າ ດາ້ນເສດຖະກດິດຈິຕິອນ.
2 ໂຄງການຊ ກຍູ,້ ສະໜບັສະໜນູຜູປ້ະກອບການ SMEs ໄປສູົ່ ການດ າເນນີທ ລະກດິແບບດຈິຕິອນ (Digital Business Transformation).

3
 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການພດັທະນາລະບບົສະໜບັສະໜນູການຄາ້ ແລະ ທ ລະກ າອອນລາຍ (Digital Commerce)
ເພືົ່ ອສະໜບັສະໜນູໃຫ ້SMEs.

4  ໂຄງການສາ້ງກອງທນຶສົົ່ົ່ ງເສມີ start up
5  ໂຄງການສາ້ງຮູບແບບການຮຽນຮູດ້ຈີຕີອນໃຫຊ້ ມຊນົ

2. ການພັດທະນາໄປສະນີ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ (7 ໂຄງການສະເໜີໃໝ່). 7

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (7 ໂຄງການ) 7

1  ໂຄງການ ປບັປ ງການອອກອະນ ຍາດ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຂ ມູ້ນຜູປ້ະກອບການ.
2  ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການລງົທນຶທ ລະກດິດາ້ນໄປສະນ ີ(Roadshow).
3 ໂຄງການ ທດົລອງການຈດັສົົ່ ງສນິຄາ້ກະສກິ າປອດສານພດິ ເຂົາ້ສູົ່ ຕະຫຼາດດວ້ຍຕາ ໜົ່ າງໄປສະນ.ີ
4 ໂຄງການສາ້ງຕວົແບບການບ ລກິານໄປສະນແີບບທົົ່ ວເຖງິທີົ່ ນ າໃຊຕ້ົນ້ທນຶຕ ົ່ າ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ.
5 ໂຄງການຂະຫຍາຍຕາໜົ່ າງໄປສະນ ີໄປສູົ່ ຊ ມຊນົ ຜະລດິສນິຄາ້ກະສກິ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ.
6 ໂຄງການຍກົລະດບັການບ ລກິານປະຕູຖານຂ ມູ້ນການບ ລກິານໄປສະນ ີລດັ ແລະ ເອກະຊນົ.
7  ໂຄງການສາ້ງຮູບແບບ (platform) ເຊືົ່ ອມໂຍງຮາ້ນຂາຍເຄືົ່ ອງ ລະຫວົ່ າງ ຜູປ້ະກອບການໄປສະນ ີກບັ ຜູຊ້ ື ້ແລະ ຜູຂ້າຍ.

V.  ວຽກງານວັດທະນະທ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ (3 ໂຄງການ). 3

ໂຄງການຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ (3 ໂຄງການ) 3

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ (3 ໂຄງການ) 3

1

 ໂຄງການ ສາ້ງ ຈ ດ ພກັເຊາົ ຕາມ ແລວ ທາງ ພດັ ທະນາ ເສດ ຖະກດິ ລາວ-ຈນີ ເພືົ່ ອ ຮບັ ໃຊ ້ແກົ່ ການ ບ ລິການ ທົ່ ອງທົ່ ຽວ ຕາມ ເສັນ້ ທາງ R3 ຢູົ່ ແຂວງຫຼວງນ າ້ ທາ, ແຂວງບ ົ່ ແກວ້, 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ (ປະກອບ ມີໂຮງແຮມ, ຮາ້ນ ອາ ຫານ, ສະປາ ແລະ ນວດຜົ່ ອນຄາຍ, ຮາ້ນ ຂາຍ ເຄືົ່ ອງ ທີົ່ ລະນກຶ, ສູນ ຂ ້ມູນ ຂົ່ າວ ສານ ການ ທົ່ ອງ
ທົ່ ຽວ, ຫອ້ງນ າ້ ສະອາດ ສ າ ລບັ ຍງິຊາຍ ແລະ ຄນົພິການ, ບົ່ ອນຈອດ ລດົ)

2  ສາ້ງ ສູນ ຝກຶອບົ ຮມົວິຊາ ຊບີ ທົ່ ອງທົ່ ຽວ

3  ໂຄງການ ຝກຶອບົ ຮມົບ ກ ຄະລາ ກອນ ດາ້ນ ການ ຄ ມ້ ຄອງ ແລະ ການ ນ າ ໃຊ ້ອ ປະກອນ ຖະແຫຼງຂົ່ າວ, ການ ສາ້ງ ລາຍ ການ ແລະ ບ ລິການ ສືົ່ ມວນ ຊນົ ຈ າ ນວນ 3 ຄັງ້
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ລວມ 59

13

ໂຄງການ ODA 13

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ 5

1
ໂຄງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ການຍກົສູງຄ ນນະພາບການບ ລກິານສາທາລະນະສ ກ ໃນ ສປປ ລາວ (Project for Sustainable Development and 
Quality Assurance of Healthcare Professionals in Lao PDR) (ທນຶຊົ່ ວຍເຫຼອືຈາກ JICA)

ODA (ຊົ່ ວຍເຫຼອືລາ້)

2  ໂຄງການປບັປ ງໂຮງໝ ໄຊເສດຖາ ແລະ ໂຮງໝ ແຂວງຈ າປາສກັ (ທນຶຊົ່ ວຍເຫຼອື JICA) ODA (ຊົ່ ວຍເຫຼອືລາ້)
3 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງໂຮງໝ ມະຫາວທິະຍາໄລ ຂະໜາດ 400 ຕຽງ ທີົ່ ດງົໂພສ ີນ າໃຊທ້ນຶກູຍ້ມືຈາກ EDCF ODA

4  ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງໂຮງໝ  04 ແຂວງພາກໃຕ,້ ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ ຈາກ EDCF ODA

5 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງໂຮງໝ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຈາກ EDCF ODA

    - ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 8

1 ໂຄງການປບັປ ງຍກົລະດບັໂຮງໝ ແຂວງໄຊສມົບູນ 2020-2022 ODA

2
ໂຄງການບ ລຫິານດາ້ນສາທາລະນະສ ກ, ໂຮງຮຽນວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດສ ຂະພາບ, ກ ົ່ ສາ້ງແພດຊົ່ ຽວຊານ, ສະໜອງອ ປະກອນ ແລະ ພາຫະນະໃຫແ້ກົ່ ໂຮງໝ  ແລະ 
ໂຮງຮຽນທີົ່ ແຂວງສາລະວນັ, ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຕກຶອາຄານໂຮງໝ ຫຼງັໃໝົ່ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີແລະ ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຕກຶອາຄານບ ລຫິານປິົ່ ນປວົຫຼງັໃໝົ່ ຂອງແຂວງຄ າມົ່ ວນ

ODA

3  ໂຄງການ ເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານສ ຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ODA

4 ໂຄງການບ ລກິານສາທາລະນະສ ກທີົ່ ມຄີ ນນະພາບ (Quality Health Care) ODA

5 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຄະນະແພດສາດ ຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລ ວທິະຍາສາດ ສ ຂະພາບ ໂຄງການຍງັບ ົ່ ມແີຫຼົ່ ງທນຶ
6 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສູນຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານສາທາລະນະສ ກ ໂຄງການຍງັບ ົ່ ມແີຫຼົ່ ງທນຶ
7 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສະຖາບນັ-ການຢາພືນ້ເມອືງ ໂຄງການຍງັບ ົ່ ມແີຫຼົ່ ງທນຶ
8 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງໂຮງໝ ພາກເໜອື ຢູົ່ ແຂວງອ ດມົໄຊ ໂຄງການຍງັບ ົ່ ມແີຫຼົ່ ງທນຶ

23

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 4

    - ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 4

1 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຫ ພກັນກັຮຽນມດັທະຍມົ ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງ ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງ ໂຮງຮຽນໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົົ່ ວປະເທດ ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການສະໜອງສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນສ ຂະອະນາໄມ ງບົປະມານຂອງລດັ

ໂຄງການ ODA 19

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ 7

1 ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການເງນິພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ເເລະ ຝກືອບົຮມົວຊີາຊບີ (VEFF) (KFW) (2018-2023) ODA

2  ໂຄງການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການມວີຽກເຮດັງານທ າ (VTESS) (SDC) 2019-2022 ODA

3 ໂຄງການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ ໃນ ສປປ ລາວ (VELA-TC) (GIZ) 2019-2022 ODA

4  ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກົ່ ວຽກງານການສກຶສາຊັນ້ສູງໄລຍະສອງ (SSHEP) (ADB) 2017-2023 ODA

5 ໂຄງການຊົ່ ວຍແກໄ້ຂບນັຫາພະຍາດໂຄວດິ 19 ໃນຂະແໜງການສກຶສາຂອງ ສປປ ລາວ (COVID-19) (GPE) 2020-2021 ODA

6 ແຜນງານພດັທະນາທົົ່ ວຂະແໜງການສກຶສາເພືົ່ ອການຈາ້ງງານ (EESDP) (ADB) 2020-2025 ODA

7
ແຜນງານການປບັປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົາ້ຮຽນສ າລບັການສກຶສາຂັນ້ພືນ້ຖານຢູົ່  ສປປ ລາວ (BEQUAL) (ຕ ົ່ ສນັຍາ 22  ເດອືນ) 2015-2022
(Australia and EU)

ODA

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 12

1 ໂຄງການປບັປ ງວທິະຍາໄລຄູ 8 ແຫົ່ ງ ຂອງ ສປປ ລາວ (2020-2026) (ທນຶຊົ່ ວຍເຫຼອື JICA) ODA (ຊົ່ ວຍເຫຼອືລາ້)

2
ໂຄງການປບັປ ງການສະໜອງເຄືົ່ ອງມທືດົລອງ ແລະ ສິົ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫພ້າກວຊິາ ວສິະວະກ າສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫົ່ ງຊາດ (project for 
improving of facility and laboratory equipment in the faculty of engineering, National University of Laos) (ທນຶຊົ່ ວຍເຫຼອື JICA).

