
 
 
 
 
 
 

ແຜນພດັທະນາ 
ວສິາຫະກດິຂະໜາດນຬ້ຍ ແລະ ກາຄ 

2016-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ກະຊວຄຬຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການາ້ 
 
 

 



i 

ສາລະບານ 
 

 

 ດໍາລັດສະບບັເລກທີ 253/ນຍ, ລົງວນັທີ 18 ສິງຫາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຮບັຮອງ 
ແລະ ປະກາດໃຊ້ ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020. 

 ຄໍານໍາ. 
 

I. ພາກສະເໜ ີ                1 
1.1 ບົດບາດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ    1 

1.2 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ  2 
 

II. ສະຫລຸບຕີລາຄາຜນົການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດ 

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2011-2015             2 
2.1 ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມ 7 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ    3 

2.2 ການຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມືກັບປະເທດເພືື່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ   7 

 

III.  ອຸປະສັກ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ         7 
3.1  ດ້ານຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ      8 
3.2  ດ້ານການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊ ື່ອ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ    8 
3.3   ການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ     9 
3.4  ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫລາດ          9 
3.5  ການກໍໍ່ສ້າງຜ ້ປະກອບກິດຈະການ               10 
3.6  ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ              10 
3.7  ອຸປະສັກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍອ ື່ນໆ               10 
 

IV. ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020    11 
4.1 ວິໄສທັດ ແລະ ຈຸດປະສົງ                11 
4.2 ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020           12 
4.3 ບັນດາມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາໃນແຕ່ລະຂົງເຂດນະໂຍບາຍ           16 
4.4 ໝາກຜົນ ແລະ ຕົວຊີັ້ວັດ                 20 
 

 



ii 

V.  ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ        22 
5.1  ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ               22 

5.2 ກົນໄກການປະສານງານ                22 

 

VI. ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ             23 
6.1 ການຜັນຂະຫຍາຍ                23 
6.2 ກົນໄປການປະສານງານ                24 
6.3 ການຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ             26 
 

VII.  ງົບປະມານ ແລະ ແຫລ່ງທຶນ            27 
7.1 ຄາດຄະເນງົບປະມານ                27 
7.2 ແຫລ່ງທຶນ                 27 
 

 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 1: ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ, ໝາກຜົນ ແລະ ມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 2: ພາກສ່ວນທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 3: ຄາດຄະເນງົບປະມານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ  
 







 

1 

ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

2016-2020 
 

I. ພາກສະເໜີ 
1.1 ບດົບາດ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫລື ວນກ (Small and Medium Enterprise ຫລື SME) 

ມີບົດບາດສ າຄັນຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດສິນຄ້າ, ການຄ້າ ແລະ ການ 

ບ ລິການ, ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາ 

ຊົນ ກ ໍ່ຄືການສ້າງປະຖົມປັດໃຈໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ ເທືື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ເສດ 

ຖະກິດຂອງຊາດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ. ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ນອກຈາກ 

ຈະມີຕົົ້ນທຶນຕ ໍ່າແລ້ວ ຍັງເນັົ້ນການນ າໃຊ້ທ່າແຮງຊັບພະຍາກອນພາຍໃນເປັນຫລັກ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ວິສາຫະ 

ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງສາມາດປັບຕົວໄດ້ໄວກັບສະພາບການທີື່ມີການປູ່ຽນແປງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ໃນເວລາເກີດມີວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ. 

ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສ າຄັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກ 

ໂດຍສະເພາະໃນພາກພືື້ນອາຊຽນ ຈຶື່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ການສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ກາງ ໂດຍໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ທີື່ເປັນອັນສະເພາະເຈາະຈົງສ າລັບສົົ່ງເສີມ 

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ລວມທັງການສ້າງໃຫ້ມີກົນໄກ ແລະ ສ້າງໜ່ວຍງານສະເພາະຂຶົ້ນມາເພືື່ອ

ຮັບຜິດຊອບຢູ່າງຈິງຈັງ ແລະ ເປັນລະບົບຕ ໍ່ເນືື່ອງ. ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ລວມທັງຈຸນລະວິສາຫະກິດ ເປັນອົງປະກອບທ ື່ສໍາຄັນຂອງເສດຖະກິດ ກວມເຖິງ 88,8%- 
99,9% ຂອງຈໍານວນວິສາຫະກິດທັງໝົດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ 51,7%-97,2% ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ເຂົື້າໃນການສົົ່ງອອກ 10%-29,9%,  

ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ອ ງຕາມຜົນຂອງການສໍາຫລວດເສດຖະກິດທົົ່ວປະເທດຄັື້ງທ  2 ໃນປີ 2013 
ໃນຈໍານວນຫົວໜ່ວຍພືື້ນຖານເສດຖະກິດທີື່ໄດ້ຂຶົ້ນບັນຊີສ າຫລວດທັງໝົດແມ່ນ 178.557 ຫົວໜ່ວຍ ໄດ້ດ າ

ເນີນການສ າຫລວດຕົວຈິງ 134.577 ຫົວໜ່ວຍ ກວມ 75% ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ໃນການດໍາເນ ນການ

ສໍາຫລວດຕົວຈິງ 134.577 ຫົວໜ່ວຍນັື້ນ ເປັນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫລື ສະຖາບັນທີື່ຫວັງຜົນກ າໄລ 

124.873 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ສະຖາບັນທີື່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ 9.704 ຫົວໜ່ວຍ. ໃນນ ື້ ອີງຕາມການຈັດແບ່ງ

ຂະໜາດຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທ ື່ຫວັງຜົນກໍາໄລທ ື່ມ ແຮງງານ 99 ຄົນລົງມາ ແມ່ນສາມາດຈັດແບ່ງເປັນ
ປະເພດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 124.567 ຫົວໜ່ວຍ ຫລື ເທົົ່າກັບ 99.8%. ໃນນ ື້ ວິສາຫະກິດ
ທ ື່ມ ຈໍານວນແຮງງານ 5 ຄົນລົງມາ ແມ່ນກວມເຖິງ 86%. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ປະກອບສ່ວນ
ໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ເຖິງ 471.282 ຄົນ ຫລື ເທົົ່າກັບ 82,18% ຂອງຈໍານວນແຮງງານທັງໝົດ
ໃນຂະແໜງການທຸລະກິດ. 
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1.2 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການສົົ່ງເສມີວິສາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

ຢູູ່ ສປປ ລາວ 
 ສປປ ລາວ ມ ນິຕິກໍາເພືື່ອເປັນຂອບໃຫ້ແກ່ການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແຕ່ປີ 
2004 ເປັນຕົື້ນມາ ໂດຍລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດເລກທ  42/ນຍ, ລົງວັນທ  20 ເມສາ 2004. ບົນ
ພືື້ນຖານດໍາລັດດັົ່ງກ່າວ ຫ້ອງການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຄະນະກໍາ
ມະການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງ
ຂ ື້ນ. ພາຍຫລັງທ ື່ຫ້ອງການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ
ແລ້ວ ກ ໍ່ໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄລຍະ 5 ປີ (2006-2010) ຊ ື່ງຍຸດ
ທະສາດດັົ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ໂດຍດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ສະບັບເລກທ  
157/ນຍ, ລົງວັນທ  9 ກັນຍາ 2008 ຊ ື່ງຖືວ່າເປັນຍຸດທະສາດສະບັບທໍາອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການສົົ່ງເສ ມ
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ຍຸດທະສາດພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2006-
2010 ໄດ້ກໍານົດເອົາ 6 ຂົງເຂດວຽກງານເປັນຈຸດສຸມໃນການແກ້ໄຂ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ພາຍຫລັງລັດຖະບານໄດ້ອອກນິຕິກໍາ ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກ ໍ່ສາມາດດ ງດູດການຮ່ວມມືຂອງສາກົນໃນການສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້
ຫ້ອງການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງສະ
ໜອງທ ນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ. ຮອດປີ 2010 ສາມາດລະດົມ
ທ ນເຂົື້າໃນການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ບ ໍ່ຕໍໍ່າກວ່າ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ບັນດາ
ອົງການອົງການທ ື່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຫລັກປະກອບດ້ວຍ GTZ, ADB, EU, UNIDO, ການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການບ ໍ່ໄດ້ສັງກັດລັດຖະບານຈໍານວນໜ ື່ງ.  
 ຜ່ານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2006-2010 
ສາມາດບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນເບືື້ື້ອງຕົື້ນຈໍານວນໜ ື່ງ ແລະ ເປັນການສ້າງພືື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານສົົ່ງເສ ມວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການເປັນເຈົື້າຕົນເອງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການ
ຕ່າງໆໃນການສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ພະນັກງານທ ື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການ
ສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກ ໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບໃນຮົມດ້ານຕ່າງໆ. 
 ເພືື່ອເພ ື່ມປະສິດທິຜົນໃນການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ໃນປີ 2011 ລັດຖະບານ
ໄດ້ຍົກລະດັບນິຕິກໍາຈາກດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມາ
ເປັນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທ  11/ສພຊ, ລົງວັນທ  21 
ທັນວາ 2011. 
 

II. ສະຫລຸບຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາ 

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2011-2015 
ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2011-2015 ໄດ້ກ ານົດເອົາ 7 ຂົງເຂດນະໂຍ

ບາຍເປັນໜ້າທີື່ຈຸດສຸມໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຄື: 

1. ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຕ ໍ່ການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະ
ກິດ; 
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2. ປັບປຸງການເຂົື້າຫາແຫລ່ງທ ນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 
3. ການກ ໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່; 
4. ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ບ ລິການພັດທະນາທຸລະກິດ; 
5. ການສົົ່ງເສີມໃນການຮ່ວມມືທຸລະກິດລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດ

ນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 
6. ການສົົ່ງເສ ມການເພ ື່ມຜະລິດຕະພາບ ເພືື່ອຍົກລະດັບຄຸນະະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ການບ ລິການຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 
7. ການສົົ່ງເສ ມການເຂົື້າເຖິງຕະຫລາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕະຫລາດຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 

ກາງ. 
 
ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊ ື້ນໍາຂອງລັດຖະບານ, ຄະນະນໍາກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍສະເພາະກົມ

ສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທ ື່ຂອງຕົນໃນການເປັນຈຸດປະສານງານທຸກວຽກ
ງານສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະສານງານກັບພາກ 

ສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການລະດົມທຶນຮອນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ເພືື່ອມາຈັດຕັົ້ງປະ 

ຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2011-2015 ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການ 

ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາດັົ່ງກ່າວ. 

ເນືື່ອງຈາກແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2011-2015 ກວມເອົາໜ້າວຽກ 

ຂອງຫລາຍຂະແໜງການ ໂດຍອີງຕາມຈຸດພິເສດຂອງການສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ກາງ ຕາມສາຍຕັົ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການທີື່ລະບຸໄວ້ຢູູ່ 

ໃນແຜນພັດທະນາດັົ່ງກ່າວຈຶື່ງມີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ. ບາງມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການຖືກຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ 

ໂດຍນ າໃຊ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິຊາ ການທີື່ລະດົມໄດ້ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະ 

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ແຕ່ວ່າມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ຈັດ 

ຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ ໂດຍການນ າໃຊ້ງົບປະມານໃນຂອບເຂດວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕົນເອງ 

ແລະ ແຫລ່ງງົບປະມານຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດທຸກມາດຕະການ ແລະ 

ໂຄງການທີື່ລະບຸໃນແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2011-2015 ລ້ວນແຕ່ເປັນການປະ 

ກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍທາງກົງ ແລະ 

ທາງອ້ອມ ຊຶື່ງຄວາມຄືບໜ້າໂດຍລວມສາມາດສະຫລຸບໂດຍຫຍ ໍ້ໄດດ້ັົ່ງນີົ້: 

 
2.1 ຜົນສາໍເລັດຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມ 7 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ 
2.1.1 ການປັງປຸງສະພາບແວດລອ້ມທາງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ການຄຸຸ້ມຄອງຂອງລດັຕໍໍ່

ການເຄ ໍ່ອນໄຫວທລຸະກິດ 
ການຂ ື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດມ ຄວາມສະດວກ, ໄວ້ຂ ື້ນ ແລະ ປະຢັດທັງເວລາ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການ

ໃຊ້ຈ່າຍດ້ານເອກະສານ ເຊັົ່ນ: ໃນເມືື່ອກ່ອນຄ່າທໍານຽມໃນການໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນ 100.000-200.000 ກ ບ ແຕ່



 

4 

ປະຈຸບັນຍັງເຫລືອພຽງ 50.000-150.000 ກ ບ   (ແລ້ວແຕ່ຮູບແບບວິສາຫະກິດ), ສໍາລັບເວລາໃນການຂ ື້ນ

ທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນເມືື່ອກ່ອນແມ່ນ 60-90 ວັນ ແຕ່ປະຈຸບັນຍັງເຫລືອພຽງ 3-10 ວັນລັດຖະການ ແລະ 

ເອກະສານທ ື່ປະກອບເຂົື້າໃນການຂ ຂ ື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນເມືື່ອກ່ອນແມ່ນ 18 ເອກະສານ ແຕ່ປະຈຸບັນຍັງ

ເຫລືອພຽງ 2-5 ເອກະສານ (ແລ້ວແຕ່ຮູບແບບວິສາຫະກິດ). ນອກນັື້ນ ຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ຂ ໍ້ມູນການຂ ື້ນທະ 

ບຽນວິສາຫະກິດໄດ້ຢູູ່ຂັື້ນແຂວງ/ເມືອງທ ື່ມ ການເຊືື່ອມຕ ໍ່.  

ບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ ຊ ື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ລະບົບການຂ ື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຖືກປັບປຸງໃຫ້

ດ ຂ ື້ນກວ່າເກົົ່າ ຈາກອັນດັບທ  93 ໃນປີ 2012 ມາເປັນອັນດັບທ  81 ໃນປີ 2013. ສ າຫລັບການອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນ ນທຸລະກິດ  ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູູ່ໃນອັນດັບທ ື່ດ ຂ ື້ນ 14 ອັນດັບ ຈາກອັນດັບ 
148 ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 134 ໃນປີ 2016 ຈາກ 189 ປະເທດ. 
 
2.1.2  ການປັບປຸງການເຂົັ້າຫາແຫລ່ງທຶນຂອງວິສາຫະກດິຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

ກອງທ ນສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນໃນຕົື້ນປີ 
2010 ແລະ ໄດເ້ລ ື່ມດໍາເນ ນງານຕົວຈິງໃນຕົື້ນປີ 2012 ໂດຍໄດ້ປູ່ອຍສິນເຊືື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ກາງ ຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄລຍະ I ໃນວົງເງິນ 14 ຕືື້ກ ບ ແລະ ໃນກາງປີ 2015 ໄດ້ສະໜອງ

ທ ນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄລຍະ II ອ ກ ຈໍານວນ 16 ຕືື້ກ ບ ລວມເປັນເງິນທັງໝົດ 30 ຕືື້ກ ບ. ມາ
ຮອດທ້າຍປີ 2016 ທະນາຄານໄດ້ປູ່ອຍສິນເຊືື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈໍານວນ 92 ຫົວ 
ໜ່ວຍ, ໃນນັື້ນ 44 ຫົວໜ່ວຍແມ່ນແມ່ຍິງເປັນເຈົື້າຂອງ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 7-10% ແລະ ບ ໍ່ມ ລາຍງານເງິນກູ້

ທ ື່ຕົກເປັນປະເພດໜ ື້ເສຍ ຫລື NPL. ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ ື່ໄດຮ້ັບເງິນກູ້ ໄດ້ລາຍງານວ່າທຸລະກິດຂອງ
ເຂົາເຈົື້າມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ເນືື່ອງຈາກມ ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍໍ່າທຽບໃສ່ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທົົ່ວໄປປະມານ 4-
6% ເຮັດໃຫ້ຕົື້ນທ ນຂອງເຂົາເຈົື້າຫລຸດລົງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດຫ້ລາຍຂ ື້ນ. ໃນປີ 2014 ລັດຖະບານໄດ້
ອະນຸມັດການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກ ເພືື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການປູ່ອຍສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນມູນຄ່າ 20 ລ້ານໂດລາ, ໃນນັື້ນ 10 ລ້ານໂດລາ ເປັນເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ 10 ລ້ານໂດ
ລາ ເປັນເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍໍ່າ. ຈຸດປະສົງຫລກັຂອງໂຄງການດັົ່ງກ່າວແມ່ນເພືື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແຫລ່ງທ ນໄລຍະຍາວ
ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອຮັບໃຊ້ການລົງທ ນ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໂດຍມ ອັດຕາ
ດອກເບ້ຍຕໍໍ່າກວ່າດອກເບ້ຍທົົ່ວໄປປະມານ 3-5%. ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດປູ່ອຍສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຈໍານວນໜ ື່ງແລ້ວ. 

