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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

*************** 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ              ເລກທ ີ_____  /ສສກ.ພປ.ສກນລ 
ສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ . . . 
 

ຂ ໍ້ຕົກລົງ 
ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

ວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບການຈັດຕັໍ້ງແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງສະຫະພັນກິລານັກຮຽນສາມັນລາວ 
 
- ອງີຕາມ :  ດ າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ  

 ສະບບັເລກທ ີ282/ນຍ, ລງົວນັທ ີ7 ກນັຍາ 2011. 
- ອງີຕາມ :  ດ າລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການແຕ່ງຕັງ້ ຄະນະບ ລຫິານງານສະມາຄມົກລິານກັຮຽນ 

 ນກັສກຶສາ ແຫ່ງຊາດລາວ ສະບບັເລກທ ີ99/ນຍ, ລງົວນັທ ີ30/05/2001. 
- ອງີຕາມ :  ຂ ຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີວ່າການກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ວ່າດວ້ຍການສາ້ງຕັງ້ ສະຫະພນັ 

 ກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ ສະບບັເລກທ ີ......................., ລງົວນັທ ີ........................ 
- ອງີຕາມ :  ຂ ຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີວ່າການກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ວ່າດວ້ຍການແຕ່ງຕັງ້ຄະນະ 

 ບ ລຫິານງານສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ ສະບບັເລກທ ີ................, ລງົວນັທ ີ................. 
 

ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງສຶກສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ຕົກລົງ: 

   
ໝວດທີ I 

ບົດບັນຍັດທົື່ວໄປ 
 
ມາດຕາ 01 : ຈຸດປະສົງ: 

ສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ການເຄ ່ ອນໄຫວກລິາຂອງນກັຮຽນສາ 
ມນັ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຕາມຂ ຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ,ີ ວ່າການກະຊວງສກຶສາສາທ ິການ ແລະ 
ກລິາ, ສະບບັເລກທ ີ............., ລງົວນັທ ີ................  ມຈີດຸປະສງົ ເພ ່ ອຊຸກຍ ສ້ ົ່ ງເສມີການຮຽນ-
ການສອນວຊິາພະລະສກຶສາແລະ ກລິາໃນໂຮງຮຽນສາ້ງຄວາມສນົໃຈໃຫນ້ກັ ຮຽນມຄີວາມສະຫງວນ
ມກັຕ ່ ການຫຼິນ້ກລິາ ແລະ ເພ ່ ອພດັທະນາກລິານກັຮຽນສາ ມນັລາວ ໃຫເ້ຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົ, ມີ
ການເຄ ່ ອນໄຫວຢ່າງເປັນປະຈ າ, ກວາ້ງຂວາງທງັ ຢ ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

 
ມາດຕາ 02 : ສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ " ຂຽນຫຍ ວ່້າ : " ສກນລ " ເປັນພາສາອງັກດິຊ ່ ວາ : Lao  

Schools Sports federation " ຂຽນຫຍ ວ່້າ : LSSF. 
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ມາດຕາ 03 : ພາລະບົດບາດ : 
3.1. ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ຂອງພກັ ແລະ ລດັ ເຂົ ້ົາ້ໃນການກ ່ ສາ້ງແລະ 

ພດັທະນານກັຮຽນສາມນັ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍ ຕວົຮອບດາ້ນຕາມ 5 
ຫຼກັມ ນການສກຶສາຄ  : 1. ປັນຍາສກຶສາ, 2. ຄຸນສມົບດັສກຶສາ, 3. ພະລະສກຶສາ, 4. ສລິະປະສກຶສາ 
ແລະ 5. ແຮງງານສກຶສາ, ກຽມພອ້ມປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນສອງໜາ້ທີ່ ຍຸດທະສາດທີ່ ພກັ ແລະ 
ລດັຖະບານມອບໝາຍໃຫ ້ຄ : ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາປະເທດຊາດ. 

3.2. ສົ່ ງເສມີການພດັທະນາວຽກງານພະລະສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນໂຮງຮຽນ, ເຕົາ້ໂຮມບນັດານກັຮຽນສາມນັ
ໃຫມ້ກີານເຄ ່ ອນໄຫວກລິາຢ່າງມກີານຈດັຕັງ້ນ າໃຊເ້ວລາຫວ່າງໃຫເ້ປັນປະ ໂຫຍດ, ຫຼກີ ລຽ້ງ ການ
ໄປມົ ້ົວ້ສຸມນ າສິ່ ງເສບຕດິ ແລະ ປະກດົການຫຍ ທ້ ຕ່້າງໆ. 

