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ອະລາໍພະບດົ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ສາ້ງຂຶນ້ບນົເປ້ົາໝາຍ
ລວມ ຂອງຍດຸທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຮອດປີ 2020 ແລະ ມະຕ ິ8 ຂອງພກັ, ໂດຍໄດ້
ຖກືຮບັຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມຄ ັງ້ປະຖມົມະລຶກ ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ VI ໃນເດອືນ ກລໍະກດົ 2006; 
ແຜນດ ັງ່ກາ່ວຖໄືດວ້າ່ເປັນແຜນບກຸທະລ ຸ ແລະຕອບສະໜອງທດັສະນະຂອງພກັທ່ີຍດືໝ ັນ້ໃນການພດັທະນາ, 
ຖເືອົາເສດຖະກດິເປັນໃຈກາງ ແລະ ຍູກ້ານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ໃຫບ້ນັລສຸະເລຍ່ 7,5% ຕ່ໍປີ; ຈາກນ ັນ້, 
ລດັຖະບານກໍ່ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍອອກເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນແຕລ່ະສກົປີ. 
ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍນາໍພາຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ, ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະມສີິ່ ງທາ້ທາຍທດົສອບຫຼາຍປະການກໍ່

ຕາມ, ດວ້ຍຄວາມບກຸບນືພະຍາຍາມສງູຂອງບນັດາຂະແໜງການ, ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊນົທ ົ່ວປະເທດ 
ເຮັດໃຫແ້ຜນດ ັງ່ກາ່ວ ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ສາມາດບນັລຜຸນົຕາມຄາດໝາຍໃຫຍທ່ີ່ກາໍນດົໄວ.້ 
ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ກໍ່ຍງັມບີາງບນັຫາທ່ີຍງັຄງົຄາ້ງ ເຊິ່ ງຈະຕອ້ງສບືຕ່ໍແກໄ້ຂໃນຕ່ໍໜາ້. ບດົຮຽນໃນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ຈະເປັນພ້ືນຖານທ່ີດໃີຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົ ໃນໄລຍະ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ (2011-2015). 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) ເປັນແຜນສບືຕ່ໍໝາກ 
ຜນົທ່ີຍາດມາໄດໃ້ນແຜນການ 6 ຄ ັງ້ຜາ່ນມາ,  ມບີດົບາດສາໍຄນັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັ, ເປັນມາດຕະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຮອດປີ 2020 
ແລະ ຍດຸທະສາດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ສາ້ງໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນໃໝຢ່າ່ງໜກັແໜນ້ໃນ
ການນາໍພາປະເທດຊາດຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາໃນປີ 2020, ເປີດກວາ້ງການ
ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ-ສາກນົ.   

ຄນຸລກັສະນະຂອງແຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ນີ ້ຍງັເປັນແຜນສບືຕ່ໍ “ ບກຸທະລ ຸ”, ຊຶ່ ງມເີປ້ົາໝາຍສາ້ງໃຫໄ້ດ ້
ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດໄວ ແລະ ບນັລ ຸ 8% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ, ຮກັສາສະຖຽນລະພາບ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງປະເທດ, ເປັນການພດັທະນາທ່ີເນັນ້ຫນກັຄນຸນະພາບ, ຄວາມຍນືຍງົ, ສູຊ້ນົບນັລເຸປ້ົາ
ຫມາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ໃນປີ 2015 ແລະ ສາ້ງປະຖມົປດັໄຈເບືອ້ງຕ ົນ້ໃຫກ້ານ 
ຫນັປະເທດເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝໃນອານາຄດົ.  

 ໂຄງປະກອບຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) ປະກອບ 
ດວ້ຍ: ພາກສະຫລບຸການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010), 
ແລະ ພາກແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015), ໃນພາກນີປ້ະກອບດວ້ຍ 
ການຄາໍນວນສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ກາໍນດົຈດຸໝາຍ ແລະ ໜາ້ທ່ີລວມ, ຄາດໝາຍ 
ດາ້ນມະຫາພາກ, ໜາ້ທ່ີການພດັທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ, ມາດຕະການ ແລະ ກນົໄກຈດັ ຕ ັງ້
ປະຕບິດັ. ເບິ່ ງລວມແລວ້ໂດຍຮາ່ງສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຍງັຮກັສາຕາມປະເພນທ່ີີເຄຍີເຮັດຜາ່ນມາ. ສາໍລບັບນັຫາ ໃ
ໝໄ່ດກ້າໍນດົຕື່ ມ :    



  

x 
 

 

- ການດຸນ່ດຽ່ງຕາ່ງໆ ໃນແຜນຄ ັງ້ທີ VII ໄດກ້າໍນດົແຈງ້ຕື່ ມທຽບໃສແ່ຜນຄ ັງ້ທີ VI.   
-   ການພັດທະນາວິສາຫະກິດ, ການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ, ການພດັທະນາເຂດຈດຸຈມຸ ,  

- ໄດເ້ພ່ີມຄາດໝາຍການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ, ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ; 
ພອ້ມກນັນ ັນ້, ໃນແຜນຄັ້ງທີ VII ນີ້ຈະພະຍາຍາມຫລດຸຜ່ອນບັນດາແຜນງານທີກ່ວມເອົາຫຼາຍຂະແຫນງ

ການມາເປັນແຜນງານ ຫລື ໂຄງການ ຂອງຂະແໜງການ ຕາມກດົໝາຍການລົງທຶນຂອງລດັເປັນຫລັກ .  

ໃນວທີິການຂຽນແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖີ່ນໄດໃ້ຊຄ້ວາມພະຍາຍາມໃຫຕ້ດິພນັກບັ 
ແຜນວຽກ, ແຜນທຶນ ແລະ ແຜນຄນົຮບັຜິດຊອບໄປພອ້ມໆກນັ (ມທິີດທາງ, ແຜນງານ-ໂຄງການ ແລະ ມາດ 
ຕາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ)... 

  ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ຄາດວາ່ຈະມຂີໍສ້ະດວກກວາ່ເກົ່ າ: ປະເທດເຮົາມສີະ
ຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍດາ້ນສງັຄມົ, ປະຊາຊນົ ແລະ ເພ່ືອນມດິໃຫ້
ການສະຫນບັສະຫນນູໜຽວແໜນ້, ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ວດັຖເຸຕັກນກິ, ບກຸຄະລາກອນ, ລະບຽບກດົໝາຍ.... 
ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໄລຍະຜາ່ນມາເປັນພ້ືນຖານກາ້ວຂຶນ້ໄດດ້ກີວາ່. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນ 5 
ປີຄ ັງ້ທີ VII ຄາດວາ່ຈະພບົກບັສີ່ ງທາ້ທາຍທດົສອບ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກຫລາຍປະການ: ການທດົຖອຍຂອງ 
ເສດຖະກດິໂລກຈາກວກິດິການການເງນິໂລກຄ ັງ້ໃຫຍ,່ ອາດມໄີພພິບດັທາງທາໍມະຊາດ, ໜ້ີສນີເກົ່ າທ່ີຍງັຄມຸ 
ເຄອື, ໜ້ີສນີໃໝເ່ກດີຂຶນ້... 
 ສັງລວມແລ້ວການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) 

ເປັນແຜນການໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມກມົກຽວລະຫວາ່ງຈດຸປະສງົຄາດໝາຍ, ພາຫະນະ ແລະ ມາດຕະການປະຕບິດັ, 
ຕອ້ງການການລງົທຶນເທ່ົາຕວົທຽບໃສແ່ຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI,  ບດົຮຽນທ່ີສະສມົໄດ,້ ສມົທບົກບັຄວາມຮຽກ 
ຮອ້ງຕອ້ງການ, ຄວາມບກຸບນືທ ົ່ວສງັຄມົຈະເຮັດໃຫພ້ື້ນຖານເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດຈະໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫໜ້ກັ
ແໜນ້ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ຕື່ ມ, ການພດັທະນາວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ, ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຈະ
ໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັໃຫດ້ຂີຶນ້ຕື່ ມອກີກາ້ວໜ່ຶງ ແລະ ຈະສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານຫນັເປັນອດຸ 
ສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ການປ້ອງກນັຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ. ປະເທດເຮົາຈະສາ 
ມາດບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ ໃນປີ 2015 ແລະ ຈະນາໍອາົພາລະກດິປກົປກັຮກັ 
ສາແລະສາ້ງສາປະເທດຊາດບນັລຜຸນົອກີຂ ັນ້ໜ່ຶງໄດ.້
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ພາກທີໜ່ຶງ: ການສະຫຸຼບຕລີາຄາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ໄດຖ້ກືຮບັຮອງໂດຍກອງ 
ປະຊຸມຄ ັງ້ປະຖມົມະລືກຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ VI ຕາມມະຕເິລກທີ 11/ສພຊ-VI, ລງົວນັທີ 3 ກລໍະກດົ 
2006; ແຜນການດ ັງ່ກາ່ວນີໄ້ດກ້າໍນດົຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ເປ້ົາໝາຍລວມຄ:ື ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິຂອງປະເທດສະເລຍ່ 7,5-8,0% ຕ່ໍປີ; ໃນນ ັນ້, ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ 3,0-3,4%, ອດຸສາຫະກາໍ    
13,0-14,0% ແລະ ການບໍລິການ 7,5-8,0%..., ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນສະພາບທ່ີມທີງັຂໍສ້ະດວກ ແລະ ຂໍ້

ຫຍຸງ້ຍາກຫລາຍປະການ, ດວ້ຍຄວາມຕດັສນິໃຈບກຸບນືຂອງທົ່ວພກັ, ລດັ, ປະຊາຊນົ ແລະ ການສະຫນບັ 
ສະຫນນູຈາກບນັດາເພ່ືອນມດິ, ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາຍາດໄຊຊະນະມາໄດຫ້ລາຍປະການ, ພອ້ມ 
ນ ັນ້ກໍ່ມຈີດຸອອ່ນ, ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ບດົຮຽນສາໍຄນັຈາໍນວນໜ່ຶງ.  

I. ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ, ພາກພ້ືນ ແລະ ພາຍໃນ   

1. ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ 

 [1]. ຂໍສ້ະດວກ 
(1)  ການຮວ່ມມກືບັສາກນົຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາຍງັຢູໃ່ນສະພາບທ່ີດ ີແລະ ເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະ 

ແມນ່ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັອາຊຽນ.  
(2) ປະເທດເຮົາມຕີະຫຼາດສາກນົກວາ້ງກວາ່ເກົ່ າ, ການຊວ່ຍເຫລືອລາ້ ແລະ ກູຢື້ມດວ້ຍອດັຕາດອກ

ເບຍ້ຜອ່ນຜນັມຫີລາຍຂຶນ້ ແລະ ການລງົທຶນໂດຍກງົຂອງຕາ່ງປະເທດກໍ່ເພ່ີມຂຶນ້ທຽບໃສໄ່ລຍະຜາ່ນມາ.  
(3) ຂະບວນການວວິດັທາງດາ້ນວທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ ີ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ 

ແລະ ຊວີະພາບວດັສະດໃຸໝ ່ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງແຂງແຮງ, ຂະບວນການຫນັໄປສູເ່ສດຖະກດິພມູ
ປນັຍາມທີາ່ອຽ່ງຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງໃນທ ົ່ວໂລກນີ.້  

(4) ບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດມພ້ືີນຖານເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົແຮງ, ໄດສ້ບືຕ່ໍໃຫກ້ານ 
ສະໜບັສະໜນູປະເທດເຮົາໃນຫຼາຍດາ້ນຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ. 

 [2]. ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ  
(1) ຄວາມຂດັແຍງ່ດາ້ນການເມອືງຢູໃ່ນໂລກ ແລະ ສງົຄາມຢູບ່າງພມູພີາກ ໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການ 

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງບນັດາປະເທດຕາ່ງໆໃນໂລກ ລວມທງັ ສປປ ລາວ. 
(2) ພ້ືນຖານເສດຖະກດິຂອງປະເທດເຮົາຍງັອອ່ນນອ້ຍ ແຕຢູ່ໃ່ນທາ່ມກາງການແຂງ່ຂນັສງູໃນເວທີ

ເສດຖະກດິໂລກ ເຮັດໃຫກ້ານເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ມຫີລາຍອນັຫຍຸງ້ຍາກ. 
(3) ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມານີ ້ໂລກໄດປ້ະສບົກບັພາວະເສດຖະກດິຖດົຖອຍ ແລະ ວກິດິການ ການ

ເງນິໂລກທ່ີເປັນປະຫວດັການ ໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົໜກັໜວ່ງຕ່ໍປະເທດຕາ່ງໆ ລວມທງັ ສປປ ລາວ ໂດຍສະ
ເພາະຂະແໜງການສ ົ່ງອອກ ແລະ ໂຄງການລງົທຶນໃຫຍຈ່າໍນວນໜ່ຶງ. 
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(4) ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທາງດາ້ນແຫລງ່ວດັຖດຸບິຂອງພາກພື້ນ ແລະ ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງຢູ່
ໃນລະດບັສງູ ເຮັດໃຫກ້ານຊອກຄ ົນ້ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນຢູ ່ສປປ ລາວ ມຄີວາມເຄ່ັງຕງຶຂຶນ້ ທງັ
ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ. 

2. ສະພາບແວດລອ້ມພາຍໃນປະເທດ  

 [1]. ຂໍສ້ະດວກ 
(1) ແນວທາງນະໂຍບາຍພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີກາໍນດົຢູໃ່ນມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ ່ ຄ ັງ້ທີ 

VIII ຂອງພກັ ແມນ່ຖກືຕອ້ງ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິ. 
(2) ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ໄດຖ້ກືຮບັຮອງໂດຍສະພາ

ແຫງ່ຊາດຢາ່ງເປັນທາງການ ໃນປີ 2006. 
(3) ຂະແຫນງການຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໄດຫ້ນັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້

ທີ VI ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ນາໍພາປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວເປັນ
ຢາ່ງດ.ີ  

(4) ແຜນພດັທະນາໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ຢາ່ງສະເຫມຕີ ົນ້ສະ
ເຫມປີາຍ. 

(5) ປະເທດເຮົາມສີະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງຢາ່ງຫນກັແຫນນ້  ແລະ ມຄີວາມສະຫງບົຮຽບ 
ຮອ້ຍທາງສງັຄມົ ເຮັດໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການໄດຮ້ບັຜນົດພໍີສມົຄວນ. 

(6) ສນູກາງພກັ, ລດັຖະບານ ແລະ ສະພາແຫງ່ຊາດ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບສງູໃນການພິຈາລະນາ
ແຜນທ່ີເຫມາະສມົ ແລະ ແທດເຫມາະກບັສະພາບການຕວົຈງິຂອງປະເທດ.  

 [2]. ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ  
(1) ໄພທາໍມະຊາດເກດີຂຶນ້ຮາ້ຍແຮງ 2 ຄ ັງ້ (ປີ 2008 ແລະ 2009) ແລະ ມພີະຍາດລະບາດ 

ເຊ່ັນ: ໄຂຫ້ວດັສດັປີກ ແລະ ໄຂຫ້ວດັສາຍພນັໃໝ ່H1N1 ເຊິ່ ງໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຫລາຍສມົຄວນຕ່ໍການພດັທະ 
ນາປະເທດ. 

(2) ວກິດິການການເງນິໂລກ ໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍພາກທລຸະກດິ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ລາຄາສ ົ່ງອອກ, ການ
ລງົທຶນໃສໂ່ຄງການໃຫຍຈ່າໍນວນໜ່ຶງ, ໃນນ ັນ້ວກິດິການທາງດາ້ນວດັຖດຸບິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເຊືອ້ເພີງ ໄດ້
ສ ົ່ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ. 

(3) ການຮບັຮອງເອົາແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ຊາ້ກວາ່  
1 ປີ ພອ້ມກນັນ ັນ້ ການຜນັຂະຫຍາຍໃຫເ້ປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການກໍ່ຊາ້ອອກໄປຕື່ ມອກີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫກ້ານ
ປະຕບິດັຕວົຈງິພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ. 

(4) ຫລາຍແຜນງານ ແລະ ຫລາຍໂຄງການຂາດແຫລງ່ທຶນໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ມຫີລາຍ
ໂຄງການໄດມ້ກີານດດັແກໄ້ປສູໂ່ຄງການຟ້ືນຟຜູນົກະທບົຈາກໄພພິບດັທາໍມະຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫຂ້າດທຶນຮອນໃນ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນ; ນອກຈາກນ ັນ້, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິຫານເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງອງົການ
ລດັຍງັຈາໍກດັ, ຍງັມກີານລະເມດີວໄິນແຜນການ ແລະ ການເງນິ ຢູບ່າງພາກສວ່ນ.  
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(5) ພນົລະເມອືງເປັນປດັໄຈກະຕຸນ້ເສດຖະກດິທ່ີດ ີແລະ ເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕ, ແຕກ່ານ
ເພ່ີມຂຶນ້ຂອງກາໍລງັແຮງງານ ແລະ ຜູອ້າຍສຸງູກໍ່ ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍ ເຊິ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ນີະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອຮບັປະກນັການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ໃນການ
ປບັປງຸທກັສະຄວາມສາໍນານງານຂອງແຮງງານທ່ີມໃີນປະຈບຸນັ ແລະ ແຮງງານໃຫມ ່ ເພ່ືອຮບັປະກນັການ
ກະຈາຍຜນົປະໂຫຍດແບບຍນືຍງົ ( ກອ່ງ1). 

(6)  ຂາດການຕດິຕາມປະເມນີຜນົທ່ີທນັເວລາ ແລະ ເປັນລະບບົແຕສ່ນູກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ມີ
ປະສດິທິຜນົ. ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານສະຖຕິຍິງັຈາໍກດັ ແລະ ບ່ໍພຽງພໍ.   

 
 

ກອ່ງ 1:  ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງພນົລະເມອືງ 
---- ໃນປີ 2005 ພນົລະເມອືງເພ່ີມຂຶນ້ 1.047.000 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 2,1 ສວ່ນຮອ້ຍຕ່ໍປີ ຖາ້ທຽບກບັການ

ສາໍຫລວດຄ ັງ້ກອ່ນຄ ື ປີ 1995 ແລະ ອດັຕາການເພ່ີມແບບທາໍມະຊາດ ປະມານ 2,5% ຕ່ໍປີ. ອງີຕາມຜນົ
ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງ ແຕປີ່ 2005 ຫາ 2015 ເຫັນວາ່ພນົລະເມອືງໃນປີ 
2010 ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 634.215 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 1,1% ຕ່ໍປີ. ການປະກອບສາ້ງຂອງອາຍ ຸແລະ ເພດຂອງ
ພນົລະເມອືງ ສາມາດສະແດງໃຫເ້ຫັນດວ້ຍຮບູທາດຂອງພນົລະເມອືງ, ຮບູທາດອາຍຂຸອງພນົລະເມອືງ ໃນປີ 
2010 ຍງັສບືຕ່ໍມຖີານລຸມ່ສດຸທ່ີກວາ້ງ, ຊຶ່ ງບ ົ່ງບອກເຖງິອດັຕາການເກດີຂອງເດັກນອ້ຍ ແມນ່ຍງັສບືຕ່ໍສງູຂຶນ້ 
ແລະ ຖາ້ສງັເກດເບິ່ ງຖານເທິງສດຸຂອງຮບູທາດອາຍ ຸ ກໍ່ເຫັນໄດວ້າ່ ຄອ່ຍໆກວາ້ງອອກ ທຽບໃສປີ່ 2005, 
ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ໃນຕ່ໍຫນາ້ບນັຫາກຽ່ວກບັຜ◌້ສູງູອາຍໃຸນສງັຄມົຈະມຫີລາຍຂຶນ້, ດ ັງ່ນ ັນ້, ສງັຄມົຕອ້ງ
ໄດມ້ກີານຮອງຮບັທາງດາ້ນການດແູລ ແລະ ປ່ິນປວົຜູສ້ງູອາຍ.ຸ 
 

  ຮບູສະແດງ 1: ຮບູທາດອາຍຂຸອງພນົລະເມອືງລາວ ປີ 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ ິກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ການຄາດຄະເນ ໂດຍອງີໃສຂ່ໍມ້ນູການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງ 1995 
ແລະ 2005)
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II. ຜນົສາໍເລັດຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI 
 ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ, ເຫັນວາ່ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ ີ
ການເຕບີໂຕຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ມຈີງັຫວະໝັນ້ທຽ່ງ, ອດັຕາເງນິເຟ້ີຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່, ຄງັເງນິແຮສາໍຮອງຂອງ
ປະເທດໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້, ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັງບົປະມານບນັລຄຸາດໝາຍຊຶ່ ງເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິໃນປະຫວດັສາດຂອງຊາດ
ເຮົາ.  ລະດບັຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 33,5% ໃນປີ 2003 ມາເປັນ 25,6% ໃນສກົປີ 
2009-2010. ລາຍຮບັ ແລະ ລະດບັຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງພນົລະເມອືງໄດຮ້ບັການປວົແປງ ແລະ ຍກົສງູຂຶນ້
ຢາ່ງຈະແຈງ້. ດດັຊະນພີດັທະນາ ມະນດຸຂອງ ສປປ ລາວ (HDI) ໄດເ້ພ່ີມສງູຂຶນ້ຈາກລະດບັ 137 ໃນປີ 
2007 ມາຢູລ່າໍດບັ 130 ໃນສກົປີ 2008. ຜນົສາໍເລັດພ້ືນຖານ ແລະ ລະອຽດໃນແຕລ່ະດາ້ນດ ັງ່ນີ:້  

1.  ການຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ  

1.1. ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
•  ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ປະມານ 7,9% ເຊິ່ ງເຫັນວາ່ລື່ ນຄາດໝາຍຂອງ 

ແຜນການ 5 ປີ; ໃນນ ັນ້ ຂະແໜງກະສກິາໍ ປະມານ 4,1%, ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ 12,5% ແລະ ບໍລິການ 
8,4%; ການເພ່ີມຂຶນ້ນີ ້ເປັນຜນົເນື່ອງມາຈາກເສດຖະກດິຂອງປະເທດໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ດ ັງ່ໄດສ້ະ 
ແດງໃນຕາຕະລາງ 1. ສາເຫດທ່ີພາໃຫເ້ສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕໃນຈງັຫວະທ່ີໜາ້ເພ່ິງພໍໃຈຍອ້ນ: ມແີນວ 
ທາງລວມ ກໍ່ຄແືນວທາງເສດຖະກດິອນັຖກືຕອ້ງຂອງພກັ; ມຄີວາມສະຫງບົທາງດາ້ນສງັຄມົ, ມສີະເຖຍ ລະ
ພາບທາງການເມອືງ ແລະ ເສດຖະກດິ; ເສດຖະກດິລາວຄອ່ຍໆເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາສູສ່າກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ, 
ພອ້ມທງັກດົໝາຍຕາ່ງໆເປັນຕ ົນ້ກດົໝາຍການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ກໍ່ໄດເ້ຊື່ ອມ 
ສານສູສ່າກນົເຮັດໃຫກ້ະແສການແຂງ່ຂນັຂະຫຍາຍຕວົ. ອງີໃສກ່ານຄາດຄະເນເບືອ້ງຕ ົນ້ເຫັນວາ່ ໃນສກົປີ 
2009-2010,  ເສດຖະກດິຈະສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົໃນລະດບັ 7,8% ເຊິ່ ງຖາ້ທຽບໃສບ່ນັດາປະເທດໃນຂງົເຂດ 
ກໍ່ເຫັນວາ່ ສປປ ລາວ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະທ່ີສງູພໍສມົຄວນ.  

 

  ຕາຕະລາງ 1:  ສມົທຽບອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ລະຫວາ່ງການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI(2006-2010) 

ຂງົເຂດ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ(2006-2010) ຄາດໝາຍ(ສະເລຍ່ຕ່ໍປີ) ປະຕບິດັ(ສະເລຍ່ຕ່ໍປີ1 

ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ 3~3,4% 3,2% 4,1%

ອດຸສາຫະກາໍ 13~14,0% 13,7% 12,5%

ການບໍລິການ 7,5~8,0% 7,3% 8,4%

ລວມ 7,5~8,0% 7,6% 7,9%
 ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົ 2006-2010 ແລະ ວາລະສານສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2005-2008.  

•  ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົ ບ່ໍວາ່ຈະຄດິໄລເ່ປັນເງນິກບີ ຫລື ເງນິໂດລາ ເຫັນວາ່ໄດ້
ເພ່ີມຂຶນ້ລື່ ນຄາດໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປີ, (2006-2010), ຊຶ່ ງສະແດງອອກ ຄ:ື ໃນສກົປີ 2007-2008 

                                            
 
1 ສາໍລບັສກົປີ 2005/2006 ເຖງິ 2007/2008 ປະຕບິດັ, ສວ່ນສກົປີ 2008/2009 ແລະ 2009/2010 ແມນ່ຄາດຄະເນເບືອ້ງຕ ົນ້ 
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ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົບນັລໄຸດ ້818 ໂດລາສະຫະລດັ, ສກົປີ 2008-2009 ບນັລຸ
ໄດປ້ະມານ 906 ໂດລາສະຫະລດັ. ໃນສກົປີ 2009-2010 ຄາດວາ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນສະເລຍ່
ຕ່ໍຄນົ ຈະໄດປ້ະມານ 986 ໂດລາສະຫະລດັ, ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 9% ທຽບໃສ ່ສກົປີ 2008-2009. ການເພ່ີມ
ຂຶນ້ດ ັງ່ກາ່ວສາມາດຢ ັງ້ຢືນໄດຈ້າກການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງດດັຊະນກີານຊມົໃຊຕ່ໍ້ເດອືນຂອງຄວົເຮອືນ ເຊິ່ ງເພ່ີມ ຂຶນ້
ຈາກ 1,1 ລາ້ນກບີ ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາເປັນ 2,2 ລາ້ນກບີ ໃນສກົປີ 2007-2008 (ເພ່ີມຂຶນ້ 
ປະມານ 2 ເທ່ົາຕວົ).  ໃນນ ັນ້: ການຊມົໃຊໃ້ນເຂດຕວົເມອືງ ເພ່ີມຈາກ 1,7 ລາ້ນກບີ ເປັນ 2,9 ລາ້ນກບີ 
ແລະ ຊນົນະບດົ ເພ່ີມຈາກ 9 ແສນກບີ ເປັນ 1,8 ລາ້ນກບີ, ສະເລຍ່ແລວ້ການຊມົໃຊຂ້ອງຄວົເຮອືນຕ່ໍ
ເດອືນເພ່ີມຂຶນ້ 14,8% ຕ່ໍປີ.   

 

      ຕາຕະລາງ 2: ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນສະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົ (ສມົທຽບແຜນ ແລະ ປະຕບິດັ) 
ສກົປີ ແຜນການ 

(ໂດລາ/ຄນົ/ປີ) 
ປະຕບິດັ 

(ໂດລາ/ຄນົ/ປີ) 

¦ö´ê¼® ¯½ªò®ñ©Ã¦È 
Á°−¡¾− (%) 

2005/2006 556 573 3,1

2006/2007 619 687 11,0

2007/2008 682 818 19,9

2008/2009 752 906 20,5

2009/2010 823 986* 19,8
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ ິກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ  
         (*) ແມນ່ຂໍມ້ນູຄາດຄະເນເບືອ້ງຕ ົນ້ 

 

1.2. ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 

ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ໄດປ້່ຽນແປງຢາ່ງແທດເໝາະກບັທາ່ອຽ່ງພາວະວໄິສບນົພ້ືນຖານບກຸເບກີທາ່ 
ແຮງ ແລະ ເພ່ີມຄນຸນະພາບຂອງການເຕບີໂຕທາງດາ້ນສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລກິານ: 

ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຕາມຂະແໜງການ ແລະ ການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມຂອງບນັດາຂະແໜງການ ໄດ້
ມກີານເໜັງຕງີໃນລະດບັທ່ີດ ີແລະ ຖກືຕາມທິດທ່ີກາໍນດົໄວພໍ້ສມົຄວນ ເຊ່ັນ: ໃນສກົປີ 2008-2009 ຂະແໜ
ງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ກວມເອົາ 30,4% ຂອງເສດຖະກດິລວມ ແລະ ມມີນູຄາ່ເພ່ີມ 14,36 ພນັຕືກ້ບີ; ຂະແໜງ
ອດຸສາຫະກາໍ ກວມເອົາ 24,9% ຂອງເສດຖະກດິລວມ ແລະ ມມີນູຄາ່ເພ່ີມ 11,74 ພນັຕືກ້ບີ ແລະ ຂະແໜ
ງບໍລິການ ກວມເອົາ 38,4% ຂອງເສດຖະກດິລວມ ແລະ ມມີນູຄາ່ເພ່ີມ 18,14 ພນັຕືກ້ບີ ແລະ ຄາດວາ່ໃນ
ສກົປີ 2009-2010 ໂຄງປະກອບດ ັງ່ກາ່ວຈະປ່ຽນແປງເລັກໜອ້ຍ ຄ:ື ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ຈະກວມປະມານ 
29,0%, ອດຸສາຫະກາໍ ຈະກວມປະມານ 25,5% ແລະ ການບໍລິການ ຈະກວມປະມານ 39,2% ຂອງ
ເສດຖະກດິລວມ. ການວໄິຈລງົເລິກການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການ ແມນ່ຈະສະເໜີໃນຂໍ ້3 ຂອງພາກທີ
ໜ່ຶງນີ.້   

ໂດຍລວມແລວ້ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ ໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກດິ ຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້
ສະເລຍ່ ກວມເອົາ 30,4%, ອດຸສາຫະກາໍ ກວມເອົາ 26,0% ແລະ ບໍລິການ ກວມເອົາ 37,2%.  
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ຮບູສະແດງ 2: ໂຄງປະກອບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແຕ ່2006-2010 

 
ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ ິກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ  

 - ສາໍລບັສກົປີ 2005-2006 ເຖງິ ສກົປີ 2007-2008 ແມນ່ຂໍມ້ນູປະຕບິດັ, ສວ່ນສກົປີ 2008-2009 ແມນ່
ການຄາດຄະເນປະຕບິດັ ແລະ 2009-2010 ແມນ່ການຄາດຄະເນເບືອ້ງຕ ົນ້.   

1.3.  ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງເງນິຕາ 

 [1]. ຖານະການເງນິຂອງລະບບົທະນາຄານ  
ຕະຫຼາດເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແມນ່ມຄີວາມຄອ່ງຕວົຫຼາຍຂຶນ້, ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ການຮກັສາສະເຖຍ 

ລະພາບຂອງຕະຫຼາດເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ຄີວາມລະມດັລະວງັທາງດາ້ນນະໂຍບາຍການເງນິ 
ແລະ ເງນິຕາ. ຈາກການວເິຄາະຖານະການເງນິຂອງ ລະບບົທະນາຄານ ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ປະລິມານເງນິຕາມ 
ຄວາມໝາຍກວາ້ງ ຫລ ືປະລິມານການສະໜອງເງນິລວມ ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ຕ່ໍປີ ປະມານ 29% ໃນໄລຍະ 
2006 ເຖງິ 2008, ມາຮອດທາ້ຍໄລຍະ ເດອືນມນີາ 2009 (ຕາມການຄາດຄະເນເບືອ້ງຕ ົນ້) ປະລິມານ 
ການສະໜອງເງນິລວມ ແມນ່ເທ່ົາກບັ 13.045,0 ຕືກ້ບີ ເພ່ີມຈາກ ເດອືນທນັວາ 2008 ປະມານ 13%. 
ປະລິມານການສະໜອງເງນິລວມ ຫືຼ M2 ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ ຍອ້ນການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຜູມ້າລງົທຶນໂດຍກງົຂອງຕາ່ງປະ
ເທດ. ປະລິມານເງນິຕາມຄວາມໝາຍແຄບ (ເງນິຢູນ່ອກລະບບົທະນາຄານ ແລະ ເງນິຝາກກະແສລາຍວນັໃນ 
ສະກນຸເງນິກບີ) ກວມເອົາປະມານ 30%, ໃນຂະນະທ່ີປະລິມານເງນິປະເພດອື່ ນໆ ກວມເອົາປະມານ 70%; 
ໃນນ ັນ້, ອດັຕາສວ່ນເງນິຝາກເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແມນ່ກວມເອົາປະມານ 80% ຂອງປະລິມານເງນິ 
ປະເພດອື່ ນໆໃນໄລຍະ 2006-2008 (ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ ປີ 2005 ປະມານ 3%); ຊບັສນິຕາ່ງປະເທດ ແລະ 
ພາຍໃນສດຸທິໄດມ້ກີານເພ່ີມຂຶນ້. ຄງັເງນິແຮສາໍຮອງເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ມເີງນິຕາຕາ່ງ
ປະເທດທ່ີສາມາດນາໍໄປຊາໍລະການນາໍເຂ້ົາສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການຈາກຕາ່ງປະເທດກຸມ້ໄດ ້ ປະມານ 6 
ເດອືນ. ໂດຍລວມແລວ້ ຖານະການເງນິຂອງລະບບົທະນາຄານມຄີວາມໝັນ້ຄງົໂດຍພ້ືນຖານ, ຕະຫຼາດເງນິຕາ
ເພ່ີມຄວາມຄອ່ງຕວົຫຼາຍຂຶນ້. 

 [2]. ການພດັທະນາຂອງຂະແໜງທະນາຄານ 
ຂະແໜງທະນາຄານ ແມນ່ຂະແໜງການໜ່ຶງທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົແຮງ ແລະ ພົນ້ເດ່ັນທ່ີສດຸໃນ

ແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ນີ ້ຍອ້ນໄດມ້ກີານສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ ງເອືອ້ອາໍນວຍທ່ີຈາໍເປັນໃຫແ້ກກ່ານດາໍເນນີທລຸະ
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ກດິ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການປບັປງຸກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆເພ່ືອໃຫສ້າມາດແຂງ່ຂນັກບັສາກນົ ແລະ 
ຮອງຮບັຄວາມຕອ້ງການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫໄ້ວຂຶນ້. ໃນໄລຍະເວລາພຽງສ ັນ້ໆ ໄດມ້ຈີາໍນວນ
ທະນາຄານທລຸະກດິກໍ່ຕ ັງ້ໃໝຂ່ຶນ້ເປັນຈາໍນວນບ່ໍໜອ້ຍ ຊຶ່ ງເປັນຜນົດໃີຫແ້ກສ່ງັຄມົ ກໍ່ຄພືາກທລຸະກດິມທີາງ
ເລືອກໃນການເຂົ້າເຖງິ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານບໍລິການທ່ີມຄີນຸນະພາບ, ທນັສະໄໝຍິ່ ງຂຶນ້ ແລະ ມລີາຄາການ
ບໍລິການທ່ີຖກືລງົ; ນອກຈາກນ ັນ້, ການກະກຽມກໍ່ຕ ັງ້ຕະຫຼາດຫຸນ້ແຫງ່ທາໍອດິຂອງປະເທດກໍ່ພວມດາໍເນນີໄປ
ຢາ່ງເຄ່ັງຮອ້ນ. ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ ໃຫແ້ກພ່າກສວ່ນເສດຖະກດິ ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ ປະມານ 85% 
ໃນທາ້ຍ ປີ 2008 ແລະ ໃນເດອືນ 3 ປີ 2009 ປະມານ 82,3% ເມ ື່ອທຽບໃສ ່ເດອືນ 3 ປີ 2008. ຜນົ
ສາໍເລັດດ ັງ່ກາ່ວຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ທະນາຄານໄດສ້າ້ງຄວາມເຊື່ ອຫມ ັນ້ໃຫແ້ກສ່ງັຄມົຫລາຍຂຶນ້; ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, 
ການ ປ່ອຍກູທ່ີ້ບ່ໍເກດີດອກອອກຜນົ ຫລື ໜ້ີເສຍ (NPL) ໄດຫຸຼ້ດລງົ, ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ການເຂ້ົາເຖງິສນິເຊື່

ອຢູເ່ຂດຊນົນະບດົນ ັນ້ກໍ່ຍງັຈາໍກດັຢູ.່ ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນວາ່ ຄນຸນະພາບການບໍລິການ, ການເຂ້ົາເຖງິສນິເຊື່ ອ 
ໄດຮ້ບັການປນັປງຸ ແລະ ລະບບົທະນາຄານເພ່ີມຄວາມທນັສະໄໝ. 

 [3]. ອດັຕາເງນິເຟ້ີ 
ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ເຫັນວາ່ອດັຕາເງນິເຟ້ີໄດມ້ກີານເໜັງຕງີໄປໃນທາງບວກດພໍີສມົຄວນ, ຊຶ່ ງອດັຕາ

ເງນິເຟ້ີໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 8% ໃນສກົປີ 2005-2006 ມາເປັນ 4,1% ໃນສກົປີ 2006-2007, ເພ່ີມເປັນ 
7,9% ໃນສກົປີ 2007-2008 ແລະ ຫລດຸລງົມາເປັນ 0,74% ໃນສກົປີ 2008-2009 ໂດຍໃນໄລຍະ 6 
ເດອືນທາ້ຍປີ ອດັຕາເງນິເຟ້ີ ໄດຕ້ດິລບົຕດິຕ່ໍກນັ ເຊິ່ ງເຫັນວາ່ ຕ ໍາ່ທ່ີສດຸນບັແຕເ່ລີ່ ມມກີານເກບັກາໍຂໍມ້ນູຕວົເລກ
ດ ັງ່ກາ່ວຕ ັງ້ແຕປີ່ 1990 ເປັນຕ ົນ້ມາ ແລະ ສາໍລບັເດອືນ ມນີາ 2010 ນີ ້ອດັຕາເງນິເຟ້ີ ແມນ່ຢູໃ່ນລະດບັ 
4,89% ເມ ື່ອທຽບໃສອ່ດັຕາເງນິເຟ້ີ ຂອງປີ 2009 ເຫັນວາ່ ໃນປີ 2010 ຈະມທີາ່ອຽ່ງເພ່ີມຂຶນ້ສງູພໍສມົຄວນ 
ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນວາ່ ລາຄາສນິຄາ້ອປຸະໂພກ ມສີະເຖຍລະພາບ ແລະ ອດັຕາເງນິ
ເຟ້ີ ຍງັຈະຢູໃ່ນລະດບັ 1 ຕວົເລກ.  

 [4]. ອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 
 ເງນິກບີໄດຄ້ອ່ຍໆແຂງຄາ່ຂຶນ້ຕາມລາໍດບັ, ໃນສກົປີ 2005-2006 ອດັຕາແລກປ່ຽນ (ສະເລຍ່) ເທ່ົາ 
ກບັ 10.242 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ ມາເປັນ 9.664,9 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ ໃນສກົປີ 2006-07; ສກົປີ 
2007-2008 ເທ່ົາກບັ 8.979,8 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ, ສກົປີ 2008-2009 ແມນ່ 8.515,7 ກບີ/ໂດລາ 
ສະຫະລດັ ແລະ ໃນໄລຍະຕ ົນ້ຂອງສກົປີ 2009-2010 (ເດອືນ ກມຸພາ) ອດັຕາແລກປ່ຽນແມນ່ເທ່ົາກບັ 
8.470 ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ. ການແຂງຄາ່ຂຶນ້ຂອງເງນິກບີ ແມນ່ສອດຄອ່ງກບັການອອ່ນຄາ່ຂອງເງນິໂດລາ
ສະຫະລດັໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການເງນິກບີທ່ີເພ່ີມສງູຂຶນ້ ຈາກການເຂົ້າມາລງົທຶນໂດຍກງົຂອງຕາ່ງ
ປະເທດທ່ີເພ່ີມຂຶນ້. ການແຂງຄາ່ຂອງເງນິກບີ ແມນ່ໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການສ ົ່ງອອກຂອງປະເທດໜອ້ຍເນື່ອງ
ຈາກວາ່ ບໍລິມາດຂອງການສ ົ່ງອອກສວ່ນໜ່ຶງ ແມນ່ມາຈາກຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ສ ົ່ງອອກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ເຊິ່ ງບ່ໍໄດຕ້ດິພນັກບັອດັຕາແລກປ່ຽນ. ກງົກນັຂາ້ມ ເມ ື່ອສມົທຽບເງນິກບີໃສສ່ະກນຸເງນິຕາຕາ່ງປະເທດອື່ ນໆ 
ໂດຍສະເພາະ ເງນິກບີຕ່ໍ ເງນິບາດມຄີາ່ອອ່ນລງົ; ການອອ່ນຄາ່ນີ ້ສວ່ນໜ່ຶງແມນ່ຍອ້ນ ສປປ ລາວ ຍງັມກີານ
ຄາ້ຂາຍກບັປະເທດໄທໃນອດັຕາທ່ີສງູ. 
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2.  ການດຸນ່ດຽ່ງພ້ືນຖານເສດຖະກດິ 

2.1. ການດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ 

ໂຄງປະກອບຂອງແຮງງານຕາມຂະແໜງເສດຖະກດິ ໄດມ້ກີານຫນັປ່ຽນຕາມທິດຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ຕາມ 
ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ການສາ້ງຄວາມ 
ອາດສາມາດໃຫກ້າໍລງັແຮງງານ, ການປບັປງຸຫຼກັສດູວຊິາຊບີ, ກນົໄກປະສານງານ ແລະ ການຈດັຫາວຽກ 
ເຮັດງານທາໍທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້.  

 

ຂະແໜງແຮງງານແມນ່ໄດເ້ອົາໃຈໃສສ່ບືຕ່ໍຊຸກຍູ ້ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັບນັດາສນູຝຶກວຊິາຊບີທງັ
ຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ຈດັຕ ັງ້ຝຶກສມີແືຮງງານລາວ ຜູທ່ີ້ບ່ໍທນັມສີມີ ືເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ນກັຮຽນທ່ີຮຽນຈບົມຕໍ ົນ້ 
ແລະ ມປໍາຍ ຕາມສາຂາວຊິາຊບີຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫແ້ທດເໝາະກບັວຽກຕວົຈງິ. ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົ 
ເລກຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ເຫັນວາ່ຕວົເລກການຝຶກວຊິາຊບີ ແລະ ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 
5.070 ຄນົ ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 5.374 ຄນົ ໃນປີ 2007 ມາເປັນ 16.158 ຄນົ ໃນປີ 2008 ແລະ ມາ
ເປັນ 29.766 ຄນົ ໃນປີ 2009. ສງັລວມແລວ້ໄລຍະ 4 ປີ ຜາ່ນມາ, ສາມາດຝືກສມີແືຮງງານ ໄດທ້ງັໝດົ 
56.368 ຄນົ, ທຽບໃສແ່ຜນການ 5 ປີ ເທ່ົາກບັ 81,33%. ຖາ້ນບັທງັຕວົເລກຄາດໝາຍສູຊ້ນົປີ 2010 ທ່ີ
ກາໍລງັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢູຈ່ະສາມາດຝຶກສມີແືຮງງານໄດທ້ງັໝດົ 74.069 ຄນົ, ທຽບໃສແ່ຜນການ 5 ປີ ລື່ ນ
ຄາດໝາຍ 6,88% (ຕວົເລກຄາດໝາຍສູຊ້ນົແຜນການ 5 ປີ ແມນ່ 69.300 ຄນົ), ເຊິ່ ງໄດແ້ຍກ ອອກເປັນ
ແຕລ່ະຂງົເຂດ ຄ:ື ຂງົເຂດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້16.152 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 27.856 ຄນົ, 
ຂງົເຂດບໍລິການ 30.061 ຄນົ.  

ການຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍ ກໍ່ໄດປ້ບັປງຸກນົໄກປະສານງານ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບຄວາມ 
ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ນອກນີ ້ຍງັໄດປ້ະສານສມົທບົທກຸພາກສວ່ນ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ 
ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ການສະໜອງຂໍມ້ນູຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ການສະໜອງ, ການຈດັຫາງານຄອ່ຍເຂ້ົາສູລ່ະ 
ບບົເທ່ືອລະກາ້ວ, ບນັດາບໍລິສດັຈດັຫາງານ ແລະ ສາຂາ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຈາກ 3 ບໍລິສດັ ໃນປີ 
2005 ມາເປັນ 9 ບໍລິສດັ, ໃນປີ 2006 ສາມາດຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍໄດ ້ 6.404 ຄນົ, ປີ 2007 ໄດ ້
21.099 ຄນົ, ປີ 2008 ໄດ ້74.992 ຄນົ ແລະ ໃນປີ 2009 ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 241.949 ຄນົ. 

ສງັລວມແລວ້, ສາມາດຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍໃຫກ້າໍລງັແຮງງານລາວໄດ ້ ທງັໝດົ 317.444 ຄນົ, 
ເທ່ົາກບັ 58,35% ຂອງແຜນ 5 ປີ (544.000 ຄນົ ຫລື 108.800 ຕ່ໍປີ). ຖາ້ນບັທງັຕວົເລກທ່ີກາໍລງັຈດັ 
ຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໃນປີ 2010, ເມ ື່ອຮອດທາ້ຍປີຄາດວາ່ຈະສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້ື່ ມອກີ 325.440 ຄນົ, ລວມ 
ເປັນ 642.884 ຄນົ, ລື່ ນແຜນການ 18,2% ທຽບໃສ ່ແຜນການ 5 ປີ. ໃນນີ,້ ຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍຢູ ່
ພາຍໃນໄດ ້ 626.691 ຄນົ, ຂງົເຂດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ 584.589 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 
38.435 ຄນົ ແລະ ຂງົເຂດບໍລິການ 3.667 ຄນົ. ສາມາດຈດັສ ົ່ງແຮງງານຢູຕ່າ່ງປະເທດໄດ ້16.193 ຄນົ, 
ເປັນຂງົເຂດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ 1.042 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 13.396 ຄນົ, ຂງົເຂດ 
ບໍລິການ 1.755 ຄນົ. ໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ກບັກາໍ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນຜູຕ້ອ້ງການ ມວີຽກເຮັດງານທາໍໄດທ້ງັໝດົ 
298.775 ຄນົ, ໃນນີ ້ຂງົເຂດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້192.904 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 74.194 
ຄນົ ແລະ ຂງົເຂດບໍລິການ 29.677 ຄນົ, ຖາ້ທຽບໃສແ່ຜນ 5 ປີ ທ່ີວາງໄວ ້390.000 ຄນົ ແມນ່ ປະຕບິດັ
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ໄດແ້ຕ ່76,6%. ພອ້ມກນັນີ,້ ຍງັໄດປ້ະສານກບັອງົການຄຸມ້ຄອງແຮງງານ ຂອງປະເທດຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະ
ແມນ່ ປະເທດໄທ ແມນ່ມຄີວາມຕອ້ງການແຮງງານລາວ ຈາໍນວນ 10.434 ຕາໍແໜງ່, ຍງິ 152 ຕາໍແໜງ່, 
ຍີ່ ປຸ່ນຕອ້ງການ 300 ຕາໍແໜງ່/ປີ, ມາເລເຊຍ ຕອ້ງການ 1.000 ຕາໍແໜງ່/ປີ ແລະ ຍງັໄດ ້ ຮວ່ມມກືບັ
ກະຊວງແຮງງານ ສ.ເກາົຫລ ີ ເພ່ືອກະກຽມຄວາມພອ້ມ ໃນການສ ົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ ່ ປະເທດ
ດ ັງ່ກາ່ວ. 
 

ດາ້ນໂຄງປະກອບຂອງແຮງງານຕາມຂະແໜງການເສດຖະກດິ ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະຊກັຊາ້ ແຕກ່ໍ່ໄດມ້ກີານ 
ຫນັປ່ຽນຕາມທິດຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ຕາມການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ 
ແລະ ທນັສະໄໝ. ອດັຕາສວ່ນ ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ໄດຄ້ອ່ຍໆຫຸຼດລງົ ຈາກກວມ 78,5% 
ໃນປີ 2005 ເປັນ 75,1% ໃນປີ 2010, ອດັຕາສວ່ນແຮງງານໃນຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ ກໍ່ມ ີ
ທາ່ອຽ່ງເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 4,8% ມາເປັນ 5,5%, ແລະ ຂະແໜງບໍລິການຈາກ 16,7% ໃນປີ 2005 ເປັນ 
19,5% ໃນປີ 2010 (ຕາຕະລາງ 3). ອດັຕາການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານ ຈາກຂະແໜງກະສກິາໍໄປສູຂ່ະແໜງ 
ທ່ີບ່ໍແມນ່ກະສກິາໍ ແມນ່ຢູໃ່ນລະດບັປະມານ 0,7% ຕ່ໍປີ. ໃນນ ັນ້ ຂະແໜງບໍລິການ ຈະເປັນຂະແໜງທ່ີ 
ຮບັຮອງແຮງງານຈາກກະສກິາໍຫຼາຍກວາ່ ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ.  

 

ຕາຕະລາງ 3: ອດັຕາສວ່ນແຮງງານຕາມຂະແໜງການ 
 

ລ/ດ ລາຍການ 
ປີ ຄາດໝາຍ  

        20052 2010  2006-2010 
1 ຂງົເຂດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ 78,5% 71,1% 73,9% 

2 ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ 4,8% 5,5% 9,3% 

3 ຂງົເຂດບໍລິການ 16,7% 19,5% 16,9% 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຄດິໄລໂ່ດຍອງີໃສຜ່ນົການສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງປີ 2005 ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ   
               5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) 
 

2.2. ການດຸນ່ດຽ່ງແຫລງ່ທຶນເພ່ືອການພດັທະນາ 

 [1]. ການລງົທຶນຂອງລດັ 

ການປະຕບິດັແຜນການລງົທຶນຂອງລດັ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ ເຫັນໄດວ້າ່ການຈດັສນັທຶນເຂ້ົາໃສ ່    
ບນັດາໂຄງການ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆ ແມນ່ມປີະສດິທິຜນົພໍສມົຄວນ ແລະ ໂດຍລວມ 
ແມນ່ໄປຕາມ 11 ແຜນງານ 111 ໂຄງການຈດຸສມຸຂອງລດັຖະບານ. ປະຕບິດັການລງົທຶນ ໄດ ້24.747 ຕື້

                                            
2 ຕົວເລກດັງ່ກ່າວແມ່ນອີງໃສຜ່ົນການສາໍຫຼວດພົນລະເມືອງຄັ້ງລ້າສຸດປ ີ2005, ຊຶ່ງອາດແຕກຕ່າງຈາກຕວົເລກຄາດຄະເນທີລ່າຍງານ 
ໃນ ບດົສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມຄັ້ງທີ VI (ແຮງງານທີ່ມີວຽກເຮັດໃນຂະແໜງກະສິກໍາກວມ 76,6%, ອຸດສາຫະກາໍ 
7,7% ແລະ ບໍລກິານ 15,6% ໃນປີ 2005. 
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ກບີ; ໃນນ ັນ້ ສະເພາະທຶນພາຍໃນ ປະຕບິດັໄດ ້3.982 ຕືກ້ບີ ເທ່ົາກບັ 98,7% ຂອງແຜນການອະນມຸດັໃນ 
5 ປີ ແລະ ທຶນຕາ່ງປະເທດ 20.765 ຕືກ້ບີ. 

 [2]. ການດງຶດດູແຫລງ່ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພດັທະນາ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜາ່ນມາ, ຍອ້ນສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງໂລກ, ແຫລງ່ທຶນ
ຊວ່ຍເຫລືອທາງການເພ່ືອການພດັທະນາ (ODA) ຫືຼ ຊກພ ໃນສາກນົ ແລະ ບາງຂງົເຂດ ມທີາ່ອຽ່ງຫຸຼດລງົ; 
ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ແລະ ບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິທ່ີໄດໃ້ຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາໃນການຊວ່ຍ
ເຫືຼອແກ ່ ສປປ ລາວ ຍງັສບືຕ່ໍເພ່ີມຂຶນ້, ຍອ້ນວາ່ບນັດາປະເທດເຫ່ົຼານ ັນ້ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູຕ່ໍນະໂຍບາຍ 
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານເຮົາ, ສະນ ັນ້ ໃນ 5 ປີ ຍອດທຶນ ຊກພ ປະຕບິດັ 
ຕວົຈງິທ່ີສະແດງອອກໃນບດົລາຍງານປະຈາໍປີ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ ແມນ່ປະຕບິດັໄດ ້
2.251 ໂຄງການ, ຊຶ່ ງມມີນູຄາ່ 2.443 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ສະເລຍ່ 488 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ/ປີ; 
ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ມທຶີນສມົທບົຈາກລດັຖະບານ 88,66 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ (ສະເລຍ່ປະມານ       
17,73 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ/ປີ). ເມ ື່ອເບິ່ ງລວມແລວ້ປະສດິທິຜນົໃນການນາໍໃຊທຶ້ນ ຊກພ ມທີວ່ງທາ່ເພ່ີມ 
ຂຶນ້; ການປະຕບິດັໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຈາກຕາ່ງປະເທດໄດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງປະເທດເຮົາ.  

 [3]. ການດງຶດດູການລງົທຶນໂດຍກງົຂອງຕາ່ງປະເທດ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີ, ສາມາດດງຶດດູການລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ ໄດ ້ 761 ໂຄງການ, ມມີນູຄາ່ທຶນອະ 
ນມຸດັ 9,7 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ (ຕວົເລກອະນມຸດັຮອດເດອືນ 12 ປີ 2009 ເຊິ່ ງສາມາດເບິ່ ງໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 
4 ຂາ້ງລຸມ່ນີ)້, ໃນນີ;້ ເປັນການລງົທຶນຈາກນກັທລຸະກດິພາຍໃນ ຈາໍນວນ 1,7 ຕືໂ້ດລາສະຫາລດັ. ໃນທຶນ 
ອະນມຸດັດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ໄດລ້ງົທຶນໃສຂ່ະແໜງໄຟຟ້າ ກວມອດັຕາສວ່ນຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ ເທ່ົາກບັ 2,9 ຕືໂ້ດລາ 
ສະຫະລດັ, ບ່ໍແຮ ່2,7 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ ແລະ ບໍລິການ 1,2 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ. ສະເພາະສກົປີ 2008-
2009 ໄດອ້ະນມຸດັການລງົທຶນທງັໝດົມນູຄາ່ 4,3 ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ ແລະ ບນັດາປະເທດທ່ີເຂ້ົາມາ ລງົທຶນ
ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ແມນ່ປະເທດ ສປ ຈນີ, ໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 

 

ຕາຕະລາງ 4: ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແຕ ່2006-2010 
ຫວົໜວ່ຍ: ຕືໂ້ດລາສະຫະລດັ 

ສກົປີ/ການລງົທຶນ ການລງົທຶນທງັໝດົ ການລງົທຶນຈາກພາຍໃນ 

ລວມທງັໝດົ 9,7 1,7 

ສກົປີ 2005-2006 2,7 0,4 

ສກົປີ 2006-2007 1,1 0,2 

ສກົປີ 2007-2008 1,2 0,3 

ສກົປີ 2008-2009 4,3 0,9 
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ສກົປີ 2009-20103  0,65 0,01 

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ກະຊວງ ຜທ (ເມສາ, 2010) 

ການລງົທຶນຕາ່ງປະເທດໄດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດສນິຄາ້, ປະກອບສວ່ນໃນການ 
ຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ, ເຮັດໃຫສ້ນິຄາ້ມຫຼີາກຫຼາຍປະເພດ, ພອ້ມ 
ກນັນ ັນ້ ກໍ່ກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫຂ້ງົເຂດເສດຖະກດິເອກະຊນົພາຍໃນໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ. 

 

ໝາກຜນົທ່ີໄດຮ້ບັຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ແມນ່ຍອ້ນລດັຖະບານໄດນ້າໍໃຊຫຼ້າຍມາດຕາການ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີ ແລະ ດງຶດດູການລງົທຶນເຊ່ັນ: ປບັປງຸກດົໝາຍການລງົທຶນ, ປບັປງຸກນົໄກອະນມຸດັການລງົທຶນ 
ຜາ່ນປະຕດູຽວ, ການແບງ່ສດິໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນສາມາດອະນມຸດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ໂດຍ
ອງີຕາມປະເພດໂຄງການ ແລະ ມນູຄາ່ການລງົທຶນ, ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ພບົປະກບັນກັລງົທຶນ ແລະ ນກັທລຸະກດິທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ປີລະຄ ັງ້ ເພ່ືອກາໍສະພາບຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ເພ່ືອຊອກຫາວທີິທາງແກໄ້ຂ. 
ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວໂຄສະນາດງຶດດູນກັລງົທຶນຢູຕ່າ່ງປະເທດ. 

2.3. ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານແຫງ່ລດັ 

ແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ໄດກ້າໍນດົລາຍຮບັສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 14,8% ແລະ ລາຍຈາ່ຍເທ່ົາກບັ 
21,4% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ; ການຂາດດນຸງບົປະມານແມນ່ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 6,7% ຂອງ 
GDP.  

ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນມາ ສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ ຖານະທາງດາ້ນງບົປະມານແຫງ່ລດັໄດຮ້ບັ
ການປບັປງຸໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ; ໃນນ ັນ້, ສາມາດປະຕບິດັການຈດັເກບັງບົປະມານລື່ ນແຜນການ 
ສາມປີຕດິຕ່ໍກນັ. ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງລາຍຮບັງບົປະມານສວ່ນໃຫຍ ່ແມນ່ໄດມ້າຈາກການເກບັພາສ ີແລະ ສວ່ຍ
ສາອາກອນໂດຍກວມປະມານ 70,6% ຂອງລາຍຮບັທງັຫມດົ. ໃນໄລຍະ 2006-2010 ຄາດວາ່ຈະສາມາດ 
ຈດັເກບັລາຍຮບັໄດທ້ງັຫມດົ 36,87 ພນັຕືກ້ບີ, ລື່ ນແຜນການ ປະມານ 6,6%, ໃນນ ັນ້ ລາຍຮບັພາຍໃນ 
31,13 ພນັຕືກ້ບີ, ລື່ ນແຜນການ ປະມານ 1,2%.    

 

ສວ່ນລາຍຈາ່ຍງບົປະມານປະຕບິດັໄດທ້ງັຫມດົ 46,98 ພນັຕືກ້ບີ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 94,7% ຂອງແຜນ 
ການ  5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI; ດ ັງ່ນ ັນ້, ເຮັດໃຫກ້ານຂາດດນຸງບົປະມານ ເທ່ົາກບັ 10,23 ພນັຕືກ້ບີ (ລວມການ
ຊວ່ຍເຫລືອລາ້), ຖາ້ທຽບໃສລ່ວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ເຫັນວາ່ການຂາດດນຸສະເລຍ່ປະມານ 4,7%. 
ໃນການປະຕບິດັລາຍຈາ່ຍ ແມນ່ສມຸໃສປ່ະຕບິດັນະໂຍບາຍເງນິເດອືນພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ ເຊິ່ ງເປັນບລູິ
ມະສດິອນັດບັຫນຶ່ງ ຂອງລດັຖະບານ. ດດັຊະນເີງນິເດອືນໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ 3 ປີ ຕດິຕ່ໍກນັ ໂດຍສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 
18,66% ຕ່ໍປີ.  

 

ນອກຈາກນີ ້ ໃນຕ ົນ້ປີ 2007 ໄດປ້ະກາດນາໍໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍງບົປະມານແຫງ່ລດັສະບບັປບັປງຸ. 
ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງການປບັປງຸກດົໝາຍສະບບັນີ ້ ແມນ່ເພ່ືອປບັປງຸກນົໄກການຄຸມ້ຄອງງບົປະມານໃຫມ້ຄີວາມ
ສອດຄອ່ງຫຼາຍຍິ່ ງຂຶນ້ ໂດຍໄດຫ້ນັເອົາ 3 ຂະແຫນງ ຄ:ື ຄງັເງນິ, ພາສ ີ ແລະ ອາກອນ ໃຫມ້າລວມສນູ 

                                            
3 ສາໍລບັສກົປີ 2009-10 ແມນ່ຕວົເລກ 6 ເດອືນຕ ົນ້ສກົປີເທ່ົານ ັນ້. 
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ແລະ ຂຶນ້ກບັສາຍຕ ັງ້; ໃນກາງປີ 2007 ກໍ່ຍງັໄດປ້ະກາດໃຊກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການກວດສອບບນັຊ ີໂດຍໄດ້
ອະນຍຸາດໃຫອ້ງົການກວດສອບແຫງ່ລດັ ສາມາດລາຍງານໂດຍກງົຕ່ໍສະພາແຫງ່ຊາດໄດ.້ ໂດຍລວມແລວ້ເຫັນ
ວາ່ ຖານະທາງດາ້ນງບົປະມານແຫງ່ລດັໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫເ້ຂັມ້ແຂງຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ. 

2.4. ການດຸນ່ດຽ່ງຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ 

ແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ໄດແ້ນໃສຂ່ໍໄ້ດປ້ຽບທາງດາ້ນການຄາ້ ເພ່ືອກະຕຸນ້ການເຕບີໂຕທາງເສດ 
ຖະກດິ ໂດຍຜາ່ນການແຂງ່ຂນັທ່ີເພ່ີມສງູຂຶນ້ ແລະ ນາໍໃຊຂ້ໍໄ້ດປ້ຽບທາງດາ້ນເດັດຖານຂອງປະເທດ ພອ້ມທງັ
ປະຕບິດັບນັດາຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາທາງດາ້ນເສດຖະກດິກບັສາກນົ ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົພາຍໃຕຂ້ອບການຄາ້ເສລີອາ 
ຊຽນ ຫືຼ ອບັຕາ (AFTA), ຂອບການຄາ້ສອງຝາ່ຍ ແລະ ຫຼາຍຝາ່ຍ ນບັທງັການກຽມເຂົ້າເປັນສະມາຊກິຂອງ
ອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO). ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຄາ້ຕາ່ງປະເທດໄດສ້ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫກ້ານຄາ້ພາຍໃນ 
ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ໂດຍການເປີດກວາ້ງການຈລໍະຈອນສນິຄາ້ ລະຫວາ່ງຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ; ຄຽງ
ຄູກ່ນັນ ັນ້, ກໍ່ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູກ້ານຜະລິດເປັນສນິຄາ້ ແລະ ພດັທະນາການສ ົ່ງອອກ, ຄຸມ້ຄອງການຄາ້ຊາຍ
ແດນ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ ເພ່ືອຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົເພ່ີມຂຶນ້. ການ 
ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນການຄາ້ໄດສ້ ົ່ງຜນົປະໂຫຍດເຮັດໃຫກ້ານພດັທະນາມະນດຸກໍ່ຄຊືວິກີານເປັນຢູຂ່ອງ
ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ຊຶ່ ງເຫັນໄດໃ້ນຫຼາຍດາ້ນ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ການ
ເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແຮງງານ, ການຄາ້ຊາຍແດນ, ໄຟຟ້າຊນົນະບດົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

ບລູິມະສດິໂດຍລວມຂອງລດັຖະບານໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ໄດກ້າໍນດົໃຫກ້ານສ ົ່ງອອກປະ 
ກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິໃຫເ້ພ່ີມຫຼາຍຂຶນ້ ດວ້ຍການເພ່ີມອດັຕາສວ່ນການສ ົ່ງອອກທ່ີມມີນູຄາ່ເພ່ີມ
ສງູ ແລະ ເຊື່ ອມເຂ້ົາຫາຂະແໜງການຕາ່ງໆທ່ີກໍ່ໃຫເ້ກດີມກີານຈາ້ງແຮງງານ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດພ້າຍໃນປະ
ເທດໃຫຫຼ້າຍເພ່ີມຂຶນ້.  

 

ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2006-2010: ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ມລີກັສະນະເພ່ີມຂຶນ້ໃນ ທກຸໆ
ປີ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການສ ົ່ງອອກ ໃນປີ 2009 ຄາດວາ່ຈະມມີນູຄາ່ເຖງິ 1.005,3 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຊຶ່ ງ
ຫຸຼດລງົເລັກໜອ້ຍຖາ້ທຽບໃສ ່ ປີ 2008 ແລະ ຄາດວາ່ຈະມມີນູຄາ່ເພ່ີມຂຶນ້ ປະມານ 20% ຫືຼ ສງູເຖງິ 
1.209,0 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃນປີ 2010 (ເບິ່ ງຮບູສະແດງ 3). ສນິຄາ້ທ່ີສ ົ່ງອອກສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ແຮ່
ທາດ (ເງນິ, ຄາໍ ແລະ ທອງແດງ), ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ, ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ, ກາເຟ, ໄຟຟ້າ ແລະ ໄມ.້  

ໂຄງປະກອບການສ ົ່ງອອກ ໃນປີ 2009 ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ອດັຕາສວ່ນການສ ົ່ງອອກແຮທ່າດແມນ່ 
ກວມອດັຕາສວ່ນຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ ຄ:ື 45% ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້, ການສ ົ່ງອອກທອງແດງແມນ່ ກວມອດັຕາສວ່ນຫຼາຍ 
ກວາ່ໝູ ່ຄ ື33% ຂອງສດັສວ່ນການສ ົ່ງອອກທງັໝດົ, ສວ່ນການສ ົ່ງອອກຄາໍ ແລະ ເງນິ ແມນ່ກວມ 9,28%. 
ຮອງລງົມາແມນ່ ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ ກວມເອົາ 12,7% ຊຶ່ ງເຫັນວາ່ ອດັຕາສວ່ນດ ັງ່ກາ່ວໄດຫຸຼ້ດລງົ ປະມານ    
10-11% ເມ ື່ອທຽບໃສ ່ 2008. ສ ົ່ງອອກໄຟຟ້າ ກວມ 9,97% ຊຶ່ ງເພ່ີມຂຶນ້ພຽງເລັກໜອ້ຍເມ ື່ອທຽບໃສປີ່ 
2008. ນອກນ ັນ້ ກໍ່ຍງັມບີນັດາຜະລິດຕະພນັໄມ ້ກວມ 4,90%, ກາເຟ ກວມ 2,25% ແລະ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງ 
ລາຍລະອຽດສາມາດເບິ່ ງໄດ ້ໃນຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ.້  

 
ຕາຕະລາງ 5: ໂຄງປະກອບການສ ົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ແບງ່ຕາມຜະລິດຕະພນັ 
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ແຕປີ່ 2005Œ2009 (%) 

ລາຍການ 2005 2006 2007 2008 2009 

-- ຜະລິດຕະພນັໄມ ້ 14.13 11.09 9.71 6.02 4.90 

- ກາເຟ 1.35 1.11 3.13 1.69 2.25 

- ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ/ເຄື່ ອງປ່າ 3.65 2.52 1.80 4.82 9.06 

- ຜະລິດຕະພນັອື່ ນໆ 3.74 2.72 2.52 2.60 15.43 

- ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ 20.04 14.45 13.69 23.45 12.70 

- ໄຟຟ້າ 17.81 11.47 9.13 9.89 9.97 

- ບ່ໍແຮ ່ໃນນ ັນ້: 39.16 56.55 59.94 51.44 45.26 

ຄາໍ ແລະ ເງນິ 15.69 12.47 10.06 7.38 9.28 

ທອງແດງ 20.40 41.99 47.89 40.85 33.51 

ອື່ ນໆ 3.07 2.08 1.99 3.21 2.47 

- ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟທ່ີຕາ່ງປະເທດຊືໄ້ປ 0.13 0.09 0.09 0.09 0.44 

ລວມສນິຄາ້ຂາອອກ FOB: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 

 
ມນູຄາ່ການນາໍເຂ້ົາຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2006-2010 ແມນ່ມລີກັສະນະເພ່ີມຂຶນ້ໃນ 

ທກຸໆປີ ເຊ່ັນ: ໃນປີ 2009 ການນາໍເຂ້ົາຄາດວາ່ຈະມມີນູຄາ່ເຖງິ 1.413,5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເຊິ່ ງເພ່ີມ 
ຂຶນ້ເລັກໜອ້ຍຖາ້ທຽບໃສປີ່ 2008 ແລະ ຄາດວາ່ຈະມມີນູຄາ່ເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 1.553,5 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
ໃນປີ 2010 (ເບິ່ ງຮບູສະແດງ 3).  

 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ສນິຄາ້ທ່ີນາໍເຂ້ົາສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ ສນິຄາ້ເພ່ືອການລງົທຶນ ຊຶ່ ງປະກອບມເີຄື່ ອງຈກັ, 
ພາຫະນະການຜະລິດ ຕະຫຼອດຈນົເຖງິເຄື່ ອງກໍ່ສາ້ງ ແລະ ເຄື່ ອງໄຟ້ຟ້າ (ເຊ່ັນ: ໃນປີ 2008 ສນິຄາ້ ດ ັງ່ກາ່ວ
ແມນ່ກວມອດັຕາສວ່ນປະມານ 40% ແລະ ໃນປີ 2009 ກໍ່ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 69,61%). ຖດັລງົມາ ແມນ່ສນິຄາ້
ເພ່ືອການຊມົໃຊ ້ ເຊ່ັນ: ອາຫານ, ຢາປວົພະຍາດ ແລະ ເສືອ້ຜາ້ ( ເຊ່ັນ: ໃນປີ 2009 ກວມອດັ ຕາສວ່ນ 
ເຖງິ 21,87% ແຕເ່ຫັນວາ່ສນິຄາ້ດ ັງ່ກາ່ວມອີດັຕາສວ່ນຫຸຼດລງົເທ່ົາຕວົ ເມ ື່ອສມົທຽບໃສປີ່ 2008); ຮອງລງົມາ
ແມນ່ວດັຖດຸບິ ແລະ ເຄື່ ອງທ່ີໃຊສ້າໍລບັຂະແໜງຕດັຫຍບິ ກວມອດັຕາສວ່ນ 4,72% ຂອງການ ນາໍເຂ້ົາທງັ
ໝດົ (ເຫັນວາ່ຫຸຼດລງົ ຈາກປີ 2008 ປະມານສາມເທ່ົາຕວົ) ແລະ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງລາຍລະອຽດສາມາດ ເບິ່ ງໄດໃ້ນ
ຕາຕະລາງຂາ້ງລຸມ່ນີ.້   

 
ຕາຕະລາງ 6: ໂຄງປະກອບການນํາເຂົ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ແບງ່ຕາມຜະລິດຕະພນັ 

                ແຕປີ່ 2005Œ2009 (%) 
 ລາຍການ 2005 2006 2007 2008 2009 

ສນິຄາ້ເພ່ືອການລງົທຶນ 44.14 46.75 55.69 40.45 69.61

     ເຄື່ ອງຈກັ ແລະ ພາຫະນະການຜະລິດ 14.35 13.44 16.62 22.46 47.23
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     ພາຫະນະ (50% ຂອງມນູຄາ່ທງັໝດົ) 5.33 5.65 10.91 3.92 11.10

     ນ ໍາ້ມນັ (50% ຂອງມນູຄາ່ທງັໝດົ) 9.75 9.16 16.31 10.65 6.28

     ເຄື່ ອງກໍ່ສາ້ງ/ເຄື່ ອງໄຟຟ້າ 14.71 18.50 11.85 3.42 5.00

ສນິຄາ້ຊມົໃຊ ້ 45.20 41.52 33.93 43.57 21.87

ວດັຖດຸບິ ແລະ ເຄື່ ອງຈກັຂະແໜງຕດັຫຍບິ 7.92 9.31 7.55 12.48 4.72

ວດັຖມຸຄີາ່ 1.14 0.99 0.95 1.44 1.20

ໄຟຟ້າ 1.38 1.23 1.66 1.92 2.45

ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ 0.23 0.21 0.22 0.13 0.14

ລວມສນິຄາ້ຂາເຂ້ົາ (CIF) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
 

ການຂາດດນຸການຄາ້: ການຄາ້ຕາ່ງປະເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັສບືຕ່ໍຂາດດນຸ ຊຶ່ ງໃນໄລຍະ 5 ປີ 
2006-2010 ມປີະມານ 1.384 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ (ຂາດດນຸສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 276,80 ລາ້ນໂດລາ 
ສະຫະລດັ ຕ່ໍປີ) ເທ່ົາກບັ 27,1% ຂອງການສ ົ່ງອອກທງັໝດົ. ແຕເ່ຫັນວາ່ການພດັທະນາການຄາ້ຕາ່ງປະເທດ 
ມທີາ່ອຽ່ງດຂີຶນ້ ເຊ່ັນ: ອດັຕາການຂາດດນຸການຄາ້ຕ່ໍເສດຖະກດິລວມ ໄດຫຸຼ້ດລງົ ຈາກ 10,79% ໃນໄລຍະ 
ປີ 2001-2005 ມາເປັນ 5,3% ໃນໄລຍະປີ 2006-2010 (ແຜນການ 2006-2010 ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 
5,8%).  

 
ຮບູສະແດງ 3: ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກ ແລະ ນາໍເຂ້ົາສນິຄາ້ ແຕປີ່ 2005-2009  

 
    ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ດນຸການຊາໍລະສະສາງກບັຕາ່ງປະເທດ, ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ  
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3.  ການພດັທະນາຕາມຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍ, ຂງົເຂດ ແລະ ເຂດແຄວນ້ 

3.1. ການພດັທະນາຂະແໜງການ 

3.1.1. ດາ້ນກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້
- ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົໂດຍສະເລຍ່ 4,1% ແລະ ກວມເອົາ 

ປະມານ 30,4% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ. ໃນນ ັນ້, ຂະແໜງປກູຝງັ-ລຽ້ງສດັ ແລະ ປ່າໄມ ້
ຂະຫຍາຍຕວົ ສະເລຍ່ 4,07% ແລະ ກວມເອົາປະມານ 88,6% ຂອງມນູຄາ່ເພ່ີມໃນຂະແໜງກະສກິາໍ-
ປ່າໄມ ້ ແລະ ຂະແໜງການປະມງົຂະຫຍາຍຕວົສະເລຍ່ 4,03%, ກວມເອົາ 11,4% ຂອງມນູຄາ່ເພ່ີມໃນ 
ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ.້ ໂດຍລວມແລວ້ ການຜະລິດຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ 
ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານ ຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ. 
 

 ເນືອ້ທ່ີ ແລະ ຜນົຜະລິດກະສກິາໍ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂ້ົາ ແລະ ພືດ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຢູເ່ຂດ ພາກ
ກາງ ເຊິ່ ງກວມປະມານ 55% ຂອງເນືອ້ທ່ີ ແລະ 57% ຂອງຜນົຜະລິດທງັຫມດົ, ຖດັລງົມາແມນ່ ພາກໃຕ ້
ກວມປະມານ 23% ແລະ ພາກເໜືອ ກວມປະມານ 22% (ເນືອ້ທ່ີ) ແລະ 20% (ຜນົຜະລິດ)   ແຂວງ
ສະຫວນັນະເຂດ ເປັນແຂວງທ່ີມເີນືອ້ທ່ີປກູພືດ (ເຂ້ົາ) ຫລາຍກວາ່ຫມູ ່ກວມເອົາ 22%, ຖດັຈາກນ ັນ້ ແມນ່
ແຂວງຈາໍປາສກັ (12%), ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ (9%) ແລະ ສາລະວນັ  (9%) ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ 
ປະມານ 8% ຂອງເນືອ້ທ່ີປກູເຂ້ົາທງັຫມດົ, ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ຄວົເຮອືນທ່ີເຮັດກະສກິາໍ 
ມເີນືອ້ທ່ີຜະລິດ ປະມານ 1,6 ເຮັກຕາ. ແຜນທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນ ເຖງິຄວາມແຕກຕາ່ງຂະຫນາດຂອງເນືອ້ທ່ີ 
ການຜະລິດກະສກິາໍ ຕ່ໍຄວົເຮອືນ ລະຫວາ່ງແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.   
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ຮບູສະແດງ 4 : ຂະຫນາດສະເລຍ່ຂອງເນືອ້ທ່ີກະສກິາໍ ຕ່ໍຄວົເຮອືນ   

 
ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ຶມແຜນທ່ີ ກຽ່ວກບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ  

 

• ການສ ົ່ງເສມີການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພືດຜກັ: ໄດມ້ກີານຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດບາງຜະ 
ລິດຕະພນັ ທ່ີເປັນທາ່ແຮງເປັນຕ ົນ້: ການຜະລິດເຂ້ົາ, ສາລ,ີ ອອ້ຍ, ກາເຟ, ຊາ, ຢາສບູ, ຖ ົວ່ດນິ, ຖ ົວ່ເຫືຼອງ, 
ຖ ົວ່ຂຽວ, ມນັຕ ົນ້, ຝາ້ຍ, ສດັລຽ້ງ. ການຜະລິດເຂ້ົາ ນບັແຕປີ່ 2006 ມາເຖງິປະຈບຸນັສາມາດສບືຕ່ໍ ກຸມ້ຕນົ
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ເອງໄດ ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຍງັມສີວ່ນແຮເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ອກີດວ້ຍ. ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ຜນົຜະລິດ
ເຂ້ົາລວມ ໃນແຕລ່ະປີ ປະມານ 2,9 ລາ້ນໂຕນ (ຜນົຜະລິດເຂ້ົາໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ ຈາກ 2,56 ລາ້ນ ໂຕນ ໃນປີ 
2005) ແລະ ປະຕບິດັໄດ ້ປະມານ 88% ທຽບກບັຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວໃ້ນແຜນ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (3,3 ລາ້ນ
ໂຕນ), ຄດິໄລກ່ານຜະລິດເຂ້ົາຕ່ໍຫວົຄນົ ໄດປ້ະມານ 470 ກລ/ຄນົ/ປີ (ເຂ້ົາເປືອກ) ເຊິ່ ງສາມາດ ຕອບສະໜ

ອງໃຫແ້ກສ່ງັຄມົໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ ແຕບ່າງລະດກູານລາຄາເຂົ້າມກີານເໜັງຕງີສງູຂຶນ້ ເນື່ອງມາຈາກ ການຈລໍະ
ຈອນແຈກຢາຍຍງັເຮັດບ່ໍທນັໄດດ້.ີ 

ສະມດັຕະພາບການຜະລິດ ກໍ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ, ຈາກ 3,49 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 
3,54 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ໃນປີ 2008. ໃນລະດກູານຜະລິດ ປີ 2009 ການຜະລດິເຂ້ົາໄດ ້3,14 ລາ້ນໂຕນ, ໃນ
ນ ັນ້ ອດັຕາສວ່ນຂອງຜນົຜະລດິເຂ້ົານາປີ ກວມເອົາ 78%, ຜນົຜະລິດເຂ້ົານາແຊງ ກວມອດັຕາສວ່ນ 14,4% 
ແລະ ຜນົຜະລິດເຂ້ົາເຂດເນນີສງູ ກວມອດັຕາສວ່ນ 7%. 

ສະຫລບຸລວມແລວ້, ແຕປີ່ 2006-2010 ການຜະລິດເຂ້ົານາປີ ສາມາດບນັລໄຸດໃ້ນເນືອ້ທ່ີສະເລຍ່ 
631 ພນັເຮັກຕາ/ປີ ສະເລຍ່ຜນົຜະລິດໄດ ້ 2,3 ລາ້ນໂຕນຕ່ໍປີ, ການຜະລິດເຂ້ົານາແຊງ ບນັລໄຸດໃ້ນເນືອ້ທ່ີ 
ສະເລຍ່ 89 ພນັກວາ່ເຮັກຕາ/ປີ ສະເລຍ່ຜນົຜະລິດໄດ ້ 423 ພນັໂຕນ, ການຜະລດິເຂ້ົານາແຊງຍງັບ່ໍໄດ ້
ຕາມແຜນການ ເຊິ່ ງສາເຫດມາຈາກປດັໄຈພາຍໃນ ແລະ ປດັໄຈພາຍນອກ ເຊ່ັນ: ຜນົກະທບົທາງທາໍມະຊາດ, 
ສະພາບແວດລອ້ມ, ການເໜັງຕງີຂອງລາຄານ ໍາ້ມນັ, ຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ, ກນົໄກຕະຫຼາດ ແລະ ອື່ ນໆ…, 
ການຜະລິດເຂ້ົາເຂດເນນີສງູ ສາມາດບນັລໄຸດໃ້ນເນືອ້ທ່ີສະເລຍ່ 110 ພນັເຮັກຕາ/ປີ ແລະ ຜນົຜະລິດສະເລຍ່ 
205 ພນັໂຕນ. 
 

ນອກຈາກການຜະລິດເຂ້ົາແລວ້, ຍງັມກີານຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງ 
ຈະແຈງ້ ທຽບໃສໄ່ລຍະຜາ່ນມາ ແລະ ສາມາດສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານບໍລໂິພກຂອງສງັຄມົໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ, 
ສະພາບການຊື-້ຂາຍ ກໍ່ປກົກະຕ,ິ ມຜີນົຜະລິດພຽງພໍ ແລະ ລາຄາກໍ່ ບ່ໍເໜັງຕງີຫຼາຍ. ຜນົຜະລິດພືດຜກັ, 
ເຜືອກມນັ ແລະ ໝາກໄມ ້ຊະນດິຕາ່ງໆ ເພ່ືອທດົແທນການນາໍເຂ້ົາໄດສ້ບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົ. 

  
ໄປຄຽງຄູກ່ບັການສ ົ່ງເສມີ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານບໍລິໂພກຂອງສງັຄມົແລວ້ 

ຍງັໄດສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ປ້ອນໂຮງງານແປຮບູຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການຜະລິດສາລີອາຫານສດັ  
ສາມາດປ້ອນໂຮງງານຜະລິດຫວົອາຫານສດັພາຍໃນຢາ່ງພຽງພໍ ແລະ ມສີວ່ນອອກໄປຕາ່ງປະເທດ, ຜນົຜະ 
ລິດປະຕບິດັໄດຢ້າ່ງພຽງພໍ ແລະ ມສີວ່ນສ ົ່ງອອກໄປຕາ່ງປະເທດ, ຜນົຜະລິດປະຕບິດັໄດ ້ຄ:ື ເນືອ້ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ 
167% ຈາກ 86 ພນັ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 229 ພນັເຮັກຕາ ໃນປີ 2008 ແລະ ທຽບໃສຄ່າດໝາຍປີ 
2010 ແມນ່ປະຕບິດັໄດລ້ື່ ນ 98%. ສວ່ນຜນົຜະລິດສາລີ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ 178% ຈາກ 373 ພນັໂຕນ ໃນປີ 
2005 ມາເປັນ 1.035 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2008 ແລະ ທຽບໃສຄ່າດຫມາຍ ປີ 2010 ສາມາດປະຕບິດັໄດລ້ື່ ນ 
4 ເທ່ົາຕວົ, ການຜະລິດສາລີສວ່ນຫລາຍແມນ່ຢູບ່ນັດາແຂວງພາກເຫນອື ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ແຂວງໄຊຍະບລູີ, ບ່ໍ
ແກວ້, ຫວົພນັ, ອດຸມົໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ການຜະລດິມນັຕ ົນ້ ໄດມ້ກີານສ ົ່ງເສມີໃຫ ້
ປະຊາຊນົ ຜະລິດເປັນຂະບວນຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອສະຫນອງໃຫແ້ກໂ່ຮງງານຜະລິດແປ້ງມນັຕ ົນ້ສ ົ່ງອອກ, 
ໃນນີ ້ຜນົຜະລິດ ປີ 2008 ເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 514% ຈາກ 51 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 315 ພນັໂຕນ, 
ການຜະລິດອອ້ຍ ເພ່ືອສະຫນອງໃຫແ້ກໂ່ຮງງານຜະລິດນ ໍາ້ຕານ ເພ່ີມຂຶນ້ 282% ຈາກ 196 ພນັໂຕນ ໃນປີ 
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2005 ມາເປັນ 749 ພນັໂຕນ ໃນປີ 2008, ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມກີານຜະລິດກາເຟ ແລະ ພືດຜກັປອດສານ 
ເຄມຈີາໍນວນຫນື່ງຢູເ່ຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກ (ເຂດປາກຊອ່ງ, ພພູຽງບໍລິເວນ) ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ 
ຂາຍຕາ່ງປະເທດ ເຊ່ັນ: ຜກັກະລ ໍາ່ປີ, ຫມາກຊູ, ຜກັຫອມ ແລະ ພືດອື່ ນໆ…. 

 

•  ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ: ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ກໍ່ໄດລ້ິເລີ່ ມຫນັປ່ຽນລະບບົການ 
ຜະລິດຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ ໂດຍໄດມ້ກີານປບັປງຸທງັການລຽ້ງສດັແບບທາໍມະຊາດ ແລະ ທງັການຫນັມາຜກູມດັ 
ລຽ້ງໃສຄ່ງັ ແລະ ຄອກ ພອ້ມທງັມກີານຄຸມ້ຄອງລຽ້ງເກອືຫລາຍຂຶນ້, ໄດສ້ ົ່ງເສມີການລຽ້ງແບບທົ່ວປວງຊນົ, 
ໄດຄ້ວບຄມຸການເຄື່ ອນຍາ້ຍສດັ ແລະ ສະຫນອງຢາກນັພະຍາດ, ໄດຂ້ະຫຍາຍສດັຕະວະແພດບາ້ນ, ສາມາດ 
ສກັຢາກນັພະຍາດສດັໃຫຍໄ່ດ ້ 36%, ຫມ ູ 26% ແລະ ສດັປີກ 24%, ສະພາບການລະບາດຂອງໄຂຫ້ວດັ 
ສດັປີກແມນ່ສາມາດຄວບຄມຸໄດຢ້າ່ງທນັການ, ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການລຽ້ງປາແບບອດຸສາຫະກາໍ ໄດມ້ທີວ່ງ 
ທາ່ຂະຫຍາຍຕວົໃນຮບູແບບເປັນຟາມຫລາຍສມົຄວນຕາມຊານເມອືງໃຫຍ ່ແລະ ຢູຕ່າມເຂດພດູອຍ ເພ່ືອເປັນ 
ສນິຄາ້ແລກປຽ່ນຕາມຊາຍແດນ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການລຽ້ງສດັໃຫຍ ່ການລຽ້ງຫມ,ູ ສດັປີກ ແລະ ປາ ສງັລວມ
ມນູຄາ່ ສະຫນອງພາຍໃນປະມານ 102,4 ລາ້ນໂດລາ (ສນິຄາ້ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ ງວົ ປະມານ 40 ພນັໂຕ, ຄວາຍ 
ປະມານ 45 ພນັໂຕ). ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງການຜະລິດລກູປາ ລງົສູ ່32 ສະຖານຂີອງລດັ ແລະ ປບັປງຸຄຸມ້
ຄອງການຜະລິດເພ່ືອສະຫນອງລກູປາໃຫສ້ງັຄມົ ເຊິ່ ງຜາ່ນມາສະຫນອງລກູປາໄດໃ້ນລະລບັ 46% ຂອງ
ຄວາມຕອ້ງການ ໃນທົ່ວປະເທດ ຫລື ປະມານ 300 ລາ້ນໂຕ. 

 

•  ການຜະລິດສນິຄາ້ດາ້ນປາ່ໄມ ້ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ: ສາມາດສະຫນອງພາຍໃນປະເທດ ປະມານ 
31,4 ລາ້ນໂດລາ, ເປັນສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກປະມານ 74,4 ລາ້ນໂດລາ. ການປກູໄມ ້ ປະຈບຸນັໄດມ້ຂີະບວນແຜ ່
ຫລາຍ ຢູທ່ ົ່ວສງັຄມົ ແລະ ເຫັນວາ່ພາກລດັ, ເອກະຊນົ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້, ພ່ໍແມປ່ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ, 
ກໄໍດຕ້ ັງ້ຫນາ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສປ່ກູໄມເ້ປັນທລຸະກດິຫລາຍຂຶນ້ ເປັນຕ ົນ້ ການປກູໄມວ້ກິ, ການປກູໄມສ້ກັ, 
ການປກູໄມເ້ກດສະຫນາ ແລະ ການປກູຢາງພາລາ. ການລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ ໃສກ່ານປກູໄມກ້ໍ່ມທີາ່ອຽ່ງ 
ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນລາໍດບັ ເຊ່ັນ: ສສ.ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ສປ.ຈນີ, ລງົທຶນໃສ:່ ປກູຢາງພາລາ ຢູແ່ຂວງພາກ 
ເຫນອື, ພາກກາງ, ພາກໃຕ,້ ປກູໄມວ້ກິ ຢູພ່າກກາງ. ເຖງິວາ່ການປກູໄມໄ້ດກ້າຍເປັນຂະບວນ, ແຕກ່ານ 
ບວົລະບດັຮກັສາຍງັບ່ໍທນັໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ປັນຢາ່ງດເີທ່ົາທ່ີຄວນ ແລະ ຍງັຂາດທຶນຮອນຈາໍນວນຫນຶ່ງ ທ່ີເປັນ 
ໄມງ້ດັທາງດາ້ນວຊິາການ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການສ ົ່ງເສມີການລງົສູຮ່າກຖານຍງັບ່ໍທນັແຂງແຮງເທ່ົາທ່ີຄວນ.  
 

• ການຜະລິດສນິຄາ້ການຂດຸຄ ົນ້ໄມ ້ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສ ່
ຫນັເຂ້ົາສູກ່ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ຢາ່ງມແີຜນການ, ພອ້ມທງັມບີນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົ, ລະບຽບ
ການ, ຄາໍສ ັງ່ແນະນາໍສະເພາະເປັນບອ່ນອງີໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຜາ່ນມາ. ການຂດຸຄ ົນ້ໄມຈ້າກ ປ່າທາໍ
ມະຊາດ ແມນ່ຫລດຸລງົເປັນກາ້ວໆໃນແຕລ່ະປີ ຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກສວ່ນທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິໄມເ້ອົາໃຈໃສ ່ ການປງຸ
ແຕງ່ໄມ ້ ເພ່ືອການສ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດ, ປກູໄມທ້ດົແທນເພ່ືອກາ້ວໄປສູກ່ານຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ ໄມປ້ກູ 
ໃນຕ່ໍຫນາ້. ການຂດຸຄ ົນ້ໄມສ້ວ່ນຫລາຍ ແມນ່ເລ່ັງໃສເ່ຂດກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງລດັຖະບານ ແລະ ເຂດ
ທ່ີໄດຜ້າ່ນການສາໍຫລວດຈດັສນັປ່າຜະລດິແບບຍນືນານ. 



 

 19

ສາໍລບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີມກີານເກບັກູ ້ແລະ ສາມາດເປັນສນິຄາ້ຕ ົນ້ຕໍ ມຄີ:ື ຫວາຍ 8,1 ລາ້ນເສັ້ນ, 
ໄມປ້່ອງ 5,1 ລາ້ນລາໍ, ຫລກັຮ ົວ້ 38 ພນັຫລກັ, ຟືນ 178 ພນັຫລາ, ໄມເ້ກດສະຫນາ 180 ໂຕນ ແລະ 
ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົປະເພດ (ຢາງ, ເປືອກ, ເຄອື, ດອກ, ຮາກ, ຫວົ ແລະອື່ ນໆ) ໄດທ້ງັຫມດົ 64.667 ໂຕນ. 
ການປກູໄມ ້ ແລະ ການພດັທະນາປ່າໄມ ້ ປະຈບຸນັ ໄດມ້ຂີະບວນການແຜຫ່ລາຍຢູທ່ ົ່ວສງັຄມົ ຄ:ື ປີ 2008 
ການກາ້ເບຍ້ໄມເ້ພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 219% ຈາກ 36 ລາ້ນເບຍ້ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 113 ລາ້ນເບຍ້ ໃນປີ 
2008, ປກູໄມໄ້ດ ້40 ພນັເຮັກຕາ ທຽບກບັ 14 ພນັເຮັກຕາ ໃນປີ 2005 ເຫັນວາ່ເພ່ີມຂຶນ້ 191%, ສວ່ນ 
ການຟ້ືນຟປູາ່ ຮອດປະຈບຸນັ ສາມາດປະຕບິດັໄດ ້127 ພນັເຮັກຕາ ທຽບກບັ 57 ພນັເຮັກຕາ ໃນປີ 2005 
ເພ່ີມຂຶນ້ 124%. 

3.1.2. ດາ້ນອດຸສາຫະກາໍ 
ໃນໄລຍະຜາ່ນມາຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໂດຍສະເລຍ່ 12,5% ຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ 

ການຂດຸຄ ົນ້ແຮທ່າດກວມເອົາ 35,4% ຂອງລວມຍອດມນູຄາ່ເພ່ີມຂອງຂະແຫນງການອດຸສາຫະກາໍ, ອດຸສາ 

ຫະກາໍປງຸແຕງ່ ກວມເອົາປະມານ 34,3% ແລະ ສວ່ນເຫລືອແມນ່ການກໍ່ສາ້ງໄຟຟ້າ ແລະ ນ ໍາ້ປະປາ. 
ລະອຽດເບິ່ ງຮບູສະແດງ 5 ຂາ້ງລຸມ່ນີ.້ 
 

ຮບູສະແດງ 5: ໂຄງປະກອບມນູຄາ່ເພ່ີມຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ສະເລຍ່ ແຕ ່2006-2010 

 
ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 

  1). ຂະແໜງບ່ໍແຮ:່  

ລວມຍອດມນູຄາ່ເພ່ີມ ຂອງຂະແຫນງການບ່ໍແຮ ່ ຂະຫຍາຍຕວົສງູ, ການເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະເລຍ່ໃນໄລ 
ຍະ 2006-2010 ແມນ່ປະມານ 25% ແລະ ປະກອບສວ່ນຂອງຂະແຫນງການນີ ້ຕ່ໍລວມຍອດຜະລິດຕະພນັ
ພາຍໃນ ແມນ່ປະມານ 9,4%. ຍອດມນູຄາ່ການຜະລິດບ່ໍແຮ ່ ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2006-2010 ມກີານ
ຂະຫຍາຍຕວົເພ່ີມຂຶນ້ 13,9% ຕ່ໍປີ (ຕາມລາຄາປະຈບຸນັ) ຫືຼ ເພ່ີມຂຶນ້ 19,9% ຕ່ໍປີ (ຕາມລາຄາຄງົທ່ີ ປີ 
2002); ການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ຫຼອມຄາໍແທງ່ເພ່ີມຂຶນ້ ຈາກ 9,7 ໂຕນ ໃນສກົປີ 2005-2006 ເປັນ 10,08 
ໂຕນ ໃນສກົປີ 2007-2008 (ແຜນການປີ 2010 ແມນ່ 13 ໂຕນ), ຈາໍໜາ່ຍຄາໍແທງ່, ທອງແຜນ່ ແລະ 
ທອງຝຸນ່ 3 ປີ ໄດ ້ 1,52 ຕືໂ້ດລາ; ໃນນ ັນ້, ລດັໄດຮ້ບັຈາກການມອບພນັທະ ແລະ ແບງ່ປນັຮຸນ້ຈາໍນວນ     
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232,62 ລາ້ນໂດລາ. ນອກນ ັນ້ ຍງັໄດຮ້ບັທຶນພດັທະນາທອ້ງຖິ່ນ ຈາກບ່ໍຄາໍເຊໂປນ ປີລະ 5 ແສນໂດລາ, 
ຈາກບໍລິສດັພເູບຍ້ ປີລະ 2 ແສນໂດລາ. ມນູຄາ່ການລງົທຶນໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ ່ ໄລຍະ 2006-2009 ມທີງັ
ໝດົ 2.545,3 ລາ້ນໂດລາ ເພ່ີມຂຶນ້ 5 ເທ່ົາຕວົ ເມ ື່ອທຽບກບັ 5 ປີ ຜາ່ນມາ (2001-2005); ປະຈບຸນັມນີກັ 
ລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫດ້າໍເນນີກດິຈະການບ່ໍແຮທ່ງັໝດົ 154 ບໍລິສດັ ມ ີ
269 ໂຄງການ; ໃນນ ັນ້, ເປັນໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ 49 ໂຄງການ. ໂຮງງານປງຸແຕງ່ແຮທ່ີ່ກາໍລງັກໍ່ສາ້ງມຄີ:ື 
ໂຮງງານປງຸແຕງ່ແຮເ່ກອືກາລ ີ ຢູເ່ມອືງໄຊທານ ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງມຄີວາມສາມາດຜະລິດ 1 ແສນ
ໂຕນຕ່ໍປີ ແລະ ພວມກະກຽມເພ່ືອກໍ່ສາ້ງໂຮງງານປງຸແຕງ່ຫຼກັ ຢູເ່ມອືງວງັວຽງ ແຂວງວຽງຈນັ. 

 ດາ້ນທໍລະນສີາດ: ການສາ້ງແຜນທ່ີທໍລະນສີາດ-ແຮທ່າດ ແມນ່ສາໍຄນັທ່ີສດຸ, ແຜນທ່ີມາດຕາສວ່ນໃຫຍ່
ເທ່ົາໃດ ຍິ່ ງຈະຮູລ້ະອຽດ ກຽ່ວກບັຈາໍນວນແຮທ່າດໃນພ້ືນດນິ. ຮອດປະຈບຸນັ ໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງແຜນທ່ີມາດ 
ຕາສວ່ນ 1/1.000.000 ທົ່ວປະທດແລວ້, ມາດຕາດສວ່ນ 1/200.000 ໄດ ້ 54,86% ຂອງເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະ
ເທດ ແລະ ແຜນທ່ີມາດຕາສວ່ນທ່ີໃຫຍ່ 1/50.000 ແມນ່ສາໍເລັດຢູບ່າງເຂດເທ່ົານ ັນ້ ເຊ່ັນ: ເຂດເຊໂປນ, 
ຊະນະຄາມ, ລຽບຕາມແຄມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ເຂດພາກເໜືອ ແລະ ເຂດທ່ີມເີປ້ົາໝາຍຂດຸຄ ົນ້ຂອງບໍລິສດັ. 

 2). ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່:  

ລວມຍອດມນູຄາ່ເພ່ີມຜນົຜະລິດຂອງຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົໃນອດັຕາສະ
ເລຍ່ປະມານ 9,4% ຕ່ໍປີ ໃນໄລຍະ 2006-2010. ອດຸສາຫະກາໍປະເພດນີ ້ ເປັນຂະແຫນງທ່ີໃຊທຶ້ນຫນອ້ຍ
ກວາ່ ເມ ື່ອທຽບໃສ ່ຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ ແລະ ກາລະໂອກາດ ການຈາ້ງງານພດັສງູ. ບາງຂະແຫນງ
ການຕ ົນ້ຕໍຂອງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົດ ີ ເຊ່ັນ: ການຜະລິດແຜນ່ແພ, ຕດັຫຍບິ, ການ
ປງຸແຕງ່ໄມ ້ແລະ ອາຫານ.   

 
ຂະແໜງຕດັຫຍບິ: ເປັນຂະແໜງທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົດ ີສາມາດສາ້ງລາຍຮບັ, ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ 

ໃຫແ້ກສ່ງັຄມົໄດຫ້ລາຍພໍສມົຄວນ. ປດັຈບຸນັມໂີຮງງານ 54 ແຫງ່, ອດຸສາຫະກາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: 
ໂຮງງານຊກັຟອກ ມ ີ 5 ແຫງ່, ໂຮງງານປກັກາ ມ ີ 12 ແຫງ່, ໂຮງງານພິມກາ ມ ີ 10 ແຫງ່, ໂຮງງານ 
ຜະລິດແກດັເຈຍ້ ມ ີ3 ແຫງ່, ມນູຄາ່ການລງົທຶນພາກເອກະຊນົຂະແໜງຕດັຫຍບິ ໄລຍະ 2006-2009 ແມນ່ 
15.715 ພນັໂດລາ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ 84,9% ເມ ື່ອທຽບກບັ 5 ຜາ່ນມາ (2001-2005). ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ 
ການພດັທະນາຂະແໜງການຕດັຫຍຍິ ຍງັໄດຮ້ບັຄວາມກດົດນັບາງບນັຫາ ເຊ່ັນ: ການຂາດເຂນີການສະຫນບັ 
ສະຫນນູການເງນິ, ຂາດການເຊື່ ອມຕ່ໍທາງການຜະລດິ ເພ່ືອຮອງຮບັ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູການຜະລິດທ່ີຕ່ໍ 
ເນື່ອງ, ຄາ່ຂນົສ ົ່ງແພງ ແລະ ອດັຕາພາສກີານຜະລດິ.   

 

ການຜະລິດວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ: ແມນ່ໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງວອ່ງໄວຕາມສະພາບຄວາມຕອ້ງການ 
ຂອງຕະຫລາດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການຜະລິດຊມິງັສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ້ 80% ຂອງຄວາມຕອ້ງການ 
ໃນທົ່ວປະເທດ, ຜະລິດຕະພນັແມນ່ໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ ແລະ ເປັນທ່ີຍອມຮບັຂອງຕະຫລາດພາຍໃນ; 
ການລງົທຶນໃນຂະແໜງນີມ້ທີາ່ອຽ່ງເພ່ີມຂຶນ້. ປະຈບຸນັມໂີຮງງານຜະລິດຊມິງັ 6 ແຫງ່ (ໃນແຜນການ 5 ປີ 
ຄ ັງ້ກອ່ນມພີຽງ 2 ແຫງ່ ຄ:ື ໂຮງງານຊມິງັວງັວຽງ ຫລງັ 1 ແລະ 2), ໃນນີ ້ໂຮງງານທ່ີໃຫຍກ່ວ່າໝູແ່ມນ່ 
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ໂຮງງານຊມິງັ ຢູແ່ຂວງຄາໍມວ່ນ. ການຜະລິດຊມິງັ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ສາມາດຜະລິດໄດ ້ 2,8 ລາ້ນໂຕນ 
(ແຜນການວາງໄວຮ້ອດປີ 2010 ໃຫບ້ນັລ ຸ1,3 ລາ້ນໂຕນ) ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 44% ຕ່ໍປີ; ນອກຈາກນີ,້ ການ 
ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງເຫລັກກໍ່ສາ້ງ (ເຫລັກເສັ້ນ ແລະ ເຫລັກຮບູປະພນັ), ກະເບືອ້ງມງຸຫລງັຄາ, ຊແີພັກ, 
ສງັກະສ ີກໍ່ສາມາດກຸມ້ຕນົເອງໄດໃ້ນລະດບັໜ່ຶງແລວ້. 
  

ການປງຸແຕງ່ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ: ການຜະລິດເບຍ, ເຫລ້ົາ, ນ ໍາ້ຫວານ ແລະ ຢາສບູເປັນ ຂະແ
ໜງການໜ່ຶງທ່ີໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົຕະຫລອດມາ, ສາມາດສະໜອງພາຍໃນໄດ ້100% ແລະ ສວ່ນ ໜ່ຶງ
ໄດສ້ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດ. ການຜະລິດເບຍ ໃນໄລຍະປີ 2006-2009 ຜາ່ນມາບນັລໄຸດ ້ 5.180.179 ເຮັກ 
ໂຕລິດ, ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 14% ຕ່ໍປີ, ໃນນີ ້ ໂຮງງານຜະລິດເບຍແຫງ່ທີ 2 ທ່ີແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ 
ໂຮງງານເບຍໄທເກ ີກໍ່ໄດສ້າໍເລັດການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ໄດເ້ປີດໃຊຢ້າ່ງເປັນທາງການແລວ້. 

 

ຜນົການສາໍຫຼວດເສດຖະກດິ ປີ 2006 ໄດລ້ະບໄຸວວ້າ່ ຂະແຫນງປງຸແຕງ່ອາຫານ ມຫີວົຫນວ່ຍທລຸະ
ກດິ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ທງັຫມດົ 15.804 ແຫງ່, ໃນນ ັນ້ 28 ແຫງ່ ແມນ່ໂຮງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ ທ່ີມກີານ
ຈາ້ງງານຫລາຍກວາ່ 100 ຄນົ ຂຶນ້ໄປ ແລະ 171 ແມນ່ມແີຮງງານ 10-99 ຄນົ ຊຶ່ ງຖວືາ່ເປັນຫວົຫນວ່ຍ 
ການຜະລິດຂະຫນາດກາງ ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອອກີ 15.625 ແຫງ່ ແມນ່ຫວົຫນວ່ຍການຜະລດິຂະຫນາດນອ້ຍ 
ຊຶ່ ງມແີຮງງານ ຫນອ້ຍຫວາ່ 10 ຄນົ ຕ່ໍຫວົຫນວ່ຍ. ສະຫລບຸແລວ້ ຂະແຫນງນີ ້ມທີາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນໃນການ
ຂະຫຍາຍຕວົສງູກວາ່ນີ ້ ເນື່ອງຈາກວາ່ ສປປ ລາວ ມຄີວາມອດຸມົສມົບນູໄປດວ້ຍດນິ ທ່ີສາມາດສາ້ງຜນົ
ຜະລິດພືດອື່ ນໆ ເປັນສນິຄາ້ ລວມທງັ ລຽ້ງສດັ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ເນື່ອງຈາກວາ່ ຊາວກະສກິອນສວ່ນໃຫຍ ່
ຍງັບ່ໍທນັສມຸການຜະລິດ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ເທ່ືອ ຈຶ່ງເຮັດໃຫອ້ດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ອາຫານ ພບົກບັຄວາມ
ຫຍຸງ້ຍາກ. ນອກນ ັນ້ ກໍ່ຍງັມບີນັຫາ ກຽ່ວກບັລະດກູານ ຊຶ່ ງວດັຖດຸບິພາຍໃນ ສາມາດຜະລິດໄດໃ້ນບາງລະດູ
ການເທ່ົານ ັນ້ ແລະ ລະບບົການຂນົສ ົ່ງໃນປະຈບຸນັກໍ່ຍງັບ່ໍທນັສາມາດຂນົສ ົ່ງວດັຖດຸບິໃນໄລຍະທາງໄກໄດຢ້າ່ງ
ມປີະສດິທິຜນົ. ນອກນ ັນ້, ຊາວກະສກິອນສວ່ນໃຫຍ່ ຍງັໄດນ້າໍເອົາຜະລິດຕະພນັຂອງຕນົໄປຂາຍຕາມແຂວງ
ຊາຍແດນ ເພາະຈະໄດລ້າຄາດກີວາ່. ສະນ ັນ້ ຖາ້ຈະເພ່ີມການສ ົ່ງອອກຂະແຫນງການນີ ້ຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີວາມ 
ສາມາດແຂງ່ຂນັກບັສາກນົ ທາງດາ້ນມາດຖານ ແລະ ຄນຸນະພາບສນິຄາ້.  
 ສະຫລບຸແລວ້, ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຂອງປະເທດເຮົາ ໄດຄ້ອ່ຍໆເກດີມໜ່ໍີແໜງ ແລະ ພ້ືນ 
ຖານການຜະລິດຈາໍນວນໜ່ຶງ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫສ້ງັຄມົໃນລະດບັດພໍີສມົຄວນ ເປັນຕ ົນ້: ຊມີງັ, ເຫລັກ 
ເສັ້ນ ແລະ ເຫລັກຮບູປະພນັ, ຝຸນ່ຊວີະພາບ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ອື່ ນໆ. ໃນນີ ້ພາກສວ່ນ ວິ
ສາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໄດປ້ະກອບສວ່ນອນັສາໍຄນັເຂ້ົາໃນການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງຂະແໜງ 
ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ໂດຍເຫັນວາ່ຈາໍນວນຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິທ່ີດາໍເນນີກດິຈະການເຄື່ ອນໄຫວ ທາງອດຸສາ 
ຫະກາໍປງຸແຕງ່ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເຊິ່ ງຜາ່ນການສາໍຫລວດເສດຖະກດິທ ົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2006 ມ ີ
ຈາໍນວນ 24.331 ຫວົໜວ່ຍ, ກວມ 19,2% ຂອງຈາໍນວນວສິາຫະກດິທງັໝດົ. 

 3). ຂະແໜງໄຟຟ້າ: 

ການຜະລິດໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ (2006-2009) ເທ່ົາກບັ 97% ຂອງແຜນການ. ການກໍ່ສາ້ງ
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານບັແຕປີ່ 2005 ເປັນຕ ົນ້ມາສາໍເລັດ 3 ເຂື່ອນ ຄ:ື ເຂື່ອນນ ໍາ້ມງັ 3, ນ ໍາ້ເທີນ2 ແລະ ເຂື່ອນເຊ
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ເສັດ 2 (ເຊິ່ ງທງັສາມເຂື່ອນມກີາໍລງັຕດິຕ ັງ້ທງັໝດົ 1.204 ເມກາວດັ, ໃນນ ັນ້ ສະໜອງພາຍໃນປະເທດ   
191 ເມກາວດັ ແລະ ສ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດ 1.000 ເມກາວດັ ຫືຼ ປະມານ 5.400 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ, ລາຍ
ຮບັຈາກການສ ົ່ງອອກປະມານ 272 ລາ້ນໂດລາຕ່ໍປີ ເຊິ່ ງລດັຈະໄດຮ້ບັຈາກ 3 ໂຄງການນີປ້ະມານ 78 ລາ້ນ
ໂດລາຕ່ໍປີ) ມາຮອດປະຈບຸນັເຂື່ອນໄຟຟ້າທ່ີມກີາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 1 ເມກາວດັ ຂຶນ້ໄປມ ີ12 ແຫງ່, ຖາ້ລວມເຂື່ອນ
ຂະໜາດນອ້ຍນາໍ ທົ່ວປະເທດມເີຂື່ອນທງັໝດົ 27 ແຫງ່ ເຊິ່ ງມກີາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 1.868,72 ເມກາວດັ.     

ເຂື່ອນກາໍລງັກໍ່ສາ້ງມ ີ 8 ເຂື່ອນ ຄ:ື ເຂື່ອນເຊຂະໝານ3, ນ ໍາ້ງ ື່ມ2, ນ ໍາ້ລີກ1/2, ນ ໍາ້ຍອ້ນ, ນ ໍາ້ງ ື່ມ5, 
ເທີນຫີນບນູພາກຂະຫຍາຍ, ຕາດສະແລນ ແລະ ເຂື່ອນນ ໍາ້ຊອງ ເຊິ່ ງຈະສາໍເລັດແຕທ່າ້ຍປີ 2010 ຫາປີ 
2012 ຕາມລາໍດບັ ລວມກາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 1.377 ເມກາວດັ, ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ ້ 5.950 ລາ້ນກໂິລວດັ
ໂມງຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ຮບັໃຊພ້າຍໃນ 317 ເມກາວດັ, ສ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດ 1.060 ເມກາວດັ ລາຍຮບັການ ຈາໍ
ໜາ່ຍຈະໄດປ້ະມານ 303 ລາ້ນໂດລາຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ລດັຖະບານຈະໄດຮ້ບັ 90 ລາ້ນໂດລາຕ່ໍປີ. 

ປະຈບຸນັທ ົ່ວປະເທດມສີາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າທງັໝດົຍາວ 19.503 km, ໃນນ ັນ້ ເປັນສາຍສ ົ່ງແຮງດນັສງູລະ 
ບບົ 230 kv ຈາໍນວນ 246 km (ໃຊເ້ພ່ືອການສ ົ່ງອອກ), ແຮງດນັສງູລະບບົ 115 kv ໃຊເ້ພ່ືອເຊື່ ອມພາຍ
ໃນທົ່ວປະເທດ ມ ີ1.112,7 km, ສາຍສ ົ່ງແຮງດນັກາງ 22 kv ຈາໍນວນ 8.843,3 km ແລະ ແຮງດນັຕ ໍາ່ 
0,4 kv ຈາໍນວນ 9.075 km. ມາຮອດເດອືນ 6 ປີ 2009 ມ ີ97,08% ຂອງບນັດາເມອືງ, 55,8% ຂອງ
ບນັດາບາ້ນ ແລະ 65,07% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົໃນທົ່ວປະເທດໄດມ້ໄີຟຟ້າໃຊ.້ 

ສາຍສ ົ່ງທ່ີກາໍລງັກໍ່ສາ້ງມ:ີ ໂຄງການ NARPD ຢູພ່າກເໜືອຍາວ 1.627 km ສາໍເລັດ 98%; ໂຄງ 
ການ REP1 ຢູເ່ຂດພາກໃຕຍ້າວ 2.472 km ສາໍເລັດ 93%, ໂຄງການ GMS ປາກຊອ່ງ-ຈຽງໄຊ-ບງັ
ເຍາະປະຕບິດັໄດ ້ 64%; ປາກຊນັ-ທາ່ແຂກ-ສະຫວັນນະເຂດຍາວ 285 km ປະຕບິດັໄດ ້ 18%, ສາຍສ ົ່ງ 
115 kv ນ ໍາ້ງ ື່ມ5 ຍາວ 142 m, ສາຍສ ົ່ງ 230 kv ນ ໍາ້ລີກ-ຫີນເຫີບ-ທາ່ລາດ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສາຍ
ສ ົ່ງ 500 kv ນາບງົ-ຊາຍແດນໄທ. ສາຍສ ົ່ງແຮງກາງ-ຕ ໍາ່ ເຂດເມອືງສຂຸມຸາ, ເມອືງມນຸລະປະໂມກ, ເມອືງ
ພີນ-ຕາດໄຮ. 

ມນູຄາ່ການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົເຂ້ົາໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ ໄລຍະແຕປີ່ 2006-2009 ມ ີ 
2.995,5 ລາ້ນໂດລາ ເພ່ີມຂຶນ້ 88,5% ທຽບໃສ ່5 ປີ ຜາ່ນມາ 2001-2005.  

3.1.3. ດາ້ນການບໍລິການ 
  ຂະແຫນງການບໍລິການຂະຫຍາຍໂຕໃນລະດບັທ່ີຊາ້ກວາ່ ຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ ເຊິ່ ງມອີດັຕາຂະ 
ຫຍາຍຕວົ ໂດຍສະເລຍ່ 8,4% ຕ່ໍປີ ໃນໄລຍະ 2006-2010. ການບໍລກິານເປັນຂງົເຂດໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັໃນ 
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຊຶ່ ງຜາ່ນມາການບໍລິການສາມາດປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນເສດຖະກດິ ປະມານ 
37% ຂອງ GDP; ໃນນ ັນ້,  ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ການຄາ້ຂາຍຍກົ-ຍອ່ຍ ແລະ ສອ້ມແປງ ກວມເອົາອດັຕາສວ່ນ 
ປະມານ 51%, ການບໍລິການຂອງລດັ ກວມ 17,3%, ການຂນົສ ົ່ງ-ສາງ-ໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົ ກວມ 
12,5% ແລະ ທ່ີເຫືຼອແມນ່ການບໍລິການດາ້ນການເງນິ, ການເຊ່ົາຊື,້ ບໍລິການທລຸະກດິ, ການບໍລິການມວນຊນົ
, ສງັຄມົ ແລະ ສວ່ນບກຸຄນົ, ໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ອື່ ນໆ.  
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ຮບູສະແດງ 6: ໂຄງປະກອບການຜະລິດຂງົເຂດຂະແໜງບໍລິການ ແຕ ່2006-2010  

 
   ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 

1). ດ້ານການຄ້າພາຍໃນ:  

ໃນໄລຍະ 2006-2010, ການພດັທະນາຂະແຫນງການຄາ້ ໄດເ້ລ່ັງໃສກ່ານພດັທະນາຕະຫຼາດພາຍ 
ໃນ ແລະ ໄດນ້າໍໃຊຫ້ລາຍມາດຕະການ ເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນການຄາ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວ 
ປະເທດ ເພ່ືອເຮັດໃຫສ້າມາດຈາໍໜາ່ຍບນັດາສນິຄາ້ທ່ີໄດຜ້ະລິດອອກໃຫສ້ງັຄມົ ລວມທງັຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົ 
ນະບດົ ແລະ ສາມາດສາ້ງພ້ືນຖານໃຫຕ້ະຫຼາດຈາໍໜາ່ຍຜະລິດຕະພນັ. ການພດັທະນາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ການ
ຄາ້ ເຊ່ັນ: ລະບບົຕະຫຼາດ (ລວມທງັຕະຫຼາດຊາຍແດນ), ເຂດການຄາ້ຊາຍແດນ, ສນູການຄາ້, ລະບບົ ການ
ຈາໍໜາ່ຍ (ຂາຍຍກົ-ຂາຍຍອ່ຍ), ຮາ້ນຈາໍໜາ່ຍ, ລະບບົສາງ, ສະຖານຈີອດລດົ, ທາ່ເຮອືໄດຮ້ບັການປບັປງຸ. 
ສບືຕ່ໍປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງການຕອບສະຫນອງການບໍລິການ ສາໍລບັລະບບົການຈດົທະບຽນວສິາ ຫະກດິມ ີ
ຄວາມສະດວກກວາ່ເກົ່ າ, ຫຸຼດຜອ່ນບນັດາຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນ, ເພ່ີມຄວາມສະດວກໃຫແ້ກນ່ກັ ທລຸະກດິ. 
ສ ົ່ງເສມີພາກເອກະຊນົໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ຫາ້ວຫນັຂຶນ້ໃນຂງົເຂດການບໍລິການ; ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ສ ົ່ງເສມີການແລກປ່ຽນ, ຈລໍະຈອນສນິຄາ້ໃຫສ້ະດວກວອ່ງໄວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ມກີານຈດັຕ ັງ້ການ
ວາງສະແດງສນິຄາ້ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ການຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ກະສກິາໍໃຫປ້ະຊາຊນົຢູເ່ຂດພດູອຍ. ການຈລໍະ ຈອນ
ສນິຄາ້ຂາຍຍອ່ຍ ໃນໄລຍະປີ 2006-2010 ມມີນູຄາ່ທງັໝດົ 71,1 ຕືກ້ບີ ຖາ້ທຽບໃສໄ່ລຍະ 2001-2005 
(ມນູຄາ່ 28,6 ຕືກ້ບີ) ເຫັນວາ່ມນູຄາ່ດ ັງ່ກາ່ວເພ່ີມຂຶນ້ກວາ່ເທ່ົາຕວົ. ການເພ່ີມຂຶນ້ດ ັງ່ກາ່ວໄດເ້ຮັດໃຫມ້ນູຄາ່
ເພ່ີມຂອງຂະແຫນງການຄາ້ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ເຊ່ັນດຽວກນັ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໂດຍສະເລຍ່ 7,6% ຕ່ໍປີ
ໃນໄລຍະ 2006-2010 ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນລວມຍອດມນູຄາ່ເພ່ີມໃນຂະແໜງບໍລິການ ປະມານ 51%.    

 2). ດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສ່ົງ, ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ: 

ກ. ການຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ: 

ໃນໄລຍະປີ 2006-2010 ວຽກງານດາ້ນໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ໄດສ້ມຸໃສປ່ະຕບິດັ        
25 ໂຄງການ ທ່ີເປັນຕວົຍູດ້ນັບນັດາໂຄງການຕາ່ງໆທ່ີນອນໃນ 11 ແຜນງານໃຫຍ ່ 111 ໂຄງການ ໂດຍ 
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ສະເພາະແມນ່ແຜນງານໃຫຍທີ່ 8 ດາ້ນຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ ໄດສ້ມຸໃສ ່ 2 ໂຄງການ ຄ:ື (1) ໂຄງການ 
ກໍ່ສາ້ງ-ປບັປງຸດາ້ນຄມົມະນາຄມົ, ຂນົສ ົ່ງ ແລະ ຕດິຕ່ໍສື່ ສານໃນອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ ຂງົເຂດ; (2) ໂຄງການ 
ກໍ່ສາ້ງ-ປບັປງຸດາ້ນຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ແລະ ຕດິຕ່ໍສື່ ສານພາຍໃນປະເທດ.   
 

 ການຂນົສ ົ່ງໃນປະຈບຸນັປະກອບມ ີ4 ຮບູແບບ ຄ:ື (1) ການຂນົສ ົ່ງທາງລດົໂອໂຕ ມເີສັ້ນທາງທງັໝດົ 
37.768 ກມ (ກວມ 80% ຂອງບໍລິມາດການຂນົສ ົ່ງທງັໝດົ) ເຊິ່ ງໃນໄລຍະ 2006-2008 ການຂນົສ ົ່ງສນິ 
ຄາ້ ແລະ ໂດຍສານໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ໃນນ ັນ້ ການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ເພ່ີມຂຶນ້ປີລະ 5-8% ແລະ 
ສາໍລບັການຂນົສ ົ່ງໂດຍສານ ເພ່ີມຂຶນ້ປີລະປະມານ 8-10% ແລະ ສາມາດຂນົສ ົ່ງໂດຍສານໄປເຖງິທກຸໆ 
ເມອືງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, (2) ການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້ ຫຼາຍກວາ່ 3.000 ກມ (ກວມ 18% ຂອງການ 
ຂນົສ ົ່ງທງັໝດົ), (3) ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດທ ົ່ວປະເທດ ມສີະໜາມບນິ ທງັໝດົ 11 ແຫງ່ (ກວມ 2%) 
ແລະ (4) ການຂນົສ ົ່ງທາງລດົໄຟ.  
 

