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ຮ່າງແຜນພັດທະນາ
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ພາກທີ I
ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020)
I. ສະຫຼຸບການປະຕິບັດວຽກງານໄອຍະການ ແຕ່ປີ 2016-2020
ກ. ສະພາບການ ພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດເຮົາ
ໃນຊຸມປີ 2016-2020 ຜ່ານມາ ສະພາບການຂອງພາກພ ື້ ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ ມ ີການຜັນແປໄປຢ່າງໄວວາ ແລະ
ສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ເຊິ່ງມີທັງຂື້ສະດວກ, ຂື້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບຫຼາຍປະການ ເປັນຕົື້ນ ໄພທາມະຊາດ, ການ
ປ່ຽນແປງສະພາບດນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບ ດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ
ໂດຍກົງ ຕິ່ການພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ເວົື້າລວມ, ເວົື້າສະເພາະ ຕກ
ິ່ ານພັດທະນາອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ພ້ອມກັນນັື້ນ ປະເທດເຮົາ ໄດ້ປະສົບພົບພື້ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຫຼາຍປະການ ເປັນຕົື້ນ
ແມ່ນດ້ານການເງນ, ເງນຕາ, ໄພພບັດນື້າຖ້ວມ, ໄປແຫ້ງແລ້ງຢູ່ບາງເຂດ ແລະ ພະຍາດລະບາດໂຄວດ 19 ເຫຼົິ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ
ແລະ ບັ ນຫາອ ິ່ ນໆ ເຊ ິ່ ງໄດ້ ມ ີ ຜ ົ ນກະທົ ບອັ ນໃຫຍ່ ຫ ຼ ວງຕ ິ່ ການພັ ດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັ ງຄົ ມຂອງປະເທດເຮົ າ ກ ິ່ ຄ
ການເຄິ່ອນໄຫວໜ້າທີິ່ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຕ່ພາຍໃຕ້ການນາພາຂອງພັກຕະຫຼອດ ໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ການ
ຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ ນັບມ ື້ນັບ ມີຄວາມສັກສ ດ, ສະຕ ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕ ບັດກົດໝາຍ ຂອງ
ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕາຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂື້ນກວ່າເກົິ່າ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ
ການເມອງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍພື້ນຖານ.
ຂ. ຜົນສາເລັດໃນການປະຕິບັດ 5 ແຜນງານ ແລະ 21 ໂຄງການ
5 ປີຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ສູ້ຊົນຈັດຕັື້ງປະຕບັດ 5 ແຜນງານ ແລະ 21 ໂຄງການ ໄດ້ສ າເລັດຜົນຫຼາຍປະການເປັນ
ພື້ນຖານດັິ່ງນີື້:
1. ແຜນງານ ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ
1.1. ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາທົົ່ວໄປ
1) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງຈາກອົງການຈັດຕັື້ງລັດ, ລວມໝູ່, ສັງຄົມ ແລະ
ພົນລະເມອງໃນ 5 ປີຜ່ານມາທັງໝົດ 1.912 ເລິ່ອງ ແກ້ໄຂແລ້ວ 1.879 ເລິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 98,27 % ໃນນີື້ຢູ່ ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດ 296 ເລິ່ອງ ໄດ້ຄົື້ນຄວ້າມີຄາເຫັນແລ້ວ 296 ເລິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 100.00 %;
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2) ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການສ້າງນຕກາ ແລະ ຕດຕາມກວດກາການອອກນຕກາຂອງອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ ຮັບປະກັນໄດ້
ທາງດ້ານຫຼັ ກການ ແລະ ລະບຽບການ; ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານກັບອົງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດປະສານ
ສົມທົບກັນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ;
3) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາການປະຕບັດໜ້າທີິ່ຂອງພະນັກງານໄອຍະການ ໂດຍສຸມໃສ່ບຸກຄົນທີິ່ມີຄາຮ້ອງ. ພ້ອມ
ນັື້ນ, ຕດຕາມກວດກາການປະຕບັດແຜນງົບປະມານ, ໂຄງການລົງທນຂອງລັດ, ການແຈ້ງຊັບສນ ແລະ ການປະຕບັດໜ້າທີິ່
ວຽກງານຂອງພະນັກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕ ແລະ ໄດ້ຮັບຄາຮ້ອງ, ຄາສະເໜີຈາກປະຊາຊົນ ຈານວນ 89 ເລອ
ິ່ ງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ
79 ເລິ່ອງ ຍັງ 10 ເລິ່ອງ. ຊິ່ງຜ່ານມາຮ້ອງຟ້ອງຕພະນັກງານໄອຍະການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການປະຕບັດໜ້າທີິ່.
4) ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມຄະນະສະເພາະກດລົງກວດກາການປຕບັດກົດໝາຍ ກຄ ການປະຕບັດໜ້າທທີິ່ວຽກງານຂອງບາງ
ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ແຂວງຈານວນໜິ່ງ ຕາມຄາສັິ່ງເລກທີ 07 ແລະ 16 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຜ່ານການກວດກາ
ເຫັນໄດ້ວ່າ, ການເຄິ່ອນໄຫວປະຕບັດໜ້າທີິ່ວຽກງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖກຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງ ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ກຄ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີິ່ໄດ້ສາເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ.
1.2. ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສບສວນ-ສອບສວນ
1) ອອກຄາສັິ່ງເປີດການສບສວນ-ສອບສວນ 2.654 ສະບັບ; ອອກຄາແນະນາກ່ຽວກັບຄະດີອາຍາ 6.164 ສະບັບ;
2) ອອກຄາສັິ່ງກວດຄົື້ນເຄຫາສະຖານ 4.505 ສະບັບ; ຢດ ຫຼ ອາຍັດຊັບ 135 ສະບັບ;
3) ອອກຄ າສັິ່ງຈັບຕົວ 9.964 ສະບັບ; ອອກຄ າສັິ່ງກັກຂັງພາງ 45.140 ສະບັບ; ອອກຄ າສັິ່ງຕ ິ່ກ ານົດເວລາການ
ກັກຂັງພາງ 32.147 ສະບັບ; ອອກຄ າສັິ່ງປ່ອຍຕົວພາງ 3.681 ສະບັບ ແລະ ອອກຄ າສັິ່ງປ່ອຍຕົວກ່ອນກ ານົດ 1.029
ສະບັບ;
4) ໄດ້ຮັບສ ານວນຄະດີອາຍາຈາກອົງການສບສວນ-ສອບສວນ 49.181 ເລ ິ່ອງ ໃນນັື້ນຖະແຫຼງສັິ່ງຟ້ອງຂ ື້ນສານ
31.054 ເລິ່ອງ, ສົິ່ງຄນໃຫ້ດາເນີນການສບສວນ-ສອບສວນ 14.636 ເລິ່ອງ, ໂຈະການດາເນີນຄະດີ 159 ເລິ່ອງ, ຊັດມ້ຽນ
ຄະດີ 1.844 ເລິ່ອງ, ສົິ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນອິ່ນແກ້ໄຂທາງບລຫານ 808 ເລິ່ອງ ລວມທັງໝົດທີໄິ່ ດ້ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄາເຫັນແລ້ວ
48.501 ເລິ່ອງເທົິ່າກັບ 98,62%, ກາລັງຄົື້ນຄວ້າ 680 ເລິ່ອງ;
ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງໄດ້ຕດຕາມການກວດກາອົງການສບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົື້າໜ້າທີິ່ທະຫານ, ພາສີ ແລະ ປ່າໄມ້
ດ້ວຍການເຂົື້າຮ່ວມກວດກາບັນດາເຫດການລະເມີດກົດໝາຍທີິ່ເກີດຂື້ນ, ອອກຂື້ການົດ, ຂື້ແນະນາດ້ານວຊາການຕ່າງໆ
ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດປະຕ ບັດເຂົື້າໃນວຽກງານຕົວຈ ງ, ໄດ້ສະກັດກັື້ນການນ າໃຊ້ຊ່ອງ ຫວ່າງ ເພ ິ່ອເຮັດ
ໃຫ້ການສບສວນ-ສອບສວນບິ່ຄົບຖ້ວນ-ຮັດກຸມ ແລະ ບິ່ໂປ່ງໃສອັນພາໃຫ້ການດາເນີນຄະດີບິ່ເປັນທາ.
1.3. ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດາເນີນຄະດີຢູ່ສານ
ໄດ້ຮັບສານວນຄະດີທັງໝົດ 53.988 ເລິ່ອງ ໃນນັື້ນຄະດີແພ່ງ 4.807 ເລິ່ອງ ແລະ ຄະດີອາຍາ 49.181 ເລິ່ອງ, ແກ້
ໄຂແລ້ວ 53.263 ເລິ່ອງ ໃນນີື້ຄະດີແພ່ງ 4.762 ເລິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 99,06 %, ຄະດີອາຍາ 48.501 ເລິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 98,62 %
ລະອຽດມີດັິ່ງນີື້:
1.3.1 ຄະດີແພ່ງ
1) ຄະດີແພ່ງຂັື້ນຕົື້ນທັງໝົດ 4.807 ເລິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 4.762 ເທົິ່າກັບ 99,06 %, ກາລັງຄົື້ນຄວ້າ 45 ເລິ່ອງ,
ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານຂັື້ນຕົື້ນ 3.453 ເລິ່ອງ, ສານຕັດສີນຕາມຄາຖະແຫຼງ 3.400 ເລິ່ອງເທົິ່າກັບ 98,47 %, ສານຕັດ
ສີນ ບິ່ເອົາຕາມຄາຖະແຫຼງ 53 ເລິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 02 ເລິ່ອງ;
2) ຄະດີແພ່ງຂັື້ນອຸທອນທັງໝົດ 3.262 ເລິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 3.234 ເລິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 99,14 %, ກາລັງຄົື້ນຄວ້າ 28
ເລ ິ່ອງ,ຖະແຫຼ ງໃນທີິ່ ປະຊຸມສານ 2.364 ເລ ິ່ອງ, ສານຕັ ດສີນຕາມຄ າຖະແຫຼ ງ 2.015 ເລ ິ່ອງເທົິ່າກັບ 85,24 %, ສານ
ພພາກສາເອົາຕາມຄາຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 160 ເລິ່ອງ, ບິ່ເອົາຕາມ 189 ເລິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 42 ເລິ່ອງ;
3) ຄະດີແພ່ງຂັື້ນລົບລ້າງທັງໝົດ 1.532 ເລິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 1.509 ເລິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 98.50 %, ກາລັງຄົື້ນຄວ້າ 23
ເລິ່ອງ, ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານ 1.030 ເລິ່ອງ, ສານຕັດສີນຕາມຄາຖະແຫຼງ 751 ເລິ່ອງເທົິ່າກັບ 72,91 %, ສານຕັດສີນ
ເອົາຕາມຄາຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 273 ເລິ່ອງ, ບິ່ເອົາຕາມ 06 ເລິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 09 ເລິ່ອງ.
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1.3.2 ຄະດີອາຍາ
1) ຄະດີອາຍາຂັື້ນຕົື້ນທັງໝົດ 49.181 ເລິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 48.501 ເທົິ່າກັບ 98,62 %, ກາລັງຄົື້ນຄວ້າ 680 ເລິ່ອງ
, ໃນນັື້ນ ສັິ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານຂັື້ນຕົື້ນ 26.611 ເລິ່ອງ, ສານຕັດສີນຕາມຄາຖະແຫຼງ 26.492 ເລິ່ອງເທົິ່າ
ກັບ 99,55 %, ສານຕັດສີນເອົາຕາມຄາຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 119 ເລິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 20 ເລິ່ອງ;
2) ໄດ້ຮັບຄະດີອາຍາຂັື້ນອຸທອນທັງໝົດ 2.175 ເລ ິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 2.157 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 99,17 %, ກ າລັງ
ຄົື້ນຄວ້າ 18 ເລ ິ່ອງ, ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານ 1.125 ເລ ິ່ອງ, ສານຕັດສ ນເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງ 1.003 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ
89,16 %, ສານເອົາຕາມຄາຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 72 ເລິ່ອງ, ບິ່ເອົາຕາມຄາຖະແຫຼງ 50 ເລິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 29 ເລິ່ອງ;
3) ໄດ້ຮັບຄະດີອາຍາຂັື້ນລົບລ້າງທັງໝົດ 743 ເລິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 700 ເລິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 94,21 %, ກາລັງຄົື້ນຄວ້າ
43 ເລິ່ອງ, ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານ 413 ເລິ່ອງ, ສານຕັດສນເອົາຕາມຄາຖະແຫຼງ 389 ເລິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 94,19%, ສານເອົາ
ຕາມຄາຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 04 ເລິ່ອງ, ບິ່ເອົາຕາມຄາຖະແຫຼງ 14 ເລິ່ອງ, ຄັດຄ້ານ 03 ເລິ່ອງ. ສັງເກດເຫັນວ່າພາຍຫຼັງສານ
ພພາກສາຂັື້ນອຸທອນແລ້ວ ມີການຂລົບລ້າງສູງເຖງ 66,04 %. ເຖງແນວໃດກິ່ຕາມ, ສານຂັື້ນລົບລ້າງພພາກສາຢັື້ງຢນເອົາ
ຕາມຄາຖະແຫຼງຂອງໄອຍະການ 94,19 %.