3.3. ຄຸມ້ຄອງຊຸກຍ ,້ ສົ່ ງເສມີ, ເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຕັງ້ນ າພາຂະບວນການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານກລິານກັຮຽນ
ສາມນັ, ສາ້ງສາຍພວົພນັ ແລະ ຮດັແໜນ້ຄວາມສາມກັຄແີລກປ່ຽນບດົຮຽນລະຫວ່າງນກັກລິາດວ້ຍກນັ
ຢ ່ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

3.4. ຄົ ້ົນ້ຄວາ້ເຜຍີແຜ່ຄວາມຮ ,້ ຂ ມ້ ນຂ່າວສານ ທາງດາ້ນວຊິາການ ການກລິາລວມທງັອ ານວຍ ແລະ ຄວບ
ຄຸມການແຂ່ງຂນັກລິາ ນກັຮຽນສາມນັ ບນົພ ນ້ຖານກດົລະບຽບ ແລະ ກະຕກິາຂອງສະຫະພນັກລິາ
ນກັຮຽນສາມນັລາວ ແລະ ສະພາກລິາໂຮງຮຽນອາຊຽນ. 

 
ມາດຕາ 04 : ເປົໍ້າໝາຍ : 

4.1. ຮບັປະກນັໃຫນ້ກັຮຽນສາມນັໄດເ້ຂົ ້ົາ້ໃຈ ແລະ ເຊ ່ ອມຊມຶແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັ ກ່ຽວ
ກບັວຽກງານການເຄ ່ ອນໄຫວກລິາ ເພ ່ ອສຸຂະພາບ, ມດິຕະພາບ, ສນັຕພິາບ, ຄວາມສາມກັຄ ີແລະ 
ການຮ່ວມມ .  

4.2. ຮບັປະກນັ ການພດັທະນາກລິານກັຮຽນສາມນັ ໃຫເ້ປັນຂະບວນການເຄ ່ ອນໄຫວຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນ
ຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ, ສາ້ງໃຫມ້ນີກັກລິາສ ບທອດ ແລະ ມພີອນສະຫວນັເພ ່ ອໃຫ ້ກາຍເປັນນກັກລິາ
ລະດບັຊາດ. 

4.3. ສາມາດເຕົ ້ົາ້ໂຮມເອາົນກັກລິານກັຮຽນສາມນັ ແຕ່ລະປະເພດກລິາ ໃຫມ້ກີານເຄ ່ ອນໄຫວຢ່າງມີ
ການຈດັຕັງ້, ກຽມພອ້ມເຂົ ້ົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເປັນເຈົາ້ພາບ
ຈດັການແຂ່ງຂນັໃນລະດບັຕ່າງໆ. 
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ໝວດທີ II 
ໜ້າທີື່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງສະຫະພັນ 

 
ມາດຕາ 05 : ໜ້າທີື່ : 

5.1. ເຜຍີແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍການສກຶສາ ແລະ ກລິາຂອງ ພກັ - ລດັ, ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນ ພດັທະນາວຽກງານກລິານກັຮຽນສາມນັໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

5.2. ຄົນ້ຄວາ້ປັບປຸງຂ ກ້ ານດົ, ກດົລະບຽບຂອງສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ ແລະ ຊີນ້ າ, ນ າພາ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເຂັມ້ງວດ. 

5.3. ຈດັຕັງ້ ຊີນ້ າ, ນ າພາຄຸມ້ຄອງ, ຊຸກຍ ,້ ສົ່ ງເສມີ ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັ 
ທງັຢ ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ສາ້ງໃຫໄ້ດນ້ກັກລິາສ ບທອດ. 

5.4. ຄົນ້ຄວາ້ຊອກຫາແຫ່ຼງທນຶ ເພ ່ ອຊຸກຍ ສ້ ົ່ ງເສມີການເຄ ່ ອນໄຫວກລິານກັຮຽນສາມນັ ທງັຢ ່ ພາຍ ໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. 

