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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາກ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

 ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ເລກທີ 67 /ນຍ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 03.02.2017

ດຳລັດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ

- ອີງຕາມ ກົດ ໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ລັດ ຖະ ບານ ສະ ບັບ ເລກ ທີ 69/ສ ພ ຊ, ລົງ ວັນ ທີ 15 ທັນ ວາ 2015; 
- ອີງຕາມ ມະຕິກອງ ປະ ຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 05/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ເມ ສາ 2016  
    ວ່າດ້ວຍ ການ ຮັບ ຮອງ ເອົາ ໂຄງ ປະ ກອບ ກົງ ຈັກ ແລະ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ຂອ ງ ລັດ ຖະ ບານ;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອ ງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ສະ ບັບ ເລ ກ ທີ 1574/ສ ສກ.ຈ ຕ,  
    ລົງ ວັນ ທີ 03 ພະ ຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງກະ ຊວງ ພານ ໃນ ສະບັບເລກທີ 07/ພນ, ລົງວັນທີ19 ມັງກອນ 2017.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອກດຳລັດ:

ໝວດທີ1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ດຳ ລັດສະ ບັບ ນີ້ ກຳ ນົດ ທີ່ ຕັ້ງ, ພາ ລະ ບົດ ບາດ, ໜ້າ ທີ່, ຂອ ບ ເຂດ ສິດ, ໂຄງ ປະ ກອບ  
ການ ຈັດ ຕັ້ງ , ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ອີງໃຫ້ ແກ ່ ການ ຈັດ 
ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານຂອງກະ ຊວງ ສຶ ກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ແນ ໃສ່ ຜັນ 
ຂະ ຫ າຍ ແນວ ທາງ ນະ ໂຍ ບາຍ ຂອງ ພັກ, ປະ ຕິ ບັດ ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບ ການ ຂອງ 
ລັດ ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ການ ສຶ ກ ສາ ແລະ ກິ ລາ.
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ຂ ຽນ ເປັນ ຕົວ ອັກ ສອນ ຫ ໍ້ ວ່າ “ສ ສກ” ແມ່ນ 
ກົງ ຈັກ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ໜຶ່ງ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ, ມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ເສ ນາ ທິ ການ ໃຫ້ ແກ່ ລັດ 
ຖະ ບານ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ມະ ຫາ ພາ ກ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ໃນ ຂອບ 
ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ, ເປັນ ໃຈ ກາງ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ມະ ນຸດ  ຕາມ ສ າມ ລັກ 
ສະ ນະ ແລະ ຫ້າ  ຫຼັກ ມູນຂອງ ການ ສຶກ ສາ ແຫ່ງ ຊາດ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
1. ປະ ຕິ ບັດ ລັດ ຖະ ທຳ ມະ ນູນ, ກົດ ໝາຍ ແລະ ມະ ຕິ ຂອ ງ ສະ ພາ ແຫ່ງ ຊາດ, ລັດ ຖະ ບັນ 

ຍັດ ຂອງ ປະ ທານ ປະ ເທດ, ດຳ ລັດ ແລະ ມະ ຕິ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ;
2. ຄົ້ ນ ຄວ້າ ແລະ ຫັນ ເອົາແນວ ທາງ ນະ ໂຍ ບາຍ ຂອງ ພັກ, ຍຸດ ທະ ສາດ, ແຜນ ການ,  ແລະ 

ມະ ຕິ ຕົກ ລົງ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ມາ ເປັນ ແຜນ ຍຸດ 
ທະ ສາດ, ແຜນ ການ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ ຂອງ ຕົນ ພ້ອມ ທັງ ຮັບ ຜິດ 
ຊອບ ໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ ແລະ ປະ ກົດ ຜົນ ເປັນ ຈິງ;

3. ຄົ້ນ ຄວ້າ ສ້າງ, ປັບ ປຸງ ກົດ ໝາຍ ແລະ ນິ ຕິ ກຳ ຂອງ ຂະ ແໜງ  ສຶກ ສາທິ ການ ແລະ ກິ ລາ 
ເພື່ອ ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດ ຖະ ບານ ພິ ຈາ ລະ ນາ;

4. ໂຄ ສະ ນາ, ເຜີຍ ແຜ່ນະ ໂຍ ບາຍ, ກົດ ໝາຍ, ນິ ຕິ ກຳ ລຸ່ມ ກົດໝາຍ, ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ, 
ແຜນ ການ, ແຜນ ງານ ແລ ະ ໂຄງ ການ ພັດ ທະ ນາ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;

5.  ຊີ້ ນຳ,  ຊຸກ ຍູ້ ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ເພື່ອ ໃຫ້ ເດັກ ໄດ້ ຮັບ ການ ເບິ່ງ 
ແຍງ ດູ ແລ ທາງ ດ້ານ ໂພ  ຊະ ນາ ການ ແລະ ສຸ ຂະ ພາບ ໃຫ້ ມີ ການ ຂະ ຫ າຍ ຕົວ ທາງ 
ດ້ານ ຮ່າງ ກາຍ ແລະ ມັນ ສະ ໝອງ ເພື່ອ ກຽມ ຄວາມ ພ້ອມ ເຂົ້າ ຮຽນ ໃນ ຊັ້ນ ປະ ຖົມ ສຶກ 
ສາ;

6. ຊີ້ ນຳ,  ຊຸກ ຍູ້ ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ການ ສຶກ ສາ ສາຍ ສາ ມັນ ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ຜູ້ ຮຽນ ໃຫ້ ມີ ການ 
ຂະ ຫ າຍ ຕົວ ຮອບ ດ້ານ ທັງ ດ້ານ ຮ່າງ ກາຍ, ຈິດ ໃຈ ແລະ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ, ມີ ຄວາມ ຮູ້ 
ພື້ນ ຖານ ທາງ ດ້ານ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ທຳ ມະ ຊາດ-ສັງ ຄົມ ແລະ ວິ ຊາ ຊີບ;

7. ຊຸກ ຍູ້ , ສົ່ງ ເສີມ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ງານ ອາ ຊີ ວະ ສຶກ ສາ ແລະ ການ ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ 
ເພື່ອ ສ້າງ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ຜູ້ ຮຽນ ໃຫ້ ມີ ວິ ຊາ ຊີບ, ວິ ຊາ ສະ ເພາະ ແລະ ເປ ັນ ນັກ ວິ ຊາ 
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ການ, ນັກ ຄົ້ນ ຄວ້າ ວິ ທະ ຍາ ສາດ  ແນ ໃສ່ ຕອບ ສະ ໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງ ການຂອງ ການ 
ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ-ສັງ ຄົມ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ;

8. ຄຸ້ມ ຄອງ ບັນ ດາ ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ, ສະ ຖາ ບັນ ແລະ ສະ ຖານ ການ ສຶກ ສາ ຕາມ ລະ 
ບຽບ ການ; 

9. ປະ ຕິ ບັດ ແຜນ ການ ສຶກ ສາ ພາກ ບັງ ຄັບ, ການ ລົບ ລ້າງ ຄວາມບໍ່ ຮູ້ ໜັງ ສື, ການ ບຳ ລຸງ 
ຍົກ ລະ ດັບ ແລະ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ວິ ຊາ ຊີບ ຂັ້ນ ພື້ນ ຖານ ໃຫ້ ແກ່ ກຸ່ມ ເປົ້າ ໝາຍ ຂອງ ການ ສຶ ກ 
ສາ ນອກ ໂຮງ ຮຽນ ແລະ ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ຮຽນ ຮູ້ ຕະ ຫຼອດ ຊີ ວິດ;

10. ກໍ່ ສ້າງ, ພັດ ທະ ນາ, ຊຸກ ຍູ້, ສົ່ງ ເສີມ, ປ ະ ສານ ງານ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ປ ະ ເມີນ ຜົນ ວຽກ 
ງານ  ການພັດ ທະ ນາ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ມະ ນຸດ ຂອງ ບັນ ດາ ຂະ ແໜງ ການ ຕ່າງໆ ໃຫ້ ໄປ 
ຕາມ ແຜນ  ການພັດ ທະ ນາ ເສ ດ ຖະ ກິດ-ສັງ ຄົມໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ;

11. ສ້າງ, ພັດ ທະ ນາ ຫຼັກ ສູດ, ອຸ ປະ ກອນ, ສື່ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ແລະ ສິ່ງ ອຳ ນວຍ ຄວາມ  
ສະ ດວກ ຕ່າງ ໆ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;

12. ກຳ ນົດ ມາດ ຕະ ຖານ ຄຸນ ນະ ພາບ ການ ສຶກ ສາ ທຸກ ຊັ້ນ ແລະ ທຸກ ສາຍ ໃຫ້ ເທົ່າ ທຽມ ກັບ  
ມາດ ຕະ ຖານ ຂອງ ພາກ ພື້ນ ແລ ະ ສາ ກົນ;

13. ຊີ້ ນຳ, ຊຸກ ຍູ້ ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ວຽກ ງານ ກິ ລາ-ກາຍ ຍະ ກຳ ລະ ດັບ ສູງ ໃນ ການ ສ້າງ ແລະ 
ພັດ ທະ ນາ ນັກ ກິ ລາ ອາ ຊີບ ເພື່ອ ເຂົ້າ  ຮ່ວມ ແຂ່ງ ຂັນ ໃນ ພາກ ພື້ນ ແລະ ສາ ກົນ;

14. ຊີ້ ນຳ, ຊຸກ ຍູ້ ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ວຽກ ງານ ກິ ລາ-ກາຍ ຍະ ກຳມວນ ຊົນ ໃຫ້ ທົ່ວ ປວງ ຊົນ ມີ 
ຄວາມ ສົນ ໃຈ ໃນ ການ ຝຶກ ແອບ ແລະ ອອກ ກຳ ລັງ ກາຍ ໂດຍ  ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ດຳ ລົງ 
ຊີ ວິດ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້  ມີສຸ ຂະ ພາບ ແຂງ ແຮງ;

15. ຄົ້ນ ຄວ້າ, ວິ ໄຈ ທາງ ດ້ານ ວິ ທະ ຍາ ສາດ, ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ແລະ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ການ ສຶກ  
ສາ ແລະ ກິ ລາ ເພື່ອ ໃຫ້ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ການ ຂະ ຫ າຍ ຕົວ ຂອງ ການ ພັດ ທະ ນາ ການ 
ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ແຫ່ງ ຊາດ, ພາ ຫ ພື້ນ ແລະ ສາ ກົນ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ;

16. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ກົງ ຈັກ ການ ຈັດ ຕັ້ງ, ການ ກຳ ນົດ ຕຳ ແໜ່ງ ງານ, ການ ກຳ ນົດ ສິດ, 
ໜ້າ ທີ່ ແລະ ຄວມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ, ພະ ນັກ ງານ-ລັດ ຖະ ກອນ ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ 
ສິດ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ຕົນ ນັບ ແຕ່ ສູນ ກາງ ລົງ ຮອດ ທ້ອ ງ ຖິ່ນ;

17. ສ້າງ ແຜນ ບຳ ລຸງ, ກໍ່ ສ້າງ, ສັບ ຊ້ອນ ພະ ນັກ ງານ-ລັດ ຖະ ກອນ ລວມ ທັງ ການ ສົ່ງ ເສີມ 
ບົດ ບາດ ຍິງ-ຊາຍ, ການ ປະ ຕິ ບັດ ນະ ໂຍ ບາຍ, ຍ້ອງ ຍໍ ແລະ ວິ ໄນ ຕໍ່ ພະ ນັກ ງານ-ລັດ 
ຖະ ກອນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ຕາມ ລະ ບຽບ ການ ທີ່ ກຳ ນົດ ໄວ້;

18. ຄຸ້ມ  ຄອງ, ບໍ ລິ ຫານການ ເງິນ, ຊັບ ສິນ ແລະ ເອ ກະ ສານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ ພ້ອມ ທັງ ຂຶ້ນ 
ແຜນ ງົບ ປະ ມານ, ສະ ຫຼຸບ ແລະ ລາຍ ງານ ເປັນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ; 
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19. ພົວ ພັນ, ຮ່ວມ ມື, ປະ ສານ ງານ ແລະ ເປັນ ໃຈ ກາງ ໃນ ການ ແລ ກ ປ່ຽນ ບົດ ຮຽນ ກັບ 
ຕ່າງ ປະ ເທດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ແລະ ພາກ ພື້ນ ກ່ຽ ວ ກັບ ວຽກ ງານ ການ ສຶກ ສາ 
ແລະ ກິ ລາ;

20. ຄຸ້ມ ຄອງ, ຊີ້ ນຳ, ຊຸກ ຍູ້, ຕິດ ຕາມ, ກວດ ກາ-ກວດ ການ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ 
ປະ ຕິ ບັດ ລະບຽບ, ກົດ ໝາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ, ແຜນ ງານ, ແຜນ ການ ແລະ ໂຄງ ການ 
ລວມ ທັງ ນິ ຕິ ກຳ ທີ່ ລັດ ຖະ ບານ ແລະ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ວາງ ອອກ ແຕ່ 
ລະ ໄລ ຍະ;

21. ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນ ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ກຳ ນົດ ໄວ້ ໃນ ກົດ ໝາຍ, ລະ ບຽບ ການ ແລະ ຕາມ ການ 
ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
1. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດ ຖະ ບານພິ ຈາ ລະ ນາ ຮັບ ຮອງ ນະ ໂຍ ບາຍ, ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ, ດຳ ລັດ, 

ໂຄງ ການ ແລະ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;
2. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດ ຖະ ບານ ຈັດ ຕັ້ງ ການ ແຂ່ງ ຂັນ ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ລະດັບ ຊາດ, 

ພາກ ພື້ນ ແລະ ສາ ກົນ;
3. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດ ຖະ ບານ ປັບ ປຸງ ກົງ ຈັກ ການ ຈັດ ຕັ້ງ, ກຳ ນົດ ຕຳ ແໜ່ງ ງານ, ການ ບັນ ຈຸ, 

ສັບ ຊ້ອນ ແລະ ຈັດ ວາງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;
4. ອະ ນຸ ມັດ, ລົບ ລ້າງ  ຫຼື ສັ່ງ ໂຈະ ບັນ ດາ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ, ຄຳ ສັ່ງ, ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະ ແຈ້ງ ການ 

ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ຂະ ແໜງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ;
5. ອະ ນຸ ມັດ ແລະ ຮັບ ຮອງ ຫຼັກ ສູດ ການ ສຶກ ສາ ລະ ດັບ ຕ່າງໆ ຕາມ ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະ 

ບຽບ ການ ທີ່ ກຳ ນົດ;
6. ຄົ້ນ ຄວ້າ, ປະ ກອບ ຄຳ ເຫັນ ແລະ ຕົກ ລົງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ລົງ ທຶ ນ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ 

ເທດ ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ ແລ ະ ກິ ລາ ບົນ ພື້ນ ຖານ ກົດ ໝາຍ, ຂໍ້ ກຳ ໜົດ ແລະ ລະ ບຽບ 
ການ ທີ່ ລັດ ຖະ ບານ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ;

7. ອະ ນຸ ມັດ ການ ແຂ່ງ ຂັນ ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ;
8. ກຳ ນົດ ກົງ ຈັກ ການ ຈັດ ຕັ້ງ  ຂັ້ນ ກະ ຊວງ, ຂັ້ນ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດ ສະ 

ບານ, ວິ ທ ະ ຍາ ໄລ, ສູນ, ໂຮງ ຮຽນ, ສະ ຫະ ພັນ ກິ ລາ ແລ ະ ຫົວ ໜ່ວຍ ການ ຜະ ລິດ 
ພ້ອມ ທັງ ກ ຳ ນົດ ຕຳ ແໜ່ງງ ານ, ການ ບັນ ຈຸ, ສັບ ຊ້ອນ ຈັດ ວາງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ຕາມ 
ການ ແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ;
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9. ຊີ້ ນຳ, ຄຸ້ມ ຄອງ ຕາມ ສາຍ ຕັ້ງທ າງ ດ້ານ ເຕັກ ນິກ, ວິ ຊາ ການ ໂດຍ ມີ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນ, ແບ່ງ  
ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ແລະ ສິດ ຕົກ ລົງ ບັນ ຫາ ໃຫ້ ອົງ ການ ປົກ ຄອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຢ່າງ ລະ 
ອຽດ;

10. ຮຽກ ໂຮມ ພ ະ ນັກ ງານ ນຳ ພາ-ຄຸ້ມ ຄອງ ແລ ະ  ນັກ ວິ ຊາ ການ ຂອງ ຂະ ແໜງ  ສຶກ ສາທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ປະ ຊຸມ ຫຼື ລາຍ ງານ ສ່ອງ ແສງວຽກ ງານ ເປັນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ;

11. ອະ ນຸ ມັດ ໃຫ້ ຫ້ອງ ການ, ບັນ ດາ ກົມ, ສະ ຖາ ບັນ  ຈັດ ກອງ ປະ ຊຸມ, ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຫຼື ສຳ ມະ  
ນາ ທາງ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ;

12. ສະ ເໜີ ແຜນ ງົບ ປະ ມານ, ສ້າງ ແຜ ນ ລາຍ ຮັບ-ລາຍ ຈ່າຍ ແລະ ດັດ ແກ້ ງົບ ປະ ມານ 
ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ;

13. ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ກວດ ກາ  ການ ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ ໃນ ຂະ ແໜງ  ສຶກ ສາທິ ການ ແລະ ກິ ລາ 
ໃຫ້ ໄປ ຕາມ ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບ ການ;

14. ພົວ ພັນ, ເຊັນ ສັນ ຍາ , ອະ ນຸ ສັນ ຍາ, ຮ່ວມ ມື, ຍາດ ແຍ່ງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ລົງ ທຶນ  
ຈາກພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ  ກະ ເທດ ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ 
ແລະ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຫຼື ຕາມ ການ ຕົກ ລົງ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ບົນ 
ພື້ນ ຖານ ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບ ການ ທີ່ ກຳ ນົດ ໄວ້;

15. ປະ ຕິ ບັດ ສິດ ອື່ນ ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ກຳ ນົດ ໄວ້ ໃນ ກົດ ໝາຍ, ລະ ບຽບ ການ ແລະ ຕາມ ການ 
ມອບ ໝາຍຂອງ ລັດ ຖະ ບານ.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງ ປະ ກອບ ກົງ ຈັກຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ປະ ກອບ ດ້ວຍ:

1. ຫ້ອງ ການ;
2. ຫ້ອງ ການ ຄະ ນະ ພັກ;
3. ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລ ະ ພະ ນັກ ງານ;
4. ກົມ ກ ວດ ກາ;
5. ກົມ ການ ເງິນ;
6. ກົມ ແຜນ ການ;
7. ກົມ ພົວ ພັນ ຕ່າງ ປະ ເທດ;
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8. ກົມ ການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ;
9. ກົມ ສາ ມັນ ສຶກ ສາ;

10. ກົມ ອາ ຊີ ວະ ສຶກ ສາ;
11. ກົມ ການ ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ;
12. ກົມ ການ ສຶກ ສາ ນອກ ໂຮງ ຮຽນ;
13. ກົມ ສ້າງ ຄູ;
14. ກົມ ກິດ ຈະ ການ ນັກ ສຶກ ສາ;
15. ກົມ ພະ ລະ ແລະ ສິ ລະ ປະ ສຶກ ສາ;
16. ກົມ ກິ ລາ ລະ ດັບ ສູງ;
17. ກົມ ກິ ລາ ມວນ ຊົນ
18. ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນ ຄວ້າ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ການ ສຶກ ສາ;
19. ສະ ຖາ ບັນ ພັດ ທະ ນາ ການ ບໍ ລິ ຫານ ການ ສຶກ ສາ;
20.  ຫ້ອງ ການ ເລ ຂາ ທິ ການ ຄະ ນະ ກຳ ມ າ ທິ ການ ແຫ່ງ ຊາດ ລາ ວ ເພື່ອ ອຸຍ ແນດ ສະ ໂກ;
21. ຫ້ອງ ການ ເລ ຂາ ທິ ການ ຄະ ນະ ກຳ ມ າ ທິ ການ ໂອ ແລມ ປິກ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ.

 ນອກຈາກນີ້, ຍັງ ມີ ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ, ວິ ທະ ຍ າ ໄລ, ຫົວ ໜ່ວຍ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ວິ ຊາ 
ການ ແລະ ຫົວ ໜ່ວຍ ວິ ສາ ຫະ ກິດຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິກ ການ ແລະ ກິ 
ລາ.

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການ ຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການແລະກິລາມີຄື:

1. ຂັ້ນ ແຂວງ ມີ ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ;
2. ຂັ້ນ ເມືອງ ມີ ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ.


ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິການ ແລະ ກິ ລາ  ປະ ກອບ ມີ ຄື:

ກ.ຂັ້ນກະຊວງ
1. ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ກະ ຊວງ 1 ທ່ານ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຕໍ່ ລັດ ຖະ ບານ, ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 

ແລະ ຮອງ ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ຜູ້ ຊີ້ ນຳ ຂົງ ເຂດ ວຽກ ງານ ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ມະ ຫາ 
ພາກ ຕາມ ຂ ະ ແໜງ ການ ຕົນ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຊຶ່ງ ມີ ສິດ ແລະ ໜ້າ ທີ່ ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ກຳ ນົດ 
ໄວ້ ໃນ ກົດ ໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ລັດ ຖະ ບານ;
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        ໃນ ເວ ລາຕິດ ຂັດ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ກະ ຊວງ ຕ້ອງ ມອບສິດ ໃຫ້ ຮອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ກະ 
ຊວງ ທ່ານ ໃດ ໜຶ່ງ ເປັນ ຜູ້ ຮັກ ສາ ການ ແທນ.

2. ຮອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ກະ ຊວງຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ຊ່ວຍ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ກະ ຊວງ ໃນ ການ ຊີ້ ນຳ 
ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ, ຮັບ ຜິດ ຊອບ ວຽກ ງານ ໃດ ໜຶ່ງ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດ ຖະ  
ມົນ ຕີ ກະ ຊວງ;

        ຮອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ເປັນ ຜູ້ ຮັກ ສາ ການ ແທນ ໃນ ເວ ລາ ລ ບັດ ຖະ ມົນ ຕີ ກະ ຊວງ 
ຕິດ ຂັດ.

3. ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງ ການ, ຫົວ ໜ້າ ກົມ, ຫົວ ໜ້າ ອົງ ການ ລັດ ທຽບ ເທົ່າ ກົມ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ 
ຫ້ອງ ການ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ອົງ ການລັດ ທຽບ ເທົ່າ ກົມ, ຫົວ ໜ້າ ພະ 
ແນກ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ ແລະ ລັດ ຖະ ກອນ ວິ ຊາ ການ ຈ ຳ ນວນ ໜຶ່ງ ຕາມ ການ 
ກຳ ນົດ ຕຳ ແໜ່ງ ງານ.

ຂ.ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາຂັ້ນແຂວງແລະຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິ
ລາຂັ້ນເມືອງ.
1. ຂັ້ນ ແຂວງ ມີ ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ, ຫົວ ໜ້າ ຂະ ແໜງ, ຮອງ ຫົວ 

ໜ້າ ຂະ ແໜງ ແລະ ລັດ ຖະ ກອນ ວິ ຊາ ການ  ຕາມ ການ ກຳ ນົດ ຕຳ ແໜ່ງ ງານ;
2. ຂັ້ນ ເມືອງ ມີ ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງ ການ, ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງ ການ, ຫົວ ໜ້າ ໜ່ວຍ ງານ, ຮອງ 

ຫົວ ໜ້າ ໜ່ວຍ ງານ ແລະ ລັດ ຖະ ກອນ ວິ ຊາ ການ  ຕາມ ການ ກຳ ນົດ ຕຳ ແໜ່ງ ງານ.
        ການ ບັນ ຈຸ, ສັບ ຊ້ອນ, ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ຍົກ ຍ້າຍ ຫຼື ປົດ ຕຳ ແໜ່ງ ແມ່ນ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ  

ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບ ການ ທີ ກຳ ນົດ ໄວ້.

ໝວດທີ4
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ7ຫຼັກການ
1. ປະ ຕິ ບັດ ຫຼ ັກ ການ ລວມ ສູນ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ, ຕົກ ລົງ ເປັນ ໝູ່ ຄະ ນະ ກ່ຽວ ກັບ ບັນ ຫາ ລວມ  

ຂອງ ກະ ຊວງ   ສຶກສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ;
2. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ຫົວ ໜ້າ ດຽວ, ແບ່ງ ງານ ໃຫ້ ບຸກ ຄົນ ຮັບ ຜິ ດ ຊອບ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ ແລະ 

ເສີມ ຂະ ຫ າ ຍຫົວ ຄິດ ປະ ດິດ ສ້າງ ຂອງ ພະ ນັກ ງານ-ລັດ ຖະ ກອນ ທຸກ ລະ ດັບ;
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3. ທຸກ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ແລະ ພະ ນັກ ງານ -ລັດ 
ຖະ ກອນ ແມ່ນ ອີງ ໃສ່ ກົດ ໝາຍ, ລະ ບຽບ ການ ແລະ ຫຼັກ ການ ລວມ  ຂອງ ລັດ ຖະ ບານ 
ນຳເອົາ ແນວ ທາງ ນະ ໂຍ ຂອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະ ບານ ມາ ຈັດ ຕັ້ງ ຜັນ ຂະ ຫ າຍ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ  
ຜົນ ດີ.

ມາດຕາ8ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແຜນ ການ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ; ແກ້ ໄຂວຽກ ງານ ຢ່າງ ມີ 

ຈຸດ ສຸມ ແລະ ມີ ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ຂະ 
ແໜງ ການ ອື່ນ ແລະ ອົງ ການ ປົກ ຄອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ ແນ ໃສ່ ໝູນ ໃຊ້ ກຳ ລັງ ແຮງ ຂອງ ທ ຸກ 
ພາກ ສ່ວນ ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;

2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ, ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ 
ຜົນ ໄດ້ ຮັບ-ຜົນ ເສຍ ພ້ອມ ທັງ ປະ ຕິ ບັດ ການ ລາຍ ງານ ສ່ອງ ແສງ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ;

3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດື ອນ, 6 ເດືອນ , ປະ ຈຳ ປີ ຫຼື ກອງ ປະ ຊຸມ 
ວິ ຊາ ການ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ລັດ ຖະ ບານ ແລະ ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ 
ຕີ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ;

4. ປະ ຕິ ບັດ ການ ພົວ ພັນ ປະ ສານ ງານ ພາຍ ໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ ສອດ ຄ່ອງ ຕາມ ລະ 
ບຽບ ຫຼັກ ການ.

ໝວດທີ5
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ9ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ  ມີງົບ ປະ ມານ ແລະ ຕາ ປະ ທັບ ຂອງ ຕົນ ເພື່ອ 
ຮັບໃຊ້ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ ຕາມ ກົດ ໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບ ການ ທີ່ ກ່ຽວ  
ຂ້ອງກຳ ນົດ.

ມາດຕາ10ການຜັນຂະຫາຍ
 ມອບ ໃຫ້ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເປັນ ຜູ້ ອອກ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ວ່າ 
ດ້ວຍ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງ ການ, ບັນ ດາ ກົມ, ສະ ຖາ ບັນ, ຫ້ອງ 
ການ ເລ ຂາ ຄະ ນະ ກຳ ມາ ທິ ການ, ຫ້ອງ ການ ເລ ຂາ ຄະ ນະ ກຳ ມາ ການ, ບັນ ດາ ການ ຈັດ ຕັ້ງ 
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ທີ່  ຂຶ້ ນ ກັບ ກະ ຊວງ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິການ ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ ແລະ ຫ້ອງ 
ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ ບານ ທີ່  ລະ ບຸ ໄວ້ ໃນ ມາດ ຕາ 5 ຂອງ ດຳ 
ລັດ ສະ ບັບ ນີ້ .

ມາດຕາ11ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ຫ້ອງວ່າ ການ ສຳ ນັກ ງານ ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ 
ຕີ, ບັນ ດາ ກະ ຊວງ, ອົງ ການ ລັດ ທຽບ ເທົ່ າ ກະ ຊວງ, ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ 
ຈັດ ຕັ້ ງ ປະ ຕິ ບັດ ດຳ ລັດ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ ເຂັ້ ມ ງວດ.

ມາດຕາ12ຜົນສັກສິດ
 ດຳ ລັດ ສະ ບັບ ມີ ຜົນ ສັກ ສິດ ນັບ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ ແລະ ປ່ຽນ ແທນ 
ດຳ ລັດ ຂອງ ນາ ຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ແລະ ການ ເຄື່ ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະ ຊວງ  
ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ສະ ບັບ ເລກ ທີ 282/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 7 ກັນ ຍາ 2011.

                                                                          ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                  ເລກທີ 501 /ສສກ
               ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01 ກຸມພາ 2018   

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ 
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານ 
ນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວທາງ 
ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະ 
ນາວຽກ ງານຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ   ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະ 
ສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫໍ້ ‘‘ຫກ’’  
ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ    ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ, ບໍລິຫານ, ບໍ 
ລິການ,  ແລະ  ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ  ດ້ານ ຕ່າງໆ  ໃນ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຂອງ 
ຄະນະ ນຳ ກະຊວງ  ແລະ ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ  ໃນ ສຳນັກ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ມີໜ້າ ທີ່ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງ ນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, 

ກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຫ້ອງ
ການ ກະຊວງ;

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. ອອກ ແຈ້ງ ການ, ໜັງສື ສະ ເໜີ  ແລະ  ເຊັນ ຢັ້ງຢືນ ເອກະສານ ຕ່າງໆ  ໃຫ້ ບັນດາຫ້ອງ 
ການ,  ກົມ, ສະ ຖາ ບັນ, ສູນ, ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

7. ຄຸ້ມຄອງລະບົບເອກະສານຂາເຂົ້າ, ຂາອອກ, ກວດກາ, ກັ່ນຕອງ, ການຈໍລະຈອນ 
ເອກະສານ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຂະແໜງການສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ແລະ 
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ການເກັບຮັກສາສຳນວນ ເອກະສານ 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. ໂຄສະນາ ປະຊາສຳພັນ ໃຫ້ ສັງຄົມ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້  ແລະ  ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ 
ວຽກ ງານ  ຂອງ ຄະນະ ນຳ ກະຊວງ  ແລະ ພາຍ ໃນ ສຳນັກ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  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 
ການ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ;
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20. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
      ຫ້ອງການ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ມີ ຂອບ ເຂດ ສິດ ດັ່ງ ນີ້:
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ການ  ແລະ ແຜນ ງົບ ປະ ມານເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ຕົນຮັບ ຜິດ ຊອບ 

ຕໍ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
2. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸມັດ, ປັບ  ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ບັນ ດາ ນິ ຕິ ກຳ 

ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ  ທີ່ ບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ;
3. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ສ້າງ ຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ພະແນກ ຕ່າງໆ  

ຂອງຫ້ອງການ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ 

ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ, ວັດ ຖຸ, ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ  

ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
6. ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ອົງ ການ ຈັດ  

ຕັ້ງ ສາ ກົນ ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ  ຂອ ງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
7. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ ມ ຄອງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດ ທາງ ດ້ານ 

ການ ສຶກ ສາ  ແລະ ກິ ລາ
8. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ  ຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີ 7 ພະແນກຄື: 
1. ພະແນກບໍລິຫານ 
2. ພະແນກ ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ
3. ພະແນກການເງິນ
4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ
5. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງ ລວມ
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6. ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 
7. ພະ  ແນ ກກວດກາ

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ຫ້ອງການ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ມີບຸກຄະລາກອນ  ຈຳນວນ 68 ຕຳ ແໜ່ ງ 
ງານ ດັ່ງ ນີ້:
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ                1   ຕຳແໜ່ງ;
2. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ               4   ຕຳແໜ່ງ;
3. ຫົວໜ້າພະແນກ                  7   ຕຳແໜ່ງ;
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ                11 ຕຳແໜ່ງ; 
5. ພະນັກງານວິຊາການ45ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່.

- ພະແນກບໍລິຫານ                 18 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກ ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ             6   ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກການເງິນ                 5   ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ               5   ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາ-ສັງລວມ                5   ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ 3 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະ ແນ ກກວດກາ                 3   ຕຳ ແໜ່ ງ.

ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະ ແນ ກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
 1. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ ເລຂານຸການ ຂອງ ຫ້ອງການ, ບັນທຶກກອງປະຊຸມປະຈຳອາທິດ, 

ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ ຂອງຫ້ອງການ ;
3. ຄຸ້ມ ຄອງ ເອກະສານ ທາງ ລັດຖະການ ທີ່ ເຂົ້າ ອອກ ສຳນັກ ກະຊວງ, ວຽກ ງານ ປະຊາສຳ 

ພັນ, ສາລະ ບັນ  ແລະ ວຽກ ການ ພິມຂອງຫ້ອງການກະຊວງ;
4. ສັງ ລວມ ແຜນ ງົບປະມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານພະແນກບໍລິຫານ ແລະ  ຫ້ອງການກະຊວງ;
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5. ສັງ ລວມ, ກວດກາ ບັນດາ ເອກະສານ ທີ່ ເຂົ້າ ຫາ ຫ້ອງການ, ກະຊວງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຕາປະທັບ ຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຕາປະທັບ ຂອງລັດຖະມົນຕີ; 

6. ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນ, ພາຫະນະ  ແລະ ຊັບ ສົມບັດ  ຂອງ ຫ້ອງການ ກະຊວງ;
7. ຮ່າງ ໜັງສື ສະ ເໜີ,  ແຈ້ງ ການ, ສະ ໂນ ດນຳ ສົ່ງ ເອກະສານ ຕ່າງໆ  ແລະ  ເອກະສານ ທາງ  

ການ ອື່ນໆ  ຂອງ ວຽກ ງານ ບໍລິຫານ ຫ້ອງການ;
8. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງຫ້ອງການ;
9. ສັງ ລວມບົດ ສະຫລຸບ  ແລະ  ແຜນການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳ 

ໄຕມາດ, ປະຈຳ ປີ ຂອງພະແນກ ແລະ  ຫ້ອງການ ກະຊວງ;
10. ຈັດສັນ, ຕິດຕາມກວດກາສະຖານທີ່ຈອດລົດ ແລະ ຝາກລົດ, ການຈັດສັນຄວາມເປັນ 

ລະບຽບຮຽບຮ້ອບ, ຄວາມສະອາດງາມຕາພາຍໃນສຳນັກກະຊວງ;
11. ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບພະແນກ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວຽກງານນະໂຍບາຍ 

ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມພາຍໃນຫ້ອງການກະຊວງ;
12. ເຮັດໜ້າທີ່ຂັບລົດຮັບໃຊ້ການນຳ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານລວມພາຍໃນສຳນັກກະຊວງ;
13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກເລຂານຸການແລະພິທີການ
ພະ ແນ ກ ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ພົວພັນ, ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ບັນດາ ກອງ ເລຂາ  ຂອງ ກະຊວງ, ອົງການ ຕ່າງໆ, ທ້ອງ 

ຖິ່ນ, ບັນດາ ກົມ, ສະ ຖາ ບັນ, ມະຫາວິທະຍາ ໄລ, ສູນ  ແລະ ວິທະຍາ ໄລ ທັງ ພາຍ ໃນ  
ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ;

2. ຕິດຕາມ ແລະ ບັນທຶກ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ຄະນະ ນຳ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ 
ກິລາ ທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ  ຂອງ ຂັ້ນ ເທິງ;

3. ສ້າງ ແຜນ ຕາຕະລາງ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳ ເດືອນ ຂອງ ຄະນະ ນຳ 
ກະຊວງ ຕາມ ແຜນການ, ຕາມ ການ ຊີ້ ນຳ ຂອງ ຄະນະ ນຳ, ຕາມ ໜັງສື ເຊີນ, ການ ຂໍ ເຂົ້າ  
ພົບ ຄະນະ ນຳ ຂອງ ບັນດາ ກົມ ກອງ, ສະຖານທູດ,  ແຂກ ທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ;

4. ຕິດຕາມ ເອກະສານ ເຂົ້າ- ອອກ , ກວດກາ ເນື້ອໃນ  ແລະ ບັນນາທິການເອກະສານ 
ຕ່າງໆ ກ່ອນເອົາຫາ ຄະນະ ນຳ  ແລະ  ແຈ້ງ ຜົນ ບັນດາ ເອກະ ສານ ທີ່ ເຂົ້າ ຫາ ຄະນະ ນຳ 
ມີ ຄຳ ເຫັນ ຫຼື ລົງ ລາຍ ເຊັນ ໃຫ້ ບັນດາ ກົມ ກອງ  ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆ ຕາມການມອບ 
ໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
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5. ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງບົດຄວາມເຫັນ, ບົດໂອ້ລົມ, ຄຳປາໄສ, ບົດສຳພາດ, ບົດປະກອບ 
ຄຳເຫັນ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ ຫຼື ສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມເອກະສານດັ່ງກ່າວ;

6. ຄຸ້ມ ຄອງ, ຈັດ ສັນ ຫ້ອງ ປະຊຸມ ຕາມ ແຜນການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ປະຈຳ ອາທິດ,  ເດືອນ , ປີ  
ແລະ ຕາມ ການສະ ເໜີ ຂອງ ແຕ່ ລະ ພາກສ່ວນ ພາຍ ໃນ ສຳນັກ ກະຊວງ;

7. ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ບັນທຶກ ແລະ ສັງລວມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມທີ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ  
ຮອງລັດຖະມົນຕີເຂົ້າຮ່ວມຕາມການມອບໝາຍ;

8. ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຕະຫຼອດຮອດການ 
ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະອາດຈົບງາມ ແລະ ຄວາມປອດ  
ໄພສະຖານທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກປະຈຳວັນຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີ;

9. ຕິດຕາມ , ລາຍ ງານ ບັນດາ ເອກະສານ  ແລະ ວຽກ ງານ ຕ່າງໆ ທີ່ ຄະນະ ນຳ ໄດ້ ມອບ ໝາຍ  
ໃຫ້ ບັນດາ ກົມ ນຳ ໄປ ປັບປຸງ ຫຼື ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ;

10. ຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມ ເປົ້າ ໝາຍ ຫຼື ບັນດາ ແຂກ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ພົບ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະ 
ນຳ ກະຊວງ;

11. ຮັບ- ສົ່ງ ຄະນະ ລັດຖະມົນຕີ ທີ່ ໄປ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຢູ່ ພາຍ ໃນ, ຕ່າງປະ ເທດ ຫືຼ  
ແຂກ ທີ່ ມາ ຢ້ຽມຢາ ມກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ;

12. ສ້າງ ແຜນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານ ຕ່າງໆ  ເພື່ອ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ຄະນະ ນຳ;
13. ສັງ ລວມບົດ ສະຫລຸບ  ແລະ  ແຜນການ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳ ເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ 

ແລະ ປະຈຳ ປີ ຂອງ ພະ ແນ ກ ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ;
14. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງການ.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກການເງິນ
ພະ ແນ ກການ ເງິນ 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. ສັງ ລວມບົດ ສະຫລຸບ  ແລະ  ແຜນການ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳ ເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ 
ແລະ ປະຈຳ ປີ ຂອງ ພະ ແນ ກ ການ ເງິນ;

8. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ.

ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ
ພະ ແນ ກຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ສົມບັດມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເຈົ້າການກະກຽມ, ຈັດ ສັນ ຫ້ອງການ, ຄຸ້ມຄອງຫໍ ພັກ  ໃຫ້ ແຕ່ ລະ ພາກສ່ວນ ພາຍ 

ໃນ ສຳນັກ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
2. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະນຳ 

ກະຊວງ, ຫ້ອງການ, ກົມ ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ທີ່ຂື້ນກັບ ສຳນັກກະຊວງ ສຶກສາ ທິ 
ການ  ແລະ ກິລາ;

3. ບັນທຶກ, ເກັບກຳ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບສົມບັດ ສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ, 
ພາຫະນະ, ເຟີນີເຈີ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກກະ 
ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ອະສັງຫາລິມະ 
ຊັບທີ່ພາຍໃນສຳນັກກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  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 ສູນທີ່ຂຶ້ນ ກັບສຳນັກກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ;
6. ຕິດຕາມກວດກາ ໃນການການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງອາຄານ, 

ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ວ່ອງໄວທັນການ;
7. ສັງ ລວມບົດ ສະຫຼຸບ  ແລະ  ແຜນການ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳ ເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ 

ແລະ ປະຈຳ ປີ ຂອງ ພະ ແນ ກຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ສົມບັດ;
8. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງການ.

ມາດຕາ11ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ
ພະແນກຄົ້ນຄ້ວາ-ສັງລວມ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ວາງແຜນ, ກະກຽມ, ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຕິດຕາມ, ບັນທຶກ  ແລະ ສັງ ລວມ ເນື້ອ ໃນ ກອງ ປະຊຸມ 

ຄະນະ ນຳ ບໍລິຫານ ລັດ ຂັ້ນ ກະຊວງ, ກອງ ປະຊຸມ ສ່ອງ ແສງ ຫົວໜ້າ ພະ ແນ ກພາຍ ໃນ 
ສຳນັກ ກະຊວງ ປະຈຳ ເດືອນ;

2. ຄົ້ນຄວ້າ- ສັງ ລວມ ເອກະສານ ທີ່ ສົ່ງ ມາ ຈາກ ຂະ ແໜງ ກາ ນສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ 
ອ້ອມ ຂ້າງສູນ ກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອ ສະ ເໜີ ຂໍ ທິດ ຊີ້ ນຳ ຈາກ ຂັ້ນ ເທິງ;

3. ປະສານ ສົມທົບ, ຕິດຕາມ,  ສັງລວມ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ວຽກ ງານ ຂອງ  ຫ້ອງການ, 
ບັນດາກົມ, ສະ ຖາ ບັນ, ສູນ, ອົງການ ທຽບ ເທົ່າ ກົມ ຂັ້ນ ສູນ ກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນພາຍ 
ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ;

4. ເປັນ ກອງ ເລຂາ ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກ ງານ ປ້ອງ ກັນ ຄວບ ຄຸມ ໄພພິບັດ  ແລະ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ;

5. ເປັນ ໃຈກາງ ປະສານ ງານ ໃຫ້ ຫ້ອງ ວ່າການ ສຳນັກງານ ນາຍົກ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ແລະ ສະພາ 
ແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບ ຂົງ ເຂດ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ  ລວມທັງ ສັງ 
ລວມຂໍ້ ຊັກຖາມ ທີ່ ຜ່ານ ສາຍ ດ່ວນ ຂອງ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ, ລັດຖະບານ  ແລະ ຂະ ແໜງ 
ການ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ;

6. ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ການ ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ ການ ຜັນ ຂະຫາຍ 
ບັນດາ ມະຕິ ກອງ ປະຊຸມ ຂອງ ລັດຖະບານ, ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ຄະນະ ນຳ ກະຊວງ;

7. ຕິດຕາມ,  ເກັບ ກຳ ບົດ ລາຍ ງານ ສ່ອງ ແສງ ປະຈຳ ເດືອນ ຂອງ ບັນດາ ຫ້ອງການ, ກົມ, 
ສະ ຖາ ບັນ, ສູນ  ແລະ  ອົງການ ທຽບ ເທົ່າ ກົມ ທັງ ສູນກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ;

8. ເປັນໃຈກາງປະສານງານການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະແໜງ 
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
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9. ສັງ ລວມບົດ ສະຫລຸບ  ແລະ  ແຜນການ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳ ເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ 
ແລະ ປະຈຳ ປີ ຂອງ ພະ ແນ ກ ຄົ້ນຄວ້າ- ສັງ ລວມ;

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ມາດຕາ12ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ,ວຽກງານແມ່ແລະເດັກ
ພະ ແນ ກສົ່ງ ເສີມ ຄວາມ ກ້າວໜ້າ ຂອງ ແມ່ຍິງ, ວຽກ ງານ ແມ່ ແລະ  ເດັກ 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;



20

7. ພົວພັນກັບທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ວຽກ 
ງານແມ່ແລະເດັກ, ຢຸດໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອບ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

8. ສັງ ລວມບົດ ສະຫລຸບ  ແລະ  ແຜນການ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳ ເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ 
ແລະ ປະຈຳ ປີ ຂອງ ພະ ແນ ກພະສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ;

9. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກະຊວງ.

ມາດຕາ13ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ
ພະ ແນ ກກວດກາມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
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, ປະກົດການຫໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ 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. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງການ.
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ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ14ຫຼັກການ
 ຫ້ອງການກະຊວງ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງຫ້ອງການ ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບ 

ການ, ຫຼັກການ ລວມຂອງ ພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ15ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ຫ້ອງການກະຊວງ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ 
  ສຸມ  ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ  

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ວຽກງານຫ້ອງການກະຊວງ ໃຫ້  ໄດ້ 
ຮັບ ຜົນ ດີ; 

2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ, ຕີ ລາ ຄາ ຜົນ 
ໄດ້ ຮັບ ແລະ ຜົນ ເສຍ;

3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະຈຳອາທິດ,  ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະ ຈຳ ປີ 
ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.
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ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ16ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ຫ້ອງການກະຊວງ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ 
ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼ ືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ 
ປະ ເທດ ເພື່ ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ສາ ກົນທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ 
ທັບ ເພື່ ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ17ການຜັນຂະຫຍ າຍ
 ມອບ ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງ ກຳນົດໜ້າທີ່ , ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດ 
ຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກ 
ງານ  ເຂົ້ າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ.

ມາດຕາ18ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ19ຜົນສັກສິດ
  ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນຂໍ້  ຕົກລົງ  ສະບັບ ເລກທີ 1183/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 27 ເມສາ 2012. ທຸກ ຂໍ້  
ຕົກລົງ  ແລ ະ  ເອກະສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້  
ລ້ວນ  ແຕ່ຖືກລົບ ລ້າງ.

            ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1.  ກະຊວງ ພາຍ ໃນ         1 ສະບັບ.
2.  ຫ້ອງການກະຊວງ         1 ສະບັບ.
3.  ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .
4.  ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
     ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ        1 ສະບັບ.
5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ        3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ         3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ຄະນະພັກກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ                                         ເລກທີ  057 /ຄພສກ 
                            ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ ທີ  14 ມີນາ 2018

ຂໍ້ກຳນົດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກ

- ອີງ ຕາມ ກົດ ລະບຽບພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ  ສະ ໄໝທີ X;
- ອີງ ຕາມ ແຈ້ງ ການ  ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກກ່ຽວກັບ ການ ສ້າງ ຕັ້ງຫ້ອງການຄະນະ ພັກ 

ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ 135/ຄຈສພ, ລົງວັນ ທີ 01 ກໍລະ 
ກົດ 2013;

- ອີງຕາມ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ 
ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2017;

- ອີງ ຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ.

ຄະນະປະຈຳພັກກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ກຳນົດ ສະ ບັບ ນີ້ ກຳ ນົດ  ທີ່ ຕັ້ງ, ພາ ລະ ບົດ ບາດ, ໜ້າ ທີ່, ຂອບ ເຂດ ສິດ, ໂຄງ 
ປະ ກອບ ກົງ ຈັກ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ເພື່ອເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃຫ້ ແກ່ ການ 
ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ 
ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ   ແລະ ແຜນປະຕິບັດ ວຽກ ງານ  ການ 
ນຳພາຂອງພັກ ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ສູງ.
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
  ຫ້ອງການ ຄະນະ ພັກ  ຂຽນ ເປັນ ຕົວ ອັກສອນຫໍ້ ‘‘ຫກພ’’ ເປັນ ກົງ ຈັກ ບໍ ລິ ຫານ 
ໃນ ໂຄງ ປະ ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ  ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ  ຢູ່ ພາຍ ໃຕ້ ການຊີ້ 
ນຳ ໂດຍ ກົງຮອບດ້ານ ຂອງ ຄະນະ ບໍລິຫານ ງານ ພັກ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ, 
ເປັນ ເສນາ ທິການ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະ ບໍລິຫານ ງານ ພັກ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານ  ການເມືອງ, ແນວຄິດ, ກໍ່ສ້າງ ພັກ, ປ້ອງ ກັນ ພັກ-ປ້ອງກັນພາຍໃນ,  
ໂຄສະນາ ອົບຮົມ ແລະ  ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນ. 

