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30
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30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

    ປີ 2011 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ປີ 2011 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II 

ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວຽງຈັນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການສ້າງຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວຽງຈັນ 

ເປັນນະຄອນຫຼວງ ຄົບຮອບ 450 ປີເປັນນະຄອນຫຼວງ ຄົບຮອບ 450 ປີ
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ທາດແທ້ ແລະ ມູນເຊື້ອທາດແທ້ ແລະ ມູນເຊື້ອ
  

 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

            ທາດແທ້ ທາດແທ້ 
 1. ທາດແທ້ຊົນຊັ້ນ 
 2. ທາດແທ້ອຳນາດລັດປະຊາຊົນ
 3. ທາດແທ້ປະຕິວັດ

          ມູນເຊື້ອ ມູນເຊື້ອ 

1. ມີມູນເຊື້ອບໍລິສຸດຕໍ່ພັກ, ຕໍ່ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ, ມີມະນາຈິດປະຕິວັດສຸດກົກສຸດ
 ປາຍ,  ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ຜ່ານຜ່າການທົດສອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງ
 ຍາກນານາປະການ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ, ມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີເປັນ
 ເອກະພາບໜັກແໜ້ນພາຍໃນ ແລະ ມະຫາຊົນຢ່າງກ້ວາງຂວາງຕາມແບບແຜນ ແລະ
 ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ,  ເຮັດສຳເລດັທກຸໜາ້ໜາ້ທີທ່ີພ່ກັ ແລະ   ປະຊາຊົນມອບ
 ໝາຍໃຫ້;
2. ມີມູນເຊື້ອຊື່ສັດ, ສຸດຈະລິດ ແລະ ເຄົາລົບ, ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ,
 ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນເປັນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການ
 ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ;
3. ມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນ, ຂະຫຍັນພຽນໃນການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງນັບ
 ມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆ, ມີມູນເຊື້ອປະດິດສ້າງບັນດາບົດຮຽນ, ປະ
 ສົບການ, ທິດສະດີວິທະຍາສາດຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນການປັບປຸງ,  ແກ້ໄຂ ແລະ ພັດທະນາ
 ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ;
4.   ມີມູນເຊື້ອສາມັກຄີພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສາມັກຄີພິເສດ   
 ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ 
 ການພົວພັນຮ່ວມມືແບບພິເສດຮອບດ້ານໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍາວນານ ກັບອົງການໄອຍະ
 ການປະຊາຊົນ ສປ ຈີນ.



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຄໍາເຫັນ 
ຂອງ ທ່ານ ຄໍາສານ ສຸວົງ 

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

	 ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບູນ,	ສ້າງຕັ້ງປະເທດ	ສາທາລະ
ນະລັດ	ປະຊາທິປະໄຕ	ປະຊາຊົນລາວໃນວັນທີ	02 ທັນວາ	1975	ອັນໄດ້ໄຂສັງກາດໃໜ່,	ສັງ
ກາດທີ່ປະເທດຊາດມີເອກະລາດ	ແລະ	ປະຊາຊົນໄດ້ມີອິດສະຫຼະພາບຢ່າງແທ້ຈິງ,	ພັກເຮົາ
ໄດ້ນຳພາປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດຄື	 ປົກປັກຮັກສາ	 ແລະ	 ສ້າງ
ສາປະເທດຊາດໂດຍສະເພາະແມ່ນການດຳເນີນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໜ່ຢ່າງຮອບດ້ານ
ແລະ	ມີຫຼັກການຂອງພັກ,	ຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດສັງຄົມດ້ວຍລະບຽບກົດ
ໝາຍ	 ໃນນັ້ນກໍໄດ້ຖືເອົາວຽກງານຕຸລາການເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ,			ປົກປັກຮກັສາຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທໍາຂອງລັດ,			ລວມ
ໝູ່	 ແລະ	 ຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທໍາ	 ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີ
ຄວາມສະຫງົບ	ແລະ	ຍຸຕິທໍາ.		ມາຮອດ	ວັນທີ	9	ມັງກອນ	1990	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍປະຕິບັດໜ້າທ່ີຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ
ແລະ	 ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ	 ແລະ	 ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມກົດ
ໝາຍ.		ຜ່ານໄລຍະ	30 ປີ	ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກ,	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້
ຮບັການພັດທະນາ				ແລະ			ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆມາ,				ສາມາດເຮດັຫ້ຼອນໜາ້ທີ່ການ
ເມືອງທີ່ພັກ	 ແລະ	 ລັດມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ,ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນພາລະກິດ
ປົກປັກຮັກສາ						ແລະ			ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ	ໂດຍສະເພາະເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງລັດ
ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ	ຂອງ	ສປປ	ລາວ	ນັບມື້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ	ແລະ	ສັກສິດຕາມລັດ
ຖະທຳມະນູນ	 ແລະ	 ກົດໝາຍ,	 ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ	 ແລະ	 ຍຸຕິທຳເພີ່ມຂຶ້ນ,	 ສິດຜົນປະ
ໂຫຽດຂອງລັດ,	ລວມໝູ່	ແລະ	ຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາໄດ້ຮບັການ
ປົກປ້ອງ,	 ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ	 ແລະ	 ຈິດໃຈໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
	 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແຫ່ງ	
ສປປ	ລາວ	ຄົບຮອບ	30	ປີ	(ວັນທີ	09	ມັງກອນ	1990-09	ມັງກອນ	2020)	ແລະ	ເພື່ອເປັນ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງ	ພາລະບົດບາດ,	ສິດ	ແລະ	ໜ້າທີ່	ກໍຄືບາດກ້າວ
ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ	ແລະ	ຜົນງານການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ	ຕະ

i
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ຫຼອດໄລຍະ	30	ປີ	ທີ່ຜ່ານມາ,	ຄະນະນໍາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	ຈຶ່ງໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້
ມີການສ້າງປຶ້ມ	“30 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ” 
ຂຶ້ນເຊິ່ງເປັນປຶ້ມສະບັບທໍາອິດເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການໂຄສະນາ	ແລະ	ເຜີຍແຜ່ມູນເຊື້ອການເຕີບ
ໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ	ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ເຂົ້າສູ່ຊີວິດສັງຄົມ
ກວ້າງຂວາງຍິ່ງຂຶ້ນ.	
	 ຂ້າພະເຈົ້າ	 ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະພັກ-ຄະນະນໍາ,	 ສະມາຊິກພັກ,	 ພະນັກງານໃນທົ່ວ
ລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງການ
ນໍາ	ພັກ-ລັດ	ແລະ	ບັນດາອາດີດການນໍາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ທຸກຮຸ່ນ	ທຸກສະໄໝ	
ທ່ີຍາມໃດກໍໄດ້ໃຫ້ການຊ້ີນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດແກ່ການເຄ່ືອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທ່ີວຽກງານໄອຍະ
ການໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ,	ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ	ພາຍໃຕ້
ການນຳພາຂອງພັກ	 ແລະ	 ຄວາມບຸກບືນຫ້າວຫັນຂອງສະມາຊິກພັກ,	 ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ	 ພວກເຮົາພ້ອມກັນເຊີດຊູຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບການເມືອງ,	 ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ຊາດ,	 ຮັບໃຊ້ປະ
ຊາຊົນ	ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດ.		 	 	
	 ອີກເທືອໜຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ	ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕ່ໍຄະນະຮັບຜິດຊອບ	ແລະ	ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບໂຮມ,	ຄົ້ນຄ້ວາດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງເພື່ອໃຫ້ປຶ້ມ
ເຫຼັ້ມນີ້ສາມາດອອກສູ່ສາຍຕາຂອງສັງຄົມ,	ພ້ອມກັນນີ້ກໍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ	ປຶ້ມເຫັ້ຼມນີ້ຈະເປັນແຫຼ່ງ
ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ	ແລະ	ເປັນຊັບສົມບັດທີ່ມີຄ່າໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄ້ວາ,	ຮຽນຮູ້	ແລະ	ສ້າງຄວາມເຂົ້າ
ໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບຂະບວນວິວັດແຫ່ງການກໍາເນີດ	ແລະ	ການຂະຫຍາຍຕົວ	ຂອງອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ		ທັງຈະເປັນແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານຮຸ່ນສືບທອດສືບຕ່ໍພັດທະນາ
ວຽກງານໄອຍະການໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ	ແລະ	ທັນສະໄໝຕາມແນວທາງຂອງພັກໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້.	
                                             

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ
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ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

	 ປຶ້ມ	“30 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ” 
ເປັນປຶ້ມປະຫັວດສາດ	 ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງ	 ເຜີຍແຜ່	 ແລະ	 ໂຄສະນາມູນເຊຶ້ອ,	 ຂະບວນ
ການແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ,	 ການພັດທະນາ	 ແລະ	 ວິໄສທັດແຫ່ງການກ້າວຂຶ້ນ	
ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້	ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ,	ອົງການຈັດຕັ້ງສັງ	
ຄົມ,	ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ,	ພະນັກງານ,	ທະຫານ,	ຕໍາຫຼວດ,	ນັກຮຽນຮູ້	ປັນຍາຊົນ	ຕະຫຼອດ
ຮອດປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບຮູ້	ແລະ	ເຂົ້າໃຈເລິກເຊ່ິງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວ
ຕາມພາລະບົດບາດ,	 ສິດ	 ແລະ	 ໜ້າທີ່	 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການ	 ‘ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມກົດໝາຍ’,	ຮັບຮູ້ເຖິງປະຫວັດ
ຄວາມເປັນມາ	ແລະ	ຜົນສຳເລັດໃນການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດໄລຍະ	30	 ປີ	 ທີ່ຜ່ານມາຂອງ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.	
	 ປຶ້ມເຫ້ັຼມນີ້	ປະກອບມີເນຶ້ອໃນຫຼາກຫຼາຍທີ່	ສັງຄົມ	ແລະ	ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານມີຄວາມ
ສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ້	ແລະ	ຢາກສຶກສາກ່ຽວກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ເປັນຕົ້ນການເອີ້ນ
ຊື່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ,	ບັນດາການນໍາ,		ລະບົບການຈັດຕັ້ງ,	ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ,		ພາລະ
ບົດບາດ,	 ຂອບເຂດ	 ສິດ	 ແລະ	ໜ້າທີ່	 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ເຊິ່ງໄລຍະຜ່ານ
ມາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ	ແລະ	ສານປະ
ຊາຊົນໃນເມື່ອກອ່ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຮຽກຊື່	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ກໍານົດໄວ້.	 ປຶ້ມເຫັ້ຼມນີ້ຈະເປັນສື່ໜຶ່ງ
ທ່ີສໍາຄັນໃນການບັນທຶກການເຄ່ືອນໄຫວການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ	
ແລະ	 ການສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ	ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອ
ເປັນຂໍ້ມູນໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ	ແລະ	ພະນັກງານອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ.
	 ໃນໂອກາດສະເຫຼືມສະຫຼອງ	 ວັນສ້າງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ຄົບຮອບ	
30	ປີ	ໃນວັນທີ	09	ມັງກອນ	2020	ນີ້	ຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍຄືຄະນະບັນນາທິການ	ສ້າງປຶ້ມ
ມູນເຊື້ອ	 30 ປີ	 ແຫ່ງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ມີ
ຄວາມພະຍາຍາມ	ແລະ	ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນການ	ຄ້ົນຄ້ວາ,	ເກັບກໍາ	ແລະ	ຮິບໂຮມ
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ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ iv

ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຫວັດຕົ້ນກໍາເນີດ,	 ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະໄລຍະ	ໂດຍໄດ້ສຶກສາຈາກເອກະສານ	ແລະ	ການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງ
ພະນັກງານການນໍາ,	ພະນັກງານອາວຸໂສ	ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະ
ໄລຍະເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ	ແລະ	ເນຶ້ອໃນເຂົ້າໃນປຶ້ມຫົວນີ້.	
	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍ	 ຄະນະບັນນາທິການພວກເຮົາໄດ້ສັງລວມ
ເນ້ືອໃນຂອງປຶມ້	ປະກອບເປນັ			IV  	ພາກໃຫຍຄ່:ື					ພາກທີ		I		ເວົາ້ເຖງິ	ການກໍາເນດີ	ແລະ	ເຕີບໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ໂດຍໄດ້ກໍານົດເປັນ	04	ໄລຍະຄື:	ໄລຍະທີ
ໜຶ່ງ	ແຕ່ປີ	1975	ຫາ	1983,	ໄລຍະທີ	ສອງ	ແຕ່	ປີ	1983	ຫາ	1990,	 	ໄລຍະທີສາມ	ແຕ່ປີ
1990-2009	ແລະ	ໄລຍະທີ	ສີ່	ແຕ່ປີ	2009-2020;			ພາກທີ	II	ເວົ້າເຖິງ	ທີ່ຕັ້ງ,	ພາລະບົດບາດ	
ແລະ	ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ;	ພາກທີ	III	ເວົ້າເຖິງຜົນງານການພັດທະນາຂອງອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນຕະຫຼອດໄລຍະ	30	ປີ	ທີ່ຜ່ານມາໂດຍສະເພາະ:	ການພັດທະນາທາງດ້ານ
ລະບົບການຈັດຕັ້ງ,	ການພັດທະນາທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ,	ການພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາ
ສະເພາະ,	ການພັດທະນາທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,	ການພັດທະນາທາງດ້ານການພົວພັນ	
ແລະ	ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ	ແລະ	ພາກທີ	IV	ເວົ້າເຖິງ	ວິ	ໄສ	ທັດຮອດ	ປີ	2030,	ຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາໄລຍະ	10	ປີ	(2016-2025)	ແລະ	ແຜນພັດ	ທະ	ນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາ
ຊົນ	05	ປີ	(2016-2020).	ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ	ຍັງອາດມີຫຼາຍເຫດການ	ແລະ	ຫຼາຍຜົນງານໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະຂອງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ບັນທຶກເຂົ້າໃນປຶ້ມຫົວນີ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ,	ຊັດເຈນ	
ແລະ	ອຸດົມສົມບູນເທົ່າທີ່ຄວນ,	ແຕ່ກໍຖືໄດ້ວ່າຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ,	ຮຽນຮູ້ການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນອານາຄົດ	ແລະ	ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່
ຜູ້ທ່ີມີຈຸດປະສົງຢາກຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບປະຫວັດການເຄ່ືອນໄຫວ	ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນ.
	 ນະໂອກາດນີ້,	ຄະນະບັນນາທິການຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ	ຈົ່ງໄດ້ຊ່ວຍ
ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ	ເພື່ອປັບປຸງ,	ແກ້ໄຂຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເພື່ອພ້ອມກັນປັບ
ປຸງ	 ແລະ	 ພັດທະນາປຶ້ມເຫັ້ຼມນີ້	 ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ	 ທັງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່
ທ່ານຜູ້ອ່ານ	ແລະ	ຂໍອວຍພອນແດ່ທ່ານຜູ້ອ່ານ	ຈົ່ງມີຄວາມສຸກຄວາມ	ຈະເລີນ	ແລະ	ປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດທຸກປະການ	ມານະໂອກາດນີ້ດ້ວຍ.	
                                          
                                                                               ຄະນະບັນນາທິການ
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ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 

ແຕ່ປີ 1990-2020

ທ່ານ	ຜາຍ	ອຸລາ	
ອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ	1990-1994

ທ່ານ	ອຸ່ນຫຼ້າ	ໄຊຍະສານ
ອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ	1994-1998

ທ່ານ	ບຸນປອນ	ສັງສົມສັກ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	 (ຮັກສາການ)	

2005-2007

ທ່ານ	ສົມພັນ	ແພງຄຳມີ
ກຳມະການສູນກາງພັກ

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	2007-2011

ທ່ານ	ຄຳສານ	ສຸວົງ
ກຳມະການສູນກາງພັກ

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	2011	-	2020

ທ່ານ	ຄຳປານ	ພິລາວົງ
ກຳມະການສູນກາງພັກ

ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	1998-2005

v
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ພາກທີ	I
ການກໍາເນີດ	ແລະ	ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

