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ວໄິສທດັຮອດປ ີ2030 
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານກາແດງລາວ ສ າລັບ 10 ປ ີ(2016-2025) 

 
ອ ງຕາມຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານກາແດງລາວສ າລັບ 15 ປີ(2001-2015)ທ ີ່ຜ່ານມາ

ອົງການກາແດງລາວແລະກາແດງທ້ອງຖິີ່ນສາມາດສະຫ ຼຸບຕ ລາຄາສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະດ້ານແລະ 
ກ ານົດວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາສ າລັບ 10 ປີ (2016-2025) ດັັ່ງນ ັ້: 

 

ພາກທ  I 
ຕ ລາຄາສະພາບການພດັທະນາວຽກງານກາແດງລາວ ໄລຍະ 15 ປີ (2001-2015) 
1.  ທບົທວນຄນື ແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍ, ທດິນ າ ແລະ ຍດຸທະສາດ ການພດັທະນາວຽກງານກາແດງລາວໃນ

ໄລຍະຜາ່ນມາ : 

 
1.1.      ສະພາບພາຍນອກ: 

ຕະຫລອດໄລຍະ 15 ປີທ ີ່ຜ່ານມາຍັງມ ສິີ່ງທ້າທາຍແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍດ້ານໂດຍສະເພາະທ່າອ່ຽງທາງ
ດ້ານໄພທ າມະຊາດທ ີ່ນັບມືັ້ນັບຖ ີ່ ແລະ ມ ຄວາມຮຸນແຮງຫ າຍຂ ັ້ນ, ນອກຈາກນັັ້ນ ບັນຫາພະຍາດຕ່າງໆ ກ ໍ່ມ ການລະບາດ
ຂ ັ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ເຊິີ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊ ວິດແລະ ຊັບສິນຢ່າງມະຫາສານຕ ໍ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນ
ໂລກ ແລະ ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບໃນລະດັບໃດໜ ີ່ງຕ ໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຫ ົັ່ານັັ້ນ. 

1.2. ສະພາບພາຍໃນ: 
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ສະພາບທົັ່ວໄປພາຍໃນປະເທດຍັງສືບຕ ໍ່ມ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ,ມ ຄວາມສະຫງົບ,ປອດໄພ, 
ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານສັງຄົມໜັກແໜ້ນເຊິີ່ງເປັນປັດໄຈທ ີ່ສ າຄັນທ ີ່ອ ານວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ສ້າງຄວາມເຊືີ່ອໝັັ້ນຈາກເພືີ່ອນມິດ ແລະ ນັກລົງທ ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 

ໃນ 15 ປີ ຜ່ານມາປະເທດຂອງພວກເຮົາກ ໍ່ໄດ້ປະສົບກັບໄພທ າມະຊາດທ ີ່ມ ຄວາມຮຸນແຮງເກ ດຂ ັ້ນເລືັ້ອຍໆ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນລົມພາຍຸ, ໄພນ ້າຖ້ວມ, ດິນເຊາະເຈືີ່ອນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ  ແລະ ອັກຄ ໄພ, ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມ ການລະບາດ
ຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາດຕາມລະດູການ ລວມທັງອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ  ເຊິີ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊ ວິດ 
ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. 

ເພືີ່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດທາງດ້ານມະນຸດສະທ າ ອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫ້າງຫາກະກຽມຕອບໂຕ້
ໄພພິບັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອເບືັ້ອງຕົັ້ນຢ່າງທັນການ, ປະກອບສ່ວນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບ, ເປັນ
ເຈົັ້າການໃນການຈັດຫາເລືອດທ ີ່ພຽງພ  ແລະ ປອດໄພໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ. 
 

2. ຜນົສ າເລດັຂອງການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັວຽກງານໃນໄລຍະ 15 ປຜີາ່ນມາ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານງກາແດງລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຖິງວ່າພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 
ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍຫລາຍປະການກ ໍ່ຕາມ, ແຕ່ດວ້ຍຄວາມສາມັກຄ ອັນເປັນປຶກແຜນແໜ້ນໜາ ແລະ ຄວາມບຸກບືນສູ້ຊົນ
ຂອງທົັ່ວພັກ, ທົັ່ວລັດ, ທົັ່ວກ າລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ທົັ່ວປວງຊົນລາວທັງຊາດ ດວ້ຍຈິດໃຈແຂ່ງຂັນ “ຮັກຊາດ ແລະ 

ພັດທະນາ” ທ ີ່ພາຍໃຕ້ການນ າພາຂອງພັກ ແລະ ລັດໃນທຸກຂັັ້ນ ,ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັ ັ້ງທ  

VII,VIII,IX  ຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດແຜນການ 4 ບຸກທະລຸທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ 
ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງທ ີ່ອົງການກາແດງລາວໄດ້ສືບຕ ໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ການກ ານົດວິໃສທັດຮອດປີ 2030 
ແລະທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ(2016 - 2025) ທ ີ່ເປັນເປ ົ້າໝາຍລວມຂອງສະຫະສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ
ຂອງ ສປປ ລາວ ທ ີ່ເວົັ້າວ່າ “ທຸກຂົງເຂດວຽກງານຫ ັກ ແມ່ນແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ທາງດ້ານ
ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ” ອົງການກາແດງຈ ີ່ງໄດ້ກ ານົດເອົາບັນດາ 4 ຂົງເຂດວຽກງານຫ ັກ: 

1. ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທົາທຸກ 

2. ການສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບຊຼຸມຊົນ ແລະ ການບ ລິການເລືອດທ ີ່ປອດໄພ. 

3. ການສົັ່ງເສ ມຫ ັກການ ແລະ ຄຸນຄ່າມະນຸດສະທ າ. 

4. ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງອົງການກາແດງລາວໃຫ້ມ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງເຂັັ້ມແຂງ. 

ອົງການກາແດງລາວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນສູງເຂົັ້າ
ໃນວຽກງານຕົວຈິງ,ເຊິີ່ງຜົນສ າເລັດທ ີ່ພົັ້ນເດັັ່ນໃນແຕ່ລະດ້ານ ສາມາດສັງລວມໄດ້ຄືດັັ່ງນ ັ້: 

 

2.1. ວຽກງານການຈດັຕັັ້ງ-ການເມອືງແນວຄດິ: 
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ໂຄງປະກອບການຈດັຕັັ້ງ ນບັແຕສ່ນູກາງລງົຮອດທອ້ງຖິີ່ນປະກອບມ : 
➢ ອົງການກາແດງລາວປະກອບມ  01 ຫ້ອງການ,03 ກອງ ແລະ 01 ສູນ (ຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ,ກອງ

ຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທົາທຸກ,ກອງສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບຊຼຸມຊົນ,ກອງໂຄສະນາແລະຂົນຂວາຍການກຸສົນແລະສູນເລືອດ

ແຫ່ງຊາດ) 

 

➢ ອົງການກາແດງແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ, ມ  18 ແຫ່ງໃນທົັ່ວປະເທດ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍ 05 ຂະແໜງການຕ່າງໆ 

(ຂະແໜງຈັດຕັັ້ງແລະບ ລິຫານ-ແຜນການ-ການເງິນ;ຂະແໜງຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທົາທຸກ;ຂະແໜງສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບ

ຊຼຸມຊົນ; ຂະແໜງໂຄສະນາແລະຂົນຂວາຍການກຸສົນ; ສູນເລອືດແຂວງ) 

➢ ອົງການກາແດງເມືອງ,ເທດສະບານ ປະກອບດ້ວຍ 03 ໜ່ວຍງານ(ໜ່ວຍງານຈັດຕັັ້ງແລະບ ລິຫານແຜນການ; 

ໜ່ວຍງານສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບຊຼຸມຊົນແລະເລືອດ; ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ-ຂົນຂວາຍການກຸສົນ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ືອ

ບັນເທົາທຸກ) 

ພະນກັງານອງົການກາແດງລາວທົັ່ວປະເທດ 
- ອົງການກາແດງລາວປະກອບມ ພະນັກງານທັງໝົດ:   413 ຄົນ,ຍິງ 196 ຄົນ. 

- ພະນັກງານສົມບູນທັງໝົດ:     326 ຄົນ, ຍງິ 144ຄົນ. 

- ພະນັກງານຝຶກງານ95 %:     41 ຄົນ,ຍິງ 31 ຄນົ. 

- ພະນັກງານຕາມສັນຍາ:      46 ຄົນ, ຍິງ 23 ຄົນ. 

- ໄດ້ເປີດບັັ້ນດ າເນ ນຊ ວິດການເມືອງໃຫ້ພະນັກງານ,ລັດຖະກອນໃຫ້ມ ຄວາມໜັກແໜ້ນ ທາງດ້ານການເມືອງ
ແນວຄິດ, ເຊືີ່ອໝັັ້ນຕ ໍ່ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່, ນະໂຍບາຍການນ າພາຂອງພັກ-ລັດ, ມ ແນວຄິດປອດໃສຂາວສະອາດ, 

ປະຢັດມັດທະຍັດ, ຕ ຕ້ານທຸກກົນອຸບາຍຂອງສັດຕູ ແລະຕ້ານປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ຕ່າງໆທ ີ່ຈະເກ ດຂ ັ້ນ. 

- ພະນັກງານລັດຖະກອນໄດ້ຮັບການສ ກສາອົບຮົມ, ເຊືີ່ອມຊ ມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ຈ ານວນໜ ີ່ງ
ກ ໍ່ໄດ້ໄປຍົກລະດັບທາງດ້ານທິດສະດ ການເມືອງ-ການປ ກຄອງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. 

- ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄດ້ປະຕິບັດລະບຽບຫ ັກການ, ຂ ໍ້ກ ານົດ, ຂ ໍ້ຕົກລົງ, ມະຕິຄ າສັັ່ງຕ່າງໆທ ີ່ພັກ ແລະ 

ລັດຖະບານວາງອອກຢ່າງເປັນປ ກກະຕິບ ໍ່ວ່າຢູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ຫ ື ທ້ອງຖິີ່ນ. 

2.2: ວຽກງານຫອ້ງການ: 
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ໃນ 15 ປີທ ີ່ຜ່ານມາໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທ ີ່ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ ເຊິີ່ງມ ຜົນງານຫ າຍ

ດ້ານດັັ່ງນ ັ້: 

- ໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດຖະບານມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດໃນການ

ພັດທະນາວຽກງານອົງການກາແດງລາວ, ສ້າງລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ,ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນ

ຂອງລັດ, ລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງເອກກະສານ,ການສົັ່ງວຽນເອກະສານ,ການເກັບກ າຂ ໍ້ມູນສັງລວມກິດຈະກ າ

ຕ່າງໆຂອງບັນດາຫ້ອງການ, ກອງ, ສູນ, ຫ້ອງການກາແດງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພືີ່ອລາຍງານຂັັ້ນເທິງ. 

- ໄດ້ມ ການປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ, ວຽກງານຂອງບັນດາກອງ ແລະ ສູນເລືອດ
ແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຼຸດແຕ່ສູນກາງລົງເຖິງທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ,ການປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມ  

 

 

ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນດ ຂ ັ້ນກ່ວາເກົັ່າ ແລະ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດໜ້າທ ີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ການນ າໃນ

ວຽກງານຕ່າງໆທ ີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. 

- ໄດ້ຈັດກອງປະຊຼຸມສະຫ ຼຸບວຽກງານປະຈ າເດືອນ,3 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ ປະຈ າປີ ເພືີ່ອທົບທວນວຽກງານຜ່ານ

ມາແລະ ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານກາແດງໃນຕ ໍ່ໜ້າ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຄງການທ ີ່ໄດ້ຮັບທ ນສະໜັບສະໜູນ

ຈາກລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທ ີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອອົງການກາແດງລາວ. 

- ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ, ປະສານສົມທົບ, ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມດ້ານວິຊາການເພືີ່ອທົບທວນວຽກງານແລະ ການວາງແຜນ

ພັດທະນາວຽກງານໃນຕ ໍ່ໜ້າໂດຍສະເພາະແຕ່ລະໂຄງການໄດ້ມ ການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜົນບັນດາ

ໂຄງການຕ່າງໆ ຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທ ນຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທ ີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອແກ່ອົງການກາແດງລາວ. 

- ໄດ້ປະສານງານກັບບັນດາກອງ, ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ໃນການການສະເຫ  ມສະຫ ອງວັນສ າຄັນຕ່າງໆຂອງ

ອົງການກາແດງລາວ ແລະ ວັນກາແດງໂລກ. 

- ໄດ້ຂ ັ້ນແຜນການ ການນ າໃຊ້ງົບປະມານການລົງທ ນຂອງລັດເຂົັ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານການສົັ່ງເສ ມວິຊາ

ການ, ການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງອົງການກາແດງລາວ. 

- ໄດ້ມ ການກວດກາ ຕິດຕາມ ການປ້ອງກັນສ ານັກງານອົງການ ໃຫ້ມ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພດ  ແລະ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ

ເວນຍາມຫ້ອງການໂດຍສະເພາະໃນວັນສ າຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ. 
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- ໄດ້ສະຫ ຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຈ າແຕ່ລະງວດ, ປະຈ າປີເຊັັ່ນລາຍຈ່າຍຮ່ວງງົບປະມານບ ລິຫານ 

ແລະ ການລົງທ ນຂອງລັດ, ງົບປະມານການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກກາແດງປະເທດເພືີ່ອນມິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນທ ີ່

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. 

- ໄດ້ປັບປຸງບູລະນະພາລະບົດບາດການຈັດຕັັ້ງແລະການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງອົງການກາແດງ

ລາວໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ,ເຊືີ່ອມຊ ມລະບຽບຫ ັກການ, ດ າລັດ, ຂ ໍ້ກ ານົດ, ມະຕິຄ າສັັ່ງຕ່າງໆ ໃນການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງເພືີ່ອໃຫ້

ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ການສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ໄລຍະສັັ້ນ,ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,ການບັນຈຸສັບຊ້ອນ

ພະນັກງານ, ການຍົກຍ້າຍ, ການເຂົັ້າຮັບຕ າແໜ່ງ, ການເຂົັ້າຮັບບ າເນັດ, ບ ານານ, ຍ້ອງຍ ຊົມເຊ ຍ, ຈັດຊັັ້ນ, ຂັັ້ນ

ເງິນເດືອນ, ການປະຕິບັດວິໄນ, ປ ດຕ າແໜ່ງໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບການ. 

- ໄດ້ຈັດຕັັ້ງຄະນະກ າມະການສົັ່ງເສ ມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ. 

- ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການເຄືີ່ອນໄຫວຂອງພະແນກສົັ່ງເສ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແລະ ວຽກ
ແມ່ ແລະ ເດັກ. 

- ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມວິຊາການທ ີ່ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກ າມາທິການເພືີ່ອສົັ່ງເສ ມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ 

ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກໃນເລືີ່ອງການສ້າງໂຄງການຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາໂດຍຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດ

ສະເໝ ພາບຍິງ-ຊາຍແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.  

