ບົດລາຍງານຜົນກອງປະຊຸມວິຊາການ ຄັງັ້ ວັນທີ 26-27 ມີນາ 2019
ເພອ
ື່ ກະກຽມ ກອງປະຊຸມໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົງົ່ ທົວ
ົ່ ປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018
ຂອງທ່ານ ນາງ ວິໄລຄໍາ ໂພສາລາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ
ຮຽນ: - ທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງົ່ ,
ປະທານກອງປະຊຸມ ທີື່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖ.
- ບັນດາທ່ານຄະນະນໍາຈາກກະຊວງ ແລະ ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ທີື່ນບ
ັ ຖ.
- ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ, ແຂກຜູ້ມກ
ີ ຽດ, ທ່ານຍີງ-ທ່ານຊາຍ ທີຮ
ື່ ັກແພງ
ຂູ້າພະເຈົັ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດ ແລະ ພາກພມໃຈເປັນຢ່າງຍີື່ງ ທີື່ໄດູ້ຮັບກຽດຈາກທ່ານປະທານກອງ
ປະຊຸມອະນຸຍາດໃຫູ້ຂນ
ັ້ ລາຍງານ ຜົນກອງປະຊຸມວິຊາການ ທີື່ໄດູ້ຈັດໃນວັນທີ 26-27 ຜ່ານມາ. ກອງ
ປະຊຸມດັົ່ງກ່າວ ໄດູ້ດາໍ ເນີນໄປຕາມວາລະດັົ່ງນີ:ັ້
1. ປຶກສາຫາລ

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ

ແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດຂອງກະຊວງ

ຍທຂ ລວມມີ ແຜນລົງທຶນບູ້ວງປົກກະຕິ ແລະ ບູ້ວງກອງທຶນທາງ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ການ
ກະກຽມແຜນລົງທຶນປິ 2020 ຂອງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ.
2. ຕີລາຄາຄນ ຜົນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດການແກູ້ໄຂ 19 ບັນຫາຄົງຄູ້າງທີື່ພົັ້ນເດັົ່ນ ຂອງຂະແໜງການ
ຍທຂ ທີື່ໄດູ້ຍົກຂຶນ
ັ້ ໃນກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2016 ຜ່ານມາ ໂດຍສາມາດຕີ
ລາຄາ ແລະ ສະຫຼບ
ຸ ຄວາມຄບໜູ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເພື່ອແກູ້ໄຂ 19 ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ມາຮອດ
ປະຈຸບນ
ັ ສາມາດຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດໄດູ້ 72,5% (ລາຍລະອຽດແມ່ນໄດູ້ສັງລວມໃນຕາຕະລາງຄວາມ
ຄບໜູ້າການແກູ້ໄຂ 19 ບັນຫາທີື່ໄດູ້ແຈກຢາຍໃນເອກະສານໃຫູ້ບນ
ັ ດາທ່ານ).
3. ນອກນັນ
ັ້ , ກອງປະຊຸມວິຊາການຄັັ້ງນີັ້ ໄດູ້ຍົກເອົາ 5 ຫົວຂໍ້ທີື່ພົັ້ນເດັົ່ນຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ເພື່ອ
ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ໃນຮບແບບເວທີສົນທະນາເປັນຄະນະ ຫລ ເອີນ
ັ້ ວ່າ Panel
Discussion, ເຊີື່ງໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ແມ່ນມີ ລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຫລ ຜູ້ຊ່ວຍ
ລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ ແລະ ມີບັນດາຜຊ
ູ້ ່ຽວຊານສະເພາະດູ້ານ ທີື່ມີປະສົບການສງມາຮ່ວມເປັນ
ຄະນະ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ເປີດກວູ້າງໃຫູ້ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຊັກຖາມ.

1

ບັນດາແຂກທ່ານຍິງ-ທ່ານຊາຍ ທີນ
ື່ ບ
ັ ຖ
ຜ່ານການນໍາສະເໜີ

ແລະ

ປະກອບຄໍາເຫັນແລກປ່ຽນໃນກອງປະຊຸມວິຊາການ,

ສາມາດ

ສັງລວມຜົນກອງປະຊູມໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ສນ
ົ ທະນາໄດູ້ ດັົ່ງນີັ້:
1) ການຍົກສງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ການກສ
ໍ່ າູ້ ງ ແລະ ສູ້ອມແປງຂົວ
ທາງ:
 ສາເຫດທີື່ພາໃຫູ້ ໂຄງການກໍ່ສູ້າງ-ສູ້ອມແປງເສັນ
ັ້ ທາງ ມີມນຄ່າສງ, ຄຸນະພາບຕໍາໍ່ ແລະ ແກ່ຍາວ

