
ຮ່າງ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
5 ປ ີຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025)

ທ່ານ ນາງ ພອນວນັ ອຸທະວງົ
ຫວົໜັ້າກມົແຜນການ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 1



ໂຄງສ ັ້າງ ແຜນການ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025)

I. ພາກສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີ 
ຄັັ້ງທີ VIII

1) ທບົທວນຄນືສະພາບພາຍໃນ ແລະ 
ສາກນົ

2) ຄວາມຄບືໜັ້າການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ 
LDC ແລະ SDG

3) ປະເມນີຄວາມຄບືໜັ້າຕາມແຕ່ລະເປົ ັ້າ
ໝາຍ ແຜນ VIII:

• ເປົ ັ້າໝາຍດ ັ້ານເສດຖະກດິ
• ເປົ ັ້າໝາຍດ ັ້ານສງັຄມົ
• ເປົ ັ້າໝາຍດ ັ້ານສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ
• ບນັຫາປິ່ ນອ ັ້ອມຫຼາຍຂະແໜງການ

II. ຮ່າງໂຄງສ້າງ ແຜນການ 
5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX

1) ຕລີາຄາສະພາບສາກນົ ແລະ ພາຍ
ໃນ

2) ການກະກຽມຄວາມພ ັ້ອມໃນການ
ອອກ LDC

3) ແຜນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ SDG
4) ເປົ ັ້າໝາຍ ໃຫຍ່ຂອງ ແຜນ IX

• ເສດຖະກດິ
• ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ
• ຊວີດິການເປນັຢ ່ ທີ່ ດີ
• ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ
• ການເຊື່ ອມໂຍງເຊື່ ອມຈອດ
• ການບໍລຫິານພາກລດັ

5) ມາດຕະການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ
6) ຂອບຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 2



ຈຸດໝາຍລວມ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX (2021-2025)  ແມ່ນເພ ື່ອ 

ສຸມໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມທ່າແຮງ
ທີື່ມີຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພ ື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ
ບັນລຸເງ ື່ອນໄຂການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະ
ພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງໜັກແໜ້ນ ດ້ວຍ
ການເຕີບໂຕທີື່ມີຄຸນນະພາບຕາມທິດ ສົມດຸນ 

ແລະ ສີຂຽວ ແລະ ບັນລຸເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍ ນຍົງ ໃນປີ 2030.
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ເອກະສານບ່ອນອງີຕົ ັ້ນຕໍໃນການສ ັ້າງ 
ແຜນການ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025)
• ການສະຫຸຼບຕລີາຄາກາງສະໄໝ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັ ັ້ງ
ທ ີVIII (2016-2020)

• ຄໍາສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ05/ນຍ, ລງົວນັທ ີ21 
ພດຶສະພາ 2019 ວ່າດ ັ້ວຍ ການສ ັ້າງ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີ
ຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025)

• ຄໍາແນະນາໍຂອງ ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ສະບບັ
ເລກທ ີ1610/ກຜທ, ລງົວນັທ ີ26 ກລໍະກດົ 2019 ກ່ຽວກບັການສ ັ້າງ ແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທ ີIX (2021-2025).
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ເປົ ັ້າໝາຍ ແຜນການ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທ ີ(2021-2025)
1) ເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດເຕບີໂຕຢ່າງມຄຸີນນະພາບ, ສມົດຸນ ແລະ ຍນືຍງົ;
2) ຊບັພະຍາກອນມະນຸດມຄຸີນນະພາບດຂີຶ ັ້ນ, ທງັມຄີວາມສາມາດຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ແລະ ນາໍໃຊ ັ້ວທິະຍາ 

ສາດ-ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ພ ມປນັຍາ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີການຜະລດິ ແລະ ການບໍລກິານໃຫ ັ້ຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ ມມີ ນຄ່າເພີ່ ມສ ງຂຶ ັ້ນ;

3) ຊວີດິການເປນັຢ ່ ທາງດ ັ້ານວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈຂອງປະຊາຊນົໄດ ັ້ຮບັການຍກົລະດບັໃຫ ັ້ດຂີຶ ັ້ນເທື່ ອ
ລະກ ັ້າວ; 

4) ການພດັທະນາໄປຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ເປນັມດິຕ່ໍສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ; 

5) ການຮ່ວມມ,ື ເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດພາຍໃນ, ກບັພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ ໃຫ ັ້ມຄີວາມ
ເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ທນັສະໄໝ;