ODA (ຊົ່ ວຍເຫຼອືລາ້)

3

ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນ ດດາ້ນວສິະວະກ າ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີເພືົ່ ອການພດັທະນາອ ດສາຫະກ າ ໃນ ສປປ ລາວ (Project for
 Strengthening Human Resource Development of Engineering and Technology for Industry Development in Lao PDR) (ທນຶ
ຊົ່ ວຍເຫຼອື JICA)

ODA (ຊົ່ ວຍເຫຼອືລາ້)

4 Project for Strengthening Capacity of Mathematic Teaching Learning to primary Teacher (ທນຶຊົ່ ວຍເຫຼອື JICA). ODA (ຊົ່ ວຍເຫຼອືລາ້)

5
Project for Enforcing Laos-Japan Human Resource Development Institute as Knowledge Hub for Human Resource 
Development (ທນຶຊົ່ ວຍເຫຼອື JICA).

ODA (ຊົ່ ວຍເຫຼອືລາ້)

6
ໂຄງການອາຫານທົ່ ຽງ ພາຍໃຕກ້ານຊົ່ ວຍເຫຼອືລາ້ຂອງກະຊວງກະສກິ າ ສະຫະລດັອາເມລກິານ ໃນແຜນງານ McGovern-Dole International Food for 
Education and Child Nutrition Program (2020-2025)  (ອງົການອາຫານໂລກ (WFP) ແລະ USDA FAS)

ODA

7 ໂຄງການກອງທນຶຮົ່ ວມມສືາກນົເພືົ່ ອການສກຶສາໄລຍະສາມ (GPE III) (ທະນາຄານໂລກ ແລະ JICA ) ODA

8 ແຜນງານສົົ່ ງເສມີສ ຂະພາບຈະເລນີພນັ, ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ເພດສກຶສາ UNFPA ແຜນງານທ ີ8 (2020-2026) (UNFPA) ODA

9 ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກົ່ ວຽກງານບ ລຫິານ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການສກຶສາ (EU) ODA

ເປົໍ້າໝາຍທີ 2: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງຂຶໍ້ນ ສາມາດຕອບສະໜອງຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ, 
ມີຄວາມສາມາດຄົໍ້ນຄ້ວາ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີເພ ື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມການຜະລິດ

ແລະ ການບໍລິການ (59 ໂຄງການ)

I. ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 

II. ວຽກງານສຶກສາ 

144



10
ໂຄງການເປີດລະບບົການສກຶສາຊັນ້ສູງຂອງ ສປປ ລາວ ສູົ່ ຍ ດທະສາດການຫນັເປນັສາກນົ “OPEN-ing Lao Higher Education System to 
Internationalisation” ERASMUS+ ແລະ EU

ODA

11 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສະຖາບນັເທກັໂນໂລຊ ີ(KOICA) ແຫຼົ່ ງທນຶຍງັບ ົ່ ແນົ່ ນອນ
12 ໂຄງການປບັປ ງສະໜາມກລິາເຈົາ້ອະນ ວງົ (JICA) ແຫຼົ່ ງທນຶຍງັບ ົ່ ແນົ່ ນອນ

7

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 6

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 6

1
ໂຄງການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໃນກ ົ່ ມເປົາ້ໝາຍທີົ່ ມາຈາກຜູຢູ້ົ່ ນອກກ າລງັແຮງງານ ແລະ ຜູວ້ົ່ າງງານ ໄດເ້ຂົາ້ສູົ່ ຕະຫຼາດແຮງງານຕາມຂະແໜງເສດຖະກດິ, ມູນຄົ່ າ 
15.000 ລາ້ນກບີ.

ງບົປະມານຂອງລດັ

2 ໂຄງການ ແຂົ່ ງຂນັສມີ ືແຮງງານ ແຫົ່ ງຊາດ, ພາກ ພືນ້ ແລະ ສາກນົ, ມູນ ຄົ່ າ 15.500 ລາ້ນ ກບີ. ງບົປະມານຂອງລດັ

3
ໂຄງການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແຂວງອດັຕະປ,ື ສະຫວນັນະເຂດ, ອ ດມົໄຊ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ຈ າປາສກັ, ມູນຄົ່ າ 16.600 
ລາ້ນກບີ.

ງບົປະມານຂອງລດັ

4
ໂຄງການສະໜອງອ ປະກອນ-ເຄືົ່ ອງຈກັ ຮບັໃຊກ້ານຝກຶສມືແືຮງງານ ໃຫສ້ະຖາບນັ ແລະ ສູນພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແຂວງບ ົ່ ແກວ້, ອ ດມົໄຊ, ສະຫວນັນະເຂດ, ອດັ 
ຕະປ ືແລະ ນະຄອນຫຼວງ ມູນຄົ່ າ 6.000 ລາ້ນກບີ.

ງບົປະມານຂອງລດັ

5  ໂຄງການປບັປ ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ, ມູນຄົ່ າ 5.550 ລາ້ນກບີ. ງບົປະມານຂອງລດັ
6 ໂຄງການສ າຫຼວດກ າລງັແຮງງານ, ຕດິຕາມ ແລະ ພະຍາກອນສະພາບການປົ່ ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ມູນຄົ່ າ 5.500 ລາ້ນກບີ. ງບົປະມານຂອງລດັ

ໂຄງການ ODA 1

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1

1 ໂຄງການ ເກບັ ກ າ ຂ ້ມູນ ແລະ ຂຶນ້ບນັຊແີຮງງານລາວທີົ່ ເຮດັ ວຽກ ຕາ ມ ຂະແໜງການ ເສດ ຖະກດິທົົ່ ວປະເທດ, ມູນຄົ່ າ 40.000 ລາ້ນກບີ (ທນຶ ກູ ້ຢມືຈາກ ADB). ODA (ກູຍ້ມື)

16

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 10

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 10

1 ໂຄງການສາ້ງ ແລະ ປບັປ ງ ກດົໝາຍຂອງຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ 2021-25 ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການສາ້ງ ແລະ ປບັປ ງ ນຕິກິ າລ ົ່ ມກດົໝາຍຂອງຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊີ 2021-25 ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການສາ້ງແຜນຍ ດທະສາດການພດັທະນາພະນກັງານຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊໄີລຍະ 10 ປີ (2021-2030 ) 2021-22 ງບົປະມານຂອງລດັ

4
ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈຄ ນນະພາບຜະລດິຕະພນັ ແລະ ສນິຄາ້ທີົ່ ເປນັບູລມິະສດິ ເພືົ່ ອຊ ກຍູສ້ົົ່ ງເສມີ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫໄ້ດຄ້ ນນະພາບຕາມມາດຕະຖານແຫົ່ ງ
ຊາດ, ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ໃຫສ້າມາດສົົ່ ງອອກໄດໃ້ນຂອບເຂດທົົ່ ວປະເທດ

2021-23 ງບົປະມານຂອງລດັ

5
ໂຄງການນ າໃຊຊ້ບັສນິທາງປນັຍາເຂົາ້ສູົ່ ຂະບວນການຜະລດິເປນັສນິຄາ້ໃນການຈດົຖະບຽນຖິົ່ ນກ າເນດີໝາກຖົົ່ ວລຽນ, ໝາກແໜົ່ ງ ແລະ ສາ້ງເຄືົ່ ອງໝາຍການຄາ້ ແລະ 
ເຄືົ່ ອງໝາຍລວມໝູົ່ ຢູົ່ ທີົ່ ແຂວງຈ າປາສກັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ

2021-22 ງບົປະມານຂອງລດັ

6 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການນ າໃຊພ້ະລງັງານແສງຕາເວນັເພືົ່ ອສະໜອງນ າ້ສະອາດໃຫແ້ກົ່ ຊ ມຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ 2022-23 ງບົປະມານຂອງລດັ
7 ໂຄງການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ເຕກັນກິການປູກມອນ-ລຽ້ງມອ້ນ, ການຂະຫຍາຍພນັມອ້ນ ແລະ ສົົ່ ງເສມີການຜະລດິແບບຍນືຍງົ 2021-23 ງບົປະມານຂອງລດັ