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້: 
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, 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 ນິຕິ ກຳ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ 
ຫ້ອງການຄະນະພັກ;

4. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ການ ປະຕິບັດ ແຜນການ ກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກ ປອດໃສ, 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, ກອງ ປະຊຸມຄະນະປະຈຳ, ກອງ ປະຊຸມ ສ່ອງ 
ແສງ ວຽກງານ ພັກແລະ ກອງ ປະຊຸມ ໃຫ່ຍຂອງ ພັກ ;

8. ຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຂອງພັກແຕ່ລະຂັ້ນ,
ການປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຕ່າງໆ ຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍ 
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ຂອງລັດ;
9. ເກັບ ກຳ, ວິ ໄຈ, ວິ ເຄາະ, ຕິດຕາມສະພາບ ການ ຫາງ ສຽງສັງຄົມ ທີ່ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ແນວ  

ຄິດສະມາຊິກພັກ,  ພະນັກງານ, ຄູ ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກ ສຶກສາ;
10. ຊອກຮູ້, ວາງແຜນ, ກຳແໜ້ນເປົ້າໝາຍ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ວິຊາການຕ່າງປະເທດ 

ແລະ ບຸກຄົນພາຍໃນ  ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ຂັດຕໍ່ແນວ 
ທາງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງພັກ ແລະ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ມະ ຫາ ຊົນ;

11. ເກັບ ກຳ ບັນຊີ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຊີວະປະຫວັດສະມາຊິກພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບອົງ 
ຄະນະພັກກະຊວງ;

12. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ປະຫວັດການ ເມືອງ ໃນການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານຂັ້ນສູນ 
ກາງຄຸ້ມຄອງໂດຍສົມ ທົບກັບ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ  ແລະ ບັນ ຫາ ການ ເມືອງ 
ຕ່າງໆ ຂອງ ສະມາຊິກ ພັກ ;

13. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ບັນດາ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນຂັ້ນກະຊວງ   ເຄື່ອນ ໄຫວ ຖືກຕ້ອງ 
ຕາມ ພາລະ ບົດບາດໜ້າທີ່  ຂອງ ຕົນ ຢ່າງ ມີ ປະສິດ ຕິ ພາບ  ແລະ ປະສິດ ຕິ ຜົນ;

14. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມແຜນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆ 
ຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

15. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບໝາຍ ຂອງ ຄະນະ ປະຈຳ ພັກກະຊວງ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການຄະນະພັກ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້: 
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ການ  ແລະ ແຜນ ງົບ ປະ ມານ ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ຕົນຮັບ ຜິດ ຊອບ  

ຕໍ່ເລຂາຄະນະພັກ ກະຊວງ; 
2. ສະ ເໜີ ເລຂາຄະນະພັກ ກະຊວງ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸມັດ, ປັບ  ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ບັນ  

ດາ ນິ ຕິ ກຳ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ  ທີ່ ບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ;
3. ສະ ເໜີ ຕໍ່ເລຂາຄະນະພັກ ກະຊວງ ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ສ້າງ ຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ພະ 

ແນກ ຕ່າງໆ  ຂອງ ຫ້ອງການຄະນະພັກ;
4. ສະເໜີເລຂາຄະນະພັກ ກະຊວງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ , ປະຕິບັດ  

ນະ ໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍການລົງວິ ໄນ ຕໍ່ພະນັກງານ ພາຍໃນຫ້ອງການຄະນະພັກ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີ່ຂຶ້ນ ກັບ ຂອບ ເຂດ ຄວາມ ຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ 
ບຽບການ; 
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5. ສະເໜີເລຂາຄະນະພັກ ກະຊວງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງຄະນະພັກຮາກຖານ, ຄະນະ 
ໜ່ວຍພັກ,  ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ການໂຮມ, ການແຍກ ຫຼື ຍຸບການຈັດຕັ້ງພັກຂັ້ນຮາກຖານ 
ແລະ ຂັ້ນໜ່ວຍພັກ ຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກ;

6. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ, ວັດ ຖຸ, ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ  
ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ເລຂາຄະນະພັກ ກະຊວງ;

7. ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ອົງ ການ ຈັດ  
ຕັ້ງ ສາ ກົນ ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ  ຂອ ງ ເລຂາຄະນະພັກ ກະຊວງ; 

8. ສະ ເໜີ ເລຂາຄະນະພັກ ກະຊວງ  ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ ມ ຄອງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ 
ສິດ ທາງ ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ  ແລະ ກິ ລາ

9. ສະ ເໜີນຳ ໃຊ້ ງົບປະມານ, ພາຫະນະ ຮັບ ໃຊ້ ແລະ ວັດຖຸ ອຸປະກອນ ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ ໃນ 
ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຕົນ; 

10. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຄະນະ ປະຈຳ ພັກກະຊວງ.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງຫ້ອງການ ຄະນະ ພັກ   ປະກອບ ມີ 3 ພະ ແນ ກ ຄື:
1. ພະ ແນ ກບໍລິຫານ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ;
2. ພະ ແນ ກກໍ່ສ້າງ ພັກ, ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ;
4. ພະ ແນ ກອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ຫ້ອງການ ຄະນະ ພັກ   ມີ ບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 19 ຕຳແໜ່ງ ມີດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະ ພັກ                                       1  ຕຳ ແໜ່ງ
2. ຮອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະພັກ                              3  ຕຳ ແໜ່ງ
3. ຫົວໜ້າພະ ແນ ກ           3  ຕຳ ແໜ່ງ
4. ຮອງ ຫົວໜ້າພະ ແນ ກ                                           3  ຕຳ ແໜ່ງ
5.ພະນັກງານວິຊາການ9ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ                4 ຕຳແໜ່ງ
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- ພະ ແນ ກກໍ່ສ້າງ ພັກ, ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ    2 ຕຳແໜ່ງ 
- ພະ ແນ ກອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນ      3 ຕຳແໜ່ງ

ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານແລະປ້ອງກັນພາຍໃນ
ພະ ແນ ກບໍລິຫານ ແລະ ປ້ອງກັນພາຍໃນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການຄະນະພັກ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ ຂອງ 

ຫ້ອງການ;
2. ຂຶ້ນ ແຜນການ,  ແຜນ ງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ   ຂອງ ຄະນະ ພັກ ກະຊວງ;
3. ຄຸ້ມຄອງຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ຕິດຕາມເອກະສານ ແລະ ຕາປະທັບຂອງຄະນະພັກກະ 

ຊວງ, ຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ; 
4. ກະກຽມ ແຜນການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ນຳພາ 5 ປີ, ແຜນການປະຈຳ ປີ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ  

ແລະ ປະຈຳເດືອນ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ  ວັດຖຸ, ຊັບ ສິນ, ພາຫະນະ,  ປະຊາສຳພັນ ແລະ  ສະຫຼຸບສັງ ລວມວຽກງານ  

ຂອງ ຫ້ອງການ ຄະ ນະ ພັກ ກະຊວງ;
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, ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, 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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ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ,ປ້ອງກັນພັກແລະໂຄສະນາ
ພະແນກກໍ່ສ້າງພັກ, ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ມີໜ້າທີ່ ເປັນ ເສນາ ທິການ ຊ່ວຍ ຫົວໜ້າ, ຄະນະຫ້ອງການ ຄະນະ ພັກກະ ຊວງກ່ຽວກັບ 

ການກໍ່ສ້າງ ພັກ, ການ ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ບັນດາ ຮາກ ຖານ ພັກ  ເປີດ ກອງ ປະຊຸມ ໃຫ່ຍ  
ແລະ ຮັບຮອງຄະນະ ພັກ ຊຸດ ໃໝ່;

2. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວທາງ, ເຊື່ອມຊຶມນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ 
ແຈ້ງການຕ່າງໆ ຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ອົງຄະນະພັກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ; 

3. ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ, 
ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ ເພື່ອສະເໜີຄະນະພັກຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ; 

4. ຊຸກຍູ້ ວຽກງານ ຂະຫາຍ ພັກ, ຂຶ້ນ ແຜນການ ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ການກໍ່ສ້າງ 
ໜ່ວຍພັກປອດໄສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ, ວຽກງານ ອອກ ບັດ  ແລະ ມອບ ບັດ ໃຫ້ ສະ 
ມາຊິກ ພັກ ສົມບູນ;

5. ຂຶ້ນ ແຜນຈັດ ກອງ ປະຊຸມ ຕ່າງໆ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາການຈັດຕັ້ງຮາກຖານພັກ 
ເພື່ອເກັບກຳສະພາບແນວຄິດ ຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ;

6. ເຂົ້າຮ່ວມ, ບັນທຶກ ກອງປະຊຸມ ສ່ອງ ແສງ ພັກ  ແລະ ສະຫຼຸບສັງ ລວມລາຍ ງານ ການ 
ເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ  ຂອງ ພະ ແນ ກກໍ່ສ້າງ ພັກ, ປ້ອງກັນພັກ ແລະ ໂຄສະນາ ໃຫ້ ແກ່ 
ຫ້ອງການ ຄະນະ ພັກ ກະຊວງ ເປັນ ປົກ ກະຕິ;

7. ຄົ້ນຄວ້ານຳ ສະ ເໜີຄະນະ ປະຈຳ ພັກ, ຄະນະ ພັກ ກະຊວງພິຈາລະນາ, 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. ຄົ້ນຄວ້າ ນຳ ສະ ເໜີຂັ້ນ ເທິງ ພິຈາລະນາ, ແຕ່ງຕັ້ງຮາກຖານພັກ, ຂໍ ອະນຸມັດຄວັດ ຕາ 
ປະ ທັບ  ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຕ່າງໆ ຂອງ ພັກທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ອົງຄະ ນະ ພັກ 
ກະຊວງ;

10. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດກາປະຫັວດ ຂອງສະມາຊິກພັກແຕ່ລະ 
ຂັ້ນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງຄະ 
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ນະພັກກະຊວງ ທີ່ມີປະຫວັດການເມືອງ ແລະ ບັນຫາການເມືອງບໍ່ ຈະ ແຈ້ງ, ບໍ່ປອດ 
ໃສເພື່ອປະສານ ສົມທົບ ກັບ ບັນດາ ອົງການ ຕ່າງໆ  ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ພ້ອມ ເກັບ ກຳ, ພິສູດ, 
ວິ ໄຈ ຂໍ້ ມູນ  ເພື່ອ ສະຫຼຸບ ລາຍ ງານ  ໃຫ້ ຄະນະ ພັກ ຂັ້ນ ເທິງ;

11. ຢັ້ງ ຢືນ ຊີວະ ປະຫວັດ  ຂອງ ສະມາຊິກ ພັກ ຂັ້ນ ຕ່າງໆ ກ່ອນ ຮັບ ສະໝັກ ເລືອກ ຕັ້ງ, ຍົກ 
ຍ້າຍ  ແລະ  ເຂົ້າ ຮັບ ດຳລົງ ຕຳແໜ່ງສຳຄັນ ຂອງ ພັກ  ແລະ ລັດ;

12.  ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນໃນການເກັບກຳວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ ຊີວະປະຫວັດ ສະມາ 
ຊິກ ພັກ;

13. ກວດກາ ຊີວະ ປະຫວັດຂອງ ເປົ້າໝາຍທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ເປັນ ສະມາຊິກພັກ,  ສົມທົບ ກັບ ບັນ 
ດາ ຮາກ ຖານພັກ  ຈັດຕັ້ງຮໍ່າຮຽນສະໜັບສະ ໜູນ ແລະ ຮຽນກົດ ລະບຽບພັກ ໃຫ້ ເປົ້າ 
ໝາຍ; 

14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:  
1. ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍຫົວໜ້າ, ຄະນະຫ້ອງການຄະນະພັກ ໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສັງ 

ລວມ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກກະຊວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ ການເມືອງ
ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄະນະພັກ 
ກະຊວງ;

2. ເຜີຍແຜ່ນນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການ ຂອງຕົນ,  
ເກັບ ກຳ ສະຖິຕິ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນ;

3. ລາຍ ງານ ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານໃຫ້ ແກ່ ຄະນະ ປະຈຳ ພັກ ກະຊວງ  ເພື່ອ ມີ ທິດ ຊີ້ ນຳ
 ຕໍ່ບັນດາ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງມະຫາຊົນ ໃຫ້ ມີ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ພາລະ ບົດບາດ 

ຂອງ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ດັ່ງກ່າວ  ແລະ ມີ ປະສິດ ທິພາບ;
4. ຄຸ້ມ ຄອງ ຕາ ປະ ທັບອົງການຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນ, ພົວພັນ ປະສານ ກັບ ອົງການ ຈັດຕັ້ງມະ 

ຫາຊົນ ໃນ ສາຍຕັ້ງຂອງ ຕົນ ແລະ ປະສານ ກັບ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ມະຫາຊົນຢູ່ ແຕ່ ລະ ພາກ 
ສ່ວນ ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ອົງຄະ ນະພັກ ກະຊວງ.

5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
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ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ10ຫຼັກການເຮັດວຽກ
ຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ ເຄື່ອນໄຫວ ຕາມ ຫຼັກການ  ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງຫ້ອງການ ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, 

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

ມາດຕາ11ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ດັ່ງ ນີ້:
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.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ12ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ຫ້ອງການຄະນະພັກ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ  
ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກບັນ 
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ດາ ປະ ເທດ ເພື່ ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ສາ ກົນທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ຕາມການ 
ອະນຸມັດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ ້ຕາ ປະ ທັບ  ເພື່ ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ13ການຜັນຂະຫຍ າຍ
 ມອບ ໃຫ້ຫ້ອງການຄະນະພັກກະຊວງ ກຳນົດໜ້າທີ່ , ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  
ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ ອ ນຳ ສະ ເໜີເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ ບັນຈຸ   
ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ   ເຂົ້ າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ.

ມາດຕາ14ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ, ນະຄອນ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ກຳ ນົດສະ 
ບັບ ນີ້  ຢ່າງ ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ15ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້ ກຳ ນົດ ສະບັບນີ້  ມີ ຜົນ ບັງຄັບໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນຕົ້ ນ ໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ 
ແທນຂໍ້ ກຳ ນົດສະບັບເລກທີ  598/ຄພສກ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013. ທຸກຂໍ້ ກຳ ນົດ 
ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ຊຶ່ ງປະກາດໃຊ້ໃນເມື່ ອກ່ອນທີ່ ຂັດກັບຂໍ້ ກຳ ນົດ ສະບັບນີ້ ລ້ວນ  
ແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.                                                                   

                                                      
                                                                                            ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ

                                                                                            
ບ່ອນສົ່ງ:

1. ຄະນະຈັດຕັ້ ງສູນກາງພັກ    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, 
    ນະຄອນຫຼ ວງ ພາກສ່ວນລະ    1 ສະບັບ
7. ເກັບມ້ຽນ                     3 ສະບັບ

                                                                                            ເລຂາຄະນະພັກກະຊວງ
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                               ເລກທີ 422/ສສກ
                        ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2018 
   

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.
 

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:

ໝວດທີ1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ກຳ ນົດ ທີ່ ຕັ້ງ, ພາ ລະ ບົດ ບາດ, ໜ້າ ທີ່, ຂອບ ເຂດ ສິດ, ໂຄງ ປະ 
ກອບ ກົງ ຈັກ, ຫຼັກການແລະ ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ເພື່ອເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃຫ້ ແກ່ ການ ຈັດ 
ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ 
ສາດ  ແລະ  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາວຽກ ງານຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ພະນັກງານ   ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານຂຽນ ດ້ວຍ ຕົວ ອັກ ສອນ ຫ ໍ້ ‘‘ຈຕ’’ ເປັນ ກົງ ຈັກ ບໍ ລິ  
ຫານ ໃນ ໂຄງ ປະ ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ  ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ມີ ພາ ລະ ບົດ 
ບາດ ເປັນ ເສ ນາ ທິ ການ ໃຫ້ ແກ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ກ່ຽວ ກັບ ການຄຸ້ມ ຄອງຄູ, ບຸກຄະລາກອນ 
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ, ການປັບປຸງ ກົງ ຈັກ ການ ຈັດ ຕັ້ງ 
ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ວິໄນ ຂອງຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ 
ລາ.

ໝວດທີ2
ໝ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໝ້າທີ່
ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ  ມີໜ້າ ທີ່ຕົ້ນ ຕໍ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;

2. ຄົ້ນຄ້ວາ,  ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິ ຕິ 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, ມາດຕະ ຖານກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງ 
ງານ ແລະ  ຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັ ດ ວຽກ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

5. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງແຜນ ຄວາມຕ້ອງການການບັນຈຸຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ປະເມີນຜົນງານ ຄູ 
ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຂົ້າໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານໃຫ້ເໝາະ
ສົມກັບມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
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7. ຄົ້ນຄວ້າ ການປະ ຕິ ບັດ ນະ ໂຍ ບາຍ, ສະ ຫວັດ ດີ ການ,  ແຂ່ງ ຂັນ,  ຍ້ອງ ຍໍ, ການ ໃຫ້ ນາມ 
ມະ ຍົດ  ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ວິ ໄນ ແກ່  ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

8. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ 
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ ຂອງຂະແໜງການອື່ນ;  

9. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິ, ປະຫັວດຕົ້ນກຳເນີດ, ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄູ ແລະ 
ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງແຜນກຳນົດພະນັກງານສືບທອດ 
ແລະ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະເພດຕ່າງໆ;

10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄູ້ມ ຄອງ ການນຳໃຊ້ ກອງ ທຶນ ສະ ຫວັດ ດີ ການ ຄູ ແຫ່ງ ຊາດ ຕາມການ 
ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

11. ຈັດພີມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິ ຕິ ກຳລຸ່ມ 
ກົດໝາຍ ຂອງ ຂະແໜງ ການ ສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິ ລາ; 

12. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

13. ກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ 
ນັກງານ; 

14. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານມີ ຂອບ ເຂດ ສິດ ດັ່ງ ນີ້ :
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ການ  ແລະ ແຜນ ງົບ ປະ ມານເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ຕົນຮັບ ຜິດ ຊອບ 

ຕໍ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
2. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸມັດ, ປັບ  ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ບັນ ດາ ນິ ຕິ ກຳ 

ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ທີ່ ບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ;
3. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ສ້າງ ຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ພະແນກ ຕ່າງໆ  ຂອງ 

ກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ 

ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດ  ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ, ວັດ ຖຸ, ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ  

ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
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6. ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ອົງ ການ ຈັດ 
ຕັ້ງ ສາ ກົນ ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ  ຂອ ງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;

7. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ ມ ຄອງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດ ທາງ ດ້ານ 
ການ ສຶກ ສາ  ແລະ ກິ ລາ

8. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງ ປະ ກອບ ກົງ ຈັກ  ຂອງ  ກົມຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ມີ 5 ພະ ແນ ກ ຄື:
1. ພະ ແນກ ບໍ ລິ ຫານ;
2. ພະ ແນກ ນິ ຕິ ກຳ ແລະ ກົງ ຈັກ;
3. ພະ ແນກ ຄຸ້ ມ ຄອງ ລັດ ຖະ ກອນ;
4. ພະ ແນກ ພັດ ທະ ນາ ລັດ ຖະ ກອນ;
5. ພະ ແນກ ນະ ໂຍ ບາຍ ແລະ ຍ້ອງ ຍໍ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານມີ ບຸກຄະລາກອນຈຳ ນວນ 40 ຕຳ ແໜ່ງ ຊຶ່ງ ມີ ລາຍ ລະ ອຽດ 
ດັ່ງ ນີ້:
1. ຫົວ ໜ້າ ກົມ      1 ຕຳ ແໜ່ງ
2. ຮອງ ຫົວ ໜ້ າ ກົມ           3 ຕຳ ແໜ່ງ;
3. ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ    5 ຕຳ ແໜ່ງ;
4. ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ    6 ຕຳ ແໜ່ງ;
5.ພະນັກງານວິຊາການ   25ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະ ແນກ ບໍ ລິ ຫານ    4 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນກ ນິ ຕິ ກຳ ແລະ ກົງ ຈັກ   4 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນກ ຄຸ້ມ ຄອງ ລັດ ຖະ ກອນ  9 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນກ ພັດ ທະ ນາ ລັດ ຖະ ກອນ  4 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນກ ນະ ໂຍ ບາຍ ແລະ ຍ້ອງ ຍໍ  4 ຕຳ ແໜ່ງ.



36

ໝວດທີ4
ໝ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໝ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະ ແນກບໍ ລິ ຫານ  ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
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. ຄຸ້ມ ຄອງ ຍານ ພາ ຫະ ນະ, ວັດ ສະ ດຸ, ອຸ ປະ ກອນ ແລະ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ຂອງ ກົມ;
6. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ, ງົບປະ 

ມານຂອງລັດ ແລະ ລາຍ  ຮັບ ວິຊາ ການ, ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳ 
ເດືອນ, ປະຈຳ 3 ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ປະຈຳປີ 
ຂອງກົມ;

7. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ8ໝ້າທີ່ຂອງພະແນກນິຕິກຳແລະກົງຈັກ
 ພະ ແນກ ນິ ຕິ ກຳແລະກົງ ຈັກ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1. ສັງລວມ ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ 
ຕ່າງໆ ຕໍ່ຄະນະນຳກະຊວງ, ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນຳສະເໜີ 
ຜ່ານໃນກອງປະຊຸມແຕ່ລະຂັ້ນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2. ຄົ້ນຄ້ວາ ການສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ບັນດານິ ຕິ ກຳ  ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ 
ນັກງານ;

3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ 
ລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິ ລາ 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 ການກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງ ງານບໍລິຫານ ແລະ ຕຳ ແໜ່ ງວິຊາ ການຂອງ ຄູ, 
ບຸກຄະລາກອນ ແລະ  ສ້າງ  ຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ ຂອງຂະແໜງການ ສຶກ ສາທິການ 
ແລະ ກິ ລາ  ແຕ່ລະຂັ້ນ;

7. ສັງລວມ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ແລ້ວຈັດພີມເປັນປຶ້ມຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະປີ;

8. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິ ຕິ ກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງ ຂະແໜງ ການ 
ສຶກ ສາທິການແລະກິ ລາ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດຢ່າງມີຜົນສັກສິດ;

9. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນການສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

10. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ9ໝ້າທີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ.
ພະ ແນກຄຸ້ມ ຄອງ  ລັດ ຖະກອນມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ວາງ ແຜນ ການ ບັນ ຈຸ ລັດ ຖະ ກອນ ໃໝ່ ໃນ ແຕ່ ລະ ປີ ຕາມ ຕົວ ເລກ ອະ ນຸ 

ມັດ, ພ້ອມ ທັງ ສະ ຫຼຸບ ຜົນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ແຜນ ການ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ບັນ ຈຸ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ  
ຂອງ ແຕ່ ລະ ພາກ ສ່ວນ;

2. ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ສະ ເໜີ  ເລື່ອນ ລັດ ຖະ ກອນ ຝຶກ ງານ ຂຶ້ນ ເປັນ ລັດ ຖະ ກອນ ສົມ ບູນ ພ້ອມ ທັງ ຊຸກ 
ຍູ້ ໃຫ້ ແຕ່ ລະ ແຂວງ ດຳ ເນີນ ການ ເລືຶ່ອນ ສົມ ບູນ ຕາມ ໄລ ຍະ ເວ ລາ ທີ່ ກຳ ນົດ ໄວ້;

3. ຄົ້ນ ຄ້ ວາ  ນຳສະ ເໜີ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ການ ສອບ ເສັງ ເລື່ອນ ຊັ້ນ ເງິນ ເດືອນ ຂອງ ລັດ ຖະ ກອນ 
ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;

4. ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ເລື່ອນ ຊັ້ນ-ຂັ້ນ ເງິນ ເດືອນ ປົກ ກະ ຕິ, ດັດ ແກ້ ປີ ການ, ດັດ ແກ້/ທຽບຊັ້ນ-ຂັ້ນ ຕາມ  
ລະ ບຽບ ຫຼັກ ການ;

5. ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ນຳ ສະ ເໜີ ການ ແຕ່ງ ຕັ້ງ ພະ ນັກ ງານເລື່ອນ/ ຫຼຸດ ຕຳ ແໜ່ງ ບໍ ລິ ຫານ ປະ ເທດ ຕ່າງໆ 
ຕາມ ຂັ້ນ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ;

6. ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ຍົກ ຍ້າຍ ແລະ ໂອນ ຍ້າຍ ພະ ນັກ ງານພາຍ ໃນ ຫຼື ຕ່າງ ຂະ ແໜງ ການ ຕາມ ເຫດ  
ຜົນເງື່ອນ ໄຂ ອື່ນໆ;
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7. ກວດ ກາບັນ ຊີ ຫຼຸ ດ- ເພີ້ມໃນ ແຕ່ ລະ ງວດ ຂອງ ສົກ ປີ ງົບ ປະ ມານ ເພື່ອ ຕິດ ຕາມ ຄຸ້ມ ຄອງ 
ສະ ຖິ ຕິ ພະ ນັກ ງານ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ;

8. ລາຍງ ານ ສະ ຖິ ຕິ ພະ ນັກ ງານ ໃຫ້ ແກ່ ແຕ່ ລະ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ຕ້ອງ ການ;
9. ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ສະ ໜອງ ສຳ ນວນ ລັດ ຖະ ກອນ ສຶກ ສາ ໃຫ້ ແຕ່ ລະ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ຕ້ອງ ການ;

10. ຮ່າງ ໜັງ ສື ແຈ້ງ ການ ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ລັດ ຖະ ກອນ ຕໍ່ ພະ ນັກ ງານ ສຶກ ສາ 
ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ;

11. ອອກ ໜັງ ສືຢັ້ງ ຢືນ ເຖິງ ຄວາມ ເປັນ ພະ ນັກ ງານ ໃຫ້ ແກ່ ລັດ ຖະ ກອນ ສຶກ ສາ.
12. ສັງລວມ, ຕິດຕາມຜົນການປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງລັດຖະກອນ 

ບໍລິຫານ ແລະ ລັດຖະກອນຄູປະຈຳປີ ຕາມການສະເໜີຂອງສະຖານການສຶກສາ, 
ການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ - ບໍລິຫານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ - ກິລາຕາມການແບ່ງຂັ້ນ 
ຄຸ້ມຄອງ;

13. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ PMIS ກົມຈັດຕັ້ງ 
ແລະ  ພະນັກງານ;

14. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປ່ຽນສະຖານະພາບ ລັດຖະກອນບໍລິຫານເປັນລັດຖະ 
ກອນຄູ-ຄູເປັນລັດຖະ ກອນບໍລິຫານ ແລະ ການສຶກສາສົງ;

15. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການດັດແກ້ຂໍ້ມູນລັດຖະກອນ ຂະແໜງການສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ.

ມາດຕາ10ໝ້າທີ່ຂອງພະແນກພັດທະນາລັດຖະກອນ
  ພະ ແນກ ພັດ ທະ ນາ ລັດ ຖະກອນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນ ຄວ້າ, ຂຶ້ນແຜນ ການ ກໍ່ ສ້າງ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ຄູ-ບຸກ ຄະລາກອນ  ຂອງຂະ ແໜງ 

ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າ , ນຳສະເໜີ ຂໍ ອະ ນຸມັດ  ໃຫ້ພະນັກງານ -ລັດຖະກອນ ໄປຍົກລະດັບ 
ໄລຍະ ສັ້ນ - ໄລຍະ ຍາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;

2. ເກັບ ກຳ, ສັງ ລວມສະ ຖິ ຕິ, ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ການກໍ່ສ້າງ  ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ
 ທັງ ໄລຍະ ສັ້ນ-ໄລຍະ ຍາວ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ໃຫ້ ເປັນ ລະ 

ບົບ;
3. ສ້າງ ແຜນ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ລັດ ຖະ ກອນ ທົ່ວ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ, ພ້ອມ 

ທັງ ແບ່ງ ປັນ ໂກ ຕ້າ ລັດ ຖະ ກອນ ຄູ,  ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ວິ ຊາ ການ ຕາມ ທີ່ ລັດ ຖະ ບານ ອະ ນຸ 
ມັດ;

4. ສ້າງ ແຜນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ;
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5. ສ້າງ ແຜນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຍົກ ລະ ດັບທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ;
6. ແບ່ງປັນທຶນຍົກລະດັບ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄູ-ບຸກຄະລາກອນການສຶກ 

ສາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ແຈ້ງການໃຫ້ພະນັກງານໄປຝຶກອົບຮົມ, ໄປຍົກລະດັບ ໄລຍະ ສັ້ນ - ໄລຍະ ຍາວ 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 ພ້ອມ ທັງ ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ 
ການ ສອບ ເສັງ ຄັດ ເລືອກ ເອົາ ລັດຖະກອນ ໃໝ່ຂັ້ນ ກະຊວງ ແລະ  ທ້ອງ ຖິ່ນ;

12. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ11ໝ້າທີ່ຂອງພະແນກນະໂຍບາຍແລະຍ້ອງຍໍ
  ພະ ແນກ ນະ ໂຍ ບາຍ ແລະ ຍ້ອງ ຍໍ 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. ຄົ້ນຄວ້າ ຂໍ ນະ ໂຍບາຍ ອຸດໜູນ ບຳນານ ຄືນ ຕາມ ລະບຽບການ ທີ່ ກຳນົດ ໃນ ແຕ່ລະ ໄລ 
ຍະ ແລະ ພິຈາລະນາ ອອກຂໍ້ ຕົກລົງສະ ເໜີ ຂໍ ເຂົ້າ ປະຈຳການ ຄືນ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ການຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງ ລວມໝູ່ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
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6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແບບ ໃບຍ້ອງຍໍ, ໃບກຽດຕິຄຸນ ແລະ ທຸງໄຊ;
7. ຊຸກຍູ້,  ສົ່ງເສີມ ແລະ ພິຈາລະນາ ກ່ຽວ ກັບການໃຫ້ນາມມະຍົດ ຄູ;
8. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງ   ຊຸດ ເຄື່ອງ ແບບ, ເຄື່ອງໝາຍຊັ້ນ (ທະນູ ບ່າ),  ເຄື່ອງ ໝາຍ ຕຳ 

ແໜ່ ງວິຊາ ການ ຄູ  ແລະ ຫຼຽນ ນາມມະຍົດ;
9. ຄົ້ນ ຄວ້າ ກ່ຽວ ກັບການ ປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ ເງິນ ສົມທົບ ປຸກ ສ້າງສ້ອມ ແປງ  ເຮືອນ ສຳ 

ລັບພະນັກງານ ບຳນານ;
10. ຄົ້ນຄວ້າ ການ ປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ ກອງ ທຶນ ສະຫວັດດີ ການ ຄູ ແຫ່ງ ຊາດ;
11. ຄົ້ນຄວ້າ ພະນັກງານທີ່ກະທຳຜິດ ລະບຽບລັດຖະກອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜິດວິໄນ ແລະ 

ປະລະໜ້າທີ່;
12. ເກັບ ກຳ ສະ ຖິຕິ ພະນັກງານ ບໍ ານານ, ຍ້ອງຍໍ, ວິ ໄນ, ປະລະ ໜ້າ ທີ່,  ເສຍ ຊີວິດ, ບຳ ເນັດ  

ແລະ ລາ ພັກ;
13. ປະຕິບັດ ຕາມ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.


ໝວດທີ5

ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ12ຫຼັກການ
  ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັງການ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, 

ລະບຽບການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ 
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ 
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ13ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ດັ່ງ ນີ້:
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.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ14ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ 
ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື 
ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ 
ແລະ ມີ ຕາ ປະ ທັບ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ15ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  
ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ   ແລະ  ສັບ 
ຊ້ອນພະນັກງານ   ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ  ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ16ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ຢ່າງ 
ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດຕາ17ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 822/ສ ສກ.ຈ ຕ, ລົງ ວັນ ທີ 16 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ 
ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ 
ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

                                                                                        ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ          1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ          1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
    ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ         1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ         3 ສະບັບ.
6. ເກັບມ້ຽນ          3 ສະບັບ.   
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດຖະນະຖາວອນ

ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                            ເລກທີ   504 / ສສກ     
                                                                        ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ, ວັນ ທີ 2 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມກວດກາ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ກຳນົດອົງການກວດກາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງແບບ, 

ກາໝາຍ ແລະ ບັດກວດກາ ຂອງອົງການກວດກາລັດ, ສະບັບເລກທີ 174/ອກລ, 
ລົງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2013;

- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ 
ການຈັດຕັ້ງ, ຫັຼກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງກົມກວດກາ ເພື່ອປັນບ່ອນອີງໃຫ້ 
ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນ ໃສ່ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ນະ ໂຍ ບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,
ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ   ແຜນ ພັດທະນາ ວຽກ ງານຕິດຕາມ, ກວດ 
ສອບ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ    ໃຫ້ມີ ປະ ສິດທິ ພາບ ແລະ ປະ ສິດ ພິ ຜົນ.
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມກວດກາຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫໍ້ ‘‘ກກ’’ ແມ່ນກົງຈັກບໍລິຫານໃນ ໂຄງປະ 
ກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິ
ການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນ, ວຽກງານ 
ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີ, ຮັບແຈ້ງຊັບ 
ສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມກວດກາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ  ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, 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. ຊີ້ ນຳ  ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາ ແລະ ປະ 
ເມີນຜົນ ໂດຍ ສົມ ທົບ ກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ  ຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ;

4. ຊ່ວຍ ວຽກ ຄະນະ ກວດກາ ພັກ ກະຊວງ  ໃນ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານຕິດຕາມ, 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 ທຸກແຫ່ຼງລາຍຮັບ-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, ຊ່ວຍ ວຽກ ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບ ສະກັດ 
ກັ້ນ  ແລະ  ແກ້ ໄຂ ສະພາບ ປະກົດ ການ ຫໍ້ ທໍ້  ໃນ ຂະແໜງການສຶກສາ 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 ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ມາດ ຖານ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂໍ້ ມູນຂອງ ຂ ະແໜງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ;

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.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
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 
ສ້າງຄວາມຫຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການກວດກາ;

8. ສະ ເໜີ ຂັ້ນ ເທິງ ເພື່ອ ເປີດ ການສືບສວນ-ສອບສວນການສໍ້ລາດບັງ;
9. ສະເໜີເຈົ້າຂອງໂຄງການໂຈະຊົ່ວຄາວໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນ 

ຍາ;
10. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
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ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ  ຂອງກົມ ກວດກາ ມີ  5 ພະ ແນ ກຄື:
1. ພະ ແນ ກບໍລິຫານ;
2. ພະ ແນ ກກວດກາ ພັກ;
3. ພະ ແນ ກກວດກາລັດ;
4. ພະ ແນ ກກວດສອບ  ແລະ ຕ້ານ ການ ສໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ;
5. ພະ ແນ ກຕິດຕາມ  ແລ ະ ປະ ເມີ ນຜົນ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ກົມກວດກາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 31 ຕຳແໜ່ງ ຊື່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ                                                                       1 ຕຳແໜ່ງ.
2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ                                                           3 ຕຳແໜ່ງ.
3. ຫົວໜ້າພະແນກ                                                           5 ຕຳແໜ່ງ.
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ                                                          5 ຕຳແໜ່ງ.
5.ພະນັກງານວິຊາການ17ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະແນກບໍລິຫານ                                                           3 ຕຳແໜ່ງ.
- ພະແນກກວດກາພັກ                                               3 ຕຳແໜ່ງ.
- ພະແນກກວດກາລັດ                                               3 ຕຳແໜ່ງ.
- ພະແນ ກກວດສອບ  ແລະ ຕ້ານ ການ ສໍ້ ລາດ ບັງ ຫຼວງ           3 ຕຳແໜ່ງ.
- ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ                                   5 ຕຳແໜ່ງ.
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ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
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 ປັບ ປຸງ ຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດວຽກ ແລະ ການ ກຳ ນົດ ຕຳ ແໜ່ງ ງານ ຂອງ ກົມ;

10. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ ແລະ ລາຍງານວຽກງານ ຂອງກົມ;
11. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາລັດ.
ພະແນກກວດກາລັດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນ ເສນາ ທິການ ໃຫ້ ແກ່ກົມ ໃນ ວຽກງານ ຕິດຕາມ ກວດກາລັດ ຂະແໜງການສຶກສາ 

ທິການ ແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບ, ລາຍ ງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມກວດກາລັດ 

ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ 5 ປີ;
3. ສ້າງ, ປັບປຸງເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື ເອກກະ ສານ ວິຊາ ການ ຮັບ ໃຊ້ ໃຫ້ ແກ່ ວຽກ ງານຕິດຕາມ 

ກວດກາລັດ;
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4. ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບ, ການປະຕິ ບັດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ, ລະບຽບການຕ່າງໆ 
ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຜູ້ ບໍລິຫານ, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

 5. ສັງ ລວມຜົນ ການ ຕິດຕາມ, ກວດກາການສຶກສາ ຂອງ ຂະ ແໜງກວດກາ   ແລະ  ປະ ເມີນ 
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. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ກົມ.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາພັກ
ພະແນກກວດກາພັກມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້: 
1. ເປັນ ເສນາ ທິການ  ໃຫ້ ແກ່ ກົມ ແລະ  ເປັນ ກອງ ເລຂາ ໃຫ້ຄະນະ ກວດກາພັກ ກະຊວງ ສຶກ
 ສາ ທິການ  ແລະ ກິລາໃນວຽກງານ ຕິດຕາມ, ກວດກາ,   ປະ ເມີນຜົນການປະຕິບັດ 

ໜ້າທີ່ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງການຈັດຕັ້ງ ພັກ , ຄະນະພັກ ແລະ ສະມາຊິກ 
ພັກ ທີ່ ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ອົງຄະ ນະ ພັກ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ 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 
ທີ່ ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຂອງ ອົງຄະ ນະ ພັກ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ.

8. ສະຫຸຼບ, ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາພັກໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບໃນແຕ່ລະ 
ໄລຍະ.

9. ປະຕິບັດ ວຽກ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍຂອງ ກົມ ;

ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດສອບແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ພະແນກກວດສອບ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມກວດກາ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາການເງິນ, 

ຊັບສິນ, ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດກາພຶດຕິກຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສືບສວນ-
ສອບສວນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, 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 
ຫໍ້ທໍ້ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
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9. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ຜົນການຕິດຕາມ ກວດສອບ, ກວດກາການເງິນ-ຊັບສິນ,
ກວດກາພຶດຕິກຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບ, ການຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດນິຕິກຳ, ການສືບສວນ, ສອບສວນ ແລະ ສະພາບປະກົດການຫໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃຫ້ 
ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

10. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ກະຕຸກຊຸ້ກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜົນຂອງການຕິດຕາມ ກວດ 
ສອບພາຍໃນ, ພາຍນອກ, ກວດກາການເງິນ, ຊັບສິນ, ກວດກາສະເພາະກິດ, ກວດ 
ກາພຶດຕິກຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

11. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ມາດຕາ11ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມໃນວຽກງານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
2. ສ້າງແຜນການ ແລະ ສະຫຸຼບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມ 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. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ກົມ.
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ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ12ຫຼັກການ
ກົມ ກວດກາ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ ກວດກາ 
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມ ກວດກາ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ 

ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ນຳເອົາ 
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, 
ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ13ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມ ກວດກາ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ 

ສຸມ ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ  
ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ກົມ ກວດກາ ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ 
ດີ;

2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ-ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ 
ຜົນ ໄດ້ ຮັບ,ຜົນ ເສຍ;

3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ 
ບັດ ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.
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ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ14ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມ ກວດກາ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ 
ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ 
ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ ທັບ 
ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ15ເຄື່ອງແບບ,ກາໝາຍແລະບັດກວດກາ.
 ພະນັກງານກົມກວດກາມີເຄື່ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ບັດກວດກາສະເພາະ 
ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ ຕາມທີ່ອົງການກວດກາລັດຖະ 
ບານ ໄດ້ກຳນົດສະເພາະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ, ງົບປະມານໃນການຕັດເຄື່ອງ 
ແບບ, ກາໝາຍ ຂອງພະນັກງານກວດກາ ແມ່ນນຳໃຊ້ງົບປະມານລັດ ໂດຍໃຫ້ກະຊວງ
ຄິດໄລ່ແຕ່ລະປີໃຫ້ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດ.

ມາດຕາ16ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມ ກວດກາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະຖານ 
ແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ  ເຂົ້າ 
ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ17ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ຢ່າງ 
ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດຕາ18ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 836/ ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 19 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ 
ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ 
ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

        ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                    ເລກທີ …  543 …/ສສກ
              ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  05 ກຸມພາ 2018 
  

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການເງິນ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:

ໝວດທີ1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ 
ກອບການຈັດ ຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ 
ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, 
ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກ ງານ 
ການເງິນ   ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມການ ເງິນ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫໍ້ ‘‘ກງ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ  ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາ
ທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸ້ມ ຄອງງົບປະມານ, ການເງິນ-ການບັນຊີ, ຊັບສິນ 
ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸ, ການປະມູນຈັດຊື້  ແລະ ການອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ໃຫ້
ຖືກເປົ້າໝາຍ  ແລະ  ມີປະສິດທິພາບບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ດຳ 
ລັດ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມການເງິນ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, 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. ຄຸ້ມ ຄອງການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ງົບປະມານ, ການ ເງິນ, ການ ບັນຊີ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ  
ແລະ  ກິລາ;

5. ຄຸ້ມ ຄອງ , ກວດກາ  ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ  ຂອງງົບປະມານ,  
ການ ບັນຊີ,  ການກວດ ກາ ງົບປະມານ-ການ ເງິນ ຂອງຂະແໜງ ກາ ນສຶກສາທິການ  
ແລະ  ກິລາ;

6. ຄຸ້ມ ຄອງ , ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ ການຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ສິນ, 
ການ ປະມູນຈັດ ຊື້ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນ 
ຄຸ້ມຄອງ; 
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7. ຄຸ້ມ ຄອງ , ກວດກາ  ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ  ຂອງ ການ ອອກ ແບບ 
ກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມ ແປງ, ຜ່ານ  ແລະ ຮັບຮອງ ແບບ , ໃບປະເມີນລາຄາການປຸກ ສ້າງ-ສ້ອມ 
ແປງ  ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

8. ຊຸກຍູ້   ແລະ ສົ່ງ ເສີມການ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ, ການ ປະຕິບັດລາຍ ຈ່າຍ  ຂອງ ຫົວໜ່ວຍ ງົບ 
ປະມານກາ ນເງິ ນ ຂອງຂະ ແໜງ ກາ ນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; 

9. ກວດກາ  , ອະນຸມັດ ແລະ ຂໍເບີກຈ່າຍ ເງິນ ງົບປະມານລັດ ແລະ ເງິ ນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຄູ່ 
ຮ່ວມ ພັດທະນາ, ດຳ ເນີນ ການ ປິດບັນຊີງົບປະມານປະຈຳປີ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິ 
ການ ແລະ ກິລາ;

10. ສະໜອງປື້ມແບບຮຽນ, ປື້ມຄູ່ມື, ປຶ້ມບັນທຶກຕ່າງໆ,   ສື່ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ແລະ  
ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  ຂອງ ຂະ ແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; 

11. ສະຫຼູບ, ສັງລວມ ລາຍງານການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ;

12. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມ 
ຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; 

13. ຄຸ້ມ ຄອງດ້ານວິຊາການ, ສາງ  ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ, ລັດ ວິ ສາ ຫະ 
ກິດຜະລິດ ອຸປະກອ ນການ ສຶກສາ  ແລະ 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. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ ນ ຕາມ ກາ ນມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
1. ສະ ເໜີ ແຜນການ ແລະ  ແຜນ ງົບປະມານ  ເພື່ອ ພັດທະນາ ວຽກ ງານທີ່ ຕົນ ຮັບຜິດຊອບ 

ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ.
2. ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື  ຍົກ ເລີກ ບັນດາ ນິຕິ 

ກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກສາ   ແລະ ກິລາ ທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ.
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3. ນຳສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບ ເລີກ ຫົວໜ່ວຍ ການຈັດ 
ຕັ້ງ ຂອງກົມ .

4. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ປົດ ຕຳ ແໜ່ ງ,  ຍົກ ຍ້າຍ , ສັບ ຊ້ອນ, ຈັດ ວາງ ຜູ້ ບໍລິຫານ, 
ພະນັກງານວິຊາ ການ ທີ່ຢູ່ ໃນ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຕົນ  ຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນຄຸ້ມ ຄອງ  
ແລະ  ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ.

5. ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ນຳ ໃຊ້ ງົບປະມານ, ວັດຖຸ -ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ 
ຕ່າງໆ  ຕາມ ການອະນຸມັດຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

6. ປະຕິບັດ ໂຄງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ , ໂຄງການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ ເທດ  ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ 
ສາກົນ ຕາມການ ອະນຸມັດ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

7. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດທາ ງດ້ານ 
ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ.

8. ຊີ້ ນຳ , ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ງານງົບປະມານ, ການເງິນ-ການບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, 
ການປະມູນຈັດຊື້, ການຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ແລະ ການກວດກາ 
ການເງິນ  ຕາມ ການ ແບ່ງຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ.

9. ນຳ ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ  ເພື່ອ ພິຈາລະນາຢັບຢັ້ງ ການສະເໜີ ຂໍເບີກຈ່າຍ ຕ່າງໆ ຂອງ 
ຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

10. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມການ ເງິນ ປະກອບມີ  6  ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ
2. ພະແນກງົບປະມານ
3. ພະແນກບັນຊີ
4. ພະແນກກວດກາການເງິນ
5. ພະແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ
6. ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸ
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ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ
ກົມການ ເງິນ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 53 ຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າ ກົມ                                                     1 ຕຳ ແໜ່ງ;
2. ຮອງ ຫົວໜ້າ ກົມ                                              3 ຕຳ ແໜ່ ງ;
3. ຫົວໜ້າພະແນກ                                                  6 ຕຳ ແໜ່ ງ;
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ                                   8 ຕຳ ແໜ່ ງ;
5.ພະນັກງານວິຊາການ35ຕຳແໜ່ງ,ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

 - ພະແນກບໍລິຫານ                                               4  ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກງົບປະມານ                                   6 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກບັນຊີ                                             10 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກກວດກາການເງິນ                                   5 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ          5 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸ          5 ຕຳແໜ່ງ.