ວຽກງານຂວົທາງໄດມ້ກີານພດັທະນາຫຼາຍກວາ່ດາ້ນອື່ ນໆ ໂດຍສະເພາະ ຕາໜາ່ງເສັ້ນທາງເພ່ີມຂຶນ້
17% ໃນໄລຍະ 5 ປີ  (2005-2009) ຫລ ືຈາກ 33.803 ກມ ມາເປັນ 39.568 ກມ. ໂດຍສະເລຍ່ ເພ່ີມ 
ຂຶນ້ 4,6% ຕ່ໍປີ ຫືຼ ປະມານ 1.824 ກມ ຕ່ໍປີ; ໃນນ ັນ້, ທາງປຢູາງເພ່ີມຂຶນ້ ຈາກ 4.582 ກມ ມາເປັນ 
4.882 ກມ ຫືຼ ປະມານ 7% ຕ່ໍປີ. ເຖງິວາ່ຈະມກີານປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາລະບບົເສັ້ນທາງຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ 
ກໍ່ຕາມ, ແຕຈ່າກຂໍມ້ນູຂາ້ງເທິງ ກໍ່ເຫັນວາ່ຄວາມຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສັ້ນທາງແມນ່ຍງັມສີງູ ເນື່ອງ 
ຈາກຈາໍນວນເສັ້ນທາງທ່ີໄດຮ້ບັການປຢູາງແມນ່ມໜີອ້ຍ, ແຕເ່ສັ້ນທາງສວ່ນຫຼາຍເປັນເສັ້ນທາງດນິປະສມົຫີນ, 
ທາງດນິທາໍມະຊາດ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມນ່ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ທາງຊນົນະບດົ ເຊິ່ ງມຄີວາມ 
ສຽ່ງສງູຫຼາຍໃນການເດນີທາງໃນໄລຍະລະດຝູນົ; ນອກນ ັນ້, ເສັ້ນທາງແຕເ່ທດສະບານແຂວງໄປຫາເມອືງຈາໍ 
ນວນໜ່ຶງໃນທົ່ວປະເທດ ຍງັບ່ໍສາມາດໄປໄດຕ້ະຫຼອດປີ, ບນັດາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫງ່ຊາດສາຍຫຼກັທ່ີເປັນທາງ 
ພາກພ້ືນ ແລະ ຂງົເຂດ ຍງັມມີາດຖານເຕັກນກິຕ ໍາ່ກວາ່ບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ເຊິ່ ງເປັນອປຸະສກັໃນການ 
ຫນັປະເທດລາວເຮົາ ໃຫເ້ປັນປະເທດບໍລິການທາງຜາ່ນດາ້ນຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ. ພ້ືນຖານເຕັກນກິ, ວດັຖ,ຸ 
ອປຸະກອນ, ພາຫະນະການຂນົສ ົ່ງ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດແຂງ່ຂນັກບັບນັດາປະເທດອອ້ມຂາ້ງໄດ ້ ເຮັດໃຫກ້ານ 
ປະສານລະຫວາ່ງຮບູແບບການຂນົສ ົ່ງຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຜາ່ນແດນຍງັບ່ໍທນັສອດຄອ່ງກມົກຽວກນັ. ສະນ ັນ້, 
ໂດຍລວມແລວ້ພ້ືນຖານໂຄງ່ລາ່ງດາ້ນຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ ກໍ່ຄກືານບໍລິການດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ເຫັນວາ່ຍງັອອ່ນນອ້ຍ 
ຢູທ່ງັທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. 

ດາ້ນການບໍລິການການຂນົສ ົ່ງ ໃນໄລຍະປີ 2006-2010 ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ 111,9 ລາ້ນ
ໂຕນ, ຕ ໍາ່ກວາ່ແຜນການທ່ີຄາດໄວ ້ 1%, ສວ່ນບໍລິມາດການຂນົສ ົ່ງໂດຍສານ ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄດ ້
210 ລາ້ນຄນົ ແລະ ຫລດຸແຜນການ 2%.  

ຂ. ໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ: 

ບນັດາຕາຫນາ່ງໄປສະນ-ີໂທລະຄມົມະນາຄມົ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົດພໍີສມົຄວນ. 
ໄດຂ້ະຫຍາຍການບໍລິການໄປສະນກີໍ່ຄໂືທລະຄມົມະນາຄມົ, ຕອບສະຫນອງການບໍລິການສ ົ່ງໄປສະນພີນັພາຍ
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ໃນ-ຕາ່ງປະເທດ, ໃບຝາກເງນິພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ເມດວ່ນ EMS/Fedex ພາຍໃນ-ຕາ່ງປະເທດ, 
ຈດົຫມາຍພາຍໃນ-ຕາ່ງປະເທດ, ການສະສມົສະແຕມພາຍໃນ-ຕາ່ງປະເທດ, ຕູໄ້ປສະນໃີຫກ້ວາ້ງຂວາງລວມ
ທງັການພດັທະນາລງົສູຊ່ນົນະບດົເທ່ືອລະກາ້ວ. 

ຫອ້ງການໄປສະນ ີ ລວມທງັຫມດົທ ົ່ວປະເທດ ມ ີ 119 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 1 ແຫງ່, ຈາ່ມໄປສະນ ີ     
108 ແຫງ່. ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັສາມາດຄາດຄະເນວາ່ ໃນສກົປີ 2009-2010 ນີ ້ ຈະສາມາດຂະຫຍາຍຕາ
ຫນາ່ງໄປສະນຂີ ັນ້ເມອືງ ເພ່ີມອກີ 3 ແຫງ່ ລວມທງັຫມດົເປັນ 117 ແຫງ່. ຂະຫຍາຍສາຍກາບໄຍແກວ້ທ ົ່ວ
ປະເທດໄດທ້ງັຫມດົ 11.500 ກໂິລແມດັ, ສນູກາງໂທລະສບັລວມທງັຫມດົມ ີ 99 ແຫງ່ ເຊິ່ ງໃນນີ ້ລດັວສິາ
ຫະກດິໂທລະຄມົລາວມ ີ38 ແຫງ່, ລດັວສິາຫະກດິປະສມົລາວໂທລະຄມົ 58 ແຫງ່, ບໍລິສດັສະຕາເທເລຄອມ 
2 ແຫງ່ ແລະ ບໍລິສດັ ມລິິຄອມ ລາວ 1 ແຫງ່. 

 

ຄວາມສາມາດຂອງສນູກາງໂທລະສບັທງັຫມດົ ມປີະມານ 3,6 ລາ້ນເລກຫມາຍ ເຊິ່ ງໃນນີ ້ໂທລະສບັ
ຕ ັງ້ໂຕະມປີະມານ 149,3 ພນັເລກຫມາຍ (ນາໍໃຊແ້ລວ້ ປະມານ 99,4 ພນັເລກຫມາຍ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາ
ເພ່ີມຂຶນ້ 2,7%), ໂທລະສບັມຖືມື ີປະມານ 3,39 ລາ້ນເລກຫມາຍ ນາໍໃຊແ້ລວ້ ປະມານ 2,59 ລາ້ນເລກ
ຫມາຍ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 53%, ໂທລະສບັວນິໂຟນ (ຕ ັງ້ໂຕະບ່ໍມສີາຍ) ມ ີ50 ພນັເລກຫມາຍ ນາໍ
ໃຊແ້ລວ້ 29,57 ພນັເລກຫມາຍ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 5%. ໃນປີ 2009-2010 ຈະສູຊ້ນົຊຸກຍູໃ້ຫ້
ບນັດາບໍລິສດັຜູໃ້ຫກ້ານບໍລກິານດາ້ນໂທລະຄມົ ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງໂທລະຄມົອອກສູຊ່ນົນະບດົໃຫກ້ວາ້ງອອກ
ຕື່ ມ, ຍກົສງູຄນຸນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍການບໍລິການໂທລະສບັທ່ີມຢີູໃ່ນຕວົເມອືງລງົສູຂ່ ັນ້ບາ້ນໃຫໄ້ດ ້80% 
ຂອງຈາໍນວນບາ້ນທງັຫມດົ. 

ສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍເຄອືຂາ່ຍໂທລະຄມົມະນາຄມົສູຊ່ນົນະບດົໃນທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງສາຍໄຍແກວ້ໃຫ້
ໄດ ້ 13,2 ພນັ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 15% ເຊິ່ ງກວມເອົາບນັດາແຂວງ 90% ແລະ ບນັດາເມອືງ 
80%. ຕດິຕ ັງ້ສະຖານຮີບັ-ສ ົ່ງສນັຍານມຖີ ື (BTS) ໃຫໄ້ດທ້ງັຫມດົ 2.000 ແຫງ່, ຄາດຄະເນຫມດົສກົປີ 

2009-2010 ການນາໍໃຊໂ້ທລະສບັໃນທົ່ວປະເທດ 3 ລາ້ນເລກຫມາຍ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 10%, 
ລະດບັຄວາມຫນາແຫນນ້ຂອງໂທລະສບັ 48 ຫນວ່ຍ/100 ຄນົ. ຄາດຄະເນຫມດົສກົປີ 2009-2010 ລາຍ
ຮບັໄປສະນ ີຈະໄດ ້40,11 ຕືກ້ບີ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາ ເພ່ີມຂືນ້ 2% ແລະ ຈະມອບພນັທະໃຫງ້ບົປະມານໄດ ້
4,4 ຕືກ້ບີ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາ ເພ່ີມຂຶນ້ 2% ແລະ ລາຍຮບັຂອງຂະແຫນງໂທລະຄມົມະນາຄມົ ຈະໄດ ້
2.127 ຕືກ້ວາ່ກບີ ທຽບໃສແ່ຜນປີຜາ່ນມາ ເພ່ີມຂຶນ້ 32% ແລະ ຈະສາມາດມອບພນັທະໃຫງ້ບົປະມານໄດ ້
600 ຕືກ້ວາ່ກບີ ທຽບໃສປີ່ຜາ່ນມາເພ່ີມຂຶນ້ 7%. 

ບນັດາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ໃນຂງົເຂດການບໍລິການໄດຮ້ບັການປງັປງຸ ແລະ ນບັມ ືນ້ບັຂະຫຍາຍຕວົ, 
ເສັ້ນທາງລະດບັຕາ່ງໆ, ຕາຄາ່ຍໄຟຟ້າ, ລະບບົຊນົລະປະທານ, ສະຫນາມບນິ ແລະ ອື່ ນໆ ໄດກ້າຍເປັນແຮງ 
ສະຫນບັສະຫນນູທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດ, ການຂນົສ ົ່ງ, ການຄາ້-ການລງົທຶນ, ການ
ດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຮບັປະກນັວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. ໄດຂ້ະຫຍາຍ
ການເຊື່ ອມໂຍງເສັ້ນທາງບກົ ແລະ ອາກາດກບັອານພຸາກພ້ືນເພ່ີມຂຶນ້, ໄດກ້ໍ່ສາ້ງສິ່ ງຮອງຮບັທາງດາ້ນການ 
ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ຕາຫນາ່ງໂທລະຄມົມະນາຄມົ.  
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 ສະຫລບຸລວມແລວ້ ຂະແຫນງຄມົມະນາຄມົ-ຂນົສ ົ່ງ, ສາງ, ໄປສະນ ີ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົມ ີ
ບດົບາດ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັແບບທະວຄີນູໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫຂ້ະແຫນງການອື່ ນໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົໂດຍສະເລຍ່ມນູ
ຄາ່ເພ່ີມ ຂອງຂະແໜງການຈະມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໃນລະດບັສະເລຍ່ 7,8% ຕ່ໍປີ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາ
ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ໂດຍສະເລຍ່ 4,6%.    

 3). ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ: 

ຂະແຫນງທອ່ງທຽ່ວ ເປັນຂະແໜງໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສາ້ງຜນົປະໂຫຍດແບບທະວຄີນູ ແລະ ສາມາດນາໍ
ລາຍໄດໃ້ຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ທງັເຂດຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ມກີານພວົພນັທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ
ກບັບນັດາຂະແໜງການອື່ ນໆໃນລະບບົເສດຖະກດິ. ມາຮອດປະຈບຸນັການທອ່ງທຽ່ວໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ມ ີ
ການຂະຫຍາຍຕວົໄວຖາ້ທຽບໃສຂ່ະແໜງການອື່ ນ ເຊິ່ ງຈະເຫັນໄດຈ້າກ ອດັຕາການເພ່ີມຂອງນກັທອ່ງ ທຽ່ວ
ເຂ້ົາມາໃນປະເທດ ໃນປີ 2009 ມຈີາໍນວນ 2.008.363 ຄນົ ເພ່ີມຂຶນ້ 15.55% ຖາ້ທຽບ ໃສປີ່ 2008 
ແລະ ຄາດວາ່ໃນປີ 20104 ຈະເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 2.216.986 ຄນົ ຫືຼ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 10,39%. ຖາ້ນບັແຕປີ່ 
2006-2010 ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີເຂ້ົາມາໃນ ສປປ ລາວ ມທີງັໝດົ 8.79 ລາ້ນຄນົ ຫືຼ ປະມານ 1,76 
ລາ້ນຄນົຕ່ໍປີ, ສະເລຍ່ແລວ້ເພ່ີມຂຶນ້ 15,55% ຕ່ໍປີ ຫືຼ ປະມານ 1,76 ລາ້ນ ຄນົຕ່ໍປີ ແລະ ສາມາດສາ້ງ 
ລາຍຮບັສະເລຍ່ຕ່ໍປີໄດ ້ 258,04 ລາ້ນໂດລາ (ເທ່ົາກບັ 5,19% ຂອງ GDP) ຫືຼ ເພ່ີມຂຶນ້ 16,80%. ສມົ
ທຽບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ໃສກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ V (2001-
2005) ເຫັນວາ່ ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີເຂ້ົາມາ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ ເທ່ົາ
ຕວົ.  

ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວ ເມ ື່ອສງັເກດເບິ່ ງເປັນພາກ ແລະ ແຂວງ5 ແລວ້ເຫັນວາ່ພາກທ່ີມຈີາໍນວນນກັ 

ທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາໄປທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍກວາ່ໝູໃ່ນປີ 2008 ແມນ່ພາກກາງ ກວມ 62,4% ຂອງຈາໍນວນນກັທອ່ງ 
ທຽ່ວທງັໝດົ ເຊິ່ ງໃນແຕລ່ະປີເພ່ີມຂຶນ້ (2006-2008) ປະມານ 22,7%, ຮອງລງົມາແມນ່ພາກເໜືອ 28,2% 
ແຕລ່ະປີເພ່ີມຂຶນ້ (2006-2008) 37,5% ແລະ ພາກໃຕ ້9,4% ແຕລ່ະປີເພ່ີມຂຶນ້ (2006-2008) ປະມານ 
31,9%. ສາໍລບັແຂວງທ່ີມນີກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາໄປທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ ກໍ່ແມນ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມ 
28,7% ຂອງຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົຂອງປະເທດ ຫືຼ ກວມ 46,1% ຂອງຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວ ໃນ
ພາກກາງ ໃນປີ 2008 ເຊິ່ ງເປັນຈດຸທາໍອດິທ່ີນກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາມາພກັ ແລະ ເປັນຈດຸເລີ່ ມຕ ົນ້ສາໍລບັການ 
ເດນີທາງເພ່ືອໄປທຽ່ວຢູແ່ຂວງອື່ ນໆຕ່ໍໄປ ເນື່ອງຈາກເປັນສນູກາງຂອງການຄມົມະນາຄມົ, ຮອງລງົມາກໍ່ແມນ່ 
ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກວມ 15,5% ຂອງຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົຂອງປະເທດ ຫືຼ ກວມ 24,9% 
ຂອງຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວໃນພາກກາງ ໃນປີ 2008 ເນື່ອງນກັທອ່ງທຽ່ວສາມາດເຂົ້າມາໄດສ້ະດວກຫຼາຍຂຶນ້ 
ພາຍຫຼງັມດີາ່ນຂວົມດິຕະພາບ ແຫງ່ທີ 2 ລະຫວາ່ງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ-ມກຸດາຫານ (ປະເທດໄທ) ແລະ 
ຫຼວງພະບາງ ກວມ 11,3% ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົຂອງປະເທດ ຫືຼ ກວມປະມານ 40% ຂອງ 
                                            
4 ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ຶມວາລະສານຂອງອງົການທອ່ງທຽ່ງແຫງ່ຊາດປີ 2008 

5 ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວຕາມແຂວງ ແລະ ພາກ ແມນ່ເກບັໄດຈ້າກບນັດາດາ່ນ, ໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັ ຊຶ່ ງລວມເອົາຈາໍນວນ 

ນກັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນເຂົ້ານາໍ(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ປ້ຶມວາລະສານຂອງອງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ 2008) 
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ຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວໃນພາກເໜືອ ໃນປີ 2008 ເນື່ອງຈາກຫຼວງພະບາງເປັນເມອືງມລໍະດກົໂລກທ່ີມຊີື່ ສຽງ 
ທງັຍງັເປັນແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນທອ່ງທຽ່ວທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍທ່ີສາໍຄນັແຫງ່ໜ່ຶງຂອງ    
ສປປ ລາວ. 

 
ສາໍລບັລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວ, ພາກທ່ີມລີາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ພາກກາງ 

ກວມ 62,39% ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 160.653.188 ລາ້ນໂດລາ ຊຶ່ ງແຕລ່ະປີ (2006-2010) ລາຍຮບັດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ີມ
ຂຶນ້ປະມານ 15%, ພາກກາງ 28,2% ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 72.609.457 ລາ້ນໂດລາ ເພ່ີມຂຶນ້ແຕລ່ະປີ ປະມານ 
22,5% ແລະ ພາກໃຕ ້9,42% ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 24523113 ລາ້ນໂດລາ ແຕລ່ະປີເພ່ີມຂຶນ້ 19,75%.ແຂວງທ່ີ
ສາ້ງລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມ 28,7% ຂອງລາຍຮບັທງັໝດົ 
ຫືຼ ເພ່ີມຂຶນ້ແຕລ່ະປີປະມານ 8%, ຮອງລງົມາແມນ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ກວມ 15,53% ເພ່ີມຂຶນ້ແຕລ່ະ
ປີປະມານ 27% ແລະ ຫຼວງພະບາງ 11,26% ເພ່ີມຂຶນ້ແຕລ່ະປີ ປະມານ 24,15% .  

 
ຈາໍນວນໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັ ໃນປີ 2008 ມທີງັໝດົ 1.385 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 4,1% ເມ ື່ອ 

ທຽບໃສປີ່ 2007, ໃນນ ັນ້ ເປັນໂຮງແຮມ 265 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 25,6% Áì½ À»õº−²ñ¡ 1.120 Á¹È¤ ເຊິ່ງ 
ເຫັນວາ່ ຢູໃ່ນລະດບັເທ່ົາເດມີ«É¾ê¼®Ã¦È¯ó 2007; ໃນປີ 2009 ຈາໍນວນໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັ ມ ີທງັ

ໝດົ  1,484 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 7,2% ຖາ້ທຽບໃສປີ 2008, ໃນນ ັນ້ ເປັນໂຮງແຮມ 357 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 
34,7% ແລະ ເຮອືນພກັ 1,127 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 0,6% ເມ ື່ອທຽບໃສປີ່ 2008. ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ (2006-
2009) ແຕລ່ະປີຈາໍນວນໂຮງແຮມ ຈະເພ່ີມຂຶນ້ 21,7% ແລະ ເຮອືນພກັ 5,24%.  

 

ແຂວງທ່ີມໂີຮງແຮມຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມ 43% ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົ, ຮອງ
ລງົມາແມນ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ ກວມ 13,2% ແລະ ຫຼວງພະບາງ ກວມ 11,7% ຂອງຈາໍນວນ ໂຮງແຮມທງັ
ໝດົໃນປີ 2008. ເຮອືນພກັ ແລະ ລີສອດ ມຫຼີາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມ 165%, ແຂວງ
ວຽງຈນັ ກວມ 16% ແລະ ຫຼວງພະບາງ ກວມ 14,4% ຂອງຈາໍນວນເຮອືນພກັທງັໝດົ ໃນປີ 2008.  

 
ຈາໍນວນຮາ້ນອາຫານ ໃນປີ 2008 ມຈີາໍນວນ 742 ແຫງ່, ປີ 2009 ມ ີ 1148 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ 

ປະມານ 55% ເມ ື່ອທຽບໃສປີ່ 2008 ແລະ ພາກທ່ີມຈີາໍນວນຮາ້ນອາຫານຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ພາກເໜືອ ແລະ 
ພາກກາງ ເຊິ່ ງພາກເໜືອ ກວມ 45,3% ສວ່ນພາກກາງ ກວມ 44,5% ສາໍລບັພາກໃຕກ້ວມພຽງແຕ ່10,2% 
ຂອງຈາໍນວນຮາ້ນອາຫານທງັໝດົ. ສາໍລບັແຂວງທ່ີມຮີາ້ນອາຫານຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ແຂວງ ວຽງຈນັ 16,4%, 
ບໍລິຄາໍໄຊ 13,5% ແລະ ອດຸມົໄຊ 11,6% ສວ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມພຽງ 9,3% ຂອງຈາໍນວນ 
ຮາ້ນອາຫານທງັໝດົ.  

 
ຈາໍນວນສະຖານທ່ີບນັເທີງ ໃນປີ 2008 ມຈີາໍນວນ 164 ແຫງ່ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 20% ເມ ື່ອ 

ທຽບໃສປີ່ 2005 ແລະ ເພ່ີມຂຶນ້ 7,2% ເມ ື່ອທຽບໃສປີ່ 2007. ສາໍລບັພາກທ່ີມຈີາໍນວນສະຖານທ່ີບນັ ເທີງ
ຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ ພາກກາງ ກວມ 70% ສາໍລບັເໜືອ ແລະ ພາກໃຕກ້ວມພຽງແຕ ່17,1% ແລະ 12,8% 
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ຂອງຈາໍນວນສະຖານທ່ີບນັເທີງທງັໝດົຕາມລາໍດບັ. ສາໍລບັແຂວງທ່ີມສີະຖານທ່ີບນັເທີງຫຼາຍກວາ່ ໝູແ່ມນ່ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກວມ 56%, ຈາໍປາສກັ ກວມ 9,1% ແລະ ແຂວງຫວົພນັ ກວມ 4,9% ຂອງຈາໍນວນ
ສະຖານທ່ີບນັເທີງທງັໝດົ.  

 
ຈາໍນວນບໍລິສດັນາໍທຽ່ວ ກໍ່ມຈີາໍນວນເພ່ີມຂຶນ້ເທ່ົາຕວົ ຈາກ 64 ບໍລິສດັ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 93 

ບໍລິສດັ ໃນປີ 2006, 113 ບໍລິສດັ ໃນປີ 2007 ແລະ 143 ບໍລິສດັໃນປີ 2008 ເຫັນວາ່ຈາກ 2005 ເຖງິ 
2008 ຈາໍນວນບໍລິສດັນາໍທຽ່ວໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ຈາໍນວນ 79 ບໍລິສດັ ຫືຼ ເທ່ົາຕວົ (ທຽບໃສ ່2005); ນອກຈາກນ ັນ້, 
ກໍ່ຍງັມບີນັດາບໍລິສດັສາຂາອກີ ເຊິ່ ງໄດເ້ປີດບໍລິການພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ ງໃນປີ 2005 ບໍລິສດັສາຂາ ມ ີ
ຈາໍນວນ 36 ແຫງ່, ປີ 2006 ມ ີ 44 ແຫງ່, ປີ 2007 ມ ີ 49 ແຫງ່ ແລະ 2008 ມຈີາໍນວນ 65 ແຫງ່ 
ເຫັນວາ່ ນບັແຕປີ່ 2005 ຮອດ 2008 ຈາໍນວນບໍລິສດັສາຂາໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 29 ແຫງ່ ຫືຼ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 
81%.  

 

ປະຈບຸນັທ ົ່ວປະເທດມແີຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົ 1.493 ແຫງ່, ໃນນີ ້ມແີຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ 849 
ແຫງ່, ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວວດັທະນະທາໍ 435 ແຫງ່ ແລະ ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວປະຫວດັສາດ 209 ແຫງ່ ຊຶ່ ງ ທອ່ງທຽ່ວ
ທ່ີໄດຮ້ບັການພດັທະນາແລວ້ ແລະ ເປີດບໍລິການໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວເຂ້ົາຊມົ ມຈີາໍນວນ 626 ແຫງ່, ແຫຼງ່ທອ່ງ
ທຽ່ວທ່ີໄດຮ້ບັການສາໍຫຼວດແລວ້ແຕບ່ໍ່ທນັໄດຮ້ບັການພດັທະນາມ ີ141 ແຫງ່, ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີ ກາໍລງັດາໍເນນີ
ການສາໍຫຼວດມ ີ230 ແຫງ່ ແລະ ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການສາໍຫຼວດມ ີ496 ແຫງ່. ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີ
ໄດກ້າ່ວມານ ັນ້, ແມນ່ໄດຮ້ບັການຈດັບລູມິະສດິໃນການພດັທະນາໃຫເ້ປັນລະບບົ, ເໝາະສມົ ກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງ
ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃຕກ້ານຮວ່ມມຂືອງ ອງົການທອ່ງທຽ່ວ
ແຫງ່ຊາດ ແລະ ບນັດາແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຜນົໄດຮ້ບັດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ແມນ່ຜນົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍເປີດກວາ້ງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ
ການທອ່ງທຽ່ວຢາ່ງຈງິຈງັຂອງລດັຖະບານ ເຊິ່ ງສະແດງອອກໃນແຕລ່ະດາ້ນ ຄ:ື  

• ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າ-ອອກ ຄ:ື ເປີດດາ່ນສາກນົໃຫມ ່ 1 ແຫງ່ ຄ:ື ດາ່ນບາ້ນເມອືງ
ມອ້ມ, ເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງ ແຂວງບ່ໍແກວ້ ເຮັດໃຫປ້ະຈບຸນັມດີາ່ນສາກນົໃນທ ົ່ວປະເທດ 21 ແຫງ່ ສາມາດວຊີາກບັ
ດາ່ນໄດ ້16 ແຫງ່ ແລະ ອອກອະນຍຸາດຢູໄ່ດ ້30 ວນັ ເທ່ົາກບັວຊີາຢູສ່ະຖານທດູ ແລະ ກງົສນຸລາວ ຢູຕ່າ່ງ
ປະເທດ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກໍ່ຍງັອະນຍຸາດຕ່ໍໄລຍະເວລາ ຢູ ່ ສປປ ລາວ ໄດທ້ກຸແຂວງເຊິ່ ງແຕກ່ອ່ນແມນ່
ສາມາດປະຕບິດັໄດແ້ຕຢູ່ນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັບອ່ນດຽວ.  

• ຍກົເວັນ້ວຊີາໃຫແ້ກພ່ນົລະເມອືງຂອງ ບນັດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ເຊ່ັນ : ຍີ່ ປຸ່ນ, ລດັ
ເຊຍ, ມງົໂກລີ, ອະນຍຸາດໃຫວ້ຊີາສາໍລບັຄນົເຊືອ້ຊາດລາວ 3 ເດອືນ ຖາ້ເອົາວຊີາຢູສ່ະຖານທດູລາວ ແມນ່ຕ່ໍ
ໄດອ້ກີ  3 ເດອືນ, ຖາ້ຕ່ໍກບັດາ່ນໄດ ້2 ເດອືນ ແລະ ຕ່ໍໄດອ້ກີ 2 ເດອືນ.  

• ປະຕບິດັການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຕະຫລາດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວ 
ສານທາງການທອ່ງທຽ່ວຢູອ່ງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ ແລະ ທກຸແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ສາ້ງເວັບໄຊທອ່ງທຽ່ວ, 
ເຂ້ົາຮວ່ມງານວາງສະແດງທອ່ງທຽ່ວສາກນົຫລາຍຄ ັງ້ ເຊ່ັນ: ITB ທ່ີ ແບັກແລັງ ປະເທດເຢຍລະມນັ, TTM ທ່ີ 
ບາງກອກ ປະເທດໄທ, CITM ທ່ີ ຊຽງໄຮ ປະເທດຈນີ, ງານວາງສະແດງການຄາ້ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີ
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ນານຫນງີ ສປ.ຈນີ, ງານວາງສະແດງ ການທອ່ງທຽ່ວອາຊຽນ (ATF) ທ່ີ ສງິກະໂປ, JATA ທ່ີປະເທດ ຍີ່ ປຸ່ນ, 
ITE ທ່ີ ໂຮຈ່ມິນິ ສສ. ຫວຽດນາມ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັໄດຮ້ບັກຽດເປັນເຈົາ້ພາບ ຈດັກອງປະຊຸມການ ທອ່ງ
ທຽ່ວໂລກ (World Ecotourism Conference) ທ່ີນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ ໃນສກົປີ 2008-

2009 ຕື່ ມອກີ.   
• ປະສານ ແລະ ສມົທບົກບັຂະແຫນງວດັທະນະທາໍ ແລະ ບນັດາທອ້ງຖິ່ນ ຈດັເທດສະການ ແລະ ບນຸ

ປະເພນເີພ່ືອການໂຄສະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວໃນເວທີສາກນົກໍ່ຄພືາຍໃນປະເທດຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ 
ເຊ່ັນ: ບນຸວດັພ ູ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ບນຸພະທາດສໂີຄດຕະບອງ ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ບນຸຊາ້ງ ແຂວງໄຊຍະບລູີ, 

ບນຸພະທາດອຮີງັ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ບນຸຊນົເຜ່ົາໄຕດາໍ ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ, ບນຸຊນົເຜ່ົາຕວງ ແຂວງ
ອດຸມົໄຊ, ບນຸດອກງ ິວ້ບານ ແຂວງບ່ໍແກວ້. 

ນອກຈາກສິ່ ງທ່ີກາ່ວມານີ ້ ພາກສວ່ນທລຸະກດິ ກໍ່ເປັນພາກສວ່ນສາໍຄນັໃນການພດັທະນາ ໂດຍສະ
ເພາະແມນ່ ການຍກົລະດບັຄນຸນະພາບຂອງການບໍລິການໃຫດ້ຂີຶນ້ ຈື່ງເຮັດໃຫນ້ກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີມຄີນຸະພາບ 
ແລະ ມກີານໃຊຈ້າ່ຍສງູ ມາໃຊຈ້າ່ຍຢູປ່ະເທດເຮົາເພ່ີມຂຶນ້ ເຊິ່ ງໃນນ ັນ້ ປະເທດທ່ີໃຊຈ້າ່ຍຫລາຍ 10 ອນັດບັ
ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈນີ, ອາເມລກິາ, ຝຣ ັງ່, ອງັກດິ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ອດົສະຕາລີ, ເຢຍລະມນັ ແລະ ກາ
ນາດາ. 

3.1.4. ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ 
ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍຜາ່ນການປະຕ ິ

ບດັນະໂຍບາຍເປີດກວາ້ງການຮວ່ມມເືສດຖະກດິກບັຕາ່ງປະເທດ ບນົພ້ືນຖານຫລກັການຄວາມເປັນເອກະລາດ 
ຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງມປີະໂຫຍດ, ໄດເ້ພ່ີມທະວກີານພວົພນັຮວ່ມມເືສດຖະກດິ-ການຄາ້ ການເຈລະຈາວຽກງານການ
ຄາ້ຕາ່ງປະເທດໃນຂອບສອງຝາ່ຍ, ພາກພ້ືນ, ອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ ຫລາຍຝາ່ຍ ນບັມ ືນ້ບັກວາ້ງຂວາງ ແລະ
ແຫນນ້ແຟ້ນ. ສິ່ ງທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນແມນ່ ວຽກງານການຮວ່ມມກືານຄາ້ຫລາຍຝາ່ຍ, ການຮວ່ມມເືສດຖະກດິອາຊຽນ 
ແລະ ພາກພ້ືນ, ການຮວ່ມມໃືນຂອບເຈລະຈາ ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນກບັປະເທດຄູເ່ຈລະຈາ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ສນັຍາການຄາ້ອາຊ-ີປາຊຟິີກ (APTA) ເຊິ່ ງໄດສ້ະແດງອອກດ ັງ່ນີ:້  

 

ການຮວ່ມມກືານຄາ້ຫຼາຍຝາ່ຍ: ເຖງິແມນ່ວາ່ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດເຂົ້າເປັນສະມາຊກິການຄາ້ໂລກຕາມ
ຄາດຫມາຍທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI ກໍ່ຕາມ ແຕໄ່ດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມສາໍລບັຊຸກຍູຈ້ນົເຮັດ
ໃຫກ້ານເຈລະຈາເຂົ້າເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO) ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດເປັນກາ້ວໆ. ສາໍເລັດ
ການຕອບຄາໍຖາມຂອງບນັດາປະເທດສະມະຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ ຈາໍນວນ 700 ກວາ່ຂໍ ້ ແລະ ໄດສ້າໍ
ເລັດການຈດັກອງປະຊຸມຫນວ່ຍປະຕບິດັງານການເຂົ້າເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ 5 ຄ ັງ້. ນອກນ ັນ້, 
ກໍ່ໄດມ້ກີານຖອດຖອນບດົຮຽນກຽ່ວກບັວຽກງານການເຂົ້າເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກຢູ ່ ສປ.ຈນີ ແລະ 
ສສ.ຫວຽດນາມ ກຽ່ວກບັປະສບົການການເຈລະຈາເຂົ້າເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ. ການກະກຽມເຂົ້າ
ເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO) ໄດຊ້ວ່ຍຊຸກຍູຂ້ະແຫນງການກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອໃຫສ້າໍເລັດການປບັ
ປງຸບນັດາລະບຽບກດົຫມາຍ ຄ:ື ກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍອາກອນມນູຄາ່ເພ່ີມ, ກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍວສິາຫະກດິ, 
ກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍຊບັສນິທາງປນັຍາ, ກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍມາດຖານ, ກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍປ່າໄມ,້ ດາໍລດັຈດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົຫມາຍພາສ,ີ ກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍການລຽ້ງສດັ ແລະ ການສດັຕະວະແພດ, ກດົຫມາຍ ວາ່
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ດວ້ຍການປ້ອງກນັພືດ, ກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍຄວາມ 
ປອດໄພຂອງອາຫານ, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຂ ັນ້ຕອນການອອກໃບອະນຍຸາດນາໍເຂ້ົາ, ກດົຫມາຍ ວາ່ດວ້ຍການປະ 
ມງົ, ລດັຖະບນັຍດັການປະມງົ, ລດັຖະບນັຍດັປະທານປະເທດວາ່ດວ້ຍການເກບັຄາ່ທາໍນຽມ ແລະ ຄາ່ບໍລິການ 
ແລະ ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.  

 

  ການຮວ່ມມເືສດຖະກດິກບັອາຊຽນ ແລະ ພາກພ້ືນ: ເວ້ົາລວມເວ້ົາສະເພາະແມນ່ ການສາ້ງປະຊາຄມົ 
ເສດຖະກດິອາຊຽນ ຫືຼ ການເຂ້ົາຮວ່ມເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ ສາໍເລັດການຮວ່ມລງົນາມໃນສນັຍາ ການຄາ້
ດາ້ນຜະລິດຕະພນັອາຊຽນ (ATIGA) ແລະ ການຮວ່ມລງົນາມໃນສນັຍາການລງົທຶນອາຊຽນ ASEAN 
(ACIA) ເຊິ່ ງໃນປະຈບຸນັ ກາໍລງັຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນຂໍສນັຕະຍາບນັຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ; ສາໍເລັດການເຈລະຈາ 
ແລະ ໄດລ້ງົນາມໃນສນັຍາການຄາ້ດາ້ນການບໍລິການອາຊຽນ ພາຍໃຕສ້ນັຍາອາຊຽນ ວາ່ດວ້ຍການບໍລກິານ 
ຈາໍນວນ 7 ພດູ ແລະ ກາໍລງັເຈລະຈາພດູທີ 8.  
 

 ການຮວ່ມມໃືນຂອບເຈລະຈາລະຫວາ່ງ ອາຊຽນກບັຄູເ່ຈລະຈາ: ກຽ່ວກບັຂງົເຂດການຄາ້ເສລີ ມາ 
ຮອດປະຈບຸນັນີ ້ ໄດສ້າໍເລັດການເຈລະຈາເຂດການຄາ້ເສລີ ອາຊຽນ-ສປ.ຈນີ ເຊິ່ ງມຜີນົບງັຄບັໃຊ ້ ໃນວນັທີ  
1 ມງັກອນ 2010 ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນ+6 ແລະ ສປ.ຈນີ. ສາໍເລັດການຮວ່ມລງົນາມໃນສນັຍາການຮວ່ມມ ື 
ເສດຖະກດິຮອບດາ້ນ ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນ-ຍີ່ ປຸ່ນ, ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຕວ່ນັທີ 01 ທນັວາ 2008 ເປັນຕ ົນ້ມາ
ໂດຍນາໍໃຊແ້ບບຟອມນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ ອາຊຽນ-ຍີ່ ປຸ່ນ (AJ), ໃນປີ 2009, ສາໍເລັດການຮວ່ມລງົນາມ
ໃນສນັຍາ ວາ່ດວ້ຍການສາ້ງຕ ັງ້ເຂດການຄາ້ເສລີ ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນ-ອດົສຕາລີ ແລະ ນວິຊແີລນ, ແລະ 
ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ ອາຊຽນ-ອນິເດຍ, ສາໍເລັດການຮວ່ມລງົນາມໃນສນັຍາການລງົທຶນ ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນ- 
ສ.ເກາົຫລີ. ສາໍເລັດການສາ້ງບດົສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງການສາ້ງເຂດການຄາ້ເສລີ ລະຫວາ່ງອາຊຽນ+3 
(EAFTA) ແລະ ອາຊຽນ+6 (CEPEA), ເຊິ່ ງຈະເປັນພ້ືນຖານໃນການສ ົ່ງເສມີດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການ
ລງົທຶນ ໃນພມູພີາກນີ,້ ແລະ ປະສານຮວ່ມມໃືນຂະແຫນງການເສດຖະກດິຕາ່ງໆ ໃນຂອບການຮວ່ມມເືສດ 
ຖະກດິອາຊຽນໃນລະດບັຕາ່ງໆ ເພ່ືອຍາດແຍງ່ຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົທ່ີໄດກ້າໍນດົ. 

 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສນັຍາການຄາ້ອາຊ-ີປາຊຟີີກ (APTA): ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ ແລະ 
ເຄື່ ອນໄຫວຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມເຈລະຈາສນັຍາການຄາ້, ແຜນຫລດຸຜອ່ນມາດຕະການພາສ ີແລະ 
ບ່ໍແມນ່ພາສ ີ(ອດັຕາພາສ)ີ, ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກທາງດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການບໍລິການອາຊ-ີປາຊຟິີກ 
ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ.  

 

ການຮວ່ມມກືານຄາ້ສອງຝາ່ຍ: ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົກວາ້ງເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກບັບນັດາ
ປະເທດໃກຄ້ຽງໃນພາກພ້ືນອາຊ ີຄ:ື ການພວົພນັການຄາ້ ລາວ-ຫວຽດ, ການພວົພນັການຄາ້ລາວ-ຈນີ ແລະ 
ການພວົພນັການຄາ້ລາວ-ໄທ. ປະຈບຸນັ ສປປ ລາວ ພວົພນັຮວ່ມມກືານຄາ້ກບັ 51 ປະເທດໃນໂລກ ແລະ 
ປະຈບຸນັໄດເ້ຊັນສນັຍາສອງຝາ່ຍ ກຽ່ວກບັເສດຖະກດິ ແລະ ການຄາ້ ກບັ 18 ປະເທດ ຄ:ື ສ.ບນູກາລີ, ໄທ, 
ມຽນມາ, ເກາົຫລເີຫນອື, ຈນິ, ຫວຽດນາມ, ກາໍປເູຈຍ, ມາເລເຊຍ, ອນິເດຍ, ສ.ລດັເຊຍ, ສ.ແບນລາຣສຸ, 
ອາກຊງັຕນິ, ອາເມລິກາ, ຕວກກ ີແລະ ກເູວດ.  
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ສະຫລບຸແລວ້, ວຽກງານການກະກຽມເຂົ້າເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ ກໍ່ຄຄືວາມພະຍາຍາມ
ຂອງຄະນະເຈລະຈາ ໃນການຂນົຂວາຍສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ ເພ່ືອສະຫນບັສະຫນນູ ສປປ ລາວ
ເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິໂດຍໄວ ໄດມ້ບີາດກາ້ວທ່ີຈະແຈງ້ ແລະ ດຂີືນ້. ການປະຕບິດັວຽກງານຮວ່ມມເືສດຖະກດິ
ອາຊຽນໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ ເຫັນໄດວ້າ່ ປະສບົຜນົສາໍເລັດເປັນຢາ່ງດ ີ ແລະ ສະແດງອອກໃຫເ້ຫັນຢາ່ງ
ພ ົນ້ເດ່ັນ ຜນົສາໍເລັດຂອງການເຈລະຈາ ແລະ ໄດລ້ງົນາມໃນສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງ. ພອ້ມທງັໄດເ້ຂ້ົາ 
ຮວ່ມລງົນາມໃນສນັຍາການຮວ່ມມດືາ້ນເສດຖະກດິ ລະຫວາ່ງ ອາຊຽນ-ສ.ເກາົຫລີ, ລງົນາມ 7 ສນັຍາ ການ
ຮວ່ມມເືສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ-ສປ.ຈນີ ເຊິ່ ງເປັນການສ ົ່ງເສມີຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຮວ່ມມທືາງ
ເສດຖະກດິພາຍໃນອາຊຽນພອ້ມກບັປະເທດຄູເ່ຈລະຈາຂອງອາຊຽນ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອກາ້ວໄປສູ່
ເປ້ົາຫມາຍໃນການເປັນປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ເປັນຕະຫລາດອນັຫນຶ່ງອນັດຽວໃນອານາຄດົ. 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພນັທະພາຍໃຕສ້ນັຍາ APTA ກໍ່ໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງບນັຊຫີລດຸຜອ່ນອດັຕາພາສນີາໍເຂ້ົາ    
ສປປ ລາວ ໃນຂອບ APTA ເຖງິ 1.803 ລາຍການ. ຈາກຜນົງານດ ັງ່ກາ່ວ ເຮັດໃຫປ້ະເທດສະມາຊກິໄດ້
ສະແດງທາ່ອຽ່ງອນັດ ີ ໃນການສບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັພນັທະຂອງຕນົ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູໃຫເ້ສມີຂະຫຍາຍ
ການເປີດເສລີທາງດາ້ນການຄາ້ໃນຂອບ APTA. 

 

  ການເປີດກວາ້ງການຄາ້ກບັສາກນົ: ການພວົພນັຮວ່ມມກືານຄາ້ໄດຊຸ້ກຍູສ້ ົ່ງເສມີເປີດກວາ້ງ ແລະ ພດັ 
ທະນາຕະຫລາດໃຫມ້ຫີລາຍຮບູແບບການເຂ້ົາເຖງິຕະຫລາດໃນຂງົເຂດ ແລະ ພາກພ້ືນ ເຫັນໄດວ້າ່ ມກີານ
ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກ ແລະ ການນາໍເຂ້ົາ ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫ້
ລະດບັການເປີດກວາ້ງທາງການຄາ້ ໃນໄລຍະ 2006-2009 ຢູໃ່ນລະດບັ 83% ຊຶ່ ງເພ່ີມຈາກ 65% ໃນປີ 
2005. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ອດັຕາສວ່ນການຄາ້ສາກນົຕ່ໍລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ(GDP) ແມນ່ຍງັຕ ໍາ່
ຫລາຍ ເມ ື່ອທຽບໃສບ່ນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນອື່ ນໆ ຍກົເວັນ້ ປະເທດມຽນມາ (ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 7).   

 

ຕາຕະລາງ 7: ສມົທຽບການເປີດປະເທດທາງດາ້ນການຄາ້ ຫືຼ ການເຊື່ ອມໂຍງ ໃນໄລຍະ 2006-2008 
 

ປະເທດ ອດັຕາສວ່ນ ການຄາ້ສາກນົ (ການສ ົ່ງອອກ+ການ
ນາໍເຂ້ົາ) ຕ່ໍ  

ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ(GDP) 

ສປປ ລາວ 83,2

ຫວຽດນາມ 159,1

ກາໍປເູຈຍ 105,6

ໄທ 151,1

ຟີລິປິນ 85,1

ຮງົກງົ 406,5

ມາເລເຊຍ 205,9

ສງິກະໂປ 443,2

ພະມາ້ 52,8
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  ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິ,ິ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ແລະ ອງົການການຄາ້ໂລກ.  
 

ຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກ: ໃນປີ 2008 ສປປ ລາວ ໄດເ້ຮັດ ການ
ຄາ້ກບັບນັດາປະເທດຄູຄ່າ້ທ່ີຢູໃ່ນເຂດພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ຫຼາຍກວາ່ 90 ປະເທດໃນໂລກ ເຊິ່ ງມມີນູ ຄາ່
ການຄາ້ທງັໝດົປະມານ 2.495 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ (ນາໍເຂ້ົາ ແລະ ສ ົ່ງອອກ) ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 47,28% ຂອງ 
GDP ໂດຍສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດສ້ ົ່ງສນິຄາ້ອອກໄປໃນຕະຫຼາດໂລກ ປະມານ 50 ກວາ່ ປະເທດ 
(ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ) ຊຶ່ ງລວມມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກໃນປີດ ັງ່ກາ່ວ ປະມານ 1.091,91 ລາ້ນໂດລາ 
ສະຫະລດັ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 20,69% ຂອງ GDP ໃນປີ; ໃນນ ັນ້, ຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ປະເທດໄທ ກວມ
ອດັຕາສວ່ນການສ ົ່ງອອກ ທງັໝດົແມນ່ 59,60% ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 650,78 ລາ້ນໂດລາ; ຮອງລງົມາ ແມນ່ 
ຫວຽດນາມ 13,37%, ອດົສະຕຣາລີ 6,19%, ຈນີ 1,85% (ລະອຽດເບິ່ ງຕາຕະລາງ 8 ຂາ້ງລຸມ່).  

 

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງປະກອບຂອງຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກ ກບັປະເທດຄູຄ່າ້ຫ◌ັກຼ ປີ 2008  
 

ລາໍດບັ ປະເທດ ມນູຄາ່ 
(ລາ້ນໂດລາ) 

ສດັສວ່ນ 
(%) 

1 ໄທ 650.78 59.60

2 ຫວຽດນາມ 145.99 13.37

3 ອດົສະຕຣາລ ີ 67.59 6.19

4 ຈນີ 20.20 1.85

5 ສະວາຊແິລນ 10.05 0.92

6 ໂປແລນ 9.61 0.88

7 ສາທາລະນະລດັເກາົຫລ ີ 9.50 0.87

8 ສະຫະລດັດອາເມລິກາ 4.04 0.37

9 ເຢຍລະມນັ 5.13 0.47

10 ເນເທີແລນ 4.37 0.40

11 ອື່ ນໆ 164.66 15.08

ລວມ  1,091.91 100.00

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ: ການຄດິໄລຂ່ອງກມົສະຖຕິ ິໂດຍອງີໃສຂ່ໍມ້ນູຈາກ ກມົພາສ,ີ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານແຫງ່    
ສປປ ລາວ 

 
 

3.1.5. ການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ:  
ໃນໄລຍະຜາ່ນມາການກໍ່ສາ້ງໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົສງູສມົຄວນ, ໂດຍສະເພາະໃນແຜນການ 5 ປີ 

ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ຂະຫຍາຍໂດຍສະເລຍ່ 11,26% ແລະ ກວມເອົາ 4,8% ຂອງລວມຍອດມນູຄາ່
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ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ເຫັນວາ່ ເປັນການສະໜບັສະໜນູທາງກງົ ແລະ ທາງອອມ້ ໃຫແ້ກຂ່ະແໜງການຄາ້-
ການລງົທຶນໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ, ການຂນົສ ົ່ງທງັໂດຍສານ-ສນິຄາ້ເພ່ີມຂຶນ້, ການຜະລິດກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ເພ່ີມຂຶນ້, 
ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົມສີະເຖຍລະພາບ ແລະ ຮບັປະກນັການຈລໍະຈອນໄປມາຫາສູກ່ນັໄດທ້ ົ່ວປະເທດ 
ໃນຕະຫລອດປີ. ວຽກງານການເຊື່ ອມໂຍງເສັ້ນທາງບກົ ແລະ ອາກາດກບັອະນພຸາກພ້ືນກໍ່ມທີາ່ກາ້ວສາໍຄນັ 
ປະກດົຂຶນ້. 

ສາໍເລັດໂຄງການປ້ອງກນັຕະຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍນ ໍາ້ຂອງ ເຊ່ັນ: ເຂດເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງ, ເຂດເມອືງຫາດ 
ຊາຍຟອງ ແລະ ກຸມ່ອື່ ນໆຈາໍນວນໜ່ຶງ, ສາໍເລັດໂຄງການກໍ່ສາ້ງນ ໍາ້ປະປາເຂດດງົໝາກຄາຍ, ກາໍລງັຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາຕວົເມອືງນອ້ຍ ໄລຍະ1, ໂຄງການນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ສຂຸາພິບານເມອືງນອ້ຍ   
ໄລຍະ1, ໂຄງການນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ສຂຸາພິບານພາກເໜືອ-ພາກກາງ ແລະ ໂຄງການປບັປງຸນ ໍາ້ປະປາເກົາ້ 
ລຽ້ວ, ຈີ່ນາຍໂມ.້ ໄດສ້າໍເລັດກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນນ ໍາ້ມງັ 3 (40 MW) ໃນປີ 2005; ໂຄງການທ່ີກາໍລງັກໍ່ສາ້ງຈະສາໍ 
ເລັດໃນປີ 2010 ມ:ີ ນ ໍາ້ລິກ1/2 (ຮອດເດອືນ 10/2009 ສາໍເລັດ 81%), ນ ໍາ້ຍອນ (ຮອດເດອືນ 11/2009 
ສໍາເລດັ 50%); ໂຄງການທີຈ່ະສໍາເລັດໃນປີ 2011 ມີ: ໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ2 ( ຮອດເດືອນ 10/2009 ສໍາເລັດ 
89,3%), ເຊຂະໝານ3 ( ຮອດເດືອນ 10/2009 ສໍາເລັດ 56%), ໂຄງການນໍ້າງືມ່5 (ຮອດເດືອນ10/2009 ສໍາ  
ເລັດ 30%) ແລະ ຕາດສະແລນ ( ຮອດເດືອນ 10/2009 ສໍາເລດັ 8%), ແລະ ໂຄງການທີ່ຈະສໍາເລັດໃນປ ີ
2012 ມີ: ເທີນຫີນບູນພາກຂະຫຍາຍ (ຮອດເດອືນ 11/2009 ສາໍເລັດ 27%) ແລະ ເຂື່ອນນ ໍາ້ຊອງສາໍເລັດ 

3,36%. ໂຄງການສາຍສ ົ່ງພາກເໜືອຮອດເດອືນ 12 ສາໍເລັດ 98,5%, ສາຍສ ົ່ງພາກກາງ-ໃຕ ້ ສາໍເລັດ 
93,2%, ສາຍສ ົ່ງແຮງກາງໄປສູ ່ 7 ເມອືງ ແຂວງອດຸມົໄຊ ສາໍເລັດ 100%, ສາຍສ ົ່ງແຮງກາງໄປເມອືງນາ
ແລ ສາໍເລັດ 85%. ສາໍລບັວຽກງານກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານ (ຊລປທ) ໄດສ້າໍເລັດໂຄງການກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະ 
ທານ (ຊລປທ) ນ ໍາ້ຕນິ ແຂວງໄຊຍະບລູີ, ໂຄງການກໍ່ສາ້ງລະບບົ ຊລປທ ດງົໂພສ ີ(ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ) 
ແລະ ໄດສ້ບືຕ່ໍສອ້ມແປງບນັດາ ຊລປທ ທ່ີເປ່ເພຈາກໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ທ່ີເກົ່ າແກຈ່າໍນວນໜ່ຶງ.  

ພອ້ມນ ັນ້, ການລງົທຶນເຂ້ົາໃນການກໍ່ສາ້ງສິ່ ງຮອງຮບັທາງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ທ່ີ
ພກັ (ໂຮງແຮມ ແລະ ເຮອືນພກັ) ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຫລາຍພໍສມົຄວນ ແລະ ຖາ້ເບິ່ ງຈາກຂໍມ້ນູທາງດາ້ນການລງົ
ທຶນ ໃນໄລຍະປີ 2006-2009 ໃຫຮູ້ວ້າ່ ການລງົທຶນ (ສະເພາະ FDI) ໃສກ່ານທອ່ງທຽ່ວທງັໝດົແມນ່ 
161,03 ລາ້ນໂດລາ, ສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີແມນ່ປະມານ 40,26 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ເປັນການລງົທຶນໃສ່
ການສາ້ງທ່ີພກັ (ໂຮງແຮມ) ເທ່ົານ ັນ້; ນອກນ ັນ້, ກໍ່ຍງັມກີານລງົທຶນໃສຂ່ະແໜງການ ທ່ີຊວ່ຍສະໜບັສະໜນູ
ທາງດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ 
ເຊິ່ ງມມີນູຄາ່ ໃນປີ 2008 ແມນ່ 34,45 ລາ້ນໂດລາ ແລະ ປີ 2009 ມມີນູຄາ່ 83,76 ລາ້ນໂດລາ ເພ່ີມຂຶນ້ 
ກວ່າເທ່ົາຕວົຂອງປີ 2008. 

ສາໍລບັການລງົທຶນດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວຂອງພາກລດັຖະບານ ແມນ່ສມຸໃສກ່ານລງົທຶນທາງດາ້ນພ້ືນຖານ
ໂຄງລາ່ງ ເຊ່ັນ: ການປບັປງຸເສັ້ນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍຫາແຂວງ, ປບັປງຸການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້, ທາງອາກາດ ແລະ 
ທາງບກົ, ເພ່ີມພາຫະນະການຂນົສ ົ່ງທ່ີທນັສະໄໝໃສລ່ະບບົຂນົສ ົ່ງ, ເພ່ີມຖຽ້ວບິນ, ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງການບນິ
ລະຫວາ່ງແຂວງ, ເພ່ີມຖຽ້ວລດົໂດຍສານ ແລະ ມຫີລາຍລະດບັການບໍລິການ ເຊິ່ ງການລງົທຶນໃສດ່າ້ນນີ ້ ໃນ
ໄລຍະປີ 2006-2009 ມມີນູຄາ່ທງັໝດົແມນ່ 1.395,57 ຕື້ກບີ ທຽບໃສໄ່ລຍະປີ 2001-2004 ເພ່ີມຂຶນ້ 



 

 34

30,6%, ໃນນ ັນ້ ເປັນທຶນພາຍໃນ 202,15 ຕື້ກບີ ເພ່ີມຂຶນ້ 16,8% ແລະທຶນຕາ່ງປະເທດ 1.193,43 ຕືກ້ບີ 
ເພ່ີມຂຶນ້ 33,4%.  

ໄດປ້ບັປງຸສະໜາມບນິຫລວງນ ໍາ້ທາ, ກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງ R3 ເຊິ່ ງເປັນເສັ້ນທາງທ່ີເຊື່ ອມຕ່ໍກບັປະເທດໃນ
ອານພຸາກພ້ືນ, ທາງເລກທີ 12, ການເປີດນາໍໃຊຂ້ວົມດິຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫງ່ທີ 2 ສະຫວນັນະເຂດ-ມກຸດາ
ຫານ ແລະ ເສັ້ນທາງອື່ ນໆ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍກບັປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ, ສາ້ງເສັ້ນທາງເຂ້ົາຫາແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ ເປັນ
ຕ ົນ້: ຖ ໍາ້ກອງລໍ, ຕາດກວາງຊ,ີ ໄດປ້ບັປງຸສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຢູແ່ຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຫອ້ງນ ໍາ້
ສາທາລະນະ, ຈດຸຊມົທິວທດັ, ບອ່ນຈອດລດົ ແລະ ອື່ ນໆ; ຂະຫຍາຍເຄອືຄາ່ຍຕາໜາ່ງໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ
ແລະ ສາທາລະນປູະໂພກອື່ ນໆ.  

ການພດັທະນາກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ, ໄດເ້ສມີສາ້ງໂອກາດໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ເຂ້ົາເຖງິການ
ຜະລິດ, ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ ແລະ ຕະຫລາດນບັມ ືນ້ບັດຂີຶນ້, ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້, 
ການລງົທຶນ (ທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ), ການກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງ ແລະ ໄຟຟ້າຊນົນະບດົ ໄດຮ້ບັການ
ພດັທະນາຫລາຍຂຶນ້ ແລະ ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ການສອ້ມແປງ, 
ການຂນົສ ົ່ງ, ສາງ, ໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮາ້ນອາຫານກຄໍກືານບໍລິການອື່ ນໆມ ີ
ການຂະຫຍາຍຕວົດສີມົຄວນ. 

3.2. ການພດັທະນາພາກ ແລະ ເຂດແຄວນ້  

ການຕລີາຄາການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແມນ່ເນັນ້ໃສກ່ານປ່ຽນແປງທາງດາ້ນໂຄງປະກອບ ເຊິ່ ງຕດິ
ພນັກບັການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ 3 ຂະແຫນງການຫລກັ ຄ:ື ກະສກິາໍ, ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ 
ແລະ ສະພາບຄວາມທກຸຍາກ. ເນື່ອງຈາກກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ບນັດາແຜນງານ ແລະ
ໂຄງການບ່ໍທນັເປັນລະບບົ ສມົທບົໃສຄ່ວາມຂາດແຄນຂໍມ້ນູສະຖຕິ ິ ການຕລີາຄາຈຶ່ງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ໂດຍ
ສະເພາະ ການຕລີາຄາບນັດາຄາດຫມາຍ ເຊ່ັນ: ງບົປະມານ, ການລງົທຶນ, ຜນົໄດຮ້ບັກໍ່ຄປືະສດິທິຜນົຂອງ
ການລງົທຶນ ຂອງບນັດາໂຄງການບລູິມະສດິ ທ່ີນອນໃນ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນ
ແຕລ່ະພາກ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ການຕລີາຄາ ພະຍາຍາມນາໍສະເຫນບີນັດາກດິຈະກາໍ ຫລື ໂຄງການ
ພດັທະນາຕາ່ງໆທ່ີຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໃນໄລຍະ 2006-2010.   

 [1]. ອດັຕາສວ່ນເສດຖະກດິ ຂອງພາກເໜືອ, ກາງ ແລະ ໃຕ້6 

ເສດຖະກດິຂອງບນັດາພາກມກີານເຕບີໂຕທ່ີບ່ໍສະເຫມກີນັ ພາກກາງ ເປັນພາກທ່ີມກີານພດັທະນາສງູ
ກວາ່ພາກເຫນອື ແລະ ພາກໃຕ ້ ເນື່ອງຈາກວາ່ມທີາ່ແຮງທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ຊບັພະ 
ຍາກອນມະນດຸ ເປັນສນູລວມຂອງປະຊາກອນ, ມໂີຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີດກີວາ່.  ໂດຍສະເລຍ່ ແຕໄ່ລຍະປີ 
2006-2010 ເສດຖະກດິພາກກາງ ກວມເອົາປະມານ 70,7% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນທົ່ວປະ

                                            
6 ເພ່ືອສາມາດ ເຫັນໄດສ້ະພາບເສດຖະກດິ ຂອງພາກ ກມົສະຖຕິໄິດນ້າໍໃຊ ້ວທີິການ ການຄາດຄະເນ ໂດຍອງີໃສລ່ວມຍອດ 

ຜະລດິຕະພນັ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງປະກອບ ຂອງ ເນືອ້ທ່ີ ການຜະລດິກະສກິາໍ , ບນັດາຫວົຫນວ່ຍ ວສິາຫະກດິ ແລະ 
ຜນົຜະລິດ ແບງ່ຕາມ ຂະແຫນງການ ເພ່ືອຈດັແບງ່ ໂຄງປະກອບ ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນໃນຂງົເຂດ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ 
ຕວົເລກດ ັງ່ກາ່ວຈະຊີໃ້ຫ ້ເຫັນພາບລວມ ແລະ ໃນຕ່ໍຫນາ້ວຽກການການສາ້ງລະບບົການຄດິໄລ ່ເສດຖະກດິ ແລະ ຂໍມ້ນູ ຕາມ 
ພາກ ແມນ່ຈາໍເປັນທ່ີສດຸ. 
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ເທດ, ສວ່ນພາກເຫນອື ກວມເອົາ 15,3% ແລະ ພາກໃຕ ້ກວມເອົາພຽງແຕ ່14,1% ເທ່ົານ ັນ້. ຄວາມແຕກ
ຕາ່ງດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຍອ້ນເຂດພາກເຫນອືຂອງລາວເປັນເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂຫຍຸງ້ຍາກ ເຊ່ັນ: ພມູສນັຖານເປັນເຂດ
ພສູງູ ແລະ ຜາຫີນ,ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານຍງັບ່ໍທນັພດັທະນາຢາ່ງພຽງພໍ, ການຜະລິດກະສກິາໍຕ ົນ້ຕໍແມນ່ອງີໃສນ່າໍ
ຟ້ານາໍຝນົ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ພາກເຫນອືມທີາ່ແຮງທາງດາ້ນພະລງັງານໄຟຟ້າ, ບ່ໍແຮ ່ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ
ກໍ່ຄກືານພດັທະນາເຂດຊາຍແດນ. 

 [2]. ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງເຂດແຄວ້ນ 
ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຢູເ່ຂດພາກເໜືອ: ຂະແຫນງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ກວມເອົາອດັຕາ

ສວ່ນສງູ ແຕກ່ໍ່ມທີາ່ອຽ່ງຫລດຸລງົ, ໃນຂະນະທ່ີໂຄງປະກອບຂອງຂະແຫນງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລກິານ
ເພ່ີມຂຶນ້ເມ ື່ອທຽບໃສ ່ ປີ 2005. ເຂດພາກເຫນອື ມທີາ່ແຮງ ແຕກ່ານພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັ
ພດັທະນາເທ່ືອ, ປະຈບຸນັມພີຽງແຕເ່ຂື່ ອນໄຟຟ້າຈາໍນວນຫນຶ່ງ, ການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮຂ່ະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ບາງ 
ອາຊບີຫດັຖະກາໍ ແລະ ການປງຸແຕງ່ອາຫານແບບຄອບຄວົ.  

 

ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຢູເ່ຂດພາກກາງ: ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນໂຄງປະກອບແມນ່ມ ີ
ທາ່ອຽ່ງໄປໃນທິດທາງອນັດຽວກນັ ອດັຕາສວ່ນກະສກິາໍຫລດຸລງົ ແລະ ຂະແຫນງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ 
ບໍລິການເພ່ີມຂຶນ້. ສະເພາະເຂດພາກກາງຂະແຫນງບໍລິການ ຈະກວມເອົາອດັຕາສວ່ນຫລາຍກວາ່. ເຖງິຢາ່ງ
ໃດກໍ່ຕາມ ການຜະລິດຢູພ່າກກາງ ຍງັສມຸຢູເ່ຂດທົ່ງພຽງລຽບຕາມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ຂະແຫນງການບໍລກິານ
ແມນ່ການຄາ້ລວມທງັການຄາ້ຊາຍແດນ, ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງ.  

 

ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຢູເ່ຂດພາກໃຕ:້ ເຂດພາກໃຕຂ້ອງລາວມທ່ີີຕ ັງ້ສາໍຄນັໃນສາມ
ລຽ່ມເສດຖະກດິສາກນົ ແລະ ມທີາ່ແຮງໃນການຂະຫຍາຍຕວົພໍສມົຄວນ. ກະສກິາໍເປັນຂະແຫນງການທ່ີກວມ
ເອົາຫລາຍກວາ່ 50% ຂອງເສດຖະກດິຂອງພາກແຕກ່ໍ່ມທີາ່ອຽ່ງຫລດຸລງົເຊ່ັນກນັ.  

 

ສະຫລບຸແລວ້ເຫັນວາ່ ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງ 3 ພາກ ແມນ່ມຄີວາມແທດເຫມາະກບັທາ່ອຽ່ງ 
ພາວະວໄິສ ເຊິ່ ງແມນ່ກດົເກນຂອງປະເທດກໍ່ຄພືາກ ທ່ີຢູໃ່ນໄລຍະຕ ົນ້ຂອງຂະບວນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ, 
ເຊິ່ ງເຫັນວາ່ການຜະລິດສນິຄາ້ຂະຫນາດນອ້ຍ ເພ່ືອການຊມົໃຊຂ້ອງຕນົເອງຫລາຍກວາ່ ການຜະລິດທ່ີເປັນ
ສນິຄາ້ຂະຫນາດໃຫຍ.່ ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ການປ່ຽນແປງຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິການບກຸເບກີທາ່ແຮງ ຂອງທອ້ງ
ຖິ່ນ. ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຢູເ່ຂດພາກກາງ ໃນສກົປີ 2008-2009 ປະມານ 1.284 ໂດລາ, ໃນ
ຂະນະທ່ີພາກເຫນອື ປະມານ 459 ໂດລາ ແລະ ພາກໃຕ ້ປະມານ 716 ໂດລາ. ໃນປີ 2009-2010 ຄາດ
ວາ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ໂດຍສະເລຍ່ ຈະສບືຕ່ໍເພ່ີມຂຶນ້ ເມ ື່ອທຽບໃສ ່2008-2009, ພາກກາງຈະ
ຢູໃ່ນລະດບັ ປະມານ 1400 ໂດລາ, ພາກເຫນອື ແມນ່ 500 ໂດລາ ແລະ ພາກໃຕ ້ແມນ່ ປະມານ 783 
ໂດລາ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງ ກນັພໍສມົຄວນ 
ລະຫວາ່ງແຂວງ ໂດຍສະເພາະ ບນັດາແຂວງທ່ີມອີດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກສງູ, ມເີນືອ້ທ່ີ ການຜະລິດຫນອ້ຍ 
ແລະ ຈາໍນວນຫວົຫນວ່ຍວສິາຫະກດິ ແລະ ຫາ້ງຮາ້ນຫນອ້ຍ. ສະນ ັນ້ ການຜະລິດ ໃນຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ 
ແລະ ການບໍລິການ ແມນ່ຈະສມຸຢູໃ່ນເຂດຕວົເມອືງໃຫຍ່ເທ່ົານ ັນ້. 
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ຕາຕະລາງ 9: ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົ ຕາມພາກ 
ສະເລຍ່ ແຕ ່2006-2010  

ຂະແຫນງການ ພາກເຫນອື ພາກກາງ ພາກໃຕ ້

ແຜນ ປະຕບິດັ  ແຜນ ປະຕບິດັ ແຜນ ປະຕບິດັ 

ການແບງ່ສດັສວ່ນ ໃນລວມຍອດຜະ 
ລິດຕະພນັພາຍໃນ  

25-28% 15,3% 49-54% 70,7% 21-23% 14% 

ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ     
ຕ່ໍຫວົຄນົ (ໂດລາ) 

610 389,0 1.000 1.145,4 930-950 606.5 

ອດັຕາສວ່ນ ພນົລະເມອືງ 
 

 31,1%  49,0%  19,9% 

ແຫລງ່ຂໍມ້ນູ : ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົ 2006-2010, ກມົສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ , ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທຶນ 

 [3]. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ 

1. ເຂດພາກເໜືອ:  
ການພດັທະນາໄດສ້ມຸໃສກ່ານພດັທະນາກະສກິາໍ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ການພດັທະນາຕວົ

ເມອືງໂດຍຕດິພນັກບັການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານອດຸສາຫະກາໍ, ການບໍລິການ ແລະ ພດັທະນາທາງດາ້ນສງັຄມົ ເພ່ືອ
ແນໃສກ່ານຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວາ່ງແຂວງ ແລະ ພາກ. ການພດັທະນາ
ໄດສ້ມຸໃສໂ່ຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ເຊ່ັນ:  

-   ໄດສ້ບືຕ່ໍກໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງບນັດາລະບບົຊນົລະປະທານ, ເສັ້ນທາງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມ ໍແລະ 
ອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ລະບບົຊນົລະປະທານນ ໍາ້ແສງ, ນ ໍາ້ແທ,້ ນ ໍາ້ມາ້ວ-ນ ໍາ້ແຫນນ້;  

-   ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັທາງຫລວງນ ໍາ້ທາ-ນາແລ; - 

- ໄດສ້າໍເລັດໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າເມອືງງອຍ-ເມອືງວຽງຄາໍ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ
ແຮງກາງ ເມອືງໄຊ-ເມອືງງາ-ເມອືງແບງ-ເມອືງຮນຸ-ເມອືງປາກແບງ, ເມອືງນາໝ້ໍ ແລະ ເມອືງຫຼາ ແຂວງ 
ອດຸມົໄຊ ແລະ ສາຍສ ົ່ງແຮງກາງ ແຕເ່ມອືງນ ໍາ້ທາ-ເມອືງນາແລ ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ. ການຟ້ືນຟ ູແລະ ສອ້ມ
ແປງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ໃນປີ 2008 ສາໍເລັດເປັນຢາ່ງດ;ີ  

-  ໄດສ້ ົ່ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົປກູພືດລະດແູລງ້ເປັນສນິຄາ້ເດ່ັນກວາ່ຫມູແ່ມນ່ ຂະບວນການປກູສາລີຢູແ່ຂວງ 
ໄຊຍະບລູີ, ອດຸມົໄຊ, ບ່ໍແກວ້, ຫວົພນັ ແລະ ຊຽງຂວາງ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງໃຫຕ້ະຫລາດ ເຊ່ັນ: ໄທ, ສປ. 
ຈນີ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ, ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ກໍ່ໄດມ້ກີານສ ົ່ງເສມີພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດລງົ
ທຶນປກູພືດອດຸສາຫະກາໍເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຢາງພາລາ. - 

-  ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາແຫລງ່ການທອ່ງທຽ່ວ ແບບທາໍມະຊາດ, ວດັທະນາທາໍ ເຊ່ັນ: ໂຄງການ
ທອ່ງທຽ່ວຊຸມຊນົ, ໂຄງການຈດັສນັເທດສະການ ເພ່ືອດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ ຢູສ່ະຖານທ່ີທ່ີມຊີື່ ສຽງ ເຊ່ັນ: 
ຫລວງພະບາງ, ວງັວຽງ, ເມອືງສງິ, ຊຽງຂວາງ,…. ປບັປງຸພ້ືນຖານບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວ, ຍກົລະດບັການ
ບໍລິການ, ການທອ່ງທຽ່ວ, ການຄາ້ຂາຍຕາມຊາຍແດນ ກໍ່ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເປັນຢາ່ງດ.ີ 
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-  ວຽກງານການສກຶສາ ໄດມ້ກີານສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ສະຫນອງອປຸະກອນການສກຶສາຕາມເຂດກຸມ່ບາ້ນ
ພດັທະນາ ແລະ ການສກຶສາຊ ັນ້ສງູ, ສາໍເລັດການສາ້ງຕ ັງ້ມະຫາວທິະຍາໄລ ສພຸານວຸງົ ຢູແ່ຂວງຫລວງພະ
ບາງ.  

-  ດາ້ນສາທາລະນະສກຸ ກໍ່ມກີານສາ້ງຕ ັງ້ກອງທຶນປະກນັສຂຸະພາບຂອງຊຸມຊນົ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສະ 
ດວກໃນການເຂົ້າປ່ິນປວົ.  

2.  ເຂດພາກກາງ: 
- ໄດດ້າໍເນນີການສາ້ງເສັ້ນທາງດງົໂດກ-ດງົໂພສ ີ (ທາງ 450 ປີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ), ໄດເ້ປີດນາໍ

ໃຊເ້ສັ້ນທາງລດົໄຟວຽງຈນັ-ຫນອງຄາຍ ແລະ ວາງສລີາລຶກໂຄງການກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງ ແຂວງຄາໍມວ່ນ-
ນະຄອນພະນມົ ແລະ ເປີດໂຮງງານຜະລິດນ ໍາ້ຕານ ທ່ີແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໃນຕ ົນ້ເດອືນ 3 ປີ 2009. 

- ໄດດ້າໍເນນີການກໍ່ສາ້ງສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າແຮງກາງ-ຕ ໍາ່ ໄປສູ ່ 8 ບາ້ນຂອງນະຄອນຫລວງ (ບາ້ນຫມາກ
ນາວດງົ, ດງົບອງ, ພດັທະນາ, ໂພໄຊ, ທາ່ເດື່ອ, ຈດັສນັ, ຫວ້ຍສະກນັ ແລະ ດອນຫມາກໂມ) ແລະ 12
ເຂດຈດຸສມຸເມອືງພີນຕາດໄຮ. 

- ສາໍເລັດໂຄງການກໍ່ສາ້ງອານສຸອນສະຖານປະທານສພຸານວຸງົ (ໂຄງການ ກໍ່ສາ້ງສວນ 21 ມນີາ) ທ່ີ 
ແຂວງຄາໍມວ່ນ; 

- ໄດກ້ະກຽມສະເຫລີມສະຫລອງການສາ້ງຕ ັງ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຄບົຮອບ 450 ປີ ຢາ່ງເປັນຂະ
ບວນຟດົຟ້ືນທ ົ່ວປວງຊນົ ເປັນຕ ົນ້: ໄດປ້ບັປງຸເສັ້ນທາງຕາ່ງໆພາຍໃນນະຄອນຫລວງ, ປບັປງຸເດີ່ນທາດຫລວງ, 
ສວນໄຊເສດຖາ.  

-  ໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ ບລູະນະສອ້ມແປງ ແລະ ຟ້ືນຟບູນັດາໂຄງການທ່ີເສຍຫາຍຈາກໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ໃນປີ 
2008.  

- - ການລຽ້ງງວົ, ຄວາຍ, ຫມ ູ (ແບບເປັນຟາມ), ໄກ ່ (ແບບເປັນຟາມ), ລຽ້ງແບ,້ ລຽ້ງປາກະຊງັ ແລະ 

ປາຫນອງທາໍມະຊາດ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ;  
-  ສາໍລບັການພດັທະນາວຽກການບໍລິການ, ວຽກການທອ່ງທຽ່ວ, ສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ, ການພດັ 

ທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ວຽກຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ ບນັດາແຂວງກໍ່ໄດເ້ອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດຂີຶນ້ກວາ່
ເກົ່ າ; 

- ສາໍເລັດການສາ້ງສະຫນາມກລິາ ແລະ ເປັນເຈົາ້ພາບ ການແຂງ່ຂນັຊເີກມ ຄ ັງ້ທີ 25. 

3. ເຂດພາກໃຕ:້ 
- ໄດເ້ອົາໃຈໃສກ່ໍ່ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະປະທານ, ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີປະຊາຊນົປກູ

ເຂ້ົານາແຊງ ແລະ ການປກູພືດຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ປກູກະລ ໍາ່ປີ, ຜກັກາດ, ຫມາກແຫນງ່;  
- ການລຽ້ງສດັ ເຊ່ັນ: ລຽ້ງງວົ, ຄວາຍ, ຫມ,ູ ໄກ,່ ການລຽ້ງປາກະຊງັ, ແບ ້ກໍ່ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຂຶນ້ຕື່ ມ. 

ສບືຕ່ໍພດັທະນາຕາມແຜນແມບ່ດົການເຊື່ ອມໂຍງເຂດ 3 ຫລຽ່ມເສດຖະກດິ ເຊ່ັນ: ໂຄງການກໍ່ສາ້ງທາງແຕ່
ເມອືງທາ່ແຕງ-ບາ້ນແບງ່ (ທຶນຊວ່ຍເຫລືອໃນໂຄງການພດັທະນາເຂດ 3 ຫລຽ່ມ), ການກໍ່ສາ້ງທາງ 15A 

ແລະ ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ເຊໂດນ.  
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- ໄດສ້ບືຕ່ໍກໍ່ສາ້ງສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າແຮງກາງ-ຕ ໍາ່ ໄປສູ ່ 6 ບາ້ນເຂດຊາຍແດນລາວ-ໄທ ເມອືງສຂຸມຸມາ 
(ສາໍເລັດແລວ້ 4 ບາ້ນ) ແລະ ເລີ່ ມດາໍເນນີການກໍ່ສາ້ງສາຍສ ົ່ງ ໄປ 26 ບາ້ນຊາຍແດນລາວ-ກາໍປເູຈຍ ເມອືງ
ມນຸລະປະໂມກ ແຂວງຈາໍປາສກັ. 

- ສມົທບົກບັຂະແຫນງການສບືຕ່ໍປບັປງຸຂອດການບໍລິການ ການຄາ້ຜາ່ນແດນຕາມເຂດດາ່ນຕາ່ງໆ; ພດັ 
ທະນາສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວ, ສບືຕ່ໍເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາວຽກງານການສກຶສາ ແລະ 
ສະຫນອງອປຸະກອນການສກຶສາ;  

- ຕດິຕາມ ແລະ ເຝ້ົາລະວງັການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂຫ້ວດັສດັປີກ;  
- ໄດສ້າໍເລັດການຈດັຕ ັງ້ແຂງ່ຂນັກລິາແຫງ່ຊາດ ທ່ີແຂວງຈາໍປາສກັ; ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ 

ວຽກງານອື່ ນໆ ກໍ່ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ. 

3.3. ການພດັທະນາຂງົເຂດສງັຄມົ 

3.3.1. ການພດັທະນາຊນົນະບດົ-ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະນາເຂດຈດຸສມຸ 

 1.  ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ 

ສປປ ລາວ ແມນ່ປະເທດໜ່ຶງທ່ີນອນຢູໃ່ນບນັດາປະເທດ ທ່ີມອີດັຕາຄວາມທກຸຍາກສງູ ໃນຂງົເຂດປະ
ເທດອາຊຕີາເວັນອອກ ແລະ ປາຊຟິີກ. ຈາກການຄາດຄະເນອດັຕາຄວາມທກຸຍາກ ໃນປີ 2008 ຈາກການສາໍ
ຫລວດການຊມົໃຊ ້ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງຄວົເຮອືນ ສກົປີ 2007-2008 ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກແມນ່ 

27,6%7. ຕວົເລກດ ັງ່ກາ່ວໂດຍສມົທຽບກບັບນັດາປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຫວຽດນາມ, ກາໍປູ

ເຈຍ ແລະ ໄທ ເຫັນວາ່ ຍງັຂອ້ນຂາ້ງສງູສມົຄວນ; ສະພາບຄວາມທກຸຍາກດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ຂອ້ນຂາ້ງຮນຸແຮງໃນ
ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຢູໃ່ນເຂດເມອືງຈດຸສມຸບລູິມະສດິທາງພາກເໜືອ ແລະ 
ພາກໃຕ.້ ໃນຂະນະດຽວກນັ, ບນັຫາຄວາມບ່ໍເທ່ົາທຽມກນັລະຫວາ່ງຜູທ້ກຸ ແລະ ຜູຮ້ ັງ່ກໍ່ ເປັນອກີບນັຫາໜ່ຶງທ່ີ
ກດົໜວ່ງຕ່ໍການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ.     

-ໂດຍຍດຶໝັນ້ໃນອດຸມົການ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂອງພກັ-ລດັ ທ່ີພະຍາຍາມຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸ

ຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດໂ້ດຍພ້ືນຖານ ພາຍໃນປີ 2010 ແລະ ນາໍພາປະເທດຊາດຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກປະ 
ເທດດອ້ຍພດັທະນາ ພາຍໃນປີ 2020 ນ ັນ້, ວຽກງານແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໄດກ້າຍເປັນພາລະກດິ ແລະ 
ເປັນວຽກງານບລູິມະສດິໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັຂອງລດັຖະບານ ໃນຂງົເຂດວຽກງານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ
ປະເທດ. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ລດັຖະບານໄດສ້ມຸໃສແ່ກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ໂດຍຕດິພນັກບັວຽກງານພດັທະນາ
ຊນົນະບດົ ກໍ່ຄກືານສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາໃນຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການສມຸ
ໃສທ່າງດາ້ນທຶນຮອນ ແລະ ບກຸຄະລາກອນ ຕະຫລອດເຖງິການອະນມຸດັບນັດາໂຄງການທ່ີກຽ່ວພນັກບັການ
ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ; ກດິຈະກາໍ ແລະ ໂຄງການຕາ່ງໆ ແມນ່ຕດິພນັກບັການສາ້ງບາ້ນວດັທະນະທາໍ, ບາ້ນ
ສາມດ,ີ ບາ້ນປອດຄະດ,ີ ບາ້ນສາໍເລັດການສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານເພ່ືອທກຸຄນົ, ບາ້ນແບບຢາ່ງອະນາໄມ ແລະ 
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ອື່ ນໆ. ຄຽງຄູກ່ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດິຈະກາໍເຫລ່ົານີ,້ ລດັຖະບານຍງັໄດມ້ມີາດຕະການ, ແຜນງານ
ສະເພາະທ່ີສມຸໃສກ່ານແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ, ໄດກ້າໍນດົເຂດຈດຸສມຸບລູິມະສດິໃນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ນະໂຍບາຍພິເສດ ຕ່ໍເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ເຂດທ່ີໝ ັນ້ເກົ່ າ. ໄດສ້ມຸໃສ່
ການສາ້ງຂດີຄວາມອາດສາມາດ ໃນການວາງແຜນພດັທະນາກຸມ່ບາ້ນໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນທງັໝດົ 
2.586 ຄນົ ພອ້ມທງັໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງແຜນພດັທະນາກຸມ່ບາ້ນ ສາໍເລັດທງັໝດົ 102 ກຸມ່ບາ້ນໃນ 61
ເມອືງທກຸຍາກ, ລວມມ ີ 1.227 ໂຄງການ, ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກໍ່ໄດສ້ະໜອງງບົປະມານພາຍໃນຈາໍນວນ 

41,7 ຕືກ້ບີ ເພ່ືອສາ້ງກອງທຶນພດັທະນາຂ ັນ້ບາ້ນ8. ໃນຕ ົນ້ປີ 2007 ທະນາຄານສ ົ່ງເສມີກະສກິາໍ ໄດປ້່ອຍສນິ

ເຊື່ ອໃຫຊ້າວກະສກິອນເພ່ືອນາໍໄປປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ເຮັດທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ໃນ 140 ເມອືງ, ມ ີ
4.152 ບາ້ນ ແລະ 130.000 ຄອບຄວົ ເປັນຈາໍນວນເງນິສນິເຊື່ ອທງັໝດົ 1.248 ຕືກ້ບີ ແລະ ໃນປີ 2008 
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ໄດປ້່ອຍສນິເຊື່ ອທງັໝດົໃຫປ້ະຊາຊນົໃນເມອືງທກຸຍາກ ໃນ 43 ເມອືງ ຂອງ 47

ເມອືງບລູມິະສດິ, ມ ີ796 ບາ້ນ, 24.762 ຄວົເຮອືນ, ເປັນຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ 1.884 ຕື້ກີບ9.  

  ຜາ່ນຂະບວນການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກໃນໄລຍະປີຜາ່ນມາເຫັນວາ່ມຄີວາມຄບືໜາ້ ແລະ ສາມາດ
ຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໄດໃ້ນລະດບັທ່ີເພ່ິງພໍໃຈ. ພາຍໃນປະເທດ ຄວາມທກຸຍາກໃນແງກ່ານຊມົໃຊ ້ ໄດ້
ຫລດຸລງົ, ການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນອາຫານໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ສດິໃນການຄອບຄອງຊບັສນິເພ່ີມຂຶນ້.     
ຈາກການສາໍຫລວດການຊມົໃຊ ້ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍໃນທກຸໆ 5 ປີ ເລີ່ ມແຕສ່ກົປີ 1992-1993 ຫາ ສກົປີ 
2007-2008 ສາມາດເຫັນໄດຢ້າ່ງຊດັເຈນວາ່ ທາ່ອຽ່ງຄວາມທກຸຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດບັແຂວງ, 
ພາກ ແລະ ໃນລະດບັຊາດແມນ່ຫລດຸລງົຕາມລາໍດບັ. ໃນແຕປີ່ 1992-1993 ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກແມນ່ 

46% ຫລດຸລງົເປັນ 39,1% ໃນປີ 1997-1998, 33,5% ໃນປີ 2002-200310 ແລະ 27,6% ໃນປີ 

2007-2008. ຈາກຕວົເລກດ ັງ່ກາ່ວສາມາດສງັເກດເຫັນໄດວ້າ່ ໃນຊວ່ງໄລຍະແຕສ່ກົປີ 1992-1993 ຫາປີ 
1997-1998 ການຫລດຸລງົຂອງອດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃນລະດບັຊາດແມນ່ຫລດຸລງົຫລາຍໃນໄລຍະ 10 ປີ. 
ໃນຂະນະດຽວກນັ, ສະພາບຄວາມທກຸຍາກໃນເຂດຈດຸສມຸບລູິມະສດິ ຄວາມທກຸຍາກໄດຫຸຼ້ດລງົໃນລະດບັ ສງູ
ກວາ່ເມອືງອື່ ນ. ນອກຈາກນ ັນ້, ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຈາໍນວນໜ່ຶງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຖະໜນົຫນົທາງ, ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້
ປະປາ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍໃນຫລາຍໆບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ ໃນ 47 ເມອືງທກຸຍາກ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ 
ແລະ ປບັປງຸທ່ີດຂີຶນ້ເປັນກາ້ວໆ.   

  ຄວາມທກຸຍາກໃນແຕລ່ະພາກ ເຊ່ັນ: ພາກເໜືອ, ເຂດພາກກາງ, ແລະ ພາກໃຕ ້ແມນ່ມກີານຫລດຸລງົ
ເປັນລາໍດບັ. ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

  ພາກເໜືອ: ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃນເຂດຕວົເມອືງ ແມນ່ຫລດຸລງົຈາກ 30,6% ໃນສກົປີ 2002-
2003 ເປັນ 14,6% ໃນສກົປີ 2007-2008 ແລະ ໃນເຂດຊນົນະບດົຫລດຸລງົຈາກ 39,1% ໃນສກົປີ 
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10 ທາ່ອຽ່ງຄສມ່ທກຸຍາກໃນ ສປປ ລາວ ສກົປີ 1992-03 ຫາ 2002-03 ສນູສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ, ຄະນະກາໍມະການແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ.  
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2002-2003 ເປັນ 36,5% ໃນສກົປີ 2007-2008. ໃນນ ັນ້, ໃນນ ັນ້, ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຕ ໍາ່ກວ່າໝູ ່
ຢູເ່ຂດພາກເໜືອ ແມນ່ແຂວງໄຊຍະບລູີ ເຊິ່ ງຫລດຸລງົຈາກ 25,0%, ໃນສກົປີ 2002-03 ເປັນ 15,7% ໃນ
ສກົປີ 2007-08, ຖດັມາແມນ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຫລດຸລງົຈາກ 39,5% ໃນ
ສກົປີ 2002-03 ເປັນ 27,2% ໃນສກົປີ 2007-08, ໃນຂະນະທ່ີ ແຂວງຫວົພນັ ຊ ໍາ້ພດັມອີດັຕາສວ່ນ
ຄວາມທກຸຍາກສງູເຖງິ 50,5%.  

  ພາກກາງ: ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃນເຂດຕວົເມອືງແມນ່ 20,1% ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາເປັນ 
22,2% ໃນສກົປີ 2007-2008, ໃນເຂດຊນົນະບດົແມນ່ຫລດຸລງົຈາກ 39,0% ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາ
ເປັນ 33,5% ໃນສກົປີ 2007-2008. ໃນນ ັນ້, ແຂວງທ່ີມອີດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຕ ໍາ່ກວາ່ໝູ ່ຢູເ່ຂດ ພາກ
ກາງ ແມນ່ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ເຊິ່ ງຫລດຸລງົຈາກ 28,7% ໃນສກົປີ 2002-03 ເປັນ 21,5% ໃນສກົປີ 
2007-08 ແລະ ແຂວງທ່ີມອີດັຕາຄວາມທກຸຍາກສງູກວາ່ໝູໃ່ນເຂດພາກກາງ ແມນ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ມເີຖງິ 
42% ໃນສກົປີ 2007-2008. 

  ພາກໃຕ:້ ໃນເຂດຕວົເມອືງແມນ່ຫລດຸລງົຈາກ 12,8% ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາເປັນ 11,3% ໃນ
ສກົປີ 2007-2008 ແລະ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແມນ່ຫລດຸລງົຈາກ 35,5% ໃນສກົປີ 2002-2003 ມາເປັນ 
25,5% ໃນສກົປີ 2007-2008 ໃນນ ັນ້, ຢູພ່າກໃຕ ້ແຂວງທ່ີມອີດັຕາຄວາມທກຸຍາກຕ ໍາ່ກວາ່ໝູແ່ມນ່ ແຂວງ
ຈາໍປາສກັ ຄຫືລດຸລງົຈາກ 18,4% ໃນສກົປີ 2002-03 ມາເປັນ 10% ໃນສກົປີ 2007-08 ກງົກນັຂາ້ມ
ແຂວງເຊກອງ ມ ີ51,8% ໃນສກົປີ 2007-08 ເຊິ່ ງເປັນແຂວງທ່ີທກຸຍາກກວາ່ໝູໃ່ນພາກໃຕ.້ (ລາຍລະອຽດ
ເບິ່ ງຕາຕະລາງຊອ້ນທາ້ຍ 2).  

ຮບູສະແດງ 7: ອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແຕປີ່ 1992-1993 ຫາ 2007-2008 
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 ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັຂອ້ນຂາ້ງສງູຖາ້ສມົທຽບໃສບ່ນັດາ
ປະເທດໃນພາກພ້ືນ ເຊິ່ ງບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວເຫັນວາ່ ຍງັຮນຸແຮງຫລາຍໃນເຂດພາກເໜືອ ທຽບໃສພ່າກກາງ ແລະ 

ພາກໃຕ້11;  ພອ້ມກນັນ ັນ້, ຈາກການວໄິຈຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແມນ່ຍງັຂຶນ້ ກບັທ່ີ

ຕ ັງ້ພມູສນັຖານ ເຊ່ັນ ເຂດຊາຍແດນຕດິກບັຫວຽດນາມ ຍງັເປັນເຂດທ່ີມຄີວາມຍາກ ປະມານ 54,5%, ເຂດ
ຊາຍແດນຕດິກບັພະມາ້ ແມນ່ 28,2% ແລະ ກํາປເູຈຍັ ແມນ່ 23,1% ໃນຂະນະທ່ີ ເຂດລຽບຕາມ 
ແມນ່ ໍາ້ຂອງ  ເຊິ່ ງສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ຊາຍແດນຕດິກບັໄທ ຄວາມທກຸຍາກ ໃນປີ 2007-2008 ແມນ່ 16,1%. 
ນອກຈາກນ ັນ້, ໃນຂະນະທ່ີອດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກຫລດຸລງົ 3,8% ຕ່ໍປີ ແຕຄ່ວາມບ່ໍສະເຫມພີາບ ພດັເພ່ີມ
ຂຶນ້ ຈາກ 32,6% ເປັນ 35,4% ຫລ ືເພ່ີມຂຶນ້ 1,7% ຕ່ໍປີ. ( ລາຍລະອຽດສະເຫນເີບິ່ ງ ຕາຕະລາງ ຊອ້ນ
ທາ້ຍ 2). ເຖງິແມນ່ອດັຕາຄວາມບ່ໍສະເຫມພີາບຈະຢູໃ່ນລະດບັກວາ່ບນັດາປະເທດໃນຂງົເຂດກໍ່ຕາມ, ແຕທ່າ່
ອຽ່ງດ ັງ່ກາ່ວກໍ່ຍງັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີນົໄກກະຈາຍລາຍໄດ ້ແລະ ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍລວມທງັ ການແກໄ້ຂ 
ການເຮັດວຽກນອກລະດກູານກະສກິາໍໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ ແລະ ເຫມາະສມົ. 

  ຕລີາຄາບນັດາປດັໄຈທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ແລະ ເອືອ້ອາໍນວຍ ໃຫແ້ກກ່ານຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກໃນ 
ໄລຍະຜາ່ນມາ: 

•   ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຕ່ໍເນື່ອງ: ໃນໄລຍະຜາ່ນມາເສດຖະກດິໂດຍລວມ
ຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເລີ່ ມແຕມ່ກີານຫນັປຽ່ນນະໂຍບາຍເສດຖະກດິແບບລວມສນູ ມາ
ເປັນເສດຖະກດິຕະຫລາດ, ເຊິ່ ງສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫລ້ວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຕ່ໍຫວົຄນົເພ່ີມຂຶນ້ຕາມລາໍ ດບັ. 
ການຂະຫຍາຍຕວົທ່ີສາມາດເຫັນໄດຢ້າ່ງຊດັເຈນແມນ່ໃນພາກການຜະລິດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກະສກິາໍຂອງ
ປະຊາຊນົ ແມນ່ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຕະຫລອດຮອດຈາໍນວນໂຮງຈກັໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍກໍ່

ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງກວ້າງຂວາງ. ໃນພາກການຜະລິດສນິຄາ້ກະສກິາໍຂອງປະຊາຊນົ ກໍ່ມກີານ
ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງເປັນຂະບວນ ແລະ ມໜ່ໍີແໜງໃໝເ່ກດີຂຶນ້ໃນຫລາຍໆທອ້ງຖິ່ນ, ເຊິ່ ງການຜະລິດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ 
ແມນ່: ສາລ,ີ ອອ້ຍ, ຖ ົວ່ເຫືຼອງ, ຊາ, ກາເຟ ແລະ ອື່ ນໆ ລວມທງັຂະບວນການປກູພືດ, ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ 

ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ, ການລຽ້ງສດັປະເພດຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນລກັສະນະຟາມແມນ່ເກດີຂຶນ້ຫຼາຍໃນທອ້ງຖິ່ນ12.    

•   ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນການຊມົໃຊຕ່ໍ້ຫວົຄນົ: ລະດບັການຊມົໃຊຕ່ໍ້ຫວົຄນົຂອງປະຊາຊນົລາວແມນ່ມ ີ
ການເຕບີໂຕເປັນລາໍດບັ ເລີ່ ມແຕສ່ກົປີ 1992-1993 ເປັນຕ ົນ້ມາ. ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງຄວົເຮອືນທ່ີມລີະ  
ດບັການຊມົໃຊສ້ງູກວາ່ເສັ້ນຄວາມທກຸຍາກ ແມນ່ສງູກວາ່ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງຄວົເຮອືນທ່ີມລີະດບັການຊມົ 
ໃຊຕ້ ໍາ່ກວາ່ເສັ້ນຄວາມທກຸຍາກ. ຈາກທາ່ແຮງເສດຖະກດິທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົຕະຫລອດໄລຍະທີຜາ່ນມາ ສ ົ່ງ
ຜນົໃຫປ້ະຊາຊນົມລີາຍໄດທ່ີ້ດຂີຶນ້ເປັນກາ້ວໆ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີ,້ ກາຍເປັນປດັໃຈໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັເຮັດໃຫອ້ດັຕາ
ຄວາມທກຸຍາກໂດຍລວມມກີານຫລດຸລງົ. ການຊມົໃຊສ້ະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນຂອງຄວົເຮອືນ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍ 
ສະເລຍ່ 14,8% ຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ຕວົເມອືງ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 12%  ແລະ ຊນົນະບດົ ແມນ່ 16,4 %. ແຂວງ 
ທ່ີມກີານຊມົໃຊ ້ຂອງຄວົເຮອືນເພ່ີມຂຶນ້ສງູສດຸ ແມນ່ ແຂວງໄຊຍະບລູີ ເພ່ີມຂຶນ້ເເຖງິ 22.5% ຕ່ໍປີ (ຫລ ື2,8 

                                            
11 ບດົລາຍງານ ສະພາບຄວາມທກຸຍາກ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ແຕ່ປີ 2002/03-2007/08, ກົມສະຖຕິ ິ
12 ®ö©-¦½ÍÑ-®- ¡¾−¥ñ©ª˜¤¯½ªò®ñ© Á°−-²ñ©ê½−¾-À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´ ¢º¤-®ñ−©¾-Á¢¸¤ 2007/2008 
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ເທ່ືອ ໃນປີ 2007-2008 ເມ ື່ອທຽບໃສປີ່ 2002-2003), ເຊິ່ ງເພ່ີມຂຶນ້ສງູກວາ່ລະດບັສະເລຍ່ຂອງ ທົ່ວ
ປະເທດ. 

•   ການສມຸໃສໃ່ນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຢູທ່ອ້ງຖິ່ນ: ການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ບນັດາໂຄງການ
ທ່ີສມຸໃສວ່ຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃນລະດບັແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂດ
ຈດຸສມຸບລູິມະສດິ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາເຫັນວາ່ມກີານເຕບີໂຕຫລາຍ. ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນໄດ້
ອະນມຸດັທຶນເຂ້ົາໃນວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ກໍ່ຄກືານສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່
ບາ້ນພດັທະນາໃນແຕລ່ະປີປະມານ 300-350 ກວາ່ຕືກ້ບີ, ສະເພາະສກົປີ 2008-2009 ມເີຖງິ 296 ຕືກ້ບີ, 

ລວມມ ີ440 ໂຄງການ, ໃນນ ັນ້ ລດັຖະບານຈດັສນັສະເພາະ ມ ີ36 ຕືກ້ບີ ແລະ 164 ໂຄງການ13. ຈາກ

ທາ່ແຮງດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ໄດເ້ຮັດໃຫອ້ດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃນແຕລ່ະແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມກີານຫລດຸລງົ
ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ.    

•  ການພດັທະນາຊນົນະບດົ: ແມນ່ວຽກທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ເປັນວຽກບລູິມະສດິຈດຸສມຸ ໃນການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົລະດບັພາກພ້ືນ. ໃນໄລຍະຜາ່ນມາລດັຖະບານໄດເ້ອົາໃຈໃສສ່ະໜບັສະໜນູອດຸສາຫະກາໍ 
ຂະໜາດນອ້ຍ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ປບັປງຸ ແລະ ສ ົ່ງເສມີລະບບົເຄອືຂາ່ຍການຂນົສ ົ່ງ 
ແລະ ສື່ ສານ ແລະ ປບັປງຸເງ ື່ອນໄຂການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ ໂດຍຜາ່ນການຊຸກຍູ ້
ການຜະລິດແບບຄອບຄວົຫນັໄປສູກ່ານຜະລິດແບບສນິຄາ້ ແລະ ຕະຫຼາດ, ການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ອາໍນວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົຜູທ່ີ້ບ່ໍມຄີວາມສາມາດໃນການປະກອບອາຊບີ ແລະ ດາໍເນນີທລຸະກດິແມນ່ ໄດ ້
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ລວມທງັການຕອບສະໜອງສນິເຊື່ ອ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ. ໃນສກົປີ 
2007-2008 ອດັຕາສວ່ນຂອງບາ້ນທ່ີມຕີະຫຼາດ 51%. ນອກຈາກນີ,້ ກໍ່ໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ 
ທ່ີດນິ, ການມອບກາໍມະສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີຍາວນານໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົຜູເ້ຮັດການຜະລິດເພ່ືອພດັທະນາປ່າ ແລະ 
ປກູໄມໄ້ລຍະຍາວ. ໃນສກົປີ 2007-08 ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ 95% ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົ ແມນ່ ເປັນເຈົາ້ 
ຂອງທ່ີດນິ. ທງັໝດົນ ັນ້ໄດເ້ຮັດໃຫຄ້ວາມທກຸຍາກຢູເ່ຂດຊນົນະບດົແມນ່ຫຸຼດລງົຈາກ 37,6% ໃນສກົປີ 2002-
03 ມາເປັນ 31,7% ໃນສກົປີ 2007-08. ການເຂ້ົາເຖງິລະບບົພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ ກໍ່ໄດຮ້ບັການ 
ປບັປງຸທ່ີດຂີຶນ້ເປັນກາ້ວໆ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຈາໍນວນບາ້ນທ່ີມໂີຮງຮຽນປະຖມົໃນບາ້ນ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ ຈາກ 79% 
ໃນສກົປີ 2002-03 ມາເປັນ 89% ໃນສກົປີ 2007-08, ສະເພາະບາ້ນໃນເຂດຊນົນະບດົ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ 
ຈາກ 80% ໃນສກົປີ 2002-03 ມາເປັນ 91% ໃນສກົປີ 2007-08, ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີເ້ຮັດໃຫອ້ດັຕາການຮູ ້
ໜງັສໂືດຍລວມ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 85% ໃນສກົປີ 2002-03 ມາເປັນ 87% ໃນສກົປີ 2007-08. ຄຽງຄູ ່
ກບັການສກຶສາ, ການເຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສກຸ ກໍ່ເພ່ີມຂຶນ້ເຊ່ັນກນັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູ ່
ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ. ຈາກຕວົເລກໃນສກົປີ 2007-08 ຊີແ້ຈງໃຫເ້ຫັນວາ່ 66% ຂອງບາ້ນແມນ່ ມຖີງົຢາ ຫືຼ 
ຊຸດເຄື່ ອງມປືະຈາໍບາ້ນ ທຽບໃສສ່ກົປີ 2002-03 ມພີຽງແຕ ່ 36%. ນອກຈາກນີ ້ການເຂ້ົາເຖງິພ້ືນຖານໂຄງ 
ລາ່ງອື່ ນໆໃນເຂດຊນົນະບດົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການນາໍໃຊໄ້ຟຟ້າແມນ່ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍ ທຽບໃສສ່ກົປີ 
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2002-03 ແມນ່ລື່ ນຄາດໝາຍປະມານ 50%. ທາງດາ້ນສຂຸະອານາໄມກໍ່ເຫັນໄດຊ້ດັເຈນວາ່ 72% ຂອງຄວົ 
ເຮອືນທງັໝດົ ແມນ່ສາມາດເຂົ້າເຖງິນ ໍາ້ສະອາດ.  

 ຈາກຜນົການຈດັຕ ັງ້ການປະຕບິດັໂຄງການຍດຸຕກິານຖາງປ່າເຮັດໄຮ ່ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ 
ຕອ້ງການຫນັໃຫປ້ະຊາຊນົ ໄປເຮັດອາຊບີຄງົທ່ີອື່ ນໆແທນ ເຊິ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັນີ ້ ເນືອ້ທ່ີໄຮໝ່ນູວຽນ ຍງັ
ເຫລືອຢູ ່76 ພນັເຮັກຕາ ແລະ ໄຮເ່ລື່ ອນລອຍແມນ່ 3,8 ພນັເຮັກຕາ (ຫລດຸລງົຈາກ 4,6 ພນັເຮັກຕາ) ໃນ
ສກົປີ 2008-2009, ຖາ້ທຽບໃສໄ່ລຍະ 5 ປີທ່ີຜາ່ນມາ ແມນ່ຫລດຸລງົປະມານ 33%. ໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັ 
ທະນາເສດຖະກດິ, ການປບັປງຸລະບບົການປກົຄອງໃນຂ ັນ້ຮາກຖານ ກໍ່ມກີານປບັປງຸໜກັແໜນ້ຂຶນ້ຕື່ ມ. ຖນັ 
ແຖວພະນກັງານ ໄດຮ້ບັການອບົຮມົເຂັມ້ແຂງກາຍເປັນພະນກັງານຫຼກັແຫຼງ່ປະກອບເຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ຂອງ 
ພກັ ແລະ ລດັຫຼາຍສມົຄວນ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ແມນ່ຜນົສາໍເລັດໜ່ຶງທ່ີຢ ັງ້ຢືນໃຫເ້ຫັນເຖງິແນວທາງໃນການພດັ 
ທະນາຊນົນະບດົຮອບດາ້ນຂອງພກັທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄອ່ງ. 

•  ການຫນັຈາກການຜະລິດກະສກິາໍກາ້ວໄປສູອ່ດຸສາຫະກາໍ: ການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບເສດຖະ 
ກດິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເລ່ັງໃສ ່3 ຂະແໜງການ ຄ:ື ກະສກິາໍ, ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ ແມນ່ສ ົ່ງ
ຜນົໂດຍກງົໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງອດັຕາສວ່ນຂອງຜນົຜະລິດ. ຈາກບດົລາຍງານການຕລີາຄາຄວາມທກຸຍາກໃນ 
ສປປ ລາວ ປີ 2006 ຊີແ້ຈງໃຫເ້ຫັນວາ່ ການເຕບີໂຕຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍນບັແຕປີ່ 2000 ເປັນຕ ົນ້ມາ 
ແມນ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 12%14. ຈາກປະກດົການດ ັງ່ກາ່ວສາມາດອະທິບາຍໄດວ້າ່ ການເຕບີໂຕ

ທາງດາ້ນຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ຈະສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົມລີະດບັລາຍໄດທ່ີ້ດຂີຶນ້ ແລະ ເຮັດໃຫລ້ະດບັ
ຄວາມທກຸຍາກໂດຍລວມຫລດຸລງົ.  

•  ການພດັທະນາທາງດາ້ນຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ: ການ
ປບັປງຸວຽກງານດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸຂອງລດັຖະບານໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ເລີ່ ມແຕປີ່ 2001 
ມກີານຂະຫຍາຍຕວົສງູ. ໃນປີ 2005 ການລງົທຶນດາ້ນຂະແໜງການສກຶສາທງັໝດົມ ີ 1.025,64 ຕືກ້ບີ. 
ຈາກບດົລາຍງານສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2008 ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ດາ້ນການສກຶສາ, ຈາໍນວນໂຮງຮຽນທງັພາກລດັ ແລະ 
ເອກະຊນົ (ອະນບຸານ, ປະຖມົ, ມດັທະຍມົ, ວທິະຍາໄລ), ຈາໍນວນຄອູາຈານ ແລະ ນກັຮຽນ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້
ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງນບັແຕປີ່ 1990 ເປັນຕ ົນ້ມາ. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີແ້ມນ່ສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫຈ້າໍນວນນກັຮຽນລງົທະບຽນຮຽນ, 
ອດັຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນສດຸທິ ແລະ ອດັຕາການຮູໜ້ງັສເືພ່ີມຂຶນ້ໃນແຕລ່ະປີ. ສາໍລບັວຽກງານສາທາລະນະສກຸ 
ກໍ່ແມນ່ອກີຂະແໜງການໜ່ຶງ ທ່ີລດັຖະບານໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ແລະ ຖເືປັນວຽກບລູິມະສດິໃນໄລຍະຜາ່ນມາ. 
ສະເພາະໄລຍະປີ 2001-2005 ໄດອ້ະນມຸດັທຶນທງັໝດົເຂ້ົາໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສກຸ 96 ຕືກ້ບີ 
ລວມ ມ ີ 15 ໂຄງການ, ໃນນ ັນ້ 12 ໂຄງການ ແມນ່ກຽ່ວກບັການພດັທະນາດາ້ນສຂຸະພາບ ແລະ ຄນຸ 
ນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ, 3 ໂຄງການ ແມນ່ກຽ່ວກບັການກໍ່ສາ້ງລະບບົການເງນິທ່ີຍນືຍງົ, ໂຄງການ

ປບັປງຸກນົໄກ, ສາ້ງກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍເພ່ືອສຂຸະພາບ15. ຈາກບດົລາຍງານສະຖຕິປິະຈາໍປີ 2008 

                                            
14 ®ö©-ì¾ -̈¤¾− ¡¾− -ªó-ì¾£¾-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Ã− ¦¯¯ ì¾¸, − ñ®-ÁªÈ-À¢©-ê‰¤²¼¤ ¹¾-À¢©-²ø-¦ø¤Œ¡¾− -ÍÐ©°Èº−-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Ã− 15 ¯ó °È¾− -´¾. ¦ø− -

¦½«òªò-Á¹È¤-§¾©, £½−½-¡¿´½-¡¾−-Á°−¡¾− Áì½ ¡¾− -ìö¤êô−-.  
15 ®ö©-ì¾ -̈¤¾−-¡¾−¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ©-Á°−-²ñ©ê½−¾¸¼¡-¤¾−-¦¾ê¾ì½−½-¦÷¡ ó̄ 2001-2005-. ¡½§¸¤-¦¾ê¾ì½−½-¦÷¡ 
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ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຈາໍນວນໂຮງໝໍ, ສກຸສາລາ, ຈາໍນວນແພດ ແລະ ພະຍາບານແມນ່ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ໃນແຕ່
ລະປີ ເຊິ່ ງສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫອ້ດັຕາການຕາຍລວມ, ອດັຕາການຕາຍຂອງແມ,່ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກຫລດຸລງົ
ຕາມລາໍດບັ. ຈາກບນັດາປດັໄຈເຫລ່ົານີ ້ ເຮັດໃຫມ້າດຖານຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໄດຮ້ບັການປບັປງຸດີ
ຂຶນ້.  

•  ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ: ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນຢູຊ່ນົນະບດົ
ເພ່ືອບໍລິການຮບັໃຊສ້ງັຄມົ ແລະ ການຜະລິດຂອງປະຊາຊນົ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ເສັ້ນທາງ, ລະບບົໂທລະຄມົມະ 
ນາຄມົ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ ນໆ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຂຶນ້. ໃນປີ 2008 ມ ີ4.923 ບາ້ນ ແມນ່ມເີສັ້ນທາງທຽວ
ໄດ ້2 ລະດ,ູ ໃນທກຸໆເມອືງ ແລະ ປະມານ 60% ຂອງບາ້ນທງັໝດົແມນ່ສາມາດຕດິຕ່ໍທາງໂທລະສບັໄດ.້ ມີ

ປະມານ 49% ຂອງບາ້ນທງັໝດົ ສາມາດຊມົໃຊໄ້ຟຟ້າ16. ນອກຈາກນີ,້ ຂະແໜງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ ່ກໍ່

ມຜີນົກະທບົທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ຕ່ໍການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກຂອງ
ປະຊາຊນົຢູບໍ່ລິເວນເຂດສາໍປະທານ ແລະ ບໍລເິວນເຂດພດັທະນາຂອງໂຄງການຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການ 
ຈດັສນັອາຊບີ ແລະ ການຕ ັງ້ຖິ່ນຖານຄງົທ່ີ, ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍຮບັຂອງປະຊາ 
ຊນົ, ກໍ່ຄກືານພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົອື່ ນໆ ເຊ່ັນ:
ໂຄງການກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ 2, ໂຄງການນ ໍາ້ງ ື່ມ 2, ໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍຄາໍເຊໂປນ ແລະ ໂຄງການ
ອື່ ນໆ. ທງັໝດົເຫລ່ົານີລ້ວ້ນແລວ້ແຕເ່ປັນເງ ື່ອນໄຂທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ.  

•   ການເຕບີໂຕຂອງປະຊາກອນທ່ີກຽ່ວພນັກບັຄວາມທກຸຍາກ: ຂະໜາດຂອງພນົລະເມອືງ ແລະ ການ
ເຕບີໂຕຂອງພນົລະເມອືງ ແມນ່ມຄີວາມສາໍພນັສະໜິດແໜນ້ກບັການພດັທະນາ. ຈາກຜນົການສາໍຫລວດ 
ການຊມົໃຊ ້ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງຄວົເຮອືນໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ຄນົທກຸສວ່ນຫລາຍແມນ່ອາໄສຢູໃ່ນຄວົ
ເຮອືນທ່ີມຂີະໜາດໃຫຍ ່ ແລະ ມອີດັຕາການເອື່ ອຍອງີສງູກວາ່ຄນົບ່ໍທກຸ. ຈາກການສາໍຫລວດພນົລະເມອືງ 
ແລະ ທ່ີຢູອ່າໄສ ປີ 2005 ພບົວາ່ອດັຕາສວ່ນຂອງຄວົເຮອືນຂະໜາດໃຫຍ ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຫລດຸລງົ
ຕາມລາໍດບັ ແຕປີ່ 1985-2005. ຢູໃ່ນ 47 ເມອືງບລູິມະສດິທາໍອດິ ເຫັນວາ່ ຈາກສກົປີ 1992-1993 ຫາ
ສກົປີ 1997-1998 ຄວາມທກຸຍາກແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ໄປພອ້ມໆກບັການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງຂະໜາດຂອງຄວົເຮອືນ 
ແລະ ໄລຍະຕ່ໍມາ ນບັແຕສ່ກົປີ 1997-1998 ຫາສກົປີ 2002-2003 ການຫລດຸລງົຂອງຄວາມທກຸຍາກແມນ່  
ພອ້ມໆກບັການຫລດຸລງົຂອງຂະໜາດຄວົເຮອືນ17 ແລະ ໃນສກົປີ 2007-2008 ກໍ່ ເຊ່ັນກນັ 18. ສິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວນີຢ້ ັງ້

ຢືນໃຫເ້ຫັນວາ່ ການເຕບີໂຕຢາ່ງຊາ້ໆຂອງພນົລະເມອືງ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັໃນການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸ
ຍາກ.  

 

 

                                            
16 ®ö©-ì¾¨-¤¾− -°ö−¦¿-Àìñ© ¢º¤-¡º¤-¯½§÷´ £½−½-§š−¿ ²ñ©ê½−¾-§ö−−½®ö© -Áì½ ìô®ìÉ¾¤-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Á¹È¤-§¾©, ó̄ 2008 
17 ®ö©-ì¾ -̈¤¾− ¡¾− -ªó-ì¾£¾-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Ã− ¦¯¯ ì¾¸, − ñ®-ÁªÈ-À¢©-ê‰¤²¼¤ ¹¾-À¢©-²ø-¦ø¤Œ¡¾− -ÍÐ©°Èº−-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡-Ã− 15 ¯ó °È¾− -´¾. ¦ø− -

¦½«òªò-Á¹È¤-§¾©, £½−½-¡¿´½-¡¾−-Á°−¡¾− Áì½ ¡¾− -ìö¤êô−-. 
18 ¡¾−-£¾©-£½-À− -À®œº¤ªí− -¥¾¡-¡¾− -¦¿-Í¸© Lecs4 ó̄ 2007/08. ¡ö´«òªò-, ¡½§¸¤-Á°−¡¾− Áì½ ¡¾− -ìö¤êô−.  
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 2. ການພດັທະນາເຂດຈດຸສມຸ  

  ໃນໄລຍະຜາ່ນມາລດັຖະບານ ໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນການປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໃນເຂດຈດຸ 
ສມຸພດັທະນາຂອງລດັຖະບານຢູແ່ຂວງ ຈາໍປາສກັ, ແຂວງອດັຕະປື, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງຫວົພນັ ແລະ 
ແຂວງ ວຽງຈນັ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານຈດັສນັງບົປະມານໃຫແ້ກເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວທງັຫມດົ 81 ຕືກ້ບີ ໂດຍສມຸໃສກ່ານ ຈດັ
ສນັບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ສາ້ງອາຊບີຄງົທ່ີໃຫປ້ະຊາຊນົ; ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຈາໍນວນນຶ່ງ ເຊ່ັນ: ຖະຫນນົ
ຫນົທາງ, ໂຄງລາ່ງກະສກິາໍ, ສກຶສາ, ສາທາ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເອືອ້ອາໍນວຍໃນການດາໍລງົຊວີດິ ຂອງ
ປະຊາຊນົ; ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ ການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ຂອງປະຊາຊນົ, ບລູະນະ ແລະ ປບັປງຸກງົຈກັ 
ອາໍນາດການປກົຄອງຢູທ່ອ້ງຖິ່ນຮາກຖານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບໃຫມ,່ ມຄີວາມປອດໃສ ອນັໄດເ້ຮັດໃຫຊ້ວີດິການ 
ເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົດຂີຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ. 

3.3.2. ດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ສງັເກດເຫັນວາ່ວຽກງານການສກຶສາໄດສ້ບືຕ່ໍປບັປງຸຕາໜາ່ງການສກຶສາ ແລະ ຂະ 
ຫຍາຍໂຮງຮຽນລະບບົສາມນັສກຶສາ ໄປສູທ່ອ້ງຖິ່ນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມນ່ຢູບ່ນັດາເມອືງ
ທກຸຍາກ, ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກໍ່ໄດມ້ກີານຍກົລະດບັໃຫຄ້ສູອນທ່ີຍງັບ່ໍທນັໄດມ້າດຖານ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄຜູູທ່ີ້ຢູ່
ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ, ເຂດທ່ີຂາດແຄນຄມູາຍກົລະດບັໃນລະບບົຕ່ໍເນື່ອງຢູຕ່າມສະຖາບນັສາ້ງຄໃູຫຫ້ລາຍ
ຂຶນ້ ເພ່ືອເປັນການແນໃສຮ່ບັປະກນັເຮັດໃຫຄ້ນຸະພາບຂອງການສກຶສາມກີານຫນັປ່ຽນເທ່ືອລະກາ້ວ. 

 

ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນລຽ້ງເດັກ ແລະ ອະນບຸານ ຈາກປີ 2005 ມ ີ 969 ແຫງ່ ມາເປັນ 1.129
ແຫງ່ ໃນປີ 2008, ໂຮງຮຽນປະຖມົໄດເ້ພ່ີມຈາກ 8.573 ແຫງ່ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 8.830 ແຫງ່ ໃນປີ 
2008, ເພ່ີມຂຶນ້ຈາໍນວນ 257 ແຫງ່, ອດັຕາການເຂົ້າຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົ ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 84,2% ໃນປີ 2005 ມາ
ເປັນ 89,2% ໃນປີ 2008, ເຊິ່ ງສິ່ ງນ ັນ້ ໄດສ້ະແດງເຖງິຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານ ໃນການ
ຂະຫຍາຍໂອກາດໃຫພ້ນົລະເມອືງລາວທງັຍງິ ແລະ ຊາຍ ບ່ໍວາ່ຢູເ່ຂດຕວົເມອືງ ຫລື ເຂດຊນົນະບດົຫາ່ງໄກ
ສອກຫລີກ ໃຫມ້ໂີອກາດເຂ້ົາເຖງິການສກຶສາຂ ັນ້ປະຖມົຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິກນັ, ລດັຖະບານໄດມ້ກີານລງົທຶນໂດຍໄດ້
ນາໍໃຊງ້ບົປະມານລາຍຈາ່ຍຂອງລດັຖະບານເຂົ້າໃສຂ່ະແໜງການສກຶສາເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 11,63% ປີ 2005 ມາ
ເປັນ 12,17% ໃນປີ 2008. ມາຮອດປດັຈບຸນັ, ມະຫາວທິະຍາໄລກໍ່ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍເພ່ີມຂຶນ້ຢູບ່າງບອ່ນ
ເປັນຕ ົນ້: ມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລວທິະຍາສາດການແພດ.  

3.3.3. ດາ້ນສາທາລະນະສກຸ 

ອງີໃສແ່ຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄລຍະ 2006-2010 ໄດສ້ບືຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍເບິ່ ງແຍງ 
ແລະ ປບັປງຸສຂຸະພາບຂອງປະຊາຊນົ ຕາມທິດຖເືອົາວຽກງານການປ້ອງກນັພະຍາດເປັນຕ ົນ້ຕໍ, ການປ່ິນປວົ
ເປັນສາໍຄນັ, ສູຊ້ນົຫລດຸຜອ່ນອດັຕາການຕດິເຊືອ້ພະຍາດຕດິແປດ ເຊ່ັນ: ໄຂຍ້ງຸ, ອກັເສບທາງລະບບົຫາຍໃຈ, 
ຖອກທອ້ງ, ໄຂເ້ລືອດອອກ, ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາມສີຂຸະພາບແຂງແຮງ ແລະ ອາຍຍຸນືຂຶນ້. ສູຊ້ນົໃຫ້
ປະຊາຊນົເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ໄດຮ້ບັການບໍລິການສາທາລະນະສກຸຂ ັນ້ພ້ືນຖານກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ, 
ໄດຮ້ບັການປບັປງຸທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ແລະ ຈດິໃຈ. ຕາຫນາ່ງສາລະນະສກຸໄດສ້ບືຕ່ໍຮບັການປບັປງຸ ແລະ 
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ຂະຫຍາຍຕວົໃນຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ມາຮອດປດັຈບຸນັສກຸສາລາໄດເ້ພ່ີມ  
ຂຶນ້ເປັນ 813 ແຫງ່; ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ໄດສ້າໍເລັດການກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງສາທາລະນະສກຸຈາໍນວນຫນຶ່ງ ເປັນ
ຕ ົນ້: ສນູວໄິຈ, ໂຮງໝໍເມອືງ, ປບັປງຸສກຸສາລາ 824 ແຫງ່; ໄດເ້ອົາໃຈໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງບາ້ນສາທາລະນະສກຸ
ແບບຢາ່ງ ຕາມ 8 ເນືອ້ໃນ ຂອງການຮກັສາສຂຸະພາບຂ ັນ້ຕ ົນ້ໃນຂອບຂອງການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ 
ພດັທະນາ; ແພດໝໍ ແລະ ພະຍາບານ ກໍ່ໄດຮ້ບັການເຝິກອບົຮມົໃນພາກທິດສະດ ີແລະ ພາກການປະຕບິດັ 
ຕວົຈງິໃນການບໍລິການຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົ ພອ້ມທງັມຈີນັຍາບນັໃນການປ່ິນປວົ, ການສກັຢາ ແລະ ຢອດຢາ ກນັ
ພະຍາດໃຫແ້ມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ບນັລໄຸດ ້ 71% ທຽບໃສເ່ປ້ົາໝາຍຕວົຈງິ; ການສຂຸະສກຶສາ ແລະ ໂພ
ສະນາການ ພາຍຫລງັໄພນ ໍາ້ຖວ້ມກໍ່ໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສຫ່ລາຍຂຶນ້; ການສະຫນອງນ ໍາ້ສະອາດ ບນັລໄຸດ ້
77%; ອດັຕາຊມົໃຊວ້ດິຖາ່ຍຂອງປະຊາຊນົ ບນັລໄຸດ ້ 54%; ອດັຕາຊມົໃຊວ້ດິຖາ່ຍຂອງໂຮງຮຽນບນັລໄຸດ ້

46%; ສາມາດສະຫນອງມຸງ້ຍອ້ມຢາໃຫປ້ະຊາຊນົໃນເຂດສຽ່ງຕ່ໍໄຂຍ້ງຸ ໄດ ້1,6 ລາ້ນດາງ; ໄດຂ້ະຫຍາຍ ຕາ
ຫນາ່ງກອງທຶນປະກນັສຂຸະພາບຊຸມຊນົມາຮອດປະຈບຸນັມທີງັຫມດົ 9 ແຂວງ, 20 ເມອືງ, ກວມເອົາ  934 
ບາ້ນ, ມ ີ19.211 ຄອບຄວົ, ມສີະມາຊກິ ຫລື ຜູປ້ະກນັຕນົ ທງັຫມດົ 111,6 ພນັຄນົ ເທ່ົາກບັ 3,7% ຂອງ
ປະຊາຊນົເປ້ົາຫມາຍ (3 ລາ້ນຄນົ) ແລະ 1,8% ຂອງປະຊາຊນົທ ົ່ວປະເທດ. ລະບບົເຝ້ົາລະວງັ ແລະ ເຕອືນ
ໄພລວ່ງຫນາ້ການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸຢາ່ງເຂັມ້ແຂງ ເຊິ່ ງສາມາດກວດພບົ ແລະ 
ສະກດັກ ັນ້ການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດໄຂຫ້ວດັສດັປີກ ແລະ ໄຂຫ້ວດັໃຫຍສ່າຍພນັ ໃຫມ່ H1N1.  

