
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2014
“ຕັັ້ງໜ້າບັນລຸເປົັ້າໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີີ່ VII ລວມທັງເປົັ້າ
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ນໍາພາປະເທດຊາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກ

ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປີ 2020”

14 ພະຈິກ 2014
ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດສ

ທ່ານ ດຣ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ສົກປີ 2013-2014, ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2014-2015

ແລະ 
ຮ່າງເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020)



ເນ ັ້ອໃນຂອງບົດ

• ພາກທີ I: ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2013-
2014

• ພາກທີ II: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ສົກປີ 2014-2015

• ພາກທີ III: ຮ່າງເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020)



ພາກທີ I
ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ສົກປີ 2013-2014



ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
• ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP: 7,6%, ມູນຄ່າໃນລາຄາປະຈຸບັນ
ປະມານ 91.587 ຕ ື້ກີບ ຫ  ເທ ົ່າກັບ 11,46 ຕ ື້ີໂດລາສະ ຫະລັດ. 
– ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມ້ ເພີົ່ມຂ ື້ນປະມານ 2,9 %; 
ກວມເອ າ 24,4%; 

– ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ເພີົ່ມຂ ື້ນປະມານ 8,7%;  
ກວມເອ າ 28,4%;

– ຂະແໜງການບ ລິການ ເພີົ່ມຂ ື້ນປະມານ 9,3%;
ກວມເອ າ 39,1% ຂອງ GDP (ບ ົ່ລວມພາສີຂາເຂ ື້າ).

• GDP ສະເລ່ຍຕ ົ່ຫ ວຄ ນ: 13,5 ລ້ານກີບ ຫ  ເທ ົ່າກັບ 1.692 ໂດລາ
ສະຫະລັດ



ການເງິນ-ເງິນຕາ
• ລາຍຮັບ: 22.038 ຕ ື້ກີບ ເທ ົ່າກັບ 96,72% ຂອງແຜນດັດແກ້

– ລາຍຮັບພາຍໃນ 17.168 ຕ ື້ກີບ ເທ ົ່າກັບ 96,2% ຂອງແຜນດັດແກ້
• ລາຍຈ່າຍ: 26.017 ຕ ື້ກີບ ເທ ົ່າກັບ 94,5% ຂອງແຜນດັດແກ້
• ອັດຕາເງິນເຟີື້: 5.16% (FY 2013-2014) ທຽບໃສ່ສ ກປີຜ່ານມາ
ເຫັນວ່າຫລຸດລ ງເລັກນ້ອຍ (FY12/13: 5.64%).

• ອັດຕາແລກປ່ຽນ:
- ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາອ່ອນຄາ່ 2% (ຈາກ 7.856,68 ມາ
ເປັນ 8.015,45) (FY 2013-2014)

- ເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນບາດແຂງຄ່າ 4% (ຈາກ 259,37 ມາເປັນ 
250,28) FY(2013-2014)

• ປະລິມານເງິນ M2 (ເດ ອນ 8/2014) ເພີົ່ມຂ ື້ນ 17,55% ທຽບໃສ່
ທ້າຍເດ ອນ 08/2013. 

• ຄັງສ າຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ: 687,9 ລ້ານໂດລາ (ຮອດເດ ອນ 
8/2014)



ການນໍາເຂົັ້າ-ສົີ່ງອອກ

• ການສ ົ່ງອອກ: 1.620 ລ້ານໂດລາ ( 6 ເດ ອນຕ ື້ນສ ກປ)ີ 
• ການນ າເຂ ື້າ: 1.979 ລ້ານໂດລາ (6 ເດ ອນຕ ື້ນສ ກປີ)
• ດຸນການຄ້າ:  ປະມານ 359 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເທ ົ່າ
ກັບ 3,1% ຂອງ GDP.



