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ຮ່າງແຜນພັດທະນາ 

ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊນົ 5 ປີ ແຕປີ່ 2021 ຫາປີ 2025 
  

ພາກທີ I 
ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 

ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) 
 

 

I. ສະຫຼຸບການປະຕິບັດວຽກງານໄອຍະການ ແຕ່ປີ 2016-2020 
ກ. ສະພາບການ ພາກພ ື້ນ, ສາກນົ ແລະ ພາຍໃນປະເທດເຮົາ 
ໃນຊຸມປີ 2016-2020 ຜ່ານມາ ສະພາບການຂອງພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ້ມີການຜັນແປໄປຢ່າງໄວວາ ແລະ 

ສະຫັຼບສັບຊ້ອນ ເຊ ິ່ງມີທັງຂ ື້ສະດວກ, ຂ ື້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສ ິ່ງທ້າທາຍທົດສອບຫຼາຍປະການ ເປັນຕົື້ນ ໄພທ າມະຊາດ, ການ 
ປ່ຽນແປງສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ  ເຊ ິ່ງມີຜົນກະທົບ ດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ
ໂດຍກົງ ຕ ິ່ການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ເວົື້າລວມ, ເວົື້າສະເພາະ ຕ ິ່ການພັດທະນາອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ພ້ອມກັນນັື້ນ ປະເທດເຮົາ ໄດ້ປະສົບພົບພ ື້ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສ ິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຫຼາຍປະການ ເປັນຕົື້ນ 
ແມ່ນດ້ານການເງ ນ, ເງ ນຕາ, ໄພພ ບັດນ ື້າຖ້ວມ, ໄປແຫ້ງແລ້ງຢູ່ບາງເຂດ ແລະ ພະຍາດລະບາດໂຄວ ດ 19 ເຫຼົິ່ານີື້ເປັນຕົື້ນ 
ແລະ ບັນຫາອ ິ່ນໆ ເຊ ິ່ງໄດ້ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ ິ່ການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ກ ິ່ຄ  
ການເຄ ິ່ອນໄຫວໜ້າທີິ່ວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຕພ່າຍໃຕ້ການນ າພາຂອງພັກຕະຫຼອດ ໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ການ
ຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ ນັບມ ື້ນັບ ມີຄວາມສັກສ ດ, ສະຕ ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕ ບັດກົດໝາຍ ຂອງ
ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕ າຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂ ື້ນກວ່າເກົິ່າ,  ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ
ການເມ ອງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍພ ື້ນຖານ. 

ຂ. ຜົນສ າເລດັໃນການປະຕບິັດ 5 ແຜນງານ ແລະ 21 ໂຄງການ 
5 ປີຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ສູ້ຊົນຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ 5 ແຜນງານ ແລະ 21 ໂຄງການ ໄດ້ສ າເລັດຜົນຫຼາຍປະການເປັນ

ພ ື້ນຖານດັິ່ງນີື້: 
 

1. ແຜນງານ ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກດົໝາຍ 
1.1.  ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາທົົ່ວໄປ   
1) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງຈາກອົງການຈັດຕັື້ງລັດ, ລວມໝູ່, ສັງຄົມ ແລະ 

ພົນລະເມ ອງໃນ 5 ປີຜ່ານມາທັງໝົດ 1.912 ເລ ິ່ອງ ແກ້ໄຂແລ້ວ 1.879 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 98,27 % ໃນນີື້ຢູ່ ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດ 296 ເລ ິ່ອງ ໄດ້ຄົື້ນຄວ້າມີຄ າເຫັນແລ້ວ 296 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 100.00 %; 
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2) ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການສ້າງນ ຕ ກ າ ແລະ ຕ ດຕາມກວດກາການອອກນ ຕ ກ າຂອງອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ ຮັບປະກັນໄດ້ 
ທາງດ້ານຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ; ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານກັບອົງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດປະສານ 
ສົມທົບກັນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ; 

3) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາການປະຕ ບັດໜ້າທີິ່ຂອງພະນັກງານໄອຍະການ ໂດຍສຸມໃສ່ບຸກຄົນທີິ່ມີຄ າຮ້ອງ. ພ້ອມ
ນັື້ນ, ຕ ດຕາມກວດກາການປະຕ ບັດແຜນງົບປະມານ, ໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ, ການແຈ້ງຊັບສ ນ ແລະ ການປະຕ ບັດໜ້າທີິ່
ວຽກງານຂອງພະນັກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕ  ແລະ ໄດ້ຮັບຄ າຮ້ອງ, ຄ າສະເໜີຈາກປະຊາຊົນ ຈ ານວນ 89 ເລ ິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລວ້ 
79 ເລ ິ່ອງ ຍັງ 10 ເລ ິ່ອງ. ຊ ິ່ງຜ່ານມາຮ້ອງຟ້ອງຕ ພະນັກງານໄອຍະການສ່ວນຫຼາຍແມ່ນການປະຕ ບັດໜ້າທີິ່. 

4) ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມຄະນະສະເພາະກ ດລົງກວດກາການປ ຕ ບັດກົດໝາຍ ກ ຄ  ການປະຕ ບັດໜ້າທທີິ່ວຽກງານຂອງບາງ
ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ແຂວງຈ ານວນໜ ິ່ງ ຕາມຄ າສັິ່ງເລກທີ 07 ແລະ 16 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຜ່ານການກວດກາ
ເຫັນໄດ້ວ່າ, ການເຄ ິ່ອນໄຫວປະຕ ບັດໜ້າທີິ່ວຽກງານຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖ ກຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງ ກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ກ ຄ  ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີິ່ໄດ້ສ າເລັດຜົນເປັນຢ່າງດີ. 

1.2.  ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນ 
1) ອອກຄ າສັິ່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ 2.654 ສະບັບ; ອອກຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບຄະດີອາຍາ 6.164 ສະບັບ; 
2) ອອກຄ າສັິ່ງກວດຄົື້ນເຄຫາສະຖານ 4.505 ສະບັບ; ຢ ດ 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 ານວນຄະດີອາຍາຈາກອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນ 49.181 ເລ ິ່ອງ ໃນນັື້ນຖະແຫຼງສັິ່ງຟ້ອງຂ ື້ນສານ 
31.054 ເລ ິ່ອງ, ສົິ່ງຄ ນໃຫ້ດ າເນີນການສ ບສວນ-ສອບສວນ 14.636 ເລ ິ່ອງ, ໂຈະການດ າເນີນຄະດີ 159 ເລ ິ່ອງ, ຊັດມ້ຽນ
ຄະດ ີ1.844 ເລ ິ່ອງ, ສົິ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນອ ິ່ນແກ້ໄຂທາງບ ລ ຫານ 808 ເລ ິ່ອງ ລວມທັງໝົດທີິ່ໄດຄ້ົື້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄ າເຫັນແລ້ວ 
48.501 ເລ ິ່ອງເທົິ່າກັບ 98,62%, ກ າລັງຄົື້ນຄວ້າ 680 ເລ ິ່ອງ; 

ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງໄດ້ຕ ດຕາມການກວດກາອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົື້າໜ້າທີິ່ທະຫານ, ພາສີ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ດ້ວຍການເຂົື້າຮ່ວມກວດກາບັນດາເຫດການລະເມີດກົດໝາຍທີິ່ເກີດຂ ື້ນ, ອອກຂ ື້ກ ານົດ, ຂ ື້ແນະນ າດ້ານວ ຊາການຕ່າງໆ 
ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດປະຕ ບັດເຂົື້າໃນວຽກງານຕົວຈ ງ, ໄດ້ສະກັດກັື້ນການນ າໃຊ້ຊ່ອງ ຫວ່າງ ເພ ິ່ອເຮັດ 
ໃຫ້ການສ ບສວນ-ສອບສວນບ ິ່ຄົບຖ້ວນ-ຮັດກຸມ ແລະ ບ ິ່ໂປ່ງໃສອັນພາໃຫ້ການດ າເນີນຄະດີບ ິ່ເປັນທ າ. 

1.3.  ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດ າເນີນຄະດີຢູ່ສານ  
ໄດ້ຮັບສ ານວນຄະດີທັງໝົດ 53.988 ເລ ິ່ອງ ໃນນັື້ນຄະດີແພ່ງ 4.807 ເລ ິ່ອງ ແລະ ຄະດີອາຍາ 49.181 ເລ ິ່ອງ, ແກ້

ໄຂແລ້ວ 53.263 ເລ ິ່ອງ ໃນນີື້ຄະດີແພ່ງ 4.762 ເລ ິ່ ອງ ເທົິ່າກັບ 99,06 %, ຄະດີອາຍາ 48.501 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 98,62 % 
ລະອຽດມີດັິ່ງນີື້: 

1.3.1 ຄະດີແພ່ງ 
1)  ຄະດີແພ່ງຂັື້ນຕົື້ນທັງໝົດ 4.807 ເລ ິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 4.762 ເທົິ່າກັບ 99,06 %, ກ າລັງຄົື້ນຄວ້າ 45 ເລ ິ່ອງ,

ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານຂັື້ນຕົື້ນ 3.453  ເລ ິ່ອງ, ສານຕັດສີນຕາມຄ າຖະແຫຼງ 3.400 ເລ ິ່ອງເທົິ່າກັບ 98,47 %, ສານຕັດ
ສີນ ບ ິ່ເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງ 53 ເລ ິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 02 ເລ ິ່ອງ; 

2)  ຄະດີແພ່ງຂັື້ນອຸທອນທັງໝົດ 3.262 ເລ ິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 3.234 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 99,14 %, ກ າລັງຄົື້ນຄວ້າ 28 

ເລ ິ່ອງ,ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານ 2.364  ເລ ິ່ອງ, ສານຕັດສີນຕາມຄ າຖະແຫຼງ 2.015 ເລ ິ່ອງເທົິ່າກັບ 85,24 %, ສານ
ພ ພາກສາເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 160 ເລ ິ່ອງ, ບ ິ່ເອົາຕາມ 189 ເລ ິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 42 ເລ ິ່ອງ; 

3)  ຄະດີແພ່ງຂັື້ນລົບລ້າງທັງໝົດ 1.532 ເລ ິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 1.509 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 98.50 %, ກ າລັງຄົື້ນຄວ້າ 23 
ເລ ິ່ອງ, ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານ 1.030  ເລ ິ່ອງ, ສານຕັດສີນຕາມຄ າຖະແຫຼງ 751 ເລ ິ່ອງເທົິ່າກັບ 72,91 %, ສານຕັດສີນ
ເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 273 ເລ ິ່ອງ, ບ ິ່ເອົາຕາມ 06 ເລ ິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 09 ເລ ິ່ອງ. 
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1.3.2 ຄະດີອາຍາ 
1) ຄະດີອາຍາຂັື້ນຕົື້ນທັງໝົດ 49.181 ເລ ິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 48.501 ເທົິ່າກັບ 98,62 %, ກ າລັງຄົື້ນຄວ້າ 680 ເລ ິ່ອງ

, ໃນນັື້ນ ສັິ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານຂັື້ນຕົື້ນ 26.611  ເລ ິ່ອງ, ສານຕັດສີນຕາມຄ າຖະແຫຼງ 26.492 ເລ ິ່ອງເທົິ່າ
ກັບ 99,55 %, ສານຕັດສີນເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 119 ເລ ິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 20 ເລ ິ່ອງ; 

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 %, ສານເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 72 ເລ ິ່ອງ, ບ ິ່ິ່ເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງ 50 ເລ ິ່ອງ, ໄອຍະການຄັດຄ້ານ 29 ເລ ິ່ອງ; 

3)  ໄດ້ຮັບຄະດີອາຍາຂັື້ນລົບລ້າງທັງໝົດ 743 ເລ ິ່ອງ, ແກ້ໄຂແລ້ວ 700 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 94,21 %, ກ າລັງຄົື້ນຄວ້າ 
43 ເລ ິ່ອງ, ຖະແຫຼງໃນທີິ່ປະຊຸມສານ 413 ເລ ິ່ອງ, ສານຕັດສ ນເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງ 389 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 94,19%, ສານເອົາ
ຕາມຄ າຖະແຫຼງບາງສ່ວນ 04 ເລ ິ່ອງ, ບ ິ່ິ່ເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງ 14 ເລ ິ່ອງ, ຄັດຄ້ານ 03 ເລ ິ່ອງ. ສັງເກດເຫັນວ່າພາຍຫຼັງສານ
ພ ພາກສາຂັື້ນອຸທອນແລ້ວ ມີການຂ ລົບລ້າງສູງເຖ ງ 66,04 %. ເຖ ງແນວໃດກ ິ່ຕາມ, ສານຂັື້ນລົບລ້າງພ ພາກສາຢັື້ງຢ ນເອົາ
ຕາມຄ າຖະແຫຼງຂອງໄອຍະການ 94,19 %. 