3.3.4. ດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊ ີ

ປະກາດໃຊກ້ດົຫມາຍຊບັສນິທາງປນັຍາ, ກດົຫມາຍມາດຕະຖານການຂຶນ້ທະບຽນນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ, ປະ 
ກາດໃຊມ້າດຖານແຫງ່ຊາດ ດາ້ນຜະລດິຕະພນັວດັຖກຸໍ່ສາ້ງ, ຜະລດິຕະພນັອາຫານ ແລະ ກະສກິາໍ ຈາໍນວນ 
6 ມາດຖານ. ສາໍເລັດການຄ ົນ້ຄວາ້ປກູເຊືອ້ຈລຸິນຊ ີແລະ ທດົລອງປກູເຊືອ້ໃສໄ່ມເ້ກດສະຫນາ, ການສາ້ງລະ 
ບບົການບໍລິຫານລດັແບບເອເລັກໂຕນກິ, ສາ້ງສນູບໍລິການຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແບບເອເລັກໂຕນກິ ໃຫແ້ກຊຸ່ມຊນົ 
11 ແຫງ່, ສາ້ງໂປຣແກຣມລະບບົພາສາລາວໃນຄອມພິວເຕ,ີ ສາມາດແກໄ້ຂການຮອ້ງຟ້ອງສດິທາງຊບັສນິ 
ທາງປນັຍາ ໄດຈ້າໍນວນ 20 ກລໍະນ ີ ແລະ ໄດທ້າໍລາຍສນິຄາ້ປອມແປງ. ສາໍເລັດການຄ ົນ້ຄວາ້ການນາໍໃຊ ້
ນ ໍາ້ມນັພືດທ່ີໃຊແ້ລວ້ ມາໃຊໃ້ນເຄື່ ອງຈກັກາຊວນ. ນອກຈາກນີ ້ ຍງັໄດສ້າໍເລັດການຕດິຕ ັງ້ເສົາຮບັສນັຍານ 
Wimax ຢູບ່ນັດາແຂວງ ໄດ ້16 ເສົາ, ເຊິ່ ງຄາດວາ່ໂຄງການບໍລິຫານລດັແບບເອເລັກໂຕນກິ ຈະໃຫສ້າໍເລັດ 
ແລະ ສາມາດນາໍໃຊໄ້ດ ້ ໃນເດອືນ 6 ປີ 2009, ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງຫອ້ງການສວນອທິຸຍານວທິະຍາສາດ 
ແຫງ່ຊາດ ຢູ ່ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ (ການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງລດັຖະບານລາວ ແລະ ລດັຖະບານອຕີາລີ). 

3.3.5. ດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ  

ໃນຂງົເຂດສິ່ ງແວດລອ້ມ ກໍ່ພວມໄດຮ້ບັຄວາມສນົໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສຕ່ດິຕາມສະພາວະໂລກຮອ້ນ, 
ອາກາດເປັນພິດ ແລະ ອື່ ນໆ. ເຖງິແມນ່ວາ່ ໄດສ້າໍເລັດບນັດານຕິກິາໍດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນສວ່ນໃຫຍແ່ລວ້ກໍ່ 
ຕາມ, ແຕໃ່ນການບງັຄບັໃຊຍ້ງັຈາໍກດັຢູ.່ ການສະຫນອງດາ້ນທຶນຮອນເພ່ືອການພດັທະນາຂງົເຂດນີຍ້ງັຈາໍກດັ 
ແຕກ່ຍໍງັໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະຫນນູຈາກສາກນົ ດາ້ນເຕັກນກິວຊິາການ ແລະ ທຶນຮອນຈາໍນວນຫນຶ່ງ. ບນັ 
ດາໂຄງການພດັທະນາທ່ີຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມນ ັນ້, ເຖງິແມນ່ວາ່ບ່ໍທນັຫລວງຫລາຍແຕກ່ໍ່ 
ໄດກ້າຍເປັນຕວົແບບແຫງ່ການພດັທະນາໃນອານາຄດົ ເຊ່ັນ: ໂຄງການກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ ໍາ້ເທີນ2, 
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ໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ຄາໍເຊໂປນ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ. ໃນໄລຍະທ່ີໂຄງການລງົທຶນດາ້ນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ, ບ່ໍແຮ,່ 
ປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍພວມຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງວອ່ງໄວນ ັນ້ ມນັໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານສກຶສາຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດ 
ລອ້ມຢາ່ງຮອບຄອບ ແລະ ຄບົຖວ້ນ. 

ໄດສ້ບືຕ່ໍປບັປງຸຮາ່ງມາດຖານຄນຸນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມແຫງ່ຊາດ, ຈດັກອງປະຊຸມຫນວ່ຍປະຕບິດັງານ 
ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນຂງົເຂດອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ (GMS) ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັຮອງເອົາບນັດາຫນາ້ວຽກຫລກັ ຄ:ື 

ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນຂະແຫນງຂນົສ ົ່ງ, ພະລງັງານ-ບ່ໍແຮ ່ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ, ການນາໍ 
ໃຊຕ້ວົຊີບ້ອກໃນການປະເມນີປະສດິທິພາບຂອງການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ 
ຢູບ່ນັດາປະເທດລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ; ໂຄງການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັທ່ີເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍປ່າສະຫງວນຕາມແລວທາງ 
ເສດຖະກດິເຫນອື-ໃຕ ້ ທ່ີ ແຂວງກວາງຊ ີ ສປ.ຈນີ ແລະ ແຂວງກາວບງັ ສສ.ຫວຽດນາມ, ເພ່ີມທະວກີານ 
ປບັປງຸຄວາມສາມາດຂອງບນັດາຫນວ່ຍປະສານງານດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂ ັນ້ພາກພ້ືນ, ລະດບັປະເທດ, ແຂວງ 
ແລະ ເມອືງ. 

3.3.6. ດາ້ນແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

 1. ດາ້ນແຮງງານ 

ສາໍເລັດການປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແຮງງານ; ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍຄາ່ແຮງງານຕ ໍາ່ສດຸ ໂດຍໄດປ້ບັປງຸ 
ແຮງງານຕ ໍາ່ສດຸຈາກ 290.000 ກບີ ຂຶນ້ເປັນ 348.000 ກບີ, ສາໍເລັດການສາ້ງດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການສາ້ງຕ ັງ້ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງວສິາຫະກດິບໍລິການຈດັຫາງານ, ຂໍຕ້ກົລງົວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງເຈົາ້ 
ໜາ້ທ່ີກວດກາແຮງງານ; ປບັປງຸຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕວີາ່ການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ ວາ່ດວ້ຍການອະນມຸດັນາໍເຂ້ົາ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຮງງານຕາ່ງປະເທດ. 

   
ໄປພອ້ມໆກບັການປບັປງຸນຕິກິາໍ, ຂະແໜງແຮງງານ ໄດເ້ອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງ 

ສນູພດັທະນາສມີແືຮງງານຢູແ່ຕລ່ະພາກ. ປະຈບຸນັມສີນູພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ສນູວຊິາຊບີທງັໝດົ ຈາໍ 
ນວນ 153 ແຫງ່ ໃນນ ັນ້; ສນູທ່ີຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງຂະແໜງ ຮສສ ມ ີ4 ແຫງ່, ຂຶນ້ກບັພາກສວ່ນອື່ ນ 
ຂອງລດັມ ີ57 ແຫງ່ ແລະ ຂອງເອກະຊນົ ມ ີ92 ແຫງ່. ພອ້ມນີຍ້ງັໄດພ້ດັທະນາຫລກັສດູການຝຶກ, ເຊິ່ ງສາ 
ມາດສາ້ງປ້ືມຕາໍລາການຮຽນການສອນ ໄດ ້7 ສາຂາວຊິາຊາ່ງ ຄ:ື ຊາ່ງສອ້ມແປງ ແລະ ນາໍໃຊຄ້ອມພີວເຕ,ີ 
ຊາ່ງໄຟຟ້າ, ຊາ່ງລດົຍນົ, ຊາ່ງສອ້ມແປງເຄື່ ອງເອເລັກໂຕນຼກິ, ຊາ່ງໄມ,້ ຊາ່ງຕດັຫຍບິ ແລະ ປງຸແຕງ່ອາຫານ 
ແລະ ໄດພ້ດັທະນາລະດບັການຝຶກຈາກລະດບັ ເຄິ່ ງຊາໍນານງານມາເປັນລະດບັຊາໍນານງານ ແລະ ປະຈບຸນັ 
ກາໍລງັພດັທະນາລະດບັນາຍຊາ່ງເຕັກນກິ, ຊຶ່ ງມໄີລຍະຮຽນແຕ ່ 2 ອາທິດ ຫາ 3 ປີ; ສະໜອງອປຸະກອນ 
ການຮຽນ, ການຝຶກງານໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງ 
ງານເທ່ືອລະກາ້ວ. 

 
ເອົາໃຈໃສກ່ວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ແຮງງານ, ສນັຍາແຮງງານ ໂດຍສະເພາະ 

ກຽ່ວກບັ ເງນິເດອືນ, ຊ ົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ສະຫວດັດກີານຢູໃ່ນຫວົໝວ່ຍແຮງງານຕາ່ງໆໄດ ້1.606 ແຫງ່, 
ເຊິ່ ງກວມເອົາຜູອ້ອກແຮງງານທງັໝດົ 98.342 ຄນົ; ໄກເ່ກຍ່ຂໍຂ້ດັແຍງ່ລະຫວາ່ງຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ແລະ ຜູອ້ອກ 
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ແຮງງານໄດຈ້າໍນວນ 141 ກລໍະນ ີ ຈາກທງັໝດົ 254 ກລໍະນ,ີ ສາມາດນາໍເອົາຜນົປະໂຫຍດມາໃຫຜູ້ອ້ອກ 
ແຮງງານທງັໝດົ 1.684 ລາ້ນກບີ. 

2. ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

ປບັປງຸດາໍລດັ 178/ນຍ ວາ່ດວ້ຍລະບອບປະກນັສງັຄມົພາກລດັ ມາເປັນດາໍລດັ 70/ນຍ, ໂຮມດາໍລດັ 
71/ນຍ, 194/ນຍ ແລະ 145/ນຍ ເຂ້ົາເປັນດາໍລດັ 343/ນຍ, ຫນັເອົາມະຕ ິ 102/ກມສພ ມາເປັນດາໍລດັ 
241/ນຍ; ສາ້ງຮາ່ງດາໍລດັວາ່ດວ້ຍສດິທິຄນົພິການ ອອກບດົແນະນາໍວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັດາໍລດັ 70/
ນຍ ແລະ ດາໍລດັ 343/ນຍ; ອອກລະບຽບຊ ົ່ວຄາ່ວກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງກອງທຶນປະກນັສງັຄມົແຫງ່ລດັ; 
ສາໍເລັດແຜນງານແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍ ການຕາ້ນການຄາ້ມະນດຸ ແລະ ການຂດູຮດີທາງເພດເດັກ ພອ້ມທງັ 
ດາໍລດັເລກທີ 160/ນຍ ວາ່ດວ້ຍການຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊແ້ຜນງານດ ັງ່ກາ່ວ. 

 
ໄດປ້ບັປງຸຜນົປະໂຫຍດລະບອບອດຸໜນູ ໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ-ລດັຖະກອນຈາກ 5 ອດຸໜນູ ໃນດາໍລດັ 

178/ນຍ ມາເປັນ 8 ອດຸໜນູໃນດາໍລດັ 70/ນຍ, ປບັປງຸອດັຕາເງນິສມົທບົກອງທຶນປະກນັສງັຄມົເປັນ 16,5% 
ໃນນ ັນ້: ເງນິສມົທບົຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໃນຖານະຜູອ້ອກແຮງງານ ຈາກ 5% ມາເປັນ 8% ແລະ 
ລດັຖະບານ ໃນນາມຜູໃ້ຊແ້ຮງງານ ອອກເງນິສມົທບົ 8,5% ຂອງຄງັເງນິເດອືນ; ປບັປງຸລະບບົບໍລິການປ່ິນ 
ປວົຂອງຜູປ້ະກນັຕນົ ດວ້ຍການຈາ່ຍຄາ່ປ່ິນປວົຕາມບນິ ແລະ ຖອນເງນິຄນືໄປສູລ່ະບບົການຈາ່ຍແບບມອບ ເ
ໝາົ. 

 
ຂະຫຍາຍວຽກປະກນັສງັຄມົພາກວສິາຫະກດິ ໄປສູແ່ຂວງທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂສະດວກເທ່ືອລະກາ້ວ ແລະ 

ຍກົລະດບັຄາ່ປະກນັສຂຸະພາບ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ 
ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ໂດຍໄດປ້ບັອດັຕາຄາ່ປະກນັສຂຸະພາບ ໃນປີ 2006 ຈາກ 65.000 ກບີ/ຄນົ/ປີ ຂຶນ້ມາເປັນ 
85.000 ກບີ/ຄນົ/ປີ ໃນປີ 2009. ກອງທຶນມກີານເຕບີໃຫຍເ່ຂັມ້ແຂງຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ຮບັປະກນັປະຕບິດັນະ 
ໂຍບາຍປະກນັສງັຄມົ ໃຫແ້ກຊ່າວຜູອ້ອກແຮງງານໃນວສິາຫະກດິຕາ່ງໆຕາມສດິ ແລະ ພນັທະຂອງເຂົາເຈົາ້ 
ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ. 

 
ໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ຕ່ໍພະນກັງານປະຕວິດັອາວໂຸສ ທ່ີມຄີນຸ 

ງາມຄວາມດຕ່ໍີການປະຕວິດັ ໃນການປະຕບິດັເປ້ົາໝາຍຕາ່ງໆໄດທ້ງັໝດົ 9.039 ທາ່ນ ເທ່ົາກບັ 10,64% 
ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົທ່ີມຂີໍມ້ນູ ( 84.944 ທາ່ນ ) ເປັນລດົ 1.028 ຄນັ ແລະ ເປັນເງນິ 78.695.898.564 
ກບີ ພອ້ມທງັເອົາໃຈໃສຍ່າດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກ ພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ເພ່ືອປະຕບິດັນະໂຍບາຍສງັຄມົ 
ສງົເຄາະ, ພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ ແລະ ເກບັກູລ້ະເບດີບ່ໍທນັແຕກ ອອກຈາກສະຖານທ່ີ 
ຕາ່ງໆ, ຊຶ່ ງມຜີ ູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທງັໝດົ 2.217.187 ຄນົ. 
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3.3.7. ດາ້ນຖະແຫຼງ່ຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ  

 1. ຖະແຫຼງ່ຂາ່ວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົ: 

ວຽກງານຖະແຫລງຂາ່ວ ໄດມ້ບີາດກາ້ວຂະຫຍາຍຕວົທງັດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸະພາບນບັມ ືດ້ຂີຶນ້, 
ຍກົລະດບັ ທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ ແລະ ເຕັກນກິໃຫພ້ະນກັງານເພ່ືອຕອບສະຫນອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃຫແ້ກ ່
ສງັຄມົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃຫມ້ປີະສດິທິພາບ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ; ປບັປງຸພາລະບດົບາດ ແລະ 
ຂອບເຂດສດິຂອງບນັດາກມົ, ອງົການ, ກອງວຊິາການ, ສະຖາບນັ, ໂຮງຮຽນ, ພະແນກຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ 
ວດັທະນະທາໍປະຈາໍແຂວງ, ຫອ້ງການຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍເມອືງ ໃຫສ້ອດຄອ່ງນະໂຍບາຍ 
ປ່ຽນແປງໃຫມຂ່ອງພກັ-ລດັ, ໂດຍໄດສ້າ້ງໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ແຕສ່ນູກາງລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນໃຫ ້
ຫນກັແຫນນ້ ແລະ ຮດັກມຸກວາ່ເກົ່ າ, ມາຮອດປີ 2008 ມຈີາໍນວນພະນກັງານລດັຖະກອນທົ່ວຂະແຫນງ 
ຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ທງັຫມດົ 2.990 ຄນົ, ຍງິ 920 ຄນົ, ໃນນ ັນ້ ມພີະນກັງານຂ ັນ້ສນູກາງ   
1.161 ຄນົ, ຍງິ 410 ຄນົ, ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ 1.829 ຄນົ, ຍງິ 510 ຄນົ. ໄດເ້ອົາໃຈໃສບ່າໍລງຸກໍ່ສາ້ງພະນກັ 
ງານເພ່ືອຍກົລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນທິດສະດກີານເມອືງ ແລະ ວຊິາສະເພາະທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນ
ລະດບັຊ ັນ້ກາງຈນົເຖງິປະລິນຍາເອກ ຈາໍນວນ 105 ຄນົ, ຍງິ 30 ຄນົ.  

ດາ້ນການອອກຂາ່ວທາງຫນງັສພິືມ ກໍ່ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍສະເພາະ ການເກບັ 
ຂາ່ວ ແລະ ອອກຂາ່ວທາງຫນງັສພິືມ ໃຫທ້ນັເວລາ ແລະ ວອ່ງໄວ, ນອກຈາກນ ັນ້ ກໍ່ໄດເ້ພ່ີມປະລິມານການ 
ຈດັພິມຫນງັສພິືມ ແລະ ວາລະສານ ແຕລ່ະປີ, ໃນນ ັນ້ ໜງັສພິືມ, ວາລະສານຕາ່ງໆ ກໍ່ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົ 
ທຽບໃສປີ່ 2005 ເພ່ີມຂຶນ້ 20 ກວາ່ສະບບັ ແລະ ຖາ້ມາເບິ່ ງການຈາໍໜາ່ຍໜງັສພິືມ ໃນປີ 2005 ເຫັນວາ່ 
ການພິມຈາໍຫນາ່ຍຫນງັສພິືມມພີຽງແຕ ່ 4.942.000 ສະບບັ, ແຕມ່າຮອດປີ 2008 ເຫັນໄດວ້າ່ປະລິມານ 
ການພິມຫນງັສພິືມອອກສູມ່ວນຊນົໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 45.368.000 ສະບບັ ແລະ ໄດຈ້າໍຫນາ່ຍລງົຮອດບາງ 
ເມອືງທ່ີຫາ່ງໄກຈາກເທດສະບານແຂວງ ເດ່ັນກວາ່ຫມູແ່ມນ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຫລວງ ພະ
ບາງ ແລະ ແຂວງຄາໍມວ່ນ. ພອ້ມນ ັນ້, ກໍ່ໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວຮບັໃຊສ້ງັຄມົດວ້ຍເນືອ້ໃນຫຼາຍຮບູຫຼາຍສ ີ ສາມາດ 
ຕອບສະໝອງຂໍມ້ນູ-ຂາ່ວສານຄວາມຮູຕ້າ່ງໆໃຫແ້ກສ່ງັຄມົຫຼາຍກວາ່ເກົ່ າ, ປະຈບຸນັວຽກງານສື່ ສິ່ ງພິມ ແລະ 
ວຽກງານເອເລັກໂຕນກິໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ ແລະ ໃນຂະນະທ່ີໂລກພວມພດັທະນາເຕັກໂນໂລຊກີານສື່ ສານ 
ໂທລະຄມົທ່ີທນັສະໄໝນ ັນ້ ກໍ່ໄດນ້າໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍເີຂ້ົາມາ ເປັນສື່ ເອເລັກໂຕນກິໃໝ;່ ເຊິ່ ງສາ້ງແວັບໄຊບນັດາ 
ສື່ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍລະບບົອນິເຕແີນັດ ສາມາດເຮັດໃຫກ້ານສ ົ່ງຂໍມ້ນູ-ຂາ່ວສານຂອງຕນົອອກສູພ່າຍໃນ ແລະ 
ຕາ່ງປະເທດ ໄດຢ້າ່ງວອ່ງໄວ, ທນັການ ແລະ ກວາ້ງຂວາງ. 

ດາ້ນການອອກຂາ່ວທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ກໍ່ເປັນຂອດຫນຶ່ງທ່ີສາໍຄນັ ຂອງປະເທດເຮົາ ໄດກ້າໍເນດີ 
ແລະ ຮບັໃຊໜ້າ້ທ່ີການເມອືງແຕຊຸ່ມປີ 60 ຂອງສດັຕະວດັທີ 20 ຜາ່ນມານ ັນ້ ເຊິ່ ງໄດປ້ບັປງຸເນືອ້ໃນລາຍ 
ການຕາ່ງໆ ແລະ ທາງດາ້ນເຕັກນກິກໍ່ໄດມ້ກີານປບັປງຸຈາກລະບບົອານາລອກ (Analog) ໄປສູລ່ະບບົດຈິ ິ
ຕອນ (Digital), ພອ້ມນີ ້ກໍ່ຍງັໄດເ້ພ່ີມການກະຈາຍສຽງລະບບົ FM1 ແລະ FM2 ຂຶນ້ຕື່ ມ 2 ຊ ົ່ວໂມງ. ຊຶ່ ງ
ປະຈບຸນັກໍ່ໄດມ້ກີານປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາໄປສູຄ່ນຸນະພາບໃໝ ່ແລະ ໄດຂ້ະຫຍາຍຈາກ 14 ສະຖານ ີໃນ
ເມ ື່ອກອ່ນ ຂຶນ້ເປັນ 43 ສະຖານໃີນທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ ງຂະຫຍາຍເປັນສອງລະບບົ (ລະບບົ FM ແລະ AM) 
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ສາມາດແຜຄ່ືນ້ກະຈາຍສຽງເພ່ີມ ເປັນ 90% ທົ່ວປະເທດ; ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ໄດມ້ກີານການປບັປງຸຫນາ້ ເວບ
ໄຊ ເປັນ 4 ພາສາ ຄ:ື ພາສາລາວ, ພາສາມ ົງ້, ພາສາຝລ ັ່ງ ແລະ ພາສາອງັກດິ; ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ໄດມ້ກີານ 
ກະຈາຍສຽງໃນລະບບົອອນລາຍ ເຮັດໃຫລ້ະບບົການກະຈາຍສຽງ ວທິະຍ ຸ FM1 ສາມາດຮບັຟງັໄດທ້ ົ່ວໂລກ. 
ແລະ ກໍ່ມວີທິະຍ ຸFM ສາໍລບັຖາ່ຍທອດວທິະຍສຸາກນົຂອງປາງປະເທດເຊ່ັນ: ວທິະຍສຸາກນົຈນີ, ວທິະຍສຸາກນົ 
ຝຣ ັງ່ ແລະ ວທິະຍສຸາກນົອດົສະຕາລ;ີ ນອກຈາກນີ,້ ກະຊວງຍງັໄດອ້ະນມຸດັສາ້ງຕ ັງ້ສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍ 
ສຽງກອງທບັ ແລະ ສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງນະຄອນຫລວງວຽງຈນັຂຶນ້ຕື່ ມອກີ. ທາງດາ້ນໂທລະພາບ ກໍ່

ໄດປ້ບັປງຸເນືອ້ໃນຮບູການ ແລະ ລາຍການອອກອາກາດທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໃຫມ້ຄີນຸະພາບ ແລະ 
ທນັກບັສະພາບການຂອງພາຍໃນກຄໍຕືາ່ງປະເທດ. 

ທາງດາ້ນວຽກງານໂທລະພາບ, ປະຈບຸນັມສີະຖານໂີທລະພາບ ທງັໝດົ 36 ສະຖານ,ີ ເພ່ີມຂຶນ້ 30 
ແຫງ່, ໃນນ ັນ້, ໂທລະພາບແຫງ່ຊາດມ ີ2 ສະຖານນ ີ (ຊອ່ງ1 ແລະ ຊອ່ງ3) ສະຖານຖີາ່ຍທອດໂທລະພາບ 
ຫວຽດນາມ 1 ສະຖານ,ີ ໂທລະພາບ ສ.ປ ຈນີ 2 ສະຖານ ີ (CCTV4, CCT9), ໂທລະພາບເອກະຊນົ    
(ລາວສະຕາ ແລະ ເອັມວລີາວ) 2 ສະຖານ,ີ ໂທລະພາບທອ້ງຖິ່ນຢູແ່ຂວງ ແລະ ເມອືງ ມ ີ 30 ສະຖານ.ີ 
ສາມາດແຜຄ່ືນ້ພາກພ້ືນດນິເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 60% ເປັນ 70% ຂອງພ້ືນທ່ີທ ົ່ວປະເທດ. ໃນນ ັນ້ໂທລະພາບແຫງ່ 
ຊາດລາວ ຊອ່ງ 3 ແຫງ່ໃໝ ່ ທ່ີໄດມ້ກີານເພ່ີມຊອ່ງທ່ີເຫືຼອຈາກ ສ.ປ ຈນີ ມຄີວາມແຮງສ ົ່ງ 20 KW ໄດສ້າໍ 
ເລັດ ແລະ ໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນງານມະຫະກາໍກລິາຊເີກມ ຄ ັງ້ທ່ີ 25 ໃນທາ້ຍປີ 2009 ແລວ້, ບນັດາພາຫະນະ 
ສື່ ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ກໍ່ໄດຕ້ອ້ງມກີານປບັປງຸເນືອ້ໃນລາຍການທງັໝດົ ຍກົລະດບັຄນຸນະພາບດາ້ນເຕັກນກິແບບເກົ່ າ 
ຫນັປ່ຽນລະບບົເຕັກນກິຈາກອານາລອັກໄປສູດ່ຈິຕິອນເທ່ືອລະກາ້ວ. 

2.   ວດັທະນະທາໍ: 

 ໄດມ້ກີານຟ້ືນຟປູກົປກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍວດັທະນະທາໍທ່ີມລີກັສະນະຊາດ, ກາ້ວຫນາ້ ແລະ 
ມະຫາຊນົ. ທງັໄດເ້ອົາໃຈໃສສ່ະກດັກ ັນ້ວດັທະນະທາໍທ່ີບ່ໍກາ້ວຫນາ້ ເຊິ່ ງຈະສາ້ງຄວາມເຊື່ ອມເສຍໃຫແ້ກ ່
ປະເພນວີດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ, ຊຸກຍູຂ້ະບວນການສລິະປະວນັນະຄະດ ີທງັອາຊບີ ແລະ ສະມກັ 
ຫລິ້ນ ນບັແຕຂ່ ັນ້ສນູກາງຈນົຮອດທອ້ງຖິ່ນ, ຈດັຕ ັງ້ງານມະໂຫລານສລິະປະພ້ືນເມອືງ, ງານແຂງ່ຂນັທາງ 
ດາ້ນສລິະປະວນັນະຄະດ ີກຄໍເືທດສະການລະດບັຊາດ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ແນໃສຟ້ື່ນຟ ູແລະ ສ ົ່ງເສມີສລິະປະ 
ວດັທະນະທາໍຂອງຊາດກຄໍ ືສລິະປະວນັນະຄະດຂີອງຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆ. 

 ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງການຜະລິດ ແລະ ຈາໍຫນາ່ຍກະແຊັດ ຫລ ື ແຜນ່ສຽງເພງຮອ້ງ, ຂບັລາໍ, ລະ 
ຄອນເວທີປະເພດຕາ່ງໆ ແມນ່ເປັນວຽກງານຫນຶ່ງທ່ີໄດມ້ກີານເອົາໃຈໃສ ່ ເພ່ືອຮບັປະກນັທາງດາ້ນເນືອ້ໃນໃຫ ້
ຕດິພນັກບັວດັທະນະທາໍຂອງຊາດ ແລະ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນການນາໍໃຊຊ້ບັສນິທາງປນັຍາ ຂອງບນັດາສ ິ
ລະປິນໃຫມ້ຄີວາມເປັນທາໍ. ຊຸກຍູບ້ນັດາການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄນົ ແລະ ນຕິບິກຸຄນົທ່ີຂຽນ, ແປ ແລະ ພິມປ້ຶມປະ 
ເພດຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ທິດສະດກີານເມອືງ, ບດົວນັນະກາໍ, ກດົຫມາຍ ແລະ ຫລກັສດູການສກຶສາ ເພ່ືອຕອບສະ 
ຫນອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ. ພອ້ມນີ,້ ກໍ່ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ການປະກວດເລື່ ອງສ ັນ້, ເລື່ ອງຍາວ, ບດົ 
ກະວ ີ ແລະ ກາບກອນໃຫນ້ກັຂຽນ ແລະ ນກັປະພນັທງັມອືາຊບີ ແລະ ມສືະຫມກັຫລິນ້ ໄດມ້ໂີອກາດສະ 
ແດງສມີ ືແລະ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງຂອງຕນົອອກສູສ່ງັຄມົ. 
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 ວຽກງານປບັປງຸຫອ້ງສະຫມດຸ, ຫອ້ງອາ່ນຫນງັສ ືຕາມຮາກຖານສາໍນກັງານ, ຫອ້ງການ, ບາ້ນ, ໂຮງ 
ຮຽນ ແລະ ຫອ້ງສະຫມດຸເຄື່ ອນທ່ີ, ກໍ່ເປັນວຽກງານຫນຶ່ງທ່ີໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍການໃຫບໍ້ລ ິ
ການໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດຂີຶນ້, ເຊິ່ ງສະແດງອອກຈາກທາ່ອຽ່ງ ການເຂ້ົາໃຊບໍ້ລິການຫອ້ງສະຫມດຸແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ 
ໃນປີ 2005 ທົ່ວປະເທດມຫີອ້ງສະຫມດຸຈາໍນວນ 110 ຫນວ່ຍ, ມາຮອດປີ 2008 ມຈີາໍນວນ 450 ຫນວ່ຍ, 
ຖາ້ທຽບໃສປີ່ 2005 ເພ່ີມຂຶນ້ 309 ສວ່ນຮອ້ຍ. ຂະແຫນງຖະແຫລງຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍທອ້ງຖິ່ນ ກໍ່

ໄດມ້ກີານສາ້ງຂະບວນການກໍ່ສາ້ງຊວີດິວດັທະນະທາໍຊນົນະບດົໂດຍຖເືອົາການກໍ່ສາ້ງຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນ 
ວດັທະນະທາໍເປັນມາດຕະການຕ ົນ້ຕໍເຊິ່ ງດາໍເນນີໄປເປັນຂະບວນກວາ້ງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ. 

 ຂະບວນການສາ້ງຄອບຄວົວດັທະນະທາໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມາຮອດປີ 2008 ສາມາດບນັລ ຸ
ໄດ ້131.346 ຄອບຄວົ ແລະ ສາ້ງບາ້ນວດັທະນະທາໍ ໄດ ້445 ບາ້ນ ລື່ ນຄາດຫມາຍ 32%. ໄດມ້ກີານ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຄຸມ້ຄອງຮາ້ນບນັເທີງ, ເຮອືນພກັ, ຫອ້ງຫລິນ້ເກມ, ຮາ້ນຄາລາໂອເກະ ແລະ ປ້າຍ 
ໂຄສະນາຕາ່ງໆ, ໂດຍສະເພາະໃນຕວົເມອືງໃຫຍໃ່ຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ເປັນລະບຽບດຂີຶນ້. 

 ໄດປ້ກົປກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມລໍະດກົແຫງ່ຊາດ ທ່ີໄດຮ້ບັຮອງມລໍະດກົໂລກ 2 ແຫງ່ 
(ເມອືງຫລວງພະບາງ ແລະ ວດັພຈູາໍປາສກັ), ພອ້ມນ ັນ້ ກໍ່ໄດມ້ກີານສາໍຫລວດຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມ ເພ່ືອປະກອບ 
ເອກະສານສາ້ງແຜນແມບ່ດົນາໍສະເຫນ ີອງົການອຍຸແນດສະໂກ ໃຫພິ້ຈາລະນາຮບັຮອງເອົາທ ົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ເປັນມລໍະດກົໂລກແຫງ່ທີ 3 ຂອງລາວ, ໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນການປະຕສິງັຂອນວດັວາອາຣາມ, ສະ 
ຖານບຮູານນະຄະດ ີແລະ ສະຖານທ່ີທາງປະຫວດັສາດ ເຊິ່ ງເປັນມລໍະດກົທາງດາ້ນວດັທະນາທາໍ ແລະ ປະ 
ຫວດັສາດຂອງຊາດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ແມນ່ການບລູະນະເມອືງວຽງໄຊ, ຖ ໍາ້ປະຫວດັສາດການຕ່ໍສູກ້ ູຊ້າດ. ໄດສ້ມົທບົ 
ກບັທອ້ງຖິ່ນໃນການຄຸມ້ຄອງສະຖານບຮູານ ແລະ ວດັຖບຸຮູານທ່ີຖກືຄ ົນ້ພບົໃຫມ ່ ພອ້ມທງັມກີານສາໍຫລວດ 
ຄ ົນ້ຄວາ້ເອົາວດັຖບຸຮູານທ່ີຢູໃ່ນພ້ືນດນິເພ່ືອປກົປກັຮກັສາໄວຫໍ້ພິພິຕະພນັ. 

ວຽກງານການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີວຽກງານສລິະປະຫດັຖະກາໍທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຊາດ ກໍ່ແມນ່ 
ວຽກງານຫນຶ່ງທ່ີເປັນວຽກງານທ່ີສາໍຄນັ ໂດຍມກີານຈດັການວາງສະແດງຜະລິດຕະພນັຫດັຖະກາໍ ແລະ ດາ້ນວ ິ
ຈດິສນິຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເປັນປກົະຕ.ິ ວຽກງານການຜະລິດ ແລະ ຮກັສາຟິມເອກະສານທ່ີສາໍຄນັ 
ຂອງຊາດແມນ່ເປັນວຽກງານຫນຶ່ງທ່ີໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສ.່ ມາຮອດປີ 2008 ໄດສ້າໍເລັດການຜະລິດຮບູເງາົ 
ເອກະສານສາລະຄະດຕີາ່ງໆ ທງັຫມດົ 14 ເລື່ ອງ ແລະ ໄດໂ້ຄສະນາເຜີຍແຜໂ່ດຍກງົຜາ່ນທາງໂທລະພາບ 
ລາວ ແຕລ່ະຊອ່ງ. 

3.3.8. ດາ້ນກລິາກາຍຍະກາໍ  

 ໃນໄລຍະ 5 ປີ 2006-2010 ການພດັທະນາກລິາກາຍຍະກາໍ ໄດປ້ະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນ
ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວເຮັດໜາ້ທ່ີສາກນົ ແລະ ພດັທະອາຊຽນໄດດ້ ີຄ:ື ໄດ້
ປກຸລະດມົຂະບວນຫ້ີຼນກລິາ ເພ່ືອສຂຸະພາບ ມດິຕະພາບ ເພ່ືອການຮວ່ມມຢືາ່ງກວາ້ງຂວາງ ໄດຫ້ນັວຽກງານ
ການກລິາໃຫກ້າຍເປັນຂອງປວງຊນົ ແລະ ກາຍເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໝດົທກຸຄນົເທ່ືອລະກາ້ວ; ໄດນ້າໍ
ເອົາຫຼກັສດູການກລິາເຂ້ົາໃນການຮຽນການສອນ ຢູຕ່າມໂຮງຮຽນ, ສະຖາບນັການສກຶສາຕາ່ງໆ ແລະ ໃນຂງົ
ເຂດປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ; ໄດສ້າໍເລັດ¡¾−¥ñ©-¤¾−-´½¹¾-¡¿-¡òì¾-Á¹È¤-§¾© -£˜¤êó 8 ê†-Á¢¸¤-
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¥¿¯¾-¦ñ¡, ວນັສາ້ງກລິາລາວ, ກລິາພ້ືນເມອືງກໍ່ໄດຮ້ບັການຟ້ືນຟ,ູ ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຕາມທອ້ງຖິ່ນ

ຕາ່ງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດຜ້ດັປ່ຽນກນັເປັນເຈົາ້ພາບ ແລະ ຮບັໃຊວ້ນັສາໍຄນັຂອງພກັ, ຂອງ
ຊາດ. ພິເສດ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັກຽດເປັນເຈົາ້ພາບຈດັການແຂງ່ຂນັກລິາ ຊເີກມ ຄ ັງ້ທີ 25 ປີ 2009 ເປັນ 
ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເຊິ່ ງຖເືປັນຄ ັງ້ປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດຢາ່ງສມົກຽດ ແລະ 
ສະຫງາ່ງາມ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜນົງານຂອງນກັກລິາລາວ ທ່ີສາມາດຍາດມາໄດ ້33 ຫລຽນຄາໍ (ແຜນການ 
25 ຫລຽນຄາໍ), 25 ຫລຽນເງນິ ແລະ 52 ຫລຽນທອງ ລວມທງັໝດົ 110 ຫລຽນ; ການກຽມຄວາມພອ້ມ 

ດາ້ນຕາ່ງໆ, ການຈດັການແຂງ່ຂນັແຕລ່ະປະເພດກລິາ, ພິທີເປີດ-ພິທີປິດການແຂງ່ຂນັເປັນທາງການ ແລະ 
ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກດາ້ນຕາ່ງໆ ແມນ່ໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍໍສນັລະເສນີຈາກບນັດາປະເທດເຂົ້າຮວ່ມແຂງ່ 
ຂນັ, ສື່ ມວນຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເປັນຢາ່ງດ.ີ 

ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ໄດສ້ ົ່ງນກັກລິາເຂ້ົາຮວ່ມການແຂງ່ຂນັກລິາປະເພດຕາ່ງໆ ຢູຂ່ງົເຂດ ແລະ ພາກພ້ືນ 
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ກລິາອາຊຽນອນິດໍເກມ ຄ ັງ້ທີ 2 ທ່ີຫມູເ່ກາະມາເກາົ, ຊເີກມຄ ັງ້ທີ 23 ທ່ີ ປະເທດຫວຽດນາມ, 
ຄ ັງ້ທີ 24 ທ່ີປະເທດໄທ ແລະ ໂອແລມປິກ ທ່ີປກັກິ່ ງ, ອນິດໍເກມ ຫວຽດນາມ ແລະ ກລິາອາຊຽນພາລາເກມ.  

3.3.9. ດາ້ນການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນໄພສງັຄມົ 

ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາຫມາຍທ່ີວາງໄວໃ້ນແຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ຂອງພກັ-ລດັ ເວ້ົາລວມ, 
ເວ້ົາສະເພາະແມນ່ ກາໍລງັ ປກຊ-ປກສ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນແຕລ່ະຂ ັນ້, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ 
ມະຫາຊນົໄດສ້ມຸທກຸຄວາມສາມາດ ແລະ ເຫ່ືອແຮງຂອງຕນົໃນການປ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາໄພສງັຄມົ 
ດວ້ຍຫລາຍວທີິການ, ຕດິພນັກບັການປກຸລະດມົຂນົຂວາຍປະຊາຊນົ ໃຫມ້ຄີວາມສາມກັຄເີປັນຈດິຫນຶ່ງໃຈດຽວ, 
ເປັນຫເູປັນຕາ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນການປ້ອງກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ບນັຫາຫຍໍທໍ້ໃ້ນຄອບຄວົ ແລະ ສງັ 
ຄມົ.  
 

ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນແຕລ່ະຂ ັນ້, ອງົການແນວໂຮມ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ ໄດພ້ະ 
ຍາຍາມເພ່ີມທະວກີານເຄື່ ອນໄຫວຈດັຕ ັງ້ບນັດາກດິຈະກາໍຕງ່ໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການສກຶສາປກຸລະດມົທກຸ 
ຊ ັນ້ຄນົໃຫເ້ຂ້ົາໃຈເຖງິນະໂຍບາຍ, ພນັທະເພ່ືອຮບັປະກນັການຮວ່ມມ ື ແລະ ຄວາມສາມກັຄປີອງດອງ. ຊຸກຍູ ້
ຂະບວນການໃນການສາ້ງເມອືງ, ບາ້ນປອດໃສເຂັມ້ແຂງ ໂດຍຖເືອົາການຊຸກຍູກ້ານຫນັລງົສູຮ່າກຖານຂອງທກຸ 
ພາກສວ່ນຕດິພນັກບັການສາ້ງຊວີດິວດັທະນາທາໍໃຫມ.່ 
 

ບນັຫາປະກດົການຫຍໍທໍ້ທ້າງສງັຄມົ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ບນັຫາຢາເສບຕດິຢູຊຸ່ມຊນົຕວົເມອືງໃຫຍ,່  ໂສເພ 
ນ,ີ ຂີລ້ກັງດັແງະ, ຕ ົມ້ຕຸນ໋ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂເປັນກາ້ວໆ. ສບືຕ່ໍປບັປງຸຄນຸນະພາບສນູບາໍບດັຢາເສບຕດິ ເພ່ືອ
ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ເພ່ີມປະສດິທິພາບໃນການບາໍບດັຜູຕ້ດິຢາເສບຕດິ. ນອກນ ັນ້, ກໍ່ໄດມ້ຍີດຸທະສາດ ຢາ່ງ
ຈະແຈງ້ ກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂການແຜລ່ະບາດຂອງພະຍາດຕດິແປດທາງສງັຄມົ ແລະ  
ພະຍາດເອດສ,໌ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະທິການແຫງ່ຊາດເພ່ືອການຄວບຄມຸໂລກເອດ. ໄດເ້ພ່ີມທະວມີາດຕະ 
ການການກວດກາໃຫເ້ຂັມ້ງວດ ເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຄວາມຄມຸແຫລງ່ການຂນົສ ົ່ງຢາເສບຕດິຜາ່ນຊາຍແດນ, 
ການກວດກາຊືຂ້າຍຂອງພວກກຸມ່ຄນົທ່ີບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຫວງັດຕ່ໍີສງັຄມົ ໂດຍການເພ່ີມກາໍລງັກວດກາ, ປະ 
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ກອບອປຸະກອນທ່ີທນັສະໄຫມໃຫແ້ກດ່າ່ນກວດກາຄນົເຂ້ົາ-ອອກໃນແຕລ່ະຈດຸ ລວມທງັຫອ້ງການພາສ.ີ ເພ່ີມ 
ທະວກີານຮວ່ມມກືບັປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ ເຊ່ັນ: ຫວຽດນາມ, ຈນີ, ກາໍປເູຈຍ, ໄທ ແລະ ພະມາ້. ໄດມ້ກີານ 
ຖອດຖອນບດົຮຽນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ບນັດາເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດຕ່ໍກບັຜນົ 
ສາໍເລັດໃນການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນໄພສງັຄມົ.  
 

ຄຽງຄູກ່ບັຄວາມຄບືຫນາ້ດ ັງ່ກາ່ວ, ວຽກງານສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນໄພສງັຄມົ ຍງັເປັນບນັຫາທ່ີທາ້ 
ທາຍ ແລະ ມຂີໍຈ້າໍກດັຫລາຍດາ້ນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ຂ້ອງສງັຄມົ, ບນັຫາ 
ຄວາມບ່ໍສະເຫມພີາບ, ການປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງສະຖາບນັຄອບຄວົ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີ ແລະ 
ອາໍນາດການປກົຄອງໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຍງັອອ່ນແອ ແລະ ມຄີວາມເອື່ ອຍອງີ ແລະ ຂາດຄວາມເປັນເຈົາ້ການ.   
ºö¤¡¾−-Á− -̧Â»´ -Áì½ ºö¤¡¾− -¥ñ©ª̃¤´½¹¾§ö− ຍງັ®Ò-êñ− -´ó-»ø®-¡¾−-À£ˆº− -Ä¹¸ Áì½ ¡ò©¥½¡¿-ê†-¹ì¾¡-
¹ì¾¨, -ìñ¡¦½−½-¦ô¡¦¾-ºö®»ö´-¯÷¡ì½©ö´-¯½§¾§ö− -ê÷¡§̃−£ö− - Â© -̈¦½-À²¾½-Á´È− - ລຸນ່¦õ®-êº©- ທ່ີຍງັ®Ò-êñ−
ຮບັຮູຢ້າ່ງ -Àìò¡-À§…¤ -Áì½ ®Ò-êñ− -Á¢¤-Á»¤. ການເຜີຍແຜ ່ແລະ ການໂຄສະນາຊວນເຊື່ ອຍງັບ່ໍທນັກວາ້ງ ຂວາງ, 
¯½¡ö©-¡¾−-¹ Ó̈-êÓ-Ã−-ºö¤¡¾− -¥ñ©ª̃¤ê÷¡¢̃−, ¢½-Á¹−¤-¡¾− ñ̈¤-®Ò-êñ− -Ä©É-»ñ®-¡¾−-Á¡É-Ä¢µÈ¾¤-£ö®-«É¸− Áì½ 
¡ö´¡¼¸, ¡¾−-¯½¦¾− -¦ö´êö®-À²ˆº-Á¡É-Ä¢-®ñ−¹¾ê†-´ó-ìñ¡¦½−½-¡¸´-ì¸´ ແລະ -¡ðì½-− óທ່ີ®Ò-À¯ñ− -Àº¡½-²¾®, 
¡¾−-À°ó¨-ແຜ ່ Áì½ ການ¦É¾¤-¦½ªò-À£ö¾ìö® ແລະ ¯½ªò®ñ©-¡ö©¹´¾¨ ñ̈¤-®Ò-êñ− -»ñ©¡÷´ -Áì½ -À¢˜´¤¸©, ¡¾− -
®ðìò¡¾−-¯½§¾§ö− ñ̈¤-®Ò-êñ− -ê‰ -̧À«ò¤. 

3.4.  ການສມົທບົລະຫວາ່ງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົກບັການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງ
ກນັຄວາມສະຫງບົ 

 -ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ ມຄີວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສາ້ງເງ ື່ອນ 

ໄຂໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໄດສ້ບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມຄາໍສ ັງ່ 
ແນະນາໍຂອງກມົການເມອືງສນູກາງພກັ ເລກທີ 09/ກມສພ ແລະ ຄາໍສ ັງ່ເພ່ີມເຕມີຂອງຄະນະເລຂາທິການ 
ສນູກາງພກັ ເລກທີ 14/ຄລສພ ແລະ ບນັດາມະຕຂິອງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສນູກາງພກັ ສະໄຫມທີ 
VIII ໂດຍໄດສ້ມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ຂ້ອງສງັຄມົ, ໂຄງການຕາ້ນອາດສະຍາ 
ກາໍຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້ ເຊິ່ ງສາມາດເລີກຮືແ້ກໄ້ຂກຸມ່ແກງ້ກໍ່ການກະທາໍຜິດ ແລະ ໄດລ້ງົໂທດຕາມກດົຫມາຍໄດ ້
ຫລາຍກຸມ່ ເຮັດໃຫກ້ານກະທາໍຜິດຢູບ່ນັດາຕວົເມອືງໃຫຍຫ່ລດຸລງົ; ໄດສ້ກຶສາອບົຮມົໃຫພ່ໍ້ແມປ່ະຊາຊນົ ແລະ 
ໄວຫນຸມ່ບ່ໍໃຫກ້ະທາໍຜິດ ແລະ ມສີະຕລິະວງັຕວົໃນການປກົປກັຮກັສາຊບັສມົບດັຂອງຕນົ. ໄດປ້ກຸລະດມົຂນົ 
ຂວາຍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົເຂ້ົາຮວ່ມວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົຢູຮ່າກຖານ ເຮັດໃຫ ້
ສາມາດຮກັສາຄວາມເປັນເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜນ່ດນິອນັຄບົຖວ້ນຂອງຊາດໄວຢ້າ່ງຫມ ັນ້ຄງົ, 
ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສງັຄມົໄວໄ້ດຢ້າ່ງຫນກັ 
ແຫນນ້ ເຊິ່ ງໄດກ້າຍເປັນເງ ື່ອນໄຂອນັພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ ວຽກ
ງານກໍ່ສາ້ງຮາກຖານ-ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຕດິພນັກບັວຽກງານສາ້ງບາ້ນ ແລະ 
ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາຮບັປະກນັໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນ ຕາ່ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາໄປພອ້ມໆກບັການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ ແຂງ
ທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ; ນອກຈາກນ ັນ້, ໄດສ້ກຶສາໃຫ ້
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ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນວຽກງານປ້ອງກນັຊາດໃຫກ້ບັນກັສກຶສາໂດຍໄດນ້າໍເອົາວທີິ ແລະ ຫລກັສດູການຮຽນພ້ືນຖານ 
ທາງການທະຫານບນັຈເຸຂ້ົາຫລກັສດູຂອງໂຮງຮຽນອະຊວີະ, ວທິະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລຕາ່ງໆ ຂອງ
ພາກລດັ.    

4. ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານລດັ ໃນກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດຕາມທິດ ສງັຄມົ
ນຍິມົ 

ກ. ດາ້ນການບລູະນະກງົຈກັ ແລະ ບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງລດັ: 

 ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ລດັຖະບານ, ບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບເທ່ົາ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ
ທກຸຂ ັນ້ໄດຫ້ນັເອົາແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັວາງອອກ ມາເປັນຍດຸທະສາດພດັທະນາຕນົເອງເລື້ອຍ
ມາ. ນອກຈາກນ ັນ້ ຍງັໄດມ້ກີານສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸດາ້ນນຕິກິາໍ, ລະບຽບການບໍລິຫານ, ກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ 
ແລະ ແບບແຜນວທີິການເຄື່ ອນໄຫວ ເຊິ່ ງສະແດງອອກຄ:ື   

• ປບັປງຸກນົໄກການປະສານງານລະຫວາ່ງບນັດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການ ແລະ ກບັອາໍນາດການປກົ 
ຄອງທອ້ງຖິ່ນດວ້ຍການປະຊຸມລດັຖະບານ-ເຈົາ້ແຂວງ, ສາ້ງກນົໄກການປກົຄອງ-ຄຸມ້ຄອງລດັຖະກອນ, ກງົຈກັ 
ຂອງຂະແຫນງການຈາໍນວນຫນຶ່ງ ເພ່ືອໃຫແ້ທດເຫມາະກບັກນົໄກແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກຕວົຈງິ; ໄດເ້ຮັດທດົ 
ລອງການໂຮມຂະແຫນງການເສດຖະກດິ-ແຜນການ-ການເງນິ ໃນຈາໍນວນ 40 ກວາ່ເມອືງ; ໄດຫ້ນັການຄຸມ້ 
ຄອງຂອງລດັຕາມທິດທາງຂອງກະຊວງ-ອງົການສນູກາງ ເຮັດຫນາ້ທ່ີດາ້ນມະຫາພາກທງັຕດິພນັກບັຮາກຖານ 
ແລະ ຈລຸະພາກ, ໄດຝຶ້ກອບົຮມົວຽກບໍລິຫານໃຫ ້140 ເມອືງ; ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກໍ່ຍງັໄດສ້ະເຫນຂີ ັນ້ເທິງສບັຊອ້ນ 
ພະນກັງານຄນືໃຫມ.່ 

• ໄດສ້າໍເລັດເບືອ້ງຕ ົນ້ ຮາ່ງຍດຸທະສາດການພດັທະນາການປກົຄອງລດັ ໄລຍະ 2010-2020, ສາໍເລັດ
ການຄ ົນ້ຄວ້າຮາ່ງຍດຸທະສາດການພດັທະນາການບໍລິຫານລດັ ໄລຍະ 2010-2015; ໄດຮ້ບັຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊດ້າໍລດັ ວາ່ດວ້ຍຄມົມະນາຄມົ; 

• ໄດປ້ບັປງຸສາໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງ 8 ກະຊວງທ່ີມຄີວາມຈາໍ
ເປັນຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸດວ່ນ; ໄດປ້ບັປງຸ ແລະ ຈດັວາງລະບບົກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບການເກບັລາຍຮບັ
ເຂ້ົາງບົປະມານແຫງ່ລດັຄນືໃໝ ່ເຊ່ັນ: ຫນັເອົາວຽກງານພາສ,ີ ອາກອນ ແລະ ຄງັເງນິແຫງ່ຊາດ ຂຶນ້ກບັສາຍ
ຕ ັງ້; ໄດປ້ບັປງຸບນັດາອງົການທ່ີຂຶນ້ກບັສາໍນກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕຈີາໍນວນໜ່ຶງ; ໄດປ້ບັປງຸພາລະບດົບາດ 
ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍນວນໜ່ຶງ; ໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງຕ ັງ້ເມອືງໃໝຈ່າໍນວນໜ່ຶງ. 

• ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ ຈາໍນວນຫຼາຍ ໄດຖ້ກຶພິຈາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ ້ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ ້
ການຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົມປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົສງູຂຶນ້. 

ຂ. ດາ້ນນຕິບິນັຍດັ: 

ອງົການປກົຄອງຂ ັນ້ຕາ່ງໆໄດເ້ອົາໃຈໃສແ່ກໄ້ຂບນັຫາຄວາມຍຕຸທິາໍ, ຂໍຂ້ດັແຍງ່ຄະດຄີວາມຕາ່ງໆໃນ 
ສງັຄມົ, ເສມີສາ້ງຄວາມສາມກັຄປີອງດອງໃນທົ່ວສງັຄມົ. 
 ລະບບົຍຕຸທິາໍ ແລະ ກດົຫມາຍໄດຮ້ບັການປບັປງຸໂດຍຕດິພນັກບັ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດຫມາຍໃນວຽກ 
ງານສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງບາ້ນປອດຄະດ,ີ ຫນວ່ຍໄກເ່ກຍ່ຂ ັນ້ບາ້ນ, ວຽກງານ 
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ສະຖຕິເິຄົາລບົກດົຫມາຍ; ເອົາໃຈໃສສ່າ້ງພະນກັງານກດົຫມາຍໃນລະບບົຊ ັນ້ກາງ 2 ປີ ເຊິ່ ງເປ້ົາຫມາຍແມນ່ 
ນກັຮຽນທ່ີຮຽນຈບົ ມ.6 ທ່ີມາຈາກເມອືງທກຸຍາກຕາ່ງໆ. 
 ໄດສ້າໍເລັດການສາ້ງຍດຸທະສາດພດັທະນາຂະແຫນງຍຕຸທິາໍໃຫຄ້ອ່ງຕວົ ແລະ ແທດເຫມາະກບັສະ 
ພາບຕວົຈງິຂອງປະເທດຫລາຍຂຶນ້, ໂດຍເອົາໃຈໃສກ່ານໂຄສະນາເຜີຍແຜລ່ະບຽບກດົຫມາຍຕາ່ງໆນບັມ ືນ້ບັ 
ກວາ້ງຂວາງ, ສາມາດສາ້ງຮາ່ງກດົຫມາຍຕາ່ງໆຂອງລດັຖະບານຜາ່ນທາງວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ. ໂທລະພາບ, 
ຫນງັສພິືມຕາ່ງໆນບັມ ືນ້ບັກວາ້ງຂວາງ, ສາມາດສາ້ງຮາ່ງກດົຫມາຍ ແລະ ປບັປງຸກດົຫມາຍທ່ີໃຊແ້ລວ້ ເພ່ືອ 
ນາໍມາຜາ່ນກອງປະຊຸມສະພາແຫງ່ຊາດຮບັຮອງເອົາໄດຈ້າໍນວນ 27 ສະບບັ. 

ສາ້ງລດັຖະບນັຍດັ 06 ສະບບັ, ດາໍລດັ 64 ສະບບັ ແລະ ນຕິກິາໍ 127 ສະບບັ. ສາມາດຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕບິດັຄາໍຕດັສນິຂອງສານທ່ີໃຊໄ້ດເ້ດັດຂາດ ມ ີ 3.710 ເລື່ ອງ, ໃນນ ັນ້ ຄະດອີາຍາ 1.138 ເລື່ ອງ ແລະ 
ຄະດແີພງ່ 2.032 ເລື່ ອງ. ປະຈບຸນັທ ົ່ວປະເທດມບີາ້ນປອດຄະດ ີ ຈາໍນວນ 2.472 ບາ້ນ ແລະ ປບັປງຸ 
ຫນວ່ຍໄກເ່ກຍ່ຂໍຂ້ດັແຍງ່ຂ ັນ້ບາ້ນໄດຈ້າໍນວນ 2.515 ຫນວ່ຍ. 

ຄ.  ດາ້ນຕລຸາການ: 

 ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫສ້ງັຄມົມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ຕດິພນັກບັການປກຸລະດມົປະຊາຊນົ
ສາ້ງສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດໃຫມ້ຄີວາມສວີໄິລ, ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ (2006-2009) ແມນ່ໄດມ້ກີານ
ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງ ທງັໝດົໄດ ້4.352 ເລື່ ອງ ເທ່ົາກບັ 84,03% ຂອງຄາໍຮອ້ງທງັໝດົ,
ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການສ ັງ່ຟ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການແກໄ້ຂ
ຄະດໃີນຂ ັນ້ອງົການໄອຍະການຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງໄດທ້ງັໝດົ 10.424 ເລື່ ອງ ເທ່ົາກບັ 
78,56% ຂອງຈາໍນວນຄະດທີງັໝດົ, ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົຂ ັນ້ອທຸອນ ໄດ ້ 2.691 ເລື່ ອງ (ລວມ   
3 ພາກ) ເທ່ົາກບັ 76,88% ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົ, ໄອຍະການທະຫານຂ ັນ້ສງູ 133 ເລື່ ອງເທ່ົາກບັ 82,09% 
ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົ ແລະ ໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ 2.822 ເລື່ ອງ ເທ່ົາກບັ 84,26% ຂອງຈາໍນວນ
ຄະດທີງັໝດົ.  
 ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັໄດດ້າໍເນນີການຕດິຕາມກວດກາການດາໍເນນີຄະດຢີູສ່ານ ແລະ ການປະຕບິດັກດົ 
ໝາຍໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາໍຕດັສນິ ຫລື ຄາໍພິພາກສາຂອງສານ ລວມທງັການກວດກາການປະຕບິດັກດົ 
ໝາຍຢູສ່ະຖານທ່ີກກັຂງັ, ກກັຕວົ, ຄາ້ຍດດັສາ້ງ, ສນູດດັສາ້ງ ແລະ ສະຖານທ່ີບງັຄບັອື່ ນໆຂອງສານກໍ່ໄດຮ້ບັ 
ການພດັທະນາດຂີຶນ້; ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ໃນໄລຍະ 2006-2010 .ກໍ່ໄດມ້ກີານປະຕບິດັການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ 
ສາ້ງນຕິກິາໍຫລາຍສະບບັກຽ່ວກບັການອອກຂໍກ້າໍນດົ ວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອງົການ
ໄອຍະການປະຊາຊນົແຕລ່ະຂ ັນ້, ບນັດາຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍດາ້ນວຊິາການ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍ ການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ແລະ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດແີພງ່.   

ງ. ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ: 

ການຜນັຂະຫຍາຍແຜນການ 5 ປີ ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກາໍໄດກ້າຍເປັນເຄື່ ອງມ ື
ຮບັໃຊກ້ານຄຸມ້ຄອງ, ການດນຸດຽ່ງມະຫາພາກ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການລະດມົແຫລງ່ທຶນ. ເພ່ືອຮບັປະກນັ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະບດັ ແລະ ການນາໍໃຊແ້ຫລງ່ທຶນຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ, ໄດນ້າໍໃຊກ້ນົໄກສາ້ງແຜນປະຈາໍປີ, ການ
ປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັປະຈາໍປີ; ໃນນ ັນ້, ໄດມ້ກີານຕລີາຄາຜນົສํາເລັດ 6 ເດອືນຕ ົນ້ປີ ແລະ ນາໍ
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ສະເຫນບີນັດາມາດຕະການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 6 ເດອືນທາ້ຍປີ ເພ່ືອຮບັປະກນັການບນັລເຸປ້ົາຫມາຍ 
ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກ. ພອ້ມດຽວກນັນນັ, ເມ ື່ອເຫັນວາ່ຈາໍເປັນກໍ່ມກີານສະເໜີດດັແກງ້ບົປະມານ ໃນ
ແຕລ່ະໄລຍະຕາມຄວາມເຫມາະສມົ.  ມກີານຈດັກອງປະຊຸມແຜນການ ແລະ ການເງນິ ປະຈາໍປີ ຊຶ່ ງມ ີ
ບນັດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ອງົການທຽບເທ່ົາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂ້ົາຮວ່ມ. ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່

ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມກບັນກັທລຸະກດິ, ຜູປ້ະກອບການ ແລະ ຜູໃ້ຫທຶ້ນຢາ່ງເປັນປະຈາໍ ແລະ ໃນກລໍະນ ີ ຮບີ
ດວ່ນ ເຊ່ັນ: ການແກກ້ານວກິດິການທາງດາ້ນເສດຖະກດິການເງນິ ແລະ ທາໍມະຊາດເພ່ືອປຶກສາຫາລືຢາ່ງ 
ກງົໄປກງົມາ ແລະ ຊອກຫາມາດຕາະການທ່ີເຫມາະສມົ ເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຂອງພາກທລຸະກດິ 
ແນໃສກ່ານບນັລເຸປ້ົາໝາຍ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈາໍປີ ແລະ 5 ປີ ຢາ່ງ
ມປີະສດິທິຜນົ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຍງັມ ີ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຈາໍກດັ ເນື່ອງຈາກລະບບົການຕດິຕາມດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັບ່ໍທນັເປັນລະບບົ, ຄນຸນະ ພາບ
ຂອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຍງັຈາໍກດັ ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານພດັທະນາ. 

5.  ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ 
ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາຫມາຍໃນການພດັທະນາເອກະຊນົ ແມນ່ໄດສ້າ້ງ ແລະ ປບັປງຸສະພາບແວດລອ້ມທ່ີ 

ເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານສ ົ່ງເສມີພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ດງຶດດູການລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ ໂດຍໄດມ້ ີ
ການປບັປງຸບນັດາລະບຽບການ, ກດົຫມາຍ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນຕາ່ງໆໃນການສາ້ງຕ ັງ້ວສິາຫະກດິ, ຫນັລດັວສິາ 
ຫະກດິໄປສູກ່ນົໄກໄລລ່ຽງທລຸະກດິ ໂດຍຜາ່ນຕະຫຼາດທ່ີມກີານດດັສມົຂອງລດັການມອບສດິຄວາມເປັນເຈົາ້ຕນົ 
ເອງທາງດາ້ນການເງນິ, ແຜນການ ແລະ ຕະຫຼາດຈນົສາມາດຫຸຼດຜອ່ນການບໍລຫິານແບບເກືອ້ກນູ. 

 

ກ. ນະໂຍບາຍລະບຽບການ ແລະ ພາກປະຕບິດັ 

• ໄດເ້ອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸ ແລະ ສາ້ງພາກສວ່ນເສດຖະກດິຂອງລດັ ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູຂຶນ້ເລື້ອຍໆ, ໄດ້
ຄ ົນ້ຄວາ້ກາໍນດົການຈດັຕ ັງ້ຄຸມ້ຄອງລດັວສິາຫະກດິຄນືໃໝ ່ຕາມທິດຫນັໄປສູລ່ະບອບເປັນເຈົາ້ຕນົ ເອງ
ທາງດາ້ນການເງນິຢາ່ງຂາດຕວົ. ຫຸຼດຜອ່ນການເກືອ້ກນູຕາ່ງໆຂອງລດັ, ແກໄ້ຂບນັຫາການຫຸຼບ ທຶນ 
ແລະ ໜ້ີສນິຄມຸເຄອືຂອງລດັວສິາຫະກດິໃຫໝ້ດົສິນ້ໄປ 

• ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຂະຫຍາຍເສດຖະກດິຫຼາຍພາກສວ່ນ ແລະ ທກຸພາກສວ່ນ ລວ້ນແຕມ່ ີສດິ
ເສລີພາບຕ່ໍໜາ້ກດົໝາຍ, ປບັປງຸ ແລະ ດດັແປງ ພາກສວ່ນເສດຖະກດິຂອງລດັ, ສ ົ່ງເສມີ 
ເສດຖະກດິຄອບຄວົຂອງຊາວກະສກິອນ ແລະ ເສດຖະກດິເອກະຊນົໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.  

• ລດັໄດນ້າໍໃຊບ້ນັດານະໂຍບາຍໄມງ້ດັທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ທະນາຄານ ໂດຍແນໃສຊຸ່ກຍູກ້ານ 
ຜະລິດ-ທລຸະກດິ ໂດຍປະຕບິດັຕາມທິດທາງ ຫຸຼດຜອ່ນທຶນຈາກການລງົທຶນໂດຍກງົ ຂອງງບົປະມານ, 
ແຕເ່ພ່ີມການລງົທຶນດວ້ຍສນິເຊື່ ອ ແລະ ທຶນທ່ີມເີອງຂອງວສິາຫະກດິ 

• ພາກສວ່ນເສດຖະກດິເອກະຊນົ, ເອກະເທດ ໄດມ້ບີດົບາດສາໍຄນັ ແລະ ຍາວນານຕ່ໍການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ ແລະ ໄດຮ້ບັການສ ົ່ງເສມີ-ປກົປ້ອງ ຈາກລດັ. ບນັດາພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ແລະ ຮບູ 
ການຈດັຕ ັງ້ເສດຖະກດິເຫ່ົຼານ ັນ້ທງັແຂງ່ຂນັກນັ, ຮວ່ມມກືນັ, ສາໍພນັຮວ່ມທລຸະກດິດວ້ຍຮບູແບບບໍລ ິ
ສດັຫຸນ້ສວ່ນ ແລະ ອື່ ນໆ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພາວະວໄິສ.   
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ຂ.  ການປບັປງຸຂອບກດົຫມາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ 

• ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍທ່ີຈາໍເປັນ ເພ່ືອສາ້ງ 
ເງ ື່ອນໄຂສະດວກໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫແ້ທດເໝາະໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ລບົລາ້ງລະບຽບການອນັ ບ່ໍ
ຈາໍອນັບ່ໍສອດຄອ່ງ ແລະ ສາ້ງຄວາມສບັສນົໃຫແ້ກກ່ານລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດ, ກດົໝາຍການ 
ລງົທຶນສະບບັໃໝຖ່ກືຮບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ.້  

• ໄດປ້ບັປງຸນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ວທີິເຮັດວຽກໃຫກ້ະທດັຮດັ, ຮດັກມຸ ແລະ 
ວອ່ງໄວ ເຮັດໃຫນ້ກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດມຄີວາມໝັນ້ໃຈ ແລະ ມຄີວາມພໍໃຈຕ່ໍການຮວ່ມມ ື ແລະ 
ລງົທຶນຢູປ່ະເທດເຮົາ.  

• ໄດສ້າ້ງລະບບົກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງຂອງລດັທ່ີຮບັໃຊໃ້ນຂງົເຂດເສດຖະກດິໃຫມ້ ີ
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັກດົເກນພາວະວໄິສ ແລະ ກນົໄກຕະຫຼາດ ເຊ່ັນ: ລະບຽບການບໍລິການ ແລະ 
ການຄຸມ້ຄອງຂອງລດັໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສເປັນກາ້ວໆ ແລະ ການຫນັແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ 
ຂອງພກັໃນທກຸດາ້ນໃຫກ້າຍເປັນກດົໝາຍ, ເປັນນະໂຍບາຍອນັລະອຽດທງັດາໍເນນີການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນບັມ ືນ້ບັຄບົຖວ້ນ.  

• ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແຮງງານ ໄດກ້າຍເປັນນຕິກິາໍພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວໃນຕະຫຼາດແຮງງານ 
ອນັເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການສ ົ່ງເສມີການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພາກເອກະຊນົ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັດຂີຶນ້. 

• ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທະນາຄານແຫງ່ລດັ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປະກນັໄພ, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍວສິາຫະ 
ກດິ; ນອກນ ັນ້, ກໍ່ຍງັມດີາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ; ດາໍ 
ລດັວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ, 
ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງການຈລໍະຈອນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ວດັຖມຸຄີາ່, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍ 
ການເຊ່ົາສນິເຊື່ ອ, ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍໂຮງຊວດຈາໍ ແລະ ອື່ ນໆ.  

• ບນັດາພາກສວ່ນເສດຖະກດິຕາ່ງໆ ໄດມ້ກີານປະກອບສວ່ນ ແລະ ເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັໃນ 
ລະບບົເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ຂອງປະເທດເຮົາ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການປະຕບິດັພນັທະດາ້ນຕາ່ງໆຕ່ໍ 
ງບົປະມານ 

• ອປຸະສກັຕາ່ງໆທ່ີຂດັຂວາງການຈລໍະຈອນສນິຄາ້ໃນທົ່ວປະເທດໃນເມ ື່ອກອ່ນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂເທ່ືອລະ
ກາ້ວເຮັດໃຫຕ້ະຫຼາດເຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງມຊີວີດິຊວີາ, ການເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັຕະຫຼາດສາກນົມບີາດກາ້ວ 
ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ສາມາດຍາດແຍງ່ເອົາສວ່ນແບງ່ຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ 
ໄດດ້ພໍີສມົຄວນ. 

• ວສິາຫະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສຫ່ລາຍຂຶນ້. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການສ ົ່ງ 
ເສມີ ແລະ ກາງ ໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ການເປັນພ້ືນຖານໃນການພດັທະນາ 
ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ ແກກ່ານແຂງ່ຂນັໃນລະດບັໃດຫນຶ່ງ, ການເຂ້ົາເຖງິຕະຫລາດ, ການ 
ເຂ້ົາເຖງິສນິເຊື່ ອ ແລະ ລະບບົການເງນິ, ພອ້ມທງັເປັນການຊຸກຍູ ້ແລະ ຄວາມກະຕລືືລ ົນ້ໃຫແ້ກ ່ຜູ້
ປະກອບການ.  
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ຄ.  ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແລະໃຫຄ້າໍປຶກສາ 
• ໄດມ້ກີານຈດັພິມເຜີຍແຜກ່ດົຫມາຍທງັສະບບັທ່ີເປັນ ພາສາລາວ ແລະ ອງັກດິ. ໄດເ້ປີດກວາ້ງບນັດາ 

ກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ການພບົປະລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເພ່ືອແກໄ້ຂຂໍຈ້າໍກດັ 
ທາງທລຸະກດິ ແລະ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ. 

• ໄດຈ້ດັພິມເຜີຍແຜ ່ເປັນປະຈາໍກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູສະຖຕິດິາ້ນມະຫາພາກ ແລະ ການຜະລິດຂະແຫນງການ, 
ການຈດັພິມວາລະສານກຽ່ວກບັການລງົທຶນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 
ພອ້ມນ ັນ້, ການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ ກໍ່ໄດເ້ຮັດໃຫ ້ຕະຫລາດສນິຄາ້ການບໍລິການ, ຕະຫລາດ ການ

ເງນິ (ທຶນ), ຕະຫລາດທ່ີດນິ ແລະ ຕະຫລາດເທັກໂນໂລຊ ີໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ໃນທາງ ກງົກນັຂາ້ມ
ຕະຫລາດ ກໍ່ສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາພາກເອກະຊນົ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ຜນົສາໍເລັດ ການພດັທະນາ
ຕະຫລາດແຕປ່ະເທດແມນ່ແຕກຕາ່ງກນັ.  

 
ຕະຫຼາດສນິຄາ້ ແລະ ບໍລກິານ ໄດເ້ກດີຂຶນ້ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະ 

ພາບ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົອອກໃນຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຮບູແບບ ແລະ ເຮັດໃຫກ້ານພວົພນັດາ້ນການຄາ້ ໄດຮ້ບັ
ການຂະຫຍາຍຕວົເຊ່ັນກນັ.  

 
ຕະຫຼາດແຮງງານ ໄດຖ້ກືຮບັຮູຢ້າ່ງເປັນທາງການ ວາ່ເປັນຕະຫຼາດປດັໄຈການຜະລິດທ່ີສາໍຄນັທ່ີ ສດຸ

ໃຫບ້ນັດາການເຄື່ ອນໄຫວເສດຖະກດິ ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍທນັໄດພ້ດັທະນາຢາ່ງເຕັມສວ່ນ. ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ລະບບົພ້ືນຖານ 
ໂຄງລາ່ງ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເຊ່ັນ: ການໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ແລະ ການຈດັຫາວຽກເຮັດງານທາໍເປັນຕ ົນ້; 
ນອກນ ັນ້, ກໍ່ຍງັມບີນັດາຮບູການຕາ່ງໆເພ່ືອແລກປ່ຽນການບໍລິການແຮງງານ ກໍ່ຄອ່ຍໆຖກືສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ 
ເຄື່ ອນໄຫວ.  

 
ຕະຫຼາດການເງນິ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາເທ່ືອລະກາ້ວ ແລະ ໄດມ້ກີານເປີດກວາ້ງທາງດາ້ນການ 

ແຂງ່ຂນັຂອງບນັດາທລຸະກດິທະນາຄານ. ປະຈບຸນັ ສປປ ລາວ ມທີະນາຄານທລຸະກດິຫຼາຍກວາ່ 22 ແຫງ່ 
ແລະ ມສີາຂາຂອງທະນາຄານຫຸນ້ສວ່ນ, ເອກະຊນົ ແລະ ສາຂາຂອງຕາ່ງປະເທດ ໃນທົ່ວປະເທດ 65 ແຫງ່. 
ນອກນີ,້ ສະຖາບນັການເງນິຈລຸະພາກ ທ່ີໄດຮ້ບັການສາໍຫຼວດທງັໝດົມ ີ 5.000 ກວາ່ແຫງ່, ມກີານເຄື່ ອນ 
ໄຫວກວມ 50% ຂອງຈາໍນວນທງັໝດົໃນທົ່ວປະເທດ. ລະບບົການບໍລິການຊາໍລະສະສາງ ແລະ ການຫນັ 
ເປັນທນັສະໄໝຂອງລະບບົທະນາຄານ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້ເຊ່ັນ: ການພດັທະນາລະບບົໂອນ 
ເງນິ, ການບໍລິການຊາໍລະດວ້ຍບດັເອເລັກໂຕຣນກິຕາ່ງໆ. 

 
ຕະຫຼາດເຕັກໂນໂລຊ ີມາເຖງິປະຈບຸນັ ສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ ຕະຫຼາດວທິະຍາການຍງັບ່ໍໄດຖ້ກືສາ້ງ ຂຶນ້

ຢາ່ງແທຈ້ງິໃນປະເທດລາວ ເຖງິຈະມນີຕິກິາໍຈາໍນວນໜ່ຶງກຽ່ວກບັຊບັສນິທາງປນັຍາ, ແຕບ່ໍ່ທນັຖກືນາໍໃຊ ້ແລະ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.  

 



 

 59

ຕະຫຼາດທ່ີດນິ ທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນຂງົເຂດທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົທງັຢູ ່
ໃນເຂດຕວົເມອືງ, ເຂດຊານເມອືງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ ປະກອບມຕີະຫຼາດການເຊ່ົາທ່ີດນິບກຸຄນົ, ຕະຫຼາດ 
ການເຊ່ົາ ຫືຼ ສາໍປະທານທ່ີດນິລດັ, ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຄ ໍາ້ປະກນັການກູຢື້ມ, ຕະຫຼາດການຂາຍສດິນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ 
ແລະ ຕະຫຼາດສນິເຊື່ ອ ກຽ່ວກບັທ່ີດນິ. ຕະຫຼາດທ່ີດນິທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນຂງົເຂດທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ, ມກິານພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ຖະໜນົຫນົທາງ, ໄຟຟ້າ ແລະ ນ ໍາ້
ປະປາ ໃນເຂດຕວົເມອືງ, ຊານເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ. 

6.   ການປະຕບິດັ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການ  
 ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ເຫັນວາ່ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍ 
11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການບລູິມະສດິຂອງລດັຖະບານ ເຂ້ົາໃນພາກປະຕບິດັຕວົຈງິ ເຮັດໃຫແ້ຜນ
ງານ ແລະ ໂຄງການສວ່ນໃຫຍໄ່ດຮ້ບັການຈດັຕງັປະຕບິດັຢາ່ງເປັນຮບູປະທາໍ ເປັນຕ ົນ້ ແຜນງານຮກັສາສະ
ເຖຍລະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງບົຮອບດາ້ນ, ແຜນງານພດັທະນາກະສກິາໍຮອບດາ້ນ, ແຜນງານການ ຄຸມ້
ຄອງປ່າໄມ ້ແລະ ອດຸສາຫະກາໍໄມ,້ ແຜນງານສາ້ງພ້ືນຖານອດຸສາຫະກາໍແຫງ່ຊາດ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຫດັຖະ ກາໍ
, ແຜນງານສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການຜາ່ນ, ແຜນງານການຮວ່ມມ ື ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງ 
ເສດຖະກດິກບັຕາ່ງປະເທດ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ແຜນງານດາ້ນຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ແລະ ການຕດິຕ່ໍ 
ສື່ ສານ, ແຜນງານເພ່ີມປະສດິທິພາບດາ້ນການຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ແຜນງານພດັທະນາຊບັພະ 
ຍາກອນມະນດຸ ແລະ ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ແຜນງານປບັປງຸ-ຍກົລະດບັປະສດິທິພາບຂອງການ 
ບໍລິຫານລດັ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຍງັບ່ໍທນັຖກືສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ຢາ່ງເປັນ
ລະບບົ.  

7. ສງັລວມຜນົສາໍເລັດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ແລະ ສາຍເຫດພາໃຫບ້ນັລຜຸນົ 

7.1. ຜນົສາໍເລັດທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ:  

- ປະເທດເຮົາມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງຢາ່ງໜກັແໜນ້, ມຄີວາມສະຫງບົຄວາມເປັນ 
ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງດາ້ນສງັຄມົ. ລະບບົການບໍລຫິານການປກົຄອງ, ລະບຽບກດົໝາຍປະກອບສາ້ງຂຶນ້ເປັນ 
ພ້ືນຖານໃຫກ້ານພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສງັຄມົໃນປະເທດ. 

-  ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ: ກະສກິํາ-ປ່າໄມ,້ ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ບໍລິການເປັນຕນົເປັນ 
ໂຕຂຶນ້ຢາ່ງຈະແຈງ້, ພ້ືນຖານເສດຖະກດິທາໍມະຊາດ-ເຄິ່ ງທາໍມະຊາດຄອ່ຍຫນັມາສູກ່ານຜະລິດສນິຄາ້ເປັນຂ ັນ້ 
ຕ ົນ້, ກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫລາດ ທ່ີມຫີລາຍພາກສວ່ນຂະຫຍາຍຕວົໄປພອ້ມໆກບັການມກີນົໄກການວາງ 
ແຜນ (ການຄຸມ້ຄອງ); ກາໍລງັແຮງສງັລວມຂອງສງັຄມົ, ແຫລງ່ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ຄວາມສາມາດບ ົ່ມ 
ຊອ້ນພາຍໃນຖກືຂດຸຄ ົນ້ມານາໍໃຊ;້ ບນັດາຄາດໝາຍໃຫຍດ່າ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໃວໃ້ນແຜນການ 
5 ປີຄ ັງ້ທີ VI ບນັລຜຸນົສວ່ນໃຫຍ.່ ອນັສາໍຄນັ, ພວກເຮົາສາມາດຜາ່ນຜາ່ຜນົກະທບົຈາກໄພທາໍມະຊາດ ຮາ້ຍ
ແຮງສອງຄ ັງ້ ແລະ ຜາ່ນຜາ່, ຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກວກິດິການການເງນິໂລກໄດໃ້ນລະດບັດ.ີ  

-  ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົຫຸຼດລງົ, ລະດບັຊວີດິການເປັນຢູທ່າງດາ້ນວດັຖ ຸ ແລະ ຈດິໃຈຂອງ 
ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໄດຮ້ບັການປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້ກາ້ວໜ່ຶງ, ຖນັແຖວພະນກັງານ, ບກຸຄະລາກອນເຕບີໃຫຍ ່ໃນ
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ທກຸຂງົເຂດ, ຂະແໜງການ. ບນັຍາກາດທົ່ວສງັຄມົ, ຄວາມເປັນເຈົາ້ຕນົເອງຂອງປະຊາຊນົ, ຊ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆ 
ສງູຂຶນ້, ລະດບັດດັສະນໝີາຍການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຂີາ່ວສານຢູໃ່ນລະດບັດ.ີ   

-  ການພວົພນັຮວ່ມມເືສດຖະກດິກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ, ພາກພ້ືນ, ສາກນົ, ກບັຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ແລະ 
ການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົໄດຮ້ບັການເສມີຂະຫຍາຍທງັທາງກວາ້ງ ແລະ ທາງເລີກ, ທງັສອງຝາ່ຍ ແລະ 
ຫລາຍຝາ່ຍ ເຊິ່ ງໄດນ້າໍຜນົປະໂຫຍດມາໃຫຊ້າດເຮົາ.  

7.2.  ສາເຫດທ່ີພາໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົສํາເລັດ: 

ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006-2010) ສາມາດ
ສະຫລບຸຕລີາຄາບນັດາສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ຜີນົສາໍເລັດໄດດ້ ັງ່ນີ ້:  

 - ແນວທາງການເມອືງທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນມະຕຕິາ່ງໆຂອງພກັ ເປັນຕ ົນ້ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ 8 
ແມນ່ຖກືຕອ້ງ ແລະ ການຊີນ້າໍ-ນາໍພາຂອງສນູກາງພກັ ສອດຄອ່ງກບັສະພາບພາຍໃນ ແລະ ສະພາບແວດ 
ລອ້ມສາກນົ.  

 - ສະພາແຫງ່ຊາດ, ລດັຖະບານພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເປັນໄປ 
ຕາມລະບຽບການ, ກດົໝາຍ, ບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ, ເປັນ 
ໂຄງການຂອງຕນົ ແລະ ມແີຫຼງ່ທຶນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍທົ່ວໄປ. 

   - ປະຊາຊນົ, ຊ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆ, ນກັທລຸະກດິສະໜບັສະໜນູ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແຜນ
ງານ, ໂຄງການ. 

    -  ເພ່ືອນມດິ, ສາກນົໄດໃ້ຫກ້ານສະຫນບັສະຫນນູຊວ່ຍເຫລືອຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. 
 
 ບນັດາສາເຫດດ ັງ່ກາ່ວໄດ ້ສ ົ່ງຜນົໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້
ທີ VI (2006-2010) ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ ແລະ ເປັນພ້ືນຖານທ່ີແຂງແກນ່ໃຫແ້ກກ່ານກາ້ວໄປສູກ່ານບນັລ ຸ
ຄາດຫມາຍພດັທະນາສະຫດັສະຫວດັໃນປີ 2015 ແລະ ນາໍພາປະເທດຊາດອອກຈາກປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ
ໃນປີ 2020. 

III. ຈດຸອອ່ນ, ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ  ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 2006-2010 ແລະ ສາເຫດ 

1. ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 

1.1. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງທ່ີຕດິພນັກບັບາງຄາດໝາຍມະຫາພາກ 

• ເຖງິວາ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນເພ່ີມຂືນ້ ແຕຍ່ງັບ່ໍທນັສອ່ງແສງ ແລະ ກະຈາຍໃຫປ້ະ 
ຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ; ການເຕບີໂຕສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຍອ້ນການຂດຸຄ ົນ້ແຮທ່າດ, ການສ ົ່ງວດັຖດຸບິອອກ
ຕາ່ງປະເທດຍງັບ່ໍທນັແມນ່ການປງຸແຕງ່ພາຍໃນ, ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິເຫັນວາ່ໂຄງປະກອບ 
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ຂອງອດຸສາຫະກາໍໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຊາ້ເມ ື່ອທຽບໃສຂ່ະແຫນງການບໍລິການ, ສະແດງໃຫເ້ຫັນການຫນັໄປສູອ່ດຸ
ສາຫະກາໍບ່ໍທນັແຂງແຮງ. 

• ການລງົທຶນຂອງລດັເລີ່ ມມາຈາກຮາກຖານແມນ່ດ,ີ ແຕມ່ລີກັສະນະສະເລຍ່ບ່ໍມຈີດຸສມຸ, ປະສດິທິ 
ຜນົຍງັຕ ໍາ່, ຫລາຍໂຄງການໄດກ້າໍນດົແຕຍ່ງັຂາດທຶນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ຂາດທຶນສມົທບົການປະຕບິດັໂຄງການ
ຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ກູຢື້ມ; ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນຫລາຍຂະແຫນງການທອ້ງຖິ່ນຍງັບ່ໍທນັ
ມໂີຄງການຮຽກການລງົທຶນ, ກນົໄກການບໍລິການປະຕດູຽວບ່ໍທນັແຜຫ່ລາຍ; ການກວດກາ, ຕດິຕາມໂຄງການ 
ຈາໍນວນຫນຶ່ງທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໄປແລວ້ບ່ໍທນັໄດດ້.ີ  

• ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານກໍ່ມທີາ່ດຂີຶນ້ຕາມລາໍດບັ, ແຕອ່ດັຕາສວ່ນການເພ່ິງອງີໃສຕ່າ່ງປະເທດຍງັ
ເຫັນວາ່ສງູຢູ,່ ການເກບັລາຍຮບັພາຍໃນຍງັບ່ໍທນັສະໝ ໍາ່ສະເໝີບາງປີໄດດ້,ີ ບາງປີບ່ໍທນັໄດດ້ ີ ເຮັດໃຫກ້ານ
ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທ່ີນບັມ ືນ້ບັສງູຂຶນ້ບ່ໍທນັໄດດ້ເີທ່ົາທ່ີຄວນ, ຍງັມຫີນີສ້ນິຄມຸເຄອືຈາໍນວນ
ໜ່ຶງ ແລະ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍປະຢດັແຫງ່ຊາດບ່ໍທນັຕ ັງ້ຫນາ້ເທ່ົາທ່ີຄວນ.  

• ການດຸນ່ດຽ່ງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນແຮງງານ ແລະ ການແກໄ້ຂວຽກເຮັດງານທາໍ ໃຫພ້ນົລະເມອືງ
ດາໍເນນີການໄປຕາມກນົໄກຕະຫລາດແຕບ່ໍ່ທນັມກີານວາງແຜນ, ດວ້ຍເຫດນີຈ້ ຶ່ງໄດມ້ສີະພາບບ່ໍຄອ່ງຕວົດາ້ນ
ຕະຫລາດແຮງງານ (ມຄີນົລາວໄປອອກແຮງງານຢູປ່ະເທດອອ້ມຂາ້ງ, ແຕພ່າຍໃນຂາດແຮງງານ ແລະ ນາໍ
ເອົາແຮງງານຕາ່ງປະເທດເຂົ້າມາແທນເປັນຈາໍນວນຫລາຍ), ແຮງງານກະເສດໃນຊນົນະບດົໄດເ້ຄື່ ອນຍາ້ຍເຂ້ົາ 
ມາສູຕ່ວົເມອືງມຈີາໍນວນຫລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫເ້ກດີສະພາບຂາດແຮງງານໃນການຜະລິດກະສກິາໍຢູຂ່ນົນະບດົ. 

• ການສ ົ່ງອອກ-ນາໍເຂ້ົາເຫັນວາ່ມທີວ່ງທາ່ດ ີ ແຕວ່າ່ການສ ົ່ງອອກສວ່ນໃຫຍຍ່ງັແມນ່ມາຈາກຊບັພະ 
ຍາກອນທາໍມະຊາດ ເປັນຕ ົນ້ ແຮທ່າດ ຫາກບ່ໍແມນ່ການຜະລດິທ່ີມາຈາກພ້ືນຖານເສດຖະກດິ, ຊຶ່ ງມຄີວາມ 
ສຽ່ງໃນຕ່ໍໜາ້ ເມ ື່ອຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດບກົແຫງ້; ການສ ົ່ງອອກເປັນວດັຖດຸບິຍງັກວມອດັຕາສວ່ນສງູ ຊຶ່ ງ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ຍງັບ່ໍທນັເປັນເຈົາ້ການໃນການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມກອ່ນການສ ົ່ງອອກ.  

• ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກແມນ່ຢູໃ່ນຈງັຫວະທ່ີດ ີ ແຕຖ່າ້ທຽບໃສກ່ານເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະ 
ກດິ ເຫັນວາ່ຍງັຊກັຊາ້ຢູ.່ 

1.2. ຂໍຄ້ງົຄາ້ງທ່ີຕດິພນັກບັບນັດາຂະແໜງການ ແລະ ການພດັທະນາທອ້ງຖິ່ນ 

• ການຜະລິດຂະແຫນງກະສກິາໍຍງັແມນ່ການຜະລິດສນິຄາ້ຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ບ່ໍທນັຕອບສະ 
ຫນອງກບັການຜະລິດທ່ີເປັນສນິຄາ້ຢາ່ງເຕັມສວ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ເພ່ືອການປງຸແຕງ່ ຍງັບ່ໍທນັມກີານ
ຜະລິດແບບຊນົລະກະເສດທ່ີກາ້ວຫນາ້ ແລະ ນາໍໃຊຫ້ມາກຜນົອນັໃຫມຂ່ອງວທິະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ
ຢາ່ງກວ້າງຂວາງ, ຍງັບ່ໍສາມາດສາ້ງຕວົແບບ ແລະ ນາໍໃຊຕ້ວົແບບການຜະລດິ ເປັນຕ ົນ້ການປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັ 
ທ່ີໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົໄດ.້ ປະສດິທິພາບການຜະລິດຕ ໍາ່, ການຜະລິດຕ ົນ້ຕໍຂຶນ້ກບັທາໍມະຊາດ, ກະ
ແຈກກະຈາຍ, ການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມ ້ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ປ່າຜະລິດ, ການຈດັສນັ 
ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສກິາໍ, ການປກູໄມເ້ປັນສນິຄາ້ຍງັບ່ໍທນັພ ົນ້ເດ່ັນ ແລະ ບ່ໍທນັບນັລຄຸາດຫມາຍທ່ີວາງໄວ.້  

• ຂາດງບົປະມານ ແລະ ນກັວຊິາການທ່ີມຄີວາມສາມາດໃນການນາໍພາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການຕວົຈງິໃນຫລາຍຂະແໜງການ. ຂາດວຊິາການສະເພາະດາ້ນເຊ່ັນ: ໃນຂະແຫນງພະລງັງານ-ບ່ໍແຮ,່ 
ຂະແຫນງກະສກິາໍ.... ການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ, ເຕັກນກິ ແລະ ການນາໍໃຊບ້ດົຮຽນໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ
ທລຸະກດິ ກວມອດັຕາສວ່ນຕ ໍາ່ປະມານ 10% (ຫວຽດນາມ 33%, ໄທ 40% ແລະ ສງິກະໂປ 84%).  
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• ການຜະລິດ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍໄຟຟ້າຮບັໃຊພ້າຍໃນຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ, ກະແສ 
ໄຟຟ້າສວ່ນໜ່ຶງຍງັນາໍເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດ, ການຜະລິດໄຟຟ້າ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຍງັຊກັຊາ້ກວາ່ແຜນການທ່ີວາງ 
ໄວ.້ ການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົຢູໃ່ນຂະແໜງພະລງັງານ-ບ່ໍແຮແ່ມນ່ມຈີາໍນວນຫຼາຍ ແຕຍ່ງັແມນ່ຂ ັນ້ 
ຕອນການຊອກຄ ົນ້ສາໍຫຼວດ ແລະ ມຫຼີາຍໂຄງການກໍ່ແກຍ່າວເວລາ, ບ່ໍປະຕບິດັຕາມສນັຍາກໍ່ຄລືະບຽບການ ທ່ີ
ວາງອອກ, ບາງໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ. 

• ຄນຸນະພາບຂອງການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຍງັບ່ໍໄດມ້າດຖານເທ່ົາທ່ີຄວນ (ບາງເສັ້ນທາງ, 
ຊນົລະປະທານ, ອາຄານສາໍນກັງານ). ຍງັຂາດທຶນໃນການບວົລະບດັຮກັສາກໍ່ສາ້ງສອ້ມແປງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫກ້ານ
ນາໍໃຊ ້ໂຄງລາ່ງດ ັງ່ກາ່ວ ບ່ໍເຕັມຄວາມສາມາດ ຫລ ືປະໃຫເ້ປ່ເພໄປນາໍ.  

• ການປະສານລະຫວາ່ງຂະແຫນງການຜະລິດ ຍງັບ່ໍທນັກມົກຽວ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູ ເຊິ່ ງກນັ 
ແລະ ກນັ. ການສ ົ່ງອອກແມນ່ຍງັເນັນ້ໃສວ່ດັຖດຸບິ ແຕບ່ໍ່ແມນ່ສນິຄາ້ປງຸແຕງ່.  

• ໃນຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ສາທາເຫັນວາ່ການຫນັໄປສູຄ່ນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມວອ່ງໄວບ່ໍທນັສງູ, 
ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງການສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ ຈາໍນວນຫຼາຍສມົຄວນຍງັຫຸຼດມາດຖານ, ເຮັດໃຫກ້ານ 

ປະຕບິດັຄາດໝາຍ  “ການສກຶສາປະຖມົພາກບງັຄບັ” ແລະ ການປະກນັສຂຸະພາບຂອງປະຊາຊນົບ່ໍທນັບນັລ ຸ

ຄາດຫມາຍກາໍນດົໄວ.້ 
• ການລາຍງານຂໍມ້ນູ-ຂາ່ວສານຍງັຂາດເນືອ້ຫາສາລະທ່ີອດຸມົສມົບນູອນັເປັນສິ່ ງຈງູໃຈໃຫແ້ກ ່ ຜູ້

ອາ່ນ, ຜູຟ້ງັ ແລະ ຜູຊ້ມົ, ການນາໍສະເໜີຂາ່ວສານທ່ີມລີກັສະນະສອ່ງແສງເຖງິສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງ 
ຊວີດິສງັຄມົບ່ໍທນັກວາ້ງຂວາງ, ມລີກັສະນະຊກັຊາ້ບ່ໍທນັກບັເວລາທ່ີເກດີຂຶນ້, ພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິຂອງວຽກ 
ງານສື່ ມວນຊນົຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການປບັປງຸຢາ່ງເປັນລະບບົ, ການປກົປກັຮກັສາຟ້ືນຟບູລູະນະວດັຖບຸຮູານ, 
ປຊູະນຍີະສະຖານ ແລະ ສະຖານທ່ີປະຫວດັສາດບ່ໍທນັໄດດ້ເີທ່ົາທ່ີຄວນ.  

• ການພດັທະນາວງົການກລິາຜາ່ນມາ ຖາ້ອງີໃສມ່າດຕະຖານສາກນົ ເຫັນວາ່ຄວາມສາມາດຍງັ 
ອອ່ນ, ສະຕຕ່ໍິລະບຽບວໄິນ ແລະ ການຝຶກຊອ້ມຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ງວດເທ່ົາທ່ີຄວນ.  

• ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ເຫັນວາ່ບ່ໍທນັສມົສວ່ນ ແລະ ບ່ໍປະກດົອອກຢາ່ງຈະແຈງ້ ເປັນຕ ົນ້
ເຂດເສດຖະກດິ, ການເຊື່ ອມໂຍງ, ການເພ່ິງພາອາໄສຂອງພາກຕາ່ງໆ, ແຕກ່ານພດັທະນາແຂວງປະກດົອອກ
ຊດັເຈນກວາ່, ເຮັດໃຫກ້ານຊວ່ຍຫນນູເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັບ່ໍທນັໄດດ້,ີ ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ຂອງທອ້ງ
ຖິ່ນໃນພາກດຽວກນັບ່ໍສະຫນ ໍາ່ສະເຫມ,ີ ຍງັຂາດການປະສານແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາຂອງແຂວງ
ກບັພາກດຽວກນັ. 

• ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມເຖງິວາ່ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ ແຕຍ່ງັຂາດທຶນຮອນ, ອາໄສ 
ແຕທຶ່ນຕາ່ງປະເທດສມົທບົກບັໂຄງການໃຫຍ,່ ຂາດການຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຕອ້ງໄດມ້ ີ
ການປບັປງຸ ແລະ ສກຶສາຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມຈາກບນັດາໂຄງການພດັທະນາຕາ່ງໆຢາ່ງເຂັມ້ງວດ.  

• ການຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນໂດຍລວມແມນ່ເຮັດໄດດ້ ີ ແຕກ່ານຍກົລະດບັຂດີຄວາມ 
ສາມາດດາ້ນຕາ່ງໆໃຫພ້ະນກັງານຍງັມລີກັສະນະກວມລວມ ບ່ໍທນັມແີບບແຜນລະອຽດ, ການປະຕບິດັວຽກງານ 
ຍງັມກີານຊ ໍາ້ຊອ້ນ.  
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1.3.  ຂໍຄ້ງົຄາ້ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 11 ແຜນງານ ແລະ 111 ໂຄງການ 

• ການຄ ົນ້ຄວາ້ກາໍນດົ 11 ແຜນງານ 111 ໂຄງການ ອອກຊາ້ກວາ່ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI. ສະນ ັນ້, ຈຶ່ງເຮັດໃຫກ້ານຊບັຊອ້ນໂຄງການ ແລະ ທຶນຮອນມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ພາໃຫ ້
ຫລາຍແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບ່ໍຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

• ການມອບຫມາຍໃນການຄຸມ້ຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຊກັຊາ້, ພອ້ມກນັນ ັນ້ ແຜນງານໜ່ຶງ 
ກໍ່ກວມເອົາຫລາຍກະຊວງ ພາໃຫບ່ໍ້ມຜີູຄ້ ຸມ້ຄອງຕວົຈງິ ເຮັດໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການສະຫລບຸລາຍ 
ງານພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ. 

• ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ໃຫໄ້ດໂ້ດຍພ້ືນຖານ ແລະ ແຜນງານ 
ຍດຸຕກິານຖາງປ່າເຮັດໄຮໂ່ດຍສິນ້ເຊງີ ແມນ່ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບ່ໍໄດດ້ ີ ແລະ ບ່ໍບນັລໄຸດຕ້າມຄາດຫມາຍທ່ີວາງ 
ໄວ.້ 

• ກນົໄກ ແລະ ລະບບົຕດິຕາມຜນົໄດຮ້ບັ, ຫມາກຜນົ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້ ເຊິ່ ງບນັຫານີ ້ຕອ້ງໄດຄ້າໍນງຶໃນແຜນ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII.  

1.4.  ຂໍຄ້ງົຄາ້ງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການແກໄ້ຂອທຸກົກະໄພ ໃນປີ 2009 

• ທຶນຮອນສາໍລບັແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກພາຍເຸກດສະໜາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເພ່ືອການຟ້ືນຟບູນັ 
ດາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໃຫກ້ບັເຂ້ົາສູສ່ະພາບປກົກະຕ,ິ ການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອບນັເທົາຄວາມເສຍຫາຍ ທງັ 
ທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ ໃນດາ້ນການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ຍງັຈາໍກດັ ແລະ ບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງ 
ໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິເທ່ືອ.  

• ຂາດລະບບົຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ ທ່ີເປັນລະບບົ ແລະ ເອກະພາບໃນການຄຸມ້ 
ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊງ້ບົປະມານ ທງັຂອງລດັ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອທ່ີລະດມົໄດເ້ພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຖ້ກືເປ້ົາ ໝາຍ
, ມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ. 

1.5.  ສງັລວມຈດຸອອ່ນ - ຂໍຄ້ງົຄາ້ງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI  

  
1.5.1. ກ່ຽວກັບຄາດໝາຍຈາໍນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໃວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ບໍ່ທັນ 

ບັນລຸຄາດໝາຍຄື:  

• ຄາດໝາຍການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ການຄາ້-ການບໍລິການ,  ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ຍງັ
ຊກັຊາ້ ທຽບໃສລ່ະດບັການຂະຫຍາຍໂຕດາ້ນເສດຖະກດິ. ພອ້ມນ ັນ້, ກໍ່ຍງັບ່ໍສະໝ ໍາ່ສະເໝີກນັໃນແຕລ່ະທອ້ງ
ຖິ່ນ, ບາງທອ້ງຖິ່ນໄວ, ບາງທອ້ງຖິ່ນຊາ້ ແລະ ບາງບໍລິເວນບ່ໍທນັມກີານປ່ຽນແປງພໍເທ່ົາໃດ. ໂຄງການການ 
ຢດຸຕກິານຖາງປ່າເຮັດໄຮ,່ ການຈດັສນັອາຊບີຄງົທ່ີໃຫປ້ະຊາຊນົເຮັດໄດໜ້ອ້ຍ;  

• ຄາດຫມາຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິຕະຫລາດ, ໃນນ ັນ້ຕະຫລາດເຕັກໂນໂລຊ,ີ 
ຕະຫລາດອະສງັຫາລິມະຊບັ, ຕະຫລາດແຮງງານ, ຄາດໝາຍການສກຶສາຊ ັນ້ປະຖມົແບບບງັຄບັ, ການສາ້ງ 
ກອງທຶນປະກນັສຂຸະພາບກຍໍງັບ່ໍທນັບນັລຜຸນົດເີທ່ົາທ່ີຄວນ... 
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 1.5.2. ທິດທາງຂອງການພດັທະນາຊຶ່ ງມະຕຂິອງພກັວາງອອກມບີາງດາ້ນເຫັນວາ່ບ່ໍທນັດ ີ ຄ:ື ການ 
ເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດຕ່ໍເນື່ອງ, ສະເລຍ່ສງູລື່ ນຄາດໝາຍວາງໄວ ້ ແຕລ່າຍຮບັຕວົຈງິຂອງກຸມ່ຄນົ
ຈາໍນວນໜ່ຶງ ເປັນຕ ົນ້ໃນຊນົນະບດົແມນ່ຫາ່ງໄກຈາກລະດບັສະເລຍ່, ບາງພ້ືນທ່ີບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງພໍເທ່ົາ ໃດ, 
ການເຕບີໂຕບ່ໍທນັໄປຄຽງຄູກ່ບັການສະສມົ; ພາກສວ່ນເສດຖະກດິລດັ ແລະ ພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ຮວ່ມມ ື
ຂອງປະຊາຊນົບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫກ້າຍເປັນເຈົາ້ພາທາງໄດເ້ທ່ືອ; ການຫນັປຽ່ນໂຄງປະ ກອບ
ເສດຖະກດິດາ້ນຂະແໜງການ (ການປງຸແຕງ່) ບ່ໍທນັສມົຄູ;່ ການກາໍນດົ ແລະ ປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການ
ບ່ໍທນັຄຽງຄູກ່ບັແຜນເງນິ, ແຜນສາ້ງ-ຝຶກອບົຮມົບກຸຄະລາກອນ. ໃນບາງຂະແໜງການວຽກງານ ຂະຫຍາຍຕວົ
ແຮງດ,ີ ແຕຍ່ງັອາໄສບກຸຄະລາກອນຕາ່ງປະເທດ, ສວ່ນບກຸຄະລາກອນພາຍໃນມໜີອ້ຍ.  
 
 1.5.3. ການປະຕຮິບູການສກຶສາແຫງ່ຊາດ, ໂຄງການຂະຫຍາຍການສກຶສາພາກບງັຄບັ, ການສກຶສາ 
ແລະ ສາ້ງຄນົບ່ໍທນັຕອບສະໜອງ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ຍດຸທະສາດການພດັ 
ທະນາ. ບນັຫາປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນສງັຄມົຖກືແກໄ້ຂໃນລະດບັຕ ໍາ່; ການສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບ ແລະ ການບໍລິ 
ການດາ້ນສາທາລະນະສກຸຢູຮ່າກຖານຍງັອອ່ນ; ການຍກົລະດບັສມີແືຮງງານຍງັບ່ໍທນັກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງ 
ການພດັທະນາ.  

2.  ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ຂີໍຄ້ງົຄາ້ງ: 
- ການຜນັຂະຫຍາຍມະຕ ິ8 ຂອງພກັອອກເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ, ຊກັຊາ້ແກຍ່າວບາງຂະແໜງການ 

ແລະ ບາງທອ້ງຖິ່ນຫາກໍ່ເລີ່ ມປະຕບິດັຫຼງັກາງສະໄໝເປັນຕ ົນ້ມາ. 
- ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຍງັບ່ໍທນັເປັນລະບບົປກົກະຕ,ິ ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງການ

ກາໍນດົຄວາມຮບັຜິດຊອບບ່ໍທນັຈະແຈງ້ເທ່ົາທ່ີຄວນ. 
- ລະດບັຄວາມຮູວ້ຊິາການໃນກາງວາງແຜນ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຈາໍກດັ, 

ຂາດເງ ື່ອນໄຂເຂ້ົາເຖງິໂຄງການຕວົຈງິ. 
-  ໄພທາໍມະຊາດເກດີຂຶນ້ 2 ຄ ັງ້, ວກິດິການເສດຖະກດິໂລກກະທບົໜກັຕ່ໍການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ. 
- ໃນເງ ື່ອນໄຂກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ, ການຄຸມ້ຄອງທ່ີບ່ໍແທດເຖງິພາໃຫເ້ກດີມປີະກດົການຫຍໍທໍ້ດ້າ້ນ 

ຕາ່ງໆ, ລະເຫີຼງລະບຽບກດົໝາຍ. 

IV. ບດົຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ ້
1. ຫນັບນັດາມະຕຂິອງພກັໃຫເ້ປັນແຜນງານ ແລະ ເປັນໂຄງການ, ເປັນແຜນເງນິ, ແຜນຄນົ ແລະ 

ອອກເປັນກດົໝາຍ, ເປັນນຕິກິາໍ ໃນແຕລ່ະປີແມນ່ເງ ື່ອນໄຂທາໍອດິພາໃຫແ້ຜນພດັທະນາຖກືຈດັຕ ັງ້ 
ປະຕບິດັດ ີຫລື ບ່ໍດ.ີ  
- ----- ຂະແໜງການສນູກາງໃດ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນໃດຮູຜ້ນັຂະຫຍາຍມະຕຂິອງພກັ, ມະຕຂິອງອງົຄະນະພກັ 

ຂ ັນ້ຂອງຕນົອອກໃຫເ້ປັນໂຄງການ, ເປັນແຜນວຽກທ່ີຊດັເຈນ, ຮູຈ້ດັຫາແຫລງ່ທຶນ ແລະ ແບງ່ຄວາມຮບັຜິດ 
ຊອບຈະແຈງ້ຢູບ່ອ່ນ− ˜−ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາໄດດ້ກີ ່̧ ¾.    



 

 65

2. ການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ລະດມົແຫລງ່ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ນາໍໃຊໃ້ຫໄ້ປເຖງິປະຊາຊນົ, 
ມປີະສດິທິຜນົ  ແລະ ໂປ່ງໃສແມນ່ເປັນກາໍລງັແຮງຕວົຈງິ ຂອງການພດັະທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  
-  ຂະແໜງການໃດ, ແຂວງໃດ, ວສິາຫະກດິໃດຮູຈ້ກັຊອກສະແຫວງຫາ ແລະ ລະດມົໄດແ້ຫລງ່ 

ທຶນຮອນ ແມນ່ບອ່ນນ ັນ້ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການໄດດ້ ີ ແລະ ບອ່ນໃດສາມາດນາໍໃຊທຶ້ນ 
ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົກໍ່ຍິ່ ງເປັນການເຮັດໃຫແ້ຫລງ່ທຶນອື່ ນໄຫລເຂ້ົາສູໂ່ຄງການນ ັນ້. ການລະດມົທຶນເຂ້ົາໃນຊວ່ງ 
ແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI, ການແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກໄພວກິດິດາ້ນການເງນິຂອງໂລກ ແລະ ຈາກໄພທາໍມະ
ຊາດ ປີ 2008 ຢັງ້ຢືນການນາໍໃຊທິ້ດທາງເສດຖະກດິ ແລະ ປະສບົການຕວົຈງິຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍອາໄສ
ກາໍລງັແຮງພາຍໃນເປັນຕ ົນ້ຕໍໃນການພດັທະນາ. ການເສມີຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປງຸກາໍລງັພາຍໃນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ
ສາມາດດງຶດດູ ແລະ ນາໍໃຊກ້າໍລງັພາຍນອກໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິຜນົ ແລະ ທງັສາມາດຮບັປະກນັໄດຄ້ວາມເປັນ
ເອກະລາດ, ຄວາມເປັນເຈົາ້ການທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. 

- 5 ປີຜາ່ນມາ ການລະດມົແຮງຈາກບນັດາປດັໄຈພາຍໃນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກດິກໍ່ແມນ່ປດັໄຈຕດັ 
ສນິ ການພດັທະນາ, ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົ, ແຕແ່ຫລງ່ທຶນພາຍນອກຍງັມຄີວາມ 
ສາໍຄນັ; ການລະດມົແຫລງ່ທຶນພາຍນອກບວກໃສແ່ຫລງ່ທຶນພາຍໃນ ທງັຮບັປະກນັການນາໍໃຊທຶ້ນຢາ່ງມປີະສດິ 
ທິຜນົສາມາດສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດ ຖະກດິ
ແຫງ່ຊາດ.  

-  ການເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັພາຍໃນນ ັນ້ຕອ້ງໄດເ້ສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັຄນົ, ກາໍລງັແຮງງານຂອງປະຊາ
ຊນົບນັດາເຜ່ົາ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດການຫນັຊບັສນິຢາ່ງຖກືຕອ້ງ; ປດັໄຈທ່ີຕດັສນິ
ໃນການລະດມົທຶນແມນ່ຕອ້ງຂຶນ້ກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ແລະ ປະສດິທິຜນົຂອງໂຄງການ, ການ 
ຮອງຮບັຂອງຕະຫລາດ. 

 

3. ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຕາມທິດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ, ຕດິພນັກບັການເສມີຂະ
ຫຍາຍ ທາ່ແຮງໃນແຕລ່ະຂະແຫນງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິ-ສງັຄມົເຕບີໂຕໄວ. 
- ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແມນ່ຈາໍເປັນພາວະວໄິສໃນການບລູະນະເສດຖະກດິໃຫມ້ ີ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສມົດນຸ, ຮບັປະກນັການເຕບີໂຕ ແລະ ໄປຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັ
ສະໄຫມ; ລດັຖະບານໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນການສາ້ງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດເພ່ືອຊຸກຍູໃ້ຫ້
ຂະແຫນງການຕາ່ງໆ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນຂະບວນການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຂອງຊາດ ທງັປະ 
ກອບສາ້ງເສດຖະກດິຕາມເຂດແຄວນ້ ບນົພ້ືນຖານກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫລາດໂດຍມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ.  

- ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ຕອ້ງໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາຕະຫລາດພາຍໃນ ເພ່ືອ
ຊຸກຍູກ້ານຜະລິດໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ, ຍກົສງູຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ. ໃນໄລຍະທ່ີການເຂ້ົາຫາ
ຕະຫລາດພາຍນອກຍງັຈາໍກດັ ເນື່ອງຈາກການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາຍນອກຍງັບ່ໍທນັສງູ, ຈາໍເປັນຕອ້ງພດັທະນາ
ຕະຫລາດພາຍໃນໃຫຍ້ນືຍງົເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດຈາໍຫນາ່ຍ
ຜະລິດຕະພນັຂອງຕນົໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້; ພອ້ມທງັອອກແຮງສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຊຸກຍູກ້າໍລງັຊືຂ້ອງປະຊາຊນົໃຫສ້ງູຂຶນ້ 
ໂດຍການສ ົ່ງເສມີວຽກເຮັດງານທາໍ ໃນຂະແຫນງກະສກິາໍ ແລະ ບ່ໍແມນ່ກະສກິາໍ (ລວມທງັວຽກລະດກູານ) 
ແລະ ການເພ່ີມການສາ້ງລາຍຮບັ. 
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4. ເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ບນົພ້ືນຖານຄວາມເປັນເຈົາ້ຕນົເອງທາງດາ້ນເສດຖະກດິກໍ່

ໃຫເ້ກດີມກີານແຂງ່ຂນັ ແລະ ກາ້ວໄປເຖງິການປ່ຽນແປງສູຄ່ວາມກາ້ວຫນາ້ທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ 
ຄນຸນະພາບ. 
- ການເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົແມນ່ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພາວະວໄິສ ເຊິ່ ງປະ

ເທດເຮົາຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນການຍາດແຍງ່ເອົາຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸຈາກຂະບວນການດ ັງ່ກາ່ວ. ຕອ້ງສາ້ງໃຫ້
ໄດຄ້ວາມພອ້ມໃນທກຸດາ້ນ, ຕອ້ງມຍີດຸທະສາດ ແລະ ຮບັປະກນັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງຫນກັແຫນນ້; ໃນນີ,້ 
ຕອ້ງເປີດກວາ້ງພາຍນອກ ເພ່ືອເພ່ີມທະວກີານສ ົ່ງອອກໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້ໄປພອ້ມໆກນັກບັການເປີດກວາ້ງຕະ 
ຫລາດພາຍໃນເພ່ືອຮບັຮອງຂະບວນການເຊື່ ອມໂຍງດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ດງຶດດູເອົາເຕັກໂນໂລຊ ີ ແລະ ປະສບົ 
ການທ່ີກາ້ວຫນາ້ຂອງໂລກໄປຄຽງຄູກ່ບັການຍກົສງູປະສດິທິພາບຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັຂອງບນັດາຫວົໜວ່ຍ 
ທລຸະກດິພາຍໃນໃຫສ້ງູຂຶນ້ໂດຍໃຊຕ້ະຫລາດທ່ີມທີາ່ໄດປ້ຽບ. 

- ເພ່ືອຮບັຮອງການເຊື່ ອມໂຍງນີ ້ ພວກເຮົາຕອ້ງຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບດາ້ນການເມອືງ ແລະ 
ເສດຖະກດິໃຫດ້,ີ ເພ່ີມທະວຄີງັແຮເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໃຫດ້,ີ ເອົາໃຈ 
ໃສຍ່ກົສງູຄນຸະພາບຂອງການບໍລິການ. 

5. ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຕາມກນົໄກຕະຫລາດປະສານກບັການວາງແຜນແມນ່ຖກືຕອ້ງກບັ 
ສະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີເປັນຈງິຂອງປະເທດເຮົາໃນປະຈບຸນັ,   

 Œ ກນົໄກຕະຫລາດສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງກຸມ່ເປ້ົາໝາຍຕາ່ງໆ 

ໃນສງັຄມົ, ຍງັບອກໃຫເ້ຫັນຄວາມເປັນອດິສະຫລະໃນການເລືອກເຟ້ັນທິດທາງ, ເປ້ົາໝາຍຜະລິດ, ທລຸະກດິ, 
ການຈາໍໜ¾່¨ດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ.  

 -  ການວາງແຜນເປັນການແນະນາໍ, ກາໍນດົທິດທາງ, ທາ່ອຽ່ງການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ວາງກອບ 
ມະຫາພາກ, ບ່ໍບງັຄບັ ແລະ ຈາໍໃຫພ້າກທລຸະກດິເຮັດເລື່ ອງບ່ໍລະອຽດ. ດວ້ຍການປະສານສອງກນົໄກນີເ້ຮັດ 
ໃຫປ້ະເທດເຮົາສາມາດເອົາຕວົຢືນຢູໃ່ນທາ່ມກາງຜນົກະທບົຂອງວກິດິການເສດຖະກດິໂລກ ແລະ ສາມາດ 
ຮກັສາຈ ັງ່ຫວະໄວຂອງການເຕບີໂຕໄດ.້  

6. ການພດັທະນາຕາມທິດຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົ ໂດຍການຫນັສູຄ່ນຸນະພາບເປັນທາ່ອຽ່ງທ ົ່ວໄປໂດຍ 
ປະສມົປະສານ 3 ສວ່ນປະກອບ (ເສດຖະກດິເຕບີໂຕ, ສງັຄມົຍຕຸທິາໍ, ສວີໄິລ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດໃຫຍ້ນືຍງົ):  
- ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ຄນຸນະພາບ ຫມາຍເຖງິການພດັທະນາເສດຖະກດິໄປຄຽງຄູກ່ບັ 

ການພດັທະນາສງັຄມົ; ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມບ່ໍໃຫບ້ກົ 
ແຫງ້, ເປັນການພດັທະນາຂດຸຄ ົນ້ວດັທະນາທາໍ, ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດທ່ີບ ົ່ມຊອ້ນຂອງຊບັພະຍາກອນ 
ມະນດຸ, ເປັນການເປີດກວາ້ງຄວາມມປີະຊາທິປະໄຕທ່ີກາ້ວຫນາ້ ແລະ ຄວາມສະເຫມພີາບໃນສງັຄມົ, ການ 
ສາ້ງງານຢາ່ງກວາ້ງຂວາງໃຫປ້ະຊາຊນົ, ການຫລດຸຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວາ່ງຜູທ້ກຸ ແລະ ຜູຮ້ ັງ່ ແລະ 
ຕວົເມອືງ-ຊນົນະບດົການໃຫໂ້ອກາດແກຜູ່ທ່ີ້ທກຸຍາກ. ສ ົ່ງເສມີການສາ້ງຄວາມຮ ັງ່ມທ່ີີຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ.   

- ພວກເຮົາໄດເ້ອົາບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ®ñ−¥÷ໃນນະໂຍບາຍມະຫາພາກ ແລະ ໄປຈນົເຖງິການປະຕບິດັ 

ຕວົຈງິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫຂ້ະບວນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ ແລະ ເຂດແຂວງບນັລຜຸນົດ.ີ ບອ່ນ 
ໃດທ່ີບ່ໍທນັນາໍໃຊທ້ດັສະນະດ ັງ່ກາ່ວ ກໍ່ເຮັດໃຫກ້ານພດັທະນາຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ ແລະ ບາງບອ່ນກໍ່ມຂີໍຂ້ດັແຍງ້, 
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ຄະດຄີວາມ, ມກີານບກົແຫງ້ຂອງຊບັພະຍາກອນ, ສນູເສຍຄວາມສມົດນູຂອງລະບບົນເິວດຢ úາງເຫັນປະຈກັ 

ຕາ. 
7. ການປບັປງຸບລູະນະການປກົຄອງຄຸມ້ຄອງລດັຕາມທິດລດັແຫງ່ກດົໝາຍ, ມຄີວາມສກັສດິ, ປະສດິທິ 

ຜນົ, ໂປ່ງໃສ, ວອ່ງໄວ, ລດັທງັເປັນທງັຜູບໍ້ລິຫານ, ເປັນທງັຜູບໍ້ລິການ-ຮບັໃຊ ້ແມນ່ປດັໃຈສາໍຄນັໃນ 
ການຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາເສດຖະກດິບສງັຄມົ ໃນເງ ື່ອນໄຂເສດຖະກດິຕະຫລາດ:  
- ບດົຮຽນຜາ່ນມາໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ການປບັປງຸບລູະນະລະບບົການບໍລິຫານຕາມທິດສກັສດິ, ປະສດິ 

ທິຜນົ, ໂປ່ງໃສ, ວອ່ງໄວ, ເປັນທງັຜູບໍ້ລິຫານ, ເປັນທງັຜູບໍ້ລິການ-ຮບັໃຊ ້ຂອງອາໍນາດການປກົຄອງແຕ ່ລະ
ຂ ັນ້ ໄດປ້ະກອບສວ່ນຊຸກຍູເ້ຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ແລະ ເປັນ
ປດັໄຈຕດັສນິຕ່ໍຜນົສາໍເລັດ, ຄວາມສາມາດຜນັຂະຫຍາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃຫເ້ປັນອນັ 
ລະອຽດ ຢູບ່ນັດາຂະແຫນງການສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ຂຶນ້ກບັຄວາມສາມາດໃນການຊີນ້າໍນາໍພາເຮັດ ຕວົ
ຈງິ (ເຊິ່ ງເປັນຫນຶ່ງໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງປດັໄຈການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ) ຂອງອາໍນາດການປກົຄອງຂະແຫນງ 
ການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ.  

