
 (ຮ່າງ) ບົດກ່າວເປີດ 

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີຂອງໜ່ວຍງານດ້ານການປົກຄອງ 

ຄ້ັງວັນທີ 13 ພະຈິກ  2019 ທ່ີຫໍປະຊຸມ ICTC (ຫ ັ ກ 5) 

 

ໂດຍ: ທ່ານ ຄໍາໝ້ັນ ສູນວິເລີດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ  

ຮຽນ:  

- ທ່ານ ໄຊສີ  ສັນຕິວົງ, ລັດຖະມົນຕີ  ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທີ່ ນັບຖື , 

- ທ່ານ ນາງ ຣິ ຄາດາ ຣິ ເຈີ , ຜ ູ້ ຕາງໜູ້ າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການ
ພັດທະນາ  

- ທ່ານ ຊອນ ພລັງຊົວ ກ ໂນດ, ຜ ູ້ ອໍ ານວຍການອົງການຮ່ວມມື ເພ່ືອການ
ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິ ດເຊີ ແລນ ປະຈໍ າພາກພືູ້ ນແມ່ນໍ ູ້ າຂອງ  

- ບັນດາທ່ານ ຜ ູ້ ຕາງໜູ້ າຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັູ້ ງຂອງລັດ, ຜ ູ້ ຕາງໜູ້ າ
ຈາກຄ ່ ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັູ້ ງທາງສັງຄົມ 

- ທ່ານຍິ ງ ແລະ ທ່ານຊາຍ ທີ່ ນັບຖື  

 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຮ ູ້ ສຶ ກເປັນກຽດ ແລະ ພ ມໃຈ ທີ່ ໄດູ້ ມາຮ່ວມເປັນຄະນະປະທານ
ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍ າປີ ຂອງໜ່ວຍງານດູ້ ານການປົກຄອງ.  ກ່ອນອື່ ນ ໃນນາມ

ຕາງໜູ້ າຄະນະປະທານກອງປະຊຸມ ຂໍ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈນໍ າບັນດາທ່ານ
ທຸກໆທ່ານ ທີ່ ໄດູ້ ສະຫຼະເວລາເຂົ ູ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມນໍ າພວກເຮົ າ ແລະ ຂໍ ຕູ້ ອນຮັບ
ບັນດາທ່ານ ເຂົ ູ້ າສ ່ ກອງປະຊຸມປະຈໍ າປີ ຂອງພວກເຮົ າໃນຄັູ້ ງນີ ູ້ .  

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເຊື່ ອວ່າ ໜ່ວຍງານຂອງພວກເຮົ າ ໜ່ວຍງານດູ້ ານການ
ປົກຄອງ  ກໍ ຄື ໜ່ວຍງານຍ່ອຍ ແມ່ນໄດູ້ ຈັດກອງປະຊຸມມາຫຼາຍຄັູ້ ງແລູ້ ວໃນປີ  

2019 ເຊິ່ ງກໍເປັນປີ ທີ່ ມີ ການປຶ ກສາຫາລື ກັນໃນຫົວຂໍ ູ້ ຕ່າງໆຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ມີ

ວິ ທະຍາກອນມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທັງສ ນກາງ, ທູ້ ອງຖ່ິນ ແລະ ສາກົນ. ການ

ຈັດກອງປະຊຸມເຫ່ົຼານັູ້ ນ ກໍເປັນໄປຕາມແຜນການປະຈໍ າປີ  2019 ທີ່ ໄດູ້ ມີ ການ

ປະກອບສ່ວນປະກອບຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນຈາກບັນດາສະມາຊິ ກຂອງໜ່ວຍງານ 

ແລະ ຜ່ານການຮັບຮອງ ໂດຍປະທານ ແລະ ຄະນະປະທານຂອງໜ່ວຍງານດູ້ ານ
ການປົກຄອງ ໃນຕົູ້ ນປີ  2019 