ເວລາ:
1. ສະເຫດທີື່ພາໃຫູ້ມນຄ່າສງ:
 ໂຄງການກສ
ໍ່ ູ້າງໃນຮບແບບການລົງທຶນ EPC ໂດຍແມ່ນ ບລິສັດດຽວເປັນຜູ້ສຶກສາ, ສໍາ
ຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເອງ ກຄ
ໍ່ ການກສ
ໍ່ ູ້າງເອງ.
 ໂຄງການກສ
ໍ່ ູ້າງ

ໃນຮບແບບ

ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໄປນໍາ

ແລະ

ກໍ່ສູ້າງໄປພູ້ອມກັນ

(Design Build).
 ໂຄງການລົງທຶນກ່ອນ,

ຊຶື່ງເຮັດໃຫູ້ມີມນຄ່າສງ

ໄດູ້ຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບູ້ຍທະນາຄານ,

ຄິດໄລ່ໄລຍະເວລາໃນການຊໍາລະ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອນ
ື່ ໆເຂົັ້າຕື່ມ.

2. ສາເຫດທີື່ພາໃຫູ້ຄນ
ຸ ະພາບຕໍໍ່າ-ແກ່ຍາວເວລາການກໍ່ສາູ້ ງ:
 ການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ໄປຕາມລະບຽບການຂອງການກສ
ໍ່ ູ້າງເຊັົ່ນ: ບໍ່
ມີທີື່ປຶກສາເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງການກສ
ໍ່ ູ້າງ, ບໍ່ມກ
ີ ານທົດລອງຄຸນະພາບຂອງວັດ
ສະດຸກໍ່ສູ້າງ ແລະ ອນ
ື່ ໆ.
 ການຄັດເລອກບລິສັດຜຮ
ູ້ ບ
ັ ເໝົາວຽກສູ້ອມແປງ ບໍ່ໄດູ້ດີເທົົ່າທີື່ຄວນ; ການປະມນເປີດກວູ້າງ
ໄດູ້ລາຄາທີື່ຕໍໍ່າ ແຕ່ຜູ້ຮບ
ັ ເໝົາ ທີື່ຊະນະການປະມນໃນລາຄາຕໍໍ່າ ຈໍານວນນຶື່ງບມ
ໍ່ ີ ຄວາມພູ້ອມ
ທາງດູ້ານບຸກຄະລາກອນ, ພາຫະນະກົນຈັກ, ແຫຼງ່ ທຶນ ຫຼ ທຶນໝນວຽນ ແລະ ອື່ນໆ.
 ຖເບົາວຽກສູ້ອມແປງປົກກະຕິເຊັນ
ົ່ : ຕາບຂຸມຮັງໄກ່ - ເຮັດໃຫູ້ໜູ້າທາງເປ່ເພເສຍຫາຍເພີື່ມ
ຂຶັ້ນ; ງົບປະມານການສູ້ອມແປງກເໍ່ ພີື່ມຂຶນ
ັ້ ເຊັົ່ນກັນ.
 ການຊໍາລະງົບປະມານລັດຊັກຊູ້າ, ແກ່ຍາວ, ບໍ່ໄດູ້ຕາມແຜນການເບີກຈ່າຍ ຈຶງື່ ເຮັດໃຫູ້ຜູ້
ຮັບເໝົາຂາດທຶນໝນວຽນ ເພື່ອສບຕໍ່ກສ
ໍ່ ູ້າງໃຫູ້ສາໍ ເລັດ ຈຶື່ງແກ່ຍາວໄປເລັ້ອຍໆ.
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 ບລິສັດຮັບເໝົາ ຜດ
ູ້ ຽວຮັບຜິດຊອບຫຼາຍສັນຍາ ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ຮບ
ັ ເໝົາ ບໍ່ສາມາດລົງມຮັບ
ພູ້ອມກັນທຸກສັນຍາ, ການສູ້ອມແປງມີການແກ່ຍາວ ເຮັດໃຫູ້ເສັັ້ນທາງເກີດການເປ່ເພຫຼາຍ
ຂັ້ນ;
 ການພັດທະນາຕາໜ່າທາງຫຼວງ ເພີື່ມຂຶນ
ັ້ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຮັດໃຫູ້ລັດຖະບານ ຕອບສະໜອງ
ງົບປະມານໃນການ ບລະນະຮັກສາ ແລະ ສູ້ອມແປງ ທາງຫຼວງບໍ່ພຽງພ ແລະ ບໍ່ທົົ່ວເຖິງໄດູ້,
ປີໜຶື່ງໄດູ້ພຽງ 50 – 60% ໃນການສູ້ອມແປງທັງໝົດ ກໍ່ຖວ່າບໍ່ພຽງພ.
 ການຄຸູ້ມຄອງນໍໍ້າໜັກ ບໍ່ເຂັມ
ັ້ ງວດ, ເຮັດໃຫູ້ເສັນ
ັ້ ທາງເປ່ເພໄວກວ່າກໍານົດ.
 ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ເຮັດໃຫູ້ຕາໜ່າງເສັນ
ັ້ ທາງໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍຂຶັ້ນທຸກໆ
ປີ ມີຄວາມຕູ້ອງການງົບປະມານເພີື່ມຂັ້ນ ເພື່ອສູ້ອມແປງສຸກເສີນ.
 ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຕົວເມອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ລຽບຕາມທາງຫຼວງ ເຮັດໃຫູ້ເກີດການ
ບຸກລຸກເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ, ຖົມດິນຊະຊາຍໃສ່ ຮ່ອງລະບາຍນໍໍ້າ, ທໍ່ລະບາຍນໍໍ້າ,
ທາງເຂົັ້າ-ອອກຂອງນໍໍ້າ