4) ໄດ້ຄາຮ້ອງຂຮຟື້ນຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີແພ່ງ 1.187 ເລິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 2,19 % ຂອງຄະດີທີິ່ໄດ້ຕັດສນຂັື້ນຕົື້ນ,
ໄດ້ກວດກາສານວນຄະດີທີິ່ໄດ້ທວງມາຈານວນ 595 ເລິ່ອງ, ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ 500 ເລິ່ອງ ກວມ 84,03 %, ໃນນັື້ນໄດ້ຕົກລົງ
ບິ່ຮື້ຟື້ນ 315 ເລິ່ອງ ກວມ 63,00 %, ສະເໜີຮື້ຟື້ນ 177 ເລິ່ອງກວມ 35,40 %, ລາຍງານສະພາແຫ່ງຊາດຄນ 08 ເລິ່ອງ.
ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບສານປະຊາຊົນ ຄົື້ນຄວ້າອອກຂື້ການົດ, ລະບຽບການເຂົື້າຮ່ວມຂອງ ໄອ
ຍະການປະຊາຊົນຢູ່ທີິ່ປະຊຸມສານຂັື້ນຕົື້ນ, ອຸທອນ ແລະ ຂັື້ນລົບລ້າງ ລວມທັງຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາ.
1.4. ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ການຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັື້ງປະຕບັດຄາຕັດສນ ຫຼ ຄາພພາກສາຂອງສານກໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນ, ການ
ປະຕບັດຄາຕັດສີນຂອງສານທີິ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວສ່ວນຫຼາຍຖກຕາມກົດໝາຍການົດ, ມີຄວາມສັກສດ ແລະ ສ່ວນ
ຫຼາຍ ຖກນາໄປຈັດຕັື້ງປະຕບັດ ເຊິ່ງ ລະອຽດ ມີດັິ່ງນີື້:
1) ຄະດີອາຍາ 36.161 ເລິ່ອງ, ປະຕບັດແລ້ວ 9.018 ເລິ່ອງ, ພວມປະຕບັດ 27.143 ເລິ່ອງ;
2) ຄະດີແພ່ງ 13.226 ເລິ່ອງ, ໄດ້ປະຕບັດແລ້ວ 6.020 ເລິ່ອງ, ພວມປະຕບັດ 7.206 ເລິ່ອງ.
1.5. ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີົ່ກັກຕົວ, ກັກຂັງ, ຄ້າຍດັດ
ສ້າງ ແລະ ມາດຕະການບັງຄັບອົ່ນຂອງສານ
1) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລົງຕດຕາມກວດກາການປະຕບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີິ່ກັກຕົວ, ກັກຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ
ແລະ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຄົື້ນຄວ້າປັບປຸງຄນ ບັນດານຕກາ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕດຕາມກວດກາສະຖານທີິ່ກັກຕົວ, ກັກຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ, ສູນດັດສ້າງ ເຊັິ່ນ: ຄາແນະນາ ການ
ເກັບກາສະຖຕຜູ້ຖກຫາ, ຜູ້ຖກດັດສ້າງ ແລະ ນັກໂທດໃນແຕ່ລະເດອນ; ຄາສັິ່ງ, ຄາແນະນາກ່ຽວກັບນັກໂທດ, ຜູ້ຖກຫາ
ໂຕນໜີ, ເສຍຊີວດ, ຍົກຍ້າຍ, ປິ່ນປົວ, ອະໄພຍະໂທດ ແລະ ການປ່ອຍຕົວກ່ອນການົດໂດຍມີເງິ່ອນໄຂ.
2) ໄດ້ຄົື້ນຄ້ວາອະໄພຍະໂທດແກ່ນັກໂທດທີິ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຕາມລັດຖະດາລັດຂອງປະທານປະເທດ ທັງໝົດ
7,197 ຄົນ, ຍງ 1,357 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 98 ຄົນ, ຍງ 25 ຄົນ ໃນນັື້ນອະໄພຍະໂທດຜ່ອນໂທດ 5,868 ຄົນ, ຍງ 1,106
ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 106 ຄົນ, ຍງ 25 ຄົນ ແລະ ອະໄພຍະໂທດປ່ອຍຕົວ 1,329 ຄົນ, ຍງ 72 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 21 ຄົນ, ຍງ
2 ຄົນ.
3) ໄດ້ຄົື້ນຄວ້າການໂອນຕົວນັກໂທດ ຮ່ວມກັບກະຊວງຍຸຕທາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ.
1.6. ໂຄງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາ
1) ໄດ້ສາເລັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຂື້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄິ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາ
ກົມ, ສະຖາບັນຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ຝກອົບຮົມໄອຍະການ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ
ແລະ ພະນັກງານເຂດປະຈາເມອງ; ອອກຂຕ
ື້ ົກລົງວ່າດ້ວຍພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ຂື້ຕົກລົງວ່າ
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ດ້ວຍຕາ ແໜ່ງບລຫານສາລັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ; ປັບປຸງຕາແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.
2) ໄດ້ສາເລັດການຄົື້ນຄວ້າຮ່າງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການອະໄພຍະໂທດແກ່ນັກໂທດ, ສາເລັດການສ້າງ ປື້ມຄູ່ມ
ການສົິ່ງຜູຮ
້ ້າຍຂ້າມແດນ, ຫຼັກຖານໃນຄະດີອາຍາ, ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.
3) ໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດາເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ, ສ້າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ.
4) ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ 7 ມາດຕະການສະກັດກັື້ນ, ຄ າແນະນ າການປ່ອຍຕົວກ່ອນກ ານົດໂດຍມີ
ເງິ່ອນໄຂ, ຄາແນະນາການເຂົື້າຮ່ວມການດາເນີນຄະດີແພ່ງ, ຄາແນະນາຮ່ວມລະຫວ່າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ,
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກ່ຽວກັບການແບ່ງຂອບເຂດສດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ໃນການດາ
ເນີນຄະດີອາຍາ, ຄາແນະນາຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງຍຸຕທາ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ວ່າດ້ວຍການຫັນເອົາພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານຈັດຕັື້ງປະຕບັດຄາຕັດສີນ
ຂອງສານ ປະຈາການຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ ແລະ ຄ້າຍກັກຂັງຊົິ່ວຄາວ, ຄາແນະນາຮ່ວມລະຫວ່າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການດາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄາແນະນາຮ່ວມ
ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ການຕດຕາມກວດກາສະຖານທີິ່ກັກຕົວ
, ກັກຂັງ ເພ ິ່ອເປັນຄູ່ມ ໃຫ້ແກ່ການປະຕ ບັດໜ້າທີິ່ຂອງພະນັກງານໄອຍະການ ແລະ ເຈົື້າໜ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້
ເຂົື້າໃຈເປັນເອກະພາບ ແລະ ຖກຕ້ອງໃນທາງປະຕບັດຕົວຈງ;
5) ປື້ມຄູ່ມການຕດຕາມກວດກາການດາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ.
1.7. ໂຄງການ ປັບປຸງລະບົບຂື້ມູນ-ຂ່າວສານ, ວາລະສານໄອຍະການ
1) ຄົື້ນຄວ້າແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານຂື້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະກລັງປັບປຸງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະບົບໄອຊີທີໃຫ້ສາມາເຊິ່ອມໂຍງ ໂດຍນາໃຊ້ອນເຕີເນັດເປັນໃຈກາງໃນການເຊິ່ອມຕິ່ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມມກັບຊ່ຽວຊານໄອທີ ສ. ເກົາຫຼີ;
2) ຄຸ້ມຄອງການບ ລຫານລະບົບໄອຊີທີ, ປັບປຸງລະບົບໂປຮແກຣມຖານຂື້ມູນ ແລະ ເວບໄຊອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈານວນ 9 ໂປແກຣມ ແລະ 1 ເວບໄຊ. ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອຈາກ ສ.ເກົາຫຼີມີຫ້ອງຝກອົບຮົມໄອທີ,
ຄອມພ ວເຕີ 25 ໜ່ວຍ, ໂນດບຸກ 5 ໜ່ວຍ, ທີວີສະມາດ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ເຄ ິ່ອງອຸປະກອນລະບົບເຄອຂ່າຍຈານວນໜິ່ງ
ແລະ ຝກອົບຮົມທາງດ້ານວຊາການ 5 ຄັື້ງ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານໄອທີ ຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກເໜອ ແລະ
ພາກໃຕ້ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຊ່ຽວຊານໄອທີກິ່ໄດ້ສາລັດການຂຽນໂປຣແກຣມເກັບກາສະຖຕຄະດີໃຫ້ແກ່
ພະແນກຄົື້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ໄດ້ຝກອົບຮົມການນາໃຊ້;
3) ໄດ້ສ້າງວາລະສານໄອຍະການ ໃນປີ 2016 ແລະ ຈັດພມເປັນລາຍໄຕມາດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ, ສັງຄົມ 15 ສະບັບ, ຈານວນ 12.500 ຫົວ; ເກັບກາຂ່າວລົງໜັງສພມ, ວາລະສານ ແລະ
ເວບໄຊຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 105 ຄັື້ງ;
4) ໄດ້ປັບປຸງລະບົບລາຍງານສະຖ ຕ ຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນໃຫ້ເປັນລະບົບປົກກະຕ,
ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈງ.
2. ແຜນງານ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
2.1. ໂຄງການ ສຶກສາອົບຮົມການເມອງ-ແນວຄິດ ແລະ ທິດສະດີການເມອງ
ໄດ້ເປີດຊຸດບາລຸງທດສະດີການເມອງ-ການປົກຄອງໄລຍະສັື້ນ 45 ວັນ ຢູ່ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝກອົບຮົມວຽກ
ງານໄອຍະການ ຈານວນ 7 ຊຸດ, ມີຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມ 518 ຄົນ, ຍງ 137 ຄົນ. ນອກຈາກນັື້ນ, ກໄດ້ສົິ່ງໄປຮຽນໄລຍະສັື້ນ ແລະ
ໄລຍະຍາວລະບົບຊັື້ນສູງ, ປະລນຍາຕີ, ປະລນຍາໂທ ຢູ່ສະຖາບັນການເມອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຈານວນໜິ່ງ. ປັດຈຸບັນມີພະນັກງານທີິ່ຈົບທດສະດີການເມອງ-ການປົກຄອງ ທີິ່ສັງກັດຢູ່ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທົິ່ວ
ປະເທດມີ 984 ຄົນ, ຍ ງ 292 ຄົນ. ໃນນັື້ນມີປະລ ນຍາເອກ 1 ຄົນ, ຍ ງ 0 ຄົນ; ປະລ ນຍາໂທ 38 ຄົນ, ຍ ງ 5 ຄົນ;
ປະລນຍາຕີ 11 ຄົນ, ຍງ 1 ຄົນ; ຊັື້ນສູງ 117 ຄົນ, ຍງ 24 ຄົນ; ຊັື້ນກາງ 116 ຄົນ, ຍງ 24 ຄົນ; ຊັື້ນຕົື້ນ 84 ຄົນ, ຍງ 25
ຄົນ; ບາລຸງ 45 ວັນ 617 ຄົນ, ຍງ 213 ຄົນ.
