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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາກ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ປະທານປະເທດ

ເລກທີ 025 /ປປທ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 28.1.2016

ລັດຖະດຳລັດ
ຂອງປະທານປະເທດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
- ອີງຕາມ ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ( ສະບັບປັບ
ປຸງ ປີ 2015 ) ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂໍ້ 01;

- ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 023/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 05/ຄປຈ, ລົງວັນທີ15
ມັງກອນ 2016.

ປະທານປະເທດ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດ:
ມາດຕາ 1. ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

ມາດຕາ 2. ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

1

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາກ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ປະທານປະເທດ

ເລກທີ 023 /ສພຊ

ມະຕິ

ຂອງກອງປະຊ�ມສະພາແຫ່ງຊາດ
ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ອີງຕາມມາດຕາ 53 ຂໍ້ 1 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ( ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ) ແລະ ມາດ

ຕາ 11 ຂໍ້ 1 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ແຫ່ງ ສາທາລະ
ນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ພາຍຫຼັງທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ໄດ້ຄນ
ົ້

ຄວ້າພິຈາລະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດວ້ຍພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ໃນວາລະກອງປະຊຸມຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015

ກອງປະຊ�ມສະພາແຫ່ງຊາດ ຕົກລົງ:
ມາດຕາ 1. ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ
ເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

ມາດຕາ 2. ມະຕິສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ທັນວາ 2015
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາກ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ

ເລກທີ 74 /ສພຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ທັນວາ 2015

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພາກທີI
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ ກວດກາວຽກງານພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູງກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ດຳເນີນວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງຖືກຕ້ອງ,
ເປັນລະບົບ, ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງແນໃສ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດແນວ
ທາງຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດແຕ່ລະໄລຍະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ໂປ່ງໃສ,
ຍຸຕິທຳ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ມາດຕາ 2. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແມ່ນ ພົນລະເມືອງລາວຜູ້ຖືກ ຮັບບັນຈຸໃຫ້ເຮັດວຽກ,
ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ໄປປະຈຳການ
ຢູ່ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຈາກງົບປະມານ
ແຫ່ງຊາດ.
3

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ
ຄຳສັບ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:
1. ພະນັກງານໝາຍເຖິງ ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ແລະ ພະນັກງານນຳພາ, ຄຸ້ມ
ຄອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານໃດໜຶ່ງ ໃນອົງ
ການຈັດຕັ້ງ ພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ:
2. ລັດຖະກອນ ໜາຍເຖິງ ລັດຖະກອນທີ່ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ, ລັດຖະກອນວິຊາການ ແລະ
ລັດຖະກອນຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ບໍລິຫານ, ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ຫູື ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃສ່ຕຳແໜ່ງງານໃດໜຶ່ງ ໃນອົງການ
ຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
3. ພະນັກງານນຳພາ ໝາຍເຖິງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ໄດ້ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ, ມີບົດ
ບາດນຳພາຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນຳພາການຜັນຂະຫຍາຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;
4. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຊຶ່ງ
ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນອົງການຂອງຕົນ;
5. ຕຳແໜ່ງງານ ໝາຍເຖິງ ກຸ່ມວຽກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໂຄງ
ການ ປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບົນພື້ນຖານພາລະບົດບາດ,ໜ້າທີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງ
ນັ້ນ;
6. ຈັນຍາບັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໝາຍເຖິງ ກົດການປະພຶດຕົນຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ;
7. ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ໝາຍເຖິງ
ການຕີລາຄາ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢ່າງເປັນລະບົບ
ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອກວດຄືນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
8. ການຝຶກອົບຮົມປະຖົມນິເທດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ລັດຖະກອນໃໜ່ເພື່ອ
ແນະນຳ, ອະທິບາຍໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງຕົນ.
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ມາດຕາ 4. ນະໂຍບາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ລັດ ຖືເປັນສຳຄັນວຽກງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ສົ່ງເສີມດ້ວຍການປະ
ຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂໃຫ້ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ທຸກເພດ, ທຸກເຜົ່າຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງ
ດ້ານການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຈັນຍາບັນ, ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມ
ສາມາດ ເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງງານປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາພັດ
ທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຢ່າງສຸດກົກສຸດປາຍດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດໃຈ.
ລັດ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ຊຶ່ງເປັນທຶນຮອນອັນປະເສີດ, ເປັນຜົນຕັດສີນຜົນໄດ້, ຜົນເສຍຊອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ສຳເລັດ.
ມາດຕາ 5. ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຕ້ອງຮັບປະກັນຕາມຫຼັກການພື້ນຖານ
ດັ່ງນີ້:
1. ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ;
2. ລວມສູນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ບົນພື້ນຖານການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ,
ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງການ ສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ;
3. ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ປຶກສາຫາລື ຕົກລົງເປັນໜູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ,
ສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ຂຶ້ນກັບສຽງສ່ວນຫຼາຍ, ບຸກຄົນຂຶ້ນກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂັ້ນລຸ່ມຂ
 ຶ້ນ
ກັບຂ
 ັ້ນເທິງ;
4. ບັນຈຸ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຖືກຕ້ອງ
ຕາມແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ
ຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ, ເປີດເຜີຍ, ພາວະວິໄສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ໃນການບັນຈຸ,
ການສັບຊ້ອນ, ການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ເລືອກຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການປະ
ເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
6. ມີຄວາມສະເໜີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ ຊາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ
ລາວທຸກເຜົ່າ.
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ມາດຕາ 6. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ສັງກັດຢູ່ອົງການຈັດ

ຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ

ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ໄປປະຈຳການຢູ່ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ບໍ່ນຳໃຊ້ສຳລັບ ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະ

ກິດ ແລະ ພະນັກງ ານຕາມສັນຍາ.
ຫາກ.

ສຳລັບພະນັກງານຂອງອົງການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງ

ມາດຕາ 7. ການຮ່ວມມືສາກົນ

ລັດ ສົ່ງເສີມການພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວ

ກັບວຽກງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ດ້ວຍການ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,

ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາ, ທັດສະນະສຶກສາ
ແລະ ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອພັດທະນາວຽກ

ງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝ,
ປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີII
ວຽກງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໝວດທີ 1
ປະເພດ ແລະ ຂົງເຂດ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 8. ປະເພດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ສີ່ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ;

2. ລັດຖະກອນທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ;
3. ລັດຖະກອນວິຊາການ;

4. ລັດຖະກອນຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ.
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ມາດຕາ 9. ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ
ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ແມ່ນ ພະນັກງານນຳພາ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ທີ່
ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງ ແຕ່ ປະທານປະເທດ ລົງມາ
ຮອດຫົວໜ້າທະບວງ ຫຼື ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າທ
 ະບວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດ
ຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 10. ລັດຖະກອນທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ
ລັດຖະກອນທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ແມ່ນ ພະນັກງານນຳພາ, ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ
ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແຕ່ ຮອງຫົວໜ້າທະບວງ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າອົງ
ການລັດທຽບເທົ່າທະບວງ ລົງມາຮອດ ຫົວໜ້າຈຸງານ ຫຼື ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າຈຸ
ງານຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ການແຕ່ງຕ
 ັ້ງລ
 ັດຖ
 ະກອນ ໃຫ້ດ
 ຳລົງຕຳແໜ່ງບໍລຫ
ິ ານໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ປ
 ະຕິບັດຕ
 າມ
ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ທີ່ໄ ດ້ກຳນົດໄ ວ້ໃນລະບຽບການ.
ມາດຕາ 11. ລັດຖະກອນວິຊາການ
ລັດຖະກອນວິຊາການ ແມ່ນ ລັດຖະກອນສົມບູນ ທີ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າຊັ້ນສາມ, ສີ່
ແລະ ຫ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານໃດໜຶ່ງ.
ມາດຕາ 12. ລັດຖະກອນຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ
ລັດຖະກອນຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ ແມ່ນ ລັດຖະກອນສົມບູນ ທີ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າຊັ້ນໜຶ່ງ
ແລະ ສອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການ.
ມາດຕາ 13. ຂົງເຂດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ສອງ ຂົງເຂດ ຄື:
1. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂົງເຂດບໍລິຫານ;
2. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂົງເຂດວິຊາການ.
ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ຂົງເຂດບໍລິຫານ ແມ່ນຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນຂົງເຂດບໍລິ
ຫານ-ຄຸ້ມຄອງໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
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ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂົງເຂດວິຊາການ ແມ່ນຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນຂົງເຂດບໍລິການ
ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ໝວດທີ 2
ຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 14. ຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ຈັດຢູ່ໃນຊັ້ນທີ ຫົກ ຊຶ່ງມີ ເຈັດ ຂັ້ນ;
2. ລັດຖະກອນ ຈັດຢູ່ໃນ ຊັ້ນທີ ໜຶ່ງ ຫາ ຊັ້ນ ທີ ຫ້າ ຊຶ່ງແຕ່ລະຊັ້ນ ມີ ສິບຫ້າ ຂັ້ນ.
		

ການກຳນົດຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ອີງໃສ່ວຸດທິການສຶກ

ສາ, ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຫຼື ຕຳແໜ່ງວິຊາການ.
ມາດຕາ 15. ການເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
		

ການເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ປະຕິບັດບົນພື້ນຖານ

ດັ່ງນີ້:
1. ວຸດທິການສຶກສາ;
2. ອາຍຸການ;
3. ການສອບເສັງ;
4. ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ.
		

ສຳລັບວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນໄດ້ກຳນົດໄວ້

ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ໝວດທີ 3
ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 16. ການອະນຸມັດຈຳນວນລັດຖະກອນໃໝ່
ໃນແຕ່ລະປີອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ
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ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຈຳນວນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່
ຂອງຕົນໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນ ຢ່າງຊ້າບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ
ຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາ ໃນເດືອນສິງຫາ ຂອງທຸກປີ.
ມາດຕາ 17. ເງື່ອນໄຂເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່
ບຸກຄົນທີ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:
1. ຖືສັນຊາດລາວ ໂດຍກຳເນີດ ຫຼື ໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວແຕ່ ສາມປີ ຂຶ້ນໄປ;
2. ມີອາຍຸ ສິບແປດປີ ຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເກີນ ສາມສິບຫ້າປີ;
3. ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນ;
4. ບໍ່ເຄີຍຖືກສານປະຊາຊົນ ຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ຍ້ອນການກະທຳຜິດ
ໂດຍເຈດຕະນາ, ບໍ່ຖືກລົງວິໄນໄລ່ອອກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ
ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ;
5. ມີປະຫວັດກ
 ານເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເ ອງ ແລະ ຄອບຄົວ ທີ່ຈ
 ະແຈ້ງ;
6. ມີວິຊາສະເພາະອາຊີວະສຶກສາ ຫຼື ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕຳ
ແໜ່ງງານ;
7. ມີສຸຂະພາບດີ.
ມາດຕາ 18. ການບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ
ບຸກຄົນທີ່ຈະຖືກບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງ ແລະ
ເລືອກເຟັ້ນ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.
ລັດຖະກອນໃໝ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຍົກຍ້າຍມາຈາກກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃຫ້ບັນຈຸເຂົ້າຕາມຕົວເລກລັດຖະ
ກອນທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍອີງໃສ່ຕຳແໜ່ງງານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ໂຄງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດປີລະສອງຄັ້ງ ຄື ງວດໜຶ່ງ ແລະ ງວດສາມ ຂອງປີງົບ
ປະມານ.
ຜູ້ທີ່ຍົກຍ້າຍ ມາຈາກກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບມາເປັນພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ໄດ້ຮັບການທຽບຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນ ຕາມລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 19. ໄລຍະເວລາຝຶກງານຂອງລັດຖະກອນໃໝ່
ລັດຖະກອນໃໝ່ ຈະເລື່ອນເປັນລັດຖະກອນສົມບູນໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ຜ່ານການ
ຝຶກງານຕາມໄລຍະເວລາ ດັ່ງນີ້:
1. ຊັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຊັ້ນກາງ ຫົກ ເດືອນ;
2. ຊັ້ນສູງ ຂຶ້ນໄປ ສິບສອງ ເດືອນ.
ມາດຕາ 20. ການຍົກຍ້າຍ, ການສັບປ່ຽນ ໜ້າທີ່ ແລະ ບ່ອນປະຈຳການ
ການຍົກຍ້າຍ, ການສັບປ່ຽນ ໜ້າທີ່ ແລະ ບ່ອນປະຈຳການ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຕ້ອງປະຕິບັດ ບົນພື້ນຖານເງື່ອນໄຂ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ, ຕຳ
ແໜ່ງວິຊາການ, ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕົວຈິງ
ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງມີສະຖຽນລະພາບ, ໂປ່ງໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ຮັບປະກັນລັກສະ
ນະສືບທອດ ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ.

ໝວດທີ 4
ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ແລະ ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 21. ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ
ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ແມ່ນ ຕຳແໜ່ງນຳພາ, ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດ,
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ.
ມາດຕາ 22. ລະດັບຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ
ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈັດ
ຕາມລະດັບ ດັ່ງນີ້:
1. ຜູ້ນຳລະດັບສູງ ມີ ປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,
ຮອງປະທານປະເທດ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງນາລັດຖະມົນຕີ,ລັດຖະ
ມົນຕີ, ປະທານກຳມາທິການ ແລະ ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສານປະ
ຊາຊົນສູງສຸດ, ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ປະທານອົງການກວດ
ສອບແຫ່ງລັດ, ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານ
ກຳມາທິການ ແລະ ຮອງເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານ ສານປະຊາ
ຊົນສູງສຸດ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຮອງປະທານອົງການ
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ກວດສອບແຫ່ງລັດ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ປະທານສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຫົວໜ້າທະບວງ ຫຼື ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າທະບວງ
ແລະ ຕຳແໜ່ງທຽບເທົ່າຂັ້ນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລບຽບການຕ່າງຫາກ;
2. ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ມີ ຮອງຫົວໜ້າທະບວງ ຫຼື ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າ
ທະບວງ, ຫົວໜ້າກົມ ຫຼື ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຫຼື ຮອງ
ຫົວໜ້າອົງການລັດທ
 ຽບເທົ່າກົມ, ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ປະທານ
ແລະ ຮອງປະທານອົງການກວດສອບປະຈຳພາກ, ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ,
ເຈົ້ານະຄອນ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ຮອງຫົວໜ້າເທດສະບານ, ຮອງເຈົ້ານະຄອນ, ຮອງ
ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຕຳແໜ່ງທຽບເທົ່າຂັ້ນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບ ການຕ່າງຫາກ;
3. ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບກາງ ມີ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຂອງກະຊວງ
ຫຼື ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການ
ຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຕຳແໜ່ງທຽບເທົ່າຂັ້ນດັ່ງກ່າວຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ;
4. ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບຕົ້ນ ມີ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຫຼື ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າຂະແໜງ,
ຫົວໜ້າຈຸງານ ຫຼື ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າຈຸງານ ແລະ ຕຳແໜ່ງທຽບເທົ່າຂັ້ນດັ່ງ
ກ່າວຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ;
ມາດຕາ 23. ຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ແມ່ນ ຖານະ ຫຼື ລະດັບທາງດ້ານວິຊາການ ບົນພື້ນຖານປະ
ສົບການ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ.
ມາດຕາ 24. ລະດັບຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະດັບຕຳແໜ່ງວິຊາການ ມີ ສາມ ລະດັບ ດັ່ງນີ້:
1. ອາວຸໂສ;
2. ຊ່ຽວຊານ;
3. ປະສົບການ.
		

ຕຳແໜ່ງວິຊາການລະດັບອາວຸໂສ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະສົບການ ໄດ້ຮັບການອຸດ

ໜູນຕາມລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 25. ການຮັບຮອງຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ສະພາວິທະຍາສາດ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງແຕ່ລະ
ຂະແໜງການເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຕຳແໜ່ງວິຊາການລະດັບອາວຸໂສ, ຊ່ຽວຊານ
ແລະ ປະສົບການ.
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງວິຊາການ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ໝວດທີ 5
ສະຖານະພາບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາຕາ 26. ສະຖານະພາບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ສະຖານະພາບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ປະຈຳການ;
2. ລາພັກ ແລະ ພັກທາງລັດຖະການ;
3. ໄປປະຈຳການຢູ່ບ່ອນອື່ນຊົ່ວຄາວ;
4. ງົດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວ.
ມາດຕາ 27. ການປະຈຳການ
ການປະຈຳການ ແມ່ນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຂອງພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນຕຳແໜ່ງງານຂອງຕົນ.
ການວ່າການແທນ ແມ່ນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍລິຫານຕຳແໜ່ງທີ່ວ່າງ. ການປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ວ່າການແທນຕຳແໜ່ງທີ່ວ່າງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ໜຶ່ງປີ ແລະ ຜູ້ວ່າການແທນນັ້ນ ຈະ
ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອຸດໜູນຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ທີ່ຕົນວ່າການແທນນັ້ນ.
ການຮັກສາການແທນ ແມ່ນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ
ຫົວໜ້າ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ ໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນເວລາຫົວໜ້າຕິດຂັດ, ຜູ້ຮັກສາ
ການແທນ ແຕ່ ຫົກເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອຸດໜູນຕຳແໜ່ງ ທີ່ຕົນຮັກສາ
ການແທນນັ້ນ.
ມາດຕາ 28. ການລາພັກ ແລະ ການພັກທາງລັດຖະການ
ການລາພັກ ແມ່ນ ການຂໍອະນຸຍາດຢຸດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວ ຂອງພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ.
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ການລາພັກ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການລາພັກປະຈຳປີ ເປັນເວລາ ສິບຫ້າວັນ ໂດຍບໍ່ນັບວັນພັກທາງລັດຖະການ, ແຕ່
ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ສະສົມ ຈຳນວນວັນລາພັກ ໃສ່ປີຕໍ່ໄປ;
2. ການລາພັກອອກລູກ ເປັນເວລາ ຫ້າເດືອນ ຊຶ່ງສາມາດຜັກກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອອກລູກ. ໃນ
ກໍ່ລະນີທີ່ອອກລູກແຝດ ໃຫ້ພັກຕື່ມອີກ ສອງ ເດືອນ;
3. ການລາພັກຫຼຸລູກ ຊຶ່ງຖືພາໄດ້ ສອງ ຫາ ຫົກເດືອນ ໃຫ້ພັກ ສາມເດືອນ, ຖ້າຫຼຸລູກຊຶ່ງ
ຖືພາໄດ້ ເກີນກວ່າ ຫົກເດືອນ ໃຫ້ພັກ ຫ້າເດືອນ;
4. ການລາພັກອອກລູກ ດ້ວຍການຜ່າຕັດ ອະນຸຍາດໃຫ້ພັກ ຫົກເດືຶອນ;
5. ການລາພັກປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຖ້າຫາກເກີນ ສາມເດືອນໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ໃໝ່ຮັກສາການ
ແທນ;
6. ການພັກລໍຖ້າການສັບຊ້ອນວຽກງານ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສອງເດືອນ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງ
ຕ້ອງຮີບຮ້ອນສັບຊ້ອນຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າເຮັດວຽກຕາມຕຳແໜ່ງງານທີ່ເໝາະສົມ;
7. ການພັກໄປຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ຕາມການຕົກລົງຂອງການຈັດຕັ້ງ;
8. ການລາພັກໃນກໍລະນີອື່ນ:
8.1. ການລາພັກແຕ່ງດອງ ບໍ່ໃຫ້ເກີນຫ້າວັນ;
8.2. ການລາພັກເບິ່ງແຍງເມຍອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບຫ້າວັນ;
8.3. ການລາພັກເບິ່ງແຍງເວລາເຈັບເປັນ ຫຼື ເສຍຊີວິດຂອງເມຍ ຫຼື ຜົວ, ພໍ່, ແມ່
ແລະ ລູກຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ສິບວັນ;
8.4. ການລາພັກຕິດຕາມຜົວ ຫຼື ເມຍ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄປປະຈຳການ ຫຼື ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າ
ຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ ໜຶ່ງປີ ຂຶ້ນໄປ ຕາມການຕົກລົງຂອງການຈັດຕັ້ງ.
		

ສຳລັບການພັກທາງລັດະການນັ້ນ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນປະຕິບັດ

ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບ ຫຼື ແຈ້ງການທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 29. ການໄປປະຈຳການຢູ່ບ່ອນອື່ນຊົ່ວຄາວ
ການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ໄປປະຈຳການຊົ່ວຄາວຢູ່ລັດວິສາຫະ
ກິດ, ວິສາຫະກິດປະສົມ, ໂຄງການເງິນກູ້ ຫຼື ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່ງປະເທດ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ ໃຫ້ອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ ແລະ
ໃຫ້ນັບໄລຍະໄປປະຈຳການນັ້ນ ເຂົ້າໃນປີການຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
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ມາດຕາ 30. ການງົດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວ
ການງົດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວ ແມ່ນ ການໃຫ້ຢຸດເຊົາວຽກງານຊົ່ວຄາວ
ເມື່ອພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫາກຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີຄວາມຜິດທາງວິໄນທີ່ຮ້າຍແຮງ
ຫຼື ມີການກະທຳຜິດທາງອາຍາຊຶ່ງກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໂທດຕັດສິນອິດສະລະພາບ ແຕ່
ຫົກເດືອນຂຶ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີທີ່ ຄະນະກຳມະການວິໄນ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ ຫາກຕົກລົງວ່າຜູ້ກ່ຽວບໍ່
ມີຄວາມຜິດຕາມການກ່າວຫາແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວກໍ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ
ຕາມປົກກະຕິ.

ໝວດທີ 6
ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ມາດຕາ 31. ຜົນປະໂຫຍດ
ຜົນປະໂຫຍດ ແມ່ນ ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນບຳເນັດ, ເງິນອຸດໜູນບຳນານ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ. ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຮັບສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈຳເປັນຂັ້ນພື້ນຖານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 32. ເງິນເດືອນ
ເງິນເດືອນ ແມ່ນ ຄ່າຕອບແທນທີ່ລັດຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນແຕ່
ລະເດືອນຊຶ່ງຄິດໄລ່ຕາມຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 33. ເງິນອຸດໜູນ
ເງິນອຸດໜູນ ແມ່ນ ຄ່າຕອບແທນທີ່ລັດຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເປັນຕົ້ນ
ອຸດໜູນຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ, ອຸດໜູນລູກ, ອຸດໜູນເມັຍ, ອຸດໜູນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກັບທາດເບື່ອ.
ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ, ຍັງໄດ້ຮັບເ ງິນອຸດໜູນຕາມປະເພດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ
ນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ.
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ມີອາຍຸການ ຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າປີ ຊຶ່ງສະໝັກໃຈລາອອກ
ຈາກລັດຖະການ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເທື່ອ
ດຽວ ຊຶ່ງຄິດໄລ່ຕາມຊັ້ນ, ຂັ້ນ ແລະ ອາຍຸການຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
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ມາດຕາ 34. ເງິນບຳເນັດ
ເງິນບຳເນັດ ແມ່ນ ຄ່າຕອບແທນທີ່ລັດຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ມີຜົນ
ງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ໂດຍຜ່ານການປະເມີນຜົນ.
ມາດຕາ 35. ເງິນອຸດໜູນບຳນານ
ເງິນອຸດໝູນບຳນານ ແມ່ນ ຄ່າຕອບແທນທີ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄດ້ຮັບຈາກ
ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ພາຍຫຼັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພັກຜ່ອນຮັບອຸດໜູນບຳນານ ຕາມເງື່ອນ
ໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 70 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 36. ຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະອນທີ່ໄປຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ
ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ໄປຍົກລະດັບ
ວິຊາສະເພາະ ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຕາມຊັ້ນ, ຂັ້ນ, ເງິນອຸດ
ໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນຕາມລະບຽບການ.

ໝວດທີ 7
ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 37. ລະບອບການປະເມີນຜົນ
ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ດຳເນີນ
ຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນທຸກປີ, ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ກ່ອນຈະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ, ຮັບ
ໜ້າທີ່ໃໝ່ ຫຼື ກ່ອນສິ້ນສຸດໜ້າທີ່ ແລະ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃດ
ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ກໍຕ້ອງໃຫ້ດຳເນີນການປະເມີນຜົນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນ
ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງສະຫຼຸບ ລາຍງານຜົນການປະເມີນຂອງຕົນໃຫ້ອົງການຄຸ້ມ
ຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 38. ເປົ້າໝາຍການປະເມີນຜົນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກຄົນທີ່ສັງກັດຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ.
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ມາດຕາ 39. ຫຼັກການປະເມີນຜົນ
ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງປະ
ຕິບັດຕາມຫູັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ປຶກສາຫາລື ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນ
ຮັບຜິດຊອບ, ສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ຂຶ້ນກັບສຽງສ່ວນຫຼາຍ, ບຸກຄົນຂຶ້ນກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ຂັ້ນລຸ່ມຂຶ້ນກັບຂັ້ນເທິງ, ຮັບປະກັນລັກສະນະຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ, ຍຸຕິທຳ, ຊັດເຈນ,
ມີຫຼັກຖານ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.
ມາດຕາ 40. ເນື້ອໃນການປະເມີນຜົນ
ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ເນື້ອໃນ
ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸນທາດການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ;
2. ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ;
3. ຜົນສຳເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.
ມາດຕາ 41. ຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ
ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ປະຕິ
ບັດຕາມ ສີ່ ຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນີ້:
1. ບຸກຄົນປະເມີນຕົນເອງ;
2. ເພື່ອນຮ່ວມງານປະເມີນ;
3. ການຈັດຕັ້ງບ່ອນສັງກັດປະເມີນ;
4. ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງປະເມີນ.
ມາດຕາ 42. ລະດັບຜົນການປະເມີນ
ຜົນການປະເມີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ຫ້າ ລະ
ດັບດັ່ງນີ້:
1. ດີຫຼາຍ;
2. ດີ;
3. ກາງ;
4. ອ່ອນ;
5. ອ່ອນຫຼາຍ.
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ມາດຕາ 43. ການນຳໃຊ້ຜົນການປະເມີນ

ຜົນການປະເມີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ນຳໃຊ້

ສຳລັບ:

1. ການວາງແຜນບຸກຄະລາກອນ;

2. ການວາງແຜນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ;

3. ການປະຕິບັດ, ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ;

4. ການວາງມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ອ່ອນ ແລະ ຜູ້ອ່ອນຫຼາຍ.
		

ລາຍລະອຽດຂອງການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດ

ຖະກອນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ໝວດທີ 8
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 44. ການຝຶກອົບຮົມ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຊຶ່ງແມ່ນຂະບວນ

ການຮຽນຮູ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອບຳລຸງ ຫຼື ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັດ
ສະນະຄະຕິຂອງຕົນແນໃສ່ຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ມີປະສິດທິພາບ
ສູງຂຶ້ນ.

ການຝຶກອົບຮົມມີ ສີ່ ປະເພດ ດັ່ງນີ້:

1. ການຝຶກອົບຮ
 ົມປະຖົມນິເທດ;

2. ການຝຶກອົບຮົມໃນເວລາປະຈຳການປົກກະຕິ;
2.1. ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບລັດຖະກອນທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ;
2.2. ການຝຶກອົບຮ
 ົມລັດຖະກອນວິຊາການ;
2.3. ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບລັດຖະກອນຊ່ວຍວຽກບໍລິຫານ;

3. ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບລັດຖະກອນທີ່ຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່.
ມາດຕາ 45. ການພັດທະນາ

ການພັດທະນາ ແມ່ນ ການຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີຄຸນທາດການ

ເມືອງ, ຄຸນສົມບັດ ສິນທຳປະຕິວັດ, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເມືອງ, ການປົກຄອງ, ຄວາມ

ຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ, ວິທະຍາການສູງຂຶ້ນຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອສາມາດປະຕິບັດວຽກງານ

ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.
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ມາດຕາ 46. ຫຼັກການ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
1. ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະທະກິດ - ສັງຄົມ, ຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະ
ຍາກອນມະນຸດ, ຍຸດທະສາດພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ແຜນການ, ແຜນ
ງານ ແລະ ໂຄງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ມີລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງຕາມສາຍວິຊາສະເພາະ,ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ຕົວຈິງ ໃນການພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການ ໂດຍອີງໃສ່
ຜົນການປະເມີນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
4. ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ແລະ ຍົກລະດັບພາສາຕ່າງປະເທດ;
5. ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ.
ມາດຕາ 47. ອົງການຮັບຜິດຊອບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ
ອົງການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 85
ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກຳນົດຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງການກ່ຽວກັບ
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານ - ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ລາຍລະອຽດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄດ້
ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ໝວດທີ 9
ສຳນວນເອກະສານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 48. ສຳນວນເອກະສານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ສຳນວນເອກະສານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະກອບດ້ວຍ ຊີວະປະຫວັດ,
ປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ເອກະສານຂໍ້ມູນອື່ນສ່ວນບຸກຄົນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ.
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ມາດຕາ 49. ການຄຸ້ມຄອງສຳນວນເອກະສານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ອົງການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຕ່ລະຂັ້ນ ຄຸ້ມຄອງສຳນວນເອກະສານ
ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເປັນ
ລະບົບ, ທັນສະໄໝ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.
ມາດຕາ 50. ການນຳສົ່ງສຳນວນເອກະສານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ອົງການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງນຳສົ່ງສຳນວນເອກະ
ສານທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໄປປະຈຳການຢູ່
ບ່ອນໃໝ່ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງທັນການ.

ພາກທີ III
ສິດ, ໜ້າທີ່, ພັນທະ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ການສິ້ນສຸດ
ການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໝວດທີ 1
ສິດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 51. ສິດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງລັດຖະການ
ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງລັດຖະການຂອງຕົນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ສິດ
ດັ່ງນີ້:
1. ໄດ້ຮັບມອບສິດ ຢ່າງສົມຄູ່ກັບໜ້າທີ່;
2. ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນ ຕາມລະບຽບການ;
3. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບ;
4. ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ;
5. ປະກອບຄຳເຫັນ, ຕຳນິຕິຊົມ, ສະເໜີບັນຫາ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງບ່ອນຕົນ
ສັງກັດ;
6. ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຈັດຕັ້ງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
7. ນຳໃຊ້ສິດອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ມາດຕາ 52. ສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ສິດ ໄດ້ຮັ້ບຜົນປະໂຫຍດ ດັ່ງນີ້:
1. ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນບຳເນັດ, ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນອື່ນຈາກ
ຄັງເງິນເດືອນ ແລະ ຄັງປະກັນສັງຄົມ ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດອື່ນຕາມລະບຽບການ;
2. ເງິນອຸດໜູນ ຈາກການເຮັດວຽກນອກໂມງລັດຖະການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.
ມາດຕາ 53. ສິດໃນການລາພັກ
ນອກຈາກການພັກທາງລັດຖະການແລ້ວ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຍັງມີສິດລາ
ພັກຕາມກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 28 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້.

ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ຂອງພະນກັງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 54. ໜ້າທີ່ລວມຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ໜ້າທີ່ລວມ ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ
ປະສິດທິຜົນ;
2. ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງບ່ອນສັງກັດ;
3. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການແກ່ປະຊາຊົນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ວ່ອງ
ໄວ, ເປັນທຳ ແລະ ສະເໝີພາບ;
4. ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິ;
5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 55. ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ແລະ ລັດຖະກອນທີ່ມີຕຳແໜ່ງ
ບໍລິຫານ
ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ແລະ ລັດຖະກອນທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ມີ ໜ້າທີ່
ສະເພາະ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນແມ່ບົດ
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ກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະ
ອຽດ ພ້ອມທັງຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມທິດກະທັດຮັດ, ສົມ
ເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃຫ້ພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
5. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂອງບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
7. ປະສານສົມທົບ ກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນ.

ໝວດທີ 3
ພັນທະຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 56. ພັນທະລວມຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ພັນທະລວມ ດັ່ງນີ້:
1. ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຕໍ່ປະຊາຊົນ;
2. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງບ່ອນຕົນສັງກັດ;
3. ເຄົາລົບສິດເປັນເຈົ້າຂອງປະຊາຊົນ, ຮັບຟັງ, ພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ
ຂອງປະຊາຊົນ, ຢູພ
່ າຍໃຕ້ກ
 ານກວດກາຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂ
 ັ້ນເ ທິງ;
4. ປະຕິບັດພັນທະອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 57. ພັນທະຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານທາງລັດຖະການ
ໃນການປະຕິບັດວຽກງານທາງລັດຖະການ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ພັນທະ
ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມການຈັດຕັ້ງມອບໝາຍ
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ໃຫ້ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;ໃຫ້ບໍລິການ
ຕໍ່ປະຊາຊົນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງບຸກຄົນ, ລວມໜູ່ ແລະ ຂອງລັດ;
3. ຮັກສາຄວາມລັບຂອງລັດ, ຄວາມລັບທາງລັດຖະການ, ນັບຖືການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິ
ບັດລະບຽບວິໄນຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
4. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ;
5. ແຈ້ງຊີວະປະຫວັດ, ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນຕ່າງໆຂອງຕົນ, ຂອງຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກຕາມ
ຄວາມເປັນຈິງ;
6. ຮັບໃຊ້ລັດຖະການຢ່າງໜ້ອຍເປັນເວລາ ສອງເທົ່າຂອງເວລາທີ່ຕົນໄດ້ໄປສຶກສາຢູ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ
 ັບທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານ ຫຼື
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານລາວ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງທົດ
ແທນຄືນສອງເທົ່າ ຂອງທຶນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ;
7. ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ໃຫ້ລັດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລວມທັງຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງ
ຕັ້ງຈາກການຈັດຕັ້ງລັດ ໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆ
ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ເງິນອຸດໜູນຈາກໂຄງການ;
8. ສະຫຼຸບ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ມາດຕາ 58. ພັນທະສະເພາະຂອງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ແລະ ລັດກຖະກອນທີ່ມີຕຳ
ແໜ່ງບໍລິຫານ
ພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ ແລະ ລັດຖະກອນທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ມີ ພັນ
ທະສະເພາະ ດັ່ງນີ້:
1. ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມພາລະບົດ
ບາດ,ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນໄດ້ ຜົນເສຍຕໍ່
ຂັ້ນເທິງ;
2. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ແນະນຳການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
3. ແຈ້ງຊີວະປະຫວັດ, ຊັບສິນ, ໜີ້ສິນຕ່າງໆຂອງຕົນ, ຂອງຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກຕາມ
ຄວາມຈິງ;
4. ເປັນແບບຢ່າງ ປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ, ຕ້ານພະຍາດອາດຍາສິດ ແລະ ຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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ໝວດທີ 4
ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 59. ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກຄົນ ຕ້ອງປະພຶດຕົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈັນຍາບັນເພື່ອ
ຮັກສາຊື່ສຽງກຽດສັກສີຂອງຕົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ທີ່ການຈັດ
ຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້, ນຳໃຊ້ວິຊາຊີບ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການປະຊາຊົນ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດ
ສັດຊື່ ແລະ ຈິງໃຈ.
ຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຈັນຍາບັນຕໍ່ຕົນເອງ;
2. ຈັນຍາບັນຕໍ່ວິຊາຊີບ;
3. ຈັນຍາບັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ;
4. ຈັນຍາບັນຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.
ມາດຕາ 60. ຈັນຍາບັນຕໍ່ຕົນເອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງມີຈັນຍາບັນຕໍ່ຕົນເອງ ດ້ວຍການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ
ຕົນເອງ ໃຫ້ກາຍເປັນພະນັກງານ - ລັດຖະກອນທີ່ດີ, ມີຄຸນທາດການເມືອງໜັກແໜ້ນ
ແລະ ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ.
ມາດຕາ 61. ຈັນຍາບັນຕໍ່ວິຊາຊີບ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງເຄືອນໄຫວວິຊາຊີບຂອງຕົນ ດ້ວຍຄວາມສັດຊື່
ແລະ ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຈັນຍາ
ບັນຂອງຕົນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 62. ຈັນຍາບັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ມີສະຕິຕໍ່ການການຈັດຕັ້ງ, ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບຽບວິໄນຂອງການຈັດຕັ້ງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
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ມາດຕາ 63. ຈັນຍາບັນຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງບໍລິການ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ດ້ວຍ
ຄວາມຈິງໃຈ, ສະເໝີພາບ, ໂປ່ງໃສ, ມີກິລິຍາ ມາລະຍາດດີ, ຖະໜອມຖ່ອມຕົວ, ບໍ່ຮຽກ
ຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໃນເວ
ລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ.
ລາຍລະອຽດຂອງຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະ
ບຽບການຕ່າງຫາກ.

ໝວດທີ 5
ການສິ້ນສຸດການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 64. ການສິ້ນສຸດການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນກໍລະນີໃດໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:
1. ການລາອອກ;
2. ການເສຍສັນຊາດລາວ;
3. ການປະລະໜ້າທີ່;
4. ການຖືກໄລ່ອອກ;
5. ການເສຍກຳລັງແຮງງານ;
6. ການຮັບອຸດໜູນບຳນານ;
7. ການເສຍຊີວິດ.
ມາດຕາ 65. ການລາອອກ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສາມາດລາອອກຈາກການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍມີການຮ້ອງຂໍ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດ
ຕັ້ງ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ.
ສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ ຫ້າປີ ຫຼື ຢຸດເຊົາວຽກກ່ອນໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນການປະລະໜ້າທີ່ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ.
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ມາດຕາ 66 ການເສຍສັນຊາດລາວ
ພະນັກງານ-ລັດຖະອນທີ່ໄດ້ເສຍສັນຊາດລາວ ຈະສິ້ນສຸດການເປັນພະນັກງານ
-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 67. ການປະລະໜ້າທີ່
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ໄດ້ປະລະໜ້າທີ່ຕິດຕໍ່ກັນເກີນກວ່າ ໜຶ່ງເດືອນ ໂດຍ
ບໍ່ມີເຫດຜົນຈະສິ້ນສຸດການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 68. ການຖືກໄລ່ອອກ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ໄດ້ລະເມີນລະບຽບວິໄນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື ໄດ້ກະທຳ
ຜິດທາງອາຍາໂດຍມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການ
ແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວກໍຈະສິ້ນສຸດການເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 69. ການເສຍກຳລັງແຮງງານ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂາດສະມັດຖະພາບແຮງງານ ຫຼື ສະພາວະປົກກະຕິ
ຂອງຈິດໃຈ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງລັດຖະການໄດ້ ຕາມການຢັ້ງຢືນ ຂອງຄະ
ນະແພດ ຈະສິ້ນສຸດການເປັນພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການປະກັນສັງຄົມ.
ມາດຕາ 70. ການຮັບອຸດໜູນບຳນານ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກຄົນ ເມື່ອເຖິງກະສຽນບຳນານ ແລະ ຄົບປີການແລ້ວ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບອຸດໜູນບຳນານ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂຽນຄຳຮ້ອງ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງບ່ອນຜູ້
ກ່ຽວສັງກັດ ເປັນຜູ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ໜຶ່ງປີ.
		

ເງື່ອນໄຂການຮັບອຸດໜູນບຳນານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງ ທີ່ມີອາຍຸກະສຽນຄົບ ຫົກສິບປີ. ສຳລັບເພດຍິງຈະອອກຮັບ
ອຸດໜູນບຳນານກ່ອນກໍໄດ້ ແຕ່ອາຍຸກະສຽນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ຫ້າສິບຫ້າປີ;
2. ອາຍຸການເຮັດວຽກ ແຕ່ ຊາວຫ້າປີ ຂຶ້ນໄປ. ລັດຖະກອນທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດຮັບອຸດໜູນບຳນານ ຈະໄດ້ຮັບຂັ້ນເງິນເດືອນເພີ່ມຕື່ມ ໜຶ່ງຂັ້ນ. ສຳລັບ ຜູ້
ນຳລະດັບສູງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
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ມາດຕາ 71. ການເສຍຊີວິດ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ເສຍຊີວິດ ຈະສິ້ນສຸດການເປັນພະນັກງານ - ລັດຖະ
ກອນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ສຳລັບພະນັກງານ - ລັດຖະກອນທີ່ເສຍຊີວິດ ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງລັດຖະ
ການ ຈະໄດ້ຮັບຂັ້ນເງິນເດືອນ ເພີ່ມຕື່ມ ໜຶ່ງຂັ້ນ ເພື່ອຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເສຍຊີວິດ. ສຳ
ລັບ ຜູ້ນຳລະດັບສູງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ.

ພາກທີ IV
ຂັ້ນຕອນການລົງວິໄນ ແລະ ຄະນະກຳມະການວິໄນ
ໝວດທີ 1
ຂັ້ນຕອນການລົງວິໄນ
ມາດຕາ 72. ການພິຈາລະນາຄວາມຜິດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ຄວາມຜິດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ້ອງນຳມາພິຈາລະນາ ໃນກອງປະຊຸມ
ຂອງຄະນະກຳມະການວິໄນ ຊຶ່ງຕ້ອງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍ ສອງສ່ວນສາມ ຂອງຄະນະ
ກຳມະການວິໄນທັງໝົດ.
ມະຕິກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການວິໄນ ຈະມີຜົນສັກສິດໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບ
ຄວາມເຫັນດີຈາກສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງເຫດຜົນ ແລະ ນຳເອົາຫຼັກ
ຖານມາອ້າງອີີງ ເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ ກ່ອນຄະນະກຳມະການວິໄນຈະລົງມະຕິ.
ພາຍຫຼັງມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການວິໄນ ມີມະຕິແລ້ວ ກໍໃຫ້ສະເໜີປະທານ
ຄະນະກຳມະການວິໄນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ.
ພາຍຫຼັງມີຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວ ກໍໃຫ້ປະກາດຄວາມຜິດ ແລະ ມາດຕະການທາງວິໄນ
ຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວແລ້ວຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ແລະ ປະຕິບັດ.
ມາດຕາ 73. ຂັ້ຂອງວິໄນ
ວິໄນ ມີ ສີ່ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້:
1. ຂັ້ນໜຶ່ງ: ຕິຕຽນ ໂດຍບັນທຶກຄວາມຜິດໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ;
2. ຂັ້ນສອງ: ກ່າວເຕືອນ ໂດຍໃຫ້ຂຽນໃບສຳຫຼວດຕົນເອງ ແລະ ບັນທຶກຄວາມຜິດໄວ້
ເປັນຫຼັກຖານ;
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3. ຂັ້ນສາມ: ໂຈະການເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ, ຫຼຸດຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ຫຼື
ຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ອື່ນທີ່ມີຕຳແໜ່ງຕໍ່າກວ່າເກົ່າ, ບົດຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ ພ້ອມທັງບັນ
ທຶນໄວ້ໃນສຳນວນເອກະສານປະຫວັດ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
4. ຂັ້ນສີ່: ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການ ໂດຍບໍ່ໄ ດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ.
ມາດຕາ 74. ກຳນົດເວລາພິຈາລະນາການລົງວິໄນ
ການພິຈາລະນະການລົງວິໄນ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນກຳນົດເວລາ ດັ່ງນີ້:
1. ສິບຫ້າວັນ ສຳລັບຂັ້ນໜຶ່ງ;
2. ສາມສິບວັນ ສຳລັບຂັ້ນສອງ;
3. ຫົກສິບວັນ ສຳລັບຂັ້ນສາມ;
4. ເກົ້າສິບວັນ ສຳລັບຂັ້ນສີ່.
ມາດຕາ 75. ການຕັດເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຖືກງົດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊົ່ວ
ຄາວ.
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຖືກງົດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນມາດຕາ 30 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະຖືກຕັດເງິນເດືອນພື້ນຖານໄວ້ກ່ອນຫ້າສິບ
ສ່ວນຮ້ອຍ. ໃນກໍລະນີຄະນະກຳມະການວິໄນ ຫຼື ສານປະຊາຊົນ ພິຈາລະນາເຫັນວ່າ ຜູ້
ກ່ຽວບໍ່ມີຄວາມຜິດຕາມຂໍ້ກ່າວຫາຜູ້ກ່ຽວກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນທີ່ຫັກໄວ້ນັ້ນຄືນທັງໝົດ.
ມາດຕາ 76. ການສະເໜີພິຈາລະນາຄືນການລົງວິໄນ.
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຖືກລົງວິໄນ ຫາກເຫັນວ່າຕົນເອງບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນ
ທຳແລ້ວຜູ້ກ່ຽວກໍມີສິດສະເໜີໄປຍັງຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນເທິງຖັດນັ້ນ ເພື່ອພິຈາລະ
ນາຄືນໃໝ່ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ ສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງ ເປັນຕົ້ນໄປ.
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ໝວດທີ 2
ຄະນະກຳມະການວິໄນ
ມາດຕາ 77. ຄະນະກຳມະການວິໄນ
ຄະນະກຳມະການວິໄນ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນກະຊວງ;
2. ຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນແຂວງ;
3. ຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນເມືອງ;
ມາດຕາ 78. ຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນກະຊວງ
ຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນກະຊວງ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ເປັນປະທານ;
2. ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ເປັນຮອງປະທານ;
3. ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ເປັນກຳມະການ;
4. ຫົວໜ້າກົມ ບ່ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຖືກກ່າວຫາສັງກັດຢູ່ ເປັນກຳມະການ;
5. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອາວຸໂສ ຫຼື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ບ່ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ທີ່ຖືກກ່າວຫາສັງກັດຢູ່ ເປັນກຳມະການ;
6. ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງກະຊວງ ຫຼື ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ
ເປັນກຳມະການ.
ມາດຕາ 79. ຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນແຂວງ
		

ຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນແຂວງ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເປັນປະທານ;
2. ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ ເປັນຮອງປະທານ;
3. ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນ ເປັນຮອງປະທານ;
4. ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາ ເປັນກຳມະການ;
5. ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອາວຸໂສ ບ່ອນພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາສັງກັດຢູ່ ເປັນກຳມະການ;
6. ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ບ່ອນພະນັກງານ - ລັດຖະກອນທີ່ຖືກກ່າວ
ຫາສັງກັດຢູ່ ເປັນກຳມະການ.
28

ມາດຕາ 80. ຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນເມືອງ
ຄະນະກຳມະການວິໄນຂັ້ນເມືອງ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ ເຈົ້ານະຄອນ ເປັນປະທານ;
2. ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງ ເປັນຮອງປະທານ;
3. ຫົວໜ້າຫ້ອງການພາຍໃນ ເປັນຮອງປະທານ;
4. ປະທານຄະນະກຳມະການກວດກາ ເປັນກຳມະການ;
5. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອາວຸໂສ ບ່ອນພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາສັງກັດຢູ່ ເປັນກຳມະການ;
6. ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ບ່ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຖືກກ່າວ
ຫາສັງກັດຢູ່ ເປັນກຳມະການ;
ມາດຕາ 81. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະກຳມະການວິໄນ
ຄະນະກຳມະການວິໄນແຕ່ລະຂັ້ນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຕົນ ດັ່ງນີ້:
1. ເຊີນບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສອບຖາມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບການລະເມີດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
2. ຮຽກຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ມາສອບຖາມ ຫຼື ໃຫ້ສະເໜີຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມບໍລິ
ສຸດຂອງຕົນ;
3. ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາມາດຕະການທາງວິໄວ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ຕາມຂັ້ນຂ
 ອງວິໄນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 73 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
4. ພິຈາລະນາຄຳສະເໜີ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຖືກລົງວິໄນຈາກການຈັດຕັ້ງ
ຂັ້ນລຸ່ມ;
5. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.
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ພາກທີ V
ຂໍ້ຫ້າມ
ມາດຕາ 82. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ຫ້າມ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:
1. ໂຄສະນາຕ້ານ ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ຫຼື ສ້າງຜົນສະ
ທ້ອນຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ, ແນວຄິດຈິດໃຈຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ;
2. ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ, ຮັບ ຫຼື ໃຫ້ສິນບົນ, ສວຍໃຊ້ອຳນາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງ
ຕົນ, ກົດໜ່ວງຖ່ວງດຶງ ແກ້ໄຂວຽກງານ ຊື່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິ
ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;
3. ເມີນເສີຍ, ປະລະໜ້າທີ່ຕາມລຳພັງ ຫຼື ຢຸດເຊົາວຽກງານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ
ການຈັດຕັ້ງ;
4. ດຳເນີນທຸລະກິດໂດຍການເປັນເຈົ້າຂອງ, ເປັນຄະນະອຳນວຍການ, ເປັນຂາຮຸ້ນ, ເປັນ
ຜູ້ຈັດການຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
5. ນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງສ່ວນຕົວ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ;
6. ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ພໍ່, ແມ່, ຜົວ, ເມຍ, ອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ, ລູກ ແລະ ຍາດໃກ້
ຊິດຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ວຽກງານກວດກາ, ເລຂາ,
ບັນຊີ, ການເງິນ, ນາຍຄັງ, ນາຍສາງ ຫຼື ເປັນຜູ້ຈັດຊື້ ແລະ ຈັດຈ້າງ ຢູ່ພາຍໃນການ
ຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ;
7. ສ້າງກຸ່ມກ້ອນ, ພັກພວກ ແລະ ກະທຳສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີ ເຖິງການປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນການຈັດຕັ້ງ;
8. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 83. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຄະນະກຳມະການວິໄນ
ຫ້າມ ຄະນະກຳມະການວິໄນ ມີ ພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:
1. ພິຈາລະນາຕົກລົງ ລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໂດຍບໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍ
ບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ ຫຼື ຮັບສິນບົນ ໃນການພິຈາລະນາລົງວິໄນ;
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3. ບັງຄັບ ແລະ ນາບຂູ່ ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໃຫ້ຍອມຮັບຄວາມຜິດ;
4. ມີອະຄະຕິຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
5. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງວິໄນ;
6. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 84. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບການຈັດຕັ້ງ
ຫ້າມ ການຈັດຕັ້ງ ມີ ພຶດຕິກຳ ດັ່ງນີ້:
1. ພິຈາລະນາ, ຕັດສິນ ແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບ ການບັນຈຸ, ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການສັບຊ
 ້ອນ,
ການຍົກຍ້າຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
2. ອອກລະບຽບການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການ
ຈັດຕັ້ງ, ຂະແໜງການ, ລວມໝູ່ ແລະ ບຸກຄົນ;
3. ກະທຳໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
4. ຮັບເອົາ ພະນັກງານຕາມສັນຍາ, ພະນັກງານອາສາສະໝັກ ແລະ ລັດຖະກອນໃໝ່
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
5. ຮັບເອົາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຖືກວິໄນ ຂັ້ນສີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 73
ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້;
6. ຍົກຍ້າຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ກ່ອນການຮຽນຈົບ;
7. ຂໍເອົາ, ທວງເອົາ, ໃຫ້ ຫຼື ຮັບສິນບົນຈາກບຸກຄົນອື່ນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ
ຄອບຄົວ;
8. ມີພຶດຕິກຳອື່ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
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ພາກທີ VI

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໝວດທີ 1

ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 85. ອົງການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຢ່າງລວມສູນ ເປັນເອກະ
ພາບໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.
ລັດຖະບານ ມອບໃຫ້ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນເປັນເສນາ
ທິການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 86. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ
ໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ມີສິດ ແລະ
ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ຂັ້ນຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າອົງການ
ລັດທຽບເທົ່າກົມ ຂຶ້ນໄປເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ຂັ້ນ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວ
ໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ ຂຶ້ນໄປ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
3. ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະເໜີ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ການຍົກຍ້າຍພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ຂັ້ນ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ ຂຶ້ນໄປ;
4. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງແຜນກຳນົດ, ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານລັດຖະກອນ ແຕ່ຂັ້ນ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູ້
ມີວຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ລະດັບປະລິນຍາເອກ ກ່ຽວກັບສາຍ
ການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ ລະບອບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນແຕ່ຂັ້ນ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ ຂຶ້ນໄປ;
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6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານການນຳ
ລະດັບສູງ ຕາມລະບຽບການ;

7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ.

8. ຊີ້ນຳ ການເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສຳນວນເອກະສານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ແຕ່ຂັ້ນ ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ ຂຶ້ນໄປ;

9. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດ

ຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;

10. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ;

11. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ;

12. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.

ມາດຕາ 87. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ
ດັ່ງນີ້:

ໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກະຊວງພາຍໃນ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

1. ຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການ
ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ຂັ້ນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດ
ທຽບເທົ່າກົມລົງມາ ແລະ ຜູ້ມີວຸດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອສະ

ເໜີພິຈາລະນາ;

2. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປປະເທດ;

3. ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະເໜີ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ການຍົກຍ້າຍພະນັກ

ງານ-ລັດຖະກອນ ແຕ່ຂັ້ນ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ
ລົງມາ ແລະ ຜູ້ມີວຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາເອກ ຂຶ້ນໄປ;

4. ຄົ້ນຄວ້ານ ສ້າງແຜນກຳນົດ, ແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ ພະນັກງານ

-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ແລະ ບໍລິຫານລະດັບກາງ ກ່ຽວກັບການບໍລິ
ຫານຄຸ້ມຄອງລັດ;

33

5. ຄົ້ນຄວ້າລະບອບການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
6. ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
7. ຊີ້ນຳ ການເກັບກຳສະຖິຕິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສຳນວນເອກະສານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
8. ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດລະບຽບການກ່ຽວກັບ ລະບອບການເງິນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະ
ໂຍບາຍລວມທັງລະບຽບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ການລົງວິໄນ;
9. ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ, ຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ ຂອງລັດຖະກອນ;
10. ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບການກ່ຽວກັບ ການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ, ການ
ເລື່ອນຊັ້ນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ, ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການປົດຕຳແໜ່ງ
ຂອງລັດຖະກອນ;
11. ສັງລວມ ວຽກງານຄຸ້ມຄ
 ອງລັດຖະກອນ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຈຳນວນຕົວ
ເລກລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ພ້ອມທັງຊ
 ຸກ
ຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຮັບລັດຖະກອນໃໝ່;
12. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນລັດຖະກອນໃຫ້ທັນສະໄໝ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມ
ໂຍງກັບອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ຂັ້ນ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
13. ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ການສະເໜີລັດຖະກອນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
14. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
15. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
16. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ;
17. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.
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ມາດຕາ 88. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າ ກະ
ຊວງ ໂດຍແມ່ນກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ເປັນເສນາທິການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຂອງຂະ
ແໜງການຕົນ ບົນພື້ນຖານແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການລວມຂອງລັດຖະບານ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງແຜນກຳນົດ ແລະ ແຜນການ ໃນການຝຶກອົບຮ
 ົມ ແລະ ການພັດ
ທະນາລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການຕົນ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ
ລະດັບຕົ້ນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ເປັນແ
 ຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ, ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ແລະ ຕຳແໜ່ງ
ງານຂອງລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
4. ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ທາງດ້ານຈຳນວນ, ຄຸນນະພາບ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ລົງ
ວິໄນລັດຖະກອນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ສັງລວມວຽກງານລັດຖະກອນ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຈຳນວນຕົວເລກລັດຖະ
ກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກະຊວງພາຍໃນ ຕາມລະບຽບການ;
6. ຈັດຕັ້ງ ການສອບເສັງຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່, ການເລື່ອນຊັ້ນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ,
ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການຍົກຍ້າຍ, ການປົດຕຳແໜ່ງ ແລະ ການປະເມີນ ຜົນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;
7. ນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນລັດຖະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍ່ງກັບ
ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ;
8. ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ການສະເໜີຂອງລັດຖະກອນ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
9. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ແລະ ກະຊວງ
ພາຍໃນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.
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ມາດຕາ 89. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ໂດຍແມ່ນຄະນະຈັດຕັ້ງ, ພະແນກພາຍໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນເສນາທິການ
ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນໃນຂັ້ນ
ຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການລວມຂອງລັດຖະ
ບານ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງແຜນກຳນົດ ແລະ ແຜນການ ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ
ລັດຖະກອນໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ
ລະດັບຕົ້ນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ, ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ແລະ ຕຳແໜ່ງ
ງານຂອງລັດຖະກອນ ໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
4. ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ທາງດ້ານຈຳນວນ, ຄຸນນະພາບ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ
ລົງວິໄນ ລັດຖະກອນໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ສັງລວມ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຈຳນວນຕົວເລກ
ລັດຖະກອນໃໝ່ ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກະຊວງພາຍໃນຕາມລະບຽບການ;
6. ຈັດຕັ້ງ ການສອບເສັງຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່, ການເລື່ອນຊັ້ນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ,
ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການຍົກຍ້າຍ, ການປົດຕຳແໜ່ງ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
7. ນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນລັດຖະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ
ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ການສະເໜີຂອງລັດຖະກອນ ຕາມຂອບເຂດ
ຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
9. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພະ
ນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມການມອບໝາຍ;
10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ແລະ ກະຊວງ
ພາຍໃນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
11. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃ
 ນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ.
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ມາດຕາ 90. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ ໂດຍແມ່ນ ຄະນະຈັດຕັ້ງ, ຫ້ອງການພາຍໃນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ເປັນເສນາທິການ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຂອງເມືຶອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ແຜນຍຸດ
ທະສາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງແຜນກຳນົດ, ແຜນການ ແລະ ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດ
ທະນາ ລັດຖະກອນໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ໃຫ້
ຜູ້ບໍລິຫານ ລະດັບຕົ້ນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນບ້ານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ, ກຳນົດ ມາດຕະຖານຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ, ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ແລະ ຕຳແໜ່ງ
ງານຂອງລັດຖະກອນ ໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
4. ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ທາງດ້ານຈຳນວນ, ຄຸນນະພາບ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ
ລົງວິໄນ ລັດຖະກອນໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ສັງລວມ ວຽກງານລັດຖະກອນ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການຈຳນວນຕົວເລກລັດຖະ
ກອນໃໝ່ ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມລະບຽບການ;
6. ຈັດຕັ້ງ ການສອບເສັງຄັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່, ການເລື່ອນຊັ້ນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ,
ການແຕ່ງຕັ້ງ, ການຍົກຍ້າຍ, ການປົດຕຳແໜ່ງ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງລັດຖະກອນໃນຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
7. ນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນລັດຖະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ
ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
8. ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ການສະເໜີຂອງລັດຖະກອນ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ແລະ ກະຊວງ
ພາຍໃນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
10. ນຳໃຊ້ສິດ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການ.
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ໝວດທີ 2
ການກວດກາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ມາດຕາ 91 ອົງການກວດກາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ອົງການກວດກາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ ຊຶ່ງແມ່ນ ອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 85 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້;
2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊຶ່ງມີ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ອົງ
ການກວດກາລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ
ແຂວງ.
ມາດຕາ 92. ເນື້ອໃນການກວດກາ
ການກວດກາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ເນື້ອໃນ ດັ່ງນີ້:
1. ການອອກນິຕິກຳຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;
3. ການປະຕິບັດຫຼັກການ, ເນື້ອໃນ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ;
4. ການນຳໃຊ້ສິດ, ການປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່, ພັນທະ, ຈັນຍາບັນ, ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ການດຳລົງ
ຊີວິດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 93. ຮູບການການກວດກາ
ການກວດກາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ມີ ຮູບການ ດັ່ງນີ້:
1. ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ;
3. ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ.
		

ການກວດກາຕາມລະບົບປົກກະຕິ ແມ່ນ ການກວດກາຕາມແຜນການຢ່າງເປັນ

ປະຈຳ ແລະ ມີກຳນົດເວລາແນ່ນອນ.
		

ການກວດກາໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແມ່ນ ການກວດການອກແຜນການເມື່ອ

ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຊຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາ ຊາບລ່ວງໜ້າ.
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ການກວດກາແບບະະທັນຫັນ ແມ່ນ ການກວດກາໂດຍຮີບດ່ວນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ແຈ້ງ

ໃຫ້ຜູ້ຖືກກວດກາ ຊາບລ່ວງໜ້າ.

ພາກທີ VII
ເຄື່ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍ
ມາດຕາ 94. ເຄື່ອງແບບ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ມີເຄື່ອງແບບສະເພາະຂອງ
ຕົນຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 95. ກາໝາຍ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ມີກາໝາຍສະເພາະຂອງຕົນ
ຕາມລະບຽບການ.

ພາກທີ VIII
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຜູ້ລະເມີດ
ມາດຕາ 96. ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້
ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນ ຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 97. ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີ້, ກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຖືກ ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ, ລົງວິໄນ, ປັບໃໝ, ລົງໂທດ
ຕາມກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ ພ້ອມທັງໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ.
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ພາກທີ IX
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 98. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 99. ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະ
ລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງ
ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບຫ້າວັນ.
ຂໍ້ກຳນົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ລັດຖະບານ								

ເລກທີ 125/ລບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 21.04.2017

ດຳລັດ
ວ່າດ້ວຍລະບອບນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກກິລາ ແລະຄູຝຶກທີມຊາດ
- ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 08 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກຳ ສະບັບເລກທີ 15/ສພຊ, ລົງວັນທີ 6 ກໍລະ
ກົດ 2012;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີ ສະບັບເລກທີ 264/ສສກ.ກສ, ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2017 ຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ລັດຖະບານອອກດຳລັດ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍບຳລຸງ,
ອຸດໜູນ, ການໃຫ້ລາງວັນ, ນາມມະຍົດ ແລະ ປະກັນສັງຄົມແກ່ນັກກິລາ ແລະ ຄູ
ຝຶກທີມຊາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນານັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກ
ທີມຊາດໃຫ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນການຝຶກແອບ ແລະ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນກິລາ, ຍາດແຍ່ງ
ເອົາຜົນງານດີເດັ່ນໃນເວທີສາກົນ, ສ້າງຄຸນງາມຄວາມດີ, ນຳເອົາກຽດຊື່ສຽງມາສູ່ປະ
ເທດຊາດ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມນັກກິລາລາວໃຫ້ກາຍເປັນນັກກິລາອາຊີບ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການພັດທະນາກິລາລະດັບສູງຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ທັນສະໄໝ.
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ມາດຕາ 2. ນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ
ນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ ແມ່ນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄ່າ
ບຳລຸງອາຫານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນແຮງງານ, ການໃຫ້ລາງວັນ, ການຍ້ອງຍໍ, ການປະກັນ
ສັງຄົມ ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບລວມທັງນະໂຍບາຍອື່ນ ໃຫ້ແກ່ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກ
ທີມຊາດ ທີ່ໄດ້ຝຶກແອບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາຊຶ່ງມີຜົນງານດີເດັ່ນ ຍາດໄດ້
ຫຼຽນຄຳ, ຫຼຽນເງິນແລະ ຫຼຽນທອງ ຢູ່ໃນເວທີການແຂ່ງຂັນກິລາໃນລະດັບອານຸພາກພື້ນ,
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ມາດຕາ 3. ຫຼັກການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ
ການປະຕິບັດນະໂນບາຍຕໍ່ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກ
ການ ດັ່ງນີ້:
1. ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັ້ມ
ງວດ;
2. ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຸດຕິທຳ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບ
ໄດ້;
3. ຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກໃຫ້ມີນຳ້ໃຈຮັກຊາດ, ມີຄວາມ
ອົດທົນ ແລະ ເສຍສະຫຼະ, ມີສະຕິປົກປ້ອງສັກສີຂອງນັກກິລາ.
ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ດຳລັດສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບ.

ໝວດທີ 2
ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ
ມາດຕາ 5. ນັກກິລາທີມຊາດ
ນັກກິລາທີມຊາດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຈາກອົງການ
ຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເຂົ້າຝຶກແອບ ແລະ ຕາງໜ້າປະເທດ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະ
ກຳໃນລະດັບປະເທດ, ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
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ມາດຕາ 6. ຄູຝຶກທີມຊາດ
ຄູຝຶກທີມຊາດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບການຄັດເລືອກ, ຝຶກແອບ ແລະ ນຳພານັກກິລາທີມຊາດໄປ
ເຂົ້າການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບປະເທດ, ອະນຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ມາດຕາ 7.ມາດຕະຖານຂອງນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ
ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ
15 ແລະມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກຳ.

ໝວດທີ 3
ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ມາດຕາ 8. ປະເພດນະໂຍບາຍ
ປະເພດນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ ປະກອບດ້ວຍ ຄ່າບຳລຸງອາ
ຫານ, ເງິນອຸດໜູນແຮງງານ, ລາງວັນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ, ການປະກັນສັງຄົມ, ການປະ
ກັນສຸຂະພາບ, ການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ການຮຽນ, ການສຶກສາ.
ມາດຕາ 9. ຄ່າບຳລຸງອາຫານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນແຮງງານ
ຄ່າບຳລຸງອາຫານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນແຮງງານສຳລັບນັກກິລາ, ຄູຝຶກທີມຊາດ
ໃນໄລຍະຝຶກແອບ ແລະ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຄ່າບຳລຸງອາຫານໃນໄລຍະຝຶກແອບ:
- ນັກກິລາທີມຊາດ			

70.000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ;

- ຄູຝຶກທີມຊາດ			

70.000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ;

2. ເງິນອຸດໜູນແຮງງານໃນໄລຍະຝຶກແອບ:
- ນັກກິລາທີມຊາດ			

30.000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ;

- ຄູຝຶກທີມຊາດ			

30.000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ;

3. ເງິນອຸດໜູນແຮງງານໃນໄລຍະແຂ່ງຂັນ:
- ນັກກິລາທີມຊາດ			

100.000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ;

- ຄູຝຶກທີມຊາດ			

100.000 ກີບ/ຄົນ/ວັນ;
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4. ເງິນຮັບໃຊ້ຮອບວຽນເດືອນສຳລັບນັກກິລາເພດຍິງ
- ນັກກິລາທີມຊາດຍິງ			

10.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ.

ມາດຕາ 10. ການໃຫ້ລາງວັນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ
ການໃຫ້ລາງວັນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ ສຳລັບນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ ມີດັ່ງນີ້:
1. ງານມະຫາກຳກິລາໂອແລມປິກ:
- ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດວິລະຊົນແຮງງານ ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 150.000.000
ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 80.000.000 ກີບ
- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 60.000.000 ກີບ.
2. ການແຂ່ງຂັນກິລາຊີງແຊັມໂລກ ປະເພດກິລາທີ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນລາຍການໂອແລມປິກ:
- ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 45.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 25.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 15.000.000 ກີບ
3. ການແຂ່ງຂັນກິລາຊີງແຊັມໂລກ ປະເພດກິລາທີ່ບໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນລາຍການໂອແລມ
ປິກ:
- ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 30.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 15.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 10.000.000 ກີບ
		

ໃນກໍລະນີມີປະເທດເຂົ້າແຂ່ງຂັນບໍ່ເກີນ ສິບຫົກປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຫ້າ

ສິບສ່ວນຮ້ອຍ ( 50% ).
4. ງານມະຫາກຳກິລາເອຊຽນເກມ:
- ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 50.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 35.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 25.000.000 ກີບ
5. ງານມະຫາກຳກິລາຫາດຊາຍທະວີບອາຊີ, ງານມະຫາກຳກິລາຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນໂຕ ແລະ
ກິລາໃນເດີ່ນຮົ່ມເຂດທະວີບອາຊີ:
- ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 25.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 15.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 10.000.000 ກີບ.
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ໃນກໍລະນີມປ
ີ ະເທດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນບໍ່ເກີນສິບສອງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຫ້າ

ສິບສ
 ່ວນຮ້ອຍ ( 50% ).
6. ງານມະຫາກຳຊີງແຊ້ມອາຊີ ປະເພດກິລາທີ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນລາຍການແຂ່ງຂັນໂອແລັມ
ປິກ:
- ຫ ຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 30.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 15.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 12.000.000 ກີບ.
		

ໃນກໍລະນີມີປະເທດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນບໍ່ເກີນ ສິບສອງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຫ້າ

ສິບສ
 ່ວນຮ້ອຍ ( 50% ).
7. ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊ້ມອາຊີ ປະເພດກິລາທີ່ບໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນລາຍການໂອແລັມປິກ:
- ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 25.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 13.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 10.000.000 ກີບ.
		

ໃນກໍລະນີມປ
ີ ະເທດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນບໍ່ເກີນສິບສອງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຫ້າ

ສິບສ
 ່ວນຮ້ອຍ ( 50% ).
8. ງານມະຫາກຳຊີເກມ:
- ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 25.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 15.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາແຮງງານ ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 10.000.000 ກີບ.
9. ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊ້ມອາຊຽນ ແຕ່ລະປະເພດກິລາທີ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນລາຍການແຂ່ງຂັນ
ໂອແລັມປິກ:
- ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ I ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 20.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ II ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 10.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 7.000.000 ກີບ.
		

ໃນກໍລະນີມີປະເທດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນບໍ່ເກີນແປດປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຫ້າສ
 ິບ

ສ່ວນຮ້ອຍ ( 50% ).
10. ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊ້ມອາຊຽນ ປະເພດກິລາທີ່ບ
 ໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນໃນລາຍການໂອແລັມ
ປິກ:
- ຫຼຽນຄຳ ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ III ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 15.000.000 ກີບ;
- ຫຼຽນເງິນ ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາແຮງງານ ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 8.000.000 ກີບ;
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- ຫຼຽນທອງ ໄດ້ຮັບຍ
 ້ອງຍລ
ໍ ັດຖ
 ະບານ ແລະ ລາງວັນເປັນເງິນ 5.000.000 ກີບ.
		

ໃນກໍລະນີມີປະເທດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນບໍ່ເກີນແປດປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຫ້າສ
 ິບ 

ສ່ວນຮ້ອຍ ( 50% ).
11. ລາງວັນເປັນປະເພດໝູ່ຄະນະ ນັກກິລາແຕ່ລະຄົນ ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນສອງສ່ວນ
ສາມ (2/3) ຂອງມູນຄ່າສຳລັບປະເພດບຸກຄົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້
10 ຂອງມາດຕານີ້.
12. ສຳລັບຄູຝຶກຂອງສະຫະພັນກິລາ ທີ່ມີບັນຊີລາຍຊື່ເປັນຄູຝຶກຕາມຈຳນວນທີ່ກະຕິກາ
ຫຼື ລະບຽບການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ກຳນົດໃຫ້ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນອັດຕາ ດັ່ງນີ້:
- ຄູຝຶກປະເພດບຸກຄົນທົ່ວໄປ ແລະ ປະເພດໝູ່ຄະນະ ທີ່ມີນັກກິລາບໍ່ເກີນຫົກຄົນ ໄດ້
ຮັບເງິນລາງວັນເທົ່າກັບສີ່ສິບສ່ວນຮ້ອຍ (40%) ຂອງຈຳນວນຫຼຽນຕາມມູນຄ່າທີ່
ນັກກິລາໄດ້ຮັບ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້ 10 ຂອງມາດຕານີ້;
- ຄູຝຶກປ
 ະເພດໝູ່ຄະນະ ທີ່ມີນັກກ
ລ
ິ າແຕ່ເ ຈັດຄົນຂ
 ຶ້ນໄ ປ ໄດ້ຮ
 ັບເງິນລາງວັ

ນຊາວ
ສ່ວນຮ້ອຍ (20%) ຄູນໃ
 ຫ້ຈຳ
 ນວນທີ່ນັກກ
 ິລາໄດ້ຮັບ.
13. ນັກກິລາທີມຊາດ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດຮຸ່ນໜຸ່ມກິລາຄົນພິການ, ກິລາມະຫາວິທະຍາ
ໄລ ແລະ ກິລານັກຮຽນ ມັດທະຍົມສຶກສາແຫ່ງຊາດໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້ 1 ຫາ ຂໍ້ 11 ຂອງມາດຕານີ້, ສ່ວນນະໂຍບາຍເປັນເງິນ
ລາງວັນຈະໄດ້ຮັບຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງມູນຄ່າຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້
1 ຫາ ຂໍ້ 10 ຂອງມາດຕານີ້.
		

ຄະນະນຳທີມນັກກິລາ ທີ່ນຳພາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນງານມະຫາກຳກິລາໃນ

ລະດັບຕ່າງໆ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
		

ການມອບລາງວັນແກ່ນັກກິລາຈະຖືກຍົກເລີກໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໄດ້ລາງວັນປະພຶດ

ຕົນບໍ່ເໝາະສົມ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດກົດລະບຽບການກິລາ ຫຼື ກົດໝາຍ.
		