ສະຫລຸບແລ້ວ ການສະໜອງສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແມ່ນໄດຮ້ັບການແກ້
ໄຂຢູ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ. ຮອດເດືອນ 7/2016, ບ ລິມາດເງິນທ ື່ສະໜອງສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດທັງໝົດມ ປະມານ 
49,55% ຂອງ GDP ເພ ື່ມຂ ື້ນ 15,55% ທຽບໃສ່ ປີ 2014 ທ ື່ມ ການສະໜອງສິນເຊືື່ອງພຽງແຕ່ 44% 

ຂອງ GDP.  

 
2.1.3  ການກໍໍ່ສ້າງຜ ຸ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ ່
 ໄດ້ສ້າງຫລັກສູດວິຊາກ ໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂອງອາຊຽນເຂົື້າໃນລະບົບການສ ກສາ ຊ ື່ງປະຈຸບັນ
ແມ່ນຢູູ່ໃນຂັື້ນຕອນດໍາເນ ນການ ແລະ ປະສານກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ. ໄດ້ສືບຕ ໍ່ເອົາຫລັກສູດວິຊາກ ໍ່ສ້າງຜູ້
ປະກອບກິດຈະການທ ື່ມ ແລ້ວ ເຂົື້າໃນລະບົບການສ ກສາໃນລະດັບສາມັນສ ກສາ ແລະ ໄດ້ດໍາເນ ນການຝຶກ
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ອົບຮົມຄູອາຈານຢູູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ ຊ ື່ງມ ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນ

ຫລັກສູດດັົ່ງກ່າວທັງໝົດ 1.733 ຄົນ. ພ້ອມນ ື້ກ ໍ່ໄດ້ດ າເນ ນໂຄງການກ ໍ່ສ້າງຜູປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໂດຍ
ກອງທ ນສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ ນສົມທົບ 50% 
ຂອງມູນຄ່າການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມທ ື່ມ ອາຍຸບ ໍ່ເກ ນ 35 ປີ ທ ື່ເຂົື້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫລັກສູດ
ການກ ໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ. ໃນໄລຍະປີ 2013-2015 ໄດ້ຈັດຕັື້ງຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມຜູ້ທ ື່ສົນໃຈຢາກເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໄດ້ 238 ຄົນ (ຍິງ 133 ຄົນ) ແລະ ໄດ້ດໍາເນ ນກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະເພືື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ຫັນມາສົນໃຈປະກອບອາຊ ບເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃຫ້
ຫລາຍຂ ື້ນ ເຊັົ່ນ: ການຈັດການປະກວດແຜນທຸລະກິດສໍາຫລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ, ການເຮັດປາຖະກາຖາໃນ

ສະບັນການສ ກສາຕ່າງໆ. 

 
2.1.4  ການໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫລ ອ ແລະ ບໍລິການພັດທະນາທຸລະກິດ  
 ໄດ້ສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຕ່າງໆທ ື່ສາມາດສະໜອງບ ລິການດ້ານວິຊາ
ການແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ພ້ອມດຽວກັນກ ໍ່ໄດ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ສະໜອງບ ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ພັດທະນາທຸລະກິດແລ້ວ ຊ ື່ງມ ສະມາຊິກທັງໝົດ 25 ຫົວໜ່ວຍ.  ກະກຽມສ້າງສູນບ ລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ຫລື ບ ລິການໃຫ້ຄໍາປືກສາພັດທະນາ
ທຸລະກິດ ເຊັົ່ນ: ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ການປັບປຸງການບ ລິຫານຄຸນນະພາບ, ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການ
ເຂົື້າເຖິງແຫລ່ງທ ນ, ການເຂົື້າເຖິງຕະລາດ,  ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ອືື່ນໆ. ພ້ອມນ ື້ ກ ໍ່ໄດ້ດ າເນ ນ
ໂຄງການສະໜອງທ ນສົມທົບໃຫ້ແກ່ການສະໜອງບ ລິການດ້ານທ ື່ປຶກສາເພືື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ ໂດຍການຮ່ວມມື
ກັບທະນາຄານໂລກ ໃນຂອບໂຄງການພັດທະນາການຄ້າ ໄລຍະ 2 (2nd Trade Development Facility 

ຫລື TDF 2). ມາຮອດທ້າຍປີ 2015 ໄດ້ອະນຸມັດທ ນສົມທົບໃຫ້ແກ່ໂຄງການປັບປຸງທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຫົວ 
ໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈໍານວນ 123 ຫົວໜ່ວຍ ຕົກເປັນມູນຄ່າ 692.671 ໂດລາ, ໃນນັື້ນ ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈໍານວນ 101 ຫົວໜ່ວຍ ເທົົ່າກັບ 82% ຂອງຈໍານວນວິສາຫະກິດທ ື່ໄດ້ອະນຸມັດທ ນສົມທົບ.     
 

2.1.5  ການສົົ່ງເສມີໃນການຮ່ວມມ ທຸລະກິດລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ວິສາ 
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
ນະໂຍບາຍນ ື້ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງເພືື່ອສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ວິສາຫະ

ກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ລວມທັງວິສາຫະກິດທ ື່ເປັນການລົງທ ນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃຫ້ມ ການຮ່ວມມື
ກັນ ໂດຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຮັດບົດບາດເປັນຜູ້ສະໜອງ ຫລື ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາຕ ໍ່ຈາກວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມ ຕະຫລາດທ ື່ໝັື້ນຄົງ. ເຖິງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ 
ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວນ ື້ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນມ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເທົົ່າທ ື່ຄວນ ເນືື່ອງຈາກຍັງຂາດບຸກ
ຄະລາກອນ ແລະ ທ ນຮອນ, ມ ພຽງແຕ່ໄດ້ສ ກສາກ ລະນ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ ແລະ  ບ ລິສັດເບຍລາວ ແລະ ເຊໂປນມາຍນິງ. ໃນຕ ໍ່ໜ້າ ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕ ໍ່ເຮັດການສ ກສາ ເພືື່ອໃຫ້ກໍານົດ
ໄດ້ວ່າພວກເຮົາຈະມ ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ຫລື ສິື່ງຈູງໃຈຫຍັງແດ່ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ເພືື່ອໃຫ້ນໍາ
ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ ຫລື ເຄິື່ງສໍາເລັດຮູບຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ພ້ອມນ ື້ ຈະຊ່ວຍ 
ເຫລືອວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ດ້ານໃດເພືື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການເປັນທ ື່ຍອມ 
ຮັບຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່. 
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2.1.6  ການສົໍ່ງເສີມການເພີໍ່ມຜະລິດຕະພາບ ເພ ໍ່ອຍົກລະດບັຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງວິສາຫະກດິຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
ໄດ້ດໍາເນ ນໂຄງການປັບປຸງໂຮງງານຈໍານວນໜ ື່ງເພືື່ອຍົກລະດັບການບ ລິຫານຄຸນນະພາບ ເພືື່ອເປັນຕົວ

ແບບໃຫ້ແກ່ໂຮງງານອືື່ນໆ ເຊັົ່ນ: ໂຮງງານຜະລິດເກືອເວ ນຄໍາ, ໂຮງງານນໍ້າດືື່ມມາວ ຕ້າ ແລະ ໂຮງງານເຂົື້າໜົມ 

C&A  ຊ ື່ງໂຄງການດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນດໍາເນ ນເປັນເວລາ 1 ປີ ໂດຍໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ 

ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊ  (Asian Productivity Organization ຫລື APO). 
ຜ່ານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າທັງ 3 ໂຮງງານຕົວແບບດັົ່ງກ່າວໄດ້ມ ການປັບປຸງວຽກງານ
ບ ລິຫານຈັດການທ ື່ດ  ເປັນຕົື້ນແມ່ນ: ມ ແຜນວາດການຜະລິດ, ການເຂົື້າ-ອອກເປັນລະບົບ ແລະ ມ ລະບົບເອກະ 

ສານທ ື່ດ  ຊ ື່ງຜ່ານການປະເມ ນຜົນແລ້ວທັງ  3 ໂຮງງານສາມາດຂ ການຢັັ້ງຢືນການຜະລິດທ ື່ດ  (GMP) ຈາກກົມ

ອາຫານ ແລະ ຢາ. ພ້ອມກັນນ ື້ກ ໍ່ໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການສ້າງໂຮງງານຕົວແບບດ້ານການຜະລິດທ ື່ດ  (GMP) ແລະ 

ການນໍາໃຊ້ລະບົບການວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດ (HACCP) ເພືື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ

ປອດໄພຂອງອາຫານໃຫ້ແກ່ 3 ໂຮງງານ ເຊັົ່ນ: ໂຮງງານປາແດກຮຸ່ງເຮືອງສິນ, ໂຮງງານລູກຊ ື້ນຮ່ອງເຕ້ ແລະ 
ໂຮງງານກາເຟເລ ທຣ ໂອ ຊ ື່ງໂຄງການດັົ່ງກ່າວຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ 8/2013 – 11/2014. 
 

2.1.7  ການສົໍ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖງິຕະຫລາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕະຫລາດຂອງວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
ໄດ້ດໍາເນ ນການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພ ື່ມ (Value Chain) ສິນຄ້າທ ື່ເປັນທ່າແຮງ

ຂອງ  ສປປ ລາວ ຈ ານວນໜ ື່ງ ເຊັົ່ນ: ໄມ້ປູ່ອງ, ຜ້າໄໝ, ເຂົື້າອິນຊ , ປ ສາ, ກາເຟອິນຊ . ພ້ອມດຽວກັນ ກ ໍ່ໄດ້
ສົົ່ງເສ ມຜູ້ປະກອບກິດຈະການດ້ານທຸລະກິດຜ້າໄໝ ແລະ ເຂົື້າອິນຊ  ໃຫ້ສ້າງຕັື້ງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດເພືື່ອສົົ່ງອອກ ແລະ 
ໄດ້ນໍາເອົາສິນຄ້າໄປຮ່ວມວາງສະແດງຢູູ່ຕ່າງປະເທດ. ປະຈຸບັນ ກໍາລັງດໍາເນ ນການສົົ່ງເສ ມເພືື່ອພັດທະນາຕ່ອງໂສ້

ມູນຄ່າເພ ື່ມ (Value Chain) ຂອງໃບຊາລາວໃຫ້ເປັນລະບົບ ໂດຍໄດ້ຊ່ວຍສົົ່ງເສ ມພາກທຸລະກິດທ ື່ຜະລິດຊາ 
ໃຫ້ສາມາດຈັດຕັື້ງເປັນສະມາຄົມຊາລາວໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ກອງທ ນສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນແກ່ໂຄງການສົົ່ງເສ ມດ້ານຕະຫລາດທ ື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍສະພາການ
ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມທຸລະກິດຕ່າງໆ ຈໍານວນ 06 ໂຄງການ ເປັນຈໍາ
ນວນເງິນທັງໝົດປະມານ 1,5 ຕືື້ກ ບ  ເຊັົ່ນ: ງານມະຫາກໍາສ ມືຫັດຖະກໍາ ຄັື້ງທ  11-14 ໃນໄລຍະປີ 2012-
2015,  ງານວາງສະແດງຫັດຖະກໍາແຜ່ນແພທ ື່ປະເທດຟີລິບປິນ ຂອງສະມາຄົມຫັດຖະກໍາ, ງານເທດສະການອາ 

ຫານລາວ ຄັື້ງທ  9-10 ໃນໄລຍະປີ 2014-2015 ຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງ, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ 

Made in Laos 2014 ແລະ ການໄປສໍາຫລວດຕະຫລາດເຂົື້າ ແລະ ງານວາງສະແດງໂລກ ທ ື່ປະເທດອ ຕາລ  
ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ,  ການສໍາມະນາໃນຫົວຂ ໍ້ “ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອກຽມເຂົື້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ”  ແລະ ກອງປະຊຸມສໍາ
ມະນາ “ເປີດໂອກາດສູ່ຕະຫລາດ AEC” ຂອງສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ.  
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2.2 ການຍາດແຍ່ງການຮວ່ມມືກັບປະເທດເພືື່ອນມດິ ແລະ ອງົການຈດັຕັົ້ງສາກົນ 
ການອອກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທີ 11/

ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2011 ໄດ້ເພີື່ມການດຶງດູດການຊ່ວຍເຫລືອຈາກບັນດາປະເທດເພືື່ອນມິດ ແລະ ອົງ 

ການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານໄດ້ກ ານົດນະໂຍບາຍທີື່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະ 

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກ ໍ່ຄືພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ການມີແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະ 

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2011-2015 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລະດົມທຶນ ແລະ ການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອທາງ 

ດ້ານວິຊາການດ າເນີນໄປຢູ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົົ້າໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະ 

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຢູ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຕ ໍ່ເນືື່ອງ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນການສົົ່ງເສີມທາງກົງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະ 

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ການໃຫ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ອືື່ນໆ ກ ໍ່ຄືການສົົ່ງເສີມທາງອ້ອມ 

ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດ າເນີນທຸລະກິດ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການເຮັດໃຫ້ລະບຽບການ ແລະ 

ຂັົ້ນຕອນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຂອງລັດຕ ໍ່ທຸລະກິດມີຄວາມກະທັດຮັດ, ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ແນໃສ່ 

ຫລຸດຜ່ອນຕົົ້ນທຶນການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການຂອງວິສາຫະກິດ. ການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພືື່ອນມິດ 

ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນທີື່ພົົ້ນເດັົ່ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມີດັົ່ງນີົ້: ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ 

(GIZ), ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ທະນາຄານໂລກ (WB) ແລະ ອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊີ 

(APO). 

 

III.  ອຸປະສັກ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍຂອງວສິາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
ອ ງໃສ່ໂຄງປະກອບຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງປະເທດພວກເຮົາ ເຫັນວ່າ 63% 

ແມ່ນດໍາເນ ນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການຄ້າ, ຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງລົດ; ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງ
ແຕ່ງ ກວມ 12,5%; ຂະແໜງບ ລິການອາຫານ ແລະ ທ ື່ພັກ ກວມ 11,7% ແລະ ຂະແໜງການອືື່ນໆກວມ 
13%. ເຖິງແມ່ນວ່າວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈະກວມເອົາຈ ານວນຫລວງຫລາຍ, ແຕ່ 86% ຂອງ
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກ ໍ່ຍັງຈັດເປັນປະເພດຈຸນລະວິສາຫະກິດ ທ ື່ມ ແຮງງານ ແຕ່ 1-5 ຄົນ ຊ ື່ງ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດໍາເນ ນທຸລະກິດຢູູ່ນອກລະບົບ ແບບເອກະເທດ ຫລື ເປັນລັກສະນະການສ້າງເສດຖະກິດຄອບ 
ຄົວ ບ ໍ່ໄດ້ຂ ື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຢູ່າງເປັນທາງການ. 

