ຮ່າງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ັ້ IX (2021-2025)
5 ປີ ຄັງທີ

ທ່ ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸ ທະວົງ
ຫົວໜັ້າກົມແຜນການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
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ັ້ IX (2021-2025)
ໂຄງສັ້າງ ແຜນການ 5 ປີ ຄັງທີ
I.
1)

ພາກສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີ
ຄັັ້ງທີ VIII

2)
3)
•
•
•
•

ທົບທວນຄືນສະພາບພາຍໃນ ແລະ
ສາກົນ
ັ້
ັ
ຄວາມຄືບໜັ້າການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
LDC ແລະ SDG
ປະເມີນຄວາມຄືບໜັ້າຕາມແຕ່ ລະເປາົ ັ້
ໝາຍ ແຜນ VIII:
ົ ັ້
ເປາໝາຍດັ້
ານເສດຖະກິດ
ົ ັ້
ເປາໝາຍດັ້
ານສັງຄົມ
ົ ັ້
ເປາໝາຍດັ້
ານສິ່ງແວດລັ້ອມ
ິ ອມຫຼາຍຂະແໜງການ
ບັນຫາປ່ ນອັ້

II.
1)

ຮ່າງໂຄງສ້າງ ແຜນການ
5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX

2)
3)
4)

5)
6)

•
•
•
•
•
•

ຕີລາຄາສະພາບສາກົນ ແລະ ພາຍ
ໃນ
ການກະກຽມຄວາມພັ້ອມໃນການ
ອອກ LDC
ັ້
ັ SDG
ແຜນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ ັ້
ເປາໝາຍ
ໃຫຍ່ ຂອງ ແຜນ IX
ເສດຖະກິດ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ັ ຢ່ ທີ່ດີ
ິ ການເປນ
ຊີວດ
ສິ່ງແວດລັ້ອມ
ການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ
ິ ານພາກລັດ
ການບໍລຫ

ັ້
ັ
ມາດຕະການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
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ຈຸດໝາຍລວມ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025) ແມ່ນເພື່ອ
ສຸມໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທ່າແຮງ
ທີື່ມີຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ
ບັນລຸເງື່ອນໄຂການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງໜັກແໜ້ນ ດ້ວຍ
ການເຕີບໂຕທີື່ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດ ສົມດຸນ
ແລະ ສີຂຽວ ແລະ ບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍນຍົງ ໃນປີ 2030.
3

ັ້ ໃນການສັ້າງ
ເອກະສານບ່ອນອີງຕົນຕໍ
ັ້ IX (2021-2025)
ແຜນການ 5 ປີ ຄັງທີ
• ການສະຫຼຸບຕີລາຄາກາງສະໄໝ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງັ້
ທີ VIII (2016-2020)
• ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 05/ນຍ, ລົງວັນທີ 21
ພຶດສະພາ 2019 ວ່າດັ້ວຍ ການສັ້າງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ
ັ້ IX (2021-2025)
ຄັງທີ
• ຄໍາແນະນໍາຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບ
ເລກທີ 1610/ກຜທ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2019 ກ່ ຽວກັບການສັ້າງ ແຜນ
ັ້ IX (2021-2025).
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງທີ
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ັ້ (2021-2025)
ົ ັ້
ເປາໝາຍ
ແຜນການ 5 ປີ ຄັງທີ
1)
2)

ເສດຖະກິດແຫ່ ງຊາດເຕີບໂຕຢ່າງມີຄຸນນະພາບ, ສົມດຸ ນ ແລະ ຍືນຍົງ;

ັ້
ຶ ັ້ ທັງມີຄວາມສາມາດຄົນຄວັ້
ິ ະຍາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບດີຂນ,
າ ແລະ ນໍາໃຊັ້ວທ
ັ ຍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫັ້ຫຼາກຫຼາຍ
ສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ພມປນ