ນັກກິລາທີ່ໄດ້ນາມມະຍົດ ແລະ ຫຼຽນໄຊຕ່າງໆຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຕະຫຼອດໄປ, ໃນ

ກໍລະນີຫາກກະທຳຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບກະຕິກາ ຫຼື ຂໍ້ຫ້າມຂອງສາກົນ ກໍຈະຖືກ
ຖອນຄືນນາມມະຍົດ, ຫຼຽນໄຊ ແລະ ຖືກລົງໂທດຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.
		

ລາງວັນເປັນເງິນຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ໝູ່ຄະນະຈະໄດ້ຫັກໄວ້ກອງທຶນພັດທະນາກິລາ

ລາວຫົກສ່ວນຮ້ອຍ (6%) ຂອງລາຍຮັບຕົວຈິງ.
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ມາດຕາ 11 ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບ
ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບໃຫ້ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດ
ໃນໄລຍະແຂ່ງຂັນ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາທີມຊາດ ທີ່ຖືກບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ໃນໄລຍະຝຶກແອບ ແລະ
ແຂ່ງຂັນ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມຕາມລະບອບປະກັນສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມຄືກັບພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮ
 ັບບາດເຈັບ ຫຼື
ເສຍຊີວິດ ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ຊາດ;
2. ໃນກໍລະນີເຈັບເປັນລະຫວ່າງການຝຶກແອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເຈັດ
ສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (75%) ຂອງລະດັບອັດຕາກິນ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ຂອງ
ດຳລັດສະບັບນີ້ ຄູນໃຫ້ຈຳນວນວັນທີ່ພັກປິ່ນປົວບາດເຈັບ;
3. ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດໃນເວລາຝຶກແອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນເງິນປະຖົມພະຍາບານ, ປິ່ນປົວຈົນກວ່າເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ເງິນເບ້ຍລ້ຽງ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ (100%) ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາປິ່ນປົວ. ພາຍຫຼັງປິ່ນ
ປົວ ຄືນປົກກະຕິແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບການກວດກາຄືນ,ຖ້າຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນ
ໄຫວ ຂອງນັກກິລາ ຫຼື ຄູຝຶກຫາກຫຼຸດລົງ ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຂຶ້ນໄປຈະໄດ້ ຮັບນະ
ໂຍບາຍຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ;
4. ໃນກໍລະນີເສຍຊີວິດໃນໄລຍະເວລາຝຶກແອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ເທົ່າກັບແປດເດືອນ ຂອງຄ່າບຳລຸງອາຫານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນແຮງງານ ທີ່ກຳນົດໄວ້
ໃນມາດຕາ 9 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້.
ມາດຕາ 12. ການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງິນເດືອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ສະເໜີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ
ພິຈາລະນາເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນເງິນເດືອນໃຫ້ນັກກິລາ ແລະ ຄູຝຶກທີມຊາດທີ່ມີຜົນງານຕໍ່ປະ
ເທດຊາດຊຶ່ງເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ແລະ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ.
ມາດຕາ 13. ການຮຽນ, ການສຶກສາ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ແຈ້ງການແນະນຳເຖິງໂຮງຮຽນ ແລະ
ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກກິລາທີມຊາດ ທີ່ໄດ້ມີ
ຜົນງານຕໍ່ປະເທດຊາດ ຊຶ່ງເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ຂາດຮຽນໃນໄລຍະການຝຶກແອບ
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ແລະ ແຂ່ງຂັນ ຄື ບຳລຸງຄືນວິຊາທີ່ຂາດຮຽນ ບຳລຸງໜ່ວຍກິດນະໂຍບາຍສອບເສັງຄືນ
ເພື່ອໃຫ້ເລື່ອນຊັ້ນຮຽນປົກກະຕິ ແລະ ໄປສຶກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ
ຂອງແຕ່ລະຄົນ. ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າບຳລຸງໜ່ວຍກິດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານ
ຫຼື ຮ່ວງລາຍໄດ້ວິຊາການຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນ ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນໃຫ້ຂຶ້ນແຜນອະນຸມັດງົບປະມານປົກກະຕິ ເພື່ອທົດແທນຄືນ.

ໝວດທີ 4
ແຫຼ່ງທຶນ
ມາດຕາ 14. ແຫຼ່ງທຶນ
ແຫຼ່ງທຶນທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງ ດັ່ງນີ້:
1. ງົບປະມານຂອງລັດ;
2. ກອງທຶນກິລາ-ກາຍຍະກຳ;
3. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກິລາສາກົນ;
4. ການປະກອບສ່ວນຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼືສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
5. ແຫຼ່ງທຶນອື່ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
		

ງົບປະມານຮັບໃຊ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມດຳລັດສະບັບນີ້ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເຂົ້າ

ແຜນງົບປະມານວຽກງານກິລາ - ກາຍຍະກຳປະຈຳປີ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ.
ມາດຕາ 15. ການລະດົມທຶນ
		

ລັດຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາສະມາຄົມກິລາ, ສະຫະພັນກິລາ, ອົງການຈັດຕັ້ງ

ຕ່າງໆ ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເພື່ອເພີ່ມນະໂຍບາຍຄ່າແຮງງານ,
ເງິນລາງວັນ, ເງິນກວດກາສຸຂະພາບ, ເງິນປິ່ນປົວພະຍາດ, ເງິນປິ່ນປົວໃນກໍລະນີ ທີ່
ໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ ແລະ ບັນດາລະບອບນະໂຍບາຍອື່ນ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ.
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ໝວດທີ 5
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 16. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະ
ຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດສະບັບນີ້ ໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນ.
ບັນດາກະຊວງອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດ
ຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະ
ຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 17. ຜົນສັກສິດ
ດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງໄດ້ລົງໃນຈົດ
ໝາຍເຫດທາງລັດຖະການສິບຫ້າວັນ.
ດຳລັດສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນດຳລັດ ວ່າດ້ວຍລະບອບນະໂຍບາຍຕໍ່ນັກກິລາ ແລະ
ຄູຝຶກທີມຊາດ ສະບັບເລກທີ 169/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2007.
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເລກທີ 09/ນຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 19.05.2017

ຄຳສັ່ງ

ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ
ເຖິງ: ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ປະທານແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແລະ ອຳນວຍການຂອງລັດວິສາຫະກິດໃນ
ທົ່ວປະເທດ.
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ພະ
ຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທີ
16 ທັນວາ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟູມເຟືອຍ ສະບັບເລກທີ 78/ລບ, ລົງ
ວັນທີ 10 ມີນາ 2015;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 1153/ກງ, ລົງວັນທີ 19 ເມສາ
2017.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດທຸກຂັ້ນຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ, ໂດຍໄດ້ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມ
ເຟືອຍ ສະບັບເລກທີ 269/ນຍ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2006, ອອກຄຳສັ່ງສະບັບເລກທີ 25/ນຍ,
ລົງວັນທີ 04 ພະຈິກ 2008 ແລະ ໃນປີ 2015 ລັດຖະບານໄດ້ປັບປຸງ 2 ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ມາເປັນ
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 78/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ມີນາ 2015. ນອກຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຜັນ
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ຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງກວ້າງຂວາງພໍສົມຄວນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນເປັນຮູບປະທຳເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງ
ການຟູມເຟືອຍ ຍັງມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສະນັ້ນ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດໃນ
ການນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາເສດະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງ
ສຸດ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ສຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ
ຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ເປັນແບບຢ່າງອັນດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຄຳສັ່ງ:
1. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າຂັ້ນສູນກາງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນຂັ້ນສູງກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ, ກອງທຶນຂອງລັດ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດເອົາ
ໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນໃນການນຳໃຊ້ງົບ
ປະມານ,ທຶນ, ຊັບສິນ ແລະ ເວລາທາງລັດຖະການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເຄັ່ງຄັດປະຕິບັດແຜນງົບ
ປະມານແຫ່ງລັດຕາມທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ບົນຈິດໃຈປະຢັດ ເຮັດໃຫ້ງົບ
ປະມານເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ເພີ່ມທະວີປະຕິບັດລະບຽບການປະມູນ
ຈັດຊື້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈັດບູລິມະສິດໜ້າວຽກ ໃຫ້ມີແຜນງານ/ໂຄງການ, ແຜນຄົນ ແລະ ແຜນເງິນ
ຢ່າງຊັດເຈນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມກວດສອບໄດ້ໃນທຸກຂັ້ນຕອນ.
2. ໃຫ້ທຸກຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂອງລັດນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະເນື້ອໃນລາຍຈ່າຍ
ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍສຸມໃສ່ບາງ
ດ້ານ ດັ່ງນີ້:
2.1. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການກວດກາຄືນຈຳນວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ມີ
ຕົວຈິງ, ການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ເງິນອຸດໜູນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼີກ, ເງິນນະໂຍບາຍລູກ, ເງິນນະໂຍບາຍເມຍ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດ, ບໍ່ໃຫ້ມີການຈ່າຍຊຳ້ຊ້ອນ, ຈ່າຍເກີນ
ແລະ ຫ້າມຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີໜ້າຕົວຈິງຢ່າງເດັດຂາດ.
2.2. ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານ ແລະ ຊື້ໃໝ່:
- ການຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ປະຊຸມ
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ຂອງສຳນັກງານອົງການຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນຕໍ, ຈຳກັດການໄປເຊົ່າສະຖານທີ່ປະຊຸມຂອງ
ໂຮງແຮມ ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ບໍ່ເປັນການປະຢັດ;
- ການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະ
ຕິບັດລະບຽບຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ການ
ຊື້ຂອງຂວັນໃຫ້ແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕ້ອງນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເປັນ
ຕົ້ນຕໍ; ຫ້າມນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ, ກອງທຶນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ເພື່ອຈັດຊື້
ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລາຄາແພງຈາກຕ່າງປະເທດ (ທາດເຫຼົ້າ,...) ສຳລັບງານລ້ຽງ ແລະ ງານ
ຕ້ອນຮັບແຂກ.
- ການຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນໃຫ້ຈັດຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະ
ບານ, ເລືອກເຟັ້ນເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຄັດເລືອກສະເພາະຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນກັບ
ວຽກງານຕົນເປັນຫຼັກ ໂດຍການນຳໃຊ້ງົບປະມານທີ່ມີລັກສະນະປະຢັດ, ສອດຄ່ອງກັບ
ກຳນົດໝາຍໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ການໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການຢູ່ພາຍໃນຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າເອົາໜ້າວຽກທີ່ມີ
ຄວາມຈຳເປັນ, ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມ ໂດຍມີການກຳນົດແຜນວຽກ, ແຜນເງິນ, ກຳນົດ
ຈຳນວນຄົນ, ເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ ແລະ
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານ. ການສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກແຕ່ສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ, ທ້ອງ
ຖິ່ນ-ສູນກາງ ໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ກວມລວມເອົາຫຼາຍວຽກ, ຫຼາຍແຂວງໃນແຕ່ລະຄັ້ງຍົກ
ເວັ້ນກໍລະນີເປັນວຽກຮີບດ່ວນ ຫຼື ວຽກສະເພາະກິດ.
- ການໄປເຄື່ອນໄຫວທາງລັດຖະການຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີການເລືອກເຟັ້ນຫົວຂໍ້ການສຳ
ມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມ ທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ
ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບຂ
 ອງການເຂົ້າຮ່ວມ.
- ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າວິທີການປະມູນເອົາບໍລິສັດສະໜອງປີ້ຍົນໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກທາງການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະປີງົບປະມານ, ຢຸດການຊື້ປີ້ຍົນ
ແບບຊະຊາຍ ສິ້ນເປືອງງົບປະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ສະຖານທີ່ໃດທີ່ມີສາຍການບິນລາວ
ໄປເຖິງ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ການບິນລາວ ບົນພື້ນຖານລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ.
- ໃຫ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຫ້ອງການ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຟີນີເຈີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງກຸ້ມຄ່າ ແລະ
ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍຈຳກັດການຊື້ໃໝ່ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈຳເປັນ
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ໃນ ການຈັດຊື້ໃໝ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການປະມູນຈັດຊື້ດ້ວຍທຶນ
ຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງລາຄາສິນຄ້າທີ່ຈະຊຳລະດ້ວຍເງິນໂອນບໍ່ໃຫ້
ເກີນ ລາ ຄາຊື້ດ້ວຍເງິນສົດເກີນໄປ. ສຳລັບການຈັດຊື້ເຟີນີເຈີຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ຕ້ອງນຳ
ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາເທົ່າທຽມກັນກັບຜະ
ລິດຕະພັນ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈຳໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເປັນປະເພດຫຼູຫຼາ, ຟູມ
ເຟືອຍ ແລະ ມີລາຄາສູງ.
- ການຈັດຊື້ໃໝ່ພາຫະນະຮັບໃຊ້ບໍລິຫານດ້ວຍງົບປະມານຂອງລັດ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນ
ຕົ້ນໄປ ແມ່ນໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວຈົນກ່ວາຈະມີແຈ້ງການຈາກລັດຖະບານ ໂດຍໃຫ້ຈັດສັນ
ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທາງລັດຖະການສຳລັບການຈັດ
ຊື້ພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຊື້ປະເພດ
ຫຼູຫຼາ ແລະ ມີລາຄາສູງຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ ຫຼື ປະກອບເປັນລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ.
- ການສ້ອມແປງພາຫະນະຂອງລັດແຕ່ລະປະເພດ ຕ້ອງຜ່ານການປະມູນ ພ້ອມທັງມີການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສຳລັບຄ່າ
ໃຊ້ຈ
 ່າຍການສ້ອມແປງ ນອກຈາກການສ້ອມແປງປົກກະຕິຕາມກຳນົດເວລາດ້ານເຕັກນິກ
ຫຼື ການເປ່ເພທີ່ເກີດຈາກການ ນຳໃຊ້ວຽກສ່ວນຕົວ ແມ່ນໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ນຳໃຊ້ພາຫະນະ
ນັ້ນ ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ.
- ໃຫ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ, ນຳ້ປະປາ, ອຸປະກອນການສື່ສານຕ່າງໆ ( ໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ,
ແຟັກ...) ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ໃຫ້ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມໃບບິນໃນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງເຄັ່ງ
ຄັດ ເພື່ອສົມທຽບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ, ນຳ້ປະປາ ເພື່ອຊອກຫາສາ
ເຫດ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ; ຈັນສັນງົບປະມານຊຳລະ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນ
ໜີ້ສິນສະສົມໃນແຕ່ລະປີ.
- ໃຫ້ກວດກາການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງເຄັ່ງຄ
 ັດ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນ: ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າຢູ່ຕາມຕຶກອາຄານສຳນັກງານ
ອົງການຂອງລັດ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ໄຟເຍືອງທາງ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ບໍລິ
ການຕ່າງໆ.
- ລາຍຈ່າຍດັດສົມ, ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ກວດກາຄືນບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຊຳ້ຊ້ອນກັບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກ
ກະຕິເປັນຕົ້ນ ການຈັດສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
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ວຽກງານທາງລັດຖະການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ມີການຈ່າຍຊຳ້
ຊ້ອນກັບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ຍັງມີລັກສະນະຟຸມເຟືອຍຫລາຍ.
- ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານວິຊາການ ຕ້ອງສັງລວມເຂົ້າໃນແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງອົງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາໃນແຕ່ລະປີ, ຕ້ອງນຳໃຊ້ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ໃຫ້
ສະສົມສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກການໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນວຽກງານນັ້ນໆ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍ
ອື່ນທີ່ນອນໃນແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິປະຈຳປີ ແລະ ສາມາດຄາດ
ຄະເນຫຼຸດຜ່ອນແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງຂະແໜງການຕົນໃນປີຕໍ່ໄປ.
2.3. ການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
- ໃຫ້ກວດຄືນທຸກໆ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ດັດສົມໜ້າ
ວຽກຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການລົງທຶນຂອງຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນ
ຫຼວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າລວມຂອງການລົງທຶນເໝາະສົມກັບແຜນງົບປະມານລົງທຶນທີ່
ຄາດຄະເນຈະໄດ້ຮັບໃນ 2-3 ປີຕໍ່ໜ້າ, ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ເພື່ອກວດກາຄືນມູນຄ່າໂຄງການ
ຂະໜາດກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ໃຫ້ຖືກຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນມູມຄ່າໂຄງການນອກແຜນ
ທີ່ຍັງຄ້າງຊຳລະໃນປະຈຸບັນ. ຢຸດຕິໂຄງການນອກແຜນຢ່າງຂາດຕົວ, ຢຸດຕິໂຄງການທີ່
ບໍ່ມີການປະເມີນຜົນຕາມກົດໝາຍກຳນົດ ແລະ ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕໍ່າ.
- ທຸກໆໂຄງການທີ່ລົງທຶນຂອງລັດຕ້ອງປະຕິບັດການຄັດເລືອກ ແລະ ປະມູນຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການກຳນົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ມີການປະເມີນມູນຄ່າໂຄງການຕາມກຳນົດໝາຍ
ເຕັກນິກ, ມາດຖານເຕັກນິກ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການວາງອອກ
ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ມີການມອບໂຄງການໃຫ້ບໍລິສັດໃດໜຶ່ງປະຕິບັດໂດຍ
ບໍ່ຜ່ານການປະມູນ ແລະ ເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດຫົວໜ່ວຍລາຄາແຕ່ລະປະເພດການ
ກໍ່ສ້າງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ປະຕິບັດດຳລັດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ-ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ
ເລີ່ມແຕ່ຫົວທີ ເພື່ອຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ທຶນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ປະຢັດ, ໂປ່ງໃສ, ມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການ.
- ໃຫ້ສັບຊ້ອນນຳໃຊ້ສຳນັກງານ, ອົງການທີ່ມີຢູ່ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ໃນໄລຍະປີງົບ
ປະມານ 2017-2020 ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປຸກສ້າງສຳນັກງານອົງການໃໝ່ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ
ທີ່ຈຳເປັນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາເປັນອັນສະເພາະ.
2.4. ໃຫ້ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
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ບັນດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້
ທຶນ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການເງິນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ການກູ້ຢືມໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ ແມ່ນຢູ່
ໃນຂອບເພດານຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ເປົ້າໝາຍທີ່
ມີຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
2.5. ການນຳໃຊ້ເວລາເຮັດວຽກໃນບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າຂັ້ນສູນກາງ, ແນວລາວ
ສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ແລະ
ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານສຳ
ເລັດຜົນຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ; ຫ້າມສວຍໃຊ້ເວລາລັດຖະການໄປ
ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ.
3. ໃຫ້ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ,
ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາທ່ານເຈົ້າ
ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຫຼຸດຜ່ອນແຜນ
ວຽກ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປະຢັດງົບປະມານ, ຫ້າມມີພຶດຕິກຳສ້າງວຽກຂຶ້ນໃໝ່
ແລະ ສ້າງເອກະສານຂໍຖອນເງິນ ໃຫ້ໝົດຕາມແຜນງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ທັງທີ່ບໍ່
ມີຄວາມຈຳເປັນ; ຫ້າມຈ່າຍງົບປະມານເກີນແຜນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນໜີ້ສິນບໍລິຫານສະສົມ.
4. ໃຫ້ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ເຄັ່ງຄັດປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດຂອງລັດຖະບານ ເຊັ່ນ: ລາຍຈ່າຍ
ຮັບແຂກ, ລາຍຈ່າຍການປະຊຸມ, ລາຍຈ່າຍໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ອື່ນ. ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າລະບຽບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດວິສາຫະກິດ ເພື່ອ
ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
5. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະຢັດຂອງຕົນ ແລະ
ອອກຄຳແນະນຳລະອຽດສະເພາະວຽກງານການປະຢັດ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການຂອງຕົນ
ດັ່ງນີ້:
5.1. ໃຫ້ກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ້າສ້າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ - ນຳໃຊ້ພາຫະນະຂອງ
ລັດ. ພ້ອມທັງ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສັງລວມບັນຊີພາຫະນະຂອງລັດໃຫ້ສຳເລັດໄວ;
5.2. ໃຫ້ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາການກໍ່ສ້າງປະເພດ
ຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ກຳນົດມາດຖານຕຶກອາຄານ, ສຳນັກງານ, ຫ້ອງການຢູ່ຂັ້ນສູນ
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ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເພີ່ມທະ
ວີການປະຕິບັດການກຳນົດມາດຖານຖະໜົນ, ຫົນທາງ, ທາງຍ່າງ ແລະ ການຕິດປ້າຍ
ບອກທາງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
5.3. ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດຕາມມາດຖານເຕັກນິກການນຳໃຊ້ພະ
ລັງງານໄຟຟ້າ, ເປັນເຈົ້າການກວດກາຄືນລະບົບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ
ໄຟຟ້າຕາມສຳນັກງານ, ອົງການລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານເຕັກນິກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລາຍ
ຈ່າຍຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຕິດຕາມສັງລວມບໍລິມາດ ແລະ ຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ຂອງ
ອົງການຈັດຕັ້ງລັດທຸກຂັ້ນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການຈັດສັນແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະ
ປີໃຫ້ພຽງພໍ. ພ້ອມນັ້ນ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ລາຍການອຸປະກອນໄຟຟ້າ ທີ່ໃຊ້ໄຟຫຼາຍ,
ແນະນຳການຕິດຕັ້ງ ແລະ ວິທີການໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆທີ່ມີການປະຢັດໄຟຟ້າ ໃຫ້
ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທຸກຂັ້ນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
5.4. ໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າລະບຽບການປະຕິບັດເງິນ
ອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຄືນໃໝ່ຢ່າງເປັນເອກະ
ພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ກຳນົດ ຂະໜາດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,
ຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມແຕ່ລະຂະແໜງການ;
5.5. ໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ,
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກຳນົດຂະໜາດມາດ
ຕະຖານການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
5.6. ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ
ສົ່ງ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກຳນົດຂະໜາດມາດ
ຕະຖານການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງແຕ່
ລະທ້ອງຖິ່ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໃຫ້ນຳໃຊ້ສະໜາມກິລາຂອງບັນດາແຂວງທີ່ມີ
ແລ້ວ ເພື່ອຈັດການແຂ່ງຂັນມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ, ຫ້າມກໍ່ສ້າງສະໜາມກິລາ
ໃໝ່ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການແຂ່ງຂັນມະຫະກຳກິລາໃໝ່ ໃນໄລຍະງົບປະມານຍັງມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ.
6. ໃຫ້ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ,
56

ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາທ່ານ
ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ອຳນວຍການຂອງລັດວິສາຫະກິດໃນທົ່ວປະເທດ ເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດຊອບ
ຊີ້ນຳ-ນຳພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຜົນເປັນຮູບປະ
ທຳ. ພ້ອມທັງ ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາປຸກລະດົມຊວນເຊື່ອ, ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການຕົນທຸກຂັ້ນ ແລະ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສະຕິສູງຕໍ່ການນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມີຈຸດສຸມ; ຖືເອົາ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ; ຕິດຕາມສັງລວມສະ
ພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໃຫ້ຂະແໜງການເງິນ
ເຄັ່ງຄັດກວດກາລາຍຈ່າຍຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຖ້າເຫັນວ່າລາຍຈ່າຍໃດບໍ່ສອດຄ່ອງ
ກັບຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ສົມທົບກວດກາຄືນ ແລະ ຢຸດຕິການເບີກຈ່າຍທຸກອັນທີ່ຂັດກັບຄຳສັ່ງ
ສະບັບນີ້.
7.ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
------------000---------ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ			

ເລກທີ 1053/ສສກ.ມຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ກຸມພ
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ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ
ນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດລະບຽບກ່ຽວກັບ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ, ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ
ຍຸບເລີກ, ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸມັດ, ການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນສາຂາ, ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ, ການ
ຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ
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ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກ
ສາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນລາວ.
ມາດຕາ 2. ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ມີຫຼັກການຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້:
1. ເປັນສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການສຶກສາແຫ່ງ
ຊາດ;
2. ເປັນສະຖານທີ່ຮັບເອົາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ນັກຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ;
3. ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທຸກແຫ່ງຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງສະພາໂຮງຮຽນ;
4. ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຄຸ້ມຄອງຂອງ ການສຶກ
ສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາທີກຳນົດໄວ້.
ມາດຕາ 3. ອະທິບາຍຄຳສັບ
1. ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ໝາຍເຖິງສະຖານການສຶກສາ ທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ເພື່ອດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ.
2. ຜູ່ຮັບອະນຸມັດ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນເຊິ່ງໄດ້ຮັບໃບອະນຸມັດ ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ.
3. ຜູ່ອະນຸມັດ ໝາຍເຖິງ ຜູ່ມີສິດໃນການອອກໃບອະນຸມັດ.
ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສະເພາະ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
ຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ
ມາດຕາ 5. ປະເພດຂອງໂຮງຮຽນ
ປະເພດຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
1. ໂຮງຮຽນ ທີ່ມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສອບເສັງທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳ
ນົດໄວ້;
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2. ໂຮງຮຽນ ທີ່ມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດພິການ ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການສຶກສາ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະສົມປະສານກັບຫຼັກສູດ
ທີ່ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະເພາະກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງຈາກ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ;
3. ໂຮງຮຽນທີ່ໃຊ້ສອງພາສາ ໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນ ເປັນພາສາຕ່າງປະເທດໃນ ວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ
ທຳມະຊາດ.
ມາດຕາ 6. ການສ້າງຕັ້ງ, ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸມັດ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນສາຂາ
ການປະກອບເອກະສານມີດັ່ງນີ້:
1. ເອກະສານສຳລັບຜູ່ຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ;
2. ເອກະສານດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;
3. ເອກະສານກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ອາຄານ;
4. ເອກະສານຂໍຕໍ່ໃບອະນຸມັດ;
5. ເອກະສານຂໍສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນສາຂາ;
(ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານຕ່າງໆ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕ່າງຫາກ).
ມາດຕາ 7. ການມອບ-ໂອນກຳມະສິດ
ຜູ່ຮັບອະນຸຍາດສາມາດມອບ-ໂອນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດເປັນທາງການຈາກ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ມາດຕາ 8. ການສືບທອດກຳມະສິດ
ຖ້າຜູ່ຮັບໃບອະນຸມັດຫາກເສຍຊີວິດ ໃຫ້ຍາດໃກ້ສິດ ຫຼື ຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ເພື່ອຮັບໂອນກຳມະສິດ ພາຍໃນ 120 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຜູ່ຮັບໃບອະນຸມັດ
ເສຍຊີວິດ.
ກໍລະນີບໍ່ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ ຜູ່ອະນຸມັດຈະສັ່ງຖອນໃບ
ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນໄດ້ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສືທາງການໃຫ້ຍາດໃກ້ສິດ ຫຼື ຜູ່ໄດ້ຮັບ
ການມອບໝາຍຮັບຊາບ.
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ໝວດທີ 3
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ມາດຕາ 9. ເງື່ອນໄຂຂອງບຸກຄົນຜູ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເງື່ອນໄຂຂອງບຸກຄົນຜູ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ມີດັ່ງນີ້:
1. ມີວຸດທິການສຶກສາລະດັບໃດໜຶ່ງ;
2. ມີຖານະທາງການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ;
3. ເປັນຜູ່ທີ່ມີປະຫວັດຈະແຈ້ງ;
4. ບໍ່ເຄີຍຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ເວັ້ນແຕ່ໄດ້ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດັ່ງ
ກ່າວມາແລ້ວ ເວລາ 3 ປີ ກ່ອນວັນຂໍຮັບໃບອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 10. ເງື່ອນໄຂຂອງນິຕິບຸກຄົນຜູ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເງື່ອນໄຂຂອງນິຕິບຸກຄົນຜູ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ມີດັ່ງນີ້:
1. ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມການສຶກສາ;
2. ມີຊັບສິນ ແລະ ຖານະດ້ານການເງິນພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນການບໍລິຫານ
ໂຮງຮຽນໄດ້ຕາມ ລະບຽບຫຼັກການຂອງການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ;
3. ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນບໍລິສັດຈຳກັດ ຫຼື ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ຈະຕ້ອງມີທຶນ ຫຼື ຈຳນວນຫຸ້ນເປັນ
ຂອງຜູ່ຖືຫຸ້ນ ຫຼື ຜູ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນທີ່ມີສັນຊາດລາວ ຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດ 30% ຂອງຈຳນວນເງິນ
ທຶນ ຫຼື ຈຳນວນຫຸ້ນທັງໝົດ ແລະ ຈະຕ້ອງມີຈຳນວນຜູ່ຖືຫຸ້ນ ຫຼື ຜູ່ເປັນຫ
 ຸ້ນສ່ວນ ທີ່ມີ
ສັນຊາດລາວ ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 50% ຂອງຈຳນວນຜູ່ຖືຫຸ້ນ ຫຼື ຜູ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນທັງໝົດ;
4. ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນມູນນິທິ ຈະຕ້ອງມີກຳມະການມູນນິທິ ທີ່ມີສັນຊາດລາວ 60% ຂຶ້ນ
ໄປ ຂອງຈຳນວນກຳມະການບໍລິຫານທັງໝົດ;
5. ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນສະມາຄົມ ຈະຕ້ອງມີກຳມະການ ທີ່ມີສັນຊາດລາວ 60% ຂອງຈຳ
ນວນກຳມະການທັງໝົດ ແລະ ສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມ ຕ້ອງມີສັນຊາດລາວ 60%
ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ; ຜູ່ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ຜູ່ຕ່າງໜ້າຂອງ
ນິຕິບຸກຄົນນັ້ນຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ຕາມ ມາດຕາ 9.
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ໝວດທີ 4
ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ມາດຕາ 11. ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ການຄຸ້ມຄອງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ, ໂຄງປະກອບ
ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນເອກະຊົນໃຫ້ປະ
ຕິບັດຕາມຫຼັກການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມ ທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດໄວ້.
ມາດຕາ 12. ການປ່ຽນແທນຕຳແໜ່ງຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
ການປ່ຽນແປງຕຳແໜ່ງຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ໃນກໍລະນີດັ່ງນິີ້:
1. ເສຍຊີວິດ;
2. ລາອອກ;
3. ເປັນບຸນຄົນລົ້ມລະລາຍ;
4. ຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການບໍລິຫານ;
5. ໄດ້ຮັບໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ;
6. ຖືກໄລ່ອອກ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມປະພຶດທີ່ເສື່ອມເສຍທາງດ້ານສິນລະທຳ ແລະ ຄຸນ
ນະທຳ;
7. ກໍລະນີຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງດ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ໃຫ້ຜູ່ຮັບອະ
ນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນອື່ນຂຶ້ນແທນ;
8. ການປ່ຽນແທນຜູ່ອຳນວຍການ ໃນໂຮງຮຽນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງມີໜັງສືທາງການຈາກຜູ່ອະ
ນຸມັດ.
ມາດຕາ 13. ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
ໃຫ້ຜູ່ຮັບອະນຸມັດ ສະເໜີ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແຕ່ງຕັ້ງຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ 1 ທ່ານ
ແລະ ຮອງຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ 1-2 ທ່ານ.
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ມາດຕາ 14. ການບັນຈຸ ແລະ ການປ່ຽນແທນຄູ
ໃຫ້ຜຮ
ູ່ ັບອະນຸມັດບັນຈຸຄູສອນປະຈຳ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານດັ່ງນີ້:
1. ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ບັນຈຸຄູປະຈຳ 100%;
2. ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃຫ້ບັນຈຸຄູປະຈຳ 80%;
3. ການປ່ຽນແທນຄູ ໃນໂຮງຮຽນໃດໜຶ່ງ ຕ້ອງມີໜັງສືທາງການຈາກຜູ່ອະນຸມັດ.
ມາດຕາ 15. ຂັ້ນຕອນການບັນຈຸຄູ
ຂັ້ນຕອນການບັນຈຸຄູ ມີດັ່ງນີ້:
1. ການບັນຈຸຄູ ເຂົ້າເປັນຄູສອນໃນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ປະກອບເອກະສານເພື່ອຂໍອະນຸມັດຕໍ່
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ພະແນກສຶກທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ່ອະນຸມັດ ຕາມລະບຽບການ.
2. ໂຮງຮຽນມີສິດເຊີນຄູຈາກພາກສ່ວນອື່ນ ມາເປັນຄູຮັບເຊີນພາຍໃນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຕາມລຳດັບ; ຈຳນວນຄູສອນຮັບເຊີນຕ້ອງບໍ່
ເກີນ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງຄູສອນທັງໝົດພາຍໃນໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 16. ມາດຕະຖານຂອງຜູ່ອຳນວຍການ
ມາດຕຖານຂອງຜູ່ອຳນວຍການ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ຕ້ອງມີວຸດທິ
ບັດຄູ ຊັ້ນສູງ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ, ມີປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ ຫຼື ໃບ
ອະນຸຍາດການສອນ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;
2. ຜູ່ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສຶກສາ ຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ທຽບ
ເທົ່າຂຶ້ນໄປ, ມີປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດການສອນ
ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;
3. ຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກ
ງານບໍລິຫານການສຶກສາ.
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ມາດຕາ 17. ມາດຕະຖານຂອງຄູ
ມາດຕະຖານຂອງຄ ມີດັ່ງນີ້:
1. ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ຄູຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູອະນຸບານ ຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ, ມີປະກາສະນີຍະບັດ
ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດການສອນ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
2. ສະຖານການສຶກສາສາມັນ:
1). ຄູທີ່ສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
		

ຄູຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູປະຖົມ ຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ,ມີປະກາສະນີຍະ

ບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດການສອນ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ
ດີ.
2). ຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
• ຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ຄູຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູມັດທະຍົມ ຊັ້ນສູງ ຫຼື ທຽບ
ເທົ່າຂຶ້ນໄປ, ມີປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດການສອນ
ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
• ຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຄູຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູມັດທະຍົມ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື
ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ, ມີປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດການ
ສອນ ແລະ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
3). ຖ້າເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃນການ
ສອນ ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ມາດຕາ 18. ການປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວປີຮຽນ
ການປະຕິບັດຫຼັກສູດ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ, ການສອບ
ເສັງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສ
 ູດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງ ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ.
ມາດຕາ 19. ການກຳນົດຊື່ ແລະ ປ້າຍໂຮງຮຽນ
ຜູ່ຮັບອະນຸມັດ ຕ້ອງຕິດປ້າຍຊື່ໂຮງຮຽນ ໃສ່ທາງໜ້າປະຕູທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ລັກ
ສະນະຂອງປ້າຍຕ້ອງເປັນພື້ນສີຟ້າ ໂຕໜັງສືສີຂາວ, ໃຫ້ຂຽນຊື່ເປັນພາສາລາວ ຕາມ
ມາດຖານທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດ. ສຳລັບຊື່ຂອງສະຖານການສຶກສາ
ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
64

1. ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ:

1). ໂຮງລ້ຽງເດັກ ...........................

2). ໂຮງຮຽນອະນຸບານ.....................

3). ໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ......................
2. ສະຖານການສຶກສາສາມັນ:

1). ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ .....................

2). ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ...................

3). ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ .....................
4). ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ........................

ໝວດທີ 5
ຄ່າທຳນຽມ
ມາດຕາ 20. ຄ່າທຳນຽມການຮຽນ

ຄ່າທຳນຽມການຮຽນແມ່ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ໂຮງຮຽນເກັບຈາກຜູ່ປົກຄອງນັກຮຽນ

ເພື່ອເປັນຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າຮຽນ.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທາງໂຮງຮຽນເກັບຈາກຜູ່ປົກຄອງນັກຮຽນ ເພື່ອເປັນ

ຄ່າຈັດກິດຈະກຳ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ
ມດຕາ 21. ການເກັບຄ່າທຳນຽມການຮຽນ

ການເກັບຄ່າທຳນຽມການຮຽນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ

ການລົງທຶນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ໝວດທີ 6
ຂໍ້ຫ້າມ
ມາດຕາ 22. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ

ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຫ້າມຜູ່ຮັບອະນຸມັດກະທຳໃດໆໃນລັກສະນະເປັນຕົວແທນ ຫຼື ສາຂາຂອງສະຖານບັນ

ຫຼື ສະຖານສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ ເວັ້ນແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ເປັນໜັງສືທາງການຈາກ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
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2. ຫ້າມຜູຮ
່ ັບອະນຸມັດໂຄສະນາ ຫຼື ໃຫ້ຜູ່ອື່ນໂຄສະນາ ຊວນເຊື່ອ ກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນ
ໃນລັກສະນະໂອ້ອວດເກີນຄວາມຈິງ ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ສະແດງວ່າ ໂຮງຮຽນຂອງ
ຕົນເປັນຕົວແທນ ຫຼື ສາຂາຂອງສະຖາບັນ ຫຼື ສະຖານການສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ
ທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ;
3. ຫ້າມຜູ່ຮັບອະນຸມັດ ນຳໃຊ້ ຫຼື ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ນຳໃຊ້ ສະຖານທີ່ ຫຼື ບໍລິເວນໂຮງຮຽນ
ຈັດການສອນ ຫຼື ຊຸມນຸມ ທີ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເປັນໄພຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ;
4. ຫ້າມມີພຶດຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 23. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ.
ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຫ້າມຕັ້ງໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນຮຽນໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນ, ຖ້າເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີເນື້ອ
ທີ່ດິນຕອນດຽວກັນໃຫ້ເຮ
 ັດຮົ້ວຂັ້ນ ແລະ ໃສ່ຊື່ໂຮງຮຽນຕາມ ມາດຕາ 19.
2. ຫ້າມເປີດການຮຽນ-ການສອນ ກ່ອນໄດ້ຮັບອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ.

ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 25. ຕາປະທັບ
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທຸກແຫ່ງ ມີຕາປະທັບເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 26. ການຜັນຂະຫຍາຍ
1. ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນທົ່ວປະເທດ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ, ອຳ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
2. ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທຸກແຫ່ງ ນຳເອົາເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄປຜັນຂະຫຍາຍ
ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ.
		

ໃນທົ່ວປະເທດຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄູ - ອາຈານ, ນັກຮຽນ, ອຳນາດການປົກຄອງ

ທ້ອງຖິ່ນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
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ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທຸກແຫ່ງ ນຳເອົາເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄປຜັນຂະ
ຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 27. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທຸກແຫ່ງ ລາຍງາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆໃຫ້
ຂັ້ນເທິງ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃນກໍລະນີ ເກີດໄພອັນຕະລາຍ ຫຼື ເຫດການອັນກະ
ທົບກະເທືອນ ຕໍ່ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຫຼື ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນ
ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ລາຍງານເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນຢ່າງທັນການ;
ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,
ເທດສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 28. ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ
ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ອອກໃນເມື່ອກ່ອນ ເຊິ່ງຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກ
ລົບລ້າງ, ຍົກເວັ້ນໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດກ່ອນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ນີ້ ໃຫ້ດຳເນີນໄປຈົນກວ່າໝົດອາຍຸອະນຸມັດ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

1. ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສຖາບັນ, ສູນທີ່ຂຶ້ນກັບ ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫຼວງ,
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

3. ໂຮງຮຍນມັດທະຍົມທຸກແຫ່ງ ທັງພາກລັດ
ແລະ ເອກະິຊົນນາໆຊາດ, ບ່ອນລະ
4. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
4 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
----------000---------

ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ			

ເລກທີ 1052 /ສສກ.ມຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ກ
 ຸມພ
 າ 2016.

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ
ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ
ນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການ
ຍຸກເລີກ, ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸມັດ, ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງ
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກ
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ງານຕ່າງໆໃຫ້ມ
ປ
ີ ະສິດທິຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ແລະ ລະບຽບ
ການຕ່າງໆຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ.
ມາດຕາ 2. ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ ມີຫຼັ້ກການຄຸ້ມຄອງ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດນານາຊາດ ແລະ ປະສົມ
ປະສານກັບຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ;
2. ເປັນສະຖານທີ່ຮັບເອົາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ;
3. ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດທຸກແຫ່ງ ຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງສະພາໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 3. ອະທິບາຍຄຳສັບ
1. ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ ໝາຍເຖິງສະຖານການສຶກສ
 າເອກະຊົນ ທີ່ຈັດການ
ຮຽນ-ການສອນໃນລະບົບ ທີ່ຮັບເອົານັກຮຽນໂດຍບໍ່ຈຳແນກ ເຊື້ອຊາດ, ສັນຊາດ,
ສາສະໜາ ທີ່ບໍ່ຄັດຕໍ່ສີລະທຳ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ກົດໝາຍຂອງຊາດ.
2. ຫຼັກສູດນານາຊາດ ໝາຍເຖິງຫຼັກສູດຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກ
ສາກົນ.
ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສະເພາະການສຶຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
ຂອງໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ
ມາດຕາ 5. ເງື່ອນໄຂດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ
ເງື່ອນໄຂດ້ານທີ່ດິນ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ
ມີດັ່ງນີ້:
1. ທີ່ດິນທີ່ໃຊ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນຕ້ອງເປັນກຳມະສິດຂອງຜູ່ປະກອບການ;
2. ຖ້າເປັນທີ່ດິນເຊົ່າ ຕ້ອງມີສັນຍາເຊົ່າຢ່າງຕໍ່າ 10 ປີ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ແລະ 15 ປີ ສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາ;
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3. ຖ້າເປັນທີ່ດິນຈຳນອງ ຕ້ອງເປັນການຈຳນອງ ເພື່ອການດຳເນີນການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ
ເທົ່ານັ້ນ;
4. ຕ້ອງມີພື້ນທີ່ສີຂຽວ ຈຳນວນ 1 ໃນ 3 ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ;
5. ມີພື້ນທີ່ໃນຮົ່ມ ຫຼື ກາງແຈ້ງສຳລັບກິດຈະກຳທີ່ສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ
ແລະ ອະເນກປະສົງ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງພື້ນທີ່ຊົມໃຊ້ທັງໝົດ;
6. ຖ້າສ້າງໂຮງຮຽນໃໝ່ຕ້ອງສັງກັດຢູ່ສະຖານທີ່ນອກເມືອງທີ່ບໍ່ກີດຂວາງສະພາບການ
ຈາລະຈອນ;
7. ເງື່ອນໄຂດ້ານອື່ນໆ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄູ້ມຄອງໂຮງຮຽນແຕ່ລະຊັ້ນ.
ມາດຕາ 6. ມາດຕະຖານດ້ານອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່
ມາດຕະຖານດ້ານອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່ ມີດັ່ງນີ້:
1. ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ)
1). ສະຖານທີ່ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຈຸດດຽວ ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ
ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດຕ່າງໆ ມີເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍ 25 -35 ຕາແມັດ/ຄົນ;
2). ມີອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງການຂອງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງອຳນວຍການ, ຫ້ອງບໍລິຫານ,
ຫ້ອງນອນສຳລັບເດັກ, ຫ້ອງແພດ, ຫ້ອງເດັກຫລິ້ນ, ຫ້ອງຍາມ, ຫ້ອງພັກຄູ-ພະ
ນັກງານ, ຫ້ອງອາຫານ, ຫ້ອງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ, ໂຕະຕັ່ງ,
ເຄື່ອງໃຊ້, ຫ້ອງເກັບມ້ຽນອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສຳລັບການລ້ຽງດູ ແລະ ສິດສອນເດັກ;
3). ມີໄຟຟ້າ, ນຳ້ສະອາດ, ລະບົບລະບາຍນຳ້, ຫ້ອງນຳ້ທີ່ສະອາດ ແລະ ເໝາະສົມ
ກັບສໍ່າອາຍຸເດັກ;
4). ມີເດີ່ນຫຼິ້ນ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນໃນເດີ່ນ, ມີກຳແພງອ້ອມຮອບ, ມີປະຕູໂຂງ, ເສົາທຸງຊາດ
ລາວ, ປ້າຍໂຮງຮຽນ ແລະ ປ້າຍຫ້ອງຮຽນ;
5). ມີອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມ
ປອດໄພສຳລັບເດັກ.
2. ສະຖານການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
1). ສະຖານທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພ
ພິບັດຕ່າງໆ, ມີເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍ 30-40 ຕາແມັດ/ຄົນ;
2). ມີສະໂມສອນໃນຮົ່ມ, ເດີ່ນກິລາ, ບ່ອນຈອດລົດທີ່ເໝາະສົມ, ກຳແພງ, ປະຕູໂຂງ,
ປ້າຍໂຮງຮຽນ ແລະ ປ້າຍຫ້ອງຮຽນ;
3). ມີໄຟຟ້າ, ນຳ້ສະອາດ, ຫ້ອງນຳ້ແຍກຍິງ-ຊາຍ, ອ່າງລ້າງມື ແລະ ຫ້ອງອາບນຳ້;
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4). ມີຫ້ອງຄະນະອຳນວຍການ, ຫ້ອງພັກຄູ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງສິລະປະ
ກຳ, ຫ້ອງສິລະປະດົນຕີ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້, ຫ້ອງເຝິກປະຕິບັດ, ຫ້ອງແນະແນວ,
ຫ້ອງຟັງສຽງພາສາ, ຫ້ອງແພດ, ຫ້ອງອາຫານ ແລະ ຫ້ອງຍາມ;
5). ມີສື່-ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນກິລາ ແລະ ສິລະປະ.
3. ສະຖານທີ່ການສຶກສາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
1). ສະຖານທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພ
ພິບັດຕ່າງໆ, ມີເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍ 30-40 ຕາແມັດ/ຄົນ;
2). ມີສະໂມສອນໃນຮົ່ມ, ເດີ່ນກິລາ, ບ່ອນຈອດລົງທີ່ເໝາະສົມ, ກຳແພງ, ປະຕູໂຂງ,
ປ້າຍໂຮງຮຽນ ແລະ ປ້າຍຫ້ອງຮຽນ;
3). ມີໄຟຟ້າ, ນຳ້ສະອາດ, ຫ້ອງນຳ້ແຍກຍິງ-ຊາຍ, ອ່າງລ້າງມື ແລະ ຫ້ອງອາບນຳ້;
4). ມີຫ້ອງຄະນະອຳນວຍການ, ຫ້ອງພັກຄູ, ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງສະໝຸດ,
ຫ້ອງສິລະປະປະກຳ, ຫ້ອງສິລະປະດົນຕີ, ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ້, ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງ
ແນະແນວ, ຫ້ອງຟັງສຽງພາສາ, ຫ້ອງແພດ, ຫ້ອງອາຫານ ແລະ ຫ້ອງຍາມ;
5). ມີຫ້ອງເກັບມ້ຽນສື່-ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນກິລາ ແລະ ສິລະປະ.
4. ສະຖານທີ່ການສຶກສາທຸກຊັ້ນຮຽນຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ຜູ່ພິການສາມາດຮຽນຮ່ວມໄດ້.
ມາດຕາ 7. ການອອກແບບອາຄານ
ອາຄານຮຽນ ແລະ ອາຄານປະກອບຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້
ດັ່ງນີ້:
1. ອາຄານຮຽນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ສູງບໍ່ເກີນ 2 ຊັ້ນ;
2. ອາຄານຮຽນ ສຳລັບມັດທ
 ະຍົມສຶກສາ ຖ້າສູງເກີນ 3 ຊັ້ນ ຕ້ອງມີລິຟ, ມີຂັ້ນໄດໜີໄຟ,
ຄວາມກວ້າງຂອງທາງຂຶ້ນ ຫຼື ຂັ້ນໄດຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດ 1.5 ມ ແລະ ອາຄານຮຽນສູງສຸດບໍ່ໃຫ້
ເກີນ 5 ຊັ້ນ;
3. ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນບໍ່ຫຼຸດ 7 ມ x 8ມ, ລວງສູງຂອງຫ້ອງ 3 ມ-3.5 ມ ແລະ ບໍ່
ໃຫ້ມີເສົາຢູ່ເຄິ່ງກາງຫ້ອງ; ມີປະຕູເຂົ້າ-ອອກ 2 ທາງ, ຂະໜາດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 0.8 ມ x 2ມ;
4. ການອອກແບບກໍ່ສ້າງອາຄານ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂະແໜ່ງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ພະແນກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ກົມການ
ເງິນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພິຈາລະນາອະນຸມັດຮູບແບບ ແລະ ລາຍການ
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ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການກໍ່ສ້າງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເສຍກ່ອນ ແລ້ວລາຍ
ງານໃຫ້ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ຫຼື ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ຮັບຊາບ.
ມາດຕາ 8. ອັດຕ
 າສ່ວນການບັນຈຸນັກຮຽນຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ
1. ລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 25 ຄົນ ຕໍ່ ຫ້ອງ;
2. ລະດັບປະຖົມສຶກສາ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 34 ຄົນ ຕໍ່ ຫ້ອງ;
3. ລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ຄົນ ຕໍ່ ຫ້ອງ.

ໝວດທີ 3
ການຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ
ມາດຕາ 9. ປະເພດສະຖານການສຶກສາທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງ
1. ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ:
1). ໂຮງລ້ຽງເດັກ;
2). ໂຮງຮຽນອະນຸບານ;
3). ໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ.
2. ສະຖານການສຶກສາສາມັນ:
1). ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ;
2). ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ;
3). ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ;
4). ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ.
ມາດຕາ 10. ການຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດເອກະສານເພື່ອຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ
ໂຮງຮຽນ ດັ່ງນີ້:
1. ເອກະສານສຳລັບຜູ່ຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ;
2. ເອກະສານດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ;
3. ເອກະສານກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ອາຄານ.
ລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານຕ່າງໆ ໄດ້ດຳນົດໄວ້ຕ່າງຫາກ.
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ມາດຕາ 11. ການຂໍອະນຸມັດຂະຫຍາຍສາຂາ

ການຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນສາຂາຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໃນ

ຕົວເມືອງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃໝ່ຕາມ ມາດຕາ 10.

ມາດຕາ 12. ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນການເປີດໂຮງຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍຊັ້ນຮຽນໃໝ່

ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນການເປີດໂຮງຮຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍຊັ້ນຮຽນໃໝ່ ໃຫ້ຍື່ນ

ຄຳຮ້ອງເຖິງ ກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍຜ່ານ

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ກ່ອນວັນເປີດສົກຮຽນ ຢ່າງໜ້ອຍ 90 ວັນ.

ໝວດທີ 4
ມາດຕະຖານຂອງຜູ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ມາດຕາ 13. ຜູ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (ເຈົ້າຂອງໂຄງການ).

ຜູ້ຮັບອະນມ
ຸ ັດ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:

1. ມີວຸດທິການສຶກສາໃນລະດັບໃດໝຶ່ງ; ( ປະສົບການທາງດ້ານການບໍລິຫານ)
2. ເປັນຄົນທີ່ມີປະຫວັດຈະແຈ້ງ;

3. ມີຖານະທາງການເງິນທ
 ີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢ
 ືນຈ
 າກທະນາຄານ ໃນສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 14. ຜູອ
່ ຳນວຍການໂຮງຮຽນ.

ຜູ່ອຳນວຍການ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານ ດັ່ງນ
 ີ້:

1. ມີວຸດທິການສຶກສ
 າບໍ່ຕ
 ່ຳກວ່າປະລິນຍ
 າຕີ ໃນສາຂາບໍລຫ
ິ ານ;
2. ມີປະສົບກ
 ານທາງດ້ານການບໍລ
 ິຫານ ຢ່າງຕ່ຳ 3 ປີ;

3. ແມ່ນຜ
 ູ່ໄດ້ຮັບອະນມ
ຸ ັດ ຫຼື ບຸກຄົ
 ນທ
 ີ່ຖືກແ
 ຕ່ງຕ
 ັ້ງຈ
 າກຜູໄ່ ດ້ຮັບອະນຸມັດ.

ມາດຕາ 15. ຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ

ຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນຕ້ອງມີມາດຕະຖານດັ່ງນີ້:

1. ເປັນຄົນລາວ, ຖືສັນຊາດລາວໜຶ່ງຄົນ ແລະ ຄ
 ົນຕ່າງປະເທດໜຶ່ງຄົນ;
2. ມີວຸດທິບັດຄູ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ;

3. ມີປະສົບການທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງວິຊາການໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ເປັນຄູສອນມາກ່ອນຢ່າງ
ໜ້ອຍ 5 ປີ;
73

4. ມີມາດຕະຖານອື່ນໆ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ,
ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ.
ມາດຕາ 16. ມາດຕະຖານຂອງຄູ
ຄູຕ້ອງມີມາດຕະຖານ ດັ່ງນີ້:
1. ສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
		

ຄູຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູອະນຸບານ ຊັ້ງສູງ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ ມີປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື

ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດການສອນ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ.
2. ສະຖານການສຶກສາສາມັນ:
1). ຄູທີ່ສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ
			

ຄູຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູປະຖົມ ຊັ້ນສູງ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ ມີປະກາສະນີຍະ

ບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດການສອນ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ.
2). ຄູທີ່ສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
			

ຄູຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູມັດທະຍົມ ປະລິນຍາຕີ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂຶ້ນໄປ ມີປະກາ

ສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຄູ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດການສອນ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ.
3. ຖ້າເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີວຸດທິບັດຄູ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃນການສອນ
ຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ມາດຕາ 17. ການມອບ-ການໂອນກຳມະສິດ
ຜູ້ຮັບອະນຸຍາດສາມາດມອບ -ໂອນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
ຮັບອະນຸມັດເປັນທາງການຈາກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ມາດຕາ 18. ການບໍລິຫານກິດຈະການຂອງໂຮງຮຽນ
ການບໍລິຫານກິດຈະການຂອງສະຖານການສຶກສ
 າເອກະຊົນນານາຊາດ ນອກ
ຈາກທີ່ໄດ້ລະ ບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດໄວ້.
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ໝວດທີ 5
ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການສຶກສາ ແລະ ການອອກປະກາສະນີຍະບັດ
ມາດຕາ 19. ຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ
ຫຼັກສູດການສຶກສາທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານການສຶກສ
 າເອກະຊົນນານາຊາດ ທີ່ມີ
ການລົງທຶນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນລາວໄດ້ຮຽນ
ພາສາລາວ ປະຫວັດສາດລາວ ແລະ ສິລະປະວັດທະນາທຳຂອງຊາດລາວ. ເນື້ອໃນຫຼັກ
ສູດ ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຕໍ່ວັດທະນາທຳ
ຮີດຄອງປະ ເພນີ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວ, ບໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດ້ານ
ສາສະໜາ ແລະ ບໍ່ປ່ຽນແປງເນື້ອໃນປະຫວັດສາດ.
ມາດຕາ 20.ການອະນຸມັດ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ
ການອະນຸມັດການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຜູ່ຂໍອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມ ບູນ,
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຕ້ອງສະເໜີຫຼັກສູດ ແລະ ໃບອະນຸມັດ
ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຈາກເຈົ້າຂອງຫຼັກສູດເຖິງ ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ຫຼື ມັດ
ທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອສະເໜີຂໍອະນຸມັດຈາກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ຕ້ອງຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພາສາລາວ, ປະຫວັດສາດລາວ ແລະ ວັດທະນາ
ທຳລາວ ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຊັ້ນຮຽນ ຄື:
1). ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ: ກຳນົດໃຫ້ຮຽນພາສາລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ 2 ຊົ່ວ
ໂມງ/ອາທິດ;
2). ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ: ກຳນົດໃຫ້ຮຽນ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ປະຫວັດສາດ
ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ 4 ຊົ່ວໂມງ/ອາທິດ (ຕາຕະລາງຮຽນຈະ
ກຳນົດໄວ້ຕ່າງຫາກ ).
ມາດຕາ 21. ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ
ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ການເລື່ອນຂັ້ນຮຽນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຫຼັກສູດນາ
ນາຊາດ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້;
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2. ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຫຼັກສູດ
ນານາຊາດທີ່ໄດ້ອະນຸມັດນຳໃຊ້ ແຕ່ຕ້ອງມີວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ ເຂົ້າເປັນຄະນະກຳມະການຮ່ວມ;
3. ພາຍຫຼັງການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງສອບເສັງຈົບຊັ້ນສຳເລັດແລ້ວ ຕ້ອງສະຫຼຸບລາຍ
ງານໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກົມອະນຸບານ ແລະ
ປະຖົມສຶກສາ ຫຼື ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຮັບຊາບ
ແຕ່ລະສົກຮຽນ;
4. ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດທີ່ຈັດການຮຽນ - ການສອນ ໂດຍປະສົມປະສານກັບ
ຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ປະຕິບັດການສອບເ້ສັງຈົບຊັ້ນ ຕາມລະບຽບການທີ່ ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດໄວ້.
ມາດຕາ 22. ການອອກປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ
ການອອກປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1. ຜູ່ທີ່ສອບເສັງຜ່ານຫຼັກສູດນານາຊາດ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາສາກົນ ທີ່ເປັນເຈົ້າ
ຂອງຫຼັກສູດ ອອກປະກາສະນີຍະບັດ;
2. ໂຮງຮຽນເປັນຜູ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ຄະແນນປີຮຽນ;
3. ນັກຮຽນທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດມີຈຸດປະສົງ ຍົກຍ້າຍບ່ອນຮຽນ ຫຼື ກັບຄືນປະເທດ
ກົມກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາໃຫ້
ຕາມການສະເໜີຂອງຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ;
4. ນັກຮຽນໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດ ທີ່ໄດ້ຮຽນຫຼັກສູດນານາຊາດ ແລະ ປະສົມ
ປະສານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ສະເໜີຂໍສອບເສັງຈົບຊັ້ນເອົາປະກາສະນິຍະບັດລາວ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສອບເສັງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດ
ໄວ້.
ມາດຕາ 23. ການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາພາຍໃນສະຖານການສຶກສາ
ການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ພາຍໃນສະຖານການສຶກສາ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ດັ່ງນີ້:
1. ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ ຍົກເວັ້ນໂຮງຮຽນ ລະດັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຕ້ອງສະໝັກ
ເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ ພາຍໃນ 12 ເດືອນ ນັບຈາກ
ວັນທີໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈັດຕັ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ເປີດດຳເນີນການ;
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2. ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງມາດຕະຖານການສຶກສາ ຈາກສູນປະກັນຄຸນນະ
ພາບ ການສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມລະບຽບການ;
3. ໂຮງຮຽນເອກະຊົນານາຊາດທຸກລະດັບ ການສຶກສາທຸກແຫ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
ມາດຕະຖານການສຶກສາຈາກສະຖາບັນຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ;
4. ໃນກໍລະນີທີ່ໂຮງຮຽນບໍ່ສາມາດດຳເນີດການຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ ໃຫ້
ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຂະຫຍາຍເວລາໄດ້ພຽງ 1 ປີ ຫາກໂຮງຮຽນຍັງບໍ່ສາມາດດຳເນີນການ
ໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ ໃຫ້ໂຮງຮຽນຢຸດເຊົາຮັບນັກຮຽນ ແລະ ຢຸດຕິກິດຈະການພາຍໃນ 2 ປີ;
5. ໂຮງຮຽນຕ້ອງເຮັດບົດສະຫຼຸບລາຍງານ ການປະເມີນຜົນທາງດ້ານຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດໄວ້.

ໝວດທີ 6
ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ
ມາດຕາ 24. ຮູບແບບການລົງທຶນ
ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການ
ສຶກສາ ມີດັ່ງນີ້:
1. ການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ 100%;
2. ການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
3. ການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນໄດ້ຮັບສິດເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນ
ກິດຈະການຕາມກົດໝາຍການສຶກສາ ແລະ ກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 25. ໄລຍະເວລາໃນການດຳເນີນກິດຈະການ.
ກຳນົດເວລາໃນການດຳເນີນກິດຈະການຂອງສະຖານການສຶກສາ ທີ່ມີການລົງ
ທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນບໍ່ເກີນ 50 ປີ ນັບແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງ, ໃນກໍລະນີຈຳເປັນລັດຖະບານ
ສາມາດອະນຸຍາດເພີ່ມໄລຍະເວລາຕື່ມບໍ່ເກີນ 20 ປີ.
ມາດຕາ 26. ການວົງທຶນໃສ່ການກໍ່ສ້າງ
ສະຖານການສຶກສາທີ່ມີການລົງມທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງມີແຜນການກໍ່
ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງການສຶກສາ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກອົງການຄຸ້ມ
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ຄອງທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນຫຼວງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
ການມອບດິນ ຫຼື ໃຫ້ເຊົ່າດິນເພື່ອລົງທຶນປຸກສ້າງ ໄລຍະທຳອິດແມ່ນບໍ່ເກີນ 20
ປີ, ບັນດາອາຄານສະຖານທີ່ ທີ່ໃຊ້ດຳເນີນກິດຈະການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງມີສັນຍາ ໂດຍອີງຕາມ
ຫຼັກການ ພື້ນຖານຂອງການໃຫ້ເຊົ່າເພື່ອເປີດດຳເນີນກິດຈະການ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນ
ການລົງທຶນ, ການກໍ່ສ້າງຕາມກຳນົດເວລາຂອງໂຄງການ.

ໝວດທີ 7
ຄ່າທຳນຽມ
ມາດຕາ 27. ຄ່າທຳນຽມການຮຽນ
ຄ່າທຳນຽມການຮຽນແມ່ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ໂຮງຮຽນເກັບຈາກຜູ່ປົກຄອງນັກຮຽນ
ເພື່ອເປັນຄ່າລົງທະບຽນ ແລະ ຄ່າຮຽນ.
ນອກນັ້ນ ຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທາງໂຮງຮຽນເກັບຈາກຜູ່ປົກຄອງນັກຮຽນ ເພື່ອເປັນ
ຄ່າຈັດກິດຈະກຳ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ.
ມາດຕຄາ 28. ການເກັບຄ່າທຳນຽມການຮຽນ
ການເກັບຄ່າທຳນຽມການຮຽນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
ການລົງທຶນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ໝວດທີ 8.
ຂໍ້ຫ້າມ
ມາດຕາ 29. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮ
 ັບອະນຸມັດ
ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຫ້າມຜູ້ຮັບອະນຸມັດກະທຳໃດໆ ໃນລັກສະນະເປັນຕົວແທນ ຫຼື ສາຂາຂອງສະຖານ
ສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ ເວັ້ນແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ເປັນໜັງສືທາງການຈາກກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ຫ້າມຜູ້ອະນຸມັດໂຄສະນາ ຫຼື ໃຫ້ຜູ້ອື່ນໂຄສະນາ ຊວນເຊື່ອ ກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນ
ໃນລັກສະນະໂອ້ອວດເກີນຄວາມຈິງ ຫຼື ໃນລັກສະນະທີ່ສະແດງວ່າ ໂຮງຮຽນຂອງ
ຕົນເປັນຕົວແທນ ຫຼື ສາຂາຂອງສະຖາບັນ ຫຼື ສະຖານການສຶກສາໃນຕ່າງປະເທດ
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ທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ;
3. ຫ້າມຜູ້ຮັບອະນຸມັດ ນຳໃຊ້ ຫຼື ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ນຳໃຊ້ ສະຖານທີ່ ຫຼື ບໍລິເວນໂຮງຮຽນ
ຈັດການສອນ ຫຼື ຊຸມນຸມ ທີ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເປັນໄພຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຊາດ;
4. ຫ້າມມີພຶດຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.
ມາດຕາ 30. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ
ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຫ້າມສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນຮຽນໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນ, ຖ້າເປັນໂຮງຮຽນທີ່
ມີເນື້ອທີ່ດິນຕອນດຽວກັນໃຫ້ເຮັດກຳແພງຂັ້ນ ແລະ ໃສ່ຊື່ໂຮງຮຽນຕາມ ມາດຕາ 9 ;
2. ຫ້າມເປີດການຮຽນ-ການສອນ ກ່ອນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ.