ໝວດທີ4
ໝ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງ ລວມ, ສ້າງແຜນການ ແລະ ບົດສະຫຼຸບລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະ;  
2. ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ ເປັນ ເລຂານຸການ, ພິມ, ແຈກຢາຍ, ບັນທຶກ, ສຳເນົາ ແລະ ເກັບຮັກສາ 

ເອກະສານໃຫ້ເປັນລະບົບ. ວຽກ ງານ ພິທີການ;
3. ບໍລິການ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ເອກກະສານດ້ານການເງິນຂອງ 

ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງ ແລະ ຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ປະສານງານ, ຈັດຫາ, ແຈກຢາຍວັດຖຸ-ອຸປະກອນ  ພາຍໃນ ກົມ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ  ເກັບກຳ ກວດນັບບັນຊີຊັບ ສິນ - ວັດ ສະ ດຸ, ອຸປະກອນ ຂອງ ກົມ; 
6. ສະໜອງຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງກົມການເງິນ; 
7. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານນະໂຍບາຍ, ສະຫວັດດີການ ແລະ ບຸກ ຄະລາ ກອນ ຂອງ ກົມ;
8. ຮີບໂຮມ, ສັງລວມບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານງົບປະມານ, ການເງິນ-

ການບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ-ວັດສະດຸ, ການປະມູນຈັດຊື້ ແລະ ການອອກແບບ 
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ກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ;
9. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານຂອງ ກົມ;

10. ຕິດຕາມ ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານ ຂອງພະ 
ແນກຕ່າງໆ ພາຍໃນກົມ;

11. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກງົບປະມານ
ພະ ແນກງົບປະມານມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສັງ ລວມ ແຜນຄາດຄະເນ ລາຍ ຮັບ - ລາຍ ຈ່າຍ ງົບປະມານ ຂອງ ຂະແໜງການ ສຶກສາ ທິ 

ການ ແລະ ກິ ລາ;
2. ສັງ ລວມແຜນອະນຸມັດ, ຈັດ ສັນ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ສັງລວມແຜນດັດແກ້ ຂອງ   

ຂະ ແໜງ ການສຶກສາ ທິການ  ແລະ  ກິລາ;
3. ຄຸ້ມ ຄອງ , ຕິດຕາມ, ກວດກາ ລາຍ ຮັບ - ລາຍ ຈ່າຍ ງົບປະມານ ລັດ  ຂອງ ຂະແໜງການ 

ສຶກສາ ທິ ການ ແລະ  ກິລາ;
4. ສັງ ລວມ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ລະບົບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ຕ່າງໆ  ດ້ານ ງົບປະມານ ແລະ ການ ເງິນ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ງົບປະມານ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫາຍ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ພະນັກງານການ 

ເງິນ ຂອງ ຂະແໜງ ການ ສຶກສາ ທິ ການ ແລະ  ກິລາ;
7. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບັນຊີ
     ພະ ແນກບັນຊີ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມ ຄອງ, ພັດທະນາ, ຈັດ ວາງ ລະບົບ ການ ບັນຊີ ແລະ ສ້າງ ປື້ ມ ຄູ່ ມື ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ເງິນ -  
 ການ ບັນຊີ ຂອງ ຂະແ ໜງສຶກສາ ທິ ການ ແລະ ກິລາ;
2. ຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມ ດຳເນີນວຽກງານການບັນຊີ ສຳລັບງົບປະມານທີ່ກະຊວງສຶກສາ 

ທິການ ແລະ ກິລາ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ທີ່ຜ່ານກົມການເງິນຄຸ້ມຄອງ;

3. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຜັນຂະຫາຍ 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. ຮັບຜິດຊອບ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາການເງິນ
      ພະ ແນກກວດກາການເງິນມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ແນະນຳ ແລະ  ຊຸກຍູ້  ກຽ່ວກັບລະບຽບການ ປະກອບເອກກະສານ 

ດ້ານການເງິນ;
2. ກວດກາ ການປະກອບ ເອກະສານການ ເງິນ ກ່ອນ ຈ່າຍ ຈາກ ທຸກ ແຫຼ່ງ ທຶນ  ຂອງກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິ ລາ;
3. ກວດກາ ການປະຕິບັດລະບຽບ, ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍດ້ານການເງິນ ກ່ຽວກັບລາຍຮັບ 

ວິຊາການ ; 
4. ກວດກາ ຫຼັງຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳແຕ່ລະສົກປີ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍການ 

ເງິນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ຜັນຂະຫາຍ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳ, ປຶ້ມຄູ່ມື ໃນການປະກອບເອກະ 

ສານການເງິນ ຂໍສະ  ເໜີເບີກຈ່າຍ ແລະ ສະຫຼູບລາຍຈ່າຍການເງິນ;
6. ຮັບຜິດຊອບ ວຽກ ງານ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ11ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ
ພະ ແນກຄຸ້ມຄອງອອກແບບກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ອອກ ແບບ ອາຄານ ສະຖານທີ່ ຂອງ ຂະແໜງການ ສຶກສາທິການ  ແລະ  ກິ 

ລາ;
2. ກຳນົດ ມາດຕະຖານ, ແບບ,  ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ ອາຄານ , ສະຖານທີ່ ຂອງສະຖານ 

ການ ສຶກສາ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງ ເຟີ ນີ ເຈີ. 
3. ຄຸ້ມ ຄອງ, ຕິດຕາມ, ແນະນຳ ແລະ ກວດກາ ດ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄຸນນະ 

ພາບ ຂອງ ວຽກງານ ກໍ່ ສ້າງ - 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. ປະຕິບັດ ວຽກ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໜາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ12ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແລະສະໜອງວັດສະດຸ
ພະ ແນກຄຸ້ມຄອງຊັບ ສິນ  ແລະ ສະໜອງ ວັດ ສະດຸມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມ ຄອງ, ຕິດຕາມ ການກວດນັບຊັບສິນປະຈຳປີ ແລະ ແນະນຳ ການນຳໃຊ້ຊັບ ສິນ 

ແລະ ວັດ ສະ ດຸ ຂອງ ຂະແໜງການ ສຶກສາທິການ 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  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ປະມູນ ຈັດ ຊື້ 

ດ້ວຍ ທຶນ ຂອງ ລັດຕາມ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
5. ສັງລວມແຜນການປະມູນຈັດຊື້ ແລະ ການສະຫຼຸບລາຍງານ ປະຈຳປີຂອງບັນດາຫົວ 

ໜ່ວຍການເງິນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ກະຊວງການ 
ເງິນ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງ ຜັນຂະຫາຍ ນິຕິກຳ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບ 
ສິນ-ວັດສະດຸ ແລະ ລະບຽບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະມູນ ຈັດ ຊື້ ຂອງຂະແໜງ 
ການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

7. ສັງ ລວມແຜນ ຄວາມ ຕ້ອງການ, ສະໜອງ ແລະ ສ້າງແຜນແບ່ງປັນປື້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ 
ມືຄູ, ປື້ມບັນທຶກຕ່າງໆ,  ອຸປະກອນ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ຕາມການສະເໜີ 
ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

8. ປະສານສົມທົບ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກຳມະການການຈັດຊື້ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍ  
ການເງິນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

9. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມ.
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ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ13ຫຼັກການ
ກົມ ການ ເງິນ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ 

ເສີມຂະຫາຍຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ; 
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການເງິນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, 

ຫຼັກການ ລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ 
ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ14ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມ ການ ເງິນ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
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
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ15ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມ ການ ເງິນ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ 
ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼ ືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ 
ເທດ ເພື່ ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ 
ທັບ  ເພື່ ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ16ການຜັນຂະຫຍ າຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມ ການ ເງິນ ກຳນົດໜ້າທີ່ , ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະ 
ຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ  ເຂົ້ າ 
ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ17ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ  ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ18ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນຂໍ້  ຕົກລົງ  ສະບັບ ເລກທີ 1143/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 23 ມີນາ 2012. ທຸກ ຂໍ້  
ຕົກລົງ  ແລ ະ  ເອກະສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້  
ລ້ວນ  ແຕ່ຖືກລົບ ລ້າງ.

       ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ            1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ            1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
   ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ           1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ           3 ສະບັບ.
6. ເກັບມ້ຽນ            3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ                                                   ເລກທີ   506  /ສສກ
                                                                    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  02  ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມແຜນການ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ສຶກ ສາ ສະບັບ ເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງ ວັນ ທີ 16 ກໍ ລະ ກົດ 2015.
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີ ຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ. 

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບກົງ 
ຈັກ ແລະ ແບບ ແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ
ແລະ  ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  
ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ   ແຜນພັດ ທະນາ ວຽກງານແຜນການ, 
ວຽກງານ ສະຖິຕິ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະ 
ສິດ ທິ ຜົນ .

ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
ກົມ ແຜນການ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫໍ້ ‘‘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.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມ ແຜນການ  ມີໜ້າ ທີ່ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງ,ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານແຜນການ ແລະ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ພັດ 
ທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ແຫ່ງ ຊາດ;

2.  ສ້າງ  ແລະ ປັບ ປຸງ ບັນດານິ ຕິ ກຳຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານແຜນການ, 
ສະຖິຕິ ແລະ ພັດທະ ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; 

3. ຊີ້ນຳ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ກ່ຽວກັບວຽກ 
ງານແຜນການ ແລະ ສະຖິຕິ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມ 
ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;  

4. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງແຜນການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ລວມທັງ ກຳນົດ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງແຜນການລົງທຶນ ຂອງ ລັດເຂົ້າໃນ 
ແຜນການພັດທະນາຂອງ ຂະແໜງ ການ;

5. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລວມ 
ທັງແຜນການ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານການລົງທຶນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ແຕ່ ສູນ ກາງຮອດທ້ອງ ຖິ່ນ;

6. ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ປະສານ ງານ ກັບ ບັນດາ ແຜນ ງານ, ໂຄງການ  
ແລະ ບັນດາ ຄູ່ ຮ່ວມ ພັດທະນາ ເພື່ອສັງ ລວມຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ທາງ ການ  
ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ;

7. ຄຸ້ມຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ທຸກລະດັບ ລວມທັງພາກລັດ 
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ແລະ ເອກະຊົນ;
8. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແຫ່ງ ຊາດ  ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາ 

ກອນ ມະນຸດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ເຜີຍແຜ່, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດເປັນ ແຕ່ລະ 
ໄລ່ຍະ;

9. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ  ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ກອງ ທຶນ 
ຮ່ວມ ສາ ກົນ ເພື່ອ ການ ສຶກ ສາ ໄລ ຍະ 2; 

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

11. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 
ການພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ  ໃນ  ແຕ່ລະ ໄລຍະ;

12. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
 ກົມ ແຜນການ  ມີ ຂອບ ເຂດ ສິດ ດັ່ງນີ້:
1. ສະ ເໜີ ແຜນການ ແລະ  ແຜນ ງົບປະມານ ເພື່ອ ພັດທະນາ ວຽກ ງານທີ່ ຕົນ ຮັບຜິດຊອບ 

ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື  ຍົກ ເລີກ  ບັນດາ ນິຕິ ກຳ 

ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກສາ   ແລະ  ກິລາ ທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ; 
3. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ  ສູນ, ພະແນກຕ່າງໆ  

ຂອງ ກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງຜູ້ບໍລິຫານ, 

ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ -ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ   
ຕາມ ການ ອະ ນຸມັດຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;

6. ປະຕິບັດແຜນງານໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມການ ອະນຸມັດ  ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;

7. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດທາ ງດ້ານ 
ການ ສຶກສາ ແລະ  ກິລາ;
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8. ປະຕິບັດ ສິດ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;
ໝວດທີ3

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມ ແຜນການ  ປະກອບມີ  1 ສູນ, 3 ພະແນກ  ແລະ 2 ຫ້ອງ 
ການທຽບເທົ່າພະແນກ ຄື:
1. ສູນສະຖິຕ ິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 
2. ພະແນກບໍລິຫານ
3. ພະແນກ ແຜນການ
4. ພະ ແນ ກຄຸ້ມ ຄອງ ໂຄງການ
5. ຫ້ອງການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ
6. ຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານ/ໂຄງການ


ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ

ກົມ ແຜນການ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ59ຕຳແໜ່ງງານ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າ ກົມ                             1  ຕຳແໜ່ງ;
2. ຮອງ ຫົວໜ້າ ກົມ                 4 ຕຳແໜ່ ງ;
3. ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ/ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ     7 ຕຳແໜ່ງ;
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຫ້ອງກາານ/ຫົວໜ້າຂະແໜງ        10  ຕຳ ແໜ່ງ;
5. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ     4 ຕຳແໜ່ງ;
6.ພະນັກງານວິຊາການ33ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

1. ສູນສະຖິຕິ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  
   - ຂະ ແໜງສະຖິຕິ  ແລະ ແຜນທີ່ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 4 ຕຳແໜ່ງ;
   - ຂະແໜງວິເຄາະ ແລະ  ເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ       4 ຕຳແໜ່ງ; 

2. ພະແນກບໍລິຫານ      2 ຕຳແໜ່ງ;
3. ພະແນກ ແຜນການ     6 ຕຳແໜ່ງ;
4. ພະແນກຄຸ້ມ ຄອງ ໂຄງການ    5 ຕຳແໜ່ງ;
6. ຫ້ອງການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ   3 ຕຳ ແໜ່ ງ;
7. ຫ້ອງການປະສານງານແຜນງານ/ໂຄງການ  9 ຕຳ ແໜ່ ງ.
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ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງສູນ,ພະແນກແລະຫ້ອງການ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງສູນສະຖິຕິການສຶກສາແລະກິລາ
ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້: 
1. ຄົ້ນຄວ້າ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ສ້າງ  ແຜນຍຸດ ທະ ສາດການ ພັດທະນາສະຖິຕິ  ຂອງ ຂະ ແໜງ  

ການສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ, 
ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດການ ພັດທະນາ ລະບົບ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍຸດ ທະ 
ສາດ ວຽກ ງານ ການ ຈົດ ທະ ບຽນ ແລະ ສະ ຖິ ຕິ ພົນ ລະ ເມືອງ; 

2. ສ້າງ ແຜນການ,  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ,  ແຜນ ງົບປະມານ  ເພື່ອ ດຳ ເນີນ ວຽກ ງານ ຂອງສູນ 
ສະຖິຕິ ການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ  ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ; 

3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນ ທີ່ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ແລະ ນຳ ໃຊ້ ແຜນ ທີ່  ເຂົ້າໃນ ການ 
ວາງແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງພິມແຈກຢາຍເຜີຍແຜ່, ວິເຄາະ 
ຂໍ້ມູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ;

4. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຄຸ້ມຄອງລະ ບົບຂໍ້ ມູນສະຖິຕິ, ມາດຕະຖານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ 
ແລະ ລະ ບົບ ເລກ ລະ ຫັດ ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິ ລາ;

 5. ໂຄສະນາ , ເຜີຍ ແຜ່  ແລະ  ແລກປ່ຽນ ຂໍ້ ມູນ ສະຖິຕິ ທາງ ການກັບ ຂະ ແໜງ ການ ອື່ນ, 
ນຳ ໃຊ້ວິທີ ການ ຜະລິດ ສະຖິຕິ, ລະບອບ ລາຍ ງານຕາມ ຫຼັກ ວິທະຍາສາດສະຖິຕິ, ປະ 
ສານ ສົມທົບກັບ ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ, ຂະ ແໜງ ການ ອື່ນ  ແລະ ອົງການ ປົກຄອງ ທ້ອງ  
ຖີ່ ນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກ ງານ ສະຖິຕິ;

6. ພົວ ພັນ, ຮ່ວມ ມືກັບ ສາກົນ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ສະຖິຕິ, ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ 
ຜົນການ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ແລະ ກິ ລາ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍຂອງ ຂັ້ນ ເທິງ;

7. ສະຫຼຸບ, ລາຍ ງານຜົນ ຂອງ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກ ງານ ສະຖິຕິໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການ  
ກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ ຢ່າງ ເປັນ ປົກກະຕິ;

8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະ ແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກງານ ບໍລິຫານ ທົ່ວ ໄປ,  ວຽກ ງານພິທີການ ແລະ  ເລຂານຸການ ຂອງ ກົມ;
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2. ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ກົມ ປະຈຳ ອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 
ເດືອນ  ແລະ  ປະຈຳ ປີ ແລະ ປະ ເມີນ ການ ປະຕິບັດ ແຜນ ງົບປະມານ ລາຍ ຮັບ ລາຍ 
ຈ່າຍ ຂອງ ກົມ;

3. ຄຸ້ມ ຄອງ ຍານ ພາຫະ ນະ  ແລະ  ພື້ນຖານ ວັດຖຸ ອຸປະ ກອນ ຂອງ ກົມ;
4. ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸ ກຄະ ລາກ ອນທີ່ ສັງກັດ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ພະ ແນ ກ  ແລະ  ພາຍ ໃນກົມ;
5. ຮັບ ຜິດ ຊອບ ວຽກ ງານ ນິຕິກຳ,  ງົບ ປະມານ ແລະ ການ ເງິນ ຂອງ ກົມ;
6. ຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດແຜນການຂອງແຕ່ລະພະ ແນ ກ, ແບບແຜນວິທີເຮັດ 

ວຽກພາຍໃນກົມ
7. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ;

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກແຜນການ
ພະ ແນກແຜນການ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ   ແລະ ສັງ ລວມແຜນ  ພັດທະນາ ຂອງ ຂະ ແໜງການສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ   

ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ; 
2. ສ້າງ ແລະ ສັງລວມແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງ ດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານການລົງທຶນ ຂອງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
3. ຕິດ ຕາມ, ປະເມີນ  ແລະ  ສະຫຼຸບສັງ ລວມຜົນ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາ ການ 

ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ລວມທັງ ແຜນການ ລົງທຶນ   ແລະ ລາຍ ງານ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ  ຂອງ 
ການ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານ ແຜນພັດທະ ນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ  ໃຫ້ທຸກພາກ 
ສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ຮັບ ຊາບ ເປັນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;

4. ປະສານ ງານ  ກັບ ທຸກ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  ໃນ ການ 
ສ້າງ ແຜນການ  ແລະ  ແຜນ ລົງທຶນ ຂອງ ລັດ;

5.  ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວ ກັບ ການ 
ວາງແຜນການ  ແລະ  ແຜນ ລົງທຶນ ສຳລັບ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ; 

6. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ພະ ແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນ ເຈົ້າ ການ  ແລະ  ປະສານ ງານໃນ ການ ອອກ ແບບ ແຜນ ງານ/ ໂຄງການ, ຕິດຕາມ 

ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຮ່ວມ ກັບ ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບ 
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ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນ ງານ/ໂຄງການ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
2. ປະສານກັບພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອພັດທະນາ  ແລະ ສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ 

ມູນ, ແຜນ ທີ່  ແລະ  ການ ສະຫຼຸບ ລາຍ ງານ ສຳລັບໂຄງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ທາງ ການ ເພື່ອ 
ການ ພັດທະນາ (ODA);

3. ປະສານສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃນການຕິດຕາມ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍ ງານຄວາມ ຄືບ ໜ້າປະຈຳ 
3  ເດືອນ, 6  ເດືອນ  ແລະ 1 ປີ ຂອງ  ແຜນ ງານ/ໂຄງການໃຫ້ແກ່ ຄະນະ ກົມ, ຄະນະ ນຳ 
ກະຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ  ກິລາ  ໄດ້ ຮັບ ຊາບ ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ ;

4. ເປັນ  ກອງ ເລຂາ  ແລະ  ຜູ້ ປະສານ ງານ ຫຼັກ ກັບພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ  
ຕ່າງປະ ເທດ ໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ   ຂອງ ໜ່ວຍງານ ວິຊາ ການ ຂະ ແໜງ 
ການ ສຶກສາ (ESWG);

5.  ໃຫ້ການ ຮ່ວມ ມື  ແລະ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ແກ່ ຊ່ຽວຊານ ທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ  ຕ່າງ 
ປະ ເທດ ທີ່ ມາ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ແຜນ ງານ/ໂຄງການຕ່າງໆຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  
ແລະ  ກິລາ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານ
ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

  6. ສ້າງ  ແລະ  ປັບປຸງ ລະບຽບ ການ, ນິຕິ ກຳ  ແລະ  ຄູ່ ມື ການ ນຳ  ໃຊ້ ວ່າ ດ້ວຍ ລະບຽບ ການ 
ຄຸ້ມ ຄອງ ໂຄງການ ທີ່ ໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ; 

7. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ11ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ຫ້ອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ວາງ ແຜນ ໃນ ການ ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາ 

ກອນ ມະນຸດ ແຫ່ງ ຊາດ;
2. ຄົ້ນຄວ້າ ແນວທາງ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ພັກ ຫັນ ເປັນ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ  

ແລະ  ແຜນ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ແຫ່ງ ຊາດ;
3. ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິ ກຳ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ກັບ ວຽກ ງານ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ 

ແຫ່ງ ຊາດ;
4. ປະສານ ກັບ ບັນດາ ກະຊວງ , ອົງການ ທຽບ ເທົ່າ ກະຊວງ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  

ໃນ ການ ເກັບ ກຳ ຂໍ້ ມູນ, ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ, ສຳ ຫຼວດວິ ເຄາະ  ແລະ ວິ ໄຈ ສະພາບ ການ 
ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ  ຢູ່ ສປປ ລາວ  ເພື່ອ ເປັນ ຂໍ້ ມູນ ໃນ ການວາງ ແຜນ 
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ພັດທະ ນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ແຫ່ງ ຊາດ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ ສັງ ລວມ ແຜນ ຄວາມ ຕ້ອງການ,  ແຜນ ແບ່ງປັນ ພະນັກງານ-ນັກຮຽນ ຢູ່ ພາຍ  

ໃນ ປະ ເທດ ແລະ ສ້າງ   ແລະ  ປັບປຸງ ນິຕິ ກຳ ກ່ຽວ ກັບ ແຜນ ແບ່ງປັນ ສັບ ຊ້ອນ ພະນັກ 
ງານ- ນັກຮຽນ;

6. ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ກ່ຽວ ກັບ ວຽກ ງານ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກ ອນມະນຸດ  ໃຫ້ ແກ່ ຄະ 
ນະ ກຳມະການ ພັດທະ ນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ຂັ້ນ ສູນ ກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ;

7. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ,    ຕີ ລາຄາ ແລະ  ປະ ເມີນ ຜົນ  ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຍຸດ ທະ 
ສາດ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາ ກອນ ມະນຸດ ແຫ່ງ ຊາດ ຮອດ ປີ 2025;

8. ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ບັນດາ ກະຊວງ  ແລະ ອົງການ ທຽບ ເທົ່າ ກະຊວງ ເພື່ອ ຍາດ ແຍ່ງ 
ເອົາ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ທຶນຮອນ ຂອງ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາກົນ  
ແລະ ບັນດາ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງຕ່າງໆ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ     
ເອກະ ຊົນ;

9. ປະຕິບັດ ສິດ  ແລະ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ກອງ ເລຂາ ຄະນະ ກຳມາ ທິ 
ການ ແຫ່ງ ຊາດ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ  ແລະ ຄະນະ ລັດຖະມົນ 
ຕີ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ.

10. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ12ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການປະສານແຜນງານ/ໂຄງການ
ຫ້ອງການປະ ສານ ແຜນ ງານ/ໂຄງ ການ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນ ເສ ນາ ທິ ການ ໃຫ້ ແກ່ ຄະ ນະ ຊີ້ ນຳ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເພື່ອ ຄຸ້ມ ຄອງ  

ບໍ ລິ ຫານ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ກອງ ທຶນ ຮ່ວມ  
ສາ ກົນ ເພື່ອ ການ ສຶກ ສາ ໄລ ຍະ 2 ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍທຶນກູ້ຢືມ ແລະ  ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ ຈາກ 
ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງ ທຶນ ຮ່ວມ ມື ສາ ກົນ ເພື່ອ ການ ສຶກ ສາ , 

 2. ຄຸ້ມ ຄອງ ໂຄງ ການ ດ້ານ ແຜນ ວຽກ ດ້ານ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ແລະ ດ້ານ ການ ເງິນ ທົ່ວ ໄປ 
ແຕ່ ຂັ້ນ ສູນ ກາງ ລົງ ຮອດ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຕາມ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;

3. ຮັບ ຜິດ ຊອບ ສຶກ ສາ ຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ວິ ໄຈ ເນື້ອ ໃນ ເອ ກະ ສານ ໂຄງ ການ ເພື່ອ ຜັນ ຂະ 
ຫາຍ ອອກ ເປັນ ແຜນ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ປະ ຈຳ ປີ ຕາມ ສັນ ຍາ ລະ ຫວ່າງ ລັດ ຖະ ບານ 
ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທິນ;

4. ດຳ ເນິນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ, ບໍ ລິ ການ ແບບ ກະ ທັດ ຮັດ, ເປີດ ເຜີຍ ໂປ່ງ ໃສ, 
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ສົ່ງ ເສີມ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ, ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ທຸກໆ ໜ່ວຍ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ 
ການ/ແຜນງານ ໃຫ້ ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ແລະ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ ສູງ;

5. ເປັນ ເຈົ້າ ການ ໃນ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ ປະ ເມີນ ຜົນ ແລະ ລາຍ ງານ ຄວ າມ ຄືບ ໜ້າ  
ຂອງ ການ ຈັດຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຕາມ ເປົ້າ ໝາຍ, ຈຸດ ປະ ສົງ ຕົວ ຊີ້ບອກ ແລະ ແຜນ  
ງົບ ປະ ມານ ທີ່ ໄດ້ ກຳ ນົດ ໄວ້ ໃນ ເອ ກະ ສານ ຂອງ ໂຄງ ການ;

6. ຮັບ ຜິດ ຊອບ ເປັນ ຂົວ ຕໍ່ ລະ ຫວ່າງ ຄະ ນະ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ໂຄງ ການ/ແຜນງານ ກັບ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ,
  ຂະ ແໜງ ການ ແລະ ອຳ ນາດ ການ ປົກ ຄອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ  ປະ ຕິ ບັດ ແລະ 

ປະ ສານ ງານ ໂຄງ ການ.
7. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບໝາຍຂອງ ຫົວໜ້າກົມ.

ໝວດທີ5
ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ13ຫຼັກການ
ກົມແຜນການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມແຜນການ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ 

ແລະ ຫຼັກການ ລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ14ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມແຜນການ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ
 ສຸມ  ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ  ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກ 

ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານແຜນການ ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ 
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ຜົນ ດີ; 
2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ  

ຜົນ ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;
3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ 

ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ15ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມແຜນການ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ 
ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ  
ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ ທັບ ເພື່ອ  
ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ16ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມແຜນການ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະ 
ຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ  
ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ. 

ມາດຕາ17ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ສູນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ 
ການ ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ 
ສະ ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ຢ່າງ  
ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດຕາ18ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ ງ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ  ສະບັບ ເລກທີ 1598/
ສສກ.ຈຕ ລົງ ວັນ ທີ 30 ພຶດສະພາ 2012 ທຸກຂໍ້  ຕົກລົງ  ແລະ ເອກະສານ ຕ່າງ ໆ  ຊຶ່ ງ ປະ 
ກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະ ບັບນີ້ ລ້ວນ ແຕ່ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

                                                     ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ                 1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ                1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ      1 ສະບັບ.3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ                1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ                3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ                 3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                              ເລກ ທີ 423 /ສ ສກ
   ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັ ນ, ວັນ ທີ  24 ມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ  ທິການ  ແລະ ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ກຳ ນົດ ທີ່ ຕັ້ງ, ພາ ລະ ບົດ ບາດ, ໝ້າ ທີ່ຂອບ ເຂດ ສິດ, ໂຄງ ປະ 
ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ, ຫຼັກ ການແລະແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ   ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃຫ້ ແກ່ ການ  
ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກົມ ພົວ ພັນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍ 
ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນ 
ພັດທະນາວຽກ ງານພົວ ພັນ ຕ່າງ ປະ ເທດ   ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມ ພົວ ພັນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ຂຽນ ດ້ວຍ ຕົວ ຫ ຍໍ້ ‘‘ພຕ’’”ເປັນກົງ ຈັກ ບໍ ລິ ຫານ ໃນ ໂຄງ 
ປະ ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະກິ ລາ ມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ເສ ນາ 
ທິ ການ ໃຫ້ ແກ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ໃນການ  ພົວ ພັນ, ການຮ່ວມ ມື, ການປະສານງານ  ແລະ   ແລກ 
ປ່ຽນ ບົດຮຽນກັບ ຕ່າງປະ ເທດ, ພາກ ພື້ນ  ແລະ ສາກົນ ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ການ ສຶກ 
ສາ ແລະ ກິ ລາ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມ ພົວ ພັນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ມີ ໜ້າ ທີ່ ຕົ້ນ ຕໍ ດັ່ງ ນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ;

2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ;
3. ຊີ້ນຳສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບວຽກງານພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ 

ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການ 
ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ; 

4. ກະ ກຽມ ເນື້ອ ໃນ ເພື່ອ ຈັດ ຕັ້ງ ພົບ ປະ, ເຈ ລະ ຈາ, ຮ່າງ ສັນ ຍາ ຫຼື ເຊັນ ສັນ ຍາ, ອາ ນຸ ສັນ 
ຍາ, ບົດ ບັນ ທຶກ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ແລະ ບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ມື ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ ກັບ 
ຕ່າງ ປະ ເທດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ພັດ ທະ ນາ;

5. ພົວ ພັນ  ແລະ ປະ ສານ ງານດ້ານການຮ່ວມ ມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາລະຫວ່າງ 
ສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍຝ່າຍ ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ພັດ ທະ ນາ ພາຍ ໃນປະເທດ, ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ອົງ  
ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ມີປະສິດ 
ທິຜົນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

6. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຂໍ ອະ ນຸ ມັດ ໃຫ້ ພະ ນັກ ງານ ຂະແໜງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ  ຂັ້ນ  
ຕ່າງໆ, ນັກ ສຶກ ສາ ແລະ ນັກ ກິ ລາ ຂອງ ລາວໄປ ເຄື່ອນ ໄຫວວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ  
ຢູ່ ຕ່າງ ປະ ເທດ;

7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອຳ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ໃຫ້ ແກ່ ຊ່ຽວ ຊານ, ອາ ສາ ສະ ໝັກ, ຄູ ຝຶກ, ນັກ 
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ສຶກ ສາ ແລະ ນັກ ກິ ລາ ຕ່າງ ປະ ເທດ, ທີ່ ມາ ປະ ຕິ ບັດ ງານ, ປະ ຊຸມ ສຳ ມະ ນາ, ສຶກສາ, 
ຝຶກ ອົບ ຮົມ, ແຂ່ງ ຂັນ  ດ້ານ ການສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ;

8. ກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ, ສົນທິສັນ 
ຍາ, ບົດ ບັນທຶກ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ, ບົດ ບັນທຶກຂໍ້ ຕົກລົງ  ແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືກັບອົງ 
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ;

9. ສ້າງຖານເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການ ເຄື່ອນ ໄຫວພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ;
10. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, 

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

11. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
12. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
ກົມ ພົວ ພັນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ມີ ຂອບ ເຂດ ສິດດັ່ງ ນີ້:
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ການ ແລະ ແຜນ ງົບ ປະ ມານ  ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ກົມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ 

ຕໍ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
2. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນ ຸ ມັດ, ປັບ ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກບັນ ດາ ນິ ຕິ ກຳຄຸ້ ມ  

ຄອງ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ  ກັບ ຕ່າງ ປະ ເທດທີ່ບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ ;
3. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ສ້າງ ຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ  ພະ ແນກ ແລະ  ໜ່ວຍ  

ງານການ ຈັດ ຕັ້ງ ຕ່າງໆ  ຂອງ ກົມ;
4. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ປົດ ຕຳ ແໜ່ງ, ຍົກ ຍ້າຍ, ສັບ ຊ້ອນ, ຈັດ ວາງ ຜູ້ ບໍ ລິ ຫານ, 

ພະ ນັກ ງານ ວິ ຊາ ການ ທີ່ ຢູ່ ໃນ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຂອງ ຕົນຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ 
ແລະ ຕາມ ລະ ບຽບ ກົດ ໝາຍ;

5. ຄຸ້ມ ຄອງ , ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ, ວັດ ຖຸ -ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອປະ ເພດ ຕ່າງໆ 
ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;

6. ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງ ປະ ເທດ, ອົງ ການ ຈັດຕັ້ງ 
ສາ ກົນ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ພັດທະ ນາຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ  ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;

7. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດ ທາງ ດ້ານ 
ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;

8. ປະ ຕິ ບັດ ສິດ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ  ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ.
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ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
  ກົມ ພົວ ພັນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ປະກອບມີ 4 ພະ ແນກຄື:
1. ພະແນກບໍ ລິ ຫານ;
2. ພະແນກພົວ ພັນ ຮ່ວມ ມື ສອງ ຝ່າຍ;
3. ພະແນກ ພົວ ພັນ ຮ່ວມ ມື ຫຼາຍ ຝ່າຍ;
4. ພະ ແນກສົນທິສັນຍາ  ແລະ  ຮ່ວມ ມື ກັບ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ກົມພົວ ພັນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ມີ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນຈຳ ນວນ 30 ຕຳ ແໜ່ງ ຊຶ່ງ ມີ ລາຍ ລະ ອຽດ ດັ່ງ 
ລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວ ໜ້າ ກົມ       1 ຕຳ ແໜ່ງ;
2. ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ      3 ຕຳ ແໜ່ງ;
3. ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ      4 ຕຳ ແໜ່ງ;
4. ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ພະ ແນກ      6 ຕຳ ແໜ່ງ;
5.ພະນັກງານວິຊາການ16ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະ ແນກ ບໍ ລິ ຫານ      3 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນກ ພົວ ພັນ ຮ່ວມ ມື ສອງ ຝ່າຍ    4 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນກ ພົວ ພັນ ຮ່ວມ ມື ຫຼາຍ ຝ່າຍ    4 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນກ ສົນ ທິ ສັນ ຍາ ແລະ ຮ່ວມ ມື ກັບ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ 5 ຕຳ ແໜ່ງ.

ໝວດທີ4
ໝ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໝ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະ ແນກ ບໍ ລິ ຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສະ ຫຼຸບ,  ສັງ ລວມແຜນ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ທຸກວຽກ ງານ ຂອງ ກົມ;
2. ສັງ ລວມການຂຶ້ນ ແຜນ ງົບ ປະ ມານ ລາຍ ຮັບ-ລາຍ ຈ່າຍ ປະ ຈຳ ເດືອນ, ພາ ຫະ ນະ ແລະ 
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ອຸ ປະ ກອນ ຮັບ ໃຊ້  ເຄື່ອນ ໄຫວວຽກ ງານຕ່າງໆ ຂອງກົມ;
3. ຄຸ້ມ ຄອງບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຈັດ ຕັ້ງ ການເວນ ຍາມ, ການ ປ້ອງ ກັນ, ການ ຮັກ ສາ ອະ ນາ 

ໄມ, ປະ ດັບ ປະ ດາ ຫ້ອງ ການ-ສຳ ນັກ ງານ, ພາ ຫະ ນະ, ວັດ ສະ ດຸ ແລະ ອຸ ປະ ກອນຮັບ 
ໃຊ້  ຂອງ ກົມ;

4. ຄຸ້ມ ຄອງ ເອກະສານ ທາງ ການ,  ເອກະສານ ຂາ ເຂົ້າ-ຂາ ອອກ, ສຳ ເນົາ  ແລະ ສາລະ 
ບັນ ຂອງ ກົມ ເພື່ອ ແຈກ ຢາຍ ໃຫ້ ແຕ່ ລະ ພະ ແນ ກ ໃຫ້ ທັນ;

5. ຂຶ້ນ ບັນຊີ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງຊັບ ສິນ, ຂຶ້ນ ແຜນ ສະ ໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງ ການອຸ ປະ ກອນ ຮັບ 
ໃຊ້ ຫ້ອງ ການໃຫ້ ແຕ່ ລະ ພະ ແນກ ພາຍ ໃນ ກົມ;

6. ຕິດຕາມ ການ ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່  ເອື້ອ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃນ ການ ປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ  
ດ້ານ ສະຫວັດດີການ,  ແຂ່ງຂັນ ຍ້ອງຍໍ ຕໍ່ພະນັກ ງານ, ລັດຖະກອນ ພາຍ ໃນ ກົມ;

7. ຂຶ້ນ ແ ແຜນ ງົບ ປະ ມານ ປະ ຈຳ ປີ ຮັບ ໃຊ້ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ  ຂອງ ພະ ແນກເພື່ອ 
ນຳ ສະ ເໜີ ກົມ;

8. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ກົມ.

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ
ພະແນກພົວ ພັນ ຮ່ວມ ມື ສອງ ຝ່າຍມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1.  ປະ ສານ ສົມ ທົບດ້ານ ການ ຮ່ວມ ມື ສອງ ຝ່າຍ ດ້ານ ການ ສືກ ສາ ແລະ ກິ ລາເພື່ອ ກະ ກຽມ  

ຄົ້ນ ຄ້ ວາ ສ້າງ ແຜນ ການ ຮ່ວມ ມື ແລະ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ຮ່ວມ ກັນ ຕາມ ການ ຊີ້ ນຳ ຂອງ 
ຂັ້ນ ເທີງ;

2. ເປັນ ຈຸດ ປະ ສານ ງານ ການ ພົວ ພັນ ຮ່ວ ມມື ສອງ ຝ່າຍດ້ານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ, ກັບ  
ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແຕ່ ສູນ ກາງ ຮອດທ້ອງ ຖິ່ນຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງກົມ;

3. ນຳ ສະ ເໜີ ຂໍ ອະ ນຸ ມັດ ໃຫ້ຄະ ນະ ຜູ້ ແທນ,  ພະ ນັກ ງານ ,ນັກ ຮຽນ  ແລະ ນັກ ກິ ລາໄປ ເຄື່ອນ  
ໄຫວ  ວຽກ ງານ ຢູ່ຕ່າງ ປະ ເທດໃນ ກອບ ຮ່ວມ ມື ສອງ ຝ່າຍ;

4. ກະ ກຽມ ແຜນ ການ ຕ້ອມ ຮັບ ຄະ ນະ ຜູ້ ແທນ ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ  ທີ່ ມາ ເຄ ື່ອນ 
ໄຫວ ຢ້ຽມ ຢາມ ຂະແໜງ ການ ສືກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ໃນ ກອບ ຮ່ວມ ມື ສອງ ຝ່າຍ ຕາມ ການ 
ມອບ ໝາຍ  ຂອງກົມ;

5. ສະ ເໜີ ຂໍ ອະ ນຸ ມັດ ຮັບ ແລະ ອຳ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ  ໃຫ້ ແກ່ ຊ່ຽວ 
ຊານ,  ອາ ສາ ສະ ໝັກ,ນັກສຶກ ສາ ແລະ ນັກ  ກິ ລາຕ່າງ ປະ ເທດນຳ ກະ ຊວງ  ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ;

6. ຂຶ້ນ ແຜນ ງົບ ປະ ມານ ປະ ຈຳ ປີ ໃນ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ  ຂອງ ພະ ແນກເພື່ອ ນຳ ສະ 
ເໜີ ກົມ;
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7. ສັງ ລວມເອົາ ບົດ  ລາຍ ງານ  ການ ຮ່ວມ ມື ສອງ ຝ່າຍດ້ານ ການ ສຶກ ສາ  ແລະ ກິ ລາ ຈາກ 
ຄະ ນະ ຜູ້ ແທນ  ຈາກກະ ຊວງ ສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິ ລາ, ສະ ຖານ ທູດ, ກົງ ສູນ ລາວ ຢູ່ 
ຕ່າງ ປະ ເທດ     ເພື່ອ ລາຍ ງານ ຂັ້ນ ເທິງ;

8. ອຳ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກດ້ານ ເອ ກະ ສານນຳ ເຂົ້າ-ອອກ, ຍົກ ເວັ້ນ ພາ ສີ ອາ ກອນ ພາ 
ຫະ ນະ, ຂຶ້ນ ທະ ບຽນ, ອຸ ປະ ກອນ ການ ສຶກ ສາແລະກິ ລາ, ເຄື່ອງ ໃຊ້ ສ່ວນ ຕົວ ທີ່ ຈຳ ເປັນ 
ຂອງ ຊ່ຽວ ຊານຕ່າງ ປະ ເທດ  ຕາມ ສັນ ຍາ ຮ່ ວມ ມື ສອງ ຝ່າຍ;

9. ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ
ພະແນກພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນຈຸດ ປະ ສານ ງານ ແລະ  ອຳ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ, ໃຫ້ ແກ່ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິບັດ  

ວຽກ ງານ ໂຄງ ການຮ່ວມ ມື ຫຼາຍ ຝ່າຍ ກັບບັນດາປະເທດ ອາ ຊຽນ (ASEAN), ອົງການ 
ຊີແມວ (SEAMEO),ອາ ເຊມ (ASEM)  ແອັກ ແມັກຈີ ເອັມ ເອັດ (GMS) ແລະ ແອວ 
ເອມໄອ (LMI) , ແອັກ ແມັກ (ACMECS) ແມ່ນໍ້າຂອງ- ລ້ານ ຊ້າງ,  ແມ່ ນໍ້າຂອງ- ເກົາຫຼີ, 
ແມ່ນຳ້ ຂອງ-ຍີ່ ປຸ່ນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບການຮ່ວມ ມື ຫຼາຍ ຝ່າຍ;

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. ກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມມືຂະແໜງການສືກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ກັບບັນດາ 
ປະເທດໃນກອບການຮ່ວມມືຫລາຍຝ່າຍ;

5. ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ຕິດຕາມງົບປະມານປະ ຈຳ ປີການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຂອງ ພະ ແນກ, 
ຄະນະຜູ້ແທນ, ຜູ້ ບໍ ລິ ຫານສູນຊີແມວຕ່າງໆ (GBM) ຕາມ ແຜນ ກິດ ຈະ ກຳການ ຮ່ວມ 
ມື ຫຼາຍ ຝ່າຍ;

6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ກົມ.
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ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສົນທິສັນຍາແລະຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ພະແນກ ສົນທິ ສັນ ຍາ ແລະ ຮ່ວມ ມື ກັບ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນ ຄ້ ວາແຜນ ການ ຮ່ວມ ມືຕ່າງ ປະ ເທດ, ສົນ ທິ ສັນ ຍາ  ແລະ ການ ຮ່ວມ ມື ອົງ ການ ຈັດ  

ຕັ້ງ ສາ ກົນ ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ຕາມ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້  ໃນກົດໜາຍ  ແລະ ລະ 
ບຽບການ;

2. ປຶກ ສາ ຫາ ລື ກ່ຽວ ກັບ ຮ່າງ ສັນ ຍາ ຮ່ວມ ມືສອງ ຝ່າຍ, ຫຼາຍ ຝ່າຍ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ 
ແລະ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ທາງ ສັງ ຄົມ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ກົມ;

3. ຄົ້ນ ຄ້ ວານຳ ສະ ເໜີ ຂໍ ອະ ນຸ ມັດ ຮັບ ເອົາອົງ ການ ແລະ  ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານ ການ 
ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ນຳ ກະ ຊວງ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງຕາມ ລະ ບຽບ ຫຼັກ ການ;

4. ສະ ເໜີ ໃບ ມອບ ສິດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ໃຫ້ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ມັດ ໂຄງ ການ  ເພື່ອ 
ຈັດ ຕັ້ງ ພິ ທີ ເຊັນ ສັນ ຍາຕາມ ລະ ບຽບ ຫຼັກ ການ;

5. ປະ ສານ ງານ ກັບ ບັນ ດາ ກະ ຊວງ, ສະ ຖານ ທູດ, ສະ ຖານ ກົງ ສູນ ລາວ ຢູ່ ຕ່າງ ປະ ເທດ 
ແລະ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ສັນ ຍາ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ການ ສືກ ສາ  ແລະ  ກິລາ ຕາມ  
ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ກົມ;

6. ເກັບ ຮັກ ສາ ສະ ບັບ ຕົ້ນ ຂອງ ທຸກໆ  ສັນ ຍາ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ, ໜັງ ສື  
ອະ ນຸ ຍາດ ປະ ຕິ ບັດ ງານຂໍ້ ຕົກ ລົງ ຮັບ ເອົາ ໂຄງ ການ,  ຕິດ ຕາມ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດສັນ  
ຍາ ໂຄງ  ການ ແລະ ສະ ຫຼຸບ ລາຍ ງານ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ ໃຫ້ ກົມ;

7. ອຳ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກດ້ານ ເອ ກະ ສານນຳ ເຂົ້າ-ອອກ, ຍົກ ເວັ້ນ ພາ ສີ ອາ ກອນ ພາ 
ຫະ ນະ, ຂຶ້ນ ທະ ບຽນ, ອຸ ປະ ກອນ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ, ເຄື່ ອງ ໃຊ້ ສ່ວນ ຕົວ ທີ່ ຈຳ 
ເປັນ ຂອງ ຊ່ຽວ ຊານຕ່າງ ປະ ເທດ  ຕາມ ສັນ ຍາ ຂອງ ໂຄງ ການ;

8. ຂຶ້ນ ແ ແຜນ ງົບ ປະ ມານ ປະ ຈຳ ປີ ຮັບ ໃຊ້ ການ ເ ຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ກິດ ຈະ ກຳ ຂອງ ພະ 
ແນກເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີ ກົມ ;

9. ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ກົມ.

ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ11ຫຼັກການ
  ກົມພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ ;
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2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;

3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, 
ລະບຽບການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ - ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ 
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ 
ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ12ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
   ກົມພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ດັ່ງ ນີ້: 
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ
  ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ  

ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິ ບັດ ວຽກງານ ກົມ ພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ 
ດີ; 

2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ  
ຜົນ ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;

3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ 
ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ13ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ 
ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ 
ບັນ ດາ ປະ ເທດ  ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ 
ມີ ຕາ ປະ ທັບ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ14ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ
ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳເໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ   
ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ15ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ16ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ  ຂໍ້  ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 1125/ ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 20  ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ 
ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ 
ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                              ເລກທີ 508 /ສ ສກ 
                                                                   ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ, ວັນ ທີ   02  ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ສຶກ ສາ ສະບັບ ເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງ ວັນ ທີ 16 ກໍ ລະ ກົດ 2015.
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີ ຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ. 