ຈາກຕົວເລກດັົ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນປະເທດພວກເຮົາ
ແມ່ນມ ຈຸດເລ ື່ມຕົື້ນທ ື່ຕໍໍ່າຫລາຍ ເປັນທຸລະກິດແບບພືື້ນຖານ ງ່າຍດາຍ ບ ໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ  ວິທະຍາການ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ທ ື່ກ້າວໜ້າເຂົື້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເຮັດໃຫ້ການສ້າງມູນຄ່າເພ ື່ມຈ ື່ງມ ໜ້ອຍ, 
ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຖານຜະລິດຕະພັນກ ໍ່ຕໍໍ່າ. 

ລະບຽບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ ຕ ໍ່ການຈັດຕັື້ງ ແລະ ເຄືື່ອນໄຫວ
ຂອງທຸລະກິດ ຍັງບ ໍ່ໄປທິດທາງດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂ ື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ການອອກ
ອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆຍັງໃຊ້ເວລາ ແລະ ມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ, ບາງຄັື້ງກ ໍ່ບ ໍ່ຄົງທ ື່ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຄາດເດົາ
ໄດ້. ອ ງຕາມຜົນສໍາຫລວດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ໃນປີ 2010 ເຫັນວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາກທຸລະກິດ
ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດລະບຽບການຂອງລັດ ປະມານ 3% ຂອງ GDP. 
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3.1  ດ້ານຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກາໍ 
ຜະລິດຕະພາບແມ່ນການປຽບທຽບລະຫວ່າງຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົື້າຂອງການເຄືື່ອນໄຫວວຽກ

ງານໃດໜ ື່ງ ຈະເປັນການເຄືື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການຂອງລັດ ຫລື ພາກເອກະຊົນ. ຈາກການສໍາຫລວດ
ຂອງອົງການຜະລິດຕະພາບແຫ່ງອາຊ  (Asian Productivity Organization ຫລ ືAPO) ໄດປ້ະເມ ນໄວ້

ໃນບົດລາຍງານ Productivity DATA BOOK 2016 ວ່າ: ໃນປີ 2014 ແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ 1 ຄົນ 

ສາມາດຜະລິດໄດໃ້ນມູນຄ່າ 9.000 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ ຫລື 72.900.000 ກ ບ/ຄົນ/ປີ. ຖ້າທຽບໃສ່ຜະລິດຕະພາບ

ດ້ານແຮງງານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນແລ້ວ ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພາບດ້ານແຮງງານຂອງລາວຍັງຕ ໍ່າ 

ຫລາຍ ເຊັົ່ນ: ປະເທດສິງກະໂປ 125.400 ໂດລາ, ມາເລເຊຍ 54.400 ໂດລາ ແລະ ປະເທດໄທ 25.500 ໂດ
ລາ/ຄົນ/ປ.ີ ເນືື່ອງຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ທ ື່ຫລ້າຫລັງ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າຈະມ ການຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ເຂົື້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊ ອັນໃໝ່ໆ ເຊັົ່ນ: ມ ການລິເລ ື່ມຈັດງານວາງສະແດງຕະ 
ຫລາດນັດເຕັກໂນໂລຊ ແລ້ວກ ໍ່ຕາມ. ພ້ອມກັນນ ື້ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງຂາດແນວຄວາມຄິດ
ຄ ດຄົື້ນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆອອກມາດ້ວຍຕົນເອງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເບິື່ງຕາມປະເທດເພືື່ອນບ້ານ ແລ້ວນໍາມາຜະລິດ
ດ້ວຍຕົນເອງ. ນອກນ ື້ ຍັງຂາດບັນດາສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າວິໄຈເພືື່ອຜະລິດນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆອອກມາ ເພືື່ອກາຍ 
ເປັນສິນຄ້າ. 
 

3.2  ດ້ານການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊ ໍ່ອ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແມ່ນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນການເຂົື້າເຖິງສິນເຊືື່ອຂອງ

ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຂອງລັດ, ຂາດເງິນທ ນໄລະຍະຍາວເພືື່ອການລົງທຶນ ແລະ ການດ າເນີນທຸລະ

ກິດ, ມີປະມານ 20% ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີື່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງທະນາຄານ

ທຸລະກິດ.  

ການປະກອບເອກະສານເພືື່ອຂ ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານມີຫລາຍຂັົ້ນຕອນ, ໃຊ້ເວລາດົນ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍສູງ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ກ ໍ່ສູງ ເນືື່ອງຈາກວ່າແຫລ່ງທຶນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນໄດ້ມາຈາກການລະ

ດົມເງິນຝາກຈາກສັງຄົມເປັນຕົົ້ນຕ  ຊຶື່ງເປັນແຫລ່ງທຶນທີື່ມີຕົົ້ນທຶນສູງ ແລະ ມີໄລຍະສັົ້ນ. ການສະໜັບສະໜູນ

ດ້ານແຫລ່ງທຶນຂອງລັດໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ເພືື່ອປູ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນເງືື່ອນໄຂ

ທີື່ເໝາະສົມແມ່ນຍັງມີຈ າກັດ, ການບ ລິການສິນເຊືື່ອຂອງທະນາຄານມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫລັກຊັບຄ ້າປະກັນ

ສູງກວ່າເງິນກູ້, ຮູບແບບໃນການບ ລິການກ ໍ່ຍັງມີຈ າກັດ. 
ຄວາມຊໍານານໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

ຍັງມ ຈໍາກັດ, ຂາດຊັບສິນ ຫລື ຊັບສິນບ ໍ່ພຽງພ ເພືື່ອຄໍ້າປະກັນໃນການຂ ກູ້ຢືມເງິນ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ກາງ ບາງຈ ານວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ຍັງບ ໍ່ຂ ື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ, ບ ໍ່ຖືບັນຊ ທ ື່ຖືກ 

ຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານບ ໍ່ສາມາດປະເມ ນສະຖານະທາງການເງິນໄດ້, ບ ໍ່ເຄີຍໃຊ້ບ ລິການຂອງທະ

ນາຄານ ຍັງຂາດຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຫລ່ງທຶນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ບາງຈ ານວນບ ໍ່ປະຕິບັດ

ພັນທະສັນຍາທ ື່ຕົກລົງກັບທະນາຄານ. ຍັງຂາດລະບົບ ແລະ ສະຖາບັນດ້ານວິຊາການທີື່ສາມາດບ ລິການວິຊາການ

ກ່ຽວກັບການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຖືບັນຊີ. 
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ພ້ອມນ ື້ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດຍັງບ ໍ່ມີປະສິດທິພາບເພືື່ອແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນກ 

ລະນີມີການຜິດສັນຍາລະຫວ່າງທະນາຄານ ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ນອກນັົ້ນລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວ

ສານກ່ຽວກັບປະຫວັດດ້ານສິນເຊືື່ອຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຂອງບຸກຄົນທີື່ຈະສະເໜີເງິນ

ກູ້ຍັງມີຈ າກັດ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານພິຈາລະນາໃນການປູ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຊ້ໄລ

ຍະເວລາດົນໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.  
 
3.3   ການເຂົັ້າເຖິງການບໍລກິານໃຫຸ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

ການເຂົື້າເຖິງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ຍັງມ ໜ້ອຍ. ຕາມການສໍາຫລວດວິສາຫະກິດຂອງອົງການ GIZ ໃນປີ 2013 ເຫັນວ່າ ມ ພຽງ 2,54% 

ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທ ື່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ. ສະ

ຖາບັນວິຊາການ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຕ່າງໆທີື່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມີຄວາມຕ້ອງການ ມີຈ າ

ກັດ ເຊັົ່ນ: ດ້ານປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ດ້ານການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການເງິນ-ການບັນຊີ, ການວາງແຜນການ

ຕະຫລາດ, ດ້ານກົດໝາຍ, ເຕັກນິກວິຊາການໃນຂະແໜງວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 
ທ ື່ຜ່ານມາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງບ ໍ່ທັນຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊ່ວຍເຫລືອ

ວິຊາການ ໂດຍການນ າໃຊ້ການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ ຍ້ອນວ່າໜ່ວຍງານທ ື່ສະໜອງບ ລິການ

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດກ ໍ່ຍັງມ ຈໍາກັດ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ອີກດ້ານໜຶື່ງຄວາມສາ

ມາດທາງດ້ານທຶນຮອນໃນການຈັດຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງມີຈ າກັດ. 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາການສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນຈາກພາກລັດ ໃນການດ າເນີນໂຄງການສະໜັບສະໜູນ

ດ້ານວິຊາການຍັງມີຈ າກັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຕ່າງປະເທດ ຊຶື່ງບາງຄັົ້ງກ ໍ່ບ ໍ່ສອດ

ຄ່ອງກັບຄວາມຈ າເປັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

 

3.4  ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫລາດ  
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນການເຂົື້າເຖິງຕະຫລາດ ໂດຍສະ 

ເພາະແມ່ນຕະຫລາດພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ. ອີງຕາມການສ າຫລວດເບືົ້ອງຕົົ້ນຂອງບ ລິສັດທີື່ປຶກສາ 

PricewaterhouseCoopers (PWC) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານຍີື່ປຸູ່ນໃນຂອບການຮ່ວມ

ມືລະຫວ່າງອາຊຽນ-ຍີື່ປຸູ່ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມູນຄ່າການສົົ່ງອອກຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

ກວມເອົາພຽງແຕ່ 12,91% ຂອງມູນຄ່າການສົົ່ງອອກທັງໝົດ ໃນປີ 2016. ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ

ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ບ ໍ່ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫລາດໄດ້ຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ກ ໍ່

ແມ່ນຍ້ອນຂາດຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານທ ື່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປັນລະບົບ, ການດໍາເນ ນການສົົ່ງອອກຍັງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, 

ຂາດການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນເພືື່ອການສົົ່ງອອກ, ການຜະລິດສິນຄ້າຍັງເປັນລັກສະນະເອກະເທດ 

ກະແຈກກະຈາຍ ບ ໍ່ມ ການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ (Cluster) ແລະ ການຜະລິດຍັງບ ໍ່ເຊືື່ອມໂຍງກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
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ເພ ື່ມ (Value Chain) ຂອງການຜະລິດຂອງພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ.  ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຜະ

ລິດຕະພັນກ ໍ່ບ ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດໄດ.້ 

 
3.5  ການກໍໍ່ສ້າງຜ ຸ້ປະກອບກິດຈະການ 

ຕາມການສໍາຫລວດເສດຖະກິດທົົ່ວປະເທດ ປີ 2013 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາກອນທຸລະກິດຂອງ 

ສປປ ລາວ ມ ປະມານ 2% ຂອງຈໍານວນປະຊາກອນທັງໝົດເທົົ່ານັື້ນ. ບັນດາສາເຫດທ ື່ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມບ ໍ່

ນິຍົມເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃນຂະແໜງວິຊາຊີບຕ່າງໆປະກອບດ້ວຍ ລະບຽບການໃນການອ ານວຍຄວາມ

ສະດວກໃນການສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດມີຫລາຍຂັົ້ນຂອດ, ເຫັນວ່າການປະກອບກິດຈະການໃນຂະແໜງ

ວິຊາຊີບຕ່າງໆເປັນອາຊີບທີື່ສ່ຽງ ແລະ ບ ໍ່ໝັົ້ນຄົງ, ສິື່ງຈູງໃຈ ແລະ ມາດຕະການໃນການຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມຍັງມີຈ າກັດ 

ເຊັົ່ນ: ແຫລ່ງທຶນ, ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີ-ອາກອນ, ສະຖາບັນທີື່ສະໜອງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະກອບກິດຈະ

ການໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ,  ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂອກາດທາງທຸລະກິດ, ມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການສະໜັບ

ສະໜູນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ (Start Up) ກ ໍ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ.   

 
3.6  ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດໍາເນນີທຸລະກິດ 

ສະພາບແວດລ້ອມໃນການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ການດໍາເນ ນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 

ກາງ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ເອືົ້ອອ ານວຍເທົົ່າທີື່ຄວນ, ອີງຕາມການສ າຫລວດຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບການດ າເນີນທຸ

ລະກິດປີ 2017 ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູູ່ລ າດັບທີ 139 (ລ າດັບລວມ) ແລະ ລ າດັບ 160 (ສ າລັບການກ ໍ່ຕັົ້ງທຸລະ

ກິດໃໝ່) ຈາກ 190 ປະເທດ ຫລື ເຂດເສດຖະກິດ, ສ່ວນປະເທດສິງກະໂປຈັດຢູູ່ໃນລ າດັບ 2 ແລະ 6, ສສ 

ຫວຽດນາມ ລ າດັບ 82 ແລະ 121, ກ າປູເຈຍ 131 ແລະ 180. ເຖິງວ່າໄດ້ມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາເພືື່ອປັບ

ປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານທຸລະກິດແລ້ວກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍັງເປັນລັກສະນະຊັກຊ້າ ຍັງບ ໍ່ມ ຄວາມ

ເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງຂາດການປະສານງານກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການຂອງພາກ

ລັດ. ການອອກອະນຸຍາດດໍາເນ ນທຸລະກິດ ຍັງມ ຫລາຍຂອດຫລາຍຂັື້ນ ໃຊ້ເວລາ, ແຮງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.  

 
3.7  ອຸປະສັກ ແລະ ສິໍ່ງທ້າທາຍອ ໍ່ນໆ 

ນອກຈາກອຸປະສັກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍທ ື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງ
ປະເຊ ນກັບອຸປະສັກ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍທ ື່ປິິ່ນອ້ອມອ ກຫລາຍຢູ່າງ ເຊັົ່ນ: ພະນັກງານທ ື່ເຮັດໜ້າທ ື່ສົົ່ງເສ ມວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມ ຈໍາກັດ, ທ ນທ ື່ໃຊ້ເຂົື້າໃນວຽກງານບ ລິຫານບ ໍ່ພຽງພ , ໂຄງລ່າງທາງດ້ານສະຖາ
ບັນ ແລະ ດ້ານວັດຖຸເຕັກນິກທ ື່ເຮັດການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງວິ

ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງບ ໍ່ເຂັົ້ມແຂງ, ການປະສານງານກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທ ື່

ກ່ຽວຂ້ອງຍັງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຍັງບ ໍ່ເປັນເອກະພາບກັນ. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງບ ໍ່ມີຫົວ

ຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ນະວັດຕະກ າຕ່າງໆເພືື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ ໃຫ້ເປັນທີື່ຍອມຮັບຂອງ

ຕະຫລາດສະໄໝໃໝ່. 
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IV. ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

2016-2020 
ເພືື່ອສືບຕ ໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຄວາມສ າຄັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຊຶື່ງເປັນພືົ້ນ 

ຖານເສດຖະກິດຂອງຊາດ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ 

ທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີື່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ໃນການຊຸກຍູ້ 

ສົົ່ງເສີມພາກສ່ວນເສດຖະກິດເອກະຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນ, ສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດ 

ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ບົນພືົ້ນຖານບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນ

ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2011-2015, ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 

ກາງ 2016-2020  ແມ່ນຍັງສືບຕ ໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ 13 ກິດຈະການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
ທ ື່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທ  11/ສພຊ, ລົງ
ວັນທ  21 ທັນວາ 2011 ແຕ່ໄດ້ມີການເລືອກເຟັັ້ນ ແລະ ຈັດລຽງບູລິມະສິດເພືື່ອໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະກັບ 

ສະພາບປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພືື່ອສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ 

ສາມາດເຊືື່ອມຕົວເຂົົ້າກັບເສດຖະກິດຂອງພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນທ ື່

ໄດຮ້ັບການສ້າງຕັື້ງຢູ່າງເປັນທາງການ ໃນທ້າຍປີ 2015.  