ສະພາບການລົງທຶນ
• ງົບປະມານຂອງລັດ: 6 ເດ ອນຕ ື້ນສ ກປີ ສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ທັງໝ ດ 2.469 

ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2.333,09 ຕ ື້ກີບ ເທ ົ່າກັບ 31% ຂອງແຜນການປ;ີ  ໃນນັື້ນ ທ ນພາຍ
ໃນ 1.385,31 ຕ ື້ກີບ ເທ ົ່າກັບ 42% ຂອງແຜນການປີ.

• ການຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ ແລະ ກ ູ້ຢ ມ: ຄາດຄະເນຈະສາມາດຈັດຕັື້ງປະຕບິັດ ໄດ້ທັງໝ ດ 
784 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 795,18 ລ້ານໂດລາ ຫ   ປະມານ 6.361,4 ຕ ື້ກີບ ລ ົ່ນແຜນການ

• ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ໄດ້ 1.150  ໂຄງການ ມູນ
ຄ່າ 3.383 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ   ເທ ົ່າກັບ 27.138 ພັນຕ ື້ກີບ ເກີນແຜນການ 61% 
ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີົ່ົ່ມຂ ື້ນ 11%.

• ການປ່ອຍສິນເຊ ີ່ອຂອງທະນາຄານ: ມາຮອດເດ ອນ ສິງຫາ 2014 ສິນເຊ ົ່ອທ ົ່ວ
ລະບ ບທະນາຄານ ເພີົ່ມຂ ື້ນ 7.695,90 ທຽບໃສແ່ຜນການປເີຫັນວ່າລ ົ່ນແຜນ.



ການພັດທະນາຂົງເຂດເສດຖະກິດ
• ການຜະລິດເຂ ື້າລວມ ຈະສາມາດຜະລິດໄດຕ້າມແຜນການ (4 ລ້ານ
ໂຕນ) 
– ການຜະລິດເຂ ື້ານາປີ 2013 ໄດ້ 3,28 ລ້ານໂຕນ.
– ການປູກເຂ ື້າໄຮ່ ໄດ້ 0,20 ລ້ານໂຕນ 
– ການຜະລິດເຂ ື້ານາແຊງປີ 2014 ໄດ້ 555.000 ໂຕນ.

• ມູນຄ່າການຜະລດິອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກ າ ບັນລຸ 5.357 ຕ ື້
ກີບ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາ ເພີົ່ມຂ ື້ນ 6%.

• ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດ້ 15.131,3 ລ້ານ ກິໂລ
ວັດໂມງ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນກັບສ ກປີຜ່ານມາ ເພີົ່ມຂ ື້ນ 10,7%.

• ສະເລ່ຍອັດຕາການຊ ມໃຊໄ້ຟຟ້າທ ົ່ວປະເທດ: 87,58% ເຫັນວ່າລ ົ່ນ
ແຜນການ 5 ປີ ທີົ່ກ ານ ດໄວ້ 80% ແລະ ຖ້າທຽບໃສ່ສ ກປີຜ່ານມາ ເພີົ່ມ
ຂ ື້ນ 2%.

• ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດແຮ່ທາດປະມານ 7.382 ຕ ື້ກີບ (6 ເດ ອນ), 
ທຽບໃສໄ່ລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລ ງ 2,69% 



ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ

• ອັດຕາເຂ ື້າຮຽນຂອງເດກັອາຍຸ 3-5 ປີ ບັນລຸ 39%
ທຽບໃສ່ແຜນແມ່ນລ ົ່ນແຜນ (36%) ທີົ່ກ ານ ດໄວ້

• ອັດຕາເຂ ື້າຮຽນສຸດທຊິັື້ນປະຖ ມ ບັນລຸ 98% ປະຕິບັດ
ໄດ້ຕາມແຜນ

• ອັດຕາການລອດເຫ  ອ ປ1-ປ.5 ບັນລຸພຽງແຕ່ 73,3% 
ປະຕິບັດບ ົ່ໄດ້ຕາມແຜນ (84,2%) 



ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ

• ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ຫຼຸດລ ງເຫ  ອ 220 ຕ ົ່ເດັກເກີດມີ
ຊີວິດ 100.000 ຄ ນ

