
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ສາລະບານ 

                        
                                                                                              ໜ້າ 

 ຄ າເຫັນຂອງທ່ານຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ……...1-3 
I. ສະພາບເສດຖະກິດ............................................................................................................4 

1. ຂະແໜງກະສິກ າ.................................................................................................5-6 
2. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ.............................................................................................7 
3. ຂະແໜງການບ ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ .....................................................................8 

a. ດ້ານການບ ລິການ..............................................................................................8 
b. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ......................................................................................9-10 

4. ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ່………………………..……………………….…..……11 
5. ອັດຕາເງິນເຟ ີ້.......................................................................................................12 

II. ພາກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ການລົງທຶນ...........................................................................12 
1. ດ້ານລາຍຮັບຂອງ 4 ແຂວງ.....................................................................................12 
2. ດ້ານລາຍຈ່າຍຂອງ 4 ແຂວງ...................................................................................13 
3. ການລົງທນຶ..........................................................................................................14 

3.1. ການລົງທນຶຂອງລັດ............................................................................................14 
3.2. ການລົງທນຶຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ...............................................14 
3.3. ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ແລະ ກ ູ້ຢືມ............................................................................15 

III. ພາກເງິນຕາ ແລະ ການທະນາຄານ....................................................................................15 
1. ວຽກງານການຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ..................................15 

1.1 ວຽກງານການຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ...............................................................15 
ກ. ເງິນຝາກທະນາຄານທລຸະກິດ..................................................................................16 
ຂ. ສິນເຊືີ່ອ................................................................................................................17 
ຄ. ອັດຕາດອກເບັີ້ຍ.....................................................................................................18 

      1). ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນຝາກ.................................................................................18 
      2). ອັດຕາເບັີ້ຍເງິນກ ູ້.............................................................................................19 
1.2 ວຽກຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ..............................................................................19 

2. ອັດຕາແລກປ່ຽນ.........................................................................................................20 
3. ການຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊູ້ເງິນກ ບ......................................21 

3.1. ການຄຸູ້ມຄ້ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊ າລະບ ີ່ໃຊູ້ເງິນສົດ....................................21 
3.2. ວຽກງານສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊູ້ເງິນກ ບ....................................................................21-22 

 

 

 



ສາລະບານຮ ບ 

          ໜ້າ 
ຮ ບທ  1. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍອດຜະລດິຕະພັນພາຍໃນປ  2013 (GDP)............................4 
ຮ ບທ  2. ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງການຕ ີ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນໃນ ປ  2013 ................................4 
ຮ ບທ  3. ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງກະສິກ າຕ ີ່ປ  GDP ຂອງແຂວງປ  2013 …....................................6 
ຮ ບທ  4. ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງອຸດສະຫະກ າຕ ີ່ການ GDP ປ  2013 ..........................................7 
ຮ ບທ  5. ສິນຄ້າສົີ່ງອອກ-ນ າເຂົີ້າ................................................................................................8 
ຮ ບທ  6. ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງການບ ລິການຕ ີ່ກບັ GDP ປ  2013...............................................9 
ຮ ບທ  7. ມ ນຄ່າການບ ລິການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 4 ແຂວງ.................................................................10 
ຮ ບທ  8. ມ ນຄ່າການບ ລິການທ່ອງທ່ຽວແຍກຕາມແຂວງ.............................................................11 

ຮ ບທ  9. ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ປ  2013...........................................12  
ຮ ບທ  10. ລາຍຮັບງົບປະມານຂອງ 4 ແຂວງ..............................................................................13 
ຮ ບທ  11. ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງ 4 ແຂວງ............................................................................13 
ຮ ບທ  12. ມ ນຄ່າການລົງທຶນຂອງບັນດາແຂວງ ປ  2013..............................................................14 
ຮ ບທ  13. ການລົງທຶນແຍກປະເພດ.........................................................................................15 
ຮ ບທ  14. ເງິນຝາກແຍກປະເພດ.............................................................................................16 
ຮ ບທ  15. ເງິນຝາກແຍກແຕ່ລະທະນາຄານ..............................................................................17 
ຮ ບທ  16. ສິນເຊືີ່ອແຍກເປັນແຂວງ..........................................................................................17 
ຮ ບທ  17. ສິນເຊືີ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ...............................................................................18 
ຮ ບທ  18. ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກ.........................................................................................19 
ຮ ບທ  19. ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້.............................................................................................20 
ຮ ບທ  20. ອັດຕາແລກປ່ຽນ ປ  2013........................................................................................21



1 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
 

                                                 ສາລະບານຕາຕະລາງ 

ໜ້າ 

ຕາຕະລາງທ  I. ຕົວເລກຊ ີ້ບອກເສດຖະກິດທ ີ່ສ າຄັນ ປ  2013...................................................24 
ຕາຕະລາງທ  II. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 4 ແຂວງ ປ  2013...............................25 
ຕາຕະລາງທ  III. ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້ 4 ແຂວງພາກເໜືອ................................................26 
ຕາຕະລາງທ  IV. ຂ ີ້ມ ນການສົີ່ງອອກ ແລະ ນ າເຂົີ້າສນິຄ້າລວມ 4 ແຂວງພາກເໜືອ.....................27 
ຕາຕະລາງທ  V. ຂ ີ້ມ ນການສົີ່ງອອກ ແລະ ນ າເຂົີ້າສນິຄ້າຂອງແຍກແຕ່ລະແຂວງ.........................28 
ຕາຕະລາງທ  VI. ການບ ລກິານ ແລະ ສະຖານທ່ອງທ່ຽວ........................................................29 
ຕາຕະລາງທ  VII. ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ໃນ ແຕ່ລະພາກຂອງ ສປປ ລາວ ປ 2013...................................30 
ຕາຕະລາງທ  VIII. ລາຍຮບັ-ຈ່າຍງົບປະມານ ລວມ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ປ  2013 ........................31 
ຕາຕະລາງທ  IX. ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແຍກເປັນແຕ່ລະແຂວງປ  2013.........................32 
ຕາຕະລາງທ  X. ການລົງທຶນຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ປ  2013...............................................33 
ຕາລະລາງທ  XI. ເງິນຝາກ ແລະ ສິນເຊືີ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການປ  2013................................34 
ຕາລະລາງທ  XII. ອັດຕາແລກປ່ຽນປ  2013 ….......................................................................35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຫວົໜວ່ຍ: 1 ຕ ື້ກບີ 

 

ຫວົໜວ່ຍ: 1 ຕ ື້ກບີ 

 



  2 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 

 
  
ຄ າເຫັນຂອງ ທ່ານ ຫົວໜ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

  ໃນປ  2013 ເສດຖະກິດຂອງໂລກຍັງຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທ ີ່ຊ້າລົງອັນເນືີ່ອງມາຈາກວິກິດການດ້ານການເງິນ
ຂອງປະເທດມະຫາອ ານາດຂອງໂລກ, ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການຟືົ້ນຕົວຊ້າທາງດາ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນຂອງປະເທດສະຫະ 
ລັດອາເມລິກາ, ເສດຖະກິດຂອງກ ່ມປະເທດສະຫະພາບເອ ລົບຍັງບ ີ່ທັນເຂັົ້ມແຂງພ  ອັນສົີ່ງຜົນໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກ
ພືົ້ນລວມທັງ ສປປ ລາວ ກ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປພ້ອມກັນ; ໃນນະດຽວກັນນ ົ້ ສປປ ລາວ ກ ີ່ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ າ
ມະຊາດ ແລະ ບັນຫາການເກັບລາຍຮັບບ ີ່ໄດ້ຕາມແຜນການສົມທົບກັບການເພ ີ່ມຂ ົ້ນຂອງລາຍຈ່າຍບ ລິຫານພາກລັດ ແລະ 
ການກ ີ່ສ້າງພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງນອກແຜນ ອັນສົີ່ງຜົນຕ ີ່ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ເຊິີ່ງເກ ດມາຈາກ
ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການເພ ີ່ມຂ ົ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການສູງເກ ນຄວາມສາມາດຕອບ 
ສະໜອງຂອງຕະຫຼາດ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມເສດຖະກິດຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມກ ີ່ຍັງສືບຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ເຊິີ່ງລວມ
ຍອດຜະລິດຕະພັນ (GDP) ບັນລ ໄດ້  13.818,96 ຕືົ້ກ ບ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 11,08%; ສະເລ່ຍ
ລາຍໄດ້ຕ ີ່ຫົວຄົນ 9,83 ລ້ານກ ບ/ຄົນ/ປ ; ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອຍັງຮັກສາໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບໜ ີ່ງຕົວເລກ
ຕາມຄາດໝາຍທ ີ່ວາງໄວ້ຄື: 6,55% ແລະ ຕ ີ່າກວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງພາກ, ທັງນ ົ້ກ ີ່ຍ້ອນພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານກ ີ່ຄືອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ມ ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການກະຕ ກຊ ກຍູ້ການຂັບເຄືີ່ອນ
ເສດຖະກິດຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນຢ່າງເໝາະສົມດ້ວຍການນ າໃຊ້ທ່າແຮງບົີ່ມຊ້ອນຂອງແຂວງ ເພືີ່ອສ້າງເງືີ່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່
ນັກລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊັີ່ນ: ລວມ 4 ແຂວງ ສາມາດດ ງດູດການລົງທ ນໄດ້ທັງໝົດ 1.099 ໂຄງການ, 
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ລວມເປັນເງິນຈ ານວນ 5.542,98 ຕືົ້ກ ບ, ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 70,30% ເມືີ່ອທຽບໃສປ່  2012. ສາມາດດ ງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 
631.378 ເທືີ່ອຄົນ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 22,86%, ຄິດເປັນມູນຄ່າ 1.228,12 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 31,27% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປ  2012.  

ຄຽງຄູ່ກັນນ ົ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດມ້ ມາດຕະການ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆເພືີ່ອເປັນເຄືີ່ອງມືໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການດັດສົມສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານເງິນຕາໃນລະບົບເສດຖະກິດໃຫ້ມ ຄວາມ
ຄ່ອງຕົວດ  ເພືີ່ອບ ີ່ໃຫ້ສົີ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນຜັນຜວນ, ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ສູງກວ່າການເຕ ບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍ
ລວມ; ສະນັົ້ນທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສຕ່ິດຕາມກວດກາສະພາບການ
ເຄືີ່ອນໄຫວລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາຢູ່ 4 ແຂວງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃກ້ຊິດຕິດແທດ. ການສະໜອງເງິນສົດເພືີ່ອສ້າງສະ 
ພາບຄ່ອງທາງດ້ານເງິນທ ນໃຫ້ແກບ່ັນດາຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່ (SMEs) ທ ີ່ເປັນແຮງໜູນໃຫ້
ແກລ່ະບົບເສດຖະກິດມ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ແລະ ສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໝັົ້ນທ່ຽງ ເຊິີ່ງ
ເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍໝົດປ  ເງິນກ ບແຂງຄ່າ 2,17% ທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ແຂງຄ່າ 0,76% 
ທຽບກັບເງິນບາດໄທ.  

ພ້ອມດຽວກັນນ ົ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານຄ ້ມຄອງສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກ ຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ 
ດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງບັນດາສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດຕາມຫຼັກການ CAMELS ແລະ Basel 
I ພ້ອມທັງຊ ກຍູ້ໃຫ້ທະນາຄານທ ລະກິດປັບປ ງຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລິການໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ ເຊິີ່ງມາຮອດປ  2013 ຢູ່ 4 
ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມມ ສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດທັງໝົດ 18 ສາຂາ 81 ໜ່ວຍບ ລິການ ແລະ ບ ລິການຕູ້ ATM ມ  
96 ເຄືີ່ອງ;  ນອກນ ົ້ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງກະຕ ກຊ ກຍູ້ໃຫ້ບັນດາສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດປັບປ ງຮູບແບບການ
ບ ລິການດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ການຊ າລະສະສາງຜ່ານລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ສັງຄົມ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເປັນຕົົ້ນ ການອອກບັດເງິນຝາກ (Debit Card), ບັດເງິນກູ້ (Credit card), ອອກບັດວິ
ຊ່າ (VISA Card) ບັດຖອນເງິນສົດ (ATM), ໃຫ້ບ ລິການສິນເຊືີ່ອ ແລະ ການບ ລິການອືີ່ນໆ. ໃນປ ຜ່ານມາສາຂາ
ທະນາຄານທ ລະກິດສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດ້ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 22,40% ເທົີ່າກັບ 22,53% ຂອງ GDP ແລະ ສາມາດ
ຂະຫຍາຍສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ  ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 20,65% ເທົີ່າກັບ 17,73% ຂອງ GDP ລວມ 4 ແຂວງ. ຄຽງຄູ່ນັົ້ນ, ເພືີ່ອໃຫ້
ສັງຄົມສາມາດເຂົົ້າເຖິງແຫຼີ່ງທ ນໄດ້ສະດວກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່
ຄົົ້ນຄວ້າເງືີ່ອນໄຂເພືີ່ອຊ ກຍູ້ສົີ່ງເສ ມພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຈ ລະພາກໃຫ້ມ ຫຼາກຫຼາຍ ເພາະຂະແໜງການເງິນຈ ລະພາກມ 
ບົດບາດໃນການສົີ່ງເສ ມເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້
ນັບມືົ້ດ ຂ ົ້ນ.  

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສົມທົບກັບອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນທ ກ 
ຂັົ້ນເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ເງິນກ ບຢ່າງຕັົ້ງໜ້າ ໂດຍມ ການ
ແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຊ ົ້ນ າຂັົ້ນແຂວງ ເພືີ່ອເປັນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ໂຄສະນາບັນດານິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ
ທ ີ່ຕິດພັນວຽກງານຄ ມ້ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ເງິນກ ບຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນ; ພ້ອມທັງຊ ກຍູ້ໃຫ້ທ ກຫົວໜ່ວຍ
ທ ລະກິດຕິດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບ ລິການລວມທັງການຊ າລະສະສາງໃຫ້ເປັນເງິນກ ບ, ຕິດຕາມກວດກາການແລກປ່ຽນ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ນອກລະບົບໃຫ້ຫັນເຂົົ້າສູ່ລະບຽບເທືີ່ອລະກ້າວ. ນອກນັົ້ນຍັງໄດ້ຕິດຕາມກະແສການໄຫຼເຂົົ້າ-ອອກຂອງ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດດ້ວຍການຢັົ້ງຢືນການນ າທ ນເຂົົ້າ-ອອກເພືີ່ອການລົງທ ນຂອງນັກລົງທ ນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

ໃນປ  2014 ຄາດວ່າການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ໃນເຂດ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມຍັງອາດຈະຕ້ອງປະ 
ເຊ ນໜ້າກັບສິີ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານທ ີ່ເປັນອ ປະສັກຫຍ ້ງຍາກຈາກໄພທ າມະຊາດ, ເຊ ີ່ງຈະສົີ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕ ີ່ຜົນຜະ 
ລິດທາງດ້ານກະສກິ າ, ເນືີ່ອງຈາກການຜະລິດດ້ານກະສິກ າແມ່ນກວມອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຂົງເຂດນ ົ້. ເຖິງ



  4 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 

ແນວໃດກ ີ່ຕາມຄາດວ່າການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດສະເລ່ຍຢູ່ 4 ແຂວງຍັງຈະຂະຫຍາຍຕົວເພ ີ່ມຂ ົ້ນບ ີ່ໃຫ້ຕ ີ່າກວ່າ 10%, 
ສະເລ່ຍລາຍໄດ້ຕ ີ່ຄົນຕ ີ່ປ ປະມານ 10 ລ້ານກ ບ/ຄົນ/ປ .  

