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ຜນົສາໍເລັດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຜນົສາໍເລັດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ--
ສງັຄມົສງັຄມົ 5 5 ປີປີ ຄ ັງ້ທີຄ ັງ້ທີ VII VII ສາໍລບັສກົປີສາໍລບັສກົປີ 20112011--2012 2012 ແລະແລະ

ບລິູມະສດິບລິູມະສດິ ແລະແລະ ຄາດໝາຍຂອງຄາດໝາຍຂອງ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ--ສງັຄມົສງັຄມົ ສກົປີສກົປີ 20122012--20132013

ພະນະທາ່ນພະນະທາ່ນ ດຣ. ຄາໍລຽນ ພນົເສນາ
ລດັຖະມນົຕຊີວ່ຍວາ່ການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ

23 ພະຈກິ 2012

ພາກທີ I

ຜນົສາໍລດັໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະຈາໍສກົປີ

2011-2012
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ຈດຸໝາຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015)

1. ເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິແຫງ່ຊາດຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ 
້

ຖ ງຊ ງ ງ
ມຄີວາມສະຫງບົຫມ ັນ້ທຽ່ງດວ້ຍອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ 
(GDP) ເພ່ີມຂຶນ້ 8% ຕ່ໍປີຂຶນ້ໄປ

2. ບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ (MDGs) 
ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມ ທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດ ້ ແລະ  ເຂ້ົາ 
ຮວ່ມ ປະຊາ ຄມົ ອາຊຽນໃນປີ 2015, ສາ້ງພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິ 

່ ໄ ່ ່ ້
ຽ ຸ

ແລະ ເງອືນໄຂທີຈາໍເປັນເພືອນາໍເອົາປະເທດຫລດຸພນົອອກ
ຈາກສະຖານະພາບຂອງປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ໃນປີ 2020.

ຈດຸໝາຍລວມຂອງແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015)

3. ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົຂອງການພດັທະນາ, ໂດຍເນັນ້ການ
ັ ິ ິ ັ ັ ັ ັ ໍພດັທະນາເສດຖະກດິຕດິພນັກບັການພດັທະນາວດັທະນະທາໍ-

ສງັຄມົ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ 
ອນັເປັນທາ່ແຮງຂອງຊາດ, ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທາໍມະ
ຊາດ ແລະ ການປບັຕວົເຂ້ົາກບັການປຽ່ນແປງຂອງດນິຟ້າ
ອາກາດ.

4 ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ ຄວາມສະຫງບົ4. ຮບປະກນສະຖຽນລະພາບທາງການເມອງ, ຄວາມ ສະຫງບ 
ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ; ຄວາມປອດໄພ
ໃຫພ້ນົລະເມອືງຢາ່ງໜກັແໜນ້ ພອ້ມ ທງັຮບັປະກນັ ການ ເປີດ
ກວາ້ງການ ເຊື່ ອມ ໂຍງ ກບັ ພາກ ພ້ືນ  ແລະ ສາກນົ.
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ຈດຸໝາຍໃຫຍທີ່ 1ຸ

ເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິແຫງ່ຊາດຂະຫຍາຍຕວົ
ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ແລະ 

ມຄີວາມສະຫງບົຫມ ັນ້ທຽ່ງ

• ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ GDP: 8% 
• ອດັຕາເງນິເຟ້ີ: 6.40%

ເສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງ

(ຄາດຄະເນຮອດເດອືນເມສາ 2012)
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ການນາໍເຂ້ົາ ສ ົ່ງອອກ ແລະ ດນການຄ້າ

ເສດຖະກດິມະຫາພາກມຄີວາມໝັນ້ທຽ່ງ
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ການນາເຂາ, ສງອອກ ແລະ ດຸນການຄາ 

ນາໍເຂົ້າ ສ ົ່ງອອກ ຂາດດຸນການຄາ້ 

ປະຕິບດັ 2,065.54 1,748.31 -317.23

ແຜນ 1,418.67 1,620.46 201.79
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 ‐ລາ້