4) ໄດ້ຄ າຮ້ອງຂ ຮ ຟ ື້ນຄະດີອາຍາ ແລະ ຄະດີແພ່ງ 1.187 ເລ ິ່ອງ ເທົິ່າກັບ 2,19 % ຂອງຄະດີທີິ່ໄດ້ຕັດສ ນຂັື້ນຕົື້ນ, 
ໄດ້ກວດກາສ ານວນຄະດີທີິ່ໄດ້ທວງມາຈ ານວນ 595 ເລ ິ່ອງ, ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ 500 ເລ ິ່ອງ ກວມ 84,03 %, ໃນນັື້ນໄດ້ຕົກລົງ
ບ ິ່ຮ ື້ຟ ື້ນ 315 ເລ ິ່ອງ ກວມ 63,00 %, ສະເໜີຮ ື້ຟ ື້ນ 177 ເລ ິ່ອງກວມ 35,40 %, ລາຍງານສະພາແຫ່ງຊາດຄ ນ 08 ເລ ິ່ອງ. 

 ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບສານປະຊາຊົນ ຄົື້ນຄວ້າອອກຂ ື້ກ ານົດ, ລະບຽບການເຂົື້າຮ່ວມຂອງ ໄອ
ຍະການປະຊາຊົນຢູ່ທີິ່ປະຊຸມສານຂັື້ນຕົື້ນ, ອຸທອນ ແລະ ຂັື້ນລົບລ້າງ ລວມທັງຄະດີແພ່ງ ແລະ ຄະດີອາຍາ. 

1.4.  ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຄ າຕັດສີນຂອງສານ 
ການຕ ດຕາມກວດກາການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຄ າຕັດສ ນ ຫຼ  ຄ າພ ພາກສາຂອງສານກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂ ື້ນ, ການ 

ປະຕ ບັດຄ າຕັດສີນຂອງສານທີິ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວສ່ວນຫຼາຍຖ ກຕາມກົດໝາຍກ ານົດ, ມີຄວາມສັກສ ດ ແລະ ສ່ວນ
ຫຼາຍ ຖ ກນ າໄປຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ ເຊ ິ່ງ ລະອຽດ ມີດັິ່ງນີື້: 

1) ຄະດີອາຍາ 36.161 ເລ ິ່ອງ, ປະຕ ບັດແລວ້ 9.018 ເລ ິ່ອງ, ພວມປະຕ ບັດ  27.143 ເລ ິ່ອງ; 
2)  ຄະດີແພ່ງ 13.226 ເລ ິ່ອງ, ໄດປ້ະຕ ບັດແລວ້  6.020 ເລ ິ່ອງ, ພວມປະຕ ບັດ 7.206 ເລ ິ່ອງ. 
1.5.  ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີົ່ກັກຕົວ, ກັກຂັງ, ຄ້າຍດັດ 

ສ້າງ ແລະ ມາດຕະການບັງຄັບອ ົ່ນຂອງສານ 
1) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລົງຕ ດຕາມກວດກາການປະຕ ບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີິ່ກັກຕົວ, ກັກຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ 

ແລະ ໄດປ້ະສານສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຄົື້ນຄວ້າປັບປຸງຄ ນ ບັນດານ ຕ ກ າ ທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕ ດຕາມກວດກາສະຖານທີິ່ກັກຕົວ, ກັກຂັງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ, ສູນດັດສ້າງ ເຊັິ່ນ: ຄ າແນະນ າ ການ
ເກັບກ າສະຖ ຕ ຜູ້ຖ ກຫາ, ຜູ້ຖ ກດັດສ້າງ ແລະ ນັກໂທດໃນແຕ່ລະເດ ອນ; ຄ າສັິ່ງ, ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບນັກໂທດ, ຜູ້ຖ ກຫາ
ໂຕນໜີ, ເສຍຊີວ ດ, ຍົກຍ້າຍ, ປ ິ່ນປົວ, ອະໄພຍະໂທດ ແລະ ການປ່ອຍຕົວກ່ອນກ ານົດໂດຍມີເງ ິ່ອນໄຂ. 

2) ໄດ້ຄົື້ນຄ້ວາອະໄພຍະໂທດແກ່ນັກໂທດທີິ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າຕາມລັດຖະດ າລັດຂອງປະທານປະເທດ ທັງໝົດ 
7,197 ຄົນ, ຍ ງ 1,357 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 98 ຄົນ, ຍ ງ 25 ຄົນ ໃນນັື້ນອະໄພຍະໂທດຜ່ອນໂທດ 5,868 ຄົນ, ຍ ງ 1,106 
ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 106 ຄົນ, ຍ ງ 25 ຄົນ ແລະ ອະໄພຍະໂທດປ່ອຍຕົວ 1,329 ຄົນ, ຍ ງ 72 ຄົນ, ຕ່າງປະເທດ 21 ຄົນ, ຍ ງ 
2 ຄົນ. 

3) ໄດ້ຄົື້ນຄວ້າການໂອນຕົວນັກໂທດ ຮ່ວມກັບກະຊວງຍຸຕ ທ າ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນ 
ຄວາມສະຫງົບ. 

1.6.  ໂຄງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າ 
1) ໄດ້ສ າເລັດການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຂ ື້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄ ິ່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາ

ກົມ, ສະຖາບັນຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ຝ ກອົບຮົມໄອຍະການ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 
ແລະ ພະນັກງານເຂດປະຈ າເມ ອງ; ອອກຂ ື້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ ແລະ ຂ ື້ຕົກລົງວ່າ
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ດ້ວຍຕ າ ແໜ່ງບ ລ ຫານສ າລັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ; ປັບປຸງຕ າແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ອົງ
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ. 

2) ໄດ້ສ າເລັດການຄົື້ນຄວ້າຮ່າງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການອະໄພຍະໂທດແກ່ນັກໂທດ, ສ າເລັດການສ້າງ ປ ື້ມຄູ່ມ 
ການສົິ່ງຜູຮ້້າຍຂ້າມແດນ, ຫັຼກຖານໃນຄະດີອາຍາ, ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. 

3)  ໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ ແລະ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການທະຫານ, ສ້າງປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ. 

4) ຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ 7 ມາດຕະການສະກັດກັື້ນ, ຄ າແນະນ າການປ່ອຍຕົວກ່ອນກ ານົດໂດຍມີ
ເງ ິ່ອນໄຂ, ຄ າແນະນ າການເຂົື້າຮ່ວມການດ າເນີນຄະດີແພ່ງ, ຄ າແນະນ າຮ່ວມລະຫວ່າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, 
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກ່ຽວກັບການແບ່ງຂອບເຂດສ ດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ໃນການດ າ
ເນີນຄະດີອາຍາ, ຄ າແນະນ າຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງຍຸຕ ທ າ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ ວ່າດ້ວຍການຫັນເອົາພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຄ າຕັດສີນ
ຂອງສານ ປະຈ າການຢ່ ູຄ້າຍຄຸມຂັງ ແລະ ຄ້າຍກັກຂັງຊົິ່ວຄາວ, ຄ າແນະນ າຮ່ວມລະຫວ່າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ
ສຸດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການດ າເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄ າແນະນ າຮ່ວມ
ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ການຕ ດຕາມກວດກາສະຖານທີິ່ກັກຕົວ
, ກັກຂັງ ເພ ິ່ອເປັນຄູ່ມ ໃຫ້ແກ່ການປະຕ ບັດໜ້າທີິ່ຂອງພະນັກງານໄອຍະການ ແລະ ເຈົື້າໜ້າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້
ເຂົື້າໃຈເປັນເອກະພາບ ແລະ ຖ ກຕ້ອງໃນທາງປະຕ ບັດຕົວຈ ງ; 

5) ປ ື້ມຄູ່ມ ການຕ ດຕາມກວດກາການດ າເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ. 
1.7.  ໂຄງການ ປັບປຸງລະບົບຂ ື້ມູນ-ຂ່າວສານ, ວາລະສານໄອຍະການ 
1) ຄົື້ນຄວ້າແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານຂ ື້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະກ ລັງປັບປຸງ

ພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງລະບົບໄອຊີທີໃຫ້ສາມາເຊ ິ່ອມໂຍງ ໂດຍນ າໃຊ້ອ ນເຕີເນັດເປັນໃຈກາງໃນການເຊ ິ່ອມຕ ິ່ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມມ ກັບຊ່ຽວຊານໄອທີ ສ. ເກົາຫີຼ; 

2) ຄຸ້ມຄອງການບ ລ ຫານລະບົບໄອຊີທີ, ປັບປຸງລະບົບໂປຮແກຣມຖານຂ ື້ມູນ ແລະ ເວບໄຊອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈ ານວນ 9 ໂປແກຣມ ແລະ 1 ເວບໄຊ. ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກ ສ.ເກົາຫຼີມີຫ້ອງຝ ກອົບຮົມໄອທີ, 
ຄອມພ ວເຕີ 25 ໜ່ວຍ, ໂນດບຸກ 5 ໜ່ວຍ, ທີວີສະມາດ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ເຄ ິ່ອງອຸປະກອນລະບົບເຄ ອຂ່າຍຈ ານວນໜ ິ່ງ 
ແລະ ຝ ກອົບຮົມທາງດ້ານວ ຊາການ 5 ຄັື້ງ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານໄອທີ ຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກເໜ ອ ແລະ 
ພາກໃຕ້ຮ່ວມກັບຊ່ຽວຊານ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຊ່ຽວຊານໄອທີກ ິ່ໄດ້ສ າລັດການຂຽນໂປຣແກຣມເກັບກ າສະຖ ຕ ຄະດີໃຫແ້ກ່
ພະແນກຄົື້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ໄດ້ຝ ກອົບຮົມການນ າໃຊ້; 

3) ໄດ້ສ້າງວາລະສານໄອຍະການ ໃນປີ 2016 ແລະ ຈັດພ ມເປັນລາຍໄຕມາດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານໄອຍະ
ການປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງ, ສັງຄົມ 15 ສະບັບ, ຈ ານວນ 12.500  ຫົວ; ເກັບກ າຂ່າວລົງໜັງສ ພ ມ, ວາລະສານ ແລະ 
ເວບໄຊຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 105 ຄັື້ງ;  

4) ໄດ້ປັບປຸງລະບົບລາຍງານສະຖ ຕ ຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນໃຫ້ເປັນລະບົບປົກກະຕ , 
ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈ ງ. 

2. ແຜນງານ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ 
2.1.  ໂຄງການ ສຶກສາອົບຮົມການເມ ອງ-ແນວຄິດ ແລະ ທິດສະດີການເມ ອງ  
ໄດ້ເປີດຊຸດບ າລຸງທ ດສະດີການເມ ອງ-ການປົກຄອງໄລຍະສັື້ນ 45 ວັນ ຢູ່ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝ ກອົບຮົມວຽກ

ງານໄອຍະການ ຈ ານວນ 7 ຊຸດ, ມີຜູູ້ເຂົື້າຮ່ວມ 518 ຄົນ, ຍ ງ 137 ຄົນ. ນອກຈາກນັື້ນ, ກ ໄດ້ສົິ່ງໄປຮຽນໄລຍະສັື້ນ ແລະ 
ໄລຍະຍາວລະບົບຊັື້ນສູງ, ປະລ ນຍາຕີ, ປະລ ນຍາໂທ ຢູ່ສະຖາບັນການເມ ອງ-ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 
ຈ ານວນໜ ິ່ງ. ປັດຈຸບັນມີພະນັກງານທີິ່ຈົບທ ດສະດີການເມ ອງ-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; 
ປະລ ນຍາຕີ 11 ຄົນ, ຍ ງ 1 ຄົນ; ຊັື້ນສູງ 117 ຄົນ, ຍ ງ 24 ຄົນ; ຊັື້ນກາງ 116 ຄົນ, ຍ ງ 24 ຄົນ; ຊັື້ນຕົື້ນ 84 ຄົນ, ຍ ງ 25 

ຄົນ; ບ າລຸງ 45 ວັນ 617 ຄົນ, ຍ ງ 213 ຄົນ. 
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2.2. ໂຄງການ ພັດທະນາດ້ານວຽກງານວຊິາສະເພາະ 
1) ໄດເ້ອົາໃຈໃສປ່ັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຖັນແຖວບຸກຄະລາກອນທັງທາງດ້ານຈ ານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ ສົມຄູ່

ກັບ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໜ້າທີິ່ການເມ ອງໃນໄລຍະໃໝ່, ປຸກລະດົມຊຸກຍູ ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ມີຄວາມຕ ິ່ນ
ຕົວຊອກຮູ້ຮ ິ່າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງຕ ິ່ເນ ິ່ອງ. 

2) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສະຖາບນັຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝ ກອົບຮົມໄອຍະການ ໂດຍໄດ້ຄົື້ນຄວ້າປັບປຸງຫັຼກສູດ ແລະ 
ສ້າງຄູ່ມ ຝ ກອົບຮົມວຽກງານວ ຊາສະເພາະໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຈັດຝ ກອົບຮົມພະນກັງານ 9 ຊຸດ, ມີພະນັກງານເຂົື້າຮ່ວມ 
557 ຄົນ, ຍ ງ 135 ຄົນ, ໃນນັື້ນ ຝ ກອົບຮົມພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຂັື້ນ III,  2 ຊຸດ ມີບກຸຄະລາກອນເຂົື້າຮ່ວມຈ າ
ນວນ 119 ຄົນ, ຍ ງ 19 ຄົນ, ຝ ກອົບຮົມພາສາຫວຽດນາມ 1 ຊດຸ ມີ 30 ຄົນ, ຍ ງ 8 ຄົນ. ນອກນັື້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດຕັື້ງການຮຽນ
ພາສາອັງກ ດເປັນປົກກະຕ . 