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ກຳ ນົດ ທີ່ ຕັ້ງ, ພາ ລະ ບົດ ບາດ, ໜ້າ ທີ່, ຂອບ ເຂດ ສິດ, ໂຄງ ປະ 
ກອບ ກົງ ຈັກ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ແບບ ແຜນວິ ທີ ເຮັດ ວຽກຂອງ ກົມ ການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ 
ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃນ ດ້ານ ນິ ຕິ ກຳ ໃຫ້ ແກ່ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ແນ ໃສ່ຜັນ 
ຂະຫາຍນະ ໂຍ ບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ, ແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນ 
ພັດທະນາ ວຽກ ງານ  ການ ສຶກ ສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ  ໃຫ້ມີ ປະ ສິດ 
ທິ ພາບ ແລະ ປະ ສິດ ພິ ຜົນ.
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມ ການ ສຶກສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ຂຽນ ດ້ວຍ ຕົວອັກ ສອນ ຫໍ້ ’‘‘ກວຮ’’ ເປັນ ກົງຈັກ 
ບໍລິຫານ -ຄຸ້ມ ຄອງວິ ຊາ ການ ຢູ່ໃນ ໂຄງ ປະ ກອບ  ກົງ ຈັກການ ຈັດ ຕັ້ງຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ 
ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ຊຶ່ງມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ເສນາ ທິການ ໃຫ້ ແກ່ລັດຖະມົນຕີ  ໃນ ການ 
ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເດັກ ໄດ້ ຮັບ ການ  ເບິ່ງ ແຍງ 
ລ້ຽງດູ  ທາງ ດ້ານ ສຸຂະພາບ, ສຸ ຂະ ອະ ນາ ໄມ ແລະ ໂພຊະ ນາ ການ    ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເດັກ 
ມີ ພັດທະນາການ  ທາງ ດ້ານ ຮ່າງກາຍ  ແລະ ມັນສະໝອງ  ເພື່ອ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ ເຂົ້າ 
ຮຽນ ໃນ ຊັ້ນ ປະຖົມ ສຶກສາຢ່າງມີຄຸນນະພາບ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມ ການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ  ມີ ໜ້າ ທີ່ ຕົ້ນ ຕໍດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້: 
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;

2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕິ ກຳ ແລະ ມາດ ຕະ ຖານຕ່າງໆ ໃນ ການ ບໍ ລິ ຫານ-ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ງານ 
ການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ;

3. ຊີ້ ນຳ  ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ຝຶກ,  ຄູສຶກ ສາ ນິ ເທດ, ຄູ ປະ ຈຳ ການ ແລະ 
ຜູ້ ດູ ແລ ເດັກ  ໃນ ວຽກ ງານ ການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ, ວຽກ ງານສຸ ຂະ ພາບ, ສຸ ຂະ ອະ ນາ  
ໄມ, ໂພ ຊະ ນາ ການໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍ ສົມ ທົບ ກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຕາມ ການ 
ແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ;

4. ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້  ການ ສິດສອນ  ຮໍ່າ ຮຽນ ແລະ ການ ນິ ເທດ ການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນພ້ອມ 
ທັງ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ສື່ ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ສຳ ລັບ ການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ;

5. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ບໍ ລິ ຫານ ຄຸ້ມ ຄອງ, ການ ເບິ່ງແຍງ ລ້ຽງດູ, ການສິດ 
ສອນ ຮໍ່າຮຽນ , ພັດ ທະ ນາ ການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ຂອງ ນັກ ຮຽນ ໃນ ຊັ້ນ ລ້ຽງ ເດັກ ແລະ 
ຊັ້ນ ອະ ນຸ ບານ ສຶກ ສາ;

6. ຊີ້ ນຳ ແລະ ຊຸກ ຍູ້ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດວຽກງານ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ສຸ ຂະ ອະ ນາ ໄມ 
ແລະ ໂພ ຊະ ນາ ການໃນໂຮງຮຽນ ໃນ ສະ ຖານ ການ ສຶກ ສາກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍປະສານ 
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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7.      ຊີ້ ນຳ,  ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການ ປະຕິບັດ ຫຼັກ ສູດການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ    ທັງ 
ພາກ ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ;

8. ຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ພິ ຈາ ລະ ນາ ໃຫ້ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູລ້ຽງ ເດັກ ແລະ ຄູອະນຸບານ ສຶກ ສາ; 
9. ຈັດພິມ, ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກຳ, ເອກະສານ ແລະ ຄູ່ມື້ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານການ ສຶກ ສາ 

ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ;
10. ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ ມູນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ມາດ ຖານ ການ 

ຄຸ້ມ ຄອງ ຂໍ້ ມູນຂອງ ຂ ະ  ແໜງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ;
11. ຮ່ວມມື ແລະ ປະ ສານ ງານກັບ  ກົມ, ສະ ຖາ ບັນ, ສູນ ແລະ ພາກ ສ່ວນ  ຕ່າງໆ ຂອງຂະ 

ແໜງ ການທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ  ທີ່ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ພັດ ທະ ນາ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ; 

12. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ຕ່າງໆ ຂອງ ກົມ;
13. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
     ກົມ ການ ສຶກສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ມີ ຂອບ ເຂດສິດ ດັ່ງ ນີ້:
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ການ ແລະ ງົບ ປະ ມານ ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ຕົນ ຮັບ ຜິດ ຊອບຕໍ່ ລັດ 

ຖະ ມົນ ຕີ;
2. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ປັບ ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກບັນ ດາ ນິ ຕິ ກຳ ຄຸ້  ມ 

ຄອງ ການ ສຶກ ສາແລະ ກິ ລາ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ; 
3. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ປັບ ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ພະ ແນກຕ່າງໆ 

ທີ່ ຂຶ້ນ ກັບ ກົມ;
4. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ປົດ ຕຳ ແໜ່ງ, ສັບ ຊ້ອນ, ຍົກ ຍ້າຍ  ພະ ນັກ ງານ ບໍ ລິ ຫານ 

ຂັ້ນ  ຕ່າງໆຕາມກົດ  ໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ, ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ 

ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ.
6. ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ອົງ ການ ຈັດ  

ຕັ້ງ ສາ ກົນຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ  ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
7. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດ ທາງ ການ 

ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;
8. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງ ປະ ກອບກົງຈັກ  ຂອງ ກົ ມການ ສຶກສາ  ກ່ອນ ໄວ ຮຽນປະກອບ ດ້ວຍ 4 ພະ ແນ ກ ຄື:
1. ພະ ແນ ກບໍລິຫານ
2. ພະ ແນ ກລ້ຽງ ເດັກ
3. ພະ ແນ ກອະ ນຸບານ ສຶກສາ
4. ພະ ແນ ກກວດກາ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບຂອງບຸກຄະລາກອນ
ກົມ ການ ສຶກສາ  ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ມີ  ບຸກຄະລາ ກອນ ຈຳນວນ 25 ຕຳ ແໜ່ງ ຄື:
1. ຫົວໜ້າ ກົມ       1 ຕຳ ແໜ່ງ
2. ຮອງ ຫົວໜ້າ ກົມ      3 ຕຳ ແໜ່ງ
3. ຫົວໜ້າ ພະ ແນ ກ      4 ຕຳ ແໜ່ງ
4. ຮອງຫົວໜ້າ ພະ ແນ ກ      4 ຕຳ ແໜ່ງ
5.ພະນັກງານວິຊາການ13ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດ:

- ພະ ແນກບໍລິຫານ      3 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນ ກລ້ຽງ ເດັກ      3 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນ ກອະນຸບານ ສຶກສາ     4 ຕຳ ແໜ່ງ;
- ພະ ແນ ກກວດກາ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  3 ຕຳ ແໜ່ງ.

ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນ ເສນາ ທິການ  ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍລິຫານ ແລະ ພິ ທີ ການ ຂອງ ກົມ;
2. ສັງ ລວມ, ສະ ເໜີ ແຜນ, ຕິດຕາມ  ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍ ງານ  ການຈັດ ຕັ້ງປະ ຕິບັດ ແຜນ 

ງານ ແລະ ໂຄງການຂອງ ກົມ;
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3. ສ້າງ, ສັງ ລວມບັນ ດາ ນິ ຕິ ກຳ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການປະຈຳອາ 
ທິດ, ເດືອນ, ງວດ, ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວຂອງ ກົມ;

4. ຄຸ້ມ ຄອງລະ ບົບເອ ກະ ສານຂາ ເຂົ້າ-ຂາ ອອກ ຂອງ ກົມ,  ກວດ ກາ, ກັ່ນ  ຕອງບັນ ດາ     
ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ທີ່ ເຂົ້າ ຫາ ຫົວ ໜ້າ ກົມ ແລະ ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ;

5. ສັງ ລວມ ແຜນ ງົບ ປະ ມານ, ລາຍ ຮັບ-ລາຍ ຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ລາຍ ຮັບ-
ລາຍຈ່າຍ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກົມ;

6. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາ ກອນ, ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ສະຫັວດດີກາ ນຂອງ ກົມ;
7. ຄຸ້ມຄອງຍານ ພາຫາ ນະ, ວັດ ສະດຸ  ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງ ກົມ;
8. ຮັບຜິດຊອບ ວຽກ ງານຂະບວນການ  ສິ ລະ ປະ, ກິ ລາ, ອອກ ແຮງ ງານ, ຄວາມ ເປັນ ລະ 

ບຽບ ຮຽບ ຮ້ອຍ, ຄວາມສະ ອາດ ງາມ ຕາ  ແລະ ຮັກ ສາ ຄວາມສະຫງົບ;
9. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດວຽກ ແລະ ການ ກຳ ນົດ ຕຳ ແໜ່ງ ງານ ຂອງ ກົມ;

10. ຮ່ວມ ມື ແລະ ປະ ສານ ງານ ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວ ມ ພັດ ທະ ນາໃນການປະຕິບັດ 
ວຽກງານຕ່າງໆ;

11. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມ ແລະ ຮອງ ຫົວ ໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ8ພະແນກລ້ຽງເດັກ
ພະແນກລ້ຽງ ເດັກ 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 ປັບ ປຸງ ນິ ຕິ ກຳ ຕ່າງ ໆ   ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານລ້ຽງເດັກ;
5. ພັດ ທະ ນາ ມາດ ຕະ ຖານ ກາ ນ ບໍ ລິ ການ ໃນການເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ ແລະ ສົ່ງເສີມການ 

ຮຽນຮູ້ໄລຍະຕົ້ນຂອງເດັກໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີຮູບແບບການປະຕິບັດການສົ່ງເສີມການ ເບີ່ ງ ແຍງ-ລ້ຽງ ດູເດັກ 

ໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ;
7. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ ບໍ ລິ ຫານ ການ ສຶກ ສາ ຂັ້ນ ແຂວງ, ຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ວິ ຊາ 

ການກ່ຽວ ກັບການເບີ່ງ ແຍງ ແລະ ລ້ຽງດູ ເດັກໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ໂດຍສົມທົບກັບພາກ 
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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8. ຊີ້ ນຳ,  ຊຸກ ຍູ້ ການເບີ່ງ ແຍງ ແລະ ລ້ຽງດູ ເດັກໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ     ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ  ເອ 
ກະ ຊົນ;

9. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ການຄຸ້ມຄອງເຮືອນລ້ຽງເດັກ ຫຼື ສະຖານທີ່ ເບິ່ງ ແຍງ, ລ້ຽງດູເດັກໃນ 
ທົ່ວປະເທດ;

10. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດວຽກນິເທດໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ໃຫ້ແກ່ 
ຜູ້ດູແລເດັກ  ແລະ ຄູລ້ຽງເດັກ ;

11. ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພະແນກ, ສູນ, ສະ ຖາ ບັນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ 
ຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການສົ່ງເສີມວຽກ ງານ 
ເບິ່ງ ແຍງ, ລ້ຽງດູ, ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ໄລຍະ 
ຕົ້ນຂອງເດັກ;

12. ປະຕິບັດວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ9ພະແນກອະນຸບານສຶກສາ

ພະແນກອະ ນຸ ບານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ການ ກຽມ ຄວາມ ພ້ອມ  ທາງ ດ້ານ ພັດ ທະ 

ນາ ການ ແລະ ການ ຮຽນ ຮູ້ ຂອງ ເດັກ ໃນ ຊັ້ນ ອະ ນຸ ບານ ສຶກ ສາ;
2. ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການປະຕິບັດວຽກງານການ ກຽມ ຄວາມ ພ້ອມ  

ທາງ ດ້ານ ພັດ ທະ ນາ ການ ແລະ ການ ຮຽນ ຮູ້ ຂອງ ເດັກ ໃນ ຊັ້ນ ອະ ນຸ ບານ ສຶກ ສາ;
3. ສ້າງ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 

ງວດ, ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວ ຂອງພະແນກ;
4. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ນິ ຕິ ກຳ ຕ່າງ ໆ   ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານອະນຸ 

ບານສຶກສາ;
5. ພັດ ທະ ນາມາດຖານຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ສະຖານທີ່ສຶກສາເດັກອະນຸບານ, ຫ້ອງ 

ຮຽນ, ເຄື່ອງໃຊ້, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກກໍ່ສ້າງ 
ພື້ນຖານ ກົມການເງິນ;

6. ຊີ້ນຳ. ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຊັ້ນອະ ນຸ ບານ ສຶກ ສາ     ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ  
ເອກະ ຊົນ;

7. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ວິຊາການ, 
ຄູສອນ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກກ່ຽວກັບການກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານພັດທະນາການ 
ແລະ ການຮຽນຮູ້ ໃນຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
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8. ຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບ ແລະ ປະຕິບັດການສົ່ງເສີມການກຽມ ຄ ວາມ ພ້ອມ ທາງ ດ້ານ ການ 
ຮຽນ ໃຫ້ ແກ່ເດັກ ໃນ  ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ;

9. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມລະບົບການນິເທດ ອະນຸບານສຶກສາໃຫ້ແກ່ ຄູອະນຸ 
ບານ, ຄູສອນຫ້ອງກຽມປະຖົມ, ຜູ້ ດູ ແລ ເດັກໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ;

10. ຄົ້ນ ຄ້ ວາ, ວິ ໄຈ ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ ໂຮງ ຮຽນ, ຂອງ ເມືອງ, ແຂວງໃນ ການ ສົ່ ງ ເສີມການ 
ກຽມ ຄ ວາມ ພ້ອມ ທາງ ດ້ານ ການ ຮຽນ ໃຫ້ ແກ່ເດັກ ໃນ  ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ;

11.  ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພະແນກ, ສູນ, ສະຖາບັນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ 
ຂະແໜງ ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການສົ່ງເສີມການກຽມຄວາມ 
ພ້ອມ ທາງດ້ານການຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກໃນ ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ;

12. ປະຕິບັດວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ10ພະແນກກວດກາ,ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ວຽກ ງານ 

ຂອງ ກົມ;
2. ສ້າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດການ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ 

ເມີນ ຜົນ ຂອງ ກົມ;
3. ສ້າງ, ສັງລວມ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການປະຕິບັດແຜນການ ປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 

ງວດ, ປີ ແລະ ແຜນໄລຍະຍາວຂອງພະແນກ;
4. ເກັບ ກຳ  ແລະ ນຳ ໃຊ້ ສະຖິຕິ ຄູ  ແລະ  ເດັກ  ໃນ ຊັ້ນ ລ້ຽງ ເດັກ  ແລະ ຊັ້ນ ອະນຸບານ ສຶກສາ;
5. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ນິ ຕິ ກຳ ຕ່າງ ໆ   ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບການຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ວຽກ  

ງານ ການ ສຶກສາກ່ອນໄວ ຮຽນ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ທັງ 
ພາກ ລັດ ແລະ ເອ ກະ ຊົນ;

6. ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ວຽກງານການສຶກສາ 
ກ່ອນໄວຮຽນ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ;

7. ພັດ ທະ ນາ ຄູ່ ມື   ແລະ  ເຄື່ອງມື ຄັດ ເລືອກ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ  ຄູອະນຸ 
ບານສຶກ ສາ;

8. ຄັດ ເລືອກຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ  ຄູອະນຸບານສຶກ ສາ;
9. ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ ມູນ ຄູລ້ຽງເດັກ  ແລະ ຄູອະນຸບານສຶກ ສາ ທີ່ ໄດ້ ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ;
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10. ເກັບ ກຳ  ແລະ ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ ມູນ ສິ່ງ ອຳ ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ໃນ ການ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, 
ສຸ ຂະ ອະ ນາ ໄມ,ໂພຊະນາການ ໃນຊັ້ນ ລ້ຽງ ເດັກ ແລະ ຊັ້ນອະ ນຸ ບານ ສຶກ ສາ ໂດຍ ອີງ 
ໃສ່ ມາດ ຖານ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂໍ້ ມູນ;

11. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຕິດຕາມ ພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ 
ກ່ອນໄວຮຽນ ໃນຊັ້ນລ້ຽງເດັກ ແລະ ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ;

12. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກໃນຊັ້ນ 
ລ້ຽງເດັກ ແລະ ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ 
ໃນໂຮງຮຽນ;

13. ວິ ເຄາະ  ແລະ ລາ ຍ ງານຜົນ  ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ  ວຽກ ງານ ການ  ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ, 
ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແລະ ໂພຊະນາການ;

14. ປະສານກັບບັນ ດາ ກົມ  ແລະ ພະ ແນກການ  ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງເພື່ອດຳເນີນການຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສົ່ງ 
ເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ;

15. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.

ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ

ມາດຕາ11ຫຼັກການ
ກົມ ການສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງ ກົມ;
2.  ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນທຸກລະດັບ, ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມ ການສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, 

ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ 
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີຂອງ  
ກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ12ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
   ກົມ ການສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ 

ສຸມ  ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ  ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ 
ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານການສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ 
ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ; 

2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ  
ຜົນ ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;

3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ 
ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ13ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມ ການສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ 
ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື 
ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ 
ແລະ ມີ ກາ ປະ ທັບ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ14ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມ ການສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  
ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ 
ຊ້ອນ ພະນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມເ ໝາະສົມ.

ມາດຕາ15ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ສູນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາທິ  
ການ ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ 
ສະ ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ 
ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດຕາ16ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນຂໍ້  ຕົກລົງ  ສະບັບ ເລກທີ 1599 /ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ  30 ພຶດ ສະ ພາ  2012. 
ທຸກ ຂໍ້  ຕົກລົງ  ແລ ະ  ເອກະສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກລົງ 
ສະບັບ ນີ້  ລ້ວນ  ແຕ່ຖືກລົບ ລ້າງ.

        ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

   
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                                                           ເລກທີ  1187 /ສສກ     
                                                                     ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ, ວັນ ທີ  23 ມີນາ 2018


ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ,  ພາລະບົດບາດ,  ໜ້າທີ່ ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ 
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ ເພື່ອ 
ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາ 
ວຽກ ງານ  ສາມັນ ສຶກສາ ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມສາມັນສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍອັກສອນຫໍ້ ‘‘ສມ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ 
ວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
ຊຶ່ງມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ເສນາ ທິການ ໃຫ້ ແກ່ລັດຖະມົນຕີ  ໃນ ການ ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງ ເສີມ
ວຽກງານສາ ມັນສຶກສາ ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ  ເພື່ອພັດທະນາ ຜູ້ ຮຽນ ໃຫ້ ມີ ການ 
ຂະຫາຍຕົວ ຮອບດ້ານ ທັງ ດ້ານ ຮ່າງກາຍ, ຈິດ ໃຈ  ແລະ ສະຕິ ປັນຍາ, ມີ ຄວາມ ຮູ້ ພື້ນ 
ຖານ ທາງ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ ທຳ ມະ ຊາດ-ສັງຄົມ  ແລະ ວິຊາ ຊີບ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມສາມັນສຶກສາ ມີ ໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ   ນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;

2. ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິ ກຳ  ແລະ ມາດ ຕະ ຖານຄຸນນະພາບການ ສຶກສາໃນ ການ  ບໍ ລິ ຫານ-
ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ງານ ການ   ສຶກສາສາຍສາມັນສຶກສາ, ສູນ ສຶກສາ ນິ ເທດ   ແລະ ກຸ່ມ ໂຮງ 
ຮຽນທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ;

3. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ,  ຂະບວນການ 
ຮຽນ-ການສອນ, ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, 
ຄູ່ມືຄູ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ; 

4. ຊີ້ ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຄູປະຈຳການ, ຄູສຶກສາ 
ນິເທດ, ຄູຝຶກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສາມັນສຶກສາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງໃຜລາວ;

5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງ ເສີມ  ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ພາສາ ຕ່າງປະ ເທດ   ສຳລັບສະຖານ 
ສຶກສາ ທີ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນສາມັນສຶກສາ,  ໂຮງຮຽນ ສາມັນ ກິນນອນ ຊົນ ເຜົ່າ, 
ໂຮງຮຽນສຶກສາສົງ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງ ຮຽນ ພອນສະຫວັນ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງ ຮຽນສາມັນ 
ວິຊາ ຊີບ, ຫ້ອງ ຮຽນ ທາ ງ ໄກ, ໂຮງຮຽນສາມັນ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ; 
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6. ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ  ການ ຮຽນ-ການ ສອນ, ການ ນິ ເທດ ໃນສາຍ ສາມັນ ສຶກສາ  
ໂດຍ ເນັ້ນ ໃສ່ ການ ນຳ ໃຊ້ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ພ້ອມ ທັງ ສະໜັບ 
ສະໜູນການສະໜອງ ຫ້ອງ ທົດ ລອງ ວິທະຍາສາດ  ແລະ ອຸປະກອນ ທົດ ລອງ, ສື່ ການ 
ຮຽນ-ການ ສອນ ຕ່າງໆ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ  ໃຫ້ ແກ່ ໂຮງຮຽນ ສາມັນ;

7. ຊີ້ ນຳ  ແລະ  ຈັດ ຕັ້ງການສອບ ເສັງນັກຮຽນ ເກັ່ງ, ການ ເລື່ອນ ຂັ້ນ ແລະ ສອບ ເສັງ ຈົບ ຊັ້ນ  
ສາຍ ສາມັນ ສຶກສາ  ທົ່ວ ປະ ເທດ ;

8. ຊີ້ນຳ, ຊຸກ ຍູ້, ສົ່ງ ເສີມ ວຽກ ງານສຸຂະພາບ, ໂພ ຊະ ນາ ການ   ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນ 
ພັນ ໃນໂຮງຮຽນສາມັນ ສຶກສາ ທັງ ພາກ ລັດ ແລະ ເອ ກະ ຊົນ;

9. ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ ມູນ  ການສອບ ເສັງນັກຮຽນ ເກັ່ງ,  ສອບ ເສັງຈົບ ຊັ້ນສາຍ ສາມັນ ສຶກສາ, ຄຸ້ມ
 ຄອງການອອກປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ, ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ,
  ຫ້ອງຮຽນ, ອາຄານສະຖານທີ່, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານການ 

ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ; 
10. ຊີ້ ນຳ,  ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ  ການ ປະຕິບັດ ຫຼັກ ສູດສາຍສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນ 

ພອນສະຫັວນ, ໂຮງຮຽນ/ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ ແລະ      ໂຮງຮຽນ ນຳ ໃຊ້ຫຼັກສູດນານາ 
ຊາດ ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ;

11. ຄົ້ນຄວ້າ ພິຈາລະນາ  ການ ຂໍ ອະນຸຍາດ  ສ້າງ ຕັ້ງ, ຍຸບ ເລີກ, ຕໍ່ ອາຍຸ, ຂະຫາຍສາຂາ  
ໂຮງຮຽນ ສາມັນນານາ ຊາດ;

12. ຄົ້້ນຄວ້າອອກແບບ, ຈັດພິມ  ແລ ະ ຄຸ້ມ ຄອງ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ 
ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

13. ຈັດພີມ, ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກຳ, ເອກະສານ, ປື້ມແບບຮຽນ,  ປຶ້ມຄູ່ມືຄູ ແລະ ຄູ່ມືຕ່າງໆ 
ກ່ຽວກັບວຽກງານສາມັນສຶກສາ;

14. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ ການ ໃຫ້ ຕຳ ແໜ່ ງວິຊາ ການ ຄູ  ລະດັບ ສາມັນ ສຶກສາ;
15. ສົມທົບ ກັບ ບັນດາຄູ່ ຮ່ວມ ພັດທະນາ ໃນ ການຄຸ້ມ ຄອງແຜນງານ / ໂຄງການຕ່າງໆ  ຂອງ  

ກົມ ;
16. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ວິ ໄຈ  ຜົນການຮຽນ-ການສອນ, ການນິເທດ, 

ການຝຶກຄູປະຈຳການ  ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ຕ່າງໆ  ຂອງ ກົມ;
17.  ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.
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ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
ກົມສາມັນສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້: 
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ 

ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳຄຸ້ມ 

ຄອງວຽກງານສາມັນສຶກສາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ;
3. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ຂໍ ອະນຸຍາດ ສ້າງ ຕັ້ງ, ຍຸບ ເລີກ, ຕໍ່ ອາຍຸ, ຂະຫາຍສາຂາ  ໂຮງຮຽນ  

ສາມັນນານາ ຊາດ;
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.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
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. ຫ້ອງການຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ.  

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ກົມສາມັນ ສຶກສາ ມີ ບຸກຄະລາ ກອນ ຈຳນວນ 46 ຕຳ ແໜ່ງ ຄື:
1. ຫົວໜ້າກົມ       1 ຕຳແໜ່ງ
2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ      4 ຕຳແໜ່ງ 
3. ຫົວໜ້າພະແນກ      7 ຕຳແໜ່ງ
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຫ້ອງການ    8 ຕຳແໜ່ງ
5.ພະນັກງານວິຊາການ 26ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດ:

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) ຫ້ອງການຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ                  2 ຕຳແໜ່ງ

ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະ ແນ ກບໍລິຫານ ມີໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ ນີ້:
1. ສ້າງ, ປັບປຸງ  ແລະ ສັງ ລວມບັນດາ ນິຕິ ກຳ, ສະ ເໜີ ແຜນ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ 

ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
2. ສັງ ລວມ  ແຜນການ,  ແຜນງົບປະມານ, ການຄຸ້ມ ຄອງ ລາຍ ຮັບ ແລະ  ລາຍ ຈ່າຍ;
3. ຄຸ້ມ ຄອງ  ເອກະສາ ນຂາ ເຂົ້າ-ຂາ ອອກ ;
4. ຄຸ້ມ ຄອງ ພາຫະນະ, ວັດ ສະດຸ, ອຸປະກອນ, ສື່ການ ຮຽນ-ການ ສອນ;
5.  ສັງລວມ  ສະຖິຕິຂໍ້ ມູນຂ່າວສານ, ການ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາຍສາມັນສຶກສາ;
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6. ປະສານ ງານ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປະມູນ ຈັດ ຊື້ອຸປະກອນ ສື່ ການ ຮຽນ-
ການ ສອນຕ່າງໆ;

7. ຄຸ້ມຄອງວຽກ ງານ ບຸກຄະ ລະ ກອນ, ວຽກງານປ້ອງ ກັນ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ຕ່າງໆ ພາຍ 
ໃນກົມ;

8. ອອກ ແລະ ຢັ້ງຢືນປະກາສະນີຍະບັດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຕາມການແບ່ງ 
ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;

9. ອອກແບບ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮ່າງປະກາສະນິຍະບັດຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ;
10. ຄຸ້ມ ຄອງອອກ ແບບປຶ້ມຕິດຕາມການຮຽນ, ທະບຽນນັກຮຽນ  ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດ  

ຈົບ ຊັ້ນສາຍ ສາມັນ ສຶກສາ;
11. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ ເລຂານຸການ    ແລະ  ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ .

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກປະຖົມສຶກສາ
ພະແນກປະ ຖົມ ສຶກ ສາ ມີໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ ນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ  ນະ ໂຍ ບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ ການ ສຶ ກ ສາ  ແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ນິ ຕິ ກຳ ຕ່າງໆ  ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ການ 

ສຶກ ສາ  ແລະ ກິລາ;
3. ສັງລວມ ແຜນ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ຄູ, ອາຄານຮຽນ,  ໂຮ ງຮຽນ, ຫ້ອງ ຮຽນ, ຫ້ອງ ອ່ານ  ແລະ 

ຫ້ອງກິດຈະກຳ ອື່ນໆ;
4. ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້  ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ການ   ສຶກສາ ຊັ້ນ ປະຖົມພາກ ບັງ ຄັບ, ການວັດຜົນ, 

ການເລື່ອນຂັ້ນ ແບບ ຕໍ່ເນື່ອງ, ການ ສອບ ເສັງ ຈົບ ຊັ້ນ ແລະ ການ ສອບ ເສັງ ນັກຮຽນ 
ເກັ່ງລະດັບແຂວງ;

5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້  ການນຳ ໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ 
ໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ການ ຜະລິດ-ນຳ ໃຊ້ ອຸປະກອນ , ສື່ການ ຮຽນ-ການ 
ສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ການນຳ ໃຊ້ ມາດຕະຖານ 
ຄຸນນະພາບການສຶກສາ; 

6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ປັບປຸງ  ແລະ ຂະຫາຍ ກຸ່ມ ໂຮງຮຽນ   ເພື່ອ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ 
ການ ສຶກສາ ;

7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກ ຍູ້   ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ຄວາມ ເປັນ ເຈົ້າ ການ  ໃນ ການ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ແລະ
 ກິລາ ລະດັບປະຖົມສຶກສາ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກ 

ຄອງນັກຮຽນ,   ຄະນະ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ຂັ້ນ ບ້ານ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ;
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8. ສົມທົບກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພັດທະນາ ສົ່ງເສີມວຽກ 
ງານ ສຸ ຂະ ພາບ ,  ໂພ ຊະນາ ການ,  ສຸຂະພາບ ຈະ ເລີ ນພັນ  ,  ຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ, ສິ່ງແລດ 
ລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ;

9. ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ .

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ
ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ມີໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ ນີ້: 
1. ຄົ້ນ ຄ ວ້າ  ນະ ໂຍ ບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ ແລະ  ວາງແຜນ ພັດ ທະ ນາການ ສຶກ ສາ  ແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ນິ ຕິ ກຳ ຕ່າງໆ  ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ການ 

ສຶກ ສາ  ແລະ ກິລາ;
3. ສັງລວມ ແຜນ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ຄູ, ອາ ຄານ ຮຽນ, ຫ້ອງ ທົດ ລອງ,  ເຄື່ອງ ທົດ ລອງວິ ທະ 

ຍາ ສາດ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ, ຫ້ອງຮຽນ ICT ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ;
4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ການຮຽນ-ການສອນພື້ນຖານວິຊາຊີບ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວ 

ສານ ແລະ ການສື່ສານ ການນຳໃຊ້ ອຸ ປະ ກອນ , ສື່ການ ຮຽນ-ການ ສອນ , ປຶ້ມ ແບບ 
ຮຽນ, ຄູ່ ມື ຄູ, ຫ້ອງ ສະໝຸດ, ຫ້ອງອ່ານ ແລະ ການນຳ ໃຊ້ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການ 
ສຶກສາ; 

5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກ ຍູ້   ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ຄວາມ ເປັນ ເຈົ້າ ການ  ໃນ ການ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ ລະດັບມັດມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ, ສະມາຄົມ 
ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ,  ຄະນະ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ຂັ້ນ ບ້ານ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ;

6. ຊີ້ ນຳ ດ້ານ ວິຊາ ການ, ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການ ສອບ ເສັງ ແຂ່ງ ຂັນ ນັກ ຮຽນ ເກັ່ງ, ການ
 ວັດຜົນ, ການ ເລື່ອນ ຂັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສອບເສັງຈົບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນ 

ຕົ້ນ ;
7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ວຽກ ງານ ສຸຂະພາບ ຈະ ເລີ ນພັນ  ,  ສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບໃນໂຮງຮຽນ  , ໂພຊະ  

ນາ ການ,  ຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດ, ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ອື່ນໆ;
8. ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ .

ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ມີ ໜ້າທີ່ດັ່ງ ນີ້:    
1. ຄົ້ນ ຄວ້າ  ນະ ໂຍ ບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ ແລະ  ວາງແຜນ ພັດ ທະ ນາ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ນິ ຕິ ກຳ ຕ່າງໆ  ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ການ 



102

ສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ;
3. ສັງລວມ ແຜນ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ຄູ, ອາ ຄານ ຮຽນ, ຫ້ອງ ທົດ ລອງ,  ເຄື່ອງ ທົດ ລອງວິ ທະ 

ຍາ ສາດ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງຮຽນ ICT, ຫ້ອງຮຽນທາງໄກ, ຫ້ອງຮຽນສາມັນວິຊາຊີບ 
ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ; 

4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ 
ໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ການຜະລິດ-ນຳໃຊ້ ອຸ ປະ ກອນ , ສື່ການ ຮຽນ-ການ  
ສອນ , ປຶ້ມ ແບບ ຮຽນ, ຄູ່ ມື ຄູ ,  ຫ້ອງ ສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງກິດຈະກຳອື່ນໆ; 

5. ຊີ້ ນຳ, ຊຸກ ຍູ້ ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຈັດ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ຫ້ອງສາ ມັນ ວິ ຊາ ຊີບ, ການ 
ຮຽນຮູ້ທຸລະກິດ ແລະທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງ ຮຽນທາງ ໄກ  ແລະ ຫ້ອງ ຮຽນທີ່ 
ນຳ ໃຊ້ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ   ຢູ່ໃນ ໂຮງ ຮຽນ ມັດ ທະ ຍົມບູນ  ທີ່ ມີສູນ ICT ປະ ຈຳ ແຂວງ, ນະ 
ຄອນຫຼວງ;

6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກ ຍູ້   ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ຄວາມ ເປັນ ເຈົ້າ ການ  ໃນ ການ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ແລະ 
ກິລາ ລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ຂອງແຂວງ, ເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມ ຊົນ;

7. ຊີ້ ນຳ ດ້ານ ວິຊາ ການ, ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການ ສອບ ເສັງ ແຂ່ງ ຂັນ ນັກ ຮຽນ ເກັ່ງ, ການ  
ເລື່ອນ ຂັ້ນ ແລະ ການສອບເສັງຈົບ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ;

8. ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ .

ມາດຕາ11ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພາສາຕ່າງປະເທດ
ພະແນກພາສາຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນ ຄ ວ້າ  ນະ ໂຍ ບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ ແລະ  ວາງແຜນ ພັດ ທະ ນາການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ; 
2. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ ນິ ຕິ ກຳ ຕ່າງໆ  ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ການ  

ຮຽນ-ການສອນຫ້ອງສອງພາສາ,  ໂຮງຮຽນນານາຊາດ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ 
ສາຍສາມັນສຶກສາ;

3. ສົ່ງເສີມການຮຽນ-ການສອນຫ້ອງສອງພາສາ ແລະ ໂຮງຮຽນນານາຊາດ ສາຍສາ 
ມັນສຶກສາ;

4. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫຼັກສູດ, ການ ຮຽນ-ການ  
ສອນ ຫ້ອງຮຽນສອງພາສາ, ໂຮງຮຽນນານາຊາດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

5. ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູສອນຫ້ອງສອງພາສາ ສາຍສາມັນສຶກສາທັງພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;



103

6. ປະສານ ສົມທົບ ກັບ  ພະ ແນ ກວິຊາ ການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນ ການອອກ ໃບ ຢັ້ງ ຢືນ , ໃບທຽບ 
ຂັ້ນ, ທຽບ ຊັ້ນ ຮຽນ ແລະ ທຽບ ປະ ກາ ສະ ນີ ຍະ ບັດສຳ ລັບ ນັກ ຮຽນ ທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ ຫຼື 
ກັບມາ ຈາກຕ່າງປະເທດສາຍສາມັນສຶກສາ;

7. ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ພະ ແນ ກວິຊາ ການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນ ການຄົ້ນ ຄວ້າຂໍ ອະນຸຍາດ ສ້າງ 
ຕັ້ງ, ຍຸບ ເລີກ, ຕໍ່ ອາຍຸ, ຂະຫາຍ ສາຂາ  ໂຮງຮຽນ ສາມັນນານາ ຊາດ;

8. ສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສົ່ງເສີມຫ້ອງສອງພາສາ 
ສາຍສາມັນສຶກສາ;

9. ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ .

ມາດຕາ12ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ,ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ ນີ້:
1. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ໃນການຕິດຕາມປະ ເມີນຜົນ, ການປະຕິບັດ 

ນະ ໂຍ ບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ, ແຜນ ພັດ ທະ ນາການ ສຶກ ສາ  ແລະ ກິລາ ສາຍສາມັນ ສຶກ 
ສາ;

2.  ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ປະ ເມີນການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ, ຂະ ບວນການ 
ຮຽນ-ການ ສອນ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ການຝຶກ 
ອົບຮົມຄູ ປະຈຳການ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດ ສາຍສາມັນສຶກສາ ແລະ ສາຍສາມັນວິ 
ຊາຊີບ;

3. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ
ສາຍສາມັນສຶກສາ, ການສອບເສັງແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ;

4. ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ ແຂ່ງ ຂັນ ນັກ ຮຽນ ເກັ່ງລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ;

5. ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສາຍສາມັນສຶກສາ;
6. ຄຸ້ມຄອງຖານ ຂໍ້ ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານສາມັນສຶກສາ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງສຶກສາ 

ທິການ ແລະ ກິລາ ;
7. ສັງລວມ ສະຖິຕິ, ຂໍ້ ມູນ, ຄູ-ນັກຮຽນ, ນັກຮຽນເບ້ຍລ້ຽງ ສາຍສາມັນສຶກສາ;
8. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ, ກິດຈະກຳ ການລົງທຶນ  ຕ່າງໆ ໃນວຽກງານສາມັນ 

ສຶກສາ ທັງພາຍ ໃນ ແລະ  ຕ່າງປະ ເທດ;
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.
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ມາດຕາ13ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ
ຫ້ອງການຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການສາມັນສຶກສາ ມີໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ ນີ້:
1. ຄົ້ນ ຄ ວ້າ  ນະ ໂຍ ບາຍ ແລະ  ວາງແຜນ ພັດ ທະ ນາການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິລາ;  
2. ສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງ  ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ຕ່າງໆ  ຂອງ ໂຄງການ  ຢູ່ ຂັ້ນ ກະຊວງ  ແລະ ຂັ້ນ 

ແຂວງ;
3. ສ້າງ ແຜນການ ປະຈຳ ປີ, ປະຈຳ ງວດ, ປະຈຳ ເດືອນ   ຕາມ ແຜນງານ/ ໂຄງການຕາມ 

ສັນຍາກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ;
4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານ; 
5. ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນແຕ່ລະດ້ານ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ, ອົງການກວດ 

ສອບ, ຄະນະກວດກາ ແລະ ຄະນະທົບທວນໂຄງການ;
6. ຄຸ້ມ ຄອງ ຊ່ຽວຊານ  ແລະ ພະນັກງານສັນຍາ ຈ້າງ ພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມ ສະດວກ 

ດ້ານ ເອກະສານ ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ;
7. ປະສານ ງານ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນການປະມູນ, ການຈັດ ຊື້ວັດຖຸ, 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, ສະຫຼຸບ ລາຍ ງານດ້ານ ວິຊາ ການ, 

ດ້ານການ ເງິນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຕ່າງໆຂອງໂຄງການຮ່ວມກັບ ພະ ແນ ກ 
ວິຊາ ການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ;

11. ປະ ຕິ ບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ .

ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ14ຫຼັກການ
ກົມສາມັນສຶກສາ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ;
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2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;

3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມສາມັນສຶກສາ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ ລະບຽບ 
ການຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານ ມາເປັນແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນ 
ຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ15ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມສາມັນສຶກສາ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ດັ່ງ ນີ້:  
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ 

ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  
ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິ ບັດ ວຽກງານ ກົມສາມັນສຶກສາ ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ; 

2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ 
ຜົນ ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;

3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ 
ລະ ບອບ ລາຍ ງານໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ16ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມ ສາມັນສຶກສາ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ 
ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ 
ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ 
ທັບ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ17ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມ ສາມັນສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດ 
ຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກ 
ງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ18ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ19ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 898/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 23 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ 
ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ 
ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ             ເລກທີ 326 /ສສກ  
                                                                    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກ ສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ,  ພາລະບົດບາດ,  ໜ້າທີ່ ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ 
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງກົມອາຊີວະສືຶກສາ ເພື່ອ
ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວ
ທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ແຜນພັດ ທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດ 
ທະນາ  ອາຊີວະສືຶກສາໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກ 
ພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມອາຊີວະສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫໍ້ ‘‘ອສ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ-ຄຸ້ມ 
ຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ຊຶ່ງມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ເສນາ ທິການ ໃຫ້ ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນ ການ ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້ 
ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດ 
ທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີວິຊາຊີບ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປັນນັກວິຊາການ ແນໃສ່ຕອບສະ 
ໜອງຄວາມຕ້ອງ ການ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມອາຊີວະສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, 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.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
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, ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອປະເພດຕ່າງໆຕາມການ 

ອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕີິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມຶກັບຕ່າງປະເທດ  ແລະ  ອົງການ  

ຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານ 

ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມອາຊີວະສຶກສາ ປະກອບມີ 4 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູ ອາຊີວະສຶກສາ;
3. ພະແນກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ;
4. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ  ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ

ກົມອາຊີວະສຶກສາ ປະ ກອບ ດ້ວຍ ບຸກຄະລາ ກອນ ຈຳນວນ 30 ຕຳ ແໜ່ງ ຄື:
1. ຫົວໜ້າກົມ       1 ຕຳແໜ່ງ;
2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ      3 ຕຳແໜ່ງ;
3. ຫົວໜ້າພະແນກ      4 ຕຳແໜ່ງ;
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ      6 ຕຳແໜ່ງ;
5.ພະນັກງານວິຊາການ16ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະແນກບໍລິຫານ      4 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູອາຊີວະສຶກສາ  4 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ     4 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ  ແລະ ປະເມີນຜົນ  4 ຕຳແໜ່ງ.
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ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
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  ແລະ ປັບປຸງ ຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຂອງ ກົມ;
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.

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກໍ່ສ້າງແລະບຳລຸງຄູອາຊີວະສຶກສາ
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.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ,ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ  ແລະ ປະເມີນຜົນ ຜົນມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1) ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ;
2) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການສ້າງຕັ້ງ, ຂະຫາຍ 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.

ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຂໍ້ມູນ-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 ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ-

ຂ່າວສານອາຊີວະສຶກສາ;
5) ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຂໍ້ມູນຂ່າວສານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 

ແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
6) ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງລະບົບ ແນະນຳວິຊາຊີບ-ອາຊີບ ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ຮຽນຈົບສາຍ 

ອາຊີວະສຶກສາ;
7) ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ11ຫຼັກການ
 ກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1) ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ ;
2) ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3) ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບ 

ການ, ຫຼັກການ ລວມຂອງ ພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ12ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
1) ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ
  ສຸມ  ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ  

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ວຽກງານກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ໃຫ້  ໄດ້  
ຮັບ ຜົນ ດີ;

2) ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ  
ຜົນ ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;

3) ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ 
ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ13ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ 
ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ 
ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ 
ທັບ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ14ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດ 
ຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ     ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກ 
ງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.


ມາດຕາ15ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ຢ່າງ 
ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດຕາ16ຜົນສັກສິດ
  ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນຂໍ້  ຕົກລົງ  ສະບັບ ເລກທີ 835/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 19 ມີນາ 2012. ທຸກ ຂໍ້  ຕົກ 
ລົງ  ແລ ະ  ເອກະສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້  ລ້ວນ   
ແຕ່ຖືກລົບ ລ້າງ.

 
        ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                ເລກ ທີ 1661 /ສ ສກ
                           ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັ ນ, ວັນ ທີ 27 ເມສາ 2018
      

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ

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.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ກຳ ນົດ ທີ່ ຕັ້ງ, ພາ ລະ ບົດ ບາດ, ໜ້າ ທີ່, ຂອບ ເຂດ ສິດ, ໂຄງ ປະ 
ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ, ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃຫ້ ແກ່ 
ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ  ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, 
ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາ  ການສຶກສາ 
ຊັ້ນສູງ ໃຫ້ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫໍ້ ‘‘ຊສ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ-
ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຊີ້ນຳ, 
ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ນັກວິຊາການ, ນັກວິຊາ 
ສະເພາະ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ນັກວິທະຍາສາດ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ໝວດທີ2
ໝ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໝ້າທີ່
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ 
ລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສະ ຖາ ບັນການ 
ສຶກສາຊັ້ນສູງ;

3. ຊີ້ນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ບຸກຄະລາ ກອນ ຂອງ ກົມ ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກ
 ສາ ຊັ້ນ ສູງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ; 
4. ຊີ້ນຳ, ສົ່ງເສີມ, ຄູ້ ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິ ບັດ 

ມາດຕະຖານຫຼັກ ສູດແຫ່ງຊາດຂອງ ການ ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ;
5. ສົ່ ງເສີມການຮຽນ-ການສອນ, ການທົດລອງ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ 

ໂນໂລຊີ ຂອງສະ ຖາ ບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
6.  ຊີ້ ນຳ  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 ສົ່ງ ເສີມການ ພັດທະນາ ຜູ້ ປະກອບ ກິດຈະການ  ແລະ ຊັບ ສິນ ທາງ ປັນ 

ຍາໃນ ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ;
11. ຄົ້ນ ຄວ້າ ການໃຫ້ ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ຂອງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
12. ຄຸ້ມຄອງ ປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ ລະດັບຕ່າງໆ ຂອງຜູ້ທີ່ຮຽນ 

ຈົບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
13. ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການສະພາການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
14. ກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການ ຂອງສະ 

ຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
15. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, 

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມ 
ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

16. ກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ໃນແຕ່ 
ລະໄລຍະ; 

17. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
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. ປະຕີິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມຶກັບຕ່າງປະເທດ  ແລະ  ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;

7. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດທາງດ້ານ 
ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ປະກອບມີ 4 ພະແນກ   ດັ່ງນີ້:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
3. ພະແນກພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ;
4. ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ມາດຕະຖານ; 
5. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງ ດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ      1 ຕຳແໜ່ງ;
2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ     3 ຕຳແໜ່ງ;
3. ຫົວໜ້າພະແນກ     4 ຕຳແໜ່ງ;
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ     4 ຕຳແໜ່ງ;
5.ພະນັກງານວິຊາການ18ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

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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ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະ ແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສັງລວມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການສະເໜີແຜນ ພ້ອມ ທັງປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

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, ລາຍ ງານລາຍຮັບ-ຈ່າຍ ງົບປະມານ ແລະ ເງິນສົດ;
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການ, ວຽກງານພິທີການ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ຕາ ປະ ທັບ ຂອງ 

ກົມ;
8. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານການພິມ, ອັດສຳເນົາ ແລະ ຈໍລະຈອນເອກະສານ;
9. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດ ຕາມ, ກວດ ກາ, ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານບຳລຸງຮັກສາພາຫະນະ, ວັດສະດຸ 

ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ;
10. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ຂໍອະນຸມັດ ວີ ຊາ ເຂົ້າ- ອອກ ຫຼາຍ ເທື່ອ-ບັດປະ ຈຳ ຕົວ ແລະ ລາຍ  

ງານ ການ  ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ຂອ ງອາສາສະໝັກ, ຊ່ຽວຊານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ;

11. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ມືວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມ;
12. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສ່ອງແສງ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
13. ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ປ້ອງ ກັນ ຄວາມ ສະຫງົບ ຂອງ ກົມ;
14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
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ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພັດທະນາແລະຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
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. ສົ່ງ ເສີມ ແລະ ຄຸ້ ມຄອງ ການ ສ້າງ ຜູ້ ປະກອບ ກິດຈະການ  ແລະ  ຊັບ ສິນ ທາງ ປັນຍາ ຂອງ 

ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ;
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 ຂອງ ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການແລະມາດຕະຖານ
ພະ ແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ມາດຕະຖານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້
1. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ນຳ ສະ ເໜີ ການຂໍ ອະນຸມັດຍົກ ລະ ດັບ,  ສ້າງ ຕັ້ງ ແລະ ຍຸບ ເລີກສະ ຖາ 

ບັນການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ; 
2. ສົ່ງ ເສີມ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ຂອງ 

ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ໃຫ້ໄປ ຕາມມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ  ຂອບ  
ວຸດທິການ ສຶກສາ ແຫ່ງ ຊາດ; 

3. ສົ່ງ ເສີມ ການພັດທະນາ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປື້ມຕຳລາ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງ 
ມືການທົດລອງ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
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4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງສອບເສັງຄັດເລືອກ ແລະ  ສັບ ຊ້ອນນັກສຶກສາເຂົ້າ 
ຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ ຢູ່ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;

5.  ສົ່ງ ເສີມ ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ ຕິດຕາມນັກສຶກສາຮຽນຈົບ ແລະ ສຳຫຼວດຜູ້ 
ຊົມໃຊ້ແຮງງານ;

6. ສົ່ງ ເສີມ ແລະ ຕິດຕາມ ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ ໃນການແນະ ນຳ  ແລະ ໃຫ້ຄຳ 
ປຶກ ສາ ດ້ານ ອາ ຊີບ;

7. ສົ່ງ ເສີມການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງດ້ວຍກັນ
ແລະ ລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ກັບພາກສ່ວນອຸດສະຫະກຳທັງພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

8. ຄົ້ນຄວ້າສັນຍາການຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
9. ສະເໜີຂໍອະນຸມັດການມາປະຈຳການໃໝ່ຂອງຊ່ຽວຊານ;

10. ຮ່ວມກັບສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ 
ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ຂອງ 
ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ;

11. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິ ກຳ  ເພື່ອ ຄຸ້ມ ຄອງສະ ຖາ ບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
12. ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງ  ມາດ ຕະຖານຫຼັກ ສູດ ແຫ່ງ ຊ າດໃນສາຍການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
13. ສົ່ງເສີມ ການ  ພັດທະນາ ຫຼັກ ສູດ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ ໃຫ້ໄປ ຕາມມາດຕະ 

ຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ ແລະ  ຂອບ ວຸດທິການ ສຶກສາ ແຫ່ງ ຊາດ;
14. ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດນຳໃຊ້, ຢຸດເຊົາ ແລະ ລົບລ້າງຫຼັກສູດລະດັບຕ່າງໆ 

ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ; 
15. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ນັກ ສຶກ ສາ ເຂົ້າ ໃໝ່ ແລະ ຮຽນຈົບ ຈາກ ສະ ຖາ ບັນ ການ  

ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ ; 
16. ຄົ້ນຄວ້າ, ກວດກາ, ທຽບວຸດທິການສຶກສາ ແລະ ຢັ້ງຢືນປະກາສະນີຍະບັດໃນສາຍ

ການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບຕ່າງໆ ຂອງ  ຜູ້ ທີ່ ຮຽນຈົບ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
17. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນເພື່ອ ຄຸ້ມ ຄອງ ປະ ກາ ສະ ນີ ຍະ ບັດ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ 

ລວມທັງ ການ ປ່ຽນ ແລະ  ຢັ້ງຢືນ ປະກາສະນີຍະບັດ;
18.  ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສາລະບານ ແລະ ລະຫັດວິຊາຕ່າງໆ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ 

ຊັ້ນສູງ;
19. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.
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ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ,ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ພະ ແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ  ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ ນີ້:
1. ກວດກາ, ຕິດຕາມ   ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາ ການ ສຶກ 

ສາ ຊັ້ນສູງ;
2. ຮ່ວມກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ສ້າງ ນິຕິ ກຳ,  ຕິດຕາມ  ແລ ະ ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ປະ ກັນ 

ຄຸນ ນະພາ ບການ ສຶກສາ ໃນ ສ ະ ຖາ ບັນ  ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ;  
3. ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນ ນະ ພາບ ການ  

ສຶກ ສາ ຂອງ  ສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ ;
4.  ສ້າງ, ປັບ ປຸງ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ ສະ ຖິ ຕິຂອງ ກົມ 

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກ ສາ ຊັ້ນ ສູງ; 
5. ສົ່ງ ເສີມ ການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ໃນ ສະ ຖາ ບັນ  ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ 

ສູງ (HEMIS);
6. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບ ການ ຮຽນ-ການ ສອນແບບອີເລັກໂຕຣນິກ (e-learning)  

ຂອງສະ ຖາ ບັນ ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ;
7. ສົ່ງ ເສີ ມ ແລະ ຕິດຕາມລະ ບົບຄຸ້ ມຄອງ, ບຳລຸງ ຮັກສາ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ລະບົບ 

ເຄືອ ຄ່າ ຍ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
8. ສັງລວມ, ເຜີຍ ແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ເວັບ ໄຊຂອງກົມ;
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ11ຫຼັກການ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼັກການ, ດັ່ງນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

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 
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ12ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
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.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ13ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ  ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ 
ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການແລະກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ 
ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ 
ປະ ທັບ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ14ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ  ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ 
ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະ 
ນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ15ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ16ຜົນສັກສິດ
  ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນຂໍ້  ຕົກລົງ ສະ ບັບ ເລກທີ 913/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 26 ມີນາ  2012. ທຸກ ຂໍ້  
ຕົກລົງ  ແລ ະ  ເອກະສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້  
ລ້ວນ  ແຕ່ຖືກລົບ ລ້າງ.

           ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                        ເລກ ທີ 500 /ສ ສກ 
               ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ, ວັນ ທີ 01 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ   ການເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງ  

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ 
ກອບກົງຈັກ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕິກຳ 
ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແນ່ໃສ່ 
ຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,   ແຜນພັດ ທະນາການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ ແລະ  ແຜນພັດ ທະນາ ວຽກ ງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  
ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫໍ້ “ກສນ” ເປັນກົງຈັກ 
ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ເສນາ ທິການ ໃຫ້ ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນ ການ 
ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ການປະຕິບັດແຜນການສຶກສາພາກບັງຄັບ, ການລົບລ້າງ 
ຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ບຳລຸງຍົກລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. 

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິ 
ລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ;

2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງບໍລິຫານ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງ 
ຮຽນ  ແລະ ການ ຮຽນ ຮູ້ ຕະຫຼອດ ຊີວິດ;

3. ຊີ້ ນຳ  ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ໃຫ້ຄູຝຶກ ແລະ ບຸກຄະລາການການສຶກສານອກ 
ໂຮງຮຽນ ໂດຍ ສົມ ທົບ ກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ  ຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ;

4. ຊີ້ ນຳ  ການ ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ  ແລະ ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ  ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ປະຕິ 
ບັດ ຫຼັກສູດ  ຂອງ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ;

5. ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ບຳລຸງຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະ 
ຍົມຕອນຕົ້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ກຳນົດການຈັດ ຮູບ ແບບ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ  ໃນ ແຕ່ ລະ ກຸມເປົ້າ ໝາຍ 
ນັບ ທັງ ການ ສຶກສາ ທາງ ໄກ   ແລະ  ການ ສຶກສາ ຕາມ ອັດທະຍາ ໄສ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ຕາມ 
ນະ ໂຍບາຍ  ຂອງລັດຖະບານ; 

7. ຊີ້ ນຳ  ການຈັດ ຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສອບ ເສັງ ຈົບ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ຕອນ 
ຕົ້ນບຳລຸງ ຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ;



128

8. ຊີ້ ນຳ  ການຈັດ ຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອອກຫົວບົດສອບ ເສັງ ຈົບ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ  
ຕອນ ປາຍບຳລຸງ  ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ;

9. ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ອອກ ໃບ ຢັ້ງ ຍືນ ການ ສຶກສາ, ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນ 
ຖານ ແລະ ປະກາ ສະນີຍະບັດວິຊາຊີບຊັ້ນຕົ້ນ

10. ອອກປະກາສະນີຍະບັດ ຈົບ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ຕອນ ປາຍບຳລຸງ ແລະ ຈັດພິມປະກາສະ
ນິຍະບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາບຳລຸງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

11. ຄົ້້ນຄວ້າອອກແບບ, ຈັດພິມ  ແລ ະ ຄຸ້ມ ຄອງ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ 
ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

12. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍອິງໃສ່ມາດຕະຖານການຄຸ້ມ 
ຄອງຂໍ້ມູນຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

13. ຄຸ້ມ ຄອງ ສູນ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນຂັ້ນຕ່າງໆ  ແລະ ສູນ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ຂັ້ນ 
ພື້ນຖານ ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ ພາກ ເອກະ ຊົນ ຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ;

14. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, 
ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມ 
ການມອບໝາຍຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;

15. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະ ເມີນ ຜົນ ແລະ  ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານ  
ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ;

16. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີ ຂອບ ເຂດ ສິດ  ດັ່ງນີ້: 
1. ສະ ເໜີ ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ  ແຜນ ງົບປະມານ  ເພື່ອ ພັດທະນາ ວຽກ ງານທີ່ ຕົນ 

ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະ ເໜີ  ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ບັນດາ ນິຕິ ກຳ 

ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກສານອກ ໂຮງຮຽນ  ທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ;
3. ສະ ເໜີ  ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ  ພະແນກ ຕ່າງໆ 

ຂອງ ກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ 

ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
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5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບ ສີນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼຶອປະ ເພດ ຕ່າໆ  
ຕາມ ການ ອະນຸ ມັດ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;

6. ປະຕິບັດ ໂຄງການ ຊ່ວຍ ເຫຼຶອລ້າ,  ໂຄງການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ ເທດ  ແລະ ອົງການ ຈັດ  
ຕັ້ງ ສາກົນ ຕາມ ການ ອະນຸມັດ  ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;

7. ສະ ເໜີ   ລັດຖະມົນຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນ, ຊັບ ສີນ, ລີ ຂະ ສິດທາ ງດ້ານ 
ການ ສຶກສານອກ ໂຮງຮຽນ;

8. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

ໝວທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະກອບມີ  5  ພະ ແນ ກຄື:
1. ພະ ແນ ກບໍລິຫານ;
2. ພະ ແນ ກການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ;
3. ພະ ແນ ກສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ;
4. ພະ ແນ ກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ກົມ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ ມີ ບຸກຄະລາ ກອນ ຈຳນວນ 32 ຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ  
ດັ່ງ ລຸ່ມນີ້: 
1. ຫົວໜ້າ ກົມ        1 ຕຳ ແໜ່ ງ
2. ຮອງຫົວໜ້າ ກົມ       3 ຕຳ ແໜ່ ງ
3. ຫົວໜ້າ ພະ ແນ ກ      4 ຕຳ ແໜ່ ງ
4. ຮອງຫົວໜ້າ ພະ ແນ ກ      6 ຕຳ ແໜ່ ງ
5.ລັດຖະກອນວິຊາການ18ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະ ແນ ກບໍລິຫານ      5 ຕຳ ແໜ່ ງ
- ພະ ແນ ກການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ     5 ຕຳ ແໜ່ ງ
- ພະ ແນ ກສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ   4 ຕຳ ແໜ່ ງ
- ພະ ແນ ກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ   4 ຕຳ ແໜ່ ງ
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ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນ ກບໍລິ ຫານ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງ ລວມ  ແລະ ຕິດຕາມ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ  

ນ ອກ ໂຮງຮຽນ   ແລະ  ແຜນ ວຽກ ຂອງ ກົມ;
2.  ຄຸ້ມ ຄອງລະບົບ ເອກະສານ  ຂາ ອອກ-ຂາ ເຂົ້າ, ວຽກ ງານ ສາລະ ບານ, ສັງລວມ, ເກັບ 

ຮັກສາບັນດານິຕິກຳ,  ກັ່ນຕອງບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າມາຫາ ກົມ  ແລະ ຮັບ 
ຜິດຊອບພິທີການຂອງກົມ; 

3. ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກ ງານ ພິທີການ   ແລະ ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ ເລຂານຸການ ໃຫ້ ແກ່  ກົມ;
4. ເກັບ ກຳ, ສັງ ລວມສະຖິຕິ, ຂໍ້ ມູນ -ຂ່າວສານ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ  ແລະ ການ 

ໂຄສະນາການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ ;
5. ສັງລວມແຜນການ  ແລະ  ແຜນງົບປະມານຂອງກົມ ສະເໜີຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ.
6. ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ ງານລາຍ ຮັບ-ລາຍ ຈ່າຍ ຂອງ ກົມ;
7. ຄຸ້ມ ຄອງ ງົບປະມານ, ບັນຊີ ການເງິນ, ຍານພາຫະນະ, ວັດ ສະດຸ, ອຸປະກອນ  ແລະ 

ບຸກຄະລາ ກອນ ຂອງ ກົມ; 
8. ເປັນໃຈກາງປະສານ ງານ ແລະ ພົວພັນວຽກງານຕ່າງໆທາງລັດຖະການ ກັບທຸກພາກ 

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; 
9. ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ທີ່ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ ເທດ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ  ຂອງ ຫົວໜ້າ  

ກົມ;
10. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ຂອງກົມ;
11. ຄຸ້ມຄອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນ 

ພາກ, ສູນ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ ຂັ້ນ ແຂວງ, ຂັ້ນ ເມືອງ  ແລະ ສູນ ການ ຮຽນ ຮູ້ ຊຸມ 
ຊົນ ;

12. ສ້າງ, ສັງ ລວມ ແຜນ ພັດທະນາ ບຸກຄະລາ ກອນ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ  ທັງ ໄລຍະ 
ສັ້ນ  ແລະ  ໄລຍະ ຍາວ;

13. ອອກ ປະກາສະ ນິຍະ ບັດ ຈົບ ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ຕອນ ປາຍບຳລຸງ;
14. ປະຕິບັດ ວຽກ ງາ ນອຶ່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າກົມ;
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ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ
ພະ ແນ ກການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ສ້າງ ນິຕິ ກຳ, ຂໍ້ ກຳນົດ, ລະບຽບ ການ, ມາດ ຕະຖານຕ່າງໆ  ກ່ຽວ ກັບ  

ການ ລົບ ລ້າງ ຄວາມ ບໍ່ ຮູ້ ໜັງສື, ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ປະຖົມ ແລະ  ການ ບຳລຸງຍົກລະດັບ 
ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;

2. ຊີ້ນຳການພັດທະນາ ຫຼັກສູດ, ສື່ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ  ແລະ  ເອກະສານ ດ້ານ ວິຊາ ການ 
ສຳລັບ ການລົບ ລ້າງ ຄວາມ ບໍ່ ຮູ້ ໜັງສື, ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ປະຖົມ ບຳລຸງ ແລະ ບຳລຸງຍົກ 
ລະດັບຊັ້ນມັດທະ ຍົມສຶກສາ;

3. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ-ສະຖິຕິ, ກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໜາຍ ແລະ ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-
ການສອນລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື 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 ລົບ ລ້າງ ຄວາມ ບໍ່ ຮູ້ ໜັງສື, 
ບຳລຸງຈົບ ຊັ້ນ ປະຖົມ ແລະ  ບຳລຸງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ;

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, ການສືກສາຕາມອັດ ທະຍາໄສ ແລະ ການສຶກ 
ສາຮູບແບບອື່ນໆ ເພື່ອເປີດໂອກາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ 
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ຕະຫຼອດຊີວິດ;
13. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສ້າງຕັ້ງມະຫາ 

ວິທະຍາໄລເປີດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນຮຸ້ຕະຫຼອດຊີວິດ;
14. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພັດທະນາສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ.
15. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ.
ພະແນກ ສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ສ້າງ ນິຕິ ກຳ, ຂໍ້ ກຳນົດ, ລະບຽບ ການ , ມາດ ຕະຖານຕ່າງໆ , ການຮັບ 

ຮູ້, ການທຽບເທົ່າ ທຽບໂອນກ່ຽວ ກັບ ການສົ່ງເສີມທັກສະວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ; 
2. ຊີ້ນຳການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກ

ສູດວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຮູບແບບ ແລະ ວິທີການໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ; 
4. ສົ່ງເສີມ, ຊຸກຍູ້ການສືກສາທາງໄກ, ການສືກສາຕາມອັດ ທະຍາໄສ ແລະ ການສຶກສາ 

ຮູບແບບອື່ນໆ ເພື່ອເປີດໂອກາດ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ 
ຕະຫຼອດຊີວິດ;

5. ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງໂຄງການຕ່າງໆ ສຳລັບວຽກງານການ 
ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ການສົ່ງເສີມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະໃນ 
ເປົ້າໝາຍເມືອງທີ່ທຸກຍາກ  ແລະ  ເຂດ ຈຸດ ສຸມ ພັດທະນາເຂດ ບ້ານສາມສ້າງ;

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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ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ,ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ 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. ສະຫຸຼບ ແລະ ລາຍງານ ວຽກງານທີ່ພະແນກຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຫົວໜ້າກົມເປັນປົກກະ 
ຕິ.

8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ11ຫຼັກການ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, 

ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ 
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ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະ 

ຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ12ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້: 
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ  

ສຸມ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ 
 ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ຂອງກົມ  ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ;
2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ, ຕີ ລາ ຄາ ຜົນ 

ໄດ້ ຮັບ ແລະ ຜົນ ເສຍ;
3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ 

ບັດ ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ13ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ  ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ 
ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື 
ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ, ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ 
ມີ ຕາ ປະ ທັບ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ14ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ  ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  
ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ 
ຊ້ອນພະນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ. 
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ມາດຕາ15ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ16ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນຂໍ້  ຕົກລົງ  ສະບັບ ເລກທີ 897/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ  23 ມີນາ  2012,  ທຸກຂໍ້  
ຕົກ ລົງ ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  
ລ້ວນ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

          

        ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.



136

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                              ເລກ ທີ 503 /ສສກ
                          ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັ ນ, ວັນ ທີ 02 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມສ້າງຄູ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ   ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ. 

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາອອກຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ກຳ ນົດ ທີ່ ຕັ້ງ, ພາ ລະ ບົດ ບາດ,  ໜ້າ ທີ່ ຂອບ ເຂດ ສິດ, ໂຄງ ປະ 
ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ, ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ກົມ ສ້າງ ຄູ ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ  
ອີງ ໃຫ້ແກ່ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ  ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ແນ່ ໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະ 
ໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາ 
ວຽກ ງານ ສ້າງຄູ   ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
ກົມສ້າງ ຄູ ຂຽນ ດ້ວຍ ຕົວ ອັກ ສອນ ຫ ໍ້ ‘‘ສຄ’’  ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການ 
ຈັດຕັ້ງ  ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ 
ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນ ການກໍ່ສ້າງຄູ, ບຳລຸງ, ຍົກ ລະດັບ  ແລະ ພັດທະນາ ວິຊາ ຊີບ ຄູແບບ 
ຕໍ່ເນື່ອງ  ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
 ກົມ ສ້າງຄູ ມີໜ້າ ທີ່ຕົ້ນ ຕໍ ດັ່ງ ນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານການ ສຶກ ສາ ຄູ;

2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການ ສຶກ ສາຄູ;
3. ຊີ້ນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການ ສຶກ 

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 ສາ ມັນສຶກສາ;

6. ຊີ້ ນຳ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການພິຈາລະ
ນາຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະຖາບັນສ້າງຄູ;

7. ຊີ້ນຳ ການຄັດເລືອກ, ການສອບເສັງເອົານັກຮຽນສາມັນເຂົ້າຮຽນຄູ ແລະ ການ ສອບ 
ເສັງຈົບ ການ ສຶກ ສາຄູ;

8. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ສູນພັດທະນາຄູຂັ້ນແຂວງ, ນະ ຄອນຫຼວງ ໃນ 
ການຈັດຕັ້ງບຳລຸງຄູ, ການນິ ເທດຊ່ວຍເຫຼືອຄູ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບ 
ຕໍ່ເນື່ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
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9. ຄຸ້ມຄອງ ການອອກປະກາສະນີຍະບັດ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຄູ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ 
ແລະ ສາມັນສຶກສາ;

10. ຊຸກຍູ້ ການຕິດ ຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນພັດທະນາວຽກງານການ ສຶກ 
ສາ ຄູ ແລະ ການປະກັນຄຸນນະພາບ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາ ບັນ ສ້າງ ຄູ;

11. ຊີ້ ນຳ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການອອກໃບຢັ້ງ ຢືນ ການສອນ   ໃຫ້ ແກ່ຄູ ການສຶກສາກ່ອນໄວ 
ຮຽນ ແລະ ຄູສາມັນ ສຶກສາ ທັງ ພາກ ລັດ ແລະ ເອ ກະ ຊົນ;

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. ຕິດ ຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມ ໃນແຕ່ 
ລະໄລຍະ;

16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
ກົມສ້າງຄູ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ການ  ແລະ ແຜນ ງົບ ປະ ມານເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ຕົນຮັບ ຜິດ ຊອບ 

ຕໍ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
2. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸມັດ, ປັບ  ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ບັນ ດາ ນິ ຕິ ກຳ 

ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ  ທີ່ ບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ;
3. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ສ້າງ ຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ພະແນກ ຕ່າງໆ  ຂອງ 

ກົມ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ 

ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ, ວັດ ຖຸ, ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ  

ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
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6. ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ອົງ ການ ຈັດ 
ຕັ້ງ ສາ ກົນ ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ  ຂອ ງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;

7. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ ມ ຄອງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດ ທາງ ດ້ານ 
ການ ສຶກ ສາ  ແລະ ກິ ລາ

8. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກົມສ້າງຄູ ປະກອບມີ 4 ພະແນກ ຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກກໍ່ສ້າງຄູ;
3. ພະແນກບຳລຸງຄູ;
5. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນແລະຕຳແໜ່ງງານບຸກຄະລາກອນ
ກົມ ສ້າງຄູ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນມີຈຳ ນວນ 30 ຕຳ ແໜ່ງ ຊຶ່ງ ມີ ລາຍ ລະ ອຽດ ດັ່ງ ນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ        1 ຕຳແໜ່ງ;
2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ      3 ຕຳແໜ່ງ;
3. ຫົວໜ້າພະແນກ      4 ຕຳແໜ່ງ;
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ                6 ຕຳແໜ່ງ;
5.ພະນັກງານວິຊາການ16ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະແນກບໍລິຫານ                 4 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກກໍ່ສ້າງຄູ      4 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກບຳລຸງຄູ      4 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ  4 ຕຳແໜ່ງ.
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ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບຫຼັກການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານວຽກງານ 

ຂອງກົມ;
2. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງກົມ;
3. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສາລະບັນ, ເລຂານຸການ, ຮັບແຂກ ແລະ ພິທີການອື່ນໆ;
4. ສະ ເໜີ ແຜນ, ສະຫຼຸບ, ສັງ ລວມ ແລະ  ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ 

ທຸກ ວຽກ ງານ ຂອງກົມ;
5. ສ້າງ ແຜນ ພັດທະນາ  ແລະ  ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນຂອງ ກົມ,  ວິທະຍາໄລຄູ, ສະ ຖາ ນ 

ການສຶກສາ  ຄູ;
6. ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ  ຕິດຕາມອາສາສະໝັກ,  ຊ່ຽວຊານ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ  ຕ່າງປະ ເທດທີ່ 

ມາ  ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ກົມ,ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາ ນ ການສຶກສາ ຄູ;
7. ຄຸ້ມ ຄອງ ເອກ ກະສາ ນຂອງ ກົມ,  ດຳ ເນີນ ການ ພິມ, ອັດ ສຳ ເນົາ  ແລະ ປົກປັກ ຮັກສາ ອຸ 

ປະກອນ ຂອງ ກົມ;
8. ສັງ ລວມສະຖິຕິ ພະນັກງານ ແລະ ຄົ້ນ ຄວ້າການແຕ່ງຕັ້ງ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ  ແລະ ປະ 

ຕິບັດ ວິ ໄນບຸກຄະ ລະກອນ ຂອງ ກົມ,  ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖານ  ການສຶກສາ ຄູ;
9. ວາງ ແຜນ, ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ລາຍ ຮັບ,  ລາຍ 

ຈ່າຍ ຂອງກົມ;
10. ກວດກາ, ຕິດຕາມ  ວຽກ ງານ ງົບປະມານ ແລະ ການ ເງິນຂອງ ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ 

ຖາບັນສ້າງ ຄູ;
11. ຄຸ້ມ ຄອງ ພາຫະນະ, ວັດ ສະດຸ, ອຸປະກອນຂອງ ກົມ;
12. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊັບ ສິນ, ການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມ ແປງ  ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ແລະ 

ສະ ຖາບັນສ້າງ ຄູ;
13. ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດ 

ທະນາວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂອງກົມ;
14. ປະຕິບັດວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມ.
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ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກໍ່ສ້າງຄູ
ພະແນກກໍ່ສ້າງຄູມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ຂອງວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາບັນສ້າງ ຄູ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມສ້າງ 

ຄູ;
2. ສ້າງແຜນການກໍ່ສ້າງຄູ ເພື່ອສະໜອງຄູໃຫ້ແກ່ການຂະຫາຍການສຶກສາ ນັບແຕ່  

ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຈົນເຖິງສາມັນສຶກສາ;
3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານການຮັບນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນ 

ຄູ, ແຜນຮັບນັກຮຽນຄູ, ການຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນຄູ, ການສອບ 
ເສັງຈົບຊັ້ນ, ການອອກໃບປະກາສະນີຍະ ບັດຄູ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

4. ຄົ້ນຄວ້າ ເງື່ອນໄຂການເປີດ ແລະ ຍົກເລີກຫຼັກສູດຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາບັນ 
ສ້າງ ຄູ;

5. ຄູ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດສ້າງຄູ ຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາບັນສ້າງ 
ຄູ;

6. ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະຖານ ການສອນຂອງຄູ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ຄູ 
ສຶກສານິເທດ, ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາບັນສ້າງ ຄູ;

7. ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາບັນສ້າງ ຄູ;
8. ຊີ້ນຳການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ການຍົກລະດັບວຸດທິການສຶກສາ 

ໃຫ້ແກ່ຄູສອນໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາບັນສ້າງ ຄູ;
9. ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດ 

ທະນາວຽກງານສ້າງຄູ;
10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ .

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບຳລຸງຄູ
ພະ ແນ ກບຳລຸງ ຄູມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລະບົບການບຳລຸງຄູປະຈຳການ ແລະ 

ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ;
2. ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຝິກອົບຮົມຂອງຄູ, ຄົ້ນຄວ້າວາງ ແຜນການບຳລຸງ 
 ຍົກລະດັບຄູການສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ 

ການສອນຂອງຄູ ແລະ ເກັບກຳສັງລວມສະຖິຕິການບຳລຸງຄູ;
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3. ປະສານສົມທົບກັບສູນພັດທະນາຄູຂັ້ນແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງການບຳລຸງຄູປະຈຳການ 
ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການອອກໃບຢັ້ງຢືນການ 
ບຳລຸງຄູ; 

4. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ວຽກ ງານ ບຳລຸງຄ; 
5. ປະສານສົມທົບກັບກົມຕ່າງໆ, ສູນພັດທະນາຄູຂັ້ນແຂວງ, ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ 

ຖາບັນສ້າງ ຄູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ປະສົບການໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູແບບຕໍ່ເນື່ອງ;

6. ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດ 
ທະນາວຽກງານບຳລຸງຄູ.

7. ປະຕິບັດວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ,ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງຂອບວຸດທິການສຶກສາສາຍສ້າງຄູ, ລະ ບຽບການ ຮັບຮອງ ປະກາສະນີຍະບັດ ຄູ, 

ລະບຽບການອອກໃບ ຢັ້ງຢືນການສອນໃຫ້ແກ່ຄູການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ຄູ 
ສາມັນສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;

2. ຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງ ມາດຕະຖານການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ, ມາດ ຕະ ຖານການ 
ສ້າງສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ 
ສະ ຖາບັນສ້າງ ຄູ;

3. ຄົ້ນຄວ້າອອກແບບຮ່າງ ແລະ ເກັບກຳສະຖິຕິສາຍສ້າງຄູທຸກລະບົບ ພ້ອມທັງ ສະຫຼຸບ, 
ສັງລວມ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ  ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ. 

4. ສົບທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອດຳເນີນການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍໃນ ແລະ 
ການປະກັນຄຸນນະພາບພາຍນອກ, ການສ້າງສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງ 
ຄວາມເປັນເລີດຢູ່ໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາບັນສ້າງ ຄູ;

5. ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການສ້າງຄູ ຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
6. ປັບປຸງລະບົບເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິ (TEMIS) ແລະ  ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ 

ມູນແຫຼ່ງ ການ ຮຽນ ຮູ້ ແບບ ເອ ເລັກ ໂຕຣ ນິກ ຮັບ ໃຊ້ວຽກງານສ້າງຄູ ເຂົ້າ ໃນ ເວັບ ໄຊ ສ 
ຂອງ ກົມ;

7. ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດ 
ທະນາວຽກງານປະ ເມີນ ຜົນ.

8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
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ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ11ຫຼັກການ
ກົມສ້າງຄູເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະດິດສ້າ ງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມສ້າງຄູ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ 

ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.


ມາດຕາ12ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ກົມສ້າງຄູມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
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.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ13ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
  ກົມສ້າງຄູມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ  
ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ  
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ເພື່ ອນ ມິດອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ກາ ປະ ທັບ ເພື່ ອ 
ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ14ການຜັນຂະຫຍ າຍ
 ກົມສ້າງຄູ ກຳນົດໜ້າທີ່ , ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ 
ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ ອ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ  ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ  
ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ15ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ16ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນຂໍ້  ຕົກລົງ  ສະບັບ ເລກທີ 914/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ  26 ມີນາ  2012. ທຸກຂໍ້  
ຕົກ ລົງ ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  
ລ້ວນ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

        ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                             ເລກທີ 502 /ສສກ
                                                                      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 02 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄຶ່ອນໄຫວ

ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ 
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກ 
ສາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນ່ໃສ່ຜັນຂະຫາຍ 
ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ສົ່ງ 
ເສີມແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍອັກສອນຫໍ້ວ່າ “ກນ” ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ 
ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາລະ 
ບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸ້ມຄອງທຶນ ການ ສຶກ ສາ, ແນະ 
ນຳວິ ຊາ ຮຽນ, ວິ ຊາ ຊີບ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກ
ລັດຖະບານ ແລະ ທຶນການສຶກສາທົ່ວໄປ ທີ່ ໄປ ຮຽນ ຢູ່ຕ່າງ ປະ ເທດ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານກິດຈະການນັກສຶກສາ;

2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕິກຳ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ, ແນະນຳວິ 
ຊາ ຮຽນ, ວິ ຊາ ຊີບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ;

3. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ລະ ບົບການ ຄຸ້ມ ຄອງ ນັກຮຽນ, ນັກ ສຶກ ສາລາວ ທີ່ໄປ ຮຽ ນ ຢູ່ຕ່າງ 
ປະເທດ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດມາຮຽນຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ;

4. ສັງລວມທຶນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄ້ວາຄັດເລືອກນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ 
ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ;

5. ຈັດສົ່ງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພົບ ປະ ໂອ້ ລົມນັກຮຽນ, ນັກ 
ສຶກສາ ກ່ອນ ໄປ ຮຽນ ແລະ ກັບຄືນປະເທດ; 

6. ແນະນຳວິ ຊາ ຮຽນ-ວິ ຊາ ຊີບ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ, 
ທຶນການສຶກສາ, ວິຊາຮຽນ, ວິຊາຊີບ ໃຫ້ນັກຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະ ສັງຄົມ.

7. ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມການ ຊອກວຽກເຮັດງານທຳ  ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່; 
8. ກວດກາ, ນຳສົ່ງ, ຢັ້ງຢືນການຮຽນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນມາ

ຈາກຕ່າງປະເທດ; 
9. ໃຫ້ບໍລິການດ້ານວິຊາການ, ໃຫ້ ຄຳປຶກ ສາດ້ານຂໍ້ມູນການສຶກສາ, ການສະໝັກທຶນ 

ການສຶກສາ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານວຽກງານເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ກັບການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເວລາກັບຄືນປະເທດ; 
10. ສຶກສາວິໄຈທ່າອ່ຽງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານແຮງງານຂອງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ 

ໂດຍປະ ສານ ສົມ ທົບ ກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ; 
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.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດ 

ຖະມົນຕີ;
2. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກຳ 

ກ່ຽວ ກັບ ກິດຈະການ ນັກ ສຶກສາຂອງກົມ;
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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ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ປະກອບມີ 3 ພະແນກ, 1 ສູນ ດັ່ງນີ້:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາ;
3. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
5. ສູນບໍລິການນັກສຶກສາ. 

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດ 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຫົວໜ້າກົມ       1 ຕຳແໜ່ງ;
2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ      3 ຕຳແໜ່ງ;
3. ຫົວໜ້າພະແນກ/ຜູ້ອຳນວຍການ    4 ຕຳແໜ່ງ;
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ   5 ຕຳແໜ່ງ;
5.ພະນັກງານວິຊາການ17ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະແນກບໍລິຫານ      4 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາ  6 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ  4 ຕຳແໜ່ງ;
- ສູນບໍລິການນັກສຶກສາ     3 ຕຳແໜ່ງ.
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ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນ ເສ ນາ ທິ ການ ຂອງ ກົມໃນ ການຄົ້ນ ຄວ້າ, ສັງລວມ, ສ້າງແຜນການ, ຕິດຕາມ ແລະ 

ສະຫຼຸບ  ການປະຕິບັດແຜນການຂອງກົມ ;
2. ປະຕິບັດວຽກງານເລຂານຸການ ແລະ ວຽກງານພິທີການຂອງກົມ;
3. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ, ກາ ປະ ທັບ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງກົມ;
4. ຈັດພີມ, ອັດສຳເນົາເອກະສານ ແລະ ແຈກຢາຍເອກະສານ; 
5. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສັງ ລວມ, ສ້າງແຜນງົບປະມານ, ຕິດຕາມ ແລະ  ສະຫຼຸບການປະຕິບັດແຜນ 

ງົບປະມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງກົມ;
6. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ສ້າງ ຂໍ້ ມູນ ສະຖິຕິ, ສະ ເໜີ ແຕ່ງ ຕັ້ງ,  ສັບ ຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ,  

ຍ້ອງ ບໍ, ປະຕິບັດ ລະບຽບ ວິ  ໄນ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານຂອງກົມ;
7. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບສິນ, ຫ້ອງ ການ, ຍານພາຫານະ, ເຄື່ອງຈັກອຸປະກອນເຄື່ອງຮັບ 

ໃຊ້ ແລະ ຊັບສິນອື່ນໆຂອງກົມ;
8. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາແລະນັກສຶກສາ
ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ, ປະຕິບັດແຜນການ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນການຂອງພະແນກ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ, ຄັດເລືອກ, ຈັດສົ່ງເອ ກະ ສານຜູ້ທີ່ ຜ່ານ ການ ຄັດ ເລືອກ 

ແລະ ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ອະ ນຸ ມັດ; 
4. ເຂົ້າຮ່ວມ ຈັດຕັ້ງສອບເສັງ, ຄັດເລືອກ ແລະ ສຳພາດ ຜູ້ສະໝັກທຶນການສຶກສາໄປ 

ຮຽນຕໍ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນໃນການປະກອບເອກະສານ, ໃນການພົວພັນກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ 

ສະຖາບັນການສຶກສາ ເພື່ອກຽມໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
6. ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາລາວ ທີ່ໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ຮຽນ 

ຢູ່ ສປປ ລາວ;
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7. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຍາດແຍ່ງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແລະ ສັງລວມທຶນການສຶກສາ ໂດຍສົມທົບກັບ 
ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

8. ອອກໃບນຳສົ່ງ/ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ ໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ ທີ່ຮຽນມາຈາກຕ່າງປະເທດ. 
9. ເກັບ ກຳ ສະ ຖິ ຕິ ນັກ ຮຽນ-ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ໄປ ຮຽນ ຢູ່ຕ່າງ ປະ ເທດ, ທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະ 

ເທດ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ມາຮຽນຢູ່ ສປປ ລາວ;
10. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມການມອບ ໝາຍ ຂອງຫົວ ໜ້າ ກົມ.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ,ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງ, ປະຕິບັດແຜນການ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແຜນການຂອງພະ 

ແນກ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ;
3. ປະ ສານ ສົມ ທົບ ກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ  ເພື່ອສຶກສາວິໄຈທ່າອ່ຽງ ຄວາມຕ້ອງການ 

ທາງດ້ານແຮງງານຂອງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
4. ສັງລວມສະຖິຕິນັກສຶກສາຕາມຂົງເຂດວິຊາຮຽນ; 
5. ຕິດຕາມ ສະ ພາບ ການຊອກວຽກຂອງຜູ້ຮຽນຈົບ ແລະ ສະພາບຄວາມຕ້ອງການພະນັກ 

ງານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
6. ຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊ, ໄອທີຂອງກົມ, ລະບົບການຊອກວິຊາຮຽນ, ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ 

ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ;
7. ແນະນຳວິຊາຊີບ-ວິຊາຮຽນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ;
8. ກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ການ ປະ ຕິ ບັດ ວຽກງານພະແນກ;
9. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມການມອບ ໝາຍ ຂອງຫົວ ໜ້າ ກົມ.


ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງສູນບໍລິການນັກສຶກສາ

 ສູນບໍລິການນັກສຶກສາມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
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 
ເລັດການສຶກສາກັບ ມາ;

6. ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການປະຕິບັດລະບຽບຫຼັກການ ໃຫ້ແກ່ນັກ 
ຮຽນ ແລະ ນັກ ສຶກສາກ່ອນໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ, ພາຍຫຼັງ ກັບຄືນປະເທດ;

7. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 
ຕ່າງໆຂອງກົມ;

8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ11ຫຼັກການ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ  ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 

ຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ  ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, 

ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ 
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງ 
ກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ12ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ  ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ  

ຈຸດ ສຸມ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກ 



152

ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະ ກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ກິດຈະການນັກສຶກ 
ສາ ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ;

2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ  
ຜົນ ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;

3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ 
ບັດ ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ13ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ  ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ  
ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ 
ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ 
ມີ ຕາ ປະ ທັບ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ14ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ  ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳ 
ນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນ 
ພະນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ15ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ສູນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ  
ການ ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ  
ສະ ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ 
ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດຕາ16ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 921/ສສກ.ຈຕ, ນະຄອນຫລ ວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 27 ມີນາ 
2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  
ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                                                            ເລກທີ  557  /ສສກ               
                                                                    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  06  ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງກົມພະລະແລະສິລະປະສຶກສາ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ສຶກ ສາ ສະບັບ ເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງ ວັນ ທີ 16 ກໍ ລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ   ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີ ຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.  

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ 
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ແລະ ແບບ ແຜນວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ຂອງກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ 
ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນ ໃສ່ຜັນຂະຫາຍ  ນະ 
ໂຍ ບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ,  ແຜນພັດ ທະນາ ວຽກ 
ງານ  ພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ  ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ . 
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫໍ້ ‘‘ພປ’’ເປັນກົງຈັກ 
ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ 
ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບວຽກ 
ງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ, ຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ, 
ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ສິລະປະນັກຮຽນ ໃນແຕ່ລະຊັ້ນ ແຕ່ລະສາຍ ທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ມີ ໜ້າ ທີ່ ຕົ້ນຕໍ່ດັ່ງ  ນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, 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.

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
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.

ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກ ຄື:
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກພະລະສຶກສາ;
3. ພະແນກສິລະປະສຶກສາ;
4. ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
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 17ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະແນກບໍລິຫານ      3 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກພະລະສຶກສາ     5 ຕຳແໜ່ງ ;
- ພະແນກສິລະປະສຶກສາ      5 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ  4 ຕຳແໜ່ງ.
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ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
ພະແນກບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການ,  ເປັນ ຜູ້ ປະສານ ງານ, ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ ເລຂານຸການ  ແລະ  ເປັນ 

ບ່ອນ ບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານຮອບດ້ານຢູ່ພາຍໃນກົມ ແລະ ວິ 
ທະຍາໄລທີ່ຂຶ້ນກັບ;

2. ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງ ລະບຽບ  ແລະ ນິຕິ ກຳ ຕ່າງໆຂອງ ກົມ  ໂດຍ ສົມທົບ ກັບ ພະ ແນ ກການ ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ;

3. ຄຸ້ມ ຄອງ ເອ ກະສາ ນ ແລະ   ວຽກ ງານ ສາລະ ບັນຂາ ເຂົ້າ- ຂາ ອອກ ທັງ ໝົດຂອງ ກົມ  ໂດຍ 
ຜ່ານ ປະຕູ ດຽວ;

4. ສັງ ລວມ, ວາງ ແຜນ ແລະ  ປະ ເມີນ ຜົນ  ການ ປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມ ຄອງ ລາຍ  
ຮັບ ແລະ  ລາຍ ຈ່າຍ ຂອງ ກົມ;

5. ສັງລວມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການຂອງພະແນກອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດສະຫຼຸບ 
ແລະ ແຜນການຂອງ ກົມ; 

6. ຄຸ້ມ ຄອງຂຶ້ນບັນຊີ ຊັບ ສິນ ,  ພາຫະນະ, ວັດ ສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນ 
ຂອງ ກົມ;

7. ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງ ຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານຂອງ ກົມ;
8. ສະຫຼຸບ ແລະ  ວາງແຜນການ ຂອງ ພະ ແນ ກ ເປັນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;
9. ປະຕິບັດວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ  .

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພະລະສຶກສາ
ພະແນກພະລະສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບ ວຽກງານພະລະສຶກສາ, ກິລາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 

ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ;
2. ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການ ພັດທະນາຫຼັກສູດ , ເອກ ະສານ, ປຶ້ມຕຳລາ, ປຶ້ມຄູ່ ມື, ສື່ ການ 

ຮຽນ-ການສອນ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ສາຍສ້າງ ຄູ ພະລະສຶກສາ ;
3. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາພະລະສຶກສາ ສາຍ 

ສາມັນ ສຶກສາ ແລະ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມທັກສະດ້ານການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄູໃນ 
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ທຸກ ຊັ້ນ, ທຸກ ສາຍທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ;
4. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດ, ປຶ້ມຄູ່ມື, ນິຕິກຳຕ່າງໆ 

ຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນສຶກສາປ້ອງກັນຕົວໃນ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມ ຕອນ ປາຍ,  
ວິທະຍາໄລ, ອາຊີວະສຶກສາ,  ສະຖາບັນສຶກສາຊັ້ນສູງ, ມະຫາວິ ທະຍາ ໄລ ທັງ ພາກ 
ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ ແລະ ສ້າງເອກະສານ, ຄູ່ມືຮັບໃຊ້ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ຄະ 
ນະຮັບຜິດຊອບ, ຄູສອນສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ;  

5. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫາຍດຳລັດ, ມະຕິຄຳສັ່ງຂອງສູນກາງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ 
ຮຽນ-ການສອນວຽກ ງານສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ ທົ່ວປວງຊົນ;

6. ສ້າງແຜ ນກໍ່ສ້າງຄູ, ບຳລຸງ ແລະ  ຍົກ ລະດັບ ເຝິກອົບຮົມ ຄູ ພະລະສຶກສາ ນັບ ທັງ ຜູ້ ຮັບ 
ຜິດຊອບ ວຽກ ງານພະລະສຶກສາ;

7. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມການ ສ້າງ ສະຖານ ທີ່ , ອຸປະກອນສຳລັບການສິດສອນ, ການຝຶກ 
ແອບ ພະລະສຶກສາ-ກິລາ, ກາຍະບໍລິຫານ ແລະ ຂະບວນການການ ເຄື່ອນໄຫວ ແຂ່ງ 
ຂັນກິລານັກຮຽນໃນທຸກຊັ້ນ ທຸກສາຍທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ;

8. ສົມທົບ ກັບ ພະ ແນ ກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ  ເພື່ອຕິດຕາມ  ແລະ ປະ 
ເມີນຜົນ ແຜນ ພັດທະ ນາ ວຽກ ງານພະລະສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນໂຮງຮຽນ;

9. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກວດກາສະມັດຖະພາບດ້ານຮ່າງກາຍ ຂອງ 
ນັກຮຽນແຕ່ລະໄວ ອາຍຸໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

10. ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພາກ 
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

11. ຄົ້ນຄວ້າຊອກແຫຼ່ງທຶນ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ , ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທັງພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ  ເພື່ອ ພັດທະນາວຽກງານ ພະລະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ;

12. ປະຕິບັດວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ .

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສິລະປະສຶກສາ
ພະແນກສິລະປະສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານສິລະປະສຶກສາ, ຂະບວນການຕ້ານສິ່ງ 

ເສບຕິດໃນໂຮງ ຮຽນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ;
2. ຊີ້ ນຳ  ແລະ ຈັດ ຕັ້ງການ ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ,  ເອກະສານ, ປຶ້ມຕຳລາ, ປຶ້ມຄູ່ ມື,  ສື່ ການ 

ຮຽນ-ການ ສອນ,  ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ສາຍ ສ້າງ ຄູ ສິລະ ປະສຶກສາ;
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3. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາສິລະປະສຶກສາ ສາຍ  
ສາມັນ ສຶກສາ ແລະ ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມທັກສະດ້ານການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຄູໃນ 
ທຸກ ຊັ້ນ, ທຸກ ສາຍທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ;

4. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ເອກະສານ, ຄູ່ ມື ຮັບ ໃຊ້ ການ ຝຶກອົບຮົມ, ປຶ້ມ ແບບຮຽນ, ປຶ້ມອ່ານ 
ເສີມ, ສື່ ໂຄ ສະນາ ຕ່າງໆ ຮັບ ໃຊ້ ໃຫ້ ແກ່ ການ ຕ້ານ ສິ່ງ ເສບ ຕິດ ແລະ ການພັດທະນາ 
ຫຼັກສູດ ທ້ອງ ຖິ່ນ; 

5. ຄົ້ນຄວ້າ ຜັນ ຂະຫາ ຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິ ຄຳ ສັ່ງ ຂອງ ກົມ  ແລະ ຂອງ ກະຊວງ ສຶກ 
ສາ ທິການ  ແລະ  ກິລາ ເພື່ອ ຕ້ານ  ແລະ ສະກັດກັ້ນສິ່ງເສບ ຕິດ  ໃນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ການ  
ສົ່ງ ເສີມ ພູມ ປັນຍາ ທ້ອງ ຖິ່ນ;

6. ສ້າງແຜ ນກໍ່ສ້າງຄູ, ບຳລຸງ ແລະ  ຍົກ ລະດັບ ຄູ ສິລະ ປະສຶກສາ ນັບ ທັງ ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ 
ວຽກ ງານ ດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈັດ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ, ຄູ ອາຈານ, ຫົວໜ້າ ໝວດ ເດັກ 
ອາສາ ສະໝັກ , ນັກຮຽນນັກ ສຶກສາ, ຜູ້ ປົກຄອງ ນັກຮຽນ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ການ ຕ້ານ 
ສິ່ງ ເສບ ຕິດ  ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ທ້ອງ ຖິ່ນ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ;

7. ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້  ແລະ ກຳນົດ ໃຫ້ ມີ ສະຖານ ທີ່ສຳລັບການສິດສອນສິລະປະສຶກສາ,  ຝຶກ 
ແອບ ສິລະ ປະ ວັນນະຄະດີ , ຈັດການ ແຂ່ງຂັນໃນ ໂຮງຮຽນ, ສ້າງ ຂະ ບວນການ ແລະ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຕ້ານ ສິ່ງເສບ ຕິດ ໃນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ການ  
ປະຕິບັດ ຫຼັກສູດ ທ້ອງ ຖິ່ນ ;

8. ສົມທົບ ກັບ ພະ ແນ ກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ  ເພື່ອຕິດຕາມ  ແລະ ປະ  
ເມີນຜົນແຜນ ພັດທະ ນາ ວຽກ ງານສິລະ ປະວັນນະຄະດີ ໃນໂຮງຮຽນ;

9. ຄົ້ນຄວ້າຊອກແຫຼ່ງທຶນ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ  ເພື່ອ ພັດທະ 
ນາວຽກງານ ສິລະປະສຶກສາ, ວຽກງານ ຕ້ານສິ່ງເສບ ຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາ 
ຫຼັກສູດ ທ້ອງ ຖິ່ນ;

10. ປະຕິບັດວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ .

ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກກວດກາ,ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແຜນການ ດຳ ເນີນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນ ດຳ ເນີນ 

ງານ ຂອງ ກົມ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ ວຽກ ງານ ພະລະສຶກສາ, ສິລະ ປະ ສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງ 
ກັນຕົວ,  ຕ້ານ ສິ່ງ ເສ ບຕິດ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດ ທ້ອງ ຖິ່ນ;



161

2. ສະຫຼຸບ ຜົນ ການ ປະຕິບັດ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ວຽກ ງານ ຕ່າງໆ  ຂອງ ກົມ  ເພື່ອ ລາຍ ງານ 
ຂັ້ນ ເທິງ  ແລະ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບ ຊາບ;

3. ດຳ ເນີນ ການ ກວດກາ  ຄຸນ ນະພາ ບວຽກງານ ສ້າງ ຄູ ພາຍໃນ  ວິທະຍາ ໄລ ພະລະສຶກສາ  
ແລະ ວິທະຍາ ໄລ ສິລະ ປະ ສຶກສາ;

4. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ວິໄຈບັນຫາ ກ່ຽວກັບການຮຽນ-ການສອນວິ 
ຊາພະລະສຶກສາ, ວິຊາສິລະປະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາປ້ອງກັນຕົວ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສາ 
ມັນສຶກສາ, ວິທະຍາໄລຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ, ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະ 
ຫາວິທະຍາໄລທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ;

5. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ, ເກັບກຳສະຖິຕິພະນັກງານ, ຄູສອນພະລະ ແລະ ສິ 
ລະປະສຶກສາ;

6. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ.

ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ11ຫຼັກການ
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ 

ຂອງກົມ ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 
 ຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, 

ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ 
ບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງ 
ກະຊວງມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
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ມາດຕາ12ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ 

ສຸມ ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ 
ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກ 
ສາໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ;

2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ  
ຜົນ ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;

3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ 
ບັດ ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ13ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ 
ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ 
ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ 
ແລະ ມີ ຕາ ປະ ທັບ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ14ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  
ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນ 
ພະນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ15ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ສູນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ  
ການ ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ  ຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ  
ສະ ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ 
ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດຕາ16ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 837/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 19 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ 
ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ 
ຖືກ ລົບ ລ້າງ.
                
                                                                                        ລັດຖະມົນຕີ

ບ່ອນນຳສົ່ງ:
ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບເອກະລາດປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບວັດທະນະຖາວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ             ເລກທີ 324 /ສສກ
                                                                  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23  ມັງກອນ  2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງກົມກິລາລະດັບສູງ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາຕົກລົງ:
ໝວດທີ1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້ ກຳນົດ ທີ່ ຕັ້ງ, ພາລະ ບົດບາດ, ໜ້າ ທີ່, ຂອບ ເຂດ ສິດ, ໂຄງ ປະ 
ກອບ ກົງຈັກ  ແລະ  ແບບ ແຜນ ວິທີ ເຮັດ ວຽກ  ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃນ ດ້ານ ນິຕິ ກຳ ໃຫ້ ແກ່ ການ 
ຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກົມ ກິລາ ລະດັບ ສູງ   ແນ ໃສ່ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ   ນະ ໂຍ 
ບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກ 
ງານກິລາ ລະດັບ ສູງ    ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ2ທີ່ຕັ້ງແລະພາລະບົດບາດ
 ກົມ ກິລາລະດັບສູງຂຽນ ດ້ວຍ ຕົວ ອັກ ສອນ ຫ ຍໍ້ ‘‘ກສ’’ເປັນ ກົງ ຈັກ ບໍ ລິ ຫານ ໃນໂຄງ 
ປະ ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ເສ ນາ  
ທິ ການ ໃຫ້ແກ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ໃນ ການ ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳລະ 
ດັບສູງ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກກິລາອາຊີບ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັັນໃນພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ.

ໝວດທີ2
ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ3ໜ້າທີ່
ກົມກິລາລະດັບສູງ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານກິລາລະດັບສູງ;

2. ສ້າງ, ປັບປຸງນິຕິກຳ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາ-
ກາຍຍະກຳລະດັບສູງ;

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. ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາ-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, ສະໜາມກິລາ ແຫ່ງ ຊາດຫຼັກ 16 ແລະ ສະໜາມກິລາລະດັບຊາດ;

11. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານກິລາລະ
ດັບສູງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

12. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;

ມາດຕາ4ຂອບເຂດສິດ
1. ສະ ເໜີ ແຜນການ  ແລະ  ແຜນ ງົບປະມານ ເພື່ອ ພັດທະນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ຕົນ ຮັບຜິດຊອບ 

ຕໍ່ ລັດຖະມົນ ຕີ;
2. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ  ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ບັນດາ ນິຕິ ກຳ 

ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ; 
3. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ  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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ໝວດທີ3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ5ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ ຂອງ ກົມ ກິລາ ລະດັບ ສູງ ປະກອບ ມີ 4 ພະ ແນ ກຄື: 
1. ພະແນກບໍລິຫານ;
2. ພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ;
4. ພະແນກພັດທະນາກິລາ;
5. ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກິລາລະດັບສູງ.

ມາດຕາ6ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນແລະຕຳແໜ່ງງານ
ກົມກິລາລະດັບສູງ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງ ລາຍ ລະອຽດດັ່ງນີ້: 
1. ຫົວໜ້າກົມ      1 ຕຳ ແໜ່ ງ;  
2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ     3 ຕຳ ແໜ່ ງ; 
3. ຫົວໜ້າພະແນກ     4 ຕຳ ແໜ່ງ; 
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ     7 ຕຳ ແໜ່ ງ;
5.ພະນັກງານວິຊາການ   15ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະແນກບໍລິຫານ     4 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ    3 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກພັດທະນາກິລາ    5 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກິລາລະດັບສູງ  3 ຕຳແໜ່ງ.
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ໝວດທີ4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກ

ມາດຕາ7ໜ້າທີ່ພະແນກບໍລິຫານ
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;

ມາດຕາ8ໜ້າທີ່ພະແນກພັດທະນາກິລາ
ພະແນກພັດທະນາກິລາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແຜນຍຸດທະສາດ, 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.

ມາດຕາ9ໜ້າທີ່ພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ
ພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫາຍແຜນຍຸດທະສາດ, 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.

ມາດຕາ10ໜ້າທີ່ພະແນກຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກິລາລະດັບສູງ
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.

ໝວດທີ5
ຫຼັກການແລະແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ11ຫຼັກການ
ກົມ ກິລາລະດັບສູງ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ

ຂອງກົມ ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫາຍ 
 ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມ ກິລາລະດັບສູງ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບ 

ການ, ຫຼັກການ ລວມຂອງ ພັກ - ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດ
ຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ12ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ກົມ ກິລາລະດັບສູງ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ດັ່ງ ນີ້: 
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີ ຈຸດ
 ສຸມ ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ 
  ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ວຽກງານກົມ ກົມ ກິລາ ລະດັບ ສູງ ໃຫ້   

ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ;
2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາ ຄາ  

ຜົນ ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;
3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ 

ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.
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ໝວດທີ6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ13ງົບປະມານແລະຕາປະທັບ
 ກົມ ກິລາລະດັບສູງ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ 
ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການແລະກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼ ືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ 
ປະ ເທດ ເພື່ ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ສາ ກົນທັງ ພາຍ ໃນແລະຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ 
ທັບ  ເພື່ ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ14ການຜັນຂະຫຍ າຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມ ກິລາລະດັບສູງ ກຳນົດໜ້າທີ່ , ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດ
ຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກ 
ງານ  ເຂົ້ າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ15ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ16ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 1153/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 24 ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ 
ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ 
ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

                                                                                        ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນນຳສົ່ງ:

ກະຊວງ ພາຍ ໃນ              1 ສະບັບ.1. 
ຫ້ອງການກະຊວງ             1 ສະບັບ.2. 
ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ .3. 
ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,4. 
ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ             1 ສະບັບ.

5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ             3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ              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 ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

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 ແນ ໃສ່ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ   ນະ ໂຍ ບາຍ, ຍຸດ
ທະສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາວຽກງານກິລາ
ລະມວນຊົນ     ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .

ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
 ກົມກິລາມວນຊົນ ຂຽນດ້ວຍອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ກມຊ’’ ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ
ວິຊາການ ຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
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ຊຶ່ງມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ເສນາ ທິການ ໃຫ້ແກ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ໃນ ການ 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. ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາ-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, ປະ ເມີນ ຜົນ 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-ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນ, ນະ ໂຍບາຍ-ຍ້ອງຍໍ, 

ສະຫັວດດີກາ ນ 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  ແລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ
ກົ ມກິລາມວນຊົນ ມີ ບຸກຄະລາ ກອນ 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 ປະຕິບັດໜ້າ ທີ່ ເປັນ ເລຂານຸການ ຂອງ ກົມ  ແລະ ວຽກ ງານ ພິທີການ ຂອງ ກົມ;
3. ສະຫຼຸບສັງ ລວມວຽກ ງານ ຂອງ ກົມ ປະຈຳ ເດືອນ, ປະຈຳ ງວດ, ປະຈຳ ປີ ແລະ ກອງ ເລຂາ
 ກອງ ປະຊຸມ;
4. ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄົ້ນ ຄ້ວານິຕິກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນ, ນະ ໂຍບາຍ-
 ຍ້ອງຍໍ, ສະຫັວດດີກາ ນ, ປະ ເມີນ ຜົນ ບຸກຄະລາ ກອນ    ຂອງ ກົມ;
5. ຄົ້ນ ຄ້ວາ, ສ້າງ ແຜນການ,  ແຜນ ງານ, ໂຄງການ   ແລະ ສະ ເໜີແຜນ ພັດທະນາທຸກໆ 
 ວຽກ ງານ ຂອງ ກົມ;
6. ຄຸ້ມ ຄອງ ເອກະສານ ຂອງ ກົມ, ການ ພີ ມ, ອັດ ສຳ ເນົາ, ປົກ ປັກ ຮັກສາ ວັດຖຸ  ແລະອຸປະ
 ກອນ ການ ພີ ມ;
7. ສັງ ລວມ  ແລະ ສ້າງ ແຜນ ງົບປະມານ, ຄຸ້ມ ຄອງ , ສະຫຼຸບ ລາຍ ຮັບ  ແລະ ລາຍ ຈ່າຍ 

ຂອງ ກົມ;
8. ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງ  ຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຂອງ ກົມ;
9. ຄຸ້ມ ຄອງ  ສະຖານທີ່, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ຍານພາຫະນະຂອງ ກົມ;

10. ກວດກາ, ຕິດຕາມ,  ປະ ເມີນ ຜົນ, ຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິ  ແລະ ຂໍ້ ມູນ -ຂ່າວສານ, ໄອທີ;
11. ປະຕິບັດວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ໝອບ ໝາຍ ຂອງ ກົມ.

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

ມາດ ຕາ 11  ຫຼັກ ການ 

  ກົມ ກິລາມວນຊົນ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:

1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ

 ຂອງກົມ;

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ

 ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;  

3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມ ກິລາມວນຊົນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບ

 ການ, ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ

 ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງມາຈັດຕັ້ງ

 ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດ ຕາ 12  ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ

   ກົມ ກິລາມວນຊົນ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ ດັ່ງ ນີ້: 

1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ

 ສຸມ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
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 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກົມ ກິລາມວນຊົນ ໃຫ້ໄດ້
 ຮັບຜົນດີ;
2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ
 ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍ;
3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ ປະຕິບັດ
 ລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ແລະ ລັດຖະບານເປັນປົກກະຕິ.

ໝວດ ທີ 6
ບົດບັນຍັດ ສຸດ ທ້າຍ

ມາດຕາ 13 ງົບ ປະ ມານ ແລະ ຕາ ປະ ທັບ
 ກົມ ກິລາມວນຊົນ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ 
ມານຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ 
ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ 
ທັບ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ 14 ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ກົມ ກິລາມວນຊົນ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດມາດຕະ
ຖານແຕ່ ລະ ຕຳ  ແໜ່ງງານເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ  ເຂົ້າ 
ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 15 ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ
ແລະກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ຢ່າງ 
ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດຕາ 16 ຜົນ ສັກ ສິດ
     ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ປ່ຽນ
 ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 912/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 26 ມີນາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ ແລະ 
ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ ຖືກ ລົບ 
ລ້າງ.

                                                                                    ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
ບ່ອນ ນຳ ສົ່ ງ:
1. ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ    1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,

ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.
5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.

                                                                                    ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

   
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                                                     ເລກທີ   573  /ສສກ   

ນະຄອນຫລວງ ວຽງ ຈັນ, ວັນ ທີ  08 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ ຕົກລົງ 
ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ 

ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ

 - ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
 - ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງສຶກ
 ສາ ທິການ  ແລະ  ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
 - ອີງຕາມ ການສະ ເໜີ ຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດ ທີ 1

ບົດ ບັນຍັດ ທົ່ວ ໄປ

ມາດຕາ 1  ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້ ກຳນົດ ທີ່ ຕັ້ງ, ພາລະ ບົດບາດ, ໜ້າ ທີ່, ຂອບ ເຂດ ສິດ,  ໂຄງປະ
ກອບ ກົງຈັກ, ຫຼັກການ  ແລະ  ແບບ ແຜນ ວິທີ ເຮັດ ວຽກ  ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃນ ດ້ານ ນິຕິ ກຳໃຫ້
ແກ່ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ   ແນ ໃສ່ ຈັດ ຕັ້ງ ຜັນ ຂະຫຍາຍ ແນວທາງ ນະ ໂຍບາຍ,
ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ  ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ,
ວິໄຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, 
ການ ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ສື່ການຮຽນການສອນ ແລະ ປະ ເມີນຜົນການສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ 
ແລະ ສາມັນ ສຶກສາ ໃຫ້ ມີປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດຕາ 2  ທີ່ ຕັ້ງ  ແລະ ພາລະ ບົດບາດ
 ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ ຂຽນ ດ້ວຍ ຕົວ ອັກສອນ ຫຍໍ້ “ສວສ”   
ເປັນ ກົງ ຈັກ ບໍ ລິ ຫານ ໃນ ໂຄງ ປະ ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ  ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິລາ
ມີ ພາ ລະ ບົດ ບາດ ເປັນ ເສ ນາ ທິ ການ ໃຫ້ ແກ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ   ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄົ້ນຄວ້າການ ສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ການພັດທະນາ ຫຼັກສູດ , ສື່ ການ ຮຽນການສອນ, ວິທີ ສອນ, ການໂຄສະນາຂ່າວ
ສານ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ, ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ
ພັດທະນາສື່ ການ ຮຽນການ ສອນ  ສຳລັບ ການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ  ແລະ ສາມັນ ສຶກສາ.

ໝວດ ທີ 2
ໜ້າ ທີ່  ແລະ ຂອບ ເຂດ ສິດ

ມາດຕາ 3  ໜ້າ ທີ່
 ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ ມີໜ້າ ທີ່ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງ ນີ້:

1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງ
 ລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງສະຖາບັນ;
2. ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງ  ນິຕິ ກຳ ຕ່າງໆ  ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ,  ນຳ ໃຊ້  ແລະ  ເລີກ ໃຊ້ ຫຼັກສູດ,
  ສື່ ການ ຮຽນການ ສອນ ທຸກ ຊະນິດ,  ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ, ວັດ  ແລະ ປະ
 ເມີນ ຜົນ  ການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ແລະ ສາມັນ ສຶກສາ ;
3. ຊີ້ນຳ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການ
 ຮຽນການສອນຕ່າງໆ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່
 ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
4. ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ ແບບຮຽນ, ປຶ້ມ ຄູ່ ມື ຄູ, ອຸປະກອນ, ສື່ ເອ ເລັກ ໂຕຣນິກ  ແລະ 
 ເອກະສານ ປະກອບ ການ ຮຽນການ ສອນ  ສຳລັບການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ແລະ 

ສາມັນ ສຶກສາ ;
5. ຄົ້ນຄວ້າ, ທົດ ລອງ ກ່ຽວ ກັບ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ (ຫຼັກສູດ ແຫ່ງ ຊາດ ແລະ ຫຼັກສູດ ທ້ອງຖິ່ນ),
  ວິທີ ສອນ, ສື່ ການ ຮຽນການ ສອນ, ການ ວັດ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ສຳລັບ ການ ສຶກສາກ່ອນ
  ໄວ ຮຽນ ແລະ ສາມັນ ສຶກສາ ; 
6. ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາ,ເຜີຍແຜ່ຜົນການ
 ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການປະເມີນຜົນການສຶກສາ; 
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7. ດຳເນີນການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ  ດ້ານ ການ ຮຽນ ຂອງ ນັກຮຽນ ສຳລັບສາມັນສຶກສາ
 ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ (ASLO, EGRA, PASEC, SEAPLM, SNA);
8. ຄົ້ນຄວ້າ ພາສາ ລາວ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ການ ສຶກສາ;
9. ຝຶກອົບຮົມ ຍົກລະດັບ ພາສາອັງກິດ ສຳລັບການສື່ສານທົ່ວໄປ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດ
 ຖະກອນ;

10. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການປະເມີນຜົນ, ພັດທະນາຂໍ້ສອບ,ຄຸ້ມ
  ຄອງຄັງຂໍ້ສອບ ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ມາດຕະ ຖານ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂໍ້ ມູນຂອງ ຂ ະ ແໜງ ການ ສຶກສາ 
  ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ;
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
  ມອບໝາຍຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;
15. ກວດກາ, ຕິດຕາມ,  ປະ ເມີນ ຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
  ຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນ;
16. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

ມາດຕາ 4  ຂອບ ເຂດ ສິດ
 ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ ມີ ຂອບ ເຂດ ສິດ ດັ່ງ ນີ້:

1. ສະ ເໜີ ແຜນການ  ແລະ  ແຜນ ງົບປະມານ ເພື່ອ ພັດທະນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ຕົນ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ 
 ລັດຖະມົນຕີ;
2. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ບັນດາ ນິຕິ ກຳ ກ່ຽວ
  ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ນຳ ໃຊ້ ຫຼັກສູດ, ສື່ ການ ຮຽນການ ສອນ ສຳລັບ ການ ສຶກສາກ່ອນ
  ໄວ ຮຽນ   ແລະ ສາມັນ ສຶກສາ;
3. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງ ຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ  ສູນ, ພະແນກ, ຫ້ອງ
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 ສະໝຸດ ແລະ ຂະແໜງ ຕ່າງໆ  ທີ່ ຂຶ້ນກັບ ສະ ຖາ ບັນ ຂອງ ຕົນ;
4. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດ ຕຳ ແໜ່ ງ, ຍົກຍ້າຍ, ສັບ ຊ້ອນ, ຈັດ ວາງ ຜູ້ ບໍລິຫານ, ພະ
 ນັກງານ ວິຊາ ການ ທ່ີຢູ່ ໃນ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຕົນ ຕາມ ການ ແບ່ງ ຂ້ັນຄຸ້ມ ຄອງ 

ແລະ ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ ງົບປະມານ, ວັດຖຸ-ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆຕາມ 
 ການ ອະນຸມັດ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;
6. ປະຕິບັດ ໂຄງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ,  ໂຄງການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ ເທດ  ແລະ ອົງການຈັດ
 ຕັ້ງສາກົນ ຕາມ ການ ອະນຸມັດ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;
7. ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, 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     1 ຕຳແໜ່ງ;



187

2. ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ       2 ຕຳແໜ່ງ;
3. ຜູ້ອຳນວຍການສູນ         5 ຕຳແໜ່ງ;
4. ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ/ຫົວໜ້າຫ້ອງສະໝຸດ    12 ຕຳແໜ່ງ;
5. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ/ຫົວໜ້າຂະແໜງ/ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງສະໝຸດ  19 ຕຳແໜ່ງ;
6. ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ         17 ຕຳແໜ່ງ;
7. ພະນັກງານ ວິຊາ ການ  ຈຳນວນ 68 ຕຳແໜ່ ງ,  ໃນ ນັ້ນ ສັງກັດ ຢູ່:

1) ພະແນກບໍລິຫານ 9 ຕຳແໜ່ງ; 
2) ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ 18 ຕຳແໜ່ງ;

- ຂະ ແໜງ ພາ ສາ ລາວ
- ຂະ ແໜງຄະ ນິດ ສາດ ແລະ ໄອຊີທີ
- ຂະ ແໜງວິ ທະ ຍາ ສາດ 
- ຂະ ແໜງສັງ ຄົມສຶກສາ
- ຂະ ແໜງພະ ລະ ແລະ ສິ ລະ ປະ
- ຂະ ແໜງການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ 

3) ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ 13 ຕຳແໜ່ງ;
- ຂະ ແໜງ ການ ພິມ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ຕົ້ນ ສະ ບັບ
- ຂະ ແໜງ ອອກ ແບບ ອຸ ປະ ກອນ
- ຂະ ແໜງ ພັດ ທະ ນາ ປຶ້ມ ເສີມ
- ຂະ ແໜງ ສື່ ເອ ເລັກ ໂຕ ຣ ນິກ ແລະ ການ ສຶກ ສາ ທາງ ໄກ

4) ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດ  7 ຕຳແໜ່ງ;
- ຂະ ແໜງ ພາ ສາ ອັງ ກິດ
- ຂະ ແໜງພາ ສາ ຝ ຣັ່ງ ແລະ  ພາ ສາ ຕ່າງ ປະ ເທດ 

5) ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ 6 ຕຳແໜ່ງ;
- ຂະ ແໜງ ຄົ້ນ ຄວ້າ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ
- ຂະ ແໜງ ກວດ ກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ 

6) ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 13 ຕຳແໜ່ງ;
- ຂະ ແໜງວິ ທະ ຍຸ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ
- ຂະ ແໜງ ໂທ ລະ ພາບ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ
- ຂະ ແໜງວາ ລະ ສານ ແລະ ໜັງ ສື ພິມ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ

7) ຫ້ອງສະໝຸດ 2 ຕຳແໜ່ງ.
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ໝວດ ທີ 4
ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ແຕ່ ລະ ສູນ  ແລະ ພະ ແນ ກ

ມາດຕາ 7  ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ພະ ແນ ກບໍລິຫານ
 ພະ ແນ ກບໍລິຫານ  ມີໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ ນີ້:

1. ສ້າງ ແຜນການ ,  ແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ, ປະ ຈຳ 5 ປີ; 
2. ສະຫຼຸບວຽກ ງານ ປະຈຳ ເດືອນ, 3  ເດືອນ, 6  ເດືອນ, 1 ປີ  ແລະ 5 ປີ  ເພື່ອ ລາຍງານຂັ້ນ 
 ເທິງ;
3. ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາ ເຂົ້າ-ຂາ ອອກ, ວຽກ ງານ ສາລະ ບັນ;  ວຽກ ງານ ອະນາ ໄມ,ປະ
 ດັບ ປະດາ  ແລະ ພິທີກາ ນຕ່າງໆຂອງ ສະ ຖາ ບັນ;
4. ຄຸ້ມ ຄອງ ແຜນ ງົບປະມານ, ບັນຊີ ການ ເງິນ, ສະຫຼຸບ ລາຍ ຮັບ, ຈ່າຍ ເງິນ ງົບປະມານ, ເງິນ 
 ເດືອນ  ແລະ  ເງິນ ນະ ໂຍບາຍ ຂອງ ພະນັກງານ;
5. ຮັບຜິດຊອບ ວຽກ ງານ ຈັດ ຊື້ ຈັດ ຈ້າງ  ແລະ ກໍ່ສ້າງ ສ້ອມ ແປງ ພາຍ ໃນ ສະ ຖາ ບັນ; ເຮັດ ວຽກ 
 ງານພົວພັນປະສານ ງານ ກັບອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຕ່າງໆ  ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ  ແລະ  ຕ່າງປະເທດ;   
6. ຄຸ້ມ ຄອງ ຍານ ພາ ຫະ ນະ, ວັດ ສະ ດຸ, ອຸ ປະ ກອນ ແລະ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ ຂອງ ພາຍ ໃນສະ
  ຖາ ບັນ; 
7. ຮັບຜິດຊອບ ວຽກ ງານ ຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ ພະນັກງານ, ກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນ ພາຍ ໃນ ສະ
  ຖາ ບັນ;
8. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງຜູ້ ອຳນວຍການສະ ຖາ ບັນ .

ມາດຕາ 8  ໜ້າທີ່ ຂອງສູນພັດທະນາ ຫຼັກສູດ
 ສູນພັດທະນາ ຫຼັກສູດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງ ນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາຫັຼກສູດໃນ ຂົງ ເຂດ ວິທະຍາສາດ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ  ສັງຄົມ ສຳລັບການ
   ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມ
    ສຶກສາຕອນປາຍ;
2. ພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ
    ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ
    ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
3. ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ທົດ ລອງ ກ່ຽວ ກັບ ຫຼັກສູດ, ວິທີ ສອນ,
    ສື່ ການ ຮຽນການ ສອນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມ
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 ສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;
4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອວັດ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນຫັຼກສູດ, ວິທີສອນ, 
 ສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກ
 ສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ;  
5. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວ ກັບ ການ ນຳ ໃຊ້ ຫັຼກສູດແລະ
  ສື່ ການ ຮຽນການ ສອນ ຕ່າງໆ ທີ່ ພັດທະນາ ຂຶ້ນ ໃໝ່ ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ຝຶກ;
6. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງຜູ້ ອຳນວຍ ການ ສະ ຖາ ບັນ 

ມາດຕາ 9  ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ສູນ ພັດທະນາ ສື່ ການ ຮຽນການ ສອນ  
 ສູນ ພັດທະນາ ສື່ ການ ຮຽນການ ສອນ  ມີໜ້າ ທີ່ດັ່ງ ນີ້:

1. ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ພັດທະນາ ສື່ ການ ຮຽນການ ສອນ ສຳລັບການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ແລະ
  ສາມັນ ສຶກສາ; 
2. ອອກ ແບບອຸປະກອນ ການ ສຶກສາ,  ເຂົ້າ ໜ້າ , ບັນນາທິການ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງຕົ້ນສະບັບ;
3. ອອກ ແບບ, ພັດທະນາ ສື່ ເອ ເລັກ ໂຕຣນິກ  ແລະ ຈັດການ ສຶກສາ ທາງ ໄກ;
4. ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້
    ແກ່ຄູຝຶກ;
5. ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ 
 ມີ ຜົນສຳເລັດ;
6. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ  ຂອງຜູ້ ອຳນວຍ ການສະ ຖາ ບັນ

ມາດຕາ 10 ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ສູນ ສົ່ງ ເສີມ ພາສາ ຕ່າງປະ ເທດ
 ສູນສົ່ງ ເສີມ ພາສາ ຕ່າງປະ ເທ ດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງ ນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ,  ໃນ ຂົງ ເຂດ ພາສາ ຕ່າງປະ ເທດ ສຳລັບການສຶກສາຊັ້ນປະ
 ຖົມ, ມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ;
2. ພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນປະເພດຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດ
 ພາສາຕ່າງປະເທດ ສຳລັບ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກ ສາ ຕອນ ຕົ້ນ ແລະ ມັດທະ
 ຍົມ ສຶກ ສາຕອນປາຍ;
3. ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ທົດ ລອງ ກ່ຽວ ກັບ ຫຼັກສູດ, ວິທີສອນ, 
 ສື່ ການ ຮຽນການສອນພາສາຕ່າງປະເທດສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກ
  ສາ ຕອນ ຕົ້ນ ແລະ  ມັດ ທະ ຍົມ ສຶກ ສາຕອນປາຍ;
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4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ ວັດ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນຫຼັກສູດ, ວິທີ
 ສອນ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນພາສາຕ່າງປະເທດຕ່າງໆ  ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວ 

ກັບ ການ ນຳໃຊ້ ຫຼັກສູດ  ແລະ ສື່ ການ ຮຽນການ ສອນພາສາ ຕ່າງປະ ເທດ ຕ່າງໆ  ທີ່ 
ພັດທະນາ ຂຶ້ນ ໃໝ່ ໃຫ້ ແກ່ ຄູ ຝຶກ;

5. ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບພາສາອັງກິດ ສຳລັບການສື່ສານທົ່ວໄປໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດ
 ຖະກອນ;
6. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຜູ້ ອຳນວຍການສະ ຖາ ບັນ

ມາດຕາ 11 ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ສູນ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ການສຶກສາ
 ສູນ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນການສຶກສາ  ມີໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ ນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດກ່ຽວ ກັບນະ ໂຍບາຍ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ;
2. ວັດ  ແລະ ປະເມີນຜົນສຳເລັດດ້ານການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນສາມັນສຶກສາ; 
3. ຄົ້ນຄວ້າພາສາລາວ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ
4. ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ ມູນ ການ ຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ, ປະ ເມີນ ຜົນການ ສຶກສາ, ພັດທະນາ ຂໍ້ ສອບ
   ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄັງ ຂໍ້ ສອບ;
 5. ເຜີຍ ແຜ່ ຜົນ ການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ;
6. ກວດ ກາ ແລະ ຕິດ ຕາມ ວຽກ ງານ ພາຍ ໃນ  ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນ ຄວ້າວ ິ ທະ ຍາ ສາ ດ ການ ສຶກສາ;
7. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຜູ້ ອຳນວຍການສະ ຖາ ບັນ .

ມາດຕາ 12 ໜ້າ ທີ່ ຂອງສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ  
ສູນ  ໂຄສະນາຂ່າວສານການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງ ນີ້:
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  ແລະ ຈຳໜ່າຍ ວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມ ສຶກສາ ແລະ ກິ ລາ;  ຜະລິດ  ແລະ
 ອອກ ອາກາດ ລາຍການ  ວິທະຍຸ   ແລະ  ໂທລະພາບ ການ ສຶກສາ;
3. ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ,   ທົດ ລອງ , ນຳ ໃຊ້  
 ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນສື່ ຕ່າງໆ  ທີ່ ພັດທະນາ ຂຶ້ນ ໃໝ່   ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;
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. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ຜູ້ ອຳນວຍ ການສະ ຖາ ບັນ .

ມາດຕາ 13 ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ຫ້ອງ ສະໝຸດ.
ຫ້ອງ ສະໝຸດ  ມີໜ້າ ທີ່ ດັ່ງ ນີ້:
1. ບໍລິຫານ ຫ້ອງ ສະໝຸດ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ;
2. ບໍລິການ ປຶ້ມ ອ່ານ ແລະ  ເອກະສານອ້າງ ອີງ  ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ໃຊ້ ບໍລິການ ພາຍ ໃນສະຖາບັນ;
3. ບໍລິການປຶ້ມອ່ານ ແລະ ເອກະສານອ້າງອີງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການນອກ ສະ ຖາ ບັນ; 
4. ປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ຫ້ອງ ສະໝຸດ,  ຫ້ອງ ອ່ານ ໃນ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ  ແລະ  ໂຮງຮຽນ ສາ
 ມັນ ສຶກສາ ;
5. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງຜູ້ ອຳນວຍ ການສະ ຖາ ບັນ.

ໝວດ ທີ 5
ຫຼັກການ  ແລະ  ແບບ ແຜນ ວິທີ ເຮັດ ວຽກ

ມາດຕາ 14 ຫຼັກການ 
ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
 ຂອງສະ ຖາ ບັນ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະ ຖາ ບັນ  ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
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  ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍ ບາຍຂອງພັກ ແລະ 
ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນ

 ຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດ ຕາ 15  ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ 
ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີຈຸດ
  ສຸມ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ 
 ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິ ບັດ ວຽກງານ ສະ ຖາ ບັນ ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນດີ;
2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ, ຕີ ລາ ຄາ ຜົນ
 ໄດ້ ຮັບ ແລະ ຜົນ ເສຍ;
3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ
  ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດ ທີ 6
ບົດບັນຍັດ ສຸດ ທ້າຍ

ມາດຕາ 16  ງົບ ປະ ມານ ແລະ ຕາ ປະ ທັບ 
 ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ 
ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, 
ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ  ເພື່ອນ ມິດອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ
 ປະ ເທດ ແລະ ມີ ກາ ປະ ທັບ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ 17 ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ
 ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ການ ສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ
ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ
ພະນັກງານ  ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ 18  ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ປະ ຕິ ບັດ
 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ
 ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດ ຕາ 19  ຜົນ ສັກ ສິດ
      ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ ໃຊ້
 ປ່ຽນ ແທນຂໍ້  ຕົກລົງ  ສະບັບ ເລກທີ 1124 /ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ  20 ມີນາ  2012,  ທຸກຂໍ້  
ຕົກ ລົງ ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  
ລ້ວນ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

          ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
ບ່ອນ ສົ່ ງ:
1. ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ    1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ . 
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,

ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6. ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ,

 

  

          ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ 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
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງ, ຫັຼກ ການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານ
ການສຶກສາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕິກຳ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວແນໃສ່
ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ, ແຜນພັດ ທະນາການສຶກສາ 
ແລະ ກິລາ  ແລະ  ແຜນພັດ ທະນາວຽກ ງານການບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ   ໃຫ້ ມີ 
ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ 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 ນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
 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 ພັດ ທະ ນາ ຫຼັກສູດ , ສື່ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ສຳລັບການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳ
 ລຸງຄູການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ແລະ ຄູ ສາ ມັນ ສຶກ ສາໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
 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 ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕ.ີ

ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດສິດ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ການ  ແລະ ແຜນ ງົບ ປະ ມານ ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ຕົນຮັບ ຜິດຊອບ 
 ຕໍ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
2. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸມັດ, ປັບ  ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ  ບັນ ດາ ນິ ຕິ ກຳຄຸ້ມ 
 ຄອງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ  ທີ່ ບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ;
3. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ສ້າງ ຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ພະແນກ ແລະ ສູນ
 ຕ່າງໆ  ຂອງສະຖາບັນ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງຕັ້ງ ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
 ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ, ວັດ ຖຸ, ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ ຕາມ ການ 

ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
6. ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ອົງ ການຈັດ 
 ຕັ້ງ ສາ ກົນ ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອ ງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
7. ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ລາຍຮັບວິຊາການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 
8. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ ມ ຄອງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດ ທາງ ດ້ານ
  ການ ສຶກ ສາ  ແລະ ກິ ລາ;
9. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ.
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ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5  ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍ 
2 ພະແນກ  ແລະ  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 ສື່ການຝຶກ ອົບຮົມ
- ຂະແໜງຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ    

4) ສູນພັດທະນາຄູ       9 ຕຳແໜ່ງ
- ຂະແໜງພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ
- ຂະແໜງຝຶກອົບຮົມຄູ
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກ ແລະ ສູນ

ມາດຕາ 7  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ
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. ຄຸ້ມ ຄອງ ຍານ ພາ ຫະ ນະ, ວັດ ສະ ດຸ, ອຸ ປະ ກອນ ແລະ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ;
6. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຼຸບ-ສັງລວມ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ, ງົບປະມານ
    ຂອງລັດ ແລະ ລາຍ ຮັບ ວິຊາ ການ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳ ອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 
 ປະຈຳ 3 ເດືອນ, ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, 6 ເດືອນທ້າຍປີ ແລະ ປະຈຳປີ ຂອງສະຖາ
 ບັນ;
7. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ.

ມາດຕາ 8  ໜ້າທີ່ພະແນກວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ພະແນກວິໄຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
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 ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຜູ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິ 
    ຫານການສຶກສາ;
6. ປະເມີນຜົນງານ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາປະເພດຕ່າງໆ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດ;
    ສ້າງບົດລາຍງານການພັດທະນາ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແຕ່ລະໄລຍະ; 
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7. ປະເມີນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງສະຖາບັນ ຕາມມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບ;
8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ.

ມາດຕາ 9  ໜ້າທີ່ ຂອງສູນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ
ສູນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງແຜນບຳລຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ກຳ
 ລັງດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະ ເປົ້າໝາຍສ້າງເປັນພະນັກງານສືບທອດ;
2. ຈັດຕັ້ງທົດສອບຢັ່ງລະດັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ; 
3. ຢັ້ງຢືນຜົນການທົດສອບຢັ່ງລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ແຕ່ລະຄັ້ງ;
4. ຄຸ້ມຄອງດ້ານວິຊາການ ຕໍ່ຜູ້ມາຝຶກ 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.

ມາດ ຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອ ງ ສູນພັດທະນາ ຄູ
ສູນພັດທະນາຄູ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ປັບ ປຸງ, ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ  ການ ກໍ່ສ້າງ  ແລະ ບຳລຸງຄູ   ການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ແລະ  
 ສາມັນ ສຶກສາ;
 2. ຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ພັດ ທະ ນາ ສື່ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ  ສຳລັບຄູການ ສຶກ ສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ 

ແລະ  ສາມັນ ສຶກສາ;
3. ຄົ້ນ ຄວ້າ ນະ ວັດ ຕະ ກຳ  ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ເພື່ອ ທົດ ລອງ ນຳ ໃຊ້ ຢູ່ໃນ ວິທະຍາໄລຄູ 
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 ສະ ຖາ  ບັນສ້າງຄູ; 
4. ຈັດ ຕັ້ງ ການ ຝຶກອົບຮົມ ຄູຝຶກ,  ການ ນຳ ໃຊ້ ຫຼັກສູດ  ແລະ ສື່ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ໃຫ້
 ແກ່ ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ສະ ຖາ  ບັນສ້າງຄູ; 
5. ສົມທົບ ກັບ ວິທະຍາໄລຄູ, ສະ ຖາ  ບັນສ້າງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   ປະ ເມີນຜົນ
 ການປະຕິບັດ ຫຼັກສູ ດການກໍ່ສ້າງ  ແລະ ບຳລຸງ ຄູ;
6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ.

ໝວດທີ 5
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 11 ຫຼັກການ
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫັຼກ ການ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
 ຂອງສະຖາບັນ
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ

ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ; 
3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຫຼັກ
 ການ ລວມຂອງ ພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ 
    ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະ ຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດຕາ 12 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ   
ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ດຳເນີນງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີຈຸດ 
    ສຸມ  ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບ ພາກສ່ວນ 
 ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະ ກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ວຽກງານສະຖາບັນພັດທະນາການ

ບໍລິຫານການສຶກສາ ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ;
2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ ແລະ ຕີ ລາຄາ
  ຜົນ ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;
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3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ 
ລະ ບອບ ລາຍ ງານໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ  ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດທີ 6
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 13 ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ 
 ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ 
ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການແລະກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, 
ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນທັງ ພາຍ ໃນ, ຕ່າງ ປະ 
ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ ທັບ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ 14 ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ 
ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ 
ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ   ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 15 ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ
 ບັນ ດາ ຫ້ອງ ການ, ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ສູນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ 
ການ ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ 
ສະ ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ 
ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດ ຕາ 16  ຜົນ ສັກ ສິດ
  ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນຂໍ້  ຕົກລົງ  ສະບັບ ເລກທີ 823/ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 19 ມີນາ 2012. ທຸກ ຂໍ້  
ຕົກລົງ  ແລ ະ  ເອກະສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້  
ລ້ວນ  ແຕ່ຖືກລົບ ລ້າງ.

      ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 

ບ່ອນ ນຳ ສົ່ ງ:
1. ກະຊວງ ພາຍ ໃນ   1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ . 
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,

ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6. ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.

      ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

   ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                           ເລກ ທີ 921 /ສ ສກ
   ນະ ຄອນຫຼວງວຽງ ຈັ ນ, ວັນ ທີ  28 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ ຕົກລົງ
 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ 
 ທິການ  ແລະ ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະກິລາ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1  ຈຸດປະສົງ 
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະກອບ
ການຈັດຕັ້ງ, ຫັຼກການ ແລະ ລະບອບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນດ້ານນິຕິ
ກຳໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະ
ໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນພັດທະນາວຽກ 
ງານອຸຍແນສໂກ   ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ . 
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ມາດຕາ2   ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
 ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ຂຽນ ດ້ວຍຕົວ
ອັກ ສອນ ຫຍໍ້‘‘ຄລອ’’ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີພາ ລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ, ປະສານງານ, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ, 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 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. ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ພະນັກງານ ພາຍໃນຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການ

ແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ໂດຍ ສົມ ທົບ ກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ;
4. ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານຕ່າງໆຈາກອົງການອຸຍແນສໂກ ແລະ ຫ້ອງການອຸຍແນສໂກພາກ

ພື້ນທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມທັງລາຍງານ ແລະ ຂໍຄຳເຫັນຈາກລັດຖະມົນຕີ;

5. ປະສານງານຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາ
 ວຽກງານການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ;
6. ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂຶ້ນແຜນຂຽນໂຄງການ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອ;
7. ປະສານງານກັບກະຊວງ, ອົງການ, ສະຖາບັນ ແລະ ກຸ່ມວິຊາຊີບຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ
 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ວິທະຍາສາດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່
 ສານຂອງອົງການອຸຍ ແນ ສ ໂກ; 
8. ຮັບປະກັນການປະກອບສ່ວນຂອງທັງສອງຝ່າຍ (ອຸຍແນສໂກ ແລະ ສປປ ລາວ) ໃນ

ການສ້າງໂຄງການເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການຮ່ວມມື, ການປະຕິບັດ ແລະ ການ
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 ປະເມີນຜົນໂຄງການ ການຮ່ວມມືໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນ.
9. ເຜີຍແຜ່ອຸດົມການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງອົງ
 ການອຸຍແນສໂກໂດຍການເຊີນຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກອຸຍແນສໂກ ມາຊ່ວຍບາງກໍລະນີ;

10. ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນກັບບັນດາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
  ອຸຍແນສໂກ ແລະ ອຸຍແນສໂກພາກພື້ນ;
11. ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
  ສະໜູນຈາກ ອົງການອຸຍແນສໂກໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
12. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄັດເລືອກ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໂຮງຮຽນທີ່ຈະເຂົ້າເປັນ 
  ສະ ມາ ຊິກເຄືອຂ່າຍ ຂອງໂຮງ ຮຽນ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫ່ວາງຊາດ;
13. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍອົງການອຸຍແນສໂກ ທັງໃນພາກ
  ພື້ນ ແລະ ສາກົນຕາມຄຳເຊີນ;
14. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ  ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍ ງານ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ
  ຂອງຕົນ  ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;
15. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ມາດຕາ 4  ຂອບເຂດສິດ
ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ມີຂອບເຂດສິດ
ດັ່ງນີ້: 
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ການແລະງົບ ປະ ມານ  ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ວຽກ ງານ ທີ່ ຕົນ ຮັບ ຜິດ ຊອບຕໍ່ ລັດຖະ 
 ມົນ ຕີ ;
2. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ປັບ ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກບັນ ດາ ນິ ຕິ ກຳ ຄຸ້  ມ
 ຄອງ ການ ສຶກ ສາແລະກິ ລາທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ; 
3. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ປັບ ປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ພະແນກ ຕ່າງໆ 
 ຂອງ ຫ້ອງການ;
4. ສະເໜີລັດຖະມົນຕີແຕ່ງຕັ້ງ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສັບຊ້ອນ ຫຼື ຍົກຍ້າຍ ພະນັກງານບໍລິຫານ
 ຂັ້ນຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ, ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ
 ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ;
6. ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ ເທດແລະອົງ ການ ຈັດ 

ຕັ້ງ ສາ ກົນຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
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7. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດ ທາງ ການສຶກ
     ສາ ແລະ ກິ ລາ;
8. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

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 ໂຄງ ການ ຂ ອງອຸຍແນສໂກ
 ທີ່ ສົ່ງ ໃຫ້ ພາກ ສ່ວນຕ່າງໆ 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. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ;

10. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ເລຂາທິການ  ແລະ ຮອງ ເລຂາທິການ.

ມາດຕາ 8  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກປະສານງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ
 ພະແນກປະສານງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມຂຶ້ນແຜນຮອບດ້ານຂອງພະ ແນ ກປະສານງານດ້ານການສຶກສາ ແລະ
  ວິທະຍາສາດ;
2. ຮັບຜິດຊອບລົງເລິກຕາມສາຍວຽກ ຂອງອົງການອຸຍແນສໂກໃນການສົ່ງເສີມການສຶກ
 ສາ ແລະ ວິທະ ຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ;
3. ຕິດ ຕາມ ແລະ ຊຸກ ຍູ້ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ກິດ ຈະ ກຳ ຂອງ ໂຮງ ຮຽນ ເຄືອ ຂ່າຍ ເພື່ອ ຄວາມ
  ເຂົ້າ ໃຈ ລະ ຫວ່າງ ຊາດ (ASPnet)ໃນສ ປ ປລາວ ; 
4. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໂຄງການໃນສາຍວຽກຂອງຕົນໂດຍສົມທົບກັບພາກ
 ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ສະຫຼຸບສັງລວມວຽກໃນພະແນກວິຊາການເພື່ອສົ່ງໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານຫ້ອງການເພື່ອ
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 ສັງລວມ;
6. ພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ  ເພື່ອ ຍາດ ແຍ່ງ 
 ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານວິຊາ ການ  ແລະ ງົບປະມານ  ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງ
 ການທີ່ຂຶ້ນກັບວຽກຂອງຕົນຕາມການຊີ້ນຳຂອງເລຂາທິການ  ແລະ ຮອງ ເລຂາທິການ; 
7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ  ເລຂາທິການ  ແລະ ຮອງເລຂາທິການ
 ຜູ້ຊີ້ນຳ. 

ມາດຕາ 9  ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກປະສານງານດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ການສື່ສານ
 ພະແນກປະສານງານດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ການສື່ສານ ມີໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມຂຶ້ນແຜນຮອບດ້ານຂອງພະ ແນ ກປະສານງານດ້ານວັດ ທະ ນະ ທຳ ແລະ
  ການ ສື່ ສານ;
2. ຮັບຜິດຊອບລົງເລິກຕາມສາຍວຽກ ຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ ໃນການສົ່ງເສີມວຽກວັດ
 ທະນະທຳ ແລະ ການສື່ສານ;
3. ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໂຄງການໃນສາຍວຽກຂອງຕົນໂດຍສົມທົບກັບພາກ
 ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;
4. ສະຫຼຸບສັງລວມວຽກພາຍໃນພະແນກເພື່ອສົ່ງໃຫ້ພະແນກບໍລິຫານເພື່ອສັງລວມ; 
5. ພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບ

ສາຍວຽກຂອງຕົນຕາມການຊີ້ນຳຂອງ ເລຂາທິການ  ແລະ ຮອງເລຂາທິການ;
6. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ ເລຂາທິການ  ແລະ ຮອງເລຂາທິການ
 ຜູ້ຊີ້ນຳ.

    
ໝວດທີ 5

ຫັຼກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດ ຕາ 10  ຫຼັກ ການ 
 ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກງານ 
ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:   
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.

ມາດ ຕາ 11 ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ 
 ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ມີແບບ ແຜນວິ ທີ ເຮັດ 

ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
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.

ໝວດ ທີ 6
ບົດບັນຍັດ ສຸດ ທ້າຍ

ມາດຕາ 12 ງົບ ປະ ມານ ແລະ ຕາ ປະ ທັບ
 ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ມີ ງົບ ປະ 
ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນຊ່ຶງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ 
ສາ ກົນທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ ທັບ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ 
ຖະ ການ.

ມາດຕາ 13 ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ
  ມອບ ໃຫ້ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກກຳ
 ນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ  
 ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ  
 ເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ 14 ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ປະ ຕິ ບັດ
ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ 

ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ ບານ  
ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ ເຂັ້ ມ ງວດ 
ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ 15 ຜົນ ສັກ ສິດ
  ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 1178/ ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 26 ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ 
ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ ຖືກ 
ລົບ ລ້າງ.

          ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 

ບ່ອນ ນຳ ສົ່ ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ   1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
    ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6. ເກັບມ້ຽນ    3 ສະບັບ. 

  

          ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
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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 ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງສຶກ
 ສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກ ລົງ :
ໝວດ ທີ 1

ບົດ ບັນ ຍັດ ທົ່ວ ໄປ

ມາດ ຕາ 1 ຈຸດ ປະ ສົງ
 ຂໍ້ ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້ ກຳນົດທີ່ ຕັ້ງ, ພາລະ ບົດບາດ, ໜ້າ ທີ່, ຂອບ ເຂດ ສິດ,  ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ  ແລະ  ແບບ ແຜນ ວິທີ ເຮັດ ວຽກ  ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ອີງ ໃນ ດ້ານ 
ນິຕິ ກຳ ໃຫ້ ແກ່ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ແນ ໃສ່ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ   ນະ ໂຍ ບາຍ, 
ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ແຜນພັດ ທະນາ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິ
ພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ . 