8
ໂຄງການກວດສອບສານອາຫານ ຂອງພດືໃນດນິ ແລະ ນ າ້ເຂດກະສກິ າ ຢູົ່  08 ແຂວງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວຽງຈນັ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊສມົບູນ, ຄ າມົ່ ວນ, ສະຫວນັນະ
ເຂດ, ຈ າປາສກັ ແລະ ສາລະວນັ)

2022-24 ງບົປະມານຂອງລດັ

9 ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຈດົທະບຽນຊບັສນິທາງປນັຍາ ແນວພນັເຂົາ້ ໃນຂອບເຂດທົົ່ ວປະເທດ 2021 ງບົປະມານຂອງລດັ
10 ໂຄງການສາ້ງສວນຕວົແບບປູກມອນ ແລະ ໂຮງລຽ້ງມອ້ນ 2021-23 ງບົປະມານຂອງລດັ

ໂຄງການ ODA 2

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 2

1 ໂຄງການຮົ່ ວມມພືດັທະນາເຂດເຕກັໂນໂລຊລີະດບັສູງ Hitechpart ລາວ-ຈນີ 2021-25 ODA

2
ໂຄງການສາ້ງສາ້ງສູນອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກົ່ ການຄົນ້ຄວາ້-ວໄິຈ 
ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ ີໃຫ ້ສປປ ລາວ (LAO-NFEC)

2022-25 ODA

ໂຄງການທຶນເອກະຊົນ 4

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 4

1 ໂຄງການສາ້ງສູນບ ລກິານໃຫກ້ານປກຶສາຄວາມປອດໄພລະບບົເຕກັໂນໂລຊຂີ ມູ້ນຂົ່ າວສານ 2021-25 FDI

2 ໂຄງການສາ້ງສູນສ າຮອງຂ ມູ້ນ (Disaster Recovery Site) ເພືົ່ ອຍກົລະດບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄ ນນະພາບ ຂອງການບ ລກິານສູນຂ ມູ້ນດຈິຕ໋ິອນ (Data Center) 2024-25 FDI

3 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີວຊິາການພດັທະນາລະບບົ CA ເພືົ່ ອບ ລກິານລາຍເຊນັເອເລກັໂຕຣນກິ (CA Service Provider) 2022-25 FDI

4 ໂຄງການສາ້ງເຂດພດັທະນາອ ດສາຫະກ າຊອບແວຣ (Software Park) 2021-23 FDI

ລວມ 63

ໂຄງການ ODA 13

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ 11

1 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງຫຼ ດຜົ່ ອນຄວາມທ ກຍາກຢູົ່ ໃນຊນົນະບດົລາວ ຊ ດທ ີ1 ODA

2 ແຜນງານພດັທະນາທອ້ງຖິົ່ ນ (ລ ກຊ າບວກ) ODA

3 ໂຄງການ ສ າ ຫຼວດບ ົ່ ແມົ່ ນ ວຊິາ ການ ຢູົ່  2.776 ບາ້ນ, ມູນ ຄົ່ າ 4.164.000 ໂດ ລາ ສະຫະລດັ; ODA

4  ໂຄງການ ສ າ ຫຼວດວຊິາການ ເພືົ່ ອ ກ ານດົ ພືນ້ ທີົ່  ລບຕ ຕກົຄາ້ງ ໃຫ ້ໄດ ້250.000 ເຮກັຕາ,ສະເລົ່ ຍ  50.000 ເຮກັຕາຕ ົ່ ປ,ີ ມູນ ຄົ່ າ 48.132.000 ໂດ ລາ ສະຫະລດັ ODA

III. ວຽກງານແຮງງານ

IV. ວຽກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ເປົໍ້າໝາຍທີ 3: ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶໍ້ນເທ ື່ອລະກ້າວ
(63 ໂຄງການ)

145



5 ໂຄງການ ກວດ ກູ ້ ລບຕ ໃຫ ້ໄດ ້50.000 ເຮກັຕາ,ສະເລົ່ ຍ 10.000 ເຮກັຕາ ຕ ົ່ ປ,ີມູນ ຄົ່ າ 210.000.000 ໂດ ລາ ສະຫະລດັ ODA

6  ໂຄງການ ຊົ່ ວຍເຫຼອືຜູ ້ຖກື ເຄາະຮາ້ຍ ຈາກ ລບຕ 5.750 ຄນົ, ມູນ ຄົ່ າ 1.025.000 ໂດ ລາ ສະຫະລດັ ODA

7  ໂຄງການ ປບັປ ງການ ດ າ ເນນີ ງານ ຂອງສູນ ຝກຶອບົຮມົແຫົ່ ງຊາດ (ບາ້ນ ອີໄລົ່ ), ມູນ ຄົ່ າ 100.000 ໂດ ລາສະຫະລດັ ODA

8 ໂຄງການ ໂຄສະນາທີົ່ ມາ ແລະ ຄວາມອນັຕະລາຍຂອງ ລບຕ ຢູົ່  9 ແຂວງ ທີົ່ ມ ີລບຕ ຕກົຄາ້ງ, ມູນ ຄົ່ າ 5.000.000 ໂດ ລາ ສະຫະລດັ ODA

9 ໂຄງການ ສາ້ງ ຄວາມ ເຂັມ້ ແຂງ ໃຫ ້ກອງເກບັ ກູ ້ລະເບດີ ມະນ ດສະທ າ, ມູນ ຄົ່ າ 7.000.000 ໂດ ລາ ສະຫະລດັ ODA

10 ໂຄງການເກບັກູລ້ະເບດີບ ົ່ ທນັແຕກ ODA

11 ໂຄງການເພີົ່ ມທະວໂີອກາດດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງໄວໜ ົ່ ມ (UNDP) ODA

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ODA 2

1  ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງຫຼ ດຜົ່ ອນຄວາມທ ກຍາກຢູົ່ ໃນຊນົນະບດົລາວ ຊ ດທ ີ2 ODA

2  ໂຄງການ ສົົ່ ງ ເສມີອາຊບີ ຂອງ ຜູ ້ອາຍ ສູງ, ມູນ ຄົ່ າ 1.200 ລາ້ນ ກບີ (ໂຄງການໃໝົ່  ທນຶສມົທບົ 200 ລາ້ນ ກບີ ແລະ ຊົ່ ວຍເຫຼອືຈາກຕົ່ າງປະເທດ 1000 ລາ້ນ ກບີ ). ODA

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 13

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 13

1 ໂຄງການ ພດັທະນາ ພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງ ຊນົນະບດົ (ໂຄງລົ່ າງສາທາລະນະ, ເສັນ້ທາງ ເຂົາ້ສູົ່ ບົ່ ອນທ າການຜະລດິ ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການ ຈດັສນັບົ່ ອນທ າການຜະລດິ ແລະ ອາຊບີສາ້ງລາຍຮບັ ໃຫປ້ະຊາຊນົ ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການ ສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ, ສາ້ງບາ້ນໃຫຍົ່ ໃຫເ້ປນັຕວົເມອືງໃນຊນົນະບດົຕາມມາດຕະຖານໃນດ າລດັ 348/ລບ ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການ ສົົ່ ງເສມີຜະລດິກະສກິ າແບແບປະສມົປະສານ ເພືົ່ ອຄ າ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜົົ່ າ ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການສ າຫຼວດ ແລະ ກວດກູ ້ລບຄ ທີົ່ ຕກົຄາ້ງຢູົ່  ຢູົ່ ບນັດາແຂວງທີົ່ ບ ົ່ ມີໂຄງການ ຊົ່ ວຍເຫຼອືຈາກ  ຕົ່ າງປະເທດ, ມູນຄົ່ າ 5.000 ລາ້ນກບີ ງບົປະມານຂອງລດັ

6
ໂຄງການໂຄສະນາເຜຍີແຜົ່ ກດົໝາຍວົ່ າດວ້ຍການປະກນັສງັຄມົ (ສະບບັປບັປ ງ), ປະຊາສ າພນັ ແລະ ສາ້ງສືົ່ ໂຄສະນາ ເພືົ່ ອໃຫສ້ງັຄມົມຄີວາມຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົ ້າ້ໃຈວຽກ
ງານປະກນັສງັຄມົ ຢົ່ າງກວາ້ງຂວາງ, ມູນຄົ່ າ 10.000 ລາ້ນກບີ

ງບົປະມານຂອງລດັ

7
ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ປບັປ ງລະບບົຖານຂ ມູ້ນ, ກນົໄກ ແລະ ເຄືົ່ ອງມດືາ້ນຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານເຕກັໂນໂລຢີ ເພືົ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກົ່ ເປົາ້ໝາຍຕົ່ າງໆໄດເ້ຂົ ້າ້ເຖງິ
ແຫຼົ່ ງຂ ມູ້ນ ແລະ ການບ ລກິານຂອງປະກນັສງັຄມົທີົ່ ມຄີວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ທນັສະໄໝ ມູນຄົ່ າ 24.000 ລາ້ນກບີ

