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ແຜນພັດທະນາ ວຽກງານສົົ່ງເສ ມການຄາ້ 
ໄລຍະ 2021 - 2025

ຍຸດ ທະ ສາດ ພັດທະນາ ອຄ  ໃນ ໄລຍະ 2016- 2025  ຈະ ເປັນການ ສັງ ລວມ ແລະ
ປັບປຸງຄືນໃໝ່ ຍຸດທະ ສາດ ພັດທະນາ ອຄ ໃນໄລຍະ 2011 - 2020 ເພືີ່ອໃຫ້ 
ສອດຄ່ອງ ກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິ ດສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດຄັັ້ງ VIII ແລະ IX ໃນຕ ໍ່

ໜ້າ.
ດັົ່ງນັັ້ນ ແຜນພັດທະນາ ວຽກງານສົົ່ງເສ ມການຄ້າ ແມ່ນໄດ້ມ ການ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນ

ຂອງກະຊວງ ອຄ ໂດຍອ ງໃສ່ ສາມແຜນງານຫລັກ ເຊັົ່ນ:
1. ການສ້າງປະໂຫຍດຈາກການເຊືີ່ອມໂຍງ,

2. ເອືັ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ,

3. ການສ້າງຄວາມສາມາດໃນແຂ່ງຂັນໃຫ້ກັບພາກທຸລະກິດພາຍໃຕ້ສະພາບແວດ

ລ້ອມທ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງຂອງໂລກ.



1. ເປ ົ້າ ໝາຍ ລວມປີ 2025 ຂອງ ຂະແຫນງ ສົົ່ງເສ ມການຄາ້:

ເຮັດ ໃຫ້ ຂະ ແໜງອຸດສາຫະກ າ ປຸງ ແຕ່ງ ທ ີ່ມ ທາ່ແຮງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ  ເຊັົ່ນ:
ກະສິກ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ ປຸງແຕ່ງ ສາມາດ ເຊືີ່ອມ ໂຍງ ຢ່າງ ຕັັ້ງໜ້າ ເຂົັ້າ ໃນ ຕ່ອງ ໂສ້ ການ 
ສະໜອງ/ການ ສ້າງ ມູນ ຄ່າ ຂອງຕະຫລາດ ອາ ຊຽນ ແລະ ຕະຫລາດສາກົນ. ສົົ່ງເສ ມສ້າງ
ອຸດສາຫະກ າເສົາຄ ້າ ເຊັົ່ນ: ຍຸດທະສາດໃນການສົົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກ າ ໂດຍສະເພາະ
ກະສິກ າອ ນຊ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃຫ້ເປັນສິນຄ້າທ ີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ທງັດ້ານຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ລາຄາ, ໂດຍເລັົ່ງໃສ່ສິນຄ້າກະສິກ າຫລັກ ທ ີ່ມ ທ່າແຮງ ແຂ່ງຂັນໄດ້ ຕົັ້ນ
ທຶນຕ ໍ່າ ເປັນຕົັ້ນ: ເຂົັ້າອ ນຊ , ນ ້າຕານອ ນຊ , ຫນ ໍ່ໄມ້ຝຣັງ, ກາເຟອິນຊ , ຊາອ ນຊ , ຫລື
ຫມາກໄມ້, ພືດພັກ ທ ີ່ໄດ້ລາຄາສູງ.
ສ້າງເປັນອຸດສາຫະກ າທັນສະໄຫມ, ອຸດສາຫະກ າສະອາດ, ການບ ລິການປີີ່ນອ້ອມການ
ຜະລິດ ທ ີ່ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດາ້ນ ການຜະລິດ ແລະ ການຄ ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ.