ໝວດທີ 9
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 31. ຕາປະທັບ
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດທຸກແຫ່ງ ມີຕາປະທັບເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດ
ຖະການ.
ມາດຕາ 32. ການຜັນຂະຫຍາຍ
ກົມອະນຸບານ ແລະ ກົມປະຖົມສຶກສາ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາທິ
ການ ແລະກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ໃນທົ່ວປະເທດ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ, ອຳນາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດທຸກແຫ່ງນຳເອົາເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄປ
ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 33. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ
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ພາກສ່ວນທີ່ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 34. ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ
ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ອອກໃນເມື່ອກ່ອນ ເຊີ່ງຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກ
ລົບລ້າງ, ຍົກເວັ້ນໂຮງຮຽນເອກະຊົນນານາຊາດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດກ່ອນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ນີ້ ໃຫ້ດຳເນີນໄປຈົນກວ່າໝົດອາຍຸອະນຸມັດ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:
1. ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນທີ່ຂຶ້ນກັບ ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫຼວງວ,
ຫ້ອງການນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

3. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທຸກແຫ່ງ ທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນນານາຊາດ, ບ່ອນລະ
4. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
4 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
=======000=======
ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ		

ເລກທີ 1372 /ສສກ.ອປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ມີນ
 າ 2015

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2007;
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດລະບຽບການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ, ພາລະບົດບາດ ແລະ
ໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ລະບຽບການຄຸ້ມ
 ຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບ
ສິນຂອງໂຮງຮຽນ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເພື່ອເປັນເອກະສານອ້າງອີງທາງດ້ານນິຕິກຳ
ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາໃຫ້
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ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນລວມທັງ
ໂຮງຮຽນນາໆຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ແນໃສ່ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາການຢ່າງຮອບດ້ານ ທາງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ມາດຕາ 2. ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ມີຫຼັກການຄຸ້ມຄອງດັ່ງນີ້:
1. ເປັນສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
2. ຮັບເອົາເດັກທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 6 -10 ປີເຂົ້າຮຽນຕາມລະບົບການຮຽນ 5 ປີ;
3. ຈັດການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາວາງອອກ ແລະ ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມທີ່ມີຈຳນວນນັກຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນ ຫຼື ຂັ້ນຮຽນ ແຕ່ 10 ຄົນຂຶ້ນ
ໄປ ກໍໃຫ້ຈັດຕັ້ງສອນຫ້ອງຄວບ;
5. ກໍລະນີໂຮງຮຽນອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນຢູ່ສະຖານທີ່
ດຽວກັນ ໃຫ້ໃສ່ຊື່ຕາມຊັ້ນຮຽນ ແລະ ໃຫ້ມີການແບ່ງການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງຕາມຊັ້ນ
ຮຽນ;
6. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທຸກແຫ່ງ ຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນ
ບ້ານ ແລະ ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ.
7. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມການຮຽນແຕ່ປະການໃດ, ໃຫ້ນຳໃຊ້ເງິນບໍລິ
ຫານໂຮງຮຽນ, ກອງທຶນພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເງິນສະມາຄົມພໍ່ແມ່
ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ;
8. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຂອງ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາຂອງລັດເປັນສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສ່ວນ
ຕົວ.
ມາດຕາ 3. ອະທິບາຍຄຳສັບ
1. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນ ແມ່ນສະຖານທີ່ດຳເນີນການຮຽນ - ການສອນຕາມ
ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີຄົບ 5 ຂັ້ນຮຽນຈະເປັນການສອນຫ້ອງດ່ຽວ ຫຼື ຫ້ອງຄວບ
ກໍໄດ້;
2. ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນສະຖານທີ່ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກ
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ສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ບໍ່ຄົບ 5 ຂັ້ນຮຽນ;
3. ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ ແມ່ນສະຖານທີ່ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນທີ່ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດສາ
ກົນທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ນັກຮຽນທີ່ມີຈຸດພິເສດ ໝາຍເຖິງນັກຮຽນທີ່ມີການປະພຶດແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ ເຊັ່ນ:
ລົບກວນຄົນອື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ;
5. ກະຕິກາ ໝາຍເຖິງລະບຽບການທີ່ຕົກລົງກັນ ແລະ ນຳໃຊ້ໃ
 ນໄລຍະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ;
6. ລະບອບປະຊຸມ ໝາຍເຖິງການປະຊຸມຕາມວາລະທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວເຊັ່ນ: ປະຊຸມປະຈຳ
ອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ.
ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ
ມາດຕາ 5. ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ
ກ. ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານນັກຮຽນ ແລະ ຄູ
1. ການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາຕ້ອງມີເດັກໃນເກນອາຍຸ 6 -10 ປີ ຢ່າງໜ້ອຍ
30 ຄົນ ແລະ ມີຄູ 2 ຄົນຂືຶ້ນໄປ;
2. ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຕ້ອງມີເດັກໃນເກນອາຍຸ 6-10 ປີ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຄົນ ແລະ ມີ
ຄູ 1 ຄົນຂຶ້ນໄປກໍສາມາດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາໄດ້. ກໍລະນີເປັນບ້ານນ້ອຍ
ແລະ ຢູ່ຫ່າງໄກມີເດັກ 6-10 ປີບໍ່ເຖິງ 15 ຄົນກໍສາມາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ
ໄດ້.
3. ຄູຕ້ອງມີວຸດທິການສຶກສາຈົບຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູ (ຄູປະຖົມ).
ຂ. ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ
1. ໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງຕ້ອງຕັ້ງຍູ່ໃນບໍລິເວນຂອບເຂດຂອງບ້ານ;
2. ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ມີນັກຮຽນໄປມາສະດວກ, ບໍ່ແອອັດ ແລະ ບໍ່ເປັນອຸປະສັກກີດຂວາງການ
ສັນຈອນຂອງຄົນທົ່ວໄປ;
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3. ປາສະຈາກສິ່ງລົບກວນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເສົາສັນຍານໂທລະສັບ, ເສົາໄຟຟ້າແຮງສູງ,
ຮ້ານເກມ, ຮ້ານສະໜຸກເກີ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານບັນເທິງ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ປ້າຍໂຄສະນາ
ແລະ ອື່ນໆ;
4. ຫ່າງໄກອອກຈາກບໍລິເວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ມີຄວາມສຽ່ງຕໍ່ໄພພິບັດຕ່າງໆ
ເຊັ່ນ: ນຳ້ຖ້ວມ, ນຳ້ຂັງ, ດິນເຈື່ອນ, ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ອື່ນໆ;
5. ມີໃບຕາດິນຖາວອນ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ;
ມາດຕາ 6. ມາດຕະຖານທາງດ້ານອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາຕ້ອງມີມາດຕະຖານທາງດ້ານອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່
ໂດຍພື້ນຖານດັ່ງນີ້:
1. ຂອບເຂດຂອງໂຮງຮຽນຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 30-40 ຕາແມັດຕໍ່ນັກຮຽນ 1 ຄົນ;
2. ໂຮງຮຽນແຕ່ລະແຫ່ງຕ້ອງມີວິດຖ່າຍ, ນຳ້ສະອາດ, ບ່ອນລ້າງມື ແລະ ເດີ່ນຝຶກແອບ
ກິລາ. ນອກຈາກນີ້, ຖ້າໂຮງຮຽນແຫ່ງໃດມີເງື່ອນໄຂກໍຄວນມີຫ້ອງການຄູ, ຫ້ອງການ
ຄະນະອຳນວຍການ, ຫ້ອງສະໝຸດ ຫຼື ຫ້ອງອ່ານໜັງສື, ສະໂມສອນ, ຫໍຂ່າວ, ເດີ່ນ
ກິລາ, ຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານ, ໄຟຟ້າ, ສະຖານທີ່ຈອດລົດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ອື່ນໆ;
3. ໂຮງຮຽນທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຕ້ອງມີຫໍພັກໃຫ້ຄູທີ່ມາຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນ;
4. ໂຮງຮຽນມີຫຼັກເສົາທຸງເຮັດດ້ວຍໄມ້ ຫຼື້ ເຫຼັກສູງ 5-7 ແມັດ ແລະ ບໍລິເວນຫຼັກທຸງຕ້ອງ
ປູກຕົ້ນດອກໄມ້ ແລະ ຕົບແຕ່ງໃຫ້ສະອາດຈົບງາມ;
5. ໂຮງຮຽນຕ້ອງມີຮົ້ວ, ຕົ້ນໄມ້ປະດັບ, ຕົ້ນໄມ້ເປັນຮົ່ມ ແລະ ອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ນອກຈາກນີ້ໃຫ້ມີສວນຄົວ ແລະ ສວນຊີວະພາບຈະຢູ່ໃນ ຫຼື ບໍລິເວນໂຮງຮຽນ;
6. ປະຕູໂຂງຂອງໂຮງຮຽນຕ້ອງມີປ້າຍບອກຊື່ໂຮງຮຽນທີ່ມີພື້ນສີຟ້າ, ຕົວໜັງສືສີຂາວ,
ມີເຄື່ອງໝາຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຢູ່ດ້ານຂວາຂອງປ້າຍ; ຂະໜາດປ້າຍ
ຂອງໂຮງຮຽນ 70 ຊັງຕີແມັດ x 350 ຫາ 500 ຊັງຕີແມັດ, ເສົາສູງ 300 ຫາ 400
ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງເສົາ 300 ຫາ 450 ຊັງຕີແມັດ. ຖ້າແມ່ນປ້າຍຕັ້ງ
ແທ່ນຊີມັງຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ຂອງປ້າຍ 150 ຊັງຕີແມັດ x 250 ຊັງຕີແມັດ, ພື້ນສູງຈາກ
ໜ້າດິນ 70 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຕໜັງສື 15 ຊັງຕີແມັດ, ສ່ວນຮູບແບບ
ແລະ ເນື້ອໃນຂອງປ້າຍຈະກຳນົດຕ່າງຫາກ.
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ມາດຕາ 7. ລະບຽບການປຸກສ້າງອາຄານຂອງໂຮງຮຽນ
ການປຸກສ້າງອາຄານຂອງໂຮງຮຽນ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ການປຸກສ້າງອາຄານຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມມາດຕະຖານການອອກແບບຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດໄວ້ ແລະ ມີຄວາມສະດວກແກ່ການສຶກສາຂອງເດັກພິ
ການ;
2. ອາຄານຮຽນແຕ່ລະຫຼັງຕ້ອງປຸກສ້າງໄປຕາມທິດທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ, ມີອາກາດ
ໂລ່ງດີ, ບໍ່ໃຫ້ກົງກັບແສງແດດຍາມຕາເວັນຂຶ້ນ ແລະ ຕາເວັນຕົກເກີນໄປ ພ້ອມທັງບໍ່
ໃຫ້ກີດຂວາງເດີ່ນຫຼິ້ນຂອງນັກຮຽນ;
3. ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດປຸກສ້າງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 8. ມາດຕະຖານຂອງຫ້ອງຮຽນ
ຫ້ອງຮຽນຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານໂດຍພື້ນຖ
 ານ ດັ່ງນີ້:
1. ຂະໜາດຂອງຫ້ອງຮຽນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການອອກແບບຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳນົດອອກເຊັ່ນ: ສາມາດຮັບນັກຮຽນ 30 ເຖິງ 40 ຄົນ ຫຼື ນັກ
ຮຽນ 1 ຄົນຕໍ່ເນື້ອທີ່ 1.6 ຕາແມັດເທົ່າ
 ກັບ ( 7 ແມັດx8 ແມັດ) ລວງສູງຂອງຫ້ອງຕໍ່າ
ສຸດແມ່ນ 3.5 ແມັດ;
2. ປ້າຍຊື່ຫ້ອງມີຂະໜາດ 28 ຊັງຕີແມັດ x 10 ຊັງຕີແມັດ, ໂຕໜັງສືຂະໜາດ 5 ຊັງຕີແມັດ,
ພື້ນສີຟ້າ, ໂຕໜັງສືສີຂາວ (ຕົວຢ່າງ: ຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ຫ້ອງປ.1, ຫ້ອງປ.2, ຫ້ອງ
ປ.1+ປ.2). ຢູ່ໃນຫ້ອງຕ້ອງຕິດຊື່ ແລະ ຄຳຂວັນຂອງປະເທດ ແລະ ຄຳຂວັນທີ່ມີລັກ
ສະນະເປັນຄະຕິຄຳສອນ, ຮູບທ່ານຜູ້ນຳ, ຜະນັງກຽດ, ຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນ,
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຫ້ອງ ແລະ ຮູບພາບຕ່າງໆ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກ
ຮຽນ, ຫຼີກເວັ້ນການຕິດຮູບພາບທີ່ຂາດເນື້ອໃນການສຶກສາ ແລະ ການຂີດຂຽນຂໍ້
ຄວາມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ;
3. ແຕ່ລະຫ້ອງປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນພື້ນຖານຮັບໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນ ເຊັ່ນ:
ໂຕະ, ຕັ່ງຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນ, ກະດານດຳ, ຕູ້ມ້ຽນອຸປະກອນການສອນ, ຖ້ານໃສ່
ປຶ້ມ ແລະ ອື່ນໆຕາມຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
4. ແຕ່ລະຫ້ອງຕ້ອງຈັດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ.
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ມາດຕາ 9. ການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ, ຂະຫຍາຍ ຫຼື ຍຸບເລີກໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ
ການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1. ການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາພາກລັດ ຕ້ອງແມ່ນອຳນາດ
ການປົກຄອງບ້ານເປັນຜູ້ສະເໜີຕໍ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລ້ວສະເໜີເຈົ້າເມືອງເປັນຜູ້ອະນຸມັດ;
2. ການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກ ແລະ ຂໍຕໍ່ທະບຽນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາພາກເອ
ກະຊົນ, ຜູ້ປະກອບການສະເໜີຜ່ານອຳນາດການປົກຄອງບ້ານເພືຶ່ອນຳສະເໜີຕໍ່ຫ້ອງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ແລ້ວສະເໜີເຈົ້າເມືອງເປັນຜູ້ອະ
ນຸມັດ;
3. ການອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍ ຫຼື ຍຸບເລີກ ແລະ ການຂໍຕໍ່ທະບຽນໂຮງຮຽນ
ປະຖົມສຶກສາ ທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຕ່າງປະເທດ
ແມ່ນກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະດັບມະຫາພາກ;
4. ການຂະຫຍາຍຂັ້ນຮຽນແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເປັນຜູ້ສະເໜີ, ຫ້ອງການສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານເປັນຜູ້ອະນຸມັດ. ສ່ວນການຍົກຖານະໂຮງຮຽນ
ມູນລະປະຖົມສຶກສາເປັນປະຖົມສຶກສາສົມບູນ ແມ່ນຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເມືອງ, ເທດສະບານເປັນຜູ້ສະເໜີ, ເຈົ້າເມືອງເປັນຜູ້ອະນຸມັດ.
ມາດຕາ 10. ການກຳນົດຂະໜາດໂຮງຮຽນ
ຂະໜາດຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນ ໃຫ້ກຳນົດຕາມຈຳນວນນັກຮຽນ
ເປັນຫຼັກ ດັ່ງນີ້:
1. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນ ທີ່ມີຈຳນວນນັກຮຽນແຕ່ 30 ຫາ 120 ຄົນ ຖືວ່າເປັນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຂະໜາດນ້ອຍ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນ ທີ່ມີຈຳນວນນັກຮຽນແຕ່ 121 ຫາ 300 ຄົນ ຖືວ່າເປັນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຂະໜາດກາງ;
3. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນ ທີ່ມີຈຳນວນນັກຮຽນແຕ່ 301 ຄົນ ຂຶ້ນໄປຖືວ່າເປັນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຂະໜາດໃຫຍ່;
4. ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມສຶກສາບໍ່ສາມາດກຳນົດຂະໜາດຂອງໂຮງຮຽນໄດ້.
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ມາດຕາ 11. ປະຕິທິນການຮຽນ
1. ວັນເປີດ - ປິດສົກຮຽນ
		

ວັນເປີີດສົກຮຽນໃໝ່ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນວັນທີ 1 ກັນຍາ ຂອງທຸກໆ

ປີ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ້ຖືກວັນພັກທາງການ ໃຫ້ຍ້າຍໄປໃສ່ວັນຖັດ ໄປ. ອາທິດທີ 2 ຂອງ
ເດືອນມິຖຸນາເປັນໄລຍະສະຫຼຸບ ແລະ ປິດສົກຮຽນ. ກ່ອນການເປີດສົກຮຽນໃໝ່ໃຫ້
ແຕ່ລະໂຮງຮຽນກະກຽມອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ຮັບນັກຮຽນໃຫ້ແລ້ວກ່ອນວັນເປີດ
ສົກຮຽນໃໝ່.
2. ການແບ່ງພາກຮຽນໃນສົກຮຽນ
ສົກຮຽນໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກຮຽນຄື:
ພາກຮຽນທີ 1: ເລີ່ມຮຽນແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນກັນຍາຈົນຮອດທ້າຍອາທິດທີ 1 ຂອງ
ເດືອນ ມັງກອນ, ອາທິດທີ 2 ຈັດຕັ້ງທວນຄືນ, ອາທິດທີ 3 ຈັດຕັ້ງ
ສອບເສັງພາກຮຽນ 1 ແລະ ອາທິດທີ 4 ພັກພາກຮຽນທີ 1.
ພາກຮຽນທີ 2: ເລີ່ມຮຽນຕົ້ນອາທິດທີ 1 ເດືອນກຸມພາຈົນຮອດທ້າຍອາທິດທີ 1 ເດືອນ
ພຶດສະພາ ອາທິດທີ 2 ທວນຄືນ, ອາທິດທີ 3 ສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2
ແລະ ອາທິດທີ 4 ຂອງເດືອນພຶດສະພາ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກ
ສາ, ອາທິດທີ 1 ເດືອນມີຖຸນາກະກຽມສະຫຼຸບ ແລະ ອາທິດທີ 2 ສະ
ຫຼຸບປິດປີຮຽນ.
3. ການກຳນົດວັນ, ເວລາ ແລະ ວັນພັກຮຽນທາງລັດຖະການ
		

ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ຕ້ອງດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນແຕ່ວັນຈັນຫາ ວັນສຸກ

ລວມ 5 ວັນຕໍ່ອາທິດ ແລະ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວນອກ
ຫຼັກສູດ 7 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໜຶ່ງວັນ ແລະ ມີວັນພັກທາງລັດຖະການ ດັ່ງນີ້:
1) ວັນປີໃໝ່ສາກົນ					

ວັນທີ 01 ເດືອນ ມັງກອນ

2) ວັນແມ່ຍິງສາກົນ					

ວັນທີ 08 ເດືອນມີນາ

3) ວັນບຸນປີໃໝ່ລາວ			
4) ວັນກຳມະກອນສາກົນ				

3-4 ວັນ ໃນຊ່ວງກາງເດືອນເມສາ
ວັນທີ 01 ເດືອນພຶດສະພາ

5) ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມີຖຸນາ
6) ວັນຄູແຫ່ງຊາດ					

ວັນທີ 7 ຕຸລາ

7) ວັນຊາດ						

ວັນທີ 2 ທັນວາ

87

ສ່ວນວັນພັກບຸນປະເພນີຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ອຳນາດການປົກຄອງຈະເປັນຜູ້
ກຳນົດ ແລະ ປະກາດໃຫ້ພັກຕ່າງຫາກລວມໝົດປີບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ວັນ, ແຕ່ຕ້ອງຈັດການ
ສອນທົດແທນໃຫ້ເຕັມຊົ່ວໂມງ ຕາມຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງ
ອອກ.

ໝວດທີ 3
ພາລະບົບບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ
ມາດຕາ 12. ພາລະບົດບາດຂອງໂຮງຮຽນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນໄປຕາມ
ການກຳນົດຂອງຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ ແລະ ຫຼັກສູດທ້ອງ
ຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ດ້ານວິທະຍາ
ສາດ - ສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຟັງ, ການອ່ານ, ການເວົ້າ,
ການເບິ່ງ, ການຖາມ, ການຂຽນພາສາລາວຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກໄວຍາກອນ ແລະ ການຄິດ
ໄລ່, ຮູ້ຮັກສາສຸຂະພາບ, ຮັກສາຄວາມສະອາດ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮູ້ສິລະປະ
ວັດທະນະທຳລາວ, ການຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຊັ້ນປະຖົມປີທີສາມຂຶ້ນ
ໄປ.
ມາດຕາ 13. ໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສ
 ຶກສ
 າມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ;
2. ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງ ຂອງພະນັກງານ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ
ສິນທຳປະຕິວັດ, ມີນຳ້ໃຈຮັກຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະ
ເທດຊາດ;
3. ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
4. ຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຕາມລະບຽບຫຼັກການ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກຳ
ນົດອອກ;
5. ຈັດການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ
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ແລະ ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ພັດທະນາ, ຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕົວ
ຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ;
7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກ
ສະໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ;
8. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ສະຫວັດດີການ, ຍ້ອງຍໍ ຫຼື ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ
ຕາມລະບຽບການ;
9. ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ;
10. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ;
12. ອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບຍົກຍ້າຍ ແລະ ປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ພ້ອມທັງ
ອອກເອກະສານທາງການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ພາຍໃນໂຮງ
ຮຽນ;
13. ເປີດກອງປະຊຸມສາມັນ 3 ຄັ້ງຕໍ່ປີ(ກ່ອນເປີດປີຮຽນ, ສະຫຼຸບພາກຮຽນທີ 1, ກ່ອນເສັງ
ພາກຮຽນທີ 2 ຫຼື ເສັງຈົບຊັ້ນ);
14. ເປີດກອງປະຊຸມວິສາມັນເວລາໃດກໍໄດ້ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາທີ່ຮີບ
ດ່ວນ ແລະ ຈຳເປັນຂອງໂຮງຮຽນ;
15. ປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ໃນການພັດທະນາໂຮງ
ຮຽນ;
16. ເປັນບ່ອນເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້, ວິທະຍາການໃໝ່ໆ ແລະ ວັດທະນະທຳໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ;
17. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໝວດທີ 4
ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ
ມາດຕາ 14. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ
ກ. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ
2. ຄູປະຈຳຫ້ອງ
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ຂ. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາສົມບູນ ປະກອບມີ:
1. ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ		

1 ຕຳແໜ່ງ

2. ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ			

1-3 ຕຳແໜ່ງ(ຕາມຂະໜາດຂອງໂຮງຮຽນ)

3. ຄູປະຈຳຫ້ອງ			

1 ຄົນ/ຫ້ອງ

ຄ. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນສຳລັບໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມສຶກສາ ປະກອບມີ:
1. ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ		

1 ຕຳແໜ່ງ

2. ຄູປະຈຳຫ້ອງ			

1 ຄົນ/ຫ້ອງ

ມາດຕາ 15. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງຜູ້ອຳນວນການ ຫຼື ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ
ກ. ໜ້າທີ່
ຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ,
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາເສດດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ
ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
2. ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາວຽກງານແນວຄິດການເມືອງ, ວິຊາການ ແລະ ບໍລິຫານ ພາຍໃນ
ໂຮງຮຽນ;
3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູສອນ,
ນັກຮຽນ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ;
4. ເປັນຕົວແທນໂຮງຮຽນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼື ງານຕ່າງໆທີ່ການຈັດຕັ້ງຈັດຂຶ້ນ;
5. ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາວຽກງານຂອງຄູປະຈຳຫ້ອງ ແລະ ວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ
ຊົນ;
6. ປະຕິບັດການສອນ ແລະ ດຳເນີນການນິເທດພາຍໃນໂຮງຮຽນ;
7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຄູໃນການພັດທະນາຕົນເອງງໃຫ້ໄດ້ຮັບຕໍ່າແໜ່ງວິຊາການ ແລະ
ນາມມະຍົດຄູ;
8. ປະສານງານ, ສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ;
9.ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ
ງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
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ຂ. ຂອບເຂດສິດ
ຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນ ມີສິດດັ່ງນີ້:
1. ຕັດສິນທຸກວຽກງານໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ຖືກຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດລະບຽບຫຼັກການທີ່ຂັ້ນເທິງວາງອອກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຈັດ
ຕັ້ງ;
2. ສະເໜີຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ;
3. ສັບຊ້ອນ ແລະ ມອບໝາຍວຽກງານຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ພາຍໃນ
ໂຮງຮຽນ;
4. ຮຽກປະຊຸມຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູ;
5. ເຊັນເອກະສານຕ່າງໆທາງລັດຖະການ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ;
6. ອະນຸຍາດໃຫ້ຄູພັກຕາມລະບຽບຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນແຕ່ບໍ່ເກີນຄັ້ງລະ 5 ວັນ;
7. ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຮຽນພັກຄັ້ງລະບໍ່ເກີນ 5 ວັນ;
8. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆພາຍໃນກຸ່ມໂຮງຮຽນ;
9. ປະຕິດບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ມາດຕາ 16. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
ກ. ໜ້າທີ່
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນຜູ້ຊ່ວຍວຽກຮອບດ້ານຂອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ;
2. ລົງເລິກຊີ້ນຳວຽກໃດໜຶ່ງຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການ;
3. ປະຕິບັດການສອນ;
4. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການ.
ຂ. ຂອບເຂດສິດ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການມີສິດດັ່ງນີ້:
1. ຮ່ວມກັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຕັດສິນວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນ;
2. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການ.
ມາດຕາ 17. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຄູປະຈຳຫ້ອງ
ກ. ໜ້າທີ່
1. ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ;
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2. ນຳພາການສ້າງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງຮຽນ ແລະ ມອບຄວາມຮັບຜິອຊອບ
ຕ່າງໆໃຫ້ຄະນະຫ້ອງ ແລະ ຄະນະໜ່ວຍ;
3. ນຳພານັກຮຽນສ້າງລະບຽບຂອງຫ້ອງຮຽນ;
4. ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມ ສະເພາະນັກຮຽນທີ່ມີຈຸດພິເສດ;
5. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດລະບຽບ, ການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄຸນສົມບັດ
ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ;
6. ຊີ້ນຳນັກຮຽນເກັບ ແລະ ຮັກສາອຸປະກອນການຮຽນ ໄວ້ຢ່າງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ;
7. ລາຍງານຜົນການຮຽນ ແລະ ການປະພຶດຂອງນັກຮຽນ ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ, ພໍ່ແມ່ ຫຼື
ຜູ້ປົກຄອງ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
8. ປະສານສົມທົບກັບພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການ
ຮຽນຂອງນັກຮຽນ;
9. ບັນທຶກປຶ້ມຮຽກຊື່, ໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນໃສ່ປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນຂອງນັກ
ຮຽນ;
10. ນຳພານັກຮຽນດຳເນີນການສຳຫຼວດກວດກາປະຈຳອາທິດ;
11. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການຮຽນ, ການມາຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ວຽກງານ
ຕ່າງໆພາຍໃນຫ້ອງໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ;
12. ນຳພານັກຮຽນເຄື່ອນໄຫວການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ;
13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ;
ຂ. ຂອບເຂດສິດ
1. ສະເໜີບັນຊີລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່ມີສິດເລື່ອນຂັ້ນ, ຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ;
2. ມີຄຳເຫັນຂອງຕົນໃສ່ປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນ ແລະ ປຶ້ມຕິດຕາມອື່ນໆ ຂອງນັກຮຽນ;
3. ໃຫ້ຄະແນນຄຸນສົມບັດຂອງນັກຮຽນ;
4. ສະເໜີລາຍຊື່ນັກຮຽນທີ່ດີເດັ່ນ ເພື່ອຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ;
5. ສະເໜີ ຫຼື ປະຕິບັດວິໄນນັກຮຽນ ຕາມລະດັບຂອງການກະທຳຜິດແຕ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ການສຶກສາອົບຮົມເປັນຕົ້ນຕໍ;
6. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນການ ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ;
7. ມີສິດໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆຕາມລະ
ບຽບກົດໝາຍ;
8. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ.
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ມາດຕາ 18. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງນັກຮຽນ
1. ຄະນະນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ
2. ຄະນະຫ້ອງ
3. ຄະນະໜ່ວຍ
ມາດຕາ 19. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ກ. ຄະນະນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນປະກອບດ້ວຍ:
1. ຫົວໜ້າ			

1 ຄົນ

2. ຮອງ			

2 ຄົນ

ຂ. ຄະນະຫ້ອງປະກອບມີ:
1. ຫົວໜ້າ			

1 ຄົນ

2. ຮອງຫົວໜ້າ			

2 ຄົນ

ຄ. ຄະນະໜ່ວຍປະກອບດ້ວຍ:
1. ຫົວໜ້າ			

1 ຄົນ

2. ຮອງຫົວໜ້າ			

1 ຄົນ

ມາດຕາ 20. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ
1. ຄະນະນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ເປັນຕົວແທນນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນຕົນເອງແ
ລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆພາຍໃນໂຮງຮຽນ;
2. ຫົວໜ້າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມທຸກວຽກງານພາຍໃນໂຮງຮຽນຊ່ວຍຄະນະອຳນວຍ
ການ, ລົງເລິກວຽກກ່ຽວກັບຂະບວນການຮຽນ, ສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຮຽນ ແລະ
ກິດຈະການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ;
3. ຮອງຫົວໜ້າ ຜູ້ທີ 1 ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ້າງຄັງ, ເພີ້ມພູນຜະລິດຜົນ ແລະ ການປະ
ຕິບັດກົດລະບຽບວິໄນ;
4. ຮອງຫົວໜ້າ ຜູ້ທີ 2 ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດຂອງໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 21. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຫ້ອງ
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງຮັບຜິດຊອບລວມທຸກວຽກງານພາຍໃນຫ້ອງຊ່ວຍຄູປະຈຳຫ້ອງ, ລົງເລິກ
ວຽກງານ ການຮໍ່າຮຽນ, ຈັດສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງຮຽນ ແລະ ກິດຈະກຳໃນຫຼັກສູດ
ຂອງຫ້ອງຮຽນ;
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2. ຮອງຫົວໜ້າ ຜູ້ທີ 1 ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ້າງຄັງ, ເພີ້ມພູນຜະລິດຜົນ ແລະ ການປະ
ຕິບັດກົດລະບຽບວິໄນ;
3. ຮອງຫົວໜ້າ ຜູ້ທີ 2 ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດຂອງຫ້ອງຮຽນ.
ມາດຕາ 22. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະໜ່ວຍ
1.ຫົວໜ້າໜ່ວຍຮັບຜິດຊອບລວມທຸກວຽກງານພາຍໃນຫ້ອງຊ່ວຍຄະນະຫ້ອງ, ນຳພາ
ສຳຫຼວດກວດກາ ແລະ ວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນໜ່ວຍ;
2. ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍ ຮັບຜິິດຊອບໃນການນຳພາສະມາຊິກພາຍໃນໜ່ວຍຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າ
ຮຽນ ແລະ ອອກແຮງງານ.

ໝວດທີ 5
ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ຊັບສິນ
ມາດຕາ 23. ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ-ການເງິນ
1. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ຕ້ອງມີຄະນະຮັບຜິດຊອບການເງິນສະເພາະເພື່ອຄຸ້ມຄອງງົບ
ປະມານຂອງລັດ ແລະ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງໂຮງຮຽນ;
2. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງເງິນຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍ:
ຜູ້ສັ່ງການ, ນາຍບັນຊີ ແລະ ນາຍຄັງ;
3. ໂຮງຮຽນທີ່ມີຄູແຕ່ 3 ຄົນລົງມາ ໃຫ້ເອົາຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເຂົ້າ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນ ໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃຫ້ຄື:
• ຜູ້ສັ່ງການ ແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເປັນຜູ້ເຊັນຢັ້ງຢືນ ທຸກເອກະສານລາຍ
ຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັບ ຄະນະພັດທະນາການສຶກ
ສາຂັ້ນບ້ານໃນການວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາປະ
ຈຳປີ/ພາກຮຽນ.
• ນາຍບັນຊີ ແມ່ນຄູ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ສາມາດບັນທຶກຈົດກ່າຍທຸກການເຄື່ອນໄຫວ
ດ້ານການເງິນຈາກທຸກແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຮງຮຽນ.
• ນາຍຄັງ ແມ່ນຄູ ຫຼື ຕົວແທນຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມ
ຊື່ສັດສຸດຈະລິດ, ແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຈາກຊຸມຊົນ ຫຼື
ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ.
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ມາດຕາ 24. ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງໂຮງຮຽນ
ລາຍຮັບຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ມາຈາກ:
1. ງົບປະມານຂອງລັດ;
2. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊຸມຊົນ, ສະມາຄົມ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
3. ການຫາລາຍໄດ້ຂອງໂຮງຮຽນດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ເໝ
 າະສົມ ແລະ ຊອບທຳ.
ມາດຕາ 25. ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
1. ການຄຸ້ມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳ
ນົດຕ່າງໆທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານການເງິນວາງອອກ;
2. ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງໂຮງຮຽນທຸກຄັ້ງ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແຜນງົບປະມານທີ່ໄດ້ຕົກ
ລົງຮັບຮອງຮ່ວມກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ
ຜູ້ສັ່ງການ;
3. ການນຳໃຊ້ເງິນຂອງກອງທຶນພັດທະນາການສຶກສາຂອງບ້ານ ຫຼື ເງິນຂອງສະມາຄົມ
ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຕ້ອງນຳໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ກຳນົດຮ່ວມກັນ
ແລະ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບທຸກພາກສ່ວນກ່ອນການຂໍອະນຸມັດ
ເບີກຈ່າຍ;
4. ນາຍບັນຊີ ແລະ ນາຍຄັງຂອງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງມີການບັນທຶກບັນຊີການເຄື່ອນໄຫວດ້ານ
ການເງິນ (ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ) ພ້ອມທັງເກັບເອກະສານ, ຫຼັກຖານການຮັບ ແລະ
ການຈ່າຍຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງເປັນລະບົບ ງ່າຍຕໍ່ການຊອກຫາ ແລະ ກວດກາ.
ຫຼັກຖານການຮັບ-ການຈ່າຍຕ້ອງຮັກສາໄວ້ 1 ຊຸດ ແລະ ອີກ 1 ຊຸດ(ຕົ້ນສະບັບ) ສົ່ງ
ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຖັດຕົນເກັບມ້ຽນ;
5. ການມອບ-ຮັບເງິນແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ມີເອກະສານມອບ-ຮັບຄັກແນ່(ຜູ້ມອບ ແລະ
ຜູ້ຮັບ) ພ້ອມທັງມີການຢັ້ງຢືນຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເອກະສານດັ່ງກ່າວ
ນີ້ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນ 2 ສະບັບເພື່ອເ ກັບມ້ຽນເປັນຫຼັກຖານ;
6. ການຮັບ ແລະ ການເບີກຈ່າຍເງິນທຸກຄັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ລົງບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບ
ຖ້ວນຕາມຫຼັກການບັນຊີ, ການຈ່າຍຕ້ອງມີເອກະສານສັ່ງຈ່າຍ ຈາກຜູ້ສັ່ງຈ່າຍ/ຜູ້ອຳ
ນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼັກຖານການໃຊ້ຈ່າຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ທຸກການ
ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຂອງໂຮງຮຽນ ຕ້ອງດຳເນີນຕາມແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ
ແລ້ວ;
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7. ທຸກໆທ້າຍເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ ຕ້ອງສະຫຼຸບລາຍງານຍອດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຍອດ
ເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອທັງໝົດ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຊັນຢັ້ງຢືນໄວ້ເປັນ
ທາງການ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງຖັດຕົນຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ, ສ່ວນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແມ່ນອີງຕາມລະບຽບຄຸ້ມຄອງສະເພາະ.
ມາດຕາ 26. ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ
1. ຊັບສິນຂອງໂຮງຮຽນຕ້ອງຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ມີເລກລະຫັດ ແລະ ມີປຶ້ມຕິດຕາມການຮັບ,
ການເບີກຈ່າຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ.
ແຕ່ລະທ້າຍປີຮຽນຕ້ອງມີການແຕ່ຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບເພື່ອກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ
ຕີລາຄາສະພາບການນຳໃຊ້ຊັບສິນຢ່າງເປັນທາງການ;
2. ໃນແຕ່ລະປີໂ
 ຮງຮຽນຕ້ອງເກັບກຳສັງລວມບັນຊີຊັບສິນ, ບັນຊີຄວາມຕ້ອງການອຸປະ
ກອນການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ສັງລວມບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງໃສ່ໂປຼແກຼມການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບສິນ ແລະ ໂປຼແກຼມເກັບກຳການສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ.

ໝວດທີ 6
ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ແລະ ປະສານງານ
ມາດຕາ 27. ຫຼັກການ ແລະ ວິທີເຮ
 ັດວຽກ
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝ
 ູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກ
ຄົນຮັບຜິດຊອບ, ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດ
ສ້າງຂອງພະນັກງານ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາໂຮງຮຽນ;
2. ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍ
ແລະ ຈຸດສຸມໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ມີກະຕິກາ, ລະບຽບ, ແບບແຜນ ແລະ ວິໄນ;
4. ມີອຳນາດຄວບຄູ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
5. ເຮັດວຽກມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາຖອດ
ຖອນບົດຮຽນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
6. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິ່ນ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍລິສັດຮ້າງຮ້ານ ແລະ
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ຊຸມຊົມເພື່ອຮ່ວມກັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາໂຮງຮຽນ;
7. ການປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ລະບອບລາຍງານ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນ
ເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
8. ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈ.
ມາດຕາ 28. ການປະສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ກັບ ສາຍຕັ້ງ
1. ປະສານງານ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຂໍຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນ
ກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
2. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ 3 ຄັ້ງຕໍ່ປີ:
ຄັ້ງທີ 1 ຫຼັງຈາກເປີດສົກຮຽນ 2 ອາທິດ, ຄັ້ງທີ 2 ; ຫຼັງຈາກສະຫຼຸບພາກຮຽນທີໜຶ່ງ 2
ອາທິດ, ຄັ້ງທີ 3 ຫຼັງຈາກສະຫຼຸບປີຮຽນ 2 ອາທິດ;
3. ໂຮງຮຽນຕ້ອງລາຍງານສ່ອງແສງສະພາບການຕ່າງໆ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນຊາບຕາມ
ລຳດັບ, ແຕ່ລະເດືອນຕ້ອງລາຍງານເປັນປົກກະຕິ ກໍລະນີມີສະພາບພິເສດຮີບດ່ວນ
ກໍຕ້ອງລາຍງານດ່ວນເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ;
ມາດຕາ 29. ການປະສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ກັບ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ.
1. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໃນການນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງດ້ານຊີວິດການເມືອງ ແລະ ການເປັນຢູ່ຂອງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນໂຮງຮຽນ;
2. ປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການວາງແຜນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາໂຮງຮຽນ;
3. ສົມທົບກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໃນການເກັບກຳສະຖິຕິ, ປຸກລະດົມ
ຂົນຂວາຍທຶນຮອນ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການມາໂຮງຮຽນຂອງເດັກ
ພາຍໃນບ້ານ;
4. ເຂົ້າຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມຂອງບ້ານ.
ມາດຕາ 30 . ການປະສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ກັບ ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ
1. ປະສານກັບສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ໃນການລະດົມທຶນເພື່ອກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ,
ເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄູ, ສຶກສາອົບຮົມນັກຮຽນ, ການມາຮຽນ, ຜົນການຮຽນ,
ແຮງງານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຈັດການຮຽນ97

ການສອນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເດັກໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຕາມເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນ;
2. ປະສານກັບສະມາຄົມຂອງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ໃນການສະໜັບສະໜູນການຈັດການຮຽນການສອນ ແລະ ພັດທະນາໂຮງຮຽນ;
3. ພົວພັນ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາການປະກອບສ່ວນຂອງສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ເພື່ອປັບ
ປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ;
4. ປະສານສົມທົບກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ການຮັກ
ສາສຸຂະອະນາໄມ, ກິນອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ຖືກຕາມຫຼັກໂພຊະນະການ ພ້ອມ
ທັງການກວດສຸຂະພາບເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເວລາເຈັບເປັນ.

ໝວດທີ 7
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 31. ຕາປະທັບ
ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທຸກແຫ່ງ ມີຕາປະທັບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະ
ການຕາມລະບຽບການ.
ມາດຕາ 32. ການຜັນຂະຫຍາຍ
1. ມອບໃຫ້ ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ນັກ
ຮຽນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້;
2. ໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄູ,
ນັກຮຽນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ພໍ່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ສັງຄົມຮັບຊາບຢ່າງ
ທົ່ວເຖິງ;
3. ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທຸກແຫ່ງ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ນີ້ເປັນອັນລະອຽດເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດແຕ່ລະໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 33. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສູນທີ່ຂຶ້ນກັບ, ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,
ເທດສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ 34. ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຫຼັກການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ອະນຸບານສຶກສາ ສະບັບເລກທີ
1373/ສສ/96, ລົງວັນທີ 17 ຕຸລາ 1996.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

- ຫ້ອງການ,ບັນດາກົມ,ສະຖາບັນ, ສູນທີຂຶ້
ີ່ ນກັບ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
- ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ໂຮງຮຍນປະຖົມສຶກສາທຸກແຫ່ງທັງພາກລັດ ແລະ
ພາກເອກະຊົນ ບ່ອນລະ
- ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
4 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ			

ເລກທີ: 7441/ສສກ.ສຄ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 08 ທ
 ັນວ
 າ 2015

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການ
ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ ຂອງວິທະຍາໄລຄູ
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ກັນຍາ
2011;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສ້າງ
ຄູ ສະບັບເລກທີ 914/ສສກ.ຈຕ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2012;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມສ້າງຄູ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ:
ມາດຕາ 1. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ມັດທະ
ຍົມຕອນປາຍ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ ເປັນໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການຂອງວິທະຍາໄລ
ຄູ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ກ. ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການຂອງວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມນາແຄນ ເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ປະຖົມໜອງໄຮ
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ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ;
3. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນສາລາຄຳ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນ
ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ.
ຂ. ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ ແຂວງວຽງຈັນ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານບໍ່, ອະນຸບານໄຊສະຫວາດ ເມືອງທຸລະຄົມ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານເກີນ, ປະຖົມສົມບູນສີບຸນເຮືອງ ແລະ ປະຖົມສົມບູນ
ໂພນແຮ່ ເມືອງທຸລະຄົມ;
3. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນກຸຫຼາບ ເມືອງ ວຽງຄຳ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບ້ານບໍ່,
ມັດທະຍົມສົມບູນບ້ານເກີນ ເມືອງ ທຸລະຄົມ.
ຄ. ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການຂອງວິທະຍາໄລຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ໂພນສະຫວັນ ເມືອງແປກ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ວຽງທອງ ເມືອງແປກ;
3. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຄັງໄຂ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ສີບຸນເຮືອງ
ເມືອງແປກ.
ງ. ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ແຂວງສະຫວັນນ
 າເຂດ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານມິງມົງຄຸນ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມໂພນສະຫວ່າງເໜືອ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ;
3. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນອຸດົມວິໄລ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ.
ຈ. ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການຂອງວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານນາເຫຼັກ ເມືອງສາລະວັນ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼັກສອງ ເມືອງສາລາວັນ;
3. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນອົງແກ້ວ ເມືອງສາລາວັນ.
ສ. ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານໂພນໄຊ ເມືອງປາກເຊ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກອຳນວຍ ເມືອງປາກເຊ;
3. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນປາກເຊ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນໂພນໄຊ ເມືອງປາກເຊ.
ຊ. ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການຂອງວິທະຍາໄລຄູສົງຈຳປາສັກ ແຂວງຈຳປາສັກ
1. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍສົງ ທ່າຫີນ ເມືອງປາກເຊ.
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ມາດຕາ 2. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ເປັນໂຮງຮຽນສາທິດ
ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ ຄຸ້ມຄອງຂອງວິທະຍາໄລຄູ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ້່ງລຸ່ມນີ້:
ກ. ໂຮງຮຽນສາທິດຂອງວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດ ວິທະຍາໄລຄູດົງຄຳຊ້າງ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມດົງຄຳຊ້າງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ.
ຂ. ໂຮງຮຽນສາທິດຂອງວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກີນ ແຂວງວຽງຈັນ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດ ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກີນ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທົ່ງຄຳ ເມືອງທຸລະຄົມ.
ຄ. ໂຮງຮຽນສາທິດຂອງວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດ ວິທະຍາໄລຄັງໄຂ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ເມືອງແປກ.
ງ. ໂຮງຮຽນສາທິດຂອງວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ.
ຈ. ໂຮງຮຽນສາທິດຂອງວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນນາໂດນ ເມືອງສາລະວັນ.
ສ. ໂຮງຮຽນສາທິດຂອງວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ
1. ໂຮງຮຽນອະນຸບານສາທິດ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ;
2. ໂຮງຮຽນປະຖົມສາທິດ ວິທະຍາໄລຄູປາກເຊ.

ມາດຕາ 3. ໃຫ້ກົມສ້າງຄູ ສົມທົບກັບ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໃນການປັບປຸງ ການຈັດຕັ້ງການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ ແລະ ການປະສານງານໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ມາດຕາ 4. ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມສ້າງ ຄູ,

ກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງກ່ຽວຂ້ອງ, ນະຄອນ

ຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງກ່ຽວຂ້ອງ, ວິທະຍາໄລ

ຄູດົງຄຳຊ້າງ, ບ້ານເກີນ, ຄັງໄຂ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ປາກເຊ, ວິທະຍາໄລ
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ຄູສົງຈຳປາສັກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 5. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

- ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 1 ສະບັບ
- ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 1 ສະບັບ
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງລະ 1 ສະບັບ
- ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງລະ 1 ສະບັບ
- ວິທະຍາໄລຄູທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງແຫ່ງລະ 1ສະບັບ
-ເກັບມ້ຽນ 3 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ		

ເລກທີ: 7440/ສສກ.ສຄ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 08 ທັນວ
 າ 2015

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການປະສານງານ ກ່ຽວກັບ
ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາໂຮງຮຽນຝຶກປ
 ະສົບກ
 ານ ແລະ
ໂຮງຮຽນສາທິດ ຂອງວິທ
 ະຍ
 າໄລຄູ;
- ອີງຕາມ ກ
 ານສະເໜີ ຂອງກົມສ້າງຄູ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ:
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:
1. ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ
ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ ຂອງວິທະຍາໄລຄູ;
2. ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສ້າງຄູໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ການຝຶກປະສົບ
ການຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
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3. ແນໃສປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການສ້າງຄູມີຄຸນນະພາບ ທັງເປັນການພັດທະນາ ໂຮງ
ຮຽນຝຶກປະສົບການ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດໃຫ້ເປັນຕົວແບບດ້ານວິຊາການ;
4. ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາເມືອງ.
ມາດຕາ 2. ຫຼັກການລວມ
1. ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການຂອງວິທະຍາໄລຄູ ຕ້ອງແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ສາມາດຮັບເອົານັກ
ຮຽນ - ນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລຄູ ເພື່ອລົງຝຶກທົດລອງສອນ, ດຳເນີນການຮຽນການສອນ, ການແຕ່ງບົດສອນ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ, ພ້ອມທັງສັງເກດ
ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ, ການບໍລິຫານວິຊາການ, ການສັງເກດການສອນ ແລະ ຈັດ
ຕັ້ງການຖອດຖອນບົດຮຽນຢ່າງເປັນລະບົບ.
2. ໂຮງຮຽນສາທິດຂອງວິທະຍາໄລຄູ ຕ້ອງແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ສາມາດຮັບເອົານັກຮຽນ-ນັກ
ສຶກສາຄູ ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ລົງຝຶກປະສົບການ ແລະ ຄູໃນວິທະຍາໄລຄູສາມາດນຳ
ເອົາວິທີການສອນ, ທິດສະດີການສອນ, ທິດສະດີການສອນໃໝ່ໆລົງໄປທົດລອງປະ
ຕິບັດຮ່ວມກັບຄູໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ພ້ອມນັ້ນ ວິທະຍາໄລຄູສາມາດຈັດສົ່ງຄູ
ອາຈານຂອງຕົນ ຜັດປ່ຽນກັນລົງໄປສິດສອນໃນໂຮງຮຽນນັ້ນ ຕາມແຜນການຂອງວິ
ທະຍາໄລຄູ.
ມາດຕາ 3. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິທະຍາໄລຄູ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການ
ມີດັ່ງນີ້:
1. ວິທະຍາໄລຄູຮັບຜິດຊອບໃນການຂຶ້ນແຜນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິ
ລາເມືອງ, ເພື່ອນຳເອົານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ ລົງໄປຝຶກປະສົບການສອນ, ໃຫ້ການ
ຝຶກອົບຮົມຄູໃນໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການ ເພື່ອກະກຽມຕ້ອນຮັບນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ
ແລະ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.
2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິ
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ການ ແລະ ກິລາເມືອງຮັບຜິດຊອບອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື
ໃນການລົງຝຶກປະສົບການຕາມແຜນການຂອງວິທະຍາໄລຄູ, ຂຶ້ນແຜນການເພື່ອໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະໜອງງົບປະມານ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້
ການຮຽນ-ການສອນ, ເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ຕາມຫົວໜ່ວຍນັກຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
3. ກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ກົມອະນຸບານ-ປະຖົມສຶກສາຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະ
ມົນຕີວ່າດ້ວຍຫຼັກການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນສະບັບເລກທີ 1374/ສສກ
/ອປ. ລົງວັນທີ 30/3/2015. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ
ສະບັບເລກທີ 1372/ສສກ/ອປ ລົງວັນທີ 30/3/2015 ແລະ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
ສະບັບເລກທີ 2060/ສສກ/ມຍ ລົງວັນທີ 11/6/2013 ແລະ ກົມມັດທະຍົມສຶກສາຍັງ
ມີສດ
ິ ລົງເຄື່ອນໄຫວໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງເຊັ່ນເຄີຍ.
4. ໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຮັບເອົານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ
ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ເພື່ອລົງຝຶກທົດລອງສອນ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມ
ຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທັກສະໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ການຜະລິດ ແລະ ການ
ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອເປັນຕົວແບບດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ
ດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມພາ
ລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 4. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິທະຍາໄລຄູ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ ມີດັ່ງນີ້:
1. ວິທະຍາໄລຄູຮັບຜິດຊອບດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ, ງົບປະມານເງິນ
ເດືອນ-ເງິນນະໂຍບາຍ, ການບໍລິຫານວິຊາການ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານທົ່ວ
ໄປ ແລະ ການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂຮງຮຽນສາທິດ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ມີໜ້າທີ່
ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກ
ຍ້າຍຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູສອນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ.
2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຮັບຜິດຊອບ ດ້ານສະຖິຕິ, ການສອບເສັງເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ
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ຈົບຊັ້ນ, ການສັບຊ້ອນນັກຮຽນ, ຂຶ້ນແຜນອຸປະກອນ-ປຶ້ມແບບຮຽນເພື່ອຮັບໃຊ້ການ
ຮຽນ-ການສອນ, ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ທາງດ້ານວິຊາການ, ໃຫ້ການແນະນຳກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດແຜນຕ່າງໆທີ່ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ວາງອອກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍມີໜ້າທີ່ປະສານ
ສົມທົບກັບວິທະຍາໄລຄູທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ
ຄູສອນ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງວຽກງານ.
3. ສຳລັບເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິຂອງໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບການ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ ແມ່ນ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍເງິນບໍລິຫານປົກກະຕິຂອງສະ
ຖານການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 2223/ສສກ.ກງ, ລົງວັນທີ 04 ມີຖຸນາ 2015.
4. ໂຮງຮຽນສາທິດ ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຮັບເອົານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູຂອງວິທະ
ຍາໄລຄູ ເພື່ອລົງຝຶກປະສົບການ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາ
ມາດ, ທັກສະໃນການຈັດການຮຽນ - ການສອນ, ການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ສື່ການ
ຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອເປັນຕົວແບບດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ
ໃຫ້ ແກ່ນັກຮຽນ - ນັກສຶກສາຄູ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມພາລະບົດບາດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 5. ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ວິທະຍາໄລຄູ ສົມທົບກັບ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍໂຮງຮຽນເພື່ອມາເປັນໂຮງຮຽນຝຶກປະສົບ
ການ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທິດ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ
ນີ້ນຳໃຊ້ເປັນລະບຽບສະເພາະຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 6. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ,
ກົມສ້າງ ຄູ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງພ້ອມກັນປະ
ຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ.
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ມາດຕາ 7. ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

- ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1 ສະບັບ

- ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະກັງງານ

1 ສະບັບ

- ກົມສ້າງຄູ

1 ສະບັບ

- ກົມອະນຸບານ-ປະຖົມ ກົມລະ

1 ສະບັບ

- ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ກົມລະ

1 ສະບັບ

- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງລະ 1 ສະບັບ
- ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງລະ 1 ສະບັບ
- ວິທະຍາໄລຄູທກ່
ີ່ ຽວຂ້ອງ ແຫ່ງລະ

1 ສະບັບ

- ເກັບມ້ຽນ

3 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາອນ
-----==00==----ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ		

ເລກທີ 4614/ສສກ.ພປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ກັນຍ
 າ2015

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຄິດໄລ່ຫົວໜ່ວຍເພື່ອຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້
ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບເລກທີ 02/ສພຊ,ລົງວັນທີ 26/02/2006.

- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 07/09/2011.

- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມວຽກງານການສຶກສາປ້ອງ

ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສະບັບເລກທີ 292/ນຍ, ລົງວັນທີ 21/09/2011.

- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ - ວ່າດ້ວຍກຳນົດໝາຍການໃຊ້
ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸ) ສະບັບເລກທີ 2066/ກງ, ລົງວັນ
ທີ 25/06/2015.

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ:
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດ ເພື່ອ:

1. ກຳນົດລະບຽບການ ໃນການຄິດໄລ່ຫົວໜ່ວຍການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເພື່ອຮັບໃຊ້
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ການຮຽນ-ການສອນວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

2. ເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ມັດທະ

ຍົມສົມບູນ (ມ.5 ຫາ ມ.7) ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາ
ໄລພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

3. ຕອບສະໜອງດ້ານງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກ
ການຂອງກະຊວງການເງິນວາງອອກ.

ມາດຕາ 2. ນະໂຍບາຍລວມ

ການຄິດໄລ່ຫົວໜ່ວຍເພື່ອຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ

ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີນະໂຍບາຍລວມດັ່ງນີ້:

1. ລັດຖະບານ ມີນະໂຍບາຍ ເພື່ອຕອບສະໜອງງົບປະມານໃນການຮັບໃຊ້ ການຮຽນການສອນ ວິຊາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

2. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໂຮງ

ຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ ( ມ.5 ຫາ ມ.7 ), ໂຮງຮຽນເຕັກ

ນິກວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ບັນດາການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕ່າງໆ

ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີໜ້າທີ່ປະກອບສ່ວນງົບປະມານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ມາດຕາ 3. ຫຼັກການລວມ

ການຄິດໄລ່ຫົວໜ່ວຍເພື່ອຂຶ້ນແຜນຫງົບປະມານຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ ວິ

ຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບດຳລັດຂອງນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາອົບຮົມວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ສະບັບເລກທີ 292/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ກັນຍາ 2011.
ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ສຳລັບການຈັດ ການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາສຶກສາປ້ອງ

ກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ

( ມ5 ຫາ ມ7 ) , ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ-ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
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ມາດຕາ 5 ວິທີການຄິດໄລ່ຈຳນວນຄູຕໍ່ນັກຮຽນ
ວິທີການຄິດໄລ່ຈຳນວນຄູຕໍ່ນັກຮຽນ ມີດັ່ງນີ້:
ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄູ-ອາຈານ ສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ຕົວຈິງ ຈາກກະ
ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ກອງບັນຊາການ ປກສແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງແຕ່ລະຊຸດ
ມີຈຳນວນ 7 ຄົນຕໍ່ຄັ້ງ ແລະ ໃຫ້ຄິດໄລ່ ຄູ 1 ຄົນຕໍ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ 10 ຄົນ.
ມາດຕາ 6. ວິທີຄິດໄລ່ຫົວໜວຍງົບປະມານ.
ວິທີຄິດໄລ່ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານໃຫ້ຄິດໄລ່ໃນຮູບແບບ ແລະ ຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:
ລ/ດ

ລາຍການ

ຫົວໜ່ວຍ

1

ຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ

1.1 - ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ
(ມ.5 ຫາ ມ.7)

ຊມ

1.2 - ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ

1.3 - ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ
2
(ມ.5 ຫາ ມ.7)

2.2 - ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ

ຄົນ

2.3 - ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ
3

ຄິດໄລ່ບໍລິຫານ

3.1

ອາຫານວ່າງ

1

- ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ

2

- ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ

3.2
1
2
3

ຖ້ຽວ

120

7

165

7

135

7

ຄິດໄລ່ອັດຕາກິນ

2.1 - ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ

3

ຈຳນວນ

(ມ.5 ຫາ ມ.7)

ຄົນ

- ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ
ນຳ້ມັນຮັບໃຊ້ພາຍໃນ

ລິດ

- ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ
(ມ.5 ຫາ ມ.7)

ລິດ

- ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ

- ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ
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7

20

7

27

7

22

7

20

7

27

7

22

10
10

20

10

27

10

22

3.3

ອຸປະກອນ

1

ເປົ້າເບຍ

ອັນ

15

1

2

ນຳ້ມັນຜັດປືນ

ປ໋ອງ

5

1

3

ຖັງແ
 ກັດ

ຖັງ

5

1

4

ບັ້ງມອດ

ໄຟ

ບັ້ງ

5

1

5

ນຳ້ມັນແອັດຊັງ

ລິດ

5

1

6

ປ້າຍຈາລະຈອນ

ອັນ

5

1

7

ແຜ່ນພັບ

ອັນ

5

1

8

ແຜ່ນຊີດີ-Poster

ອັນ

5

1

ມາດຕາ 7. ກຳນົດການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ.
ການກຳນົດຂຶ້ນແຜນງົບປະມານແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ (ມ.5 ຫາ ມ.7), ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ
ວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນໃຫ້ສະເໜີຫົວໜ່ວຍງົບປະມານເຂົ້າ
ໃນແຜນປະຈຳສົກປີຂອງໃຜລາວ.
2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ສັງລວມຕົວເລກງົບປະມານເອົາເຂົ້າແຜນປະຈຳປີ.
3. ຕົວເລກງົບປະມານປະຈຳປີ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານສະພາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ.
4. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນຈະ
ບໍ່ໄດ້ສັງລວມງົບປະມານເຂົ້າໃນພາກລັດ.
5. ການສົ່ງຕົວເລກງົບປະມານໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງແຜນງົບປະມານປະ
ຈຳປີ.
6. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ (ມ.5 ຫາ ມ.7), ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ, ວິທະຍາ
ໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ ສັງລວມຕົວເລກສົ່ງໄປຍັງ ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
ເພື່ອສັງລວມຕົວເລກງົບປະມານ ທັງໝົດ ສະເໜີໄປຍັງສະພາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂັ້ນສູນກາງ.
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ມາດຕາ 8. ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
1. ໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ ( ມ.5 ຫາ ມ.7), ໂຮງ
ຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ຢູ່ຂນສູ
ັ້ ງ ກາງ ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ ກົມກອງຫຼອນກອງປ້ອງກັນຕົວ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂອງໂຄງການ
ຫຼັກສູດ ກົມ ກໍ່ສ້າງກຳລັງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນການສອນ.
2. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ ( ມ.5 ຫາ ມ.7), ໃຫ້ປະສານ
ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ.
3. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ກົມການເງິນ,
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມກວດກາ,ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ ( ມ.5 ຫາ ມ.7), ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ, ວິທະຍາ
ໄລ-ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບ
ຮູ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມທີ່ຂອງໃຜລາວ.
ມາດຕາ 9. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ທຸກໆ ເອກະສານ
ທີ່ໄດ້ແຈ້ງອອກໄປເມື່ອກ່ອນເຊິ່ງຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຖືວ່າລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

- ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1 ສະບັບ

- ຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນ

1 ສະັບບ

- ກົມກອງຫຼອນ-ປ້ອງກັນຕົວ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

1 ສະບັບ

- ກົມກໍ່ສ້າງກຳລັງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

1 ສະບັບ

- ກົມພະລະ ສິລະປະສຶກສາ

1 ສະບັບ

- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 1 ສະບັບ
- ສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆ

1 ສະບັບ

- ທຸກໆກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

1 ສະບັບ

- ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 		

ເລກທີ 4711/ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ວັນທີ 17 ກັນຍ
 າ 2015

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ສຳລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບເລກ
ທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2007.

- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ກັຍຍາ 2011.

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ
ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ

ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານບຳລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳ
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ນົດອອກ ແນໃສ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານ, ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມ

ສະຫງົບ, ປະຊາຊົນ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮ
 ັບການບຳລຸງຍົກລະດັບການ
ສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕາ 2. ຄວາມໝາຍ ການບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ

ວຽກງານບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາແມ່ນ ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນສາຍສາມັນສຶກສາ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບກາ

ນສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະ

ຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃນສັງຄົມ ແລະ ປະ

ເທດຊາດ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ວຽກງານບຳລຸງຍົກລະ
ດັບການສຶກສາແມ່ນການສ້າງເງື່ອນໄຂ, ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກໃຫ້ພະນັກງານສັງກັດລັດ, ກຳມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການສຶກ

ສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະເທົ່າທຽມກັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 3. ຫຼັກການລວມ

ການບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ມີຫຼັກການລວມ ດັ່ງນີ້:

1). ການຈັດການຮຽນ-ການສອນຕ້ອງຈັດຕາມຫຼັກສູດບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນ
ມັດທະຍົມຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

2). ການຄຸ້ມຄອງການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ປະຕິບັດ
ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດອອກ
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊົນ;

3). ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກະຊວງສຶກສາທິການ

ແລະ ກິລາ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງການ

ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສອບເສັງບຳລຸງຍົກລະດັບໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕ່າງໆ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດການຮຽນ - ການສອນບຳລຸງ

ຍົກລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາສຳລັບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ.
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ໝວດທີ 2
ຫຼັກສູດ
ມາດຕາ 5. ຫຼັກສູດບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ
ຫຼັກສູດບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃຊ້ເວລາຮຽນທັງ
ໝົດ 2.126 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 75% ຂອງຫຼັກສູດວິຊາພື້ນຖານຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ
ໃນໂຮງຮຽນ. ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງປະກອບດ້ວຍ 4 ຂັ້ນຮຽນ ຄື: ມ1, ມ2, ມ3
ແລະ ມ4, ຂັ້ນຮຽນ ມ1 ແລະ ມ2 ໃຊ້ເວລາຮຽນຂັ້ນລະ 529 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 76%,
ຂັ້ນ ຮຽນ ມ3 ແລະ ມ4 ໃຊ້ເວລາຮຽນຂັ້ນລະ 534 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 74%.
ມາດຕາ 6. ຫຼັກສູດບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ຫຼັກສູດບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ
1.904 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 82% ຂອງຫຼັກສູດວິຊາພື້ນຖານຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນ
ໂຮງຮຽນ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບຳລຸງ ປະກອບດ້ວຍ 3 ຂັ້ນຮຽນ ຄື: ມ5, ມ6 ແລະ
ມ7, ຂັ້ນ ຮຽນ ມ5 ແລະ ມ6 ໃຊ້ເລາຮຽນຂັ້ນລະ 616ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 82%, ຂັ້ນຮຽນ
ມ7 ໃຊ້ ເວລາຮຽນ 672 ຊົ່ວໂມງ ເທົ່າກັບ 82%.
ມາດຕາ 7. ການໄຂສົກຮຽນ
1). ກຳນົດການເປີດ-ປິດສົກຮຽນ:
		

ວັນເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ຂອງການຈັດການຮຽນ-ການສອນບຳລຸງຍົກລະດັບການ

ສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມແມ່ນອາທິດທ
 ີໜຶ່ງຂອງເດືອນຕຸລາຂອງທຸກໆປີ
2). ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ:
ພາກຮຽນທີ 1: ເປີດຮຽນອາທິດທີ 1 ຕຸລາ (10) ເຖິງ ອາທິດທີ 4 ຂອງເດືອນທັນວາ (12)
- ຕົ້ນອາທິດທີ 1 ຂອງ ເດືອນມັງກອນ (1) ຈັດຕັ້ງທວນຄືນ.
- ອາທິດທີ 2 ຂອງເດືອນມັງກອນ (1) ສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1.
- ອາທິດທີ 3-4 ຂອງ ເດືອນມັງກອນ ພັກພາກຮຽນທີ 1.
ພາກຮຽນທີ 2: ເປີດຮຽນອາທິດທີ 1 ຂອງເດືອນກຸມພາ ເຖິງອາທິດທີ 4 ຂອງເດືອນ
ເມສາ (4)
		

ອາທິດທີ 1 ຂອງເດືອນພຶດສະພາ (5) ຈັດຕັ້ງທວນຄືນ, ອາທິດທີ 2 ຈັດຕັ້ງການ
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ສອບເສັງເລື່ອນຂັ້ນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ4 ຈັດໃນລະຫວ່າງເດືອນພຶດສະພາ ເຖິງ
ເດືອນ ມີຖຸນາ
- ການເປີດ-ການປິດພາກຮຽນ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສອບເສັງ
ຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນລະບົບບຳລຸງ ສາມາດຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະ
ສົມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.
3). ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ:
ພາກຮຽນທີ 1: ເປີດຮຽນອາທິດທີ 1 ຂອງ ເດືອນຕຸລາ (10) ເຖິງທ້າຍອາທິດທີ 4
ຂອງເດືອນທັນວາ (12).
- ອາທິດທີ 1 ຂອງເດືອນມັງກອນ (1) ຈັດຕັ້ງທວນຄືນ.
- ອາທິດທີ 2 ຂອງເດືອນມັງກອນ (1) ສອບເສັງພາກຮຽນທີ 1.
- ອາທິດທີ 3-4 ຂອງເດືອນມັງກອນ ພັກພາກຮຽນທີ 1.
ພາກຮຽນທີ 2:
1). ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍເປີດຮ
 ຽນຕົ້ນອາທິດທີ 1ຂອງ ເດືອນກຸມພາ ເຖິງ ທ້າຍ
ອາທິດທີ 4 ຂອງເດືອນເມສາ.
- ອາທິດທີ 1 ຂອງເດືອນພຶດສະພາ (5) ຈັດຕັ້ງທວນຄືນພາກຮຽນທີ 2.
- ອາທິດທີ 2 ຂອງ ເດືອນພຶດສະພາ (5) ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງພາກຮຽນທີ 2
ແລະ ເສັງເລື່ອນຂັ້ນ.
2). ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ7 ແມ່ນອາທິດທີ 2 ເຖິງອາທິດທີ 3 ເດືອນມິຖຸນາ (6)
ຊຶ່ງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຈະໄດ້ກຳນົດວັນເວລາຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການສອບ
ເສັງເອກະພາບກັນໃນທົ່ວປະເທດ.
3). ການເປີດຮັບນັກຮຽນໃນສົກຮຽນໃໝ່ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ເລີ່ມເປີດຮັບ
ພາຍໃນເດືອນກັນຍາ.
ມາດຕາ 8. ສະຖານທີ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນ
1). ການຈັດການຮຽນ - ການສອນບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ
ສາມາດນຳໃຊ້ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທຸກຂັ້ນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົ້ນທຸກໂຮງຮຽນ.
2). ການບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ໃຫ້ຈັດຢູ່ໃນສູນການສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສູນພາກ, ສູນແຂວງ, ສູນເມືອງ, ເມືອງໃດບໍ່ທັນມີ
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ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຈັດຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມສົມບູນຂອງເມືອງ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
3). ການຈັດການຮຽນ-ການສອນບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຳລັບກອງ
ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທີ່ມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 25-35 ຄົນຕໍ່ຫ້ອງ
ສາມາດຈັດຕັ້ງຫ້ອງຮຽນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍນອກ ຫຼື ກຸ່ມເປົ້າ
ໝາຍທົ່ວໄປ. ການຈັດການຮຽນ - ການສອນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກກົມການສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 9. ການອະນຸມັດ-ຍຸບເລີກການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນບຳລຸງລະດັບການສຶກສາ
1). ການອະນຸມັດ ແລະ ຍຸບເລີກການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນບຳລຸງຍົກລະດັບການ
ສຶກສາຊັ້ນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແມ່ນຫົວໜ້າຫ້ອງການການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງ ເປັນຜູ້ສະເໜີ ແລະ ເຈົ້າເມືອງເປັນຜູ້ອະນຸມັດ ຍຸບເລີກ.
2). ການອະນຸມັດ ແລະ ຍຸບເລີກການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນບຳລຸງຍົກລະດັບ ການ
ສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ / ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ສະເໜີໂດຍການເຫັນດີຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍ ເຈົ້າແຂວງ/ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ.
ມາດຕາ 10. ການກຳນົດວັນພັກທາງລັດຖະການ
1) ວັນບຸນປີໃໝ່ສາກົນ ແມ່ນວັນທີ 1 ເດືອນມັງກອນ.
2). ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ແມ່ນວັນທີ 8 ເດືອນມີນາ.
3). ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ລາວ (ຕາມຕົວຈິງ) ເຊິ່ງແມ່ນ 3 ວັນໃນເດືອນເມສາ.
4). ວັນກຳມະກອນສາກົນແມ່ວັນທີ 1 ເດືອນ ພຶດສະພາ.
5). ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດແມ່ນວັນທີ 1 ມີຖຸນາ.
6). ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ແມ່ນວັນທີ 7 ເດືອນຕຸລາ.
7). ວັນຊາດ ສປປ ລາວ ແມ່ນວັນທີ 2 ເດືອນ ທັນວາ.
ສ່ວນວັນບຸນທ້ອງຖິ່ນທີ່ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກຳນົດອອກກໍ່ສາມາດປະ
ຕິບັດການພັກໄດ້ແຕ່ຕ້ອງທົດແທນການຮຽນການສອນໃຫ້ເຕັມເວລາຄືນ.
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ມາດຕາ 11. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
ພະນັກງານ, ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍ
ໂອກາດ, ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ພຣະສົງສຳມະເນນ ແລະ ກຸ່ມສົນໃຈ.
ມາດຕາ 12. ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ
1). ການເຂົ້າຮຽນບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຮັບເອົາຜູ້ທີມີປະ
ກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຫຼື ທຽບເທົ່າເຂົ້າຮຽນ;
2). ການເຂົ້າຮຽນບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຮັບເອົາຜູ້ທີມີ
ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼື ທຽບເທົ່າເຂົ້າຮຽນ. ຜູ້ທີ່ຈົບສາຍສາ
ມັນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນໂຮງຮຽນ ຕ້ອງມີອາຍຸ 16 ປີ ຂຶ້ນໄປ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ
ບຳລຸງມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນນອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນສາມາດຮຽນຕໍ່ໄດ້ເລີຍ.
3). ຜູ້ຮຽນແຕ່ລະຄົນທີ່ຈະມາລົງທະບຽນຮຽນຕ້ອງມີປະກອບເອກະສານດັ່ງນີ້: ມີປຶ້ມຕິດ
ຕາມການຮຽນ, ປຶ້ມບັນທຶກຄະແນນ, ປະກາສະນິຍະບັດ, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງຊັ້ນປະຖົມ
ແລະ ມັດທະຍົມ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຜົນການຮຽນ.
4). ຜູ້ທີ່ອອກ ຫຼື ປະລະການຮຽນສາຍສາມັນ ແມ່ນຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນການຮຽນຢູ່ສະ
ຖານການສຶກສາຂັ້ນທີ່ຕົນອອກ ຫຼື ປະລະຈາກໂຮງຮຽນ.
5). ຫຼັງຈາກເປີດພາກຮຽນແລ້ວ ໃຫ້ລາຍງານສະພາບເປີດສົກຮຽນ, ສະຖິຕິ, ລາຍຊື່ນັກ
ຮຽນແຍກເປັນຂັ້ນຮຽນ, ຈຳນວນຄູສອນພ້ອມທັງໃຫ້ເກັບກຳປະຫວັດນັກຮຽນບຳລຸງ
ຍົກລະດັບແຕ່ລະຂັ້ນຮຽນແລ້ວສົ່ງໃຫ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນອາທິດທີໜຶ່ງຂອງ
ເດືອນພະຈິກຂອງທຸກໆປີ.
6). ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍລະບົບບຳລຸງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ອະນຸມັດຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ມາດຕາ 13. ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ແລະ ການອອກປະກາສະນີຍະບັດ
13.1. ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ:
1). ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ ແມ່ນໃຫ້ຄູສອນສົມທົບກັບຫ້ອງ
ການສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເປັນຜູ້ອອກຫົວບົດສອບເສັງ, ພະແນກ
ສຶກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກຫົວບົດ
ສອບເສັງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ.
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2). ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບຳລຸງ ແມ່ນໃຫ້ຄູສອນປະຈຳສູນ
ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນ
ຜູ້ອອກຫົວບົດສອບເສັງ. ກົມສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກຫົວບົດ
ສອບເສັງ ແລະ ລົງຊີ້ນຳການສອບເສັງ. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/
ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງ.
3). ການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຂຶ້ນຫ້ອງ, ພາກຮຽນ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນ
ຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍບຳລຸງ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບການ
ສອບເສັງ ເພື່ອຊີ້ນຳການສອບເສັງໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບການສອບເສັງ ແລະ ຮັບ
ປະກັນຄຸນນະພາບ.
13.2. ການອອກປະກາສະນີຍະບັດ:
1). ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຜູ້ອອກປະ
ກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນລະບົບບຳລຸງ ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດ
ຈົບຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມຕ
 ອນປາຍ ລະບົບບ
 ຳລຸງສະບັບຊົ່ວຄາວ ເປັນພາສາລາວ ຊຶ່ງ
ມີກຳນົດໃຊ້ 1 ປີ.
2). ກົມການສຶກສນອກໂຮງຮຽນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເປັນຜູ້ອອກປະກາ
ສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍລະບົບບຳລຸງ ສະບັບຖາວອນ ແລະ ເປັນ
ພາສາຕ່າງປະເທດ.

ໝວດທີ 3
ວ່າດ້ວຍຄູສອນ
ມາດຕາ 14. ຄູສອນ
ຄູສອນວຽກງານບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຂອງການສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນ ປະກອບມີ:
1). ມີຄູສອນ ປະຈຳຢູ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນພາກ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືງ.
2). ມີຄູສອນທີຖືກຮັບເຊີນ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກ ມາຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ.
ມາດຕາ 15. ການກຳນົດເວລາປະຕິບັດໜ້າທີຄູສອນປະຈຳຢູ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຄູສອນວຽກງານບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ ຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມວັນເວລາ
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ລັດຖະການ ແລະ ສອນໃຫ້ໄດ້ຕາມການກຳນົດເວລາປະຕິບັດໜ້າທີຂອງຄູສອນດັ່ງນີ້:
1). ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ ສອນອາທິດໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 18 ຊົ່ວໂມງ

2). ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບຳລຸງ ສອນອາທິດໜຶ່ງບໍ່ໃຫ້ເກີນ 16 ຊົ່ວໂມງ
ມາດຕາ 16. ຄູສອນທີ່ຖືກຮັບເຊີນ ແລະ ຄູອາສາສະໝັກ

1). ຄູຮັບເຊີນມາສິດສອນ ແມ່ນຄູສອນແຕ່ລະວິຊາທີ່ມາຈາກສະຖານການສຶກສາຕ່າງໆ
ທີ່ມີວຸດທິການສຶກສາເໝາະສົມ.

2). ຄູທີ່ຖືກຮັບເຊີນ ຫຼື ຄູອາສາສະໝັກ ມາສອນແຕ່ລະວິຊາຈະໄດ້ຮັບບຄ່າຕອບແທນ
ໃນການສິດສອນໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ ຕາມການຕົກລົງລະຫວ່າງສະຖານທີ່ຈັດການ

ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຄູທີ່ຖືກເຊີນມາສອນ,

3). ຄູຮັບເຊີນມາສິດສອນ ຕ້ອງໄດ້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງທີ່ສັງກັດ.
ມາດຕາ 17. ການປະພຶດຂອງຄູສອນວຽກງານບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາ

ຄູທຸກຄົນນອກຈາກປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່, ສິດ ແລະ ພັນທະທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດ

ໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາແລ້ວຍັງຕ້ອງປະພຶດຕົນ ດັ່ງນີ້:

1). ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ແລະ ສັງຄົມທົ່ວໄປ ທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ຄຸນ

ສົມບັດ ແລະ ທັດສະນະຫຼັກໝ
 ັ້ນ, ການເວົ້າຈາປາໄສ ແລະ ຄວາມສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ.

2). ມີຈັນຍາບັນຂອງຄວາມເປັນຄູ ແລະ ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ;

3). ມີຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນອາຊີບ;

4). ມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່-ຮັກແພງ, ເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ໃຫ້ກຽດຜູ້ຮຽນ.
ມາດຕາ 18. ຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຄູ

ນອກຈາກຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຄູທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ຄູຍັງ

ມີຂໍ້ຫ້າມເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

1). ຫ້າມພົວພັນກັບສິ່ງເສດຕິດ ແລະ ອຸບາຍຍະມຸກຕ່າງໆ.

2). ຫ້າມເປີດການສອນເພີ່ມເປັນການສ່ວນຕົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການຈັດຕັ້ງ.
3). ຫ້າມຊ່ວຍໃຊ້ຖ
 ານະເປັນຄູເພື່ອຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ບັງຄ
 ັບຜູ້ຮຽນໃນທຸກຮູບແບບ.
4). ຫ້າມກະທຳສິ່ງທີ່ຜິດຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ.

5). ຫ້າມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສິ່ງທີ່ເປັນໄພສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ.

6). ຄູຜູ້ກະທຳຜິດຕາມຂໍ້ຫ້າມຂ້າງເທິງຈະຖືກສຳຫຼວດກວດກາ, ການປະຕິບັດວິໄນ ຫຼື
ຖືກລົງໂທດສະຖານເບົາ ຫຼື ໜັກແລ້ວແຕ່ລະກໍລະນີຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.
121

ໝວດທີ 4
ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ
ມາດຕາ 19. ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຂອງຄູ
ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຂອງຄູ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍການສຶກສາ
ສະບັບປັບປຸງ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ ສະບັບເລກທີ 177/ລບ ແລະ ດຳລັດວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 82/ນຍ ແລະ ປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍອື່ນໆ.
ມາດຕາ 20. ການຍ້ອງຍໍຜູ້ຮຽນ
ຜູ້ຮຽນຜູ້ໃດມີຄວາມປະພຶດດີເດັ່ນ, ການຮຽນດີເດັ່ນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດີເດັ່ນ
ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍເຊັ່ນ: ໃບຍ້ອງຍໍຕັ້ງແຕ່ລະດັບໃນຫ້ອງຮຽນ, ສະຖານການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມຄວາມເໝາະ
ສົມກັບຜົນງານຕົວຈິງ ໂດຍການສະເໜີເປັນຂັ້ນໆຕາມລຳດັບ.
ມາດຕາ 21. ມາດຕະການວິໄນ
ການປະຕິບັດວິໄນກັບຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່ການຮໍ່າຮຽນ, ຕໍ່ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ, ຕໍ່ຮີດ
ຄອງປະເພນີຈະມີການກ່າວຕັກເຕືອນ ແລະ ຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະປະຕິບັດໃນຕາມແຕ່ລະກໍ
ລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.