5.5. ຊຸກຍ ກ້ານສາ້ງກອງທນຶເພ ່ ອຮບັໃຊກ້ານເຄ ່ ອນໄຫວກລິານກັຮຽນສາມນັ ທງັຢ ່ ລະດບັສ ນກາງ, ແຂວງ, 
ເມ ອງ. 

 
ມາດຕາ 06 : ຂອບເຂດສິດ: 

6.1. ບ ລຫິານຄຸມ້ຄອງວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງສະຫະພນັ, ລວມທງັດາ້ນວຽກງານການຈດັຕັງ້, ບຸກຄະ ລາກອນ
ກລິາ, ພ ນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ວດັສະດຸ ແລະ ການເງນິ. 

6.2. ຕກົລງົຮບັຮອງເອາົແຜນການເຄ ່ ອນໄຫວໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັນ້ຂອງສະຫະພນັ, ລວມ ທງັກດົ
ລະບຽບ ແລະ ຈດັຕັງ້ການການແຂ່ງຂນັຈດັຕັງ້ການແຂ່ງຂນັກລິາປະເພດຕ່າງໆ ຂອງນກັຮຽນສາມນັ. 

6.3. ຮຽກປະຊຸມຄະນະບ ລຫິານງານສະຫະພນັກລິານກັຮຽນລາວ ສະໄໝສາມນັ ແລະ ສະໄໝວສິາມນັ ໃນ
ກ ລະນຈີ າເປັນ. 

6.4. ສະເໜແີຕ່ງຕັງ້ຜ ຕ້າງໜາ້ສະຫະພນັ ເພ ່ ອເຂົ ້ົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນວຽກງານອ ່ ນໆ 
ຕາມການເຊ ອ້ເຊນີຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ. 

6.5. ເຈລະຈາ, ລງົນາມເອກະສານ, ເຊນັສນັຍາຮ່ວມມ ກບັອງົການທີ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ການຈດັ ຕັງ້ທາງ
ສງັຄມົ, ອງົການທີ່ ບ ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ບ ລສິດັຫາ້ງຮາ້ນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕາມການເຫນັດີ
ຂອງຂັນ້ເທງິ. 
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ໝວດທີ III 
ສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນ, ສິດ ແລະ ພັນທະ 

 
ມາດຕາ 07 : ສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນ : 

ສະມາຊກິຂອງສະຫະພນັປະກອບດວ້ຍສະມາຊກິສາມນັ ແລະ ສະມາຊກິສມົທບົ : 
7.1. ສະມາຊກິສາມນັ : 
− ສະມາຊກິສາມນັປະກອບດວ້ຍພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ ທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ ນບັຕັງ້ແຕ່ຊັນ້ ປະຖມົ

ເຖງິຊັນ້ມດັທະຍມົຕອນປາຍທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົລວມທງັໂຮງງຮຽນສາມນັທີ່ ຂຶນ້ກບັຂະແໜ
ງການອ ່ ນ. 

− ນກັກລິາທີ່ ສງັກດັຢ ່ ໃນທມີກລິາປະເພດຕ່າງໆໃນໂຮງຮຽນສາມນັ. 
7.2. ສະມາຊກິສມົທບົ : 
 ສະມາຊກິສມົທບົປະກອບດວ້ຍບນັດາການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ທງັພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ ແລະ 

ບຸກຄນົທີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຢາກປະກອບສ່ວນ ແລະ ຮ່ວມມ ກບັສະຫະພນັ ຫຼ  ເຫນັດເີຫນັພອ້ມກບັກດົ
ລະບຽບສະບບັນີກ້ ່ ສາມາດເປັນສະມາຊກິຂອງສະຫະພນັໄດ.້ 

 
ມາດຕາ 08 : ການສິໍ້ນສຸດຂອງການເປັນສະມາຊິກສາມນັ : 

ການເປັນສະມາຊກິສາມນັຈະສິນ້ສຸດລງົໃນກ ລະນ ີ: 
8.1. ຢຸດເຊາົການເຄ ່ ອນໄຫວໃນກ ລະນອີງົການຈດັຕັງ້ນັນ້ຖ ກຍຸບເລກີ. 
8.2. ຂ ລາອອກເປັນທາງການ ແລະ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ. 
8.3. ບ ່ ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຫຼກັການຂອງສະຫະພນັ ແລະ ໄດຖ້ ກສະຫະພນັຕກົລງົໃຫໝ້ດົສດິເປັນ

ສະມາຊກິ. 
8.4. ການເສຍຊວີດິລງົຂອງສະມາຊກິ. 
 