ສໍ າລັບກອງປະຊຸມປະຈໍ າປີ ຂອງພວກເຮົ າໃນວັນນີ ູ້  ກໍດ່ັງທີ່ ເຄີ ຍປະຕິບັດ
ກັນມາຢ່າງເປັນປົກກະຕິຂອງໜ່ວຍງານດູ້ ານການປົກຄອງ ຄື ເປັນການເປີ ດ
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ໂອກາດໃຫູ້ ສະມາຊິ ກ ຈາກທຸກພາກສ່ວນໄດູ້ ມີ ໂອກາດມາທົບທວນນໍ າກັນຄື ນ 

ເຖິງຜົນສໍ າເລັດ ແລະ ສິ່ ງທູ້ າທາຍຕ່າງໆ ກ່ອນຈະນໍ າສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນທີ່ ຈະມາເຖິງ ຮວມທັງການພິຈາລະນາວາງແຜນສໍ າລັບສົກປີ ຕ່ໍໄປ ກໍຄື  

2020. ພິເສດ ໃນວາລະກອງປະຊຸມວັນນີ ູ້  ພວກເຮົ າຈະໄດູ້ ແລກປ່ຽນກັບບັນດາ

ທ່ານກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີ ນຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງກອງເລຂາໜ່ວຍງານ
ດູ້ ານການປົກຄອງ ເພ່ືອໃຫູ້ ການປະຕິບັດງານຂອງໜ່ວຍງານດພວກເຮົ າດີ ຂຶ ູ້ ນ
ກວ່າເກ່ົາ.  

ບັນດາທ່ານ ທ່ີນັບຖື! 

ສໍ າລັບປີ  2019 ນີ ູ້  ໜ່ວຍງານດູ້ ານການປົກຄອງ ກໍຄື  2 ໜ່ວຍງານຍ່ອຍ ຄື : 

ໜ່ວຍງານຍ່ອຍການປັບປຸງບໍ ລິ ຫານລັດ ແລະ ໜ່ວຍງາຍຍ່ອຍດູ້ ານນິ ຕິກໍາ ກໍ
ໄດູ້ ມີ ຄວາມພະຍາຍາມຈັດຕັູ້ ງປະຕິບັດແຜນການຂອງຕົນຢ່າງຫູ້ າວຫັນ ພູ້ ອມ
ທັງມີ ການກະກຽມ ຄໍ າເຫັນຂອງຂະແໜງ ການປົກຄອງເພ່ືອສະເໜີເຂົ ູ້ າໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັູ້ ງທີ  9 (2021-2025), ນີ ູ້ ກໍສື ບເນື່ ອງມາຈາກຜົນ

ຂອງການປະເມີ ນກາງສະໄໝຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຄັູ້ ງທີ  8 

ໃນປີ ກາຍນີ ູ້ . ໃນນາມລັດຖະບານ ຂໍ ຂອບໃຈມາຍັງບັນດາຄ ່ ຮ່ວມພັດທະນາ, 

ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກປະຊາຊົນທີ່ ໄດູ້ ມີ ການປະກອບສ່ວນ ໃນຂະບວນການ
ປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ວາງແຜນໃນແຕ່ລະ ລະດັບ. ນອກນີ ູ້  ສິ່ ງສໍ າຄັນແມ່ນການ

ເປັນເອກະພາບກັນປະຕິບັດຕາມຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດູ້ ວຍການປະສານ
ງານເພ່ືອການພັດທະນາທີ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບ ເຊິ່ ງຊ່ວຍໃຫູ້ ການຈັດຕັູ້ ງປະຕິບັດ
ວຽກງານດູ້ ານການພັດທະນາດໍ າເນີ ນຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.  

 

ບັນດາທ່ານທ່ີນັບຖື! 

