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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາກ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ນາຍົກລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
ີ

ເລກທີ 67 /ນຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03.02.2017

ດຳລັດ

ວ່າດ້ວຍກ
 ານຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກະຊວງສກ
ຶ ສາທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
າ
- ອີງຕາມ ກົດໝ
 າຍວ່າດ້ວຍລັດຖ
 ະບານ ສະບັບເ ລກທີ 69/ສພຊ, ລົງວ
 ັນທີ 15 ທັນວ
 າ 2015;
- ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2016
ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາໂຄງປະກອບກົງຈ
 ັກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງລັດຖ
 ະບານ;

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກ
 ະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ສະບັບເ ລກທ
 ີ 1574/ສສກ.ຈຕ,
ລົງວ
 ັນທີ 03 ພະຈິກ 2016;

- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກະຊວງພານໃນ ສະບັບເລກທີ 07/ພນ, ລົງວັນທີ19 ມັງກອນ 2017.

ນາຍົກລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
 ີອອກດຳລັດ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປ
 ະສົງ
ດຳລັດສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ເພື່ອເ ປັນບ
 ່ອນອີງໃຫ້ແ
 ກ່ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກະຊວງສກ
ຶ ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແນໃສ່ຜ
 ັນ
ຂະຫ
ຍ າຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ປະຕິບັດກ
 ົດໝ
 າຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ
ລັດ ໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ພັດທ
 ະນາວຽກງານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ
ກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາ ຂຽນເປັນຕ
 ົວອັກສ
 ອນຫ
ຍ ໍ້ວ່າ “ສສກ” ແມ່ນ
ກົງຈ
 ັກການຈັດຕ
 ັ້ງໜ
 ຶ່ງຂ
 ອງລັດຖ
 ະບານ, ມີພ
 າລະບົດບ
 າດເປັນເ ສນາທກ
ິ ານໃຫ້ແ
 ກ່ລ
 ັດ
ຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວ
 ຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລ
 າ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ, ເປັນໃ
 ຈກາງໃນການພັດທ
 ະນາຊັບພ
 ະຍາກອນມະນຸດ ຕາມສາ
 ມລັກ
ສະນະ ແລະ ຫ້າຫຼ
 ັກມ
 ູນຂອງການສຶກສ
 າແຫ່ງຊ
 າດ.

ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
1. ປະຕິບັດລ
 ັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝ
 າຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊ
 າດ, ລັດຖ
 ະບັນ
ຍັດຂ
 ອງປະທານປະເທດ, ດຳລັດ ແລະ ມະຕຂ
ິ ອງລັດຖ
 ະບານ;
2. ຄົ້ນ
 ຄວ້າ ແລະ ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແລະ
ມະຕິຕົກລ
 ົງຂ
 ອງລັດຖ
 ະບານກ່ຽວກັບວ
 ຽກງານສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ມາເປັນແ
 ຜນຍຸດ
ທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮ
 ັບຜິດ
ຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດໃ
 ຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນດ
 ີ ແລະ ປະກົດຜ
 ົນເ ປັນຈ
 ິງ;
3. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເພື່ອສ
 ະເໜີຕໍ່ລັດຖ
 ະບານພິຈາລະນາ;
4. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແ
 ຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝ
 າຍ, ນິຕ
 ິກຳລຸ່ມກ
 ົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທ
 ະສາດ,
ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍ
 ູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມ ການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ເພື່ອໃ
 ຫ້ເ ດັກໄ ດ້ຮັບການເບິ່ງ
ແຍງດແ
ູ ລທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂ
 ະພາບ ໃຫ້ມ
 ີການຂະຫ
ຍ າຍຕົວທ
 າງ
ດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສ
 ະໝອງ ເພື່ອກ
 ຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປ
 ະຖົມສ
 ຶກ
ສາ;
6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍ
 ູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມ ການສຶກສ
 າສາຍສາມັນ ເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມ
 ີການ
ຂະຫ
ຍ າຍຕົວຮອບດ້ານ ທັງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃ
 ຈ ແລະ ສະຕິປັນຍ
 າ, ມີຄ
 ວາມຮູ້
ພື້ນຖ
 ານ ທາງດ້ານວທ
ິ ະຍາສາດທຳມະຊາດ-ສັງຄ
 ົມ ແລະ ວິຊ
 າຊີບ;
7. ຊຸກຍ
 ູ້, ສົ່ງເ ສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສ
 າ ແລະ ການສຶກສ
 າຊັ້ນສ
 ູງ
ເພື່ອສ
 ້າງ ແລະ ພັດທ
 ະນາຜຮ
ູ້ ຽນ ໃຫ້ມ
ວ
ີ ິຊາຊີບ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປັນນ
 ັກວ
 ິຊາ
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ການ, ນັກຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າວິທະຍາສາດ ແນໃສ່ຕ
 ອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການ
ພັດທ
 ະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ
 ົມ ໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
8. ຄຸ້ມຄ
 ອງບັນດ
 າ ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ ແລະ ສະຖານການສຶກສ
 າ ຕາມລະ
ບຽບການ;
9. ປະຕິບັດແ
 ຜນການສຶກສ
 າພາກບັງຄ
 ັບ, ການລົບລ
 ້າງຄວາມບໍ່ຮ
 ູ້ໜັງສື, ການບຳລຸງ
ຍົກລ
 ະດັບ ແລະ ຝຶກອ
 ົບຮ
 ົມວິຊາຊີບຂ
 ັ້ນພ
 ື້ນຖ
 ານໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ຸ່ມເ ປົ້າໝາຍຂອງການສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຕິດພ
 ັນກ
 ັບກ
 ານຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ;
10. ກໍ່ສ
 ້າງ, ພັດທ
 ະນາ, ຊຸກຍ
 ູ້, ສົ່ງເ ສີມ, ປະສານງານ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ວຽກ
ງານການພັດທ
 ະນາຊັບພ
 ະຍາກອນມະນຸດຂ
 ອງບັນດ
 າຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃຫ້ໄປ
ຕາມແຜນການພັດທ
 ະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ
 ົມໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
11. ສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
12. ກຳນົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາທຸກຊັ້ນ ແລະ ທຸກສາຍ ໃຫ້ເ ທົ່າທຽມກັບ
ມາດຕະຖານຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
13. ຊີ້ນ
 ຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳລະດັບສ
 ູງ ໃນການສ້າງ ແລະ
ພັດທ
 ະນານັກກ
 ິລາອາຊີບ ເພື່ອເ ຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂ
 ັນໃ
 ນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
14. ຊີ້ນ
 ຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ໃຫ້ທ
 ົ່ວປວງຊົນມ
 ີ
ຄວາມສົນໃ
 ຈໃນການຝຶກແ
 ອບ ແລະ ອອກກຳລັງກ
 າຍ ໂດຍຕິດພ
 ັນກ
 ັບກ
 ານດຳລົງ
ຊີວິດ ເພື່ອເ ຮັດໃຫ້ມີ
 ສຂ
ຸ ະພາບແຂງແຮງ;
15. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈທາງດ້ານວທ
ິ ະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລ
 າ ເພື່ອໃ
 ຫ້ສ
 ອດຄ່ອງກັບກ
 ານຂະຫ
ຍ າຍຕົວຂອງການພັດທ
 ະນາການ
ສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ແຫ່ງຊ
 າດ, ພາຫພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
16. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກ
 ົງຈ
 ັກການຈັດຕັ້ງ, ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງ ານ, ການກຳນົດສ
 ິດ,
ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວມຮັບຜິດຊ
 ອບຂອງການຈັດຕ
 ັ້ງ, ພະນັກງ ານ-ລັດຖ
 ະກອນ ທີ່ຂ
 ຶ້ນກ
 ັບ
ສິດຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງຂອງຂະແໜງການຕົນ ນັບແ
 ຕ່ສ
 ູນກ
 າງລົງຮ
 ອດທ້ອງ ຖິ່ນ;
17. ສ້າງແຜນບຳລຸງ, ກໍ່ສ
 ້າງ, ສັບຊ
 ້ອນ ພະນັກງ ານ-ລັດຖ
 ະກອນ ລວມທັງກ
 ານສົ່ງເ ສີມ
ບົດບ
 າດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕບ
ິ ັດນ
 ະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ວິໄ ນຕໍ່ພະນັກງ ານ-ລັດ
ຖະກອນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ຕາມລະບຽບການທກ
ີ່ ຳນົດໄ ວ້;
18. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລຫ
ິ ານການເງິນ, ຊັບສ
 ິນ ແລະ ເອກະສານທາງລັດຖ
 ະການ ພ້ອມທັງຂ
 ຶ້ນ
ແຜນງົບປ
 ະມານ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ເປັນແ
 ຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
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19. ພົວພ
 ັນ, ຮ່ວມມື, ປະສານງານ ແລະ ເປັນໃ
 ຈກາງ ໃນການແລກປ່ຽນບົດຮ
 ຽນ ກັບ
ຕ່າງປະເທດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ກ່ຽວ
 ກັບວຽກງານການສຶກສ
າ
ແລະ ກິລ
 າ;
20. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນ
 ຳ, ຊຸກຍ
 ູ້, ຕິດຕ
 າມ, ກວດກາ-ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດລ
 ະບຽບ, ກົດໝ
 າຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ
ລວມທັງນ
 ິຕິກຳທີ່ລັດຖ
 ະບານ ແລະ ກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາ ວາງອອກແຕ່
ລະໄລຍະ;
21. ປະຕິບັດໜ
 ້າທອ
ີ່ ື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄ ວ້ໃນກົດໝ
 າຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງລັດຖ
 ະບານ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
1. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານພິຈ
 າລະນາຮັບຮອງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທ
 ະສາດ, ດຳລັດ,
ໂຄງການ ແລະ ແຜນພັດທ
 ະນາ ກ່ຽວກັບວ
 ຽກງານຂະແໜງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
2. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖ
 ະບານ ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານແຂ່ງຂ
 ັນດ
 ້ານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ລະດັບຊ
 າດ,
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
3. ສະເໜີຕລ
ໍ່ ັດຖະບານ ປັບປ
 ຸງກົງຈ
 ັກການຈັດຕັ້ງ, ກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານ, ການບັນຈ
 ຸ,
ສັບຊ
 ້ອນ ແລະ ຈັດວ
 າງ ບຸກຄ
 ະລາກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
4. ອະນຸມັດ, ລົບລ
 ້າງ ຫຼື ສັ່ງໂ
 ຈະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລ
 ົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ
ກ່ຽວກັບວ
 ຽກງານຂະແໜງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ;
5. ອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮ
 ອງຫຼັກສູດກ
 ານສຶກສ
 າລະດັບຕ
 ່າງໆ ຕາມກົດໝ
 າຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ ທີ່ກ
 ຳນົດ;
6. ຄົ້ນຄ
 ວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຕົກລ
 ົງກ
 ່ຽວກັບກ
 ານລົງທ
 ນ
ຶ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ ດ້ານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ບົນພ
 ື້ນຖ
 ານກົດໝ
 າຍ, ຂໍ້ກຳໜົດ ແລະ ລະບຽບ
ການທີ່ລັດຖ
 ະບານປະກາດໃຊ້ໃ
 ນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
7. ອະນຸມັດກ
 ານແຂ່ງຂ
 ັນດ
 ້ານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ພາຍໃນປະເທດ;
8. ກຳນົດກ
 ົງຈ
 ັກການຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນກ
 ະຊວງ, ຂັ້ນແ
 ຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະ
ບານ, ວິທະຍາໄລ, ສູນ, ໂຮງຮຽນ, ສະຫະພັນກ
 ິລາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ
ພ້ອມທັງກ
 ຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານ, ການບັນຈ
 ຸ, ສັບຊ
 ້ອນ ຈັດວ
 າງບຸກຄ
 ະລາກອນຕາມ
ການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ;
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9. ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງຕາມສາຍຕັ້ງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ ໂດຍມີການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງ
ຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບ ແລະ ສິດຕົກລົງບັນຫາ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງລະ
ອຽດ;
10. ຮຽກໂຮມພະນັກງ ານນຳພາ-ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ນັກວິຊາການ ຂອງຂະແໜງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລ
 າ ເຂົ້າຮ
 ່ວມປະຊຸມ ຫຼື ລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານເປັນແ
 ຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
11. ອະນຸມັດໃຫ້ຫ
 ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ສຳມະ
ນາທາງດ້ານວິຊາການ;
12. ສະເໜີແຜນງົບປ
 ະມານ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ດັດແ
 ກ້ງ ົບປ
 ະມານ
ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ;
13. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ງ ົບປະມານໃນຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໃຫ້ໄ ປຕາມກົດໝ
 າຍ ແລະ ລະບຽບການ;
14. ພົວພ
 ັນ, ເຊັນສ
 ັນຍ
 າ, ອະນຸສັນຍ
 າ, ຮ່ວມມື, ຍາດແຍ່ງກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອ, ການລົງທ
 ຶນ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງກະເທດ ເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາວຽກງານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
າ
ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ຕາມການຕົກລ
 ົງຂ
 ອງລັດຖ
 ະບານ ບົນ
ພື້ນຖ
 ານກົດໝ
 າຍ ແລະ ລະບຽບການທກ
ີ່ ຳນົດໄ ວ້;
15. ປະຕິບັດສ
 ິດອ
 ື່ນ ຕາມທໄີ່ ດ້ກຳນົດໄ ວ້ໃນກົດໝ
 າຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງລັດຖ
 ະບານ.

ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈ
 ັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈ
 ັກຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ປະກອບດ້ວຍ:
1. ຫ້ອງການ;
2. ຫ້ອງການຄະນະພັກ;
3. ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງ ານ;
4. ກົມກ
 ວດກາ;
5. ກົມກ
 ານເງິນ;
6. ກົມແ
 ຜນການ;
7. ກົມພ
 ົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ;
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8. ກົມກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ;
9. ກົມສ
 າມັນສ
 ຶກສ
 າ;
10. ກົມອ
 າຊີວະສຶກສ
 າ;
11. ກົມກ
 ານສຶກສ
 າຊັ້ນສ
 ູງ;
12. ກົມກ
 ານສຶກສ
 ານອກໂຮງຮຽນ;
13. ກົມສ
 ້າງຄູ;
14. ກົມກ
 ິດຈ
 ະການນັກສ
 ຶກສ
 າ;
15. ກົມພ
 ະລະ ແລະ ສິລ
 ະປະສຶກສ
 າ;
16. ກົມກ
ລ
ິ າລະດັບສ
 ູງ;
17. ກົມກ
ລ
ິ າມວນຊົນ
18. ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສ
 າ;
19. ສະຖາບັນພ
 ັດທ
 ະນາການບລ
ໍ ຫ
ິ ານການສຶກສ
 າ;
20. ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກຳມາທ
 ິການແຫ່ງຊ
 າດລາວ ເພື່ອອ
 ຸຍແ
 ນດສະໂກ;
21. ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກຳມາທກ
ິ ານໂອແລມປິກແ
 ຫ່ງຊ
 າດລາວ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງມ
 ີມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທ
 ະຍາໄລ, ຫົວໜ
 ່ວຍການຈັດຕັ້ງວ
ຊ
ິ າ
ການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກ
 ັບກ
 ະຊວງສຶກສ
 າທິກກ
 ານ ແລະ ກິ
ລາ.
ກົງຈ
 ັກການຈັດຕັ້ງຂ
 ອງທ້ອງຖິ່ນທ
 ພ
ີ່ າຍໃຕ້ກ
 ານຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການ

ຂອງກະຊວງສຶກ

ສາທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ມີຄ
 ື:
1. ຂັ້ນແ
 ຂວງ ມີ ພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
2. ຂັ້ນເ ມືອງ ມີ ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ.

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄ
 ະລາກອນ
ບຸກຄ
 ະລາກອນຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າປ
 ະກອບ ມີຄ
 ື:
ກ. ຂັ້ນກ
 ະຊວງ
1. ລັດຖະມົນຕ
 ີກະຊວງ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊ
 ອບຕໍ່ລັດຖ
 ະບານ, ນາຍົກລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
ີ
ແລະ ຮອງນາຍົກລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ຜູຊ
້ ີ້ນຳຂົງເ ຂດວຽກງານ ໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງມະຫາ
ພາກຕາມຂະແໜງການຕົນຮ
 ັບຜິດຊ
 ອບ ຊຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທໄີ່ ດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນກົດໝ
 າຍວ່າດ້ວຍລັດຖ
 ະບານ;
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ໃນເວລາຕິດຂ
 ັດ ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະຊວງ ຕ້ອງມອບສິດໃຫ້ຮ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະ
ຊວງ ທ່ານໃດໜຶ່ງເ ປັນຜ
 ູ້ຮັກສາການແທນ.
2. ຮອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະຊວງຈຳນວນໜຶ່ງ ຊ່ວຍລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະຊວງ ໃນການຊີ້ນຳ
ວຽກງານຂອງຕົນ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະ
ມົນຕ
ກ
ີ ະຊວງ;
ຮອງລັດຖ
 ະມົນຕີເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ ໃນເວລາລບັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ຕິດຂ
 ັດ.
3. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ
 ້າກົມ, ຫົວໜ
 ້າອົງກ
 ານລັດທ
 ຽບເທົ່າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າອ
 ົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ, ຫົວໜ້າພ
 ະ
 ະກອນວິຊາການຈຳນ
 ວນໜຶ່ງ ຕາມການ
ແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ລັດຖ
ກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານ.
ຂ. ພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ຂັ້ນແ
 ຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິ
ລາ ຂັ້ນເ ມືອງ.
1. ຂັ້ນແ
 ຂວງ ມີຫົວໜ້າພ
 ະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພ
 ະແນກ, ຫົວໜ
 ້າຂ
 ະແໜງ, ຮອງຫົວ
ໜ້າຂະແໜງ ແລະ ລັດຖ
 ະກອນວິຊາການຕາມການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານ;
2. ຂັ້ນເ ມືອງ ມີຫ
 ົວໜ້າຫ
 ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ
 ້ອງການ, ຫົວໜ
 ້າໜ
 ່ວຍງານ, ຮອງ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ລັດຖ
 ະກອນວຊ
ິ າການຕາມການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານ.
ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ 
ກົດໝ
 າຍ ແລະ ລະບຽບການທີກຳນົດໄ ວ້.

ໝວດທີ 4
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 7 ຫຼັກກ
 ານ
1. ປະຕິບັດຫຼ
 ັກການລວມສູນປ
 ະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
2. ປະຕິບັດລ
 ະບອບຫົວໜ້າດ
 ຽວ, ແບ່ງງ ານໃຫ້ບ
 ຸກຄ
 ົນຮ
 ັບຜດ
ິ ຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ
ເສີມຂ
 ະຫຍາຍຫົວຄ
 ິດປ
 ະດິດສ
 ້າງຂອງພະນັກງ ານ-ລັດຖ
 ະກອນທຸກລ
 ະດັບ;
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3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ແລະ ພະນັກງ ານ-ລັດ
ຖະກອນ ແມ່ນອ
 ີງໃ
 ສ່ກ
 ົດໝ
 າຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງລັດຖ
 ະບານ
ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫ
ຍ າຍໃຫ້ໄ ດ້ຮັບ
ຜົນດ
 ີ.
ມາດຕາ 8 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ; ແກ້ໄ ຂວຽກງານຢ່າງມີ
ຈຸດສຸມ ແລະ ມີເ ປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ, ປະສານສົມທ
 ົບຢ
 ່າງແໜ້ນແ
 ຟ້ນກ
 ັບຂ
 ະ
ແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງກ
 ານປົກຄ
 ອງທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ໝ
 ູນໃ
 ຊ້ກ
 ຳລັງແ
 ຮງຂອງທຸກ
ພາກສ່ວນ ເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາວຽກງານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
2. ເຮັດວ
 ຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕ
 າມຊຸກຍ
 ູ້, ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮ
 ຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄ ດ້ຮັບ-ຜົນເ ສຍ ພ້ອມທັງປ
 ະຕິບັດກ
 ານລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອ
 ນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ຫຼື ກອງປະຊຸມ
ວິຊາການ ແລະ ປະຕິບັດລ
 ະບອບລາຍງານໃຫ້ລ
 ັດຖ
 ະບານ ແລະ ນາຍົກລ
 ັດຖ
 ະມົນ
ຕີເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ;
4. ປະຕບ
ິ ັດກ
 ານພົວພ
 ັນປ
 ະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ສ
 ອດຄ່ອງຕາມລະ
ບຽບຫຼັກກ
 ານ.

ໝວດທີ 5
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 9 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ ມີງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບຂ
 ອງຕົນ ເພື່ອ
ຮັບໃຊ້ເ ຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖ
 ະການຕາມກົດໝ
 າຍ ແລະ ລະບຽບການທກ
ີ່ ່ຽວ
ຂ້ອງກຳນົດ.
ມາດຕາ 10 ການຜັນຂ
 ະຫາຍ
ມອບໃຫ້ລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
ກ
ີ ະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ເປັນຜູ້ອອກຂໍ້ຕົກລ
 ົງວ
 ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ, ບັນດ
 າກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງ
ການເລຂາຄະນະກຳມາທິການ, ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາການ, ບັນດ
 າການຈັດຕັ້ງ
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ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຫ້ອງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງດຳ
ລັດສະບັບນີ້.
ມາດຕາ11ການຈັດຕງັ້ ປະຕບ
ິ ັດ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ12ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ດຳລັດສະບັບ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປ່ຽນແທນ
ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 282/ນຍ, ລົງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011.
ນາຍົກລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
ີ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ					
					

ເລກທີ 501 /ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນ
 າຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານ
ນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ
ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ ແລະ ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະ
ນາວຽກງານຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ມ
ປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທ
 ິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແ
 ລະ ພາລະບົດບາດ
ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ຫກ’’
ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ  ໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງ, ບໍລິຫານ, ບໍ
ລິການ, ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ
ຄະນະນຳກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນສຳນັກກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາມີໜ້າທຕ
ີ່ ົ້ນຕໍດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ,
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຫ້ອງ
ການກະຊວງ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ ຂອງຫ້ອງ
ການ;
3. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ດຳລັດ ຂອງລັດ
ຖະບານ, ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະນໍາບໍລິຫານລັດປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າປະ
ກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນເອກະສານຕ່າງໆ;
4. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະນໍາກະຊວງຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຕາມ
ການມອບໝາຍ;
5. ສັງລວມການປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳເດືອນ ຂອງບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ,
ສູນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ອ້ອມຂ້າງກະ
ຊວງ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະນຳບໍລິຫານລັດປະຈໍາເດືອນເປັນປົກກະຕິ;
6. ອອກແຈ້ງການ, ໜັງສືສ
 ະເໜີ ແລະ ເຊັນຢ
 ັ້ງຢືນເ ອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນດາຫ້ອງ
ການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
7. ຄຸ້ມຄອງລະບົບເອກະສານຂາເຂົ້າ, ຂາອອກ, ກວດກາ, ກັ່ນຕອງ, ການຈໍລະຈອນ
ເອກະສານ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ
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ການເກັບຮັກສາສໍານວນເອກະສານ ຂອງກະຊວງ, ຫ້ອງການກະຊວງ;
8. ເປັນເຈົ້າການເກັບກຳສະພາບ, ສັງລວມ ບັນຫາທີ່ໄດ້ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນຈາກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສາຍດ່ວນຂອງ
ກະຊວງ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳເປັນປົກກະຕິ;
9. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເລຂານຸການ, ບໍລິຫານ, ພິທີການ, ບໍລິການ, ສັງລວມ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບ ຂອງກະຊວງ;
10. ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຂອງສໍານັກກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ;
11. ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ, ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ອາຄານສະຖານທີ່, ທີ່ດິນ, ພາຫະນະ,
ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານຕ່າງໆ ພາຍໃນສຳນັກງານກະ
ຊວງ;
12. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແມ່, ເດັກ;
13. ເປັນເຈົ້າການປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຕິດຕາມຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ
ແລະ ຄວາມສະອາດງາມຕາພາຍໃນສຳນັກງານກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
14. ເປັນຈຸດປະສານງານວຽກງານ ສາມສ້າງ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນ
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ;
15. ເປັນປະທານການປະມູນ ແລະ ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ຂອງສຳນັກກະຊວງຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ;
16. ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນໃຫ້ສ
 ັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ
ວຽກງານ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ ແລະ ພາຍໃນສຳນັກກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ;
17. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງວຽກງານຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການ ໂດຍອີງ
ໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
18. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນສູນ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
19. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຕີລາຄາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງຫ້ອງ
ການກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ;
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20. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ ມີຂ
 ອບເຂດສິດດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປ
 ະມານເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາວຽກງານທຕ
ີ່ ົນຮັບຜ
 ິດຊ
 ອບ
ຕໍ່ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
2. ສະເໜີລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸ
 ງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບ
 ັນດ
 ານິຕກ
ິ ຳ
ຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າທີ່ບສ
ໍ່ ອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກ ພະແນກຕ່າງໆ
ຂອງຫ້ອງການ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ, ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນຕ
 າມການອະນມ
ຸ ັດຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
7. ສະເໜີລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
 ີປົກປ
 ້ອງ, ຄຸມ
້ ຄອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທ
 າງດ້ານ
ການສຶກສ
 າແລະ ກິລ
າ
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂ
 ອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີ 7 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ
2. ພະແນກເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ
3. ພະແນກການເງິນ
4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ
5. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລ
 ວມ
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6. ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ
7. ພະແນກກວດກາ
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈໍານວນ 68 ຕໍາແໜ່ງ
ງານ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ 					

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ 				

4 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ 						

7 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ						

11 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ  45 ຕໍາແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່.
- ພະແນກບໍລິຫານ 						

18 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ			

6 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກການເງິນ 						

5 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ 				

5 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາ-ສັງລວມ 					

5 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 3 ຕໍາແໜ່ງ;
- ພະແນກກວດກາ 						

3 ຕໍາແໜ່ງ .

ໝວດທີ 4
ໜ້າທຂ
ີ່ ອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການຂອງຫ້ອງການ, ບັນທຶກກອງປະຊຸມປະຈໍາອາທິດ,
ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການ;
3. ຄຸ້ມຄ
 ອງເອກະສານທາງລັດຖະການທເີ່ ຂົ້າອອກສໍານັກກ
 ະຊວງ, ວຽກງານປະຊາສຳ
ພັນ, ສາລະບັນ ແ
 ລະ ວຽກການພິມຂອງຫ້ອງການກະຊວງ;
4. ສັງລວມແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຫ້ອງການກະຊວງ;
14

5. ສັງລວມ, ກວດກາບັນດາເອກະສານທີ່ເຂົ້າຫາຫ້ອງການ, ກະຊວງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ຕາປະທັບ ຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຕາປະທັບ ຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນ, ພາຫະນະແລະ ຊັບສ
 ົມບັດຂອງຫ້ອງການກະຊວງ;
7. ຮ່າງໜັງສືສະເໜີ, ແຈ້ງກ
 ານ, ສະໂນດນຳສົ່ງເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ເອກະສານທາງ
ການອື່ນໆຂອງວຽກງານບໍລິຫານຫ້ອງການ;
8. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງຫ້ອງການ;
9. ສັງລວມບົດສະຫລຸບ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາ
ໄຕມາດ, ປະຈໍາປີ ຂອງພະແນກ ແລະ ຫ
 ້ອງການກະຊວງ;
10. ຈັດສັນ, ຕິດຕາມກວດກາສະຖານທີ່ຈອດລົດ ແລະ ຝາກລົດ, ການຈັດສັນຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮ້ອບ, ຄວາມສະອາດງາມຕາພາຍໃນສໍານັກກະຊວງ;
11. ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບພະແນກ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວຽກງານນະໂຍບາຍ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມພາຍໃນຫ້ອງການກະຊວງ;
12. ເຮັດໜ້າທີ່ຂັບລົດຮັບໃຊ້ການນໍາ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານລວມພາຍໃນສໍານັກກະຊວງ;
13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກເ ລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ
ພະແນກເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບກ
 ັບບັນດາກອງເລຂາ ຂອງກະຊວງ, ອົງການຕ່າງໆ, ທ້ອງ
ຖິ່ນ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສູນ ແລະ ວິທະຍາໄລ ທັງພ
 າຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
2. ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກກ
 ານເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ທັງພ
 າຍໃນ ແ
 ລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ;
3. ສ້າງແຜນຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ ຂອງຄະນະນຳ
ກະຊວງຕາມແຜນການ, ຕາມການຊີ້ນຳຂອງຄະນະນຳ, ຕາມໜັງສືເຊີນ, ການຂໍເຂົ້າ
ພົບຄ
 ະນະນຳຂອງບັນດາກົມກ
 ອງ, ສະຖານທູດ, ແຂກທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ;
4. ຕິດຕາມເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ, ກວດກາເນື້ອໃນ ແລະ ບັນນາທິການເອກະສານ
ຕ່າງໆກ່ອນເອົາຫາຄະນະນຳ ແລະ ແຈ້ງຜົນບ
 ັນດາເອກະສານທເີ່ ຂົ້າຫາຄະນະນຳ
ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ລົງລ
 າຍເຊັນໃ
 ຫ້ບ
 ັນດາກົມກ
 ອງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
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5. ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງບົດຄວາມເຫັນ, ບົດໂອ້ລົມ, ຄໍາປາໄສ, ບົດສໍາພາດ, ບົດປະກອບ
ຄໍາເຫັນ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ ຫຼື ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມເອກະສານດັ່ງກ່າວ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ຈັດສັນຫ
 ້ອງປະຊຸມຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ , ປີ
ແລະ ຕາມການສະເໜີຂອງແຕ່ລ
 ະພາກສ່ວນພາຍໃນສຳນັກກ
 ະຊວງ;
7. ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ບັນທຶກ ແລະ ສັງລວມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມທີ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ
ຮອງລັດຖະມົນຕີເຂົ້າຮ່ວມຕາມການມອບໝາຍ;
8. ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຕະຫຼອດຮອດການ
ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະອາດຈົບງາມ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກປະຈໍາວັນຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີ;
9. ຕິດຕາມ, ລາຍງານບັນດາເອກະສານ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆທີ່ຄະນະນຳໄດ້ມອບໝາຍ
ໃຫ້ບ
 ັນດາກົມນ
 ຳໄປປັບປຸງ ຫຼື ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ;
10. ຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ບັນດາແຂກທຈ
ີ່ ະເຂົ້າພົບລ
 ັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະ
ນຳກະຊວງ;
11. ຮັບ-ສົ່ງຄະນະລັດຖະມົນຕີ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ຫຼື
ແຂກທມ
ີ່ າຢ້ຽມຢາມກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ;
12. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານຕ່າງໆເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແ
 ກ່ຄະນະນຳ;
13. ສັງລວມບົດສ
 ະຫລຸບ ແລະ ແຜນການປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ
ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງພະແນກເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ;
14. ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
ມາດຕາ 9  ໜ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກການເງິນ
ພະແນກການເງິນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຮັບຜິດຊອບການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບງົບປະມານ ການເງິນ, ການບັນຊີ ຂອງສຳນັກ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ສັງລວມແຜນງົບປະມານຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສູນຕ່າງໆ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ພາຍໃນ
ສຳນັກກະຊວງ ສ້າງເປັນແຜນລວມ, ແຜນດັດແກ້ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມລະບຽບ
ການ;
3. ປະສານສົມທົບພົວພັນກັບກົມການເງິນ ແລະ ບັນດາກົມຕ່າງໆ ພາຍໃນສຳນັກກະ
ຊວງ, ພົວພັນກັບກົມງົບປະມານ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານ ແລະ ອົງການປະ
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ກັນສັງຄົມແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານທາງດ້ານການເງິນ;
4. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຕອບສະໜອງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະນຳ
ກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຂື້ນກັບສຳນັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຕາມລະບຽບການ;
5. ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ
ຂອງລັດ ແລະ ເງິນຮ່ວງວິຊາການຕ່າງໆ ໃນສຳນັກກະຊວງ;
6. ສະຫຼູບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການ ປະຈໍາເດືອນ, ງວດ
ແລະ ປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ສັງລ
 ວມບົດສະຫລຸບ ແລະ ແຜນການປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ
ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງພະແນກ ການເງິນ;
8. ປະຕິບັດໜ
 ້າທ
 ີອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ
 ້ອງການ.
ມາດຕາ 10 ໜ້າທ
 ຂ
ີ່ ອງພະແນກຄຸ້ມຄ
 ອງຊັບສ
 ົມບັດ
ພະແນກຄຸ້ມຄ
 ອງຊັບສ
 ົມບັດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເຈົ້າການກະກຽມ, ຈັດສ
 ັນຫ
 ້ອງການ, ຄຸ້ມຄອງຫໍພ
 ັກ ໃຫ້ແ
 ຕ່ລ
 ະພາກສ່ວນພາຍ
ໃນສຳນັກກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາເພື່ອນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
2. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະນຳ
ກະຊວງ, ຫ້ອງການ, ກົມ ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ທີ່ຂື້ນກັບ ສຳນັກກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແ
 ລະ ກິລາ;
3. ບັນທຶກ, ເກັບກໍາ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບສົມບັດ ສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ,
ພາຫະນະ, ເຟີນີເຈີ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບສໍານັກກະ
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະ
ຊັບທີ່ພາຍໃນສຳນັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນຕົ້ນທີ່ດິນ, ເຮືອນລັດ,
ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ພາຍໃນສໍານັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ;
5. ສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງອາຄານສະຖານ
ທີ່, ພາຫະນະ, ສະໜອງເຄື່ອງຮັບໃຊ້, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ແລະ ການສຳ
ຫຼວດກວດກາການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ຂອງສຳນັກງານ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການທຽບເທົ່າ
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ແລະ ສູນທີ່ຂຶ້ນກ
 ັບສຳນັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ;
6. ຕິດຕາມກວດກາ ໃນການການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງອາຄານ,
ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ວ່ອງໄວທັນການ;
7. ສັງລ
 ວມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ
ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄ
 ອງຊັບສ
 ົມບັດ;
8. ປະຕິບັດໜ
 ້າທ
 ີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
ມາດຕາ 11 ໜ້າທ
 ຂ
ີ່ ອງພະແນກຄົ້ນຄ
 ວ້າ-ສັງລ
 ວມ
ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາ-ສັງລວມ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ວາງແຜນ, ກະກຽມ, ເຂົ້າຮ
 ່ວມຕິດຕາມ, ບັນທຶກ ແລະ ສັງລວມເນື້ອໃ
 ນກອງປະຊຸມ
ຄະນະນຳບໍລິຫານລັດຂ
 ັ້ນກ
 ະຊວງ, ກອງປະຊຸມສ
 ່ອງແສງຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນ
ສຳນັກກ
 ະຊວງປະຈຳເດືອນ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລ
 ວມເອກະສານທີ່ສົ່ງມ
 າຈາກຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ອ້ອມຂ້າງສູນກ
 າງ ແ
 ລະ ທ້ອງຖິ່ນເ ພື່ອສ
 ະເໜີຂໍທິດຊ
 ີ້ນຳຈາກຂັ້ນເ ທິງ;
3. ປະສານສົມທົບ, ຕິດຕາມ, ສັງລວມການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງວຽກງານຂອງຫ້ອງການ,
ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ອົງການທຽບເທົ່າກົມຂ
 ັ້ນສ
 ູນກ
 າງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນພາຍ
ໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ;
4. ເປັນກ
 ອງເລຂາຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມໄ ພພິບັດ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ
 ້າອ
 າກາດ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ;
5. ເປັນໃຈກາງປະສານງານໃຫ້ຫ
 ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະພາ
ແຫ່ງຊ
 າດ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂົງເຂດສຶກສາ ແລະ ກິລາລວມທັງສ
 ັງ
ລວມຂໍ້ຊັກຖາມທີ່ຜ່ານສາຍດ່ວນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງ
 ລະ ກິລາ;
ການສຶກສາ ທິການ ແ
6. ປະສານສົມທົບກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊຸກຍູຕ
້ ິດຕາມການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ບັນດາມະຕິກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ;
7. ຕິດຕາມ, ເກັບກ
 ຳບົດລ
 າຍງານສ່ອງແສງປະຈໍາເດືອນຂອງບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ,
ສະຖາບັນ, ສູນ ແ
 ລະອົງການທຽບເທົ່າກົມທ
 ັງສ
 ູນກາງ ແ
 ລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
8. ເປັນໃຈກາງປະສານງານການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະແໜງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
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9. ສັງລ
 ວມບົດສະຫລຸບ ແລະ ແຜນການປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ
ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລ
 ວມ;
10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
ມາດຕາ 12 ໜ້າທ
 ຂ
ີ່ ອງພະແນກສົ່ງເ ສີມຄ
 ວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກງານແມ່ ແລະ ເ ດັກ
ພະແນກສົ່ງເ ສີມຄ
 ວາມກ້າວໜ້າຂ
 ອງແມ່ຍິງ, ວຽກງານແມ່ ແລະ ເ ດັກ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ-ລັດ, ບັນດາສົນທິ ສັນຍາ ຂອງສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວ
ກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ວຽກງານ
ແມ່, ເດັກລວມທັງການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
2. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ
ການຈັດຕັ້ງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ຮັບຜິດຊອບຂຽນບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ, ສົນທິສັນຍາ
ແລະ ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ສະເພາະວຽກງານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ ຕໍ່ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ
ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ວຽກງານແມ່ແລະເດັກ ແລະ ການຢຸດໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
5. ຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສານັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານທີ່ຖືກກະທຳ
ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອລາຍ
ງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ;
6. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ
ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ວຽກ
ງານແມ່ແລະເດັກ, ວຽກງານປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ນ້ອຍ, ຢຸດໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອບ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
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7. ພົວພັນກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ວຽກ
ງານແມ່ແລະເດັກ, ຢຸດໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອບ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
8. ສັງລ
 ວມບົດສະຫລຸບ ແລະ ແຜນການປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ
ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງພະແນກພະສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ;
9. ປະຕິບັດໜ
 ້າທ
 ີ່ອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ
 ້ອງການກະຊວງ.
ມາດຕາ 13 ໜ້າທ
 ຂ
ີ່ ອງພະແນກກວດກາ
ພະແນກກວດກາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ
ຕ່າງໆ, ແຜນການ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແບບ
ແຜນວິທີການເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງຫ້ອງການກະຊວງ;
2. ຮັບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທີ່ພົວພັນເຖິງ
ສິດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຫ້ອງການ;
3. ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການລົງທຶນແຕ່ຫົວທີ, ກວດສອບການເງິນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງຫ້ອງການ;
4. ກວດກາພຶດຕິກໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ພາຍໃນຫ້ອງການ
ແລະ ຊ່ວຍສະໜອງຂໍ້ມູນ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານຕີດຕາມກວດກາ ແລະ ກວດ
ສອບພາຍນອກຕາມການມອບໝາຍ;
5. ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນກວດກາ, ຜົນການກວດສອບການເງິນ
ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ,ຄໍາສະເໜີຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທີ່ພົວພັນເຖິງຂອບ
ເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງ;
6. ຊ່ວຍວຽກຄະນະໜ່ວຍພັກຫ້ອງການໃນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ
ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງໜ່ວຍພັກຫ້ອງການ;
7. ສັງລວມບົດສະຫຼຸບ, ແຜນການປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, ປະຈໍາໄຕມາດ ແລະ
ປະຈໍາປີ ຂອງພະແນກກວດກາ;
8. ປະຕິບັດໜ
 ້າທອ
ີ່ ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ
 ້ອງການ.
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ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 14 ຫຼັກກ
 ານ
ຫ້ອງການກະຊວງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງຫ້ອງການ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 15 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ຫ້ອງການກະຊວງ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມແ
ີ ບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
	ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງ ເ ພື່ອຮ
 ັບປະກັນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ ວ
 ຽກງານຫ້ອງການກະຊວງ ໃຫ້ໄດ້
 
ຮັບຜົນດ
 ີ;
2. ເຮັດວຽກມກ
ີ ານກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນ, ຕີລາຄາຜົນ
ໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມ ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ
ແລະ ປະຕິບັດລ
 ະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
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ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ16ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
ຫ້ອງການກະຊວງ ມີງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປະ
ມານ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດາ
ປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕາປະ
ທັບເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ17ການຜັນຂະຫຍ
 າຍ
ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມາດ
ຕະຖານແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກ
ງານເຂົ້າໃສ່ຕຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ18ການຈັດຕງັ້ ປະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ19ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1183/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ
1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ
1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ
1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
3 ສະບັບ.
6. ເກັບມ້ຽນ
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕິພາບ ເ ອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 057 /ຄພສກ

				

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 14 ມີນາ 2018

ຂໍ້ກໍານົດ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກ
- ອີງຕາມ ກົດລ
 ະບຽບພັກປ
 ະຊາຊົນປ
 ະຕິວັດລ
 າວ ສະໄໝທີ X;
- ອີງຕາມ ແຈ້ງການ ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຄະນະພັກ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເ ລກທີ 135/ຄຈສພ, ລົງວັນທ
 ີ 01 ກໍລະ
ກົດ 2013;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.
ຄະນະປະຈໍາພັກກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ກໍານົດ ສະບັບນ
 ີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບ
 າດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງ
ປະກອບກົງຈ
 ັກ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ
 ່ອນອີງໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນປະຕິບັດວ
 ຽກງານການ
ນໍາພາຂອງພັກ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິຜ
 ົນສ
 ູງ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ພາລະບົດບາດ
ຫ້ອງການຄະນະພັກ ຂຽນເປັນຕ
 ົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ຫກພ’’ ເປັນກ
 ົງຈ
 ັກບໍລິຫານ
ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕ
 ັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ ຢູ່ພາຍໃຕ້ກ
 ານຊີ້
ນຳໂດຍກົງຮອບດ້ານ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,
ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄ
 ະນະບໍລິຫານງານພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການເມືອງ, ແນວຄິດ, ກໍ່ສ້າງພັກ, ປ້ອງກັນພ
 ັກ-ປ້ອງກັນພາຍໃນ,
ໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ອ
 ົງການຈັດຕັ້ງມ
 ະຫາຊົນ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3  ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕກ
ິ ຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ
ຫ້ອງການຄະນະພັກ;
4. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູກ
້ ານປະຕິບັດແ
 ຜນການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປ
 ອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ
ໜັກແໜ້ນ;
5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາຄຸນນະພາບການນໍາພາ ຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ສະ
ມາຊິກພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກກະຊວງ;
6. ປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນພັກ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກພັກ ແລະ ຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນ;
7. ກະກຽມ ກອງປະຊຸມສາມັນ, ວິສາມັນ, ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ, ກອງປະຊຸມສ
 ່ອງ
ແສງວຽກງານພັກແລະ ກອງປະຊຸມໃ
 ຫ່ຍຂອງພັກ;
8. ຊີ້ນໍາ, ນໍາພາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຂອງພັກແຕ່ລະຂັ້ນ,
ການປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຕ່າງໆ ຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍ
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ຂອງລັດ;
9. ເກັບກໍາ, ວິໄຈ, ວິເຄາະ, ຕິດຕາມສະພາບການຫາງສຽງສັງຄົມ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແນວ
ຄິດສະມາຊິກພັກ, ພ
 ະນັກງານ, ຄູອ
 າຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສ
 ຶກສາ;
10. ຊອກຮູ້, ວາງແຜນ, ກໍາແໜ້ນເປົ້າໝາຍ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ວິຊາການຕ່າງປະເທດ
ແລະ ບຸກຄົນພາຍໃນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ຂັດຕໍ່ແນວ
ທາງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງພັກ ແລະ ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງມ
 ະຫາຊົນ;
11. ເກັບກ
 ຳບັນຊີ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຊີວະປະຫວັດສະມາຊິກພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບອົງ
ຄະນະພັກກະຊວງ;
12. ຕິດຕາມ, ກວດກາປະຫວັດການເມືອງ ໃນການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານຂັ້ນສູນ
ກາງຄຸ້ມຄອງໂດຍສົມ ທົບກັບ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ແລະ ບັນຫ
 າການເມືອງ
ຕ່າງໆ ຂອງສະມາຊິກພ
 ັກ;
13. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນກະຊວງ ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງ
ຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ
 ່າງມີປະສິດຕ
 ິພາບ ແ
 ລະ ປະສິດຕ
 ິຜົນ;
14. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມແຜນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆ
ຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
15. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອ
 ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈໍາພັກກະຊວງ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການຄະນະພັກ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜ
 ິດຊອບ
ຕໍ່ເລຂາຄະນະພັກກ
 ະຊວງ;
2. ສະເໜີເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນ
ດານິຕກ
ິ ຳຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າທີ່ບ
 ໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີຕໍ່ເລຂາຄະນະພັກກ
 ະຊວງ ພິຈ
 າລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກ ພະ
ແນກຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກ;
4. ສະເໜີເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍການລົງວິໄ ນຕໍ່ພະນັກງານ ພາຍໃນຫ້ອງການຄະນະພັກ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກ
 ັບຂ
 ອບເຂດຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ;
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5. ສະເໜີເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງຄະນະພັກຮາກຖານ, ຄະນະ
ໜ່ວຍພັກ,ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ການໂຮມ, ການແຍກ ຫຼື ຍຸບການຈັດຕັ້ງພັກຂັ້ນຮາກຖານ
ແລະ ຂັ້ນໜ່ວຍພັກ ຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ, ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງເລຂາຄະນະພັກກ
 ະຊວງ;
7. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມກ
ື ັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນຕ
 າມການອະນມ
ຸ ັດຂອງເລຂາຄະນະພັກກ
 ະຊວງ;
8. ສະເໜີເລຂາຄະນະພັກກ
 ະຊວງ ປົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂະ
ສິດທ
 າງດ້ານການສຶກສ
 າແລະ ກິລ
າ
9. ສະເໜີນຳໃຊ້ງ ົບປະມານ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
10. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະປະຈໍາພັກກະຊວງ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບກົງຈັກກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
   ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກປະກອບມີ 3 ພະແນກ ຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ;
2. ພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ, ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ;
4. ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງມ
 ະຫາຊົນ.
ມາດຕາ 6  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ
ຫ້ອງການຄະນະພັກມີບຸກຄະລາກອນ ຈໍານວນ 19 ຕໍາແໜ່ງ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະພັກ			