ມາດຕາ 09 : ການສິໍ້ນສຸດຂອງການເປັນສະມາຊິກສົມທົບ : 
ການເປັນສະມາຊກິສມົທບົຈະສິນ້ສຸດລງົໃນກ ລະນ ີ: 

9.1. ຂ ລາອອກຢ່າງມເີຫດຜນົທີ່ ເໝາະສມົ ແລະໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ. 
9.2. ບ ່ ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບຫຼກັການຂອງສະຫະພນັ ແລະ ໄດຖ້ ກສະຫະພນັຕກົລງົໃຫໝ້ດົສດິເປັນ

ສະມາຊກິ. 
9.3. ການເສຍຊວີດິລງົຂອງສະມາຊກິ. 
 

ມາດຕາ 10 : ສິດຂອງສະມາຊິກ : 
ສະມາຊກິມສີດິ : 

10.1. ສະເໜປີະກອບຄ າຄດິຄ າເຫນັກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະຫະພນັ. 
10.2. ເຂົ ້ົາ້ຮ່ວມການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຫະພນັ. 
10.3. ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງຈາກສະຫະພນັ. 
10.4. ສະມາຊກິທີ່ ເປັນນກັກລີາສະເໜຂີ ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກສະຫະພນັໃນກ ລະນເີກດີ

ອຸປະຕເິຫດໃນເວລາເຄ ່ ອນໄຫວກລິານກັຮຽນສາມນັ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນກ ລະນມີກີານເຝິກຊອ້ມ,  
ແຂ່ງຂນັເຂດ ແລະ ລະດບັຊາດຂຶນ້ໄປ. 
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10.5. ມສີດິລງົຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະຫະພນັ. 
10.6. ນະໂຍບາຍການຮຽນ ແລະ ນະໂຍບາຍອ ່ ນໆທີ່ ມກີານເຂົາ້ຮ່ວມແຂ່ງຂນັໃນແຕ່ລະ,ລະດບັນັນ້ ແມ່ນ

ອງີໃສ່ລະບຽບການທີ່ ຂັນ້ເທງິກ ານດົ. 
 

ມາດຕາ 11 : ພັນທະຂອງສະມາຊິກ : 
ສະມາຊກິສາມນັ ແລະ ສະມາຊກິສມົທບົມພີນັທະ : 

11.1. ປະຕບິດັກດົລະບຽບຂອງສະຫະພນັ, ເສຍເງນິບ າລຸງປະຈ າປີຢ່າງເປັນປົກກະຕ,ິ ເຂົ ້ົາ້ຮ່ວມປະ ຊຸມ
ຕາມການເຊ ອ້ເຊນີ, ປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈຕາມເງ  ່ອນໄຂຕວົຈງິ. 

11.2. ເປັນແບບຢ່າງອນັດໃີນການປະຕບິດັກດົລະບຽບ ແລະ ວຽກງານຂອງສະຫະພນັ. 
11.3. .ປະຕບິດັວຽກງານອ ່ ນໆທີ່ ສະຫະພນັມອບໝາຍໃຫ.້ 
 

 
ໝວດທີ IV 

ລະບົບ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັໍ້ງຂອງສະຫະພັນ 
 
 ມາດຕາ 12 :   ລະບົບການຈັດຕັໍ້ງຂອງສະຫະພັນ :  

ສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ ມລີະບບົການຈດັຕັງ້ ແຕ່ຂັນ້ສ ນກາງຮອດ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ 
ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍ:  

12.1. ຂັນ້ສ ນກາງແມ່ນສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ ( ສກນລ ). 
12.2. ຂັນ້ແຂວງແມ່ນສະໂມສອນກລິານກັຮຽນສາມນັແຂວງ ( ສກນ ). 
12.3. ຂັນ້ໂຮງຮຽນສາມນັ ແມ່ນທມິກລິາ ແຕ່ລະປະເພດຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງນັນ້ໆ. 
 