ເມື່ ອມາທົບທວນສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານການປົກຄອງແລູ້ ວ ມັນກໍຈະ

ຕິດພັນກັບການສູ້ າງ ແລະ ການຈັດຕັູ້ ງບັນດານະໂຍບາຍ, ນິ ຕິກໍາ ແລະລະບຽບ

ການຕ່າງໆ ເຊິ່ ງລັດຖະບານ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນ ຂອງຄ ່ ຮ່ວມພັດທະນາ ກໍ
ໄດູ້ ພະຍາຍາມໃຫູ້ ມີ ການເຜີຍແຜ່, ແນະນໍ າ  ກ່ຽວກັບການຈັດຕັູ້ ງປະຕິບັດໃຫູ້

ຂັູ້ ນທູ້ ອງຖ່ິນ ເພາະເປັນຜ ູ້ ທີ່ ຈັດຕັູ້ ງປະຕິບັດຕົວຈິ ງ ແລະ ເປັນກຸນແຈສໍ າຄັນ. ດ່ັງ

ທີ່ ພວກເຮົ າໄດູ້ ຮ ູ້ ກັນດີ ວ່າ ສິ່ ງທູ້ າທາຍທີ່ ສໍ າຄັນອັນໜ່ຶງ ແມ່ນ ລະດັບຄວາມຮ ູ້ -
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ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. ສະນັູ້ ນ, ການພັດທະນາ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນກົງຈັກລັດ ແມ່ນຍັງມີ ຄວາມຕູ້ ອງ ແລະ ຈໍ າເປັນສໍ າ
ລັບຂະແໜງການປົກຄອງຂອງພວກເຮົ າ.  

ຂໍ ູ້ ເໜັູ້ ນໜັກວ່າ ການສູ້ າງຂີ ດຄວາມສາມາດ ໃຫູ້ ແກ່ພະນັກງານຂັູ້ ນ
ທູ້ ອງຖ່ິນ ຍັງຄົງເປັນສິ່ ງທີ່ ເປັນບ ລິ ມະສິ ດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງທຸກຂັູ້ ນ. ຍິ່ ງທີ່ ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ປະຕິບັດຕາມທິ ດສາມສູ້ າງ ມອບສິ ດ 

ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫູ້ ທູ້ ອງຖ່ິນຫຼາຍຂຶ ູ້ ນ ເພ່ືອໃຫູ້ ສາມາດຕັດສິ ນບັນຫາທີ່

ສໍ າຄັນດູ້ ານການພັດທະນາຂອງທູ້ ອງຖ່ິນຕົນໄດູ້ ຖື ກເປົ ູ້ າໝາຍ ແລະ ມີ
ປະສິ ດທິ ພາບ ແນ່ໃສ່ເພ່ືອໃຫູ້ ຫຸຼດພົູ້ ນຄວາມທຸກຍາກໄປເທື່ ອລະກູ້ າວ, ພູ້ ອມກັນ

ນີ ູ້  ລັດຖະບານ ລາວ ກໍຄື  ຫຼາຍໆປະເທດ ໄດູ້ ຮ່ວມຮັບຮອງເປົ ູ້ າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ, ຈະສໍ າເລັດໄດູ້  ຫຼື  ບໍ່   ລູ້ ວນແຕ່ອີ ງໃສ່ ຄວາມສາມາດ ແລະ 

ຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ຂອງທູ້ ອງຖີ່ ນ. ສະນັູ້ ນ ລັດຖະບານ ແມ່ນມີ ຄວາມພະຍາຍາມ

ສ ງເພ່ືອກະຕຸກຊຸກຍ ູ້  ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງທູ້ ອງຖ່ິນ ຢ່າງເປັນລະບົບ 

ແລະ ມີ ແບບແຜນ.  

ປີ  2019 ກະຊວງພາຍໃນ ໂດຍສົມທົບກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ກະຊວງປູ້ ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແມ່ນໄດູ້ ສໍ າເລັດການລົງໄປແນະນໍ າ
ການຈັດຕັູ້ ງປະຕິບັດດໍ າລັດ (ປີ  2017) ແລະ ບົດແນະນາໍໍ າຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກ

ງານຄຸູ້ ມຄອງອົງການຈັດຕັູ້ ງທາງສັງຄົມ ພູ້ ອມທັງຝຶກອົບຮົມໃຫູ້ ແກ່
ພະນັກງານທູ້ ອງຖ່ິນ ທີ່ ເຮັດໜູ້ າທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸູ້ ມຄອງສະມາຄົມ ແລະ 

ມ ນນິ ທິ , ສະເພາະປີ ນີ ູ້  ແມ່ນສໍ າເລັດໄປແລູ້ ວ 15 ແຂວງ ແລະ ຈະສື ບຕ່ໍໃຫູ້ ສໍ າເລັດ

ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. 