- ໃນໄລຍະທ່ີປະເທດເຮົາໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກວກິດິການ ການເງນິຂອງໂລກ ແລະ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ 
ຢາ່ງຮນຸແຮງ ໃນປີ 2008 ແລະ 2009 ລດັຖະບານກໍ່ຄຂືະແຫນງການສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ກໍ່ໄດພ້ອ້ມກນັ 
ຊອກວທີິແກໄ້ຂ, ເສມີຂະຫຍາຍທກຸກາໍລງັແຮງໃນສງັຄມົພອ້ມພຽງກນັຜາ່ນຜາ່ອປຸະສກັ ແລະ ສູຊ້ນົປະຕ ິບດັ
ບນັດາເປ້ົາຫມາຍທ່ີໄດວ້າງໄວ.້ ສະນ ັນ້ 5 ປີຕ່ໍຫນາ້ ຜນົສາໍເລັດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ -Ä©Éຂຶນ້ກບັຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທກຸພາກສວ່ນທງັສນູກາງ ແລະ 

ທອ້ງຖິ່ນ; ໃນນ ັນ້, ປດັໄຈພກັ-ພະນກັງານ ແລະ ຄວາມກະຕລືືລ ົນ້, ຕດັສນິໃຈເຮັດຫລອ້ນຫນາ້ທ່ີດວ້ຍຄວາມ 
ຮບັຜິດຊອບສງູໃນຖນັແຖວພະນກັງານຫລກັແຫລງ່ມບີດົບາດສາໍຄນັ ແລະ ຕດັສນິ. 

- ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄດດ້,ີ ຕອ້ງສບັຊອ້ນພະນກັງານໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕອ້ງ 
ການຂອງວຽກງານ, ຕອ້ງມອບຫມາຍຫນາ້ທ່ີ ແລະ ຂອບເຂດສດິໃຫຊ້ດັເຈນ, ນບັທງັຂອບເຂດສດິກຽ່ວກບັ 
ການຈດັຕ ັງ້ກງົຈກັ ແລະ ພະນກັງານ, ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ຍງັຕອ້ງຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີນົໄກ ແລະ ວທີິການ ດາ້ນ
ການບໍລິຫານເພ່ືອເປັນການກະຕກຸຊຸກຍູ ້ ແລະ ຈງູໃຈພະນກັງານ ເພ່ືອເພ່ີມປະສດິທິພາບ ແລະ ຄວາມ 
ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍຫນາ້ທ່ີດວ້ຍຄວາມຕື່ ນຕວົ. 

8. ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈບຸນັທກຸໆບອ່ນ ຍາມໃດກໍ່ຕອ້ງຕດິພນັກບັວຽກງານປ້ອງກນັ 
ຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຕດິພນັກບັການລງົຮາກຖານ ໂດຍຖເືອົາການສາ້ງບາ້ນຕາມ 4 
ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍ ເປັນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ເປັນພ້ືນທ່ີຂອງການພດັທະນາ: 
-  °ö−¦¿Àìñ©¢º¤¡¾−²ñ©ê½−¾©É¾−ªÈ¾¤Å, ¥½Á È́−¡¾−ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົÃ− 

ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ, ການຜະລິດ¦ò−£É¾ໃນຊນົນະບດົ , ການສ້າງບ້ານປອດຄະດີ, ບ້ານວັດທະນະທໍາ, ບ້ານ 
ສາທາລະນະສຸກ, ບ້ານມີຄວາມສະຫງົບອື່ນໆ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນບົດຮຽນດັ່ງກ່າວມາແລ້ວ, ກົງກັນຂ້າມບ່ອນ ໃດ
ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຮາກຖານ, ປ່ອຍປະບ້ານຊົນນະບົດ ການພັດທະນາເຂດດັ່ງກ່າວ ເປັນໄປດ້ວຍ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.  
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9. ການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຊໍ່າ 
ໃດຍັງຂຶ້ນກັບການສ້າງລະບົບ ແລະ ຂອບການຕິດ ຕາມປະເມີນຜົນ, ການກວດກາກວດສອບທັງໃນລະ 
ດັບຊາດ,  ຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ເປັນປະຈํາ 6ເດືອນ, 1 ປີ ແລະ ກາງສະໄໝ:  

ຈາກປະສບົປະການ ແລະ ຜນົສາໍເລັດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນ 
ແຕລ່ະໄລຍະຫລາຍຄ ັງ້ຂອງແຜນ 5 ປີ ທ່ີຜາ່ນມາໄດຢ້ ັງ້ຢືນເຖງິຄວາມສາມາດໃນການພະຍາກອນດວ້ຍວໃິສ 
ທດັທ່ີມວີທິະຍາສາດ ແລະ ບ່ໍມຄີວາມທະເຍທີະຍານ, ອດັຕະວໃິສ ແລະ ໃນຕວົ « ຕາໃຫຍ ່ ກວາ່ທອ້ງ » 
ຫາກຕອ້ງຄາໍນງຶເຖງິຄວາມສາມາດທ່ີເປັນຈງິ, ຄວາມສາມາດໃນການລະດມົແຫລງ່ທຶນ, ຄວາມສາມາດໃນ 
ການສະໜອງງບົປະມານ, ຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການທອ້ງຖິ່ນບອ່ນນ ັນ້. ແຕບ່ໍ່ 
ຄວນຢໍາ້ເທ້ົາຢູບ່ອ່ນເກົ່ າ, ຫາກຕອ້ງເບິ່ ງກດົເກນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການແທຈ້ງິຂອງ 
ສງັຄມົ, ຂອງປະຊາຊນົບອ່ນນ ັນ້, ຄນົເພ່ີມຂຶນ້ເສດຖະກດິກໍ່ຕອ້ງເພ່ີມຂຶນ້.  

ພອ້ມກນັນ ັນ້, ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ໃນແຕລ່ະໄລຍະຢາ່ງເປັນລະບບົ ເພ່ືອຕລີາຄາປະສດິທິຜນົການນາໍໃຊທຶ້ນຮອນ, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົກະ ທບົ
ຈາກໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕາ່ງໆ ທ່ີນອນໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດໃນແຕລ່ະ 
ໄລຍະເພ່ືອຊອກເຫັນການດຸນ່ດຽ່ງຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ຄວາມສມົດນຸຂອງຂະແຫນງການ ແລະ ເຂດ 
ແຄວ້ນ. ສະນ ັນ້, ຢາກຕດິຕາມປະເມນີຜນົໄດດ້ຕີອ້ງມ ີແລະ ກາໍແໜນ້ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ, ສະຖຕິ ິແລະ ອງີໃສຂ່ໍ້

ມນູເພ່ືອດດັປບັການຜິດເຂວຂອງການປະຕບິດັ.  

ພາກທີ ສອງ: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ -ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII 
(2011-2015) 

I. ທິດທາງລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII 
(2011-2015) 

1. ຄາດຄະເນສະພາບແວດລອ້ມທ່ີອາໍນວຍ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ   

1.1. ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີອາໍນວຍ(ຂໍສ້ະດວກ): 

 ----ກ. ສາກນົ:  

  ເສດຖະກດິຂອງໂລກ ແລະ ພາກພ້ືນມສີນັຍານທາງບວກທ່ີຈະຟ້ືນຕວົ ແລະ ກບັສູໄ່ລຍະຂະຫຍາຍ 
ຕວົໃໝ.່ ສາໍລບັ ສປ ຈນີ, ອນີເດຍ, ລດັເຊຍ, ບຣາຊນີ.. ເສດຖະກດິສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົ, ກາຍເປັນຜູຂ້ບັ 
ເຄື່ ອນເສດຖະກດິໂລກໃນທດົສະວດັນີ;້ ບນັດາປະເທດອາຊຽນ, ບນັດາປະເທດຄູຮ່ວ່ມເຈລະຈາ ແລະ ອງົການ
ຈດັຕ ັງ້ສາກນົຕາ່ງໆຍງັຈະສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອແກປ່ະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ເພ່ືອ
ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພດັທະນາລະຫວາ່ງບນັດາປະເທດທ່ີພດັທະນາແລວ້ ແລະ ປະເທດດອ້ຍ
ພດັທະນາ. ຂະບວນການເປີດກວາ້ງເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ, ອາຊຽນ+1, ອາຊຽນ+3, ອາຊຕີາເວັນ ອອກ
ຈະເປັນໂອກາດທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃນການເຂົ້າເຖງິຕະຫຼາດຕາ່ງປະເທດຫຼາຍຂຶນ້. ການຫນັເປັນສາກນົ (ໂລ ກາພິ
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ວດັ), ການຄ ົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຍ,ີ ນະວດັຕະກາໍໃໝ ່ ແລະ ການພດັທະນາແບບກາ້ວກະ
ໂດດຍງັຖເືປັນທາ່ອຽ່ງລວມຂອງໂລກ ແລະ ເປັນໂອກາດອນັດທ່ີີສາມາດຍາດແຍງ່ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາ ໃນ
ຂະບວນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ. 

 ຂ. ພາຍໃນ: 

ປະເທດເຮົາມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ ມຄີວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງສງັຄມົ 
ຢາ່ງໜກັແໜນ້ ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາມຄີວາມສາມກັຄເີປັນປຶກແຜນ່ແໜນ້ໜາ; ລະບບົການເມອືງປະຊາທິປະ 
ໄຕປະຊາຊນົໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ແກໄ້ຂ; ກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫລາດປະສມົປະສານກບັການວາງແຜນ 
(ການຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ) ໄດກ້າຍເປັນກາໍລງັແຮງຂບັເຄື່ ອນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  ຄວາມອດຸມົ 
ສມົບນູທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ເນືອ້ທ່ີດນິທ່ີຍງັສາມາດນາໍໃຊເ້ພ່ືອຂະຫຍາຍການ 
ຜະລິດ ແລະ ການພດັທະນາດາ້ນຕາ່ງໆ, ເນືອ້ທ່ີປ່າໄມ,້ ແຫລງ່ນ ໍາ້ຫລາຍແຫງ່, ອາກາດຮອ້ນຊຸມ່, ປະລມິານ 
ນ ໍາ້ຝນົຫລາຍ ແລະ ຍງັມບ່ໍີແຮ ່ທ່ີຍງັບ່ໍທນັມກີານສາໍຫລວດ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ອກີຫລາຍແຫງ່.  

ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃນລະດບັໃດໜ່ຶງ, ໂຄງປະກອບເສດຖະ 
ກດິໄດຫ້ນັປ່ຽນຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ-ທນັສະໄຫມເທ່ືອລະກາ້ວ, ລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກດົ ໝ
າຍໄດຖ້ກືປະກາດໃຊຢ້າ່ງທ ົ່ວເຖງິ ເຊິ່ ງເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາໃນຂ ັນ້ຕ່ໍໄປ; ພອ້ມກນັນ ັນ້, ປະ 
ເທດເຮົາຍງັມທ່ີີຕ ັງ້ຍດຸທະສາດຢູໃ່ຈກາງຂອງອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ເປັນຈດຸເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງອາຊຽນ-ຈນີ, 
ອາຊຽນ-ເກາົຫລີ, ອາຊຽນ-ຍີ່ ປຸ່ນ, ເຊິ່ ງເຫມາະສມົສາໍລບັສາ້ງເປັນໃຈກາງການບໍລິການຜາ່ນ ແລະ ການເຊື່ ອມ 
ໂຍງກບັພາກພ້ືນ-ສາກນົ. 

 ໂຄງສາ້ງຂອງພນົລະເມອືງ: 

 ອງີໃສກ່ານສາໍຫຼວດພນົລະເມອືງ 3 ຄ ັງ້ຜາ່ນມາສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ພນົລະເມອືງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້
ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 1 ລາ້ນຄນົໃນທກຸໆ 10 ປີ ເຊ່ັນ: ປີ 1985 ປະເທດລາວມພີນົລະເມອືງປະມານ 3,5 ລາ້ນ
ຄນົ, ປີ 1995 ມປີະມານ 4,5 ລາ້ນຄນົ ແລະ ປີ 2005 ມປີະມານ 5,6 ລາ້ນຄນົ. ດວ້ຍຈງັຫວະການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງ ໃນລະດບັ 2,1% ຕ່ໍປີ ຄາດຄະເນວາ່ຮອດປີ 2015 ປະເທດເຮົາຈະມພີນົລະ
ເມອືງປະມານ 6,9 ລາ້ນຄນົ.  
 ພນົລະເມອືງສວ່ນໃຫຍເ່ປັນພນົລະເມອືງໜຸມ່ນອ້ຍ, ອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 20 ປີ ກວມຫຼາຍກວາ່ 50% ຂອງ
ພນົລະເມອືງທງັໝດົ. ຖາ້ຈດັເປັນກຸມ່ອາຍ,ຸ ໃນປີ 2011 ຄາດວາ່ພນົລະເມອືງໃນກຸມ່ອາຍ ຸ 0-14 ປີ ມປີະ 
ມານ 2,38 ລາ້ນຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 1,17 ລາ້ນຄນົ; ໃນກຸມ່ອາຍ ຸ15-64 ປີ ມປີະມານ 3,76 ລາ້ນຄນົ, 
ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 1,89 ລາ້ນຄນົ ແລະ ໃນກຸມ່ອາຍ ຸ65 ປີ ຂຶນ້ໄປ ມປີະມານ 237 ພນັຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 
127 ພນັຄນົ; ຮອດປີ 2015 ຄາດວາ່ພນົລະເມອືງໃນ ກຸມ່ອາຍ ຸ0-14 ປີ ຈະເພ່ີມຂຶນ້ ເປັນ 2,54 ລາ້ນຄນົ, 
ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 1,25 ລາ້ນຄນົ; ກຸມ່ອາຍ ຸ15-64 ປີ ຈະເພ່ີມຂຶນ້ ເປັນ 4,10 ລາ້ນຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 
2,06 ລາ້ນຄນົ ແລະ ກຸມ່ອາຍ ຸ65 ປີ ຂຶນ້ໄປ ຈະເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 254 ພນັຄນົ, ໃນນ ັນ້ ເປັນຍງິ 137 ພນັ
ຄນົ. 
 ຈາກການສາໍຫຼວດຜາ່ນມາເຫັນວາ່ພນົລະເມອືງໃນກຸມ່ອາຍ ຸ15 ປີລງົມາ ໄດມ້ກີານຫຸຼດລງົຈາກ 43% 
ໃນປີ 1995 ມາເປັນ 39% ໃນປີ 2005 ແລະ ຄາດວາ່ຈະສບືຕ່ໍຫຸຼດລງົເປັນ 36% ໃນປີ 2015; ສວ່ນ 
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ປະຊາກອນໃນໄວອອກແຮງງານ (15-64 ປີ) ມທີາ່ອຽ່ງທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ ຈາກ 51% ໃນປີ 1995 ມາເປັນ 57% 
ໃນປີ 2005 ແລະ ຈະເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 60% ໃນປີ 2015, ປະຊາກອນອາຍ ຸ65 ປີຂຶນ້ໄປ ຈະມປີະມານ 4%. 
ສະພາບການດ ັງ່ກາ່ວໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ອດັຕາການເອື່ ອຍອງີ19 ຈະມປີະມານ 0,68 ໃນປີ 2015 (ຈາກ 0,76 

ໃນປີ 2010), ໝາຍຄວາມວາ່ທກຸໆ 100 ຄນົ ໃນເກນອາຍເຸຮັດວຽກ (ອາຍ ຸ 15-64 ປີ) ຈະຕອ້ງລຽ້ງດ ູ  
68 ຄນົ(ປະຊາກອນອາຍ ຸ0-14 ປີ ແລະ ປະຊາກອນອາຍ ຸ65ປີ ຂຶນ້ໄປ) .  
 

ຮບູສະແດງ 8: ຮບູທາດອາຍ ຸພນົລະເມອືງໃນປິ 2015  
 

 
 
 

 
 ຂໍມ້ນູຂາ້ງເທີງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ປະຊາກອນໃນໄວອອກແຮງງານອາຍ ຸ 15-64 ປີ ຈະມສີດັສວ່ນທ່ີ
ເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍ ເຊິ່ ງແມນ່ເງ ື່ອນໄຂໜ່ຶງທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົທາງບວກໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ ເນື່ອງຈາກ
ປະຊາກອນໃນໄວອອກແຮງງານສາມາດສາ້ງລາຍໄດຫຼ້າຍກວາ່ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ.  

1.2. ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ 

 ----ກ. ສາກນົ:  

      ເຖງິວາ່ສນັຍານການຟ້ືນຕວົເສດຖະກດິຂອງຫຼາຍປະເທດ ໄດບ້ ົ່ງບອກເຖງິຈງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົ
ເສດຖະກດິທ່ີເປັນບວກກໍ່ຕາມ ແຕສ່ະພາບວກິດິການດາ້ນການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິໂລກ ຍງັຈະສບືຕ່ໍສ ົ່ງຜນົ
ກະທບົຕ່ໍການຈະເລີນເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງບນັດາປະເທດຕາ່ງໆໃນໂລກ. ບນັດາປະເທດມະຫາອາໍ 

                                            

19 ອດັຕາການເອື່ ອຍອງີຂອງປະຊາກອນໃນໝວດອາຍ ຸ 0-14 ປີ ແລະ ປະຊາກອນອາຍ ຸ65 ປີຂຶນ້ໄປ ທຽບໃສປ່ະຊາກອນໃນໝວດອາຍ ຸ15-64 
ປີ, (ໝາຍຄວາມວາ່ຜູທ່ີ້ບ່ໍສາມາດເຮັດວຽກເສດຖະກດິ ຕ່ໍກບັຜູທ່ີ້ຢູໃ່ນເກນອາຍເຸຮັດວຽກ). 
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ນາດ ຍງັສບືຕ່ໍໃຊອ້າໍນາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິສາ້ງຄວາມກດົດນັດວ້ຍການວາງລະບຽບການສາກນົ ເພ່ືອຕ່ໍ 
ລອງ, ແຊກແຊງ ແລະ ເອົາປຽບປະເທດດອ້ຍພດັທະນາດວ້ຍຫຼາຍຮບູແບບ ແລະ ວທີິການ. 

ການແຂງ່ຂນັການຄາ້ສາກນົນບັມ ືຮ້ນຸແຮງຂຶນ້ ໄປພອ້ມກບັການຮວ່ມມທືາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນຂອບ 
ເຂດການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍສະເພາະການເປີດກວາ້ງການຄາ້ເສລ,ີ ເຂດ 
ການຄາ້ເສລ,ີ ການສາ້ງຕະຫລາດຮວ່ມ ແລະ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ, 
ແຜນການສາ້ງເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ+1 ໃຫໄ້ດໃ້ນປີ 2012, ແຜນການສາ້ງຕະຫລາດຮວ່ມ ແລະ ປະຊາ 
ຄມົອາຊຽນໃຫໄ້ດໃ້ນປີ 2015. 

 ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ການເກດີໄພພິບດັໃນຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ  ອາດຈະສ ົ່ງຜນົກະ 
ທບົຕ່ໍເສດຖະກດິໂລກ ເຊິ່ ງອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍເສດຖະກດິລາວບ່ໍຫລາຍກໍ່ຫນອ້ຍ. 

     

    ຂ. ພາຍໃນ: 

ພ້ືນຖານເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ສວ່ນໃຫຍຍ່ງັມລີກັສະນະເສດຖະກດິທາໍມະຊາດ ແລະ ເຄິ່ ງທາໍ 
ມະຊາດ, ການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ຍງັອອ່ນນອ້ຍ ກວມເອົາພາກສວ່ນເອກະເທດເອກະຊນົເປັນສວ່ນໃຫຍ ່ ຈຶ່ງ 
ເປັນເຫດໃຫມ້ຄີວາມອອ່ນໄຫວຕ່ໍການປ່ຽນແປງຈາກພາຍນອກ ແລະ ການກະທບົຂອງເສດຖະກດິຕະຫລາດ 
ນາໍໄປເຖງິການຂດັແຍງ່ ລະຫວາ່ງຂ ົວ້ທກຸ-ຂ ົວ້ຮ ັງ່, ການຫລດຸໂຕນລະຫວາ່ງຕວົເມອືງ-ຊນົນະບດົ.   

   ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ, ຄວາມດອ້ຍພດັທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຈํາກດັຂອງ
ລະບອບ ແບບແຜນວທີິການເຮັດວຽກ ແລະ ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ຍງັບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມ
ຕອ້ງການ ການພດັທະນາປະເທດ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງສາກນົ ເຫັນໄດຈ້າກ ອດັຕາການເຊື່ ອມໂຍງກບັ
ສາກນົ (ລະດບັ ການເປີດປະເທດ) ມພີຽງແຕປ່ະມານ 83% (ປີ 2008) ເຊິ່ ງເຫັນວາ່ຍງັຢູໃ່ນລະດບັທ່ີຕํ່າ
ຖາ້ທຽບໃສ ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ເຊິ່ ງມ ີ ສງູກວາ່ 100%; ພນັທະຜກູພນັໃນຂະບວນການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ
ກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ມຫີລາຍຢາ່ງ, ແຕຄ່ວາມກຽມພອ້ມຍງັຈາໍກດັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ດາ້ນບກຸຄະລາ
ກອນທງັ ທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ດາ້ນທຶນຮອນ ແລະ ລະບບົສະຖາບນັທ່ີເຂັມ້ແຂງ, ບນັຫາ
ຫນີສ້ນິ ຄມຸເຄອື ທ່ີຍງັມອີດັຕາສວ່ນທ່ີສງູ, ຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັກບັສາກນົຍງັຕ ໍາ່. 

   ປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ພກັ-ລດັ, ພະນກັງານ ແລະ ໃນສງັຄມົ. ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາ 
ກອນທາໍມະຊາດຍງັບ່ໍມກີານຄຸມ້ຄອງທ່ີຮດັກມຸ, ຟມູເຟືອຍ ແລະ ບ່ໍມປີະສດິທິຜນົ ເປັນເຫດໃຫເ້ກດີມຜີນົກະ 
ທບົຈາກຄວາມບ່ໍແນນ່ອນຂອງການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນແຕລ່ະປີ ເຊິ່ ງ
ໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍຢາ່ງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ໄພແຫງ້ແລງ້, ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ລມົພະຍ,ຸ ພະຍາດລະ ບາດ.... 

ການລງົທຶນໃສຂ່ງົເຂດສງັຄມົ ແລະ ໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫກຸ້ມ່ປະຊາກອນໜຸມ່ໄດ້
ຮບັການບໍລິການທາງດາ້ນສງັຄມົທ່ີ©ó ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ, ການພດັທະນາສມີ ືແລະ 

ຍກົລະດບັທກັສະໃນການອອກແຮງງານເພື່ ອເປັນກອ້ນກາໍລງັທ່ີແຂງແກນ່ ແລະ ມຄີນຸນະພາບແຂງແຮງ ເປັນ
ສິ່ ງຈາໍເປັນພາວະວໄິສ ເພ່ືອໃຫກຸ້ມ່ປະຊາກອນເຫ່ົຼານ ັນ້ສາມາດປະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ໃນການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດໃນແຕລ່ະໄລຍະ. ສະນ ັນ້ ການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີດ ີ
ລວມທງັຕະຫຼາດແຮງງານຈະເປັນການສາ້ງງານ ແລະ ດງຶດດູການລງົທຶນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົໄດຫຼ້າຍຂຶນ້. 
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2. ຈດຸໝາຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII 
(1). ເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ມຄີວາມສະຫງບົຫມ ັນ້ທຽ່ງ 

ດວ້ຍອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ (GDP) 8% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັສະເລຍ່ ໃຫໄ້ດ ້1.700 ໂດ
ລາສະຫາລດັຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ. 

(2). ບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງ 
ປະຊາຊນົໃຫໄ້ດ ້ ໃນປີ 2015, ສາ້ງວດັຖເຸຕັກນກິ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈາໍເປັນ ເພ່ືອນາໍເອົາປະເທດຫລດຸພ ົນ້ 
ອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປີ 2020. 

(3). ການພດັທະນາຕາມທິດຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົ ໂດຍການຫນັສູຄ່ນຸນະພາບ; ເນັນ້ການພດັທະ 
ນາເສດຖະກດິຕດິພນັກບັການພດັທະນາວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ 
ທາໍມະຊາດອນັເປັນທາ່ແຮງຂອງຊາດ. 

(4). ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ 
ຮອ້ຍໃນສງັຄມົ 

3. ທິດທາງ ແລະ ໜາ້ທ່ີລວມຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ     
ຄ ັງ້ທີ VII 
ໜາ້ທ່ີຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ແມນ່ສບືຕ່ໍໝາກຜນົຂອງການ 

ພດັທະນາປະເທດຊາດໃນໄລຍະຜາ່ນມາ, ແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີທດົສອບທາ້ທາ້ຍ, ເປັນການປະຕບິດັມະຕກິອງ 
ປະຊຸມຕາ່ງໆເປັນຕ ົນ້ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັ, ເປັນການພດັທະນາທ່ີຄບົຊຸດ, ຮອບດາ້ນ, 
ດາໍເນນີໄປທກຸຂງົເຂດ, ທກຸຂະແໜງການ, ເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ; ໃນນ ັນ້, ທິດທາງໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕໍແມນ່:   

 (1). ພດັທະນາເສດຖະກດິມະຫາພາກເປັນໃຈກາງ ຕາມທິດສາ້ງການເຕບີໂຕທ່ີເຂັມ້ແຂງ, ສມຸ ໃສ່
ການສາ້ງສາເສດຖະກດິຕະຫລາດທ່ີມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ, ຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມໝັນ້ ທຽ່ງ
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງດວ້ຍຈງັຫວະທ່ີໄວ; ຍູແ້ຮງການ 
ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ ແລະ ໂຄງປະກອບແຮງງານ ຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະ 
ໄໝ, ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊໃີໝ ່ ແລະ ທນັສະໄໝ ໂດຍຖເືອົາການພດັທະນາເສດຖະກດິ ເປັນ 
ໃຈກາງ, ການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ຂອງປະຊາຊນົເປັນເປ້ົາໝາຍສາໍຄນັ, ການ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸເປັນປດັໄຈຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນເງ ື່ອນໄຂທ່ີຈາໍ ເປັນ
ຂອງການພດັທະນາ, ປບັປງຸການພວົພນັການຜະລິດ ໃຫສ້ອດຄອ່ງ, ເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງ ແລະ ຄນຸ
ປະໂຫຍດຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ, ສ ົ່ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະ
ໜາດກາງໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ. 

(2). ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໃຫໄ້ດໂ້ດຍພ້ືນຖານດວ້ຍມາດຕະການທ່ີສອດຄອ່ງ, ເອົາ 
ໃຈໃສພ່ດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ຕດິພນັກບັການກໍ່ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງ ຕາມ 4 
ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍ, ການຈດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ອາຊບີຄງົທ່ີໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ, ສາ້ງຄວາມຢູດ່ກີນິດໃີຫ້
ແກປ່ະຊາຊນົ, ສາ້ງຄວາມຍຕຸທິາໍໃນສງັຄມົ, ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວາ່ງຕວົເມອືງ-ຊນົນະບດົ, ສ ົ່ງ
ເສມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ, ຜູທ້ກຸ-ຜູຮ້ ັງ່ ໂດຍຖເືອົາການສາ້ງຄວາມຮູ ້ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການສກຶ
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ສາໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ, ຍູແ້ຮງການຜະລດິເປັນສນິຄາ້, ການປ້ອງກນັ ແລະ ປ່ິນປວົສຂຸະພາບ, ການສາ້ງ
ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ. 

(3). ພດັທະນາວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົຢາ່ງສມົຄູ ່ ກມົກຽວກນັລະຫວາ່ງການພດັທະນາເສດຖະກດິ ກບັ 
ສງັຄມົ, ສາ້ງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ຄວາມຢູດ່ກີນິດທີາງດາ້ນວດັຖ ຸ ແລະ ສາ້ງຄວາມສວີໄິລທາງດາ້ນຈດິໃຈ, 
ສາ້ງໃຫໄ້ດຖ້ນັແຖວບກຸຄະລາກອນ, ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ເພ່ືອຕອບສະໜອງພາລະກດິການຫນັປະເທດ 
ເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໂດຍຖເືອົາການປະຕຮິບູການສກຶສາ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາ 
ກອນມະນດຸຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ເຊ່ັນ: ການຍກົສງູຄນຸນະພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດດາ້ນການສກຶສາໃຫ້
ກວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖງິກວາ່ເກົ່ າ, ພດັທະນາເສດຖະກດິພມູປນັຍາ ໂດຍການເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາ ແລະ 
ຍກົສງູຄນຸນະພາບຊວີດິໂດຍການບາໍລງຸສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນດຸໃຫມ້ຄີວາມຮູສ້ງູ, ມສີຂຸະພາບ ແລະ ພາ 
ລານາໄມສມົບນູ, ສາ້ງໃຫເ້ປັນພະນກັງານຄຸມ້ຄອງເກັ່ງ ແລະ ເປັນກາໍມະກອນທ່ີມສີມີ,ື ກໍ່ສາ້ງຊບັພະຍາກອນ
ມະນດຸໃຫແ້ກທ່ອ້ງຖິ່ນຮາກຖານ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ. ປະຕບິດັຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ, ຍກົສງູບດົບາດຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ປກົປ້ອງສດິທິຂອງເດັກ, ສ ົ່ງເສມີນະໂຍ 
ບາຍພດັທະນາຊາວໜຸມ່ລາວໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ເພ່ືອເປັນກາໍລງັທ່ີແຂງແກນ່ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ສບືຕ່ໍຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຄນຸຄາ່ວດັທະນະທາໍທ່ີດງີາມຂອງຊາດ ຄຽງຄູກ່ບັ ການ
ເປີດກວາ້ງການແລກປ່ຽນກບັສາກນົ ແລະ ການຍກົສງູຄນຸນະພາບຂອງວຽກງານຖະແຫລງຂາ່ວ. 

(4). ຍກົສງູຄວາມສກັສດິ ແລະ ປະສດິທິຜນົຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານລດັ; ບລູະນະລດັປະຊາທິປະ
ໄຕປະຊາຊນົຕາມທິດລດັແຫງ່ກດົໝາຍ, ຮບັປະກນັຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຍຕຸທິາໍໃນສງັຄມົ;  ຕ່ໍຕາ້ນ
ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ເພ່ີມທະວກີານປະຢດັ ແລະ ຕາ້ນການຟມູເຟືອຍ. ເອົາໃຈໃສແ່ກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້
ຕາ່ງໆ ໃຫທ້ນັກບັສະພາບການໂດຍມກີານຈດັຕ ັງ້ເຄື່ ອນໄຫວທ່ີເປັນເອກະພາບ, ມກີານແບງ່ຂ ັນ້, ແບງ່ງານ
ຢາ່ງລະອຽດ ຈະແຈງ້ກວາ່ເກົ່ າລະຫວາ່ງບນັດາອງົການອາໍນາດລດັແຕລ່ະຂ ັນ້ທງັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ 
ຕາມທິດເສມີຂະຫຍາຍຄວາມເປັນເຈົາ້ການໃນການປະດດິສາ້ງ ແລະ ການຂດຸຄ ົນ້ນາໍໃຊທ້າ່ແຮງຂອງທອ້ງຖິ່ນ
ຢາ່ງໜກັແໜນ້. ຄຽງຄູກ່ບັການເອົາໃຈໃສຜ່ນັຂະຫຍາຍບນັດາກດົໝາຍຕາ່ງໆທ່ີສະພາແຫງ່ຊາດຮບັຮອງໃຫ້
ເປັນອນັລະອຽດ ແລະ ເຂັມ້ງວດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃຫທ້ນັການ.  

(5). ຮບັປະກນັການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃນທກຸພ້ືນທ່ີທ ົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫປ້ະເທດ
ຊາດມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ມຄີວາມສະຫງບົຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົຢາ່ງໜກັ 
ແໜນ້; ປບັປງຸກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາການເຂົ້າ-ອອກເມອືງ, ການຄຸມ້
ຄອງພນົລະເມອືງໃຫມ້ຄີວາມເປັນລະບຽບສະດວກ ແລະ ຮດັກມຸ.  

(6) ເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງສງັລວມຂອງຊາດ ແລະ ກາໍລງັແຮງຂອງຍກຸສະໄໝເຂົ້າໃນການ
ພດັທະນາປະເທດ; ຈດັສນັ, ຟ້ືນຟ ູ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ; ຂະ 
ຫຍາຍການພວົພນັຮວ່ມມກືບັເພ່ືອນມດິ ແລະ ບນັດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກນົ, ສາ້ງສະພາບແວດ
ລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; ເພ່ີມທະວຄີວາມເປັນເຈົາ້ການເຂ້ົາຮວ່ມການ
ເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົໃຫສ້ງູຂຶນ້ ໂດຍຖເືອົາ
ການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເປັນປດັໄຈສາໍຄນັ ເພ່ືອບນັລກຸານຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ; ສາ້ງ
ລະບບົໂຄງລາ່ງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແບບຄບົຊຸດ ແລະ ວາງນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ ຈາກທກຸພາກສວ່ນ
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ເສດຖະກດິ ເຂ້ົາໃນເຂດຈດຸສມຸຂອງການພດັທະນາ, ເຂດຈດຸສມຸການຜະລິດ, ເຂດທ່ີຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຫາ່ງໄກ
ສອກຫລີກ. 

(7). ປະຕບິດັຍດຸທະສາດຫນັເປັນອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝດວ້ຍບາດກາ້ວທ່ີຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ມີ
ຈດຸສມຸຢູຂ່ະແໜງການ ແລະ ບໍລເິວນເຂດແຄວນ້ທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມທີາ່ແຮງ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນ
ຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນລະດບັການພດັທະນາກບັບນັດາປະເທດອື່ ນໆໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົໄດໄ້ວຂຶນ້ ໂດຍ 
ການສມຸໃສບ່ນັດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ ່ ເພ່ືອສາ້ງຖານການເຕບີໂຕໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຮບັໃຊໃ້ຫ້
ແກກ່ານເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງປະເທດ, ຕດິພນັກບັການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດ-ທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ-ກາງ
ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊໃີໝ ່ ເພ່ືອຍກົສງູສະມດັຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ປະສດິທິຜນົ
ເສດຖະກດິໃຫສ້ງູຂຶນ້.  

4. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII 

4.1. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ  

• ຮບັປະກນັໃຫຈ້ງັຫວະການເຕບີໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 8% ຕ່ໍປີຂຶນ້ 
ໄປ, ມນູຄາ່ຕາມລາຄາໃນປີ 2015 ປະມານ 99.700 ຕືກ້ບີ, ໃນນ ັນ້, ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ເພ່ີມຂຶນ້ສະ 
ເລຍ່ 3,5% ຂຶນ້ໄປ, ກວມປະມານ 23% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ, ອດຸສາຫະກາໍ ສະ
ເລຍ່ເພ່ີມຂຶນ້ 15% ຂຶນ້ໄປ, ກວມປະມານ 39% ແລະ ການບໍລິການ ສະເລຍ່ເພ່ີມຂຶນ້ 6,5% ຂຶນ້
ໄປ, ກວມປະມານ 38% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ; ຮອດປີ 2015, ຄາດວາ່ລວມ ຍອດ
ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນສະເລຍ່ຈະໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1.700 ໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ. 

• ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກດິໄປຕາມທິດທ່ີຕ ັງ້ໜາ້ກວາ່ເກົ່ າ ໂດຍການສູຊ້ນົ ໃຫອ້ດັຕາການ
ຊມົໃຊໃ້ນສງັຄມົ ກວມປະມານ 75%, ການລງົທຶນລວມ (ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ) ກວມປະ 
ມານ 40%, ການສ ົ່ງອອກ ກວມປະມານ 35% ແລະ ການນາໍເຂ້ົາ ກວມປະມານ 50%. ຮບັປະກນັ 
ດຸນ່ການຊາໍລະສະສາງກບັຕາ່ງປະເທດໃຫເ້ຫມາະສມົ ແລະ ສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ານຄາ້ຕາ່ງປະເທດ ມີ
ຄວາມສມົດນຸ; ຄວບຄມຸອດັຕາເງນິເຟ້ີໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົເສດຖະກດິ, 
ຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕ.ິ 

• ຮອດປີ 2015 ສູຊ້ນົປະຕບິດັລາຍຮບັທງັຫມດົ (ລວມເງນິຊວ່ຍເຫລືອລາ້) ໃຫໄ້ດສ້ະເລຍ່ 18-19% 
ຂອງ GDP ຂຶນ້ໄປ, ລາຍຮບັພາຍໃນໃຫໄ້ດປ້ະມານ 16-17% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍ
ໃນຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ, ຮບັປະກນັການຂາດດນຸງບົປະມານບ່ໍເກນີ 3-5% ຂອງ GDP ຕ່ໍປີ. ສູຊ້ນົໃຫກ້ານລະ 
ດມົເງນິຝາກເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະເລຍ່ 25% ຕ່ໍປີ ຫືຼ ກວມເອົາ 39% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍ
ໃນ. 

4.2. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນຂະແໜງການເສດຖະກດິ 

• ສູຊ້ນົຜະລິດໃຫໄ້ດ ້ 4 ລາ້ນໂຕນ, ໃນເນືອ້ທ່ີ 1,04 ລາ້ນເຮັກຕາ, ຄາດວາ່ສະມດັຕະພາບໃນການ
ຜະລິດເຂ້ົາ ປະມານ 3,9 ໂຕນຕ່ໍເຮັກຕາ; ສະເລຍ່ຄນົຜູໜ່ຶ້ງຜະລິດເຂ້ົາໄດ ້450-500 ກໂິລຕ່ໍປີ ເພ່ືອ
ຮບັປະກນັໃຫໄ້ດພ້ະລງັງານ 2.400-2.500 ກໂິລກະລໍລີຕ່ໍຄນົຕ່ໍວນັ;  
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• ລະດບັການຂະຫຍາຍພນັສດັ ປະມານ 4-5% ຕ່ໍປີ; ໃນນ ັນ້, ງວົ-ຄວາຍ ປະມານ 2-3%, ໝ ູແລະ 
ສດັປີກ ປະມານ 6%;  

• ພດັທະນາຊນົລະປະທານໄປສູກ່ານພດັທະນາຊນົລະກະເສດທ່ີນາໍໃຊກ້ນົຈກັ ແລະ ໄຟຟ້າໃຫກ້ວມ 
ອດັຕາສວ່ນ 60-70% ຂອງເນືອ້ທ່ີປກູຝງັໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ພດູອຍ ຫືຼ 50% ຂອງເນືອ້ທ່ີ ການ
ຜະລິດເຂ້ົາ, ປກູພືດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ລຽ້ງສດັ.  

• ມນູຄາ່ການສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ ສະເລຍ່ເພ່ີມຂຶນ້ 18% ແລະ ການນາໍເຂ້ົາ ສະເລຍ່ປະມານ 8% ຕ່ໍປີ; 
ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ແລະ ຫດັຖະກາໍ ຂະຫຍາຍຕວົໃນອດັຕາສະເລຍ່ 12-13% ຕ່ໍປີ ແລະ ກວມ 
ປະມານ 24% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນໃນປີ 2015; ສາ້ງຫວົໜວ່ຍເສດຖະກດິຮວ່ມມ ື
ຂອງປະຊາຊນົໃຫກ້ວມປະມານ 50% ຂອງຈາໍນວນກຸມ່ບາ້ນ.   

• ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ສູຊ້ນົສາ້ງໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ໃຫສ້າໍເລັດ 7 ແຫງ່ ດວ້ຍກາໍລງັ
ຕດິຕ ັງ້ 3.436 ເມກາວດັ; ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍສາຍສ ົ່ງແຮງກາງ 22 Kv ແລະ ໄຟຟ້ານອກລະບບົໄປສູ່
ເຂດຊນົນະບດົຫາ່ງໄກສອກຫີຼກບອ່ນທ່ີຍງັບ່ໍມໄີຟຟ້າ ໃຫໄ້ດ ້ 80% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົໃນທົ່ວປະ
ເທດ.  

• ສູຊ້ນົສາ້ງແຜນທ່ີທໍລະສາດ-ບ່ໍແຮ ່ມາດຕາສວ່ນ 1/200.000 ໃຫສ້າໍເລັດຢາ່ງໜອ້ຍ 75% ຂອງເນືອ້
ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ສູຊ້ນົຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: ທອງແຜນ່ 86.200 ໂຕນຕ່ໍປີ
, ຄາໍແທງ່ 6 ໂຕນຕ່ໍປີ, ຖາ່ນຫີນ 728.000 ໂຕນຕ່ໍປີ.  

• ສູຊ້ນົດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 2,8 ລາ້ນຄນົ, ຂະຫຍາຍໂຮງແຮມໃຫໄ້ດປ້ະມານ 300 
ແຫງ່, ຣສີອດມາດຕະຖານສງູ ແລະ ຮາ້ນອາຫານປະມານ 850 ແຫງ່; ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງທາໍມະຊາດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ປະຫວດັສາດໃຫກ້າຍເປັນມລໍະດກົໂລກອກີ 2 
ແຫງ່.   

• ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍກບັອະນພຸາກພ້ືນໃຫໄ້ດ ້ 100% ຂອງແຜນການ ແລະ ສູ້
ຊນົກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງຫຼວງຂອງເມອືງ, ຊນົນະບດົທ່ີເຊື່ ອມໃສເ່ຂດຈດຸສມຸ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ
ຈາໍນວນໜ່ຶງ ໃຫສ້າມາດສນັຈອນໄປມາໄດຢ້າ່ງໜອ້ຍໜ່ຶງລະດ ູ ໃຫໄ້ດ ້ 100% ໃນປີ 2015; ການ
ຂນົສ ົ່ງໂດຍສານການບນິ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 8-10% ຕ່ໍປີ; ສະໜອງນ ໍາ້ປະປາໃຫປ້ະຊາຊນົໃນຕວົ
ເມອືງ ໃຫໄ້ດ ້67% ຂອງຈາໍນວນປະຊາຊນົທງັໝດົທ່ີອາໄສໃນຕວົເມອືງ.  

• ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງ ແລະ ການບໍລິການໂທລະຄມົອອກສູຊ່ນົນະບດົໃຫໄ້ດ ້ 90% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນ
ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງລະບບົສາຍກາບໃຍແສງໃຫໄ້ດ ້ 17.192 ກໂິລແມດັ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ຈາໍນວນເລກໝາຍໂທລະສບັມຖື ືແລະ ຕ ັງ້ໂຕະ ໃຫໄ້ດ ້80% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ. 

4.3. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນສງັຄມົ  

• ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 19% ຂອງຈາໍນວນພນົລະເມອືງທງັໝດົ ແລະ 
ອດັຕາຄວົເຮອືນທກຸຍາກໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 11% ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົ ໃນປີ 2015.  

• ເພ່ີມອດັຕາການເຂົ້າຮຽນສດຸທິຂອງຊ ັນ້ປະຖມົໃຫໄ້ດ ້ 98% ໃນປີ 2015;  
• ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນຂອງນກັຮຽນທ່ີເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ ປ1 ທ່ີສບືຕ່ໍຮຽນຮອດຊ ັນ້ ປ5 ໃຫໄ້ດ ້95%, ອດັຕາການ

ຮູຫ້ນງັສໃືນກຸມ່ອາຍ ຸ15-24ປີ ໃຫໄ້ດ ້99%; 
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• ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕາຍຂອງເດັກລຸມ່ 5 ປີ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 70 ຄນົ ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ;  
• ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕາຍຂອງເດັກນອ້ຍຕ ໍາ່ກວາ່ 1 ປີ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 45 ຄນົຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 

1.000 ຄນົ; 
• ຫຸຼດອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍລຸມ່ 5 ປີ ທ່ີມນີ ໍາ້ໜກັຕ ໍາ່ກວາ່ມາດຕະຖານໃຫໄ້ດ ້ 20% ແລະ ເດັກນອ້ຍທ່ີ

ເຕຍ້ໃຫໄ້ດ ້34%;  
• ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕາຍຂອງແມ ່ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 260 ຄນົ ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ. 
• ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນລວມຊມົໃຊນ້ ໍາ້ສະອາດ ໃຫໄ້ດ ້ 80% ແລະ ອດັຕາສວ່ນຊມົໃຊວ້ດິຖາ່ຍ 

ໃຫໄ້ດ ້60% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ;  
• ເພ່ີມອາຍຍຸນືສະເລຍ່ໃຫບ້ນັລ ຸ67 ປີ ຮອດປີ 2015  
• ຄວບຄມຸອດັຕາການຫວາ່ງງານສະເລຍ່ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ ບ່ໍເກນີ 2% ; 
• ສຸຊ້ນົໃຫສ້ດັສວ່ນແຮງງານໃນຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ຫຸຼດມາເປັນ 70%, ອດຸສາຫະກາໍ-ກໍ່ສາ້ງ-ບ່ໍແຮ ່

ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 7% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 23% ຂອງແຮງງານລວມ;  
• ສູຊ້ນົສາ້ງບາ້ນວດັທະນະທາໍໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 700 ບາ້ນ, ສາ້ງຄອບຄວົວດັທະນະທາໍໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 

100.000 ຄອບຄວົ, ສາ້ງສວນສາທາລະນະຢູສ່ນູກາງໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 4 ແຫງ່ ແລະ ລະດບັທອ້ງ 
ຖິ່ນໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 1 ແຫງ່ຕ່ໍແຂວງ;  

• ສູຊ້ນົເພ່ີມອດັຕາສວ່ນເພດຍງິເຂ້ົາໃນຄະນະນາໍນບັແຕຂ່ ັນ້ເມອືງຂຶນ້ໄປ ໃຫໄ້ດ ້ 15% ຂຶນ້ໄປ ເພ່ີມ
ອດັຕາສວ່ນເພດຍງິທ່ີເປັນສະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດ ໃຫໄ້ດ ້ 30% ຂຶນ້ໄປ ແລະເພ່ີມອດັຕາສວ່ນ 
ເພດຍງິກວມເອົາ 40% ຂອງກາໍລງັແຮງງານທງັໝດົເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຄຽ່ງຄູ ່
ກບັເພດຊາຍ. 

• ສູຊ້ນົພດັທະນາຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງປະຊາຊນົລາວໃຫດ້ຂີຶນ້ໂດຍພ້ືນຖານ ຄຽ່ງຄູກ່ບັການສູຊ້ນົເພ່ືອ 
ບນັລບຸນັດາເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ). 

4.4. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

• ຮອດປີ 2015, ການພດັທະນາຕອ້ງຮບັປະກນັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດໃຫຫ້ນອ້ຍທ່ີສດຸ, 
ພດັທະນາ ແລະ ປກົປກັຮກັສາເນືອ້ທ່ີປາ່ໄມກ້ວມປະມານ 65% ຂອງເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ, ສາ້ງ ສປປ 
ລາວ ໃຫກ້າຍເປັນພ້ືນທ່ີສຂີຽວຂອງໂລກ.  

• ສາໍເລັດການຈດັສນັ, ກາໍນດົເຂດພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊດ້ນິ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເຂດທ່ີມປີ່າໄມ ້
ປກົຫຸມ້: ເຂດປ່າສະຫງວນ, ເຂດປ່າຜະລິດ, ເຂດປ່າປ້ອງກນັ ແລະ ເຂດຍອດນ ໍາ້.  

• ເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການຕາ້ນໂລກຮອ້ນ, ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ຫຸຼດຜອ່ນການປ່ອຍມນົລະພິດ, 
ຮກັສາແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນແຮທ່າດ (ຮກັສາເນືອ້ທ່ີແຫຼງ່ສະສມົແຮທ່າດໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 65% ຂອງ
ແຫຼງ່ແຮທ່າດທົ່ວປະເທດ), ຮກັສາຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງດນິ, ນ ໍາ້ ແລະ ອາກາດ. 

• ຮບັປະກນັໃນລະດບັສງູຕ່ໍການປ້ອງກນັເຫດການໄພພິບດັທາງທາໍມະຊາດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ໄຟໄໝປ້່າ, 
ໄພແຫງ້ແລງ້, ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ການເຊາະເຈື່ອນຂອງແມນ່ ໍາ້ລາໍເຊ ແລະ ພເູຂົາ.  
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4.5. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົການເຊື່ ອມໂຍງສາກນົ 

• ສູຊ້ນົໃຫກ້ານພວົພນັການຄາ້ກບັຕາ່ງປະເທດ ແລະ ອດັຕາການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ໃຫໄ້ດ ້ 100% 
ຂຶນ້ໄປ. 

• ບນັລເຸປ້ົາໝາຍການເຂົ້າຮວ່ມປະຊາຄມົອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ເຊິ່ ງລວມມເີປ້ົາໝາຍປະຊາຄມົການ
ເມອືງ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົ, ປະຊາຄມົເສດຖະກດິ ແລະ ປະຊາຄມົສງັຄມົ. 

• ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດເ້ຂ້ົາເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການ ການຄາ້ໂລກ. 
• ບນັລບຸນັດາແຜນງານຮວ່ມມໃືນກອບອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ເຂດສາມຫຼຽ່ມພດັທະນາ ລາວ-ຫວຽດ 

ນາມ-ກາໍປເູຈຍ (CLV). 

5. ຄາດຄະເນການດຸນ່ດຽ່ງມະຫາພາກ 

5.1. ການດຸນ່ດຽ່ງການລງົທຶນ 

ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຈ້ງັຫວະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ສາໍລບັໄລຍະ 2011-2015 ໃຫບ້ນັລ ຸ
8% ຕ່ໍ ປີຂຶນ້ໄປນ ັນ້, ມຄີວາມຕອ້ງການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ປະມານ 127 ພນັຕືກ້ບີ ຫືຼ ປະມານ 32% 
ຂອງ GDP; ໃນນ ັນ້:  

• ການລງົທຶນຈາກງບົປະມານພາຍໃນຂອງລດັ ກວມປະມານ 8-10% ຂອງການລງົທຶນທງັຫມດົ 
ຫລື ເທ່ົາກບັປະມານ 10-12 ພນັຕືກ້ບີ (1.200-1.400 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັ). ຈດຸສມຸຂອງການລງົທຶນຈາກ
ງບົປະມານຂອງລດັແມນ່: ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ, ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການບລູິມະສດິຂອງລດັ 
ຖະບານ, ສມົທບົທຶນເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຊວ່ຍເຫລືອລາ້ ແລະ ກູຢື້ມ, ພດັທະນາສາທາລະນປຸະໂພກ 
ຂ ັນ້ພ້ືນຖານ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ, ສ ົ່ງເສມີການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ວຽກ
ງານຕວົແບບໃນການພດັທະນາ, ວຽກງານສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ, ພດັທະນາເຂດຫາ່ງໄກສອກ 
ຫລີກ, ເຂດຊາຍແດນ, ເຂດທ່ີຍງັຈາໍເປັນອື່ ນໆ ແລະ ວຽກງານສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຮກັສາວດັທະນະທາໍຮດີຄອງປະ
ເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ.  

• ການຊວ່ຍເຫລືອທາງການເພ່ືອການພດັທະນາ (ODA) ກວມປະມານ 26-28% ຂອງການລງົທຶນ
ທງັຫມດົ ຫລື ເທ່ົາກບັ 33-35 ພນັຕືກ້ບີ (3.800-4.200 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ). ທຶນດ ັງ່ກາ່ວຈະສມຸໃສກ່ານ
ບນັລເຸປ້ົາຫມາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) ແລະ ການພດັທະນາສງັຄມົອື່ ນໆ ເປັນຕ ົນ້: 
ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ, ສ ົ່ງເສມີໃຫຄ້ນົມກີານສກຶສາທ່ີສງູ 
ແລະ ມຄີນຸນະພາບ, ມລີະດບັຊວີດິການເປັນຢູທ່ີ່ດຂີຶນ້, ມສີຂຸະພາບທ່ີແຂງແຮງ ແລະ ມໂີພຊະນາການທ່ີຖກື 
ຫລກັອະນາໄມ. ສະນ ັນ້ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາຫມາຍດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງລະດມົການຊວ່ຍເຫລືອໃຫໄ້ດ ້ ໂດຍສະເລຍ່ 
ປະມານ 776 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ.   

• ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ (FDI) ລວມທງັ ການຫນັຊບັສນິເປັນທຶນ 
ກວມປະມານ 50-56% ຂອງການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 64-70 ພນັຕືກ້ບີ (ປະມານ 7.400-
8.300 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ). ການລງົທຶນດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ສມຸໃສບ່ນັດາໂຄງການໃຫຍລ່ະດບັຊາດທ່ີມທີາ່ແຮງ
ໄດປ້ຽບ, ການສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍທາງເສດຖະກດິໂດຍສະເພາະແມນ່ການຊຸກຍູກ້ານຜະລິດ ແລະ ພດັທະນາ
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ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນຈາໍນວນໜ່ຶງ. ສະນ ັນ້ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດບນັລໄຸດຕ້າມຄາດໝາຍທ່ີຕ ັງ້ໄວຕ້ອ້ງສູຊ້ນົ
ລະດມົການລງົທຶນໃຫໄ້ດໂ້ດຍສະເລຍ່ປະມານ 1.700 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ. 

• ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ ແລະ ການລງົທຶນຂອງຊຸມຊນົ ກວມປະມານ 10-12% ຂອງ
ການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ ປະມານ 13-15 ພນັຕືກ້ບີ (ປະມານ 1.500-1.800 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ), ສນິເຊື່ ອດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ສມຸໃສກ່ານສ ົ່ງເສມີການຜະລດິ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີບນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດ 
ນອ້ຍ ແລະ ກາງ, ການຜະລິດຂອງຄວົເຮອືນ ແລະ ກຸມ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊນົ; ເພ່ືອບນັລຄຸວາມຕອ້ງ 
ການດ ັງ່ກາ່ວ ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຕອ້ງໃຫໄ້ດສ້ະເລຍ່ປະມານ 3.000 ຕືກ້ບີຕ່ໍປີ. ຖາ້ວາ່ຕະຫຼາດຫຸນ້ຫາກໄດ ້
ເປີດຂຶນ້ຕາມແຜນທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ຄາດວາ່ອດັຕາການລະດມົທຶນຈະເພ່ີມຂຶນ້ພໍສມົຄວນ ເຊິ່ ງຈະເປັນຜນົດຕ່ໍີ 
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  

• ສງັລວມແລວ້ ໃນການລງົທຶນລວມທງັໝດົ 127 ພນັຕືກ້ບີນ ັນ້, ການລງົທຶນຈາກງບົປະມານຂອງ
ລດັ (ທງັການລງົທຶນຂອງງບົປະມານພາຍໃນ ແລະ ງບົປະມານຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ກູຢື້ມ) ປະມານ 43-47 
ພນັຕືກ້ບີ, ການລງົທຶນຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ, ເອກະຊນົຕາ່ງປະເທດ ແລະ ການຫນັຊບັສນິເປັນທຶນ ປະມານ 
64-70 ພນັຕືກ້ບີ ແລະ ການປ່ອຍສນິເຊື່ ອຂອງທະນາຄານ ປະມານ 13-15 ພນັຕືກ້ບີ.  
 

 + ການຈດັສນັແຫຼງ່ທຶນຈາກງບົປະມານຂອງລດັໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍງບົປະມານ, ກດົໝາຍການ

ລງົທຶນຂອງລດັ ແລະ ຂ ັນ້ການຄຸມ້ຄອງ: 
• ຕາມການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ: ສນູກາງ 40% ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ 60% 
A. ຂ ັນ້ສນູກາງ (ລດັຖະບານ): ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃຫຍ່ລະດບັຊາດທ່ີເປັນບລູິມະສດິ 
B. ຂ ັນ້ຂະແໜງການ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ: 
B.1. ຂະແໜງການ: ແຜນງານ, ໂຄງການໃຫຍ່ລະດບັກະຊວງ-ອງົການລດັຖະບານ ແລະ ລະດບັ 

ພາກ (ປະເພດ I) 
B.2. ແຂວງ:  ແຜນງານ, ໂຄງການໃຫຍ່ລະດບັແຂວງ (ປະເພດ II) 
B.3. ເມອືງ:   ແຜນງານ, ໂຄງການໃຫຍ່ລະດບັເມອືງ (ປະເພດ III) 
• ຕາມຂະແໜງການ 
1. ຂະແໜງເສດຖະກດິ: ກວມປະມານ 30% ຂອງການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ຫືຼ ປະມານ 38.000 

ຕືກ້ບີ, (ປະມານ 4.500 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ທຽບໃສແ່ຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI ເພ່ີມຂຶນ້ 15 ເທ່ືອ ຫລື
ປະມານ 6% ຂອງການລງົທຶນໃສຂ່ະແໜງເສດຖະກດິໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ນີ;້ ຖາ້ສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ 
ປະມານ 7.600 ຕືກ້ບີ (ປະມານ 900 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ເພ່ືອໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມໂຄງ
ປະກອບດ ັງ່ກາ່ວ ທະນາຄານຄວນປ່ອຍສນິເຊື່ ອເພ່ືອກະຕຸນ້ການຜະລິດ ສະເລຍ່ປະມານ 1.220 ຕືກ້ບີຕ່ໍປີ 
(ປະມານ 143 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ) ສມົທບົກບັການລງົທຶນຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
ສະເລຍ່ປະມານ 6.400 ຕືກ້ບີຕ່ໍປີ (ປະມານ 752 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ).   

2. ຂະແໜງສງັຄມົ: ກວມປະມານ 35% ຂອງການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ຫືຼ ປະມານ 44.370 ຕືກ້ບີ 
(ປະມານ 5.220 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ທຽບໃສແ່ຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VI ເພ່ີມຂຶນ້ 7 ເທ່ືອ ຫລື ປະມານ 
14% ຂອງການລງົທຶນໃສຂ່ະແໜງສງັຄມົໃນແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ນີ;້ ຖາ້ສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ ປະມານ  
8.874 ຕືກ້ບີ (1.044 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ) ເຊິ່ ງການລງົທຶນແມນ່ສມຸໃສກ່ານບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະ 
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ຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ.  ເພ່ືອສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ລດັຖະບານຕອ້ງມທຶີນສມົ 
ທບົເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ກູຢື້ມຈາກຕາ່ງປະເທດ ສະເລຍ່ປະມານ 2.000 ຕື້

ກບີຕ່ໍປີ ຫືຼ  ປະມານ 240 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ.   
3. ການກໍ່ສາ້ງໂຄງ່ລາ່ງພ້ືນຖານ (ທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ): ກວມປະມານ 35% ຂອງການ 

ລງົທຶນທງັໝດົ ຫືຼ ປະມານ 44.370 ຕືກ້ບີ (ປະມານ 5.220 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ທຽບໃສແ່ຜນການ 5 
ປີຄ ັງ້ທີ VI ເພ່ີມຂຶນ້ 5 ເທ່ືອ ຫລື ປະມານ 18% ຂອງການລງົທຶນໃສໂ່ຄງລາ່ງພ້ືນຖານໃນແຜນການ 5 ປີ 
ຄ ັງ້ນີ;້ ຖາ້ສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ ປະມານ 8.874 ຕືກ້ບີ (1.044 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ) ຊຶ່ ງການລງົທຶນ
ດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ສມຸໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ເພ່ືອບນັລຄຸາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວຈະ 
ຕອ້ງໄດລ້ະດມົການລງົທຶນຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຈາກສນິເຊື່ ອທະນາຄານ 
ປະມານ 8.215 ຕືກ້ບີຕ່ໍປີ ຫືຼ ປະມານ 960 ລາ້ນໂດລາສະຫາລດັຕ່ໍປີ.  

+ ການລງົທຶນໃສໂ່ຄງການລງົທຶນທ່ີສບືຕ່ໍ, ສະເໜີໃໝ ່ແລະ ການຊາໍລະໜ້ີສນິ  
 1. ບນັຫາສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຮບີດວ່ນແມນ່ຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫກ້ານຊາໍລະໜ້ີສນິຢູ ່ໃນລະດບັ 35% 
ຂອງລາຍຈາ່ຍລງົທຶນພາຍໃນ ເພ່ືອປະສດິທິພາບຂອງການລງົທຶນ. ໃນແຜນການ 5 ປີຄ ັງ້ທີ VII ຕອ້ງເຮັດໃຫ ້

ການລງົທຶນມປີະສດິທິຜນົຢາ່ງພ ົນ້ເດ່ັນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການລງົທຶນຂອງລດັ. 
2. ສບືຕ່ໍຈດັສນັທຶນໃສບ່ນັດາໂຄງການສບືຕ່ໍໃຫສ້າໍເລັດຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ ້ ແລະ ໃຫເ້ກດີປະ 

ສດິທິຜນົສງູທ່ີສດຸ. 
3. ໂຄງການສະເໜີໃໝ ່ ............ ຕືກ້ບີ ກວມ ....% ເຊິ່ ງຕອ້ງມກີານປະເມນີ ແລະ ສກຶສາຄວາມ

ເປັນໄປໄດເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ກອ່ນ ຈຶ່ງນາໍສະເໜີເຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  

5.2. ການດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານແຫງ່ລດັ  

 ຄາດຄະເນລາຍຮບັລວມໃນແຜນການ 5 ປີ ຈະໄດປ້ະມານ.............ຕືກ້ບີ, ເພ່ີມຂຶນ້ ............    
ທຽບໃສ ່5 ປີຜາ່ນມາ ຫືຼ ສະເລຍ່ເພ່ີມຂຶນ້ .............  %ຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ລາຍຮບັພາຍໃນ ປະມານ .......... ຕື້

ກບີ, ທຽບໃສລ່ວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ກວມປະມານ.............   %. ລາຍຮບັຈາກສວ່ຍສາອາກອນ  
ຕືກ້ບີ ກວມປະມານ .........ຂອງລາຍຮບັພາຍໃນ, ລາຍຮບັຈາກພາສ ີ ປະມານ ...........  ຕືກ້ບີ ກວມ
ປະມານ ...........% , ລາຍຮບັຈາກພາສທ່ີີດນິ ປະມານ ......... ຕືກ້ບີ ກວມປະມານ ...........%, ລາຍຮບັ
ຈາກຊບັສນິຂອງລດັ ........ .ຕືກ້ບີ ກວມປະມານ ........%, ລາຍຮບັຈາກການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ປະມານ 
............ ຕືກ້ບີ ກວມປະມານ ..........%.  

 ຄາດຄະເນລາຍຈາ່ຍງບົປະມານທງັໝດົ ຈະມປີະມານ ........... ຕືກ້ບີ ກວມປະມານ ຂອງລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ, ໃນນ ັນ້ ສະເພາະລາຍຈາ່ຍລງົທຶນຂອງລດັ ກວມປະມານ ............% ຂອງລວມຍອດ
ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ.  

 ການຂາດດນຸງບົປະມານ ຄາດວາ່ ............. ຕືກ້ບີ ກວມປະມານ ............  ຂອງລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພນັພາຍໃນ.  
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5.3. ການດຸນ່ດຽ່ງການຊມົໃຊ ້ແລະ ການສະສມົ  

 - ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການສະສມົໃນລະບບົທະນາຄານມທີາ່ກາ້ວຂຶນ້ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັປະມານ 30% ຂອງ 
GDP ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ. 

- ສູຊ້ນົໃຫຄ້ງັສະສມົແຫງ່ລດັຢູລ່ະຫວາ່ງ 3-5% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ ຂອງລາຍຮບັພາຍໃນ ເພ່ືອສາມາດນາໍ
ໃຊໃ້ນເວລາຈາໍເປັນຮບີດວ່ນ ໂດຍສະເພາະ ສະສມົໃນຄງັແຮວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ; 
ໄພພິບດັທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ ທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການຂາດສະບຽງອາຫານ, ແນວພນັ, ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງ
ປະຊາຊນົ; ລາຄານ ໍາ້ມນັປ່ຽນແປງ ແລະ ຄງັເງນິສດົ; ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ດດັສມົມະຫາພາກ ແລະ ວຽກງານທ່ີ
ຈາໍເປັນອື່ ນໆ.  

5.4. ການດຸ່ນດ່ຽງຂາອອກ-ຂາເຂ້ົາ     

ເພ່ືອໃຫສ້າມາດດຸນ່ດຽ່ງຂາອອກ-ຂາເຂ້ົາໃນລະບບົເສດຖະກດິໄດ ້ ການສກຶສາເຖງິທາ່ອຽ່ງຂອງທຶນໄຫຼ
ເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດໂດຍສະເພາະແມນ່ ທຶນໄລຍະສ ັນ້ທ່ີຄາດວາ່ຈະເພ່ີມຂຶນ້ ຫຼງັຈາກການເປີດຕະຫຼາດຫຸນ້ຢູ ່
ສປປ ລາວໃນປີ 2010 ແລະ ການສ ົ່ງອອກພະລງັງານໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນນ ໍາ້ເທີນ 2 ທ່ີຈະເລີ່ ມໃນປີ 2010 
ຈະເປັນປດັໄຈບວກທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ເປັນເງ ື່ອນໄຂຮອງຮບັເພ່ືອບນັລຄຸາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນດຸນ່ການຊາໍລະໃຫຢູ້່
ໃນລະດບັປກົກະຕ ິ ຫືຼ ເກນີດນຸເປັນສວ່ນໃຫຍ່; ສູຊ້ນົໃຫຄ້ງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍ
ເນື່ອງ ແລະ ກຸມ້ການນາໍເຂ້ົາໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 6 ເດອືນ. 

5.5. ການດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ 

ເພ່ືອໃຫໂ້ຄງປະກອບຂອງແຮງງານໄປຕາມທິດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ສອດ 
ຄອ່ງກບັອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງບນັດາຂະແໜງການ, ຮອດປີ 2015 ຕອ້ງເຮັດໃຫອ້ດັຕາສວ່ນ ແຮງ
ງານທ່ີມວີຽກເຮັດງານທາໍໃນຂງົເຂດກະສກິາໍຫຸຼດລງົຈາກ 75,1% ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 70%, ຂງົເຂດ
ອດຸສາຫະກາໍ ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 5,5% ມາເປັນ 7% ແລະ ຂງົເຂດການບໍລິການເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 19,5% ມາເປັນ 
23% ຂອງແຮງງານລວມ. ຄວາມຕອ້ງການຈາ້ງງານ 3,26 ລາ້ນຄນົ, ແຕກ່າໍລງັແຮງງານທ່ີຈະສາມາດຕອບ
ສະໜອງໄດມ້ພີຽງ 3,17 ລາ້ນຄນົ; ໃນນີ,້ ແຮງງານທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ໃໝ ່ປະມານ 276.828 ຄນົ    (ສະເລຍ່ 
55.365 ຄນົຕ່ໍປີ), ໃນນ ັນ້: ຂງົເຂດກະສກິາໍປະມານ 209.669 ຄນົ, ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ປະມານ 
14.272 ຄນົ ແລະ ຂງົເຂດບໍລິການ ປະມານ 52.431 ຄນົ.  ເຖງິວາ່ຈະມກີານເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານຈາກຂງົ
ເຂດກະສກິາໍ ແລະ ຜູທ່ີ້ຫວາ່ງງານໃນຂງົເຂດດ ັງ່ກາ່ວກໍ່ຕາມ ໃນ 5 ປີ ຕ່ໍໜາ້ ຂງົເຂດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ 
ການບໍລິການ ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການກາໍລງັແຮງງານຕື່ ມຈາໍນວນໜ່ຶງ. ສະນ ັນ້ ການດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານໃນຂະແໜ
ງການຕາ່ງໆ ຕອ້ງມກີານໄລລ່ຽງຢາ່ງຊດັເຈນ ແລະ ຕອ້ງມນີະໂຍບາຍໃນການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງ
ງານ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການສາ້ງໂຮງຮຽນ ຫືຼ ສນູຝຶກອບົຮມົວຊິາຊບີ ເຕັກນກິຕາ່ງໆ ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ 
ຄນຸນະພາບ, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານຈາກຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ກໍ່ແມນ່ວທີິທາງໜ່ຶງທ່ີສາມາດສະໜອງ
ແຮງງານໃຫຕ້ະຫຼາດແຮງງານໄດ ້ ແຕກ່ານເຄື່ ອນຍາ້ຍນ ັນ້ ຕອ້ງມແີບບແຜນທ່ີຊດັເຈນຄບົຊຸດ ເພ່ືອສາມາດ
ສາ້ງແຮງງານທ່ີເໝາະສມົກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ. ນອກນ ັນ້ ຈະ ຕອ້ງກາໍນດົນະໂຍບາຍ
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ດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ແຮງງານຕາ່ງປະເທດຢາ່ງຮດັກມຸ, ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັສະພາບການໃນ
ພາກພ້ືນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕລ່ະໄລຍະ.   

II. ທິດທາງ ແລະ ໜາ້ທ່ີຕ ົນ້ຕໍ ຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 
ປີ ຄ ັງ້ທີ VII 

1. ການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນຄວາມ
ດອ້ຍພດັທະນາ. 

 [1]. ທິດທາງ: 

 ຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົສຂີຽວເປັນບນັຫາພ້ືນຖານທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ການເມອືງທງັໃນປະຈບຸນັ ແລະ ສ ົ່ງຜນົກະທບົໃນໄລຍະຍາວຂອງປະເທດເຮົາ, 
ເຊິ່ ງມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍຂ່ອງພກັຫລາຍຄ ັງ້, ພອ້ມທງັຮາ່ງລາຍງານການເມອືງຄ ັງ້ທີ IX ໄດຖ້ເືປັນໜາ້ທ່ີ 
ການເມອືງໃຫຍອ່ນັໜ່ຶງຂອງພກັ, ລດັຖະບານ, ດວ້ຍເຫດນີ ້ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີຄ ັງ້ທີ 
VII ໄດຍ້ດຶຖກືານແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ເປັນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ໜາ້ທ່ີສາໍຄນັ 
ແຖວໜາ້, ເຊິ່ ງທິດທາງສາໍຄນັແມນ່ສາ້ງໃຫໄ້ດກ້ານຫນັປ່ຽນຮອບດາ້ນຢູເ່ຂດຊນົນະບດົເຂດພ້ືນຖານການປະ ຕິ
ວດັເກົ່ າຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້; ເຮັດໃຫຊ້ນົນະບດົກາຍເປັນເຂດພດັທະນາໃໝສ່ຂີຽວ, ສະອາດ, ອດຸມົໄປດວ້ຍປ່າໄມ ້
ແຫລງ່ນ ໍາ້, ຊຸມ່ຊື່ ນ, ອາກາດສດົໃສໂດຍຍູແ້ຮງການພດັທະນາເສດຖະກດິ, ຂະຫຍາຍບາ້ນວດັທະນະທາໍ 
ສງັຄມົ, ປບັປງຸລະບບົການເມອືງ ແລະ ການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໂດຍຖເືອົາບາ້ນ ແລະ 
ຄອບຄວົ ທກຸຍາກເປັນຈດຸເລີ່ ມ ແລະ ເປັນເປ້ົາໝາຍແກໄ້ຂຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດໝາຍທ່ີກມົການເມອືງ 
ແລະ ຄາໍສ ັງ່ແນະນາໍ ເລກທີ 13/ນຍ ກາໍນດົໄວ.້   
 ຖເືອົາການລບຶລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການສາ້ງຄວາມຮ ັງ່ມໃີຫແ້ກຄ່ອບຄວົ ເປັນໃຈກາງຂອງການ 
ພດັທະນາຊນົນະບດົ; ສະນ ັນ້, ການລບຶລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ໃນໄລຍະປີ 2011-2015 ແມນ່ຖເືອົາບາ້ນ ແລະ 
ກຸມ່ບາ້ນທ່ີທກຸຍາກໃນທົ່ວປະເທດເປັນເປ້ົາຫມາຍ ແລະ ຈດຸສມຸໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂ
ຄວາມທກຸຍາກ. 

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 19% ຂອງຈາໍນວນພນົລະເມອືງທງັໝດົ ແລະ 
ອດັຕາຄວົເຮອືນທກຸຍາກໃຫ ້ຕ ໍາ່ກວາ່ 11% ຂອງຄວົເຮອືນທງັໝດົ ໃນປີ 2015. 

• ສູຊ້ນົສາ້ງບາ້ນໃຫຫ້ລດຸພ ົນ້ຈາກຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ແລະ ກາຍເປັນບາ້ນພດັທະນາໃຫໄ້ດ ້50% 
ຂອງຈາໍນວນບາ້ນໃຫຍໃ່ນທກຸເມອືງ ແລະ ສາ້ງກຸມ່ບາ້ນໃຫເ້ປັນຕວົເມອືງນອ້ຍຢູຊ່ນົນະບດົໃຫໄ້ດເ້ມອືງລະ  
1-2 ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ສູຊ້ນົພດັທະນາບນັດາເມອືງທ່ີຍງັທກຸຍາກໃຫຫ້ລດຸພ ົນ້ອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກໃຫໄ້ດ້
ໂດຍພ້ືນຖານ. 

• ສູຊ້ນົຈດັສນັພມູລາໍເນົາຄງົທ່ີ ແລະ ບອ່ນທາໍມາຫາກນິຖາວອນໃຫປ້ະຊາຊນົ ໃນເຂດເປ້ົາຫມາຍໃຫ້
ສາໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານ, ຢດຸຕກິານຖາງປ່າເຮັດໄຮແ່ບບເລື່ ອນລອຍ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງສິນ້ເຊງີ. 
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• ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງເສັ້ນທາງລງົສູບ່ນັດາເມອືງທ່ີທກຸຍາກໃນທົ່ວປະເທດໃຫສ້າມາດແລນ່ໄດ້
ຕະຫຼອດປີ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເມອືງດກັຈງຶ, ເມອືງກະລຶມ, ເມອືງສະໝວ້ຍ, ເມອືງໄຊສະຖານ, ເມອືງໂພນ
ທອງ, ເມອືງໄຊຈາໍພອນ ແລະ ຂະຫຍາຍລງົສູບ່ນັດາເຂດຈດຸສມຸ ແລະ ບນັດາບາ້ນທ່ີເປັນໃຈກາງກຸມ່ບາ້ນ 
ແລະ ເຂ້ົາເຖງິທກຸບາ້ນທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ. 

• ສູຊ້ນົເຮັດໃຫອ້ດັຕາຄອບຄວົທກຸຍາກໄດຊ້ມົໃຊໄ້ຟຟ້າກວມ 80% ຂອງຄອບຄວົທງັຫມດົໃນທົ່ວປະ
ເທດ ແລະ ເທດສະບານທກຸເມອືງໃນທົ່ວປະເທດໄດຊ້ມົໃຊໄ້ຟຟ້າຕາຂາ່ຍແບບຖາວອນ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

+ ໂຄງການ ຈດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ບອ່ນທາໍມາຫາກນິ ຄງົທ່ີຖາວອນໃຫປ້ະຊາຊນົ: ຈດັສນັເຕ້ົາໂຮມ

ບາ້ນນອ້ຍທ່ີຢູກ່ະແຈກກະຈາຍບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂໃນການພດັທະນາ ເຂ້ົາເປັນບາ້ນໃຫຍ ່ຫລື ຈດັສນັໃຫມ ່ ໂດຍໃຫ້
ເປັນໃຈກາງທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ວດັທະນະທາໍຂອງເຂດຈດຸສມຸ ແລວ້ກາຍເປັນຕວົເມອືງນອ້ຍໃນຊນົນະບດົ 
ຕາມທິດການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ.  

+ ໂຄງການ ຊນົນະບດົສຂີຽວ, ຊຸມ່ຊື່ ນ ແລະ ງດົງາມ (ໂຄງການ LPP) ໂດຍໃຫພິ້ຈາລະນາມນີະ 
ໂຍບາຍການມອບດນິ-ມອບປ່າ ຕດິພນັກບັຢດຸຕກິານຖາງປ່າເຮັດໄຮເ່ລື່ ອນລອຍຢາ່ງສິນ້ເຊງີ ດວ້ຍການຫນັໄປ
ສູກ່ານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ, ປ່ອຍໃຫປ້່າໄມຂ້ຽວຊຸມ່ເປັນປ່າທາໍມະຊາດຄນືໃໝ.່ ທກຸເມອືງໃນເຂດຊນົ 
ນະບດົຕອ້ງສາ້ງໃຫໄ້ດໂ້ຄງການ ສຂີຽວ, ສະອາດ ໂດຍນາໍໃຊກ້ອງທຶນ LPP ແລະ ແຫລງ່ອື່ ນຢາ່ງກວາ້ງ 
ຂວາງ.  

+ ໂຄງການ ຊຸກຍູ ້ ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ ແລະ ການບໍລິການ ສອດຄອ່ງກບັທາ່ແຮງ ແລະ 

ມນູເຊືອ້ຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍມກີານສະໜບັສະໜນູດາ້ນນະໂຍບາຍ, ທຶນຮອນ, ວຊິາການ ແລະ ການ
ຕະຫຼາດ ເພ່ືອຮບັປະກນັການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ຕລ່ະຄອບຄວົ: ຂະຫຍາຍສນູບໍລິການເຕັກນກິກະສກິາໍລງົສູບ່ນັ 

ດາເມອືງ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນຕາ່ງໆໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ, ຂະຫຍາຍລະບບົການບໍລິການສນິເຊື່ ອຊນົນະບດົເຊ່ັນ: ທະນາ 
ຄານນະໂຍບາຍ, ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ, ກຸມ່ທອ້ນເງນິ, ສະຫະກອນສນິເຊື່ ອ ແລະ ອື່ ນໆ, ສ ົ່ງເສມີເສດ 
ຖະກດິຮວ່ມມ ື ຫລື ກຸມ່ການຜະລິດ-ບໍລິການຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີພາກສວ່ນທລຸະກດິຕາ່ງໆ 
ເປັນຕ ົນ້ທລຸະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ລງົສູຊ່ນົນະບດົ ໂດຍການນາໍໃຊສ້ນັຍາຜກູພນັສອງສ ົນ້ກບັກຸມ່
ການຜະລິດຂອງປະຊາຊນົ; ຂະຫຍາຍຕະຫລາດຊນົນະບດົລງົສູກ່ ຸມ່ບາ້ນຕາ່ງໆ, ພອ້ມທງັສາ້ງກນົໄກ ຫລື ລະ 
ບບົທ່ີມປີະສດິທິຜນົ ໃນການສະຫນອງຂໍມ້ນູດາ້ນການຕະຫລາດ, ການຄ ໍາ້ປະກນັຕ່ໍຄວາມສຽ່ງດາ້ນການຕະ 
ຫລາດ ແລະ ລາຄາຜນົຜະລິດຂອງປະຊາຊນົ, ສາ້ງໃຫໄ້ດບ້ນັດາຕວົແບບໃນການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ຢູບ່າ້ນ 
ຫລື ກຸມ່ບາ້ນ ເພ່ືອເປັນບອ່ນສາທິດ ແລະ ຖາ່ຍທອດບດົຮຽນໃຫຊ້າວບາ້ນ. 

+ ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດກະສກິາໍຕດິພນັກບັອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ແລະ ການບໍລິການ ຢູເ່ຂດຊນົນະບດົ 

ໂດຍສບືຕ່ໍຄ ົນ້ຄວາ້ ກາໍນດົທາ່ແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດດາ້ນການປກູ ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການບໍລິການຢູກ່ບັ
ທ່ີໃຫເ້ລິກເຊິ່ ງຕື່ ມອກີ.  

+ ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູຊ່ນົນະບດົ ເປັນຕ ົນ້ ກໍ່ສາ້ງສອ້ມແປງ 

ແລະ ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງເຂ້ົາຫາໃຈກາງຂອງບນັດາກຸມ່ບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນຫາບາ້ນ, ເຂດການຜະລິດ ໃຫໄ້ປມາ
ໄດຢ້າ່ງສະດວກ; ປບັປງຸ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົຊນົລະປະທານ ເຫມອືງຝາຍຂະຫນາດຕາ່ງໆ, ຕາ
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ຫນາ່ງໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ, ສກຸສາລາ, ລະບບົນ ໍາ້ສະອາດ, ສນູຝຶກວຊິາຊບີ ແລະ 
ພດັທະນາສມີແືຮງງານ, ລະບບົຂນົສ ົ່ງໂດຍສານລງົສູກ່ ຸມ່ບາ້ນ ແລະ ບາ້ນຕາ່ງໆໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ. 

+ ປບັປງຸຄນຸນະພາບການບໍລິການດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂ້ົາເຖງິການສກຶສາ

ຢູຊ່ນົນະບດົ (ໃນລະບບົ ແລະ ນອກລະບບົ) ໃຫຫ້ຍບັເຂ້ົາໃກກ້ບັມາດຕະຖານຂອງຕວົເມອືງ; ສູຊ້ນົແກໄ້ຂ
ບນັຫາການຂາດຄສູອນ ແລະ ຄບ່ໍູໄດມ້າດຕະຖານໃຫໄ້ດ.້ ສາ້ງ ແລະ ດາໍເນນີລະບບົປະກນັສຂຸະພາບຂ ັນ້ພ້ືນ 
ຖານຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ເພ່ີມທະວກີານເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການສຂຸະພາບ, ເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດຕ່ໍການຮກັສາ
ສຂຸະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ ່ແລະ ເດັກ, ສ ົ່ງເສມີວຽກງານສຂຸະສກຶສາຢາ່ງແຂງແຮງ.  

+  ໂຄງການສາ້ງຕວົແບບບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ 
+  ໂຄງການ ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງອງົການປກົຄອງຂ ັນ້ຮາກຖານ  

+ ໂຄງການ ດາໍເນນີການສາໍຫລວດເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ປະເມນີຄອບຄວົ, ບາ້ນ ແລະ ເມອືງທກຸຍາກ
ຄນືໃຫມ ່ຕາມມາດຕະຖານຄວາມທກຸຍາກສະບບັປບັປງຸໃຫມ ່ເພ່ືອເປັນຂໍມ້ນູວາງແຜນການ, ກາໍນດົໂຄງການ, 
ຄາດຫມາຍສູຊ້ນົ ແລະ ວາງມາດຕະການແກໄ້ຂໃຫຊ້ດັເຈນ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັຕວົຈງິ.  

[4]. ມາດຕະການ:  

•  ສບືຕ່ໍຫນັລງົຮາກຖານ ສມຸໃສກ່ານສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ ກຄໍກືານກໍ່ສາ້ງຮາກຖານ
ການເມອືງ ຕາມ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດຫມາຍ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກພ່ະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ 
ບາ້ນ ໃຫສ້າມາດນາໍພາປະຊາຊນົເຮັດຕວົຈງິ. 

• ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ 
ຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງສາມາດປະຕບິດັຫນາ້ທ່ີ, ຊີນ້າໍນາໍພາຕດິຕາມກວດກາໃນການ ຈດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

• ຈດັສນັແຫລງ່ທຶນໃນລະດບັທ່ີເຫມາະສມົ ແລະ ແນນ່ອນເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການ ແລະ ໂຄງ  
ການໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ ໂດຍການນາໍໃຊແ້ຫລງ່ທຶນຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການລງົທຶນຂອງລດັ, ການປະກອບສວ່ນ
ຂອງປະຊາຊນົ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ, ການຫນັຊບັສນິເປັນທຶນ, ທຶນຊວ່ຍເຫລືອ
ລາ້ ແລະ ກູຢື້ມຈາກຕາ່ງປະເທດ, ສະຖາບນັການເງນິ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ອງົການທ່ີບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ
(NGO), ລະດມົທຶນຈາກພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ການລງົທຶນ
ຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. ໃນໄລຍະ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ການລງົທຶນໃສເ່ຂດຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂ
ຄວາມທກຸຍາກໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ 10-15% ຂອງການລງົທຶນທງັໝດົ. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກປໍບັປງຸລະບຽບ ແລະ ກນົໄກ
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫລງ່ທຶນ “ ກອງທຶນຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ”, ກອງທຶນພດັທະນາບາ້ນ ຂອງ
ຊຸມຊນົ ມປີະສດິທິຜນົສງູ ກະທບົໂດຍກງົຕ່ໍການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ພດັທະນາເຂດຊນົນະບດົ. 

• ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດາ້ນພາສ,ີ ອາກອນ, ສນິເຊື່ ອ, ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາ 
ກອນກບັທ່ີ ແລະ ກນົໄກຕາ່ງໆທ່ີເຫມາະສມົ; ສ ົ່ງເສມີໃຫນ້ກັລງົທຶນ, ຜູປ້ະກອບການທ່ີໄປລງົທຶນໃນເຂດຊນົ 
ນະບດົ ແລະ ກດິຈະການທ່ີກະທບົຕ່ໍການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໂດຍກງົ ຕາມກດົໝາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ 
ສະບບັໃໝ.່ 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງບນັດານຕິກິາໍຈາໍນວນຫນຶ່ງຕື່ ມອກີ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ. 
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2. ການພດັທະນາຂະແໜງການ 

2.1. ການພດັທະນາຂງົເຂດເສດຖະກດິ 

2.1.1. ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້  

 [1]. ທິດທາງ: 

ພດັທະນາກະສກິາໍ-ປ່າໄມຮ້ອບດາ້ນ, ຄບົຊຸດ ແລະ ປະສມົປະສານຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ 
ແລະ ທນັສະໄໝ ຢູເ່ຂດທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ມເີງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ; ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ທຽ່ງທາງດາ້ນສະບຽງ 
ອາຫານ; ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ເພ່ືອຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ, ຍກົສງູສະມດັຕະພາບ
ການຜະລິດ ແລະ ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງຜນົຜະລິດ ໂດຍການສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊຜ້ນົສາໍເລັດໃໝທ່າງດາ້ນ
ວທິະຍາສາດ, ເຕັກນກິ-ວທິະຍາການເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ຖເືອົາການສາ້ງຄອບຄວົຕວົແບບເປັນມາດ
ຕະການຕ ົນ້ຕໍ. ສບືຕ່ໍຈດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ອາຊບີຄງົທ່ີໃຫແ້ກຄ່ອບຄວົທ່ີຢດຸຕຖິາງປ່າເຮັດໄຮແ່ບບເລື່ ອນ 
ລອຍ ໄປເຮັດອາຊບີອື່ ນທ່ີໝ ັນ້ຄງົ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຟ້ືນຟປູ່າໄມໃ້ຫມ້ເີນືອ້ທ່ີປກົຫຸມ້ຫຼາຍຂຶນ້ ເຮັດໃຫ ້
ສປປ ລາວ ກາຍເປັນປະເທດສຂີຽວ; ຫນັຊນົລະປະທານເປັນຊນົລະກະເສດຮອບດາ້ນ ເພ່ືອຍກົສງູສະມດັ ຕະ
ພາບການຜະລິດ; ປບັປງຸຮບູແບບການຜະລິດຂອງຊາວກະສກິອນດວ້ຍການສາ້ງເປັນຟາມ, ກຸມ່ການຜະ ລິດ, 
ວສິາຫະກດິຊນົນະບດົ ແລະ ຄອບຄວົ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ລວມທງັການປງຸແຕງ່
ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ໃນລະດບັ 3,5% ຕ່ໍປີ, ເຮັດໃຫໂ້ຄງປະກອບໃນຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ກວມປະມານ 23% 
ໃນປີ 2015. ຄາດໝາຍລະອຽດແຕລ່ະດາ້ນມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ດາ້ນສະບຽງອາຫານ: 
ໃນແຜນການ 5 ປີ 2011-2015 ຕອ້ງຜະລິດສະບຽງອາຫານໃຫພ້ຽງພໍ, ມສີວ່ນໜ່ຶງແຮໄວ ້ແລະ 

 ສ ົ່ງເປັນສນິຄາ້, ປະເພດສະບຽງອາຫານທ່ີຕອ້ງເອົາໃຈໃສມ່ດີ ັງ່ນີ:້ 
1.1. ຜະລິດເຂ້ົາໃຫບ້ນັລໄຸດປ້ະມານ 4 ລາ້ນໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 1,04 ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນປີ 2015; 

ໃນນ ັນ້, ເຂ້ົານາປີ ປະມານ 2,9 ລາ້ນໂຕນ ໃນ 740 ພນັເຮັກຕາ ແລະ ຜນົຜະລິດເຂ້ົານາແຊງ ໃຫໄ້ດ້
ປະມານ 1 ລາ້ນໂຕນ ໃນ 200 ພນັເຮັກຕາ, ຜນົຜະລິດ ເຂ້ົາເນນີສງູ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 0,2 ລາ້ນໂຕນ ໃນ 
100 ເຮັກຕາ. ຄາດວາ່ສະມດັຕະພາບໃນການຜະລິດເຂ້ົາ ສະເລຍ່ປະມານ  3,9 ໂຕນຕ່ໍເຮັກຕາ. ຮອດປີ 
2015, ຜນົຜະລິດເຂ້ົາກນິ ສະເລຍ່ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 450-500 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ ແລະ ຮບັປະກນັພະລງັງານໃຫ້
ໄດ ້2.400-2.500 ກໂິລກະລໍລີຕ່ໍຄນົຕ່ໍວນັ;  

1.2. ຜະລິດຊີນ້ ແລະ ປາ: ສູຊ້ນົຜະລິດຊີນ້ໃຫໄ້ດ ້ 221,5 ພນັໂຕນ ແລະ ສດັນ ໍາ້ (ປາ, ກບົ, 
ກຸງ້) ໃຫໄ້ດ ້157,2 ພນັໂຕນ; ຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກ ສະເລຍ່ໃຫໄ້ດ ້53 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ເຂດ
ຕວົເມອືງ ໃຫໄ້ດ ້66 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົ 48 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ ດວ້ຍຮບູການສ ົ່ງເສມີທາງກງົ 
ແລະ ທາງອອ້ມ; ຍກົມນູຄາ່ຜະລິດຕະພນັຂະແໜງລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ໃຫກ້ວມອດັຕາສວ່ນ ປະມານ 
42-45% ຂອງລວມຍອດມນູຄາ່ຜະລດິຕະພນັຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ໂດຍສບືຕ່ໍເຮັດໃຫລ້ະດບັການຂະ 
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ຫຍາຍພນັຂອງຝງູສດັ ຢູໃ່ນລະດບັ 4-5% ຕ່ໍປີ; ໃນນ ັນ້, ງວົ, ຄວາຍ ປະມານ 2-3%, ໝ ູແລະ ສດັປີກ 
ປະມານ 6%. ສູຊ້ນົໃຫມ້ອີາສາສະໝກັລຽ້ງສດັ-ສດັຕະວະແພດປະຈາໍຢູທ່ກຸກຸມ່ບາ້ນ, ປກຸລະດມົສກັຢາປ້ອງ
ກນັສດັໃຫຍ ່ງວົ-ຄວາຍ ໃຫໄ້ດ ້ 75-80% ຂອງຝງູສດັເຂດຊານເມອືງ ແລະ 45-50% ຂອງຝງູສດັຢູເ່ຂດ
ຊນົນະບດົ. 

 
1.3. ຜກັ ແລະ ໝາກໄມ:້ ສາລຫີວານ ຄາດຄະເນຜນົຜະລິດປະມານ 80 ພນັໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 20 

ພນັເຮັກຕາ; ປກູເຜືອກມນັ ຜນົຜະລິດ 200 ພນັໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 25 ພນັເຮັກຕາ; ໝາກໄມໃ້ຫໝ້າກ ຜນົ
ຜະລິດ 690 ພນັໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 45 ພນັເຮັກຕາ ແລະ ພືດຜກັອື່ ນໆ ຜນົຜະລິດ 1,3 ລາ້ນໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 
100 ພນັເຮັກຕາ. 

 
2. ດາ້ນຜະລິດເປັນສນິຄາ້: 
2.1. ພືດ: ສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາ ເປັນຕ ົນ້ ເຂ້ົາກ ໍາ່, ເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ, ເຂ້ົາຕາຂຽດ, ເຂ້ົາຫອມ, ພນັເຂ້ົາ

ຍີ່ ປຸ່ນ, ເຂ້ົາເຊແອ 203; ເພ່ີມເນືອ້ທ່ີ ໂດຍສະເລຍ່ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 250-300 ພນັເຮັກຕາຕ່ໍປີ ເພ່ືອໃຫມ້ເີຂ້ົາ
ສາໍລບັເປັນສນິຄາ້ຫຼາຍກວາ່ 1/3 ຂອງປະລິມານເຂ້ົາໃນຄອບຄວົ ແລະ ສາມາດສະໜອງໃຫແ້ກ່ຕະຫລາດ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ ປະມານ 500-1.000 ພັນໂຕນຕໍ່ປີ; ປກູສາລີອາຫານສດັ: ຜນົຜະລິດໃຫໄ້ດ ້ 1.170 ພນັໂຕນ 

ໃນເນືອ້ທ່ີ 225 ພນັເຮັກຕາ; ກາເຟ: ຜນົຜະລິດໃຫໄ້ດ ້ຫລາຍກວາ່ 55,3 ພນັໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີປກູ 65 ພນັ
ເຮັກຕາ; ຖ ົວ່ເຫລືອງ: ຜນົຜະລິດໃຫໄ້ດ ້26,25 ພນັໂຕນ, ໃນເນືອ້ທ່ີ 17,5 ພນັເຮັກຕາ; ອອ້ຍ: ຜນົຜະລິດ 
2,15 ລາ້ນໂຕນ ໃນເນືອ້ທ່ີ 50 ພນັເຮັກຕາ. 

ສູຊ້ນົຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາທ່ີມປີະສດິທິພາບສງູ ໃຫໄ້ດ ້ 100.000 ໂຕນ ໃນປີ 2015; ສູຊ້ນົຜະລິດ 
ແນວພນັສາລແີຂງໃຫບ້ນັລໄຸດປ້ະມານ 40.000 ໂຕນ ໃນ 150.000 ເຮັກຕາ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ. 

2.2. ລຽ້ງສດັ: ສມຸໃສປ່ະເພດສດັໃຫຍ ່ ເປັນຕ ົນ້ ງວົ, ຄວາຍ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຕາມຊາຍແດນ ຈາກ
ປະມານ 100 ພນັໂຕ ໃນປີ 2010 ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 120 ພນັໂຕ ໃນປີ 2015. 

2.3. ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ: ຄາດຄະເນຜນົຜະລິດ ຮອດປີ 2015 ບນັລໄຸດ ້667,6 ພນັໂຕນ, ໃນນ ັນ້
ຜນົຜະລິດຈາກດອກແຂມ ບນັລໄຸດ ້300 ພນັໂຕນ, ໝາກນາວ 100 ພນັໂຕນ, ຂີຄ້ງັ 28.500 ໂຕນ, ໝາກ
ແໜງ່ 4.500 ໂຕນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 
2.4. ພືດອດຸສາຫະກາໍ: ຄາດຄະເນຮອດທາ້ນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍໃຫໄ້ດ້

ປະມານ 80% ຂອງເນືອ້ທ່ີປກູໄມທ້ງັໝດົ; ການຂດຸຄ ົນ້ໄມປ້ກູອດຸສາຫະກາໍ ຄາດຄະເນປະມານ 621 ພນັ
ແມດັກອ້ນ, ໃນນ ັນ້ ໄມສ້ກັ ກວມສດັສວ່ນຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ປະມານ 96% ຂອງການຂດຸຄ ົນ້ໄມທ້ງັໝດົ ( 600 
ພນັແມດັກອ້ນ ) , ໄມວ້ກິ ປະມານ 10 ພນັແມດັກອ້ນ ແລະ ອື່ ນນໆ. 

 
3. ດາ້ນປ່າໄມ:້ 
3.1. ຍກົລະດບັການປກົຫຸມ້ຂອງປ່າໄມ ້ ໃຫໄ້ດ ້ 65% ໃນປີ 2015, ຟ້ືນຟປູ່າທາໍມະຊາດໃຫໄ້ດ ້

3,9 ລາ້ນເຮັກຕາ ແລະ ປກູໄມໃ້ຫໄ້ດ ້2 ແສນເຮັກຕາ ໃນປີ 2015. 
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3.2. ສາໍຫລວດຈດັສນັສາມປະເພດປ່າ ໃຫໄ້ດ ້ 60% ແລະ ຂະຫຍາຍເຂດຢ ັງ້ຢືນປ່າໄມ ້ ໃຫໄ້ດ ້
10% ຂອງປ່າຜະລິດທງັໝດົ ໃນປີ 2015. 

3.3. ປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ສະກດັກ ັນ້ໃຫໄ້ດກ້ານທາໍລາຍປ່າໄມ ້ ໂດຍ 
ການປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊກ້ອງທຶນປ່າໄມໃ້ຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ; 
 3.4. ປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ  

 
4. ດາ້ນຊນົລະປະທານ:  

 ຫນັຈາກການພດັທະນາຊນົລະປະທານໄປສູກ່ານພດັທະນາຊນົລະກະເສດ ທ່ີຕດິພນັກບັການນາໍໃຊກ້ນົ
ຈກັ ແລະ ໄຟຟ້າ ໂດຍໃຫກ້ວມອດັຕາສວ່ນ 60-70% ຂອງເນືອ້ທ່ີປກູຝງັໃນເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ພດູອຍ ຫືຼ 
50% ຂອງເນືອ້ທ່ີການຜະລິດເຂ້ົາ, ປກູພືດເສດຖະກດິ, ໄມໃ້ຫໝ້າກ, ຂະຫຍາຍທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ, ລຽ້ງປາ 
ແລະ ສດັນ ໍາ້ທ່ີມທີາ່ແຮງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ. ຮອດປີ 2015 ເນືອ້ທ່ີຫດົຊນົລະປະທານໃນລະດ ູ
ແລງ້ ຈະເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ບນັລປຸະມານ 5 ແສນເຮັກຕາ, ໃນນ ັນ້ ສະໜອງໃຫແ້ກນ່າແຊງ 3 ແສນເຮັກຕາ; 
ເນືອ້ທ່ີຫດົໃນລະດຝູນົ ຈະໄດປ້ະມານ 9,5 ແສນ ເຮັກຕາ, ໃນນ ັນ້ ຫດົນາປີ 7,5 ແສນເຮັກຕາ. ສູຊ້ນົຜະ 
ລິດກະສກິາໍລະດແູລງ້ໃຫໄ້ດ ້2 ແສນເຮັກຕາ ແລະ ລະດຝູນົ ໃຫໄ້ດ ້4 ແສນເຮັກຕາ ໃນປີ 2015. 
 

5. ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ:  
ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ປບັປງຸສນູເຕັກນກິກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ທ່ີມແີລວ້ ຈາໍນວນ 168 ສນູໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ 

ແລະ ສາມາດຖາ່ຍທອດເຕັກນກິ ແລະ ເຮັດໜາ້ທ່ີບໍລິການໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ ແລະ ກາຍເປັນຕາໜາ່ງ 
ຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານຜະລິດໂດຍກງົ ແລະ ຂະຫຍາຍຕື່ ມອກີໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 500 ສນູໃນທ ົ່ວປະເທດ ຮອດປີ 
2015.  
 ຍກົສງູປະສດິທິຜນົຂອງການຜະລິດ ເປັນຕ ົນ້ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ແນວພນັ. ຫນັການກະສກິາໍ
ເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ການພດັທະນາຊນົນະບດົຕດິພນັກບັການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ, ຊນົລະ 
ປະທານ ແລະ ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງກະສກິາໍ ແລະ ສາ້ງໃຫໄ້ດຕ້ວົແບບໃນການຜະລິດກະສກິາໍຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: 
ການພດັທະນາຊນົລະກະເສດ, ການຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາ, ການຜະລິດແນວພນັສດັທ່ີມຄີນຸນະພາບ. 

ຄ ົນ້ຄວາ້ມາດຕະການຕາ່ງໆເພ່ືອການຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ມາດຖານຄນຸນະພາບຂອງຜະລິດຕະພນັກະສ ິ
ກາໍ (SPS) ໃຫໄ້ດໃ້ນທກຸດາ່ນສາກນົ.  

 [3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ຈະຕອ້ງສມຸໃສ່
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ .......ແຜນງານ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນ
ທາ້ຍທີ……). 

 [4]. ມາດຕະການ:  

 1. ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຍທີນັສະໄໝ, ຍກົສງູສະມດັທະພາບການຜະລິດ: 
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• ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝ ເຊ່ັນ: ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັຢອດເມດັພືດປກູ, ຈກັປກັດາໍ, 
ຈກັເກບັກຽ່ວ, ຈກັປ້ອງກນັພືດ ແລະ ອື່ ນໆ ເພ່ືອຍກົສະມດັຕະພາບການຜະລິດໃຫສ້ງູຂຶນ້; ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກໍ່

ຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີນາທ່ີຈາໍເປັນຈາໍນວນໜ່ຶງຢູເ່ຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນ
ຕ ົນ້ທຶນໃນການຜະລິດ ລວມທງັຫຸຼດຜອ່ນການນາໍໃຊແ້ຮງງານໂດຍກງົ.  

• ສາ້ງກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາຕດິພນັກບັການພດັທະນາຂະແໜງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ໂດຍການສມຸໃສ ່
ສາ້ງສນູບໍລິການເຕັກນກິ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໃນເຂດຈດຸສມຸກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ເມອືງທ່ີມກີານ 
ຈດັສນັພມູລາໍເນົາ. 
 2. ການນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນອາກອນ: 

• ນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ທຶນ ຈາກແຫລງ່ງບົປະມານຂອງລດັ, ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະ
ເທດ, ການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ກູຢື້ມ ແລະ ການລງົທຶນຈາກທະນາຄານ (ສນິເຊື່ ອ) ແລະ ທຶນຂອງປະຊາຊນົ
ເອງ. 

• ມນີະໂຍບາຍພາສອີາກອນ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄາ້ທ່ີມລີກັສະນະກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານຂະຫຍາຍ
ຕາໜາ່ງການຕະຫຼາດ ນບັແຕຂ່ອດຂາຍຍກົ-ຂາຍຍອ່ຍ, ຂອດການເກບັມຽ້ນ ແລະ ປງຸແຕງ່ ລວມໄປເຖງິ
ຂອດບໍລິການຂນົສ ົ່ງ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງສາງເຢັນ, ໂຮງອບົ, ຂະຫຍາຍໂຮງງານປງຸແຕງ່, ມລີະບບົໂຮງສເີຂ້ົາ, 
ໂຮງຂາ້ສດັຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ໂຮງງານອາຫານສດັ ທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ. 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນຮບູແບບການລງົທຶນປກູໄມ ້ໂດຍການສາໍປະທານ 100%, ຮບູ
ແບບ 2+3 ຫືຼ ແບບອື່ ນໆ ເພ່ືອຫີຼກລຽ້ງຊອ່ງຫວາ່ງ ເຊິ່ ງພາໃຫລ້ດັ ແລະ ປະຊາຊນົເສຍຜນົປະໂຫຍດ, ສາ້ງ
ຖານຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັທ່ີດນິປກູໄມ ້ ແລະ ໃຫບໍ້ລິການສະໜອງຂໍມ້ນູ-ຂາ່ວສານຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ່ືອການລງົທຶນ
ປກູໄມເ້ປັນສນິຄາ້. 
 3. ການຜະລດິ: 

• ຫນັການຜະລດິກະສກິາໍຕດິພນັກບັການເຮັດຊນົລະກະເສດ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານຜະລດິ ແລະ ເພ່ີມຜະ 
ລິດຕະພາບຂອງສນິຄາ້ກະເສດໃຫສ້ງູຂຶນ້; ສະຫງວນພ້ືນທ່ີດນິກະສກິາໍໄວໃ້ຫພ້ຽງພໍສາໍລບັການຜະລິດສະບຽງ 
ອາຫານ,  ພອ້ມທງັສມຸໃສພ່ດັທະນາຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ 7 ທົ່ງພຽງບລູິມະສດິ ແລະ ບນັດາທ ົ່ງພຽງນອ້ຍ
ຢູພ່າກເໜືອ ແລະ ເຂດພດູອຍ. 

• ປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ການຜະລິດ ແລະ ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແຕຮ່າກຖານຂຶນ້ມາໂດຍການເສມີ 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກຸ້ມ່ຜະລິດໃນເຂດທ່ີມໜ່ໍີແໜງແລວ້ ແລະ ທດົລອງສາ້ງເປັນໜ່ໍແໜງສະຫະກອນແບບ 
ໃໝ ່ທ່ີເຊື່ ອມໂຍງກບັການບໍລິການ, ລະບບົການຊື-້ຂາຍ, ລະບບົການປງຸແຕງ່, ຄມົມະນາຄມົ, ການຄງັ ແລະ 
ສນິເຊື່ ອ. 
 4. ການສາ້ງບກຸຄະລາກອນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ: 

• ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນໂດຍການຫນັເອົາພະນກັງານທ່ີມຄີວາມຮູ ້ ຄວາມຊາໍນານ ກຽ່ວກບັສດັຕະ 
ວະແພດບາ້ນ, ພະນກັງານສ ົ່ງເສມີລງົແນະນາໍ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອທອ້ງຖິ່ນທ່ີຍງັຂາດແຄນ, ກາໍນດົຄວາມ
ຕອ້ງການພດັທະນາໃຫລ້ະອຽດໃນແຕລ່ະເຂດຈດຸສມຸ, ໂດຍໃຫກຸ້ມ່ບາ້ນໜ່ຶງ ມປີະມານ 3-5 ຄນົ ລງົໄປນາໍພາ
ປະຊາຊນົໃນການເຮັດຕວົຈງິ. 
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• ຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສາທິດ ໃຫປ້ະຊາຊນົ ກຽ່ວກບັການປກູຝງັ ແລະ ລຽ້ງສດັໄປຄຽງຄູກ່ບັການ 
ບວົລະບດັຮກັສາ, ເຕັກນກິວທິະຍາການໃໝ ່ແລະ ອື່ ນໆ  ຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິ ເພ່ືອຮບັປະກນັສະມດັຕະພາບ
ຂອງຜນົຜະລິດໃຫສ້ງູ.  
 5. ການຄຸມ້ຄອງ, ນຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ: 

• ມມີາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍດາ້ນການກວດກາຄນຸນະພາບ, ມາດຕະຖານ (SPS) ແລະ 
ການປ້ອງກນັພະຍາດ. 

• ປບັປງຸ ແລະ ທບົທວນຄນືລະບບົນຕິກິາໍຕາ່ງໆທ່ີໄດປ້ະກາດໃຊແ້ລວ້ ເພ່ືອເຫັນໄດບ້ນັຫາຊອ່ງ 
ຫວາ່ງ ຫືຼ ອປຸະສກັໃນການຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາ, ນํາໃຊປ້າ່ໄມ ້ ແລະ ທ່ີດນິທ່ີມປີ່າໄມປ້ກົ
ຫຸມ້. 

• ປະຕບິດັນະໂຍບາຍມອບດນິ-ມອບປ່າໃຫຊ້າວບາ້ນ ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊ;້ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫ້
ແຕລ່ະຄອບຄວົຊາວກະສກິອນ ຢູຊ່ນົນະບດົມທ່ີີດນິຜະລິດເປັນຂອງຕນົເອງ; ຢດຸຕກິານຖາງປາ່ ເຮັດໄຮ ່ຕດິ
ພນັກບັການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ. 

• ຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ຫເ້ຂັມ້ງວດ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົສງູກວາ່ເກົ່ າ ແນໃສເ່ພ່ີມເນືອ້ທ່ີສຂີຽວດວ້ຍການ
ເຮັດໃຫເ້ນືອ້ທ່ີປກົຫຸມ້ຂອງປ່າໄມທ້າໍມະຊາດ ກວມເນືອ້ທ່ີສວ່ນໃຫຍຂ່ອງປະເທດ ດວ້ຍການແກໄ້ຂບນັຫາການ 
ຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າໃຫມ້ຜີນົສກັສດິ, ຟ້ືນຟບູລູະນະປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກນັ ແລະ ປ່າຜະລິດໃຫໄ້ປຕາມທິດທ່ີ
ຍນືຍງົຢາ່ງແທຈ້ງິ. 

• ດາໍເນນີມາດຕະການຟ້ືນຟປູ່າ ໂດຍກາໍນດົໃຫໄ້ດເ້ຂດສາໍລບັຟ້ືນຟ ູ ເພ່ືອອະນລຸກັ ແລະ ປກົປກັ
ຮກັສາໃຫປ້່າຟ້ືນຟໂູດຍທາໍມະຊາດ, ປບັປງຸຄນຸນະພາບ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງປ່າຟ້ືນຟດູວ້ຍການປກູເສມີບາງ
ຊະນດິພນັໄມ.້ 

2.1.2. ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 

 [1]. ທິດທາງ: 

 ພດັທະນາຂະແໜງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົໄວ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນ
ປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ມຄີວາມສມົດນຸລະຫວາ່ງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ, ຍກົສງູຄວາມ
ສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັ, ທງັຕດິແໜນ້ກບັການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ມກີານສ ົ່ງອອກ-ນາໍເຂ້ົາ 
ເຮັດໃຫກ້ານສ ົ່ງອອກໃຫມ້ຈີງັຫວະເຕບີໂຕທ່ີໝ ັນ້ຄງົ ກາຍເປັນກາໍລງັແຮງຊຸກຍູເ້ສດຖະກດິໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕ
ໄວ; ການພດັທະນາຂະແໜງດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຕອ້ງຕດິພນັໂດຍກງົກບັການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ 
ຢູຂ່ະແໜງການທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັໄດ ້ ເຊ່ັນ: ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ 
ແລະ ກາງ; ດງຶດດູທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ, ສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
ເຂ້ົາໃນການຂະຫຍາຍອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຫຼາຍຂະໜາດ, ຫລາຍລະດບັ, ສາ້ງໃຫໄ້ດນ້ຄິມົອດຸສາຫະກາໍ ຫລ ື
ເຂດອດຸສາຫະກາໍລະດບັຕາ່ງໆ; ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ກໍ່ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດ ຫດັຖະກາໍທ່ີເປັນມນູເຊືອ້ຂອງປະຊາຊນົ, 
ຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພນັທ່ີມຕີະຫຼາດຮອງຮບັແລວ້ ໃຫກ້າ້ວສູຄ່ນຸນະພາບໃໝ;່ ສບືຕ່ໍເປີດກວາ້ງການພວົພນັ 
ຮວ່ມມເືສດຖະກດິກບັຕາ່ງປະເທດ ໂດຍຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັພາກພ້ືນ 
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ແລະ ສາກນົ, ກະກຽມເຂ້ົາເປັນສາມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ; ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝ, ເຝິກອບົຮບົ 
ບກຸຄະລາກອນທ່ີຊາໍນານງານເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດທລຸະກດິໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

 1). ດາ້ນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່: 
 ສູຊ້ນົໃຫອ້ດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ຂະຫຍາຍຕວົໃນອດັຕາສະເລຍ່ 12-13% ຕ່ໍປີ, ອດັຕາສວ່ນອດຸສະຫະ
ກາໍປງຸແຕງ່ ກວມປະມານ ບ່ໍຫລດຸ 24% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ໃນປີ 2015, ໃນ
ນ ັນ້ ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມ,້ ອດຸສາຫະກາໍຕດັຫຍບິ, ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, 
ອດຸສາຫະກາໍວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍ ກວມອດັຕາ 80% ໃນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ລວມ. 
 2). ຫດັຖະກາໍ: 
 ພດັທະນາຫດັຖະກາໍໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົ ໃນອດັຕາສະເລຍ່ ປະມານ 15% ຕ່ໍປີ ໂດຍການຊຸກຍູສ້ ົ່ງ    
ເສີ່ ມຜະລິດຕະພນັຕ ົນ້ຕໍ ເຊ່ັນ: ແຜນ່ແພ, ຝາ້ຍ ແລະ ໄໝ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 20% ຕ່ໍປີ, ຕເີງນິ-ຄາໍ ເພ່ີມຂຶນ້ 
18% ຕ່ໍປີ, ຄວດັໄມ ້ເພ່ີມຂຶນ້ 16% ຕ່ໍປີ. 
 2). ການຄາ້:  
 ສູຊ້ນົໃຫມ້ນູຄາ່ຈລໍະຈອນສນິຄາ້ຂະຫຍາຍຕວົສະເລຍ່ ປະມານ 11% ຕ່ໍປີ; ສູຊ້ນົໃຫມ້ນູຄາ່ການສ ົ່ງ
ອອກສນິຄາ້ຂະຫຍາຍຕວົສະເລຍ່ 18% ຕ່ໍປີ ແລະ ການນາໍເຂ້ົາ ຂະຫຍາຍຕວົສະເລຍ່ 8% ຕ່ໍປີ; ສູຊ້ນົ
ໃຫກ້ານຂາດດນຸການຄາ້ຢູໃ່ນລະດບັທ່ີສາມາດຊາໍລະສະສາງໄດ ້ ຫືຼ ເກນີດນຸການຄາ້ໃນບາງປີ; ສູຊ້ນົໃຫ້
ອດັຕາສວ່ນການຂາຍຍກົ ບ່ໍຫຸຼດ 50% ຂອງສວ່ນແບງ່ຕະຫຼາດ ສາໍລບັສນິຄາ້ຕ ົນ້ຕໍຂອງທອ້ງຖິ່ນ. 
 3). ການຂະຫຍາຍຕະຫລາດ:  
 ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂາຍຍອ່ຍປະເພດຕາ່ງໆ ຫືຼ ຮາ້ນຄາ້ໃຫກ້ວມໃນ 80% ຂອງຈາໍນວນກຸມ່ບາ້ນ 
(ໃຈກາງຂອງກຸມ່ເສດຖະກດິ ວດັທະນະທາໍຊນົນະບດົ) ໃນປີ 2015; ສູຊ້ນົສາ້ງຫວົໜວ່ຍເສດຖະກດິຮວ່ມມ ື
ທລຸະກດິຂອງປະຊາຊນົ ຫລື ວສິາຫະກດິຊນົນະບດົ ໃຫກ້ວມປະມານ 30% ຂອງຈາໍນວນບາ້ນ; ຂະຫຍາຍ
ຫລື ສາ້ງຕະຫລາດຊນົນະບດົເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ໃຫໄ້ດ ້70% ຂອງບນັດາບາ້ນ. 
 - ຕະຫລາດສ ົ່ງອອກ: ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນສ ົ່ງອອກໄປຕະຫລາດໃນພາກພື້ນອາຊ ີໃຫກ້ວມປະມານ 60% 
ໂດຍສະເພາະ ຕະຫລາດອາຊຽນ, ຈນີ, ຍີ່ ປຸ່ນ, ເກາົຫລີໃຕ,້ ໄຕຫ້ວນັ; ຕະຫລາດພາກພ້ືນເອລີບົ ກວມ
ປະມານ 30% (ທງັໃນກຸມ່ ອຢີ ູແລະ ກຸມ່ຕະຫລາດອື່ ນ ເຊ່ັນ: ນເໍວ, ສະວດິເຊແີລນ ແລະ ລດັເຊຍ); ໂອເຊ
ອານ ີກວມປະມານ 10% ແລະ ຕະຫລາດທະວບີອາເມລິການ ແລະ ອາຟລິກກາ ກວມ 3-4%. 
 - ຕະຫລາດນາໍເຂ້ົາ: ຕະຫລາດພາກພ້ືນອາຊ ີ ກວມປະມານ 75%, ນາໍເຂ້ົາຈາກຕະຫລາດເອລີບົ 
ປະມານ 18-19%, ຕະຫລາດອາເມລິກາ ປະມານ 2-3% ແລະ ຈາກໂອເຊອານ ີແລະ ອາຟລິກກາ ກວມ
ປະມານ 2-3%, ໂດຍເພ່ີມການນາໍເຂ້ົາເຄື່ ອງອປຸະກອນການຜະລິດ ສາໍລບັຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍຕາມ
ໂຄງການລງົທຶນ; ຫລດຸຜອ່ນການນາໍເຂ້ົາວດັຖດຸບິ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານຜະລິດພາຍໃນໃຫກ້ວມອດັຕາສວ່ນສງູຂຶນ້. 
 4). ການດດັສມົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງລາຄາ: 
 ສາ້ງອງົກອນຊບັພະຍາກອນຕະຫລາດ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້, ວໄິຈ, ຕດິຕາມ ສະພາບການສະໜອງ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການ ຫລ ືຄາດຄະເນເຫດການລວ່ງໜາ້ຂອງຕະຫລາດ (ສນິຄາ້ ແລະ ລາຄາ) ໃຫເ້ປັນລະບບົທ່ີ
ເຊື່ ອຖໄືດ ້ໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 
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[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້ ຈະຕອ້ງ
ສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ:   

 1). ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນຂະບວນການຜະລດິ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການ
ປງຸແຕງ່ເພ່ືອຍກົສງູຄນຸນະພາບສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ ໃຫມ້ມີນູຄາ່ສງູຂຶນ້ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັໄດ.້ 
 2). ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີການຜະລິດເປັນສນິຄາ້, ລາຄາ ແລະ ສນິເຊື່ ອ: 

• ດງຶດດູການລງົທຶນ ແລະ ນາໍໃຊກ້າໍລງັແຮງງານສງັລວມຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິເຂ້ົາໃສກ່ານ
ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເປັນຕ ົນ້ ການສາ້ງຕະຫລາດປະເພດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ຕະຫລາດຂາຍຍກົ-ຂາຍຍອ່ຍຜນົ
ຜະລິດກະສກິາໍ, ຕະຫລາດຊນົນະບດົ, ຕະຫລາດຊາຍແດນ; ສາ້ງລະບບົສາງ, ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເກບັຮກັສາ ແລະ ປງຸແຕງ່ຜນົຜະລິດຫລງັເກບັກຽ່ວ. 

• ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງກອງທຶນຄ ໍາ້ປະກນັລາຄາສນິຄາ້ ກະສກິາໍຕ ົນ້ຕໍ; ສາ້ງກຸມ່ ຫລ ື ຫວົ
ໜວ່ຍເສດຖະກດິຮວ່ມມຂືອງປະຊາຊນົ ໂດຍນາໍໃຊຮ້ບູການບໍລິການຜກູພນັສອງສ ົນ້ ລະຫວາ່ງຜູຜ້ະລິດ ແລະ 
ຜູລ້ງົທຶນເກບັຊື.້ ຄຸມ້ຄອງຕະຫລາດສນິຄາ້ ແລະ ລາຄາເພ່ືອຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິ ແລະ 
ປກົປ້ອງຜູຊ້ມົໃຊ.້ 

• ສາ້ງກນົໄກ, ນະໂຍບາຍທາງດາ້ນການເງນິ-ສນິເຊື່ ອ ໃຫເ້ປັນລະບບົ ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ
ແກທ່ລຸະກດິການນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ. ເພ່ີມທະວກີນົໄກປະສານງານລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການທ່ີມໜີາ້ທ່ີຊຸກຍູ ້
ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດ ແລະ ການຄາ້ໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະພາບກນັ. ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີ 
ໃຫກ້ານຜະລດິຕດິພນັກບັການຈາໍໜາ່ຍ (ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ) ຕ ັງ້ແຕຫ່ວົທີ.  

• ນາໍໃຊທ້ກຸຮບູການສ ົ່ງເສມີການສ ົ່ງອອກໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ ເຊ່ັນ: ການຈດັວາງສະແດງສນິຄາ້ ທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ໂຄສະນາສນິຄາ້ໂດຍຜາ່ນພາຫະນະ ສື່ ມວນຊນົທກຸຮບູແບບ ລວມທງັຜາ່ນ
ສະຖານທດູລາວຢູຕ່າ່ງປະເທດ, ຜູຕ້າງໜາ້ການຄາ້, ການຈດັຝຶກອບົຮມົສະໜອງຂໍມ້ນູໃຫນ້ກັທລຸະກດິ, ເປີດ
ກວາ້ງຕະຫລາດຈາໍໜາ່ຍ ແລະ ພດັທະນາຍີ່ ຫຍໍຂ້ອງສນິຄາ້ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ. 
 3). ສາ້ງບກຸຄະລາກອນ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົ: 

• ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ະພາອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້ແຫງ່ຊາດ; ບາໍລງຸສາ້ງພະນກັງານ, ກາໍມະ 
ກອນທ່ີມສີມີຮືບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ດິຈະກາໍການຜະລິດ, ທລຸະກດິ ແລະ ການນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ. 

• ເອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັງ້ການຝຶກອບົຮມົ ການສາໍມະນາໃຫແ້ກນ່ກັທລຸະກດິ ແລະ ທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ 
ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ຄວາມຮູ ້ ເຕັກນກິດາ້ນການຕະຫລາດ, ດາໍເນນີທລຸະກດິໃນກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫລາດ 
ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັສາກນົ; ຄວາມຮູທ້າງດາ້ນລະບຽບກດົໝາຍທລຸະກດິ. 
 4). ດາ້ນນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ:  ຫນັເອົາການຄຸມ້ຄອງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 
ເຂ້ົາສູກ່ານຄຸມ້ຄອງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ 
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ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ, ໂດຍການຄ ົນ້ຄວາ້ ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງໃໝບ່ນັດາຂໍກ້າໍນດົ, ລະບຽບ
ການ ແລະ ນຕິກິາໍຕາ່ງໆ ແລະ ປະຕບິດັຢາ່ງເປັນເອກະພາບ. 