ງບົປະມານຂອງລດັ

8  ໂຄງການຂະຫຍາຍຕາໜົ່ າງການບ ລກິານວຽກປະກນັສງັຄມົຂັນ້ເມອືງໃນຂອບເຂດທົົ່ ວປະເທດ, ມູນຄົ່ າ 6.000 ລາ້ນກບີ ງບົປະມານຂອງລດັ

9 ໂຄງການປບັປ ງລະບບົການເກບັເງນິສມົທບົ ແລະ ການຈົ່ າຍເງນິອ ດໜນູປະເພດຕົ່ າງໆ ໃຫມ້ຄີວາມຖກີຕອ້ງ, ວົ່ ອງໄວ ແລະ ທນັການ, ມູນຄົ່ າ 5.000 ລາ້ນກບີ ງບົປະມານຂອງລດັ

10 ໂຄງການ ສົົ່ ງເສມີການລບືລາ້ງການນ າໃຊແ້ຮງງານເດກັເຮດັວຽກໃນຮູບແບບຮາ້ຍແຮງ ແລະ ເປນັອນັຕະລາຍ ງບົປະມານຂອງລດັ
11 ໂຄງການຊົ່ ວຍເຫຼອືເດກັຜູຖ້ກືເຄາະຮາ້ຍ, ຜູມ້ຄີວາມສົ່ ຽງ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດຢູົ່ ສູນພດັທະນາສງັຄມົ ມູນ ຄົ່ າ 850 ລາ້ນກບີ ງບົປະມານຂອງລດັ
12 ໂຄງການ  ສາ້ງ ຍ ດ ທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານ ແຫົ່ ງຊາດ ເພືົ່ ອ ຜູ ້ອາຍ ສູງ, ມູນ ຄົ່ າ 1.000 ລາ້ນ ກບີ ງບົປະມານຂອງລດັ
13  ໂຄງການຝກຶວຊິາຊບີ ແລະ ສົົ່ ງເສມີການມວີຽກເຮດັງານທ າໃຫຄ້ນົພກິານ, ມູນຄົ່ າ 2.500 ລາ້ນ ກບີ ງບົປະມານຂອງລດັ

ໂຄງການຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ 4

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 4

1  ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງໂຮງອບົຜນົຜະລດິ ແລະ ສາງເກບັຮກັສາ
2  ໂຄງການສາ້ງຕະຫຼາດກະສກິ າອນິຊ ີຈ ດແລວທາງລດົໄຟ ລາວ-ຈນີ
3 ໂຄງການປບັປ ງເຕກັນກິກະສກິ າແລວທາງລດົໄຟ ລາວ-ຈນີ
4 ໂຄງການຝກຶອບົຮມົການຈດັຕັງ້ກ ົ່ ມ ແລະ ສະຫະກອນ

ວຽກແມ່ຍິງລາວ 33

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 28

   -   ໂຄງການສ ບຕໍື່ 8

1 ໂຄງການ ສົົ່ ງເສມີ & ຍກົລະດບັຄວາມຮູູ໊ວຊິາຊບີ & ພດັທະນາສມີແືຮງງານໃຫ ້ແມົ່ ຍງິ ທນຶ ລດັ ຖະບານ ສມົທບົ
2  ໂຄງການປບັປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜົ່ າງໃຫຄ້ າປກຶສາແມົ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການ ຍກົລະດບັ ວຽກ ງານ ຫອ້ງການ ສະຫະພນັ ແມົ່ ຍງິ ງບົປະມານຂອງລດັ
4  ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການຮົ່ ວມມກືບັການຈດັຕັງ້ແມົ່ ຍງິພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການ ຕດິ ຕາມ, ກວດ ກາ ວຽກ ງານ ສະຫະພນັ ແມົ່ ຍງິ ງບົປະມານຂອງລດັ
6 ໂຄງສົົ່ ງ ເສມີບດົ ບາດ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ພດັທະນາ ແມົ່ ຍງິ ງບົປະມານຂອງລດັ
7 ໂຄງການຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານ 3 ສາ້ງຕດິພນັກບັການແຂົ່ ງຂນັ 3 ດີ ງບົປະມານຂອງລດັ
8 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີບດົບາດຂອງແມົ່ ຍງິທີົ່ ເປນັການນ າ ງບົປະມານຂອງລດັ

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 20

1 ໂຄງການ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງານນ າພາ-ຄ ມ້ຄອງເພດຍງິ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການ ສົົ່ ງເສມີເພດຍງິເປນັສະມາຊກິສະພາແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊນົຂັນ້ທອ້ງຖິົ່ ນ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
3  ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງວຽກງານຫອ້ງການສະຫະພນັແມົ່ ຍງິໃຫທ້ນັສະໄໝເທືົ່ ອລະກາ້ວ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
4  ໂຄງການ ສາ້ງຄວາມ ເຂັມ້ ແຂງໃນ ວຽກ ງານ 3 ສາ້ງຂອງສະຫະພນັແມົ່ ຍງິ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
5  ໂຄງການ ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫແ້ມົ່ ຍງິຜູດ້ອ້ຍໂອກາດໃນເຂດຊນົນະບດົ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
6 ໂຄງການ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງການບ ລຫິານກ ົ່ ມທອ້ນເງນິແມົ່ ຍງິຂັນ້ບາ້ນ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
7 ໂຄງການ  ຍກົລະດບັຄວາມຮູວ້ຽກງານທ ລະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
8 ໂຄງການ ສາ້ງຄວາມ ເຂັມ້ ແຂງໃຫ ້ກນົ ໄກປະສານ ງານ ລະຫວົ່ າງຂະແໜງການ ກົ່ ຽວ ກບັ ສົົ່ ງ ເສມີຄວາມ ສະໜີພາຍ ຍງິ-ຊາຍ ແລະ ສດິທິເດກັ 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
9 ໂຄງການ ຝກຶອບົ ຮມົການ ນ າ ໃຊ ້ສະຖິຕິບດົ ບາດ ຍງິ-ຊາຍ ເຂົາ້ ໃນ ຖານ ຂ ້ມູນ ຂະແໜງການ, ທອ້ງຖິົ່ ນ ແລະ ລະດບັ ຊາດ 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ

10 ໂຄງການ ຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ກົ່ ຽວກບັສະພາບ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງແມົ່ ຍງິ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
11 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ ແລະ ປກົປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງແມົ່ ຍງິໃນການມຊີືົ່ ໃນໃບຕາດນິ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
12 ໂຄງການ ປະເມນີຜນົ, ສະຫຼ ບຖອດຖອນບດົຮຽນວຽກງານ 3 ດ,ີ 3ສາ້ງ ແລະ ວຽກ ງານ ພດັ ທະນາ ແມົ່ ຍງິ  ຂອງສູນກາງສະຫະພນັແມົ່ ຍງິລາວ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
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13 ໂຄງການ ປບັປ ງ, ບູລະນະ, ສອ້ມແປງສະຖານທີົ່ ເຮດັວຽກຂອງການນ າແມົ່ ຍງິລ ນ້ກົ່ ອນ ແລະ ຫອ້ງມູນ ເຊືອ້ ສະຫະພນັ ແມົ່ ຍງິ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
14 ໂຄງການ ອານ ລກັ ແລະ ສົົ່ ງເສມີຫດັ ຖະກ າ, ຝກຶອບົ ຮມົຮມົສີໄມ ້ລາຍ ມືທີົ່ ເປນັເອກະລກັຂອງແມົ່ ຍງິລາວບນັດາເຜົົ່ າ ໃຫ ້ກາຍ ເປຍັ ໂອດອ໋ບ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ

15
ໂຄງການ ໂຄສະນາເຜຍີແຜົ່ ລດັຖະທ າມະນນູ, ກດົໝາຍ ແລະ ສນົທສິນັຍາສາກນົທີົ່ ພວົພນັເຖງິການພດັທະນາ ແລະ ປກົປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງແມົ່ ຍງິ ແລະ
ເດກັນອ້ຍ.

