
ສະເໜີໂດຍ: 
ທານ ນ. ພອນວັນ ອຸທະວົງ

ຫົວໜາກົມແຜນການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄົມ 
ສົກປີ 2015-2016  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ປະຈາປີ 2017 
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ເນື້ອໃນການສະເໜີ

1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ສົກປີ 2015-2016 

2. ແຜນດັດແກ 4 ປີ ແລະແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈາປີ 2017
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ການຈັດຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ສົກປີ 2015-2016 
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ການປຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
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ຜົນສາເລດັທາງດານ
ການພດັທະນາເສດຖະກິດ

2015-2016
ອັດຕາເງນິເຟີ້ 1,35%

ອັດຕາແລກປຽນ (ກີບ/ໂດລາ) ອອນຄາ 0,27% 

ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕາງປະເທດ 6,06 ເດືອນ

ປະລິມານເງິນ M2 ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,33% 

ສິນເຊືອ່ທົວ່ລະບບົທະນາຄານ
(ກັນຍາ 2016) 58% ຂອງ GDP

ນາເຂົາ້ (9 ເດືອນ) 3.041,95 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫດລົງ 12,3%

ສົ່ງອອກ (9 ເດືອນ) 3.157 ລານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,1%
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 ການຜະລິດໄຟຟາ ໄດ 16.519 ລານ ກິ ໂລ ວັດ ໂມງ ເທົ່າກັບ 80,57% ຂອງແຜນການປ,ີ ໄດ
ຂະຫຍາຍ ກະແສໄຟຟາ, ລົງສູທອງຖ່ິນຊນົນະບົດ ເຮັດໃຫອັດຕາຄອບຄົວຊົມໃຊໄຟຟາບັນລຸ 
91,48%; ການຜະລິດແຮທາດບັນລຸ 8.846,62 ຕ້ືກີບ (ຕົວເລກປະຕິບັດ 9 ເດືອນ)



ຜົນສາເລດັທາງດານ
ການພັດທະນາສງັຄົມ
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ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ

 ອັດຕາເຂົ້າຮຽນໃໝສຸດທິຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 
ເພີ່ມຈາກ 97,2% ເປັນ 97,9%

 ອັດຕາປະລະການ ຮຽນຊັ້ນປະຖມົ ຫດຈາກ 
5.2% ເປັນ 4.9%.

 ອັດຕາເດັກລມຸ 5 ປີທີ່ມີນ້າໜັກຕ່າກວາ
ມາດຕະຖານຫດລົງມາຢູໃນລະດບັ 25,5%

 ອັດຕາເດັກລມຸ 5 ປີທີ່ເຕຍ (ຂາດສານ
ອາຫານຊ້າເຮື້ອ) ຍັງເຫຼືອ 35,6%, 

 ອັດຕາການຊົມໃຊວິດຖາຍຂອງຄອບຄວົ
ປະຕິບັດໄດ 70,2%

 ອັດຕາການຊົມໃຊວິດຖາຍຢໂູຮງຮຽນໄດ 
66,8% 

 ອັດຕາການຊົມໃຊນ້າສະອາດຂອງປະຊາຊົນໄດ 
89,2%

 ຄອບຄົວ ທຸກ ຍາກ ຍັງເຫຼືອ 1.105  ເທ່ົາ ກັບ 20.60% ຂອງ
ຄອບຄົວທັງໝົດ

 ບານ ທຸກ ຍາກ ຍັງເຫຼອື 6 ບານ ຂອງບານທັງໝົດ  
 ຄອບຄົວ ພັດທະນາ ມີ 3.197  ເທົ່າ ກັບ 59,61% ຂອງ

ຄອບຄົວທັງໝົດ
(ຕົວເລກປະຕບິັດ 9 ເດືອນ)



ບັນຫາຄົງຄາງທີ່ຕອງໄດເອົາໃຈໃສ
• ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງບ່ ທັນມີສະຖຽນລະພາບໜັກແໜນເທ່ົາທ່ີ

ຄວນ, ຫຼາຍດານຍັງມີຄວາມສຽງ ເປັນຕົ້ນອັດຕາການຂາດດຸນ
ງບປະມານແຫງລັດ ແລະ ຂາດດຸນຊາລະສະສາງຕາງປະເທດ ຕ່ 
GDP, ເຄື່ອງມືດານເງິນຕາຍັງຈາກັດ ເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານເງິນໃຫ
ໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທ່ີມີການຄມຸຄອງຂອງລດັ.

• ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄມຸຄອງເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍການ
ເງິນ  ຍັງບ່ທັນມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ.

• ງບປະມານແຫງລັດຍັງຂາດສະພາບຄອງ, ຍອນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າ
ງບປະມານບ່ຕອບສະໜອງໄດຕາມແຜນລາຍຈາຍ, ຊ້າຍັງມີການຮົ່ວ
ໄຫຼຫຼາຍ.
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 ການຄມຸຄອງນາໃຊທຶນຮອນທ່ີມີໜອຍຢແູລວຍັງຟຸມເຟືອຍ ແລະ ບ່
ທັນມີຈຸດສຸມ ພາໃຫເກີດໜ້ີສິນຄຸມເຄືອ; ສະພາບການລະເມີດວິໄນ
ແຜນການ-ການເງິນຍັງແຜຫຼາຍ.

 ການຄມຸຄອງການຈລະຈອນເງິນຕາບ່ທັນເຂັ້ມແຂງ, ຍັງນາໃຊເງິນຕາ
ຕາງປະເທດໃນການຊາລະສະສາງຢາງກວາງຂວາງ.

 ການ ຄມຸ ຄອງການ ນາ ເຂົາ້-ສົ່ງ ອອກ  ແລະ ການຄຸມຄອງລາຄາສິນຄາ 
ຍັງບ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ຮດັກຸມ ເຮັດໃຫລາຄາສິນຄາ ເປັນຕົ້ນ ໝວດສິນຄາໃຊ
ສອຍອຸປະໂພກ, ບລິໂພກຕາງໆ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕລະໄລຍະ  ແລະ ຄາ
ຄອງຊີບສູງຂຶ້ນ.
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ບັນຫາຄງົຄາງທີຕ່ອງໄດເອົາໃຈໃສ



ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
4 ປີຕ່ໜາ

• ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ສະເລຍ 7,2%, ໃນນັ້ນ: 
– ຂະແໜງກະສິກາ-ປາໄມ: 3,4%, ກວມ 16,8% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020
– ຂະແໜງອຸດສະຫະກາ: 9,3%, ກວມ 39% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020
– ຂະແໜງບລິການ: 8,1%, ກວມ 35,4% ຂອງ GDP ໃນປີ 2020
– ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ, ສຸດທິ: 5%, ກວມ 8,8% 

ຂອງ GDP ໃນປີ 2020  
• GDP ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນຄາດວາຈະໄດ 2.978 ໂດລາສະຫະລັດ(ຄາດວາລວມ

ຍອດລາຍໄດແຫງຊາດສະເລຍຕ່ຫົວຄົນ 2.354 ໂດລາສະຫະລັດ) ໃນປີ 2020
• ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໃຫຢໃູນລະດັບບ່ເກີນ 5% 
• ອັດຕາແລກປຽນ ມີສະຖຽນລະພາບ
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ການຊວຍເຫຼືອລາ
ແລະ ກູຢືມ

ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ
ຕາງປະເທດ

ງບປະມານພາຍໃນການລົງທຶນຈາກລະບບົ
ການເງິນ-ເງິນຕາ

ຄາດຄະເນການລົງທຶນໃນ 4 ປີ
ຕອງການທຶນທັງໝົດ ປະມານ 173,329 ຕື້ກີບ
(21 ຕື້ໂດລາສະຫາລັດ) ຫືຼ ເທ່ົາກັບ 29% ຂອງ
GDP



ແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ
ປະຈາປີ 2017



ຄາດໝາຍສູຊົນຂອງ
ແຜນການປະຈາປີ 2017



ຄາດໝາຍຕົ້ນຕດານມະຫາພາກ

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP 7%

ກະສິກາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,1% ກວມ 18,8% ຂອງ GDP

ອຸດສະຫະກາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,9% ກວມ 37,2% ຂອງ GDP

ບລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,8% ກວມ 34,7% ຂອງ GDP

ພາສີອາກອນ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ການນາເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,0% ກວມ 9,3% ຂອງ GDP

GDP ຕ່ຫົວຄົນ 2,341 ໂດລາສະຫາລັດ (ຄິດເປັນ GNI 1,850 ໂດລາສະຫາລັດ) 