ໝວດທີ 5
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 22. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
1). ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ບໍລິຫານການ
ສຶກສາແຕ່ລະຂັ້ນ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຕ່ລະຂັ້ນ, ຄູອາ
ຈານ ແລະ ຜູ້ຮຽນແຕ່ລະຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີໜ້າທີ່ຈັດ ຕັ້ງເຜີຍແຜ່, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກ
ລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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2). ຜູ້ອຳນວຍການສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຕ່ລະຂັ້ນ, ຕ້ອງອີງໃສ່ຫຼັກການຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ສະບັບນີ້ ເພື່ອສ້າງ
ລະບຽບການຕ່າງໆ ພາຍໃນສູນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງສູນ, ໂຮງຮຽນ
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 23. ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍຫຼັກການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງຮຽນສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກ
ສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ເຊິ່ງປະກາດ
ໃຊ້ໃນເມື່ອ ກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

- ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ສູນທີຂນກັ
ຶ້ ບ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
- ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ເກັບມ້ຽນ

4 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 		

ເລກທີ 4696/ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ວັນທີ 17 ກັນຍ
 າ 2015

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການສຶກສາທຽບເທົ່າ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ
3 ກໍລະກົດ 2007.
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2011,
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ
ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ວາງອອກເພື່ອກຳນົດຫຼັກການລວມ, ລະບຽບ, ມາດຕະການ,
ຂອບເຂດການນຳໃຊ້, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ
ການສຶກສາທຽບເທົ່າ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການທຽບລະດັບການສຶກສາໃນ ແລະ ນອກ
ໂຮງຮຽນ ແນໃສ່ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດການສຶກສາ
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ສາມາດສືບຕໍ່ ບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງ
ລາວທຸກຄົນມີໂອກາດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ເພື່ອພັດທະ
ນາຕົນເອງ, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.
ມາດຕາ 2. ຄວາມໝາຍການສຶກສາທຽບເທົ່າ, ທຽບໂອນ
1). ການທຽບເທົ່າແມ່ນການທຽບຜົນການຮຽນ ແລະ ປະສົບການດ້ານອາຊີບໃດໜຶ່ງໂດຍ
ອີງໃສ່ມາດຕະຖານຫຼັກສູດການສຶກສາທັງນອກ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ, ແລ້ວນຳມາທຽບ
ຕາມເກນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ປະກາສະນີຍະບັດ ເພື່ອຮັບຮອງວຸດ
ທິການສຶກສາ.
2). ການທຽບໂອນແມ່ນການທຽບຜົນການຮຽນ, ໜ່ວຍກິດ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານ
ອາຊີບໃດໜຶ່ງຂອງຜູ້ຮຽນທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຮຽນຈົບຊັ້ນ ຫຼື ຂັ້ນໃດໜຶ່ງເພື່ອຈະໄປສືບຕໍ່ຮຽນ
ຊັ້ນ ຫຼື ຂັ້ນຢູ່ສະຖານການສຶກສາທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ຕາມການປະເມີນ ແລະ
ຢັ້ງຢືນຜົນຮຽນຕາມຫຼັກສູດຈາກສະຖານການສຶກສາ.
ມາດຕາ 3. ຫຼັກການລວມ
ການສຶກສາທຽບເທົ່າມີຫຼັກການລວມດັງນີ້:
1). ການສຶກສາທຽບເທົ່າຕ້ອງມີການຍອມຮັບຜົນການຮຽນ ແລະ ປະສົບການທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຈາກການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ຊຶ່ງລວມທັງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ນອກໂຮງຮຽນ
ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດຕະຍາໄສ.
2). ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ບໍ່ທັນຈົບຊັ້ນ ຫຼື ຂັ້ນໃດໜຶ່ງຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນກໍ່ສາມາດ
ສືບຕໍ່ຮຽນໃຫ້ຈົບຊັ້ນ ຫຼື ຂັ້ນຂອງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນໄດ້.
3). ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ມີ ປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ສາມາດສືບຕໍ່ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງການສຶກ
ສາໃນໂຮງຮຽນຕາມລະບຽບຫຼັກການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ.
4). ມາດຕະຖານຫຼັກສູດວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ສາມາດທຽບ
ເທົ່າ, ທຽບໂອນຫຼັກສູດວິຊາຊີບອາຊີວະສຶກສາ.
5). ການທຽບໂອນປະສົບການອາຊີບໃຫ້ຜ່ານການປະເມີນຕາມເກນທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງ
ຂະແໜງສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
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ມາດຕາ 4. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ສຳລັບການທຽບເທົ່າ, ທຽບໂອນຜົນການຮຽນການສອນ
ທຸກຊັ້ນທຸກສາຍລະຫວ່າງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ການສຶກສາທຽບເທົ່າ
ມາດຕາ 5. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
ການສຶກສາທຽບເທົ່າມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງນີ້:
1). ເດັກນ້ອຍໃນເກນອາຍຸ 6-14 ປີ ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື
ປະລະການຮຽນກ່ອນຈົບປະຖົມໃຫ້ເຂົ້າຮຽນຈົບປະຖົມທຽບເທົ່າ ແລະ ສາມາດເຂົ້າ
ຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນໂຮງຮຽນ.
2). ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ບໍ່ທັນຈົບຊັ້ນປະຖົມ, ບໍ່ມີອາຊີບ
ແນ່ນອນ ໃຫ້ໄດ້ຍົກລະດັບການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ
ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
3). ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ກຸ່ມທີ່ສົນໃຈທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ
ບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຮຽນແບບຕໍ່ເນື່ອງ.
ມາດຕາ 6. ຫຼັກສູດ
ຫຼັກສູດການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະກອບດ້ວຍ:
1). ຫຼັກສູດຂອງການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມທຽບເທົ່າ
- ຫຼັກສູດສຳລັບເດັກ 6-14 ປີ.
- ຫຼັກສູດສຳລັບລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບຳລຸງຈົບຊັ້ນປະຖົມ.
2). ຫຼັດສູດມັດທະຍົມສຶກສາທຽບເທົ່າ
- ຫຼັກສູດມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍບຳລຸງ ສຳລັບການສຶກສານອກໂຮງ
ຮຽນ.
3). ຫຼັກສູດວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ
- ຫຼັກສູດວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານສຳລັບການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ຈົບປະຖົມ.
- ຫູັກສູດວິຊາຊີບໄລຍະສັ້ນ ສຳລັບທົ່ວໄປ.
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4). ຫຼັກສູດບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.
ມາດຕາ 7. ຫຼັກສູການທຽບເທົ່າ
ແມ່ນຮູບແບບ ແລະ ວິທີການ ເຊິ່ງສາມາດຮັບຮອງວຸດທິການສຶກສາທຸກຊັ້ນ,
ທຸກສາຍລະຫວ່າງການສຶກສາໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ, ການທຽບເທົ່າ ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກ
ສູດການສຶກສາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1). ການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື (ລະດັບI) ເຊິ່ງມີໄລຍະ 4 ເດືອນທຽບເທົ່າຊັ້ນປະຖົມ
ປີທີ 1, ປີທີ 2, ຂອງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ.
2). ການບຳລຸງຊັ້ນປະຖົມ (ລະດັບ II, III ) ເຊິ່ງມີໄລຍະຮຽນ 8 ເດືອນ ທຽບເທົ່າກັບຊັ້ນ
ປ3-ປ5 ຂອງການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ.
3). ຫຼັກສູດການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສຳລັບເດັກ 6-14 ປີ ໃນ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ບໍ່ມີໂຮງຮຽນ ໃຊ້ເວລາຮຽນ 3 ປີ ແລະ ມີ 2ລະດັບ; ລະດັບ I
ໃຊ້ເວລາຮຽນ 1 ປີທຽບເທົ່າ ປ1-ປ2, ລະດັບ II ໃຊ້ເວລາຮຽນ 2 ປີ ເທົ່າກັບ ປ3-ປ5.
4). ການບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນປະກອບດ້ວຍ ຂັ້ນ ມ1,
ມ2, ມ3, ມ4 ໃຊ້ເວລາຮຽນ 2.126 ຊົ່ວໂມງກວມເອົາ 75% ຂອງຫຼັກສູດວິຊາພື້ນ
ຖານ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນໂຮງຮຽນ
ຈຳນວນຊົ່ວໂມງຮຽນຕໍ່ອາທິດ ແລະ ສົກຮຽນ
ລ/ດ

1

ກຸ່ມວິຊາ

ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ມ.1

ມ.2

ມ.3

ມ.4

ອາທິດ

ສົກຮຽນ

ອາທິດ

ສົກຮຽນ

ອາທິດ

ສົກຮຽນ

ອາທິດ

ສົກຮຽນ

5

105

5

105

5

105

5

105

2

ຄະນິດສາດ

5

105

5

105

5

105

5

105

3

ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

5

105

5

105

5

110

5

110

4

ວິທະຍາສາດສັງຄົມ

4

80

4

80

4

80

4

80

5

ສຶກສາພົນລະເມືອງ

2

28

2

28

2

28

2

28

6

ພາສາອັງກິດ

3

66

3

66

3

66

3

66

7

ວິຊາຊີບ

2

40

2

40

2

40

2

40

26

529

26

529

26

534

26

534

ລວມ

5). ການບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍປະກອບດ້ວຍຂັ້ນ ມ5,
ມ6, ມ7 ໃຊ້ເວລາ 1.904 ຊົ່ວໂມງ ກວມເອົາ 82% ຂອງຫຼັກສູດວິຊາພື້ນຖານຊັ້ນມັດ
ທະຍົມຕອນປາຍໃນໂຮງຮຽນ
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ຈຳນວນຊົ່ວໂມງຮຽນຕໍ່ອາທິດ ແລະ ສົກຮຽນ
ລ/ດ

ວິຊາຮຽນ

ມ.5

ມ.6

ມ.7

ອາທິດ

ສົກຮຽນ

ອາທິດ

ສົກຮຽນ

ອາທິດ

ສົກຮຽນ

1

ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

4

112

4

112

4

112

2

ຄະນິດສາດ

4

112

4

112

4

112

3

ຟີຊິກດສາດ

2

56

2

56

3

84

4

ເຄມີສາດ

2

56

2

56

2

56

5

ຊີວະສາດ

2

56

2

56

2

56

6

ປະຫວັດສາດ

2

56

2

56

2

56

7

ພູມສາດ

2

56

2

56

2

56

8

ສຶກສາພົນລະເມືອງ

1

28

1

28

2

56

9

ພາສາອັງກິດ

3

84

3

84

3

84

22

616

22

616

23

672

ລວມ

6). ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ, ການສຶກສາຕາມອັດຕະຍາໄສ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ
ສາມາດທຽບເທົ່າ, ທຽບໂອນກັບການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ຕາມມາດ
ຕະຖານ ແລະ ເກນການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນທີ່ກຳນົດໄວ້.

7). ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານເຊິ່ງໃຊ້ເວລາຝຶກອົບຮົມ 1-6 ເດືອນ ສາມາດ
ທຽບເທົ່າຫຼັກສູດໃນໂຮງຮຽນສາຍອາຊີວະສຶກສາດັ່ງນີ້:

- ຫຼັກສູດທີ່ໃຊ້ເວລາ 450 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 3 ເດືອນ ທຽບກັບໃບປະກາສະນີຍະບັດຂັ້ນ I
ຂອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ.

- ຫຼັກສູດທີ່ໃຊ້ເວລາ 450-750 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 3-5 ເດືອນ ທຽບກັບປະກາສະນີຍະບັດ
ຂັ້ນ II ຂອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ.

- ຫຼັກສູດທີ່ໃຊ້ເວລາ 450-900 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 3-6 ເດືອນ ທຽບກັບປະກາສະນີຍະ
ບັດຂັ້ນ III ຂອງສາຍອາຊີວະສຶກສາ.

ມາດຕາ 8. ວິທີການທຽບໂອນ

ວິທີການທຽບໂອນມີຫຼັກການດັ່ງນີ້:

1). ການທຽບໂອນຜົນການຮຽນໃຫ້ພິຈາລະນາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວັດຖຸປະສົງ, ເນື້ອ

ໃນ, ລາຍວິຊ
 າ, ໝວດວິຊາຂອງແຕ່ລະຊັ້ນ, ແຕ່ລະຂັ້ນທີ່ຕ້ອງການທຽບໂອນຕາມ
ເກນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

2). ການທຽບໂອນຜົນການຮຽນຈາກການສຶກສາຕາມອັດຕະຍາໄສ, ປະສົບການການ
ຝຶກວິຊາຊີບເຂົ້າສູ່ຫຼັກສູດໃຫ້ພິຈາລະນາຫຼັກການສຶກສາວຸດທິສູງສຸດ ແລະ ວຸດທິອື່ນໆ
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ລວມທັງເອກະສານ, ຫຼັກຖານ, ຜົນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຜູ້ທຽບໂອນນຳມາສະແດງ ຫາກ

ບໍ່ມີຫຼັກຖານວຸດທິການສຶກສາຜູ້ຂໍທຽບໂອນຕ້ອງທຽບລະດັບການສຶກສາກ່ອນ.

3). ການທຽບໂອນປະສົບການແມ່ນພິຈາລະນາຈາກຜົນງານຂອງບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການມາ
ທຽບໂອນຕາມອາຊີບໃດໜຶ່ງໂດຍອີງຕາມເກນປະຕິບັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.

ມາດຕາ 9. ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການທຽບເທົ່າ, ທຽບໂອນ ແມ່ນອີງຕາມເກນ,

ມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂັ້ນ.

ໝວດ 3
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 10. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,

ອົງການທຽບເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ລວມທັງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາຂັ້ນຕ່າງໆ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.

ມອບໃຫ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງ

ການເຜີຍແຜ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ.
ມາດຕາ 11. ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

- ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນທີຂນກັ
ຶ້ ບ ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ,
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ເກັບມ້ຽນ

4 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

====0000====

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 5432 /ສສກ.ຜກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 04 ຕຸລາ 2015

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ
ເພື່ອການພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
- ອິງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ສະບັບເລກທີ 75/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2009;
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ,
ສະບັບເລກທີ 013/ນຍ, ລົງວັນທີ 08 ມັງກອນ (1) 2010;
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ສຳລັບທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ, ສະບັບເລກທີ 2695/ກງ, ລົງວັນທີ 01
ພະຈິກ (11) 2010;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

130

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດລະບຽບ, ຫຼັກການໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນການ ແລະ
ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ເພື່ອເປັນບ່ອນ
ອີງໃນດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,ມະຫາ
ວິທະຍາໄລ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ທຶນ (ຊ.ກ.ພ) ເປັນ
ລະບົບ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຮັບປະກັນໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ,
ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດ ກວດສອບໄດ້.
ມາດຕາ 2 ຫຼັກການລວມ
ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແບບລວມສູນ,
ຜ່ານປະຕູດຽວ ໂດຍຜ່ານລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການບັນຊີຂອງກົມການເງິນ,
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເອກະພາບ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບລະບຽບກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງທຶນ(ຊ.ກ.ພ) ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍຄືລະບຽບຫຼັກການ
ຂອງຜູ້ໃຫ້ທ
 ຶນເພື່ອສະດວກໃນການຕິດຕາມການນຳໃຊ້ທ
 ຶນ (ຊ.ກ.ພ) ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າ
ໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ
ຄຳສັບຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຄວາມໝາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ( ຊ.ກ.ພ ): ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ການເງິນ ຊຶ່ງລວມມີການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ
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ດ້ວຍດອກເບ້ຍຜ່ອນຜັນທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຢ່າງເປັນທາງການເຊັ່ນ:
ລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາ
ກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ກອງທຶນ, ມູນນິທິ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ແລະ ອື່ນໆ
ເພື່ອ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ.
2. ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ: ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ຫວັງ
ຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນ.
3. ການກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຜ່ອນຜັນ: ແມ່ນການການກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕ່ຳ, ທີ່ຕ່ຳກວ່າ 2%
ຕໍ່ປີ, ຊຶ່ງມີໄລຍະໃຊ້ແທນຄືນແຕ່ 20 ຫາ 40 ປີ ແລະ ມີໄລຍະປອດໜີ້ແຕ່ 5-10 ປີ.
4. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (Memorandum of Understanding - MoU): ແມ່ນ
ເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກຳໜຶ່ງ ເພື່ອກຳນົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຕົກລົງລະ
ຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຮ່ວມກັນ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ສະເພາະຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນ
ເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ການຄຸ້ມຄອງແຜນການ ແລະ ໂຄງການ
ມາດຕາ 5 ການຄຸ້ມຄອງ
ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ຊ.ກ.ພ) ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາ
ໜ້າວຽກລຸ່ມນີ້:
1. ປະສານງານກັບບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກະ
ກຽມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້
ມີຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
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ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປະຈຳ 03
ເດືອນ 06 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ຮັບຊາບ.
3. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບກົມວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າ
ໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້.
4. ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດທີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມ
ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
ມາດຕາ 6 ຄະນະຊີ້ນຳແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ຄະນະຊີ້ນຳແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນປະທານ; ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມແຜນ
ການ, ຫົວໜ້າກົມການເງິນ ຫົວໜ້າກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຮອງປະທານ; ບັນດາຫົວໜ້າ,
ຮອງກົມ ຫຼື ອົງການເທົ່າກົມ ເປັນຄະນະ; ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຫຼື ຫົວໜ້າພະແນກ ເປັນເລ
ຂານຸການ.
ມາດຕາ 7 ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍ
ຫົວໜ້າກົມ ເປັນຫົວໜ້າ; ຮອງຫົວໜ້າກົມ ເປັນຮອງ; ບັນດາຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຫົວ
ໜ້າພະແນກ ເປັນຄະນະ; ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ຮອງພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ
ເປັນເລຂານຸການ.
ມາດຕາ 8 ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ປະກອບດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະ
ແນກ ເປັນຫົວໜ້າ; ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ເປັນຮອງ; ພະນັກງານວິຊາການເປັນຄະນະ.
ມາດຕາ 9 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະບໍລິຫານແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
9,1. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
1) ຊີ້ນຳລວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ, ຮັບຮອງເອົາແຜນ
ງົບປະມານ, ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນບຸກຄະລາກອນປະຈຳປີ;
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2) ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານປະຈຳປີ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງ/ປີ;
3) ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະທິມງານຄຸ້ມຄອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ (ຊ.ກ.ພ) ຊຶ່ງນຳໂດຍ
ຫົວໜ້າ ຫືຼ ຮອງຫົວໜ້າແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂັ້ນຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ຫຼື
ຂັ້ນຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ສຳລັບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີພະນັກ
ງານຊ່ວຍວຽກຈຳນວນໜຶ່ງລວມທັງຊ່ຽວຊານ, ທີ່ປຶກສາຝ່າຍຜູ້ໃຫ້ທຶນຕາມຄວາມ
ຈຳເປັນຕົວຈິງ ຂອງໜ້າວຽກ;
4) ກວດກາຕິດຕາມລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ຄະນະລັດຖະ
ບານໄດ້ຮັບຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
9.2 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
1) ມີໜ້າທີ່ຊີ້ນຳ ນຳພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃຫ້ບັນລຸຕາມ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ກຳນົດໄວ້.
2) ສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດຕາມແນວ
ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດ
ວຽກງານຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ;
3) ສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການປະຈຳ 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ
ແລະ 1 ປີ. ຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເປັນເຈົ້າການ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຕາມກຳນົດ
ເວລາ ແລະ ແຜນການຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ວາງໄວ້.
4) ປະສານສົມທົບ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມກັບແຕ່ລະໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະໜ້າວຽກບັນ
ລຸຕາມເປົ້າໝາຍ;
5) ກວດການຕິດຕາມສະຫຼຸບ-ລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ລາຍງານຄວາມ
ຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳ 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ.
9,3 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
1) ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ
ບັນລຸຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ແຜນການຂອງໂຄງການທີ່ວາງໄວ້;
2) ປະສານກັບຫ້ອງການ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບເພື່ອຂຶ້ນແຜນ
ງົບປະມານຄວາມຕ້ອງການ;
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3) ສະຫຼຸບ-ລາຍງານ ດ້ານການເງິນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳ 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ.
ມາດຕາ 10 ການຕິດຕາມ - ປະເມີນຜົນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ໃຫ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຈາກບັນດາກົມ ແລະ ພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຂົ້າຮ່ວມໃນການລົງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອທົບ
ທວນຄືນຄວາມ ຄືບໜ້າ, ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດ
ທິພາບ.
ມາດຕາ 11 ການສະຫຼຸບລາຍງານແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ້ອງສະຫຼຸບລາຍງານຄວາມຄືບ
ໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະໂຄງການທຸກໆ 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ
1 ປີ ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວຕ້ອງເຮັດເປັນສອງພາສາ ( ລາວ ແລະ ອັງກິດ ຫຼື ພາສາອື່ນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ສົ່ງໃຫ້ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສັງລວມ
ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ຄະນະນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ຂໍທິດຊີ້
ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ໝວດທີ 3
ການຂໍອະນຸມັດ ການຄຸ້ມຄອງຊ່ຽນຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ
ມາດຕາ 12 ການຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາຊ່ຽວຊານ ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ
ການຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາຊ່ຽວຊານ ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ມາເປັນທີ່ປຶກສາ ຫຼື
ມາຊ່ວຍທາງດ້ານວິຊາການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງ
ການໃນ ຂະແໜງການຂອງຕົນຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານແບບຟອມດັ່ງນີ້:
1) ການຂໍອະນຸມັດຮັບຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີໃນສັນຍາ ຫຼື ແຜນ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຜນງານ ແລະໂຄງການ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ
ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ.
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2) ໃນກໍລະນີຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ນອນໃນສັນຍາ ຫຼື ແຜນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດລຸ່ມນີ້:
2,1 ຮ່າງຈົດໝາຍ ຫຼື ໜັງສືສະເໜີຂໍອະນຸມັດຮັບເອົາຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກ
ຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ງເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2,2 ສັນຍາວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສໝັກຕ່າງປະເທດ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ
ຫຼື ເອກະສານແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຊ.ກ.ພ.
2,3 ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ( CV ) ຂອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ.
2,4 ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ( TOR ) ຂອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກຕ່າງ
ປະເທດ.
2.5 ປະກອບແບບຟອມຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ (ຖ້າມີ).
2,6 ເມື່ອປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວຕ້ອງ
ສົ່ງມາຍັງກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ (ໂດຍຜ່ານກົມແຜນການ) ກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ.
ມາດຕາ 13 ໜ້າທີ່ຂອງຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
1) ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືທາງດ້ານວິຊາການ, ວິຊາສະເພາະ, ຖ່າຍ
ທອດຄວາມຮູ້, ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຕົນມີໃຫ້ແກ່ບຸກຄະ
ລາກອນ ຂອງພາກລັດຖະບານ ລວມທັງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການ (ຊ.ກ.ພ) ຕາມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (TOR) ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ
ເອກະສານສັນຍາ ການຮ່ວມມື ຫຼື ເອກະສານແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ (ຊ.ກ.ພ)
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
2) ສະຫຼຸບ-ລາຍງານຜົນຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່
ຕົນໄດ້ຖືກມອບໝາຍປະຈຳ 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້
ຫົວໜ້າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການແລ້ວລາຍ
ງານໃຫ້ກົມແຜນການ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ.
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ມາດຕາ 14 ໜ້າທີ່ຂອງອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ, ວິຊາສະເພາະ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ເຕັກໂນໂລຊີ,
ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຕົນມີໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂອງພາກລັດຖະບານລວມທັງ
ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ (ຊ.ກ.ພ) ຕາມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ (TOR).
ມາດຕາ 15 ການຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບ ເພື່ອວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ
ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໂດຍອີງໃສ່ລະບຽບຫຼັກການ
ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (TOR) ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຕ້ອງໄດ້
ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮ່ວມງານຝ່າຍລາວ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ປະສານວຽກງານຕ່າງໆ.

ໝວດທີ 4
ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ມາດຕາ 16 ການກະກຽມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຜູ້ປະສານສົມທົບຮ່ວມ
ກັນກັບກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ກົມການເງິນ, ກົມວິຊາການ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາ
ບັນ, ສູນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນການສະໜັບສະໜູນແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາແຜນງານ
ແລະ ໂຄງການ.
ມາດຕາ 17 ການຂໍອະນຸມັດແຜນງານ ແລະໂຄງການ
1. ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຮັດໜັງສືສະເໜີເປັນທາງການເພື່ອສະແດງເຈດຈຳນົງຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ
ຄັດຕິດບົດສະເໜີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຢ່າງລະອຽດເຖິງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ;
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2. ກົມແຜນການຈະເປັນຜູ້ປະສານກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າແລ້ວສັງລວມ
ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ລວມທັງຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືໃຫ້ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໄດ້ຮັບຊາບເພື່ອຂໍອະນຸມັດ;
3. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຮັດໜັງສືເຖິງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອ
ຂໍອະນຸມັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 18 ການເຊັນສັນຍາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື
ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ສະບັບເລກ
ທີ 4101/ສສກ.ພຕ, ລົງວັນທີ 18 ກັນຍາ (9) 2013 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາບົດບັນ ທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ( MOU ) ຫຼື ການເຊັນສັນຍາທາງດ້ານການເງິນ
(Financialagreement) ແລ້ວໃຫ້ນຳສົ່ງເອກະສານດັ່ງກ່າວເຖິງພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງ
ການ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນ 30 ວັນ ທາງລັດ
ຖະການ.
ມາດຕາ 19 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ແລະ ຄູ່ມືການແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ
ໂຄງການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ
ຕ່າງໆຂອງລັດ ຖະບານ ສປປ ລາວ ວາງອອກ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນຂອງການ ນຳໃຊ້ທຶນເຂົ້າໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ.
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ໝວດທີ 5
ການສິ້ນສຸດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ມາດຕາ 20 ການກະກຽມກ່ອນສິ້ນສຸດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ການກະກຽມກ່ອນສິ້ນສຸດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມດຳລັດ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ
ເພື່ອການພັດທະນາ ສະບັບ ເລກທີ 75/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2009, ມາດຕາ 15.1.
ມາດຕາ 21 ການລາຍງານສິ້ນສຸດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ການລາຍງານສິ້ນສຸດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃຫ້ປະຕິບັດຕາມດຳລັດຂອງນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການ
ພັດທະນາ ສະບັບ ເລກທີ 75/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2009, ມາດຕາ 15.3.

ມາດຕາ 22 ການສືບຕໍ່ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃດໜຶ່ງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຄວາມຄືບ
ໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະຊີ້ນຳແຜນງານ ແລະ ໂຄງ
ການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເຫັນດີຈາກກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ຕາມ
ລະບຽບຫຼັກການ.

ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 23 ກາປະທັບ
ໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຖ້າຫາກສັງກັດຢູ່ກົມ
ຫຼື ພາກ ສ່ວນໃດແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ກາປະທັບຂອງກົມ ຫຼື ພາກສ່ວນນັ້ນໃນການເຄື່ອນໄຫວ
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
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ມາດຕາ 24 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມແຜນການ, ກົມຈັດຕັ້ງ
ແລະ ພະນັກງານ, ກົມວິຊາການອົງການທຽບເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້
ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 25 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

1. ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1 ສະບັບ

3. ກົມແຜນການ

1 ສະບັບ

2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

4. ບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ ແລະ ແລະ ພາກສ່ວນລະ

5. ພະແນກ ສສກ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສສກ ເມືອງ
6. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
7. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ

1 ສະບັບ

1 ສະບັບ

1 ສະບັບ

2 ສະບັບ
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ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
====0000====
ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 1869 /ສສກ.ພປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ເມສາ 2016

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຄັດເລືອກ ແລະ ສ້າງໂຮງໂຮງຮຽນຕົວແທນດ້ານ
ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
- ອິງຕາມ ກົດໝາຍການສຶກສາແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ - ກາຍຍະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 15/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2012;
- ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ການນຳສະເໜີຂອງກົມ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດ ເງື່ອນໄຂ, ມາດຕະຖານ, ການຍ້ອງຍໍ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບ ໃນການສ້າງໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຕົວແບບດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະ
ສຶກສາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນພະລະສຶກສາ
ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່
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ເນື່ອງ ແລະ ເປັນລະບົບຕາມ 3 ລັກສະນະ, 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ແລະ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ ເພື່ອສ້າງເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບດ້ານ
ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ.
ມາດຕາ 2 ຂອບເຂດໃນການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ມາດຕາ 3 ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງຮຽນ
1. ໂຮງຮຽນຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໆເໝາະສົມ, ສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະ
ກຳພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາຂອງນັກຮຽນ;
2. ເດີ່ນຫຼິ້ນກິລາຕ້ອງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີກິລາ 5 ປະເພດຂຶ້ນເມືອ,
ສາມາດດຳເນີນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳພະລະສຶກສາ
ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນສະຖານທີ່ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ
ສິລະປະວັນນະຄະດີ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເມືອງຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປະ
ເພດ;
3. ເປັນສະຖານທີ່ໆສະຫງົບ, ສະອາດ,ອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມ
ປອດໄພ.
ມາດຕາ 4 ອາຄານ
ມີອາຄານຖາວອນ, ມີເດີ່ນໃນຮົ່ມ ແລະ ມີຫ້ອງຮັບໃຊ້ການຮຽນ - ການສອນ
ພະລະສຶກສາ, ສິລະປະກຳ ແລະ ສິລະປະດົນຕຣີສະເພາະ.
ມາດຕາ 5 ຄູສອນ
ຄູສອນແມ່ນເປັນຄູປະຈຳ ແລະ ຮຽນຈົບດ້ານວິຊາສະເພາະ ພະລະສຶກສາ ແລະ
ສິລະປະສຶກສາ.
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ໝວດທີ 3
ມາດຕະຖານໃນການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ມາດຕາ 6 ມາດຕະຖານໂຮງຮຽນ
1. ມີການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຄົບຕາມຫຼັກສູດ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກຢູ່ໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນພ້ອມມີຄະແນນ
ທຸກໆວິຊາ (ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີ); ມີແຜນການສອນປະຈຳ
ປີ, ພາກຮຽນ, ເດືອນ; ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ, ບົດສອນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການ
ສອນ; ມີການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດ ພ້ອມນັ້ນມີກນຄັດເລືອກນັກຮຽນທີ່
ມີພອນສະຫວັນ ດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
2. ມີຄູສອນພະລະສຶກສາ, ສິລະປະດົນຕຣີ ແລະ ສິລະປະກຳ ປະຈຳຢ່າງໜ້ອຍວິຊາ
ລະ 1 ຄົນ;
3. ມີສະຖານທີ່ສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ເຝິກແອບກິລາເປັນຕົ້ນ: ແລ່ນ-ລານ, ຮາວຄີກ,
ຮາວຄູ່, ເຕັ້ນຍາວ, ເຕັ້ນສູງ, ຂຶ້ນເຊືອກ, ກະຕໍ້, ບານເຕະ, (ຂະໜາດ 7 ຄົນຂຶ້ນໄປ)
ບານສົ່ງ, ບານບ້ວງ.
4. ມີຫ້ອງຮຽນສຳລັບສິດສອນສິລະປະດົນຕຣີ ແລະ ສິລະປະກຳ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ
ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ;
5. ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສຶກສາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດ
ຈະກຳກິລາ ບານເຕະ, ບານສົ່ງ, ກະຕໍ້, ບານບ້ວງ ປະເພດລະ 10 ໜ່ວຍຂຶ້ນໄປ;
ອຸປະກອນ ແລ່ນ-ລານ ແລະ ກາຍຍະກຳຕາມປຶ້ມຄູ່ມືຄູ;
6. ສຳລັບສິລະປະດົນຕຣີ ແລະ ສິລະປະກຳ ຕ້ອງມີອຸປະກອນ ພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອ
ຕອບສະໜອງການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຫຼັກສູດ;
7. ຕ້ອງມີຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຈັດກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນກິລາ, ສິລະປະວັນນະຄະດີ
ສິລະປະກຳ ເປັນປະຈຳ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຫ້ອງຕໍ່ຫ້ອງ ແລະ
ໂຮງຮຽນຕໍ່ໂຮງຮຽນ ພາຍໃນເມືອງ ຫຼື ແຂວງ ຢ່າງໜ້ອຍປີລະໜຶ່ງຄັ້ງ;
8. ໂຮງຮຽນຕ້ອງມີນັກຮຽນຫຼິ້ນກິລາເກັ່ງ ບາງປະເພດກິລາທີ່ຕິດທີມຂອງໂຮງຮຽນຈຳ
ນວນສິບຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ;
9. ໂຮງຮຽນຕ້ອງມີນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນຂັ້ນເມືອງ ຈຳນວນ ເຈັດສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ຈຳນວນສາມສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ;
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10. ໂຮງຮຽນຕ້ອງມີນັກຮຽນສາມາດຮ້ອງເພງ, ຂັບລຳ, ຟ້ອນລຳວົງລາວຈຳນວນຊາວ
ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ ແລະ ແຕ້ມ, ປັ້ນ ແລະ ສ້າງສັນສິລະປະເປັນຈຳນວນ
ສິບສ່ວນຮ້ອຍຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ;
11. ມີການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ອາຄານ-ສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້
ການຮຽນ-ການສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ.
ມາດຕາ 7 ມາດຕະຖານຄະນະອຳນວຍການ
1. ມີຄຸນສົມບັດ ສິນທຳປະຕິວັດ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ;
2. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມນັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫັວນ ດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະ
ສຶກສາ;
3. ຮູ້ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ, ມີການພົວພັນສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ
ເປັນຢ່າງດີ;
ມາດຕາ 8 ມາດຕະຖານຄູ
1. ມີຄຸນສົມບັດ ສິນທຳປະຕິວັດ ທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນ ການເມືອງ-ແນວຄິດດີ ມີຈັນຍາ
ບັນຂອງຄູ;
2. ມີປະກາສະນີຍະບັດວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
3. ມີທັກສະທາງດ້ານພະລະສຶກສາ,ສາມາດເປັນຄູຝຶກ ແລະ ກຳມະການຕັດສິນກິລາ
ໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ 3 ປະເພດຂຶ້ນໄປ;
4. ມີທັກສະທາງດ້ານສິລະປະດົນຕຣີ ສາມາດຮ້ອງເພງ, ຂັບລຳ, ຟ້ອນລຳວົງລາວໄດ້
ແລະ ຄູສອນສິລະປະກຳ ສາມາດແຕ້ມຮູມລະບາຍສີ, ປັ້ນ, ສ້າງສັນຜົນງານສິລະປະ
ແລະ ຈັດວາງສະແດງໄດ້;
5. ມີແຜນການສອນປະຈຳປີ, ປະຈຳພາກ, ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳອາທິດ ຕາມຫຼັກ
ສູດກະຊວງສຶສາກທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ;
6. ປະຕິບັດແຜນການສອນຄົບຕາມຫຼັກສູດ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດ;
7. ແຕ່ງບົດສອນ ແລະ ສ້າງສື່-ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສອນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
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ມາດຕາ 9 ມາດຕະຖານນັກຮຽນ

1. ມີຄຸນສົມບັດດີ,ລະບຽບວິໄນດີ, ມີທັກສະພື້ນຖານ ແລະ ມີຄວາມມັກທາງດ້ານພະລະ
ສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;

2. ຕັ້ງໜ້າຮ່ຳຮຽນວິຊາພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ກິລາ-ກາຍຍະກຳຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ;

3. ເຂົ້າຮ່ວມການເຝິກແອບ, ການແຂ່ງຂັນ, ການສະແດງ ໃນລະດັບຕ່າງໆ;

4. ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຕາມ
ພອນສະຫວັນຂອງຕົນ;

5. ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ວັດຖຸອຸປະກອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ,
ປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນດີ.

ໝວດທີ 4
ການຍ້ອງຍໍ
ມາດຕາ10 ເປົ້າໝາຍການຍ້ອງຍໍ

1. ກົມກອງລວມໝູ່ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;

2. ບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ
ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ.

ມາດຕາ 11 ລະດັບການຍ້ອງຍໍ

1. ຂັ້ນສູນກາງ: ຫຼຽນໄຊແຮງງານ, ຫຼຽນກາແຮງງານ, ໃບຍ້ອງຍໍລັດຖະບານ;
2. ຂັ້ນກະຊວງ: ທຸງໄຊ, ໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນກະຊວງ;
3. ຂັ້ນແຂວງ: ໃບຍ້ອງຍໍ;
4. ຂັ້ນເມືອງ: ໃບຍ້ອງຍໍ;

ມາດຕາ 12 ກຳນົດການປະຕິບັດການຍ້ອງຍໍ

1. ປະຕິບັດໄດ້ຄົບຕາມມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນແຕ່ລະປີ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ
ຂັ້ນເມືອງ;

2. ໄດ້ຮັບ ການຍ້ອງຍໍ ຂັ້ນເມືອງ ສອງປີ ລຽນຕິດຈະໄດ້ຮັບ ການຍ້ອງຍໍຂັ້ນແຂວງ;
3. ໄດ້ຮັບ ການຍ້ອງຍໍ ຂັ້ນແຂວງ ສອງປີ ລຽນຕິດຈະໄດ້ຮັບ ໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນກະຊວງ
ແລະ ທຸງໄຊ;
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4. ໄດ້ຮັບ ການຍ້ອງຍໍ ຂັ້ນກະຊວງ ສາມປີ ລຽນຕິດຈະໄດ້ຮັບ ໃບຍ້ອງຍໍຂັ້ນລັດຖະບານ;
5. ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຂັ້ນລັດຖະບານ ແລະ ຍັງຮັກສາຜົນງານດີເດັ່ນ ສາມປີ ລຽນຕິດ
ຈະໄດ້ຮັບ ຫຼຽນກາແຮງງານ;
6. ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາແຮງງານ ແລະ ຍັງຮັກສາຜົນງານດີເດັ່ນ ຫ້າປີ ລຽນຕິດຈະໄດ້ຮັບ
ຫຼຽນ ໄຊແຮງງານຊັ້ນສາມ;

ໝວດທີ 5
ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບການຄັດເລືອກ ແລະ ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ມາດຕາ 13 ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຂັ້ນກະຊວງ
1. ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

ເປັນປະທານ

2. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

ຮອງປະທານ

3. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ກຳມະການ

4. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

ກຳມະການ

5. ທ່ານ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

ກຳມະການ

6. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກພະລະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາປກຊ-ປກສ

ກຳມະການ

7. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສິລະປະສຶກສາ

ກຳມະການ

8. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ

ກຳມະການ

9. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ກຳມະການ

10. ວິຊາການກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາຈຳນວນໜຶ່ງ

ກຳມະການ

ມາດຕາ 14 ຄະນກຳມະການຮັບຜິດຊອບ ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
1. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ເປັນປະທານ
2. ທ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

ຮອງປະທານ

3. ທ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ກຳມະການ

4. ທ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ກຳມະການ

5. ທ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ

ກຳມະການ

6. ທ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງກິລາລະດັບສູງ

ກຳມະການ

7. ທ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງກິລາມວນຊົນ

ກຳມະການ
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ມາດຕາ 15 ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເມືອງ
1. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ

ເປັນປະທານ

2. ທ່ານ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

ຮອງປະທານ

3. ທ່ານ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ກຳມະການ

4. ທ່ານ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ກຳມະການ

5. ທ່ານ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສາມັນ

ກຳມະການ

6. ທ່ານ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ

ກຳມະການ

ມາດຕາ 16 ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຂັ້ນໂຮງຮຽນ
1. ທ່ານ ຜູ້ອຳນວນການໂຮງຮຽນ

ເປັນປະທານ

2. ທ່ານ ຮອງຜູ້ອຳນວນການໂຮງຮຽນ

ຮອງປະທານ

3. ທ່ານ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ

ກຳມະການ

4. ຄູສອນພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

ກຳມະການ

5. ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ

ກຳມະການ

ມາດຕາ 17 ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງຄະນະກຳມະການຂັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ
1. ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງຄະນະກຳມະການ ຂັ້ນກະຊວງມີດັ່ງນີ້:
1) ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ການສ້າງໂຮງຮຽນ
ຕົວແບບ ດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
2) ສ້າງແຜນ ແລະ ກິດຈະກຳເພື່ອລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
3) ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ຕາມມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂ;
4) ຈັດຕັ້ງກອງປະຂຸມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕັດສິນຜົນຂອງການປະເມີນໂຮງຮຽນຕົວແບບ;
5) ສະເໜີຂໍການຍ້ອງຍໍ ບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ;
6) ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ໃນແຕລະປີ.
2. ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງຄະນະກຳມະການ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ມີດັ່ງນີ້.
1) ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ.
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2) ສ້າງແຜນ ແລະ ກິດຈະກຳເພື່ອລົງຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
3) ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ຕາມມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂ;
4) ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕັດສິນຜົນຂອງການປະເມີນໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
5) ສະເໜີຂໍການຍ້ອງຍໍ ບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ;
6) ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ໃນແຕ່ລະປີ.
3. ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງຄະນະກຳມະການ ຂັ້ນໂຮງຮຽນດັ່ງນີ້.
1) ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ພະລະ ແລະ ສິລະປະ ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ເກີດຜົນ;
2) ສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ກິດຈະກຳລະອຽດໃນແຕ່ລະປີ;
3) ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃຫ້ຄູ,ນັກຮຽນ, ຄະນະພັດທະນາການ
ສຶກສາຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອໃຫ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງ
ໂຮງຮຽນຕົວແບບພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
4) ຈັດຕັ້ງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ກ່ຽວກັບການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບພະລະສຶກສາ
ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃນແຕ່ລະປີ;
5) ຈັດກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ເປັນແຕ່
ລະໄລຍະ;
6) ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມມາດຕະຖານເງື່ອນ
ໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໝວດທີ 2 ແລະ ໝວດທີ 3 ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຄັດເລືອກ
ເອົາບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
7) ສະເໜີຂໍການຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ບຸກຄົນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນແຕ່ລະປີ;
8) ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບດ້ານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ
ຮັບຊາບ ໃນແຕ່ລະປີ.
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ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສຸທ້າຍ
ມາດຕາ 18 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມອບໃຫ້ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ສົມທົບ
ກັບພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອອກບົດແນະນຳເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບ
ດ້ານພະລະ ສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 19 ການຜັນຂະຫາຍ
ມອບໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ໂຮງຮຽນສ້າງແຜນ ແລະ ກິດຈະກຳລະອຽດໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບດ້ານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 20 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນ ແຈ້ງການສະບັບ ເລກທີ 1353/ຫກ.ພປ, ລົງວັນທີ 15/06/2011.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ
1 ສະບັບ
2. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
1 ສະບັບ
3. ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
1 ສະບັບ
4. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
1 ສະບັບ
5. ກົມການເງິນ
1 ສະບັບ
6. ກົມກວດກາ
1 ສະບັບ
7. ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ
1 ສະບັບ
8. ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ
1 ສະບັບ
9. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 1 ສະບັບ
10. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
1 ສະບັບ
11. ເກັບມ້ຽນ
2 ສະບັບ
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ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
------------000-----------ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 4868 /ສສກ.ອປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2016

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ
- ອິງຕາມ ກົດໝາຍການສຶກສາແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ,
ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມັນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ,ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດພະລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງຄະນະບໍ
ລິຫານງານ, ລະບອບເຮັດວຽກ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຊັບສິນຂອງກຸ່ມ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເພື່ອເປັນນິຕິກຳອ້າງອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຕ່າງໆໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ.
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ມາດຕາ 2 ຫຼັກການລວມ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເປັນຜູ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມຕາມຄວາມເປັນຈິງພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການພົວພັນ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ຊ່ວຍ
ເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຕະຫຼອດປີ. ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນໄປຕາມກຸ່ມບ້ານພັດທະ
ນາ ຈະເຮັດໃຫ້ການປະສານງານມີຄວາມສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ.
ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄຳສັບ
1. ກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ ແມ່ນການເຕົ້າໂຮມເຂົ້າກັນຂອງບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່
ໃກ້ຄຽງກັນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບຸນ ຫຼື ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມໃນ
ນັ້ນຈະມີ 1 ໂຮງຮຽນເປັນໂຮງຮຽນໃຈກາງກຸ່ມ ແລະ ມີບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ເປັນສະມາ
ຊິກພາຍ ໃນກຸ່ມ ເຊິ່ງຍັງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມ
ຄອງຂອງຕົນ ໄວ້ ແລະ ຍັງຂຶ້ນກັບຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ.
2. ໂຮງຮຽນສະມາຊິກ ແມ່ນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບຸນ ຫຼື ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ
ນັ້ນ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ພະລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ
ມາດຕາ 5 ພະລະບົດບາດ
ກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ ມີພະລະບົດບາດໃນການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນ
ລະຫວ່າງບັນດາໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸ່ມ ໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ ການສອນ, ແລກປ່ຽນ
ບົດຮຽນ, ຕິດຕາມ, ຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານການຮຽນ-ການສອນ, ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ, ພັດ
ທະນາສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ, ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນ, ຕ້ານ ແລະ
ສະກັດກັ້ນປະກົດການ ຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງໂຮງ
ຮຽນ.
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ມາດຕາ 6 ໜ້າທີ່
ກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1) ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ;
2) ພົວພັນກັບຄູສຶກສານິເທດເພື່ອຈັດການບຳລຸງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄູ;
3) ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດ້ານການສຶກສາຮ່ວມກັນ;
4) ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
5) ຈັດຕັ້ງການກວດກາ ແລະ ສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປະຈຳປີຮຽນ ແລະ
ສອບເສັງ ນັກຮຽນເກັ່ງຮ່ວມກັນໃຫ້ເປັນເອກະພາບ (ຍົກເວັ້ນການສອບເສັງຈົບ
ຊັ້ນປະຖົມ);
6) ຈັດຕັ້ງແຂ່ງຂັນໂຮງຮຽນດີເດັ່ນຕາມ 3 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ວາງອອກ;
7) ຈັດກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດ;
8) ສ້າງຄັງຂອງກຸ່ມ;
9) ພັດທະນາສະພາບແວດລ້ອມຂອງບັນດາໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸ່ມ.
10) ພັດທະນາວິຊາຊີບຄູ;
11) ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ;
12) ພົວພັນຊຸມຊົນໃນເຂດບໍລິການຂອງກຸ່ມ;
13) ຈັດຕັ້ງການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ;
14) ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສິດທິເດັກ, ສຸຂະສຶກສາພາຍໃນກຸ່ມ;
15) ສ້າງຂະບວນການຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້.
16) ເປັນສະຖານທີ່ຈັດເຝິກອົບຮົມຄູພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

ໝວດທີ 3
ເງື່ອນໄຂການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມ
ມາດຕາ 7 ໂຮງຮຽນໃຈກາງກຸ່ມ
ການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນໃຈກາງກຸ່ມ ຄວນເລືອກເອົາໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນທີ່ມີ
ຄວາມພ້ອມ ດີກວ່າໝູ່ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ອຸປະກອນການ
ຮຽນ-ການສອນ ມີເງື່ອນໄຂສ້າງສູນຊັບພະຍາກອນກຸ່ມ ແລະ ມີຄວາມສະດວກໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວໄປ-ມາ ຂອງໂຮງຮຽນສະມາຊິກກຸ່ມ.
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ມາດຕາ 8 ໂຮງຮຽນສະມາຊິກ
ໂຮງຮຽນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ແມ່ນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ຫຼື ມູນລະປະຖົມ
ຈຳນວນ 3 ຫາ 7 ແຫ່ງ ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງຈາກໂຮງຮຽນໃຈກາງກຸ່ມບໍ່ເກີນ 10 ກິໂລແມັດ,
ຍົກເວັ້ນກໍລະນີພິເສດ.
ມາດຕາ 9 ສູນຊັບພະຍາກອນກຸ່ມ
ສູນຊັບພະຍາກອນກຸ່ມ ແມ່ນສະຖານທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ,
ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການສຶກສາ, ເອກະສານທາງດ້ານວິຊາການ, ປຶ້ມແບບຮຽນ,
ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນ, ກິດຈະກຳເຄື່ອນ
ໄຫວນອກຫຼັກສູດ ແລະ ບໍລິການຊຸມຊົນໃນຂອບເຂດກຸ່ມ ເຊິ່ງປະກອບມີສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ
ພື້ນຖານຄື: ຜູ້ຮັບຜິດຊອບສູນ, ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ເຄື່ອງມືຜະລິດ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ
ສື່ການຮຽນ-ການສອນ.

ໝວດທີ 4
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນ
ມາດຕາ 10 ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມ
ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມປະກອນດ້ວຍ:ປະທານ
01 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 01 ທ່ານ, ກຳມະການໂດຍຕຳແໜ່ງ (ຜູ່ອຳນວຍການ/ຫົວໜ້າ
ໂຮງຮຽນ) ຕາມຈຳນວນໂຮງຮຽນສະມາຊິກກຸ່ມ,ຜູ່ຮັບຜິດຊອບສູນຊັບພະຍາກອນ 01
ທ່ານ,ຄູວິຊາການ ຕາມລາຍວິຊາ 5-9 ທ່ານ ແລະ ຄະນະທີ່ປຶກສາ 3-7 ທ່ານ.
ມາດຕາ 11 ການຄັດເລືອກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມ
ການຄັດເລືອກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນມີອາຍຸການ 3 ສົກ
ຮຽນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍກຳມະການດັ່ງນີ້:
1. ປະທານ ແມ່ນຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸ່ມໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກ;
2. ຮອງປະທານ ແມ່ນຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼື ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
ໃຈກາງກຸ່ມເປັນຮອງປະທານໂດຍອັດຕະໂນມັດຖ້າບໍ່ຖືກຄັດເລືອກເປັນປະທານກຸ່ມ;
3. ກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມ ແມ່ນຜູ່ອຳນວຍການ/ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນໂດຍຕຳແໜ່ງ
ຕາມຈຳນວນໂຮງຮຽນສະມາຊິກກຸ່ມ;
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4. ຜູ່ຮັບຮັບຜິດຊອບສູນຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນຮອງຜູ່ອຳນວຍການ ຫຼື ຄູຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບຕຳ
ແໜ່ງວິຊາການຄູ ຫຼື ຄູຜູ່ມີບົດຮຽນໃນການສິດສອນຈາກໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸ່ມ;
5. ຄູວິຊາການລາຍວິຊາ ແມ່ນຄູຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊການຄູ ຫຼື ຄູຜູ່ມີບົດຮຽນໃນການ
ສິດສອນຈາກໂຮງຮຽນພາຍໃນກຸ່ມ;
6. ຄະນະທີ່ປຶກສາ ແມ່ນປະທານຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແຕ່ລະບ້ານ
ຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 12 ວິທີການຄັດເລືອກຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມ
 ດ້ມາຈາກການຈັດກອງ
1. ການເລືອກຕັ້ງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມ ແມ່ນໄ
ປະຊຸມເ ລືອກຕັ້ງຢ
 ູ່ໂຮງຮຽນໃຈກາງກຸ່ມໂດຍແມ່ນຫ
 ົວໜ
 ້າ ຫຼື ຮອງຫົວໜ
 ້າຫ້ອງການ
ສຶກສາທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ເປັນປ
 ະທານກອງປະຊຸມ;
2. ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງປ
 ະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າ ຫຼື ຮອງຫົວໜ
 ້າຫ້ອງການສຶກສ
າ
ທິກ
 ານ ແລະ ກິລາເມືອງ 1 ທ່ານ ເປັນປ
 ະທານ, ກຳມະການໂຮງຮຽນລະ 1 ທ່ານ
ແລະ ຜູບ
່ ັນທ
 ຶກກອງປະຊຸມ 2 ທ່ານ;
3. ກອງປະຊຸມຄ
 ັດເ ລືອກຄະນະກຳມະການບລ
ໍ ິຫານງານກຸ່ມ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຜູ່ອຳ
ນວຍການ/ຫົວໜ
 ້າໂຮງຮຽນ, ຄູຂ
 ອງໂຮງຮຽນສະມາຊິກເ ຂົ້າຮ່ວມຢ່າງໜ້ອຍ 2/3
ຂອງຈຳນວນຄທ
ູ ັງໝ
 ົດ ແລະ ປະທານຄະນະພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າຂັ້ນບ
 ້ານຂອງ
ທຸກບ
 ້ານໃນກຸ່ມ;
4. ຫຼັງຈ
 າກກອງປະຊຸມເ ລືອກຕັ້ງແ
 ລ້ວ ພາຍໃນກຳນົດ 15 ວັນ, ໃຫ້ຫ
 ້ອງການສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງອອກຂໍ້ຕົກລ
 ົງແ
 ຕ່ງຕ
 ັ້ງ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ພ
 ະແນກສຶກສ
 າ
ທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ ເພື່ອຮ
 ັບຮູ້ເປັນທ
 າງການ. ພ້ອມກັນນ
 ັ້ນ ພະແນກສຶກສ
 າທິ
ການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ ຕ້ອງໄດ້ສັງລ
 ວມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ກ
 ົມອະນຸບານ ແລະ ປະ
ຖົມສ
 ຶກສ
 າ.
ມາດຕາ 13 ການປ່ຽນຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມ
ຖ້າມ
 ີການປ່ຽນແປງຄະນບ
ລ
ໍ ິຫານງານກຸ່ມ ເຊັ່ນ: ເສຍຊວ
ີ ິດ, ຍົກຍ
 ້າຍ, ບຳເນັດ,
ບຳນານ ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງແມ່ນຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ເປັນຜ
 ູ່ພິຈາ
ລະນາການແຕ່ງຕ
 ັ້ງທ
 ົດແ
 ທນ.
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ມາດຕາ 14 ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂ
 ອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມ
14.1 ປະທານກຸ່ມ ມີໜ
 ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1) ເປັນເຈົ້າກ
 ານສ້າງແຜນດຳເນີນງານກຸ່ມປະຈຳສົກຮຽນຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການ
ບໍລິຫານງານກຸ່ມ;
2) ນຳພາຄະນະກຳມະການບໍລຫ
ິ ານງານກຸ່ມໃ
 ນການພັດທ
 ະນາກມ
ຸ່ ໂຮງຮຽນ;
3) ຈັດຕັ້ງຂະບວນການ 3 ຂໍ້ແ
 ຂ່ງຂັນຂອງກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາວາງອອກ;
4) ຈັດຕັ້ງກ
 ານປັບປ
 ຸງຄ
 ຸນນ
 ະພາບການຮຽນ-ການສອນ;
5) ປະສານສົມທ
 ົບກ
 ັບຄ
ສ
ູ ຶກສ
 ານເິ ທດໃນການບຳລຸງ ແລະ ຊ່ວ
 ຍເຫຼືອ
 ຄູ;
6) ທົບທວນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂ
 ອງແຜນພັດທະນາກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນໃຫ້
ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ປະຈຳພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີ.
14.2 ຮອງປະທານກຸ່ມ ມີໜ
 ້າທດ
ີ່ ັ່ງນ
 ີ້;
1) ຮັບຜິດຊ
 ອບຄັງຂ
 ອງກຸ່ມ ແລະ ເຊັນເ ອກະສານການເງິນຮ
 ່ວມກັບປ
 ະທານ;
2) ຊ່ວຍພັດທ
 ະນາແຜນປະຕິບັດກ
 ິດຈ
 ະກຳປະຈຳປີຂອງກຸ່ມ;
3) ຊ່ວຍຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການ ແລະ ການນິເທດເພື່ອພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ;
4) ປະຕບ
ິ ັດໜ
 ້າທແ
ີ່ ທນປະທານຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານ;
14.3 ກຳມະການກຸ່ມ ມີໜ
 ້າທ
 ີ່ດັ່ງນ
 ີ້;
1) ຊ່ວຍພັດທ
 ະນາແຜນປະຕິບັດກ
 ິດຈ
 ະກຳປະຈຳປີຂອງກຸ່ມ;
2) ຊ່ວຍຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການ ແລະ ການນິເທດເພື່ອພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ;
3) ຊ່ວຍປຸກລ
 ະດົມຊຸມຊົນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນ;
4) ປະຕບ
ິ ັດໜ
 ້າທຕ
ີ່ າມການມອບໝາຍຂອງປະທານກຸ່ມ.
14.4 ຜູ່ຮັບຜິດຊ
 ອບສູນຊ
 ັບພ
 ະຍາກອນກຸ່ມ ມີໜ
 ້າທ
 ດ
ີ່ ັ່ງນ
 ີ້;
1) ກະກຽມ, ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ອງປະຊຸມວ
 ິຊາການຄູແຕ່ລ
 ະຂັ້ນຮ
 ຽນ;
2) ແນະນຳ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ນຳພາທາງດ້ານວິຊາການໃກ້ແ
 ກ່ຄ
 ູສອນໃນວິຊາຕ່າງໆ;
3) ສົມທ
 ົບກ
 ັບຄ
 ູສຶກສ
 ານເິ ທດເພື່ອໃ
 ຫ້ກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອໃ
 ນການປັບປ
 ຸງຄ
 ວາມສາມາດ
ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສິດສ
 ອນຂອງຄູໃນໂຮງຮຽນສະມາຊິກ;
4) ຮ່ວມກັບຄ
 ູວິຊາການລາຍວິຊາອອກຫົວບົດສ
 ອບເສັງປ
 ະຈຳພາກຮຽນ, ປະຈຳປີ
ແລະ ຫົວບ
 ົດສ
 ອບເສັງນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ;
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5) ເປັນຜ
 ູ່ບລ
ໍ ິຫານ-ຄຸ້ມຄ
 ອງສູນຊ
 ັບພ
 ະຍາກອນ;
6) ເປັນຜ
 ູ່ບລ
ໍ ິຫານ-ຄຸ້ມຄ
 ອງອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ;
7) ພັດທະນາການສື່/ອຸປ
 ະກອນການຮຽນ-ການສອນຕົ້ນແ
 ບບ, ພ້ອມທັງຕ
 ິດຕ
 າມ
ການນຳໃຊ້ ແລະ ການຜະລິດຂ
 ອງຄູຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສະມາຊິກ;
8) ປຸກລ
 ະດົມຄ
 ູ, ນັກຮ
 ຽນ ແລະ ຊຸມຊ
 ົນເ ຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂົນຂ
 ວາຍວັດຖຸ
ທີ່ຫາໄດ້ງ ່າຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອປ
 ະກອບສ່ວນໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ພ
 ູມ
ປັນຍ
 າຊາວບ້ານເຂົ້າໃນການຮຽນຂອງນັກຮ
 ຽນ;
9) ເປັນຜູ່ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດເຊັ່ນ: ການຂຶ້ນທະບຽນປຶ້ມ, ການຈັດລະບຽບ
ຂອງການບໍລກ
ິ ານ, ການບູລະນະສ້ອມແປງປຶ້ມ;
 ິມຕ
 ່າງໆເພື່ອສົ່ງເ ສີມ
10) ລະດົມຂົນຂວາຍເອົາປຶ້ມ, ວາລະສານ, ໜັງສືພິມ, ສິ່ງພ
ການອ່ານຂອງຄູ, ນັກຮ
 ຽນ ແລະ ຊຸມ
ຊ
 ົນ;
11) ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄ
 ູ;
12) ຈັດກອງປະຊຸມອ
 ົບຮ
 ົມຄູໄລຍະປະຈຳການ.
14.5 ຄູວິຊາການລາຍວິຊາ ມີໜ້
 າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້
1) ຮ່ວມກັບຄ
 ະນະກຳມະການບລ
ໍ ິຫານງານກຸ່ມໃ
 ນການພັດທ
 ະນາກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ;
2) ແນະນຳ, ຊຸກຍ
 ູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ນຳພາທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແ
 ກ່ຄ
 ູສອນໃນວິຊາ
ຕ່າງໆທຕ
ີ່ ົນເ ອງຮັບຜ
 ິດຊ
 ອບ;
3) ຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວ
 ຍເຫຼືອການເຮັດວຽກຂອງຜູ່ຮັບຜິດຊອບສູນຊັບພະຍາກອນ
ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດຂ
 ອງກຸ່ມ;
4) ຮ່ວມກັບຜ
 ູ່ຮັບຜິດຊອບສູນຊັບພະຍາກອນກຸ່ມອອກຫົວບົດສອບເສັງປ
 ະຈຳພາກ 
ຮຽນ, ປະຈຳປີ ແລະ ຫົວບ
 ົດສ
 ອບເສັງນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ;
5) ປະສານສົມທ
 ົບກັບຜ
 ູ່ຮັບຜິດຊອບສູນຊ
 ັບພ
 ະຍາກອນກຸ່ມ ເພື່ອຂ
 ໍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກຄູສຶກສານິເທດໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານການຮຽນ-ການສອນໃຫ້
ແກ່ຄ
ໃ
ູ ນໂຮງຮຽນສະມາຊິກ;
14.6 ປະທານກຸ່ມ ມີຂ
 ອບເຂດສິດດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1) ມີສິດຕາງໜ້າກຸ່ມໂຮງຮຽນໃນການພົວພັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານບໍລິຫານ
ທັງສ
 າຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ທີ່ເ ປັນວ
 ຽກຂອງກຸ່ມ;
2) ມີສິດຕ
 ັດສ
 ິນບ
 ັນຫ
 າໃນກອງປະຊຸມຂ
 ອງຄະນະບໍລຫ
ິ ານງານກຸ່ມ;
3) ມີສ
 ິດສ
 ະເໜີແຕ່ງຕ
 ັ້ງຕ
 ຳແໜ່ງໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມ;
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4) ມີສິດໃ
 ນການຮຽກປະຊຸມຄ
 ະນະກຳມະການບໍລຫ
ິ ານງານກຸ່ມ;

5) ມີສິດສັ່ງຈ່າຍເງິນຄັງຂ
 ອງກຸ່ມ ພາຍໃຕ້ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະກຳມະການ
ບໍລຫ
ິ ານງານກຸ່ມ.

ໝວດທີ 5
ການຄຸ້ມຄ
 ອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຊັບສ
 ິນ
ມາດຕາ 15 ການຄຸ້ມຄ
 ອງງົບປ
 ະມານ-ການເງິນ

1. ກຸ່ມໂຮງຮຽນປະຖົມຕ້ອງມີຜູ່ຮັບຜິດຊ
 ອບການເງິນສະເພາະເພື່ອຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ
ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ;

2. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງງົບປ
 ະມານຂອງກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນປະກອບດ້ວຍ:
ຜູ່ສັ່ງກ
 ານ, ນາຍບັນຊ
 ີ ແລະ ນາຍຄັງ.

3. ຜູສ
່ ັ່ງການ ແມ່ນປະທານກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ ເປັນຜູ່ເຊັນຢັ້ງຢືນທຸກເອກະສານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານກຸ່ມ;

4. ນາຍບັນຊ
 ີ ແມ່ນຄ
 ູໃນໂຮງຮຽນໃຈກາງກຸ່ມ ທີ່ບ
ແ
ໍ່ ມ່ນຄ
 ູວິຊາການກຸ່ມ;
5. ນາຍຄັງ ແມ່ນຮ
 ອງປະທານກຸ່ມ.

ມາດຕາ 16 ແຫຼ່ງລ
 າຍຮັບຂອງກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ

1. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊຸມຊົນ, ສາມາຄົມ, ບຸກຄ
 ົນ, ນິຕ
 ິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ
ທັງພ
 າກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

2. ການຫາລາຍໄດ້ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ເ ໝາະສົມ
ແລະ ຊອບທຳ;

3. ການປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັນຂ
 ອງໂຮງຮຽນສະມາຊິກໃ
 ນການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດກ
 ິດຈ
ະ

ກຳໃດໜຶ່ງຂອງກຸ່ມ ໂດຍນຳໃຊ້ເ ງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນຂອງໃຜລາວ ຕາມການຕົກລົງ

ເຫັນດ
ຂ
ີ ອງຄະນະກຳມະການບໍລຫ
ິ ານງານກຸ່ມ.
ມາດຕາ 17 ການຄຸ້ມຄ
 ອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ

1. ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃຫ້ປ
 ະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການ ການເງິນຂອງກະຊວງ
ສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າວາງອອກ;

2. ການໃຊ້ຈ
 ່າຍທຸກຄ
 ັ້ງຕ
 ້ອງໄດ້ຮັບການຕົກລ
 ົງຮ
 ັບຮອງຮ່ວມກັບຄ
 ະນະກຳມະການບໍລິ
ຫານງານກຸ່ມ ແລະ ອະນມ
ຸ ັດຈ
 າກປະທານກຸ່ມ.
157

ມາດຕາ 18 ການຄຸ້ມຄ
 ອງຊັບສ
 ິນ
ການຄຸ້ມຄອງຊັບສ
 ິນລ
 ວມຂອງກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນຕ້ອງຂຶ້ນທ
 ະບຽນ, ຂຶ້ນບ
 ັນຊ
 ີ, ມີປຶ້ມ
ຕິດຕ
 າມການຮັບ, ການເບີກຈ
 ່າຍ,ການປົກປ
 ັກຮ
 ັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ
 ່າງຖືກຕ
 ້ອງຕາມ
ລະບຽບຫຼັກກ
 ານ.

ໝວດທີ 6
ລະບອບວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກ ແລະ ການປະສານງານ
ມາດຕາ 19 ຫຼັກກ
 ານເຮັດວຽກ
1. ປະຕິບັດຫຼ
 ັກກ
າ
 ນລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລ
 ົງເ ປັນໝ
 ູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫ້ບ
 ຸກ
ຄົນຮ
 ັບຜິດຊ
 ອບປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ ແລະ ເສີມຂ
 ະຫຍ າຍຫົວຄ
 ິດປ
 ະດິດ
ສ້າງຂອງຄູ ແລະ ນັກຮ
 ຽນໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ພັດທ
 ະນາກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ;
2. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ພ້ອມທັງມກ
ີ ານກຳນົດ
ເປົ້າໝາຍ ແລະ ວາງຈຸດສຸມ ໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
3. ມີກະຕກ
ິ າ, ລະບຽບ, ແບບແຜນ ແລະ ວິໄ ນ ໃນການເຮັດວຽກ;
4. ມີຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຕໍ່ໜ້າທ
 ີ່ ທີ່ຖ
 ືກມ
 ອບໝາຍ;
5. ມີກ
 ານຕິດຕ
 າມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ຊຸກຍ
 ູ້, ສົ່ງເ ສີມ, ສະຫຼຸບຕ
 ີລາຄາຖອດຖອນ
ບົດຮ
 ຽນໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
6. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມ, ລະບອບລາຍງານ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ກ
 ານຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ
ຢ່າງເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ;
7. ສ້າງສິ່ງອ
 ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິ່ງຈູງໃ
 ຈ.
ມາດຕາ 20 ການປະສານງານຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນ ກັບສາຍຕັ້ງ
1. ປະສານງານ, ປຶກສ
 າຫາລື ແລະ ຂໍຄ
 ວາມຄິດເ ຫັນ ກັບຫ
 ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ
ກິລາເມືອງ;
2. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານຕ່າງໆຂອງກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນໃຫ້ໄ ດ້
3 ຄັ້ງຕປ
ໍ່ ີ. ຄັ້ງທ
 ີ 1 ຫຼັງຈາກເປີດສົ
 ກຮຽນ 2 ອາທິດ, ຄັ້ງທ
 ີ 2 ຫຼັງຈາກສະຫຼຸບພ
 າກ ຮຽນ
ທີ I ສອງອາທິດ, ຄັ້ງທ
 ີ 3 ຫຼັງຈ
 າກສະຫຼຸບປ
ຮ
ີ ຽນ 2 ອາທິດ;
 ັ້ນເທິງຂ
 ອງຕົນຊາບຕາມລຳດັບ, ແຕ່
3. ລາຍງານສ່ອງແສງສະພາບການຕ່າງໆໃຫ້ຂ
ລະເດືອນຕ້ອງລາຍງານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ, ກໍລ
 ິນີມີສະພາບພເິ ສດຮີບດ່ວນກໍ່ຕ
 ້ອງລາຍ
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ງານດ່ວນເພື່ອຂ
 ໍຄຳເຫັນ ແລະ ວິທ
 ແ
ີ ກ້ໄ ຂ;
4. ສະເໜີຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ຈາກຫ້ອງ
ການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ.
ມາດຕາ 21 ການປະສານງານກຸ່ມໂຮງຮຽນ ກັບສາຍຂວາງ
1. ປະສານງານກັບຄ
 ະນະກຸ່ມບ້ານພັດທ
 ະນາ, ອຳນາດການປົກຄ
 ອງທ້ອງຖິ່ນ, ບໍລ
 ິສັດ
ຫ້າງຮ້ານ, ມູນນ
 ິທິ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ເພື່ອຂ
 ໍການສະໜັບສ
 ະໜູນໃ
 ນການ
ພັດທ
 ະນາກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ;
2. ປະສານງານກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໃນການນຳພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ດ້ານຊິວິດການເປັນຢ
ຂ
ູ່ ອງບຸກຄ
 ະລາກອນພາຍໃນກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ;
3. ພົວພ
 ັນສົມທົບກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານໃນການວາງແຜນ, ຕິດຕາມ,
ກວດກາ, ຊຸກຍ
 ູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປຸກລະດົມຂ
 ົນຂ
 ວາຍທຶນຮ
 ອນໃນການພັດທ
 ະນາ
ກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ.

ໝວດທີ 7
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 22 ການຜັນຂ
 ະຫ
ຍ າຍ
1. ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສ
 າ ມີໜ
 ້າທີ່ຄົ້ນຄວ້າວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງກຸມ
ໂຮງຮຽນປະຖົມໂ
 ດຍອີງໃ
 ສ່ຂ
ຕ
ໍ້ ົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້;
2. ພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີໜ
 ້າທີ່ຈັດຕັ້ງເ ຜີຍແ
 ຜ່ໃ
 ຫ້
ບຸກຄ
 ະລາກອນການສຶກສ
 າຂັ້ນເ ມືອງ, ອຳນາດການປົກຄ
 ອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສັງຄ
 ົມ
ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເ ຖິງ;
3. ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ມີໜ
 ້າທີ່:
- ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜ
 ູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູສອນ, ອຳນາດການປົກຄ
 ອງທ້ອງ
ຖິ່ນ, ພໍ່ແ
 ມ່/ຜູປ
່ ົກຄ
 ອງ ແລະ ສັງຄ
 ົມຮ
 ັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
- ເປັນເຈົ້າການໃນການນຳພາສ້າງຕັ້ງ ແລະ ວາງແຜນການພັດທ
 ະນາກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ 
ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ;
- ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍ
 ູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອທ
 າງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບລ
ໍ ິຫານ-ຄຸ້ມຄ
 ອງກຸ່ມໂ
 ຮງ
ຮຽນ;
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- ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການດຳເນີນງານຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນ ແລະ
ລາຍງານໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຮັບຊາບ;
4. ໂຮງຮຽນປະຖົມທຸກແຫ່ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ເປັນອັນລະອຽດ
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດແຕ່ລະໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 23 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສູນທີ່ຂຶ້ນກັບ, ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເມືອງ, ເທດສະບານ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 24 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ. ຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ທີ່ອອກໃນເມື່ອກ່ອນເຊິ່ງຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່
ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

-

ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນທີ່ຂຶ້ນກັບ
1 ສະບັບ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫູວງ 1 ສະບັບ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ
1 ສະບັບ
ໂຮງຮຽນປະຖົມທຸກແຫ່ງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
1 ສະບັບ
ເກັບມ້ຽນ
4 ສະບັບ
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ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
----------------0000---------------ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 3311/ສສກ.ມຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ສິງຫ
 າ 2016

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ການທຽບຂັ້ນ-ຊັ້ນ ແລະ ການທຽບໂອນຂັ້ນຮຽນ
- ອິງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 62/ສພຊ, ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
 ວງ
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ ລົງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ແລະ ການຄົ້ນຄ
 ວ້າຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ
ພະນັກງ ານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງອອກປະກາສະນີຍະບັດ, ການຢັ້ງຢ
 ືນທ
 ຽບຂັ້ນ, ຊັ້ນຮຽນ ແລະ ການ
ໂອນຂັ້ນຮ
 ຽນ ສຳລັບຊ
 ັ້ນມ
 ັດທະຍົມສກ
ຶ ສາ ເພື່ອສ
 ະກັດກ
 ັ້ນ ແລະ ຕ້ານປະກົດກ
 ານຫຍ ໍ້
ທໍ້ໃ
 ນຂົງເ ຂດການສຶກສາ ແລະ ກິລ
 າ.
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ມາດຕາ 2 ອະທິບາຍຄຳສັບ
1. ປະກາສະນີຍະບັດແມ່ນ ການຢັ້ງຢືນຜ
 ົນສຳເລັດຂອງການຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສ
 ຶກ
ສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ;
2. ໃບຢັ້ງຢືນ ແມ່ນໜັງສ
 ືທຽບຜນ
ົ ການຮຽນຂອງຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ໂດຍອີງໃ
 ສ່ມ
 າດ
ຕະຖານ ຫຼັກສ
 ູດ, ຫຼັກກ
 ານກວດກາ ແລະ ສອບເສັງສ
 ຳລັບຊ
 ັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ທີ່
ກຳນົດໄ ວ້.
ມາດຕາ 3 ຫຼັກກ
 ານລວມ
ການຄຸ້ມຄອງອອກປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ຈົບຂັ້ນ,
ຈົບຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ແມ່ນປ
 ະຕບ
ິ ັດຕ
 າມການແບ່ງ ຂັ້ນຄ
 ຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການ
ສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຊ້ສະເພາະການຄຸ້ມຄອງອອກປະກາສະນີຍະບັດຊັ້ນມັດທະ
ຍົມສ
 ຶກສ
 າໃນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ.