3) ໄດປ້ະສານສົມທົບກັບກະຊວງສ ກສາທ ການ ແລະ ກ ລາ, ຄະນະຈດັຕັື້ງສູນກາງພັກເພ ິ່ອຂ ທ ນກ ິ່ສ້າງພະນັກ ງານ
ທັງພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ, ມີທັງໄລຍະສັື້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນແຕ່ລະສົກປີ. ນອກນັື້ນຍັງໄດ້ສົິ່ງໄປບ າລຸງຍົກລະດັບ ໃນ
ຫົວຂ ື້ຕ່າງໆຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ຍີິ່ປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອ ິ່ນໆຈ ານວນໜ ິ່ງ. 

4) ໄດປ້ະສານສົມທົບ ແລະ ສົິ່ງພະນັກງານ ໄປຝ ກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນ 2 ເດ ອນ, ທີິ່ ສສ ຫວຽດນາມ 2 ຄັື້ງ, 40 ຄົນ; 
ໄປຝ ກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນຢູ່ ສປ ຈີນ 6 ຄັື້ງ,  100 ຄົນ; ໄດ້ປະສານສົມທົບ ສົິ່ງພະນັກງານໄອຍະການໄປຮຽນທີິ່ ສປ ຈີນ ມີ 
ປະລ ນຍາຕີ 4 ຄົນ, ປະລ ນຍາໂທ 10 ຄົນ, ຢູ່ ສປປ ລາວ 4 ຄົນ ລວມທັງໝົດ 14 ຄົນ; ໄດຈ້ັດຊຸດສ າມະນາ, ສ້າງປ ື້ມຄູມ 
, ສ້າງແຜ່ນພັບ, ຫັຼກຖານໃນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍອາຍາ, ການຟອກເງ ນ, ຄ້າມະນຸດ, ຢາເສບຕ ດ ແລະ ຫົວ
ຂ ື້ອ ິ່ນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃນຫົວຂ ື້ຕ່າງ  ໆ38  ຄັື້ງ, ມຜີູ້ເຂົື້າຮ່ວມ 5.282 ຄົນ, ນ າໃຊງ້ົບ
ປະມານທັງໝົດ 6.152.477.000 ກີບ ແລະ 250.000 ຢູໂຣ. 
 ມາຮອດປີ 2020 ທົິ່ວອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 1680 ຄົນ, ຍ ງ 605 ຄົນ, ໃນນີື້ຈົບຊັື້ນ ປະລ ນຍາເອກ 2 ຄົນ, 
ຍ ງ 0 ຄົນ; ປະລ ນຍາໂທ118 ຄົນ, ຍ ງ 25 ຄົນ; ປະລ ນຍາຕີ 1330 ຄົນ, ຍ ງ 467 ຄົນ; ຊັື້ນສູງ 177 ຄົນ, ຍ ງ 99 ຄົນ; ຊັື້ນ
ກາງ 40 ຄົນ, ຍ ງ 11 ຄົນ; ຊັື້ນຕົື້ນ 12 ຄົນ, ຍ ງ 3 ຄົນ ແລະ ຊັື້ນບ າລຸງ 1 ຄົນ, ຍ ງ 1 ຄົນ ໃນນີື້ສັງກັດຢູ່ອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສູງສຸດມີ 230 ຄົນ, ຍ ງ 96 ຄົນ; ມີ ພະນັກງານໄອຍະການຂັື້ນ 1 ມີ 65 ຄົນ ຍ ງ 5 ຄົນ; ພະນັກງານໄອຍະ
ການຂັື້ນ 2 ມີ 82 ຄົນ, ຍ ງ 10 ຄົນ; ພະນັກງານໄອຍະການຂັື້ນ 3 ມີ 194 ຄົນ, ຍ ງ 41 ຄົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະ
ການມີ 364 ຄົນ, ຍ ງ 100 ຄົນ. 

 

2.3. ໂຄງການ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊີື້ນ າໆພາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນສ້າງເສດຖະກ ດຄອບຄົວທີິ່ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບ

ກົດໝາຍ, ຫຼຸດພົື້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.  
ສາມອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ສ້າງຕັື້ງກອງທ ນຊ່ວຍເຫຼ ອເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ  

ເຊ ິ່ງມາຮອດວັນທີ 10 ມີຖຸຸນາ 2020 ມີເງ ນກອງທ ນຈ ານວນ 138,111,698 ກີບ ( ໜ ິ່ງຮ້ອຍສາມສ ບແປດໜ ິ່ງແສນສ ບ
ເອັດພັນຫົກຮ້ອຍເກົື້າສ ບແປດກີບ), ນະໂຍບາຍໃຫ້ສະມາຊ ກອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນກູ້ຢ ມຈ ານວນ 97,439,680 ກີບ 
(ເກົື້າສ ບເຈັດລ້ານສີິ່ແສນສາມສ ບເກົື້າພັນຫົກຮ້ອຍແປດສ ບກີບ).  

3. ແຜນງານພັດທະນາລະບົບການຈັດຕັື້ງ 
3.1  ໂຄງການ ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ 
1) ໄດປ້ັບປຸງລະບົບກົງຈກັການຈັດຕັື້ງ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັື້ນ ຢ່າງບ ິ່ຢຸດຢັື້ງ, ສອດຄ່ອງ ກັບຕ າ 

ແໜ່ງງານຕົວຈ ງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີິ່ການເມ ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
2) ໄດ້ສ້າງຕັື້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ 1 ແຂວງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດໃນຂອບ ເຂດທົິ່ວ

ປະເທດ ເພີິ່ມຕ ິ່ມ 6 ເຂດ, ປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 44 ເຂດ;  
3) ສະເພາະຢູ່ອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັື້ງກມົໃໝ່ເພີິ່ມອີກ 2 ກົມ ຄ  ກມົກວດກາ ແລະ 

ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ. 
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ມາເຖ ງປັດຈຸບັນ ທົິ່ວອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນປະກອບ ມີ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຊ ິ່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 1 ຫ້ອງການ, 1 ສະຖາບັນ ແລະ 8 ກົມຂ ື້ນກັບ; ມີອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 3 ພາກ; ມອີົງການໄອຍະການປະຊາ 
ຊົນແຂວງ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ; ມີອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 44 ເຂດ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ
ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນັື້ນ, ກ ຍັງໄດ້ກະກຽມເພ ິ່ອສ້າງຕັື້ງອົງການໄອຍະການເຂດປະຈ າເມ ອງ ໃນຂອບ ເຂດ
ທົິ່ວປະເທດ ແມ່ນສ າເລັດໂດຍພ ື້ນຖານທາງດ້ານນ ຕ ກ າ. 

 3.2 ໂຄງການ ຄຸຸ້ມຄອງ-ສະໜອງງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ອປຸະກອນຮັບໃຊຸ້ 
ໄດສ້ະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົື້າໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານວ ຊາສະເພາະຕາມສະພາບ, ເງ ິ່ອນໄຂ ແລະ ການອະ 

ນຸມັດງົບປະມານຕົວຈ ງໃນແຕ່ລະສົກປີໂດຍໄດ ້ຊ ື້ພາຫະນະລົດໃຫຍ່ຈ ານວນ 8 ຄັນ, ລົດຈັກ 2 ຄັນ ປະກອບ ໃຫ້ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ພາກ, ແຂວງ ແລະ ເຂດ; ຊ ື້ເຄ ິ່ອງອັດເອກະສານຈ ານວນ 7 ໜ່ວຍ; ຄອມພ ວເຕີຕັື້ງໂຕະ 30 
ຊຸດ ແລະ ຄອມພ ວເຕີໂນດບຸກ 1 ໜ່ວຍ. 

3.3  ສ້າງແຜນການ ແລະ ປະຕິບັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍ  
 ໄດ້ຄົື້ນຄວ້າສະໜອງເງ ນເດ ອນ ແລະ ເງ ນນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຕາມການອະນຸມັດ ງົບປະມານ ໃນ
ສົກປີ, ການປະຕ ບັດແຜນການລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈ າສົກປີ ແມ່ນຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບການເງ ນ. ແຕ່ປີ 2016-

ປັດຈຸບັນ ໄດ້ປະຕ ບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ 351,386,038,794 ເທົິ່າກັບ 84.94% ຂອງແຜນການຄາດຄະເນແຕ່ 
2016-2020 ໃນນັື້ນໄດ້ຈ່າຍເງ ນເດ ອນ 201,960,412,134 ເທົ ິ່າກັບ 108.82%, ເງ ນອູດໜູນ ແລະ ເງ ນນະໂຍບາຍ 
10,155,098,117 ເທົິ່າກັບ 92,067%, ເງ ນບ ລ ຫານ 83,425,240,305 ເທົິ່າກັບ 91.025%, ເງ ນດັດສົມ, ສົິ່ງເສີມ, ຊ່ວຍ
ໜູນ 9,711,850,422 ເທົິ່າກັບ 60,547%, ຊ ື້ຊັບສົມບັດຄົງທີິ່ຮັບໃຊ້ບ ລ ຫານ 2,900,000,000 ເທົິ່າກັບ 40.502%, 
ແລະ ລາຍຈ່າຍລົງທ ນຂອງລັດ 43,233,437,816 ເທົິ່າກັບ 42.298%. 

 3.4. ໂຄງການ ສະໜອງເຄ ົ່ອງແບບ, ກາໝາຍຂອງພະນັກງານ 

ໄດ້ສ າເລັດການສະໜອງເຄ ິ່ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍປະດັບເຄ ິ່ອງແບບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນທົິ່ວ
ປະເທດເປັນປົກກະຕ . 

 

4. ແຜນງານພັດທະນາ ແລະ ກ ົ່ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການກ ິ່ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງມີຈຸດສຸມ ຕາມແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງອົງການໄອຍະການ

ປະຊາຊົນ ໂດຍເນັື້ນການກ ິ່ສ້າງຫ້ອງການຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ, ແຂວງ ແລະ ປະກອບພາຫະນະ, ອຸ
ປະກອນຮັບໃຊເ້ຂົື້າໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວວ ຊາສະເພາະແຕ່ປີ 2016-2020 ໄດ້ປະຕ ບັດບັນດາໂຄງການດັິ່ງນີື້: 

4.1 ໂຄງການ ອອກແບບຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 
1) ໄດ້ສ າຫຼວດ, ອອກແບບ ແລະ ຄ ດໄລ່ການຂັື້ນຫ້ອງເຮັດວຽກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຈ ານວນ 

7 ຄັື້ງ ແລະ ໄດ້ຄົື້ນຄວ້າອອກແບບສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝ ກອົບຮົມສ າເລັດໂດຍພ ື້ນຖານ. 
2) ໄດ້ອອກແບບຄ ດໄລ່ວຽກເພີິ່ມເຕີິ່ມຈາກແບບເບ ື້ອງຕົື້ນເຊັິ່ນ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງໄຊສົມບູນ, 

ເຂດ II ເເລະ ເຂດ IV ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຂດ III ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຄ ດໄລ່ການສ້ອມແປງອາຄານເກົິ່າ ອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ III ແຂວງ ຈ າປາສັກ; 

3) ໄດປັບປຸງ-ດັດແກ້ແບບຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເຂດ ເຂດຈ ານວນໜ ິ່ງທີິ່ບ ິ່ທັນ
ສອດຄ່ອງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການປັບຈາກອາຄານຊັື້ນດຽວມາເປັນສອງຊັື້ນ ແລະ ສາມຊັື້ນຕາມສະພາບ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂ
ຂອງທ້ອງຖ ິ່ນ. 

4.2 ໂຄງການ ປົກປັກຮັກສາ, ນ າໃຊຸ້ ແລະ ສ້ອມແປງຫ້ອງການ  
1) ໄດ້ສ້ອມແປງ ແລະ ຕ ິ່ເຕີມຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກເໜ ອ  ແລະ ສ າເລັດການຊ າລະແລ້ວ 

ໃນຈ ານວນ 1,994,900,831ກີບ; 
2) ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂຄງການຖົມດ ນສະຖານທີິ່ປຸກສ້າງສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝ ກອົບຮົມໄອຍະການ ໄລຍະທີ 

1 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ສ າເລັດ ມູນຄ່າ: 3,050,000,000 ກີບ. 
4.3 ໂຄງການ ກ ົ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 
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 ນັບແຕ່ປີ 2016-2020 ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂຄງການກ ິ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ລວມທັງ
ໂຄງການໃໝ່ ແລະ ໂຄງການສ ບຕ ິ່ກ ິ່ສ້າງ ທັງໝົດ 28 ໂຄງການ ມູນຄ່າທັງໝົດ: 92,606,640,000 ກີບ, ໃນນັື້ນມີໂຄງການ
ກ ິ່ສ້າງຫ້ອງການ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 25 ໂຄງການ, ໂຄງການຕ ິ່ເຕີມຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 
ພາກເໜ ອ 1 ໂຄງການມູນຄ່າ:  ໂຄງການກ ິ່ສ້າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ 1 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຖົມດ ນສະ
ຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝ ກອົບຮົມໄອຍະການ 1 ໂຄງການ ໄດ້ສ າເລັດການກ ິ່ສ້າງ ແລະ ມອບ-ຮັບແລ້ວ 28 ໂຄງການ.  