2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ

16 ໂຄງການ ປອ້ງກນັ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການໃຊຄ້ວາມຮ ນແຮງຕ ົ່ ແມົ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
17  ໂຄງການ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພນັທະສາກນົທີົ່ ຕດິພັນັກບັການປກົປອ້ງ ແລະ ສົົ່ ງເສມີສິດິຜນົ ປະໂຫຍດຂອງແມົ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ

18
ໂຄງການ ຊ ກຍູ,້ ປະເມນີຜນົແຜນພດັທະນາແມົ່ ຍງິແຫງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII (2021-2025) ແລະ ສາ້ງແຜນ ພດັທະນາແມົ່ ຍງິແຫົ່ ງຊາດ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX (2026-2030),

ແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ວໄິສທດັ.
2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ

19 ໂຄງການ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຊີບ້ອກຂອງເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ແຜນງານນາງນອ້ຍ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ
20 ໂຄງການ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫນ້ກັຂົ່ າວແມົ່ ຍງິໃນການຕາ້ນແລະຕອບໂຕຂ້ົ່ າວປອມ. 2022-2025 ງບົປະມານຂອງລດັ

ໂຄງການ ODA 5

   -   ໂຄງການສ ບຕໍື່ 4

1
ໂຄງການສະໜບັສະໜນູຍ ດທະສາດ ເພືົ່ ອບນັລ ເປົາ້ມາຍທ ີ5 ຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຂອງ ສປປ ລາວທີົ່ ແຂວງສາລະວນັ, ແຂວງຫວົພນັ, ແຂວງໄຊສມົບູນ
(ງບົ ປະມານຈາກ UNDP)

2022 ODA

2 ແຜນງານການຮົ່ ວມມກືົ່ ຽວກບັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກົ່ ແມົ່ ຍງີ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ (ງບົປະມານ ຈາກ UNFPA ). 2021 ລ ຖາ້ ອະນ ມດັ ODA

3 ໂຄງການ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະຖາບນັການເງນິຈ ລະພາກທີົ່ ຮບັເງນິຝາກ ເພືົ່ ອພດັທະນາແມົ່ ຍງິ ແລະ ຄອບຄວົ ODA

4  ແຜນ ງານຮົ່ ວມມືກບັ UNICEF (ແຜນ ປກົປອ້ງເດກັ) ODA

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1

1
ໂຄງການປກົປອ້ງ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມຮ ນແຮງຕ ົ່ ແມົ່ ຍງິເພືົ່ ອເຊືົ່ ອມສານຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ເຂົາ້ໃນແຜນພດັທະນາຂອງ ສປປ ລາວ 
(ທນຶຈາກອງົການ KOICA)

2021-2024 ODA

ລວມ 19

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 16

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ 15

1 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງ ປົ່ າສະຫງວນ, ອ ທະຍານແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ມ ລະດກົໂລກ ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປົ່ າປອ້ງກນັ ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປົ່ າຜະລດິ ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງປົ່ າໄມບ້າ້ນ ແລະ ເຄືົ່ ອງປົ່ າຂອງດງົ ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີປູກໄມ ້ແລະ ຟຶນ້ຟູປົ່ າ ງບົປະມານຂອງລດັ
6 ໂຄງການ ຄ ມ້ຄອງສດັນ າ້, ສດັປົ່ າ ແລະ ຊວີະນາໆພນັ ງບົປະມານຂອງລດັ
7 ໂຄງການຫຼ ດຜົ່ ອນທາດອາຍເຮອືນແກວ້ຈາກການທ າລາຍປົ່ າໄມ ້ ງບົປະມານຂອງລດັ
8 ໂຄງການ ກວດກາປົ່ າໄມ ້ແລະ ຊບັພະຍາກອນປົ່ າໄມ ້ ງບົປະມານຂອງລດັ
9 ໂຄງການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຫຼ ດຜົ່ ອນຄວາມສົ່ ຽງ ຈາກໄພພບິດັທ າມະຊາດ ງບົປະມານຂອງລດັ

10 ໂຄງການການບ ລໂິພກ ແລະ ການຜະລດິແບບຢນືຍງົ ງບົປະມານຂອງລດັ
11 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງທີົ່ ດນິຫນັເປນັທນັສະໄໝໃນຂອບເຂດທົົ່ ວປະເທດ. ງບົປະມານຂອງລດັ
12 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ແບບເຊືົ່ ອມສານ ງບົປະມານຂອງລດັ
13 ໂຄງການປບັຕວົກບັການປົ່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ງບົປະມານຂອງລດັ
14 ໂຄງການເຊືົ່ ອມສານແຜນຈດັສນັທີົ່ ດນິ, ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ. ງບົປະມານຂອງລດັ
15 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງ, ຫຼ ດຜົ່ ອນສິົ່ ງເສດເຫຼອື ແລະ ປາດສຕກິ. ງບົປະມານຂອງລດັ

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1

1 ໂຄງການສາ້ງແຜນແມົ່ ບດົພດັທະນາທີົ່ ດນິ ແລະ ສິົ່ ງແວດລອ້ມ ງບົປະມານຂອງລດັ
ໂຄງການ ODA 3

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ 2

1 ກອງທນຶສົົ່ ງເສມີສະພາບດນິຟາ້ອາກາດສຂີຽວ (Green Climate Fund-ສະຖາບນັການເຕບີໂຕສຂີຽວໂລກ) ODA

2 ໂຄງການຄ ມ້ຄອງຄວາມສົ່ ຽງໄພພບິດັ (ທະນາຄານໂລກ) ODA

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1

1 ໂຄງການທດົລອງນ າໃຊລ້ດົໄຟຟາ້ (ສະຖາບນັການເຕບີໂຕສຂີຽວໂລກ) ODA

ລວມ 134

91

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 24

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 24

1 ໂຄງການສາ້ງທົ່ າເຮອື 3 ແຫົ່ ງ (ຊຽງກກົ, ປາກແບງ ແລະ ຄກົຈອງ) ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການສບືຕ ົ່ ກ ົ່ ສາ້ງດົ່ ານວງັເຕາົ. ງບົປະມານຂອງລດັ

ເປົໍ້າໝາຍທີ 4: ປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ (19 ໂຄງການ)

ເປົໍ້າໝາຍທີ 5: ການສ້າງໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານທີື່ມີຄວາມເຂັໍ້ມແຂງ, ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດທີື່ຕັໍ້ງ, ເຂົໍ້າຮ່ວມຂະບວນການຮ່ວມມ 
 ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງກັບພັກພ ໍ້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງເປັນເຈົໍ້າການ (134 ໂຄງການ)

I. ການເຊ ື່ອມຈອດ 
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3 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງດົ່ ານບາ້ນວງັ ເມອືງໝືົ່ ນ ແຂວງວຽງຈນັ. ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງສະໜາມບນິສາກນົ ຢູົ່ ຕົນ້ເຜີງ້ ແຂວງບ ົ່ ແກວ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງດົ່ ວນແຕົ່ ດົ່ ານສາກນົປາກຫກົ (ໄຕຈົ່ າງ) ລາວ-ຫວຽດ-ແຂວງອ ດມົໄຊ (ທາງ 2E) ເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ເສັນ້ທາງດົ່ ວນຫຼວງພະບາງ-ບ ົ່ ເຕນັ ງບົປະມານຂອງລດັ

6 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງດົ່ ວນແຕົ່ ດົ່ ານສາກນົລາ້ນຕ ຍ້(ລາວ-ຈນີ)-ເມອືງບ ນໃຕແ້ຂວງຜົງ້ສາລ-ີສະຖານລີດົໄຟເມອືງນາໝ ແ້ຂວງອ ດມົໄຊ (ຫຼ ືຫານາເຕຍີແຂວງຫຼວງນ າ້ທາ) ງບົປະມານຂອງລດັ

7 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງດົ່ ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຫາ ຮົ່ າໂນຍ້ ງບົປະມານຂອງລດັ
8 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງດົ່ ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຫາ ປາກເຊ ງບົປະມານຂອງລດັ
9 ໂຄງການປບັປ ງກ ົ່ ສາ້ງທາງຫຼວງແຫົ່ ງຊາດ ເລກທ ີ13 ໃຕ ້ແຕົ່ ຫຼກັ 21 ຫາຫຼກັ 71 ງບົປະມານຂອງລດັ

10 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຍກົລະດບັທາງຫຼວງແຫົ່ ງຊາດ ເລກທ ີ2E ແລະ 2W ງບົປະມານຂອງລດັ
11 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງເລກ 6 ແຕົ່ ພູເລາົ ຫາ ຫາງລອ້ງ ແຂວງຫວົພນັ ງບົປະມານຂອງລດັ
12 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຍກົລະດບັເສັນ້ທາງເລກ 12 ແຕົ່ ທົ່ າແຂກ ຫາ ດົ່ ານນາເພົາ້ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ງບົປະມານຂອງລດັ
13 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຍກົລະດບັເສັນ້ທາງເລກ 8 ແຕົ່ ບາ້ນເລາົ-ນ າ້ພາ້ວ (ແກົ່ ວເໜອື) ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ລວງຍາວ 132 ກມ ງບົປະມານຂອງລດັ

14
ໂຄງການຟືນ້ຟູທາງຫຼວງແຫົ່ ງຊາດ 18A (AH132) ແຕົ່ ບາ້ນທາງແບົ່ ງ ຫຼກັ 48 ແຍກເສັນ້ທາງ 13 ໃຕ ້ມ. ປະທ ມພອນ ແຂວງຈ າປາສກັ - ສາມແຍກ ມ. ສາມກັຄໄີຊ
ເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ທາງ 18B ແຂວງອດັຕະປື