 

- ຈັດກອງປະຊຼຸມເຜ ຍແຜ່ເພືີ່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍສະຫະສະວັດດ້ານການພັດທະນາ, ການປ້ອງກັນແລະຍຸດຕິການໃຊ້

ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ພະນັກງານກາແດງ 18ແຂວງໃນທົັ່ວປະເທດ. 

- ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ພະນັກງານບ ານານ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທ ີ່ໄດ້ຮັບການປ ິ່ນປ ວຢູ່ໂຮງໝໍ, ເກ ດລູກ ແລະ 

ອືີ່ນໆ. 

- ໄດ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ໍ່ສະມາຊິກກອງທ ນຊ່ວຍເຫ ືອເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນເພືີ່ອກູ້ຢືມເງ ນໄປສ້າງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວ ແລະແກ້ໄຂເວລາເຈັບເປັນ.   

➢ ໄດ້ປະດັບຫ ຽນໄຊແຮງງານຊັັ້ນ III, ຫ ຽນກາແຮງງານ ແລະ ປະທານອົງການກາແດງລາວອອກຂ ໍ້ຕົກລົງມອບໃບ

ຍ້ອງຍ , ໃບອຸປະລະຄຸນ ພາກສ່ວນກົມກອງລວມໝູ່, ບຸກຄົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານກາແດງຕ່າງປະເທດທ ີ່ໄດ້

ປະກອບສ່ວນດ້ານວັດຖຼຸປັດໄຈ, ກ າລັງແຮງ ເຂົັ້າໃນພາລະກິດຊຼຸກຍູ້ວຽກງານອົງການກາແດງລາວຈ ານວນຫລາຍ

ພັນໃບ. 
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1.3 ວຽກງານຊວ່ຍເຫ ອືບນັເທາົທກຸ: 

ວຽກງານຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທົາທຸກເປັນວຽກງານໜ ີ່ງທ ີ່ສ າຄັນຂອງອົງການກາແດງລາວ ເຊິີ່ງມ ໜ້າທ ີ່ຫ ັກໃນການ
ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫ ືອເບືັ້ອງຕົັ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທ ີ່ທຸກຍາກຂາດເຂ ນ ແລະ ປະສົບໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ຫ ື ມະນຸດ
ສ້າງຂ ັ້ນ, ໃນໄລຍະ 15 ປີທ ີ່ຜ່ານມາໄດ້ເຄືີ່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ເຊິີ່ງມ ຜົນງານດັັ່ງນ ັ້: 

- ມອບເຂົັ້າ, ເຄືີ່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົັ່ມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທ ີ່ຖືກນ ້າຖ້ວມ, ລົມພາຍຸ, ດິນເຊາະເຈືີ່ອນ
ຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ, ສາລະວັນ, ຈ າປາສັກ ແລະ ບ່ອນອືີ່ນໆທ ີ່ເກ ດເຫດ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ເປັນມູນຄ່າຫລາຍຕືັ້ກ ບ. 

- ຈັດກອງປະຊຼຸມແນະນ າກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຼຸມຊົນແລະ ການ
ປະເມ ນຜົນໂຄງການພາຍຫ ັງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສ າເລັດຢູ່ຫລາຍແຂວງໃນທົັ່ວປະເທດ. 

- ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາສາສະໝັກກ່ຽວກັບວຽກງານຫ້າງຫາກະກຽມ, ປ້ອງກັນແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັັ້ນເມືອງ, 

ຂັັ້ນບ້ານ ໄດ້ຫລາຍພັນຄົນ. 

- ລົງແຈກຢາຍເຄືີ່ອງອຸປະກອນ ຫ້າງຫາກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ເຊັັ່ນ: ປາກເລ ັ້, ແອັມ, ໄມ, ວິທະຍຸ, 
ຈັກເຮືອ, ເສືັ້ອຊູຊ ບ, ເຊືອກ, ກົງຢາງ, ໄຟສາຍ, ເກ ບໂບກ, ເສືັ້ອກັນຝ ນ  ເປັນມູນຄ່າຫລາຍຕືັ້ກ ບໃຫ້ແກ່ບັນດາບ້ານ
ເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຼຸມຊົນ. 

- ນ າເອົາເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົັ່ມໄປມອບໃຫ້ປະຊາຊົນທ ີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກອັກຄ ໄພ ແລະ ເຫດການອືີ່ນໆ ທ ີ່ເກ ດຂ ັ້ນໃນ

ຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ລວມມູນຄ່າຫລາຍຕືັ້ກ ບ. 

- ນ າເອົາເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົັ່ມ, ເຄືີ່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນໄປມອບໃຫ້ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍຖິີ່ນຖານ, ຜູ້
ທ ີ່ປ່ຽວພອຍດ້ອຍໂອກາດໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດລວມມູນຄ່າຫລາຍຕືັ້ກ ບ. 

 

1.4 ວຽກງານສົັ່ງເສ ມສຂຸະພາບຊຼຸມຊນົ 

- ອົບຮົມວຽກງານປະຖົມພະຍາບານໃຫ້ສ ານັກງານ,ອົງການ,ບ ລິສັດ,ນັກຂັບຂ ີ່,ສະຖາບັນຕ່າງໆ, ຊາວໜຸ່ມໃນ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ອາສາສະໝັກປະຈ າບ້ານໃນໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາໄດ້ຫລາຍພັນຄັັ້ງ ຈ ານວນຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຫລາຍໝືີ່ນຄົນ. 

- ສ້າງຄູຝຶກປະຖົມພະຍາບານໄດ້ຫລາຍພັນຄົນ. 

- ຊ່ວຍເຫ ືອຜູ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຫລາຍຮ້ອຍຄັັ້ງ. 

- ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາສາສະໝັກໜ່ວຍລົດຊ່ວຍເຫ ືອຜູ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  
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- ກ ໍ່ສ້າງນ ້າລິນໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍແຫ່ງຢູ່ແຂວງຜົັ້ງສາລ , ຫ ວງນ ້າທາ, ອຸດົມໄຊ,ຫົວພັນ,ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ ແລະ 
ແຂວງອືີ່ນໆໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດລວມເປັນມູນຄ່າຫລາຍຕືັ້ກ ບ ໃນນັັ້ນມ  ທ ນຂອງປະຊາຊົນ, ທ ນຂອງລັດຖະບານ 

ແລະ ສົມທົບກັບທ ນຂອງກາແດງສາກົນ. 

- ກ ໍ່ສ້າງນ ້າບາດານ, ນ ້າປະປາຊຼຸມຊົນໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ. 

- ກ ໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍໄດ້ຫລາຍໝືີ່ນໜ່ວຍທ ີ່ ແຂວງຜົັ້ງສາລ , ຫ ວງນ ້າທາ, ບ ໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ບ ລິຄ າໄຊ 

ແລະ ແຂວງອືີ່ນໆ ລວມເປັນມູນຄ່າຫລາຍຕືັ້ກ ບ. 

- ລົງຕິດຕາມສຸຂະສ ກສາຕ້ານພະຍາດຫ ັງນ ້າຖ້ວມແລະພາຍຫ ັງສຸຂະສ ກສາ. 

- ຈັດງານສະຫ ອງວັນຕ້ານເອດສ໌ໂລກໃນແຕ່ລະປີ ມ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຫລາຍພັນຄົນ. 

- ລົງຢ້ຽມຢາມແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ເລືີ່ອງວັນນະໂລກແກ່ຜູ້ຕິດເຊືັ້ອເຮສໄອວ  ໃນ 06ແຂວງເປ ົ້າໝາຍ (ຫ ວງພະບາງ

ສາລະວັນ,ຄ າມ່ວນ,ບ ລຄິ າໄຊ,ໄຊຍະບູລ ,ອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງອືີ່ນໆໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ. 

- ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຕິດເຊື ັ້ອເຮສໄອວ /ພະຍາດເອດເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການເລືີ່ອງກິນຢາ ARV ແລະສະໜອງ

ອາຫານແຫ້ງໃນບັນດາແຂວງເປ ົ້າໝາຍ. 

- ອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ເຮສໄອວ /ພະຍາດເອດສ໌/ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສ າພັນ, ເຜ ຍແຜ່ການຈ າແນກ, 

ລັງກຽດຜູ້ຕິດເຊືັ້ອເອດສ໌ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທົັ່ວໄປໄດຫ້ລາຍຮ້ອຍຄັັ້ງ. 

 

1.5 ວຽກງານໂຄສະນາແລະຂົນຂວາຍການກຸສົນ 
- ໃນໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາໄດ້ເຜ ຍແຜ່ພາລະບົດບາດຂອງອົງການກາແດງລາວ ແລະ ກົດໝາຍມະນຸດສະທ າ

ກາແດງສາກົນຢູ່ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍຄັັ້ງຄັັ້ງ. 

- ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາຮ່ວມກັບຫ້ອງການ, ກອງ, ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກາແດງແຂວງ, 

ຫ້ອງການກາແດງເມືອງ. 

- ຈັດກອງປະຊຼຸມນັກໂຄສະນາ ແລະ ຂຽນຂ່າວພະນັກງານກາແດງທົັ່ວປະເທດ 15 ຄັັ້ງ. 

 

 

- ອອກຂ່າວທາງວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈ າກ າຕ່າງໆຂອງອົງການກາແດງລາວ, 

ອອກຂ່າວໜັງສືພິມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຫລາຍພັນຄັັ້ງ. 

- ຈັດພິມວາລະສານກາແດງ,ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ກາແດງແຂວງ 18 ແຂວງ, ບັນດາກະຊວງ, ໂຮງຮຽນ, ອົງ

ການຈັດຕັັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
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- ພິມແຜ່ນພັບແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ກາແດງແຂວງໃນທົັ່ວປະເທດເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດໄດ້ຫລາຍໝືີ່ນ
ແຜ່ນ. 

- ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລ້ຽງສັດເພືີ່ອຊ່ວຍເຫ ືອປະຊາຊົນຜູ້ທ ີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບ ດບ ໍ່ທັນແຕກ. 

- ນ າສະເໜ ໂຄງການນ ້າ ແລະ ທ ີ່ຢູ່ອາໄສ ເພືີ່ອຊ່ວຍເຫ ືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບ ດບ ໍ່ທັນແຕກ. 

- ຂົນຂວາຍຊອກຫາແຫ ່ງທ ນແລະລະດົມທ ນຈາກການຈັດງານຫາລາຍໄດ້, ຕັັ້ງຫ ບບ ລິຈາກ, ຮົມຢາ, ນວດແຜນ
ບູຮານ, ເຊົັ່າເຮືອນ ແລະ ລະດົມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ເພືີ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງກາແດງ

ລາວໄດຫ້ລາຍຕືັ້ກ ບ. 

- ສົັ່ງຈົດໝາຍຂອງຄົນລາວທ ີ່ຢູ່ເຮືອນຈ າປະເທດໄທໄປຫາຍາດພ ີ່ນ້ອງຢູ່ລາວຈ ານວນຫລາຍຮ້ອຍສະບັບ ແລະ 

ສົັ່ງໃຫ້ກາແດງແຂວງ. 

- ສືບທາວຫາຍາດພ ີ່ນ້ອງໄດ້ຫລາຍກ ລະນ . 

- ນ າພາອາສາສະໜັກຊາວໜຸ່ມເຂົັ້າຮ່ວມໃນວັນສ າຄັນຕ່າງໆຈ ານວນຫລາຍພັນຄົນ, ຈັດກິດຈະກ າແລກປ່ຽນ

ບົດຮຽນ ລະຫວ່າງອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມລາວກັບອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມ ສ ເກົາຫ  . 

- ສ າເລັດການຂ ັ້ນບັນຊ ສະຖິຕິຊາວໜຸ່ມກາແດງທົັ່ວປະເທດມ ທັງໝົດ 3,295 ຄົນ,ຍິງ 1,265 ຄົນ. 

 

1.6 ວຽກງານເລອືດ 

ເປັນວຽກງານໜ ີ່ງທ ີ່ສ າຄັນຂອງອົງການກາແດງລາວ ແລະ ກ ເປັນສິີ່ງທ ີ່ທ້າທາຍໃນການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຜູ້
ສະໝັກໃຈບ ລິຈາກເລືອດ ຍ້ອນຜ່ານມາສັງຄົມຍັງຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ໍ່ກັບການບ ລິຈາກເລືອດສະນັັ້ນ ຈ ີ່ງມ ຄວາມ
ຈ າເປັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມປະກອບສ່ວນໃນການບ ລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈບ ໍ່ຫວັງສິີ່ງຕອບແທນ 
ແລະ ທ ີ່ຜ່ານມາ ອົງການກາແດງລາວກ ໍ່ຄືສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນເລືອດທ້ອງຖິີ່ນ ໄດ້ເຄືີ່ອນໄຫວຮັບບ ລິຈາກເລືອດ
ຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງລຽນຕິດ ເພືີ່ອກຽມພ້ອມສະໜອງເລືອດໃຫ້ ສັງຄົມຢ່າງພຽງພ  ແລະ ປອດໄພ ໃນ 15 ປີທ ີ່ຜ່ານມາສູນ

ເລືອດແຫ່ງຊາດ ໄດເ້ຄືີ່ອນໄຫວຕາມກອບນິຕິກ າຂອງລັດ ບັນດາວຽກງານຕາມລາຍລະອຽດດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

- ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສູນບ ລິຈາກເລືອດກວມເອົາໝົດທຸກແຂວງໃນທົັ່ວປະເທດ,ມ ອາຄານສູນເລືອດຄົງທ ີ່ສ າລັບ
ດ າເນ ນກິດຈະກ າການບ ລິຈາກເລືອດເຊັັ່ນ: ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ,ສູນເລືອດແຂວງຫລວງພະບາງ,ສາລະວັນ,ຄ າມ່ວນ,ໄຊ
ຍະບູລ ,ຫລວງນ ້າທາ,ເຊກອງ,ບ ໍ່ແກ້ວ ແລະ ຊຽງຂວາງ. 
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- ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລິການເລືອດຂັັ້ນໂຮງໝໍໂດຍສ້າງໃຫ້ເປັນໜ່ວຍເກັບຮັກສາເລືອດຢູ່ຕາມໂຮງໝໍໃຫຍ່
ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ: ມະໂຫສົດ,ເສດຖາທິລາດ,ມິດຕະພາບ 150 ຕຽງ, ໂຮງໝໍເດັກ ແລະ ໂຮງໝໍບ ລິເວນ
ກອງທັບ : 101,103,106,107,108,109. 

- ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບ ລິການເລືອດໂດຍສ້າງໃຫ້ເປັນໜ່ວຍເກັບຮັກສາເລືອດທ ີ່ໂຮງໝໍເມືອງໄດ້ 17 ເມືອງຄື 
: ເມືອງຂວາ,ຊ າໃຕ້,ຄ າ,ຊຽງຮ່ອນ,ຫົງສາ,ນ ັ້າບາກ,ປາກລາຍ,ວັງວຽງ,ຊະນະຄາມ,ໄຊສົມບູນ,ຄ າເກ ດ,ເຊໂປນ,ສອງ
ຄອນ,ຕະໂອ້ຍ,ຈ າປາສັກ,ໂຂງ ແລະ ດາກຈ ງ. 