• ໂຮງໝ ເມ ອງມີ 130 ແຫ່ງ
• ສຸກສາລາ 922 ແຫ່ງ
• ໂຮງໝ  ແລະ ສູນການແພດເອກະຊ ນທີົ່ໄດ້ຮບັອະນຍຸາດ
ໃຫລ້ ງທ ນທັງໝ ດ 16 ແຫ່ງ ຢູ່ສູນກາງ 11 ແຫ່ງ ແລະ 
ທ້ອງຖິົ່ນ 05 ແຫ່ງ



ການພັດທະນາຂົງເຂດສັງຄົມ

• ພັດທະນາສີມ ແຮງງານໄດທ້ັງໝ ດ 37.054 ຄ ນ (ຄາດ
ຄະເນໝ ດສ ກປ)ີ ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ພຽງ
83,61% ຂອງແຜນສ ກປີ 2013-2014 

• ຈັດຫາວຽກເຮດັວຽກງານທ າໃຫແ້ກແ່ຮງງານລາວທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ສ ົ່ງໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດທ້ັງໝ ດ
56.941 ຄ ນ ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ລ ົ່ນແຜນການ
2,96%. 



ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ
• ບາງຕ ວເລກຄາດໝາຍທີົ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮບັຮອງເຫັນວາ່ບ ົ່ສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ ເປັນຕ ື້ນ: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງ
ເສດຖະກິດ, ການປະຕິບັດແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, 
ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກບ ົ່ທັນໜັກແໜ້ນ, 
ການປະຕິບັດຄາດໝາຍດ້ານວດັທະນະທ າ-ສັງຄ ມຈ ານວນໜ ົ່ງກ ຍງັ
ຊັກຊ້າ ແລະ ຫຼຸດຄາດໝາຍແຜນການກ ານ ດໄວ້.

• ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈ ື້າການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄາດ
ໝາຍແຜນການຂອງບາງຂະແໜງການ ແລະ ບາງທ້ອງຖິົ່ນບ ົ່ທັນສູງ, 
ບ ົ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈ ື້າ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ປຸກລະດ ມການເຂ ື້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄ ມເຂ ື້າໃນການ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ. 



• ການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການດວ້ຍກັນ, ລະຫວ່າງຂະແໜງ
ການກັບທ້ອງຖິົ່ນຍັງບ ົ່ທັນກ ມກຽວ ແລະ ຄ່ອງຕ ວເທ ົ່າທີົ່ຄວນ, ຫ າຍ
ບັນຫາຍັງບ ົ່ໄດ້ຮັບການປະສານສ ມທ ບກັນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ເລິກເຊິົ່ງ
ຈ ົ່ງເຮັດໃຫກ້ານຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕ ວຈງິບ ົ່ມີປະສດິທິຜ ນເທ ົ່າທີົ່ຄວນ. 

• ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ວິໄນແຜນການ-ການເງນິຂອງຂະແໜງການ 
ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນຈ ານວນໜ ົ່ງຍັງບ ົ່ທັນສງູເທ ົ່າທີົ່ຄວນ, ການປະຕິບັດກ ດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຍັງບ ົ່ທັນເຂັື້ມງວດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍັງມີ
ສະພາບການປະຕິບັດໂຄງການນອກແຜນທີົ່ສະພາແຫ່ງຊາດບ ົ່ໄດ້
ຮັບຮອງ, ການປະຕິບັດໂຄງການບ ົ່ໄປຕາມຂັື້ນຕອນຂອງກ ດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການລ ງທ ນຂອງລັດ ແລະ ກ ດໝາຍອ ົ່ນໆທີົ່ກ່ຽວຂ້ອງກ ານ ດໄວ້
ຈ ົ່ງເຮັດໃຫໜ້ີື້ສິນໂຄງການລ ງທ ນຂອງລດັເພີົ່ມຂ ື້ນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ຊ າລະໜີື້ສິນຍັງຂາດການປະສານສ ມທ ບລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຢ່າງກ ມກຽວ.

ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ



ພາກທີ II
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ສົກປີ 2014-2015



ຄາດໝາຍສ ູ້ຊົນທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ

• ສູຊ້ ນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ເພີົ່ມຂ ື້ນບ ົ່
ຫຼຸດ 7,5% 

• ມູນຄ່າເພີົ່ມໃນລາຄາປີ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 102.320 ຕ ື້ກີບ
• GDP ຕ ົ່ຫ ວຄ ນເທ ົ່າກັບປະມານ 1.860 ໂດລາສະຫະລັດ

– ຂະແໜງກະສິກ າ ເພີົ່ມຂ ື້ນ 3,0%; ກວມ 23,7%
– ຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ ເພີົ່ມຂ ື້ນ 8,9%; ກວມ 29,1%.
– ຂະແໜງການບ ລິການ ເພີົ່ມຂ ື້ນ 9,1%; ກວມ 39,0% ຂອງ 

GDP (ບ ົ່ລວມພາສີຂາເຂ ື້າ)



• ລາຍຮັບ: 25.815 ຕ ື້ກີບ ກວມ 25% ຂອງ GDP.
• ລາຍຈ່າຍ: 31.000 ຕ ື້ກີບ ກວມ 30% ຂອງ GDP
• ຂາດດຸນງົບປະມານ 5.185 ຕ ື້ກີບ ຫ  ເທ ົ່າກັບປະມານ 5 % ຂອງ

GDP. 
• ຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີື້ບ ົ່ໃຫ້ເກີນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກິດ 
ແລະ ໃຫປ້ະລິມານເງິນ (M2) ເພີົ່ມຂ ື້ນໃນລະດັບທີົ່ເໝາະສ ມ ແລະ ບ ົ່
ກະທ ບໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີື້ຂະຫຍາຍຕ ວແຮງ. 

• ຮັບປະກັນຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ກຸມ້ການນ າເຂ ື້າແຕ່ 5 ເດ ອນ
ຂ ື້ນໄປ.

• ສູຊ້ ນໃຫຍ້ອດເງິນຝາກ ເທ ົ່າກັບ 49% ຂອງ GDP
• ການປ່ອຍສິນເຊ ົ່ອທະນາຄານທຸລະກດິ ຢູໃ່ນລະດັບ 46% ຂອງ GDP.

ຄາດໝາຍສ ູ້ຊົນທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ



• ສ ບຕ ົ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກ ນໄກຕະຫ າດທີົ່ມີການຄຸ້ມ

ຄອງຂອງລັດ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນມີຄວາມສະຫງົບປ ກກະຕ,ິ ເງິນກີບ

ແຂງຄ່າ ຫ   ອ່ອນຄ່າຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 5% ທຽບໃສ່ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນ
ຫ ັກ. 

• ມູນຄ່າການສ ົ່ງອອກບັນລໄຸດ້ປະມານ 4.168 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

• ມູນຄ່າການນ າເຂ ື້າປະມານ 4.700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ

• ຂາດດຸນການຄ້າ 532 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເທ ົ່າກັບ 4,1% ຂອງ GDP.

ຄາດໝາຍສ ູ້ຊົນທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ



• ເພ ົ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໃນ
ສ ກປີ 2014-2015 ບັນລຸໄດ້ 102.320 ຕ ື້ກີບນັື້ນ, ມີຄວາມ
ຕ້ອງການລ ງທ ນທັງໝ ດປະມານ 30.690 ຕ ື້ກີບ ຫ   ເທ ົ່າກັບ 30%
ຂອງ GDP ໃນນັື້ນ:

– ການລ ງທ ນຈາກງົບປະມານລັດໃຫ້ໄດ້ 3.300 ຕ ື້ກີບ ກວມເອ າ 11% 
ຂອງການລ ງທ ນທັງໝ ດ. 

–ທ ນຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ ແລະ ກູ້ຢ ມຈາກຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ 5.279 ຕ ື້ກີບ ຫ  
ເທ ົ່າກັບ 660 ລ້ານໂດລາ, ກວມເອ າ 17% ຂອງການລ ງທ ນທັງໝ ດ. 

