
ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍ າປີ 2014
“ຕັັ້ ງໜັ້ າບັນລຸເປົ ັ້ າໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 
ປີ ຄັັ້ ງທີ່ VII ລວມທັງເປົ ັ້ າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດັ້ ານການພັດທະນາ (MDGs)
ແລະ ນໍ າພາປະເທດຊາດຫ ຸ ດພົັ້ ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້ ອຍພັດທະນາ

(LDC) ໃນປີ 2020”

ຄວາມຄື ບໜັ້ າໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານການ
ປົກຄອງ ເພ່ືອບັນລຸ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົ ັ້ າໝາຍ MDGs 

14 ພະຈິ ກ 2014 ທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນ

ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ດຣ. ທອງຈັນ ມະນີ ໄຊ,

ລັດຖະມົນຕີ ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງພາຍໃນ 1



ໂຄງຮ່າງການນໍາສະເໜີ
I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ

ການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ 2013-2014 
▪ ການປັບປຸງບໍລິຫານລັດຖະການ
▪ ການເປັນຕັວແທນ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊົນ
▪ ການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ
▪ ຜົນສໍາເລັດຕົັ້ນຕໍໃນການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ 

II. ບັນຫາ -ສິິ່ງທ້າທາຍ 
III. ບູລິມະສິດຂອງວຽກງານການປັບປຸງບູລະນະການ

ປົກຄອງ ປະຈໍາປີ 2014-2015 ແລະ ການແກ້ໄຂ
ບັນຫາ
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I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ

1. ການປັບປຸງບໍລິຫານລັດຖະການ
ສືບຕໍໍ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການບໍລິຫານລັດໃນດ້ານຕ່າງໆ:
▪ດ້ານນິຕິກໍາ:

▪ ສືບຕໍໍ່ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ແລະ ກົດໝາຍອືໍ່ນໆທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
▪ ສະເໜ ການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸມ້ຄອງພົນລະເມືອງ ແລະ ລະບຽບ

ການຕ່າງໆທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ.
▪ ຊຸກຍ ້ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາຈໍານວນໜ ໍ່ງທ ໍ່ຕິດພັນກັບການແບ່ງສິດ ແລະ ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຕາມທິດສາມສ້າງ
▪ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ:

▪ ໄດ້ປັບປຸງດໍາລັດການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄືໍ່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ; ການຈັດຕັັ້ງແລະການເຄືໍ່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຕະຫາຼດຫຼກັຊັບ, 
ການຈັດຕັັ້ງ ແລະການເຄືໍ່ອນໄຫວຂອງກະຊວງຍຕຸິທໍາ ແລະອືໍ່ນໆ. 
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1. ການປັບປຸງບໍລິຫານລັດຖະການ (ຕໍິ່)
 ການພົວພັນລະຫວ່າງສູນກາງ-ທ້ອງຖິິ່ນ 

 ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການທົດລອງສາມສ້າງ - ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງສ ນກາງ
, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ

 ທົບທວນຄືນກົດໝາຍທ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສ ນກາງແລະທ້ອງຖິໍ່ນຈໍານວນ
ໜ ໍ່ງ ເຊັໍ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນແລະ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນະຄອນ ແລະ ເທດສະບານ

 ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ 
 ປັບປຸງການຮັບບັນຈຸລັດຖະກອນໂດຍຜ່ານລະບົບການສອບເສັງພາກຄວາມຮ ້ທົໍ່ວໄປ ແລະ 

ການສອບເສັງວິຊາສະເພາະເຂົັ້າແຕ່ລະຂະແໜງການ
 ສືບຕໍໍ່ການພັດທະນາການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ (ທົບທວນ ແລະ ທົດລອງຢ ່ບາງກະຊວງ

ແລະບາງແຂວງ)
 ສ້າງແຜນແມ່ບົດພັດທະນາລັດຖະກອນແລະຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ

ລັດຖະກອນ
 ຮ່າງດໍາລັດກ່ຽວກັບການປະເມ ນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະກອນ 4

I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ (2)
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2. ການເປັນຕົວແທນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
 ການປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມຄັັ້ງທ  7 ແລະ ແຜນງົບປະມານ

 ການຮັບຮອງກົດໝາຍໃໝ່ໃນກອງປະຊມຸສະພາແຫ່ງຊາດຄັັ້ງທ  7 (ກາງປ )
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການກວດສອບ

ອິດສະຫຼະ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມ ນຄ່າເພ ໍ່ມ;   ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາ
ອາກອນ

 ປັບປຸງກົດໝາຍອ ກຈໍານວນໜ ໍ່ງຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ, ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍພາສ  ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ. 

 ການປັບປຸງດໍາລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ ແລະ ມ ນນິທິ
 ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັັ້ງທ ໍ່ບໍໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ 
 ສ້າງດໍາລັດກ່ຽວກັບກອງທ ນສືໍ່ມວນຊົນ

I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ (3)



3. ການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການພັດທະນາກົດໝາຍແລະນິຕິກໍາທ ໍ່ສໍາຄັນ ຄື:

▪ການປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນ ນ 

▪ສືບຕໍໍ່ປະມວນຄະດ ອາຍາ ແລະ ຄະດ ແພ່ງ
▪ປັບປຸງຂອບວຽກນິຕິກໍາທ ໍ່ພົວພັນກັບໜ່ວຍໄກເ່ກ່ຍຂັັ້ນບ້ານ

▪ສ້າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດາ້ນກົດໝາຍ

▪ການສ້າງຕັັ້ງສະຖາບັນຍຸຕິທໍາວິຊາຊ ບແຫ່ງຊາດ
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I. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງ (4)



4. ຜົນສໍາເລັດຕົັ້ນຕໍໃນການປັບປຸງບູລະນະການ
ປົກຄອງ 

1. ການປັບປຸງການບໍລິຫານລັດຖະການ:
 ຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ ນພັດທະນາເມືອງ: ກວມເອົາ 7 ແຂວງ; 52 ເມືອງ ເພືໍ່ອ

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງການບໍລິຫານລັດໃນຂັັ້ນເມືອງແລະຊຸກຍ ້ການບໍລິການໃນຂັັ້ນຮາກ
ຖານ 

 ການທົດລອງການສະໜອງທ ນທ ໍ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ-ດິນ
ຟ້າອາກາດ ເພືໍ່ອກໍໍ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງຢ ່ທ້ອງຖິໍ່ນ (ຢ ່ 2 ແຂວງ: ສາລະວັນ ແລະ ເຊ
ກອງ)

 ພັດທະນາ ແລະ ທົດລອງລະບົບການຕິດຕາມການສະໜອງການບໍລິການໃນທ້ອງຖິໍ່ນ-
ຮາກຖານ ເຊັໍ່ນ: 
 ລະບົບການຕິດຕາມການໃຫ້ບໍລິການຂັັ້ນເມືອງ, 
 ການສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນຜ ້ໃຊ້ບໍລິການ

 ເຜ ຍແຜ່ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັັ້ງສ ນບໍລິການຜ່ານປະຕ ດຽວ
 ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງເພືໍ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ການທົດລອງສາມສ້າງ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຂອງທ ນປັບປຸງບ ລະນະການປົກຄອງ 
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4.ຜົນສໍາເລັດຕົັ້ນຕໍໃນການປັບປຸງບູລະນະການ
ປົກຄອງ (ຕໍໍ່)

2. ການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ:
 ການທົບທວນບົດລາຍງານດ້ານສິດທິມະນຸດ ສະບັບທ  2 ຂອງ
ສະພາສິດທິມະນຸດປະຈໍາເຈນ ວາ ແລະ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຍອມຮັບ
ທັງໝົດ ແລະ ບາງສ່ວນຂອງຂໍັ້ແນະນໍາ 107 ຂໍັ້, ແລະ ຈະໄດ້ເລ ໍ່ມ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍັ້ແນະນໍາດັໍ່ງກ່າວ

 ໂດຍຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງ ໄດ້ສໍາເລັດການຈັດບໍາລຸງກົດ    
ໝາຍ 45 ວັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫຼັກແຫຼງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈໍາ
ນວນ 40 ຊຸດ ແລະ ຫຼັກສ ດກົດໝາຍອືໍ່ນໆ 

 ສໍາເລັດການປັບປຸງຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ໃນຈໍານວນ 
51 ເມືອງ

8



3. ການເປັນຕົວແທນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊົນ:

 ສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະມັດຊາລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ ຄັັ້ງທ  35
 ການເລ ໍ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະໜັບສະໜ ນຍດຸທະສາດສະພາແຫ່ງຊາດ 
ເພືໍ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫງ່ຊາດເພືໍ່ອປະຕິບັດພາລະບົດບາດ
ການຕິດຕາມກວດກາ

 ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ເຊັໍ່ນ: ການປັບປຸງດໍາລັດວ່າດວ້ຍສະມາຄມົ ແລະ 
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍມ ນນິທິ, ການປະກອບສ່ວນໃນບົດລາຍງານປະຈາໍໄລຍະດ້ານ
ສິດທິມະນຸດ; ຂະບວນການຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ແລະ ອືໍ່ນໆ.