- ປະກອບອຸບປະກອນວິຊາການພືັ້ນຖານທ ີ່ຈ າເປັນໃຫ້ແກ່ບັນດາສູນເລືອດຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍເກັບຮັກສາ
ເລືອດຂັັ້ນໂຮງໝໍ,ໂຮງໝໍເມືອງຈ ານວນໜ ີ່ງນັບທັງໂຮງໝໍກອງທັບ. 

- ອັດຕາສ່ວນຜູ້ບ ລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງສິີ່ງຕອບແທນເພ ັ້ມຂ ັ້ນຈາກ 2% ໃນປີ 1995 ມາ
ເປັນ 94% ໃນປີ 2013, ເຊັັ່ນດຽວກັບຈ ານວນຖົງເລືອດທ ີ່ໄດ້ຮັບກ ເພ ີ່ມຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະປີ ໝາຍຄວາມວ່າການເຈາະ
ເກັບເລືອດໄດ້ເພ ັ້ມຂ ັ້ນຈາກ 5,000 ຖົງ ໃນປີ 1995 ມາເປັນ 34,377 ຖົງ ໃນປີ 2013, ອັດຕາສ່ວນຜູ້ບ ລິຈາກ
ເລືອດຫລາຍເທືີ່ອກວມເອົາຫລາຍກ່ວາ 50% ຢູ່ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດຊ ີ່ງເຄືີ່ອນໄຫວຮັບບ ລິຈາກເລືອດຢູ່ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ,ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ; ສ າລັບຢູ່ບັນດາແຂວງອືີ່ນໆແມ່ນປະມານ 25-40% ແລະມ ທ່າອ່ຽງ
ເພ ີ່ມຂ ັ້ນເລືັ້ອຍໆ, ຜູ້ບ ລິຈາກເລືອດແມ່ນໄດ້ຜ່ານການປຸກລະດົມ ແລະ ຜ່ານການກວດຄັດເລືອກຢ່າງມ ຫລັກການ. 

- ເລືອດທຸກຖົງທ ີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຜ່ານການກວດວິເຄາະຢ່າງເປັນລະບົບເຊັັ່ນ: ການກວດວິເຄາະໝວດເລືອດ,ການ
ກວດທົດລອງເລືອດເຂົັ້າກັນ,ການກວດວິເຄາະກັັ່ນຕອງພະຍາດນ າສົັ່ງທາງເລືອດ. 

- ຖົງເລືອດໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໃນສະພາບທ ີ່ຮັບປະກັນ ແລະ ຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ຄົນເຈັບ. ຖົງເລືອດຈ ານວນໜ ີ່ງ
ແມ່ນຖືກກຽມເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເລືອດ ເພືີ່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປ ິ່ນປ ວທ ີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ. 

- ໄດ້ສ າເລັດການສ້າງຄູ່ມື ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດການທາງດ້ານວິຊາການຫລາຍສະບັບ. 

- ສາມາດຕອບສະໜອງເລືອດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບໜ ີ່ງຊ ີ່ງໝາຍເຖິງວ່າຫລາຍໆຊ ວິດແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫລືອ. 

1.7 ວຽກງານພົວພັນແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ 

- ຕັັ້ງໜ້າປະຕິບັດແນວທາງຕ່າງປະເທດອັນສະເໝ ຕົ ັ້ນສະເໝ ປາຍຂອງພັກແລະລັດຖະບານ , ສ້າງເງື ີ່ອນໄຂ

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວຽກງານກາແດງລາວໃຫ້ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດເຊືີ່ອມໂຍງເຂົັ້າ
ກັບກາແດງ ນາໆຊາດ ພ້ອມນັັ້ນຄະນະນ າອົງການກາແດງລາວໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ກາແດງໂລກທ ີ່ເຊ 
ແນວ ປະເທດສະວິດສເຊ ແລນ ແລະ ກອງປະຊຼຸມທ ີ່ຊິດນ  ປະເທດອົດສະຕຣາລ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວົັ້າເຖິງການພົວພັນ

ຮ່ວມມືວຽກງານກາແດງນາໆຊາດ. 

- ສົັ່ງເສ ມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການກາແດງ3 ປະເທດ “ອົງການກາແດງລາວ, ກາແດງ ສສ.ຫວຽດນາມ 

ແລະ ກາແດງກ າປູເຈຍ”ທ ີ່ໄດ້ມ ການເຄືີ່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະນ າກາແດງຂັັ້ນສູງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ພ້ອມກັນ 
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ນັັ້ນບັນດາກາແດງແຂວງທ ີ່ມ ຊາຍແດນຕິດຈອດກັນກັບປະເທດໃກ້ຄຽງກ ໄດ້ໄປທັດສະນະສ ກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ດ້ານວິຊາການໂດຍສະເພາະກາແດງສສຫວຽດນາມ, ສະພາກາຊາດໄທ. 

- ຮັບທ ນສະໜັບສະໜູນຈາກກາແດງສະວິດສ໌ ເຂົັ້າໃສ່ວຽກງານສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບຊຼຸມຊົນໂດຍສະເພາະກອງທ ນ

ຊ່ວຍເຫ ືອສຸຂະພາບຜູ້ທຸກຍາກ (ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ຈ າປາສັກ),

ໂຄງການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ການປັບປຸງການຮັກສາ ສຸຂະພາບພ ັ້ນຖານ (ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ) ຈ ານວນ 

ຫລາຍລ້ານໂດລາ. 

- ຮັບທ ນສະໜັບສະໜູນກາແດງຝຣັັ່ງ ໃນວຽກງານການຄ ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ,ໂຄງການ

ນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ເຂົັ້າໃນວຽກງານຄ ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ (ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງຫົງສາ 

ແຂວງໄຊຍະບູລ ), ໂຄງການຈັດຫານ ້າ ແລະ ອະນາໄມສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄ າມ່ວນຈ ານວນຫລາຍ

ລ້ານໂດລາ. 

- ກາແດງແດນມາກໄດ້ໃຫ້ທ ນສະໜັບສະໜູນໃນໂຄງການປັບປຸງສຸຂພາບຊຼຸມຊົນ,ສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບແມ່ ແລະ 

ເດັກຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກທ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງຊຽງຂວາງ,ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຜົັ້ງສາລ  

ແລະ ແຂວງຫລວງນ ້າທາ) ມູນຄ່າຫລາຍລ້ານໂດລາ. 

- ຮັບທ ນສະໜັບສະໜູນຈາກກາແດງເຢຍລະມັນໃນວຽກງານພັດທະນາເລືອດປອດໄພແລະໂຄງການເຊືີ່ອມສານ

ຜູ້ຕິດເຊືັ້ອເອດສຈ໌ ານວນຫລາຍແສນໂດລາ. 

- ຮັບທ ນໝູນວຽນປະຈ າ ຈ ານວນ 10,000 ໂດລາ ຈາກICRCໃນວຽກງານໂຄສະນາ, ເຜ ຍແຜ່ພາລະບົດບາດ

ຂອງກາແດງ, ວຽກງານຊອກແຫ ່ງທ ນ,ສືບທາວຫາຍາດພ ີ່ນ້ອງ, ວຽກງານອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມ, ວຽກງານຈັດຫານ ້າ

ສະອາດ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອປະຊາຊົນຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບ ດບ ໍ່ທັນແຕກຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້. 

- ໄດ້ຮັບທ ນສະໜັບສະໜູນຈາກIFRC ໃນແຕ່ລະປີເຂົັ້າໃສ່ຫ າຍຂົງເຂດວຽກງານຂອງອົງການກາແດງລາວເຊັັ່ນ: 

ວຽກງານການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ, ວຽກງານຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທົາທຸກ, ວຽກງານສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບຊຼຸມ

ຊົນ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນທ ນໃນກ ລະນ ມ ເຫດການສຸກເສ ນ ຈ ານວນຫລາຍແສນໂດລາ, ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່ໄດ້ສົັ່ງ

ນັກວິຊາການ ແລະ ຊ່ຽວຊານມາຊ່ວຍໃນວຽກງານຕ່າງໆເຊັັ່ນ ການກະກຽມກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ການນ າຂັັ້ນສູງກາແດງ

ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຼຸມອືີ່ນໆ. 
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- ຮັບທ ນສະໜັບສະໜູນຈາກກາແດງອົດສຕຣາລ ໃນການຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນຄວາມ
ຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດັກ, ວຽກງານສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບຊຼຸມຊົນຂັັ້ນພ ັ້ນຖານໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ,ກາງ ແລະ ໃຕ້ ຈ ານວນ
ຫລາຍລ້ານໂດລາ, ພ້ອມນັັ້ນກ ມ ຜູ້ປະສານງານອາສາສະໝັກຈ ານວນໜ ີ່ງມາຊ່ວຍໃນການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້

ພະນັກງານກາແດງລາວ. 

- ຄົັ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືຮ່າງນະໂຍບາຍ,ລະບຽບການກ່ຽວກັບການສ້າງກອງທ ນເພືີ່ອຊ່ວຍເຫ ືອຄອບຄົວຜູ້ທ ີ່ທຸກ

ຍາກຂາດເຂ ນແລະ ມ ລູກນ້ອຍເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງໃນສັງຄົມ. 

 

 

1.8 ການລົງທ ນຂອງລັດ 15 ປີຜ່ານມາ (2001-2015): 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານການລົງທ ນຂອງລັດເຂົັ້າໃນວຽກງານອົງການ
ກາແດງລາວເປັນສາລະບານໜ ີ່ງສະເພາະແລະໄດ້ຮັບຫລາຍຕືັ້ກ ບສຸມໃສ່ວຽກງານສົັ່ງເສ ມວິຊາການ ແລະ ສຸມໃສ່ການ
ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັັ່ນ : 
1.ໂຄງການສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານເລືອດຢູ່ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ. 
2.ໂຄງການລົງຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການຂອງລັດແລະຂອງກາແດງສາກົນທ ີ່ຈັດຕັັ້ງຢູ່ບາງແຂວງໃນຂອບເຂດທົັ່ວ
ປະເທດ. 
3.ໂຄງການສະໜອງເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ແກ້ໄຂສຸກເສ ນເວລາເກ ດເຫດການໄພພິບັດຢູ່ສູນກາງແລະບັນດາແຂວງ. 
4.ໂຄງການຝຶກອົບຮົມສົັ່ງເສ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງກາແດງ. 
5.ໂຄງການລົງຕິດຕາມກວດກາການກ ໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍ. 
6.ໂຄງການສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານວິຊາການ . 
7.ໂຄງການດູແລຜູ້ອາຍຸສູງ. 
8.ໂຄງການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ພາລະບົດບາດຂອງອົງການກາແດງລາວ. 
9.ໂຄງການຕິດຕັັ້ງລະບົບບັນຊ ສາກົນຂອງ ກດລ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ. 
10.ໂຄງການສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານເລືອດຢູ່ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດແລະຈັດຊືັ້ນ ັ້າຢາກວດເລືອດ. 
11.ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຈັດຫານ ັ້າແລະສຸຂະພິບານ. 
12.ໂຄງການຕິດຕາມຊຼຸກຍູ້ແລະນ າພາຂຽນບົດສະຫລຸບລາຍງານການເງິນ. 
13.ໂຄງການກວດກາລັດ(ຕິດຕາມແລະກວດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆຂອງກາແດງສູນກາງແລະກາແດງ
ແຂວງ. 
14.ໂຄງການເກັບກ  າຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍກາແດງທົັ່ວປະເທດ. 
15.ໂຄງການຈັດກອງປະຊຼຸມທົບທວນວຽກງານກາແດງທົັ່ວປະເທດຈັດຢູ່ສູນກາງ. 
16.ໂຄງການເຜ ຍແຜ່ດ  າລັດໃໝ່ສະບັບເລກທ ີ່ 138/ລບ,ລົງວັນທ  13/5/2013 ຈັດຢູ່ສອງພາກເໜືອແລະໃຕ້.  
ໂຄງການກ ໍ່ສາ້ງ  

17. ໂຄງການສ າຫລວດແລະອອກແບບອາຄານສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ. 
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18. ໂຄງການຕ ໍ່ເຕ ມອາຄານສາງ 2 ຊັັ້ນແລະຍົກລະດັບຫ້ອງນ ້າ. 
19. ໂຄງການບູລະນະຕ ກອາຄານເກົັ່າ 2 ຊັັ້ນ ກດລ. 
20. ໂຄງການກ ໍ່ັ້ສ້າງອາຄານສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ 4 ຊັັ້ນ. 
21. ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງນ ້າບາດານຢູ່ນະຄອນຫລວງ. 
22. ໂຄງການຍົກລະດັບໜ້າທາງເຂົັ້າຫ້ອງການແລະຮ່ອງລະບາຍນ ້າ ກດລ. 
23. ໂຄງການປຸກສ້າງຫ້ອງການກາແດງແຂວງສາລະວັນ. 
24. ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງນ ້າລິນຢຸ່ແຂວງວຽງຈັນ. 

ແລະ ອືີ່ນໆ... 
 

 
 

2. ຕ ລາຄາດາ້ນດ ,ຂ ໍ້ຄງົຄາ້ງ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ:  

2.1. ດາ້ນດ  
- ຕະຫລອດໄລຍະ ແຕ່ປີ 2001 ມາຮອດປະຈຸບັນ ຄະນະໜ່ວຍພັກ,ຄະນະນ າອົງການກາແດງລາວພ້ອມທັງ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມ ຄວາມສາມັກຄ ດ ແລະໄດ້ມ ຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການຫັນເອົາເນືັ້ອໃນຈິດໃຈການບຸກທະລຸ

ດ້ານຈິນຕະນາການຂອງພັກເຂົັ້າສູ່ການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງກາແດງລາວດ້ວຍການເຊືີ່ອມຊ ມເອກະສານທ ີ່

ສ າຄັນຂອງພັກ-ລັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມເປນັເຈົັ້າການ ແລະແທດເໝາະກັບແຕ່ລະເປ ົ້າ    ໝ

າຍ. 

- ການປຸກລະດົມການບ ລິຈາກເລືອດໄດ້ດ າເນ ນໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງຢູ່ໃນສູນແລະນອກສູນທັງຮັບປະກັນການ

ສະໜອງເລືອດໃນລະດັບດ ,ວຽກງານຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທົາທຸກ,ສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບຊຼຸມຊົນ,ການໂຄສະນາແລະຂົນຂວາຍການ

ກຸສົນໄດ້ມ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງງຕ ໍ່ເນືີ່ອງເຊິີ່ງໄດ້ນ າເອົານະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໄປສູ່ຊ ວິດຕົວຈິງຂອງສັງຄົມອັນເຮັດ

ໃຫ້ສັງຄົມມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນແລະຖືກຕ້ອງຕາມທັດສະນະຂອງພັກທ ີ່ວ່າ: ພັກນ າພາ,ລັດຄຸ້ມຄອງ,ປະຊາຊົນ

ເປັນເຈົັ້າ. 