ມາດຕາ 2  ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ
 ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ຂຽນດ້ວຍ
ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ລອລ’’  ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງ



212

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, ຍຸດ ທະ ສາດ , 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
 ການຊ່ວຍເຫືຼອ;
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, ການສະໝກັເຂົ້າເປນັສະມາຊິກ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍ
  ເຫຼືອຈາກສະຫະພັນກິລາສາກົນ;
11. ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານກິລາໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ 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.    ສະເໜກີານປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ປະຕິບັດວໄິນຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ;
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   10 ຕຳແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

- ພະແນກບໍລິຫານ    4 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ 3 ຕຳແໜ່ງ;
- ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ  3 ຕຳແໜ່ງ.
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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. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ;
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, ປະສານ ງານ, ພົວ ພັນ ແລະ ສະເໜີ
 ແຜນພັດທະນາກິລາ ໂອແລມປິກ;
2. ສົມທົບກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງ
 ການ, ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ, ວິຊາການກິ
 ລາສະຫະພັນປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາກິລາ ລາວ ກ້າວ ສູ່ ໂອ ແລມ
 ປິກ;
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3. ພົວ ພັນກັບໂອແລມປິກສາກົນ, ໂອແລມປິກອາຊີ ແລະ ສະຫະພັນກິລາອາຊຽນ ເພື່ອ
 ກະກຽມການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ ແລະ ວິຊາການ;
4. ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດໃນການ
 ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ການສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ແລະ
  ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກສະຫະພັນກິລາສາກົນ;
5. ຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ, ເກັບກຳສະຖິຕິພະນັກງານ, ຄະນະນຳ, ຄູຝຶກ, ກຳມະ
 ການຕັດສິນ, ນັກກິລາ ແລະ ບັນດາສະຫະພັນກິລາ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໂອແລມປິກ;
6. ປະເມີນຜົນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຄະນະນຳ, ວິຊາການ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ
 ການແຂ່ງຂັນຂອງ ສະຫະພັນກິລາໂອແລມປິກປະເພດຕ່າງໆ; 
7. ສະຫຸຼບຕີລາຄາຖອດຖອນບົດຮຽນ 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

ມາດ ຕາ 10  ຫຼັກ ການ 
ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ 
ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
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.

ມາດ ຕາ 11 ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ 
  ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ມີແບບ ແຜນ 

ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເຮັດ ວຽກ ມີ ແບບ ແຜນ, ແຜນ ງານ ແລະ ໂຄງ ການ ລະ ອຽດ, ແກ້ ໄຂວຽກ ງານຢ່າງ ມີຈຸດ
 ສົມ ແລະ  ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລ ຍະ, ປະ ສານ ສົມ ທົບ ຢ່າງ ແໜ້ນ ແຟ້ນ ກັບພາກສ່ວນ 
 ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິບັດ ວຽກງານ ຫ້ອງການ ໃຫ້  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ;
2. ເຮັດ ວຽກ ມີ ການກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກ ຍູ້, ສະ ຫຼຸບ ຖອດ ຖອນ ບົດ ຮຽນ, ຕີ ລາ ຄາ ຜົນ 

ໄດ້ ຮັບ, ຜົນ ເສຍ;
3. ປະ ຕິ ບັດ ລະ ບອບ ປະ ຊຸມ ປະ ຈຳ ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ຫຼື ປະ ຈຳ ປີ ແລະ ປະ ຕິ 

ບັດ ລະ ບອບ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຂັ້ນ ເທິງ ແລະ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ປົກ ກະ ຕິ.

ໝວດ ທີ 6
ບົດບັນຍັດ ສຸດ ທ້າຍ

ມາດຕາ 12  ງົບ ປະ ມານ ແລະ ຕາ ປະ ທັບ 
ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກຳມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ ມີ ງົບ ປະ ມານ 

ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ 
ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ 
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ກົນທັງ ພາຍ ໃນ, ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ ທັບ ເພື່ ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ 13  ການ ຜັນ ຂະຫຍ າຍ
ມອບ ໃຫ້ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກໍາມະການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ 

ກຳນົດໜ້າທີ່ , ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ ອ ນຳ 
ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກ ງານ  ເຂົ້ າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ 
ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 14  ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ປະ ຕິ ບັດ
ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ 

ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ  ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ ບານ  
ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ ເຂັ້ ມ 
ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ 15  ຜົນ ສັກ ສິດ
      ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 1136/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ ລົງ 
ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ 
ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

        ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 

ບ່ອນ ນຳ ສົ່ ງ:
1. ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ    1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,

ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6. ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.

ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
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ສາ ທາ ລະ ນະ ລັດ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ປະ ຊ າ ຊົນ ລາວ
ສັນ ຕິ ພາບ ເອ ກະ ລາດ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ເອ ກະ ພາບ ວັດ ທະ ນະ ຖາ ວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                      ເລກທີ……922  /ສສກ                                           
       ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 01 ມີນາ 2018 
   

ຂໍ້ ຕົກ ລົງ
ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ

ຂອງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ ສຳລັບການສຶກສາ  ແລະ 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.
 

ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດ ທີ 1

ບົດ ບັນ ຍັດ ທົ່ວ ໄປ

ມາດ ຕາ 1  ຈຸດ ປະ ສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດ ຕັ້ງ, ຫັຼກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະສາດ,
ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ   ແຜນພັດ ທະນາ ວຽກ ງານເຕັກໂນໂລຊ ີ
ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ 
ທິ ຜົນ .
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ມາດ ຕາ 2  ທີ່ ຕັ້ງ ແລະ ພາ ລະ ບົດ ບາດ
 ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂຽນດ້ວຍ
ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ ‘‘ຕຂສ’’ ເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສ
ນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນ ການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານເຕັກໂນ
ໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ (ICT) ຂອງຂະແໜງ ການສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ  ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ທາງ ດ້ານ ປະລິ ມານ ແລະ  ຄຸນ ນະພາ ບ  ຂອງ 
ການພັດທະນາການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ  ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ.

ໝວດ ທີ 2
ໝ້າ ທີ່ ແລະ  ຂອບ ເຂດສິດ

ມາດ ຕາ 3  ໝ້າ ທີ່
ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ  ການສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ມີໜ້າ ທີ່ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດ
 ໝາຍຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ ເພື່ອສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ICT ສຳລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;
 ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິ ກຳ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ໃນ ການຄຸ້ມ ຄອງ 

ວຽກ ງານ  ICT 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
 ຂອງ ຕົນ  ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ; 
9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ມາດ ຕາ 4 ຂອບ ເຂ ດ ສິດ
ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ  ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີ ຂອບ ເຂດ ສິດ  
ດັ່ງນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດ
 ຖະມົນຕີ;
2. ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື  ຍົກ ເລີກ ບັນດາ ນິຕິກຳກ່ຽວ
 ກັບການຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກສາ   ແລະ  ກິລາທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ; 
3. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ຫົວໜ່ວຍ ການຈັດຕັ້ງ
 ຂອງຕົນ ;
4. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ປົດ ຕຳແໜ່ ງ, ພະນັກງານ ວິຊາ ການທີ່ຢູ່ ໃນ ຄວາມ ຮັບຜິດ
 ຊອບຂອງ ຕົນຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ  ຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ, ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ  

ຕາມ ການ ອະນຸມັດຂອງ ລັດຖະມົນຕີ;
6. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດທາ ງດ້ານ 

ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ;
7. ປະຕິບັດ ໂຄງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງການເງິນກູ້,  ໂຄງການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ ເທດ
  ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດຕາມ ການ ອະນຸມັດ ຂອງລັດຖະມົນຕີ;
8. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດ ທີ 3

ໂຄງ ປະ ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ  ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະກອບມີ  4 ຂະ 

ແໜງ ດັ່ງນີ້:

1. ຂະ ແໜງບໍລິຫານ;

2. ຂະ ແໜງຄຸ້ມ ຄອງ ເຄືອຂ່າ ຍ  ແລະ ບຳລຸງ ຮັກສາ;

3. ຂະ ແໜງຄຸ້ມ ຄອງການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ;

4. ຂະ ແໜງຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ພັດທະນາ  ການ ຮຽນ-ການ ສອນແບບ ເອ ເລັກ ໂຕຣ ນິກ. 

ມາດ ຕາ 6  ໂຄງ ປະ ກອບ ບຸກ ຄະ ລະ ກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ 

 ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ  ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີບຸກຄະລາ 

ກອນ ຈຳນວນ 29 ຕຳແໜ່ງລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຜູ້ອຳນວຍການສູນ       1 ຕຳ ແໜ່ງ;

2. ຮອງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ      2 ຕຳ ແໜ່ ງ;

3. ຫົວໜ້າຂະ ແໜງ       4 ຕຳ ແໜ່ ງ;

4. ຮອງຫົວໜ້າຂະ ແໜງ                 4 ຕຳ ແໜ່ ງ;

5. ພະນັກງານວິຊາການ 18 ຕຳແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່:

1) ຂະ ແໜງບໍລິຫານ       3 ຕຳ ແໜ່ງ; 

2) ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງ ເຄືອຂ່າ ຍ  ແລະ ບຳລຸງ ຮັກສາ   5 ຕຳ ແໜ່ງ;

3) ຂະ ແໜງຄຸ້ມ ຄອງການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ 5 ຕຳ ແໜ່ງ;

4) ຂະ ແໜງຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ພັດທະນາ  ການ ຮຽນ-ການ ສອນແບບ ເອ ເລັກ ໂຕຣ ນິກ 5 ຕຳ ແໜ່ງ;
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ໝ ວດ ທີ 4
ໜ້າທີ່ີ ຂອງ ແຕ່ ລະ ຂະແໜງ

ມາດ ຕາ 7  ໜ້າທີ່ີ ຂອ ງ ຂະແໜງບໍ ລິ ຫານ 
ຂະແໜງບໍ ລິ ຫານ  ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມຄອງວຽກບໍລິຫານທົ່ວໄປ, ວຽກງານພິທີການ ແລະ ເລຂານຸການຂອງສູນ;
2. ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ,
 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ;
3. ສັງ ລວມ, ສະ ເໜີ ແຜນ ແລະ  ປະ ເມີນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາທຸກ ວຽກ
  ງານ ຂອງສູນ;
4. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ ເລຂານຸການ  ແລະ ວຽກງານ ພິທີການຂອງ ສູນ; 
5. ຄຸ້ມ ຄອງ ເອກ ກະສາ ນຂອງ ສູນ,  ດຳ ເນີນ ການ ພິມ, ອັດ ສຳ ເນົາ, ປົກປັກ ຮັກສາ ອຸປະກອນ
  ການ ພິມ;
6. ສັງ ລວມ, ວາງ ແຜນ ແລະ  ປະ ເມີນ ຜົນ ການ ປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມ ຄອງ ລາຍ 

ຮັບ  ແລະ  ລາຍ ຈ່າຍ ;
7. ຄຸ້ມ ຄອງ ຍານພາຫະນະ, ວັດ ສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນ ຂອງ ສູນ; 
8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ  ສະຫລຸບລາຍ ງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ວຽກ ງານ ຂອງສູນ;
9. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນທີ່ສັງກັດຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ແລະ ພາຍໃນສູນ;

10. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານຂອງ ສູນ;
11. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດແຜນການຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ, ແບບແຜນວິທີເຮັດ
  ວຽກພາຍໃນສູນ ແລະ ປັບປຸງບາງລະບຽບຫລັກການທີ່ບໍ່ທັນແທດເໝາະຂອງສູນໃຫ້
  ດີຂຶ້ນ;
12. ປະຕິບັດວຽກ ງານ ອື່ນ ໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງຜູ້ ອຳນວຍການສູນ.

ມາດຕາ 8 ໜ້າທີ່ຂອ ງຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງ ເຄືອຂ່າ ຍ  ແລະ ບຳລຸງ ຮັກສາ
  ຂະແໜງຄຸ້ມ ຄອງ ເຄືອຂ່າ ຍ  ແລະ ບຳລຸງ ຮັກສາ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ບຳລຸງ ຮັກສາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ICT ຂອງ ຂະ ແໜງການ ສຶກສາ  ແລະ 

ກິລາ;
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2. ຄຸ້ມ ຄອງ, ພັດທະນາ  ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ ລະບົບ ເຄືອຂ່າຍສາຍ ສົ່ງ  ສຳລັບ ຂະແໜງການ 
ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ;

3. ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບ ລະບົບ ICT ສຳລັບ
  ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ;
4. ກຳນົດ, ຄຸ້ມຄອງ  ແລະ ນຳໃຊ້ ລະຫັດຊື່ ອິນ ເຕີ ເນັດ (domain name)  ຂອງ ຂະແໜງ
 ການ ສຶກສາທິການ  ແລະ ກິລາ;
5. ກຳນົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະຫັດ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້  ລະບົບ ICT ຂອງຂະແໜງການສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ  ແນ ໃສ່ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ບໍລິການ, ປົກ ປ້ອງ, ສົ່ງ ເສີມ, ຕິດຕາມ  ແລະ 
ກວດກາ ຜູ້ ຊົ ມ ໃຊ້ອິນ ຕຣາ ເນັດ  ແລະ ອິນ ເຕີ ເນັດ;

6. ປະຕິບັດ ວຽກງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບໝາຍຂອງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

ມາດ ຕາ 9  ໜ້າທີ່ຂອ ງ ຂະ ແໜງຄຸ້ມ ຄອງການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ
ຂະ ແໜງຄຸ້ມ ຄອງການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ  ແລະ ນຳ ສະ ເໜີເພື່ອນຳໃຊ້ ຂໍ້ ກຳນົດ, ກົດ ລະບຽບ  ແລະ ບັນດາ ນິຕິ 

ກຳ ຕ່າງໆ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການ ສົ່ງ ເສີມ  
ແລະ ການ ບໍລິ ການວຽກງານ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີຂ່າວສານ  ແລະ ການ ສື່ສານ ສຳລັບ ການ 
ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ບໍລິການການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ;

2. ອອກ ແບບ, ສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ບໍລິການ ເວັບ ໄຊ ແລະ ລະບົບອີເມວ ສຳລັບ 
 ຂະ ແໜງການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ  ແນ ໃສ່ ການ ຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ໂຄສະນາ ເຜີຍ ແຜ່ 

ວຽກງານ  ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆສຳລັບ ຂະ ແໜງການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ;
3. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກ ແບບ, ພັດທະນາ  ແລະ ປັບປຸງ ຊອບ ແວ 

ແລະ ລະບົບ ຖານ ຂໍ້ ມູນ  ສຳລັບ ການ  ຄຸ້ມ ຄອງບໍລິຫານການສຶກສາ  ແລະ ກິລາ   ແບບ 
ເອ ເລັກ ໂຕຣນິກ;

4.  ປະສານ ສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ ສູນ ກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ໃນ ການ ຄຸ້ມ 
ຄອງ, ສົ່ງ ເສີມ, ພັດທະນາ, ປັບປຸງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ  ແລະ ລາຍ ງານ ສະພາບ ການ 
ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້  ແລະ ບໍລິການລະບົບ ຂ່າວສານ ສຳລັບ ການ ສຶກສາ;

5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບໝາຍຂອງ ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນ.
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ມາດຕາ 10 ໜ້າທີ່ຂອ ງຂະ ແໜງພັດທະນາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ຮຽນ-ການ ສອນແບບ ເອ ເລັກໂຕຣນິກ
ຂະ ແໜງພັດທະນາ  ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ຮຽນ-ການ ສອນແບບ ເອ ເລັກ ໂຕຣ ນິກ  ມີໜ້າທີ່
ດັ່ງນີ້:
1. ອອກ ແບບ, ພັດທະນາ  ແລະ ປັບປຸງ ຊອບ ແວ ສຳລັບລະບົບການຈັດຕັ້ງ ການ ຮຽນ-

ການ ສອນ, ການຝຶກ ອົບຮົມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແບບ ເອ ເລັກ ໂຕຣນິກ;
2. ປະສານ ສົບ ທົບ ກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ ICT  ເຂົ້າ ໃນ ການຜະລິດ 

ເນື້ອ ໃນ ສຳລັບ    ການ ຮຽນ-ການ ສອນ, ການຝຶກອົບຮົມ ແບບ ເອ ເລັກ ໂຕຣນິກ;
3. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານ,
 ວິຊາການ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນວຽກງານ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ;
4.ປະຕິບັດ ວຽກງານ ອື່ນໆຕາມ ການ ມອບໝາຍຂອງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ.

ໝວດ ທີ 5
ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດວຽກ

ມາດ ຕາ 11  ຫຼັກ ການ 
ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະກິລາ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ 
ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:  
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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ມາດ ຕາ 12  ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ
ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ 
ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
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.

ໝວດ ທີ 6
ບົດບັນຍັດ ສຸດ ທ້າຍ

ມາດຕາ 13  ງົບ ປະ ມານ ແລະ ຕາ ປະ ທັບ
 ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ  ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີ ງົບ ປະ 
ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ 
ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີ ຕາ ປະ ທັບ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ 
ຖະ ການ.

ມາດຕາ 14  ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ແລະ ການ ສື່ສານ  ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກຳ
ນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອນຳ ສະເໜີ
ລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມ. 

ມາດຕາ 15  ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ  ຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
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ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ 16  ຜົນ ສັກ ສິດ
  ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ 
ປ່ຽນ ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 1472/ ສສກ.ຈຕ, ລົງ ວັນ ທີ 18 ເມສາ 2013. ທຸກຂໍ້  
ຕົກ ລົງ ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  
ລ້ວນ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

        ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
ບ່ອນ ນຳ ສົ່ ງ:
1. ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ    1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .  
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
     ນະຄອນຫຼ ວງ-ແຂວງໆ ພາກສ່ວນລະ      1 ສະບັບ
5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.

6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.

    

        ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ           ເລກ ທີ  920  /ສ ສກ 
                        ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ, ວັນ ທີ  28  ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂອງສູນປະກັນຄຸນນະພາບ ການ ສຶກ ສາ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງ 

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີ ຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1  ຈຸດປະສົງ 
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດ ຕັ້ງ, ຫັຼກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,
  ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ   ແຜນພັດ ທະນາ ວຽກ ງານປະກັນຄຸນນະພາບ
ການສຶກສາ ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ 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.    ປະເມີນຜົນການຮຽນຂອງຜູ້ຮຽນ ຕາ ມ ມາດ ຕະ ຖານ, ເພື່ອຮບັປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ 

ຕໍ່ຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ;
7. ທົດສອບຜົນການຮຽນ ທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ ແລະ ປະກາດຜົນການທົດສອບ ປະຈຳປີ 

ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
8. ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ອີງ ຕາມ ມາດ ຕະ ຖານ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂໍ້ 

ມູນ ຂອງ ຂະແໜງ ການ ສຶ ກ ສາທິການ ແລະ ກິ ລາ; 
9. ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ກັບອົງກອນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍປະກັນຄຸນນະ
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 ພາບການສຶກສາ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຕາມການອະນຸມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
10. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
   ຂອງ ຕົນ  ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;
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.     ສະເໜລັີດຖະມົນຕີປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, 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 ວຽກງານສະ ຫວັດ 

ດີ ການ-ສັງ ຄົມ ພາຍ ໃນ;
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5. ຈັດພິມ, ສຳເນົາ ເກັບມ້ຽນເອກະສານ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ;

6. ເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດການປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຜ່ານສື່ ແລະ ເວັບໄຊ;

7. ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງລະບົບຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ຄຸ ນນະ ພາບການສຶກສາ;

8. ຄຸ້ມຄອງພິທີການ ແລະ ການພົວພັນປະສານງານກັບພາກສ່ວນອື່ນໆ ທັງໃນ ແລະນອກ;

9. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານຂອງ ສູນ;

10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 8  ໜ້າທີ່ຂະແໜງທົດ ສອບຜົນ ການຮຽນ

ຂະແໜງທົດ ສອບຜົນ ການຮຽນ ມີໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

1. ພັດທະນານິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການທົດສອບ ຜົນ ການ ຮ ຽນ;

2. ພັດທະນາຄັງຂໍ້ສອບ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆ ເພື່ອໃຊ້ໃນການທົດສອບ ຜົນ ການ ຮຽນ;

3. ທົດສອບຜົນການຮຽນ ໃນລະດັບສາມັນສຶກສາ, ວິເຄາະຜົນ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ;

4. ທົດສອບ/ແຂ່ງ ຂັນຄວາມຮູ້ຜູ້ຮຽນຜ່ານລະບົບອອນລາຍ;

5. ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງ ຂັນ ຄວາມ ສາ ມາດຂອງຜູ້ຮຽນ 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
   ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ

ມາດ ຕາ 12    ຫຼັກ ການ 
   ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ
 ຂອງສູນປະ ກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ;
2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ
 ຫົວຄິດປະ ດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;
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3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ,ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ,ລະ
 ບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ
 ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແລະ ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, ແຜນ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ 

ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດ ຕາ 13  ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ
ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
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.

ໝວດ ທີ 6
ບົດບັນຍັດ ສຸດ ທ້າຍ

ມາດຕາ 14  ງົບ ປະ ມານ ແລະ ຕາ ປະ ທັບ 
 ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ 
ມາ ຈາກ ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ 
ມື ຈາກ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ 
ແລະ ມີ ຕາ ປະ ທັບ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ 15 ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  
ແລະ  ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ 
ສັບ ຊ້ອນພະນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.
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ມາດຕາ 16  ການ ຈັດ ຕັ້ ງ ປະ ຕິ ບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່ າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼ ວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ຢ່າງ 
ເຂັ້ ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດຕາ 17 ຜົນ ສັກ ສິດ
 ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 3481/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2012. ທຸກຂໍ້  ຕົກ 
ລົງ ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  
ລ້ວນ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

       ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 

ບ່ອນ ນຳ ສົ່ ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ   1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ .
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
    ນະຄອນຫຼ ວງ  ພາກສ່ວນລະ  1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6. ເກັບມ້ຽນ    3 ສະບັບ.

       ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
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ສາທາ ລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະ ໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

          ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                         ເລກທີ  927 /ສ ສກ

  ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ, ວັນ ທີ  01 ມີນາ 2018

ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ 
ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ສຶກ ສາ ສະບັບ ເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງ ວັນ ທີ 16 ກໍ ລະ ກົດ 2015;
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ  

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ; ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີ ຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ;

ລັດຖະມົນຕີ  ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ຕົກລົງ:
ໝວດ ທີ 1

ບົດ ບັນ ຍັດ ທົ່ວ ໄປ

ມາດຕາ 1  ຈຸດ ປະ ສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດ ຕັ້ງ, ຫັຼກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,
 ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ   ແຜນພັດ ທະນາ ວຽກ ງານສູນການສຶກສາ
ຮຽນຮ່ວມ  ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາ ບ  ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .

ມາດຕາ 2 ທີ່ ຕັ້ງ ແລະ ພາ ລະ ບົດ ບາດ.
 ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຂຽນເປັນ ຕົວອັກ ສອນ ຫຍໍ້ ‘‘ສສຮ’’ ເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາ
ການລະດັບສອງມີ ພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບວຽກງານ 
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 ການ ສຶກ ສາ ຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ, ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ, ການສົ່ງເສີມອາ
 ຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ  ໃນ ສະຖານ ການ ສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.

ໝວດ ທີ 2
 ໜ້າ ທີ່  ແລະ ຂອບ ເຂດສິດ 

ມາດຕາ 3   ໜ້າ ທີ່ 
    ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີ ໜ້າ ທີ່ ຕົ້ນ ຕໍ ດັ່ງ ນີ້: 
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
 ຂອງລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 

ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ; 
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ ນິຕິກຳ ແລະ ມາດຕະຖານຕ່າງໆ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ
 ການ ສຶກ ສາ ຮຽນຮ່ວມ, 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, ຫັຼກສູດສອກເດັກສະຕິປັນຍາ ແລະ ເດັກໂອທິສຕິກ;
9. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາການໃຫ້ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສອນສຳລັບ ການ ສຶກສາ ພິ 

ເສດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
10. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ການຄຸ້ມຄອງ ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ, ການສຶກສາ
  ຊົນເຜົ່າ, ການສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ອີງ ຕາມ ມາດ ຕະ ຖານ ຄຸ້ມ ຄອງ 

ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ຂະແໜງ ການ ສຶ ກ ສາທິການ ແລະ ກິ ລາ;
11. ປະສານງານ, ຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການອະນຸ
  ມັດຂອງລັດຖະມົນຕີ;
12. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
  ຂອງຕົນ  ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;
13. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;

ມາດຕາ  4 ຂອບ ເຂດ ສິດ
    ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີ ຂອບ ເຂດສິດ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ການ ແລະ ງົບ ປະ ມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ລັດ 

ຖະ ມົນ ຕີ;
2. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ປັບ ປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກ ເລີກບັນ ດາ ນິ ຕິ ກຳ ຄຸ້  ມ
 ຄອງ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ; 
3. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ພິ ຈາ ລະ ນາ, ອະ ນຸ ມັດ, ປັບ ປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກຂະແໜງຕ່າງໆ
 ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນ;
4. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ປົດ ຕຳ ແໜ່ງ, ສັບ ຊ້ອນ, ຍົກ ຍ້າຍ ພະ ນັກ ງານບໍລິຫານ  

ຂັ້ນ ຕ່າງໆ ຕາມກົດ   ໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ ງົບ ປະ ມານ, ວັດ ຖຸ-ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ 

ຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
6. ປະ ຕິ ບັດ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ອົງ ການ ຈັດ 

ຕັ້ງ ສາ ກົນຕາມ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຂອງ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ;
7. ສະ ເໜີ ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກ ຄະ ລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດ ທາງ ການ 

ສຶກ ສາ ແລະ ກິ ລາ;
8. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.
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ໝວດ ທີ 3
  ໂຄງ ປະກອບ ການຈັດ ຕັ້ງ 

ມາດຕາ 5  ໂຄງ ປະ ກອບ ກົງ ຈັກ
 ໂຄງ ປະ ກອບກົງຈັກ  ຂອງ ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ປະກອບມີ 3 ຂະແໜງ ຄື:

1. ຂະແໜງບໍລິຫານ;
2. ຂະແໜງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ;
3. ຂະແໜງສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ ໂຮງຮຽນ. 

ມາດຕາ 6  ໂຄງ ປະກອບ ຂອງບຸກ ຄະລາ ກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
 ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 18 ຕຳແໜ່ງ  ຄື:
1. ຜູ້ອຳນວຍການສູນ       1 ຕຳ ແໜ່ງ
2. ຮອງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນ      2 ຕຳ ແໜ່ງ
3. ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ       3 ຕຳ ແໜ່ງ
4. ຮອງຫົວໜ້າ ຂະແໜງ      4 ຕຳ ແໜ່ງ 
5. ພະນັກງານ ວິຊາ ການ 8 ຕຳ ແໜ່ງ ໃນນັ້ນສັງກັດ:

1) ຂະແໜງບໍລິຫານ        2 ຕຳ ແໜ່ງ
2) ຂະແໜງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການສຶກສາ
 ຊົນເຜົ່າ          3 ຕຳແໜ່ງ
3) ຂະແໜງສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນຮງຮຽນ   3 ຕຳແໜ່ງ

ໝວດ ທີ 4
ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ

ມາດ ຕາ 7   ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງບໍລິຫານ
 ຂະແໜງບໍລິຫານ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້: 
1. ສັງລວມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ສຳເນົາ, ເກັບມ້ຽນ, ພິທີການ
 ຂອງສູນ;
2. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້, ຕິດຕາມ,ປະເມີນ
 ຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ລະໄລຍະຂອງສູນ;
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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 ຄຸ້ມ ຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ, ການສຶກສາພິເສດ
 ແລະ ການສຶກສາຊົນເຜົ່າ,  ວຽກງານສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ;
7. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງສູນ;
8. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານຂອງ ສູນ;
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 ຄົ້ນຄວາ້
  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 ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮບັທຶນ
  ການສຶກສາສັງລວມ 
14.  ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະສູນ.

ມາດຕາ 9 ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສົ່ງເສີມອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນ ໂຮງຮຽນ 
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
   ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ

ມາດ ຕາ 10  ຫຼັກ ການ 
      ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:
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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ມາດ ຕາ 11  ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ
ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
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.

ໝວດ ທີ 6
ບົດບັນຍັດ ສຸດ ທ້າຍ

ມາດຕາ 12  ງົບ ປະ ມານ ແລະ ຕາ ປະ ທັບ 
 ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ມີ ງົບ ປະ ມານ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ ຕົນ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ 
ງົບ ປະ ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການ ຮ່ວມ ມື ຈາກ 
ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ມິດ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ ກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ 
ມີ ຕາ ປະ ທັບ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດຕາ 13  ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ
 ມອບ ໃຫ້ ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ກຳນົດໜ້າທີ່, ກິດຈະກຳ ລະອຽດ  ແລະ  
ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ   ເພື່ອ ນຳ ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີ ບັນຈຸ  ແລະ ສັບ 
ຊ້ອນພະນັກງານ  ເຂົ້າ ໃສ່ ຕຳ ແໜ່ງງານ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 14  ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ
 ບັນດາ ຫ້ອງ ການ,  ກົມ, ອົງ ການ ທຽບ ເທົ່າ, ສະ ຖາ ບັນ, ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ 
ແລະ ກິ ລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນ ຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ 
ບານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ຢ່າງ 
ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.
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ມາດຕາ 15 ຜົນ ສັກ ສິດ
 ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້   ມີ ຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້ ແຕ່ ວັນ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ  ແລະ  ໃຊ້ ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ເລກທີ 1599/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2012. ທຸກຂໍ້  
ຕົກ ລົງ ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  
ລ້ວນ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

       ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
ບ່ອນ ນຳ ສົ່ ງ:

1. ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ    1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ບ່ອນລະ   1 ສະບັບ .  
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໆ ບ່ອນລະ     1 ສະບັບ.

ນະຄອນຫຼ ວງ, 
5.  ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6.   ເກັບ ມ້ຽນ    3 ສະບັບ.

       ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
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ສາ ທາ ລະ ນະ ລັດ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ປະ ຊ າ ຊົນ ລາວ
ສັນ ຕິ ພາບ ເອ ກະ ລາດ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ເອ ກະ ພາບ ວັດ ທະ ນະ ຖາ ວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                          ເລກທີ  923…/ສສກ                                           
      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  01 ມີນາ 2018 
   

ຂໍ້ ຕົກ ລົງ
ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ

ຂອງ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີ ງຕາມ ດຳລັດ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການເຄື່ອນ ໄຫວ  ຂອງ ກະຊວງ  

ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ສະບັບ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມ ພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.
 

ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ຕົກ ລົງ:

ໝວດ ທີ 1
ບົດ ບັນ ຍັດ ທົ່ວ ໄປ

ມາດ ຕາ 1  ຈຸດ ປະ ສົງ
 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດ ຕັ້ງ, ຫັຼກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຈັດ
ຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ, 
 ແຜນພັດ ທະນາ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ   ແຜນພັດ ທະນາ ວຽກ ງານ ການສຶກສາພາກ
ເອກະຊົນ ໃຫ້ ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ ທິ ຜົນ .
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ມາດ ຕາ 2  ທີ່ ຕັ້ງ ແລະ ພາ ລະ ບົດ ບາດ
 ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຂຽນ ດ້ວຍ ຕົວ ອັກ ສອນ ຫ ຍໍ້ ‘‘ຫສອ’’ 
ເປັນຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະ
ມົນຕີ ກ່ຽວ ກັບກາ ນຄົ້ນຄ້ ວາ ແລະ  ກຳ ນົດ ນະ ໂຍ ບາຍ ສົ່ງເສີມກາ ນພັດ ທະນາ ວຽກ ງານການ
 ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນ  ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ການພັດທະນາການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ  ໃນ ແຕ່ລະ 
ໄລຍະ. 

ໝວດ ທີ 2
ໜ້າ ທີ່ ແລະ  ຂອບ ເຂດສິດ

ມາດ ຕາ 3 ໜ້າ ທີ່
 ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ  ມີໜ້າ ທີ່ຕົ້ນ ຕໍ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເປັນກອງເລຂາໃຫ້  ສະພາ ທີ່ ປຶກສາ ການ ສຶກພາກເອກະຊົນ;
2. ຜັນ ຂະຫຍາຍ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ກົດ ລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳ ສັ່ງ ຂອງ ພັກ, ກົດໝາຍ 

ຂອງ ລັດ, ທິດທາງ, ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິ ການ ແລະ 
ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນ ແຜນ ພັດທະນາ ວຽກ ງານ ການ ສຶກ ສາ ພາກ ເອ ກະ ຊົນ;

3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິ ກຳ ລະບຽບ ການ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມ ວຽກ ງານການ 
ສຶກສາ ພາກເອກະ ຊົນ ໂດຍ ປະສານ ສົມທົບກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;

4. ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງ
 ທຶນ ເຂົ້າໃນ ການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນ  ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງ 
 ລັດຖະບານ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງດ້ານ  ການຈັດຕັ້ງ, ຄູ, ບຸກ ຄະລາ ກອນ, ສະ ຖິ ຕິ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ
  ຕ່າງໆ  ກ່ຽວ ກັບ ການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນ  ໂດຍ ປະສານ ສົມທົບກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວ
 ຂ້ອງ;
6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ສະພາທີ່ ປຶກສາການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ກ່ຽວກັບການສ້າງ
 ຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍສາຂາ, ການຍຸບເລີກ, ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດຈັດຕັ້ງການຮຽນການ
 ສອນ ແລະ ເປີດສອນຫຼັກສູດໃໝ່ຂອງສະຖານ ການ ສຶກສາ ພາກເອກະ ຊົນ ໂດຍ ປະ
 ສານ ສົມທົບກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ;
7. ຊຸກ ຍູ້, ສົ່ງ ເສີມ ແລະ ຕິດຕາມ   ສະ ຖານ ການ ສຶກ ສາ ພາກ ເອ ກະ ຊົນ ກ່ຽວກັບການ ພົວ 

ພັນ, ຮ່ວມ ມື  ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ຕາມລະບຽບການ;
8.  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນ
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   ໂດຍ ປະສານ ສົມທົບກັບ ພາກ ສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;
          9.  ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ 
  ວຽກງານພະລະ ແລະ  ສິລະປະ ສຶກສາ  ຂອງ  ການ ສຶກ ສາພາກ ເອກະ ຊົນ ໂດຍປະ
 ສານ ສົມທົບ ກັບ ພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ; 
 10. ຄຸ້ມ ຄອງ ສະມາຄົມ ການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນ;
 11. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
  ການຂອງການສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
  ກ່ຽວຂ້ອງ;
 12. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຫ້ອງການ, ກົມ, ອົງການເທົ່າກົມ, ສະຖາບັນ,ສູນ,
  ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ  ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 
  ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 13. ກວດ ກາ, ຕິດ ຕາມ, ປະ ເມີນ ຜົນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
  ງານຂອງຕົນ  ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 
 14. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະ ມົນ ຕີ.

ມາດ ຕາ 4 ຂອບ ເຂ ດ ສິດ
    ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ມີ ຂອບ ເຂດ ສິດ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດ
 ຖະມົນຕີ;
2. ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື  ຍົກ ເລີກ ບັນດາ ນິຕິ ກຳກ່ຽວ
 ກັບການຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກສາ   ແລະ  ກິລາທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບວຽກງານຂອງຕົນ; 
3. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍົກ ເລີກ ຫົວໜ່ວຍ ການຈັດຕັ້ງ
 ຂອງຕົນ ;
4. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ແຕ່ງ ຕັ້ງ,  ປົດ ຕຳແໜ່ ງ, ພະນັກງານ ວິຊາ ການທີ່ຢູ່ ໃນ ຄວາມ ຮັບຜິດ
  ຊອບຂອງ ຕົນຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນຄຸ້ມ ຄອງ,   ຕາມ  ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ, ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ  

ຕາມ ການ ອະນຸມັດຂອງ ລັດຖະມົນຕີ; 
6. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ປົກ ປ້ອງ, ຄຸ້ມ ຄອງ ບຸກຄະລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດທາ ງດ້ານ 

ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ;
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 7. ປະຕິບັດ ໂຄງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ, ໂຄງການເງິນກູ້,  ໂຄງການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ
     ເທດ  ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດຕາມ ການ ອະນຸມັດຂອງລັດ
     ຖະມົນຕີ;
 8. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ.

ໝວດ ທີ 3
ໂຄງ ປະ ກອບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
  ໂຄງ ປະ ກອບ ກົງ ຈັກ ຂອງ   ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ປະກອບມີ 3  
 ຂະແໜງ  ຄື:

1. ຂະແໜງບໍລິຫານ;
2. ຂະແໜງການ ສຶກສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ແລະ ສາມັນ ສຶກສາ;
3. ຂະແໜງອາຊີວະ ສຶກສາ ແລະ ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ.

ມາດ ຕາ 6  ໂຄງ ປະ ກອບ ບຸກ ຄະ ລະ ກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ຫ້ອງ ການ ສົ່ງເສີມການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົ ນ ມີ  ບຸກ ຄະລາ ກອນ  ຈຳ ນວນ 18 ຕຳແໜ່ງ
 ຊຶ່ງ ມີ ລາຍ ລະອຽດ  ດັ່ງລຸ່ມ ນີ້: 
1. ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ            1  ຕຳ ແໜ່ງ;
2. ຮອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ       2 ຕຳ ແໜ່ງ;
3. ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ            3  ຕຳ ແໜ່ງ;
4. ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ        3  ຕຳ ແໜ່ງ;
5. ພະນັກງານ ວິຊາ ການ   9  ຕຳ ແໜ່ງ ໃນ ນັ້ນ ສັງກັດ ຢູ່ :

1) ຂະແໜງ ບໍລິຫານ;            3  ຕຳ ແໜ່ງ;
2) ຂະແໜງການ ສຶກສາ ກ່ອນ ໄວ ຮຽນ ແລະ ສາມັນ ສຶກສາ   3  ຕຳ ແໜ່ງ;
3) ຂະແໜງອາຊີວະ ສຶກສາ ແລະ ການ ສຶກສາ ຊັ້ນ ສູງ          3  ຕຳ ແໜ່ງ.
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ໝ ວດ ທີ 4
ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ແຕ່ ລະ ຂະແໜງ

ມາດ ຕາ 7  ຂະແໜງບໍ ລິ ຫານ 
ຂະແໜງບໍລິຫານ ມີໜ້າ ທີ່ຕົ້ນ ຕໍ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ເປັນ ເລ ຂາ ນຸ ການ, ປະສານການນັດໝາຍ ແ ລະ ວຽກ ງານ ພິ ທີ ການ ຂອງ ຫ້ອງການ;
2. ຄຸ້ມຄອງບຸກ ຄະ ລາ ກອນ , ການຂື້ນແຜນ-ນຳໃຊ້ງົບປະມານ-ການເງິນ , ຍານ ພາ ຫະ 

ນະ, ວັດ ສະ ດຸ, ອຸ ປະ ກອນ ແລະ  ເອ ກະ ສານ ເຂົ້າ-ອອກ ຂອງ ຫ້ອງການ;
3. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິ ກຳ ລະບຽບ ການ ຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ 

ວຽກ ງານການ ສຶກສາ ພາກເອກະ ຊົນໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ;

4. ຄຸ້ມ ຄອງດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກ ຄະລາ ກອນ, ສະ ຖິ ຕິ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ 
ຕ່າງໆ  ກ່ຽວ ກັບ  ການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

5. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
 ກ່ຽວກັບວຽກ ງານ ການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ
 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄຸ້ມ ຄອງ ສະມາຄົມ ການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນ;
6. ຄົ້ນຄວ້າຂຽນຄູ່ ມື ວິ ທີ ການ ເຮັດ ວຽກ  ແລະ ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ງງານຂອງຫ້ອງການ;
7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສັງລວມແຜນ, ສະຫຼູບ ແລະ ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ
 ຂອງຫ້ອງການ;
8. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງການ.

ມາດຕາ 8 ຂະແໜງສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
    ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ມີໜ້າ ທີ່ຕົ້ນ ຕໍ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງ
 ທຶນ ເຂົ້າໃນ ວຽກ ງານການ ສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາພາກ ເອກະ ຊົນ;
2. ຄຸ້ມ ຄອງດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກ ຄະລາ ກອນ, ສະ ຖິ ຕິ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ 

ຕ່າງໆ  ກ່ຽວ ກັບ  ວຽກ ງານການ ສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາພາກ ເອກະຊົນ;
3. ຊ່ວຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ດ້ານວິຊາການ
  ກ່ຽວກັບ ສະເໜີການສ້າງຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍສາຂາ, ການຍຸບເລີກ, ການຕໍ່ໃບອະນຸ
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 ຍາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນວຽກງານການ ສຶກສາ ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກ
 ສາພາກເອກະຊົນ ;
4. ຊ່ວຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ ການຊຸກ 
 ຍູ້-ສົ່ງ ເສີມ ແລະ ຕິດຕາມການ ພົວ ພັນ, ຮ່ວມ ມື  ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ 

ຂອງໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາພາກເອກະຊົນ ຕາມລະບຽບການ;
5. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
 ຕ່າງໆ ຂອງໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ, ອະນຸບານ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົນ;
6. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ແລະ 

ສາມັນສຶກສາ ຕາມການມອບໝາຍຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ;
7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ຂະບວນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
  ສີລະປະ ແລະ ພະລະ ສຶກສາ  ຂອງ  ການ ສຶກ ສາການໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາພາກ 

ເອກະ ຊົນ; 
8. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສັງລວມແຜນ, ສະຫຼູບ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງຕົນ;
9. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງການ.

ມາດ ຕາ 9  ຂະແໜງອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ
     ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ມີໜ້າ ທີ່ຕົ້ນ ຕໍ  ດັ່ງ ນີ້:
1. ປຸກລະດົມ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງ
 ທຶນ ເຂົ້າໃນ ວຽກ ງານອາຊີວະ ສຶກສາ  ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ພາກເອກະຊົນ;
2. ຄຸ້ມ ຄອງດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກ ຄະລາ ກອນ, ສະ ຖິ ຕິ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ 

ຕ່າງໆ  ກ່ຽວ ກັບ  ວຽກ ງານອາຊີວະ ສຶກສາ  ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງພາກເອກະຊົນ;
3. ຊ່ວຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ດ້ານວິຊາການ
  ກ່ຽວກັບ ສະເໜີການສ້າງຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍສາຂາ, ການຍຸບເລີກ, ການຕໍ່ໃບອະນຸ
 ຍາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຂອງສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ;
4. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີການສ້າງ
 ຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍສາຂາ, ການຍຸບເລີກ, ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດຈັດຕັ້ງການຮຽນ-

ການສອນ ແລະ ເປີດສອນຫຼັກສູດໃໝ່ຂອງສະຖາ ບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລພາກ
 ເອກະ ຊົນ;
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5. ຊ່ວຍພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ ການຊຸກ 
 ຍູ້-ສົ່ງ ເສີມ ແລະ ຕິດຕາມການ ພົວ ພັນ-ຮ່ວມ ມື  ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດຂອງສູນ
 ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ ຕາມລະບຽບການ;
6. ການຊຸກ ຍູ້-ສົ່ງ ເສີມ ແລະ ຕິດຕາມການ ພົວ ພັນ-ຮ່ວມ ມື  ທັງ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ
 ຂອງະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ ຕາມລະບຽບການ;
7. ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
 ຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ພາກ ເອກະ ຊົນ;
8. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງຂອງສູນຝຶກອົບຮົມ, ວິທະຍາໄລ, ສະຖາ
 ບັນ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາໄລພາກເອກະຊົນ ຕາມການມອບໝາຍຈາກການຈັດຕັ້ງ

ຂັ້ນເທິງ;
9. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຂະບວນ ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກ ສີລະປະ ແລະ ພະລະ ສຶກສາ ຂອງ  

ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລພາກ ເອກະ ຊົນ; 
10. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສັງລວມແຜນ, ສະຫຼູບ ແລະ ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິ
  ບັດວຽກງານຂອງຕົນ;
11. ປະ ຕິ ບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນໆ  ຕາມ ການມອບ ໝາຍ ຂອງ ຫົວ ໜ້າ ຫ້ອງການ.

ໝວດ ທີ 5
ຫຼັກ ການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດວຽກ

ມາດ ຕາ 10  ຫຼັກ ການ  
 ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກ ການ ດັ່ງ ນີ້:  
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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ມາດ ຕາ 11  ແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ມີແບບ ແຜນ ວິ ທີ ເຮັດ ວຽກ  ດັ່ງ ນີ້:
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.

ໝວດ ທີ 6
ບົດ ບັນ ຍັດ ສຸດ ທ້າຍ

ມາດ ຕາ 12  ງົບ ປະ ມານ ແລະ ຕາ ປະ ທັບ 
 ຫ້ອງ ການ ສົ່ງເສີມການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົ ນມີ ງົບ ປະ ມານ  ຊຶ່ງ ໄດ້ ມາ ຈາກ ງົບປະ 
ມານ ຂອງ ກະ ຊວງ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແລະ  ຮ່ວມ ມື  ຈາກສະຖານ
ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ, ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກກະຊົນ, ອົງ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາ 
ກົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະ ເທດ ແລະ ມີຕາປະທັບເປັນຂອງຕົນ ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ 
ທາງ ລັດ ຖະ ການ.

ມາດ ຕາ 13  ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ
      ຫ້ອງ ການ, ບັນ ດາ ກົມ, ອົງ ການ ເທົ່າ ກົມ, ສະ ຖາ ບັນ , ພະ ແນກ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ  ກິ 
ລາ ແຂວງ/ນະ ຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງ ການ ສຶກ ສາ ທິ ການ ແລະ ກິ ລາ ເມືອງ, ເທດ ສະ ບານ ລ ວມ 
ທັງ ຫົວ ໜ່ວຍ ການ ສຶກ ສາ ແລະ  ກິ ລາ  ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຈົ່ງ ຮັບ ຮູ້ ແລະ  ປະ ຕິ 
ບັດ ຕາມ ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ຢ່າງ ເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ.

ມາດ ຕາ 14  ຜົນ ສັກ ສິດ
 ຂໍ້ ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້ ມີຜົນ ບັງ ຄັບ ໃຊ້  ແລະ ນຳໃຊ້ ແຕ່ ມື້ ລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ນ ໄປ 
ແລະ ໃຊ້ ປ່ ຽນ ແທນຂໍ້ ຕົກ ລົງ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງ ການ  
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 ສະພາທີ່ ປຶກສາການ ສຶກສາ ພາກ ເອກະ ຊົ ນ ສະ ບັບ ເລກ ທີ 1134/ສສກ.ຈ ຕ, ລົງ  
 ວັນ ທີ 23 ເມສາ 2012. ທຸກ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ແລະ ເອ ກະ ສານ ຕ່າງໆ ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ
  ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກ ລົງ ສະ ບັບ ນີ້  ລ້ວນ ແຕ່ ຖືກ ລົບ ລ້າງ. 
         

                                 ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 

ບ່ອນນຳສົ່ ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ   1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .  
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
   ນະຄອນຫຼ ວງ, ແຂວງໆ ພາກສ່ວນລະ     1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6. ເກັບມ້ຽນ    3 ສະບັບ.

                                 ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ 
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ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ       ເລກທີ/3015/ສສກ 
     ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017

ຂໍ້ ຕົກລົງ  
ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາ ສົງ ສູນກາງ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 62 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 16
  ກໍລະກົດ 2015;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງສະບັບເລກທີ 24/ລບ, ລົງວັນທີ16 ມັງກອນ 2017;
- ອີງ ຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 

ກິລາ ສະບັບເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ  03 ກຸມພາ 2017;
- ອີງຕາມ ການສະເໜີ ຂອງຫ້ອງການສຶກສາສົງສູນກາງ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກົມຈັດຕັ້ງ
 ແລະ ພະນັກງານ. 