ການລງົທຶນ ໃນ 6 ເດອືນ
ຕ ົນ້ສກົປີ 2011-2012
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ການລງົທຶນ
ຂອງເອກະຊນົ

ການລງົທຶນໃນ 6 ເດອືນຕ ົນ້ສກົປີ 2011-2012: 24.714 ຕືກ້ບີ
(ແຜນ 23.300 ຕືກ້ບີ)

• ງບົປະມານລດັຖະບານ: 5%
• ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ກູຍ້ມື: 12%
• ການລງົທຶນຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ: 66% 
• ສນິເຊື່ ອທະນາຄານ: 18%

ຂອງເອກະຊນ
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ຈດຸໝາຍໃຫຍທີ່ 2

ບນັລເຸປ້ົາໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການ
ພດັທະນາ (MDGs) ແລະ ນາໍເອົາປະເທດ
ຫລດຸພ ົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງ
ປ ້ ັ ໃ ປີ 2020ປະເທດດອຍພດທະນາ ໃນປ 2020

ຈດຸໝາຍໃຫຍທີ່ 2

• ລດັຖະບານໄດຈ້ດັສນັທຶນໃຫ້ 3 ຂງົເຂດຄ:ືລດຖະບານໄດຈດສນທນໃຫ 3 ຂງເຂດຄ:
– ເສດຖະກດິ 30%
– ວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ 35%
– ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ 35%

• ໃນນ ັນ້ ຂະແໜງສກຶສາ 17% ແລະ ສາທາ 9% 
ຂອງລາຍຈາ່ຍລດັຖະບານ
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ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ຄາດໝາຍ MDG

• ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາດໝາຍ MDG cແມນ່ມ ີ
ຄວາ ຄບືໜາ້ພໍສ ົ ຄວນ ອງີຕາ ທາ່ອຽ່ງ ອດັຕາຄວາມຄບໜາພສມຄວນ: ອງຕາມທາອຽງ ອດຕາ
ຄວາມຄວາມທກຸຍາກຫຸຼດລງົຈາກ 48% ໃນປີ 1990 
ມາເປັນ 22% ໃນສກົປີ 2011-12 (ຄາດໝາຍ
2015 ຕອ້ງບນັລຸ 24%) [MDG1]

• ອດັຕາການເຂ້ົາຮຽນຊ ັນ້ປະຖມົເພ່ີມຂຶນ້ [MDG2]ຽ ຊ ຖ [ ]
• ການຕາ້ນພະຍາດ HIV/AIDS, ວນັນະໂລກ ແລະ
ມາເລເລຍ ມຄີວາມຄບືໜາ້ດີ [MDG6]

ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ
ຄາດໝາຍ MDG

• ຈາໍນວນຄອບຄວົທ່ີນາໍໃຊກ້ານວາງແຜນຄອບຄວົ
ັ ໄ ໄ ້ ີ່ ຶ້ແບບທນັສະໄໝໄດເ້ພີມຂນຶ [MDG5]

• ເພດຍງິໄດຮ້ບັການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນ
ຂະບວນການພດັທະນາຢູທ່ກຸຂງົເຂດວຽກງານ
ຫຼາຍຂຶນ້, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍໄດຮ້ບັຄວາມ
ເອົາໃຈໃສຫ່າຍຂຶນ້ ເຮັດໃຫຊ່ອ່ງຫວາ່ງຄວາມເອາໃຈໃສຫຼາຍຂນ ເຮດໃຫຊອງຫວາງຄວາມ
ແຕກໂຕນລະຫວາ່ງເດັກຍງິ ແລະ ເດັກຊາຍ ຢູ່
ໃນການສກຶສາຂ ັນ້ພ້ືນຖານ (ປະຖມົ ແລະ
ມດັຖະຍມົ ຫຸຼດລງົ [MDG3]
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ການຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບ
ປະເທດດອ້ຍພດັທະນາ