ມາດຕາ 13:     ການແຕ່ງຕັໍ້ງຄະນະບ ລິຫານງານຂອງສະຫະພັນ : 
ຄະນະບ ລຫິານງານສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັແມ່ນຖ ກແຕ່ງຕັງ້ໂດຍທ່ານລດັຖະມນົຕ ີ

ວ່າການກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ສ າລບັຄະນະບ ລກິານງານສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັ
ຂັນ້ແຂວງ ແມ່ນຮອງເຈົາ້ແຂວງທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກສກຶສາ ແລະ ກລິາເປັນຜ ແ້ຕ່ງຕັງ້ ແລະ ທຸກໆຕ າ   
ແໜ່ງຈະບ ່ ມຄ່ີາຈາ້ງແຕ່ຈະມກີານໃຊແ້ທນຄ ນການໃຊຈ່້າຍເງນິສມົທບົເຂົາ້ ຮບັໃຊວ້ຽກລວມຂອງ 
ສກນລແລະ ສກນ. 

 
ມາດຕາ 14 : ໂຄງປະກອບຂອງຄະນະບ ລິຫານງານ ສກນລ : 

14.1. ຄະນະບ ລຫິານງານສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວຂັນ້ສ ນກາງ ປະກອບດວ້ຍ 15 ທ່ານ : 
_ - ປະທານ 01 ທ່ານ 
_ - ຮອງປະທານ 02 ທ່ານ 
_ - ເລຂາທກິານ 02 ທ່ານ 
_ - ນາຍຄງັ 01 ທ່ານ 
_ - ກ າມະການ 09 ທ່ານ 
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14.2. ຄະນະບ ລຫິານງານສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວຂັນ້ແຂວງແມ່ນອງິໃສ່ຄວາມເໝາະສມົ 
         ແຕ່ບ ່ ໃຫເ້ກນີ 15 ທ່ານ. 

 
ມາດຕາ 15:  ໜ້າທີື່ລວມຂອງຄະນະບ ລິຫານງານ ສກນລ : 
   ຄະນະບ ລຫິານງານມໜີາ້ທີ່  : 

15.1.  ຄົນ້ຄວ້າແລະ ນ າສະເໜຂີັນ້ເທງິເພ ່ ອຮບັຮອງເອາົກດົລະບຽບຂອງ ສກນລແລະ ກດົລະບຽບອ ່ ນໆ  
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ບດົລາຍງານການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ແຜນການວຽກງານຂອງສະຫະພນັໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

15.2. ຈດັຕັງ້ຊີນ້ າ ນ າພາການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດ, ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ກະກຽມ
ນກັກລິາເຂົາ້ຮ່ວມການແຂ່ງຂນັກລິາໂຮງຮຽນຂອງອາຊຽນ, ພອ້ມນັນ້ກ ່ ຊຸກຍ ຂ້ະບວນ ການແຂ່ງຂນັ
ກລິາຢ ່ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການແຂ່ງຂນັກລິານກັຮຽນສາມນັເນ ່ ອງໃນໂອ ກາດວນັສ າຄນັຂອງຊາດ 
ແລະ ຂອງສາກນົ. 

15.3. ກ ານດົຮ ບການປະກອບສ່ວນທາງດາ້ນການເງນິຂອງ ໂຮງຮຽນສາມນັແຫ່ງຕ່າງໆ ໃຫແ້ກ່ ສກນລ  
ແລະ ສກນ ຢ ່ ໃນແຕ່ລະປີ. 

15.4. ຊຸກຍ ພ້ະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶ ເພ ່ ອຮບັໃຊວ້ຽກງານກລິາ 
ແລະ ສລິະປະ, ພອ້ມນັນ້ກ ຊຸກຍ ໃ້ຫ ້ ໂຮງຮຽນສາມນັແບ່ງລາຍຮບັຂອງຕນົຈ ານວນໜຶ່ ງເຂົາ້ຮບັໃຊ ້
ການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານດັ່ ງກ່າວຢ ່ ພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງຕນົ. 