– ການລ ງທ ນຂອງເອກະຊ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫໄ້ດ້ 15.611
ຕ ື້ກີບ ຫ   ເທ ົ່າກັບ 1.951 ລ້ານໂດລາ, ເທ ົ່າກັບ 51% ຂອງການລ ງທ ນ
ທັງໝ ດ.

– ສິນເຊ ົ່ອທະນາຄານ ໃຫ້ເພີົ່ມຂ ື້ນ 6.500 ຕ ື້ກີບ, ກວມເອ າ 21% ຂອງ
ການລ ງທ ນທັງໝ ດ.

ການດຸ່ນດ່ຽງແຫ ີ່ງທຶນ



ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
• ເພີົ່ມທະວຄີວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້
ໄດຕ້າມຄາດໝາຍ, ຈັດຫາແຫ ົ່ງດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ແຜນການ, ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດລະບຽບກ ດໝາຍການເງິນຢ່າງເຂັື້ມງວດ, 
ສະກັດກັື້ນໃຫ້ໄດ້ການຮ ົ່ວໄຫ ຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໃນຂ ງເຂດ
ພາສ-ີອາກອນ, ຊັບສິນຂອງລັດ, ການເກັບຄ່າທ ານຽມທີົ່ດິນ, ການ
ຂຸດຄ ື້ນ ແລະ ສ ົ່ງອອກໄມ້; ປະຕິບັດການຍ ກເວັື້ນພາສີອາກອນນ າ
ເຂ ື້າສິນຄ້າໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມກ ດໝາຍສ ົ່ງເສີມການລ ງທ ນ ແລະ ຕາມ
ສັນຍາທີົ່ໄດ້ຕ ກລ ງແລ້ວ.



• ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີົ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງຮັດກຸມ
ບ ນຈິດໃຈປະຢັດມັດທະຍັດ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງໃນຂະແໜງການເງິນໃຫໄ້ປສູ່
ທັນສະໄໝເປັນກ້າວໆ. ເອ າໃຈໃສ່ພິເສດຕ ົ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ສ້າງ
ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການເງິນ ແລະ ແກ້ໄຂພະນັກງານທີົ່ກະທ າຜິດຢາ່ງ
ເຂັື້ມງວດ.

• ປະຕິບັດຕາມກ ດໝາຍການລ ງທ ນຂອງລດັ, ກ ດໝາຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ແລະ ວິໄນແຜນການ-ການເງິນຢ່າງເຂັື້ມງວດ, ບ ົ່ປະຕິບັດໂຄງການນອກການ
ຮັບຮອງຂອງສະພາແຫງ່ຊາດເພ ົ່ ອກ າຈັດບ ົ່ໃຫ້ໜີື້ສນິເກີດຂ ື້ນຕ ົ່ມ. 

• ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ-ອ ງການ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນທີົ່ມີໜີື້ໂຄງການລ ງທ ນຂອງລັດ
ແບ່ງງົບປະມານການລ ງທ ນປະຈ າປີຂອງຕ ນ ຢ່າງໜ້ອຍ 35% ຂອງເພດານ
ທ ນທີົ່ຕ ນໄດ້ຮັບເພ ົ່ອຊ າລະໜີື້ໃຫແ້ກ່ໂຄງການທີົ່ປະຕິບັດສ າເລັດ 100% 
ແລະ ສິື້ນສຸດສັນຍາເພ ົ່ອຫຼຸດຜ່ອນບນັຫາໜີື້ສິນຜ່ານມາ. 

ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ



• ຕັື້ງໜ້າປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟ ອຍ
ໃນທຸກຮູບແບບ, ດ າເນີນການສ ກສາອ ບຮ ມປະຊາຊ ນ ແລະ ທ ົ່ວສັງຄ ມ
ໃຫພ້້ອມກັນປະຢັດ ແລະ ດ າເນີນການສະສ ມເພ ົ່ອມີທ ນ ຮອນສ າລັບການ
ພັດທະນາປະເທດ ແລະ ຫັນປະເທດເປັນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ
ໃນຕ ົ່ໜ້າ.

• ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ສິນຄ້າທີົ່ມຜີ ນກະທ ບໂດຍກ ງຕ ົ່ຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊ ນຍັງບ ົ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມເຮັດໃຫລ້າຄາສິນຄ້າ ແລະ
ການບ ລິການເພີົ່ມຂ ື້ນຢ່າງຕ ົ່ເນ ົ່ອງ, ຄ່າຄອງຊີບສູງຂ ື້ນໂດຍສະເພາະຢູໃ່ນ
ຕ ວເມ ອງໃຫຍ່.

ມາດຕະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ



ພາກທີ III
ຮ່າງເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020)



ຈຸດໝາຍ, ທິດທາງ ແລະ
ໜ້າທີີ່ລວມ



“ສ ບຕ ົ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, 
ບັນລຸເງ ົ່ອນໄຂຂອງການຫລຸດພ ື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ

ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ໂດຍມີການເຕີບໂຕທີົ່ຕ ົ່
ເນ ົ່ອງ, ສ ມດູນ ແລະ ຍ ນຍ ງ, ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜ ນສູງ, ສ້າງໃຫ້ໄດ້
ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການພັດທະນາຕາມທິດເສີມຂະຫຍາຍ
ທ່າແຮງບ ົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຂ ື້ໄດ້ປຽບຂອງປະເທດ, ເຂ ື້າຮ່ວມໃນ
ການເຊ ົ່ອມໂຍງກັບພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກ ນຢ່າງເປັນເຈ ື້າການ.”

ຈຸດໝາຍລວມຂອງແຜນການ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ VIII



ປະກອບມີ 5 ທິດທາງລວມດັີ່ງນີັ້:
i. ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕ ວຢ່າງຕ ົ່ເນ ົ່ອງ, ທັງໝັື້ນທ່ຽງ ແລະ

ມີຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ.
ii. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນມີຄຸນນະພາບຕິດພັນກັບການ

ພັດທະນາຂ ງເຂດວັດທະນາທ າ-ສັງຄ ມ.
iii. ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງມີປະ

ສິດທິຜ ນສູງຄຽງຄູ່ກັບການປ ກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມເພ ົ່ອການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ.

iv. ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ
ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄ ມຢ່າງໜັກແໜ້ນ

v. ສ ບຕ ົ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ ກັບສາກ ນດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບຢ່າງເປັນເຈ ື້າ
ການ.

ທິດທາງ, ໜ້າທີີ່ລວມ
ຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII



ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕໍດ້ານມະຫາພາກຂອງ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII



• ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
(GDP) ເພີົ່ມຂ ື້ນສະເລ່ຍບ ົ່ຫລຸດ 7.5% ຕ ົ່ປີ

• GDP ຕ ົ່ຫ ວຄ ນ ໃນປີ 2020 : ປະມານ 3,180 ໂດລາສະຫາ
ລັດ (ຄິດເປັນລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ GNI ສະເລ່ຍ 2,700 ໂດລາະ
ຫາລັດ)

• ດັດສະນີຊັບສນິມະນຸດ(HAI) ສູງກວ່າ 68 ໃນປີ 2020
• ດັດສະນີຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ (EVI) ຕ ົ່າກວ່າ32 
ໃນປີ 2020

• ອັດຕາເງິນເຟີື້ສະເລ່ຍຕ ົ່ປີຕ ົ່າກວ່າ 6%
• ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບອັດຕາແລກປຽ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນກອບ
ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້

ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕໍດ້ານມະຫາພາກ



• ສູ້ຊ ນໃຫ້ຄັງສ າຮອງທີົ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີົ່ມຂ ື້ນ ແລະ
ສາມາດກຸ້ມການນ າເຂ ື້າຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເດ ອນຂ ື້ນໄປ