ເຮັດໃຫູ້ນາໍໍ້ ຖູ້ວມຂັງຕາມເສັັ້ນທາງໃນລະດຝົນ,

ເກີດການເປ່ເພ

ແລະ ຕູ້ອງການງົບປະມານເພີື່ມຂນ
ັ້ ເພື່ອແກູ້ໄຂ.
 ທິດທາງແກູ້ໄຂໃນຕໍ່ໜູ້າ ຈະໄດູ້ສບຕໍ່ດງັົ່ ນີັ້:
1. ດໍາເນີນການຕາມຂັນ
ັ້ ຕອນ (ຮອບວຽນຂອງໂຄງການ, Project cycle) ເຊັົ່ນ: ເລີື່ມຈາກ
ການຈັດບລິມະສິດໂຄງການ ; ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ຂອງໂຄງການ; ສໍາຫຼວດ-ອອກ
ແບບລະອຽດ ແລະ ປະເມີນມນຄ່າເບັ້ອງຕົນ
ັ້ ; ສະເໜີຮັບຮອງ ແລະ ເອົາໂຄງການເຂົັ້າແຜນ;
ປະຕິບັດການປະມນໂຄງການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຈັດຊ-ັ້ ຈັດຈູ້າງ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ
2. ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຈະຕູ້ອງໄດູ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດາູ້ ນເຕັກນິກວິຊາການ ໃຫູ້ແກ່
ຄະນະຄຸູ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ເຮັດວຽກການເມອງແນວຄິດ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອສູ້າງ
ພະນັກງານໃຫູ້ມຈ
ີ ນ
ັ ຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
3. ນໍາໃຊູ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ກສ
ໍ່ ູ້າງ ແລະ ສູ້ອມແປງ ກິດຈະການຂະແໜງ ຍທຂ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫູ້
ຖກຕູ້ອງ.
4. ສບຕໍ່ປບ
ັ ປຸງ ແລະ ສູ້າງນິຕກ
ີ ໍາໃນຂະແໜງການໃຫູ້ຫາຼ ຍຂຶັ້ນ.
5. ປັບປຸງ ແລະ ນໍາໃຊູ້ ລະບົບຄຸູ້ມຄອງທາງຫຼວງ (RMS) ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມນ, ວິເຄາະ ແລະ
ຈັດລຽງບລິມະສິດວຽກສູ້ອມແປງ, ເປັນບ່ອນອີງໃນການຂນ
ັ້ ແຜນວຽກ ແລະ ການຈັດສັນ
ງົບປະມານ;
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6. ຄົັ້ນຄວູ້າ, ປັບປຸງ ເງ ື່ອນໄຂສັນຍາ ໃນການນໍາໃຊູ້ກອງສູ້ອມແປງຂອງ ຊຸມຊົນ ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກບລະນະຮັກສາແບບເປັນປະຈໍາແຕ່ລະຕອນທາງ.
2) ວຽກງານການຄຸມ
ູ້ ຄອງການຂົນສົງົ່ ທາງບົກ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນພາວະວິໄສ ກ່ຽວກັບການສູ້າງຕັງັ້ ເຈົາັ້
ໜູ້າທີຂ
ື່ ນ
ົ ສົງົ່ ທາງບົກ/ເຈົາັ້ ໜູ້າທີກ
ື່ ວດກາ ຍທຂ:
ພາຍຫລັງລັດຖະບານໃຫູ້ຢດ
ຸ ເຊົາສະຖານີຕິດຊັົ່ງນໍໍ້າໜັກ ຈາກ 39 ແຫ່ງທົົ່ວປະເທດ ຍັງເຫຼອ
13 ແຫ່ງຢ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ, 13 ແຫ່ງ ນໍາໃຊູ້ຊິງເຄື່ອນທີື່ ໂດຍໄດູ້ສຸ່ມໃສ່ກວດກາ ເພື່ອຄວບ
ຄຸມລົດບັນທຸກນໍໍ້າໜັກເກີນ ຕາມເສັນ
ັ້ ທາງທີື່ສໍາຄັນ; ຕບ
ໍ່ ນ
ັ ຫາການຍົກເລີກການປະຕິບັດສະຖານີ
ຕິດຊັົ່ງ ເຮັດໃຫູ້ມຊ
ີ ່ອງວ່າງສວຍໂອກາດດັດແປງເຕັກນິກ ເຊັນ
ົ່ : ຕເໍ່ ຕີມຖັງ, ຄັນຊີ, ເສີມເພົາ ເພື່ອ
ບັນທຸກໃຫູ້ໄດູ້ຫຼາຍຂນ
ັ້ ; ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງບໍ່ມສ
ີ ນໂລຊິດສະຕິກ ແລະ ລະບົບຄຸູ້ມຄອງລົດຂົນສົງົ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫູ້ມີການຂົນສົງົ່ ສິນຄູ້າຊະຊາຍ, ລົດຕ່າງປະເທດບໍ່ແລ່ນເສັັ້ນທາງ
ໃນສັນຍາ, ສູ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫູ້ແກ່ເສັັ້ນທາງ-ຂົວ; ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງບມ
ໍ່ ີເຈົັ້າໜູ້າທີກ
ື່ ວດກາ
ວຽກງານການຂົນສົົ່ງທາງບົກ; ບໍ່ມີ ນິຕິກໍາອະນຸຍາດນໍໍ້າໜັກບັນທຸກ ແລະ ການປັບໄໝ ເຫັນວ່າຍັງ
ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປະຈຸບນ
ັ ຄ ການປັບໄໝໃສ່ໂທດຍັງເບົາ ແລະ ບເໍ່ ຂັັ້ມງວດ
ຖູ້າທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດອູ້ອມຂູ້າງ ຈຶງື່ ເຮັດໃຫູ້ມກ
ີ ານລະເມີດຫລາຍຂຶັ້ນ.
ເພື່ອແກູ້ໄຂສະພາບດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດູ້ສົມທົບກັບ ທະນາຄານໂລກ ໂດຍໄດູ້ວ່າຈູ້າງຊ່ຽວຊານ
ສູ້າງຍຸດທະສາດການຄຸູ້ມຄອງລົດບັນທຸກໜັກ ແລະ ການກວດກາການຂົນສົົ່ງ; ສົມທົບກັບ ADB
ເພື່ອກໍານົດຈຸດທີື່ຕັັ້ງກໍ່ສູ້າງສະຖານີຕິດຊັົ່ງທັນສະໄໝ; ສບຕໍ່ສາູ້ ງຕັງັ້ ເຈົັ້າໜູ້າທີື່ຂນ
ົ ສົງົ່ ທາງບົກ ໃຫູ້ສາໍ
ເລັດໃນປີ 2020; ໄດູ້ປັບປຸງນິຕິກໍາຄນໃໝ່ໃຫູ້ຮັດກຸມຂັ້ນກວ່າເກົົ່າ ເປັນຕົນ
ັ້ ແມ່ນ ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວ
ກັບການອະນຸມັດນໍໍ້າໜັກລວມສງສຸດຂອງລົດບັນທຸກ,
ເກີນ,