6) ການຄຸ ັ້ມຄອງ-ບໍລຫິານລດັມປີະສດິທພິາບ ແລະ ສງັຄມົໄດ ັ້ຮບັການປກົປັ້ອງຢ່າງມຄີວາມສກັສດິ
ຕາມທດິການຄຸ ັ້ມຄອງລດັດ ັ້ວຍກດົໝາຍ. 5



ເປົ ັ້າໝາຍ 1: ເສດຖະກດິ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ
ເສດຖະກິດການຜະລິດ

ກະສກິາໍ ແລະ ອາຫານສະອາດ, 
ແຜ່ນແພ ແລະ ເຄື່ ອງຫດັຖະກາໍທີ່ ມ ີ
ມ ນຄ່າເພີ່ ມ 

ການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລກິານທີ່ ເປນັມດິ
ກບັສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ສົ່ ງເສມີ
ວດັທະນະທໍາ (homestay…)

ຮັບປະກັນສະຖຽນລະ
ພາບເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ
ລາຄາ, ອດັຕາແລກປ່ຽນ, ອດັຕາເງນິ
ເຟີ ັ້ ແລະ ເງນິສະສມົ

ຄງັສໍາຮອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດກຸ ັ້ມການ
ນໍາເຂົ ັ້າຢ່າງໜັ້ອຍ 3 ເດອືນ ແລະ ຕ ັ້ອງ
ຢ ່ ໃນລະດບັທບົເທົ່ າຂອງໜີ ັ້ໄລຍະສັ ັ້ນ 
(IMF)

ການລງົທນຶ: ປະຕບິດັນະໂຍບາຍໃຫັ້ມີ
ການຊໍາລະຄ່າສນິຄ ັ້າທີ່ ສົ່ ງອອກ ພາຍ
ໃນ 120 ວນັ

ODA: 28-32% ຂອງ GDP

ຜະລິດຕາມຂະແໜ
ງການທີື່ເປັນທ່າແຮງ

ກະສກິໍາ: Smart Farming, GAP

ອຸດສະຫະກໍາການຜະລດິ: ໄຟຟັ້າ, ແຮ່
ທາດ, ສນິຄ ັ້າກະສກິໍາສົ່ ງອອກ; ເຂດ
ເສດຖະກດິພເິສດ, ເຂດ ແລະ ນຄິມົ
ອຸດສາຫະກໍາ 

ບໍລກິານ: ຄັ້າຍກົ, ຄັ້າຍ່ອຍ, ທີ່ ພກັ
ອາໄສ, ອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ, ຂນົສົ່ ງ 

ປັບປຸງສະພາບແວດ
ລ້ອມດ າເນີນທຸລະກິດ
SME, MSME, Start-ups

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ້ານການ
ຄັ້າ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄ່າສີ ັ້ນເປອືງ: E-
Licensing, E-trade

ການຄຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາຜ ັ້ປະກອບ
ການ: ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິທີ່ ມລີາຍຮບັ 
400 ລັ້ານຂຶ ັ້ນໄປໃຫັ້ຖລືະບບົບນັຊີ

ການຈດັລໍາດບັຄວາມງ່າດາຍໃນການ
ເຮດັທຸລະກດິ: ແມ່ນຢ ່ ລໍາດບັທີ່ 154 
ໃນ 190 ປະເທດ ປ ີ2019

ຄວາມສາມາດໃນການ
ເຂົັ້າເຖິງແຫຼື່ງທຶນ 

ປບັປຸງຂັ ັ້ນຕອນການເຂົ ັ້າຫາແຫ່ຼງທນຶໃຫ ັ້
ກະທດັຫດັ, ງ່າຍດາຍ ແລະ ເປນັທໍາ

ຊຸກຍ ັ້ໃຫ ັ້ ຫວົໜ່ວຍ SME ສາມາດ
ເຂົ ັ້າຮ່ວມຕ່ອງໂສ ັ້ການຜະລດິ ແລະ
ຕະຫຼາດສາກນົ ໃຫ ັ້ຫຼາຍຂຶ ັ້ນ 

ໂຄງການສນິເຊື່ ອ $300 ລັ້ານ (ກ ັ້ຢມື
ຈາກ ສປ ຈນີ) ເພື່ ອສົ່ ງເສມີຫວົໜ່ວຍ
ທຸລະກດິ SME

ພັດທະນາທ່າແຮງ
ຂອງເຂດແຄວ້ນ

ພາກເໜອື

ພາກກາງ

ພາກໄຕ ັ້
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ເປົ ັ້າໝາຍ 2: ຊບັພະຍາກອນມະນຸດ
1) ເພີື່ມທະວີໂອກາດ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການ

ສຶກສາ
• ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການຮຽນຕະຫຼອດຊບີ, ການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ, ການ