ເພືີ່ອໃຫ້ການພັດທະນາຂອງບັນດາແຂວງບັນລ ຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການທ ີ່ກ ານົດໄວ້, ທາງທະນາຄານຈະສູ້ຊົນ
ສ້າງເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ເອືົ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ ີ່ກັບການພັດທະນາ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນສືບຕ ີ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ
ໃຫ້ມ ຄວາມໝັົ້ນທ່ຽງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນມ ຄວາມສະຫງົບ, ສ້າງເງືີ່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການຊ າລະສະສາງຕິດພັນກັບການ
ຊ ກຍູ້ສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ເງິນກ ບ ແລະ ການຊ າລະໂດຍບ ີ່ໃຊ້ເງິນສົດຢູ່ໃນທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ນັບມືົ້ນັບກ້ວາງຂວາງ, ຂະຫຍາຍການ
ບ ລິການຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນພ້ອມກັບປັບປ ງພັດທະນາການບ ລິການໃຫ້ເຕ ບໃຫ່ຍເຂັົ້ມແຂງ
ຫັນສູ່ຄວາມເປັນທັນສະໄໝເທືີ່ອລະກ້າວ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ. 
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 39.77%  

 27.30%  

 32.93%  
ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກ າ (ຕືົ້ກ ບ) 

ຜະລິດຕະພັນດ້ານອ ດສະຫະກ າ (ຕືົ້ກ ບ) 

ຜະລິດຕະພັນດ້ານການບ ລິການ (ຕືົ້ກ ບ) 

I. ສະພາບເສດຖະກິດ 
ໃນປ  2013 ສະເລ່ຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມຂອງ ສປປ 

ລາວ ຢູ່ໃນລະດັບ 11,08% (ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 9,20%, ແຂວງໄຊຍະບູລ  ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 12,41%, ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 9,60% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 13,12%); ໃນນັົ້ນ ຂະແໜງກະສິກ າຂະຫຍາຍຕົວ 3,61% ກວມ
ເອົາ 39,77% ຂອງ GDP, ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າຂະຫຍາຍຕົວ 16,25% ກວມເອົາ 27,30% ຂອງ GDP ແລະ ຂະ 
ແໜງບ ລິການຂະຫຍາຍຕົວ 17,05% ກວມເອົາ 32,93% ຂອງ GDP. ລວມ 4 ແຂວງ ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 1,37 
ລ້ານກ່ວາຄົນ ສະເລ່ຍເພ ີ່ມຂ ົ້ນປະມານ 0,94% ສາເຫດ: ທ ີ່ພາໃຫ້ອັດຕາການເພ ີ່ມຂ ົ້ນຂອງປະຊາກອນຊັກຊ້າມາຈາກການ
ເຄືີ່ອນຍ້າຍແຮງງານອອກຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດຍັງມ ຫຼາຍ.  

ຮ ບທ  1. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍອດຜະລດິຕະພັນພາຍໃນ ປ  2013 (GDP). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ຮ ບທ  2. ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງການຕ ີ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ປ  2013 
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ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບູລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ 

9.20% 

12.41% 

9.60% 

13.12% 

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລວມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP) 

ແຫ່ ຼງຂ ົ້ມູນ:ພະແນກແຜນການແລະການລົງທ ນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ 

ແຫ່ ຼງຂ ົ້ມູນ:ພະແນກແຜນການແລະການລົງທ ນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ 

ຫວົໜວ່ຍ: ເບີເຊັນ 

 

ຫວົໜວ່ຍ: ເບີເຊັນ 
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            ແຂວງຫລວງພະບາງ ມ  12 ເມືອງ, 773 ບ້ານ, ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 444.260 ຄົນ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 1,10%, 
ໃນນັົ້ນ ມ ເມອືງທ ກຍາກ 3 ເມືອງ, ບ້ານທ ກຍາກ 197 ບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວທ ກຍາກທັງໝົດ 6.718 ຄອບຄົວ, ມ 
ພົນລະເມືອງທ ກຍາກ 43.842 ຄົນ, ລາຍຮັບຕ ີ່ຫົວຄົນສະເລ່ຍປະມານ 10,73 ລ້ານກ ບ/ຄົນ/ປ  ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 8,67% ທຽບ
ກັບປ  2012.  

ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ມ  11 ເມືອງ, 432 ບ້ານ, ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 372.646 ຄົນ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 1,26%, ໃນນັົ້ນ 
ມ ເມືອງທ ກຍາກ 1 ເມືອງ, ບ້ານທ ກຍາກ 15 ບ້ານ ແລະ ຄົນທ ກຍາກ 11.320 ຄົນ ລາຍຮັບຕ ີ່ຫົວຄົນສະເລ່ຍປະມານ 
14,56 ລ້ານກ ບ/ຄົນ/ປ  ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 14,47% ທຽບໃສ່ປ  2012.  

ແຂວງຊຽງຂວາງ ມ  7 ເມືອງ, 492 ບ້ານ, ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 265.819 ຄົນ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 2,03%, ໃນນັົ້ນມ 
ເມືອງທ ກຍາກ 1 ເມືອງ, ບ້ານທ ກຍາກ 120 ບ້ານ ແລະ ຄນົທ ກຍາກ 7.960 ຄົນ ລາຍຮັບຕ ີ່ຫົວຄົນສະເລ່ຍ 8,80 ລ້ານ
ກ ບ ຄົນ/ປ  ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 9,51% ທຽບໃສ່ປ  2012.  

ແຂວງຫົວພັນ ມ  9 ເມືອງ, 716 ບ້ານ ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 291.474 ຄົນ ຫຼຸດລົງ 0,69% (ຍ້ອນການ
ເຄືີ່ອນຍ້າຍແຮງງານອອກຕ່າງແຂວງ), ໃນນັົ້ນ ມ ເມືອງທ ກຍາກ 5 ເມືອງ, ບ້ານທ ກຍາກ 437 ບ້ານລາຍຮັບຕ ີ່ຫົວຄົນ
ສະເລ່ຍ 5,22 ລ້ານກ ບ/ຄົນ/ປ  ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 14,31% ທຽບໃສ່ປ  2012.                                

1. ຂະແໜງກະສກິ າ 
ໃນປ  2013 ໂດຍສະເລ່ຍທັງ 4 ແຂວງ, ຂະແໜງກະສິກ າເຫັນວ່າມ ການຂະຫຍາຍຕົວຊັກຊ້າ ຊ ີ່ງລວມຍອດ

ຜະລິດຕະພັນຂອງກະສິກ າສາມາດບັນລ ໄດ້ 5.495,62 ຕືົ້ກ ບ, ທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 3,61% ກວມເອົາ 39,77% 
ຂອງ (GDP) ຂອງ 4 ແຂວງ ເຊິີ່ງແຕ່ລະແຂວງມ ທ່າແຮງ, ຈ ດພິເສດ ແລະ ແນວໂນ້ມໃນການຜະລິດກະສກິ າໃຫ້ເປັນ
ສິນຄ້າແຕກຕ່າງກັນຕາມເງືີ່ອນໄຂຂອງພູມສັນຖານ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຕົວຈິງຂອງຕະຫຼາດ. 

ແຂວງຫລວງພະບາງ ບັນລ ໄດ້ 1.740 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 2,77% ທຽບໃສ່ປ  2012 ແລະ ກວມເອົາ 
36,70% ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ ໃນນັົ້ນ, ສິນຄ້າຫຼັກຂອງກະສິກ າແມ່ນ:  ມ ເນືົ້ອທ ີ່ປູກຝັງທັງໝົດ 73.540 ເຮັກຕາ ໃນ
ນ ົ້ເນືົ້ອທ ີ່ປູກເຂົົ້າມ  33.837 ເຮັກຕາ ກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 95.676,66 ໂຕນ, ພືດພັນທ ກຊະນິດ 176 ພັນກ່ວາໂຕນ, 
ປະເພດໝາກໄມ້ກິນໝາກ 31 ພັນກ່ວາໂຕນ ແລະ ປະເພດສັດລ້ຽງມ : ຄວາຍ 50 ພັນກ່ວາໂຕ, ງົວ 80 ພັນກ່ວາໂຕ, ໝູ 
188 ພັນກ່ວາໂຕ, ແບ້ 62 ພັນກ່ວາໂຕ, ມ້າ 357 ໂຕ ແລະ ສັດປ ກທ ກຊະນິດ 2,80 ລ້ານໂຕ ທົີ່ວແຂວງມ ຟາມລ້ຽງໝູ 
10 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ ່9 ຟາມ ສາມາດສະໜອງໄຂ່ໄດ້ 22,30 ລ້ານໜ່ວຍຕ ີ່ປ , ຟາມໄກ່ພັນຊິົ້ນ 1 ຟາມ ແລະ ມ 
ສະຖານທ ີ່ລ້ຽງປາກະຊັງ 5 ແຫ່ງ ສະໜອງປາໄດ້ ແສນກວ່າໂຕຕ ີ່ປ ; ຊົນລະປະທານ ທົີ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງມ ທັງໝົດ 
2.572 ແຫ່ງ, ໃນນັົ້ນ ຊົນລະປະທານຖາວອນ 192 ແຫ່ງ ນອກນັົ້ນ ແມ່ນຊົນລະປະທານແບບປະຖົມປະຖານ ສາມາດສະ
ໜອງໄດ້ເນ ົ້ອທ ີ່ 16.180 ຮຕ. 

ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ບັນລ ໄດ້ 1.857,49 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 6,67% ທຽບໃສ່ປ  2012 ແລະ  ກວມເອົາ 35,30% 
ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ ໃນນັົ້ນສິນຄ້າກະສິກ າຫັຼກແມ່ນ: ຜົນຜະລິດເຂົົ້າ ເນືົ້ອທ ີ່ 48.359 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດເຂົົ້າໄດ ້
192.980 ໂຕນ, ປູກພືດເປັນສະບຽງອາຫານ ເນືົ້ອທ ີ່ 7.932 ເຮັກຕາ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລດິໄດ້ 28 ພັນໂຕນ, ສາລ ຫວານ 
1.650 ໂຕນ ພືດທາດແປ້ງ 4.604 ໂຕນ ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ 7.400 ໂຕນ ແລະ ປູກພືດເປັນສິນຄ້າໄດ້ແກ່ ສາລ ອາຫານສັດ 
337.938 ໂຕນ, ໝາກເດືອຍ 54.347 ໂຕນ, ມັນຕົົ້ນ 83.905 ໂຕນ, ໝາກງາ 2.146 ໂຕນ ການລ້ຽງພາຍໃນຄົວ
ເຮືອນກ ີ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງ ເຫັນໄດ້ຈາກສະຖິຕິການເກັບກ າສັດລ້ຽງມ ດັີ່ງນ ົ້: ຄວາຍ 47 ພັນກ່ວາໂຕ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 3 ເທົີ່າ, ງົວ 
116 ພັນກ່ວາໂຕ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 5 ເທົີ່າ, ໝູ 133 ພັນກ່ວາໂຕ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 10 ເທົີ່າ, ແບ້ ແລະ ແກະ 8 ພັນກ່ວາໂຕ ແລະ ສັດປ ກ
ທັງໝົດ 2,20 ລ້ານໂຕ ໃນທົີ່ວແຂວງມ ຟາມລ້ຽງຄວາຍ ແລະ ງົວ 3 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງໝູ 36 ຟາມ, ມ ຟາມລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ 
ແລະ ເປັດ 26 ຟາມ, ຟາມໄກ່ພັນຊ ົ້ນ 3 ຟາມ ແລະ ໜອງລ້ຽງປາເປັນສິນຄ້າ 7 ພັນກ່ວາໜອງ. ວຽກງານຊົນລະປະທານ 
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ຜະລິດຕະພັນຂະແໜງ ກະສິກ າແຍກຕາມແຂວງ 

ທົີ່ວແຂວງມ ຊົນລະປະທານ 3 ພັນກ່ວາແຫ່ງ ສາມາດສະໜອງນ ົ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 76% ຂອງເນືົ້ອທ ີ່ການ
ຜະລິດທັງໝົດ.  

 ແຂວງຊຽງຂວາງ ບັນລ ໄດ້ 1.067,30 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 4,74% ທຽບໃສ ່ ປ  2012 ແລະ  ກວມເອົາ 
46,43% ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ, ໃນນັົ້ນ ສິນຄ້າກະສິກ າຫັຼກແມ່ນ: ຜົນຜະລິດເຂົົ້າ ເນ ືົ້ອທ ີ່ 29.911 ເຮັກຕາ ເກັບກຽ່ວ
ຜົນຜະລິດໄດ້ 111.955 ໂຕນ, ປູກສາລ ທັງໝົດ ເນ ືົ້ອທ ີ່ 25.705 ເຮັກຕາ ເກັບກຽ່ວຜົນຜະລິດໄດ້ 103.040 ໂຕນ, ປູກ
ຜັກທຽມ ເນືົ້ອທ ີ່ 705 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 3.710 ໂຕນ, ປູກໝາກເຜັດ ເນ ືົ້ອທ ີ່ 922 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 1.640 
ໂຕນ ນອກນັົ້ນ, ຍັງມ ພດືທ ີ່ຈ າເປັນອ ກຈ ານວນໜ ີ່ງ. ການຂ ດຄົົ້ນເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງຈາກທ າມະຊາດ 4 ພັນກ່ວາໂຕນ; ການ
ລ້ຽງສັດ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນລ້ຽງແບບຄົວເຮືອນ ແລະ ລ້ຽງເປັນຟາມຈ ານວນໜ ີ່ງ ປະເພດສັດລ້ຽງສ່ວນໃຫ່ຍປະກອບມ : ລ້ຽງ
ຄວາຍ 55 ພັນກ່ວາໂຕ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 1,49%, ລ້ຽງງົວ 130 ພັນກ່ວາໂຕ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 2,23%, ໝູ 96 ພັນກ່ວາໂຕ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 
2,24%, ແບ້ ແລະ ແກະ 22 ພັນກ່ວາໂຕ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 31,25% ແລະ ສັດປ ກທັງໝົດ 1.21 ລ້ານໂຕ ເພ ມຂ ົ້ນ 13,86ໃນ
ທົີ່ວແຂວງມ ສູນເຕັກນິກກະສິກ າ 26 ແຫ່ງ. ວຽກງານຊົນລະປະທານ ທົີ່ວແຂວງມ ຊົນລະປະທານຖາວອນ 144 ແຫ່ງ ແລະ 
ຊົນລະປະທານປະຖົມປະຖານ 1.412 ແຫ່ງ ສາມາດສະໜອງການຜະລິດເນືົ້ອທ ີ່ 22.071 ເຮັກຕາ.  