 ຂະຫຍາຍສະຖານ ວິທະຍຸຊຸມຊົນ ເຊິໍ່ງເປ ດດໍາເນ ນການແລ້ວ 6 ສະຖານ  ແລະ 
ຈະເປ ດໃໝ່ອ ກ 2 ສະຖານ ທ ໍ່ແຂວງໄຊຍະບ ລ  ແລະ ແຂວງສາລະວັນໃນທ້າຍ
ປ  2014

9

4. ຜົນສໍາເລັດຕົັ້ນຕໍໃນການປັບປຸງບູລະນະການ
ປົກຄອງ (ຕໍໍ່)



II. ບັນຫາ ແລະສິິ່ງທ້າທາຍຕົັ້ນຕໍ

 ການປັບປຸງນິຕິກໍາ, ການແບ່ງສິດ-ແບງ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບວຽກງານ
ການປົກຄອງໂດຍອ ງໃສ່ທດິສາມສ້າງ ໃນຂະແໜງການຍັງມ ຄວາມຊັກຊ້າ 
ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍັງຊັກຊ້າໄປນໍາ

 ການທ ໍ່ລົງໄປຊຸກຍ ້ການບໍລິຫານລັດ, ວຽກງານຍຸຕິທໍາຢ ່ທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ວຽກ
ງານສາມສ້າງ ຍັງມ ຄວາມຈໍາກັດ ທາງດ້ານຈໍານວນພະນັກງານທ ໍ່ມ ປະສົບການ 
ແລະ ງົບປະມານ

 ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານຂັັ້ນທອ້ງຖິໍ່ນຍັງຄງົມ ຄວາມແຕກໂຕນ
ກັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະຂັັ້ນບາ້ນ ແລະ ຂັັ້ນເມືອງ
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III. ບູລິມະສິດໃນປີຕໍິ່ໄປ
1. ການປັບປຸງບໍລິຫານລັດຖະການ
 ປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນ (ສະບັບປ  2003)
 ການປັບປຸງກົດໝາຍແລະນິຕິກໍາຕ່າງໆເພືິ່ອປັບປຸງການບໍລິຫານລັດ

 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງທ້ອງຖິໍ່ນ; ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ; ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານລັດວິສະຫະ
ກິດ; ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແລະປົກປ້ອງສາສະໜາ; ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ
ຄອງເອກະສານ; ດໍາລັດວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ອືໍ່ນໆ

 ປັບປຸງອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ ໂດຍການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທ ໍ່ຂອງອົງ
ການຈັດຕັັ້ງໃນລະດັບຕ່າງໆ ເພືໍ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງ

 ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ - ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆ, ການວາງແຜນລັດຖະກອນ, 
ປັບປຸງລະບົບເງິນເດືອນແລະສະວັດດ ການ, ປັບປຸງລະບົບການຮັບບັນຈຸຕາມຄວາຮ ້
ຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍໍ່ລັດຖະກອນ; ພັດທະນາລະບົບຖານ
ຂໍັ້ມ ນລັດຖະກອນເພືໍ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດຕິດຕາມສະຖານະພາບຂອງ
ລັດຖະກອນ 11



III. ບູລິມະສິດໃນປີຕໍິ່ໄປ (ຕໍໍ່)
2. ການເປັນຕົວແທນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ

ປະຊາຊົນ
▪ ການສ້າງຕັັ້ງສະພາປະຊາຊົນ 
▪ ການຄົັ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຮບັຮອງກົດໝາຍໃນຂະແໜງການປົກຄອງ

3. ການພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ 
 ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂະແໜງຍຸຕທິໍາໂດຍຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາລັດແຫ່ງກົດໝາຍ 

 ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜ ້ພິພາກສາ, ໄອຍະການ ແລະ 
ທະນາຍຄວາມເພືໍ່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນບຸກຄະລາກອນໃນຂະ   
ແໜງການຍຸຕິທໍາໃນ ສປປ ລາວ; ການກະກຽມສ້າງສະຖາບັນຍຸຕິທໍາວິຊາ
ຊ ບແຫ່ງຊາດ

 ເພ ໍ່ມຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍ
ສະເພາະກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພວກເຂົາ ແນໃສ່ການປະຕິບັດ
ທິດທາງສາມສ້າງ 12



ການແກ້ໄຂບັນຫາ 
 ສືບຕໍໍ່ຊຸກຍ ້ການຄົັ້ນຄວ້າບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລວມທັງການແບ່ງ
ສິດ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງສ ນກາງ-ທ້ອງຖິໍ່ນ ແລະ ແຂວງ-
ເມືອງ ອ ງຕາມທິດທາງ 3 ສ້າງ

 ສືບຕໍໍ່ສ້າງໃຫ້ສໍາເລັດການສ້າງແຜນແມ່ບົດພັດທະນາລັດຖະກອນ 
 ສືບຕໍໍ່ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກອ່ົງການຈັດຕັັ້ງແລະພະນັກງານຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິໍ່ນ ໂດຍສະເພາະຂັັ້ນບ້ານແລະເມືອງ

 ປັບປຸງ ແລະ ເພ ໍ່ມການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ ລວມທັງພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມໃນການສະໜອງການ
ບໍລິການໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິໍ່ນ

 ຊຸກຍ ້ກະຊວງ-ອົງການກຽ່ວຂ້ອງ ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງແຫຼໍ່ງລາຍຮັບ ລວມທັງ
ການລະດົມທ ນຈາກສາກນົ 
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ຂໍ ຂອບໃຈ! 
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