- ໄດ້ມ ການປັບປຸງ,ບູລະນະການຈັດຕັັ້ງຂອງອົງການກາແດງລາວແລະກາແດງທ້ອງຖິີ່ນສ າເລັດໂດຍພືັ້ນຖານ ,ມ 

ຄວາມສາມາດຈັດຕັັ້ງແລະເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານກາແດງລາວຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງແລະແທດເໝາະກວ່າເກົັ່າພ້ອມກັນນ ັ້ກ ໍ່ໄດ້ບ າລຸງ

ສ້າງ,ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກຢ່າງເປັນປ ກະຕິ. 

- ການວາງແຜນໄດ້ຫັນໄປສູ່ວິຊາການທ ີ່ມ ເປ ົ້າໝາຍ,ຄາດໝາຍທ ີ່ຕິດພັນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຫ າຍຂ ັ້ນ. 
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- ການຮ່ວມມືກັບຄະນະກ າມະການກາແດງສາກົນ,ສະຫະພັນກາແດງແລະຊ ກວົງເດືອນແດງສາກົນ,ບັນດາ

ກາແດງນາໆຊາດແລະອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຕ່າງໆກ ໍ່ມ ລັກສະນະຕັັ້ງໜ້າກວ່າເກົັ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືກັບ

ສະພາກາແດງສສຫວຽດນາມໄດ້ຫັນໄປສູ່ລວງເລິກທ ີ່ເປັນຮູບປະທ າຕົວຈິງຫ າຍຂ ັ້ນ ,ການຊອກຫາແຫ ່ງທ ນຈາກ

ການຈັດຕັ ັ້ງທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດມາສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ ັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກາແດງລາວກ ໍ່ຍັງຢູ່ໃນ

ບັນຍາກາດທ ີ່ດ . 

ສາຍເຫດທ ີ່ພາໃຫມ້ ດາ້ນດ : 

- ຍ້ອນມ ມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ ຄັັ້ງທ  VII, VIII ແລະ IX ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງ

ຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ  V, VI ແລະ VII ແລະ ມະຕິ, ຄ າສັັ່ງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຊ ີ່ງໄດ້
ເປນັທິດທາງ, ທິດນ າ ທ ີ່ເປັນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຂະແໜງການທຸກຂັັ້ນ ໄດ້ນ າໄປຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

- ຍ້ອນມ ການຊ ັ້ນ າ-ນ າພາຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດຈາກການນ າຂັັ້ນສູງ. 

- ຍ້ອນມ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຢ່າງຖືກຕ້ອງຂອງພັກ-ລັດເຮົາ ໃນການຍາດແຍ່ງທ ນຮອນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ. 

 

 

- ຍ້ອນການຊ ັ້ນ າຂອງຄະນະນ າອົງການກາແດງລາວ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງທ້ອງຖິີ່ນແຕ່ລະຂັັ້ນ ແລະ ຮ່ວມ 

ມືຂອງສັງຄົມ ແລະ ສາກົນໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການກາແດງລາວ. 

- ຍ້ອນຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນອົງການກາແດງລາວໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ

ເຂົັ້າໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ. 

 

2.2. ຂ ໍ້ຄງົຄາ້ງ 

ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດ ທ ີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນພວກເຮົາຍັງມ ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ຈ ານວນໜ ີ່ງທ ີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ດັັ່ງນ ັ້: 
- ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈ ານວນໜ ີ່ງຍັງບ ໍ່ທັນເຊືີ່ອມຊ ມຕ ໍ່ແນວທາງຂອງພັກເລິກເຊິີ່ງເທົັ່າທ ີ່ຄວນແລະຍັງບ ໍ່

ເຂົັ້າໃຈພາລະບົດບາດແລະໜ້າທ ີ່ຂອງຕົນຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ. 

- ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ການຜັນຂະຫຍາຍດ າລັດສະບັບໃໝ່ຍັງບ ໍ່ທັນອອກສູ່ວົງກວ້າງ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມຍັງບ ໍ່ທັນ
ຮັບ ຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈພາລະບົດບາດຂອງອົງການກາແດງລາວເທົັ່າທ ີ່ຄວນ. 

- ພະນັກງານຈ ານວນໜ ີ່ງຍັງມ ຂ ດຈ າກັດທາງດ້ານວິຊາການເປັນຕົັ້ນແມ່ນດ້ານເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ພາສາ
ຕ່າງປະເທດຍັງບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ. 
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- ການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງອົງການກາແດງລາວແລະກາແດງທ້ອງຖິີ່ນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫ ືການ

ປະສານວຽກງານຕ່າງໆຍັງເຮັດບ ໍ່ໄດ້ດ ເທົັ່າທ ີ່ຄວນ. 

- ການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຼຸກຍູ້ແລະການປະເມ ນຜົນວຽກງານຍັງບ ໍ່ທັນເປັນລະບົບຕ ໍ່ເນືີ່ອງລຽນຕິດໂດຍສະເພາະ

ບັນດາໂຄງການທ ີ່ບ ໍ່ມ ກາແດງສາກົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ. 

- ການສະໜອງທ ນເຂົັ້າໃນກິດຈະກ າຕ່າງໆບ ໍ່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານສະນັັ້ນຈ ີ່ງ

ເຮັດໃຫ້ບາງໂຄງການໄດ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

ສາຍເຫດທ ີ່ພາໃຫ້ມ ດ້ານອ່ອນ, ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ບາງບັນຫາທ ີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ 

- ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະສິດເປັນເຈົ ັ້າການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂອງບາງຂະແໜງການຂັັ້ນສູນກາງແລະ
ທ້ອງຖິີ່ນບ ໍ່ທັນສູງ,ບ ໍ່ທັນເສ ມຂະຫຍາຍສິດເປັນເຈົັ້າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນເຊິີ່ງສະແດງອອກໃນການ
ປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຍັງບ ໍ່ທັນຄ່ອງຕົວດ ເທົັ່າທ ີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະປະສົບການດ້ານວິຊາການຍັງ

ມ ຂ ດຈ າກັດບ ໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່. 

- ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການພັດທະນາວຽກງານກາແດງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນຍັງມ ຄວາມຕ້ອງການ
ສູງໃນການພັດທະນາ  ແຕ່ຄວາມສາມາດການສະໜອງດ້ານງົບປະມານບ ໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ

ຕ້ອງການຂອງວຽກງານເຮັດໃຫ້ການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກ າຕ່າງໆບ ໍ່ໄປຕາມແຜນການ. 

- ການບັນຈຸພະນັກງານເຂົ ັ້າໃນຕ າແໜ່ງງານຕ່າງໆຍັງບ ໍ່ທັນພຽງພ ເຊັ ັ່ນ:ບາງຕ າແໜ່ງງານກ ໍ່ຂາດພະນັກງານ

ຮັບຜິດຊອບ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງບ ລິຫານ. 

 

- ສ າລັບອົງການກາແດງແຂວງ,ນະຄອນຫ ວງທ ີ່ຂາດການອຸ ້ມຊູຈາກກາແດງຄູ ່ຮ ່ວມພັດທະນາແລ້ວ 
ການເຄືີ່ອນໄຫວກິດຈະກ າ ແລະ ການພັດທະນາແມ່ນຍັງຊັກຊ້າຍ້ອນຂາດທ ນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບາງກິດຈະກ າ
ແມ່ນດ າເນ ນໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນຕົັ້ນແມ່ນວຽກງານຈັດຫາຜູ້ບ ລິຈາກເລືອດຍ້ອນຄວາມບ ໍ່ເຂົັ້າໃຈຂອງສັງຄົມຕ ໍ່

ວຽກງານດັັ່ງກ່າວຈ ີ່ງເຮັດໃຫ້ ການບ ລິຈາກເລືອດບ ໍ່ໄດຕ້າມແຜນການ. 

- ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ ໍ່ອາສາສະໝັກຕ່າງໆຍັງບ ໍ່ທັນມ ລະບຽບຫ ັກການໃນການນ າໃຊ້ເທືີ່ອ,ສະນັັ້ນຈ ີ່ງເຮັດ

ໃຫ້ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງວຽກງານຂອງ ອສບ ບ ໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໜາຍ. 

 

2.3. ບາງບດົຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດ ້

ຈາກດາ້ນດ  ແລະ ຂ ໍ້ຄງົຄາ້ງທ ີ່ກາ່ວມາຂາ້ງເທງິນັັ້ນພວກເຮາົສາມາດຖອດຖອນບດົຮຽນໄດດ້ັັ່ງນ ັ້: 
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1. ການເພ ີ່ມທະວ ການສ ກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ, ກ າແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຕົວເລກຄາດ  
ໝາຍສູ້ຊົນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານກາແດງລາວຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ ເປັນ
ບັນ ຫາຫ ັກທ ີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອໃນຂອງແຜນໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ-ຜັນຂະຫຍາຍເຂົັ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ຖືກທິດ. 

2. ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກ າທ ີ່ເໝາະສົມ, ທັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ, ຈະເປັນບ່ອນອ ງທ ີ່ສ າຄັນໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອົງການກາແດງລາວ, ອົງການກາແດງທ້ອງຖິີ່ນ ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ, ຊັດເຈນຂ ັ້ນ 
ແລະ ການສ້າງກົນໄກເພືີ່ອສ້າງເງືີ່ອນໄຂທ ີ່ຄ່ອງຕົວໃຫ້ສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານກາແດງລາວໃຫ້
ມ ການພັດທະນາ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ. 

3. ການຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈໃນການນ າພາ-ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງ

ຄະນະນ າແຕ່ລະຂັັ້ນບົນພືັ້ນຖານການແບ່ງງານຄວາມຮັບຜິດຊອບ,ມ ການຕິດຕາມກວດກາເປັນປ ກະຕິ,ເປັນປັດໄຈ

ພືັ້ນຖານເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະແຜນງານໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລະໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດຕາມຄາດໝາຍທ ີ່ວາງໄວ້. 

4. ການຂ ັ້ນແຜນເລືອກເຟັົ້ນໂຄງການໃນວຽກງານກາແດງລາວເພືີ່ອສຸມທ ນຮອນຈາກລັດຖະບານ,ຈາກການຍາດ

ແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ືອຂອງສາກົນຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານກາແດງລາວໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມແຂງແລະສ າເລັດ

ຜົນ. 

5. ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ສູງຂ ັ້ນເຊັ ັ່ນ:ດ້ານທິດສະດ 

ການເມືອງ,ວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດແລະ ນ າເອົາເທັກໂນໂລຊ ອັນໃໝ່ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂອງ

ອົງການກາແດງລາວ. 

6. ກິດຈະກ າໃນການຊອກຫາແຫ ່ງທ ນຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ດ ຂ ັ້ນເພື ີ່ອໃຫ້ເປັນທ ີ່

ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ. 

 

 

 

 

ພາກທ  II 
ວໄິສທັດຮອດປ ີ2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານກາແດງລາວໄລຍະ 10 ປ ີ

(2016-2025) 
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1. ບອ່ນອ ງໃນການກ ານດົແຜນຍດຸທະສາດ : 
ວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານກາແດງລາວຮອດປີ 2025 ໄດ້ກ ານົດຂ ັ້ນ 

ໂດຍອ ງໃສ່ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ທິດນ າ, ມະຕິ, ຄ າສັັ່ງຂອງພັກ-ລັດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດຂອງລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ອ ງໃສ່ສະພາບຈຸດພິເສດ, ເງືີ່ອນໄຂ, ທ່າແຮງຕົວຈິງ ແລະ ສະພາບການ
ພັດທະນາຂອງປະເທດ, ຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນ, ຊ ີ່ງເອກະສານສ າຄັນທ ີ່ເປັນບ່ອນອ ງຕົັ້ນຕ  ມ ດັັ່ງນ ັ້ : 

- ມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທ  IX ຂອງພັກດ ຮ່າງລາຍງານການເມືອງຂອງພັກຕ ໍ່ກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທ  X ຂອງ
ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. 

- ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທ  VII (2011-2015), ຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທ  VIII (2016-2020) ແລະ ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດໄລຍະແຕ່ປີ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. 

- ເປ ົ້າໝາຍສະຫະສະວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງສະຫະ

ປະຊາຊາດ (SDGs). 

- ຄ າສັັ່ງເລກທ  24/ນຍ ວ່າດວ້ຍການຄົັ້ນຄວ້າວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັັ້ງທ  VIII (2016-2020). 

- ອ ງໃສ່ຜົນສ າເລັດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານກາແດງໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 
2. ສະພາບຄວາມເປນັຈງິພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ : 
2.1. ສະພາບແວດລອ້ມສາກນົ : 

ຕາມການຄາດຄະເນ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທະນາຄານໂລກເຫັນວ່າເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກ 
ພືັ້ນມ ທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວດ ຂ ັ້ນ, ສ າລັບເສດຖະກິດຂອງ ສປຈ ນ, ອິນເດຍ ຍັງສືບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວສູງ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້
ຂັບເຄືີ່ອນເສດຖະກິດໂລກຢູ່. ບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຍັງສືບຕ ໍ່
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເພືີ່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງດ້ານ
ການພັດທະນາ; ການເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກ, ເຂົັ້າຮ່ວມຂະບວນການຄ້າເສລ ອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3 
ແລະ ອາຊ ຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດເຮົາໄດ້ເປັນໂອກາດດ ໃນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫລາດໂລກຫລາຍຂ ັ້ນ; ການເຊືີ່ອມໂຍງ
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຂົັ້າກັບສາກົນ ແລະ ພາກພືັ້ນ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະເທດເຮົາໄດ້ສະແດງບົດບາດໃນເວທ ສາກົນ
ຫລາຍຂ ັ້ນ, ພ້ອມທັງສາມາດຍາດແຍ່ງ,ດ ງດູດເອົາການລົງທ ນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າມາພັດທະນາປະເທດຫລາຍຂ ັ້ນ.  
 
 ໄປຄຽງຄູ່ກັບກາລະໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍດັັ່ງກ່າວ, ການພັດທະນາປະເທດເຮົາ ໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະ 
ການພັດທະນາວຽກງານກາແດງ ຍັງປະເຊ ນໜ້າກັບສິີ່ງທ້າທາຍຫລາຍປະການເປັນຕົັ້ນແມ່ນ : 

- ວິກິດການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດໂລກ ອາດຈະເກ ດຂ ັ້ນໄດ້, ຍ້ອນຄວາມບ ໍ່ສົມດູນຂອງລະບົບ
ການເງິນ-ເສດຖະກິດໂລກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຊ ີ່ງຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກ ໍ່ຄືການ
ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າເຂົັ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານກາແດງ. 
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- ທ່າອ່ຽງທາງດ້ານໄພທ າມະຊາດທ ີ່ນັບມືັ້ນັບຖ ີ່ ແລະ ມ ຄວາມຮຸນແຮງຫລາຍຂ ັ້ນ, ນອກຈາກນັັ້ນບັນຫາພະຍາດ
ຕ່າງໆກ ໍ່ມ ການລະບາດຂ ັ້ນຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ເຊິີ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊ ວິດ ແລະ ຊັບສິນຢ່າງມະຫາສານຕ ໍ່
ບັນດາປະເທດໃນພາກພືັ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ແລະ ໄດ້ສົັ່ງຜົນກະທົບໃນລະດັບໃດໜ ີ່ງຕ ໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ປະເທດເຫລົັ່ານັັ້ນ. 

