
ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະໄໝທີ V

ສະຫາຍ ບຸນທັນ ບຸນທະວິໄລ

ສະຫາຍ ນາງ ພອນທິບ ສາວະລີ

ສະຫາຍ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ ສະຫາຍ ພຸດທະວົງ ບົວລະພາ

ສະຫາຍ ຈັນທະບູນ ເພັງຄໍາໃສ

ສະຫາຍ ຄໍາເພັດ ສົມວໍລະຈິດ

ສະຫາຍ ບົວລີ ເພັດມີໄຊສະຫາຍ ນາງ ພອນເພັດ ອຸ່ນແກ້ວ ສະຫາຍ ສີສຸພັນ ສີວັນທອງ

ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ

ສະຫາຍ ບຸນທັນ ບຸນທະວິໄລ
ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ

ສະຫາຍ ຄໍາເພັດ ສົມວໍລະຈິດ
ຄະນະປະຈຳພັກ

ຄະນະປະຈຳພັກ

ສະຫາຍ ໄຊຊະນະ ໂຄດພູທອນ
ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ

ສະຫາຍ ບຸນທັນ ບຸນທະວິໄລ
ປະທານກວດກາພັກ

ສະຫາຍ ນາງ ພອນທິບ ສາວະລີ
ຮອງປະທານກວດກາພັກ

ສະຫາຍ ຄໍານຸທອນ ສູນວິເລີດ
ຮອງປະທານກວດກາພັກ

ປະທານ, ຮອງປະທານ
 ກວດກາພັກ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ
 ອົງຄະນະພັກ ອົງການໄອຍະການ

ປະຊາຊົນສູງສຸດ ຄັ້ງທີ V
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ອົງຄະນະພັກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຄັ້ງທ ີV ໄດ້ດໍາເນີນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ  

9 ພະຈິກ 2021 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ICTC ຫຼັກ 5, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍມີສະມາຊິກພັກສົມບູນທັງໝົດ 151 ສະຫາຍ,  
ເປັນຍິງ 55 ສະຫາຍ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍເນື້ອໃນອັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາບົດລາຍງານ
ການເມືອງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ; ແຜນພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ 5 ປີ  
(2021-2025), ຊຶ່ງໄດ້ຕີລາຄາຄືນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ຊຸດທີ IV ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີຜົນສໍາເລັດ ຊຶ່ງຈະ
ຕ້ອງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງແຂງແຮງ, ດ້ານອ່ອນຄົງຄ້າງຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໃຫ້ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ອັນໃໝ່ທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ໄດ້ວາງທິດທາງໜ້າທີ່, ວຽກງານຈຸດສຸມ 5 ປີຕໍ່ໜ້າດັ່ງນີ້:
ທິດທາງໜ້າທີ່ລວມ
ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX,  

ມະຕິສະບັບເລກທີ 037/ກມສພ, ລົງວັນທີ 18 ມີຖຸນາ 2018 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງປະສິດ 
ທິພາບຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງດ້ວຍກົດໝາຍ, ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 112/ກມສພ, ລົງວັນທີ 02 
ມີຖຸນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ, ສະບັບເລກທີ 04/ກມສພ, ລົງວັນທີ  
30 ກັນຍາ 2021 ວ່າດ້ວຍເພີ່ມທະວີການນໍາຂອງພັກ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງວຽກງານພະນັກງານ, 2  
ວາລະແຫ່ງຊາດກຽ່ວກັບການແກໄ້ຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ, ວາລະແຫ່ງຊາດກຽ່ວກບັການແກໄ້ຂບັນຫາຢາ 
ເສບຕິດ ຕາມມະ ຕິຕົກລົງສະບັບເລກທີ 03 ແລະ 04, ລົງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2021 ຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ມະ 
ຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຂອງອົງຄະນະພັກ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຄັ້ງທີ V ໂດຍຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ 
ລະອຽດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແນໃສ່ສືບຕໍ່ພັດທະນາວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີບາດກ້າວທີ່ເປັນລະບົບຄົບ 
ຊຸດ, ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດຕ້ັງ, ໜັກແໜ້ນທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ມີຄວາມສັກສິດ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດ 
ບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານຕາມກົດໝາຍ, ມີພື້ນຖານວັດຖ ຸ
ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ແຜນການວຽກງານໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ (2021-2025)
1. ສູ້ຊົນຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການຕິດຕາມກວດກາການເຄົາລົບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ່້ຖືກຫາຂຶ້ນສານໂດຍ

ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິສະບັບເລກທີ 037/ກມສພ, ລົງວັນທີ 18 ມີຖຸນາ 2018 ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການຍົກ 
ສູງປະສິດທິພາບຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບເລກທີ 112/ກມສພ, ລົງວັນທີ 02 ມີຖຸນາ 2020 ວ່າ
ດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ແລະ ວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບ 
ຕິດ ໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍ 95% ຂຶ້ນໄປ ຂອງການແກ້ໄຂຄະດີອາຍາ, ຄະດີແພ່ງຢູ່ຂັ້ນຕົ້ນ, ຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ຂັ້ນລົບລ້າງໃນແຕ່ລະ
ປີ ໂດຍຮັບປະກັນນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍຂ້າງເທິງນັ້ນ ຕ້ອງບໍາລຸງກໍ່ສ້າງຖັນແຖວ
ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂ້ັນໃຫ້ມຄຸີນນະພາບດ້ວຍຄຸນທາດການເມອືງໜັກແໜ້ນ, ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາຖືກຕ້ອງ, ມ ີ
ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຢຶດໝັ້ນຫຼັກການດໍາເນີນຄະດີ ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວິໄສ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຕ້ອງ 
ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ບັນດານິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ; ຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງ 
ຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ເປັນເຈົ້າການເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກລະ 
ດັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຕາມແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການ 
ຮ່ວມມືກັບເພື່ອມິດຍຸດທະສາດຄື: ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຕົວຈິງ.