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2.2. ໂຄງການ ພັດທະນາດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ
1) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຖັນແຖວບຸກຄະລາກອນທັງທາງດ້ານຈານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ ສົມຄູ່
ກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໜ້າທີິ່ການເມອງໃນໄລຍະໃໝ່, ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຕິ່ນ
ຕົວຊອກຮູ້ຮິ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງຕິ່ເນິ່ອງ.
2) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝກອົບຮົມໄອຍະການ ໂດຍໄດ້ຄົື້ນຄວ້າປັບປຸງຫຼັກສູດ ແລະ
ສ້າງຄູ່ມຝກອົບຮົມວຽກງານວຊາສະເພາະໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຈັດຝກອົບຮົມພະນັກງານ 9 ຊຸດ, ມີພະນັກງານເຂົື້າຮ່ວມ
557 ຄົນ, ຍງ 135 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ຝກອົບຮົມພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຂັື້ນ III, 2 ຊຸດ ມີບກ
ຸ ຄະລາກອນເຂົື້າຮ່ວມຈາ
ນວນ 119 ຄົນ, ຍງ 19 ຄົນ, ຝກອົບຮົມພາສາຫວຽດນາມ 1 ຊຸດ ມີ 30 ຄົນ, ຍງ 8 ຄົນ. ນອກນັນ
ື້ , ຍັງໄດ້ຈັດຕັື້ງການຮຽນ
ພາສາອັງກດເປັນປົກກະຕ.
3) ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງສກສາທການ ແລະ ກລາ, ຄະນະຈັດຕັື້ງສູນກາງພັກເພິ່ອຂທນກິ່ສ້າງພະນັກ ງານ
ທັງພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ, ມີທັງໄລຍະສັື້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນແຕ່ລະສົກປີ. ນອກນັື້ນຍັງໄດ້ສງົິ່ ໄປບາລຸງຍົກລະດັບ ໃນ
ຫົວຂຕ
ື້ ່າງໆຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ຍີປ
ິ່ ຸ່ນ ແລະ ປະເທດອິ່ນໆຈານວນໜິ່ງ.
4) ໄດ້ປະສານສົມທົບ ແລະ ສົິ່ງພະນັກງານ ໄປຝກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນ 2 ເດອນ, ທີິ່ ສສ ຫວຽດນາມ 2 ຄັງື້ , 40 ຄົນ;
ໄປຝກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນຢູ່ ສປ ຈີນ 6 ຄັື້ງ, 100 ຄົນ; ໄດ້ປະສານສົມທົບ ສົິ່ງພະນັກງານໄອຍະການໄປຮຽນທີິ່ ສປ ຈີນ ມີ
ປະລນຍາຕີ 4 ຄົນ, ປະລນຍາໂທ 10 ຄົນ, ຢູ່ ສປປ ລາວ 4 ຄົນ ລວມທັງໝົດ 14 ຄົນ; ໄດ້ຈັດຊຸດສາມະນາ, ສ້າງປື້ມຄູມ
, ສ້າງແຜ່ນພັບ, ຫຼັກຖານໃນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍອາຍາ, ການຟອກເງນ, ຄ້າມະນຸດ, ຢາເສບຕດ ແລະ ຫົວ
ຂອ
ື້ ິ່ນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃນຫົວຂຕ
ື້ ່າງໆ 38 ຄັື້ງ, ມີຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມ 5.282 ຄົນ, ນາໃຊ້ງົບ
ປະມານທັງໝົດ 6.152.477.000 ກີບ ແລະ 250.000 ຢູໂຣ.
ມາຮອດປີ 2020 ທົິ່ວອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 1680 ຄົນ, ຍງ 605 ຄົນ, ໃນນີື້ຈົບຊັື້ນ ປະລນຍາເອກ 2 ຄົນ,
ຍງ 0 ຄົນ; ປະລນຍາໂທ118 ຄົນ, ຍງ 25 ຄົນ; ປະລນຍາຕີ 1330 ຄົນ, ຍງ 467 ຄົນ; ຊັື້ນສູງ 177 ຄົນ, ຍງ 99 ຄົນ; ຊັື້ນ
ກາງ 40 ຄົນ, ຍງ 11 ຄົນ; ຊັື້ນຕົື້ນ 12 ຄົນ, ຍງ 3 ຄົນ ແລະ ຊັື້ນບາລຸງ 1 ຄົນ, ຍງ 1 ຄົນ ໃນນີື້ສັງກັດຢູ່ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດມີ 230 ຄົນ, ຍງ 96 ຄົນ; ມີ ພະນັກງານໄອຍະການຂັື້ນ 1 ມີ 65 ຄົນ ຍງ 5 ຄົນ; ພະນັກງານໄອຍະ
ການຂັື້ນ 2 ມີ 82 ຄົນ, ຍງ 10 ຄົນ; ພະນັກງານໄອຍະການຂັື້ນ 3 ມີ 194 ຄົນ, ຍງ 41 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະ
ການມີ 364 ຄົນ, ຍງ 100 ຄົນ.
2.3. ໂຄງການ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊີື້ນາໆພາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນສ້າງເສດຖະກດຄອບຄົວທີິ່ຖກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍ, ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ສາມອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ສ້າງຕັື້ງກອງທນຊ່ວຍເຫຼອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ເຊິ່ງມາຮອດວັນທີ 10 ມີຖຸນາ 2020 ມີເງນກອງທນຈານວນ 138,111,698 ກີບ ( ໜິ່ງຮ້ອຍສາມສບແປດໜິ່ງແສນສບ
ເອັດພັນຫົກຮ້ອຍເກົື້າສບແປດກີບ), ນະໂຍບາຍໃຫ້ສະມາຊກອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນກູ້ຢມຈານວນ 97,439,680 ກີບ
(ເກົື້າສບເຈັດລ້ານສີິ່ແສນສາມສບເກົື້າພັນຫົກຮ້ອຍແປດສບກີບ).
3. ແຜນງານພັດທະນາລະບົບການຈັດຕັື້ງ
3.1 ໂຄງການ ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ
1) ໄດ້ປັບປຸງລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັື້ນ ຢ່າງບິ່ຢຸດຢັື້ງ, ສອດຄ່ອງ ກັບຕາ
ແໜ່ງງານຕົວຈງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີິ່ການເມອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
2) ໄດ້ສ້າງຕັື້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ 1 ແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດໃນຂອບ ເຂດທົິ່ວ
ປະເທດ ເພີິ່ມຕມ
ິ່ 6 ເຂດ, ປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 44 ເຂດ;
3) ສະເພາະຢູ່ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັື້ງກົມໃໝ່ເພີິ່ມອີກ 2 ກົມ ຄ ກົມກວດກາ ແລະ
ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ.
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ມາເຖງປັດຈຸບັນ ທົິ່ວອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນປະກອບ ມີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊິ່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 1 ຫ້ອງການ, 1 ສະຖາບັນ ແລະ 8 ກົມຂື້ນກັບ; ມີອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 3 ພາກ; ມີອົງການໄອຍະການປະຊາ
ຊົນແຂວງ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ; ມີອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 44 ເຂດ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ
ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນັື້ນ, ກຍັງໄດ້ກະກຽມເພິ່ອສ້າງຕັື້ງອົງການໄອຍະການເຂດປະຈາເມອງ ໃນຂອບ ເຂດ
ທົິ່ວປະເທດ ແມ່ນສາເລັດໂດຍພື້ນຖານທາງດ້ານນຕກາ.
3.2 ໂຄງການ ຄຸຸ້ມຄອງ-ສະໜອງງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້
ໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົື້າໃນການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານວຊາສະເພາະຕາມສະພາບ, ເງິ່ອນໄຂ ແລະ ການອະ
ນຸມັດງົບປະມານຕົວຈງໃນແຕ່ລະສົກປີໂດຍໄດ້ ຊື້ພາຫະນະລົດໃຫຍ່ຈານວນ 8 ຄັນ, ລົດຈັກ 2 ຄັນ ປະກອບ ໃຫ້ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ພາກ, ແຂວງ ແລະ ເຂດ; ຊື້ເຄິ່ອງອັດເອກະສານຈານວນ 7 ໜ່ວຍ; ຄອມພວເຕີຕັື້ງໂຕະ 30
ຊຸດ ແລະ ຄອມພວເຕີໂນດບຸກ 1 ໜ່ວຍ.
3.3 ສ້າງແຜນການ ແລະ ປະຕິບັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍ
ໄດ້ຄົື້ນຄວ້າສະໜອງເງນເດອນ ແລະ ເງນນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຕາມການອະນຸມັດ ງົບປະມານ ໃນ
ສົກປີ, ການປະຕ ບັດແຜນການລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈ າສົກປີ ແມ່ນຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການເງ ນ. ແຕ່ປີ 2016ປັດຈຸບັນ ໄດ້ປະຕບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ 351,386,038,794 ເທົິ່າກັບ 84.94% ຂອງແຜນການຄາດຄະເນແຕ່
2016-2020 ໃນນັ ື້ ນໄດ້ ຈ ່ າຍເງ ນເດ ອນ 201,960,412,134 ເທົ ິ່ າກັ ບ 108.82%, ເງ ນອູ ດໜູ ນ ແລະ ເງ ນນະໂຍບາຍ
10,155,098,117 ເທົິ່າກັບ 92,067%, ເງນບລຫານ 83,425,240,305 ເທົິ່າກັບ 91.025%, ເງນດັດສົມ, ສົິ່ງເສີມ, ຊ່ວຍ
ໜູນ 9,711,850,422 ເທົິ່າກັບ 60,547%, ຊ ື້ຊັບສົມບັດຄົງທີິ່ຮັບໃຊ້ບ ລ ຫານ 2,900,000,000 ເທົິ່າກັບ 40.502%,
ແລະ ລາຍຈ່າຍລົງທນຂອງລັດ 43,233,437,816 ເທົິ່າກັບ 42.298%.
3.4. ໂຄງການ ສະໜອງເຄົ່ອງແບບ, ກາໝາຍຂອງພະນັກງານ
ໄດ້ສາເລັດການສະໜອງເຄິ່ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍປະດັບເຄິ່ອງແບບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນທົິ່ວ
ປະເທດເປັນປົກກະຕ.
4. ແຜນງານພັດທະນາ ແລະ ກົ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການກິ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງມີຈຸດສຸມ ຕາມແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ ໂດຍເນັື້ນການກ ິ່ສ້າງຫ້ອງການຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ, ແຂວງ ແລະ ປະກອບພາຫະນະ, ອຸ
ປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົື້າໃນການເຄິ່ອນໄຫວວຊາສະເພາະແຕ່ປີ 2016-2020 ໄດ້ປະຕບັດບັນດາໂຄງການດັິ່ງນີື້:
4.1 ໂຄງການ ອອກແບບຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
1) ໄດ້ສາຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຄດໄລ່ການຂັື້ນຫ້ອງເຮັດວຽກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈານວນ
7 ຄັື້ງ ແລະ ໄດ້ຄົື້ນຄວ້າອອກແບບສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝກອົບຮົມສາເລັດໂດຍພື້ນຖານ.
2) ໄດ້ອອກແບບຄດໄລ່ວຽກເພີິ່ມເຕີິ່ມຈາກແບບເບື້ອງຕົື້ນເຊັິ່ນ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ,
ເຂດ II ເເລະ ເຂດ IV ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຂດ III ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຄດໄລ່ການສ້ອມແປງອາຄານເກົິ່າ ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ III ແຂວງ ຈາປາສັກ;
3) ໄດປັບປຸງ-ດັດແກ້ແບບຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເຂດ ເຂດຈານວນໜິ່ງທີິ່ບ ິ່ທັນ
ສອດຄ່ອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປັບຈາກອາຄານຊັື້ນດຽວມາເປັນສອງຊັື້ນ ແລະ ສາມຊັື້ນຕາມສະພາບ ແລະ ເງິ່ອນໄຂ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
4.2 ໂຄງການ ປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊຸ້ ແລະ ສ້ອມແປງຫ້ອງການ
1) ໄດ້ສ້ອມແປງ ແລະ ຕິ່ເຕີມຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກເໜອ ແລະ ສາເລັດການຊາລະແລ້ວ
ໃນຈານວນ 1,994,900,831ກີບ;
2) ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂຄງການຖົມດນສະຖານທີິ່ປຸກສ້າງສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝກອົບຮົມໄອຍະການ ໄລຍະທີ
1 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ສາເລັດ ມູນຄ່າ: 3,050,000,000 ກີບ.