ໜ້າ 130	ປີ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ
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ການກໍາເນີດ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ມີວິວັດທະນາການເຕີບໃຫຍ່	ແລະ	
ຂະຫຍາຍຕົວຜ່ານແຕ່ລະໄລຍະໂດຍຕິດພັນກັບການບູລະນະ	ແລະ	ການພັດທະນາປະເທດ
ຊາດ	ດັ່ງນີ້:
ໄລຍະທີໜຶ່ງ ແຕ່ ປີ 1975 ຫາ 1983
	 ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ	ແລະ	ສະຖາປະນາເປັນ	ສາທາລະນະ
ລັດ	ປາທິປະໄຕ	ປະຊາຊົນລາວ	ໃນວັນທີ	02 ທັນວາ	1975	ປະເທດເຮົາໄດ້ລົບລ້າງລະບອບ	
ລາຊາທິປະໄຕ,	ເຄິ່ງຫົວເມືອງຂຶ້ນ	ແລະ	ລົບລ້າງບັນດາກົງຈັກການປົກຄອງຂອງລະບອບເກົ່່າ	
ແລະ	ສ້າງລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບອບໃໝ່ຂຶ້ນແທນ,	ພັກ	ແລະ	ລັດຖະບານລາວ	
ໄດ້ຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດ,	ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍມະຕິຄຳສັ່ງ,	ບັນດາອົງການອໍານາດລັດປະຊາ
ທປິະໄຕປະຊາຊນົ	ໄດຮ້ັບການປັບປຸງຢາ່ງເປນັລະບບົນບັແຕ່ຂັ້ນສນູກາງລົງຮອດທອ້ງຖິນ່ໃນ
ນັ້ນລວມທັງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນກໍໄດ້ມີການລິເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.	
	 ໃນໄລຍະນີ້ວຽກງານໄອຍະການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແມ່ນສ້າງຕັ້ງເປັນກົມໜຶ່ງ	ເອີ້ນວ່າ:	
“ກົມໄອຍະການ”		ຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາປະກອບມີພະນັກງານ 12	ທ່ານ	ແລະ	ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ແມ່ນເປັນຂະແໜງໜຶ່ງຂ້ຶນກັບພະແນກຍຸຕິທໍາແຂວງ-ກໍາແພງນະຄອນໂດຍມອບໃຫ້ຮອງ
ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທໍາ	ຂອງແຂວງ	ກໍາແພງນະຄອນເປັນຜູ້ເຮັດໜ້າທ່ີແທນໄອຍະການ,	ສ່ວນ
ຢູ່ຂ້ັນເມືອງ	 ແມ່ນບ່ໍທັນມີກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການ	 ແຕ່ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້
ກອງບັນຊາການປກສ	 ເມືອງເຮັດໜ້າທີ່ແທນໄອຍະການ.	 ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄອຍະ
ການ	ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຖືເອົາ	ຄຳສັ່ງເລກທີ	53/ນຍ,	ສະບັບລົງວັນທີ	15	ຕຸລາ	1976 ຂອງ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ	 ກ່ຽວກັບການຈັບຕົວ,	 ການສືບສວນ	ແລະ	 ຕັດສິນຜູ້ກະທຳຜິດເຊີ່ງເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການຕຸລາການ.	 ສ່ວນການແຕ່ງຕັ້ງ,	 ຍົກ
ຍ້າຍ	ແລະ	ປົດຕໍາແໜ່ງແມ່ນລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທໍາ	ເປັນຜູ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ.	
	 ຄໍາສັ່ງສະບັບເລກທີ	53/ນຍ,	ສະບັບລົງວັນທີ	15	ຕຸລາ	1976		ຖືວ່າເປັນນິຕິກຳທີ່
ສໍາຄັນ	 ແລະ	 	 ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດຕໍ່ຂະບວນການຍຸຕິທໍາຂອງລາວ	 ໃນລະບອບໃໝ່
ເພາະມັນໄດ້ກຳນົດພາລະບົດບາດ	ແລະ	ໜ້າທີ່ຂອງໄອຍະການໃນການກ່າວຟ້ອງ	ແລະ	ຈໍາ

ພາກທີ I

ໜ້າ 2



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ແນກການກະທຳຜິດຜູ້ຖືກຫາໃຫ້ແກ່ສານ,	 ມີສິດໃນການປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາ
ຫຼວດ	 ດໍາເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີທີ່ສໍາຄັນເປັນຕ້ົນຄະດີການກະທໍາຜິດຕໍ່ຄວາມ
ໜັ້ນຄົງຂອງຊາດ	 ແລະ	 ຕໍ່ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ	 ເຊີ່ງເປັນຄະດີທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນສ້າງ
ຜົນເສຍຫາຍຮາ້ຍແຮງ	 ເຊັ່ນ:	 ການທໍລະຍົດຕໍ່ຊາດ,	 ການປຸ້ນຈີ້ຊີງຊັບ,	 ການຄາດຕະກໍາ	
ແລະ	ອຶ່ນໆ.	
	 ການຈັບຕົວ,	ການປ່ອຍພາງ,	ການປ່ອຍຕົວ,	ການກວດຄົ້ນຕ້ອງມີຄໍາສັ່ງຢ່າງເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນຂອງໄອຍະການ	 “ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແມ່ນກົມໄອຍະການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ
ເປັນຜູ້ອອກຄໍາສັ່ງຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງກະຊວງພາຍໃນ 
ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ. ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ  ຫຼື ກໍາແພງນະຄອນແມ່ນໄອຍະການປະຈໍາພະແນກຍຸຕິ
ທໍາຂອງ ແຂວງ ຫຼື ກໍາແພງນະຄອນຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກຄະນະປົກຄອງແຂວງ
ຫືຼ ກໍາແພງນະຄອນ”	 ພ້ອມກັນນັ້ນໄອຍະການຍັງມີສິດໃນການອອກຄໍາສັ່ງກວດຄົ້ນ,ຈັບຕົວ,	
ກັກຕົວ,	 ກັກຂັງ	 ແລະ	 ປ່ອຍຕົວຜູ້ຖືກຫາ.	 ຜ່ານໄລຍະ	 8	 ປີ	 ທີ່ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາ-ນໍາ
ພາຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ,	 ຂະແໜງໄອຍະການໄດ້ຕ້ັງໜ້າປັບປຸງລະບົບການຈັດຕ້ັງ,	 ກ່ໍສ້າງຖັນ
ແຖວພະນັກງານ	 ແລະ	 ເຄ່ືອນໄຫວປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,	 ສິດ	 ແລະ	 ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໄດ້
ເປັນຢ່າງດີ.

ສຳນັກງານ ກະຊວງຍຸຕິທຳໄລຍະ ປີ 1975-1983
ໄອຍະການ ເປັນກົມໜຶ່ງຂຶ້ນກັບ ກະຊວງຍຸທິທຳ

ໜ້າ 3



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໄລຍະທີສອງ ແຕ່ປີ 1983 ຫາ 1990
	 ໂດຍປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ	ສະບັບ
ເລກທີ	01/83/ສປສ,	ລົງວັນທີ	11	ມັງກອນ	1983	 ໃນມາດຕາ	5 ໄດ້ກໍານົດວ່າ:	 “ມອບໃຫ້
ສານສູງສຸດຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການໄອຍະການເປັນການຊ່ົວຄາວໃນໄລຍະທີ່
ບໍ່ທັນສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນອະທິໄອຍະການຂຶ້ນ”.	 ວຽກງານໄອຍະການໄລຍະນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງ	ແລະ	ປ່ຽນແປງມາເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ	ເຮັດໜ້າທີ່	ສັ່ງຟ້ອງ
ຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ	ແລະ	ຈໍາແນກການກະທໍາຜິດຕໍ່ສານ.	ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໄອຍະການ	
ແລະ	ສານ	ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງໄດ້ແຍກ	ກົມພິພາກສາອອກຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາ	ມາເປັນສານສູງສຸດ	
ແລະ	 ກົມໄອຍະການໄດ້ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງສານສູງສຸດເປັນການຊົ່ວຄາວ,	 ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງ
ຖິນ່ແມ່ນມອບໃຫ້ຮອງຫວົໜ້າພະແນກຍຕຸິທາໍແຂວງ-ກາໍແພງນະຄອນເຮັດໜ້າທີເ່ປັນທັງຫວົ
ໜ້າໄອຍະການ	 ແລະ	 ຫົວໜ້າສານ	 ດັ່ງນັ້ນ,	 ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ:	 “ໄອຍະການສານ ຫຼື ສານໄອຍະ
ການ”.

ໜ້າ 4



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

	 ໃນປີ	1986	 	ພັກ	ແລະ	ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ດຳເນິນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໜ່ຢ່າງ
ຮອບດ້ານ	ແລະ	ມີຫຼັກການໂດຍຫັນໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງລັດ,	ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍລະບຽບກົດ
ໝາຍ.	ລັດຖະທຳມະນູນສະບັບທຳອິດຂອງ	ສາທາລະນະລັດ	ປະຊາທິປະໄຕ	ປະຊາຊົນລາວ		
ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ	ແລະ	ປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີ	15	ສິງຫາ	1991.ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໜ່ຂອງ
ພັກເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ	 ແລະ	 ຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດ,	 ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ	
ຈາກລະບົບບໍລິຫານມາເປັນລະບົບການຄຸ້ມຄອງລັດ,	ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ,	ສັງຄົມ	ດ້ວຍລັດ
ຖະທຳມະນູນ	ແລະ	ກົດໝາຍ	ທັງນີ້ກໍເພື່ອສ້າງລັດໃຫ້ກາຍເປັນລັດຂອງປະຊາຊົນ,	ໂດຍປະ
ຊາຊົນ	 ແລະ	 ເພື່ອສິດຜົນປະໂຫຽດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.	 	 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ	ຊຸດທີ	II	ໃນວັນທີ	23	ພະຈິກ	ປີ	1989	ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ	
ວ່າດ້ວຍອົງກນໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ສະບັບທຳອິດ	 ເລກທີ	 31/ສປສ,	
ລົງວັນທີ	 23/12/1989	 ແລະ	 ປະກາດໃຊ້ໂດຍລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດສະບັບ
ເລກທີ	5/ປທ,	ລົງວັນທີ	09 ມັງກອນ	1990	 ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດອັນສຳຄັນຂອງ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ຈຶ່ງໄດ້ຖືເອົາ	ວັນທີ	09	ມັງກອນ	1990	ເປັນວັນສ້າງຕັ້ງອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ຢ່າງເປັນທາງການ.

	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງເປັນອົງການເອກະລາດທ່ີເຄ່ືອນ
ໄຫວປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,	ສິດ	ແລະ	ໜ້າທີ່	ພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ	ແລະ	ກົດໝາຍ,	
ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງແຕ່ລະຂ້ັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄປພ້ອມໆກັບການປັບປຸງບູລະນະລະ
ບົບກົງຈັກລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ.	ອີງຕາມໜວດທີ	VIII ຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ	ແຫ່ງ	
ສປປ	ລາວ	ສະບັບທໍາອິດ	ເຊິ່ງປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີ	15 ສິງຫາ	1991	ໄດ້ລະບຸວ່າ:	“ອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນແມ່ນນອນຢູ່ໃນລະບົບຕຸລາການ ຫຼື ອົງການຕຸລາການທີ່ປະກອບມີ ສານ
ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ”	ແລະ	ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນສະບັບທໍາອິດໄດ້ກໍານົດວ່າ:	 “ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນລະບົບໜຶ່ງຂອງ
ອົງການລັດທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການແຫ່ງລັດສູງສຸດ, ມີພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດກາການປະຕິ
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ບັດກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບຂອງທຸກກະຊວງ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງ
ລັດ, ສຳນັກງານ, ວິສະຫະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນຂອງລັດ ແລະ ສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິ່ນ, ລັດຖະກອນ, ປົກປັກຮັກສາສິດຜົນປະໂຫຍດເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ”.		ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີນິຕິທຳ.
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ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ ໄລຍະປີ 1991

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ 
ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ 
ຂອງອົງການອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນປີ 1991
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	 ອົງການອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ	ປະກອບມີ	04	ກົມ	ແລະ	ຫ້ອງການ;	ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ-ກຳແພງນະຄອນ	 ປະກອບມີ	 17	 ແຂວງ;	 ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນເມືອງປະກອບມີ	108	ເມືອງ	ແລະ	ອົງການໄອຍະການທະຫານ.	ພາຍຫຼັງໄດ້ແຍກ
ອອກຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ	 ແລະ	 ສານສູງ	 ມາສ້າງຕັ້ງເປັນອົງການເອກະລາດ	 ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ	
ແມ່ນມີ	“ອົງການອະທິໄອຍະການ” ເຊິ່ງມີໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຄື:	ອະທິໄອຍະການ,	
ຮອງອະທິໄອຍະການ,	ພະນັກງານສອບສວນ	 	 ແລະ	ພະນັກງານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ;	 ຢູ່
ແຂວງ-ກຳແພງນະຄອນມີ:	 ໄອຍະການ,	 ຮອງໄອຍະການ	 ແຂວງ-ກຳແພງນະຄອນ,	 ມີພະ
ນັກງານສອບສວນ	ແລະ	ມີພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນໜ່ຶງ	ແລະ	ຢູ່ເມືອງມີ:	ໄອຍະການ	
ແລະ	ຮອງໄອຍະການເມືອງ	ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຈໍານວນໜຶ່ງ	ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ

ຂອງອົງການອະທິໄອຍະການທັງໝົດທັງທາງດ້ານ	 ການຈັດຕັ້ງ,	 ການບໍລິຫານ	 ແລະ	 ວິຊາ
ການ.	 	 ໃນເວລານີ້	 ພະນັກງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ	ມີທັງໝົດ
 330	ຄົນ,	ໃນນີ້ຢູ່	ຂັ້ນສູນກາງມີ	18	ຄົນ,	ແລະ	ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີ	312	ຄົນ.	
	 ໄປພ້ອມກັບການສ້າງຕ້ັງອົງການອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ,	ອົງການໄອຍະການ
ທະຫານ	ເຊິ່ງແມ່ນລະບົບໜຶ່ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ກໍໄດ້ຮັບ
ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ	ໃນວັນທີ	28 ກັນຍາ	1993	ໃນກອງທັບປະຊາຊົນລາວ	ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາ
ທິການທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ,	 ມີພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດ
ກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນທົ່ວກໍາລັງປະກອບອາວຸດປ້ອງກັນຊາດ	ແລະ	ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາ
ຂຶ້ນສານທະຫານກ່ຽວກັບການກະທໍາຜິດຂອງນາຍ	ແລະ	ພົນທະຫານ,	ກໍາມະກອນ,	ພາລະ
ກອນປ້ອງກັນຊາດ	ແລະ	ບຸກຄົນນອກກອງທັບໃນຂົງເຂດຍຸດທະສາດທະຫານ	ແລະ	ເຂດຕັ້ງ
ທັບຂອງທະຫານ	ເຊິ່ງປະກອບມີ	ພະນັກງານທັງໝົດ	10	ຄົນ.
ໄລຍະທີສາມ ແຕ່ປີ 1990 ຫາ 2009
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	 ມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ	ຄັ້ງທີ	5 ສະໄໝທີ	VII	ໄດ້
ກໍານົດກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການນໍາພາຂອງພັກໃນການປັບປຸງ	 ສານປະຊາຊົນ	 ແລະ	 ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ຮັດກຸມ,	 ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ	 ແລະ	 ທັງເປັນການປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບົບຂອງອົງ
ການໄອຍະການສາກົນ	ແລະ	ພາກພື້ນເທື່ອລະກ້າວ,	ໃນປີ	2003	ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ມີການປັບປຸງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ	ສະບັບເລກທີ	06/ສພຊ,	ລົງວັນທີ	21 
ຕຸລາ	 2003,	 ລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນໃໝ່	 ເປັນຕົ້ນດ້ານ
ການຈັດຕັ້ງ	ແລະ	ການດໍາເນີນຄະດີໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຄຸນນະພາບ	ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່	ອົງການ
ອະທິໄອຍະການ	ມາເປັນ	“ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ”;ປ່ຽນຈາກອະທິໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ	ແລະ	ຮອງອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ	ມາເປັນໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	ແລະ	

ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,	 ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງ“ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ຂັ້ນອຸທອນ”	ຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ	ເຊີ່ງໄດ້ກຳ
ນົດຫຼັກການ	ການດຳເນີນຄະດີເປັນສາມຂັ້ນເຊັ່ນ	ຂັ້ນຕົ້ນ,	ຂັ້ນອຸທອນ	ແລະ	ຂັ້ນລົບລ້າງ.
	 ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ສະບັບ
ປັບປຸງປີ	2003	ມາເຖິງ	ປີ	2009	ເຫັນວ່າ	ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນ	 ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບການປັບປຸງບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການບໍລິຫານລັດຂັ້ນ
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ເມືອງ.		ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອອກມະຕິຕົກລົງ	ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງລະບົບສານ
ປະຊາຊົນ	ແລະ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ສະບັບເລກທີ	113/ຄປຈ,	ລົງວນັທ			ີ	28  	ພຶດສະພາ	
2009	 ເພື່ອໃຫ້ເຕົ້າໂຮມ	 ສານປະຊາຊົນເມືອງ	 ແລະ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເມືອງ	
ເຂົ້າເປັນສານປະຊາຊົນເຂດ	 ແລະ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດໂດຍໂຮມເອົາໜຶ່ງຫາ
ສອງເມືອງ	ຫຼື	ຫຼາຍເມືອງເປັນເຂດໜຶ່ງຕາມລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ	ເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ,	ພູມສັນຖານ	ແລະ	ບ່ອນທີ່ມີຄະດີເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມ.	ເມືອງໃດທີ່ບໍ່
ມີອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດຕັ້ງຢູ່ແມ່ນໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ	 1-2	 ຄົນ	 ໄປປະຈໍາຢູ່	
ແລະ	 ຫັນງົບປະມານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບງົບປະມານຕາມສາຍຕັ້ງ.	 ຕໍ່
ມາຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ອອກມະຕິຕົກລົງສະບັບເລກທີ	 179/ຄປຈ,	 ລົງວັນທີ	
05	 ຕຸລາ	 2009	 ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນຊື່	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນອຸທອນມາເປັນ	
“ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ’’	 ປະກອບມີ:	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກເໜືອ	
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກກາງ	 ແລະ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກໃຕ້	 ແລະ
ໄດ້ເພີ່ມສິດ,	ອໍານາດໃນການຄົ້ນຄ້ວາ	ແລະ	ດໍາເນີນຄະດີ	ເປັນຂັ້ນອຸທອນ	ແລະ	ຂັ້ນລົບລ້າງ
ສໍາລັບຄະດີທີ່ຕັດສິນເປັນຂັ້ນຕົ້ນ	ແລະ	ຂັ້ນອຸທອນຢູ່ສານປະຊາຊົນ	ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ	ເຊິ່ງຖືກຂໍອຸທອນ	ແລະ	ຂໍລົບລ້າງໂດຍຄູ່ຄວາມ	ຫຼື	ຖືກຄັດຄ້ານໂດຍອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ.
ໄລຍະທີສີ່ ແຕ່ປີ 2009 ຫາ 2020
	 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ	8 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ	VI	ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງ
ເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະບັບປັບປຸງ	ເລກທີ	10/ສພຊ,	ລົງວັນທີ	
26	ພະຈິກ	2009	 ເຊິ່ງເປັນການປັບປຸງຄັ້ງທີສອງ	ນັບແຕ່ໄດ້ມີການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງ	
ການໄອຍະການປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນມາ	ແລະ	ເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນແຫ່ງການປັບປຸງ	ແລະ	
ພັດທະນາລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ	ແລະ	ມີປະສິດທິພາບສູງ
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ຂຶ້ນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ.
	 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ	 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄືນ
ໃໝ່ປະກອບມີ:	 ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ	 ມີ:	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	 ເຊິ່ງປະກອບມີ	 07 
ກົມ,	ຫ້ອງການ	ແລະ	ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການ	ແລະ	ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ	
ມີ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ	(ພາກເໜືອ	ສໍານັກງານແມ່ນຕັ້ງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ	
ມີ	07	ແຂວງຂຶ້ນກັບ;	ພາກກາງ	ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ມີ	06	ແຂວງຂຶ້ນກັບ	
ແລະ	ພາກໃຕ້	ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ	ມີ	05	ແຂວງຂຶ້ນກັບ);	ອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ແລະ	17	ແຂວງ;	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ	ປະກອບ
ມີ	39	ເຂດໃນທົ່ວປະເທດ	(ເວລານ້ີທົ່ວປະເທດມີ	142	ເມືອງ).	ໄລຍະນີ້	ທົ່ວອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ	ມີພະນັກງານ	ທັງໝົດ	1677	ຄົນ,	ຍິງ	604	ຄົນ,	ໃນນີ້	ສັງກັດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ
ມີ	230	ຄົນ,	ຍິງ	96	ຄົນ	ແລະ	ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ	ມີ	1352 ຄົນ,	ຍິງ	477	ຄົນ,	ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ	3	ພາກ	ມີ	95	ຄົນ,	ຍິງ	31 ຄົນ.	ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນສະບັບປັບປຸງ	ປີ	2009 	ຍັງໄດ້ກໍານົດໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ,	 ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ	 ເຊິ່ງປ່ຽນມາຈາກພະນັກງານສອບສວນໃນເມື່ອກ່ອນ.	 ຈໍານວນພະນັກງານສອບ
ສວນທົ່ວປະເທດໃນເວລານັ້ນມີ	704	ຄົນ,	ຍິງ	156	ຄົນ	ແລະ	ມີພະນັກງານບໍລິຫານ.	
          	ນອກຈາກກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ຍັງມີອົງການໄອຍະ
ການທະຫານ	ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍ:	ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັ້ນສູງ,	ອົງການໄອຍະການທະ
ຫານພາກ,	ກອງພົນ,	ກອງພັນໃຫຍ່,	ແຂວງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ວິທະຍາຄານ,	ໂຮງຮຽນ
ໃຫ່ຍ	ແລະ	ໂຮງໜໍໃຫ່ຍ.	ອົງການໄອຍະການທະຫານ	ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາການ
ເຄົາລົບ	 ແລະ	 ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນທົ່ວກອງທັບ	 ແລະ	 ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ	 ຕາມກົດ
ໝາຍ	ເຊິ່ງມີ	2	ຂັ້ນຄື:	ຂັ້ນຕົ້ນ	ແລະ	ຂັ້ນອຸທອນ.
	 ຕໍ່ມາໃນປີ	 2017	 ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ	 ເທື່ອທີ	 3	 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ	
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ຊຸດທີ	 VIII	 ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ສະບັບປັບປຸງ	
ເປັນ	ຄັ້ງທີ	3	ສະບັບເລກທີ	21/ສພຊ,	ລົງວັນທີ	10	ພຶດສະພາ	2017	ເຊິ່ງໄດ້	“ກໍານົດຫຼັກການ 
ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຕິດຕາມ 
ກວດກາຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໄອ

ຍະການ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ແນໃສ່ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສັງຄົມ, ສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພົນລະເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມ
ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເພີ່ມທະວີນິຕິທໍາ, ປະກອບສ່ວນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະ
ນາປະເທດຊາດ”.	“ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຊິ່ງແມ່ນອົງການລັດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕິດຕາມ
ກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກ
ຫາຂຶ້ນສານ ຕາມກົດໝາຍ’’	ໄດ້ມີການພັດທະນາ	ແລະ	ປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນທັງ
ທາງດ້ານລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,	 ບຸກຄະລາກອນ	 ແລະ	 ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໄອຍະ
ການແມ່ນເຂົ້າສູ່ຄຸນນະພາບໃໜ່.
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ພາກທີ II
ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

30	ປີ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ ໜ້າ 13
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ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
 “ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແມ່ນອົງການຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດ, ມີພາລະ
ບົດບາດ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງບັນດາກະຊວງ, 
ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ, ພົນລະເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, 
ເປັນເອກະພາບ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ຕາມກົດໝາຍ’’.
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່
	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນມີ	ສິດ	ແລະ	ໜ້າທີ່	ດັ່ງນີ້:
 1.	 ຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບແລະປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ຖືກຕ້ອງ	 ແລະ	 ເປັນ
ເອກະພາບຂອງ	 ບັນດາກະຊວງ,	 ອົງການ,	 ແນວລາວສ້າງຊາດ,	 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,	
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ,	ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,	ວິສາຫະກິດ		ແລະ	ພົນລະເມືອງ.	ການ
ຕິດຕາມກວດການີ້	ເອີ້ນວ່າ	ການກວດກາທົ່ວໄປ;
 2.	ຕິດຕາມກວດກາ	ການປະຕິບັດກົດຫມາຍ	ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ;
 3. ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີໃດໜຶ່ງເປັນບາງສ່ວນ	 ຫຼື	 ທັງໝົດຕາມ
ທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້;
 4. ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ;
 5.	ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ	ໃນການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ;
 6.	 ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄຳສັ່ງ,	 ຄຳຊີ້ຂາດ,	 ຄຳຕັດສີນ,	 ຄຳພິພາກສາ
ຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ;
 7. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໝາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຕົວ,	 ສະຖານທີ່ກັກຂັງ,	
ສູນດັດສ້າງ,	ຄ້າຍດັດສ້າງ	ແລະ	ສະຖານທີ່ປະຕິບັດມາດຕາການບັງຄັບອື່ນຂອງສານ;
 8. ຕິດຕາມກວດກາການຄົ້ນຄວ້າ,	ການສະເຫນີ	ແລະ	ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ	ຕາມລັດຖະດຳລັດຂອງປະທານປະເທດ;
 9. ປະສານສົມທົບ	ກັບອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ	ແລະ	ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	
ດຳເນີນການສະກັດກັ້ນ,	ຕ້ານອາຊະຍາກຳ	ຫຼື	ການກະທຳຜິດ	ແລະ	ການລະເມີດກົດໝາຍ
ອື່ນໆ	ພ້ອມທັງລົບລ້າງ	ບັນດາສາເຫດ	ແລະ	ເງື່ອນໄຂ	ທີ່ພາໃຫ້ການກະທຳຜິດເກີດຂຶ້ນ;
 10. ຮື້ຟື້ນຄະດີຕາມກົດໝາຍ	ໃນກໍລະນີມີຫັຼກຖານໃໝ່;
 11.	ນໍາໃຊ້ສິດ	ແລະ	ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ II
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ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
 ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ປະກອບດ້ວຍ: 
 1. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ;
 2. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ	ປະກອບດ້ວຍ:
	 	 -	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ;
	 	 -	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຂວງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ		 					
	 	 -	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ.	
 3. ອົງການໄອຍະການທະຫານ.
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ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ 
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແຕ່ລະໄລຍະ

ທ່ານ	ຜາຍ	ອຸລາ	
ອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ	1990-1994

ບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ ຮຸ່ນທີ ບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ ຮຸ່ນທີ II

ພົ.ຕ	ກອງສີ	ກິຕິຍະລາດ
ຮອງອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການຂ້ັນສູງ	1993-2000

ທ່ານ	ກິສີນ	ສີນພັນງາມ
ຮອງອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ	1990-1998
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ທ່ານ	ອຸ່ນຫຼ້າ	ໄຊຍະສານ
ກຳມະການສູນກາງພັກ

ອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ	1994-1998

ທ່ານ	ກິສີນ	ສີນພັນງາມ
ຮອງອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ	1990-1998

ບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຮຸ່ນທີ ຮຸ່ນທີ IIII

ພົ.ຕ	ກອງສີ	ກິຕິຍະລາດ
ຮອງອະທິໄອຍະການປະຊາຊົນ

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການຂ້ັນສູງ	1993-2000



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວໜ້າ 18

ທ່ານ ຄຳປານ ພິລາວົງ
ກຳມະການສູນກາງພັກ

ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 1998-2005

ບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຮຸ່ນທີ ຮຸ່ນທີ IIIIII

ພົວ	ຖາວອນ	ຕັນດາວົງ
ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການທະຫານຂ້ັນສູງ	
2000-2006

ທ່ານ	ສົມລິດ		ຈັນທະຈັກ
	ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

1998-2011

ທ່ານ	ອ່ອນຈັນ	ສຸດທິດາ
ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

1998-2003
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ທ່ານ ຄຳປານ ພິລາວົງ
ກຳມະການສູນກາງພັກ

ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 1998-2005 (ໄລຍະທີ 1)

ບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຮຸ່ນທີ ຮຸ່ນທີ IVIV

ທ່ານ ບຸນປອນ ສັງສົມສັກ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ (ຮັກສາການ) 

2005-2007 (ໄລຍະທີ 2)

ທ່ານ	ບຸນປອນ	ສັງສົມສັກ
ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

2003-2005

ພົວ	ອ່ອນຈັນ	ເພັດສະລາດ
ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການທະຫານຂ້ັນສູງ	
2006-2015

ພົວ	ອ່ອນຈັນ	ເພັດສະລາດ
ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການທະຫານຂ້ັນສູງ	
2006-2015

ທ່ານ	ສົມລິດ		ຈັນທະຈັກ
	ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

1998-2011

ທ່ານ	ສົມລິດ		ຈັນທະຈັກ
	ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

1998-2011
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ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ
ກຳມະການສູນກາງພັກ

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 
2007-2011

ບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຮຸ່ນທີ ຮຸ່ນທີ VV

ທ່ານ	ລັງສີ	ສີບຸນເຮືອງ
 	ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ
2007-2015

ພົ.ວ	ອ່ອນຈັນ	ເພັດສະລາດ
ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການທະຫານຂ້ັນສູງ

2006-2015

ທ່ານ	ສົມລິດ		ຈັນທະຈັກ
 ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ
1998-2011
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ບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດບັນດາທ່ານຄະນະນຳ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
ຮຸ່ນທີ ຮຸ່ນທີ VIVI

ທ່ານ	ໄຊຊະນະ	ໂຄດພູທອນ
 	ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ
2011-2020

ທ່ານ	ບຸນຍັງ	ຈັນດາລະສານ
	ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ
2014-2020

ທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ 
ກຳມະການສູນກາງພັກ

ຫົວໜ້າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
2011-2020

ພົ.ວ	ສີໄຫວ	ໄມພອນ 
ຮອງ	ຫົວໜ້າ	ອົງການໄອຍະການ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ,	ຫົວໜ້າ	
ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັ້ນສູງ

2015-2020
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ພາກທີ III
ຜົນງານການພັດທະນາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ

ຕະຫຼອດໄລຍະ 30 ປິ ທີ່ຜ່ານມາ

ໜ້າ 16 ໜ້າ 2330	ປີ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ
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ຜົນງານການພັດທະນາອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນຕະຫຼອດໄລຍະ 30 ປີ 

ທີ່ຜ່ານມາ
ການພັດທະນາ ທາງດ້ານລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
	 ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ	
ແລະ	ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ	ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມ	ໃນແຕ່ລະໄລຍະ	ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ	ມາຮອດປະຈຸບັນ	ລະບົບກົງຈັກການ
ຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ປະກອບດ້ວຍອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດ	ເຊິ່ງປະກອບມີ:	ຫ້ອງການ,	08	ກົມ,	ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ຝຶກອົບ
ຮົມໄອຍະການ	ແລະ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ	ເຊິ່ງປະກອບມີ:	ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນພາກມີ	03	ພາກ;	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງມີ	17 ແຂວງ,	ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ	ແລະ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດມີ	43	ເຂດ.	 				 	 	 	

ພາກທີ III
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ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໜ້າ 25

	 ປະຈຸບັນລະບົບກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ	 ຂອງອົງການໄອຍະການທະຫານໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງ,			ພັດທະນາ	ແລະ	ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.		ອົງການໄອຍະການທະຫານ
ປະກອບມີ:	ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັ້ນສູງ,	ອົງການໄອຍະການທະຫານພາກ,	ກອງພົນ,	
ກອງພັນໃຫ່ຍ,	ແຂວງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	ວິທະຍາຄານ,	ໂຮງຮຽນໃຫ່ຍ	ແລະ	ໂຮງໝໍໃຫ່ຍ	
ລວມທັງໜົດ	50	ກົມກອງ.

ການພັດທະນາ ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ
	 ການພັດທະນາຖັນແຖວພະນັກງານ	 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະ	
30	ປີ	ຜ່ານມາໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ	ແລະ	ເພີ່ມຂຶ້ນ	ທັງທາງດ້ານປະລິມານ	ແລະ	ຄຸນນະ
ພາບ,	 ເຊິ່ງສະແດງອອກທາງດ້ານຈໍານວນ	 ໃນປີ	 1990	 ພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນມີພຽງ	 330	 ຄົນ	 ໃນນັ້ນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ	 ມີ	 18	 ຄົນ,	 ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ	 ມີ	 312	 ຄົນ.	 ມາ
ຮອດປີ	1994 ໄດ້ເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ	398	ຄົນ,	ຍິງ	69 ຄົນ	(ທຽບໃສ່	ປີ	1990 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ	20,6%), 
ໃນນັ້ນ	 ພະນັກງານທີ່ເປັນນັກກົດໝາຍ	 ແມ່ນ	 22,86%,	 ພະນັກງານທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກກົດໝາຍ	
77,14%.	 ໃນປີ	 2009	 ເພີ່ມເປັນ	 957	 ຄົນ,	 ຍິງ	 231	 ຄົນ	 ທຽບກັບປີ	 1990 ເພີ່ມເກືອບ	
03	ເທົ່າຕົວ	ໃນນັ້ນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດມີ	110	ຄົນ,	ຍິງ	36	ຄົນ,	ອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນ	03	ພາກ	ມີ	84	ຄົນ,	ຍິງ	26	ຄົນ,	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ແລະ	ເຂດ	ມີ	664	ຄົນ,	ຍິງ	165 ຄົນ.		
	 ປີ	 2012 ພະນັກງານທີ່ສັງກັດຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດມີຈຳ
ນວນທັງໝົດ	1.295	ຄົນ,	ຍິງ	406 ຄົນ,	ໃນນີ້ຈົບຊັ້ນສູງກົດໝາຍຂຶ້ນໄປກວມ	65%.	ປີ	2014 



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ມີພະນັກງານທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ	ມີຈຳນວນທັງໝົດ	1.584 ຄົນ,	ຍິງ	531 ຄົນ	(ທຽບໃສ່ປີ	
2012	ເພີ່ມຂຶ້ນ	22,31%),	ໃນນີ້ຮຽນຈົບກົດໝາຍຊັ້ນສູງຂຶ້ນເມືອກວມ	71,27%.	ພະນັກງານ	
ສັງກັດຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	510		ຄົນ,	ຍິງ	202		ຄົນ	
ແລະ	ສັງກັດຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດມີ	760 ຄົນ,	ຍິງ	214	ຄົນ.

	 ມາຮອດ	ປີ	2020 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ	ມີພະນັກງານຈຳນວນ
ທັງໝົດ	 1.677	 ຄົນ,	 ຍິງ	 604	 ຄົນ	 (ທຽບໃສ່ປີ	 2014	 ເພີ່ມຂຶ້ນ 5.54%)	 ໃນນີ້ຮຽນກົດ
ໝາຍຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ	ຈຳນວນ	1.625	ຄົນ,	ກວມ	96,9%	(ທຽບໃສ່ປີ	2014	ເພີ່ມຂຶ້ນ 25,3%).	
ພະນັກງານສັງກັດຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	ມີ	230 ຄົນ,	ຍິງ	96	ຄົນ,	ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ		ມີ	03	ພາກ,		ມີ	95	ຄົນ,	ຍິງ	31	ຄົນ,ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ມີ	543	ຄົນ,	ຍິງ	210	ຄົນ	ແລະ	ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນເຂດ	43 ເຂດ	ມີ	809 ຄົນ,	ຍິງ	267	ຄົນ.

ໜ້າ 26
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	 ໄປພ້ອມໆກັບການຂະຫຍາຍຕົວ	ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ,	ອົງການໄອຍະ

ການທະຫານກໍໄດ້	ຮັບການພັດທະ	ນາທັງທາງດ້ານກົງຈັກ	ແລະ	ດ້ານບຸກຄະລະກອນສະແດງ

ອອກຈາກເວລາສ້າງຕັ້ງໃໝ່	ມີພຽງ	10	ຄົນ,	ມາຮອດປະຈຸບັນ	ມີພະນັກງານທັງໝົດ	332 ຄົນ,	

ຍິງ	52	ຄົນ,	ໃນນັ້ນ	ຢູ່ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັ້ນສູງ	ມີ	40	ຄົນ,	ຍິງ	10	ຄົນ;	ອົງການໄອ

ຍະການທະຫານພາກ	ມີ	115	ຄົນ,		ຍິງ	25	ຄົນ;				ອົງການໄອຍະການທະຫານກົມກອງ	ມີ	

177 ຄົນ,	ຍິງ	17	ຄົນ.