4.4 ໂຄງການຊ າລະໜີື້ການກ ົ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 
ໄດເ້ອົາໃຈໃສຈ່ັດຕັື້ງປະຕ ບັດແຜນການຊ າລະບັນດາໂຄງການກ ິ່ສ້າງຫ້ອງການ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ທີິ່ໄດ້

ກ ິ່ສ້າງສ າເລັດ ຕາມແຜນການງົບປະມານທີິ່ໄດຮ້ັບອະນຸມັດ.  
 ນັບແຕ່ປີ 2016-2020 ໄດ້ສ າເລັດການຊ າລະແລ້ວລວມ 14 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 68,305,000,000 ກີບ ເທົິ່າກັບ 
73.76%, ຍັງສ ບຕ ິ່ຊ າລະ 14 ໂຄງການ ໃນນັື້ນມີ ໂຄງການກ ິ່ສ້າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ 1 ໂຄງການມູນຄ່າ 
4,785,000,000 ກີບ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 12 ໂຄງການມູນຄ່າ  17,682,640,000  ແລະ ໂຄງການຖົມດ ນ 
1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1,834,000,000 ກີບ, ລວມທັງໝົດທີ ິ່ຍັງຄ້າງຊ າລະ ຈ ານວນ 24,301,640,000 ກີບເທົ ິ່າກັບ 
26.24%. 

ສ າລັບການຊ າລະໂຄງການກ ິ່ສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຂດທີິ່ໄດ້ກ ິ່ສ້າງສ າເລັດ 25 ໂຄງການ, 
ມູນຄ່າ 81,031,740,000 ກີບ,  ສ າເລັດການຊ າລະແລ້ວ 13 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 63,349,100,000 ກີບ ເທົິ່າກັບ 78,18 %, 
ຍັງສ ບຕ ິ່ຊ າລະ 12 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ  17,682,640,000 ກີບເທົິ່າກັບ 21,82 %. 
 

5. ແຜນງານ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ 
5.1 ໂຄງການຮ່ວມມ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງ ສສ  ຫວຽດນາມ 

1) ຂັື້ນສູນກາງໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູແ້ທນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ 5 ຄັື້ງ, ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ 
ເຮັດວຽກ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ 2 ຄັື້ງ; 

2) ຢູ່ຂັື້ນທ້ອງຖ ິ່ນໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນມາຢຽ້ມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ບັນດາແຂວງ 5 ຄັື້ງ, ໄປຢ້ຽມຢາມ 
ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ຈ ານວນ 4 ຄັື້ງ; 

3) ໄດ້ສ າເລັດການຈັດກອງປະຊຸມອງົການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງທີິ່ມີຊາຍແດນຕ ດຈອດກັນ ລາວ-ຫວຽດ 
ນາມ ຄັື້ງທີ 5 ທີິ່ຈັດຂ ື້ນຢູ່ແຂວງ ກວາງນາມ ສສ ຫວຽດນາມ ຄັື້ງວັນທີ 16-21 ກ ລະກົດ 2017 ແລະ ຄັື້ງທີ 6 ຢູ່ແຂວງຈ າ
ປາສັກ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 13-15 ສ ງຫາ 2019 ສ າເລັດ.   

4) ໄດ້ປະສານງານ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສົິ່ງພະນັກງານໄປຝ ກອົບຮົມຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມໄດ້ ເປັນ
ຢ່າງດີ.  

5.2  ໂຄງການພົວພັນຮ່ວມມ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຫ່ງ ສປ ຈີນ 
1) ໄດ້ສ າເລັດການຢຽ້ມຢາມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງຄະນະຜູແ້ທນຂັື້ນສູງ 2 ຄັື້ງ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັື້ນແຂວງ 

ສປ ຈີນມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ  2 ຄັື້ງ , ອົງການໄອຍະການທ້ອງຖ ິ່ນ ສປປ ລາວ ຢ້ຽມ ສປ ຈີນ 1 ຄັື້ງ; 
2) ຄະນະປັບປຸງກດົໝາຍອົງການໄອຍະການ ສປປ ລາວ ຖອດຖອນບົດຮຽນທາງດ້ານກດົໝາຍອົງການໄອຍະ

ການ ຂອງ ສປ ຈີນ 1 ຄັື້ງ,ຈ ານວນ 6 ທ່ານ; 
3) ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັື້ນສູງອງົການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສດຸ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວ ທະຍາໄລ 

ກວາງຊີ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜົິ່າຈ້ວາງກວາງຊີ ສປ ຈີນ 2 ຄັື້ງ ຈ ານວນ 9 ທ່ານ; 
4) ສ າເລັດການເຊັນບົດບັນທ ກຊ່ວຍຈ າຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ ແລະ 

ມະຫາວ ທະຍາໄລ ກວາງຊີ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງເຜົິ່າຈ້ວາງກວາງຊ ີສປ ຈີນ; 
5) ໄດ້ຮ່ວມມ ກັບມະຫາວ ທະຍາໄລກວາງຊີ ເພ ິ່ອສົິ່ງພະນກັງານໄອຍະການຂອງລາວ ໄປຝ ກອົບຮົມວຽກງານໄອ 

ຍະການ ແລະ ກົດໝາຍຢ ູ່ມະຫາວ ທະຍາໄລກວາງຊີ 3 ຄັື້ງ ຈ ານວນ 45 ຄົນ ແລະ ຢູ່ສະຖາບັນຝ ກອົບຮົມໄອຍະການຈີນ-
ອາຊຽນ ແຂວງ ກວາງຊີ 3 ຄັື້ງ ຈ ານວນ 45 ຄົນ ; 
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6) ໄດ້ເປັນເຈົື້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ອາຊຽນ-ຈີນ ຄັື້ງທີ 10 ຮ່ວມກັບ ສປ ຈີນ, ດ້ວຍ
ຜົນ ສ າເລັດ, ແລກປຽ່ນຂ ື້ມູນຂາ່ວສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊມຸຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ອາຊຽນ-
ຈີນ ທີິ່ ຈັດຂ ື້ນ ໃນແຕ່ລະປີ.  

7) ສ າເລັດການເຂົື້າຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມອົງການໄອຍະການປະຊາຊນົ 5 ແຂວງ ພາກເໜ ອ ສປປ ລາວ ກັບອົງການ 
ໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ຢຸນນານ ສປ ຈີນ. 

5.3 ໂຄງການ ຮ່ວມມ ກັບປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອ ົ່ນໆ 
ໄດ້ນ າພາ ປະສານສົມທົບ ແລະ ພົວພັນກັບ ອົງການໄອຍະການ ແຫ່ງ ຣາສະອານາຈັດໄທ, ຣາຊະອານາຈັກ ກ າປູ

ເຈຍ, ສ ງກະໂປ, ສ. ກູບາ, ອົງການໄອຍະການ ປະເທດເຢຍລະມັນ ແລະ ປະເທດອ ິ່ນໆ, ແລກປ່ຽນຂ ື້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ
, ເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ແລະ ຮ່ວມມ ດ້ານວຽກງານວ ຊາການຮ່ວມກັນ.  

5.4  ໂຄງການຮ່ວມມ ກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ແລະ ວຽກງານສົນທສິັນຍາ 
1) ໄດ້ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ ກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພ ິ່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດທາງດາ້ນກົດ

ໝາຍ ແລະ ວ ຊາການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ ເຊັິ່ນ ສ້າງຄູ່ມ  ການສົິ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ, ຄູ່ມ ການຕ ດຕາມ
ກວດກາການດ າເນີນຄະດີຄ້າມະນຸດ, ສ້າງຫຼັກສູດຝ ກອົບຮົມການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມແກ່ເດັກທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນຍຸຕ ທ າ, ສ້າງຄູ່ມ ກ ລະນີສ ກສາຄະດີຄ້າມະນຸດ, ຄ າແນະນ າສ າລັບຄູຝ ກຄະດີຄ້າມະນຸດ ແລະ ນ ຕ ກ າ
ອ ິ່ນໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງຄວາມ ເຂັື້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານໄອຍະການດດ້ວຍການຈັດກອງປະຊຸມ, ສ າມະນາ, ຝ ກອົບຮົມ 
ແລະ ບ າລຸງຍົກລະດັບດ້ານພາສາອັງກ ດ, ກົດໝາຍສາກົນ, ບັນດານ ຕ ກ າທີິ່ພົວພັນກັບການຄ້າມະນຸດ, ອາຊະຍາກ າຂ້າມ
ຊາດທີິ່ມີການຈັດຕັື້ງ, ວຽກງານຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ, ແພ່ງ ແລະ ວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງອ ິ່ນໆ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບໝູນຈາກ 
ອົງການ UNDP, JICA, UNODC, ມູນນ ທ ຮັນໄຊເດັນ, ILSTA, UNICEF ແລະ ອົງການ KOICA. 

2) ໄດ້ສ າເລັດການສາ້ງສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼ ອ ຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ 
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ, ສ າເລັດການຜ່ານເນ ື້ອໃນສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼ ອຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ສ.ເອກົວດ  ຊ ິ່ງປະຈຸບັນ ແມ່ນກະກຽມການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ;  

3) ສ າເລັດການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກກ່ານເຈລະຈາສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົິ່ງຜູຮ້້າຍຂ້າມແດນ ລະ
ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ;  

4) ຄົື້ນຄວ້າ, ກະກຽມໃຫ້ແກກ່ານເຈລະຈາສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົິ່ງຜູຮ້້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ສນົທ ສັນຍາວາ່
ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼ ອ ຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ. ເກົາຫີຼ;  

5) ຄົື້ນຄວ້າ ເພ ິ່ອສະເໜີເຂົື້າຮ່ວມເປັນພາຄີສົນທ ສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມ ສາກນົ ໃນການ
ສ ບ ສວນ-ສອບສວນອາຊະຍາກ າຂາ້ລາ້ງເຜົິ່າພນັ, ອາຊະຍາກ າສົງຄາມ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.  

6) ປະກອບຄ າເຫັນຕ ິ່ເອກະສານທາງການໃນຂອບເຂດຂອງອາຊຽນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີິ່ພົວພັນເຖ ງວຽກ 
ງານ ອົງການໄອຍະການ ຕາມການສະເໜີ ຂອງກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ຫຼາຍສະບັບ. 

7) ໄດ້ນ າພາຄົື້ນຄ້ວາແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງຂ ຄວາມຮ່ວມມ ທາງອາຍາ 193 ເລ ິ່ອງ ໃນນີື້ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ 137 ເລ ິ່ອງ
, ເຂົື້າຮ່ວມການໂອນໂຕນັກໂທດ ແລະ ສົິ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ 6 ຄັື້ງ. 

 ເວົື້າລວມແລວ້, 5 ປີຜ່ານມາ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດສູ້ຊ້ົນຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຕ່າງໆ ຍາດເອົາຜົນສ າ
ເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ. ໃນນີື້ ອັນພົື້ນເດັິ່ນ ແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ການເຄ ິ່ອນໄຫວ ຕາມພາລະບົດ
ບາດຂອງຕົນ ນັບມ ື້ນັບເຂົື້າສູ່ລະບົບ ຕາມຂອບເຂດສ ດ ໄດກ້ ານົດໄວ້; ຂ ື້ນແຜນ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໂຄງການລົງທ ນຂອງ
ລັດ  ໂດຍສະເພາະ ຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກມີຫ້ອງການເຮັດວຽກຖາວອນ 100%, ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງຈ ານວນໜ ິ່ງ ກວມ 88,8% ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 35 ເຂດ(ນັບແຕ່ປີ 
2012-2020) ຂອງຈ ານວນ 44 ເຂດທົິ່ວປະເທດ, ເທົິ່າກັບ 79,54%. ແຕ່ນັບແຕ່ປີ 2015 ຫາປີ 2020 ໄດປຸ້ກສ້າງສ າເລັດ 
17 ໂຄງການ ເຊ ິ່ງເຫັນວ່າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ ຫຼາຍເຂດ ມີໂສມໜ້າໃໝ່, ເມ ິ່ອທຽບໃສແ່ຜນການວາງໄວ້ 5 ປີ 
(10 ແຫ່ງ) ບັນລຸ 100 % ແລະ ເກີນຄາດໝາຍ 7 ເຂດ ເທົິ່າກັບ 70%. ຄຽງຄູ່ກັນນັື້ນ ການຍາດແຍ່ງທ ນຮອນ, ບົດຮຽນ
ຈາກອົງການໄອຍະການປະເທດເພ ິ່ອນມ ດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນຈ ານວນໜ ິ່ງ ກ ດ າເນີນໄປດ້ວຍດີ ເຊ ິ່ງໄດ້ປະກອບ
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ສ່ວນສ າຄັນເຂົື້າໃນການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ຢູ່ຂັື້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ິ່ນ ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວດີ
ຂ ື້ນ. 