ສະນັົ້ນ, ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020 ສະບັບນີົ້ ໄດ້ເນັົ້ນໃສ່ 7 

ວຽກງານຈຸດສຸມເປັນນະໂຍບາຍຫລັກ ຊຶື່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ

ເພືື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແນໃສ່ສ້າງຜົນກະທົບທາງບວກຕ ໍ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ໄດ້ຖືກບັນຈຸ

ຊັບຊ້ອນເຂົື້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທ  VIII (2016-2020) ແລະ ສອດຄ່ອງ
ກັບແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2025 ຂອງອາຊຽນທ ື່ຖືກຮັບຮອງ 
ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ. 
 

4.1 ວິໄສທດັ ແລະ ຈຸດປະສງົ 
4.1.1 ວິໄສທດັ  

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງເປັນພາກສ່ວນທ ື່ສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນເສດຖະກິດ
ຂອງຊາດ, ມ ຄວາມສາມາດເຊືື່ອມຕົວເຂົື້າຮ່ວມການຜະລິດ ແລະ ແລກປູ່ຽນສິນຄ້າ ຢູູ່ໃນພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ, 

ດໍາເນ ນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເອືື້ອອໍານວຍ ແລະ ມ ກົນໄກສະໜັບສະໜູນຢູ່າງມ ປະສິດທິພາບ. 

 

4.1.2 ຈຸດປະສົງ 

ເພືື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອືົ້ອອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ວິ 

ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ປັບປຸງຕົນເອງ ແລະ ເພີື່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ເພືື່ອຄວາມຄົງ 

ຕົວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃຕ້ເງືື່ອນໄຂຂອງການເປີດເສລີທາງການຄ້າ. 
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4.2 ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສມີວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020  
4.2.1 ນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສມີການເພີໍ່ມຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວດັຕະກໍາ  

-  ສົົ່ງເສ ມການປັບປຸງຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການ, ປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ໂດຍການສະໜອງການຝຶກອົບຮົບ ແລະ ການບ ລິ 
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດແຂ່ງຂັນ
ທາງດ້ານລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບ ທັງຢູູ່ໃນຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕະຫລາດຕ່າງປະເທດ. 

- ສະໜອງທ ນສົບທົບສູງສຸດບ ໍ່ເກ ນ 50% ເພືື່ອລົງທ ນໃນການປູ່ຽນຖ່າຍເຕັກໂນໂລຊ  ເນືື່ອງຈາກວ່າວິສາ 
ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຄືື່ອງມື ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ການຜະລິດທ ື່ຫລ້າ 
ຫລັງ ຊ ື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການຜະລິດທ ື່ເປັນມູນເຊືື້ອຈໍານວນໜ ື່ງໄດ້ຢຸດເຊົາກິດຈະການ. 

- ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ກ່ຽວກັບຂ່າວສານນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆໃນການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ, ການ

ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າ, ການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊ ການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການ.  

- ສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສ ກສາ ແລະ ພາກທຸລະກິດໃນການຄົື້ນຄວ້າພັດ 
ທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ. 

- ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງນັກປະດິດຄິດແຕ່ງ ໂດຍການສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຈົດທະບຽນ
ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ໃຊ້ມາດຕະການທ ື່ເດັດຂາດຕ ໍ່ຜູ້ທ ື່ລະເມ ດຊັບສິນທາງປັນຍາ. 

- ສະໜັບສະໜູນທ ນ ແລະ ໃຫ້ບ ລິການຄໍາປຶກສາແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ສາມາດ
ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິການ.  

- ສ້າງໃຫ້ມ ລະບົບການຍ້ອງຍ ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທ ື່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງ
ນະວັດຕະກໍາດ້ານຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າທ ື່ມ ຄວາມໂດດເດັົ່ນ ທາງດ້ານ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ມ ປະໂຫຍດໃຊ້ສອຍ ແລະ ເປັນທ ື່ຍອມຮັບຂອງຕະຫລາດ, ການປັບປຸງດ້ານເຕັກໂນ

ໂລຊ ທ ື່ມ ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ກ້າວໜ້າ, ວິທ ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດ ທ ື່ມ ປະສິດທິ 
ພາບ ສາມາດປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ເປັນມິດກັບສິື່ງແວດລ້ອມ.  

 
4.2.2  ນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສມີການເຂົັ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ  

-  ສ້າງບັນດາເງືື່ອນໄຂທ ື່ຈໍາເປັນເພືື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດເຂົື້າເຖິງແຫລ່ງທ ນ
ໄດ້ຫລາຍຂ ື້ນ ຈະເປັນການພັດທະນາແບບວິທ ໃນການສະໜອງສິນເຊືື່ອໃຫ້ມ ຫລາຍຮູບຫລາຍສ  ມ ທັງ
ການສະໜອງສິນເຊືື່ອທ ື່ຕ້ອງການຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ແລະ ແບບບ ໍ່ມ ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ຄື: 

+ ສ້າງໃຫ້ມ ລະບົບຄໍ້າປະກັນສິນເຊືື່ອເພືື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນທ ສາມ ຈະເປັນບຸກຄົນ, ກອງທ ນ

ຄໍ້າປະກັນສິນເຊ ື່ອຂອງລັດ, ບ ລິສັດຄ ື້າປະກັນສິນເຊືື່ອ ເປັນຜູ້ຄ ື້າປະກັນສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ໂຄງການທຸລະ
ກິດທ  ື່ບ ໍ່ມ ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ຫລ ືມ ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນບ ໍ່ພຽງພ  ໃຫ້ສາມາດໄປຢືມເງິນກັບທະນາຄານ
ທ ື່ເຂົື້າຮ່ວມໄດ້. ໃນສະເພາະໜ້ານ ື້ ໃຫ້ກອງທ ນສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ສົມທົບກັບທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສ້າງເປັນໂຄງການທົດ
ລອງໃນການຄໍ້າປະກັນສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ພ້ອມກັນນັື້ນ ກ ໍ່ໃຫ້
ຄົື້ນຄວ້າບັນດາລະບຽບການທ ື່ຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງການຄໍ້າປະກັນສິນເຊືື່ອ. 
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+ ກອງທ ນລົງທ ນຮ່ວມເປັນກອງທ ນຂອງລັດ ຫລື ບ ລິສັດທ ື່ໄປຮ່ວມລົງທ ນກັບໂຄງການ
ທຸລະກິດ ແລະ ແບ່ງເງິນປັນຜົນກໍາໄລຈາກທຸລະກິດນັື້ນໆ ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນການເກັບດອກເບ້ຍ.  

+ ການເຊົົ່າສິນເຊືື່ອ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດເຂົື້າເຖິງເຄືື່ອງມືການຜະ 

ລິດໄດ້ໂດຍກົງ ຈະເປັນເຄືື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດ ໂດຍອາໄສສິນເຊືື່ອຂອງ
ບ ລິສັດເຊົົ່າສິນເຊືື່ອທ ື່ໄດ້ຮັບສິນເຊືື່ອຈາກບ ລິສັດທ ື່ສະໜອງເຄືື່ອງຈັກ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນການ
ຜະລິດ. ການສະໜອງສິນເຊືື່ອໃນຮູບແບບນ ື້ບ ໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍ
ດອກເບ້ຍສູງ. 

- ໃນສະເພາະໜ້ານ ື້ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ມ ຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຂົນຂວາຍທ ນ
ຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆທ ື່ເປັນໄປໄດ້ ຄື: ງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງລັດ (10 ຫາ 50 ຕືື້ກ ບຕ ໍ່ປີ ຕາມຄວາມ
ສາມາດຕົວຈິງ), ຈາກສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ປະເທດເພືື່ອນມິດ ເຂົື້າໃສ່ກອງທ ນສົົ່ງເສ ມ ແລະ 
ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ແລະ ກະຊວງ
ການເງິນ ເປັນຜູ້ອໍານວຍໃນການລະດົມທ ນຈາກສາກົນ ເພືື່ອຂະຫຍາຍໂຄງການສິນເຊືື່ອຂອງກອງທ ນ
ສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍບ ໍ່ມ ການເກັບດອກເບ້ຍເພ ື່ມ ແລະ 
ມ ໄລຍະຍາວ ທັງນ ື້ກ ໍ່ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍທ ື່ທະນາຄານທຸລະກິດສະໜອງໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຕໍໍ່າກວ່າດອກເບ້ຍທົົ່ວໄປ ແຕ່ 4-6 % ຕ ໍ່ປ ີແລະ ມ ໄລຍະການຊໍາລະທ ນຄືນໃຫ້
ສອດຄ່ອງຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການເງິນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງທຸລະກິດ ແຕ່ 3-8 ປີ. ການສະໜອງເງິນກູ້
ຈາກກອງທ ນສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜ່ານທະນາຄານ ທ ື່ມ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍໍ່າ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ້ບັນດາຂະແໜງທຸລະກິດທ ື່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ຄື: 
ຂະແໜງທ ື່ຮັບໃຊ້ຄວາມໝັື້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກິດຈະການທ ື່ປະກອບສ່ວນໃນການລົບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ, ຂະແໜງປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາທ ື່ເປັນພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິື່ນ, ຂະແໜງ 
ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດທ ື່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ກິດຈະການອືື່ນທ ື່ຮັບ
ໃຊ້ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ. ສໍາລັບບັນຊ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການທ ື່ຈະໄດ້
ຮັບບູລິມະສິດໃນການສະໜອງສິນເຊືື່ອໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍໍ່າ ແລະ ມ ໄລຍະຍາວ ແມ່ນລັດຖະບານຈະ
ເປັນຜູ້ກໍານົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

- ຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ເພືື່ອເພ ື່ມຄວາມຊໍານານໃນການວາງແຜນ
ທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ການບັນຊ . 

- ປັບປຸງກົນໄກທາງດ້ານທະນາຄານ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານສິນເຊືື່ອໃຫ້ມ ຄວາມຊໍານານ ໃນການບ  
ລິການສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

- ປັບປຸງບັນດາຂັື້ນຂອດໃນການສະເໜ ຂ ເງິນກູ້ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ມ ຂັື້ນຕອນ
ທ ື່ກະທັດຮັດ ແລະ ມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ ື່ສົມເຫດສົມຜົນ.  

- ຊຸກຍູ້ພາກທຸລະກິດສ້າງຕັື້ງສະມາຄົມສະໜອງສິນເຊືື່ອແບບບ ໍ່ຕ້ອງການຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນ ເພືື່ອສະ 
ໜອງສິນເຊືື່ອໃຫ້ໂຄງການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ຂອງຊາວໜຸ່ມ (Start Up). 

- ສ້າງກອງທ ນເພືື່ອສົມທົບໃຫ້ແກ່ໂຄງການລົງທ ນ ຂອງຊາວໜຸ່ມທ ື່ມ ແຜນທຸລະກິດທ ື່ດ  ແລະ ມ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ສູງ ແຕ່ຂາດເງິນທ ນ ແລະ ເງືື່ອນໄຂທ ື່ຈະໄປກູ້ເງິນກັບທະນາຄານ. 
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4.2.3 ນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສມີການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການໃຫຸ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທລຸະກິດ 
- ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບ ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິທ ວິທະຍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ

ຄອງຄຸນນະພາບ ເຊັົ່ນ: 5ສ (5S), ໄຄເຊັນ (KAIZEN), ການຜະລິດທ ື່ດ  (GMP), ການຜະລິດກະສິ

ກໍາທ ື່ດ  (GAP), ມາດຕະຖານສາກົນ (ISO), ການວິເຄາະ ແລະ ຄວບຄຸມຈຸດວິກິດຄວາມປອດໄພ

ການຜະລິດອາຫານ (HACCP) ເພືື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນຢູູ່ໃນຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

- ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ປະກອບກິດຈະການດ້ານຕ່າງໆ  ເປັນຕົື້ນແມ່ນການ
ຍົກລະດັບຄວາມຊໍານານໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການວາງແຜນຍຸດທະ

ສາດດ້ານການຕະຫລາດ, ດ້ານການບັນຊ  ການເງິນ, ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ອືື່ນໆ.  

- ສະໜັບສະໜູນການດໍາເນ ນງານຂອງສູນບ ລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SME 

Service Center) ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ຊ ື່ງໄດ້ສ້າງຂ ື້ນໃນວັນທ  
17 ກຸມພາ 2017 ທ ື່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສາມາດສະໜອງການບ ລິການແກ່ວິສາຫະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປບັນດາແຂວງ ໂດຍເລ ື່ມຈາກແຂວງທ ື່ມ ເງືື່ອນໄຂກ່ອນ ແລ້ວ
ຈ ື່ງຂະຫຍາຍໃຫ້ມ ໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆຕ ໍ່ໄປ.  

- ບັນດາສູນ, ສະຖາບັນວິຊາການຂອງຂະແໜງການ ລວມທັງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບັນດາວິທະຍາໄລ
ຕ່າງໆ ຕ້ອງເພ ື່ມທະວ ການສະໜອງບ ລິການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາການທ ື່ຕົນເອງມ ບົດບາດ ໃຫ້ແກ່
ການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈະເປັນເຕັກນິກການປູກຝັງ
ລ້ຽງສັດ, ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊ  ດັົ່ງນ ື້ເປັນຕົື້ນ.  

 
4.2.4 ນະໂຍບາຍເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫລາດ  

- ສົົ່ງເສ ມການເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫລາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການສ້າງຖານຂ ໍ້
ມູນ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຕະຫລາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

- ເພ ື່ມທະວ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ຈະເປັນທາງດ້ານການຈັດສົົ່ງສິນຄ້າ, ການແຈ້ງ

ພາສ , ການຢັັ້ງຢືນດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການຢັັ້ງຢືນສຸຂະນາໄມພືດ ແລະ ສັດ, ມາດຕະຖານຄວາມ
ປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ສິນຄ້າ.  

- ສ້າງໃຫ້ມ ກົນໄກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫລື ວິສາຫະກິດລົງທ ນໂດຍກົງ
ຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ສາມາດສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການ ໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ລວມທັງການລົງທ ນ
ໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ.  

- ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດຂະແໜງທຸລະກິດທ ື່ມ ທ່າແຮງ ແລະ ມ ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ ແລ້ວ
ພັດທະນາຂອດຕ່າງໆຂອງການຄ້າ ແລະ ການຜະລິດຂອງຂະແໜງທຸລະກິດເຫລົົ່ານັື້ນ ເພືື່ອປັບປຸງ
ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫລາດ.  
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- ສົົ່ງເສ ມການຮ່ວມກຸ່ມຂອງຂະແໜງທຸລະກິດປະເພດດຽວກັນ ແລະ ມ ທ ື່ຕັື້ງໃກ້ຄຽງກັນ ເພືື່ອໃຫ້ສາ 
ມາດຮ່ວມມືກັນ ແລະ ແບ່ງງານກັນໃນການຜະລິດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ຕົື້ນທ ນຕໍໍ່າ ທັງເພ ື່ມອໍານາດຕ ໍ່ລອງດ້ານ
ຕະຫລາດ ແລະ ຜູ້ສະໜອງປັດໄຈການຜະລິດ. 