ແຂວງຫົວພັນ ບັນລ ໄດ້ 830,83 ຕືົ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 2,36% ທຽບໃສ່ປ  2012 ແລະ  ກວມເອົາ 54,76% ຂອງ 
GDP ຂອງແຂວງ ສາເຫດຍ້ອນການຜະລິດຍັງອາໄສທ າມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ ຜະລິດແບບຄອບຄົວ ບວກກັບສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພທ າມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສກິ າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນບ ີ່ໄດ້ຕາມແຜນການ, ເນືົ້ອທ ີ່ປູກຝັີ່ງທັງໝົດ 
141.499 ເຮັກຕາ, ໃນນັົ້ນ ມ ການປູກເຂົົ້າເປັນສິນຄ້າກະສກິ າຫຼັກຂອງແຂວງແມ່ນ ການປູກເຂົົ້າ ເນືົ້ອທ ີ່ 31.359 ເຮັກຕາ 
ສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 101.145 ໂຕນ, ເນືົ້ອທ ີ່ປູກພືດ 26.484 ເຮັກຕາ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 154.697 
ໂຕນ, ເນືົ້ອທ ີ່ປູກພືດເປັນສິນຄ້າຕົົ້ນຕ  (ສາລ ,ຖົີ່ວເຫືຼອງ,ງາຂາວ,ໝາກເດືອຍ) ມ  21.177 ເຮັກຕາ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 
34.287 ໂຕນ ແລະ ມ ເນືົ້ອທ ີ່ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ 568 ເຮັກຕາ ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ 1.693 ໂຕນ. ວຽກງານລ້ຽງສດັ 
ແລະ ການປະມົງທົີ່ວແຂວງມ ສັດລ້ຽງທັງໝົດ 12,27 ລ້ານກ່ວາໂຕ ໃນນັົ້ນ ປະກອບມ  ຄວາຍ 45.782 ໂຕ, ງົວ 70.044 
ໂຕ, ມ້າ 898 ໂຕ, ໝູ 129.770 ໂຕ, ແບ້ ແລະ ແກະ 21.916 ໂຕ, ແລະ ສັດປ ກທັງໝົດ 797.258 ໂຕ ເມືີ່ອທຽບໃສ່
ປ  2012 ເຫັນວ່າຈ ານວນສັດລ້ຽງທົີ່ວແຂວງ ຫຼຸດລົງ 25% ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ, ວຽກງານຊົນລະປະທານ 
ທົີ່ວແຂວງມ  2.392 ແຫ່ງ ສາມາດຕອບສະໜອງນ ົ້າໃຫ້ໄດ້ເນ ົ້ອທ ີ່ 12.166 ເຮັກຕາ.  (ຂ ົ້ມູນເພ ີ່ມເຕ ີ່ມເບິີ່ງໃນຕາຕະລາງ
ຊ້ອນທ້າຍ). 

 

ຮ ບທ  3. ອັດຕາສວ່ນຂອງຂະແໜງກະສິກ າຕ ີ່ກັບ GDP ຂອງແຂວງປ  2013  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ແຫ່ ຼງຂ ົ້ມູນ:ພະແນກແຜນການແລະການລົງທ ນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ 

ຫວົໜວ່ຍ: ເປີເຊັນ 
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2. ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ-ການຄ້າ 
ປ  2013 ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມ ຂະຫຍາຍຕວົ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 16,25% ເມືີ່ອທຽບ

ກັບປ ຜ່ານມາ ມ ມູນຄ່າທັງໝົດ 3.772,12 ຕືົ້ກ ບ ແລະ ກວມເອົາ 27,30% ຂອງ GDP ຂອງ 4 ແຂວງ. ໃນນ ົ້ ມູນຄ່າ
ສິນຄ້າສົີ່ງອອກທັງໝົດ 1.109,66 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 40,79% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ ສິນຄ້າສົີ່ງອອກຕົົ້ນຕ ແມ່ນສິນຄ້າ
ກະສິກ າ ກວມເອົາ 74,51% ຂອງມູນຄ່າການສົີ່ງອອກທັງໝົດ, ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງກວມເອົາ 15,16%, ໄມ້ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ກວມເອົາ 5,99%, ແລະ ສິນຄ້າປະເພດອືີ່ນໆກວມເອົາ 2,25% ພະລັງງານ-ບ ີ່ແຮ່ ກວມເອົາ 2,08% 
ຕາມລ າດັບ. 

 ມູນຄ່າສິນຄ້ານ າເຂົົ້າທັງໝົດ 651,41 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 86,32% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ; ສິນຄ້ານ າເຂົົ້າສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນນ ົ້າມັນເຊືົ້ອໄຟ ແລະ ແກ໊ດຕ່າງໆ ກວມເອົາ 28,95% ຂອງສິນຄ້ານ າເຂົົ້າທັງໝົດ, ຮອງລົງມາແມ່ນອ ປະກອນ
ກ ີ່ສ້າງ ແລະ ເຄືີ່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ກວມເອົາ 28,31%, ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ກວມເອົາ 19,07%, ຍານພາຫະນະ
ກວມເອົາ 15,92% ແລະ ເຄືີ່ອງໃຊ້ປະຈ າວັນ, ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ນ ົ້າປະປາ ແລະ ອືີ່ນໆ 2,38%, 2,32%, ແລະ 3,05% 
ຕາມລ າດັບ; ເຖິງວ່າຈະມ ການນ າເຂົົ້າກ ີ່ຕາມແຕ່ເຫັນວ່າ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມກ ີ່ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າໄດ້ຈ ານວນໜ ີ່ງ
ເພືີ່ອສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ສົີ່ງອອກຕ່າງແຂວງອ ກດ້ວຍເຊັີ່ນ: ການຜະລິດເຫັຼກເສັົ້ນ, ຊ ມັງ, ກະເບືົ້ອງ ແລະ ໂຮງງານອົບ
ຜົນຜະລິດກະສິກ າເປັນຕົົ້ນ ຈາກການຜະລິດສິນຄ້າດັີ່ງກ່າວນັົ້ນແມ່ນສາມາດທົດແທນການນ າເຂົົ້າຫຼາຍພ ສົມຄວນ ແລະ ຍັງ
ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງແຂວງພາຍໃນ ເຊິີ່ງສາມາດສະແດງເຫັນວ່າ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມແມ່ນ
ເກ ນດ ນການຄ້າ 458,32 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 4,49% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປ ຜ່ານມາ.  

 
ຮ ບທ  4. ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າຕ ີ່ກັບ GDP ປ  2013  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 1.019 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 11,77% ເມືີ່ອທຽບໃສປ່  2012 ກວມເອົາ 
21,49% ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ ແລະ ສາມາດສົີ່ງອອກສິນຄ້າໄດ້ 302,64 ຕືົ້ກ ບ, ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 4% ສິນຄ້າສົີ່ງອອກສ່ວນ
ໃຫ່ຍແມ່ນສົີ່ງໄປປະເທດຈ ນ ກວມ 56%, ສສ ຫວຽດນາມ 26%, ປະເທດໄທ 13% ແລະ ປະເທດອືີ່ນໆອ ກ 5% 
ປະເພດສິນຄ້າທ ີ່ສົີ່ງອອກຕົົ້ນຕ ແມ່ນເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ, ລວມມູນຄ່າສິນຄ້ານ າເຂົົ້າທັງໝົດ 
129,46 ຕືົ້ກ ບ ສິນຄ້ານ າເຂົົ້າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນ າມາຮັບໃຊ້ໂຄງການ ກວມເອົາ 43,36%, ສິນຄ້າທົີ່ວໄປ ເຄືີ່ອງກ ີ່ສ້າງ ແລະ 

ແຫ່ ຼງຂ ົ້ມູນ:ມາຈາກຂະແໜງການ ແຜນອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 4 ແຂວງ
ພາກເໜືອ 

ຫວົໜວ່ຍ: ເປີເຊັນ 
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ສິນຄ້າສົີ່ງອອກ ສິນຄ້ານ າເຂົົ້າ ດ ນການຄ້າ 

ສະບຽງອາຫານ ກວມເອົາ 56,64%, ທົີ່ວແຂວງມ ໂຮງງານອ ດສາຫະກ າປ ງແຕ່ງທ ີ່ໄດ້ຮັບອານ ຍາດທັງໝົດ 227 ແຫ່ງ ແລະ 
ໄດ້ຂ ົ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ຈ ານວນ 842 ຫົວໜ່ວຍ, ແຂວງຫຼວງພະບາງເກ ນດ ນການຄ້າ 173,18 ຕືົ້ກ ບ, ມາທ້າຍປ  
2013 ໄດ້ຈດົທະບຽບວິສາຫະກິດທັງໝົດລວມມ  9.784 ຫົວໜ່ວຍ ມູນຄ່າການລົງທ ນ 3.758 ຕືົ້ກ ບ.  

ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າ ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປ  2012 ມູນຄ່າ 1.615,43 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 8,87% 
ແລະ ກວມເອົາ 30,70% ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ, ສົີ່ງອອກບັນລ ໄດ້ 401,40 ຕືົ້ກ ບ ສິນຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ ສາລ , 
ມັນຕົົ້ນ, ຖົີ່ວດິນ ແລະ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ການນ າເຂົົ້າບັນລ ໄດ້ 278,82 ຕືົ້ກ ບ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ນ ົ້າມັນເຊືົ້ອໄຟ, ໝວດ
ອ ປະກອນກ ີ່ສ້າງ, ກົນຈັກການຜະລິດ ແລະ ສິນຄ້າໃຊ້ສອຍປະຈ າວັນ, ທົີ່ວແຂວງມ ໂຮງງານ ແລະ ກິດຈະການອ ດສາຫະກ າ 
2.042 ແຫ່ງ, ມ ທ ນທັງໝົດ 753,46 ຕືົ້ກ ບ, ມູນຄ່າເພ ີ່ມຜະລິດຕະພັນອ ດສາຫະກ າ ບັນລ ໄດ້ 122,58 ຕືົ້ກ ບ.  

ແຂວງຊຽງຂວາງ ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າເມືີ່ອທຽບໃສ່ປ  2012 ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 14,09% ບັນລ ໄດ ້748,47 ຕືົ້ກ ບ 
ກວມເອົາ 32,56% ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ, ໃນນັົ້ນ ມູນຄ່າການສົີ່ງຄ້າອອກບັນລ ໄດ້ 219,33 ຕືົ້ກ ບ ທຽບໃສ່ປ  2012 
ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 65,50% ສິນຄ້າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສິນຄ້າກະສິກ າ, ສັດລ້ຽງ, ຜະລິດຕະພັນໄມ ້ ແລະ ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ. ດ້ານ
ການນ າເຂົົ້າສິນຄ້າບັນລ ໄດ້ 144,00 ຕືົ້ກ ບ ສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນນ ົ້າມັນເຊືົ້ອໄຟ, ອາຍແກ໊ດ, ສິນຄ້າຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ເຄືີ່ອງນ ່ງ
, ພາຫະນະເປັນຕົົ້ນຕ , ແຂວງຊຽງຂວາງເກ ນດ ນການຄ້າ 75,33 ຕືົ້ກ ບ. 

ແຂວງຫົວພັນ ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າປະຕິບັດໄດ ້ 389,32 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 101,29%  ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປ  
2012 ແລະ ກວມເອົາ 25,66% ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ, ໃນນ ົ້ ມູນຄ່າສິນຄ້າສົີ່ງອອກທັງໝົດ 186,29 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 
75,10% ເມືີ່ອທຽບໃສ່ປ  2012 ຜ່ານມາ ແລະ ມູນຄ່າສນິຄ້ານ າເຂົົ້າທັງໝົດ 99,15 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 92,02% ເມືີ່ອ
ທຽບໃສ່ປ  2012 ຜ່ານມາ; ແຂວງຫົວພັນຍັງເກ ນດູນການຄ້າ 87,14 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 95,15% ເມືີ່ອທຽບໃສປ  2012 ທ ີ່
ຜ່ານມາ. 

ຮ ບທ  5. ສິນຄ້າສົີ່ງອອກ-ນ າເຂົີ້າ. 

 

 

 

 

 
 
 

 

3. ຂະແໜງການບ ລກິານ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 
3.1  ດ້ານບ ລິການ 
ປ  2013 ຂະແໜງການບ ລິການຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມມ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງບັນລ ໄດ້ 

4.551,12 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 17,05%   ກວມເອົາ 32,93% ຂອງ GDP ຂອງ  4 ແຂວງ . ໃນນ ົ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ແຫ່ ຼງຂ ົ້ມູນ:ຂະແໜງການ ແຜນການແລະການລົງທ ນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ 

ຫວົໜວ່ຍ: ຕ ື້ກບີ 
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ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້ 1.982 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 14,13% ກວມເອົາ 41,81% ຂອງ GDP ແຂວງ; ແຂວງໄຊຍະບູລ  
ສາມາດປະຕິບັດໄດ ້ 1.789,08 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 24,90% ກວມເອົາ 34% ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ; ແຂວງຊຽງຂວາງ 
ປະຕິບັດໄດ ້ 482,97 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 14,35% ກວມເອົາ 21,01%  ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 
ປະຕິບັດໄດ ້297,07 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 0,04% ກວມເອົາ 19,58% ຂອງ GDP ຂອງແຂວງ.  

ຮ ບທ  6. ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງບ ລິການຕ ີ່ກັບ GDP ປ  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເຫັນໄດ້ວ່າເປັນຂະແໜງການທ ີ່ສ າຄັນທ ີ່ນອນຢູ່ໃນອົງປະກອບຂອງການກະຕ ກຊ ກຍູ້ໃຫ້

ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ເພາະເປັນຂະແໜງການໜ ີ່ງທ ີ່ກ າລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກນັກລົງທ ນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົົ້າມາລົງທ ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ການພັດທະນາທາງດ້ານການໃຫ້ບ ລິການກ ີ່ມ ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ໄດ້
ມາດຕະຖານເທືີ່ອລະກ້າວ ເຊ ີ່ງມັນສະແດງອອກຕົວເລກຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມໃນປ  
2013 ທ ີ່ເຂົົ້າມາ 631.378 ເທືີ່ອຄົນ ໃນນັົ້ນ; ນັກທ່ອງທ່ຽວທ ີ່ເຂົົ້າມາທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງກວມເອົາ 74,12%, ແຂວງ
ໄຊຍະບູລ  ກວມເອົາ 13,90%, ແຂວງຊຽງຂວາງກວມເອົາ 6,86% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ກວມເອົາ 5,12% ຂອງຈ ານວນ
ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ. 