2.2. ສະພາບຄວາມເປນັຈງິຂອງປະເທດເຮາົ. 
2.2.1. ຂ ໍ້ສະດວກ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍ : 
- ປະເທດເຮົາມ ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມືອງທ ີ່ໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ມ 

ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປະຊາຊົນມ ຄວາມສາມັກຄ ປອງດອງ. 
- ພືັ້ນຖານເສດຖະກິດມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນຂ ັ້ນເລືັ້ອຍໆ, ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ມ ການຂະຫຍາຕົວຕ ໍ່

ເນືີ່ອງ ແລະ ມ ຄວາມໝັັ້ນທ່ຽງ. 
- ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບ ແລະ 

ພັດທະນາຢ່າງທົັ່ວເຖິງກວ່າເກົັ່າ ແລະ ມ ຄວາມຮັບປະກັນຫລາຍຂ ັ້ນ. 
- ປະເທດເຮົາມ ທ ີ່ຕັັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງປະເທດອະນຸພາກພືັ້ນແມ່ນ ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ທ ີ່ສາມາດພັດທະນາເປັນປະເທດ

ບ ລິການທາງຜ່ານດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົັ່ງລະຫວ່າງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ໄປຍັງປະເທດທ ສາມ, ສ້າງໃຫ້
ເປັນສູນກາງເສດຖະກິດ ແລະ ໃຈກາງບ ລິການຂອງພາກພືັ້ນໄດ້. 

- ປະເທດເຮົາມ ທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຫລາຍຢ່າງ ທ ີ່ໄດ້ປຽບ ທ ີ່ຍັງອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມ 
ທ່າແຮງບົັ່ມຊ້ອນ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທ າ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ທ າມະຊາດຫລາຍ ທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້
ຮັບການພັດທະນາເທືີ່ອ. 

- ປະເທດເຮົາປະກອບດ້ວຍຫລາຍຊົນເຜົັ່າ ແລະ ມ ວັດທະນະທ າ, ຮ ດຄອງປະເພນ ທ ີ່ເປັນເອກະລັກແຕກຕ່າງກັນ 
ໄດ້ເປັນທ່າແຮງໜ ີ່ງທ ີ່ສ າຄັນທາງດ້ານວັດທະນະທ າຂອງປະເທດ. 

- ໃນຫລາຍປີມານ ັ້ ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພົນລະເມືອງລາວເຮົາ ມ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງຫລາຍຂ ັ້ນ, ທັງໄດ້ເອາໃຈໃສ່ເສ ມ
ຂະຫຍາຍມູນເຊືັ້ອອັນດຸໝັັ່ນໃນການອອກແຮງງານ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງປະຊາຊົນຢ່າງບ ໍ່ຢຸດຢັົ້ງ. 

ໄປຄຽງຄູ່ກັບກາລະໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍດັັ່ງກ່າວ, ການພັດທະນາປະເທດເຮົາ ໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະ ການ
ພັດທະນາວຽກງານກາແດງ ຍັງປະເຊ ນໜ້າກັບສິີ່ງທ້າທາຍຫລາຍປະການເປັນຕົັ້ນແມ່ນ : 
- ໄພທ າມະຊາດທ ີ່ມ ຄວາມຮຸນແຮງເກ ດຂ ັ້ນເລືັ້ອຍໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນລົມພາຍຸ, ໄພນ ້າຖ້ວມ, ດິນເຊາະເຈືີ່ອນ, ໄພ

ແຫ້ງແລ້ງ  ແລະ ອັກຄ ໄພ, ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມ ການລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາດຕາມລະດູການ ລວມ
ທັງອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ  ເຊິີ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ຊ ວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຫ ວງ ຫ າຍ. 
ອົງການກາແດງລາວຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດທາງດ້ານມະນຸດສະທ າ, ເອົາໃຈໃສ່ຫ້າງຫາກະກຽມ 
 
ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອເບືັ້ອງຕົັ້ນຢ່າງທັນການ, ປະກອບສ່ວນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສົັ່ງເສ ມ
ສຸຂະພາບ, ເປັນເຈົັ້າການໃນການຈັດຫາເລືອດທ ີ່ພຽງພ  ແລະ ປອດໄພໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ. 
 

2.2.2.  ຂ ໍ້ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ສິີ່ງທາ້ທາຍ : 
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- ປະຈຸບັນຄອບຄົວທຸກຍາກ, ບ້ານທຸກຍາກ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລ ກທຸລະກັນດານ 
ເສັັ້ນທາງລົດບ ໍ່ເຂົັ້າເຖິງ ຫລື ເຂົັ້າເຖິງບ ໍ່ສະດວກ ໄດ້ເປັນຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ 
ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. 

- ການດ າລົງຊ ວິດ ແລະ ການທ າມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ ຍັງເຮັດແບບຄວາມເຄ ຍຊິນ, ການຜະລິດຍັງອ ງໃສ່ທ າ
ມະຊາດ, ກ າລັງການຜະລິດຍັງອ່ອນນ້ອຍ, ລະດັບການສ ກສາຕ ່າ, ບ ໍ່ທັນຮູ້ນ າໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ວິທະຍາ
ການໃໝ່ເຂົັ້າໃສ່ການຜະລິດ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າບ ໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວ, ຄຸນນະພາບຊ ວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າຍັງຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ. 

- ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ເກ ດໄພພິບັດທ າມະຊາດ ແລະ ການລະບາດພະຍາດຕ່າງໆຍັງສືບຕ ໍ່ກົດໜ່
ວງການຜະລິດ ແລະ ການດ າລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນເຮົາ ໄດ້ເປັນອຸປະສັກຕ ໍ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ປະຊາຊົນ. 

- ພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຊົນນະບົດເຂດພູດອຍຫ່າງໄກ
ສອກຫລ ກ, ເຂດທ ີ່ໝັັ້ນການປະຕິວັດ ຍັງບ ໍ່ທັນເຂົັ້າເຖິງຢ່າງທົັ່ວເຖິງ. 

+ ສິີ່ງທ້າທາຍ ທ ີ່ອົງການກາແດງລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊ ນໜ້າ ແລະ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບມື ໃນຊຼຸມປີຂ້າງໜ້າມ ດັັ່ງນ ັ້:  
-   ປບັປງຸ ຖານະທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງໃໝ.່  

ອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ມ ດ າລັດສະບັບ ເລກທ  138 / ລບ ລົງວັນທ  13 ພ ດສະພາ 2013 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ 
ການເຄີ່ືີ່ອນໄຫວວຽກງານອົງການກາແດງລາວ ທ ີ່ຖືກຮັບຮອງເອົານ າມາໃຊ້. ອົງການກາແດງລາວຈ າເປັນຕ້ອງໄດປ້ັບປຸງ
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງໃນທຸກລະດັບໃຫ້ຖືກຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ( ກາແດງຂັັ້ນສູນກາງ, ກາແດງຂັັ້ນແຂວງ, ກາ
ແດງຂັັ້ນເມືອງ ). ຄະນະກ າມະການກາແດງຂັັ້ນສູນກາງ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກສ້າງຕັັ້ງຂືັ້ນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກາແດງແຫ່ງຊາດ 
ມ ການເຄືີ່ອນໄຫວໄດ້ດ . ການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນມ 
ຄວາມຈ າເປັນ. ນະໂຍບາຍ, ວິທ ການ ແລະ ລະບົບການຕ່າງໆ ຕ້ອງຢູ່ໃນສະພາບການທ ີ່ສາມາດຮັບມືກັບ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນ
ໄລຍະຊຼຸມປີຂ້າງໜ້າ.  

-  ການພດັທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນດຸ.  

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນບັນຫາສ າຄັນ ແລະ ຮ ບດ່ວນ ພາຍໃນອົງການກາແດງລາວ. ຈ ານວນພະນັກງານທ ີ່ມ  ຄວາມ
ຊ ານິຊ ານານ  ແລະ ປະສົບການ, ການຈັດວາງຕ າແໜ່ງງານທ ີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຮັກສາພະນັກງານໄວ້ ແມ່ນເປັນປັດ
ໄຈທ ີ່ຕັດສິນ ໃນການໃຫ້ການບ ລິການທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນ. ສະນັັ້ນ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສ າລັບພະນັກງານ, ສະມາຊິກ, ອາສາສະໝັກ, ຊາວໜ່ ຸມກາແດງ ແລະ ການພັດທະນາຂ ດຄວາມ
ສາມາດຂອງເຂົາເຈົັ້າ ແມ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.  

 

 

-  ຮບັປະກນັຄວາມພຽງພ  ແລະ ມ ຄວາມຍນືຍງົ ທາງດາ້ນທ ນຮອນ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ.  
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ຈະມ ສິີ່ງທ້າທາຍ ທ ີ່ອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ ໃນການລະດົມທ ນ ແລະ ຊອກຫາແຫລ່ງທ ນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ມ 
ອຸປະກອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ໃນການຕອບໂຕ້ ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ  ຕ ໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອັນຮ ບດ່ວນ 
ຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງຂອງ ອົງການກາແດງລາວ. ຮັບປະກັນ ແລະ ພັດທະນາ
ດ້ານຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເພືີ່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ ອົງການກາແດງລາວ ກາຍເປັນອົງການທ ີ່ເຂັັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ,  ແນໃສ່
ຫ ຼຸດຜ່ອນ ການເພິີ່ງພາອາໃສ ການຊ່ວຍເຫ ືອ ດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກ ຈາກ ກາແດງເພືີ່ອນມິດ ເທືີ່ອລະກ້າວ. 
ຍຸດທະສາດການຊອກຫາແຫລ່ງທ ນ ແລະ ການສ້າງແຫລ່ງລາຍຮັບ ແມ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນ ໃນນ ັ້ແມ່ນລວມ ທັງການສ້າງ
ຂ ດຄວາມສາມາດໃນການ ຂຽນບົດສະເໜ ໂຄງການເພືີ່ອຂ ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງແຫລ່ງທ ນຈາກ
ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນ ັ້ລະບົບການບ ລິຫານ-ຈັດການ ແລະ ການລາຍງານດ້ານການເງ ນ ກ ໍ່ມ ຄວາມຈ າເປັນ ຕ້ອງໄດ້
ຮັບການພັດທະນາເຊັັ່ນດຽວກັນ. 

- ນ າເອາົຫລກັການພືັ້ນຖານ ແລະຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນມະນດຸສະທ າ ເຂົັ້າສູກ່ານປະຕບິດັຕວົຈງິ.  

ຄວາມເຂົັ້າໃຈຂອງສັງຄົມ ຕ ໍ່ຫລັກການພືັ້ນຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານມະນຸດສະທ າ ຍັງຈ າກັດ ແລະ ການເຄືີ່ອນໄຫວ
ໂຄສະນາ ຂອງອົງການກາແດງລາວ ຕ ໍ່ວຽກງານ ດັັ່ງກ່າວຍັງບ ໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເຮັດບ ໍ່ທັນໄດ້ດ , ສະນັັ້ນ ເຮັດໃຫ້
ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມ ຕ ໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະໜັບສະໜູນຈາກເຂົາເຈົັ້າມ ໜ້ອຍ. ການສ້າງຄວາມເຂົັ້າອົກ
ເຂົັ້າໃຈ ໃນການເອືັ້ອເຟືົ້ອເພືີ່ອແຜ່ ແລະ ກະຕຸກຊຼຸກຍູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃນວຽກງານ
ຕ່າງໆ ຂອງກາແດງລາວ ຍັງເປັນສິີ່ງທ ີ່ທ້າທາຍໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ອົງການກາແດງລາວມ ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງ ໃນ
ການໂຄສະນາປຸກລະດົມສັງຄົມໃຫ້ຫລາຍຂືັ້ນ ເພືີ່ອໃຫ້ມ ການຊ່ວຍເຫລືອສະໜັບສະໜູນ ໃນວຽກງານຂອງຕົນ. 

3. ວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030. 

1. ທົັ່ວປະເທດ ມ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ມ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ມ ຄວາມເປັນລະ 
ບຽບຮຽບຮ້ອຍຢ່າງໜັກແໜ້ນ; ລະບົບການເມືອງຢູ່ຂັັ້ນຮາກຖານ ອັນມ ໜ່ວຍພັກເປັນແກນນ າມ ຄວາມໜັກແໜ້ນ, 
ປະຊາຊົນມ ຄວາມສາມັກຄ ປອງດອງເປັນປຶກແຜ່ນ; ທິດນ າການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນ
ຫົວໜ່ວຍເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຂງແຮງ 
ແລະ ທົັ່ວເຖິງ. 

2. ຊົນນະບົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫລ ກ,ເຂດພູດອຍຊົນເຜົັ່າ,ເຂດທ ີ່ໝັັ້ນການປະຕິວັດ,ເຂດບ້ານ,ເມືອງວິລະຊົນ ໄດ້ 
ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ຕາມທິດທ ີ່ຍືນຍົງ ແລະ ມ ໂສມໜ້າໃໝ່ທ ີ່ຈະແຈ້ງ, ຂະບວນການສ້າງບ້ານພັດທະນາ
ຕາມ 4 ເນືັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ, ການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນໃຈກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ວັດທະນະທ າສັງຄົມ ຢູ່ເຂດ
ຈຸດສຸມ ແລະ ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນຮູບປະທ າຕົວຈິງຢ່າງແຂງແຮງ, 
ລະດັບການການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມືອງກັບຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນມ ຄວາມສົມສ່ວນກັນ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່
ຊົນນະບົດໄດ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການດ້ານຕ່າງໆຢ່າງທົັ່ວເຖິງ. 

3. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງສິັ້ນເຊ ງ, ຄຸນນະພາບຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢຸ່ 
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ຊົນນະບົດໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂ ັ້ນລືີ່ນລະດັບປະຈຸບັນ 3 ເທົັ່າ, ຄອບຄົວສ່ວນໃຫຍ່ມ ລາຍຮັບທ ີ່ໝັັ້ນຄົງ, ພ ຢູ່ພ ກິນ ແລະ 
ຮັັ່ງມ . 

 

4. ແຜນຍຸດທະສາດການພດັທະນາວຽກງານກາແດງ ໄລຍະແຕປ່ ີ2016-2025. 
4.1. ທດິທາງລວມ. 
- ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຍຸດທະສາດຫັນລົງຮາກຖານຢ່າງແຂງແຮງ, ສຸມໃສ່ການສ້າງບ້ານພັດທະນາຕາມ 4  

ເນືັ້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ຕາມທິດນ າການສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັັ້ມແຂງ
ຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາໃຫ້ທົັ່ວເຖິງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຮາກຖານມ ສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເມືອງ ແລະ ມ ຄວາມສະຫງົບ-ປອດໄພທ ີ່ໜັກແໜ້ນ, ປະຊາຊົນມ ຄວາມສາມັກຄ ປອງດອງ ແລະ ເປັນປຶກ
ແຜ່ນ. 

- ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ກາຍເປັນສະໜາມຮົບອັນດັບໜ ີ່ງຂອງການພັດທະນາປະເທດ ດວ້ຍການ 
ສົມທົບແໜ້ນ ການເຮັດຢ່າງມ ຈຸດສຸມ ຕິດພັນກັບການເຮົດທົັ່ວໄປ, ໂດຍສຸມໃສ່ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ເປັນໃຈກາງທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ວັດທະນະທ າສັງຄົມຢູ່ເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໃຫ້ທົັ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລ ກ,ເຂດພູດອຍຊົນເຜົັ່າ,ເຂດທ ີ່ໝັັ້ນການປະຕິວັດ,ເຂດບ້ານ,ເມືອງວິລະຊົນທ ີ່ຍັງທຸກຍາກ, ເພືີ່ອ
ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ຊົນນະບົດໄດ້ຊົມໃຊ້ໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາດວ້ຍອັດຕາສ່ວນທ ີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກາຍເປັນຊຼຸມຊົນໃໝ່, ເປັນເຂດພັດທະນາໃໝ່ ທ ີ່ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບບ ໍ່
ບົກແຫ້ງ ແລະຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານການພັດທະນາລະຫວ່າງຊົນນະບົດກັບຕົວເມືອງແລະເຂດແຄ້ວນ. 

- ສືບຕ ໍ່ປະຕິບັດ 4 ບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງແຂງແຮງ, ໂດຍສະເພາະການບຸກທະລຸດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກ 
ຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ໂດຍຖືເອົາຄອບຄົວ,ບ້ານ,ເມືອງ ແລະ ແຂວງທ ີ່ມ ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ
ສູງເປັນເປ ົ້າໝາຍຈຸດສຸມ ດວ້ຍມາດຕະການສົັ່ງເສ ມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າສ້າງລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວປະຊາຊົນ ແລະ 
ພັດທະນາຊົນນະບົດໂດຍມ ນະໂຍບາຍສົັ່ງເສ ມເປັນພິເສດຕ ໍ່ການລົງທ ນຂອງພາກສ່ວນເສດຖະກິດຕ່າງໆ ຕິດພັນກັບ
ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ການຜະລິດ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການສ ກສາ
ອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທ ີ່ຍັງຫຍຸ້ງຍາກເປັນຕົັ້ນແມ່ນດ້ານການປູກ, ການລ້ຽງ, 
ແບບແຜນວິທ ການທ າມາຫາກິນ ແລະ ການຜະລິດແບບໃໝ່; ການຈັດສັນພູມລ າເນົາທ ີ່ໝັັ້ນຄົງ; ບ່ອນທ າມາຫາກິນທ ີ່
ຖາວອນ ແລະ ອາຊ ບທ ີ່ໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ການສ້າງນັກພັດທະນາກອນກັບທ ີ່ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະ
ວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDG1) ແລະ ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (SDG). 

4.2. ຄາດໝາຍລວມ : 
ເປ ົ້າໝາຍລວມຂອງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານກາແດງລາວແຕ່ປີ 2016-2025 ຄັັ້ງນ ັ້ແມ່ນສືບຕ ໍ່ແກ້

ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນ,ສ າເລັດເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາຢ່າງ
ສົມບູນ, ນ າເອົາປະເທດຊາດຫລຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດອ້ຍພັດທະນາ ໂດຍການສ້າງໃຫ້ໄດ້ການຫັນປ່ຽນ
ຮູບແບບການພັດທະນາຕາມທິດເສ ມຂະຫຍາຍທ່າແຮງບົັ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງໄດ້ປຽບຂອງປະເທດ, ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການ
ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງເປັນເຈົັ້າການ, ສ້າງພືັ້ນຖານ ແລະ ບາດລ້ຽວໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດ
ເຮົາພາຍຫລັງຫລຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານາພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ. 
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ແຜນພັດທະນາວຽກງານກາແດງດັັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຖືກຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທ  8 (2016-2020 ແລະ 2016-2025) ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານສ າລັບການສົມທົບແຜນ
ນະໂຍບາຍການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກສ າລັບແມ່ແລະເດັກ (2016-2025) ຂອງແຜນພັດທະນາຂະ       ແໜ
ງສາທາລະນະສຸກ ແລະເປ ົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ແຫ່ງການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທິດທາງຍຸດທະສາດແຫ່ງການ
ພັດທະນາ ຂອງສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ທ ີ່ເວົັ້າວ່າ: "ໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍ
ໂອກາດ ". 

4.3. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົໄລຍະແຕປ່ ີ2016 – 2025 : 
- ປັບປຸງອົງການກາແດງລາວຂັັ້ນສູນກາງ,ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງໃຫ້ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ    

ແລະ ບຸກຄະລາກອນ. 
- ພັດທະນາວຽກງານເລືອດໃຫ້ມ ການບ ລິການທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງເລືອດທ ີ່ປອດ

ໄພແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າໃຫ້
ດ ຂ ັ້ນເທືີ່ອລະກ້າວ. 

- ປຸກລະດົມການບ ລິຈາກເລືອດທ ີ່ປອດໄພແບບສະໝັກໃຈໂດຍບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງຄ່າຕອບແທນນ າກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍໃຫ້
ພຽງພ ກັບຜູ້ເຈັບປ່ວຍທ ີ່ນອນປ ິ່ນປ ວຢູ່ຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆ. 

- ຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກຕ ໍ່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂ ັ້ນ. 
- ສົັ່ງເສ ມໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າທ ີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລ ກ ຮູ້ຈັກຮັກສາສຸຂະພາບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ, ຈັດຫານ ້າ

ສະອາດ ແລະ ໂພສະນາການ, ສ້າງເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການທາງດ້ານສຸຂະ 
ພາບຢ່າງທົັ່ວເຖິງ. 

- ສືບຕ ໍ່ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຂ ັ້ນ. 
- ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ຫລັກການພືັ້ນຖານ ຂອງຂະບວນການກາແດງ, ກົດໝາຍມະນຸດສະທ າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-

ຊາຍ ອອກສູ່ສັງຄົມໃຫ້ກວ້າງຂວາງ. 

5. ການກ ານດົເປ ົ້າໝາຍວຽກຈດຸສມຸບລູມິະສດິ : 
ເພືີ່ອຮັບປະກັນບັນລຸຕາມຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ໄປຕາມທິດທາງລວມຂອງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວຽກ

ງານກາແດງ ໄລຍະແຕ່ປີ 2016-2025 ອົງການກາແດງລາວໄດ້ກ ານົດເປ ົ້າໝາຍວຽກຈຸດສຸມບູລິມະສິດທ ີ່ຈະສຸມໃສ່
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງມ ຄືດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້ : 

5.1. ເປ ົ້າໝາຍທ  1 : ວຽກງານຫອ້ງການ. 
- ເຜ ຍແຜ່ ພາລະບົດບາດຂອງອົງກາແດງລາວ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ

ພັດທະນາໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ. 

- ຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນກາແດງແລະຊ ກວົງເດືອນແດງສາກົນປະຈ າພາກພືັ້ນ (IFRC), ຄະນະກ າມະການກາແດງ

ສາກົນ ( ICRC ) ແລະ ກາແດງຄູ່ຮ່ວມງານກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາອົງການ. 
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- ບູລະນະ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນຕ່າງໆ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບພາລະບົດບາດ ສິດໜ້າທ ີ່ຕາມ

ດ າລັດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມການກ ານົດຕ າແໜ່ງງານ. 

 

- ສ້າງກົດໝາຍຂອງອົງການກາແດງລາວໃຫ້ສ າເລັດ. 

- ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດຄົງທ ີ່ ແລະ ເຄືີ່ອນທ ີ່ ບ ໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ, ພ້ອມທັງຂ ັ້ນບັນຊ ຢ່າງລະ 

ອຽດ ແລະ ລາຍງານຫ້ອງການຊັບສິນຂອງລັດຕາມລະບຽບຫ ັກການ. 

- ຕິດຕາມການຂ ດິນປຸກສ້າງສ ານັກງານໃໝ່ອົງການກາແດງລາວ ທ ີ່ໄດ້ສະເໜ ຂ ນ າລັດຖະບານ (ປະຈຸບັນຢູ່ໃນ

ຂັັ້ນຕອນຈັດສັນເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ). 

- ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການລົງທ ນຂອງລັດຖະບານທ ີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຂົັ້າໃນແຜນການພັດທະນາວຽກ

ງານຂອງອົງການກາແດງລາວໃຫ້ສ າເລັດໂດຍສະເພາະໂຄງການສົັ່ງເສ ມວິຊາການ,ໂຄງການສືບຕ ໍ່, ໂຄງການກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ 

ເງິນບ ລິຫານປ ກກະຕິ. 

- ສະຫ ຼຸບສັງລວມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທ ນຂອງລັດປະຈ າແຕ່ລະສົກປີສົັ່ງໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທ ນ, ກະຊວງການເງິນ, ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ອົງການກວດກາລັດ. 

- ສ້າງແຜນຂ ການລົງທ ນຂອງລັດເຂົັ້າໃນວຽກງານບ ລິຫານປ ກກະຕິ, ວຽກງານສົັ່ງເສ ມດ້ານວິຊາການ, ການ

ກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ. 

- ສະເໜ ຂ ລະຫັດເລືອດເຂົັ້າສາລະບານບັນຊ -ງົບປະມານລັດຈາກກະຊວງການເງິນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍປ ກກະຕິ 

ໃນວຽກງານເລືອດ. 

- ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາ, ຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ ບັນດາໂຄງການທ ີ່ໄດ້ຮັບທ ນສະໜັບສະໜຸນຈາກພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ. 

- ປັບປຸງວຽກງານຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານແລະເທັກໂນໂລຊ  (IT)ໃຫ້ເປັນລະບົບດ ຂ ັ້ນກວ່າເກົັ່າ. 

- ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານທິດສະດ ການເມືອງ, ວິຊາການ, ພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້

ພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດ ໃຫ້ສູງຂ ັ້ນເພືີ່ອຮອງຮັບໜ້າທ ີ່ວຽກງານທ ີ່ການຈັດຕັັ້ງມອບໝາຍໃຫ້. 

- ຂຽນບົດສະເໜ ໂຄງການເກັບກ າສະຖິຕິແຍກເພດພະນັກງານອົງການກາແດງລາວເພືີ່ອຂ ການສະໜັບສະໜູນ

ທ ນເຂົັ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການ. 

- ເຮັດບົດສະຫ ຼຸບລາຍງານແຜນກິດຈະກ າແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຂັັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປ ກກະຕິ. 
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- ຮ່ວມມືຄະນະກ າມະການດາແດງສາກົນ, ກັບກາແດງນາໆຊາດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ລວມທັງບັນດາອົງການ

ທ ີ່ບ ໍ່ຂ ັ້ນກັບລັດຖະບານ ໂດຍຍ ດໝັັ້ນຢູ່ໃນຫ ັກການກ ໍ່ຄືທິດນ າຂອງພັກ ແລະ ລັດເຮົາ ທັງນ ັ້ກ ໍ່ເພືີ່ອຍາດແຍ່ງເອົາການສະ
ໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫ ືອລ້າເພືີ່ອນ າມາພັດທະນາວຽກງານກາແດງລາວ ເພືີ່ອມາພັດທະນາໃຫ້ໄປຕາມແຜນຍຸດທະສາດ

ຂອງກາແດງ. 

- ຂ ັ້ນແຜນງົບປະມານດ້ານອຸປະກອນຮັບໃຊ້,ນ ້າຢາກວດພະຍາດ, ເຄືີ່ອງທ ີ່ລະນ ກ, ເຄືີ່ອງບ າລຸງເພືີ່ອຮັບໃຊ້ເວລາ

ອອກເຄືີ່ອນໄຫວຮັບບ ລິຈາກເລືອດ. 

- ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ.  

 

 

5.2. ເປ ົ້າໝາຍທ  2 : ວຽກງານຄຸມ້ຄອງໄພພບິດັ ແລະ ຊວ່ຍເຫລອືບນັເທາົທກຸ. 
- ຈັດຝຶກອົບຮົມທົບທວນຕອບໂຕ້ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດເພືີ່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃນການກະກຽມເພືີ່ອຕອບໂຕ້

ໄພພິບັດໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ພະນັກງານກາແດງສູນກາງ,ກາແດງແຂວງແລະກາແດງ
ເມືອງ. 

- ຈັດຝຶກອົບຮົມການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການໃນພາວະສຸກເສ ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກາແດງສູນກາງ,ແຂວງ ແລະ 
ເມືອງທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງສູງຕ ໍ່ໄພພິບັດ. 

- ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດພາກພືັ້ນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ. 

- ປະຕິບັດວຽກງານການຫ້າງຫາກະກຽມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດເວລາເກ ດເຫດການສຸກເສ ນ. 

- ຈັດກອງປະຊຼຸມກ່ອນລະດູຝ ນເພືີ່ອຫ້າງຫາກະກຽມເຄືີ່ອງແຮໄວ້ສາງເພືີ່ອນ າໄປຊ່ວຍເຫ ືອເວລາເກ ດເຫດສຸກ

ເສ ນ. 

- ຕິດຕາມສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບໄພພິບັດທ ີ່ອາດເກ ດຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອກຽມພ້ອມ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກແກ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດໃຫ້ທ່ວງທັນ. 

- ສົມທົບວຽກງານການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຂົັ້າໃນໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຼຸມຊົນ. 

- ຮ່ວມມືກັບກາແດງຝລັັ່ງໃນໂຄງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຢູ່ 02 ເມືອງ: ມະຫາໄຊ ແລະ ເຊບັັ້ງໄຟ 

ແຂວງຄ າມ່ວນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Dipecho. 

- ສະເໜ ຂ ທ ນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ການາດາ (ADB CANADA)ປະຈ າຢູ່ປະເທດ ຟີລິບປ ນ ເພືີ່ອສະ

ໜັບສະໜູນໂຄງການ CBDRR ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ, ຊ ີ່ງຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ. 
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- ປະສານສົມທົບກັບກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແລະປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິີ່ງແວດລ້ອມ) ກ່ຽວກັບການຮ່າງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. 

- ໂຄສະນາສ ກສາອົບຮົມປູກຈິດສ ານ ກໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຼຸມຊົນໃນເຂດທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງສູງໃຫ້ມ ສະຕິລະວັງຕົວໃນ
ການຫ້າງຫາກະກຽມປ້ອງກັນໄພພິບັດທ ີ່ຈະເກ ດຂ ັ້ນ ເພືີ່ອຫ  ກເວັັ້ນ ຫ ື ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທາງຊ ວິດ ແລະ 

ຊັບສິນ. 