• ໃນປະຈບຸນັນີມ້ຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ ແລະ
ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການພດັທະນາ ພາຍຫງັທ່ີມກີານກະກຽມຄວາມພອມໃນການພດທະນາ ພາຍຫຼງທມການ
ສະຫຸຼບຕລີາຄາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເປ້ົາໝາຍ MDG ໃນປີ
2015

• ເພ່ືອໃຫຫຸຼ້ດພ ົນ້ອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍ
ພດັທະນາ ໃນປີ 2020 ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕຕ່ອ້ງການໃຫມ້ ີ
ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ(GDP) ເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັການເຕບໂຕທາງດານເສດຖະກດ(GDP) ເທານນ ແຕຍງ
ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສຄ່ນຸນະພາບຂອງການເຕບີໂຕ.

• ການເຕບີໂຕທ່ີມຄີນຸນະພາບ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານລງົທຶນໃສ່
ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ, ຂງົເຂດສງັຄມົ ແລະ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ໃ ່ ີ 3ຈດຸໝາຍໃຫຍທີ 3

ຮບັປະກນັການພດັທະນາເສດຖະກດິຕດິພນັກບັ
ການພດັທະນາວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ການ
ປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທາໍມະຊາດປກປກຮກສາສະພາບແວດລອມທາມະຊາດ
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ຈດຸໝາຍໃຫຍທີ່ 3
ຮບັປະກນັການພດັທະນາເສດຖະກດິຕດິ ພນັກບັ
ການພດັທະນາວດັທະນະທາໍ-ສງັຄມົ ແລະ ການ

ປກົປກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ
້• ສາ້ງຕງັກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ
• ປບັປງຸກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປກັຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ
ໍ ັ່ ົ ັ ົ ີ ີ 13/ ່• ຄາສງຂອງນາຍກລດຖະມນຕເລກທ 13/ນຍ ກຽວ

ກບັການໂຈະການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຍຸາດ
ໂຄງການລງົທຶນໃໝສ່າໍລບັການຊອກຄ ົນ້ ແລະ ສາໍ
ຫຼວດແຮທ່າດ, ການປກູຢາງພາລາ ແລະ ໄມວ້ກິ 
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ຈດຸໝາຍໃຫຍທີ່ 4ຸ
 ຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບທາງການເມອືງ, 
ຄວາມ ສະຫງບົ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮອ້ຍໃນສງັຄມົ; ຄວາມປອດໄພໃຫພ້ນົລະເມອືງ
ຢາ່ງໜກັແໜນ້ຮບັປະກນັການເປີດ ກວາ້ງການ 

່ ໂ ້ເຊອືມ ໂຍງກບັພາກພືນ ແລະ ສາກນົ
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ຈດຸໝາຍໃຫຍທີ່ 4

• ມສີະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມອືງ, ມຄີວາມ
ໃ

ຽ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ.

• ປບັປງຸລດັແຫງ່ກດົໝາຍ: ມກີດົໝາຍທງັໝດົ 94 
ສະບບັ ສະເພາະປີ 2012 ໄດສ້າ້ງ ແລະ ປບັປງຸ, 
ກວດກາ, ຮຽບຮຽງ ກດົໝາຍ 12 ສະບບັ (ຂໍມ້ນູ
ຮອດ ເດອືນມຖິນາ)ຮອດ ເດອນມຖນຸາ)

ຈດຸໝາຍໃຫຍທີ່ 4

• ຖກືຮບັຮອງຢາ່ງເປັນທາງການໃນການເຂ້ົາເປັນ
ິ WTO ີ່ G ໃ ັ ີສະມາຊກິ WTO ທີນະຄອນຫຼວງ Geneva ໃນວນັທີ