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ການພັດທະນາ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ
	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ
ໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ	 ແລະ	 ການສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມ	
ກົດໝາຍ	ເຊິ່ງປະກອບມີບັນດາໜ້າວຽກ	ດັ່ງນີ້:
1). ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາກາທົ່ວໄປ
	 ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ	 ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາ
ຄັນ	 ເຊິ່ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໂດຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຢູ່ສູນກາງ	 ແລະ	 ທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍ
ຫຼາຍຮູບການ,	ປະກອບຄວາມເຫັນໃສບັນດາຮ່າງນິຕິກຳຕ່າງໆ,	ເຂົ້າຮ່ວມການປັບປຸງດັດແກ້
ລັດຖະທຳມະນູນ	ແລະ	ກົດໝາຍຕ່າງໆ,	ເກັບກຳສະຖິຕິອາຊະຍາກຳ	ແລະ	ກວດກາການຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ;	 ນອກຈາກນີ້	 ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງ
ພົນລະເມືອງ,	 ກວດກາບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ,	 ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ	
ແລະ	ເອກະຊົນ	ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ບັນດານິຕິກຳເຫຼົ່ານັ້ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ		ແລະ		ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງສັງຄົມ.
	 ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ	 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນ	 ຫຼື	
ຄຳພິພາກສາຂອງສານ	ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ		ກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ,	ໂດຍໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ປະສານກັບສົມທົບກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ,	 ກົມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານ	 ແລະ	
ໜ່ວຍງານ,	ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ	ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ	ເພື່ອຕິດ
ຕາມກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການປະຕິບັດ,	 ເກັບກຳສະຖິຕິການປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງ
ສານ	 ແລະ	 ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ	
ເພ່ືອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານດໍາເນີນຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.
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2). ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຕໍ່ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ
	 ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຕ່ໍອົງການສືບສວນ-ສອບ
ສວນ	 ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ	 ເຫັນວ່າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ກວດກາເຫັນກໍລະນີ
ມີການລະເມີດກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ	ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ	ແລະ	ໄດ້ມີການປະ
ສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເພື່ອແກ້ໄຂແຕ່ຫົວທີ	 ໂດຍສະເພາະການນຳ
ໃຊ້	 07 ມາດຕະການສະກັດກັ້ນເພື່ອປົກປ້ອງສິດຂອງພົນລະເມືອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ.	ນອກຈາກນັ້ນ		ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ,	ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,	ສານ
ປະຊາຊົນ,	 ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນເປັນປົກກະຕິເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ຕ່າງໆ	ແລະ	ສ້າງນິຕິກໍາຮ່ວມ.		ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້	ກອງປະ
ຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກ	ຄັ້ງທີ	8 ສະໄຫມທີ		X 	ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການ
ຍົກສູງຄຸນນະພາບ	ການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທໍາ,	ເຊິ່ງເປັນຂີດໝາຍໃໝ່ເພື່ອຍົກສູງ

ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ	ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຕໍ່ອົງການສືບສວນສອບ-ສອບ
ສວນ.	 	 ການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ	ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ໄດ້ກາຍເປັນ
ການກະຕຸກ,	ຊຸກຍູ້	ແລະ	ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ	ແລະ	ພັດທະນາວຽກ
ງານສືບສວນ-ສອບສວນໃຫ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວເປັນກ້າວໆມາ.
3). ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ
	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດຕາມສິດ	 ແລະ	 ໜ້າທີ່	
ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງກົນໄກປະສານງານລະ
ຫວ່າງກົມຕຳຫຼວດຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,	 ກອງບັນຊາການ	 ປກສ	
ແຂວງ	ແລະ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂັ້ນສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນ	ເພື່ອຕິດຕາມກວດ
ກາສະພາບການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ	 ໃນທົ່ວປະເທດ	 ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການກັກຂັງ,	ການປະຕິບັດໂທດ,	ການເກັບກຳສະ	ຖິຕິຜູ້ຖືຫາ,	ນັກໂທດ	ໃນແຕ່ລະເດືອນ
ເປັນປົກກະຕິ;	 ຜ່ານການລົງກວດກາຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເມື່ອເຫັນວ່າມີກໍລະ
ນີຕ່າງໆ	 ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາຄ້າຍຄຸມຂັງ	 ກໍໄດ້ມີການປະສານສົມທົບ,	 ປຶກສາຫາລື	 ກັບກົມ
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ກອງ	ຫຼື	ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ,	ກອງບັນຊາການ	ປກສ	ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກ
ຕ້ອງ	ແລະ	ທັນເວລາ.	ນອກຈາກນັ້ນ,	ວຽກງານຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງຍັງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີໃຫ້
ອະໄພຍະໂທດແກ່ນັກໂທດ;	 ລົງກວດກາ-ຊຸກຍູ້	 ແລະ	 ແກ້ໄຂສະພາບການກັກຂັງຜູ້ຖືກຫາ

ເກີນກຳນົດຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງຂັ້ນສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນ;			ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸມຂັງ	ໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານໄອຍະການ,	 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ	 ແລະ	 ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ	 ແລະ	 ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາອອກນິຕິກຳ	 ແລະ	 ຄໍາແນະນໍາຮ່ວມກັບກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ	ຫຼາຍສະບັບເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
	 ເພື່ອຍົກສູງການປະຕິບັດກົດໝາຍ	ໃນສະຖານທີ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ	ເຂົ້າສູ່ຄຸນນະ
ພາບໂດຍຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ,	ກະຊວງປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ	ແລະ	ກະຊວງຍຸຕິທຳ	ຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ	ແລະ	ຮ່າງຄຳແນະນຳຮ່ວມ	
ກ່ຽວກັບການຫັນເອົາ	ເອົາພະນັກງານໄອຍະການ	ແລະ	ພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງ
ສານ	ໄປປະຈຳຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ	ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ເປັນ
ລະບົບປົກກະຕິ,	ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມທົດລອງຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ	ໃນປີ	2016 ແລະ	ຜ່ານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕົງຈິງ	 ເຫັນວ່າ	ຈຳນວນຜູ້ຖືກກັກຂັງເກີນກຳນົດໄດ້ຫຼຸດລົງ,	ມາຮອດປ ີ 2018 ຜູ້ຖືກ
ຫາເກີນກຳນົດຢູ່ແຂວງຫຼວງນຳ້ທາແມ່ນບໍ່ມີ.	 ຕໍ່ມາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	 ໄດ້
ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳ	ເລກທ ີ 008/ອອປສ,	ລົງວັນທີ	12	 ເມາສາ	2019	ວ່າດ້ວຍ	ການໃຫ້ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ຕິດຕາມກວດກາຜູ້ຖືກຫາ,	ນັກໂທດ	
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ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດອອກປິ່ນປົວໃນໄລຍະຜ່ານມາ.	 ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະດໍາ
ລັດຂອງປະທານປະເທດ	 ສະບັບເລກທີ	 001/ປປທ,	 ລົງວັນທີ	 20	 ມິຖຸນາ	 2018 ວ່າດ້ວຍ
ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດແກ່ນັກໂທດປະຫານຊີວິດມາເປັນນັກໂທດຕັດອິດສະລະພາບຕະ
ຫຼອດຊີວິດຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຊ່ິງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານອະໄພຍະໂທດ	ມີຄຸນນະພາບນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ.
4). ການແກ້ໄຂຄະດີ
	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂ້ັນໄດ້ປະສານສົມທົບກັບອົງການສືບສວນ
ສອບສວນ	ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ	ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ,	ແລະ	ໄດ້ອອກ	
ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນຫຼາຍສະບັບ.	ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມບຸກບືນ	ແລະ	ປັບປຸງຕົນເອງ,	ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດສາມາດປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ,	
ສະແດງອອກໃນບັນດາຕົວເລກສະຖິຕິດັ່ງລຸມນີ້:
ປີ 2006-2010:
	 ໃນໄລຍະນ້ີໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຂີດຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂຄະດີຂອງອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ	ເທົ່າກັບ	81,71% ຂອງຈຳນວນຄະດີທັງໝົດຄື:
	 -	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	ໄດ້ຮັບຄະດີທັງໝົດ:	4.048	ເລື່ອງ,	ແກ້ໄຂໄດ້:	
3.451 ເລື່ອງ	(ເທົ່າກັບ	85,25%	ຂອງຄະດີທັງໝົດ,	ໃນນີ້	ປີ	2006 ແກ້ໄຂໄດ້	 	81,61%;	ປີ	
2010	ແກ້ໄດ ້89,98%,	ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂຄະດີເພີ່ມຂຶ້ນ	8,37%);
	 -	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	03	ພາກ	ໄດ້ຮັບຄະດີທັງໝົດ:	4.285	ເລື່ອງ,	ແກ້ໄຂ
ໄດ້	3.420 ເລື່ອງ	(ເທົ່າກັບ	79,81% ຂອງຄະດີທັງໝົດ.	ໃນນີ້	ປີ	2006	ແກ້ໄດ້	81,14%,	ປີ	
2010 ແກ້ໄດ້	92,86%,	ຄວາມສາມາດແກ້ໄຂເພີ່ມຂຶ້ນ	11,72%);
	 -	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	 ໄດ້ຮັບຄະດີທັງໝົດ	
17.357	 ເລື່ອງ,	 ແກ້ໄຂໄດ້	 13.898	 ເລື່ອງ	 (ເທົ່າກັບ	 80,07%	 ຂອງຄະດີທັງໝົດ,	 ໃນນີ້	 ປີ	
2006	ແກ້ໄດ້	67,28%;	ປີ	2010	ແກ້ໄດ້	84,95%,	ຄວາມສາມາດເພີ່ມຂື້ນ	17,67%).
ປີ 2010-2014:
	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ໄດ້ຮັບສຳນວນຄະດີທັງໝົດ	 53.880	 ເລື່ອງ,	 ແກ້ໄຂ
ໄດ້	 49.403	 ເລື່ອງ	 (ທຽບເທົ່າກັບ	 91,69%	 ໂດຍສະເລ່ຍຂີດຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂ
ຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ	 91,69% 
ຂອງຈຳນວນຄະດີທັງໝົດ,	ຖ້າທຽບໃສ່	ໄລຍະປີ	2006-2010	ເພີ່ມຂື້ນປະມານ	9,98%.
ປີ 2015-2018
	 -	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	ໄດ້ຮັບຄະດີທັງໝົດ	2.215 ເລື່ອງ,	ແກ້ໄຂໄດ້	
1.753	ເລື່ອງ	(ຖືວ່າເທົ່າກັບ 79,14%	ຂອງຄະດີທັງໝົດ);
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	 -	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 03	 ພາກ	 ໄດ້ຮັບຄະດີທັງໝົດ	 2.752	 ເລື່ອງ,	
ແກ້ໄຂໄດ້	2.734	ເລື່ອງ	(ເທົ່າກັບ	99,34%	ຂອງຄະດີທັງໝົດ);
	 -	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ	 ໄດ້ຮັບຄະດີທັງໝົດ	 39.273 
ເລື່ອງ,	ແກ້ໄຂໄດ້:	38.421	ເລື່ອງ	(ເທົ່າກັບ	97,83%	ຂອງຄະດີທັງໝົດ).	ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ
ໄລຍະນີ້	ຂີດຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ	ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ	92,10%	ຂອງຈຳນວນຄະດີທັງໝົດ.	ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະປີ	
2006-2010,	ເຫັນວ່າຂີດຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂຄະດີ	ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 0,41%.

	 ສະຫຼຸບແລ້ວ,	ໃນໄລຍະ	12	ປີ	ນັບແຕ່	ປີ	2006-2018,	ຂີດຄວາມສາມາດໃນການ
ແກ້ໄຂຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ	 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນ
ລະດັບ	88,5%	ຂອງຈຳນວນຄະດີທັງໝົດ.	
ການພັດທະນາ ທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
	 ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ	 ໂດຍສະເພາະການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການຂອງອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ	 ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ	 ຈາກການເປັນ	
ກົມໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ສໍານັກງານຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ	 ໃນປີ	1975	ກໍຄືໄລຍະທີ່ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງສານສູງສຸດໃນປີ	1989 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນແມ່ນ
ຍັງບໍ່ມີຫ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລາດ.	ມາຮອດປີ	1990		ຈຶ່ງໄດ້ມີສໍານັກງານອະທິໄອຍະການ,	
ຫ້ອງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	 ສ່ວນອົງການໄອຍະການປະ
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ຊາຊົນເມືອງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ຮ່ວມກັບຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ	 ຫຼື	 ຫ້ອງການອື່ນ	 ທີ່ອໍານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນອະນຸມັດໃຫ້ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.	ການພັດທະນາ	
ແລະ	 ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ມີການຂະ
ຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະປີ	2011	ເປັນຕົ້ນມາ.
								ໄລຍະສົກປີ	2011-2012	ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດເຂົ້າໃນ
ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການ	ທັງໝົດ	 	25 ໂຄງການ	ໃນນີ້ມີໂຄງການສ້ອມແປງ	ແລະ	ຕໍ່ເຕີມຫ້ອງ
ການອົງການໄອຍະການພາກເໜືອ	ແຂວງ	ຫຼວງພະບາງ;	ໂຄງການການສໍາຫຼວດອອກແບບ
ກໍ່ສ້າງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ	 ແລະ	 ຝຶກອົບຮົມ	 ແລະ	 ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະ

ການປະຊາຊົນເຂດມີ	23 ໂຄງການ.	ໃນປີ	2015	ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເພີ່ມອີກໂຄງການກໍ່	ສ້າງອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດລວມມີ	 02 ເຂດ	 ແລະ	 ໂຄງການຖົມດິນສະຖານທີ່ປຸກສ້າງ	
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການ	ແລະ	ປີ	2017 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເພີ່ມອີກ	02 
ໂຄງການຄື:	ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ	ແລະ	ຫ້ອງ
ການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ	4	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ແລະ	ສາມາດສັງລວມມູນ
ຄ່າການກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ	2011-2019	ຈໍານວນ	101,566.22	ຕື້	ກີບ.
	 ສັງລວມແລ້ວ	ມາຮອດປະຈຸບັນ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ		ມີຫ້ອງການແບບ
ຖາວອນທັງໝົດ	38	ແຫ່ງ	ໃນຈຳນວນ	43	ເຂດ	ແລະ	ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນແຂວງມີສະຖານທ່ີເຮັດວຽກທ່ີສົມຄູ່ກັບພາລະບົດບາດໜ້າທ່ີທ່ີຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ	 ຄະນະນໍາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	 ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະນໍາອົງ

ຫ້ອງການ ອົງການໄອຍະການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ
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ການປົກຄອງແຂວງຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອສະໜອງງົບປະມານສົມທົບໃນການສ້ອມແປງ	ແລະ	ຕໍ່
ເຕີມຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຄື:	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ,	 ຫຼວງນໍ້າທາ,	 ສະຫັວນນະເຂດ,	 ສາລະວັນ,	 ບໍລິຄໍາໄຊ,	 ອຸດົມໄຊ	ແລະ	ແລະ	
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ	 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດ
ທິຜົນ.ໄດ້ສໍາເລັດການຄ້ົນຄວ້າອອກແບບຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ,	
ແຂວງ	ແລະ	 ເຂດ	ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ	ທັງສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໄດ້ຢ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນສູງ.	 	 ນອກຈາກການກໍ່ສ້າງແລະພັດທະນາຫ້ອງການເຮັດວຽກແລ້ວຍັງໄດ້ຄົ້ນ
ຄວ້າອອກແບບການປຸກ	ສ້າງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການສໍາເລັດ
ໂດຍພື້ນຖານເພື່ອສະເໜີເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດໃນປີຕໍ່ໜ້າ.	