4.3 ໂຄງການ ກົ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
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ນັ ບແຕ່ ປ ີ 2016-2020 ໄດ້ ຮ ັ ບອະນຸ ມ ັ ດໂຄງການກ ິ່ ສ ້ າງຫ້ ອງການອົ ງການໄອຍະການປະຊາຊົ ນ ລວມທັ ງ
ໂຄງການໃໝ່ ແລະ ໂຄງການສບຕິ່ກິ່ສ້າງ ທັງໝົດ 28 ໂຄງການ ມູນຄ່າທັງໝົດ: 92,606,640,000 ກີບ, ໃນນັື້ນມີໂຄງການ
ກ ິ່ສ້າງຫ້ອງການ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 25 ໂຄງການ, ໂຄງການຕິ່ເຕີມຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ພາກເໜອ 1 ໂຄງການມູນຄ່າ: ໂຄງການກິ່ສ້າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ 1 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຖົມດນສະ
ຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝກອົບຮົມໄອຍະການ 1 ໂຄງການ ໄດ້ສາເລັດການກິ່ສ້າງ ແລະ ມອບ-ຮັບແລ້ວ 28 ໂຄງການ.
4.4 ໂຄງການຊາລະໜີື້ການກົ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັື້ງປະຕບັດແຜນການຊາລະບັນດາໂຄງການກິ່ສ້າງຫ້ອງການ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ທີິ່ໄດ້
ກິ່ສ້າງສາເລັດ ຕາມແຜນການງົບປະມານທີິ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ.
ນັບແຕ່ປີ 2016-2020 ໄດ້ສາເລັດການຊາລະແລ້ວລວມ 14 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 68,305,000,000 ກີບ ເທົິ່າກັບ
73.76%, ຍັງສບຕິ່ຊາລະ 14 ໂຄງການ ໃນນັື້ນມີ ໂຄງການກິ່ສ້າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ 1 ໂຄງການມູນຄ່າ
4,785,000,000 ກີບ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 12 ໂຄງການມູນຄ່າ 17,682,640,000 ແລະ ໂຄງການຖົມດນ
1 ໂຄງການ ມູ ນຄ່ າ 1,834,000,000 ກີ ບ, ລວມທັ ງໝົ ດທີ ິ່ ຍ ັ ງຄ້ າງຊ າລະ ຈ ານວນ 24,301,640,000 ກີ ບເທົ ິ່ າກັ ບ
26.24%.
ສາລັບການຊາລະໂຄງການກ ິ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຂດທີິ່ໄດ້ກິ່ສ້າງສາເລັດ 25 ໂຄງການ,
ມູນຄ່າ 81,031,740,000 ກີບ, ສາເລັດການຊາລະແລ້ວ 13 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 63,349,100,000 ກີບ ເທົິ່າກັບ 78,18 %,
ຍັງສບຕິ່ຊາລະ 12 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 17,682,640,000 ກີບເທົິ່າກັບ 21,82 %.
5. ແຜນງານ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ
5.1 ໂຄງການຮ່ວມມກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ
1) ຂັື້ນສູນກາງໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູແ
້ ທນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ 5 ຄັື້ງ, ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ
ເຮັດວຽກ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ 2 ຄັື້ງ;
2) ຢູ່ຂັື້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ບັນດາແຂວງ 5 ຄັື້ງ, ໄປຢ້ຽມຢາມ
ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ຈານວນ 4 ຄັື້ງ;
3) ໄດ້ສາເລັດການຈັດກອງປະຊຸມອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງທີິ່ມີຊາຍແດນຕດຈອດກັນ
ລາວ-ຫວຽດ
ນາມ ຄັື້ງທີ 5 ທີິ່ຈັດຂື້ນຢູ່ແຂວງ ກວາງນາມ ສສ ຫວຽດນາມ ຄັື້ງວັນທີ 16-21 ກລະກົດ 2017 ແລະ ຄັື້ງທີ 6 ຢູ່ແຂວງຈາ
ປາສັກ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 13-15 ສງຫາ 2019 ສາເລັດ.
4) ໄດ້ປະສານງານ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົິ່ງພະນັກງານໄປຝກອົບຮົມຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມໄດ້ ເປັນ
ຢ່າງດີ.
5.2 ໂຄງການພົວພັນຮ່ວມມກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງ ສປ ຈີນ
1) ໄດ້ສາເລັດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງຄະນະຜູແ
້ ທນຂັື້ນສູງ 2 ຄັື້ງ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັື້ນແຂວງ
ສປ ຈີນມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ 2 ຄັື້ງ , ອົງການໄອຍະການທ້ອງຖິ່ນ ສປປ ລາວ ຢ້ຽມ ສປ ຈີນ 1 ຄັື້ງ;
2) ຄະນະປັບປຸງກົດໝາຍອົງການໄອຍະການ ສປປ ລາວ ຖອດຖອນບົດຮຽນທາງດ້ານກົດໝາຍອົງການໄອຍະ
ການ ຂອງ ສປ ຈີນ 1 ຄັື້ງ,ຈານວນ 6 ທ່ານ;
3) ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັື້ນສູງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວທະຍາໄລ
ກວາງຊີ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜົິ່າຈ້ວາງກວາງຊີ ສປ ຈີນ 2 ຄັື້ງ ຈານວນ 9 ທ່ານ;
4) ສາເລັດການເຊັນບົດບັນທກຊ່ວຍຈາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ ແລະ
ມະຫາວທະຍາໄລ ກວາງຊີ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜົິ່າຈ້ວາງກວາງຊີ ສປ ຈີນ;
5) ໄດ້ຮ່ວມມກັບມະຫາວທະຍາໄລກວາງຊີ ເພິ່ອສົິ່ງພະນັກງານໄອຍະການຂອງລາວ ໄປຝກອົບຮົມວຽກງານໄອ
ຍະການ ແລະ ກົດໝາຍຢູ່ມະຫາວທະຍາໄລກວາງຊີ 3 ຄັື້ງ ຈານວນ 45 ຄົນ ແລະ ຢູ່ສະຖາບັນຝກອົບຮົມໄອຍະການຈີນອາຊຽນ ແຂວງ ກວາງຊີ 3 ຄັື້ງ ຈານວນ 45 ຄົນ ;
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6) ໄດ້ເປັນເຈົື້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ອາຊຽນ-ຈີນ ຄັື້ງທີ 10 ຮ່ວມກັບ ສປ ຈີນ, ດ້ວຍ
ຜົນ ສາເລັດ, ແລກປ່ຽນຂື້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ອາຊຽນຈີນ ທີິ່ ຈັດຂື້ນ ໃນແຕ່ລະປີ.
7) ສາເລັດການເຂົື້າຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 5 ແຂວງ ພາກເໜອ ສປປ ລາວ ກັບອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ຢຸນນານ ສປ ຈີນ.
5.3 ໂຄງການ ຮ່ວມມກັບປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອົ່ນໆ
ໄດ້ນາພາ ປະສານສົມທົບ ແລະ ພົວພັນກັບ ອົງການໄອຍະການ ແຫ່ງ ຣາສະອານາຈັດໄທ, ຣາຊະອານາຈັກ ກາປູ
ເຈຍ, ສງກະໂປ, ສ. ກູບາ, ອົງການໄອຍະການ ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ປະເທດອິ່ນໆ, ແລກປ່ຽນຂື້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ
, ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ແລະ ຮ່ວມມດ້ານວຽກງານວຊາການຮ່ວມກັນ.
5.4 ໂຄງການຮ່ວມມກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ແລະ ວຽກງານສົນທິສັນຍາ
1) ໄດ້ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພິ່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດທາງດ້ານກົດ
ໝາຍ ແລະ ວຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ ເຊັິ່ນ ສ້າງຄູ່ມ ການສົິ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ, ຄູ່ມການຕດຕາມ
ກວດກາການດາເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ, ສ້າງຫຼັກສູດຝກອົບຮົມການຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມແກ່ເດັກທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນຍຸຕທາ, ສ້າງຄູ່ມກລະນີສກສາຄະດີຄ້າມະນຸດ, ຄາແນະນາສາລັບຄູຝກຄະດີຄ້າມະນຸດ ແລະ ນຕກາ
ອ ິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງຄວາມ ເຂັື້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານໄອຍະການດດ້ວຍການຈັດກອງປະຊຸມ, ສ າມະນາ, ຝ ກອົບຮົມ
ແລະ ບາລຸງຍົກລະດັບດ້ານພາສາອັງກດ, ກົດໝາຍສາກົນ, ບັນດານຕກາທີິ່ພົວພັນກັບການຄ້າມະນຸດ, ອາຊະຍາກາຂ້າມ
ຊາດທີິ່ມີການຈັດຕັື້ງ, ວຽກງານຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ, ແພ່ງ ແລະ ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງອິ່ນໆ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບໝູນຈາກ
ອົງການ UNDP, JICA, UNODC, ມູນນທຮັນໄຊເດັນ, ILSTA, UNICEF ແລະ ອົງການ KOICA.
2) ໄດ້ສາເລັດການສ້າງສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼອ ຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ, ສາເລັດການຜ່ານເນອ
ື້ ໃນສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼອຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສ.ເອກົວດ ຊິ່ງປະຈຸບັນ ແມ່ນກະກຽມການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ;
3) ສາເລັດການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົິ່ງຜູຮ
້ ້າຍຂ້າມແດນ ລະ
ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ;
4) ຄົື້ນຄວ້າ, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົິ່ງຜູຮ
້ ້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ສົນທສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼອ ຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ;
5) ຄົື້ນຄວ້າ ເພິ່ອສະເໜີເຂົື້າຮ່ວມເປັນພາຄີສົນທສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມສາກົນ ໃນການ
ສບ ສວນ-ສອບສວນອາຊະຍາກາຂ້າລ້າງເຜົາິ່ ພັນ, ອາຊະຍາກາສົງຄາມ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
6) ປະກອບຄາເຫັນຕິ່ເອກະສານທາງການໃນຂອບເຂດຂອງອາຊຽນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີິ່ພົວພັນເຖງວຽກ
ງານ ອົງການໄອຍະການ ຕາມການສະເໜີ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍສະບັບ.
7) ໄດ້ນາພາຄົນ
ື້ ຄ້ວາແກ້ໄຂຄາຮ້ອງຂຄວາມຮ່ວມມທາງອາຍາ 193 ເລອ
ິ່ ງ ໃນນີື້ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ 137 ເລິ່ອງ
, ເຂົື້າຮ່ວມການໂອນໂຕນັກໂທດ ແລະ ສົິ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ 6 ຄັື້ງ.