15.5. ຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ຮບັຮອງເອາົກດົລະບຽບຄຸມ້ຄອງການເງນິ - ລາຍຮບັລາຍຈ່າຍ ຂອງ ສກນລ. 
15.6. ກ ານດົອດັຕາເສຍຄ່າບ າລຸງຂອງການເປັນສະມາຊກິ, ລະບຽບການຮກັສາ ແລະ ສົ່ ງເງນິບ າ ລຸງ ໃຫແ້ກ່ 

ສກນລ. 
15.7. ກ ານດົນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິໃນເວລາເກດີເຫດສຸກເສນີ ຫຼ  ເກດີອຸປະຕເິຫດໃນເວລາ

ເຄ ່ ອນໄຫວກລິາ. 
15.8. ກ ານດົຂອບເຂດສັ່ ງຈ່າຍເງນິຄງັຂອງສະຫະພນັ. 
15.9. ຍອ້ງຍ  ຫຼ   ປະຕບິດັວໄິນຕ ່ ສະມາຊກິ. 
 

ມາດຕາ 16 : ໜ້າທີື່ຂອງປະທານ. 
16.1. ຊີນ້ າລວມ ແລະ ຕດັສນິທຸກບນັຫາຂອງສະຫະພນັ. 
16.2. ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງການສກຶສາ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັເຂົາ້ໃນ ການຊີນ້ າ - 

ນ າພາ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງສະຫະພນັ. 
16.3. ສະເໜແີຕ່ງຕັງ້ ຫຼ   ປົດຕ າແໜ່ງຄະນະບ ລຫິານງານ. 
16.4. ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ, ຖາ້ປະທານບ ່ ຢ ່ ຫຼ  ຕດິຂດັແມ່ນມອບໃຫຮ້ອງປະທານເປັນຜ ຮ້ບັໜາ້ທີ່ ແທນ. 
16.5. ຊີນ້ າກ່ຽວກບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງສະຫະພນັ. 
 

ມາດຕາ 17 :   ໜ້າທີື່ຂອງຮອງປະທານ : 
_ - ຮອງປະທານຜ ທ້ ີ1 : ຮບັຜດິຊອບວຽກງານພວົພນັຕ່າງປະເທດ ແລະ ເສດຖະກດິການເງນິ. 
_ - ຮອງປະທານຜ ທ້ ີ2 : ຮບັຜດິຊອບວຽກງານວຊິາການຂະບວນການ ແລະ ພດັທະນານກັກລິາ. 
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ມາດຕາ 18 : ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງເລຂາທິການ ສກນລ : 
_ - ເປັນເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານໃນການປະສານທຸກວຽກງານການເຄ ່ ອນໄຫວ

ຂອງສະຫະພນັ. 
_ - ຄົນ້ຄວາ້ບດົສະຫຸຼບ ແລະ ແຜນການດ າເນນີງານຂອງສະຫະພນັໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
_ - ຄຸມ້ຄອງວດັຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ ຂຶນ້ກບັສະຫະພນັ. 
_ - ຄຸມ້ຄອງສ ານວນເອກະສານກ່ຽວກບັສະມາຊກິ, ຄ ເຝິກ, ກ າມະການຕດັສນິ, ນກັກລິາ ແລະ ວຽກ

ງານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງສະຫະພນັ. 
_ - ຂຶນ້ແຜນງບົປະມານ, ຄຸມ້ຄອງ ລາຍຮບັ - ລາຍຈ່າຍ ຂອງສະຫະພນັ. 
_ - ສມົທບົກບັກມົການເງນິ ແລະ ການເງນິຂັນ້ສອງ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃນການນ າ

ໃຊເ້ງນິງບົປະມານ ແລະ ແຫ່ຼງການເງນິຂອງສະຫະພນັຕາມລະບຽບຫຼກັການ.  
_ - ປະຕບິດັວຽກງານອ ່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ. 
 
ມາດຕາ19 :     ຄະນະກ າມະການມີໜ້າທີື່: 

  19.1. ປະຕບິດັວຽກງານຂອງສະຫະພນັຕາມການມອບໝາຍ. 
  19.2. ຊ່ວຍຊີນ້ າ ແລະ ຈດັຕັງ້ກອງປະນຊຸມຕ່າງໆຂອງ ສກນລ. 
 

ມາດຕາ 20: ສິດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງນາຍຄັງ : 
20.1. ຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ບນັຊ ີລາຍຮບັ - ລາຍຈ່າຍຂອງສະຫະພນັ. 
20.2. ຕດິຕາມ, ລາຍງານການເງນິຂອງສະຫະພນັທີ່ ຝາກໄວຢ້ ່ ທະນາຄານ. 
20.3. ປະຕບິດັຕາມລະບຽບການນ າໃຊເ້ງນິພາຍໃນສະຫະພນັ. 
20.4. ລງົລາຍເຊນັໃນເອກະສານທາງດາ້ນການເງນິ, ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈ່າຍ. 
 