- ສະໜອງທ ນສົມທົບໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການ
ຕະຫລາດ ຈະເປັນການໄປຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢູູ່
ບັນດາແຂວງໃຫ້ໄດ້ຮັບເຄືື່ອງໝາຍ ໜ ື່ງເມືອງ ໜ ື່ງຜະລິດຕະພັນ (ODOP) ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າດັົ່ງກ່າວສາ 
ມາດແຂ່ງຂັນກັບຕະຫລາດໄດ້ຫລາຍຂ ື້ນ. 

 
4.2.5 ນະໂຍບາຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜ ຸ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ ່ 

- ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ ື່ສົນໃຈເລ ື່ມຕົື້ນອາຊ ບທຸລະກິດ ເພືື່ອໃຫ້ເກ ດຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ຢູ່າງແຜ່
ຫລາຍ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະການທ ື່ມ ຢູູ່ແລ້ວ ເພືື່ອເພ ື່ມຄວາມຊໍານານໃນການບ ລິຫານທຸລະ
ກິດ ໂດຍການປູກຈິດສໍານ ກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ, ນັກສ ກສາ ໃຫ້ຫັນມາສົນໃຈອາຊ ບນັກທຸລະ 
ກິດ.  

- ສືບຕ ໍ່ເອົາວິຊາຮຽນກ່ຽວກັບທຸລະກິດເຂົື້າໃນຫລັກສູດການສ ກສາໃຫ້ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົົ່າ.  

- ຂະຫຍາຍສູນກ ໍ່ສ້າງ (ສູນບົົ່ມເພາະ) ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ (Business Incubator) ໃນຄະນະ

ຕ່າງໆຢູູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບ່ອນຕ່າງໆທ ື່ມ ເງືື່ອນໄຂ.  

- ຈັດຕັື້ງການຝຶກອົບຮົມ, ການສ າມະນາ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ, ນັກສ ກສາ 

ມ ໂອກາດນໍາສະເໜ ແນວຄິດ ແລະ ແຜນທຸລະກິດທ ື່ມ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງຕັົ້ງທຸລະກິດໃໝ່ 

(Start Up) ເພືື່ອສະໜອງບ ລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແນວໃໝ່ ສາມາດຮັບໃຊ້ສັງຄົມຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ. 

 
4.2.6 ນະໂຍບາຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫຸ້ແກ່ການສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະ 

ກິດ 
- ສືບຕ ໍ່ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ວິທ ການຄຸ້ມຄອງລັດຕ ໍ່ການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃຫ້ມ ຄວາມທັນສະ 

ໄໝ, ໂປູ່ງໃສ, ກະທັດຮັດ ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການເສຍເວລາ ແລະ ມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫລາຍໃນ
ການປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆທ ື່ລັດວາງອອກ ເຮັດໃຫ້ການຈັດອັນດັບກ່ຽວກັບຄວາມສະດວກໃນ
ການດໍາເນ ນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ດ ກວ່າໃນສະພາບປະຈຸບັນຄື: ສປປ 
ລາວ ໄດ້ຖືກຈັດຢູູ່ອັນດັບທ  139 (ສໍາລັບອັນດັບລວມ) ແລະ 160 (ສໍາລັບການກ ໍ່ຕັື້ງທຸລະກິດໃໝ່) 
ຈາກ 190 ປະເທດ/ເຂດເສດຖະກິດ, ສ່ວນປະເທດສິງກະໂປ ຈັດຢູູ່ໃນອັນດັບ 2 ແລະ 6, ປະເທດ

ຫວຽດນາມ ຈັດຢູູ່ໃນອັນດັບລວມ 82 ແລະ 121, ກໍາປູເຈຍ 131 ແລະ 180 ຕາມລໍາດັບ ໃນປີ 
2017.  
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- ກ່ອນຈະອອກລະບຽບການຂອງລັດໃນການຄຸ້ມຄອງລັດຕ ໍ່ການເຄືື່ອນໄຫວທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງ
ມ ຂະບວນການປະເມ ນຜົນກະທົບ, ມ ການປຶກສາຫາລືກັບພາກທຸລະກິດ ເພືື່ອເອກະພາບໃນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ. 

- ເພ ື່ມທະວ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບຂ ື້ນທະບຽນວິ
ສາຫະກິດ, ການຂ ື້ນທະບຽນອາກອນ, ການອອກອະນຸຍາດຂະແໜງຕ່າງໆ ແລະ ການເກັບພາສ 
ອາກອນ.  

 
4.2.7 ນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ ແລະ ດ້ານການເງິນ  

- ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທ ື່ດໍາເນ ນກິດຈະການໃນຂະແໜງທ ື່ເປັນຍຸດທະສາດ ເຊັົ່ນ: 

ກິດຈະການທ ື່ຮັບໃຊ້ຄວາມໝັື້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກິດຈະການທ ື່ປະກອບສ່ວນໃນການລົບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ກິດຈະການອືື່ນທ ື່ເຫັນສົມຄວນ ທ ື່ຮັບໃຊ້ແນວທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານ (ເຊິື່ງລັດຖະບານຈະສ້າງເປັນບັນຊ ຕ່າງຫາກ) ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພາສ ນໍາເຂົື້າສໍາລັບ

ປັດໄຈການຜະລິດທ ື່ຈໍາເປັນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພິເສດກວ່າວິສາຫະກິດອືື່ນ ນອກຈາກທີື່ໄດ້

ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສົົ່ງເສ ມການລົງທ ນ ຖ້າເປັນເປີເຊັນ ຈະຕໍໍ່າກວ່າ 5%. 

- ສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດກ ໍ່ຕັື້ງໃໝ່ ລວມທັງ Start-Up ແລະ ຈໍາພວກທ ື່ຢູູ່ໃນສູນກ ໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບ

ກິດຈະການ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ 1-5 ປີ. 

- ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ ເພືື່ອປູ່ອຍສິນເຊືື່ອໄລຍະ
ຍາວ 5-7 ປີ ໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເພືື່ອນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນການສ້າງຕັື້ງ 
ແລະ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທ ື່ຕໍໍ່າກວ່າດອກເບ້ຍປົກກະຕິ 5-10% ຕ ໍ່ປ.ີ 

- ສະໜອງທ ນສົມທົບໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃນການປັບປຸງ ແລະ 
ປູ່ຽນຖ່າຍເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ການຊອກຫາຕະຫລາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

- ສະໜອງທ ນສົມທົບໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການສະ 
ໜອງບ ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພືື່ອປັບປຸງທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການອອກແບບ 
ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ, ການປັບປຸງ ແລະ ຢັັ້ງຢືນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ, ການວາງ

ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການຕະຫລາດ, ການຝຶກອົບຮົມ. 

 

4.3 ບນັດາມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າໃນແຕລ່ະຂງົເຂດນະໂຍບາຍ 
ເພືື່ອບັນລຸວິໄສທັດ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-

2020, ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັື້ງຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທ ື່ໄດ້
ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລ້ວ ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດນະໂຍບາຍດັົ່ງນ ື້: 
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4.3.1 ນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສມີການເພີໍ່ມຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວດັຕະກໍາ 

1) ສົົ່ງເສ ມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ສະຖາບັນການສ ກສາ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໃນການພັດທະນາ 

ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊ ; 

2) ສົົ່ງເສ ມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການຈົດທະບຽນຊັບ
ສິນທາງປັນຍາ; 

3) ສະໜັບສະໜູນການເຂົື້າເຖິງລະບົບການຢັັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ; 

4) ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຍົກລະດັບການບ ລິຫານຄຸນນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ ຂອງວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 

5) ເຜ ຍແຜ່ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ ດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ; 

6) ສ້າງລະບົບ ແລະ ດໍາເນ ນການມອບລາງວັນນະວັດຕະກໍາ ດ້ານຕ່າງໆ ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ; 

7) ສະໜອງທ ນສົມທົບໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊ  ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ. 

 
4.3.2 ນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສມີການເຂົັ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ 

1) ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການທາງດ້ານສິນເຊືື່ອ ແລະ ດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ມ ຄວາມຫລາກຫລາຍ; 

2) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ລວມທັງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ
ພາກ; 

3) ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການເຂົື້າເຖິງແຫລ່ງທ ນ; 

4) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທ ນສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 
5) ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງສະຖາບັນການເງິນສະເພາະກິດ ສໍາລັບວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 

6) ປັບປຸງຄວາມເຂັື້ມແຂງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທ ື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົື້າເຖິງສິນເຊືື່ອ ຂອງວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.  

 

4.3.3  ນະໂຍບາຍສົໍ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງການບໍລກິານໃຫຸ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

1) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍວິຊາການທ ື່ສະໜອງບ ລິການໃຫ້ຄ າປືກສາພັດທະນາທຸລະ

ກິດ; 

2) ຊຸກຍູ້ບັນດາແຂວງໃນການສ້າງຕັື້ງສູນບ ລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ; 

3) ສົົ່ງເສ ມການສະໜອງການບ ລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ມ ຄວາມຫລາກຫລາຍ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 
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4) ສ້າງລະບົບຖານຂ ໍ້ມູນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງບ ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ພັດທະນາທຸລະກິດ;  

5) ເຜ ຍແຜ່ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ. 

 
4.3.4 ນະໂຍບາຍເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫລາດ  

1) ສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາກດິຈະກໍາສົົ່ງເສ ມການສົົ່ງອອກ; 

2) ສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕະຫລາດພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ; 

3) ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເພ ື່ມຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 

4) ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການເຂົື້າສູ່
ຕະຫລາດພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ; 

5) ຄົື້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງກອງທ ນສະໜັບສະໜູນການສົົ່ງອອກຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 

6) ສົົ່ງເສ ມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ 
ວິສາຫະກິດການລົງທ ນຂອງຕ່າງປະເທດ; 

7) ຄົື້ນຄວ້າຂະແໜງການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທ ື່ມ ທ່າແຮງ ແລະ ມ ຄວາມໄດ້ປຽບໃນ
ການແຂ່ງຂັນ; 

8) ສົົ່ງເສ ມການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພ ື່ມ (Value Chain Development) ໃນບາງຂະແໜງການ
ທ ື່ມ ທ່າແຮງ; 

9) ສົົ່ງເສ ມການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ (Cluster) ເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ກາງ ໃນການເຂົື້າເຖິງຕະຫລາດ; 

10) ສົົ່ງເສ ມການສ້າງເຄືອຂ່າຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາກພ ື້ນ ເພືື່ອເພ ື່ມ
ທະວ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດ. 

 

4.3.5 ນະໂຍບາຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜ ຸ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ ່
1) ສ້າງ ແລະ ບັນຈຸຫລັກສູດການກ ໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ເຂົື້າໃນລະບົບການສ ກສາຊັື້ນສູງ ແລະ ອາຊ  

ວະສ ກສາຂັື້ນຕ່າງໆ; 

2) ຍົກລະດັບຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບການບ ລິຫານທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບກິດຈະການວິສາຫະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ; 

3) ສະໜັບສະໜູນການສ້າງໃຫ້ມ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ  ແລະ 

ນັກສ ກສາ; 
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4) ສົົ່ງເສ ມສະຖາບັນການສ ກສາ ໃຫ້ມ ບົດບາດໃນການກ ໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ
ການສ້າງສູນກ ໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ (Business Incubator), ການຝຶກອົບຮົມ, ການຖ່າຍ
ທອດເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ກິດຈະກໍາສົົ່ງເສ ມຕ່າງໆ; 

5) ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ເກ ດມ ທຸລະກິດຕົວແທນ (Franchising Businesses); 

6) ສ້າງລະບົບການຍ້ອງຍ  ແລະ ດໍາເນ ນການຍ້ອງຍ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທ ື່ມ 
ຜົນງານດ ເດັົ່ນໃນດ້ານຕ່າງໆ. 

 

4.3.6 ນະໂຍບາຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫຸ້ແກ່ການສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ດໍາເນີນ 
 ທຸລະກິດ 

1) ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ລະບົບການຂ ື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ມ ຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ; 
2) ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ລະບົບການອອກອະນຸຍາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມ ຄວາມສະດວກ ແລະ 

ວ່ອງໄວ; 
3) ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການເກັບອາກອນໃຫ້ມ ຄວາມສະດວກໂປູ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ; 
4) ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ເກ ດມ ເວທ ປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຢູູ່ຂັື້ນທ້ອງຖ ື່ນ. 

 

4.3.7 ນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ ແລະ ດ້ານການເງິນ 

1) ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານົດບັນດາກິດຈະການ ແລະ ຂະແໜງການບູລິມະສິດທີື່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານ 

ພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການເງິນ; 

2) ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກ ານົດບັນດາເງືື່ອນໄຂສ າລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດກ ໍ່ຕັື້ງໃໝ່ ລວມທັງ Start-Up ເພືື່ອໃຫ້

ໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ; 

3) ຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ແຫລ່ງທຶນທີື່ເປັນໄປໄດ ້ເພືື່ອສະໜອງສິນເຊືື່ອໃຫ້ແກ່ຈ ຸນລະວິສາຫະກິດ;  

4) ສ້າງ ແລະ ດ າເນີນໂຄງການທຶນສົມທົບ ໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃນ

ການປັບປຸງ ແລະ ປູ່ຽນຖ່າຍເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ການຊອກຫາຕະຫລາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;  

5) ສ້າງ ແລະ ດ າເນີນໂຄງການທຶນສົມທົບໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອເປັນຄ່າໃຊ້ 
ຈ່າຍສໍາລັບການສະໜອງບ ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ເພືື່ອປັບປຸງທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆ. 
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4.4 ໝາກຜນົ ແລະ ຕວົຊີົ້ວັດ 
ໝາກຜົນ ແລະ ຕົວຊີົ້ວັດຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ 7 ນະໂຍບາຍ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020 ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ 

ດັົ່ງນີົ້: 

 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ໝາກຜົນ ຕົວຊີັ້ວັດ 
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ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສ ມການເພ ື່ມຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກ
ໂນໂລຊ  ແລະ ນະວັດຕະກໍາ 

1.1. ຜະລິດຕະພາບໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ 
 

 
ຜະລິດຕະພາບແຮງງານແຫ່ງຊາດ 
ໃນປີ 2020 ເພີື່ມຂຶົ້ນເປັນ 12.000 $  

ຕ ໍ່ແຮງງານ ຈາກ 9.000 $ ຕ ໍ່ແຮງງານ 

ໃນປີ 2014 

1.2. ເຕັກໂນໂລຊ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ 
 

1.3. ນະວັດຕະກໍາໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສ ມ 
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ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສ ມການເຂົື້າເຖິງແຫລ່ງທ ນ  
 

2.1. ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ປັບປຸງ 
 

ອັດຕາສ່ວນສິນເຊືື່ອທ ື່ປູ່ອຍກູ້ໃຫ້ ວນກ 

ໃນປີ 2020 ເພີື່ມຂຶົ້ນເປັນ 30% ຈາກ 

20% ໃນປີ 2016 
2.2. ເຄືື່ອງມືຕ່າງໆສໍາລັບການສະໜອງສິນເຊືື່ອໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຫລາກຫລາຍຂ ື້ນ 
 

3 ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສ ມການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການໃຫ້
ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

 
3.1. ໜ່ວຍງານບ ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເຂັື້ມແຂງຂ ື້ນ 

ວນກ ທີື່ໄດ້ຮັບການບ ລິການຈາກຜູ້ຊ່ຽວ

ຊານ ເພີື່ມຂຶົ້ນເປັນ 10% ໃນປີ 2020 

ຈາກ 4,28% ໃນປີ 2013 
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ນະໂຍບາຍເຂົື້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫລາດ 