• ມູນຄ່າການສ ົ່ງອອກ: ເພີົ່ມຂ ື້ນຫລາຍກວ່າ 18% ຕ ົ່ປີ
• ສູ້ຊ ນເກັບລາຍຮັບ: ໃຫ້ໄດ້ 23-25% ຂອງ GDP 
• ຂາດດຸນງົບປະມານ: ໃຫ້ຕ ົ່າກວ່າ 5% ຂອງ GDP

ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕໍດ້ານມະຫາພາກ (ຕໍີ່)



ທ ນຈາກງົບປະມານພາຍໃນ 
9-11%

ທ ນຈາກການຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ 
ແລະກູ້ຍ ມ 15-17%

ທ ນຈາກເອກະຊ ນພາຍໃນ 
ແລະຕ່າງປະເທດ 53-59%

ທ ນຈາກການປ່ອຍສິນເຊ ົ່ອ
ທະນາຄານ 17-19%

Credit

ODA

FDI

Domestic 
Budget

ຄວາມຕ້ອງການທ ນເພ ົ່ອການພັດທະນາທັງໝ ດປະມານ 232,000 ຕ ື້
ກີບ (29 ຕ ື້ໂດລາສະຫາລັດ) ຫ  ເທ ົ່າກັບ 30%ຂອງ GDP



ຄາດຄະເນຜົນໄດູ້ຮັບຂອງແຜນການ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ VIII



ຜົນໄດູ້ຮັບຂອງແຜນການ 5 ປີ

1. ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕ ົ່ເນ ົ່ອງ, ໝັື້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້
ຄວາມສ ມດຸນຂອງການເຕີບໂຕໂດຍການສຸມໃສ່ສ້າງພ ື້ນຖານ
ເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັື້ມແຂງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດເພ ົ່ອບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານການຫລຸດພ ື້ນອອກຈາກ
ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທັງນີື້ຕ້ອງມີແຫລ່ງທ ນທີົ່
ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ປະກອບ
ການທີົ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ເພ ົ່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການ
ເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ.
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2. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຍ ກລະດບັຄວາມສາມາດ
ຂອງບຸກຄະກອນຈາກພາກລັດ ແລະ ກ າລັງແຮງງານຈາກພາກເອກະ
ຊ ນ; ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນບັນດາເຜ ົ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ,
ທຸກເຜ ົ່າຊ ນ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂ ື້າເຖິງການສ ກສາ ແລະ ການ
ບ ລິການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຢ່າງທ ົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບເພ ົ່ອ
ບັນລຸຕາມມາດຖານຫລຸດພ ື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍ
ພັດທະນາ ແລະ ເປ ື້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາທີົ່ຍັງ
ຄ ງຄ້າງ.
3. ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການ
ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ນ າໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜ ນ ແລະ ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍ ນຍ ງ; ກຽມພ້ອມຮັບມ ກບັໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ
ແລະ ກ ົ່ສ້າງຄ ນສິົ່ງທີົ່ເສຍຫາຍໃຫ້ດີກວ່າເກ ົ່າ.
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ຜົນໄດູ້ຮັບຂອງແຜນການ 5 ປີ (ຕໍີ່) 



ປະກອບມີ 7 ວຽກຈຸດສຸມ ດັີ່ງນີັ້:
1.1: ສ ົ່ງເສີມເສດຖະກິດໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງໝັື້ນທ່ຽງ, ສ ມດຸນ ແລະ ມີ

ຄຸນນະພາບ.
1.2: ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ
1.3: ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ການສະໜອງທ ນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ

ແລະ ກ ມກຽວກັນ
1.4: ພັດທະນາເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນໃຫ້ມີຄວາມສ ມດຸນ
1.5: ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລະກອນພາກລັດ ແລະ ກ າລັງແຮງ

ງານຈາກເອກະຊ ນໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ
1.6: ພັດທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນທັງ

ຢູ່ຕະລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
1.7: ສ ບຕ ົ່ຮ່ວມມ ແລະ ເຊ ົ່ອມໂຍງກັບພາກພ ື້ນ ແລະສາກ ນຢ່າງມີປະສິດທິ