 ວດທີ 2
ໝ
ການຄຸ້ມຄ
 ອງປະກາສະນີຍະ
 ບັດຊ
 ັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ
ມາດຕາ 5 ພາລະບົດບ
 າດຂອງກົມມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ
ກົມມັດທະຍົມສ
 ຶກສາ ມີພາລະບົດບາດ ໃນການລົງຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ
ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສຶກສ
 າ, ການຄຸ້ມຄອງປ
 ະກາສະນີຍະບັດຈ
 ົບຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນ
ຕົ້ນ, ຕອນປາຍ ແລະ ໃບຢັ້ງຢ
 ືນທຽບຂັ້ນ, ຊັ້ນຮ
 ຽນ ແລະ ການທຽບໂອນຂັ້ນຮ
 ຽນ ທີ່ຖ
 ືກ
ຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄ ວ້ໃນຫຼັກການກວດກາ ແລະ ສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມ
ສຶກສ
 າ.
ມາດຕາ 6 ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຂອງກົມມັ
 ດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ.
ກົມມັດທະຍົມສຶກສ
 າ ມີສ
 ິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງປະກາສະນີຍະບັດ
ຈົບຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສຶກສາ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງປຶ້ມທະບຽນ ແລະ ບັນທ
 ຶກຄ
 ະແນນນັກສ
 ອບເສັງ ພ້ອມທັງບ
 ັນຊ
 ີລາຍຊື່ນັກ
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ຮຽນ ທ
 ີ່ສຳເລັດກ
 ານສຶກສ
 າຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າໃນແຕ່ລະສົກຮ
 ຽນ;
2. ຄຸ້ມຄ
 ອງຖານຂໍ້ມູນນັກຮຽນທີ່ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສ
 ຶກສາແຕ່ລະສົກຮຽນ
ພ້ອມທັງແ
 ຈ້ງອອກທາງອິນເ ຕີເນັດ;
3. ອອກແບບຮ່າງປະກາສະນຍ
ີ ະບັດຈ
 ົບຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ;
4. ຄຸ້ມຄອງການພິມຮ່າງປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ
ຕອນປາຍ;
5. ຈັດສົ່ງຮ
 ່າງປະກາສະນຍ
ີ ະນີຍ
 ະບັດຕ
 າມ ຈຳນວນນັກຮ
 ຽນທີ່ຈະສອບເສັງຈົບຊ
 ັ້ນມ
 ັດ
ທະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ໃນແຕ່ລ
 ະສົກຮ
 ຽນຕາມການສະເໜີຂ
 ອງພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ
ກິລ
 າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
6. ລົບລ້າງການປອມແປງປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາສຳລັບຊັ້ນ
ມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ;
7. ຕິດຕາມການອອກປະກາສະນີຍະບັດຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ;
ມາດຕາ 7 ພາລະບົດບ
 າດຂອງພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີພ
 ະລະບົດບ
 າດໃນ
ການອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊ
 ັ້ນມັດທະຍົມສ
 ຶກສາ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທຽບຂັ້ນ, ຊັ້ນຮຽນ
ທີ່ຖືກຕ
 ້ອງຕາມເງື່ອນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກການກວດກາ ແລະ ສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນມັດທະ 
ຍົມສ
 ຶກສ
 າ ແລະ ຄູມ
່ ືການອອກປະກາສະນີຍະບັດ.
ມາດຕາ 8 ສິດ ແລະໜ້າທຂ
ີ່ ອງພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ພະແນກສຶກສ
 າທິກາ
 ນ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີສ
 ິດ ແລະ ໜ້າທຄ
ີ່ ຸ້ມ
ຄອງປະກາສະນີຍະບັດຈ
 ົບຊັ້ນມ
 ັດທະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງການອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນ


ປາຍ;

2. ລາຍງານຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ
ເຖິງກ
 ົມມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າເພື່ອຈ
 ັດພິມຮ່າງປະກາສະນຍ
ີ ະບັດ;
3. ຄຸ້ມຄ
 ອງປຶ້ມ
 ທະບຽນ ແລະ ບັນທ
 ຶກຄ
 ະແນນຂອງນັກສ
 ອບເສັງ, ບັນຊ
 ີລາຍຊື່ນັກຮ
 ຽນ
ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາແຕ່ລະສົກຮຽນ ພ້ອມທັງນຳສົ່ງເຖິງກົມ
ມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ;
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4. ຮ່າງຄຳຮ້ອງເພື່ອຂ
ຮ
ໍ ັບປະກາສະນີຍະບັດ;

5. ຄຸ້ມຄ
 ອງການນຳໃຊ້ກ
 າດິບ ແລະ ກາແດງ;

6. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກ
 ານອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ;

7. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອອກ 
ປະກາສະນີຍະ
 ບັດ ຈົບຊ
 ັ້ນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະປີ;

ໝວດທີ 3
ການທຽບຂັ້ນ, ຊັ້ນ ແລະ ການທຽບໂອນຂັ້ນຮ
 ຽນ
ມາດຕາ 9 ການທຽບຂັ້ນ, ຊັ້ນ ແລະ ການທຽບໂອນຂັ້ນຮ
 ຽນ

1. ການທຽບຂັ້ນ, ຊັ້ນຮຽນ ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ແມ່ນການທຽບຢັ້ງຢ
 ືນຜ
 ົນກ
 ານຮຽນ

ຂອງຂັ້ນ, ຊັ້ນຮ
 ຽນ ຕາມຫຼັກສ
 ູດແຫ່ງຊ
 າດ ໂດຍອີງໃ
 ສມາດຕະ
 ຖານ ແລະຫຼັກສ
 ູດ
ການສຶກສ
 າແຕ່ລ
 ະສະຖານການສກ
ຶ ສ
 າທັງໃ
 ນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ;

2. ສະຖານການສກ
ຶ ສ
 າໃດທີ່ບນ
ໍ່ ຳໃຊ້ຫຼ
 ັກສູດແ
 ຫ່ງຊ
 າດ ຕາມຫຼັກກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງໂຮງຮຽນ

ມັດທະຍົມສ
 ຶກສາ ແລະ ຕາມຫຼັກການກວດກາ ແລະ ສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກ
ສາແມ່ນບໍ່ສ
 າມາດທຽບໂອນໄດ້.

ມາດຕາ 10 ການທຽບໂອນຊັ້ນ, ຊັ້ນຮ
 ຽນສຳລັບຜ
ທ
ູ້ ີ່ຮຽນຈົບມາຈາກຕ່າງປະເທດ.

1. ການທຽບໂອນຂັ້ນ, ຊັ້ນຮ
 ຽນ ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ສຳລັບຜ
 ູ້ທຮ
ີ່ ຽນຈົບມາຈາກຕ່າງ

ປະເທດແມ່ນອີງຕາມໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ປະກ
 າສະນີຍະບ
 ັດຂອງປະເທດນັ້ນ
ອອກໃຫ້ ເພື່ອຢັ້ງຢ
 ືນເ ຂົ້າຮຽນຕ
ສ
ໍ່ ະຖານການສຶກສ
 າໃນສປປລາວ.

2. ສຳລັບຜ
 ູ້ທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍມ
ົ ສຶກສ
 າ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ກົມມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ຈະອອກໃບຢັ້ງຢືນທ
 ຽບຊັ້ນ ເພື່ອຮຽນຕໍ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ຈະບໍ່ອອກປະກາສະນີບັດ
ເປັນພາສາລາວໃຫ້;

3. ການທຽບໂອນຂັ້ນ, ຊັ້ນຮ
 ຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຫຼັກສູດຂອງລາວ

ໃຫ້ຈ
 ັດການສອບເສັງເ ຂົ້າຮຽນຕາມຂັ້ນທ
 ີ່ຢັ້ງຢ
 ືນໃ
 ຫ້ໃ
 ນ 4 ວິຊາຫຼັກຄ
 ື: ຄະນິດສ
 າດ,

ເຄມີສາດ, ຟີຊ
 ິກສ
 າດ ແລະ ຊີວ
 ະສາດ. ຖ້າສ
 ອບເສັງໄ ດ້ແມ່ນໃ
 ຫ້ຮ
 ຽນຕໍ່ຂັ້ນນ
 ັ້ນຖ
 ້າ
ສອບເສັງບ
ຜ
ໍ່ ່ານແມ່ນໃ
 ຫ້ຫຼ
 ຸດມາໜຶ່ງຂ
 ັ້ນ;

4. ການຢັ້ງຢ
 ືນກ
 ານຈົບຊັ້ນແ
 ມ່ນອີງຕ
 າມ 4 ວິຊາຫຼັກ ຖ້າຫ
 າກຫຼັກສ
 ູດຄ
 ົບຕ
 າມ 4 ວິຊາ
ແມ່ນສ
 າມາດຢັ້ງຢ
 ືນໃ
 ຫ້ໄ ດ້ ຖ້າບໍ່ຄ
 ົບແ
 ມ່ນບໍ່ຢ
 ັ້ງຢ
 ືນໃ
 ຫ້.
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ໝວດທີ 4
ການອອກປະກາສະນີຍະບັດ, ຂໍ້ຫ
 ້າມ ແລະ ການປະຕິບັດວ
 ໄິ ນ
ມາດຕາ 11 ການອອກປະກາສະນຍ
ີ ະບັດ
ການອອກປະກາສະນິຍະບັດ ແມ່ນປ
 ະຕິບັດຕ
 າມຂໍ້ຕົກລ
 ົງຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີວ່າ
ການກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ວ່າດ
 ້ວຍການມອບໂອນສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນມັດ
ທະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ການອອກປະກາສະນິຍະບັດ ຈົບຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສາ
ຕອນປາຍ ໃຫ້ແ
 ກ່ພ
 ະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສະບັບເ ລກ
ທີ 1031/ສສກ/ມຍ, ລົງວັນທ
 ີ 21 ມີນ
 າ 2014.
ປະຕິບັດຕ
 າມຄູ່ມກ
ື ານອອກປະກາສະນີຍະບັດມັດທະຍົມສຶກສາ ສະບັບເລກ
ທີ 0096 ສສກ,ຫກ.ມຍ, ລົງວ
 ັນທີ 13 ມັງກ
 ອນ 2015.
ມາດຕາ 12 ຂໍ້ຫ
 ້າມ
ສຳລັບຂ
 ໍ້ຫ້າມໃ
 ຫ້ປ
 ະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການອອກປະກາສະນີຍະບັດມັດທະຍົມສຶກສາ
ສະບັບເ ລກທີ 0096 ສສກ,ຫກ.ມຍ, ລົງວ
 ັນທີ 13 ມັງກ
 ອນ 2015.
ມາດຕາ 13 ການປະຕບ
ິ ັດວ
 ິໄນ
1. ຜູ່ທປ
ີ່ ອມແປງ ການຜະລິດ, ຄອບຄອງ, ນຳໃຊ້, ຊື້-ຂາຍປະກາສະນີຍະບດ
ັ ຈົບຊັ້ນ
ມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສາ ຈະໄດ້ຖືກຮ
 ັບໂທດຕາມລະບຽບກົດໝ
 າຍອາຍາ ແລະ ກົດໝ
 າຍ
ອື່ນທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
ີ ່ວນຮ່ວມໃນການ
2. ເຈົ້າຂອງປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຫາກມສ
ຊື້-ຂາຍ ຫຼື ເອົາໃຫ້ຜ
 ູ້ອື່ນໄ ປນຳໃຊ້ໃ
 ນທາງທີ່ບຖ
ໍ່ ືກຕ
 ້ອງຕາມກົດໝ
 າຍຈະຖືກດ
 ຳເນີນ
ຄະດີຕາມກົດໝ
 າຍ;
3. ຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ ປະກາສະນິບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປອມທີ່ກຳລັງສຶກສາ ແລະ ເປັນ
ພະນັກງ ານຂອງລ
 ັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເມື່ອຫ
 າກພົບເ ຫັນໃ
 ຫ້ປ
 ະຕິບັດດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1) ໃຫ້ໂ
 ຈະການຮຽນຂອງຜຮ
ູ່ ຽນ ຫຼື ການປະຕິບັດ
 ໜ້າທຂ
ີ່ ອງພະນັກງ ານ ໄວ້ກ່ອນ
ເພື່ອລ
 ໍຖ້າດ
 ຳເນີນຄ
 ະດີ;
2) ຫ້າມຜູ່ຮຽນຍົກຍ້າຍໄປຮຽນຕໍ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາອື່ນທັງພາກລັດ ແລະ
ພາກເອກະຊົນ;
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3) ຖ້າຫາກມີການຝ່າຝືນ ຫຼື ໃຊ້ກຳລັງຮຸນແຮງຕ່າງໆ ມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເປັນຜູດຳ
່
ເນີນການ.

ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 14 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ບັນດາກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,ເທດສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຊາບ ແລະ
ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 15 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

- ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນທີ່ຂຶ້ນກັບບ່ອນລະ
- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ,
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ບ່ອນລະ
- ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
4 ສະບັບ
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ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
------000-----ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 8338 /ສສກ.ມຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2016

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຫໍພັກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
- ອິງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ), ເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16
ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມັນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ,ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011;
 າ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສ
ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:
1. ກຳນົດຫຼັກການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ມາດຕະຖານ, ການວາງແຜນ ແລະ ອອກແບບ,
ການກໍ່ສ້າງຫໍພັກໃໝ່, ການປັບປຸງບູລະນະ ແລະ ການຕິດຕ
 າມກວດກາຫໍພັກຂອງ
ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມ;
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2. ແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ,
ໂຮງຮຽນ, ຄູ, ພໍ່ແ
 ມ່ຜປ
ູ່ ົກຄ
 ອງ, ຄະນະພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າຂັ້ນບ
 ້ານ ແລະ ອົງການ
ປົກຄ
 ອງທ້ອງຖິ່ນ, ຄູຮ
່ ່ວມພັດທ
 ະນາ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃ
 ນການວາງແຜນ,
ການປົກປ
 ັກຮັກສາ, ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄ
 ອງຫໍພັກ;
3. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມການເຂົ້າຮຽນ, ການເພີ່ມອ
 ັດຕ
 າລອດເຫຼືອ, ການຫຼຸດອ
 ັດຕ
 າປະ
ລະ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາການຮຽນຈົບຂັ້ນ ແລະ ຊັ້ນຂ
 ອງນັກຮ
 ຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສ
າ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມເດັກຍິງ ທີ່ຢ
 ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກພ້ອມທັງຕ
 ິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດວຽກ
 ງານດັ່ງກ່າວ.
ມາດຕາ 2 ນະໂຍບາຍ
ລັດສ
 ງ
ົ່ ເສີມໃ
 ຫ້ມ
 ີການກໍ່ສ້າງຫໍພັກ ໃຫ້ນ
 ັກຮ
 ຽນ ແລະ ຄູຂອງໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມ
ສຶກສ
 າໂດຍການຂຶ້ນແ
 ຜນຈັດສັນງົບປ
 ະມານຂອງລັດ, ການລະດົມກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 າກ
ຄູ່ຮວ
່ ມ ພັດທ
 ະນາ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງທ
 າງສັງຄ
 ົມ, ຊຸມຊ
 ົນ ເພື່ອສ
 ະໜອງຫພ
ໍ ັກໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ໂ
 ຮງ
ຮຽນມັດທ
 ະຍົມທ
 ຢ
ີ່ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ມາດຕາ 3 ຫຼັກກ
 ານລວມ
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບບັນດາຫຼັກການທົ່ວໄປ ແລະ ໃຫ້ໂ ອກາດແກ່ ເດັກນ້ອຍທີ່ທຸກ
 ີ່ຢເຂດ
ູ່ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ເ ຂົ້າ
ຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ຜູ້ພິການ ໂດຍສະເພາະເພດຍິງທ
ມາເຖິງການສຶກສ
 າ ແລະ ມີຫ
 ໍພັກອ
 າໄສຕາມນະໂຍບາຍສົ່ງເ ສີມກ
 ານສຶກສ
 າຮັບປະກັນ
ສະເໝີພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ມາດຕາ 4 ການອະທິບາຍສັບ
ຄຳສັບທ
 ີ່ໃຊ້ໃ
 ນຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້ ມີຄ
 ວາມໝາຍດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຫໍພັກໂ
 ຮງຮຽນ ໝາຍເຖິງບ່ອນພັກເ ຊົາ-ອາໄສຂອງນັກຮ
 ຽນໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມ;
2. ນັກຮ
 ຽນຫໍພັກ ໝາຍເຖິງຜ
ທ
ູ້ ີ່ສະໝັກເ ຂົ້າຢຫ
ູ່ ໍພັກ ຂອງໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມ;
 ູ, ນັກຮຽນ ຫຼື ຕາງໜ້າພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ຄະນະພັດທະນາ
3. ຜູ້ດູແລຫໍພັກ ໝາຍເຖິງຄ
ການສຶກສາ ແລະ ອຳນາການປົກຄ
 ອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີໜ້າທີ່ດູແລ ແລະ ບໍລ
 ິຫານຄມ
ຸ້ 
ຄອງຫພ
ໍ ັກ.
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ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດຂອງການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃ
 ຊ້ສ
 ະເພາະໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຂອງລັດ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ. ສຳລັບໂຮງຮຽນກິນນອນສາມັນຊ
 ົນເ ຜົ່າ ແມ່ນໃ
 ຫ້ປ
 ະຕິບັດຕ
 າມ
ລະບຽບທີ່ນຳໃຊ້ສ
 ະເພາະໂຮງຮຽນສາມັນກ
 ິນນອນຊົນເ ຜົ່າ;

ໝວດທີ 2
ມາດຕະຖານການສ້າງຕັ້ງຫ
 ໍພັກ
ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜທ
ູ້ ີ່ຈະເຂົ້ານອນຫໍພັກ
ມາດຕາ 6 ມາດຕະຖານການສ້າງຕັ້ງຫ
 ພ
ໍ ັກ
ມາດຕະຖານການສ້າງຫໍພັກ ມີດ
 ັ່ງລຸ
 ້ມນີ້:
1. ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຫ້າຫຼັກມ
 ູນການສຶກສ
 າ;
 ີວິດປະຈຳວັນມີອາຄານແຍກຍິງ - ຊາຍ, ມີຫ້ອງ
2. ມີຄວາມປອດໄພໃນການດຳລົງຊ
ຄົ້ນຄ
 ວ້າຮ
 ່ຳຮຽນ ມີຫ
 ້ອງນ້ຳແຍກຍິງ-ຊາຍ, ເຮືອນຄົວລວມ;
3. ການສ້າງຫໍພັກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງຫໍພັກ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຂນ
ັ້ ທ້ອງຖິ່ນ;
4. ມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແ
 ກ່ຜ
 ູ່ພກ
ິ ານເຂົ້າພ
 ັກ ແລະ
ໄດ້ມາດຕະຖານການອອກແບບຂອງ ກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ກຳນົດໄ ວ້.
ສຳລັບ ອາຄານເຄິ່ງຖ
 າວອນ ແມ່ນອ
 າຄານທີ່ສ
 ້າງດ້ວຍໄມ້ ມຸງສັງກ
 າສີ ມີອາຍກ
ຸ ານ
ນຳໃຊ້ຕ
 ່ຳກວ່າ 15 ປີ. ອາຄານຖາວອນແມ່ນອ
 າຄານທີ່ມໂ
ີ ຄງສ້າງເບຕົງເ ສີມເ ຫຼັກກໍ່
ດ້ວຍດິນຈ
 ີ່ ຫຼື ດິນບຼອກ ມຸງກ
 ະເບື້ອງ ຫຼື ສັງກາສີຊະນິດໜ
 າທົນຕ
 ໍ່ການເກີດສ
 ະໜິມ,
ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ດ
 ົນກ
 ວ່າ 15 ປີ ຂຶ້ນໄ ປ.
		

ສຳລັບຫໍພັກທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ, ຊຸມຊົນ ແລະ

ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ອາດຈະມີຕັ້ງແ
 ບບຊົ່ວຄາວ, ປະຖົມປ
 ະຖານ, ເຄິ່ງຖາວອນ ຫຼື ຖາ
ວອນຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 7 ເງື່ອນໄຂຂອງຜທ
ູ້ ີ່ຈະເຂົ້ານອນຫໍພັກ
ນັກຮ
 ຽນທຈ
ີ່ ະເຂົ້ານອນຫໍພັກຕ
 ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນ
 ີ້:
 າອາໄສ
1. ຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ, ຜູ້ພິການ, ເປັນກຳພ້າ, ກຳພອຍຂາດທີ່ເພິ່ງພ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງທ
 ີ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແຕ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນ
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ການສຶກສ
 າຮ່ຳຮຽນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮຽນຈົນຈ
 ົບຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ;
2. ເປັນຜູ້ທີ່ມີຊີວະປະຫວັດຈ
 ະແຈ້ງ, ໄດ້ຮ
 ັບອະນຍ
ຸ າດຈາກຜູ້ປົກຄ
 ອງ ແລະ ຜ່ານການ
ຄັດເ ລືອກຈາກຄະນະກຳມະການຄັດເ ລືອກແຕ່ລ
 ະຂັ້ນ.

ໝວດທີ 3
ການຄູ້ມຄ
 ອງຫໍພັກ
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂັ້ນກ
 ະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
າ
ກົມທ
 ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີໜ
 ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າອອກນິຕິກຳ ແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຫໍພັກໂຮງ
ຮຽນມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ;
2. ແນະນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຫໍພັກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃຫ້ໄ
 ປຕາມຈຸດ
ປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ

ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖ
 ະບານ;
3. ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນການໃນການກໍ່ສ
 ້າງ ແລະ ພັດທ
 ະນາປັບປ
 ຸງຫ
 ພ
ໍ ັກ ຂອງໂຮງຮຽນ
ມັດທ
 ະຍົມໄ ລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;
4. ສ້າງແຜນການ ແລະ ພັດທະນາ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫໍ
ພັກໃ
 ຫ້ຄ
 ູ ແລະ ບຸກຄ
 ະລາກອນຜູ່ດູແລຫພ
ໍ ັກ;
5. ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ລະດົມທ
 ຶນ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,
ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງທ
 າງສັງຄ
 ົມ ແລະ ຊຸມຊ
 ົນເຂົ້າວຽກງານດັ່ງກ
 ່າວ;
6. ຕິດຕ
 າມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ກ່ຽວກັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານຫພ
ໍ ັກໂ
 ຮງຮຽນ
ຂອງຂັ້ນແ
 ຂວງ, ເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນເພື່ອຮ
 ັບປະກັນດ
 ້ານຄວາມຍຸຕິທຳ, ໂປ່ງໃສ
ແລະ ກວດສອບໄດ້;
 ັ້ງປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຫໍພັກ
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕ
ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຊ
 າບເປັນແ
 ຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂັ້ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ
ຂັ້ນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີໜ
 ້າທີ່ ແລະ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊ
 ອບດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ໃ
 ນການສ້າງ ແລະ ບໍລ
ິ
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ຫານຄຸ້ມຄ
 ອງຫພ
ໍ ັກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທ
 ີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຕົນໃຫ້ຖ
 ືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແລະ ລັດຖ
 ະບານວາງອອກ;
2. ຊີ້ນຳ, ນຳພາການຜັນຂ
 ະຫຍ າຍນິຕິກຳໄປສູ່ພາກປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນເມືອງລົງສູ່ໂຮງຮ
 ຽນ
ໃຫ້ແ
 ທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສ
 ະພາບຕົວຈ
 ິງ;
3. ສ້າງຂີດຄ
 ວາມສາມາດໃຫ້ພ
 ະນັກງານຂັ້ນເມືອງ, ຜູ້ອຳນວຍການ, ຄະນະອຳນວຍ
ການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດູແລຫໍພັກກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ຫໍພ
 ັກ;
4. ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ເຂົ້າຮ່ວມການ 
ແກ້ໄ ຂແລະ ຕັດສ
 ິນບ
 ັນຫ
 າທີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນໃ
 ນຫໍພັກໂ
 ຮງຮຽນ;
5. ຈັດຕັ້ງກ
 ອງປະຊຸມຖອດ

ຖອນບົດຮ
 ຽນກ່ຽວກບ
ັ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄ
 ອງຫໍພັກໂ
 ຮງຮຽນ
ຢ່າງເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ;
6. ຂຶ້ນແຜນ-ຈັດສັນງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງທ
 າງສັງຄ
 ົມ ແລະ ຊຸມຊ
 ົນ ເຂົ້າວຽກງານສ້າງ, ພັດທ
 ະນາ ແລະ
ປັບປ
 ຸງຫ
 ໍພັກ;
7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຄຸ້ມຄອງຊີວິດການ
ເປັນຢ
 ູ່ຂອງນັກຮ
 ຽນ ແລະ ສະພາບການຄຸ້ມຄ
 ອງພາຍໃນຫໍພັກ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຂ
 ອງຕົນ
ປະຈຳພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີ;
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ ແລະ ຄ
 ວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂັ້ນຫ
 ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ
ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ມີໜ
 ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຊີ້ນຳ-ນຳພາໂຮງຮຽນໃນການສ້າງ ແລະ ບໍລ
 ິຫານຄຸ້ມຄ
 ອງຫພ
ໍ ັກໂ
 ຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມ
ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງຕົນໃຫ້ຖ
 ືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝ
 າຍ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກ
 ິລາວາງອອກ;
 ທດເໝາະ
2. ນຳພາການຜັນຂະຫຍ າຍນິຕິກຳ ໄປສູ່ພາກປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນໃຫ້ແ
ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສ
 ະພາບຕົວຈ
 ິງ;
3. ສ້າງຂີດຄ
 ວາມສາມາດໃຫ້ຜ
 ູ່ອຳນວຍການ, ຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄະ
ນະຮັບຜ
 ິດຊ
 ອບດແ
ູ ລຫໍພັກກ່ຽວກັບກ
 ານບໍລິຫານຄຸ້ມຄ
 ອງດູແລຫໍພັກ;
4. ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊ
 ິດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ເຂົ້າຮ່ວມ
ການແກ້ໄ ຂ ແລະ ຕັດສ
 ິນບ
 ັນຫ
 າທເີ່ ກີດຂ
 ຶ້ນໃ
 ນຫໍພັກໂ
 ຮງຮຽນ;
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5. ຈັດກອງປະຊຸມຖ
 ອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄ
 ອງຫໍພັກໂຮງຮຽນຢ່າງ
ເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
6. ຂຶ້ນແ
 ຜນ-ຈັດສັນງ ົບປ
 ະມານຂອງລັດ ແລະ ລະດົມກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 າກຄູ່ຮ່ວມພັດ
ທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທ
 າງສັງຄ
 ົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ເຂົ້າວຽກງານສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ
ປັບປ
 ຸງຫ
 ໍພັກ;
7. ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ກິດຈ
 ະກຳຕ່າງໆຂອງຫໍພັກເ ປັນຕ
 ົ້ນ: ການບຳ
ລຸງນ
 ັກຮ
 ຽນອ່ອນ, ການຄົ້ນຄວ້າບ
 ົດຮ
 ຽນ, ວຽກງານຜະລິດກ
 ະສິກຳ (ປູກຝ
 ັງ ແລະ
ລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍ) ວຽກງານຫັດຖະກຳ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ນ
 ັກຮຽນຫໍພັກຊ່ວຍ
ຕົນເ ອງໄດ້;
8. ຊີ້ນ
 ຳ-ນຳພາໂຮງຮຽນຝຶກອ
 ົບຮ
 ົມ ແລະ ຝຶກປ
 ະຕິບັດກ
 ່ຽວກັບທ
 ັກສ
 ະຊີວິດ ໃຫ້ແ
 ກ່ຄ
ູ
ຜູ່ຄຸ້ມຄ
 ອງເບິ່ງແ
 ຍງຫໍພັກ, ໃຫ້ນ
 ັກຮ
 ຽນທຢ
ີ່ ູ່ຫໍພັກ ກ່ຽວກັບກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອຕ
 ົນເ ອງເວ
ລາເກີດໄ ພພິບັດ ເຊັ່ນໄ ຟໄໝ້, ນ້ຳຖ້ວມ, ດິນເ ຈື່ອນ, ແຜ່ນດ
 ິນໄ ຫວ ແລະ ອື່ນໆ.
9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຄຸ້ມຄອງຊີວິດການ
ເປັນຢ
 ູ່ຂອງນັກຮ
 ຽນ ແລະ ສະພາບການຄຸ້ມຄ
 ອງພາຍໃນຫໍພັກ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຂ
 ອງຕົນ
ປະຈຳພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີ.
ມາດຕາ 11 ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂັ້ນໂ
 ຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມ
ຂັ້ນໂ
 ຮງຮຽນມັດທະຍົມມ
 ີໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄັດເລືອກ ແລະ ແຕ່ງຕ
 ັ້ງຄ
 ະນະຄຸ້ມຄ
 ອງດູແລຫພ
ໍ ັກ ພ້ອມທັງຈ
 ັດຝຶກອ
 ົບຮ
 ົມກ່ຽວກັບ
ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄ
 ອງຫໍພັກໃ
 ຫ້;
2. ສົມທົບກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ຜູ່ປົກຄອງນັກຮຽນ
ໃນການຄັດເ ລືອກ
ນ
 ັກຮ
 ຽນເຂົ້າຫໍພັກ ແລະ ຄັດເ ລືອກ, ແຕ່ງຕ
 ັ້ງນ
 ັກຮ
 ຽນເປັນຫ
 ົວໜ້າ
ຫໍພັກພ
 ້ອມທັງຝ
 ຶກອ
 ົບຮ
 ົມແລະ ແນະນຳ ກ່ຽວກັບຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງຫພ
ໍ ັກ;
3. ອຳນວຍການ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊອບດູແລຫໍພັກເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມປົກກະຕິ ແລະ ປະຊຸມວສ
ິ າມັນຕາມກໍລະນີ ຕິດພັນກັບວຽກຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານ
ໂຮງຮຽນ;
4. ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດແ
 ຜນພັດທ
 ະນາຫໍພັກໂ
 ຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ ຕາມທີ່ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງຂອງຕົນວ
 າງອອກ;
5. ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ກິດຈ
 ະກຳຕ່າງໆຂ
 ອງຫພ
ໍ ັກເປັນຕ
 ົ້ນ: ການບຳ
ລຸງນັກຮຽນອ່ອນ, ການຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນ, ວຽກງານຜະລິດກະສິກຳ (ປູກຝັງ ແລະ
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ລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍ) ວຽກງານຫັດຖະກຳ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ນ
 ັກຮຽນຫໍພັກຊ່ວຍ

ຕົນເ ອງໄດ້;

6. ເບິ່ງແຍງຊວ
ີ ິດການເປັນຢູ່ຂອງນັກຮຽນທັງກາງວັນ ແລະ ຄືນ ໂດຍສະເພາະການ
ເຈັບເປັນໃ
 ຫ້ແ
 ຈ້ງແພດປະຈຳໂຮງຮຽນໂດຍທັນທ
 ີ ເພື່ອສ
 າມາດປິ່ນປ
 ົວ ແລະ ນຳສົ່ງ
ໂຮງໝທ
ໍ ັນເ ວລາໃນກໍລະນເີ ຈັບໜັກ;

7. ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດກ່ຽວກັບທັກສະຊວ
ີ ິດ ໃຫ້ແກ່ຜ
 ູ່ຄູ້ມຄ
 ອງ ເບິ່ງແຍງຫພ
ໍ ັກ,

ໃຫ້ນັກຮ
 ຽນທີ່ຢູ່ຫໍພັກ ກ່ຽວກັບກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງເວລາເກີດໄພພບ
ິ ັດ ເຊັ່ນໄຟໄໝ້,

ນ້ຳຖ້ວມ, ດິນເ ຈື່ອນ, ແຜ່ນດ
 ິນໄ ຫວ ແລະ ອື່ນໆ;

8. ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຫໍພັກເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ປາ

ສະຈາກການໃຊ້ຄ
 ວາມຮຸນແຮງ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ, ການລັກ, ການຊື້-ຂາຍ

ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ
 ້ອງ ແລະ ນຳສິ່ງເສດຕິດ, ສິ່ງລາມົກອານາຈານເຂົ້າຫໍພັກ, ລວມທັງ

ການພົວພັນຊ
 ູ້-ສາວທີ່ບຖ
ໍ່ ືກຕ
 ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີອັນດ
 ີງາມ ແລະ ອື່ນໆ
 ;

9. ສ້ອມແປງ, ປົກປ
 ັກຮັກສ
 າ ແລະ ກວດກາຄວ
 າມສະອາດພາຍໃນຫພ
ໍ ັກ, ເຮືອນຄົວ,
ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ຮັກສ
 າສະພາບແວດລ້ອມອື່ນໆ
 ;

10. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ວຽກງານຂອງຫພ
ໍ ັກ ປະຈຳເດືອນຢ່າງເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ

ແລະ ລາຍງານສະພາບກໍລະນີສຸກເສີນທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຫພ
ໍ ັກໃຫ້ຂ
 ັ້ນເທິງຊ
 າບ ແລະ
ຂໍທິດຊ
 ີ້ນຳຢ່າງທັນກ
 ານ.

ມາດຕາ 12 ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຜູ້ດູແລຫພ
ໍ ັກ

ຜູ້ດູແລຫໍພັກມ
 ີໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບດັ່ງນ
 ີ້:

1. ນຳພານັກຮ
 ຽນໃນຫໍພັກ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆການຈັດຕັ້ງການບຳລຸງນັກ

ຮຽນອ່ອນ, ການຄົ້ນຄວ້າບ
 ົດຮ
 ຽນ, ວຽກງານຜະລິດກ
 ະສິກຳ (ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ
ຂະໜາດນ້ອຍ) ວຽກງານຫັດຖ
 ະກຳ ແລະ ອື່ນໆ;

2. ປະຕິບັດຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຫໍພັກຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິ;

3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຊີວິດການເປັນຢ
 ູ່ປະຈຳວັນ ແລະ ພຶດຕ
 ິກຳຂອງ ນັກຮ
 ຽນໃນ

ຫໍພັກ; ຝຶກທັກສະກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ອ
 ຸປະກອນໄຟຟ້າໃຫ້ປ
 ອດໄພ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ

ທີ່ຈ
 ຳເປັນ.

4. ເຕົ້າລວມຄວາມສາມັກຄ
 ີ ແລະ ສຳຫຼວດກວດກາເປັນປ
 ົກກະຕິ;

5. ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ວຽກງານຂອງຫພ
ໍ ັກ ເປັນປ
 ົກກະ
 ຕິ ແລະ ລາຍງານ
ສະພາບກໍລະນີສຸກເ ສີນທ
 ີ່ເກີດຂ
 ຶ້ນພ
 າຍໃນຫໍພັກໃ
 ຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຊ
 າບຢ່າງທັນກ
 ານ.
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ມາດຕາ 13 ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂອງນັກຮ
 ຽນຫໍພັກ
ນັກຮ
 ຽນຫໍພັກມ
 ີໜ້າທ
 ີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບດັ່ງນ
 ີ້:
 າຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມ
1. ນັກຮຽນທຸກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບຂອງຫໍພັກ, ຮັກສ
ເປັນລ
 ະບຽບ, ຮຽບຮ້ອຍ, ຮັກສ
 າຄວາມສາມັກຄ
 ີພາຍໃນ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ
ຂອງບ້ານເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ;
2. ຈັດຕັ້ງເຮັດອະນາໄມຫ້ອງນອນ, ເຮືອນຄົວ, ບໍລິເວນອ້ອມຫໍພັກ ຫຼື ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງນອນ,
ຈັດແຈງບ່ອນນອນໃຫ້ມ
ຄ
ີ ວາມສະອາດຢູ່ສະເໝີ, ມ້ຽນມັດເຄື່ອງນຸ່ງ, ເຄື່ອງນອນ ແລະ
ເຄື່ອງໃຊ້ຂ
 ອງຕົນໃ
 ຫ້ເ ປັນລ
 ະບຽບ;
3. ນັກຮຽນທຸກຄ
 ົນຕ້ອງປະຕິບັດຕ
 າມໂມງເວລາເຂົ້ານອນ-ຕື່ນນອນ ຕາມລະບຽບການ 
ທີ່ໂ
 ຮງຮຽນກຳນົດອ
 ອກ ແລະ ປະຕິບັດກ
 ິດຈ
 ະກຳຕ່າງໆຂອງຫໍພັກວ
 າງອອກ;
4. ເວລາອອກຈາກຫ້ອງນອນທຸກຄັ້ງຕ້ອງມອດໄຟ, ປິດພັດລົມ ແລະ ໃສ່ກຸນແ
 ຈຫ້ອງ
ຢ່າງຄັກແ
 ນ່ເ ພື່ອຮ
 ັບປະກັນຄ
 ວາມປອດໄພ;
5. ນັກຮ
 ຽນສາມາດອອກຄຳຄິດເ ຫັນ, ຂໍ້ສ
 ະເໜີຕ່າງໆຕຂ
ໍ່ ັ້ນເ ທິງ ເພື່ອປ
 ັບປ
 ຸງ ແລະ ພັດ
ທະນາຫໍພັກຂ
 ອງຕົນໃ
 ຫ້ດ
 ີຂຶ້ນ.
ມາດຕາ 14 ໜ້າທີ່ແລະ ຄວາມຮັບຜ
 ິດຊ
 ອບຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄ
 ອງ ແລະ ຊຸມຊ
 ົນ
ພໍ່-ແມ່ຜປ
ູ້ ົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊ
 ົນ ມີໜ
 ້າທີ່ຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງຫໍພ
 ັກ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຫ
 ພ
ໍ ັກທີ່ຫ່າງໄກຈາກເຮືອນຂອງນັກຮຽນ ມີຄ
 ວາມປອດໄພ, ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ເຮັດ
ໃຫ້ເ ຂົາເຈົ້າມ
 ີຄວາມໝັ້ນໃຈ ທີ່ຈະສົ່ງລູກຫຼ
 ານເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຫໍພັກ ພ້ອມທັງປ
 ະກອບເຄື່ອງ
ນອນໃຫ້ລ
 ູກຫຼ
 ານ, ສະໜອງອາຫານ, ສ້າງເຮືອນຄົວ ແລະ ສິ່ງອ
 ຳນວຍຄວາມສະດວກ
ອື່ນໆຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈ
 ິງ.

ໝວດທີ 4
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 15 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃ
 ນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສ
 ະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ
ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.
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ມາດຕາ 16 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:

1. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
1 ສະບັບ
2. ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ
ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
3. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
4. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ
ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
6. ເກັບມ້ຽນ
3 ສະບັບ
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ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
------000-----ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 1814/ສສກ.ມຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2016

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍການນິເ ທດການສຶກສ
 າສຳລັບຊ
 ັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ
- ອິງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສຶກສາ ( ສະບັບປັບປຸງ ), ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນ
ທີ 6 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ,ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011;
- ອີງຕາມ ດຳລັດ ວ່າດ
 ້ວຍ ລັດຖ
 ະກອນຄູ ສະບັບເ ລກທີ 177/ລບ, ລົງວ
 ັນທ
 ີ 5 ເມສາ 2012;
 າ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມມັດທະຍົມສຶກສ
ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລ
 ົງສະບັບນ
 ີ້ ວາງອອກເພື່ອກຳນົດລະບົບການຈັດຕັ້ງ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບ
ເຂດສິດຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບການິເທດການສຶກສາ ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ,
ການຄຸ້ມຄອງ - ບໍລ
 ິຫານ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ນະໂຍບາຍສຳລັບ
ຄູສຶກສານິເທດ, ເປັນນິຕິກຳອ້າງອີງໃ
 ນການນິເທດການສຶກສາ ສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມ
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ສຶກສ
 າ ແນໃສ່ປ
 ັບປ
 ຸງ ແລະ ພັດທ
 ະນາການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ບ
 ັນລ
 ຸມາດຕະຖານຄຸນ
ນະພາບການສຶກສາ ສຳລັບຊ
 ັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ.
ມາດຕາ 2 ຫຼັກກ
 ານລວມ
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນການສຶກສາສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຈຳ
ເປັນຕ້ອງມີກ
 ານນິເທດການສຶກສ
 າ ເພາະວ່າ ການນເິ ທດການສຶກສ
 າ ແມ່ນຂ
 ະບວນ
ການແນະນຳ
 , ຊຸກຍ
 ູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ສົ່ງເ ສີມ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິ
ຊາການ ເພື່ອໃ
 ຫ້ກ
 ານຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໄປຕາມຫຼັກວ
 ິຊາການ.
ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນ
 ີ້ນຳໃຊ້ໃ ນວຽກງານການນິເທດການສຶກສາສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມ 
ສຶກສ
 າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ.

ໝວດທີ 2
ລະບົບກ
 ານຈັດຕັ້ງ, ໜ້າທ
 ີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 4 ລະບົບກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງ
ການນິເທດການສຶກສາ ສຳລັບຊັ້ນມດ
ັ ທະຍົມສຶກສາ ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ຄຸ້ມຄ
 ອງດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຂັ້ນກ
ະ
 ຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ
1) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຊີ້ນຳລວມ
- ຮອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
າ

ເປັນປ
 ະທານ

- ຫົວໜ້າກ
 ົມມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເ ປັນຮອງປະທານ

- ຫົວໜ
 ້າກົມສ
 ້າງຄູ

ເປັນຮອງປະທານ

- ຫົວໜ
 ້າກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ
 ້າກົມກ
 ານເງິນ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າກ
 ົມກ
 ວດກາ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າວິທະສາດການສຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສ
 າການສຶກສ
 າພາກເອກະຊົນ ເປັນຄ
 ະນະ
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2) ຄະນະຮັບພິຊອບດ້ານວິຊາການ
- ຮອງຫົວໜ້າກົມມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນປ
 ະທານ

- ຫົວໜ້າພະແນກມັດທ
 ະຍົມສຶກສ
 າຕອນປາຍ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

- ຫົວໜ້າພະແນກມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າພ
 ະແນກປະເມີນຜ
 ົນ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າພະແນກກໍ່ສ
 ້າງຄູ, ກົມສ
 ້າງຄູ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຕາງໜ້າສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າວ
 ິທະຍາສາດກນສຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

2. ພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
1) ຄະນະຮັບຜິຊອບຊີ້ນຳລວມ
- ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ

ເປັນປ
 ະທານ

- ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ຜູ່ຊີ້ນຳວິຊາການ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

- ຫົວໜ້າຂະແໜງມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າຂ
 ະແໜງ ພັດທ
 ະນາຄູ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າຂະແໜງບລ
ໍ ິຫານ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

2) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດມັດທ
 ະຍມ
ົ
- ຫົວໜ້າສ
 ູນ
- ຮອງຫົວໜ້າສູນ
- ຄູສຶກສ
 ານິເທດມັດທ
 ະຍົມສຶກສ
າ
3) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບການນິເທດພາຍໃ
 ນໂຮງຮຽນ
- ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ
- ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຮັບຜິດຊ
 ອບວຽກວິຊາການ
- ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາການ
 ອບວຽກງານການນິເທດພາຍໃນ.
- ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊ
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- ຫົວໜ້າຈຸວິຊາທຸກລາຍວຊ
ິ າ ແລະ ຄູຜ
 ູ້ທີ່ໄດ້ຮ
 ັບມອບໝາຍໃຫ້ເ ຮັດວຽກນິເທດ
ພາຍໃນ.
ມາດຕາ 5 ໜ້າທີ່
ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບການນິເທດການສຶກສາແຕ່ລະຂັ້ນ, ສູນສຶກສານິເທດ ແລະ
ຄູສຶກສ
 ານເິ ທດມີໜ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
າ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມ ແລະ ຄະນະຮ
 ັບຜິດຊອບດ້ານວຊ
ິ າການ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຊນ
ີ້ ຳລວມ
- ຊີ້ນຳ ແລະ ໃຫ້ຄ
 ຳປຶກສ
 າຫາລືກ່ຽວກັບກ
 ານນິເທດຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ;
 ວ້າ, ພິຈ
 າລະນາ ນະໂຍບາຍ, ງົບປະມານ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການ
- ຄົ້ນຄ
ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ແລະ ພັດທ
 ະນາການນິເທດ ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ;
- ກົມມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ຮັບຜ
 ິດຊ
 ອບການອອກໃບຢັ້ງຢ
 ືນ ແລະ ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນ
ຕີແຕ່ງຕ
 ັ້ງເ ປັນຄ
 ູສຶກສ
 ານິເທດ.
2) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບດ້ານວິຊາການ
- ຊີ້ນຳການນິເທດສຶກສ
 າ ສຳລັບຊ
 ັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າໃນທົ່ວປ
 ະເທດ;
- ຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ
ພັດທ
 ະນາລະບົບກ
 ານນິເທດ, ຈັດຕ
 ັ້ງເ ຝິກອ
 ົບຮ
 ົມຄູສຶກສານິເທດ;
- ສ້າງ ແລະ ນຳສະເໜີແ
 ຜນພັດທ
 ະນາຄູສຶກສານເິ ທດ;
- ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເອກະສານເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ຊັ້ນ
ມັດທ
 ະຍົມສຶກສາ;
- ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄູເຝິກ ສຳລັບເຝິກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດ ຊັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສ
 າ;
- ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ສຶກສາ ແລະ ວິໄຈ ການປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ຂອງ
ຄູສຶກສ
 ານິເທດ;
- ຄົ້ນຄ
 ວ້າ ແລະ ພິຈ
 າລະນາ ງົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ ອຸປ
 ະກອນ ແລະ ພາຫະນະ;
- ຈັດກອງປະຊຸມຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນກ່ຽວກັບກ
 ານນິເທດປະຈຳປີ;
- ລາຍງານສະພາບການປະຕິບັດກ
 ານນິເທດການສຶກສ
 າໃຫ້ຄ
 ະນະຮັບຜິດຊ
 ອບ
ລວມ ແລະ ຂັ້ນເ ທິງ.
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2. ພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
		

ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບການນິເທດການສຶກສ
 າ ຂັ້ນແ
 ຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ສູນສຶກ

ສານິເທດ ແລະ ຄູສ
 ຶກສ
 ານິເທດມີໜ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້;
1) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຊີ້ນຳລວມ
 າກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ວ
 ຽກງານນິ
- ຊີ້ນຳ ແລະ ປະສານງານກັບພ
ເທດການສຶກສ
 າໄດ້ເ ຄື່ອນໄຫວເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ;
-ຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດສ
 ັນງົບປະມານໃຫ້ແ
 ກ່ສູນສຶກສານິເທດ;
- ຄົ້ນຄ
 ວ້າເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງເປັນຄ
 ູສຶກສ
 ານິເທດ ເພື່ອສ
 ະເໜີ ກະຊວງສຶກສ
 າທິ
ການ ແລະ ກິລ
 າຮັບຮອງ;
 ີການຈັດຕັ້ງປະ
- ຊີ້ນຳຜູ່ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທຸກແຫ່ງໃນທົ່ວແຂວງໃຫ້ມ
ຕິບ
 ັດກ
 ານນເິ ທດພາຍໃນ;
- ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ປະເມີນຜ
 ົນ ແລະ ລາຍງານຜົນກ
 ານປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ຂອງຄູສຶກ
ສານເິ ທດໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຊ
 າບ;
- ສະເໜີປ
 ະຕິບັດກ
 ານຍ້ອງຍໍຕຄ
ໍ່ ູສຶກສ
 ານິເທດທິ່ດີເດັ່ນ;
- ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດການນິເທດພາກຮຽນລະຄັ້ງໃຫ້ ກົມມັດທະຍົມ
ສຶກສ
 າ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
- ຈັດກອງປະຊຸມຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນກ່ຽວກັບກ
 ານນິເທດການສຶກສ
 າປະຈຳປີ.
2) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດມັດທ
 ະຍົມ
1. ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ
 ານເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນິເທດ
- ສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ກ
ການສຶກສ
 າຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າເພືຶ່ອສ
 ະເໜີພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຮັບຮອງ;
- ສົມທົບກັບຜູ່ອຳນວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທີ່ຄູສຶກສານິເທດສອນຢູ່ ເພື່ອໃຫ້
ແຜນການສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສອດຄ່ອງ ກັບແ
 ຜນການນິເທດ;
- ແນະນຳ, ນຳພາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຄູສອນ ໃນການສ້າງແຜນການສອນ, ການ
ແຕ່ງບົດສອນ, ວິທີການສອນ, ການວັດ-ປະເມີນຜົນ ການຮຽນ-ການສອນ,
ການຜະລິດ ແລະ ນ
 ຳໃຊ້ສ
 ື່ - ອຸປ
 ະກອນ ປະກອບການສອນ;
- ຈັດຫາ, ຮວບຮວມເອກະສານ, ຂໍ້ມ
 ູນຂ
 ່າວສານດ້ານວິຊາການ, ອຸປ
 ະກອນການ
ທົດລ
 ອງວິທ
 ະຍາສາດ, ສື່ກ
 ານຮຽນການສອນຕ່າງໆ ເພື່ອສ
 ະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຄູສ
 ຶກສ
 ານິເທດ ແລະ ຄູໃນ
 ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມທ
 ເີ່ ຂົ້າມາຊົມໃ
 ຊ້;
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- ແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ຄ
 ຳປຶກສ
 າ ກ່ຽວກັບວ
 ຽກງານບລ
ໍ ິຫານ - ຄຸ້ມຄ
 ອງວິຊ
 າການ,
ຊຸກຍ
 ູ້, ສົ່ງເ ສີມຜູ່ບໍລິຫານໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມທ
 ຸກແ
 ຫ່ງໃ
 ນທົ່ວແຂວງໃຫ້ມ
 ີການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕບ
ິ ັດກ
 ານນິເທດພາຍໃນ;
- ຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ຄຸນນ
 ະພາບການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອສ
 ຶກສ
 າ ແລະ
ວາງແຜນແກ້ໄ ຂບັນຫ
 າ;
- ເຂົ້າຮ່ວມລາຍງານ ແລະ ຮັບການສ່ອງແສງ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ແລະ ປີ ນຳ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
- ສະຫຼຸບ ລາຍງານການປະຕິບັດກ
 ານນິເທດ ພາກຮຽນລະຄັ້ງ ໃຫ້ພະແນກສຶກສາ
ທິກ
 ານ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍຜ່ານຂະແໜງມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ.
2. ຄູສ
 ຶກສ
 ານເິ ທດ
- ສ້າງຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນິເທດປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນປະ
ຈຳປີ;
- ສ້າງເຄື່ອງມືນເິ ທດ ເພື່ອດ
 ຳເນີນກ
 ານນິເທດຢູໂ
່ ຮງຮຽນ;
- ດຳເນີນການສຶກສາການສອນ, ແນະນຳ, ນຳພາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຄູສອນໃນການ
ສ້າງແຜນການສອນ, ການແຕ່ງບົດສອນ, ວິທີການສອນ, ການວັດຜົນ ແລະ
ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານຮຽນ-ການສອນ, ການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ອ
 ຸປະກອນປະກອບ
ການສອນ;
- ຄົ້ນຄ
 ວ້າ ແລະ ເຜີຍແ
 ຜ່ວ
 ິທີການໃໝ່ໆ
 ທ
 າງດ້ານວິຊາການ;
- ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການນິເທດສຶກສາພາຍໃນໂຮງຮຽນ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບ
ກັບຜ
 ູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ;
- ສະເໜີຈັດຕັ້ງເຝີກອົບຮົມຄູ ແລະ ເປັນວິທະຍາກອນໃນກອງປະຊຸມເຝິກອົບ
ຮົມຄູ;
- ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ
ກັບຊ
 ຸມຊ
 ົນ;
- ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນເ ອງໃຫ້ສ
 ູງຂ
 ຶ້ນເ ລື້ອຍໆ;
- ຄູສຶກສ
 ານິເທດມັດທະຍົມ ນອກຈາກລົງປະຕິບັດການນິເທດສຶກສາແລ້ວຕ້ອງ
ໄດ້ມາປະຈຳການຢູ່ສູນສຶກສານິເທດ ແລະ ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນທີ່ສູນຕັ້ງຢ
 ູ່ ຫຼື ໂຮງ
ຮຽນໃກ້ຄ
 ຽງ ລາຍລະອຽດດັ່ງນ
 ີ້:
• ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງສູນໃຫ້ສ
 ອນ 4 ຊົ່ວໂ
 ມງ ຕໍ່ອ
 າທິດ;
• ຄູສຶກສານິເທດ ໃຫ້ສ
 ອນ 6 ຊົ່ງໂ
 ມງ ຕໍ່ອ
 າທິດ;
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- ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດການນິເທດທຸກຄ
 ັ້ງໃຫ້ພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ;
- ປະຕິບັດໜ
 ້າທອ
ີ່ ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ.
3. ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບການນິເທດພາຍໃນໂຮງຮຽນ
- ຂຶ້ນແ
 ຜນຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຕິບັດກ
 ານນິເທດພາຍໃນ ແຕ່ລ
 ະສົກຮ
 ຽນ;
- ຂຶ້ນແ
 ຜນຄວາມຕ້ອງການ ອຸປ
 ະກອນຮັບໃຊ້ກ
 ານຮຽນ-ການສອນ;
- ຕິດຕ
 າມ, ຊຸກຍ
 ູ້ ການປະຕິບັດຫຼ
 ັກສ
 ູດກ
 ານຮຽນ-ການສອນ ຂອງຄູພາຍໃນໂຮງ
ຮຽນ;
- ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ສ
 ື່ອຸປະກອນງ່າຍດາຍ ລາຄາຖືກທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ;
- ດຳເນີນການວັດຜົນ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຄູ-ນັກຮຽນ
ພານໃນໂຮງຮຽນ;
- ສະຫຼຸບລ
 າຍງານທຸກຄ
 ັ້ງກ
 ານປະຕິບັດກ
 ານນິເທດພາຍໃນໃຫ້ສ
 ູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ.
ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດສິດ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບການນິເທດການສຶກສ
 ານິເທດແຕ່ລ
 ະຂັ້ນ, ສູນສຶກສ
 ານິເທດ
ແລະ ຄູສ
 ຶກສ
 ານິເທດ ມີຂ
 ອບເຂດສິດດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
າ
1) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບລວມ
- ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ແລະ ພັດທ
 ະນາລະບົບກ
 ານນິເທດ;
- ປະກອບຄຳຄິດເ ຫັນໃ
 ນການແຕ່ງຕ
 ັ້ງ ຫຼື ສະເໜີ ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ ຄູສ
 ຶກສ
 ານິເທດ;
- ປະຕິບັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ.
2) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບດ້ານວິຊາການ
- ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປ
 ະມານກ່ຽວກັບວ
 ຽກງານການນເິ ທດສຶກສ
 າ;
- ນຳສະເໜີ ຜົນການຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍທີ່ຈ
 ະສ້າງເປັນຄູສຶກສານິເທດ ຕາມການ
ສະເໜີຂອງພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
- ຈັດຕັ້ງສອບເສັງ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນການສອບເສັງເ ພື່ອພິຈາລະນາອອກໃບ
ຢັ້ງຢ
 ືນ ແລະ ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ແຕ່ງຕ
 ັ້ງເ ປັນຄ
ສ
ູ ຶກສ
 ານິເທດ;
- ສະເໜີຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານນິເທດການສຶກສາ
ປະຈຳປີ;
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- ປະຕບ
ິ ັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຊີ້ນຳ
 ລວມ.
2. ພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
1) ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຊີ້ນນຳຂັ້ນແ
 ຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
 ິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທ
 ີ່ຂອງຄູສຶກສ
 າ
- ນຳສະເໜີແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ລົງຕ
ນິເທດຕຂ
ໍ່ ັ້ນເ ທິງ;
- ຈັດເ ຝິກອົບຮົມສ້າງຄູສຶກສ
 ານິເທດທົດແທນຕຳແໜ່ງຫວ່າງ ແລະ ສະເໜີກະຊວງ
ສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານສອບເສັງ;
- ພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີການປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງຄູສຶກສານິເທດ ຕໍ່ກະ
ຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານແລະ ກິລ
 າ;
- ນຳສະເໜີ ຜົນກ
 ານຄັດເ ລືອກເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງຄູສຶກສ
 ານິເທດ ຕາມການສະ
ເໜີຂອງສູນສ
 ຶກສ
 ານເິ ທດ ແລະ ຂະແໜງມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ;
- ປະຕິບັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ.
2) ສູນສ
 ຶກສ
 ານເິ ທດ
- ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານກ່ຽວກັບວຽກງານນິເທດຕໍ່ພະແນກ
ສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
- ສະເໜີກ
 ານຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນ
 ະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວ
 ິໄນຄູສຶກສ
 ານິເທດ;
- ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ - ຊັບສ
 ິນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອກ
 ານ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ;
- ສະເໜີໄ ປທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
- ປະຕບ
ິ ັດສິ
 ດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ.
3) ຄູສຶກສານິເທດ
- ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ຕາມລະບຽບລັດຖ
 ະກອນຄູ;
- ນຳໃຊ້ວັດຖຸ-ຊັບສິນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ງົບປ
 ະມານ ທີ່ໄດ້
ຮັບການອະນຸມັດ ເພື່ອກ
 ານເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດກ
 ານນິເທດສຶກສ
 າ;
- ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
- ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອປ
 ັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານສຶກສານິເທດ ແລະ
ວຽກງານອື່ນໆ ຂອງພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
- ໄປທັດສ
 ະນະສຶກສ
 າ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
- ປະຕິບັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ.
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ໝວດທີ 3
ການສ້າງ, ການແຕ່ງຕ
 ັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄ
 ອງ ຄ
 ູສຶກສ
 ານິເທດ
ມາດຕາ 7 ເງື່ອນໄຂການຄັດເ ລືອກ
 ຄສ
ູ ຶກສ
 ານິເທດ
1. ມີປະກາສະນິຍະບັດວ
 ິຊາຊີບຄູ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນລະດັບ ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ.
ສຳລັບຜ
 ູ້ທີ່ບໄໍ່ ດ້ຜ່ານສາຍສ້າງຄູຕ້ອງ ມີໃ
 ບຢັ້ງຢ
 ືນວ
 ີຊາຊີບຄ
 ູ;
2. ມີຈັນຍາບັນຂ
 ອງຄລ
ູ າວ ແລະ ຜ່ານການສອນມາແລ້ວ 5 ປີຕເໍ່ ນື່ອງຂຶ້ນໄ ປ;
3. ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສອນທີ່ດີ, ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຄູທົ່ວໄປ;
4. ມີຄວາມສະໝັກໃຈ, ມີມ
 ະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່, ມີສຸຂະພາບ
ແຂງແຮງດີ ແລະ ສາມາດມາປະຈຳຢູ່ສູນໄ ດ້;
5. ມີຄ
 ວາມຮູ້ພື້ນຖ
 ານການນຳໃຊ້ຄ
 ອມພີວເຕີ້ ແລະ ພາສາອັງກິດ;
6. ໄດ້ຜ່ານຫຼັກສູດນິເທດການສຶກສາ ຫຼື ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮ
 ົມ ແລະ ມີໃບຢັ້ງຢ
 ືນຈ
 ົບ
ຫຼັກສ
 ູດກ
 ານສ້າງຄູສຶກສ
 ານິເທດ;
7. ມີຕຳແໜ່ງວິຊ
 າການຄູຍິ່ງເ ປັນກ
 ານດີ.
ມາດຕາ 8 ການສ້າງຄສ
ູ ຶກສ
 ານິເທດ
1. ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈັດໃຫ້ມ
 ີການຮຽນການສອນ ວິຊ
 າການນເິ ທດສຶກສ
 າເປັນວ
ຊ
ິ າເລືອກ;
2. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນເຈົ້າການ ສົມທົບກ
 ັບ
ກົມມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ເພື່ອເ ຝິກອ
 ົບຮ
 ົມສ້າງຄສ
ູ ຶກສ
 ານິເທດ ທົດແ
 ທນຕຳແໜ່ງຫວ່າງ
ໃນແຕ່ລ
 ະປີ;
3. ກົມມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າເປັນເ ຈົ້າການສົມທ
 ົບກ
 ັບ ກົມສ
 ້າງຄູ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກ
ງານ, ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສ
 າ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດ
ທະນາຫຼັກສ
 ູດເ ຝິກອ
 ົບຮ
 ົມສ້າງຄູສຶກສ
 ານິເທດ ແລະ ປັບປ
 ຸງໃ
 ຫ້ສ
 ອດຄ່ອງກັບກ
 ານ
ປ່ຽນແປງ ແລະ ການພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ.
ມາດຕາ 9 ການກຳນົດຈ
 ຳນວນຄູສ
 ຶກສານິເທດ
ຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມປະກອບມີທັງໝົດ 24 ຄົນ ຕໍ່ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ຕາມລາຍວິຊາຄື: ວິຊາຄະນິດສາດ 2 ຄົນ, ຟີຊິກສາດ 2 ຄົນ, ເຄມີສາດ 2 ຄົນ,
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ຊີວະວິທະຍາ 2 ຄົນ, ພູມສາດ 2 ຄົນ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 2 ຄົນ, ປະຫວ ັດສາດ 2
 າພົນລະເມືອງ 2 ຄົນ, ພາສາອັງກ
 ິດ 2 ຄົນ, ພາສາຝຣັ່ງ 1 ຄົນ, ເຕັກໂ
 ນໂລຊີ
ຄົນ, ສຶກສ
ແລະ ສື່ສານການສຶກສ
 າ (ITC) 1 ຄົນ, ວິຊ
 າຊີບພ
 ື້ນຖ
 ານ 1 ຄົນ, ພະລະສຶກສ
 າ 1 ຄົນ,
ສິລະປະກຳ 1 ຄົນ, ແລະ ສິລ
 ະປະດົນຕ
 ີ1 ຄົນ.
ມາດຕາ 10 ການແຕ່ງຕ
 ັ້ງຄ
ສ
ູ ຶກສ
 ານິເທດ
- ຜູ້ທີ່ຜ່ານຫຼັກສ
 ູດກ
 ານນິເທດສຶກສ
 າ ຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢ
 ືນຈ
 າກສະຖາບັນສ
 ້າງຄູ ຫຼື ຄະ
ນະສຶກສ
 າສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ;
- ຜູ້ທີ່ຮັບການເຝິກອ
 ົບຮ
 ົມຫຼັກສ
 ູດກ
 ານນິເທດສຶກສ
 າ ແລະ ຜູທ
້ ສ
ີ່ ອບເສັງໄ ດ້ ຈະໄດ້ຮັບ
ໃບປະກອບວິຊາຊີບຄ
 ູສຶກສ
 ານິເທດ ຈາກຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຂັ້ນກ
 ະຊວງ.
ມາດຕາ 11 ການຄຸ້ມຄ
 ອງສູນ ແລະ ຄູສ
 ຶກສ
 ານິເທດ
1. ຜູ້ທີ່ມີໃບປະກອບວິຊາຊີບຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ມີຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ
ສາມາດບັນຈ
 ຸເຂົ້າເປັນຄ
ສ
ູ ຶກສ
 ານິເທດໃນແຂວງທີ່ຕົນເ ອງສັງກ
 ັດຢ
 ູ່;
 ່ອນປະຈຳການຢູ່ສູນສຶກສານິເທດມັດທະຍົມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ພະແນກ
2. ຄູສຶກສານິເທດ ມີບ
ສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມ ແຫ່ງໃດ
ໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມ. ໂດຍປະກອບມີຫ້ອງການ, ຫ້ອງກິດຈ
 ະກຳ, ເຄື່ອງໃຊ້ຫ
 ້ອງການ
ແລະ ອຸປ
 ະກອນຕ່າງໆທເີ່ ໝາະສົມເອີ້ນວ
 ່າ “ ສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດມັດທ
 ະຍົມ ”;
3. ສູນສຶກສານເິ ທດມັດທ
 ະຍົມ ຢູພ
່ າຍໃຕ້ກ
 ານຊີ້ນຳຈາກພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໂດຍກົງ.

ໝວດທີ 4
ແບບແຜນວທ
ິ ີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 12 ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ວິທ
 ີເຮັດວຽກ
1. ຫຼັກກ
 ານເຮັດວ
 ຽກ
 ົງເ ປັນໝ
 ູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫ້ບ
 ຸກຄົນ
1) ຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລ
 ອບ;
ຮັບຜິດຊ
2) ມີລະບຽບວິໄນ, ແບບແຜນ ແລະ ມີຄ
 ວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຕໍ່ໜ້າທີ່;
3) ຮັບຟັງຂ
 ໍ້ຄິດເ ຫັນຂ
 ອງຄົນອ
 ື່ນ, ສະແດງຂໍ້ຄິດເ ຫັນຢ
 ່າງສ້າງສັນ ແລະ ຍຸດຕ
 ິທຳ;
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4) ມີສິ່ງອ
 ຳນວຍຄວ
 າມສະດວກ.
2. ວິທີເຮັດວຽກ
1) ມີແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດ, ເຄື່ອງມື, ກຳນົດເປົ້າໝາຍ , ມີຈ
 ຸດສຸມ ແລະ ເຮັດ 
ວຽກເປັນທ
 ິມງ ານ;
2) ປະຕິບັດກ
 ານນິເ ທດຕາມແຜນທວ
ີ່ າງໄວ້;
3) ສະຫຼຸບຕ
 ີລາຄາຖອດຖອນບົດຮ
 ຽນ ແລະ ວາງແຜນການໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
4) ລາຍງານຜົນການນເິ ທດໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຊ
 າບ ຢ່າງເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ມາດຕາ 13 ການປະສານງານ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນິເທດໄດ້ຮັບຜົນດີ ຄູສຶກສານິເທດ ສຳລບ
ັ 
ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕ້ອງປະສານງານກັບພ
 າກສ່ວນຕ່າງໆ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການກັບຂ
 ະແໜງມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ແລະ ພາກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ;
2. ປະສານກັບຫ
 ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ;
3. ປະສານງານກັບໂ
 ຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 14 ການລາຍງານ
1. ການປະຕິບັດການນິເທດແຕ່ລະຄັ້ງ ຄູສຶກສານິເທດຕ້ອງລາຍງານຜົນສຳເລັດ ເປັນ
 ັກສ
 ອນໃຫ້ຫ
 ົວໜ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດຮັບຊາບ;
ລາຍລັກອ
2. ສູນສຶກສານິເທດຕ້ອງສັງລວມ, ຕີລ
 າຄາ, ປະເມີນຜົນການນິເທດ ແລະ ສະພາບການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງຮຽນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຫ
 ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ
ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກ
 ົມ
ມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສາ ກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າຮັບຊາບແຕ່ລ
 ະໄລຍະ.
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ໝວດທີ 5
ຕຳແໜ່ງ ແລະນະໂຍບາຍ
ມາດຕາ 15 ຕຳແໜ່ງຄສ
ູ ຶກສ
 ານິເທດ
1. ຫົວໜ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດມັດທະຍົມໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນທຽບເທົ່າຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ
ປະເພດ 5 ທຽບເທົ່າຫົວໜ້າຂ
 ະແໜງ;
2. ຮອງຫົວໜ້າສູນ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດມັດທະຍົມ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນທຽບເທົ່າຕຳ
ແໜ່ງບ
ລ
ໍ ິຫານປະເພດ 6 ທຽບເທົ່າຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ.
ມາດຕາ 16 ການປະຕບ
ິ ັດນ
 ະໂຍບາຍ
1. ຄູສຶກສ
 ານິເທດ ໄດ້ຮ
 ັບເງິນອ
 ຸດໜ
 ູນອາຊີບຄ
 ູ;
2. ສຳລັບການເລືຶ່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນເ ງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆນັ້ນ ໃຫ້ປ
 ະຕິບັດ 
ຕາມລະບຽບລັດຖ
 ະກອນຄູ.