1 ຕຳແໜ່ງ

2. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະພັກ		

3 ຕຳແໜ່ງ

3. ຫົວໜ້າພະແນກ						

3 ຕຳແໜ່ງ

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ		

3 ຕຳແໜ່ງ

5. ພະນັກງານວິຊາການ 9 ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສ
 ັງກັດຢູ່:
- ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ			
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4 ຕຳແໜ່ງ

- ພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ, ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ			

2 ຕໍາແໜ່ງ

- ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງມ
 ະຫາຊົນ					

3 ຕໍາແໜ່ງ

ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7  ໜ້າທີ່ຂ
 ອງພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ
ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການຄະນະພັກ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານຂອງ
ຫ້ອງການ;
2. ຂຶ້ນແຜນການ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງຄະນະພັກກະຊວງ;
3. ຄຸ້ມຄອງຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ຕິດຕາມເອກະສານ ແລະ ຕາປະທັບຂອງຄະນະພັກກະ
ຊວງ, ຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ;
4. ກະກຽມແຜນການເຄື່ອນໄຫວນຳພາ 5 ປີ, ແຜນການປະຈຳປີ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ
ແລະ ປະຈໍາເດືອນ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ ວັດຖຸ, ຊັບສ
 ິນ, ພາຫະນະ, ປະຊາສໍາພັນ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລ
 ວມວຽກງານ
ຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກກ
 ະຊວງ;
6. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຊອກຮູ້, ກຳແໜ້ນສະພາບການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພວກກຸ່ມຄົນ
ບໍ່ຫວັງດີ, ທີ່ຫວັງແຊກຊຶມເຂົ້າມາມ້າງເພການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ;
7. ເປັນເຈົ້າການປະສານງານສົມທົບແໜ້ນກັບ ຄະນະພັກກະຊວງ ສສກ ເພື່ອເປັນກຳ
ລັງແໜ້ນໃນການຊີ້ນຳ ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ເພື່ອເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໃນການປົກ
ປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນອ້ອມຂ້າງສໍາ
ນັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
8. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ,
ລະບຽບການຕ່າງໆ ແຕ່ລະໄລຍະ, ຫັນໃຫ້ເປັນແຜນການລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານ
ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼູບ ແລະ ແຜນການປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳ
ປີ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະປ້ອງກັນພາຍໃນສຳນັກງານໃຫ້ຂັ້ນຄະນະນໍາຂັ້ນ
ເທິງຮັບຊາບ;
10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
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ມາດຕາ 8  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ, ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ
ພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ, ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ມີໜ້າທີ່ເ ປັນເ ສນາທິການຊ່ວຍຫົວໜ້າ, ຄະນະຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງກ່ຽວກັບ
ການກໍ່ສ້າງພັກ, ການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຮາກຖານພັກ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍ
ແລະ ຮັບຮອງຄະນະພັກຊ
 ຸດໃ
 ໝ່;
2. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ເຊື່ອມຊຶມນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ
ແຈ້ງການຕ່າງໆ ຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ອົງຄະນະພັກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ;
3. ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ,
ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ ເພື່ອສະເໜີຄະນະພັກຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
4. ຊຸກຍູ້ ວຽກງານຂະຫຍາຍພັກ, ຂຶ້ນແ
 ຜນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ການກໍ່ສ້າງ
ໜ່ວຍພັກປອດໄສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ, ວຽກງານອອກບັດ ແລະ ມອບບັດໃ
 ຫ້ສ
ະ
ມາຊິກພ
 ັກສ
 ົມບູນ;
5. ຂຶ້ນແ
 ຜນຈັດກ
 ອງປະຊຸມຕ
 ່າງໆ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາການຈັດຕັ້ງຮາກຖານພັກ
ເພື່ອເກັບກໍາສະພາບແນວຄິດ ຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ;
6. ເຂົ້າຮ່ວມ, ບັນທຶກກອງປະຊຸມສ
 ່ອງແສງພັກ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລ
 ວມລາຍງານການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ, ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ ໃຫ້ແ
 ກ່
ຫ້ອງການຄະນະພັກກ
 ະຊວງເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ;
7. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຄະນະປະຈຳພັກ, ຄະນະພັກກະຊວງພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ
ການສະເໜີມະຫາ ຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກ, ເລື່ອນສະມາຊິກພັກສຳຮອງ
ຂຶ້ນເປັນສົມບູນ ແລະ ການຍົກຍ້າຍບ່ອນຮ່ວມຊີວິດພັກ;
8. ປະສານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ສະຖານການສຶກສາຕ່າງໆ ທີ່
ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກກະຊວງເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ ຕີລາຄາຄຸນນະພາບການນໍາ
ຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ, ສະມາຊິກພັກ ທີ່ຂື້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງຄະນະພັກກະ
ຊວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
9. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂັ້ນເ ທິງພ
 ິຈາລະນາ, ແຕ່ງຕັ້ງຮາກຖານພັກ, ຂໍອະນຸມັດຄວັດຕ
 າ
ປະທັບ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຕ່າງໆ ຂອງພັກທີ່ຂ
 ຶ້ນກ
 ັບອ
 ົງຄະນະພັກ
ກະຊວງ;
10. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດກາປະຫວັດ ຂອງສະມາຊິກພັກແຕ່ລະ
ຂັ້ນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງຄະ
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ນະພັກກະຊວງ ທີ່ມີປະຫວັດການເມືອງ ແລະ ບັນຫາການເມືອງບໍ່ຈ
 ະແຈ້ງ, ບໍ່ປອດ
ໃສເພື່ອປະສານສົມທົບກ
 ັບບ
 ັນດາອົງການຕ່າງໆ ທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມເກັບກ
 ໍາ, ພິສູດ,
ວິໄຈຂໍ້ມູນ ເ ພື່ອສ
 ະຫຼຸບລ
 າຍງານ ໃ
 ຫ້ຄ
 ະນະພັກຂ
 ັ້ນເ ທິງ;
11. ຢັ້ງຢືນຊ
 ີວະປະຫວັດ ຂອງສະມາຊິກພ
 ັກຂ
 ັ້ນຕ
 ່າງໆ ກ່ອນຮັບສະໝັກເ ລືອກຕັ້ງ, ຍົກ
ຍ້າຍ ແ
 ລະ ເ ຂົ້າຮັບດໍາລົງຕ
 ໍາແໜ່ງສໍາຄັນຂ
 ອງພັກ ແ
 ລະ ລັດ;
12. ສ
 ້າງ, ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນໃນການເກັບກໍາວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ຊີວະປະຫວັດສະມາ
ຊິກພ
 ັກ;
13. ກວດກາຊີວະປະຫວັດຂອງເປົ້າໝາຍທີ່ຈ
 ະເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກ, ສົມທົບກັບບັນ
ດາຮາກຖານພັກ ຈັດຕັ້ງຮໍ່າຮຽນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮຽນກົດລ
 ະບຽບພັກໃ
 ຫ້ເ ປົ້າ
ໝາຍ;
14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
ມາດຕາ 9  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜ້າ, ຄະນະຫ້ອງການຄະນະພັກ ໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສັງ
ລວມ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກກະຊວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ ການເມືອງ
ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄະນະພັກ
ກະຊວງ;
2. ເຜີຍແຜ່ນນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການ ຂອງຕົນ,
ເກັບກ
 ຳສະຖິຕອ
ິ ົງການຈັດຕັ້ງມ
 ະຫາຊົນ;
3. ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ແ
 ກ່ຄ
 ະນະປະຈຳພັກກ
 ະຊວງເພື່ອມ
 ີທິດຊ
 ີ້ນຳ
ຕໍ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໃຫ້ມ
 ີການເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມພາລະບົດບາດ
ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງດ
 ັ່ງກ່າວ ແ
 ລະ ມີປ
 ະສິດທ
 ິພາບ;
4. ຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບອົງການຈັດຕ
 ັ້ງມ
 ະຫາຊົນ, ພົວພັນປ
 ະສານກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງມະ
ຫາຊົນໃນສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ ແລະ ປະສານກັບອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຢູ່ແຕ່ລະພາກ
ສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກ
 ັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງຂອງອົງຄະນະພັກກ
 ະຊວງ.
5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
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ໝວດທີ 5

ຫຼັກການ ແລະ ແ
 ບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 10  ຫຼັກການເຮັດວຽກ

ຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງຫ້ອງການ;

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;

3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,

ລະບຽບການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນໍາເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ

ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 11  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ

ຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກດັ່ງນ
 ີ້:

1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫ້ອງການຄະນະພັກກະ
ຊວງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;

3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບ
 ັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 12 ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ຫ້ອງການຄະນະພັກ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບ
ປະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນ
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ດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການ
ອະນຸມັດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາປະທັບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ13ການຜັນຂ
 ະຫຍ
 າຍ
ມອບໃຫ້ຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ
ກຳນົດມາດຕະຖານແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນຳສະເໜີເລຂາຄະນະພັກກະຊວງບັນຈຸ
ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ ເຂົ້າໃສ່ຕຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ14ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ.
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດສະ
ບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ15ຜົນສ
 ັກສິດ
ຂໍ້ກຳນົດ ສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ກຳນົດສະບັບເລກທີ 598/ຄພສກ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013. ທຸກຂໍ້ກຳນົດ
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ກຳນົດ ສະບັບນີ້ລ້ວນ
ແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ

ບ່ອນສົ່ງ :
1. ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ
1 ສະບັບ
2. ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ
1 ສະບັບ
3. ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ
1 ສະບັບ
4. ກະຊວງພາຍໃນ
1 ສະບັບ
5. ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ
ພາກສ່ວນລະ
1 ສະບັບ
6. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ
1 ສະບັບ
7. ເກັບມ້ຽນ
3 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
ພ
ິ າບ ເອກະລາດ ປະຊາທປ
ິ ະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ
				
			

ເລກທີ 422/ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ  
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນ
 າຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ກ
ີ ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລ
 ົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1  ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລ
 ົງສະບັບນ
 ີ້ກຳນົດທຕ
ີ່ ັ້ງ, ພາລະບົດບ
 າດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບກົງຈ
 ັກ, ຫຼັກການແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ
 ່ອນອີງໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະ
ສາດ ແລະ ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາວຽກງານຈັດຕັ້ງ
ແລະ ພະນັກງານ ໃຫ້
 ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແ
 ລະ ປະສິດທ
 ິຜົນ.
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ມາດຕາ 2   ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ
ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສ
 ອນຫ
ຍ ໍ້ ‘‘ຈຕ’’ ເປັນກ
 ົງຈ
 ັກບໍລິ
ຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ ມີພ
 າລະບົດ
ບາດເປັນເ ສນາທກ
ິ ານໃຫ້ແ
 ກ່ລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄ
 ອງຄູ, ບຸກຄະລາກອນ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ການປັບປຸງກ
 ົງຈ
 ັກການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ວິໄນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິ
ລາ.
ໝວດທີ 2
ໝ້າທີ່ ແລະຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3  ໝ້າທ
 ີ່
ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ ມ
 ີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕ
 ໍດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;
2. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕ
 ິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ;
3. ເປັນໃຈກາງໃນການ ຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
4. ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ ແລະ ນໍາສະເໜີ ການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດ
ສິດ, ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ, ມາດຕະຖານກຳນົດຕຳແໜ່ງ
ງານ ແລະ ຄ
 ູ່ມືວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
5. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງແຜນ ຄວາມຕ້ອງການການບັນຈຸຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ປະເມີນຜົນງານຄູ
ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຂົ້າໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ເໝາະ
ສົມກັບມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
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7. ຄົ້ນຄວ້າ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ສະຫວັດດີການ, ແຂ່ງຂັນ, ຍ້ອງຍໍ, ການໃຫ້ນ
 າມ
ມະຍົດ ແ
 ລະ ປະຕິບັດວ
 ິໄນແກ່ ຄ
 ູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
8. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ ຂອງຂະແໜງການອື່ນ;
9. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິ, ປະຫວັດຕົ້ນກໍາເນີດ, ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄູ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານສືບທອດ
ແລະ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະເພດຕ່າງໆ;
10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄູ້ມຄ
 ອງ ການນຳໃຊ້ ກອງທຶນສ
 ະຫວັດດ
 ີການຄູແຫ່ງຊ
 າດ ຕາມການ
ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
11. ຈັດພີມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມ
ກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
12. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
13. ກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ
ນັກງານ;
14. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ.
ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດສ
 ິດ
ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານມີຂ
 ອບເຂດສິດດ
 ັ່ງນ
 ີ້ :
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປ
 ະມານເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜ
 ິດຊ
 ອບ
ຕໍ່ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
2. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸ
 ງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເ ລີກບ
 ັນດ
 ານິຕິກຳ
ຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກ ພະແນກຕ່າງໆຂອງ
ກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ, ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
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6. ປະຕິບັດໂ
 ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ
 ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດ ແລະ ອົງກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນຕ
 າມການອະນມ
ຸ ັດຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
7. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີປົກປ
 ້ອງ, ຄຸມ
້ ຄອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທ
 າງດ້ານ
ການສຶກສ
 າແລະ ກິລ
າ
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈ
 ັກຂອງກົມຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ ມີ 5 ພະແນກຄ
 ື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກນິຕິກຳ ແລະ ກົງຈ
 ັກ;
3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງລັດຖ
 ະກອນ;
4. ພະແນກພັດທ
 ະນາລັດຖ
 ະກອນ;
5. ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄ
 ະລະກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານມີບ
 ຸກຄະລາກອນຈຳນວນ 40 ຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ
ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ 					

1 ຕຳແໜ່ງ

2. ຮອງຫົວໜາ
້ ກົມ

				

3 ຕຳແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ				

5 ຕຳແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພ
 ະແນກ				

6 ຕຳແໜ່ງ;

5. ພະນັກງ ານວິຊາການ			

25 ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສ
 ັງກ
 ັດຢ
 ູ່:

- ພະແນກບໍລິຫານ				

4 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກນິຕິກຳ ແລະ ກົງຈ
 ັກ 		

4 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກຄຸ້ມຄ
 ອງລັດຖ
 ະກອນ		

9 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກພັດທ
 ະນາລັດຖ
 ະກອນ		

4 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍ		

4 ຕຳແໜ່ງ.
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ໝວດທີ 4
ໝ້າທີ່ຂອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7  ໝ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກບໍລ
 ິຫານ
ພະແນກບໍລ
 ິຫານມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານພາຍໃນກົມ;
2. ເປັນເລຂານຸການ, ປະສານການນັດໝາຍ ແລະ ວຽກງານພິທີການຂອງກົມ;
3. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ອັດສຳເນົາ, ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ແຈ້ງຂ່າວພາຍໃນກົມ;
4. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ-ການເງິນ, ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ວັດຖຸ, ຊັບສິນ,
ກອງທຶນ, ທຶນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງຍານພາຫະນະ, ວັດສ
 ະດຸ, ອຸປ
 ະກອນ ແລະ ບຸກຄ
 ະລາກອນຂອງກົມ;
6. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ງົບປະ
ມານຂອງລັດ ແລະ ລາຍ ຮັບວິຊາການ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳ
ເດືອນ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ປະຈຳປີ
ຂອງກົມ;
7. ປະຕບ
ິ ັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ
 ້າກົມ.
ມາດຕາ 8 ໝ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກນຕ
ິ ິກຳ ແລະ ກົງຈ
 ັກ
ພະແນກນິຕິກຳແລະກົງຈ
 ັກ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສັງລວມ ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ
ຕ່າງໆ ຕໍ່ຄະນະນໍາກະຊວງ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນຳສະເໜີ
ຜ່ານໃນກອງປະຊຸມແຕ່ລະຂັ້ນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ຄົ້ນຄ້ວາ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕ
 ິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ
ນັກງານ;
3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ
ລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ;
4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ຮ່າງບົດວິພາກ, ການສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ການແຍກ ຫຼື
ໂຮມເຂົ້າກັນ ຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ;
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5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດ ພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່, ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
6. ຄົ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງ ານບໍລິຫານ ແລະ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູ,
ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສ້າງຄູ່ມືວິທີການເຮັດວຽກ ຂອງຂະແໜງການສຶກສ
 າທິການ
ແລະ ກິລ
 າແຕ່ລະຂັ້ນ;
7. ສັງລວມ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ແລ້ວຈັດພີມເປັນປຶ້ມຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະປີ;
8. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງການ
ສຶກສ
 າທິການແລະກິລ
 າ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຢ່າງມີຜົນສັກສິດ;
9. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
10. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 9 ໝ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄ
 ອງລັດຖ
 ະກອນ.
ພະແນກຄຸ້ມຄ
 ອງລັດຖ
 ະກອນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນການບັນຈ
 ຸລັດຖ
 ະກອນໃໝ່ໃ
 ນແຕ່ລ
 ະປີຕາມຕົວເ ລກອະນຸ
ມັດ, ພ້ອມທັງສະຫຼຸບຜົນການປະຕິບັດແ
 ຜນການຄວາມຕ້ອງການບັນຈຸບຸກຄະລາກອນ
ຂອງແຕ່ລ
 ະພາກສ່ວນ;
2. ຄົ້ນຄ
ວ
້ າສະເໜີເລື່ອນລັດຖ
 ະກອນຝຶກງ ານຂຶ້ນເ ປັນລ
 ັດຖ
 ະກອນສົມບ
 ູນພ
 ້ອມທັງຊ
 ຸກ
ຍູ້ໃຫ້ແ
 ຕ່ລ
 ະແຂວງດຳເນີນກ
 ານເລືຶ່ອນສົມບ
 ູນຕ
 າມໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄ ວ້;
 ້ວານຳສະເໜີການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງເ ລື່ອນຊັ້ນເງິນເດືອນຂອງລັດຖ
 ະກອນ
3. ຄົ້ນຄ
ສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
4. ຄົ້ນຄ້ວາເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນປົກກະຕິ, ດັດແກ້ປີການ, ດັດແກ້/ທຽບຊັ້ນ-ຂັ້ນຕາມ
ລະບຽບຫຼັກກ
 ານ;
5. ຄົ້ນຄ້ວານຳສະເໜີການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານເລື່ອນ/ຫຼຸດຕຳແໜ່ງບໍລິຫານປະເທດຕ່າງໆ
ຕາມຂັ້ນຄ
 ວາມຮັບຜິດຊ
 ອບ;
6. ຄົ້ນຄ້ວາຍົກຍ
 ້າຍ ແລະ ໂອນຍ້າຍພະນັກງານພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງຂະແໜງການຕາມເຫດ
ຜົນເງື່ອນໄຂອື່ນໆ;
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7. ກວດກາບັນຊີຫຼຸດ-ເພີ້ມໃນແຕ່ລະງວດຂອງສົກປ
 ີງົບປະມານເພື່ອຕິດຕ
 າມຄຸ້ມຄອງ
ສະຖິຕພ
ິ ະນັກງ ານໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
8. ລາຍງານສະຖິຕິພະນັກງ ານໃຫ້ແ
 ກ່ແ
 ຕ່ລ
 ະພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ;
9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜອງສຳນວນລັດຖະກອນສຶກສາໃຫ້ແ
 ຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການ;
10. ຮ່າງໜັງສແ
ື ຈ້ງການຕ່າງໆ ທີ່ກ
 ່ຽວກັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງລັດຖ
 ະກອນຕໍ່ພະນັກງ ານສຶກສ
 າ
ໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ;
11. ອອກໜັງສ
 ືຢັ້ງຢ
 ືນເ ຖິງຄ
 ວາມເປັນພ
 ະນັກງ ານໃຫ້ແ
 ກ່ລ
 ັດຖ
 ະກອນສຶກສ
 າ.
12. ສັງລວມ, ຕິດຕາມຜົນການປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງລັດຖະກອນ
ບໍລິຫານ ແລະ ລັດຖະກອນຄູປະຈຳປີ ຕາມການສະເໜີຂອງສະຖານການສຶກສາ,
ການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ - ບໍລິຫານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ - ກິລາຕາມການແບ່ງຂັ້ນ
ຄຸ້ມຄອງ;
13. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ PMIS ກົມຈັດຕັ້ງ
ແລະພະນັກງານ;
14. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປ່ຽນສະຖານະພາບ ລັດຖະກອນບໍລິຫານເປັນລັດຖະ
ກອນຄູ-ຄູເປັນລັດຖະ ກອນບໍລິຫານ ແລະ ການສຶກສາສົງ;
15. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການດັດແກ້ຂໍ້ມູນລັດຖະກອນ ຂະແໜງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ.
ມາດຕາ 10 ໝ້າທ
 ຂ
ີ່ ອງພະແນກພັດທະນາລັດຖ
 ະກອນ
ພະແນກພັດທ
 ະນາລັດຖ
 ະກອນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄ
 ວ້າ, ຂຶ້ນແຜນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທ
 ະນາຄູ-ບຸກຄ
 ະລາກອນ ຂອງຂະແໜງ
ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາສະເໜີຂ
 ໍອະນຸມັດໃຫ້
 ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄປຍົກລະດັບ
ໄລຍະສັ້ນ- ໄລຍະຍາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;
2. ເກັບກຳ, ສັງລວມສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
ທັງໄລຍະສັ້ນ-ໄລຍະຍາວ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ເ ປັນລ
ະ
ບົບ;
3. ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການລັດຖ
 ະກອນທົ່ວຂ
 ະແໜງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ, ພ້ອມ
ທັງແ
 ບ່ງປ
 ັນໂ
 ກຕ້າລ
 ັດຖ
 ະກອນຄູ, ບໍລິຫານ ແລະ ວິຊ
 າການຕາມທີ່ລັດຖ
 ະບານອະນຸ
ມັດ;
4. ສ້າງແຜນກ່ຽວກັບກ
 ານຝຶກອ
 ົບຮ
 ົມທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
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5. ສ້າງແຜນກ່ຽວກັບກ
 ານຍົກລ
 ະດັບທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
6. ແບ່ງປັນທຶນຍົກລະດັບ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄູ-ບຸກຄະລາກອນການສຶກ
ສາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ແຈ້ງການໃຫ້ພະນັກງານໄປຝຶກອົບຮົມ, ໄປຍົກລະດັບໄ ລຍະສັ້ນ- ໄລຍະຍາວ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
8. ອອກຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ຄູ, ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ໄປຮຽນຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ;
9. ອອກຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ຄູ, ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ທີ່ຮຽນຈົບກັບຄືນກົມກອງເກົ່າ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;
10. ອອກຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ຄູ, ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ໄປຝຶກອົບຮົມ, ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
11. ສັງລວມວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ແລະ ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການຈໍານວນຕົວ
ເລກລັດຖະກອນໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແຈກຢາຍຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕໍາແໜ່ງງານທີ່ກໍານົດໄວ້ ພ້ອມທັງຊ
 ຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ
ການສອບເສັງຄ
 ັດເ ລືອກເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ຂັ້ນກ
 ະຊວງ ແລະ ທ
 ້ອງຖິ່ນ;
12. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 11 ໝ້າທ
 ຂ
ີ່ ອງພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍ
ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ, ຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ-ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການນະໂຍບາຍ
ແລະ ຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
3. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດໜູນບຳນານ, ອຸດໜູນເທື່ອ
ດຽວ, ອຸດໜູນເສຍອົງຄະ, ອຸດໜູນໝ້າຍ, ອຸດໜູນລູດກໍ່າພ້າ, ອຸດໜູນປ່ວຍການ,
ລາພັກປິ່ນປົວ, ລາພັກຕິດຕາມຄອບຄົວ ແລະ ເສຍຊີວິດ;
4. ຄົ້ນຄວ້າຂໍນະໂຍບາຍອຸດໜູນ ບຳນານຄືນ ຕາມລະບຽບການທກ
ີ່ ຳນົດໃ
 ນແຕ່ລະໄລ
ຍະ ແລະ ພິຈາລະນາອອກຂໍ້ຕ
 ົກລົງສະເໜີຂ
 ໍເຂົ້າປະຈຳການຄືນ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ການຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງ ລວມໝູ່ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
39

6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແບບ ໃບຍ້ອງຍໍ, ໃບກຽດຕິຄຸນ ແລະ ທຸງໄຊ;
7. ຊຸກຍູ້, ສ
 ົ່ງເສີມ ແລະ ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ນາມມະຍົດຄ
 ູ;
8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງ  ຊຸດເ ຄື່ອງແບບ, ເຄື່ອງໝາຍຊັ້ນ (ທະນູບ
 ່າ), ເຄື່ອງໝາຍຕຳ
ແໜ່ງວິຊາການຄູ ແລະ ຫຼຽນນາມມະຍົດ;
9. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນສົມທົບປຸກສ້າງສ້ອມແປງເຮືອນສຳ
ລັບພະນັກງານບຳນານ;
10. ຄົ້ນຄວ້າກ
 ານປະຕິບັດນ
 ະໂຍບາຍກອງທຶນສ
 ະຫວັດດີກ
 ານຄູແຫ່ງຊ
 າດ;
11. ຄົ້ນຄວ້າ ພະນັກງານທີ່ກະທຳຜິດ ລະບຽບລັດຖະກອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜິດວິໄນ ແລະ
ປະລະໜ້າທີ່;
12. ເກັບກຳສະຖິຕິພະນັກງານ ບໍານານ, ຍ້ອງຍໍ, ວິໄນ, ປະລະໜ້າທີ່, ເສຍຊີວິດ, ບໍາເນັດ
ແລະ ລາພັກ;
13. ປະຕິບັດຕ
 າມໜ້າທອ
ີ່ ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 12  ຫຼັກກ
 ານ
ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັງການ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,
ລະບຽບການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ 13  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງ ມີ
ຈຸດສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ
ນັກງານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 14 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ ມີງົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາ
ຈາກງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມື
ຈາກບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ແລະ ມີຕ
 າປະທັບເພື່ອຮ
 ັບໃ
 ຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 15  ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ
ກຳນົດມ
 າດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບ
ຊ້ອນພະນັກງານ ເຂົ້
 າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 16 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິການ
ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະປະຕບ
ິ ັດຕາມຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.
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ມາດຕາ17ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 822/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດຖະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ

ເລກທີ 504 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 2 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມກວດກາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ກໍານົດອົງການກວດກາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງແບບ,
ກາໝາຍ ແລະ ບັດກວດກາ ຂອງອົງການກວດກາລັດ, ສະບັບເລກທີ 174/ອກລ,
ລົງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2013;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກຂອງກົມກວດກາ ເພື່ອປັນບ່ອນອີງໃຫ້
ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ,
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດ
ສອບ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພ
 າບ ແລະ ປະສິດພ
 ຜ
ິ ົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ກົມກວດກາຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ກກ’’ ແມ່ນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິ
ການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ວຽກງານ
ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີ, ຮັບແຈ້ງຊັບ
ສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3   ໜ້າທີ່
ກົມກວດກາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ, ເຄື່ອງມື, ຄູ່ມື ໃນວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາ
ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານວິຊາການຕ່າງໆ ຂອງກົມ;
3. ຊີ້ນ
 ຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແ
 ຂງ ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ ໂດຍສົມທ
 ົບກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ;
4. ຊ່ວຍວຽກຄະນະກວດກາພັກກ
 ະຊວງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດ
ກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ສະມາຊິກ
ພັກທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ການປະຕິບັດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ, ນິຕິ
ກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງການຈັດຕັ້ງ, ຜູ້ປະກອບການດ້ານການສຶກສາ
ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຂະ ແໜງການສຶກສາ
ທິການທິການ ແລະ ກິລາ.
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6. ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດສອບ
ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ.
7. ກວດສອບພາຍໃນ ທຸກແຫຼ່ງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການກໍ່ສ້າງ
ສ້ອມແປງບັນດາໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດ, ເງິນກອງທຶນ, ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອລ້າຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ.
8. ດໍາເນີນການສືບສວນ, ສອບສວນທຸກປະກົດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະ
ແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມການຕົກລົງ ຂອງຂັ້ນເທິງ.
9. ກວດກາ, ຕ້ານສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຊ່ວຍວຽກຄະນະຮັບຜິດຊອບສະກັດ
ກັ້ນ ແ
 ລະ ແ
 ກ້ໄ ຂສະພາບປະກົດກ
 ານຫຍໍ້ທໍ້ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ.
10. ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ນໍາໃຊ້ທຶນຂອງລັດ,
ທຶນສົມທົບ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຢູ່
ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
11. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ
ໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
12. ຮັບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະ
ເມືອງ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
13. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາ, ກວດສອບ ແລະ ການ
ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີ່ພົວ
ພັນເຖິງຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ;
14. ສ້າງຖານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ ໂດຍອີງໃ
 ສ່ມ
 າດຖານການຄຸ້ມຄ
 ອງຂມ
ໍ້ ູນຂອງຂະແໜງການສຶກສ
 າທິການ
ແລະ ກິລ
 າ;
15. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ
ຂັ້ນເທິງ;
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16. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
1. ສະເໜີ ຂັ້ນເທິງ ອະນຸມັດແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານ
ຕິດຕາມ ກວດສອບ ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
2. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງກົມ;
4. ສະເໜີຂັ້ນເທິງແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
5. ສະເໜີມາດຕະການ, ວິທີການແກ້ໄຂ ຜົນການຕິດຕາມ ກວດສອບ ກວດກາ ແລະ
ປະເມີນຜົນ ແລະ ຜົນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີ;
6. ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສິນສ່ວນລວມຕ່າງໆ ຂອງກົມ ຕາມການອະນຸ
ມັດຂອງຂັ້ນເທິງ;
7. ສະເໜີການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂຈະຊົ່ວຄາວການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່, ການ
ສັບຊ້ອນ, ການແຕ່ງ ຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍການ
ກວດກາ ໃນໄລຍະດໍາເນີນການກວດກາບໍ່ທັນສໍາເລັດ ຫຼື ເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບ ແລະ
ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການກວດກາ;
8. ສະເໜີຂັ້ນເ ທິງເ ພື່ອເ ປີດກ
 ານສືບສວນ-ສອບສວນການສໍ້ລາດບັງ;
9. ສະເໜີເຈົ້າຂອງໂຄງການໂຈະຊົ່ວຄາວໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນ
ຍາ;
10. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມກ
 ວດກາມີ5 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກກວດກາພັກ;
3. ພະແນກກວດກາລັດ;
4. ພະແນກກວດສອບ ແ
 ລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼ
 ວງ;
5. ພະແນກຕິດຕາມ ແ
 ລະ ປະເມີນຜົນ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ  ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ
ກົມກວດກາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 31 ຕໍາແໜ່ງ ຊື່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ

1 ຕຳແໜ່ງ.

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ

3 ຕຳແໜ່ງ.

3. ຫົວໜ້າພະແນກ

5 ຕຳແໜ່ງ.

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

5 ຕຳແໜ່ງ.

5. ພະນັກງ ານວິຊາການ 17 ຕຳແໜ່ງ ໃ
 ນນັ້ນສ
 ັງກັດຢ
 ູ່:
- ພະແນກບໍລິຫານ

3 ຕໍາແໜ່ງ.

- ພະແນກກວດກາພັກ

3 ຕຳແໜ່ງ.

- ພະແນກກວດກາລັດ

3 ຕຳແໜ່ງ.

- ພະແນກກວດສອບ ແ
 ລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼ
 ວງ

3 ຕຳແໜ່ງ.

- ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

5 ຕຳແໜ່ງ.
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ

ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ;

2. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ສະເໜີແຜນການປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, ປະ
ຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ.

3. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການ, ວຽກງານພິທີການ ແລະ ວຽກງານສາລະບັນຂອງ
ກົມ;

4. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການວຽກງານຂ່າວສານ, ວຽກງານ IT, ວຽກງານປະຊາສໍາພັນ ແລະ
ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂອງກົມ;

5. ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາພາຫະນະ, ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງກົມ;

6. ສັງລວມແຜນງົບປະມານ, ສະຫຼຸບ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍແຜນງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍຂອງກົມ;

7. ສ້າງຮ່າງຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ລະບຽບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມ;

8. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຄຸ້ມຄອງຊີວະປະຫວັດ ແລະ ຂຶ້ນແຜນບໍາລຸງສ້າງພະນັກງານ ເພື່ອສະ
ເໜີກົມພິຈາລະນາ;

9. ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງຄ
ມ
ູ່ ືວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງກົມ;

10. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ ແລະ ລາຍງານວຽກງານ ຂອງກົມ;
11. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາລັດ.

ພະແນກກວດກາລັດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນເ ສນາທິການໃຫ້ແ
 ກ່ກົມໃ
 ນວຽກງານຕິດຕາມ ກວດກາລັດ ຂະແໜງການສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ;

2. ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາລັດ
ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ;

3. ສ້າງ, ປັບປຸງເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມືເອກກະສານວິຊາການຮັບໃຊ້ໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ວຽກງານຕິດຕາມ
ກວດກາລັດ;
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4. ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບ, ການປະຕິ ບັດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ, ລະບຽບການຕ່າງໆ
ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຜູ້ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທັງພາກລັດ

ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

5
 . ສັງລວມຜົນການຕິດຕາມ, ກວດກາການສຶກສາ ຂອງຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນຂັ້ນແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງປະຈໍາພາກຮຽນ ແລະ ປີຮຽນ;

6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາລັດ, ຜົນຂອງການກວດ
ສອບ ແລະ ຜົນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ ຕາມການຊີ້ນໍາຂອງຂັ້ນເທິງ;

7. ສັງລວມສະຖິຕິພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານກວດກາ ໃນຂະແໜງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ;

8. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາລັດໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ;

9. ປະຕິບັດໜ
 ້າທອ
ີ່ ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາພັກ

ພະແນກກວດກາພັກ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແ
 ກ່ກົມ ແລະເປັນກອງເລຂາໃຫ້ຄະນະກວດກາພັກກະຊວງສຶກ

ສາທິການ ແລະ ກິລາໃນວຽກງານ ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ

ໜ້າທີ່ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງການຈັດຕັ້ງພ
 ັກ, ຄະນະພັກ ແລະ ສະມາຊິກ

ພັກທ
 ີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງຄະນະພັກກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ;

2. ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາພັກ ປະຈໍາອາທິດ,

ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ ຂອງຄະນະກວດກາພັກຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່
ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງເຄື່ອງມື, ຄູ່ມື ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາພັກ;

4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ
ສະມາຊິກພັກທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ

ກິລາ ໃນການປະຕິບັດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆ ຂອງພັກ ແລະ ກົດລະບຽບ
ຂອງລັດ.

5. ຮັບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະ
ເມືອງ ທີ່ພົວພັນເຖິງຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ.
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6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາ ຂອງໜ່ວຍພັກ, ຜົນການ
ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງ, ຄໍາສະເໜີຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີ່ພົວ
ພັນເຖິງຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
7. ສັງລວມສະຖິຕິການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ ຂອງຄະນະກວດກາພັກຂັ້ນຕ່າງໆ
ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງຄະນະພັກກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ.
8. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາພັກໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ.
9. ປະຕິບັດວ
 ຽກອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດສອບ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ພະແນກກວດສອບ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມກວດກາ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາການເງິນ,
ຊັບສິນ, ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດກາພຶດຕິກໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ;
2. ສ້າງແຜນການ ແລະ ສະຫຼຸບ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ ປະ
ຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ, 5 ປີ;
3. ສ້າງ, ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ, ເຄື່ອງມື, ຄູ່ມືວຽກງານຕິດຕາມ ກວດສອບ, ກວດກາການ
ເງິນ-ຊັບສິນ, ກວດກາພຶດຕິກໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການສືບສວນ-ສອບສວນ.
4. ກວດສອບ ແລະ ກວດກາການເງິນ ທຸກແຫຼ່ງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ,
ເງິນວິຊາການ, ເງິນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ,ເງິນກູ້ຢືມ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ການກໍ່ສ້າງ ສ້ອມ
ແປງ, ກວດກາການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ, ຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ
ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
5. ຕິດຕາມ ກວດກາພຶດຕິກໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ກວດກາສະເພາະກິດຕາມຄໍາ
ສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ;
6. ສືບສວນ-ສອບສວນ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີພຶດຕິກໍາສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມການຕົກລົງຂອງຂັ້ນເທິງ;
7. ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ-ລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງເອກະສານແຈ້ງຊັບສິນ, ລາຍຮັບ ຂອງພະນັກ
ງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
8. ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂສະພາບປະກົດການ
ຫຍໍ້ທໍ້ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
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9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຜົນການຕິດຕາມ ກວດສອບ, ກວດກາການເງິນ-ຊັບສິນ,
ກວດກາພຶດຕິກໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ, ການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດນິຕິກໍາ, ການສືບສວນ, ສອບສວນ ແລະ ສະພາບປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃຫ້
ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
10. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກະຕຸກຊຸ້ກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດ
ສອບພາຍໃນ, ພາຍນອກ, ກວດກາການເງິນ, ຊັບສິນ, ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດ
ກາພຶດຕິກໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
11. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ມາດຕາ 11 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມໃນວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
2. ສ້າງແຜນການ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ;
3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາ, ເຄື່ອງມື, ຄູ່ມື ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
4. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ໃນ
ແຜນພັດທະນາຂະ ແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
5. ທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ;
6. ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການທົບທວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງເຄືອຄ່າຍ ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
8. ປະຕິບັດໜ
 ້າທ
 ີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
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ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 12 ຫຼັກກ
 ານ
ກົມກ
 ວດກາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມກ
 ວດກາ
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມກ
 ວດກາ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່
ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ນຳເອົາ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ,
ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 13  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມກ
 ວດກາ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄ ຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານກົມກ
 ວດກາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ດີ;
2. ເຮັດວ
 ຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ-ຊຸກຍ
 ູ້, ສະຫຼຸບຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນ ແລະ ຕີລ
 າຄາ
ຜົນໄ ດ້ຮັບ,ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕບ
ິ ັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິ
ບັດລ
 ະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.

52

ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 14  ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມກ
 ວດກາ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປ
 ະມານ
ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດ
 າປະ
ເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພ
 າຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕາປະທັບ
ເພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 15  ເຄື່ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ບັດກວດກາ.
ພະນັກງານກົມກວດກາມີເຄື່ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ບັດກວດກາສະເພາະ
ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ ຕາມທີ່ອົງການກວດກາລັດຖະ
ບານ ໄດ້ກໍານົດສະເພາະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ, ງົບປະມານໃນການຕັດເຄື່ອງ
ແບບ, ກາໝາຍ ຂອງພະນັກງານກວດກາ ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານລັດ ໂດຍໃຫ້ກະຊວງ
ຄິດໄລ່ແຕ່ລະປີໃຫ້ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດ.
ມາດຕາ 16  ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມກ
 ວດກາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແ
 ລະ ກຳນົດມາດຕະຖານ
ແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານເຂົ້າ
ໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 17  ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສ
 າທກ
ິ ານ
ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮ
 ັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.
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ມາດຕາ18ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 836/ ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ຖືກລົບລ້າງ.










ບ່ອນນຳສົ່ງ:





1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
ພ
ິ າບ ເອກະລາດ ປະຊາທປ
ິ ະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ

ເລກທີ … 543 …/ສສກ

					

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05 ກຸມພາ 2018

			

ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການເງິນ  
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ກ
ີ ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລ
 ົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1  ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕ
 ັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ,
ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ
ການເງິນ ໃຫ້
 ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ຜ
ິ ົນ.
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ມາດຕາ 2  ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ
ກົມການເງິນ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ກງ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາ
ທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງງົບປະມານ, ການເງິນ-ການບັນຊີ, ຊັບສິນ
ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸ, ການປະມູນຈັດຊື້ ແ
 ລະ ການອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ໃຫ້
ຖືກເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ດຳ
ລັດ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂ
 ອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3  ໜ້າທີ່
ກົມການເງິນ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງກົມການເງິນ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ງົບປະມານ, ການບັນຊີ,
ຊັບສິນ-ວັດສະດຸ, ການປະມູນຈັດຊື້ ແລະ ການອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ;
3. ຊີ້ນຳ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານງົບປະມານ,
ການເງິນ-ການບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ການປະມູນຈັດຊື້, ການຄຸ້ມຄອງອອກ
ແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ແລະ ການກວດກາການເງິນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ຈ
 ່າຍງົບປະມານ, ການເງິນ, ການບັນຊີ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະກິລາ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ຂອງງົບປະມານ,
ການບັນຊີ, ການກວດກາງົບປະມານ-ການເງິນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ
ແລະກິລາ;
6. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄ
 ອງຊັບສ
 ິນ,
ການປະມູນຈັດຊ
 ື້ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນ
ຄຸ້ມຄອງ;
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7. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບຂອງການອອກແບບ
ກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ, ຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງແບບ, ໃບປະເມີນລາຄາການປຸກສ
 ້າງ-ສ້ອມ
ແປງ ຂ
 ະແໜງການສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
8. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມການສ້າງລາຍຮັບ, ການປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບ
ປະມານການເງິນ
 ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
9. ກວດກາ, ອະນຸມັດ ແລະ ຂໍເບີກຈ່າຍເງິນງ ົບປະມານລັດ ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູ່
ຮ່ວມພັດທະນາ, ດຳ ເນີນກ
 ານປິດບັນຊີງົບປະມານປະຈຳປີ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ;
10. ສະໜອງປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມື, ປຶ້ມບັນທຶກຕ່າງໆ,  ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ
ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
11. ສະຫຼູບ, ສັງລວມ ລາຍງານການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ;
12. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມ
ຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
13. ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ, ສາງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລັດວິສາຫະ
ກິດຜະລິດອ
 ຸປະກອນການສຶກສາແລະ ບໍລິສັດໂຮງພິມສຶກສາ;
14. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
15. ຊຸກຍູ້, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ງົບປະ
ມານ, ການບັນຊີ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ-ວັດສະດຸ, ການປະມູນຈັດຊື້ ແລະ ການອອກແບບ
ກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
16. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
17. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສ
 ິດ
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອພ
 ັດທະນາວຽກງານທີ່ຕ
 ົນຮ
 ັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ.
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼືຍົກເ ລີກບ
 ັນດານິຕິ
ກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສາແລະ ກິລາ ທີ່ບ
 ໍ່ສອດຄ່ອງ.
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3. ນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເ ລີກຫ
 ົວໜ່ວຍການຈັດ
ຕັ້ງຂ
 ອງກົມ.
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແ
 ຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ, ຍົກຍ
 ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຜູ້ບໍລິຫານ,
ພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄ
 ອງ
ແລະຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ງົບປະມານ, ວັດຖຸ- ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດ
ຕ່າງໆ ຕ
 າມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ.
6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖະມົນຕີ.
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປ
 ົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາແລະກິລາ.
8. ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄ
 ອງ ວຽກງານງົບປະມານ, ການເງິນ-ການບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ,
ການປະມູນຈັດຊື້, ການຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ແລະ ການກວດກາ
ການເງິນ ຕ
 າມການແບ່ງຂັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ.
9. ນຳສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອພ
 ິຈາລະນາຢັບຢັ້ງ ການສະເໜີຂ
 ໍເບີກຈ່າຍຕ່າງໆ ຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
10. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມການເງິນ ປະກອບມີ 6 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ
2. ພະແນກງົບປະມານ
3. ພະແນກບັນຊີ
4. ພະແນກກວດກາການເງິນ
5. ພະແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ
6. ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸ
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ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄ
 ະລະກອນ
ກົມການເງິນ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 53 ຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ

		

1 ຕຳແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ		

3 ຕຳແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ

6 ຕຳແໜ່ງ;

		

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 		

8 ຕຳແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ 35 ຕຳແໜ່ງ, ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
- ພະແນກບໍລິຫານ 		

4 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກງົບປະມານ 		

6 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກບັນຊີ 		

10 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກກວດກາການເງິນ 		

5 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ

5 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸ

5 ຕຳແໜ່ງ.