 

 

 

 

 

 
 ແຫ່ ຼງຂ ົ້ມູນ:ພະແນກແຜນຖະແຫ່ງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ຫວົໜວ່ຍ: ເປີເຊັນ 
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ຮ ບທ  7. ມ ນຄາ່ການບ ລິການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 4 ແຂວງ . 

  

 

 

  

 

 

 

ດ້ານການບ ລິການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 4 ແຂວງ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 1.228,12 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 31,27% 
ແລະ ກວມເອົາ 8,89% ຂອງ GDP ຂອງ 4 ແຂວງ ປັດໃຈສ າຄັນ ແລະ ທ ີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການດ ງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້
ເຂົົ້າມາທ່ຽວທ່ອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວແມ່ນ ຍ້ອນສະພາບພູມສັນຖານທ ີ່ມ ລັກສະນະໂດດເດັີ່ນ ແລະ ມ 
ສະຖານທ ີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທັງໝົດປະມານ 456 ແຫ່ງ ໃນນັົ້ນ ແຍກເປັນແຫ່ ຼງທ່ອງທ່ຽວປະຫັວດສາດຈ ານວນ 109 ແຫ່ງ, ແຫຼີ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ 198 ແຫ່ງ ແລະ ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທ າ 149 ແຫ່ງ ນອກຈາກນັົ້ນບັນດາແຂວງຍັງມ ເອກະລັກ
ສະເພາະອ ກ, ໂດຍສະເພາະແຂວງຫຼວງພະບາງເປັນແຂວງທ ີ່ມ ທ່າແຮງທາງດ້ານການບ ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທ ີ່ມ ຊືີ່ສຽງໃນ
ເວທ ສາກົນສະແດງອອກຄື: ເມືອງຫຼວງພະບາງໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນເມືອງມ ລະດົກໂລກ, ໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນເມືອງທ ີ່ໜ້າ
ທ່ອງທ່ຽວທ ີ່ສ ດຂອງໂລກຫຼາຍປ ຕິດຕ ີ່ກັນ. ແຂວງໄຊຍະບູລ ມ ເອກະລັກທາງດ້ານປະເພນ ບ ນຊ້າງ ແລະ ຊ່ວງເຮືອ, ແຂວງ
ຊຽງຂວາງມ ທົີ່ງໄຫຫ ນທ ີ່ມ ປະຫັວດອັນຍາວນານສາມາດດ ງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ດ  ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ເປັນແຂວງວ ລະຊົນ
ທ ີ່ມ ມູນເຊືົ້ອການປະຕິວັດອັນອົງອາດກ້າຫານ, ມ ຮ່ອງຮອຍທ ີ່ຢູ່ອາໃສ່ຂອງບັນພະບູລ ດໃນຖ ົ້າຫຼາຍແຫ່ງທ ີ່ກາຍເປນັສະ ຖານ
ທ ີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນປະຈ ບັນ ນອກຈາກນ ົ້ ຍ້ອນການຢ ດຖືຮ ດຄອງປະເພນ ອັນດ ງາມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົີ່າ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ແຫ່ ຼງຂ ົ້ມູນ:ພະແນກແຜນຖະແຫ່ງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ຫວົໜວ່ຍ: ຕ ື້ກບີ 
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ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ 

 

 
 ແຫ່ ຼງຂ ົ້ມູນ:ພະແນກແຜນຖະແຫ່ງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ຮ ບທ  8. ມ ນຄ່າການບ ລກິານທ່ອງທ່ຽວແຍກຕາມແຂວງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ ີ່ແຮ ່
ປ  2013 ທົີ່ວ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ສາມາດຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າເຂົົ້າເຖິງຄົວເຮືອນໄດ້ 73,47% ຂອງຄົວ

ເຮືອນທັງໝົດ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 13,91% ທຽບໃສ່ປ  2012 ບັນດາແຂວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລົງທ ນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາຂະຫຍາຍຕາ
ໜ່າງໄຟຟ້າ, ກ ີ່ສ້າງເຂືີ່ອນ ແລະ ຂ ດຄົົ້ນແຮ່ທາດເພືີ່ອຮັບໃຊ້ເຂົົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິີ່ງມັນສະແດງອອກ: 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທົີ່ວແຂວງມ ໄຟຟ້ານ າໃຊ້ ກວມ 83,01% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 9,15% ທຽບໃສ່ປ  
2012, ພ້ອມກັນນັົ້ນ ຍັງສ າເລັດການກ ີ່ສ້າງເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານ ົ້າງືີ່ມ 5 ແລະ ພວມດ າເນ ນການກ ີ່ສ້າງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າອ ກຫຼາຍແຫ່ງ
ເຊັີ່ນ: ເຂືີ່ອນໄຟຟາ້ນ ົ້າຄານ 2, ເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານ ົ້າຄານ 3, ແລະ ເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານ ົ້າອູ 2, ເຊ ີ່ງມ ກ າລັງຕິດຕັົ້ງທັງໝົດເຖິງ 1.710 
MW ນອກນັົ້ນ ຍັງໄດ້ສືບຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟ້າເຂົົ້າສູ່ໝູ່ບ້ານເພືີ່ອໃຫ້ທ ກຄົວເຮືອນພາຍໃນແຂວງມ ໄຟຟ້າໃຊ້ຢ່າງທົີ່ວ
ເຖິງ. ວຽກງານບ ີ່ແຮ່ ສາມາດຂ ດຄົົ້ນ ແລະ ຈ າໜ່າຍຫ ນກ ີ່ສ້າງໄດ້ 161,86 ພັນແມັດກ້ອນ ເປັນມູນຄ່າ 17,32 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມ
ຂ ົ້ນ 22,84% ທຽບໃສ່ປ  2012. ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ທົີ່ວແຂວງມ ໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ກວມ 78,50% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ 
ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 4,43% ທຽບໃສປ່  2012, ມ ໂຄງການກ ີ່ສາ້ງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟ້າສູ່ຊົນນະບົດຫຼາຍ
ໂຄງການເຊັີ່ນ: ໂຄງການຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟ້າເຂົົ້າຊົນນະບົດ 4 ເມືອງເໜືອສ າເລັດ 100%, ໂຄງການກ ີ່ສ້າງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ
ກ ີ່ວກອກ-ພູເລ ີ່ນ ສ າເລັດ 17%, ເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານ ົ້າຂອງ (ໄຊຍະບູລ ), ໂຄງການກ ີ່ສ້າງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າບ້ານນາກາງ-ປາກຫ້ວຍ
ແຄນ ສ າເລັດ 47%, ກ ີ່ສ້າງລະບົບຕາຄ່າຍໄຟຟ້າເຂົົ້າບ້ານຫາດແດງ-ເວ ນຄ າ ສ າເລັດ 20%, ກ ີ່ສ້າງລະບົບຕາຄ່າຍໄຟຟ້າເຂົົ້າ
ບ້ານຫ້ວຍສະແງມ-ຫ້ວຍເລ ຍ, ນາກວາງ-ນາຄານ ສ າເລັດ 20% ແລະ ສາມາດຈ າໜ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ 63,75 ລ້ານ Kwh. 
ວຽກງານບ ີ່ແຮ່ໄດ້ເອາົໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງ, ຊ ກຍູ້ສົີ່ງເສ ມບັນດາຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ, ບ ລິສັດດ າເນ ນການຂ ດຄົົ້ນຫ ນແຮ່ຊາຍ, ຫ ນ
ພູ, ບ ີ່ແຮ່ທາດ ກ ານົດເຂດສ າປະທານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ປ  2013 ໄດ້ອານ ຍາດໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດຂ ດຄົົ້ນຫ ນພູ 
13 ຫົວໜ່ວຍ ມູນຄ່າການລົງທ ນ 6,83 ຕືົ້ກ ບ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ທົີ່ວແຂວງມ ໄຟຟ້າໃຊ້ກວມ 76% ຂອງຄົວເຮືອນທັງ
ໝົດ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 16,92% ທຽບໃສ່ປ  2012, ມ ໂຄງການຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍສູ່ຊົນນະບົດຈ ານວນ 8 ໂຄງການ, ມ ບັນດາ
ໂຄງການເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານ ົ້າຕົກ ທ ີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາຂັົ້ນຕອນທາງເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ 
MOU ຈ ານວນ 19 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການເຂືີ່ອນໄຟຟ້ານ ົ້າຕົກທ ີ່ກ າລັງດ າເນ ນການກ ີ່ສ້າງໂຄງການຕົວຈິງມ  4 ໂຄງການ, 
ນອກນັົ້ນຍັງໄດ້ຕິດຕັົ້ງໄຟຟ້າແສງຕາວັນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ 14 ບ້ານ. ແຂວງຫົວພັນ ທົີ່ວແຂວງມ ໄຟຟ້າໃຊ້ກວມເອົາ 

ຫວົໜວ່ຍ: ຕ ື້ກບີ 

 



  13 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 

56,37% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໜົດ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 34,86% ທຽບໃສ່ປ  2012, ຈ າໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າໄດ້ 19,49 ລ້ານ KWH
ໂມງ ເປັນມູນຄ່າ 10,60 ຕືົ້ກ ບ, ແຂວງໄດ້ສ ມທ ນຮອນເຂົົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟາ້ອອກສູ່ຊົນນະບົດມ ທັງໝົດ 10 
ໂຄງການ ມູນຄ່າ 701,91 ຕືົ້ກ ບ ໃນນັົ້ນໄດ້ມ ໂຄງການຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟ້າເຊັີ່ນ: ໂຄງການຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟ້າແຮງ
ກາງ ແລະ ແຮງຕ ີ່າ ເມືອງວຽງທອງ, ເມືອງຊ າເໜືອ ສ າເລັດ 75%, ຂະຫຍາຍຕາຄ່າຍໄຟຟ້າເຂດສາມເມືອງລຽບນ ົ້າມ້າ 
ສ າເລັດ 72%, ເຂດໜອງຄ້າງ ເມືອງຫົວເມືອງ ວຽກງານບ ີ່ແຮ່ໄດ້ອະນ ມັດໃຫ້ບ ລິສັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລົງທ ນ
ເຂົົ້າໃນການຂ ດຄົົ້ນ ແລະ ປ ງແຕ່ງແຮ່ທາດທັງໝົດ 14 ບ ລິສັດ ມ ເນືົ້ອທ ີ່ສ າປະທານ 5 ກ່ວາເຮັກຕາ ຄາດຄະເນລາຍຮັບ
ປະມານ 18,79 ຕືົ້ກ ບ ຂ ດຄົົ້ນຫ ນກ ີ່ສ້າງໄດ້ 13 ແມັດກ້ອນ ມູນຄ່າ 2 ຕືົ້ກ ບ, ຂ ດຄົົ້ນແຮ່ເຫັຼກໄດ້ 5 ພັນກ່ວາໂຕນ ຄິດເປັນ
ມູນຄ່າ 1,03 ຕືົ້ກ ບ, ຂ ດຄົົ້ນຖ່ານຫ ນໄດ້ 19.715 ໂຕນ ມູນຄ່າ 1,02 ຕືົ້ກ ບ, ຂ ດຄົົ້ນກົີ່ວໄດ້ 100 ໂຕນ ມູນຄ່າ 1,40 ຕືົ້
ກ ບ ແລະ ແຮ່ທາດອືີ່ນໆອ ກຈ ານວນໜ ີ່ງ.  

5 ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ 
ປ  2013 ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ຂອງພາກເໜືອ ໂດຍສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 6,55% ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 18,  42% ຖ້າທຽບໃສ່ປ  

2012 ແມ່ນ 5,53%, ສາເຫດຕົົ້ນຕ ທ ີ່ພາໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ເພ ີ່ມຂ ົ້ນຍ້ອນ: ດັດຊານ ລາຄາໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງ
ດືີ່ມທ ີ່ບ ີ່ແມ່ນເຫົຼົ້າ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 12,56%, ນອກຈາກນັົ້ນ ຍັງມ ໝວດທ ີ່ພັກອາໃສ, ນ ົ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊືົ້ອເພ ງ ເພ ີ່ມຂ ົ້ົ້ນ 
6,86% ແລະ ໝວດເຄືີ່ອງນ ່ງຫົີ່ມ ແລະ ເກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 6,58% . 

ຮ ບທ  9. ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ 8 ແຂວງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ ລາວ ປ  2013 

 

 

 

 

 

 

II. ພາກລາຍຮັບ-ລາຍຈາ່ຍ ແລະ ການລງົທຶນ 
1. ດ້ານລາຍຮັບຂອງ 4 ແຂວງ 

ໃນປ  2013 ລາຍຮັບງົບປະມານຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 2.010,55 ຕືົ້ກ ບ ກວມ
ເອົາ 14,54% ຂອງ GDP ຂອງ 4 ແຂວງ; ໃນນ ົ້ ລາຍຮັບພາຍໃນທ ີ່ໄດ້ມາຈາກການເກບັພາສ  ມູນຄ່າ 100,62 ຕືົ້ກ ບ, 
ລາຍຮັບຈາກອາກອນ 367,90 ຕືົ້ກ ບ, ລາຍຮບັຈາກຊັບສິນ-ທ ີ່ດິນຂອງລັດປະຕິບັດໄດ້ 45,50 ຕືົ້ກ ບ, ລາຍຮັບຈາກການ
ຄ ້ມຄອງວິສາຫະກິດ 543,81 ຕືົ້ກ ບ ແລະ ລາຍຮັບອືີ່ນໆພາຍໃນ 8,61 ຕືົ້ກ ບ; ນອກຈາກນ ົ້ ຍັງມ ລາຍຮັບຈາກການດ ່ນ
ດ່ຽງຂອງສູນກາງໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງອ ກຈ ານວນໜ ີ່ງເປັນມູນຄ່າ 944,11 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 46,95% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ. 
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ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ຈາກກົມນະໂຍບາຍ 

 

 
ຫວົໜວ່ຍ: ເບີເຊັນ 
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ຮ ບທ  10. ລາຍຮັບງບົປະມານຂອງ 4 ແຂວງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ດ້ານລາຍຈ່າຍຂອງ 4 ແຂວງ 

ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດຂອງ 4 ແຂວງ ປ  2013 ແມ່ນ 1.646,06 ຕືົ້ກ ບ ເທົີ່າກັບ 11,91% ຂອງ GDP 
ລວມ. ໃນນັົ້ນລາຍ ຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ 1.179,76 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 71,67% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ, ຈ່າຍ
ນະໂຍບາຍອ ດໝູນແຮງງານຕ່າງໆ 82,88 ຕືົ້ກ ບ ກວມ 5,03%, ຈ່າຍບ ລິຫານ 134,82 ຕືົ້ກ ບ ກວມ 8,19%, ຈ່າຍໃນ
ການລົງທ ນຂອງພາກລັດ 181,03 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 8,02%, ແລະ ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆອ ກ 116,61 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 
7,08% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 4 ແຂວງ.  