ຫ້ອງການ ອົງການໄອຍະການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ
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ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໜ້າ 35

ການພັດທະນາ ທາງດ້ານການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
	 ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ	 ແລະ	 ລັດ	 ຕະຫຼອດໄລຍະ	
30	 ປີ	 ຜ່ານມາ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	 ໄດ້ເປັນເຈົ້າການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນ
ຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ,	ບັນດາປະເທດອາຊຽນ,	ພາກພື້ນ	ແລະ	ໃນ
ໂລກ	ນັບມື້ນັບກ້ວາງຂວາງ	ແລະ	ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ	ໂດຍສະເພາະການພົວພັນ	ແລະ	ຮ່ວມມື
ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ	ຍຸດທະສາດເປັນຕົ້ນ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ສສ	ຫວຽດ
ນາມ,	ສປ	ຈີນ	 	ແລະ	ສ	ກູບາ	ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ	ແລະ	ມີປະສິດທິຜົນສູງ,	ນອກຈາກມີ
ການຮ່ວມມືໃນຂັ້ນສູນກາງແລ້ວ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນ
ຮ່ວມກັບ	ສປປ	ລາວ	ກໍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຕາມສະພາບ	ແລະ	ເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
	 ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແຫ່ງ	 ສສ	 ຫວຽດນາມ,	 ໂດຍ
	ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ	ແລະ	ບົດບັນທຶກພົບປະທ່ີມີຫຼາຍກ່ວາ	05 ສະບັບທີ່ສອງອົງ
ການໄອຍະການໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	
ສປປ	 ລາວ	 ໄດ້ປະຕິບັດການຢ້ຽມຢາມ	 ແລະ	 ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງນໍາກັນຢູ່	 ສສ	



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຫວຽດນາມ	15	ຄັ້ງ	ແລະ	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	20 ຄັ້ງ;	ຄະນະນໍາອາວຸໂສ-ບໍານານ	ໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່	
ສສ	ຫວຽດນາມ	02	ຄັ້ງ,	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	02 ຄັ້ງ;	ແລກປ່ຽນຄະນະວິຊາການຮ່ວມກັນ	ຢູ່	ສປປ	
ລາວ	13 ຄັ້ງ	ແລະ	ຢູ່	ສສ	ຫວຽດນາມ	06 ຄັ້ງ;	ແລກປ່ຽນຢ້ຽມຢາມຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ທີ່ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ	ຢູ່	ສສ	ຫວຽດນາມ	28 ຄັ້ງ,	ຢູ່	ສປປ	ລາວ 26	ຄັ້ງ;	ສົ່ງພະນັກງານໄອ
ຍະການ	ລາວ	ໄປຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການ	ຢູ່	ສສ	ຫວຽດນາມ	ໄລຍະສັ້ນ	03 ເດືອນ	
ແລະ	02 ເດືອນ	13 ຄັ້ງ,	ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ	204	ຄົນ;	ສ້າງນັກສຶກສາ	ສສ	ຫວຽດນາມ	ສາຂາກົດ
ໝາຍລະດັບປະລິນຍາຕຣີ	ຢູ່	 ສປປ	ລາວ	01	 ຄົນ;	ພິເສດອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທັງ
ສອງປະເທດຍັງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງທ່ີມີ
ຊາຍແດນຕິດຈອດກັນໂດຍພັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ	ແລະ	ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ	ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່	
ສສ	ຫວຽດນາມ	03	ຄັ້ງ,	ຢູ່	ສປປ	ລາວ	03 ຄັ້ງ	ໂດຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດເປັນກອງປະຊຸມ	ຄັ້ງທີ	6 ຈັດຂຶ້ນ
ທີ່	ນະຄອນປາກເຊ	ແຂວງຈໍາປາສັກ	ແຕ່ວັນທີ	14-16	ກັນຍາ	2019	ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້	“ເພີ່ມທະ
ວີການຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດການຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານຍຸຕິທຳ 
ໃນບັນຫາອາຍາ ເພື່ອຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ”.
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ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໜ້າ 37

	 ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແຫ່ງ	 ສປ	 ຈີນ	 ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມ
ມີການຮ່ວມມືນັບແຕ່ປີ	2000 ເປັນຕົ້ນມາ	ແລະ	ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ-ຢ້ຽມຢາມຄະນະຜູ້ແທນ
ຂັ້ນສູງຮ່ວມກັນຄື:	 ຄະນະນໍາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ໄປ
ຢ້ຽມຢາມ	ສປ	ຈີນ		09 ຄັ້ງ,	ສປ	ຈີນ	ມາຢ້ຽມຢາມ	ສປປ	ລາວ		18	ຄັ້ງ;	ສົ່ງພະນັກງານໄອຍະ

ການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ໄປຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການ	ຢູ່	ສປ	ຈີນ		04	ຄັ້ງ,	ມີຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມ	 64 ຄົນ;	 ສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແຫ່ງ	 ສປປ	 ລາວ	 ໄປ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫົວໜ້າໄອຍະການສູງສຸດ	 ຈີນ-ອາຊຽນ	 12	 ຄັ້ງ,	 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນ
ແຕ່ລະປີໂດຍພັດປ່ຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ	 ແລະ	 ມີຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.	 ສໍາລັບອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	 ສປປ	 ລາວ	 ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຫົວໜ້າ
ໄອຍະການສູງສຸດ	 ຈີນ-ອາຊຽນ	 ຄັ້ງທີ	 10	 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	 ໃນວັນທີ	 09	 ພະຈິກ	
2016,	 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້:“ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນ, ໂດຍສະເພາະບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ”	ແລະ	ມາຮອດວັນທີ	04 
ພະຈິກ	2019	ໄດ້ຈັດເປັນຄັ້ງທີ	12	ທີ່	ຣາຊະອານາຈັກ	ກໍາປູເຈຍ.



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ໄດ້ມີການພົວພັນ	ແລະ	ຮ່ວມມືກັບ	
ອົງການໄອຍະການສູງສຸດ	ສາທາລະນະລັດ	ກູບາ,	ສໍານັກງານໄອຍະການສູງສຸດ	ແຫ່ງ	ຣາຊະ
ອານາຈັກໄທ,	ອົງການໄອຍະການປະເທດ	ສິງກະໂປ	ແລະ	ປະເທດອື່ນໆ	ໂດຍໄດ້ມີການແລກ
ປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຮ່ວມກັນຕາມສະພາບ	 ແລະ	 ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
													ນອກຈາກມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການຕ່າງປະເທດແລ້ວ	ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ຍັງໄດ້ມີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ	 ເພື່ອພັດທະນາ	
ແລະ	 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານທາງດ້ານກົດໝາຍ	 ແລະ	 ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ດ້ານຕ່າງໆເຊັ່ນ:	 ສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍໄດ້ຫຼາຍສະບັບ,	 ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຈັດກອງປະ
ຊຸມ,	ສໍາມະນາ,	ຝຶກອົບຮົມ,	ບໍາລຸງຍົກລະດັບດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ	ແລະ	ໄດ້ສ້າງປື້ມຄູ່ມື
ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ,	ຄະດີແພ່ງ,	ປັບປຸງຄູ່ມືການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ,	ຄູ່ມືການຕິດຕາມ
ກວດກາການດໍາເນີນຄະດີການຄ້າມະນຸດ,	ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ	ແລະ	ປະມວນກົດໝາຍ
ແພ່ງ,	ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານດ້ານກົດໝາຍສາກົນ,	ບັນດານິຕິກໍາທີ່ພົວພັນກັບ
ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງພາຍໃຕ້ການສະໜັບໝູນຈາກ	 ອົງການ	 UNDP, 
JICA, IOM,	ມູນນິທິຮັນໄຊເດັນ	(ເຢຍລະມັນ), ILSTA	ແລະ	UNICEF.
	 ໃນດ້ານການຮ່ວມມືວຽກງານຍຸຕິທໍາໃນບັນຫາອາຍາ,	ລັດຖະບານແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	
ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ເປັນໃຈກາງໃນການສ້າງສົນທິສັນຍາ	ວ່າດ້ວຍ
ການຮ່ວມມືຊຶ່ງກັນ	ແລະ	ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາທາງອາຍາ	ລະຫວ່າງ	ສປປ	ລາວ	
ແລະ	ສສ	ຫວຽດນາມ	ແລະ	ສາທາລະນະລັດ	ເອກົວດໍ	ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຄົ້ນຄວ້າ
ຂໍການອະນຸມັດ,	 ພ້ອມກັນນີ້	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	 ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບ
ຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນດາສົນທິສັນຍາ	ແລະ	ນິຕິກໍາຕ່າງໆ	ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໄອຍະການໃນແຕ່
ລະໄລຍະຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ.	 ການຄົ້ນຄວ້າສໍານວນຄະດີການຮ່ວມມືຍຸຕິທໍາລະຫວ່າງປະ
ເທດໄດ້ດໍາເນີນຕາມສົນທິສັນຍາທີ່ໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນ	 ແລະ	 ຜ່ານຊ່ອງທາງທາງດ້ານການ
ທູດ.			ຜ່ານມາເຫັນວ່າໄດ້ມີກົນໄກການປະສານງານຢ່າງເປັນລະບົບ	ແລະ	ວ່ອງໄວກ່ວາເກົ່າ	

ໜ້າ 38



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໜ້າ39

ເຊັ່ນ:	 ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ,	 ການຮ່ວມມືທາງຍຸຕິທຳ,	 ການສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	
ກັບຄະດີຕ່າງປະເທດ,	ບັນຫາອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ	ແລະ	ບັນຫາອື່ນ	ສະແດງອອກນັບແຕ່ປີ	
2011-2019	 ສະເພາະອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	ສາມາດແກ້ໄຂ	ແລະ	ສະໜອງ
ຂໍ້ມູນຄະດີຮ່ວມມືທາງອາຍາໄດ້	193	 ເລື່ອງ,	ຂໍຕົວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນມາດໍາເນີນຄະດີຢູ່ລາວ
 02	ເລື່ອງ,	ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍຕ່າງປະເທດ	02	ເລື່ອງ	ແລະຮ່ວມມືການສົ່ງຕົວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ	04 
ເລື່ອງ.	ບັນດາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນໂດຍສະເພາະ
ລະຫວ່າງ	 ສປປ	 ລາວ	 ແລະ	 ສສ	 ຫວຽດນາມ	 ແມ່ນໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນໂດຍກົງໃນການ
ຮ່ວມມືທາງດ້ານອາຍາ	ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາສອງຝ່າຍ	ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ເຄື່ອນ
ໄຫວຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ	 ແລະ	 ເຂົ້າຮ່ວມການໂອນຕົວນັກໂທດລະ
ຫວ່າງປະເທດ	ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນປົກກະຕິ.



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີ	IV	ຂອງອົງຄະນະພັກອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນສູງສຸດໃນວັນທີ	5	ຕຸລາ	2016	ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ	ວິໄສທັດຮອດປີ	2030,	ຍຸດທະສາດໄລຍະ	10	ປີ	
										(2016-2025)	ແລະ	ທິດທາງແຜນພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ	5	ປີ	(2016-2020)
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ພາກທີ IV
ວິ ໄສ ທັດຮອດ ປີ 2030,

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ 
ແຜນພັດ ທະ ນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ 5 ປີ  (2016-2020)

ໜ້າ 4130	ປີ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ



ປີ

30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ພາກທີ IV

ວິ ໄສ ທັດຮອດ ປີ 2030,
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)

ແລະ ແຜນພັດ ທະ ນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ 5 ປີ  (2016-2020)

I. ຄາດຄະເນ ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໃນຕໍ່ໜ້າ
 1. ສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ
ໃນ	 15 ປີ	 ຕໍ່ໜ້າຄາດຄະເນວ່າສະພາບແວດລ້ອມສາກົນ	 ແລະ	 ພາກພື້ນຈະເປັນກາລະໂອ
ກາດ,	 ຂໍ້ສະດວກ	 ແລະ	 ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະ
ເທດເຮົາ.	ສະຖານະການຂອງໂລກຍັງຈະສືບຕໍ່ຜັນແປຢ່າງສັບສົນ,	ການປະທະກັນດ້ວຍກໍາ
ລັງອາວຸດ,	ການກໍ່ການຮ້າຍ,	ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ,	ໄພນໍ້າຖ້ວມ,	ໄພແຫ້ງແລ້ງ,	ແຜ່ນດິນ
ໄຫວ,	ລົມພະຍຸ	ແລະ	ອື່ນໆ.
 2. ສະພາວະຄວາມເປັນຈິງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ,	ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ,	ພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍ
ສະເພາະການຜະລິດກະສິກໍາ,	ອຸດສາຫະກໍາ	ແລະ	ການບໍລິການໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນ
ກ້າວໆ,	ແຕ່ປະເທດເຮົາກໍຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ	ແລະ	ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການເຊັ່ນ:	ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໄລຍະໃໝ່,	 ແຫ່ຼງ
ທຶນການພັດທະນາປະເທດມີຈໍາກັດ,	 ກົນໄກການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ,	 ຄວາມ
ກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານເປັນເງ່ືອນໄຂທ່ີດີ	 ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນກໍເປັນເຄ່ືອງ
ມືຮັບໃຊ້ໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີໃນການບິດເບືອນຄວາມຈິງເພື່ອຫັວງທໍາລາຍລະບອບໃໝ່,	ນອກນັ້ນ	
ບັນຫາຢາເສບຕິດ	 ແລະ	 ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ	 ຍັງມີລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍໃນສັງຄົມ.	 ສະ
ເພາະຂົງເຂດວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຈະໄດ້ຮັບການປັປຸງ,
ບຸກຄະລາກອນຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງໜັກແໜ້ນ,	ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ	ແລະ	
ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກຄ່ອຍເຂົ້າສູ່ລະບົບຄົບຊຸດສາມາດປະຕິບັດສິດ	 ແລະ	 ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.
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II. ວິໄສທັດຮອດປີ 2030
	 ໂດຍສືບຕໍ່ພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ	 ແລະ	 ມີຫັຼກການຂອງພັກ,	 ສູ້
ຊົນບຸກທະລຸທັງ	04 ດ້ານຢ່າງແຂງແຮງ,	ຮອດປີ	2030	ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ມີ
ການຫັນປ່ຽນຕາມທິດກ້າວໜ້າ	ແລະ	ທັນສະໄໝ,	ມີກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ,
ເຂັ້ມແຂງ,ມີຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ,	 ມີພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກທີ່ທັນສະ
ໄໝສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,	 ສິດ	 ແລະ	 ໜ້າທີ່ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ	 ເພື່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ລະບົບການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ,	 ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ,	 ຍຸຕິທໍາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມ
ຄອງລັດ,	ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ,	ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນ.
III. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໄລຍະ 10 ປີ 
(2016-2025)
								ຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ	ໃນ	10	ປີ	ຕໍ່ໜ້າແມ່ນແນ
ໃສ່ບຸກທະລຸ	ແລະ	ພັດທະນາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນທຸກດ້ານ
ເປັນຕົ້ນ	ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ,	ເຂັ້ມແຂງ;	ຖັນແຖວບຸກຄະລາກອນພຽງພໍ	
ແລະ	ພຽບພ້ອມທາງດ້ານຄຸນນະພາບໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ	ແລະ
ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງພຽງພໍເພື່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,	 ສິດ	 ແລະ	 ໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ,	ເຂ້ັມງວດ	ແລະ	ຍຸຕິທໍາ	ໂດຍສຸມໃສ່ປະຕິບັດ	05	ຍຸດທະສາດ	ດ່ັງນ້ີ:

1. ຍຸດທະສາດພັດທະນາຄຸນນະພາບໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ
 ກ. ເປົ້າໝາຍ
	 ຍົກສູງປະສິດທິພາບຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ	 ແລະ	 ສ່ັງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ	 ສູ່ຄຸນນະພາບ	 ໂດຍຮັບປະກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ,	 ຮອບ
ດ້ານ,	ພາວະວິໄສ,	ວ່ອງໄວ,	 	ແລະ	ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ	 ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ	ແລະ	ຜົນປະໂຫຍດ
ອັນຊອບທໍາຂອງລັດ,	ລວມໝູ່,	ສັງຄົມ	ແລະ	ພົນລະເມືອງ.	
 ຂ. ວຽກງານຈຸດສຸມ
 1).	 ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ,	 ລວມໝູ່,	
ສັງຄົມ	ແລະ	ພົນລະເມືອງໃຫ້ຮັບປະກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,	ປະຕິບັດກົນໄກການປະສານ
ສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ;
 2).	 ສູ້ຊົນແກ້ໄຂຄະດີໂດຍໃຫ້ບັນລ ຸ 95% ຂອງຈໍານວນຄະດີທັງໝົດ;	 ຕິດຕາມ
ກວດກາອົງການສືບສວນ-ສອບ	 ສວນໃນການດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ,	 ຍົກສູງປະສິດທິ
ພາບໃນການວິເຄາະ,	 ວິໄຈ	 ແລະ	 ໄຈ້ແຍກບັນດາຂໍ້ມູນ	 ຫຼັກຖານໃນຄະດີຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ;
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ເກັບກຳສະຖິຕິອາຊະຍາກຳ,	ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ,ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດ
ສີນ	ແລະ	ຄຳພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຄຸນນະພາບ;
 3).	ສ້າງ	ແລະ	ປັບປຸງ	ບັນດານິຕິກໍາ	ເພ່່ືອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກ
ງານໄອຍະການໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 4). ນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນເພື່ອຕິດຕາມກວດກາບັນຊີນັກໂທດ,	 ຜູ້ຖືກດັດສ້າງ,	
ສະຖິຕິຄະດີ	ແລະ	ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້	ໃນໂປຼແກຼມຖານ
ຂໍ້ມູນ (Database Program)	ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
2. ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
 ກ. ເປົ້າໝາຍ
 ພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂົ້າສູ່ຄຸນນະພາບ	ໂດຍເລັ່ງໃສ່ບັນດາດ້ານ	ດັ່ງນີ້:
 1).	 ດ້ານຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ:	 ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ,	 ມີຄວາມ
ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດຕໍ່ປະຊາຊົນມີຄວາມໂປ່ງໃສ	ສັດຊ່ືບໍລິສຸດ,	ມີຈັນຍາບັນຈັນຍາທໍາ,	
ມີນໍ້າໃຈເສຍສະຫຼະສູງ,	ມີຄວາມສາມັກຄີ,	ມີແບບແຜນດໍາລົງຊີວິດລຽບງ່າຍ	ແລະ	ມີອຸດົມ
ການສັງຄົມນິຍົມ.
 2). ດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ:	
ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,	ສິດ	ແລະ	ໜ້າທີ່ຂອງຕົນຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ,	ກົດໝາຍຢ່າງສັກ
ສິດ,	ເປັນທໍາ;	ຮູ້ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໄຈ້ແຍກບັນດາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ;	ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ	ຊອກຮູ້ຮໍ່າ
ຮຽນ	ແລະ	ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
 3).	ດ້ານສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ:	ມີອຸປະກອນ
ຮັບໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ;	 ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ	 ແລະ	 ສຸຂະພາບ
ແຂງແຮງ.
 ຂ. ວຽກງານຈຸດສຸມ
 1).	 ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງ-ແນວຄິດ,	 ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດໃຫ້ພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນຮັບຮູ້	 ເຂົ້າໃຈ,	 ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດ	 ແລະ	 ໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ,	ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານເປັນຄົນດີ	ມີຄຸນນະທໍາ	ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະ
ເທດຊາດ	ແລະ	ຕໍ່ປະຊາຊົນ;
 2). ປັບປຸງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ	ແລະ	ຝຶກອົບຮົບ	ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່	ຍົກລະດັບ
ຄວາມຮູ້	 ຄວາມສາມາດໃນດ້ານວິຊາການທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໃນການຝຶກອົບຮົມພະນັກ
ງານ;
 3).	 ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການນໍາພາ	 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມ
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ຄອງ	ແລະ	ຄວາມສາມາດໃນດ້ານວິຊາການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ,	ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຊໍານິຊໍາ
ນານງານດ້ານກົດໝາຍ	 ສາມາດວິເຄາະ,	 ວິໄຈ	 ໄຈ້ແຍກຂ້ໍມູນຫຼັກຖານຕາມຫຼັກວິຊາການ	
ແລະ	ກາຍເປັນຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ;
 4).ຍົກລະດັບການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີເຂ້ົາໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະ
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,	ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດ	ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາອັງ
ກິດໃຫ້ສາມາດສື່ສານ	ແລະ	ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນໄດ້;
 5). ຕອບສະໜອງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານວັດຖຸ	ແລະຈິດໃຈເພື່ອສົ່ງ
ເສີມມານະຈິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ່າງສົມເຫດ
ສົມຜົນ,	ປຸກລະດົມຂະບວນການຮັກສາອານາໄມ	ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານມີສຸຂະພາບແຂງເຮງ,	
ມີການດໍາລົງຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍ,	ປະຢັດ	ແລະ	ຄອບຄົວມີຄວາມຜາສຸກ.
3. ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
 ກ. ເປົ້າໝາຍ
	 ພັດທະນາລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທຸກຂັ້ນໃຫ້ກະທັດລັດ,	 ຕໍາແໜ່ງງານເໝາະ
ສົມ,	 	 ພາລະບົດບາດຈະແຈ້ງຄົບຖ້ວນ,	 ບໍ່ຊໍ້າຊ້ອນ	 ສາມາດຂັບເຄື່ອນສອດຄ່ອງຕາມແນວ
ທາງ,	ແຜນນະໂຍບາຍ	ແລະ	ລະບຽບກົດໝາຍ.	ສ້າງລະບົບກົນໄກ	ແລະ	ມີແບບແຜນວິທີ
ເຮັດວຽກທີ່ດີ,	 ມີລັກສະນະໂລ່ງລ່ຽນ,	 ວ່ອງໄວ	 ແລະ	 ມີປະສິດທິພາບ.	 ປະກອບບຸກຄະລາ
ກອນໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດຕາມຕໍາແໜ່ງງານທີ່ກໍານົດໄວ້	ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
(ຂະແໜງຂອງແຂວງ,	ໜ່ວຍງານ	ຂອງເຂດ	ແລະ	ບັນດາເມືອງ).	
 ຂ. ວຽກງານຈຸດສຸມ 
 1). ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂ້ັນໂດຍການ
ຈັດວາງ,	ຊັບຊ້ອນ	ແລະ	ບັນຈຸພະນັກງານຕາມຕໍາແໜ່ງງານໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ,	ເຂັ້ມແຂງ	
ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,	 ສິດ	 ແລະ	 ໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດ
ກົດໝາຍ	ແລະ	ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາສູ່ຄຸນນະພາບສູງ;
 2). ປັບປຸງບັນດາພະແນກຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,	 ພາກ,	 ບັນ
ດາຂະແໜງຂອງແຂວງ,	 ໜ່ວຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ	 ແລະ	 ບັນດາ
ເມືອງ	ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສະບັບປັບປຸງ;
 3). ກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ	ຂອງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,	ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ໃຫ້ຈະແຈ້ງ	ເປັນຕົ້ນ	ວຽກງານຈັດຕັ້ງ,	ວຽກງານການເງິນ,	ວຽກງານບໍລິຫານ	
ແລະ	ວຽກ
ງານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.	 ປັບປຸງໜ່ວຍງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ	 ໃຫ້ຄົບຕາມໜ້າ
ວຽກທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄື:	ໃຫ້ມີ	ຫ້ອງການ-ບໍລິຫານ	ແລະ	04 ໜ່ວຍງານ;
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 4). ສ້າງລະບົບ	ແລະ	ກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນ,	ລະ
ຫວ່າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແລະ	ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ.
 5).	 ສ້າງຖານຂໍ້ມູນເກັບກຳສະຖິຕິ	 ແລະ	 ປະຫວັດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ	
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
4. ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາພື້ນຖານວັດຖຸ-ເຕັກນິກ 
 ກ. ເປົ້າໝາຍ
 1.1  ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນມີອາຄານ,	 ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເປັນ
ພື້ນຖານ.
 1.2  ມີພາຫະນະ,	ເຄື່ອງມື	ແລະ	ອຸປະກອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານນັບທັງຂັ້ນ
ສູນກາງ	ແລະ	ທ້ອງຖິ່ນ.
 1.3	ມີສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄ່ືອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທ່ີວິຊາສະເພາະ
ທີ່ເໝາະສົມ.
 ຂ. ວຽກງານຈຸດສຸມ
 1).	 ສຸມໃສ່ກໍານົດບູລິມະສິດໃນການລົງທຶນຂອງລັດເພື່ອສ້າງຫ້ອງການເຮັດວຽກ
ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຫ້ອງການເຮັດວຽກຖາວອນ;
 2). ຄ້ົນຄ້ວາຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານທຶນຮອນພາຍໃນ	ແລະ	ສົມທົບກັບການ
ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;
 3). ປະກອບພາຫະນະ,	ເຄື່ອງມື	ແລະ	ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ພຽງພໍ.	ພັດ
ທະນາລະບົບການສ່ືສານດ້ວຍເຄ່ືອງມືທ່ີທັນສະໄໝ,	 ສ້າງເຄືອຄ່າຍແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ
ລະຫວ່າງສູນກາງ	 ແລະ	 ທ້ອງຖິ່ນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ,	
ພັດທະນາລະບົບການເກັບກໍາສະຖິຕິພະນັກງານ,	ສະຖິຕິຄະດີ	ແລະ	ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ	
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ	ແລະ	ຊັດເຈນ;
 4).	ສ້າງແຜນການລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ	ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ	ສອດຄ່ອງ
ກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ,	ປັບປຸງລະບົບການຕອບສະໜອງເງິນເດືອນ,	
ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ພະນັກງານໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ	ແຫ່ງຊາດ;
 5). ປຸກລະດົມແຫຼ່ງທຶນສົມທົບຈາກປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ	ແລະ	ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອປຸກສ້າງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ	ແລະ	ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດ
ໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ໜ້າ 46
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5. ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
 ກ. ເປົ້າໝາຍ
	 ພັດທະນາການຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະເທດເພ່ືອນມິດຍຸດທະສາດ,	
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ,	 ປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພ້ືນ	 ແລະ	 ສາກົນ	 ແລະ	 ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ	 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ	ສປປ	ລາວ.	 ປະ
ສານສົມທົບການຮ່ວມມືຍຸຕິທໍາທາງອາຍາ,	ທາງແພ່ງ,	ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ	ແລະ	ການ
ໂອນໂຕນັກໂທດ	 ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ,	 ສັນຍາ	 ແລະ	 ສົນທິສັນຍາ	 ທີ່	
ສປປ	ລາວ	ເປັນພາຄີ	ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ	ແລະ	ວ່ອງໄວທັນເວລາ.	
 ຂ. ວຽກງານຈຸດສຸມ
 1).	 ສືບຕໍ່ພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ສສ	ຫວຽດນາມ,	ສປ	
ຈີນ	 ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ.	 ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການບັນດາປະເທດອາຊຽນ	 ແລະ	
ປະເທດອື່ນໆ	ໂດຍການປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ	ແລະ	ບັນດາບົດບັນທຶກຮ່ວມທີ່ໄດ້ເຊັນ
ຮ່ວມກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
 2).	ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄ້ວາ	ແລະ	ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ,	ອະນຸສັນຍາ	ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍ
ເຫຼືອເຊິ່ງກັນ	ແລະ	ກັນໃນບັນຫາອາຍາວຽກງານໄອຍະການ	ແລະ	ວຽກງານອື່ນໆ	ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	
ໃຫ້ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມ;
 3). ເປັນເຈ້ົາການ	ຮ່ວມມືຢ່າງຕ້ັງໜ້າກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ	ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການ
ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ	 ແລະ	 ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນ	 ການ
ຝຶກອົບຮົມ,	 ສໍາມະນາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ	 ແລະ	 ວຽກງານໄອຍະການໃຫ້ມີຜົນສໍາ
ເລັດ;
 4). ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	
ແຂວງ-ນະຄອນ	ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ	ໃຫ້ມີການພົວພັນຮ່ວມ
ມືເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ	ແລະ	ມີປະສິດທິພາບສູງ.
IV. ແຜນພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ 05 ປີ (2016-2020)
1. ທິດທາງໜ້າທີ່ລວມ
	 ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່	ຄັ້ງທີ	X ຂອງພັກ,	ແຜນການ
ພັດທະນາແຫ່ງລັດ	ຄັ້ງທີ	VIII ແລະ	ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່	ຄັ້ງທີ	IV ຂອງອົງຄະນະພັກ	ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	 ແລະ	 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ດ້ວຍການຫັນເປັນແຜນງານ,	 ໂຄງການເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຮອບດ້ານຂອງອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ,	ປະຕິບັດສິດ	ແລະ	ໜ້າທີ່ໃນການຕິດຕາມກວດ
ກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ,	ປົກປ້ອງສິດ	ແລະ	ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງລັດ,	ຂອງລວມ
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ໝູ່	ແລະ	ຂອງພົນລະເມືອງ,	ປະຕິບັດສິດໃນການສັ່ງຟ້ອງ	ແລະ	ຖະແຫຼງໄຈ້ແຍກການກະທໍາ
ຜິດຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕັດສິນ	 ແນໃສ່ຮັບປະກັນປະຕິບັດ	 ໃຫ້ໄດ້ຕາມທິດນຳຂອງພັກທີ່	 ວ່າ:	
“ຜູ້ກະທຳຜິດຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຜູ້ບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດຈະບໍ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດ” 
ແລະ	ສຸມໃສ່	ດັ່ງນີ້:
 1). ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄຸນນະ
ພາບ	ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ,	ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ,	ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ	ແລະ	ພາສາຕ່າງປະເທດ;
 2).	ປັບປຸງ	ແລະ	ກໍ່ສ້າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ	ແລະ	ເຂັ້ມແຂງ
ຕາມທິດ	 “ສ້າງແຂວງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງ
ຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫ້ເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ”,	 ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທໍາມະນູນ	
ແລະ	ກົດໝາຍ;
 3). ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,	ສິດ	ແລະ	ໜ້າທີ່	ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ	ແລະ	ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາສູ່ຄຸນນະພາບຕາມທິດ	“ຮອບດ້ານ,	ຄົບຖ້ວນ,	ພາວະວິໃສ	ແລະ	
ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ”	ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ	ແລະ	ຜົນປະໂຫຽດອັນຊອບທໍາຂອງລັດ,	ລວມໝູ່,	ສັງຄົມ	
ແລະ	ພົນລະເມືອງ	ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ;
 4). ພັດທະນາພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກຕາມທິດ	“ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ”	ເປັນ
ຕ້ົນ	ການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືດ້ານເຕັກໂນໂລຊີເຂ້ົາໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ	
ແລະ	ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາ	ສູ່ຄຸນນະພາບ;
 5). ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ	 ແລະ	 ສາກົນ	
ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ.
2. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
 1).	 ເພີ່ມທະວີວຽກງານການເມືອງ-ນໍາພາແນວຄິດຂອງພະນັກງານໄອຍະການ
ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດໂດຍການໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ	ແລະ	
ລັດແນໃສ່ຍົກສູງສະຕິຊາດ,	ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພັກກໍຄືຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ,	ຍົກສູງຄຸນທາດ
ການເມືອງ,	 ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ,	 ຈັນຍາບັນ,	 ຈັນຍາທຳທີ່ໜັກແໜ້ນໃນການຮັບໃຊ້
ຊາດ,	ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ;
 2). ປັບປຸງ	 ແລະ	 ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	
ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ,	ເຂັ້ມແຂງ	ແລະ	ໜັກແໜ້ນ,	ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ແນໃສ່ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບລະດັບຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງຊາດ;	 ປັບປຸງ	 ແລະ	 ປະກອບບຸກຄະລາກອນໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	
ແລະ	ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ພຽງພໍຕາມກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
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 3). ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນດ້ານຈຳນວນ	 ແລະ	
ຄຸນນະພາບ	ໂດຍສຸມໃສ່ດັ່ງນີ້:
	 -	ພັດທະນາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການ	ເຮັດໜ້າທີ່ຝຶກອົບຮົມ
ໄລຍະສ້ັນ	 ເພ່ືອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ແລະ	 ການສ່ັງຟ້ອງຄະດີໂດຍເລ່ັງໃສ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບການປະຕິບັດໜ້າທ່ີຂອງ
ພະນັກງານ;
	 -	 ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະປະລິນຍາໂທຂຶ້ນເມືອຢູ່ພາຍໃນ	ແລະ	ຕ່າງປະ
ເທດ	ຢ່າງໜ້ອຍ	20	ຄົນຂຶ້ນເມືອ;	ຍົກລະດັບທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ	ແລະ	ເຕັກນິກເຕັກ
ໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ສາມາດສື່ສານໄດ້;
 4).	 ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ	 ໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ	
ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ເປັນຕົ້ນ:	
	 -	 ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກ
ຂັ້ນ	ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ,	ສ້າງກົນໄກ,	ວິທີການໃນການຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ,	
ສຳນວນຄະດີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,	 ໂປ່ງໄສ	 ແລະ	 ທັນເວລາໂດຍຄາດໝາຍ	 ລວມແມ່ນໃຫ້ບັນລຸ	
95% ຂຶ້ນໄປຂອງການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂວຽກງານວິຊາສະເພາະ;
	 -	 ເພີ່ມທະວີການປະສານງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ	ແລະ	
ທ້ອງຖິ່ນ	ໃນການແກ້ໄຂຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທຳ	ໃຫ້ຄ່ອງຕົວ	ແລະ	ມີຄຸນນະພາບ;
	 -	 ພັດທະນາລະບົບການເຮັດວຽກໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂ່າວສານເຂ້ົາ
ໃນການຕິດຕາມຄະດີຄົບວົງຈອນວຽກງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ	ຮູບພາບຫຼັກຖານການປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່	 ຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ	 ທີ່ອຸດົມສົມບູນ,	 ຖືກຕ້ອງ,	 ຄົບ
ຖ້ວນ	 ແລະ	 ຊັດເຈນ	 ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະວິໄຈຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕາມພາລະບົດ
ບາດຂອງຕົນ;
 5). ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ	 ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ	 ໃນນັ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ	 ຮອດປີ	
2020	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ	ຕ້ອງມີຫ້ອງການເຮັດວຽກທີ່ຖາວອນ	80%	ແລະ	
100%	ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,	ປະກອບອຸປະກອນເຕັກນິກຮັບປະກັນໃຫ້
ສາມາດປະຕິບັດສິດ	ແລະ	ໜ້າທີ່ຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.		
 6). ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການຕ່າງປະເທດ	 ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນປະເທດ	 ເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ	 (ສສ	
ຫວຽດນາມ	ແລະ	ສປ	ຈີນ),	ຕາມທິດຫັນໄປສູ່ລວງເລີກ	ແລະ	ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ,	ໄປ
ພ້ອມກັນນັ້ນເອົາໃຈໃສ່ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ	 ແລະ	 ອົງການຈັດຕັ້ງ
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ສາກົນ	ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາທຶນຮອນ,	ບົດຮຽນ	ແລະ	ປະສົບການມາພັດທະນາອົງການໃຫ້ກ້າວ
ໜ້າຂະຫຍາຍຕົວ.
3. ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຈຸດສຸມການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ 
ແຕ່ປີ 2016-2020
	 ໃນ	05	ປີ	ຕໍ່ໜ້ານີ້	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດ	
05	ແຜນງານ,	21	ໂຄງການ	ແລະ	ກິດຈະກໍາລະອຽດ	ດັ່ງນີ້:
 3.1 ແຜນງານຍົກສູງຄຸນນະພາບການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ
 3.1.1	ໂຄງການ	ຕິດຕາມກວດກາທ່ົວໄປ
 1). ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ,	ລວມ
ໝູ່,	ສັງຄົມ	ແລະ	ພົນລະເມືອງບົນພື້ນຖານຄຳຮ້ອງຕ່າງໆ	ທີ່ສະເໜີໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະ
ຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ,	 ໄປພ້ອມກັນນັ້ນກໍເອົາໃຈໃສ່	 ກວດກາ	 ແລະ	 ແກ້ໄຂບັນດາ	 ຄຳຮ້ອງດັ່ງ
ກ່າວ;
 2). ຕິດຕາມກວດກາການອອກ	 ແລະ	 ການນໍາໃຊ້ນິຕິກໍາຕ່າງໆ	 ຂອງພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	ຖືກຕ້ອງ,	ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ	ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
 3).ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ,	ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດໍາເນີນກອງປະຊຸມເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ	ທີ່ກວດເຫັນຢ່າງທັນການ.
 3.1.2	ໂຄງການ	ຕິດຕາມກວດກາ	ການປະຕິບັດກົດໝາຍ	ຂອງອົງການສືບສວນ
ສອບສວນສູ້ຊົນແກ້ໄຂຄະດີໃຫ້ບັນລຸຕາມຕົວເລກຄາດໝາຍ	 95%	 ຂອງຈໍານວນຄະດີຄ້າງ	
ແລະ	ເຂົ້າໃໝ່,	ໃນຊຸມປີ	2016-2020 ຈະສຸມໃສ່ບັນດາກິດຈະກໍາ	ດັ່ງນີ້:
 1). ຕິດຕາມກວດກາອົງການສືບສວນ-ສອບສວນໃນການດຳເນີນຄະດີຕາມກົດ
ໝາຍ	 ເປັນຕົ້ນແມ່ນການນຳໃຊ້ບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ	 ເຊັ່ນ:	 ການອອກຄຳສັ່ງຈັບຕົວ,	
ກັກຕົວ,	ກັກຂັງພາງ,	ການອອກຄຳສັ່ງເປີດການສືບສວນ	ຫຼື	ບໍ່ເປີດການສືບສວນ,	ການອອກ
ຄຳສັ່ງກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານ,	ການຍຶດ	ແລະ	ອາຍັດຊັບໃຫ້ໄປຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ;
 2). ຕິດຕາມກວດກາອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ	(ນັບທັງການຕິດຕາມກວດກາ
ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ,	ພາສີ	ແລະປ່າໄມ້)	ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ກວດກາການລະເມີດກົດໝາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນ;
 3).	ອອກຂໍ້ກຳນົດ,	ຄໍາແນະນຳ	ດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບ	ສວນ-ສອບສວນ	ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ	ແລະ	ມີຄວາມ
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນຕົວຈິງ.	ສະກັດກັ້ນການນຳໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ	ສືບສວນ
ສອບສວນ	ບໍ່ຄົບຖ້ວນ,	ຮັດກຸມ	ແລະ	ບໍ່ໂປ່ງໃສ	ອັນພາໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີບໍ່ເປັນທຳ;
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 4). ເກັບກຳສະຖິຕິ,	 ຂໍ້ມູນການກໍ່ອາດຊະຍາກຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ	 ພ້ອມ
ທັງຄົ້ນຄວ້າ,	 ວິໄຈເຖິງສາເຫດ,	 ເງື່ອນໄຂຂອງການກໍ່ອາດຊະຍາກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນໂດຍປະສານ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊອກຫາວິທີການ,	ມາດຕະການສະກັດກັ້ນຢ່າງສົມ
ເຫດສົມຜົນ.
 3.1.3	ໂຄງການ	ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດໍາເນີນຄະດີຢູ່
ສານ
 1). ປະສານສົມທົບກັບສານປະຊາຊົນໃນການຄ້ົນຄວ້າອອກຂໍ້ກຳນົດ,	 ລະບຽບ
ການຮ່ວມ	ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມກວດກາຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນໃນການດໍາເນີນຄະ
ດີຢູ່ສານ	ແລະ	ທີ່ປະຊຸມສານຂ້ັນຕ່າງໆ	(ຂັ້ນຕົ້ນ,	ຂັ້ນອຸທອນ,	ຂັ້ນລົບລ້າງ),	ນັບທັງຄະດີແພ່ງ	
ແລະ	ຄະດີອາຍາ;
 2).	 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ	 ໃຫ້
ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ	 ແລະ	 ປະສົບປະການໃນການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີ
ຢູ່ສານ	ແລະ	ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສານ	ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນ.
 3.1.4	 ໂຄງການ	 ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການປະຕິບັດຄໍາຕັດ
ສີນຂອງສານ;
 1).ສ້າງຄໍາແນະນຳກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນຮັບຮູ້	 ເພື່ອ
ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ;
 2). ສ້າງແຜນຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຄຳຕັດສີນ	ແລະ	ຄຳພິພາກສາຂອງສານ	ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ,	ຊອກໃຫ້ເຫັນບັນດາປະ
ກົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ໄປຕາມຄຳຊີ້ຂາດ,	ຄຳຕັດສີນ	ແລະ	ຄຳພິພາກສາ	ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງ
ເດັດຂາດຂອງສານ.	ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດກົດໝາຍຕ້ອງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ;
 3). ສ້າງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ	 ຕາມມາດຕາ 236 ຂອງກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ	ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ	ແລະ	ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດ	
ຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສີນຂອງສານ	ຫຼື	ຄຳພິພາກສາທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ;
 4). ສ້າງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັບກະຊວງຍຸຕິທຳ	ເພື່ອເປັນເອກະພາບໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາ	ແລະ	ລາຍງານ.
 3.1.5 ໂຄງການ	 ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຕົວ,	
ກັກຂັງ,	ສູນດັດສ້າງ,	ຄ້າຍດັດສ້າງ.
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 1).	 ສ້າງ	 ແລະ	 ປະກາດໃຊ້ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າດ້ວຍການອະ
ໄພຍະໂທດ;
 2).	ປັບປຸງ	ແລະ	ສ້າງຂໍ້ກຳນົດ,	ຄຳແນະນຳຮ່ວມລະຫວ່າງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດ,	ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,	ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານກວດກາຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ;
 3). ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານ
ທີ່ກັກຕົວ,	ສະຖານທີ່ກັກຂັງ,	ສູນດັດສ້າງ,	ຄ້າຍດັດສ້າງ	ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ,	ແຂວງ	ແລະ	ເຂດ;
 4).	ເກັບກຳ,	ຄົ້ນຄວ້າຈັດແບ່ງປະເພດຜົນງານຂອງນັກໂທດໃຫ້ເປັນລະບົບ;
 5). ປະສານສົມທົບກັບຕຳຫຼວດຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງຄົ້ນຄວ້າ,	 ປັບປຸງເນື້ອໃນເອກະ
ສານສຶກສາອົບຮມົໃຫ້ຜູ້ຖືກຫາ,	ນັກໂທດ	ແລະ	ຜູ້ຖືກດັດສ້າງ	ແລະ	ສ້າງປ້ືມສໍາມະໂນນັກໂທດ;
 6). ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີອະໄພຍະໂທດໃຫ້ແກ່ນັກໂທດ;
 7). ປັບປຸງ	ແລະ	ນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ
ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ	 ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງ	 ແລະ	 ປັບປຸງປຶ້ມຄູ່ມືຕິດຕາມນັກໂທດ	 ແລະ	
ຜູ້ຖືກດັດສ້າງ	 ຕາມລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້	 ໃນໂປຼແກຼມຖານຂໍ້ມູນ	 (Databased 
Program).
 3.1.6	ໂຄງການ	ສ້າງ	ແລະ	ປັບປຸງນິຕິກໍາ
 1).	 ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດ
ຖະທໍາມະນູນ;
 2). ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ	 ແລະ	 ບັນດານິຕິກໍາ	 ກ່ຽວ
ຂ້ອງເປັນຕົ້ນ	ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ	
ແລະ	ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ,	ບັນດາກົມ,	ສະຖາບັນ,	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ພາກ,	 ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ,	 ເຂດ	 ແລະ	 ພະນັກງານໄອຍະການປະຈຳເມືອງໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
 3).	 ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຈຳນວນໜ່ຶງ	 ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ,	
ກົດໝາຍ,	ມະຕິ,	ຄຳສັ່ງຂອງພັກ	ແລະ	ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 4). ສ້າງຫຼັກສູດພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການໃຫ້ໄດ້	04	ຫຼັກສູດພື້ນຖານຄື:	
ຫຼັກສູດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ,	ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ	
ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ,	 ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການ	 ແລະ	
ຫຼັກສູດບຳລຸງວຽກງານໄອຍະການໃຫ້ພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;
 5).	ສ້າງປື້ມປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ	ແລະ	ປະມວນກົດໝາຍອາຍາໃຫ້ສໍາເລັດ;
 6).	ປັບປຸງ	ແລະ	ພັດທະນາຫໍສະໝຸດ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,	ປະ
ກອບເອກະສານຕ່າງໆ	 ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຄົົ້ນຄວ້າຂອງພະນັກງານໄອຍະ
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ການປະຊາຊົນ,	ນັກຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.
 3.1.7	ໂຄງການ	ປັບປຸງລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ
 1). ປັບປຸງລະບົບການລາຍງານສະຖິຕິການແກ້ໄຂຄະດີ	ຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ	ໃຫ້ເປັນລະບົບປົກກະຕິ,	ຊັດເຈນ	ແລະ	ທັນເວລາ	ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ
ຕົວຈິງ;
 2).	ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝ	ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງ
ຖານຂໍ້ມູນດາຕາເບດ,	ສ້າງລະບົບເຄືອຄ່າຍ,	ລະບົບຂໍ້ມູນ,	ຂ່າວສານ	ທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ
ແຕ່ສູນກາງລົງເຖິງທ້ອງຖິ່ນ	ໃນທົ່ວປະເທດ;
 3). ສ້າງຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ	ພື້ນຖານການນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີ	 ແລະ	 ເຕັກນິກ	
ການແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີຕ່າງໆ.
 3.2 ແຜນງານ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
 3.2.1 ໂຄງການ	 ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ	 ແລະ	 ບໍາລຸງທິດສະດີການ
ເມືອງ
 1). ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ນຳພາແນວຄິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ,	 ພະນັກງານ
ລັດຖະກອນໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	 ໃຫ້ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນຊົນຊັ້ນ	 ແລະ	
ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ,	 ຈັນຍາບັນ,	 ຈັນຍາທຳ	 ດ້ວຍວິທີການຈັດປາຖະກະຖາເລົ່າມູນ
ເຊື້ອວັນສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງພັກ,	ຂອງຊາດ	ແລະ	ສາກົນ.	 ເຊື່ອມຊຶມບັນດາເອກະສານ	ແລະ	
ນິຕິກໍາຕ່າງໆ	ຂອງພັກ	ຂອງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ;
 2). ຈັດຊຸດບໍາລຸງທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ	 ໄລຍະ 45	 ວັນ	 ໃຫ້ພະນັກ
ງານ	ປີລະ	1-2	ຊຸດ;	ລະດັບຊັ້ນສູງ,	ປະລິນຍາຕຣີ,	ປະລິນຍາໂທ	ແລະ	ປະລິນຍາເອກ	ຕາມ
ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
 3.2.2	ໂຄງການ	ພັດທະນາດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ
 1).	 ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ທາງດ້ານຄວາມ
ຮູ້ຄວາມສາມາດໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະ,	 ວິຊາການ,	 ເຕັກນິກ	 ແລະ	ພາສາຕ່າງປະເທດ	
ໃຫ້ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ	ແລະ	ມີຈຸດສຸມ	ແນໃສ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ;
 2). ພັດທະນາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ	 ແລະ	 ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຄຸນນະ
ພາບຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ສົມຄູ່ກັບພາລະບົດບາດ	 ແລະ	 ຂອບເຂດສິດ	 ຂອງສະຖາບັນ	 ໂດຍ
ການຄົ້ນຄວ້າ	ສ້າງ	ແລະ	ພັດທະນາຫັຼກສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ສອດຄ່ອງ	ໂດຍສະ
ເພາະຫັຼກສູດການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໄອຍະການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ.	ເອົາໃຈໃສ່ຝຶກອົບ
ຮົມໃຫ້ພະນັກງານ	ດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ	ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ	ແລະ	ທົ່ວເຖິງ;
 3). ສ້າງແຜນການບໍາລຸງ-ກໍ່ສ້າງພະນັກງານໃນແຕ່ລະລະດັບ	 ແລະ	 ສາຂາວິຊາ
ຕ່າງໆ	ຢູ່ພາຍໃນ	ແລະ	ຕ່າງປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ	ແລະ	ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ
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ໃນແຕ່ລະປີ.
 3.2.3 ໂຄງການ	ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເອົາໃຈ
ໃສ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄອບຄົວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໂດຍການສ້າງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ	ແລະ	
ກັນເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ	 ໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.	 ສະເພາະອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ	 ສືບຕໍ່ປຸກ
ລະດົມແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການສ້າງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ	 ແລະ	 ກັນ	 ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ,	ພ້ອມກັນນ້ັນກໍຕ້ອງຈດັຕ້ັງການຄຸ້ມຄອງ	ແລະ	ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ຕໍ່ສະມາຊິກກອງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
 3.3 ແຜນງານ ພັດທະນາລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ 
 3.3.1	ໂຄງການ	ປັບປຸງ	ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
 1). ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ	 ໂດຍກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ,	 ຊັດເຈນ	 ໂດຍສະເພາະອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນ	
ທ້ອງຖິ່ນ.	 ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ	 ຂອງອົງການໄອຍະການ	
ປະຊາຊົນໃຫ້ສອດຄ່ອງ	ກັບລັດຖະທໍາມະນູນ	ແລະ	ກົດໝາຍ;
 2). ເພີ່ມທະວີການຄົ້ນຄ້ວາ,	ຄັດເລືອກ,	ບັນຈຸ,	ຊັບຊ້ອນ	ແລະ	ນຳໃຊ້ພະນັກງານ
ໃຫ້ສົມຄູ່ລະຫວ່າງໜ້າທີ່ວຽກງານກັບຄວາມຮູ້	ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ;
 3). ປັບປຸງ	ໂຄງປະກອບບັນດາຂະແໜງຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,	 ໜ່ວຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ	
ພາລະບົດບາດ,	ສິດຂອບເຂດ;
 4). ຄົ້ນຄວ້າວິທີການເລື່ອນຂັ້ນພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ	ແລະ	ຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້
ຮັບປະກັນທາງດ້ານມາດຖານເງື່ອນໄຂ,	ຄວາມຮູ້ສາມາດທາງດ້ານວິຊາການໂດຍຖືເອົາຄຸນ
ນະພາບເປັນຕົ້ນຕໍ.
 3.3.2 ໂຄງການ	ຄຸ້ມຄອງ,	ສະໜອງງົບປະມານ,	ພາຫະນະ	ແລະ	ອຸປະກອນຮັບໃຊ້
 1). ປະຕິບັດ	ການຄຸ້ມຄອງ,	ກວດກາ	ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ,	ການສະໜອງພາຫະ
ນະ	 ແລະ	 ອຸປະກອນຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງໃຫ້ແກ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ;
 2).	 ສ້າງ	 ແລະ	 ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານລວມ	 ໄລຍະແຕ່ປີ	 2016-2020 
ແລະ	ງົບປະມານແຕ່ລະປີ	ຕາມລະບົບສາຍຕັ້ງ	ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ	ການເງິນ	
ແລະ	ຮັບປະກັນໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້;
 3). ປະຕິບັດລະບອບການສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະເດືອນ,	 ງວດ 06	 ເດືອນ,	09 ເດືອນ	
ແລະ	ປີໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ.
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 3.3.3 ໂຄງການ	ສ້າງແຜນການ	ແລະ	ປະຕິບັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍ
 1).	 ສ້າງແຜນການ	 ແລະ	 ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ	 ງົບປະມານ	 ແຕ່ປີ	 2016	 ເຖີງ	 ປີ	
2020 ໃຫ້ເປັນລະບົບ,	ລະອຽດ	ຈະແຈ້ງ	ແລະ	ມີຄວາມໂປ່ງໃສ	ໃນແຕ່ລະບ້ວງ,	ຮ່ວງ	ແລະ	
ລູກຮ່ວງ;
 2). ປັບປຸງ	 ແລະ	 ພັດທະນາແບບແຜນການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມ
ຫຼັກການ	ແລະ	ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ	ບົນພື້ນຖານລະບຽບການທີ່ວາງໄວ້;
 3). ແຜນຄາດຄະເນງົບປະມານລາຍຈ່າຍລວມແຕ່ປີ	 2016-2020 ຂອງອົງການ	
ໄອຍະການປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດໃຫ້ບັນລຸ	413.64	ຕື້	ກີບ	ໃນນັ້ນ,	ເງິນເດືອນ	185.58	ຕື້ກີບ,	
ເງິນນະໂຍບາຍ	ແລະ	ອຸດໜູນ	11.03	ຕື້ກີບ,	ເງິນບໍລິຫານ	91.65 ຕື້ກີບ,	ເງິນດັດສົມສົ່ງເສີມ	
16.04 ຕື້ກີບ,	 ເງິນເຊົ່າ,	ຊື້ຊັບສົມບັດຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ 7.16	ຕື້ກີບ	ແລະ	 ເງິນລົງທຶນຂອງລັດ	
102.21 ຕື້ກີບ.
 3.4 ແຜນງານ ພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
	 ແຜນພັດທະນາ	 ແລະ	 ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	
ແຕ່ປີ	 2016-2020	 ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຕິດຕາມ	 ຊຸກຍູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ	ຈໍານວນ	22	ໂຄງການ	ແລະ	ສືບຕໍ່
ຊໍາລະໜີ້ສີນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໃນມູນຄ່າຄ້າງຊໍາລະ	 42,848.38	 ລ້ານກີບ	 ພ້ອມກັນນັ້ນສືບຕໍ່ໂຄງ
ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ	 ແລະ	 ເຂດ	 ທີ່ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກດ້ານຫ້ອງການເຮັດວຽກ	 ຫຼື	 ຍັງເຊົ່າຢູ່.	 ບັນດາໂຄງການທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດລະອຽດມີ	
ດັ່ງນີ້:
 3.4.1	ໂຄງການ	ອອກແບບການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
 1). ປັບປຸງການອອກແບບຫ້ອງການ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ,	 ນະ	
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	ແລະ	ເຂດ	ໃຫ້ສອດຄ່ອງ	ແລະ	ເປັນເອກະພາບ;
 2). ອອກແບບ	ແລະ	ກໍ່ສ້າງ	ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະ
ການແຫ່ງໃໝ່;
 3). ຕິດຕາມ,	ຊຸກຍູ້ໂຄງການສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	
ແຂວງ	ແລະ	ເຂດທີ່ມີການດໍາເນີນກໍ່ສ້າງ	ໃຫ້ຮັບປະກັນທາງດ້ານເຕັກນິກ	ແລະ	ຄຸນນະພາບ.
 3.4.2	ໂຄງການ	ປົກປັກຮັກສາ,	ນໍາໃຊ້	ແລະ	ສ້ອມແປງ	ຫ້ອງການ
 1). ຊຸກຍູ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ	 ແລະ	 ເຂດ	
ເພື່ອປຸກລະດົມທຶນຮອນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ,	 ສ້ອມແປງ,	 ຕໍ່ເຕີມສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ	
ໃຫ້ສົມບູນ	ແລະ	ມີປະສິດທິຜົນ;
 2). ສ້າງແຜນການ	ແລະ	ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້ອມແປງ	ແລະ	ບໍາລຸງ
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ຮັກສາ	ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 3.4.3 ໂຄງການ	ຊໍາລະໜ້ີການກ່ໍສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ
 1).	 ສ້າງແຜນການສະເໜີການຊໍາລະງົບປະມານໃຫ້ແກ່ໂຄງການທີ່ສໍາເລັດການ
ກໍ່ສ້າງໃນແຕ່ລະປີ,	ຕິດຕາມ	ແລະ	ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນເຂດ	24 ໂຄງການ;
 2). ປຸກລະດົມແຫ່ຼງທຶນເພ່ືອຊໍາລະການກ່ໍສ້າງຫ້ອງການເຮັດວຽກຂອງອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.
 3.4.4 ໂຄງການ	ປຸກສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ		
 1).	ປຸກສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງໃຫ້ບັນລຸຢ່າງໜ້ອຍ	05 
ແຂວງຄື:	ແຂວງ	ບໍ່ແກ້ວ,	ແຂວງໄຊຍະບູລີ,	ແຂວງອັດຕະປື,	ແຂວງຜົ້ງສາລີ	ແລະ	ແຂວງໄຊ
ສົມບູນ;
 2). ປຸກສ້າງຫ້ອງການ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ	 10 
ເຂດນັບທັງໂຄງການສືບຕໍ່	 ແລະ	 ໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ສະເໜີໃໝ່,	 ໃນນີ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະເໜີ
ໃໝ່ໃຫ້ໄດ້	 4	 ເຂດ	 ຄື:	 ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ	 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຂດ	 2	 ນໍ້າບາກ	 ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ,	ເຂດ	3	ເມືອງຊະນະຄາມ	ແຂວງວຽງຈັນ	ແລະ	ເຂດ	3	ເມືອງຄູນ	ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ;
 3). ປຸກລະດົມແຫຼ່ງທຶນທັງພາຍໃນ	 ແລະ	 ຕ່າງປະເທດເພື່ອສົມທົບທຶນ	 ປຸກສ້າງ	
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ	ແລະ	ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການ	ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃນການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານວິຊາການໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ.
 3.5 ແຜນງານ	ພົວພັນ	ແລະ	ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
 3.5.1	ໂຄງການ	ຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ສສ	ຫວຽດນາມ
 1). ປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ	 ລະຫວ່າງສອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	
ແລະ	ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ	ແລະ	ຄະນະວິຊາການນໍາກັນ;
 2).	ບັນດາແຂວງທ່ີມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ	ຮ່ວມມື	ແລະ	ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງ
ດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັນ	ແລະ	ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມ	02 ປີ	ຕໍ່ຄັ້ງ	ໂດຍການພັດປ່ຽນກັນເປັນ
ເຈົ້າພາບ;
 3). ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອ	ແລະ	ຮ່ວມມືທາງອາຍາ	ແລະ	ແພ່ງຕາມການຮ້ອງຂໍ;
 4).	ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ	ແລະ	ທຶນຮອນ	ເພື່ອພັດທະນາອົງ	
ການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
 3.5.2	ໂຄງການ	ຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ	ສປ	ຈີນ
 1).	 ກະກຽມການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການສູງສຸດ	
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30 ປີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ອາຊຽນ-ຈີນ	ຄັ້ງທີ	X	ທີ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງ	ສປປ	ລາວ	ເປັນເຈົ້າພາບໃນທ້າຍ	
ປີ	2016 ໂດຍການຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ;
 2).	ບັນດາແຂວງທ່ີມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນຮ່ວມມື	ແລະ	ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງ
ດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັນ	ແລະ	ສືບ	ຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມ	02	ປີ	ຕໍ່ຄັ້ງໂດຍການພັດປ່ຽນກັນເປັນ
ເຈົ້າພາບ;
 3).	 ປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາລະຫວ່າງສອງອົງການ	 ແລະ	 ແລກປ່ຽນຄະນະ
ຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ	 ແລະ	 ຄະນະວິຊາການນໍາກັນ	 ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ	
ແລະ	ຮ່ວມມືທາງອາຍາ	ແລະ	ແພ່ງ	ຕາມການຮ້ອງຂໍ;
 4).	ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ	ແລະ	ທຶນຮອນ	ເພື່ອພັດທະນາອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
 3.5.3 ໂຄງການ	ຮ່ວມມືກັບອົງການໄອຍະການບັນດາປະເທດອາຊຽນ	ແລະ	ປະ
ເທດອື່ນໆ
 1).	 ປະສານສົມທົບ	 ກັບສໍານັກງານໄອຍະການຣາຊະອານາຈັກໄທຈັດຝຶກອົບ
ຮົມວຽກງານຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ	ແລະ	ເດັກນ້ອຍ;	ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ
ຂັ້ນສູງ,	ຄະນະວິຊາການຮ່ວມກັນ;
 2). ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ	ແລະ	ວິຊາການກັບອົງການໄອຍະການຣາຊະ
ອານາຈັກກໍາປູເຈຍ	ແລະ	ບັນດາປະເທດອາຊຽນ	ແລະ	ປະເທດອື່ນໆ;
 3). ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ,	 ສໍາມະນາ	 ແລະ	 ຝຶກອົບຮົມວຽກງານວິຊາການດ້ານ
ຕ່າງໆ	ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ	ຕາມເງື່ອນໄຂ	ແລະ	ສະພາບຕົວຈິງ.
 3.5.4	ໂຄງການ	ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ	ແລະ	ວຽກງານສົນທິສັນຍາ
 1).	 ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ	 ດ້ານວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ,	
ການໂອນໂຕນັກໂທດ,	 ສ້າງປ້ືມຄູ່ມືປະມວນກົດໝາຍອາຍາ	 ແລະ	 ແພ່ງ,	 ວຽກງານຍຸຕິທໍາ
ສໍາລັບເດັກ	ແລະ	ອື່ນໆ;
 2). ສ້າງເອກະສານຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ	 ເປັນຕົ້ນ	 ວຽກງານຕ້ານ
ການຄ້າມະນຸດ,	 ການໂອນໂຕນັກໂທດ,	 ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ,	 ແພ່ງ,	 ວຽກງານຍຸຕິທໍາ
ສໍາລັບເດັກ	ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນໄດ້;
 3). ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	 ບັນດາກິດຈະກໍາໃນແຕ່ລະປີທີ່ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາ
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ	ເປັນຕົ້ນ	ໂຄງການ	UNDP, JICA, UNICEF, IOM ແລະ	ອົງການ
ຈັດຕັ້ງອື່ນໆ	ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 4). ປະກອບຄໍາເຫັນ,	 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ	 ແລະ	 ເຜີຍແຜ່ບັນດາສົນທິສັນຍາ,	 ອານຸ
ສັນຍາທີ່	ສປປ	ລາວ	ເຂົ້າເປັນພາຄີ;
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 5). ແປເອກະສານ,	ບັນດາສົນທິສັນຍາ,	ອານຸສັນຍາ	ແລະ	ສັນຍາ	ທີ່	ສປປ	ລາວ	
ເປັນພາຄີມາເປັນພາສາລາວ	 ແລະ	 ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອການຮ່ວມມືດ້ານຍຸຕິທໍາບົນພື້ນ
ຖານສົນທິສັນຍາທີ່ເຊັນຮ່ວມກັນ.