ໝວດທີ 6
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 17 ການຜັນຂ
 ະຫ
ຍ າຍ
1. ມອບໃຫ້ກົມມັດທ
 ະຍ
 ົມສ
 ຶກສ
 າ ຈັດພ
 ິມ, ແຈກຢາຍ ແລະ ເຜີຍແ
 ຜ່ ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້
ໃຫ້ທ
 ຸກພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊ
 າບ ແລະ ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ;
2. ມອບໃຫ້ພ
 ະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ໃນທົ່ວປ
 ະເທດ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້
ສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ ແລະ ໂຮງຮຽນຊາບ ຢ່າງທົ່ວເ ຖິງ;
3. ມອບໃຫ້ກ
 ົມມັດທະຍົມສຶກສາ ເປັນ
 ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີ ຂໍ້ກຳນົດລະອຽດເພີ່ມເ ຕີມ
ກ່ຽວກັບລ
 ະບຽບຫຼັກການ ແລະ ວິທ
 ີເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງການນິເທດສຶກສາສຳລັບ
ຊັ້ນມ
 ັດທະຍົມສ
 ຶກສ
 າ.
ມາດຕາ 18 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນກ
 ານສຶກສ
 າ, ສູນທີ່ຂຶ້ນກ
 ັບ, ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,
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ເທດສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ມີໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມ ສະ
ດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 19 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການນິເທດການສຶກສາສາຍສາມັນ ສະ
ບັບເລກທີ 146/ສສ.ສມ/2007 ລົງວັນທີ 18 ມັງກອນ 2007 ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ
ຕ່າງໆ ທີ່ອອກໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

ບ່ອນສົ່ງ:

-

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ທຸກໆກົມ ໃນກະຊວງ
ສະຖາບັນ, ສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ບ່ອນລະ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງລະ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ
ບ່ອນລະ
ສູນສຶກສານິເທດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ
ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
18 ສະບັບ
1 ສະບັບ
18 ສະບັບ
4 ສະບັບ
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ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
------000-----ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 5683 /ສສກ.ອປ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2015

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍ
ການນິເ ທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະປະຖົມສ
 ຶກສ
າ
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມັນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ,ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ(9) 2011;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນຄູ ສະບັບເລກທີ 177/ລບ, ລົງວ
 ັນທີ 05 ເມສາ(4) 2012;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງ ກົມອະນບ
ຸ ານ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ ແລະ ກ
 ານຄົ້ນຄວ້າຂອງ ກົມ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລ
 ົງສະບັບນ
 ີ້ ວາງອອກເພື່ອກຳນົດລະບົບການຈັດຕັ້ງ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບ
ເຂດສິດ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບການນິເທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ປະຖົມສ
 ຶກສາ
ຂັ້ນຕ
 ່າງໆ, ການຄຸ້ມຄ
 ອງ - ບໍລ
 ິຫານ, ແບບແຜນວທ
ິ ີເຮັດວຽກ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍສຳລັບຄູສຶກສານິເທດ, ເປັນນິຕິກຳອ້າງອີງໃນການນິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວ
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ຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສາ ແນໃສ່ປ
 ັບປ
 ຸງ ແລະ ພັດທ
 ະນາການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ບ
 ັນ
ລຸມາດຕະຖານການສຶກສາ ສຳລັບກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ.
ມາດຕາ 2 ຫຼັກກ
 ານລວມ
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ-ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ ຈຳ
ເປັນຕ
 ້ອງມກ
ີ ານນິເທດ ເພາະວ່າການນິເທດການສຶກສ
 າແມ່ນຂ
 ະບວນການແນະນຳ,
ຊຸກຍ
 ູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ສົ່ງເ ສີມ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອໃ
 ຫ້
ການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໄປຕາມຫຼັກວ
 ິຊາການ.
ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ວ
 ຽກງານການນິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2
ລະບົບກ
 ານຈັດຕັ້ງ, ໜ້າທ
 ີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 4 ລະບົບກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງ
ການນິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ ມີລະບົບກ
 ານຈັດຕັ້ງ
ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງ ດັ່ງນີ້:
4.1 ກະຊວງສຶກສາທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
າ
1. ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບລວມ
- ຫົວໜ້າກ
 ົມອ
 ະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
າ
- ຫົວໜ
 ້າກົມສ
 ້າງຄູ

ເປັນປ
 ະທານໂດຍຕຳແໜ່ງ
ເປັນຮ
 ອງປະທານໂດຍຕຳແໜ່ງ

- ຫົວໜ
 ້າກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ
 ້າກົມກ
 ານເງິນ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ
 ້າກົມກວດກາ

ເປັນຄ
 ະນະ

2. ຄະນະຮັບ
 ຜິດຊ
 ອບດ້ານວິຊາການ
- ຮອງຫົວໜ້າກົມອ
 ະນບ
ຸ ານ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
າ
- ຫົວໜ້າພ
 ະແນກປະຖົມສ
 ຶກສ
າ
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ເປັນຫົ
 ວໜ
 ້າໂດຍຕຳແໜ່ງ
ເປັນຮ
 ອງຫົວໜ
 ້າໂດຍຕຳແໜ່ງ

- ຫົວໜ້າພະແນກການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ກົມອ
 ະນຸບານ
ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າພະແນກສ້າງຄູ, ກົມ
 ສ້າງ ຄູ

ເປັນຄ
 ະນະ

4.2 ພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
- ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
າ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

ເປັນຫົວໜ
 ້າໂດຍຕຳແໜ່ງ

- ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
າ
ແຂວງ/ນະຄ
 ອນຫຼວງ

ເປັນ
ຮ
 ອງຫົວໜ້າໂດຍຕຳແໜ່ງ

- ຫົວໜ້າຂະແໜງສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າຂ
 ະແໜງພັດທ
 ະນາຄູ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ສູນພ
 ັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າ

ເປັນຄ
ະ
 ນະ

4.3 ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ
1. ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບລວມ
- ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ

ເປັນ
 ຫວ
ົ ໜ້າໂ
 ດຍຕຳແໜ່ງ

- ຫົວໜ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດການສຶກສ
 າ
ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນຮ
 ອງຫົວໜ້າໂດຍຕຳແໜ່ງ

- ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນຄະນະ

- ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລຫ
ິ ານ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ
ແລະ ການສຶກສ
 າຂັ້ນພ
 ື້ນຖ
 ານ

ເປັນຄ
 ະນະ

- ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານພັດທ
 ະນາຄູ

ເປັນຄ
 ະນະ

2. ສູນສ
ກ
ຶ ສານິເທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
າ
- ຫົວໜ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ
- ຮອງຫົວໜ້າສູນສ
 ຶກສານິເທດ
- ຄູສຶກສານິເທດ.
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ມາດຕາ 5 ໜ້າທີ່
ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບການນິເ ທດການສ
 ຶກສາແຕ່ລ
 ະຂັ້ນ, ສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ ແລະ
ຄູສຶກສ
 ານິເທດ ມີໜ
 ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
5.1 ກະຊວ
 ງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
າ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບລວມ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດ້ານວິຊາການ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບລວມ
- ຊີ້ນຳແລະ ໃຫ້ຄ
 ຳປຶກສ
 າຫາລື ກ່ຽວກັບການນິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ;
- ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ນະໂຍບາຍ, ງົບປ
 ະມານ, ລະບຽບຫຼັກກ
 ານຕ່າງໆໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພັດທ
 ະນາການນິເທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ;
- ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສ
 າ ຮັບຜິດຊອບການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ
ເປັນຄ
 ູສຶກສ
 ານເິ ທດ.
2. ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບດ້ານວິຊາການ
- ຊີ້ນຳວິຊາການດ້ານການນເິ ທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
- ຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆກ
 ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ ແລະ ພັດ
ທະນາລະບົບການນິເທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ;
 ຸງ ແລະ ພັດທະນາເອກະສານເຝິກອົບຮົມຄູເຝິກ ແລະ ຄູສຶກສ
 ານິເທດການ
- ປັບປ
ສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ;
- ຝຶກອ
 ົບຮ
 ົມຄູເຝິກຄ
 ູສຶກສ
 ານິເທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ;
 ົມຄູສຶກສານິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມ
- ຕິດຕາມການເຝິກອົບຮ
ສຶກສ
 າ;
- ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ສຶກສາ ແລະ ວິໄຈ ການປະຕິບັດງານຂອງຄູ
ສຶກສ
 ານິເ ທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ;
- ຈັດກອງປະຊຸມຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນກ່ຽວກັບກ
 ານນິເທດການສຶກສ
 າປະຈຳປີ;
 ະຕິບັດການນິເທດການສຶກສາໃຫ້ຄ
 ະນະຮັບຜິດ
- ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປ
ຊອບລວມ ແລະ ຂັ້ນເ ທິງ;
- ສ້າງ ແລະ ນຳສະເໜີແຜນພັດທ
 ະນາຄູສຶກສ
 ານິເທດ;
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5.2 ພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຂັ້ນແ
 ຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ມີໜ
 ້າທດ
ີ່ ັ່ງນ
 ີ້:
- ຊີ້ນຳ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ວ
 ຽກງານການ
ນິເທດການສຶກສ
 າ ໄດ້ເ ຄື່ອນໄຫວເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ;
- ຄົ້ນຄ້ວາ, ພິຈ
 າລະນາເປົ້າໝ
 າຍທີ່ຈະສ້າງເປັນຄູສຶກສານິເທດຕາມການສະເໜີ
ຂອງຂັ້ນເ ມືອງ ແລະ ນຳສະເໜີ ກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
- ເຝິກອົບຮ
 ົມຄູສຶກສ
 ານິເທດຂັ້ນເ ມືອງ ໂດຍປະສານສົມທ
 ົບກ
 ັບຄ
 ເູ ຝິກຂ
 ັ້ນກ
 ະຊວງ;
- ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄູສຶກສາ
ນິເທດໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ;
- ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວລົງຕ
 ິດຕ
 າມການປະຕິບັດໜ
 ້າທຂ
ີ່ ອງຄູສຶກສ
 ານິເທດ;
- ຈັດກ
 ອງປະຊຸມຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນກ່ຽວກັບກ
 ານນເິ ທດການສຶກສ
 າປະຈຳປີ.
5.3 ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນເ ມືອງ, ສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ ແລະ ຄູສ
 ຶກສານິເທດ ມີໜ
 ້າທ
 ີ່ດັ່ງ
ນີ້:
1. ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຂນ
ັ້ ເມືອງ
- ຊີ້ນຳວຽກງານການນິເທດການສຶກສາ, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ເພື່ອໃ
 ຫ້ຄ
 ູສຶກສ
 ານິເທດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມແຜນການຢ່າງເປັນປ
 ົກກ
 ຕິ;
- ຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ, ສະໜອງງົບປະມານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ;
- ຊຸກຍູ້, ຕິດຕ
 າມ-ປະເມີນຜ
 ົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນກ
 ານປະຕິບັດການນິ

ເ ທດ
ຂອງສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຊາບ;
- ຄັດເລືອກຄູຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍ ເພື່ອນຳສະເໜີພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ພິຈ
 າລະນາສ້າງເປັນຄູສຶກສານິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ;
- ຈັດກອງປະຊຸມຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນກ່ຽວກັບກ
 ານນເິ ທດການສຶກສ
 າປະຈຳປີ;
- ສະເໜີການຍ້ອງຍໍ, ປະຕບ
ິ ັດນ
 ະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕບ
ິ ັດວ
 ິໄນຕໍ່ຄູສຶກສ
 ານິເທດ.
2. ສູນສ
 ຶກສ
 ານເິ ທດ
- ສ້າງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ຮັບໃຊ້ການ

ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນິເທດ
ການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ສະເໜີຄະນະຫ້ອງການສຶກສາທິ
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ການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ;
- ທົດລ
 ອງ ແລະ ເ ຜີຍແ
 ຜ່ຄ
 ວາມຮູ້ ແລະ ວິທກ
ີ ານໃໝ່ໆທ
 າງດ້ານວິຊາການ;
- ມີສ່ວນຮ່ວມກັບພ
 າກສ່ວນອື່ນໃນການຈັດຕັ້ງເ ຝິກອົບຮ
 ົມຄູສອນພານໃນເມືອງ;
- ເກັບກຳສະພາບການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອມາສຶກສາ ແລະ ວາງແຜນ ໃນການ
ແກ້ໄ ຂບັນຫ
 າ;
- ຕິດຕາມ, ແນະນຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວຊ
ິ າການໃຫ້ແ
 ກ່ຄູທີ່ໄປປະຈຳການໃໝ່ຢ
 ູ່ໃນ
ລະດັບໂ
 ຮງຮຽນ;
- ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດກ
 ານນິເທດໃຫ້ຫ
 ້ອງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລ
 າເມືອງ.
3. ຄູສ
 ຶກສ
 ານິເທດ
-

ສ້າງຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານນິເທດປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ
ແລະ ປະຈຳປີ;

- ສ້າງເຄື່ອງມືນິເທດ ເພື່ອດ
 ຳເນີນກ
 ານນິເທດຢູ່ໂຮງຮຽນ;
- ແນະນຳ, ນຳພາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຄ
 ູສອນ ໃນການສ້າງແຜນການສອນ, ການແຕ່ງ
ບົດສອນ, ວິທີການສອນ, ການວັດ-ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການຜະລິດ
ແລະ ນຳໃຊ້ອ
 ຸປະກອນປະກອບການສອນ;
- ແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ຄ
 ຳປຶກສາ ກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ, ການ
ປະສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ກັບ ຄະນະພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າຂັ້ນບ
 ້ານ, ຊຸມ
ຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ແນະນຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໃນການປະຕິບັດການນິເທດພາຍ
ໃນໂຮງຮຽນ;
- ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວຊ
ິ າການ ແລະ ການນິເທດ ຂອງ
ຕົນເ ອງໃຫ້ສ
 ູງຂ
 ຶ້ນເ ລື້ອຍໆ;
- ປະຕິບັດກ
 ານສອນ ແລະ ເປັນຄ
 ູເຝິກ ຕ່ຳສຸດ 4 ຊົ່ວໂ
 ມງ/ອາທິດ ເຊັ່ນ: ການສອນ
ທົດລອງ, ການສອນສາທິດ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ, ໃນຖານະເປັນຄູສອນ ຫຼື
ເປັນຄ
 ູຝຶກຕ
 ້ອງປະຕິບັດໜ
 ້າທ
 ີ່ຄືກັນກ
 ັບຄ
 ູສອນ;
- ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການປະຕິບັດການນິເທດທຸກຄັ້ງ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ມາດຕາ 6 ຂອບເຂດສິດ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບການນິເທດການສຶກສາແຕ່ລະຂັ້ນ, ສູນສຶກສານິເທດແລະ ຄູ
ສຶກສ
 ານິເທດ ມີຂ
 ອບເຂດສິດ ດັ່ງນ
 ີ້:
6.1 ກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
າ
1. ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບ
- ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ນ
 ະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫຼັກກ
 ານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບກ
 ານຈັດຕັ້ງ
ປະຕບ
ິ ັດແລະ ພັດທ
 ະນາລະບົບກ
 ານສຶກສ
 ານິເທດ;
- ປະກອບຄຳເຫັນໃ
 ນການແຕ່ງຕ
 ັ້ງ ຫຼ
 ື ປົດຕ
 ຳແໜ່ງຂອງຄູສຶກສ
 ານິເ ທດ;
- ປະຕິບັດສ
 ິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ.
2. ຄະນະ
 ຮັບຜິດຊ
 ອບດ
 ້ານວິຊາການ
- ສະເໜີແຜນການ ແລະແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບວຽກງານການນິເທດການສຶກສາ;
- ນຳສະເໜີຜົນກ
 ານຄັດເ ລືອກເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງເປັນຄູສຶກສານິເທດ ຕາມການ
ສະເໜີຂ
 ອງພ
 ະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
 ິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢ
 ືນ ແລະ ໃບ
- ຄົ້ນຄ້ວາ ນຳສະເໜີຜົນການສອບເສັງ ເພື່ອພ
ປະກອບວິຊາຊີບຄ
 ູສຶກສ
 ານິເທດ;
- ສະເໜີຈ
 ັດກອງປະຊມ
ຸ ຖອດຖອນບົດຮ
 ຽນກ
 ່ຽວກັບວຽກງານນິເທດການສຶກສ
 າປະ
ຈຳປີ;
- ປະຕິບັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບລວມ.
6.2 ພະແນກສຶກສ
 ານທິການ ແລະ ກິລ
 າ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງມີດັ່ງນ
 ີ້:
- ນຳສະເໜີແ
 ຜນການເຄື່ອນໄຫວລົງຕິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທ
 ີ່ຂອງຄູສຶກສານິເທດ
ຕໍ່ຂ
 ັ້ນເ ທິງ;
- ພິຈາລະນາແລະ ນຳສະເໜີການປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງຄ
 ູສຶກສານິເທດຕໍ່ກະຊວງ 
ສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ຕາມການສະເໜີຂອງຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະກິ
ລາເມືອງ;
- ປະຕິບ
 ັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ.
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6.3 ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ
1. ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຂັ້ນເ ມືອງ
- ອະນຸມັດແຜນການ ແລະ ຈັດສັນງ ົບປະມານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິເທດ;
- ສະເໜີຕ
 ໍ່ພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ໃນການຄັດເ ລືອກ ຫຼື ປົດອ
 ອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງຄູສຶກສ
 ານິເທດ;
- ພິຈ
 າລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີກ
 ານແຕ່ງຕ
 ັ້ງຫ
 ົວໜ
 ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານິ
ເທດ;
- ພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະເໜີກ
 ານຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ
ຄູສກ
ຶ ສານິເທດ;
- ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ນຳໃຊ້ງ ົບປະມານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສ
 ຶກສ
 າ
ນິເ ທດ;
- ປະຕິບັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ.
2. ຄະນະສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ
- ສະເໜີແ
 ຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ກ່ຽວກັບວຽງານສຶກສານິເທດຕໍ່ຫ້ອງການ
ສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ;
- ສະເໜີການຍ້ອງຍໍ, ປະຕບ
ິ ັດນ
 ະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວ
 ິໄນຄູສ
 ຶກສານິເທດ;
- ນຳໃຊ້ງ ົບປະມານ, ວັດຖຸ - ຊັບສິນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອການ
ເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານຂອງສູນສຶກສ
 ານິເທດ ຮ່ວມກັບຫ
 ້ອງການສຶກສ
 າທິການ
ແລະ ກິລາເມືອງ;
- ປະຕິບັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ.
3. ຄູສຶກສ
 ານິເທດ
- ໄດ້ຮັບການຍ້ອງ ຍໍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາມລະບຽບລັດຖ
 ະກອນຄ
 ູ;
- ນຳໃຊ້ວ
 ັດຖຸ-ຊັບສິນ, ສິ່ງອ
 ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ງົບ
 ປະມານ ທີ່ໄດ້ຮັບການ 
ອະນຸມັດ
 ເພື່ອກ
 ານເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານສຶກສ
 ານິເທດ;
- ໄດ້ຮັບການເຝິກອ
 ົບຮ
 ົມ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລ
 ະດັບທ
 າງດ້ານວິຊາສະເພາະ;
- ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນເ ພື່ອປ
 ັບປ
 ຸງ ແລະ ພັດທ
 ະນາວຽກງານສຶກສ
 ານເິ ທດ ແລະ
ວຽກງານອືີ່ນໆ ຂອງຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກີລ
 າເມືອງ;
- ປະຕິບັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ.
196

ໝວດທີ 3
ການສ້າງ, ການແຕ່ງຕ
 ັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄ
 ອງຄູສຶກສ
 ານິເທດ
ມາດຕາ 7 ເງື່ອນໄຂການຄ
 ັດເ ລືອກຄສ
ູ ຶກສ
 ານິເທດ
ເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກຄູສຶກສານິເທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມ
ສຶກສ
 າ ມີດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
- ມີໃບປະກາສະນິຍະບັດວ
 ິຊາຊີບຄ
 ູອະນຸບານ/ຄູປະຖົມ ຊັ້ນສ
 ູງຂ
 ຶ້ນໄ ປ;
- ມີອາຍລ
ຸ ະຫວ່າງ 25-40 ປີ;
- ມີປະສົບກ
 ານໃນການສອນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ;
- ມີມະນຸດສ
 ຳພັນດ
 ີ ແລະ ມີຄ
 ວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຕໍ່ໜ້າທີ່;
- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ;
- ມີຫົວຄິດປ
 ະດິດສ
 ້າງ ແລລະ ເປັນ
 ທີ່ຍອມຮັບຂອງຄູທົ່ວໄ ປ;
- ມີຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູຍິ່ງເ ປັນກ
 ານດີ;
ມາດຕາ 8 ຮູບແບບການສ້າງຄູສຶກສ
 ານິເທດ
ການສ້າງຄູສຶກສ
 ານເິ ທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສາ ມີ 2 ຮູບ
ແບບດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຮຽນຕາມຫຼັກສ
 ູດນິເ ທດການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ໃນສະຖາບັນ
ສ້າງຄູ;
2. ເຝິກອົບຮົມແບບເລັ່ງລ
 ັດ ເຊິ່ງແມ່ນຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນສູງກາງເປັນຜູ້ດຳເນີນການ.
ມາດຕາ 9 ການກຳນົດຈ
 ຳນວນຄູສຶກສ
 ານເິ ທດ
ຄ
ີ ູຈຳນວນ 4-6 ຄົນ ໃນນີ້ລວມທັງຄ
 ູສຶກສານິເທດການສຶກສາ
ເມືອງໜຶ່ງໃຫ້ມ
ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາເມືອງກຳນົດຈ
 ຳ
ນວນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
ມາດຕາ 10 ການແຕ່ງຕ
 ັ້ງຄ
 ູສຶກສ
 ານິເທດ
- ຄູສຶກສານິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສາ ທີ່ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ
ຈະໄດ້ຮັບໃ
 ບຢັ້ງຢ
 ືນຈາກສະຖາບັນສ
 ້າງຄູ ຫຼື ຄະນະຮັບຜິດຊ
 ອບຂັ້ນສ
 ູນກ
 າງ;
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- ຜູ້ທີ່ສອບເສັງໄດ້ຈະໄດ້ຮັບໃບປະກອບວຊ
ິ າຊີບຄູສຶກສານິເທດ ຈາກຄະນະຮັບຜິດ
ຊອບຂັ້ນສ
 ູນກ
 າງ.
ມາດຕາ 11 ການຄຸ້ມຄ
 ອງຄູສຶກສ
 ານິເທດ
1. ຜູ້ທີ່ມີໃບປະກອບວິຊາຊີບຄູສຶກສານິເທດ ແລະ ມີຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ ສາມາດບັນຈຸ
ເຂົ້າເປັນຄ
 ູສຶກສ
 ານິເທດໃນເມືອງທີ່ຕົນສ
 ັງກ
 ັດຢ
 ູ່;
2. ຄູສຶກສານິເທດກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ມີບ່ອນປະຈຳການຂອງຕົນເອງ
ຢູ່ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ເອີ້ນວ
 ່າ “ສູນສ
 ຶກສ
 ານເິ ທດ”;
3. ສູນສຶກສານິເທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ຄຸ້ມຄ
 ອງຂອງຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະກິລາເມືອງ ໂດຍກົງ ແລະ ຮອບດ້ານ.

ໝວດທີ 4
ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 12 ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ວິທ
 ີດຮ
 ັດວຽກ
12.1 ຫຼັກກ
 ານເຮັດວຽກ
1. ຫຼັກການລວມສູນປ
 ະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງງ ານໃຫ້ບ
 ຸກຄົນຮັບ 
ຜິດຊ
 ອບ;
2. ມີລ
 ະບຽບວິໄນ, ແບບແຜນ ແລະ ມີຄ
 ວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຕໍ່ໜ້າທີ່;
3. ຮັບຟ
 ັງຂ
 ໍ້ຄິດເ ຫັນຂ
 ອງຄ
 ົນອ
 ື່ນ, ສະແດງຂໍ້ຄິດເ ຫັນຢ
 ່າງສ້າງສັນ ແລະ ຍຸດຕ
 ິທຳ;
4. ມີສ
 ິ່ງອ
 ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສິ່ງຈ
 ູງໃຈ.
12.2 ວິທີເຮັດວຽກ
1. ມີແຜນການ, ໂຄງການລະອຽດ, ເຄື່ອງມື, ກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ມີຈ
 ຸດສຸມ ແລະ ເຮັດ
ເປັນທ
 ິມງ ານ;
2. ປະຕບ
ິ ັດກ
 ານນິເທດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້;
3. ສະຫຼຸບຕ
 ີລາຄາຖອດຖອນບົດຮ
 ຽນ ແລະ ວາງແຜນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
4. ລາຍງານຜົນກ
 ານນິເທດໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຊ
 າບ ຢ່າງເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
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ມາດຕາ 13 ການປະສານງານ
ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນິເທດໄດ້ຮັບຜົນດ
 ີ ຄູສຶກສານິເທດການ
ສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ ຕ້ອງປະສານງານກັບພ
 າກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງດັ່ງນ
 ີ້:
13.1 ປະສານງານ ກັບ ໜ່ວຍງານໃນຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ:
- ປະສານສົມທ
 ົບ ແລະ ໃຫ້ການຮ່

ວມມືໃນວຽກງານຕ່າງໆກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
13.2 ປະສານງານ ກ
 ັບກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ
1. ສະໜັບສະໜູນຊ
 ່ວຍເຫຼືອ, ສົ່ງເ ສີມຄ
 ວາມຮູ້ ແລະ ທັກຊ
 ະການຮຽນ-ການສອນ
ໃຫ້ແ
 ກ່ຄ
 ູວິຊາການກຸ່ມ ແລະ ຜູຮ
້ ັບຜິ
 ດຊ
 ອບສູນຊ
 ັບພ
 ະຍາກອນກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ;
2. ຮ່ວມກັບຄ
ວ
ູ ິຊາການກຸ່ມ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊ
 ອບສູນຊ
 ັບພ
 ະຍາກອນກຸ່ມ ເພື່ອຊ
 ່ວຍ
ເຫຼືອຄ
 ູສອນ.
13.3 ປະສານງານ ກ
 ັບ ໂຮງຮຽນ
1. ກ່ອນປະຕບ
ິ ັດກ
 ານນເິ ທດຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ໂ
 ຮງຮຽນຮັບຊາບລ່ວງໜ້າ;
2. ປະສານສົມທ
 ົບກ
 ັບຜ
 ູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນກ
 ່ຽວກັບວ
 ຽກງານທີ່ຈະນິເທດ;
3. ຫຼັງຈາກປະຕິບັດການິເທດສຳເລັດແລ້ວຕ້ອງສັງລວມຜົນການນິເທດໃຫ້ຜ
 ູ້ອຳ
ນວຍການໂຮງຮຽນຮັບຊາບ;
13.4 ປະສານງານກັບ ຄະນະພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າຂັ້ນບ
 ້ານ
ການປະສານງານກັບຄ
 ະນະພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າຂັ້ນບ້ານເພື່ອແ
 ນໃສ່:
1. ຊຸກຍູ້, ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານຊີວິດການເມືອງ ແລະ ຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງຄູ;
2. ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ເຊັ່ນ: ພູມປ
 ັນຍ
 າຊາວບ້ານ ແລະ ຊ່ວຍຜະລິດອ
 ຸ
ປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ແ
 ກ່ໂ
 ຮງຮຽນ;
3. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ
 ັກຮ
 ັກສາໂຮງຮຽນ;
ມາດຕາ 14 ການລາຍງານ
1. ເມືຶ່ອສຳເລັດ
 ການປະຕິບັດກ
 ານນິເທດແຕ່ລະຄັ້ງຄູສຶກສານິເທດຕ້ອງລາຍງານ
ເປັນລ
 າຍລັກອ
 ັກສ
 ອນໃຫ້ຫ
 ົວໜ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານເິ ທດຮັບຊາບ;
2. ສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດຕ້ອງສັງລ
 ວມ, ຕີລ
 າຄາ, ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານນິເທດ ແລະ ສະພາບ
199

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຮງຮຽນ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ຄ
 ະນະຫ້ອງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ຮັບຊ
 າບແຕລ
່ ະໄລຍະ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້;

ໝວດທີ 5
ຕຳແໜ່ງ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ມາດຕາ 15 ຕຳແໜ່ງ
1. ຫົວໜ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ ມີ 1 ຕຳແໜ່ງ ທຽບເທົ່າກັບຕ
 ຳແໜ່ງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ;
2. ຮອງຫົວໜ
 ້າສູນສຶກສານິເທດ ມີ 1 ຕຳແໜ່ງ ທຽບເທົ່າກ
 ັບຕຳແໜ່ງຮອງຫົວໜ້າ
ໜ່ວຍງານ;
ມາດຕາ 16 ນະໂຍບາຍ
1. ຄູສຶກສານເິ ທດໄດ້ຮັບເງິນອ
 ຸດໜູ
 ນອາຊີບຄ
 ູ;
2. ສຳລັບການເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນເ ງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍອຶ່ນໆນັ້ນໃຫ້ປ
 ະຕິບັດ 
ຕາມລະບຽບລັດຖ
 ະກອນຄທ
ູ ຸກປ
 ະການ.

ໝວດທີ 6
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດສ
ດ
ຸ ທ້າຍ
ມາດຕາ 17 ການຜັນຂ
 ະຫ
ຍ າຍ
1. ມອບໃຫ້ ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ແຈກຢາຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ທ
 ຸກພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ;
2. ມອບໃຫ້ພ
 ະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງການ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ໃນທົ່ວປະເທດ ຈັດຕັ້ງຄ
 ະນະຮັບຜິດຊ
 ອບເຜີຍແ
 ຜ່
ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງ ແລະ ຄຳສັ່ງແ
 ນະນຳໃຫ້ສ
 ູນສ
 ຶກສ
 ານິເທດ ແລະ ໂຮງຮຽນຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວ
ເຖິງ.
ມາດຕາ 18 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນກ
 ານສກ
ຶ ສາ, ສູນທີ່ຂຶ້ນກ
 ັບ, ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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ເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 19 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ, ຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆ ທີ່ອອກໃນເມື່ອກ່ອນເຊິ່ງຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:
- ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

1 ສະບັບ

- ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ

- ທຸກໆກົມໃນກະຊວງກົມລະ

1 ສະບັບ

- ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

1 ສະບັບ

- ສະຖາບັນ ແລະ ສູນກ່ຽວຂ້ອງບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງໆ

1 ສະບັບ

- ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງໆລະ

1 ສະບັບ

- ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 700 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06 ກຸມພາ 2017

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
 ີການຄູແຫ່ງຊ
 າດ ( ສະບັບປ
 ັບປຸງ )
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສຶກສາ ( ສະບັບປັບປຸງ ) ສ
 ະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ
16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ
 ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
 າ ສະບັບເ ລກທີ 282/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 07 ກັນຍ
 າ 2011;
ສຶກສາທິການແລະ ກິລ
- ອີງຕາມ ການຄົ້ນຄ
 ້ວາຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຈຶ່ງຕົກລົງ
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລ
 ົງສະບັບນ
 ີ້ ກຳນົດລ
 ະບຽບການ ກ່ຽວກັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງ, ການນຳໃ
 ຊ້, ການ
ຕິດຕ
 າມ ແລະ ກວດກາກອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
 ີການຄູແຫ່ງຊ
 າດ ເພື່ອເ ປັນກ
 ານສະສົມທ
 ຶນ,
ການອຸດໜ
 ູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອເ ຊິ່ງກ
 ັນ ແລະ ກັນໃ
 ນເວລາເຈັບເ ປັນ ແລະ ໃຫ້ສ
 ະຫວັດດີ
ການເວລາເສຍຊີວິດຂ
 ອງ ຄູ-ບຸກຄ
 ະລາກອນໃນຂະແໜ່ງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ແນ
ໃສ່ເ ສີມສ
 ້າງຂວັນກ
 ຳລັງໃ
 ຈ, ຄວາມສາມັກຄ
 ີ, ຊ່ວຍເຫຼືອເ ຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມອຸ່ນ
ອຽງທຸ່ນທ
 ່ຽງໃນການປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄ
 ົງຕ
ວ
ໍ່ ິຊາຊີບ.
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ມາດຕາ 2 ກອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
ກ
ີ ານຄແ
ູ ຫ່ງຊ
 າດ
ກອງທຶນສະຫວັດດ
 ີການຄແ
ູ ຫ່ງຊ
 າດ ຂຽນຫຍ ໍ້ວ່າ “ ກສຄ ” ຢູ່ພາຍໃຕ້ກ
 ານຄຸ້ມ
ຄອງໂດຍກົງຂ
 ອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຊຶ່ງແມ່ນກອງທຶນທ
 ໄີ່ ດ້ມາຈາກ
ການສະສົມທ
 ຶນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອຊ
 ຸກຍ
 ູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຄ
 ູບຸກຄ
 ະລາກອນການສກ
ຶ ສາ ແລະ ກິລ
 າ.
ມາດຕາ 3 ຫຼັກກ
 ານລວມ
ກອງທຶນສະຫວັດດ
ກ
ີ ານຄູແຫ່ງຊ
 າດ ໃຫ້ປ
 ະຕິບັດຕ
 າມຫຼັກກ
 ານ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ລວມສູນ ແລະ ເປັນເ ອກະພາບຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝ
 າຍ;
2. ຮັບປ
 ະກັນການນຳໃຊ້ກ
 ອງທຶນໃຫ້ຖ
 ືກຕ
 ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ປະຢັດ, ໂປ່ງໃສ ແລະ
ສາມາດກວດສອບໄດ້;
3. ທຸກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຕ້ອງຜ່ານລະບົບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງ ການເງິນ-ການບັນຊີ ຕາມ
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ລະບຽບການ;
4. ນຳໃຊ້ຢ
 ່າງມີແຜນການ, ມີແ
 ຜນງານ, ມີກ
 ານຕິດຕ
 າມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ
ແລະ ຖອດຖອນບົດຮ
 ຽນ ຕາມສົກງ ົບປ
 ະມານແຫ່ງລ
 ັດ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້
ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງສະບັບນ
 ີ້ ນຳໃຊ້ສ
 ຳລັບການໃຫ້ອຸດໜ
 ູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອໃ
 ນເວລາເຈັບ
ເປັນ, ເສຍຊີວິດ ຫຼືອື່ນໆ ຂອງຄູ-ບຸກຄ
 ະລາກອນໃນຂະແໜງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ທີ່
ເຂົ້າເປັນສ
 ະມາຊິກຂ
 ອງກອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
 ີການຄູແຫ່ງຊ
 າດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ.
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ການເຂົ້າເ ປັນສ
 ະມາຊິກ ແລະ ການໃຫ້ເ ງິນອ
 ຸດໜ
 ູນ
ຂອງກອງທຶນສະຫວັດດ
 ີການຄູແຫ່ງຊ
 າດ
ມາດຕາ 5 ເງື່ອນເຂົ້າເ ປັນສ
 ະມາຊິກ
1. ຄູ-ບຸກຄ
 ະລາກອນໃນຂະແໜ່ງການສຶກສ
 າທິກ
 ານ ແລະ ກິລ
 າ;
2. ຄູ-ບຸກຄ
 ະລາກອນ ໃນຂະແໜງການອື່ນທ
 ມ
ີ່ ີຈຸດປະສົງຢ
 າກເຂົ້າເປັນສ
 ະມາຊິກກອງ
ທຶນຈະຕ້ອງຂຽນໜັງສືສະໝັກ ໂດຍຜ່ານຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມ
 ັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ;
ການແບ່ງຂ
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3. ກໍລະນີສະມາຂິກກອງທຶນ ທີ່ຖ
 ືກແ
 ຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ຖືກຍ
 ົກຍ
 ້າຍ ຫຼື ເຂົ້າຮ
 ັບເບ້ຍບ
 ຳນານແຕ່ຜ
 ູ້
ກ່ຽວຍັງສ
 ືບຕ
 ໍ່ຈ່າຍເງິນບ
 ຳລຸງເ ປັນປ
 ົກກ
 ະຕິໃຫ້ຖ
 ືວ່າຍັງເ ປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ມາດຕາ 6 ໜ້າທີ່ ແລະ ພັນທ
 ະຂອງສະມາຊິກ
1. ຄູ - ບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່
ຂຶ້ນບ
 ັນຊ
 ເີ ປັນສ
 ະມາຊິກກອງທນ
ຶ ທັງໝ
 ົດ ແລະ ຈ່າຍເງິນບ
 ຳລຸງເ ບື້ອງຕົ້ນ 50.000
(ຫ້າສິບພ
 ັນກ
 ີບ);
2. ເສຍເງິນບ
 ຳລຸງເ ຂົ້າຄັງ ກສຄ
 ເປັນປ
 ົກກ
 ະຕເິ ດືອນ
 ລະ 10.000 (ສິບພ
 ັນກ
 ີບ);
3. ຊ່ວຍເຫຼືອ, ເບິ່ງແ
 ຍງສະມາຊິກກໍ່ຄ
ຄ
ື ອບຄົວຂອງສະມາຊິກທ
 ີ່ພົບຄ
 ວາມຫຍ ຸ້ງຍາກ,
ເຈັບປ່ວຍ, ເສຍຊີວິດດ້ວຍຄວາມຕື່ນຕ
 ົວ ແລະ ມີນ
 ້ຳໃຈມະນຸດສ
 ະທຳ;
 ົມໄ ດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ
4. ປະກອບຄຳເຫັນ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ກສຄ ໃຫ້ສັງຄ
ໃຈ;
5. ປຸກລ
 ະດົມ ແລະ ຂົນຂ
 ວາຍຫາລາຍໄດ້ດຂົ້າຄ
 ັງ ກສຄ ຕາມກົດໝ
 າຍ ແລະ ລະບຽບ
ການ;
ມາດຕາ 7 ການອຸດໜ
 ູນເ ສຍຊີວິດ
1. ສະມາຊິກກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ທີ່ເສຍຊີວິດຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ
ຈາກກອງທຶນຈ
 ຳນວນ 20.000.000 (ຊາວລ້ານກີບ);
2. ຜົວ ຫຼື ເມຍ ທີ່ຖືກຕ
 ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ຜູເ້ ປັນສ
 ະມາຊິກກອງທຶນ ເສຍຊີວິດຈະ
ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນອ
 ຸດໜ
 ູນຈ
 າກກອງທຶນຈ
 ຳນວນ 1.000.000 (ໜຶ່ງລ
 ້ານກີບ);
3. ລູກຂອງສະມາຊິກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊິ່ງມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ເສຍຊີວິດ
ຈະຮັບເງິນອ
 ຸດໜ
 ູນຈາກກອງທຶນຈ
 ຳນວນ 500.000 (ຫ້າແ
 ສນກີບ); ກໍລ
 ະນີລູກເ ສຍ
ຊີວິດຖ້າພ
 ໍ່ ແລະ ແມ່ ເປັນສ
 ະມາຊິກກອງທຶນທ
 ັງສ
 ອງຈະໄດ້ຮັບເງິນອ
 ຸດໜ
 ູນຈຳນວນ
1.000.000 (ໜຶ່ງລ້ານກີບ).
ມາດຕາ 8 ການພົ້ນຈ
 າກການເປັນສ
 ະມາຊິກ
1. ຂໍລາອອກຈາກການເປັນສ
 ະມາຊິກດ
 ້ວຍຄວາມສະໝັກໃ
 ຈ;
2. ບໍ່ເສຍເງິນບ
 ຳລຸງໃ
 ຫ້ກ
 ອງທຶນຕ
 ິດຕ
ກ
ໍ່ ັນເ ປັນເ ວລາ 3 ເດືອນ
 ໂດຍບໍ່ມ
 ີເຫດຜົນ;
3. ອອກຮັບບຳເນັດ, ຖືກໄ ລ່ອ
 ອກຈາກລັດຖ
 ະກອນ ແລະ ເສຍຊີວິດ.
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ໝວດທີ 3
ແຫຼ່ງລ
 າຍຮັບ ແລະ ການນຳໃຊເງິນກອງທຶນ
ມາດຕາ 9 ແຫຼ່ງລ
 າຍຮັບ
ກອງທຶນສະຫວັດດ
 ີການແຫ່ງຊ
 າດ ໄດ້ຮ
 ັບຈາກແຫຼ່ງລ
 າຍຮັບ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ການຈ່າຍງເງິນບ
 ຳລຸງເ ບື້ອງຕົ້ນເ ຂົ້າເປັນສ
 ະມາຊິກ;
2. ການເສຍເງິນບ
 ຳລຸງໃ
 ນແຕ່ລ
 ະເດືອນ ຂອງສະມາຊິກກອງທຶນ;
3. ດອກເບ້ຍເ ງິນຝ
 າກ;
4. ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄ
 ົນ, ສັງຄົມ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງຕ່າງໆພ
 າຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ;
5. ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິຫານຕ່າງໆທຖ
ີ່ ືກຕ
 ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 10 ການນຳໃຊ້ເ ງິນກອງທນ
ຶ
ການນຳໃຊ້ເ ງິນກອງທຶນສະຫວັດດ
ກ
ີ ານແຫ່ງຊ
 າດ ມີດັ່ງນ
 ີ້:
1. ສະມາຊິກຂ
 ອງກອງທຶນເ ສຍຊີວິດ;
2. ໃຫ້ສ
 ະມາຊິກຂ
 ອງກອງທຶນທ
 ີ່ເຈັບປ່ວຍໜັກ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອກອບກູ້ເອົາ
ຊີວິດສາມາດກຢ
ູ້ ືມໄ ດ້ສ
 ູງສ
 ຸດບໍ່ເ ກີນ 50 % ຂອງເງິນອ
 ຸດໜ
 ູນເ ສຍຊີວິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.
ແຕ່ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມລະບຽບການ, ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ແລະ ອະນຸມັດຈ
 າກປະທານກອງທຶນຂ
ນ
ັ້ ຂອງຕົນ;
3. ຈັດກອງປະຊຸມຖ
 ອດຖອນບົດຮຽນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກິດ
ຈະກຳອື່ນໆກ່ຽວກັບວ
 ຽກງານກອງທຶນແ
 ມ່ນສ
 າມາດນຳໃຊ້ບ
 ໍ່ເກີນ 5% ຂອງລາຍຮັບ
ທັງໝ
 ົດ;
4. ໃຫ້ກ
 ານຈັດຕັ້ງຢ
 ືມຊ
 ົ່ວຄາວໃນກໍລະນີສຸກເ ສີນ (ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄົບຖ
 ້ວນ,
ມີໜ
 ັງສ
 ືສັນຍ
 າກຢ
ູ້ ືມ ແລະ ປະຕິບັດຕ
 າມລະບຽບການເງິນ);
 າກສ່ວນອື່ນທີ່ມີບັນຫ
 າທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍໄດ້ຮັບການພິຈາ
5. ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ພ
ລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຈ
 າກປະທານກອງທຶນຂ
 ັ້ນຂ
 ອງຕົນ.
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ມາດຕາ 11 ວິທີການຈ່າຍເງິນ ແລະ ສົ່ງ-ມອບເງິນເ ຂົ້າກອງທຶນ
1. ສະມາຊິກກອງທຶນທ
 ີ່ຍັງສ
 ັງກ
 ັດຢ
 ູ່ບັນດ
 າຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ວິທະຍາ
ໄລ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສວ
່ ນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ໃຫ້ໜ
 ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊ
 ອບວຽກ
ງານການເງິນ ເປັນຜູຕ
້ ັດເ ອົາເງິນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະເດືອນຂອງສະມາຊິກແ
 ລ້ວສົ່ງມ
 ອບໃຫ້
ກສຄ ປະຈຳສຳນັກກ
 ະຊວງ;
2. ສະມາຊິກກອງທຶນທ
 ີ່ຍັງສ
 ັງກ
 ັດຫ້
 ອງການ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ຄະນະວິຊາ ແລະ ໂຮງ
ຮຽນ ຂຶ້ນກັບມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ໜ
 ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການ
ເງິນເປັນຜູ້ຕັດເ ອົາເງິນໃນແຕ່ລະເດືອນ ຂອງສະມາຊິກແລ້ວສົ່ງມອບໃຫ້ ກສຄ ປະຈຳ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊ
 າດ;
3. ສະມາຊິກກອງທຶນທ
 ີ່ຍັງສ
 ັງກັດຢູບ
່ ັນດ
 າ ພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ , ເທດສະບານ, ມະຫາວິ
ທະຍາໄລ, ວິທ
 ະຍາໄລ, ສູນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ທີ່ຕ
 ັ້ງຢ
ແ
ູ່ ຂວງໃຫ້ໜ
 ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບວຽກງານການເງິນເ ປັນຜ
 ູ້ຕັດເ ອົາເງິນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະເດືອນ ຂອງສະມາຊິກແ
 ລ້ວສົ່ງ
ມອບໃຫ້ ກສຄ ປະຈຳພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.

ໝວດທີ 4
ການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ກວດກາ
ກອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
 ີການຄູແຫ່ງຊ
 າດ
ມາດຕາ 12 ການບໍລິຫານກອງທຶນ
1. ຄະນະກຳມະການ ກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດຂັ້ນສູນກາງ, ສຳນັກກະຊວງ,
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງເປີດບັນຊີຂອງຕົນໄວ້
ຢູ່ທະນາຄານບ່ອນທີ່ໃກ້ຄ
 ຽງ ແລະ ບ່ອນທີ່ປອດໄພ;
2. ຄະນະກຳມະການ ກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນສຳນັກກະຊວງ, ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊ
 າດ, ພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄຸ້ມ
ຄອງເງິນກອງທຶນ 93% ຂອງລາຍຮັບໃນແຕ່ລ
 ະເດືອນ ແລະ ອີກ 7% ໃຫ້ໂ
 ອນເຂົ້າ
ບັນຊ
 ີທະນາຄານລວມຂອງກະຊວງເພື່ອໄ ວ້ດຸ່ນດ
 ່ຽງໃຫ້ແຂວງ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທ
 ີ່
ມີບັນຫ
 າທາງດ້ານການເງິນ, ສຳລັບ 93% ສາມາດຫັກ 5% ຂອງລາຍຮັບແຕ່ລ
 ະ
ເດືອນໄວ້ເພື່ອບ
ລ
ໍ ິຫານກອງທຶນຂ
 ັ້ນຂ
 ອງຕົນ;
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3. ໃຫ້ຫ
 ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ ມີເງິນຄັງ ກສຄ ແຮໄວ້ເ ມືອງລະ
25.000.000 (ຊາວຫ້າລ້ານກີບ) ສຳລັບໃ
 ຫ້ສ
 ະມາຊິກທ
 ເີ່ ສຍຊີວິດ;
4. ການຈ່າຍເງິນກອງທຶນ ກສຄ ຂອງສຳນັກກະຊວງ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມອບໃຫ້ພ
 າກສ່ວນດັ່ງກ່າວ
ເປັນຜ
 ູ້ຄົ້ນຄ
 ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີອະນຸມັດຈ
 າກປະທານກອງທຶນຂ
 ັ້ນຂ
 ອງຕົນຕ
 າມລະ
ບຽບການ;
5. ການເງິນຂອງຂະແໜງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເງິນ ກສຄ ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂອງຕົນຕ
 າມລະບຽບຫຼັກກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງການເງິນຂ
 ອງລັດ.
ມາດຕາ 13 ຄະນະກຳມະການກອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
 ີການຄູແຫ່ງຊ
 າດ
ກອງທຶນສະຫວັດດ
 ີການຄູແຫ່ງຊ
 າດ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຂັ້ນຄ
 ື:
1. ຄະນະກຳມະການກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນສູນກາງ (ກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລ
 າ);
2. ຄະນະກຳມະການກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນສຳນັກກະຊວງ, ມະຫາວິ
ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນ
 ີ້:
2.1 ຂັ້ນສ
 ຳນັກກະຊວງ ປະກອບມີ ບັນດ
 າຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ວິທ
 ະ
ຍາໄລ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ;
2.2 ຂັ້ນມະຫາວິທະຍໄລແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ ບັນດາຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ, ສູນ
ແລະ ຄະນະວິຊາ;
2.3 ຂັ້ນພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບມີ ບັນດາ
ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສູນ ແລະ ໂຮງ
ຮຽນ ທີ່ຕ
 ັ້ງຢ
 ູ່ແຂວງ.
ມາດຕາ
 14 ຄະນະກຳມະການ ຂັ້ນສ
 ູນກ
 າງ (ກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ)
1. ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະຊວງສກ
ຶ ສາທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
າ

ເປັນປ
 ະທານ

2. ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

3. ປະທານກຳມະບານຂະແໜງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
າ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

4. ຫົວໜ້າຫ
 ້ອງການກະຊວງ

ເປັນຄ
 ະນະ

5. ຫົວໜ້າກົມກ
 ານເງິນ

ເປັນຄ
 ະນະ
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6. ຫົວໜ້າກົມກ
 ວດກາ

ເປັນຄ
 ະນະ

7. ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊ
 າດ

ເປັນຄ
 ະນະ

8. ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຄ
 ະນະ
9. ຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະຍ້ອງຍໍຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ
ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນເ ລຂານຸການ

10. ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊ
 ີຂອງກົມກ
 ານເງິນ

ເປັນເ ລຂານຸການ

ມາດຕາ 15 ຄະນະກຳມະການ ຂັ້ນສຳ
 ນັກກະຊວງ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊ
 າດ ແລະ
ສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ກ. ຂັ້ນສ
 ຳນັກກ
 ະຊວງ
ຄະນະກຳ
 ມະການ ຂັ້ນກ
 ະຊວງ ປະກອບມີ:
1. ທ່ານຫົວໜ້າຫ
 ້ອງການກະຊວງ

ເປັນປະທານ

2. ທ່ານ ຫົວໜ້
 າພະແນກພະແນກການເງິນຂ
 ັ້ນສ
 ອງ

ຮອງປະທານ

3. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພ
 ະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

ຮອງປະທານ

4. ທ່ານ ປ
 ະທານກຳມະບານຂະແໜງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

5. ທ່ານ ຕາງໜ້າກົມ ແລະ ອົງ ການທຽບເທົ່າ, ສູນ, ວິທ
 ະຍາໄລ,
ໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ
6. ວິຊາການພະແນກການເງິນຂ
 ັ້ນສ
 ອງ

ເປັນຄະນະ
ເປັນເ ລຂານຸການ

ຂ. ຄະນະກຳມະການ ຂ
 ັ້ນມ
 ະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊ
 າດ
ຄະນະກຳມະການ ຂ
 ັ້ນມະຫາວິທ
 ະຍາໄລແຫ່ງຊ
 າດ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ອະທິການບດ
ໍ ີ

ເປັນປ
 ະທານ

2. ຫົວໜ້າຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

3. ເລຂາກຳມະບານ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

4. ຄະນະບໍດີຕ່າງ ໆ

ເປັນຄ
 ະນະ

5. ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນ

ເປັນຄ
 ະນະ

6. ຫົວໜ້າຫ້ອງການກວດກາ

ເປັນຄ
 ະນະ

7. ຫົວໜ້າພະແນກສະຫວັດດ
ກ
ີ ານ

ເປັນຄ
 ະນະ
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ຄ. ຄະນະກຳມະການ ຂ
 ັ້ນພ
 ະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຄະນະກຳມະການ ຂັ້ນພ
 ະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ປະກອບມີ:
 ະທານ
1. ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນປ
2. ຫົວໜ້າຂະແໜງຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

3. ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

4. ຫົວໜ້າຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ

ເປັນຄ
 ະນະ

5. ຕາງໜ້າສະຫະພັນກ
 ຳມະບານພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ເປັນຄ
 ະນະ
6. ຕາງໜ້າມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ, ສູນ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ເປັນຄ
 ະນະ

7. ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ

ເປັນຄ
 ະນະ

8. ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງຫ
 ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ ເປັນຄ
 ະນະ
9. ພະນັກງ ານວິຊາການເງິນ

ເປັນເ ລຂານຸການ

10. ພະນັກງ ານວິຊາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນເ ລຂານຸການ

ມາດຕາ 16 ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ຄ
ີ່ ະນະກຳມະການຂັ້ນສ
 ູນກ
 າງ (ກະຊວງສກ
ຶ ສາທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ)
ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຄະນະກຳມະການຂັ້ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາມີດ
 ັ່ງນີ້:
1. ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານຕ່າງໆຂອງກອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
 ີການຄແ
ູ ຫ່ງຊ
 າດ;
2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນງົບປ
 ະມານຂອງກອງ
ທຶນ;
3. ແຕ່ງຕ
 ັ້ງຄະນະກຳມະການກວດກາກອງທຶນສະຫວັດດີການຄູແຫ່ງຊາດ ຂັ້ນກະຊວງ
5 ທ່ານ;
4. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກກຳຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງແລະ ບໍລິຫານວຽກງານຂອງ
ກອງທຶນ;
5. ລະດົມຂ
 ົນຂວາຍ ແລະ ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ສັງຄົມ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງຕ
 ່າງໆທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກອງ
ທຶນ;
6. ຕິດຕ
 າມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານນຳໃຊ້ກ
 ອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
ກ
ີ ານຄູ.
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ມາດຕາ 17 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການ ຂັ້ນສຳນັກກະຊວງ, ມະຫາວທ
ິ ະຍາໄລແຫ່ງ


ຊາດ ແລະ ພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ສິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຂອງຄະນະກຳມະການມີດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄ
 ວ້າ ແລະ ສະເໜີແຜນການ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຕໍ່ຄະນະ
ກຳມະການຂັ້ນກ
 ະຊງວສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ເພື່ອພ
 ຈ
ິ າລະນາຮັບຮອງ;
2. ແຕ່ງຄ
 ະນະກຳມະການກວດກາກອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
 ີການຄຂ
ູ ັ້ນຂ
 ອງຕົນ 3 ທ່ານ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນເພື່ອພັດທະນາວຽກງານຂອງກອງທຶນສະ
ຫວັດດ
 ີການຄູແຫ່ງຊ
 າດ;
4. ຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫາ
 ນງານກອງທຶນທ
 ີ່ຂຶ້ນກ
 ັບຄ
 ວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂອງຕົນ;
5. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມ
ຸ ັດການອດໜູ
ຸ ນເສຍຊີວິດ, ການກູ້ຢືມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂອງຕົນຕ
 າມລະບຽບການ;
6. ແຈ້ງຈຳນວນສະມາຊິກ, ຈຳນວນສະມາຊິກທ
 ເີ່ ສຍຊີວິດໃນແຕ່ລ
 ະງວດ;
7. ໂຄສະນາເຜີຍແ
 ຜ່ຖ
 ານະບົດບ
 າດ ແລະ ຜົນງ ານຂອງ ກສຄ ໃຫ້ສ
 ະມາຊິກ ແລະ ສັງ
ຄົມໄ ດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ;
8. ປຸກລະດົມ, ຂົນຂວາຍຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບເຂົ້າແຫຼ່ງທຶນຕາມລະບຽບ
ແລະ ກົດໝ
 າຍ;
9. ສະຫຼຸບລ
 າຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ກວດກາການເງິນ ແລະ ການປະຕິບັດ
ວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງກອງທຶນປະຈຳ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີຕ
 ໍ່ຂັ້ນເ ທິງຂ
 ອງ
ການຈັດຕ
 ັ້ງທ
 ີ່ຕົນຂ
 ຶ້ນກ
 ັບ.

ມາດຕາ 18 ວາລະກອງປະຊຸມ
ຄະນະກຳມະການແຕ່ລ
 ະຂັ້ນ ສາມາດເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄະນະກຳມະການກອງທຶນ ຂັ້ນກ
 ະຊວງເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປ
ລ
ີ ະໜຶ່ງຄັ້ງ
ໂດຍຖືເອົາວາລະກອງປະຊຸມປ
 ະຈຳປີຂອງຜູ້ບລ
ໍ ິຫານການສຶກສ
 າທົ່ວປະເທດ ເປັນ
ໂອກາດປະຊຸມປ
 ະຈຳປີຂອງຕົນ;
2. ຄະນະກຳມະການກອງທຶນປະຈຳສຳນັກກະຊວງເປີດປະຊຸມປີລະຄັ້ງ (ກ່ອນກອງ
ປະຊຸມຂ
 ັ້ນກ
 ະຊວງ);
3. ຄະນະກຳມະການກອງທຶນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດ ເປີດກອງປະຊຸມປີລະສອງຄັ້ງໂດຍຖືເອົາວາລະກອງປະຊຸມປະຈຳພາກ
ຮຽນ ແລະ ປີຮ
 ຽນ ເປັນໂ
 ອກາດປະຊຸມວ
 ຽກງານຂອງຕົນ;
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4. ການປະຊຸມແ
 ຕ່ລ
 ະຄັ້ງຕ
 ້ອງມີ ຄະນະກຳມະການກອງທຶນເຂົ້າຮ
 ່ວມ ຢ່າງໜ້ອຍ 2/3
ຂອງຈຳນວນພົນທ
 ັງໝ
 ົດຈ
 ຶ່ງສາມາດເປີດ ແລະ ລົງມ
 ະຕິຂອງກອງປະຊຸມໄ ດ້.

5. ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ ຫຼື ວຽກຮີບດ່ວນກໍ່ສາມາດເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝວສ
ິ າມັນເວລາ
ໃດກໄໍ່ ດ້.

ມາດຕາ 19 ເນື້ອໃ
 ນການດຳເນີນກອງປະຊຸມ

1. ສະຫຼຸບລ
 າຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການກອງທຶນ;

2. ລາຍງານຈຳນວນ, ລາຍຊຜ
ື່ ູ້ເສຍຊີວິດພ້ອມທັງລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ
ການປະຕິບັດກ
 ິດຈ
 ະກຳອື່ນໆ;

3. ລາຍງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍການເງິນຄ
 ະນະກຳມະການກອງທຶນ;

4. ສະເໜີແຜນການດຳເນີນງ ານຂອງ ຄະນະກຳມະການກອງທຶນ;

5. ຮັບຮ
 ອງເອົາການປ່ຽນແປງກົດລ
 ະບຽບຂອງຄະນະກຳມະການກອງທຶນ;

6. ຮັບຮ
 ອງເອົາການແຕ່ງຕ
 ັ້ງຄ
 ະນະກຳມະການກອງທຶນທ
 ີ່ມາຈາກສະມາຊິກ.

ມາດຕາ 20 ການກວດກາ

ການກວດກາແມ່ນ ການປະເມີນຜ
 ົນວ
 ຽກງານກອງທຶນ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເຂັ້ມແ
 ຂງ,

ເປັນລ
 ະບົບ ແລະ ໂປ່ງໃ
 ສ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນໃ
 ຫ້ກ
 ານດຳເນີນວຽກງານດັ່ງກ
 ່າວ ສອດຄ່ອງ

ກັບນ
 ະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ລະບຽບການກ່ຽວກັບກອງທຶນ ກສຄ ໃຫ້ມຄ
ີ ຸນ

ນະພາບ ແລະ ແກ້ໄຂດ້ານຫຍ ໍ້ທໍ້, ການລະເມີດກ
 ົດໝ
 າຍໂດຍການກວດກາ, ສະຫຼຸບ, ຕີ
ລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນເ ປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ມາດຕາ 21 ການກວດສອບບັນຊ
ີ

ການກວດສອບບັນຊ
 ີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບທຸກໆປີໂດຍແມ່ນຄະນະກຳ

ມະການກວດກາ. ໃນກໍລະນີຫາກພົບເ ຫັນວ
 ່າມີການກະທຳຜິດ, ຜູທ
້ ີ່ກະທຳຜິດດ
 ັ່ງກ
 ່າວ

ຕ້ອງຖືກດ
 ຳເນີນຄ
 ະດີຕາມກົດໝ
 າຍທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 22 ການລາຍງານ

ສຳນັກກະຊວງ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ

ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຕ້ອງໄດ້ສະຫຼຸບ-ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ກອງທຶນສ
 ະ

ຫວັດດ
ກ
ີ ານຄູແຫ່ງຊ
 າດ ມາຍັງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ ແລະ ກົມກ
 ານເງິນກ
 ະຊວງ
ສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ຮັບຊ
 າບຢ່າງເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
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ໝວດທີ 5
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 23 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກ
ງານ, ກົມກວດກາ, ກົມການເງິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມ
ໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 24 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01 ເມສາ 1017 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ
ໃຊ້ປ່ຽນແທນກົດລະບຽບສະບັບເລກທີ 300/ສສກ, ລົງວັນທີ 01/03/2012. ລະບຽບ
ຫຼັກການຕ່າງໆ ທີ່ອອກໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນສົ່ງ:
- ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ

- ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ສະຖາບັນ

1 ສະບັບ

- ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

1 ສະບັບ

- ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 1 ສະບັບ
- ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ

1 ສະບັບ

- ເກັບມ້ຽນ

3 ສະບັບ
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ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
---------000--------ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 0643 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 ມິຖ
 ຸນາ 2015

ຄຳແນະນຳ
ເຖິງ: - ທ່ານ ຫົວໜ້
 າຫ້ອງການ, ຫົວໜ
 ້າກົມ, ຫົວໜ
 ້າອ
 ົງກ
 ານທຽບເທົ່າກົມ
- ທ່ານ ອະທິການບດ
ໍ ີ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ
- ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສ
 າພາກເອກະຊົນ, ຜູອ
້ ຳນວຍການສູນ
- ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າພະແນກສ
 ຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
- ທ່ານ ຜູອ
້ ຳນວ
 ຍການວິທະຍາໄລ, ສູນ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ
ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ
 ຳຂວັນ 3 ດີ ຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງການ:
ເປັນເສນາທິການທີ່ດີ, ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານທີ່ດີ ແລະ ບໍລິການຮັບໃຊ້
ທີ່ດີ ຕາມທິດກ
 ານຫັນເ ປັນທ
 ັນສ
 ະໄໝ.
ເພື່ອໃ
 ຫ້ ຫ້ອງການກະຊວງ, ພະແນກ, ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ຕັ້ງໜ
 ້າປະຕິບັດພ
 າລະບົດບ
 າດເປັນເ ສນາທິການ, ເປັນໃ
 ຈກາງປະສານ
ງານ ແລະ ບໍລ
ກ
ິ ານຮັບໃຊ້ກ
 ານນຳຂອງຕົນໃ
 ນແຕ່ລ
 ະຂັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງຜ
 ັນຂ
 ະຫຍ າຍນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງ, ຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງກ
 ານ ແລະ ນິຕ
 ິກຳຕ່າງໆ ຂອງລັດຖ
 ະ
ບານ ແລະ ຂະແໜງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ພ້ອມທັງເ ປັນກ
 ານກະຕຸກຊ
 ຸກຍ
ພ
ູ້ ະນັກງ ານຜູ້ເຮັດ
ວຽກຄຸ້ມຄ
 ອງ-ບໍລ
 ິຫານ ໃນປະຈຸບັນໃ
 ຫ້ບ
 ັນລ
ຕ
ຸ າມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
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ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີວ່າການກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ຈຶ່ງອ
 ອກຄຳແນະ:
I. ຈຸດປ
 ະສົງ
ຈຸດປະສົງ ຂອງການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດຄ
 ຳຂວັນ 3 ດີ ຕາມທິດຫ
 ັນເ ປັນທ
 ັນສ
 ະໄໝໃນການ
ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງຫ້ອງການທົ່ວຂະແໜງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ເພື່ອ:
1. ປັບປຸງການເປັນເ ສນາທິການ, ການປະສານງານ ແລະ ການບໍລິການຮ
 ັບໃຊ້ໃ
 ຫ້ມ
ປ
ີ ະສິດທ
 ິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ິຜົນດ
 ີຂຶ້ນ;
2. ຍົກສູງພ
 າລະບົດບ
 າດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແ
 ຂງໃຫ້ແ
 ກ່ພະນັກງ ານຜເູ້ ຮັດວຽກບໍລິຫານຄຸ້ມຄ
 ອງຫ້ອງການ, ພະແນກບລ
ໍ ິຫານ ແລະ ຂະແໜງການບລ
ໍ ິຫານໃຫ້ດ
 ີຂຶ້ນ;
3. ປັບປຸງສ
 ິ່ງອ
 ຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການປະຕິບັດວ
 ຽກງານບໍລ
 ິ
ຫານ-ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ດ
ຂ
ີ ຶ້ນເ ທື່ອລ
 ະກາ
້ ວ;
4. ສົ່ງເ ສີມພ
 ະນັກງ ານຜູ້ເຮັດວຽກຄຸ້ມຄ
 ອງ-ບໍລິຫານຫ້ອງການໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສ້າງພະນັກ
ງານຮຸ່ນສືບທອດ

ໃນອະນາຄົດ.
II. ເນື້ອໃ
ນ
ຄຳຂວັນ 3 ດີ ຕາມທິດຫ
 ັນເ ປັນທ
 ັນສ
 ະໄໝໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງຫ້ອງການມີ
ດັ່ງຕ
 ໍ່ໄປນີ້:
1. ເປັນເ ສນາທິການທີ່ດີ
1.1 ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ, ວິເຄາະວິໄຈບັນຫ
 າ, ກັ່ນກອງ ແລະ ບັນນາທິການເອກະສານຕ່າງໆ
ຊ່ວຍການນຳຂອງຕົນ;
1.2 ມີຄວາມຮູ້ໃນການສ້າງແຜນການ, ໂຄງການຕ່າງໆຊ່ວຍການນຳຂອງຕົນ;
1.3 ຊຸກຍ
 ູ້ໃຫ້ແ
 ຕ່ລ
 ະຂັ້ນສ
 າມາດປະຕິບັດພ
 ະລະບົດບ
 າດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ຂອງຕົນໄ ດ້ຢ່າງດີ;
1.4 ຊ່ວຍການນຳຂອງຕົນໃ
 ນການຫັນບ
 ັນດ
 ານຕ
ິ ິກຳຕ່າງໆ ໃຫ້ເ ປັນແ
 ຜນງານ ແລະ ໂຄງ
ການ;
1.5 ເປັນເ ຈົ້າກ
 ານໃນການສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳວັນ, ປະຈຳງວດ ແລະ ປະຈຳ
ປີຂອງການນຳຂອງຕົນ;
1.6 ກະກຽມເອກະສານທີ່ສຳຄັນຕ
 ່າງໆ ໃຫ້ກ
 ານນຳຂອງຕົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທັນເວລາ;
 ່ວມໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມຂ
 ັ້ນຕ່າງໆນັບທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່
1.7 ເຂົ້າຮ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງຕົນ;
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1.8 ຊ່ວຍຄົ້ນຄ
 ວ້າປັບປ
 ຸງ ແລະ ສ້າງບັນດ
 ານິຕິກຳ, ອອກໜັງສືທາງລັດຖ
 ະການ ແລະ ຄົ້ນ
ຄວ້າລາຍງານເຖິງຂ
 ັ້ນເ ທິງຂ
 ອງຕົນ;
1.9 ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ກວດກາ, ເກັບກຳສະພາບການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດບ
 ັນດ
 າມະຕິ, ຄຳ
ສັ່ງລ
 ັດຖ
 ະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຂອງຕົນດ້ວຍການລົງຕ
 ິດຕ
 າມຕົວຈິງ ຫຼື
ຜ່ານລະບົບສ່ອງແສງລາຍງານປະຈຳອາທິດ/ເດືອນ.
2. ເປັນໃ
 ຈກາງໃນການປະສານງານທດ
ີ່ ີ.
2.1 ປະສານງານພາຍໃນຂະແໜງການລະຫວ່າງສູນກ
 າງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມ
 ີຄວາມກົມ
 ທລະສັບ ແລະ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຜ່ານລະ
ກຽວ ແລະ ວ່ອງໄວ ໂດຍຜ່ານລະບົບໂ
ບົບສ່ອງແສງລາຍງານຢ່າງເປັນລະບົບ;
2.2 ປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັ້ນຂອງຕົນກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ວ
 ່ອງ
ໄວ ແລະ ມີຄ
 ວາມຄ່ອງຕົວ;
2.3 ກຳນົດລະບອບການສ່ອງແສງລາຍງານດ້ານຕ່າງໆປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນ;
2.4 ປະສານແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງຂັ້ນສ
 ູນກ
 າງ ແລະ ທ້ອງ
ຖິ່ນໃ
 ຫ້ວ
 ່ອງໄວຊັດເ ຈນ;
2.5 ຈັດສົ່ງເອກະສານໃຫ້ວ
 ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຕ
 ົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ.
3. ບໍລິການຮັບໃຊ້ທ
 ດ
ີ່ ີ
3.1 ບໍລ
 ິການຮັບໃຊ້ກ
 ານນຳຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບສູງບົນຈ
 ິດໃຈປະຢັດມ
 ັດທະ
ຍັດ, ຮັບປ
 ະກັນຄ
 ວາມວ່ອງໄວ ແລະປອດໄພ;
3.2 ນຳໃຊ້ລ
 ະບົບໄ ອທີເຂົ້າໃນການຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ຕິດຕ
 າມຂ່າວສານຕ່າງໆ;
3.3 ປັບປ
 ຸງວຽກງານບໍລິຫານ, ພິທ
 ີການ ແລະ ການຄຸ້ມຄ
 ອງປົກປ
 ັກຮ
 ັກສາຊັບສ
 ົມບ
 ັດ;
3.4 ສະໜອງງົບປະມານ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ອ
 ັນຈຳເປັນໃຫ້ແ
 ກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານລວມໃຫ້ມ
ຄ
ີ ວາມຄ່ອງຕົວ;
3.5 ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງການນຳແຕ່ລະຂັ້ນ
ໃຫ້ມ
 ີຄວາມກົມກຽວ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນ (ຫຼີກເວັ້ນການນຳໃຊ້ງ ົບປະມານການໃຊ້ຈ່າຍ
ຕ່າງໆ ແລະ ການລົງເ ຄື່ອນໄຫວທຊ
ີ່ ້ຳຊ້ອນກັນ);
3.6 ເບິ່ງແຍງດູແລສຂ
ຸ ະພາບກໍຄືຊີວິດການເປັນຢ
 ູ່ຂອງການນຳຂັ້ນຕ
 ່າງໆ, ປະຕິບັດນ
 ະໂຍ
ບາຍຕໍ່ພະນັກງ ານ-ລັດຖ
 ະກອນ ແລະ ພະນັກງ ານອາວຸໂສບຳນານ.
4. ການຫັນເ ປັນທ
 ັນສ
 ະໄໝ
4.1 ການນຳໃຊ້ເ ຕັກໂນໂລຊຂ
ີ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ( IT ) ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ
 ວ້າ ແລະ ບໍລິຫານ
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ວຽກງານ ໂດຍຜ່ານລະບົບເຊື່ອມໂຍງພາຍໃນເພື່ອສະໜອງ ແລະ ສົ່ງຂ
 ໍ້ມູນເອກະສານ
ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໃ ຫ້ມ
ຄ
ີ ວາມວ່ອງໄວທັງປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ
 ່າຍການນຳໃຊ້ເ ຈ້ຍ-ສໍ ຫຼື ນ້ຳມຶກ
ໃນການຈັດພິມເອກະສານ;
4.2 ການຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ໂ
 ປແກຣມຈັດລະບົບເກັບມ້ຽນເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ ໂດຍຜ່ານ
ຕູ້ເອກະສານເອເລັກໂຕຣນິກທ
 ີ່ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສະດວກໃນການ
ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ຄົ້ນ
 ຫາງ່າຍ;
4.3 ສ້າງພື້ນຖ
 ານ ແລະ ເງື່ອນໄຂອັນສ
 ະດວກໃນການເຜີຍແ
 ຜ່ຜ
 ົນສ
 ຳເລັດ, ໂຄສະນາເຜີຍ
ແຜ່ແນວທາງ ແລະ ແຈ້ງກ
 ິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃຫ້ມ
 ວນຊົນໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງ
ທັນກ
 ານ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງເ ປັນເ ວທແ
ີ ລກປ່ຽນທັດສ
 ະນະຄວາມຄິດເ ຫັນ ແລະ
ຮັບຄຳຕຳນິຕິຊົມຈ
 າກຜຄ
ູ່ ົນທ
 ົ່ວໄປ;
4.4 ຈັດຊຸດຝ
 ຶກອ
 ົບຮ
 ົມກ່ຽວກັບກ
 ານສ້າງເວັບໄຊໃຫ້ແ
 ກ່ວ
 ິຊາການດ້ານຂໍ້ມູນຂ
 ່າວສານ;
4.5 ທຸກໆແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ມີຫ້ອງປະຊຸມທາງໄກ ຫຼື E-conference;
4.6 ຕິດຕັ້ງ ແລະນຳໃຊ້ລ
 ະບົບຫ້ອງປະຊຸມທີ່ທັນສະໄໝ, ຍົກລະດັບສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງການເຮັດວຽກໃຫ້ມ
 ີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃ
 ຫ້ທ
 ັນສະໄໝ
ເທື່ອລ
 ະກ້າວ;
4.7 ຍົກລ
 ະດັບຄ
 ວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄວາມກະຕລ
ື ືລົ້ນ, ເສີມຂ
 ະຫຍ າຍມູນເ ຊື້ອດ
 ຸໝັ່ນ
ຂະຫຍ ັນພຽນ, ຕັ້ງໜ
 ້າບຸກບ
 ືນ, ຫັນປ
 ່ຽນແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ເ ປັນລ
 ະບົບຄ
 ົບ
ຊຸດ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃ
 ສ ແລະ ມີປ
 ະສິດທ
 ຜ
ິ ົນສ
 ູງກວ່າເ ກົ່າ.
III. ວິທກ
ີ ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
1. ໃຫ້ແ
 ຕ່ລະພາກສ່ວນເຜີຍແຜ່ ແລະແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳສະບັບ
ນີ້ໃຫ້ທ
 ົ່ວເຖິງ.
2. ເພີ່ມທ
 ະວີການປະສານສົມທົບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ
ຫ້ອງການ, ພະແນກບໍລິຫານ, ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານໃຫ້ສ
 ະໜິດແໜ້ນ
ກວ່າເກົ່າ.
3. ປະສານສົມທົບກັນຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮ
 ຽນກ່ຽວກັບກ
 ານເປັນເ ສນາທິ
ການທີ່ດີ, ການປະສານງານທີ່ດີ ແລະ ການບໍລິການທີ່ດີ ລວມເຖິງກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງນຳໃຊ້
 ໍ້ມູນຂ
 ່າວສານ ແລະ ເອເລັກໂ
 ຕຣນິກ ປະຈຳແຕ່ລ
 ະປີ.
ລະບົບຂ
4. ໃຫ້ແ
 ຕ່ລ
 ະພາກສ່ວນຕິດຕ
 າມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ
ກອງຂອງຕົນໃ
 ຫ້ຈ
 ັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດຄ
 ຳຂວັນ 3 ດີ ຕາມທິດຫ
 ັນເ ປັນທ
 ັນສ
 ະໄໝຂອງຂະແໜງ
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ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ.
5. ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕ່າງໆຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດລວມທັງຄູຮ່
່ ວມພັດທະ
ນາ ແລະ ຫັນວຽກບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ, ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິ
ຫານເຂົ້າສູ່ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຫັນໄປສູ່ການເປັນທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວ.
6. ໃຫ້ຫ້ອງການ, ກົມ, ພາກສ່ວນເທົ່າກົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ ພະແນກ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຈົ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳສະບັບນີ້
ຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:
- ຫ້ອງການກະຊວງ

1 ສະບັບ

- ກົມ ແລະ ທຽບເທົ່າກົມບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງລະ

1 ສະບັບ

- ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

- ພະແນກ ສສກ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

1 ສະບັບ

- ເກັບມ້ຽນ

2 ສະບັບ
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ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
---------000--------ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 7658 /ສສກ.ມຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ທ
 ັນວ
 າ 2015

ຄຳແນະນຳ
ເຖິງ: - ທ່ານ ຫົວໜ້
 າຫ້ອງການກະຊວງ, ຫົວໜ
 ້າກ
 ົມ, ຫົວໜ້າອ
 ົງການທຽບເທົ່າກົມ, ສະ
ຖາບັນ ແລະ ສູນ
- ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
- ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ
- ທ່ານ ຜູອ
້ ຳນວຍການໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າທົ່ວປ
 ະເທດ
ເລື່ອງ: ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດນ
 ະໂຍບາຍຕຄ
ໍ່ ູສອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຊ
 ັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕ
 ົງລ
 ົງຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີວ່າດ້ວຍການປະຕບ
ິ ັດນະ
 ໂຍບາຍຕໍ່ຄ
 ູສອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນ
ເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສ
 າສະບັບເ ລກທີ 2058/ສສກ.ມຍ, ລົງວັນທີ 11 ມີຖ
 ຸນາ 2013.
ການສອບເສັງແຂ່
 ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ປີ
1985 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງໃ
 ນເບື້ອງຕົ້ນມ
 ີການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນພຽງແຕ່ 2 ວິຊ
 າຄື: ວິຊາຄະນິດສາດ,
ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະ ສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນໃ
 ນຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມປ
 າຍເທົ່ານັ້ນ. ຈາກນັ້ນ, ໃນ
ປີ 2009 ຈຶ່ງໄດ້ມີການສອບເສັງແຂ່ງຂ
 ັນເ ພີ່ມອ
 ິກ 2 ວິຊ
 າຄື: ວິຊາຟຊ
ີ ິກສ
 າດ ແລະ ເຄມີສາດ
ພ້ອມທັງໄ ດ້ເພີ່ມກ
 ານສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນ ໃນຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ມ.4 ຕ
 ື່ມອີກ ໂດຍໄດ້
ຈັດການສອບເສັງຄ
 ັດເ ລືອກເອົາຕົວແ
 ທນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຢ
ຂ
ູ່ ັ້ນໂ
 ຮງຮຽນ, ຂັ້ນເ ມືອງ, ຂັ້ນແ
 ຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ ເພື່ອເ ຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນຂ
 ັ້ນລ
 ະດັບຊ
 າດ. ນອກນັ້ນຍ
 ັງໄ ດ້ເຂົ້າຮ່ວມການ
ສອບເສັງແຂ່ງຂ
 ັນລ
 ະດັບພ
 າກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
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ການສອບເສັງແຂ່
 ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງແມ່ນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ນ
 ັກຮຽນໄດ້ສະແດງອອກ 
ທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຫົວຄ
 ິດປ
 ະດິດສ
 ້າງ ແລະ ພອນສະຫວັນຂ
 ອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກ
ນັ້ນ ການສອບເສັງແຂ່
 ງຂ
 ັນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຍ
 ັງສ
 ົ່ງເ ສີມກ
 ານຮຽນ-ການສອນ, ກນແຂ່ງຂ
 ັ້ນການສອນ