2.1.3. ພະລງັງານ-ບ່ໍແຮ ່

[1]. ທິດທາງ: 

 ຂະແໜງພະລງັງານ-ບ່ໍແຮ ່ ແມນ່ໜ່ຶງໃນຂະແໜງການຍດຸທະສາດທ່ີສາໍຄນັທງັໃນສະເພາະໜາ້ ແລະ 
ຍາວນານ, ເປັນຂະແໜງສະໜອງແຫລງ່ພະລງັງານ ແລະ ສະສມົທຶນຮອນໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາປະເທດ, 
ການຜະລິດ, ທລຸະກດິ ແລະ ຮບັໃຊສ້ງັຄມົ, ຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ ແລະ ກາຍເປັນ 
ແຫລງ່ໝ້ໍໄຟທ່ີສາໍຄນັຂອງອາຊຽນ, ເປັນຫວົຈກັທ່ີສາໍຄນັໃນການຫນັປະເທດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ; 
ການຂະຫຍາຍແຫລງ່ໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮ ່ ຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາທາໍມະຊາດ-ສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫຍ້ນືຍງົ 
ແລະ ຮບັປະກນັການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ບ່ໍໃຫບ້ກົແຫງ້ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຮທ່າດຢາ່ງ ມີ
ປະສດິທິຜນົ.   
 ການພດັທະນາຂະແໜງໄຟຟ້າ ແມນ່ສມຸໃສ ່ 2 ຫວົງານໃຫຍ ່ ເຊ່ັນ: 1) ການພດັທະນາແຫຼງ່ຜະລິດ 
ໄຟຟ້າຈາກພະລງັງານນ ໍາ້, ຖາ່ນຫີນ, ພະລງັງານທດົແທນ; 2) ການຂະຫຍາຍລະບບົສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ ເພ່ືອ 
ຕອບສະໜອງ 2 ເປ້ົາໝາຍ ຄ:ື ສະໜອງກະແສໄຟຟ້າໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເປັນສນິ 
ຄາ້ສ ົ່ງອອກ; ການພດັທະນາຂະແໜງບ່ໍແຮແ່ມນ່ສມຸໃສສ່າໍຫລວດ, ສາ້ງແຜນທ່ີທໍລະນສີາດແຮທ່າດຂ ັນ້ພ້ືນ 
ຖານ ແລະ ດາໍເນນີການຊອກຄ ົນ້ຕລີາຄາຈດຸປະກດົແຮທ່າດ, ປະລິມານສະສມົ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງ ແຮ່
ທາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເພ່ືອເປັນຂໍມ້ນູພ້ືນຖານແກກ່ານລງົທຶນ. ຊຸກຍູ,້ ດງຶດດູແຫຼງ່ທຶນຈາກສາກນົ ເພ່ືອ
ລງົທຶນຂດຸຄ ົນ້, ປງຸແຕງ່ຍກົຄນຸນະພາບຂອງແຮທ່າດດວ້ຍການສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານຫຼອມແຮໃ່ຫເ້ປັນຜະລິດ ຕະ
ພນັສາໍເລັດຮບູ ຫືຼ ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູ, ຫຸຼດຜອ່ນການສ ົ່ງອອກແຮທ່າດເປັນວດັຖດຸບິໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຢດຸເຊົາ 
ຢາ່ງສິນ້ເຊງີ ໃນຕ່ໍໜາ້. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

 1). ເຂື່ອນໄຟຟ້າ: 
 ສມຸໃສພ່ດັທະນາໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ ່ ຢູເ່ຂດພາກເໜືອ-ກາງ-ໃຕ ້ ເພ່ືອ 
ສະໜອງໄຟຟ້າຮບັໃຊພ້າຍໃນໃຫພ້ຽງພໍໃນປີ 2012; ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດລ້ງົມກືໍ່ສາ້ງເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ ່ 10 ໂຄງ 
ການ ລວມປະມານ 5.015 ເມກາວດັ ມນູຄາ່ກໍ່ສາ້ງທງັໝດົ 11.295 ລາ້ນໂດລາ ຄຽງຄູກ່ບັການກໍ່ສາ້ງ 
ເຂື່ອນຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງຈາໍນວນໜ່ຶງ; ແຕໄ່ລຍະປີ 2011-2015 ສາ້ງໃຫສ້າໍເລັດໂຮງງານ ຜະລິດ
ກະແສໄຟຟ້າ 7 ແຫງ່ ດວ້ຍກາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 3.436 ເມກາວດັ, ສະເພາະປີ 2010 ຈະສາໍເລັດ 2 ແຫງ່ ປະຈຸ
ບນັກາໍລງັຕດິຕ ັງ້ 103 ເມກາວດັ. 
 2). ສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ: 
 ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍສາຍສ ົ່ງແຮງດນັກາງ 22 Kv ແລະ ໄຟຟ້ານອກລະບບົ (off-grid) ໄປສູເ່ຂດຊນົນະ  
ບດົຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ບອ່ນທ່ີຍງັບ່ໍມໄີຟຟ້າ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫໄ້ດ ້80% ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົໃນທົ່ວປະ ເທດ
ໃຫມ້ໄີຟຟ້າໃຊ ້ ໃນປີ 2015; ສູຊ້ນົໃຫສ້າໍເລັດການເຊື່ ອມຕ່ໍສາຍສ ົ່ງພາກເໜືອ-ກາງ ແລະ ພາກໃຕເ້ຂ້ົາ ກນັ
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ດວ້ຍລະບບົແຮງດນັ 115 Kv ເພ່ືອສາມາດດນຸດຽ່ງການຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໄຟຟ້າ; ສູຊ້ນົໃຫ ້
ສາໍເລັດການເຊື່ ອມໂຍງລະບບົສາຍສ ົ່ງກບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ໂດຍສະເພາະ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ດວ້ຍ
ລະບບົແຮງດນັ 500 Kv. 
 3). ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ: 
 ສູຊ້ນົສາ້ງແຜນທ່ີທໍລະນສີາດ-ບ່ໍແຮມ່າດຕາສວ່ນ 1/200.000 ໃຫສ້າໍເລັດຢາ່ງໜອ້ຍ 75% ຂອງ 
ເນືອ້ທ່ີທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ມາດຕາສວ່ນ 1/500.000 ໃຫສ້າໍເລັດຢູເ່ຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂຈາໍນວນໜ່ຶງ; ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດ ້
ຂດຸຄ ົນ້-ປງຸແຕງ່ບນັດາແຮທ່າດສາໍຄນັ ໃຫເ້ປັນຜະລິດຕະພນັສາໍເລັດຮບູ ຫືຼ ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູກອ່ນການຈາໍ 
ໜາ່ຍ ເຊ່ັນ: ທອງແຜນ່ (86.200 ໂຕນຕ່ໍປີ), ຄາໍແທງ່ (6 ໂຕນຕ່ໍປີ), ຖາ່ນຫີນ (728.000 ໂຕນຕ່ໍປີ), ທອງ
ຝຸນ່ (298.000 ໂຕນຕ່ໍປີ), ຫີນກາວ (600.000 ໂຕນຕ່ໍປີ); ສູຊ້ນົໃຫສ້າໍເລັດການສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານຫຼອມ 
ເຫັຼກພາກເໜືອ (ເມອືງວງັວຽງ), ໂຮງງານປງຸແຕງ່ເກອືກາລີ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ) ແລະ ສູຊ້ນົໃຫໄ້ດສ້າ້ງ 
ຕ ັງ້ໂຮງງານປງຸແຕງ່ອາລມູນີາຢູເ່ຂດພາກໃຕ.້.. 
 
 4). ການສາ້ງລາຍຮບັໃຫງ້ບົປະມານ: 
  - ນາໍເຂ້ົາ ໄຟຟ້າຈາໍນວນ 3.669 ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ ມນູຄາ່ 322,8 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
  - ສ ົ່ງອອກໄຟຟ້າ ຈາໍນວນ 46,750  ລາ້ນກໂິລວດັໂມງ ມນູຄາ່ 2157,1 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 
  - ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ ມາູຄາ່ 46.946,6 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງພະລງັງານ-ບ່ໍແຮ ່ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໄຟຟ້າ 47 ໂຄງການ, ມນູຄາ່ 17840,7 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ, ໂຄງການບ່ໍແຮ ່ 7 
ໂຄງການ ມນູຄາ່ 4443,6 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

 1). ການລະດມົທຶນເຂ້ົາສູກ່ານພດັທະນາ:  
• ເອົາໃຈໃສຂ່ນົຂວາຍທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ ຫືຼ ກູຢື້ມດອກເບຍ້ຕ ໍາ່ຈາກຕາ່ງປະເທດ ແລະ ນາໍໃຊຢ້າ່ງມ ີປະ

ສດິທິຜນົເຂ້ົາໃນການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນໄຟຟ້າ, ລງົທຶນພດັທະນາແຮທ່າດ ທ່ີເຫັນວາ່ມທີາ່ ແຮງ 
ໂດຍເນັນ້ໃສເ່ຮັດໃຫພ້າກລດັໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ, ຄຽງຄູກ່ບັການລະດມົການລງົທຶນຈາກທກຸ ພາກສວ່ນ
ເສດຖະກດິຂອງສງັຄມົ. 
 2). ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິໃໝໃ່ນການສາໍຫລວດ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່: 

• ຫນັການຂດຸຄ ົນ້, ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດເຂ້ົາສູລ່ະບຽບກດົໝາຍ, ຮບັປະກນັຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸໃຫຊ້າດ 
ແລະ ປະຊາຊນົ, ດາໍເນນີມາດຕະການຕາ່ງໆຕ່ໍພາກສວ່ນກະທາໍຜິດກດົໝາຍທລຸະກດິແຮທ່າດ.  

• ຫນັຊບັສນິເປັນທຶນໃນໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮຈ່າໍນວນໜ່ຶງທ່ີເຫັນວາ່ມຂີໍມ້ນູຄບົຖວ້ນ ເຊິ່ ງລດັ 
ຖະບານຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ. 
 3). ການປບັປງຸລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍ:  
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• ສມຸໃສປ່ບັປງຸນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ, ກນົໄກ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປະສານງານ, 
ການຄ ົນ້ຄວາ້ເອກະສານຂອງອງົການບໍລິຫານໃຫກ້ະທດັຮດັວອ່ງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ ເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນ 
ເຂ້ົາສູຂ່ະແໜງການນບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້.  

• ຫນັແຜນຍດຸທະສາດໃຫກ້າຍເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດເພ່ືອສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ໃຫເ້ກດີຜນົເປັນຈງິ. 
 4). ການຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ:  

• ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ແຫຼງ່ນ ໍາ້, ແຫຼງ່ແຮທ່າດ ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ ແລະ ຄຸມ້ຄາ່ ໂດຍ
ຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາທາໍມະຊາດ-ສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫຍ້ນືຍງົ.  

• ກໍ່ສາ້ງບກຸຄະລາກອນໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ເປັນ 
ຕ ົນ້ ໃນຂະແໜງທໍລະນສີາດ-ບ່ໍແຮ.່  

• ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ຂອງຂະແໜງການໃຫມ້ຄີວາມສອດຄອ່ງ, ຍກົປະສດິທິພາບການປະຕບິດັ 
ວຽກງານຂອງພະນກັງານທກຸຂ ັນ້ ທງັໃນລະດບັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອເປັນເຈົາ້ການພດັທະນາຂະແໜງ 
ການໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົໄວ. 

2.1.4.  ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການພດັທະນາທ່ີດນິ 

[1]. ທິດທາງ: 

 ໃນໄລຍະຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ເຮັດແນວໃດໃຫກ້ານຈດັສນັປະເພດດນິ, ສດິການນາໍໃຊ,້ 
ສດິໃຊທ່ີ້ດນິໃຫຄ້ບົຖວ້ນສມົບນູ. ເອົາໃຈໃສແ່ກໄ້ຂບນັຫາຫຍຸງ້ຍາກໃນການຈດັຫາທ່ີດນິ ເພ່ືອການຜະລິດຂະ 
ໜາດໃຫຍໃ່ຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ, ຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈລະອຽດສນູການພດັທະນາທ່ີດນິຕາມທິດນາໍໃຊດ້ນິເປັນທງັເປ້ົາ 
ໝາຍການຜະລິດ, ເປັນທງັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເປັນທງັທຶນຮອນຂອງການພດັທະນາ, ທງັໃຫປ້ະຊາຊນົ 
ພນົລະເມອືງລາວມທ່ີີດນິຕາມລະບຽບກດົໝາຍເປັນສມົບດັ ທງັຍາວນານ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິໃຫມ້ປີະໂຫຍດ 
ເພ່ືອດາໍລງົຊວີດິ. ຂດຸຄ ົນ້ດວ້ຍການເລືອກເອົາເຂດທ່ີດນິປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກນັແຫຼງ່ນ ໍາ້ເປັນທາ່ແຮງ 
ໃນການພດັທະນາ.   

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ:  

1. ສາໍຫຼວດຈດັສນັ, ແບງ່ເຂດ ແລະ ຈດັປະເພດທ່ີດນິ: 
• ສາ້ງແຜນຈດັສນັທ່ີດນິຂ ັນ້ມະຫາພາກ, ແຜນແມບ່ດົຈດັສນັການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫງ່ຊາດ, ແຜນຈດັສນັ 

ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິລະດບັແຂວງ, ລະດບັເມອືງ ໃຫສ້າໍເລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 
• ສາ້ງແຜນຈດັສນັທ່ີດນິຈນຸລະພາກ ( ແຜນຈດັສນັລະອຽດ ) ໂດຍສະເພາະແມນ່ແຜນການນາໍໃຊທ່ີ້ 

ດນິລະດບັບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນໃຫສ້າໍເລັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

• ສູຊ້ນົອອກໃບຕາດນິໃຫສ້າໍເລັດ 1 ລາ້ນຕອນ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິເຂ້ົາສູລ່ະບຽບ, ມ ີ
ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຍຕຸທິາໍ. 

2. ເກບັກາໍລາຍຮບັຈາກທ່ີດນິ: 
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• ສູຊ້ນົເກບັກາໍລາຍຮບັຈາກທ່ີດນິໃຫໄ້ດຄ້ບົຖວ້ນ ເຊ່ັນ: ຄາ່ທາໍນຽມການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ຄາ່ເຊ່ົາ, ຄາ່ສາໍ 
ປະທານ, ຄາ່ໂອນສດິການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ລາຍຮບັອື່ ນໆຈາກທ່ີດນິຕາມກດົໝາຍກາໍນດົໄວ ້ ເພ່ືອສາ້ງລາຍ 
ຮບັເຂ້ົາງບົປະມານແຫງ່ຊາດ ໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ 15% ຕ່ໍປີ. 

• ສູຊ້ນົສາ້ງລາຍຮບັຈາກທ່ີດນິໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ 3 ເທ່ົາຕວົ ຫືຼ ເທ່ົາກບັ 5% ຂອງລາຍຮບັງບົປະມານ 
ແຫງ່ຊາດ. 

3. ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ: 
• ປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ່ີດນິໃຫສ້າໍເລັດ. 
• ປບັປງຸລດັຖະບນັຍດັ, ດາໍລດັ ແລະ ນຕິກິາໍຕາ່ງໆ ໃຫສ້ອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍທ່ີໄດປ້ະກາດໃຊ.້  

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການພດັທະນາທ່ີດນິ 
ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……).          

[4]. ມາດຕະການ:   

 1). ການຈດັສນັ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ: 
 ດາໍເນນີການສາໍຫລວດເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ຈດັສນັ, ຈດັແບງ່ເຂດ, ຈດັແບງ່ປະເພດ, ສາ້ງແຜນທ່ີດນິ ແລະ 
ສາ້ງແຜນແມບ່ດົ ເພ່ືອວາງແຜນຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ຊບັພະ ຍາ
ກອນທາໍມະຊາດໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ, ເຂດແຄວນ້ ແລະ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍການປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງ
ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ, ຂະແຫນງການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອສະເຫນີ
ລດັຖະບານ ແລະ ສະພາແຫງ່ຊາດພິຈາລະນາຮບັຮອງເອົາໃນປີ 2010-2011. 
 2). ການກວດກາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜລ່ະບຽບການຕາ່ງໆ: 

• ດາໍເນນີການກວດກາ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົຫມາຍຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້, ນຕິ ິ
ບກຸຄນົ, ບກຸຄນົ ຖາ້ຫາກພບົເຫັນວາ່ມກີານກະທາໍທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ ແລະ ບ່ໍສອດຄອ່ງກບັກດົຫມາຍຈະຕອ້ງດາໍ
ເນນີການຢາ່ງເດັດຂາດຕາມລະບຽບກດົຫມາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

• ໂຄສະນາເຜີຍແຜ,່ ສກຶສາອບົຮມົໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົຮບັຮູ,້ ເຄົາລບົ ແລະ ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ
ກດົຫມາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທ່ີດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ດວ້ຍຮບູການຈດັປະຊຸມ, ສາໍມະນາ, ອອກ
ຂາ່ວສື່ ມວນຊນົ ແລະ ກາໍນດົເຂ້ົາໃນຫລກັສດູການສກຶສາ. 
 3). ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກອ່ງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຕລ່ະຂ ັນ້ ດວ້ຍການບາໍລງຸກໍ່ສາ້ງພະນກັງານ
ລດັຖະກອນໃຫມ້ຄີນຸທາດການເມອືງ, ມຄີວາມຊື່ ສດັບໍລິສດຸ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດດາ້ນວຊິາສະເພາະ
ເພ່ືອໃຫສ້າມາດນາໍໃຊເ້ຕັກນກິວຊິາການທ່ີທນັສະໄຫມ ເຂ້ົາໃນການປະຕບິດັຫນາ້ທ່ີຕາມຄວາມຮບັຜິດຊອບ
ຂອງຕນົ. 

2.1.5. ໂຍທາທິການ-ຂນົສ ົ່ງ 

[1]. ທິດທາງ: 
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 ສືບຕໍ່ພດັທະນາຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ໃຫເ້ປັນປາຍແຫລມ, ເປັນປດັໃຈພ້ືນຖານຂອງ 

ການຍກົປະສດິທິຜນົ ຂອງການຜະລິດທລຸະກດິ, ສາ້ງບາດກາ້ວ ແລະ ປພ້ືູນໃຫແ້ກກ່ານຫນັເປັນອດຸສາຫະ 
ກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວການຈລໍະຈອນສນິຄາ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວ 
ປະເທດໃຫໄ້ດໂ້ລງ່ລຽ່ນ ແລະ ຮບັປະກນັການປ້ອງກນັຊາດປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ. ເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ 
ຢາ່ງສະດວກສະບາຍ, ສາ້ງປະເທດໃຫກ້າຍເປັນແລວເສດຖະກດິເໜືອ-ໃຕ,້ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ.. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

1). ການກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງທາງບກົ: 

• ພດັທະນາບນັດາຕາຫນາ່ງຄມົມະນາຄມົຂນົສ ົ່ງ ເຊື່ ອມໂຍງເສັ້ນທາງພາຍໃນປະເທດກບັບນັດາປະ
ເທດໃກຄ້ຽງ ຕາມແລວເສດຖະກດິໃນລະດບັພາກພ້ືນ, ແລວເສດຖະກດິເຫນອື-ໃຕ,້ ຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ 
ໃຫໄ້ດມ້າດຖານສາກນົ, ກໍ່ສາ້ງທາງດວ່ນ ໂດຍໃນໄລຍະ 5 ປີໃຫບ້ນັລໄຸດ ້920 ກໂິລແມດັ. 

• ສູຊ້ນົກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງຫຼວງຂອງເມອືງ, ທາງຊນົນະບດົທ່ີເຊື່ ອມເຂ້ົາໃສເ່ຂດຈດຸສມຸ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ 
ພດັທະນາຈາໍນວນໜ່ຶງ ໃຫເ້ປັນທາງປຫີູນທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ ຫືຼ ໃຫສ້າມາດສນັຈອນໄປມາໄດຢ້າ່ງໜອ້ຍ   
ໜ່ຶງລະດ ູໃຫໄ້ດ ້100% ໃນປີ 2015. 

• ສາ້ງບນັດາເສັ້ນທາງເຊື່ ອມໂຍງທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຕ່ໍວຽການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມ
ສະຫງບົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ປກົປກັຮກັສາທາໍມະຊາດ, ແຫລງ່ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ.   

• ຍກົສງູຄນຸນະພາບການບໍລກິານດາ້ນການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ລະດບັຄວາມປອດໄພໃນການສນັຈອນຂອງ
ຜູໂ້ດຍສານ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ເພ່ືອເພ່ີມບໍລິມາດຂນົສ ົ່ງໂດຍສານ ໃຫບ້ນັລ ຸປະມານ 320 ລາ້ນຄນົ 
ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ແຕລ່ະປີ 9% ແລະ ບໍລິມາດຈລໍະຈອນໂດຍສານ ໃຫບ້ນັລ ຸ 18.000 ລາ້ນຄນົ/ກໂິລແມດັ, 
ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ແຕລ່ະປີ 10%; ສູຊ້ນົໃຫບໍ້ລິມາດການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ບນັລໄຸດປ້ະມານ 23 ລາ້ນໂຕນ ຫືຼ 
ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ແຕລ່ະປີ ປະມານ 7%; ສູຊ້ນົເພ່ີມບໍລິມາດຂນົສ ົ່ງຈລໍະຈອນສນິຄາ້ບນັລ ຸ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ   
2,2 ຕືໂ້ຕນ/ກໂິລແມດັ, ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 7% ຕ່ໍປີ.  

2). ການພດັທະນາການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້: 

• ສບືຕ່ໍເປີດກວາ້ງ ແລະ ປບັປງຸເສັ້ນທາງການເດນີເຮອືຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາ ໃຫມ້ປີະ
ສດິທິຜນົ  ແລະ ມຄີວາມປອດໄພ, ຄຸມ້ຄອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ ແລະ ສາມາດ
ຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ. 

• ກໍ່ສາ້ງທາ່ເຮອືຕາມຈດຸຕາ່ງໆທ່ີເຫມາະສມົ ແລະ ຈາໍເປັນ, ສ ົ່ງເສມີໃຫບ້ນັດານກັລງົທຶນເອກະຊນົ
ເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາການຂນົສ ົ່ງທາງນ ໍາ້ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ.  

• ສບືຕ່ໍລະດມົທຶນໃນການກໍ່ສາ້ງບນັດາກດິຈະກາໍປ້ອງກນັຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ນ ໍາ້ 
ສາຂາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຈດຸທ່ີມກີານເຊາະເຈື່ອນຮາ້ຍແຮງໃຫໄ້ດ ້50%. 

• ກໍ່ສາ້ງລະບບົການຂນົສ ົ່ງອອກສູທ່ະເລຫວຽດນາມ (ຈງຸອາງ) ໃຫສ້າໍເລັດ. 

3). ພດັທະນາການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ:  
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• ປບັປງຸລະບບົການບໍລິການການບນິໃຫທ້ນັສະໄຫມຄບົຊຸດ, ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງບນິທ່ີທນັສະໄຫມ ແລະ 
ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພສງູ, ປບັປງຸບນັດາບໍລິສດັການບນິໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສະຫນອງການ
ບໍລິການໃຫມ້ຄີນຸນະພາບຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ແລະ ເປີດກວາ້ງສາຍການບນິໄປສູຫ່ລາຍປະເທດທງັອາຊ ີ ແລະ ຢູ
ໂຣບ.  

• ຄ ົນ້ຄວາ້ຍກົລະດບັ ແລະ ປບັປງຸສະຫນາມບນິພາຍໃນທ່ີມແີລວ້ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານກວາ່ເກົ່ າ; ຄ ົນ້ 
ຄວາ້ສາ້ງສະຫນາມບນິໃຫມທ່ີ່ສາມາດຮອງຮບັເຄື່ ອງບນິປະເພດ Boeing 747 ຢູນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, 
ສະຫນາມບນິທ່ີສາມາດຮອງຮບັເຄື່ ອງບນິປະເພດ Boeing 737 ໃຫໄ້ດ ້4ແຫງ່ (ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ,
ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ), ຍກົລະດບັເດີ່ນບນິ ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະບລູີ, ຜ ົງ້ສາລີ, ຫວົພນັ, ສາລະວນັ ແລະ 
ອດັຕະປື ໃຫສ້າມາດຮອງຮບັເຄື່ ອງບນິຢາ່ງຫນອ້ຍຂະຫນາດ 30 ບອ່ນນ ັງ່ ໄດຢ້າ່ງມຄີນຸນະພາບ. ຮບັປະກນັ 
ຄວາມຕອ້ງການໃນການຂນົສ ົ່ງທາງອາກາດ ລະຫວາ່ງລາວກບັບນັດາປະເທດໃນເຂດລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ (GMS) 
ແລະ ອາຊຽນ. 

• ເພ່ີມເຄື່ ອງບນິຈາໍນວນຫນຶ່ງ, ປບັປງຸພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງການບນິ ແລະ ຄນຸນະພາບການບໍລກິານຄນື
ໃຫມ,່ ຮບັປະກນັຄວມປອດໄພເວລາບນິ, ປບັປງຸບນັດາລະບບົການບນັຊາການບນິໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄຫມ. 
ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງການບນິໃຫມຈ່າໍນວນຫນຶ່ງ ດວ້ຍການຄ ົນ້ຄວາ້ເປີດສາຍການບນິໂດຍກງົໄລຍະກາງ ແລະ 
ໄລຍະໄກ ເພ່ືອເພ່ີມຈາໍນວນຜູໂ້ດຍສານເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ສາ້ງຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານທອ່ງທຽ່ວ.  

• ສູຊ້ນົໃຫກ້ານຂນົສ ົ່ງໂດຍສານການບນິ ເພ່ີມຂຶນ້ປະມານ 8-10% ຕ່ໍປີ.  
• ສູຊ້ນົເພ່ີມເຮອືບນິຜາ່ນນາ່ນຟ້າສະເລຍ່ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 4,5-6,5% ຕ່ໍປີ.  

4). ການພດັທະນາການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງທາງລດົໄຟ:  

• ສູຊ້ນົກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ການບໍລິການຕວົເມອືງ ໃຫສ້າໍເລັດ ຕື່ ມອກີ 21 ຕວົເມອືງ. 
• ກໍ່ສາ້ງທາງລດົໄຟ ພອ້ມດວ້ຍລະບບົໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານທ່ີຄບົຊຸດ ແລະ ສາມາດໃຫບໍ້ລິການໄດຢ້າ່ງ

ມຄີນຸນະພາບ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫມ້ກີານຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ ຫລື ລດົຂນົສ ົ່ງຕູສ້ນິຄາ້ (Container) ຫລາຍ 
ຂຶນ້, ຫນັຈາກການຂນົສ ົ່ງທາງລດົ ມາເປັນການຂນົສ ົ່ງທາງລດົໄຟ ເພ່ືອສາມາດຫລດຸຕ ົນ້ທຶນການຂນົສ ົ່ງໄດ.້  

• ສບືຕ່ໍເອົາໃຈໃສສ່າ້ງແຜນແມບ່ດົເພ່ືອສາໍຫລວດ, ອອກແບບກໍ່ສາ້ງ ແລະ ກາໍນດົແລວທາງເຊື່ ອມຕ່ໍ
ອະນພຸາກພ້ືນ ໂດຍສະເພາະແຕຈ່ດຸທ່ີມໃີນປະຈບຸນັໄປຫາສະຖານຢີູນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ອອກສູທ່ະເລທາງດາ້ນຕາເວັນອອກ (ຫວຽດນາມ), ເຊື່ ອມຕ່ໍຈນີ ແລະ ເສັ້ນທາງຕດິຈອດເຫນອື-ໃຕ.້  

• ສາ້ງບດົວພິາກເສດຖະກດິເຕັກນກິທາງລດົໄຟແຕວ່ຽງຈນັ-ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ ແລະ ແຕທ່າ່ແຂກ 
ຫາປາກເຊ. 

5). ການພດັທະນາຜງັເມອືງ ແລະ ນ ໍາ້ປະປາ:  

• ປບັປງຸແຜນຜງັຊີນ້າໍລວມ, ກາໍນດົເຂດປກົປກັຮກັສາມລໍະດກົທາງສະຖາປດັຕະຍະກາໍ, ຕວົເມອືງ 
ແລະ ທິວທດັທາໍມະຊາດ, ສາ້ງແຜນຜງັເມອືງລະອຽດຂອງແຕລ່ະກຸມ່ບາ້ນໃນຕວົເມອືງ, ປບັປງຸ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 
ຕາໜາ່ງເສັ້ນທາງໃນຕວົເມອືງໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ແລະ ເປັນລະບບົເຊື່ ອມຕ່ໍ ເຮັດໃຫກ້ານຈະໍຈອນມຄີວາມ 
ສະດວກ, ປອດໄພ, ປບັປງຸສະພາບແວດລອ້ມຕວົເມອືງຕດິພນັກບັການສາ້ງເຂດສຂີຽວ ແລະ ສວນສາທາ 
ລະນະ, ຈດັສນັທ່ີພກັອາໄສທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ຖກືຫຼກັສຂຸະອະນາໄມ.  
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• ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນອປຸະຕເິຫດໃນທອ້ງຖະໜນົ ໂດຍການເຮັດໃຫອ້ດັຕາການເສຍຊວີດິບ່ໍກາຍ 5 ຄນົຕ່ໍ 
ພາຫະນະ 10.000 ຄນັ. 

• ສບືຕ່ໍປບັປງຸລະບບົນ ໍາ້ປະປາຢູບ່ນັດາຕວົເມອືງໃຫຍ ່ ສູຊ້ນົສະໜອງນ ໍາ້ປະປາໃຫປ້ະຊາຊນົໃນຕວົ   
ເມອືງ ໃຫບ້ນັລໄຸດປ້ະມານ 67% ຂອງຈາໍນວນປະຊາຊນົທງັໝດົທ່ີອາໄສໃນຕວົເມອືງໃນທົ່ວປະເທດ.  

• ກໍ່ສາ້ງລະບບົນ ໍາ້ປະປາຢູບ່ນັດາຕວົເມອືງນອ້ຍ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ ເພ່ືອຮບັປະກນັການສະໜອງ   ນ ໍາ້
ປະປາທ່ີສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ມກີານບໍລິການທ່ີດ ີ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຊ້ມົໃຊຢ້າ່ງທ ົ່ວເຖງິ 
ແລະ ຍນືຍງົ. 

6). ການບໍລກິານຜາ່ນ:   

• ສບືຕ່ໍປບັປງຸ, ສາ້ງ ແລະ ນາໍໃຊແ້ລວທາງເສດຖະກດິຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ ແລະ ເຫນອື-ໃຕ້
ຂອງອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງທ່ີຜາ່ນ ສປປ ລາວ ເຊ່ັນ: ທາງລດົໄຟຫນອງຄາຍ-ວຽງຈນັ, ທາງລດົໄຟສງິກະ
ໂປ-ຄນຸມງິ ທ່ີຜາ່ນ ສປປ ລາວ, ທາງລດົໄຟເຫນອືໃຕຕ້າມເສັ້ນທາງເລກທີ 13, ທາງລດົໄຟສາຍຂວາງຫວ້ຍ
ຊາຍ-ບ່ໍເຕັນ ແລະ ພຄູນູ-ຫນອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແລວທາງສາຍຕ ັງ້ເຫນອືໃຕ ້ແລະ ບນັດາແລວທາງ
ສາຍຂວາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ ແລະ ຍກົລະດບັສະຫນາມບນິສາກນົ ແລະ ສະຫນາມບນິພາຍໃນປະ
ເທດໃຫທ້ນັສະໄຫມຂຶນ້.  

• ສບືຕ່ໍສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຂດເສດຖະກດິພິເສດຕາມບນັດາແລວທາງຜາ່ນຂອງພາກພ້ືນ ແລະ 
ເຂດເສດຖະກດິຊາຍແດນ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ສະຫວນັນະເຂດ-ເຊໂນ, ແດນສະຫວນັ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ຫວ້ຍຊາຍ-ຕ ົນ້ເຜ້ີງ, ແກນ່ທາ້ວ ແຂວງໄຊຍະບລູີ, ບ່ໍເຕັນ ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ, 
ຫນອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສກຶສາຈດຸອື່ ນໆອກີທ່ີເຫມາະສມົ.  

• ສບືຕ່ໍສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸລະບບົການບໍລິການ ການຜະລິດ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງ (Logistics) ໃຫ້
ຫລາກຫລາຍ ແລະ ທນັສະໄຫມຂຶນ້ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຂ ັນ້ຕອນເອກະສານການອະນຍຸາດນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ສນິຄາ້
, ການເສຍພາສອີາກອນ, ການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ນາໍໃຊຕູ້ສ້ນິຄາ້ (Container) ໃຫເ້ປັນລະບບົ ແລະ ມຄີວາມ
ສະດວກວອ່ງໄວຂຶນ້. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂນົສ ົ່ງ ຈະ
ຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 
 
 

[4]. ມາດຕະການ:  

 1). ການລະດມົທຶນເຂ້ົາສູກ່ານພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ: 
• ອອກແຮງຂນົຂວາຍແຫຼງ່ທຶນກູຢື້ມ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຈາກພາຍໃນ ແລະຕາ່ງປະເທດ ໂດຍສະ 

ເພາະ ເລ່ັງໃສແ່ຫຼງ່ທຶນທ່ີບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂຜກູມດັຫຼາຍ. 
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• ຜນັຂະຫຍາຍອອກກດົໝາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນອອກເປັນນະໂຍບາຍຕວົຈງິ ແລະ ກນົໄກປະຕບິດັ 
ໃນແຕລ່ະກດິຈະການໃຫເ້ໝາະສມົເພ່ືອລະດມົການລງົທຶນຈາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດລງົທຶນ 
ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຂວົທາງ, ໂດຍສ ົ່ງເສມີຮບູການ (BOT) ແລະ ຫນັຊບັສນິເປັນທຶນ, ຍທຂ ນາໍໃຊທຶ້ນ ກູ້
ຢືມເປັນຈດຸໜກັ. 

• ຂດຸຄ ົນ້ແຫຼງ່ລາຍຮບັໃນຂະແໜງ ຍທຂ ໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້, ເອົາໃຈໃສຄຸ່ມ້ຄອງລາຍຮບັທ່ີເກບັໄດຈ້າກ ຜູ້
ທ່ີຊມົໃຊພ້ື້ນຖານໂຄງລາ່ງໃຫດ້ ີບ່ໍໃຫມ້ຊີອ່ງຫວາ່ງ ແລະ ຖກືຮ ົວ່ໄຫຼ ແລະ ກາໍນດົມາດຕະການອນັເດັດ ຂາດ
ຕ່ໍຜູທ່ີ້ລະເມດີ.  
 2).ປບັປງຸ ແລະ ນາໍໃຊລ້ະບຽບການກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃຫເ້ຂັມ້ງວດ;  

• --ເພ່ີມທະວນີາໍໃຊຂ້ໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ, ດາໍລດັ, ກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນກິຕາ່ງໆທ່ີຈາໍ 

ເປັນເຂ້ົາໃນການກໍ່ສາ້ງ, ປກົປກັຮກັສາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີໄດພ້ດັທະນາແລວ້, ເພ່ີມທະວກີານຄຸມ້ຄອງກວດ 
ກາດາ້ນມາດຖານຕ່ໍການກໍ່ສາ້ງ, ການນາໍໃຊພ້າຍໃນຂະແໜງ ຍທຂ.  

• ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົບນັດາໂຄງການທ່ີນາໍໃຊທຶ້ນລດັ, ທຶນກູຢື້ມ, ຊວ່ຍເຫລືອລາ້ ໃຫ້
ເຂ້ົາສູລ່ະບຽບກດົໝາຍ, ມປີະສດິທິຜນົ ໂປ່ງໃສ, ນາໍໃຊໄ້ປສູປ່ະຊາຊນົຢາ່ງແທຈ້ງິ.  
 3). ຫນັຂະແໜງ ຍທຂ ເປັນອດຸສາຫະກํາ ແລະ ທນັສະໄໝ, ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ, ເຕັກໂນໂລຊໃີໝ ່
ເຂ້ົາໃນການຂນົສ ົ່ງ, ສອ້ມແປງເຄຫາສະຖານ, ຂວົທາງ ແລະ ການບໍລິການການຂນົສ ົ່ງ. 
 4). ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຖນັແຖວນກັວຊິາການ ແລະ ບກຸຄະລາກອນຂະແໜງ ຍທຂ ໃຫພ້ຽງພໍ 
ກບັຄວາມຕອ້ງການ, ຫລດຸຜອ່ນການນາໍໃຊນ້ກັວສິາວະກອນຈາກຕາ່ງປະເທດທ່ີບ່ໍຈາໍເປັນ, ປບັປງຸໂຮງຮຽນ, 
ສະຖາບນັ ຍທຂ, ຝຶກອບົຮມົວຊິາການໃຫພ້ະນກັງານ ຍທຂ ຢູຂ່ ັນ້ຮາກຖານໃຫມ້ຄີວາມສາມາດສງູຂຶນ້.  

2.1.6. ໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ 

[1]. ທິດທາງ: 

 ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານດາ້ນໄປສະນ ີໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ໄອຊທີີ ທ່ີມຄີວາມ
ໄວສງູໃຫເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ ເພ່ືອສາ້ງໃຫເ້ປັນຂະແໜງບໍລິການທ່ີທນັສະໄໝ, ເປັນຜູຂ້ບັເຄື່ ອນອດັຕາ 
ຄວາມໄວຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ແລະ ກາຍເປັນສນູກາງ (ໄອຊທີີ) 
ເຊື່ ອມໂຍງກບັອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ.   

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງ ໄປສະນ ີ ໃຫໄ້ດທ້ກຸເມອືງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂດບາ້ນຈດຸສມຸທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ, 
ໃນນີ ້ຂະຫຍາຍສະຖາບນັເງນິຝາກປະຢດັ ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວາ່ 50% ຂອງຫອ້ງການໄປສະນຊີ ັນ້ 2 ຫືຼ ໄປສະນ ີ
ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ໄປສະນເີຂດຈດຸສມຸທ່ີມກີານຂະຫຍາຍຕວົດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສະໜອງສນິເຊື່ ອແກຜູ່ຜ້ະ 
ລິດຂະໜາດນອ້ຍ, ປ່ອຍເງນິກູແ້ກສ່ະມາຊກິ ແລະ ພະນກັງານລດັວສິາຫະກດິຕາ່ງໆ.  

• ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງ ແລະ ການບໍລິການໂທລະຄມົອອກສູຊ່ນົນະບດົໃຫໄ້ດ ້ 90% ຂອງຈາໍນວນ 
ບາ້ນທົ່ວປະເທດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງລະບບົສາຍກາບໃຍແສງ ໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມ 17.192 ກໂິລແມດັ.  
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• ຂະຫຍາຍຈາໍນວນເລກໝາຍໂທລະສບັ ຈາກ 7 ຕວົເລກເປັນ 8 ຕວົເລກ ເພ່ືອສມຸໃສຂ່ະຫຍາຍ
ການບໍລິການໂທລະສບັມຖື ືແລະ ຕ ັງ້ໂຕະ ໃຫໄ້ດ ້80% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ. 

• ສູຊ້ນົສາ້ງລາຍຮບັວຊິາການຂອງ ອປທ ແຫງ່ຊາດ ໃຫໄ້ດ ້ 175 ຕືກ້ບີ, ລາຍຮບັຂອງບນັດາ   
ບໍລິສດັໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົ ໃຫໄ້ດ ້10 ພນັຕືກ້ບີ ແລະ ມອບພນັທະເຂ້ົາງບົປະມານໃຫໄ້ດ ້3 ພນັ ຕື້

ກບີ.  
• ສາ້ງໃຫມ້ຜີະລິດຕະພນັໃໝຂ່ຶນ້ ໂດຍການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝເຂົ້າໃນການບໍລກິານຈດັ 

ສ ົ່ງເມແບບຄບົວງົຈອນ (Logistics), ການຊາໍລະຄາ່ບໍລິການໄປສະນດີວ້ຍບດັເຄຣດດິ (Credit Cards), 
ຈດົໝາຍຜາ່ນທາງເອເລັກໂຕຣນກິ (E-mail) ແລະ ການບໍລິການດາ້ນການເງນິຜາ່ນທາງໄປສະນ ີ ດວ້ຍຮບູ 
ແບບເອເລັກໂຕຣນກິ (E-post), ສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົເອເລັກໂຕນກິ ແບບອອນລາຍ ທົ່ວປະເທດ. 

• ສາ້ງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການນາໍໃຊເ້ລກລະຫດັໄປສະນ ີ 5 ຕວົເລກ ທ່ີໄດນ້າໍໃຊໃ້ນປະຈບຸນັ 
ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັການກາໍນດົຂອງຜງັເມອືງ.  

• ກໍ່ສາ້ງສະຖານກີວດກາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ຂອງວທິະຍ ຸໃຫໄ້ດ ້3 ແຫງ່ ໃນທົ່ວປະເທດ.  
• ກໍ່ສາ້ງປະຕເູຂ້ົາອອກສາກນົ ແລະ ສນູລວມອນິເຕແີນັດແຫງ່ຊາດ (Internet Gateway) ໃຫໄ້ດ ້

2 ແຫງ່ ໃນທົ່ວປະເທດ.  
• ພດັທະນາພາສາລາວ ເອເລັກໂຕນກິ ໃສອ່ປຸະກອນການສື່ ສານທກຸປະເພດ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ 
ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ........ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ:  

 1). ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊໃີໝ ່ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫບ້ນັດາຜູປ້ະກອບ 
ການໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ໄອຊທີີ ໂດຍການພດັທະນາໂຄງລາ່ງ ແລະ ບໍລິການທ່ີນາໍໃຊ ້ເຕັກ
ໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝ, ໃຫສ້ງັຄມົໄດຮ້ຽນຮູ ້ແລະ ຊມົໃຊກ້ານບໍລກິານໄດຢ້າ່ງສະດວກ ແລະ ທງັຮບັ ປະກນັ
ຄນຸນະພາບ ແລະ ລາຄາສມົເຫດສມົຜນົ.  
 2). ການເຜີຍແຜ ່ແລະ ປບັປງຸນະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ: 

• ປບັປງຸບນັດານຕິກິາໍທ່ີຈາໍເປັນ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງຍກຸໂລກາພິວດັ; 
ເອົາໃຈໃສໂ່ຄສະນາເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາໄປສະນ-ີໂທລະຄມົມະນາຄມົ 
ແລະ ໄອຊທີີໃຫສ້ງັຄມົຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ, ຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ເປັນປະຈາໍ. 

• ຮບີຮອ້ນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍຂາ້ງເທິງໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ, ຕດິຕາມກວດກາ, ປະເມນີ 
ຜນົ ແລະ ສະຫຸຼບຖອດຖອນບດົຮຽນ ກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດເປັນແຕລ່ະໄລຍະ. 
 3). ເພີ່ມທະວີການບໍາລຸງສ້າງພະນກັງານບກຸຄະລາກອນຂະແໜງໄປສະນ-ີໂທລະຄມົ ໃຫຫ້ຍບັໃກ ້

ເຂ້ົາກບັສາກນົ, ມປີະລມິານພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການທງັໃນຂະແໜງການຂອງລດັ, ພາກທລຸະກດິ, ຜູປ້ະ 
ກອບການ, ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົ.  
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2.1.7. ການທອ່ງທຽ່ວ 

[1]. ທິດທາງ: 

 ຖຂືະແໜງການທອ່ງທຽ່ວເປັນຂະແໜງຍດຸທະສາດໜ່ຶງ ທ່ີສາໍຄນັໃນການພດັທະນາສະເພາະໜາ້ ແລະ 
ຍາວນານ, ປບັປງຸໃຫເ້ປັນຂະແໜງບໍລິການ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍສນິຄາ້ພາຍໃນຢູກ່ບັທ່ີ, ສາ້ງລາຍໄດເ້ພ່ີມໃຫແ້ກ ່
ປະຊາຊນົ, ຂະຫຍາຍແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ເຮັດໃຫປ້ະເທດລາວກາຍເປັນປະເທດ “ທອ່ງທຽ່ວສຂີຽວ” 
ຕດິພນັກບັການປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວວດັທະນະທາໍ ແລະ ປະຫວດັສາດທ່ີມຫີລາຍສສີນັ; 
ພດັທະນາຂະແໜງທອ່ງທຽ່ວໃຫກ້າຍເປັນອດຸສາຫະກາໍທ່ີຄບົຊຸດ, ທນັສະໄໝ ແລະ ຍນືຍງົ; ເປີດກວາ້ງການ 
ມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ, ດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວຫລາຍທິດ ແລະ ຫລາຍສາຂາ, ສ ົ່ງເສມີນກັລງົທຶນຊ ັນ້ສງູ 
ໃຫຫ້ລາຍຂຶນ້.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ຮອດປີ 2015 ສູຊ້ນົໃຫຈ້າໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວເພ່ີມຂຶນ້ເປັນປະມານ 2,8 ລາ້ນຄນົ ສາ້ງລາຍຮບັ
ເປັນເງນິຕາໃຫໄ້ດປ້ະມານ 350 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ. 

• ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ຂະຫຍາຍແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງທາໍມະຊາດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ປະຫວດັສາດໃຫ້
ກາຍເປັນມລໍະດກົໂລກ 2 ແຫງ່ ແລະ ມລໍະດກົແຫງ່ຊາດ 29 ແຫງ່; ສມຸໃສພ່ດັທະນາເມອືງຈາໍນວນໜ່ຶງໃຫ້
ເປັນແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ: ເມອືງວຽງໄຊ (ແຂວງຫວົພນັ); ຄອນພະເພັງ (ແຂວງຈາໍປາສກັ); ໂພນສະຫວັນ 
(ແຂວງຊຽງຂວາງ); ນາກາຍ, ຖ ໍາ້ກອງລໍ, ຖ ໍາ້ນ ໍາ້ລອດ (ແຂວງຄາໍມວ່ນ); ດງົນາຕາວແຂວງ(ສະຫວນັນະ
ເຂດ); ພເູຂົາຄວາຍ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ) ແລະ ອື່ ນໆ.  

• ຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປງຸສະຖານທ່ີພກັ ເຊ່ັນ: ໂຮງແຮມ, ຣສີອດ ທ່ີມມີາດຕະຖານ, ຮອດປີ 2015 
ໃນທົ່ວປະເທດ ສູຊ້ນົໃຫມ້ໂີຮງແຮມ ປະມານ 300 ແຫງ່; (ຫອ້ງນອນ...ຕຽງ.) ແລະ ຮາ້ນອາຫານ ປະມານ 
850 ແຫງ່ ເພ່ືອສະໜອງໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 

• ສບືຕ່ໍຮກັສາບນັຍາກາດການທອ່ງທຽ່ວເມອືງຫລວງພະບາງເມອືງມລໍະດກົໂລກ, ຍູກ້ານພດັທະນາ
ການທອ່ງທຽ່ວແຂວງຈາໍປາສກັຮອບດາ້ນ ເຮັດໃຫກ້ານຂະຫຍາຍຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນເພ່ີມຂຶນ້
ເທ່ົາຕວົທຽບໃສປ່ະຈບຸນັ ໂດຍການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງໃຫໄ້ດແ້ຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວມະຫານະທີສພີນັດອນໂດຍ
ການສາ້ງຂວົອູເ່ຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງເກາະດອນຕາ່ງໆເຂ້ົາກນັໃຫໄ້ດ ້ 10 ແຫງ່, ສາ້ງພພູຽງບໍລິເວນໃຫກ້າຍເປັນ
ແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງການປກູຝງັ-ລຽ້ງສດັ 1 ແຫງ່. 

• ຈດັປີທອ່ງທຽ່ວລາວ ໃນປີ 2012 ໃຫຄ້ກຶຄືນ້.  
• ຈດັຕ ັງ້ການໂຄສະນາ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການ ເພ່ືອກະກຽມເປັນເຈົາ້ພາບກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕີ 

ທອ່ງທຽ່ວອາຊຽນ ແລະ ງານວາງສະແດງການທອ່ງທຽ່ວ ATF ໃນປີ 2013 (ASEAN Tourism Forum 
2013). 

 [3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງທອ່ງທຽ່ວ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການດ ັງ່ນີ:້ 
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 1). ໂຄງການທອ່ງທຽ່ວລາວສຂີຽວ, ສະອາດ, ງດົງາມ 
 2). ໂຄງການທອ່ງທຽ່ວຕາມແມນ່ ໍາ້ ແລະ ນ ໍາ້ຕກົຕາດຕາ່ງໆ 
 3). ໂຄງການທອ່ງທຽ່ວວດັທະນະທາໍ 
 4). ໂຄງການທອ່ງທຽ່ວປະຫວດັສາດ  
 (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ.....). 

[4]. ມາດຕະການ: 

 1). ຈດັວາງແຫລງ່ ແລະ ຕາໜາ່ງການທອ່ງທຽ່ວເປັນຈດຸ ແລະ ເປັນວງົຈອນ ລະຫວາ່ງບນັດາບາ້ນ, 

ເມອືງ ແລະ ແຂວງຕາ່ງໆໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ ງມລີາຍການທອ່ງທຽ່ວທ່ີຊດັເຈນ, ປບັປງຸແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທ່ີມ ີ
ແລວ້ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ, ສາ້ງໂຄງການໃໝທ່ີ່ເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ຕ່ໍເຕມີໃຫແ້ກໂ່ຄງການເກົ່ າ. 
 2). ເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານການທອ່ງທຽ່ວໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ, ຈດັຕ ັງ້ປະຊາຊນົຢູເ່ຂດທ່ີມແີຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວ
ຜະລິດເຄື່ ອງທ່ີລະນກຶ, ສາ້ງທ່ີຢູອ່າໄສ ແລະ ການບໍລິການທ່ີຖກືຫລກັອານາໄມ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ. 
 3). ປບັປງຸກນົໄກການບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ ໂດຍການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມ 
ສະດວກໃນການເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ກຄໍກືານບໍລິການທອ່ງທຽ່ວ ໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ, ວອ່ງໄວ, ສາ້ງຄວາມ 
ໂປ່ງໃສໃນການເສຍຄາ່ວຊິາ ແລະ ຄາ່ທາໍນຽມຕາ່ງໆ; ມກີານຈດັປະເພດໂຮງແຮມ ແລະ ສະຖານທ່ີທອ່ງທຽ່ວ
ຕາມມາດຖານສາກນົ. 
 4). ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວເຊື່ ອມຕ່ໍກບັປະເທດໃກຄ້ຽງເປັນຕ ົນ້ປະເທດອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ  
(GMS)  ແລະ ປະເທດອາຊຽນ. 
 5). ປບັປງຸ ແລະ ຮດັກມຸບນັດານຕິກິາໍຕາ່ງໆ ທ່ີໄດຖ້ກືຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແລວ້ ແລະ ກາໍລງັຈະສາ້ງຂຶນ້
ໃຫມໃ່ຫແ້ທດເຫມາະກບັສະພາບເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົທ່ີກາໍລງັພດັທະນາ ແລະ ສະພາບໂລກາພິວດັຂອງ
ໂລກ; ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນໃນຂະແຫນງທອ່ງທຽ່ວໃຫມ້ຄີວາມຮູທ້າງດາ້ນປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍ 
ແລະ ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງລາວ, ມລີະບຽບວໄິນ, ການບໍລິການທ່ີດ ີແລະ ມຄີນຸະພາບ. 

2.1.8. ການເງນິ-ການທະນາຄານ  

1. ການເງນິ: 

[1]. ທິດທາງ: 

ສາ້ງພ້ືນຖານການເງນິ-ເງນິຕາໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໂປ່ງໃສແນໃສປ່ະຕບິດັນະໂຍບາຍເສດ 
ຖະກດິມະຫາພາກໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ ແລະ ມສີະຖຽນລະພາບ; ເພ່ີມທະວກີານຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ນາໍໃຊລ້າຍຮບັ 
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຢາ່ງປະຢດັ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົສງູ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, 
ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນການຂາດດນຸງບົປະມານ ເທ່ືອລະກາ້ວ.   

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ປະຕບິດັລາຍຮບັງບົປະມານທງັຫມດົ ໃນ 5 ປີ ໃຫບ້ນັລ ຸ18-19% ຂອງ GDP ຂຶນ້ໄປ, ໂດຍ
ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ ຢູໃ່ນລະຫວາ່ງ 0,2% ຫາ 0,3% ຂອງ GDP ຂຶນ້ໄປ. 
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• ປະຕບິດັລາຍຈາ່ຍງບົປະມານ ໃຫບ້ນັລ ຸ 20-22% ຂອງ GDP, ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ ຢູ່
ໃນລະຫວາ່ງ 0,20% ຫາ 0,25% ຂອງ GDP. 

• ການຂາດດນຸ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 3% ຫາ 5% ຂອງ GDP. 
• ສູຊ້ນົຮອດປີ 2015 ການລງົທຶນຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 9,5% ຂອງ GDP. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງການເງນິ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ
ທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

 1). ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນວຽກງານການເງນິ ເພ່ືອຄວາມສະດວກ ແລະ ວອ່ງໄວ
ໃນການຮບັຮູສ້ະພາບການ ແລະ ສາມາດສາ້ງມາດຕະການທາງດາ້ນການເງນິ ເພ່ືອຮອງຮບັຜນົກະທບົຈາກ
ພາຍນອກ ທ່ີບ່ໍສາມາດຄາດຄະເນໄດລ້ວ່ງໜາ້. 
 2). ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ: 
 - ປະຕບິດັກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍງບົປະມານແຫງ່ລດັ ສະບບັເລກທີ 02/ສພຊ, ລງົວນັທີ 26/12/2006 
ແລະ ວໄິນການເງນິຢາ່ງເຂັມ້ງວດ, ກວດກາຄນືກດົຫມາຍພາສ ີ ແລະ ອາກອນ, ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຕາ່ງໆ ເພ່ືອດດັແປງແກໄ້ຂອນັບ່ໍສອດຄອ່ງ ແລະ ເພ່ີມເຕມີອນັທ່ີບ່ໍທນັມ ີ ເພ່ືອຮບັປະກນັລາຍຮບັ
ຂອງລດັ, ທງັເປັນການກະຕກຸຊຸກຍູກ້ານຜະລິດ ຂອງບນັດາພາກສວ່ນເສດຖະກດິຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ບນັດາ
ປະເພດສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ; ສາ້ງນະໂຍບາຍພາສ-ີອາກອນທ່ີເຫມາະສມົ, ນະໂຍບາຍການຫນັຊບັສນິຄງົທ່ີເປັນທຶນ 
ແລະ ນະໂຍບາຍການເງນິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອກະກຽມເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີບນັ
ດາວສິາຫະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ເພ່ືອເປັນແຫລງ່ລາຍຮບັທ່ີໝ ັນ້ຄງົ. 
 - ຄຸມ້ຄອງຢາ່ງເຄ່ັງຄດັຕ່ໍທກຸແຫລງ່ລາຍຮບັ, ເກບັລາຍຮບັຢາ່ງທນັການ, ປະຕບິດັລາຍຮບັແບບມອບ
ເໝົາໃຫຂ້ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຂະແຫນງການທ່ີມລີາຍຮບັຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ; ລວມສນູລາຍຮບັເປັນເງນິຕາຕາ່ງ
ປະເທດ ເຂ້ົາໃນຄງັເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຂອງລດັຖະບານ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ລາຍຮບັຈາກການຂາຍໄມ,້ ການຂາຍ
ໄຟຟ້າ, ເງນິຄາ່ບໍລິການບນິຜາ່ນ. 
 - ຈດັວາງໂຄງປະກອບ ແລະ ອດັຕາສວ່ນ ລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໃຫສ້ອດຄອ່ງ, ດຸນ່ດຽ່ງລະຫວາ່ງ
ລາຍຈາ່ຍລງົທຶນ ແລະ ລາຍຈາ່ຍບໍລິຫານສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບາໍລງຸຮກັສາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີສາ້ງຂຶນ້
ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ, ອອກຂໍກ້າໍນດົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານ, ເດັດຂາດຫາ້ມ ແລະ 
ຢດຸຕກິານກູຢື້ມສນິເຊື່ ອການຄາ້ ເພ່ືອລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ;  
 - ປະຕບິດັມາດຕະການປະຢດັລາຍຈາ່ຍຢາ່ງເຂັມ້ງວດ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດຫລດຸຜອ່ນການເກືອ້ກນູໄດ້
ຢາ່ງຂາດຕວົ ແລະ ປບັປງຸມາດຖານ, ກາໍນດົຫມາຍການໃຊຈ້າ່ຍບໍລິຫານໃຫແ້ທດເຫມາະກບັສະພາບເສດ 
ຖະກດິໃນແຕລ່ະໄລຍະຂຶນ້ຕື່ ມ. 
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 3). ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັວຽກງານການເງນິຢາ່ງເປັນປະຈາໍ ພອ້ມທງັ
ລະບຽບການຕາ່ງໆ ທ່ີຜູປ້ະກອບການຄວນຮບັຮູ ້ ແລະ ເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຢາ່ງເປັນປະຈາໍແກຫ່ວົໜວ່ຍທລຸະກດິ
ຕາ່ງໆ. 

2. ການທະນາຄານ:  

[1]. ທິດທາງ: 
ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບເງນິຕາແຫງ່ຊາດໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງ ພອ້ມທງັ ປະກອບສວ່ນຍູແ້ຮງການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫບ້ນັລຕຸາມຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ ປບັປງຸຂະແໜງການທະນາຄານໃຫມ້ຄີວາມ
ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ທນັສະໄໝ.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ອດັຕາເງນິເຟ້ີໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ. 
• ຄຸມ້ຄອງອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົປກົກະຕ.ິ  

• ຮບັປະກນັຄງັສາໍຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດໃຫສ້າມາດກຸມ້ການນາໍເຂ້ົາສນິຄາ້ ຫຼາຍກວາ່ 6 ເດອືນ. 
• ລະດມົເງນິຝາກໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ  25% ຫືຼ ກວມເອົາ 39% ຂອງ GDP. 
• ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາສວ່ນເງນິຝາກເປັນເງນິກບີຕ່ໍເງນິຝາກທງັໝດົ ເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະເລຍ່ 49% ຕ່ໍປີ 

ແລະ ບ່ໍຫຸຼດ 50% ຂອງຍອດເງນິຝາກທງັໝດົ ໃນປີ 2015. 

• ສູຊ້ນົໃຫກ້ານສະສມົເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍການຂະຫຍາຍສນິເຊື່ ອໃຫພ້າກສວ່ນເສດຖະກດິເພ່ີມຂຶນ້ໂດຍສະ
ເລຍ່ໃນແຕລ່ະປີ 23% ຫືຼ ກວມເອົາ 33% ຂອງ GDP ໂດຍເລ່ັງໃສພ່ດັທະນາທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 
ກາງ.  

• ສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ານຈດັທະບຽນຮຸນ້ໃນຕະຫຼາດຫຼກັຊບັໃຫໄ້ດປ້ະມານ 20 ບໍລິສດັໃນປີ 2015 
• ສູຊ້ນົເປີດກະດານຊື-້ຂາຍພນັທະບດັ ແລະ ຮຸນ້ກູໃ້ຫໄ້ດເ້ຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງທະນາຄານ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ.....ແຜນງານ…ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ…). 

[4]. ມາດຕະການ:  

 1). ເພ່ີມທະວກີານຄຸມ້ຄອງເງນິຕາແຫງ່ຊາດໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງຍາວນານ ດວ້ຍການນາໍໃຊນ້ະ

ໂຍບາຍເງນິຕາ, ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ນະໂຍາບາຍການຄຸມ້ຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດຢາ່ງມໄີຫວ
ພິບ 

2). ເພ່ີມທະວວີຽກງານຄຸມ້ຄອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ ີ
ຫຼາຍຮບູຫຼາຍສ.ີ 
 3). ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ໝັນ້ຄງົໃຫແ້ກລ່ະບບົທະນາຄານ ແລະ ພດັທະນາຕະຫຼາດທຶນເປັນແຕ່
ລະບາດກາ້ວຢາ່ງໝ ັນ້ທຽ່ງ, ຄບົວງົຈອນ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ; 
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 4). ພດັທະນາຕະຫຼາດທຶນໃຫກ້າຍເປັນສະຖານທ່ີການລງົທຶນ ແລະ ການລະດມົທຶນໂດຍກງົ ແລະ 
ທຶນໄລຍະຍາວໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແນໃ່ສສ່າ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃນສງັຄມົ. 

2.2. ການພດັທະນາຂງົເຂດສງັຄມົ 

2.2.1. ການສກຶສາ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ 

[1]. ທິດທາງ: 

ການພດັທະນາການສກຶສາແຕນ່ີເ້ຖງິປີ 2015 ມຄີວາມຈາໍເປັນພາວະວໄິສ “ ໃນການຂະຫຍາຍໂອ
ກາດການສກຶສາທ່ີມຄີນຸນະພາບຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ” ດວ້ຍວໄິສທດັທ່ີຈະແຈງ້ໃນການສູຊ້ນົພດັທະນາການສກຶສາທກຸ
ລະດບັໄປຕາມທາ່ອຽ່ງຂອງການພດັທະນາ, ປບັປງຸລະບບົການສກຶສາໃຫໄ້ປຕາມທິດທາງທນັສະໄໝ, ຮບັໃຊ້
ປະຊາຊນົຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ ແລະ ຫຍບັເຂ້ົາໃກກ້ບັມາດຖານສາກນົຢາ່ງເປັນລະບບົ. ສບືຕ່ໍປະຕຮິບູລະບບົການສກຶ
ສາແຫງ່ຊາດຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ໂດຍໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັແກກ່ານຍກົສງູຄນຸນະພາບໄປຄຽງຄູກ່ບັການຂະຫຍາຍໂອກາດ
ດາ້ນການສກຶສາໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖງິກວາ່ເກົ່ າ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຊນົເຜ່ົາ, ເພດຍງິ ແລະ ຜູ້
ດອ້ຍໂອກາດ; ຮບັປະກນັໃຫກ້ານສກຶສາດາໍເນນີໄປຢາ່ງກມົກຽວທງັສາມດາ້ນ: ກາຍະສກຶສາ, ປນັຍາສກຶສາ 
ແລະ ຄນຸສມົບດັສກຶສາ, ທງັມລີກັສະນະຊາດ, ກາ້ວໜາ້ ແລະ ທນັສະໄໝ.  

ພດັທະນາການສກຶສາໃຫກ້າຍເປັນແກນ່ສານ ແລະ ເສົາຄ ໍາ້ອນັໜກັແໜນ້ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ຖຄືນົເປັນປດັໃຈຕດັສນິ ແລະ ເປັນເປ້ົາໝາຍບລູມິະສດິຂອງການພດັທະນາຕາມທິດ
ຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ແລະ ມຄີວາມຍນືຍງົ ໂດຍການສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມຮູສ້ະຕປິນັຍາ, ມີ
ຄນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັ, ມທີດັສະນະ ແລະ ໂລກະທດັກາ້ວໜາ້, ຮູອ້ະນລຸກັຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍ
ມນູເຊືອ້ວດັທະນະທາໍທ່ີດງີາມຂອງຊາດ, ຮູຮ້ບັເອົາສິ່ ງທ່ີມຄີນຸຄາ່ຈາກວດັທະນະທາໍນາໆຊາດ ແລະ ມສີຂຸະ 
ພາບພະລາໄມສມົບນູ; ສາ້ງບກຸຄະລາກອນປະເພດຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ກາໍມະກອນວຊິາຊບີ, ນາຍຊາ່ງ, ນກັວຊິາ
ການ, ວສິະວະກອນ, ຜູຄຸ້ມ້ຄອງບໍລິຫານ, ຜູຈ້ດັການ ແລະ ອື່ ນໆ, ເຮັດໃຫຄ້ນົລາວທກຸຊ ັນ້ຄນົມຄີວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດ ແລະ ມຄີວາມສວີໄິລທາງດາ້ນຈດິໃຈ ປະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນຂະບວນການສາ້ງສາ 
ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ສູຊ້ນົໃຫເ້ດັກ ອາຍ ຸ3-5 ປີ ໃຫໄ້ດເ້ຂ້ົາໂຮງຮຽນອະນບຸານ ແລະ ຫອ້ງກຽມປະຖມົ 39%. 
• ຂະຫຍາຍຫຼກັສດູສາ້ງຄອູະນບຸານລະບບົຊ ັນ້ສງູ ໃຫໄ້ດຕ້ື່ ມ 3 ສະຖາບນັ (ໂຮງຮຽນດງົຄາໍຊາ້ງ, 

ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ). 
• ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາເຂ້ົາຮຽນລວມ ຂອງເດັກອາຍ ຸ 5 ປີ ເພ່ືອກຽມຄວາມພອ້ມເຂ້ົາຮຽນປະຖມົ ໃຫໄ້ດ ້

26% ໃນປີ 2015. 
• ສູຊ້ນົເຮັດໃຫອ້ດັຕາເຂ້ົາຮຽນສດຸທ່ີຊ ັນ້ປະຖມົ ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 98% ຮອດປີ 2015. 
• ຂະຫຍາຍໂຮງລຽ້ງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນບຸານ ໃຫສ້າມາດຮບັນກັຮຽນເພ່ີມໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 

22% ຂຶນ້ໄປ ໃນປີ 2015. 
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• ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫອ້ດັຕາຄາ້ງຫອ້ງ ແລະ ປະລະການຮຽນຂອງນກັຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ນກັຮຽນ
ຊ ັນ້ປະຖມົສກຶສາ ຫຸຼດລງົຢາ່ງໜອ້ຍ 2% ຫາ 3% ຕ່ໍປີ ຕາມລາໍດບັ. 

• ເພ່ີມອດັຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຂອງນກັຮຽນຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນຕ ົນ້ ໃຫໄ້ດ ້75% ຮອດປີ 2015.  
• ເພ່ີມອດັຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຂອງນກັຮຽນຊ ັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍ ໃຫໄ້ດ ້75% ໃນປີ 2015.  
• ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອສູຊ້ນົລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສໃືຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໃນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍອາຍ ຸ 15-

24 ປີ ໃຫໄ້ດ ້99% ຮອດປີ 2015.  
• ສູຊ້ນົລບົລາ້ງຄວາມບ່ໍຮູໜ້ງັສໃືຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໃນກຸມ່ເປ້ົາໝາຍອາຍ ຸ 15 ປີຂຶນ້ໄປໃຫໄ້ດ ້

87% ຮອດປີ 2015. 
• ເພ່ີມນກັຮຽນຢູສ່າຍອາຊວີະສກຶສາ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 40.000 ຄນົ, ໃນນ ັນ້ 50% ເປັນເພດຍງິ 

ແລະ 30% ມາຈາກຄອບຄວົທກຸຍາກ ແລະ ຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ. 

• ເພ່ີມການເຂົ້າຮຽນຊ ັນ້ສງູ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລຂອງນກັສກຶສາ ໃຫບ້ນັລ ຸ 1.640 ຄນົຕ່ໍ
ປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງສກຶສາ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ ......ແຜນງານ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ
ທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

 1). ສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໃຫກ້ານສກຶສາ, ປະກອບວດັຖອຸປຸະກອນ, ເຄື່ ອງທດົລອງ, ຂະຫຍາຍ
ຫອ້ງທດົລອງ ແລະ ວທິະຍາການໃໝ ່ເຂ້ົາໃນການສດິສອນ, ຮ ໍາ່ຮຽນ ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າ ເພ່ືອເຮັດໃຫນ້ກັຮຽນ-
ນກັສກຶສາ ເຫັນປະຈກັຕາ ແລະ ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ  ແລະ ເພ່ືອຍກົຄນຸນະພາບຂອງນກັຮຽນ-ນກັສກຶສາສງູຂຶນ້ທຽບ
ເທ່ົາກບັຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົ. 
 2). ເພ່ີມການລະດມົທຶນ ແລະ ໃຫນ້ະໂຍບາຍຕ່ໍການສກຶສາຫລາຍຂຶນ້ຕື່ ມ:  

• ເພ່ີມການລງົທຶນໃຫຂ້ະແໜງການສກຶສາໃນ 5 ປີ ຕ່ໍໜາ້ ໃຫໄ້ດ ້ 18% ຂອງການລງົທຶນລວມ 
ໂດຍການຄ ົນ້ຄວາ້, ລະດມົແຫຼງ່ທຶນຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆ. 

• ເອົາໃຈໃສກ່ານຮວ່ມມ ື ແລະ ສະແຫວງຫາການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຕາ່ງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້
ສາກນົຕາ່ງໆ ນບັທງັບດົຮຽນ ແລະ  ທຶນຮອນ. 

• ຂະຫຍາຍການສກຶສາໄປສູເ່ຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ, ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫລ້ກູຫຼານຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຜູທ່ີ້ທກຸຍາກຂາດເຂນີ, ເພດຍງິ, ຊນົເຜ່ົາສວ່ນໜອ້ຍ ແລະ ຄນົພິການ ໄດຮ້ບັການສກຶສາ
ຮ ໍາ່ຮຽນ. 

• ມນີະໂຍບາຍສ ົ່ງເສມີຜູມ້ພີອນສະຫວນັພິເສດ ເພ່ືອສາ້ງເຂ້ົາເຈົາ້ເປັນນກັວທິະຍາສາດ ແລະ ເປັນ
ນກັບໍລິຫານທ່ີມຄີວາມສາມາດສງູ. 

• ສບືຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍເສຍຄາ່ ແລະ ບ່ໍເສຍຄາ່ໃນຂະແໜງການສກຶສາທກຸລະດບັ, ທກຸຂ ັນ້ ແລະ 
ຫລດຸຜອ່ນການເສຍຄາ່ໃນຂ ັນ້ສກຶສາອານບຸານ, ຊ ັນ້ປະຖມົ ໂດຍລດັເພ່ີມງບົປະມານໃຫຊ້ ັນ້ຮຽນດ ັງ່ກາ່ວ. 
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 3). ບາໍລງຸຖນັແຖວຄ,ູ ອາຈານ, ນກັວທິະຍາສາດໃຫມ້ປີະລິມານພຽງພໍ ແລະ ມຄີນຸນະພາບນບັມ ື ້ສງູ

ຂຶນ້, ດວ້ຍການສ ົ່ງເສມີໃຫນ້າມມະຍດົຄສູອນດ,ີ ສອນເກັ່ງໃນທກຸລະດບັ, ນາມມະຍດົ, ວດຸທິການສກຶສາ ໃຫ້
ຄສູອນມະຫາວທິະຍາໄລຕາ່ງໆ, ພິຈາລະນາຄາ່ແຮງງານດາ້ນມນັສະໝອງໃຫເ້ປັນທາໍ, ຈງູໃຈຕ່ໍຖນັແຖວ ນກັ
ວທິະຍາ ສາດ.  
 4). ສ ົ່ງເສມີໃຫທ້ ົ່ວສງັຄມົ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນວຽກງານການສກຶສານບັມ ືນ້ບັມ ືກ້ວ້າງຂວາງ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ  

ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກສວ່ນເອກະຊນົ, ພ່ໍແມນ່ກັຮຽນ ແລະ ບກຸຄນົທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາການສກຶສາ
ນບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ; ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນເອກະຊນົ ແລະ ຖໂືຮງຮຽນດ ັງ່ກາ່ວເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ
ຂອງລະບບົການສກຶສາແຫງ່ຊາດ. 

2.2.2. ສາທາລະນະສກຸ ແລະ ໂພຊະນາການ  

1.  ການພດັທະນາດາ້ນສາທາລະນະສກຸ: 

[1].  ທິດທາງ: 

ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ຄຽງຄູກ່ບັການສາ້ງຄນົໃຫມ້ສີະຕປິນັຍາ, ມຄີວາມຮູ ້
ແລະ ມຄີນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັ; ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາເຖງິ ແລະ ໄດຮ້ບັການບໍລິການດາ້ນ
ສາທາລະນະສກຸທ່ີມຄີນຸນະພາບຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ ແລະ ມຄີວາມສະເໝີພາບ; ພດັທະນາວຽກງານສາທາລະນະສກຸ
ໃຫສ້ມົສວ່ນລະຫວາ່ງ ວຽກງານອະນາໄມ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບ ເພ່ືອປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງ
ປະຊາຊນົໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັດຂີຶນ້, ບນັລໃຸຫໄ້ດບ້ນັດາຄາດໝາຍທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການ 
ພດັທະນາ ໃນປີ 2015. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

- ຂະຫຍາຍການບໍລິການສຂຸະພາບໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ປະຊາຊນົທ່ີຢູເ່ຂດຫາ່ງ

ໄກສອກຫີຼກ, ປບັປງຸຄນຸນະພາບການບໍລິການຢູໂ່ຮງໝໍສນູກາງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ ທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂໃຫກ້າຍ
ເປັນໂຮງໝໍພາກ ໂດຍການປບັປງຸຄນຸະພາບຂອງເຄື່ ອງມຮືບັໃຊໃ້ຫແ້ກວ່ຽກງານອະນາໄມ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ
ສຂຸະພາບ, ຍງົສງູຄນຸນະພາບໃນການຄວບຄມຸ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ໂລກລະບາດຕາ່ງໆ. ຄາດໝາຍ ຮອດປີ 
2015 ມດີ ັງ່ນີ:້  

 

1). ສຂຸະພາບແມ ່ແລະ ເດັກ: 
• ຫຸຼດອດັຕາການຕາຍຂອງແມ ່ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 260 ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 100.000 ຄນົ; 
• ຫຸຼດອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກນອ້ຍຕ່ໍກວາ່ 1 ປີ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 45 ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ; 
• ຫຸຼດອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກນອ້ຍຕ່ໍກວາ່ 5 ປີ ໃຫຍ້ງັເຫືຼອ 70 ຕ່ໍເດັກເກດີມຊີວີດິ 1.000 ຄນົ; 
• ເພ່ີມອດັຕາການສກັຢາກນັໝາກແດງໃນເດັກນອ້ຍ 1 ປີ ໃຫໄ້ດ ້90% ຂອງເດັກນອ້ຍກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ 
• ຫຸຼດອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍ ລຸມ່ 5 ປີ ທ່ີມນີ ໍາ້ໜກັຕ່ໍາກວາ່ມາດຕະຖານ ໃຫໄ້ດ ້20%; 
• ຫຸຼດອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍ ລຸມ່ 5 ປີ ທ່ີເຕຍ້ ໃຫໄ້ດ ້34%; 
• ເພ່ີມອດັຕາການເກດີໂດຍມແີພດຊວ່ຍໃຫໄ້ດ ້50% ຂອງແມຍ່ງິຖພືາ. 
• ເພ່ີມອດັຕາຄມຸກາໍເນດີ ໃຫໄ້ດ ້55%. 
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• ເພ່ີມອດັຕາກວດທອ້ງກອ່ນກາໍເນດີ ໃຫໄ້ດ ້69%. 
  

 2). ນ ໍາ້ສະອາດ ແລະ ສຂຸະອານາໄມ: 

• ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນລວມຊມົໃຊນ້ ໍາ້ສະອາດ ໃຫໄ້ດ ້80% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ 
• ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນໃນເຂດຊນົນະບດົຊມົໃຊນ້ ໍາ້ສະອາດໃຫໄ້ດ ້ 80% ຂອງຈາໍນວນປະຊາ 

ກອນທງັໝດົ. 
• ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນປະຊາກອນຊມົໃຊວ້ດິຖາ່ຍ ໃຫໄ້ດ ້60% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ. 

 

3). ສະກດັກ ັນ້ການແຜລ່າມຂອງພະຍາດເອດ, ໄຂຍ້ງຸ ແລະ ພະຍາດຕດິຕ່ໍອື່ ນໆ: 
• ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕດິເຊືອ້ໄວລດັ HIV ໃນປະຊາກອນທົ່ວໄປ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕ່ໍກວາ່ 1%. 
• ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕດິເຊືອ້ໄວລດັ HIV ໃນກຸມ່ສຽ່ງ ອາຍ ຸ 15-24 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕ່ໍກວາ່ 

5%. 
• ຫລດຸອດັຕາສວ່ນການຕດິເຊືອ້ໄວລດັ HIV ໃນກຸມ່ສາວບໍລິການ ອາຍ ຸ15-49 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕ່ໍ

ກວາ່ 5%. 
• ຫລດຸອດັຕາການຕາຍ ຍອ້ນໄຂຍຸ້ງ້ 0,2 ຕ່ໍປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ. 
• ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນເດັກນອ້ຍນອນໃນມຸງ້ ໃຫໄ້ດ ້95% ຂອງເດັກນອ້ຍເປ້ົາໝາຍ. 
• ຫລດຸອດັຕາການເປັນວນັນະໂລກ ແມນ່ 240 ຕ່ໍປະຊາກອນ 100.000 ຄນົ. 
• ອດັຕາຄນົເປັນວນັນະໂລກທ່ີກວດພບົ ແລະ ໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົໂດຍມແີພດຕດິຕາມໂດຍກງົ 

(DOTS) 70%. 
• ເພ່ີມອດັຕາຄນົເປັນວນັນນະໂລກທ່ີໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົໂດຍມແີພດຕດິຕາມໂດຍກງົ 85%. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງສາທາລະນະສກຸ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັ.....ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ
ທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

 1). ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນການບໍລິການສາທາລະນະສກຸ.  
 2). ນາໍໃຊແ້ຫລງ່ທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍ: 

• ສບືຕ່ໍສາ້ງໜວ່ຍກດິ ປ່ິນປວົພະຍາດເຄື່ ອນທ່ີ ເພ່ືອລງົຊວ່ຍທອ້ງຖິ່ນທ່ີຍງັທກຸຍາກໃຫໄ້ດແ້ຕລ່ະບາ້ນ 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເຂດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູຕ່ໍການເຈບັເປັນ, ການຕາຍຂອງແມ ່ແລະ ເດັກ ປະມານ 4 ເທ່ືອ
ຕ່ໍປີ. 

• ສມຸການລງົທຶນໃສວ່ຽກງານປ້ອງກນັ ແລະ ຮກັສາສຂຸະພາບຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ແລະ ສບືຕ່ໍກໍ່ສາ້ງ
ສກຸສາລາຢູທ່ອ້ງຖິ່ນທ່ີບ່ໍທນັມ,ີ ປບັປງຸສກຸສາລາທ່ີມແີລວ້ມມີາດຕະຖານສງູຂຶນ້ສາມາດໃຫ ້ການບໍລິການ ແລະ 
ປ່ິນປວົສຂຸະພາບແກປ່ະຊາຊນົໄດຢ້າ່ງທນັການ.  
 3). ການສາ້ງບກຸຄະລາກອນ, ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານ: 
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• ຍກົສງູຄນຸນະພາບຂອງຄວາມສາມາດປ້ອງກນັພະຍາດ ແລະ ປ່ິນປວົຂອງໂຮງໝໍຂ ັນ້ຕາ່ງໆ; ສບືຕ່ໍ

ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານແພດພະດງຸຄນັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເພດຍງິ, 
ພະນກັງານແພດໃນການຊວ່ຍເກດີລກູໃຫທ້ ົ່ວເຖງິໃນແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ. 

• ສະໜອງ ແລະ ຍກົລະດບັພະນກັງານແພດທ່ີປະຈາໍຢູສ່ກຸສາລາ ໃຫມ້ແີພດຊ ັນ້ກາງ ແລະ ຊ ັນ້ສງູ, 
ສວ່ນໂຮງໝໍເມອືງ ຮບັປະກນັໃຫມ້ທີາ່ນໝໍຢາ່ງໜອ້ຍ 4 ຄນົ ເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາຂະແໜງແມ ່ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ປ່ິນປວົພາຍໃນ; ເພ່ີມການລງົຮາກຖານຂອງພະນກັງານທ່ີມຄີວາມຊາໍນຊິາໍນານງານ ຢູອ່ອ້ມຂາ້ງສນູກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ນ. 

• ປກຸລະດມົທກຸພາກສວ່ນ ໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມປະກນັສຂຸະພາບ ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່
ການປ່ິນປົ່ວສຂຸະພາບ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ດາ້ນການເງນິສາທາລະນະສກຸ. 

• ໂຄສະນາເຜີຍແຜກ່ານຮກັສາສຂຸະພາບໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັຮູ ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ສາ 
ມາດປກົປອ້ງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສຂຸະພາບຂອງຕນົເອງ. 
 4). ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ, ນຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ:  

• ຊຸກຍູກ້ານເຄື່ ອນໄຫວ ດາ້ນສາທາລະນະສກຸໃຫກ້າຍເປັນຂອງທົ່ວສງັຄມົ, ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມ 
ເພ່ືອໃຫເ້ອກະຊນົເຂ້ົາມາມສີວ່ນຮວ່ມໃນການສະໜອງການບໍລິການ ດາ້ນສາທາໃຫກ້ວ້າງຂວາງ. 

3. ການພດັທະນາວຽກງານໂພຊະນາການ:  

[1]. ທິດທາງ: 

ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົລາວທກຸທ ົ່ວໜາ້ມໂີພຊະນາການທ່ີດ ີ ແລະ ສາມາດຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານຢາ່ງ
ພຽງພໍ ປະກອບສວ່ນໃນການບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ. 

– ສມຸໃສແ່ກໄ້ຂບນັຫາການຂາດສານອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ກຸມ່ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ, ແມຍ່ງິໃນ ໄວ
ຈະເລີນພນັ ໂດຍເນັນ້ໃສແ່ມຍ່ງິຖພືາ, ແມຍ່ງິຫຼງັເກດີລກູ ແລະ ລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົແມ,່ ເດັກອອ່ນລຸມ່ 2 ປີ, 
ເດັກນອ້ຍອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ແລະ ເດັກໃນເກນເຂ້ົາຮຽນ. 

– ປບັປງຸທດັສະນະຄະຕໃິນການບໍລິໂພກອາຫານ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ປ້ອງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນການເກດີ 
ພະຍາດຈາກອາຫານ ແລະ ພາຫະນະນາໍເຊືອ້, ເອົາໃຈໃສກ່ານເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ການມສີະບຽງອາຫານ ຢາ່ງ
ພຽງພໍ. 

– ໃຫກ້ານສກຶສາດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ສຂຸະພາບ, ປບັປງຸວຽກງານອະນາໄມສິ່ ງແວດລອ້ມ; ສມຸ
ໃສສ່າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການປະສານງານ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການດວ້ຍກນັ ແລະ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການ 
ແລະ ທອ້ງຖິ່ນໃຫມ້ປີະສດິທິພາບສງູ ເພ່ືອເຊື່ ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາຂອງຂະ 
ແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເປັນແຕລ່ະໄລຍະ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ຫຸຼດອດັຕາສວ່ນການຂາດສານອາຫານຊາໍເຮືອ້ ຂອງເດັກຕ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 34%. 
• ຫຸຼດອດັຕາສວ່ນການຂາດສານອາຫານກະທນັຫນັຂອງເດັກຕ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 4%. 
• ຫຸຼດອດັຕາການເປັນເລືອດຈາງໃນເດັກອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 30%. 
• ຫຸຼດອດັຕາການເປັນເລືອດຈາງໃນແມຍ່ງິໄວຈະເລີນພນັໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 30%. 
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• ຫຸຼດອດັຕາການຂາດທາດໄອໂອດນີຂອງເດັກໃນຊ ັນ້ປະຖມົໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 17%. 
• ຫຸຼດອດັຕາການຂາດທາດໄອໂອດນີໃນແມຍ່ງິໄວຈະເລີນພນັໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 9%. 
• ຫຸຼດອດັຕາການຂາດວຕິາມນິອາຂອງເດັກອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ 30%. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ດາ້ນໂພຊະນາການ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັ........ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ
ທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

 1). ສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ປະກອບອປຸະກອນທ່ີໄດມ້າດຕະຖານໃຫຂ້ະແໜງສາທາລະ ນະ
ສກຸ, ປບັປງຸໂຮງໝໍຕາ່ງໆໃຫມ້ເີງ ື່ອນໄຂດຂີຶນ້ກວາ່ເກົ່ າເພ່ືອຮອງຮບັການປ່ີນປວົພະຍາບານຄນົເຈບັ. 
 2). ຊຸກຍູຄ້ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດດາ້ນການແພດ, ເພ່ີມຄວາມສາມາດດາ້ນການຢາ ແລະ ຄວາມປອດ 
ໄພຂອງສະບຽງອາຫານ. 
 3). ເພ່ີມການລງົທຶນເຂ້ົາໃຫຂ້ະແໜງສາທາລະນະສກຸເປັນຕ ົນ້ໃນຂງົເຂດວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍ 
ສະເລຍ່ຜູໜ່ຶ້ງບ່ໍຫລດຸ 160 ໂດລາ/ຄນົ/ປີ ແລະ ລະດມົພາກເອກະຊນົລງົທຶນ ໃສຂ່ະແໜງສາທາລະນະສກຸ 
ຕາມກດົໝາຍສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ.  
 4). ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາປະຊາສາໍພນັຕ່ໍຫຼກັການອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ການປ້ອງກນັ ແລະ ຕາ້ນ
ພະຍາດລະບາດຕາ່ງໆໃຫປ້ະຊາຊນົຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ນາໍໄປປະຕບິດັໃນການດາໍລງົ ຊວີດິ
ປະຈາໍວນັຂອງເຂົາເຈົາ້. 

 5). ປະຕບິດັນະໂຍບາຍປະກນັສຂຸະພາບລະດມົການປະກອບທຶນພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ປະຊາ 
ຊນົ. ສບືຕ່ໍຮກັສາການປ່ີນປວົເສຍຄາ່ ແລະ ບ່ໍເສຍຄາ່ (ຜູທ້ກຸຍາກບ່ໍເສຍຄາ່ການປ່ີນປວົຂ ັນ້ຕ ົນ້).  

2.2.3. ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ 

[1]. ທິດທາງ: 

ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງກາໍລງັແຮງງານລາວ ໃຫມ້ສີມີດື,ີ ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ມຄີວາມຊາໍ 
ນານງານ, ມທີດັສະນະຄະຕ ິແລະ ລະບຽບວໄິນ, ມວີຽກເຮັດງານທາໍທ່ີເໝາະສມົ. ເຮັດໃຫຜູ້ອ້ອກແຮງງານໄດ້
ຮບັການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໄດຮ້ບັສະຫວດັດກີານ ທ່ີດກີວາ່ເກົ່ າ. ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫຜູ້ດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ 
ຜູປ້ະສບົເຄາະຮາ້ຍຈາກໄພພິບດັຕາ່ງໆໄດຮ້ບັການດແູລຊວ່ຍເຫືຼອຢາ່ງທນັສະພາບການ. 

  

[2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

 1). ການພດັທະນາແຮງງານ: 

• ສາ້ງກາໍລງັແຮງງານໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມສີມີໃືຫ້
ຫຍບັເຂ້ົາໃກກ້ບັມາດຖານຂອງພາກພື້ນເທ່ືອລະກາ້ວ, ມຄີວາມຊາໍນານງານປະດດິສາ້ງ ແລະ ມຄີວາມກະຕລືື
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ລ ົນ້ໃນການພດັທະນາຕນົເອງ, ສາ້ງໄດພ້ື້ນຖານການພດັທະນາວຽກງານແຮງງານໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນໃໝທ່ີ່ກາ້ວ
ກະໂດດທງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. 

• ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາສມີແືຮງງານໃນສາຂາວຊິາຊບີຕາ່ງໆໃຫພ້ຽງພໍທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸ
ນະພາບຕາມທິດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ແລະ ນບັມ ືຫ້ຍບັເຂ້ົາໃກມ້າດຖານອາຊຽນ. 

• ຮບັປະກນັລະບບົການບໍລິການຈດັຫາງານ ແລະ ສາ້ງໂອກາດໃນການມວີຽກເຮັດງານທາໍ, ມລີາຍ
ໄດ,້ ມຄີວາມປອດໄພ ທງັໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງສດິ-ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

• ສກຶສາອບົຮມົຜູອ້ອກແຮງງານໃຫມ້ສີະຕຊິາດ, ເຄົາລບົລະບຽບກດົໝາຍ, ຮູປ້ກົປ້ອງສດິ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງຕນົ ຕດິພນັກບັຜນົປະໂຫຍດລວມໝູ ່ ແລະ ປະເທດຊາດ, ເພ່ີມທະວກີານຄຸມ້ຄອງແຮງງານ
ລາວທ່ີເຮັດວຽກຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ລວມທງັແຮງງານຕາ່ງປະເທດທ່ີເຮັດວຽກຢູລ່າວ ໃຫ້
ທ ົ່ວເຖງິ. 
 ຄາດໝາຍລະອຽດ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

– ສູຊ້ນົສາ້ງແຮງານໃຫໄ້ດ ້ປະມານ 3,26 ລາ້ນຄນົ ເພ່ືອພດັທະນາ ແລະ ສະໜອງແຮງງານຕາມ
ທິດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ; ໃນນ ັນ້, ຂງົເຂດກະສກິາໍ ປະມານ 2,29 ລາ້ນຄນົ, ຂງົ
ເຂດອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ ປະມານ 226 ພນັຄນົ, ຂງົເຂດການບໍລິການປະມານ 739 ພນັຄນົ. 

– ໃນປີ 2015 ເຮັດໃຫສ້ດັສວ່ນຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ຫຸຼດລງົມາເປັນ 70%; 
ເພ່ີມອດັສວ່ນແຮງງານໃນຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ພະລງັງານບ່ໍແຮ ່ ຂຶນ້ເປັນ 7%; ເພ່ີມສດັ 
ສວ່ນແຮງງານໃນຂງົເຂດການບໍລິການ ຂຶນ້ເປັນ 23% ຂອງແຮງງານລວມ. 

– ຄວບຄມຸອດັຕາຫວາ່ງງານສະເລຍ່ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັບ່ໍເກນີ 2%. 
– ສາ້ງມາດຖານສມີແືຮງງານ ແລະ ເຮັດການທດົສອບມາດຖານສມີແືຮງງານ ທ່ີມທີດັສະນະຄະຕ ິ

ອດຸສາຫະກາໍໃຫໄ້ດ ້20 ວຊິາຊບີ; ໃນນ ັນ້: ຂະແໜງກໍ່ສາ້ງ 10 ວຊິາຊບີ, ຂະແໜງບໍລິການ 10 ວຊິາຊບີ. 
– ສາ້ງສນູພດັທະນາສມີແືຮງງານຂ ັນ້ແຂວງໃຫໄ້ດ ້7 ສນູ. 
– ສາ້ງສະຖາບນັພດັທະນາສມີແືຮງງານໃຫໄ້ດ ້1 ແຫງ່. 
– ສາ້ງສນູບໍລິການຈດັຫາງານ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ໃຫໄ້ດ ້3 ແຫງ່ ແລະ ຈດຸທດົລອງຈດັຫາງານ 

ໃຫໄ້ດ ້10 ແຂວງ. 
– ໂຄສະນາເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍຕາມຫວົໜວ່ຍແຮງງນຕາ່ງໆໃຫໄ້ດ ້100 ແຫງ່. 

 2). ການພດັທະນາສະຫວດັດກີານສງັຄມົ: 

• ພດັທະນາລະບບົປະກນັສງັຄມົຕາ່ງໆທ່ີມຢີູໃ່ຫກ້າຍເປັນລະບບົປະກນັສງັຄມົແຫງ່ຊາດທ່ີເຂັມ້ແຂງ. 
• ພດັທະນາລະບບົບໍລິການສງັຄມົສງົເຄາະໃຫແ້ກເ່ດັກນອ້ຍ, ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ຜູປ້ະສບົໄພພິບດັ

ຕາ່ງໆ ລວມທງັສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເພ່ືອປ້ອງກນັ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ. 
• ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຄີນຸງາມຄວາມດຕ່ໍີປະເທດຊາດ ຢາ່ງເໝາະສມົ ແລະ ທົ່ວເຖງິ. 

 ຄາດໝາຍລະອຽດ ມດີ ັງ່ນີ:້ 
– ກວດກາການປະຕບິດັຄວາມປອດໄພໃນການອອກແຮງງານ, ການປກົປ້ອງສດິຜນົປະໂຫຍດ ແລະ 

ສະຫວດັດກີານຕາ່ງໆຂອງຜູອ້ອກແຮງງານຕາມຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ ແລະ ໂຄງການໃຫໄ້ດ ້3.500 ແຫງ່. 
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– ຂະຫຍາຍລະບບົກນັສງັຄມົທ່ີມຢີູລ່ງົສູບ່ນັດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົໄດ້
ຮບັການປະກນັສຂຸະພາບກວມ 50% ຂອງພນົລະເມອືງທງັໝດົ. 

– ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່ໍຜູມ້ຄີວາມງາມຄວາມດຕ່ໍີປະເທດຊາດ ໃຫໄ້ດ ້ 51.337 ທາ່ນ (ພະນກັງານ
ປະຕວິດັກອ່ນປີ 1954 ຄນືຫຼງັ, ວລິະຊນົແຫງ່ຊາດ, ນກັຮບົແຂງ່ຂນັ) ປກຸເຮອືນໃຫພ້ະນກັງານເສຍອງົຄະພິ
ເສດໃຫສ້າໍເລັດ 100%. ພດັທະນາຄນຸນະພາບຊວີດິການເປັນຢູ ່ຂອງຜູອ້າຍສຸງູ, ຜູທ້ກຸຍາກ ແລະ ປ່ຽວພອຍ 
ຢູ ່6 ແຂວງ. 

 3). ການແກໄ້ຂບນັຫາລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ: 

• ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົໃນຊຸມຊນົສາມາດດາໍລງົຊວີດິ ໂດຍປດັສະຈາກໄພຂ ົ່ມຂູຈ່າກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ, 
ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດທາໍມາຫາກນິຢາ່ງປອດໄພ ແລະ ກາ້ວໄປສູກ່ານຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 

• ສມຸໃສສ່າໍຫຼວດຂໍມ້ນູລະເບດີຕກົຄາ້ງຢູຕ່າມໜາ້ດນິໃນເຂດບາ້ນທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູ, ຕ ັງ້ສນູຮບັຟງັ 
ການລາຍງານຈາກປະຊາຊນົໃຫກ້ະຈາຍຫຼາຍຂຶນ້; ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັວຊິາການດາ້ນວຽກງານເກບັກູ ້
ລະເບດີໃຫພ້ະນກັງານທ່ີເຮັດວຽກດາ້ນນີໃ້ຫມ້ຄີວາມຊາໍນານ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກາໍມະວທີິ ຕາ່ງໆທ່ີຖກືຕອ້ງ.  

• ເກບັກູລ້ກູລະເບດີບ່ໍທນັແຕກອອກຈາກເນືອ້ທ່ີດນິທາໍການຜະລິດ 11.875 ເຮັກຕາ, ດນິທ່ີເອືອ້ອາໍ 
ນວຍ ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາ ແລະ ການປກຸສາ້ງຕາ່ງໆ 625 ເຮັກຕາ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ
ສງັຄມົ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍ
ລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ:  

 1). ປກຸລະດມົແຫລງ່ທຶນຈາກຫລາຍພາກສວ່ນລວມທງັພາກລດັ, ເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອສາ້ງກອງທຶນໃນການພດັທະນາສມີແືຮງງານ ແລະ ສາ້ງມວີຽກເຮັດງານທາໍຕາມກດົຫມາຍ 
ແຮງງານ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ທງັເປັນການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃນການປະກອບອາຊບີດວ້ຍຕນົເອງຫລາຍຂຶນ້. 
 2). ເປີດກວ້າງການຮວ່ມມກືບັທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນ 
ໄຂການມວີຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ສ ົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູຕ່າ່ງປະເທດ. 
 3). ການພດັທະນາສມີແືຮງງານ: ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫນ້ກັທລຸະກດິພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ປະກອບ 
ສວ່ນພດັທະນາສມືແືຮງງານ ແລະ ເຝິກອບົຮມົວຊິາຊບີໃຫກ້າໍລງັແຮງງານລາວຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ. 
 4). ການເຜີຍແຜ,່ ນຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ: ປະສານສບົທບົກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ສບືຕ່ໍ
ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ປບັປງຸນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບ 
ຫລກັການ ຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ພອ້ມທງັເຜີຍແຜ,່ 
ແນະນາໍ ການຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນຍດຸທະສາດແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານ-ສງັຄມົໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ. 

2.2.4. ຖະແຫຼງ່ຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 

[1]. ທິດທາງ: 
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 ຮບັປະກນັໃຫວ້ດັທະນະທາໍເປັນພ້ືນຖານຄວາມຍນືຍງົຂອງຊາດ, ເສມີສາ້ງອະລິຍະທາໍທາງຈດິໃຈ, ປກູ
ແນວຄດິ ແລະ ຄນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັ; ສາ້ງຄນົທ່ີມຊີວີະທດັ ແລະ ໂລກະທດັກາ້ວໜາ້, ຮູຮ້ບັເອົາສິ່ ງທ່ີມ ີ
ຄນຸຄາ່ຈາກວດັທະນະທາໍຂອງນາໆຊາດ. ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດຄດິແຕງ່, ການອາ່ນ, ການຂຽນ ແລະ ການ 
ສະແດງ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນພດັທະນາຄນົໃຫມ້ຄີວາມສວີໄິລທາງດາ້ນຈດິໃຈ ໄປຄຽງຄູກ່ບັ ການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງໂລກໂລກາພິວດັບນົພ້ືນຖານອະນລຸກັຮກັສາ ແລະ ສບືທອດ ເສມີຂະຫຍາຍມນູເຊືອ້ວດັທະນະທາໍອນັ
ດງີາມຂອງຊາດ. 
 ພດັທະນາວຽກງານຖະແຫລງ່ຂາ່ວ ແລະ ສື່ ມວນຊນົໃຫສ້າມາດປະຕບິດັໜາ້ທ່ີເປັນກະບອກສຽງ 
ໂຄສະນາວຽກງານການເມອືງແນວຄດິ, ເຜີຍແຜແ່ນວທາງຂອງພກັ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ ຢາ່ງ ມີ
ປະສດິທິຜນົສງູ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

1. ດາ້ນວດັທະນະທາໍ: 

– ສບືຕ່ໍສາ້ງພ້ືນຖານໃຫວ້ຽກງານວດັທະນະທາໍ ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. 
– ສບືຕ່ໍເສມີຂະຫຍາຍຮດີຄອງປະເພນ,ີ ວດັທະນະທາໍອນັດງີາມໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ມລີກັ 

ສະນະຊາດ, ລກັສະນະມະຫາຊນົ, ສາ້ງໃຫຄ້ນົລາວແຕລ່ະຄນົມອີະລິຍະທາໍທາງດາ້ນວດັຖ ຸ ແລະ ຈດິໃຈສມົ 
ບນູຂຶນ້ຢາ່ງບ່ໍຢດຸຢ ັງ້. 

– -ຊຸກຍູຂ້ະບວນການສາ້ງຄອບຄວົ-ບາ້ນວດັທະນະທາໍ ຕດິພນັກບັການສາ້ງບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ 

ພດັທະນາ, ປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິ ແລະ ສະຖານທ່ີວດັທະນະທາໍທາງປະຫວດັສາດ, 
ຮອ່ງຮອຍການປະຕວິດັ, ສລິະປະວນັນະຄະດພ້ືີນເມອືງຂອງບນັດາເຜ່ົາ. 

– ສບືຕ່ໍສາໍຫລວດຂດຸຄ ົນ້ຄນຸຄາ່ທາງວດັທະນະທາໍ ແລະ ອະລິຍະທາໍອນັໂດດເດ່ັນຂອງບນັດາເຜ່ົາ 
ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ, ສະກດັກ ັນ້ບນັດາກຸມ່ສວຍໃຊວ້ດັທະນະທາໍ ເພ່ືອຫວງັມາ້ງເພທາໍລາຍກອ້ນກາໍລງັຄວາມ 
ສາມກັຄຂີອງປະຊາຊນົລາວ.  

- ເສມີຂະຫຍາຍຄນຸຄາ່ຂອງຜູນ້າໍປະຕວິດັ, ປບັປງຸຫໍພິພິທະພນັຕາ່ງໆ ລວມທງັອະນສຸອນສະຖານ
ປະທານໄກສອນພມົວຫິານ, ອະນສຸອນສະຖານປະທານ ສພຸານວຸງົ ແລະ ອະນສຸອນສະຖານທ່ີສາໍຄນັອື່ ນໆ
ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການບໍລິການແຂກທ່ີເຂ້ົາມາທຽ່ວຊມົ ໃຫນ້ບັມ ືຫຼ້າຍຂຶນ້. 

- ສບືຕ່ໍໂຄສະນາເຜີຍແຜຄ່ນຸງາມຄວາມດ,ີ ຜນົງານອນັໃຫຍຫຼ່ວງຂອງປະທານ ໄກສອນ ພມົວຫິານ, 
ປະທານ ສພຸານວຸງົ, ບນັດາຜູນ້າໍພກັ-ລດັ ອື່ ນໆ ຕ່ໍພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃຫຮ້ບັຮູຢ້າ່ງກວາ້ງຂວາງ 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ ນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ ແລະ ປນັຍາຊນົຕາ່ງໆ. 

– ໂຄສະນາສກຶສາອບົຮມົ ເພ່ືອຕາ້ນການເຊື່ ອຖແືບບງມົງວາຍ, ຫລາ້ຫລງັ ແລະ ປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້
ຕາ່ງໆທາງສງັຄມົ, ປກົປກັຮກັສາວດັທະນະທາໍ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມໄປຄຽງຄູກ່ບັ 
ການພດັທະນາໃນໄລຍະໃຫມ ່ ເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນວດັທະນະທາໍຂອງສງັຄມົໃຫມ້ຫີລາຍສ ີ
ສນັ. 
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• ຮອດປີ 2015 ສູຊ້ນົສາ້ງບາ້ນວດັທະນະທາໍໃຫໄ້ດຫ້ລາຍກວາ່ 700 ບາ້ນ ແລະ ຄອບຄວົວດັທະ 
ນະທາໍໃຫໄ້ດຫ້ລາຍກວາ່ 100.000 ຄອບຄວົ, ສາ້ງສວນສາທາລະນະຢູສ່ນູກາງຢາ່ງຫນອ້ຍ ໃຫໄ້ດ ້4 ແຫງ່ 
ແລະ ລະດບັທອ້ງຖິ່ນໃຫໄ້ດຢ້າ່ງຫນອ້ຍ 1 ແຫງ່ຕ່ໍແຂວງ. 

• ດາໍເນນີການສາໍຫລວດບນັດາແຫລງ່ວດັທະນະທາໍຮອ່ງຮອຍປະຫວດັສາດ, ບຮູານສະຖານ ແລະ 
ສະຖານທ່ີທາງປະຫວດັສາດ ເພ່ືອສະເຫນຂີໍຮບັຮອງເຂ້ົາເປັນມລໍະດກົແຫງ່ຊາດ 19 ແຫງ່ ແລະ ມລໍະດກົ 
ໂລກ 2 ແຫງ່. 

• ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕ ັງ້ຮບູຫ່ໍຼ ປະທານໄກສອນ ພມົວຫິານ ຢູເ່ມອືງວຽງໄຊ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ. 
• ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຕດິຕ ັງ້ອະນສຸາວະລີ ທາ່ນ ໜຮູກັ ພມູສະຫວນັ, ທາ່ນ ພມູ ີ ວງົວຈິດິ, ທາ່ນ       

ສສີມົພອນ ລໍວນັໄຊ, ທາ່ນ ພນູ ສປີະເສດີ, ທາ່ນ ສທີນົ ກມົມະດາໍ, ທາ່ນໄຟດາ່ງ ລໍເບຼຍຢາວ ແລະ ທາ່ນ 
ຕູຢ້າ ໄຊຈ.ູ 

2. ດາ້ນຖະແຫຼງຂາ່ວ: 

– ສາ້ງພ້ືນຖານວຽກງານສື່ ມວນຊນົໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ທນັສະໄໝ ໂດຍການນາໍໃຊລ້ະບບົ 
Digital ຢາ່ງສມົບນູ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫຂ້ໍມ້ນູຂາ່ວສານດາ້ນຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິ, ຄນຸສມົບດັ 

ສນິທາໍປະຕວິດັທ່ີສອດຄອ່ງກບັຍກຸສະໄຫມ, ນາໍເອົາຄນຸຄາ່ສລິະປະ-ວດັທະນະທາໍຊມຶເລິກເຂ້ົາສູຊ່ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆ 
ໃນສງັຄມົຢາ່ງກວ້າງຂວາງ, ເປັນກາໍລງັແຮງໃຫແ້ກພ່າລະກດິປ່ຽນແປງໃຫມ ່ ແລະ ການພດັທະນາຢາ່ງຮອບ 
ດາ້ນຂອງພກັຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. 

– ສບືຕ່ໍສມຸໃສປ່ບັປງຸພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ຍກົລະດບັວຽກງານຖະແຫລງຂາ່ວໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັ 
ສງູຂຶນ້ ທງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ປບັປງຸວທິະຍກຸະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ 
ແລະ ທນັສະໄຫມຄບົຊຸດ, ເຮັດໃຫພ້ື້ນຖານດາ້ນການໂຄສະນາເຜີຍແຜແ່ນວທາງນະໂຍບາຍ, ສາລະບນັເທີງ 
ມກີານຫນັປ່ຽນຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້ ແລະ ໄປເຖງິປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢາ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວໄປ ເພ່ືອສກຶສາ 
ອບົຮມົໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນມນີ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດຢາ່ງດດູດື່ ມ ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາຜືນແຜນ່ດນິລາວໃຫຍ້ນືຍາວ. 

– ຍກົລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາການໃຫບ້ນັດານກັຂາ່ວໃຫມ້ຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງໃຫມ ່ໆ  ສາມາດອອກ 
ຂາ່ວ ແລະ ຂຽນເນືອ້ໃນຂາ່ວສານໃຫມ້ຄີວາມອດຸມົສມົບນູ ແລະ ສາ້ງສນັ; ສາ້ງຄວາມສນົໃຈ ແລະ ປະທບັ 
ໃຈໃຫຜູ້ອ້າ່ນ. ພດັທະນາຫນງັສພິືມຂ ັນ້ສນູກາງ ໃຫເ້ປັນສື່ ໃນການນາໍເອົາເນືອ້ຫາສາລະ, ຫລກັຫມ ັນ້, ທດັສະ 
ນະ ກຽ່ວກບັເຫດການຕາ່ງໆຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃຫໄ້ປເຖງິປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ ແລະ 
ເປັນປກົກະຕ.ິ  
 ຄາດໝາຍລະອຽດມດີ ັງ່ນີ:້ 

• ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍສະຖານວີທິະຍກຸະຈາຍສຽງລງົເມອືງ ແລະ ບາ້ນໃຫກ້ວມຫລາຍກວາ່ 95% ຂອງ 
ພ້ືນທ່ີທ ົ່ວປະເທດ.  

• ສາ້ງລາຍການຂາ່ວເປັນພາສາເຜ່ົາຈາໍນວນຫນຶ່ງ ເພ່ືອໃຫຊ້ນົເຜ່ົາໄດຮ້ບັຮູແ້ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ 
ພກັ ແລະ ລດັຖະບານໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ.  

• ຂະຫຍາຍສະຖານຮີບັສນັຍານພາບ ແລະ ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງລາຍການໂທລະພາບຢູບ່ນັດາ 
ແຂວງ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ໃຫສ້າມາດອອກອາກາດໄດຢ້າ່ງຫນອ້ຍ 10 ຊ ົ່ວໂມງຕ່ໍວນັ ແລະ ກວມ 
ເອົາ 80% ຂອງພ້ືນທ່ີທ ົ່ວປະເທດ. 
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[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ຂະແໜງຖະແຫລງ່ຂາ່ວ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 
ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ........ ແຜນງານ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

 1). ການພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ:  
• ຮບັປະກນັດາ້ນແນວຄດິວດັທະນະທາໍ ໂດຍການເປີດກວາ້ງຂະບວນການສາ້ງຊວີດິວດັທະນະທາໍທ່ີສີ

ວໄິລທ ົ່ວປວງຊນົ ໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ມລີກັສະນະຊາດ.  
• ປກຸລະດມົກາໍລງັແຮງຂອງທກຸຊ ັນ້ຄນົໃນສງັຄມົປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການສາ້ງສາ ແລະ ພດັທະນາ 

ວຽກງານຖະແຫຼງຂາ່ວ-ວດັທະນາທາໍໃຫມ້ປີະສດິທິພາບສງູຂຶນ້. 
• ສ ົ່ງເສມີການແລກປ່ຽນວດັທະນະທາໍຂອງບນັດາເຜ່ົາ, ຕ ັງ້ໜາ້ປກົປກັຮກັສາມນູເຊືອ້ວດັທະນະທາໍທ່ີມ ີ

ຄນຸຄາ່ອນັດງີາມ ເພ່ືອເຮັດໃຫວ້ດັທະນະທາໍຂອງຊາດມຄີວາມອດຸມົສມົບນູຍິ່ ງຂຶນ້. 
 2). ການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ປະດດິຄດິແຕງ່: 

• ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູກ້ານປະດດິຄດິແຕງ່ ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍ ພອ້ມທງັຈດັ ພິມ
ເຜີຍແຜໃ່ຫທ້ ົ່ວສງັຄມົໄດຮ້ບັຊາບ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກຸມ່ຄນົໄວໜຸມ່, ປບັປງຸຫໍສະໝດຸແຫງ່ຊາດ, ຫໍສະ ໝດຸຢູ່
ໃນໂຮງຮຽນ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການຮຽນຮູຂ້ໍມ້ນູຂາ່ວສານຕາ່ງໆດວ້ຍການອາ່ນຂອງເດັກນອ້ຍ ແລະ ມວນ ຊນົ. 
 3). ການເຜີຍແຜ:່ 

• ເພ່ີມທະວກີານປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ເຜີຍ
ແຜຜ່ນົງານຂອງຜູນ້າໍປະຕວິດັໃຫນ້ບັມ ືກ້ວາ້ງຂວາງ. 

2.2.5. ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິ 

 1.  ການພດັທະນາ, ປກົປ້ອງແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ 

[1]. ທິດທາງ: 

ສກຸຍູສ້ ົ່ງເສມີການປກົປ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ໃຫ້
ແມຍ່ງິໄດຍ້ກົລະດບັການສກຶສາດາ້ນຄວາມຮູວ້ຊິາຊບີ ແລະ ດາ້ນວຊິາການຕາ່ງໆ ເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນ 
ການພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ປະເທດຊາດຢາ່ງມຄີນຸນະພາບ, ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ປກຸລະດມົຂະບວນການ 
3 ດ,ີ ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໜີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ເລິກເຊິ່ ງ ແລະ ກວາ້ງ 
ຂວາງ. ກາໍຈດັຮດັແຄບທກຸການຈາໍແນກ ແລະ ໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງຕ່ໍແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ, ສາ້ງພະນກັງານ 
ເພດຍງິຊນົເຜ່ົາໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. 

ສບືຕ່ໍຫນັລງົຮາກຖານ ເພ່ືອສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິ ແລະ ເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມກັຄ ີຂອງບນັດາແມຍ່ງິ 
ໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້, ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂະບວນການພດັທະນາຢາ່ງຫາ້ວຫນັ ແລະ ນບັມ ື້

ຫຼາຍຂຶນ້; ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີງານສລິະປະທາງດາ້ນຫດັຖະກາໍທ່ີເປັນທາ່ແຮງຂອງແມຍ່ງິ ເພ່ືອສາ້ງໂອກາດການມ ີ
ວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ກຄ່ອບຄວົ ແລະ ແມຍ່ງິເອງ. 
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 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ສກຶສາອບົຮມົການເມອືງແນວຄດິຂອງແມຍ່ງິລາວບນັດາເຜ່ົາໃຫເ້ຊື່ ອມຊມືແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ຢາ່ງໜກັແໜນ້, ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມສີະຕລິະວງັຕວົຕ່ໍກນົອບຸາຍຫນັປ່ຽນໂດຍສນັຕຂິອງ
ສດັຕ ູໃຫໄ້ດ ້85% ຂອງເພດຍງິໃນເກນອາຍ ຸ15 ປີຂຶນ້ໄປ. 

• ກໍ່ສາ້ງພະນກັງານເພດຍງິໃຫກ້າຍເປັນພະນກັງານຫ◌ັກຼແຫຼງ່ໃຫໄ້ດ ້ໃຫໄ້ດ ້ 20% ຂອງພະນກັງານ
ຫຼກັແຫຼງ່ທງັໝດົ. 

• ຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັຄວາມຮູທ້າງດາ້ນທິດສະດ ີ ແລະ ດາ້ນວຊິາການໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິໃຫໄ້ດ ້ 80% 
ຂອງສະມາຊກິທງັໝດົ. 

• ເຮັດໃຫແ້ມຍ່ງິໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຕາ່ງໆ ກວມເອົາ 50% ຂອງຈາໍນວນສະມາຊກິ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ໃນການປກົປ້ອງແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ຈະ
ຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

 1). ປບັປງຸກນົໄກການປະສານງານກບັບນັດາຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູກວາ່ເກົ່ າ
ໃນການປກົປ້ອງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ ຕ່ໍການກດົຂີ່ຂດູຮດີທາງ
ເພດ ແລະ ການຄາ້ມະນດຸ. 
 2). ການໂຄສະນາອບົຮມົ ແລະ ເຜີຍແຜ:່  

• ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ ່ກຽ່ວກບັພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ຄວາມສະເໜີພາບລະຫວາ່ງ
ຍງິ-ຊາຍ ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ.  

• ສກຶສາອບົຮມົ, ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປບັປງຸແມຍ່ງິໃຫມ້ທີດັສະນະຄະຕທ່ີິຖກືຕອ້ງ ກຽ່ວກບັ
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມພຶີດຕກິາໍທ່ີເໝາະສມົໃນການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ເບິ່ ງແຍງດແູລລກູ ເປັນ
ຕ ົນ້ແມນ່: ການເຊື່ ອຖຮືດີຄອງປະເພນທ່ີີເປັນຜນົກະທບົຕ່ໍການດແູລຮກັສາສຂຸະພາບ, ການນຍິມົໃຫເ້ດັກຍງິ
ຊວ່ຍວຽກຄອບຄວົຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະໃຫເ້ຂ້ົາຮຽນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 3). ການພດັທະນາແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ: 

•  ເພ່ີມທະວກີານປະສານສມົທບົກບັອາໍນາດການປກົຄອງທກຸຂ ັນ້ໃນການປບັປງຸ ແລະ ເສມີຂະ 
ຫຍາຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການພດັທະນາແມຍ່ງິໃຫເ້ຂ້ົາໃນການພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ 
ທອ້ງຖິ່ນ. 

• ສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິໂດຍການຝຶກອບົຮມົ, ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງ
ດາ້ນວຊິາການຕາ່ງໆໃຫແ້ກແ່ມຍ່ງິ. 

• ສ ົ່ງເສມີແມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍໃຫໄ້ດຮ້ບັການຍກົລະດບັທາງດາ້ນການສກຶສາເທ່ົາທຽມກບັເພດຊາຍ
ໃນທກຸລະດບັ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການສາທາລະນະສກຸຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິ.  
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 2.  ການສ ົ່ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິ  

 [1]. ທິດທາງ: 

ຮບັປະກນັການປະຕບິດັສດິທິ ແລະ ການໄດຮ້ບັການພດັທະນາທ່ີເທ່ົາທຽມກນັ ລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍໃນ
ດາ້ນເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ຄອບຄວົ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ກາຍເປັນກາໍລງັແຮງອນັສາໍຄນັໃນ
ການສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດ. 

ຮບັປະກນັໃຫຍ້ດຸທະສາດການສ ົ່ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິ ໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງເປັນ
ຮບູປະທາໍ, ຄວາມຕອ້ງການຂອງເພດຍງິ-ເພດຊາຍ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢາ່ງສະເໝີພາບກນັລວມທງັຫຸຼດຜອ່ນ 
ຄວາມແຕກໂຕນກນັທາງດາ້ນເງ ື່ອນໄຂ, ໂອກາດທາງດາ້ນການສກຶສາ, ການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ໄດຮ້ບັການບໍ ລິ
ການສາທາລະນະສກຸ, ສ ົ່ງເສມີການມວີຽກເຮັດງານທາໍໃນລະບບົຈາ້ງງານໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

 ສາ້ງຂະບວນການແມຍ່ງິຢາ່ງມຈີດຸສມຸ ແນໃສເ່ຮັດໃຫແ້ມຍ່ງິໄດຮ້ບັການພດັທະນາໃນທກຸດາ້ນ, ສ ົ່ງ
ເສມີສດິສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍ ໃນຄອບຄວົ ແລະ ສງັຄມົເທ່ືອລະກາ້ວ; ເປີດກວາ້ງການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງ
ແມຍ່ງິບນັດາເຜ່ົາ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຂະບວນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ, ຫຸຼດຜອ່ນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ ່
ແລະ ຂະບວນການຜະລດິເປັນສນິຄາ້; ເຮັດໃຫແ້ມຍ່ງິໄດປ້ະກອບເຂ້ົາໃນຕາໍແໜງ່ຕດັສນິບນັຫາຕາ່ງໆມຈີາໍ 
ນວນເພ່ີມຂຶນ້ ເຮັດໃຫແ້ມຍ່ງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍໄດຮ້ບັການໂພຊະນາການທ່ີດ,ີ ການບໍລິການສາທາລະນະສກຸທ່ີ
ມຄີນຸນະພາບ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການບໍລິການກອ່ນເກດີລກູ, ການເກດີລກູທ່ີສະອາດ ແລະ ປອດໄພ. 
 ຄາດໝາຍລະອຽດ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

• ສູຊ້ນົເພ່ີມຈາໍນວນເພດຍງິເຂ້ົາໃນຄະນະນາໍ ນບັແຕຂ່ ັນ້ເມອືງຂຶນ້ໄປ ໃຫໄ້ດ ້15% ຂຶນ້ໄປ. 
• ສູຊ້ນົໃຫມ້ຈີາໍນວນເພດຍງິເປັນສະມາຊກິສະພາແຫງ່ຊາດ ໃຫໄ້ດ ້30% ຂຶນ້ໄປ. 
• ເພ່ີມຈາໍນວນເພດຍງິໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ ກຽ່ວກບັເຕັກນກິການຜະລິດກະສກິາໍ, ປງຸແຕງ່, ຫດັ 

ຖະກາໍ ແລະ ການບໍລິການໃຫໄ້ດ ້20% ຂຶນ້ໄປ. 
• ສູຊ້ນົໃຫຈ້າໍນວນແມຍ່ງິ ກວມເອົາ 40% ຂອງກາໍລງັແຮງງານທງັໝດົ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນ

ການພດັທະນາ. 
• ເພ່ີມການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງເພດຍງິເຂ້ົາໃນການວາງແຜນ ແລະ ນະໂຍບາຍການພດັທະນາຕາ່ງໆ 

ຂອງຂະແໜງການໃຫນ້ບັມ ືຫຼ້າຍຂຶນ້. 
• ສາ້ງໂອກາດໃຫເ້ພດຍງິ, ເດັກຍງິໄດເ້ຂ້ົາເຖງິການບໍລກິານຕາ່ງໆທາງສງັຄມົໃຫເ້ທ່ົາທຽມກບັເພດ

ຊາຍ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ໃນການສ ົ່ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ງິ 
ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 
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• ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມກັຄແີມຍ່ງິລາວບນັດາເຜ່ົາ ແລະ ບນັດາຊ ັນ້ຄນົໃຫເ້ປັນປຶກແຜນ່ ໂດຍການຈດັ
ຕ ັງ້ຝຶກອບົຮມົທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ, ລດັຖະທາໍມະນນູ, ກດົໝາຍເປັນແຕລ່ະໄລຍະ. 

• ປະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ຄ ົນ້ຄວາ້ຫຼກັສດູຝຶກອບົຮມົ ແລະ ດາໍເນນີການຝຶກອບົຮມົໃຫ້
ແກແ່ມຍ່ງິ. 

• ສບືຕ່ໍຈດັກອງປະຊຸມເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາ ແລະ ປກົປ້ອງແມຍ່ງິ; ພອ້ມທງັ
ເຊື່ ອມສານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາຂອງບນັດາຂະແໜ
ງການກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ. 

• ເພ່ີມທະວກີານຄ ົນ້ຄວາ້, ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ນການສ ົ່ງເສມີການເຂົ້າຮວ່ມຂອງແມຍ່ງິໃນຂະ
ບວນການພດັທະນາທກຸລະດບັ. 