 ຮ ບທ  11. ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານຂອງ 4 ແຂວງ 

 

 

 

 

 

 
 

ລວມ 4 ແຂວງມ ດ ນງົບປະມານເກ ນດ ນທັງໝົດ 458,23 ຕືົ້ກ ບ ຫືຼ ເທົີ່າກັບ 4,49% ຂອງ GPD ໃນນັົ້ນ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງມ ດ ນງົບປະມານເກ ນດ ນ 586,98 ຕືົ້ກ ບ, ແຂວງໄຊຍະບູລ ເກ ນດ ນ 80,28 ຕືົ້ກ ບ, ແຂວງຊຽງຂວາງຂາດດ ນ 
285,74  ຕືົ້ກ ບ ແລະ ແຂວງຫົວພັນຂາດດ ນ 17,03 ຕືົ້ກ ບ.  
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ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ພະແນກການເງິນ 4 ແຂວງ 

ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ພະແນກການເງິນ 4 ແຂວງ 

ຫວົໜວ່ຍ: ຕ ື້ກບີ 

 

ຫວົໜວ່ຍ: ຕ ື້ກບີ 
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3. ການລົງທນຶ 

ໃນປ  2013 ລວມ 4 ແຂວງສາມາດດ ງດູດການລົງທ ນໄດ້ທັງໝົດ 1.099 ໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າ 5.542,98 ຕືົ້
ກ ບ, ເທົີ່າກັບ 40,11% ຂອງ GDP ຂອງ 4 ແຂວງ. ໃນນັົ້ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 30,67% ຂອງມູນຄ່າ
ການລົງທ ນຂອງ 4 ແຂວງ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ກວມເອົາ 19,07%. ແຂວງຊຽງຂວາງ ກວມເອົາ 43,17% ແລະ 
ແຂວງຫົວພັນ ກວມເອົາ 7,08% ຂອງມູນຄ່າການລົງທ ນ 4 ແຂວງ, ການລົງທ ນປະກອບມ ການລົງທ ນທາງພາກລັດ 
ກ ີ່ສ້າງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສາທາລະນະສ ກ, (ສ ກສາ-ກິລາ) ມູນຄ່າ 266,14 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 
4,80% ຂອງມູນຄ່າການລົງທ ນທັງໝົດ, ການລົງທ ນພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມ  ມູນຄ່າ 3.845,80 ຕືົ້
ກ ບ ກວມເອົາ 69,38% ນອກນັົ້ນ ຍັງມ ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ກູ້ຢືມມາ 1.431,04 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 25,82% ຂອງ
ການລົງທ ນທັງໝົດ. 

ຮ ບທ  12.  ມ ນຄ່າການລົງທຶນຂອງບັນດາແຂວງ ປ  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ການລົງທນຶຂອງລັດ 
ສະເພາະການລົງທ ນຂອງລັດມ ທັງໝົດ 724 ໂຄງການ, ມູນຄ່າລວມມ  266,14 ຕືົ້ກ ບ; ໃນນັົ້ນ ລົງທ ນໃນຂົງເຂດ

ເສດຖະກິດ ກວມເອົາ 37,77% ຂອງການລົງທ ນ; ຂົງເຂດວັດທະນາທ າ-ສັງຄົມ ກວມເອົາ 27,89%; ກ ີ່ສ້າງພືົ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ກວມເອົາ 12,44%; ຂົງເຂດພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລ ບລ້າງຄວາມທ ກຍາກ ກວມເອົາ 4,42%; ໂຄງການພັດ 
ທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ ກວມເອົາ 16,81% ແລະ ການພັດທະນາການສ ກສາ-ກິລາ ກວມເອົາ 0,67% ຂອງມູນຄ່າການ
ລົງທ ນພາກລັດທັງໝົດ ບັນດາແຂວງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຫຼາຍຕ ີ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມ ການວາງແຜນຍ ດ
ທະສາດຫຼາຍດ້ານ, ມ ມາດຕະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົີ່າຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກ
ຄວາມທ ກຍາກໃນປ  2020 ຕາມເປົົ້າໝາຍທ ີ່ລັດຖະບານວາງໄວ້. 

3.2. ການລົງທນຶຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ການລົງທ ນພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປ  2013 ມ ທັງໝົດ 32 ໂຄງການໃຫ່ຍ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍ 

ກ່ວາ 3.845,80 ຕືົ້ກ ບ ເທົີ່າກັບ 27,83% ຂອງ GDP ຂອງ 4 ແຂວງ (ແຂວງຊຽງຂວາງ ກວມເອົາ 59,72%, ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງກວມເອົາ 32,86%, ແຂວງຫົວພັນ ກວມເອົາ 3,77% ແລະ ແຂວງໄຊຍະບລູ  ກວມເອົາ 3,64% ຂອງການ

ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ພະແນກການແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ 4 ແຂວງ 

ຫວົໜວ່ຍ: ຕ ື້ກບີ 
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ການລົງທ ນພາກລັດ ການລົງທ ນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ 

ລົງທ ນຂອງ 4 ແຂວງ. ໃນນັົ້ນ ສະເພາະເອກະຊົນພາຍໃນມ  20 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2.947,34 ຕືົ້ກ ບ ແລະ ການລົງທ ນ
ຈາກຕ່າງປະເທດມ  12 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 898,46 ຕືົ້ກ ບ ການລົງທ ນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສ ມໃສ່ການບ ລິການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງ
ແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກ າ ນອກນັົ້ນ ຍັງໄດ້ມ ການກ ີ່ສ້າງໂຮງຈັກໂຮງງານຂືົ້ນຫລາຍແຫ່ງ ເຊັີ່ນ: 
ໂຮງງານຊ ມັງ, ໂຮງງານກະເບືົ້ອງ, ໂຮງງານເຫັ ຼກເສັົ້ນ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດສິນຄ້າຮັບໃຊໃ້ນຊ ວິດປະຈ າວັນອືີ່ນໆ, ນັກລົງທ ນ
ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມາຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປຈ ນ, ໄທ ແລະ ປະເທດອືີ່ນໆອ ກຈ ານວນໜ ີ່ງ. 

3.3. ການຊ່ວຍເຫຼອືລ້າ ແລະ ກ ູ້ຢືມ  
ບັນດາແຂວງໄດ້ຍາດແຍ່ງເອົາທ ນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ ແລະ ກູຢ້ືມຈາກຕ່າງປະເທດ ເພືີ່ອມາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ໄດ້ທັງໝົດ 343 ໂຄງການ, ມູນຄ່າລວມມ  1.431,04 ຕືົ້ກ ບ ເທົີ່າກັບ 10,35% ຂອງ GDP ຂອງ 4 ແຂວງ (ແຂວງໄຊ
ຍະບູລ  ກວມເອົາ 59,64%, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 24,07%, ແຂວງຊຽງຂວາງ ກວມເອົາ 38,7%, ແຂວງ
ຫົວພັນ ກວມເອົາ 12,43% ແລະ ຂອງທ ນຊ່ວຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ກູ້ຢືມມາຂອງ 4 ແຂວງ). ໃນນັົ້ນ ທ ນກູ້ຢືມຈາກ
ຕ່າງປະເທດມ  13 ໂຄງການ, ມູນຄ່າລວມມ  525,91 ຕືົ້ກ ບ ແລະ ທ ນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນໄດ້ມາຈາກບັນດາ
ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປຈ ນ, ຢ ປ ່ນ ແລະ ປະເທດອືີ່ນໆ ລວມ 330 ໂຄງການ ມູນຄ່າ
ລວມມ  905,13 ຕືົ້ກ ບ. ທ ນດັີ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ນ າໃຊ້ເພືີ່ອພັດທະນາພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກ, ການຜະລິດ
ກະສິກ າ ແລະ ສ ກສາ-ກິລາ.    

ຮ ບທ  13.  ການລງົທນຶແຍກປະເພດ 
  

 

 

 

 

 

 

III. ພາກເງິນຕາ ແລະ ການທະນາຄານ 
1. ວຽກງານການຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ 
1.1. ວຽກງານຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກດິ 

ໃນປ  2013 ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບ ລິການຂອງບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດພາຍໃຕ້ການຄ ້ມຄອງຂອງທະນາຄານ 
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມ ຈ ານວນທັງໝົດ 18 ສາຂາ ແລະ 81 ໜ່ວຍບ ລິການຄື: ທະນາຄານ 
ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 4 ສາຂາ, 16 ໜ່ວຍບ ລິການ; ທະນາຄານພັດທະນາລາວ 4 ສາຂາ, 18 ໜ່ວຍບ ລິການ, ທະນາ 
ຄານສົີ່ງເສ ມກະສິກ າ 4 ສາຂາ, 15 ໜ່ວຍບ ລິການ; ທະນາຄານເອັສທ  1 ສາຂາ 2 ໜ່ວຍບ ລິການ, ທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ 
2 ສາຂາ, ທະນາຄານນະໂຍບາຍ 3 ສາຂາ ແລະ 22 ໜ່ວຍບ ລິການ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ 3 ໜ່ວຍບ ລິການ, 

ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ພະແນກການແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ 4 ແຂວງ 

ຫວົໜວ່ຍ: ເບີເຊັນ 
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ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ເງິນຝາກປະຍັດ ເງິນຝາກປະຈ າ 

ເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນອືີ່ນ ເງິນຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 

ທະນາຄານລາວ-ຝຣັີ່ງ 2 ໜ່ວຍບ ລິການ, ທະນາຄານພົງສະຫວັນ 3 ໜ່ວຍບ ລິການ, ທະນາຄານເອຊ ລ ດາ 3 ໜ່ວຍ
ບ ລິການ.  

ກ. ເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ 

ໃນປ  2013 ບັນດາສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນລ ່ມ ສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດ້ທັງໝົດ 
3.114,71 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 22,40% ເທົີ່າກັບ 22,53% ຂອງ GDP ຂອງ 4 ແຂວງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 
40,15%, ແຂວງໄຊຍະບູລ  ກວມເອົາ 23,90%, ແຂວງຊຽງຂວາງ ກວມເອົາ 23,36% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ກວມເອົາ 
12,58% ຂອງຍອດເງິນຝາກທັງໝົດຂອງ 4 ແຂວງ. ໃນນັົ້ນ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນມ  233,36 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 
7,49%, ເງິນຝາກປະຢັດ 500,43 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 16,07%, ເງິນຝາກປະຈ າມ  1.349,74 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 
43,33%, ເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນການເງິນອືີ່ນມ  146,08 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 4,69% ແລະ ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 885,11 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 28,42% ຂອງລວມຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ. 

 ຮ ບທ  14.  ເງນິຝາກແຍກປະເພດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເງິນຝາກຂອງສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດລວມ 4 ແຂວງ ປ  2013 ປະກອບມ : ສາຂາທະນາຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ມ ຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ 1.457,17 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 46,78% ຂອງເງິນຝາກທັງໝົດ, ສາຂາ
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ມ ຍອດເງິນຝາກ 1.079,88 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 34,67%, ສາຂາທະນາຄານສົີ່ງເສ ມກະສິກ າ ມ 
ຍອດເງິນຝາກ 460,87 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 14,80%, ສາຂາທະນາຄານເອັດສ໊ທ  ມ ຍອດເງິນຝາກ 69,87 ຕືົ້ກ ບ ກວມອົາ 
2,24% ແລະ ສາຂາທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ ມ ຍອດເງິນຝາກ 46,93 ຕືົ້ກ ບ ກວມເອົາ 1,51% ນອກນັົ້ນຍັງມ ໜ່ວຍ
ບ ລິການຂອງທະນາຄານທ ລະກິດອືີ່ນອ ກຈ ານວນໜ ີ່ງ.  
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ຫວົໜວ່ຍ: ຕ ື້ກບີ 
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ຮ ບທ  15. ເງນິຝາກແຍກແຕ່ລະທະນາຄານ 

 

 

 

 

 

 

  

ຂ. ສິນເຊືີ່ອ 
ໃນປ  2013 ທະນາຄານທ ລະກິດຢູ່ 4 ແຂວງສາມາດປ່ອຍສິນເຊືີ່ອໄດ້ທັງໜົດ 2.451,09 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 

20,65% ແລະ ເທົີ່າກັບ 17,74% ຂອງ GDP ຂອງ 4 ແຂວງ ໃນນັົ້ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວມເອົາ 33,35%, ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ກວມເອົາ 29,64%, ແຂວງໄຊຍະບູລ  ກວມເອົາ 21,65% ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ກວມເອົາ 15,36% ຂອງສິນ
ເຊືີ່ອທັງໝົດ.  ແຍກຕາມແຕ່ລະສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດໄດ້ດັີ່ງນ ົ້: ສາຂາທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ມ 
ຍອດສິນເຊືີ່ອ ກວມເອົາ 36,44%; ສາຂາທະນາຄານພັດທະນາລາວ ກວມເອົາ 36,33%; ສາຂາທະນາຄານສົີ່ງເສ ມ
ກະສິກ າ ກວມເອົາ 21,03%; ສາຂາທະນາຄານລາວ-ຫວຽດ ກວມເອົາ 3,64% ແລະ ສາຂາທະນາຄານເອັສທ  ກວມເອົາ 
2,56% ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ    

ຮ ບທ  16. ສິນເຊືີ່ອແຍກເປັນແຂວງ 
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ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ພະແນກຄ ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສາຖາບັນການເງິນ (ທຫລ.ຫຼບ) 

ຫວົໜວ່ຍ:  ຕ ື້ກບີ 

 

ຫວົໜວ່ຍ:  ຕ ື້ກບີ 
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ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບລູ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ 