26 ຕລຸາ 2012
• ສາໍເລັດການເປັນເຈົາ້ພາບກອງປະຊຸມ ຄ ັງ້ທີ ASEP 
ຄ ັງ້ທີ 7 ແລະ ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ASEM ຄ ັງ້ທີ 9 
ໃນເດອືນ ຕລຸາ ແລະ ພະຈກິ ທ່ີຜາ່ນມາຸ

• ເປັນເຈົາ້ພາບຈດັກອງປະຊຸມ CLV ລະດບັ
ລດັຖະມນົຕີ ທ່ີອດັຕະປື ໃນວນັທີ 7 ທນັວາ 2011 

• ກະກຽມຄວາມພອ້ມໃນການເຂ້ົາຮວ່ມເປັນສະມາຊກິ
ປະຊາຄມົ ASEAN ຢາ່ງເຕັມສວ່ນ
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ີພາກທີ II

ທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ບລິູມະສດິຂອງ
ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ

ົ ປີ 2012 2013ສກປ 2012-2013

ຄາດໝາຍສູຊ້ນົດາ້ນ ເສດຖະກດິມະຫາ ພາກ
2012-2013

 
ຕວົຊີວ້ດັມະຫາພາກ ຄາດໝາຍ 2012-2013

ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ GDP 8,3%

ອດັຕາເງນິເຟ້ີ ຕ ໍາ່ກວາ່ອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງ GDP

ຄງັ ສາໍຮອງ ເງນິຕາ ຕາ່ງປະ ເທດ ສາມາດ ກຸມ້ ການ ນາໍ ເຂ້ົາ ສນິຄາ້ ຫຼາຍ ກວາ່ 5  ເດອືນ
ອດັຕາແລກປ່ຽນ ຄຸມ້ ຄອງ ອດັຕາ ແລກປຽ່ນ ໃຫ ້ມ ີຄວາມ ສະຫງບົ ປກົກະຕິ
ລາຍຮບັ 19.727 ຕືກ້ບີ

ລາຍຈາ່ຍ 22.290 ຕືກ້ບີ

ການສ ົ່ງອອກ 2.060 ລາ້ນໂດລາ

ການນາໍເຂ້ົາ 2.310 ລາ້ນໂດລາ
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ການດຸນ່ດຽ່ງການລງົທຶນ
ຂອງແຜນສກົປີ 2012-2013

11%12 7%

23.1% 

12.7% 

ທຶນພາຍໃນ 

ທຶນຊວ່ຍເຫລືອລ້າ ແລະ 
ກູຢຶ້ມ 

53.2% 

ເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ 
ຕາ່ງປະເທດ 

ສິນເຊື່ ອທະນາຄານ 

ຄວາມຕອ້ງການທຶນທງັໝດົ: 26,800 ຕືກ້ບີ

ໂຄງ ປະກອບການລງົທຶນຂອງລດັ

ການລງົທຶນຂອງລດັ ປະມານ 
9.150 ຕືກ້ບີ,   ໃນ ນີ ້ເປັນ ທຶນ ພາຍ 

້
ໂຄງປະກອບການລງົທຶນຂອງລດັ,

ໃນ 2.950 ຕືກ້ ີບ  ກວມ 11%
ຂອງ ການ ລງົທຶນ ທງັໝດົ ແລະ
ທຶນ ຕາ່ງ ປະ ເທດ (ຊວ່ຍ ເຫືຼອລາ້  
ແລະ ກູ ້ຍມື) ປະມານ 6.200 ຕື້
ກບີ:  
•ຂງົເຂດເສດຖະກດິ ກວມ30%

ໂຄງປະກອບການລງທນຂອງລດ

ສງັຄມົ ເສດຖະກດິ

ຂງເຂດເສດຖະກດ ກວມ30%
•ຂງົເຂດສງັຄມົ ກວມ 35% 
(ຂະແໜງສກຶສາ 17% ແລະ ສາ
ທາ 9%).
•ເສັ້ນທາງ ແລະ ສາໍນກັງານ
ອງົການ ກວມປະມານ 35%

ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ
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ຂອບໃຈຂອບໃຈ