2.2.6. ການພດັທະນາເຍົາວະຊນົ ແລະ ຊາວໜຸມ່ 

[1]. ທິດທາງ: 

 ສາ້ງຄນົລຸນ້ຫນຸມ່ໃຫມ້ນີ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ຮກັລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ໄປພອ້ມໆກບັການພດັທະນາຄວາມ 
ຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະຊວີດິ ເພ່ືອຮອງຮບັຄວາມກາ້ວຫນາ້ທາງ ດາ້ນເຕັກນກິ-ວທິະຍາສາດ ແລະ 
ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມຂອງປະເທດ. 

• ສກຶສາອບົຮມົການເມອືງແນວຄດິ ດວ້ຍຫລາຍຮບູຫລາຍວທີິ ເພ່ືອສາ້ງໃຫເ້ຍົາວະຊນົ-ຊາວຫນຸມ່ ມີ
ນ ໍາ້ໃຈຮກັຊາດ, ມຄີວາມສາມກັຄກີບັຫມູເ່ພ່ືອນທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກດ,ີ ຈາໍແນກມດິ ແລະ ສດັຕຢູາ່ງ
ຈະແຈງ້, ຖເືອົາການແຂງ່ຂນັ 2 ສາມກັຄ ີ3 ດ ີ4 ພດັທະນາ ຂອງຊາວຫນຸມ່ ແລະ 3 ດ ີ4 ຮູ ້ຂອງເຍົາວະ
ຊນົ ເປັນໃຈກາງໃນການເຄື່ ອນໄຫວ. 

• ສາ້ງໃຫຊ້າວຫນຸມ່ຮູຄ້ນຸຄາ່ຂອງການອອກແຮງງານ, ຮກັອາຊບີ, ຮກັສຂຸະພາບຂອງຕນົເອງ, ປກົ 
ປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊສ້ິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົໃຫຍ້ນືຍງົ. 

• ສາ້ງໄວຫນຸມ່ໃຫເ້ປັນຜູປ້ະກອບການ ແລະ ຕອບສະຫນອງໄດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງ 
ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະ ຕະຫລາດແຮງງານທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 

• ສ ົ່ງເສມີໃຫຊ້າວຫນຸມ່ເຂ້ົາຮວ່ມທກຸການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ, ໃຫກ້າຍເປັນ
ນກັຮຽນ, ນກັສກຶສາປນັຍາຊນົທ່ີປ່ຽມລ ົນ້ດວ້ຍຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ບ່ໍວາ່ຢູໃ່ນເວລາຮຽນ ແລະ ປະກອບ 
ສວ່ນເຂ້ົາໃນວຽກງານສງັຄມົຕາ່ງໆ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

--ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາໃຫຊ້າວຫນຸມ່ ແລະ ເຍົາວະຊນົ ມສີຂຸະພາບພາລະນະໄມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນ 

ຮາ່ງກາຍ ແລະ ມນັສະຫມອງ ເຮັດໃຫຄ້ນົລຸນ້ຫນຸມ່ກາຍເປັນກອ້ນກາໍລງັແຮງ ແລະ ເປັນກະດກູສນັຫລງັຂອງ 
ຊາດ. ຄາດຫມາຍລະອຽດມດີ ັງ່ນີ:້ 

• ສາ້ງຫນວ່ຍຊາວຫນຸມ່ແບບຢາ່ງ 2 ສາມກັຄ ີ 3 ດ ີ 4 ພດັທະນາ ແລະ ກອງເຍົາວະຊນົນາໍຫນາ້ 
ໃຫໄ້ດ ້ຫລາຍກວາ່ 50% ຂອງຈາໍນວນຫນວ່ຍທງັຫມດົ. 
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• ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫບ້ນັດາຊາວຫນຸມ່ ແລະ ເຍົາວະຊນົ ໄດມ້ໂີອກາດພດັທະນາຕນົເອງ, ຮຽນຈບົການ 
ສກຶສາແຕລ່ະຂ ັນ້ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັກວມອດັຕາສວ່ນຫລາຍຂຶນ້. 

• ສມົທບົກບັກະຊວງສກຶສາ ຈດັເຝິກອບົຮມົວຊິາຊບີເຄື່ ອນທ່ີໃຫກ້ບັຊາວຫນຸມ່ໃນຂະແຫນງອາຊບີທ່ີມ ີ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ, ສາ້ງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຜູປ້ະກອບການຫນຸມ່ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັຫລາຍຂຶນ້. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ໃນການພດັທະນາເຍົາວະຊນົ ແລະ ຊາວໜຸມ່ 
ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

• ຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຜນົສາໍເລັດ ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍຂ່ອງຊາວຫນຸມ່ກຄໍພືກັຢາ່ງກວ້າງ 
ຂວາງເລິກເຊິ່ ງໃນຫມູຊ່າວຫນຸມ່. ພອ້ມກນັນີ,້ ຕອ້ງຫນັທິດທາງວຽກງານອອກເປັນໂຄງການ, ແຜນການ ແລະ 
ກດິຈະກາໍ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ດດັແປງແບບວທີິນາໍພາ, ແບບວທີິເຮັດວຽກ, ລະບອບປະສານງານລະຫວາ່ງຂ ັນ້ເທິງ, ຂ ັນ້ 
ລຸມ່, ສາຍຕ ັງ້, ສາຍຂວາງ ໃຫລ້ະອຽດກວາ່ເກົ່ າ. 

• ຊຸກຍູຂ້ະບວນການແຂງ່ຂນັ 2 ສາມກັຄ ີ 3 ດ ີ 4 ພດັທະນາ ຢາ່ງແຂງແຮງ ຕດິພນັກບັການສາ້ງ 
ຫນວ່ຍພກັແຂງ ຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນ. 

• ສມຸໃສຫ່ນັພະນກັງານລງົກໍ່ສາ້ງຮາກຖານ ໂດຍສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງແມນ່ຫນັລງົປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງຄະ 
ນະຊາວຫນຸມ່ຂ ັນ້ບາ້ນ, ບາ້ນຈດຸສມຸພດັທະນາໃຫມ້ຄີວາມຫນກັແຫນນ້ທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ ແລະ 
ການຈດັຕ ັງ້, ຮບັປະກນັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 4 ເນືອ້ໃນ 4 ຄາດຫມາຍ ຂອງການກໍ່ສາ້ງຮາກຖານ. 

2.2.7. ການພດັທະນາກລິາກາຍະກາໍ 

[1]. ທິດທາງ: 

ສາ້ງຂະບວນການກລິາໃຫມ້ບີນັຍາກາດຟດົຟ້ືນ ແລະ ເຮັດໃຫຊ້ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຊາວ 
ໜຸມ່ຕດິພນັກບັການກລິາຫລາຍຂຶນ້, ຖເືອົາວຽກງານກລິາເປັນສວ່ນປະກອບສາໍຄນັໃນການພດັທະນາຄນົ, ເປັນ 
ພາຫະນະໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕາ່ງປະເທດຂອງພກັ-ລດັ ເພ່ືອສນັຕພິາບ, ມດິຕະພາບ ແລະ ການ 
ຮວ່ມມຢືາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້; ຫນັກລິາບາງປະເພດ ແລະ ພດັທະນານກັກລິາລາວ ໃຫກ້າຍເປັນກລິາອາຊບີທຽບເທ່ົາ 

ລະດບັພາກພ້ືນເທ່ືອລະກາ້ວ. ພດັທະນາກລິາພ້ືນບາ້ນຂອງບນັດາເຜ່ົາ ເພ່ືອເປັນການແລກປຽ່ນບດົຮຽນ ແລະ 
ສາ້ງຄວາມສາມກັຄພີາຍໃນດວ້ຍກນັ; ຍູແ້ຮງຂະບວນການກລິາ-ກາຍະກາໍມວນຊນົ ເຂ້ົາສູທ່ກຸຂງົເຂດວຽກງານ

ຊຸມຊນົ ນບັແຕເ່ມອືງຮອດຊນົນະບດົ ເຮັດໃຫກ້ລິາ-ກາຍະກາໍໄດຫ້ນັເຂ້ົາສູຊ່ວີດິ-ສງັຄມົຕວົຈງິ.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ສູຊ້ນົປກຸລະດມົມະຫາຊນົ ໃຫໄ້ດ ້ 75% ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນເຂົ້າຮວ່ມຂະບວນການກລິາ ກາ
ຍະກາໍຢາ່ງເປັນປກົກະຕ,ິ ສາ້ງຄອບຄວົກລິາໃຫໄ້ດ ້ 25% ຂອງຄອບຄວົທງັຫມດົ, 90% ຂອງຈາໍນວນ 
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ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ 75% ຂອງຈາໍນວນເມອືງ ແລະ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫມ້ພ້ືີນຖານໂຄງລາ່ງກລິາ ກາຍະ
ກາໍຂ ັນ້ແຂວງ ເຊ່ັນ: ເດີ່ນກລິາ, ສະລອຍນ ໍາ້, ເດີ່ນກລິາຫລາຍປະເພດ. 

• ສາ້ງນກັກລິາປະພດຕາ່ງໆໃຫໄ້ດ ້ 15% ຂອງຜູມ້ອີາຍ ຸແຕ ່ 5-35 ປີ ແລະ ພດັທະນາການກລິາ 
ກາຍະກາໍຂອງລາວໃຫຫ້ຍບັເຂ້ົາໃກກ້ບັກລິາສາກນົ. 

• ຈດັງານມະຫາກາໍກລິາແຫງ່ຊາດ ຄ ັງ້ທີ 9 ໃນປີ 2011 ທ່ີແຂວງຫຼວງພະບາງ. 
• ເອົາໃຈໃສກ່ໍ່ສາ້ງ-ບາໍລງຸ, ເລືອກເຝັນ້ ຕວົນກັກລິາ, ບກຸຄະລາກອນກລິາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ເພ່ືອກຽມພອ້ມເຂ້ົາແຂງ່ຂນັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການກະກຽມເຂົ້າຮວ່ມງານມະ 
ຫາກາໍກລິາຊເີກມຄ ັງ້ທີ 26 ທ່ີປະເທດ ອນິໂດເນເຊຍ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ໃນການພດັທະນາວຽກງານກລິາ ຈະຕອ້ງສມຸ
ໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານ
ຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

• ເປີດກວ້າງການກໍ່ສາ້ງນກັກລິາທ່ີມພີອນສະຫວນັປະເພດຕາ່ງໆ ເພ່ືອເຮັດໃຫຄ້ນຸນະພາບຂອງນກັກ ິ
ລາສງູຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກສໍມຸໃສກ່ານສະຫນອງອປຸະກອນເຝິກຊອ້ມຈາໍນວນຫນຶ່ງ ເພ່ືອປະກອບ 
ສວ່ນເຊດີຊູຄວາມສາມາດຂອງນກັກລິາ. 

• ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນການຂຶນ້ແຜນກໍ່ສາ້ງ-ບາໍລງຸນກັກລິາ, ບກຸ 
ຄະລາກອນກລິາ ດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ເພ່ືອຮອງຮບັໃນການເຂົ້າຮວ່ມງານລະດບັພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກນົ. 

• ຂດຸຄ ົນ້ກາໍລງັແຮງບ ົ່ມຊອ້ນ ຂອງມະຫາຊນົ ແຕສ່ນູກາງ ຈນົຮອດທອ້ງຖິ່ນ-ຮາກຖານ ລວມທງັອງົ
ການຈດັຕ ັງ້ຂອງສງັຄມົ ໃນການພດັທະນາກລິາຂອງລາວ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. 

2.2.8. ວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີ

[1]. ທິດທາງ: 

ຖກືານຄ ົນ້ຄວ້ານາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ ່ເປັນວຽກງານບລູິມະສດິຫນຶ່ງທ່ີສາໍຄນັ ເພ່ືອບນັລ ຸ
ຄາດໝາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຊຶ່ ງກາໍນດົໝາຍຕ ົນ້ຕໍແມນ່ຮບັໃຊໃ້ຫຂ້ງົເຂດງານການຜະລິດສນິຄາ້, 
ການທລຸະກດິ, ການບໍລິການໃຫມ້ມີາດຖານສາມາດແຂງ່ຂນັກບັສາກນົ, ເປັນກນົໄກຫນັການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ 
ລດັເຂ້ົາສູຄ່ວາມທນັສະໄໝລດັຖະບານເອເລັກໂຕນກິ, ສມຸການຄ ົນ້ຄວາ້ຜະລິດຕະພນັພະລງັງານທ່ີເປັນຍດຸທະ 
ສາດໃນອານາຄດົ: ນ ໍາ້ມນັໄບໂ໋ອດເີຊວ (Bio-diesel) ທ່ີຜະລິດຈາກພືດ, ຈາກສດັ; ພະລງັງານແສງຕາ ເວັນ
, ພະລງັງານປະລະມະນ,ູ ແນວພນັໃໝ.່ ສ ົ່ງເສມີຫວົຄດິປະດດິສາ້ງຂອງປະຊາຊນົ. ໄປສູເ່ສດຖະກດິ-ພມູ
ປນັຍາ, ແລະຫນັການຄ ົນ້ຄວາ້ໃຫວ້ທິະຍາສາດຕດິພນັການສອນ, ການຮຽນ, ການນາໍໃຊໃ້ນພາກທລຸະກດິ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 
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• ສາໍເລັດໂຄງການຄຸມ້ຄອງລະບບົບໍລິຫານລດັດວ້ຍເອເລັກໂທນກິໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ, ຂະຫຍາຍລະບບົ
ຕາໜາ່ງໃຫເ້ຊື່ ອມຕ່ໍທກຸເມອືງ ແລະ ຂ ັນ້ບາ້ນ ໃຫໄ້ດ ້ 20% ຂອງບາ້ນທງັໝດົໃນປີ...ຫນັການບໍລິຫານຂອງ
ທກຸຫອ້ງການລດັ ໃຫເ້ປັນແບບອດັຕະໂນມດັໃຫກ້ວມເອົາອດັຕາສວ່ນ 30% ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ທງັໝດົ. 

• ສາ້ງສາໍເລັດມາດຖານການຂຶນ້ທະບຽນການຄາ້ ແລະ ຊບັສນິທາງປນັຍາ, ແນໃສເ່ພ່ີມປະສດິທິພາບ 
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ.  

• ຄ ົນ້ຄວາ້ແນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ປຸ໋ຍຊວີະພາບ ເພ່ືອນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ທ່ີມ ີ
ຄວາມຕອ້ງການສງູໃນທອ້ງຕະຫລາດ. 

• ສູຊ້ນົຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນຂງົເຂດຊວີະເຕັກໂນໂລຊ,ີ ນເິວດວທິະຍາ, ພະລງັງານທດົແທນ 
ແລະ ພະລງັງານປາລະມະນເູພ່ືອເສດຖະກດິ. 

• ສາ້ງໃຫມ້ດີາວທຽມ ແລະ ຕາໍແໜງ່ວງົໂຄຈອນ ເພ່ືອສະໜອງການບໍລິການລະບບົສື່ ສານໂທລະຄມົ, 
ວທິະຍ,ຸ ໂທລະພາບ ແລະ ພາບຖາ່ຍທາງດາວທຽມ.  

• ຄ ົນ້ຄວາ້ຍດຸທະສາດສງັຄມົ, ພຶດຕກິາໍຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຫວົຂໍບ້ນັຫາຕາ່ງໆທ່ີ 
ສງັຄມົສນົໃຈ ແລະ ເລ່ັງທວງໃຫມ້ຄີາໍຕອບໃຫໄ້ດໂ້ດຍພ້ືນຖານ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ໃນການພດັທະນາວທິະຍາ-ສງັຄມົ, ວທິະຍາ 
ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕື້

ກບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

• ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃນຫວົຂໍຕ້າ່ງໆ ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກຂ່ະບວນການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຍກີບັການສດິສອນ ແລະ 
ການຜະລິດຕວົຈງິ. 

• ນາໍໃຊຜ້ນົສາໍເລັດຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກນົເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ 
ວທິະຍາສາດຂອງປະເທດ ເພ່ືອຍກົລະດບັຄນຸນະພາບຂອງວຽກງານວທິະຍາສາດ ກຄໍກືານສາ້ງສາ ແລະ 
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ. 

• ລດັຖະບານສ ັງ່ຈອງ ແລະ ກາໍນດົຫວົຂໍບ້ດົຄ ົນ້ຄວາ້, ທດົລອງ ແລະ ສະໜອງທຶນທ່ີຈາໍເປັນເຂ້ົາ 
ໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາທາງວທິະຍາສາດທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ; ໂດຍສະເລຍ່ 1-2% ຂອງ 
ງບົປະມານການລງົທຶນໃນແຕລ່ະປີ.  

• ເຕ້ົາໂຮມນກັວທິະຍາສາດ, ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ພາຍໃນຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມນີະໂຍບາຍຈງູໃຈຕ່ໍຜູມ້ ີ
ຜນົງານ, ຄ ົນ້ພບົບນັຫາໃໝໃ່ນສາຂາຕາ່ງໆ, ເພ່ີມທະວກີານພວົພນັຮວ່ມມດືາ້ນຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ພຶດ ຕິ
ກາໍດາ້ນຕາ່ງໆ, ປບັປງຸສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້, ສະພາວທິະຍາສາດຂະແໜງຕາ່ງໆໃຫເ້ປັນອງົການເຕ້ົາໂຮມ 
ປນັຍາຊນົ, ເຕ້ົາໂຮມກອ້ນສະໝອງຂອງສງັຄມົ.  

2.2.9. ການເສມີສາ້ງຄວາມສາມກັຄທີ ົ່ວປວງຊນົ  
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- ເພ່ີມທະວຄີວາມປອງດອງລະຫວາ່ງເຜ່ົາ, ຊ ັນ້ຄນົ, ເພດໄວ, ສາດສະໜາ ແລະ ສາ້ງມະຫາສາມກັ 
ຄທີ ົ່ວປວງຊນົລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫເ້ປັນປຶກແຜນ່ແໜນ້ໜາ ເພ່ືອຕ່ໍຕາ້ນທກຸກນົອບຸາຍຂອງສດັຕທ່ີູ
ຫວງັທາໍລາຍມາ້ງເພລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວຂອງພວກເຮົາ; ສະນ ັນ້, ເອົາໃຈໃສສ່ກຶສາອບົຮມົ
ທາງດາ້ນແນວຄດິການເມອືງ; ເສມີຂະຫຍາຍບດົບາດຂອງເຈົາ້ກກົ-ເຈົາ້ເຫ່ົຼາ, ພະນກັງານບາໍນານ-ອາວໂຸສ 
ແລະ ຜູມ້ບີດົບາດໃນສງັຄມົ ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການສກຶສາອບົຮມົລກູຫຼານ ແລະ ຄນົລຸນ້ໜຸມ່ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ 
ແລະ ເລິກເຊິ່ ງກວາ່ເກົ່ າ.  

- ເອົາໃຈໃສແ່ກໄ້ຂບນັຫາສາສະໜາໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ ໂດຍການຂນົຂວາຍ, ສກຶສາອບົຮມົ, ເຕ້ົາ
ໂຮມຄວາມສາມກັຄ ີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສາສະໜາຕາ່ງໆ ໃຫເ້ຄື່ ອນໄຫວຕາມຫຼກັສນິທາໍຂອງສາສະໜາ ແລະ 
ດາໍລດັ 92/ນຍ ວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປ້ອງການເຄື່ ອນໄຫວສາສະໜາ.  

- ປກຸລະດມົຊ ັນ້ຄນົຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົຕາ່ງໆໃຫປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນ
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້; ອອກແຮງສກຶສາອບົຮມົຊາວໜຸມ່, ເຍົາວະຊນົ ແລະ 
ອະນຊຸນົໃຫກ້າຍເປັນກາໍລງັແຮງຂອງຊາດທ່ີມຄີນຸນະພາບ, ເປັນຄນົຍກຸໃໝທ່ີ່ປ່ຽມລ ົນ້ໄປດວ້ຍຄວາມສວີໄິລ
ທາງດາ້ນຈດິໃຈ, ມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມວີໄິສທດັອນັກວາ້ງໄກ ໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດ
ໃນໄລຍະໃໝ.່ 

- ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ມຍ່ງິໄດມ້ໂີອກາດຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ຄຽງຄູກ່ບັເພດຊາຍ, ສ ົ່ງເສມີ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາ່ງຍງິ-ຊາຍໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ; ເອົາໃຈໃສສ່າ້ງພະນກັງານເພດຍງິຊນົເຜ່ົາໃຫໄ້ດທ້ງັ
ປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ; ເຮັດໃຫຄ້ນົລາວຮບັຮູໄ້ດຄ້ນຸຄາ່ຂອງການອອກແຮງງານ ເຊິ່ ງເປັນແຫລງ່ບ່ໍເກດີ
ແຫງ່ຄວາມຮ ັງ່ມ ີ ທາງດາ້ນວດັຖ ຸ ແລະ ຈດິໃຈ, ມລີະບຽບວໄິນ, ຮກັການອອກແຮງງານ ມນີ ໍາ້ໃຈຊວ່ຍເຫືຼອ 
ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ; ຮບັປະກນັການປະຕບິດັລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ປກົປອ້ງສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງກາໍມະ 
ກອນ ແລະ ຊາວຜູອ້ອກແຮງງານໃຫໄ້ດຮ້ບັຄວາມເປັນທາໍ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍ. 

- ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາ, ຂນົຂວາຍ, ດງຶດດູພ່ີນອ້ງເຊືອ້ຊາດລາວທ່ີໄປດາໍລງົຊວີດິຢູຕ່າ່ງປະເທດ 
ໃຫອ້ວາ່ຍໜາ້ມາສູປ່ະເທດຊາດ ປະກອບສວ່ນສະຕປິນັຍາ ແລະ ຊບັສນິເຂ້ົາໃນການພດັທະນາປະເທດໃຫມ້ ັງ່
ຄ ັງ່ເຂັມ້ແຂງ. 
 - ລດັສ ົ່ງເສມີໃຫກຸ້ມ່ວຊິາຊບີຕາ່ງໆສາ້ງຕ ັງ້ສະມາຄມົຂອງຕນົຕາມດາໍລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ວາ່ດວ້ຍ
ສະມາຄມົ ສະບບັ ເລກທີ 115/ນຍ, ລງົວນັທີ 29 ເມສາ 2009 ຊຶ່ ງການຈດັຕ ັງ້ສະມາຄມົເຫລ່ົານ ັນ້ສາ້ງຂຶນ້ 
ເພ່ືອເຕ້ົາໂຮມຄວາມສາມກັຄ,ີ ເຕ້ົາໂຮມວຊິາການ, ເຕ້ົາໂຮມທຶນຮອນເພ່ືອດາໍເນນີການຜະລິດ, ທລຸະກດິ, 
ເຄື່ ອນໄຫວລດັຖະການ, ແຕລ່ດັບ່ໍສ ົ່ງເສມີໃຫສ້າ້ງຕ ັງ້ສະມາຄມົເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນການເມອືງໃດໆ, ສະມາຄມົ 
ເຫລ່ົານ ັນ້ ຕອ້ງເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມແີນວທາງອນັດຽວຄ:ື ເສມີສາ້ງຄວາມ 
ສາມກັຄຮີກັຊາດ ແລະ ພດັທະນາຊາດລາວ ໃຫສ້ນັຕພິາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ, 
ວດັທະນາຖາວອນ.  

2.2.10. ການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້້ທາງສງັຄມົ 

1. ການແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິ 

[1]. ທິດທາງ: 
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ສບຶຕ່ໍປະຕບິດັຍດຸທະສາດການແກໄ້ຂບນັຫາການຜະລດິ, ຊມົໃຊ,້ ການລກັລອບຄາ້ຂາຍ ແລະ ການກໍ່

ອາດຊະຍາກາໍ ທ່ີຕດິພນັກບັຢາເສບຕດິທ່ີຜິດກດົໝາຍ ທ່ີກາໍລງັແຜຂ່ະຫຍາຍ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອໃຫ້
ບນັຫາຢາເສບຕດິໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ທງັເປັນການປະກອບສວ່ນເຮັດໃຫປ້ະຊາຄມົອາຊຽນໄດປ້ອດຈາກຢາເສບ
ຕດິພາຍໃນປີ 2015. 

[2]. ຄາດໝາຍ 

• ສູຊ້ນົພດັທະນາບາ້ນ ເພ່ືອຫນັປະຊາຊນົໄປປະກອບອາຊບີອື່ ນໃຫໄ້ດປ້ະມານ 300 ບາ້ນ ຕ່ໍປີ  
• ສູຊ້ນົປ່ິນປວົຄນົຕດິຢູຕ່າມບາ້ນຕາ່ງໆໃຫໄ້ດ ້ປະມານ 3.000 ຄນົ ຕ່ໍປີ ຂອງຄນົຕດິຝ່ິນທງັໝດົ 
• ສູຊ້ນົປ່ິນປວົຄນົຕດິຢາບາ້ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 2.000 ຄນົ ຕ່ໍປີ ຂອງຄນົຕດິຢາບາ້ທງັໝດົ 
• ສູຊ້ນົທາໍລາຍເນືອ້ທ່ີລກັລອບປກູຝ່ິນໃຫໄ້ດ ້ປະມານ 700 ເຮັກຕາ ຕ່ໍປີ ຂອງເນືອ້ທ່ີລກັລອບປກູຝ່ິນ

ທງັໝດົ 
• ສູຊ້ນົເພ່ີມຈາໍນວນປະຊາຊນົເຂ້ົາຮວ່ມການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການເຜີຍແຜຜ່ນົຮາ້ຍຂອງຢາເສບຕດິ

ໃຫໄ້ດ ້ປະມານ 300.000 ຄນົ ຕ່ໍປີ 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 
 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຂາ້ງເທິງ ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິ ຈະຕອ້ງສມຸ
ໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ .....ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ …….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ 
• ເປີດຂະບວນການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜຢ່າ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດເຖງິ ແລະ ເລກິ 

ເຊິ່ ງ ດວ້ຍຫລາຍຮບູການ ເພ່ືອປກູຈດິສາໍນກຶໃຫຄ້ນົໃນທົ່ວສງັຄມົ ເຫັນໄດເ້ຖງິພິດໄພ ແລະ ຜນົຮາ້ຍຂອງ 
ຢາເສບຕດິ, ປກຸລະດມົໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດເ້ປັນເຈົາ້ການເຂົ້າຮວ່ມໃນການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນຢາເສບຕດິປະ 
ເພດຕາ່ງໆ 

• ລງົທຶນຈດັສນັພມູລາໍເນົາບອ່ນທາໍມາຫາກນິຕດິພນັກບັການຫນັເອົາປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໄປປະກອບ 
ອາຊບີອື່ ນທ່ີໝ ັນ້ຄງົ ເພ່ືອທດົແທນການປກູຝ່ິນ 

• ດາໍເນນີການປ່ິນປວົຄນົຕດິຝ່ິນທ່ີຍງັເຫລືອໃຫສ້າໍເລັດໄດໂ້ດບພ້ືນຖານ ແລະ ສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ນາໍ 
ໃຊສ້ນູປ່ິນປວົ ແລະ ຟ້ືນຟສູຂຸະພາບຜູຕ້ດິຢາເສບຕດິແຫງ່ຕາ່ງໆໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ 

•   ດາໍເນນີການພວົພນັຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດທ່ີມຊີາຍແດນຮວ່ມກນັ ເພ່ືອພອ້ມກນັສະກດັກ ັນ້ ແລະ 
ຕາ້ນການຄາ້ຂາຍ ແລະ ລາໍລຽງຂນົສ ົ່ງຢາເສບຕດິ ແລະ ສານເຄມຕີ ົນ້ ທ່ີເປັນເຄອືຂາ່ຍເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງ 
ປະເທດໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູ; ສບືຕ່ໍຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນທຶນຮອນຈາກສາກນົ ເພ່ືອນາໍມາຜນັຂະ 
ຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນແມບ່ດົແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອຄວບຄມຸຢາເສບຕດິໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດຕາມລະ 
ດບັຄາດໝາຍ. 

2. ການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ອ້ື່ ນໆ 

[1]. ທິດທາງ: 
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 ໄປຄຽງຄູກ່ບັໝາກຜນົຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິໃນກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ ໄດເ້ກດີມປີະກດົ
ການຫຍໍທໍ້ຕ້າ່ງໆທ່ີຫີຼກລຽ້ງບ່ໍໄດ.້ ປະກດົການດ ັງ່ກາ່ວເປັນການກດົໜວ່ງ ຖວ່ງດງຶ ບາດກາ້ວການພດັທະນາ 
ແລະ ຄວາມເຫ້ືຼອມໃສຂອງລະບອບໃໝ.່ ດ ັງ່ນ ັນ້ ການປ້ອງກນັ ແລະ ການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້ໃນແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ຕອ້ງສມຸໃສດ່າໍເນນີການຢາ່ງແຂງແຮງ ໂດຍເຮັດແນວໃດໃຫຜູ້້
ທ່ີປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງ ແລະ ຜູທ່ີ້ລະເມດີລະບຽບກດົໝາຍຖກືລງົໂທດ; ຈາໍກດັ
ການແຜຂ່ະຫຍາຍປະກດົການຫຍໍທໍ້ແ້ຕຫ່ວົທີ ໂດຍການອງີໃສປ່ະຊາຊນົ, ມະຫາຊນົ ແລະ ທກຸພາກສວ່ນຂອງ
ສງັຄມົເຂ້ົາຮວ່ມໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

1). ແກໄ້ຂບນັຫາຢາເສບຕດິໃຫລ້ດຸລງົ ກາ້ວໄປເຖງິການສາ້ງປະເທດລາວໃຫປ້ອດຈາກຢາເສບຕດິ 
ໃນປີ 2015. 

2). ຈາໍກດັ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງໃນສງັຄມົ ດວ້ຍການສກຶສາອບົຮມົແນວຄດິໃຫທ້ກຸຄນົມ ີ
ຄນຸສມົບດັສນິທາໍປະຕວິດັ, ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍຢາ່ງເຂັມ້ງວດ ແລະ ມລີະບບົຕດິຕາມກວດກາ ຢາ່ງເປັນ
ລະບບົປກົກະຕ.ິ 

3). ຫລດຸຜອ່ນການເກດີອປຸະຕເິຫດ ດວ້ຍການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜໃ່ຫທ້ກຸຄນົປະຕບິດັກດົລະບຽບຈລໍະ
ຈອນຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ແລະ ຈາໍກດັຄວາມມນຶເມາົສລຸາ. 
 4). ແກໄ້ຂບນັຫາປະກດົການການເລື້ອມລ ໍາ້ໃນສງັຄມົ ກຄໍກືານຫລດຸໂຕນດາ້ນລາຍໄດ ້ ຂອງກຸມ່ຄນົ
ແລະ ຫລດຸຜອ່ນໄລຍະຫາ່ງກນັ ແລະ ຫລດຸໂຕນລະຫວາ່ງເຂດແຄວນ້, ຕວົເມອືງ-ຊນົນະບດົ.  
 5). ແກໄ້ຂບນັການຫວາ່ງງານໃຫພ້ນົລະເມອືງດວ້ຍການຈດັຫາງານຕາມລະດກູານໃຫຊ້າວຊນົນະບດົ 
ແລະ ການກບັຄນືຂອງແຮງງານລາວຈາກຕາ່ງປະເທດ, ລະດມົທຶນພດັທະນາສມີແືຮງງານໃນກດິຈະການ 
ຂອງຕນົຢາ່ງມມີາດຖານຄບົຖວ້ນ.   

6). ປ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂປະກດົການໂສເພນ,ີ ການປຸ້ນຈີ ້ ແລະ ປະກດົຫລີ້ນກນິຟມູເຟືອຍດວ້ຍ
ການສກຶສາອບົຮມົ, ການກາ່ວເຕອືນ ແລະ ດາໍເນນີການຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.  

2.3. ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ 
ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 

[1]. ທິດທາງ: 
ຮບັປະກນັໃຫກ້ານພດັທະນາເສດຖະກດິທ່ີຍນືຍງົ ສມົຄູກ່ບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ການພດັທະນາສງັຄມົ ໂດຍການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ; 
ຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິຂຽວທ່ີຮບັປະກນັການປ່ອຍກາກບອນຕ ໍາ່, ເອົາໃຈໃສຄ່ວາມປອດໄພ
ຂອງຊຸມຊນົອອ້ມຂາ້ງການຜະລິດ ທລຸະກດິ ດວ້ຍການດາໍເນນີມາດຕະການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົ ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາດາໍລງົຊວີດິຢູໃ່ນສິ່ ງແວດລອ້ມສຂີຽວ, ສະອາດ, ງາມຕາ ແລະ ສາມາດ
ປບັຕວົເຂ້ົາກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ພິເສດແມນ່ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້, ໂລກຮອ້ນ ເພ່ືອສາ້ງ
ໃຫໄ້ດກ້ານພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ.  
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ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີຝຫບ້ນັດາໂຄງການລງົທຶນດາໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ
ຢາ່ງມຄີນຸນະພາບ; ພອ້ມທງັສ ົ່ງເສມີ ແລະ ດາໍເນນີການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານຢູພ່າຍ
ໃນປະເທດ ໂດຍຕດິພນັສະໜິດແໜນ້ກບັການພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ
ຕອນລຸມ່ ແລະ ກບັບນັດາປະເທດຄູຮ່ວ່ມເຈລະຈາໃນອງ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນເທິງ. 

ປບັປງຸຂໍມ້ນູຂາ່ວສານອຕຸນຸຍິມົ-ອທຸກົກະສາດ (ຂາ່ວສານສະພາບອາກາດ ແລະ ນ ໍາ້) ໃຫເ້ປັນລະບບົ 
ພອ້ມສະໜອງຂໍມ້ນູທ່ີຊດັເຈນ ແລະ ທນັການ ເພ່ືອກະກຽມການເຕອືນໄພລວ່ງໜາ້ຢູໃ່ນເຂດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ, 
ສ ົ່ງເສມີການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ເພ່ີມທະວກີານພວົພນັຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາ 
ກນົ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິສາກນົໃນຂງົເຂດວຽກງານຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ອຕຸນຸຍິມົ-ອທຸກົ
ກະສາດແລະການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ການຮວ່ມມໃືນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງກໍ່ຄກືານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສນົທິສນັ 
ຍາສາກນົຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ມາດຕະການ:  

1. ຂງົເຂດຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ອຕຸນຸຍິມົ ອທຸກົກະສາດ: 
• ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ, ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ບນັດານຕິກິາໍຕາ່ງໆກຽ່ວກບັ 

ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັເຮັດໃຫກ້ານນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໄດຮ້ບັປະໂຫຍດສງູສດຸ ແລະ ສ ົ່ງຜນົ
ກະທບົຕ່ໍລະບບົນເິວດໜອ້ຍທ່ີສດຸ ພອ້ມທງັຮກັສາປ່າຍອດນ ໍາ້.   

• ດາໍເນນີການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານໃນລະດບັອາ່ງແມນ່ ໍາ້ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ຄະ 
ນະກາໍມະການອາ່ງແມນ່ ໍາ້ ໃຫໄ້ດ ້5 ອາ່ງ: ນ ໍາ້ງ ື່ມ, ນ ໍາ້ເທີນ-ກະດງິ, ເຊບ ັງ້ໄຟ, ເຊບ ັງ້ຫຽງ ແລະ ເຊກອງ. 
ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ສາ້ງຕ ັງ້ກອງທຶນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາອາ່ງແມນ່ ໍາ້ ໂດຍອງີໃສຫ່ລກັການຜູສ້າ້ງຜນົ
ກະທບົເປັນຜູຈ້າ່ຍ.  

• ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸລະບບົນຕິກິາໍໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ເປັນຕ ົນ້: ປປັບງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍນ ໍາ້ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນ ໍາ້, ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການລະອຽດກຽ່ວກບັບນັດາເອກະສານທາງດາ້ນ
ນຕິກິາໍ ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ.    

• ເຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມ
ງານສາກນົ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ.  

• ສາ້ງນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ ແລະ ນຕິກິາໍໃນວຽກງານອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດ; ປບັປງຸ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງສະຖານອີຕຸນຸຍິມົ, ອທຸກົກະສາດ, ອຕຸກຸານບນິ, ສະຖານວີດັແທກອາກາດຍານສງູໃຫ້
ໄດມ້າດຕະຖານ ເພ່ືອແນໃສກ່ານສະໜອງຂໍມ້ນູທ່ີມຄີນຸນະພາບດກີວາ່ເກົ່ າ.  

• ປະເມນີຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ດາໍເນນີການສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົເຕອືນໄພລວ່ງໜາ້ຢູບ່ນັດາພ້ືນທ່ີທ່ີມ ີ
ຄວາມສຽ່ງສງູ ເປັນຕ ົນ້ ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ, ໄຊຍະບລູີ, ບໍລຄິາໍໄຊ, ຄາໍມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, 
ຈາໍປາສກັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປື 

2. ຂງົເຂດສິ່ ງແວດລອ້ມ:  
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• ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນວຊິາການ ນບັແຕສ່ນູກາງລງົຮອດທອ້ງ 
ຖິ່ນ ໃຫສ້າມາດດາໍເນນີວຽກງານວຊິາສະເພາະຂອງຕນົໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົກວາ່ເກົ່ າ; ສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ສາ້ງ 
ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກຫ່ອ້ງການຕດິຕາມກວດກາ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູ ່25 ຕວົເມອືງ. 

• ປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສາ້ງນຕິກິາໍອື່ ນທ່ີຕດິພນັກບັການຄວບຄມຸ
ມນົລະພິດ ເພ່ືອບງັຄບັໃຊຕ້າມມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສານເຄມ.ີ  

• ສ ົ່ງເສມີໃຫທ້ກຸໂຄງການລງົທຶນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດ
ລອ້ມຢາ່ງເຂັມ້ງວດ; ດາໍເນນີການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ສງັຄມົຂອງບນັດາໂຄງການພດັທະນາຢາ່ງເປັນລະບບົ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົກວາ່ເກົ່ າ.  

• ສບືຕ່ໍແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີເຄ່ັງຮອ້ນ ແລະ ພົນ້ເດ່ັນ ທ່ີເກດີຂຶນ້ໃນໂຄງການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງ
ປະເທດ ຈາໍນວນໜ່ຶງໃຫສ້າໍເລັດ ລວມທງັການຄວບຄມຸການນາໍໃຊສ້ານເຄມ,ີ ການກາໍຈດັສິ່ ງເສດເຫືຼອ, ມນົ
ລະພິດ, ຂີຝ້ ຸນ່ໃນຕວົເມອືງນອ້ຍ-ໃຫຍ,່ ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ, ແມນ່ ໍາ້ລາໍເຊ, ຫວ້ຍຮອງໜອງບງື ແລະ ຄອງ
ລະບາຍນ ໍາ້.  

• ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາ ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໃິຈ, ສາ້ງຫອ້ງທດົລອງແຫງ່ຊາດ ໃຫກ້າຍເປັນຫອ້ງທດົ 
ລອງຕວົແບບ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປສູກ່ານສາ້ງຫອ້ງທດົລອງຢູບ່ນັດາແຂວງ ຫລື ພາກ ທ່ີມໂີຄງການພດັທະນາ 
ກໍ່ຄຂືະຫຍາຍຕາໜາ່ງຫອ້ງສະໝດຸ ແລະ ຝຶກອບົຮມົປະຈາໍພາກ, ແຂວງ ແລະ ບາງເມອືງຈດຸສມຸ. 

• ສ ົ່ງເສມີໃຫຂ້ະແໜງການສກຶສາ ນາໍເອົາວຊິາສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນຫຼກັສດູການສອນໃນທກຸລະດບັ, 
ຊຸກຍູ ້ ສ ົ່ງເສມີຂະບວນການສາ້ງປະເທດລາວໃຫເ້ປັນປະເທດສຂີຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ດວ້ຍຫຼາຍຮບູ
ການ ເປັນຕ ົນ້ ຂະບວນການໂຮງຮຽນຂຽວ, ການສາ້ງຈດິສາໍນກຶແກສ່ງັຄມົ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັກວາ້ງຂວາງ  

• ປບັປງຸ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍກນົໄກດາ້ນການເງນິ ເພ່ືອຮອງຮບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານວຊິາສະ
ເພາະໃຫໝ້ ັນ້ຄງົຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ.  

• ເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມສືາກນົ, ເຂ້ົາຮວ່ມການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ເຈລະຈາໃນເວທີສາກນົ ເພ່ືອຍາດ
ແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນວຊິາການ ແລະ ທຶນຮອນມາສະໜບັສະໜນູການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມໃນ
ສປປ ລາວ.  

3. ຂງົເຂດການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ:  
•  ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຫຼກັ ເຊ່ັນ: ກະສກິາໍ, ປາ່ໄມ,້ ພະລງັງານ, ອທຸກົ

ກະສາດ, ໂຄງລາ່ງຕວົເມອືງ, ອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ເພ່ືອດາໍເນນີການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີເລິກເຊິ່ ງ 
ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ແຫຼງ່ປ່ອຍອາຍພິດເຮອືນແກວ້, ກາໍນດົທາງເລືອກທ່ີເໝ
າະສມົໃນການປບັຕວົ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ສາ້ງເປັນແຜນງານ 
5 ປີ ຄ ັງ້ທີ 1 (2011-2015) ເພ່ືອຜນັຂະຫຍາຍຍດຸທະສາດວາ່ດວ້ຍການປຽ່ນແປງດນິຟ້າອາກາດ ໃຫຕ້ດິ
ພນັກບັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການຂາ້ງເທິງນີ,້ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ແລະ ຍດຸທະ
ສາດການລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດ.   

• ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງປບັປງຸ ແລະ ເຊື່ ອມສານລະບບົນຕິກິາໍທ່ີກຽ່ວກບັການ
ປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ເປັນຕ ົນ້: ລະບຽບການກຽ່ວກບັການປ່ອຍອາຍພິດເຮອືນແກວ້ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຕັກ
ໂນໂລຍສີະອາດທ່ີເປັນມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມເຂ້ົາໃນລະບບົນຕິກິາໍຂອງຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  
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• ສາ້ງຕ ັງ້ກນົໄກ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາສະອາດ (CDM) ແລະ ສນິເຊື່ ອກາກບອນ (C) 
ໂດຍຮບັປະກນັ ໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ ແກສ່ປປ ລາວ.  

• ສ ົ່ງເສມີການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູ, ສະຖຕິ ິ ແລະ ການຄາດຄະເນລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັການ
ປຽ່ນແປງດນິຟ້າອາກາດ ໂດຍການສາ້ງຕ ັງ້ລະບບົເຕອືນໄພລວ່ງໜາ້ ແລະ ຕດິຕ ັງ້ຕວົແບບຈາໍລອງຕດິຕາມ
ສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດກບັຕວົຊີບ້ອກທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ.  

• ນາໍເອົາການສກຶສາກຽ່ວກບັວທິະຍາສາດດາ້ນຊ ັນ້ບນັຍາກາດ, ລະບບົພມູອາກາດ(ລະດກູານຕາ່ງໆ), 
ສະພາບອນຸະພມູສະເລຍ່ຂອງໂລກ, ສະພາບການປຽ່ນແປງດນິຟ້າອາກາດ ເຂ້ົາໃນລະບບົການສກຶສາສາມນັ
ໃນທກຸລະດບັຕາມຄວາມເໝາະສມົ ຄຽງຄຸກ່ນັນ ັນ້ ກໍ່ສ ົ່ງເສມີວຽກງານການສາ້ງຈດິສາໍນກຶໃຫແ້ກມ່ວນຊນົກຽ່ວ
ກບັບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ.   

• ເຂ້ົາຮວ່ມການເຈລະຈາໃນເວທີສາກນົ, ສູຊ້ນົຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວຊິາການ, ທາງ
ດາ້ນທຶນຮອນ ເພ່ືອສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວປບັຕວົເຂ້ົາກບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການຫລດຸຜອ່ນຜນົກະທບົການປ່ອຍອາຍພິດເຮອືນແກວ້ໃນ ສປປ ລາວ.    
 

4. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັ: 
• ສມຸໃສຫ່ນັຈາກການແກໄ້ຂການຊວ່ຍເຫືຼອບນັເທົາທກຸ ແລະ ຟ້ືນຟຫຼູງັຈາກໄພພິບດັ ມາເປັນການ 

ຫາ້ງຫາກະກຽມຄວາມພອ້ມ ເພ່ືອຕາ້ນກບັໄພພິບດັ ເປັນຕ ົນ້ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, ແຫງ້ແລງ້, ດນິເຈື່ອນ ແລະ ອກັຄີ
ໄພ.  

• ສມຸໃສສ່າ້ງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊຸມຊນົໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ໂດຍເອົາຊຸມຊນົເປັນ 
ໃຈກາງ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການໃນການແກໄ້ຂບນັຫາໄພພິບດັ.  

• ສມຸໃສກ່ານສາ້ງລະບບົເຕອືນໄພລວ່ງໜາ້ໂດຍເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົຕາໜາ່ງ 
ສະຖານເີກບັກາໍຂໍມ້ນູອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດໃນເຂດສຽ່ງໄພ ແລະ ຕາມອາ່ງແມນ່ ໍາ້ໃນທ ົ່ວປະເທດ.   

• ເອົາໃຈໃສເ່ກບັກາໍຂໍມ້ນູອຕຸນຸຍິມົ ແລະ ອທຸກົກະສາດ ພອ້ມທງັຕດິຕາມການພະຍາກອນອາກາດ 
ແລະ ນ ໍາ້ໃຫຊ້ດັເຈນ  ເພ່ືອການອອກຂາ່ວເຕອືນໄພສະພາບສກຸເສນີທາງດາ້ນສະພາບອາກາດ ແລະ ນ ໍາ້ໄດ້
ທນັເວລາ.  

• ສາ້ງລະບບົສາງ ເພ່ືອເກບັເຄື່ ອງບນັເທົາທກຸສກຸເສນີ ທ່ີຈາໍເປັນຢູແ່ຕລ່ະພາກ ແລະ ບາງແຂວງທ່ີມ ີ
ຄວາມສຽ່ງສງູກບັການເກດີໄພພິບດັ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃນການຊວ່ຍເຫືຼອປະຊາຊນົຜູປ້ະສບົໄພພິບດັໄດຢ້າ່ງທນັ 
ການ ແລະ ການຟ້ືນຟໄູພພິບດັຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ. 

• ປະສານງານ ແລະ ຮວ່ມມກືບັຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ, ອງົກອນ
ເສດຖະກດິທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເພ່ືອພອ້ມກນັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດຫລດຸຜອ່ນໄພພິບດັ 
ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາລະເບດີທ່ີຍງັບ່ໍທນັແຕກໃຫສ້າໍເລັດຜນົ. 

 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  
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 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ໃນການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການພດັທະນາ
ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍນືຍງົ ແລະ ການປ້ອງກນັໄພພິບດັ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ....... 
ແຜນງານ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

3. ການພດັທະນາວສິາຫະກດິ 
 ພດັທະນາທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ແລະ ບນັດາທລຸະກດິຢາ່ງກມົກຽວ ແລະ ເປັນລະບບົ, ເອົາໃຈໃສ່
ປບັປງຸ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີ ແລະ ຍກົສງູບດົບາດທ່ີສາໍຄນັຂອງລດັວສິາຫະກດິ ໃນການເປັນເຈົາ້ພາທາງໃນທກຸ
ພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ເພ່ືອຮກັສາສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ  ແລະ ຂໍ້

ສະດວກໃນການກະຕກຸຊຸກຍູທ້ກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ລວມທງັການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ 
ແລະ ເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົໄວ, ດາໍເນນີຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກາໍນດົໄວ ້ ເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນພະລງັທ່ີສາໍຄນັ
ໃນລະບບົເສດຖະກດິ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃຫແ້ກກ່ານລງົທຶນໂດຍກງົຂອງເອກະຊນົຕາ່ງປະເທດໃຫມ້າລງົ 
ທຶນຫຼາຍຂຶນ້, ເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ ແລະ ສອດຄອ່ງຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ.  
 

3.1. ວສິາຫະກດິຂອງລດັ 

[1]. ທິດທາງ: 

 ສາ້ງວສິາຫະກດິຂອງລດັໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ກາຍເປັນເຈົາ້ນາໍໜາ້ພາທາງໃນທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ
ຢາ່ງແທຈ້ງິ ເພ່ືອປະຕບິດັພາລະບດົບາດທ່ີສາໍຄນັໃນລະບບົເສດຖະກດິຕະຫລາດຕາມທິດສງັຄມົນຍິມົ ແລະ 
ຮບັປະກນັໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະເຖຍລະພາບ. 

 ປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາວສິາຫະກດິຂອງລດັຄນືໃໝ ່ ໂດຍເລ່ັງໃສຖ່ານະການເງນິ, ການຈດັຕ ັງ້-ບກຸ 
ຄະລາກອນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ ເພ່ືອກາ້ວໄປສູກ່ານຫນັເປັນລະບບົບໍລິສດັຂອງລດັທ່ີເຂັມ້ແຂງຮອບ 
ດາ້ນ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັໃຫກ້ານດາໍເນນີທລຸະກດິມປີະສດິທິຜນົສງູ.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາວສິາຫະກດິ-ທລຸະກດິຂອງລດັ ແລະ ກາໍນດົຄນືໃຫຈ້ະແຈງ້
ພາລະບດົບາດຂອງບໍລິສດັ ເຊ່ັນ: ດາໍເນນີທລຸະກດິເພ່ືອຫາກາໍໄລ ແລະ ຮບັໃຊໜ້າ້ທ່ີການເມອືງຕາມແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ, ເປີດກວາ້ງສດິເປັນເຈົາ້ຕນົເອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ
ຕ່ໍຊບັສນິຂອງລດັທ່ີມອບໃຫ.້ 

• ຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພດັທະນາບນັດາກຸມ່ວສິາຫະກດິເພ່ືອສາ້ງຖານກາໍລງັແຮງທາງດາ້ນຊບັສນິ, ຄວາມຮູ້
ສະຕປິນັຍາ ແລະ ເຕັກນກິວທິະຍາການຕາ່ງໆທ່ີສາມາດແຂງ່ຂນັໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ເຊ່ັນ: ກຸມ່
ການຜະລິດ-ການບໍລິການ ແລະ ການກໍ່ສາ້ງ ໃຫເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົຕາມກນົໄກຕະຫຼາດທ່ີມກີານວາງ
ແຜນ. 

• ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ກວດກາ-ດດັແກ ້ບນັດານຕິກິາໍຕາ່ງໆ ທ່ີຕດິພນັເຖງິທລຸະກດິ-ວສິາຫະກດິ 
ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແນວທາງຂອງພກັ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ທງັໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກນົໄກເສດຖະ 
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ກດິຕະຫຼາດ; ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ກາລະໂອກາດອນັສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ-ວສິາຫະກດິ 
ເທ່ືອລະກາ້ວ. 

• ດາໍເນນີການສາໍຫຼວດກວດກາເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ຄນືໃໝ,່ ວສິາຫະກດິຂອງລດັ ອນັໃດທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ, 
ອນັໃດຄວນຮກັສາໄວເ້ປັນຂອງລດັ 100%, ອນັໃດຄວນຫນັເປັນວສິາຫະກດິປະສມົ ແລະ ຫຸນ້ສວ່ນ, ອນັໃດ
ຄວນປບັປງຸໃຫມ້ປີະສດິທິພາບສງູຂຶນ້, ອນັໃດຄວນຫນັໄປສູຮ່ບູການອື່ ນ, ອນັໃດຄວນຍບຸເລີກ ຫືຼ ປະກາດລ ົມ້
ລະລາຍ. 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງຕ ັງ້ບໍລິສດັທ່ີເປັນຍດຸທະສາດ ໂດຍທ່ີລດັຈະຕອ້ງລງົທຶນ 100%. ວສິາຫະກດິທ່ີລດັຖື
ຫຸນ້ 51% ຂຶນ້ໄປ ລດັຈະຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານໂດຍກງົ ເຊ່ັນ: ອດຸສາຫະກາໍປ້ອງກນັ 
ຊາດ, ອດຸສາຫະກາໍຜະລິດໄຟຟ້າ, ອດຸສາຫະກາໍຜະລິດວດັຖກຸໍ່ສາ້ງ, ບໍລິສດັທນັຍາຫານ, ສື່ ສານ, ໂທລະຄມົ, 
ການບນິ ແລະ ວສິາຫະກດິຍດຸທະສາດອື່ ນໆ. 

• ສາ້ງໃຫໄ້ດບ້ນັດາວສິາຫະກດິທ່ີເຂັມ້ແຂງທກຸດາ້ນ, ເປີດກວາ້ງທລຸະກດິປະສມົພາຍໃນ ແລະ ກບັ
ຕາ່ງປະເທດ, ສາ້ງທກຸເງ ື່ອນໄຂໃຫທ້ລຸະກດິ-ວສິາຫະກດິຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິຕາ່ງໆປະຕບິດັຕາມ
ລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັຢາ່ງຄບົຖວ້ນ, ເຂັມ້ງວດ ແລະ ຖກືຕອ້ງ. 

• ສູຊ້ນົໃຫລ້ດັມອບສດິເປັນເຈົາ້ຢາ່ງຂາດຕວົຕ່ໍຊບັສນິ-ທຶນຮອນທ່ີລດັມອບໃຫບໍ້ລິສດັລດັ ເພ່ືອຄວາມ
ສະດວກໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຕາມເປ້ົາໝາຍ, ແນວທາງ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ. 

• ສມຸໃສກ່ໍ່ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍໃຫໄ້ດກ້າໍລງັການຜະລິດໃນບນັດາພາກສວ່ນເສດຖະກດິຕາ່ງໆຢາ່ງ
ແຂງແຮງ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ທ່ີມພ້ືີນຖານເຕັກນກິທ່ີທນັສະໄໝ, ມສີມີ ື
ແຮງງານເກັ່ງ ໂດຍເລີ່ ມຈາກຫວົໜວ່ຍຄອບຄວົ, ບາ້ນ ແລະ ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິຂຶນ້ມາ. 

• ສູຊ້ນົເປີດກວາ້ງ ແລະ ແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງລດັວສິາຫະກດິ-ວສິາຫະກດິປະສມົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງ 
ປະເທດ, ທລຸະກດິຮວ່ມມປືະຊາຊນົຢູໃ່ນຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງຊດັເຈນ ຕາມເຈົາ້ທຶນ-ຂະໜາດທຶນ 
ແລະ ເຕັກນກິຢາ່ງຂາດຕວົຕາມແຕລ່ະໄລຍະຂອງການພດັທະນາ. 

• ສູຊ້ນົສາ້ງໃຫໄ້ດແ້ຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາທລຸະກດິ-ວສິາຫະກດິທກຸພາກສວ່ນ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວສິາຫະກດິຂອງລດັ ຈະຕອ້ງສມຸ
ໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ...... ແຜນງານ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານ
ຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕາການ: 

– ສກຶສາອບົຮມົໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນທ່ີມໜີາ້ທ່ີຊີນ້າໍ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ ເຂ້ົາໃຈຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ ກຽ່ວ
ກບັກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດທ່ີມກີານວາງແຜນ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ພອ້ມກນັຕດັສນິໃຈສູ ້
ຊນົຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ. 
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– ຕອ້ງຫນັທິດທາງ, ເປ້ົາໝາຍ, ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ແລະ ແຜນງານທ່ີວາງອອກໃຫເ້ປັນນຕິກິາໍ ແລະ 
ແຜນການລະອຽດ ຢູໃ່ນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົທງັຢູສ່ນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ. 

– ຕອ້ງມຄີວາມຕດັສນິໃຈສງູໃນການລງົທຶນເຂ້ົາໃສບ່າງທລຸະກດິທ່ີເປັນຂໍກນຸແຈສາໍຄນັ ແລະ ເປັນເຈົາ້ 
ພາທາງໃຫແ້ກວ່ສິາຫະກດິອື່ ນໆ, ພອ້ມທງັ ປກຸລະດມົທກຸພາກສວ່ນທລຸະກດິເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂະບວນກໍ່ສາ້ງເສດ 
ຖະກດິຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົສງູ.  

– ສາ້ງໃຫມ້ອີງົກອນ, ກງົຈກັຊວ່ຍວຽກທ່ີເຂັມ້ແຂງ ສອດຄອ່ງກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງກາໍລງັການ 
ຜະລິດ, ມບີກຸຄະລາກອນທ່ີມຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ເພ່ືອເຮັດໜາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງຕ່ໍວສິາຫະກດິທງັຂ ັນ້ມະຫາພາກ 
ແລະ ຈນຸລະພາກ. 

– ມລີະບບົປະສານງານ ແລະ ແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງທ່ີຈະແຈງ້ລະຫວາ່ງບນັດາກະຊວງ ຂະແໜງການ 
ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີວສິາຫະກດິສາມາດເຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ 
ແລະ ກາ້ວເຂ້ົາສູລ່ະບບົບໍລິສດັທ່ີມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ສາມາດແກງ່ແຍງ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ
ໄດ.້  

3.2. ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ (SMEs):  

[1]. ທິດທາງ: 

ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸໃຫບ້ນັດາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ໃຫມ້ຄີວາມເຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍ 
ຕວົ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັເສດຖະກດິໃນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ແລກປ່ຽນສນິຄາ້ ຂອງ 
ພມູພີາກ ແລະ ສາກນົ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັພາຍໃຕຂ້ອບການເປີດເສລີທາງການຄາ້ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການ
ສາ້ງປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ພາຍໃນປີ 2015.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜນົຜະລິດ ສະເລຍ່ບນັລ ຸ15% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ.  
• ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ຂຶນ້ທະບຽນ 

13% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ. 
• ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ເພ່ີມຂຶນ້ 10% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ. 
• ສູຊ້ນົໃຫອ້ດັຕາສວ່ນແຮງງານໃນວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ 85% 

ຂອງ ຈາໍນວນແຮງງານທງັໝດົໃນຂງົເຂດທລຸະກດິ.  
 ເພ່ືອສາໍເລັດຄາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງສມຸໃສບ່ນັດາວຽກງານຈດຸສມຸດ ັງ່ນີ:້ 

– ປບັປງຸສະພາບແວດລອ້ມທາງດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງລດັຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ
ໂດຍການທບົທວນ ແລະ ປບັປງຸບນັດາລະບຽບການ ແລະ ວທີິປະຕບິດັທ່ີເປັນອປຸະສກັຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ພິຈາລະນາສາ້ງກນົໄກທ່ີເໝາະສມົໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຂອງບນັດາລະບຽບການ
ໃນຂງົເຂດເສດຖະກດິທ່ີສາ້ງຂຶນ້ແລວ້ ແລະ ກາໍລງັຈະສາ້ງຂຶນ້ໃໝ.່ 

– ປບັປງຸການເຂ້ົາຫາແຫຼງ່ທຶນຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງໂດຍການເພ່ີມຄວາມສາມາດ
ຂອງສະຖາບນັການເງນິທ່ີໃຫບໍ້ລິການສນິເຊື່ ອ, ພດັທະນາໃຫມ້ຜີະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການດາ້ນການ
ເງນິໃຫມ້ຫຼີາຍຮບູຫຼາຍສ ີໂດຍສະເພາະແມນ່ວທີິການສະໜອງສນິເຊື່ ອທ່ີບ່ໍອາໄສຫຼກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັ ແລະ ມໄີລ 



 

 130

ຍະຍາວ ເຊ່ັນ: ການຄ ໍາ້ປະກນັເງນິກູ,້ ກອງທຶນເພ່ືອລງົທຶນຮວ່ມ, ການເຊ່ົາຊືອ້ປຸະກອນ ແລະ ພາຫະນະການ
ຜະລິດ. 

– ກໍ່ສາ້ງຜູປ້ະກອບການໃໝໂ່ດຍການຊຸກຍູ,້ ສ ົ່ງເສມີໃຫຊ້າວໜຸມ່, ປນັຍາຊນົ, ແມຍ່ງິເຂ້ົາມາມບີດົ 
ບາດເປັນຜູປ້ະກອບການເພ່ີມຂຶນ້, ສາ້ງໃຫມ້ສີນູບ ົ່ມເພາະທລຸະກດິ, ມກີນົໄກໃນການສ ົ່ງເສມີການສາໍປະທານທ ຸ
ລະກດິ SME, ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ໃຫກ້ານປຶກສາແບບຄບົວງົຈອນແກຜູ່ເ້ລີ່ ມຕ ົນ້ທລຸະກດິໃໝ.່  

– ເພ່ີມທະວກີານໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ການບໍລິການພດັທະນາທລຸະກດິ. 
– ເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມທືລຸະກດິລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ,່ ຂະໜາດກາງ ແລະ ນອ້ຍ  

ໂດຍການສງັລວມ ແລະ ເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານ ກຽ່ວກບັໂອກາດດາ້ນທລຸະກດິຂອງ SMEs ຈາກການ
ລງົທຶນ ແລະ ການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ;່ ສາ້ງກນົໄກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສິ່ ງຈງູໃຈ
ໃຫວ້ສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍມ່າໃຊບໍ້ລິການ ແລະ ການສະໜອງຂອງ SMEs.  

– ສ ົ່ງເສມີການເພ່ີມຜະລິດຕະພາບເພ່ືອຍກົລະດບັຄນຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພນັ 
ແລະ ການບໍລິການຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ, ສາ້ງໃຫມ້ແີຜນດາໍເນນີງານແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອ
ຍກົສງູຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ ການອອກແຮງງານໃນທ ົ່ວສງັຄມົ. 

– ສ ົ່ງເສມີການເຂ້ົາຫາຕະຫຼາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ 
ກາງ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 
ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

• ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານກບັທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານປະຕບິດັວຽກງານດາໍເນນີ
ໄປຢາ່ງມຈີດຸສມຸ ຫີຼກລຽ້ງການຊໍາ້ຊອ້ນ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຊອ່ງຫວາ່ງຄວາມຮບັຜິດຊອບ.  

• ກາໍນດົແຫຼງ່ທຶນ, ລະດມົທຶນ ແລະ ຈດັສນັທຶນຢາ່ງເໝາະສມົ.  
• ຍກົສງູບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໜວ່ຍງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ ແລະທອ້ງຖິ່ນ. 
• ເພ່ີມທະວກີານປະກອບສວ່ນຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍຂຶນ້, ສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກຜູ່ປ້ະກອບການຫຼາຍຂຶນ້. ຊອກຫາຕະຫຼາດ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັ
ໃຫຜ້ະລິດຕະພນັລາວຫຼາຍຂຶນ້.  

3.3. ວສິາຫະກດິປະຊາຊນົ, ວສິາຫະກດິປະສມົ ແລະ ຫຸນ້ສວ່ນ  

[1]. ທິດທາງ: 

ພດັທະນາວສິາຫະກດິປະສມົໃຫມ້ຄີວາມຫລາກຫລາຍ, ມຄີວາມເປັນເອກະພາບ, ມຄີວາມເປັນເຈົາ້ 
ການ, ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສງູ ແລະ ມຜີນົປະໂຫຍດຮວ່ມກນັ. ປບັປງຸສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ 
ຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັໃຫສ້ງູຂຶນ້. ສ ົ່ງເສມີການເຂົ້າຫາຕະຫລາດ. 
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 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

 ຮອດປີ 2015, ສູຊ້ນົໃຫທ້ ົ່ວປະເທດຈະຕອ້ງມຫີວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິທງົໝດົ..........ຫວົໜວ່ຍ, ໂດຍໃຫ້
ເພ່ີມຂຶນ້……% ທຽບໃສແ່ຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VI (2006–2010) ເພ່ີມຂຶນ້..........
....%, ໃນນ ັນ້ ວສິາຫະກດິຂອງລດັ ກວມ.........%, ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2011–2015) ສາ້ງວສິາຫະກດິຂືນ້
ໃຫມ ່ໃຫໄ້ດປ້ະມານ…………..ຫວົໜວ່ຍ. 

[3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວສິາຫະກດິຂອງປະຊາຊນົ, ວສິາຫະ
ກດິປະສມົ ແລະ ຮຸນ້ສວ່ນ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ....... ແຜນງານ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາ
ກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

[4]. ມາດຕະການ: 

– ປບັປງຸ ສາ້ງອງົການ ຫລື ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບສະເພາະໃນການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາ 
ແລະ ຊຸກຍູ ້ສ ົ່ງເສມີການດາໍເນນີງານຂອງພາກສວ່ນທລຸະກດິ ຫລື ວສິາຫະກດິຢາ່ງເປັນຮບູປະທາໍ ແລະ ໄປ
ຕາມທິດການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. 

– ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ດາ້ນນຕິກິາໍ
ຕາ່ງໆເພ່ືອພດັທະນາວສິາຫະກດິໃຫເ້ຕບີໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕວົ ໂດຍການທບົທວນ ແລະ ປບັປງຸຄນືບນັດານຕິກິາໍ
ຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວພນັກບັທລຸະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແນວທາງຂອງພກັ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ
ລດັຖະບານ, ສາ້ງກາລະໂອກາດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂອນັດໃີຫທ້ລຸະກດິ ແລະ ວສິາຫະກດິໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວຢາ່ງຄອ່ງ
ຕວົ, ເພ່ີມຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເທ່ືອລະກາ້ວ ຕາມກນົໄກເສດຖະກດິ
ຕະຫຼາດທ່ີມກີານຄຸມ້ຄອງ ດດັສມົຂອງລດັຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົສງູ. 

– ເອົາໃຈໃສ ່ ຝຶກອບົຮມົບກຸຄະລາກອນຂ ັນ້ຜູບໍ້ລິຫານ, ພະນກັງານ ແລະ ສາ້ງສມີແືຮງງານໃຫນ້າຍ
ຊາ່ງ, ກາໍມະກອນ ໂດຍຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕັກນກິ ວຊິາການຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ເປັນ
ປກົກະຕ ິເພ່ືອສາ້ງໃຫໄ້ດບ້ນັດາວສິາຫະກດິທ່ີເປັນຍດຸທະສາດທ່ີມຄີວາມເຂັມ້ແຂງທກຸດາ້ນ, ເປີດກວາ້ງທລຸະ 
ກດິປະສມົພາຍໃນ ແລະ ກບັຕາ່ງປະເທດ.  

– ປບັປງຸນຕິກິາໍ, ນະໂຍບາຍ ລະບຽບການ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງປະເທດ. 
– ສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ຫນັເປັນທນັສະໄໝລະບບົການຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 

ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມກະທດັຮດັງາ່ຍດາຍ ແລະ ວອ່ງໄວຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ ເພ່ືອໃຫບ້ນັດາວສິາຫະກດິທ່ີຍງັບ່ໍທນັຂຶນ້ 
ທະບຽນຫນັເຂ້ົາສູລ່ະບບົຫຼາຍຂຶນ້. 

– ສບືຕ່ໍຈດັເວທີປຶກສາຫາລ ືແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫັນລະຫວາ່ງພາກລດັ ແລະ ພາກສວ່ນ ທລຸະ
ກດິ ເພ່ືອພອ້ມກນັແກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼ ອປຸະສກັໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຢາ່ງທນັການ. 

– ຈດັຕ ັງ້ການເຜີຍແຜລ່ະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການຂຶນ້ທະບຽນກາປະທບັ ແລະ ລະບຽບການກຽ່ວ 
ກບັພາສ,ີ ສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິໃຫກ້ບັທະນາຄານ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນເວລາ 
ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິຂໍກູຢື້ມເງນິ, ເພ່ີມທະວຄີວາມສກັສດິໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາກດົໝາຍໃນຂງົເຂດເສດ 
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ຖະກດິ ເພ່ືອສາ້ງຫຼກັຄ ໍາ້ປະກນັໃຫແ້ກຜູ່ສ້ະໜອງສນິເຊື່ ອ ແລະ ທງັເປັນການປບັປງຸການເຂົ້າເຖງິແຫຼງ່ທຶນຂອງ 
ຫວົໜວ່ຍທລຸະກດິ. 

– ສບືຕ່ໍພດັທະນາເອົາຫຼກັສດູສາ້ງຜູປ້ະກອບກດິຈະການເຂົ້າໃນລະບບົການສກຶສາສາມນັ, ອາຊວີະສກຶ 
ສາ ແລະ ການສກຶສາຊ ັນ້ສງູເພ່ືອໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ໄດມ້ວີທີິການຈດັຕ ັງ້, ການບໍລຫິານທລຸະກດິໃນເວລາ 
ປະກອບການດາ້ນທລຸະກດິ. 

– ປບັປງຸດາ້ນການປະສານງານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ: ໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການພິຈາລະນາ
ຄາໍຮອ້ງຂໍອະນຍຸາດລງົທຶນ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີມບີດົບາດໃນການໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫືຼອ 
ການພດັທະນາທລຸະກດິທງັພາກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ ເພ່ືອສາມາດສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ຂໍມ້ນູ 
ຂາ່ວສານຕາ່ງໆ ໃຫແ້ກບ່ນັດາຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ. 

– ເພ່ີມທະວກີານນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມ ືແລະ ເຕັກນກິຕາ່ງໆຈາກສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນເຂ້ົາໃນວຽກງານສ ົ່ງ 
ເສມີວສິາຫະກດິ ແລະ ທລຸະກດິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການວໄິຈ ແລະ ການໃຫຄ້າໍປຶກສາດາ້ນທລຸະກດິ, ການ
ວໄິຈຕອ່ງໂສມ້ນູຄາ່ເພ່ີມ. 

– ສາ້ງສນູກາງລວບລວມບນັດາເອກະສານນຕິກິາໍ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການພດັທະນາ
ພາກວສິາຫະກດິ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ເພ່ືອໃຫມ້ຈີດຸສງັລວມ ຈະສະດວກໃນການຕດິຕາມ ແລະ ສາມາດ 
ກວດສອບໄດງ້າ່ຍຂຶນ້. 

– ສາ້ງກນົໄກເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮວ່ມມ ື ລະຫວາ່ງວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ ່ ແລະ 
ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ເພ່ືອໃຫທ້ງັສອງກຸມ່ໄດມ້ກີານນາໍໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ມກີານ
ແລກປ່ຽນປະສບົການເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ອນັເປັນການຍກົມາດຕະຖານຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການ
ຂອງວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ ຂຶນ້ໄປເປັນກາ້ວໆ. 

4. ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ 
4.1. ການພດັທະນາຕາມພາກ 

[1]. ທິດທາງ: 
ການພດັທະນາເຂດແຄວນ້ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນພາະວໄິສ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫທ້ກຸເຂດແຄວນ້ໃນທ ົ່ວປະເທດ 

ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງສມົສວ່ນ ແລະ ວອ່ງໄວບນົພ້ືນຖານການເສມີຂະຫຍາຍທາ່ແຮງຂອງແຕລ່ະພາກ ແລະ ມີ
ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແທດເຫມາະກບັແຕລ່ະເຂດ; ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກໍ່ສາ້ງສາຍພວົພນັເຊື່ ອມໂຍງ
ລະຫວາ່ງບນັດາເຂດໃຫມ້ຄີວາມກມົກຽວ, ຂະຫຍາຍຕວົໄວ ແລະ ຫມ ັນ້ທຽ່ງ, ມປີະສດິທິຜນົສງູສດຸ, ມຄີວາມ
ອາດສາດມາດແຂງ່ຂນັ, ສາມາດຫລດຸຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວາ່ງການພດັທະນາໃນແຕລ່ະພາກ.  

ສມຸໃສລ່ງົທຶນຢາ່ງມຈີດຸສມຸເຂ້ົາໃນການພດັທະນາສນູກາງເສດຖະກດິຂອງ 3 ພາກ ທ່ີມທີາ່ກາ້ວກະ
ໂດດໃນການຂະຫຍາຍຕວົບນົພ້ືນຖານຂອງການພດັທະນາຕວົເມອືງແກນກາງທ່ີມພ້ືີນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ 
ການບໍລິການທນັສະໄຫມ, ບນັດາເຂດອດຸສາຫະກາໍຈດຸສມຸ ດວ້ຍການເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຂະແຫນງການອດຸ 
ສາຫະກາໍທ່ີສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມສງູ ແລະ ມຂີະຫນາດໃຫຍ ່ເຊ່ັນ: ອດຸສາຫະກາໍຜະລິດໄຟຟ້າ, ປງຸແຕງ່ເຂ້ົາ ແລະ 
ສະບຽງອາຫານ, ປງຸແຕງ່ໄມ,້ ຜະລິດຝຸນ່ຊວີະພາບ, ຕດັຫຍບິ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ (ຄາໍ, ກ ົວ່, 
ເຫລັກ, ແຮບ່ກົສດິ…), ອດຸສາຫະກາໍຜະລິດວດັຖກຸໍ່ສາ້ງ, ກນົຈກັ, ສນິຄາ້ເອເລັກໂຕນກິ, ເຄື່ ອງຊມົໃຊຊ້ ັນ້ສງູ 
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ບນົພ້ືນຖານຂອງການສາ້ງຕ ັງ້ເຂດອດຸສາຫະກາໍ, ກຸມ່ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ເຂດຜະລິດເພ່ືອສ ົ່ງອອກ ເພ່ືອສາ້ງ
ແຮງກະຕຸນ້ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງເຂດແຄວນ້, ພອ້ມທງັສ ົ່ງຜນົກະທບົໄປຊຸກດນັການພດັທະ 
ນາເຂດໃກຄ້ຽງທ່ີມທີາ່ແຮງທາງດາ້ນວດັຖດຸບິ ແລະ ຕະຫລາດຜະລິດຕະພນັຂະຫຍາຍຕວົ. 

ຈດັສນັ ແລະ ພດັທະນາຕວົເມອືງແກນກາງໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງບນັດາເຂດ
ເຊ່ັນ: ເມອືງຫລວງພະບາງ (ແຂວງຫລວງພະບາງ), ເມອືງໄຊ (ແຂວງອດຸມົໄຊ) ຢູພ່າກເຫນອື, ນະຄອນ 
ຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ເມອືງໄກສອນ ພມົວຫິານ (ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ) ຢູພ່າກກາງ ແລະ ເມອືງປາກເຊ  
(ແຂວງຈາໍປາສກັ) ຢູພ່າກໃຕ ້ ໃຫມ້ບີດົບາດເປັນແກນກາງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ທງັ
ເປັນແນວຫນາ້ ໃຫແ້ກຂ່ະບວນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ ດວ້ຍລະບບົພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ
ທນັສະໄຫມ ຮບັປະກນັໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາ ບນັດາຂະແຫນງການອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການປາຍ
ແຫລມ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ. ບນັດາຕວົເມອືງແກນກາງ 
ຂອງແຕລ່ະເຂດ, ນອກຈາກບດົບາດເປັນສນູກາງການເມອືງ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທາໍ ແລະເຕັກນກິ
ວທິະຍາສາດ ແລວ້ຍງັຮກັສາບດົບາດການເຊື່ ອມຕ່ໍພາຍໃນເຂດ ແລະ ບນັດາເຂດ ເພ່ືອກາ້ວສູກ່ານນາໍໃຊ ້ 
ແຫລງ່ກາໍລງັແຮງງານຢາ່ງເຫມາະສມົ, ຫນັປ່ຽນໂຄງສາ້ງການຜະລິດ ແລະ ພດັທະນາຕະຫລາດສນິຄາ້. 
ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກເໍອົາໃຈໃສກ່ານຮວ່ມມລືງົທຶນ, ການຄາ້ ແລະ ການບໍລິການກບັບນັດາປະເທດໃນພາກ
ພ້ືນ. 

ອງີໃສຈ່ດຸພິເສດ, ທາ່ແຮງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ, ການພດັທະນາແຕລ່ະພາກພ້ືນມດີ ັງ່ນີ:້   

4.1.1. ເຂດພາກເໜືອ 

 [1]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

ຍູແ້ຮງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງເຂດ. ສູຊ້ນົຮອດປີ 2015 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັ
ພາຍໃນໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົໃຫໄ້ດ ້ 1.700 ໂດລາສະຫະລດັ. ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້ 
ໂດຍຂະແຫນງກະສກິາໍກວມ 42%, ອດຸສາຫະກາໍກວມ 34% ແລະ ບໍລິການກວມ 27% ຂອງໂຄງປະກອບ 
GDP. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງສະເລຍ່ 2% ຕ່ໍປີ, ຮອດປີ 2015 ຄາດວາ່ຈະມພີນົລະເມອືງ 
ປະມານ 2,7 ລາ້ນຄນົ. ສູຊ້ນົຫຸຼດຜອ່ນອດັຕາຄວາມທກຸຍາກໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 8% ໃນປີ 2015 ແລະ ອດັຕາ 
ບາ້ນທກຸຍາກ ໃຫຕ້ ໍາ່ກວາ່ 20% ໃນປີ 2015. 

[2]. ຂະແໜງບລູິມະສດິ:  

1. ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ-ທ່ີຈາໍເປັນຕ ົນ້ຕໍເຊ່ັນ:  
+ ທາງລດົໄຟ:  
ສາຍຕ ັງ້ ຄ:ື ບ່ໍເຕັນ ຫລວງນ ໍາ້ທາ-ວຽງຈນັ (ທາງລດົໄຟ ອາຊຽນ-ຈນີ, ເຊື່ ອມຕ່ໍໄປຫາກາໍປເູຈຍ ແລະ 

ສງິກະໂປ ໂດຍຜາ່ນ ສປປ ລາວ). 

ສາຍຂວາງ ຄ:ື (1) ທາງພຄູນູ-ໂພນສະຫວນັ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ (ທາງເຊື່ ອມຕ່ໍ ສງິກະໂປ-ລາວ-
ຫວຽດນາມ) ແລະ (2) ທາງເມອືງເງນິ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ) ໄຕຈາງ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ, ທາງ
ເຊື່ ອມຕ່ໍໄທ-ລາວ-ຫວຽດນາມ). 
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+ ທາງບກົ:   

ສາ້ງເສັ້ນທາງ 3 ສາຍ ຄ:ື (1) ແຕລ່ານຕຍຸ ແຂວງຜ ົງ້ສາລ ີ(ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ) ຜາ່ນແຂວງອດຸມົ
ໄຊ, ຫລວງພະບາງ ເຖງິ ວຽງຈນັ, (2) ແຕເ່ມອືງແອດ ແຂວງຊຽງຂວາງ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) 
ຮອດເມອືງທາ່ໂທມ ແລະ (3) ແຕເ່ມອືງສງິ ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ (ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ) ຜາ່ນແຂວງບ່ໍແກວ້ 
ຫາເມອືງແກນ່ທາ້ວ ແຂວງໄຊຍະບລູີ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ). 

ສາ້ງເສັ້ນທາງສາຍຂວາງ 5 ສາຍ ຄ:ື (1) ແຕເ່ມອືງໃຫມ ່ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ຮອດຫວ້ຍ
ຊາຍ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ), (2) ແຕດ່າ່ນປາຫາ່ງ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ຫາ ຊຽງຮອນ (ຊາຍແດນ
ລາວ-ໄທ), (3) ແຕດ່າ່ນຊາຍແດນສາກນົຫວ້ຍຊາຍ ຫາເມອືງວຽງທອງ, (4) ແຕດ່າ່ນຊາຍແດນນ ໍາ້ກ ັນ່ 
(ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ຮອດເມອືງເງນິ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ) ແລະ (5) ແຕເ່ມອືງຫມອກໃຫມ ່ (ຊາຍ
ແດນລາວ-ຫວຽດນາມ) ຮອດເມອືງຊຽງ. 

ສາ້ງບນັດາເສັ້ນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍບນັດາທາງຫລວງແຫງ່ຊາດ ແລະ ທາງທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ 
ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ.  
 + ພດັທະນາທາງນ ໍາ້: ປບັປງຸເສັ້ນທາງນ ໍາ້ຂອງຕອນເຫນອືໃຫເ້ຮອືບນັທກຸສນິຄາ້ຂະຫນາດ 300 ໂຕນ 

ສາມາດຄມົມະນາຄມົໄປ-ມາໄດ.້ 
+ ພດັທະນາສະໜາມບນິ:  

 - ສມຸໃສຍ່ກົລະດບັສະຫນາມບນິ ຫລວງພະບາງ, ຕາມມາດຖານ 4C, ເຮອືບນິຂະຫນາດກາງ (ປະ
ເພດ C ຄ:ື  B737, A320...), ອາຄານໂດຍສານໃຫສ້າມາດຮບັໄດປ້ະມານ ປີລະ 1,2 ລາ້ນເທ່ືອຄນົ, 
ເປັນສະຫນາມບນິສາກນົອນັດບັ 2 ຮອງຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ແລະ ຕອບສະຫນອງໃຫເ້ຮອືບນິປະເພດ 
D ຂຶນ້-ລງົໄດ.້ 
 - ສມຸໃສປ່ບັປງຸສະຫນາມບນິຢູພ່າກເຫນອື ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູ ່ ຫລວງນ ໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້ ແລະ ຮບັ 
ປະກນັໃຫເ້ຮອືບນິຂະຫນາດ 70 ບອ່ນນ ັງ່ ຂຶນ້-ລງົໄດປ້ກົກະຕ.ິ ປບັປງຸຍກົລະດບັເດີ່ນບນິ ຢູເ່ມອືງວຽງໄຊ 
ແຂວງຫວົພນັ ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊຢ້າ່ງເປັນປກົກະຕ ິເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ 
ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄປຢຽ້ມຢາມສະຖານທ່ີປະຫວດັສາດດ ັງ່ກາ່ວ ປະກອບສວ່ນໃນການພດັທະນາເຂດການ
ປະຕວິດັເກົ່ າໃຫທ້ຽບທນັກບັເຂດອື່ ນ ຂອງປະເທດ. 
 - ຂະຫຍາຍການກໍ່ສາ້ງສະຖານ ີ ແລະ ລານຈອດຍນົ, ສະຖານຄີຸມ້ຄອງ, ສາງນ ໍາ້ມນັ, ໂທລະຄມົສື່ 
ສານ, ການບນັຊາ ແລະ ອື່ ນໆ. 

2. ພດັທະນາ 4 ຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ --: 

ກ. ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ:້ 
• ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ທ່ີມທີາ່ແຮງແຂງ່ຂນັ: ສາ້ງ 

ສນູກາ້ເບຍ້ໄມ ້ ແລະ ທດົລອງແນວພນັ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີແນວພນັທ່ີດຢີາ່ງກວ້າງຂວາງ, ເລ່ັງປບັປງຸຊະນດິແນວ
ພນັພືດລ ົມ້ລກຸ, ໄມເ້ສດຖະກດິ ແລະ ສດັ. 

Œ ຊຸກຍູກ້ານຜະລິດສະບຽງອາຫານ: ສາ້ງສນູຜະລດິແນວພນັເຂ້ົາທ່ີດມີຄີນຸນະພາບ ຢູແ່ຂວງຫຼວງນ ໍາ້ 

ທາ, ໄຊຍະບລູີ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ; ສາ້ງສນູຜະລິດແນວພນັສາລ ີ ຢູແ່ຂວງຫວົພນັ, ໄຊຍະບລູີ, ຫຼວງນ ໍາ້ 
ທາ ແລະ ບ່ໍແກວ້, ສາ້ງສນູຜະລິດແນວພນັຖ ົວ່ເຫືຼອງ ຢູແ່ຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສາ້ງສນູຜະ 
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ລິດແນວພນັມນັຕ ົນ້ຢູ ່ແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ຫຼວງນ ໍາ້ທາ; ນອກນ ັນ້ ຍງັສາ້ງສນູຜະລິດແນວພນັພືດເສດຖະກດິ 
ທ່ີມຄີນຸນະພາບຢູບ່ນັດາແຂວງພາກເຫນອື ເຊ່ັນ: ມນັ, ອອ້ຍ, ໄມໃ້ຫຫ້ມາກ, ພືດຜກັ ແລະ ຊາ. ສາ້ງສນູ 
ແນວພນັຫມ ູ ຢູ ່ ເມອືງໄຊ; ສາ້ງສນູລຽ້ງງວົພນັເຂດສງູ ຢູແ່ຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫວົພນັ; -ສາ້ງສນູສາທິດ 
ລຽ້ງປາ ແລະ ຜະລິດແນວພນັປານ ໍາ້ຈດື ຢູ ່ແຂວງໄຊຍະບລູີ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ....,   

 Œ ຊຸກຍູກ້ານຜະລິດກະສກິາໍ-ປ່າໄມແ້ບບທລຸະກດິ: ກະສກິາໍສຂີຽວ, ພດັທະນາຍີ່ ຫໍ້ ແລະ ເຄອືຄາ່ຍ 

ຈາໍຫນາ່ຍ ຄຽງຄູກ່ບັການດງຶດດູການລງົທຶນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
• ສາ້ງສນູພດັທະນາໄມເ້ສດຖະກດິ:  

 Œ ສ ົ່ງເສມີການປກູໄມເ້ສດຖະກດິທ່ີມທີາ່ແຮງ ຢູເ່ຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂເຫມາະສມົ ແລະ ລາຄາແພງເພ່ືອສ ົ່ງ

ອອກ ເຊ່ັນ: ຢາງພາລາ, ອອ້ຍ, ຫມາກເຍົາ, ຄ ັງ່, ໄມປ້່ອງ, ຫວາຍ, ນ ໍາ້ມນັພືດ, ອາຫານສດັ, ໄມ ້ແລະ 
ອື່ ນໆ. 

ຂ. ອດຸສາຫະກາໍພະລງັງານໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮ:່ 
– ສມຸໃສພ່ດັທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຂະຫນາດໃຫຍຕ່າມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ສາຂາແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ 

ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນຈາກຖາ່ນຫີນລິກໄນ (ທ່ີຫງົສາ ແຂວງໄຊຍະບລູີ). 
– ສມຸໃສກ່ານພດັທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດນອ້ຍທ່ີມປີະສດິທິຜນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 
– ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງໄຟຟ້າສູຕ່າ່ງປະເທດ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານສ ົ່ງອອກ ແລະ ເປີດກວາ້ງຕະຫລາດ. 
– ເຊື່ ອມໂຍງການພດັທະນາຂະແຫນງໄຟຟ້າ ໄປພອ້ມກບັການພດັທະນາຂະແຫນງບ່ໍແຮ ່ ເພ່ືອຍກົສງູ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແຫນງພະລງັງານ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 
– ສາໍຫລວດ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່ທ່ີເປັນທາ່ແຮງພດັທະນາຂອງພາກເຫນອື. 
– ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍຫລອມໂລຫະທ່ີມຢີູໃ່ຫນ້ບັມ ືນ້ບັເຂັມ້ແຂງ ໂດຍຖເືອົາອດຸສາຫະກາໍຫລອມ

ເຫລັກ, ຊນື, ກ ົວ່, ສງັກະສ,ີ ຄາໍ ເປັນຕ ົນ້ຕໍ. 
– ການຜະລິດວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ ໂດຍສມຸໃສກ່ານຜະລິດຊມີງັ, ຊມີງັເສມີເຫລັກ, ດນິຈີ່ , ດນິຂ,ໍ ປນູ 

ແລະ ອື່ ນໆ. 
– ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍເຄມ ີ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ເຄມກີຼລໍວົ, ດາ່ງ, ເກອືໂຊດຽມ, ປຍຸກາລີ ໂດຍສະ

ເພາະແມນ່ ຢູແ່ຂວງວຽງຈນັ. 
 ຄ. ການບໍລິການ, ການຄາ້ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ: 

– ສມຸໃສວ່ຽກງານພວົພນັການຄາ້ ແລະ ການຄາ້ຊາຍແດນ ກບັປະເທດອອ້ມຂາ້ງ, ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ສສ 
ຫວຽດນາມ, ສປ ຈນີ, ພະມາ້ ແລະ ໄທ ລວມທງັຊອກຫາຕະຫລາດ. 

– ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸລະບບົການບໍລິການຜາ່ນຕາມເສັ້ນທາງ ເລກທີ 3, ເລກທີ 2 ແລະ ເລກທີ 13
ໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ສະດວກ ແລະ ວອ່ງໄວ.  

– ສາ້ງສນູກາງວາງສະແດງ ແລະ ຈາໍຫນາ່ຍຜະລິດຕະພນັປອດສານພິດ (ຢູ ່ຫລວງພະບາງ, ຫລວງ
ນ ໍາ້ທາ, ຫວ້ຍຊາຍ, ອດຸມົໄຊ ແລະ ຜ ົງ້ສາລີ). 

– ສມຸໃສພ່ດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍການຍາດແຍງ່ເອົາຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸຈາກການຮວ່ມມກືບັ
ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ, ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການປະຕບິດັແຜນງານທອ່ງທຽ່ວຂອງ GMS, ອາຊຽນ, ເຄອືຄາ່ຍ 
ຮວ່ມມທືອ່ງທຽ່ວສາກນົ, ສາມລຽ່ມພດັທະນາ, ສີ່ ລຽ່ມພດັທະນາ ແລະ ປະເທດອອ້ມຂາ້ງ. 
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– ສຸມໃສພ່ັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ, ເປັນທາງຜ່ານໃຫ້ ສປ
ຈີນ, ພະມ້າ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.  
 

3.  ຂະແໜງສງັຄມົ:  

ສມຸໃສວ່ຽກງານການສກຶສາ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການສກຶສາພາກບງັຄບັໃຫບ້ນັລຜຸນົ ໃນປີ 2015,  
-ຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປງຸມະຫາວທິະຍາໄລສພຸານວຸງົ ເພ່ືອຮອງຮບັນກັສກຶສາຈາກບນັດາແຂວງພາກເຫນອືໃຫ້
ຫລາຍຂຶນ້, ສາ້ງໂຮງຮຽນວຊິາຊບີສາໍລບັແຂວງພາກເຫນອື ຢູ ່ແຂວງອດຸມົໄຊ, ສມຸໃສຫ່ລດຸຜອ່ນອດັຕາການ
ຕາຍຂອງແມ ່ ແລະ ເດັກ, ການຂາດສານອາຫານ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸໂຮງຫມຫໍລວງພະບາງໃຫສ້າມາດ
ຮອງຮບັການປ່ິນປວົປະຊາຊນົຢູບ່ນັດາແຂວງພາກເຫນອື, ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ຕດິພນັກບັ
ການພດັທະນາກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ການຈດັສນັອາຊບີຄງົທ່ີ.  

4. ຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ:  

ເອົາໃຈໃສກ່ານປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມແລະການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫມ້ຄີວາມຍນື 
ຍງົ. ບນັດາການລງົທຶນທ່ີຕດິພນັກບັການຂດຸຄ ົນ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີຕດິພນັກບັການຕດັໄມ,້ ການນາໍ
ໃຊທ່ີ້ດນິປ່າໄມ,້ ການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່ ແລະ ອື່ ນໆ ທ່ີໄດປ້່ອຍມນົລະພິດຕອ້ງໄດມ້ກີານດາໍເນນີການສກຶສາລະ
ອຽດເຖງິຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ສມຸໃສປ່ກົປກັຮກັສາປ່າຍອດນ ໍາ້ຢາ່ງຈງິຈງັເພ່ືອຮກັສາ  
ແຫລງ່ຕ ົນ້ນ ໍາ້, ຊວີະນາໆພນັ, ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມໃ້ຫອ້ດຸມົສມົບນູ ແລະ ເພ່ືອການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ.  

 [3]. ຈດັວາງຈດຸສມຸການພດັທະນາຕາມຮບູແບບ “1334” ດ ັງ່ນີ:້  

– ສມຸໃສພ່ດັທະນາ 1 ສນູກາງເສດຖະກດິຂອງພາກເໜືອ ຢູ ່ແຂວງຫລວງພະບາງ; 
– ສມຸໃສພ່ດັທະນາ 3 ເຂດອດຸສາຫະກາໍ ຢູ ່3 ແຂວງ ຄ:ື ແຂວງວຽງຈນັ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ 

ອດຸມົໄຊ; 
– ສມຸໃສພ່ດັທະນາ 3 ແລວທາງເສດຖະກດິ ຄ:ື ບ່ໍເຕັນ-ວຽງຈນັ, ຫວ້ຍຊາຍ-ໄຕຈາງ ແລະ ເມອືງ 

ເງນິ-ໜອງແຮດ; 
– ສມຸໃສພ່ດັທະນາ 4 ເຂດເສດຖະກດິຊາຍແດນ ຄ:ື ບ່ໍເຕັນ, ຫວ້ຍຊາຍ-ຕ ົນ້ເຜ້ີງ, ໜອງແຮດ ແລະ 

ແກນ່ທາ້ວ. 
 

ຈດຸສມຸໃນການພດັທະນາຂອງບນັດາແຂວງພາກເໜືອ ມດີ ັງ່ນີ:້ 
ຜ ົງ້ສາລີ: 

- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດ ແລະ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍເປັນສນິຄາ້ ທ່ີມຕີະຫລາດຮບັຮອງແລວ້ ເຊ່ັນ: ຫມາກ
ແຫນງ່, ຊາ, ຫມາກຂາ່, ຫມາກເດອືຍ, ຫມາກງາ, ສາລີ, ອອ້ຍ, ຕ ົນ້ປໍສາ, ໄມເ້ກດສະຫນາ ແລະ 
ອື່ ນໆ ໂດຍຕດິພນັກບັການປງຸແຕງ່ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູຢູກ່ບັທ່ີ. 

- ສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ ເຊ່ັນ: ໂຮງງານປງຸແຕງ່ຊາ, ໂຮງ 
ງານບດົແປ້ງ, ໂຮງງານນ ໍາ້ຕານທ່ີມຂີະຫນາດການຜະລິດ 1.000 ໂຕນ/ປີ, ໂຮງງານປງຸແຕງ່
ຢາງພາລາຂ ັນ້ຕ ົນ້. 

- ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງໄຟຟ້າໄປສູຊ່ນົນະບດົ. 
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- ຊຸກຍູກ້ານສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ອ ູ8. 
 

ຫຼວງນ ໍາ້ທາ: 
- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດສະບຽງອາຫານ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ອອ້ຍ ແລະ ອື່ ນໆ. 
- ສ ົ່ງເສມີການປກູຢາງພາລາ ໂດຍຕດິພນັກບັການປງຸແຕງ່. 
- ເອົາໃຈໃສກ່ານຄຸມ້ຄອງການຂດຸຄ ົນ້ແຮທ່າດ ເຊ່ັນ: ຖາ່ນຫີນ, ຄາໍ ແລະ ທອງແດງ. 
- ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງໄຟຟ້າໄປສູຊ່ນົນະບດົ. 
- ສບືຕ່ໍສມຸໃສປ່ບັປງຸສາ້ງເຂດເສດຖະກດິພິເສດບ່ໍເຕັນ-ແດນຄາໍ ໃຫໄ້ດຮ້ບັການພດັທະນາຢາ່ງມຄີນຸ

ນະພາບ. 
- ສ ົ່ງເສມີກໍ່ສາ້ງເປັນສນູກາງເຊື່ ອມຕ່ໍດາ້ນໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ  

 

ແຂວງບ່ໍແກວ້:  
- ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງສນູພດັທະນາກະສກິາໍ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງແນວພນັພືດ-ພນັສດັ; ສ ົ່ງເສມີການປກູ

ພືດປອດສານພິດ ແລະ ເພ່ີມມນູຄາ່ສນິຄາ້ໂດຍຜາ່ນການປງຸແຕງ່ ເຊ່ັນ: ສາລ,ີ ຖ ົວ່; ສ ົ່ງເສມີການ
ລຽ້ງສດັແບບເປັນຟາມ. 

- ປບັປງຸແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວດາ້ນທາໍມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ລຽບຕາມແຄມຂອງ ແລະ 
ເສັ້ນທາງ R3. 

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນ ຕາມລາໍແມນ່ນ ໍາ້ຂອງ ຢູ ່ເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງ ແລະ ເມອືງຫວ້ຍຊາຍ. 
- ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັເສັ້ນທາງແຕ ່ ເມອືງຜາອດຸມົ-ເມອືງປາກແບງ່; ເສັ້ນທາງເມອືງຜາອດຸມົ-ເມອືງ

ຮນຸ; ເສັ້ນທາງລຽບແຄມຂອງຕອນເໜືອ ແຕບ່າ້ນມອມ-ຊຽງກກົ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ; ເສັ້ນທາງລຽບແຄມ
ຂອງຕອນໃຕ ້ແຕປ່າກທາ-ກອ້ນຕື່ ນ-ບາ້ນຫວ້ຍເລົາ ຊາຍແດນແຂວງໄຊຍະບລູ.ີ 

- ສອ້ມແປງ ແລະ ປບັປງຸບນັດາທາ່ເຮອືຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ແລະ ໂດຍສານທ່ີມແີລວ້ຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ. 
- ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົສະໜາມບນິ “Runway, Taxi way “. 

- ສມຸໃສສ່າ້ງເຂດເສດຖະກດິພິເສດເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງໃຫສ້າໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານ 
- ປບັປງຸລະບບົໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົເປັນເສັ້ນທາງເຊື່ ອມໂຍງກບັປະເທດໄທ ແລະ ພະມາ້ 

ເພ່ືອຊຸກຍູຂ້ະແໜງການໃຫເ້ປັນທນັສະໄໝ.  
 

ອດຸມົໄຊ: 
- ---ສ ົ່ງເສມີປກູພືດສນິຄາ້ (ສາລີ, ຖ ົວ່ເຫລືອງ, ຖ ົວ່ດນິ ແລະ ພືດອື່ ນໆ); ນອກນ ັນ້ ສມຸໃສຜ່ະລິດຊາຫອມ, 

ປງຸແຕງ່ມນັຕ ົນ້. 
- ສ ົ່ງເສມີປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ (ປກູ ແລະ ປງຸແຕງ່ຢາງພາລາ, ປກູໄມວ້ກິ, ໄມສ້ກັ ແລະ ໄມເ້ກດ 

ສະຫນາ), 
- ສມຸໃສສ່າ້ງໂຮງງານປງຸແຕງ່ແຮທ່າດຢູເ່ຂດອດຸສາຫະກາໍ ຢູເ່ມອືງນາຫມໍ ້ ໂດຍຖເືອົາເປ້ົາຫມາຍ ແຮ່

ເຫລັກ ຢູເ່ມອືງຫລາ, ແຮທ່ອງແດງ ເມອືງປາກແບງ່, ເມອືງຮນຸ ແລະ ນາຫມໍ,້ ແຮຊ່ນື-ສງັກະສ ີ   
ເມອືງນາໝ້ໍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ສູຊ້ນົໃຫສ້າໍເລັດການສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານຊມີງັ ແລະ ໂຮງງານປງຸແຕງ່ເກອື ຢູເ່ມອືງນາຫມໍ.້ 
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- ສາ້ງເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ຕດິພນັກບັການທອ່ງທຽ່ວເມອືງປາກແບງ່. 
- ສາ້ງສນູກາງຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ພາກເໜືອ  

 

ຫຼວງພະບາງ: 
- ສາ້ງໃຫ ້ ແຂວງຫລວງພະບາງ ກາຍເປັນແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍ, ທາໍມະຊາດ ແລະ 

ປະຫວດັສາດອນັສາໍຄນັ ຂອງ ສປປ ລາວ, ອະນລຸກັມລໍະດກົໂລກທາງດາ້ນວດັທະນາະທາໍ, ທາໍມະ
ຊາດໄວໃ້ຫຍ້ນືຍງົ ແລະ ພດັທະນາໃຫມ້ຄີນຸຄາ່ ເປັນທ່ີດງຶດດູນກັທອ່ງທຽ່ວທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະ
ເທດ. 

- ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ພດັທະນາຜະລິດຕະພນັທອ່ງທຽ່ວ ເຊ່ັນ: ການແກະສະລກັ, ຜະລິດຕະພນັຈກັສານໄມ ້
ປ່ອງ, ຫວາຍ, ເຄື່ ອງເງນິ, ເຄື່ ອງຄາໍ, ສາ້ງພ້ືນຖານການປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັຫດັຖະກາໍ ທ່ີຕດິພນັກບັ
ຮບູແບບການດາໍລງົຊວີດິແບບດ ັງ່ເດມີ. 

- ຍກົລະດບັສະຫນາມບນິຫລວງພະບາງໃຫເ້ປັນສະຫນາມບນິອະນພຸາກພ້ືນ, ສາມາດຮອງຮບັ ເຄື່ ອງບນິ
ແອບດັສ ໌A320. 

- ສາໍຫລວດ, ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງ ເມອືງຫລວງພະບາງ-ເມອືງຈອມເພັດ. 
- ສູຊ້ນົສາ້ງໃຫໄ້ດທ້າ່ເຮອືໃຫຍ ່ ເພ່ືອຮອງຮບັໃນການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ແລະ ໂດຍສານຈາກຊາຍແດນຈນີ-

ຫລວງພະບາງ. 
- ຊຸກຍູກ້ານສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ…. 
- ສາ້ງສນູກາງອນິເຕເີນັດຄວາມໄວສງູ ແລະ ສນູຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານໂຄສະນາ ວດັທະນະທາໍ 

ແລະ ຮດີຄອງປະເພນຂີອງເມອືງມລໍະດກົໂລກໃຫກ້ວາ້ງຂວາງໄປສູສ່າກນົ.  
ນອກນ ັນ້, ສ ົ່ງເສມີການປກູຖ ົວ່ແຮ ເພ່ືອປ່ອຍຄ ັງ່, ປກູຫມາກເດອືຍ, ປກູພືດປອດສານພິດ ແລະ 

ລຽ້ງສດັ ເພ່ືອສະຫນອງໃຫແ້ກກ່ານບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວ. 
 

ໄຊຍະບລູີ: 
- ສມຸໃສປ່ກູພືດສະບຽງອາຫານ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ຫມາກເດອືຍ, ຜກັປອດສານພິດ ເພ່ືອ

ບໍລິໂພກພາຍໃນ ແລະ ປອ້ນໂຮງງານປງຸແຕງ່; 
- ສມຸໃສປ່ກູຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ເຊ່ັນ: ໄມສ້ກັ, ຢາງພາລາ; 
- ລງົມກືໍ່ສາ້ງໂຮງງານໄຟຟ້າຖາ່ນຫີນລິກໄນ ຢູເ່ມອືງຫງົສາ; 
- ສາ້ງເຂດການຄາ້ຊາຍແດນ ຢູ ່ເມອືງເງນິ ແລະ ເມອືງແກນ່ທາ້ວ; 
- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນ ຕາມລາໍນ ໍາ້ເຫືອງ; 
- ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງ ຢູເ່ມອືງປາກລາຍ (ທາ່ເດື່ອ ເມອືງໄຊຍະບລູີ, ປາກຄອນ ຫລວງພະບາງ). 

 

ຊຽງຂວາງ 
- ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ງສດັໃຫຍ ່ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ປາຍແຫຼມສ ົ່ງອອກປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ ແລະ ການປງຸແຕງ່ 

ສະບຽງອາຫານ; 
- ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ, ວດັຖບຸຮູານ ແລະ ປະຫວດັສາດ; 
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- ສາ້ງຕ ັງ້ເຂດອດຸສາຫະກາໍ ໂດຍເນັນ້ໃສກ່ານປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ ເຊ່ັນ: ຄາໍ ແລະ ສາໍເລັດການສາໍຫຼວດ 
ແຮເ່ຫັຼກ ເພ່ືອສາມາດດາໍເນນີການຂດຸຄ ົນ້. 

- ສມຸໃສສ່າໍເລັດການສາ້ງຊນົລະປະທານນ ໍາ້ແທ ້ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາ, ສາລີ ແລະ ພືດສະບຽງອາ 
ຫານອື່ ນໆ. 

- ສາ້ງເສັ້ນທາງຜາ່ນດາ້ນໄປສະຍ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ 
 

ຫວົພນັ: 
- ພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍ; 
- ສາໍຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສາ້ງສະຫນາມບນິຫວົພນັ; 
- ຂະຫຍາຍຕາຂາ່ຍໄຟຟ້າໄປສູບ່ນັດາເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົໃຫສ້າໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານ; 
- ກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງ 6A, 6B ອອກສູຊ່າຍແດນຫວຽດນາມ; 
- ສາໍຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົນ ໍາ້ແອດ….. 
- ປບັປງຸ ແລະ ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ ໃຫແ້ກກ່ານທອ່ງທຽ່ວປະຫວດັສາດ ແລະ 

ວດັທະນະທາໍ. 
- ສາ້ງເສັ້ນທາງຜາ່ນດາ້ນໄປສະຍ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ 

 

ແຂວງວຽງຈນັ: 
- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດທ່ີເປັນປາຍແຫຼມ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາຈາ້ວເພ່ືອປ້ອນໂຮງງານເບຍ ຢູ ່4 ເມອືງທ ົ່ງພຽງ ແລະ 

ຊະນາຄາມ, ສາລີ ເພ່ືອປອ້ນໂຮງງານຫວົອາຫານສດັ ຢູເ່ຂດລອ້ງງ ື່ມ ເມອືງທລຸະຄມົ, ວງັວຽງ, ກາສ ີ
ແລະ ຊະນະຄາມ, ຫມາກເດອືຍ, ແລະ ພືດຜກັຕາ່ງໆ. 

- ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ງ ື່ມ ຢູທ່ີ່ບາ້ນເມອືງເກົ່ າ; 

- ຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃຫສ້າໍເລັດ ເຊ່ັນ: ນ ໍາ້ງ ື່ມ II, ນ ໍາ້ງ ື່ມ III, ນ ໍາ້ເລິກ ½, ນ ໍາ້ເລິກ I, ນ ໍາ້
ແກນ… 

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນ ຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ; 
- ສາ້ງເຂດຈດຸສມຸເສດຖະກດິ-ວດັທະນະທາໍ ຢູເ່ມອືງໂພນໂຮງ ແລະ ເມອືງວງັວຽງ ເປັນໃຈກາງການ 

ທອ່ງທຽ່ວ-ບໍລິການ ໂດຍຫນັໃຫເ້ປັນຕວົເມອືງນອ້ຍທນັສະໄຫມ. 
- ພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວອາ່ງນ ໍາ້ງ ື່ມເຂດຫນາ້ເຂື່ອນ, ສາ້ງຕ ັງ້ສນູບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວ ຢູວ່ງັວຽງ 

ແລະ ບນັດາການທອ່ງທຽ່ວເຊື່ ອມຕ່ໍ ບນັດາແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກເຫນອືຕອນລຸມ່. 

4.1.2. ເຂດພາກກາງ 

 [1]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 
ສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນລະດບັສງູ ແລະ ຫມ ັນ້ທຽ່ງ ໂດຍເລ່ັງໃສພ່ດັ 

ທະນາອດຸສາຫະກາໍການປງຸແຕງ່ທ່ີດງຶດດູແຮງງານຫຼາຍ ແນໃສເ່ພ່ືອເຮັດໃຫອ້ດັຕາສວ່ນແຮງງານໃນບນັດາ 
ຂະແຫນງທ່ີບ່ໍແມນ່ກະສກິາໍເພ່ີມຂຶນ້. ສູຊ້ນົຮອດປີ 2015 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍຫວົ 
ຄນົໃຫໄ້ດ ້ 2.200 ໂດລາສະຫະລດັ. ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໃນປີ 2015 ຂະແຫນງກະສກິາໍກວມ 23%, 
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ອດຸສາຫະກາໍກວມ 42% ແລະ ບໍລິການກວມ 35% ຂອງໂຄງປະກອບ GDP. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົ 
ລະເມອືງສະເລຍ່ 2% ຕ່ໍປີ, ຮອດປີ 2015 ຄາດວາ່ຈະມພີນົລະເມອືງ ປະມານ 3 ລາ້ນຄນົ.  

ລະດມົກາໍລງັແຮງສງັລວມ, ຂດຸຄ ົນ້ທາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນ ແລະ ທາ່ແຮງໄດປ້ຽບຂອງເຂດຢາ່ງມປີະສດິທິ 
ຜນົ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ຂດພາກກາງກາຍເປັນເຂດຈດຸສມຸພດັທະນາໄວ, ຫມ ັນ້ທຽ່ງ, ນາໍຫນາ້ໃນການຫນັເປັນອດຸສາ 
ຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ, ກາຍເປັນກາໍລງັແຮງໃນຂະບວນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງທົ່ວປະ 
ເທດ ແລະ ເປັນຈດຸເຊື່ ອມຕ່ໍເສດຖະກດິພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕຂ້ອງປະເທດ, ເປັນຈດຸໃຈກາງການບໍລ ິ
ການຜາ່ນຂອງພາກພ້ືນ ເຊ່ັນ: ທາ່ເຮອືເທິງບກົ (Dry sea-port), ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ, ການບໍລິການ 
ຜາ່ນ, ສະໜາມບນິສາກນົ. 

[2]. ຂະແໜງບລູິມະສດິ:  

1. ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ -ທ່ີຈາໍເປັນຕ ົນ້ຕໍເຊ່ັນ:  

 ຄ ົນ້ຄວ້າສາ້ງທາງດວ່ນ ຫືຼ ທາງລດົໄຟ ເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້ເພ່ືອ 
ຮບັໃຊວ້ຽກງານຄມົມະນາຄມົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ 
ໂດຍໃຊເ້ວລາສ ັນ້. 
 - ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ສາມາດນາໍໃຊຮ້ວ່ມກນັ ລະຫວາ່ງບນັດາແຂວງ. 
 

2. ພດັທະນາ 4 ຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ --: 

 ກ. ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປ່າໄມ:້ ສມຸໃສກ່ານປກູເຂ້ົາ, ອອ້ຍ, ຢາງພາລາ, ມນັຕ ົນ້, ປກູມອນລຽ້ງມອ້ນ, 
ໄມເ້ກດສະໜາ, ໄມວ້ກິ, ຕ ົນ້ໄມກ້ນິໝາກ, ພືດຜກັອດຸສາຫະກາໍໄລຍະສ ັນ້, ລຽ້ງສດັນອ້ຍ ເຊ່ັນ: ໝ,ູ ແບ,້ ສດັ
ປີກ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ງປາ. 
 ຂ. ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ, ພະລງັງານໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮ:່ ສບືຕ່ໍຍູແ້ຮງພດັທະນາຂະແຫນງອດຸສາ 
ຫະກາໍຈາໍນວນໜ່ຶງ ທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ແລະ ດງຶດດູແຮງງານຈາໍນວນຫຼາຍ ເຊ່ັນ: ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່-
ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ພະລງັງານ-ໄຟຟ້າ, ບ່ໍແຮ,່ ໂຮງງານປະກອບຊິນ້ສວ່ນ, ຕດັຫຍບິ, ວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ. 
 ຄ. ຂະແໜງບໍລິການ, ການຄາ້ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ:   

– ສມຸໃສພ່ດັທະນາບໍລິການແບບຄບົວງົຈອນ (Logistic) ໂດຍສະເພາະ ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ
ດາ້ນການຄາ້ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງຜາ່ນແດນໃຫວ້ອ່ງໄວຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າທ່ີຜາ່ນເສັ້ນທາງເລກ 9, 8 ແລະ 12;  

– ດາ້ນການຄາ້: ສມຸໃສຂ່ະຫຍາຍຕາໜາ່ງການຄາ້ພາຍໃນ, ການສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ທ່ີມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບ
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ໄຟຟ້າ, ແຮທ່າດ, ສນິຄາ້ຫດັຖະກາໍ, ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ, ການຄາ້ຜາ່ນ ແລະ ການຄາ້
ຊາຍແດນ;  

– ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ: ສມຸໃສຂ່ດຸຄ ົນ້ ແລະ ພດັທະນາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວແບບອະນລຸກັ ເຊ່ັນ: ທອ່ງທຽ່ວ 
ທາໍມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ; ໂດຍສະເພາະ ສະເໜີແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດບໍລິເວນ ພູ
ພຽງນາກາຍພຫີູນປນູ ໃຫອ້ງົການ UNESCO ພິຈາລະນາເປັນທາໍມະຊາດມລໍະດກົໂລກ, ພດັທະນາແຫຼງ່ 
ທອ່ງທຽ່ວຮອ່ງຮອຍໄດໂນເສົາ ຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ກາໍແພງຫີນ ຢູແ່ຂວງຄາໍມວ່ນ, ປບັປງຸການບໍລກິານ 
ການທອ່ງທຽ່ວທງັທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ເປັນຕ ົນ້: ເສັ້ນທາງເຂ້ົາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວ, ພາຫະນະ 
ຂນົສ ົ່ງ, ທ່ີພກັອາໄສ, ການບໍລິການທາງດາ້ນອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ, ການບໍລິການນາໍທຽ່ວ ເພ່ືອຕອບ ສະ



 

 141

ໜອງໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດທອ່ງທຽ່ວ; ພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວໃຫມ້ຄີວາມ 
ຫລາກຫລາຍ ແລະ ມສີສີນັຕາມລະດກູານທອ່ງທຽ່ວ ໂດຍສມຸໃສສ່ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວເຊື່ ອມຕ່ໍ 3 ປະເທດ
ຫວຽດນາມ-ລາວ-ໄທ ຕາມເສັ້ນທາງເລກ 8, 9, ແລະ ເລກ 12 ໃຫມ້ລີກັສະນະຄບົວງົຈອນ. 

– ດາ້ນໄປສະນ ີແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ: ສາ້ງສນູກາງດາ້ນໄປສະນເີຊື່ ອມໂຍງກບັອະນພຸາກພ້ືນ 
ແລະ ສາ້ງສນູກາງໂທລະຄມົມະນາຄມົໃຫເ້ປັນພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງແຫງ່ຊາດ.  

3. ຂະແໜງສງັຄມົ:  
ສມຸໃສພ່ດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ ເພ່ືອຕອບສະໜອງການພດັທະນາຂະແໜງບລູມິະສດິທາງດາ້ນເສດຖະ 

ກດິ ເຊ່ັນ:  
+ ດາ້ນສກຶສາ: ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາສາໍລບັພາກກາງໃນຂະແໜງວຊິາຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: 

ວຊິາໄຟຟ້າ, ບ່ໍແຮ,່ ຫດັຖະກາໍ, ກໍ່ສາ້ງ, ການນາໍທຽ່ວ, ການປງຸແຕງ່, ການບໍລິການທາງຜາ່ນ ເພ່ືອຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຂະແໜງການບລູິມະສດິ, ຂະຫຍາຍມະຫາວທິະຍາໄລສະຫວນັນະເຂດໃຫເ້ປັນ
ມະຫາວທິະຍາໄລ ສາໍລບັພາກກາງທ່ີສາມາດຮອງຮບັນກັສກຶສາໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.  

+ ດາ້ນສາທາ: ສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັເຄື່ ອງມອືປຸະກອນການແພດຂອງໂຮງໝໍພາກກາງທ່ີ 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດໃຫທ້ນັສະໄໝໃຫຂ້ຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ຍກົລະດບັຈນັຍາບນັຂອງແພດປ່ິນປວົ, ປບັປງຸການ
ບໍລິການການປ່ິນປວົ. 

+ ດາ້ນແຮງງານ: ສມຸໃສຄຸ່ມ້ຄອງແຮງງານເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ຍກົລະດບັສມີແືຮງງານພາຍໃນ ເພ່ືອ 
ຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການແຮງງານຂອງຂະແໜງທ່ີເປັນບລູິມະສດິ ເຊ່ັນ: ໄຟຟ້າ, ບ່ໍແຮ,່ ຫດັຖະກາໍ, 
ກໍ່ສາ້ງ, ການນາໍທຽ່ວ, ການປງຸແຕງ່ ແລະ ການບໍລິການຜາ່ນ. 

4. ຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ:  

 ສມຸໃສຄຸ່ມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເປັນຕ ົນ້: 
ປ່າໄມ,້ ບ່ໍແຮ,່ ແຫຼງ່ນ ໍາ້, ທ່ີດນິໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍທ່ີສດຸ. ໃນເຂດ ທ່ີ
ມກີານສາໍຫຼວດ ແລະ ຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ ່ຕອ້ງມກີານຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິເພ່ືອໃຫ ້ເຈົາ້ຂອງ
ໂຄງການ ຫືຼ ຜູລ້ງົທຶນ ປະຕບິດັຕາມສນັຍາຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ໂດຍສະເພາະການປບັປງຸປວົແປງໃຫຢູ້ໃ່ນ ສະພາບ
ທ່ີດ.ີ      

[3]. ຈດັວາງຈດຸສມຸການພດັທະນາ: 

 ສມຸໃສພ່ດັທະນາສນູກາງເສດຖະກດິຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເຂດອດຸສາຫະກາໍ ຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະ 
ເຂດ, ສນູກາງທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ບໍລິການ ຢູແ່ຂວງຄາໍມວ່ນ, ສີ່ ແລວທາງເສດຖະກດິຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ 
ແລະ ເໜືອ-ໃຕ ້ຄ:ື ບາ້ນເລ່ົາ-ແກວ່ເໜືອ (ທາງເລກທີ 8), ສະຫວນັນະເຂດ-ແດນສະຫວນັ (ທາງເລກທີ 9), 
ທາ່ແຂກ-ກິ່ວມຢູາ (ທາງເລກທີ 12), ນະຄອນຫລວງ-ສະຫວນັນະເຂດ (ທາງເລກທີ 13ໃຕ)້.    
 ສມຸໃສພ່ດັທະນາເສດຖະກດິພິເສດສະຫວນັ-ເຊໂນ ແລະ ເຂດການຄາ້ເສລີແດນສະຫວນັ (ສະຫວນັ
ນະເຂດ) ຕດິກບັຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູແ່ຂວງກວາງຈ.ິ ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກພໍດັທະນາບນັດາເຂດເສດ 
ຖະກດິດາ່ນຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ.  
 

 ຈດຸສມຸໃນການພດັທະນາຂອງບນັດາແຂວງພາກກາງ ມດີ ັງ່ນີ:້ 
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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ: 
- ສມຸໃສກ່ານປກູເຂ້ົາຈາ້ວປ້ອນໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ພາຍໃນໂດຍສມຸໃສ ່3 ເມອືງ: ເມອືງຫາດ

ຊາຍຟອງ, ໄຊທານ ີແລະ ປາກງ ື່ມ; 
- ປກູສາລແີຂງປ້ອນໂຮງງານຫວົອາຫານສດັ; 
- ປກູມອນ ເພ່ືອພດັທະນາອາຊບີລຽ້ງມອ້ນ ເພ່ືອສະຫນອງໄຫມໃຫແ້ກຕ່ະຫຼາດພາຍໃນ ໂດຍເລ່ັງໃສ່

ເມອືງປາກງ ື່ມ, ສງັທອງ ແລະ ເມອືງໄຊທານ;ີ 
- ປກູມນັຕ ົນ້ ເພ່ືອສະຫນອງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມນັຕ ົນ້ ໂດຍເລ່ັງໃສ ່5 ເມອືງ: ສງັທອງ, ປາກງ ື່ມ, ສີ

ໂຄດຕະບອງ, ນາຊາຍທອງ ແລະ ເມອືງໄຊທານ;ີ 
- ສມຸໃສພ່ດັທະນາຕະຫຼາດໃຫຍ ່ເຊ່ັນ: ຕະຫຼາດເຊ້ົາ, ຕະຫຼາດຫນອງຈນັ, ຕະຫຼາດທາດຫຼວງ, ຕະຫຼາດ

ສໄີຄ ໃຫກ້າຍເປັນຕະຫຼາດທ່ີທນັສະໄຫມ; 
- ສາ້ງເຂດອດຸສາຫະກາໍເພ່ືອສ ົ່ງອອກ ແລະ ນຄິມົອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ຫຼກັ 21 ໃຫສ້າໍເລັດ 

ເພ່ືອເປັນເງ ື່ອນໄຂຊຸກຍູໃ້ຫຕ້ະຫຼາດຈາໍຫນາ່ຍສນິຄາ້ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງການຄາ້; 
- ສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງທາງດວ່ນ ວຽງຈນັ-ວງັວຽງ; 
- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງຈດຸທ່ີມຄີວາມສຽ່ງສງູ. 
- ສາ້ງສນູກາງເຊື່ ອມໂຍງກບັອະນພຸາກພ້ືນ ໃນດາ້ນໄປສະຍ,ີ ໂທລະຄມົ, ອນິເຕເີນັດ, ໄອທີ ໂດຍສະ

ເພາະ ສນູຄຸມ້ຄອງການຊາໍລະສະສາງດາ້ນການເງນິອອນລາຍ, ສນູຂໍມ້ນູເອເລັກໂຕຣນກິແຫງ່ຊາດ, 
ສນູຮກັສາຄວາມປອດໄພດາ້ນຂໍມ້ນູອນິເຕເີນັດ, ລະບບົເຕອືນໄພພິບດັ, ສນູກາງ e-application, 
ສນູຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ວທິະຍແຸຫງ່ຊາດ, ສນູຄຸມ້ຄອງລະຫດັອນິເຕເີນັດແຫງ່ຊາດ, ສນູຄຸມ້ຄອງການ
ເປັນທາງຜາ່ນດາ້ນໄອຊທີີ.  