ມາດຕາ 21 :    ລະບອບການປະຊຸມຂອງຄະນະບ ລິຫານງານ ສກນລ.  
ກອງປະຊຸມຄະນະບ ລຫິານງານ ສກນລ ຄບົຄະນະຈດັຂຶນ້ ປີໜຶ່ ງ 2 ຄັງ້ ( 6 ເດ ອນຕ ່ ຄັງ້ ) : 

_ - ຄົນ້ຄວ້າ, ຮບັຮອງເອາົບດົລາຍງານ ແລະ ທດິທາງແຜນການເຄ ່ ອນໄຫວ. 
_ - ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຮບັຮອງເອາົງບົປະມານ ແລະ ມະຕຕິກົລງົຕ່າງໆ. 
_ - ຄົນ້ຄວາ້ປັບປຸງແກໄ້ຂກດົລະບຽບຂອງສະຫະພນັ. 
_ - ພຈິາລະນາທຸກບນັຫາທີ່ ສະເໜຂີຶນ້ໂດຍຄະນະບ ລຫິານງານຂອງສະຫະພນັ ຫຼ  ສະມາຊກິຂອງ

ສະຫະພນັ. 
 
ມາດຕາ 22 :    ກອງປະຊຸມຄະນະບ ລຫິານງານສະຫະພນັຈະຮບັຮອງເອາົມະຕຕ່ິາງໆ ໄດກ້ ຕ ່ ເມ  ່ ອໄດຮ້ບັ ຄວາມເຫນັດີ

ຈາກສະມາຊກິຈ ານວນກາຍເຄິ່ ງຂອງຈ ານວນສະມາຊກິທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 
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ໝວດທີ V 
ການຄຸຸ້ມຄອງການເງິນຂອງສະຫະພັນກິລານັກຮຽນສາມັນລາວ 

 
ມາດຕາ 23 : ລາຍຮັບຂອງ ສກນລ:  

ສະຫະພນັມລີາຍຮບັມາຈາກ: 
23.1. ການປະກອບສ່ວນດາ້ນການເງນິຂອງໂຮງຮຽນສາມນັແຫ່ງຕ່າງໆທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ(ແມ່ນຈະ

ໄດກ້ ານດົອອກຕ່າງຫາກ) 
23.2. ສະມາຊກິທີ່ ມເີງນິເດ ອນ (ຄ -ອາຈານ, ພະນກັງານ)ໃຫເ້ສຍພນັທະຜ ລ້ະ 10.000 ກ/ປ/ຄ ເພ ່ ອເອາົເຂົາ້

ກອງທນຶຂອງສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັ. 
23.3. ສະມາຊກິທີ່ ບ ່ ມເີງນິເດ ອນ (ຍກົເວັນ້ນກັຮຽນປະຖມົ) ເສຍພນັທະຜ ລ້ະ 3.000 ກ/ປ/ຄ ປີໂດຍ ແມ່ນ

ໂຮງຮຽນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບຈ່າຍໂດຍແບ່ງລາຍຮບັຈາກກດິຈະກ າຕ່າງໆ. 
23.4. ການແບ່ງລາຍຮບັຈາກເງນິເສຍບ າລຸງຂອງສະຫະພນັໄດແ້ບ່ງແຕ່ລະຂັນ້ດັ່ ງນີ:້  
 - ໂຮງຮຽນ   20% 
 - ຂັນ້ເມ ອງ  30% 
 - ຂັນ້ແຂວງ  30% 
 - ສ ນກາງ  20% 
23.5.  ການເຄ ່ ອນໄຫວຫາລາຍໄດຂ້ອງສະຫະພນັທີ່ ບ ່ ຂດັກບັລະບຽບຫຼກັການຕ່າງໆທີ່ ປະກາດໃຊຢ້ ່  ສ ປ ປ 

ລາວ. 
23.6. ອງົການຈດັຕັງ້ຊາວໜຸ່ມແມ່ຍງິຂອງໂຮງຮຽນມສ່ີວນຮ່ວມໃນການອຸປະຖ າທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈ. 
 