ຜົນສ າເລັດຕ່າງໆ ທີົ່ຍາດມາໄດຸ້ນັື້ນ ມສີາເຫດດັົ່ງນີື້: 
1) ຍ້ອນມີມະຕ , ຄ າສັິ່ງ, ບົດແນະນ າ ແລະ ຂ ື້ກ ານົດຕ່າງໆກຽ່ວກບັວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເປັນບ່ອນອີງ 

ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ; 
2) ຍ້ອນຄະນະພກັ, ຄະນະນ າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສໃ່ນການຊີື້ນ າ-ນ າພາ ແລະ 

ໃຫ້ ການໃກ້ຊ ດຕ ດແທດຕ ິ່ການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ; 
3) ພະນັກງານ, ສະມາຊ ກພັກ ສ່ວນຫຼາຍມີທັດສະນະຫັຼກ ໝັື້ນການເມ ອງໜັກ ແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດສ ນທ າ

ປະຕ ວັດດີ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທ າຖ ກຕ້ອງ ແລະ ປະຕ ບັດວຽກງານ ດ້ວຍຄວາມບ ລ ສຸດສັດຊ ິ່ ບ ິ່ສວຍໃຊ້ ໜ້າທີິ່ຕ າແໜ່ງ 
ເພ ິ່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ພັກພວກ ແລະ ກຸ່ມກ້ອນ. 

ຄ. ຈຸດອ່ອນ-ຂ ື້ຄົງຄ້າງ, ສາເຫດ ແລະ ບົດຮຽນທີົ່ຖອດຖອນໄດຸ້ 
1. ຈຸດອ່ອນ-ຂ ື້ຄົງຄ້າງ 
1) ພະນັກງານສະມາຊ ກພັກຈ ານວນໜ ິ່ງຄຸນທາດການເມ ອງ, ຄຸນສົມບັດສ ນທ າປະຕ ວັດ, ຈັນຍາບັນ ແລະຈັນຍາ

ທ າຍັງບ ິ່ທັນໜັກແໜ້ນ ສະແດງອອກການເຄ ິ່ອນໄຫວປະຕ ບັດໜ້າທີິ່ບ ິ່ທັນຟົດຟ ື້ນແຂງແຮງ, ຍັງມີປະກົດການສວຍໃຊ້ໜ້າ
ທີິ່ໂດຍ ບ ິ່ຊອບທ າ, ການຄົື້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄະດີຈ ານວນໜ ິ່ງຊັກຊ້າ, ແກ່ຍາວເວລາ; 

2) ລະບົບການຈັດຕັື້ງຍັງບ ິ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ເຂັື້ມແຂງ ໃນນີື້ຍັງມີເຂດ ແລະ ແຂວງຈ ານວນໜ ິ່ງການ
ປະກອບບຸກຄະລາ ກອນບ ິ່ທັນຄົບ ຕາມຕ າແໜ່ງງານທີິ່ກ ານົດໄວ້;  

3) ຄຸນນະພາບໃນການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ການສັິ່ງຟ້ອງຄະດີຈ ານວນໜ ິ່ງບ ິ່ຮັບປະກັນຫຼັກການພ ື້ນຖານຂອງ
ການດ າເນີນຄະດີ (ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວ ໄສ) ແລະ ບ ິ່ຮັບປະກັນຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕ ທ າ, 
ພະນັກງານທີິ່ຮັບຜ ດຊອບ ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ບ ິ່ທັນສູງ; 

4) ການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດວຽກງານ ຊັກຊ້າ ແລະ ບາງດ້ານບ ິ່ທັນບັນລຸຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວ້; 
5) ທ ນຮອນໃນການກ ິ່ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນເຕັກນ ກບ ິ່ພຽງພ  ໂດຍສະເພາະ 

ງົບປະມານ ການລົງທ ນຂອງລັດໃນແຕ່ລະສົກປີ ໄດ້ຮັບໜ້ອຍ ບ ິ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຈ າເປັນຕົວຈ ງ ພັດຕັດ
ລົງ 15% ຕ ິ່ປີ; 

6) ການພົວພັນ-ຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ ບ ິ່ທັນຍົກສູງໄດ້ປະສ ດທ ພາບ ແລະ ຫັນໄປສູ່ລວງເລ ກ, ບົດຮຽນ
ປະສົບການຂົນຂວາຍ ແລະ ດ ງດູດທ ນຮອນຍັງຈ າກັດ. 

2. ສາເຫດ ທີົ່ພາໃຫຸ້ມີຈຸດອ່ອນຂ ື້ຄົງຄ້າງ 
1) ການສ ກສາອົບຮົມການເມ ອງ-ແນວຄ ດ ຍັງບ ິ່ທັນເຮັດໄດ້ຢ່າງເລ ກເຊ ິ່ງ ແລະ ຕ ິ່ເນ ິ່ອງ ຍ້ອນແນວນັັັື້ນ ສະຕ ຕ ິ່

ການຈັດຕັື້ງ, ຄຸນທາດການເມ ອງ, ຄຸນສົມບັດສ ນທ າປະຕ ວັດ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ຈັນຍາທ າຂອງສະມາຊ ກພັກ-ພະນັກງານໄອ
ຍະການຈ ານວນໜ ິ່ງ ຈ ິ່ງບ ິ່ທັນໜັກແໜ້ນ, ຄວາມຕ ິ່ນຕົວໃນການຊອກຮູ້ຮ ິ່າຮຽນດ້ານວ ຊາສະເພາະ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ 
ພາສາຕ່າງ ປະເທດຂອງສະມາຊ ກພັກ, ພະນັກງານຈ ານວນໜ ິ່ງ ຈ ິ່ງບ ິ່ສູງ; 

2) ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ເປັນແຜນງານ-ໂຄງການ, ເປັນຂ ື້ກ ານົດບົດ
ແນະນ າອັນລະອຽດຍັງເຮັດບ ິ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ຂອດການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງບ ິ່ທັນມີຈຸດສຸມ ແລະ ຄຸນນະພາບເທົິ່າທີິ່
ຄວນ; 

3) ລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານໄອຍະການ ໃນການຕ ດຕາມກວດກາການປະຕ ບັດກົດໝາຍ ແລະ ການ
ສັິ່ງຟ້ອງຄະດີ ບ ິ່ທັນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ສະແດງອອກຄະດີຈ ານວນໜ ິ່ງຍັງບ ິ່ທັນຮອບຄອບ, ຄົບຖ້ວນ, ບ ິ່ຮັບປະກັນ
ຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕ ທ າ; ຈ ານວນພະນັກງານວ ຊາການ ມີຫຼາຍ, ແຕ່ຄຸນນະພາບ ຍັງຈ າກັດບ ິ່ສົມຄູ່ກັບຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງໜ້າທີິ່ວຽກງານ; 
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4) ສ ິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຈ າກັດໃນຫຼາຍດ້ານ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕອບສະໜອງງົບປະມານລົງທ ນຂອງລັດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບໜ້ອຍເມ ິ່ອທຽບກັບ
ຄວາມຕ້ອງ ການຕົວຈ ງ;   

5) ລະບອບ, ລະບຽບການ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດວຽກງານບ ິ່ທັນບກຸທະລຸຢ່າງ
ແຂງແຮງ ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງວຽກງານມີລັກສະນະຊັກຊາ້, ແກ່ຍາວ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າແກໄ້ຂຄະດີຈ ານວນໜ ິ່ງ; 

6) ການຕ ດຕາມຊຸກຍູ້, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບໂຄງການຕ ດຕາມກວດກາການ
ປະຕ ບັດກົດໝາຍ, ໂຄງການກ ິ່ສ້າງ ແລະ ວຽກງານອ ິ່ນ ຍັງເຮັດໄດ້ບ ິ່ທັນເປັນລະບົບ, ຕ ິ່ເນ ິ່ອງ. 

3. ບົດຮຽນທີົ່ຖອດຖອນໄດຸ້ 
1) ຖ ວຽກງານການເມ ອງ-ແນວຄ ດເປັນກົກໂດຍເອົາໃຈໃສ່ສ ກສາອົບຮົມສະມາຊ ກພັກ, ພະນັກງານ-

ລັດຖະກອນ ມີຄວາມຕ ິ່ນຕົວ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ປະຕ ບັດໜ້າທີິ່ວຽກງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜ ດຊອບສູງ, ພ ດຕ 
ກ າຕົວຈ ງໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບ່ອນໃດເຮັດວຽກງານນ າພາແນວຄ ດດີ ບ່ອນນັື້ນພະນັກງານສະມາຊ ກພັກມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນ, ມີ
ຄວາມສາມັກຄີເປນັເອກະພາບ ແລະ ວຽກງານກ ມີຄວາມສ າເລັດ; 

2) ພະນັກງານມີບົດບາດໃນການຕັດສີນຜົນໄດ້, ຜົນເສຍ. ສະນັື້ນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພ ເສດການບ າລຸງສ້າງພະ 
ນັກງານທຸກປະເພດໂດຍຖ ເອົາຄຸນນະພາບເປັນຕົື້ນຕ ; ຄຸນທາດການເມ ອງ, ຄຸນສົມບັດສ ນທ າປະຕ ວັດເປັນກົກ ແລະ ດ້ານ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເປັນສ າຄັນ; 

3) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັື້ງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ໜັກແໜ້ນເຂັື້ມແຂງຄຽງຄູ່ກັບການຈັດວາງສັບຊ້ອນບຸກຄະລາ
ກອນໃຫ້ສົມຄູ່ລະຫວ່າງໜ້າທີິ່ວຽກງານທີິ່ຖ ກມອບໝາຍ ກັບ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ; 

4) ພ ື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນ ກເປັນປັດໃຈພ ື້ນຖານຂອງຄວາມສ າເລັດ ແລະ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝເທ ິ່ອລະກ້າວ
ຂອງວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຊ ິ່ງຕ້ອງລົງທ ນກ ິ່ສ້າງຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເທ ິ່ອລະກ້າວ; 

5) ປັບປຸງແບບແຜນນ າພາ ແລະ ວ ທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະນ າແຕ່ລະຂັື້ນຕາມທ ດນ າທີິ່ວ່າ ການນ າພາທີິ່ດີກວ່າໝູ່ 
ແມ່ນຄວາມເປັນແບບຢ່າງທີິ່ດີຂອງຜູເ້ປັນຫົວໜ້າ ເພ ິ່ອຊຸກຍູ້ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງ; 

6) ການພົວພັນ, ປະສານສົມທົບແໜ້ນ ແລະ ເປັນປົກກະຕ  ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການ ກັບ ອົງການສ ບສວນ-
ສອບສວນ, ສານປະຊາຊົນ, ອົງການທີິ່ເຮັດວຽກປົກປ້ອງກົດໝາຍ, ອ ານາດການປົກຄອງຂັື້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖ ິ່ນ ແລະ ທຸກ
ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຈ າເປັນແນໃສ່ບຸກທະລຸດ້ານລະບອບ, ລະບຽບການໃຫ້ທະລຸລວງ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ 
ເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຍຸຕ ທ າ ພາຍໃຕ້
ການປົກຄອງ ດ້ວຍກົດໝາຍ ຢ່າງສັກສ ດ.  

ພາກທີ II 
ທິດທາງລວມ, ຄາດໝາຍສູຸ້ຊົນ, ບນັດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ 

ໃນ 5 ປີຕ ົ່ໜາ້ (2021-2025) 

I. ທິດທາງໜ້າທີົ່ລວມ 
 ຈັດຕັື້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັື້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກ ດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຄັື້ງທີ IX ແລະ ມະຕ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັື້ງທີ V ຂອງອົງຄະນະພັກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໂດຍຫັນເປັນແຜນ
ງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທ າ ແນ່ໃສສ ບຕ ິ່ພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ 
ຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທັນສະໄໝເທ ິ່ອລະກ້າວ.   