ໝວດທີ 4
ໝ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງລ
 ວມ, ສ້າງແຜນການ ແລະ ບົດສະຫຼຸບລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການ, ພິມ, ແຈກຢາຍ, ບັນທຶກ, ສໍາເນົາ ແລະ ເກັບຮັກສາ
ເອກະສານໃຫ້ເປັນລະບົບ. ວຽກງານພິທີການ;
3. ບໍລິການ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ເອກກະສານດ້ານການເງິນຂອງ
ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງ ແລະ ຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ປະສານງານ, ຈັດຫາ, ແຈກຢາຍວັດຖຸ-ອຸປະກອນພາຍໃນກົມ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງເກັບກໍາ ກວດນັບບັນຊີຊັບສ
 ິນ- ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນຂອງກົມ;
6. ສະໜອງຂໍ້ມ
 ູນຂ
 ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງກົມການເງິນ;
7. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານນະໂຍບາຍ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ບຸກຄ
 ະລາກອນຂອງກົມ;
8. ຮີບໂຮມ, ສັງລວມບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານງົບປະມານ, ການເງິນການບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ-ວັດສະດຸ, ການປະມູນຈັດຊື້ ແລະ ການອອກແບບ
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ກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ;
9. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູມ
່ ືວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງກົມ;
10. ຕິດຕາມ ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານ ຂອງພະ
ແນກຕ່າງໆ ພາຍໃນກົມ;
11. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 8  ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກງົບປະມານ
ພະແນກງົບປະມານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສັງລວມແຜນຄາດຄະເນລາຍຮບ
ັ -ລາຍຈາ່ ຍງບ
ົ ປະມານ ຂອງຂະແໜງການສກ
ຶ ສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ;
2. ສັງລວມແຜນອະນຸມັດ, ຈັດສັນລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ສັງລວມແຜນດັດແກ້ ຂອງ
ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກ
 ິລາ;
3. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານລັດ ຂອງຂະແໜງການ
ສຶກສາທກ
ິ ານ ແລະກິລາ;
4. ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການເງິນ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ງົບປະມານ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ພະນັກງານການ
ເງິນ ຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາທກ
ິ ານ ແລະກິລາ;
7. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກ
 ົມ.
ມາດຕາ 9  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບັນຊີ
ພະແນກບັນຊີ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາ, ຈັດວາງລະບົບການບັນຊີ ແລະ ສ້າງປື້ມຄ
 ູ່ມືຄຸ້ມຄອງການເງິນ-
ການບັນຊີ ຂອງຂະແໜງສຶກສາທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາ;
2. ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມ ດຳເນີນວຽກງານການບັນຊີ ສຳລັບງົບປະມານທີ່ກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ທີ່ຜ່ານກົມການເງິນຄຸ້ມຄອງ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຜັນຂະຫຍາຍ ນິຕິກຳ, ລະບຽບການເງິນ-ການບັນຊີຂອງຂະ
ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
4. ສະຫຼຸບສັງລວມ ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ;
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5. ວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກທຸກແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ;
6. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳ ທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງວຽກງານການ
ບັນຊີ ຂອງຫົວໜ່ວຍການເງິນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
7. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ປິດບັນຊີງົບປະມານປະຈຳປີ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
8. ປະສານງານ ຮ່ວມກັບຄະນະກວດສອບໃນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາ;
9. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກ
 ົມ.
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາການເງິນ
ພະແນກກວດກາການເງິນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ແນະນຳ ແລະ ຊ
 ຸກຍູ້ກຽ່ວກັບລະບຽບການປະກອບເອກກະສານ
ດ້ານການເງິນ;
2. ກວດກາ ການປະກອບເອກະສານການເງິນກ່ອນຈ່າຍ ຈາກທຸກແຫຼ່ງທຶນ ຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກ
ລ
ິ າ;
3. ກວດກາ ການປະຕິບັດລະບຽບ, ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍດ້ານການເງິນ ກ່ຽວກັບລາຍຮັບ
ວິຊາການ ;
4. ກວດກາ ຫຼັງຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳແຕ່ລະສົກປີ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍການ
ເງິນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳ, ປຶ້ມຄູ່ມື ໃນການປະກອບເອກະ
ສານການເງິນ ຂໍສະ ເໜີເບີກຈ່າຍ ແລະ ສະຫຼູບລາຍຈ່າຍການເງິນ;
6. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກ
 ົມ.
ມາດຕາ 11 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງວຽກອອກແບບອາຄານສະຖານທີ່ຂ
 ອງຂະແໜງການສຶກສາທິການແລະ ກິ
ລາ;
2. ກຳນົດມ
 າດຕະຖານ, ແບບ, ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງອາຄານ, ສະຖານທີ່ ຂອງສະຖານ
ການສຶກສາ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງເຟີນ
 ີເຈີ.
3. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ແນະນຳ ແລະ ກວດກາ ດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນນະ
ພາບ ຂອງວຽກງານກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
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4. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກຳ ການຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອງແປງ ຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
5. ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນໃບປະເມີນລາຄາແບບແຜນຜັງການກໍ່ສ້າງ ຂອງຂະແໜງການ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
6. ປະຕິບັດວ
 ຽກອື່ນໆຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າກ
 ົມ.
ມາດຕາ 12 ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສ
 ິນ ແ
 ລະ ສະໜອງວັດສະດຸ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສ
 ິນ ແ
 ລະ ສະໜອງວັດສະດຸ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ການກວດນັບຊັບສິນປະຈຳປີ ແລະ ແນະນຳ ການນຳໃຊ້ຊັບສ
 ິນ
ແລະ ວັດສ
 ະດຸ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມການເກັບກຳຂໍ້ມູນຊັບສິນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນປຶ້ມ
ແບບຮຽນ-ຄູ່ມືຄູ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ;
3. ສັງລວມຂໍ້ມູນຊັບສິນປະຈຳປີ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສົ່ງໃຫ້
ກະຊວງການເງິນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
4. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ແນະນໍາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະມູນຈ
 ັດຊ
 ື້
ດ້ວຍທຶນຂ
 ອງລັດຕາມ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
5. ສັງລວມແຜນການປະມູນຈັດຊື້ ແລະ ການສະຫຼຸບລາຍງານ ປະຈຳປີຂອງບັນດາຫົວ
ໜ່ວຍການເງິນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ກະຊວງການ
ເງິນ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງ ຜັນຂະຫຍາຍ ນິຕິກຳ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບ
ສິນ-ວັດສະດຸ ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະມູນຈ
 ັດຊື້ ຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
7. ສັງລ
 ວມແຜນຄວາມຕ້ອງການ, ສະໜອງ ແລະ ສ້າງແຜນແບ່ງປັນປື້ມແບບຮຽນ, ຄູ່
ມືຄູ, ປື້ມບັນທຶກຕ່າງໆ, ອຸປະກອນ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ຕາມການສະເໜີ
ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ປະສານສົມທົບ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກໍາມະການການຈັດຊື້ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍ
ການເງິນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
9. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
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ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 13   ຫຼັກກ
 ານ
ກົມກ
 ານເງິນ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການເງິນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ,
ຫຼັກການ ລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ
ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 14  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມກ
 ານເງິນ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີ
ຈຸດສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກົມການເງິນ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ
ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
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ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ15ງົບປ
 ະມານແລະຕາປະທັບ
ກົມການເງິນ ມີງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປະມານ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດາປະ
ເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕາປະ
ທັບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ16ການຜັນຂ
 ະຫຍ
 າຍ
ມອບໃຫ້ກົມການເງິນ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມາດຕະ
ຖານແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານເຂົ້າ
ໃສ່ຕຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ17ການຈັດຕງັ້ ປະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ18ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1143/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.










ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ
2. ຫ້ອງການກະຊວງ
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ
5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ





1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ .
1 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 506 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແ
 ລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມແ
 ຜນການ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສ
 າ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລ
 ະກົດ 2015.
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບກົງ
ຈັກ ແລະ ແບບ ແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ,
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານແຜນການ,
ວຽກງານ ສະຖິຕິ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນ.
ມາດຕາ 2   ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ກົມແ
 ຜນການ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ຜກ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບ
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ການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ
ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຍຸດທະ
ສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ
ແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປະກົດ
ຜົນເປັນຈິງ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ກົມແ
 ຜນການ ມີໜ້າທ
 ີ່ຕົ້ນຕໍດ
 ັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ,ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານແຜນການ ແລະ ແຜນຍຸດທ
 ະສາດພັດ
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແ
 ຫ່ງຊ
 າດ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕ
ກ
ິ ຳຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານແຜນການ,
ສະຖິຕິ ແລະ ພັດທະ ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ;
3. ຊີ້ນຳ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານແຜນການ ແລະ ສະຖິຕິ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມ
ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ຄົ້ນຄວ້າສ
 ້າງແຜນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ລວມທັງກ
 ຳນົດ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງແຜນການລົງທຶນ ຂອງລັດເຂົ້າໃນ
ແຜນການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ;
5. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລວມ
ທັງແຜນການ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແຕ່ສ
 ູນກ
 າງຮອດທ້ອງຖິ່ນ;
6. ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງແລະ ປະສານງານກັບບ
 ັນດາແຜນງານ, ໂຄງການ
ແລະ ບັນດາຄຮ
ູ່ ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອສັງລ
 ວມຂໍ້ມ
 ູນກ
 ່ຽວກັບກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອທ
 າງການ
ເພື່ອກ
 ານພັດທະນາ;
7. ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທຸກລະດັບລ
 ວມທັງພາກລັດ
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ແລະ ເອກະຊົນ;

8. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊ
 າດ ເພື່ອການພັດທະນາຊັບພະຍາ

ກອນມະນຸດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ເຜີຍແຜ່, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຈັດ

ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດເປັນ ແຕ່ລະ
ໄລ່ຍະ;

9. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຈ
 ັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດໂ
 ຄງການການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ກອງທຶນ
ຮ່ວມສາກົນເ ພື່ອກ
 ານສຶກສ
 າໄລຍະ 2;

10. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;

11. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ ໃ
 ນແຕ່ລະໄລຍະ;

12. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ

ກົມແ
 ຜນການ ມີຂ
 ອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:

1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພ
 ັດທະນາວຽກງານທີ່ຕ
 ົນຮ
 ັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;

2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເ ລີກ ບັນດານິຕກ
ິ ຳ
ຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສາແລະກິລາ ທີ່ບ
ສ
ໍ່ ອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ;

3. ສະເໜີຕ
 ໍ່ລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກ ສູນ, ພະແນກຕ່າງໆ
ຂອງກົມ;

4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຜູ້ບໍລິຫານ,
ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ- ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫລືອປະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະ ນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;

6. ປະຕິບັດແຜນງານໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;

7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປ
 ົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະກິລາ;
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8. ປະຕິບັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5   ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມແ
 ຜນການ ປະກອບມີ 1 ສູນ, 3 ພະແນກ ແລະ 2 ຫ້ອງ
ການທຽບເທົ່າພະແນກ ຄື:
1. ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
2. ພະແນກບໍລິຫານ
3. ພະແນກແຜນການ
4. ພະແນກຄຸ້ມຄ
 ອງໂຄງການ
5. ຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
6. ຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານ/ໂຄງການ
  
ມາດຕາ 6   ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະຕໍາແໜ່ງງານ
ກົມແ
 ຜນການ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 59 ຕຳແໜ່ງງານ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ 				

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ 					

4 ຕໍາແໜ່ງ ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ/ຫົວໜ້າຫ
 ້ອງການ

7 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫ້ອງກາານ/ຫົວໜ້າຂະແໜງ

10 ຕຳແໜ່ງ;

5. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ					

4 ຕໍາແໜ່ງ;

6. ພະນັກງານວິຊາການ 33 ຕຳແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
1. ສູນສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ
- ຂະແໜງສະຖິຕິແລະ ແຜນທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

4 ຕຳແໜ່ງ;

- ຂະແໜງວິເຄາະ ແລະ ເ ຜີຍແ
 ຜ່ຂ
 ໍ້ມູນ  			

4 ຕຳແໜ່ງ;

2. ພະແນກບໍລິຫານ						

2 ຕຳແໜ່ງ;

3. ພະແນກແຜນການ					

6 ຕຳແໜ່ງ;

4. ພະແນກຄຸ້ມຄ
 ອງໂຄງການ				

5 ຕຳແໜ່ງ;

6. ຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 		

3 ຕໍາແໜ່ງ ;

7. ຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານ/ໂຄງການ		

9 ຕໍາແໜ່ງ .
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ໝວດທີ 4
        ໜ້າທີ່ຂອງສູນ, ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການ
ມາດຕາ 7  ໜ້າທີ່ຂອງສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖິຕິ ຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ,
ແຜນຍຸດທ
 ະສາດການພັດທະນາລະບົບສ
 ະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊ
 າດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍຸດທ
 ະ
ສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລ
 ະເມືອງ;
2. ສ້າງແຜນການ, ແຜນດຳເນີນງານ, ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອດຳເນີນວຽກງານ ຂອງສູນ
ສະຖິຕກ
ິ ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃ
 ນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແ
 ຜນທີ່ການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລາ ແລະ ນຳໃຊ້ແ
 ຜນທີ່ ເຂົ້າໃນການ
ວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງພິມແຈກຢາຍເຜີຍແຜ່, ວິເຄາະ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ;
4. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມ
 ູນສະຖິຕິ, ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ
ແລະ ລະບົບເ ລກລະຫັດຂ
ມ
ໍ້ ູນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແ
 ຜ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິ ທາງການກັບຂ
 ະແໜງການອື່ນ,
ນຳໃຊ້ວິທກ
ີ ານຜະລິດສ
 ະຖິຕິ, ລະບອບລາຍງານຕາມຫຼັກວ
 ິທະຍາສາດສະຖິຕິ, ປະ
ສານສົມທົບກັບສ
 ູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງ
ຖີ່ນທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ;
6. ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບສ
 າກົນ ກ່ຽວກັບວ
 ຽກງານສະຖິຕິ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລ
 າ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເ ທິງ;
7. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການ
ກ່ຽວຂ້ອງ ແ
 ລະ ສູນສະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊ
 າດ ຢ່າງເປັນປ
 ົກກະຕິ;
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
ມາດຕາ 8  ໜ້າທີ່ຂ
 ອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄ
 ອງວຽກງານບໍລິຫານທົ່ວໄປ,ວຽກງານພິທີການ ແລະ ເ ລຂານຸການຂອງກົມ;
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2. ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄ
 ອງແຜນດຳເນີນງ ານຂອງກົມປ
 ະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6
ເດືອນ ແລະ ປະຈຳ ປີ ແລະ ປະເມີນກ
 ານປະຕິບັດແ
 ຜນງົບປະມານ ລາຍຮັບ ລາຍ
ຈ່າຍຂອງກົມ;
3. ຄຸ້ມຄ
 ອງຍານພາຫະນະແລະພື້ນຖານວັດຖຸອ
 ຸປະກອນຂອງກົມ;
4. ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສ
 ັງກັດຢ
 ູ່ພາຍໃນພະແນກ ແລະ ພ
 າຍໃນກົມ;
5. ຮັບຜິດຊ
 ອບວຽກງານ ນິຕິກຳ, ງ ົບປ
 ະມານ ແລະ ການເງິນຂ
 ອງກົມ;
6. ຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດແຜນການຂອງແຕ່ລະພະແນກ, ແບບແຜນວິທີເຮັດ
ວຽກພາຍໃນກົມ
7. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກແຜນການ
ພະແນກແຜນການ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ ແລະ ສັງລ
 ວມແຜນພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;
2. ສ້າງ ແລະ ສັງລວມແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງ ດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານການລົງທຶນ ຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລວມທັງແ
 ຜນການລົງທຶນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ
 ້າ ຂອງ
ການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຜນພັດທະ ນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ທຸກພາກ
ສ່ວນທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງ ຮ
 ັບຊາບເປັນແ
 ຕ່ລະໄລຍະ;
4. ປະສານງານ ກັບທ
 ຸກພ
 າກສ່ວນທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການ
ສ້າງແຜນການ ແ
 ລະ ແ
 ຜນລົງທຶນຂ
 ອງລັດ;
5. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບ ການ
ວາງແຜນການ ແ
 ລະ ແ
 ຜນລົງທຶນ ສຳລັບຂ
 ະແໜງການສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ;
6. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂ
 ອງພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ປະສານງານໃນການອອກແບບແຜນງານ/ໂຄງການ, ຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ
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ການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດແ
 ຜນງານ/ໂຄງການ ແ
 ລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ປະສານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້
ມູນ, ແຜນທີ່ ແລະ ການສະຫຼຸບລ
 າຍງານ ສຳລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທ
 າງການເພື່ອ
ການພັດທະນາ (ODA);
3. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການຕິດຕາມ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບລ
 າຍງານຄວາມຄືບໜ
 ້າປະຈຳ
3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ຂອງແຜນງານ/ໂຄງການໃຫ້ແກ່ຄ
 ະນະກົມ, ຄະນະນຳ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກ
 ິລາໄດ້ຮັບຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ເປັນກອງ

ເລຂາ ແລະ ຜປ
ູ້ ະສານງານຫຼັກກ
 ັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພ
 າຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດໃນການ ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານ ຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການຂະແໜງ
ການສຶກສາ (ESWG);
5. ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ຊ
 ່ຽວຊານທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດທີ່ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ/ໂຄງການຕ່າງໆຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
6. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລ
 ະບຽບການ, ນິຕກ
ິ ຳ ແລະ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ວ
 ່າດ້ວຍລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄ
 ອງໂຄງການທໄີ່ ດ້ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດໃ
 ນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແ
 ລະກິລາ;
7. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 11 ໜ້າທີ່ຂ
 ອງຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ວາງແຜນໃນການຄົ້ນຄວ້າສ
 ້າງ ແລະ ປັບປຸງແ
 ຜນຍຸດທ
 ະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດແ
 ຫ່ງຊ
 າດ;
2. ຄົ້ນຄວ້າແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກຫັນເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕິບັດງານ
ແລະ ແ
 ຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແ
 ຫ່ງຊ
 າດ;
3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນ
 ິຕກ
ິ ຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວ
 ຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ແຫ່ງຊ
 າດ;
4. ປະສານກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນການເກັບກ
 ຳຂມ
ໍ້ ູນ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສຳຫຼວດວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈ ສະພາບການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເ ປັນຂ
 ໍ້ມູນໃ
 ນການວາງແຜນ
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ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແ
 ຫ່ງຊ
 າດ;
5. ຄົ້ນຄວ້າສັງລ
 ວມແຜນຄວາມຕ້ອງການ, ແຜນແບ່ງປັນພ
 ະນັກງານ-ນັກຮຽນຢູ່ພາຍ
ໃນປະເທດ ແລະ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນ
 ິຕກ
ິ ຳກ່ຽວກັບແ
 ຜນແບ່ງປັນສ
 ັບຊ
 ້ອນພະນັກ
ງານ-ນັກຮຽນ;
6. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແ
 ຂງກ່ຽວກັບວ
 ຽກງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ແ
 ກ່ຄ
ະ
ນະກຳມະການພັດທະ ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂ
 ັ້ນສ
 ູນກ
 າງ ແ
 ລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
7. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດຍ
 ຸດທ
 ະ
ສາດພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດແ
 ຫ່ງຊ
 າດຮອດປີ 2025;
8. ປະສານສົມທົບກ
 ັບບ
 ັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງເພື່ອຍ
 າດແຍ່ງ
ເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທ
 າງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ
ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທັງພ
 າກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ;
9. ປະຕິບັດສ
 ິດ ແລະ ໜ້າທ
 ີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິ
ການແຫ່ງຊ
 າດເພື່ອກ
 ານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຄະນະລັດຖະມົນ
ຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ.
10. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 12 ໜ້າທີ່ຂ
 ອງຫ້ອງການປະສານແຜນງານ/ໂຄງການ
              ຫ້ອງການປະສານແຜນງານ/ໂຄງການ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແ
 ກ່ຄະນະຊນ
ີ້ ຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂ
 ຄງການການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມ
ສາກົນເພື່ອການສຶກສາໄລຍະ 2 ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ
ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນຮ
 ່ວມມືສາກົນເ ພື່ອກ
 ານສຶກສ
 າ,
2. ຄຸ້ມຄ
 ອງໂຄງການ ດ້ານແຜນວຽກ ດ້ານບຸກຄ
 ະລາກອນ ແລະ ດ້ານການເງິນທ
 ົ່ວໄປ
ແຕ່ຂ
 ັ້ນສ
 ູນກ
 າງລົງຮ
 ອດທ້ອງຖິ່ນຕ
 າມແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
3. ຮັບຜິດຊອບສຶກສ
 າຄົ້ນຄ
 ວ້າ ແລະ ວິໄ ຈ ເນື້ອໃ
 ນເອກະສານໂຄງການ ເພື່ອຜ
 ັນຂ
 ະ
ຫຍາຍອອກເປັນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປ
 ະຈຳປີ

ຕາມສັນຍ
 າລະຫວ່າງລັດຖ
 ະບານ

ສ ປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທິນ;
4. ດຳເນິນການຄຸ້ມຄອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ບໍລ
 ິການແບບກະທັດຮ
 ັດ, ເປີດເຜີຍ ໂປ່ງໃສ,
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ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃ
 ຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກໆໜ່ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ການ/ແຜນງານໃຫ້ມ
 ີປະສິດທ
 ິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ິຜົນສ
 ູງ;
5. ເປັນເຈົ້າການໃນການກວດກາ, ຕິດຕາມ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາມເປົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ແຜນ
ງົບປ
 ະມານ ທີ່ໄ ດ້ກ
 ຳນົດໄ ວ້ໃນເອກະສານຂອງໂຄງການ;
6. ຮັບຜິດຊອບເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ/ແຜນງານກັບຜູ້ໃຫ້ທ
 ຶນ,
ຂະແໜງການ ແລະ ອຳນາດການປົກຄ
 ອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະ
 ຕິບັດ ແລະ
ປະສານງານໂຄງການ.
7. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ໝວດທີ 5
ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 13   ຫຼັກກ
 ານ
ກົມແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມແຜນການ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ
ແລະ ຫຼັກການ ລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 14  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມແຜນການ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມແ
ີ ບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທ
 ົບຢ
 ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ
 ັບພ
 າກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວຽກງານແຜນການ ໃຫ້ໄດ້
 ຮັບ
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ຜົນດ
 ີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄ ດ້ຮັບ, ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 15  ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມແຜນການ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປ
 ະມານ
ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມຈ
ື າກບັນດາປະເທດ
ເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕາປະທັບເພື່ອ
ຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 16  ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມແຜນການ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມ
 າດຕະ
ຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບຊ
 ້ອນພະນັກງານ
ເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 17  ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ບັນດ
 າ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດ
ສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.
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ມາດຕາ18ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ສະບັບເລກທີ 1598/
ສສກ.ຈຕ ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2012 ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະ
ກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ.

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
ພ
ິ າບ ເອກະລາດ ປະຊາທປ
ິ ະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ
			

ເລກທີ 423 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 24 ມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມພ
 ົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາ ທ
 ິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
ກ
ີ ະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າຕ
 ົກລ
 ົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລ
 ົງສະບັບນ
 ີ້ ກຳນົດທຕ
ີ່ ັ້ງ, ພາລະບົດບ
 າດ, ໝ້າທ
 ີ່ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ  ເພື່ອເ ປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແ
 ກ່ການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມພ
 ົວພັນຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາວຽກງານພົວພ
 ັນຕ
 ່າງປະເທດ ໃຫ້
 ມ
ປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ຜ
ິ ົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ
ກົມພ
 ົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ ຂຽນດ້ວຍຕົວຫ
 ຍໍ້ ‘‘ພຕ’’”ເປັນກົງຈ
 ັກບໍລິຫານໃນໂຄງ
ປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາ
ທິການໃຫ້ແ
 ກ່ລັດຖ
 ະມົນຕີໃນການພົວພັນ, ການຮ່ວມມື, ການປະສານງານ ແລະແລກ
ປ່ຽນບົດຮຽນກັບຕ
 ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາວຽກງານການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລ
 າ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂ
 ອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ກົມພ
 ົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ ມີໜ
 ້າທີ່ຕົ້ນຕ
 ໍດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ;
3. ຊີ້ນຳສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບວຽກງານພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ
ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການ
ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ກະກຽມເນື້ອໃ
 ນ ເພື່ອຈ
 ັດຕັ້ງພ
 ົບປ
 ະ, ເຈລະຈາ, ຮ່າງສັນຍ
 າ ຫຼື ເຊັນສ
 ັນຍ
 າ, ອານຸສັນ
ຍາ, ບົດບ
 ັນທ
 ຶກຄ
 ວາມເຂົ້າໃ
 ຈ ແລະ ບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສ
 າກັບ
ຕ່າງປະເທດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທ
 ະນາ;
5. ພົວພ
 ັນ ແລະ ປະສານງານດ້ານການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາລະຫວ່າງ
ສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາພາຍໃນປະເທດ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ມີປະສິດ
ທິຜົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຂໍອະນຸມັດໃຫ້ພ
 ະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂັ້ນ
ຕ່າງໆ, ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກກິລາຂອງລາວໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ
ຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແ
 ກ່ຊ
 ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກ, ຄູຝ
 ຶກ, ນັກ
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ສຶກສ
 າ ແລະ ນັກກ
 ິລາຕ່າງປະເທດ, ທີ່ມ
 າປະຕິບັດງ ານ, ປະຊຸມສ
 ຳມະນາ, ສຶກສາ,
ຝຶກອ
 ົບຮ
 ົມ, ແຂ່ງຂ
 ັນດ້
 ານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ;
8. ກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ, ສົນທິສັນ
ຍາ, ບົດບັນທຶກຄ
 ວາມເຂົ້າໃຈ, ບົດບ
 ັນທຶກຂໍ້ຕ
 ົກລົງ ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືກັບອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ;
9. ສ້າງຖານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ;
10. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
11. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
12. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສ
 ິດ
ກົມພ
 ົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ ມີຂ
 ອບເຂດສິດດັ່ງນ
 ີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປ
 ະມານເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາວຽກງານທກ
ີ່ ົມຮ
 ັບຜິດຊ
 ອບ
ຕໍ່ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມ
ຄອງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າກັບຕ
 ່າງປະເທດທີ່ບສ
ໍ່ ອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕີພິຈ
 າລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກພະແນກ ແລະໜ່ວຍ
ງານການຈັດຕັ້ງຕ
 ່າງໆ ຂ
 ອງກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີແຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ, ຍົກຍ
 ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຜູ້ບລ
ໍ ິຫານ,
ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝ
 າຍ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ-ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
6. ປະຕິບັດໂ
 ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ
 ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມກ
ື ັບຕ
 ່າງປະເທດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງ
ສາກົນ ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທະນາຕາມການອະນມ
ຸ ັດຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
7. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
ປ
ີ ົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທ
 າງດ້ານ
ການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
8. ປະຕບ
ິ ັດສ
 ິດອ
 ື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍ ຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ກົມພ
 ົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລ
 ິຫານ;
2. ພະແນກພົວພ
 ັນຮ
 ່ວມມືສອງຝ່າຍ;
3. ພະແນກພົວພັນຮ
 ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ;
4. ພະແນກສົນທິສັນຍາ ແ
 ລະ ຮ
 ່ວມມືກັບອ
 ົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ.
ມາດຕາ 6  ໂຄງປະກອບບຸກຄ
 ະລະກອນ  ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມພົວພ
 ັນຕ
 ່າງປະເທດ ມີບ
 ຸກຄ
 ະລາກອນຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ							

1 ຕຳແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ
 ້າກົມ						

3 ຕຳແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ						

4 ຕຳແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ
 ້າພະແນກ						

6 ຕຳແໜ່ງ;

5. ພະນັກງ ານວິຊາການ 16 ຕຳແໜ່ງ ໃນນັ້ນສ
 ັງກ
 ັດຢ
 ູ່:
- ພະແນກບລ
ໍ ິຫານ						

3 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກພົວພັນຮ
 ່ວມມືສອງຝ່າຍ				

4 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກພົວພັນຮ
 ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ				

4 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກສົນທ
 ິສັນຍ
 າ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອ
 ົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ 5 ຕຳແໜ່ງ.
ໝວດທີ 4
ໝ້າທີ່ຂອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໝ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກບລ
ໍ ິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສະຫຼຸບ, ສ
 ັງລ
 ວມແຜນ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດທ
 ຸກວຽກງານຂອງກົມ;
2. ສັງລ
 ວມການຂຶ້ນແ
 ຜນງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍປະຈຳເດືອນ, ພາຫະນະ ແລະ
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ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ເຄື່
 ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມ;
3. ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນ, ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານເວນຍາມ, ການປ້ອງກັນ, ການຮັກສາອະນາ
ໄມ, ປະດັບປ
 ະດາຫ້ອງການ-ສຳນັກງ ານ, ພາຫະນະ, ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປ
 ະກອນຮັບ
ໃຊ້ຂອງກົມ;
4. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງການ, ເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ສຳເນົາ ແລະ ສາລະ
ບັນຂ
 ອງກົມເ ພື່ອແ
 ຈກຢາຍໃຫ້ແ
 ຕ່ລ
 ະພະແນກໃ
 ຫ້ທ
 ັນ;
5. ຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງຊັບສ
 ິນ, ຂຶ້ນແ
 ຜນສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອຸປ
 ະກອນຮັບ
ໃຊ້ຫ
 ້ອງການໃຫ້ແ
 ຕ່ລ
 ະພະແນກພາຍໃນກົມ;
6. ຕິດຕາມການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ດ້ານສະຫວັດດີການ, ແ
 ຂ່ງຂັນຍ
 ້ອງຍໍຕ
 ໍ່ພະນັກງ ານ, ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ;
7. ຂຶ້ນແ
ແ
 ຜນງົບປ
 ະມານປະຈຳປຮ
ີ ັບໃຊ້ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງພະແນກເພື່ອ
ນຳສະເໜີກົມ;
8. ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພົວພ
 ັນຮ
 ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ພະແນກພົວພ
 ັນຮ
 ່ວມມສ
ື ອງຝ່າຍ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ປະສານສົມທົບດ້ານການຮ່ວມມສ
ື ອງຝ່າຍດ້ານການສືກສາ ແລະ ກິລາເພື່ອກະກຽມ
ຄົ້ນຄ
 ້ວາສ້າງແຜນການຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດຮ
 ່ວມກັນຕ
 າມການຊີ້ນຳຂອງ
ຂັ້ນເ ທີງ;
2. ເປັນຈຸດປະສານງານການພົວພ
 ັນຮ່ວມມືສ
 ອງຝ່າຍດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກັບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ສ
 ູນກ
 າງຮອດທ້ອງຖິ່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
3. ນຳສະເໜີຂ
 ໍອະນຸມັດໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນ, ພະນັກງານ,ນັກຮຽນແລະ ນັກກິລາໄປເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນກອບຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ;
4. ກະກຽມແຜນການຕ້ອມຮັບຄະນະຜແ
ູ້ ທນດ້ານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລາ ທີ່ມາເຄື່ອນ
ໄຫວຢ້ຽມຢາມຂະແໜງການສືກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ໃນກອບຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຕາມການ
ມອບໝາຍຂອງກົມ;
5. ສະເໜີຂ
 ໍອະນຸມັດຮ
 ັບ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫ້ແ
 ກ່ຊ
 ່ຽວ
ຊານ, ອາສາສະໝັກ,ນັກສຶກສ
 າ ແລະ ນັກກິ
 ລາຕ່າງປະເທດນຳກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ຂຶ້ນແ
 ຜນງົບປ
 ະມານປະຈຳປີໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງພະແນກເພື່ອນ
 ຳສະ
ເໜີກົມ;
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7. ສັງລ
 ວມເອົາບົດລາຍ

ງານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍດ້ານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າຈາກ
ຄະນະຜູ້ແທນຈາກກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ, ສະຖານທູດ, ກົງສ
 ູນລ
 າວຢູ່
ຕ່າງປະເທດເພື່ອລ
 າຍງານຂັ້ນເ ທິງ;
8. ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານເອກະສານນຳເຂົ້າ-ອອກ, ຍົກເ ວັ້ນພາສອ
ີ າກອນພາ
ຫະນະ, ຂຶ້ນທ
 ະບຽນ, ອຸປ
 ະກອນການສຶກສ
 າແລະກິລ
 າ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ
 ່ວນຕົວທີ່ຈຳເປັນ
ຂອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ຕ
 າມສັນຍ
 າຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ;
9. ປະຕິບັດໜ
 ້າທ
 ີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ
 ້າກົມ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ
ພະແນກພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນຈຸດປ
 ະສານງານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ
ວຽກງານໂຄງການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ (ASEAN), ອົງການ
ຊີແມວ (SEAMEO),ອາເຊມ (ASEM) ແອັກແມັກຈີເອັມເອັດ (GMS) ແລະ ແອວ
ເອມໄອ (LMI), ແອັກແມັກ (ACMECS) ແມ່ນ້ຳຂອງ-ລ້ານຊ້າງ, ແມ່ນ້ຳຂອງ-ເກົາຫຼີ,
ແມ່ນຳ້ຂ
 ອງ-ຍີ່ປ
 ຸ່ນ ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ;
2. ກະກຽມເອກະສານໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນຕ່າງໆ ໃນກອບການຮ່ວມ
ມືວຽກງານຫຼາຍຝ່າຍໄປເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຢູ່ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການມອບໝາຍ;
3. ຕິດຕາມ, ສັງລວມລາຍຊື່ພະນັກງານ, ຄູສອນ, ນັກສືກສາ ແລະ ນັກກິລາໃນກອບ
ການຮ່ວມມືວຽກງານຫຼາຍຝ່າຍໄປເຝິກອົບຮົມ, ສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ວັດທະ
ນາທຳ ແລະ ອື່ນໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປເທດ;
4. ກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມມືຂະແໜງການສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກັບບັນດາ
ປະເທດໃນກອບການຮ່ວມມືຫລາຍຝ່າຍ;
5. ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ຕິດຕາມງົບປະມານປະຈຳປີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກ,
ຄະນະຜູ້ແທນ, ຜູບ
້ ລ
ໍ ິຫານສູນຊີແມວຕ່າງໆ (GBM) ຕາມແຜນກິດຈ
 ະກຳການຮ່ວມ
ມືຫຼາຍຝ່າຍ;
6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
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ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສົນທ
 ິສັນຍ
 າ ແລະ ຮ່ວມມກ
ື ັບອ
 ົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ
ພະແນກສົນທິສ
 ັນຍ
 າ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອ
 ົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄ
 ້ວາແຜນການຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ, ສົນທ
 ິສັນຍ
 າ ແລະ ການຮ່ວມມືອົງກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນດ
 ້ານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລາ ຕາມທໄີ່ ດ້ກຳນົດໄ ວ້ໃນກົດໜາຍ ແລະ ລະ
ບຽບການ;

2. ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ
 ່າງສັນຍ
 າຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ
ແລະ ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງທ
 າງສັງຄ
 ົມຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງກົມ;

3. ຄົ້ນຄ
 ້ວານຳສະເໜີຂ
ອ
ໍ ະນມ
ຸ ັດຮ
 ັບເອົາອົງກ
 ານ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດ
 ້ານການ
ສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 ານຳກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກກ
 ານ;

4. ສະເໜີໃບມອບສິດຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີໃຫ້ພ
 າກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮ
 ັບອະນຸມັດໂ
 ຄງການ ເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງພ
 ິທເີ ຊັນສ
 ັນຍ
 າຕາມລະບຽບຫຼັກກ
 ານ;

5. ປະສານງານກັບບ
 ັນດ
 າກະຊວງ, ສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສ
 ູນລ
 າວຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານການສືກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງກົມ;

6. ເກັບຮ
 ັກສາສະບັບຕ
 ົ້ນຂ
 ອງທຸກໆ ສັນຍ
 າຮ່ວມມດ
ື ້ານການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລາ, ໜັງສື
ອະນຸຍາດປະຕິບັດງ ານຂໍ້ຕົກລ
 ົງຮັບເອົາໂຄງການ, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນ

ຍາໂຄງການ ແລະ ສະຫຼຸບລ
 າຍງານແຕ່ລ
 ະໄລຍະໃຫ້ກ
 ົມ;

7. ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານເອກະສານນຳເຂົ້າ-ອອກ, ຍົກເ ວັ້ນພາສີອາກອນພາ
ຫະນະ, ຂຶ້ນທ
 ະບຽນ, ອຸປ
 ະກອນການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ, ເຄື່ອງໃຊ້ສ
 ່ວນຕົວທີ່ຈຳ
ເປັນຂ
 ອງຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ຕ
 າມສັນຍ
 າຂອງໂຄງການ;

8. ຂຶ້ນແ
 ແຜນງົບປະມານປະຈຳປີຮັບໃຊ້ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິດຈະກຳຂອງພະ
ແນກເພື່ອນ
 ຳສະເໜີກົມ;

9. ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກກ
 ານ
ກົມພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
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2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;

3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,

ລະບຽບການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ - ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ

ກົມພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກດັ່ງນ
 ີ້:

1. ເຮັດວຽກມແ
ີ ບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ

	ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ

ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິ ບັດວຽກງານກົມພ
 ົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້
 ຮັບຜົນ
ດີ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເ ສຍ;

3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 13 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ

ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກ

ງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມຈ
ື າກ
ບັນດ
 າປະເທດ ເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ

ມີຕາປະທັບເພື່ອຮ
 ັບໃ
 ຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 14 ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ

ມອບໃຫ້ກົມພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແ
 ລະ ກ
 ຳນົດ

ມາດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳເໜ່ງງານ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານ
ເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ15ການຈັດຕງັ້ ປະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ16ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1125/ ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ

ເລກທີ 508 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 02 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສ
 າ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລ
 ະກົດ 2015.
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ ຕ
 ົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1  ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລ
 ົງສະບັບນ
 ີ້ກຳນົດທຕ
ີ່ ັ້ງ, ພາລະບົດບ
 າດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບກົງຈ
 ັກການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທ
 ີເຮັດວຽກຂອງກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ເພື່ອເ ປັນບ
 ່ອນອີງໃ
 ນດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຜັນ
ຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາວຽກງານການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດ
ທິພາບ ແລະ ປະສິດພ
 ິຜົນ.
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ມາດຕາ 2  ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ

ກົມກ
 ານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສ
 ອນຫຍໍ້ ’‘‘ກວຮ’’ ເປັນກົງຈັກ

ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວິຊ
 າການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈ
 ັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສ
 າ
ທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີພ
 າລະບົດບ
 າດເປັນເ ສນາທິການໃຫ້ແ
 ກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການ
ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມກ
 ານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເພື່ອໃ
 ຫ້ເ ດັກໄ ດ້ຮັບການ ເບິ່ງແ
 ຍງ
ລ້ຽງດູ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ສຸຂ
 ະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະນາການ  ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເດັກ
ມີພັດທະນາການ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງ ເພື່ອໃ
 ຫ້ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າ
ຮຽນໃນຊັ້ນປ
 ະຖົມສ
 ຶກສາຢ່າງມີຄຸນນະພາບ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແ
 ລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທ
 ີ່
ກົມກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕ
 ໍດັ່ງຕ
 ໍ່ໄປນີ້:

1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;

2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕກ
ິ ຳ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄ
 ອງວຽກງານ
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ທັງພ
 າກລັດແລະ ເ ອກະຊົນ;

3. ຊີ້ນ
 ຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແ
 ຂງ ໃຫ້ແ
 ກ່ຄ
ຝ
ູ ຶກ, ຄູສຶກສ
 ານິເທດ, ຄູປ
 ະຈຳການ ແລະ

ຜູ້ດູແລເດັກໃນວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ວຽກງານສຸຂະພາບ, ສຸຂ
 ະອະນາ

ໄມ, ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການ
ແບ່ງຂ
 ັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ;

4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ການສິດສອນ ຮ
 ່ຳຮຽນ ແລະ ການນເິ ທດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນພ້ອມ
ທັງສ
 ະໜັບສະໜູນສື່ ແລະ ອຸປ
 ະກອນ ສຳລັບກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ;

5. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ, ການເບິ່ງແຍງ ລ້ຽງດູ, ການສິດ

ສອນ ຮໍ່າຮຽນ, ພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ

ຊັ້ນອ
 ະນຸບານສຶກສ
 າ;

6. ຊີ້ນຳ ແລະ ຊຸກຍ
 ູ້ ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດວຽກງານ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ
ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ ໃນສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍປະສານ

ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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7. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການປະຕິບັດຫຼ
 ັກສ
 ູດການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ທັງ
ພາກລັດແລະ ເ ອກະຊົນ;
8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈ
 າລະນາ ໃຫ້ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານສຶກສາ;
9. ຈັດພິມ, ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກຳ, ເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມື້ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສ
 າ
ກ່ອນໄວຮຽນ;
10. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານການ
ຄຸ້ມຄ
 ອງຂໍ້ມູນຂອງຂະ ແໜງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ;
11. ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຂະ
ແໜງການທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງ ທເີ່ ປັນຄ
 ູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມພັດທ
 ະນາ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ;
12. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວ
 ຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມ;
13. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ4  ຂອບເຂດສິດ
ກົມກ
 ານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ມີຂ
 ອບເຂດສິດດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ງົບປ
 ະມານເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາວຽກງານທຕ
ີ່ ົນຮ
 ັບຜິດຊ
 ອບຕໍ່ລ
 ັດ
ຖະມົນຕ
 ີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສ
 າແລະ ກິລ
 າ ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງກັບວ
 ຽກງານຂອງຕົນ;
3. ສະເໜີລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ພິຈ
 າລະນາ, ອະນມ
ຸ ັດ, ປັບປ
 ຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເ ລີກພ
 ະແນກຕ່າງໆ
ທີ່ຂຶ້ນກ
 ັບກ
 ົມ;
4. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ແຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ, ສັບຊ
 ້ອນ, ຍົກຍ້າຍພະນັກງ ານບໍລຫ
ິ ານ
ຂັ້ນຕ່າງໆຕາມກົດ ໝ
 າຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ-ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ.
6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນຕາມການອະນມ
ຸ ັດຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
7. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ປົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທ
 າງການ
ສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕ
 ັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈ
 ັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກມ
ົ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກ ຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ
2. ພະແນກລ້ຽງເດັກ
3. ພະແນກອະນຸບານສຶກສາ
4. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ
ມາດຕາ 6 ໂ
 ຄງປະກອບຂອງບຸກຄ
 ະລາກອນ
ກົມກ
 ານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ມີບຸ
 ກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 25 ຕຳແໜ່ງຄ
 ື:
1. ຫົວໜ້າກົມ							

1 ຕຳແໜ່ງ

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ						

3 ຕຳແໜ່ງ

3. ຫົວໜ້າພະແນກ						

4 ຕຳແໜ່ງ

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ						

4 ຕຳແໜ່ງ

5. ພະນັກງານວິຊາການ 13 ຕຳແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດ:
- ພະແນກບໍລິຫານ						

3 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກລ້ຽງເດັກ						

3 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກອະນຸບານສຶກສາ					

4 ຕຳແໜ່ງ;

- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ		

3 ຕຳແໜ່ງ.

ໝວດທີ 4
ໜ້າທຂ
ີ່ ອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7  ພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເ ສນາທິການ ໃ
 ນການຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານ ແລະ ພິທ
 ກ
ີ ານ ຂອງກົມ;
2. ສັງລວມ, ສະເໜີແ
 ຜນ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບລ
 າຍງານ ການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດແ
 ຜນ
ງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກົມ;
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3. ສ້າງ, ສັງລ
 ວມບັນດານິຕິກຳ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການປະຈຳອາ
ທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວຂອງກົມ;

4. ຄຸ້ມຄອງລະບົບເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງກົມ, ກວດກາ, ກັ່ນຕອງບັ

ນດ
 າ
ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຫາ ຫົວໜ
 ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກ
 ົມ;

5. ສັງລ
 ວມແຜນງົບປ
 ະມານ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍງົບປ
 ະມານຂອງກົມ;

6. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ນະໂຍບາຍ ແ
 ລະ ສະຫັວດດີການຂອງກົມ;
7. ຄຸ້ມຄອງຍານພາຫານະ, ວັດສ
 ະດຸ ແ
 ລະ ອຸປະກອນຂອງກົມ;

8. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂະບວນການ ສ
 ິລະປະ, ກິລ
 າ, ອອກແຮງງານ, ຄວາມເປັນລ
 ະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະອາດງາມຕາແລະ ຮັກສ
 າຄວາມສະຫງົບ;

9. ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງຄ
ມ
ູ່ ືວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງກົມ;

10. ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບ ຄູຮ
່ ່ວມງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທ
 ະນາໃນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຕ່າງໆ;

11. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກ
 ົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 8  ພະແນກລ້ຽງເດັກ

ພະແນກລ້ຽງເດັກ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮຽນ
ຮູ້ໄລຍະຕົ້ນ ຂອງເດັກໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ;

2. ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາການປະຕິບັດວຽກເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ ແລະ ສົ່ງ
ເສີມການຮຽນຮູ້ໄລຍະຕົ້ນ ຂອງເດັກໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;

3. ສ້າງ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ,
ງວດ, ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວ ຂອງພະແນກ;

4. ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລ້ຽງເດັກ;

5. ພັດທ
 ະນາມາດຕະຖານການບລ
ໍ ິການ ໃນການເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ ແລະ ສົ່ງເສີມການ
ຮຽນຮູ້ໄລຍະຕົ້ນຂອງເດັກໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຮູບແບບການປະຕິບັດການສົ່ງເສີມການເບີ່ງແຍງ-ລ້ຽງດູເດັກ
ໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ;

7. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜບ
ູ້ ໍລຫ
ິ ານການສຶກສ
 າຂັ້ນແ
 ຂວງ, ຂັ້ນເ ມືອງ ແລະ ວິຊາ

ການກ່ຽວກັບການເບີ່ງແ
 ຍງ ແລະ ລ້ຽງດູ ເດັກໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ໂດຍສົມທົບກັບພາກ

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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8. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍ
 ູ້ ການເບີ່ງແ
 ຍງ ແລະ ລ້ຽງດູ ເດັກໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ທັງພ
 າກລັດ ແລະ ເອ
ກະຊົນ;
9. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ການຄຸ້ມຄອງເຮືອນລ້ຽງເດັກ ຫຼື ສະຖານທີ່ເ ບິ່ງແ
 ຍງ, ລ້ຽງດູເດັກໃນ
ທົ່ວປະເທດ;
10. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດວຽກນິເທດໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ໃຫ້ແກ່
ຜູ້ດູແລເດັກ ແ
 ລະ ຄູລ້ຽງເດັກ ;
11. ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພະແນກ, ສູນ, ສະຖາບັນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການສົ່ງເສີມວຽກງານ
ເບິ່ງແ
 ຍງ, ລ້ຽງດູ, ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູໄ້ ລຍະ
ຕົ້ນຂອງເດັກ;
12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 9  ພະແນກອະນຸບານສຶກສາ
ພະແນກອະນບ
ຸ ານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານການກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພັດທ
 ະ
ນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ ໃນຊັ້ນອ
 ະນຸບານສຶກສ
 າ;
2. ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິບັດວຽກງານການກຽມຄວາມພ້ອມ 
ທາງດ້ານພັດທ
 ະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ ໃນຊັ້ນອ
 ະນຸບານສຶກສ
 າ;
3. ສ້າງ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ,
ງວດ, ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວ ຂອງພະແນກ;
4. ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງນ
 ິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອະນຸ
ບານສຶກສາ;
5. ພັດທະນາມາດຖານຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ສະຖານທີ່ສຶກສາເດັກອະນຸບານ, ຫ້ອງ
ຮຽນ, ເຄື່ອງໃຊ້, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກກໍ່ສ້າງ
ພື້ນຖານ ກົມການເງິນ;
6. ຊີ້ນຳ. ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາທັງພາກລັດແລະ
ເອກະຊົນ;
7. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ວິຊາການ,
ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກກ່ຽວກັບການກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພັດທະນາການ
ແລະ ການຮຽນຮູ້ ໃນຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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8. ຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບ ແລະ ປະຕິບັດການສົ່ງເສີມການກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການ
ຮຽນໃຫ້ແ
 ກ່ເດັກໃ
ນຊ
 ັ້ນອະນຸບານສຶກສາ;
9. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມລະບົບການນິເທດ ອະນຸບານສຶກສາໃຫ້ແກ່ ຄູອະນຸ
ບານ, ຄູສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ຜູດ
້ ູແລເດັກໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ;
10. ຄົ້ນຄ
 ້ວາ, ວິໄຈບົດລ
 າຍງານຂອງໂຮງຮຽນ, ຂອງເມືອງ, ແຂວງໃນການສົ່ງເສີມການ
ກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການຮຽນໃຫ້ແ
 ກ່ເດັກໃ
ນຊ
 ັ້ນອະນຸບານສຶກສາ;
11. ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພະແນກ, ສູນ, ສະຖາບັນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ
ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການສົ່ງເສີມການກຽມຄວາມ
ພ້ອມ ທາງດ້ານການຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກໃນ ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ;
12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 10 ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານ
ຂອງກົມ;
2. ສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະ
ເມີນຜ
 ົນ ຂອງກົມ;
3. ສ້າງ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ,
ງວດ, ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວຂອງພະແນກ;
4. ເກັບກໍາ ແລະ ນໍາໃຊ້ສ
 ະຖິຕິຄູ ແລະ ເ ດັກ ໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ;
5. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນ
 ິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກ
ງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ທັງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
6. ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ;
7. ພັດທ
 ະນາຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືຄ
 ັດເ ລືອກຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄູອະນຸ
ບານສຶກສ
 າ;
8. ຄັດເ ລືອກຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຄ
 ູອະນຸບານສຶກສ
 າ;
9. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ຄູລ້ຽງເດັກ ແ
 ລະ ຄູອະນຸບານສຶກສ
 າ ທີ່ໄ ດ້ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ;
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10. ເກັບກຳ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ສິ່ງອ
 ຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ,
ສຸຂະອະນາໄມ,ໂພຊະນາການ ໃນຊັ້ນລ
 ້ຽງເດັກ ແລະ ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສ
 າ ໂດຍອີງ
ໃສ່ມ
 າດຖານການຄຸ້ມຄ
 ອງຂໍ້ມູນ;
11. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຕິດຕາມ ພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ
ກ່ອນໄວຮຽນ ໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ;
12. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກໃນຊັ້ນ
ລ້ຽງເດັກ ແລະ ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ
ໃນໂຮງຮຽນ;
13. ວິເ ຄາະແລະ ລາຍງານຜົນການ

ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດວຽກງານການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ,
ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແລະ ໂພຊະນາການ;
14. ປະສານກັບບັນດ
 າກົມ ແລະ ພະແນກການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດຳເນີນການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕ
 ັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສົ່ງ
ເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ;
15. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແ
 ບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11   ຫຼັກກ
 ານ
ກົມກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນທຸກລະດັບ, ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,
ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີຂອງ
ກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ 12  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວ
 ຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄ ຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທ
 ົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວຽກງານການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ
ໃຫ້ໄດ້
 ຮ
 ັບຜົນດ
 ີ;
2. ເຮັດວຽກມກ
ີ ານກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ 
ຜົນໄ ດ້ຮັບ, ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 13  ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄ ດ້ມາ
ຈາກງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມື
ຈາກບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ແລະ ມີກ
 າປະທັບເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 14  ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ
ກຳນົດມ
 າດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບ
ຊ້ອນ ພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 15  ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ບັນດ
 າ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິ
ການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ, ເທດ
ສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕ
 າມຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້
ຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮ
 ັບຜົນ.
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ມາດຕາ16ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້

ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1599 /ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2012.
ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.