ອັດຕາເງິນເຟີ້ ລະດັບທ່ີເໝາະສົມ (ເພີ່ມຂຶ້ນບ່ເກີນ 5%)

ລາຍຮັບລວມ 18.46% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນ: ລາຍຮັບພາຍໃນ 16,55% ຂອງ GDP

ລາຍຈາຍລວມ 24,99% ຂອງ GDP

ຂາດດຸນ 6,52% ຂອງ GDP
ອັດຕາແລກປຽນໃຫຢູໃນກອບສາມາດຄວບຄຸມໄດ



ດານການຄາ

ສູຊົນໃຫບັນລຸມູນຄາຂາເຂົາ້-ຂາອອກ ປະມານ 8.941 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ

 ມູນຄາການສົ່ງອອກ ໃຫບັນລຸໄດປະມານ 4.459 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ

 ມູນຄາການນາເຂົ້າປະມານ 4.482 ລານໂດລາສະຫະລັດ
 ຂາດດຸນການຄາ 23 ລານໂດລາ ເທ່ົາກັບ 0,14% ຂອງ GDP.
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ການດນຸດຽງ ແຫຼງ່ທຶນ

16

ຄວາມຕອງການທຶນທັງໝດົ 36.366 ຕື້ກີບ
ເທົ່າກັບ 28% ຂອງ GDP

ການລົງທຶນຂອງ ລັດ 
(ງບປະມານພາຍໃນ)

5.463 ຕື້ກີບ 
ກວມ 15,02% ຂອງການລົງທຶນລວມທັງໝົດ

ທຶນຊວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການ
ພັດທະນາ

8.629 ຕື້ກີບ
ກວມ 23,73% ຂອງການລົງທຶນລວມທັງໝົດ

ສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ 
ຕາງປະເທດ

14.474 ຕື້ກີບ
ກວມ 39,80% ຂອງການລົງທຶນລວມທັງໝົດ

ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ 7.800 ຕື້ກີບ 
ກວມ 21,45% ຂອງການລົງທຶນລວມທັງໝົດ



ຄາດໝາຍທາງດານເສດຖະກິດ

ຄາດໝາຍ 2015-2016

ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ 1,03 ລານເຮັກຕາ

ມູນຄາຈລະຈອນສິນຄາ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍອຍ,ການ
ບລິການ) 49.420,75 ຕື້ກີບ

ມູນຄາການຜະລິດອຸດສາຫະກາປງຸແຕງ ແລະ 
ຫັດຖະກາ 6.927 ຕື້ກີບ

ມູນຄາການຜະລິດແຮທາດ 15.000 ຕື້ກີບ

ສົ່ງເສີມ ກາໝາຍ ODOP, ສົ່ງເສີມງານຕະຫລາດນັດ, ງານວາງສະແດງສິນຄາ, ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ແລະ 
ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງທຸລະກິດ; ສົ່ງເສີມຫັດຖະກາທ່ີມີທາແຮງ ເປັນຕົ້ນ: ເຄື່ອງຝາຍ, ໄໝ, ຈັກສານ, 
ແກະສະລັກ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ...



ດານການສກຶສາ
• ສູຊົນເຮັດໃຫອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກນອຍອາຍຸ 3-5 ປີ ໃຫໄດ 51% ແລະ 

ເດັກນອຍອາຍຸ 5 ປີ ໃຫໄດ 74%, 
• ອັດຕາປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ1 ແລະ ຊັ້ນປະຖົມໃຫຢ ູ7% ແລະ 4% 

ຕາມລາດັບ; 
• ເພີ່ມອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຈາກ 82% ເປັນ 85%
ດານແຮງງານ
• ດຸນດຽງແຮງງານຕາມທິດຫັນເປັນອດຸສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ ຄ:ື ຂົງເຂດ

ກະສິກາໃຫກວມ 64,5%; ຂົງເຂດອຸດສາຫະກາໃຫກວມ 11,8%, ຂົງເຂດ
ບລິການໃຫກວມ 23,7%.