ັ້
ແລະ ມີມນຄ່າເພີ່ມສງຂຶນ;
3)

ັ ຢ່ ທາງດັ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດັ້ຮບ
ິ ການເປນ
ັ ການຍົກລະດັບໃຫັ້ດຂ
ີ ນເທື
ຶ ັ້ ່ ອ
ຊີວດ
ລະກ ັ້າວ;

4)

ັ ມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລັ້ອມ;
ການພັດທະນາໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ເປນ

5)

ີ ວາມ
ການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດພາຍໃນ, ກັບພາກພືນັ້ ແລະ ສາກົນ ໃຫັ້ມຄ

6)

ົ ປອ
ັ້ ງຢ່າງມີຄວາມສັກສິດ
ັ້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານລັດມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສັງຄົມໄດັ້ຮບ
ັ ການປກ
ການຄຸ ມ

ັ້
ເຂັມແຂງ
ແລະ ທັນສະໄໝ;

ັ້ ຄອງລັດດັ້ວຍກົດໝາຍ.
ຕາມທິດການຄຸ ມ
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ົ ັ້
ເປາໝາຍ
1: ເສດຖະກິດ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ
ເສດຖະກິດການຜະລິດ
ກະສິກາໍ ແລະ ອາຫານສະອາດ,
ແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທີ່ມີ
ມນຄ່າເພີ່ມ
ັ ມິດ
ິ ານທີ່ເປນ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລກ
ກັບສິ່ງແວດລັ້ອມ, ສົ່ງເສີມ
ວັດທະນະທໍາ (homestay…)

ປັບປຸງສະພາບແວດ
ລ້ອມດາເນີນທຸລະກິດ
SME, MSME, Start-ups

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານການ
ັ້ ອ
ື ງ: Eຄັ້າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່ າສີນເປ
Licensing, E-trade
ັ້ ຄອງ ແລະ ກວດກາຜປ
ັ້ ະກອບ
ການຄຸ ມ
່
ການ: ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີມີລາຍຮັບ
ັ້
ື ະບົບບັນຊີ
400 ລັ້ານຂຶນໄປໃຫັ້
ຖລ
ການຈັດລໍາດັບຄວາມງ່ າດາຍໃນການ
ເຮັດທຸລະກິດ: ແມ່ ນຢ່ ລໍາດັບທີ່ 154
ໃນ 190 ປະເທດ ປີ 2019

ຮັບປະກັນສະຖຽນລະ
ພາບເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ
ລາຄາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອັດຕາເງ ິນ
ເຟີ ັ້ ແລະ ເງ ິນສະສົມ
ັ້ ການ
ຄັງສໍາຮອງເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດກຸ ມ
ັ້
່
ນໍາເຂົາຢາງໜັ້ອຍ 3 ເດືອນ ແລະ ຕັ້ອງ
ັ້
ຢ່ ໃນລະດັບທົບເທົ່າຂອງໜີໄລຍະສັ
ນັ້
(IMF)

ັ ນະໂຍບາຍໃຫັ້ມ ີ
ການລົງທຶນ: ປະຕິບດ
ການຊໍາລະຄ່ າສິນຄັ້າທີ່ສົ່ງອອກ ພາຍ
ໃນ 120 ວັນ

ຜະລິດຕາມຂະແໜ
ງການທີື່ເປັນທ່າແຮງ
ກະສິກໍາ: Smart Farming, GAP
ອຸ ດສະຫະກໍາການຜະລິດ: ໄຟຟາັ້ , ແຮ່
ທາດ, ສິນຄັ້າກະສິກໍາສົ່ງອອກ; ເຂດ
ົ
ເສດຖະກິດພິເສດ, ເຂດ ແລະ ນິຄມ
ອຸ ດສາຫະກໍາ
ິ ານ: ຄັ້າຍົກ, ຄັ້າຍ່ ອຍ, ທີ່ພັກ
ບໍລກ
ອາໄສ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຂົນສົ່ງ

