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ສະຫຸຼບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2017 ແລະ ທິດທາງ, ຈຸດສຸມຂອງແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2018



ໂຄງຮາ່ງການນາໍສະເໜ ີ
1. ຄາດຄະເນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫງ່ຊາດ ປີ 2017
• ໝາກຜນົ/ເປ້ົາໝາຍໃຫຍ ່1: ດາ້ນເສດຖະກດິ 
• ໝາກຜນົ/ເປ້ົາໝາຍໃຫຍ ່2: ດາ້ນສງັຄມົ 
• ໝາກຜນົ/ເປ້ົາໝາຍໃຫຍ ່3: ດາ້ນສີ່ ງແວດລອ້ມ 
• ວຽກງານຈດຸສມຸປ່ີນອອ້ມທີ່ ພວົພນັກບັຫຼາຍຂະແໜງການ

2. ທິດທາງ, ຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົປີ 2018 
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ຄາດຄະເນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ປີ 2017
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ສະພາບລວມ 
– ສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພ້ືນໂດຍລວມຍັງຂະຫຍາຍຕົວຊັກຊ້າ ແລະ 
ບໍ່ແນ່ນອນ: 

 + ເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາ, ອ່ີຢູ ແລະ ສປຈີນ ຂະຫຍາຍຕົວຕ່ໍາກວ່າລະດັບທ່ີ
     ຄາດຄະເນໄວ້. 
– ສະເພາະເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) 
ຊື່ງເປັນຄູ່ຄ້າທ່ີສໍາຄັນຂອງລາວຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີຂ້ືນ

– ສປປລາວ ຍັງສືບຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ,ເສດຖະກິດສືບຕ່ໍຂະ 
ຫຍາຍຕົວ, ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບດີຖ້າທຽບໃສ່ຫລາຍໆປະເທດໃນພາກພື້ນ. ການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ ແລະ ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປປົກກະຕິໂດຍ
ພື້ນຖານ. 
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ໝາກຜົນ/ເປ້້ົາໝາຍໃຫຍ່ 1: ດ້ານເສດຖະກິດ
 

ເສດຖະກດິຍງັສບືເຕບີໂຕຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໝ ັນ້ທຽ່ງ ແລະ ເປັນພືນ້ຖານທີ່ ເຂັມ້ແຂງ
ສມົຄວນໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາ 
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ຂງົເຂດເສດຖະກດິມະຫາພາກ
ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ: 
• GDPເພີ່ ມຂືນ້ໃນລະດບັ: 6,83%(ແຜນການ 7%) ຄດິໄລຕ່າມປີຖານໃໝ ່2012 
• GDP ສະເລຍ່ຕໍ່ຫວົຄນົ: 2.472 USD (ແຜນ 2.341 USD) 
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ຂະແໜງການ 
 ການຂະຫຍາຍຕົວ ໂຄງປະກອບ

ປະຕິບັດ ແຜນ ປະຕິບັດ ແຜນ
+ ກະສິກໍາ 2,78% 3,1% 16,34% 18,8%
+ ອຸດສາຫະກໍາ 9,5% 8,9% 30,04% 37,2%
+ ບໍລິການ 6,15% 7,8% 42,08%, 34,7%
+ພາສີ�-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ການນໍາເຂ້ົາ

6,9% 5,0% 11,53%, 9,3%



ຂງົເຂດເສດຖະກດິມະຫາພາກ 
ແຫລ່ງທຶນເພ່ືອການພັດທະນາ: ປະຕິບັດ ແຜນ

• ການລົງທຶນທັງໝົດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 25.330,79 ຕື້ກີບ (69,65% ຂອງແຜນການ) 36.366 ຕື້ກີບ
     + ການລົງທຶນພາກລັດ 1.780,97 ຕື້ກີບ  (54% ຂອງແຜນການ) 2.800 ຕື້ກີບ 
     + ການຊ່ວຍເຫຼືຶອທາງການເພ່ືອການ
ພັດທະນາ 