ສກຶສາຊັ ັ້ນສ ງ

2) ການປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຕະຫຼາດແຮງງານ
• ສະພາບແຮງງານທີ່ ເຫຼອືບ່ໍພໍ 
• ການສ ັ້າງວຽກເຮດັງານທໍາໂດຍສະເພາະການເຂົ ັ້າເຖງິໂອກາດ ອຸດສະຫະກໍາ 4.0
• ການຄຸ ັ້ມຄອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ

3) ປະສິດຕິພາບຂອງແຮງງານ
• ຕດິຕາມ ແລະ ສໍາຫຼວດຄຸນນະພາບ ແລະ ສະມດັຕະພາບແຮງງານ
• ສົ່ ງເສມີແມ່ຍງິ: ເພີ່ ມສດັສ່ວນແຮງງານຂອງແມ່ຍງິຂອງຂະແໜງໃນລະບບົ, ສົ່ ງເສມີ

ແມ່ຍງິໃຫ ັ້ຢ ່ ໃນຕໍາແໜ່ງຜ ັ້ນໍາພາ, ນະໂຍບາຍພກັເກດີລ ກ

4) ສ້າງຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງຄວາມຕອ້ງການ
ຕະຫຼາດ ແລະ R&D

• ປະສານສມົທບົລະຫວ່າງພາກເອກະຊນົ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ
• ເພີ່ ມທນຶໃສ່ R&D ໃນລະດບັ 1% ຂອງງບົປະມານ

ສດິສະເໝພີາບດ ັ້ານການສກຶ
ສາ ແມ່ນຕ ັ້ອງເອາົໃຈໃສ່
ພເິສດຕ່ໍ ຜ ັ້ອາໄສຢ ່ ຊນົນະບດົ
, ກຸ່ມຄນົດ ັ້ອຍໂອກາດ, 
ແມ່ຍງິ ເປນັຕົ ັ້ນ ໂຄງການ
“ນາງນ ັ້ອຍ”. ຄຽງຄ ່ ກບັທກັ
ສະເຕກັນກິວຊິາການ, ຍກົ
ລະດບັຄວາມສາມາດໃນ
ການວເິຄາະວໄິຈບນັຫາ, 
ຄວາມສາມາດເປນັຜ ັ້ນໍາ, 
ສາມາດຄົ ັ້ນຄວ ັ້າເຂົ ັ້າເຖງິຂໍ ັ້
ມ ນ...
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ເປົ ັ້າໝາຍ 3: ຊວີດິການເປນັຢ ່ ທີ່ ດີ
1) ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ພັດທະນາ

ຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ
• ອດັຕາ ຄອບຄວົທຸກ ຍາກ ບ່ໍເກນີ 5% ຂອງຄອບຄວົທງັໝດົ  ໃນ ປ ີ2025
• ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນດ ັ້ານລາຍຮບັ Gini Coefficient
• ການສ ັ້າງພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ

2) ເພີື່ມທະວີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີື່ດີ
• ເງ ື່ອນໄຂມາດຖານຄວາມຢ ່ ດກີນິດີ
• ປບັປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິບໍລກິານສາທາລະນະສຸກ
• ທີ່ ຢ ່ ອາໄສ ແລະ ການຈດັສນັພ ມລໍາເນາົ
• ຮບັປະກນັຄວາມເປນັລະບຽບຮຽບຮ ັ້ອຍຂອງສງັຄມົ

3) ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
• ພດັທະນາລະບບົປະກນັສງັຄມົໃຫ ັ້ມຄີວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະມປີະສດິທພິາບ
• ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜ ັ້ມຜີນົງານ, ນກັຮບົປະຕວິດັ, ຜ ັ້ອາວຸໂສ, ການປະຕບິດັວຽກ

ງານສງັຄມົສງົເຄາະ ແລະ ແກ ັ້ໄຂຜນົກະທບົຈາກໄຟພບິດັ

4) ເກັບກູ້ລູກລະເບີດບ ື່ທັນແຕກ UXO SDG 18
• ການໂຄສະນະສກຶສາຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ
• ການຊ່ວຍເຫຼອືຜ ັ້ຖກືເຄາະຮ ັ້າຍ
• ການກວດກ ັ້ລະເບດີບ່ໍທນັແຕກ

5) ສົື່ງເສີມສິດສະເໝີພາບ: 
• ແມ່ຍງິ (ນາງນ ັ້ອຍ)
• ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເດກັນ ັ້ອຍ
• ຜ ັ້ສ ງອາຍຸ
• ຜ ັ້ເສຍອງົຄະ
• ຜ ັ້ດ ັ້ອຍໂອກາດ (ຜ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການບໍາບດັຫຼງັຕດິຢາເສບຕດິ, ຜ ັ້ຜ່ານຄະດ.ີ..)
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ເປົ ັ້າໝາຍ 4: ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ
1) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ມີ
ຄວາມຍ ນຍົງ