 
ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ: 

- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດໄລຍະສ ັນ້ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ຢາສບູ, ສາລ,ີ ມນັຕ ົນ້ ແລະ ພືດຜກັອື່ ນໆ ເພ່ືອບໍລິໂພກ 
ພາຍໃນ ແລະ ສະຫນອງໃຫແ້ກອ່ດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່; 

- ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ງສດັເປັນຟາມ; 
- ຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້າ: ນ ໍາ້ເທີນ1, ເທີນຫີນບນູພາກຂະຫຍາຍ, ນ ໍາ້ງຽບ1, ນ ໍາ້ເທີນ4; 

- ດາໍເນນີການສາໍຫຼວດແຮທ່າດຕາ່ງໆ: ແຮຄ່າໍ ນາກະດກົ, ແຮກ່ ົວ່, ຫີນປນູ ແລະ ຫີນກາຼນດິ; 
- ກໍ່ສາ້ງຍກົລະດບັເສັ້ນທາງເລກ ID, ເສັ້ນທາງວຽງທອງ-ໄຊຈາໍພອນ-ຊາຍແດນແທງທຍຸ ສສ. ຫວຽດ 

ນາມ, ສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງທາງ IE (ຄາໍເກດີ-ນາກາຍ); 

- ສາ້ງຕ ັງ້ເຂດອດຸສາຫະກາໍ ໂດຍເນັນ້ໃສອ່ດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່: ຢາງພາລາ, ໄມເ້ກດສະຫນາ, ຫວົອາ 
ຫານສດັໃຫຍ ່ແລະ ປງຸແຕງ່ແຮທ່າດ; 

- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຈດຸເມອືງທາ່ພະບາດ, ເມອືງປາກຊນັ ແລະ ເມອືງປາກກະດງິ. 
- ສາ້ງລະບບົເຊື່ ອມໂຍງເປັນທາງຜາ່ນ ດາ້ນໄທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນັດ. 

 
ຄາໍມວ່ນ: 
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- ສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາກາ້ກບີດຽວ ຢູເ່ຂດເຊບ ັງ້ໄຟ, ຫີນບນູ. ພດັທະນາເຂດລຸມ່ເຮອືນຈກັນ ໍາ້ເທີນ 2 
ແລະ ເທີນຫີນບນູ ເພ່ືອປກູເຂ້ົາ ແລະ ພືດກະສກິາໍຕາ່ງໆ; 

- ພດັທະນາຕວົເມອືງທາ່ແຂກເປັນເມອືງທອ່ງທຽ່ວໂດຍເຊື່ ອມຕ່ໍທາງເລກ 12; 
- ພດັທະນາເຂດຫວົຂວົເປັນເຂດເສດຖະກດິພິເສດ; 
- ສ ົ່ງເສມີການບໍລິການຜາ່ນ; 
- ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ລາວ-ໄທ; 
- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຈດຸເມອືງຫີນບນູ. 

 
ສະຫວນັນະເຂດ: 

- ປບັປງຸສນູຄ ົນ້ຄວາ້, ວໄິຈ, ສນູບໍລິການເຕັກນກິແນວພນັໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ; 
- ສ ົ່ງເສມີການປກູພືດ ແລະ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍຕາ່ງໆ ເພ່ືອສະຫນອງໃຫແ້ກກ່ານບໍລິໂພກ ແລະ ປງຸ

ແຕງ່ພາຍໃນ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ຖ ົວ່, ສາລີ, ອອ້ຍ, ຜກັປອດສານພິດ, ມນັຕ ົນ້, ຝາ້ຍ, ປກູມອນ ແລະ  
ອື່ ນໆ; 

- ສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊບ ັງ້ຫຽງ 3 (ນ ໍາ້ເຊໂປນ), ເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາດສະແລນ; 
- ສ ົ່ງເສມີການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ, ນເິວດວທິະຍາ, ມນູເຊືອ້ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ໂດຍ 

ເນັນ້ໃສກ່ານພດັທະນາເສັນ້ທາງເລກ 9; 
- ສາ້ງເຂດການຄາ້ຊາຍແດນ ແດນສະຫວນັ ໃຫກ້າຍເປັນຕວົເມອືງນອ້ຍ ແລະ ເປັນສນູກາງຄາ້ຂາຍ-

ບໍລິການດາ້ນຕາເວັນອອກ; 
- ສມຸໃສສ່າ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກເ່ຂດເສດຖະກດິພິເສດສະຫວນັ-ເຊໂນ. 
- ສນູກາງຄຸມ້ຄອງການບໍລິການໄປສະນທີາງຜາ່ນກບັໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ, ສາ້ງສນູອນິເຕເີນັດແຫງ່

ຊາດສາໍຮອງ, ສາ້ວລະບບົເຊື່ ອມໄຍງເປັນທາງຜາ່ນດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນັດ.  

4.1.3. ເຂດພາກໃຕ ້

 [1]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

 ຍູແ້ຮງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃນຈງັຫວະໄວ ໂດຍເລ່ັງໃສພ່ດັທະນາອດຸສາຫະກາໍ ປງຸ
ແຕງ່ທ່ີດງຶດດູແຮງງານຫຼາຍ ແນໃສເ່ຮັດໃຫອ້ດັຕາສວ່ນແຮງງານໃນບນັດາຂະແຫນງທ່ີບ່ໍແມນ່ກະສກິາໍເພ່ີມ 
ຂຶນ້. ສູຊ້ນົຮອດປີ 2015 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍຫວົຄນົໃຫໄ້ດ ້ 1.300 ໂດລາ 
ສະຫະລດັ. ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໃນປີ 2015 ຂະແຫນງກະສກິາໍກວມ 30%, ອດຸສາຫະກາໍກວມ 36% 
ແລະ ບໍລິການກວມ 34% ຂອງໂຄງປະກອບ GDP. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພນົລະເມອືງສະເລຍ່ 2% ຕ່ໍປີ, 
ຮອດປີ 2015 ຄາດວາ່ຈະມພີນົລະເມອືງ ປະມານ 1,4 ລາ້ນຄນົ.  

[2]. ຂະແໜງບລູິມະສດິ: 

1. ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ -ທ່ີຈາໍເປັນຕ ົນ້ຕໍເຊ່ັນ:  
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- ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງທາງດວ່ນ ຫືຼ ທາງລດົໄຟ ລະຫວາ່ງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້ ເພ່ືອຮບັໃຊວ້ຽກງານ 
ຄມົມະນາຄມົ ແລະ ຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. 

- ປບັປງຸສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນທ່ີສາມາດນາໍໃຊຮ້ວ່ມກນັຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ ລະຫວາ່ງບນັດາ 
ແຂວງພາກໃຕ ້ ເຊ່ັນ: ເສັ້ນທາງຫຼວງສາຍຕ ັງ້ 1J ຈາກຊາຍແດນກາໍປເູຈຍ-ອດັຕະປື ຜາ່ນເມອືງພວູງົ-ເສັ້ນ 
ທາງ 1l ເມອືງລະມາມ-ເສັ້ນທາງເລກທີ 16-ເສັ້ນທາງ 1H-1G-ເມອືງນອງ-ເມອືງພິນ-ເສັ້ນທາງເລກ 9    
(ເສັ້ນທາງ GMS). ເສັ້ນທາງສາຍຂວາງ: (1) ເສັ້ນທາງ 18A (ອດັຕະປື-ປະທມຸພອນ)-ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ.້ 
(2) ເສັ້ນທາງ 10B-ເມອືງປາກເຊ-ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ-້ດາ່ນວງັເຕ່ົາ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ); (3) ເສັ້ນທາງເລກ
ທີ 15A (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ)-ເສັ້ນທາງ 15B-ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ ້ ເຂດນາປົ່ງ ແຂວງສາລະ
ວນັ. ສາ້ງບນັດາເສັ້ນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍບນັດາທາງຫຼວງແຫງ່ຊາດ ແລະ ທາງທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ 
ແລະ ມປີະສດິທິຜນົສງູ. 

2. ພດັທະນາ 4 ຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະທນັສະໄໝ : 
 ກ. ຂະແໜງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມ:້ ສມຸໃສກ່ານຜະລດິສນິຄາ້ສະບຽງອາຫານ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ເຂ້ົາ, ຜກັ, 
ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແໜງ່, ໝາກຖລຸຽນ, ຜະລິດພືດ ແລະ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ເປັນຕ ົນ້: ຢາງພາລາ, ໝາກ
ມວ່ງຫິມະພານ, ຕ ົນ້ມອນ; ສມຸໃສລ່ຽ້ງປາ, ສດັປີກ, ໝ,ູ ແບ.້  
 ຂ. ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ, ພະລງັງານໄຟຟ້າ ແລະ ບ່ໍແຮ:່ ສມຸໃສພ່ດັທະນາໄຟຟ້າພະລງັງານນ ໍາ້
ເຊ່ັນ: ເຊຂະຫມານ1, ເຊຂະຫມານ0, ນ ໍາ້ກງົ1, ນ ໍາ້ກງົ2, ນ ໍາ້ກງົ3, ເຊປຽນ-ເຊນ ໍາ້ນອ້ຍ, ເຊປຽນ-ຫວ້ຍຊອຍ, 
ເຊກອງ3, ເຊກອງ4 ແລະ ເຊກອງ5, ບນັດາໂຄງການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ທອງແດງ ຢູແ່ຂວງ ຈາໍປາສກັ, 
ບກົຊດິ (ອາລມູນິຽມ) ຢູແ່ຂວງ ອດັຕະປື ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ຂດຸຄ ົນ້ແຮຄ່າໍ ວງັຕດັ ແຂວງອດັຕະປື, 
ຖາ່ນຫີນ ຢູແ່ຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ, ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມ,້ ປງຸແຕງ່ສະບຽງອາຫານ, 
ຫດັຖະກາໍ ເຊ່ັນ: ຕ ໍາ່ແຜນ່, ຕ ໍາ່ຜາ້ໄຫມ, ເຄື່ ອງປັນ້ດນິເຜົາ.  
 ຄ. ການບໍລິການ, ການຄາ້ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ:  

 - ການຄາ້: ສມຸໃສຂ່ະຫຍາຍຕາໜາ່ງການຄາ້ ລະຫວາ່ງບນັດາແຂວງພາກໃຕ,້ ການຄາ້ຊາຍແດນ, 
ການສ ົ່ງອອກສນິຄາ້ກະສກິາໍ ເປັນຕ ົນ້: ເຂ້ົາກນິ, ກາເຟ, ຊາ, ໝາກແໜງ່ ແລະ ປະເພດຜກັຕາ່ງໆ. 

 - ການທອ່ງທຽ່ວ: ສມຸໃສພ່ດັທະນາແຫລງ່ ແລະ ການບໍລິການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ແລະ ປະຫວດັ 
ສາດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ວດັພຈູາໍປາສກັ, ນ ໍາ້ຕກົຄອນພະເພັງ-ຫລີ່ ຜີ, ເຂດມະຫານະທີສພີນັດອນ ແລະ ແຫລງ່ 
ທອ່ງທຽ່ວອື່ ນໆ ຢູແ່ຕລ່ະແຂວງ. 

- ສາ້ງສນູກາງຄຸມ້ຄອງຄືນ້ຄວາມຖີ່ ໃຫສ້າມາດຄຸມ້ຄອງວຽກງານດ ັງ່ກາ່ວໃນທົ່ວພາກໃຕ,້ ສາ້ງລະບບົ
ເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ອນິເຕເີນັດເຊື່ ອມກບັໄທ, ກາໍປເູຈຍ້ ແລະ ພາກໃຕຂ້ອງຫວຽດ 
ນາມ.  

3. ຂະແໜງສງັຄມົ:  
 - ດາ້ນສກຶສາ: ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອາຊວີະສກຶສາສາໍລບັພາກໃຕໃ້ນຂະແໜງວຊິາຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ວຊິາ
ໄຟຟ້າ, ຫດັຖະກາໍ, ກໍ່ສາ້ງ, ການນາໍທຽ່ວ, ການປງຸແຕງ່ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຂະແໜງ
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ການບລູິມະສດິ, ຂະຫຍາຍມະຫາວທິະຍາໄລຈາໍປາສກັ ໃຫເ້ປັນມະຫາວທິະຍາໄລ ສາໍລບັພາກໃຕທ່ີ້ສາມາດ
ຮອງຮບັນກັສກຶສາໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ, ປບັປງຸໂຮງຮຽນວຊິາຊບີຢູແ່ຕລ່ະແຂວງ. 
 - ດາ້ນສາທາ: ສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັເຄື່ ອງມອືປຸະກອນການແພດຂອງໂຮງໝໍພາກໃຕ ້ ທ່ີ 
ແຂວງຈາໍປາສກັ ໃຫທ້ນັສະໄໝຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ຍກົລະດບັຈນັຍາບນັຂອງແພດປ່ິນປວົ, ປບັປງຸການບໍລິການ 
ສາທາລະນະສກຸໃຫມ້ປີະສດິທິພາບສງູຂຶນ້. 
 - ດາ້ນແຮງງານ: ສມຸໃສພ່ດັທະນາສມີແືຮງງານໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການຝຶກອບົຮມົທາງດາ້ນການ
ຜະລິດກະສກິາໍ-ຫດັຖະກາໍ, ຊາ່ງກໍ່ສາ້ງ, ຊາ່ງໄຟຟ້າ, ສອ້ມແປງ, ການນາໍທຽ່ວ, ການປງຸແຕງ່ ເພ່ືອຍກົສະມດັ
ຕະພາບແຮງງານໃຫສ້ງູຂຶນ້. 

4. ຂະແໜງສິ່ ງແວດລອ້ມ:  

 ສມຸໃສຄຸ່ມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເປັນຕ ົນ້: ປ່າໄມ,້ ແຫຼງ່ນ ໍາ້, 
ທ່ີດນິໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍທ່ີສດຸ. ເອົາໃຈໃສວ່ຽກງານຟ້ືນຟປູ່າໄມ ້ໃຫ້
ຢູໃ່ນສະພາບທ່ີດໂີດຍໄວ, ສາ້ງລະບບົເຕອືນໄພ ແລະ ປ້ອງກນັໄພພິບດັທາງທາໍມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ ໄພ
ນ ໍາ້ຖວ້ມ ຄຽງຄູກ່ບັການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງແຜນຟ້ືນຟທ່ີູມປີະສດິທິຜນົ.  

[3]. ຈດັວາງຈດຸສມຸການພດັທະນາ:  

ສມຸໃສພ່ດັທະນາໜ່ຶງສນູກາງເສດຖະກດິຂອງພາກໃຕ ້ ຢູແ່ຂວງຈາໍປາສກັ; ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາສາມ
ເຂດອດຸສາຫະກາໍຢູ ່ແຂວງອດັຕະປື, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ; ສມຸໃສພ່ດັທະນາ 4 ແລວທາງ
ເສດຖະກດິ ຄ:ື ຈາໍປາສກັ-ເວນີຄາມ (ຊາຍແດນກາໍປເູຈຍ); ວງັເຕ່ົາ-ຈາໍປາສກັ-ສາລະວນັ-ຊາຍແດນຫວຽດ 
ນາມ ແລະ ຈດຸແຍກທາງເລກທີ 13 ໃຕ-້ບາ້ນແຫດ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ). ສມຸໃສພ່ດັທະນາເຂດ
ເສດຖະກດິຊາຍແດນ ຄ:ື ວງັເຕ່ົາ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ພເູກອື ແຂວງອດັຕະປື, ດາກຕະອອກ ແຂວງເຊກອງ, 
ລະໄລ ແຂວງສາລະວນັ  ແລະ ພວູງົ ແຂວງອດັຕະປື. 

 
ຈດຸສມຸໃນການພດັທະນາຂອງບນັດາແຂວງພາກໃຕ ້ມດີ ັງ່ນີ:້ 

ແຂວງຈາໍປາສກັ: 
- ສ ົ່ງເສມີການປກູກາເຟ, ພຶດຜກັປອດສານພິດ, ຊາ ແລະ ໝາກໄມໃ້ຫໝ້າກ ຢູເ່ຂດພພູຽງບໍລິເວນ 

ເມອືງປາກຊອ່ງ. ປກູຢາງພາລາ, ໝາກມວ່ງຫິມະພານ ແລະ ໝາກໄມໃ້ຫໝ້າກຢູເ່ຂດເຊື່ ອມຕ່ໍພພູຽງ 
ບໍລິເວນກບັທ ົ່ງພຽງ. ປກູເຂ້ົາ, ການລຽ້ງປາ, ການປກູມອນລຽ້ງມອ້ນ ແລະ ການປກູພືດຕະກນຸຖ ົວ່ ຢູ່
ເຂດລຽບແຄມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ກວມເອົາ 8 ຕວົເມອືງ. ລຽ້ງສດັ, ການປກູມນັຕ ົນ້ ແລະ ໝາກເຍົາ ເພ່ືອ
ການຜະລິດທນົແທນພະລງັງານ. 

- ພດັທະນາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດເກາະດອນຕອນໃຕສ້ພີນັດອນ, ເຂດອະນລຸກັປາຂາ່ນ ໍາ້ຂອງ ແລະ 
ບນັດາເກາະດອນຕາ່ງໆ. ພດັທະນາແຫຼງ່ທອ່ງທຽ່ວວດັທະນະທາໍ-ວດັຖບຸຮູານ ວດັພຈູາໍປາສກັຕດິພນັ 
ກບັການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ.  

- ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີບໍລິສດັສາໍປະທານ ຂດຸຄ ົນ້ແຮບ່ກົສດິ. 
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- ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເພ່ືອເອືອ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກຢູເ່ຂດຈດັສນັການຜະລິດອດຸສາຫະກາໍຫລກັ 
16 ເມອືງບາຈຽງ, ຫລກັ 12 ເມອືງ ໂພນທອງ, ຫລກັ 30 ເມອືງ ຊະນະສມົບນູ ແລະ ເຂດ
ບໍລິການການຄາ້ຊາຍແດນວງັເຕ່ົາເມອືງໂພນທອງ, ຫນອງນກົຂຽນ ເມອືງໂຂງ. 

- ສາ້ງຂວົຂາ້ມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຈດຸບາ້ນຫາດ-ດອນໂຂງ, ຫວົໂຂງແຫລມ-ດອນສນັ, ສາ້ງທາ່ບກັຫວົໂຂງ-
ບາ້ນນາຕານ ແນໃສເ່ພ່ືອຮບັໃຊວ້ງົຈອນການທອ່ງທຽ່ວ. ກໍ່ສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ເຊໂດນ ແຫງ່ທີສາມ, ສບື
ຕ່ໍກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງປາກຊອ່ງຫວ້ຍກອງ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍກບັ ບາ້ນໃຫມ ່ແຂວງອດັຕະປື, ສບືຕ່ໍກໍ່ສາ້ງປຢູາງ
ເສັ້ນທາງ14C ແຕເ່ມອືງມນູ-ບາ້ນປ່າກວ້ຍ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍໂຄງການສາມລຽ່ມມລໍະກດົ. ເສັ້ນທາງບາ້ນ

ເສັດ-ບາ້ນໂສດ-ນາປາກຽບ ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ່ໍໂຄງການສາມຫລຽ່ມເສດຖະກດິ. 
- ປບັປງຸເສັ້ນທາງການເດນີເຮອືທາງນ ໍາ້ຂອງ (ແຕບ່າ້ນໃຫມສ່ງິສາໍພນັ ລງົຮອດດອນຄອນ ເມອືງໂຂງ) 

ແລະ ເສັ້ນທາງເດນີເຮອືຕາມລາໍນ ໍາ້ເຊໂດນ. 
- ຍກົລະດບັເດີ່ ນບນິປາກເຊ ແລະ ບໍລິການໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ. 
- ສາ້ງສນູຄຸມ້ຄອງຄວາມຖີ່ວທິະຍ,ຸ ລະບບົເຊື່ ອມໄຍງດາ້ນໂທລະຄມົກບັປະເທດໄທ ແລະ ກາໍປເູຈຍ້ 

 
ອດັຕະປຶ: 

- ສາໍເລັດ ແລະ ນາໍໃຊໂ້ຄງການກໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານເຊປຽນ 1.500 ເຮັກຕາ. 
- ສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາຢູເ່ຂດທົ່ງພຽງ, ປກູຢາງພາລາ ແລະ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍເຈຍ້. 
- ລງົມກືໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊຂະຫມານ1, ສາໍຫຼວດເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ຫວ້ຍຊອຍ, ນ ໍາ້ກງົ1, ນ ໍາ້ກງົ 

2, ນ ໍາ້ກງົ 3, ເຊປຽນ-ເຊນ ໍາ້ນອ້ຍ 
- ລງົມຂືດຸຄ ົນ້ບ່ໍຄາໍ ວງັຕດັ, ສາໍຫຼວດບ່ໍທອງແດງ, ບກົຊດິ, ຊນື, ສງັກະສ.ີ 
- ກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງ 18A ອດັຕະປື-ປະທມຸພອນ, ທາງ 1J ແລະ ຂວົເຊຂະຫມານ ອດັຕະປື-ຊາຍແດນ

ກາໍປເູຈຍ ແລະ ເສັ້ນທາງ ອດັຕະປື-ຈາໍປາສກັ; ອດັຕະປື-ເຊກອງ. 
- ສາໍຫຼວດ ແລະ ປບັປງຸສະຫນາມບນິອດັຕະປື. 
- ກໍ່ສາ້ງໂຮງຫມຂໍະຫນາດ 200 ຕຽງ. 
- ສາ້ງລະບບົເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນໂທລະຄມົກບັປະເທດຫວຽດນາມ 
 

ສາລະວນັ: 
- ສ ົ່ງເສມີການປກູເຂ້ົາ, ລຽ້ງສດັ, ພືດອດຸສາຫະກາໍ: ກາເຟ, ມນັຕ ົນ້, ມນັດາ້ງ, ສາລ,ີ ກວ້ຍ, ຢາງ 

ພາລາ; 
- ກໍ່ສາ້ງຕະຫຼາດຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ (ເມອືງສະຫມວ້ຍ) ແລະ ພດັທະນາເຂດອດຸສາຫະກາໍປງຸ

ແຕງ່ກະສກິາໍ; 
- ສບືຕ່ໍກໍ່ສາ້ງໂຄງການແກງ້ຄອງຫຼວງ ເມອືງລະຄອນເພັງ; 
- ກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງ 15B (ສາລະວນັ-ນາປົ່ງ), ທາງ 1G (ແຍກ 15B-ຊາຍແດນສະຫວນັນະເຂດ); ກໍ່ 

ສາ້ງເສັ້ນທາງ 15A-ເມອືງຕຸມ້ລານ; 
- ກໍ່ສາ້ງຕາຝ ັ່ງເຈື່ອນຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ເຊໂດນ; 
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- ຊອກຄ ົນ້ສາໍຫຼວດແຮທ່າດ ເຊ່ັນ: ແຮກ່ ົວ່, ດນິຂາວ, ຖາ່ນຫີນ, ເຫັຼກ, ທອງ, ຄາໍ; 
- ສາໍເລັດການກໍ່ສາ້ງໂຮງງານຊມີງັ. 

ເຊກອງ: 
- ສ ົ່ງເສມີການເຮັດກະເສດສມຸຢູ ່2 ເມອືງທາ່ແຕງ ແລະ ລະມາມ; ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ງສດັແບບເປັນຟາມ; 
- ສ ົ່ງເສມີການປກູກາເຟ ແລະ ປກູພືດທາດແປ້ງ ແລະ ພືດອດຸສາຫະກາໍເຊ່ັນ: ເຜືອກ, ມນັ, ມນັຕ ົນ້, 

ຖ ົວ່ເຫືຼອງ, ຖ ົວ່ດນິ ແລະ ພືດຜກັ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້ສະຫນອງພາຍໃນ; 
- ລງົມກືໍ່ສາ້ງຊນົລະປະທານເຊປຽນ-ເຊນ ໍາ້ນອ້ຍ; 
- ກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງເຊກອງ-ກະລຶມ; ເຊກອງ-ດາກຈງຶ-ຊາຍແດນຫວຽດນາມ; 
- ຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້າ: ຫວ້ຍລາໍພນັ, ເຊຂະຫມານ 4, ເຊກອງ 4, ເຊກອງ 5, ເຊກອງ 3 

ແລະ ຫວ້ຍດາກອເິມນິ; 
- ຊຸກຍູກ້ານສາໍຫຼວດແຮທ່າດ ເຊ່ັນ: ແຮຄ່າໍ, ແຮບ່ກົຊດິ, ແຮເ່ຫັຼກ, ແຮຖ່າ່ນຫີນ; 
- ສາໍຫຼວດ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງອອກສູຊ່າຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ; ພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວແບບທາໍ 

ມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍ. 
 

4.2. ການພດັທະນາຕາມພມູສນັຖານ 
1) ເຂດພດູອຍ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫລີກ: ສມຸໃສແ່ກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຕາມທິດເສມີຂະຫຍາຍ 

ກາໍລງັແຮງງານພາຍໃນຂອງແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງເຕັມສວ່ນ ສມົທບົກບັການນາໍໃຊງ້ບົປະມານ ຂອງລດັຢາ່ງມ ີ
ປະສດິທິຜນົ. 

ສມຸໃສສ່າ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຊວ່ຍຫນນູ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທ່ີອາໍນວຍ ໃຫແ້ກ່
ການຜະລິດ, ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງຄວົເຮອືນທກຸຍາກ, ເຂດທກຸຍາກ ເພ່ືອສາມາດບນືຕວົ
ດວ້ຍຕວົເອງ, ກາ້ວສູກ່ານຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູໃ່ຫດ້ຂີຶນ້ຢາ່ງ
ຫມ ັນ້ຄງົ. 

ສມຸໃສຈ່ດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ບອ່ນທາໍມາຫາກນິຄງົທ່ີຖາວອນໃຫປ້ະຊາຊນົ ໃນເຂດເປ້ົາຫມາຍໂດຍ
ສບືຕ່ໍດາໍເນນີການມອບດນິ-ມອບປ່າຕດິພນັກບັການຢດຸຕກິານຖາງປ່າເຮັດໄຮເ່ລື່ ອນລອຍຢາ່ງສິນ້ເຊງີດວ້ຍການ
ຫນັໄປສູກ່ານຄຸມ້ຄອງປ່າໄມແ້ບບຍນືຍງົ ໂດຍມຄີວາມສມົດນຸລະຫວາ່ງການນາໍໃຊ ້ແລະ ການປກົປກັຮກັສາ. 

ເສມີຂະຫຍາຍທາ່ແຮງດາ້ນທ່ີດນິເພ່ືອພດັທະນາກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະ 
ກາໍ, ຕ ົນ້ໄມກ້ນິຫມາກເພ່ືອຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ, ປກູປ່າເພ່ືອເປັນວດັຖດຸບິຕດິພນັກບັການອດຸສາ 
ຫະກາໍປງຸແຕງ່ທ່ີມເີຕັກໂນໂລຢີທນັສະໄຫມ.  

ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາແຫລງ່ທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍບນັດາເຜ່ົາ ເພ່ືອເສມີຂະຫຍາຍ
ມນູຄາ່ທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍຂອງບນັດາເຂດ; ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ 
ກເໍປີດກວາ້ງການຄາ້ກບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ. 

2) ເຂດທົ່ງພຽງ: ສມຸໃສພ່ດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຕາມທິດທນັສະໄຫມ ເພ່ືອຮບັໃຊກ້ານຜະລິດ 

ແລະ ການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ ໂດຍມກີານເຊື່ ອມຕ່ໍບນັດາເຂດ ແລະ ພາກພ້ືນ ແນໃສເ່ພ່ີມມນູຄາ່ຜະລິດຕະພນັກະ 
ສກິາໍ ແລະ ຍກົສງູຄນຸນະພາບກະສກິາໍ, ລຽ້ງສດັ; ເອົາໃຈໃສວ່ຽກງານຄ ໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານໃຫ້
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ທົ່ວປະເທດດວ້ຍການຈດັວາງການຜະລິດຄນືໃຫມຕ່າມທິດຫລາກຫລາຍອາຊບີ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢາ່ງມປີະ
ສດິທິຜນົ, ຕດິພນັກບັການຍກົສງູເຕັກໂນໂລຢີ, ປບັປງຸແນວພນັ ແລະ ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່. ພດັ 
ທະນາບນັດາເຂດຜະລິດຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ຈດຸສມຸ (ເຂ້ົາ, ຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, ຕ ົນ້ໄມກ້ນິ
ຫມາກ, ສດັນ ໍາ້...). 

ສມຸໃສພ່ດັທະນາບນັດາຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍທ່ີມບີດົບາດເປັນຫວົຈກັແກດ່ງຶ, ຄຽງຄູກ່ບັການເອົາໃຈ
ໃສພ່ດັທະນາອດຸສາຫະກາໍທ່ີນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊສີງູ ເພ່ືອປບັປງຸພ້ືນຖານການຜະລິດຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະ 
ກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ.  

ພດັທະນາຢາ່ງແຂງແຮງບນັດາຂະແຫນງການຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ຂະແຫນງການສະຫນບັສະຫນນູຕາ່ງໆ
ເຊ່ັນ: ການເງນິ, ການທອ່ງທຽ່ວ, ການສກຶສາ, ສາທາລະນະສກຸ, ວທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຢີ, ການບໍລິການ
ທ່ີມມີນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະ ປະສດິທິຜນົສງູ. 

ເພ່ີມທະວກີານກໍ່ສາ້ງຊບັພະຍາກອນມະນດຸທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູ ເພ່ືອຮອງຮບັຄວາມຕອ້ງການໃນການ
ພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະບນັດາຂະແຫນງການປາຍແຫລມ. 

 
3)  ເຂດຊາຍແດນ: 

ສມຸໃສພ່ດັທະນາເຂດຊາຍແດນ ໂດຍເລີ່ ມຈາກການຄດັເລືອກເອົາຕວົເມອືງທ່ີສະພາບແວດລອ້ມເອືອ້ອາໍ
ນວຍ ໂດຍຖເືອົາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫງ່ຊາດເປັນຍດຸທະສາດຫຼກັ, ປບັປງຸ ແລະ ຈດັສນັເຂດຊານເມອືງຄນືໃຫມ;່ 
ດາໍເນນີຕາມຮບູແບບ 6 ປດັໃຈ ເຊ່ັນ: ເສັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ, ໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົ ແລະ ລດົ
ໂດຍສານ; ສາ້ງຕະຫຼາດໃຫເ້ປັນສນູກາງທາງດາ້ນການຄາ້ເພ່ືອເຕ້ົາໂຮມປະຊາຊນົໃນເຂດຊານເມອືງ ແລະ 
ຊາຍແດນໃຫເ້ປັນກຸມ່ເປັນກອ້ນ. ສມຸໃສພ່ດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເຂດເສດຖະກດິຊາຍແດນທ່ີສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: 
ຊຽງກກົ (ຊາຍແດນລາວ-ພະມາ້), ບ່ໍເຕັນ (ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ), ນ ໍາ້ກ ັນ່-ໄຕຈາງ (ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດ 
ນາມ), ບ່ໍແຕນ (ຊາຍແດນລາວ-ໄທ), ເຂດດາ່ນພເູກອື-ວງັຕດັ ຊາຍແດນ ລາວ-ກາໍປເູຈຍ-ຫວຽດນາມ ເພ່ືອ
ສາ້ງເງ ື່ອນໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ, ທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການບໍລິການຂນົສ ົ່ງຜາ່ນແດນ. ໃຫບ້ລູິ
ມະສດິພິເສດໃນການຍກົລະດບັເສັ້ນທາງຫລວງເຊື່ ອມຕ່ໍກບັບນັດາດາ່ນຊາຍແດນ ແລະ ລະບບົເສັ້ນທາງອອກ
ຫາດາ່ນຊາຍແດນຂຶນ້ກບັເຂດສາມຫລຽ່ມພດັທະນາລາວ-ຫວຽດນາມ-ກາໍປເູຈຍ (ແຂວງສາລະວນັ, ອດັຕະປື, 
ເຊກອງ, ຈາໍປາສກັ); ເຂດສາມລຽ່ມພດັທະນາລາວ-ໄທ-ກາໍປເູຈຍ (ແຂວງສາລະວນັ, ຈາໍປາສກັ). ຖາ້ມເີງ ື່ອນ
ໄຂກໍ່ເອົາໃຈໃສກ່ໍ່ສາ້ງທາງລຽບຕາມຊາຍແດນ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດຕດິຕາມກວດກາສະພາບຢາ່ງເປັນປກົກະຕທິງັ
ເປັນການກະຕຸນ້ການພດັທະນາຢູເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກຕໍອ້ງຈດັສນັທຶນເຂ້ົາໃສກ່ານພດັທະນາ   
ເຂດຫຍຸງ້ຍາກ, ເປີດກວາ້ງການແລກປ່ຽນຜາ່ນຊາຍແດນ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກເ່ຂດທກຸຍາກໃນການດາໍເນນີ
ກດິຈະກາໍເພ່ືອສາ້ງລາຍຮບັເພ່ີມ, ເອົາໃຈໃສວ່ຽກງານສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ຫລດຸຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນໃນ
ການພດັທະນາທຽບກບັເຂດຕາ່ງໆ, ຊຸກດນັການພດັທະນາເສດຖະກດິເຂດຫຍຸງ້ຍາກ, ປະຕບິດັຫນາ້ທ່ີພດັທະ
ນາເສດຖະກດິຄຽງຄູກ່ບັການປກົປກັຮກັສາອາໍນາດອະທິປະໄຕຂອງຊາດ. 

4.3. ການພດັທະນາຕວົເມອືງ 

1. ການຈດັວາງຈດຸສມຸຕວົເມອືງ: 
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ຖເືອົາເມອືງເທດສະບານເປັນຈດຸສມຸໃຈກາງພດັທະນາ ແລະ ຈດຸພບົເສັ້ນທາງຂອງເມອືງເປັນຈດຸສມຸ
ໃນການເຊື່ ອມໂຍງ. ວາງແຜນປບັປງຸລະບບົຕວົເມອືງ, ຈດັສນັທ່ີຢູອ່າໄສຄນືໃຫມໃ່ຫສ້ອດຄອ່ງ ແລະ ເຫມາະ
ສມົ. ພດັທະນາບນັດາຕວົເມອືງຕດິພນັກບັການຈດັວາງເຂດອດຸສາຫະກາໍ, ສນູກາງເສດຖະກດິຂອງເຂດ. ສາ້ງ
ຕວົເມອືງໃຫມ້ຫີລາຍຮບູຫລາຍສສີນັ. ເລ່ັງສາ້ງຕາຫນາ່ງການຄມົມະນາຄມົເຂດຊານເມອືງ, ຊຸກຍູກ້ານພດັທະ 
ນາຕວົເມອືງນອ້ຍທ່ີມລີກັສະນະພິເສດໃນທກຸຮບູແບບໃຫກ້າຍເປັນລະບບົຕວົເມອືງທ່ີເຫມາະສມົ. ສາ້ງໃຫມ້ຜີະ 
ລິດຕະພນັທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງຕນົເອງ. ເຮັດໃຫຕ້ວົເມອືງນອ້ຍກາຍເປັນບອ່ນຮອງຮບັຂອງການເຄື່ ອນຍາ້ຍກາໍ 
ລງັແຮງງານຢາ່ງພຽງພໍ, ຂະຫຍາຍການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໃນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ, ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ 
ກຊຸໍກຍູສ້ ົ່ງເສມີກາໍລງັແຮງງານຊນົນະບດົໃຫເ້ຂ້ົາສູຂ່ະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການຫລາຍຂຶນ້.  

Œ ພາກເຫນອື: ສາ້ງຫລວງພະບາງໃຫກ້າຍເປັນສນູກາງຂອງພາກເຫນອື, ສາ້ງເມອືງໄຊ ແຂວງອດຸມົ

ໄຊ, ເມອືງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫກ້າຍເປັນສນູກາງດາ້ນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ເປັນຈດຸເຊື່ ອມໂຍງເພ່ືອນາໍ
ໃຊທ່ີ້ຕ ັງ້ຂອງຕວົເມອືງເປັນທາ່ແຮງ ແລະ ສ ົ່ງຜນົປະໂຫຍດໄປສູຂ່ງົເຂດອື່ ນ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກລໍງົທຶນ
ກໍ່ສາ້ງລະບບົຄມົມະນາຄມົ, ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ຢູບ່ນັດາຕວົເມອືງປ່ິນອອ້ມທາ່ແຮງ
ເຊ່ັນ: ເມອືງຊາໍເຫນອື (ແຂວງຫວົພນັ) ແລະ ເມອືງຜ ົງ້ສາລີ ດວ້ຍຫນາ້ທ່ີເປັນສນູກາງທາງດາ້ນການເຜີຍແຜຂ່ໍ້

ມນູຂາ່ວສານ, ຊມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັຂອງທອ້ງຖິ່ນ, ປະກອບສວ່ນໃນການດດັສມົການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງປະຊາ 
ຊນົເຂ້ົາໃນສນູກາງຂອບເຂດ ແລະ ສາ້ງຄວາມສມົດນຸໃນການພດັທະນາ. 

Œ ພາກກາງ: ຖເືອົານະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເປັນກາໍລງັໜນູໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ຄຽງ

ຄູກ່ບັແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນສນູກາງການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພາກ, ຊຸກຍູກ້ານລງົທຶນ, ເປີດ
ກວາ້ງ ແລະ ຫນັເປັນທນັສະໄໝຂອງບນັດາຕວົເມອືງປ່ິນອອ້ມ ເຊ່ັນ: ເມອືງວຽງຄາໍ (ແຂວງວຽງຈນັ), ປາກ
ຊນັ (ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ), ທາ່ແຂກ (ແຂວງຄາໍມວ່ນ). ພອ້ມດຽວກນັ ກລໍງົທຶນພດັທະນາບນັດາຕວົເມອືງ ທ່ີ
ນອນຢູຕ່າມເສັ້ນທາງຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕກົ ທ່ີຂຶນ້ກບັແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເຊ່ັນ: ເມອືງອທຸມຸພອນ, 
ອາດສະພງັທອງ, ທາ່ພະລານໄຊ, ເມອືງພິນ ແລະ ເຊໂປນ.  

Œ ພາກໃຕ:້ ຖເືອົາປາກເຊ (ແຂວງຈາໍປາສກັ) ເປັນສນູກາງເສດຖະກດິ ແລະ ເຕັກນກິວທິະຍາສາດ, 

ເປັນຂວົຕ່ໍຕ ົນ້ຕໍ ໃນການພວົພນັເສດຖະກດິກບັເຂດພາກກາງ, ພາກເໜືອ ແລະ ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ. 
ລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງບນັດາຕວົເມອືງປ່ິນອອ້ມ ເຊ່ັນ: ສາລະວນັ, ສາມກັຄໄີຊ, ໄຊເສດຖາ (ແຂວງ 
ອດັຕະປື), ລະມາມ (ແຂວງເຊກອງ), ບນັດາຕວົເມອືງເປັນຂວົຕ່ໍໃນການພດັທະນາລະຫວາ່ງສນູກາງພດັທະ
ນາກບັບນັດາເຂດຜະລິດສນິຄາ້ ແລະ ຕະຫຼາດພາຍໃນ ເຊ່ັນ: ໄຊເສດຖາ, ສາມກັຄໄີຊ (ແຂວງອດັຕະປື), 
ຄງົເຊໂດນ (ແຂວງ ສາລະວນັ), ທາ່ແຕງ (ແຂວງເຊກອງ), ປາກຊອ່ງ, ປະທມຸພອນ (ແຂວງຈາໍປາສກັ). 

2. ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງເມອືງ, ການຈດັວາງເຂດເມອືງຊາຍແດນ ແລະ ດາ່ນຊາຍ 
ແດນ: 

 ກາໍນດົ ແລະ ຈດັວາງຜງັເມອືງໃຫສ້ມົບນູ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການສະໜອງລະບບົນ ໍາ້ປະປາ, 
ລະບບົກາໍຈດັນ ໍາ້ເປ້ືອນ, ຕາໜາ່ງໄຟຟ້າ, ໄປສະນໂີທລະຄມົ, ເສັ້ນທາງ, ຂວົ, ການຮກັສາຄວາມສະອາດສິ່ ງ
ແວດລອ້ມ ແລະ ການກາໍຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ສິ່ ງເສດເຫືຼອ. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ກໍ່ເພ່ີມທະວວີຽກງານກໍ່ສາ້ງສິ່ ງທ່ີຕດິພນັກບັ
ການບໍລິການໃຫສ້ມົບນູແບບຂຶນ້. 
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ເລ່ັງໃສກ່ານພດັທະນາເມອືງ ແລະ ດາ່ນຊາຍແດນ ໂດຍເລີ່ ມຈາກການຄດັເລືອກ ເອົາເມອືງທ່ີມ ີສະ 
ພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍ, ມກີານພດັທະນາໃນລະດບັໜ່ຶງ ແລະ ມສີະພາບເສດຖະກດິທ່ີເຂັມ້ແຂງ ເປັນ 
ຈດຸສມຸແລວ້ຄອ່ຍໆຂະຫຍາຍອອກສູເ່ຂດອື່ ນ. ຖເືອົາເສັ້ນທາງຫຼວງແຫງ່ຊາດເປັນຍດຸທະສາດຫຼກັ, ປບັປງຸ 
ແລະ ຈດັສນັເຂດຊານເມອືງຄນືໃໝ.່ ດາໍເນນີຕາມໂຄງການ ” 6 ປດັໄຈ ” ເຊ່ັນ: ເສັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້
ປະປາ, ໄປສະນ,ີ ລດົໂດຍສານ ແລະ ໂທລະສບັ. ເອົາໃຈໃສວ່ຽກງານການສະໜອງຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະ
ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ການລະບາຍນ ໍາ້ໃນຂງົເຂດເທດສະບານເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາ
ເຂດຊານເມອືງ, ເພ່ືອເຕ້ົາໂຮມປະຊາຊນົໃນເຂດຊານເມອືງ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ ໃຫຢູ້ເ່ປັນກຸມ່ກອ້ນ, ສາ້ງ
ຕະຫຼາດເປັນສນູກາງທາງດາ້ນການຄາ້, ເອົາໃຈໃສປ່ງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກໄປສູຕ່ະຫຼາດຂອງຈນີ 
ແລະ ບນັດາປະເທດອາຊຽນ.  

Œ ພາກເໜືອ: ພດັທະນາດາ່ນຕ ົນ້ຕໍ ເຊ່ັນ: ບ່ໍເຕັນ (ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ), ຫວ້ຍຊາຍ-ຕ ົນ້ເຜ້ິງ (ແຂວງບ່ໍ

ແກວ້), ໜອງແຮດ (ແຂວງຊຽງຂວາງ), ແລະ ແກນ່ທາ້ວ (ແຂວງໄຊຍະບລູີ). ພດັທະນາດາ່ນນ ໍາ້ເງນິ (ເມອືງ 
ເງນິ, ແຂວງໄຊຍະລລູີ), ດາ່ນນາແມວ (ແຂວງຫວົພນັ), ດາ່ນລານຕຍຸ ແລະ ດາ່ນໄຕຈາ່ງ (ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ)
ໃຫເ້ປັນດາ່ນລະດບັຊາດ. 

Œ ພາກກາງ: ພດັທະນາດາ່ນຕ ົນ້ຕໍ ເຊ່ັນ: ນ ໍາ້ພາວ (ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ), ນ ໍາ້ເພ້ົາ, ທາ່

ແຂກ (ແຂວງຄາໍມວ່ນ), ແດນສະຫວນັ (ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ), ພດັທະນາດາ່ນ ບາ້ນວງັ (ແຂວງວຽງຈນັ) 
ໃຫເ້ປັນດາ່ນສາກນົ. 

Œ ພາກໃຕ:້ ພດັທະນາດາ່ນ ວງັເຕ່ົາ-ຊອ່ງເມກັ (ແຂວງຈາໍປາສກັ) ແລະ ດາ່ນພເູກອື (ແຂວງອດັຕະ

ປື) ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ.  
ເພ່ີມທະວກີານກໍ່ສາ້ງເຂດດາ່ນຊາຍແດນ ແລະ ດາ່ນສາກນົທ່ີສາໍຄນັຢູແ່ຂວງທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ, ປບັປງຸ

ເສັ້ນທາງເຂດຊາຍແດນ, ລະບບົໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ເຊ່ັນ: ໄຟຟ້າ, ນ ໍາ້ປະປາ ແລະ ອື່ ນໆ. ກວດກາລະບບົ
ການເກບັພາສຊີາຍແດນ, ລະບບົກວດຜາ່ນສນິຄາ້ຜາ່ນແດນ, ປບັປງຸລະບບົການເຮັດວຽກໃຫວ້ອ່ງໄວ ແລະ 
ຊດັເຈນໂດຍການນາໍໃຊເ້ທັກໂນໂລຢີທ່ີທນັສະໄໝ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຂ ັນ້ຕອນການກວດກາສນິຄາ້, ພາຫະນະ
ຜາ່ນເຂ້ົາ-ອອກ ຫນັໄປສູລ່ະບບົຜາ່ນປະຕດູຽວ ແລະ ສະຖານດີຽວ. 

4.4. ການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ ແລະ ເຂດຈດຸສມຸ 

4.4.1. ການສາ້ງບາ້ນພດັທະນາ 

ປະຕບິດັຍດຸທະສາດການພດັທະນາແບບມຈີດຸສມຸ, ສາ້ງກຸມ່ບາ້ນ ຫລື ເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມທີາ່
ແຮງໄດປ້ຽບໃຫເ້ປັນເຂດກາໍລງັແຮງ ແລະ ເປັນຕວົເມອືງທນັສະໄຫມ ເພ່ືອສາ້ງພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຂະແຫນງການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການທ່ີມມີນູຄາ່ເພ່ີມສງູ 
ແລະ ມຄີວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກໍ່ລງົທຶນຢາ່ງເຫມາະສມົເພ່ືອຊຸກດນັ
ການພດັທະນາເສດຖະກດິຢູບ່ນັດາເຂດທ່ີມກີານພດັທະນາຊກັຊາ້, ໂດຍການສມຸໃສພ່ດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງ 
ລາ່ງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຄມົມະນາຄມົຊນົນະບດົ, ຊນົລະປະທານ, ໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພ້ືນຖານສາທາລະນະ
ສກຸເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂສະດວກໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ ແນໃສຍ່ກົສງູຄນຸນະພາບຊວີດິການເປັນຢູໃ່ຫ້
ແກປ່ະຊາຊນົໃນເຂດດ ັງ່ກາ່ວໃຫດ້ຂີືນ້. 
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 ເສມີຂະຫຍາຍທາ່ແຮງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດບ ົ່ມຊອ້ນຢູແ່ຕລ່ະເຂດໃນການຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ 
ແລະ ກນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ເພ່ືອສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ນາໍໃຊຢ້າ່ງມປີະສດິທິຜນົໃນການກໍ່ສາ້ງ, ການຈດັສນັ  
ແຫລງ່ກາໍລງັແຮງ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມແຜນດາໍເນນີງານຂອງບນັດາໂຄງການ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາຫມາຍຂອງ
ການພດັທະນາແຕລ່ະເຂດແຄວນ້ ແລະ ຂະແຫນງການ. 

+ ການເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ຈດັສນັພມູລາໍເນົາປະຊາຊນົ: 

ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການເຄື່ ອນຍາ້ຍປະຊາຊນົທ່ີຢູກ່ະແຈກກະຈາຍມາຢູເ່ຕ້ົາໂຮມກນັເປັນຈດຸສມຸ ເພ່ືອແກໄ້ຂ
ບນັຫາຄວາມທກຸຍາກ. ເລືອກເອົາເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂສະດວກໃນການພດັທະນາລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ຫລື ເຂດທ່ີ
ໃກກ້ບັຕວົເມອືງ (ຊານເມອືງ), ຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກທ່ີອາໃສຢາ່ງກະແຈກກະຈາຍໃນເຂດພສູງູເຂ້ົາມາ
ອາໃສໃນເຂດທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ເພ່ືອປບັປງຸພ້ືນຖານການດາໍລງົຊວີດິໃຫດ້ຂີຶນ້, ຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນວຊິາການປກູ
ຝງັ, ລຽ້ງສດັ, ການພດັທະນາຫດັຖະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ ການທອ່ງທຽ່ວ ເພ່ືອເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົທ່ີຍກົ 
ຍາ້ຍເຂ້ົາມາອາໄສຕາມເຂດທ່ີກາໍນດົໄວສ້າມາດເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການພດັທະນາການຜະລິດ ແລະ ຫລດຸພ ົນ້  
ອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກເທ່ືອລະກາ້ວ. 

ສມຸທຶນເຂ້ົາໃນການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ບນັດາໂຄງການບລູິມະສດິຂອງລດັຖະບານ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງ
ເສມີການພດັທະນາເຂດທ່ີທກຸຍາກກນັດານ ໂດຍການປບັປ່ຽນຮບູແບບການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຢາ່ງກະແຈກ
ກະຈາຍມາເປັນຈດຸສມຸ. ຍາດແຍງ່ເອົາການຊວ່ຍເຫລອືຈາກອງົການສາກນົ ແລະ ບນັດາປະເທດຕາ່ງໆ ເພ່ືອ
ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຊນົນະບດົ. ຖເືອົາຫມູບ່າ້ນທກຸຍາກ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນທກຸຍາກເປັນຈດຸສມຸ ໃນການແກ້
ໄຂບນັຫາຄວາມທກຸຍາກຢາ່ງສະຫມ ໍາ່ສະເຫມ.ີ 
 ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາອດຸສາຫະກາໍໃນເຂດຊນົນະບດົ ໂດຍການນາໍໃຊທ້າ່ແຮງໄດປ້ຽບທາງດາ້ນຊບັພະ 
ຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການກະສກິາໍ ໄປຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄຫມ, ພດັທະນາ
ຕາມຮບູແບບ “ບໍລິສດັ+ແຮງງານ+ຕະຫລາດ“ ແລະ ຮບູແບບການສ ັງ່ຈອງລວ່ງຫນາ້ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້າຍເປັນ
ອດຸສາຫະກາໍ. 
 ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ກເໍອົາໃຈໃສຈ່ດັສນັພມູລາໍເນົາ ແລະ ອາຊບີຄງົທ່ີໃຫປ້ະຊາຊນົຕດິພນັກບັການແກໄ້ຂ
ຄວາມທກຸຍາກຢາ່ງສະຫນດິແຫນນ້. ການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກໄປຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃຫມຕ່ອ້ງມກີານສາໍ
ຫລວດ, ວາງແຜນ ແລະ ກາໍນດົນະໂຍບາຍຢາ່ງລະອຽດຈະແຈງ້ ເພ່ືອຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາ 
ຊນົໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັດຂີຶນ້. 

+ ສາ້ງຕ ັງ້ເຂດຜະລິດສນິຄາ້ກະສກິາໍ ຕດິພນັກບັອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ແລະ ໃຫບ້ລູິມະສດິແກກ່ານ
ຜະລິດເພ່ືອສ ົ່ງອອກ: 

ຈດັສນັບນັດາເຂດຜະລິດເຂ້ົາທ່ີມສີະມດັຕະພາບສງູ, ເຂດປກູຕ ົນ້ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍໄລຍະສ ັນ້, ເຂດປກູ 
ຜກັປອດສານພິດ, ເຂດລຽ້ງສດັນ ໍາ້ຈດຸສມຸ ແລະ ເຂດລຽ້ງສດັຂະຫນາດໃຫຍຢ່າ່ງແທດເຫມາະ ໂດຍການນາໍ
ໃຊທ້າ່ແຮງໄດປ້ຽບທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ແຫລງ່ກາໍລງັແຮງຂອງແຕລ່ະເຂດເພ່ືອຕອບ
ສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການໃນການຊມົໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ຜະລິດເປັນສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກ ເປັນຕ ົນ້: ເຂ້ົາ, ກາເຟ, 
ຊີນ້, ປາ, ຜະລິດຕະພນັໄມ,້ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົສມົທບົກບັການຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ
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ປ່າແບບຍນືຍງົເພ່ືອສາ້ງແຫລງ່ວດັຖດຸບິໃຫແ້ກຂ່ະແຫນງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປງຸ
ແຕງ່ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ. 

 ສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ບາ້ນຈດຸສມຸໃຫແ້ກກ່ານຈດັສນັທ່ີຢູອ່າໃສ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍໃຫປ້ະຊາຊນົ, ສາ້ງ 
ຕ ັງ້ຕວົເມອືງຊນົນະບດົທ່ີເປັນຈດຸສມຸໃຫມ້ຫີລາຍອາຊບີ, ດວ້ຍການເອົາໃຈໃສກ່ານພດັທະນາບນັດາອາຊບີຫດັ 
ຖະກາໍທ່ີເປັນມນູເຊືອ້, ຊຸກຍູ ້ແລະ ສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍທ່ີບ່ໍແມນ່ກະສກິາໍທ່ີມທີາ່ແຮງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ອດຸສາ
ຫະກາໍປງຸແຕງ່ ເພ່ືອສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ເພ່ືອຫນັແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກຢູໃ່ນ
ກະສກິາໍ ຢູຊ່ນົນະບດົມາເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍ-ຫດັຖະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ. 

4.4.2. ການພດັທະນາເຂດຈດຸສມຸ 

ເລ່ັງໃສພ່ດັທະນາ 6 ຈດຸສມຸ ຢູ ່ ແຂວງວຽງຈນັ (ກຸມ່ບາ້ນລອ່ງແຈງ້, ກຸມ່ບາ້ນເມອືງອອມ, ກຸມ່ບາ້ນ 
ເມອືງອາ່ວ ເມອືງໄຊສມົບນູ ແລະ ກຸມ່ຜາລະແວກ ເມອືງຮ ົມ່), ແຂວງຊຽງຂວາງ (ກຸມ່ບາ້ນສນັຫຼວງ ເມອືງ 
ພຄູນູ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນນ ໍາ້ສຽມ ເມອືງຜາໄຊ ) ແລະ ຈດຸສມຸຈາໍນວນໜ່ຶງຕື່ ມອກີຢູພ່າກໃຕ ້ໂດຍການສບືຕ່ໍຈດັ 
ສນັບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ສາ້ງອາຊບີຄງົທ່ີໃຫປ້ະຊາຊນົ; ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີຈາໍເປັນ ໂດຍ
ສະເພາະແມນ່ເສັ້ນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວາ່ງບາ້ນ, ກຸມ່ບາ້ນໃຫສ້າມາດທຽວໄດສ້ອງລະດ ູ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເອືອ້ 
ອາໍນວຍໃນການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ; ຊຸກຍູ ້ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ຂອງປະຊາຊນົ, ສາ້ງ 
ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ຄອບຄວົຕວົແບບໃນການຜະລິດເປັນສນິຄາ້; ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຍກົລະດບັການສກຶສາ, ສາທາລະ 
ນະສກຸໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖງິ; ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ອະນລຸກັມນູເຊືອ້ວດັທະນະທາໍອນັດງີາມຂອງຊາດ 
ແລະ ຂອງບນັດາເຜ່ົາ; ບລູະນະ ແລະ ປບັປງຸກງົຈກັອາໍນາດການປກົຄອງຢູທ່ອ້ງຖິ່ນຮາກຖານ ໃຫມ້ຄີນຸນະ 
ພາບໃຫມ,່ ມຄີວາມປອດໃສ. 

4.5. ການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ 

ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ດົຫມາຍການລງົທຶນສະບບັໃຫມໄ່ດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍຢາ່ງ 
ຕ ັງ້ຫນາ້ ດ ັງ່ນ ັນ້ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາຂະແຫນງການ ຕອ້ງມກີານພດັທະນາແບບພິເສດ ໃນໄລຍະ 5 
ປີຕ່ໍຫນາ້ສມຸໃສບ່ນັດາເຂດເສດຖະກດິພິເສດທ່ີໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ແລວ້ ແລະ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ 
ອາໍນວຍໃນການສາ້ງຕ ັງ້ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະໃຫບ້ນັດາເຂດອື່ ນໆໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍຖເືອົາປະເທດອອ້ມ 
ຂາ້ງເປັນຕະຫຼາດທ່ີສາໍຄນັເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດເຂົ້າລາວນບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້; ເອົາໃຈໃສສ່າ້ງ 
ແລະ ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັເພ່ືອສ ົ່ງອອກເປັນຕ ົນ້ຕໍ, ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸລະບບົການ 
ຄາ້ທາງເອເລັກໂຕນຼກິ (E-Commerce) ເພ່ືອຊຸກຍູຜ້ະລິດຕະພນັສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກຂອງລາວ ສາມາດແຂງ່ຂນັ 
ໃນຕະຫຼາດສາກນົໄດ ້ໂດຍສະເພາະແມນ່ກບັ ສປ ຈນີ, ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ບນັດາປະເທດອາຊຽນ 
ອື່ ນໆ. 

 ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຊັ່ນ: 

• ພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ຢູ ່ ບ່ໍເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ: ໃຫເ້ປັນເຂດການຄາ້ທ່ີມກີານສ ົ່ງ 
ອອກໂດຍພ້ືນຖານ ເພ່ືອດງຶດດູນກັທລຸະກດິຈນີ ແລະ ນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດອື່ ນໆ ເຂ້ົາມາລງົທຶນຢູເ່ຂດດ ັງ່ 
ກາ່ວ. ສ ົ່ງເສມີກດິຈະກາໍການສ ົ່ງອອກ ເພ່ືອສາ້ງລາຍຮບັເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກຕາມ 
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ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ສປຈນີ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ເພ່ືອຊຸກຍູພ້າກເຫນອືຂອງລາວ ມກີານພດັທະນາ 
ໄວ ແລະ ດຂີຶນ້. 

• ພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ຢູ ່ຕ ົນ້ເຜ້ິງ ແຂວງ ບ່ໍແກວ້: ຢາ່ງຮອບດາ້ນ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ຂດ 
ດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນສນູກາງທາງອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້, ການເງນິ, ການບໍລິການ, ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ເປັນເຂດ 
ການຜະລິດສນິຄາ້ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຕາ່ງປະເທດ ພອ້ມທງັພດັທະນາເປັນຕວົ 
ເມອືງໃຫມທ່ນັສະໄຫມ ເພ່ືອຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາເຂດພາກເຫນອືໃຫໄ້ວຂຶນ້. 

• ພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ສະຫວນັ-ເຊໂນ: ໃຫເ້ປັນສນູກາງແຫງ່ການຮວ່ມມທືາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ, ອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້, ການເງນິ, ການບໍລິການ ແລະການພດັທະນາດາ້ນເຕັກໂນໂລຍທ່ີີທນັສະໄໝ 
ໂດຍນາໍໃຊທ້າ່ແຮງທາງດາ້ນທ່ີຕ ັງ້ ໃນການເປັນທາງຜາ່ນຂອງອະນພຸາກພ້ືນ ແນໃສເ່ຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ
ຂອງຊາດເຂົ້າກບັເສດຖະກດິຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. ເພ່ືອເປັນແຫຼງ່ສະໜອງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ຝຶກ
ອບົຮມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ, ກາໍມະກອນ ໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການ
ດາ້ນການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມຊາໍນານງານລະດບັສງູ ປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູ່
ທາງດາ້ນວດັຖ ຸແລະ ຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາໃຫດ້ຂີຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ. 

• ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ໃນແຜນການ 5 ປີ 2011-2015 ສູຊ້ນົສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍ 
ໃນເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ເພ່ືອສາ້ງເປັນເຂດເສດຖະກດິພິເສດຕື່ ມອກີ ເຊ່ັນ: ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ ທ່ີຈາໍປາສກັ, 
ທາ່ແຂກ (ແຂວງຄາໍມວ່ນ), ທ່ີແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບລູີ.. 

 ນອກຈາກການພດັທະນາເຂດເສດຖະກດິພິເສດແລວ້ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາເຂດເສດຖະ 
ກດິສະເພາະຕື່ ມອກີ ເພ່ືອເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເຂດແຄວນ້, ໃນນ ັນ້ ເອົາໃຈໃສສ່າ້ງໃຫເ້ປັນສວ່ນ
ອດຸສາຫະກາໍທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເຂດຮວ່ມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນ ຫືຼ ສນູການຄາ້ຊາຍແດນແຫງ່ໃຫມ ່ຢູ ່
ເມອືງແກນ່ທາ້ວ ແຂວງໄຊຍະບລູີ, ເມອືງຫນອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, 
ເມອືງທາ່ແຂກ ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ເຂດການຄາ້ເສລີ ແດນສະຫວນັ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງ 
ຈາໍປາສກັ ເພ່ືອເປັນການດງຶດດູນກັລງົທຶນ ຈາກບນັດາປະເທດແຖບອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ ້ ແລະ ບນັດາ 
ປະເທດທ່ີພດັທະນາແລວ້ ໂດຍນາໍໃຊທ້າ່ແຮງທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເພ່ືອພດັທະນາອດຸສາຫະ 
ກາໍປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງ 
ຕະຫຼາດອາຊຽນ ແລະ ຕະຫຼາດສາກນົ. ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອພດັທະນາ 
ອດຸສາຫະກາໍເບົາ ແລະ ສນິຄາ້ໃຊສ້ອຍປະຈາໍວນັ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ພາຍ 
ໃນ. 

ເອົາໃຈໃສເ່ຂດສາມຫຼຽ່ມພດັທະນາ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກາໍປເູຈຍ (CLV): 
• ສາ້ງເຂດຮວ່ມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມຢູພ່ເູກອືແຂວງອດັຕະປື ໃຫເ້ປັນເຂດການ 

ຄາ້ຊາຍແດນທ່ີມກີານສ ົ່ງອອກເປັນພ້ືນຖານ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດທລຸະກດິສະເພາະ ເພ່ືອດງຶດດູນກັລງົທຶນ ຈາກ 
ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ເຂ້ົາມາລງົທຶນຢູເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວ. ພດັທະນາກດິຈະກາໍ ການສ ົ່ງອອກ ເພ່ືອ 
ສາ້ງລາຍຮບັເປັນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ສະຫນອງສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ 
ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ. 
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• ພດັທະນາເຂດດາ່ນຊາຍແດນດາກຕະອອກ ໃຫເ້ປັນເຂດເສດຖະກດິພິເສດໂດຍອາໄສທາ່ແຮງ 
ຂອງດາ່ນສາກນົ ແລະ ເຂດພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍ ຢູ ່ ເມອືງດາກຈງຶ ແລະ ມເີສັ້ນທາງທ່ີສ ັນ້ໃນການອອກ 
ສູທ່າ່ເຮອືດານງັ ສສ ຫວຽດນາມ, ສາ້ງເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ, ກສໍາ້ງລະບບົ 
ບໍລິການການທອ່ງທຽ່ວທ່ີມເີອກະລກັຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ເຂດການຜະລິດສນິຄາ້ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຕາມຄວາມ 
ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອຊຸກຍູໃ້ຫເ້ຂດສາມຫຼຽ່ມພດັທະນາມກີານພດັທະນາໄວຂຶນ້. 

• ສາ້ງເຂດຮວ່ມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນ ຫືຼ ສນູການຄາ້ຊາຍແດນແຫງ່ໃຫມ ່ ຢູເ່ມອືງ ສະຫມວ້ຍ 
ແຂວງ ສາລະວນັ ເພ່ືອດງຶດດູນກັລງົທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດ ເຂ້ົາໃນຂະແຫນງອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະ 
ພນັທ່ີເປັນເອກະລກັ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັໄດ;້ ເອົາໃຈໃສຜ່ະລິດສນິຄາ້ໃຊສ້ອຍປະຈາໍວນັ ເພ່ືອຕອບສະ 
ຫນອງຄວາມຕອ້ງການ ຂອງເຂດສາມຫຼຽ່ມພດັທະນາແລະພາຍໃນປະເທດພອ້ມທງັສ ົ່ງເສມີການສ ົ່ງອອກ ຕາມ 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດອາຊຽນ. 

• ສາ້ງເຂດ ເມອືງພວູງົ ແຂວງ ອດັຕະປື ເປັນເຂດຮວ່ມມເືສດຖະກດິຊາຍແດນ ລາວ-ກາໍປເູຈຍ 
ໂດຍເນັນ້ເອົາການຄາ້ຊາຍແດນ ແລະ ການສ ົ່ງອອກເປັນພ້ືນຖານ ດງຶດດູນກັລງົທຶນ ຈາກ ກາໍປເູຈຍ, ຫວຽດ 
ນາມ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ເຂ້ົາມາພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດສາໍລບັສ ົ່ງອອກ ທ່ີລາວມທີາ່ແຮງ ແລະ 
ໄດປ້ຽບ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດຕາ່ງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກາໍປເູຈຍ. 

 ມາດຕະການ: 

+ ປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄນຸນະພາບ ແລະ ປະສດິທະພາບຂອງລະບບົຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານໃຫມ້ຄີວາມ
ເຂັມ້ແຂງ ແລະ ທນັສະໄໝ, ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍ ີຂາ່ວສານທ່ີກາ້ວໜາ້ ເຂ້ົາໃນວຽກງານການຄຸມ້
ຄອງບໍລິຫານ.  

+ ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາ ຂນົຂວາຍດງຶດດູການລງົທຶນ ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ດວ້ຍຫຼາຍວທີິ ໂດຍສມຸ
ໃສໂ່ຄສະນາທາງສື່ ມວນຊນົ, ສື່ ສິ່ ງພິມ ແລະ ສື່ ເອເລັກໂຕຣນກິ; ໂຄສະນາເຜີຍແຜຜ່າ່ນທາງສະຖານທດູ, 
ສະຖານກງົສນູທ່ີປະຈາໍຢູຕ່າ່ງປະເທດ ແລະ ບນັດາໜວ່ຍງານຂອງລດັ, ນອກນ ັນ້ ກໍ່ເຜີຍແຜໃ່ນເວທີກອງ
ປະຊຸມສາໍມະນາ, ງານວາງສະແດງສນິຄາ້ ແລະ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງຜາ່ນການຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດໃນ
ອະນພຸາກພ້ືນ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ ຫືຼ ການພບົປະກບັນກັລງົທຶນໂດຍກງົ ເພ່ືອ
ສາ້ງໂອກາດ ໃນການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ. 

+ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານລງົທຶນ ໂດຍການສມຸໃສພ່ດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງ
ລາ່ງ, ລະບບົສາທາລະນປູະໂພກ, ລະບບົບາໍບດັນ ໍາ້ເປ້ືອນ, ສິ່ ງເສດເຫືຼອ; ສາ້ງກາໍລງັແຮງງານໃຫໄ້ດທ້ງັ
ປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.  

+ ພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ແລະ ບກຸຄະລາກອນໃຫສ້ງູຂຶນ້, ພອ້ມທງັປບັປງຸກນົ
ໄກການບໍລິການຂອງເຂດໃຫເ້ປັນລະບບົຄອ່ງຕວົ ເພ່ືອໃຫກ້ານບໍລິການແກຜູ່ລ້ງົທຶນຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ ແລະ 
ເປັນທ່ີປະທບັໃຈ.  

+ ຮບັປະກນັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໂດຍເອົາການພດັທະນາເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ຕດິພນັກບັການພດັທະ 
ນາສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍການເອົາໃຈໃສຢ່າ່ງຈງິຈງັສກຶສາຜນົກະທບົທາງດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ກອ່ນຈະພິຈາລະນາອະນມຸດັໂຄງການລງົທຶນຕ ັງ້ແຕຫ່ວົທີ; ຊຸກຍູຂ້ະແໜງການຜະລິດທ່ີບ່ໍສ ົ່ງຜນົ
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ກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍທ່ີີສະອາດ, ສ ົ່ງເສມີການສາ້ງເຂດສຂີຽວ, ບາໍບດັນ ໍາ້
ເປ້ືອນ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫືຼອໃນເຂດອດຸສາຫະກາໍ. 

5. ການພດັທະນາຂງົເຂດລດັ 
 ເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດໍາເນີນໄປຕາມທິດທາງ ແລະ ຈດຸໝາຍທີວ່າງໄວ້, ໃນ
ຖານະທີ່ລັດເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ລັດຕ້ອງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຕາມ
ທິດຕົວບົດກົດໝາຍ, ທັງສັກສິດ, ມປີະສິດທິຜົນ, ຮັບປະກັນໃຫເ້ສດຖະກິດ-ສັງຄມົຂະຫຍາຍຕວົມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ 
ແລະ ໝັ້ນທຽ່ງ, ເສີມສ້າງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຍຸດຕິທໍາໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການພັດ ທະນາ; 
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຄົນທຸກ-ຮັ່ງໃນສັງຄົມ, ລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດໃຫໄ້ດ້
ລະຫວ່າງເຂດແຄ້ວນຕ່າງໆເປັນກ້າວໆ.  

 

5.1. ຂງົເຂດບໍລິຫານ   
5.1.1. ການສາ້ງຄວາມຍຕຸທິາໍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນສງັຄມົ   

 [1]. ທິດທາງ: 

ສມຸໃສຄ່ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ປບັປງຸບນັດາກດົໝາຍ, ນຕິກິາໍ ທ່ີປະກາດໃຊແ້ລວ້ນ ັນ້ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັການພດັ 
ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງປະເທດໃນໄລຍະໃໝ;່ ສາ້ງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີຈາໍເປັນ ຂຶນ້
ຕື່ ມ ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫກ້ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົໄວກວາ່ເກົ່ າ. 

ຍູແ້ຮງການໂຄສະນາສກຶສາອບົຮມົກດົໝາຍ ແລະ ສະຕກິດົໝາຍໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ ເພ່ືອໃຫພ້ນົ ລະ
ເມອືງລາວທກຸຊ ັນ້ຄນົເຄົາລບົ ແລະ ປະຕບິດັກດົໝາຍ; ປະຕບິດັສດິແລະພນັທະຂອງພນົລະເມອືງຕາມ ກດົໝ
າຍ. ສາ້ງຂະບວນການເຂົ້າຮວ່ມປກົປ້ອງກດົໝາຍຂອງປະຊາຊນົໃນການສະກດັກ ັນ້ ແລະ ຕາ້ນການລະ ເມດີ
ກດົໝາຍ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ບນັຫາຢາເສບຕດິ, ໂສເພນ,ີ ຄາ້ຂາຍເຖື່ອນ, ຂີລ້ກັງດັ ແງະ, 
ລະເມດີກດົຈລໍະຈອນ, ການໂຄສະນາແບງ່ພກັແຍກພວກ, ການສວາຍໃຊໜ້າ້ທ່ີຕາໍແໜງ່, ຄວາມບ່ໍ ສະເໜີ
ພາບຕ່ໍໜາ້ກດົໝາຍ, ການເອົາລດັເອົາປຽບກນັຢູໃ່ນສງັຄມົ ແລະ ປະກດົກການຫຍໍທໍ້ຕ້າ່ງໆຂອງສງັຄມົ, ສາ້ງ
ບາ້ນປອດຄະດ,ີ ຄອບຄວົປອດຄະດຢີາ່ງກວາ້ງຂວາງແຂງແຮງ. 

ເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄະລາກອນ, ເຄື່ ອງມອືປຸະກອນອນັຈາໍເປັນ ໃຫແ້ກອ່ງົການ 
ປກົປ້ອງຄວາມຍຕຸທິາໍ, ປກົປ້ອງກດົໝາຍ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ສານປະຊາຊນົ, ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ, ອງົ 
ການສບືສວນ-ສອບສວນ, ທະນາຍຄວາມ, ອງົການກວດກາລດັ ແລະ ອງົການອື່ ນໆ ເພ່ືອໃຫອ້ງົການເຫ່ົຼາ 
ນ ັນ້ມກີານຈດັຕ ັງ້, ບກຸຄະລາກອນທ່ີເຂັມ້ແຂງ, ສາມາດປະຕບິດັໜາ້ທ່ີປກົປ້ອງກດົໝາຍ, ປກົປ້ອງສດິ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທາໍໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ, ປະກອບສວ່ນຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ພດັທະ 
ນາປະເທດຊາດ, ສາ້ງລດັເຮົາໃຫກ້າຍເປັນລດັແຫງ່ກດົໝາຍ ຂອງປະຊາຊນົ ໂດຍປະຊາຊນົ ແລະ ເພ່ືອປະ 
ຊາຊນົເທ່ືອລະກາ້ວ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

+ ຈດັຝຶກອບົຮມົໄລຍະສ ັນ້ໃຫພ້ະນກັງານຫຼກັແຫຼງ່ 1-2 ຊຸດ ຕ່ໍປີ; 



 

 156

+ ບາໍລງຸທິດສະດໄີລຍະສ ັນ້ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 250 ຄນົ; 
+ ສ ົ່ງພະນກັງານຫຼກັແຫຼງ່ໄປຍກົລະດບັ ດາ້ນທິດສະດກີານເມອືງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 

ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 10 ຄນົ, ໃນນີ ້ຂ ັນ້ແຂວງຕອ້ງກວມເອົາ 50 ສວ່ນຮອ້ຍ. 
+ ໃນປີ 2015 ປະກອບພະນກັງານຂະແໜງຍຕຸທິາໍ ໃຫໄ້ດ ້ 1.670 ຄນົ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, 

ໃນນ ັນ້: ຂ ັນ້ກະຊວງໃຫໄ້ດ ້287 ຄນົ, ຂ ັນ້ແຂວງ 690 ຄນົ ແລະ ຂ ັນ້ເມອືງ 693 ຄນົ. 
+ ຈດັຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາໍຕດັສນິຂອງສານ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 10 ຄ ັງ້. 
+ ລງົຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມການກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາໍຕດັສນິຂອງສານຢູຂ່ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ໃຫໄ້ດປ້ະ 

ມານ ປີລະ 5 ຄ ັງ້. 

 [3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການສາ້ງຄວາມຍຕຸທິາໍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນ 
ສງັຄມົ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ........ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍ
ລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

 [4]. ມາດຕະການ: 

• ອອກແຮງສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸລະບບົກດົໝາຍແພງ່, ເສດຖະກດິ, ອາຍາ, ຂງົເຂດການປກົຄອງ, 
ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ, ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫຄ້ບົຊຸດ ເພ່ືອຮບັປະກນັ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກນົ
ໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດຕາມທິດສງັຄມົນຍິມົ. 

• ປບັປງຸກນົໄກການປະສານງານລະຫວາ່ງຂະແໜງຍຕຸທິາໍ ກບັຂະແໜງການອື່ ນໆ ໃຫມ້ຄີວາມສະ 
ດວກ ແລະ ຄອ່ງຕວົກວາ່ເກົ່ າ. 

• ເພ່ີມທະວຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂອງວຽກງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາໍຕດັສນິຂອງສານ, ຫອ້ງການທະບຽນ 
ສານ, ອງົການໄກເກຍ່ຂໍຂ້ດັແຍງ່ທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫກ້າຍເປັນຫວົໜວ່ຍບໍລິການຂອງລດັ ພອ້ມທງັເສມີ
ຂະຫຍາຍບດົບາດໜວ່ຍໄກເ່ກຍ່ຂ ັນ້ບາ້ນໃຫເ້ປັນໜວ່ຍງານຍຕຸທິາໍຮາກຖານທ່ີນບັມ ືເ້ຂັມ້ແຂງ. 

5.1.2. ການຍກົສງູປະສດິທິພາບໃນການຄຸມ້ຄອງລດັ 

+ ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການທຽບເທ່ົາອອ້ມຂາ້ງສນູກາງ ປະສານສມົທບົຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍ  
ແລະ ວທີິການຄຸມ້ຄອງລດັໃຫຄ້ບົຊຸດ. 

+ ແຕລ່ະຂະແຫນງການສາ້ງຂະແຫນງການພດັທະນາ ແລະ ນະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ໃນຂະ
ແຫນງການຂອງຕນົໂດຍສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດການພດັທະນາແຫງ່ຊາດ.          

+ ສາ້ງຫນວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກໃນລະດບັຂະແຫນງການ ແລະ ໃນລະດບັຊາດ.  
+ ປບັປງຸກງົຈກັຂອງອງົການບໍລິຫານລດັຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນໃຫເ້ຫມາະສມົ, ກະທດັຮດັ ແລະ 

ສາ້ງລະບບົກນົໄກປະສານງານທ່ີສອດຄອ່ງ ແລະ ກມົກຽວ, ຊບັຊອ້ນພະນກັງານນາໍພາທ່ີມລີະດບັວຊິາສະ
ເພາະທ່ີເຫມາະສມົກບັແຕລ່ະຫນາ້ວຽກ.  

+ ປບັປງຸລະບຽບການທ່ີພວົພນັເຖງິການເຄື່ ອນໄຫວທລຸະກດິ, ການເງນິ, ການຄາ້, ທະນາຄານ, ການ
ລງົທຶນ ແລະ ອື່ ນໆ, ສບືຕ່ໍປບັປງຸການບໍລິການຕາມກນົໄກບໍລິຫານຜາ່ນປະຕດູຽວ. 
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+ ສບືຕ່ໍຄ ົນ້ຄວາ້ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນຕາ່ງໆໃນການສາ້ງຕ ັງ້ສະພາປະຊາຊນົຂ ັນ້ແຂວງ ເພ່ືອເປັນອງົການຕວົ
ແທນສດິຜນົປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ເປັນກນົໄກຕດິຕາມ, ກວດກາການບໍລິຫານລດັ.     

5.1.3. ການສ ົ່ງເສມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງການບໍລິຫານຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ 
ບາ້ນ 

 ເອົາໃຈໃສຍ່ກົສງູປະສດິທິຜນົໃນການບໍລຫິານຂອງອງົການປກົຄອງຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ເພ່ືອຮບັປະ 
ກນັໃຫແ້ກກ່ານຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ. ຮບັປະກນັຂອດການວາງແຜນ ແລະ ງບົປະມານຂອງເມອືງ ແລະ ຂອດ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງບາ້ນໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູ. ເມອືງເປັນຂອດວາງແຜນການໃຫຖ້ກືກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງ 
ເມອືງ ໂດຍອງີໃສທິ່ດທາງ ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດຂອງແຂວງ, ນາໍໃຊທ້າ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນຕວົຈງິຂອງເມອືງເພ່ືອ 
ປະກອບສວ່ນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດຂອງແຂວງ. ຫອ້ງການຕາ່ງໆຂອງເມອືງ ຕອ້ງສາມາດເກບັກາໍບນັດາ 
ລກັສະນະສະເພາະຂອງຕນົ ສະໜອງໃກແ້ກແ່ຂວງ ແລະ ສນູກາງ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ. 
ເມອືງເປັນຜູໃ້ກຊ້ດິກບັບາ້ນ ແລະ ປະຊາຊນົ, ສະນ ັນ້ ເມອືງຕອ້ງສງັລວມເອົາບນັດາລກັສະນະ, ທາ່ແຮງສະ 
ເພາະຂອງບາ້ນເພ່ືອບນັຈເຸຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາ, ເຮັດໃຫແ້ຜນການໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ບນົພ້ືນຖານການມ ີ
ສວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົຢາ່ງແທຈ້ງິ. 

ສ ົ່ງເສມີຄວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ, ຊຸມຊນົ, ປະຊາຊນົ 
ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫສ້າມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນການທ່ີວາງໄວ ້ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັສະພາບ 
ຕວົຈງິຂອງແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບາ້ນເອງກຕໍອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະບວນການວາງແຜນຂອງເມອືງ ເພ່ືອ 
ຮບັປະກນັຄວາມເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄດຢ້າ່ງເປັນຮບູປະທາໍ. 

ເພ່ີມຈາໍນວນພະນກັງານ, ລດັຖະກອນຜູມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃຫຂ້ ັນ້ເມອືງຫຼາຍຂຶນ້, ພອ້ມທງັແບງ່ 
ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ລະຫວາ່ງ ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໃຫຈ້ະແຈງ້ ເຊິ່ ງຈະໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກມ ີ
ລກັສະນະຊດັເຈນ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົຍິ່ ງຂຶນ້.  ໃນໄລຍະຕ່ໍໜາ້ນີ ້ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສວ່ຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອ 
ຮບັປະກນັໃຫບ້ນັດາຄາດໝາຍ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູຂຶນ້. 

5.1.4. ການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງຜູບໍ້ລິຫານຂ ັນ້ຕາ່ງໆ 

-  ເອົາໃຈໃສຍ່ກົສງູຄວາມສາມາດຂອງຜູບໍ້ລິຫານໃນແຕລ່ະຂ ັນ້, ສາ້ງຫລກັສດູການຝຶກອບົຮມົສະເພາະ 

ຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫພ້ະນກັງານມຄີວາມສາມາດປະຕບິດັວຽກງານທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບໄດຢ້າ່ງ 
ມປີະສດິທິຜນົ. ໃນໄລຍ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ ຕອ້ງເອົາໃຈໃສສ່າ້ງຫລກັສດູຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫຜູ້ ້
ບໍລິຫານໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ ໂດຍສມຸໃສບ່າງວຽກງານ ດ ັງ່ນີ:້ 

+ ຄ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັຄນຸລກັສະນະ ແລະ ມາດຖານຂອງຜູບໍ້ລິຫານ ອງີໃສພ່າລະບດົບາດ ແລະ ລກັ 
ສະນະຂອງວຽກງານແຕລ່ະຂະແໜງການ ແລະ ແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ, ກາໍນດົຄນຸລກັສະນະຂອງຜູບໍ້ລິຫານທ່ີຕອ້ງ 
ການໃນແຕລ່ະຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນຕນົຢາ່ງຈະແຈງ້; ສາ້ງເອກະສານຄູມ່ ື ທ່ີເປັນມາດຖານສະເພາະ 
ຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫວ້ຽກງານການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກຂອງແຕລ່ະ 
ຂະແໜງການໄດມ້ຜີ ູບໍ້ລິຫານທ່ີໄດມ້າດຕະຖານຕາມຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິຂອງວຽກງານ; ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ພະນກັງານຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນການກາໍນດົມາດຕະຖານດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍສມົທບົຢາ່ງສະໜິດແໜນ້ກບັກມົ ຫືຼ 
ຂະແໜງວຊິາການສະເພາະຂອງຂະແໜງການຕນົເອງ. 
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+ ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ຕອ້ງເປັນເຈົາ້ການໃນ 
ການປະເມນີສະພາບຄວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດຂອງຜູບໍ້ລຫານໃນຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖນິຕນົ, ເກບັກາໍສະ 
ພາບຂອງພະນກັງານ/ຜູບໍ້ລຫານຂອງຕນົ ເພ່ືອວາງແຜນການຍກົລະດບັບກຸຄະລາກອນ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັ 
ສະພາບຕວົຈງິ. 

+ ສາ້ງຄູມ່ ື ແລະ ຫຼກັສດູການຝຶກອບົຮມົທ່ີແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການ 
ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ກຽ່ວກບັການຍກົລະດບັຄວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດໃຫແ້ກຜູ່ບໍ້ລິຫານໃນຂງົເຂດຕນົ. ນາໍໃຊບ້ນັດາ
ສນູຝຶກອບົຮມົຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການທ່ີມ ີ ເພ່ືອເປັນສະຖາບນັຍກົລະດບັຄວາມຮູ-້ຄວາມສາມາດດາ້ນການ
ບໍລິຫານຂອງຜູບໍ້ລິຫານໃນຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ. ດງຶດດູ ແລະ ຍາດແຍງ່ເອົາທຶນຮອນ ລວມທງັບດົ
ຮຽນຈາກບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິອອ້ມຂາ້ງ ຕະຫຼອດທງັບນັດາອງົການ ແລະ ປະເທດຜູໃ້ຫທຶ້ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອ
ຍາດແຍງ່ຄວາມຮູທ່ີ້ສອດຄອ່ງກບັຍກຸແຫງ່ການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິ ຢາ່ງແທຈ້ງິ. 

+ ເອົາໃຈໃສຈ່ດັຝຶກອບົຮມົຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິ ເພ່ືອໃຫຜູ້ບໍ້ລິຫານຂ ັນ້ຕາ່ງໆກາໍໄດສ້ະພາບການລວມ 
ທງັບນັດາຄວາມຮູ,້ ເຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝ ແລະ ການເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານທງັໃນລະດບັສາກນົ, ພາກ
ພ້ືນ, ປະເທດ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ. 

5.2. ຂງົເຂດການປກົປ້ອງກດົໝາຍ 

5.2.1. ດາ້ນໄອຍະການ   

 [1]. ທິດທາງ: 

 ສມຸໃສກ່ານຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການສະບບັປບັປງຸໃໝ,່ 
ແຜນແມບ່ດົ ກຽ່ວກບັການພດັທະນາລດັ ແລະກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍການຫນັເປັນແຜນງານ,
ໂຄງການເພ່ືອຍກົສງູຄນຸນະພາບຮອບດາ້ນຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົທກຸຂ ັນ້ຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ ເພ່ືອປະ 
ຕບິດັຕາມທິດນາໍຂອງພກັທ່ີວາ່ “ຜູກ້ະທາໍຜິດຕອ້ງຖກືລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຜູບ່ໍ້ໄດກ້ະທາໍຜິດຈະບ່ໍຖກື
ລງົໂທດ”. ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາ ແລະ ຍກົສງູຄນຸນະພາບການຕດິຕາມກວດກາ ການປະຕບິດັກດົໝາຍ; ຍກົ
ສງູຄນຸນະພາບຂອງບກຸຄະລາກອນໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ 
ແລະ ບໍລິຫານໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຄອ່ງຕວົຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

 1). ການປບັປງຸກງົຈກັ ແລະ ການແກໄ້ຂຄະດ:ີ 
• ສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ງົຈກັມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ສະຫງບົ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ, ເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດການ

ປບັປງຸອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ ແລະ ພາກ ໃຫສ້າມາດປະຕບິດັໜາ້ທ່ີໄດຕ້າມກດົໝາຍກາໍນດົໄວ.້ 
• ສູຊ້ນົແກໄ້ຂຄະດໃີຫໄ້ດ ້90 % ຂອງຈາໍນວນຄະດຄີາ້ງ ແລະ ຄະດໃີໝ.່ 

 2). ການພດັທະນາບກຸຄະລະກອນ: ສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸພະນກັງານທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ, 
ຄນຸສມົບດັ, ຈນັຍາທາໍ, ຈນັຍາບນັ ຂອງໄອຍະການປະຊາຊນົສງູສດຸ; ບາໍລງຸສາ້ງພະນກັງານໃຫມ້ຄີວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ພີະນກັງານສບືທອດທດົແທນ ໄດຍມຄີາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ 
ດ ັງ່ນີ:້ 
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• ສາ້ງຫຼກັສດູການຝຶກອບົຮມົວຽກງານໄອຍະການໃຫໄ້ດ ້ 3 ຫຼກັສດູ ພ້ືນຖານ ເຊ່ັນ: ຫຼກັສດູກຽ່ວກບັ
ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານວຽກງານໄອຍະການ, ຫຼກັສດູສາໍລບັພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ແລະ 
ຫຼກັສດູຜູຊ້ວ່ຍພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ. 

• ຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການສາໍລບັພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ແລະ ຜູຊ້ວ່ຍວຽກໄອຍະການໃຫ້
ໄດ ້ປີລະ 2 ຊຸດ. 

• ສູຊ້ນົເພ່ີມຈາໍນວນພະນກັງານໃຫ ້ ອງົການໄອຍະການ ເພ່ືອປະກອບເຂ້ົາໃນ 39 ເຂດພດັທະນາ   
ແຕລ່ະເຂດໃຫໄ້ດ ້20 ຄນົຂຶນ້ໄປ. 
 3). ການສະໜອງອປຸະກອນ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ: 

•  ປະກອບວດັຖອຸປຸະກອນ ອນັຈາໍເປັນໃຫແ້ກກ່ານປະຕບິດັໜາ້ທ່ີວຊິາສະເພາະ ເພ່ືອຮບັປະກນັການ
ແກໄ້ຂຄະດໃີຫຖ້ກືຕອ້ງຊດັເຈນ. 

• ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ຫອ້ງການ ສະຖານທ່ີເຮັດວຽກຂອງອງົການໄອຍະການ
ປະຊາຊນົແຕລ່ະຂ ັນ້ ໃຫສ້ມົຄູກ່ບັພາລະບດົບາດ. 

• ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫປ້ະຊາຊນົເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ແລະ ສາມາດເຊື່ ອມໂຍງ
ເຂ້ົາກບັພາກພ້ືນເທ່ືອລະກາ້ວ. 

 [3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວຽກງານໄອຍະການ ຈະຕອ້ງສມຸ
ໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານ
ຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

 [4]. ມາດຕະການ: 

• ສາ້ງກນົໄກຕດິຕາມກວດກາ ການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນວຽກງານວຊິາສະເພາະ ຂອງພະນກັງານພາຍໃນ
ລະບບົອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ຫາງສຽງວພິາກວຈິານຂອງສງັຄມົ ເພ່ືອຊອກຫາວທີິການ
ແກໄ້ຂ. 

• ອອກຂໍກ້າໍນດົ, ຂໍແ້ນະນາໍ ດາ້ນວຊິາການ ກຽ່ວກບັການຕດິຕາມການປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງເຈົາ້ໜາ້
ທ່ີສບືສວນ-ສອບສວນໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ. 

• ປະສານສມົທບົກບັທກຸພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ປບັປງຸຄນືບນັດາຂໍກ້າໍນດົ, ຂໍແ້ນະນາໍ
ຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ. 

5.2.2. ດາ້ນສານປະຊາຊນົ 

 [1]. ທິດທາງ: 

 ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາເຖງິຂະບວນການຍຕຸທິາໍ, ໄດຮ້ບັການປກົ
ປ້ອງ ແລະ ໄດໃ້ຊສ້ດິທິພ້ືນຖານຂອງຕນົບນົພ້ືນຖານກດົໝາຍ. ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຄນຸນະພາບຂອງສານໃນ
ການຄ ົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ, ປບັປງຸ ແລະ ຍກົສງູພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງສານ, ຮບັປະກນັ
ໃຫກ້ານພິຈາລະນາໄຕສ່ວນ ແລະ ຕດັສນິຄະດ ີຢູໃ່ນສານປະຊາຊນົຂ ັນ້ຕາ່ງໆໃຫມ້ຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມຈີນັ 
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ຍາທາໍ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັການປະຕບິດັກດົໝາຍ ໃນຂງົເຂດການຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ ພາຍໃຕຫຼ້ກັການສະ
ເໝີພາບ ຕາ່ງຝາ່ຍຕາ່ງມຜີນົປະໂຫຍດ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ສູຊ້ນົໃຫລ້ະບບົສານປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ຫຍບັເຂ້ົາໃກມ້າດຖານລະດບັພາກ
ພ້ືນ ແລະ ສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ. 

• ສູຊ້ນົເຮັດໃຫລ້ະບບົການຈດັຕ ັງ້ຂອງສານປະຊາຊນົໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມຄີວາມໂປ່ງໃສຂຶນ້
ກວາ່ເກົ່ າ. 

• ສູຊ້ນົສາ້ງຕ ັງ້ສານປກົຄອງ, ສານແຮງງານ ແລະ ສານເດັກໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ. 
• ຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການໃຫບ້ກຸຄະລາກອນ 4 ຊຸດ/ປີ ຊຸດລະ 45-60 ຄນົ. 
• ບາໍລງຸສາ້ງຜູພິ້ພາກສາ 1 ຄ ັງ້/ປີ (ໄລຍະ 6 ເດອືນ) ຄ ັງ້ລະ 50 ຄນົ. 

 [3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວຽກງານສານປະຊາຊນົ ຈະຕອ້ງ
ສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.......ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູ່
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

 [4]. ມາດຕະການ: 

• ເພ່ີມທະວກີານຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການຈດັຕ ັງ້, ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັການປະ 
ຕບິດັກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍສານປະຊາຊນົ. 

• ສາ້ງພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິຢູໃ່ນສານປະຊາຊນົຂ ັນ້ຕາ່ງໆໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ເຮັດໜາ້ທ່ີຄຸມ້ຄອງມະ 
ຫາພາກຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ. 

• ເພ່ີມທະວກີານພດັທະນາສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫກ້າຍເປັນໂຮງຮຽນວຊິາຊບີຜູພິ້ 
ພາກສາ, ຈາ່ສານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

• ເອົາໃຈໃສຄ່ ົນ້ຄວາ້ການສະໜອງ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທາງດາ້ນກດົໝາຍຂອງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ກດົໝາຍ ໃນພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. 

5.3. ຂງົເຂດນຕິບິນັຍດັ   

 [1]. ທິດທາງ: 

ໃນ 5 ປີຕ່ໍໜາ້ ຈະຕອ້ງສບືຕ່ໍສາ້ງໃຫໄ້ດເ້ງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການດາໍເນນີວຽກງານໃຫ ້
ແກບ່ນັດາອງົການທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີກວດສອບ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ, 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ແຜນງບົປະມານແຫງ່ລດັ. ສບືຕ່ໍສາ້ງ ແລະ 
ປບັປງຸລະບຽບກດົໝາຍ ໃຫມ້ຄີວາມສອດຄອ່ງກບັສະພາບການພດັທະນາໃນແຕລ່ະໄລຍະ ຄຽງຄູກ່ບັການ 
ເຜີຍແຜໃ່ຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖງິໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເພ່ືອຮບັປະກນັການປະຕບິດັແນວທາງນະ 
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ໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັການ ທງັເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດ 
ເຂ້ົາເຖງິຂະບວນການຍຕຸທິາໍໄດດ້ກີວາ່ເກົ່ າ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

• ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸກດົໝາຍແພງ່, ເສດຖະກດິ, ອາຍາ, ຂງົເຂດປກົຄອງ, ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ, 
ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫຄ້ບົຊຸດ ແລະ ມຄີວາມກມົກຽວກບັສນົທິສນັຍາສາກນົ ທ່ີ ສປປ ລາວ 
ເປັນພາຄ.ີ 

• ສາ້ງຕ ັງ້ໜວ່ຍງານນຕິກິາໍຂອງແຕລ່ະຂະແໜງການໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ ແລະ ຊບັຊອ້ນບາໍລງຸສາ້ງພະນກັ 
ງານຂອງໜວ່ຍງານດ ັງ່ກາ່ວໃຫພ້ຽງພໍທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. 

 [3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

 ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວຽກງານນຕິບິດັຍດັ ຈະຕອ້ງສມຸໃສຈ່ດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັ..........ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານຊອ້ນ
ທາ້ຍທີ……). 

 [4]. ມາດຕະການ: 

• ເສມີຂະຫຍາຍພາລະບດົບາດ ແລະ ປະສດິທິຜນົຂອງລະບຽບກດົໝາຍ ເຂ້ົາໃນການຄຸມ້ຄອງລດັ, 
ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງສງັຄມົ. 

• ເພ່ີມທະວກີານໂຄສະນາ, ຈດັຕ ັງ້ເຜີຍແຜກ່ດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃຫ ້
ປະຊາຊນົຮບັຊາບ ແລະ ປະຕບິດັຢາ່ງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ. 

• ສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານປະກອບສວ່ນຂອງນກັວຊິາການອາວໂຸສ ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການປບັປງຸ, ກໍ່ສາ້ງ 
ລະບບົກດົໝາຍ ແລະ ຕດິຕາມການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

6. ການປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

6.1. ການປ້ອງກນັຊາດ 

 [1]. ທິດທາງ: 

 ເພ່ີມທະວຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຍກົສງູຄວາມສາມາດກຽມພອ້ມສູຮ້ບົຂອງກາໍລງັປ້ອງກນັຊາດຂອງ
ປະຊາຊນົ, ສມຸໃສປ່ບັປງຸພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ວດັຖ-ຸເຕັກນກິ, ປະກອບພາຫະນະ, ອາວດຸຍດຸໂທປະກອນທ່ີທນັ
ສະໄໝເທ່ືອລະກາ້ວ; ຍກົລະດບັຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງພະນກັງານພາຍໃນກາໍລງັປະກອບອາວດຸໃຫມ້ຄີວາມ
ພອ້ມໃນທກຸດາ້ນ ໂດຍການລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີຈາໍເປັນ.  
 ອອກແຮງກໍ່ສາ້ງກາໍລງັ ປກຊ ໃຫນ້ບັມ ືໜ້ກັແໜນ້ເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ ເປັນຕ ົນ້ ດາ້ນຄນຸທາດການ
ເມອືງ, ຍກົສງູກາໍລງັແຮງສູຮ້ບົ, ເສມີຂະຫຍາຍທາດແທປ້ະຕວິດັ ແລະ ມນູເຊືອ້ວລິະຊນົຂອງປະຊາຊນົລາວ; 
ກໍ່ສາ້ງ-ບາໍລງຸພະນກັງານ ໃຫມ້ທີດັສະນະຫຼກັໝ ັນ້ການເມອືງໜກັແໜນ້, ມສີະຕລິະວງັຕວົສງູ, ຈາໍແນກມດິ-
ສດັຕຢູາ່ງຈະແຈງ້, ມຄີວາມອງົອາດກາ້ແກນ່ ເດັດດຽ່ວຜາ່ນຜາ່ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກນາໆປະການເພື່ ອຮກັສາ
ອາໍນາດອະທິປະໄຕຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ; ກາໍແໜນ້ ແລະ ຕ ັງ້ໜາ້ປະຕບິດັ
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ແນວທາງປ້ອງກນັຊາດທົ່ວປວງຊນົ; ມຄີວາມເດັດຂາດ, ກາ້ຫານ, ມໄີຫວພິກໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ ຫືຼ ກລໍະນີ
ຕາ່ງໆຢາ່ງມສີະຕ,ິ ມຄີວາມກຽມພອ້ມ ແລະ ເສຍສະຫຼະສງູ, ເຄົາລບົ ແລະ ປະຕບິດັວໄິນຢາ່ງເຂັມ້ມງວດ.  
 ເດັດດຽ່ວຢຶດໝັນ້ແນວທາງການຕາ່ງປະເທດຂອງພກັ ສບືຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍພວົພນັແບບຫຼາຍທິດ, 
ຫຼາຍຝາ່ຍ ແລະ ຫຼາຍຮບູແບບ; ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາປະເທດຊາດ; ພອ້ງທງັປະກອບສວ່ນຢາ່ງເໝາະສມົເຂ້ົາໃນການ
ຕ່ໍສູກ້ບັບນັດາປະຊາຊາດທ່ີກາ້ວໜາ້ໃນໂລກ;  ສບືຕ່ໍເພ່ີມທະວກີານພວົພນັຮວ່ມມກືບັກາໍລງັ ປກຊ ຂອງບນັດາ
ປະເທດເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດ ແລະ ຂະຫຍາຍການພວົພນັມດິຕະພາບອນັເປັນມນູເຊືອ້, ເສມີຂະຫຍາຍການ
ພວົພນັຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ, ຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາຮວ່ມການເຄື່ ອນໄຫວໃນກອບອາຊຽນໃນການຕ່ໍຕາ້ນອດິທິ
ກໍ່ການຮາ້ຍ, ອາດສະຍາກາໍຂາ້ມຊາດ ແລະ ອື່ ນໆ.  

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

- ສູຊ້ນົຫນັເອົາພະນກັງານລງົກໍ່ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງຕດິພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ 
ການປບັປງຸກາໍລງັ ປກຊ ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ, ກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ບາ້ນ ໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງ
ດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ສາ້ງບາ້ນໃຫເ້ຂັມ້ແຂງກຽມພອ້ມຕາ້ນທກຸກນົອບຸາຍທາໍລາຍຂອງກຸມ່ຄນົບ່ໍດ,ີ ເປັນປ້ອມ 
ໝັນ້ສູຮ້ບົ.  

- ສູຊ້ນົປະກອບພາຫະນະ, ອປຸະກອນເຕັກນກິໃຫແ້ກກ່າໍລງັ ປກຊ ໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໄໝ ແລະ ພຽງພໍ
ກບັຄວາມຕອ້ງການໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຊິາສະເພາະປ້ອງກນັຊາດ. 

- ສູຊ້ນົເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງກາໍລງັ ປກຊ, ມຫີອ້ງການສາໍນກັງານ, ມບີອ່ນຝຶກ
ແອບ ແລະ ບອ່ນເຮັດການຜະລິດ ເພ່ືອແກໄ້ຂຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງພະນກັງານໃຫດ້ຂີຶນ້.  

- ສູຊ້ນົກໍ່ສາ້ງກາໍລງັ ປກຊ ໃຫທ້ນັສະໄໝເປັນກາ້ວໆ ປະກອບສວ່ນຢາ່ງສມົກຽດເຂ້ົາໃນພາລະກດິປກົ
ປກັຮກັສາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ.  

- ສູຊ້ນົເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມກືບັຕາ່ງປະເທດ ເປັນຕ ົນ້ ບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດ
, ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ແລະ ໃນກອບການພດັທະນາຂອງອາຊຽນໃຫສ້ງູຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ.  

- ສູຊ້ນົເພ່ີມວທີິການນາໍພາຂອງຄະນະນາໍ-ອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ຕາ່ງໆ ທງັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ
ຕ່ໍກາໍລງັ ປກຊ ຢາ່ງແຂງແຮງ.  

 [3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ ຈະຕອ້ງສມຸໃສ່
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ..........ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານ
ຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

 [4]. ມາດຕະການ: 

- ເພ່ີມທະວພີາຫະນະ ແລະ ອປຸະກອນ ຊວ່ຍຫນນຸໃຫກ້າໍລງັ ປກຊ ຢູບ່ນັດາພ້ືນທ່ີຈດຸສມຸສາໍຄນັ, 
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ພດູອຍ, ຊາຍແດນເພ່ືອມເີງ ື່ອນໄຂພຽງພໍຕາ້ນຢນັກບັທກຸກລໍະນທ່ີີສບັສນົ ແລະ ກໍ່ຄວາມສະຫງບົສກຸທາງການ
ເມອືງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ. 

- ຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານອດຸສາຫະກາໍປ້ອງກນັຊາດທ່ີຈາໍເປັນຈາໍນວນຫນຶ່ງ ໃຫແ້ທດເຫມາະ
ກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງລາວ ເພ່ືອເປັນເຈົາ້ການຮບັປະກນັການປະກອບໃຫກ້າໍລງັປ້ອງກນັຊາດໃຫພ້ຽງພໍ, ຖື
ສາໍຄນັຕ່ໍລກັສະນະທ່ີມຜີນົຫລາຍດາ້ນ ຂອງອດຸສາຫະກາໍປ້ອງກນັຊາດ, ສບັຊອ້ນ ແລະ ປບັປງຸບນັດາທລຸະ
ກດິ, ບນັດາພ້ືນຖານປ້ອງກນັຊາດ ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຫລາຍຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, 
ເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຮບັໃຊວ້ຽກງານປ້ອງກນັຊາດໃນເວລາທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການ. 

- ເພ່ີມທະວຄີວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ, ປ້ອງກນັຊາຍແດນ, ເຂດນາ່ນຟ້າ ຂອງປະເທດຊາດ, ຖື
ເອົາວຽກງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກນັຕດິພນັກບັວຽກງານການຈດັສນັຄນືໃຫປ້ະຊາຊນົຢູເ່ຂດຊາຍ
ແດນ, ສາ້ງເຂດເສດຖະກດິປ້ອງກນັຊາດຕາ່ງໆຢູບ່ນັດາພ້ືນທ່ີຍດຸທະສາດ, ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງເສດ ຖະ
ກດິ-ສງັຄມົຢູຕ່າມເສັ້ນຊາຍແດນຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູບ່ນັດາດາ່ນຕາ່ງໆ, ຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສາ້ງລະບບົ
ເສັ້ນທາງກວດກາລາດຕະເວນຕາມຊາຍແດນ, ເສັ້ນທາງອອກສູຊ່າຍແດນ, ລະບບົປດົຄາ້ຍປ້ອງກນັຊາຍແດນ. 

- -ເຊດີຊູຄວາມຫນກັແຫນນ້ທາງການເມອືງ, ບລູະນະການຈດັຕ ັງ້ກາໍລງັປະກອບອາວດຸ, ເພ່ີມທະວີ

ຄວາມອາດສາມາດກຽມພອ້ມຕ່ໍສູ,້ ພອ້ມທ່ີຈະປະເຊນີຫນາ້ກບັບນັດາກາໍລງັປໍລະປກັໃນທກຸສະຖານະການເພ່ືອ
ຮກັສາຄວາມສະຫງບົທາງການເມອືງ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງສງັຄມົ. 

- ປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງວທີິຄຸມ້ຄອງແຫລງ່ລາຍຮບັແບບໃຫມ,່ ປບັປງຸກນົໄກຮບັປະກນັທາງດາ້ນການ
ເງນິໃຫແ້ກວ່ຽກງານປ້ອງກນັຊາດ. ປວົແປງຊວີດິການເປັນຢູທ່າງດາ້ນວດັຖ ຸແລະ ຈດິໃຈໃຫແ້ກທ່ະຫານ ໃຫດ້ີ
ຂຶນ້ບາດກາ້ວຫນຶ່ງ. 

6.2. ການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

  [1]. ທິດທາງ: 

 ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸກາໍລງັປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົໃຫໜ້ກັແໜນ້ ທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ, ມີ
ຈນັຍາທາໍ ຈນັຍາບນັ, ເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ບນັຊາ ແລະ ມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ 
ເພ່ືອເປັນຫລກັແຫລງ່ແກນ່ສານ ໃນການຮກັສາຄວາມສະຫງບົປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນ
ສງັຄມົ; ເພ່ີມທະວກີານກໍ່ສາ້ງກາໍລງັປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຢູຮ່າກຖານບາ້ນ ໃຫສ້າມາດຮບັປະກນັຄວາມ
ສະຫງບົປອດໄພ; ປບັປງຸກນົໄກ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ດາ້ນການຕດິຕາມກວດກາການເຂົ້າ-ອອກເມອືງ, 
ການຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງ ໃຫມ້ຄີວາມເປັນລະບຽບ ສະດວກ ແລະ ຮດັກມຸ. 

 [2]. ຄາດໝາຍຕ ົນ້ຕໍ: 

 - ຮບັປະກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສງັຄມົ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫແ້ກກ່ານເອືອ້ອາໍນວຍ
ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 
 - ຮບັປະກນັໃຫກ້າໍລງັປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົມຢີູມ່ກີນິ ມສີະຖານທ່ີຢູອ່າໄສ ແລະ ມຄີາ້ຍທ່ີໝ ັນ້ຄງົ 
ແລະ ພຽງພໍ ເປັນຕ ົນ້ ສມຸໃສກ່ໍ່ສາ້ງລະບບົໂຮງໝໍຂອງກາໍລງັປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົໃຫທ້ນັສະໄໝ, ກໍ່ສາ້ງ
ລະບບົຄາ້ຍກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ກໍ່ສາ້ງລະບບົຄາ້ຍຄຸມ້ຂງັ ເພ່ືອປະຕບິດັນະໂຍບາຍ
ຂອງພກັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາສດິທິມະນດຸ. 
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 - ລະດມົທກຸກາໍລງັແຮງສງັລວມຂອງສງັຄມົ ເພ່ືອປະຕບິດັພນັທະປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃນທກຸພ້ືນທ່ີ
ຂອງປະເທດ. 
 - ສາ້ງບາ້ນປອດຄະດໃີຫໄ້ດຫ້ລາຍຂຶນ້ ແລະ ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ້າ່ງໆໃຫໄ້ດຢ້າ່ງຂາດຕວົ. 
 - ຫນັການປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ໃຫທ້ນັສະໄໝເປັນກາ້ວໆ ທຽບທນັກບັສະພາບການໃໝ ່ ໃນປະຈຸ
ບນັ ແລະ ອະນາຄດົ. 

 [3]. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈດຸສມຸ:  

ເພ່ືອບນັລຕຸາມທິດທາງ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ການພດັທະນາວຽກງານປ້ອງກນັຊາດ ຈະຕອ້ງສມຸໃສ່
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ..........ແຜນງານ ……..ໂຄງການ, ມນູຄາ່ເທ່ົາກບັ…….ຕືກ້ບີ. (ລາຍລະອຽດຢູເ່ອກະສານ
ຊອ້ນທາ້ຍທີ……). 

 [4]. ມາດຕະການ: 

 - ປກຸລະດມົພ່ໍແມປ່ະຊາຊນົປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນວຽກງານປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ຖເືອົາວຽກງານປ້ອງ
ກນັຄວາມສະຫງບົເປັນໜາ້ທ່ີການເມອືງ ແລະ ເປັນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໝດົທກຸຄນົ. 

- ເພ່ີມທະວພ້ືີນຖານວດັຖ,ຸ ເຕັກນກິໃຫແ້ກກ່ານປະຕບິດັໂຄງການແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັຜູ້
ຝາ່ຝືນກດົຫມາຍ, ປາບປາມຢາເສບຕດິ, ຄວາມປອດໄພທາງຄມົມະນາຄມົ, ດບັເພີງ. ເພ່ີມທະວຄີວາມສາ
ມາດຂອງກາໍລງັສກຸເສນີ ເຊ່ັນ: ໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ການກໍ່ການຮາ້ຍຕາ່ງໆ. 
 - ສບືຕ່ໍສ ົ່ງພະນກັງານລງົກໍ່ສາ້ງຮາກຖານ ພດັທະນາບາ້ນຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ, ປບັປງຸກາໍລງັກອງຫຼອນ-ປກສ 
ຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ.  

7. ການຮວ່ມມກືບັສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ 

7.1. ການຮວ່ມມກືບັບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ: 

ສບືຕ່ໍຍດຶຫມ ັນ້ໃນແນວທາງການຕາ່ງປະເທດ ສນັຕພິາບ, ເອກະລາດ, ມດິຕະພາບ ແລະ ຮວ່ມມຢືາ່ງ
ສະເຫມຕີ ົນ້ສະເຫມປີາຍ ແລະ ເປີດກວ້າງການພວົພນັກບັບນັດາປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນແບບຫລາຍທິດ-ຫລາຍ
ຝາ່ຍ ແລະ ຫລາຍລະດບັ ບນົພ້ືນຖານຍດຶຫມ ັນ້ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາດ; ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມພາຍນອກ
ອນັອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາປະເທດຊາດ ດວ້ຍການຍດຶ 
ຫມ ັນ້ໃນທດັສະນະເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ມທີາ່ທີອນັຕ ັງ້ຫນາ້ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ, 
ເສມີຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງພາຍໃນຊາດ ແລະ ກາໍລງັແຮງຂອງຍກຸສະໄຫມ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາປະເທດເຮົາ; 
ສບືຕ່ໍປບັປງຸ, ເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັທ່ີດກີບັບນັດາປະເທດອາ້ຍນອ້ງ, ຮດັແຫນນ້ການພວົພນັຮວ່ມມກືບັ
ບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງ ທ່ີມຊີາຍແດນຮວ່ມກນັ, ຕ ັງ້ຫນາ້ເຂ້ົາຮວ່ມການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງອາຊຽນ ບນົພ້ືນ ຖານ
ຜນົປະໂຫຍດລວມ ແລະ ຊວ່ຍເຫລືອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ຕາມຫລກັການພ້ືນຖານ ຂອງອາຊຽນ; ສບືຕ່ໍພວົພນັ
ກບັບນັດາປະເທດພດັທະນາແລວ້ ແລະ ບນັດາປະເທດທ່ີກາໍລງັພດັທະນາ, ຂະບວນການບ່ໍຮວ່ມກຸມ່, ກຸມ່ 77, 
ກຸມ່ປະເທດທ່ີໃຊພ້າສາຝຣ ັງ່, ກຸມ່ປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ ທ່ີບ່ໍຕດິກບັທະເລ ແລະ ກບັບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້
ສາກນົອື່ ນໆ ໂດຍແນໃສເ່ຮັດໃຫບ້ນັດາປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ກາຍເປັນຄູຮ່ວ່ມ ທ່ີເຂັມ້ແຂງ, 
ໝັນ້ຄງົ ແລະ ຍາວນານ. 
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 ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການພວົພນັຮວ່ມມ,ື ຂນົຂວາຍ ແລະ ຍາດແຍງ່ທຶນຊວ່ຍເຫລືອທາງການ ເພ່ືອການ
ພດັທະນາ ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການໂຕະມນົ ຈາກບນັດາປະເທດເພ່ືອນມດິ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ແລະ ສະ
ຖາບນັການເງນິ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເລ່ັງລະດມົ
ທຶນຈາກຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາທ່ີສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: 

+ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາສອງຝາ່ຍ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຍີ່ ປຸ່ນ, ສປ ຈນີ, ຝຣ ັງ່, ສ.ເກາົຫລີ, ສະຫະພາບຢໂູຣບ, 
ກເູວດ, ບນັດາປະເທດໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ບນັດາປະເທດສງັຄມົນຍິມົອາ້ຍນອ້ງ ເຊ່ັນ: ສປ ຈນີ, ສສ. 
ຫວຽດນາມ, ອາດດີປະເທດສງັຄມົນຍິມົ ສາທາລະນະລດັຮງົກາລ ີແລະ ອື່ ນໆ.  

+ ບນັດາກອງທບັລະຫວາ່ງຊາດ ແລະ ບນັດາສະຖາບນັການເງນິສາກນົ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ທະນາຄານ
ພດັທະນາອາຊ,ີ ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນສາກນົເພ່ືອການພດັທະນາກະສກິາໍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

+ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຫລາຍຝາ່ຍ. 
+ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ.  

7.2. ການຮວ່ມມໃືນຂອບອາຊຽນ: 
(1) ສູຊ້ນົກະກຽມຄວາມພອ້ມເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາຫມາຍ ການສາ້ງປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນໃຫໄ້ດໃ້ນ

ປີ 2015 ຊຶ່ ງມບີນັດາວຽກງານສາໍຄນັດ ັງ່ນີ:້  

+ ສາ້ງລະບບົນຕິກິາໍທ່ີສະຫນບັສະຫນນູການສາ້ງຕະຫລາດຮວ່ມ ແລະ ຮາກຖານການຜະລິດດຽວ
ຂອງອາຊຽນ ເຊ່ັນ: ສາ້ງຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນຍາ້ຍສນິຄາ້, ການໃຫກ້ານບໍລກິານ, ການລງົທຶນ, 
ການໄຫລຂອງທຶນ, ການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານ. 

+ ປບັປງຸຈດຸປະສານງານອາຊຽນ ໃຫມ້ປີະສດິທິພາບຍິ່ ງຂຶນ້. 
+ ຈດັລຽງບນັດາຂະແຫນງການບລູິມມະສດິ ທ່ີຈະເຊື່ ອມໂຍງກບັອາຊຽນ ແລະ ສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍການ

ເຊື່ ອມໂຍງໃນຂະແຫນງກະສກິາໍ. 
+ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫເ້ກດີການແຂງ່ຂນັ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການພດັທະນາຊບັພະ

ຍາກອນມະນດຸ ໂດຍສະເພາະສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫພ້ະນກັງານຂະແຫນງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງດາ້ນວຊິາສະເພາະ, 
ພາສາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນໃນການຮາ່ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການແຂງ່ຂນັ, ສ ົ່ງ
ເສມີຊບັສນິທາງປນັຍາ, ສບືຕ່ໍພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໃນການຄມົມະນາຄມົ ເພ່ືອສາ້ງ ສປປ ລາວ ເປັນ
ເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ (Land Link) ໃນທາງບກົ (ລວມທງັເສັ້ນທາງລດົໄຟ), ທາງນ ໍາ້ ແລະ ທາງອາກາດ ທງັໃນ
ຂອບສອງຝາ່ຍ ກຄໍຂືອບອາຊຽນ ປບັປງຸວຽກງານການເກບັອາກອນ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກວ່ຽກ
ງານການຄາ້ແບບເອເລັກໂຕນກິ (E-commerce). 

+ ສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາທ່ີມຄີວາມສະເຫມພີາບ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ເປ້ົາຫມາຍຍດຸທະສາດຂອງການພດັທະນາທລຸະກດິຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງຂອງອາຊຽນ ແລະ 
ກອບວຽກງານຂອງຂໍລ້ິເລີ່ ມ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງອາຊຽນ (Initiative for ASEAN Integration ຫລື IAI). 

+ ຂະຫຍາຍການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງອາຊຽນ ແລະ ເສດຖະກດິໂລກ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງຄວາມສອດ 
ຄອ່ງກນັລະຫວາ່ງນະໂຍບາຍການພວົພນັກບັພາຍນອກຂອງປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ລະດມົການຊວ່ຍເຫລືອ
ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກພ່າກອດຸສາຫະກາໍຂອງບນັດາສະມາຊກິອາຊຽນໃຫມ ່ ກາໍປເູຈຍ, ສປປ 
ລາວ, ມຽນມາ້ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ເພ່ືອໃຫສ້າມາດເຂ້ົາຮວ່ມຕອ່ງໂສກ້ານຜະລິດຂອງສາກນົ.  
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+ ເຜີຍແຜວ່ຽກງານອາຊຽນ ໃຫພ້າກລດັ ແລະ ພາກທລຸະກດິ ລວມທງັພາກເອກະຊນົ ເພ່ືອສາ້ງປະ 
ໂຫຍດ ແລະ ຄວາມພອ້ມ ໃນການເຂ້ົາຮວ່ມປະຊາຄມົອາຊຽນ ໃນປີ 2015. 

+ ຈດັສນັງບົປະມານສາໍລບັການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານອາຊຽນ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັວຽກງານຕວົຈງິ. 
 

(2) ສມຸໃສປ່ະຕບິດັພນັທະຜກູພນັໃນການສາ້ງເຂດການຄາ້ເສລີອາຊຽນ (AFTA), ເຊິ່ ງມຫີນາ້ວຽກ
ຕ ົນ້ຕໍດ ັງ່ນີ:້ 

+ ຍກົເລີກພາສນີາໍເຂ້ົາທກຸສນິຄາ້ໃຫໄ້ດ ້ 80% ໃນໄລຍະ 2012-2013, ຍກົເລີກລາຍການສນິຄາ້ທ່ີ
ອອ່ນໄຫວ (Sensitive List) ເຖງິປີ 2015 ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າການໂຍະຍານໃຫບ້າງລາຍການສນິຄາ້ທ່ີອອ່ນ 
ໄຫວເຖງິປີ 2018. 

+ ຍກົເລີກສິ່ ງກດີຂວາງທ່ີບ່ໍແມນ່ພາສໃີຫໄ້ດພ້າຍໃນປີ 2015 ແລະ ມກີານໂຍະຍານໃຫບ້າງລາຍ 
ການສນິຄາ້ອອ່ນໄຫວເຖງິປີ 2018.  
 ມາດຕະການເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມດີ ັງ່ນີ:້ 

+ ເອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸຂ ັນ້ຕອນການນາໍເຂ້ົາ-ສ ົ່ງອອກ ໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ, ໂປ່ງໃສ, ມຄີວາມເຊື່ ອຖ ື
ແລະ ຈາໍກດັເວລາໃນການດາໍເນນີການໃຫຫ້ນອ້ຍລງົ. 

+ ສາ້ງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ປບັປງຸມາດຖານກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການຄາ້ ແລະ ດາ່ນພາສອີາ 
ກອນ, ການສາ້ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຫມນູວຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມສະດວກໃນການ
ຊາໍລະສະສາງໃຫແ້ກຜູ່ຊ້ື ້ແລະ ຜູຂ້າຍ. 

7.3. ການຮວ່ມມໃືນຂອບຂອງການພດັທະນາອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ( GMS ) 
 --ສບືຕ່ໍສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການຮວ່ມມ ືໃນຂອບເຂດຂອງການພດັທະນາແມນ່ ໍາ້ຂອງ

ຕອນລຸມ່ (GMS) ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົໂດຍສະເພາະສມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານວຽງຈນັ ເພ່ືອການ
ພດັທະນາ GMS ສາໍລບັປີ 2009-2012 ເພ່ືອໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ, ຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ, 
ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຈດຸສມຸຂອງແຜນປະ 
ຕບິດັງານວຽງຈນັແມນ່ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການທ່ີສາໍຄນັໃນຂະແຫນງບລູິມະສດິຕາ່ງໆ ໃນຂະ
ແຫນງການຂນົສ ົ່ງ, ພະລງັງານ, ກະສກິາໍ, ການລງົທຶນ, ການສາ້ງຄວາມສະດວກທາງການຄາ້, ການພດັ ທະ
ນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ. ບາງວຽກຈດຸສມຸ ມດີ ັງ່ນີ:້ 
 ສາ້ງບນັດາເສັ້ນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍທ່ີສາໍຄນັ GMS ເຊ່ັນ: ຊຸກຍູກ້ານສາ້ງຂວົຂາ້ມນ ໍາ້ຂອງຢູແ່ຂວງບ່ໍແກວ້
ເພ່ືອເຮັດໃຫແ້ລວທາງເຊື່ ອມຕ່ໍເຫນອື-ໃຕ ້ ຢູທ່າງພາກເຫນອືຂອງລາວມຄີວາມສມົບນູ; ສະຫນບັສະຫນນູໃຫ ້
ການຍກົລະດບັເສັ້ນທາງຫລວງພະບາງ-ທນັໂຮ (ຫວຽດນາມ) ໃຫສ້າໍເລັດຕາມແຜນ, ລະດມົເອົາການຊວ່ຍ
ເຫລືອເພ່ືອຂະຫຍາຍທາງລດົໄຟຈາກທາ່ນາແລງ້ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານສາ້ງເສັ້ນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນ
ອອກ ເສັ້ນທີ 2 ຜາ່ນແຂວງຄາໍມວ່ນ. 