ເວົື້າລວມແລ້ວ, 5 ປີຜ່ານມາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ສຊ
ູ້ ົນຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຕ່າງໆ ຍາດເອົາຜົນສາ
ເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ. ໃນນີື້ ອັນພົື້ນເດັິ່ນ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ການເຄິ່ອນໄຫວ ຕາມພາລະບົດ
ບາດຂອງຕົນ ນັບມື້ນັບເຂົື້າສູ່ລະບົບ ຕາມຂອບເຂດສດ ໄດ້ການົດໄວ້; ຂື້ນແຜນ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕບັດໂຄງການລົງທນຂອງ
ລັດ ໂດຍສະເພາະ ຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກມີຫ້ອງການເຮັດວຽກຖາວອນ 100%, ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງຈ ານວນໜ ິ່ງ ກວມ 88,8% ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 35 ເຂດ(ນັບແຕ່ ປີ
2012-2020) ຂອງຈານວນ 44 ເຂດທົິ່ວປະເທດ, ເທົິ່າກັບ 79,54%. ແຕ່ນັບແຕ່ປີ 2015 ຫາປີ 2020 ໄດ້ປຸກສ້າງສາເລັດ
17 ໂຄງການ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ ຫຼາຍເຂດ ມີໂສມໜ້າໃໝ່, ເມິ່ອທຽບໃສ່ແຜນການວາງໄວ້ 5 ປີ
(10 ແຫ່ງ) ບັນລຸ 100 % ແລະ ເກີນຄາດໝາຍ 7 ເຂດ ເທົິ່າກັບ 70%. ຄຽງຄູ່ກັນນັື້ນ ການຍາດແຍ່ງທນຮອນ, ບົດຮຽນ
ຈາກອົງການໄອຍະການປະເທດເພິ່ອນມດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນຈານວນໜິ່ງ ກດາເນີນໄປດ້ວຍດີ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບ
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ສ່ວນສາຄັນເຂົື້າໃນການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຢູ່ຂັື້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວດີ
ຂື້ນ.
ຜົນສາເລັດຕ່າງໆ ທີຍ
ົ່ າດມາໄດຸ້ນັື້ນ ມີສາເຫດດັົ່ງນີື້:
1) ຍ້ອນມີມະຕ, ຄາສັິ່ງ, ບົດແນະນາ ແລະ ຂກ
ື້ ານົດຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນບ່ອນອີງ
ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕບັດ;
2) ຍ້ອນຄະນະພັກ, ຄະນະນາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊີື້ນາ-ນາພາ ແລະ
ໃຫ້ ການໃກ້ຊດຕດແທດຕິ່ການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3) ພະນັກງານ, ສະມາຊກພັກ ສ່ວນຫຼາຍມີທັດສະນະຫຼັກ ໝັື້ນການເມອງໜັກ ແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດສນທາ
ປະຕວັດດີ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທາຖກຕ້ອງ ແລະ ປະຕບັດວຽກງານ ດ້ວຍຄວາມບລສຸດສັດຊິ່ ບິ່ສວຍໃຊ້ ໜ້າທີິ່ຕາແໜ່ງ
ເພິ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ພັກພວກ ແລະ ກຸ່ມກ້ອນ.
ຄ. ຈຸດອ່ອນ-ຂື້ຄົງຄ້າງ, ສາເຫດ ແລະ ບົດຮຽນທີົ່ຖອດຖອນໄດຸ້
1. ຈຸດອ່ອນ-ຂື້ຄົງຄ້າງ
1) ພະນັກງານສະມາຊກພັກຈານວນໜິ່ງຄຸນທາດການເມອງ, ຄຸນສົມບັດສນທາປະຕວັດ, ຈັນຍາບັນ ແລະຈັນຍາ
ທາຍັງບິ່ທັນໜັກແໜ້ນ ສະແດງອອກການເຄິ່ອນໄຫວປະຕບັດໜ້າທີິ່ບິ່ທັນຟົດຟື້ນແຂງແຮງ, ຍັງມີປະກົດການສວຍໃຊ້ໜ້າ
ທີິ່ໂດຍ ບິ່ຊອບທາ, ການຄົື້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄະດີຈານວນໜິ່ງຊັກຊ້າ, ແກ່ຍາວເວລາ;
2) ລະບົບການຈັດຕັື້ງຍັງບິ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ເຂັື້ມແຂງ ໃນນີື້ຍັງມີເຂດ ແລະ ແຂວງຈານວນໜິ່ງການ
ປະກອບບຸກຄະລາ ກອນບິ່ທັນຄົບ ຕາມຕາແໜ່ງງານທີິ່ການົດໄວ້;
3) ຄຸນນະພາບໃນການຕດຕາມກວດກາ ແລະ ການສັິ່ງຟ້ອງຄະດີຈານວນໜິ່ງບິ່ຮັບປະກັນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ
ການດ າເນີນຄະດີ (ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວ ໄສ) ແລະ ບ ິ່ຮັບປະກັນຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕ ທາ,
ພະນັກງານທີິ່ຮັບຜດຊອບ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ບິ່ທັນສູງ;
4) ການຈັດຕັື້ງປະຕບັດວຽກງານ ຊັກຊ້າ ແລະ ບາງດ້ານບິ່ທັນບັນລຸຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວ້;
5) ທ ນຮອນໃນການກ ິ່ ສ ້ າງພ ື້ ນຖານໂຄງລ່ າງ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸ ປະກອນເຕັ ກນ ກບ ິ່ ພຽງພ ໂດຍສະເພາະ
ງົບປະມານ ການລົງທນຂອງລັດໃນແຕ່ລະສົກປີ ໄດ້ຮັບໜ້ອຍ ບິ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຈາເປັນຕົວຈງ ພັດຕັດ
ລົງ 15% ຕິ່ປີ;
6) ການພົວພັນ-ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ບ ິ່ທັນຍົກສູງໄດ້ ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຫັນໄປສູ່ລວງເລ ກ, ບົດຮຽນ
ປະສົບການຂົນຂວາຍ ແລະ ດງດູດທນຮອນຍັງຈາກັດ.
2. ສາເຫດ ທີົ່ພາໃຫຸ້ມີຈຸດອ່ອນຂື້ຄົງຄ້າງ
1) ການສກສາອົບຮົມການເມອງ-ແນວຄດ ຍັງບິ່ທັນເຮັດໄດ້ຢ່າງເລກເຊິ່ງ ແລະ ຕິ່ເນິ່ອງ ຍ້ອນແນວນັັື້ນ ສະຕຕິ່
ການຈັດຕັື້ງ, ຄຸນທາດການເມອງ, ຄຸນສົມບັດສນທາປະຕວັດ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ຈັນຍາທາຂອງສະມາຊກພັກ-ພະນັກງານໄອ
ຍະການຈານວນໜ ິ່ງ ຈ ິ່ງບ ິ່ທັນໜັກແໜ້ນ, ຄວາມຕ ິ່ນຕົວໃນການຊອກຮູ້ຮ ິ່າຮຽນດ້ານວຊາສະເພາະ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ
ພາສາຕ່າງ ປະເທດຂອງສະມາຊກພັກ, ພະນັກງານຈານວນໜິ່ງ ຈິ່ງບິ່ສູງ;
2) ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ເປັນແຜນງານ-ໂຄງການ, ເປັນຂື້ການົດບົດ
ແນະນ າອັນລະອຽດຍັງເຮັດບິ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ຂອດການຈັດຕັື້ງປະຕບັດຕົວຈງບິ່ທັນມີຈຸດສຸມ ແລະ ຄຸນນະພາບເທົິ່າທີິ່
ຄວນ;
3) ລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໄອຍະການ ໃນການຕດຕາມກວດກາການປະຕບັດກົດໝາຍ ແລະ ການ
ສັິ່ງຟ້ອງຄະດີ ບິ່ທັນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ສະແດງອອກຄະດີຈານວນໜິ່ງຍັງບິ່ ທັນຮອບຄອບ, ຄົບຖ້ວນ, ບິ່ຮັບປະກັນ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕ ທ າ; ຈ ານວນພະນັກງານວ ຊາການ ມີຫຼາຍ, ແຕ່ຄຸນນະພາບ ຍັງຈ າກັດບ ິ່ສົມຄູ່ກັບຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງໜ້າທີິ່ວຽກງານ;
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4) ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຈາກັດໃນຫຼາຍດ້ານ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕອບສະໜອງງົບປະມານລົງທນຂອງລັດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບໜ້ອຍເມິ່ອທຽບກັບ
ຄວາມຕ້ອງ ການຕົວຈງ;
5) ລະບອບ, ລະບຽບການ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕບັດວຽກງານບິ່ທັນບຸກທະລຸຢ່າງ
ແຂງແຮງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງວຽກງານມີລັກສະນະຊັກຊ້າ, ແກ່ຍາວ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄະດີຈານວນໜິ່ງ;
6) ການຕດຕາມຊຸກຍູ້, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບໂຄງການຕດຕາມກວດກາການ
ປະຕບັດກົດໝາຍ, ໂຄງການກິ່ສ້າງ ແລະ ວຽກງານອິ່ນ ຍັງເຮັດໄດ້ບິ່ທັນເປັນລະບົບ, ຕິ່ເນິ່ອງ.
3. ບົດຮຽນທີົ່ຖອດຖອນໄດຸ້
1) ຖ ວຽກງານການເມ ອງ-ແນວຄ ດເປັ ນກົ ກໂດຍເອົ າໃຈໃສ່ ສ ກສາອົ ບຮົ ມ ສະມາຊ ກພັ ກ, ພະນັ ກ ງານລັດຖະກອນ ມີຄວາມຕິ່ນຕົວ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ປະຕບັດໜ້າທີິ່ວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜດຊອບສູງ, ພດຕ
ກາຕົວຈງໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບ່ອນໃດເຮັດວຽກງານນາພາແນວຄດດີ ບ່ອນນັື້ນພະນັກງານສະມາຊກພັກມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນ, ມີ
ຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ ແລະ ວຽກງານກມີຄວາມສາເລັດ;
2) ພະນັກງານມີບົດບາດໃນການຕັດສີນຜົນໄດ້, ຜົນເສຍ. ສະນັື້ນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພເສດການບາລຸງສ້າງພະ
ນັກງານທຸກປະເພດໂດຍຖເອົາຄຸນນະພາບເປັນຕົື້ນຕ; ຄຸນທາດການເມອງ, ຄຸນສົມບັດສນທາປະຕວັດເປັນກົກ ແລະ ດ້ານ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເປັນສາຄັນ;
3) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັື້ງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ໜັກແໜ້ນເຂັື້ມແຂງຄຽງຄູ່ກັບການຈັດວາງສັບຊ້ອນບຸກຄະລາ
ກອນໃຫ້ສົມຄູ່ລະຫວ່າງໜ້າທີິ່ວຽກງານທີິ່ຖກມອບໝາຍ ກັບ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ;
4) ພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນກເປັນປັດໃຈພື້ນຖານຂອງຄວາມສາເລັດ ແລະ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝເທິ່ອລະກ້າວ
ຂອງວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຊິ່ງຕ້ອງລົງທນກິ່ສ້າງຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເທິ່ອລະກ້າວ;
5) ປັບປຸງແບບແຜນນາພາ ແລະ ວທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະນາແຕ່ລະຂັື້ນຕາມທດນາທີິ່ວ່າ ການນາພາທີິ່ດີກວ່າໝູ່
ແມ່ນຄວາມເປັນແບບຢ່າງທີິ່ດີຂອງຜູເ້ ປັນຫົວໜ້າ ເພິ່ອຊຸກຍູ້ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ;
6) ການພົວພັນ, ປະສານສົມທົບແໜ້ນ ແລະ ເປັນປົກກະຕ ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການ ກັບ ອົງການສບສວນສອບສວນ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການທີິ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງກົດໝາຍ, ອານາດການປົກຄອງຂັື້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸກ
ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຈາເປັນແນໃສ່ບຸກທະລຸດ້ານລະບອບ, ລະບຽບການໃຫ້ທະລຸລວງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ
ເພິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມອງ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຍຸຕທາ ພາຍໃຕ້
ການປົກຄອງ ດ້ວຍກົດໝາຍ ຢ່າງສັກສດ.

ພາກທີ II
ທິດທາງລວມ, ຄາດໝາຍສູຊ
ຸ້ ົນ, ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ໃນ 5 ປີຕໜ
ົ່ າ
້ (2021-2025)
I. ທິດທາງໜ້າທີົ່ລວມ
ຈັດຕັື້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັື້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຄັື້ງທີ IX ແລະ ມະຕກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັື້ງທີ V ຂອງອົງຄະນະພັກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໂດຍຫັນເປັນແຜນ
ງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທ າ ແນ່ໃສສ ບຕ ິ່ພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ
ຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທັນສະໄໝເທິ່ອລະກ້າວ.