ງບົປະມານຂອງລດັ

15 ໂຄງການຍກົລະດບັທາງເລກ 17 ແຕົ່ ຊຽງກກົ (ຂວົມດິຕະພາບລາວ-ມຽນມາ) ຫາແຂວງອ ດມົໄຊ ງບົປະມານຂອງລດັ
16  ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຂວົມດິຕະພາບແຫົ່ ງທ ີ5 (ປາກຊນັ-ບງຶການ) ງບົປະມານຂອງລດັ
17 ໂຄງການຂວົຂາ້ມນ າ້ຂອງເມອືງຈອມເພດັ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ງບົປະມານຂອງລດັ
18  ຂວົມດິຕະພາບແຫົ່ ງທ ີ6 (ສາລະວນັ-ອ ບນົ) ງບົປະມານຂອງລດັ
19 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ າ້ຂອງແຫົ່ ງທ ີ2 ຢູົ່ ທາງທດິເໜອື ແລະ ທາງທດິໃຕຂ້ອງຂວົຂາ້ມນ າ້ຂອງປາກເຊ-ໂພນທອງ ງບົປະມານຂອງລດັ
20 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຂວົ 12 ແຫົ່ ງ ຕາມເສັນ້ທາງເລກ 20 ແຂວງຈ າປາສກັ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ ງບົປະມານຂອງລດັ
21 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງປູຢາງ 2 ຊັນ້ ເວັນ້ນະຄອນປາກເຊ ແລະ ກ ົ່ ສາ້ງຂວົເຊໂດນແຫົ່ ງໃໝົ່ ງບົປະມານຂອງລດັ
22 ໂຄງການພດັທະນາທົ່ າເຮອື ແລະ ບ ລກິານ ເມອືງຕົນ້ເຜີງ້ ມູນຄົ່ າການລງົທນຶເບືອ້ງຕົນ້ 50 ລາ້ນໂດລາ ງບົປະມານຂອງລດັ
23 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຕາຝັົ່ ງກນັເຈືົ່ ອນຕາມລ າແມົ່ ນ າ້ຂອງ ແລະ ນ າ້ສາຂາ, ໂຄງການພດັທະນາເກາະດອນ ຕາມເສັນ້ຊາຍແດນ ງບົປະມານຂອງລດັ
24 ໂຄງການກ ົ່ ສ້າ້ງທາງດົ່ ວນຈາກແຂວງວຽງຈນັ-ໄຊສມົບູນ ແລະ ຊຽງຂວາງ-ຫວົພນັ ງບົປະມານຂອງລດັ

ໂຄງການທຶນເອກະຊົນ 10

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 10

1 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງເລກທ ີ12. FDI/TICA

2 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງດົ່ ວນ ວງັວຽງ-ຫຼວງພະບາງ FDI

3 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງດົ່ ວນ ຫຼວງພະບາງ-ແຂວງອ ດມົໄຊ FDI

4 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງດົ່ ວນ ອ ດມົໄຊ-ບ ົ່ ເຕນັ FDI

5 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທາງດົ່ ວນ ແຕົ່ ບ ົ່ ເຕນ ແຂວງຫຼວງນ າ້ທາ-ຫວຍ້ຊາຍ ແຂວງບ ົ່ ແກວ້ FDI

6 ໂຄງການພດັທະນາທົ່ າບກົ ນາເຕຍີ (ແຂວງຫຼວງນ າ້ທາ) FDI

7 ໂຄງການພດັທະນາທົ່ າບກົ ຫຼກັ 20 (ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ) FDI

8 ໂຄງການພດັທະນາທົ່ າບກົ ຫວ້ຍຊາຍ (ແຂວງບ ົ່ ແກວ້) FDI

9 ໂຄງການພດັທະນາທົ່ າບກົຫຼວງພະບາງ (ແຂວງຫຼວງພະບາງ) FDI

10 ໂຄງການພດັທະນາທົ່ າບກົ ອ ດມົໄຊ (ແຂວງອ ດມົໄຊ) FDI

ໂຄງການ ODA 4

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ 1

1 ໂຄງການຂວົທາງ ໄລຍະ 2 (ທະນາຄານໂລກ) (ໂຄງການສບືຕ ົ່ ) ODA

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 3

1  ໂຄງການສົົ່ ງເສມີທ ລະກ າດາ້ນການເງນິຢູົ່ ຊາຍແດນ ໃນ ASEAN +3 (ADB) ODA

2 ໂຄງການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ບ າລ ງຮກັສາຂວົ  (JICA) ODA

3
ໂຄງການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນວຊິາການເພືົ່ ອສບືຕ ົ່ ປບັປ ງສະໜາມບນິສາກນົວດັໄຕ (Project for Technical Support on Continues Improvement of
Vientiane International Airport) (JICA)

ODA

ໂຄງການຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ 53

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 53

1 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ຈ ດສະຖານ ີຫາດົ່ ານຊາຍແດນ ເພືົ່ ອຮບັໃຊກ້ານບ ລກິານຂນົສົົ່ ງສນິຄາ້ ແລະ ໂດຍສານ (7 ໂຄງການ)

2
ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງເສັນ້ທາງຮອງຮບັການຂນົສົົ່ ງ ແລະ ໂດຍສານເຂົາ້ຫາຈ ດເສດຖະກດິ, ແຫລົ່ ງທົ່ ອງທົ່ ຽວ ແລະ ບນັດາເຂດກະສກິ າ, ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ອືົ່ ນໆ ທີົ່ ຕດິພນັ
ກບັການຊ ກຍ ເ້ສດຖະກດິ (33 ໂຄງການ)

3
ໂຄງການປບັປ ງ ແລະ ພດັທະນາເສັນ້ທາງຂນົສົົ່ ງທາງນ າ້ ເພືົ່ ອເປນັທາງເລອືກໃນການຂນົສົົ່ ງ ຕດິພນັກບັການຍກົລະດບັບ ກຄະລາກອນເພືົ່ ອໃຫສ້າມາດແຂົ່ ງຂນັກບັສາກນົ
 ແລະ ປະເທດຕດິຈອດໂດຍສະເພາະທາງນ າ້ (13 ໂຄງການ)

8

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 6

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 6

1 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການເຈລະຈາການຄາ້ຂອບສອງຝົ່ າຍ. ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີເຈລະຈາການຄາ້ຂອບພາກພືນ້ອາຊຽນ (AEC) ແລະ ອງົການອາຫານໂລກ (WHO). ງບົປະມານຂອງລດັ
3  ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການຮົ່ ວມມໃືນຂອບອະນ ພາກພືນ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການເຊືົ່ ອມໂຍງດາ້ນມາດຕະຖານ ແລະ ຄ ນນະພາບຜະລດິຕະພນັອ ດສາຫະກ າ ແລະ ເຄອືຂົ່ າຍການຜະລດິກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການເຈລະຈາການສົົ່ ງເສມີການສົົ່ ງອອກສນິຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ

II. ການເຊ ື່ອມໂຍງທາງດ້ານການຄ້າວຽກງານການຮ່ວມມ ທາງດ້ານການຄ້າ
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6 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາການຄາ້ຊາຍແດນ ແລະ ການບ ລກິານການຄາ້ຜົ່ ານຊາຍແດນ ຕດິພນັກບັ Logistic ໃນຍ ກແຫົ່ ງການເຊືົ່ ອມໂຍງເຊືົ່ ອມຈອດ. ງບົປະມານຂອງລດັ
ໂຄງການ ODA 2

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ 2

1 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີນ າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ເພືົ່ ອການວາງແຜນ ແລະ ຕດິຕາມການລງົທນຶດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລົ່ າງທີົ່ ມຄີ ນນະພາບ (ADB) ODA

2 ຂອບການຮົ່ ວມມ ືCLV ODA

3

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 2

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 2

1 ຄ.ກ ກ ົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງເຈ ືົ່ ອນແຄມເຊບັງ້ໄຟ ເຂດບາ້ນນາວາງ ເມອືງໜອງບກົ ແຂວງຄ າມົ່ ວນ (ທາດຕ ມ້ພະວງັ) 2021-22 ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ຄ.ກ ກ ົ່ ສາ້ງປອ້ງກນັຕາຝັົ່ ງເຈ ືົ່ ອນແຄມເຊບັງ້ໄຟເຂດບາ້ນປາກດົ່ ານເຊບັງ້ໄຟ ເມອືງໜອງບກົ ແຂວງຄ າມົ່ ວນ 2021-23 ງບົປະມານຂອງລດັ

ໂຄງການ ODA 1

   -   ໂຄງການສ ບຕໍື່ 1

1 ໂຄງການພດັທະນາແຄມຂອງທີົ່ ແຂວງຈ າປາສກັ 2017-23 ODA

5

ໂຄງການ ODA 1

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ ODA 1

1
ໂຄງການພດັທະນາຄວາມສາມາດໃນການສົົ່ ງເສມີ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການພດັທະນາຕວົເມອືງ (Project for Capacity Development on Urban development
 Control and Promotion) (ທນຶຊົ່ ວຍເຫຼອືຈາກ JICA).