ສໍ າລັບໜ່ວຍງານດູ້ ານການປົກຄອງແລູ້ ວ, ທັງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ 

ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ລູ້ ວນແຕ່ມີ ສະຖານບັນ ທີ່ ເຮັດໜູ້ າທີ່  ສູ້ າງຫັຼກສ ດ ແລະ ຈັດຝຶກ
ອົບຮົມ ໃຫູ້ ແກ່ພະນັກງານທູ້ ອງຖ່ິນ ເຊິ່ ງແຕ່ລະປີ ກໍສາມາດຈັດໄດູ້ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ 

ເຊິ່ ງເປັນທຶ ນຈາກລັດຖະບານສ່ວນໜ່ຶງ ແລະ ທຶ ນຈາກຄ ່ ຮ່ວມພັດທະນາສ່ວນ
ໜ່ຶງ, ແຕ່ກໍອາດຈະເປັນການດີ  ຫາກຈະມີ ການຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕັູ້ ງອື່ ນໆ

ອີ ກ ເພ່ືອໃຫູ້ ສາມາດຈັດຝຶກອົບຮົມໄດູ້ ຢ່າງກວູ້ າງຂວາງກວ່າເກ່ົາ.  

 

ບັນດາທ່ານຍິງ ທ່ານຊາຍ ທ່ີນັບຖື! 



4 
 

ໜ່ວຍງານດູ້ ານການປົກຄອງ ດັ່ງທີ່ ທ່ານຮ ູ້  ພວກເຮົ າໄດູ້ ເຮັດໜູ້ າທີ່ ເປັນ
ເວທີ ໃນການປຶ ກສາຫາລື , ການສູ້ າງແຜນກິດຈະກໍາຂອງໜ່ວຍງານແຕ່ລະປີ  

ແມ່ນ ສູ້ າງຈາກບັນດາຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນຂອງສະມາຊິ ກຂອງໜ່ວຍງານ, ສໍ າລັບ

ການສູ້ າງແຜນປີ  2020 ໃນໄລຍະລໍ ຖູ້ າ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນທີ່ ມີ ໃນທູ້ າຍ

ເດື ອນພະຈິ ກນີ ູ້  ພວກເຮົ າກໍໄດູ້ ເລີ່ ມເກັບກໍາຄໍ າຄິ ດຄໍ າເຫັນແລູ້ ວ ເຊິ່ ງມື ູ້ ນີ ູ້  ບັນດາ
ທ່ານກໍມີ ໂອກາດທີ່ ຈະສະເໜີຄໍ າເຫັນຂອງທ່ານ ເພ່ືອໃຫູ້ ກອງເລຂາໄດູ້ ສັງລວມ 

ເປັນແຜນປີ ຕ່ໍໄປ.   

ອີ ກເທື່ ອໜ່ຶງ, ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຂໍ ຂອບໃຈບັນດາທ່ານທີ່ ໄດູ້ ສະຫຼະເວລາເຂົ ູ້ າ

ຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັູ້ ງນີ ູ້  ແລະ ຫວັງວ່າ ພວກເຮົ າຈະໄດູ້ ແລກປ່ຽນຄໍ າຄິ ດຄໍ າ
ເຫັນຮ່ວມກັນຢ່າງສູ້ າງສັນ ແລະ ຂໍ ອວຍພອນໃຫູ້ ກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮົ າສໍ າ
ເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ຕາມຈຸດປະສົງຢ່າງສະຫງ່ າງາມ. 

ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມ, ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າ ຂໍ ປະກາດເປີ ດກອງປະຊຸມຄັູ້ ງນີ ູ້

ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ເວລານີ ູ້ ເປັນຕົູ້ ນໄປ. 

ຂໍຂອບໃຈ 