ມາດຕາ 24 :  ລາຍຈ່າຍຂອງ ສກນລ: 
ລາຍຈ່າຍຂອງສະຫະພນັຕົນ້ຕ ແມ່ນແນໃສ່ການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ແຂ່ງຂນັກລິາພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ.  
- ການຈດັກອງປະຊຸມຄະນະບ ລຫິານງານ ສກນລ. 
- ການເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມກບັສາກນົ ແລະ ພາກພ ນ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນກອງປະຊຸມ ສະພາກລິາໂຮງຮຽນ
ອາຊຽນ. 
- ການກະກຽມໃຫແ້ກ່ງານມະຫາກ າກລິານກັຮຽນມດັທະຍມົສກຶສາທົ່ ວປະເທດ.  
- ການປະຕບິດັນະໂນບາຍຕ ່ ນກັກລິາທີ່ ດເີດັ່ ນ. 
 

ມາດຕາ 25 : ລາຍຮບັ - ລາຍຈ່າຍທຸກຢ່າງຂອງສະຫະພນັຕອ້ງດ າເນນີໄປຕາມຫຼກັການການເງນິເປີດເຜຍີ, ໂປ່ງໃສ 
ແລະ ສາມາດກວດກາໄດ.້ 
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ໝວດທີ VI 
ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ,ຍ້ອງຍ  ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ 

 
ມາດຕາ 26 : ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕ ່ ນກັກລິາ 
 - ນກັກລິາທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການເຝິກຊອ້ມ ແລະ ແຂ່ງຂນັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
 - ນກັກລິາທີ່ ຜນົງານດເີດັ່ ນໃນການແຂ່ງຂນັທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ມາດຕາ 27 :  ການຍອ້ງຍ ຕ ່ ຜ ທ້ີ່ ມຜີນົງານ: 

ສະມາຊກິທີ່ ມຜີນົງານດເີດັ່ ນຈະໄດຮ້ບັການຍອ້ງຍ ຊມົເຊຍີຈາກສະຫະພນັ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ຂອງລດັໂດຍການສະເໜຂີອງສະຫະພນັ. 

ມາດຕາ 28: ການປະຕບິດັວໄິນຕ ່ ຜ ລ້ະເມດີ: 
ສະມາຊກິຜ ໃ້ດ ສາ້ງຄວາມເຊ ່ ອມເສຍໃຫແ້ກ່ສະຫະພນັ ຈະຖ ກປະຕບິດັວໄິນຕາມສະຖານ

ໜກັ - ເບາົ. 
 

ໝວດທີ VII 
ບົດບັນຍັດມວ້ນທ້າຍ 

 
ມາດຕາ 29 : ການຜນັຂະຫຍາຍ. 

ມອບໃຫຄ້ະນະສະຫະພນັກລິາສາມນັລາວເປັນຜ ຜ້ນັຂະຫຍາຍ, ກ ານດົພາລະບດົບາດ, ສດິ
ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບລະອຽດໃຫແ້ກ່ເລຂາທກິານ, ຄະນະກ າມະການຝ່າຍຕ່າງໆ ແລະ 
ກ າມະການແຕ່ລະທ່ານ. 

ມາດຕາ 30 : ກາປະທບັ. 
  ສະຫະພນັກລິານກັຮຽນສາມນັລາວ ຕອ້ງປະຕບິດັກດົລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່ ລດັໄດປ້ະກາດໃຊໃ້ນ

ແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເຂັມ້ງວດ. 
ມາດຕາ 31 : ງບົປະມານ. 
  ການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ແຂ່ງຂນັແມ່ນໃຫນ້ າໃຊເ້ງນິຂອງສະຫະພນັກລິານກັຮຽນ, ງບົປະມານ

ຂອງລດັ ແລະ ປະກອບສ່ວນທາງສງັຄມົ. 
ມາດຕາ 32: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
  ໃຫຫ້ອ້ງການກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ, ກມົພະລະ 

ແລະ ສລິະປະສກຶສາ, ສະຫະພນັກລິານກັຮຽນລາວ, ບນັດາພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ,  ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈົ່ ງຮບັຮ  ້ແລະ ປະຕບິດັກດົລະບຽບສະບບັນີຢ່້າງ
ເຂັມ້ງວດ 

ມາດຕາ 33 : ຜນົສກັສດິ. 
 ຂ ຕ້ກົລງົສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ວນັລງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ.        