ODA

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 4

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ 3

1 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການບ າບດັນ າ້ເສຍ ແລະ ສິົ່ ງເສດເຫຼອື ເພືົ່ ອປບັປ ງສະພາບແວດລອ້ມໃນຕວົເມອືງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ປາກເຊ) ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການສະຖານນລີດົເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການສບືຕ ົ່ ພດັທະນາຕວົເມອືງໃໝົ່ ເທດສະບານແຂວງວຽງຈນັ. ງບົປະມານຂອງລດັ

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 1

1 ໂຄງການສາ້ງແຫຼົ່ ງທົ່ ອງທົ່ ຽວແຄມຂອງໃຫເ້ປນັທາງຍົ່ າງຢົ່ າງຕ ົ່ ເນືົ່ ອງ ແລະ ສາ້ງຄອງນ າ້ວຽງຈນັ ໃຫເ້ປນັແຫຼົ່ ງທົ່ ອງທົ່ ຽວຫຼາຍຊົົ່ ວໂມງ ຢູົ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ງບົປະມານຂອງລດັ
4

ໂຄງການທຶນເອກະຊົນ 4

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 4

1 ໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງທນັສະໄໝ AMATA SMART CITY ຢູົ່ ແຂວງຫຼວງນ າ້ທາ ແລະ ແຂວງອ ດມົໄຊ FDI

2 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງຕວົເມອືງທນັສະໄໝ (Smart City) ຢູົ່ ເຂດບາ້ນໜອງແປນ, ເມອືງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ FDI

3 ໂຄງການພດັທະນາສູນບ ລກິານເຕົາ້ໂຮມ ແລະ ຄຽນຖົ່ າຍສນິຄາ້ (ICD) ຢູົ່ ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ FDI

4 ໂຄງການກ ົ່ ສາ້ງທົ່ າບກົ ຢູົ່ ເຂດວງັເຕົົ່ າ-ໂພນທອງ ແຂວງຈ າປາສກັ FDI

8

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 8

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 8

1 ໂຄງການ ປບັປ ງລະບບົອອກອະນ ຍາດໄອຊທີ ີແບບອອນລາຍ ໃຫສ້າມາດບ ລກິານໄດທ້ົົ່ ວປະເທດ. ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການ ປບັປ ງການກວດກາມາດຕະຖານອ ປະກອນ ໄອຊທີ.ີ ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການ ກວດກາການບ ລກິານທາງດາ້ນ ໄອຊທີ.ີ ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການ ສາ້ງ Digital Park / ICT Park ຢູົ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການສາ້ງສູນນະວດັຕະກ າ ແລະ ທີົ່ ປກຶສາທາງດາ້ນ Digital. ງບົປະມານຂອງລດັ
6 ໂຄງການ Digital camp. ງບົປະມານຂອງລດັ
7 ໂຄງການ ສາ້ງ Digital Index. ງບົປະມານຂອງລດັ
8 ໂຄງການ Internet ບ ົ່ ເສຍຄົ່ າ. ງບົປະມານຂອງລດັ

15

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 15

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 15

1  ໂຄງການປບັປ ງລະບບົເຕກັນກິ ແລະ ທດົລອງນ າໃຊ ້IPv6 ກບັບ ລສິດັ ທີົ່ ໃຫບ້ ລກິານອນິເຕເີນດັ ພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ. ງບົປະມານຂອງລດັ
2  ໂຄງການປບັປ ງລະບບົເຕກັນກິ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສ າລບັລະບບົຄ ມ້ຄອງລະຫດັຊືົ່ ອນິເຕເີນດັ .LA ແລະ ລາວ. ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການສກຶສາຄວາມເປນັໄປໄດ ້ແລະ  ສາ້ງສູນສ າຮອງສູນອນິເຕເີນດັແຫົ່ ງຊາດ. ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການສາ້ງລະບບົ Registry ສ າຮອງ ທີົ່ ສູນສ າຮອງສູນອນິເຕເີນດັແຫົ່ ງຊາດ ໃນພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ.້ ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການ ປບັປ ງລະບບົຮບັຝາກເວບັໄຊ (Hosting) ເພືົ່ ອໃຫມ້ຄີວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດຮອງຮບັຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຊມົໃຊ.້ ງບົປະມານຂອງລດັ
6 ໂຄງການ ປບັປ ງລະບບົຮບັຝາກອ ປະກອນໄອຊທີ ີ(Colocation) ເພືົ່ ອໃຫ ້ສາມາດຮອງຮບັຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຊມົໃຊ.້ ງບົປະມານຂອງລດັ
7 ໂຄງການຂະຫຍາຍລະບບົຄລາວ (Cloud) ຮອງຮບັການຫນັເປນັທນັສະໄໝ. ງບົປະມານຂອງລດັ
8 ໂຄງການສາ້ງສູນແລກປົ່ ຽນຂ ມູ້ນສ າລບັພາກລດັ (National Data Exchange Center). ງບົປະມານຂອງລດັ
9 ໂຄງການ ປບັປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄອືຂົ່ າຍເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ພາກລດັ (Government network ) ງບົປະມານຂອງລດັ

10 ໂຄງການພດັທະນາໂຄງຂົ່ າຍຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານຄວາມໄວສູງ ເພືົ່ ອຫຼ ດຜົ່ ອນຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ຮອງຮບັແລວທາງເສດຖະກດິເສັນ້ທາງສາຍໄໝດຈິຕິອນ. ງບົປະມານຂອງລດັ
11 ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລົ່ າງພືນ້ຖານສູນກາງອນິເຕເີນດັຄວາມໄວສູງ ເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ອະນ ພາກພືນ້ (CLMV). ງບົປະມານຂອງລດັ
12 ໂຄງການສາ້ງຈ ດເຊືົ່ ອມຕ ົ່ ລະບບົສາຍສົົ່ ງໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເຂົາ້-ອອກ ຕົ່ າງປະເທດ ງບົປະມານຂອງລດັ
13 ໂຄງການຈດັຊື ້ແລະ ຕດິຕັງ້ລະບບົໄຟຟາ້ສູນຂ ມູ້ນສ າຮອງ ດງົໂພສີ ງບົປະມານຂອງລດັ

III. ການພັດທະນາເຂດແຄ້ວນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ

IV. ການພັດທະນາຕົວເມ ອງ

V. ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

VI. ການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາໄອຊີທີ

VII. ພັດທະນາໂຄງລ່າງພ ໍ້ນຖານ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ໄອຊີທີ ແລະ ດິຈິຕອນ
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14 ໂຄງການປບັປ ງສູນດງົໂພສໃີຫກ້າຍເປນັສູນສ າຮອງ ງບົປະມານຂອງລດັ
15 ໂຄງການສກຶສາໂຄງສາ້ງສົ່ ວນແບົ່ ງຕະຫຼາດ ແລະ ການກ ານດົຂອບເຂດຕະຫຼາດ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ຄຽງຄູົ່ ໄປກບັການສົົ່ ງເສມີການແຂົ່ ງຂນັທີົ່ ເປນັທ າ. ງບົປະມານຂອງລດັ

ລວມ 40

1 ໂຄງການສ າຫຼວດລະດບັຊາດ ແລະ ເກບັກ າຂ ມູ້ນເພືົ່ ອຮບັໃຊກ້ານຕດິຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫົ່ ງຊາດ 1

6

ໂຄງການ ODA 6

   -  ໂຄງການສ ບຕໍື່ 6

1 ໂຄງການການປບັປ ງການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ບ ລຫິານພາກລດັ ເພືົ່ ອສົົ່ ງເສມີໂຄງການພດັທະນາແບບມສີົ່ ວນຮົ່ ວມ (ສະວດິເຊແີລນ) ODA

2 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ທ ີ5 (ສດິສະເໜພີາບຍງິ-ຊາຍ) (UNDP) ODA

3 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີການມສີົ່ ວນຮົ່ ວມຂອງຊ ມຊນົຜົ່ ານລະບບົວທິະຍ  (UNDP) ODA

4 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີພາລະບດົຂອງສະພາແຫົ່ ງຊາດ ແລະ ສະພາແຂວງ (UNDP) ODA

5 ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ (ຍກົລະດບັສະຖາບນັຝກຶອບົຮມົ) ເປນັສະຖາບນັການສກຶສາດາ້ນການກວດສອບແຫົ່ ງລດັ. ODA

6
ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນກດົໝາຍໃນຂະແໜງນຕິກິ າ (Project for developing and strengthening of rule of law in legal 
sector) (ທນຶຊົ່ ວຍເຫຼອື JICA).