• ຄຸ ັ້ມຄອງບໍລຫິານທີ່ ດນິຮອບດ ັ້ານ ແລະ ເປນັທໍາ, ຮບັປະກນັສດິ
ການນາໍໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ ,ຫຸຼດຜ່ອນຂໍ ັ້ຂດັແຍ່ງຈາກການນາໍໃຊ ັ້ທີ່ ດນິ

• ຄຸ ັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນ ນໍ ັ້າ, ປ່າໄມ ັ້, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ແຮ່
ທາດ ແບບຍນືຍງົ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ

2) ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
• ເນື ັ້ອທີ່ ປກົຫຸ ັ້ມຂອງປ່າໄມ ັ້ບໍ່ ຫຸຼດ 70% ຂອງ ເນື ັ້ອທີ່ ທງັໝດົ ໃນປ ີ

2025
• ສນັຍາ ປາຣ ີວ່າດ ັ້ວຍການຫຸຼດຜ່ອນໂລກຮ ັ້ອນ

3) ການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕ
ຕາມຍຸດທະສາດສີຂຽວ

• ຂະແໜງບ ລມິະສດິຕາມການເຕບີໂຕສຂີຽວ: ຂະແໜງຊບັ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ, ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ັ້,
ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄ ັ້າ, ໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົ່ ງ, 
ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່, ຂະແໜງຖະແຫ່ຼງຂ່າວ, ວດັທະນະທ າ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ.ີ 

• World Atlas 2019: ສປປ ລາວ ຕດິອນັດບັ 8 ທີ່ ມປ່ີາໄມ ັ້ປກົ
ຫຸ ັ້ມຫຼາຍທີ່ ສຸດໃນໂລກ ກວມເອາົ 79.65% ຂອງເນື ັ້ອທີ່ ທງັໝດົ

4) ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃນການ
ຮັບມ  ໄພພິບັດ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

• ກອງທນຶໄພພບິດັ ແລະ ກອງທນຶປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າອາກາດ, ສ ັ້າງ
ພື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ມຄີວາມທນົທານ ຕໍ່ ການປ່ຽນແປງດນິຟ ັ້າ
ອາກາດ ແລະ ຕ ັ້ານທານຜນົກະທບົໄພພບິດັ, ສ ັ້າງແຜນ
ຈດັການບໍລຫິານນໍ ັ້າ ຕາມລໍາແມ່ນໍ ັ້າຂອງ

5) ມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຜົນກະທົບຕ ື່ສິື່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ

• SEA, EIA

6) ສ້າງຄຸນນະພາບແວດລ້ອມທີື່ດີ 
ໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ

• ແຜນແມ່ບດົທີ່ ດນິ ແລະ ແຜນການຄຸ ັ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ັ້ອມ
ແບບຮອບດ ັ້ານ ໃຫ ັ້ຄຽງຄ ່ ກນັ ເຂົ ັ້າໃນແຜນຈດັສນັພດັທະນາ
ຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ 

• ແນວຄວາມຄດິ 3Rs ຜ່ານການສົ່ ງເສມີເສດຖະກດິຮອບວຽນ
• ການສ ັ້າງມ ນຄ່າເພີ່ ມໃຫ ັ້ສິ່ ງເສດເຫຼອື

Source: Green Growth Potential Assessment, Lao PDR Country Report
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ເປົ ັ້າໝາຍ 5: ການເຊື່ ອມໂຍງ-ເຊື່ ອມຈອດ
1) ການຮ່ວມມ 
• ການຮ່ວມມ ື2 ຝ່າຍ
• ການຮ່ວມມຫຼືາຍຝ່າຍ
• ການຮ່ວມມໃືນຮ ບແບບອື່ ນໆ

2) ການເຊ ື່ອມໂຍງ
• AEC, GMS, WTO
• ການເຊື່ ອມໂຍງທາງດ ັ້ານອນິເຕເີນດັ, ລະບບົ

ທະນາຄານ (Ali Pay, Prompt Pay,…)

3) ການເຊ ື່ອມຈອດ
• ຕາໜ່າງຄມົມະນາຄມົ: ເສັ ັ້ນທາງລດົໄຟ ລາວ-ຈນີ
• ໂຄງລ່າງການບໍລກິານ-ການຂນົສົ່ ງ
• ໂຄງລ່າງລະບບົດຈິຕິອນ ແລະ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ
• ການຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງພາຍໃນ

ໃຫ ັ້ປະຊາຊນົຜ ັ້ຢ່າງຫ່າງໄກສອດຫຼກີສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິ
ຂໍ ັ້ມ ນທີ່ຈາໍເປນັ ແລະ ສໍາຄນັ ແນໃສ່ຄຸນນະພາບ 
ອດັຕາຄ່າບໍລກິານ ໂຄງລ່າງ broadband ແລະ 
ສນັຍານໂທລະສບັ ເພື່ອຮບັປະກນັໃຫ ັ້ທຸກ
ພາກສ່ວນສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິຂໍ ັ້ມ ນ ແລະ ຊມົໃຊ ັ້ໄດ ັ້

ໂຄງການປບັປຸງຂອງ ລດັວສິາຫະກດິລດົເມ ເພື່ອ
ປບັປຸງຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ ໃນຕວົເມອືງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເພື່ອໃຫ ັ້ຄ່າບໍລກິານມຄີວາມ
ສອດຄ່ອງ ແນໃສ່ການບໍລກິານຂນົສົ່ ງທີ່ມຄຸີນ
ນະພາບ ແລະ ທົ່ ວເຖງິ
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ເປົ ັ້າໝາຍ 6: ການປບັປຸງບໍລຫິານພາກລດັ
1) ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານທຸກ

ລະດັບ
• ດໍາລດັ ເລກທ ີ177/ລບ, ລງົວນັທ ີ7 ພດຶສະພາ 2018 ວ່າດ ັ້ວຍກນົ

ໄກການປະສານງານ. 
• ສບືຕ່ໍຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັກນົໄກການບໍລກິານປະຕ ດຽວ 
• ນໍາໃຊ ັ້ລະບບົໄອທ ີເຂົ ັ້າໃນລະບບົກງົຈກັການບໍລຫິານລດັໃຫ ັ້ຫຼາຍຂຶ ັ້ນ

2) ປັບປຸງກົງຈັກ ແລະ ຈ ານວນພົນໃນ
ການບ ລິຫານລັດ

• ກະທດັຮດັ, ທນັສະໄໝ, ສະດວກວ່ອງໄວ, ຂະໜາດນ ັ້ອຍລງົ

3) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຕ່າງໆ
ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັດກຸມ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ

• ປະເມນີການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາກດົໝາຍ, ນຕິກິໍາ ແລະ ລະບຽບ
ຫຼກັການຕ່າງ

• Penal code 2019

4) ວຽກງານ 3 ສ້າງໃຫ້ມີປະສິດທຜິົນ
• ສບືຕ່ໍປບັປຸງ ໃຫ ັ້ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສ ງ

5) ຮັບປະກັນໃຫ້ສະຖຽນລະພາບ ແລະ 
ຄວາມສະຫງົບ ທາງດ້ານການເມ ອງ 
ແລະ ໃນສັງຄົມ

• ປ ກຈດິສໍານກຶ, ສ ັ້າງຈນັຍາບນັ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ ັ້ແກ່ຜ ັ້
ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັວຽກງານປັ້ອງກນັ ຊາດ, ປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ

• ເພີ່ ມງບົປະມານ

6) ສົື່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົມ
ຊຸນໃນການພັດທະນາ 

• ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊມົປະມານ 300,000ຄນົ 
ຜ່ານລະບບົວທິະຍຸ

7) ການວາງແຜນການນ າໃຊ້ທີື່ດີ 
(spatial planning) ແລະ ການວາງ
ແຜນເຄຫັງຜັງເມ ອງຢູ່ແຕ່ລະລະດັບ

• ພດັທະນາພື ັ້ນທີ່ ຕວົເມອືງ ແລະ ເຄຫາສະຖານໄປຕາມມາດຖານ
ສຂີຽວ

• ອະນຸລກັ ຮກັສາວດັທະນະທໍາຂອງທ ັ້ອງຖິ່ ນ ພ ັ້ອມດຽວກນັກບັ
ການພດັທະນາທີ່ ມຄີວາມສມົດຸນກບັພາກພື ັ້ນ

• ຮບັປະກນັຄວາມສາມາດເຂົ ັ້າເຖງິລະບບົສາທາລະນ ປະໂພກ 
ມນີໍ ັ້າກນິນໍ ັ້າໃຊ ັ້ທີ່ ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຖກືສຸຂະອານາໄມ ແລະ 
ດໍາລງົຊວິດິທີ່ ປອດໄພທາງດ ັ້ານຊວິດິ
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ຂອບໃຈ
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