II. ຄາດໝາຍສູຸ້ຊົນ
1. ຄຸນນະພາບໃນການຕດຕາມກວດກາ, ເຄົາລົບປະຕບັດກົດໝາຍ ແລະ ສັິ່ງຟ້ອງຜູ້ຖກຫາຂື້ນສານໄດ້ຮັບການ
ຍົກລະດັບໂດຍບັນລຸ 95% ຂື້ນໄປຂອງການຄົື້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄະດີ ແລະ ບິ່ຫຼຸດ 95% ທີິ່ສານຕັດສນເອົາຕາມຄາຖະແຫຼງ
ຂອງໄອຍະການ;
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2. ກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັື້ນຕ່າງໆໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ
ໜັກແໜ້ນ, ສາມາດປະຕບັດພາລະບົດບາດ, ສດ ແລະ ໜ້າທີິ່ມີປະສດທພາບສູງຂື້ນ;
3. ຖັນແຖວພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ໄອຍະການທະຫານທຸກລະດັບໄດ້ຮັບການພັດທະນາທັງທາງ
ດ້ານຈານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນກ້າວໆ ໂດຍຖສາຄັນທາງດ້ານຄຸນທາດການເມອງ, ຄຸນສົມບັ ດສນທາປະຕວັດໄປຄຽງ
ຄູ່ກັບບາລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວຊາສະເພາະ, ສາມາດເຮັດລ້ອນໜ້າທີິ່ທີິ່ຖກມອບໝາຍ;
4. ມີພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນກທີິ່ເປັນປັດໃຈພື້ນຖານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝເທິ່ອ
ລະກ້າວ ໂດຍປະກອບພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ມີງົບປະມານຮອງຮັບ.
5. ສາມາດເຂົື້າຮ່ວມຂະບວນການເຊິ່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງມີປະສດທຜົນ ໂດຍຍົກລະດັບການ
ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພ ິ່ອມ ດຍຸດທະສາດສູ່ລວງເລກ. ພ້ອມນັື້ນ, ກ ເປີດກວ້າງການພົວພັນ
ຮ່ວມມກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ບັນດາສະມາຊກອາຊຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນຢ່າງເປັນເຈົື້າການ ແລະ ມີປະສດທຜົນ.
III. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຕ່ປີ 2021-2025
ໃນ 5 ປີ ຕິ່ໜ້ານີື້ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຕ່ລະຂັື້ນຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕບັດ 6 ແຜນງານ, 25 ໂຄງການ ຊິ່ງ
ລະະອຽດ ມີດັິ່ງນີື້:
1. ແຜນງານ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ
1.1. ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາທົົ່ວໄປ
1) ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດການຕດຕາມກວດກາການເຄົາລົບປະຕບັດກົດໝາຍຂອງອົງການຈັດຕັື້ງພາກລັດ,
ນ ຕ ບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນພົນລະເມ ອງ, ເອົາໃຈໃສ່ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນ, ຄ າສະເໜີຂອງອົງ
ການຈັດຕັື້ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕບັດກົດໝາຍ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພິ່ອແກ້ໄຂວຽກງານດັິ່ງກ່າວໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
2) ຕດຕາມກວດກາການອອກ ແລະ ການນາໃຊ້ນຕກາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖກຕ້ອງ
, ສອດຄ່ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັື້ມງວດ;
3) ເກັບກາສະຖຕອາຊະຍາກາ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ເພິ່ອວເຄາະ, ວໄຈສາເຫດ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າ ວທີການ,
ມາດຕະການສະກັດກັື້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ;
4) ລົງຮາກຖານ ເພ ິ່ອຕ ດຕາມ ແລະ ຊຸຍູ້ການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານວ ຊາການຂອງຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ຕດຕາມກວດກາທົິ່ວໄປ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເຂດທົິ່ວປະເທດປີລະໜິ່ງຄັື້ງ.
1.2. ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສບສວນ-ສອບສວນ
1) ຕດຕາມກວດກາອົງການສບສວນ-ສອບສວນໃນການດາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ເປັນຕົື້ນ ແມ່ນການນາໃຊ້
ມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ການອອກຄາສັິ່ງຈັບຕົວ, ກັກຕົວ, ກັກຂັງພາງ, ການອອກຄາສັິ່ງເປີດການສບສວນ ຫຼ ບິ່ເປີດ ການ
ສບສວນ, ການອອກຄາສັິ່ງກວດຄົື້ນເຄຫາສະຖານ, ການຍດ ແລະ ອາຍັດຊັບ ໃຫ້ໄປຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັື້ມງວດ;
2) ຕດຕາມກວດກາອົງການສບສວນ-ສອບສວນ ດ້ວຍການເຂົື້າຮ່ວມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂການລະເມີດກົດໝ
າຍ ໃນຂັື້ນຕອນການດາເນີນຄະດີຂອງອົງການສບສວນ-ສອບສວນ;
3) ອອກຂື້ການົດ, ຄາແນະນາ ດ້ານວຊາການ ກ່ຽວກັບການຕດຕາມກວດກາການປະຕບັດກົດໝາຍຂອງເຈົື້າໜ້າ
ທີິ່ສບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປະຕບັດໄດ້ໃນຕົວຈງ; ສະກັດກັື້ນການນາໃຊ້
ຊ່ອງ ຫວ່າງ ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ການສບສວນ-ສອບສວນບິ່ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ບິ່ໂປ່ງໃສ ອັນພາໃຫ້ການດາເນີນຄະດີ ບິ່
ເປັນທາ.
1.3 ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດາເນີນຄະດີຢູ່ສານ
1) ປະສານສົມທົບກັບສານປະຊາຊົນໃນການຄົື້ນຄວ້າອອກຂ ື້ກ ານົດ, ລະບຽບການຮ່ວມ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມ
ຕ ດຕາມກວດກາຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນໃນການດ າເນີນຄະດີຢູ່ສານ ແລະ ທີິ່ປະຊຸມສານຂັື້ນຕ່າງໆ ນັບທັງຄະດີແພ່ງ
ແລະ ຄະດີອາຍາ;
2) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ
ປະສົບ ປະການໃນການຕດຕາມກວດກາການດ າເນີນຄະດີຢູ່ສານ ແລະ ການເຂົື້າຮ່ວມປະຊຸມສານ, ການຖະແຫຼງຕິ່ສານ
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ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມປະຊຸມສານແຕ່ລະຂັື້ນ (ຂັື້ນຕົື້ນ, ຂັື້ນອຸທອນ ແລະ ຂັື້ນລົບລ້າງ) ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສາມາດປະຕບັດພາລະ
ບົດ ບາດ ໜ້າທີິ່ຂອງຕົນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ;
3) ສ້າງກົນໄກວທີການຄົື້ນຄວ້າສານວນຄະດີ, ຄາຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານທາງການກ່ຽວກັບຄະດີໃຫ້ສອດຄ່ອງ,
ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາຕາມການຕດຕາມຄະດີຄົບວົງຈອນ.
1.4 ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
1) ສ້າງຄາແນະນາກ່ຽວກັບການຕດຕາມກວດກາການປະຕບັດກົດໝາຍໃນການຈັດຕັື້ງປະຕບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັື້ນ ເພິ່ອເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັື້ງປະຕບັດຕົວຈງ;
2) ສ້ າງແຜນຕ ດຕາມກວດກາການຈັ ດຕັ ື້ງປະຕ ບັດກົ ດໝາຍໃນການຈັ ດຕັ ື້ງປະຕ ບັດຄ າຕັ ດສີ ນ ແລະ ຄ າ
ພພາກສາ ຂອງສານ, ຊອກໃຫ້ເຫັນ ດ້ານດີຜົນສາເລັດອັນພົື້ນເດັິ່ນ, ດ້ານອ່ອນຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດເພິ່ອຄົື້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ
ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂຕິ່ໄປ;
3) ປັບປຸງຮ່າງສະຖຕ ສະຖະຕການຈັດຕັື້ງປະຕບັດຄ າຕັດສນຂອງສານ ສົິ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານ ແລະ ຂະແໜງຕດ
ຕາມກວດກາທົິ່ວໄປ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ຈັດຕັື້ງປະຕບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບ. ພ້ອມທັງສະຫຼຸບສັງລວມ ເພິ່ອລາຍງານ
ຂັື້ນເທງແຕ່ໄລຍະ.
1.5 ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີົ່ກັກຕົວ, ກັກຂັງ, ສູນດັດ
ສ້າງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ
1) ຕດຕາມກວດກາການປະຕບັດກົດໝາຍ ໃນສະຖານທີິ່ກກ
ັ ຕົວ, ສະຖານທີິ່ກັກຂັງ, ສູນດັດສ້າງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ
ແລະ ສະຖານທີິ່ປະຕບັດມາດຕະການບັງຄັບອິ່ນໆຂອງສານ;
2) ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບກົມຕາຫຼວດຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສະຖານທີິ່ກກ
ັ
ຂັງ, ຄ້າຍຄຸມຂັງ, ສູນດັດສ້າງແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ;
3) ຫັນເອົາພະນັກງານໄອຍະການ ລົງປະຈາຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ; ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕບັດຄາແນະນາ
ຮ່ວມ ສະບັບເລກທີ 015/ອອປສ,ກຍ,ປກສ, ລົງວັນທີ 09 ກັນຍາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຫັນເອົາພະນັກງານໄອຍະການ ແລະ
ພະນັກງານຈັດຕັື້ງປະຕບັດຄາຕັດສນຂອງສານປະຈາການຢູ່ຄາ້ ຍຄຸມຂັງ;
4) ຊຸກຍູ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຕດຕາມກວດກາການປະຕບັດກົດໝາຍໃນ
ສະຖານທີິ່ກັກຕົວ, ສະຖານທີິ່ກັກຂັງ, ສູນດັດສ້າງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ສະຖານທີິ່ປະຕບັດມາດຕະການບັງຄັບອ ິ່ນຂອງ
ສານ;
5) ເກັບກາສັງລວມສະຖຕຜູ້ຖກຫາ, ນັກໂທດ, ແລະ ຜູ້ຖກດັດສ້າງ;
6) ເຂົື້າຮ່ວມຄົື້ນຄວ້າ, ພຈາລະນາຄັດເລອກຈັດແບ່ງປະເພດ ແລະ ເຮັດບັນຊີນັກໂທດ ທີິ່ມີເງິ່ອນໄຂໄດ້ຮບ
ັ ອະ
ໄພຍະໂທດ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັື້ງປະຕບັດການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ຕາມລັດຖະດາລັດຂອງປະທານປະເທດ;
7) ຄົື້ນຄວ້າຈັດແບ່ງປະເພດຜົນງານຂອງນັກໂທດໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຄົື້ນຄວ້າປ່ອຍຕົວກ່ອນການົດໂດຍມີເງິ່ອນໄຂ
ແລະ ຄົື້ນຄວ້າສະເໜີອະໄພຍະໂທດໃຫ້ແກ່ນັກໂທດ;
8) ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ.
1.6 ໂຄງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກາ
1)
ປັບປຸງບັນດານຕກາລຸ່ມກົດໝາຍຈານວນໜິ່ງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ;
2)
ເຂົື້າຮ່ວມການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມທາງອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ;
3)
ຮ່າງຄາແນະນາ ກ່ຽວກັບການຊັດມ້ຽນຄະດີ, ການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາ 38,39,40 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ບັນຫາອິ່ນ;
4)
ສັງລວມ, ແຈກຢາຍບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນ ຕ ກ າຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນດາກົມ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ ທົິ່ວປະເທດ;
5)
ສ້າງປື້ມຄູ່ມໃນການຄົື້ນຄວ້າຄະດີແຕ່ລະຂັື້ນ,ຂຽນຄາຖະແຫຼງ, ຄາຕົກລົງບິ່ຮື້ຟື້ນ, ຄາສະເໜີຮື້ຟື້ນ ແລະ
ເອກະສານອິ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີ;
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6) ສ້າງປື້ມຄູ່ມການຮ່ວມມທາງອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ; ປື້ມຄູ່ມການຂຽນຄາຖະແຫຼງຄະດີແພ່ງ ແລະ ການເຂົື້າ
ຮ່ວມປະຊຸມສານ; ຮ່າງສະຖຕຜູ້ຖກກັກຂັງ, ນັກໂທດ, ຜູ້ຖກດັສ້າງ ຕາມລະບົບຖານຂື້ມູນທີິ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນໂປຣແກຣມ
ຖານຂື້ມູນ (Databased Program);
7) ປັບປຸງເນື້ອໃນບາງມາດຕາໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດາເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບບັນຫານັກໂທດ;
8) ເຂົື້າຮ່ວມການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍການໂອນຕົວປະຕບັດໂທດລະຫວ່າງປະເທດ.