 - -   ມາດຕະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ສະຫນບັສະຫນນູວຽກງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງມດີ ັງ່ນີ:້  

+ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃນການຫນັແລວທາງການຂນົສ ົ່ງເປັນແລວທາງເສດຖະກດິ. 
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+ ຊຸກຍູໃ້ຫພ້າກສວ່ນເອກະຊນົມສີວ່ນຮວ່ມໃນຂະແຫນງການຂນົສ ົ່ງ, ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່
ການຈດັເຝິກອບົຮມົກຽ່ວຂອ້ງກບັການຂນົສ ົ່ງ. 

+ ແກໄ້ຂບນັດາຜນົກະທບົດາ້ນລບົຈາກການພດັທະນາການຂນົສ ົ່ງ. 
+ ສາ້ງຄວາມຫມ ັນ້ໃຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ ແລະ ຄວາມຫມ ັນ້ຄງົທາງດາ້ນການເມອືງ, ມີ

ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ຂະບວນການດາໍເນນີເອກະສານການຄາ້
ຕາ່ງໆ, ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນຕ່ໍເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຫນາ້ເຊື່ ອຖທືາງດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ. 

+ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫສ້ະຫນອງການບໍລິການທ່ີສະດວກ ແລະ ວອ່ງ
ໄວຫລາຍກວາ່ເກົ່ າ. 

+ ສ ົ່ງເສມີການແຂງ່ຂນັລະຫວາ່ງຫວົຫນວ່ຍທລຸະກດິພາຍໃນ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມກະຕລືືລ ົນ້ໃນການພດັ 
ທະນາຕນົເອງ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັກບັສາກນົໄດ.້  

+ ສ ົ່ງເສມີ ແລະ ຊວ່ຍເຫລືອບນັດາຫວົຫນວ່ຍທລຸະກດິໃຫສ້າ້ງຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງຜະລິດຕະພນັ, 
ໃຫມ້ລີກັສະນະສະເພາະ ເພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ. - 

+ ສບືຕ່ໍເຜີຍແຜຂ່ໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: ຂ ັນ້ຕອນການເຊື່ ອມໂຍງຂອງລາວ, ບນັດາຜນົປະ
ໂຫຍດ ແລະ ພນັທະຕາ່ງໆຂອງລາວ ເພ່ືອແນໃສໃ່ຫທ້ກຸພາກສວ່ນມຄີວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັສດິ, ຜນົປະໂຫຍດ 
ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຈາກການເຊື່ ອມໂຍງຕາ່ງໆ. 

7.4. ການກະກຽມເຂົ້າເປັນສະມາຊກິຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ 

ເອົາໃຈໃສເ່ປີດກວາ້ງຕະຫຼາດ, ຍາດແຍງ່ເອົາທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍເີພ່ືອເປັນການກະກຽມ 
ຄວາມພອ້ມໃນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ; ສູຊ້ນົປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍຕາ່ງໆ ທ່ີກາໍນດົ 
ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ແລະ ຍດຸທະສາດແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ຮອດປີ 2020 ໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ. ເພ່ືອສບືຕ່ໍກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊກິອງົການການ 
ຄາ້ໂລກ, ໂດຍການສມຸໃສບ່ນັດາໜາ້ວຽກມດີ ັງ່ນີ:້  

+ ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານລະຫວາ່ງກະຊວງ-ຂະແໜງການ ແລະ ຮວ່ມປຶກສາຫາລກືບັກມົວຊິາ 
ການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມຄບືໜາ້ໃນການປບັປງຸບນັດານຕິກິາໍ ກຄໍນືະໂຍບາຍຕາ່ງໆໃຫຈ້ະແຈງ້ໃນ 
ການຕອບຂໍເ້ຈາະຈີມ້ຂອງບນັດາສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ, ໃນນ ັນ້; ຕອ້ງມກີານຈດັບລູິມະສດິໜາ້ວຽກທ່ີ 
ສາໍຄນັ ແລະ ຮບີດວ່ນ ພອ້ມທງັມແີຜນປະຕບິດັງານຂອງທກຸພາກສວ່ນເພ່ືອສາມາດຕດິຕາມ, ປະເມນີຜນົ 
ແລະ ຂໍການຊີນ້າໍໃຫທ້ນັເວລາ.  

+ ສບືຕ່ໍທບົທວນບນັດານຕິກິາໍຕາ່ງໆ ແລະ ປບັປງຸບນັດາລະບຽບຫລກັການໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກດົລະ 
ບຽບຂອງອງົການ ການຄາ້ໂລກ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍມາດຕະຖານ, ສດິທິທາງປນັຍາ, ຄວາມ
ປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ອື່ ນໆ. 

+ ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາຍດຸທະສາດກຽ່ວກບັການຕະຫລາດຂອງຫວົຫນວ່ຍທລຸະກດິສ ົ່ງອອກ ເຊ່ັນ: 
ຂະແຫນງເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ, ກາເຟ ແລະ ຜະລິດຕະພນັກະສກິາໍ. 

+ ສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາຂະແຫນງການປ່ິນອອ້ມ (Backward ແລະ Forward linkage) 
ຢູ ່ສປປ ລາວ ເພ່ືອຊວ່ຍຫລດຸຜອ່ນການເອື່ ອຍອງີການນາໍເຂ້ົາວດັຖດຸບິຈາກພາຍນອກ ເພາະວາ່ ນອກຈາກ
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ຈະເປັນການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ ແລະ ຮກັສາມນູຄາ່ (value retention) ໃຫຜ້ະລິດຕະພນັຫລາຍຂຶນ້ແລວ້ 
ແລະ ຍງັຊວ່ຍແກໄ້ຂບນັຫາກຽ່ວກບັເຄ້ົາກາໍເນດີຂອງສນິຄາ້ (rule of origin) ເຊິ່ ງຈະເຮັດໃຫ ້ສປປ ລາວ 
ນາໍໃຊບ້ນັດາບລູິມະສດິ  ຫລື ສດິທິພິເສດຕາ່ງໆໄດຢ້າ່ງເຕັມທ່ີ. 

+ ເພ່ີມທະວວີຽກງານເຜີຍແຜກ່ຽ່ວກບັການເຊື່ ອມໂຍງເສດຖະກດິກບັສາກນົກຄໍກືານເຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ
ອງົການການຄາ້ໂລກໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ, ນກັຄ ົນ້ຄວາ້, ນກັທລຸະກດິ ແລະ ທກຸຄນົໃນສງັຄມົໃຫຮ້ບັຮູ ້ກຽ່ວກບັ 
ຂະບວນການກະກຽມຄວາມພອ້ມໂດຍຜາ່ນການຝຶກອມົຮມົ, ສາໍມະນາ ແລະ ຜາ່ນສື່ ໂຄສະນາໃນຫຼາຍຮບູແບບ 
ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. 

7.5.  ການພດັທະນາສາມຫລຽ່ມລາວ-ຫວຽດນາມ-ກາໍປເູຈຍ ແລະ ຂງົເຂດອື່ ນໆໃຫສ້ມຸໃສ່
ປະຕບິດັຍດຸທະສາດໂດຍຮອດປີ 2020 ແລະ ພນັທະອື່ ນໆທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວກ້ບັປະ
ເທດພາຄດີ ັງ່ກາ່ວ.  

8. ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ 

 [1]. ທິດທາງການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝຢູປ່ະທດເຮົາ: 

ສບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ເຊິ່ ງແມນ່ໜາ້ທ່ີຮບີດວ່ນສະ
ເພາະໜາ້ ແລະ ຍາວນານບນົເສັ້ນທາງແຫງ່ການສາ້ງຄວາມມ ັງ່ຄ ັງ່ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກປ່ະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມ
ຮ ັງ່ມຜີາສກຸແກປ່ະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້; ຊຸກຍູກ້ານຫນັປ່ຽນແບບແຜນວທີິການທາໍມາຫາກນິທ່ີຫລາ້ 
ຫລງັ, ນາໍໃຊກ້າໍລງັແຮງບ ົ່ມຊອ້ນດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົຂອງປະເທດໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດ 
ສງູສດຸ; ກາໍນດົຂະແໜງການ ແລະ ບໍລິເວນເຂດແຄວນ້ທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ, ມທີາ່ແຮງຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ມຈີດຸສມຸ 
ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນໃນລະດບັການພດັທະນາກບັປະເທດອື່ ນໆໄດໄ້ວຂຶນ້ ດວ້ຍການສະສມົທງັທາງ
ດາ້ນເງນິຕາ, ປະສບົການ ແລະ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້, ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັຂອງ
ເສດຖະກດິໃຫສ້ງູຂຶນ້. ສມຸໃສພ່ດັທະນາຂະແໜງການຫລກັທ່ີເປັນທາ່ແຮງ (ຂະແໜງກະສກິາໍ-ປງຸແຕງ່, 
ອດຸສາຫະກາໍພະລງັງານໄຟຟ້າ, ອດຸສາຫະກາໍທອ່ງທຽ່ວ, ອດຸສາຫະກາໍບ່ໍແຮ ່ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍວດັສະດຸ
ກໍ່ສາ້ງ) ຕ ັງ້ແຕຫ່ວົທີ ຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາບນັດາຂະແໜງການທ່ີເປັນພ້ືນຖານໃນການຊຸກຍູ ້ ແລະ ເອືອ້
ອາໍນວຍໃຫແ້ກຂ່ະບວນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ເຊ່ັນ: ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ
ມະນດຸ, ການພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ການ
ບໍລິການຜາ່ນ. 

 [2]. ບາດກາ້ວໃນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ: 

 ແນວຄວາມຄດິໃນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຢູ ່ ສປປ ລາວ ໄດລ້ິເລີ່ ມຕ ັງ້ແຕ ່
ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັການສະຖາປະນາ ໃນປີ 1975 ເປັນຕ ົນ້ມາ ໂດຍໄດກ້າໍນດົຢູໃ່ນເອກະສານມະຕຕິາ່ງໆ 
ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ນບັແຕກ່ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ ັງ້ທີ III ເປັນຕ ົນ້ມາ; ພາຍຫລງັກອງປະຊຸມໃຫຍ່ 
ຄ ັງ້ທີ VII, ໄດມ້ກີານຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຮບັຮອງຍດຸທະສາດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝເຖງິປີ 
2020, ຈາກນ ັນ້ກອງປະຊຸມໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ VIII ໄດກ້າໍນດົແຈງ້ວາ່ ”ພວກເຮົາຕອ້ງຕ ັງ້ໜາ້ປະຕບິດັແຜນຍດຸທະ 
ສາດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝເທ່ືອລະກາ້ວ ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍອນັຍາວໄກຂອງພກັ”. ສາໍລບັ
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ຂ ັນ້ຕອນໃນການພດັທະນາ ໄລຍະ 2001-2020 ໄດກ້າໍນດົຢູໃ່ນຍດຸທະສາດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັ 
ສະໄໝ ດ ັງ່ນີ:້ 
 - ຂ ັນ້ຕອນທີ 1: ແຕປີ່ 2001-2005 ສາໍເລັດການກະກຽມສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງຂະແໜງການ 
ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນໆ ທ່ີປ່ິນອອ້ມ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຢູລ່ອດໄດດ້ວ້ຍ 
ການແຂງ່ຂນັ ພາຍຫລງັປີ 2008 ດວ້ຍການປະຕບິດັລະບຽບການ ຂອງການຄາ້ເສລີ AFTA. 
 - ຂ ັນ້ຕອນທີ 2: ແຕປີ່ 2006-2010 ໄດສ້ບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ກໍ່ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂທ່ີເປັນປະຖມົປດັໃຈຂອງ
ຂະແໜງການຕາ່ງໆໃຫໄ້ດໂ້ດຍພ້ືນຖານຄ:ື ມລີະບບົການປກົຄອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທ່ີເຂັມ້ແຂງ ໜາ້ເຊື່ ອຖ,ື 
ຊບັພະຍາກອນມະນດຸພຽງພໍໃນລະດບັໜ່ຶງ, ມພ້ືີນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົສະດວກດໂີດຍພ້ືນ 
ຖານ, ຮກັສາເສດຖະກດິມະຫາພາກທ່ີມຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງ, ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ແບບເລື່ ອນລອຍ,ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍບາງຂະແໜງທ່ີເປັນປາຍແຫລມ ແລະ ທ່ີເປັນພ້ືນຖານ ເປັນຕ ົນ້   
ຂະແໜງໄຟຟ້າ, ການສກຶສາ, ການນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ ີທງັດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. 
 - ຂ ັນ້ຕອນທີ 3: ແຕປີ່ 2011-2020 ສํາເລັດໂດຍພ້ືນຖານການສາ້ງປະຖມົປດັໄຈຕາ່ງໆ ໃຫແ້ກ່
ການ ຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝໃນຂງົເຂດຕ ົນ້ຕໍ, ພ້ືນຖານອດຸສາຫະກາໍທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ແລະ 
ປາຍແຫລມຈາໍນວນໜ່ຶງ. 

 [3]. ເນືອ້ໃນ ແລະ ຄາດໝາຍສາໍລບັແຜນ 5 ປີ: 

 1. ຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ: 
 ໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໄດມ້ກີານຫນັປຽ່ນຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝສອ່ງແສງ
ໃຫເ້ຫັນອດັຕາສວ່ນອດຸສາຫະກາໍໃນໂຄງປະກອບນບັມ ືນ້ບັກວມອດັຕາຫລາຍຂຶນ້ເຊ່ັນ: ໃນປີ 1985 ຂະແໜງ
ກະສກິາໍ ກວມເອົາ 70,7%, ອດຸສາຫະກາໍ ກວມພຽງ 10,9% ແລະ ບໍລການ ກວມ 18,4% ຂອງລວມ
ຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ; ມາຮອດສກົປີ 2009-2010 ຂະແໜງກະສກິາໍ ກວມເອົາພຽງສວ່ນນອ້ຍຂອງ
ເສດຖະກດິ ເປັນ 29%, ອດຸສາຫະກາໍເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 25,5% ແລະ ການບໍລິການ ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນ 39,2%. ອງີ
ໃສທ່າ່ອຽ່ງດ ັງ່ກາ່ວ ໃນປີ 2015 ສູຊ້ນົໃຫໂ້ຄງປະກອບເສດຖະກດິມທີາ່ອຽ່ງຫນັປ່ຽນຕາມທິດການຫນັເປັນ
ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້, ໂດຍໃຫກ້ະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ກວມປະມານ 23%, ອດຸສາຫະກํາ 
ກວມປະມານ 39% ແລະ ການບໍລິການກວມປະມານ 38%.  
 2. ຫນັເປັນທນັສະໄໝ: 
 ສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ເພ່ືອເພ່ີມປະສດິທິ 
ພາບຂອງຜນົຜະລິດ ແລະ ແຮງງານ; ເອົາໃຈໃສຄ່ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊຢີາ່ງມປີະສດິທິຜນົ, 
ຂະຫຍາຍນເິວດເຕັກນກິ ຫລື ນເິວດເຕັກນກິກະສກິາໍ; ຄ ົນ້ຄວາ້ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການປບັປງຸການຜະລິດ
ແບບພ້ືນບາ້ນ ເພ່ືອສາມາດຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ຫາວທີິການຫລດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທາໍມະ
ຊາດ. 
 - ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິເຂ້ົາໃນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່; ຜະລິດວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ; ພະລງັງານບ່ໍແຮ ່ໂດຍຊອກໃຫ້
ໄດກ້ານຜະລດິທ່ີສາມາດຫລດຸຕ ົນ້ທຶນ, ແລະ ນາໍໃຊພ້ະລງັງານໜອ້ຍກວາ່. 
 - ນາໍໃຊລ້ະບບົການບໍລິການຜາ່ນ ທ່ີຄບົຊຸດ (Logistic). 
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 - ໃນຂະແໜງວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ເພ່ີມສດັສວ່ນການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມອືປຸະກອນທ່ີເປັນດຈີຕີອນຕ່ໍປະ 
ຊາກອນໃຫສ້ງູຂຶນ້, ເພ່ີມອດັຕາການເຂົ້າເຖງິອນິເຕເີນັດຂອງປະຊາກອນ. 
 - ໃນຂະແໜງການເງນິ-ທະນາຄານນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝເຂົ້າໃນການບໍລິການຈດັການແບບ
ຄບົວງົຈອນ, ການບໍລິການດາ້ນການເງນິຜາ່ນທາງໄປສະນ,ີ ດວ້ຍຮບູແບບເອເລັກໂຕຣນກິ, ດວ້ຍບດັເຄດດິ.  
 3. ສາ້ງຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ສາ້ງການສະສມົການພດັທະນາໃນຂະແໜງ 
ການຕ ົນ້ຕໍຈາໍນວນໜ່ຶງ: 
 + ຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ໂດຍເນັນ້ໜກັການຫນັເປັນຊນົລະກະ
ເສດ, ຫນັເປັນກນົຈກັ, ປດົປ່ອຍແຮງງານຂອງຊາວນາຈາກການປກັດາໍນາມາໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັໄດແ້ທນ ແລະ ຈດັ
ຕ ັງ້ກຸມ່ການຜະລິດໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ສມຸການລງົທຶນໃສບ່ນັດາໂຄງການລງົທຶນທ່ີມປີະສດິທິຜນົ, 
ສາ້ງສນູຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງການຜະລິດແນວພນັໃໝ,່ ຝຸນ່, ຢາປາບສດັຕພືູດ… 
 + ໃນຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ: ເນັນ້ໜກັການຜະລິດອປຸະກອນກໍ່ສາ້ງ, ຫລອມເຫລັກກາ້, ຂດຸຄ ົນ້ປງຸ
ແຕງ່ແຮທ່າດ, ອນັຍາມະນ,ີ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ, ໄຟຟ້າດວ້ຍຖາ່ນຫີນ; ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ໄມຄ້ນຸນະພາບ
ສງູ, ສາ້ງເຂດອດຸສາຫະກາໍ…   
 + ໃນຂະແໜງ ຍທຂ: ເນັນ້ໜກັ ການກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ: ທາງລດົໄຟ, ທາງລດົດວ່ນ, ປບັປງຸ, 
ຂະຫຍາຍສະໜາມບນິ, ສາ້ງເຂດບໍລິການຄບົຊຸດ (Logistics). 

+ ໃນຂະແໜງໂທລະຄມົ-ຂາ່ວສານ: ເນັນ້ໜກັການຂະຫຍາຍໂຄງລາ່ງດາ້ນໄອຊທີີ ເຊ່ັນ: ສນູຂໍມ້ນູ 
ຂາ່ວສານ, ອນິເຕເີນັດ, e-application, ການຈດັສນັຄືນ້ຄວາມຖີ່ວທິະຍ,ຸ ໂທລະພາບ, ວທິະຍ.ຸ 
 + ໃນຂະແໜງໂທລະຄມົ-ຂາ່ວສານ: ເນັນ້ໜກັການຂະຫຍາຍຄວາມຖີ່ຂອງເຄອືຂາ່ຍ ICT, ໂທລະ 
ພາບ, ວທິະຍ,ຸ ອນີເຕເີນັດ, ໂທລະພີມທາງໄກ… 
 + ໃນຂະແໜງການປກົຄອງບໍລິຫານ, ວດັທະນະທາໍສງັຄມົ: ເນັນ້ໜກັການຂະຫຍາຍອດັຕາສວ່ນນາໍ
ໃຊຄ້ອມພີວເຕ,ີ ການຊາໍລະສະສາງດວ້ຍບດັເຄຣດດິ, E-ການສກຶສາທາງໄກ, E-ການເງນິ-ທະນາຄານ,   
E-ການຄາ້.  
 + ໃນຂະແໜງປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ເນັນ້ໜກັການຂະຫຍາຍອປຸະກອນ, ກວດສອ່ງ
ວງົຈອນ, ລາດາ, ປະກອບຍດຸໂທປະກອນປ້ອງກນັຕວົທນັສະໄໝ. 

 [4]. ມາດຕະການ: 

 1). ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຜະລິດພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຜະລດິ-ທລຸະກດິ
ຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງ ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ແລະ ວທິະຍາການໃໝ ່ ເພ່ືອຍກົສງູສະມດັຕະພາບ
ການຜະລິດ ແລະ ປະສດິທິຜນົທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫສ້ງູຂຶນ້; ສມົທບົການກໍ່ສາ້ງໃຫມ້ກີດິຈະການໃຫຍ ່ເພ່ືອ
ມທຶີນຮອນຕດິພນັກບັການສ ົ່ງເສມີການຜະລິດຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ; ເສມີສາ້ງ
ຄວາມສາມາດແຂງ່ຂນັຂອງເສດຖະກດິຂອງປະເທດໃຫສ້ງູຂຶນ້ເປັນກາ້ວໆ ໂດຍຕດິພນັກບັການເຊື່ ອມໂຍງກບັ
ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກມົກຽວ; 
 2). ຈດັສນັ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ ເພ່ືອຮບັປະກນັທິດແຫງ່ການພດັທະ 
ນາແບບຍນືຍງົ, ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ວທິະຍາສາດໃໝເ່ຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສກິາໍ; ປະຢດັພະລງັ 
ງານ, ປະຢດັວດັຖດຸບິ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
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 3). ດາໍເນນີການຈດັສນັບນັດາໂຮງງານອດຸສາຫະກາໍອອກສູເ່ຂດພ້ືນທ່ີໃກກ້ບັແຫລງ່ວດັຖດຸບິ, ເຂດທ່ີມ ີ

ຜນົກະທບົໜອ້ຍຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເຂດທ່ີມແີຮງງານຫລາຍ ແນໃສເ່ພ່ືອເພ່ີມການຈາ້ງງານ ແລະ 
ຫຸຼດຜອ່ນການເຄື່ ອນຍາ້ຍແຮງງານເຂົ້າສູຕ່ວົເມອືງ. 
 4). ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນານາຕວົເມອືງໃຫຍໃ່ຫເ້ປັນສນູກາງຊຸກຍູ ້ ຫລື ແກດ່ງຶການພດັທະນາໃນເຂດ
ພ້ືນທ່ີອອ້ມຮອບ ຫລື ເຂດໃກຄ້ຽງ ເຮັດໃຫຕ້ວົເມອືງເປັນຕວົກະຕຸນ້ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນ
ຄວາມແຕກໂຕນດາ້ນການພດັທະນາລງົເປັນກາ້ວໆ; ປະຕບິດັນະໂຍບາຍສາ້ງສວນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ເພ່ືອ
ສ ົ່ງອອກ ແລະ ເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ຢູບໍ່ລເິວນທ່ີເໝາະສມົ; ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູສ້ ົ່ງເສມີກດິຈະການສ ົ່ງອອກ
ຄຽງຄູກ່ບັກດິຈະການການຜະລິດເພ່ືອຊມົໃຊພ້າຍໃນ. 
 5). ສບືຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍເປີດກວາ້ງການຮວ່ມມ ືແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ 
ເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອ-ກູຢື້ມ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຂະແໜງການ ແລະ ບໍລິເວນເຂດ
ແຄວ້ນທ່ີມທີາ່ແຮງ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍເ່ພ່ືອສາ້ງຖານການເຕບີໂຕໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ 
ຮບັໃຊກ້ານເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງປະເທດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີສະດວກ ແລະ ທນັສະໄໝ ເຊ່ັນ: 
ທາງລດົໄຟ, ທາງດວນ່, ສະໜາມບນິ, ລະບບົບໍລິການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ຄຽ່ນຖາ່ຍສນິຄາ້ ແລະ ອື່ ນໆ.  
 

III. ມາດຕະການ ແລະ ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII 

1. ການລະດມົທຶນ ແລະ ຍກົສງູປະສດິທິຜນົຂອງການນາໍໃຊທຶ້ນ  
– ລະດມົ, ຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ທຶນຈາກທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິເຂ້ົາໃສກ່ານພດັທະນາ ເຊ່ັນ: 

ງບົປະມານຂອງລດັ, ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພດັທະນາ, ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ 
ຕາ່ງປະເທດ, ສນິເຊື່ ອທະນາຄານ ແລະ ທຶນຂອງປະຊາຊນົ. ຍກົສງູປະສດິທິຜນົ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງທຶນ, 
ຫລດຸຜອ່ນການຮ ົວ່ໄຫຼ ແລະ ການຟມູເຟືອຍໃນການລງົທຶນຂອງລດັ.  

– ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນການລງົທຶນຂອງລດັຈາກງບົປະມານ ໂດຍການສູຊ້ນົເພ່ີມລາຍຮບັພາຍໃນໃຫສ້ງູຂຶນ້ 
ແລະ ນາໍໃຊໃ້ຫມ້ປີະສດິທິຜນົສງູສດຸ; ລງົທຶນຢາ່ງມຈີດຸສມຸຕາມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການບລູິມະສດິຂອງ
ລດັຖະບານ; ປະຕບິດັນຕິກິາໍ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການສາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການລງົທຶນ
ຂອງລດັຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ໂດຍສະເພາະໃຫເ້ອົາໃຈໃສຂ່ ັນ້ຕອນການປະເມນີໂຄງການກອ່ນເອົາເຂ້ົາແຜນ (ບດົ
ວພິາກເສດຖະກດິທ່ີລະອຽດຄບົຊຸດ), ເຂັມ້ງວດຂ ັນ້ຕອນການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ, ການຕດິຕາມກວດກາ-ປະເມນີ
ຜນົ ແລະ ປະຕບິດັຫວົໜວ່ຍລາຄາກໍ່ສາ້ງ; ຫາ້ມປະຕບິດັໂຄງການທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັຮອງຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ; ຕ ັງ້
ໜາ້ແກໄ້ຂໜ້ີສນິໃຫຫຸຼ້ດລງົເທ່ືອລະກາ້ວ; ປະຕບິດັວໄິນແຜນການ-ການເງນິ ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ.  

– ສູຊ້ນົອອກແຮງລະດມົການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ກູຢື້ມ ຈາກບນັດາປະເທດຮວ່ມມສືອງຝາ່ຍ, ສະຖາ
ບນັການເງນິສາກນົ ແລະ ຫຼາຍຝາ່ຍທງັບນັດາຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາເກົ່ າ ແລະ ໃໝ ່ ດວ້ຍຫຼາຍຮບູການທ່ີ
ກວາ້ງຂວາງ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ; ຕອ້ງມກີານກາໍນດົແຜນງານ ແລະ ສາ້ງໂຄງການລະອຽດ 
ເພ່ືອຮອງຮບັການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ຮູໄ້ດຄ້ວາມຕອ້ງການທ່ີແທຈ້ງິ. 
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– ເປັນເຈົາ້ການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫມ້ປີະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜນົສງູສດຸ ໂດຍ
ຕອ້ງບນັລຕຸວົຊີວ້ດັພ້ືນຖານຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃຫແ້ກຄູ່ຮ່ວ່ມພດັທະນາ. 

– ຕອ້ງສູຊ້ນົຍາດແຍງ່ລະດມົທຶນຈາກບນັດາທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ ບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 75 ລາ້ນໂດລາສະ 
ຫະລດັຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ອາດຈະຢູໃ່ນຮບູການກູຢື້ມ ເຊ່ັນ: ກູຢື້ມດອກເບຍ້ຜອ່ນຜນັ ແລະ ກູຢື້ມແບບທລຸະກດິ 
ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູໃຫແ້ກກ່ານລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົ, ກູຢື້ມຈາກກອງທຶນພດັທະນາການຮວ່ມມດືາ້ນ 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສບືຕ່ໍຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກທະນາຄານໂລກ ໃຫໄ້ດ ້80 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັຕ່ໍປີ.  

– ສບືຕ່ໍຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກຜູໃ້ຫທຶ້ນລາຍໃຫຍ ່ ເປັນຕ ົນ້ ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ບນັດາປະເທດຜູໃ້ຫທຶ້ນ 
ໃໝ ່ ເຊ່ັນ: ປະເທດຄເູວດ ແລະ ອນິເດຍ; ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ຍາດແຍງ່ເອົາການຊວ່ຍເຫືຼອກບັບນັດາປະເທດ 
ເພ່ືອນມດິຍດຸທະສາດຕາ່ງໆ. 

– ອອກແຮງສດຸຂດີເພ່ືອດງຶດດູການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໂດຍການ 
ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ກນົໄກສ ົ່ງເສມີຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້, ໂດຍສະເພາະ ໃຫຮ້ບີຮອ້ນສາ້ງຕ ັງ້ໜວ່ຍງານບໍລິການຜາ່ນ
ປະຕດູຽວໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ, ວອ່ງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ມກີານກາໍນດົໜາ້ວຽກ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫຈ້ະ
ແຈງ້ຊດັເຈນສະເພາະໜວ່ຍງານ ແລະ ຂອງຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

– ສາ້ງເປັນບນັຊໂີຄງການຮຽກການລງົທຶນໃໝ ່ ເພ່ືອໄປດງຶດດູເອົາການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົໃນ
ແຕລ່ະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ບນັດາໂຄງການໃຫຍ່ລະດບັຊາດ ເຊ່ັນ: ໂຄງການຊນົລະກະເສດ,    
ໂຄງການກໍ່ສາ້ງທາງລດົໄຟ, ທາງດວ່ນ, ສະໜາມບນິ, ໂຮງໝໍທນັສະໄໝ, ໂຮງຮຽນປງຸແຕງ່ທາດ, ຂະແໜງ
ບໍລິການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ ໃຫທ້ນັກບັການລິເລີ່ ມຂອງແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII. 

– ເອົາໃຈໃສສ່ ົ່ງເສມີຊວ່ຍເຫືຼອບນັດານກັລງົທຶນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໄປແລວ້, ສາໍລບັບໍລິສດັໃດທ່ີບ່ໍມ ີ
ຄວາມສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໄດຕ້າມກາໍນດົເວລາຕອ້ງດາໍເນນີການຖອນໃບອະນຍຸາດ ຫືຼ ຍກົເລີກ
ສນັຍາແລວ້ນາໍເອົາໂຄງການນ ັນ້ເຂ້ົາໃນບນັຊ ີ ເພ່ືອໄປຂນົຂວາຍດງຶດດູເອົາຜູລ້ງົທຶນອື່ ນທ່ີມທີາ່ແຮງມາລງົທຶນ
ແທນ. 

– ການສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັການລງົທຶນຄວນມຫຼີາຍຮບູແບບ ແລະ ຂໍມ້ນູຄວນລະອຽດຄບົ
ຖວ້ນເພ່ືອໃຫຜູ້ທ່ີ້ລງົທຶນສາມາດວເິຄາະ-ວໄິຈ ແລະ ຕດັສນິໃຈມາລງົທຶນໄດ ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການສະໜ
ອງຂໍມ້ນູຜາ່ນເວບຊາຍ ແລະ ຜາ່ນຮບູແບບອື່ ນໆ. 

– ຈດັກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ ່ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນກຽ່ວກບັການລງົທຶນທ ົ່ວປະເທດໃຫເ້ປັນປກົກະຕ,ິ ມີ
ການປບັປງຸຄະນະຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂ ັນ້ສນູກາງ, ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ໜວ່ຍງານລງົທຶນຂອງກະຊວງ
ກຽ່ວຂອ້ງ ໃຫສ້ອດຄອ່ງໃນແຕລ່ະໄລຍະ ມຄີວາມເປັນເອກະພາບກຽ່ວກບັກນົໄກຄຸມ້ຄອງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ມາດຕະການອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວກບັການດງຶດດູ ແລະ ອະນມຸດັການລງົທຶນ. 

– ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການລງົທຶນເຂ້ົາໃສບ່ນັດາເຂດເສດຖະກດິສະເພາະ ເຊ່ັນ: ເຂດເສດຖະກດິບ່ໍເຕນ, ເຂດ
ເສດຖະກດິເມອືງຕ ົນ້ເຜ້ິງ, ເຂດເສດຖະກດິສະຫວນັນະເຂດເຊໂນ ແລະ ເຂດອື່ ນໆ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານລງົທຶນມ ີ
ຈດຸສມຸ ແລະ ສາ້ງຄວາມສະດວກໃນການຕດິຕາມກວດກາ. 
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2. ຍດຶໝ ັນ້ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝທ່າງດາ້ນເສດຖະກດິຮບັປະກນັທິດສງັຄມົ
ນຍິມົ 

– ກອ່ນອື່ ນໝດົຕອ້ງສ ົ່ງເສມີ ແລະ ບລູະນະກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດທ່ີມກີານຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ, ຂດຸ
ຄ ົນ້ ແລະ ນາໍໃຊທ້າ່ແຮງຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ແລະ ຖວືາ່ທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິລວ້ນແຕເ່ປັນ
ກາໍລງັແຮງຂອງຊາດ ແລະ ມສີດິເທ່ົາທຽມກນັໃນການດາໍເນນີທລຸະກດິ, ຈດັຕ ັງ້ການຜະລິດ ແລະ ການ
ບໍລິການ ພອ້ມທງັດາໍເນນີການຄຸມ້ຄອງດດັສມົຢາ່ງມປີະສດິທິພາບຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; ປະຕບິດັນະໂຍ 
ບາຍເສດຖະກດິໂດຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກນົໄກຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍຜ້ກູພນັກບັສາກນົ, ສາ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ປບັປງຸສະພາບຂອງການດາໍເນນີທລຸະກດິ ທ່ີມກີານແຂງ່ຂນັແບບຍຕຸທິາໍ 

– ຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງຕ ັງ້ລດັວສິາຫະກດິຂຶນ້ໃນບາງຂະແໜງການ ທ່ີລດັຕອ້ງກາໍມະສດິຄຸມ້ຄອງຈດັສນັດາ້ນ
ຊບັພະຍາກອນ ຫືຼ ຂະແໜງການທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັສາ້ງການສະສມົທຶນ ແລະ ການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີສາທາລະນະ
ປະໂຫຍດ. 

– ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການພດັທະນາວສິາຫະກດິ ເຮັດໃຫຖ້ານການຜະລິດໂດຍກງົຂອງສງັຄມົເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍ
ການເອົາໃຈໃສເ່ປັນພິເສດໃນການສ ົ່ງເສມີພດັທະນາວສິາຫະກດິ-ທລຸະກດິ ເປັນຕ ົນ້ວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ 
ແລະ ກາງ, ວສິາຫະກດິຊນົນະບດົ ແລະ ອື່ ນໆ ເພ່ືອສາ້ງໃຫມ້ຜີະລິດຕະພນັທ່ີຫລາກຫລາຍ ແລະ ມຄີນຸ 
ນະພາບສງູ, ມຕີ ົນ້ທຶນທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ສາມາດສະໜອງຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ທງັສາມາດແຂງ່ຂນັໄດ ້
ກບັອະນພຸາກພ້ືນ ແລະ ກາ້ວຂຶນ້ສູມ່າດຕະຖານສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ. 

– ເພ່ີມທະວກີານປະຕບິດັລະບອບນະໂຍບາຍ ທ່ີເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ຕ່ໍພາກສວ່ນເສດຖະກດິດ ັງ່ກາ່ວ
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ທຶນ, ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊໃີໝ ່ລວມທງັການ
ຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການຕະຫຼາດ.  

– ສາ້ງສາຍພວົພນັສະໜິດແໜນ້ລະຫວາ່ງການຜະລິດ, ການປງຸແຕງ່ ແລະ ການຈາໍໜາ່ຍ ທງັພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພອ້ມທງັສາ້ງໃຫໄ້ດສ້ນູກາງອດຸສາຫະກາໍໃນແຕລ່ະເຂດແຄວນ້ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ ້
ການພວົພນັການຜະລິດມຄີວາມສອດຄອ່ງກມົກຽວ ແລະ ຊວ່ຍດງຶການຂະຫຍາຍຕວົຂອງອດຸສາຫະກາໍຂະ ໜ
າດນອ້ຍ ແລະ ກາງ.  

– ມນີຕິກິາໍທ່ີທນັກບັສະພາບໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານລງົທຶນຂອງວສິາຫະກດິຂະ
ໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ; ມຂີໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີຊດັເຈນ ແລະ ມຄີນຸນະພາບ.  

– ຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກທ່ີເໝາະສມົລວມທງັທຶນຮອນ ເພ່ືອສບືຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ກໍ່ສາ້ງພ້ືນ 
ຖານໂຄງລາ່ງໃຫສ້າໍເລັດໂດຍພ້ືນຖານ ເພ່ືອສາ້ງເງ ື່ອນໄຂເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ 
ຄມົ. 

3. ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ, ສ ົ່ງເສມີ
ການນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊ ີ

– ຕອ້ງຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝໃນທກຸຂງົເຂດວຽກງານ ທງັພາກລດັ ແລະ ທລຸະກດິ
ຢາ່ງເໝາະສມົ ໂດຍມກີານຄ ົນ້ຄວາ້ສາ້ງເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທ່ີສອດຄອ່ງກບັສະພາບຕວົຈງິ ແນໃສ່
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ຍູກ້ານພດັທະນາທກຸຂະແໜງການ ແລະ ທກຸຂງົເຂດວຽກງານ, ນາໍໃຊວ້ທິະຍາການໃໝ ່ແລະ ບດົຮຽນຈາກ
ປະເທດໃກຄ້ຽງ ເຂ້ົາໃນການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການບໍລິການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫດ້າໍເນນີໄປຕາມ
ຄວາມກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ວທິະຍາການຂອງໂລກ. 

– ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊຜ້ນົສາໍເລັດທາງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊທ່ີີກາ້ວໜາ້ ໂດຍການຄດັ
ເລືອກເຕັກນກິ-ວທິະຍາສາດທ່ີຈາໍເປັນ ແລະ ແທດເໝາະກບັສະພາບເສດຖະກດິຂອງປະເທດ; ໃນນີ,້ ເອົາໃຈ
ໃສຄ່ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງວທິະຍາສາດສາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ການປງຸແຕງ່ກະສກິາໍ, ການພດັທະນາອດຸສາ ຫະ
ກາໍໃຫທ້ນັສະໄໝ ແລະ ເປັນຫວົຈກັຫຼກັຂອງການພດັທະນາປະເທດ ທງັເປັນການເພ່ີມຄວາມສາດໃນການ
ແຂງ່ຂນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ເປັນຕ ົນ້: ເຄື່ ອງມກືານແພດ, ຄ ົນ້ຄວາ້ປງຸແຕງ່ຢາທ່ີມຄີນຸນະພາບ 
ແລະ ມເີຕັກນກິທ່ີທນັສະໄໝໃນການປ່ິນປວົ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ພະຍາດລະບາດອື່ ນໆ 

– ພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍພະລງັງານປະເພດຕາ່ງໆ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ພີະລງັງານພຽງພໍກບັຄວາມ
ຕອ້ງການຢູພ່າຍໃນປະເທດ ແລະ ການສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນພະລງັງານ; ປະຕບິດັໃຫໄ້ດຄ້າດໝາຍການຊມົ
ໃຊໄ້ຟຟ້າຢູຊ່ນົນະບດົ ແລະ ບນັດາໂຄງການລງົທຶນດາ້ນອດຸສາຫະກາໍແຮທ່າດໃຫເ້ປັນຈງິ ຕາມທິດປງຸແຕງ່
ເປັນຜະລິດຕະພນັສາໍເລັດຮບູ ຫືຼ ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູ ທ່ີມມີນູຄາ່ເພ່ີມສງູຂຶນ້, ສ ົ່ງເສມີອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ຜນົ
ຜະລິດກະສກິາໍ ດວ້ຍນະໂຍບາຍທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອເຮັດໃຫເ້ກດີຕອ່ງໂສລ້ະຫວາ່ງການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ 
ອດຸສາຫະກາໍ. 

4. ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ສາ້ງພະນກັງານບກຸຄະລາກອນ 
– ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນດຸຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍການສມຸທຶນ ແລະ ສມຸກາໍລງັ

ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຄນົ ໃຫມ້ຄີວາມຮູ,້ ມສີະຕປິນັຍາ ແລະ ມຄີວາມຊາໍນານງານ, ມທີດັສະນະຄະຕທ່ີິ
ຖກືຕອ້ງ. ເອົາໃຈໃສພ່ດັທະນາຄນົທາງດາ້ນຈດິໃຈໃຫສ້ມົຄູກ່ບັຄວາມຈະເລີນທາງດາ້ນວດັຖ,ຸ ສາ້ງຄນຸສມົບດັ
ສນິທາໍປະຕວິດັອນັຈບົງາມ ເພ່ືອໃຫກ້ານພດັທະນາຄນົເປັນກາໍລງັຊຸກດນັໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ 
ຄມົ, ມກີານຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ມມີາດຕະການເພ່ືອຕອບສະໜອງແຮງງານໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ 
ແລະ ຄນຸນະພາບ. 

– ເອົາໃຈໃສເ່ພ່ີມທະວສີາ້ງຄວາມກມົກຽວ ລະຫວາ່ງການພດັທະນາເສດຖະກດິກບັການພດັທະນາສງັ 
ຄມົ-ວດັທະນະທາໍ, ລະຫວາ່ງຄວາມຈະເລີນ ແລະ ຄວາມຢູດ່ກີນິດທີາງດາ້ນວດັຖກຸບັການສາ້ງຄວາມສວີໄິລ 
ຫືຼ ອະລິຍະທາໍທາງດາ້ນຈດິໃຈ. 

– ເອົາໃຈໃສສ່າ້ງບກຸຄະລາກອນປະເພດຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ກາໍມະກອນວຊິາຊບີ, ນາຍຊາ່ງ, ນກັວຊິາການ, 
ວສິາວະກອນ, ຜູຄຸ້ມ້ຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຜູຈ້ດັການ ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ເພ່ືອຕອບສະໜ
ອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາ. 

– ຊຸກຍູກ້ານຜະລິດເພ່ືອສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ, ຍກົສງູຄນຸນະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ລະດບັສມີແືຮງ 
ງານໃຫກ້າ້ວຂຶນ້ສູມ່າດຕະຖານສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ.  

– ປບັປງຸກນົໄກການບໍລິການທາງດາ້ນການສກຶສາ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂ
ຕວົຈງິ ເພ່ືອສະໜອງໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. ພອ້ມນ ັນ້ ກເໍອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູສ້ ົ່ງເສມີການ
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ພດັທະນາຂງົເຂດວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍອອກຢາ່ງທ ົ່ວເຖງິໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

– ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງການບໍລກິານສາທາລະນະສກຸໃຫເ້ຖງິປະຊາຊນົ ເປັນຕ ົນ້ ທ່ີຢູຫ່າ່ງໄກ
ສອກຫີຼກ ແລະ ທລຸະກນັດານ, ຮບັປະກນັການປ້ອງກນັ ແລະ ປ່ິນປົ່ວພະຍາດ ທົ່ວເຖງິປະຊາຊນົທກຸຄນົ. 

– ທກຸຂະແໜງການສາຍຕ ັງ້, ນບັທງັຫວົໜວ່ຍວສິາຫະກດິຂະໜາດໃຫຍ ່ ຕອ້ງກໍ່ສາ້ງ ແລະ ເຝິກອບົ 
ຮມົຖນັແຖວພະນກັງານ, ກາໍມະກອນປະເພດຕາ່ງໆ ໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ ແຜນງານ-ໂຄງການ, 
ກດິຈະການ, ສ ົ່ງເສມີນກັວຊິາການຂອງລາວ ເປັນບລູິມະສດິຂອງການຈດັຫາຕາໍແໜງ່ງານສາໍຄນັ. 

5. ເພ່ີມຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສດິທິພາບຂອງການຄຸມ້ຄອງລດັ ຕ່ໍເສດຖະກດິ 
– ປບັປງຸການປ່ຽນແປງໃໝໃ່ນຂງົເຂດເສດຖະກດິໃຫດ້າໍເນນີໄປຕາມທິດ ແລະ ຈດຸໝາຍທ່ີວາງໄວໂ້ດຍ

ການຍກົສງູພາລະບດົບາດຂອງລດັໃຫຄຸ້ມ້ຄອງເສດຖະກດິຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ, ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍ 
ຕວົຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ ມຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງ; ເສມີສາ້ງຄວາມສະເໜີພາບ ແລະ ຄວາມຍຕຸທິາໍໃນຂະບວນວວິດັແຫງ່
ການພດັທະນາ, ຫລດຸຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນກນັລະຫວາ່ງການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ 
(ຊນົນະບດົ) ໃຫໄ້ດເ້ທ່ືອລະກາ້ວ, ຮບັປະກນັເຮັດໃຫກ້ານກະຈາຍລາຍໄດມ້ຄີວາມເປັນທາໍໃນລະດບັອນັແນ ່
ນອນ ແລະ ທົ່ວເຖງິ; ແກໄ້ຂບນັຫາແບບຮອບດາ້ນຄບົຊຸດ ເຊ່ັນ: ວາງນະໂຍບາຍຢາ່ງຊດັເຈນ ແລະ ຈະແຈງ້
ໂດຍເນັນ້ຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບເປັນສາໍຄນັບ່ໍຄວນເນັນ້ເບິ່ ງແຕບ່ນັຫາທຶນຮອນພຽງຢາ່ງດຽວ. 

– ບນັດາກະຊວງ-ອງົການລດັຂ ັນ້ສນູກາງ ຕອ້ງໄດເ້ຮັດບດົບາດໃນການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກຢາ່ງເຂັມ້
ແຂງ ແລະ ປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕນົໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ; ຄ ົນ້ຄວາ້ປບັປງຸ 
ແລະ ອອກນະໂຍບາຍລະບຽບກດົໝາຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບການພດັທະນາແຕລ່ະໄລຍະ; ພອ້ມທງັຕດິ 
ຕາມກວດກາ ແລະ ຊວ່ຍຊູຍູໜ້ນູທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຫວົໜວ່ຍຈລຸະພາກໃນການປະຕບິດັວຽກງານໃຫຖ້ກືຕອ້ງ 
ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົດ.ີ 

– ປບັປງຸອາໍນາດລດັໃຫມ້ປີະສດິທິພາບ, ມຄີວາມສກັສດິ, ປອດໃສ ແລະ ຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົຢາ່ງແທຈ້ງິ 
ໂດຍການມກີງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ທ່ີສມົຄູ ່ ແລະ ກະທດັລດັສມົເຫດສມົຜນົ; ເດັດດຽ່ວກາໍຈດັປດັເປົ່າພະຍາດ
ອາດຍາສດິ, ການສໍລ້ດັບງັຫຼວງ ແລະ ປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ້າ່ງໆໃນກງົຈກັລດັ ກໍ່ຄໃືນຖນັແຖວພະນກັງານໃນ
ການເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ. 

– ຮບັປະກນັການດຸນ່ດຽ່ງເສດຖະກດິມະຫາພາກ ເປັນຕ ົນ້ ດຸນ່ດຽ່ງທຶນ, ດຸນ່ດຽ່ງແຮງງານ, ດຸນ່ດຽ່ງ 
ງບົປະມານ ແລະ ເງນິຕາໃຫມ້ຄີວາມສມົດນຸ. 

– ເພ່ີມອດັຕາການສະສມົທງັຂອງພາກລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ທົ່ວລະບບົທະນາຄານ ເພ່ືອຮບັປະກນັໄດ້
ແຫຼງ່ທຶນໃນການພດັທະນາ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກດິມະຫາພາກໂດຍລວມ. 

–  ສ ົ່ງເສມີກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດທ່ີມກີານວາງແຜນຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ຈາໍກດັທກຸຮບູການ
ເກືອ້ກນູ, ຫີຼກລຽ້ງການໃຊຈ້າ່ຍຟມູເຟືອຍໂດຍມກີານໄລລ່ຽງປະໂຫຍດ, ຕ ົນ້ທຶນ ແລະ ປະສດິທິຜນົຂອງການ
ລງົທຶນຢາ່ງຊດັເຈນ. 

– ປະຕບິດັລະບຽບການ, ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ມາດຕະການຕາ່ງໆທ່ີລດັຖະບານຮບັຮອງຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ
, ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ກໍ່ເດັດຂາດຮວ່ມກນັຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຢາ່ງຈງິຈງັ. 
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6. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII 
ແລະ ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ 

6.1. ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງແຕລ່ະຂ ັນ້ 

 ເພ່ືອຮບັປະກນັການບນັລເຸປ້ົາໝາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທ່ີວາງໄວໃ້ຫໄ້ດໝ້າກຜນົບນັດາ
ລດັຖະມນົຕ,ີ ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທ່ົາ, ບນັດາເຈົາ້ແຂວງ-ເຈົາ້ນະຄອນຫລວງຕອ້ງໄດຍ້ກົສງູຄວາມຮບັຜິດ 
ຊອບໃນການຊີນ້າໍໜວ່ຍງານຕາ່ງໆ ທ່ີຂຶນ້ກບັຕນົເຮັດສາໍເລັດໜາ້ທ່ີທ່ີໄດມ້ອບໝາຍໂດຍມກີານແບງ່ຄວາມຮບັ 
ຜິດຊອບໃຫຈ້ະແຈງ້ ແຕຂ່ ັນ້ສນູກາງຫາຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນຮາກຖານ ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ ແລະ ສາມາດຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັໄດຢ້າ່ງມຜີນົສາໍເລັດ ແລະ ປະສດິທິຜນົ. ແຕລ່ະຂ ັນ້ມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບດ ັງ່ນີ:້    

–  ລດັຖະບານ: ເປັນຜູອ້ອກດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່
ຊາດ ແລະ ແຜນການລງົທຶນຂອງລດັ ພາຍຫຼງັທ່ີມມີະຕຕິກົລງົຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ.- 

–   ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ: ອອກບດົແນະນາໍລະອຽດກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ, ແຜນການລງົທຶນຂອງລດັ ພາຍຫຼງັທ່ີລດັຖະບານອອກດາໍລດັວາ່ 
ດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການດ ັງ່ກາ່ວ. 

–   ກະຊວງການເງນິ: ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ຕດິຕາມການສະໜອງ ແລະ ການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ 
ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ ຂອງບນັດາກະຊວງ, ອງົການ ແລະ ອງົການປກົຄອງ
ທອ້ງຖິ່ນ. 

–   ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການ: ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໂດຍກງົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການ
ລງົທຶນຂອງລດັ ໃນຂ ັນ້ຂອງຕນົໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ.  

ໃນກລໍະນທ່ີີບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການ ໄປຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັຢູທ່ອ້ງຖິ່ນໃດ
ຕອ້ງມກີານປະສານສມົທບົວຽກງານກບັທອ້ງຖິ່ນນ ັນ້. 

ໃນກລໍະນທ່ີີບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການ ຈະມອບໂຄງການໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນປະຕບິດັ ໃຫມ້ອບແຕຫ່ວົທີ 
ເລີ່ ມແຕຂ່ ັນ້ການແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ. 

–   ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ: ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໂດຍກງົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການລງົທຶນຂອງ
ລດັໃນຂ ັນ້ຂອງຕນົ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ມປີະສດິທິຜນົ; ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີບນັດາກະຊວງ 
ແລະ ອງົການໄດມ້ອບໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນ ັນ້ ກໃໍຫທ້ອ້ງຖິ່ນປະສານສມົທບົ 
ກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; ໃນກລໍະນທ່ີີມລີາຍຮບັເກນີແຜນໃນພດູລາຍຮບັຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກໍ
ສາມາດນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ ແຕຕ່ອ້ງປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມມາດຕາ 
25 ແລະ ມາດຕາ 35 ຂອງກດົໝາຍລງົທຶນຂອງລດັ ແລະ ໃຫມ້ກີານກວດກາຢາ່ງເຂັມ້ງວດ; ໃນກລໍະນ ີ
ລາຍຮບັທ່ີເປັນພດູຂອງທອ້ງຖິ່ນເກບັບ່ໍໄດຕ້າມແຜນປະຈາໍສກົປີ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍງບົປະມານ
ແຫງ່ລດັ. 

ລດັຖະບານ ລາຍງານສະພາບຈດັຕ ັງ້ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ແລະ ແຜນການ
ລງົທຶນຂອງລດັ ຕ່ໍກອງປະຊຸມສະພາແຫງ່ຊາດ. 
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ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ສະຫຸຼບ, ສງັລວມ, ຕລີາຄາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ແລະ ການການລງົທຶນຂອງລດັໃຫລ້ດັຖະບານຢາ່ງເປັນ
ປກົກະຕ.ິ 

ກະຊວງການເງນິ ສະຫຸຼບ, ສງັລວມ ສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານເຂ້ົາໃນ
ການລງົທຶນຂອງລດັ ເປັນແຕລ່ະງວດ ແລວ້ສ ົ່ງເຖງິການຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ກອ່ນວນັທີ 10 
ຂອງເດອືນທາ້ຍງວດ ພອ້ມທງັລາຍງານໃຫລ້ດັຖະບານຢາ່ງເປັນປກົກະຕ.ິ 

ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການສະລບຸ, ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ແຜນການລງົທຶນຂອງລດັໃນຂອບເຂດທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ ເປັນແຕລ່ະງວດ ແລວ້ສ ົ່ງ
ເຖງິການຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ກອ່ນວນັທີ 10 ຂອງເດອືນທາ້ຍງວດຢາ່ງເປັນປກົກະຕ.ິ 
 - ອງົການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ສະຫຸຼບ, ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ແຜນການລງົທຶນຂອງລດັ ໃນຂອບເຂດທ່ີຕນົຮບັຜິດຊອບ ໃຫກ້ະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທຶນ, ບນັດາກະຊວງ, ອງົການ ເປັນແຕລ່ະງວດຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິພາຍຫຼງັທ່ີໄດປ້ະສານສມົທບົ
ກບັຂະແໜງການຂ ັນ້ຂອງຕນົ ພອ້ມກບັຜນົຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ ທ່ີບນັດາ
ກະຊວງ, ອງົການໄດມ້ອບໝາຍໃຫ.້ 

6.2. ການປະສານງານລະຫວາ່ງສາຍຕ ັງ້-ສາຍຂວາງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ 
ແລະ ໂຄງການ 

 ເພ່ີມທະວວີຽກງານການບໍລິຫານການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢູໃ່ນບນັດາຂະແໜງ
ການຂ ັນ້ຕາ່ງໆ ດ ັງ່ນີ:້ 

–  ຮບັປະກນັບນັລເຸປ້ົາໝາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີໄດວ້າງໄວ ້ ແລະ ປະຕບິດັໃຫໄ້ດຮ້ບັໝາກ 
ຜນົ,  ບນັດາລດັຖະມນົຕ ີ, ຫວົໜາ້ອງົການທ່ີຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ບນັດາເຈົາ້ແຂວງ ແລະ ເຈົາ້ຄອງນະຄອນ 
ຫຼວງ ຕອ້ງໄດຍ້ກົສງູຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຊີນ້າໍໜວ່ຍງານຕາ່ງໆ ທ່ີຂຶນ້ກບັຕນົເຮັດສາໍເລັດໜາ້ທ່ີ ທ່ີໄດ ້
ຮບັມອບໝາຍ; ຊີນ້າໍໂດຍກງົເພ່ືອແກໄ້ຂບນັດາຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ, ສິ່ ງຄງົຄາ້ງ, ຂໍສ້ະເຫນ ີແລະ ບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີ
ຮາກຖານສະເໜີຂຶນ້ມາ.  

–  ຕອ້ງຫນັບນັດາລະບຽບການ-ບໍລິຫານໃຫງ້າ່ຍດາຍກະທດັຮດັ. ຖເືອົາຜນົສາໍເລັດ ແລະ ປະສດິທິຜນົ 
ໃນການເຄື່ ອນໄຫວການຜະລິດ-ທລຸະກດິ ເຮັດໃຫສ້ະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູໃ່ນແຕລ່ະແຂວງ, ຕວົເມອືງ 
ມຄີວາມສະຫງບົປອດໄພ ເປັນໄມຫຼ້າວດັແທກຕວົຈງິ ເພ່ືອຕລີາຄາຜນົງານຂອງຕນົ.  

–  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ເປັນເຈົາ້ການໃນການປະສານສມົທບົກບັກະຊວງການເງນິ 
ແລະ ທະນາຄານແຫງ່ລດັ ເພ່ືອຊີນ້າໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຂະຫຍາຍການຜະລິດສນິຄາ້, ການ 
ລງົທຶນ ໂດຍກງົຕາມນະໂຍບາຍເສດຖະກດິ ການເງນິ-ເງນິຕາ ຢາ່ງກມົກຽວ ແລະ ສມົສວ່ນ ທງັຮບັປະກນັ 
ໃຫເ້ສດຖະກດິມະຫາພາກມສີະຖຽນລະພາບຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້. ສາ້ງລະບບົສະຖຕິແິຫງ່ຊາດໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ, ມຈີາໍນວນ 
ພະນກັງານສະຖຕິທ່ີິພຽງພໍໃນການເກບັກາໍ ແລະ ສະໜອງບນັດາຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີຈາໍເປັນໃນການວເິຄາະວໄິຈ 
ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານກາໍນດົບນັດານະໂຍບາຍພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ສາ້ງບນັດາໜວ່ຍງານສະຖຕິ ິ
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ຂຶນ້ຢູແ່ຕລ່ະກະຊວງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ. ຈດັຕ ັງ້ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານກຽ່ວກບັເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ ົ່ວປະເທດ 
ລວມສນູ ຢູກ່ມົສະຖຕິ.ິ 

–  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກລ່ດັຖະບານ ໃນການປະສານສມົທບົ 
ກບັບນັດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໃນການສງັເກດຕລີາຄາສະພາບການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ 
ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເພ່ືອສາ້ງເປັນບດົລາຍງານສະເໜີຕ່ໍກອງປະຊຸມລດັຖະບານໃນແຕລ່ະໄລ 
ຍະ.  

–  ມກີານປະສານງານລະຫວາ່ງຂະແໜງການຂ ັນ້ສນູກາງດວ້ຍກນັ, ລະຫວາ່ງຂະແໜງການກບັທອ້ງຖິ່ນ 
ແລະ ລະຫວາ່ງທອ້ງຖິ່ນດວ້ຍກນັຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕ;ິ ມກີານປະສານຢາ່ງກມົກຽວ ລະຫວາ່ງຂະແໜງ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ບນັດາຂະແໜງການ ຕອ້ງກາໍນດົນະໂຍບາຍພດັທະນາຂະແໜງການຂອງຕນົຢາ່ງຈະ
ແຈງ້, ມກີານແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຢາ່ງເປັນລະບບົ, ມແີຜນພດັທະນາຂະແໜງການສາຍຕ ັງ້ແຕສ່ນູກາງລງົ
ຮອດທອ້ງຖິ່ນຮາກຖານຂ ັນ້ບາ້ນ. 

–  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ຕອ້ງສາ້ງໃຫໄ້ດຂ້ອບປະເມນີຜນົທ່ີຊດັເຈນ, ມກີນົ
ໄກຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຕລີາຄາສະພາບການຈດັຕ ັງ້ຢາ່ງເປັນຮບູປະທາໍ ແລະ ເປັນລະບບົ. ທກຸຂະແໜງ
ການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງລະບບົການຕດິຕາມສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົຂອງຕນົ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດລາຍງານຜນົຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການພອ້ມທງັສະ 
ພາບການພ ົນ້ເດ່ັນທງັດາ້ນດ ີ ແລະ ດາ້ນອອ່ນ ໃຫແ້ກອ່ງົການຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ ກຄໍລືດັຖະບານຢາ່ງຄບົ
ຖວ້ນ ແລະ ຊດັເຈນ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວ້າມາດຕະການສ ົ່ງເສມີ ຫືຼ ຕອບໂຕໃ້ຫມ້ປີະສດິທິຜນົຢາ່ງທນັການ; ໃນນີ,້ 
ບນັຫາໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ ແມນ່ການສາ້ງແຜນເຄື່ ອນໄຫວເພ່ືອຕດິຕາມ, ຊຸກຍູ,້ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຢາ່ງເປັນ
ລະບບົ ແຕຂ່ ັນ້ສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ໂດຍໃຫຕ້ດິພນັກບັແຜນເງນິ ແລະ ແຜນຄນົ. ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານກບັກະຊວງ-ອງົການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ທອ້ງ
ຖິ່ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອຕດິຕາມສະພາບການດຸນ່ດຽ່ງມະຫາພາກ ແລະ ການພດັທະນາ. 

6.3. ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄ ັງ້ທີ VII 

 ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການຄ ັງ້ນີ ້ ເປັນໜາ້ທ່ີ ທ່ີສາໍຄນັ 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຕລີາຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ປບັປງຸແຜນໃນແຕລ່ະປີໃຫສ້ອດຄອ່ງ ແລະ ສາມາດ 
ບນັລໄຸດເ້ຖງິຈດຸປະສງົຄາດຫມາຍທ່ີກາໍນດົໄວ.້ ທກຸພາກສວ່ນຂອງລດັຖະບານຕ ັງ້ແຕສ່ນູກາງລງົໄປເຖງິທອ້ງ 
ຖິ່ນຈະຕອ້ງມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງໃກສ້ດິ ແລະ ຫາ້ວຫນັໃນຂະບວນການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ນີ້

ເນື່ອງຈາກວາ່ທກຸຜນົສາໍເລັດຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຄ ັງ້ນີ ້ ລວມທງັການປະຕບິດັພນັທະໃນກອບຂອງ 
ເປ້ົາຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານຂອງບຸຼກແຊນສາໍລບັປະເທດດອ້ຍພດັທະນາລວ້ນແຕຈ່ະ 
ສະແດງໃຫ ້ເຫັນໄດໃ້ນຂະບວນການຕດິຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ. 
 ການຕດິຕາມກວດກາຕອ້ງໃຫເ້ຫັນໄດໃ້ນສອງລະດບັຄ:ື (1) ການຕດິຕາມກວດກາບນັດາປດັໃຈນາໍ 
ເຂ້ົາ ແລະ ຜນົງານຕາ່ງໆ ຫລື ຮອ້ງວາ່ການຕດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, (2) ການຕດິຕາມກວດກາ 
ຫມາກຜນົໂດຍລວມ ຫລື ຮອ້ງວາ່ການຕດິຕາມກວດກາຜນົກະທບົ. ລດັຖະບານມຄີວາມສາມາດໃນການ 
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ຕດິຕາມການຈດັສນັບນັດາປດັໃຈການນາໍເຂ້ົາ ເພ່ືອການຜະລິດທງັຫລາຍເຊ່ັນ: ລາຍຈາ່ຍພາກລດັ ເຊິ່ ງລວມມ ີ
ການຊວ່ຍເຫລືອຂອງຕາ່ງປະເທດ ແລະ ລາຍຈາ່ຍຕ່ໍພະນກັງານ ແລະ ເຊ່ັນດຽວກບັການຕດິຕາມກວດ ກາ
ຜນົໄດຮ້ບັ ຫລື ຜນົງານຕາ່ງໆ ຕວົຢາ່ງ: ຈํານວນເນືອ້ທ່ີນາທ່ີນํາໃຊນ້ํ້າຈາກຊນົລະປະທານ, ການສະ 
ຫນອງແນວພນັຕາ່ງໆ, ຈາໍນວນສດັລຽ້ງ, ຈາໍນວນໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມ,ໍ ຈາໍນວນບາ້ນທ່ີມນີ ໍາ້ສະອາດ, ໄລຍະ 
ເສັ້ນທາງ ທ່ີສາ້ງຂຶນ້ໃຫມ ່ແລະ ອື່ ນໆ ເປັນຕ ົນ້.  

–  ທອ້ງຖິ່ນຕອ້ງເປັນຜູທ່ີ້ສາມາດນາໍເອົາເປ້ົາໝາຍຍດຸທະສາດລວມຂອງປະເທດ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະ 
ຫຍາຍໃຫເ້ປັນອນັລະອຽດສະເພາະຂອງທອ້ງຖິ່ນ. ແຂວງສາ້ງຍດຸທະສາດຂອງແຂວງ ໂດຍກາໍນດົແຈງ້ກຽ່ວ
ກບັຍດຸທະສາດ ຫືຼ ເປ້ົາໝາຍດາ້ນມະຫາພາກໂດຍລວມຂອງແຂວງ ເຊິ່ ງປະກອບສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ
ບດັເປ້ົາໝາຍຂອງຊາດ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ແຂວງ ແລະ ແຕລ່ະຂະແໜງການຂອງແຂວງຕອ້ງພວົພນັກບັ
ໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກຂອງສນູກາງຢາ່ງສະໜິດແໜນ້ ແລະ ເປັນປກົກະຕ ິ ເພ່ືອສາມາດຕດິຕາມການ
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຍດຸທະສາດໃນລະດບັແຂວງຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນ
ລະດບັສນູກາງຢາ່ງຈະແຈງ້. ແຂວງຕອ້ງເກບັກາໍ, ສງັລວມຂໍມ້ນູຂອງຕນົຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຊດັເຈນ ເປັນ
ລະບບົ ເພ່ືອສະໜອງໃຫແ້ກສ່ນູກາງ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ແຂວງຕອ້ງມລີະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີດ ີ ແລະ ຕດິພນັກບັ
ຫອ້ງການຂອງເມອືງຢາ່ງຈະແຈງ້. 

–  ປະຕບິດັລະບອບການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ການສະຫຸຼບຕລີາຄາ (ປະເມນີຜນົ) ການຈດັຕ ັງ້ປະ ຕິ
ບດັແຜນການ ຢາ່ງເປັນລະບບົປກົກະຕ.ິ 

7. ເພ່ີມທະວກີານພວົພນັຮວ່ມມເືສດຖະກດິສາກນົຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫລືອ 
ສະໜບັສະໜນູຈາກເພ່ືອນມດິ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ 

–  ເປີດກວາ້ງການຮວ່ມມກືບັສາກນົ ເພ່ືອການພດັທະນາ ໂດຍເລ່ັງໃສສ່າ້ງຍດຸທະສາດການຮວ່ມມເືພ່ືອ
ກາໍນດົໃຫໄ້ດເ້ນືອ້ໃນຈດິໃຈ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການຮວ່ມມໃືຫສ້ອດຄອ່ງກບັຍດຸທະສາດການຊວ່ຍເຫື◌ອຼຂອງຜູ້
ໃຫທຶ້ນ, ຮກັສາບນັຍາກາດການຮວ່ມມຊືວ່ຍເຫືຼອກບັບນັດາປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຕາ່ງໆໃຫປ້ກົ
ກະຕ ິ ແລະ ໃຫນ້ບັມ ືຂ້ະຫຍາຍຕວົ, ບນັລກຸານປະຕບິດັຂໍຜ້ກູພນັສນັຍາຕາ່ງໆກບັອງົການສາກນົ, ຍກົສງູປະ
ສດິທິຜນົຂອງການຮວ່ມມໂືດຍເລ່ັງໃສປ່ບັປງຸຂະບວນການໂຕະມນົ ແລະ ປບັປງຸບນັດາກນົໄກຄຸມ້ຄອງທຶນ, 
ນາໍໃຊ ້ການຊວ່ຍເຫລືອເພ່ືອການພດັທະນາໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ. 

–  ຮບັປະກນັການປະຕບິດັແນວທາງການຕາ່ງປະເທດໃນການເປີດກວາ້ງການພວົພນັກບັບນັດາປະເທດ, 
ເຂດແຄວນ້ ແບບຫຼາຍທິດ-ຫຼາຍຝາ່ຍ ແລະ ຫຼາຍລະດບັ ບນົພ້ືນຖານຍດຶໝ ັນ້ຜນົປະໂຫຍດຂອງຊາດ; ພອ້ມ
ທງັສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາປະ
ເທດຊາດຢາ່ງເປັນເຈົາ້ການ. 

–  ເພ່ີມທະວກີານພວົພນັມດິຕະພາບ, ຄວາມສາມກັຄ ີ ແລະ ການຮວ່ມມຮືອບດາ້ນກບັ ຫວຽດນາມ, 
ເສມີຂະຫຍາຍສາຍພວົພນັທ່ີເປັນມນູເຊືອ້ກບັ ສປ ຈນີ ບນົຈດິໃຈເປັນເພ່ືອນມດິທ່ີດ ີແລະ ເປັນຄູຮ່ວ່ມມທ່ີືໄວ້
ວາງໃຈ, ຮດັແໜນ້ການພວົພນັຮວ່ມມກືບັບນັດາປະເທດໃກຄ້ຽງທ່ີມຊີາຍແດນຮວ່ມກນັ, ຕ ັງ້ໜາ້ເຂ້ົາຮວ່ມການ
ເຄື່ ອນໄຫວຂອງອາຊຽນບນົພ້ືນຖານຜນົປະໂຫຍດລວມ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັຕາມຫຼກັການພ້ືນ 
ຖານຂອງອາຊຽນ.  
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–  ເພ່ີມທະວວີຽກງານການທດູປະຊາຊນົ, ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫພ່ີ້ນອ້ງຮວ່ມຊາດ ທ່ີຢູຕ່າ່ງແດນໄດປ້ະກອບ 
ສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງສາປະເທດຊາດ. 

8. ຜນັຂະຫຍາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII ໃຫເ້ຂ້ົາ 
ສູພ່າກຕວົຈງິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ-ຮາກຖານ 

–  ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການທຽບເທ່ົາອອ້ມຂາ້ງສນູກາງ ເຮັດບດົບາດຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ, ເປັນຜູ ້
ຈດັການໃຫຍໃ່ນຂະແໜງການຂອງຕນົ ໂດຍຫນັບນັດາຄາດໝາຍ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງແຜນການ 5 ປີ 
ອອກເປັນຂອງຂະແໜງການຕນົເອງເປັນແຜນການປະຈາໍປີ ໂດຍໃຫສ້ອດຄອ່ງລະຫວາ່ງແຜນງານ, ແຜນ 
ເງນິ, ມາດຕະການປະຕບິດັ, ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ກໍ່ກາໍນດົຂອບຕດິຕາມການປະຕບິດັຕວົຈງິ; ໃຫຈ້ດັຕ ັງ້ການ 
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ,່ ມອບໝາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບໃຫສ້າຍຕ ັງ້ຢູແ່ຂວງ, ເມອືງ ແລະ ປະກອບບກຸຄະລາກອນ, 
ຝຶກອົບຮົມວຊິາການຢາ່ງເລິກເຊິ່ ງ. 

–  ອງົການປກົຄອງແຂວງເປັນຜູສ້ງັລວມແຜນງານ-ໂຄງການລະດບັຊາດ, ລະດບັພາກ ແລະ ລະດບັ 
ທອ້ງຖິ່ນເຂ້ົາເປັນແຜນພດັທະນາທອ້ງຖິ່ນໃຫກ້ມົກຽວ, ຖໂືຄງການໃຫຍ່ລະດບັຊາດທ່ີປະຕບິດັຢູໃ່ນແຂວງຕນົ 
ເປັນສວ່ນສາໍຄນັຂອງການຍູກ້ານເຕບີໂຕຂອງ GDP, ຕອ້ງເຂ້ົາຮວ່ມຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ສະເໜີແນະ 
ວທີິປະຕບິດັ ແລະ ລະດມົປະຊາຊນົເຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້; ປະສານເອົາໂຄງການລະດບັພາກເຂ້ົາໃນແຜນງານ 
ຂອງແຂວງ ແລະ ຖເືປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການລງົທຶນໃນແຂວງ ໂດຍໃຫມ້ສີວ່ນຮບັຜິດຊອບ, ທງັປະກອບສວ່ນ 
ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸຮກັສາ.  

–  ສາ້ງເມອືງໃຫເ້ປັນຫວົໜວ່ຍແຜນການ ແລະ ການເງນິ ທ່ີເຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດປະຕບິດັ ພາລະ
ບດົບາດຂອງຕນົຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ. 

– ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານຂອງບນັດາຂະແໜງການສາຍຕ ັງ້ປະຈາໍຢູແ່ຂວງ ໂດຍໃຫມ້ກີານເຄື່ ອນ 
ໄຫວໄປໃນລວງດຽວກນັ, ນາໍໃຊກ້ນົໄກປະຕດູຽວ ໃນການຕດິຕາມ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານໝາກຜນົ 
ໃນການປະຕບິດັໃຫສ້າຍຕ ັງ້ຂອງໃຜລາວ. 

–  ລດັຖະບານ, ອງົການປກົຄອງແຂວງ-ເມອືງ ອອກນຕິກິາໍມອບໝາຍຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຈດັ 
ຕ ັງ້ປະຕບິດັເປັນແຕລ່ະປີໃຫຊ້ດັເຈນ, ກາໍນດົຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງກະຊວງ-ອງົການກບັແຂວງ ແລະ 
ລະຫວາ່ງແຂວງກບັແຂວງໃນພາກດຽວກນັ, ລະຫວາ່ງແຂວງກບັເມອືງ ຢາ່ງຈະແຈງ້. 

–  ເພ່ີມທະວກີານປຶກສາຫາລື ລະຫວາ່ງພາກລດັກບັພາກທລຸະກດິ, ສ ົ່ງເສມີການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງພາກ 
ທລຸະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເຂ້ົາໃນການສາ້ງ ແລະ ປະຕບິດັແຜນປະຈາໍປີ, 6 ເດອືນ, ປບັປງຸ 
ແກໄ້ຂໄວຂອດທ່ີເປັນອປຸະສກັໃຫພ້າກທລຸະກດິຕາມສດິ ແລະ ໜາ້ທ່ີຂອງອງົການບໍລິຫານລດັ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ສົມທຽບຄາດໝາຍ ລະຫວ່າງ ການການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ 
ແຜນການ 5 ປີ ຄ້ັງທີ VI      

N
o. 

ຕວົຊີບ້ອກ ຫວົໜວ່ຍ  ສະເລຍ່ 2006-2010   ສະເລຍ່ 2006-2010 

    (ແຜນການ)   (ປະຕບິດັ)  

1 ພນົລະເມອືງທງັໝດົ* ພນັຄນົ            5,945            5,994 

2 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ (ລາຄາໃນປີ) ຕືກ້ບີ         46,023.40         43,959.19 

 ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ (ລາຄາໃນປີ) ລາ້ນໂດລາ            4,100.60            4,784.60 

3 GDP ລາຄາປີ 2002 ຕືກ້ບີ          1,897.00         26,727.72 

 ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ GDP %                 7.6                 7.9 

  - ກະສກິາໍ %                 3.2                 4.1 

  - ອດຸສາຫະກາໍ %                13.7                12.5 

  - ບໍລິການ %                 7.3                 8.4 

4 ການແບງ່ປນັຕາມສດັສວ່ນ GDP %               100.0               100.0 

  - ກະສກິາໍ %                39.6                30.4 

  - ອດຸສາຫະກາໍ %                33.2                26.0 

  - ບໍລິການ %                27.2                37.2 

  - ອາກອນຜະລິດຕະພນັ ແລະ ພາສຂີາເຂ້ົາ
ສດຸທິ 

%  na                 6.5 

5 ລາຍໄດຕ່ໍ້ຫວົຄນົ ຫືຼ GDP ຕ່ໍຫວົຄນົ ລາ້ນກບີ             6.78             8.35

 ລາຍໄດຕ່ໍ້ຫວົຄນົ ຫືຼ GDP ຕ່ໍຫວົຄນົ ໂດລາ               800              986***

6 ລາຍຮບັ ຕືກ້ບີ          6,919.80          7,375.35 

  - ລາຍຮບັ (ລບົການຊວ່ຍເຫືຼອອອກ) ຕືກ້ບີ             6,151.0             6,226.3 

  - ການຊວ່ຍເຫືຼອ ຕືກ້ບີ               768.8             1,149.0 

 7 ລາຍຈາ່ຍ ຕືກ້ບີ            9,927            9,396 

 8 ຂາດດນຸງບົປະມານ   

 .- ຂາດດນຸງບົປະມານ ນບັທງັການຊວ່ຍເຫືຼອ ຕືກ້ບີ - 
3,007.4 

-
2,045.7 

 .- ຂາດດນຸງບົປະມານ ລບົການຊວ່ຍເຫືຼອ ຕືກ້ບີ - 
3,776.2 

-
3,194.7 

9 ບໍລິມາດເງນິໃນຂອດຈລໍະຈອນ (M2)** ຕືກ້ບີ           11,525            8,888 

  - ອດັຕາໄພເງນິເຟ້ີ (ທາ້ຍໄລຍະ) %                 7.0                 4.3 

  - ອດັຕາໄພເງນີເຟ້ີ (ສະເລຍ່) %                 7.0                 5.0 
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10 ອດັຕາແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ   

  - ກບີ/ໂດລາສະຫະລດັ* ຕືກ້ບີ            11,179.8             9,312.1 

11 ຂາດດນຸການຄາ້* ລາ້ນໂດລາ -          219.05 -          276.80 

 - ຂາອອກ* ລາ້ນໂດລາ               715.1             1,022.2 

 - ຂາເຂ້ົາ* ລາ້ນໂດລາ                934             1,299.0 

12 ດນຸການຊາໍລະປກົກະຕ ິ(CAB)  ລາ້ນໂດລາ -             72               29 

13 ລງົທຶນທງັໝດົ (ລດັ + ເອກະຊນົ) ຕືກ້ບີ         14,788.00         12,551.17 

 ລດັລງົທຶນ ຕືກ້ບີ               4,718             3,672.2 

 ເອກະຊນົລງົທຶນ ຕືກ້ບີ            10,070.0             8,878.9 

14 ສດັສວ່ນຕາ່ງໆຕ່ໍ GDP   

 ບໍລິມາດເງນິໃນຂອດຈລໍະຈອນ (M2)/GDP %                25.0                19.6 

 ລາຍຮບັ (+ການຊວ່ຍເຫືຼອອອກ)/GDP %                14.9                16.5 

 ລາຍຮບັ (ຫກັການຊວ່ຍເຫືຼອອອກ)/GDP % -               8.4                14.0 

 ລາຍຈາ່ຍ/GDP %                21.6                21.2 

 ຂາດດນຸງບົປະມານ/GDP % -               6.7 

 .- ຂາດດນຸງບົປະມານ ນບັທງັການຊວ່ຍເຫືຼອ %  na -               4.7 

 .- ຂາດດນຸງບົປະມານ ລບົການຊວ່ຍເຫືຼອ %  na -               7.2 

 ດນຸຊາໍລະປກົກະຕ ິ(CAB)/GDP %  na -               0.8 

 ຂາດດນຸການຄາ້/GDP % -               5.8 -               5.3 

 ຂາອອກ/GDP* %                17.4                20.7 

 ຂາເຂ້ົາ/GDP* %                23.2                26.1 

 ລວມການລງົທຶນ/GDP %                32.0                28.7 

 ລດັລງົທຶນທງັໝດົ/GDP %                11.3                 8.4 

 ເອກະຊນົລງົທຶນທງັໝດົ/GDP %                20.6                20.3 
Ï¾¨À¹©: 

1.  *  ¢Ó ǿ− ó̄¯½ªòêò− 
2. ǿ−£È¾¡¾−£É¾ ¢¾ºº¡Œ¢¾À¢í¾ 2010 Ä©É£¾©£½À−Â©¨ºó¤Ã¦ÈêÈ¾ºú¼¤Ã−Äì¨½ 2001Œ2009 Â©¨ºó¤ª¾´¢Ó ǿ−ê†Ä©É 

»ñ®¥¾¡ê½−¾£¾− Á¹È¤ ¦¯¯ ì¾¸ 
3. ºñ©ª¾À¤ò−À³š ¦ö¡ 2009/2010 Á È́−ºñ©ª¾£¾©£½À− 
4. ì¾¨»ñ® ¥¾¡¡¾−§È¸¨À¹ìõº Áì½ ¡¾−¢¾©©÷−¤ö®¯½´¾− Á È́−Ä©É¥¾¡¢Ó ǿ−¡¾−¦½¹ì÷®Ã−Á°−²ñ©ê½−¾ 

À¦©«½¡ò©Œ¦ñ¤£ö´ ¦ö¡ ó̄ 2009Œ2010 
5.  **  ¯½ìò´¾−À¤ò− (M2) ó̄ 2009 Áì½ 2010 Á´È−¢Ó ǿ−Á°− 
6. *** ຄາດຄະເນປະຕບິັດສົກປີ 2009-2010 
7. ອັດຕາແລກປຽ່ນ ແມ່ນ 1 ໂດລາສະຫະລດັ ເທ່ົາກັບ 8.470 ກີບ 



  

 188

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ຕາຕະລາງສງັລວມຄວາມທກຸຍາກ, ຊອ່ງວາ່ງ, ຄວາມຮນຸແຮງຂອງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນຂອງ
ສງັຄມົ  

 
ລ/ດ   ຊື່ ແຂວງ ແລະ ເຂດ   ¡¾−§ö´Ã§É ¢º¤£ö¸À»õº− 

¦½Àì„¨ ªÒÀ©õº−  
 ºñ©ª¾¦È¸−£ö−ê÷¡¨¾¡    §úº¤ Ȩ̀¾¤ £¸¾´ê÷¡¨¾¡    £¸¾´»÷−Á»¤¢º¤£¸¾´ê÷¡¨¾¡   £¸¾´®Ò¦½À¹−ó²¾®   

  2002/2003 2007/2008 2002/2003 2007/2008 2002/2003 2007/2008 2002/2003 2007/2008 2002/2003 2007/2008 

  ¦ ¯ ¯ ì¾¸     
1,089.4  

  
2,170.7 

  
33.5 

  
27.6 

   
8.0  

  
6.5 

  
2.8 

  
2.3 

  
32.6 

   
35.4  

  ªö¸À ṍº¤     
1,703.0  

  
2,950.2 

  
19.7 

  
17.4 

   
4.1  

  
3.4 

  
1.3 

  
1.1 

  
34.8 

   
36.3  

  §ö−−½®ö©     
854.3  

  
1,826.1 

  
37.6 

  
31.7 

   
9.2  

  
7.7 

  
3.2 

  
2.8 

  
30.3 

   
33.4  

I  ²¾¡ÀÎõº     
975.5  

  
1,975.7 

  
37.9 

  
32.5 

   
9.4  

  
7.7 

  
3.3 

  
2.7 

  
30.7 

   
35.2  

1  °í¤¦¾ìó     
762.5  

  
1,258.6 

  
50.8 

  
46.0 

   
11.8  

  
11.8 

  
4.0 

  
4.2 

  
22.2 

   
29.8  

2  Í¸¤−Óê¾     
1,028.6  

  
1,654.6 

  
22.8 

  
30.5 

   
4.1  

  
6.1 

  
1.1 

  
1.8 

  
25.4 

   
30.1  

3  º÷©ö´Ä§     
802.6  

  
1,734.9 

  
45.1 

  
33.7 

   
10.8  

  
8.6 

  
3.6 

  
3.3 

  
24.7 

   
31.6  

4  ®ÒÁ¡É¸     
821.8  

  
1,279.0 

  
21.1 

  
32.6 

   
5.3  

  
7.9 

  
1.9 

  
2.8 

  
29.1 

   
28.9  

5  Í¸¤²½®¾¤     
1,116.9  

  
2,177.6 

  
39.5 

  
27.2 

   
10.4  

  
5.5 

  
3.7 

  
1.6 

  
31.5 

   
31.6  

6  ¹ö¸²ñ−     
939.2  

  
1,471.5 

  
51.5 

  
50.5 

   
13.9  

  
13.6 

  
5.2 

  
4.9 

  
28.9 

   
28.3  

7  Ä§¨½®øìó     
1,100.6  

  
3,035.4 

  
25.0 

  
15.7 

   
5.8  

  
3.0 

  
1.9 

  
0.9 

  
34.6 

   
42.0  

II  ²¾¡¡¾¤     
1,236.7  

  
2,389.1 

  
35.4 

  
29.8 

   
7.1  

  
6.9 

  
2.6 

  
2.5 

  
31.0 

   
34.0  

1  −½£º−Í¸¤¸¼¤¥ñ−*     
1,898.9  

  
3,183.1 

  
16.7 

  
15.2 

   
3.4  

  
3.4 

  
1.0 

  
1.2 

  
36.0 

   
38.0  

2  §¼¤¢¸¾¤     
1,043.5  

  
2,191.0 

  
41.6 

  
42.0 

   
8.4  

  
13.4 

  
3.0 

  
6.0 

  
31.5 

   
38.0  

3  ¸¼¤¥ñ−                         
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1,189.5  1,857.5 19.0 28.0 12.3  6.2 5.5 2.0 31.5 32.1  

4  ®ðìò£¿Ä§     
961.5  

  
2,019.1 

  
28.7 

  
21.5 

   
3.4  

  
4.3 

  
0.9 

  
1.3 

  
27.9 

   
33.9  

5  £¿ È́¸−     
872.3  

  
1,871.8 

  
33.7 

  
31.4 

   
5.5  

  
6.7 

  
1.5 

  
2.2 

  
28.9 

   
31.5  

6  ¦½¹ ņ̃−−½À¢©     
960.7  

  
2,365.0 

  
43.1 

  
28.5 

   
7.7  

  
6.1 

  
2.6 

  
2.1 

  
31.3 

   
34.2  

III  ²¾¡ÃªÉ     
909.3  

  
1,948.0 

  
32.6 

  
22.8 

   
7.6  

  
5.6 

  
2.5 

  
2.1 

  
31.4 

   
32.2  

1  ¦¾ì½ ņ̃−     
683.8  

  
1,455.9 

  
54.3 

  
36.3 

   
13.1  

  
9.1 

  
4.3 

  
3.3 

  
27.1 

   
30.0  

2  À§¡º¤     
803.7  

  
1,518.7 

  
41.8 

  
51.8 

   
11.8  

  
19.1 

  
4.7 

  
9.3 

  
30.7 

   
37.9  

3  ¥¿¯¾¦ñ¡     
1,053.3  

  
2,299.5 

  
18.4 

  
10.0 

   
3.6  

  
1.6 

  
1.1 

  
0.4 

  
29.9 

   
28.7  

4  ºñ©ª½ ȭ     
837.9  

  
1,759.7 

  
44.0 

  
24.6 

   
11.6  

  
4.6 

  
4.1 

  
1.3 

  
29.4 

   
32.4  

 

ໝາຍເຫດ: * ການຄດິໄລອ່ດັຕາສວ່ນຄວາມທກຸຍາກພາກກາງ ແມນ່ບໍ່ໄດລ້ວມເອົານະຄອນຫຼວງວຽງຈນັເຂົ້າ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3: ຄາດໝາຍແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປີ ຄ ັງ້ທີ VII    
(2011-2015)  

ລ/ດ ລາຍການ ຄາດໝາຍ 

1 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (GDP)   8% ຂຶ້ນໄປ 

     ຂະແໜງກະສິກໍາ 3% 

     ຂະແໜງອດຸສະຫະກໍາ 15% 

     ຂະແໜງບລໍິການ 6,5% 

2. ໂຄງປະກອບຕໍ່ GDP ປີ 2015 100% 

     ຂະແໜງກະສິກໍາ 23% 

     ຂະແໜງອດຸສະຫະກໍາ 39% 

     ຂະແໜງບລໍິການ 38% 

3. ຂະແໜງການຄ້າ   

     ອັດຕາການສົ່ງອອກຕໍ່ປ ີ 18% 

     ອັດຕາການນໍາເຂົ້າຕໍ່ປ ີ 8% 

     ດຸນການຄາ້ ຕໍ່ GDP  

4. ຂະແໜງທະນາຄານ  

     ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຕໍ່າກວ່າອັດຕາການ
ຂະຫຍາຍ ຕວົຂອງ

ເສດຖະກິດ 

 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍຕໍ່ປີ: 
- ສິນເຊື່ອ 
- ເງິນຝາກ 
- ເງິນຝາກເປັນເງິນກີບຕໍ່ເງິນຝາກທັງໝົດ 

 
23% 
25% 
49% 

 ອັດຕາສ່ວນຕໍ່ GDP: 
- ສິນເຊື່ອ 
- ເງິນຝາກ   

 
33% 
39% 

     ອັດຕາການສະສົມທົ່ວລະບົບທະນາຄານ ຕໍ ່GDP 30% 

5. ຂະແໜງການເງິນ  

     ລາຍຮັບ ຕໍ ່GDP 18-19% 

     ລາຍຈ່າຍ ຕໍ ່GDP  20-22% 

     ຂາດດນຸງບົປະມານຕໍ ່GDP 3-5% 
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     ຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ ຕໍ່ລາຍຮັບພາຍໃນ 3-5% 

6. ການລົງທຶນ  

  ການລົງທຶນທັງໝົດ ຕໍ ່GDP 32% 

  ສັດສ່ວນຕໍ່ການລົງທຶນລວມທັງໝົດ   

  ການລົງທຶນຂອງລັດ  8-10% 

        ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ   26-28% 

        ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 50-56% 

        ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ແລະ ການລົງທນຶຂອງປະຊາຊົນ  10-12% 

        ການລົງທຶນໃສຂ່ະແໜງເສດຖະກິດ 40% 

        ການລົງທຶນໃສຂ່ະແໜງສັງຄົມ 30% 

     ການລົງທຶນໃສກ່ານກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງ (ທາງ ແລະ ເຄຫາ      
ສະຖານ) 

30% 

7. ແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ   

        ກາໍລັງແຮງງານທີ່ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາ 3,24 ລ້ານຄົນ 

        ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ  3,33 ລ້ານຄົນ 

        ກາໍລັງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາ 70% 

        ກາໍລັງແຮງງານໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ 7% 

        ກາໍລັງແຮງງານໃນຂະແໜງບໍລິການ 23% 

8. ຄາດໝາຍທາງຄົມ  

       ຈໍານວນພົນລະເມືອງ ໃນປີ 2015 (ລ້ານຄົນ)  6,9 

       ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ) 1.700  

       ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ (%)  19 

       ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ມນີໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າ
ມາດຕະຖານ (%) 

22 

      ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ຊົມໃຊໄ້ຟຟ້າ ຕໍ່ຄອບຄວົທັງໝົດ 80% 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4: ບນັດາເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັໃນ MDGs  
 

À í̄¾-Ï¾ -̈ທີ 1: ìô®ìÉ¾¤-£¸¾´ê÷¡-¨¾¡ -Áì½ -Ä²-ºô©-¹ò¸  
ລ/ດ  1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015 
ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ 

£¾©¹´¾¨ 1A: ¹ì÷©ºñ©ª¾¦È¸−¢º¤ ¥¿−¸−--¯½§¾¡º−ê†-´ó-ì¾ -̈»ñ®-ªÔ-¡È¸¾ 1 -Â©-ì¾ -ªÒ-´œ ìö¤-Ã¹É-Ä©É-À£…¤¹− ‡¤ ì½¹ Ȩ̀¾¤-¯ó 1990-Œ2015                            

1 ºñ©ª¾¦È¸−¢º¤-¥¿−¸− -¯½§¾¡º− -ທີ່ຢູ່-ªÔ-¡È¸¾-À¦˜−£¸¾ -́ê÷¡-¨¾¡-(%) 46 
(1992) 

 26,8 
(2008) 

24 ຫອ້ງການຊີນ້າໍພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ 
ລຶບລາ້ງຄວາມ ທກຸຍາກ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງ ການເງນິ, ກະຊວງ
ກະສກິາໍ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ອງົການ
ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ພາກສວ່ນອື່ ນໆ 

2 ºñ©ª¾¦È¸−ì½©ñ®-¡¾−¹ì÷©-Âª− -¡ñ−¢º¤-£¸¾ -́ê÷¡¨¾¡ (%) 12 
(1992) 

 8 
(2002) 

6 

3 ºñ©ª¾¦È¸−¡¾− -§ö -́Ã§É-ªö¸-¥ò¤¢º¤¡÷È´¯½§¾¡º−ê÷¡-¨¾¡-ê†-¦÷© (%) 9 
(1992) 

 8 
(2002) 

ບໍ່ມ ີ

£¾©¹´¾¨ 1B: ¹ì÷©ºñ©ª¾¦È¸−£ö−ຂາດ ¦¾−º¾¹¾−Ã− ó̄ 1990 ìö¤Ã¹ÉÄ©ÉÀ£†¤¹− ‡¤ Ã−¯ó 2005 

4 ºñ©ª¾¦È¸−À©ñ¡− Éº¨ì÷È´ 5 ó̄ ê† ó́−Õ¹− ñ¡ªÔ¡È¸¾ ´¾©ª½«¾− (%) 44 
(1993) 

40 37 
(2006) 

22 ຫອ້ງການຊີນ້າໍພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະລບຶລາ້ງ
ຄວາມ ທກຸຍາກແຫງ່ຊາດ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງ
ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, 
ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

5 ºñ©ª¾¦È¸−À©ñ¡− Éº¨ì÷È´ 5 ó̄ ê†ÀªÉ¨ (%) 48 
(1993) 

42 40 
(2006) 

34 

6 ºñ©ª¾¦È¸−¯½§¾¡º−ê† ó́ì½©ñ®¡¾−¡ò−º¾¹¾−ªÔ¡¸È¾´¾©ª½«¾− (%) 32 
(1993) 

28 22 
(2006) 

21 

£¾©¹´¾¨ 1C: ®ñ−ì÷-¡¾− -¥É¾¤-¤¾− -Áì½ ¡¾−-´ó-¸¼¡-À»ñ©-¤¾− -ê¿-µÈ¾¤-ÀÏ¾½-¦ö´ ì¸´êñ¤-Á´È¨ò¤ -Áì½ -Ä -̧Î÷È´ 

7 ºñ©ª¾¡¾− -Àªó®-Âª-¢º¤ GDP ªÒ£ö− -ê†-À»ñ©-¸¼¡ (%)   8,5 ®Ò-´ó ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງ
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8 ºñ©ª¾¦È¸−¡¾− - ó́-¸¼¡-À»ñ©-¤¾−ê¿¢º¤-¯½§¾¡º− (%)   49 ®ðÒ´ó ແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກິານສງັຄມົ, ກະຊວງ
ການເງນິ, ກະຊວງ ສກຶສາ ແລະ ກະຊວງ 
ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້

9 ºñ©ª¾¦È¸−¡¾− -À»ñ©-¸¼¡-©É¸¨-ªö− -Àº¤(ì¸´êñ¤§È¸ -̈£º®-£ö¸) ªÒ-¡¾− -¥É¾¤-
¤¾− -êñ¤-Ïö© (%) 

  88 ®Ò-´ó 

Á¹ìÈ¤¢Ó ǿ−: ®ö©ì¾¨¤¾−£¸¾´£õ®¹−É¾¥ñ©ª̃¤¯½ªò®ñ© MDG II ¢º¤ ¦¯¯ ì¾¸ 2008, ¡¾−-¦¿-Í¸©²ö−ì½-À ṍº¤ 1995, 2005, LECS1, LECS2, LECS3, LECS4, MICs2, MICs  

 
À í̄¾-Ï¾ -̈ທີ 2: -Ã¹É-ê÷¡-£ö−-Ä©É-»ñ®-¡¾−-¦ô¡¦¾¢̃−¯½«ö -́µÈ¾¤-ê‰¸-À«ò¤  
ລ/ດ ຕວົຊີບ້ອກ 1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015 
ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ 

£¾©Ï¾¨2: »ñ®¯½¡ñ−Ã¹ÉÀ©ñ¡ê÷¡£ö−µøÈê‰¸ê÷¡ ¹ö−Á¹È¤, êñ¤ ò̈¤ Áì½ §¾¨¦¾´¾©»¼−¥ö®Íñ¡ ¦ø©§̃−¯½«ö´µÈ¾¤ê‰¸À«ò¤¡ñ−²¾¨Ã− ó̄ 2015. 

1 ºñ©ª¾À¢í¾»¼−¦÷©êò¢º¤§̃−¯½«ö´ (%) 58 
(1991) 

 89.2 
(2008) 

98 ຫອ້ງການຊີນ້າໍພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ 
ລຶບລາ້ງຄວາມ ທກຸຍາກ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງ ການເງນິ, ກະຊວງ
ກະສກິາໍ, ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ອງົການ
ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ພາກສວ່ນອື່ ນໆ 

2 ºñ©ª¾¦È¸−¢º¤− ñ¡»¼−ê†À¢í¾»¼−§̃− ¯1 ê†¦õ®ªÒ »¼−»º© §̃− ¯ 5 (% ) 47.7 
(1991) 

 67 
(2008) 

95 

3 ºñ©ª¾¡¾−»øÉÎñ¤¦õÃ−¡÷È´º¾ ÷̈ 15Œ24 ¯ó ( % )  78.5 
(2001) 

84 
 

99 

Á¹ìÈ¤¢Ó ǿ−: ®ö©-¦½¹ì÷®ì¾¨¤¾−-¯½¥¿- ó̄ ¢º¤-¡½§¸¤-¦ô¡¦¾, ¡¾−-¦¿-Í¸©²ö−ì½-À ṍº¤2005, ¡¾−-¦¿-Í¸©£¸¾ -́»øÉ-Îñ¤¦õ-Á¹È¤-§¾© 2001 

 

À í̄¾-Ï¾¨ທີ 3: ¦‰¤-À¦ó -́®ö©®¾©- ò̈¤Œ§¾¨ -Áì½ -À¦ó -́¦É¾¤-£¸¾ -́À¢̃ -́Á¢¤-Ã¹É-Á¡È-Á È́ ò̈¤ 
ລ/ດ  1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015 
ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ 

£¾©Ï¾¨3: ìö®-ìÉ¾¤-£¸¾ -́®Ò-¦½-ÀÏó²¾®ì½ ¹ Ȩ̀¾¤-¨ò¤Œ§¾¨ µøÈ-Ã−-¡¾−-¦ô¡¦¾ê÷¡-ì½©ñ® 
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1 ºñ©ª¾¦È¸−¡¾−-À¢í¾-»¼−¢º¤À©ñ¡ ò̈¤ªÒÀ©ñ¡§¾¨Ã−:     ກະຊວງສກຶສາ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທຶນ, ກະຊວງການເງນິ, ສນູກາງຊາວໜຸມ່
ປະຊາຊນົປະຕວິດັ ລາວ, ສນູກາງສະຫະພນັ
ແມຍ່ງິ, ສນູກາງແນວລາວສາ້ງ ຊາດ, ສະພາ
ແຫງ່ຊາດ 

 §˜−¯½«ö´ (% ) 77 
(1991) 

 86 
(2006) 

100 

 ´ñ©ê½ ö̈´ªí− (%) 66 
(1990) 

 78 
(2006) 

100 

 ´ñ©ê½ ö̈´ªº−¯¾¨(%) 56 
(1991) 

 74 
(2006) 

100 

 Áì½ §̃−¦ø¤(%) 49 
(1991) 

 62 
(2006) 

100 

 ºñ©ª¾¦È¸−Á´È¨ò¤ê†»øÉÎñ¤¦õ ê¼®¡ñ® °øÉ§¾¨ê†»øÉÎñ¤¦õÃ−¡÷È´º¾ ÷̈ 
15Œ24 ¯ó (%) 

81.5 
(1995) 

 ®Ò-´ó 100 

2 ºñ©ª¾¦È¸−Á´È¨ò¤À»ñ©¸¼¡ Ã−¢½ÁÎ¤ ê†®ÒÁ´È− ¡½¦ò¡¿ (%)) 38 
(1995) 

 50 
(2006) 

ບໍ່ມ ີ

3 ºñ©ª¾¦È¸−¦½´¾§ò¡¦½²¾ê†À¯ñ−À²© ò̈¤(%) 6.3  25 
(2008) 

ບໍ່ມ ີ

Á¹ìÈ¤¢Ó ǿ−: ®ö©-¦½¹ì÷®ì¾¨¤¾−-¯½¥¿- ó̄ ¢º¤-¡½§¸¤-¦ô¡¦¾, ¡¾−-¦¿-Í¸©²ö−ì½-À ṍº¤2005, ¡¾−-¦¿-Í¸©£¸¾ -́»øÉ-Îñ¤¦õ-Á¹È¤-§¾©, ¡¾−-¦¿-Í¸©-À¦©«½¡ò© 2007 

 

ເປົ້າໝາຍທີ 4: ¹ì÷©°Èº−--¡¾−-À¦-¨§ó¸ò©-¢º¤-À©ñ¡−Éº¨ 
ລ/ດ  1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015 
ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ 

£¾©Ï¾¨4: ¹ì÷-©ºñ©ª¾-¡¾−-ª¾ -̈¢º¤-À©ñ¡ Ã¹É-Ä©É 2/3 -Ã−-¯ó 2015 



  

 195

1 ºñ©ª¾-¡¾− -ª¾ -̈¢º¤-À©ñ¡ì÷È´ 5 ó̄ ªÒ-À©ñ¡-À¡ó©- ó́-§ó¸ò©- 1.000 £ö−   98 80 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງສກຶສາ, 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ກະຊວງ
ການເງນິ, ສນູກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊນົປະຕວິດັ
ລາວ, ສນູກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ, ສນູກາງ
ແນວລາວສາ້ງຊາດ 

2 ºñ©ª¾-¦È¸− -À©ñ¡-− Éº -̈ªÔ-¡¸È¾ 1 ó̄ ªÒ-À©ñ¡-À¡ó©- ó́-§ó¸ò©- 1.000 £ö−   70 49 

3 ºñ©ª¾¡¾− -¦ñ¡-µ¾-¡ñ− -Ï¾¡-Á©¤-Ã¹É-À©ñ¡ − Éº¨ 1 ò̄ (%)   69 90 

Á¹ìÈ¤¢Ó ǿ−: ¡¾−-¦¿-Í¸©²ö−ì½-À ṍº¤ 1995, 2005 -Áì½ ¡¾−-¦¿-Í¸©¦÷¢½²¾®-¥½-Àìó-−²ñ− -2000 
 

ເປົ້າໝາຍທີ 5: ¦‰¤-À¦ó -́¦÷¢½²¾®-¢º¤-Á È́ 
ລ/ດ  1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015 
ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ 

£¾©Ï¾ -̈5A: ¹ì÷©°Èº− -¡¾−-ª¾ -̈¢º¤-Á´Èìö¤-Ã¹É-Ä©É 3/4 

1 ºñ©-ª¾-¡¾− -ª¾ -̈¢º¤-Á´È(ªÒ-À©ñ¡-À¡ó©-´ó-§ó ò̧© 100.000 £ö−)   405 80 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ສນູກາງຊາວໜຸມ່ປະ 
ຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ສນູກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິ
ລາວ 2 ºñ©ª¾-¡¾− -À¡ó©-Â© -̈´ó-Á²©-§È¸¨ (%)   23 49 

£¾©Ï¾¨5B: »ñ®¯½¡ñ−¡¾−-À¢í¾-À«ò¤-¡¾−-®ð-ìò-¡¾− -¦÷¢½²¾®-¥½-Àìó-−²ñ− -µÈ¾¤-ê‰ -̧À«ò¤ 

1 ºñ©ª¾-£÷´-¡¿-À− ó-©   38 55 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງ ສກຶສາ, ສນູ
ກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາ ຊນົປະຕວິດັລາວ, ສນູກາງ
ສະ ຫະພນັແມຍ່ງິ  ºñ©ª¾-¡¾−¥½-Àìó-−²ñ−   76 ®Ò´ó 

2 ºñ©ª¾-¡¾− -¯ö¡-£÷-´¡¾−-¡¸©-¡Èº− --À¡ó©   28,5 69 
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3 ºñ©ª¾-¡¾− -£÷´-¡¿-À− ó-©ê†-®Ò-Ä©É-»ñ®-¡¾− -®ðìò¡¾− 
Unmet need for family planning 

  27 50 

Á¹ìÈ¤¢Ó ǿ−: ¡¾−-¦¿-Í¸©²ö−ì½-À ṍº¤ 1995, 2005 -Áì½ ¡¾−-¦¿-Í¸©¦÷¢½²¾®-¥½-Àìó-−²ñ− -2000 -Áì½ 2005 

 

ເປົ້າໝາຍທີ 6: ¦½¡ñ©-¡̃−¡¾−-Á°È-ì½®¾©- ¢º¤ HIV, -Ä¢É ÷̈¤ -Áì½ ²½ ¨¾©-ªò©ªÒ-º̂−Å 
ລ/ດ  1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015 
ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ 

£¾©Ï¾¨ 6A: ¦½¡ñ©-¡˜−¡¾−-Á°È-ì½®¾©-¢º¤ HIV/AIDs 

1 ºñ©ª¾-¡¾− -ªò©-À§œº HIV -Ã− -¡÷È -́¯½§¾¡º− -ê‰¸-Ä¯ (%)   0.1 
(2007) 

< 1 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ, ກະຊວງສກຶສາ, ສນູ
ກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ສນູກາງ
ສະຫະພນັແມຍ່ງິ 

 ºñ©ª¾-¡¾− -ªò©-À§œº HIV -Ã− -¡÷È -́¯½§¾¡º− 15 Œ-24 ¯ó (%)   -®Ò-´ó < 5 

 ºñ©ª¾-¡¾− -ªò©-À§œº HIV -Ã− -¡÷È -́¦¾¸®ðìò¡¾− 15Œ49 ¯ó (%)   2 
(2004) 

< 5 

2 ºñ©ª¾-¡¾− -§ö -́Ã§É-«ö¤-µ¾¤-º¾−¾-Ä -́Ã− -¡÷È -́¦¾¸-®ðìò¡¾− (%)   54,4 
(2004) 

®Ò-´ó 

£¾©Ï¾¨6B: ¦½¡ñ©-¡˜−¡¾−-Á°È-ì½®¾©-¢º¤²½¨¾©-Ä¢É¨÷¤-Áì½²½¨¾©-ªò©ªÒ-ºˆ−Å 

1 ºñ©ª¾-¡¾− -ª¾¨ É̈º− -Ä¢É¨÷¤ªÒ-¯½§¾-¡º− 100.000 £ö−   0.4 
(2006) 

0,2 ກະຊວງສາທາລະນະສກຸສນູກາງຊາວໜຸມ່
ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ, ສນູກາງສະຫະພນັ
ແມຍ່ງິລາວ 

 ºñ©ª¾-¡¾− -À¯ñ− -Ä¢É¨÷¤ªÒ-¯½§¾-¡º− 1.000 £ö−   3 
(2006) 

®Ò-´ó 
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 ºñ©ª¾-¦È¸− -À©ñ¡− Éº -̈−º− -Ã−-´÷É¤ (%)   87 
(2006) 

95 

 ºñ©ª¾-¡¾− -À¯ñ− - ņ̃−−½-Âì¡ ªÒ-¯½§¾ ¡º− 100.000 £ö−   306 
 

240 

 ºñ©ª¾-£ö− -À¯ñ− - ņ̃−−½-Âì¡-ê†-¡¸©-²ö®-Áì½Ä©É-»ñ®-¡¾− -¯…−¯ö -̧Â© -̈´ó-
Á²©-ªò©ª¾ -́Â© -̈¡ö¤ (DOTS) (%) 

  72 
(2007) 

70 

2 ºñ©ª¾-£ö− -À¯ñ− - ņ̃−−½-Âì¡- -Áì½ -Ä©É-»ñ®-¡¾− -¯…−¯ö -̧Â© -̈´ó-Á²©-
ªò©ª¾ -́Â© -̈¡ö¤ (DOTS) (%) 

  90 
(2007) 

85 

Á¹ìÈ¤¢Ó ǿ−: ¦ø−-ªÉ¾−-Àº©, ¡½§¸¤-¦¾ê¾, ºö¤¡¾−-º¾−¾-Ä -́Âì¡, UNAIDS, MICs2, MICs3 
 

ເປົ້າໝາຍທີ 7: »ñ®¯½¡ñ−-£¸¾ -́ ṏ−- ö̈¤-©É¾−-¦…¤-Á¸©-ìÉº´ 
ລ/ດ  1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 

2015 
ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ 

£¾-©Ï¾¨7A: -°ñ− -¢½¹¨¾ -̈®ñ−©¾-Íñ¡¡¾−-²ñ©ê½−¾-Á®®-¨õ− -¨ö¤-À¢í¾-Ã−-−½-Â¨®¾¨, -Á°−-¤¾−-¢º¤-¯½-Àê© -Áì½ ñ̄® ÷̄¤-¦½²¾®-Á¸©-ìÉº´-ê†-¦ø−À¦¨ 

1 ºñ©ª¾-¦È¸−¡¾−-¯ö¡-¹÷É´-¢º¤-¯È¾-Ä´É %  42 
(2002) 

 ®Ò-´ó ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿Œ È̄¾Ä É́, ºö¤¡¾−§ñ®²½¨¾¡º− 
−Õ Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´, ºö¤¡¾−¸òê½¨¾¦¾© 
Àªñ¡Â−Âì ó̈Á¹È¤§¾©, ¡½§¸¤¦ô¡¦¾êò¡¾−, 
ºö¤¡¾−¥ñ©ª̃¤´½¹¾§ö−  ºñ©-ª¾-¡¾− -§ö´-Ã§É -Âº-§ó-Á§−   18 

(2006) 
®Ò-´ó 

 ºñ©ª¾-¦È¸− --ÁÍÈ¤−Õ-êñ¤-Ïö©ê†-−¿-Ã§    ®Ò-´ó 

£¾-©Ï¾¨7B: ¹ì÷©°Èº− -¡¾−¦ø− -À¦ -̈§ó¸½-−¾Å-²ñ− 
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1 ºñ©ª¾-¦È¸− --²õ©-²ñ− -Ä´É-¹ìõ-¦ñ©-ê†-ê†-«õ¡-»÷¡-»¾− -Áì½ ¥½-¦ø−²ñ−   1,6 
(2004) 

®Ò-´ó ¡½§¸¤¡½¦ò¡¿Œ È̄¾Ä É́, ºö¤¡¾−§ñ®²½¨¾¡º− 
−Õ Áì½ ¦…¤Á¸©ìÉº´, ºö¤¡¾−¸òê½¨¾¦¾© 
Àªñ¡Â−Âì ó̈Á¹È¤§¾©, ¡½§¸¤¦ô¡¦¾êò¡¾−, 
ºö¤¡¾−¥ñ©ª̃¤´½¹¾§ö− 

£¾-©Ï¾¨7C: ¹ì÷©°Èº−ºñ©ª¾-¦È¸− -¯½§¾ ¡º−-®Ò-¦¾´¾©À¢í¾-À«ò¤-−Õ-¦½º¾©-Ã¹É-À¹ìõº-À£òú¤Î̂¤-Ã− - ó̄ 2015 

1 ºñ©ª¾-¦È¸− -¯½§¾¡º−-§ö´-Ã§É-−Õ-¦½º¾© (%)   74 
(2008) 

80 ¡½§¸¤¦ô¡¦¾êò¡¾−, ¡½§¸¤¦¾ê¾ì½−½¦÷¡, 
ºö¤¡¾−¥ñ©ª̃¤´½¹¾§ö− 

 ºñ©ª¾-¦È¸− -¯½§¾¡º−-§ö-´-Ã§É- ò̧©«È¾¨ (%)   49 
(2008) 

60 

Á¹ìÈ¤¢Ó ǿ−: ¡ö -́ È̄¾-Ä É́, ¡½§¸¤-¡½¦ò¡¿, ºö¤¡¾−-−Õ -Áì½ ¦…¤-Á¸©-ìÉº´, ¡½§¸¤-¦¾ê¾ 

 

ເປົ້າໝາຍທີ 8: ¦É¾¤-£øÈ-»È¸ -́¤¾−-©É¾−-¡¾−-²ñ©ê½−¾-Ã−-¢º®-À¢©-ê‰¸-Âì¡. 
(¦¿-ìñ®-À¯í¾-Ï¾ -̈− š-Á È́− -¨ñ¤-µøÈ-Ã−-¢˜−ªº− -¡¾−-¡¿− ö©-£¾©Ï¾ -̈¢º¤-ªö -̧§š ņ̃©-ªÈ¾¤Å -©„¤− ˜− ¥̂¤-®Ò-êñ− -¦¾´¾©-£¾©-£-½-À− -Ä©É- Ȩ̀¾-´ó-£¸¾ -́ ñ̄− -Ä¯-Ä©É-ê†-¥½-®ñ−ì÷ ¹ìõ-®Ò) 

ລ/ດ  1990 2000 2005 ຄາດໝາຍ 
2015 

ພາກສວ່ນຮບັຜິດຊອບ 

£¾-©Ï¾¨8A: -¦É¾¤-ì½®ö®-¡¾−-£É¾ -Áì½ ¡¾−-À¤ò− -ê†-À¯ó©-¡ Ȩ́¾¤-®ö− -²œ−«¾−-ì½®¼®-Íñ¡¡¾−, ¦¾´¾©-£¾©-£½-À− -Ä©É-ìÈ¸¤-ÎÉ¾ -Áì½-¯¾¦½-¥¾-¡¡¾−-¡ó©-¡˜− -Á®È¤-Á¨¡ 

1 ºñ©ª¾-²¾¦ó-ê†-À¡ñ®-¥¾¡-¡¾− -¦‰¤-ºº¡-°½ìò©-ª½ ²ñ− -¡½¦ò¡¿, -À£ˆº¤− ÷È¤ -
Áì½ -Á°È− -Á² -À²ˆº-²ñ©ê½ −¾-À¦©«½¡ò©-ª½Í¾©-Ã¹É-¦º©£Èº¤-
¡ñ®¦¯¯ ì¾¸: 

    ¡½§¸¤º÷©¦½¹½¡¿Œ¡¾−£É¾, 
¡½§¸¤¡¾−À¤ò−, ¡½§¸¤Á°−¡¾− Áì½ 
¡¾−ìö¤êô−, ¡½§¸¤ Â¨ê¾êò¡¾−Œ¢ö−¦‰¤, ºö¤ 
¡¾−Ä¯¦½−ó Áì½ Âê ì½£ö´´½−¾£ö´, 
ºö¤¡¾− ò̧ê½¨¾¦¾©Àªñ¡Â−Âì ó̈Á¹È¤§¾©     ¦½«¾−½-²¾® MFN 

 
  8 

  

 ¢Ó-ªö¡ìö¤-¦ò©êò-²ò-À¦©-ê¾¤-¡¾−-£É¾   6 ®Ò-´ó 
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2 ¦ñ©¦È¸− -¡¾−-¦‰¤-ºº¡-°½ìò©-ª½²ñ− -¡½¦ò¡¿, -À£ˆº¤− ÷È¤, -Á°È− -Á²  
(-À¯ñ− - ǿ− -£È¾) -À²ˆº-²ñ©ê½−¾-À¦©«½¡ò©ª½ ¹ì¾©¥¾¡-¡¾− -¨ö¡-
À¸̃−²¾ສ ີ

  99 
 

®Ò-´ó 

3 ì¾£¾²¾¦óê†−¿À¢í¾ªÒ 1 ªøÉ container( U$)   1.690 ®Ò-´ó 

4 ì¾£¾²¾¦óê†¦‰¤ºº¡ªÒ 1 ªøÉ container( U$)   1.420 ®Ò-´ó 

£¾-©Ï¾¨8B: -À²†´-£¸¾ -́Àºö¾-Ã¥-Ã¦È-ªÒ-¡ñ®£¸¾ -́¥¿-À¯ñ− -²ò-À¦©¢º¤®ñ− -©¾¯½Àê©¡¿ìñ¤-²ñ©ê½−¾ ê†®Ò´ó§¾¨Á©−-ªò©-¡ñ®ê½Àì 

1 ºñ©ª¾-¦È¸− --¡¾−§È¸¨ÀÍõº¦º¤±È¾¨ ¢º¤¯½Àê© OECD ªÒ¡ñ®¡¾− 
®ðìò¡¾−ê¾¤¦ñ¤£ö´ 

  35 
(2004) 

®Ò-´ó ¡½§¸¤º÷©¦½¹½¡¿Œ¡¾−£É¾, ¡½§¸¤ 
¡¾−À¤ò−, ¡½§¸¤Á°−¡¾− Áì½ ¡¾−ìö¤êô−, 
¡½§¸¤ Â¨ê¾êò¡¾−Œ¢ö−¦‰¤, ºö¤ ¡¾−Ä¯¦½−ó 
Áì½ Âê ì½£ö´´½−¾£ö´, ºö¤¡¾− ò̧ê½¨¾ 
¦¾©Àªñ¡Â−Âì ó̈Á¹È¤§¾© 

 ºñ©ª¾-¦È¸− --¡¾−§È¸¨ÀÍõº¦º¤±È¾¨ ¢º¤¯½Àê© OECD À²̂º¡¾− 
²ñ©ê½−¾ 

   ®Ò-´ó 

 ¦ñ©¦È¸−¡¾−§È¸¨ÀÍõºê¼®¡ñ® GDP, ì¾¨»ñ®ªÒ ¹ö¸£ö− (US$)   1.060 
(2006) 

®Ò-´ó 

 ¦ñ©¦È¸−¡¾−§È¸¨ÀÍõºÀ²ˆº¡¾−²ñ©ê½−¾ ê¼®¡ñ® GNI   12 
(2006) 

®Ò-´ó 

 ¦ñ©¦È¸−¡¾−§È¸¨ÀÍõºÀ²ˆº¦É¾¤¢ó©£¸¾´¦¾´¾©©É¾−¡¾−£É¾    ®Ò-´ó 

 ¦ñ©¦È¸−¡¾−§È¸¨ÀÍõºìÉ¾ªÒ¯½Àê©©Éº¨ ²ñ©ê½−¾£õ ¦¯¯ ì¾¸   1,5 
(2006) 

®Ò-´ó 

 ¦ñ©¦È¸−¡¾−§È¸¨ÀÍõº¢º¤¯½Àê© OECD ê† ¦¯¯ ì¾¸ Ä©É»ñ® 
ê¼®¡ñ® GDP 

  5,4 
(2006) 

®Ò-´ó 

£¾-©Ï¾¨8C: ¡¾−Á¡É-Ä¢®ñ−¹¾Îš¦ò− 
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1 % ¡¾−®ðìò¡¾−ê¾¤Îš¦ò−ê¼®¡ñ®¡¾−¦‰¤ ºº¡¦ò−£É¾ Áì½ ¡¾−®ð 
ìò¡¾− 

  35 
(2004) 

®Ò-´ó ¡½§¸¤º÷©¦½¹½¡¿Œ¡¾−£É¾, ¡½§¸¤ 
¡¾−À¤ò−, ¡½§¸¤Á°−¡¾− Áì½ ¡¾−ìö¤êô−, 
¡½§¸¤ Â¨ê¾êò¡¾−Œ¢ö−¦‰¤, ºö¤ ¡¾−Ä¯¦½−ó 
Áì½ Âê ì½£ö´´½−¾£ö´, ºö¤¡¾− ò̧ê½¨¾ 
¦¾©Àªñ¡Â−Âì ó̈Á¹È¤§¾© 

£¾-©Ï¾¨8D: ¡¾−»È¸´´õ¡ñ®²¾¡Àº¡½§ö− -À²ˆº-À»ñ©-Ã¹É-¯½§¾§ö− -Ä©É−¿Ã§É Àêñ¡Â−Âì§ó-ÃÏÈ 

1 ¡¾−−¿Ã§ÉÂêì½¦ñ®ªÒ 100 £ö−    1,6 
(2006) 

®Ò-´ó ¡½§¸¤º÷©¦½¹½¡¿Œ¡¾−£É¾, ¡½§¸¤ 
¡¾−À¤ò−, ¡½§¸¤Á°−¡¾− Áì½ ¡¾−ìö¤êô−, 
¡½§¸¤ Â¨ê¾êò¡¾−Œ¢ö−¦‰¤, ºö¤¡¾−Ä¯¦½−ó 
Áì½ Âê ì½£ö´´½−¾£ö´, ºö¤¡¾− ò̧ê½¨¾ 
¦¾©Àªñ¡Â−Âì ó̈Á¹È¤§¾© 

 ¡¾−−¿Ã§ÉÂêì½¦ñ® ṍ«õªÒ 100 £ö−   13,5 
(2006) 

®Ò-´ó 

 ¡¾−−¿Ã§Éºò−ÀªóÁ− Ë©ªÒ 100 £ö−   0,08 
(2006) 

®Ò-´ó 

 ¡¾−-À¢í¾-À«ò¤-ì¾¨¡¾− ò̧ê½ ÷̈-¡½¥¾¨¦¼¤-  46 
(2002) 

 ®Ò-´ó 

 ¡¾−-À¢í¾-À«ò¤-¡¾−-»ñ®-§ö´-Âêì½²¾®  41 
(2002) 

 ®Ò-´ó 

Á¹ìÈ¤¢Ó ǿ−: ®ö©ì¾¨¤¾−¡¾−§È¸¨À¹ìõº¢º¤ªÈ¾¤¯½Àê©, UN, OECD 
 

 
 
 
 
 