II. ຄາດໝາຍສູຸ້ຊົນ 
1.   ຄຸນນະພາບໃນການຕ ດຕາມກວດກາ, ເຄົາລົບປະຕ ບັດກົດໝາຍ ແລະ ສັິ່ງຟ້ອງຜູ້ຖ ກຫາຂ ື້ນສານໄດ້ຮັບການ

ຍົກລະດັບໂດຍບັນລຸ 95% ຂ ື້ນໄປຂອງການຄົື້ນຄວ້າແກ້ໄຂຄະດີ ແລະ ບ ິ່ຫຼຸດ 95% ທີິ່ສານຕັດສ ນເອົາຕາມຄ າຖະແຫຼງ
ຂອງໄອຍະການ; 
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2. ກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານຂັື້ນຕ່າງໆໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ
ໜັກແໜ້ນ, ສາມາດປະຕ ບັດພາລະບົດບາດ, ສ ດ ແລະ ໜ້າທີິ່ມີປະສ ດທ ພາບສູງຂ ື້ນ; 

3. ຖັນແຖວພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ໄອຍະການທະຫານທຸກລະດັບໄດ້ຮັບການພັດທະນາທັງທາງ
ດ້ານຈ ານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບເປັນກ້າວໆ ໂດຍຖ ສ າຄັນທາງດ້ານຄຸນທາດການເມ ອງ, ຄຸນສົມບັດສ ນທ າປະຕ ວັດໄປຄຽງ
ຄູ່ກັບບ າລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວ ຊາສະເພາະ, ສາມາດເຮັດລ້ອນໜ້າທີິ່ທີິ່ຖ ກມອບໝາຍ; 

4. ມີພ ື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນ ກທີິ່ເປັນປັດໃຈພ ື້ນຖານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝເທ ິ່ອ
ລະກ້າວ ໂດຍປະກອບພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ມີພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ມີງົບປະມານຮອງຮັບ. 

5. ສາມາດເຂົື້າຮ່ວມຂະບວນການເຊ ິ່ອມໂຍງກັບພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງມີປະສ ດທ ຜົນ ໂດຍຍົກລະດັບການ
ພົວພັນຮ່ວມມ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພ ິ່ອມ ດຍຸດທະສາດສູ່ລວງເລ ກ. ພ້ອມນັື້ນ, ກ ເປີດກວ້າງການພົວພັນ
ຮ່ວມມ ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ບັນດາສະມາຊ ກອາຊຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນຢ່າງເປັນເຈົື້າການ ແລະ ມີປະສ ດທ ຜົນ. 

III.  ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຕ່ປີ 2021-2025 
ໃນ 5 ປີ ຕ ິ່ໜ້ານີື້ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຕ່ລະຂັື້ນຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕ ບັດ 6 ແຜນງານ, 25 ໂຄງການ ຊ ິ່ງ

ລະະອຽດ ມີດັິ່ງນີື້: 
1. ແຜນງານ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ 
1.1. ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາທົົ່ວໄປ 
1) ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດການຕ ດຕາມກວດກາການເຄົາລົບປະຕ ບັດກົດໝາຍຂອງອົງການຈັດຕັື້ງພາກລັດ, 

ນ ຕ ບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນພົນລະເມ ອງ, ເອົາໃຈໃສ່ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນ, ຄ າສະເໜີຂອງອົງ
ການຈັດຕັື້ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດກົດໝາຍ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ິ່ອແກ້ໄຂວຽກງານດັິ່ງກ່າວໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;  

2) ຕ ດຕາມກວດກາການອອກ ແລະ ການນ າໃຊ້ນ ຕ ກ າໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ ກຕ້ອງ
, ສອດຄອ່ງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັື້ມງວດ; 

3) ເກັບກ າສະຖ ຕ ອາຊະຍາກ າ  ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ເພ ິ່ອວ ເຄາະ, ວ ໄຈສາເຫດ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າ ວ ທີການ, 
ມາດຕະການສະກັດກັື້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ;   

4) ລົງຮາກຖານ ເພ ິ່ອຕ ດຕາມ ແລະ ຊຸຍູ້ການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານວ ຊາການຂອງຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ຕ ດຕາມກວດກາທົິ່ວໄປ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເຂດທົິ່ວປະເທດປີລະໜ ິ່ງຄັື້ງ. 

1.2. ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນ 
1) ຕ ດຕາມກວດກາອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນໃນການດ າເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ເປັນຕົື້ນ ແມ່ນການນ າໃຊ້ 

ມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັິ່ນ: ການອອກຄ າສັິ່ງຈັບຕົວ, ກັກຕົວ, ກັກຂັງພາງ, ການອອກຄ າສັິ່ງເປີດການສ ບສວນ ຫຼ  ບ ິ່ເປີດ ການ
ສ ບສວນ, ການອອກຄ າສັິ່ງກວດຄົື້ນເຄຫາສະຖານ, ການຍ ດ ແລະ ອາຍັດຊັບ ໃຫ້ໄປຕາມກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັື້ມງວດ; 

2) ຕ ດຕາມກວດກາອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນ ດ້ວຍການເຂົື້າຮ່ວມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂການລະເມີດກົດໝ
າຍ ໃນຂັື້ນຕອນການດ າເນີນຄະດີຂອງອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນ; 

3) ອອກຂ ື້ກ ານົດ, ຄ າແນະນ າ ດ້ານວ ຊາການ ກ່ຽວກັບການຕ ດຕາມກວດກາການປະຕ ບັດກົດໝາຍຂອງເຈົື້າໜ້າ 
ທີິ່ສ ບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປະຕ ບັດໄດ້ໃນຕົວຈ ງ; ສະກັດກັື້ນການນ າໃຊ້
ຊ່ອງ ຫວ່າງ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ການສ ບສວນ-ສອບສວນບ ິ່ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ບ ິ່ໂປ່ງໃສ ອັນພາໃຫ້ການດ າເນີນຄະດີ ບ ິ່
ເປັນທ າ. 

1.3 ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການດ າເນີນຄະດີຢູ່ສານ 
1) ປະສານສົມທົບກັບສານປະຊາຊົນໃນການຄົື້ນຄວ້າອອກຂ ື້ກ ານົດ, ລະບຽບການຮ່ວມ ໃນການເຂົື້າຮ່ວມ 

ຕ ດຕາມກວດກາຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນໃນການດ າເນີນຄະດີຢູ່ສານ ແລະ ທີິ່ປະຊຸມສານຂັື້ນຕ່າງໆ ນັບທັງຄະດີແພ່ງ 
ແລະ ຄະດີອາຍາ; 

2) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ປະສົບ ປະການໃນການຕ ດຕາມກວດກາການດ າເນີນຄະດີຢູ່ສານ ແລະ ການເຂົື້າຮ່ວມປະຊຸມສານ, ການຖະແຫຼງຕ ິ່ສານ 
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ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມປະຊຸມສານແຕ່ລະຂັື້ນ (ຂັື້ນຕົື້ນ, ຂັື້ນອຸທອນ ແລະ ຂັື້ນລົບລ້າງ) ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສາມາດປະຕ ບັດພາລະ
ບົດ ບາດ ໜ້າທີິ່ຂອງຕົນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ; 

3) ສ້າງກົນໄກວ ທີການຄົື້ນຄວ້າສ ານວນຄະດີ, ຄ າຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານທາງການກ່ຽວກັບຄະດີໃຫ້ສອດຄ່ອງ, 
ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາຕາມການຕ ດຕາມຄະດີຄົບວົງຈອນ. 

1.4 ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການປະຕິບັດຄ າຕັດສີນຂອງສານ 
1) ສ້າງຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຕ ດຕາມກວດກາການປະຕ ບັດກົດໝາຍໃນການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຄ າຕັດສີນຂອງ

ສານ ໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັື້ນ ເພ ິ່ອເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຕົວຈ ງ; 
2) ສ້າງແຜນຕ ດຕາມກວດກາການຈັດຕັ ື້ງປະຕ ບັດກົດໝາຍໃນການຈັດຕັ ື້ງປະຕ ບັດຄ າຕັດສີນ ແລະ ຄ າ

ພ ພາກສາ ຂອງສານ, ຊອກໃຫ້ເຫັນ ດ້ານດີຜົນສ າເລັດອັນພົື້ນເດັິ່ນ, ດ້ານອ່ອນຄົງຄ້າງ ແລະ ສາເຫດເພ ິ່ອຄົື້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ
ໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂຕ ິ່ໄປ; 

3) ປັບປຸງຮ່າງສະຖ ຕ ສະຖະຕ ການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຄ າຕັດສ ນຂອງສານ ສົິ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານ ແລະ ຂະແໜງຕ ດ
ຕາມກວດກາທົິ່ວໄປ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໃຫ້ເປັນເອກະພາບ. ພ້ອມທັງສະຫຼຸບສັງລວມ ເພ ິ່ອລາຍງານ
ຂັື້ນເທ ງແຕ່ໄລຍະ. 

1.5 ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີົ່ກັກຕົວ, ກັກຂັງ, ສູນດັດ 
ສ້າງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ 

1) ຕ ດຕາມກວດກາການປະຕ ບັດກດົໝາຍ ໃນສະຖານທີິ່ກກັຕົວ, ສະຖານທີິ່ກັກຂັງ, ສູນດັດສ້າງ, ຄາ້ຍດັດສ້າງ 
ແລະ ສະຖານທີິ່ປະຕ ບັດມາດຕະການບັງຄັບອ ິ່ນໆຂອງສານ; 

2) ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບກມົຕ າຫຼວດຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,  ສະຖານທີິ່ກກັ 
ຂັງ, ຄ້າຍຄຸມຂັງ, ສູນດັດສ້າງແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ; 

3) ຫັນເອົາພະນັກງານໄອຍະການ ລົງປະຈ າຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ; ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຄ າແນະນ າ
ຮ່ວມ ສະບັບເລກທີ 015/ອອປສ,ກຍ,ປກສ, ລົງວັນທີ 09 ກັນຍາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຫັນເອົາພະນັກງານໄອຍະການ ແລະ 
ພະນັກງານຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດຄ າຕັດສ ນຂອງສານປະຈ າການຢູ່ຄາ້ຍຄມຸຂັງ; 

4) ຊຸກຍູ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຕ ດຕາມກວດກາການປະຕ ບັດກົດໝາຍໃນ 
ສະຖານທີິ່ກັກຕົວ, ສະຖານທີິ່ກັກຂັງ, ສູນດັດສ້າງ, ຄ້າຍດັດສ້າງ ແລະ ສະຖານທີິ່ປະຕ ບັດມາດຕະການບັງຄັບອ ິ່ນຂອງ
ສານ; 

5) ເກັບກ າສັງລວມສະຖ ຕ ຜູ້ຖ ກຫາ, ນັກໂທດ, ແລະ ຜູ້ຖ ກດັດສ້າງ; 
6) ເຂົື້າຮ່ວມຄົື້ນຄວ້າ, ພ ຈາລະນາຄັດເລ ອກຈັດແບ່ງປະເພດ ແລະ ເຮັດບັນຊີນັກໂທດ ທີິ່ມີເງ ິ່ອນໄຂໄດ້ຮບັອະ 

ໄພຍະໂທດ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ຕາມລັດຖະດ າລັດຂອງປະທານປະເທດ; 
7) ຄົື້ນຄວ້າຈັດແບ່ງປະເພດຜົນງານຂອງນັກໂທດໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຄົື້ນຄວ້າປ່ອຍຕົວກ່ອນກ ານົດໂດຍມີເງ ິ່ອນໄຂ 

ແລະ ຄົື້ນຄວ້າສະເໜີອະໄພຍະໂທດໃຫ້ແກ່ນັກໂທດ; 
8) ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ. 
1.6 ໂຄງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າ 
1) ປັບປຸງບັນດານ ຕ ກ າລຸ່ມກົດໝາຍຈ ານວນໜ ິ່ງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ; 
2) ເຂົື້າຮ່ວມການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມ ທາງອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ;   
3) ຮ່າງຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບການຊັດມ້ຽນຄະດີ, ການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາ 38,39,40  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ  ແລະ ບັນຫາອ ິ່ນ; 
4) ສັງລວມ, ແຈກຢາຍບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນ ຕ ກ າຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນດາກົມ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ  

ແລະ ອົງການໄອຍະການທະຫານ ທົິ່ວປະເທດ; 
5) ສ້າງປ ື້ມຄູ່ມ ໃນການຄົື້ນຄວ້າຄະດີແຕ່ລະຂັື້ນ,ຂຽນຄ າຖະແຫຼງ, ຄ າຕົກລົງບ ິ່ຮ ື້ຟ ື້ນ, ຄ າສະເໜີຮ ື້ຟ ື້ນ ແລະ 

ເອກະສານອ ິ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີ; 
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6) ສ້າງປ ື້ມຄູ່ມ ການຮ່ວມມ ທາງອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ; ປ ື້ມຄູ່ມ ການຂຽນຄ າຖະແຫຼງຄະດີແພ່ງ ແລະ ການເຂົື້າ
ຮ່ວມປະຊຸມສານ; ຮ່າງສະຖ ຕ ຜູ້ຖ ກກັກຂັງ, ນັກໂທດ, ຜູ້ຖ ກດັສ້າງ ຕາມລະບົບຖານຂ ື້ມູນທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນໂປຣແກຣມ
ຖານຂ ື້ມູນ (Databased Program); 