ສິນເຊືີ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການຕ່າງໆໄດ້ດັີ່ງນ ົ້: ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມ້  ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 16,39% ແລະ ກວມເອົາ 
10,84% ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ; ຂະແໜງອ ດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 27,02% ແລະ ກວມເອົາ 9,34%; 
ຂະແໜງກ ີ່ສ້າງ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 18,16% ແລະ ກວມເອົາ 25,60%; ຂະແໜງປະກອບວັດຖ  ແລະ ເຕັກນິກ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 37,15% 
ແລະ ກວມເອົາ 8,58%; ຂະແໜງການຄ້າ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 17,44% ແລະ ກວມເອົາ 32,48%; ຂະແໜງການຂົນສົີ່ງ-ໄປສະນ  
ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 59,64% ແລະ ກວມເອົາ 2,56%; ຂະແໜງການບ ລິການ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 14,00% ແລະ ກວມເອົາ 9,52%; ຂະ   
ແໜງການອືີ່ນໆ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 57,52% ແລະ ກວມເອົາ 1,08% ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ. ໜ ົ້ບ ີ່ເກ ດດອກອອກຜົນ (NPL) ຫຼຸດ
ລົງ 18,53% ທຽບໃສ່ປ  2012 ແລະ ກວມເອົາ 1,57% ຂອງຍອດສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ 

ຮ ບທ  17. ສນິເຊືີ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ 

 

 

  

  

 

 

 

 
ຄ. ອັດຕາດອກເບັີ້ຍ 
1). ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນຝາກ 
ທະນາຄານທ ລະກິດໄດ້ກ ານົດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງຕົນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງ

ເສດຖະກິດໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍເງິນຕາທ ີ່ທາງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ ານົດແຕ່ລະໄລຍະເຊັີ່ນ: ອັດຕາດອກ
ເບັົ້ຍເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ສະກ ນເງິນກ ບສະເລ່ຍ 3,15%, ສະກ ນເງິນບາດ 1,16% ແລະ ສະກ ນເງິນໂດລາ 1,38%; 
ເງິນຝາກມ ກ ານົດ 3 ເດືອນ ສະກ ນເງິນກ ບສະເລ່ຍ 5,23%, ສະກ ນເງິນບາດ 2,06% ແລະ ສະກ ນເງິນໂດລາ 2,33%; 
ເງິນຝາກປະຈ າ 6 ເດືອນ ສະກ ນເງິນກ ບສະເລ່ຍ 6,91%, ສະກ ນເງິນບາດ 2,67 ແລະ ສະກ ນເງິນໂດລາ 2,97%; ເງິນ
ຝາກປະຈ າ 12 ເດືອນ ສະກ ນເງິນກ ບສະເລ່ຍ 8,47%, ສະກ ນເງິນບາດ 3,44% ແລະ ສະກ ນເງິນໂດລາ 3,64%; ເງິນ
ຝາກມ ກ ານົດເກ ນ 12 ເດືອນຂືົ້ນໄປ ສະກ ນເງິນກ ບສະເລ່ຍ 10,00%, ສະກ ນເງິນບາດບາດ 5,10% ແລະ ສະກ ນເງິນໂດ
ລາ 4,48% ແລະ ເງິນຝາກມ ກ ານົດ 24 ເດືອນ ສະກ ນເງິນກ ບສະເລ່ຍ 11,36%, ສະກ ນເງິນບາດ 5,08% ແລະ ສະກ ນ
ເງິນໂດລາ 5,13%. 

 

 

ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ພະແນກຄ ້ມຄອງທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ສາຖາບັນການເງິນ (ທຫລ.ຫຼບ) 

ຫວົໜວ່ຍ:  ຕ ື້ກບີ 

 



  20 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
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ຮ ບທ  18. ອັດຕາດອກເງນິຝາກ  
 

 

 

 

 

 

 
 

2). ອັດຕາດອກເບັີ້ຍເງິນກ ູ້ 

 ໃນປ  2013 ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມຂອງທະນາຄານທ ລະກິດໂດຍສະເລ່ຍບ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງຫຼາຍ; ອັດຕາດອກ
ເບັົ້ຍເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປ  ສະກ ນເງິນກ ບ 12,85%, ສະກ ນເງິນບາດ 9,05% ແລະ ສະກ ນເງິນໂດລາ 9,25%, ອັດຕາດອກ
ເບັົ້ຍເງິນກູ້ໄລຍະ 1-3 ປ  ສະກ ນເງິນກ ບ 9,05%, ສະກ ນເງິນບາດ 8,97% ແລະ ສະກ ນເງິນໂດລາ 9,82% ແລະ ອັດຕາ
ດອກເບັົ້ຍເງິນກູ້ໄລຍະ 3-6 ປ  ສະກ ນເງິນກ ບ 8,29%, ສະກ ນເງິນບາດ 8,67%  ແລະ ສະກ ນເງິນໂດລາ 9,23%. 

ຮ ບ 19. ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງນິກ ູ້ 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ວຽກງານຄຸູ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ີ່ກັບວຽກງານການຄ ້ມຄອງສະຖາບັນ

ການເງິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕາມກວດກາຄວາມໝັົ້ນຄົງຂອງສະຖາບັນການເງິນ, ການຮັບເງິນຝາກ, ການປ່ອຍກູ ້

ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ພະແນກເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ແລະ ຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ທຫລ.ຫຼບ) 

ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ພະແນກເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ແລະ ຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ທຫລ.ຫຼບ) 

ຫວົໜວ່ຍ:  ເປີເຊັນຕ ່ ເດ ອນ 

 

ຫວົໜວ່ຍ:  ເປີເຊັນຕ ່ ເດ ອນ 

 



  21 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 

ແລະ ການຊວດຈ າ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ທັງນ ົ້ກ ີ່ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມໝັົ້ນຄົງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊືີ່ອໝັົ້ນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ນັກທ ລະກິດ ເນືີ່ອງຈາກວ່າສະຖາບັນການເງິນມ ຄວາມສ າຄັນ
ຕ ີ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການລະດົມທ ນ, ສະໜອງທ ນໃຫ້ແກຜູ່້ຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ຫົວ
ໜ່ວຍທ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນທ້ອງຖິີ່ນໄດຢ່້າງທົີ່ວເຖິງ, ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກ 
ເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຍັງໄດ້ສົີ່ງເສ ມໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນອ ານວຍຄວາມສະດວກແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທ ີ່ຕ້ອງການແຫຼີ່ງທ ນ
ເພືີ່ອນ າໄປດ າເນ ນທ ລະກິດ.  

ມາຮອດປ  2013 ລວມ 4 ແຂວງ ມ ສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກທ ີ່ ທຫລ-ຫຼບ ຄ້  ມຄອງ ທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ ແລະ 
ໂຮງຊວດຈ າ 01 ແຫ່ງມ ຊັບສິນລວມທັງໝົດ 29,29 ຕືົ້ກ ບ ທຽບໃສ່ປ  2012 ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 34,79%, ລວມໜ ົ້ສິນທັງໝົດ 
27,02 ຕືົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 65,33% ທຽບໃສ່ປ  2012, ມ ທ ນທັງໝົດ 2,27 ຕືົ້ກ ບ ຫຼຸດລົງ 57,84% ທຽບໃສ່ປ  2012. 
ລະດົມເງິນຝາກໄດ້ທັງໝົດ 21,11 ຕ ົ້ກ ບ ເພ ີ່ມຂ ົ້ນ 42,03% ທຽບໃສ່ປ  2012 ແລະ ສາມາດສ້າງກ າໄລສ ດທິໄດ ້0,19 
ຕືົ້ກ ບ. ລວມຍອດສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ 27,99 ຕືົ້ກ ບ ໃນນັົ້ນ ປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້າເພືີ່ອທ າການຄ້າ-ຂາຍຍ່ອຍ ກວມເອົາ 70,12%  
ປ່ອຍເຂົົ້າໃນການຜະລິດກະສກິ າ ກວມເອົາ 16,20% ແລະ ຂະແໜງການອືີ່ນໆ ກວມເອົາ 13,68% ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ 
ພ້ອມດຽວກັນນ ົ້ຍັງມ ໝ ົ້ບ ີ່ເກ ດດອກອອກຜົນ ຫືຼ NPL ຈ ານວນໝ ີ່ງກວມເອົາ 24,13% ຂອງສິນເຊືີ່ອທັງໝົດ. 

2. ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດອັດຕາແລກ 

ປ່ຽນຕາມການກ ານົດຈາກກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທຫລ ສ ານັກງານໃຫ່ຍ, ໂດຍມ ການຕິດຕາມກວດກາບັນດາທະນາຄານ
ທ ລະກິດ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາເອກະຊົນ ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບົບຂອງບັນດາແຂວງທ ີ່ ທຫລ ຫຼວງພະບາງຄ ້ມຄອງ ໃຫ້
ຢູໃ່ນຂອບເຂດການກ ານົດຂອງ ທຫລ ວາງອອກ; ຈາກການປະຕິບັດດັີ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ທ້ອງຖິີ່ນມ 
ຄວາມສະຫງົບ ສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງຄ່າເງິນກ ບໄດ້ຢ່າງໝັົ້ນທ່ຽງຄື: ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກ ບທຽບເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດແຂງຄ່າ 2,12% ຈາກ 8,006 ກ ບ/1ໂດລາ ມາເປັນ 7,836 ກ ບ/1ໂດລາຂອງປ  2013 ຫືຼ ເທົີ່າກັບ 2,16%, 
ສະກ ນເງິນເງິນກ ບທຽບເງິນບາດແຂງຄ່າຈາກ 266,10 ກ ບ/ບາດ ໃນປ  2012 ມາເປັນ 256,27 ກ ບ/ບາດ ຂອງປ  2013 
ຫືຼ ເທົີ່າກັບ 3,83%, ການຜດິດ່ຽງອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທະນາຄານກັບຕະຫຼາດນອກລະບົບ ສະກ ນເງິນກ ບ ຕ ີ່ໂດລາ 
ແມ່ນທະນາຄານແຂງຄ່າ 0,28% ແລະ 0,66% ສ າຫັຼບເງິນກ ບຕ ີ່ບາດ. 
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ອັດຕາແລກປ່ີ່ຽນກ ບ/ໂດລາ (ທທກ) 

ອັດຕາແລກປ່ີ່ຽນກ ບ/ໂດລາ (ຕະຫຼາດ) 

ຮ ບທ  20. ອັດຕາແລກປ່ຽນ ປ  2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ການຄຸູ້ມຄອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊູ້ເງນິກ ບ  

3.1. ວຽກງານຄຸູ້ມຄ້ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊ າລະບ ີ່ໃຊູ້ເງິນສົດ. 
ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫັນເຂົົ້າສູ່ລະບຽບການ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ

ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຊ ກຍູ້ ແລະ ສົີ່ງເສ ມບັນດາສາຂາທະນາຄານທ ລະກິດເປ ດ ໜ່ວຍບ ລິການພ້ອມທັງໃຫ້ເອກະຊົນ ຫືຼ 
ນັກທ ລະກິດທົີ່ວໄປຜູ້ທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນມາສ້າງຕັົ້ງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ສັງຄົມ. ໃນປ  2013 ລວມ 4 ແຂວງ ມ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາເອກະຊົນທັງໝົດ 24 ຮ້ານ; ໃນນັົ້ນໄດ້ຮັບອະນ ຍາດສ້າງຕັົ້ງ
ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສ ານັກງານໃຫຍ່ ຈ ານວນ 3 ຮ້ານ ແລະ ທຫລ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ອະນ  ຍາດໃຫ້ມ 
ຈ ານວນ 21 ຮ້ານ; ຕັົ້ງຢູ່ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ 21 ຮ້ານ, ໄຊຍະບູລ  1 ຮ້ານ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 2 ຮ້ານ. ຮ້ານ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາເອກະຊົນສາມາດຊືົ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດທຽບເທົີ່າກ ບ 34 ຕືົ້ກ່ວາກ ບ ທຽບໃສ່ປ  2012 ຫຼຸດລົງ 
9,30% ແລະ ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 31,60 ຕືົ້ກ ບ ສາເຫດທ ີ່ພາໃຫມ້ ການຊືົ້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນ
ທ້ອງຖິີ່ນຫຼຸດລົງຍອ້ນມ ການຊ າລະໂດຍບ ີ່ໃຊ້ເງິນສົດເພ ີ່ມຂ ົ້ນ. 
 ໄດ້ອອກໃບຢັົ້ງຢືນການນ າເຂົົ້າທ ນຂອງນັກລົງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ ຈ ານວນ 2 ຫົວໜ່ວຍ ຊ ີ່ງມ ທ ນທ ີ່ນ າເຂົົ້າມາ
ຢັົ້ງຢືນທັງໝົດຈ ານວນ 2,74 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນທ ນຜ່ານລະບົບທະນາຄານທັງໝົດ ໃນນັົ້ນ ເປັນທ ນກູ້ຢືມຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ 458 ພັນໂດລາສະຫະລັດ.     

     3.2. ວຽກງານສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊູ້ເງິນກ ບ 

ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ເງິນກ ບ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງ
ທົີ່ວເຖິງໃນສັງຄົມ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເປັນເຈົົ້າການປະສານສົມທົບກັບອ ານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພະແນກການຕ່າງໆທ ີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ເພືີ່ອລົງໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່, ປ ກລະດົມ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນ າ
ໃຊ້ເງິນກ ບຢ່າງຫ້າວຫັນ. ໃນປ  2013 ສິີ່ງທ ີ່ພົົ້ນເດັີ່ນທ ີ່ສ ດແມ່ນໄດ້ສ າເລັດການແຕ່ງຕັົ້ງຄະນະຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ສົີ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ເງິນກ ບຂັົ້ນແຂວງຄົບ 04 ແຂວງ (ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ , ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ) ແລະ ໄດ້

ແຫ່ ຼງຂ ມູນ: ພະແນກເສດຖະກິດ-ເງິນຕາ ແລະ ຄ ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ທຫລ.ຫຼບ) 
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ລົງເຄືີ່ອນໄຫວ 09 ຄັົ້ງ ນອກນັົ້ນ, ຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມສະພາບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດການຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າ ສົມທົບພະແນກ
ອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດປະກາດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບ ລິການເປັນ
ເງິນກ ບ, ເພ ີ່ມການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ທົີ່ວເຖິງ ດ້ວຍຮູບການແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ, ສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ຈັດກອງ
ປະຊ ມເຜ ຍແຜ່ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ. 
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                                                        ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັີ້ງ 

 

ຫົວໜ້າ ທຫລ ພາກເໜືອ  

ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ຮອງຫົວໜ້າ ທຫລ 
ພາໜືອ  

ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ພະແນກ 

ບັນຊ -ບ ລິການ 
ພະແນກ 

ສາງ-ຄັງເງິນສົດ 

ຮອງຫົວໜ້າ ທຫລ 
ພາກເໜືອ  

ທ  ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ພະແນກເສດຖະກິດ 
ເງິນ-ຕາ ແລະ ຄ ້ມຄອງ 
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 

ພະແນກຄ ້ມຄອງ 
ທະນາຄານທ ລະກິແລະ  
ສະຖາບັນການເງິນ 

ພະແນກ 

ຫ້ອງການຈັົ້ດຕັົ້ງ 
ພະແນກ 

ກວດກາພາຍໃນ 
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ຕາຕະລາງທ I. ຕົວເລກຊ ີ້ບອກເສດຖະກິດທ ີ່ສ າຄັນ ປ  2013. 
 