ລະບຽບການປັບໄໝລົດບັນທຸກນໍໍ້າໜັກ

ອັດຕາການປັບໄໝການລະເມີດກົດຈະລາຈອນທາງບົກ;

ສໍາລັບການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ

ກວດການໍາໍ້ ໜັກລົດບັນທຸກ ແມ່ນມອບໃຫູ້ທູ້ອງຖິນ
ື່ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຕິດຕາມລາຍງານ ໂດຍສະເໜີໃຫູ້ມີໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ແລະ ມີລະບົບ ບລະນະຮັກສາ,
ສູ້ອມແປງສະຖານີ ແລະ ຈັດຊຊ
ັ້ ິງຊັົ່ງ ປ່ຽນແທນ, ພູ້ອມທັງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສູ້າງບຸກຄະລາກອນ
ໃຫູ້ມີມາດຕະຖານ.
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3) ຍົກສງຄວາມເຂັມ
ັ້ ງວດ ໃນການປະຕິບດ
ັ ວິໄນແຜນການ-ວິໄນການເງິນ:
 ສາເຫດ:
1. ບຸ ກ ຄະລະກອນຜູ້ ຈັ ດ ຕັັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ບໍ່ ທັ ນ ເຂົັ້ າ ໃຈກົ ດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່ າ ງ
ເລິກ ເຊິື່ງ ຈຶື່ງພາກັນລະເມີ ດຂັັ້ ນຕອນຕາມຂະບວນການຂອງກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ ນກົດໝາຍການລົງທຶ ນສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15/12/215
ຊຶື່ງເຫັນວ່າ 55 ມາດຕາທີື່ຕິດພັນຂອງກົດໝາຍທີື່ຕິດພັນກັບຂະແໜງ ຍທຂ ຈະຕູ້ອງ
ໄດູ້ສບຕໍ່ ເຂັັ້ມງວດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ເຊິື່ງໃນ 4 ຂັັ້ນຕອນ ຫັນໄປສ່ການ
ບັນ ລຸ ຕົ ວຊີັ້ ວັດ ການປະຕິບັ ດ ວິ ໄນແຜນການ-ການເງິນຄ : ຂັັ້ ນ ຕອນ (1) ສູ້າງ ແລະ
ອະນຸມັດແຜນ, (2) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ, (3) ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການ
ປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ (4) ການສະຫລຸບສັງລວມ ແລະ ສູ້າງແຜນໃໝ່.
2. ບຸ ກ ຄະລະກອນຜູ້ ຈັ ດ ຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ບໍ່ ມີ ຈັ ນ ຍາບັ ນ ໃນການປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານຂອງຕົ ນ ,
ສວຍໃຊູ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຊອກຫາຊ່ອງວ່າງຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຈົນພາໃຫູ້ເກີດເປັນພະຍາດສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫູ້ຕົວເອງ.
3. ຊັບຊູ້ອນຕໍາແໜ່ ງງານຂອງພະນັ ກງານ-ລັດຖະກອນ ບໍ່ແທດເໝາະກັບໜູ້າວຽກສົມຄ່
ກັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ.
4. ການສູ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆ ບໍ່ທັນກັບສະພາບປະຈຸບັນ ເຊິື່ງເຫັນວ່າຍັງມີໜູ້ອຍ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ.
5. ການປະຕິບັດໜູ້າທີື່ຕິດຕາມກວດກາຍັງເຮັດບໍ່ໄດູ້ເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ.
 ທິດທາງແກູ້ໄຂໃນຕໍ່ໜູ້າ:
1. ສບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆທີື່ເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການ
ເງິນ ເພື່ອບໍາລຸງສູ້າງໃຫູ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຖັນແຖວແຜນການ ທຸກຂັັ້ນ ທັງສນ
ກາງ ແລະ ທູ້ອງຖິື່ນເປັນລັກສະນະສະເພາະ ເພື່ອຈະສູ້ຊົນສູ້າງຂະແໜງການ ຍທຂ ໃຫູ້
ເປັນຂະແໜງຕົວແບບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ໃນປີ 2020.
2. ເພີື່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງໃນວຽກງານກວດກາພາຍໃນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຖສໍາ
ຄັນ ການກວດກາໂຄງການແຕ່ຫົ ວທີ ແລະ ເອົ າໃຈໃສ່ຢ່າງຈິ ງຈັ ງໃນການແກູ້ ໄຂຜົ ນ
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ການກວດສອບປະຈໍາປີ ຕາມບົດແນະນໍາຂອງ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ເພື່ອໃຫູ້ໝົ
ດໄປເທື່ອລະກູ້າວ ແລະ ການສົົ່ງຂ່າວຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃຫູ້ໄດູ້ດີ.
3. ສບຕໍ່ສູ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ 2 ກົດໝາຍທີື່ຕິດພັນຄ: ກົດໝາຍ
ງົບປະມານສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 71 ແລະ ກົດໝາຍການລົງທຶນ ສະບັບປັບປຸງເລກທີ
72 ໃຫູ້ເປັນອັນສະເພາະຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ແລະ ຍຶດໝັັ້ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝ
າຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງ ເຂົັ້າໃສ່ 5 ແຜນງານ 44 ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ແລະ
103 ຕົ ວຊີັ້ ວັດ ຂອງແຜນພັດ ທະນາ 5ປີ 2016-2020 ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ
ແລະ ກະກຽມໃຫູ້ແກ່ການສູ້າງແຜນພັດທະນາ 5 ປີ 2021-2025 ຢ່າງເປັນລະບົບ
ສອດຄ່ອງ ຈຶື່ງຈະແກູ້ໄຂບັນຫາວິໄນແຜນການ-ການເງິນ ໃຫູ້ຕົກໄປໄດູ້.
4) ວຽກງານເຊອ
ື່ ມໂຍງ-ເຊອ
ື່ ມຈອດກັບພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ :
ສໍາລັບເວທີສນ
ົ ທະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນ ຂອງ
ສປປ ລາວ, ໄດູ້ສຸມໃສ່ທົບທວນຄນຍຸດທະສາດເຊອ
ື່ ມໂຍງ ເຊອ
ື່ ມຈອດກັບພາກພນ
ັ້ ແລະ ສາກົນຂອງ
ຂະແໜງການ ຍທຂ ໄລຍະ 2016-2025, ພູ້ອມທັງຕີລາຄາຄວາມຄບໜູ້າການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ ນັບ
ແຕ່ ປີ 2016 ເປັນຕົນ
ັ້ ມາ; ອັນສໍາຄັນ ແມ່ນໄດູ້ສະເໜີກ່ຽວກັບບັນຫາສິື່ງທູ້າທາຍ, ກາລະໂອກາດ
ແລະ ແຜນການດູ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ແກ່ການປະຕິບັດວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫູ້ມີປະສິດທິ
ຜົນກຄ
ໍ່ ການຍາດເອົາຜົນປະໂຫຍດລວມສງສຸດມາສ່ປະເທດຊາດໃນຕໍ່ໜູ້າ, ເປັນຕົນ
ັ້ ການພັດທະນາ
ໂຄງລ່າງພັ້ນຖານດູ້ານຄົມມະນາຄົມ
ປັບປຸງບັນດາລະບຽບການ