ODA

4

➢ ເພີື່ມປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ການແບ່ງຂັໍ້ນຄຸ້ມຄອງກັບທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ການນໍາພາການຈັດຕັໍ້ງທຸລະກິດ ແລະ 
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ຂຶໍ້ນກັບກະຊວງ

4

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 4

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 4

1 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຊົ່ ຽວຊານ ແລະ ຜູຄ້ ົນ້ຄວາ້ສະເພາະດາ້ນໃນການພດັທະນາ ແລະ ສົົ່ ງເສມີວຽກງານອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ-ວທິະຍາການ ແລະ ການພດັທະນາວທິະຍາໄລການຄາ້. ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການປບັປ ງ ແລະ ພດັທະນາວະສາຫະກດິຂອງຂະແໜງ ອຄ. ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການສົົ່ ງເສມີ ແລະ ບ ລກິານ ຂອງສະພາການຄາ້ ແລະ ອ ດສາຫະກ າແຫົ່ ງຊາດລາວ. ງບົປະມານຂອງລດັ

29

➢ ເພີື່ມປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ, ການແບ່ງຂັໍ້ນຄຸ້ມຄອງກັບທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ການນໍາພາການຈັດຕັໍ້ງທຸລະກິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກຫິດທີື່ຂຶໍ້ນກັບກະຊວງ

9

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 9

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 9

1 ໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົ E-Learning ຂອງສະຖາບນັ ໄອຊທີ.ີ ງບົປະມານຂອງລດັ
2 ໂຄງການພດັທະນາການນ າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊເີອເລກັໂຕຣນກິເຂົາ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ທີົ່ ສະຖາບນັ ສຕ ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການສາ້ງຫອ້ງຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ໄອຊທີ ີຂອງສະຖາບນັເຕກັໂນໂລຊກີານສືົ່ ສານຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານ. ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການ ພດັທະນາສູນສົົ່ ງເສມີຄວາມເປນັເລດີ ແລະ ຝກຶອບົຮມົຊອບແວລາວ-ອນິເດຍໃຫມ້ຄີ ນນະພາບສູງໃນດາ້ນໄອທຂີອງລາວ ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການ ສາ້ງສູນບົົ່ ມເພາະ ນກັທ ລະກດິລເິລີົ່ ມ (Start up). ງບົປະມານຂອງລດັ
6 ໂຄງການສາ້ງບ ກຄະລາກອນ ແລະ ພດັທະນາທ ລະກດິລເິລີົ່ ມ (Start-up) ໂດຍຮົ່ ວມມກືບັຄູົ່ ຮົ່ ວມມຍື ດທະສາດ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕົ່ າງປະເທດ. ງບົປະມານຂອງລດັ
7 ໂຄງການສ າຫຼວດ ແລະ ເກບັກ າຂ ມູ້ນລະດບັການຊມົໃຊ ້ໄອຊທີ ີຂອງສປປ ລາວ (ໄລຍະ II) ງບົປະມານຂອງລດັ
8  ໂຄງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສົົ່ ງເສມີເສດຖະກດິ ໃນການຫນັປົ່ ຽນເສດຖະກດິດຈີຕີອນ ງບົປະມານຂອງລດັ
9 ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງວຽກງານດດັສມົໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນດັຂະແໜງປທສ ທົົ່ ວປະເທດ ໄລຍະ 1, 2 ແລະ 3 ງບົປະມານຂອງລດັ
➢  ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ 20

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 20

   -   ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ 20

1
ໂຄງການປບັປ ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການເຊືົ່ ອມໂຍງຂ ມູ້ນພາກລດັ (Government data exchange) ເພືົ່ ອແລກປົ່ ຽນ ແລະ ລວມສູນຂ ມູ້ນພາກລດັໃຫເ້ອກະ
ພາບ.

ງບົປະມານຂອງລດັ

2 ໂຄງການປບັປ ງ ແລະ ເຊືົ່ ອມໂຍງສູນຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານພາກລດັ (G-Cloud). ງບົປະມານຂອງລດັ
3 ໂຄງການ ປບັປ ງ ແລະ ພດັທະນາລະບບົເຄອືຂົ່ າຍພາຍໃນ ແລະ ລະບບົ ICT ກະຊວງ ປທສ ເພືົ່ ອເປນັຕົນ້ແບບ ກະຊວງທີົ່ ຫນເປນັທນັສະໄໝ. ງບົປະມານຂອງລດັ
4 ໂຄງການປບັປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົກອງປະຊ ມທາງໄກ (Video conference) ຢູົ່ ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ. ງບົປະມານຂອງລດັ
5 ໂຄງການປບັປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົອເີມວລດັຖະບານ ຢູົ່ ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ. ງບົປະມານຂອງລດັ
6 ໂຄງການ ສາ້ງສູນຂ ມູ້ນຂົ່ າວສານແບບເອເລກັໂຕຣນກິປະຈ າແຂວງ. ງບົປະມານຂອງລດັ
7 ໂຄງການ ພດັທະນາ, ປບັປ ງ ແລະ ບ າລ ງຮກັສາ ລະບບົ e-office. ງບົປະມານຂອງລດັ
8 ໂຄງການ ພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການນ າໃຊລ້ະບບົຫອ້ງການທນັສະໄໝ (e-Office) ໃຫບ້ນັດາກະຊວງ ແລະ ຫອ້ງການລດັ ທົົ່ ວປະເທດ. ງບົປະມານຂອງລດັ
9 ໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົໂປຼແກມຼເອກະສານພາສາລາວ (Phetsarath Office) ແລະ ນ າໃຊເ້ອກະສານຮົ່ ວມກນັຂອງພາກລດັ (G-Share, G-Drive). ງບົປະມານຂອງລດັ

10 ໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົບ ລກິານ ຂອງພາກລດັໃຫເ້ປນັທນັສະໄໝ ດວ້ຍລະບບົດຈິຕິອນ (e-Services and Single Sign-On) ໃຫສູ້ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ. ງບົປະມານຂອງລດັ

11 ໂຄງການ ພດັທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ້ລະບບົສືົ່ ສານຂອງພາກລດັ (Government Chatting Application). ງບົປະມານຂອງລດັ
12 ໂຄງການ ຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ້G-Web Platform ໃຫທ້ົົ່ ວພາກລດັ ຢູົ່ ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິົ່ ນ. ງບົປະມານຂອງລດັ
13 ໂຄງການພດັທະນາແບບລວມ ລະບບົການເຊືົ່ ອມໂຍງຂ ມູ້ນເປີດຂອງລດັຖະບານ (Government Open Data Platform). ງບົປະມານຂອງລດັ
14 ໂຄງການລະບບົຄວາມປອດ ລະບບົບ ລຫິານລດັດວ້ຍເອເລກັໂຕຣນກິ (E-gov security and anti-virus). ງບົປະມານຂອງລດັ

I. ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງດ້ານນິຕີກໍາ

II. ວຽກງານການຄ້າ

III. ວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສ  ື່ສານ

ເປົໍ້າໝາຍທີ 6: ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານລັດມີປະສິດທິພາບ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
ຕາມທິດການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍທີື່ສັກສິດ ແລະ ເຂັໍ້ມງວດ (40 ໂຄງການ)
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15 ໂຄງການສກຶສາພດັທະນາຕວົແບບເມອືງທນັສະໄໝ (Smart City) ນ າໃຊລ້ະບບົບ ລຫິານລດັດວ້ຍເອເລກັໂຕຣ. ງບົປະມານຂອງລດັ
16 ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງລະບບົລາຍງານພາກລດັ (Dashboard)  ເພືົ່ ອຫນັເປນັທນັສະໄໝ (ດຈິຕິອນ) ຜົ່ ານໂທລະສບັມຖື.ື ງບົປະມານຂອງລດັ
17 ໂຄງການພດັທະນາ Font Lao ແລະ ສາລະບານພາສາລາວ ແບບເອເລກັໂຕຼນກິ. ງບົປະມານຂອງລດັ
18 ໂຄງການພດັທະນາຕວົຊີວ້ດັ ລດັຖະບານທນັສະໄໝ (e-Gov Index) ງບົປະມານຂອງລດັ
19 ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການນ າໃຊ ້e-Signature (CA) ຂອງພາກລດັ. ງບົປະມານຂອງລດັ
20 ໂຄງການຄົນ້ຄວ້ານ າໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊ ີ(BlockChain) ເຂົາ້ໃນວຽກງານພາກລດັ. ງບົປະມານຂອງລດັ

1

ໂຄງການງົບປະມານລັດ 1

1 ໂຄງການສ າຫຼວດລະດບັຊາດ ແລະ ເກບັກ າຂ ມູ້ນເພືົ່ ອຮບັໃຊກ້ານຕດິຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫົ່ ງຊາດ ງບົປະມານຂອງລດັ

IV. ວຽກງານສະຖິຕິ
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