ລາຍການ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ລວມ 

I. ສະພາບເສດຖະກິດ           

   1. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ(%) 9.20% 12.41% 9.60% 13.12% 11.08% 
   2. ຈ ານວນປະຊາກອນ (ຈ ານວນຄົນ) 442.260 372.646 265.819 291.474    1,372.199  
   3. ລາຍໄດູ້ຕ ີ່ຫົວຄົນ(USD) 1.342.00 1.820.00 1.100.00 653       1.228.00  
II. ດຸນງົບປະມານ 586.98 80.28 -285.74 -17.03 364.49 
   1. ລາຍຮັບງົບປະມານ (ຕືີ້ກ ບ) 1,023.71 515.94 144.75 326.15    2,010.55  
   2. ລາຍຈ່າຍຂອງລັດ 436.73 435.66 430.49 343.18    1,646.06  
          - ການລົງທນຶຂອງລັດ (ຕືີ້ກ ບ) 92.08 63.57 40.89 69.60  266,14  

   - ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆ 386.17 392.63 392.09 398.23    1.563.12  
III. ການຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດ           
   1. ການລົງທຶນ (ຕືີ້ກ ບ) 1,700.30 1,056.92 2,393.14 392.62  5.542.98  
   2. ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ  1.263,84 139.92 2.296,87 145.17  3.845,80  
     ແລະ  ຕ່າງປະເທດ (ຕືີ້ກ ບ) 
   3. ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກ ູ້ຢືມ (ຕືີ້ກ ບ) 344.38 853.43 55.38 177.85  1.431,04  
   4. ດ ນການຄ້າ ເຂົີ້າ-ອອກ 173,18 122,58 75,33 87,14  458,23  

    - ການສົີ່ງອອກ 302,64 401,40 219,33 186,29  1.109,66  
    - ການສົີ່ງນ າເຂົີ້າ 129,46 278,82 144.00 99.15  651,14  

   5. ລາຍໄດູ້ຈາກການບ ລິການ(ຕືີ້ກ ບ) 116.823,23 6,02 41,00 12,87       116.88  
IV. ການເງິນ ແລະ ທະນາຄານ           
1. ເງິນຝາກ(ຕືີ້ກ ບ) 1.250,69 744,49 727,56 391,97  3.114,71  
2. ສິນເຊືີ່ອ (ຕືີ້ກ ບ) 817,54 530,58 726,56 376,40  2.451,08  

  ແຫລ່ງຂ ີ້ມ ນ: ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ , ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ 
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ຕາຕະລາງທ  II. ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ (GDP) ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ , ຫົວພນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ປ  2013. 
 

                                                                                                                                            ແຫລ່ງຂ ີ້ມ ນ: ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ , ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ 

 

 

ì/© ລາຍການ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ລວມ 

I. 

ລວມຍອດ 

ຜະລິດຕະພັນພາຍ GDP ອັດ 
ຕາສ່ວນ 

% 
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 

GDP 
ອັດ 

ຕາສ່ວນ 
% 

ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
GDP 

ອັດ 
ຕາສ່ວນ 

% 
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 

GDP 
ອັດ 

ຕາສ່ວນ 
% 

ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 
GDP 

ອັດ 
ຕາສ່ວນ 

% 
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນ 

ໃນ GDP 4.741.00 100% 9,20% 5.262.00 100% 12,41% 2.298,74 100% 9,60% 1.517,22 100% 13,12% 
 

100% 11,08% 

1 
ຜະລິດຕະພັນດ້ານ 

ກະສິກ າ (ຕືີ້ກ ບ) 1.740.00 36,7% 2,77% 1.857,49 35,30% 6,67% 1.067,30 46,43% 4,74% 830,83 54,75% -2,36% 5.495,62 39,77% 3,61% 

2 
ຜະລິດຕະພັນດ້ານ ອຸດ

ສະຫະກ າ (ຕືີ້ກ ບ) 1.019.00 21,49% 11,77% 1.615,43 30,70% 8,87% 748,47 32,56% 14,09% 389,32 25,66% 101,29% 3.772,12 27.30% 16,25% 

3 
ຜະລິດຕະພັນດ້ານ 

ບ ລິການ (ຕືີ້ກ ບ) 1.982.00 41,81% 14,13% 1.789,08 34% 24,90% 482,97 21,01% 14,35% 297,07 19,58% 0,04% 4.551,12 32,93% 17,05% 

 II.  
ພົນລະເມືອງ 

ໃນປ ( ຄົນ) 444.260 
 

1,10% 372.646 
 

1,26% 365.819 
 

2,03% 291.474 
 

-0,69% 1.372. 
 

8,28% 

 III.  

ສະເລຍ່ລາຍໄດູ້ 

ຄົນ/ປ (ລ້ານ) 10.736.000 
 

8,67% 14.560.000 
 

14,47% 8.800.000 
 

9,51% 5.224.000 
 

14,31% 
  

11,69% 

 

IV. 
ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ

ປະມານ (USD)  
1.341 8,67% 

 
1.820 14,47% 

 
1.100 9,51% 

 
653 14,31% 

  
11,69% 

  ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
 

8.000 
  

8.000 
  

8.000 
  

8.000 
 

8.000 
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 ຕາຕະລາງທ  III. ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້ 4 ແຂວງພາກເໜືອ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            ແຫລ່ງຂ ີ້ມ ນ: ພະແນກການປ່າໄມູ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ , ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ 

 

ລ/ດ ເນືີ້ອໃນລາຍການ 
ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ 2013 

ເນືີ້ອທ ີ່ 
(ຮຕ) 

ຜົນຜະລິດ ເນືີ້ອທ ີ່ 
(ຮຕ) 

ຜົນຜະລິດ ເນືີ້ອທ ີ່ 
 (ຮຕ) 

ຜົນຜະລິດ ເນືີ້ອທ ີ່  
(ຮຕ) 

ຜົນຜະລິດ  ຜົນຜະລິດ 

I ວຽກງານປ ກຝັງ 73.540,74 304.30,14 57.977,28 223.299,29 60.786.00 253.116,00 141.499,37 665.229,05  1.445.947,41 

 ຜົນພະລິດເຂົົ້າ 33.837,84 95.676,66 48.359 192.980 29.911 111.950.00 31.359,82 101.145,35  501.757,07 

 ພືດທ ກສະນິດ 37.164,89 176.678,12 7.932,28 28.989,71   30.875.00 141,161.00 52.333,97 308.241.00  655.069,00 

 ໝາກໄມ້ກິນໝາກ- 
ໃຫ້ໃບ 

2.538,01 31.948,36 1.686 1.329,58 29.875,60  57.805,58 255.842,70  289.120,64 

II ວຽກງານລ້ຽງສັດ-
ການປະມົງ 

 3.169.684,00  23.902.764.00  1.528.482,00  12.666.438,00  38.877.368.00 

 ຄວາຍ  50,353.00  47.804.00  55,464.00  45,782.00  199.403.00 

 ງົວ  79,663.00  116.822.00  130,820.00  70,044.00  397.349.00 

 ໝູ  187.504.00  133.373.00  96.694.00  129.770.00  547.341.00 

 ແບ້ ແລະ ແກະ  61.392.00  8.884.00  22.074.00  21.916.00  114.266.00 

 ມ້າ  357.00  131.00  4.500.00  898.00  5.886.00 

 ປາກະຊັງ   7.858.00   3.160.00  11.600.770.00  11.603.930.00 

 ຊ້າງ  25.00        25.00 

 ສັດປ ກທ ກສະນິດ  2.790.390.00  21.205.750.00  1.215.770.00  797.258.00  26.009.169.00 

III ວຽກງານປ່າໄມູ້  2.935,31    165.700.00  1.658.697,75  3.270.102,31 

 ຂ ດຄົົ້ນໄມ້ສົີ່ງອອກ  2.155,31  206.505.00    835.067.00  1.043.722,31 

 ຂ ດຄົົ້ນໄມ້ປ່ອງ (ລ າ)    2.000.00                           2000 

 ຂ ດຄົົ້ນເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ  780.00  515    1.657.225.00  1.658.785.00 

 ປູກໄມ້ ແລະ ຟືົ້ນຟູ
ປ່າໄມ້ 

    

322.855.00  
165.700.00 

 

1.472,75 

 
490.027,75 

ຫວົໜວ່ຍ: ໂຕນ/ໂຕ 

 



  28 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 

ຕາຕາລາງ IV. ຂ ີ້ມ ນການສົີ່ງອອກ ແລະ ນ າເຂົີ້າສນິຄ້າລວມ 4  ແຂວງພາກເໜືອ. 
 

ລ/ດ ເນືີ້ອໃນລາຍການ 2012 2013 ສົມທຽບ 2012-2013 
ມ ນຄ່າການປ່ຽນແປງ ອັດຕາສວ່ນ % 

I. ລວມມ ນຄ່າການສົີ່ງອອກສິນຄ້າ 788,17 1.109,66 321,50 40,79% 

1 ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ແລະ ສັດລ້ຽງ 357,72 826,85 469,13 131,14% 

2 ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ ້ 40,30 66,49 26.19 64,99% 

3 ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ 44,63 168,27 123,63 276,99% 

4 ພະລັງງານ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ 11,24 23,12   

5 ສິນຄ້າອືີ່ນໆ 43,19 24,94 - 18,25 -42,26% 

II. ລວມມ ນຄ່າສິນຄ້ານ າເຂົີ້າ 349.63 651.43 301.80 86,32% 

1 ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມ 11,46 5,25 - 6,21 -54,22% 

2 ເຄືີ່ອງໃຊ້ສອຍປະຈ າວັນ 17,11 15,50 - 1,61 -9,40% 

3 ອ ປະກອນກ ີ່ສ້າງ ແລະ ໄຟຟ້າ 91,84 184,40 92,56 100,78% 

4 ພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫຼີ່ 37,82 103,73 65,91 174,26% 

5 ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ແນວພັນ 51,00 124,24 73,24 143,60% 

6 ນ ົ້າມັນເຊືົ້ອໄຟ ແລະ ແກ໊ດຕ່າງໆ 137,84 188.57 50,72 36,80% 

7 ເຄືີ່ອງຈັກປັບປ ງໂຮງຮງນ 0,01 0,30 0,29 2.886% 

8 ອ ປະກອນນ ົ້າປະປາ 0,44 15,10 14,66 3332,77% 

9 ສິນຄ້າອືີ່ນໆ 2,11 14,35 1224 580,15% 

III. ດຸ່ນການຊ າລະພາຍໃນ 438,53 458,23 19,70 4,49% 
                                                                                                   ແຫຼີ່ງຂ ີ້ມ ນ: ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບ ລ , ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

 

ຫວົໜວ່ຍ:  ຕ ື້ກບີ 
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ຕາຕາລາງ V. ຂ ີ້ມ ນການສົີ່ງອອກ ແລະ ນ າເຂົີ້າສນິຄ້າແຍກແຕ່ລະແຂວງ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                           ແຫຼີ່ງຂ ົ້ມູນ: ພະແນກອ ດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລ , ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
 
 

ລ/ດ 
ເນືີ້ອໃນລາຍການ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ລວມ 

I. ລວມມ ນຄ່າການສົີ່ງອອກສິນຄ້າ 302.64 401.40 219.33 186.29 1,109.66 
1 ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ແລະ ສັດລ້ຽງ 165.84 363.02 218.25 79.73 826.85 
2 ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ ້ 33.24 28.37 0.40 4.47 66.49 
3 ເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ 103.55 8.86 0.62 55.24 168.27 
4 ພະລັງງານ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ    23.12 23.12 
5 ສິນຄ້າອືີ່ນໆ  1.15 0.06 23.73 24.94 

II. ລວມມ ນຄ່າສິນຄ້ານ າເຂົີ້າ 129.46 278.82 144.00 99.15 651.14 

1 ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມ 0.20 0.09 1.31 3.65 5.25 
2 ເຄືີ່ອງໃຊ້ສອຍປະຈ າວັນ 0.73 12.39 1.34 1.04 15.50 
3 ອ ປະກອນກ ີ່ສ້າງ ແລະ ໄຟຟ້າ 114.73 56.04 13.35 0.28 184.40 
4 ພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫຼີ່ 1.82 55.07 0.07 46.76 103.73 

5 
ອ ປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ແນວ

ພັນ 
11.98 62.81 35.38 14.07 124.24 

6 ນ ົ້າມັນເຊືົ້ອໄຟ ແລະ ແກ໊ດຕ່າງໆ  90.86 91.93 5.78 188.57 
7 ເຄືີ່ອງຈັກປັບປ ງໂຮງຮງນ  0.30   0.30 
8 ອ ປະກອນນ ົ້າປະປາ  0.67  14.43 15.10 
9 ສິນຄ້າອືີ່ນໆ  0.58 0.63 13.14 14.35 

III. ດຸ່ນການຊ າລະພາຍໃນ 173.18 122.58 75.33 87.14 18,901.23 

ຫວົໜວ່ຍ:  ຕ ື້ກບີ 
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ຕາຕະລາງທ  VI. ການບ ລິການ ແລະ ສະຖານທ ີ່ທ່ອງທ່ຽວ 
 

ລ/ດ ເນືີ້ອໃນລາຍການ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ ລວມ 

I ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 228 48 41 139 456 

1 ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫັວດສາດ 34 6 11 58 109 

2 ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ 106 30 11 49 198 

3 ແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນາທ າ 86 12 19 32 149 

II ສະຖານທ ີ່ບ ລິການ 663 157 133 169 1.122 

1 ໂຮງແຮມ, ລ ສອດ 60 8 17 7 92 

2 ບ້ານພັກ 320 115 75 56 566 

3 ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກິນດືີ່ມ 283 34 41 106 464 

III ບ ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
     

1 ຈ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ 467.965 87.776 43.322 32.315 613.378 

2 ລາຍໄດູ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ(ຕືີ້ກ ບ) 1.168,23 6,02 41.00 12,87 1.228,12 

                                                                                                                                                                          ແຫຼີ່ງຂ ີ້ມ ນ: ພະແນກຖະແຫຼີ່ງຂ່າວ-ວັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອຽທ່ຽວ 

 



  31 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

 

ຕາຕະລາງທ  VII. ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ໃນ ແຕ່ລະພາກຂອງ ສປປ ລາວ ປ 2013. 
                                                         

ແຫລ່ງຂ ີ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

 