2. ເພີ່ມທະວີການສຶກສາການເມືອງ-ນໍາພາແນວຄິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນທົ່ວລະບົບອົງການ
ໄອຍະການປະຊາຊົນ ໂດຍສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ມະຕິສະບັບ
ເລກທີ 04/ກມສພ, ລົງວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍເພີ່ມທະວີການນໍາພາຂອງພັກ ເພື່ອ
ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງວຽກງານພະນັກງານ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຂອງອົງຄະນະພັກ ອົງ 
ການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຄັ້ງທີ V, ບັນດາກົດໝາຍຂອງລັດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແນໃສ່ສຶກສາອົບຮົມສະມຊິກພັກ,  
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ, ສິນທຳປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ; ຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວຕໍ່ກົນອຸບາຍຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິຂອງອິດທິກຳລັງປໍລະປັກ; ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ
ແນວຄິດຫຼາຍພັກຫຼາຍເຄົ້າ, ການແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ. ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ 
ດ້ວຍຄຳຂວັນ 3 ມີ 4 ຮັບປະກັນ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດວາງອອກ, ຊຸກຍູ້ຂະບວນການວຽກດີຄົນເດັ່ນໃນການ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ທັນເວລາ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານ, ສະ 
ມາຊິກພັກ, ລັດຖະກອນ ອອກແຮງສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ  
ແລະ ຈິດໃຈດີຂ້ຶນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ຕັ້ງໜ້າປັບປຸງການຈັດຕັ້ງພັກໃຫ້ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ, ສູ້ຊົນສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ,  
ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ແຕ່ລະປີໃຫ້ບັນລຸ 70% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຈໍານວນໜ່ວຍພັກທັງໝົດ, ປະຕິບັດລະບອບດໍາເນີນຊີວິດໂດຍຮັບ 
ປະກັນ 3 ລັກສະນະ; ສູ້ຊົນຂະຫຍາຍສະມາຊິກພັກໃຫ້ໄດ້ 10 ສະຫາຍຕໍ່ປີ ໂດຍຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງສະມາຊິກ
ພັກແຂງ-ຮູ້ນໍາພາຮອບດ້ານແຕ່ລະປີໃຫ້ບັນລຸ 80% ຂອງຈໍານວນສະມາຊິກພັກທັງໝົດ.

ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ  
ກົດໝາຍ. ສະເພາະໜ້ານີ້, ຈະໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຢູ່ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ເຂດ ແລະ ເມືອງ, ເພີ່ມສິດ  
ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີ. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ ຫຼື ເມືອງເພີ່ມ 
ເຕີມ; ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງລະບອບແບບແຜນນໍາພາ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະພັກ ໂດຍປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະ 
ໄຕ, ນໍາພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງໜ້າທີ່ໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຈະແຈ້ງໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ, ຍົກສູງສະຕິການຕໍານິຕິຊົມກັນ ແນໃສ່
ຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີເປັນເອກະພາບພາຍໃນພັກ, ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະນະພັກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນ 
ຕ່າງໆ ໃຫ້ແທດເຖິງ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດຕົວຈິງ, ຍາດແຍ່ງເອົາການຊີ້ນໍາຈາກຄະນະພັກຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ຄະນະພັກທຸກ 
ຂັ້ນ ໃນລະບົບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຕ້ອງຊີ້ນຳ-ນໍາພາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ, ມະ 
ຕິກອງປະຊມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຂອງອົງຄະນະພັກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດຄັ້ງທີ V ໂດຍຫັນເປັນແຜນວຽກລະອຽດ  
ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ນໍາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຈິງ, ປະຕິບັດລະບອບສ່ອງແສງລາຍງານ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດ 
ຖອນບົດຮຽນເປັນປົກກະຕິ ຊຶ່ງທຸກໆທ້າຍປີຕ້ອງກວດກາປະເມີນຜົນ ໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ  
3 ມີ 4 ຮັບປະກັນ ເປັນປົກກະຕິ ຕິດພັນກັບການຂຶ້ນແຜນບໍາລຸງສ້າງພະນັກງານທັງໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ.

3. ຕັ້ງໜ້າປັບປງຸວຽກງານກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນພັກ-ປ້ອງກັນພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ  
ຄວາມສັກສິດຂອງວຽກງານກວດກາ; ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ຖືວຽກງານກວດກາແມ່ນໜຶ່ງໃນພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ ແລະ ດໍາເນີນ 
ການກວດກາເປັນປົກກະຕິ ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ພາຍໃນພັກໃຫ້ທັນການ ແລະ ເຂັ້ມງວດ.

4. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ; ຄະນະພັກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນຕ່າງໆ
ຕ້ອງເດັດດ່ຽວປະຕິບັດມະຕິ 03 ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນ
ການແກ້ໄຂຄະດີ 3 ຂັ້ນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢ່າງສັກສິດ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມ
ສະຫງົບ, ຍຸຕິທໍາ, ສີວິໄລ. ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງອົງ 
ການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ.

5. ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນໍາພາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນ, ເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງນະໂຍ 
ບາຍຂອງພັກ, ກົດລະບຽບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕົນ, ຍູ້ແຮງຂະບວນການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໂດຍຕິດພັນກັບການປະຕ ິ
ບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ, ຊອກໃຫ້ໄດ້ວຽກດີຄົນເດັ່ນໃນຂະບວນການວຽກງານແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະ 
ບວນການຟົດຟື້ນຕໍ່ເນື່ອງ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດໃນການສ້າງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊຸກຍູ້ການ
ສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃຫ້
ດີຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
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