ຄາດໝາຍທາງດານສງັຄົມ



ຄາດໝາຍທາງດານສງັຄົມ
ດານສາທາລະນະສຸກ: 
• ຫດຜອນອັດຕາເດັກນອຍລມຸ 5 ປີ ທ່ີມີນ້າໜັກຕ່າກວາມາດຕະຖານ ໃຫຫດ

ລົງຍັງເຫືຼອ 22% 
• ເດັກນອຍລຸມ 5 ປີທ່ີເຕຍ (ຂາດສານອາຫານຊ້າເຮື້ອ) ໃຫຫດລົງຍັງເຫືຼອ 

35%; 
• ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນອຍ ຕ່າກວາ 1 ປ:ີ 43/1.000ຄົນ;
• ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນອຍລມຸ 5 ປ:ີ 56/1.000 ຄົນ, ອັດຕາການຕາຍ

ຂອງແມ: 182/100.000 ຄົນ,
• ອັດຕາສັກຢາກັນພະຍາດ 90%
• ອັດຕາຊົມໃຊນ້າສະອາດ 89,41% ແລະ ອັດຕາການຊົມໃຊວິດຖາຍ 

70,49%.
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ດານເສດຖະກິດມະຫາພາກ: 
 ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານລະຫວາງຂະແໜງການທີ່

ຮັບຜິດຊອບ ໃຫດີຂຶ້ນ ແລະ ໃກຊິດກັນກວາເກົ່າ
 ປັບປຸງ/ສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄມຸຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແຕ

ລະດານໃຫສອດຄອງ ແລະ ກົມກຽວກັນ
 ຕິດຕາມປະເມີນຜົນໃນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝ້ັນ

ທຽງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ເສດຖະກິດໂດຍລວມ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບິດັ



ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບິດັ

ດານການເງິນ-ງບປະມານ: 
• ຊຸກຍກູານເກັບລາຍຮັບໃຫໄດຄົບຖວນ ແລະ ຄົ້ນຄວາສາງແຫຼ່ງລາຍຮບັທີ່

ໝັ້ນຄົງໃຫເພີ່ມຂຶ້ນ
• ປັບປຸງ, ສາງແຜນລາຍຈາຍໃຫສອດຄອງກັບ ຄວາມອາດສາມາດດານລາຍ

ຮັບຕົວຈິງ ແລະ ສວນແຮໄວ 
• ປັບປຸງການຄຸມຄອງໜີ້ສາທາລະນະ ໃຫຢໃູນລະດັບທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ 

ແລະ ແກໄຂໜີ້ສິນເກົ່າໃຫຫດລົງເທ່ືອລະກາວ 
• ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການຕາງໆ ລວມທັງການລະດມົແຫຼ່ງທນຶມາຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ເພື່ອເຮັດໃຫລະບົບເສດຖະກິດມີຄວາມຜອນຄາຍ ແລະ ຜູ
ປະກອບການສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດຢາງຄອງຕົວ.

21



ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບິດັ

ດານເງນິຕາ: 
• ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາທີສ່ອດຄອງກັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
• ປັບປຸງອັດຕາດອກເບຍຕາມກົນໄກຕະຫາຼດທີຄ່ອງຕວົ ດວຍການສືບຕ່ຄມຸຄອງ

ການການົດອັດຕາດອກເບຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກ ູຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ
ສອດຄອງ 

• ສືບຕ່ນາໃຊອັດຕາດອກເບຍພື້ນຖານ ແລະ ອັດຕາສວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 
ແລະ ດັດປັບຕາມຄວາມເໝາະສົມ

• ຊຸກຍໃູຫຕະຫຼາດລະຫວາງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດເປີດ ເຄື່ອນໄຫວຢາງ
ແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ

• ສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ເພື່ອສາງຕະຫຼາດພັນທະບັດລັດຖະບານພາຍໃນ
ໃຫມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງລະດົມທຶນໃຫແກລັດຖະບານ.
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕບິດັ

ດານການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ບລິການ
• ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄາຮັບໃຊພາຍໃນໃຫພຽງພ ແລະ ຜະລິດເພື່ອສົ່ງ

ອອກ ດວຍການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ 
ແລະ ຂະໜາດກາງ

• ດັດປັບນະໂຍບາຍອັດຕາດອກເບຍເງິນກໃູຫແກການຜະລິດກະສິກາ 
ແລະ ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງສະບຽງອາຫານ, ສິນຄາອຸດສາຫະກາ, 
ຫັດຖະກາມູນເຊື້ອ ໃຫມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

• ຂະແໜງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ຕອງໄດມີມາດຕະການເຄັ່ງຄັດ 
ເພື່ອຄຸມຄອງລາຄາສິນຄາ ໂດຍສະເພາະສິນຄາໝວດອາຫານ
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