ເດືອນ/ປ  ເດືອນ/Month ສະເລ່ຍປ  
Year ມັງກອນ ກຸມພາ ມິນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມິຖນຸາ ກ ລະກົດ ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທນັວາ Average 

ອັດຕາເງິນເຟ ົ້ພາກເໜືອ%/ North's Inflation Rate % 
2008 6,15 6,72 7,42 8,12 8,18 7,97 8,48 7,79 7 6,83 4,91 4,09 6,96 
2009 3,97 3,83 3,34 2,84 2,05 1,72 1,73 0,44 0,62 0,83 1,76 3,26 2,17 
2010 3,54 3,78 3,55 3,37 3,37 3,28 4,78 5,67 5,74 5,8 5,2 4,22 4,37 
2011 4,05 4,03 5,33 6,35 6,45 6,01 4,23 4,57 5,13 5,22 6,29 6,31 5,33 
2012 6,15 6,46 5,96 5,49 5,10 4,94 4,40 5,13 5,42 5,64 5,49 6,23 5,53 
2013 5,70 6,75 6,61 6,12 6,26 7,21 8,30 6,59 6,12 5,90 6,02 6,34 6,55 

ອັດຕາເງິນເຟ ພາກກາງ%/Centre's Inflation Rate % 
2008 5,74 6,47 8,39 8,93 11,25 11,03 10,68 10,72 9,47 6,59 4,47 2,71 8,03 
2009 1,64 0,58 -0,81 -1,37 -3,23 -3,5 -3,14 -3,97 -3,37 -0,95 1,05 4,07 -1,14 
2010 4,34 4,9 5 5,15 5,09 5,47 7,02 8,42 8,61 8,17 6,73 5,91 6,25 
2011 6,27 7,15 8,06 9,75 10,4 10,24 8,4 7,05 6,95 7,48 8,81 8,27 8,24 
2012 7,10 6,15 5,50 4,46 3,90 3,57 2,90 3,27 3,45 3,04 2,95 4,79 4,26 
2013 5,98 6,45 6,34 5,66 5,88 6,38 7,46 7,04 7,32 7,09 7,34 6,67 6,64 

ອັດຕາເງິນເຟ ພາກໃຕ%້/South's Inflation Rate % 
2008 7,27 5,92 5,72 8,48 9,75 10,11 9,25 7,76 6,87 5,92 4,38 3,61 7,07 
2009 3,28 2,65 2.64 0.19 -0,23 -0,35 0,29 0,49 1,08 1,72 2,77 4,29 1,54 
2010 4,48 5,23 6,15 5,57 5,44 5,22 8,74 9,37 9,5 9,4 8,49 7,2 7,09 
2011 7,93 8,4 9,52 11,24 11,82 11,58 6,48 5,9 5,81 5,62 6,99 7.48 8,18 
2012 5,93 5,48 3,3 2,64 1,63 1,74 1,05 1,37 2,13 2,40 2,06 2,55 2,74 

2013 3,30 3,79 3,45 3,61 4,13 4,55 6,16 6,35 6,22 6,51 6,77 7,00 5,16 

ຫວົໜວ່ຍ:  ເປີເຊັນ 
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    ຕາຕະລາງທ  VIII. ລາຍຮັບ-ຈ່າຍງົບປະມານ ລວມ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ປ  2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ແຫລ່ງຂ ີ້ມ ນ: ພະແນກການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ , ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ 

 

 
 
 
 

ລ/ດ 
ເນືີ້ອໃນ 2011 2012 2013 

         
I. ລາຍຮັບ         895,44                687,15             2.010,55  
ກ ລາຍຮັບພາຍໃນແຂວງ          311,63                  348,57             1.066,44  
1 ພາສ             86,76                       -                  100,62  
2 ອາກອນ          182,97                 309,26                367,90  
3 ຊັບສິນຂອງລັດ            19,18                   37,37                  45,50  
4 ວິສາຫະກິດ             1,64                     1,94                543,81  
5 ພາຍໃນແຂວງ            21,08                       -                      8,61  
ຂ ລາຍຮັບຈາກສ ນກາງ          583,81                  338,58                944,11  
II. ລາຍຈ່າຍ          749,63                  970,80             1.646,06  
1 ເງິນເດືອນ          390,09                 503,43             1.179,76  
2 ນະໂຍບາຍ            75,98                   84,61                  82,88  
3 ບ ລິຫານ            85,10                   99,49                134,82  
4 ລົງທ ນຂອງລັດ          157,94                 174,39                131,99  
5 ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆ            40,52                 108,88                116,61  

ຫວົໜວ່ຍ:ຕ ື້ກບີ 
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ຕາຕະລາງທ  IX. ລາຍຮັບ-ຈ່າຍງົບປະມານ ແຍກເປນັແຕ່ລະແຂວງ ປ  2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ແຫລ່ງຂ ີ້ມ ນ: ພະແນກການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ , ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ 

ລ/ດ ເນືອໃນ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພັນ 
 

       

I. ລາຍຮັບ 1.023,71 515,94 144,75 326,15 
 

ກ ລາຍຮັບພາຍໃນແຂວງ 692,49 224,55 98,13 51,27 
 

1 ລາຍຮັບຈາກພາສ  1,87 96,93 
 

1,82 
 

2 ລາຍຮັບຈາກສວຍສາອາກອນ 124,61 117,14 89,40 36,75 
 

3 ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນຂອງລັດ-ທ ດິນ 23,00 9,83 8,58 4,10 
 

4 ລາຍຮັບຈາກການຄຸູ້ມຄອງວິສາຫະກິດ 543,00 0,65 0,16 0,20 
 

5 ລາຍຮັບອືີ່ນໆ ພາຍໃນແຂວງ 0,01 
  

8,60 
 

ຂ ລາຍຮັບຈາກສ ນກາງ 331,22 291,39 46,62 274,88 
 

II. ລາຍຈ່າຍ 436,73 435,66 430,49 392,23 
 

1 ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ 276,52 320,27 313,71 269,27 
 

2 ລາຍຈ່າຍນະໂຍບາຍ 26,23 20,69 19,97 15,99 
 

3 ຈ່າຍບ ລຫິານ 52,37 29,28 25,93 27,24 
 

4 ຈ່າຍໃນການລງົທນຶຂອງລັດ 50,56 43,03 38,40 49,04 
 

5 ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆ 31,05 22,39 32,48 30,69 
 

ຫວົໜວ່ຍ:  ຕ ື້ກບີ 
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ຕາຕະລາງທ  X. ການລົງທຶນ ຂອງ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ປ  2013. 
  

ແຫລ່ງຂ ີ້ມ ນ: ພະແນກການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ , ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ                                                                                                                                                                                     

ì/© ÀນœºÃì¾¨¡¾ນ 

Í¸¤²½®¾¤ Ä§¨½®øìó §¼¤¢¸¾¤ ¹ö¸²ñນ 2013 
ຈ/ນ 

Â£¤¡¾ນ 
´øນ£È¾ ຈ/ນ 

Â£¤¡¾ນ 
´øນ£È¾ ຈ/ນ 

Â£¤¡¾ນ 
´ນø£È¾ ຈ/ນ

Â£¤¡¾ນ 
´øນ£È¾ ຈ/ນÂ£¤ 

¡¾ນ 

ມູນຄ່າ 

 
           

 ¡¾ìö¤êôນêñ¤Ïö© 328      1.700,30 268     1.056,92 324     2.393,14 179     392,62 1.099 5.542,98 

I ¡¾ìö¤êôນ²¾¡ìñ©( ȫ¡¡½ªò) 132 92,08 218 63,57 252 40,89 122 69,60 724 266,14 

Œ 
ຂົງເຂດເສດຖະກິດ 12 8,73 34 8,79 207 38,40 109 44,60 362 100,52 

Œ 
ຂົງເຂດວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ 46 46,75 74 12,48 

  
5 15.00 125 74,23 

Œ 
ພືົ້ນຖານໂຄງລາງ 20 15,32 70 17,79 

    
90 33,11 

Œ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດແລະລົບລ້າງ 

ຄວາມທ ກຍາກ 
39 9,28 

  
45 2.49 

  
84 11,77 

Œ 
ພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ 15 12,00 34 22,73 

  
8 10.00 57 44,73 

Œ 
ສ ກສາ ແລະ ກິລາ 

  
6 1,78 

    
6 1,78 

Œ 
ອືີ່ນໆ 

        
- 

 
II 

ການລົງທຶນເອກະຊົນ 
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

6 1.263,84 6 139,92 20    2,296.87 - 145,17 32 3.845,80 

Œ 
ເອກະຊົນພາຍໃນ 3 834,96 3 10,32 14     2.039,47 

 
62,59 20 2.947,34 

Œ 
ເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ 3 428,88 3 129,60 6   257,40 

 
82,58 12 898,46 

Œ 
ການລົງທ ນແບບປະສົມ 

        
- 

 
III 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກ ູ້ຢືມ 190 344,38 44 853,43 52 55,38 57 177,85 343 1.431,04 

Œ 
ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 185 194,15 40 480,76 50 54,55 55 175,67 330 905,13 

 
ກູ້ຢືມມາ 5 150,23 4 372,67 2 0,83 2 2,18 13 525,91 

ຫວົໜວ່ຍ:  ຕ ື້ກບີ 
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ຕາຕະລາງທ  XI. ເງນິຝາກ ແລະ ສິນເຊືີ່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ ປ 2013. 
 

ລາຍການສິນເຊືີ່ອ ຫຼວງພະບາງ ໄຊຍະບ ລ  ຊຽງຂວາງ ຫົວພນັ ລວມ 

ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້ 60.00 158,75 27,70 19,36 265,81 
ແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະກ າ 56,84 7,91 25,61 138,45 228,81 
ຂະແໜງການກ ີ່ສ້າງ 304,97 54.00 223,90 44,52 627,39 
ຂະແໜງການປະກອບວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິກ 56,74 47,70 62,53 43,36 210,32 
ຂະແໜງການຄ້າ 172,07 216,86 309,25 97,97 796,15 
ຂະແໜງການຂົນສົີ່ງ-ໄປສະນ  25,85 15,08 18,63 3,29 62,85 
ຂະແໜງການບ ລ ການ 127,60 26,78 53,60 25,33 233,31 
ຂະແໜງການອືີ່ນໆ 13,47 3,50 5,34 4,12 26,43 

ລວມສນິທັງໝົດ 817,54 530,57 726,56 376,40 2.451,07 

ລາຍການເງິນຝາກ      

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 86,89 77,67 41,60 27,20 233,36 
ເງິນຝາກປະຍັດ 199,46 93,68 145,51 61,79 500,43 
ເງິນຝາກປະຈ າ 517,50 219,60 385,81 226,83 1.349,74 
ເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນອືີ່ນ  28,16 33,44 30,59 92,20 
ເງິນຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 392,97 325,37 121,20 45,56 885,11 

ລວມເງິນຝາກທັງໝົດ 1.196,81 744,49 727,56 391,97 3.060,83 
 
                                                                                                                                                ແຫ ່ຼງຂ ມ ນ: ພະແນກຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສາຖາບັນການເງິນ (ທຫລ.ຫຼບ) 
 
 
 
 

ຫວົໜວ່ຍ:ຕ ື້ກບີ 
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ຕາຕະລາງທ  XlI. ອັດຕາແລກປ່ຽນ ປ  2013. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ແຫຼີ່ງຂ ີ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອ ທ ີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ                                                                    

ເດືອນ/ປ  

ອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ແຂວງຫຼວງບາງ ອັດຕາແລກປ່ຽນທະນາຄານທຸລະກິດ 

ກ ບ ຕ ີ່ ໂດລາ ກ ບ ຕ ີ່ ບ່າດ ກ ບ ຕ ີ່ ໂດລາ ກ ບ ຕ ີ່ ບ່າດ 

ຊືີ້ ຂາຍ ກາງ ຊືີ້ ຂາຍ ກາງ ຊືີ້ ຂາຍ ກາງ ຊືີ້ ຂາຍ ກາງ 

2008 8.555,14 8.589,10 8.572,12 247,14 248,42 247,78 8.549,18 8.589,18 8.569,18 247,01 247.00 247,01 

2009 8.502,23 8.532,06 8.517,15 247,83 249,20 248,52 8.499,90 8.532,11 8.516,01 247,90 249,08 248,49 

2010 8.249,40 8.266,18 8.257,79 259,88 261,31 260,60 8.242,36 8.274,96 8.258,66 259,76 261,06 260,41 

2011 8.038,17 8.059,03 8.048,60 265,30 266,90 266,10 8.028,24 8.067.00 8.047,62 264,61 265,59 265,10 

2012 7.998,96 8.029,80 8.014,38 260,94 260,35 260,65 7.988,13 8.025,82 8.006,98 257,59 258,82 258,21 

2013 7.840,47 7.877,67 7.859,07 256,78 259,18 257,98 7.819,59 7,854,57 7.837,08 255,62 256,88 256,25 

01/2013 7.911,79 7.943,44 7.927,62 263,29 265,24 264,26 7.943,80 7.981,50 7.962,65 264,34 265,61 264,97 

02/2013 7.900,55 7.931,60 7.916,07 264,37 266,38 265,37 7.893,96 7.931,08 7.912,52 263,91 265,17 264,54 

03/2013 7.809,41 7.841,73 7.825,57 264,79 266,80 265,80 7.801,33 7.839,60 7.820,47 264,37 265,67 265,02 

04/2013 7.665,51 7.706,46 7.685,99 264,40 266,56 265,48 7.664,56 7.702,30 7.683.,43 264,06 265,35 264,70 

05/2013 7.657,74 7.690,90 7.674,32 258,72 260,72 259,72 7.651,96 7.689,82 7.670,89 258,04 259,30 258,67 

06/2013 7.707,39 7.736,32 7.721,86 251,84 254,16 253.00 7.699,47 7.735,20 7.717,34 250,88 252,10 251,49 

07/2013 7.787,83 7.815,60 7.801,71 251,61 254,07 252,84 7.772,26 7.799,66 7.785,96 250,94 252,17 251,56 

08/2013 7.848.00 7.897,94 7.872,97 251,80 255,34 253,57 7.797,33 7.830,28 7.813,81 248,22 249,47 248,84 

09/2013 7.940,80 7.993,84 7.967,32 252,71 256,06 254,38 7.826,53 7.860,81 7.843,67 248,82 250,03 249,43 

10/2013 7.906,88 7.949,73 7.928,31 254,74 257,30 256,02 7.859,51 7.891,67 7.875,59 253,05 254,27 253,66 

11/2013 7,947.67 7,983.26 7,965.47 253.20 255.60 254.40 7,931.27 7,963.12 7,947.19 251.94 253.23 252.58 

12/2013 8,002.04 8,041.21 8,021.63 249.85 251.89 250.87 7,993.11 8,029.84 8,011.47 248.89 250.14 249.52 



 

 