419,3 ລ້ານໂດລາ ຫຼື 3.518,38 ຕື້ກີບ 
         (40,7% ຂອງແຜນການ )

8.629 ຕື້ກີບ 

     + ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

1.970,06 ລ້ານໂດລາ ຫຼື 16.530,97 ຕື້ກີບ 
(ທຶນນໍາເຂົ້້າຕົວຈິງ) ລື່ນແຜນ 10%

 14.474 ຕື້ກີບ 

     +ຈາກລະບົບສິນເຊື່ອທະນາຄານ 3.500,4 ຕື້ກີບ (44,8% ຂອງແຜນການ)  7.800 ຕື້ກີບ 
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• ສະພາບການປັບປຸງບັນຍາກາດການລົງທຶນຂອງພາກເສດຖະກິດ:
 + ກົດໝາຍສ່ົງເສີມການລົງທຶນ
 + ການຊຸກຍູ້ PPP

+ LBF
+ການສ້າງກອງທຶນ SMEs



ດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
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ເງນິຕາ ແລະ ອດັຕາແລກປຽ່ນ:  ປະຕິບັດ ແຜນ
+ ອັດຕາເງິນເຟ້ີສະເລ່ຍ 1,45% ບ່ໍເກີນ 5% 
+  ອັດຕາແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງເລັກນ້ອຍ
     - ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ (6 ເດືອນຕົ້ນ) 
     - ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ (6 ເດືອນຕົ້ນ) 

0,66% ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ
5,45% ທຽບໃສ່ເງິນບາດ

ແຜນການ±5%
ແຜນການ±5%

+ ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກຸ້ມມູນຄ່າການ  
ນໍາເຂ້ົາ 

4,14 ເດືອນ >5ເດືອນ

+ ປະລິມານເງິນ M2 (6 ເດືອນຕົ້ນ) 16,39% < 20%

ດ້ານງົບປະມານ ປະຕິບັດ ແຜນ
+ ລາຍຮັບ (6ເດືອນຕົ້ນ) 10.365 ຕື້ກີບ 23.941 ຕື້ກີບ
+ ລາຍຈ່າຍ (6ເດືອນຕົ້ນ) 12.615 ຕື້ກີບ 32.402 ຕື້ກີບ
+ ຂາດດຸນງົບປະມານ (6ເດືອນຕົ້ນ) 2.250 ຕື້ກີບ < 8.461 ຕື້ກີບ 



ຂງົເຂດເສດຖະກດິມະຫາພາກ 

9

ດ້ານຂາອອກ-ຂາເຂ້ົາ ປະຕິບັດ ແຜນ

+ ການສ່ົງອອກ 2.378 ລ້ານໂດລາ 4.459 ລ້ານໂດລາ
+ ການນໍາເຂ້ົາ 2.336 ລ້ານໂດລາ 4.482 ລ້ານໂດລາ
+ ດຸນການຄ້າ +42 ລ້ານໂດລາ (6ເດືອນ) - 23 ລ້ານໂດລາ 
ດ້ານແຮງງານ ປະຕິບັດ ແຜນ 
+ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ 12.805 ຄົນ 131.600 ຄົນ
+ ສະໜອງກໍາລັງແຮງງານເຂ້້ົາສູ່
ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປເທດ 

69.352 ຄົນ 143.230 ຄົນ 



 ຂງົເຂດການຜະລິດ
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6 ເດືອນຕົ້ນ ຄາດຄະເນ
ໝົດປີ 2017 ແຜນປີ2017

ຜະລິດເຂົ້າ 4,27 ລ້ານໂຕນ
(98,16%) 4,35 ລ້ານໂຕນ

ການຜະລິດອຸດສະຫາກໍາປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ 4.463 ຕື້ກີບ 9.217 ຕຶ້ກີບ

(ລື່ນແຜນ33%) 6.927 ຕື້ກີບ

ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ 25.618 ຕື້ກີບ 51.687 ຕື້ກີບ
(ລືນແຜນ 4,5%) 49.420,75 ຕື້ກີບ

ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ 13.559 ລ້ານກິໂລວັດ
ໂມງ 29.052 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ 30.000 ລ້ານກິໂລວັດ

ໂມງ
ການຜະລິດແຮ່ທາດ 5.368,67 ຕື້ກີບ 10.818,7 ຕື້ກີບ 15.000 ຕື້ກີບ

ຈໍານວນທ່ອງທ່ຽວ
2,03 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ສ້າງ
ລາຍຮັບໄດ້ 347 ລ້ານໂດ

ລາ

4,8 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ສ້າງລາຍ
ຮັບໄດ້ 843 ລ້ານໂດລາ

5,4 ລ້ານເທື່ອຄົນ
ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 875 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ



 ໝາກຜົນ/ເປ້້ົາໝາຍໃຫຍ່ 2: ດ້ານສັງຄົມ
ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ: 
ການເຂົ້າເຖງິການສກືສາ ແລະ ບໍລິການ ສາທາລະນະສກຸໄດ້ມ້ທີາ່
ກາ້ວດຂີືນ້, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ

ໄດຮ້ບັການອານລຸກັ ແລະ ເຜີຍແຜຢ່່າງກວາ້ງໄກ. 
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ດັດສະນີໝາຍ LDC  (HAI) ປະຕິບັດ ແຜນ 2017
- ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊ້ັນມັດທະຍົມຕ້ົນ 82,9% 85%
- ອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 51,4% 51%
- ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອນ 15ປີ ຂ້ືນໄປ 92,45%(ຕົວເລກການສໍາ

ຫຼວດ Census 2015) 
-ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອນ 15-24ປີ 84,7% (ຕົວເລກການສໍາ

ຫຼວດ Census 2015) 
- ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5ປີ 1.160 ຄົນ

 (ຍັງບ່ໍທັນຄິດໄລ່/1000 
ຄົນ) 
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 ການພດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ



 ການພດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ (ຕໍ່ )

ປະຕິບັດ ແຜນປີ2017

ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ:

  + ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຫຼຸດລົງ 6.546 ຄອບຄົວ ຫຼຸດລົງ 5.580 ຄອບຄົວ

  + ລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກ 36 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 20,22% 
ທຽບໃສ່ແຜນປີ 

ແຜນການ 178 ບ້ານ

  + ສ້າງບ້ານພັດທະນາ 81 ບ້ານ, ລື່ນແຜນ 3,8% ແຜນການ 78 ບ້ານ

ດ້ານສາທາລະນະສຸກ: 
  + ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ 56 ຄົນ (ຍັງບໍ່ທັນຄິດໄລ່ຕໍ່ 

100.000ຄົນ)
  + ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດຂອງປະຊາຊົນ  89.3% 87%

  + ອັດຕາການນໍາໃຊ້ວິດຖ່າຍຂອງຄອບຄົວ 70,3% 72% 13



 ການພດັທະນາດາ້ນສງັຄມົ

14

ຄາດຄະເນ
ໝົດປີ 2017

ແຜນປີ2017

ດ້ານສາທາລະນະສຸກ (ຕ່ໍ): 
  + ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທ່ີມີນໍ້າໜັກຕ່ໍາ
ກວ່າມາດຕະຖານ 27% ຫຸຼດລົງຍັງເຫືຼອ 

22%
  + ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທ່ີເຕ້ຍ  38% 34%
ດ້ານສຶກສາ: 
  + ອັດຕາການລອດເຫືຼອຂອງນັກຮຽນ ປໍ1-ປໍ5 81,1% ໃຫ້ບັນລຸ 82%



 ໝາກຜົນ/ເປ້້ົາໝາຍໃຫຍ່ 3: ດ້ານສ່ີງແວດລ້ອມ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ການຮັກສາຕົ້ນກໍາເນີີດຂອງແຫ່ຼງນໍ້າໄດ້ຖືກເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງ
ຈັງ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມາຊາດໄດ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນ, ມີຄວາມພ້ອມກັບ
ການຮັບມືກັບໄພພິບັດດີຂ້ືນເປັນກ້າວໆ, ຂະບວນການຮ່າງຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ

ສີຂຽວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. 
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ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ 
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• ການສ້າງຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເລກທີ 0001/ຄຊຕຂ ລົງວັນທີ 19 ເມສາ 2017
• ການປະຕິບັດຄໍາສ່ັງເລກທີ 15 ນຍ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການຕັດໄມ້ 
• ຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດແບບຍືນນານໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຈໍານວນ 51 ເຂດ, ເນ້ືອທີ່ 3,1 
ລ້ານເຮັກຕາ, ແບ່ງອອກເປັນ 112 ເຂດຄຸ້ມຄອງ ແລະ 330 ເຂດຄຸ້ມຄອງຍ່ອຍ

• ສ່ົງເສີມການປູກໄມ້ໄດ້ 3.640 �ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 33% ຂອງແຜນການ(11.000 ເຮັກຕາ), 
• ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 47.450 ຕອນ, ເທົ່າ 55,8% ຂອງແຜນການ 

(ແຜນການ 85.000 ຕອນ)
• ສໍາເລັດການປັບປຸງ 18 ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ 8 ສະຖານີອຸທົກ
ກະສາດ 

• ສໍາເລັດການວິເຄາະຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນທີ່ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ເຂດທີ່ມີ
ຄວາມບອບບາງຕ່ໍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 



  ເປ້້ົາໝາຍຈຸດສຸມທ່ີພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ
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ວຽກຈຸດສຸມທ່ີພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ 

• ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາ ທີ່ເປັນພ້ືນຖານຈໍານວນໜ່ຶງ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງ
ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຕົ້ນ: ສ້າງກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, 
ດໍາລັດ 5 ສະບັບ, ຂໍ້ຕົກລົງ 10 ສະບັບ.

• ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຖ່າຍທອດ ແລະ ດັດປັບນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, 
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ, ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່
ເຂົ້າໃນການຜະລິດ

• ຝຶກ�ອົບຮົມ�ວິຊາ�ຊີບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍ
ໂອກາດ
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      ເປົ້າໝາຍຈຸດສຸມທ່ີພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ 

• ໄດ້ຈັດຕັ້ງສ້າງຂະບວນການປູກຈິດສໍານຶກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍແ່ມ່ຍິີງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ.

• ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາວຽກງານຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ
ລາຍການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກ�ໃໝ່ໜັງສືພິມໜຸ່ມລາວ 
ແລະ ວາລະສານ.

• ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການປົກຄອງຂັ້ນຮາກຖານ ແລະ ວຽກງານການ
ບໍລິການຜ່ານປະຕດູຽວໃຫແ້ກ່ພະນັກງານຂະແໜງການພາຍໃນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ (ຢູ່
ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລ)ີ
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ຈດຸອອ່ນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ
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• ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງບ່ໍທັນມີສະຖຽນລະພາບໜັກແໜ້ນ, ງົບປະມານແຫ່ງລັດຍັງຂາດ
ສະພາບຄ່ອງ,ການຂາດດຸນທຽບໃສ່ GDP ຍັງສູງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງບ່ໍໝ້ັນທ່ຽງ, ການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນ-ເງິນຕາ ຍັງບ່ໍທັນມີປະສິດທິຜົນສູງເທ່ົາທ່ີຄວນ.

• ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂ້ົາ-ສ່ົງອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາ(ສິນຄ້າທ່ີມີຜົນກະ 
ທົບໂດຍກົງຕ່ໍການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ) ຍັງບ່ໍເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຮັດກຸມເທ່ົາທ່ີຄວນ

• ການຜະລິດສິນຄ້າຢູ່ໃນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ສ່ົງເສີມຢ່າງ
ແຂງແຮງ, ຕົວແບບທ່ີພ້ົນເດ່ັນກ່ໍຍັງບ່ໍທັນມີຫຼາຍ, ເຖິງວ່າມີບາງບ່ອນມີ, ແຕ່ປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຍັງຕ່ໍາ.

