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ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 
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ໂຄງຮ່າງບົດສະເໜີ

1. ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ປີ 2022

➢ ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຍກຕາມເປົັ້າໝາຍ
➢ ສັງລວມຜົນສໍາເລັດພົັ້ນເດັັ່ນ, ຂໍັ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບົດຮຽນທີັ່ຖອດ
ຖອນໄດ້

2. ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2023

➢ ທິດທາງລວມ
➢ ຄາດໝາຍຕົັ້ນຕໍ
➢ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ
➢ ກົນໄກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
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1. ສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 

ປີ 2022

3

ແ ກຕາມເປົັ້າໝາ 



ເປົັ້າໝາ  1: ການຂະຫ າ ຕົວຂອງເສດຖະກິດ

• GDP ຂະຫຍາຍຕົວ 4.4% (ແຜນການ 4.5%)
• ຂະຫຍາຍຖານອາກອນ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການເກັບພາສີ
ຕາມດ່ານສາກົນ

• ຂາດດຸນງົບປະມານ ເທົັ່າກັບ 0.99% ຂອງ GDP, ທຽບໃສ່
ແຜນການ 1.61% ຂອງ GDP

• ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານມາດຕະການການຄຸ້ມຄອງເງິນເຟີັ້

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ສໍາຄັນ

• ຄຸນນະພາບການເຕີບໂຕ
• ອັດຕາເງິນເຟີັ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງ
• ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ
• ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ສິີ່ງທ້າທາ ຕົັ້ນຕໍ

97.8% 107.4%
83.0%

108.9% 105.0%

4.5% 2.7% 5.3% 4.5% 4.0%

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
GDP

ຂະແໜງກະສິກໍາ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ຂະແໜງບໍລິການ ລາຍຮັບພາສີອາກອນ

ເປົັ້າໝາ ການຂະຫ າ ຕົວຂອງ GDP

% ທຽບໃສ່ເປົັ້າໝາຍ ເປົັ້າໝາຍຂະຫຍາຍຕວົ (%)

104.8% 100.3% 95.4% 108.7%

16.7%

34.0% 38.9%

10.4%

ຂະແໜງກະສິກໍາ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ຂະແໜງບໍລິການ ລາຍຮັບພາສີອາກອນ

ສັດສ່ວນຕໍີ່ GDP ຂອງແຕ່ລະ
ຂະແໜງການ

% ທຽບໃສ່ເປົັ້າໝາຍ ເປົັ້າໝາຍ (% ຂອງ GDP)
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ເປົັ້າໝາ  2: ການພັດທະນາຊັບພະ າກອນມະນຸດ

• ຫຼຸດອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
• ເພີັ່ມອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍັ້າສະອາດ
• ຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ
• ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນ ແລະ ຈົບຊັັ້ນປະຖົມສຶກສາ
• ສົັ່ງເສີມການເຂົັ້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂອງໄວໜຸ່ມ

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ສໍາຄັນ

• ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ
• ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ

• ຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມຕົັ້ນ

ສິີ່ງທ້າທາ ຕົັ້ນຕໍ

234.1%

220.3%

266.7%

99.7%

103.9%

99.9%

94.6%

92.3%

77.9%

100.3%

100.5%

143.8%

283.0%

130.0%

97.3%

81.5%

81.6%

90.9%

65.7%

ອັດຕາການຕາຍແມ່
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດກັນ້ອຍລູ່ມ 1 ປີ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດກັນ້ອຍລູ່ມ 5 ປີ

ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນໍັ້າສະອາດ
ຮັບຮອງບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢາ່ງ

ອັດຕາການປົກຄຸມປະກັນສຂຸະພາບທົັ່ວປວງຊົນ
ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີັ່ມີລວງສູງຕໍັ່າກວ່າມາດຕະຖານ
ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີັ່ມີນ ັ້າໜັກຕໍັ່າກວ່າມາດຕະຖານ

ການເກີດລູກທີັ່ມີແພດຊ່ວຍທົັ່ວປະເທດ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ ລວມ ປ 5

ອັດຕາການຈົບຊັັ້ນປະຖົມ
ປະຊາກອນໜູ່ມ ຜູ້ປະລະການຮຽນໃຫ້ໄດບ້ໍາລງຸຜ່ານ
ຄູຊັັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາໃຫ້ໄດ້ຮບັການ

ສົັ່ງເສີມໃຫ້ນັກສຶກສາທີັ່ສະໝັກເຂົັ້າຮຽນລະດບັ
ອັດຕາການເຂົັ້າຮຽນໃໝ່ລວມ ມ.4

ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ.1
ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັັ້ນປະຖົມ

ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນມດັທະຍມົຕົັ້ນ
ນັກຮຽນທີັ່ຈົບຊັັ້ນມັດທະຍົມຕົັ້ນເຂົັ້າຮຽນສາຍອາຊວີະ

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຊີັ້ບອກ
ສໍາຄັນ (%)
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ເປົັ້າໝາ  3: ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນ

• ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ
• ຈໍານວນຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ
ສາມາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ສໍາຄັນ

• ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ

• ການສະໜອງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານທີັ່ຈໍາເປັນ

ສິີ່ງທ້າທາ ຕົັ້ນຕໍ

ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຊີັ້ບອກສໍາຄັນ

ຕົວຊີັ້ບອກ ຫົວໜ່ວ ຄາດໝາ ຜົນໄດ້ຮັບ

ສ້າງຄອບຄົວພົັ້ນທຸກ ຄອບຄົວ 30,654 ບໍັ່ສໍາເລັດ

ສ້າງບ້ານພົັ້ນທຸກ ບ້ານ 466 ບໍັ່ສໍາເລັດ

ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາ ຄອບຄົວ 26,859 ບໍັ່ສໍາເລັດ

ສ້າງຕົວແບບບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນ
ຕົວເມືອງນ້ອຍ ບ້ານ 3 ສໍາເລັດ

ສ້າງເມືອງເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ເມືອງ 4 ບໍັ່ສໍາເລັດ

ຂະຫຍາຍກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ 
ບ້ວງ 500 ລ້ານກີບ ກອງທຶນ 12 ບໍັ່ສໍາເລັດ

ສ້າງເມືອງພົັ້ນທຸກ ເມືອງ 12 ບໍັ່ສໍາເລັດ

ສ້າງບ້ານພັດທະນາ ບ້ານ 663 ບໍັ່ສໍາເລັດ
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ເປົັ້າໝາ  4: ປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ

• ສໍາເລັດການສ້າງແຜນຈັດສັນທີັ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ
ຮອບດ້ານ

• ສ້າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ, ອຸທົກກະສາດ
• ສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ສໍາຄັນ

• ການອອກໃບຕາດິນ
• ການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ
• ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ

ສິີ່ງທ້າທາ ຕົັ້ນຕໍ

100%

100%

128%

230%

225%

100%

34%

ການສ້າງແຜນຈັດສັນທີັ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສໍາເລັດສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງເກັບນໍັ້າຂະໜາດ
ໃຫຍ່

ສໍາເລັດສ້າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ

ສໍາເລັດສ້າງສະຖານີອຸທົກກະສາດ

ສະຖານີວັດແທກຄຸນະພາບອາກາດ

ສໍາເລັດການປະກາດນໍາໃຊ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດ 
ການປະກອບສ່ວນການແກ້ໄຂບັນຫາດິນ

ຂຶັ້ນທະບຽນ ອອກໃບຕາດິນ

ສືບຕໍັ່ສ້າງແຜນອ່າງເກັບນໍັ້າຫ ັກຂອງແຂວງ

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດຕົວຊີັ້ບອກສໍາຄັນ (%)

ບໍັ່ສໍາເລັດ
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ເປົັ້າໝາ  5: ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ການຮ່ວມມື

• ການກໍັ່ສ້າງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານຄົມມະນາຄົມມີຄວາມຄືບໜ້າດີສົມຄວນ
• ສໍາເລັດການກໍັ່ສ້າງທ່າປົກ 3 ແຫ່ງ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງທ່າບົກອີກ 6 ແຫ່ງ
• ສໍາເລັດການກໍັ່ສ້າງເສັັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ໄທ ໄດ້ເພີັ່ມ 7 ກິໂລແມັດ
• ເພີັ່ມຄວາມໂລ່ງລ່ຽນໃຫ້ຂັັ້ນຕອນການຂໍອະນຸມັດດໍາເນີນທຸລະກິດ

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ສໍາຄັນ

• ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການບໍລິການຂົນສົັ່ງ 
• ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບູລະນະຮັກສາເສັັ້ນທາງ

ສິີ່ງທ້າທາ ຕົັ້ນຕໍ
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• ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິັ່ນ
• ການຫັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການທີັ່ມີລາຍຮັບໄປສູ່ກຸ້ມຕົນເອງດ້ານງົບປະມານ
• ສ້າງສູນບໍລິການປະຕູດຽວໄດ້ 2 ແຫ່ງ

ຜົນໄດ້ຮັບທີີ່ສໍາຄັນ

• ກົນໄກການປະສານງານຍັງບໍັ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ
• ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຍັງຈໍາກັດ
• ຖານຂໍັ້ມູນ