2. ຈຸດປະສົງລວມ 2021-2025

2.1 ຈດຸປະສງົວຽກງານ ສົົ່ງເສ ມຜັນຂະຫຍາຍໃນວຽກງານ
ເຊືີ່ອມໂຍງ 

 ສ້າງ ໃຫ້ ທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ ເຊືີ່ອມ ໂຍງກັບ ທຸລະກິດ ພາກ ພືັ້ນ  ແລະ  ສາກົນຢ່າງ 
ເປັນເຈົັ້າ ການ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມ ການພົວພັນ  ແບບມິດຕະພາບ, ເຄົາລົບ ແລະ ບ ໍ່ ແຊກ 
ແຊງ ເຂົັ້າ ໃນ ກິດຈະການພາຍ ໃນຂອງ ກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍຍາດແຍ່ງ ໂອກາດ ແລະ
ຜົນປະ ໂຫຍດຈາກການເຊືີ່ອມໂຍງ ເພືີ່ອຍູ້ແຮງ ການ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການບ ລິການ,
ແລະ ການລົງທຶນໃນປະເທດ ທ ີ່ຕິດພັນກັບການສົົ່ງອອກ.



2. 2. ຈຸດປະສົງວຽກງານສ້າງສະພາບແວດລອ້ມໃຫທຸ້ລະກດິ 

ສົົ່ງເສ ມ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດດ້ານກະສິກ າ ໃຫ້ເປັນສິນຄ້າ ໂດຍປ່ຽນຈາກ ກະສິກ າ
ຄົວ ເຮືອນ, ອຸດສາ ຫະກ າ ຂະຫນາດນ້ອຍ  ແລະ ບ ລິການ ຂະຫນາດຍ່ອຍ -ກະ 
ແຈກ ກະຈາຍ ໃຫ້ ກາຍ ເປັນ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ, ເປັນສິນຄ້າທ ີ່ຕະຫລາດ
ຕ້ອງການ, ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້.

ໃນນັັ້ນ, ການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ຕ້ອງມ ຈຸດສຸມ, ມ ຂະແຫນງການພັດທະນາທ ີ່ມ 
ທ່າແຮງ, ສ້າງເປັນໂຄງການຕົວແບບທ ີ່ສາມາດປະ ກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ ໂດຍອ ງໃສ່ທ່າແຮງຂອງ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ລົງ
ເຖິງຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ແຜນການລົງທຶນທ ີ່ມ ຈຸດສຸມ.



2.3. ຈຸດປະສົງວຽກງານສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ 

 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ ກ ໍ່ຄື ກວມເອົາ ຜູ້ປະກອບການຈາກຂັັ້ນບ້ານຂຶັ້ນເຖິງ
ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ ທ ີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ ແລະ ພັດທະນາສ ມື
ແຮງງານພາຍໃນໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ.

 ກ້າວ ໄປສູ່ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພືີ່ອຮັບປະກັນສ້າງ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ າ,ສ້າງລາຍ ໄດ້
ກ່ ປະຊາຊົນ (ຄອບຄົວເປັນຈຸດ ສຸມ) ລົບ ລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກ ຂອງ ຄອບຄົວໃຫ້ ໄດ້ 3
ເທົົ່າ ປີ 2025-2030.



3. ແຜນພດັທະນາ ຫລັກຂອງ ວຽກງານສົົ່ງເສ ມການຄາ້ ໃນການເຊືີ່ອມ
ໂຍງເສດຖະກດິວຽກງານໂຄງການຮ່ວມມືສາກນົ

 ຜັນຂະຫຍາຍດ າລັດ, ລະບຽບການ ແລະ ບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທ ີ່ຕິດພັນກັບ ວຽກ
ງານສົົ່ງເສ ມການຄ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານ ແລະ ລະບຽບການສາກົນ ແລະ

ສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ນິຕິກ າ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົົ່ງເສ ມການຄ້າ ເພືີ່ອ

ສະຫນັບສະຫນູນ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານອຸດສາຫະກ າ, ການຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ ທ ີ່

ຕິດພັນກັບ ການລົງທຶນ ເປັນຕົັ້ນ: ການຈັບຄູ່ທຸລະກິດ B2B, B2C ແລະ ມ ການ
ເຈລະຈາ ແລະ ມ ການເຊັນສັນຍາໃຫ້ຫລາຍຂືັ້ນກວ່າເກົົ່າ.