• ການປັບປຸງສະພາບເອ້ືອອໍານວຍແກ່ພາກທຸລະກິດຍັງມີຫຼາຍຂອດຂ້ັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂ

• ການເຂ້ົາເຖິງເງິນກູ້ຂອງ SMEs ຈະຕ້ອງໄດ້ເພ່ີມທະວີຂ້ືນຕ່ືມ
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ທິດທາງ, ຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ປະຈາໍປີ 2018 



ສະພາບຈດຸພິເສດຂອງແຜນປີ 2018
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1) ການປະເມີນກາງສະໄໝແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-
2020), ຄາດຄະເນການເຊື່ອມສານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໃສ່ເຄິ່ງສະໄໝຂອງແຜນ 
VIII 

2) ການປະເມີນເງ່ືອນໄຂການຫຸຼດພົ້ນອອກຈາກ LDC ໃນປີ 2020 (GNI, HAI, EVI)
3) ການນໍາສະເໜີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 (SDGs) ຂອງ ສປປລາວ
4) ການສົ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວ 2018 



ທິດທາງ, ຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປີ 2018

1. ສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ,� ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມ
ເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ

2. ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ.

3. ສຸມໃສ່ພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ
ຄຸນນະພາບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ພັດທະນາສືມືແຮງງານ, ພັດທະນາ
ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ.

4. ຈັດຕັ້ງການສົ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວ ໃນປີ 2018 ເປັນວາລະສໍາຄັນຂອງຊາດ ແລະ 
ເປັນກໍາລັງສໍາຄັນຂອງການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ

5. ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ
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6. ສ່ົງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການສ່ົງອອກດ້ວຍນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມການລົງທຶນ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງແຂງແຮງໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ສ່ົງເສ່ີມທຸລະກິດຂະໜາດ
ນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SMEs)

7. ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດໃຫ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

8. ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງດ້ວຍການຍົກ�ສູງ �ປະສິດທິພາບ�ການ�ຄຸ້ມ�ຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ�
ລັດທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ �ມີ�ຄວາມເຂ້ັມແຂງຕາມທິດ�ກະທັດ�ຮັດ, ໂປງ �ໃສ່ �ແລະ 
ຍຸຕິ�ທໍາ�

9. ປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ແບບຢືນຍົງ

10.ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍເປັນເຈ້ົາການໃນການຮ່ວມ
ມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. 24

ທິດທາງ, ຈດຸສມຸຂອງແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປີ 2018



  ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ປີ 2018
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ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ

26

ດ້ານເສດຖະກິດ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ 
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP 7%
ມູນຄ່າ GDP 149.471 ຕ້ືກີບ
GDP ຕ່ໍຫົວຄົນ 2,536 USD
ກະສິກໍາ ເພ່ີມຂ້ຶນ 2,8% ກວມ 15,73% ຂອງ GDP
ອຸດສະຫະກໍາ ເພ່ີມຂ້ຶນ 9,1% ກວມ 30,79% ຂອງ GDP
ບໍລິການ ເພ່ີມຂ້ຶນ 6,4% ກວມ 41,83% ຂອງ GDP
ພາສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ການນໍາເຂ້ົາ ເພ່ີມຂ້ຶນ 9,0% ກວມ 11,65% ຂອງ GDP
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ແຫລງ່ທຶນເພື່ອການພດັທະນາ ຄາດໝາຍ %ທຽບໃສ່ການລົງທຶນທັງໝົດ % ທຽບໃສ່ GDP

• ການລົງທຶນລວມ 42.145 ຕື້ກີບ 28,20 %
+ ການລົງທຶນງົບປະມານພາຍໃນ

       -  ທຶນບ້ວງປົກກະຕິ

       -  ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ ແລະ ອື່ນໆ

4.600 ຕື້ກີບ 

2.800 ຕື້ກີບ

1.800 ຕື້ກີບ

           10,91% 3,07%

  + ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພ່ືອ
ການພັດທະນາ (ODA) 8,052 ຕື້ກີບ  19,11%. 5,38%