- ຈັດກອງປະຊຼຸມປະສານສົມທົບກັບກອງສົັ່ງເສ ມສຸຂະພາບຊຼຸມຊົນ ເພືີ່ອສົມທົບໃຫ້ກົມກຽວກັນ ວຽກງານ

ໂຄສະນາອະນາໄມ 3 ສະອາດ, ວຽກງານປະຖົມພະຍາບານ, ວຽກງານຈິດຕະສັງຄົມເຂົັ້າໃນວຽກງານຫ ຼຸດຜ່ອນ

ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຼຸມຊົນ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ. 

- ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫ ືອຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລະເບ ດຝັງດິນຢູ່ແຂວງເຊກອງ,ແຂວງອັດຕະປື 
ແລະ ແຂວງອືີ່ນໆທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ. 

- ເພ ີ່ມທະການປະສານງານກັບພາກສ່ວນວິຊາການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການໃຫ້ຂ ໍ້ມູນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

 

- ປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະກ າມະການກາແດງສາກົນ (ICRC), ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊ ກວົງເດືອນແດງ

ສາກົນ (IFRC), ກາແດງ ແລະ ກາຊ ກວົງເດືອນແດງແຫ່ງຊາດຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ

ເພືີ່ອຂ ທ ນສະໜັບສະໜຸນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຊຼຸມຊົນ. 

- ສ້າງແຜນສະເໜ ງົບປະມານຈາກລັດຖະບານເພືີ່ອຮັບໃຊ້ການລົງເຮັດການປະເມ ນຢ່າງຮ ບດ່ວນ ພາຍຫລັງເກ ດ
ໄພພິບັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ເຮັດການຕອບໂຕ້ຮ່ວມກັບກາແດງແຂວງທ ີ່ເກ ດໄພພິບັດ. 

- ສ້າງແຜນສະເໜ ງົບປະມານຈາກລັດຖະບານສ າລັບຈັດຊືັ້ເຄືີ່ອງຊ່ວຍເຫລືອບັນເທົາທຸກເພືີ່ອໄປໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທ ີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕາງໆໃນທົັ່ວປະເທດ. 

- ຮ່ວມມືແລະຂ ທ ນສະໜັບສະໜູນກັບໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອໂດຍກົງນ າສະຖານທູດຕ່າງໆເພືີ່ອໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນທ ີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ. 

- ຂ ທ ນກັບກອງທ ນຊ່ວຍເຫລືອໄພພິບັດພາກພືັ້ນ (DREF)ຈາກສະຫະພັນກາແດງສາກົນປະຈ າພາກພືັ້ນ. 

- ສ້າງແຜນສະເໜ ງົບປະມານຈາກລັດຖະບານ ເພືີ່ອຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງສາງແລະລົງຕິດຕາມກວດກາ
ສາງພາກຕ່າງໆ. 

- ສົມທົບກັບກາແດງລຸກຊ າບວກໃນການຂະຫຍາຍວຽກງານກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ
ລະບົບສາງຢູ່ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 



25 

 

- ສ້າງແຜນງົບປະມານຈາກລັດຖະບານເພືີ່ອຈັດຊືັ້ເຄືີ່ອງຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ສາງພາກຕ່າງໆ. 

- ປັບປຸງປືົ້ມຄູ່ມືຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລະບົບສາງເພືີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ. 

- ເຂົັ້າຮ່ວມກອງປະຊຼຸມ ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດພາຍໃນ ແລະ ພາກພືັ້ນ, ການອົບຮົມດ້ານວິຊາການ

ຕ່າງໆເພືີ່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ທ ີ່ປະຕິບັດວຽກງານ. 

5.3. ເປ ົ້າໝາຍທ  3 : ວຽກງານສົັ່ງເສ ມສຂຸະພາບຊຼຸມຊນົ. 
- ຝຶກອົບຮົມປະຖົມພະຍາບານໃຫ້ແກ່ສ ານັກງານອົງການຂອງລັດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ບ ລິສັດຕ່າງໆ ແລະ 

ອາສາສະໝັກໜ່ວຍລົດປະຖົມພະຍາບານຂອງອົງການກາແດງລາວພ້ອມທັງປັບປຸງປືົ້ມຄູ່ມືປະຖົມພະຍາບານ

ໃຫ້ສົມບູນຂ ັ້ນ. 

- ສະໜອງອຸປະກອນຖົງຢາໃຫ້ຄູອາຈານຕາມໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການສ ກສາ ແລະສ ານັກງານຕ າຫ ວດ

ຈະລາຈອນ 4 ຕົວເມືອງໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

- ປະສານງານກັບອ ານາດການປ ກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃນການປະກອບສ່ວນທ ນສົມທົບການກ ໍ່ສ້າງນ ັ້າ

ລິນ ແລະ ວິດຖ່າຍ. 

- ກ ໍ່ສ້າງນ ້າລິນ ແລະ ວິດຖ່າຍໃຫ້ແກ່ ບ້ານເປ ົ້າໝາຍຢູ່ ແຂວງຫ ວງນ ້າທາ, ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງຄ າເກ ດ 
ແຂວງບ ລິຄ າໄຊ ແລະ ບັນດາແຂວງອືີ່ນໆທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂ. 

 

 

- ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນນ ້າລິນ, ວິດຖ່າຍທ ີ່ເປ່ເພ, ຂ ັ້ນແຜນງົບປະມານນ າສະເໜ ຂ ການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ ອົງການຈັດຕັັ້ງ

ສາກົນ ເພືີ່ອບູລະນະສ້ອມແປງ. 

- ຕິດຕາມການປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ນ າໃຊ້ນ ້າລິນ, ວິດຖ່າຍ ຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບຊຼຸມຊົນ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທ ີ່ມ ອາຍຸຕ ່າກວ່າ 5 ປີ. 

- ລົງເຄືີ່ອນໄຫວໃຫ້ຄວາມຮູ້ຜູ້ຕິດເຊືັ້ອເອດສ໌ ແລະ ຄອບຄົວຜູ້ຕິດເຊືັ້ອ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນຄ່າເດ ນທາງໃຫ້

ໄປກວດກາ/ຕິດຕາມສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດ ຂ ັ້ນ ແລະ ທັງເປັນການຫ ຼຸດຜ່ອນການ

ຈ າແນກລັງກຽດເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. 

- ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນວຽກງານການປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຍຸງແລະຕິດຕາມການລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ. 

- ໃຫ້ການບ ລິການຊ່ວຍເຫ ືອຜູ້ເກ ດອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ. 

- ປັບປຸງວຽກງານຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນໃຫ້ດ . 
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- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດ້ານຈິດຕະສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຊຼຸມຊົນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ. 

5.4. ເປ ົ້າໝາຍທ  4 : ວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ຂນົຂວາຍການກສຸນົ. 
- ໂຄສະນາພາລະບົດບາດຂອງອົງການກາແດງລາວ,ກົດໝາຍມະນຸດສະທ າສາກົນບົນພືັ້ນຖານ 7 ຫ ັກການຂອງ

ຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຊິກວົງເດືອນແດງສາກົນ. 

- ປຶກສາຫາລືໃນການຈັດຊຼຸດອົບຮົມວຽກງານຊອກຫາແຫ ່ງທ ນຮ່ວມກັບສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊ ກວົງເດືອນ

ແດງສາກົນປະຈ າພາກພືັ້ນ. 

- ປັບປຸງພາລະບົດບາດການເຄືີ່ອນໄຫວ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍແລະສ້າງເຄືີ່ອຂ່າຍວຽກງານອາສາສະໝັກກາແດງ

ໃນໂຮງຮຽນ, ສ ານັກງານ, ອົງການແລະເຂດຊຼຸມຊົນ. 

- ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ກິດຈະກ າ ອາສາສະໝັກກາແດງກັບບັນດາກາແດງຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂົງເຂດແລະພາກພືັ້ນ. 

- ປະສານງານກັບກາແດງອົດສະຕຣາລ  ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາອາສາສະໝັກອົດສະຕຣາລ  ມາເປັນທ ີ່ປຶກສາ, 

ປັບປຸງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຂົນຂວາຍຊອກຫາແຫ ່ງທ ນແບບຍືນຍົງ ຂອງອົງການກາແດງລາວ. 

- ປະຕິບັດວຽກງານສືບທາວຫາຍາດພ ີ່ນ້ອງທ ີ່ພັດພາກຈາກກັນ. 

- ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ, ຊອກຫາແຫ ່ງທ ນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງສັງຄົມທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. 

- ສ້າງນັກໂຄສະນາຂົນຂວາຍກ່ຽວກັບວຽກງານກາແດງໃຫ້ກາຍເປັນມືອາຊ ບ. 

5.5. ເປ ົ້າໝາຍທ  5 : ວຽກງານເລອືດ. 
- ສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸການຮັບບ ລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈ ບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງສິີ່ງຕອບແທນໃຫ້ໄດ້ 100%. 

- ບັນລຸການເຈາະເກັບເລືອດຈາກຜູ້ບ ລິຈາກແບບສະໝັກໃຈບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງສິີ່ງຕອບແທນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1% 
ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນໃນປະເທດຕ ໍ່ປີ ຫລື 10 ຖົງຕ ໍ່ປະຊາກອນ 1,000 ຄົນຕ ໍ່ປີ. 

- ເລືອດທຸກໆຖົງໄດ້ຜ່ານການກວດວິເຄາະຢ່າງເປັນລະບົບ. 

 

 

- ສົັ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ເລືອດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງເລືອດຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກ່ວາ 50%. 

- ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການບ ລິການເລື ອດ ແລະ ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງສູນເລື ອດຂັັ້ນຕ່າງໆໃນທົັ່ວ
ປະເທດ. 

- ຕອບສະໜອງເລືອດທ ີ່ພຽງພ ປອດໄພແລະທັນເວລາໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທ ີ່ຕ້ອງການເລືອດຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆ 
ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍແຜນຍຸດທະສາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ (ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການ
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ຕາຍຂອງເດັກ, ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເພ ັ້ມອາຍຸຍືນສະເລ່ຍໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ) ແລະ ສືບຕ ໍ່
ປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ ປີ 2015 ເຊັັ່ນ: 

+ MDG#1: ລົບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ. 

+ MDG#4: ຫລຸດຜ່ອນ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ. 

+ MDG#1: ຫລຸດຜ່ອນ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ປັບປຸງສຸກຂະພາບຂອງແມ່. 

+ MDG#1: ຕ້ານພະຍາດຕິດຕ ໍ່: ພະຍາດເອດສ໌ ແລະ ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ອືີ່ນໆ 

- ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບໃນການບ ລິຈາກເລືອດ. 

- ສ້າງສູນເລືອດແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນສູນເລື ອດທ ີ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ເຄືີ່ອນໄຫວໄດ້ດ ທາງດ້ານວິຊາການ,ສາມາດ
ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານດ້ານວຽກງານເລືອດ. 

- ສ້າງສູນເລືອດເຂດຢູ່ 3 ແຂວງ (ແຂວງພະບາງ,ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສັກ) ໃຫ້ເປັນສູນເລືອດທ ີ່ມ ຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອບັນດາສູນເລືອດແຂວງທ ີ່ໄກ້ຄຽງ. 

- ສ້າງສູນເລືອດຂັັ້ນເຂວງໃຫ້ມ ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການບ ລິການ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຕອບສະໜອງເລືອດ ທ ີ່
ພຽງພ  ແລະ ປອດໄພພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ ແລະ ສົັ່ງຕ ໍ່ໃຫ້ບັນດາແຂວງອືີ່ນໆ. 

- ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໜ່ວຍເກັບຮັກສາເລືອດຂັັ້ນເມືອງ ຫລື ໂຮງໝໍລະດັບຕ່າງໆ. 

- ຈັດຕັັ້ງຮັບບ ລິຈາກເລືອດ ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ສ ານັກງານ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜອງເລືອດໃຫ້

ພຽງພ  ແລະ ປອດໄພ. 

- ສູ້ຊົນອອກຮັບບ ລິຈາກເລືອດຮ່ວມກັບເປ ົ້າໝາຍຕ່າງໆເປັນຕົັ້ນ ສ ານັກງານ, ອົງການ, ສະຖາບັນການສ ກສາ, 

ໂຮງຈັກໂຮງງານ ບ່ອນອືີ່ນໆໃຫ້ໄດ້ 1400 ບ່ອນ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ເລືອດ 38,000 ຖົງຕາມແຜນການ ແລະ ຮອດ
ປີ 2025 ໃຫ້ໄດ້ 80,000 ຖົງ. 

- ຕິດຕາມຊຼຸກຍູ້ການປຸກລະດົມບ ລິຈາກເລືອດ, ອົບຮົມຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກບ ລິຈາກເລືອດ ແລະ ຜູ້ປຸກລະດົມ

ຂົນຂວາຍເປ ົ້າໝາຍຮັບບ ລິຈາກເລືອດ. 

- ຈັດອົບຮົມຄູຝຶກ ປຸກລະດົມຈັດຫາເລືອດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການແຕ່ລະແຂວງໃນທົັ່ວປະເທດ. 

- ປະສານງານກັບພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ກາແດງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ລວມທັງ

ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ເພືີ່ອຂ ການສະໜັບສະໜຸນທ ນເຂົັ້າໃນແຜນງານເລືອດແຫ່ງຊາດ. 
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- ປັບປຸງຄູ່ມືການປະຕິບັດງານທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນຂອງສູນເລືອດ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນເລືອດແຂວງໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ. 

- ຮັບປະກັນການມ ເລືອດພຽງພ , ຮັບປະກັນເລືອດປອດໄພ, ກວດກາຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ, ພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນເລືອດຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ພັດທະນານິຕິກ າ ແລະ ການ
ຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 

6. ແຜນງານແລະໂຄງການຈດຸສມຸຂອງອງົການກາແດງລາວໃນໄລຍະແຕປ່ ີ2016-2025 ມ ດັັ່ງນ ັ້: 

1. ເອົາໃຈໃສ່ສ ກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຂົັ້າໃຈເຊືີ່ອມຊ ມຕ ໍ່

ແນວທາງນະ ໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ປະຕິບັດ 4 ບຸກທະລຸຕາມມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທ  IX ຂອງພັກ, 

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ າລັດລັດຖະບານເລກທ  138/ລບໃຫ້ສ າເລັດແຕ່ອົງການກາແດງລາວຮອດອົງການ

ກາແດງທ້ອງຖິີ່ນ. 

2. ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍສະເພາະແມ່ນບ າລຸງສ້າງໃຫ້ໄດ້ຖັນແຖວພະນັກງານ-

ລັດຖະກອນໃຫ້ມ ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມມາດຈ ານວນໜ ີ່ງ ເພືີ່ອສືບທອດ, ປ່ຽນແທນການນ າຂັັ້ນຕ່າງໆ 

ແລະກາຍເປັນຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການຂອງວຽກງານກາແດງລາວເພືີ່ອຕອບສະໜອງໃນການປະຕິບັດໜ້າ

ທ ີ່ການເມືອງຂອງຕົນເປັນຢ່າງດ . 

3. ສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານກາແດງລາວແຕ່ປີ 2016-2025 ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັັ້ງທ  VIII, IX (2016-2025) ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ

ຕາມພາລະບົດບາດຂອງ, ໜ້າທ ີ່ຂອງວຽກງານກາແດງລາວ. 

4. ສ້າງແຜນການ-ການລົງທ ນຂອງລັດແລະຂ ການຊ່ວຍເຫ ືອທ ນຈາກສາກົນເພືີ່ອພັດທະນາວຽກງານກາແດງ. 

5. ສຸມໃສ່ການກ ໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງອົງການກາແດງລາວຢູ່ສູນກາງແລະທ້ອງຖິີ່ນໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ສ ານັກງານໃຫຍ່ອົງການກາແດງລາວ, ຫ້ອງການກາແດງແຂວງ, ຫ້ອງການກາແດງເມືອງ, ສູນເລືອດແຂວງ

, ເມືອງທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂແລະການກ ໍ່ສ້າງສາງເຄືີ່ອງຢູ່ສູນກາງແລະແຂວງທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂເພືີ່ອຮອງຮັບເຄືີ່ອງ

ຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທົາທຸກພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່ສ້ອມແປງສາງສູນກາງປະຈ າພາກ (ພາກເໜືອຢູ່ອຸດົມໄຊ, ພາກກາງຢູ່

ຄ າມ່ວນແລະພາກໃຕ້ຢູ່ຈ າປາສັກ). 

6. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກາແດງລາວ, ກາແດງແຂວງແລະກາແດງເມືອງໃນການກະກຽມເພືີ່ອ

ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດໃຫ້ເປັນທ ມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບແລະມ ປະສິດທິຜົນຂ ັ້ນ. 



29 

 

7. ຕິດຕາມສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບໄພພິບັດທ ີ່ອາດເກ ດຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອກຽມພ້ອມ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອບັນເທົາທຸກ ແກ່ຜູ້ທ ີ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດໃຫ້ທ່ວງທັນ. 

8. ປັບປຸງປືົ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລະບົບສາງຄືນໃໝ່ເພືີ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວ
ຈິງ ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມ ເຄືີ່ອງແຮສາງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນໃນການຊ່ວຍເຫ ືອເບືັ້ອງຕົັ້ນຢ່າງທັນການ
ໃນເວລາທ ີ່ເກ ດມ ໄພພິບັດ. 

9. ສ້າງຕັັ້ງທ ມງານປະຖົມພະຍາບານແລະສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະຖົມ

ພະຍາ ບານຂັັ້ນແຂວງເປັນຕົັ້ນຈະສຸມໃສ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແລະຈ າປາສັກ ພ້ອມນັັ້ນກ ໍ່ຝຶກ

ອົບຮົມປະຖົມພະ ຍາບານໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກຊຼຸມຊົນ, ອາສາສະໝັກຊາວໝຸ່ມກາແດງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະ

ກິດ,ໂຮງຈັກໂຮງງານແລະອືີ່ນໆ. 

10. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຫານ ້າສະອາດແລະສຸຂະພິບານບານຂັັ້ນ

ແຂວງ ໂດຍເລ ີ່ມຈາກແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫ ວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສັກ, ຝຶກອົບຮົບໃຫ້ແກ່

ພະນັກງານຂັັ້ນບ້ານ, ຂັັ້ນເມືອງ. 

11. ສ້າງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບແລະຂະຫຍາຍໜ່ວຍລົດຊ່ວຍເຫ ືອອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນລົງສູ່ແຂວງຕ່າງໆ

ເປັນຕົັ້ນແມ່ນແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫ ວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ າປາສັກພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່

ພະນັກງານ-ອາສາສະໝັກໃນກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍເພືີ່ອປະຕິບັດວຽກງານດັັ່ງກ່າວ. 

12. ເຮັດໃຫ້ພືັ້ນຖານທາງດ້ານໂຄສະນາ ແລະ ຂົນຂວາຍການກຸສົນ ຂອງອົງການກາແດງລາວ ມ ຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ, ເປັນມືອາຊ ບ ແລະ ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ, ເຮັດໃຫ້ບາງຂະແໜງການທ ີ່ເປັນທ່າແຮງສາມາດເປັນ
ເຈົັ້າການຄົັ້ນຄວ້າ-ດັດປັບ ນ າໃຊ້ ແລະ ປະດິດສ້າງວິທະຍາການໃໝ່ເພືີ່ອຍູ້ໜູນໃຫ້ແກ່ການເຄືີ່ອນ ໄຫວ
ວຽກງານມະນຸດສະທ າອົງການກາແດງລາວ. 

13. ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເຮືີ່ອແຮງ, 
ຈິດໃຈ ແລະ ກ າລັງຊັບວັດຖຼຸຕ່າງໆ ເຂົັ້າໃນການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານມະນຸດສະທ າ ຮ່ວມກັບອົງການ
ກາແດງລາວ ໃຫ້ນັບມືັ້ກວ້າງ ຂວາງ. 

14. ສູ້ຊົນສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືີ່ອຂ່າຍວຽກງານອາສາສະໝັກໃຫ້ມ ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ທຸກ
ເພດໄວ, ທຸກຊົນຊັັ້ນ, ນັກສ ກສາປັນຍາຊົນ ແລະ ຜູ້ຊົງຄຸນວຸທິ ໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງກຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຢ່າງທົັ່ວ
ເຖ ງແຕ່ຂັັ້ນຢູ່ສູນກາງຮອດຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນ
ການເຄືີ່ອນໄຫວຮ່ວມກັບອົງການກາແດງລາວ, ເລືອກເຟັົ້ນເອົາຜູ້ທ ີ່ຈະມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານອາສາສະ
ໝັກຕ້ອງໃຫ້ມ ມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນເຊັັ່ນ: ມ ຄວາມໜັກແໜ້ນທາງດ້ານກາເມືອງ, ຄຸນສົມບັດດ , ມ ພອນ
ສະຫວັນ, ມ ວິຊາສະເພາະທ ີ່ໄກ້ຄຽງກັບວຽກງານທ ີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສຸຂະພາບດ  ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່ຍົກສູງ
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ລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ວຍການເຂົັ້າຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງອາສາສະໝັກ ຢ່າງເປັນ
ປ ກກະຕິ ແລະ ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ. 

 

 

 

15. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານເລືອດໃນທົັ່ວປະເທດທາງດ້ານປະລິມານແລະຄຸນນະພາບໂດຍ
ປະສານງານຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງແນໃສ່ເປັນເຈົັ້າການໃນການປຸກລະດົມ
ຂົນຂວາຍແລະຮັກສາຜູ້ບ ລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງສິີ່ງຕອບແທນຢ່າງພຽງພ ຈາກກຸ່ມຜູ້
ບ ລິຈາກເລືອດທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ າ  ແນໃສ່ໃຫ້ມ ເລືອດທ ີ່ປອດໄພຕອບສະໜອງຢ່າງທັນເວລາ. 

16. ບັນລຸການຮັບບ ລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງສ ີ່ງຕອບແທນໃຫ້ໄດ້100%. 

17. ບັນລຸການເຈາະເກັບເລືອດຈາກຜູ້ບ ລິຈາກແບບສະໝັກໃຈບ ໍ່ຮຽກຮ້ອງສ ີ່ງຕອບແທນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 

1% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນໃນປະເທດ ຕ ໍ່ປີ (ຢ່າງຫນ້ອຍ 60,000 ຖົງ ຕ ໍ່ປ)ີ. 

18. ເລືອດທຸກໆຖົງໄດ້ຜ່ານການກວດວິເຄາະຢ່າງເປັນລະບົບ. 

19. ສົັ່ງເສ ມການນ າໃຊ້ເລືອດແລະສ່ວນປະກອບຂອງເລືອດຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າ 50%. 

20. ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການບ ລິການເລືອດທ ີ່ເຊືີ່ອມສານກັນລະຫວ່າງສູນເລືອດຂັັ້ນຕ່າງໆໃນທົັ່ວປະເທດ. 

21. ຕອບສະໜອງເລືອດທ ີ່ພຽງພ ແລະປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ ທ ີ່ຕ້ອງການເລືອດ ຕາມໂຮງພະຍາບານຕ່າງໆ 
ແນໃສ່ປະກອບສວ່ນເຂົັ້າໃນການບັນລຸ ເປ ົ້າໝາຍແຜນຍຸດທະສາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ (ຫ ຼຸດຜ່ອນອັດຕາ

ການຕາຍຂອງເດັກ, ຫ ຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເພ ີ່ມອາຍຸຍືນສະເລ່ຍໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ). 

22. ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ໃນການບ ລິການເລືອດ ຖືກຈັດຕັງປະຕິບັດ. 

23. ສ້າງສູນເລືອດແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນສູນເລືອດທ ີ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະເຄືີ່ອນໄຫວໄດ້ດ  ທາງດ້ານວິຊາການ, ສາມາດ

ເປັນໃຈກາງ ໃນການປະສານງານດ້ານວຽກງານເລືອດ. 

24. ສ້າງສູນເລືອດເຂດຢູ່ 3 ແຂວງ (ຫ ວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສັກ) ໃຫ້ເປັນສູນເລືອດ ທ ີ່ມ 

ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ສາມາດຊ່ວຍເຫ ືອ ບັນດາສູນເລືອດແຂວງທ ີ່ໃກ້ຄຽງ. 

25. ສ້າງສູນເລືອດຂັັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມ ຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການບ ລິການ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຕອບສະໜອງເລືອດ 
ທ ີ່ພຽງພ ແລະປອດໄພ ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ ແລະສົັ່ງຕ ໍ່ໃຫ້ບັນດາແຂວງອືີ່ນໆ. 

26. ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໜ່ວຍເກັບຮັກສາເລືອດຂັັ້ນເມືອງຫ ືຂັັ້ນໂຮງໝໍໃຫຍ່ໃຫ້ໄດ້ຕືີ່ມອ ກປະມານ30ເປ ົ້າໝ
າຍ. 
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ພາກທ III 
ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັ  

ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ສ າເລັດບັນດາທິດທາງລວມແລະຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນແຜນຍຸດທະສາດ ໄລຍະແຕ່ປີ 2016-2025
ນັັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຢູ່ສູນກາງແລະທ້ອງຖິີ່ນຕ້ອງໄດ້ເພ ີ່ມທະວ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການໃນການປະຕິບັດ
ມາດຕະການຄືດັັ່ງລຸ່ມນ ັ້: 

 

1. ອົງການກາແດງລາວແລະອົງການກາແດງແຂວງ,ນະຄອນຫ ວງສືບຕ ໍ່ອອກແຮງຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ

ປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທ  X ຂອງພັກເຂົັ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງແລະສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດພັດທະນາເວົັ້າລວມເວົັ້າ

ສະເພາະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກາແດງລາວໃຫ້ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານ. 

2. ຕັັ້ງໜ້າໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ແຜນຍດຸທະສາດ 2016-2025 ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທົັ່ວຂະແໜງກາແດງລາວ

ໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິີ່ງແລະສາມາດນ າໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກ ດຜົນຕົວຈິງຕາມມະຕິກອງປະຊຼຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທ  X 

ຂອງພັກວາງອອກ. 

3. ສ້າງເງືີ່ອນໄຂອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາວຽກງານກາແດງໃຫ້ໄປຕາມແຜນການທ ີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້

ບົນພືັ້ນຖານໃນການປັບປຸງຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ ຂ ັ້ນ. 

4. ອອກແຮງຍາດແຍ່ງໃນການຂົນຂວາຍຊອກຫາແຫ ່ງທ ນເພືີ່ອການພັດທະນາວຽກງານກາແດງໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນນັບ

ທັງທ ນພາຍໃນແລະທ ນຕ່າງປະເທດ. 

5. ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ,ຕິດຕາມຄືນປະສິດທິຜົນຂອງບັນດາໂຄງການທ ີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄປແລ້ວຫ ືກ າລັງປະຕິບັດ

ຢູ່ໂດຍສະເພາະບັນດາມາດຕະການ, ຫ ັກການໃນການກວດກາ, ການຕິດຕາມແລະ ການປະເມ ນຜົນໂຄງການ. 

6. ເພ ີ່ມທະວ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບຫ ັກການກ ຄືກົດໝາຍໃນການລົງທ ນຕ່າງໆ,ສ້າງ

ລະບົບຕິດຕາມແລະການປະເມ ນຜົນໃຫ້ເປັນລະບົບ,ທຸກການຈັດຕັງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນໃຫ້ຫ  ກເວັັ້ນບັນດາໂຄງການ

ທ ີ່ບ ໍ່ຢູໃນເປ ົ້າໝາຍ. 

7. ເພ ີ່ມທະວ ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນກາແດງແລະຊິກວົງເດືອນແດງສາກົນ, ຄະນະກ າມະການກາແດງ
ກາແດງສາກົນແລະບັນດາກາແດງນາໆຊາດເພືີ່ອຂ ການສະໜັບສະໜຸນທ ນບົນພືັ້ນຖານການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານ

ມະນຸດສະທ າ. 

8. ປັບປຸງການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງແລະທ້ອງຖິີ່ນໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບການຕາມທິດທາງສາມສ້າງຊືີ່ງສູນ

ກາງປະຕິບັດບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກແລະທ້ອງຖິີ່ນເຮັດບົດບາດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 
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9. ອົງການກາແດງລາວ ສົມທັບກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນ າສະເໜ ລັດຖະບານ ເພືີ່ອຂ ອະນຸມັດຮັບຮອງແຜນຍຸດ
ທະສາດເລືອດ. 

10. ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທ ນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການອະນຸມັດແຜນການ, ກະຊວງການເງິນເປັນເຈົັ້າ
ການອະນຸມັດງົບປະມານຢ່າງພຽງພ , ຖືເປັນແຫລ່ງທ ນຕົັ້ນຕ  , ໂດຍອອກລະຫັດງົບປະມານເປັນຂອງວຽກງານເລືອດ
ສະເພາະ ໂດຍຖືກຮັບຮອງເປັນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈ າປີຜ່ານສະພາແຫ່ງຊາດ, ສ າລັບການປະກອບສ່ວນຂອງ
ພາກສ່ວນອືີ່ນໆເປັນຕົັ້ນ: ການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນຈະເປັນຮູບ
ການ ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າກ ຕາມ ຖືວ່າເປັນທ ນສ າຮອງສ າລັບພັດທະນາກິດຈະກ າສະເພາະກິດໃດໜ ີ່ງຂອງວຽກງານ
ເລືອດ. 

 

 

11. ຕັັ້ງໜ້າສ ກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນກ າແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-

ລັດເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດໝາຍແລະລະບຽບການຕ່າງໆ, ສ້າງແນວຄິດໂປ່ງໃສ,ເຊືີ່ອມຊ ມ,ກ າແໜ້ນແລະຍົກສູງສະຕິ

ເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັັ້ມງວດ. 

 

ປະທານອງົການກາແດງລາວ. 

 

 
 