4. ແຜນງານ ການພັດທະນາອົງການໄອຍະການທະຫານ
	 ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ອົງການໄອຍະການທະຫານ	ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:
 1. ປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງອົງການໄອຍະການທະຫານທຸກຂັ້ນ	 ໃຫ້ມີປະສິດທິ
ພາບສູງ;
															2.	ສ້າງ	ແລະ	ປັບປຸງນິຕິກຳຢູ່ໃນຂົງເຂດອົງການໄອຍະການທະຫານ.
 3.	ຕິດຕາມ	ແລະ	ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ	ແລະ	ກົດໝາຍ
ໃນກອງທັບ;
 4.	 ເຜີຍແຜ່	 ແລະ	 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ	
ແລະ	ກົດໝາຍອື່ນໆ;
 5.	ປະຕິບັດການດຳເນີນຄະດີ	ແລະ	ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມສານທີ່ພົວພັນຂົງເຂດກອງ
ທັບ;
 6. ຈັດການຝຶກອົບຮົມ	ແລະ	ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ນາຍ	ແລະ	ພົນທະ
ຫານ	ທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນອົງການໄອຍະການທະຫານຢູ່ທົ່ວປະເທດ;
	 7.	 	 ຕິດຕາມ,	 ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການທະຫານຂັ້ນສູງ,	
ອົງການໄອຍະການທະຫານພາກເໜືອ,	 ອົງການໄອຍະການທະຫານພາກໃຕ້	 ແລະ	 ສະເໜີ
ຂຶ້ນແຜນກໍ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການທະຫານພາກກາງ.
 8.	 ສືບຕໍ່ພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ	 ເປັນຕົ້ນ	 ສສ	
ຫວຽດນາມ	ແລະ	ສປ	ຈີນ.

V. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
	 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທິດທາງລວມ,	 ເປົ້າໝາຍ,	 ວຽກງານຈຸດສຸມ	 ແລະ	 ບັນດາແຜນງານ	
ໂຄງການ	ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນວິໄສທັດຮອດ	ປີ	2030,	ຍຸດທະສາດການພັດທະນາໄລຍະ	10 
ປີ	(2016-2025)	ແລະ	ແຜນພັດທະນາ 05 ປີ	(2016-2020)	ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ,	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນຕ້ອງ
ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ	ແລະ	ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ	ແລະ	ກົນໄກຈໍາ
ນວນໜຶ່ງດັ່ງນີ້:
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 1). ຄົ້ນຄວ້າ,	ເຊື່ອມຊຶມ	ແລະ	ກໍາແໜ້ນ	ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ	ແລະ	ໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງ
ວິໄສທັດ	 ແລະ	 ແຜນຍຸດທະສາດໃຫ້ເລີກເເຊິ່ງ	 ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ;
 2). ປະຕິບັດບົດບາດການນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຢູ່ຂັ້ນສູນກາງກໍຄືອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໂດຍຫັນບັນດາຄາດໝາຍ	 ແລະ	 ໜ້າທີ່ວຽກງານຈຸດສຸມແຕ່ລະ
ດ້ານ	ໄລຍະແຕ່ປີ	2016-2020	ແລະ	ຮອດປີ	2025 ເປັນແຜນງານ	ແລະ	ໂຄງການລະອຽດ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ	 ແລະ	 ຮັບປະກັນການ
ດຸ່ນດ່ຽງແຜນງານ,	ແຜນເງິນ	ແລະ	ແຜນຄົນ	ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
 3). ປະຕິບັດມະຕິ	03	ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,	ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກ
ງານສາມສ້າງ	 ໂດຍຫັນກຳລັງພະນັກງານລົງຊ່ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ	 ຊີ້
ນຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຈຸດສຸມ,	ເປັນຮູບປະຖໍາ;
 4). ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸທັງ	04 ດ້ານໃຫ້ເປັນຮູບປະຖໍາ,	ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນບຸກ
ທະລຸດ້ານຈິນຕະນາການ	 ແລະ	 ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເຂົ້າສູ່ຄຸນນະ
ພາບໂດຍໃຫ້ສົມຄູ່ກັບໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ຢ່າງແຂງແຮງເປັນຕົ້ນ	 ດ້ານຄຸນທາດ
ການເມືອງ,	ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ,	ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນກົນໄກການບໍລິຫານຄະດີຄົບວົງຈອນ,	ການປະຕິດບັດສິດ,	ພາລະບົດບາດ,	ໜ້າທີ່ຕິດ
ຕາມກວດກາການເຄົາລົບ	ແລະ	ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນທົ່ວສັງຄົມ	ແລະ	ການສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາ
ຂຶ້ນສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,	 ຄົບຖ້ວນ	 ແລະ	 ພາວະວິໃສ,	 ຮັບປະກັນການຕິດຕາມກວດກາ	 ແລະ	
ແກ້ໄຂຄະດີໃຫ້ບັນລຸ	95%	ຂຶ້ນໄປ	ຂອງຄະດີທີ່ຄ້າງ	ແລະ	ເຂົ້າໃໝ່ທັງໝົດ.	ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນເອົາ
ໃຈໃສ່ບໍາລຸງກໍ່ສ້າງພະນັກງານດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກນິກເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ	 ແລະ	
ພາສາຕ່າງປະເທດ	ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ	ແລະ	ສາກົນ;
 5).	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ	ແລະ	ກໍານົດທ່າແຮງ
ບົ່ມຊ້ອນຂອງຕົນ	ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ	ແລະ	ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,	ພາຫະ
ນະ-ອຸປະກອນຮັບໃຊ້,	ວັດຖຸເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີຫັນໄປສູ່ທັນສະໄໝ.	ອອກແຮງປຸກລະດົມ
ຂົນຂວາຍຫາແຫຼ່ງທຶນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ	ທັງພາຍໃນ	ແລະ	ຕ່າງປະເທດເພື່ອພັດທະນາອົງ	
ການໄອຍະການປະຊາຊົນຕິດພັນກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ;
 6).	 ເປັນເຈົ້າການໃນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ,	 ບັນດາປະເທດເພື່ອນ
ມິດຍຸດທະສາດ	ແລະ	ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ	ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາບົດຮຽນ,	ປະສົບການ	ແລະ	
ທຶນຮອນປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາ	 ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຕາມທິດກ້າວໜ້າ	
ແລະ	ທັນສະໄໝ;
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 7). ເພິ່ມທະວີບົດບາດຄວາມສາມາດນຳພາຂອງຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ	ໂດຍການ
ປັບປຸງແບບແຜນນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະນຳອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ	ຮັບປະກັນການຊີ້ນຳ-ນຳພາບົນຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະ
ໄຕ	ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ	ແບ່ງບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ,	ຮູ້ຍາດແຍ່ງການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຈາກຄະນະ
ພັກ,	ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂ້ັນ	ແລະ	ປັບປຸງກົນໄກການຊີ້ນໍາ,	ການປະສານສົມທົບສາຍຕັ້ງ
ສາຍຂວາງ	ແລະ	ພາກສ່ວນກ່ຽວ	ຂ້ອງໃຫ້ຄ່ອງຕົວ.
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 ຄະນະ ທີ່ປຶກສາ
	 	 1.	ທ່ານ ຄໍາສານ ສຸວົງ

	 	 				ຫົວໜ້າ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

	 	 2.	ທ່ານ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ

	 	 				ຮອງຫົວໜ້າ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

	 	 3.	ທ່ານ ບຸນຍັງ ຈັນດາລະສານ

      ຮອງຫົວໜ້າ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

         ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມ ແລະ ບັນນາທິການ
	 	 1.	ທ່ານ ຄໍາກອງອຸເທນ ແກ້ວມະໂນ 

	 	 				ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າ	ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

	 	 2.	ທ່ານ ພັອ ລັດສະໝີ ຂັນອາສາ

	 	 				ຮອງຫົວໜ້າ	ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັ້ນສູງ

	 	 3.	ທ່ານ ນາງ ບຸນໄທ ປັນແກ້ວ 

	 	 				ຫົວໜ້າ	ກົມແຜນການ	ແລະ	ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ

 ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບເນື້ອໃນ, ຮູບພາບ ແລະ ເຕັກນິກ
	 	 1.	ທ່ານ	ກົງເພັດ	ລາດບຸນເຮືອງ
	 	 2.	ທ່ານ	ນາງ	ຄໍາຫຼ້າ	ສຸວັດ	
	 	 3.	ທ່ານ	ສົມເພັດ	ຈັນທະລີວົງ
	 	 4.	ທ່ານ	ຄໍາປະເສີດ	ວິຈິດຕະວົງ
	 	 5.	ທ່ານ	ເກດມະນີ	ຈັນໄຕທິບ
	 	 6.	ທ່ານ	ນາງ	ຄໍາຫຼ້າ	ສິລິຜົນ
	 	 7.	ທ່ານ	ນາງ	ສຸກພາວັນ	ທໍາມະວົງ
	 	 8.	ທ່ານ	ຮອ	ສົມສະໜຸກ	ມະຫາວັນ
	 	 9.	ທ່ານ	ແສງພະຈັນ	ຄໍາມະນີ
	 	 10.	ທ່ານ	ອານຸສັກ	ກວາງວັນ
	 	 11.	ທ່ານ	ຈະເລີນສິນ	ສີພັນດອນ
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