+ ການລົງທຶນຈາກເອກະຊົນພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ FDI 20,730 ຕື້ກີບ 49,18%. 13,86%

+ ການລົງທຶນຈາກລະບົບເງິນຕາ 8.763 ຕື້ກີບ 20,80% 5,86%

ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ



ດ້ານງົບປະມານ ຄາດໝາຍສູຊົນ 
• ລາຍຮັບ 25.452 ຕື້ກີບ
• ໃນນີ:້ ລາຍຮັບພາຍໃນ ໃຫ້ໄດ້ 22.700 ຕື້ກີບ
• ລາຍຈ່າຍ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 32.809 ຕື້ກີບ
• ການ �ຂາດ �ດຸນລວມ ບໍ່ໃຫ້��ເກີນ 7.357  ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 

4,92% ຂອງ GDP
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ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ



ດ້ານເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ: ຄາດໝາຍ
• ອັດຕາເງິນເຟີ້         ສະເລ່ຍບໍ່ເກີນ 5%
• ຮັບປະກັນຄັງສໍາຮອງເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ      ໃຫ້ກຸ້ມການນໍາເຂົ້າ >5 ເດືອນ
• ຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ (M2)                     ເພີ່ມຂຶ້ນ ບໍ່ເກີນ 25%
ດ້ານຂາອອກ-ຂາເຂົ້້າ                                    ຄາດໝາຍ
• ການສົ່ງອອກ:                                   ປະມານ 5.015 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
• ການນໍາເຂົ້າ:                                     ປະມານ 4.978 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
• ດຸນການຄ້າ:                                     ປະມານ 37 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

29

ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ



ດາ້ນເສດຖະກດິມະຫາພາກ 

    ດຸນດ່ຽງແຮງງານ ຄາດໝາຍ 
• ຂົງເຂດກະສິກໍາ ຫຸຼດລົງຈາກ 64,5% ເປັນ 64,3%
• ອຸດສາຫະກໍາ-ກ່ໍສ້າງ ເພ່ີມຂ້ຶນ ຈາກ 11,8% ເປັນ 12% 
• ບໍລິການ ຢູ່ໃນລະດັບ 23,7%
• ຢູ່ໃນລະດັບ 23,7% ຢູ່ໃນລະດັບ 23,7%
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ຂງົເຂດການຜະລິດ 

31

ຄາດໝາຍ  
ຜະລິດເຂ້ົາ 4,2 ລ້ານໂຕນ
ການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ �ບັນລຸ 9.614,90 ຕ້ືກີບ.

ສູ້ຊົນມູນຄ່າຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ບັນລຸ 57.386 ຕ້ືກີບ.

ຜະລິດແຮ່ທາດ 10.974 ຕ້ືກີບ.

ຜະລິດ�ໄຟຟ້າ� 31.701 ລ້ານ�ກິ�ໂລ�ວັດ�ໂມງ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວ 5,2 ລ້ານເທ່ືອຄົນ

ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 900 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ



ດາ້ນວດັທະນາທາໍ-ສງັຄມົ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຄາດໝາຍ

+ ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຫຸຼດລົງໃຫ້ໄດ້ 4.833 ຄອບຄົວ

+ ສູ້ຊົນລຶບລ້າງບ້ານທຸກຍາກ ໃຫ້ໄດ້ 220 ບ້ານ 

ດ້ານການສຶກສາ: ຄາດໝາຍ 

+ ອັດຕາການລອດເຫືຼອຂອງນັກຮຽນ ຮອດປໍ5 ໃຫ້ບັນລຸ 84%

+ ເພ່ີມອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ດັດສະນີໝາຍ 
LDC) ໃຫ້ໄດ້ 83,5%.