7) ປັບປຸງເນ ື້ອໃນບາງມາດຕາໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດ າເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ຽວກັບບັນຫານັກໂທດ; 
8) ເຂົື້າຮ່ວມການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການໂອນຕົວປະຕ ບັດໂທດລະຫວ່າງປະເທດ. 
1.7 ໂຄງການ ປັບປຸງລະບົບຂ ື້ມູນ-ຂ່າວສານ, ວາລະສານໄອຍະການ 
1) ປັບປຸງລະບົບການລາຍງານສະຖ ຕ ການແກ້ໄຂຄະດີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບ ລ ຫານຄະດີຄົບວົງຈອນ ຂອງ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ ໃຫ້ເປັນ ລະບົບປົກກະຕ , ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈ ງ; 
2) ສ້າງແຜນພັດທະນາເຄ ອຄ່າຍຄອມພ ວເຕີ, ຖານຂ ື້ມູນ, ເກັບກ າສະຖ ຕ ຄະດີທີິ່ທັນສະໄໝຂອງອົງການໄອ ຍະ

ການປະຊາຊົນ, ສ້າງ ລະບົບເຄ ອຄ່າຍເຊ ິ່ອມຕ ິ່ອ ນເຕີເນັດ ຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ເຊ ິ່ອມຕ ິ່ກັບບາງແຂວງ 
ແລະ  ກ້າວໄປຮອດການຊ ິ່ອມຕ ິ່ທົິ່ວປະເທດ; 

3) ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາລະບົບໄອຊີທີ, ປັບປຸງລະບົບຖານຂ ື້ມູນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃຫ້ສາມາດໃຊ້
ງານໄດ້ ຢ່າງມີປະສ ດທ ຜົນ; 

4) ເກັບກ າຂ່າວ, ບົດຄວາມ ເພ ິ່ອລົງໜັງສ ພ ມ, ອອກໂທລະພາບ, ວາລະສານ ແລະ ຈັດພ ມວາລະສານໄອຍະການ 
ເປັນປົກກະຕ ; 

5) ປັບປຸງ ແລະ ນ າໃຊ້ລະບົບຖານຂ ື້ມູນທີິ່ພົວພັນກັບວຽກງານຕ ດຕາມກວດກາຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ. 
2. ແຜນງານ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ 
2.1. ໂຄງການ ສກຶສາອົບຮມົການເມ ອງ-ແນວຄດິ : 

 ຝ ກອົບຮົມທ ດສະດີການເມ ອງ-ການປົກຄອງໄລຍະສັື້ນ ແລະ ການບ າລຸງກ ິ່ສ້າງໄລຍະຍາວ ໃຫ້ແກສ່ະມາຊ ກພັກ, 
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ; 

2.2. ໂຄງການ ພັດທະນາດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ 
1) ຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນວຽກງານວ ຊາ 

ສະເພາະ, ວ ຊາການ, ເຕັກນ ກ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເປັນລະບົບຕ ິ່ເນ ິ່ອງ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ແນໃສ່ຮັບປະກັນທາງ ດ້ານ
ຄຸນນະພາບ; 

2) ຄົື້ນຄວ້າ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫັ ຼກສູດການ ຝ ກອົບຮົມ ໄລຍະສັື້ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ໂດຍສະເພາະຫັ ຼກສູດການ
ຝ ກ ອົບຮົມພະນັກງານໄອຍະການ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ; ເອົາໃຈໃສ່ ຝ ກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນ ດ້ານວຽກງານວ ຊາສະເພາະ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົິ່ວເຖ ງ; 

3) ບ າລຸງ-ກ ິ່ສ້າງພະນັກງານໃນແຕ່ລະລະດັບ, ຝ ກອົບຮົມ  ຜູ້ຈະເປັນຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານໄອຍະການໃຫ້ໄດ້ 5 ຄັື້ງ,     
ຜູ້ຈະເປັນ ພະນັກງານໄອຍະການຂັື້ນ III ໃຫ້ໄດ້ປີລະ 2 ຊຸດ; 

4) ກ ິ່ສ້າງ ແລະ ບ າລຸງພະນັກງານ ໄລຍະຍາວ ໃນສາຂາວ ຊາຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ສະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈ ງໃນແຕ່ລະປີ; 

5) ຝ ກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານໄອຍະການ ກ່ຽວກັບ ການຕ ດຕາມກວດກາການດ າເນີນຄະດີ
ແພ່ງ, ຄະດີອາຍາ, ວຽກງານຄ້າຍຄຸມຂັງ, ວຽກງານກວດກາ, ກວດກາທົິ່ວໄປ, ວຽກງານຫ້ອງການ, ຈັດຕັື້ງ, ການເງ ນ, ວຽກ
ງານແຜນການ, ພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ວຽກງານສົນທ ສັນຍາ ແລະ ຮ່ວມມ ທາງດ້ານຍຸຕ ທ າກັບຕ່າງປະເທດ. 

2.3. ໂຄງການພັດທະນາຍົກລະດັບດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຢີ 
1) ຍົກລະດັບທາງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດກັບທີິ່ ແລະ ສົິ່ງໄປຍົກລະດັບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
2) ຍົກລະດັບທາງດ້ານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຄອມພ ວເຕີ ແລະ IT. 
2.4. ໂຄງການ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 
1) ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄອບຄົວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໂດຍການສ້າງກອງທ ນຊ່ວຍເຫຼ ອເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນເພ ິ່ອ

ສ້າງ ເງ ິ່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນລຸດພົື້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. 
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2) ປຸກລະດົມແຫຼິ່ງທ ນເຂົື້າໃນການສ້າງກອງທ ນຊ່ວຍ ເຫຼ ອເຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ ໃຫ້
ກ້ວາງຂວາງ, ພ້ອມກັນນັື້ນກ ຕ້ອງຈັດຕັື້ງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະຕ ບັດນະໂຍບາຍ ຕ ິ່ສະມາຊ ກກອງທ ນຢ່າງມີ ປະສ ດທ ຜົນ; 

3) ສ້າງເງ ິ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພະນັກງານອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ຫຼ ື້ນກ ລາ ແລະ ອອກກ າ
ລັງກາຍ ເພ ິ່ອສຸຂະພາບ;ຊຸກຍູ້, ສົິ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງ ິ່ອນໄຂໃຫ້ ມີຂະບວນການສີລະປະ, ວັນນະຄະດີ, ອອກແຮງງານ ແລະ 
ສ້າງເສດຖະກ ດຄອບຄົວ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

3. ແຜນງານພັດທະນາລະບົບການຈັດຕັື້ງ 
3.1. ໂຄງການ ປັບປຸງ ບູລະນະກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ 
1) ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັື້ງ ໂດຍຂ ື້ນແຜນກ ານົດພະນັກງານນ າພາ-ຄຸ້ມຄອງ, ກ ານົດຕ າແໜ່ງງານຂອງອົງ ການ

ໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ ໃຫ້ເປັນ ລະບົບຄົບຊຸດ, ໜັກແໜ້ນ, ເຂັື້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະອົງການໄອຍະການຂັື້ນ
ທ້ອງຖ ິ່ນ; 

2) ປັບປຸງໂຄງປະກອບບັນດາຂະແໜງ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ໜ່ວຍງານ ຂອງ
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດສ ດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຕາມທີິ່ໄດກ້ ານົດ ໄວ້ໃນ ລັດຖະທ າ
ມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ; 

3) ຄົື້ນຄວ້າລະບຽບການເລ ິ່ອນຊັື້ນ, ຂັື້ນພະນັກງານໄອຍະການ; 
4) ເພີິ່ມທະວີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົື້ນຄ້ວາ, ຄັດເລ ອກ, ບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ນ າໃຊ້ພະນກັງານ ໃຫ້ສົມ ຄູ່

ກັນລະຫວ່າງ ໜ້າທີິ່ວຽກງານກບັຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານ; 
5) ສູ້ຊົນຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງບນັດານ ຕ ກ າທີິ່ກຽ່ວພັນກັບວຽກຈັດຕັື້ງ-ພະນັກງານ ຊ ິ່ງບ ິ່ທັນສອດຄ່ອງກັບ 

ລັດຖະທ າມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; 
6) ກ ິ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັື້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ, ຝ ກອົບຮົມໃຫ້ສະຫາຍເລຂາ, ຮອງເລຂາ ແລະ ຄະນະ

ໜ່ວຍພັກ, ຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຄົື້ນຄວ້າວຽກງານເສນາທ ການການນ າຂອງອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັື້ນ. 

4. ແຜນງານ ພັດທະນາ ແລະ ກ ົ່ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ງົບປະມານ 
4.1. ໂຄງການການວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຕ່ລະໄລຍະ 
1) ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດວ ໄສທັດ 2030, ແຜນພັດທະນາ 2021-2025, ແຜນປະຈ າປີ, ປະຈ າ 6 

ເດ ອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ  ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອດຖອນເອົາເປັນບົດຮຽນ; 
2) ຄົື້ນຄວ້າສ້າງແຜນພັດທະນາ 2026-2030; 
3) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ  ໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ; 
4) ຄົື້ນຄວ້າ, ຊອກຫາແຫຼິ່ງທ ນ, ງົບປະມານ ເພ ິ່ອມາຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດແຜນພັດທະນາ 2021-2025 ແລະ ແຜນ

ປະຈ າປີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 
4.2  ໂຄງການ ປົກປກັຮກັສາ, ນ າໃຊຸ້ ແລະ ສອ້ມແປງ ຫ້ອງການ 
1) ຊຸກຍູ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ, ແຂວງ-ນະຄອນ ແລະ ເຂດ ເພ ິ່ອປຸກລະດົມທ ນຮອນເຂົື້າໃນການປົກ 

ປັກຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ຕ ິ່ເຕີມສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສົມບູນ ແລະ ມີປະສ ດທ ຜົນ; 
2) ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້ອມແປງ, ຕ ິ່ເຕີມ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາ ສະຖານທີິ່ເຮັດວຽກ ຂອງອົງການໄອ

ຍະການປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
4.3 ໂຄງການ ປຸກສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ   
1) ປຸກສ້າງສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝ ກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການ; 
2) ປຸກສ້າງຫ້ອງການອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງອັດຕະປ , ແຂວງບ ິ່ແກ້ວ 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 ໃຫ້ສ າເລັດໃນປີ 2025. 

4.4 ໂຄງການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ 5 ປີ ແລະ ປະຈ າແຕ່ລະປ ີ
1) ສ້າງແຜນການ ແລະ ປະຕ ບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແຕ່ປີ 2021 ເຖີງ ປີ 2025 ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ລະອຽດ 

ຈະແຈ້ງ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນແຕ່ລະບ້ວງ, ຮ່ວງ ແລະ ລູກຮ່ວງ; 
2) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາແບບແຜນການປະຕ ບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ຢ່າງ

ເຂັື້ມງວດ ບົນພ ື້ນຖານລະບຽບການທີິ່ວາງໄວ້; 
3) ປັບປຸງ-ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຕາມແຜນການທີິ່ວາງໄວ້ ໂດຍຖ ເອົາ

ການເບີກຈ່າຍເງ ນເດ ອນເປັນບູລ ມະສ ດອັນດັບຕົື້ນ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງ ນເດ ອນລວມສູນຢູ່ສູນກາງໃຫ້ໄດ້ຕາມກ ານົດເວລາທີິ່
ວາງໄວ້, ຕອບສະໜອງການໃຊ້ຈ່າຍເງ ນບ ລ ຫານໃຫ້ເປັນປົກກະຕ  ເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານ
ທັນຕາມກ ານົດເວລາ; 

4) ແຜນຄາດຄະເນງົບປະມານລາຍຈ່າຍລວມແຕ່ປີ 2021-2025 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ທົິ່ວປະເທດ 
ໃຫ້ບັນລ ຸ 434,086,786,673 ກີບ ໃນນັື້ນ, ເງ ນເດ ອນ 212,058,432,740 ກີບ, ເງ ນນະໂຍບາຍ ແລະ ອຸດໜູນ 
11,678,362,834.ກີບ, ເງ ນບ ລ ຫານປົກກະຕ  91,350,638,133 ກີບ, ເງ ນດັດສົມສົິ່ງເສີມ 10,683,035,464 ກີບ, ເງ ນ
ເຊົິ່າ, ຊ ື້ຊັບສົມບັດຮັບໃຊ້ບ ລ ຫານ 4,350,000,000 ກີບ ແລະ ເງ ນລົງທ ນຂອງລັດ 103,966,317,500 ກີບ. 

5)  ສຸມໃສ່ການຕ ດຕາມ  ແລະ ສ ບຕ ິ່ຊ າລະໜີື້ສີນໂຄງການກ ິ່ສ້າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ 14 ໂຄງການ 
ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ໃນມູນຄ່າຄ້າງຊ າລະ 21,212,881,000 ລ້ານກີບ; 

6) ປະຕ ບັດການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດລາຍຈາ່ຍງບົປະມານ, ເງ ນເດ ອນ, ເງ ນອູດໜູນ, ເງ ນ
ບ ລ ຫານ, ດັດສົມສົິ່ງເສີມ, ຊ ື້ໃໝ່ຮັບໃຊ້ກົງຈັກບ ລ ຫານຕາມລະບົບສາຍຕັື້ງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົິ່ວ
ປະເທດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນການທີິ່ວາງໄວ້; 

7) ຕ ດຕາມຊຸກຍູກ້ານຈັດຕັື້ງປະຕ ບດັລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຕລະສກົປີໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍງົບປະມານ 
ແລະ ລະບຽບຫັຼກການຂອງກະຊວງການເງ ນວາງອອກໃນແຕໄ່ລຍະ ແລະ ຮັບປະກັນ ການເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານໄປຕາມ
ແຜນການທີິ່ວາງໄວ້; 

8) ຕ ດຕາມກວດກາງົບປະມານ, ບັນຊີ-ຄັງເງ ນ ແລະ ການເກັບຮັກສາເອກະສານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ນ າໃຊ້
ລະບົບໂປຮແກຣມບັນຊີຂອງກະຊວງການເງ ນ ເພ ິ່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ນ າໃຊ້ລະບົບ IT ເຂົື້າໃນການສະຫຼຸບລາຍຈ່າຍ
ປະຈ ເດ ອນ, ງວດ, ປີ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ. 