4.1. ການເຂົື້າເຖິງຕະຫລາດ ແລະ ການເຊືື່ອມໂຍງເຂົື້າສູ່ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພ ື່ມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ  
 

ມູນຄ່າການສົົ່ງອອກຂອງ ວນກ ໃນມູນ

ຄ່າການສົົ່ງອອກທົງໝົດເພີື່ມຂຶົ້ນເປັນ 

20%  ໃນປີ 2020 ຈາກ  12,91% 

ຂອງມູນຄ່າການສົົ່ງອອກທັງໝົດໃນປີ 

2016  

4.2. ຄວາມສາມາດໃນການສົົ່ງອອກຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສ ມ 
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ນະໂຍບາຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ປະກອບກິດຈະ 

 

5.1. ຫລັກສູດກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໄດ້ຮັບການບັນຈຸໃນລະບົບການສ ກສາ 

ປະຊາກອນທຸລະກິດເພີື່ມຂຶົ້ນເປັນ 4% 

ໃນປີ 2020 ຈາກ 2% ຂອງປະຊາກອນ

ທັງໝົດ ໃນປີ 2013 
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ການໃໝ່  
5.2. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສ ມ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ 

ການຈ້າງງານໃນ ວນກ ເພີື່ມຂຶົ້ນເປັນ 

85% ໃນ ປີ  2020 ຈ າກ  82,18% 

ຂອງແຮງງານທັງໝົດໃນວິສາຫະກິດ ໃນ

ປີ 2013 
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ນະໂຍບາຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ື່ເອືື້ອອໍານວຍ
ໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັື້ງ ແລະ ດໍາເນ ນທຸລະກິດ 

6.1. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆ
ຫລາຍຂ ື້ນ 

- ເວລາໃນການເລີື່ມຕົົ້ນສ້າງຕັົ້ງທຸລະກິດ

ຫລຸດລົງເຫລືອ 25 ວັນ ໃນປີ 2020 

ຈາກ 67 ວັນ ໃນປີ 2016 

- ຕົື້ນທ ນການເລ ື່ມຕົື້ນເຮັດທຸລະກິດ

ຫລຸດລົງເຫລືອ 4% ໃນປີ 2020 ຈາກ 

4,6% ຂອງ GDP ຕ ໍ່ຫົວຄົນ ໃນປີ 

2016 

 

 
6.2. ການອອກໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ 
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ນະໂຍບາຍພາສ -ອາກອນ ແລະ ດ້ານການເງິນ 

7.1. ຕົົ້ນທຶນການຜະລິດຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຫລຸດລົງ  60% ຂອງ ວນກ ດ າເນີນກິດຈະການທີື່

ມີຜົນກ າໄລ ໃນປີ 2020 ຈາກ 41% 

ໃນປີ 2013 

7.2. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະ

ກິດ  

ວນກ ນ າໃຊ້ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍໃນການ

ບັນຊາ ແລະ ບ ລິຫານການຜະລິດເພີື່ມ

ຂຶົ້ ນ ເ ປັ ນ  15% ໃນ ປີ  2020 ຈ າກ 

6,2% ຂອງຈ ານວນວິສາຫະກິທ ື່ນ າໃຊ້ 

ຄອມພິວເຕີ ໃນປີ 2013. 
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V. ມາດຕະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ 
5.1   ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

(1) ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງ
ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຜ ຍແຜ່ແຜນພັດທະນາດັົ່ງກ່າວໃຫ້ບັນຂະແໜງການທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງເພືື່ອເປັນເອກະພາບ
ກັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ, ໂຄງການຕ່າງໆໃນການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ. 

(2) ກະຊວງ ຂະແໜງການ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນຈະຕ້ອງບັນຈຸເອົາແຜນດັົ່ງກ່າວ ເຂົື້າໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຕົນເອງ ພ້ອມທັງຈັດສັນງົບປະມານທ ື່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະການ 
ແລະ ໂຄງການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນຂະແໜງການທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນເອງ. 

(3) ເພ ື່ມທະວ ການເປັນເຈົື້າການຂອງອົງການຈັດຕັື້ງຂອງພາກທຸລະກິດ ເຊັົ່ນ: ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງ
ຊາດລາວ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ກຸ່ມທຸລະກິດໃນຂະແໜງຕ່າງໆ ເພືື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງ 
ການ ແລະ ກິດຈະກໍາສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນການສະໜອງການບ ລິການດ້ານວິ 
ຊາການ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະກໍາອືື່ນໆທ ື່ເປັນການກະຕຸກຊຸກ 
ຍູ້ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. 

(4)  ດໍາເນ ນການທົບທວນ ແລະ ສ ກສາຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະ 
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບເລກທ  11/ສພຊ, ວັນທ  21 ທັນວາ 2011 ເພືື່ອກໍານົດກົນໄກປະສານງານ ແລະ 

ລະບົບການຈັດຕັື້ງໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ, ກໍານົດບັນດານະໂຍບາຍທ ື່ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂະແໜງຕ່າງໆໃຫ້ມ ຄວາມລະອຽດ ແລະ ສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດ້ຢູ່າງມ ປະສິດທິຜົນ. 

(5) ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວອອກເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ປະສານສົບທົບກັບ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຮ່ວມມືກັນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ພ້ອມກັນນັື້ນ ກ ໍ່ຄົື້ນຄວ້າອອກນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ເພືື່ອ
ກໍານົດຫລັກການ, ວິທ ການ ແລະ ລະບຽບການ ໃນການໃຫ້ບູລິມະສິດດ້ານຕ່າງໆແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ກາງ ໃນຂະແໜງການທ ື່ມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດເຊັົ່ນ: ການປະກອບສ່ວນລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການແກ້

ໄຂວຽກເຮັດງານທໍາ, ການອານຸລັກວິຊາຊ ບທ ື່ເປັນມູນເຊືື້ອຂອງຊາດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ ແລະ ອືື່ນໆ ຕາມ
ການເຫັນດ ຂອງລັດຖະບານ. 

(6) ອອກນະໂຍບາຍໄມ້ງັດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ພາກສ່ວນທ ື່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຂ ື້ນທະບຽນ ຫັນມາຂ ື້ນ
ທະບຽນເພືື່ອໃຫ້ເຂົື້າເຈົື້າໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ. 

 

5.2   ກົນໄກການປະສານງານ 
(1) ຄົື້ນຄວ້າສ້າງໃຫ້ມ ກົນໄກປະສານງານເພືືື່ອຊ ື້ນໍາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະ 

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ສ້າງລະບົບການຈັດຕັື້ງທ ື່ມ ປະສິດທິພາບ ໃຫ້ໃກ້
ຄຽງກັບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ຫລື ປະເທດທ ື່ມ ປະສົບການ ແລະ ມ ຜົນສໍາເລັດໃນການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢູູ່ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິື່ນ. 
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(2) ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມປະເມ ນຜົນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
ຂອງລັດຖະບານ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດລາຍງານສະພາບການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດ້ຢູ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ທັນການ. 

 

VI. ວິທີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
  ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ 

ຢູ່າງປະສົບຜົນສ າເລັດ ຈ ື່ງໄດ້ກ ານົດວິທ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່ຈ າເປັນຈ ານວນໜຶື່ງ ດັົ່ງນີົ້: 

 

6.1 ການຜັນຂະຫຍາຍ 
6.1.1  ການເພີື່ມທະວກີານປະສານງານ 

  ການປະສານງານທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນເງືື່ອນໄຂສ າຄັນທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາ 

ຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບນີົ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ, ເນືື່ອງຈາກວ່າການສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ 

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເປັນວຽກງານທີື່ມີຄວາມກ່ຽວພັນທັງໃນສາຍຕັົ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງກັບຫລາຍຂະແໜງການ. 

ສະນັົ້ນ, ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນຄວາມຄືບ 

ໜ້າໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນຊາບ ໂດຍນ າໃຊ້ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ 

ທີື່ຈະກ ານົດໃນພາກຕ ໍ່ໄປ. ທັງນີົ້ກ ໍ່ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານດ າເນີນໄປຢູ່າງມີຈຸດສຸມ, ເປັນການຫລ ກລ້ຽງຄວາມ 

ຊ ້າຊ້ອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ເປັນການຫລຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

 

6.1.2 ການກ ານດົແຫລງ່ທນຶ ແລະ ການຈດັສນັທນຶ 

 ທຶນຮອນເປັນປັດໄຈສ າຄັນຕັດສິນຊີົ້ຂາດການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການ ທີື່ກ ານົດໄວ້, 

ສະນັົ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກ ານົດແຫລ່ງທຶນ, ລະດົມທຶນ ແລະ ຈັດສັນທຶນຢູ່າງເໝາະສົມ ຊຶື່ງນອກຈາກລະດົມການຊ່ວຍ 

ເຫລືອຈາກພາຍນອກແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານປົກກະຕິຂອງລັດຖະບານເພືື່ອຈະສາມາດຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນ 

ສະບັບນີົ້ໃຫ້ສ າເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ. 

 

6.1.3 ການເພີື່ມທະວກີານປະກອບສວ່ນຂອງພາກເອກະຊນົ ແລະ ຜູມ້ສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ                   

ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ແລະ ກາງ ຈະປະສົບຜົນສ າເລັດໄດ້ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມືື່ອໄດ້ຮັບ 

ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການເຂົົ້າຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນຂອງພາກທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຕົວແທນຂອງເຂົາເຈົົ້າ ໂດຍແມ່ນ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາະຫໍາແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນໃຈກາງ ເນືື່ອງຈາກວ່າພາກທຸລະກິດເປັນຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ 

ຈາກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງເງືື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ກາງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບກິດຈະການເພດຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນກ ານົດການສ້າງ, ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ 

ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສະບັບນີົ້. 
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6.1.4 ການເຊືື່ອມໂຍງກບັແຜນງານ ແລະ ແຜນການອືື່ນໆຂອງລດັຖະບານ 

ແຜນພັດທະນາສະບັບນີົ້ແມ່ນໄດ້ເອົາເຂົື້າເປັນເປັນສ່ວນໜ ື່ງຂອງແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 

ການຄ້າ 2016-2020 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທ  VIII (2016-2020). ສະນັົ້ນ 

ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຈ ື່ງຕ້ອງປະສານສົມທົບຢູ່າງໃກ້ສິດ ກັບການປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ແຜນ

ງານລວມຂອງລັດຖະບານ. 

 

6.1.5 ການແບງ່ຄວາມຮບັຜດິຊອບທີື່ຈະແຈງ້ 

ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີື່ຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ແລະ ຂາດຕົວ ແລະ ການປະສານງານທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນ 

ມີຄວາມຈ າເປັນຢູ່າງຍິື່ງ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບ 

ນີົ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ. ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນທາງດຽວກັນກ່ຽວກັບວິໄສທັດ ແລະ ວິທີການ 

ທີື່ຈະນ າໃຊ້ເຂົົ້າໃນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 

 

6.1.6 ການດດັປບັໃຫມ້ຄີວາມເໜາະສມົ 

ແຜນພັດທະນາສະບັບນີົ້ ສ້າງຂຶົ້ນບົນພືື້ນຖານຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວິສາຫະກິດ

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອໃຊ້ເປັນທິດທາງລວມເບືົ້ອງຕົົ້ນສ າລັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

ໃນໄລຍະປີ 2016-2020 ໃນທົົ່ວປະເທດ. ສະນັົ້ນ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຈະໄດ້ມີການດັດປັບໃຫ້ແທດເໝາະ 

ກັບສະພາບການ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ບົນພືົ້ນ 

ຖານການປຶກສາຫາລືກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ, ທ້ອງຖິື່ນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມອືື່ນໆ. 

 

6.2 ກົນໄກການປະສານງານ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ພວກເຮົາຍັງຂາດກົນໄກທ ື່ເປັນລະບົບ

ເພືື່ອເຮັດໜ້າທ ື່ປະສານງານ, ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການຊ ື້ນໍາໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິື່ງເມືື່ອກ່ອນພວກເຮົາມ 
ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດເພືື່ອສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ພາຍຫລັງໄດ້ມ ການປະກາດ
ໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຖືວ່າຄະນະກໍາມະການດັົ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍຸບເລ ກໄປໃນ
ຕົວ. ແຕ່ເນືື່ອງຈາກວ່າການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເປັນການປັບປຸງວຽກງານທ ື່ເປັນ
ລັກສະນະແກນກາງ (Cross Cutting Issues), ດັົ່ງນັື້ນ ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສົົ່ງເສ ມ ແລະ 
ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງ. 
 

6.2.1 ຫອ້ງວາ່ການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 

ຫ້ອງວ່າການສໍາລັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ຈະມີບົດບາດທີື່ສ າຄັນໃນການສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັົ້ງປະຕິ 

ບັດ, ລາຍງານ ແລະ ຂ ທິດຊີົ້ນ າຈາກຄະນະລັດຖະບານ ເພືື່ອຊີົ້ນ າ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພາກສ່ວນ 

ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່າງຕ ໍ່ເນືື່ອງ.  
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6.2.2 ກະຊວງອດຸສະຫະກ າ ແລະ ການຄາ້ 

ກະຊວງອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ມີໜ້າທີື່ດັົ່ງນີົ້: 

 ເຊືື່ອມໂຍງແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຂົົ້າກັບແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດລວມ ຂອງ

ກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຂອງຊາດ ເຊັົ່ນ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-

2020, ແຜນພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 2016-2020 ແລະ ອືື່ນໆ; 

 ປະສານກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງກອນ ຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ພະແນກຕ່າງໆຂອງແຂວງ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນ

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສະບັບນີົ້; 

 ຊຸກຍູ້ການລະດົມທຶນ ແລະ ດ າເນີນການລະດົມທຶນຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ ເພືື່ອມາຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕາການ, 

ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້. 

 

6.2.3 ກົມສົົ່ງເສມີວສິາຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 

 ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມ ໜ້າທີື່ຫລັກໃນການເປັນຈຸດປະສານງານສ າລັບການສົົ່ງເສີມ 

ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ ສປປ ລາວ, ສະນັົ້ນ ຈຶື່ງມີໜ້າທີື່ຕົົ້ນຕ ດັົ່ງນີົ້:  

 ເຜີຍແຜ່ແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບນີົ້ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ

ພາກລັດຂັົ້ນກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ເຂົົ້າໃຈຢູ່າງທົົ່ວ

ເຖິງ; 

 ລະດົມທຶນຈາກແຫລ່ງຕ່າງໆ ເພືື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ າທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູູ່

ໃນແຜນພັດທະນາສະບັບນີົ້; 

 ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ໜ່ວຍງານທີື່ກ່ຽວຂອງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາສະບັບນີົ້; 

 ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສະບັບນີົ້ ຢູ່າງ

ເປັນປະຈ າ. 

 

6.2.4 ພາກທລຸະກດິ/ສະມາຄມົທລຸະກດິ 

ພາກທຸລະກິດ/ສະມາຄົມທຸລະກິດ ມີບົດບາດສ າຄັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິ 

ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ຄ າປຶກສາຫາລືໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ການສະທ້ອນ 

ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງບັນດາມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການ ຕ ໍ່ພາກທຸລະກິດ. 

 

6.2.5  ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ 

        ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ, ລວມທັງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ບ ລິການພັດ 

ທະນາທຸລະກິດ ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ຫລື ພາກເອກະຊົນ ເປັນຜູ້ທີື່ມີບົດບາດສ າຄັນໃນການສະໜອງທຶນ 
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ແລະ ໃຫ້ການບ ລິການຕ່າງໆແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ແລະ ກາງ. ສະນັົ້ນ, ຈຶື່ງມີໜ້າທີື່ນ າເອົາບັນດາມາດຕະ 

ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົົ້າໄປເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງຕົນ ເພືື່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກ 

ອອກຜົນ. 