ບ່ອນນຳສົ່ງ:





1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 1187 /ສສກ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 23 ມີນາ 2018
                  

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ ເພື່ອ
ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວ
ທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາ
ວຽກງານສາມັນສ
 ຶກສາ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ກົມສາມັນສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ສມ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ
ວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແ
 ກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ
ວຽກງານສາມັນສຶກສາ ທັງພ
 າກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມ
 ີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຮ
 ອບດ້ານ ທັງດ
 ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃ
 ຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາ, ມີຄ
 ວາມຮູ້ພື້ນ
ຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ-ສັງຄົມ ແ
 ລະ ວິຊາຊີບ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່  
ກົມສາມັນສຶກສາ ມີໜ
 ້າທີ່ດັ່ງນີ້
 :
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕກ
ິ ຳ ແລະ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄ
 ອງວຽກງານການ ສຶກສາສາຍສາມັນສຶກສາ, ສູນສ
 ຶກສານເິ ທດ ແລະ ກຸ່ມໂຮງ
ຮຽນທັງພ
 າກລັດແລະ ເ ອກະຊົນ;
3. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການ
ຮຽນ-ການສອນ, ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ,
ຄູ່ມືຄູ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ;
4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄູປະຈຳການ, ຄູສຶກສາ
ນິເທດ, ຄູຝຶກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສາມັນສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງໃຜລາວ;
5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດສໍາລັບສະຖານ
ສຶກສາ ທີ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນສາມັນກ
 ິນນອນຊົນເ ຜົ່າ,
ໂຮງຮຽນສຶກສາສົງ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນສາມັນ
ວິຊາຊີບ, ຫ້ອງຮຽນທາງໄ ກ, ໂຮງຮຽນສາມັນ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ;
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6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດໃນສາຍສາມັນສ
 ຶກສາ
ໂດຍເນັ້ນໃ
 ສ່ກ
 ານນຳໃຊ້ເ ຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ພ້ອມທັງສະໜັບ
ສະໜູນການສະໜອງຫ້ອງທົດລ
 ອງວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸປະກອນທົດລ
 ອງ, ສື່ກ
 ານ
ຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ໂ
 ຮງຮຽນສາມັນ;
7. ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນ
ສາຍສາມັນສ
 ຶກສາທົ່ວປະເທດ;
8. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍ
 ູ້, ສົ່ງເ ສີມ ວຽກງານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນ
ພັນ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ ທັງພ
 າກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
9. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ,ສອບເສັງຈົບຊ
 ັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ, ຄຸ້ມ
ຄອງການອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ, ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ,
ຫ້ອງຮຽນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານການ
ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
10. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການປະຕິບັດຫຼ
 ັກສ
 ູດສາຍສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນ
ພອນສະຫັວນ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ ແລະ ໂຮງຮຽນນຳໃຊ້ຫຼັກສູດນານາ
ຊາດ ທັງພ
 າກລັດແລະ ເ ອກະຊົນ;
11. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບເ ລີກ, ຕໍ່ອ
 າຍຸ, ຂະຫຍາຍສາຂາ 
ໂຮງຮຽນສາມັນນານາຊາດ;
12. ຄົ້້ນຄວ້າອອກແບບ, ຈັດພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ
ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
13. ຈັດພີມ, ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກຳ, ເອກະສານ, ປື້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສາມັນສຶກສາ;
14. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາການໃຫ້ຕ
 ຳແໜ່ງ ວິຊາການຄູລະດັບສ
 າມັນສ
 ຶກສາ;
15. ສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງານ/ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງ
ກົມ;
16. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜ
 ົນ ແລະ ວິໄ ຈ ຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດ,
ການຝຶກຄູປະຈຳການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວ
 ຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມ;
17. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
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ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດສິດ
ກົມສາມັນສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມ
ຄອງວຽກງານສາມັນສຶກສາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ, ຕໍ່ອ
 າຍຸ, ຂະຫຍາຍສາຂາ ໂຮງຮຽນ
ສາມັນນານາຊາດ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກ ພະແນກ, ຫ້ອງການ
ຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
5. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ, ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
8. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລະກອນ, ຊັບສິນ ລິຂະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ  
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ ແລະ 1 ຫ້ອງ
ການ ຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກປະຖົມສຶກສາ;
3. ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ;
4. ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
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5. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
6. ພະແນກພາສາຕ່າງປະເທດ;
7. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄ
 ອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ ແ
 ລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມສາມັນສ
 ຶກສາ ມີບ
 ຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 46 ຕຳແໜ່ງຄື:
1. ຫົວໜ້າກົມ							

1 ຕໍາແໜ່ງ

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ						

4 ຕໍາແໜ່ງ

3. ຫົວໜ້າພະແນກ						

7 ຕໍາແໜ່ງ

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຫ້ອງການ				

8 ຕໍາແໜ່ງ

5. ພະນັກງານວິຊາການ 26 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດ:
1) ພະແນກບໍລິຫານ						

5 ຕໍາແໜ່ງ

2) ພະແນກປະຖົມສຶກສາ					

5 ຕໍາແໜ່ງ

3) ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ			

4 ຕໍາແໜ່ງ

4) ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ			

4 ຕໍາແໜ່ງ

5) ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ		

4 ຕໍາແໜ່ງ

6) ພະແນກພາສາຕ່າງປະເທດ				

2 ຕໍາແໜ່ງ

7) ຫ້ອງການຄຸ້ມຄ
 ອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ

2 ຕໍາແໜ່ງ

ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານມີໜ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ສັງລ
 ວມບັນດານິຕກ
ິ ຳ, ສະເໜີແຜນ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແ
 ຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2. ສັງລ
 ວມແຜນການ, ແ
 ຜນງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄ
 ອງລາຍຮັບ ແລະ ລ
 າຍຈ່າຍ;
3. ຄຸ້ມຄ
 ອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ;
4. ຄຸ້ມຄ
 ອງພາຫະນະ, ວັດສ
 ະດຸ, ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ;
5. ສັງລວມ ສ
 ະຖິຕິຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ, ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາຍສາມັນສຶກສາ;
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6. ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະມູນຈັດຊື້ອຸປະກອນສື່ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ;
7. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານບຸກຄະລະກອນ, ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ພາຍ
ໃນກົມ;
8. ອອກ ແລະ ຢັ້ງຢືນປະກາສະນີຍະບັດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຕາມການແບ່ງ
ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
9. ອອກແບບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮ່າງປະກາສະນິຍະບັດຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ;
10. ຄຸ້ມຄ
 ອງອອກແບບປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນ, ທະບຽນນັກຮຽນແລະ ປະກາສະນີຍະບັດ
ຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສ
 ຶກສາ;
11. ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ເປັນເ ລຂານຸການ ແລະວຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກປະຖົມສ
 ຶກສ
າ
ພະແນກປະຖົມສ
 ຶກສ
 າ ມີໜ້າທ
 ດ
ີ່ ັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ ແ
 ລະ ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງນ
ຕ
ິ ິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ພັດທ
 ະນາການ
ສຶກສ
 າແລະ ກິລາ;
3. ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ, ອາຄານຮຽນ, ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ
ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ;
4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດກ
 ານສຶກສາຊັ້ນປ
 ະຖົມພາກບັງຄ
 ັບ, ການວັດຜົນ,
ການເລື່ອນຂັ້ນແ
 ບບຕໍ່ເນື່ອງ, ການສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນ ແລະ ການສອບເສັງນ
 ັກຮຽນ
ເກັ່ງລະດັບແຂວງ;
5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ການຜະລິດ-ນຳໃຊ້ອ
 ຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການ
ສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມ
 າດຕະຖານ
ຄຸນນະພາບການສຶກສາ;
6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍກຸ່ມໂ
 ຮງຮຽນ ເພື່ອສ
 ້າງຄວາມເຂັ້ມແ
 ຂງໃຫ້ແ
 ກ່
ການສຶກສາ;
7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍ
 ູ້ແລະ ສົ່ງເ ສີມຄ
 ວາມເປັນເ ຈົ້າກ
 ານ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ລະດັບປະຖົມສຶກສາ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກ
ຄອງນັກຮຽນ, ຄະນະ

ພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ
 ້ານ ແ
 ລະ ຊຸມຊ
 ົນ;
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8. ສົມທົບກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພັດທະນາ ສົ່ງເສີມວຽກ
ງານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ສິ່ງແລດ
ລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ;
9. ປະຕິບັດໜ
 ້າທອ
ີ່ ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ  
ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ມີໜ້າທ
 ີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງນ
ຕ
ິ ິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ພັດທ
 ະນາການ
ສຶກສ
 າແລະ ກິລາ;
3. ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ, ອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງທົດລ
 ອງ, ເຄື່ອງທົດລ
 ອງວິທ
 ະ
ຍາສາດ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ, ຫ້ອງຮຽນ ICT ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ;
4. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້ ການຮຽນ-ການສອນພື້ນຖານວິຊາຊີບ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວ
ສານ ແລະ ການສື່ສານ ການນໍາໃຊ້ອ
 ຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແ
 ບບ
ຮຽນ, ຄູ່ມຄ
ື ູ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ມ
 າດຕະຖານຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາ;
5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍ
 ູ້ແລະ ສົ່ງເ ສີມຄ
 ວາມເປັນເ ຈົ້າການ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ລະດັບມັດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ, ສະມາຄົມ
ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ, ຄ
 ະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ
 ້ານ ແ
 ລະ ຊຸມຊ
 ົນ;
6. ຊີ້ນຳ ດ້ານວິຊາການ, ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ, ການ
ວັດຜົນ, ການເລື່ອນຂັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສອບເສັງຈົບຊ
 ັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ
ຕົ້ນ;
7. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້ ວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ, ໂພຊະ
ນາການ, ຄ
 ຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ອື່ນໆ;
8. ປະຕິບັດໜ
 ້າທອ
ີ່ ື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ     
ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ມີໜ
 ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງນ
ຕ
ິ ິກຳຕ່າງໆ ທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ພັດທ
 ະນາການ
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ສຶກສ
 າ ແລະ ກິລາ;
3. ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ, ອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງທົດລ
 ອງ, ເຄື່ອງທົດລ
 ອງວິທ
 ະ
ຍາສາດ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງຮຽນ ICT, ຫ້ອງຮຽນທາງໄກ, ຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ
ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ;
4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ການຜະລິດ-ນໍາໃຊ້ອ
 ຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການ
ສອນ, ປຶ້ມແ
 ບບຮຽນ, ຄູມ
່ ືຄູ, ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ;
5. ຊີ້ນ
 ຳ, ຊຸກຍ
 ູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມ ການຈັດການຮຽນ-ການສອນຫ້ອງສາມັນວ
 ິຊາຊີບ, ການ
ຮຽນຮູ້ທຸລະກິດ ແລະທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງຮຽນທາງໄກ ແລະ ຫ້ອງຮຽນທີ່
ນຳໃຊ້ເ ຕັກໂ
 ນໂລຊີ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທ
 ະຍົມບູນ ທມ
ີ່ ີສູນ ICT ປະຈຳແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ;
6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍ
 ູ້ແລະ ສົ່ງເ ສີມຄ
 ວາມເປັນເ ຈົ້າການ ໃນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ;
7. ຊີ້ນຳ ດ້ານວິຊາການ, ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການສອບເສັງແ
 ຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງ, ການ 
ເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊ
 ັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
8. ປະຕິບັດໜ
 ້າທອ
ີ່ ື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 11 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພາສາຕ່າງປະເທດ
ພະແນກພາສາຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງນ
ຕ
ິ ກ
ິ ຳຕ່າງໆ ທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງກັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ພັດທ
 ະນາການ
ຮຽນ-ການສອນຫ້ອງສອງພາສາ, ໂຮງຮຽນນານາຊາດ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ
ສາຍສາມັນສຶກສາ;
3. ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນຫ້ອງສອງພາສາ ແລະ ໂຮງຮຽນນານາຊາດ ສາຍສາ
ມັນສຶກສາ;
4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກສູດ, ການຮຽນ-ການ
ສອນຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ, ໂຮງຮຽນນານາຊາດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
5. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູສອນຫ້ອງສອງພາສາ ສາຍສາມັນສຶກສາທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
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6. ປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການອອກໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບທຽບ
ຂັ້ນ, ທຽບຊັ້ນຮ
 ຽນ ແລະ ທຽບປະກາສະນີຍະບັດສຳລັບນ
 ັກຮຽນທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ ຫຼື
ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດສາຍສາມັນສຶກສາ;
7. ປະສານສົມທົບກ
 ັບພ
 ະແນກວິຊາການທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄ
 ວ້າຂໍອ
 ະນຸຍາດສ້າງ
ຕັ້ງ, ຍຸບເ ລີກ, ຕໍ່ອ
 າຍຸ, ຂະຫຍາຍສາຂາ ໂ
 ຮງຮຽນສາມັນນານາຊາດ;
8. ສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສົ່ງເສີມຫ້ອງສອງພາສາ
ສາຍສາມັນສຶກສາ;
9. ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 12 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທ
 ດ
ີ່ ັ່ງນ
 ີ້:
1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລາ ສາຍສາມັນສ
 ຶກ
ສາ;
2. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ປະເມີນການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການ
ຮຽນ-ການສອນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ການຝຶກ
ອົບຮົມຄູປ
 ະຈຳການ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ສາຍສາມັນສຶກສາ ແລະ ສາຍສາມັນວິ
ຊາຊີບ;
3. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ
ສາຍສາມັນສຶກສາ, ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ;
4. ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສາຍສາມັນສຶກສາ;
6. ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານສາມັນສຶກສາ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ;
7. ສັງລວມສະຖິຕິ, ຂໍ້ມ
 ູນ, ຄູ-ນັກຮຽນ, ນັກຮຽນເບ້ຍລ້ຽງ ສາຍສາມັນສຶກສາ;
8. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ກິດຈະກຳການລົງທຶນຕ່
 າງໆ ໃນວຽກງານສາມັນ
ສຶກສາ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ;
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
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ມາດຕາ 13 ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄ
 ອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄ
 ອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ ມີໜ້າທ
 ີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄ
 ວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ວ
 າງແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປ
 ຸງແຜນ

ປະຕິບັດງ ານຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ຢູ່ຂັ້ນກ
 ະຊວງ ແລະ ຂັ້ນ
ແຂວງ;
3. ສ້າງແຜນການປະຈຳປີ, ປະຈຳງວດ, ປະຈຳເດືອນ ຕາມແຜນງານ/ໂຄງການຕາມ
ສັນຍາກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ;
4. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ;
5. ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ, ອົງການກວດ
ສອບ, ຄະນະກວດກາ ແລະ ຄະນະທົບທວນໂຄງການ;
6. ຄຸ້ມຄ
 ອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ພ້ອມທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານເອກະສານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ;
7. ປະສານງານກັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະມູນ, ການຈັດຊ
 ື້ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ
ແລະ ການບໍລິຫານຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ;
8. ສົມທົບກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃນການຂໍອະນຸມັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ
ໂຄງການ;
9. ຕິດຕາມ, ເກັບກຳ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ເອກະສານ, ບົດລາຍງານ, ປື້ມຄູ່ມື, ນິຕິກໍາ,
ກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ;
10. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ສະຫຼຸບລ
 າຍງານດ້ານວິຊາການ,
ດ້ານການເງິນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການຮ່ວມກັບພະແນກ
ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ປະຕິບັດໜ
 ້າທອ
ີ່ ື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 14 ຫຼັກກ
 ານ
ກົມສາມັນສຶກສາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
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2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ ລະບຽບ
ການຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແລະ ລັດຖະບານ ມາເປັນແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 15  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມສາມັນສຶກສາ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວ
 ຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄ ຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິ ບັດວ
 ຽກງານກົມສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້
 ຮັບຜົນດ
 ີ;
2. ເຮັດວຽກມກ
ີ ານກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ, ຊຸກຍ
 ູ້, ສະຫຼຸບຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄ ດ້ຮັບ, ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕບ
ິ ັດ
ລະບອບລາຍງານໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 16  ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມສ
 າມັນສຶກສາ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມ
 າຈາກງົບປ
 ະ
ມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດ
 າ
ປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕາປະ
ທັບເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 17  ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມສ
 າມັນສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມ
 າດ
ຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບຊ
 ້ອນພະນັກ
ງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ18ການຈັດຕງັ້ ປະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ19ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 898/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ					

ເລກທີ 326 /ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ
ສຶກ ສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງກົມອາຊີວະສືຶກສາ ເພື່ອ
ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວ
ທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ ແລະ ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດ
ທະນາອາຊີວະສືຶກສາໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກ
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ອສ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ-ຄຸ້ມ
ຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ຊຶ່ງມີພ
 າລະບົດບ
 າດເປັນເ ສນາທິການໃຫ້ແ
 ກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້
ແລະ ສົ່ງເ ສີມ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດ
ທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີວິຊາຊີບ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປັນນັກວິຊາການ ແນໃສ່ຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕ້ອງ ການ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ກົມອາຊີວະສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນ ການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ;
3. ຊີ້ນຳສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການກໍ່ສ້າງຄູ-ບຸກຄະລາກອນ, ການບຳລຸງຄູ ເພື່ອສະ
ໜອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນ, ວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນຝຶກອົບ
ຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມ
ຄອງ;
4. ຄົ້ນຄ້ວາຈັດວາງລະບົບ, ຮູບແບບ ແລະ ມາດຕະຖານອາຊີວະສຶກສາ, ການຝຶກອົບ
ຮົມວິຊາຊີບ ລວມທັງວິຊາຊີບໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
5. ຄຸ້ມຄອງດ້ານຫຼັກສູດ ບັນດາວິທະຍາໄລ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ
ຂະແໜງການອື່ນໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
6. ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການປະຈໍາສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ
ແລະ ສູນຜູ້ປະກອບການລາວ-ອິນເດຍ;
7. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສາຍອາຊີວະສຶກສາ;
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8. ຈັດພີມ, ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກຳ, ເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ
ໃນການເກັບກໍາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ;
9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດສິດ
ກົມອາຊີວະສືກສາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້໊:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກໍາ
ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກພະແນກ, ຫ້ອງການ
ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆຕາມການ
ອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕີິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມຶກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5  ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູ ອາຊີວະສຶກສາ;
3. ພະແນກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ;
4. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ມາດຕາ 6  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງຄື:
1. ຫົວໜ້າກົມ							

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ						

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ						

4 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ						

6 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ 16 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
- ພະແນກບໍລິຫານ						

4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູອາຊີວະສຶກສາ		

4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ					

4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ		

4 ຕໍາແໜ່ງ.
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກບໍລິຫານ

ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1) ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງກົມ;

2) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຫຼັກການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານວຽກງານຂອງກົມ;

3) ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສາລະບານ, ເລຂານຸການ, ຮັບແຂກ ແລະ ພິທີການອື່ນໆ; ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບສິນ, ເຄື່ອງມື-ອຸປະກອນ, ພາຫະນະຂອງກົມ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

4) ວາງແຜນປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ, ສົກຮຽນ ແລະ ແຜນພັດທະນາອາຊີວະ
ສຶກສາ; ສະຫຼຸບສັງລວມ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

5) ວາງແຜນງົບປະມານການລົງທຶນ ແລະ ງົບປະມານບໍລິຫານຂອງກົມ, ສະຫຼຸບລາຍ
ງານການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະງວດ;

6) ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ງົບປະມານການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາສະຖານ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ;

7) ສ້າງ ແ
 ລະ ປັບປຸງຄ
 ູ່ມືວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານ ຂອງກົມ;

8) ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກອງທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຂອງ
ແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ;

9) ພົວພັນປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

10) ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນຂອບເຂດ
ຂອງກົມ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ;

11) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວ
ໜ້າກົມ.

ມາດຕາ 8  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູອາຊີວະສຶກສາ

ພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູ ອາຊີວະສຶກສາມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1) ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກຳ, ຫຼັກສູດ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງການກໍ່
ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູອາຊີວະສຶກສາ;

2) ວາງແຜນການກໍ່ສ້າງ-ບໍາລຸງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ;
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3) ສ້າງ ແລະ ນໍາສະເໜີແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານໃຫ້ບັນດາສະ
ຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ;
4) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ, ຍ້ອງຍໍ,
ວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນອາຊີວະສຶກສາ;
5) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຂໍອະນຸມັດໃຫ້ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນອາຊີວະສຶກສາ ເຂົ້າ
ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຍົກລະດັບ ຢູ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
6) ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ-ສະຖິຕິກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງ-ບໍາລຸງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນອາຊີວະ
ສຶກສາ;
7) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູອາຊີວະສຶກສາ;
8) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 9  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ  ແລະ ປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຜົນມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1) ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ;
2) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີການສ້າງຕັ້ງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກເລີກ ສະຖານອາຊີວະ
ສຶກສາ;
3) ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ນໍາສະເໜີຂໍອະນຸມັດນໍາໃຊ້ ແລະ ຍົກເລີກ ມາດຕະຖານ
ຫຼັກສູດ, ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ;
4) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນການແບ່ງປັນ, ຄັດເລືອກ, ສັບຊ້ອນ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາເຂົ້າ
ຮຽນໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;
5) ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ, ການສອບເສັງ ແລະ
ການຝຶກງານຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;
6) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ການທົດສອບ, ທຽບໂອນ ແລະ ຮັບຮອງຜົນການຮຽນ;
ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;
7) ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການແຂ່ງຂັນດ້ານທັກສະສີມືຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກ
ສາ;
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8) ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະ
ພາບຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ;
9) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ
ພະແນກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1) ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ;
2) ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ;
3) ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານອາຊີວະສຶກສາ;
4) ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາຊີວະສຶກສາ;
5) ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
6) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງລະບົບ ແນະນໍາວິຊາຊີບ-ອາຊີບ ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ຮຽນຈົບສາຍ
ອາຊີວະສຶກສາ;
7) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ໝວດທີ5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກກ
 ານ
ກົມອ
 າຊີວະສຶກສາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1) ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2) ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3) ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
113

ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມອ
 າຊີວະສຶກສາ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວ
 ຽກດັ່ງນ
 ີ້:
1) ເຮັດວຽກມແ
ີ ບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
	ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກົມອາຊີວະສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນດ
 ີ;
2) ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄ ດ້ຮັບ, ຜົນເ ສຍ;
3) ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 13 ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມອ
 າຊີວະສຶກສາ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມ
 າຈາກງົບປ
 ະ
ມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດ
 າ
ປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕາປະ
ທັບເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 14 ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມອ
 າຊີວະສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມ
 າດ
ຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ  ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກ
ງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 15 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ບັນດ
 າ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິການ
ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮ
 ັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.
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ມາດຕາ16ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 835/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກ
ລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.










ບ່ອນນຳສົ່ງ:





1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
ພ
ິ າບເອກະລາດປະຊາທປ
ິ ະໄຕເອກະພາບວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ					
				

ເລກທີ 1661 /ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 27 ເມສາ 2018

						

ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
ກ
ີ ະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ຕ
 ົກລ
 ົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແ
 ກ່
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ,
ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ
ຊັ້ນສູງ ໃຫ້ບ
 ັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີປ
 ະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ຜ
ິ ົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ຊສ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຊີ້ນຳ,
ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ນັກວິຊາການ, ນັກວິຊາ
ສະເພາະ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ນັກວິທະຍາສາດ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໝວດທີ 2
ໝ້າທີ່ ແລະຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໝ້າທ
 ີ່
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ
ລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງ;
3. ຊີ້ນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງກົມ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກ
ສາຊັ້ນສູງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ຊີ້ນໍາ, ສົ່ງເສີມ, ຄູມ
້ ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕບ
ິ ັດ
ມາດຕະຖານຫຼັກສ
 ູດແຫ່ງຊາດຂອງການສຶກສ
 າຊັ້ນສ
 ູງ;
5. ສົ່ງ ເສີມການຮຽນ-ການສອນ, ການທົດລອງ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ
ໂນໂລຊີ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
6. ຊີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ດ້ານຫຼັກສູດ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ;
7. ຈັດພິມ, ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກຳ, ເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ຂອງວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນ
ສູງ;
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8. ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງສະ
ຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
9. ສົ່ງເສີມການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
10. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເ ສີມການພັດທະນາຜປ
ູ້ ະກອບກິດຈະການ ແລະ ຊັບສ
 ິນທ
 າງປັນ
ຍາໃນສະຖາບັນກ
 ານສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ;
11. ຄົ້ນຄ
 ວ້າ ການໃຫ້ຕ
 ໍາແໜ່ງວິຊາການ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
12. ຄຸ້ມຄອງປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ລະດັບຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ທີ່ຮຽນ
ຈົບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
13. ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການສະພາການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
14. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການ ຂອງສະ
ຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
15. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
16. ກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ;
17. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດສ
 ິດ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິ
ກໍາຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼຶ ຍົກເລີກພະແນກ ແລະ ຫ້ອງ
ການຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
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5. ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ ຕາມການ
ອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕີິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມຶກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປະກອບມີ 4 ພະແນກ ດັ່ງນີ້:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
3. ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ມາດຕະຖານ;
5. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄ
 ະລະກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈໍານວນ 30 ຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ						

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ					

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ					

4 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ					

4 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ 18 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
1) ພະແນກບໍລິຫານ						

4 ຕໍາແໜ່ງ;

2) ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3) ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ມາດຕະຖານ		

8 ຕໍາແໜ່ງ;

4) ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ		

3 ຕໍາແໜ່ງ.
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສັງລວມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີແຜນ ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນພັດທະນາ ທຸກວຽກງານ ຂອງກົມ;
2. ສັງລວມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການສ້າງແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນພາຍໃນກົມ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
3. ສັງລວມຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ພະນັກງານ, ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ,
ປະຕິບັດວິໄນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການ ຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນກົມ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
4. ສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
5. ຂຶ້ນແຜນ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ລາຍງານລາຍຮັບ-ຈ່າຍ ງົບປະມານ ແລະ ເງິນສົດ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການ, ວຽກງານພິທີການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາປະທັບຂ
 ອງ
ກົມ;
8. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານການພິມ, ອັດສໍາເນົາ ແລະ ຈໍລະຈອນເອກະສານ;
9. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາພາຫະນະ, ວັດສະດຸ
ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ;
10. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຂໍອະນຸມັດວ
 ີຊາເຂົ້າ-ອອກຫຼາຍເທື່ອ-ບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ລາຍ
ງານການປະຕິບັດວຽກງານຂອງອາສາສະໝັກ, ຊ່ຽວຊານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;
11. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ມືວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມ;
12. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
13. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານປ້ອງກັນຄ
 ວາມສະຫງົບຂ
 ອງກົມ;
14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
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ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງລະບຽບກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ໃນສະ
ຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
2. ສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂອງ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຂໍອະນຸມັດການສ້າງຕັ້ງສະພາ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາ
ຊັ້ນສູງ;
4. ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງການສ້າງຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ແລະ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງ
ສະຖາບັນກ
 ານສຶກສ
 າຊັ້ນສ
 ູງ;
5. ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການສຶກ
ສາຊັ້ນສູງດ້ວຍກັນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງກັບພາກສ່ວນອຸດສະຫະກໍາ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຍາດແຍ່ງທຶນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
7. ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຂອງສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງ;
8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຂໍອະນຸມັດຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູຂັ້ນຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ ແລະ ອາ
ຈານ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ  ແລະ ມາດຕະຖານ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ມາດຕະຖານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີການຂໍອ
 ະນຸມັດຍົກລ
 ະດັບ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຍຸບເ ລີກສະຖາ
ບັນການສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ;
2. ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ຂອງ
ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃຫ້ໄປຕາມມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອບ
ວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊ
 າດ;
3. ສົ່ງເ ສີມກ
 ານພັດທະນາ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປື້ມຕໍາລາ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງ
ມືການທົດລອງ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
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4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຄັດເລືອກ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກສຶກສາເຂົ້າ
ຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
5. ສົ່ງເ ສີມ ສະຖາບັນກ
 ານສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ ຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ແລະ ສຳຫຼວດຜູ້
ຊົມໃຊ້ແຮງງານ;
6. ສົ່ງເ ສີມ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາບັນກ
 ານສຶກສ
 າຊັ້ນສ
 ູງ ໃນການແນະນຳ ແລະ ໃຫ້ຄຳ
ປຶກສ
 າດ້ານອາຊີບ;
7. ສົ່ງເ ສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງດ້ວຍກັນ
ແລະ ລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກັບພາກສ່ວນອຸດສະຫະກໍາທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
8. ຄົ້ນຄວ້າສັນຍາການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
9. ສະເໜີຂໍອະນຸມັດການມາປະຈຳການໃໝ່ຂອງຊ່ຽວຊານ;
10. ຮ່ວມກັບສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຂອງ
ສະຖາບັນກ
 ານສຶກສ
 າຊັ້ນສ
 ູງ;
11. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕກ
ິ ຳເພື່ອຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
12. ສ້າງແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານຫຼັກສ
 ູດແ
 ຫ່ງຊ
 າດໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
13. ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງໃຫ້ໄປຕາມມາດຕະ
ຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂ
 ອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊ
 າດ;
14. ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຂໍອະນຸມັດນໍາໃຊ້, ຢຸດເຊົາ ແລະ ລົບລ້າງຫຼັກສູດລະດັບຕ່າງໆ
ຂອງສະຖາບັນກ
 ານສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ;
15. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ນັກສຶກສ
 າເຂົ້າໃໝ່ ແລະ ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນການ
ສຶກສ
 າຊັ້ນສ
 ູງ;
16. ຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ, ທຽບວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ຢັ້ງຢືນປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຍ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ທຮ
ີ່ ຽນຈົບພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
17. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນເພື່ອຄຸ້ມຄອງປະກາສະນີຍະບັດ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ລວມທັງກ
 ານປ່ຽນແລະ ຢ
 ັ້ງຢືນປ
 ະກາສະນີຍະບັດ;
18. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາລະບານ ແລະ ລະຫັດວິຊາຕ່າງໆ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ
ຊັ້ນສູງ;
19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
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ມາດຕາ 10 ໜ້າທ
 ຂ
ີ່ ອງພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມແລະ ປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທ
 ດ
ີ່ ັ່ງນ
 ີ້:
1. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກ
ສາຊັ້ນສູງ;
2. ຮ່ວມກັບພ
 າກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງນິຕກ
ິ ໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານປະກັນ
ຄຸນນ
 ະພາບການສຶກສາໃນສະຖ
 າບັນການ

ສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ; 
3. ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບການ
ສຶກສ
 າຂອງ ສ
 ະຖາບັນກ
 ານສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ;
4. ສ້າງ, ປັບປ
 ຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນສ
 ະຖຕ
ິ ິຂອງກົມ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະສະຖາບັນກ
 ານສຶກສ
 າຊັ້ນສ
 ູງ;
5. ສົ່ງເສີມກ
 ານສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂ
 ໍ້ມູນຂ
 ່າວສານໃນສະຖາບັນການ

ສຶກສາຊັ້ນ
ສູງ (HEMIS);
6. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການຮຽນ-ການສອນແບບອີເລັກໂຕຣນິກ (e-learning)
ຂອງສະຖາບັນກ
 ານສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ;
7. ສົ່ງເສີມ ແລະ ຕິດຕາມລະບົບຄຸມ
້ ຄອງ, ບໍາລຸງຮ
 ັກສາ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບ
ເຄືອຄ
 ່າຍ
 ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
8. ສັງລວມ, ເຜີຍແ
 ຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພັດທ
 ະນາເວັບໄຊຂອງກົມ;
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກກ
 ານ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການ, ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະ
ບຽບການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ,ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
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ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາ
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃຫ້
ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 13 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ ມີງົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄ ດ້ມາຈາກງົບ
ປະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານແລະກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນ
ດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕ
 າ
ປະທັບເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 14 ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມການສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດ
ມາດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບຊ
 ້ອນພະ
ນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ15ການຈັດຕງັ້ ປະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ16ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະ ບັບເລກທີ 913/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ				
					

ເລກທີ 500 /ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 01 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແ
 ລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມກ
 ານສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບກົງຈັກ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕິກຳ
ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແນ່ໃສ່
ຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
 ິຜົນ.
ແລະ ປະສິດທ
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ພາລະບົດບາດ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ກສນ” ເປັນກົງຈັກ
ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີພ
 າລະບົດບ
 າດເປັນເ ສນາທິການໃຫ້ແ
 ກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການ
ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເ ສີມ ການປະຕິບັດແຜນການສຶກສາພາກບັງຄັບ, ການລົບລ້າງ
ຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ບໍາລຸງຍົກລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແ
 ລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3  ໜ້າທ
 ີ່
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ
ລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການສຶກສານອກໂຮງ
ຮຽນ ແ
 ລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ;
3. ຊີ້ນ
 ຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຄູຝຶກ ແລະ ບຸກຄະລາການການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ໂດຍສົມທ
 ົບກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ
 າມການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ;
4. ຊີ້ນຳ ການພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ການປະຕິ
ບັດຫຼ
 ັກສູດຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
5. ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ບຳລຸງຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະ
ຍົມຕອນຕົ້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດການຈັດຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ ໃນແຕ່ລະກຸມເປົ້າໝາຍ
ນັບທ
 ັງກ
 ານສຶກສາທາງໄກ ແລະ ການສຶກສາຕາມອັດທະຍາໄສ ໃຫ້ສ
 ອດຄ່ອງຕາມ
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ;
7. ຊີ້ນຳ ການຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນມ
 ັດທະຍົມຕ
 ອນ
ຕົ້ນບໍາລຸງ ຕາມການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ;
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8. ຊີ້ນຳ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອອກຫົວບົດສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍບໍາລຸງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
9. ຄຸ້ມຄອງການອອກໃບຢັ້ງຍ
 ືນການສຶກສາ, ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນ
ຖານ ແລະ ປະກາ ສະນີຍະບັດວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ
10. ອອກປະກາສະນີຍະບັດຈ
 ົບຊັ້ນມ
 ັດທະຍົມຕ
 ອນປາຍບໍາລຸງ ແລະ ຈັດພິມປະກາສະ
ນິຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາບຳລຸງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
11. ຄົ້້ນຄວ້າອອກແບບ, ຈັດພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ
ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
12. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍອິງໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມ
ຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
13. ຄຸ້ມຄອງສູນກ
 ານສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນ
ພື້ນຖານ ທັງພ
 າກລັດ ແ
 ລະ ພາກເອກະຊົນ ຕາມການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ;
14. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
15. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
16. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີຂ
 ອບເຂດສິດ ດ
 ັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕ
 ົນ
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລ
 ັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເ ລີກບ
 ັນດານິຕກ
ິ ຳ
ຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທີ່ບສ
ໍ່ ອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເ ລີກພະແນກຕ່າງໆ
ຂອງກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
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5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສ
 ີນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼຶອປະເພດຕ່າໆ
ຕາມການອະນຸ ມັດຂ
 ອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼຶອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ປົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສ
 ີນ, ລີຂ
 ະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະກອບມີ 5 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ;
3. ພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ;
4. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ.
ມາດຕາ 6  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີບ
 ຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 32 ຕໍາແໜ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ
ດັ່ງລ
 ຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ 							

1 ຕຳແໜ່ງ

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ 						

3 ຕຳແໜ່ງ

3. ຫົວໜ້າພະແນກ						

4 ຕຳແໜ່ງ

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ						

6 ຕຳແໜ່ງ

5. ລັດຖະກອນວິຊາການ 18 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສ
 ັງກັດຢ
 ູ່:
- ພະແນກບໍລິຫານ						

5 ຕຳແໜ່ງ

- ພະແນກການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ 				

5 ຕຳແໜ່ງ

- ພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ			

4 ຕຳແໜ່ງ

- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ 		

4 ຕຳແໜ່ງ
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທ
 ີ່ ຂອງພະແນກບໍລຫ
ິ ານ
ພະແນກບໍລຫ
ິ ານ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລ
 ວມ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດແ
 ຜນພັດທະນາການສຶກສາ
ນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ແ
 ຜນວຽກຂອງກົມ;
2. ຄຸ້ມຄ
 ອງລະບົບເ ອກະສານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ວຽກງານສາລະບານ, ສັງລວມ, ເກັບ
ຮັກສາບັນດານິຕິກຳ, ກັ່ນຕອງບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາຫາກົມ ແລະ ຮັບ
ຜິດຊອບພິທີການຂອງກົມ;
3. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພິທີການ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທ
 ີ່ເປັນເລຂານຸການໃຫ້ແ
 ກ່ກົມ;
4. ເກັບກ
 ຳ, ສັງລວມສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ໂຄສະນາການເຄື່ອນໄຫວການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
5. ສັງລວມແຜນການ ແ
 ລະ ແ
 ຜນງົບປະມານຂອງກົມ ສະເໜີຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ.
6. ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແ
 ລະ ສະຫຼຸບລາຍງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງກົມ;
7. ຄຸ້ມຄອງ ງົບປະມານ, ບັນຊີ ການເງິນ, ຍານພາຫະນະ, ວັດສ
 ະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນ ຂອງກົມ;
8. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ພົວພັນວຽກງານຕ່າງໆທາງລັດຖະການ ກັບທຸກພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ;
9. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າ
ກົມ;
10. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຂອງກົມ;
11. ຄຸ້ມຄອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນ
ພາກ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນແ
 ຂວງ, ຂັ້ນເ ມືອງ ແລະ ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມ
ຊົນ;
12. ສ້າງ, ສັງລວມແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ທັງໄ ລຍະ
ສັ້ນ ແ
 ລະໄລຍະຍາວ;
13. ອອກປະກາສະນິຍະບັດຈ
 ົບຊັ້ນມ
 ັດທະຍົມຕ
 ອນປາຍບໍາລຸງ;
14. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
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ມາດຕາ 8 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ
ພະແນກການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງ ນິຕກ
ິ ຳ, ຂໍ້ກ
 ຳນົດ, ລະບຽບການ, ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ
ການລົບລ
 ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການສຶກສາຊັ້ນປ
 ະຖົມ ແລະ ການບຳລຸງຍົກລະດັບ
ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
2. ຊີ້ນຳການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ເອກະສານດ້ານວິຊາການ
ສຳລັບກ
 ານລົບລ
 ້າງຄວາມບຮ
ໍ່ ູ້ໜັງສື, ການສຶກສາຊັ້ນປ
 ະຖົມບ
 ໍາລຸງ ແລະ ບໍາລຸງຍົກ
ລະດັບຊັ້ນມັດທະ ຍົມສຶກສາ;
3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ-ສະຖິຕິ, ກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໜາຍ ແລະ ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບຳລຸງຈົບຊັ້ນປະຖົມ;
4. ເກັບກຳສະຖິຕິຂໍ້ມູນ, ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນ ຂອງນັກ
ຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມບຳລຸງ;
5. ວິໄຈຮູບແບບ, ວິທີການຈັດຕັ້ງດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນ, ການປະເມີນການຮຽນ,
ການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ຊັ້ນປະຖົມບຳລຸງ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນມັດທະ
ຍົມສຶກສາ;
6. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ການສືກສາຊັ້ນ
ປະຖົມບຳລຸງໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີອາຍຸ 6-14 ປີ ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ພາດໂອກາດທາງ
ການສຶກສາ ແລະ 15-40 ປີທີ່ບໍ່ຈົບຊັ້ນປະຖົມບຳລຸງ;
7. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື,
ບຳລຸງຈົບຊ
 ັ້ນປ
 ະຖົມ ແລະ ບ
 ຳລຸງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;
8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ;
9. ປະເມີນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສະເໜີຜົນການ
ປະເມີນຕໍ່ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາອະນຸມັດ;
10. ຊີ້ນຳການສອບເສັງເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍບຳລຸງໃນຂອບເຂດ
ທົ່ວປະເທດ;
11. ສະເໜີອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງກ່ຽວກັບການຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
12. ສົ່ງເສີມ, ຊຸກຍູ້ການສືກສາທາງໄກ, ການສືກສາຕາມອັດທ
 ະຍາໄສ ແລະ ການສຶກ
ສາຮູບແບບອື່ນໆ ເພື່ອເປີດໂອກາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ
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ຕະຫຼອດຊີວິດ;
13. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງຕັ້ງມະຫາ
ວິທະຍາໄລເປີດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮຸ້ຕະຫຼອດຊີວິດ;
14. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພັດທະນາສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.
15. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
ພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕກ
ິ ຳ, ຂໍ້ກ
 ຳນົດ, ລະບຽບການ , ມາດຕະຖານຕ່າງໆ, ການຮັບ
ຮູ້, ການທຽບເທົ່າ ທຽບໂອນກ່ຽວກັບກ
 ານສົ່ງເສີມທັກສະວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ;
2. ຊີ້ນຳການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກ
ສູດວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຮູບແບບ ແລະ ວິທີການໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ;
4. ສົ່ງເສີມ, ຊຸກຍູ້ການສືກສາທາງໄກ, ການສືກສາຕາມອັດທະຍາໄສ ແລະ ການສຶກສາ
ຮູບແບບອື່ນໆ ເພື່ອເປີດໂອກາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ
ຕະຫຼອດຊີວິດ;
5. ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງໂຄງການຕ່າງໆ ສຳລັບວຽກງານການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ການສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະໃນ
ເປົ້າໝາຍເມືອງທີ່ທຸກຍາກ ແ
 ລະ ເ ຂດຈຸດສ
 ຸມພ
 ັດທະນາເຂດບ້ານສາມສ້າງ;
6. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພັດທະນາສູນການສຶກສານອກໂຮງ
ຮຽນ;
7. ຊີ້ນຳ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງຄູຝຶກວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ສູນການສຶກສານອກໂຮງ
ຮຽນແຕ່ລະຂັ້ນ;
8. ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຊຸມຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາ ກົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມວິ
ຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
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ມາດຕາ 10 ໜ້າທ
 ຂ
ີ່ ອງພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ແບບຟອມຕ່າງໆ ໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ການປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນ
ດານິຕິກຳຕ່າງໆຂອງກົມ;
2. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ສຳລັບການສຶກ
ສານອກໂຮງຮຽນ;
3. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ລະບົບຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນຕາມຕົວຊີ້ບອກ ຂອງການ
ສຶກສານອກໂຮງ ຮຽນ;
4. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມວຽກງານຕິດຕາມປະເມີນຜົນການສຶກສານອກ
ໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
ສົມທົບກັບພະແນກກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົມ;
6. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອ
ປັບປຸງວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ;
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ວຽກງານທີ່ພະແນກຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຫົວໜ້າກົມເປັນປົກກະ
ຕິ.
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແ
 ລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກກ
 ານ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,
ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ
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ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະ
ຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄ ຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານຂອງກົມ ໃ
 ຫ້ໄດ້
 ຮ
 ັບຜົນດ
 ີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນ, ຕີລ
 າຄາຜົນ
ໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິ
ບັດລ
 ະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 13 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄ ດ້ມາ
ຈາກງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມື
ຈາກບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ
ມີຕາປະທັບເພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 14  ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ
ກຳນົດມ
 າດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບ
ຊ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ15ການຈັດຕງັ້ ປະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ16ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 897/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2012, ທຸກຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນຖືກລົບລ້າງ.


































ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນສງົ່ :

1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
ພ
ິ າບ ເອກະລາດ ປະຊາທປ
ິ ະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ
				

ເລກທີ 503 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 02 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມສ
 ້າງຄູ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ກ
ີ ະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາອອກຕົກລ
 ົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1  ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລ
 ົງສະບັບນ
 ີ້ ກຳນົດທ
 ີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບ
 າດ, ໜ້າທີ່ ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງ ກົມສ້າງຄູ ເພື່ອເປັນບ່ອນ
ອີງໃ
 ຫ້ແກ່ກ
 ານຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນ່ໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະ
ໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ວຽກງານ ສ້າງຄູ ໃຫ້
 ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ຜ
ິ ົນ.
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ມາດຕາ 2  ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ
ກົມສ້າງຄູ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສ
 ອນຫ
ຍ ໍ້ ‘‘ສຄ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການ
ຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້
ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການກໍ່ສ້າງຄູ, ບຳລຸງ, ຍົກລ
 ະດັບ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບຄ
 ູແບບ
ຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ກົມສ
 ້າງຄູ ມີໜ້າທ
 ີ່ຕົ້ນຕ
ດ
ໍ ັ່ງນ
 ີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສ
 າຄູ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບກ
 ານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສ
 າຄູ;
3. ຊີ້ນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກ
ສາຄູ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າໂຄງປະກອບ, ຮູບແບບ ແລະ ວິທີການກໍ່ສ້າງຄູ ການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ;
5. ຊີ້ນຳ ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ການກໍ່ສ້າງຄູ, ການບຳລຸງຄູ ແລະ ເອກະ
ສານປະກອບການສອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳ
ການສອນ ຂອງຄູການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ;
6. ຊີ້ນຳ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການພິຈາລະ
ນາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ;
7. ຊີ້ນຳ ການຄັດເລືອກ, ການສອບເສັງເອົານັກຮຽນສາມັນເຂົ້າຮຽນຄູ ແລະ ການສອບ
ເສັງຈົບກ
 ານສຶກສ
 າຄູ;
8. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ສູນພັດທະນາຄູຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງບຳລຸງຄູ, ການນິເ ທດຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບ
ຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
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9. ຄຸ້ມຄອງ ການອອກປະກາສະນີຍະບັດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ແລະ ສາມັນສຶກສາ;
10. ຊຸກຍູ້ ການຕິດຕ
 າມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກ
ສາຄູ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະພາບ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ
 ້າງຄູ;
11. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການອອກໃບຢັ້ງຢ
 ືນກ
 ານສອນ ໃຫ້ແກ່ຄູ ການສຶກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ ແລະ ຄູສາມັນ ສຶກສາ ທັງພ
 າກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
12. ຊີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ຕາມ
ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
13. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສ້າງຄູ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງ
ຂໍ້ມູນ ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລ;
14. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
15. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມ ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ;
16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດສ
 ິດ
ກົມສ້າງຄູ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປ
 ະມານເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາວຽກງານທຕ
ີ່ ົນຮັບຜ
 ິດຊ
 ອບ
ຕໍ່ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
2. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸ
 ງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເ ລີກບ
 ັນດ
 ານິຕິກຳ
ຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າທີ່ບສ
ໍ່ ອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
 ີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກ ພະແນກຕ່າງໆຂອງ
ກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ, ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
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6. ປະຕິບັດໂ
 ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ
 ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດ ແລະ ອົງກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນຕ
 າມການອະນມ
ຸ ັດຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
7. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີປົກປ
 ້ອງ, ຄຸມ
້ ຄອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທ
 າງດ້ານ
ການສຶກສ
 າແລະ ກິລ
າ
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5  ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມສ້າງຄູ ປະກອບມີ 4 ພະແນກ ຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກກໍ່ສ້າງຄູ;
3. ພະແນກບຳລຸງຄູ;
5. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ມາດຕາ 6  ໂຄງປະກອບບຸກຄ
 ະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານບຸກຄ
 ະລາກອນ
ກົມສ
 ້າງຄູ ບຸກຄ
 ະລາກອນມີຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ 							

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ						

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ						

4 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ			

6 ຕໍາແໜ່ງ;

		

5. ພະນັກງານວິຊາການ 16 ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
- ພະແນກບໍລິຫານ			

			

4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກກໍ່ສ້າງຄູ						

4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກບຳລຸງຄູ						

4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ		

4 ຕໍາແໜ່ງ.
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຫຼັກການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານວຽກງານ
ຂອງກົມ;
2. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງກົມ;
3. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສາລະບັນ, ເລຂານຸການ, ຮັບແຂກ ແລະ ພິທີການອື່ນໆ;
4. ສະເໜີແ
 ຜນ, ສະຫຼຸບ, ສັງລ
 ວມ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແ
 ຜນພັດທະນາ
ທຸກວ
 ຽກງານຂອງກົມ;
5. ສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນຂອງກົມ,ວິທະຍາໄລຄູ, ສະຖານ
ການສຶກສາຄູ;
6. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມອາສາສະໝັກ, ຊ່ຽວຊານທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່
ມາເຮັດວຽກຢກ
ູ່ ົມ,ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖານການສຶກສາຄູ;
7. ຄຸ້ມຄ
 ອງເອກກະສານຂອງກົມ, ດໍາເນີນກ
 ານພິມ, ອັດສ
 ຳເນົາ ແລະ ປົກປັກຮ
 ັກສາອຸ
ປະກອນຂອງກົມ;
8. ສັງລ
 ວມສະຖິຕພ
ິ ະນັກງານ ແລະ ຄົ້ນຄ
 ວ້າການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ ແລະ ປະ
ຕິບັດວ
 ໄິ ນບຸກຄະລະກອນຂອງກົມ, ວ
 ິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖານການສຶກສາຄູ;
9. ວາງແຜນ, ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານປະຕິບັດແ
 ຜນງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງລາຍຮັບ, ລາຍ
ຈ່າຍຂອງກົມ;
10. ກວດກາ, ຕິດຕາມວຽກງານງົບປະມານ ແລະ ການເງິນຂອງວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ
ຖາບັນສ້າງຄູ;
11. ຄຸ້ມຄ
 ອງພາຫະນະ, ວັດສ
 ະດຸ, ອຸປະກອນຂອງກົມ;
12. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊັບສ
 ິນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ແລະ
ສະຖາບັນສ້າງຄູ;
13. ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດ
ທະນາວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງກົມ;
14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກ
 ົມ.
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ມາດຕາ 8  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກໍ່ສ້າງຄູ
ພະແນກກໍ່ສ້າງຄູ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມສ້າງ
ຄູ;
2. ສ້າງແຜນການກໍ່ສ້າງຄູ ເພື່ອສະໜອງຄູໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍການສຶກສາ ນັບແຕ່
ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນເຖິງສາມັນສຶກສາ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮັບນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນ
ຄູ, ແຜນຮັບນັກຮຽນຄູ, ການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນຄູ, ການສອບ
ເສັງຈົບຊັ້ນ, ການອອກໃບປະກາສະນີຍະ ບັດຄູ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ຄົ້ນຄວ້າເງື່ອນໄຂການເປີດ ແລະ ຍົກເລີກຫຼັກສູດຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນ
ສ້າງຄູ;
5. ຄູ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສ້າງຄູ ຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງ
ຄູ;
6. ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານການສອນຂອງຄູ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ຄູ
ສຶກສານິເທດ, ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ;
7. ຄົ້ນຄວ້າຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ;
8. ຊີ້ນໍາການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ການຍົກລະດັບວຸດທິການສຶກສາ
ໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ;
9. ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດ
ທະນາວຽກງານສ້າງຄູ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 9  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບຳລຸງຄ
ູ
ພະແນກບຳລຸງຄ
 ູ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລະບົບການບຳລຸງຄູປະຈໍາການ ແລະ
ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ;
2. ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຝິກອົບຮົມຂອງຄູ, ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນການບຳລຸງ
ຍົກລະດັບຄູການສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ
ການສອນຂອງຄູ ແລະ ເກັບກໍາສັງລວມສະຖິຕິການບໍາລຸງຄູ;
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3. ປະສານສົມທົບກັບສູນພັດທະນາຄູຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງການບຳລຸງຄູປະຈຳການ
ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການອອກໃບຢັ້ງຢືນການ

ບຳລຸງຄູ;

4. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
 ງານບຳລຸງຄ;

5. ປະສານສົມທົບກັບກົມຕ່າງໆ, ສູນພັດທະນາຄູຂັ້ນແຂວງ, ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ
ຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ປະສົບການໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ;

6. ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດ
ທະນາວຽກງານບຳລຸງຄູ.

7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ສ້າງຂອບວຸດທິການສຶກສາສາຍສ້າງຄູ, ລະບຽບການຮັບຮອງປະກາສະນີຍະບັດຄ
 ູ,
ລະບຽບການອອກໃບ ຢັ້ງຢືນການສອນໃຫ້ແກ່ຄູການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄູ
ສາມັນສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

2. ຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງ ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ມາດຕະຖານການ
ສ້າງສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ

ສະຖາບັນສ້າງຄູ;

3. ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບຮ່າງ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິສາຍສ້າງຄູທຸກລະບົບ ພ້ອມທັງ ສະຫຼຸບ,
ສັງລວມ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ ໃ
 ນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ.

4. ສົບທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດໍາເນີນການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ
ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍນອກ, ການສ້າງສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງ

ຄວາມເປັນເລີດຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ;

5. ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການສ້າງຄູ ຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

6. ປັບປຸງລະບົບເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິ (TEMIS) ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້
ມູນແຫຼ່ງກ
 ານຮຽນຮູ້ແບບເອເລັກໂ
 ຕຣນິກ ຮັບໃຊ້ວຽກງານສ້າງຄູ ເຂົ້າໃ
 ນເວັບໄຊສ

ຂອງກົມ;

7. ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດ
ທະນາວຽກງານປະເມີນຜ
 ົນ.
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
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ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກກ
 ານ

ກົມສ້າງຄູ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມສ້າງຄູ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ
ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ

ກົມສ້າງຄູ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ ຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນ
ໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ

ມາດຕາ 13  ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມສ້າງຄູ ມີງົບປະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປະມານ ຂອງ
ກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດາປະເທດ
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ເພື່ອນມິດອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີກາປະທັບເພື່ອ
ຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ14ການຜັນຂ
 ະຫຍ
 າຍ
ກົມສ້າງຄູ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານແຕ່ລະ
ຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານໃສ່ຕຳແໜ່ງງານຕາມ
ຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ15ການຈັດຕງັ້ ປະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
 ັກສ
 ິດ
ມາດຕາ16ຜົນສ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້

ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 914/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນຖືກລົບລ້າງ.










ບ່ອນສງົ່ :





1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ  ເອກະລາດ  ປະຊາທິປະໄຕ  ເອກະພາບ  ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ				

ເລກທີ 502 /ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄຶ່ອນໄຫວ
ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1  ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກ
ສາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນ່ໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ
ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ສົ່ງ
ເສີມແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກນ” ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ
ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະ
ບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸ້ມຄອງທຶນກ
 ານສຶກສ
 າ, ແນະ
ນໍາວິຊາຮຽນ, ວິຊາຊີບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ
ລັດຖະບານ ແລະ ທຶນການສຶກສາທົ່ວໄປທີ່ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕິກຳ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ, ແນະນໍາວິ
ຊາຮຽນ, ວິຊາຊີບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ;
3. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບການຄຸ້ມຄ
 ອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດມາຮຽນຢູ່ ສປປ ລາວ;
4. ສັງລວມທຶນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາຄັດເລືອກນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ
ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ;
5. ຈັດສົ່ງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພົບປ
 ະໂອ້ລົມນັກຮຽນ, ນັກ
ສຶກສາ ກ່ອນໄປຮຽນ ແລະ ກັບຄືນປະເທດ;
6. ແນະນໍາວິຊ
 າຮຽນ-ວິຊາຊີບ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ,
ທຶນການສຶກສາ, ວິຊາຮຽນ, ວິຊາຊີບ ໃຫ້ນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະ ສັງຄົມ.
7. ແນະນໍາ ແລະ ຕິດຕາມການຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ໃ
 ຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່;
8. ກວດກາ, ນໍາສົ່ງ, ຢັ້ງຢືນການຮຽນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນມາ
ຈາກຕ່າງປະເທດ;
9. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊາການ, ໃຫ້ຄ
 ຳປຶກສ
 າດ້ານຂໍ້ມູນການສຶກສາ, ການສະໝັກທຶນ
ການສຶກສາ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານວຽກງານເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
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ກັບການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເວລາກັບຄືນປະເທດ;
10. ສຶກສາວິໄຈທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານແຮງງານຂອງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ໂດຍປະສານສົມທ
 ົບກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ເກັບກໍາສະຖິຕິ, ຕິດຕາມສະພາບການຮຽນ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ
ຄົ້ນຄວ້າວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ແລະ ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາຕ່າງປະ ເທດມາຮຽນຢູ່ລາວ;
12. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
13. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດ
ຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳ
ກ່ຽວກັບກ
 ິດຈະການນັກສ
 ຶກສາຂອງກົມ;
3. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກ ພະແນກ, ສູນ ແລະ
ຂະແໜງຕ່າງໆ ຂອງກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ສັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸ ມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ປະກອບມີ 3 ພະແນກ, 1 ສູນ ດັ່ງນີ້:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາ;
3. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
5. ສູນບໍລິການນັກສຶກສາ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ							

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ						

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ/ຜູ້ອຳນວຍການ				

4 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ			

5 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ 17 ຕໍາແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
- ພະແນກບໍລິຫານ						

4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາ		

6 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ		

4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ສູນບໍລິການນັກສຶກສາ					

3 ຕໍາແໜ່ງ.
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ
ມາດຕາ 7  ໜ້າທີ່ ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການຂອງກົມໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ, ສ້າງແຜນການ, ຕິດຕາມ ແລະ
ສະຫຼຸບການປະຕິ

ບັດແຜນການຂອງກົມ ;
2. ປະຕິບັດວຽກງານເລຂານຸການ ແລະ ວຽກງານພິທີການຂອງກົມ;
3. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ກາປະທັບ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງກົມ;
4. ຈັດພີມ, ອັດສໍາເນົາເອກະສານ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານ;
5. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງລວມ, ສ້າງແຜນງົບປະມານ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນ
ງົບປະມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງກົມ;
6. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ສ້າງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ,
ຍ້ອງບໍ, ປະຕິບັດລ
 ະບຽບວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຂອງກົມ;
7. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບສິນ, ຫ້ອງການ, ຍານພາຫານະ, ເຄື່ອງຈັກອຸປະກອນເຄື່ອງຮັບ
ໃຊ້ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆຂອງກົມ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ, ປະຕິບັດແຜນການ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນການຂອງພະແນກ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ, ຄັດເລືອກ, ຈັດສົ່ງເອກະສານຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ
ແລະ ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີອະນຸມັດ;
4. ເຂົ້າຮ່ວມ ຈັດຕັ້ງສອບເສັງ, ຄັດເລືອກ ແລະ ສຳພາດ ຜູ້ສະໝັກທຶນການສຶກສາໄປ
ຮຽນຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນໃນການປະກອບເອກະສານ, ໃນການພົວພັນກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ
ສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອກຽມໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
6. ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາລາວ ທີ່ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ຮຽນ
ຢູ່ ສປປ ລາວ;
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7. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສັງລວມທຶນການສຶກສາ ໂດຍສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ອອກໃບນໍາສົ່ງ/ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ ໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຮຽນມາຈາກຕ່າງປະເທດ.
9. ເກັບກ
 ຳສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສ
 າທີ່ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະ
ເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ມາຮຽນຢູ່ ສປປ ລາວ;
10. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ
 ້າກົມ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ, ປະຕິບັດແຜນການ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນການຂອງພະ
ແນກ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
3. ປະສານສົມທ
 ົບກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສຶກສາວິໄຈທ່າອ່ຽງ ຄວາມຕ້ອງການ
ທາງດ້ານແຮງງານຂອງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ສັງລວມສະຖິຕິນັກສຶກສາຕາມຂົງເຂດວິຊາຮຽນ;
5. ຕິດຕາມສະພາບການຊອກວຽກຂອງຜູ້ຮຽນຈົບ ແລະ ສະພາບຄວາມຕ້ອງການພະນັກ
ງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
6. ຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ, ໄອທີຂອງກົມ, ລະບົບການຊອກວິຊາຮຽນ, ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ
ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ;
7. ແນະນຳວິຊາຊີບ-ວິຊາຮຽນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
8. ກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ ກ
 ານປະຕບ
ິ ັດວ
 ຽກງານພະແນກ;
9. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ
 ້າກ
 ົມ.
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງສູນບໍລິການນັກສຶກສາ
ສູນບໍລິການນັກສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ, ປະຕິບັດແຜນການ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນການຂອງສູນ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນິຕິກຳ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
3. ບໍລິການຟອມເອກະສານ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ, ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກ
ສາກ່ຽວກັບວິຊາຊີບ, ວິຊາຮຽນ, ຫຼັກສູດ, ທຶນການສຶກສາ, ສະຖາບັນການສຶກສາ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
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4. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທາງດ້ານແນວຄິດ, ການຮຽນ, ສຸຂະພາບ, ຊີ
ວິດການເປັນຢູ່, ແນະແນວວິຊາຮຽນ, ວິຊາຊີບ ແລະ ອຶ່ນໆ;
5. ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ ສຳລັບນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາມາຈາກເຂດ
ຫ່າງໄກ ຫຼື ຕ່າງແຂວງ ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ເວລາທີ່ສໍາ
ເລັດການສຶກສາກັບມ
 າ;
6. ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການ ໃຫ້ແກ່ນັກ
ຮຽນ ແລະ ນັກ ສຶກສາກ່ອນໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ, ພາຍຫຼັງ ກັບຄືນປະເທດ;
7. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຕ່າງໆຂອງກົມ;
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11   ຫຼັກກ
 ານ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,
ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງ
ກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 12  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວ
 ຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີ
ຈຸດສຸມ ແລະ ເປົ້າໝ
 າຍໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ, ປະສານສົມທ
 ົບຢ
 ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ
 ັບພ
 າກ
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ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ
 ັບປະ ກັນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານກິດຈະການນັກສຶກ
ສາ ໃຫ້ໄດ້
 ຮັບຜົນດ
 ີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄ ດ້ຮັບ, ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິ
ບັດລ
 ະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 13  ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີງົບປະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກ
ງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກ
ບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ
ມີຕາປະທັບເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 14  ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳ
ນົດມ
 າດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບຊ
 ້ອນ
ພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 15  ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດ
ສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕ
 າມຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້
ຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.
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ມາດຕາ16ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 921/ສສກ.ຈຕ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ມີນາ
2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້
ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ
ບ່ອນນຳສງົ່ :

1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 557 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 06 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສ
 າ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລ
 ະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາ ທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ແລະ ແບບແຜນວິທ
 ເີ ຮັດວຽກ ຂອງກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍນະ
ໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທ
 ະນາວຽກ
ງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໃ
 ຫ້ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ຜ
ິ ົນ.

154

ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ພປ’’ ເປັນກົງຈັກ
ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສ
າ
ທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບວຽກ
ງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ, ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ,
ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ສິລະປະນັກຮຽນ ໃນແຕ່ລະຊັ້ນ ແຕ່ລະສາຍ ທັງພາກລັດ
ແລະ ເອກະຊົນ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ມີໜ
 ້າທຕ
ີ່ ົ້ນຕໍ່ດັ່ງນີ້
 :
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕິກຳ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພຶ່ອຄຸ້ມຄອງການສ້າງຄູພະ
ລະສຶກສາ, ຄູສິລະປະສຶກສາ, ວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
3. ຊີ້ນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການບຳລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຄູ ແລະ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງຄູ ແລະ ບໍາລຸງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ຄູສິລະປະສຶກສາ ໂດຍສົມທົບ
ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ຊີ້ນໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶ້ມຄູ່ມື, ເອກະສານສື່ການ
ຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການສ້າງ ແລະ ບໍາລຸງຄູພະລະສຶກສາ, ຄູສິລະປະສຶກ
ສາ;
6. ຊີ້ນໍາການຈັດ ການຮຽນ-ການສອນ ພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາ
ປ້ອງກັນຕົວ ໃນສາຍສາມັນ, ອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ;
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7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ ຝຶກແອບ, ແຂ່ງຂັນກິລາ, ສິລະປະ ພາຍໃນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ ທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ,
8. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານພະລະ
ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
9. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ ພະລະສຶກສາ, ສິລະ
ປະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວຮັບໃຊ້ສາຍສາມັນສຶກສາ, ວິທະຍາໄລຄູ, ອາຊີ
ວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ;
10. ຈັດງານມະຫາກໍາກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ໂດຍສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນສາມັນອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ;
11. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ຕາມການ
ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະສານສົມທົບການສ້າງຄູພະລະສຶກສາ, ຄູສິລະປະສຶກສາ
ກັບກົມສ້າງຄູ;
12. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ໂດຍອີງໃສ່
ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
13. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
14. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
15. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳ
ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກ ພະແນກຕ່າງໆ ທີ່
ຂຶ້ນກັບກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
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5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະກິລາ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5   ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກ ຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກພະລະສຶກສາ;
3. ພະແນກສິລະປະສຶກສາ;
4. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
ມາດຕາ 6  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 31 ຕໍາແໜ່ງ ລາຍລະອຽດ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ 							

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ 						

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ						

4 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ			

6 ຕໍາແໜ່ງ;

			

5. ພະນັກງານວິຊາການ 17 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
- ພະແນກບໍລິຫານ						

3 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກພະລະສຶກສາ					

5 ຕໍາແໜ່ງ ;

- ພະແນກສິລະປະສຶກສາ 					

5 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ		

4 ຕໍາແໜ່ງ.
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການ, ເປັນຜ
 ູ້ປະສານງານ, ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ເປັນເ ລຂານຸການ ແລະ ເປັນ
ບ່ອນບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານຮອບດ້ານຢູ່ພາຍໃນກົມ ແລະ ວິ
ທະຍາໄລທີ່ຂຶ້ນກັບ;
2. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງກົມ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ວຽກງານສາລະບັນຂາເຂົ້າ-ຂາອອກທັງໝົດຂອງກົມ ໂດຍ
ຜ່ານປະຕູດ
 ຽວ;
4. ສັງລວມ, ວາງແຜນ ແລະປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງລາຍ
ຮັບ ແລະ ລ
 າຍຈ່າຍຂອງກົມ;
5. ສັງລວມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການຂອງພະແນກອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດສະຫຼຸບ
ແລະ ແຜນການຂອງກົມ;
6. ຄຸ້ມຄ
 ອງຂຶ້ນບັນຊີຊ
 ັບສ
 ິນ, ພາຫະນະ, ວັດສ
 ະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ຂອງກົມ;
7. ສ້າງ ແ
 ລະ ປັບປຸງຄ
 ູ່ມືວິທີການເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງກົມ;
8. ສະຫຼຸບ ແລະ ວ
 າງແຜນການຂອງພະແນກເປັນແ
 ຕ່ລະໄລຍະ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພະລະສຶກສາ
ພະແນກພະລະສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບ ວຽກງານພະລະສຶກສາ, ກິລາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ;
2. ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ເອກະສານ, ປຶ້ມຕຳລາ, ປຶ້ມຄູມ
່ ື, ສື່ກ
 ານ
ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ສາຍສ້າງຄູພະລະສຶກສາ;
3. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາພະລະສຶກສາ ສາຍ
ສາມັນສ
 ຶກສາ ແລະ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມທັກສະດ້ານການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄູໃນ
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ທຸກຊ
 ັ້ນ, ທຸກສ
 າຍທັງພ
 າກລັດ ແ
 ລະ ເ ອກະຊົນ;
4. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດ, ປຶ້ມຄູ່ມື, ນິຕິກໍາຕ່າງໆ
ຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນສຶກສາປ້ອງກັນຕົວໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ,
ວິທະຍາໄລ, ອາຊີວະສຶກສາ, ສະຖາບັນສຶກສາຊັ້ນສູງ, ມະຫາວິທ
 ະຍາໄລ ທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສ້າງເອກະສານ, ຄູ່ມືຮັບໃຊ້ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຄະ
ນະຮັບຜິດຊອບ, ຄູສອນສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ;
5. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍດໍາລັດ, ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງສູນກາງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ
ຮຽນ-ການສອນວຽກ ງານສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ ທົ່ວປວງຊົນ;
6. ສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງຄູ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບ ເຝິກອົບຮົມຄູພະລະສຶກສາ ນັບທັງຜູ້ຮັບ
ຜິດຊອບວຽກງານພະລະສຶກສາ;
7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູສ
້ ົ່ງເສີມການສ້າງສະຖານທີ່, ອຸປະກອນສໍາລັບການສິດສອນ, ການຝຶກ
ແອບພະລະສຶກສາ-ກິລາ, ກາຍະບໍລິຫານ ແລະ ຂະບວນການການເຄື່ອນໄຫວແຂ່ງ
ຂັນກິລານັກຮຽນໃນທຸກຊັ້ນ ທຸກສາຍທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ;
8. ສົມທົບກ
 ັບພ
 ະແນກທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນ ແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນໂຮງຮຽນ;
9. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາສະມັດຖະພາບດ້ານຮ່າງກາຍ ຂອງ
ນັກຮຽນແຕ່ລະໄວ ອາຍຸໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
10. ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
11. ຄົ້ນຄວ້າຊອກແຫຼ່ງທຶນກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດ ເ ພື່ອພ
 ັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ;
12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 9  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສິລະປະສຶກສາ
ພະແນກສິລະປະສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານສິລະປະສຶກສາ, ຂະບວນການຕ້ານສິ່ງ
ເສບຕິດໃນໂຮງ ຮຽນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ;
2. ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕ
 ັ້ງການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ເອກະສານ, ປຶ້ມຕຳລາ, ປຶ້ມຄູມ
່ ື, ສື່ການ
ຮຽນ-ການສອນ, ນ
 ິຕິກໍາຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ສາຍສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ;
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3. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາສິລະປະສຶກສາ ສາຍ
ສາມັນສ
 ຶກສາ ແລະ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມທັກສະດ້ານການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄູໃນ
ທຸກຊ
 ັ້ນ, ທຸກສ
 າຍທັງພ
 າກລັດ ແ
 ລະ ເ ອກະຊົນ;
4. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາເອກະສານ, ຄູມ
່ ຮ
ື ັບໃຊ້ກ
 ານຝຶກອົບຮົມ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມອ່ານ
ເສີມ, ສື່ໂຄ ສະນາຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານຕ້ານສິ່ງເ ສບຕິດ ແລະ ການພັດທະນາ
ຫຼັກສູດທ
 ້ອງຖິ່ນ;
5. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມ
 ະຕິຄ
 ຳສັ່ງຂ
 ອງກົມ ແລະ ຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນສິ່ງເສບຕິດ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ສົ່ງເ ສີມພ
 ູມປ
 ັນຍາທ້ອງຖິ່ນ;
6. ສ້າງແຜນກໍ່ສ້າງຄູ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລ
 ະດັບຄ
ສ
ູ ິລະປະສຶກສາ ນັບທ
 ັງຜ
 ູ້ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ, ຄູອ
 າຈານ, ຫົວໜ້າໝ
 ວດເດັກ
ອາສາສະໝັກ, ນັກຮຽນນັກສ
 ຶກສາ, ຜູປ
້ ົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນໃ
 ນການຕ້ານ
ສິ່ງເ ສບຕິດ ແ
 ລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດທ
 ້ອງຖິ່ນໃ
 ນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ;
7. ຊີ້ນ
 ຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ກຳນົດໃ
 ຫ້ມ
 ີສະຖານທີ່ສໍາລັບການສິດສອນສິລະປະສຶກສາ, ຝຶກ
ແອບສິລະປະວັນນະຄະດີ, ຈັດການແຂ່ງຂັນໃນໂຮງຮຽນ, ສ້າງຂະບວນການ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບກ
 ານຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການ
ປະຕິບັດຫຼ
 ັກສູດທ
 ້ອງຖິ່ນ;
8. ສົມທົບກັບພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນແຜນພັດທະນາວຽກງານສິລະປະວັນນະຄະດີໃ
 ນໂຮງຮຽນ;
9. ຄົ້ນຄວ້າຊອກແຫຼ່ງທຶນກ
 ານຊ່ວຍເຫຼືອຈ
 າກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພ
 ັດທະ
ນາວຽກງານສິລະປະສຶກສາ, ວຽກງານຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາ
ຫຼັກສູດທ
 ້ອງຖິ່ນ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນການດຳເນີນກ
 ານປະເມີນຜ
 ົນແ
 ຜນຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນດຳເນີນ
ງານຂອງກົມ ເປັນ ຕົ້ນແ
 ມ່ນວ
 ຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງ
ກັນຕົວ, ຕ
 ້ານສິ່ງເ ສບຕິດໃ
 ນໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດທ
 ້ອງຖິ່ນ;
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2. ສະຫຼຸບຜົນການປະຕິບັດການປະເມີນຜົນວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງກົມ ເພື່ອລາຍງານ
ຂັ້ນເ ທິງ ແ
 ລະ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ;
3. ດຳເນີນກ
 ານກວດກາຄຸນນ
 ະພາບວຽກງານສ້າງຄູພາຍໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ
ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ;
4. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ວິໄຈບັນຫາ ກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນວິ
ຊາພະລະສຶກສາ, ວິຊາສິລະປະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສາ
ມັນສຶກສາ, ວິທະຍາໄລຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ, ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະ
ຫາວິທະຍາໄລທັງພ
 າກລັດ ແ
 ລະ ເ ອກະຊົນ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ, ເກັບກໍາສະຖິຕິພະນັກງານ, ຄູສອນພະລະ ແລະ ສິ
ລະປະສຶກສາ;
6. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກກ
 ານ
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,
ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງ
ກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ 12  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄ ຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກ
ສາໃຫ້ໄດ້
 ຮ
 ັບຜົນດ
 ີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄ ດ້ຮັບ, ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິ
ບັດລ
 ະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 13 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄ ດ້
ມາຈາກງົບປະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມ
ມືຈາກບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ແລະ ມີຕ
 າປະທັບເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 14  ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ
ກຳນົດມາດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນ
ພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 15  ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິ
ການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດ
ສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕ
 າມຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້
ຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.
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ມາດຕາ16ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 837/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ
2. ຫ້ອງການກະຊວງ
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ
5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ .
1 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
ພ
ິ າບ ເອກະລາດ ປະຊາທປ
ິ ະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ					

ເລກທີ 324 /ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມກິລາລະດັບສ
 ູງ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນ
 າຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ກ
ີ ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລ
 ົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບກົງຈັກ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ແ
 ກ່ການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມກ
 ິລາລະດັບສ
 ູງ ແນໃສ່ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ ນະໂຍ
ບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກ
ງານກິລາລະດັບສ
 ູງໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງແລະພາລະບົດບ
 າດ
ກົມກິລາລະດັບສູງຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ກສ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງ
ປະກອບການຈັດຕັ້ງຂ
 ອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາມີພາລະບົດບ
 າດເປັນເ ສນາ
ທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖ
 ະມົນຕີ ໃນການ ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳລະ
ດັບສູງ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກກິລາອາຊີບ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັັນໃນພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ກົມກິລາລະດັບສູງ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານກິລາລະດັບສູງ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາກາຍຍະກໍາລະດັບສູງ;
3. ຊີ້ນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ, ຄູຝຶກ, ກຳມະການຕັດສິນ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນກິລາ - ກາຍຍະກໍາລະດັບສູງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານການກະກຽມຈັດຕັ້ງງານມະຫາກໍາກິລາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ ລະດັບຊາດ;
5. ຊີ້ນຳ, ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຮຽບຮຽງປື້ມຄູ່ມືການຝຶກແອບ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກະຕິກາ
ກິລາສາກົນ ກ່ຽວກັບກິລາ-ກາຍຍະກໍາລະດັບສູງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ເຜີຍແຜ່ວຽກງານວິທະຍາສາດການກິລາ ແລະ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກິລາລະດັບສູງ;
7. ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ, ນັກວິຊາການ, ຄູຝຶກ ແລະ ອາສາສະໝັກກິລາຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາ
ປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາກິລາລະດັບສູງຢູ່ ສປປ ລາວ;
8. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ
 ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳລະດັບສູງ ໂດຍອີງ
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ໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
9. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວກິລາຢູ່ພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍ
ຍະກໍາ, ທຳມະນູນຂອງໂອແລມປິກສາກົນ ແລະ ທໍາມະນູນຂອງສະຫະພັນກິລາສາ
ກົນ;
10. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ, ສູນຝຶກກິລາແຫ່ງຊາດ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນກິລາ-ກາຍຍະ
ກຳ, ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊ
 າດຫຼັກ 16 ແລະ ສະໜາມກິລາລະດັບຊາດ;
11. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານກິລາລະ
ດັບສູງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສ
 ິດ
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພ
 ັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮ
 ັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລ
 ັດຖະມົນຕ
 ີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເ ລີກບ
 ັນດານິຕກ
ິ ຳ
ຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ບສ
ໍ່ ອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີຕລ
ໍ່ ັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກຫົວໜ່ວຍການຈັດ
ຕັ້ງຕ່າງໆ ຂອງກົມ.
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຜູ້ບໍລິຫານ,
ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ຕາມລະບຽບກົດໜາຍ;
5. ສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກຳກິລາລະດັບສູງ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
8. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂ
 ອງກົມກ
 ິລາລະດັບສ
 ູງ ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ;
4. ພະແນກພັດທະນາກິລາ;
5. ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກິລາລະດັບສູງ.
ມາດຕາ 6  ໂຄງປະກອບບຸກຄ
 ະລະກອນ ແ
 ລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມກິລາລະດັບສູງ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈໍານວນ 30 ຕໍາແໜ່ງ ລາຍ ລະອຽດດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ						

1 ຕໍາແໜ່ງ;		

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ					

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ					

4 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ					

7 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ			          15 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່ :
- ພະແນກບໍລິຫານ					

4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ				

3 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກພັດທະນາກິລາ				

5 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກິລາລະດັບສູງ		

3 ຕໍາແໜ່ງ.
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລ
 ະພະແນກ
ມາດຕາ 7  ໜ້າທີ່ ພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ ແລະ ສາລະບານ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງກົມກິລາລະດັບສູງ;
3. ສັງລວມ, ສະເໜີແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ປະຈຳປີ, ແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ການແຂ່ງ
ຂັນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານ;
4. ຕິດຕາມການແບ່ງປັນງົບປະມານຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຮັບ
ຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງວຽກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍລວມທັງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆຂອງກົມກິລາ
ລະດັບສູງ;
5. ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການກິລາໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ, ຄູຝຶກ, ກຳມະການຕັດສິນ, ນັກກິລາ ແລະ
ຕໍ່ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ;
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມກິລາລະດັບສູງ ແລະ ວຽກ
ງານສາລະບັນອື່ນໆຂອງກົມກິລາລະດັບສູງ;
7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານ, ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ
ທີ່ມາປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາກິລາລະດັບສູງ;
8. ຂຶ້ນບັນຊີພາຫະນະ, ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນສ່ວນລວມຂອງກົມກິລາລະດັບສູງ;
9. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ພະແນກພັດທະນາກິລາ
ພະແນກພັດທະນາກິລາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກິລາລະດັບສູງ ແລະ
ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້;
2. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການພັດທະ
ນາບຸກຄະລາກອນການກິລາ;
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3. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ, ບັນດາສະຫະພັນ
ກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຍົກລະ
ດັບໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນກິລາລະດັບສູງ;
4. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງເອກະສານ, ຕຳລາຄູ່ມືການຝຶກແອບ ແລະ ວິທະ
ຍາສາດການກິລາ;
5. ຄົ້ນຄ້ວາ, ວິໄຈ ວຽກງານວິທະຍາສາດການກິລາສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາບຸກ
ຄະລາກອນການກິລາ ລະດັບສູງ;
6. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກ, ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບ
ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
7. ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງກິລາສາກົນ ໃນການພັດທະນາກິລາລະດັບສູງ;
8. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານ;
9. ຕິດຕາມ, ປະເມີນ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະ
ແນກ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ
ພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ, ວາງແຜນການພັດທະນາລະບົບຈັດການແຂ່ງຂັນ
ກິລາລະດັບສູງ ແລະ ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້;
2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດການແຂ່ງ
ຂັນກິລາລະດັບສູງ;
3. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາສະຫະພັນກິລາປະເພດຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນ
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບົບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ;
4. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງເອກະສານ, ປຶ້ມກະຕິກາກິລາ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະ
ບຽບການແຂ່ງຂັນ;
5. ຄົ້ນຄ້ວາ, ວິໄຈ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລະບົບການຈັດການແຂ່ງຂັນໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນ;
6. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກ, ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ
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ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມ ແລະ ຈັດການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບອະນຸ
ພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
7. ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ນຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄວບຄຸມການແຂ່ງຂັນ, ຄະນະຮັບ
ຜິດຊອບຈັດການແຂ່ງຂັນ, ກຳມະການຝ່າຍສະໜາມ, ກຳມະການຕັດສິນ;
8. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານ;
9. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະ
ແນກ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ມາດຕາ 10  ໜ້າທີ່ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກິລາລະດັບສູງ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກິລາລະດັບສູງ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແຜນຄາດຄະເນງົບປະມານ
ຮັບໃຊ້ວຽກງານພັດທະນາກິລາລະດັບສູງ ພ້ອມສ້າງແຜນການ ແລະ ຂຶ້ນແຜນງົບປະ
ມານຮັບໃຊ້ວຽກງານພາຍໃນພະແນກ;
2. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານການພັດທະ
ນາບຸກຄະລາກອນການກິລາ;
3. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ, ບັນດາສະຫະພັນ
ກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງເຄື່ອງມືເກັບກຳຂໍ້ມູນກິລາລະດັບສູງ;
4. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈໃນການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນວຽກງານກິລາລະດັບສູງໃຫ້ໄດ້ມາດ
ຕະຖານ ແລະ ທັນສະໄໝ;
5. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ-ສະຖິຕິກິລາລະດັບສູງ;
6. ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ພະແນກການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ
ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາກິລາລະດັບສູງ;
7. ສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການ, ການກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບບຸກຄະລາກອນກິລາລະດັບສູງທີ່
ມີເປົ້າໜາຍ;
8. ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່
ວຽກງານ;
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9. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ
ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງກົມ ພ້ອມວຽກງານຂອງພະແນກລາຍງານໃຫ້ພະແນກ
ບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກົມເປັນປົກກະຕິ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກກ
 ານ
ກົມກ
 ິລາລະດັບສູງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມກ
 ິລາລະດັບສູງ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ - ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 12  ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ກົມກ
 ິລາລະດັບສູງ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມແ
ີ ບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທ
 ົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
	ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກົມກົມກ
 ິລາລະດັບສູງ ໃຫ້
ໄດ້ຮັບຜ
 ົນດ
 ີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄ ດ້ຮັບ, ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
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ໝວດທີ6

ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ13ງົບປ
 ະມານແລະຕາປະທັບ

ກົມກິລາລະດັບສູງ ມີງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປະ

ມານ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດາ
ປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕາປະ
ທັບ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ14ການຜັນຂ
 ະຫຍ
 າຍ

ມອບໃຫ້ກົມກິລາລະດັບສູງ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມາດ

ຕະຖານແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກ
ງານເຂົ້າໃສ່ຕຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ15ການຈັດຕງັ້ ປະຕບ
ິ ັດ

ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ

ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ16ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ

ແທນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1153/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ຖືກລົບລ້າງ.