9) ປະຕ ບັດລະບອບການສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະເດ ອນ, ງວດ, 6 ເດ ອນ, 9 ເດ ອນ ແລະ ປີໃຫ້ເປັນປົກະຕ . 
4.5 ໂຄງການສະໜອງ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊຸ້ 
1) ປະຕ ບັດການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການສະໜອງພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ຕາມລະບົບສາຍຕັື້ງໃຫ້ແກ່ອົງການ

ໄອຍະການປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ; 
2) ສ້າງຖານຂ ື້ມູນ, ເກັບກ າສະຖ ຕ  ກ່ຽວກັບພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຢ່າງເປັນລະບົບ; 
3) ປະຕ ບັດລະບອບການສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະເດ ອນ, ງວດ, 6 ເດ ອນ, 9 ເດ ອນ ແລະ ປີໃຫ້ເປັນປົກະຕ . 
5. ແຜນງານຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ 
5.1 ໂຄງການຄົື້ນຄວ້າສົນທສິັນຍາ 
1) ຄົື້ນຄວ້າ, ສ້າງສົນທ ສັນຍາວາ່ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼ ອຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ ລະ

ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ກັບ ສ.ເອກົວດ ;  ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກກ່ານເຈລະຈາສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົິ່ງຜູຮ້້າຍ
ຂ້າມແດນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ; ຄົື້ນຄວ້າ, ກະກຽມໃຫ້ແກກ່ານເຈລະລະຈາສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍ
ການສົິ່ງຜູຮ້້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ສົນທ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼ ອ ຊ ິ່ງກັນ ແລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍໃນບັນຫາອາຍາ ລະ
ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ. ເກາົຫີຼ;  
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2) ຄົື້ນຄວ້າ, ສະເໜີເຂົື້າຮ່ວມເປັນພາຄີສົນທ ສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມ ສາກົນໃນການສ ບ 
ສວນ - ສອບສວນອາຊະຍາກ າຂາ້ລາ້ງເຜົິ່າພນັ, ອາຊະຍາກ າສົງຄາມ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ;  

3) ຄົື້ນຄວ້າສົນທ ສັນຍາອ ິ່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ; ປະກອບຄ າເຫັນ ຕ ິ່ເອກະສານທາງການ ໃນ
ຂອບຂອງອາຊຽນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີິ່ພົວພັນເຖ ງວຽກງານໄອຍະການ ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະ 
ເທດ. 

5.2 ໂຄງການຮ່ວມມ ຍຸຕທິ າ 
1) ຄົື້ນຄວ້າ, ພ ຈາລະນາ, ປະສານສົມທົບ ກັບອົງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມ 

ຍຸຕ ທ າ ເຊັິ່ນ ການສົິ່ງຜູຮ້້າຍຂ້າມແດນ, ການຮ່ວມມ ທາງອາຍາ ແລະ ການໂອນຕົວຜູຖ້ ກສານຕັດສີນລົງໂທດ ຢ່າງຖ ກຕ້ອງ, 
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ສົນທ ສັນຍາ ທີິ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ; 

2) ຄົື້ນຄວ້າ, ສ້າງປ ື້ມຄູມ່ ການຮ່ວມມ ທາງອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ ເພ ິ່ອເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ວຽກງານຮ່ວມມ ທາງອາ
ຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບຕ່າງປະເທດ ຢ່າງມີປະສ ດທ ຜົນ. 

5.3 ໂຄງການ ຮ່ວມມ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສສ ຫວຽດນາມ 
1) ປະຕ ບັດບົດບັນທ ກຊ່ວຍຈ າ ລະຫວ່າງ ສອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ

ຂັື້ນສູງ,  ຄະນະວ ຊາການ, ການກ ິ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ື້ມູນຂ່າວສານ; 
2) ຈັດກອງປະຊຸມອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງທີິ່ມຊີາຍແດນຕ ດຈອດກັນ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ;  
3) ຊຸກຍູ້ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງທີິ່ມີຊາຍແດນຕ ດຈອດ

ກັນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດຮ້່ວມມ ກັນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ; 
4) ສົິ່ງພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນລາວ ໄປຝ ກອົບຮົມ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ. 
5.4 ໂຄງການ ຮ່ວມມ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສປ ຈີນ 
1) ປະຕ ບັດບົດບັນທ ກຊ່ວຍຈ າ ລະຫວ່າງ ສອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັື້ນ

ສູງ,  ຄະນະວ ຊາການ, ການກ ິ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ ື້ມູນຂ່າວສານ; 
2) ຊຸກຍູ້ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງພາກເໜ ອຂອງ ສປປ ລາວ 

ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງຢູນາ ໄດຮ້່ວມມ ກັນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ ; 
3) ຊຸກຍູ້ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ 

ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຕ່າງໆ ຂອງ ສປ ຈີນ ໄດ້ຮ່ວມມ ກັນ ຕາມເງ ິ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຕວົຈ ງ
ຂອງ ສປປ ລາວ; 

4) ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມ ກັບມະຫາວ ທະຍາໄລກວາງຊີ ກ່ຽວກັບ ການກ ິ່ສ້າງພະນັກງານ ຂັື້ນ ປະລ ນຍາຕີ, ປະ
ລ ນຍາໂທ, ປະລ ນຍາເອກ ແລະ ການຝ ກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນ, ການຊ່ວຍເຫຼ ອກ ິ່ການກ ິ່ສ້າງ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝ ກອົບ
ຮົມພະນັກງານໄອຍະການ ຂອງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕາມບົດບັນທ ກທີິ່ໄດເ້ຊັນກັນ; 

5) ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມ ກັບມະຫາວ ທະຍາໄລສ້າງຄູກວາງຊີ ກ່ຽວກັບ ການກ ິ່ສ້າງພະນັກງານ ຂັື້ນ ປະລ ນຍາຕີ
, ປະລ ນຍາໂທ, ປະລ ນຍາເອກ ພ້ອມທັງຄົື້ນຄວ້າສ້າງບົດບັນທ ກຮ່ວມກັນ. 

5.5 ໂຄງການ ຮ່ວມມ ກັບອົງການໄອຍະການບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອ ົ່ນໆ 
1) ປະຕ ບັດບົດບັນທ ກຊ່ວຍຈ າ ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາວ-ກ າປູເຈຍ, ລາວ-ໄທ, 

ລາວ-ສ ງກະໂປ, ລາວ-ກຸຍບາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັື້ນສູງ,  ຄະນະວ ຊາການ, ການກ ິ່ສ້າງພະນັກງານ ແລະ ການ
ແລກປ່ຽນຂ ື້ມູນຂ່າວສານ ຕາມເງ ິ່ອນໄຂຕົວຈ ງຂອງສປປ ລາວ; 

2) ຄົື້ນຄວ້າ, ປະສານສົມທົບ ເພ ິ່ອໃຫ້ມີການພົວພັນກັບອົງການໄອຍະການສູງສຸດ ສປປ ເກົາຫຼີ, ສສ ມຽນມາ, 
ປະເທດອາຊຽນອ ິ່ນ  ຕາມການເຫັນດີຂອງສອງຝ່າຍ. 

5.6 ໂຄງການ ຮ່ວມມ ກັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ  
1) ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼ ອນ າໂຄງການ ILSTA, UNDP, JICA, UNICEF, UNODC, HSF, IOM 

ແລະ ໂຄງການອ ິ່ນ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການຝ ກອົບຮົມພະນັກງານ ໃນວຽກ
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ງານ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ວຽກງານຍຸຕ ທ າສ າລັບເດັກ, ການໂອນໂຕນັກໂທດ, ການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງ, 
ການສ້າງປ ື້ມຄູມ່ ການຮ່ວມມ ທາງອາຍາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອ ິ່ນໆ; 

2) ເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໂຄງການ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜ ດຊອບສູງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ, ຮັບປະກນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສ ດທ ຜົນ. 

6. ແຜນງານກວດກາ ແລະ ຕ້ານການສ ື້ລາດບັງຫຼວງ 
6.1 ໂຄງການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານກວດກາ 

1) ຕ ດຕາມກວດກາການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດມະຕ , ຄ າສັິ່ງ, ກົດລະບຽບພັກ, ແບບແຜນວ ທີເຮັດວຽກ ແລະ ການເງ ນ
ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກ. ການເຄ ິ່ອນໄຫວການປະຕ ບັດໜ້າທີິ່ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກ, ສະມາຊ ກພັກ ແລະ ການຈັດຕັື້ງພັກ ຢ່າງ
ປົກກະຕ  ແລະ ການກ ິ່ສ້າງພັກປອດໃສ, ເຂັື້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ; 

2) ຄົື້ນຄວ້າຄ າຮ້ອງ, ຄ າສະເໜີກ່ຽວກັບ ຄວາມຮັບຜ ດຊອບຂອງຄະນະພັກ, ໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊ ກພັກ 
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ. 

6.2  ໂຄງການກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີົ່ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັື້ນລຸມ່ ແລະ ຕ້ານ
ການສ ື້ລາດບັງຫຼວງ 

1)  ຕ ດຕາມກວດກາການນ າໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ, ການກ ິ່ສ້າງໂຄງການລົງທ ນຂອງລັດ, ການແຈ້ງຊັບສ ນ 
ແລະ ການປະຕ ບັດ ແລະ ການປະຕ ບັດໜ້າທີິ່ຂອງພະນັກງານ; 

2) ຄົື້ນຄວ້າຄ າຮ້ອງທຸກ, ຄ າສະເໜີຂອງອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ພົນລະເມ ອງ ທີິ່ກ່ຽວພັນເຖ ງການປະຕ ບັດໜ້າທີິ່
ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ. 

IV. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
  ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ທ ດທາງລວມ, ຄາດໝາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານໄອ
ຍະການປະຊາຊົນ ແຕ່ປີ 2021 ຫາປີ 2025 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ ຢ່າງມີຜົນສ າເລັດ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄົື້ນຄວ້າ ແລະ 
ຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ ມາດຕະການດັິ່ງນີື້: 

1)  ອົງການໄອຍະການທະຫານ, ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ຝ ກອົບຮົມໄອຍະການ, 
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຕ້ອງຄົື້ນຄວ້າເຊ ິ່ອມຊ ມຢ່າງເລ ກເຊ ິ່ງ 
ແລະ ຈັດຕັື້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດເປັນແຕ່ລະປີ ແລະ ຊີື້ນ າຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈ ງ, 
ຍ້ອງຍສັນລະເສີນ, ເຮັດລ້ອນໜ້າທີິ່ທີິ່ມີຜົນງານດີເດັິ່ນ, ພ້ອມນັື້ນ ກ ສ ກສາອົບຮົມ, ສ າຫຼວດກວດກາ ແລະ ປະຕ ບັດມາດ
ຕະການຢ່າງເຂັື້ມງວດຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ຕ ິ່ຜູ້ທີິ່ມີຈຸດອ່ອນບົກຜ່ອງ ແລະ ລະເມີດກົດໝາຍ. 

2) ເພີິ່ມທະວີການຊີື້ນ ານ າພາ ຂອງຄະນະພັກຂັື້ນຕ່າງໆໃນການຕ ດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ 
ແທດເຖ ງ. ພ້ອມນັື້ນ, ກ ິ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເປັນແບບຢ່າງນ າໜ້າ, ການເຮັດແທ້ທ າຈ ງຂອງສະມາຊ ກພັກໃຫ້ສູງຂ ື້ນ; 

3) ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານໃຫ້ກົມກຽວ, ລ່ອງລ່ຽນ ລະຫວ່າງ ສາຍຕັື້ງ-ສາຍຂວາງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, 
ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າສາມາດເຂົື້າເຖ ງຂະບວນການຍຸຕ ທ າໄດ້ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມ
ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕ ທ າ; 

4) ຖ ສ າຄັນການຕ ດຕາມກວດກາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ກ ຄ  ການກວດກາ
ຂອງປະຊາຊົນ ຕ ິ່ການປະຕ ບັດໜ້າທີິ່ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັື້ນ; 

5) ຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງທາງດ້ານງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນອັນຈ າເປັນ ເພ ິ່ອຈັດຕັື້ງປະຕ ບັດ
ທ ດທາງແຜນການວາງອອກໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ. 

        ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ 
 

                 