ແລະ

ເພື່ອສູ້າງສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ການຂົນສົງົ່ ,

ການ

ການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຂົນສົງົ່ ຢ່

ພາຍໃນປະເທດ; ເຊິື່ງສາມາດສັງລວມໄດູ້ດັົ່ງນີ:ັ້
 ສິື່ງທູ້າທາຍ:
 ການເພີັ້ມຂຶນ
ັ້ ດູ້ານການຄູ້າ, ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຫັນເປັນຕົວເມອງ ຄຽງຄກ
່ ັບ
ຂໍ້ຈາໍ ກັດດູ້ານຕາໜ່າງຄົມມະນາຄົມ ທີບ
ື່ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ; ສະພາບຂອງເສັັ້ນທາງ ແລະ ຂົວ ທີື່ມຢ
ີ ແ
່ ມ່ນ
ຄຸນນະພາບຕໍໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ; ການບັງຄັບໃຊູ້ມາດຕະການຄວບຄຸມລົດບັນທຸກໜັກຍັງບໍ່ມີ
ປະສິດທິພາບ.
 ຕົັ້ນທຶນການຂົນສົງົ່ ພາຍໃນສງ

ເປັນອຸປະສັກສໍາຄັນໃນການຂົນສົົ່ງເພື່ອສູ້າງປະເທດເຮົາໃຫູ້

ກາຍເປັນປະເທດບລິການເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
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 ຂໍ້ຈາໍ ກັດທາງດູ້ານຄວາມພູ້ອມຂອງພາກເອກະຊົນ

ເປັນຕົນ
ັ້ ແມ່ນຂະແໜງການໂລຊິດສຕິກ;

ການເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເຊອ
ື່ ມຈອດລະບົບຂົນສົົ່ງຫລາຍຮບແບບແມ່ນຍັງບໍ່
ທັນເຮັດໄດູ້ດເີ ທົົ່າທີື່ຄວນ;
 ນິຕິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການສົງົ່ ເສີມ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມກັບຜູ້
ປະກອບການພາຍໃນ

ຍັງບໍ່ເປັນຮບປະທໍາ, ການປະສານງານ

ແລະ

ການແບ່ງປັນໜູ້າທີື່

ຮັບຜິດຊອບ ພາຍໃນ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີື່ຕິດພັນກັບວຽກເຊື່ອມຈອດ-ເຊື່ອມໂຍງ
ຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດູ້ດີ.

 ກາລະໂອກາດ:
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ພວກເຮົາ ກຍັງມີກາລະໂອກາດທີື່ດີ ເພື່ອຍົກສງການປະຕິບັດວຽກງານ
ດັົ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະ ການມີທີື່ຕງັັ້ ຢ່ໃຈກາງ (Strategic Position) ຂອງຂົງເຂດປະເທດອະນຸ
ພາກພນ
ັ້ ແມ່ນາໍໍ້ ຂອງ GMS ແລະ ASEAN ຊຶື່ງຢຈ
່ ຸດຍຸດທະສາດສໍາຄັນໃນການບລິການ ເພອ
ື່ ການ
ເຊື່ອມໂຍງ-ເຊອ
ື່ ມຈອດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນດູ້ານຂົນສົງົ່ ທາງບົກ. ນອກຈາກນັນ
ັ້ ສປປລາວ ຕິດກັບ
ຕະຫລາດໃຫ່ຍຂອງພາກພນ
ັ້ ແລະ ອະນຸພາກພັ້ນ ເຊັນ
ົ່ : ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ນອກ
ນັນ
ັ້ , ໄດູ້ມລ
ີ ງົ ທຶນໃສ່ລະບົບຂົນສົົ່ງຫລາຍຮບແບບ ເຊັົ່ນ: ໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ລົດໄຟວຽງ
ຈັນ-ທ່າແຂກ-ຫວງອາງ.
 ທິດທາງເພື່ອຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໃນຕໍ່ໜູ້າ ເຊິງື່ ສາມາດສະຫຼຸບໄດູ້ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ການປັບປຸງນະໂຍບາຍການຈັດສັນການນໍາໃຊູ້ທີື່ດນ
ິ