 

6.2.6 ບນັດາກະຊວງ ແລະ ອງົການຈດັຕັົ້ງທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ ຂັົ້ນສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິື່ນ  

ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັົ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີື່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັົ້ງ 

ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງສະບັບນີົ້ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ເນືື່ອງຈາກວ່າການສົົ່ງ 

ເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ມີການກ່ຽວພັນຢູ່າງສະໜິດແໜ້ນທັງສາຍຕັົ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ. 

ນອກຈາກການບັນຈຸເອົາບັນດາມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົົ້າໃນແຜນງານ ແລະ ແຜນການຂອງຕົນ ເພືື່ອຈັດ 

ຕັົ້ງປະຕິບັດແລ້ວ ຂະແໜງການຕ່າງໆຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະ 

ໄລຍະ ເພືື່ອໃຫ້ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດເຮັດໜ້າທີື່ຂອງຕົນ ໃນການເປັນຜູ້ປະສານງານ 

ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ຂັົ້ນເທິງເພືື່ອຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີົ້ນ າຢູ່າງເປັນລະບົບຕ ໍ່ເນືື່ອງ. 

 

6.3 ການຕດິຕາມກວດກາ, ປະເມນີຜົນ ແລະ ການລາຍງານ 
ການຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ ທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປັນເພືື່ອຮັບປະກັນ 

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະບັບນີົ້ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ 

ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ, ຂ ໍ້ສະດວກ ແລະ ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ລວມທັງຜົນກະທົບ ເພືື່ອລາຍງານຂັົ້ນເທິງຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີົ້ 

ນ າການປັບປຸງແກ້ໄຂຢູ່າງທັນການໃນກ ລະນີຈ າເປັນ. ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນແມ່ນຈະໄດ້ເຮັດໃນສອງລະດັບ: ການຕິດ 

ຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນກະທົບ. ດ້ວຍການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈະສືບຕ ໍ່ນ າໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມປະເມີນ 

ຜົນທີື່ໄດ້ພັດທະນາຂຶົ້ນມາ ເພືື່ອຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

2016-2020. ສ່ວນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນກະທົບ ນອກຈາກຈະໃຊ້ລະບົບດັົ່ງກ່າວແລ້ວຍັງຈະໄດ້ອີງໃສ່ບົດລາຍງານ 

ຜົນການສ າຫລວດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ າຫລວດວິສາຫະກິດ ຊຶື່ງດ າເນີນທຸກໆສອງປີ. 

 ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຈະໄດ້ເປັນໃຈກາງໃນການສັງລວມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບ 

ໜ້າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2016-2020 ໃຫ້ແກ່ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 

ແລະ ການຄ້າ, ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຊາບຢູ່າງເປັນປະຈ າ. ນອກຈາກການ ລາຍງານທຸກໆ 3 ເດືອນ, 

6 ເດືອນ ແລະ ປະຈ າປີຕາມລະບົບປົກກະຕິແລ້ວ, ກົມສົົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຍັງຈະສ້າງບົດລາຍງານ

ປະຈ າປີກ່ຽວກັບ “ສະພາບຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ” ເພືື່ອເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ 

ຮັບຊາບຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ. 
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VII.  ງົບປະມານ ແລະ ແຫລ່ງທຶນ 
7.1  ຄາດຄະເນງົບປະມານ 
 ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາມາດຕະການ ແລະ ໂຄງການທີື່ກ ານົດໄວ້ຢູູ່ໃນແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 

ກາງ 2016-2020 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢູ່າງປະສົບຜົນສ າເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີື່ຕັົ້ງໄວ້, ໃນ 5 ປີຕ ໍ່ໜ້າຈະ 

ຕ້ອງການງົບປະມານທັງໝົດ 569.038.000.000 ກ ບ,  ໃນນີົ້ ທຶນພາຍໃນ 95.743.000.000 ກ ບ, ທຶນຕ່າງປະເທດ 

473.295.000.000 ກ ບ. ຄາດຄະເນງົບປະມານທີື່ຕ້ອງການທັງໝົດນ ື້ແມ່ນກວມເອົາທຶນສ າລັບໂຄງການປູ່ອຍສິນເຊືື່ອ 

335.000.000.000 ກີບ ທີື່ຈະສະໜອງໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນເພືື່ອປູ່ອຍກູ້ເປັນອັນສະເພາະເຈາະຈົງໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະ 

ໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ນອກຈາກສິນເຊືື່ອທີື່ສະຖາບັນການເງິນປູ່ອຍກູ້ປົກກະຕິຢູູ່ແລ້ວ (ລາຍລະອຽດເບິື່ງເອກະສານຊ້ອນ 

ທ້າຍ 3). 

 

7.2 ແຫລ່ງທນຶ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເປັນຜູ້ທີື່ມີບົດບາດສ າຄັນໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ 

ເຕັກນິກວິຊາການເຂົົ້າໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ  ແລະ ກາງ ຢູູ່ ສປປ ລາວ 

ໃນໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ. ດັົ່ງນັື້ນ ລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ ແລະ  ກະຊວງການເງິນ ຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ນ ື້ ເຂົື້າເປັນບູລິມະສິດໃນແຜນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ 
ແລະ ທາງດ້ານການເງິນກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ປະເທດເພືື່ອນມິດ. 
 ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ ຕ້ອງໄດ້ລະດົມທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ ລວມທັງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເອງ ໃນຮູບ 

ແບບ “ການຮ່ວມຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ” ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການເຂົົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ, ການໄປທັດສະນະສຶກສາ, ການເຂົົ້າ 

ຮ່ວມງານຕະຫລາດນັດ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ອືື່ນໆ. ໃນບາງກ ລະນີ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ລະດົມການສະໜັບສະໜູນ 

ຈາກວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເຂົົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ການປະກວດ

ແຜນທຸລະກິດດີເດັົ່ນປະຈ າປີ, ການມອບລາງວັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການດີເດັົ່ນ ແລະ ອືື່ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ, ໝາກຜນົ ແລະ ມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
 

 
 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ໝາກຜນົ ມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາ 
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ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການເພີົ່ມ
ຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ 
ແລະ ນະວັດຕະກໍາ 

 

 

1.1.  ຜະລິດຕະພາບໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ 
 

1) ສົົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກ
ທຸລະກິດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ 

2) ສົົ່ງເສີມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ ໃນການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ 

3) ສະໜັບສະໜູນການເຂົົ້າເຖິງລະບົບການຢັັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະ 
ຖານ 

4) ສະໜອງການປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຍົກລະດັບດ້ານການບໍລິຫານ
ຄຸນນະພາບຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

5) ເຜີຍແຜ່ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ 
6) ສ້າງລະບົບ ແລະ ດໍາເນີນການມອບລາງວັນນະວັດຕະກໍາ ດ້ານຕ່າງໆ ຂອງ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
7) ສະໜອງທຶນສົມທົບໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ວິ

ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

 

 

1.2.  ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ 
 

 

1.3.  ນະວັດຕະກໍາໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ 
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ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າ
ເຖິງແຫລ່ງທຶນ 

 

 
2.1. ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ແລະ ປັບປຸງ 
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2.2. ເຄືື່ອງມືຕ່າງໆສໍາລັບການສະໜອງສິນເຊືື່ອໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຫລາຍ
ຫລາຍຂຶົ້ນ 

1) ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊືື່ອ ແລະ ດ້ານ
ການເງິນໃຫແ້ກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ມີຄວາມຫລາກ
ຫລາຍ 

2) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ລວມ
ທັງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 

3) ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນການ
ເຂົົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ 

4) ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທຶນສົົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

5) ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງ ສະຖາບັນການເງິນ
ສະເພາະກິດສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

6) ປັບປຸງຄວາມເຂັົ້ມແຂງບັນດາອົງການຈັດຕັົ້ງທີື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເຂົົ້າເຖິງສິນເຊືື່ອຂອງ ວນກ 
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ນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມການເຂົົ້າ
ເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

 

 

 
3.1. ໜ່ວຍງານບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ 
ເຂັົ້ມແຂງຂຶົ້ນ 
 

1) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ອົງການ, ຫົວໜ່ວຍວິຊາການທີື່ສະໜອງບໍລິການ
ໃຫ້ຄໍາປືກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

2) ຊຸກຍູ້ບັນດາແຂວງໃນການສ້າງຕັົ້ງສູນບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ວນກ 
3) ສົົ່ງເສີມການສະໜອງການບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ໃຫ້ແກ່ ວນກ 
4) ສ້າງລະບົບຖານຂໍໍ້ມູນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຜູ້ສະ 

ໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 
5) ເຜີຍແຜ່ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ວນກ ເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້

ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 
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ນະໂຍບາຍເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍຕະຫລາດ 

 

 

 

 

 
4.1.ການເຂົົ້າເຖິງຕະຫລາດ ແລະ ການເຊືື່ອມໂຍງເຂົົ້າສູ່ຕອງໂສ້ມູນຄ່າເພີື່ມໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາ  
 
 

1) ສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາສົົ່ງເສີມການສົົ່ງ
ອອກ 

2) ສ້າງຖານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 
ຕະຫລາດພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ 

3) ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເພີື່ມຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

4) ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ໃນການເຂົົ້າສູ່ຕະຫລາດພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກົນ 

5) ຄົົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການສົົ່ງ
ອອກຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

6) ສົົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກັບ ວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ວິສາຫະກິດການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ 

7) ຄົົ້ນຄວ້າຂະແໜງການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງທີື່ມີທ່າແຮງ 
ແລະ ມີຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ 

8) ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີື່ມ (Value Chain 

Development) ໃນບາງຂະແໜງທີື່ມີທ່າແຮງ 

9) ສົົ່ງເສີມການຮວມກຸ່ມທຸລະກິດ (Cluster) ເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນການເຂົົ້າເຖິງຕະຫລາດ 

10) ສົົ່ງເສີມການສ້າງເຄືອຂ່າຍວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ພາກພືົ້ນ ເພືື່ອເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດ 

 

 

 
4.2. ຄວາມສາມາດໃນການສົົ່ງອອກຂອງ ວນກ ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ 
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ນະໂຍບາຍສ້າງ ແລະ ພັດທະ 
ນາຜ ປ້ະກອບກິດຈະການໃໝ່ 
 

 

 

 

 
5.1. ຫລັກສູດກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ປະກອບກິດຈະການໄດ້ຮັບການຈຸໃນລະບົບການ
ສຶກສາ 
 

 
 

1) ສ້າງ ແລະ ບັນຈຸຫລັກສູດການກໍໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ເຂົົ້າໃນລະບົບ
ການສຶກສາຊັົ້ນສູງ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາຂັົ້ນຕ່າງໆ 

2) ຍົກລະດັບຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບ
ກິດຈະການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

3) ສະໜັບສະໜູນການສ້າງໃຫ້ມີຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ນັກສຶກສາ 

4) ສົົ່ງເສີມສະຖາບັນການສຶກສາໃຫ້ມີບົດບາດໃນການກໍໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບ
ກິດຈະການໃໝ່ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການສ້າງສູນກໍໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ 
(Business Incubator), ການຝຶກອົບຮົມ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລ
ຊີ ແລະ ກິດຈະກໍາສົົ່ງເສີມຕ່າງໆ 

5) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີທຸລະກິດຕົວແທນ (Franchising Businesses) 

6) ສ້າງລະບົບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ດໍາເນີນການຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ 
ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີື່ມີຜົນງານດີເດັົ່ນໃນດ້ານຕ່າງໆ 

5.2. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດສໍາລັບ ວນກ ໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ 
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ນະໂຍບາຍສ້າງສະພາບແວດ
ລ້ອມທີົ່ເອ ົ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່
ການສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ 
 

 
6.1. ວນກ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນດາລະບຽບການຕ່າງໆຫລາຍຂຶົ້ນ 
 
 

1) ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ລະບົບການຂຶົ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ 

2) ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ລະບົບການອອກອະນຸຍາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ 

3) ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບົບການເກັບອາກອນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໂປ່ງໃສ 
ແລະ ຍຸຕິທໍາ 

4) ສົົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີເວທີປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະ
ຊົນ ຢູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖີື່ນ 

 
6.2. ການອອກໃບອະນຸຍາດຕ່າງໆໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ 
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ນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ 
ແລະ ດ້ານການເງິນ 

 

 

 

7.1. ຕົົ້ນທຶນການຜະລິດຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫລຸດລົງ 

 

 

 

1) ຄົົ້ນຄວ້າ  ແລະ ກໍານົດບັນດາກິດຈະການແລະຂະແໜງການບູລິມະສິດທີື່
ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການເງິນ 

2) ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດບັນດາເງືື່ອນໄຂສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດກໍໍ່ຕັົ້ງໃໝ່
ລວມທັງ Start-Up ເພືື່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບການຍົກເວັົ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ
ແລະ ອາກອນກໍາໄລ 

3) ຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ແຫລ່ງທຶນທີື່ເປັນໄປໄດ້ເພືື່ອສະໜອງສິນເຊືື່ອໃຫ້
ແກ່ຈູນລະວິສາຫະກິດ  

4) ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການທຶນສົມທົບ ໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິ
ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍເຕັກໂນໂລຊີ 
ແລະ ການຊອກຫາຕະຫລາດ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 

5) ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການທຶນສົມທົບໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ເພືື່ອເປັນຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລັບການສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານເພືື່ອປັບປຸງທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆ 

 

 

 

7.2. ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ 
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          2016-2020 

 
 ຂົງເຂດນະໂຍບາຍ 

 
ມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາ ພາກສ່ວນທີີ່ມີສ່ວນຮວ່ມຫລັກ 
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ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມການເພີີ່ມ
ຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ 
ແລະ ນະວັດຕະກໍາ 

1) ສ ົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ 
ພາກທຸລະກິດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ 

2) ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງ ໃນການຈ ດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ 

3) ສະໜັບສະໜູນການເຂ ົ້າເຖິງລະບ ບການຢັັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ 
ມາດຕະຖານ 

4) ສະໜອງການປຶກສາ ແລະ ຝຶກອ ບຮ ມການຍ ກລະດັບດ້ານການບໍລິຫານ
ຄຸນນະພາບຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

5) ເຜີຍແຜ່ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ 
6) ສ້າງລະບ ບ ແລະ ດໍາເນີນການມອບລາງວັນນະວັດຕະກໍາ ດ້ານຕ່າງໆ 

ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 
7) ສະໜອງທຶນສ ມທ ບໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍ ກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

 

 

 

1) ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
2) ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
3) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
4) ກະຊວງການເງິນ 
5) ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ 
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ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງ
ແຫລ່ງທຶນ 

1) ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊືື່ອ ແລະ ດ້ານ
ການເງິນໃຫແ້ກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ມີຄວາມ
ຫລາກຫລາຍ 

2) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
ລວມທັງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ 

3) ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ
ການເຂ ົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ 

4) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທຶນສ ົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

5) ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງສະຖາບັນການເງິນ
ສະເພາະກິດສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

6) ປັບປຸງຄວາມເຂັົ້ມແຂງບັນດາອ ງການຈັດຕັົ້ງທີື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການເຂ ົ້າເຖິງສິນເຊືື່ອຂອງ ວນກ 

 

 

 

1) ກະຊວງການເງິນ 
2) ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
3) ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
4) ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
5) ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ 
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ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມການເຂົັ້າເຖິງ
ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ພັດທະນາທຸລະກິດ 

1) ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ອ ງການ, ຫ ວໜ່ວຍວິຊາການທີື່ສະໜອງບໍລິ 
ການໃຫ້ຄໍາປືກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

2) ຊຸກຍູ້ບັນດາແຂວງໃນການສ້າງຕັົ້ງສູນບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ 
ວນກ 

3) ສ ົ່ງເສີມການສະໜອງການບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ໃຫ້ແກ່ ວນກ 

4) ສ້າງລະບ ບຖານຂໍໍ້ມູນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຜູ້ສະ
ໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

5) ເຜີຍແຜ່ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ວນກ ເຂ ົ້າເຖິງການບໍລິການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

 

 

1) ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ 
2) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
3) ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ 
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ນະໂຍບາຍເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍຕະຫລາດ 

1) ສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາສ ົ່ງເສີມການສ ົ່ງ
ອອກ 

2) ສ້າງຖານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ 
ຕະຫລາດພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກ ນ 

3) ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເພີື່ມຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

4) ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການເຂ ົ້າສູ່ຕະຫລາດພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກ ນ 

5) ຄ ົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການສ ົ່ງ
ອອກຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

6) ສ ົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກັບ 
ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ວິສາຫະກິດການລ ງທຶນຂອງ
ຕ່າງປະເທດ 

7) ຄ ົ້ນຄວ້າຂະແໜງການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງທີື່ມີທ່າແຮງ 
ແລະ ມີຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ 

8) ສ ົ່ງເສີມການພັດທະນາໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີົ້ມ (Value Chain 

Development) ໃນບາງຂະແໜງທີື່ມີທ່າແຮງ 

9) ສ ົ່ງເສີມການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ (Cluster) ເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນການເຂ ົ້າເຖິງຕະຫລາດ 

10) ສ ົ່ງເສີມການສ້າງເຄືອຂ່າຍວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາກພືົ້ນ ເພືື່ອເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດ 

 

 

 

 

 

 

1) ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ 
2) ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
3) ກະຊວງການເງິນ 
4) ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
5) ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ 
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ນະໂຍບາຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ
ຜ ປ້ະກອບກິດຈະການໃໝ່ 
 

1) ບັນຈຸຫລັກສູດການກໍໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ເຂ ົ້າໃນລະບ ບການສຶກ
ສາຊັົ້ນສູງ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາຂັົ້ນຕ່າງໆ 

2) ຍ ກລະດັບຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້
ປະກອບກິດຈະການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

3) ສະໜັບສະໜູນການສ້າງໃຫ້ມີຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ນັກສຶກສາ 

4) ສ ົ່ງເສີມສະຖາບັນການສຶກສາໃຫ້ມີບ ດບາດໃນການກໍໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບ
ກິດຈະການໃໝ່ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນການສ້າງສູນກໍໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ 
(Business Incubator), ການຝຶກອ ບຮ ມ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນ
ໂລຊີ ແລະ ກິດຈະກໍາສ ົ່ງເສີມຕ່າງໆ 

5) ສ ົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີທຸລະກິດຕ ວແທນ (Franchising Businesses); 

6) ສ້າງລະບ ບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ດໍາເນີນການຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ 
ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການທີື່ມີຜ ນງານດີເດັົ່ນໃນດ້ານຕ່າງໆ 

 

 

 

 

1) ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
2) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
3) ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ 



5 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
ນະໂຍບາຍສ້າງສະພາບແວດ
ລ້ອມທີີ່ເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການ
ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດ 
 

 

1) ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ລະບ ບການຂຶົ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ 

2) ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ລະບ ບການອອກອະນຸຍາດຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ 

3) ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບ ບການເກັບອາກອນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໂປ່ງ
ໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ 

4) ສ ົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີເວທີປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະ
ຊ ນ ຢູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖີື່ນ 

 

1) ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ 
2) ກະຊວງການເງິນ 
3) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
4) ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
5) ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
6) ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ 
7) ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
8) ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 
9) ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ 
10) ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
11) ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
12) ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 
13) ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 
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ນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ ແລະ 
ດ້ານການເງິນ 

1) ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານ ດບັນດາກິດຈະການ ແລະ ຂະແໜງການບູລິມະສິດ
ທີື່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານພາສີ-ອາກອນແລະການເງິນ 

2) ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານ ດບັນດາເງືື່ອນໄຂສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດກໍໍ່ຕັົ້ງໃໝ່
ລວມທັງ Start-Up ເພືື່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບການຍ ກເວັົ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ
ແລະ ອາກອນກໍາໄລ 

3) ຈັດສັນງ ບປະມານ ແລະ ແຫລ່ງທຶນທີື່ເປັນໄປໄດ້ເພືື່ອສະໜອງສິນເຊືື່ອ
ໃຫແ້ກ່ຈູນລະວິສາຫະກິດ  

4) ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການທຶນສ ມທ ບ ໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ 
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍເຕັກໂນໂລຊີ 
ແລະ ການຊອກຫາຕະຫລາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

5) ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການທຶນສ ມທ ບໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 
ແລະ ກາງເພືື່ອເປັນຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລັບການສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານເພືື່ອປັບປຸງທຸລະກິດດ້ານຕ່າງໆ 

 

1) ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 
2) ກະຊວງການເງິນ 
3) ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
4) ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ຄາດຄະເນງົບປະມານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 
          2016-2020 
 
ລ/ດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາ ທຶນທ ີ່ຕ້ອງການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ( ກ ບ ) 

ທຶນພາຍໃນ ທຶນຕ່າງປະເທດ ທຶນທັງໝົດ 
95.743.000.000   473.295.000.000  569.038.000.000  

1 ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສ ມການເພ ີ່ມຜະລິດຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ນະ
ວັດຕະກໍາ 

2.168.000.000 10.480.000.000 12.648.000.000 

1.1 ສ ົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ພາກທຸລະກິດໃນການ
ພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ 

         320.000.000       1.600.000.000       1.920.000.000  

1.2 ສ ົ່ງເສີມແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການຈ ດ
ທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາ 

             8.000.000          240,000,000          248.000.000  

1.3 ສະໜັບສະໜູນການເຂ ົ້າເຖິງລະບ ບການຢັັ້ງຢືນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ          160.000.000          480.000.000          640.000.000  

1.4 ສະໜອງການປຶກສາ ແລະ ຝຶກອ ບຮ ມການຍ ກລະດັບດ້ານການບໍລິຫານຄຸນນະພາບ 
ຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

         240.000.000       2.160.000.000       2.400.000.000  

1.5 ເຜີຍແຜ່ດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ          960.000.000       1.280.000.000       2.240.000.000  

1.6 ສ້າງລະບ ບ ແລະ ດໍາເນີນການມອບລາງວັນນະວັດຕະກໍາດ້ານຕ່າງໆ ຂອງ ວນກ          240.000.000       2.160.000.000       2.400.000.000  

1.7 ສະໜອງທຶນສ ມທ ບໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍ ກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ ວນກ          240.000.000       2.560.000.000       2.800.000.000  

2 ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສ ມການເຂົັ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ   66.100.000.000   412.000.000.000    478.100.000.000  
2.1 ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊືື່ອແລະ ດ້ານການເງິນໃຫແ້ກ່ວິສາຫະ

ກິດຂະໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ 
31.000.000.000   120.000.000.000    151.000.000.000  

   
2.2 ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ລວມທັງສະຖາບັນການເງິນ

ຈຸລະພາກ 
         800.000.000       1.400.000.000       2.200.000.000  



2 

2.3 ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນການເຂ ົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ       1.500.000.000       1.600.000.000       3.100.000.000  

2.4 ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທຶນສ ົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ກາງ  

     32.000.000.000    288.000.000.000    320.000.000.000  

2.5 ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະຖາບັນການເງິນສະເພາະກິດສໍາລັບວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ທຶນສໍາລັບກໍໍ່ຕັົ້ງ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊືື່ອ) 

2.6 ປັບປຸງຄວາມເຂັົ້ມແຂງບັນດາອ ງການຈັດຕັົ້ງທີື່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂ ົ້າເຖິງສິນເຊືື່ອ
ຂອງ ວນກ (ສູນຂໍໍ້ມູນສິນເຊືື່ອຂອງທະນາຄານກາງ, ກ ມທະບຽນສານ, ສູນແກ້ໄຂຂໍໍ້ຂັດແຍ່ງ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ໜ່ວຍງານຈ ດທະບຽນຫ ັກຊັບ) 

         800.000.000       1.000.000.000       1.800.000.000   

      

3 ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສ ມການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ
ພັດທະນາທຸລະກດິ 

2.200.000.000      2.800.000.000  5.000.000.000 

3.1 ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ອ ງການ, ຫ ວໜ່ວຍວິຊາການທີື່ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປືກສາ
ພັດທະນາທຸລະກິດ 

         600.000.000      800.000.000       1.400.000.000  

3.2 ຊຸກຍູ້ບັນດາແຂວງໃນການສ້າງຕັົ້ງສູນບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ ວນກ          600.000.000  600.000.000      1.200.000.000  

3.3 ສ ົ່ງເສີມການສະໜອງການບໍລິການດ້ານວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມຫ າກຫ າຍໃຫ້ແກ່ ວນກ          400.000.000  600.000.000      1.000.000.000  

3.4 ສ້າງລະບ ບຖານຂໍໍ້ມູນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຜູ້ສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາ
ປຶກສາພັດທະນາທຸລະກິດ 

         200.000.000  400.000.000         600.000.000  

3.5 ເຜີຍແຜ່ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ວນກ ເຂ ົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາພັດທະນາ
ທຸລະກິດ 

         400.000.000  400.000.000         800.000.000  

4 ນະໂຍບາຍເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫລາດ 12.200.000.000      7.200.000.000  19.400.000.000 
4.1 ສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາສ ົ່ງເສີມການສ ົ່ງອອກ          800.000.000       1.200.000.000       2.000.000.000  

4.2 ສ້າງຖານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະໜອງຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕະຫລາດພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກ ນ          500.000.000       1.000.000.000       1.500.000.000  

4.3 ສ້າງໂອກາດ ແລະ ເພີື່ມຊ່ອງທາງການຕະຫ າດແກ່ ວນກ          400.000.000          600.000.000       1.000.000.000  

4.4 ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້ແກ່ວນກ ໃນການເຂ ົ້າສູ່ຕະຫ າດພາກພຶົ້ນ ແລະ 
ສາກ ນ 

      1.000.000.000       2.000.000.000       3.000.000.000  

4.5 ຄ ົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການສ ົ່ງອອກຂອງ ວນກ          400.000.000          400.000.000          800.000.000  
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4.6 

ສ ົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ວນກ ກັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ວິສາຫະກິດການ
ລ ງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ 

  2.000.000.000  2.000.000.000  

4.7 ຄ ົ້ນຄວ້າຂະແໜງການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີື່ມີທ່າແຮງ ແລະ ມີຄວາມໄດ້ປຽບ
ໃນການແຂ່ງຂັນ 

         300,000,000            300.000.000  

4.8 ສ ົ່ງເສີມການພັດທະນາໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີື່ມ (Value Chain Development) ໃນບາງ
ຂະແໜງທີື່ມີທ່າແຮງ 

      3.000.000.000         3.000.000.000  

4.9 ສ ົ່ງເສີມການຮ່ວມກຸ່ມທຸລະກິດ (Cluster) ເພືື່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ວນກ ໃນການ
ເຂ ົ້າເຖິງຕະຫ າດ       4.150.000.000         4.150.000.000  

4.10 ສ ົ່ງເສີມການສ້າງເຄືອຂ່າຍວນກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາກພຶົ້ນ ເພືື່ອເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງ
ດ້ານທຸລະກິດ 

      1.650.000.000         1.650.000.000  

5 ນະໂຍບາຍສ້າງແລະພັດທະນາຜ ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ 1.740.000.000     10.100.000.000  11.840.000.000 
5.1 ສ້າງ ແລະ ບັນຈຸຫລັກສູດການກໍໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ເຂ ົ້າໃນລະບ ບການສຶກສາຊັົ້ນສູງ 

ແລະ ອາຊີວະສຶກສາຂັົ້ນຕ່າງໆ 
       1.000.000.000       1.000.000.000  

5.2 ຍ ກລະດັບຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ວນກ          200.000.000          500.000.000          700.000.000  

5.3 ສະໜັບສະໜູນການສ້າງໃຫ້ມີຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ
ແລະ ນັກສຶກສາ 

         400.000.000          800.000.000       1.200.000.000  

5.4 ສ ົ່ງເສີມສະຖາບັນການສຶກສາໃຫ້ມີບ ດບາດໃນການກໍໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການໃໝ່          400.000.000       5.200.000.000       5.600.000.000   
ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນການສ້າງສູນກໍໍ່ສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ (Business Incubator),        
ການຝຶກອ ບຮ ມ, ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກິດຈະກໍາສ ົ່ງເສີມຕ່າງໆ       

5.5 ສ ົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີທຸລະກິດຕ ວແທນ (Franchising Businesses)          240.000.000       1.600.000.000       1.840.000.000  

5.6 ສ້າງລະບ ບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ດໍາເນີນການຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບ
ກິດຈະການທີື່ມີຜ ນງານດີເດັົ່ນໃນດ້ານຕ່າງໆ 

         500.000.000       1.000.000.000       1.500.000.000  

6 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ເອ ັ້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ 
ດໍາເນ ນທຸລະກດິ 

1.840.000.000 8.560.000.000 10.400.000.000 

6.1 ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ລະບ ບການຂຶົ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ 400.000.000       1.200.000.000       1.600.000.000  
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6.2 ປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ລະບ ບການອອກອະນຸຍາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ 
ແລະ ວ່ອງໄວ 

         800.000.000       3.200.000.000       4.000.000.000  

6.3 ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບ ບການເກັບອາກອນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທໍາ 240.000.000       2.160.000.000       2.400.000.000  

6.4 ສ ົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີເວທີປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ຢູ່ຂັົ້ນທ້ອງຖິື່ນ          400.000.000       2.000.000.000       2.400.000.000  

7 ນະໂຍບາຍພາສ -ອາກອນ ແລະ ດ້ານການເງິນ 9.495.000.000 22.155.000.000 31.650.000.000 

7.1 ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານ ດບັນດາກິດຈະການ ແລະ ຂະແໜງການບູລິມະສິດທີື່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ທາງດ້ານພາສີ-ອາກອນ ແລະ ການເງິນ 

75.000.000 175.000.000 250.000.000 

7.2 ຄ ົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານ ດບັນດາເງືື່ອນໄຂສໍາລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດກໍໍ່ຕັົ້ງໃໝ່ລວມທັງ Start-Up 
ເພືື່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບການຍ ກເວັົ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີື່ມ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ 

45.000.000 105.000.000 150.000.000 

7.3 ຈັດສັນງ ບປະມານ ແລະ ແຫລ່ງທຶນທີື່ເປັນໄປໄດ້ເພືື່ອສະໜອງສິນເຊືື່ອໃຫແ້ກ່ຈູນລະວິສາຫະກິດ 4.500.000.000 10.500.000.000 15.000.000.000 

7.4 ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການທຶນສ ມທ ບ ໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຊອກຫາຕະຫລາດທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

375.000.000 875.000.000 1.250.000.000 

7.5 ສ້າງ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການທຶນສ ມທ ບໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພືື່ອເປັນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການສະໜອງບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານເພືື່ອປັບປຸງທຸລະກິດດ້ານ
ຕ່າງໆ 

4.500.000.000 10.500.000.000 15.000.000.000 
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