ຜ ນເພ ົ່ອຜ ນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງປະເທດ

ຜົນໄດູ້ຮັບ 1



ປະກອບດ້ວຍ 7 ວຽກຈຸດສຸມດັີ່ງນີັ້:
2.1: ສ ບຕ ົ່ພັດທະນາຊ ນນະບ ດ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊ ນ

ບັນດາເຜ ົ່າໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂ ື້ນ
2.2: ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານທີົ່ພຽງພ ແລະ ມີໂພຊະນາການທີົ່ດີ
2.3: ສ ບຕ ົ່ສ ົ່ງເສີມປະຊາກອນໃຫ້ເຂ ື້າເຖິງການສ ກສາຢ່າງທ ົ່ວເຖິງ ແລະ ມີ

ຄຸນນະພາບ.
2.4: ສ ບຕ ົ່ສ ົ່ງເສີມປະຊາກອນໃຫ້ເຂ ື້າເຖິງການບ ລິການສາທາລະນະສຸກຢ່າງ

ທ ົ່ວເຖິງ ແລະມີຄຸນນະພາບ
2.5: ສ ບຕ ົ່ປັບປຸງ ແລະ ຍ ກລະດັບການບ ລິການທາງດ້ານສະຫວັດດີການ

ສັງຄ ມໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ທຸກຄ ນໄດ້ເຂ ື້າເຖິງຢ່າກວ້າງຂວາງ
2.6: ສ ບຕ ົ່ພັດທະນາ ແລະ ປ ກປັກຮັກສາວັດທະນະທ າຮີດຄອງປະເພນີຂອງ

ຊາດ.
2.7: ສ້າງສັງຄ ມໃຫ້ມີຄວາມສະຫງບົ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຍຸຕິທ າ ແລະ

ມີຄວາມໂປ່ງໃສ

ຜົນໄດູ້ຮັບ 2



ປະກອບດ້ວຍ 3 ວຽກຈຸດສຸມ ດັີ່ງນີັ້:
3.1: ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິ

ຜ ນສູງ, ປ ກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທີົ່ດ.ີ
3.2: ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມ ກັບໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ

ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ. 
3.3: ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບ ົ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜ ນຜະລິດກະສິກ າທີົ່

ເກີດຈາກຜ ນກະທ ບຂອງໄພພິບັດທ າມະຊາດ ແລະ ວິກິດການ
ຕ່າງໆ.

ຜົນໄດູ້ຮັບ 3



1. ສ ົ່ງເສີມການຄ ື້ນຄວ້າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ການສ ົ່ສານ

2. ສ ົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ພັດທະນາ ແລະ
ສ ົ່ງເສີມແມ່ຍິງ, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ພັດທະນາເດັກ

3. ເອ າໃຈໃສ່ພັດທະນາເຍ າວະຊ ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ
4. ເພີົ່ມທະວີປະສິດທິພາບຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານລັດ

ບາງວຽກງານຈຸດສຸມທີີ່ພົວພັນກັບຫ າຍ
ຂະແໜງການ



ກໍານົດເວລາໃນການກະກຽມ
ແຜນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII



• ຈັດກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ກັບຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນລະ
ຫວ່າງເດ ອນຕຸລາ-ພະຈິກ 2014

• ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິົ່ນສ ົ່ງຮ່າງແຜນສຸດທ້າຍຂອງຕ ນມາໃຫ້
ກະຊວງ ຜທ ບ ົ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 ມັງກອນ 2015

• ເດ ອນເມສາ-ພ ດສະພາ 2015, ກະຊວງຜທ ສ ົ່ງຮ່າງແຜນ 8 ໃຫ້
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ (ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມຂັື້ນສູງອ ົ່ນໆ) ເພ ົ່ອມີຄ າເຫັນ.

• ເດ ອນມີຖຸນາ 2015, ລັດຖະບານສ ົ່ງຮ່າງແຜນສະບັບສຸດທ້າຍໃຫ້
ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດເພ ົ່ອພິຈາລະນາຕາມກ ດໝາຍ.

ການກໍານົດເວລາ



ຂໍຂອບໃຈ