1.7 ໂຄງການ ປັບປຸງລະບົບຂື້ມູນ-ຂ່າວສານ, ວາລະສານໄອຍະການ
1) ປັບປຸງລະບົບການລາຍງານສະຖ ຕ ການແກ້ໄຂຄະດີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບ ລ ຫານຄະດີຄົບວົງຈອນ ຂອງ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ ໃຫ້ເປັນ ລະບົບປົກກະຕ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈງ;
2) ສ້າງແຜນພັດທະນາເຄອຄ່າຍຄອມພວເຕີ, ຖານຂື້ມູນ, ເກັບກາສະຖຕຄະດີທີິ່ທັນສະໄໝຂອງອົງການໄອ ຍະ
ການປະຊາຊົນ, ສ້າງ ລະບົບເຄອຄ່າຍເຊິ່ອມຕິ່ອນເຕີເນັດ ຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ເຊິ່ອມຕິ່ກັບບາງແຂວງ
ແລະ ກ້າວໄປຮອດການຊິ່ອມຕທ
ິ່ ົິ່ວປະເທດ;
3) ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາລະບົບໄອຊີທີ, ປັບປຸງລະບົບຖານຂື້ມູນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃຫ້ສາມາດໃຊ້
ງານໄດ້ ຢ່າງມີປະສດທຜົນ;
4) ເກັບກາຂ່າວ, ບົດຄວາມ ເພິ່ອລົງໜັງສພມ, ອອກໂທລະພາບ, ວາລະສານ ແລະ ຈັດພມວາລະສານໄອຍະການ
ເປັນປົກກະຕ;
5) ປັບປຸງ ແລະ ນາໃຊ້ລະບົບຖານຂມ
ື້ ູນທີພ
ິ່ ົວພັນກັບວຽກງານຕດຕາມກວດກາຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ.
2. ແຜນງານ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
2.1. ໂຄງການ ສຶກສາອົບຮົມການເມອງ-ແນວຄິດ :
ຝກອົບຮົມທດສະດີການເມອງ-ການປົກຄອງໄລຍະສັື້ນ ແລະ ການບາລຸງກິ່ສ້າງໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊກພັກ,
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
2.2. ໂຄງການ ພັດທະນາດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ
1) ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນວຽກງານວຊາ
ສະເພາະ, ວຊາການ, ເຕັກນກ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເປັນລະບົບຕິ່ເນິ່ອງ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ແນໃສ່ຮັບປະກັນທາງ ດ້ານ
ຄຸນນະພາບ;
2) ຄົື້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫັຼກສູດການ ຝກອົບຮົມ ໄລຍະສັື້ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ໂດຍສະເພາະຫັຼກສູດການ
ຝ ກ ອົບຮົມພະນັກງານໄອຍະການ ໃຫ້ມ ີຄຸນນະພາບສູງ; ເອົາໃຈໃສ່ ຝ ກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ ດ້ານວຽກງານວຊາສະເພາະ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົິ່ວເຖງ;
3) ບາລຸງ-ກິ່ສ້າງພະນັກງານໃນແຕ່ລະລະດັບ, ຝກອົບຮົມ ຜູ້ຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການໃຫ້ໄດ້ 5 ຄັື້ງ,
ຜູ້ຈະເປັນ ພະນັກງານໄອຍະການຂັື້ນ III ໃຫ້ໄດ້ປີລະ 2 ຊຸດ;
4) ກິ່ສ້າງ ແລະ ບາລຸງພະນັກງານ ໄລຍະຍາວ ໃນສາຂາວຊາຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈງໃນແຕ່ລະປີ;
5) ຝກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານໄອຍະການ ກ່ຽວກັບ ການຕດຕາມກວດກາການດາເນີນຄະດີ
ແພ່ງ, ຄະດີອາຍາ, ວຽກງານຄ້າຍຄຸມຂັງ, ວຽກງານກວດກາ, ກວດກາທົິ່ວໄປ, ວຽກງານຫ້ອງການ, ຈັດຕັື້ງ, ການເງນ, ວຽກ
ງານແຜນການ, ພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ວຽກງານສົນທສັນຍາ ແລະ ຮ່ວມມທາງດ້ານຍຸຕທາກັບຕ່າງປະເທດ.
2.3. ໂຄງການພັດທະນາຍົກລະດັບດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຢີ
1) ຍົກລະດັບທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດກັບທີິ່ ແລະ ສົິ່ງໄປຍົກລະດັບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
2) ຍົກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ຄອມພວເຕີ ແລະ IT.
2.4. ໂຄງການ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
1) ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄອບຄົວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໂດຍການສ້າງກອງທນຊ່ວຍເຫຼອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເພິ່ອ
ສ້າງ ເງິ່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນລຸດພົື້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
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2) ປຸກລະດົມແຫຼິ່ງທນເຂົື້າໃນການສ້າງກອງທນຊ່ວຍ ເຫຼອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ ໃຫ້
ກ້ວາງຂວາງ, ພ້ອມກັນນັື້ນກຕ້ອງຈັດຕັື້ງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕບັດນະໂຍບາຍ ຕິ່ສະມາຊກກອງທນຢ່າງມີ ປະສດທຜົນ;
3) ສ້າງເງິ່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ ຫຼື້ນກລາ ແລະ ອອກກາ
ລັງກາຍ ເພິ່ອສຸຂະພາບ;ຊຸກຍູ້, ສົິ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງິ່ອນໄຂໃຫ້ ມີຂະບວນການສີລະປະ, ວັນນະຄະດີ, ອອກແຮງງານ ແລະ
ສ້າງເສດຖະກດຄອບຄົວ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
3. ແຜນງານພັດທະນາລະບົບການຈັດຕັື້ງ
3.1. ໂຄງການ ປັບປຸງ ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ
1) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ ໂດຍຂນ
ື້ ແຜນການົດພະນັກງານນາພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ການົດຕາແໜ່ງງານຂອງອົງ ການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ ໃຫ້ເປັນ ລະບົບຄົບຊຸດ, ໜັກແໜ້ນ, ເຂັື້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະອົງການໄອຍະການຂັື້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ;
2) ປັບປຸງໂຄງປະກອບບັນດາຂະແໜງ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ໜ່ວຍງານ ຂອງ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດສດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຕາມທີິ່ໄດ້ການົດ ໄວ້ໃນ ລັດຖະທາ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
3) ຄົື້ນຄວ້າລະບຽບການເລິ່ອນຊັື້ນ, ຂັື້ນພະນັກງານໄອຍະການ;
4) ເພີມ
ິ່ ທະວີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົື້ນຄ້ວາ, ຄັດເລອກ, ບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ນາໃຊ້ພະນັກງານ ໃຫ້ສົມ ຄູ່
ກັນລະຫວ່າງ ໜ້າທີິ່ວຽກງານກັບຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານ;
5) ສູ້ຊົນຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງບັນດານຕກາທີິ່ກຽ່ ວພັນກັບວຽກຈັດຕັື້ງ-ພະນັກງານ ຊິ່ງບິ່ທັນສອດຄ່ອງກັບ
ລັດຖະທາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ;
6) ກິ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັື້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ, ຝກອົບຮົມໃຫ້ສະຫາຍເລຂາ, ຮອງເລຂາ ແລະ ຄະນະ
ໜ່ວຍພັກ, ຕດຕາມກວດກາ ແລະ ກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າວຽກງານເສນາທການການນາຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ.
4. ແຜນງານ ພັດທະນາ ແລະ ກົ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ງົບປະມານ
4.1. ໂຄງການການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຕ່ລະໄລຍະ
1) ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັື້ງປະຕບັດວໄສທັດ 2030, ແຜນພັດທະນາ 2021-2025, ແຜນປະຈາປີ, ປະຈາ 6
ເດອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອດຖອນເອົາເປັນບົດຮຽນ;
2) ຄົື້ນຄວ້າສ້າງແຜນພັດທະນາ 2026-2030;
3) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ ໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ;
4) ຄົື້ນຄວ້າ, ຊອກຫາແຫຼິ່ງທນ, ງົບປະມານ ເພິ່ອມາຈັດຕັື້ງປະຕບັດແຜນພັດທະນາ 2021-2025 ແລະ ແຜນ
ປະຈາປີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
4.2 ໂຄງການ ປົກປັກຮັກສາ, ນາໃຊຸ້ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫ້ອງການ
1) ຊຸກຍູ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ, ແຂວງ-ນະຄອນ ແລະ ເຂດ ເພິ່ອປຸກລະດົມທນຮອນເຂົື້າໃນການປົກ
ປັກຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ຕິ່ເຕີມສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ມີປະສດທຜົນ;
2) ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້ອມແປງ, ຕິ່ເຕີມ ແລະ ບາລຸງຮັກສາ ສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກ ຂອງອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
4.3 ໂຄງການ ປຸກສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
1) ປຸກສ້າງສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການ;
2) ປຸກສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງອັດຕະປ, ແຂວງບິ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ;
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3) ປຸກສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 3 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຂດ 3, ເມ ອງຊະນະຄາມ
ແຂວງວຽງຈັນ, ເຂດ 3 ເມ ອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເຂດ 2 ເມ ອງນ ື້າບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເຂດ 2 ເມ ອງລ້ອງຊານ
ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ເຂດ 4 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ສາເລັດໃນປີ 2025.
4.4 ໂຄງການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ 5 ປີ ແລະ ປະຈາແຕ່ລະປີ
1) ສ້າງແຜນການ ແລະ ປະຕ ບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແຕ່ປີ 2021 ເຖີງ ປີ 2025 ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ລະອຽດ
ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນແຕ່ລະບ້ວງ, ຮ່ວງ ແລະ ລູກຮ່ວງ;
2) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາແບບແຜນການປະຕບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງ
ເຂັື້ມງວດ ບົນພື້ນຖານລະບຽບການທີິ່ວາງໄວ້;
3) ປັບປຸງ-ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມແຜນການທີິ່ ວາງໄວ້ ໂດຍຖເອົາ
ການເບີກຈ່າຍເງນເດອນເປັນບູລມະສດອັນດັບຕົື້ນ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງນເດອນລວມສູນຢູ່ສູນກາງໃຫ້ໄດ້ຕາມການົດເວລາທີິ່
ວາງໄວ້ , ຕອບສະໜອງການໃຊ້ຈ່າຍເງ ນບ ລ ຫານໃຫ້ເປັນປົກກະຕ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານ
ທັນຕາມການົດເວລາ;
4) ແຜນຄາດຄະເນງົບປະມານລາຍຈ່າຍລວມແຕ່ປີ 2021-2025 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ທົິ່ວປະເທດ
ໃຫ້ບັນລຸ 434,086,786,673 ກີບ ໃນນັື້ນ, ເງນເດອນ 212,058,432,740 ກີບ, ເງນນະໂຍບາຍ ແລະ ອຸດໜູນ
11,678,362,834.ກີບ, ເງນບລຫານປົກກະຕ 91,350,638,133 ກີບ, ເງນດັດສົມສົິ່ງເສີມ 10,683,035,464 ກີບ, ເງນ
ເຊົິ່າ, ຊື້ຊັບສົມບັດຮັບໃຊ້ບລຫານ 4,350,000,000 ກີບ ແລະ ເງນລົງທນຂອງລັດ 103,966,317,500 ກີບ.