ODA: 28-32% ຂອງ GDP
ຄວາມສາມາດໃນການ
ເຂົັ້າເຖິງແຫຼື່ງທຶນ

ພັດທະນາທ່າແຮງ
ຂອງເຂດແຄວ້ນ

ັ້
ັ້
ັ ປຸ ງຂັນຕອນການເຂົ
ປບ
າຫາແຫຼ່
ງທຶນໃຫັ້
ັ ທໍາ
ກະທັດຫັດ, ງ່ າຍດາຍ ແລະ ເປນ

ພາກເໜືອ

ຊຸກຍໃັ້ ຫັ້ ຫົວໜ່ວຍ SME ສາມາດ
ັ້ ວມຕ່ ອງໂສັ້ການຜະລິດ ແລະ
ເຂົາຮ່
ຕະຫຼາດສາກົນ ໃຫັ້ຫຼາຍຂຶນັ້

ພາກໄຕັ້

ື
ໂຄງການສິນເຊື່ອ $300 ລັ້ານ (ກຢັ້ ມ
ຈາກ ສປ ຈີນ) ເພື່ອສົ່ງເສີມຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດ SME

ພາກກາງ
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ັ້
ົ
ັ ພະຍາກອນມະນຸດ
ເປາໝາຍ 2: ຊບ
1)
•

2)
•
•
•

3)
•
•

4)
•
•

ເພີື່ມທະວີໂອກາດ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາ

ການສຶກສາກ່ ອນໄວຮຽນ, ການຮຽນຕະຫຼອດຊີບ, ການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ, ການ
ັ້ ງ
ສຶກສາຊັນສ

ການປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຕະຫຼາດແຮງງານ

ື ບໍ່ພໍ
ສະພາບແຮງງານທີ່ເຫຼອ
ັ້ ງໂອກາດ ອຸ ດສະຫະກໍາ 4.0
ການສັ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໂດຍສະເພາະການເຂົາເຖິ
ັ້ ຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ
ການຄຸ ມ

ປະສິດຕິພາບຂອງແຮງງານ

ຕິດຕາມ ແລະ ສໍາຫຼວດຄຸ ນນະພາບ ແລະ ສະມັດຕະພາບແຮງງານ
ສົ່ງເສີມແມ່ ຍິງ: ເພີ່ມສັດສ່ວນແຮງງານຂອງແມ່ ຍິງຂອງຂະແໜງໃນລະບົບ, ສົ່ງເສີມ
ັ້ ໍາພາ, ນະໂຍບາຍພັກເກີດລກ
ແມ່ ຍິງໃຫ ັ້ຢ່ ໃນຕໍາແໜ່ງຜນ

ສ້າງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ
ຕະຫຼາດ ແລະ R&D

ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງພາກເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ
ເພີ່ມທຶນໃສ່ R&D ໃນລະດັບ 1% ຂອງງ ົບປະມານ

ສິດສະເໝີພາບດັ້ານການສຶກ
ສາ ແມ່ ນຕັ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ພິເສດຕໍ່ ຜອັ້ າໄສຢ່ ຊົນນະບົດ
, ກຸ່ ມຄົນດັ້ອຍໂອກາດ,
ັ ຕົນັ້ ໂຄງການ
ແມ່ ຍິງ ເປນ
“ນາງນັ້ອຍ”. ຄຽງຄ່ ກັບທັກ
ສະເຕັກນິກວິຊາການ, ຍົກ
ລະດັບຄວາມສາມາດໃນ
ການວິເຄາະວິໄຈບັນຫາ,
ັ ຜນັ້ າໍ ,
ຄວາມສາມາດເປນ
ັ້ າເຂົາເຖິ
ັ້ ງຂໍ ັ້
ສາມາດຄົນຄວັ້
ມນ...
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ັ້
່
ົ
ັ
່
ີ ດ
ິ ການເປນຢທດ
ີ ີ
ເປາໝາຍ 3: ຊວ
1)
•
•
•