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ
2. ຫ້ອງການກະຊວງ
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ
5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ .
1 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 505 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມກິລາມວນຊົນ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງ ຕາມ ດຳລັດນ
 າຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອິງ ດ້ານນິຕິ
ກຳໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານກິລາ
ລະມວນຊົນ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແ
 ລະ ປະສິດທ
 ິຜົນ.
ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ກົມກິລາມວນຊົນ ຂຽນດ້ວຍອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ກມຊ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ
ວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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ຊຶ່ງມີພ
 າລະບົດບ
 າດເປັນເ ສນາທິການໃຫ້ແກ່ລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ໃນການ ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ
ສົ່ງເສີມວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ໃຫ້ທົ່ວປວງຊົນ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການ
ຫຼີ້ນກິລາ-ກາຍຍະກຳ, ການອານຸລັກກິລາພື້ນເມືອງ ແລະ ກິລາສັດ, ການຝຶກແອບ, ການ
ແຂ່ງຂັນ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ກົມກິລາມວນຊົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາກິລາ-ກາຍ ຍະກຳມວນຊົນ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານ ຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິ
ລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ;
3. ຊີ້ນໍາ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບການບຳລຸງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຢັ້ງ
ຢືນການຝຶກອົບຮົມການຫຼິ້ນກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ, ວິຊາການ,
ກຳມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ ແລະ ນັກກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ຊີ້ນໍາ ການສ້າງຂະບວນການຈັດກິດຈະກຳ ການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ
ປະຈຳປີ, ວັນບຸນປະເພນີ, ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ;
5. ສົ່ງເສີມ ການສ້າງສະຖານທີ່ ຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກຳລັງກາຍ, ຫຼີ້ນກິລາ-ກາຍ
ຍະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບ;
6. ສ້າງຂະບວນການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ຢູ່ພາຍໃນ, ສາກົນ
ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
7. ສົ່ງເສີມ ຄົນພິການລາວ ຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກຳລັງກາຍ, ຫຼີ້ນກິລາ ແລະ
ຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນ
ພິການລະດັບສາກົນ;
8. ປົກປ້ອງ ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ອານຸລັກແບບຫຼີ້ນພື້ນເມືອງ, ກິລາພື້ນເມືອງ ແລະ
ກິລາສັດ;
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9. ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກິລາ-ກາຍະກຳມວນຊົນໂດຍສົມທົບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
10. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກະກຽມການເປີດ-ປິດງານມະຫາກໍາກິລາ
		 ແຫ່ງຊາດ;
11. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ໂດຍອີງໃສ່
ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
12. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ອົງ
		 ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມການ
		 ມອບໝາຍຂອງລັດຖະ ມົນຕີ;
13. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜ
 ົນ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ແລະ ສະຫຼຸບ
		 ລາຍງານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ກົມກິລາມວນຊົນ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະແຜນ
ງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມຄອງ
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ກິລາ-ກາຍຍະກໍາມວນຊົນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກພະແນກພາຍໃນກົມ,
ຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງຂອງສັງຄົມທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ປົກປ້ອງ, ກໍ່ສ້າງ-ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນ, ນະໂຍບາຍ-ຍ້ອງຍໍ,
ສະຫັວດດີການ ພະນັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລິຂະສິດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສີນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາ
ກິລາ-ກາຍຍະ ກຳມວນຊົນຕາມການອະນຸມັດ ຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະເໜີ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ລະດັບຊາດ,
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
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8. ສະເໜີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກຳກິລາມວນຊົນ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມກິລາມວນຊົນ ປະກອບມີ 4 ພະແນກ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ພະແນກ ບໍລິຫານ
2. ພະແນກ ກິລາຂັ້ນພື້ນຖານ, ພື້ນເມືອງ ແລະ ກິລາສັດ
3. ພະແນກ ກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ
4. ພະແນກ ກິລາຄົນພິການ
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແ
 ລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ກົມກິລາມວນຊົນ ມີບ
 ຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 24 ຕຳແໜ່ງຄື:
1. ຫົວໜ້າກົມ 							

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ 						

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ 						

4 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 					

5 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານລັດຖະກອນ 11 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດ:
- ພະແນກ ບໍລິຫານ						

3 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກ ກິລາຂັ້ນພື້ນຖານ, ພື້ນເມືອງ ແລະ ກິລາສັດ

3 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກ ກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ				

2 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກ ກິລາຄົນພິການ					

3 ຕໍາແໜ່ງ;
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ ຂອງແຕ່ລະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກຳ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ
ກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ແລະ ບັນດານິຕິກຳອື່ນໆ ຂອງກົມກິລາມວນຊົນ;
2. ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໜ້າທ
 ີ່ເປັນເ ລຂານຸການຂອງກົມ ແ
 ລະ ວຽກງານພິທີການຂອງກົມ;
3. ສະຫຼຸບສັງລ
 ວມວຽກງານຂອງກົມປ
 ະຈຳເດືອນ, ປະຈຳງວດ, ປະຈຳປີ ແລະ ກອງເລຂາ
ກອງປະຊຸມ;
4. ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄົ້ນຄ
 ້ວານິຕິກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນ, ນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ, ສະຫັວດດີການ, ປະເມີນຜ
 ົນບ
 ຸກຄະລາກອນ ຂອງກົມ;
5. ຄົ້ນຄ
 ້ວາ, ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ສະເໜີແຜນພັດທະນາທຸກໆ
ວຽກງານຂອງກົມ;
6. ຄຸ້ມຄ
 ອງເອກະສານຂອງກົມ, ການພມ
ີ , ອັດສ
 ຳເນົາ, ປົກປັກຮ
 ັກສາວັດຖຸ ແລະອຸປະ
ກອນການພີມ;
7. ສັງລ
 ວມ ແລະ ສ້າງແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ສະຫຼຸບ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ
ຂອງກົມ;
8. ສ້າງ ແ
 ລະ ປັບປຸງຄູ່ມືວິທີການເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານ ຂອງກົມ;
9. ຄຸ້ມຄ
 ອງສະຖານທີ່, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ຍານພາຫະນະຂອງກົມ;
10. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປ
 ະເມີນຜ
 ົນ, ຂໍ້ມູນສ
 ະຖິຕິ ແ
 ລະ ຂໍ້ມ
 ູນ- ຂ່າວສານ, ໄອທີ;
11. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການໝອບໝາຍຂອງກົມ.
ມາດຕາ 8 ພະແນກກິລາຂັ້ນພື້ນຖານ, ພື້ນເມືອງ ແລະ ກິລາສັດ
ພະແນກກິລາຂັ້ນພື້ນຖານ, ພື້ນເມືອງ ແລະ ກິລາສັດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນພັດທະນາ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວກິລາ-ກາຍຍະກຳຂັ້ນພື້ນຖານ,
ພື້ນເມືອງ ແລະ ກິລາສັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
2. ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາ-ກາຍ
ຍະກຳ ຂັ້ນພື້ນຖານ, ພື້ນເມືອງ ແລະ ກິລາສັດ ແລະ ຈັດພີມບັນດາປື້ມຄູ່ມື, ກົດລະ
ບຽບ, ກະຕິກາ ກິລາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
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3. ຍົກລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ, ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກິລາ ໃຫ້ບັນດາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ກະຊວງ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ;
4. ສົ່ງເສີມ ສ້າງຂະບວນການ ຈັດກິດຈະກຳ ການແຂ່ງຂັນກິລາ-ກາຍຍະກຳຂັ້ນພື້ນຖານ,
ພື້ນເມືອງ ແລະ ກິລາສັດ ປະຈຳປີ, ວັນບຸນປະເພນີ, ວັນບຸນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ,
ຂອງສາກົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ
ທີ່ຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ;
5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ບັນດານິຕິກຳ, ກົດໝາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາ,ແຜນຍຸດທະສາດ,
ແຜນພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ແລະ ຂັ້ນພື້ນຖານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
6. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ວຽກງານກິ
ລາ-ກາຍຍະກຳພື້ນຖານ, ພື້ນເມືອງ ແລະ ກິລາສັດ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ກິລາ-ກາຍຍະກຳພື້ນເມືອງ, ກິລາສັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ປະເທດ;
7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
ມາດຕາ 9 ພະແນກ ກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ
ພະແນກກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກຳ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາ
ກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ແລະ ບັນດານິຕິກຳອື່ນໆ ຂອງກົມກິລາມວນຊົນ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນພັດທະນາ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ ເພື່ອ
ສຸຂະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາ-ກາຍ
ຍະກຳ ເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຈັດພີມບັນດາຄູ່ມື, ກົດລະບຽບ, ກະຕິກາ ກິລາ ເພື່ອສຸ
ຂະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
4. ຍົກລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ,ກຳມະການຕັດສິນ, ກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິ
ຫານ, ວິຊາການຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ ຢູ່ບັນດາແຂວງ,ນະຄອນ
ຫຼວງ, ເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ບໍລິສັດ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ;
5. ສົ່ງເສີມ ຈັດກິດຈະກໍາ ການຫັດກາຍຍະບໍລິຫານ, ອອກກໍາລັງກາຍ, ຫຼີ້ນກິລາ ແລະ
ສ້າງຂະບວນການ ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງ
ຕັ້ງກິລາ-ກາຍຍະກຳແຫ່ງຊາດ, ປະຈຳປີ, ວັນບຸນສຳຄັນຕ່າງໆ ຂອງຊາດ ແລະ ສາ
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ກົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
6. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ບັນດານິຕິກຳ ກົດໝາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນຍຸດທະສາດ,
ແຜນພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນແລະ ແຜນພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກຳ
ເພື່ອສຸຂະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
7. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມວນຊົນ ທຸກເພດ-ໄວ, ຜູ້ອາຍຸສູງ, ໄດ້ມີການເຄີ່ໍອນໄຫວຫັດກາຍ
ຍະບໍລິຫານ, ອອກກຳລັງກາຍ, ຫຼີ້ນກິລາເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຝຶກແອບກິ
ລາເພື່ອສຸຂະພາບ ເພື່ອການແຂ່ງຂັນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດ;
8. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ວຽກງານກິ
ລາ-ກາຍຍະກຳເພື່ອສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດ
ທະນາກິລາ-ກາຍຍະກຳເພື່ອສຸຂະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
9. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.
ມາດຕາ 10 ພະແນກກິລາຄົນພິການ
ພະແນກກິລາຄົນພິການ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກຳ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາກິ
ລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ແລະ ບັນດານິຕິກຳອື່ນໆ ຂອງກົມກິລາມວນຊົນ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນພັດທະນາ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳຄົນພິ
ການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິລາກາຍຍະ
ກຳຄົນພິການ ແລະ ຈັດພີມ ບັນດາປື້ມຄູ່ມື, ກົດລະບຽບ, ກະຕິກາ ກິລາ ຄົນພິການໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
4. ຍົກລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ, ຄູຝຶກ, ກິລາຄົນພິການ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ,
ວິຊາການຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກິລາຄົນພິການ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ,
ບ້ານ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມຄົນພິການ, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານຄົນພິການ;
5. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ຈັດກິດຈະກໍາການຫຼີ້ນກິລາ ແລະ ສ້າງຂະບວນການ ຈັດການແຂ່ງຂັນ
ກິລາຄົນພິການ ປະຈຳປີ, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ, ວັນຄົນພິ
ການສາກົນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
6. ຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການທົ່ວປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລາຄົນພິການ
ລະດັບສາກົນ;
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7. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ບັນດານິຕິກຳ ກົດໝາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນຍຸດທະສາດ,
ແຜນພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ແລະ ແຜນພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກຳຄົນ
ພິການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
8. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ,ສະຖິຕິ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ວຽກງານກິ
ລາ-ກາຍ ຍະກຳຄົນພິການ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະ
ນາກິລາ-ກາຍຍະກຳຄົນພິການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
9. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.

ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກກ
 ານ
ກົມກ
 ິລາມວນຊົນ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມກ
 ິລາມວນຊົນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບ
ການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມກ
 ິລາມວນຊົນ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
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ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກົມກ
 ິລາມວນຊົນ ໃຫ້ໄດ້
ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ

ມາດຕາ 13 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ກົມກ
 ິລາມວນຊົນ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄ ດ້ມາຈາກງົບປ
 ະ
ມານຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດ
 າ
ປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕ
 າປະ
ທັບ ເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 14 ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ກົມກ
 ິລາມວນຊົນ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມາດຕະ
ຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ, ສັບຊ
 ້ອນພະນັກງານເຂົ້າ
ໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 15 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິການ
ແລະກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮ
 ັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ໍ້ ົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
ຢ
ີ້ ່າງ
ເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.
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ມາດຕາ 16 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 912/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ
ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນຖືກລົບ
ລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເລກທີ 573 /ສສກ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 08 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າວ
 ິທະຍາສາດການສຶກສາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ
 ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງກົມຈ
 ັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖະມົນຕີກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍັດທ
 ົ່ວໄ ປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນ
 ີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕ
 ັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບກົງຈັກ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ
 ່ອນອີງໃ
 ນດ້ານນິຕກ
ິ ຳໃຫ້
ແກ່ກ
 ານຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວແນໃສ່ຈ
 ັດຕັ້ງຜ
 ັນຂ
 ະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ,
ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ,
ວິໄຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ,
ການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
ແລະ ສາມັນສ
 ຶກສາ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ຜ
ິ ົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ພາລະບົດບາດ
ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າວ
 ິທະຍາສາດການສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ສວສ”
ເປັນກົງຈ
 ັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ
ມີພາລະບົດບ
 າດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແ
 ກ່ລ
 ັດຖ
 ະມົນຕີ ກ່ຽວກັບກ
 ານຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່ກ
 ານຮຽນການສອນ, ວິທສ
ີ ອນ, ການໂຄສະນາຂ່າວ
ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແ
 ລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ແ
 ລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ພັດທະນາສື່ກ
 ານຮຽນການສອນສຳລັບກ
 ານສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສ
 ຶກສາ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທ
 ີ່
ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າວ
 ິທະຍາສາດການສຶກສາ ມີໜ້າທ
 ຕ
ີ່ ົ້ນຕໍ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງ
ລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງສະຖາບັນ;
2. ສ້າງ ແ
 ລະ ປັບປຸງນິຕກ
ິ ຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ນ
 ຳໃຊ້ ແ
 ລະ ເ ລີກໃ
 ຊ້ຫຼ
 ັກສູດ,
ສື່ການຮຽນການສອນທຸກຊ
 ະນິດ, ຄ
 ົ້ນຄວ້າວ
 ິທະຍາສາດການສຶກສາ, ວັດ ແ
 ລະ ປະ
ເມີນຜ
 ົນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສ
 ຶກສາ;
3. ຊີ້ນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການ
ຮຽນການສອນຕ່າງໆ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແ
 ບບຮຽນ, ປຶ້ມຄ
ມ
ູ່ ືຄູ, ອຸປະກອນ, ສື່ເ ອເລັກໂ
 ຕຣນິກ ແລະ
ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນ ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

ແລະ

ສາມັນສ
 ຶກສາ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດລອງກ່ຽວກັບກ
 ານນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ (ຫຼັກສູດແ
 ຫ່ງຊ
 າດ ແລະ ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ),
ວິທີສອນ, ສື່ກ
 ານຮຽນການສອນ, ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ສຳລັບກ
 ານສຶກສາກ່ອນ
	ໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສ
 ຶກສາ;
6. ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາ,ເຜີຍແຜ່ຜົນການ
ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການປະເມີນຜົນການສຶກສາ;
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7. ດຳເນີນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ດ
 ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ສໍາລັບສາມັນສຶກສາ
ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ (ASLO, EGRA, PASEC, SEAPLM, SNA);
8. ຄົ້ນຄວ້າພາສາລາວເພື່ອຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານການສຶກສາ;
9. ຝຶກອົບຮົມຍ
 ົກລະດັບພ
 າສາອັງກິດ ສໍາລັບການສື່ສານທົ່ວໄປ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດ
ຖະກອນ;
10. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການປະເມີນຜົນ, ພັດທະນາຂໍ້ສອບ,ຄຸ້ມ
 ສ່ມ
 າດຕະຖານການຄຸ້ມຄ
 ອງຂໍ້ມູນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ
		 ຄອງຄັງຂໍ້ສອບ ໂດຍອີງໃ
		 ທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
11. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ລະບຽບ
		 ການ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິ
		 ລາ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
12. ຈັດພີມບັນດານິຕິກຳ, ເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຂອງສະ
		 ຖາບັນ;
13. ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ສື່ເອເລັກໂຕຣ
		 ນິກ; ຜະລິດ ແລະ ອອກອາກາດລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
14. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,ອົງ
		 ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມການ
		 ມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
15. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
		 ຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນ;
16. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າວ
 ິທະຍາສາດການສຶກສາ ມີຂ
 ອບເຂດສິດດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮ
 ັບຜິດຊອບຕໍ່
ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພ
 ິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເ ລີກ ບັນດານິຕກ
ິ ຳກ່ຽວ
ກັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງ ແ
 ລະ ນຳໃຊ້ຫຼ
 ັກສູດ, ສື່ກ
 ານຮຽນການສອນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນ
	 ໄວຮຽນແລະ ສາມັນສ
 ຶກສາ;
3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພ
 ິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກສູນ, ພະແນກ, ຫ້ອງ
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ສະໝຸດ ແລະ ຂະແໜງຕ່າງໆທີ່ຂຶ້ນກັບສ
 ະຖາບັນຂ
 ອງຕົນ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແ
 ຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ , ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຜູ້ບໍລິຫານ, ພະ
ນັ ກ ງານວິ ຊ າກ ານທ່ີ ຢູ່ ໃ ນຄ ວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂ ອງຕົ ນ ຕ າມກ ານແ ບ່ ງ ຂັ້ ນ ຄຸ້ ມ ຄ ອງ
ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆຕາມ
ການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂ
 ຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດ ແ
 ລະ ອົງການຈັດ
 າມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖະມົນຕີ;
ຕັ້ງສາກົນຕ
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານການ
ສຶກສາແລະ ກິລາ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ປະກອບມີ 1
ພະແນກ, 5 ສູນ ແລະ 1 ຫ້ອງສະໝຸດ ຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ ;
3. ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ;
4. ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດ;
5. ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ ;
6. ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
7. ຫ້ອງສະໝຸດ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 124 ຕໍາແໜ່ງ ຊຶ່ງມີ
ລາຍລະອຽດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ					
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1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ				

2 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຜູ້ອໍານວຍການສູນ						

5 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ/ຫົວໜ້າຫ້ອງສະໝຸດ

12 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຫົວໜ້າຂະແໜງ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງສະໝຸດ 19 ຕໍາແໜ່ງ;
6. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ					
7. ພະນັກງານວິຊາການ ຈຳນວນ 68 ຕໍາແໜ່ງ ,ໃນນັ້ນສ
 ັງກັດຢ
 ູ່:
1) ພະແນກບໍລິຫານ 9 ຕໍາແໜ່ງ;
2) ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ 18 ຕໍາແໜ່ງ;
- ຂະແໜງພາສາລາວ
- ຂະແໜງຄະນິດສ
 າດ ແລະ ໄອຊີທີ
- ຂະແໜງວິທະຍາສາດ
- ຂະແໜງສັງຄ
 ົມສຶກສາ
- ຂະແໜງພະລະ ແລະ ສິລ
 ະປະ
- ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
3) ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ 13 ຕໍາແໜ່ງ;
- ຂະແໜງການພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງຕົ້ນສ
 ະບັບ
- ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນ
- ຂະແໜງພດ
ັ ທະນາປມ
ຶ້ ເ ສີມ
- ຂະແໜງ ສື່ເ ອເລັກໂ
 ຕຣນກ
ິ ແລະ ການສກ
ຶ ສ
 າທາງໄກ
4) ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດ 7 ຕໍາແໜ່ງ;
- ຂະແໜງພາສາອັງກ
 ິດ
- ຂະແໜງພາສາຝຣັ່ງ ແລະພາສາຕ່າງປະເທດ
5) ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ 6 ຕໍາແໜ່ງ;
- ຂະແໜງຄນ
ົ້ ຄ
 ວ້າການສກ
ຶ ສ
 າ ແລະ ກິລ
າ
- ຂະແໜງກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜນ
ົ 
6) ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 13 ຕໍາແໜ່ງ;
- ຂະແໜງວິທະຍສ
ຸ ຶກສາ ແລະ ກິລາ
- ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ
- ຂະແໜງວາລະສານ ແລະ ໜັງສ
 ືພິມສ
 ຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ
7) ຫ້ອງສະໝຸດ 2 ຕໍາແໜ່ງ.
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17 ຕໍາແໜ່ງ;

ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລ
 ະສູນ ແ
 ລະ ພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມ
 ີໜ້າທ
 ີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ສ້າງແຜນການ, ແ
 ຜນງົບປະມານປະຈຳປີ, ປະຈໍາ 5 ປີ;
2. ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 1 ປີ ແ
 ລະ 5 ປີ ເ ພື່ອລາຍງານຂັ້ນ
ເທິງ;
3. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ວຽກງານສາລະບັນ; ວຽກງານອະນາໄມ,ປະ
ດັບປ
 ະດາ ແ
 ລະ ພິທີການຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນ;
4. ຄຸ້ມຄ
 ອງແຜນງົບປະມານ, ບັນຊີກ
 ານເງິນ, ສະຫຼຸບລາຍຮັບ, ຈ່າຍເງິນງົບປະມານ, ເງິນ
ເດືອນ ແ
 ລະ ເ ງິນນ
 ະໂຍບາຍຂອງພະນັກງານ;
5. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຊຈ
ື້ ັດຈ້າງ ແລະ ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງພາຍໃນສະຖາບັນ; ເຮັດວຽກ
ງານພົວພັນປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ
 ່າງໆທັງຢ
 ູ່ພາຍໃນ ແ
 ລະ ຕ
 ່າງປະເທດ; 
6. ຄຸ້ມຄ
 ອງຍານພາຫະນະ, ວັດສະດຸ, ອຸປ
 ະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງພາຍໃນສະ
	 ຖາບັນ;
7. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ຈັດຕັ້ງ ແ
 ລະ ພະນັກງານ, ກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນສະ
	 ຖາບັນ;
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງຜູອ
້ ໍານວຍການສະຖາບັນ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂ
 ອງສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ
ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາຫຼັກສູດໃນຂງົ ເ ຂດວທ
ິ ະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບການ
ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນປາຍ;
2. ພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ
ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ
ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
3. ປະສານສົມທົບກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງເພື່ອທ
 ົດລ
 ອງກ່ຽວກັບຫຼ
 ັກສູດ, ວິທສ
ີ ອນ,
ສື່ການຮຽນການສອນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມ
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ສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ເພື່ອວັດ ແ
 ລະ ປະເມີນຜນ
ົ ຫຼັກສູດ, ວິທສ
ີ ອນ,
ສື່ການຮຽນການສອນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກ
ສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ; 
 ຽ່ ວກບ
ັ ກ
 ານນຳໃຊ້ຫຼ
ກ
ັ ສູດແລະ
5. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມກ
ສື່ການຮຽນການສອນຕາ່ ງໆ ທີ່ພ
 ັດທະນາຂຶ້ນໃ
 ໝ່ໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ຄ
 ູຝຶກ;
6. ປະຕິບດ
ັ ວ
 ຽກງານອນ
ື່ ໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູອ
້ ໍານວຍການສະຖາບນ
ັ 
ມາດຕາ 9 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງສູນພ
 ັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ 
ສູນພ
 ັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ ມ
 ີໜ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາສກ
ື່ ານຮຽນການສອນ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ
ສາມັນສ
 ຶກສາ;
2. ອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ, ເ ຂົ້າໜ້າ, ບັນນາທິການ ແ
 ລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງຕົ້ນສະບັບ;
3. ອອກແບບ, ພັດທະນາສເື່ ອເລັກໂ
 ຕຣນິກ ແ
 ລະ ຈັດການສຶກສາທາງໄກ;
4. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້
ແກ່ຄູຝຶກ;
5. ປະສານສົມທົບກັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທ
 ີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້
ມີຜົນສຳເລັດ;
6. ປະຕິບດ
ັ ວ
 ຽກງານອນ
ື່ ໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂ
 ອງຜູອ
້ ໍານວຍການສະຖາບນ
ັ
ມາດຕາ 10 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງສູນສ
 ົ່ງເ ສີມພ
 າສາຕ່າງປະເທດ
ສູນສົ່ງເ ສີມພ
 າສາຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ໃ ນຂົງເ ຂດພາສາຕ່າງປະເທດ ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນປະ
ຖົມ, ມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ;
2. ພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນປະເພດຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດ
ພາສາຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະ
ຍົມສ
 ຶກສ
 າຕອນປາຍ;
3. ປະສານສົມທົບກັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອທ
 ົດລ
 ອງກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ວິທີສອນ,
ສື່ການຮຽນການສອນພາສາຕ່າງປະເທດສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກ
	ສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມ
 ັດທະຍົມສ
 ຶກສາຕອນປາຍ;
189

4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຫຼັກສູດ, ວິທີ
ສອນ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນພາສາຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ
ກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ກ
 ານຮຽນການສອນພາສາຕາ່ ງປະເທດຕາ່ ງໆ ທີ່
ພັດທະນາຂນ
ຶ້ ໃ
 ໝ່ໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ຄ
 ຝ
ູ ກ
ຶ ;
5. ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບພາສາອັງກິດ ສໍາລັບການສື່ສານທົ່ວໄປໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດ
ຖະກອນ;
6. ປະຕິບດ
ັ ວ
 ຽກງານອນ
ື່ ໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງຜອ
້ ູ ໍານວຍການສະຖາບນ
ັ
ມາດຕາ 11 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງສູນຄ
 ົ້ນຄວ້າ ແ
 ລະ ປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານສຶກສາ
ສູນຄ
 ົ້ນຄວ້າ ແ
 ລະ ປະເມີນຜ
 ົນການສຶກສາມີໜ້າທດ
ີ່ ັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າວ
 ິທະຍາສາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ;
2. ວັດ ແ
 ລະ ປະເມີນຜົນສຳເລັດດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນສາມັນສຶກສາ;
3. ຄົ້ນຄວ້າພາສາລາວ ເພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
າ
4. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວ
 ິທະຍາສາດ, ປະເມີນຜົນການສຶກສາ, ພັດທະນາຂໍ້ສອບ
	 ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງຄັງຂ
 ໍ້ສອບ;
5. ເຜີຍແ
 ຜ່ຜ
 ົນກ
 ານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແ
 ລະ ປະເມີນຜ
 ົນການ

ສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ;
6. ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານພາຍໃນ ສ
 ະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄ
 ວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ;
7. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜອ
ູ້ ໍານວຍການສະຖາບັນ.
ມາດຕາ 12 ໜ້າທ
 ີ່ຂອງສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
ສູນໂຄສະນາຂ່

າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ໂຄສະນາຜົນງານ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການປະຕິບັດພາລະກິດ ຂອງຄະນະນຳຂັ້ນ
ຕ່າງໆ, ນໍາສະເໜີວຽກງານການພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ການແຂ່ງ
ຂັນ, ຕົວແບບ, ພອນສະຫັວນ, ການສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດ
ຖະກອນ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ນັກກິລາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
2. ຜະລິດ ແ
 ລະ ຈຳໜ່າຍວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມສ
 ຶກສາ ແລະ ກິລ
 າ; ຜ
 ະລິດ ແ
 ລະ
ອອກອາກາດລາຍການວິທະຍຸແລະ ໂ
 ທລະພາບການສຶກສາ;
3. ປະສານສົມທົບກັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ທົ
 ດລ
 ອງ, ນໍາໃຊ້ 
ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນສື່ຕ
 ່າງໆທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃ
 ໝ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ປະສານສົມທົບກັບ ສື່ມວນຊົນພາຍນອກ ໃນການຈັດການຖະແຫຼງຂ່າວ ຜ່ານສື່ສິ່ງ
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ພິມ, ວິທະຍຸ, ໂທລະ ພາບ ແລະ ເວັບໄຊ ເພື່ອປະຊາສໍາພັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂອງ
ບັນດາຫ້ອງການ , ກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນສຳນັກກະ
ຊວງ;
5. ເປັນກະບອກສຽງ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຢ່າງທັນການ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃສ່
ຮ້າຍປ້າຍສີຫວັງ ທໍາລາຍ ແລະ ມ້າງເພ ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງສ່ອງ
ແສງຕໍານິວິຈານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ;
6. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ວິຊາການ ລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກ
ງານໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ລາຍການວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ເວັບໄຊ ຫຼື ສື່ເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ອື່ນໆ;
7. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜອ
ູ້ ໍານວຍການສະຖາບັນ.
ມາດຕາ 13 ໜ້າທ
 ຂ
ີ່ ອງຫ້ອງສະໝຸດ.
ຫ້ອງສະໝຸດມີໜ້າທ
 ີ່ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ບໍລິຫານຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ;
2. ບໍລິການປຶ້ມອ
 ່ານ ແລະ ເ ອກະສານອ້າງອີງ ໃ
 ຫ້ແ
 ກ່ຜ
 ູ້ໃຊ້ບ
 ໍລິການພາຍໃນສະຖາບັນ;
3. ບໍລິການປຶ້ມອ່ານ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການນອກສະຖາບັນ;
4. ປະກອບສ່ວນພັດທະນາຫອ
້ ງສະໝຸດ, ຫ້ອງອາ່ ນໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ໂ
 ຮງຮຽນສາ
ມັນສກ
ຶ ສາ;
5. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູອ
້ ໍານວຍການສະຖາບັນ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແ
 ລະ ແ
 ບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 14 ຫຼັກການ
ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງສະຖາບັນ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
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ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ ບາຍຂອງພັກ ແລະ
ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 15 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄ ຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝ
 າຍໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ, ປະສານສົມທ
 ົບຢ
 ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພ
 າກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິ ບັດວ
 ຽກງານສະຖາບັນໃ
 ຫ້ໄດ້
 ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ, ຊຸກຍ
 ູ້, ສະຫຼຸບຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນ, ຕີລ
 າຄາຜົນ
ໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
	ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 16 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງ
ຕົນ ຊຶ່ງໄ ດ້ມາຈາກງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ,
ການຮ່ວມມືຈາກບັນດ
 າປະເທດ ເ ພື່ອນມິດອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ມີກ
 າປະທັບເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 17 ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ສະຖາບັນຄ
 ົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ
ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ
ພະນັກງານໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ 18 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ 19 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1124 /ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2012, ທຸກຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນຖືກລົບລ້າງ.

ບ່ອນສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ
2. ຫ້ອງການກະຊວງ
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ
5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

ລັດຖະມົນຕີ
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ .
1 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ,
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ

ເລກທີ 704…/ສສກ

					

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ຂອງສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ິ ານ
ການສຶກສາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕກ
ິ ຳ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວແນໃສ່
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທ
 ະນາວຽກງານການບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ມ
 ີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ສພບ’’
ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດ
ບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ວຽກງານ ພັດທະນາ
ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ
ການພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງ
ລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອ
ສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ແຜນພັດທະນາສະຖາບັນແຕ່
ລະໄລຍະ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕກ
ິ ຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ສຳລັບການຄຸມ
້ ຄອງວຽກງານ
ຂອງສະຖາບັນ;
3. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ, ຜະລິດສື່ ແລະ ເຕັກນິກການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້
ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
4. ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
5. ທົດສອບລະດັບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ,ວິໄຈ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
7. ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິ, ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງວຽກງານການສຶກສາ;
8. ຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຫຼ່ງການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການສຶກສາ;
9. ສ້າງ ແລະ ພັດທ
 ະນາ ຫຼັກສູດ, ສື່ກ
 ານຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍາ
ລຸງຄູການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄູສ
 າມັນສຶກສ
 າໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ;
10. ຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການ ບັນດາສູນພັດທະນາ ຄູ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ປະຈຳຢູ່ວິ
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		 ທະຍາໄລຄູແຫ່ງຕ່າງໆ ໂດຍສົມທົບກັບກົມສ້າງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
11. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນອົງ
		 ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມການ
		 ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
12. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ສະຖາບັນ ແຕ່ລະໄລຍະ;
13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແ
 ຜນການ ແລະ ແຜນງົບປ
 ະມານ ເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜ
 ິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖ
 ະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດ
 ານິຕິກຳຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າທີ່ບ
 ໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີພິຈາລະນາ, ອະນມ
ຸ ັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກ ພະແນກ ແລະ ສູນ
ຕ່າງໆ ຂ
 ອງສະຖາບັນ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ, ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆຕາມການ
ອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
6. ປະຕິບັດໂ
 ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດ ແລະ ອົງກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນຕ
 າມການອະນຸມັດຂ
 ອງລ
 ັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
7. ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
8. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
ປ
ີ ົກປ
 ້ອງ, ຄຸມ
້ ຄອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທ
 າງດ້ານ
	 ການສຶກສ
 າແລະ ກິລ
 າ;
9. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍ
2 ພະແນກ ແ
 ລະ 2 ສູນ ຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ
2. ພະແນກວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ
3. ສູນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
4. ສູນພັດທະນາຄູ
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 59
ຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍລະ ອຽດ ດັ່ງນີ້:
1. ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ					

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ/ຜູ້ອໍານວຍການສູນ		

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ/ຫົວໜ້າພະແນກ			

6 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຫົວໜ້າຂະແໜງ			

7 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ					

4 ຕໍາແໜ່ງ;

6. ພະນັກງານວິຊາການ 38 ຕໍາແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
1) ພະແນກບໍລິຫານ 					

7 ຕໍາແໜ່ງ

2) ພະແນກວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ 				

8 ຕໍາແໜ່ງ

3) ສູນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ 			

14 ຕໍາແໜ່ງ

- ຂະແໜງພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຝຶກອ
 ົບຮົມ
- ຂະແໜງຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
4) ສູນພັດທະນາຄູ 						
- ຂະແໜງພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ
- ຂະແໜງຝຶກອົບຮົມຄູ

197

9 ຕໍາແໜ່ງ

ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກ ແລະ ສູນ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລຫ
ິ ານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານພາຍໃນ;
2. ເປັນເລຂານຸການ, ປະສານການນັດໝາຍ ແລະ ວຽກງານພິທີການ;
3. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ອັດສຳເນົາ, ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ແຈ້ງຂ່າວພາຍໃນ;
4. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ-ການເງິນ, ລົງບັນຊີລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ວັດຖຸ, ຊັບສິນ,
ກອງທຶນ, ທຶນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງຍານພາຫະນະ, ວັດສ
 ະດຸ, ອຸປ
 ະກອນ ແລະ ບຸກຄ
 ະລາກອນ;
6. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ-ສັງລວມ ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດວຽກງານ, ງົບປະມານ
ຂອງລັດ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ,
ປະຈຳ 3 ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງສະຖາ
ບັນ;
7. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ພະແນກວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ພະແນກວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜາ້ ທີ່ດງັ່ ນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ປະເດັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການສຶກສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ
ລະບົບການບໍລິຫານການສຶກສາ ຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ສຶກສາ ຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາປະເພດຕ່າງໆ, ຄວາມ
ສອດຄ່ອງຂອງຫຼັກສູດ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອື່ນໆ;
3. ພັດທະນາລະບົບ ຂໍ້ມູນ-ສະຖິຕິ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທຸກປະເພດ ຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ
ຄຸ້ມຄອງ;
4. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່ ຂອງຜູສ
້ ຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ຳຄຸມ
້ ຄອງຜູບ
້ ລ
ໍ ິ
ຫານການສຶກສາ;
6. ປະເມີນຜົນງານ ຂອງຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານການສຶກສາປະເພດຕ່າງໆ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ;
ສ້າງບົດລາຍງານການພັດທະນາ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແຕ່ລະໄລຍະ;
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7. ປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງສະຖາບັນ ຕາມມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບ;
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ ຂອງສູນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
ສູນພັດທະນາຜູບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານການສຶກສາ ມີໜາ້ ທີ່ດງັ່ ນີ້:
1. ສ້າງແຜນບຳລຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກຳ
ລັງດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະ ເປົ້າໝາຍສ້າງເປັນພະນັກງານສືບທອດ;
2. ຈັດຕັ້ງທົດສອບຢັ່ງລະດັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ;
3. ຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບຢັ່ງລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ລະຄັ້ງ;
4. ຄຸມ
້ ຄອງດ້ານວິຊາການ ຕໍ່ຜມ
ູ້ າຝຶກ ໃນໄລຍະຝຶກອົບຮົມ;
5. ສ້າງ, ປັບປຸງ ເຕັກນິກການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ;
6. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມ;
7. ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ, ການປົກຄອງ ໃຫ້ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ທີ່ຂຶ້ນ
ກັບກະຊວງ;
8. ຄຸ້ມຄອງ ຫໍສະໝຸດ ແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການສຶກ
ສາ;
9. ສ້າງ, ປັບປຸງ ມາດຕະຖານ ສໍາລັບ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ຈັດການຝຶກ
ອົບຮົມ;
10. ສ້າງ, ປັບປຸງ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສື່ການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ,
		 ຄູຝຶກ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການຝຶກ;
11. ທົດລອງ ແລະ ນິເທດ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ ທີ່ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນ;
12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ.
ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງສ
 ູນພັດທະນາຄູ
ສູນພັດທະນາຄູ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ປັບປ
 ຸງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດການກໍ່ສ້າງແລະ ບໍາລຸງຄູກ
 ານສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ 
ສາມັນສ
 ຶກສາ;
2. ຄົ້ນຄ
 ວ້າ ແລະ ພັດທ
 ະນາ ສື່ກ
 ານຮຽນ-ການສອນ ສ
 ໍາລັບຄູການສຶກສ
 າກ່ອນໄວຮຽນ
ແລະ ສ
 າມັນສ
 ຶກສາ;
3. ຄົ້ນຄ
 ວ້ານ
 ະວັດຕະກຳການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອທ
 ົດລ
 ອງນຳໃຊ້ຢ
 ູ່ໃນ ວິທະຍາໄລຄູ
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ສະຖາບັນສ້າງຄູ;
4. ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານຝຶກອົບຮົມ ຄູຝຶກ, ການນຳໃຊ້ຫຼ
 ັກສູດ ແລະ ສື່ກ
 ານຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້
ແກ່ວ
 ິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ;
5. ສົມທົບກ
 ັບ ວິທະຍາໄລຄູ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະ
 ເມີນຜົນ
ການປະຕິບັດຫຼ
 ັກສູດ
 ການກໍ່ສ້າງແລະ ບໍາລຸງຄ
 ູ;
6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກການ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງສະຖາບັນ
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຫຼັກ
ການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ
ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະ ຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ດຳເນີນງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄ ຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແ
 ລະ ເ ປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ, ປະສານສົມທ
 ົບຢ
 ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພ
 າກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮ
 ັບປະ ກັນການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ ວ
 ຽກງານສະຖາບັນພັດທະນາການ
ບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮ
 ຽນ ແລະ ຕີລ
 າຄາ
ຜົນໄ ດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
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3. ປະຕບ
ິ ັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕບ
ິ ັດ
ລະບອບລາຍງານໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 13 ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ມີງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງ
ຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການແລະກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ,
ການຮ່ວມມືຈາກບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນທັງພ
 າຍໃນ,

ຕ່າງປະ

ເທດ ແລະ ມີຕ
 າປະທັບເພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 14 ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລຫ
ິ ານການສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ
ລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມ
 າດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີ
ບັນຈຸ ແ
 ລະ ສັບຊ
 ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳ ແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 15 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ
ບັນດ
 າ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິ
ການ ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ, ເທດ
ສະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮ
 ັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕ
 າມຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້
ຢ່າງເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.

201

ມາດຕາ 16 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 823/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ
			

ເລກທີ 921 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 28 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ
 ່າດ
 ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາ
ທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງສະບັບນີ້ ກໍານົດທີ່ຕງັ້ , ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ລະບອບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕິ
ກໍາໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະ
ໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາວຽກ
ງານອຸຍແນສໂກ ໃຫ້
 ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ຜ
ິ ົນ.
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ມາດຕາ2 ທ
 ີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ຂຽນດ້ວຍຕົວ
ອັກສ
 ອນຫຍໍ້‘‘ຄລອ’’ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາ ລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸມ
້
ຄອງ, ປະສານງານ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາ, ວັດທະນະທໍາ, ວິທະຍາສາດ,
ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງ
ລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຕົນ;
3. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແ
 ຂງໃຫ້ແ
 ກ່ພ
 ະນັກງານ ພາຍໃນຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການ
ແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ໂດຍສົມທ
 ົບກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານຕ່າງໆຈາກອົງການອຸຍແນສໂກ ແລະ ຫ້ອງການອຸຍແນສໂກພາກ
ພື້ນທີ່ກຽ່ ວພັນກັບວຽກງານການສຶກສາ, ວັດທະນະທໍາ, ວິທະຍາສາດ, ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ
ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມທັງລາຍງານ ແລະ ຂໍຄໍາເຫັນຈາກລັດຖະມົນຕີ;
5. ປະສານງານຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາ
ວຽກງານການສຶກສາ, ວັດທະນະທໍາ, ວິທະຍາສາດ, ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ;
6. ຊຸກຍູພ
້ າກສ່ວນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງ ຂຶ້ນແຜນຂຽນໂຄງການ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ;
7. ປະສານງານກັບກະຊວງ, ອົງການ, ສະຖາບັນ ແລະ ກຸມ
່ ວິຊາຊີບຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ
ທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງກັບການສຶກສາ, ວັດທະນະທໍາ, ວິທະຍາສາດ, ຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່
ສານຂອງອົງການອຸຍແ
 ນສໂກ;
8. ຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນຂອງທັງສອງຝ່າຍ (ອຸຍແນສໂກ ແລະ ສປປ ລາວ) ໃນ
ການສ້າງໂຄງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການຮ່ວມມື, ການປະຕິບດ
ັ ແລະ ການ
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ປະເມີນຜົນໂຄງການ ການຮ່ວມມືໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ປະສິດທິຜນ
ົ .
9. ເຜີຍແຜ່ອຸດົມການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງອົງ
ການອຸຍແນສໂກໂດຍການເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກອຸຍແນສໂກ ມາຊ່ວຍບາງກໍລະນີ;
10. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນກັບບັນດາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
		 ອຸຍແນສໂກ ແລະ ອຸຍແນສໂກພາກພື້ນ;
11. ຊຸກຍູ,້ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບ
		 ສະໜູນຈາກ ອົງການອຸຍແນສໂກໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ;
12. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໂຮງຮຽນທີ່ຈະເຂົ້າເປັນ
		 ສະມາຊກ
ິ ເຄືອຂ່າຍຂອງໂຮງຮຽນ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຊາດ;
13. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ຈດ
ັ ຂຶ້ນໂດຍອົງການອຸຍແນສໂກ ທັງໃນພາກ
		 ພື້ນ ແລະ ສາກົນຕາມຄໍາເຊີນ;
14. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ
		 ຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
15. ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ມີຂອບເຂດສິດ
ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແ
 ຜນການແລະງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮ
 ັບຜິດຊ
 ອບຕໍ່ລ
 ັດຖະ
ມົນຕ
 ີ;
2. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປ
 ຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເ ລີກບັນດ
 ານຕ
ິ ິກຳຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສ
 າແລະກິລ
 າທີ່ກ
 ່ຽວຂ້ອງກັບວ
 ຽກງານຂອງຕົນ;
3. ສະເໜີລ
 ັດຖ
 ະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກພະແນກຕ່າງໆ
ຂອງຫ້ອງການ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ-ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນມ
ຸ ັດຂ
 ອງລັດຖະມົນຕ
 ີ;
6. ປະຕິບັດໂ
 ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ
 ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດແລະອົງກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
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7. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕີປົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂ
 ະສິດທ
 າງການສຶກ
 ສາ ແລະ ກິລ
 າ;
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຫ້ອງການເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ
ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກປະສານງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ;
3. ພະແນກປະສານງານດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສື່ສານ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ
ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກມີບຸກຄະລາກອນ
ຈໍານວນ 13 ຕໍາ ແໜ່ງ, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ເລຂາທິການ (ທຽບເທົ່າຫົວໜ້າກົມ)

		

1 ຕໍາແໜ່ງ

2. ຮອງເລຂາທິການ (ທຽບເທົ່າຮອງຫົວໜ້າກົມ) 		

2 ຕໍາແໜ່ງ

3. ຫົວໜ້າພະແນກ						

3 ຕໍາແໜ່ງ

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 					

3 ຕໍາແໜ່ງ

5. ພະນັກງານວິຊາການ 4 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
1) ພະແນກບໍລິຫານ 					

2 ຕໍາແໜ່ງ

2) ພະແນກປະສານງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ 1 ຕໍາແໜ່ງ
3) ພະແນກປະສານງານດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສື່ສານ 1 ຕໍາແໜ່ງ
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມຂຶ້ນແຜນຮອບດ້ານ ຂອງພະແນກບໍລິຫານ;
2. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ ຂອງຫ້ອງການ ຄລອ;
3. ສະຫຼຸບສັງລວມ ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ຮັບຜິດຊອບການຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງອຸຍແນສໂກ
ທີ່ສົ່ງໃ
 ຫ້ພ
 າກສ່ວນຕ່າງໆ ຕິດຕາມການປະຕິບັດໂຄງການປະກອບສ່ວນ ແລະ ໂຄງ
ການອື່ນໆ ທີ່ອົງການອຸຍແນສໂກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ເງິນພັນທະການເປັນພາຄີ ສົນທິສັນຍາຕ່າງໆໃຫ້ທັນກໍານົດເວລາ;
6. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອກະສານຂອງຫ້ອງການຄລອ;
7. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຂອງຫ້ອງການ ຄລອ;
8. ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ວຽກງານຂອງອຸຍແນສໂກ;
9. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູມ
່ ືວິທີການເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ;
10. ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເລຂາທິການ ແ
 ລະ ຮອງເລຂາທິການ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກປະສານງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ
ພະແນກປະສານງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມຂຶ້ນແຜນຮອບດ້ານຂອງພະແນກປະສານງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ
ວິທະຍາສາດ;
2. ຮັບຜິດຊອບລົງເລິກຕາມສາຍວຽກ ຂອງອົງການອຸຍແນສໂກໃນການສົ່ງເສີມການສຶກ
ສາ ແລະ ວິທະ ຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ;
3. ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດກ
 ິດຈ
 ະກໍາຂອງໂຮງຮຽນເຄືອຂ່າຍເພື່ອຄວາມ
	 ເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງຊາດ (ASPnet)ໃນສປປລາວ ;
4. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໂຄງການໃນສາຍວຽກຂອງຕົນໂດຍສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ສະຫຼຸບສັງລວມວຽກໃນພະແນກວິຊາການເພື່ອສົ່ງໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານຫ້ອງການເພື່ອ
207

ສັງລວມ;
6. ພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍ
 າດແຍ່ງ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ
 ້ານວິຊາການ ແ
 ລະ ງົບປະມານ ເ ຂົ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງ
ການທີ່ຂຶ້ນກັບວຽກຂອງຕົນຕາມການຊີ້ນໍາຂອງເລຂາທິການ ແ
 ລະ ຮອງເລຂາທິການ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງເລຂາທິການ ແ
 ລະ ຮອງເລຂາທິການ
ຜູ້ຊີ້ນໍາ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກປະສານງານດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສື່ສານ
ພະແນກປະສານງານດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການສື່ສານ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມຂຶ້ນແຜນຮອບດ້ານຂອງພະແນກປະສານງານດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ
ການສສ
ື່ ານ;
2. ຮັບຜິດຊອບລົງເລິກຕາມສາຍວຽກ ຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ ໃນການສົ່ງເສີມວຽກວັດ
ທະນະທໍາ ແລະ ການສື່ສານ;
3. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໂຄງການໃນສາຍວຽກຂອງຕົນໂດຍສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ສະຫຼຸບສັງລວມວຽກພາຍໃນພະແນກເພື່ອສົ່ງໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານເພື່ອສັງລວມ;
5. ພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບ
ສາຍວຽກຂອງຕົນຕາມການຊີ້ນໍາຂອງເລຂາທິການ ແ
 ລະ ຮອງເລຂາທິການ;
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງເລຂາທິການ ແ
 ລະ ຮອງເລຂາທິການ
ຜູ້ຊີ້ນໍາ.

				
ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 10 ຫຼັກກ
 ານ
ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງຫ້ອງການ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,ລະ
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ບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 11 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດ
ວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ

ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫ້ອງການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາຜົນໄດ້
ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.

ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 12 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ມີງົບປະ
ມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງຕົນຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປະມານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງ
ສາກົນທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕ
 າປະທັບເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດ
ຖະການ.
ມາດຕາ 13 ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ຫອ
້ ງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກກຳ
ນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແ
 ລະ ກ
 ຳນົດມ
 າດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່
 ອນ
 ຳ	
ສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແ
 ລະ ສັບຊ
 ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມ	
ເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ 14 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ 15 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1178/ ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນຖືກ
ລົບລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ		

ເລກທີ 303 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ມີນາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ
 ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.
ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ກະ
ີ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລ
 ົງ :
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕ
 ັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທ
 ີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂ
 ຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ເພື່ອເ ປັນບ
 ່ອນອີງໃ
 ນດ້ານ
ນິຕກ
ິ ຳໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ,
ຍຸດທ
 ະສາດ ແ
 ລະ ແ
 ຜນພັດທ
 ະນາວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ິຜົນ.
ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ຂຽນດ້ວຍ
ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ລອລ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງ
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ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການ
ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ
ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງ
ລັດ, ແນວທາງ, ແຜນການ ແລະຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຕົນ;
3. ຊີ້ນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຜູ້ບໍລິຫານ, ຄູຝຶກ ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນ ແລະ
ບັນດາສະຫະພັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດກິລາໂອແລມປິກ
ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ເຜີຍແຜ່ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ, ຄຸນຄ່າຂອງຂະ
ບວນການໂອແລມປິກ ແລະ ຖະແຫຼງການອາຊຽນວ່າດວ້ຍກິລາ-ກາຍຍະກຳ ໃຫ້ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນຈຸດປະສານງານກິລາອາຊຽນລາວ;
5. ສ້າງແຜນພັດທະນາກິລາສູ່ໂອແລມປິກ ໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບ ຂໍ້ກໍານົດ, ກົດລະບຽບ,
ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ທຳມະນູນ, ກົດບັດ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງກິລາສາກົນ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງຮ່າງເຊັນສັນຍາ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ (MOU), ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ,
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຄະນະນໍາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ;
7. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການກິລາໂອແລມປິກຂອງສາກົນ (IOC), ສະ
ພາໂອແລມປິກອາຊີ (OCA), ສະຫະພັນກິລາອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ (SEAGF),
ສະມາຄົມຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ (ANOC) ແລະ ບັນດາສະຫະພັນ
ກິລາສາກົນ (IFs) ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ
ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກສາກົນ, ສະ
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ພາໂອແລມປິກອາຊີ, ສະຫະພັນກິລາອາຊຽນ ແລະ ບັນດາສະຫະພັນກິລາສາກົນໂດຍ
ສົມທົບກັບຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ;
9. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາກິລາໂອແລມປິກເຊັ່ນ: ກິລາມວນຊົນ (Sports forAll),
ກິລາລະດັບສູງ(Elite Sports), ກິລາ ແລະ ສຶກສາ (Sport and Education),
ກິລາ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ (Sport and Environment), ກິລາ ແລະ ແມ່ຍິງ (Sport
and Woman), ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຍີ ແລະ ກິລາ (Sport Science and
Technology ) ແລະ ກິລາຄົນພິການ (PARA Sports) ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະກໍາ
ມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ;

10. ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ໃນການ
		 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍ
		 ເຫຼືອຈາກສະຫະພັນກິລາສາກົນ;
11. ສ້າງຖານຂມ
ໍ້ ູນກ
 ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍ
		 ອີງໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
12. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຕົນເປັນແຕ່
		 ລະໄລຍະ;
13. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການເລຂາທິການ ຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ມີຂອບເຂດສິດ
ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກໍາ
ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກ ພະແນກຕ່າງໆ
ຂອງຕົນ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຜູ້ບໍລິຫານ,
ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຕາມການ
ອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
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6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆ ກ່ຽວຂອ້ງກັບການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິ
ລາ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
8. ສະເໜີການປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ຜມ
ູ້ ຜ
ີ ນ
ົ ງານ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ວິໄນຕໍ່ຜລ
ູ້ ະເມີດ;
9. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ
ລາວ ປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ;
3. ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ.
ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ມີບຸກຄະລາການ
ຈໍານວນ 19 ຕໍາແໜ່ງ ຊື່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ				

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ			

2 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າພະແນກ 				

3 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 			

3 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ

		

- ພະແນກບໍລິຫານ				

10 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
4 ຕໍາແໜ່ງ;

- ພະແນກປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ 3 ຕໍາແໜ່ງ;
- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ		
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3 ຕໍາແໜ່ງ.