+ ເພ່ີມອັດຕາເຂ້ົາຮຽນລວມຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ດັດສະນີໝາຍ 
LDC)

ໃຫ້ໄດ້ 54,3%

32



ດາ້ນວດັທະນາທາໍ-ສງັຄມົ 

ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຄາດໝາຍ
+ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 1ປີ 38/1000 (ຄາດໝາຍ SDG2030: 21/1000)
+ ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທ່ີມີນໍ້າ
ໜັກຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ ຫຸຼດລົງຍັງເຫືຼອ 21%

+ ອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ້ມ 5 ປີ ທ່ີມີລວງ
ສູງຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານ ໃຫ້ຍັງເຫືຼອ 33,2%

+ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ 179/100.000 (ຄາດໝາຍ SDG ປີ 2030 ແມ່ນ 
70/100.000)

+ ອັດຕາການນໍາໃຊ້ນໍາສະອາດ 88% (ຄາດໝາຍ SDG ສູງກວ່າ 95%)
+ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ໃຫ້ໄດ້ 73% (ຄາດໝາຍ SDG ຮອດປີ 2030 ແມ່ນ 

> 90%)
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 ບລູິມະສດິການຈດັສນັການລງົທຶນ
ຈາກງບົປະມານ

34

ທຶນພາຍໃນ 2800 ຕ້ືກີບ

1. ໂຄງການໜ້ີສິນ 40%

2. ໂຄງການສືບຕ່ໍ 35%

3. ໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ແລະ 
ສົມທົບທຶນໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອ
ຕ່າງປະເທດ 

25%

ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ສມຸໃສ່ ການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ, ການ
ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດ

ນອ້ຍ ແລະ ການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ນາໍໃຊວ້ທິະຍາສາດເຕັດໂນໂລຊີ



ການປບັປງຸແວດລອ້ມການລງົທຶນ
ຂອງພາກເອກກະຊນົ  

• ການແກ້ໄຂໜ້ີສິນການກ່່ໍສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ
• ການເຂົ້າສູ່ຮອບວຽນຂອງພາກທະນາຄານ ແລະ ທຸລະກິດ
• ການອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ພາກທຸລະກິດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກປະຕູ
ດຽວ

• ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາSMEs
• ການສ້າງສີມືແຮງງານເພ່ືອຮັບໃຊ້ FDI 
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ການປັບປຸງການເງິນພາກລັດ 

• ການນໍາໃຊ້ລະບົບທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການເກັບລາຍຮັບ
• ການເກັບກໍາ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖານລາຍວັນ
• ການສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍໄລຍະກາງ
• ການຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນບັນດາໂຄງການ PIP 
• ການຫັນເຂົ້າສູ່ວິໄນແຜນການ ແລະ ການເງິນ
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

• ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວສັງຄົມ (ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍ້ໍທໍ້
ຕ່າງໆ)

• ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ໜັກແໜ້ນ: ຄຸ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ, ປະລິມານເງິນ M2 ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. 

• ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມຢືດຍຸ່ນ ສົມຄູ່ກັບ
ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງດີ 
ແລະ ຮັດກຸມ

• ຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ, ພາສີ-ອາກອນໃຫ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນ
ທົ່ວເຖິງ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ ຕາມຄໍາສ່ັງເລກທີ 09/ນຍ ຢ່າງເຂ້ັມງວດ

• ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຍາກາດຂອງການລົງທຶນ ໃຫ້ດີກວ່າເກ່ົາ ແກ້ໄຂຂອດຂ້ັນທີ່
ເປັນອຸປະສັກຕ່ໍການເຄ່ືອນໄຫວເຮັດທຸລະກິດ.
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ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

• ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ 
ແລະ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້

• ສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ເຂ້ົາສູ່ລວງເລິກເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂ້ຶນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຫຼຸດລົງເປັນ
ກ້າວໆ

• ປະຕິບັດວິໄນແຜນການ-ການເງິນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຢ່າງເຂ້ັມງວດ.
• ປະຕິບັດຕາມແຜນການ-ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ 2018 
ດ້ວຍການຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ-ຄວາມປອດໄພທີ່ດີ, ການບໍລິການທີ່ດີ ແລະ 
ການຕ້ອນຮັບທີ່ດີ ໃນທົ່ວສັງຄົມ,
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ຂໍຂອບໃຈ
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