2)
•
•
•
•

3)
•
•

4)
•
•
•

5)
•
•
•
•
•

ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ

ົ ໃນປີ 2025
ອັດຕາຄອບຄົວທຸກຍາກບ່ ເໍ ກີນ 5% ຂອງຄອບຄົວທງັ ໝດ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດັ້ານລາຍຮັບ Gini Coefficient
ັ້
່ າງ
ການສັ້າງພືນຖານໂຄງລ

ເພີື່ມທະວີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີື່ດີ

່ ດີກນ
ື
ິ ດີ
ເງ່ ອນໄຂມາດຖານຄວາມຢ
ັ້ ງບໍລກ
ັ
ິ ານສາທາລະນະສຸ ກ
ປບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ແລະ ການເຂົາເຖິ
ທີ່ຢ່ ອາໄສ ແລະ ການຈັດສັນພມລໍາເນົາ
ັ ລະບຽບຮຽບຮັ້ອຍຂອງສັງຄົມ
ຮັບປະກັນຄວາມເປນ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ັ້
ີ ວາມເຂັມແຂງ
ພັດທະນາລະບົບປະກັນສັງຄົມໃຫັ້ມຄ
ແລະມີປະສິດທິພາບ
່
ັ ນະໂຍບາຍຕໍຜມ
ັ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ, ນັກຮົບປະຕິວດ
ັ , ຜອ
ັ້ າວຸໂສ, ການປະຕິບດ
ັ ວຽກ
ປະຕິບດ
ັ
ງານສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄຟພິບດ

ເກັບກູ້ລູກລະເບີດບື່ທັນແຕກ UXO SDG 18

ການໂຄສະນະສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ື ຜຖ
ັ້ ກ
ື ເຄາະຮັ້າຍ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ການກວດກ ັ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ສົື່ງເສີມສິດສະເໝີພາບ:

ແມ່ ຍິງ (ນາງນ ັ້ອຍ)
ຊາວໜຸ່ ມ ແລະ ເດັກນ ັ້ອຍ
ັ້ ງອາຍຸ
ຜສ
ຜເັ້ ສຍອົງຄະ
ັ້ ັ້ອຍໂອກາດ (ຜ ັ້ໄດັ້ຮບ
ັ ການບໍາບັດຫຼງັ ຕິດຢາເສບຕິດ, ຜຜ
ັ້ ່ ານຄະດີ...)
ຜດ
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ັ້
່
ົ
ິ
ເປາໝາຍ 4: ສງແວດລ
ອັ້ ມ
1)

•

2)
•
•

3)

•

4)

ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

5)

ັ ທໍາ, ຮັບປະກັນສິດ
ິ ານທີ່ດິນຮອບດັ້ານ ແລະ ເປນ
ຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫ
ັ້ ດແຍ່ ງຈາກການນໍາໃຊັ້ທ່ ດິ
ັ້ ່ ດິ
ີ ນ ,ຫຼຸດຜ່ອນຂໍຂັ
ີ ນ
ການນໍາໃຊທ
ັ້
່
ັ້ມຄອງຊັ
ັ້,
ຄຸ
ບພະຍາກອນ ນໍາ, ປາໄມ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຮ່
ທາດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ ວມ

•

•

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫ້ມີ
ຄວາມຍນຍົງ

ັ້ ່ ປກ
ັ້ ່ ທັງໝົດ ໃນປີ
ົ ຫຸ ັ້ມຂອງປ່າໄມ ັ້ບໍ່ຫຼຸດ 70% ຂອງ ເນືອທີ
ເນືອທີ
2025
ສັນຍາ ປາຣີ ວ່ າດ ັ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນໂລກຮອັ້ ນ

ການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕ
ຕາມຍຸດທະສາດສີຂຽວ

ຂະແໜງບລິມະສິດຕາມການເຕີບໂຕສີຂຽວ: ຂະແໜງຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອັ້ ມ, ກະສິກາໍ -ປ່າໄມ ັ້,
ອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄັ້າ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ,
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຂະແໜງຖະແຫຼ່ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທາ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ົ
World Atlas 2019: ສປປ ລາວ ຕິດອັນດັບ 8 ທີ່ມີປ່າໄມ ັ້ປກ
່
ັ້
່
ັ້ມຫຼ
ຫຸ າຍທີສຸ ດໃນໂລກ ກວມເອົາ 79.65% ຂອງເນືອທີທັງໝົດ

•

•

6)
•
•
•

ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃນການ
ຮັບມ ໄພພິບັດ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ັ ແລະ ກອງທຶນປ່ຽນແປງດິນຟາັ້ ອາກາດ, ສັ້າງ
ກອງທຶນໄພພິບດ
ັ້
່ າງທີ່ມີຄວາມທົນທານ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟາັ້
ພືນຖານໂຄງລ
ັ , ສັ້າງແຜນ
ອາກາດ ແລະ ຕັ້ານທານຜົນກະທົບໄພພິບດ
ັ້
ິ ານນໍາັ້ ຕາມລໍາແມ່ ນໍາຂອງ
ຈັດການບໍລຫ

ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຜົນກະທົບຕື່ສິື່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ

SEA, EIA

ສ້າງຄຸນນະພາບແວດລ້ອມທີື່ດີ
ໃນຕົວເມອງ ແລະ ຊົນນະບົດ

ັ້ ຄອງສິ່ງແວດລັ້ອມ
ແຜນແມ່ ບົດທີ່ດິນ ແລະ ແຜນການຄຸ ມ
ັ້
ແບບຮອບດັ້ານ ໃຫັ້ຄຽງຄ່ ກັນ ເຂົາໃນແຜນຈັ
ດສັນພັດທະນາ
ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ
ແນວຄວາມຄິດ 3Rs ຜ່ານການສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຮອບວຽນ
ິ
ື
ການສັ້າງມນຄ່າເພີ່ມໃຫັ້ສ່ ງເສດເຫຼ
ອ
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Source: Green Growth Potential Assessment, Lao PDR Country Report

ັ້
່ ອມຈອດ
ົ
ື
ື
ເປາໝາຍ 5: ການເຊ່ ອມໂຍງ-ເຊ
1)

ການຮ່ວມມ

2)

ການເຊື່ອມໂຍງ

• ການຮ່ ວມມື 2 ຝ່າຍ
• ການຮ່ ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ
• ການຮ່ ວມມືໃນຮບແບບອື່ນໆ

ັ້ ງ
ີ ສາມາດເຂົາເຖິ
ໃຫັ້ປະຊາຊົນຜຢັ້ ່ າງຫ່ າງໄກສອດຫຼກ
ັ ແລະ ສໍາຄັນ ແນໃສ່ ຄຸ ນນະພາບ
ຂໍມັ້ ນທີ່ຈໍາເປນ
ິ ານ ໂຄງລ່ າງ broadband ແລະ
ອັດຕາຄ່ າບໍລກ
ສັນຍານໂທລະສັບ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫັ້ທຸກ
ັ້ ງຂໍມັ້ ນ ແລະ ຊົມໃຊັ້ໄດັ້
ພາກສ່ ວນສາມາດເຂົາເຖິ

• AEC, GMS, WTO
• ການເຊື່ອມໂຍງທາງດັ້ານອິນເຕີເນັດ, ລະບົບ
ທະນາຄານ (Ali Pay, Prompt Pay,…)

3)
•
•
•
•

ການເຊື່ອມຈອດ

ັ້
ຕາໜ່າງຄົມມະນາຄົມ: ເສັນທາງລົ
ດໄຟ ລາວ-ຈີນ
ິ ານ-ການຂົນສົ່ງ
ໂຄງລ່າງການບໍລກ
ິ ອນ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ໂຄງລ່າງລະບົບດິຈຕ
ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງພາຍໃນ

ັ ປຸ ງຂອງ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ເພື່ອ
ໂຄງການປບ
ັ ປຸ ງຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ໃນຕົວເມືອງ
ປບ
ິ ານມີຄວາມ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫັ້ຄ່າບໍລກ
ິ ານຂົນສົ່ງທີ່ມີຄຸນ
ສອດຄ່ ອງ ແນໃສ່ ການບໍລກ
ນະພາບ ແລະ ທົ່ວເຖິງ
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ັ້
ົ
ັ ປຸ ງບໍລຫ
ິ ານພາກລດ
ັ
ເປາໝາຍ 6: ການປບ
1)
•
•
•

2)
•

3)
•
•

ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານທຸກ
ລະດັບ

ດໍາລັດ ເລກທີ 177/ລບ, ລົງວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2018 ວ່າດັ້ວຍກົນ
ໄກການປະສານງານ.
ັ້
ັ ກົນໄກການບໍລກ
ິ ານປະຕດຽວ
ສືບຕໍ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ິ ານລັດໃຫ ັ້ຫຼາຍຂຶນັ້
ນໍາໃຊັ້ລະບົບໄອທີ ເຂົາໃນລະບົບກົງຈັກການບໍລຫ

•
•

ປັບປຸງກົງຈັກ ແລະ ຈານວນພົນໃນ
ການບລິຫານລັດ

6)

ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຕ່າງໆ
ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັດກຸມ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ

7)

ກະທັດຮັດ, ທັນສະໄໝ, ສະດວກວ່ອງໄວ, ຂະໜາດນ ັ້ອຍລົງ

ັ້
ັ ບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ລະບຽບ
ປະເມີນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ການຕ່າງ
ຫຼກ
Penal code 2019

4) ວຽກງານ 3 ສ້າງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
•

5) ຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖຽນລະພາບ ແລະ
ຄວາມສະຫງົບ ທາງດ້ານການເມອງ
ແລະ ໃນສັງຄົມ

ັ ປຸ ງ ໃຫ ັ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ສງ
ສືບຕໍ່ປບ

•

•
•
•

ປກຈິດສໍານຶກ, ສັ້າງຈັນຍາບັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ ັ້ແກ່ ຜ ັ້
ັ້
ັ້ ງກັນ ຊາດ, ປອ
ັ້ ງກັນຄວາມສະຫງ ົບ
ັ ວຽກງານປອ
ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ເພີ່ມງ ົບປະມານ

ສົື່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົມ
ຊຸນໃນການພັດທະນາ

ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົມປະມານ 300,000ຄົນ
ຜ່ານລະບົບວິທະຍຸ

ການວາງແຜນການນາໃຊ້ທີື່ດີ
(spatial planning) ແລະ ການວາງ
ແຜນເຄຫັງຜັງເມອງຢູ່ແຕ່ລະລະດັບ

ັ້ ່ ຕົວເມືອງ ແລະ ເຄຫາສະຖານໄປຕາມມາດຖານ
ພັດທະນາພືນທີ
ສີຂຽວ
ັ ຮັກສາວັດທະນະທໍາຂອງທ ັ້ອງຖິ່ນ ພັ້ອມດຽວກັນກັບ
ອະນຸລກ
ການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມສົມດຸ ນກັບພາກພືນັ້
ັ້ ງລະບົບສາທາລະນປະໂພກ
ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດເຂົາເຖິ
່
ັ້
ັ້
ໍ ນນໍາໃຊັ້ທສະອາດ,
ີ
ມີນາກິ
ປອດໄພ ແລະ ຖືກສຸ ຂະອານາໄມ ແລະ
ິ ທີ່ປອດໄພທາງດັ້ານຊິວດ
ິ
ດໍາລົງຊິວດ
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