ກ ານົດ ແລະ ສົົ່ງເສ ມສິນຄ້າບູລິມະສິດ ແລະ ສິນຄ້າທ່າແຮງໃຫ້ຂາດຕົວ ເພືີ່ອມ ເປ ົ້າຫມາຍສົົ່ງເສ ມ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າທ ີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມ ລັກສະນະຍຸດທະສາດ

ສ້າງກົນໄກ ໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະກອບການ ຫລື ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າໂອດັອບ 
ຈາກຂັັ້ນເມືອງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າໂອດັອບທ ີ່ມ ຄຸນະພາບ, ການການຫຸ້ມຫ ໍ່ທ ີ່
ງາມ ແລະ ໂດດເດັົ່ນ, ສາມາດສົົ່ງອອກໄປຕະຫລາດຕ່າງປະເທດໄດ້

ສ້າງກົນໄກ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ອອກໃບຍັັ້ງຢືນ ແລະ ອານຸມັດ ການໃຫ້ກາຫມາຍໂອດັອບໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍຫ້ອງການ ອຄ ຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ ມ ຄວາມສາມາດໃນການດ າເງິນງານ
ໄດ້

ເສ ມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ກັບສາກົນ ພາ ຍ ໃຕ້ຂອບ ASEAN/AFTA  ແລະ 
CLTV ຢ່າງ ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການ;  ພ້ອມ ນັັ້ນ ກ ໍ່ ຕ້ອງ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ພິ ເສດ ຕ ໍ່ ການ ຮ່ວມ ມື   
ກັບອົງກອນຕ່າງປະເທດ



ຊຸກຍູ້ບັນດາແຂວງ ໃຫ້ສືບຕ ໍ່ ແລະ ເພ ີ່ມທະວ ການຈັດ ງານວາງສະແດງ ຫລື ຕະຫລາດນັດ ໃຫ້
ສິນຄ້າ ຫນຶີ່ງເມືອງ ຫນຶີ່ງຜະລິດຕະພັນ ທັງໃນແຂວງຕົນເອງ, ຮ່ວມກັນຈັດເປັນພາກ ແລະ ໃນສູນ
ກາງ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສ້າງຈິດສ ານຶກໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວ ຫັນມາໃຊສິ້ນຜະລິດໃນ
ປະເທດຂອງຕົນເອງ.

ສ້າງນະໂຍບາຍສົົ່ງເສ ມພິເສດຕ ໍ່ກັບການຜະລິດແບບສະອາດ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍ
ສະເພາະການຜະລິດສິນຄ້າສ ຂຽວ (Green products) ທ ີ່ ສປປ ລາວ ມ ທ່າແຮງໃນການ
ແຂ່ງຂັນເພືີ່ອເປັນອ ກທາງເລືອກໜຶີ່ງ ໃນການສ້າງຄວາມຫລາກຫລາຍຕ ໍ່ກັບສິນຄ້າສົົ່ງອອກຂອງ
ປະເທດ ແລະ ເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວສວນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຫັນມາເຮັດກະສິກ າສະອາດ. 

ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດລາວ ໂດຍຈັດຝຶກອົບຮົມທາງ 
ດ້ານທິດສະດ  ແລະ ການສາທິດຕົວ ຈິງໃນການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນການເຂົັ້າຮ່ວມງານ
ວາງສະແດງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແບບມ ຫລັກສູດເພືີ່ອສ້າງ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ນັກທຸລະກິດ
ສາມາດແຂ່ງ ຂັນກັບສາກົນນັບມືັ້ສູງ ຂືັ້ນ.
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