ແລະ

ນະໂຍບາຍການວາງແຜນຂົນສົງົ່

ແບບລວມສນເພອ
ື່ ຍົກລະດັບ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ເປັນສນກາງທາງຜ່ານຂອງພາກພັ້ນ ແລະ ອະນຸ
ພາກພນ
ັ້ ໂດຍການສູ້າງໂຄງລ່າງພນ
ັ້ ຖານທີື່ຮບ
ັ ປະກັນເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວ ປະກອບສ່ວນສະໜັບ
ສະໜນເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຂົງເຂດກະສິກໍາ-ປ່າໄມູ້, ບໍ່ແຮ່, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
ແລະ

ທ່ອງທ່ຽວ;

ແລະ

ການນໍາໃຊູ້ແນວທາງການພັດທະນາພນ
ັ້ ທີື່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ຫລາຍຂະແໜງການ ເຊັນ
ົ່ : ການພັດທະນາທີື່ດິນ, ຄົມມະນາຄົມ, ການຈູ້າງງານ ແລະ ການ
ພັດທະນາສີມແຮງງານ ເພອ
ື່ ສູ້າງເງ ື່ອນທີື່ດີໃນການສູ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ.
2. ນະໂຍບາຍການຈັດສັນບລິມະສິດໃນການລົງທຶນ: ຕູ້ອງໄດູ້ສຸມໃສ່ຈັດສັນຕາໜ່າງຂົນສົງົ່ ສິນຄູ້າ
ທີື່ສອດຄ່ອງກັບການຕົກລົງໃນຂອບຮ່ວມມສາກົນ
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ຕາມແລວທາງເສດຖະກິດອະນຸພາກພນ
ັ້

ແມ່ນໍໍ້າຂອງ GMS;

ຈັດບລິມະສິດການລົງທຶນຕາມເສັນ
ັ້ ທາງ ຫລ ແລວທາງຍຸດທະສາດ ທີື່

ຈະສະໜັບສະໜນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ສຸມໃສ່ປບ
ັ ປຸງ
ແລະ ຍົກລະດັບພນ
ັ້ ຖານໂຄງລ່າງ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງຕາມງົບປະມານທີື່ມີໃຫູ້ເໝາະສົມ ແລະ ເພີມ
ື່
ທະວີການສົງົ່ ເສີມໃຫູ້ພາກເອກະຊົນເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ຮອງຮັບການຂົນສົົ່ງຢ່າງທົວ
ົ່ ເຖິງ ເຊັົ່ນ: ການບລິການຍົກຍ, ສນແຢກຢາຍຂ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ສະ
ໜາມໂລຊິດສຕິກ.
3. ການພັດທະນາ ຂະແໜງບລິການຂົນສົງົ່ ສາກົນ: ຕູ້ອງໄດູ້ປບ
ັ ປຸງ ການເປີດກວູ້າງດູ້ານການຄູ້າ
ແລະ ຂັນ
ັ້ ຕອນການຂອະນຸມັດດໍາເນີນກິດຈະການຂອງ ບລິສັດພາຍໃນ, ສົົ່ງອອກ ແລະ ນັກ
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ; ສົົ່ງເສີມ ແລະ ເພີື່ມການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດ; ສູ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງ ຂະແໜງການໂລຊິດສຕິກພາຍໃນ, ເຊິງື່ ປະກອບມີ ການສູ້າງສິງື່
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ເປັນຕົນ
ັ້ ແມ່ນ ສາງ ແລະ ສະໜາມໂລຊິດສຕິກ; ປັບປຸງປະສິດທິພາບ
ຂອງຂັັ້ນຕອນພາຍໃນດ່ານ ໃນຂະບວນການຂູ້າມແດນ, ຄຽງຄ່ກບ
ັ ການປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ
ສັນຍາ ທີື່ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ກັບການດໍາເນີນວຽກໂລຊິດສຕິກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່
ປັບປຸງ ແລະ ສົງົ່ ເສີມ ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນູ້ອຍ ໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຈັບມກັບ
ບລິສັດຂົນສົງົ່ ຕ່າງປະເທດ.
4. ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ

ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພູ້ອມກັນຄົນ
ັ້ ຄູ້ວາສູ້າງແຜນພັດທະນາຮ່ວມກັນ

ໃຫູ້ມີ

ລັກສະນະເປັນຕູ້ອງໂສູ້ ເກາະກາຍ ໃນການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ພູ້ອມກັນ
ປະຕິບັດເຮັດແນວໃດໃຫູ້ສາມາດຍາດເອົາຜົນປະໂຫຍດສງສຸດມາສປ
່ ະເທດຊາດ

ຈາກການ

ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດ ຂອງ ສປປລາວ ໄດູ້ຢ່າງແທູ້ຈງິ .
5) ການແບ່ງວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງສນກາງ ແລະທູ້ອງຖິນ
ື່ ຕາມທິດ 3 ສູ້າງ:
ສໍາລັບເວທີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານສາມສູ້າງຂອງຂະແໜງການ
ຍທຂ, ພວກເຮົາ ໄດູ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດວຽກງານສາມສູ້າງ ໄລຍະ
2016-2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ໄລຍະ 2019-2020

ແລະ ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕກ
ົ ລົງຂອງ

ລັດຖະມົນຕີ ວ່າດູ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມ
ທິດສາມສູ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມຂົວທາງ, ກົມຂົນສົງົ່ , ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມອງ, ກົມນໍໍ້າປະປາ, ກົມ
ທາງນໍໍ້າ ແລະ ກົມການບິນພົນລະເຮອນ, ໃຫູ້ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ. ພູ້ອມດຽວກັນ
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ນີັ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດູ້ມກ
ີ ານຍົກເອົາບັນຫາສໍາຄັນທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສູ້າງ ເພື່ອຄົັ້ນຄູ້ວາ
ແລະ ກໍານົດທິດທາງແກູ້ໄຂໃນຕໍ່ໜູ້າ, ເປັນຕົນ
ັ້ ແມ່ນ ບັນຫາພົນ
ັ້ ເດັນ
ົ່ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບົດ
ບັນທຶກການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ;

ການຈັດຕັງັ້

ປະຕິບັດວຽກງານສາມສູ້າງ ຂອງຂະແໜງການ ເຄຫາ-ຜັງເມອງ ແລະ ຂົນສົງົ່ ລວມທັງແຜນການ
ແກູ້ໄຂຂໍ້ຄງົ ຄູ້າງ; ນອກຈາກນັນ
ັ້ , ພວກເຮົາ ຍັງໄດູ້ປກ
ຶ ສາຫາລ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາທີື່ເປັນໃຈກາງກ່ຽວກັບການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງ ບັນດາກົມ ແລະ ພະແນກ
ຍທຂ ຂັນ
ັ້ ແຂວງ ແລະ ຫູ້ອງການ ຍທຂ ເມອງ, ໃນນີັ້ ອັນສໍາຄັນກ່ຽວກັບທິດທາງແກູ້ໄຂໃນຕໍ່ໜູ້າ
, ກະຊວງ ຍທຂ ໄດູ້ເປັນເຈົັ້າການຄົນ
ັ້ ຄູ້ວາອອກຂຕ
ໍ້ ົກລົງ ວ່າດູ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສູ້າງ

ລະຫວ່າງ

ບັນດາກົມຂອງກະຊວງ

ໃຫູ້ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຊຶງື່ ເອກະສານດັົ່ງກ່າວ ໄດູ້ກໍານົດທິດທາງການແບ່ງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ໂດຍເປັນການຕີກອບລວມໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາຄົງຄູ້າງທີື່ຕິດພັນກັບ

ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ບົນພນ
ັ້ ຖານທີື່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການທີື່ກຽ່ ວຂູ້ອງ.
ບັນດາທ່ານຜແ
ູ້ ທນ ທີນ
ື່ ບ
ັ ຖ ແລະ ຮັກແພງ !
ຜ່ານມານັັ້ນແມ່ນການສັງລວມຜົົນກອງປະຊຸມວິຊາການທັງ 2 ວັນ ທີື່ຂູ້າພະເຈົັ້າໄດູ້ນໍາມາລາຍ
ງານ ແລະ ຜ່ານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃນມນ
ັ້ ີັ້, ນະໂອກາດນີ,ັ້ ຂອວຍພອນມາຍັງກອງປະຊຸມຈົົ່ງປະສົບຜົນສໍາ
ເລັດ ແລະ ບັນລຸຕາມເປົົ້າໝາຍທີື່ໄດູ້ວາງໄວູ້ ຢ່າງຈົບງາມ
(ຂຂອບໃຈ)

9