5) ສຸມໃສ່ການຕດຕາມ ແລະ ສບຕິ່ຊາລະໜີື້ສີນໂຄງການກິ່ສ້າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 14 ໂຄງການ
ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໃນມູນຄ່າຄ້າງຊາລະ 21,212,881,000 ລ້ານກີບ;
6) ປະຕບັດການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການຈັດຕັື້ງປະຕບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ເງນເດອນ, ເງນອູດໜູນ, ເງນ
ບລຫານ, ດັດສົມສົິ່ງເສີມ, ຊື້ໃໝ່ຮັບໃຊ້ກົງຈັກບລຫານຕາມລະບົບສາຍຕັື້ງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົິ່ວ
ປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນການທີິ່ວາງໄວ້;
7) ຕດຕາມຊຸກຍູກ
້ ານຈັດຕັື້ງປະຕບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຕລະສົກປີໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍງົບປະມານ
ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຂອງກະຊວງການເງນວາງອອກໃນແຕ່ໄລຍະ ແລະ ຮັບປະກັນ ການເຄອ
ິ່ ນໄຫວວຽກງານໄປຕາມ
ແຜນການທີິ່ວາງໄວ້;
8) ຕດຕາມກວດກາງົບປະມານ, ບັນຊີ-ຄັງເງນ ແລະ ການເກັບຮັກສາເອກະສານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ນາໃຊ້
ລະບົບໂປຮແກຣມບັນຊີຂອງກະຊວງການເງນ ເພິ່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ນາໃຊ້ລະບົບ IT ເຂົື້າໃນການສະຫຼຸບລາຍຈ່າຍ
ປະຈເດອນ, ງວດ, ປີ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ.
9) ປະຕບັດລະບອບການສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະເດອນ, ງວດ, 6 ເດອນ, 9 ເດອນ ແລະ ປີໃຫ້ເປັນປົກະຕ.
4.5 ໂຄງການສະໜອງ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້
1) ປະຕບັດການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການສະໜອງພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ຕາມລະບົບສາຍຕັື້ງໃຫ້ແກ່ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ;
2) ສ້າງຖານຂື້ມູນ, ເກັບກາສະຖຕ ກ່ຽວກັບພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຢ່າງເປັນລະບົບ;
3) ປະຕບັດລະບອບການສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະເດອນ, ງວດ, 6 ເດອນ, 9 ເດອນ ແລະ ປີໃຫ້ເປັນປົກະຕ.
5. ແຜນງານຮ່ວມມກັບຕ່າງປະເທດ
5.1 ໂຄງການຄົື້ນຄວ້າສົນທິສັນຍາ
1) ຄົື້ນຄວ້າ, ສ້າງສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼອຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ ລະ
ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ກັບ ສ.ເອກົວດ; ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົິ່ງຜູຮ
້ ້າຍ
ຂ້າມແດນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ; ຄົື້ນຄວ້າ, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເຈລະລະຈາສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ການສົິ່ງຜູຮ
້ ້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼອ ຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ ລະ
ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ;
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2) ຄົື້ນຄວ້າ, ສະເໜີເຂົື້າຮ່ວມເປັນພາຄີສົນທສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມສາກົນໃນການສບ

ສວນ - ສອບສວນອາຊະຍາກາຂ້າລ້າງເຜົາິ່ ພັນ, ອາຊະຍາກາສົງຄາມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ;
3) ຄົນ
ື້ ຄວ້າສົນທສັນຍາອິ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ; ປະກອບຄາເຫັນ ຕິ່ເອກະສານທາງການ ໃນ
ຂອບຂອງອາຊຽນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີພ
ິ່ ົວພັນເຖງວຽກງານໄອຍະການ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະ
ເທດ.
5.2 ໂຄງການຮ່ວມມຍຸຕທ
ິ າ
1) ຄົື້ນຄວ້າ, ພຈາລະນາ, ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມ
ຍຸຕທາ ເຊັິ່ນ ການສົິ່ງຜູຮ
້ ້າຍຂ້າມແດນ, ການຮ່ວມມທາງອາຍາ ແລະ ການໂອນຕົວຜູຖ
້ ກສານຕັດສີນລົງໂທດ ຢ່າງຖກຕ້ອງ,
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ສົນທສັນຍາ ທີິ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
2) ຄົື້ນຄວ້າ, ສ້າງປື້ມຄູມ
່ ການຮ່ວມມທາງອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ ເພິ່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານຮ່ວມມທາງອາ
ຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ ຢ່າງມີປະສດທຜົນ.
5.3 ໂຄງການ ຮ່ວມມກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສສ ຫວຽດນາມ
1) ປະຕບັດບົດບັນທກຊ່ວຍຈາ ລະຫວ່າງ ສອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ
ຂັື້ນສູງ, ຄະນະວຊາການ, ການກິ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂມ
ື້ ູນຂ່າວສານ;
2) ຈັດກອງປະຊຸມອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງທີິ່ມີຊາຍແດນຕດຈອດກັນ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ;
3) ຊຸກຍູ້ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງທີິ່ມີຊາຍແດນຕດຈອດ
ກັນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮ່ວມມກັນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;
4) ສົິ່ງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນລາວ ໄປຝກອົບຮົມ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ.
5.4 ໂຄງການ ຮ່ວມມກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສປ ຈີນ
1) ປະຕບັດບົດບັນທກຊ່ວຍຈາ ລະຫວ່າງ ສອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັື້ນ
ສູງ, ຄະນະວຊາການ, ການກິ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂມ
ື້ ູນຂ່າວສານ;
2) ຊຸກຍູ້ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງພາກເໜອຂອງ ສປປ ລາວ
ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຢູນາ ໄດ້ຮ່ວມມກັນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;
3) ຊຸກຍູ້ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້
ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຕ່າງໆ ຂອງ ສປ ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມມກັນ ຕາມເງິ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຕົວຈງ
ຂອງ ສປປ ລາວ;
4) ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມກັບມະຫາວທະຍາໄລກວາງຊີ ກ່ຽວກັບ ການກິ່ສ້າງພະນັກງານ ຂັື້ນ ປະລນຍາຕີ, ປະ
ລນຍາໂທ, ປະລນຍາເອກ ແລະ ການຝກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນ, ການຊ່ວຍເຫຼອກິ່ການກິ່ສ້າງ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝກອົບ
ຮົມພະນັກງານໄອຍະການ ຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕາມບົດບັນທກທີິ່ໄດ້ເຊັນກັນ;
5) ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມກັບມະຫາວທະຍາໄລສ້າງຄູກວາງຊີ ກ່ຽວກັບ ການກິ່ສ້າງພະນັກງານ ຂັື້ນ ປະລນຍາຕີ
, ປະລນຍາໂທ, ປະລນຍາເອກ ພ້ອມທັງຄົື້ນຄວ້າສ້າງບົດບັນທກຮ່ວມກັນ.
5.5 ໂຄງການ ຮ່ວມມກັບອົງການໄອຍະການບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອົ່ນໆ
1) ປະຕ ບັດບົດບັນທ ກຊ່ວຍຈ າ ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ-ກ າປູເຈຍ, ລາວ-ໄທ,
ລາວ-ສງກະໂປ, ລາວ-ກຸຍບາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັື້ນສູງ, ຄະນະວຊາການ, ການກິ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນຂມ
ື້ ູນຂ່າວສານ ຕາມເງິ່ອນໄຂຕົວຈງຂອງສປປ ລາວ;
2) ຄົື້ນຄວ້າ, ປະສານສົມທົບ ເພິ່ອໃຫ້ມີການພົວພັນກັບອົງການໄອຍະການສູງສຸດ ສປປ ເກົາຫຼີ, ສສ ມຽນມາ,
ປະເທດອາຊຽນອິ່ນ ຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ.
5.6 ໂຄງການ ຮ່ວມມກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ
1) ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອນ າໂຄງການ ILSTA, UNDP, JICA, UNICEF, UNODC, HSF, IOM
ແລະ ໂຄງການອິ່ນ ເພິ່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການຝກອົບຮົມພະນັກງານ ໃນວຽກ
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ງານ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ວຽກງານຍຸຕທ າສາລັບເດັກ, ການໂອນໂຕນັກໂທດ, ການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງ,
ການສ້າງປື້ມຄູມ
່ ການຮ່ວມມທາງອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອິ່ນໆ;
2) ເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັື້ງປະຕບັດໂຄງການ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜດຊອບສູງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ, ຮັບປະກນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສດທຜົນ.
6. ແຜນງານກວດກາ ແລະ ຕ້ານການສື້ລາດບັງຫຼວງ
6.1 ໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກາ
1) ຕດຕາມກວດກາການຈັດຕັື້ງປະຕບັດມະຕ, ຄາສັິ່ງ, ກົດລະບຽບພັກ, ແບບແຜນວທີເຮັ ດວຽກ ແລະ ການເງນ
ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກ. ການເຄິ່ອນໄຫວການປະຕບັດໜ້າທີິ່ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກ, ສະມາຊກພັກ ແລະ ການຈັດຕັື້ງພັກ ຢ່າງ
ປົກກະຕ ແລະ ການກິ່ສ້າງພັກປອດໃສ, ເຂັື້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ;
2) ຄົື້ນຄວ້າຄ າຮ້ອງ, ຄ າສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງຄະນະພັກ, ໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊ ກພັກ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.
6.2 ໂຄງການກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັື້ນລຸມ
່ ແລະ ຕ້ານ
ການສື້ລາດບັງຫຼວງ
1) ຕ ດຕາມກວດກາການນ າໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ, ການກ ິ່ສ້າງໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ, ການແຈ້ງຊັບສນ
ແລະ ການປະຕບັດ ແລະ ການປະຕບັດໜ້າທີິ່ຂອງພະນັກງານ;
2) ຄົື້ນຄວ້າຄາຮ້ອງທຸກ, ຄາສະເໜີຂອງອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ພົນລະເມ ອງ ທີິ່ກ່ຽວພັນເຖງການປະຕບັດໜ້າທີິ່
ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ.
IV. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ເພິ່ອເຮັດໃຫ້ທດທາງລວມ, ຄາດໝາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານໄອ
ຍະການປະຊາຊົນ ແຕ່ປີ 2021 ຫາປີ 2025 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕບັດ ຢ່າງມີຜົນສາເລັດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ
ຈັດຕັື້ງປະຕບັດ ມາດຕະການດັິ່ງນີື້:
1) ອົງການໄອຍະການທະຫານ, ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝ ກອົບຮົມໄອຍະການ,
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຕ້ອງຄົື້ນຄວ້າເຊິ່ອມຊມຢ່າງເລກເຊິ່ງ
ແລະ ຈັດຕັື້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດເປັນແຕ່ລະປີ ແລະ ຊີື້ນາຈັດຕັື້ງປະຕບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈງ,
ຍ້ອງຍສັນລະເສີນ, ເຮັດລ້ອນໜ້າທີິ່ທີິ່ມີຜົນງານດີເດັິ່ນ, ພ້ອມນັື້ນ ກສກສາອົບຮົມ, ສາຫຼວດກວດກາ ແລະ ປະຕບັດມາດ
ຕະການຢ່າງເຂັື້ມງວດຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຕິ່ຜູ້ທີິ່ມີຈຸດອ່ອນບົກຜ່ອງ ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍ.
2) ເພີິ່ມທະວີການຊີື້ນ ານ າພາ ຂອງຄະນະພັກຂັື້ນຕ່າງໆໃນການຕ ດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ
ແທດເຖງ. ພ້ອມນັື້ນ, ກິ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນແບບຢ່າງນາໜ້າ, ການເຮັດແທ້ທາຈງຂອງສະມາຊກພັກໃຫ້ສູງຂື້ນ;
3) ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານໃຫ້ກົມກຽວ, ລ່ອງລ່ຽນ ລະຫວ່າງ ສາຍຕັື້ງ-ສາຍຂວາງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ,
ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າສາມາດເຂົື້າເຖງຂະບວນການຍຸຕທາໄດ້ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມ
ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕທາ;
4) ຖສາຄັນການຕດຕາມກວດກາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ກຄ ການກວດກາ
ຂອງປະຊາຊົນ ຕິ່ການປະຕບັດໜ້າທີິ່ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັື້ນ;
5) ຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງທາງດ້ານງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນອັນຈາເປັນ ເພິ່ອຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ
ທດທາງແຜນການວາງອອກໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດ.
ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
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