ສິີ່ງທ້າທາ ຕົັ້ນຕໍ

ເປົັ້າໝາ  6: ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ
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ສັງລວມຜົນສໍາເລັດທີີ່ພົັ້ນເດັີ່ນ ແລະ ຂໍັ້ຄົງຄ້າງຕົັ້ນຕໍ

• ຮັກສາໄດ້ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

• ເສດຖະກິດສືບຕໍັ່ຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶັ້ນ
• ຖານລາຍຮັບເພີັ່ມຂຶັ້ນຫ າຍ ແລະ ໄດ້ເພີັ່ມການເກັບລາຍຮັບດ້ວຍເຄືັ່ອງມືທັນສະໄໝໄດ້ຫ າຍຂຶັ້ນ
• ບັນລຸເປົັ້າໝາຍການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ

ຜົນສໍາເລັດທີີ່ພົັ້ນເດັີ່ນ

• ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງມີຄວາມບອບບາງ
• ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
• ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
• ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ຂໍັ້ຄົງຄ້າງຕົັ້ນຕໍ
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ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້

(1) ການອະນຸມັດການລົງທຶນຂອງລັດຕິດພັນກັບການຫັນເປັນແຜນອັນລະອຽດທີັ່ວ່ອງໄວທັນ
ການ ທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.

(2) ການຕິດຕາມ, ກວດກາຕິດພັນກັບການປະສານສົມທົບເຊິັ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕໍັ່
ເນືັ່ອງຂອງທຸກພາກສ່ວນແມ່ນຂອດທີັ່ຈໍາເປັນ.

(3) ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈໍາປີກໍຄືວາລະແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມີ
ຄວາມເຂັ ັ້ມງວດທາງດ້ານວິໄນແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ຖືເປັນໜ້າທີ ັ່ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນ.



1) ຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດຊາດສືບຕໍັ່ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທີັ່ໜັກແໜ້ນ. 

2) ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ໄປຕາມທິດທີັ່ແຜນການ 5 ປີ ໄດ້ກໍານົດໄວ້. 

3) ຍູ້ແຮງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍັ່ເນືັ່ອງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ.

4) ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໂດຍເນັັ້ນຄຸນະພາບເປັນຕົັ້ນຕໍ.

5) ສຸມໃສ່ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງໃຫ້ແຂງແຮງເຂົັ້າສູ່ລວງ
ເລິກ ແລະ ມີຈຸດສຸມກວ່າເກົັ່າ ທັງມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມຫ າຍຂຶັ້ນ. 

6) ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕາມທິດຍືນຍົງຕິດພັນກັບການຟືັ້ນຟູຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ 
ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ. 

7) ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີັ່ເຂັັ້ມງວດກວ່າເກົັ່າ ແລະ ຮັບປະກັນ
ທາງດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 

8) ເພີັ່ມທະວີການການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພືັ່ອນມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດ້ວຍການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີັ່
ເອືັ້ອຍອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການເຊືັ່ອມໂຍງ-ເຊືັ່ອມຈອດຕາມທິດທີັ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີັ່ XI ຂອງພັກກໍານົດໄວ.້ 

ທິດທາງລວມ

2. ທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 2023
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ເປົັ້າໝາ ຄາດໝາ ຕົັ້ນຕໍ

1. ການຂະຫ າ ຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ

o ສູ້ຊົນໃຫ້ GDP ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງນ້ອຍ 4,5%.
o ເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 16,4% ຂອງ GDP ແລະ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 18,6% ຂອງ GDP. 

o ສູ້ຊົນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີັ້ສະເລ່ຍ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍັ່ເກີນ 9%. 
o ສູ້ຊົນໃຫ້ມູນຄ່າການລົງທຶນທົັ່ວສັງຄົມໃຫ້ບັນລຸ 52.098 ຕືັ້ກີບ, ເທົັ່າກັບ 22,25% ຂອງ GDP (ລົງທຶນພາກເອກະຊົນ 

59%, ODA 25%, ລົງທຶນຂອງລັດ 8% ແລະ ລົງທຶນຈາກແຫ ັ່ງອືັ່ນໆ 7% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ). 

2. ການພັດທະນາ
ຊັບພະ າກອນມະນຸດ

o ຫຼຸດອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ທີັ່ມີນ ັ້າໜັກຕໍັ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 17% ຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ.
o ຫຼຸດອັດຕາເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີທີັ່ມີລວງສູງຕໍັ່າກວ່າມາດຕະຖານໃຫ້ຍັງເຫ ືອ 29% ຂອງປະຊາກອນກຸ່ມເປົັ້າໝາຍ.
o ສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາເຂົັ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະເລ່ຍ ໃນທົັ່ວປະເທດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 78%.

3. ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ່
ຂອງປະຊາຊົນ

o ສ້າງຄອບຄົວພົັ້ນທຸກໃຫ້ໄດ້ 16.000 ຄອບຄົວ.
o ເພີັ່ມອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 95% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ. 

4. ປົກປັກຮັກສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ

o ກໍານົດແຜນຟືັ້ນຟູປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ 3 ປະເພດປ່າ ໃຫ້ໄດ້ 369.193 ເຮັກຕາ.
o ສົັ່ງເສີມປູກໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 42.000 ເຮັກຕາ ເພືັ່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້. 
o ສູ້ຊົນຂຶັ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ 400.000 ຕອນ.

5. ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ 
ແລະ ການຮ່ວມມື

o ສູ້ຊົນໃຫ້ການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ 12,754 ລ້ານໂຕນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງໂດຍສານໃຫ້ໄດ້ 95,864 ລ້ານຄົນ.
o ຂະຫຍາຍເຄືັ່ອຄ່າຍໂທລະຄົມສາຍໃຍແກ້ວໃຫ້ໄດ້ຕືັ່ມ 2.000 ກິໂລແມັດ.

6. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ o ສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດໃຫ້ໄດ້ 2 ແຂວງ, ສ້າງເມືອງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານໃຫ້ໄດ້ 10 ເມືອງ
, ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ 154 ບ້ານ.

o ປັບປຸງຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ໄດ້ 70 ພາກສ່ວນ.
o ສູ້ຊົນສ້າງໜ່ວຍງານບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແຫ່ງ. 

ຄາດໝາ ຕົັ້ນຕໍ
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ເປົັ້າໝາ ວຽກຈຸດສຸມຕົັ້ນຕໍ

1. ການຂະຫ າ ຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ

o ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົັ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຕາມທ່າແຮງເພືັ່ອທົດແທນການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົັ່ງອອກ.
o ເພີັ້ມທະວີໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ.
o ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີັ້.

2. ການພັດທະນາ
ຊັບພະ າກອນມະນຸດ

o ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ. 
o ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ. 

3. ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ່
ຂອງປະຊາຊົນ

o ຈັດສັນພູມລໍາເນົາ ແລະ ອາຊີບຄົງທີັ່.
o ສະໜອງໂຄງລາງພືັ້ນຖານທີັ່ຈໍາເປັນໃນເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ.
o ຊຸກຍູ້ລະດົມການລົງທຶນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ. 

4. ປົກປັກຮັກສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ

o ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. 
o ສົັ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ.
o ກໍັ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບອຸຕຸນິຍົມ ອຸທົກກະສາດ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນ
ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຟືັ້ນຟູຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ.

5. ປັບປຸງໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ 
ແລະ ການຮ່ວມມື

o ກໍັ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດາໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ.
o ຫັນວຽກງານພາກລັດໃຫ້ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ແລະ ທັນສະໄໝ.
o ເພີັ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດເພືັ່ອນມິດຍຸດທະສາດ ແລະ ປະຕິບັດຂອບການຮ່ວມມື ແລະ ພາຄີ
ຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ.

6. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ
ລັດ

o ປັບປຸງລະບົບການບໍລິຫານລັດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.
o ສືບຕໍັ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງຢ່າງມີຈຸດສຸມ.

ເປົັ້າໝາ  ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ
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(1) ລັດຖະບານອອກດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2023, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ 
ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ອອກບົດແນະນໍາລະອຽດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

(2) ເຜີຍແຜ່, ເຊືັ່ອມຊຶມບັນດາທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເພືັ່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ. 

(3) ເພີັ່ມທະວີການຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ໜ້າທີັ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິັ່ນ
ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ເປັນລະບົບຕໍັ່ເນືັ່ອງ, ພ້ອມທັງເພີັ່ມທະວີການປະສານສົມທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ  
ໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວຂຶັ້ນຕືັ່ມ. 

(4) ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິັ່ນ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ (ປະຈໍາເດືອນ, 
ປະຈໍາໄຕມາດ, ເຄິັ່ງປີ ແລະ ປະຈໍາປີ). 

(5) ກະຊວງແຜນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິັ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືັ່ອຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9, ເຊິັ່ງລາຍລະອຽດ
ຈະມີການແຈ້ງຕືັ່ມຕາມພາຍຫ ັງ. 

ກົນໄກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
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ຂໍຂອບໃຈ
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