ດີ-ສອນເກັ່ງ, ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ແລະ ເປັນການສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ມ
 ີຂະບວນຟົດຟື້ນ ໃນໂຮງຮຽນ
ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ.
ສະນັ້ນ ເພື່ອເ ປັນກ
 ານປຸກລ
 ະດົມ ແລະ ກະຕຸກຊ
 ຸກຍ
 ູ້ ໃຫ້ພ
 າກສ່ວນຕ່າງໆ ມີສ
 ່ວນຮ່ວມ
ໃຫ້ກ
 ານສະໜັບສະໜູນໃນການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງໃ
 ຫ້ໄ ດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສ້າງຂະບວນການໃນການແຂ່ງຂ
 ັນໃ
 ຫ້ຟ
 ົດຟ
 ື້ນ, ພັດທ
 ະນາການຮຽນ-ການສອນ
ໃຫ້ມ
 ີຄຸນນ
 ະພາບສູງຂ
 ຶ້ນ. ພ້ອມທັງເ ປັນກ
 ານປະດັບກຽດຊື່ສຽງ, ເປັນທ
 ີ່ລະນຶກ, ເປັນຄ
 ວາມພາກ
ພູມໃ
 ຈ ໃຫ້ແ
 ກ່ນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ແລະ ຄູສ
 ອນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ແລະ ເພື່ອໃ
 ຫ້ກ
 ານຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດເ ປັນເ ອ
ກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີວ່າການກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
າ
ຈຶ່ງອອກຄຳແນະນ
 ຳດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຈຸດປະສົງ
ຄຳແນະນຳສະບັບນ
 ີ້ ມີຈ
 ຸດປະສົງເ ພື່ອ:
1) ສ້າງຂະບວນການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ ໃຫ້ມ
 ີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ແລະ ພັດທະນາ
ການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມ
 ີຄຸນນ
 ະພາບທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
2) ກຳນົດພ
 າລະບົດບ
 າດຂອງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊ
 ອບການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນ
ເກັ່ງແ
 ຕ່ລ
 ະຂັ້ນ;
3) ກຳນົດຮ
 ູບແບບ, ຄຸນລ
 ັກສ
 ະນະ ແລະ ເນື້ອໃ
 ນ ຂອງຫຼຽນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດ;
4) ເປີດໂ
 ອກາດໃຫ້ອ
 ົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ບຸກຄ
 ົນ, ນິຕ
 ິບຸກຄ
 ົນ ທັງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງສ
 ອບເສັງແຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ.
2. ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊ
 ອບການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ
2.1 ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊ
 ອບການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂັ້ນໂ
 ຮງຮຽນ
1) ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ

ເປັນປ
 ະທານ

2) ປະທານສະມາຄົມພ
 ໍ່ ແມ່ ຜູປ
້ ົກຄ
 ອງນັກຮ
 ຽນ

ເປັນປ
 ະທານຮ່ວມ

3) ຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ
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4) ຕາງໜ້າຜ
 ູ້ຊົງຄ
 ຸນວຸດທິ/ນັກທ
 ຸລະກິດ

ເປັນຄ
 ະນະ

5) ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິຊາການໂຮງຮຽນ

ເປັນຄ
 ະນະ

6) ຕາງໜ້າສາມອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງມ
 ະຫາຊົນ

ເປັນຄ
 ະນະ

7) ຫົວໜ້າຈຸວິຊາ ວິຊາລະ 1 ຄົນ (ສຳລັບວ
 ິຊາທີ່ສອບເສັງ)

ເປັນເ ລຂານຸການ

2.2 ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊ
 ອບການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂັ້ນເ ມືອງ
1) ທ່ານ ຮ
 ອງເຈົ້າເມືອງ

ເປັນປ
 ະທານ

2) ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ເປັນຮອງປະທານ
3) ທ່ານ ຮອງໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ເປັນຄະນະ
4) ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າໜ່ວຍງານການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ
ຂັ້ນພ
 ື້ນຖ
 ານ

ເປັນຄ
 ະນະ

5) ຕາງໜ້າຜ
 ູ້ຊົງຄ
 ຸນວຸດທິ, ນັກທ
 ຸລະກິດ

ເປັນຄ
 ະນະ

6) ຜູ້ອະນວຍການໂຮງຮຽນ

ເປັນຄ
 ະນະ

7) ວິຊາການໜ່ວຍງານການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ການສກ
ຶ ສາ
ຂັ້ນພ
 ື້ນຖ
 ານ

ເປັນເ ລຂານຸການ

2.3 ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນແ
 ຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
1) ທ່ານ ຮ
 ອງເຈົ້າແຂວງ/ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ

ເປັນປ
 ະທານ

2) ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຮ
 ອງປະທານ
 ະນະ
3) ທ່ານ ຮອງໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຄ
4) ທ່ານຫົວໜ້າພ
 ະແນກສຶກສ
 າສົງຂ
 ັ້ນແ
 ຂວງ

ເປັນຄ
 ະນະ

5) ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

6) ຕາງໜ້າຜຊ
ູ້ ົງຄຸນວ
 ຸດທ
 ິ/ນັກທ
 ຸລະກິດ

ເປັນຄ
 ະນະ

7) ຫົວໜ
 ້າສູນສ
 ຶກສ
 ານເິ ທດ

ເປັນຄ
 ະນະ

8) ວິຊາການຂະແໜງມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນເ ລຂານຸການ

2.4 ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊ
 ອບການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂັ້ນລ
 ະດັບຊ
 າດ
1) ທ່ານລັດຖະມົນຕ
 ີວ່າການກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
າ

ເປັນປ
 ະທານ

2) ທ່ານ ຫ
 ົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
າ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

3) ທ່ານຫົວໜ້າກ
 ົມມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນຮ
 ອງປະທານ

4) ທ່ານຮອງໜ້າກົມມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

5) ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ

ເປັນຄ
 ະນະ

220

6) ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າກົມກ
 ານເງິນ

ເປັນຄ
 ະນະ

7) ທ່ານ ຫົວໜ
 ້າກົມແ
 ຜນການ

ເປັນຄ
 ະນະ

8) ທ່ານ ຜູອ
້ ຳນວຍການສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

9) ທ່ານ ຜູອ
້ ຳນວຍການສູນປ
 ະກັນຄ
 ຸນນ
 ະພາບການສຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

10) ປະທານສະມາຄົມກ
 ານສຶກສ
 າພາກເອກະຊົນ

ເປັນຄ
 ະນະ

11) ທ່ານ ປະທານມູນນ
 ິທິສົ່ງເ ສີມກ
 ານສຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

12) ຕາງໜ້າຜູ້ຊົງຄ
 ຸນວ
 ຸດທ
 ິ/ນັກທ
 ລ
ຸ ະກິດ

ເປັນຄ
 ະນະ

13) ຫົວໜ້າ/ຮອງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນກົມມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນຄ
 ະນະ

14) ວິຊາການ ພາຍໃນກົມມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
າ

ເປັນເ ລຂານຸການ

3. ໜ້າທີ ແລະ ສິດ ຂອງຄະນະກຳມະການ ແຕ່ລ
 ະຂັ້ນ
3.1 ໜ້າທີ ແລະ ສິດ ຂອງຄະນະກຳມະການ ຂ
 ັ້ນໂ
 ຮງຮຽນ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ
1) ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ.
2) ສ້າງແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ກິດຈະກຳລະອຽດ ປະຈຳປີ ໃນການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ
ການສອບເສັງນ
 ັກຮຽນເກັ່ງ, ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງ.
3) ແຕ່ງຕ
 ັ້ງອ
 ະນຸກຳມະການຝ່າຍຕ່າງໆທ
 ີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈ
 ັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດກ
 ານສອບເສັງໃຫ້
ມີຜົນສ
 ຳເລັດ.
4) ປຸກລ
 ະດົມ ແລະ ຊຸກຍ
 ູ້ໃຫ້ອ
 ົງກ
 ານຈັດຕັງສ
 ັງຄ
 ົມ, ບຸກຄ
ນ
ົ , ນິຕ
 ິບຸກຄ
 ົນ ທັງພ
 າກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນຮ
 ອນວັດຖຸອປ
ຸ ະກອນ
ເຂົ້າໃນການສອບເສັງ.
5) ກວດກາຕີລາຄາ ແລະ ຕັດສ
 ິນກ
 ານສອບເສັງຢ
 ່າງຍຕ
ຸ ິທຳ.
6) ຈັດຕັ້ງພ
 ິທີຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຕ
 າມຂໍ້ຕົກລົງອ
 ະນຸ
ມັດຂອງຂັ້ນເທິງ.
7) ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮ
 ຽນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຮ
 ັບຊາບໃນແຕ່ລ
 ະປີ.
3.2 ໜ້າທີ ແລະ ສິດ ຂອງຄະນະກຳມະການລະດັບຊ
 າດ
1) ສ້າງລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂັນນັກຮຽນ
ເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດ.
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2) ສ້າງແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ກິດຈະກຳລະອຽດປະຈຳປີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ການສອບເສັງນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ.
3) ພັດທ
 ະນາຫົວບົດສ
 ອບເສັງນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງຊ
 ັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ.
4) ແຕ່ງຕ
 ັ້ງອ
 ະນຸກຳມະການຝ່າຍຕ່າງໆທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈ
 ັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດກ
 ານສອບເສັງໃ
 ຫ້
ມີຜົນສ
 ຳເລັດ.
5) ໂຄສະນາ, ເຜີຍແ
 ຜ່ກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 ອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ.
6) ປຸກລ
 ະດົມ ແລະ ຊຸກຍ
 ູ້ ໃຫ້ອ
 ົງກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງທ
 າງສັງຄ
 ົມ, ບຸກຄ
 ົນ, ນິຕ
 ິບຸກຄ
 ົນ ທັງພ
 າກລັດ
ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນດ້ານທຶນຮ
 ອນ ແລະ ວັດ
ຖຸອຸປະກອນ ເຂົ້າໃ
 ນການສອບເສັງ.
7) ກວດກາຕີລາຄາ ແລະ ຕັດສ
 ິນກ
 ານສອບເສັງຢ
 ່າງຍຸຕິທຳ.
8) ຈັດຕັ້ງພ
 ິທີການຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນ
 ະໂຍບາຍຕໍ່ຄສ
ູ ອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ.
9) ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮ
 ຽນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງຮ
 ັບຊາບໃນແຕ່ລ
 ະປີ.
4. ການຈັດຕັ້ງສ
 ອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ
4.1 ການຈັດຕັ້ງສ
 ອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂັ້ນໂ
 ຮງຮຽນ
ຜູອ
້ ຳນວຍການໂຮງຮຽນເປັນເ ຈົ້າການໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ກິດຈ
 ະກຳກ່ຽວກັບ

		

ການສອບເສັງຄ
 ັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງເ ຂົ້າໃນແຜນປະຈຳປີຂອງໂຮງຮຽນ; ປະສານງານກັບ
ສະມາຄົມພໍ່-ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຄ
 ັດເລືອກເອົາ
ຕົວແທນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງເ ພື່ອສ
 ົ່ງເ ຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງຂ
 ັ້ນເ ມືອງໃຫ້ສ
 ຳເລັດ ແລະ ສົ່ງລ
 າຍຊື່ຄູ
ນຳພາ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ, ຫົວບ
 ົດສ
 ອບເສັງພ
 ້ອມຂະໜານຕອບ, ຜົນການສອບເສັງ, ຄະ
ແນນສອບເສັງໃ
 ຫ້ຫ້ອງ ການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ
ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໃນທ້າຍພາກຮຽນທີ I.
4.2 ການຈັດຕັ້ງສ
 ອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນເ ມືອງ
1) ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ
		

ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ເປັນເຈົ້າການໃນການສ້າງແຜນ ແລະ

ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນເມືອງເຂົ້າໃນແຜນປະຈຳ
ປີຂອງເມືອງ; ປະສານງານກັບຄະນະພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າຂັ້ນເ ມືອງເພື່ອໂ
 ຄສະນາ,
ເຜີຍແ
 ຜ່ ແລະ ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານສອບເສັງຄ
 ັດເ ລືອກເອົາຕົວແທນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ເພື່ອສ
 ົ່ງເ ຂົ້າ
ຮ່ວມສອບເສັງຂ
 ັ້ນແ
 ຂວງ, ນະຄອນຫຼວງໃຫ້ສ
 ຳເລັດ ແລະ ສົ່ງລາຍຊື່ຄູນຳພາ ແລະ ນັກ
222

ຮຽນເກັ່ງ, ຫົວບ
 ົດສ
 ອບເສັງພ້ອມຂະໜານຕອບ, ຜົນກ
 ານສອບເສັງ, ຄະແນນສອບເສັງ
ໃຫ້ພະແນກການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນອາທິດທ
 ີ 4 ຂອງ
ເດືອນກຸມພ
 າ.
ກ. ການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງຊ
 ັ້ນມັດມັດທະຍົມສຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ຂັ້ນເ ມືອງ ໃຫ້ມ
 ີ
ຕົວແທນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຈ
 າກໂຮງຮຽນຕ່ງໆ ໃນແຕ່ລ
 ະວຊ
ິ າ ດັ່ງນ
 ີ້:
- ໂຮງຮຽນທີ່ມນ
ີ ັກຮ
 ຽນ ມ.4 ຕ່ຳກວ່າ 100 ຄົນ ໃຫ້ສົ່ງຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງເ ຂົ້າຮ່ວມ
ຈຳນວນ 2 ຄົນ.
- ໂຮງຮຽນທີ່ມີນັກຮ
 ຽນ ມ.4 ຕ່ຳກວ່າ 100 ຄົນຂຶ້ນໄ ປໃຫ້ຄ
 ິດໄ ລ່ດັ່ງນ
 ີ້: ເອົາຈ
 ຳນວນນັກ
ຮຽນທັງໝົດຂອງຂັ້ນ ມ.4 ມາຫານໃຫ້ 50. ເພື່ອສົ່ງຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງເຂົ້າຮ່ວມ
ແຂ່ງຂ
 ັນ.
ຂ. ການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂັນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຊ
 ັ້ນມັດມັດທະຍົມສ
 ຶກສາຕອນຕົ້ນ ຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ຄ
 ັດ
ເລືອກເອົານັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ແຕ່ລ
 ະວິຊາ ຈຳນວນ 5 ຄົນ ເພື່ອເ ຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງນ
 ັກຮ
 ຽນ
ເກັ່ງຂ
 ັ້ນແ
 ຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. ສຳລັບກ
 ານອອກຫົວບົດສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ
ຂັ້ນເ ມືອງ ແມ່ນມອບໃຫ້ພ
 ະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນ
ຜູ້ຮັບຜິດຊ
 ອບ.
2) ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນປາຍ
		

ພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເປັນເ ຈົ້າການໃນການ

ສ້າງແຜນ ແລະ ກິດຈ
 ະກຳກ່ຽວກັບກ
 ານສອບເສັງຄັ
 ດເ ລືອກນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນເ ມືອງພາຍ
ໃນແຂວງເຂົ້າໃນແຜນປະຈຳປຂ
ີ ອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ປະສານງານກັບຄ
 ະນະພັດ
ທະນາການສຶກສ
 າຂັ້ນເ ມືອງ ເພື່ອເ ຜີຍແ
 ຜ່ ແລະ ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານສອບເສັງຄ
 ັດເ ລືອກເອົາ
ຕົວແທນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງເ ພື່ອສ
 ົ່ງເ ຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງຂັ້ນແ
 ຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສ
ຳ
 ເລັດ
ໃນອາທິດທ
 ີ 4 ຂອງເດືອນກຸມພ
 າ. ກໍລ
 ະນເີ ມືອງໃດທີ່ມໂ
ີ ຮງຮຽນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນ
ປາຍ ແລະ ສົມບູນ 3 ແຫ່ງຂ
 ຶ້ນໄປ ຈຶ່ງໃ
 ຫ້ຈ
 ັດການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນ
ເມືອງ ໂດຍໃຫ້ມີຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງຈ
 າກໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລ
 ະວິຊາ 5-10 ຄົນ
 ແລະ
ຄັດເ ລືອກເອົາແຕ່ລ
 ະວິຊາບໍ່ເ ກີນ 5 ຄົນ ເພື່ອເ ຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນ
ແຂວງ, ສຳລັບເ ມືອງທີ່ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍມ
ົ ສຶກສ
 າຕອນປ
 າຍ ແລະ ສົມບ
 ູນໜ້ອຍກວ່າ 3
ແຫ່ງ ໃຫ້ສົ່ງຕ
 ົວແທນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງແ
 ຕ່ລ
 ະວິຊາ ຈຳນວນ 5 ຄົນ ເພື່ອເ ຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງ
ຂັ້ນແ
 ຂວງ, ນະຄ
 ອນຫຼວງ.
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4.3 ຂັ້ນແ
 ຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
		

ພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງເປັນເ ຈົ້າການໃນການ

ສ້າງແຜນ ແລະ ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບກ
 ານສອບເສັງຄ
 ັດເ ລືອກນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນແ
 ຂວງເຂົ້າ
ໃນແຜນປະຈຳປີຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; ໂຄສະນາ, ເຜີຍແ
 ຜ່ ແລະ ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານ
ສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນນັກຮຽນເກັ່ງເພື່ອສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງລະດັບຊາດ
ໃຫ້ສ
 ຳເລັດ ແລະ ສົ່ງລ
 າຍຊື່ຄູນຳພາ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງ, ຫົວບ
 ົດສອບເສັງພ
 ້ອມຂະໜານ
ຕອບ ຜົນກ
 ານສອບເສັງ, ຄະແນນສອບເສັງໃ
 ຫ້ກ
 ົມມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລ
 າ ໃນອາທິດທ
 ີ 1 ຂອງເດືອນເມສາ.
4.4 ລະດັບຊ
 າດ
		

ກົມມັດທ
 ະຍມ
ົ ສຶກສາ ເປັນເ ຈົ້າການໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບ

ການສອບເສັງຄ
 ັດເ ລືອກນັກຮ
 ຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດເຂົ້າໃ
 ນແຜນປະຈຳປີຂອງກົມ, ໂຄສະ
ນາ, ເຜີຍແ
 ຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງກ
 ານສອບເສັງເ ອົານັກຮ
 ຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດເພື່ອຍ້
 ອງຍໍ, ໃຫ້
ລາງວັນແ
 ກ່ນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດທີ່ໄດ້ອັນດ
 ັບທ
 ີ 1, 2 ແລະ 3 ພ້ອມກັນນ
 ັ້ນ ກໍເ ປັນ
ການກະກຽມຕົວແທນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງເ ພື່ອສ
 ົ່ງເ ຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂ
 ັນລ
 ະດັບພ
 າກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ.
5. ການລະດົມທ
 ຶນ
1) ນອກຈາກງົບປະມານຂອງລັດສະໜອງໃຫ້ແ
 ລ້ວຄວນມີການລະດົມທຶນຈ
 າກອົງການ
ຈັດຕັ້ງສ
 ັງຄ
 ົມທ
 ັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບຸກຄ
 ົນ, ນິຕ
ບ
ິ ຸກຄ
 ົນ, ຊຸມຊ
 ົນ ແລະ ຄອບ
ຄົວ ເພື່ອນ
 ຳໃຊ້ເ ຂົ້າໃ
 ນການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ;
 ອບການສອບເສັງນ
 ັກຮຽນເກັ່ງແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງປຸກລະດົມ,
2) ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊ
ເຜີຍແ
 ຜ່, ໂຄສະນາໃຫ້ທ
 ຸກພາກສ່ວນເຫັນໄ ດ້ເຖິງຄ
 ວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂ
 ອງການ
ສອບເສັງເ ພື່ອສ
 ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂ
 ັນນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງໃ
 ຫ້ເ ປັນຂະ
 ບວນຟົດຟ
 ື້ນ;
 ອບການສອບເສັງນ
 ັກຮຽນເກັ່ງແ
 ຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງແຈ້ງຜົນງົບ
3) ຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊ
ປະມານ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ຈ
 ່າຍຕົວຈິງເພື່ອນ
 ຳສະເໜີຂໍການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຈ
 າກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ບົນພ
 ື້ນຖ
 ານຄວາມສະໝັກໃ
 ຈຂອງຜູ້ອຸປະຖຳ.
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6. ການຍ້ອງຍໍຄູ, ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນ
6.1 ການຍ້ອງຍຄ
ໍ ູສອນ, ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂັ້ນໂຮງຮຽນ
- ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນມັດທະຍຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ທີ່ສ
 ອບເສັງໄ ດ້ລະດັບທີ
1, 2, 3 ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ.
- ຄູສ
 ອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນປາຍ (ມ.7) ທີ່ສ
 ອບເສັງໄ ດ້ລະ
ດັບທີ 1, 2, 3 ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
6.2 ການຍ້ອງຍໍ ຄູສ
 ອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນເ ມືອງ
			

ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊ
 ັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ຕອນປາຍ

(ມ.7) ທີ່ສອບເສັງໄ ດ້ ລະດັບທ
 ີ 1 ຈະໄດ້ຮ
 ັບການຍ້ອງຍໍຈາກເຈົ້າເມືອງ ແລະ ສອບເສັງ
ໄດ້ລະດັບທ
 ີ 2, 3 ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ
ກິລາເມືອງ.
6.3 ການຍ້ອງຍໍ ຄູສ
 ອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂັ້ນແ
 ຂວງ
			

ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊ
 ັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ຕອນປາຍ

(ມ.7) ທີ່ສອບເສັງໄ ດ້ ລະດັບທ
 ີ 1, 2, 3 ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍຈ
ໍ າກເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄ
 ອງ
ນະຄອນຫຼວງ.
6.4 ການຍ້ອງຍໍ ຄູສ
 ອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງລະດັບຊ
 າດ
			

ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊ
 ັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ຕອນປາຍ

(ມ.7) ທີ່ສ
 ອບເສັງໄ ດ້ ລະດັບທ
 ີ 1, 2, 3 ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ ທ່ານລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີວ່າ
ການກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ.
6.5 ການຍ້ອງຍໍໂຮງຮຽນ
1) ການຍ້ອງຍໍໂຮງຮຽນທສ
ີ່ ້າງນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນເ ມືອງ
- ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ທີ່ສ້າງນັກຮຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນເມືອງ ໄດ້ໃ
 ນແຕ່ລະປີຈະ
ໄດ້ຮັບກ
 ານຍ້ອງຍໍຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ;
- ໂຮງຮຽນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນປາຍ/ສົມບ
 ູນທ
 ີ່ສ້າງນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນເ ມືອງ ໄດ້ໃ
 ນແຕ່
ລະປີຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ;
- ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍທີ່ໄ ດ້ສ້າງນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນເ ມືອງ
ໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ 2 ປີຊ້ອນຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ ທ່ານລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີວ່າການກະ
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ຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ;
- ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອບປາຍທໄີ່ ດ້ສ້າງນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນເ ມືອງ
ໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ 3 ປີຊ
 ້ອນ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກລັດຖ
 ະບານ;
2) ການຍ້ອງຍໍໂຮງຮຽນທີ່ສ້າງນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນແ
 ຂວງ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອບປາຍ ທີ່ສ້າງນັກຮຽນເກັ່ງຂ
 ັ້ນແຂວງ
- ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສ
ໄດ້ໃນແຕ່ລ
 ະປີ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກທ່ານເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄ
 ອງນະຄອນຫຼວງ;
- ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອບປາຍ ທີ່ສ້າງນັກຮຽນເກັ່ງຂັ້ນແຂວງ
ໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ 2 ປີຊ້ອນ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ ທ່ານລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີວ່າການກະ
ຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ;
- ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອບປາຍ ທີ່ສ
 ້າງນັກຮ
 ຽນເກັ່ງຂ
ນ
ັ້ ແຂວງ
ໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ 3 ປີຊ້ອນ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກລັດຖ
 ະບານ.
3) ການຍ້ອງຍໍໂຮງຮຽນທສ
ີ່ ້າງນັກຮ
 ຽນເກັ່ງລະ
 ດັບຊ
 າດ
- ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອບປາຍ ທີ່ສ
 ້າງນັກຮ
 ຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດ
ໄດ້ໃນແຕ່ລະປີຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກ ທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
- ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອບປາຍ ທີ່ສ
 ້າງນັກຮຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດ
ໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ 2 ປີຊ
 ້ອນ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈ
 າກລັດຖ
 ະບານ;
- ໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອບປາຍ ທີ່ສ
 ້າງນັກຮ
 ຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດ
ໃນວິຊາໃດໜຶ່ງ 3 ປີຊ
 ້ອນ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈ
 າກປະທານປະເທດ.
7. ການໃຫ້ລ
 າງວັນຄ
 ູສອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ
1) ຄູສອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ຂັ້ນໂ
 ຮງຮຽນ
ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ຕອນປາຍ
(ມ.7) ທີ່ສອບເສັງໄ ດ້ ລະດັບທ
 ີ 1.2.3 ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ເປັນເ ງິນ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂ
 ອງ
ຕ່າງໆ ຈາກໂຮງຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
2) ຄູສອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ຂັ້ນເ ມືອງ
ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ຕອນປາຍ
(ມ.7) ທີ່ສອບເສັງໄ ດ້ ລະດັບທີ 1.2.3 ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ເປັນເງິນ ຫຼື ວັດຖ
 ຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆ
ຈາກຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ, ເທດສະບານຕາມຄວາມເໝາະສມ
ົ .
226

3) ຄູສອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ຂັ້ນແ
 ຂວງ
ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ຕອນປາຍ
(ມ.7) ທີ່ສອບເສັງໄ ດ້ ລະດັບທ
 ີ 1.2.3 ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ເປັນເງິນ ຫຼື ວັດຖ
 ຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆ
ຈາກພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
4) ຄູສ
 ອນ ແລະ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ລະດັບຊ
 າດ
ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ (ມ.4) ແລະ ຕອນປາຍ
(ມ.7) ທີ່ສອບເສັງໄ ດ້ ລະດັບທ
 ີ 1.2.3 ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ ເປັນເງິນ ຫຼື ວັດຖ
 ຸສິ່ງຂອງຕ່າງໆ
ຈາກກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
5) ສຳລັບນ
 ັກຮ
 ຽນທສ
ີ່ ອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນໄ ດ້ຊະນະເລີດອ
 ັນດ
 ັບທ
 ີ 1.2 ແລະ 3 ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົ້ນ ມ.4 ນອກຈາກໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍແລ້ວຍັງໄ ດ້ຮັບບູລມ
ິ ະ
ສິດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍໃນໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນຊົນເຜົ່າ
ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ. ສຳລັບຊ
 ັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນປາຍ ມ.7 ຜູທ
້ ີ່ສອບເສັງແ
 ຂ່ງ
ຂັນໄ ດ້ຊະນະເລີດອ
 ັນດ
 ັບທ
 ີ 1.2 ແລະ 3 ນອກຈາກໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ
ແລ້ວຍັງໄດ້ຮັບບູລິມະສິດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລທົ່ວປະເທດໃນສາຂາ
ທີ່ຕົນເ ອງມັກ.
8. ຄວາມໝາຍຂອງຫຼຽນ
ຫຼຽນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ແມ່ນຫຼ
 ຽນທີ່ກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ໃຊ້ເ ພື່ອປ
 ະດັບກ
 ຽດໃຫ້
ແກ່ນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດທີ່ສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂ
 ັນໄ ດ້ອັນດ
 ັບທ
 ີ 1.2 ແລະ 3 ໃນແຕ່ລ
 ະສົກຮ
 ຽນ.
1) ຄວາມໝາຍຫຼຽນຄຳ
		

ຫຼຽນຄຳ ແມ່ນຫຼຽນນັກຮຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊາດ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ມອບໃຫ້ສ
 ະເພາະນັກຮຽນເກັ່ງຜູ້ທີ່ສອບເສັງແຂ່ງຂັນໄດ້ອັນດັບທີ 1 ແລະ ຄະແນນ
ສອບເສັງໄ ດ້ 7 ຂຶ້ນໄ ປ.
2) ຄວາມໝາຍຂອງຫຼຽນເງິນ
ຫຼຽນເງິນ ແມ່ນຫຼຽນນັກຮຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊາດ ທີ່ກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ມອບໃຫ້ສ
 ະເພາະນັກຮຽນເກັ່ງ ຜູ້ທີ່ສອບເສັງແຂ່ງຂ
 ັນໄດ້ອັນດ
 ັບທີ 2 ແລະ ຄະແນນ
ສອບເສັງໄ ດ້ 7 ຂຶ້ນໄ ປ.
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3) ຄວາມໝາຍຂອງຫຼຽນທອງ
ຫຼຽນທອງ ແມ່ນຫຼຽນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ມອບໃຫ້ສະເພາະນັກຮຽນເກັ່ງ ຜູ້ທີ່ສອບເສັງແຂ່ງຂັນໄດ້ອັນດັບທີ 3 ແລະ ຄະແນນ
ສອບເສັງໄດ້ 7 ຂຶ້ນໄປ.
9. ຮູບແບບ, ຄຸນລັກສະນະຂອງຫຼຽນ ແລະ ສາຍຫ້ອຍຫຼຽນ
1. ຮູບແບບຂອງຫຼຽນ (ຕົວຢ່າງ ວິຊາຄະນິດສາດ ມ.ປາຍ)

ຮູບແບບດ້ານໜ້າ

ຮູບແບບດ້ານຫຼັງ

ຮູບສາຍຫ້ອຍຫຼຽນ

(ຮູບແບບຫຼຽນແຕ່ລະປະເພດຕາມລາຍວິຊາມີຢູໃນ
່ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ)
2. ຄຸນລັກສະນຂອງຫຼຽນ
2.1 ຫຼຽນນັກຮຽນເກັ່ງແມ່ນຜະລິດດ້ວຍທອງແດງ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆທີ່ເໝາະສົມ.
2.2 ຫຼຽນຄຳເຄືອບນ້ຳຄຳ, ຫຼຽນເງິນເຄືອບນ້ຳເງິນ ແລະ ຫຼຽນທອງເຄືອບນ້ຳທອງ.
2.3 ຫຼຽນເປັນຮູບແຜ່ນມົນ ທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ 6 cm, ໜາ 0.5 cm ລວມທັງຂອບນູນ.
2.4 ຫຼຽນມີມວນສານ 250 ກຼາມ.
2.5 ຫຼຽນມີຂອບນອກ ແລະ ຂອບໃນເປັນເສັ້ນຮູບວົງມົນຂະໜາດ 0.1 cm ທັງດ້ານໜ້າ
ແລະ ດ້ານຫຼັງ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂອບນອກ ແລະ ຂອບໃນ ເທົ່າ 0.6 cm ເສັ້ນຜ່າ
ໃຈກາງຂອງຂອບໃນ ເທົ່າ 4.4 cm.
2.6 ຫຼຽນມີ 2 ດ້ານຄື: ດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ.
2.6.1 ດ້ານໜ້າ
 ມີສັນຍາລັກ ແລະ ຕົວໜັງສືນູນ ກຳນົດເອກະລັກສະເພາະ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ.
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- ດ້ານເທິງຂ
 ອງຫຼຽນຂຽນວ່າ “ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ”, ຕົວໜັງສືມີຂະ
ໜາດ 14 Pt, ຮູບ
 ແບບ Saysettha OT, ຕົວເ ຂັ້ມ.
- ດ້ານລຸ່ມຂ
 ອງຫຼຽນຂຽນວ່າ “ນັກຮຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊາດ”, ຕົວໜັງສືມຂ
ີ ະໜາດ 14 Pt,
ຮູບແບບ Saysettha OT, ຕົວເ ຂັ້ມ.
- ຂ້າງດ້ານຊ້າຍ-ຂວາຂອງຫຼຽນມີຮູບຮວງເຂົ້າ.
- ຢູເ່ ຄິ່ງກ
 າງຂອງຫຼຽນມກ
ີ າໝາຍສຶກສ
 າ-ກິລ
 າ ຂະໜາດ 1.8x2.5 cm.
2.6.1 ດ້ານຫຼັງ
 ັງສືນູນ ກຳນົດເອກະລັກສະເພາະນັກຮຽນເກັ່ງລ
 ະດັບ
 ມີສັນຍາລັກ ແລະ ຕົວໜ
ຊາດ ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ແລະ ວິຊ
 າສອບເສັງ.
- ດ້ານເທິງຂ
 ອງຫຼຽນຂຽນວ່າ “ມັດທະຍົມສຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ” ຫຼື “ມັດທະຍົມສຶກສາ
ຕອນປາຍ”, ຕົວໜ
 ັງສມ
ື ີຂະໜາດ 14 Pt, ຮູບ
 ແບບ Saysettha OT, ຕົວເ ຂັ້ມ.
- ຂ້າງດ້ານຊ້າຍ-ຂວາຂອງຫຼຽນມີຮູບຮວງເຂົ້າ.
- ດ້ານລຸ່ມຂ
 ຽນລາຍວິຊາສອບເສັງ
ທຸກໆສັນຍ
 າລັກ, ຮູບພ
 າບ ແລະ ຕົວໜ
 ັງສືໃຫ້ເ ປັນຕ
 ົວນູນ 0.1 cm.
2.7 ສາຍຫ້ອຍຫຼຽນ
- ສາຍຫ້ອງຫຼຽນແມ່ນເ ຮັດດ້ວຍແພນລ
ີ ົງ ກວ້າງ 2.4 cm ແລະ ຍາວ 90 cm;
- ສາຍຫ້ອງຫຼຽນມີ3 ສີ ຄື: ສີແ
 ດງ, ສີຟ
 ້າ ແລະ ສີຂ
 າວ ( 3 ສີຂອງທຸງຊ
 າດລາວ); ແຖບ

ສີແດງເປັນຂ
 ອບກວ້າງ 0.6 cm; ແຖບສີຟ້າຢ
ໃ
ູ່ ຈກາງ ກວ້າງ 1.2 cm ແລະ ຂຽນ
ວ່າ “ ນັກຮ
 ຽນເກັ່ງລ
 ະດັບຊ
 າດ ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າ ສົກຮ
 ຽນ..................”, ຢູເ່ ຄິ່ງ

ກາງແຖບສີຟ້າເ ປັນຕ
 ົວໜັງສ
ສ
ື ີຂາວ ມີຂະໜາດ 14 Pt, ຮູບ
 ແບບ Saysettha OT,
ຕົວເຂັ້ມ.

 ອງສາຍຫ້ອຍຫຼຽນມີຂໍຕໍ່ແບບເກາະໃສ່ກັບຫຼຽນທີ່ເຮັດກ້ວຍທອງແດງ ຫຼື ວັດຖຸ
- ສົ້ນຂ
ອື່ນໆທີ່ເໝາະສົມເ ປັນລ
 າຍລາວ.

10. ຂໍ້ຫ້າມໃນການນຳໃຊ້ຫຼ
 ຽນ ແລະ ມາດຕະການຕຜ
ໍ່ ູ້ລະເມີດ
1. ຂໍ້ຫ້າມໃນການນຳໃຊ້ຫຼ
 ຽນ
1) ຫ້າມມອບຫຼຽນນັກຮຽນເກັ່ງ ທ
 ຸກປະເພດ ໃຫ້ຜ
 ູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮ
 ັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະ
ກຳມະການ.

2) ຫ້າມນຳໃຊ້ຫຼ
 ຽນນັກຮ
 ຽນເກັ່ງ ທຸກປະເພດ ທີ່ບກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ານສອບເສັງນ
 ັກຮ
 ຽນເກັ່ງ
ລະດັບຊ
 າດ.
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3) ຫ້າມຜະລິດ ຫຼື ປອມແປງຫຼຽນນັກຮຽນເກັ່ງທຸກປະເພດເພື່ອທຸລະກິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ອະນຸມັດຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

4) ຫ້າມທຳລາຍ ຫຼື ໂຄສະນາ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ຮູບແບບ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຫຼຽນຢ່າງ
ເດັດຂາດ.

5) ຫ້າມນັກຮຽນເກັ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນ ນຳໃຊ້ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: ແລກປ່ຽນ ແລະ
ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ.

2. ມາດຕະການຕໍ່ຜູລະ
້ ເມີດ

ບຸກຄົນໃດທີ່ຝ່າຝືນຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆຂ້າງເທິງນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດໂທດທາງວິໄນ ຕາມກໍ

ລະນີໜັກ ຫຼື ເບົາ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
11. ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

1. ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ບັນດາກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມ, ສະຖາ
ບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ

ແລະ ກິລາເມືອງ/ເທດສະບານ, ສູນ ແລະ ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງ
ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຕາມໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ.

2. ມອບໃຫ້ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳແນະນຳສະ
ບັບນີ້ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.

3. ມອບໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃຫ້ສ້າງແຜນການພັດທະນາ
ນັກຮຽນເກັ່ງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນສອບເສັງໃຫ້ເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ.

4. ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ບ່ອນສົ່ງ:
1. ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 1 ສະບັບ
2. ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ

3. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/
ນະຄອນຫຼວງ ແຂວງລະ

1 ສະບັບ

4. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

1 ສະບັບ

5. ເກັບມ້ຽນ

3 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 1491 /ສສກ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 ມີນ
 າ 2017

ຂໍ້ຕົກລ
 ົງຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
ີ
ກ່ຽວກັບກ
 ານມອບໂອນວຽກງານສ້າງຄັງຂ
 ໍ້ສອບເສັງ ແລະ
ການອອກຫົວບົດສ
 ອບເສັງຈົບຊ
 ັ້ນມ
 ັດທະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ
ມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນປາຍ ໃຫ້ສ
 ະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າວທ
ິ ະຍາສາດການສຶກສ
າ
- ອີງຕາມ: ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການແລະ ກິລ
 າ ສະບັບເ ລກທີ 282/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 07 ກັນຍ
 າ 2011.
- ອີງຕາມ: ຄຳສັ່ງແ
 ນະນຳຂອງລັດມ
 ົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກ
ທີ 1182/ສສກ, ລົງວ
 ັນທີ 22 ສິງຫາ 2012 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແບ່ງ


ຂັ້ນຄ
 ຸ້ມຄອງ, ການແບ່ງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລ
 າ.
- ອີງຕາມ: ມະຕິກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຊ
 ັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ.4 ແລະ
ມ.7 ສົກຮຽນ 2015-2016. ສະບັບເລກທີ 1707/ສສກ.ມຍ, ລົງວ
 ັນທີ 07/12/2016.

ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ຕົກລ
 ົງ:

ມາດຕາ 1: ມອບໂອນວຽກງານການສ້າງຄັງຂ
 ໍ້ສອບເສັງຈ
 ົບ ຊັ້ນມ
 ັດທ
 ະຍົມສຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງ ແລະ ຂະໜານຕອບ
ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສ
 ຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ສ
 ະຖາ
ບັນຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າວ
 ິທະຍາສາດການສຶກສ
 າ ເປັນຜ
 ູ້ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ ສົກຮ
 ຽນ
2017-2018 ເປັນຕົ້ນໄ ປ.
ມາດຕາ 2: ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ, ສະຖາບັນ
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ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກົມການເງິນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ທຸກໆພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ.
ມາດຕາ 3: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.
ເຊັນແທນລັດຖະມົນຕີ.

ບ່ອນສົ່ງ:
1. ຫ້ອງການກະຊວງ

1 ສະບັບ

2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

1 ສະບັບ

3. ສວສ

1 ສະບັບ

4. ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

1 ສະບັບ

5. ພະແນກ ສສກ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
ພາກສ່ວນລະ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ປັນຍາສຶກສາ

ຄຸນສົມບັດສຶ
ກສາ
ແຮງງານສຶ
ກສາ

ພະລະສຶກສາ
ສາ
ສິລະປະສຶກ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 439 /ສສກ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 ມີນ
 າ 2017

ຄຳແນະນຳຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
ີ
ກ່ຽວກັບກ
 ານມອບໂອນວຽກງາ
 ນສ້າງຄັງຂ
 ໍ້ສອບເສັງຈົບ
ຊັ້ນມ
 ັດທະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນປາຍ
ເຖິງ: ທ່ານຫົວໜ້າກົມມ
 ັດທະຍົມສ
 ຶກສາ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ການສກ
ຶ ສາ.
ເລື່ອງ: ການມອບໂອນວຽກງານສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງຈົບຊ
 ັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ
ມັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນປາຍ.
- ອີງຕາມ: ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດມ
 ົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ
1182/ສສກ, ລົງວ
 ັນທີ 22 ສິງຫ
 າ 2012 ກ່ຽວກັບກ
 ານຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດກ
 ານແບ່ງ
ຂັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ, ການແບ່ງໜ
 ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂອງຂະແໜງການສຶກສ
າ
ແລະ ກິລ
 າ.
- ອີງຕາມ: ມະຕິກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການສອບເສັງຊ
 ັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ມ.4 ແລະ
ມ.7 ສົກຮຽນ 2015-2016. ສະບັບເລກທີ 1707/ສສກ.ມຍ, ລົງວ
 ັນທີ 07/12/2016.
ລັດຖະມົນຕ
 ີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງອອກຄຳແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວ
ກັບກ
 ານມອບ ໂອນວຽກງາ
 ນສ້າງຄັງຂ
 ໍ້ສອບເສັງຈົບຊ
 ັ້ນມ
ດ
ັ ທະຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະ
ຍົມສ
 ຶກສາຕອນປາຍ ທີ່ຢ
ໃ
ູ່ ນຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບຂອງກົມມ
 ັດທ
 ະຍົມສ
 ຶກສ
 າໃນໄລຍະຜ່ານມາໃຫ້
ແກ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສ
 າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເລີ່ມ
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ແຕ່ສົກຮຽນ 2017-2018 ເປັນຕົ້ນໄປ. ໂດຍມີລາຍລະອຽດໃນການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້:
1. ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ຊີ້ນຳການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ທົ່ວປະເທດ.
- ຮັບເອົາຕົ້ນສະບັບຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ
ແລະ ຂະໜານຕອບຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ພະ
ແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈັດພິມ.
- ລາຍງານຜົນການສອບເສັງໃຫ້ຄະນະນຳຊາບ.
2. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
- ພັດທະນາຄັງຂໍ້ສອບໂດຍສັງລວມ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ສອບເສັງ ທີ່ຄູສຶກສານິເທດແຕ່ລະແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ສົ່ງມາໃຫ້.
- ພັດທະນາຂໍ້ສອບໃຫ້ມີປະລິມານຫຼາຍ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ.
- ປະສານສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບການສອບເສັງຄັດເລືອກຫົວບົດສອບເສັງ.
- ອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ.
- ມອບຫົວບົດສອບເສັງ ແລະ ຂະໜານຕອບ ຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ເອກະພາບໃຫ້ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອນຳສົ່ງໃຫ້ສູນອັດ
ສຳເນົາຫົວບົດ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ທັນ
ຕາມກຳນົດເວລາ ສອບເສັງໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ.
3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມແຕ່ສົກຮຽນ 2017-2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ເຊັນແທນລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນສົ່ງ:
1. ຫ້ອງການກະຊວງ

1 ສະບັບ

2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

1 ສະບັບ

3. ສວສ

1 ສະບັບ

4. ກົມມັດທະຍົມສຶກສາ

1 ສະບັບ

5. ພະແນກ ສສກ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
ພາກສ່ວນລະ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
====0000====
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເລກທີ 2751/ຮສສ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ. 24 ກໍລະກົດ 2015

ຄຳແນະນຳ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ
(ສະບັບປັງປຸງ)

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 34/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະ
ກົດ 2013;
- ອີງຕາມ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 138/ນຍ, ລົງວັນທີ 04 ພຶດສະພາ
2007 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື໋ອນໄຫວຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີ ການສັງຄົມ;
- ອີງຕາມ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ສອດຄ່ອງ
ແລະ ເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ອອກຄຳແນະນຳ:
I. ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
1. ຈຸດປະສົງ
ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ ອະທິບາຍບາງເນື້ອໃນ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ, ວິທີການຄິດໄລ່ການອຸດ
ໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆ, ການຖອນເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ, ພະນັກງານ-ລັດຖະ
ກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບ
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ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ, ການສະສົມເງິນສົມທົບ ແລະ ໄລຍະປະກັນຕົນ, ການສະເໜີຮັບ
ການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
2. ການແນະນຳບາງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ປະກອບມີ 9 ພາກ,16 ໝວດ ແລະ 94 ມາດຕາ
ຊຶ່ງໃນນີ້ ໄດ້ແນະນຳບາງເນື້ອໃນຂອງບາງມາດຕາ ໃນພາກທີ II ລະບອບດ້ານອຸດໜູນປະກັນສັງ
ຄົມ, ພາກທີ III ກອງທຶນ ແລະ ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກທີ IV
ການຮັບອູດໜູນປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ,ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຊຶ່ງມີດັ່ງນີ້:
2.1. ພາກທີ II ລະບອບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ

ການແນະນຳກ່ຽວກັບລະບອບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ມີດັ່ງນີ້:

1). ອະທິບາຍເນື້ອໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ເຊັ່ນ: ການກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ຕ້ອງ
ເຂົ້າປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບ ແລະ ແບບສະໝັກໃຈ, ການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ

ຢູ່ໂຮງໝໍ, ການເຈັບເປັນທີ່ມີເຫດຜົນທາງການແພດທີ່ໃຊ້ການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ

ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ການໂອນເງິນອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການຈັດປະເພດ ແລະ ລະດັບ

ການເສັຍອົງຄະ ໂດຍການຢັ້ງຢືນຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຕີລາຄາແບ່ງຂັ້ນຂາດສະມັດ
ຕະພາບແຮງງານ-ພິການ ຫຼື ເສຍອົງຄະ, ຄະແນນບຳນານ ຄູນ ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງ

ງານສະເລັ່ຍ ຄູນ ດັດສະນີ, ເງິນອຸດໜູນຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ເສັຍຊີວິດທີ່ມີປີ
ການ 15 ປີລົງມາ, ເງິນອຸດໜູນ ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ທີ່ລູກທັງໝົດໄດ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການສູ້ຮົບ
ແລະ ຮັບໃຊ້ການສູ້ຮົບ ເພື່ອປະເທດຊາດ.

2). ວິທີການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການ
ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ, ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດອື່ນ, ປ່ວຍການ,

ເສຍອົງຄະ , ບຳນານ, ອຸດໜູນເທື່ອດຽວ, ເສຍຊີວິດ, ອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ ແລະ
ວ່າງງານ.

2.2. ພາກທີ III ກອງທຶນ ແລະ ສະພາບໍລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
		

ການແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຖອກເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ, ພະ

ນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງານ, ຜູ້
ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະຜູ້ສະໝັກໃຈ,ການສະສົມເງິນສົມທົບຂອງກອງທຶນປະ
ກັນສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ.
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2.3. ພາກທີ IV ການຮັບອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ
ການແນະນຳກ່ຽວກັບການຮັບອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ໄດ້ກຳນົດວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນ
ໃນການຂຶ້ນທະບຽນ, ການແຈ້ງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ, ການ
ຮ້ອງຂໍແລະ ການພິຈາລະນາການຮັບອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄລຍະຍາວ ແລະໄລຍະສັ້ນ.
2.4. ສໍາລັບພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ, ພາກທີ V ຂໍ້ຫ້າມ, ພາກທີ VI ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ,
ພາກທີ VIII ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ, ພາກທີ IX ບົດ
ບັນຍັດສຸດທ້າຍ ໄດ້ກຳນົດເນື້ອໃນທີ່ຊັດເຈນແລ້ວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ແນະນຳຕື່ມອີກ.

II. ລະບອບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ
1. ມາດຕາ 10 ເປົ້າໝາຍຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ
ເປົ້າໝາຍທີ່ຕ້ອງເຂົ້າປະກັນສັງຄົມແບບບັງຄັບ ແລະ ແບບສະໝັກໃຈ ເພື່ອຮັບການອຸດ
ໜູນປະກັນສັງຄົມມີດັ່ງນີ້:
1.1. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແບບບັງຄັບ

- ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ;

- ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ພະນັກງານບຳນານ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ
ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກກ່ຽວ;

- ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງທຸກ
ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ລັດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ທະນາ

ຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ, ສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ,ໂຮງ
ໝໍເອກະຊົນ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ, ຟາມ
ກະສິກຳ, ໂຄງການລົງທຶນດ້ານຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ;

- ຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ;

- ພະນັກງານຄົນລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສະຖານທູດ, ກົງສູນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງ
ການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ;

- ຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງມີເງິນ

ເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າ
ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນລາຍເດືອນຕາມລະບຽບການເພື່ອຮັບການອຸດໜູນ

ປະກັນສັງຄົມທຸກປະເພດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
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ສຳລັບ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກ ຊອງຜູ້ປະກັນຕົນ ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະ
ພາບ, ເສຍຊີວິດ ແລະ ການອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ, ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນຈະ
ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ.
1.2. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍແບບສະໝັກໃຈ
ຜູ້ປະກອບອາຊີບແບບບຸກຄົນ ເປັນຕົ້ນ ຊາວກະສິກອນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ຜູ້ເຮັດການ
ບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ ລວມທັງຜູ້ສະໝັກໃຈ ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ
ການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ການອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ, ປ່ວຍການ, ເສຍອົງຄະ, ບຳນານ,
ເສຍຊີວິດ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ.
2. ປະເພດການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ
2.1. ມາດຕາ 11 ການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
ການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແມ່ນການສະໜອງເງິນອຸດໜູນ ເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນ ລວມທັງລູກ, ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
2.1.1. ມາດຕາ 12 ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
		

ຜູ້ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1). ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແຕ່ 1 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ
ສຸດທ້າຍ ສຳລັບການເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ແລະ ການ ອອກລູກ
ຫຼື ຫຼຸລູກ;
2) ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແຕ່ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ໃນລະຍະ 6 ເດືອນ
ສຸດທ້າຍ ສຳລັບການເປັນພະຍາດທົ່ວໄປ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນອຸປະຕິເຫດແຮງ
ງານ.
		

ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ລູກຂອງຜູ້ກ່ຽວທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 18 ປີ ກໍຈະ

ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ. ສຳລັບ ລູກທີ່ມີອາຍຸເກີນ 18 ປີ ຫາ 23 ປີ ທີ່ຍັງ
ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງດອງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງບັດນັກສຶກສາ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຂອງຕົນ ເປັນແຕ່ລະສົກປີການ
ສຶກສາ.
ລູກທີ່ ພໍ່ ແລະ ແມ່ ລ້ວນແຕ່ເປັນຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ແຈ້ງຂໍ້ມູນນຳ ພໍ່ ແລະ ແມ່ ຈະໄດ້
ຮັບການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບນຳພໍ່ ແລະ ແມ່ ຝ່າຍດຽວ.
		

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ປະກັນຕົນ ຫາກເສັຍຊີວິດ ຫຼື ຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບນັ້ນ ຜົວ ຫຼື ເມັຍ
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ແລະ ລູກ ຂອງຜູ້ກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ໃນລະຍະ 3 ເດືອນຖັດ
ມາ ນັບແຕ່ຜູ້ປະກັນຕົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບເປັນຕົ້ນໄປ.
2.1.2. ມາດຕາ 13 ການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
			

ຜູ້ປະກັນຕົນ, ຜົວ ຫຼື ເມຍ ແລະ ລູກ ຂອງຜູ່ກ່ຽວ ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການປິ່ນປົວ

ສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍ ຕາມລະບົບບໍລິການປິ່ນປົວ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການປິ່ນປົວ.
			

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ຊັດເຈນຈຶ່ງ

ແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:
1. ການເລືອກໃຊ້ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງໂຮງໝໍດ້ວຍກັນ
		

ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຕ້ອງໄດ້ເລືອກໂຮງໝໍໃດໜຶ່ງເປັນຫຼັກ ເພື່ອ

ຄວາມສະດວກໃນການໃຊ້ບໍລິ ການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ໃນເວລາເຈັບເປັນ.
		

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບ ຄົວທີ່ເຈັບເປັນ ຍ້ອນປະສົບອຸປະ

ຕິເຫດ ຫຼື ເປັນພະຍາດໃດໜຶ່ງແບບກະທັນຫັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າປິ່ນປົວ ກໍ່ສາມາດໃຊ້ບ
 ໍລິ
ການປິ່ນປົວຂະພາບຊົ່ວຄາວ ຢູ່ໂຮງໝໍໃດໜຶ່ງ ທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາ ແລະ ບໍ່ເປັນ ຄູ່ສັນຍາ ຄື:
1). ຖ້າຫາກເປັນໂຮງໝໍ ທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາ ຜູ້ປະກັນຕົນ ສາມາດແຈ້ງບັດປະກັນສັງຄົມ ຫຼື ບັດ
ປະກັນສຸຂະພາບເພື່ອເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ;
2). ຖ້າຫາກເປັນໂຮງໝໍ ທີ່ບໍ່ເປັນຄູ່ສັນຍາ ຜູ້ປະກັນຕົນຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ໂຮງໝໍທີ່ຕົນໄດ້ເລືອກ
ໄວ້, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສູນບໍລິການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ
ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບຊາບ ພາຍໃນກຳນົດ 72 ຊົ່ວໂມງ.
		

ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ເຈັບເປັນກະທັນຫັນ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການຕາມຂໍ້ 1 ແລະ 2 ຂ້າງເທິງ

ນີ້ຫາກມີອາການດີຂຶ້ນ ກໍຕ້ອງອອກຈາກໂຮງໝໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໄປໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວ
ສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍ ທີ່ຕົນເລືອກໄວ້ຕໍ່ໄປ.
3). ການທົດແທນຄ່າປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ກໍລະນີ ຄື:
- ກໍລະນີ ຂໍ້ 1 ຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນໂຮງໝໍ ທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາ ແລະ ໂຮງໝໍ ທີ່ໄດ້ເລືອກໄວ້ເປັນ
ຜູ້ຊຳລະຄ່າປິ່ນປົວສຸຂະພາບດ້ວຍກັນ;
- ກໍລະນີ ຂໍ້ 2 ຂ້າງເທິງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃບບິນຮັບເງິນ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງ
ການແພດ ເພື່ອສະເໜີໂຮງໝໍທີ່ໄດ້ເລືອກໄວ້ພິຈາລະນາທົດແທນຄ່າປິ່ນປົວສຸຂະ
ພາບຄືນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ຕາມຄວາມເໝາະສົມພາຍໃນກຳນົດ 1 ເດືອນ.
2. ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີ່ນອນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຢູ່ໂຮງໝໍ ເກີນ 6 ເດືອນ
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ຂຶ້ນໄປນັ້ນ ໂຮງໝໍ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການສຸຂະພາບ ດັ່ງນີ້:
1). ແຕ່ 7 ຫາ 12 ເດືອນ,ໂຮງໝໍຈ່າຍ ເທົ່າກັບ 70% ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຈ່າຍ ເທົ່າກັບ 30% ຂອງ
ຄ່າປິ່ນປົວ;
2). ເກີນ 12 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ, ໂຮງໝໍຈ່າຍ ເທົ່າກັບ 50% ແລະ ຜູ່ກ່ຽວຈ່າຍ ເທົ່າກັບ 50%
ຂອງຄ່າປິ່ນປົວ;
		

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ເກີດສິດ ຫາກມີຄວາມຕ້ອງ

ການນຳໃຊ້ຢາທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີຢາຂອງໂຮງໝໍ ແລະ ຫ້ອງນອນພິເສດນັ້ນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ
ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າຜິດດ່ຽງດ້ວຍຕົນເອງ.
3. ການຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມອັດຕາເງິນມອບເໝົາ ສຳລັບການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສາມາດສະສົມທຶນ ແລະ ມີຄວາມ
ຢືນຢົງຈະໄດ້ຍົກເວັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບລາຍການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຕາມກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
1). ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ ທີ່ມີໂຄງການຂອງລັດຖະບານຮັບຜິດຊອບແລ້ວ
ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດວັນນະໂລກປອດ, ພະຍາດຫຼວງ ແລະອື່ນໆ;
2). ການຜ່າຕັດຫົວໃຈ;
3). ການຟອກເລືອດ ໃນກໍລະນີ ໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມແບບຊຳເຮື້ອ ເກີນຫ້າຄັ້ງ;
4). ພະຍາດທາລາເຊມີ ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ເລືອດ, ຕັດປ້າງ, ການຂັບຖ່າຍທາດເຫຼັກ:
5). ການປິ່ນປົວດ້ວຍລັງສີບຳບັດ ໃນກໍລະນີເປັນພະຍາດມະເຮັງ;
6). ການຕັດແວ່ນຕາ ຫຼືເລນທຽມ, ຍົກເວັ້ນການເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດ ອາຊີບ;
7). ການໃສ່ແຂ້ວທຽມ ຫຼື ດັດແຂ້ວ, ຍົກເວັ້ນການເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ;
8). ຢາທຸກຊະນິດ ທີ່ໃຊ້ໃນການຢັບຢັ້ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອ ເອັສໄອວີ;
9). ການກວດສຸຂະພາບປົກກະຕິປະຈຳປີ;
10). ການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານການແພດ ເຊັ່ນ: ການຜ່າຕັດປ່ຽນເພດ, ການ
ປະສົມພັນທຽມ, ການປ່ຽນອະໄວຍະວະ, ການເຮັດໝັນ ແລະ ການເສີມຄວາມງາມ
ໂດຍມີເຈຕະນາ.
4. ການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ປະຕິບັດສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນຕາມກໍ
ລະນີ ດັ່ງນີ້:
1). ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງການໄລຍະສັ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ເກີດມີການເຈັບ
ເປັນກະທັນຫັນເຖິງຂັ້ນເຂົ້ານອນໂຮງໝໍ ຊຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮັບການບໍລິການ
ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
2). ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ກຳລັງປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ງມີເຫດຜົນຈຳເປັນທາງການ
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ແພດ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
		

ສຳລັບການຈ່າຍເງິນທົດແທນຄ່າປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງຜູ້ປະກັນ

ຕົນ ໃຫ້ຈ່າຍຕາມລະດັບຄ່າປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີຂອງ
ການປິ່ນປົວ ໂດຍແມ່ນໂຮງໝໍທີ່ຜູ້ປະກັນຕົນໄດ້ເລືອກໄວ້ເປັນຜູ້ຄິດໄລ່ຈ່າຍທົດແທນ
ຄືນ. ໃນກໍລະນີອັນຈຳເປັນ ໃຫ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບຄະນະສະພາການແພດ.
2.1.3. ມາດຕາ 15 ການນຳໃຊ້ເງິນອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
		

ເງິນອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ຈະໄດ້ໂອນຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ໄປໃຫ້ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ຫຼື ໂຮງໝໍຄູ່ສັນຍາ ຕາມອັດຕາເງິນມອບ
ເໝົາ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະ
ມາຊິກຄອບຄົວທີ່ເກີດສິດ.
		

ລະດັບອັດຕາເງິນມອບເໝົາປິ່ນປົວສຸຂະພາບໄດ້ກຳນົດເປັນຈຳນວນເງິນ ຕໍ່ຄົນ

ຕໍ່ປີ ແລະ ຈະໄດ້ດັດປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການແພດ ໂດຍອີງຕາມ
ການສຶກສາຕົ້ນທຶນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມຖືກ
ຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໃນການບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ.
2.2 ມາດຕາ 16 ການອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ
ການອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ແມ່ນການສະໜອງການບໍລິການກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ

		

ການອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ແລະ ການສະໜອງເງິນບຳເນັດເທື່ອດຽວ ຕໍ່ ລູກ 1 ຄົນ.
ໃນກໍລະນີ ຜູ້ປະກັນຕົນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຫາກມີການເຈັບເປັນຊຶ່ງໄດ້ພັກວຽກ
ເພື່ອຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ກໍຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຕື່ມອີກຕາມລະບຽບການ.
2.2.1 ມາດຕາ 17 ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ
		

ຜູ້ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັ່ງນີ້:

1. ຖອກເງິນເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແຕ່ 6 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ ສຸດທ້າຍ.
2. ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຫຼັງຈາກຖືພາແຕ່ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຫຼື ລູກຕາຍໃນທ້ອງ ໂດຍມີການຢັ້ງ
ຢືນດ້ານການແພດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
2.2.2. ມາດຕາ 18 ການຄິດໄລ່ເງິນບຳເນັດອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ
		

ເງິນບຳເນັດອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງ ຫຼື ເມຍຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ບໍ່

ໄດ້ປະກອບອາຊີບໃດໜຶ່ງໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ
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6 ເດືອນ ສຸດທ້າຍ ຕໍ່ລູກ 1 ຄົນ, ຖ້າຫາກອອກລູກແຝດ ກໍໃຫ້ຄູນຕາມຈຳນວນລູກ.
		

ຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງ ທີ່ຖອກເງິນສົມທົບບໍ່ທັນຄົບ 6 ເດືອນຕາມເງື່ອນໄຂແລະ

ເມຍ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ບໍ່ມີລາຍໄດ້ໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ອອກລູກ
ຫຼື ຫຼຸລູກຊຶ່ງຜົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເປັນຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ
ແລ້ວ ກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນບຳເນັດອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ເທົ່າກັບ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນ
ຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນ ສຸດທ້າຍຂອງຜົວ.
ສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນບຳເນັດ
ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ.
ຕົວຢ່າງ : ນາງ ກ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ
1.500.000 ກີບ. ການຄິດໄລ່: 1.500.000 ກີບ x 60% = 900.000
ກີບ/ຄົນ/ຄັ້ງ.
2.2.3. ມາດຕາ 19 ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ.
		

ຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງ ທີ່ເປັນພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ຫຼື ຕຳຫຼວດ ທີ່

		

ຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງ ທີ່ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ພັກວຽກ

ພັກວຽກຍ້ອນການອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເຕັມຕາມປົກກະຕິ.

ຍ້ອນການອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ພາຍໃນໄລຍະ 3.5 ເດືອນນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ

ຫຼື ຄ່າແຮງງານຕາມປົກກະຕິ ໂດຍກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍ
80% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ສຳລັບສ່ວນ
ຜິດດ່ຽງຂອງເງິນ ເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານທັງໝົດ ແມ່ນຜູ້ໃຊ້
ແຮງງານ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຈ່າຍໃຫ້ຜູ່ກ່ຽວ.

		

ສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເອົາເດັກອາຍຸບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ ມາເປັນລູກລ້ຽງ ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນອອກລູກ ຕາມໄລຍະການພັກວຽກຕົວຈິງ
ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ເດືອນ.

ຜູ້ປະກັນຕົນເພດຍິງ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຄົບກຳນົດແລ້ວ

ຫາກສຸຂະພາບຍັງອ່ອນເພຍຢູ່ ກໍຕ້ອງໄປກວດ ແລະ ປະເມີນສຸຂະພາບຄືນ ໂດຍມິການ
ຢັ້ງຢືນດ້ານການແພດ ເພື່ອຮັບເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການ ຫຼື ເສຍອົງຄະ.

ຕົວຢ່າງ 1: ນາງ ຂ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ
1.500.000 ກີບ.

ການຄິດໄລ່: 1.500.000 ກີບ x 80%=1.200.000 ກີບ/ເດືອນ.
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2.3. ມາດຕາ 20 ການອຸດໜູນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດອື່ນ
ການອຸດໜູນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດອື່ນ ແມ່ນການ
ສະໜອງເງິນອຸດໜູນເສຍກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ, ເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະເທື່ອດຽວ ຫຼື
ລາຍເດືອນໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ເປັນພະຍາດອາຊີບ, ປະສົບ
ອຸປະຕິເຫດ ອື່ນ ຫຼື ເປັນພະຍາດທົ່ວໄປ.
2.3.1. ມາດຕາ 21 ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດ ອາຊີບ, ອຸປະ
ຕິເຫດອື່ນ ຫຼື ພະຍາດທົ່ວໄປ
		

ຜູ້ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ, ອຸປະຕິເຫດອື່ນ

ຫຼື ພະຍາດທົ່ວໄປ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:
1. ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມນັບແຕ່ 1 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ສຳລັບຜູ້ປະກັນ
ຕົນທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ ແລະ 12 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ສຳລັບຜູ້
ປະກັນຕົນທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດອື່ນ
2. ຂາດສາມັດຕະພາບແຮງງານ ແລະ ສະພາວະປົກກະຕິຂອງຈິດໃຈ ຍ້ອນປະສົບອຸປະຕິ
ເຫດແຮງງານຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ໄລຍະທາງໄປ-ກັບ ລະຫວ່າງທີ່ພັກເຊົາຫາບ່ອນ
ເຮັດວຽກ ຫຼື ໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງການ;
3. ເປັນພະຍາດອາຊີບ ທີ່ເກີດຈາກວຽກງານວິຊາສະເພາະ;
4. ເສຍອົງຄະ ຫຼື ເສຍອະໄວຍະວະໃດໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ຍ້ອນປະສົບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ,
ພະຍາດອາຊີບອຸປະຕິເຫດອື່ນ ຫຼື ພະຍາດທົ່ວໄປ.
		

ເງື່ອນໄຂ ທີ 2, 3 ແລະ 4 ຂ້າງເທິງນີ້ ຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນດ້ານການແພດ.

2.3.2. ມາດຕາ 22 ປະເພດ ແລະ ລະດັບການເສຍອົງຄະ
		

ປະເພດ ແລະ ລະດັບການເສຍອົງຄະ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຕາມຕາຕະລາງ ດັ່ງນີ້:
ປະເພດ

ລະດັບເ ສຍອົງຄ
ະ

ຮູບການອຸດໜ
 ູນ

1

81-100%

ລາຍເດືອນ

3

61-70%

ລາຍເດືອນ

4

51-60%

ລາຍເດືອນ

5

6

41-50%

31-40%

ລາຍເດືອນ

7

21-30%

ເທື່ອດຽວ

8

1-20%

ເທື່ອດຽວ

2

71-80%
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ລາຍເດືອນ

ເທື່ອດຽວ

2.3.3. ການຈັດປະເພດ ແລະ ລະດັບການເສຍອົງຄະ
		

ການຈັດປະເພດ ແລະ ລະດັບການເສຍອົງຄະ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ດັ່ງນີ້:
1). ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ເປັນພະຍາດອາຊີບ, ປະສົບອຸປະຕິເຫດ
ອື່ນ ຫຼື ເປັນພະຍາດທົ່ວໄປ ແຕ່ປະເພດ 1 ຫາ 8 ຕ້ອງໄປກວດສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍໂດຍ
ມີການຢັ້ງຢືນດ້ານການແພດ ເພື່ອຮັບການອຸດໜູນເສຍກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ ຫຼື ປ່ວຍ
ການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຖ້າສຸຂະພາບບໍ່ດີຂຶ້ນ ໃຫ້ໄປກວດສຸຂະພາບຄືນໃໝ່ ໂດຍມີການຕີ
ລາຄາປະເພດ ແລະ ລະດັບເສຍອົງຄະ ຈາກຄະນະຮັບຜິຊອບຕີລາຄາແບ່ງຂັ້ນຂາດສະ
ມັດຕະພາບແຮງງານ-ພິການ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ຕາມປຶ້ມຄູ່ມືການແບ່ງຂັ້ນຂາດສາມັດຕະ
ພາບແຮງງານ-ພິການ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອພິຈາລະນາ
ຮັບການອຸດໜູນເສຍອົງຄະ.
ໃນກໍລະນີ ມີເຫດຜົນທີ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ນຳເອົາຜົນການຕີລາຄາປະເພດ ແລະ ລະດັບ
ເສັຍອົງຄະ ໄປຜ່ານສະພາການແພດ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
2). ຜູ້ເສຍອົງຄະ ແຕ່ລະປະເພດ ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນເປັນລາຍເດືອນ ຫາກໄດ້ໄປເຮັດວຽກ
ໃໝ່ຢູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີເງິນເດືອນ ຕ້ອງໄດ້ສຶບຕໍ່ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງ
ທຶນປະກັນສັງຄົມ ຕາມອັດຕາສ່ວນເງິນສົມທົບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຜູ່ກ່ຽວຈະກາຍເປັນ
ຜູ້ເສຍອົງຄະປະຈຳການ ໂດຍຈະໄດ້ຫຼຸດລະດັບເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະຕາມລະບຽບ
ການ.
3). ປະເພດ ແລະ ລະດັບເສຍອົງຄະ ຍ້ອນການສູນເສຍອົງຄະໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດ
ແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ໃນກໍລະນີ ການເສັຍອົງຄະ ຍ້ອນອະໄວຍະວະໃດໜຶ່ງ ທີ່ຈະ
ເກີດມີການຊຸດໂຊມລົງ ຫຼື ດີຂຶ້ນ ກໍຈະພິຈາລະນາໃຫ້ມີການປະເມີນສຸຂະພາບຄືນໃໝ່.
4). ຜູ້ເສຍອົງຄະລາຍເດືອນ ຍ້ອນການສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊ້ການສູ້ຮົບ ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ
ເສັຍອົງຄະມາກ່ອນແລ້ວ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.3.4. ມາດຕາ 23 ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເສຍກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ
			

ເງິນອຸດໜູນເສຍກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດ

ແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ ເທົ່າກັບ 70% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນ
ສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນໄລຍະບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ ເປັນໄລຍະທຳອິດ.
			

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ເສຍກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຄົບ 6 ເດືອນ

ແລ້ວ ຫາກຍັງບໍ່ສາມາດຕີລາຄາເປັນການເສຍອົງຄະ ກໍໃຫ້ໄປກວດສຸຂະພາບຄືນໃໝ່
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ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນດ້ານການແພດ ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບອຸດໜູນເສຍກຳລັງຊົ່ວຄາວ ເທົ່າກັບ
60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນໄລຍະບໍ່ເກີນ
6 ເດືອນເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍ.
		

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຄ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ
1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 1.500.000 ກີບ x 70% = 1.050.000 ກີບ.

			

ເງິນອຸດໜູນເສຍກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ປະສົບອຸປະຕິເຫດ

ອື່ນ ຫຼື ເປັນພະຍາດທົ່ວໄປ ເທົ່າກັບ 60% ຂອງເງິນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ
ຂອງຜູ້ ກ່ຽວ ໃນໄລຍະບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ງ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ
1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 1.500.000 ກີບ x 60% = 900.000 ກີບ
2.3.5. ມາດຕາ 24 ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະເທື່ອດຽວ
			

ເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະເທື່ອດຽວ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ເສຍອົງຄະ ຍ້ອນອຸປະຕິ

ເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບແຕ່ປະເພດ 6 ຫາ 8 ເທົ່າກັບລະດັບການເສຍອົງຄະ
ຄູນ 12 ເດືອນ ຕາມເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຈ ເສຍອົງຄະປະເພດ 6, ລະດັບ 31%, ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະ
ເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 31% x 12 ເດືອນ x 1.500.000 ກີບ = 5.580.000 ກີບ.
			

ເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະເທື່ອດຽວ ຂອງຜູ້ເສຍອົງຄະຍ້ອນອຸປະຕິເຫດອື່ນ ຫຼື ເປັນ

ພະຍາດທົ່ວໄປ ເທົ່າກັບລະດັບການເສຍອົງຄະ ຄູນ 10 ເດືອນຕາມເງິນເດືອນປະກັນຕົນ
ສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ສ ເສຍອົງຄະປະເພດ 6, ລະດັບ 31%, ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ
ສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 31% x 10 ເດືອນ x 1.500.000 ກີບ = 4.650.000 ກີບ.
2.3.6. ມາດຕາ 25 ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະລາຍເດືອນ
			

ເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະລາຍເດືອນ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ເສຍອົງຄະຍ້ອນອຸປະຕິ

ເຫດແຮງງານ ຫຼື ເປັນພະຍາດອາຊີບ ແຕ່ປະເພດ 1 ຫາ 5 ເທົ່າກັບລະດັບການເສຍອົງ
ຄະ ຄູນ ເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
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ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຊ ເສຍອົງຄະປະເພດ 1, ລະດັບ 81%, ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະ
ເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 81% x 1.500.000 ກີບ = 1.215.000 ກີບ/ເດືອນ.
		

ຖ້າຜູ້ເສຍອົງຄະ ຫາກຍັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ປະຈຳການ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປົກກະ

ຕິ ຫຼື ພັກຮັບເງິນອຸດໜູນບຳນານແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄດ້ຮັບເງິນ 50% ຂອງເງິນອຸດໜູນເສຍ
ອົງຄະຂອງຕົນ.
			

ເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະປະຈຳການ ໃຫ້ຖືເອົາຊັ້ນຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນ

ເວລາໄດ້ ຮັບການອະນຸມັດປະເພດ ແລະ ລະດັບການເສຍອົງຄະເປັນຕົວຕັ້ງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້
ຄິດໄລ່ເພີ່ມ ຕາມການເລື່ອນຊັ້ນຂັ້ນເງິນເດືອນ ຕາມປົກກະຕິ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຍ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນປົກກະຕິ ຫຼື ຮັບອຸດໜູນບຳນານ,ເງິນອຸດໜູນເສຍ
ອົງຄະຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເທົ່າກັບ 1.215.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 1.215.000 ກີບ x 50% = 607.500 ກີບ/ເດືອນ.
			

ເງິນອຸດໜູນເສັຍອົງຄະລາຍເດືອນ ຂອງຜູ້ເສຍອົງຄະ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດອື່ນ ຫຼື

ເປັນພະຍາດທົ່ວໄປ ເທົ່າກັບ ລະດັບການເສຍອົງຄະ ຄູນ 90% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນ
ຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ດ ເສຍອົງຄະປະເພດ 2, ລະດັບ 71% ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະ
ເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 71% x (90% x 1.500.000 ກີບ) = 958.500 ກີບ/ເດືອນ
			

ຖ້າຜູ້ກ່ຽວ ຫາກຍັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ປະຈຳການ ກໍຈະຮັບເງິນ 50% ຂອງເງິນອຸດ

ໜູນເສຍອົງຄະ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນ 25% ຂອງເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະ ໃນເວລາພັກຮັບ
ເງິນອຸດໜູນບຳນານ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຕ ມີເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະ ເທົ່າກັບ 958.500 ກີບ.
			

- ໄລຍະຍັງປະຈຳການ ເທົ່າກັບ 958.500 ກີບ x 50% = 479.250
ກີບ/ເດືອນ
- ໄລຍະພັກບຳນານ ເທົ່າກັບ 958.500 ກີບ x 25% = 239.625
ກີບ/ເດືອນ

			

ສຳລັບຜູ້ເສຍອົງຄະ ທີ່ໄດ້ຮັບການອູດໜູນເສຍອົງຄະ ຍ້ອນການສູ້ຮົບ ແລະ

ຮັບໃຊ້ ການສູ້ຮົບມາກ່ອນແລ້ວ ໃຫ້ປະຕິບັດການຄິດໄລ່ການອຸດໜູນເສຍອົງຄະ ຕາມ
ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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2.3.7. ມາດຕາ 27 ການອຸດໜູນຜູ້ດູແລຜູ້ເສຍອົງຄະ
			

ຜູ້ເສຍອົງຄະ ປະເພດ 1 ທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍຕົນເອງໄດ້ ຈະມີຜູ້ດູແລຊຶ່ງໄດ້ຮັບການ

ອຸດໜູນດູແລ ເປັນລາຍເດືອນເທົ່າກັບ 70% ຂອງເງິນອຸດໜູນເສັຍອົງຄະຂອງຜູ້ເສຍອົງ
ຄະຕາມ ຄວາມເປັນຈິງ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຖ ເສຍອົງຄະປະເພດ 1 ເທົ່າກັບ 1.215.000 ກີບ
ການຄິດໄລ່: 70% x 1.215.500 ກີບ = 850.500 ກີບ/ເດືອນ.
			

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ເສຍອົງຄະປະເພດ 1 ຫຼື ປະເພດພິເສດ ຢູ່ສູນເສຍອົງຄະ ທີ່ໄດ້ເສຍ

ຊີວິດແລ້ວ ຜູ້ດູແລ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນດູແລເທື່ອດຽວ ເທົ່າກັບ 5 ເດືອນ ຂອງເງິນອຸດ
ໜູນດູແລ ເປັນຈຸດເລີ່ມ, ຖ້າປີດູແລຫາກເກີນ 5 ປີຂຶ້ນໄປກໍຈະໄດຮັບເພີ່ມ 2 ປີໃດ ເທົ່າ
ກັບ 1 ເດືອນ.
2.3.8. ມາດຕາ 26 ການປະກອບອຸປະກອນ ຫຼື ອົງຄະທຽມ ໃກ້ຜູ້ເສຍອົງຄະ
			

ຜູ້ເສຍອົງຄະລາຍເດືອນ ຍ້ອນປະສົບອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ, ອຸ

ປະຕິເຫດອື່ນ ຫຼື ພະຍາດທົ່ວໄປ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການ
ດຳລົງຊີວິດ ຈະໄດ້ຮັບການປະກອບອຸປະກອນ ຫຼື ອົງຄະທຽມຕາມຄວາມສາມາດສະໜອງ
ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດມູນຄ່າອຸປະກອນ ຫຼື ອົງຄະທຽມ ໄວ້ໃນລະບຽບການສະ
ເພາະ.
			

ໃນກໍລະນີ ມີການໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບອຸປະກອນ ຫຼື ອົງຄະທຽມ ໃຫ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານ

ຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
2.4. ມາດຕາ 28 ການອຸດໜູນປ່ວຍການ
			

ການອຸດໜູນປ່ວຍການ ແມ່ນການສະໜອງເງິນອຸດໜູນໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ຍັງບໍ່

ສາມາດກັບມາເຮັດວຽກປົກກະຕິຍ້ອນປະສົບອຸປະຕິເຫດອື່ນ, ພະຍາດອື່ນ ແລະ ການ
ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ຊຶ່ງຖືກຢຸດຈ່າຍເງິນເດືອນຊົ່ວຄາວໃນເວລາປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະ
ພາບ.
2.4.1. ມາດຕາ 29 ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນປ່ວຍການ
			

ຜູ້ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປ່ວຍການ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຖອກເງິນເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ນັບແຕ່ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ
ສຸດທ້າຍ;
2. ໄດ້ຖືກຢຸດຈ່າຍເງິນເດືອນຊົ່ວຄາວ;
247

3. ມີການຢັ້ງຢືນດ້ານການແພດກ່ຽວກັບການປ່ວຍການ.
2.4.2. ມາດຕາ 30 ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການ
			

ເງິນອຸດໜູນປ່ວຍການ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບ 70% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະ

ເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນເປັນໄລຍະທຳອິດ.
ຕົວຢ່າງ: ນາງ ທ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນ ເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ
ການຄິດໄລ່: 1.500.000 ກີບ x 70% = 1.050.000 ກີບ/ເດືອນ.
			

ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຫາກສືບຕໍ່ປິ່ນປົວ ໃຫ້ຄິດໄລ່ 60% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ແຕ່ສູງ

ສຸດບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ ເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍ.
ຕົວຢ່າງ: ນາງ ນ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນ ເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 60% x 1.500.000 ກີບ = 900.000 ກີບ/ເດືອນ.
			

ໃນກໍລະນີ ການອຸດໜູນປ່ວຍການຫາກເກີນ 12 ເດືອນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕີລາ

ຄາສຸຂະພາບຄືນໃໝ່ຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບຕີລາແບ່ງຂັ້ນສະມັດຕະພາບແຮງງານ-ພິ
ການ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ເພື່ອຮັບການອຸດໜູນເສຍອົງຄະ.
2.5. ມາດຕາ 31 ການອຸດໜູນບຳນານ
			

ການອຸດໜູນບຳນານ ແມ່ນການສະໜອງເງິນອຸດໜູນເປັນລາຍເດືອນໃຫ້ຜູ້ປະ

ກັນຕົນ ທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂພັກຮັບບຳນານ.
2.5.1. ມາດຕາ 32 ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນບຳນານ
			

ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນບຳນານ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ເຮັດການປະຕິວັດ ນັບແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ມີກະສຽນອາຍຸ 60 ປີ ສຳລັບເພດຊາຍ
ແລະ 55 ປີ ຂຶ້ນໄປ ສຳລັບເພດຍິງ ແລະປີການ 25 ປີຂຶ້ນໄປ.
		

ໃນກໍລະນີຜູ້ທີ່ໄດ້ຖອກເງິນ ສົມທົບເກີນ 25 ປີຂຶ້ນໄປ, ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວມີສຸຂະພາບ

ອ່ອນເພຍ ແລະ ມີກະສຽນອາຍຸບໍ່ຄົບແຕ່ 3 ປີ ລົງມາ ກໍສາມາດຮັບບຳນານ, ໃນນັ້ນກະ
ສຽນອາຍຸຫຼຸດ 1 ປີໃດ ໃຫ້ຫຼຸດ 1% ຂອງອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ.
2. ຜູ້ເຮັດການປະຕິວັດກ່ອນປີ 1975, ຜູ້ເສຍອົງຄະປະເພດ 1 ຫາ 4 ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກກັບ
ທາດເບື່ອລຽນຕິດແຕ່ 5 ປີຂຶ້ນໄປ, ມີກະສຽນອາຍຸ 55 ປີ ສຳລັບເພດຊາຍ, 50 ປີ ສຳລັບ
ເພດຍິງ ແລະ ມີປີການ 20 ປີຂຶ້ນໄປ.
3. ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງານ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ
ມີກະສຽນອາຍຸ 60 ປີ ສຳລັບເພດຊາຍ ແລະ 55 ປີ ຂຶ້ນໄປ ສຳລັບເພດຍິງ ແລະ ມີປີປະ
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ກັນຕົນ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ.
		

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ໄດ້ຖອກເງິນສົບທົບເກີນ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ ສຳລັບຜູ້ທີ່ປະ

ກັນຕົນ ຕາມດຳລັດ 207/ນຍ ຫຼື ເກີນ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນ
ສັງຄົມ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວມີສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ໂດຍມີການ ຢັ້ງຢືນດ້ານການແພດ ແລະ ມີກະ
ສຽນອາຍຸບໍ່ຄົບ 3 ປີລົງມາ ກໍສາມາດພັກການຮັບບຳນານ, ໃນນັ້ນກະສຽນອາຍຸຫຼຸດ 1
ປີໃດ ໃຫ້ຫຼຸດ 1% ຂອງເງິນອຸດໜູນບຳນານຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
4. ມີຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດພັກຮັບບຳນານ ຈາກຂະແໜງການ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
2.5.2. ມາດຕາ 33 ການກຳນົດອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ
			

ການກຳນົດອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານສຳລັບພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕຳ
ຫຼວດ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເປັນ 3 ໄລຍະ ດັ່ງນີ້:
- ຜູ້ເຮັດການປະຕິວັດ ແຕ່ປີ 1954 ຄືນຫຼັງ ຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ
ໂດຍເລີ່ມຈາກ 80% ຫາ 100% ໃຫ້ຈັດເຂົ້າໃນໄລຍະທີ 1;
- ຜູ້ເຮັດການປະຕິວັດ ແຕ່ປີ 1955 ຫາ ປີ 1974 ຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນ
ບຳນານ ໂດຍເລີ່ມຈາກ 75% ຫາ 90% ໃຫ້ຈັດເຂົ້າໃນໄລຍະທີ 2;
- ຜູ້ເສຍອົງຄະປະເພດ 1 ຫາ 4 ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກກັບທາດເບື້ອລຽນຕິດ 5 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ໄດ້
ເຮັດວຽກ ແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມີປີການ 20 ປີຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນ
ຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ ໂດຍເລີ່ມຈາກ 70% ຫາ 85% ໃຫ້ຈັດເຂົ້າໃນໄລຍະທີ 3;
- ຜູ້ເຮັດການປະຕິວັດ ແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳ
ນານ ໂດຍເລີ່ມຈາກ 70% ຫາ 85% ໃຫ້ຈັດເຂົ້າໃນໄລຍະທີ 3;
- ຜູ້ເຮັດການໃນລະບອບເກົ່າ ກ່ອນປີ 1975 ທີ່ໄດ້ຮັບປີການ 3 ປີໃດ ເທົ່າກັບ 1 ປີການ
ຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ ຄື: ຜູ້ເຮັດການໃນລະບອບເກົ່າແຕ່ໄດ້
ເຂົ້າການປະຕິວັດ ກ່ອນປີ 1975 ຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ ເລີ່ມ
ແຕ່ 75% ຫາ 90% ໃຫ້ຈັດເຂົ້າໃນໄລຍະທີ 2, ສ່ວນຜູ້ເຂົ້າການປະຕິວັດນັບແຕ່ປີ
1975 ເປັນຕົ້ນມາ ຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍບຳນານ ໂດຍເລີ່ມຈາກ 70% ຫາ
85% ໃຫ້ຈັດເຂົ້າໃນໄລຍະທີ່ 3.
		

ສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານໃນແຕ່ລະໄລຍະມາກ່ອນແລ້ວ

ໃຫ້ຮັກສາຄືເກົ່າ, ສ່ວນຜູ້ທີ່ຈະອອກພັກຮັບບຳນານໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມອັດ
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ຕາສ່ວນ ຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານຂອງແຕ່ລະໄລຍະຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂ້າງເທິງນີ້.
2. ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ
ແລະ ຜູ້ສາໝັກໃຈໃຫ້ຖືເອົາຄະແນນບຳນານ, ເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າ
ແຮງງານສະເລັ່ຍ ແລະດັດສະນີ ເປັນຕົວຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ.
2.5.3. ມາດຕາ 34 ການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນບຳນານ
			

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ ໃຫ້ຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

1). ການຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ ສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ
ແລະ ຕຳຫຼວດ ໃຫ້ເອົາປີການທຽບກັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານຂອງແຕ່ລະໄລ
ຍະເປັນຈຸດເລີ່ມ, ຖ້າປີການຫາກເກີນ 1 ປີໃດຈະໄດ້ເພີ່ມ 1 % ຂອງອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ
ອຸດໜູນບຳນານ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍສູງສຸດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 3 ໄລ
ຍະ ຕາມຕາຕະລາງ ດັ່ງນີ້:
ໄລຍະທີ 1 ສຳລ
 ັບເປົ້າໝາຍ ປີ

ໄລຍະທີ 2 ສຳລັບເ ປົ້າໝາຍ

ໄລຍະທີ 3 ສຳລັບເປົ້າໝາຍ

1954 ຄືນຫຼັງ

ປີ 1955-1974

ປີ 1975 ເປັນຕ
 ົ້ນມ
າ

ປີການ 20 ສ່ວນຮ້ອຍບຳນານ ປີການ 20

ສ່ວນຮ້ອຍ

ແຕ່ 80%-100%

ບຳນານ
ແຕ່ 75%-90%

ປີການ

ສ່ວນຮ້ອຍ

20

25

ບຳນານ
ແຕ່ 70-85%

20

80

20

75

20

25

70

21

81

21

76

21

26

71

22

82

22

77

22

27

72

23

83

23

78

23

28

73

24

84

24

79

24

29

74

25

85

25

80

25

30

75

26

86

26

81

26

31

76

27

87

27

82

27

32

77

28

88

28

83

28

33

78

29

89

29

84

29

34

79

30

90

30

85

30

35

80

31

91

31

86

31

36

81

32

92

32

87

32

37

82
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33

93

33

88

33

38

83

34

94

34

89

34

39

84

35

95

90

96

35 ຂຶ້ນ
ໄປ

40 ຂຶ້ນ
ໄປ

85

36

35 ຂຶ້ນ
ໄປ

37

97

38

98

39

99

40 ຂຶ້ນໄ ປ

100

2). ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ
ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ໃຫ້ເອົາອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍອຸດໜູນບຳນານ ຄູນ
ເງິນເດືອນປະກັນຕົນເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ປະກອບດ້ວຍເງິນເດືອນພື້ນຖານ, ເງິນອຸດໜູນປີການ, ເງິນ
ອຸດໜູນຕຳແໜງ່ ແລະ ເງິນອຸດໜູນວິຊາການອື່ນ.
ເງິນອຸດໜູນວິຊາການອື່ນ ເປັນຕົ້ນ ເງິນອຸດໜູນທາດເບື່ອ, ເງິນອຸດໜູນສອນຫ້ອງ

		

ຄວບ, ເງິນອຸດໜູນສົ່ງເສີມກອງທັບ ຫຼື ເງິນອຸດໜູນວິຊາຊີບທີ່ຈະຄິດໄລ່ເພີ່ມເຂົ້າໃນເງິນ
ອຸດໜູນບຳນານນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຫັກເປັນເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ນັບແຕ່ 5 ປີ
ຂຶ້ນໄປ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສຳລັບພະນັກງານບຳນານທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນບຳນານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະມາ

			

ກ່ອນແລ້ວ ໃຫ້ຄິດໄລ່ການອຸດໜູນບຳນານຄືເກົ່າ ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ຕົວຢ່າງ: ນາງ ບ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍບຳນານ 80% ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນເດືອນສຸດ
ທ້າຍ(ເງິນເດືອນພື້ນຖານ + ເງິນປີການ + ເງິນຕຳແໜ່ງ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ
ວິຊາການອື່ນ) ເທົ່າກັບ 1.800.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່ 80% x 1.800.000 ກີບ = 1.440.000 ກີບ/ເດືອນ.
2.5.4. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ໄດ້ປະ
ກັນຕົນ

			

ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນໃນຫົວໜ່ວຍແຮງານ ເທົ່າກັບ ຄະແນນ

ບຳນານ ທັງໝົດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຄູນ ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍຄາດຄະເນ ຂອງຜູ້ປະກັນ
ຕົນທັງໝົດ ຄູນ ຕົວດັດສະນີ ຊຶ່ງການຄິດໄລ່ ມີ ດັ່ງນີ້:
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1). ຄະແນນບຳນານທັງໝົດຂອງຜູ້ກ່ຽວ
			

ຄະແນນບຳນານທັງໝົດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ເທົ່າກັບ ຄະແນນບຳນານຈາກການຈ່າຍເງິນ

ສົມທົບທັງໝົດ ບວກ ຄະແນນບຳນານຈາກການຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບຊົ່ວຄາວ ບວກ ຄະ
ແນນ ບຳນານນະໂຍບາຍ ຊຶ່ງມີ ດັ່ງນີ້:
- ຄະແນນບຳນານຈາກການຈ່າຍເງິນສົມທົບ ເທົ່າກັບ ຈຳນວນເງິນເດືອນປະກັນຕົນ
ສະເລັ່ຍຂອງຜູ້ກ່ຽວໃນແຕ່ລະປີ ຫານ ໃຫ້ຈຳນວນເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍຂອງ
ຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ປ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 1.500.000 ກີບ, ເງິນເດືອນປະ
ກັນຕົນສະເລັ່ຍ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ 1.131.286 ກີບ
ການຄິດໄລ່: 1.500.000 ກີບ ÷ 1.131.286 ກີບ = 1,33 ຄະແນນ
- ຄະແນນບຳນານຈາກການຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບຊົ່ວຄາວ ໃນເວລາຮັບເງິນອຸດໜູນປ່ວຍ
ການ, ອອກລູກ ຫຼື ເສຍກຳລັງແຮງງານຊົ່ວຄາວ ເທົ່າກັບ ຄະແນນບຳນານຈາກການ
ຈ່າຍ ເງິນສົມທົບສະເລັ່ຍໄລຍະ 24 ເດືອນ ກ່ອນໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຫານ ໃຫ້ 30
ວັນ ຄູນ ກັບຈຳນວນວັນພັກຮັບເງິນອຸດໜູນ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ປ ມີຄະແນນບຳນານ 2.66 ໃນ24 ເດືອນ, ວັນພັກປ່ວຍການ 45
ວັນການຄິດໄລ່: [(2.66 + 24) + 30] x45 = 0,17 ຄະແນນ
- ຄະແນນບຳນານນະໂຍບາຍ ແມ່ນຄະແນນທີ່ຄິດໄລ່ໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ມີປີການປະ
ກັນຕົນ 30 ປີ ລົງມາ ໂດຍໃຫ້ຄິດໄລ່ ເທົ່າກັບ 0,5 ຄະແນນ ຄູນ ຈຳນວນປີປະກັນ
ຕົນທຽບກັບ 30 ປີ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ປ ມີປີການປະກັນຕົນ 20 ປີ
ການຄິດໄລ່: (30 ປີ - 20 ປີ) x 0.5 = 5 ຄະແນນ
ຄະແນນບຳນານທັງໝົດ (1,33 x 20) + 0,17 + 5 = 31,77 ຄະແນນ
2). ເງິນເດືອນ ຫຼີ ຄ່າແຮງງານສະເລັ່ຍຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ
- ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ ເທົ່າກັບ ຈຳນວນເງິນເດືອນ
ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດໃນໜຶ່ງປີ ຫານ ໃຫ້ຈຳນວນຄັ້ງຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ໄດ້ຈ່າຍ
ເງິນສົມ ທົບໃນປີດຽວກັນນັ້ນ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ສຳລັບການຄິດໄລ່ຄະແນນບຳນານ.
ຕົວຢ່າງ: ເງິນເດືອນຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດໃນ 1 ປີ ເທົ່າກັບ 1.357.543.200 ກີບ,
ຈຳນວນຄັ້ງຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນສົມທົບໃນ 1 ປີ ເທົ່າກັບ 1.200 ຄັ້ງ
ການຄິດໄລ່: 1.357.543.200 ກີບ ÷ 1.200 ຄັ້ງ = 1.131.286 ກີບ.
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- ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍຄາດຄະເນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ ເທົ່າກັບ ເງິນເດືອນ
ປະກັນຕົນສະເລັ່ຍທັງໝົດໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ບວກ ອັດຕາການເໜັງຕີງທີ່ສົມທຽບໃສ່
ປີກ່ອນນັ້ນ 1 ປີ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ສຳລັບການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ.
ຕົວຢ່າງ: ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍທັງໝົດໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 1.131.286
ກີບ, ອັດຕາການເໜັງຕີງສົມທຽບໃສ່ປີກ່ອນນັ້ນ 1 ປີເທົ່າກັບ 21 %
ການຄິດໄລ່: (1.131.286 ກີບ x 21%) = 237.570 ກີບ
= 1.131.286 ກີບ + 237.570 ກີບ = 1.368.856 ກີບ
3). ຕົວດັດສະນີ 2%
ຕົວດັດສະນີ 2% ສາມາດດັດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳ
ນານໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານໃຫ້ທ້າວ ປ ທີ່ມີປີການ 20 ປີ:
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ປ ມີຄະແນນບຳນານທັງໝົດ 31,77 ຄະແນນ, ເງິນເດືອນປະກັນ
ຕົນ ສະເລັ່ຍຄາດຄະເນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ 1.368.856 ກີບ, ຕົວ
ດັດສະນີ 2%.
ການຄິດໄລ່: 31,77 x 1.368.856 ກີບ x 2% = 869.771 ກີບ
4). ເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານສະເລັ່ຍຄາດຄະເນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທັງໝົດ ສຳລັບຜູ້ອອກ
ແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຈະໄດ້ປັບປຸງໃນເດືອນ ຕຸລາ ຂອງແຕ່ລະປີ.
5). ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ປະກັນຕົນກ່ອນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ຖ້າຫາກມີ
ປີການແຕ່ 5 ຫາ 14 ປີ ກໍສາມາດໄດ້ຮັບການອຸດໜູນບຳນານ. ສຳລັບຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ໄດ້
ຮັບການອຸດໜູນບຳນານມາກ່ອນແລ້ວ ໃຫ້ຄິດໄລ່ການອຸດໜູນບຳ ນານຄືເກົ່າ, ສ່ວນຜູ້
ທີ່ມີລະດັບການອຸດໜູນບຳນານຕໍ່າ ກໍຈະໄດ້ດັດປັບລະດັບການອຸດໜູນບຳນານ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 ຂ້າງເທິງນີ້.
6). ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໃຫ້ສົມທຽບເປັນ
ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍສູງສຸດບໍ່ເກີນ 75% ຂອງເງິນເດືອນສະເລັ່ຍຄາດຄະເນ ຂອງຜູ້ປະກັນ
ຕົນທັງໝົດ.
2.5.5. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ສຳລັບຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະ
ໝັກໃຈ
			

ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ສຳລັບຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້

ສະໝັກໃຈ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້ 2.5.3 ຂ້າງເທິງນີ້.
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2.5.6. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ
			

ເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນໃນການຮັບອຸດ

ໜູນບຳນານ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບ 1,5 ເດືອນຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນ
ສຸດທ້າຍ ຄູນ ຈຳນວນປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
			

ສຳລັບ ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ມີໄລຍະປະກັນຕົນ ແຕ່ 7 ຫາ 12 ເດືອນ ໃຫ້ຖືເປັນ 1 ປີ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຜ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ
1.500.000 ກີບ, ປີການ 15 ປີ.
ການຄິດໄລ່: 1,5 ເດືອນ x1.500.000 ກີບ x15 ປີການ = 33.750.000 ກີບ.

			

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ບໍ່ຄົບເງື່ອນໄຂກະສຽນອາຍຸ, ປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນ

ຊຶ່ງໄດ້ ອອກຈາກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວຍັງຢູ່ໃນໄວອາຍຸ
ເຮັດວຽກ ແລະ ສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນເທື່ອດຽວ ໂດຍຈະໄດ້
ສະສົມເງິນສົບທົບຂອງຜູ້ກ່ຽວໄວ້ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບອຸດໜູນບຳນານ ເມື່ອກະສຽນອາຍຸ
ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ.
			

ສຳລັບ ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເທຶ່ອດຽວ ມີຄື:
- ຜູ້ທີ່ມີກະສຽນອາຍຸຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ, ແຕ່ມີປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນບໍ່ຄົບ ຕາມເງື່ອນໄຂ;
- ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກຈາກວຽກ ທີ່ບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດວຽກນຳການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍ
ແຮງງານ ຍ້ອນບັນຫາສຸຂະພາບ;
-

ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ກັບຄືນປະເທດ ພາຍຫຼັງສິ້ນ
ສຸດສັນຍາແຮງງານ.

2.6. ມາດຕາ 37 ການອຸດໜູນເສຍຊີວິດ
		

ການອຸດໜູນເສຍຊີວິດ ແມ່ນ ການສະໜອງເງິນຊາປະນະກິດສົບ ແລະ ເງິນອຸດ

ໜູນຄອບຄົວ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ.
2.6.1. ມາດຕາ 38 ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນເສຍຊີວິດ
			

ຜູ້ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນເສຍຊີວິດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ດັ່ງນີ້:

1. ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ນັບແຕ່ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ໃນໄລຍະ 6
ເດືອນສຸດທ້າຍ:
2. ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນການເສຍຊີວິດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
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ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຄົບເງື່ອນໄຂ ຊຶ່ງໄດ້
ອອກຈາກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ພາຍໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ເມື່ອຜູ້
ກ່ຽວເສຍຊີວິດ ກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເສຍຊີວິດ;
			

ເມື່ອຜູ້ປະກັນຕົນໄດ້ເສຍຊີວິດ, ຜົວ ຫຼື ເມັຍ ແລະ ລູກຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຍັງຈະໄດ້ຮັບ

ສິດການອຸດ ໜູນເສຍຊີວິດພາຍໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຕໍ່ມາ.
2.6.2. ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເສຍຊີວິດ
1). ເງິນອຸດໜູນຊາປະນະກິດສົບ
- ເງິນອຸດໜູນຊາປະນະກິດສົບຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ, ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ພະນັກ
ງານ ເສຍກຳລັງແຮງງານ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ ຫຼື ເສຍອົງຄະຮາກຖານ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃຫ້
ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບ 12 ເດືອນຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ, ເງິນເສຍກຳລັງ
ແຮງງານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ໂດຍສະເລັ່ຍເອົາ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
		

ສຳລັບ ຜູ້ເສຍອົງຄະປະຈຳການທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນເສຍອົງ

ຄະ, ພະນັກງານບຳນານທີ່ເສຍອົງຄະ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນບຳນານ ແລະ ເງິນອຸດ
ໜູນເສຍອົງຄະ ໃຫ້ເລືອກເອົາເງິນເດືອນ ຫຼື ເງິນອຸດໜູນບຳນານເປັນຕົວຕັ້ງ ໃນການ
ຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນເສຍຊີວິດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຄິດໄລ່ ລວມທັງເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນບຳ
ນານ ຫຼື ເງິນອຸດໜູນເສຍອົງຄະເຂົ້າກັນ.
		

ຜົວ ຫຼື ເມຍ ທີ່ລ້ວນແຕ່ເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ເມື່ອຜູ້ໃດໜຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ກໍຈະໄດ້ຮັບ

ເງິນອຸດໜູນຊາປະນະກິດສົບເທົ່າກັບ 12 ເດືອນ ຕາມເງິນເດືອນປະກັນຕົນຂອງຜູ້
ກ່ຽວ ໂດຍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຊາປະນະກິດສົບ ເທົ່າກັບ 6 ເດືອນຂອງເງິນປະກັນຕົນ
ຂອງ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຕື່ມອີກ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຝ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເງິນເສຍອົງຄະ ສະເລັ່ຍ
6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ,
ການຄິດໄລ່: 12 ເດືອນ x 1.500.000 ກີບ = 18.000.000 ກີບ.
- ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ, ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ພະນັກງານເສຍອົງຄະ ທີ່
ບໍ່ແມ່ນຜູ້ປະກັນຕົນ ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບ 6 ເດືອນຂອງເງິນເດືອນ
ປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເສຍອົງຄະເດືອນສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
		

ສຳລັບ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຂອງຜູ້ເສຍອົງຄະຮາກຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕາມດຳ

ລັດ 343/ນຍ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຊາປະນະກິດສົບ ດັ່ງກ່າວນີ້,
ສ່ວນຜູ້ທີ່ ໄດ້ເສຍຊີວິດກ່ອນແລ້ວ ຈະບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຄືນອີກ.
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ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ພ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເງິນເສຍອົງຄະ
ສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 6 ເດືອນ x 1.500.000 ກີບ = 9.000.000 ກີບ.

- ລູກ ທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 18 ປີ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ, ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ພະນັກງານ
ເສຍອົງຄະຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບ 3 ເດືອນຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ,
ເງິນບຳນານ, ເງິນເສຍກຳລັງແຮງງານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ໂດຍສະເລັ່ຍເອົາ 6 ເດືອນສຸດ
ທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
		

ສຳລັບ ລູກ ຂອງຜູ້ເສຍອົງຄະຮາກຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕາມດຳລັດ

343/ນຍ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຊາປະນະກິດສົບ ດັ່ງກ່າວນີ້,ສ່ວນຜູ້
ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດກ່ອນແລ້ວ ຈະບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຄືນອີກ.
ໃນກໍລະນີ ທີ່ ພໍ່ ແລະ ແມ່ ລ້ວນແຕ່ເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ, ລູກຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ
ຊາປະນະກິດສົບ ຕາມເງິນເດືອນປະກັນຕົນຂອງ ພໍ່ ຫຼື ແມ່.
		

ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຟ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເງິນເສຍອົງຄະ
ສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 3 ເດືອນ x 1.500.000 ກີບ = 4.500.000 ກີບ.

2). ເງິນອຸດໜູນຄອບຄົວ
		

ເງິນອຸດໜູນຄອບຄົວໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນອຸດໜູນບຳ

ນານ, ເງິນອຸດໜູນເສຍກຳລັງແຮງງານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ໂດຍສະເລັ່ຍເອົາ 6 ເດືອນ
ສຸດທ້າຍ ຄູນ 15 ປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນ ເປັນຈຸດເລີ່ມ, ຖ້າຫາກເກີນ 15 ປີ ໃຫ້ຄິດ
ໄລ່ເພີ່ມ 2 ປີໃດ ເທົ່າກັບ 1 ເດືອນ.
		

ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເປັນໂສດ ຫຼື ພໍ່ໝ້າຍ ແມ່ໝ້າຍ ທີ່ບໍ່ມີລູກ, ແຕ່ມີ ພໍ່ ແມ່ ອ້າຍ

ເອື້ອຍນ້ອງຄີງ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຄອບຄົວ.
		

ການຄິດໄລ່ປີການ ມີ ດັ່ງນີ້:

- ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ມີປີການເກີນ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ຄິດໄລ່ 15 ເດືອນ ເປັນຈຸດເລີ່ມ, ຖ້າ
ຫາກເກີນ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປໃຫ້ຄິດໄລ່ເພີ່ມ 2 ປີການໃດ ເທົ່າກັບ 1 ເດືອນ.
- ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ມີປີການຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ ໃຫ້ຄິດໄລ່ ຄື:
• ປີການແຕ່ 1 ປີລົງມາ ( 3 ເດືອນ ຫາ 12 ເດືອນ ) ເທົ່າກັບ 5 ເດືອນ;
• ປີການເກີນ 1 ປີ ຫາ 6 ປີ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເພີ່ມ 1 ປີການໃດ ເທົ່າກັບ 1 ເດືອນ;
• ປີການເກີນ 7 ຫາ 14 ປີ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເພີ່ມ 2 ປີການໃດ ເທົ່າກັບ 1 ເດືອນ.
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- ການຄິດໄລ່ແຕ່ລະປີການ ໃຫ້ຖືເອົາ 7 ເດືອນ ຫາ 12 ເດືອນ ເປັນ 1 ປີການ ແລະ 13
ເດຶອນ ຂຶ້ນໄປເປັນ 2 ປີການ.
ການຄິດໄລ່ປີການ ເພື່ອສົມທຽບເດືອນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ຕາມຕາຕະລາງ ດັ່ງນີ້:
ຜູ້ມີປີການ 14 ປ
 ີ ລົງມ
າ

ຜູມ
້ ີປກ
ີ ານ 15 ປີຂ
 ຶ້ນໄ ປ

ປີການ

ລະດັບເ ງິນອຸດໜ
 ູນຄອບຄົວ

ປີການ

ລະດັບເ ງິນອ
 ຸດໜ
 ູນຄອບຄົວ

1

5 ເດືອນ

15

15 ເດືອນ

2

6 ເດືອນ

17

16 ເດືອນ

3

7 ເດືອນ

19

17 ເດືອນ

4

8 ເດືອນ

21

18 ເດືອນ

5

9 ເດືອນ

23

19 ເດືອນ

6

10 ເດືອນ

25

20 ເດືອນ

7-8

11 ເດືອນ

27

21 ເດືອນ

9-10

12 ເດືອນ

29

22 ເດືອນ

11-12

13 ເດືອນ

31

23 ເດືອນ

13-14

14 ເດືອນ

33

24 ເດືອນ

ການນັບປ
ກ
ີ ານໃຫ້ເ ອົາໃຫ້ເ ອົາຕາມປີ
ການຕົວຈ
 ິງ ແລ້ວຄິດໄ ລ່ເປັນຈ
 ຳນວນເດືອນ

ຕົວຢ່າງ 1: ທ້າວ ມ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເງິນເສຍອົງຄະ ສະເລັ່ຍ

6 ເດືອນສຸດທ້າຍເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ, ປີການ 16 ປີ ກັບ 1 ເດືອນ ໃຫ້ຄິດໄລ່
ເປັນ 16 ປີການ ໃຫ້ເທົ່າກັບ 16 ເດືອນ.
ການຄິດໄລ່: 1.500.000 ກີບ x 16 ເດືອນ = 24.000.000 ກີບ.
ຕົວຢ່າງ 2: ທ້າວ ຢ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ ຫຼື ເງິນເສຍອົງຄະສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນ
ສຸດທ້າຍເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ, ປີການ 1 ປີ ໃຫ້ເທົ່າກັບ 5 ເດືອນ.
ການຄິດໄລ່: 1.500.000 ກີບ x 5 ເດືອນ = 7.500.000 ກີບ.
2.7. ມາດຕາ 41 ການອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ
		

ການອູດໜູນສາມາຊິກຄອບຄົວ ແມ່ນ ການສະໜອງເງິນອຸດໜູນເປັນລາຍເດືອນ

ໃຫ້ຜົວ ຫຼື ເມຍ, ລູກ , ພໍ່ ແລະ ແມ່ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ.
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2.7.1. ມາດຕາ 42 ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ
		

ສະມາ ຊິກຄອບຄົວ ຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນ ກໍຕໍ່ເມື່ອຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເສຍຊີວິດ

ຫາກໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແຕ່ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ ສຳລັບລູກ, ຜົວ ຫຼື
ເມຍ.

ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

1. ຜົວມີກະສຽນອາຍຸ 60 ປີ, ເມຍ 55 ປີ ຂຶ້ນໄປ ທີ່ບໍ່ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນລາຍຮັບຈາກ

ທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ, ເງິນອຸດໜູນບຳນານ, ເສຍອົງຄະ ແລະບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງດອງໃໝ່ ຊຶ່ງມີ
ການຢັ້ງຢືນ ຢາງຖືກຕ້ອງ ຈະໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໝ້າຍ ເປັນລາຍເດືອນຕະຫຼອດຊີວິດ;

2. ລູກຄີງ, ລູກລ້ຽງ ຫຼື ລູກນ້າ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ. ໃນກໍລະນີ ຜູ້ກ່ຽວມີວຽກເຮັດງານທຳ

ຫຼື ມີລາຍໄດ້ເປັນລາຍເດືອນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນລູກ ກຳພ້າຕື່ມອີກ, ສ່ວນ ລູກ ທີ່

ພໍ່ ແລະ ແມ່ ລ້ວນແຕ່ເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ ຊຶ່ງຜູ້ໃດໜຶ່ງໄດ້ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຈະບໍ່ໄດ້
ຮັບການອຸດໜູນກຳພ້າ ດັ່ງກ່າວນີ້. ສຳລັບລູກທີ່ເປັນຄົນພິການ ຫຼື ເສຍຈິດມາແຕ່ກຳເນີດ

ຫຼື ໃນໄລຍະອາຍຸຕຳ່ກວ່າ 18 ປີ ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ ຫຼື ບໍ່ມີລາຍໄດ້ໃດໜຶ່ງ ຈະໄດ້ຮັບ
ເງິນອຸດໜູນ ເປັນລາຍເດືອນ ຕະຫຼອດຊີວິດ.

3. ພໍ່ ທີ່ມີກະສຽນອາຍຸ 60 ປີ ແລະ ແມ່ 55 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ບໍ່ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ ລາຍ

ຮັບຈາກທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ, ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ຊຶ່ງລູກເປັນຜູ້ປະກັນຕົນ
ທີ່ໄດ້ເສັຍຊີວິດ ເປັນລູກຄົນດຽວ ຫຼື ລູກໂທນ ເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູ.

4. ພໍ່ ແມ່ ທີ່ມີລູກໄປເສຍສະຫຼະຊີວິດໝົດ ຍ້ອນການສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊ້ກ
 ານສູ້ຮົບ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການອຸດໜູນພໍ່ແມ່ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້
ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.7.2. ມາດຕາ 43 ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນເປັນລາຍ
ເດືອນ
		

ເງິນອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃຫ້ຄິດໄລ່ ດັ່ງນີ້:

1). ຜົວ ຫຼື ເມຍ ໃຫ້ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບ 30% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເງິນ
ເສຍອົງຄະ ເດືອນສຸດທ້າຍ ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຣ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເສຍອົງຄະເດືອນສຸດທ້າຍ
ເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 30% x 1.500.000 ກີບ = 450.000 ກີບ/ເດືອນ.
2). ລູກ ໃຫ້ ຄິດໄລ່ເທົ່າກັບ 20% ຂອງເງິນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເສຍອົງຄະເດືອນສຸດ
ທ້າຍຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ.
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ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຣ ມີລູກ 1 ຄົນ, ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ
ເດືອນສຸດທ້າຍເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 1 ຄົນ x 20% x 1.500.000 ກີບ = 300.000 ກີບ/ເດືອນ.
ຖ້າຫາກມີລູກຫຼາຍຄົນ, ເງິນອຸດໜູນລູກລວມທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 60% ຂອງເງິນ
ເດືອນປະກັນຕົນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຣ ມີລູກ 4 ຄົນ, ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ
ເດືອນສຸດທ້າຍເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 4 ຄົນ x 60% x 1.500.000 ກີບ = 900.000 ກີບ/ເດືອນ.
3). ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ໃຫ້ຄິດໄລ່ 30% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ເດືອນ
ສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຣ ມີ ພໍ່ ຫຼື ແມ່, ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ
ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 30% x 1.500.000 ກີບ = 450.000 ກີບ/ເດືອນ.
		

ຖ້າຫາກ ພໍ່ ແລະ ແມ່ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ລວມທັງໝົດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 50%

ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ຣ ມີ ພໍ່ ແລະແມ່, ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເສັຍອົງຄະ
ເດືອນສຸດທ້າຍເທົ່າກັບ 1.500.000 ກີບ.
ການຄິດໄລ່: 2 ຄົນ x ( 50% ÷ 2 = 25%) x 1.500.000 ກີບ = 750.000
ກີບ/ເດືອນ.
4). ເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ ຜົວ ຫຼື ເມຍ, ລູກ, ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ລວມທັງໝົດບໍ່ໃຫ້
ເກີນ 80% ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ເງິນບຳນານ ຫຼື ເສຍອົງຄະເດືອນສຸດທ້າຍຂອງ
ຜູ້ເສຍຊີວິດ.
		

ໃນກໍລະນີ ເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງຂ້າງເທິງນີ້ຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດ ກໍໃຫ້ດັດປັບເງິນອຸດ

ໜູນຂອງເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງເຫຼືອ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເງິນອຸດໜູນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 80%
ຂອງເງິນເດືອນປະກັນຕົນ.
5). ພໍ່ ຫຼື ແມ່ ທີ່ລູກທັງໝົດໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນການສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊ້ການສູ້ຮົບເພື່ອປະເທດ
ຊາດ ເຖິງວ່າບໍ່ໄດ້ປະກັນຕົນກໍຕາມ ກໍຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜູນຕະຫຼອດຊີວິດ.
		

ກໍລະນີ ລູກທີ່ເສຍຊີວິດທີ່ ມີຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ໃຫ້ຖືເອົາຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນນັ້ນ

ເປັນເງິນເດືອນປະກັນຕົນ, ສ່ວນລູກທີ່ບໍ່ມີຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ໃຫ້ຖືເອົາເງິນເດືອນລັດ
ບໍລິຫານຕໍ່າສຸດເປັນຕົວຕັ້ງ ໃນການຄິດໄລ່.
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ສຳລັບການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນ ພໍ່ ຫືຼ ແມ່ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ 3 ຂ້າງເທິງນີ້.

2.8. ມາດຕາ 44 ການອຸດໜູນວ່າງງານ
ການອຸດໜູນວ່າງງານ ແມ່ນ ການສະໜອງເງິນອຸດໜູນເປັນລາຍເດືອນ ໃຫ້ຜູ້ປະ
ກັນຕົນໃນເວລາວ່າງງານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
2.8.1. ມາດຕາ 45 ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນວ່າງງານ
		

ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນວ່າງງານ ມີ ດັ່ງນີ້:

1. ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນວ່າງງານ
1). ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແຕ່ 12 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ໃນໄລຍະ 24
ເດືອນສຸດທ້າຍ;
2).ວ່າງງານຍ້ອນການລົ້ມລະລາຍຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຫຼື ການລະດົມໃຫ້ອອກຈາກ
ວຽກ;
3).ວ່າງງານ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດຈຳນວນແຮງງານ ເນື່ອງຈາກຈາກວິກິດການທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;
4).ວ່າງງານ ແຕ່ 30 ວັນຂຶ້ນໄປ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
5). ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດກັບເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ;
6).ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນວ່າງງານມາກ່ອນ ຕ້ອງສະສົມເງິນສົມທົບສຳລັບ ການອຸດ
ໜູນວ່າງງານຕື່ມອີກ 12 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ຈຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບການອຸດໜູນວ່າງ ງານຄັ້ງ
ໃໝ່.
2. ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນວ່າງງານ
1).ເຮັດວຽກຕາມລະດູການ ຫຼື ເຮັດວຽກຕາມຜະລິດຕະພັນ;
2).ລະເມີດສັນຍາແຮງງານ ຫຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ;
3).ສະໝັກໃຈລາອອກຈາກວຽກດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ;
4).ເສຍກຳລັງແຮງງານ ຫຼື ເສຍອົງຄະ;
5).ໄລຍະພັກແລ້ງຂອງຄູໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ;
6).ຜູ້ກຳລັງຮັບເງິນອຸດໜູນແຮງງານ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ ຈະຖືກຕັດເງິນອຸດ ໜູນວ່າງ
ງານ ທີ່ຍັງເຫຼືອ.
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2.8.2. ມາດຕາ 46 ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ
			

ເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ ເທົ່າກັບ 60% ຂອງເງິນເດຶອນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ

ກ່ອນການວ່າງງານ ຊຶ່ງການຄິດໄລ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມໄລຍະຖອກເງິນສົມທົບ ດັ່ງນີ້:
ໄລຍະຖອກເງິນສ ົມທົບ
12-36 ເດືອນ
37-72 ເດືອນ
73-144 ເດືອນ
້ ໄປ
145 ເດືອນຂຶນ
			

ໄລຍະຮ ັບເງິນອຸດໜູນວາ່ ງງານ
3 ເດືອນ
6 ເດືອນ
9 ເດືອນ
12 ເດືອນ ສູງສຸດ

ການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນວ່າງງານ ໃຫ້ຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະຮັບ

ເງິນອຸດໜູນ, ແຕ່ຈະຈ່າຍສະເພາະໄລຍະວ່າງງານເທົ່ານັ້ນ.
ຕົວຢ່າງ: ທ້າວ ລ ມີເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ເທົ່າກັບ
1.500.000 ກີບ
ການຄິດໄລ່: 60% x 1.500.000 ກີບ = 900.000 ກີບ.
2.8.3. ມາດຕາ 49 ການສິ້ນສຸດການຮັບອຸດໜູນວ່າງງານ
		

ຜູ້ທີ່ກຳລັງຮັບການອຸດໜູນວ່າງງານ ຈະສິ້ນສຸດການໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນໃນກໍລະນີ

ດັ່ງນີ້:
1). ໝົດກຳນົດໄລຍະການຮັບອຸດໜູນວ່າງງານ;
2). ປະຕິເສດການຮັບວຽກໃໝ່ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ;
3). ມີວຽກເຮັດງານທຳໃໝ່;
4). ໄດ້ເສຍຊີວິດ.
2.9. ມາດຕາ 50 ການສະສົມເງິນສົມທົບ ແລະ ໄລຍະປະກັນຕົນ
			

ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ໄດ້ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໂດຍໄດ້

ປ່ຽນບ່ອນເຮັດວຽກໃໝ່ ຫຼື ໄດ້ໂຈະການຈ່າຍເງິນສົມທົບຊົ່ວຄາວ ກໍສາມາດສືບຕໍ່ຖອກ
ເງິນສົມທົບ ເພື່ອສະສົມເງິນສົມທົບອັນເກົ່າ ແລະ ອັນໃໝ່ໄວ້ ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດໃນການ
ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆ.
			

ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ສັງກັດໃນການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ໄດ້ສະສົມ

ເງິນສົມທົບ, ປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ຍົກ ຍ້າຍໄປເຮັດວຽກບ່ອນໃໝ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ
ອຸດໜູນເທື່ອດຽວມາກ່ອນ ເມື່ອມີກະສຽນອາຍຸຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ ກໍສາມາດສະເໜີຮັບ
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ອຸດໜູນບຳນານ ໂດຍໃຫ້ສະສົມປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນ ດັ່ງນີ້:
1). ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕຳລວດ ທີ່ຍົກຍ້າຍໄປເຮັດ
ວຽກຢູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ໃຫ້ບວກປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນ ທັງ 2 ບ່ອນເຂົ້າກັນໃຫ້ຄົບ
15 ປີຂຶ້ນໄປ.
2). ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ຍົກຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ການ
ຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ໃຫ້ບວກປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນທັງ 2 ບ່ອນເຂົ້າກັນໃຫ້ຄົບ 25 ປີຂຶ້ນໄປ.
3). ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ຍົກຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ຄົບ
ເງື່ອນໄຂຮັບການອຸດໜູນເສຍຊີວິດ ຫຼື ບຳນານໃຫ້ບວກປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນ ແລະ
ເງິນສົມທົບເຂົ້າກັນ ເພື່ອຄິດໄລ່ການອຸດໜູນເສຍຊີວິດ ຫຼື ການອຸດໜູນບຳນານ ຕາມ
ລະບົບລັດຖະກອນ ຫຼື ລະບົບຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.
4). ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ໄດ້ສະສົມປີການ ຫຼື ເງິນສົມທົບ ຢູ່ລະບົບໃດຫຼາຍກວ່າ ໂດຍມີການຢັ້ງ
ຢືນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກໍສາມາດຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານຕາມລະບົບນັ້ນ, ຍົກເວັ້ນ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ປະລະໜ້າທີ່ ໄປສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ອີກລະບົບໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ
ຕາມລະບົບທີ່ຜູ້ກ່ຽວສັງກັດສຸດທ້າຍ.
		

ສຳລັບ ການຄິດໄລ່ການອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ ກໍໃຫ້ບວກປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນເຂົ້າ

ກັນ.
5). ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ມີກະສຽນອາຍຸບໍ່ຄົບ 10 ປີ, ແຕ່ມີປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນຄົບຕາມເງື່ອນ
ໄຂ, ຖ້າຫາກຜູ້ກ່ຽວໄດ້ສະໝັກໃຈອອກຈາກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນເທື່ອດຽວ ແລະ ບໍ່ສືບຕໍ່ຖອກເງິນສົມທົບ ກໍສາມາດລໍຖ້າເພື່ອ
ຮັບການອຸດໜູນບຳນານ ເມື່ອກະສຽນອາຍຸຂອງຜູ້ກ່ຽວຄົບຕາມ ເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
6). ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າລະບອບປະກັນສັງຄົມ ຕາມດຳລັດ 70/ນຍ ແລະ 207/ນຍ ມາ
ກ່ອນແລ້ວ ໃຫ້ບວກປີການ ຫຼື ປີປະກັນຕົນ ເຂົ້າກັນເພື່ອພິຈາລະນາຮັບການອຸດໜູນບຳ
ນານ ຢູ່ລະບົບໃດໜຶ່ງ ທີ່ມີປີການ ປີປະກັນຕົນຫຼາຍກວ່າ.
		

ໃນກໍລະນີ ຜູ້ປະກັນຕົນທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນບຳນານຢູ່ 2 ລະບົບ ມາກ່ອນແມ່ນ

ບໍ່ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ, ສ່ວນຜູ້ທີ່ສະເໜີຮັບການອຸດໜູນບຳນານທັງ 2 ລະບົບພາຍຫຼັງ
ໄດ້ປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃຫ້ຮັບການ
ອຸດໜູນບຳນານ ຕາມລະບົບໃດໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ.
7). ການຄິດໄລ່ເງິນອຸດໜູນບຳນານ ຫຼື ເງິນອຸດໜູນອື່ນ ໃຫ້ເອົາເງິນເດືອນປະກັນຕົນເດືອນ
ສຸດທ້າຍຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ຫຼື ເງິນເດືອນປະກັນ
ຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນສຸດທ້າຍ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍ ແຮງງານ ເປັນຕົວຕັ້ງ
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ໂດຍມີການຄິດໄລ່ສະເພາະ ເປັນລາຍລະອຽດຕື່ມ.
ສຳລັບ ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ໄປສຶກສາຮໍ່າຮຽນໄລຍະຍາວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ໃຫ້ເອົາເງິນເດືອນປະກັນຕົນເດືອນສຸດທ້າຍ ຫຼື ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສະເລັ່ຍ 6 ເດືອນ
ສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກ່ອນໄປຮຽນ ເປັນຕົວຕັ້ງໃນການຄິດໄລ່.

III. ອັດຕາເງິນສົມທົບ ແລະ ການຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າ
ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

1.ອັດຕາເງິນສົມທົບ

1.1. ມາດຕາ 55 ເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,
ຕຳຫຼວດ
		

ເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ

ໄດ້ກຳນົດ ດັ່ງນີ້:
1. ລັດຖະບານ ປະກອບເງິນສົມທົບເທົ່າກັບ 8,5% ຂອງເງິນເດືອນທັງໝົດ ແຕ່ລະເດືອນ
ເພື່ອສົມທົບເຂົ້າໃນການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ທະ
ຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ.
2. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ປະກອບເງິນສົມທົບເທົ່າກັບ 8%
ຂອງເງິນເດືອນທັງໝົດ ແຕ່ລະເດືອນ.
1.2 ມາດຕາ 56 ເງິນສົມທົບຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ເງິນສົມທົບຂອງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານໄດ້
ກຳນົດ ດັ່ງນີ້:
1. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ເປັນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ປະກອບເງິນສົມທົບເທົ່າກັບ 6% ຂອງເງິນເດືອນ

ຫຼື ຄ່າແຮງງານເປັນແຕ່ລະເດືອນ ເພື່ອສົມທົບເຂົ້າໃນການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ສຳລັບ

ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ.

2. ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ປະກອບເງິນສົມທົບ ເທົ່ກັບ 5.5% ຂອງເງິນ
ເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານແຕ່ລະເດືອນ;

3. ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ ປະກອບເງິນສົມທົບ ເທົ່າກັບ 9% ຂອງ

ເງິນປະກັນຕົນໃນລະຫວ່າງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ແລະ ເພດານເງິນເດືອນປະກັນຕົນສູງ
ສຸດ ທີ່ລັດປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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1.3. ເງິນສົມທົບປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານບຳນານ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ
		

ເງິນສົມທົບປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານບຳນານ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ, ຜູ້ດູແລຜູ້ເສຍ

ອົງຄະປະເພດ 1 ຫຼື ປະເພດພິເສດຢູ່ສູນເສຍອົງຄະ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ (ຜົວ ຫຼື

ເມຍ, ລູກ, ພໍ່ ຫຼື ແມ່) ປະກອບເງິນສົມທົບເທົ່າກັບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສັດສ່ວນເງິນອຸດໜູນປິ່ນ
ປົວສຸຂະພາບ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ວິທີການຖອກເງິນສົມທົບ

2.1. ການຖອກເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

2.1.1. ບັນດາກະຊວງ, ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຕ້ອງຂຶ້ນບັນ

ຊີເງິນເດືອນທັງໝົດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເງິນເດືອນພື້ນ
ຖານ ຕາມຊັ້ນ-ຂັ້ນ, ເງິນອຸດໜູນປີການ, ເງິນອຸດໜູນຕຳແໜ່ງ ແລະ ເງິນອຸດໜູນວິຊາ

ການອື່ນ ເພື່ອຄິດໄລ່ເງິນສົມທົບ 8% ແລະ 8,5% ເປັນລາຍເດືອນ ແລ້ວໃຫ້ນຳສົ່ງເຖິງ
ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນວັນທີ 15 ຂອງເດືອນຖັດໄປ.

			

ສຳລັບບັນຊີສັງລວມເງິນສົມທົບ 8% ແລະ 8,5% ຂອງທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ

ໃຫ້ສະຫຼຸບ ລາຍງານເຖິງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

2.1.2. ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສັງລວມແຜນງົບປະມານຈາກເງິນສົມທົບ
8% ແລະ 8,5% ໂດຍການຮັບຮອງຂອງຄະນະສະພາບໍລິຫານກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ

ຊາດ ແລ້ວສະເໜີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອສະເໜີກະຊວງການ

ເງິນສັງລວມເຂົ້າແຜນງົບປະມານ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາ
ລະນາຕົກລົງ ໃນແຕ່ລະສົກປີງົບປະມານ.

			

ແຜນງົບປະມານຈາກເງິນສົມທົບ 8% ແລະ 8,5% ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແມ່ນກະ

ຊວງການເງິນຫັກລວມສູນຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນລາຍເດືອນ.

			

ສຳລັບງົບປະມານເງິນສົມທົບ 8% ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍສາມາດຫັກລວມສູນຢູ່ຄັງ

ເງິນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງແລ້ວໃຫ້ໂອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງກອງທຶນປະກັນສັງ
ຄົມ ແຫ່ງຊາດ ເປັນລາຍເດືອນ.

2.2. ການຖອກເງິນສົມທົບຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ເປັນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ
		

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງສ້າງບັນຊີຈຳນວນຜູ້ອອກແຮງງານ, ບັນຊີເງິນເດືອນ

ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທັງໝົດ, ບັນຊີເງິນສົມທົບ 6% ຂອງເງິນເດືອນຜູ້ອອກ
ແຮງງານທັງໝົດໃນນາມຜູ້ໃຊ້ ແຮງງານ ແລະ ບັນຊີເງິນສົມທົບ 5,5% ຂອງເງິນເດືອນ
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ຜູ້ອອກແຮງງານ ແຕ່ລະຄົນເປັນລາຍເດືອນ ໂດຍໃຫ້ໂອນເຂົ້າບັນຊີ ເງິນຝາກຂອງກອງ
ທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
		

ລະດັບເງິນສົມທົບໃຫ້ຖືເອົາເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ປະກັນຕົນເປັນຕົວ

ຕັ້ງໃນການຄິດໄລ່, ແຕ່ຈະໄດ້ກຳນົດເພດານເງິນເດືອນປະກັນຕົນສູງສຸດໄວ້ເປັນແຕ່ລະ
ໄລຍະ.
			

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ມີການຄ້າງຈ່າຍເງິນສົມທົບ ທີ່ພາໃຫ້ຜູ້ປະກັນຕົນເກີດມີ

ການ ເສຍສິດໃນການໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມປະເພດຕ່າງໆ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການເສຍສິດນັ້ນ ແລະ ໃຫ້ສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນສົມທົບຕາມ
ລະບຽບການ.
			

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ຢຸດຈ່າຍເງິນສົມທົບ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ຄື: ຢຸດກິດຈະການ,

ການລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ.
2.3. ການຖອກເງິນສົມທົບ ເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານບຳນານ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ
			

ການຖອກເງິນສົມທົບ ເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງພະນັກງານບຳນານ, ຜູ້ເສຍ

ອົງຄະ, ຜູ້ດູແລຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີ່ຫັກຈາກເງິນ
ອຸດໜູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃຫ້ຫັກໂດຍກົງເຂົ້າບັນຊີກອງທຶນອຸດໜູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
ເປັນລາຍເດືອນ, ງວດ ຫຼື ສົກປີ.
2.4. ການຖອກເງິນສົມທົບຂອງຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ
			

ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ ປະກອບເງິນສົມທົບ ເທົ່າກັບ

9% ເປັນລາຍເດືອນ ຫຼື ງວດຕາມຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ທີ່ລັດປະກາດໃຊ້ ເປັນຈຸດເລີ່ມ ແລະ
ມີການກຳນົດເພດານເງິນເດືອນປະກັນຕົນສູງສຸດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍໃຫ້ຖອກເຂົ້າບັນ
ຊີເງິນຝາກຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.
			

ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ ທີ່ຈະຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງ

ທຶນປະກັນສັງຄົມ ຕ້ອງມີກະສຽນອາຍຸ ແຕ່ 18 ປີ ຫາ 60 ປີ.
2.5. ການເກັບ ແລະ ສະສົມເງິນສົມທົບ
			

ເງິນສົມທົບທັງໝົດຂອງລັດຖະບານໃນອັດຕາ 8,5% ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະ
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ກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ 8%, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ເປັນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ 6% ແລະ ຜູ້
ອອກແຮງງານ 5,5%, ເງິນສົມທົບ ຂອງຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສະໝັກໃຈ
ໃນອັດຕາເທົ່າກັບ 9% ຂອງເງິນປະກັນຕົນ ໃນລະຫວ່າງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ແລະ ເພດານ
ເງິນເດືອນປະກັນຕົນສູງສຸດ ຈະໄດ້ເກັບ ແລະ ສະສົມໄວ້ໃນກອງ ທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ຈັດແບ່ງເຂົ້າໃນແຕ່ລະກອງທຶນການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ຕາມອັດຕາສ່ວນ
ໃນຕາຕະລາງ ດັ່ງນີ້:

ກອງທຶນອ
 ຸດໜ
 ູນປະກັນສ
 ັງຄ
 ົມ

ກອງທຶນອຸດໜູນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ
ກອງທຶນອ
 ຸດໜ
 ູນອຸປ
 ະຕິເຫດແຮງງານ
ຫຼືພະຍາດອາຊີນ

ກອງທຶນອ
 ຸດໜ
 ູນໄລຍະສັ້ນສຳລັບການ
ອອກລູກ ຫຼືຫຼຸລູກ, ປ່ວຍການ ແລະ
ເສຍຊີວິດ

ກອງທຶນອ
 ຸດໜ
 ູນໄລຍະຍາວ ສຳລັບ
ການອຸດໜ
 ູນບຳນານ, ເສຍອົງຄ
ະ
ແລະ ສະມາຊິກຄ
 ອບຄົວ

ອັດຕ
 າສ່ວນຂອງລະບົບບ
 ັນຊ
 ີເງິນສ
 ົມທ
 ົບ
 ດຖ
ລັ
 ະບານ ແລະ
ຜູ້ໃຊ້ແ
 ຮງງານ
 ູ້ປະກອບອາຊີບ
ຜ
ລັດຖ
 ະກອນ,ທະ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງ
ສ່ວນບຸກຄ
 ົນ
ຫານຕຳຫຼວດ
ງານ
1.5

1.5

1.5

0.5

0.5

-

2.5

2.5

2.5

12

5

5

2

-

11.5

9

ກອງທຶນອ
 ຸດໜ
 ູນວ່າງງານ
ລວມ:

16.5

IV. ການຮັບອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ
1. ມາດຕາ 64 ການຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມ

ການຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1). ບັນດາກະຊວງ, ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງ
ງານ ຕ້ອງຂຶ້ນບັນຊີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ໃນຫົວໜ່ວຍແຮງານ ແລະ

ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກກ່ຽວ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມແບບພິມທີ່ກຳນົດໄວ້:

2). ບັນຊີພະນັກງານ- ລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ສະມາຊິກ

ຄອບຄົວຂອງພວກກ່ຽວ ຕ້ອງສະເໜີຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມນຳກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ
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ແຫ່ງຊາດ.
		

ສຳລັບບັນຊີພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ສະເໜີ

ຂຶ້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມທີ່ສູນບໍລິການປະກັນສັງຄົມແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.
3). ການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ
- ຜູ້ປະກັນຕົນ ຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ມູນເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີ່ເປັນ ຜົວ, ເມຍ, ລູກ
ແລະ ພໍ່ແມ່ ໂດຍໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອສະເໜີຫ້ອງການກອງ ທຶນປະກັນສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສິດໃນການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ພາຍ
ຫຼັງ ກຳນົດເວລາ 3 ວັນ.
- ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ໄລຍະຍາວໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ເກີນ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງສະພາບຂອງຕົນເອງ ຕໍ່ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 3 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງໂດຍຜ່ານສື່ອີເລັກໂທຣນິກຕ່າງໆ,
ທາງໂທລະສັບ ຫຼື ເວັບໄຊ໌ ຂອງ ຫກປຊ ເພື່ອຢັ້ງຢືນສະຖານະພາບຂອງຕົນເອງສຳລັບ
ການຮັບເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
		

ໃນກໍລະນີ ສະຖານະພາບຂອງຜູ້ຮັບການອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວຫາກມີວຽກ

ເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້, ແຕ່ງດອງໃໝ່ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ກໍຈະຖືກຢຸດຈ່າຍເງິນອຸດໜູນປະກັນ
ສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄລ
ຍະສັ້ນ ຫຼື ໄລຍະຍາວໃດໜຶ່ງ ທີ່ກັບຄືນປະເທດຂອງຕົນ ພາຍຫຼັງການສິ້ນສຸດສັນຍາແຮງ
ງານ ຕ້ອງແຈ້ງສະຖານະພາບຂອງຕົນເອງ ຕໍ່ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ພາຍໃນກຳນົດເວລາ 3 ເດືອນຕໍ່ຄັ້ງ ໂດຍຜ່ານສື່ອີເລັກໂທຣນິກຕ່າງໆ, ທາງໂທລະສັບ
ຫຼື ເວັບໄຊ໌ ຂອງ ຫກປຊ ເພື່ອສືບຕໍ່ຮັບເງິນອຸດໜູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານບັນຊີຂອງຕົນ
ໃນລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
2. ມາດຕາ 67 ການຮ້ອງຂໍຮັບອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ
2.1. ການຮ້ອງຂໍການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ໄລຍະຍາວ ສຳລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
		

ການຮ້ອງຂໍການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ: ການອຸດໜູນບຳນານ, ເສຍ

ອົງຄະ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານ
ປະກອບ ເຖິງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສຳລັບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ກົມປະ
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ກັນສັງຄົມ ສຳລັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 60 ວັນ
ລັດຖະການ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍ
ໃນ 30 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ, ເອກະສານປະກອບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ
ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ສຳລັບ ການອຸດໜູນເສຍອົງຄະ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ສະເໜີ-ເຖິງກົມປະ
ກັນສັງຄົມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກວດກາເງື່ອນໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລ້ວຈຶ່ງ
ສະເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕົກລົງອະນຸມັດ.
		ການຮ້ອງຂໍ ແລະ ປະກອບເອກະສານ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
1). ການປະກອບ ເອກະສານຮັບອຸດໜູນບຳນານ
• ໜັງສືສະເໜີຈາກກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
• ແຈ້ງການຂອງກະຊວງພາຍໃນກ່ຽວກັບການເຫັນດີໃຫ້ຮັບອຸດໜູນບຳນານ;
• ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດ ຮັບບຳນານ;
• ຊີວະປະຫວັດລັດຖະກອນ;
• ຊີວະປະຫວັດກ່ອນພັກຮັບບຳນານ;
• ໃບຢຸດຈ່າຍເງິນເດືອນ;
• ບັນຊີພະນັກງານບຳນານໃໝ່.
2). ການປະກອບເອກະສານຮັບອຸດໜູນເສຍອົງຄະ
• ໜັງສືສະເໜີຈາກກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
• ໜັງສືຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ, ພະຍາດອາຊີບ, ອຸປະຕິເຫດອື່ນ
ຫຼື ພະຍາດທົ່ໄປ;
• ໜັງສືຢັ້ງຢືນຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຕີລາຄາແບ່ງຂັ້ນຂາດສະມັດຕະພາບແຮງງານພິການ ຫຼື ເສຍອົງຄະ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາປະເພດ ແລະ ລະດັບການເສຍອົງຄະ
ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ;
• ໜັງສືຢັ້ງຢືນຂອງສະພາການແພດ;
• ໜັງສືຢັ້ງຢືນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ;
• ບັນຊີລະອຽດເງິນເດືອນທັງໝົດຂອງຜູ້ກ່ຽວ;
• ບັນຊີແຈ້ງເພີ່ມພະນັກງານຮັບອຸກໜູນເສຍອົງຄະໃໝ່.
3). ການປະກອບເອກະສານຮັບອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ
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• ໜັງສືສະເໜີຈາກກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ ແລະອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
• ໜັງສືຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ;
• ໜັງສືຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ;
• ໜັງສືຢັ້ງຢືນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ;
• ບັນຊີລະອຽດເງິນເດືອນທັງໝົດຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ.
2.2. ການຮ້ອງຂໍການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄລຍະຍາວຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ
		

ການຮ້ອງຂໍການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ໄລຍະຍາວ ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວ

ໜ່ວຍແຮງງານ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບເຖິງສູນບໍລິການ
ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອສະເໜີພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ ຫຼື ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ພາຍໃນ 90 ວັນລັດຖະການ
ເພື່ອສະເໜີກົມປະກັນສັງຄົມຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລ້ວຈຶ່ງສະ
ເໜີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອຕ
 ົກລ
 ົງອ
 ະນຸ
ມັດພາຍໃນ 30 ວັນ ລັດຖະການ.
ການຮ້ອງຂໍການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ທີ່ມີການຊັກຊ້າ ດ້ວຍເຫດຜົນອັນຈຳເປັນ ກໍ
ສາມາດພິຈາລະນາຕາມພາຍຫຼັງເປັນແຕ່ກໍລະນີສະເພາະ ໂດຍໃຫ້ຈ່າຍການອຸດໜູນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງຢ້ອນຫຼັງ ນັບແຕ່ເດືອນທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ ເປັນຕົ້ນມາ.
ສຳລັບ ຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ທີ່ສະເໜີຂໍການ
ອຸດໜູນໄລຍະຍາວຊັກຊ້າເກີນ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ນັບແຕ່ວັນຮ້ອງ
ຂໍເປັນຕົ້ນໄປ.
ການຮ້ອງຂໍການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄລຍະຍາວ ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ໃຫ້ປະ
ກອບເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
2.3. ການພິຈາລະນາເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ
ເອກະສານຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄລຍະຍາວ ຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ນຳສົ່ງເຖິງສູນບໍລິການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແຂວງ - ນະ
ຄອນຫຼວງ, ສ່ວນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງໃຫ້ນຳສົ່ງເຖິງຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ
ເພື່ອເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
2.4. ການຮ້ອງຂໍຮັບອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄລຍະສັ້ນ
ການຮ້ອງຂໍການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄລຍະສັ້ນ ເຊັ່ນ: ເສຍຊີວິດ, ອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ
ແລະ ປ່ວຍການ ລວມທັງການອຸດໜູນເທື່ອດຽວ ແລະ ວ່າງງານ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
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ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານປະກອບຕໍ່ສູນບໍລິການກອງ ທຶນປະກັນສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນ

ຫຼວງ ສຳລັບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສຳລັບຢູ່ສູນກາງໃຫ້

ສຳເລັດພາຍໃນ 60 ວັນລັດຖະການ ແລະ ຕ້ອງພິຈາລະນາການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ30 ວັນ ລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ, ເອກະສານ
ປະກອບ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເປັນຕົ້ນໄປ.
ໃນກໍລະນີ ມີຄວາມຈຳເປັນ ກໍສາມາດພິຈາລະນາຕາມພາຍຫຼັງ ເປັນກໍລະນີສະເພາະ
ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຈ່າຍເງິນອຸດໜູນອື່ນຊໍ້າຊ້ອນກັນ.

		 ການປະກອບເອກະສານຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມໄລຍະສັ້ນ ມີ ດັ່ງນີ້:

• ໜັງສືສະເໜີຈາກກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຫົວ
ໜ່ວຍແຮງງານ;

• ໜັງສືຢັ້ງຢືນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ, ປ່ວຍການ, ເສຍກຳລັງແຮງງານ
ຊົ່ວຄາວ ແລະ ການອອກລູກ ຫຼື ຫຼຸລູກ ລວມທັງການອຸດໜູນ ເທື່ອດຽວ ແລະ ວ່າງງານ;

• ໜັງສືຢັ້ງຢືນບັນຊີເງິນເດືອນທັງໝົດຂອງຜູ້ປະກັນຕົນ.

V. ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
1. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

1.1. ມອບໃຫ້ກົມປະກັນສັງຄົມ, ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ຂອງ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ

ຂ້ອງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມສະບັບນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດ
ທິຜົນ.

1.2. ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ກົມງົບປະ

ມານ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງການເງິນ,ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ ແລະ ນະຄອນ

ຫຼວງ, ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ໂຮງໝໍ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,
ຕຳຫຼວດ, ພະນັກງານບຳນານ, ຜູ້ເສຍອົງຄະ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ

ຜູ້ປະກອບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນ ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄຳແນະນຳ
ສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
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2. ຜົນສັກສິດ

ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2015 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປ່ຽນ

ແທນຄຳແນະນຳສະບັບເລກທີ 2434/ຮສສ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2014.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
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