ໝວດທີ 4
ໜ້າທີຂອງແຕ່ລະພະແນກ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະຫ້ອງການໃນການສະຫຼຸບຕິດຕາມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກພັກ, ພະນັກງານ, ສະຫຼຸບສັງລວມການຈັດຕັ້ງ
ເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 1 ປີ ຂອງຫ້ອງການ;
2. ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະຊວງ ໃນການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ຂອງຫ້ອງການຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ບັນດາສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ;
3. ສັງລວມ, ວາງແຜນງົບປະມານ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍ
ຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງຫ້ອງການ;
4. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບນິຕິກໍາຕ່າງໆຂອງກົມ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ, ພາຫະນະ, ສະຖານທີສໍາ
ນັກງານ ຕາມການມອບໝາຍ;
6. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຫ້ອງການ;
7. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູມ
່ ືວິທີການເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ;
8. ດໍາເນີນການຕິດຕາມ, ປະເມີນ, ກວດກາຄຸນນະພາບໃນການຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມ
ຊື່ມ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍ
ຍະກໍາຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ້ອງການ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີຂອງພະແນກປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ
ພະແນກປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ປະສານງານ, ພົວພ
 ັນ ແລະ ສະເໜີ
ແຜນພັດທະນາກິລາໂອແລມປິກ;
2. ສົມທົບກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງ
ການ, ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ, ວິຊາການກິ
ລາສະຫະພັນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາກິລາລາວກ້າວສູ່ໂອແລມ
ປິກ;
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3. ພົວພັນກັບໂອແລມປິກສາກົນ, ໂອແລມປິກອາຊີ ແລະ ສະຫະພັນກິລາອາຊຽນ ເພື່ອ
ກະກຽມການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາ ແລະ ວິຊາການ;
4. ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດໃນການ
ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ແລະ
ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພັນກິລາສາກົນ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ, ເກັບກໍາສະຖິຕິພະນັກງານ, ຄະນະນໍາ, ຄູຝຶກ, ກໍາມະ
ການຕັດສິນ, ນັກກິລາ ແລະ ບັນດາສະຫະພັນກິລາ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໂອແລມປິກ;
6. ປະເມີນຜົນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຄະນະນໍາ, ວິຊາການ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ
ການແຂ່ງຂັນຂອງ ສະຫະພັນກິລາໂອແລມປິກປະເພດຕ່າງໆ;
7. ສະຫຼຸບຕີລາຄາຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະວາງແຜນການປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6
ເດືອນ, 1 ປີ ຂອງພະແນກ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ້ອງການ.

ມາດຕາ 9 ໜ້າທີຂອງພະແນກພັດທະນາໂຄງການ
ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນງານ ແລະ ວິທີການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆ ຂອງຫ້ອງການ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາລາວ
ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020;
2. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານກິລາ-ກາຍຍະກໍາຢູ່ຂັ້ນ
ທ້ອງຖິ່ນ, ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດປະເພດໂອແລມປິກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບ
ຄູຝຶກ, ກໍາມະການຕັດສິນຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
3. ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຄຸນຄ່າຂອງຂະບວນການໂອແລມປິກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ
ເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
4. ສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຂອງໂອແລມປິກ, ກິດຈະກໍາ
ຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການເລຂາທິການ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຮັບຊາບຕາມແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດໍາເນີນງານ
ຂອງຫ້ອງການ ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນວຽກງານການພັດທະນາກິລາ-ກາຍຍະກໍາກ້າວເຂົ້າສູ່
ໂອແລມປິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ;
6. ສະຫຼຸບຕີລາຄາຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ວາງແຜນການປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6
ເດືອນ, 1 ປີ ຂອງພະແນກ;
7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ້ອງການ.
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ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 10 ຫຼ
 ັກກ
 ານ
ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງຫ້ອງການ;

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ,ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,ລະ
ບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 11 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ມີແບບແຜນ
ວິທີເຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມແ
ີ ບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄ ຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສົມ ແລະ ເ ປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລ
 ະໄລຍະ, ປະສານສົມທ
 ົບຢ
 ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເ ພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປ
 ະ ຕິບັດວຽກງານຫ້ອງການ ໃຫ້ໄດ້
 ຮັບຜົນດ
 ີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕ
 າມ, ຊຸກຍ
 ູ້, ສະຫຼຸບຖ
 ອດຖອນບົດຮ
 ຽນ, ຕີລ
 າຄາຜົນ
ໄດ້ຮັບ, ຜົນເ ສຍ;
3. ປະຕິບັດລ
 ະບອບປະຊຸມປ
 ະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິ
ບັດລ
 ະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂ
 ັ້ນເ ທິງ ແລະ ລັດຖ
 ະບານເປັນປ
 ົກກ
 ະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 12 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ມີງ ົບປ
 ະມານ
ຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄ ດ້ມາຈາກງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ
ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າ
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ກົນທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕາປະທັບເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 13 ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບ ໃຫ້ ຫ້ ອ ງການເລຂາທິ ກ ານຄະນະກໍ າ ມະການໂອແລມປິ ກ ແຫ່ ງ ຊາດລາວ
ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນຳ
ສະເໜີລັດຖະມົນຕີບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກ ງານເຂົ້າໃສ່ຕຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມ
ເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 14 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມ
ງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ 15 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1136/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ
2. ຫ້ອງການກະຊວງ
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ
5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ .
1 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປ
ິ ະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
ພ
ິ າບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ

ເລກທີ……922 /ສສກ

						
			

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01 ມີນາ 2018

ຂໍ້ຕົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານສຳລັບການສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1

ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄ ປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕງັ້ , ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ,
ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທ
 ະນາວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ
ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ
ທິຜ
 ົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ
ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ
 ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂຽນດ້ວຍ
ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ຕຂສ’’ ເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສ
ນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານເຕັກໂນ
ໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ໃຫ້ສ
 ອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານປະລິມ
 ານ ແລະ ຄຸນນ
 ະພາບ ຂອງ
ການພັດທະນາການສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໝວດທີ 2
ໝ້າທ
 ີ່ ແລະຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໝ້າທ
 ີ່
ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ
 ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໜ້າທ
 ີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດ
ໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ICT ສຳລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕກ
ິ ຳ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງ
ວຽກງານICT ສຳລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ICT ໃຫ້ແກ່ຄູ-ບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມ
ຄອງ;
3. ພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ICT ສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຮຽນການ
ສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
4. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊາການ ICT ສຳລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແກ່ບັນດາສະຖານການ
ສຶກສາ, ຂະແໜງການອື່ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
5. ຊີ້ນຳ ແລະ ປະສານງານ ທາງດ້ານວິຊາການ ບັນດາ ສູນໄອຊີທີຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆ;
6. ເປັນກອງເລຂາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນຄະນະກໍາມະການອິນເຕີ
ເນັດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຂອງຂະແໜງການ;
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7. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
8. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງຕົນ ໃ
 ນແຕ່ລະໄລຍະ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ
 ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ກ
 ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີຂ
 ອບເຂດສິດ 
ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດ
ຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼືຍົກເ ລີກບ
 ັນດານິຕິກຳກ່ຽວ
ກັບການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກ
 ິລາທີ່ບ
 ໍ່ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ;
3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກຫ
 ົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຕົນ;
4. ສະເໜີລ
 ັດຖະມົນຕີແ
 ຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢໃ
ູ່ ນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄຸ້ມຄ
 ອງ ແ
 ລະຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ, ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປ
 ົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາແລະ ກິລາ;
7. ປະຕິບັດໂ
 ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ
 ້າ, ໂຄງການເງິນກູ້, ໂ
 ຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດ
	ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທ
 ີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖະມົນຕີ;
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ
 ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະກອບມີ 4 ຂະ
ແໜງ ດັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງບໍລິຫານ;
2. ຂະແໜງຄຸ້ມຄ
 ອງເຄືອຂ່າຍ
 ແລະ ບຳລຸງຮ
 ັກສາ;
3. ຂະແໜງຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ;
4. ຂະແໜງຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂ
 ຕຣນິກ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄ
 ະລະກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ
ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ
 ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ກ
 ານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີບຸກຄະລາ
ກອນ ຈຳນວນ 29 ຕຳແໜ່ງລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຜູ້ອຳນວຍການສູນ							

1 ຕຳແໜ່ງ;

2. ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ						

2 ຕຳແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າຂະແໜງ							

4 ຕຳແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ			

			

4 ຕຳແໜ່ງ;

1) ຂະແໜງບໍລິຫານ 						

3 ຕຳແໜ່ງ;

2) ຂະແໜງຄຸ້ມຄ
 ອງເຄືອຂ່າຍ
 ແລະ ບຳລຸງຮ
 ັກສາ			

5 ຕຳແໜ່ງ;

3) ຂະແໜງຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ

5 ຕຳແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ 18 ຕຳແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

4) ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂ ຕຣນິກ 5 ຕຳແໜ່ງ;
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ີ ຂອງແຕ່ລ
 ະຂະແໜງ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂ
ີ ອງຂະແໜງບໍລ
 ິຫານ
ຂະແໜງບໍລ
ຫ
ິ ານມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງວຽກບໍລິຫານທົ່ວໄປ, ວຽກງານພິທີການ ແລະ ເລຂານຸການຂອງສູນ;
2. ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ,
6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ;
3. ສັງລ
 ວມ, ສະເໜີແ
 ຜນ ແລະ ປ
 ະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາທຸກວຽກ
	ງານຂອງສູນ;
4. ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ເປັນເ ລຂານຸການ ແ
 ລະ ວຽກງານພິທີການຂອງສູນ;
5. ຄຸ້ມຄອງເອກກະສານຂອງສູນ,ດຳເນີນການພິມ, ອັດສຳເນົາ, ປົກປັກຮັກສາອຸປະກອນ
	ການພິມ;
6. ສັງລ
 ວມ, ວາງແຜນ ແລະປະເມີນຜ
 ົນກ
 ານປະຕິບັດແ
 ຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄ
 ອງລາຍ
ຮັບ ແລະ ລ
 າຍຈ່າຍ;
7. ຄຸ້ມຄ
 ອງຍານພາຫະນະ, ວັດສ
 ະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງສູນ;
8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສ
 ະຫລຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
 ງານຂອງສູນ;
9. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສັງກັດຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ແລະ ພາຍໃນສູນ;
10. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູມ
່ ືວິທີການເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງສູນ;
11. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດແຜນການຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ, ແບບແຜນວິທີເຮັດ
		 ວຽກພາຍໃນສູນ ແລະ ປັບປຸງບາງລະບຽບຫລັກການທີ່ບໍ່ທັນແທດເໝາະຂອງສູນໃຫ້
		 ດີຂຶ້ນ;
12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ
 ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູອ
້ ຳນວຍການສູນ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຄຸ້ມຄ
 ອງເຄືອຂ່າຍ
 ແ
 ລະ ບຳລຸງຮ
 ັກສາ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄ
 ອງເຄືອຂ່າຍ
 ແລະ ບຳລຸງຮ
 ັກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ບຳລຸງຮ
 ັກສາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ICT ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ;
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2. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລະບົບເ ຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງສໍາລັບຂ
 ະແໜງການ
ສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແ
 ລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງມາດຕະຖານເຕັກນິກກ່ຽວກັບລະບົບ ICT ສຳລັບ
	ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
4. ກຳນົດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລ
 ະຫັດຊື່ອ
 ິນເ ຕີເນັດ (domain name)ຂອງຂະແໜງ
ການສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ;
5. ກຳນົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະຫັດຜ
 ູ້ຊົມໃ
 ຊ້ ລະບົບ ICT ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແນໃສ່ກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ບໍລິການ, ປົກປ
 ້ອງ, ສົ່ງເ ສີມ, ຕິດຕາມ ແລະ
ກວດກາຜູ້ຊມ
ົ ໃຊ້ອິນຕ
 ຣາເນັດ ແ
 ລະ ອິນເ ຕີເນັດ;
6. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງຂ
 ະແໜງຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ນຳສະເໜີເພື່ອນຳໃຊ້ ຂໍ້ກ
 ຳນົດ, ກົດລ
 ະບຽບ ແລະ ບັນດານິຕິ
ກຳຕ່າງໆເພື່ອກ
 ານພັດທະນາ, ການຄຸ້ມຄ
 ອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການສົ່ງເ ສີມ
ແລະ ການບໍລກ
ິ ານວຽກງານເຕັກໂ
 ນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານສຳລັບກ
 ານ
ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແ
 ລະ ບໍລິການການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2. ອອກແບບ, ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ບໍລິການເວັບໄຊ ແລະ ລະບົບອີເມວສຳລັບ
ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແນໃສ່ກ
 ານຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ໂຄສະນາເຜີຍແ
 ຜ່
ວຽກງານ ແ
 ລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆສຳລັບຂ
 ະແໜງການສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ;
3. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ຊອບແວ
ແລະ ລະບົບຖ
 ານຂມ
ໍ້ ູນ ສຳລັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບ
ເອເລັກໂ
 ຕຣນິກ;
4. ປະສານສົມທົບກ
 ັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສ
 ູນກ
 າງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ, ສົ່ງເ ສີມ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານສະພາບການ
ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ ແ
 ລະ ບໍລິການລະບົບຂ
 ່າວສານສຳລັບກ
 ານສຶກສາ;
5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອ
 ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.
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ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງພັດທະນາແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ
ຂະແໜງພັດທະນາແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງການຮຽນ-ການສອນແບບເອເລັກໂ
 ຕຣນິກ ມີໜ້າທີ່
ດັ່ງນີ້:
1. ອອກແບບ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ຊອບແວສຳລັບລະບົບການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນການສອນ, ການຝຶກອ
 ົບຮົມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແບບເອເລັກໂ
 ຕຣນິກ;
2. ປະສານສົບທ
 ົບກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການຜະລິດ
ເນື້ອໃ
 ນສຳລັບ ການຮຽນ-ການສອນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແບບເອເລັກໂ
 ຕຣນິກ;
3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານ,
ວິຊາການ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນວຽກງານ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ;
4.ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກກ
 ານ
ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ
 ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະກິລາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງສູນ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ,ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,ລະ
ບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ
 ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີແບບແຜນວິທີ
ເຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງສູນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.

ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 13 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ
 ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີງ ົບປ
 ະ
ມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄ ດ້ມາຈາກງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ
ແລະ ກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມືຈາກບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງ
ສາກົນ ທັງພ
 າຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕ
 າປະທັບເ ພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດ
ຖະການ.
ມາດຕາ 14 ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ
 ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກຳ
ນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນຳສະເໜີ
ລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແ
 ລະ ສັບຊ
 ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 15 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິການ
ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ, ເທດສະ
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ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ 16 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້
ປ່ຽນແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1472/ ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 18 ເມສາ 2013. ທຸກຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນຖືກລົບລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາກສ່ວນລະ
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ນະຄອນຫຼວງ-ແຂວງໆ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ .
1 ສະບັບ

3 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ					
				

ເລກທີ 920 /ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 28 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສ
າ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງ ຕາມ ດຳລັດນ
 າຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕງັ້ , ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ,
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແ
 ລະ ປະສິດທ
 ິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ສປຄ” ເປັນຫົວ
ໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວ
ກັບການກຳນົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາ ທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ ທັງພາກລັດ
ແລະ ເອກະຊົນ, ກຳນົດຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບມາດຕະຖານ
ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານປະກັນຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາ ແລະ ຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;
3. ຊີ້ນຳ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຂອບວຸດ
ທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງ
ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ຄູ່ມື, ເຄື່ອງມື ແລະ ສື່ຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານປະກັນ
ຄຸນນະພາບການສຶກສາ;
5. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ການປະເມີນຄຸນນະພາບພາຍນອກ ຂອງສະຖານການສຶກ
ສາ ແລະ ຫຼັກສູດການສຶກສາ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ຖືກປະກາດນໍາໃຊ້ ເພື່ອການປັບ
ປຸງ ແລະ ຮັບຮອງຄຸນນະພາບ;
6. ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງຜູຮ
້ ຽນ ຕາມມ
 າດຕະຖານ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ
ຕໍ່ຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ທົດສອບຜົນການຮຽນ ທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ ແລະ ປະກາດຜົນການທົດສອບ ປະຈໍາປີ
ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
8. ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ອີງຕ
 າມມາດຕະຖານຄຸ້ມຄ
 ອງຂໍ້
ມູນ ຂອງຂະແໜງການສກ
ຶ ສາທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
9. ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ກັບອົງກອນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍປະກັນຄຸນນະ
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ພາບການສຶກສາ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
10. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
		 ຂອງຕົນ ໃ
 ນແຕ່ລະໄລຍະ;
11. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກ ຂະແໜງຕ່າງໆ
ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ, ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸ ມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະເໜີລດ
ັ ຖະມົນຕີປກ
ົ ປ້ອງ, ຄຸມ
້ ຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານການ
ສຶກສາ ແລະກິລາ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ປະກອບມີ 5 ຂະແໜງຄື:
1. ຂະແໜງ ບໍລິຫານ
2. ຂະແໜງ ທົດສອບຜົນການຮຽນ
3. ຂະແໜງ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
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4. ຂະແໜງ ປະກັນຄຸນນະພາບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
5. ຂະແໜງ ພັດທະນາຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດ
ດັ່ງນີ້:
1. ຜູ້ອໍານວຍການສູນ			

1 ຕຳແໜ່ງ

2. ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ		

2 ຕຳແໜ່ງ

3. ຫົວໜ້າຂະແໜງ			

5 ຕຳແໜ່ງ

4. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ		

6 ຕຳແໜ່ງ

5. ພະນັກງານວິຊາການທັງໝົດຈຳນວນ 16 ຕຳແໜ່ງ
1) ຂະແໜງ ບໍລິຫານ						

4 ຕໍາແໜ່ງ

2) ຂະແໜງ ທົດສອບຜົນການຮຽນ 					

3 ຕຳແໜ່ງ

3) ຂະແໜງ ປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ 3 ຕຳແໜ່ງ
4) ຂະແໜງ ປະກັນຄຸນນະພາບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

3 ຕຳແໜ່ງ

5) ຂະແໜງ ພັດທະນາຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

3 ຕຳແໜ່ງ

ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານ
ຂະແໜງບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງສູນ;
2. ສ້າງແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ;
3. ບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ບົດສະຫຼຸບປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ
ປະຈຳປີ;
4. ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ, ການເງິນ, ຊັບສິນ, ອຸປະກອນ, ເອກະສານ ແລະ ວຽກງານສະຫວັດ
ດີການ-ສັງຄ
 ົມພ
 າຍໃນ;
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5. ຈັດພິມ, ສຳເນົາ ເກັບມ້ຽນເອກະສານ, ນິຕິກໍາຕ່າງໆ;
6. ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຜ່ານສື່ ແລະ ເວັບໄຊ;
7. ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຄ
 ຸນນະພາບການສຶກສາ;
8. ຄຸ້ມຄອງພິທີການ ແລະ ການພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ທັງໃນ ແລະນອກ;
9. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູມ
່ ືວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງສູນ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂະແໜງທົດສ
 ອບຜົນກ
 ານຮຽນ
ຂະແໜງທົດສ
 ອບຜົນກ
 ານຮຽນ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ພັດທະນານິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການທົດສອບຜົນກ
 ານຮຽນ;
2. ພັດທະນາຄັງຂໍ້ສອບ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆ ເພື່ອໃຊ້ໃນການທົດສອບຜົນກ
 ານຮຽນ;
3. ທົດສອບຜົນການຮຽນ ໃນລະດັບສາມັນສຶກສາ, ວິເຄາະຜົນ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ;
4. ທົດສອບ/ແຂ່ງຂ
 ັນຄວາມຮູ້ຜູ້ຮຽນຜ່ານລະບົບອອນລາຍ;
5. ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂ
 ັນຄ
 ວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານຂອງພາກພື້ນແລະ
ສາກົນ;
6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂະແໜງປະກັນຄຸນນະພາບກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
ຂະແໜງປະກັນຄຸນນະພາບກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ພັດທະນາມາດຕະຖານ, ຕົວຊີ້ວັດ, ເຄື່ອງມື, ເກນການປະເມີນ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບ ການປະກັນຄຸນນະພາບກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ;
2. ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການປະກັນຄຸນນະພາບກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາໃຫ້
ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຄຸນນະພາບການສຶກສາພາຍໃນ-ພາຍນອກ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະ
ກັນຄຸນນະພາບຂອງສະຖານການສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
4. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
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ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂະແໜງປະກັນຄຸນນະພາບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ຂະແໜງປະກັນຄຸນນະພາບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ
ດັ່ງນີ້:

1. ພັດທະນາມາດຕະຖານ, ຕົວຊີ້ວັດ, ເຄື່ອງມື, ເກນການປະເມີນ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ
ກ່ຽວກັບການປະ ກັນຄຸນນະພາບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

2. ຈັດເຝິກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບ ໃຫ້ສະຖານການສຶກສາ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

3. ສົ່ງເສີມການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ຂອງສະຖານສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ;

4. ປະເມີນຄຸນນະພາບ ໃຫ້ສະຖານການສຶກສາ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ;
5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 11 ໜ້າທີ່ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ;

2. ເປັນກອງເລຂາ ໃຫ້ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
3. ພັດທະນາລະບຽບການເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ;

4. ພັດທະນາລະບຽບການເພື່ອສົ່ງເສີມການທົດສອບສີມືແຮງງານ;
5. ພັດທະນາລະບຽບການເພື່ອຮັບຮອງຜົນການທົດສອບ;
6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
ໝວດທີ 5
 ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວ
 ຽກ
ມາດຕາ 12 ຫຼັກກ
 ານ
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:

1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງສູນປະ ກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ;

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
233

3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ,ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,ລະ
ບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 13 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສູນປະກັນຄຸນນະພາບການ
ສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 14 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ມີງ ົບປະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້
ມາຈາກງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມ
ມືຈາກບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ແລະ ມີຕ
 າປະທັບເພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 15 ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ
ແລະ ກຳນົດມ
 າດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ
ສັບຊ
 ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ 16 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະ
ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ.
ມາດຕາ 17 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 3481/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກ
ລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນຖືກລົບລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ



ເລກທີ 927 /ສສກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 01 ມີນາ 2018

ຂໍ້ຕົກລ
 ົງຂ
 ອງລັດຖະມົນຕີ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ
 ້ວຍການສຶກສ
 າ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວ
 ັນທີ 16 ກໍລ
 ະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດນ
 າຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ກ
 ານເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ	
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ; ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂ
 ອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ;

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ ຕ
 ົກລົງ:
ໝວດທີ 1

ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕງັ້ , ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ,
ແຜນພັດທ
 ະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທ
 ະນາວຽກງານສູນການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ຜ
ິ ົນ.
ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ.
ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຂຽນເປັນຕ
 ົວອັກສ
 ອນຫຍໍ້ ‘‘ສສຮ’’ ເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາ
ການລະດັບສອງມີ ພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລດ
ັ ຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
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ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ, ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ, ການສົ່ງເສີມອາ
ຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນສະຖານການສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ
 ້າທ
 ີ່
ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີໜ
 ້າທີ່ຕົ້ນຕ
 ໍ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ
ການສຶກສ
 າຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ, ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ, ສົ່ງເສີມອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ;
3. ຊີ້ນໍາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ວຽກງານ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ,
ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ, ສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ຄົ້ນຄວ້າ ຮູບແບບ ແລະ ມາດຕະຖານ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ,
ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ,

ການສົ່ງເສີມອາຫານ

ແລະ

ໂພຊະນາການ,

ຕົວຊີ້ວັດ,

ເກນການປະເມີນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ພັດທະນາເຄື່ອງມື, ຄູ່ມື ແລະ ສື່ຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ,
ການສຶກສາພິເສດ, ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ, ການສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ປັບດັດ ຫຼັກສູດສ່ວນກາງຂອງທຸກຊັ້ນ ທຸກສາຍໃນລະບົບການ
ສຶກສາ ເປັນພາສາມື, ຕົວອັກສອນນູນ ສຳລັບຜູ້ຮຽນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດໂດຍ
ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນ ສື່ ແລະ ອຸປະກອນ
ໃນໂຮງຮຽນຮຽນຮ່ວມ, ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ;
7. ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດ,
ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແລະ ໂຮງຮຽນທີ່ມີຄົນພິການຮຽນຮ່ວມ ໂດຍປະສານ
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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8. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ພາສາມື, ຕົວອັກ
ສອນນູນ, ຫຼັກສູດສອກເດັກສະຕິປັນຍາ ແລະ ເດັກໂອທິສຕິກ;
9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາການໃຫ້ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນສຳລັບກ
 ານສຶກສາພິ
ເສດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
10. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ການຄຸ້ມຄອງ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ, ການສຶກສາ
		 ຊົນເຜົ່າ, ການສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ອີງຕ
 າມມາດຕະຖານຄຸ້ມຄ
 ອງ
ຂໍ້ມູນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ;
11. ປະສານງານ, ຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການອະນຸ
		 ມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
12. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
		 ຂອງຕົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
13. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
ມາດຕາ4 ຂອບເຂດສິດ
ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີຂ
 ອບເຂດສິດ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ງົບປ
 ະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລ
 ັດ
ຖະມົນຕ
 ີ;
2. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕີພິຈ
 າລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປ
 ຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວ
 ຽກງານຂອງຕົນ;
3. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ພິຈາລະນາ, ອະນມ
ຸ ັດ, ປັບປ
 ຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກຂະແໜງຕ່າງໆ
ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນ;
4. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ແຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ, ສັບຊ
 ້ອນ, ຍົກຍ້າຍພະນັກງ ານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ
 ່າງໆ ຕາມກົດ ໝ
 າຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ງ ົບປ
 ະມານ, ວັດຖ
 ຸ-ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
6. ປະຕິບັດໂ
 ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ
 ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດ ແລະ ອົງກ
 ານຈັດ
ຕັ້ງສ
 າກົນຕາມການອະນມ
ຸ ັດຂ
 ອງລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ;
7. ສະເໜີລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີ ປົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທ
 າງການ
ສຶກສ
 າ ແລະ ກິລ
 າ;
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕ
 ັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂ
 ຄງປະກອບກົງຈ
 ັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງ ຄື:
1. ຂະແໜງບໍລິຫານ;
2. ຂະແໜງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ;
3. ຂະແໜງສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ.
ມາດຕາ 6 ໂ
 ຄງປະກອບຂອງບຸກຄ
 ະລາກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ
ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 18 ຕໍາແໜ່ງຄື:
1. ຜູ້ອໍານວຍການສູນ							

1 ຕຳແໜ່ງ

2. ຮອງຜູ້ອໍານວຍການສູນ						

2 ຕຳແໜ່ງ

3. ຫົວໜ້າຂະແໜງ							

3 ຕຳແໜ່ງ

4. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ						

4 ຕຳແໜ່ງ

5. ພະນັກງານວິຊາການ 8 ຕຳແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດ:
1) ຂະແໜງບໍລິຫານ							

2 ຕຳແໜ່ງ

2) ຂະແໜງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາ
ຊົນເຜົ່າ 								

3 ຕໍາແໜ່ງ

3) ຂະແໜງສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນຮງຮຽນ		

3 ຕໍາແໜ່ງ

ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານ
ຂະແໜງບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ສໍາເນົາ, ເກັບມ້ຽນ, ພິທີການ
ຂອງສູນ;
2. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ຕິດຕາມ,ປະເມີນ
ຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະໄລຍະຂອງສູນ;
239

3. ສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ບັນຊີ, ການເງິນ, ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ, ພາຫະ
ນະຂອງສູນ;
4. ບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ບົດສະຫຼຸບ, ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນ ແລະ
ປະຈຳປີ;
5. ສ້າງ, ພັດທະນາ, ນິຕິກຳ, ຄູ່ມືຕ່າງໆ, ສັງລວມ, ຈັດພິມ, ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ;
6. ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄ
 ອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ
ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ, ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ;
7. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງສູນ;
8. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູມ
່ ືວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງສູນ;
9. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂະບວນການ, ສິລະປະ, ກິລາ, ອອກແຮງງານ, ຄວາມເປັນລະ
ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະອາດງາມຕາ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະສູນ.

ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ
ຂະແໜງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ
ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ
ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນພິການ ທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງ
ແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ໃນທຸກຊັ້ນ ທຸກສາຍ ໃນລະບົບການສຶກສາ;
2. ສ້າງນະໂຍບາຍ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ແຜນພັດທະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະໄລ
ຍະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນພິການທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງແຕ່ລະປະເພດ ແລະ
ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;
3. ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ, ສໍາເນົາ, ເກັບມ້ຽນເອກະສານຂອງຂະ
ແໜງ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ,
ງວດ, ປີ ແລະ ໄລຍະຍາວ;
4. ສ້າງ, ທົບທວນ, ປັບປຸງນິຕິກໍາ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ;

5. ພັດທະນາມາດຕະຖານການບໍລິການ ການຟື້ນຟູ ບຳບັດ ຄົນພິການ ແລະ ເບິ່ງແຍງ
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ເບື້້ອງຕົ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄົນພິການແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ກຽມເຂົ້າຮຽນ ຄົ້ນຄວ້າ

ວິໄຈ ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ສະເໜີຮູບແບບການຮຽນຮ່ວມ, ຮູບແບບການສຶກ

ສາພິເສດ ແລະ ຮູບແບບການກະກຽມເດັກຊົນເຜົ່າກ່ອນເຂົ້າຮຽນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຜູ້ດ້ອຍ
ໂອກາດ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ;

6. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຊື່ອມສານ ວຽກງານການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາ

ພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານທຸກລະດັບ, ຄູເຝິກ, ຄູສຶກສານິເທດ,

ຄູປະຈໍາການ ໃນທຸກຊັ້ນ ທຸກສາຍ ທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

7. ທົບທວນ, ປັບດັດຫຼັກສູດສ່ວນກາງຂອງທຸກຊັ້ນ ທຸກສາຍໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນເພື່ອ

ສົ່ງເສີມຄົນພິການທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງການໄດ້ຍິນ, ການເບິ່ງເຫັນ, ສະຕິປັນຍາ
ແລະ ໂອທິສຕິກ;

8. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້, ການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ
ການຮຽນ-ການສອນພາສາມື, ຕົວອັກສອນນູນ, ຫຼັກສູດ

9. ສອນຄົນມີຄວາມບົກພ່ອງສະຕິປັນຍາ ແລະ ໂອທິສຕິກ ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນ ສື່
ແລະ ອຸປະກອນ;

10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາໃຫ້ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຄູສອນເດັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິ
ເສດຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

11. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ການຄຸ້ມຄອງ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການ
		 ສຶກສາຊົນເຜົ່າ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

12. ຊີ້ນຳ ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ ການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໂຮງຮຽນສຶກ

		 ສາພິເສດ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ໃນການຄັດເລືອກນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນ
		 ໃຫ້ຖືກເປົ້າໝາຍ;

13. ສ້າງລະບົບຕິດຕາມນັກຮຽນພິການແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນ
		 ການສຶກສາສັງລວມ

14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະສູນ.
ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຮງຮຽນ
ຂະແໜງສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນຮງຮຽນມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ;

2. ສ້າງນະໂຍບາຍ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ແຜນພັດທະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະໄລຍະ
ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ;

3. ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ, ສໍາເນົາ, ເກັບມ້ຽນເອກະສານຂອງຂະ
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ແໜງ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການປະຈໍາອາທິດ, ເດືອນ,
ງວດ, ປີ ແລະ ໄລຍະຍາວ;
4. ປະສານສົມທົບ ໃນການສ້າງ, ທົບທວນ, ປັບປຸງ ນິຕິກໍາ, ນະໂຍບາຍ ມາດຕະການ
ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ
ໂພຊະນາການ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ສະເໜີຮູບແບບການສົ່ງເສີມອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ການຄໍ້າສະບຽງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ;
6. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເຊື່ອມສານ ວຽກງານ ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍ
ລິຫານທຸກລະດັບ, ຄູເຝິກ, ຄູສຶກສານິເທດ, ຄູປະຈໍາການ ໃນທຸກຊັ້ນ ທຸກສາຍ ທັງໃນ
ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
7. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້, ການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ;
8. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໂດຍສົມທົບ
ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະສູນ.
ໝວດທີ 5
 ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 10 ຫຼັກກ
 ານ
ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:

1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງສູນ;

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,
ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ 11 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:

1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ

ສຸມ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;

3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 12 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີງ ົບປ
 ະມານຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄ ດ້ມາຈາກ

ງົບປ
 ະມານ ຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຮ່ວມມຈ
ື າກ
ບັນດ
 າປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ

ມີຕາປະທັບເພື່ອຮ
 ັບໃ
 ຊ້ວ
 ຽກງານທາງລັດຖ
 ະການ.
ມາດຕາ 13 ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ

ມອບໃຫ້ ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະອຽດ ແລະ

ກຳນົດມ
 າດຕະຖານແຕ່ລ
 ະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອນ
 ຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີບ
 ັນຈຸ ແລະ ສັບ

ຊ້ອນພະນັກງານເຂົ້າໃ
 ສ່ຕ
 ຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 14 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ

ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງກ
 ານທຽບເທົ່າ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິການ

ແລະ ກິລ
 າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທກ
ິ ານ ແລະ ກິລ
 າເມືອງ, ເທດສະ

ບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງຮ
 ັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
 ີ້ຢ່າງ
ເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮ
 ັບຜົນ.
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ມາດຕາ 15 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1599/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2012. ທຸກຂໍ້
ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້
ລ້ວນຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ .

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໆ ບ່ອນລະ
ນະຄອນຫຼວງ,

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປ
ິ ະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
ພ
ິ າບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ

ເລກທີ 923…/ສສກ

						
			

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01 ມີນາ 2018

ຂໍ້ຕົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງ ຕາມ ດຳລັດນ
 າຍົກລັດຖ
 ະມົນຕີວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພ
 າ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.

ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ
 ົກລ
 ົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດທ
 ົ່ວໄ ປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປ
 ະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕງັ້ , ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ,
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັ

ດທະນາວຽກງານການສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ ໃຫ້ມ
 ີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທ
 ິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບ
 າດ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສ
 ອນຫຍໍ້ ‘‘ຫສອ’’
ເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະ
ມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວ
 າ ແລະກຳນົດນ
 ະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການພັດທະນາວຽກງານການ
ສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ສ
 ອດຄ່ອງກັບກ
 ານພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ມ
 ີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕ
 ໍ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເປັນກອງເລຂາໃຫ້ ສ
 ະພາທປ
ີ່ ຶກສາການສຶກພາກເອກະຊົນ;
2. ຜັນຂ
 ະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລ
 ະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂ
 ອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທກ
ິ ານ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແ
 ຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສ
 າພາກເອກະຊົນ;
3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນ
 ິຕກ
ິ ຳ ລະບຽບການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມວ
 ຽກງານການ
ສຶກສາພາກເອກະຊົນໂ
 ດຍປະສານສົມທົບກັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູສ
້ ົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຢ
 ູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລົງ
ທຶນເ ຂົ້າໃນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໃ
 ຫ້ຖ
 ືກຕ້ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ລັດຖະບານ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ, ຄູ, ບຸກຄ
 ະລາກອນ, ສະຖິຕິ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມ
 ູນຂ
 ່າວສານ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບກ
 ານສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ສະພາທີ່ປ
 ຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບການສ້າງ
ຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍສາຂາ, ການຍຸບເລີກ, ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດຈັດຕັ້ງການຮຽນການ
ສອນ ແລະ ເປີດສອນຫຼັກສູດໃໝ່ຂອງສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໂດຍປະ
ສານສົມທົບກັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
7. ຊຸກຍ
 ູ້, ສົ່ງເ ສີມ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖານການສຶກສ
 າພາກເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບການພົວ
ພັນ, ຮ່ວມມືທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມລະບຽບການ;
8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ
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		ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພ
 າກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
9. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ
		

ວຽກງານພະລະ ແລະ ສ
 ິລະປະສຶກສາຂອງການສຶກສ
 າພາກເອກະຊົນ ໂດຍປະ
ສານສົມທົບກ
 ັບພ
 າກສ່ວນທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ;

10. ຄຸ້ມຄ
 ອງສະມາຄົມກ
 ານສຶກສາພາກເອກະຊົນ;
11. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
		

ການຂອງການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ

		

ກ່ຽວຂ້ອງ;

12. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ,ສູນ,
		

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

		

ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

13. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
		

ງານຂອງຕົນ ໃ
 ນແຕ່ລະໄລຍະ;

14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕ
 ີ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ມີຂ
 ອບເຂດສິດ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດ
ຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕກ
ິ ຳກ່ຽວ
ກັບການຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ ແລະ ກ
 ິລາທີ່ບ
ສ
ໍ່ ອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ;
3. ສະເໜີລ
 ັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເ ລີກຫ
 ົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຕົນ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແ
 ຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ, ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢໃ
ູ່ ນຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄຸ້ມຄ
 ອງ, ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ, ຊັບສ
 ິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປ
 ົກປ
 ້ອງ, ຄຸ້ມຄ
 ອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທາງດ້ານ
ການສຶກສາແລະ ກິລາ;
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7. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການເງິນກູ້, ໂ
 ຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະ
ເທດແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທ
 ີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດ
ຖະມົນຕີ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕ
 ັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈ
 ັກຂອງ ຫ້
 ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ປະກອບມີ 3
ຂະແໜງ ຄ
 ື:
1. ຂະແໜງບໍລິຫານ;
2. ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສ
 ຶກສາ;
3. ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄ
 ະລະກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊນ
ົ ມີບຸ
 ກຄ
 ະລາກອນຈໍານວນ 18 ຕໍາແໜ່ງ
ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດ
 ັ່ງລຸ່ມນ
 ີ້:
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

					

1 ຕໍາແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 					

2 ຕໍາແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າຂະແໜງ

					

3 ຕໍາແໜ່ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 					

3 ຕໍາແໜ່ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ 9 ຕໍາແໜ່ງ ໃນນັ້ນສ
 ັງກັດຢ
 ູ່ :
1) ຂະແໜງບໍລິຫານ;

					

3 ຕໍາແໜ່ງ;

2) ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສ
 ຶກສາ

3 ຕໍາແໜ່ງ;

3) ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສ
 ູງ

3 ຕໍາແໜ່ງ.
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທ
 ີ່ ຂອງແຕ່ລ
 ະຂະແໜງ
ມາດຕາ 7 ຂະແໜງບໍລ
 ິຫານ
ຂະແໜງບໍລິຫານ ມີໜ້າທ
 ີ່ຕົ້ນຕ
 ໍ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເປັນເ ລຂານຸການ, ປະສານການນັດໝາຍ ແລະ ວຽກງານພທ
ິ ີການຂອງຫ້ອງການ;
2. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄ
 ະລາກອນ, ການຂື້ນແຜນ-ນຳໃຊ້ງົບປະມານ-ການເງິນ, ຍານພາຫະ
ນະ, ວັດສ
 ະດຸ, ອຸປ
 ະກອນ ແລະ ເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ ຂອງຫ້ອງການ;
3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນ
 ິຕກ
ິ ຳ ລະບຽບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບກ
 ານຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ວຽກງານການສຶກສາພາກເອກະຊົນໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ;
4. ຄຸ້ມຄ
 ອງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄ
 ະລາກອນ, ສະຖິຕິ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມ
 ູນຂ
 ່າວສານ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກ
 ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາພາກເອກະຊົນໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມຄ
 ອງສະມາຄົມກ
 ານສຶກສາພາກເອກະຊົນ;
6. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູມ
່ ືວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກ ແ
 ລະ ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ;
7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສັງລວມແຜນ, ສະຫຼູບ ແລະ ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງຫ້ອງການ;
8. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
ມາດຕາ 8 ຂະແໜງສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ມີໜ້າທ
 ີ່ຕົ້ນຕ
 ໍ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູສ
້ ົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຢ
 ູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລົງ
ທຶນເ ຂົ້າໃນວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາພາກເອກະຊົນ;
2. ຄຸ້ມຄ
 ອງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄ
 ະລາກອນ, ສະຖິຕິ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມ
 ູນຂ
 ່າວສານ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາພາກເອກະຊົນ;
3. ຊ່ວຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ດ້ານວິຊາການ
ກ່ຽວກັບ ສະເໜີການສ້າງຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍສາຂາ, ການຍຸບເລີກ, ການຕໍ່ໃບອະນຸ
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ຍາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກ
ສາພາກເອກະຊົນ;
4. ຊ່ວຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ ການຊຸກ
ຍູ້-ສົ່ງເ ສີມ ແລະ ຕິດຕາມການພົວພັນ, ຮ່ວມມືທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ຂອງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາພາກເອກະຊົນຕ
 າມລະບຽບການ;
5. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ ແລະ ສາມັນສຶກສາພາກເອກະຊົນ;
6. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ແລະ
ສາມັນສຶກສາ ຕາມການມອບໝາຍຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ;
7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
	ສີລະປະ ແລະ ພະລະສຶກສາຂອງການສຶກສ
 າການໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ;
8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສັງລວມແຜນ, ສະຫຼູບ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງຕົນ;
9. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ
 ້າຫ້ອງການ.
ມາດຕາ 9 ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີໜ້າທ
 ີ່ຕົ້ນຕ
 ໍ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູສ
້ ົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນຢ
ພ
ູ່ າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດລົງ
ທຶນເ ຂົ້າໃນວຽກງານອາຊີວະສຶກສາແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ພາກເອກະຊົນ;
2. ຄຸ້ມຄ
 ອງດ້ານການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄ
 ະລາກອນ, ສະຖິຕິ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມ
 ູນຂ
 ່າວສານ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ວ
 ຽກງານອາຊີວະສຶກສາແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງພາກເອກະຊົນ;
3. ຊ່ວຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ດ້ານວິຊາການ
ກ່ຽວກັບ ສະເໜີການສ້າງຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍສາຂາ, ການຍຸບເລີກ, ການຕໍ່ໃບອະນຸ
ຍາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຂອງສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ;
4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີການສ້າງ
ຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍສາຂາ, ການຍຸບເລີກ, ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ ແລະ ເປີດສອນຫຼັກສູດໃໝ່ຂອງສະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລພາກ
ເອກະຊົນ;
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5. ຊ່ວຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ ການຊຸກ
ຍູ້-ສົ່ງເ ສີມ ແລະ ຕິດຕາມການພົວພັນ-ຮ່ວມມືທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຂອງສູນ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນຕ
 າມລະບຽບການ;
6. ການຊຸກຍູ້-ສົ່ງເ ສີມ ແລະ ຕິດຕາມການພົວພັນ-ຮ່ວມມືທັງພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ຂອງະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນຕ
 າມລະບຽບການ;
7. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ;
8. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງສູນຝຶກອົບຮົມ, ວິທະຍາໄລ, ສະຖາ
ບັນ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ ຕາມການມອບໝາຍຈາກການຈັດຕັ້ງ
ຂັ້ນເທິງ;
9. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວວຽກສີລະປະ ແລະ ພະລະສຶກສາຂອງ
ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ;
10. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສັງລວມແຜນ, ສະຫຼູບ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິ
		 ບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
11. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກກ
 ານ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 10 ຫຼັກກ
 ານ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກກ
 ານດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງຫ້ອງການ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,
ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ 11 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ມີແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:

1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ

ດີ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;

3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບ
 ັນຍ
 ັດສ
 ຸດທ
 ້າຍ
ມາດຕາ 12 ງົບປ
 ະມານ ແລະ ຕາປະທັບ

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນມີ ງົບປ
 ະມານ ຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປະ

ມານຂອງກະຊວງສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລ
 າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຮ່ວມມືຈາກສະຖານ

ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກກະຊົນ, ອົງກ
 ານຈັດຕັ້ງສ
 າ
ກົນພ
 າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນ ເພື່ອຮ
 ັບໃຊ້ວ
 ຽກງານ

ທາງລັດຖ
 ະການ.

ມາດຕາ 13 ການຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ

ຫ້ອງການ, ບັນດ
 າກົມ, ອົງກ
 ານເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສ
 າທິການ ແລະກິ

ລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສ
 າທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ ລວມ

ທັງຫ
 ົວໜ່ວຍການສຶກສ
 າ ແລະ ກິລາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິ
ບັດຕ
 າມຂໍ້ຕົກລ
 ົງສ
 ະບັບນ
ຢ
ີ້ ່າງເຂັ້ມງ ວດ ແລະ ໃຫ້ໄ ດ້ຮັບຜົນ.

ມາດຕາ 14 ຜົນສ
 ັກສ
 ິດ

ຂໍ້ຕົກລ
 ົງສະບັບນ
 ີ້ ມີຜົນບ
 ັງຄ
 ັບໃ
 ຊ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ແ
 ຕ່ມ
 ື້ລົງລ
 າຍເຊັນເ ປັນຕ
 ົ້ນໄ ປ

ແລະ ໃຊ້ປ
 ່ຽນແທນຂໍ້ຕ
 ົກລ
 ົງວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ	
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ສະພາທີ່ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສະບັບເລກທີ 1134/ສສກ.ຈຕ, ລົງ
ວັນທີ 23 ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ
ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງໆ ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 					
					

ເລກທີ/3015/ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສ
 ູນກາງ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 62 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 16
ກໍລະກົດ 2015;

- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງສະບັບເລກທີ 24/ລບ, ລົງວັນທີ16 ມັງກອນ 2017;

- ອີງຕ
 າມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 03 ກຸມພາ 2017;

- ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາສົງສູນກາງ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ
ແລະ ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີກ
 ະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1

ບົດບ
 ັນຍັດທ
 ົ່ວໄປ
ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນ
 ີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທ
 ີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂ ຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາ
ສົງສ
 ູນກາງເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແ
 ກ່ກ
 ານຈັດຕັ້ງແ
 ລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການກຳ
ມາທິການສຶກສາສົງສ
 ູນກາງ ແ
 ນໃສ່ຈ
 ັດຕັ້ງຜ
 ັນຂ
 ະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງອົງ
ການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຂົ້າໃ
 ນການ
ພັດທະນາການສຶກສາສົງໃຫ້ຂ
 ະຫຍາຍຕົວທ
 າງດ້ານປະລິມານແລະຄຸນນ
 ະພາບ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ພາລະບົດບາດ
ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສ
 ູນກາງ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ ຫສສ” ເປັນ
ກົງຈັກບໍລິຫານທີ່ຂຶ້ນກັບກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພ
 າລະບົດບາດທຽບເທົ່າ
ສູນ ຊຶ່ງເປັນເ ສນາທິການໃຫ້ແ
 ກ່ລ
 ັດຖະມົນຕີ, ຄະນະພັກກະຊວງແລະ ຫົວໜ້າກຳມາທິ
ການສຶກສາສົງສູນກາງໃນການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນກ
 ານສຶກສາສົງ ໃຫ້ບ
 ັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທ
 ີ່
ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງມີໜ້າທຕ
ີ່ ົ້ນຕໍດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແ
 ລະ ຜັນຂ
 ະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂ
 ອງອົງການພຸດທະສາສະໜາ
ສຳພັນລ
 າວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມາເປັນແ
 ຜນຍຸດທ
 ະສາດ,
ແຜນການ,ແຜນງານ ແ
 ລະ ໂ
 ຄງການພັດທະນາການສຶກສາສົງໃ
 ຫ້ສ
 ອດຄ່ອງກັບສະ
ພາບຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານການສຶກສາ
ສົງ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ,
ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາສົງ;
4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ,້ ສົ່ງເສີມຂະບວນການສອນ,ການຮຽນຮູ້ທາງພຸດທະສາສະໜາ, ວິທະຍາ
ສາດທຳມະຊາດ-ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພຶດຕິກຳສາດ, ພາສາແລະ ອັກສອນສາດເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມຮູ້ທາງໂລກ,ທາງທຳ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ
ນາປະເທດຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ອຸປະກອນ, ສື່ກ
 ານຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການສຶກສາສົງ ໃ
 ຫ້ສ
 ອດຄ່ອງກັບສ
 ະພາບຕົວຈິງ;
6. ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບກ
 ານນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ, ສື່ກ
 ານຮຽນ-ການສອນຂອງການ
	 ສຶກສາສົງ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູ;
7. ເກັບກ
 ຳ, ສ້າງຖານຂມ
ໍ້ ູນ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາສົງທຸກ
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ຊັ້ນ ແລະ ທຸກສາຍ;
8. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
9. ສ້າງແຜນບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ວິໄນພະ
ນັກງານລັດຖະກອນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
10. ຊີ້ນຳ-ນຳພາຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນ ສາຍປະຣິຍັດຕິທໍາແລະວິຊາທາງພຸດທະ
ສາສະໜາຂອງສາມັນສຶກສາສົງ;
11. ຄຸ້ມຄ
 ອງໂຮງຮຽນສາຍປະຣິຍັດຕິທ
 ໍາ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ ຕາມລະບຽບການ;
12. ຄຸ້ມຄອງປະກາສະນີຍະບັດສ
 າຍປະຣິຍັດຕິທ
 ໍາ ແລະສາມັນສຶກສາສົງຕ
 າມການແບ່ງ
		 ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
13. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານທາງລັດຖະການ ພ້ອມທັງຂຶ້ນ
		 ງົບປະມານ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຕາມລະບຽບການ;
14. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການ
		 ສຶກສາສົງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
15. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງການ
ສຶກສາສົງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
16. ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ອ
 ື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສ
 ູນກາງມີຂ
 ອບເຂດສິດຕ
 ົ້ນຕໍດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ສະເໜີແຜນຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນການ, ແ
 ຜນງານ ແ
 ລະໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ
ສົງຕໍ່ສູນກາງອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ;
2. ສະເໜີອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດກ
 ານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍ
ລິຫານວຽກງານການສຶກສາສົງ;
3. ສະເໜີອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດກ
 ານສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເ ລີກໂ
 ຮງຮຽນສາຍປະຣິຍັດຕິທ
 ໍາ ແລະ ວິ
ທະຍາໄລສົງທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
4. ສະເໜີ ອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
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 ້ອນ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະ
ແຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນ,ບັນຈຸ, ສັບຊ
ຕິບັດວິໄນຕໍ່ບຸກຄະລາກອນສຶກສາສົງທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
5. ສະເໜີແ
 ຜນງົບປະມານ-ການເງິນຮັບໃຊ້ວ
 ຽກງານບໍລິຫານ ແ
 ລະ ວິຊາການຂອງການ
ສຶກສາສົງໃ
 ນແຕ່ລະໄລຍະ ຕໍ່ກ
 ະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໂດຍຜ່ານອົງການ
ພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລ
 າວ;
6. ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນກ
 ານສຶກສາ, ປະກາສະນີຍະບັດສາຍປະຣິຍັດຕິທໍາ ແລະ ສາມັນ
ສຶກສາສົງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
7. ປະຕິບັດສ
 ິດອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂ
 ຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂ
 ອງຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສ
 ູນກາງປະກອບດ້ວຍ 4 ຂະ
ແໜງ ດັ່ງນີ້:
1). ຂະແໜງບໍລິຫານ
2). ຂະແໜງປະຣິຍັດຕິທ
 ໍາ ແລະ ບັນດິດວ
 ິທະຍາ
3). ຂະແໜງສາມັນສ
 ຶກສາສົງ
4). ຂະແໜງປະເມີນຜ
 ົນ
ມາດຕາ 6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສ
 ູນກ
 າງປະກອບດ້ວຍບຸກຄະລາກອນເປັນບ
 ັນພະຊິດ
ແລະ ຄະຣືຫັດເ ພື່ອດ
 ຳລົງຕ
 ຳແໜ່ງງານຕ່າງໆດັ່ງນ
 ີ້:
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສ
 ູນກ
 າງ		
1 ຕໍາແໜ່ງ
2. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສ
 ູນກ
 າງ		
2 ຕໍາແໜ່ງ
3. ຫົວໜ້າຂະແໜງ						
4 ຕໍາແໜ່ງ
4. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ						
4 ຕໍາແໜ່ງ
5. ພະນັກງານວິຊາການ						
15 ຕໍາແໜ່ງ
		- ຂະແໜງບໍລິຫານ					
3 ຕໍາແໜ່ງ
		- ຂະແໜງປະຣິຍັດຕິທ
 ໍາ ແລະ ບັນດິດວ
 ິທະຍາ		
6 ຕໍາແໜ່ງ
		- ຂະແໜງສາມັນສ
 ຶກສາສົງ				
3 ຕໍາແໜ່ງ
		- ຂະແໜງປະເມີນຜ
 ົນ					
3 ຕໍາແໜ່ງ
			

ລວມທັງໝ
 ົດ					
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26 ຕໍາແໜ່ງ

ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ
ມາດຕາ 7 ຂະແໜງບໍລິຫານ
ຂະແໜງບໍລິຫານມີໜ້າທ
 ີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ສັງລວມ ແລະ ສະເໜີແຜນພັດທະນາ ຂອງຫ້ອງການ;
2. ຄຸ້ມຄອງສາງ, ພາຫະນະ, ວັດຖູປະກອນ, ອາຄານທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສົມບັດ ຂອງຫ້ອງ
ການ;
3. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ,ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບແລະ ຄວາມ
ສະອາດ;
4. ສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນງົບປະມານ-ການເງິນ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ການ
ຈັດຊື້,ຈັດຈ້າງ ແລະ ການປະມູນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການ, ວຽກງານປະຊາສຳພັນ, ສາລະບັນ ແລະ ວຽກ
ງານການພິມ;
6. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;
7. ການພົວພັນປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາການສຶກສາສົງ;
8. ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການ;
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 8 ຂະແໜງປະຣິຍັດຕິທ
 ໍາ ແລະ ບັນດິດວິທະຍາ
ຂະແໜງປະຣິຍັດຕິທໍາ ແລະ ບັນດິດວິທະຍາ ມີໜ້າທ
 ີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນ
 ີ້:
1. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາທາງພຸດທະສາສະໜາ,ຕຳລາການຮຽນ-ການສອນ
ຂອງການສຶກສາສົງທຸກຊັ້ນ ແລະ ທຸກສາຍ;
2. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານຮຽນ-ການສອນຂອງສາຍປະຣິຍັດຕິທຳ ແລະ
ບັນດິດວິທະຍາ;
3. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນຂອງການສຶກສາສາຍປະຣິຍັດຕິທໍາ;
4. ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາຍປະຣິຍັດຕິທ
 ຳ;
5. ຄຸ້ມຄອງການສ້າງຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຍຸບເລີກໂຮງຮຽນສາຍປະຣິຍັດຕິ
ທຳແລະ ບັນດິດວິທະຍາ;
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6. ຈັດຕັ້ງການຝືກອົບຮົມ ແລະ ການນິເທດວຽກງານສຶກສາສົງ;

7. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງສາຍປະຣິຍັດຕິທຳ;
8. ຄຸ້ມຄອງການຂຶ້ນທະບຽນປະລິນຍາບັດ ຂອງບັນດິດວິທະຍາ;

9. ຮັບປະກັນການອອກປະກາສະນິຍະບັດ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນປະລິນຍາບດ
ັ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຖືກ
ຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ່;

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 9 ຂະແໜງສາມັນສ
 ຶກສາສົງ

ຂະແໜງສາມັນສຶກສາສົງມີໜ້າທ
 ີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນ
 ີ້:

1. ສ້າງ,ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼກ
ັ ສູດວິຊາທາງພຸດທະສາສະໜາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຂອງສາມັນສ
 ຶກສາສົງ;

3. ຄຸມ
້ ຄອງການສ້າງຕັ້ງ,ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຍຸບເລີກໂຮງຮຽນສາມນ
ັ ສກ
ຶ ສາສງົ ;

4. ຈ
 ັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນວິຊາທາງພຸດທະສາສະໜາຂອງສາມັນສ
 ຶກສາສົງ;

5. ຄຸ້ມຄອງການອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດຂອງສາມັນສຶກ
ສາສົງ;

6. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ແລະ ການນິເທດວຽກງານສຶກສາສົງ ພ້ອມທັງຖອດຖອນ
ບົດຮຽນ;

7. ຮັບປະກັນການອອກປະກາສະນິຍະບັດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ່;

8. ການພົວພັນປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືທາງດ້ານການວິຊາການ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ;

9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.
ມາດຕາ 10 ຂະແໜງປະເມີນຜ
 ົນ

ຂະແໜງປະເມີນຜົນມີໜ້າທ
 ີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນ
 ີ້:

1. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາສົງ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ ກ່ຽວກັບການສຶກສາສົງ;

3. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຂອງການສຶກ
ສາສົງ;

4. ສ້າງມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບການປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາສົງ;
5. ຄຸ້ມຄ້ອງຖານຂໍ້ມູນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການສຶກສາສົງ;
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.
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ໝວດທີ5
ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 11 ຫຼັກການ
ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ເ ຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນ
 ີ້:
1. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫ້
ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງບຸກຄະ
ລາກອນການສຶກສາສົງ;
2. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ຫຼັກການລວມ ຂອງພັກລັດ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ; ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ,
ແຜນ 5 ປີ ຂອງອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກີລາ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
3. ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄ
 ອງວຽກງານການສຶກສາສົງ ຕາມສາຍຕັ້ງ ແລະ ປະສານສົມທ
 ົບກັບ
ສາຍຂວາງ.
ມາດຕາ 12 ວິທກ
ີ ານເຮັດວ
 ຽກ
ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານຕາມວິທກ
ີ ານເຮັດ
ວຽກດັ່ງນ
 ີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ
ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກັບອົງການພຸດ
ທະສາສະໜາສຳພັນລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕິລາຄາ
ຜົນໄດ້-ເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ.
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ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 13 ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຈາກກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮັບການອຸປະຖຳ ຈາກອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳ
ພັນລາວ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ
ເທດເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ວຽກງານການສຶກສາສົງ.
ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງມີຕາປະທັບຂອງຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກ
ງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 14 ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳລະ
ອຽດ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ, ລວມທັງການກຳນົດມາດຕະຖານແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ ເພື່ອ
ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງອະນຸມັດບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນພະນັກງານລັດຖະກອນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 15 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,ກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ,
ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້
ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 16 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປ່ຽນແທນ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ054/ພສລ/97,ລົງວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 1997ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ,
ພາລະບົດບາດ,ໂຄງປະກອບ ແລະລະບົບບໍລິຫານຂອງຄະນະສຶກສາສົງສູນກາງ.

ລັດຖະມົນຕ
ຕີ
ບ່ອນສົ່ງ:

1. ຫ້ອງການ ສູນກາງ ອພສ
2. ອພສຂັ້ນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
3. ກະຊວງພາຍໃນ
4. ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
5. ຫ້ອງການ, ກົມແລະອົງການເທົ່າກົມພາກສ່ວນລະ
6. ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
7. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາກສ່ວນລະ
8.ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ
18 ສະບັບ
1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
1 ສະບັບ
18 ສະບັບ
1 ສະບັບ
3 ສະບັບ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
ພ
ິ າບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແ
 ລະ ກິລາ

ເລກທີ 1682 /ສສກ

					

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2018

			

ຂໍ້ຕົກລ
 ົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ
ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເ ລກທີ 42/ສພຊ, ລົງວ
 ັນທ
 ີ 23 ທັນວາ
2013;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງ ານ.

ລັດຖ
 ະມົນຕ
 ີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕ
 ົກລ
 ົງ:
ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແນ່ໃສຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນ
ພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ແຜນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ,
ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຂຽນຫຍໍ້

ວ່າ ‘‘ສອພ’’ ເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງ ຢູ່ພາຍໃນການຊີ້ນຳຂອງສະພາທີ່ປຶກ

ສາອາຊີວະສຶກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ
ໃນການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນຂົງເຂດອະຊີວະສຶກ

ສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍປະສານງານຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບກົມອາຊີວະສຶກ

ສາ, ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາການຄ້າ
ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງອື່ນໆ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການ ສອພ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງ
ພັກ: ກົດໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງ ‘‘ສອພຊ’’ ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ, ສ້າງລະບຽບການ, ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ ‘‘ສອພຊ’’ ໃຫ້
ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຍຸບເລີກ ໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ ແລະ ສະພາທີ່ປຶກສາ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານຂັ້ນແຂວງ;
4. ປະສານສົມທົບ ການວາງແຜນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາມາດ
ຕະຖານອາຊີບ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ລະບຽບການສອບເສັງ ແລະ ລະບຽບການທົດ
ສອບສີມືແຮງງານ;
5. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມແບບຄວບຄູ່;
6. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກ
ສາ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ;
7. ສັງລວມຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາສີມື
ແຮງງານ
8. ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ສົ່ງເສີມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ;
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9. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກ່ຽວກັບການຮຽນແບບຄອບຄູ່;
10. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ
		 ຂອງຫ້ອງການຕໍ່ປະທານ ‘‘ສອພຊ’’ ເປັນປົກກະຕິ;
11. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆຕາມ
		 ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານ ‘‘ສອພຊ’’ .
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການ ‘‘ສອພ’’ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ເຊື້ອເຊີນບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຫຼື ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຕາມ
ການມອບໝາຍຂອງປະທານ;
3. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກເລີກຂະແໜງຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນ
ກັບຫ້ອງການ;
5. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
6. ຂຶ້ນແຜນ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ ວັດຖຸ-ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດ ຂອງລັດຖະມົນຕີ;
8. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງຫ້ອງການ ‘‘ສອພ’’ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງ ດັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງບໍລິຫານ;
2. ຂະແໜງວິຊາການ;
3. ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ກອງທຶນ;
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
ຫ້ອງການ ‘‘ສອພ’’ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 12 ຕຳແໜ່ງ ດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ			

1 ຕຳແໜ່ງ;

2. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ		

2 ຕຳແໜ່ງ;

3. ຫົວໜ້າຂະແໜງ			

3 ຕຳແໜ່ງ;

4. ພະນັກງານ ວິຊາການ 6 ຕຳແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:
- ຂະແໜງບໍລິຫານ			

2 ຕຳແໜ່ງງານ;

- ຂະແໜງວິຊາການ			

2 ຕຳແໜ່ງງານ;

- ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ກອງທຶນ 2 ຕຳແໜ່ງງານ;
ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ
ມາດຕາ 7 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານ
ຂະແໜງບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເລຂານຸການຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ຈັດພິມ ແລະ ສົ່ງເອກະສານ, ຮັບແຂກ, ຕິດຕໍ່ພົວ
ພັນກັບພາສ່ວນຕ່າງໆ;
2. ສະຫຼຸບສັງລວມຂໍ້ມນ
ູ , ແຜນການ ແລະ ບົດລາຍງານເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ;
3. ສະຫຼຸບສັງລວມງົບປະມານ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ການນຳໃຊ້ເງິນກອງທຶນ
ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ;
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4. ກະກຽມ ແລະ ບໍລິການກອງປະຊຸມ‘‘ສອພຊ’’ , ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳ ສະພາ ແລະ
ກອງປະຊຸມອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສອພຊ;
5. ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ງົບປະມານຂອງຫ້ອງການ ສອພ;
6. ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຍົກລະດັບພະນັກງານ;
7. ກະກຽມເອກະສານເດີນທາງໃນການໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ຂອງສະມາຊິກ ສອພຊ, ໜວ່ຍງານກຸ່ມອາຊີບ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການສະພາ;
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງວິຊາການ
ຂແໜງວິຊາການມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງສອພຊ;
2. ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ໃນການສ້າງກຳລັງແຮງງານ ແລະ ການພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານ, ວິໄຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງໂຄງການປະກອບເສດຖະກິດຂອງ
ລາວທີ່ພາໃຫ້ເກີດອາຊີບໃໝ່, ຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສ້າງແຮງງານທີ່ມີສີມືດີສຳລັບອາຊີບ
ທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນ;
3. ເກັບກຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກາຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ
ໃນແຕ່ລະສາຂາອາຊີບ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສະໜອງກຳລັງແຮງງານໃຫ້ບັນດາສາຂາອາ
ຊີບດັ່ງກ່າວ;
4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ;
5. ປະສານງານກັບບັນດາສະມາຄົມຜູ້ປະກອບການ, ບັນດາໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ, ສະ
ຖານອາຊີວະສຶກສາ, ສະຖານພັດທະນາສີມືແຮງງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກຳນົດມາດຕະຖານອາຊີບ, ມາດຕະຖານແຮງງານ, ຫຼັກສູດການຝຶກ
ອົບຮົມ, ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບແບບຄວບຄູ່;
6. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມມີຄຳເຫັນ ຕໍ່ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂອງກຸມອາຊີວະສຶກ
ສາ, ກຸ່ມພັດທະນາສີມືແຮງງານ-ຈັດຫາງານ, ຕໍ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານ;
7. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງການຝຶກອົບຮົມແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ
ການຝຶກຂອງໜ່ວຍງານກຸ່ມອາຊີບ;
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
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ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ກອງທຶນ
ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ກອງທຶນມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ, ແຜນນຳ
ໃຊ້ກອງທຶນເສີມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ຕໍ່ສະພາ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບ
ຮອງເອົາ;
2. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນ ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມອາ
ຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ຕາມການເຫັນດີ ຂອງສະພາ;
3. ລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ສັງຄົມ, ອົງການ
ຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າກອງທຶນ;
4. ປະສານ ສົມທົບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນຢ່າງໃກ້ຊິດ;
5. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ເງິນສົດ ແລະ ບັນຊີເງິນຝາກກອງທຶນ;
6. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ກອງທຶນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ
ການ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນການ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດ ທິຜົນສູງ;
7. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ເປັນປົກກະຕິ;
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ
ມາດຕາ 10 ຫຼັກການ
ຫ້ອງການ ສອພ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໜູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງຫ້ອງການ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການ ‘‘ສອພ’ ’ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ,
ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະກອນ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ
ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ 11 ແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ
ຫ້ອງການ ສອພ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງນີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ‘‘ສອພ’’ໃຫ້
ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 12 ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
ຫ້ອງການ‘‘ສອພ’’ມີງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງຕົນ ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກງົບປະ
ມານ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ການປະກອບສ່ວນຂອງກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ, ພາກສ່ວນ
ເອກະຊົນ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຫ້ອງການ‘‘ສອພ’’ ມີຕາປະທັບຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານ
ທາງລັດຖະການ.

ມາດຕາ 13 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາຫ້ອງການກະຊວງ, ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ຫ້ອງ
ການສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
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ມາດຕາ 14 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການປະຈຳສະພາທີ່ປຶກ
ສາອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 3669/ສສ. ສອຊ ລົງວັນທີ 11 ເມສາ 2005,

ບ່ອນນຳສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

ລັດຖະມົນຕີ
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ, ພາກສ່ວນລະ

5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.

3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
 ິພາບ ເ ອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ເລກທີ 896 /ສສກ
			

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 26 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແ
 ຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;

- ອີງຕາມ ດຳລັດວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທ
 ີ 3 ກຸມພາ 2017;

- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແ
 ລະ ພ
 ະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ

ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ, ນະຄອນ

ຫຼວງ ແນໃສ່ຈ
 ັດຕັ້ງຜັນຂ
 ະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດທ
 ະນາ

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານການ
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະພາລະບົດບ
 າດ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂຽນດ້ວຍອັກສ
 ອນຫຍໍ້
ວ່າ ‘‘ສກຂ’’ ເປັນອົງການບໍລິຫານຕາມສາຍຕັ້ງໃ
 ນລະບົບບ
 ໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ຂອງກະ
ຊວງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີພ
 າລະບົດບາດ ໃນການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ, ວາງ
ແຜນ, ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດ, ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນວຽກງານການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ໝວດທີ 2.
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີໜ້າທີ່ຕ
 ົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕກ
ິ ຳ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງວຽກງານການສຶກ
ສາແລະກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
3. ໂຄສະນາເຜີຍແ
 ຜ່ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການພັດທະ
ນາການສຶກສາ ແລະກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
4. ປັບປຸງການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະການຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສາ ແລະກິລາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ລັດຖະບານໃນແຕ່
ລະໄລຍະ;
5. ຊີ້ນຳ, ນໍາພາ ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດແ
 ຜນການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ,
ການລົບລ
 ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການຍົກລະດັບ ແ
 ລະ ຝຶ
 ກອ
 ົບຮົມວ
 ິຊາຊີບຂັ້ນພ
 ື້ນຖານ;
6. ຈັດພີມຫົວບ
 ົດສ
 ອບເສັງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ, ອອກປະກາສະນິຍະ
ບັດຊັ້ນມ
 ັດທະ ຍົມຕ
 ອນປາຍໃນໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ຂຶ້ນ
ທະບຽນປະກາສະນິຍະບັດມ
 ັດທະ ຍົມຕອນຕົ້ນ ແ
 ລະ ອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ;
7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄັດເລືອກ ການໃຫ້ຕ
 ຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
8. ສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດທ
 ້ອງຖິ່ນ, ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສິ່ງອ
ຳ
ນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮ
 ັບໃ
 ຊ້ວ
 ຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
9. ຄຸ້ມຄ
 ອງບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ, ໂຮງຮຽນສາມັນກິນ
ນອນຊົນເຜົ່າ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ,ສູນຝ
 ຶກວ
 ິຊາຊີບ, ສູນສຶກສານິເທດ, ສູນໄ ອຊີທ,ີ ສູນ
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	 ການສຶກສານອກໂຮງ ຮຽນ, ວິທະຍາໄລ, ສະຖານການສຶກສາສົງ, ສະໂມສອນກິລາ,
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກ
 ິລາ, ສະໜາມ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນອຶ່ນໆ ທຂ
ີ່ ຶ້ນກັບແ
 ຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ;
10. ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແຜນການກໍ່ສ້າງ,ຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລ
 ະດັບ
		ຄູ, ຄູຝຶກກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນ
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
11. ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍຍະກຳ ມວນຊົນ,
ກິລາລະດັບສ
 ູງ, ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
12. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ສ້າງຖານເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ຄູ ແລະ
ນັກຮຽນພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
13. ຄຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ;
14. ຄົ້ນຄວ້າ ການບັນຈຸ, ສັບຊ
 ້ອນ, ການແຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ຍົກຍ
 ້າຍ, ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ , ຍ້ອງຍໍ,
ປະຕິບັດວິໄນ, ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ຕາມກົດໝາຍ ແ
 ລະ ລະບຽບການ;
15. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານງົບປະມານການເງິນ, ການບັນຊີ, ຊັບສ
 ິນ-ວັດສະດຸ, ການ
ປຸກສ
 ້າງ-ສ້ອມແປງ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການເຊັນສ
 ັນຍາຜູກພັນ
ແລະ ຊຳລະສະສາງການຈັດຊ
 ື້, ຈັດຈ
 ້າງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄ
 ອງພ້ອມທັງສ
 ະຫຼຸບ
ແລະ ລາຍງານຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;
16. ຊີ້ນຳ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
17. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ກັບສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສ
 າກົນ ທັງພ
 າຍໃນ,
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພ
 ັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ຕາມການມອບໝາຍ;
18. ຊີ້ນ
 ຳ, ຊຸກຍູ້,ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜ
 ົນ, ປະກັນຄ
 ຸນນ
 ະພາບ ແລະ ສະຫຼຸບ
ລາຍງານການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສ
 າຍຕັ້ງ ແລະ
ສາຍຂວາງທີ່ຕົນຂ
 ຶ້ນກ
 ັບໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
19. ປະຕິບັດໜ
 ້າທອ
ີ່ ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແລະ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີຂ
 ອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າແ
 ຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາ ແລະ
ຮັບຮອງ ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ;
2. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
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ມະນຸດ, ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ, ຝຶກອ
 ົບຮົມ, ຍົກລ
 ະດັບຄ
 ູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການ
ສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
3. ສະເໜີຕລ
ໍ່ ັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານແຂ່ງຂ
 ັນ
ກິລາ-ກາຍ ຍະກຳ ມວນຊົນ, ກິລາລະດັບສ
 ູງ ແລະ ກິລານັກຮຽນພາຍໃນແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼືຍຸບເ ລີກບ
 ັນດານິຕກ
ິ ຳຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສາແລະກິລາ ທີ່ບ
 ໍ່ສອດຄ່ອງ;
5. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ,ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ,
ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເ ລີກການຈັດຕ
 ັ້ງ, ສະຖານການສຶກສາ ແລະ ສະໜາມກິລາ ໃນຂັ້ນ
ຄຸ້ມຄ
 ອງຂອງຕົນ;
6. ສະເໜີກ
 ານແຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ,ບັນຈຸ, ສັບຊ
 ້ອນ, ຍົກຍ
 ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ,
ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງ ງານຂອງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມ
ການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄຸ້ມຄ
 ອງ ແ
 ລະຕາມກົດໝາຍແລະ ລະບຽບການ;
7. ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ງົບປະມານ, ວັດຖຸ- ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະ
ເພດຕ່າງໆ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະ
ຄອນຫຼວງ;
8. ປະຕິບັດໂ
 ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ
 ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະ
ຄອນຫຼວງ;
9. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ຄຸ້ມຄ
 ອງ ຊັບສ
 ິນທາງປັນຍາ ແລະ ລິຂ
 ະສິດທາງດ້ານການ
ສຶກສາແລະກິລາ;
10. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນຫຼວງ.
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແ
 ລະ ບ
 ຸກຄະລາກອນ
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກ
 ິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ປະກອບມີ 13 ຂະແໜງ ດ
 ັ່ງນີ້:
1. ຂະແໜງບໍລິຫານ;
2. ຂະແໜງຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ;
3. ຂະແໜງສະຖິຕິ, ແຜນການ ແ
 ລະ ພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ;
4. ຂະແໜງການເງິນ
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5. ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
6. ຂະແໜງສາມັນສ
 ຶກສາ;

7. ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

8. ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວ
 ິຊາຊີບຂ
 ັ້ນພື້ນຖານ;
9. ຂະແໜງພັດທະນາຄູ;

10. ຂະແໜງພະລະ ແ
 ລະສິລະປະສຶກສາ;
11. ຂະແໜງກິລາລະດັບສ
 ູງ;

12. ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ;

13. ຂະແໜງກວດກາ, ປະເມີນຜ
 ົນແລະ ປະກັນຄ
 ຸນນ
 ະພາບ.
ນອກຈາກນັ້ນ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຍັງສ
 າມາດສ້າງ

ຕັ້ງຫົວໜ່ວຍວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ

ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ມີບ
 ຸກຄະລາກອນ61-62 ຕໍາແໜ່ງ
ງານ ດັ່ງນີ້:

 ຫົວໜ້າພະແນກ 						

 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 					
1. ຂະແໜງບໍລິຫານ 					

2. ຂະແໜງຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ 					

1 ຕຳແໜ່ງ;

3-4 ຕຳແໜ່ງ ;

5 ຕຳແໜ່ງ;

6 ຕຳແໜ່ງ;

3. ຂະແໜງສະຖິຕິ, ແຜນການ ແ
 ລະ ພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ 		

5 ຕຳແໜ່ງ;

5. ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ					

4 ຕຳແໜ່ງ ;

7. ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາແລະການສຶກສາຊັ້ນສູງ 			

3 ຕຳແໜ່ງ;

4. ຂະແໜງການເງິນ 						
6. ຂະແໜງສາມັນສ
 ຶກສາ						

5 ຕຳແໜ່ງ;

7 ຕຳແໜ່ງ;

8. ຂະແໜງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ 4 ຕຳແໜ່ງ;
9. ຂະແໜງພັດທະນາຄູ						

3 ຕຳແໜ່ງ;

11. ຂະແໜງກິລາລະດັບສ
 ູງ						

4 ຕຳແໜ່ງ;

10. ຂະແໜງພະລະ ແ
 ລະສິລະປະສຶກສາ				
12. ຂະແໜງກິລາມວນຊົນ						

13. ຂະແໜງກວດກາ, ປະເມີນຜ
 ົນແລະ ປະກັນຄ
 ຸນນ
 ະພາບ 		
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3 ຕຳແໜ່ງ;

3 ຕຳແໜ່ງ;

5 ຕຳແໜ່ງ.

ໝວດທີ 4
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ
ມາດຕາ 7 ຫຼັກການ
ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກ
ການ ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງພະແນກ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;

3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຫຼັກການລວມ
ຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ
ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ແລະ ແຂວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 8 ແ
 ບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຄື່ອນໄຫວແລະ ດໍາເນີນງ ານ
ຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 5
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 9 ງົບປະມານ ແ
 ລະ ຕາປະທັບ
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີງ ົບປະມານ ແລະ
ຕາປະທັບເພື່ອຮັບ ໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ.
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ມາດຕາ 10 ການຜັນຂະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກຳນົດໜ້າທີ່
ແລະ ກິດຈະກຳລະອຽດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ
ງານ ພ້ອມທັງນຳສະເໜີກະຊວງ ອະນຸມັດນຳໃຊ້, ບັນຈຸ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ມາດຕາ 11 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການແລະ
ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ,
ຫົວໜ່ວຍການສຶກສາ, ຫົວໜ່ວຍກິລາຕ່າງໆ ລວມທັງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈົ່ງ
ຮັບຮູ້, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 12 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມລົ
ື້ ງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 2350/ສສກ.ຈຕ ລົງວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2012, ທຸກຂໍ້ຕົກ

ລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະ ກາດໃຊ້ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນ
ແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ
2. ຫ້ອງການກະຊວງ
3. ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ບ່ອນລະ
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ບ່ອນລະ
5. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
6. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.
1 ສະບັບ.
3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລ
 າວ
ສັນຕ
 ິພາບ ເ ອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທ
 ະນະຖາວອນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 					
		

ເລກທີ 909 /ສສກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທ
 ີ 28 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ
 ັ້ງ ແ
 ລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະຄອນ
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕ
 າມ ດຳລັດວ
 ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ສະບັບເ ລກທີ 67/ນຍ, ລົງວ
 ັນທີ 3 ກຸມພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີຂອງກົມຈ
 ັດຕັ້ງ ແ
 ລະ ພ
 ະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ

ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ ແນໃສ່ຈ
 ັດຕັ້ງຜັນຂ
 ະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທ
 ະສາດ, ແຜນພັດ
ທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກ
ງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາພາຍໃນເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ຕ
 ັ້ງ ແລະພາລະບົດບ
 າດ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂຽນດ້ວຍອັກ
ສອນຫຍໍ້ວ່າ ‘‘ສກມ’’ ເປັນອົງການບໍລິຫານຕາມສາຍຕັ້ງໃ
 ນລະບົບບ
 ໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງມີພ
 າລະບົດບາດ
ໃນການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ, ວາງແຜນ, ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດ, ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ກວດກາ, ປະເມີນຜ
 ົນ
ວຽກງານການສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເ ທດສະບານ, ນະຄອນ ມີໜ້າທີ່ຕ
 ົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມຄ
 ອງວຽກງານການ
ສຶກສາແລະກິລາ ພາຍໃນເມືອງ, ເ ທດສະບານ, ນະຄອນ;
3. ໂຄສະນາເຜີຍແ
 ຜ່ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການພັດທະ
ນາການສຶກສາ ແລະກິລາ;
4. ປັບປຸງການຈັດຕ
 ັ້ງ ແລະການຄຸ້ມຄ
 ອງການສຶກສາ ແລະກິລາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມືອງ ແ
 ລະ ແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດແ
 ຜນການ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສ
 ຶກສາ, ການລົບລ
 ້າງ
ຄວາມບຮ
ໍ່ ູ້ໜັງສື, ການຍົກລ
 ະດັບ ແ
 ລະ ຝຶ
 ກອ
 ົບຮົມວ
 ິຊາຊີບຂ
 ັ້ນພ
 ື້ນຖານ;
6. ອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ແລະ ຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດການສອບເສັງຈົບຊ
 ັ້ນປະຖົມ
ສຶກສາ, ພິມຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈ
 ົບຊັ້ນມັດທະຍົມ
ສຶກສາຕອນຕົ້ນ, ຄຸ້ມຄ
 ອງ ແລະ ອອກປະກາສະນິຍະບັດຊັ້ນປະຖົມສ
 ຶກສາ ແລະ
ມັດທະຍົມສ
 ຶກສາຕອນຕົ້ນໃ
 ນໂຮງຮຽນ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
7. ຄົ້ນຄວ້າ ແ
 ລະ ຄັດເ ລືອກ ການໃຫ້ຕ
 ຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ;
8. ຄຸ້ມຄອງສະຖານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ,
ສູນກ
 ານສຶກສາຊຸມຊ
 ົນ, ສູນສຶກສານິເທດ, ສູນຝ
 ຶກວ
 ິຊາຊີບຂັ້ນພ
 ື້ນຖານ, ເດີ່ນກິລາ
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ແລະ ສະໂມສອນກິລາ ຂອງເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນອຶ່ນໆ
ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
9. ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ແຜນການກໍ່ສ້າງ,ຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບ
	ຄູ , ຄູຝຶກກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນ
ເມືອງ, ເ ທດສະບານ, ນະຄອນ;
10. ຈັດຕັ້ງປ
 ະຕິບັດວ
 ຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ ມວນຊົນ ແລະ ກິລານັກຮຽນ  ພາຍໃນ
ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
11. ຄຸ້ມຄອງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງ;
12. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ການບັນຈຸ, ສັບຊ
 ້ອນ, ການແຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ຍົກຍ
 ້າຍ, ປົດຕ
 ຳ
ແໜ່ງ, ການຍ້ອງຍໍ, ການປະຕິບັດວິໄນ, ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງງານຂອງຄູ ແລະ
ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາ ຕາມກົດໝາຍ ແ
 ລະ ລະບຽບການ; 
13. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານງົບປະມານການເງິນ, ການບັນຊີ, ຊັບສ
 ິນ-ວັດສະດຸ, ການ
ປຸກສ
 ້າງ-ສ້ອມແປງ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການເຊັນສ
 ັນຍາຜູກພັນ
ແລະ ຊຳລະສະສາງການຈັດຊ
 ື້, ຈັດຈ
 ້າງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງພ້ອມທັງສ
 ະຫຼຸບ
ແລະ ລາຍງານເປັນແ
 ຕ່ລະໄລຍະ;
14. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບ ສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
15. ຊີ້ນ
 ຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜ
 ົນ, ປະກັນຄຸນນ
 ະພາບ ແລະ ສະຫຼຸບ
ລາຍງານການຈັດຕ
 ັ້ງປ
 ະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສ
 າຍຕັ້ງ ແລະ
ສາຍຂວາງທີ່ຕົນຂ
 ຶ້ນກ
 ັບໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
16. ປະຕິບັດໜ
 ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແລະ ເ ຈົ້າເມືອງ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເ ທດສະບານ, ນະຄອນ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີຕ
 ໍ່ພະແນກ ແລະ ເຈົ້າເມືອງ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນພັດທະນາການ
ສຶກສາ ແ
 ລະ ກິລາພາຍໃນເມືອງ;
2. ສະເໜີຕ
 ໍ່ພະແນກ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
ແຜນການກໍ່ສ້າງ, ຝຶກອ
 ົບຮົມ, ຍົກລ
 ະດັບຄ
 ູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ
ກິລາ ພາຍໃນເມືອງ, ເ ທດສະບານ, ນະຄອນ;
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3. ສະເໜີຕ
 ໍ່ພະແນກ ແລະ ເຈົ້າເມືອງ ຈັດຕ
 ັ້ງກ
 ານແຂ່ງຂ
 ັນກິ
 ລາ-ກາຍຍະກຳ ມວນຊົນ
ແລະ ກິລານັກຮຽນພາຍໃນເມືອງ, ເ ທດສະບານ, ນະຄອນ;
4. ສະເໜີຕໍ່ພະແນກ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼືຍົກເ ລີກບ
 ັນດານິຕກ
ິ ຳຄຸ້ມ
ຄອງການສຶກສາແລະກິລາ ທີ່ບ
ສ
ໍ່ ອດຄ່ອງ;
5. ສະເໜີຕໍ່ພະແນກ ແລະ ເຈົ້າເມືອງ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເ ລີກການຈັດ
ຕັ້ງ, ສະຖານການສຶກສາ, ເ ດີ່ນກ
 ິລາ ແ
 ລະ ສະໂມສອນກິລາ ໃ
 ນຂັ້ນຄ
 ຸ້ມຄ
 ອງຂອງ
ຕົນ;
6. ສະເໜີການແຕ່ງຕ
 ັ້ງ, ປົດຕ
 ຳແໜ່ງ,ບັນຈຸ, ສັບຊ
 ້ອນ, ຍົກຍ
 ້າຍ, ການກຳນົດຕ
 ຳແໜ່ງ
ງານຂອງຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມການແບ່ງຂ
 ັ້ນຄຸ້ມ
ຄອງ ແ
 ລະຕາມກົດໝາຍ ແ
 ລະ ລະບຽບການ;
7. ຄຸ້ມຄ
 ອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ- ຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ
 ່ວຍເຫຼືອປ
 ະເພດຕ່າງໆ
ຕາມການ ອະນຸມັດຂອງພະແນກ ແລະ ເ ຈົ້າເມືອງ;
8. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ
 ່າງປະເທດ
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂ
 ອງພະແນກ ຫຼື ເຈົ້າເມື
 ອງ;
9. ສະເໜີຕໍ່ພະແນກ ຄຸ້ມຄ
 ອງຄູ, ບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສ
 ິນ, ລິຂ
 ະສິດທາງດ້ານການສຶກ
ສາ ແ
 ລະກິລາ;
10. ປະຕິບັດວ
 ຽກງານອື່ນຕ
 າມການມອບໝາຍຂອງພະແນກ ແລະ ເ ຈົ້າເມືອງ;
ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ 
ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະ
ຄອນ ປະກອບມີ 10 ໜ່ວຍງານດັ່ງນີ້:
1. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ;
2. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ ແ
 ລະ ພ
 ະນັກງານ 
3. ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ, ແຜນການ ແ
 ລະ ພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ;
4. ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;
5. ໜ່ວຍງານການສຶກສາພາກບັງຄົບ;
6. ໜ່ວຍງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແ
 ລະ ຝ
 ຶກອ
 ົບຮົມວ
 ິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ;
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7. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູ;

8. ໜ່ວຍງານພະລະ ແລະ ສ
 ິລະປະສຶກສາ;
9. ໜ່ວຍງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ;

10. ໜ່ວຍງານກວດກາ, ປະເມີນຜ
 ົນ ແ
 ລະ ປະກັນຄ
 ຸນນ
 ະພາບ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີບ
 ຸກຄະລາກອນ
44-45 ຕໍາ ແໜ່ງ ດ
 ັ່ງນີ້:

 ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 							
 ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 					

1. ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ 						
2. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງ ແ
 ລະ ພ
 ະນັກງານ				
3. ໜ່ວຍງານສະຖິຕິ, ແ
 ຜນການ ແ
 ລະ ພົວພັນຕ
 ່າງປະເທດ 		

4. ໜ່ວຍງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 				

5. ໜ່ວຍງານການສຶກສາພາກບັງຄົບ					

1 ຕຳແໜ່ງ ;

2-3 ຕຳແໜ່ງ ;

8 ຕຳແໜ່ງ ;
4 ຕຳແໜ່ງ ;

4 ຕຳແໜ່ງ;

4 ຕຳແໜ່ງ;
5 ຕຳແໜ່ງ;

6. ໜ່ວຍງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ 3 ຕຳແໜ່ງ ;
7. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູ						

3 ຕຳແໜ່ງ;

9. ໜ່ວຍງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ 					

3 ຕຳແໜ່ງ;

8. ໜ່ວຍງານພະລະ ແລະ ສ
 ິລະປະສຶກສາ				
10. ໜ່ວຍງານກວດກາ, ປະເມີນຜ
 ົນແລະ ປະກັນຄ
ນ
ຸ ນະພາບ 		

3 ຕຳແໜ່ງ;
4 ຕຳແໜ່ງ.

ໝວດທີ 4

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວ
 ຽກ
ມາດຕາ 7 ຫຼັກການ

ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ, ເ ທດສະບານ, ນະຄອນ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຕາມຫຼັກ ການ ດັ່ງນີ້:

1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
ຂອງຫ້ອງການ;

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
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3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ,
ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ
ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 8 ແ
 ບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເຄື່ອນໄຫວແລະ
ດໍາເນີນງ ານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
ສຸມ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.
ໝວດທີ 5
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ
ມາດຕາ 9 ງົບປະມານ ແ
 ລະ ຕາປະທັບ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ,ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີງ ົບປະມານ
ແລະ ຕາປະ ທັບ ຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 10 ການຜັນຂ
 ະຫຍາຍ
ມອບໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ, ເ ທດສະບານ, ນະຄອນ ກຳ
ນົດໜ
 ້າທ
 ີ່ ແລະ ກິດຈະ ກຳລະອຽດຂອງແຕ່ລ
 ະໜ່ວຍງານ ແລະ ກຳນົດມ
 າດຕະຖານແຕ່
ລະຕຳແໜ່ງງານ, ພ້ອມທັງນຳສະເໜີພ
 ະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ອະນຸມັດນ
 ຳໃຊ້ ແລະບັນຈຸ, ສັບຊ
 ້ອນ ພະນັກງານເຂົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ 11 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ,
ນະຄອນ, ຫົວໜ່ວຍການສຶກສາ, ຫົວໜ່ວຍກິລາຕ່າງໆ ລວມທັງອຳນາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິ່ນຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 12 ຜົນສັກສິດ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ
ແທນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ສະບັບເລກທີ 2347 /ສສກ.ຈຕ
ລົງວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2012 ທຸກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ງປະກາດໃຊ້ໃນ
ເມື່ອກ່ອນທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.
ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນສົ່ງ:

1. ກະຊວງພາຍໃນ

1 ສະບັບ.

3. ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ ແລະ ສະຖາບັນ ບ່ອນລະ

1 ສະບັບ

2. ຫ້ອງການກະຊວງ

4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາ
ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງໆ ບ່ອນລະ

5. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ບ່ອນລະ
6. ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
7. ເກັບມ້ຽນ

1 ສະບັບ.

1 ສະບັບ
1 ສະບັບ

1 ສະບັບ
3 ສະບັບ
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