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:
ໝວດ ທີ 1

ບົດ ບັນຍັດ ທົ່ວ ໄປ

ມາດຕາ1ຈຸດປະສົງ
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບ ນີ້ກຳນົດ ທີ່ ຕັ້ງ, ພາລະ ບົດບາດ, ໜ້າ ທີ່, ຂອບ ເຂດ ສິດ,  ໂຄງປະກອບ 
ການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກ ການ  ແລະ  ແບບ ແຜນ ວິທີ ເຮັດ ວຽກຂອງຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ
 ສົງ ສູນກາງ ເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນ ອີງໃຫ້ ແກ່ ການຈັດ ຕັ້ງ ແລະການ ເຄື່ອນ ໄຫວຂອງ ຫ້ອງການກຳ
ມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງ ສູນກາງ  ແນ ໃສ່ ຈັດ ຕັ້ງ ຜັນ ຂະຫຍາຍ ແນວທາງ ນະ ໂຍບາຍ  ຂອງອົງ 
ການ ພຸດທະ ສາສະໜາສຳພັນລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຂົ້າ ໃນ ການ
 ພັດທະນາ ການ ສຶກສາສົງ  ໃຫ້ ຂະຫຍາຍຕົວ ທາງ ດ້ານ ປະລິມານ ແລະຄຸນ ນະພາບ.
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ມາດຕາ 2 ທີ່ ຕັ້ງ  ແລະ ພາລະ ບົດບາດ
 ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງ ສູນກາງ ຂຽນ ດ້ວຍ ຕົວ ອັກສອນ ຫຍໍ້ “ ຫສສ” ເປັນ
ກົງຈັກບໍລິຫານທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ  ກິລາ ມີ ພາລະ ບົດບາດທຽບເທົ່າ
 ສູນ ຊຶ່ງເປັນ ເສນາ ທິການ ໃຫ້ ແກ່ ລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະພັກກະຊວງ  ແລະ ຫົວໜ້າກຳມາທິ
ການສຶກສາສົງສູນກາງໃນການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນ ການ ສຶກສາ ສົງ ໃຫ້ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້. 

ໝວດ ທີ 2
ໜ້າ ທີ່ ແລະຂອບ ເຂດ ສິດ

ມາດຕາ 3 ໜ້າ ທີ່
 ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງສູນກາງ ມີໜ້າ ທີ່ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງ ນີ້:
1. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ຜັນ ຂະຫຍາຍ  ແນວທາງ ນະ ໂຍບາຍ  ຂອງອົງການ ພຸດທະ ສາສະໜາ
 ສຳພັນ ລາວ ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ມາ ເປັນ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ, 

ແຜນການ, ແຜນ ງານ  ແລະ  ໂຄງການພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ສົງ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບສະ
 ພາບ ຕົວຈິງໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານການສຶກສາ
 ສົງ; 
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, 

ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາສົງ;
4. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ , ສົ່ງເສີມຂະບວນການສອນ,ການຮຽນຮູ້ທາງພຸດທະສາສະໜາ, ວິທະຍາ
 ສາດທຳມະຊາດ-ວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພຶດຕິກຳສາດ, ພາສາແລະ ອັກສອນສາດເພື່ອ
 ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນມີຄວາມຮູ້ທາງໂລກ,ທາງທຳ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ
 ນາປະເທດຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
5. ສ້າງ, ພັດທະນາ ຫຼັກສູດ, ອຸປະກອນ, ສື່ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
 ສະດວກ ຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການ ສຶກສາ ສົງ  ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ສະພາບ ຕົວ ຈິງ;
6. ຈັດຕັ້ງການຝຶກ ອົບຮົມກ່ຽວ ກັບ ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ, ສື່ ການຮຽນ-ການ ສອນ  ຂອງການ
  ສຶກສາ ສົງ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູ;
7. ເກັບ ກຳ, ສ້າງ ຖານ ຂໍ້ ມູນ 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. ຊີ້ ນຳ-ນຳພາຈັດ ຕັ້ງ ການ ສອບ ເສັງ ຈົບ ຊັ້ນ ສາຍປະຣິຍັດຕິທຳແລະວິຊາທາງພຸດທະ
ສາສະໜາຂອງສາມັນສຶກສາສົງ;

11. ຄຸ້ມ ຄອງ ໂຮງຮຽນສາຍ ປະຣິຍັດຕິ ທຳ ແລະ ວິທະຍາ ໄລສົງ ຕາມລະບຽບການ;
12. ຄຸ້ມຄອງປະກາສະນີຍະບັດ ສາຍປະຣິຍັດຕິ ທຳ  ແລະສາມັນສຶກສາ ສົງ ຕາມການແບ່ງ
  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. ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ ອື່ນຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ.   

ມາດຕາ 4 ຂອບ ເຂດ ສິດ
ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງ ສູນກາງມີ ຂອບ ເຂດ ສິດ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງ ນີ້:
1. ສະ ເໜີ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນການ,  ແຜນ ງານ  ແລະ ໂຄງການ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ
 ສົງຕໍ່ສູນກາງ ອົງການພຸດທະ ສາສະໜາ ສຳ ພັນ ລາວ  ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ
  ກິລາ;
2. ສະ ເໜີ ອົງການ ພຸດທະ ສາສະໜາ ສຳພັນ ລາວ  ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ
  ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍ

ລິຫານວຽກງານການສຶກສາສົງ; 
3. ສະ ເໜີ ອົງການ ພຸດທະ ສາສະໜາ ສຳພັນ ລາວ  ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ
 ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບ ເລີກ ໂຮງຮຽນສາຍປະຣິຍັດຕິ ທຳ ແລະ ວິ
 ທະຍາໄລສົງທີ່ຂຶ້ນກັບຕົນ;
4. ສະ ເໜີ  ອົງການ ພຸດທະ ສາສະໜາ ສຳພັນ ລາວ  ແລະ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ 
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  ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ປົດ ຕຳແໜ່ ງ, ຍົກຍ້າຍ, ເລື່ອນ ຊັ້ນ-ຂັ້ນ,ບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນ , ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະ
 ຕິບັດວິໄນຕໍ່ບຸກຄະລາກອນ ສຶກສາສົງທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;
5. ສະ ເໜີ ແຜນ ງົບປະມານ-ການເງິນ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ບໍລິຫານ  ແລະ ວິຊາ ການ ຂອງ ການ 
 ສຶກສາ ສົງ ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ ຕໍ່ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  ໂດຍ ຜ່ານອົງການ 

ພຸດທະ ສາສະໜາ ສຳພັນ ລາວ;
 6. ອອກ ໜັງສື ຢັ້ງຢືນ ການ ສຶກສາ, ປະກາສະນີຍະບັດສາຍປະຣິຍັດຕິທຳ ແລະ ສາມັນ
 ສຶກສາສົງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
7. ປະຕິບັດ ສິດອື່ນ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ.   

ໝວດ ທີ 3
ໂຄງ ປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5  ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ
ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ ຂອງ ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງ ສູນກາງປະກອບ ດ້ວຍ 4 ຂະ
ແໜງ ດັ່ງນີ້:
 1). ຂະແໜງບໍລິຫານ
 2). ຂະແໜງປະຣິຍັດຕິ ທຳ ແລະ ບັນດິດ ວິທະຍາ 
 3). ຂະແໜງສາມັນ ສຶກສາ ສົງ
 4). ຂະແໜງປະ ເມີນ ຜົນ

ມາດຕາ 6 ໂຄງ ປະກອບ ບຸກຄະລາ ກອນ
ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງ ສູນ ກາງ ປະກອບ ດ້ວຍ ບຸກຄະລາ ກອນ  ເປັນ ບັນພະ ຊິດ  
ແລະ ຄະຣືຫັດ ເພື່ອ ດຳລົງ ຕຳ ແໜ່ ງງານຕ່າງໆ ດັ່ງ ນີ້:

 1. ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງ ສູນ ກາງ  1 ຕຳແໜ່ ງ
 2. ຮອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງ ສູນ ກາງ  2 ຕຳແໜ່ ງ
 3. ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ      4 ຕຳ ແໜ່ ງ
 4. ຮອງ ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ      4 ຕຳ ແໜ່ ງ
 5. ພະນັກງານ ວິຊາ ການ      15 ຕຳ ແໜ່ ງ

  - ຂະແໜງບໍລິຫານ     3 ຕຳ ແໜ່ ງ
  - ຂະແໜງປະຣິຍັດຕິ ທຳ ແລະ ບັນດິດ ວິທະຍາ  6 ຕຳ ແໜ່ ງ
  - ຂະແໜງສາມັນ ສຶກສາ ສົງ    3 ຕຳແໜ່ ງ
  - ຂະແໜງປະ ເມີນ ຜົນ     3 ຕຳແໜ່ ງ

   ລວມທັງ ໝົດ     26 ຕຳແໜ່ ງ
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ໝວດທີ 4
ໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ 

ມາດຕາ 7 ຂະແໜງບໍລິຫານ 
ຂະແໜງບໍລິຫານມີໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງ ນີ້:
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 ຂະແໜງປະຣິຍັດຕິ ທຳ ແລະ ບັນດິດວິທະຍາ 
ຂະແໜງປະຣິຍັດຕິທຳ ແລະ ບັນດິດວິທະຍາ ມີໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງ ນີ້:
1. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາທາງພຸດທະສາສະໜາ,ຕຳລາການຮຽນ-ການສອນ
 ຂອງການສຶກສາສົງທຸກຊັ້ນ ແລະ ທຸກສາຍ;
2. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດ ຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນຂອງສາຍປະຣິຍັດຕິທຳ ແລະ 

ບັນດິດວິທະຍາ;
3. ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນຂອງການສຶກສາສາຍປະຣິຍັດຕິທຳ;
4. ອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດຈົບຊັ້ນສາຍປະຣິຍັດຕິ ທຳ;
5. ຄຸ້ມ ຄອງການສ້າງຕັ້ງ, ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຍຸບເລີກໂຮງຮຽນສາຍປະຣິຍັດຕິ

ທຳແລະ ບັນດິດວິທະຍາ;
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6. ຈັດຕັ້ງການຝືກອົບຮົມ ແລະ ການນິເທດວຽກງານສຶກສາສົງ;
7. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງສາຍປະຣິຍັດຕິທຳ;
8. ຄຸ້ມຄອງການຂຶ້ນທະບຽນ ປະລິນຍາ ບັດ ຂອງບັນດິດວິທະຍາ;
9. ຮັບປະກັນການອອກປະກາສະນິຍະບັດ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ ປະລິນຍາ ບັດ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກ
 ຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ່;  

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 9 ຂະແໜງສາມັນ ສຶກສາ ສົງ
ຂະແໜງສາມັນສຶກສາສົງມີໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງ ນີ້:
1.    ສາ້ງ,ປັບປຸງ  ແລະ ພັດທະນາ ຫຼກັສດູວິຊາທາງພດຸທະສາສະໜາ ໂດຍສມົທບົກບັພາກ
 ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
2. ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຂອງສາ ມັນ ສຶກສາ ສົງ;
3. ຄຸ້ມ ຄອງການສ້າງຕັ້ງ,ການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຍຸບເລີກໂຮງຮຽນສາ ມັນ ສຶກສາ ສົງ;
4.  ຈັດຕັ້ງການ ສອບ ເສັງຈົບຊັ້ນວິຊາທາງພຸດທະສາສະໜາ ຂອງສາມັນ ສຶກສາ ສົງ;
5. ຄຸ້ມຄອງການອອກໜັງສືຢັ້ງຢືນການສຶກສາ ແລະ ປະກາສະນີຍະບັດຂອງສາມັນສຶກ
 ສາສົງ; 
6. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ແລະ ການນິເທດວຽກງານສຶກສາສົງ ພ້ອມທັງຖອດຖອນ
 ບົດຮຽນ;
7. ຮັບປະກັນການອອກປະກາສະນິຍະບັດໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໂປ່ງໃສ່; 
8. ການພົວພັນປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືທາງດ້ານການວິຊາການ ທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ; 
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍ.

ມາດຕາ 10 ຂະແໜງປະ ເມີນ ຜົນ
ຂະແໜງປະເມີນຜົນມີໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ດັ່ງ ນີ້:
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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ໝວດ ທີ5
ແບບ ແຜນ ວິທີການ ເຮັດ ວຽກ

ມາດຕາ 11 ຫຼັກການ 
ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງສູນກາງ  ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກ ງານ ຕາມ ຫຼັກການ ດັ່ງ ນີ້:
1. ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫ້
 ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ສິດເປັນເຈົ້າຂອງບຸກຄະ
 ລາ ກອນ ການ ສຶກສາສົງ;
2. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ຫຼັກການລວມ ຂອງພັກ-

ລັດ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ; ນຳເອົາແຜນການປະຈຳປີ, 
ແຜນ 5 ປີ ຂອງອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳພັນລາວ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກີລາ ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;

3. ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກງານການສຶກສາສົງ ຕາມ ສາຍ ຕັ້ງ  ແລະ ປະສານ ສົມ ທົບກັບ 
ສາຍ ຂວາງ. 

ມາດຕາ 12 ວິທີ ການເຮັດ ວຽກ
ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງສູນກາງ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ເຮັດວຽກ ງານ ຕາມວິທີ ການເຮັດ 
ວຽກດັ່ງ ນີ້:
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 ຕາ ປະ ທັບ
         ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງ ສູນກາງ ໄດ້ຮັບງົບປະມານ ຈາກ ກະຊວງ ສຶກສາ 
ທິການ ແລະ ກິລາ ນອກນັ້ ນຍັງໄດ້ ຮັບການອຸປະຖຳ ຈາກອົງການພຸດທະສາສະໜາສຳ
ພັນລາວ,   ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ  ແລະ ການຈັດ ຕັ້ ງທາງ ສັງຄົມ ທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ  ຕ່າງປະ 
ເທດເພື່ ອ ຮັບ ໃຊ້ວຽກ ງານ ບໍລິຫານ  ແລະ ວຽກງານການ ສຶກສາ ສົງ.
 ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງສູນກາງ ມີ ຕາ ປະ ທັບ ຂອງ ຕົນ ເພື່ ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ 
ງານ ທາງ ລັດຖະການ.

ມາດຕາ 14 ການ ຜັນ ຂະຫຍ າຍ
      ມອບ ໃຫ້ ຫ້ອງການ ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງສູນກາງ ກຳນົດ ໜ້າທີ່ , ກິດຈະກຳ ລະ
ອຽດ  ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ, ລວມທັງການກຳນົດມາດຕະຖານແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານ  ເພື່ ອ
ນຳ ສ ະເໜີຂັ້ ນເທິງອະນຸມັດບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຕາມ ຄວາມ ເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 15 ການຈັດ ຕັ້ ງ ປະຕິບັດ
  ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະ
ຄອນຫຼ ວງ, ຫ້ອງການ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ເມືອງ,ກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງສູນກາງ,
ຫ້ອງການກຳມາ ທິການ ສຶກສາ ສົງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວງຈົ່ ງ ຮັບ ຮູ້  ແລະ  ຈັດ ຕັ້ ງ ປະຕິບັດ ຂໍ້  
ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້ ຢ່າງເຂັ້ ມງວດ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຜົນດີ.

ມາດຕາ 16 ຜົນ ສັກສິດ
   ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະບັບ ນີ້  ມີ ຜົນ ສັກສິດ ນັບ ແຕ່ ວັນລົງ ລາຍ ເຊັນ ເປັນ ຕົ້ ນ ໄປ ແລະ ປ່ຽນແທນ
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບເລກທີ054/ພສລ/97,ລົງວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 1997ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ ງ, 

ພາລະບົດບາດ,ໂຄງປະກອບ ແລະລະບົບບໍລິຫານຂອງຄະນະສຶກສາສົງສູນກາງ. 

         ລັດຖະມົນຕີ 
ບ່ອນ ສົ່ ງ: 
1. ຫ້ອງການ ສູນກາງ ອພສ    1 ສະບັບ 
2. ອພສຂັ້ ນ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼ ວງ   18 ສະບັບ
3. ກະຊວງ ພາຍ ໃນ    1 ສະບັບ
4. ສູນ ກາງ ແນວ ລາວ ສ້າງ ຊາດ   1 ສະບັບ
5. ຫ້ອງການ, ກົມ ແລະອົງການ ເທົ່ າ ກົມພາກສ່ວນ ລະ 1 ສະບັບ
6. ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼ ວງ  18 ສະບັບ
7. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ພາກສ່ວນ ລະ  1 ສະບັບ
8. ເກັບມ້ຽນ     3 ສະບັບ

         ລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕ
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ສາ ທາ ລະ ນະ ລັດ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ປະ ຊ າ ຊົນ ລາວ
ສັນ ຕິ ພາບ ເອ ກະ ລາດ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ເອ ກະ ພາບ ວັດ ທະ ນະ ຖາ ວອນ

ກະ ຊວງສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ                                                          ເລກທີ  1682 /ສສກ                                           
         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ  02 ພຶດສະພາ 2018 
   

ຂໍ້ ຕົກ ລົງ
ວ່າ ດ້ວຍ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ
ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ

ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ ການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີ ງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າ ດ້ວຍ  ອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບ ເລກທີ 42/ສພຊ, ລົງ ວັນ ທີ 23 ທັນວາ 

2013;
- ອີງຕາມ ການສະ ເໜີຂອງ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າກົມ ຈັດ ຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກ ງານ.
 

ລັດ ຖະ ມົນ ຕີ  ກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  ຕົກ ລົງ:

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 ລະຫ່ວາງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນຂົງເຂດອະຊີວະສຶກ
ສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍປະສານງານຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບກົມອາຊີວະສຶກ
ສາ, ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາການຄ້າ 
ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ 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.     ສະຫຸຼບສັງລວມຂໍ້ມູນ, 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

 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ ແລະ ໃຊ້ປ່ຽນ

ແທນຂໍ້ ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ ງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ  ຂອງຫ້ອງການປະຈຳສະພາທີ່ ປຶກ

ສາອາຊີວະສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 3669/ສສ. ສອຊ ລົງວັນທີ 11 ເມສາ 2005,

        ລັດຖະມົນຕີ
ບ່ອນນຳສົ່ ງ:
1. ກະຊວງພາຍໃນ   1 ສະບັບ.
2. ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາກສ່ວນລະ 1 ສະບັບ .  
4. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ,
    ນະຄອນຫຼ ວງ, ພາກສ່ວນລະ      1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   3 ສະບັບ.
6. ເກັບມ້ຽນ    3 ສະບັບ.

  

        ລັດຖະມົນຕີ
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ສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະ ໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ
ສັນ ຕິພາບ  ເອກະລາດ ປະຊາທິປະ ໄຕ ເອກະ ພາບ ວັດ ທະນະ ຖາວອນ

ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ                          
ເລກທີ  896 /ສສກ

               ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ ທີ  26 ກຸມພາ  2018

ຂໍ້ ຕົກລົງ 
ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ

ຂອງ ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ  ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີງ ຕາມ ດຳລັດ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການ ເຄື່ອນ ໄຫວຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ 

ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ  67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມພາ 2017;
- ອີງ ຕາມ ການ ສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີ  ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ:
ໝວດທີ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1  ຈຸດປະສົງ 
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະ ແບບ ແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ແນ ໃສ່ ຈັດຕັ້ງຜັນ ຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ ທະນາ
ການສຶກສາ ແລະ  ກິລາ   ໂດຍ ສະ ເພາະ  ການຄຸ້ມ ຄອງ   ແລະ ພັດທະນາ ວຽກ ງານການ 
ສຶກສາ ແລະ ກິລາ   ພາຍ ໃນ ແຂວງ,  ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ,  ປະສິດທິພາບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
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ມາດຕາ 2  ທີ່ ຕັ້ງ ແລະ  ພາລະ ບົດ ບາດ
 ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຂຽນ ດ້ວຍ ອັກ ສອນ ຫຍໍ້ 
ວ່າ ‘‘ສກຂ’’ ເປັນອ ົງການ ບໍລິຫານ ຕາມ ສາຍ ຕັ້ງ ໃນລະບົບ ບໍລິຫານ, ຄຸ້ມ ຄອງ  ຂອງ ກະ
ຊວງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຊຶ່ງມີ ພາລະບົດບາດ  ໃນ ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ, ວາງ 
ແຜນ,  ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ, ຄຸ້ມ ຄອງ, ກວດກາ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນວຽກງານ ການ ສຶກສາ  ແລະ 
ກິລາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

ໝວດທີ 2.
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3  ໜ້າທີ່
ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີໜ້າທີ່ ຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
 ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 

ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ; 
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ  ບັນດາ  ນິຕິ ກຳ, ລະບຽບ ການຕ່າງໆ ໃນ ການ  ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ງານການສຶກ
 ສາ  ແລະ  ກິລາ ພາຍ ໃນ  ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
3. ໂຄສະນາ  ເຜີຍ ແຜ່ ກົດໝາຍ, ລະບຽບ ການ, ແຜນການ , ແຜນ ງານ, ໂຄງການ ພັດທະ
 ນາ ການ ສຶກສາ ແລະ  ກິລາ ພາຍ ໃນ  ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ;
4.  ປັບປຸງການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ  ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນ 

ພັດທະນາ  ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ  ແລະ ລັດຖະບານ  ໃນແຕ່
 ລະ ໄລຍະ; 
5. ຊີ້ ນຳ, ນຳພາ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນການ  ການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, 

ການ ລົບ ລ້າງ ຄວາມ ບໍ່ ຮູ້ ໜັງ ສື, ການຍົກ ລະດັບ  ແລະ   ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ຂັ້ນ ພື້ນຖາ ນ;
6. ຈັດ ພີ ມຫົວ ບົດ ສອບ ເສັງ, ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ການ ສອບ ເສັງຈົບຊັ້ນ, ອອກ  ປະກາ ສະ ນິຍະ 
 ບັດຊັ້ນ ມັດທະ ຍົມ ຕອນ ປາຍ ໃນໂຮງຮຽນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ  ແລະ  ຂຶ້ນ 

ທະບຽນ ປະກາສະ ນິຍະ ບັດ ມັດທະ ຍົມຕອນ ຕົ້ນ  ແລະ ອາ ຊີວະ ສຶກສາຊັ້ນຕົ້ນ; 
7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄັດ ເລືອກ ການ ໃຫ້ ຕຳ ແໜ່ ງວິຊາ ການ ຄູ ພາຍ ໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
8. ສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ ທ້ອງ ຖິ່ນ, ອຸປະກອນ, ສື່ ການ ຮຽນ-ການ ສອນ  ແລະ ສິ່ງ ອຳ
 ນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ ຕ່າງໆ  ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ພາຍ ໃນ 

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
9. ຄຸ້ມ ຄອງ ບັນດາ   ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ມັດທະຍົມສົມບູນ, ໂຮງຮຽນ ສາມັນກິນ
 ນອນຊົນ ເຜົ່າ, ໂຮງຮຽນ ວິຊາ ຊີບ,  ສູນ ຝຶກ ວິຊາ ຊີບ  , ສູນສຶກສາ ນິ ເທດ, ສູນ ໄອ ຊີທີ , ສູນ
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  ການ ສຶກສານ ອກ   ໂຮງ ຮຽນ, ວິທະຍາ ໄລ , ສະຖານ ການ ສຶກສາ ສົງ, ສະ ໂມສອນກິລາ, 
ຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິດ ກິລາ, ສະໜາມ ກິລາ   ແລະ ພາກສ່ວນອຶ່ນໆ  ທີ່ ຂຶ້ນກັບ ແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ; 

10. ສ້າງ ແຜນ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ,  ແຜນການກໍ່ສ້າງ,  ຝຶກ ອົບຮົມ, ຍົກ ລະດັບ
   ຄູ, ຄູຝຶກກິລາ-ກາຍຍະກຳ  ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ພາຍ ໃນ 

ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
11. ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ພະລະ ແລະ ສິລະ ປະ ສຶກສາ, ກິລາ-ກາຍຍະກຳ ມວນ ຊົນ, 

ກິລາ ລະ ດັບ ສູງ,   ພາຍ ໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ;
12. ຄຸ້ມ ຄອງ, ສ້າງຖານເກັບກຳ ຂໍ້ ມູນ  ຂ່າວສານ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ, ຄູ ແລະ 

ນັກຮຽນພາຍ ໃນ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ; 
13. ຄຸ້ມ ຄອງ ຄູ  ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ;
14. ຄົ້ນຄວ້າ  ການບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນ, ການ ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ຍົກ ຍ້າຍ, ປົດ ຕຳ ແໜ່ ງ, ຍ້ອງຍໍ, 

ປະຕິບັດວິໄນ, ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ ງງານຂອງ ຄູ  ແລະ ບຸກຄະ ລາກ ອນການ ສຶກສາ  
ແລະ ກິລາ   ຕາມ ກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ; 

15. ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ບໍລິຫານງົບປະມານການ ເງິນ, ການບັນຊີ, ຊັບ ສິນ-ວັດສະດຸ, ການ 
ປຸກ ສ້າງ-ສ້ອມແປງ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການ ເຊັນ ສັນຍາ ຜູກພັນ 
ແລະ  ຊຳລະ ສະ ສາງ ການຈັດ ຊື້, ຈັດ ຈ້າງ ຕາມການ ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມ ຄອງ   ພ້ອມ ທັງ ສະຫຼຸບ  
ແລະ ລາຍ ງານ ຕາມລະບຽບທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;

16. ຊີ້ນຳ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
17. ພົວພັນ , ຮ່ວມ ມື ກັບສາຍ ຕັ້ງ, ສາຍ ຂວາງ  ແລະ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາກົນ ທັງ ພາຍ ໃນ, 

ຕ່າງປະ ເທດ  ເພື່ອ ພັດທະນາການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ພາຍ ໃນ ແຂວງ , ນະຄອນຫຼວງ 
ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ;

18. ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້,  ຕິດຕາມ, ກວດກາ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນ, ປະກັນ ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ  ສະຫຼຸບ 
ລາຍ ງານການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກ ງານ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ   ໃຫ້ ສາຍ ຕັ້ງ  ແລະ 
ສາຍ ຂວາງ ທີ່ ຕົນ ຂຶ້ນ ກັບໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;

19. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ ຕາມ ການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  
ແລະ    ເຈົ້າ ແຂວງ,  ເຈົ້າ ຄອງ  ນະຄອນຫຼວງ.

ມາດຕາ 4 ຂອບ ເຂດ ສິດ
ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ຂອບ ເຂດ ສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ເຈົ້າ ແຂວງ,  ເຈົ້າຄອງ ນະ ຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາ  ແລະ 

ຮັບຮອງ ແຜນພັດທະນາ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ; 
2.  ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ  ແລະ ຮັບຮອງແຜນ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ 



273

ມະນຸດ,  ແຜນການ ກໍ່ສ້າງ,  ຝຶກ ອົບຮົມ, ຍົກ ລະດັບ ຄູ  ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນ ການ 
ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ພາຍ ໃນ ແຂວງ,  ນະຄອນຫຼວງ.

3. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີ  ແລະ  ເຈົ້າ ແຂວງ,  ເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງ ຈັດ ຕັ້ງ ການ ແຂ່ງ ຂັນ  
ກິລາ-ກາຍ ຍະກຳ ມວນ ຊົນ, ກິລາ ລະ ດັບ ສູງ  ແລະ ກິລາ ນັກຮຽນ ພາຍ ໃນ ແຂວງ,   
ນະ ຄອນຫຼວງ;

4. ສະ ເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື  ຍຸບ ເລີກ ບັນດາ ນິຕິ ກຳຄຸ້ມ 
ຄອງການ ສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ ທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ; 

5. ສະ ເໜີ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ  ແລະ  ເຈົ້າ ແຂວງ,ເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, 
ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບ ເລີກການຈັດ ຕັ້ງ, ສະຖານ ການ ສຶກສາ  ແລະ ສະໜາມກິລາ  ໃນ ຂັ້ນ 
ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ຕົນ; 

6.  ສະ ເໜີ ການ ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ປົດ ຕຳ ແໜ່ ງ,  ບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນ, ຍົກ ຍ້າຍ , ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ, 
ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ ງງານຂອງ ຄູ  ແລະ ບຸກຄະ ລາກ ອນການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ  ຕາມ 
ການ ແບ່ງ ຂັ້ນຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ  ຕາມກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການ;  

7. ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ນຳ ໃຊ້ ງົບປະມານ, ວັດຖຸ -ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ 
ເພດ ຕ່າງໆ  ຕາມ ການອະນຸມັດຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ແລະ  ເຈົ້າ ແຂວງ,  ເຈົ້າຄອງ ນະ 
ຄອນຫຼວງ;

8. ປະຕິບັດ ໂຄງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ,  ໂຄງການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະ ເທດ  ແລະ   ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງສາກົນ  ຕາມການ ອະນຸມັດ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ຫຼື ເຈົ້າ ແຂວງ,  ເຈົ້າຄອງ ນະ 
ຄອນຫຼວງ; 

9. ສະ ເໜີ ລັດຖະມົນຕີ  ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ສິນທາງ ປັນຍາ  ແລະ ລິ ຂະ ສິດທາ ງດ້ານ ການ 
ສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ;

10. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ,  ເຈົ້າ ແຂວງ,  ເຈົ້າຄອງ 
ນະຄອນຫຼວງ.

ໝວດ ທີ 3
 ໂຄ ງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ບຸກຄະລາ ກອນ

ມາດຕາ 5 ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ
ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ ຂອງພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ  ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ 
ປະກອບມີ 13  ຂະແໜງ  ດັ່ງນີ້: 
1. ຂະ ແໜງ ບໍລິຫານ;
2. ຂະ ແໜງ ຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ພະນັກງານ;
3. ຂະ ແໜງ ສະຖິຕິ, ແຜນການ  ແລະ ພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ ;
4. ຂະ ແໜງ ການ ເງິນ
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5. ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາກ່ອນໄວ ຮຽນ ;
6. ຂະ ແໜງ ສາມັນ ສຶກສາ; 
7. ຂະ ແໜງ ອາຊີວະ ສຶກສາ   ແລະ  ການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ;
8. ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ວິ ຊາ ຊີບ ຂັ້ນພື້ນຖານ;
9. ຂະແໜງພັດທະນາຄູ;

10. ຂະ ແໜງ ພະລະ  ແລະ  ສິລະ ປະ ສຶກສາ;
11. ຂະ ແໜງ ກິລາ ລະດັບ ສູງ;
12. ຂະ ແໜງ ກິລາມວນ ຊົນ;
13. ຂະ ແໜງກວດກາ, ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ປະກັນ ຄຸນ ນະພາ ບ.

 ນອກຈາກ ນັ້ນ ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະ ຄອນຫຼວງ ຍັງ ສາມາດ ສ້າງ
ຕັ້ງຫົວໜ່ວຍວິຊາ ການຈຳນວນໜຶ່ງຕາມ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ.

ມາດຕາ 6  ໂຄງ ປະກອບ ບຸກຄະລາ ກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ 
ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການແລະ ກິລາ ແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງ ມີ ບຸກຄະລາ ກອນ  61-62 ຕຳແໜ່ງ
ງານ ດັ່ງນີ້:
	ຫົວໜ້າ ພະ ແນ ກ              1 ຕຳ ແໜ່ ງ; 
	ຮອງ ຫົວໜ້າ ພະ ແນ ກ              3 -4 ຕຳ ແໜ່ ງ;

1. ຂະ ແໜງ ບໍລິຫານ                          5 ຕຳ ແໜ່ງ;
2. ຂະ ແໜງ ຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ພະນັກງານ      6 ຕຳ ແໜ່ ງ;
3. ຂະ ແໜງສະຖິຕິ,  ແຜນການ  ແລະ ພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ   5 ຕຳ ແໜ່ ງ;
4. ຂະ ແໜງ ການ ເງິນ        5 ຕຳ ແໜ່ ງ;
5. ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສາກ່ອນໄວ ຮຽນ      4 ຕຳ ແໜ່ ງ;
6. ຂະ ແໜງ ສາມັນ ສຶກສາ      7 ຕຳ ແໜ່ ງ;
7. ຂະ ແໜງ ອາຊີວະ ສຶກສາ   ແລະ  ການສຶກສາ ຊັ້ນສູງ    3 ຕຳ ແໜ່ ງ;
8. ຂະ ແໜງ ການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ວິ ຊາ ຊີບ ຂັ້ນພື້ນຖານ 4 ຕຳແໜ່ງ;
9. ຂະແໜງພັດທະນາຄູ      3 ຕຳ ແໜ່ ງ;

10. ຂະ ແໜງ ພະລະ  ແລະ  ສິລະ ປະ ສຶກສາ    3 ຕຳ ແໜ່ ງ;
11. ຂະ ແໜງ ກິລາ ລະດັບ ສູງ      4 ຕຳ ແໜ່ ງ;
12. ຂະ ແໜງ ກິລາມວນ ຊົນ      3 ຕຳ ແໜ່ ງ;
13. ຂະ ແໜງກວດກາ, ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ປະກັນ ຄຸນ ນະພາ ບ   5 ຕຳ ແໜ່ ງ.



275

ໝວດ ທີ 4
ຫຼັກການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິທີ ເຮັດ ວຽກ

 

ມາດຕາ 7  ຫຼັກການ 
 ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກງານຕາມຫຼັກ
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  ແບບ ແຜນ ວິທີ ເຮັດ ວຽກ
ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເຄື່ອນ ໄຫວ   ແລະ ດຳ ເນີນ ງານ
ຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:
1. ເຮັດວຽກມີແບບແຜນ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດ
 ສຸມ ແລະ ເປົ້າ  ໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບພາກສ່ວນ
 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະ ແນ ກ 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  ແລະ ຕາ ປະ ທັບ
 ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ງົບປະມານ  ແລະ 
ຕາປະທັບເພື່ອຮັບ ໃຊ້ການ ເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ. 
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ມາດຕາ 10 ການ ຜັນ ຂະຫຍ າຍ  
 ມອບໃຫ້ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວງ   ກຳນົດ ໜ້າ ທີ່ 
 ແລະ   ກິດຈະກຳ ລະອຽດ ຂອງ ແຕ່ ລະ ຂະ ແໜງ   ແລະ  ມາດຕະຖານ    ຂອງແຕ່ ລະ ຕຳແໜ່ ງ
ງານ  ພ້ອມ ທັງນຳ  ສະ ເໜີ ກະຊວງ  ອະນຸມັດ ນຳ ໃຊ້,  ບັນຈຸ ແລະ ສັບ ຊ້ອນ ພະນັກງານ 
ຕາມ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ.

ມາດຕາ 11 ການຈັດຕັ້ ງປະຕິບັດ  
 ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ອົງການ ເທົ່ າ ກົມ, ສະຖາບັນ, ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການແລະ
 ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວງ, ຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ເມືອງ,  ເທດສະບານ, 
ຫົວໜ່ວຍ ການ ສຶກສາ, ຫົວໜ່ວຍ  ກິລາຕ່າງໆ ລວມທັງ ອຳນາດ ການ ປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ ນຈົ່ ງ
ຮັບຮູ້, ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ ມງວດ.
  

ມາດຕາ 12 ຜົນສັກສິດ
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ  ແລະ  ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້ ຕົກລົງ  ສະບັບ ເລກທີ 2350/ສສກ.ຈຕ ລົງ ວັນ ທີ 10 ກໍລະກົດ 2012,  ທຸກຂໍ້  ຕົກ
ລົງ  ແລະ ເອກະສານຕ່າງ ໆ  ຊຶ່ ງ ປະ ກາດ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະ ບັບນີ້ ລ້ວນ 
ແຕ່ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

                                    ລັດຖະມົນຕີ
     ບ່ອນສົ່ ງ:   
1. ກະຊວງພາຍໃນ   1 ສະບັບ.   
2. ຫ້ອງການກະຊວງ   1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ  ແລະ ສະຖາບັນ ບ່ອນລະ   1 ສະບັບ.
4. ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ແຂວງ,
    ນະຄອນຫຼ ວງ ບ່ອນລະ    1 ສະບັບ.
5. ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ  1 ສະບັບ.
6. ເກັບມ້ຽນ   3 ສະບັບ. 

 

                                    ລັດຖະມົນຕີ
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ສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະ ໄຕ ປະຊາຊົນ ລາວ
ສັນ ຕິພາບ  ເອກະລາດ ປະຊາທິປະ ໄຕ ເອກະ ພາບ ວັດ ທະນະ ຖາວອນ

    
ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ       ເລກທີ 909 /ສສກ                            
                                            ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນ ທີ 28 ກຸມພາ 2018

ຂໍ້ ຕົກລົງ 
ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ

ຂອງ ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ
 

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ສະບັບເລກທີ 62/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະ ກົດ 2015; 
- ອີງ ຕາມ ດຳລັດ ວ່າ ດ້ວຍ ການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການ ເຄື່ອນ ໄຫວຂອງ ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ 

ກິລາ ສະບັບ ເລກທີ  67/ນຍ, ລົງ ວັນ ທີ 3 ກຸມພາ 2017;
- ອີງ ຕາມ ການ ສະ ເໜີຂອງ ກົມ ຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ພະນັກງານ.

ລັດຖະມົນຕີ  ກະຊວງ ສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງ: 
ໝວດທີ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1  ຈຸດປະສົງ 
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ໂຄງປະ
ກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບ ແຜນວິທີເຮັດວຽກເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການ ສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາເມືອງ,  ເທດສະບານ, 
ນະຄອນ ແນ ໃສ່ ຈັດຕັ້ງຜັນ ຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແຜນພັດ 
ທະນາການສຶກສາ ແລະ  ກິລາ   ໂດຍ ສະ ເພາະ  ການຄຸ້ມ ຄອງ   ແລະ ພັດທະນາ ວຽກ 
ງານການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ  ພາຍ ໃນ ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
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ມາດຕາ 2  ທີ່ ຕັ້ງ ແລະ  ພາລະ ບົດ ບາດ
 ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຂຽນ ດ້ວຍ ອັກ
ສອນ ຫຍໍ້ ວ່າ ‘‘ສກມ’’ ເປັນອົງການບໍລິຫານ ຕາມ ສາຍ ຕັ້ງ ໃນລະບົບ ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງ  ຂອງພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ  ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງມີ ພາລະບົດບາດ 
ໃນ ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ, ວາງ ແຜນ, ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ,  ຄຸ້ມ ຄອງ, ກວດກາ, ປະ ເມີນ ຜົນ 
ວຽກ ງານການສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

 ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3  ໜ້າທີ່
ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ   ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີໜ້າທີ່ ຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:
1. ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ກົດລະບຽບ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ
 ຂອງລັດ, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 

ກິລາ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງຕົນ; 
2. ສ້າງ, ປັບປຸງ  ບັນດາ  ນິຕິ ກຳ ແລະ ລະບຽບ ການຕ່າງໆ ໃນ ການ  ຄຸ້ມ ຄອງ ວຽກ ງານການ
 ສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ ພາຍ ໃນ   ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ ;
3. ໂຄສະນາ  ເຜີຍ ແຜ່ ກົດໝາຍ, ລະບຽບ ການ, ແຜນການ , ແຜນ ງານ, ໂຄງການ ພັດທະ
 ນາ ການ ສຶກສາ ແລະ  ກິລາ;
4. ປັບປຸງການຈັດ ຕັ້ງ  ແລະ  ການຄຸ້ມ ຄອງ ການ ສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ  ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນ 

ພັດທະນາ  ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ  ເມືອງ  ແລະ ແຂວງ  ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;
5. ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນການ  ການ ສຶກສາກ່ອນ ໄວ ຮຽນ, ສາມັນ ສຶກສາ, ການ ລົບ ລ້າງ 

ຄວາມ ບໍ່ ຮູ້ ໜັງ ສື, ການຍົກ ລະດັບ  ແລະ   ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບ ຂັ້ນ ພື້ນຖາ ນ;
6. ອອກ ຫົວ ບົດສອບ ເສັງຈົບຊັ້ນ  ແລະ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດການ ສອບ ເສັງຈົບ ຊັ້ນປະຖົມ 

ສຶກສາ, ພິມຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ແລະ ຈັດຕັ້ງການສອບ ເສັງ ຈົບ ຊັ້ນມັດທະຍົມ 
ສຶກສາ ຕອນ ຕົ້ນ, ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ  ອອກ ປະກາ ສະ ນິຍະ ບັດຊັ້ນປະຖົມ ສຶກສາ  ແລະ  
ມັດທະຍົມ ສຶກສາຕອນ ຕົ້ນ ໃນ  ໂຮງ ຮຽນ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;  

7. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ຄັດ ເລືອກ ການ ໃຫ້ ຕຳ ແໜ່ ງວິຊາ ການ ຄູ ພາຍ ໃນ  ເມືອງ ຂອງ ຕົນ;
8. ຄຸ້ມ ຄອງສະຖານການ ສຶກສາກ ່ອນ ໄວ ຮຽນ,   ປະຖົມສຶກສາ,   ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, 

ສູນ ການ ສຶກສາ ຊຸມ ຊົນ, ສູນສຶກສານິເທດ, ສູນ ຝຶກ ວິຊາ ຊີບຂັ້ນ ພື້ນຖານ,  ເດີ່ນກິລາ   
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ແລະ ສະ ໂມ ສອນ ກິລາ ຂອງ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນອຶ່ນໆ 
ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ;

9. ສ້າງ ແຜນ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ,  ແຜນການກໍ່ສ້າງ,  ຝຶກ ອົບຮົມ, ຍົກ ລະດັບ
  ຄູ , ຄູຝຶກກິລາ-ກາຍຍະກຳ  ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ພາຍ ໃນ  

ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
10. ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ ມວນ ຊົນ  ແລະ ກິລາ ນັກຮຽນ   ພາຍ ໃນ  

ເມືອງ,   ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
11. ຄຸ້ມ ຄອງ ຄູ  ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ ຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ;
12. ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ພິຈາລະນາ ການບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນ, ການ ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ຍົກ ຍ້າຍ, ປົດ ຕຳ 

ແໜ່ ງ, ການຍ້ອງຍໍ, ການປະຕິບັດວິໄນ, ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ ງງານຂອງ ຄູ  ແລະ 
ບຸກຄະ ລາກ ອນການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ   ຕາມ ກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບ ການ;  

13. ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ບໍລິຫານງົບປະມານການ ເງິນ, ການບັນຊີ, ຊັບ ສິນ-ວັດສະດຸ, ການ 
ປຸກ ສ້າງ-ສ້ອມແປງ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ການ ເຊັນ ສັນຍາ ຜູກພັນ 
ແລະ  ຊຳລະ ສະ ສາງ ການຈັດ ຊື້, ຈັດ ຈ້າງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ  ພ້ອມ ທັງ ສະຫຼຸບ  
ແລະ ລາຍ ງານ ເປັນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;

14. ພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບ ສາຍຕັ້ງ,  ສາຍຂວາງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;

15. ຊີ້ ນຳ, ຊຸກຍູ້,  ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະ ເມີນ ຜົນ, ປະກັນ ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ  ສະຫຼຸບ 
ລາຍ ງານການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກ ງານ ການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ   ໃຫ້ ສາຍ ຕັ້ງ  ແລະ 
ສາຍ ຂວາງ  ທີ່ ຕົນ ຂຶ້ນ ກັບໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;

16. ປະຕິບັດ ໜ້າ ທີ່ ອື່ນໆ ຕາມ ການມອບໝາຍ ຂອງພະ ແນ ກ ສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ  
ແລະ  ເຈົ້າ  ເມືອງ.

ມາດຕາ 4  ຂອບ ເຂດ ສິດ
ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ   ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີຂອບ ເຂດ ສິດດັ່ງນີ້:
1. ສະ ເໜີ ຕໍ່ ພະ ແນ ກ ແລະ ເຈົ້າ  ເມືອງ ພິຈາລະນາ  ແລະ ຮັບຮອງແຜນພັດທະນາ ການ 

ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ  ພາຍ ໃນ ເມືອງ; 
2.  ສະ ເໜີ ຕໍ່ ພະ ແນ ກ ພິຈາລະນາ  ແລະ ຮັບຮອງແຜນ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ,  

ແຜນການກໍ່ສ້າງ,  ຝຶກ ອົບຮົມ, ຍົກ ລະດັບ ຄູ  ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນ ການ ສຶກສາ  ແລະ 
ກິລາ ພາຍ ໃນ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ;
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3. ສະ ເໜີ ຕໍ່ພະ ແນ ກ  ແລະ  ເຈົ້າ  ເມືອງ ຈັດ ຕັ້ງ ການ ແຂ່ງ ຂັນ  ກິລາ-ກາຍຍະກຳ ມວນ ຊົນ  
ແລະ ກິລາ ນັກຮຽນ ພາຍ ໃນ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ;

4. ສະ ເໜີຕໍ່ພະ ແນ ກ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື  ຍົກ ເລີກ ບັນດາ ນິຕິ ກຳຄຸ້ມ 
ຄອງການ ສຶກສາ  ແລະ  ກິລາ ທີ່ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ; 

5. ສະ ເໜີ ຕໍ່ພະ ແນ ກ  ແລະ  ເຈົ້າ  ເມືອງ ພິຈາລະນາ, ອະນຸມັດ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບ ເລີກການຈັດ 
ຕັ້ງ, ສະຖານ ການ ສຶກສາ,  ເດີ່ນ ກິລາ  ແລະ ສະ ໂມ ສອນ ກິລາ  ໃນ ຂັ້ນ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ

 ຕົນ; 
 6. ສະ ເໜີ ການ ແຕ່ງ ຕັ້ງ, ປົດ ຕຳ ແໜ່ ງ,  ບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນ, ຍົກ ຍ້າຍ , ການ ກຳນົດ ຕຳ ແໜ່ ງ
 ງານຂອງ ຄູ  ແລະ ບຸກຄະ ລາກ ອນການ ສຶກສາ  ແລະ ກິລາ  ຕາມ ການ ແບ່ງ ຂັ້ນຄຸ້ມ 

ຄອງ  ແລະ  ຕາມ   ກົດໝາຍ  ແລະ ລະບຽບການ; 
7. ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸ -ຊັບ ສິນ, ກອງ ທຶນ, ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ  

ຕາມ ການ ອະນຸມັດຂອງ ພະ ແນ ກ ແລະ  ເຈົ້າ  ເມືອງ;
8. ປະຕິບັດ ໂຄງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,  ໂຄງການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຕ່າງປະເທດ 
  ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ  ຕາມການ ອະນຸມັດ ຂອງ ພະ ແນ ກ ຫຼື ເຈົ້າ  ເມືອງ;
9. ສະ ເໜີຕໍ່ພະ ແນ ກ ຄຸ້ມ ຄອງ  ຄູ, ບຸກຄະລາ ກອນ, ຊັບ ສິນ, ລິ ຂະ ສິດທາ ງດ້ານ ການ ສຶກ
 ສາ  ແລະ  ກິລາ;

10. ປະຕິບັດ ວຽກ ງານ ອື່ນ ຕາມ ການ ມອບ ໝາຍ  ຂອງ ພະ ແນ ກ ແລະ  ເຈົ້າ ເມືອງ;

ໝວດ ທີ 3
 ໂຄ ງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ  

ມາດຕາ 5  ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ
ໂຄງ ປະກອບ ກົງຈັກ ຂອງຫ້ອງການ ສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະ
ຄອນ ປະກອບມີ 10 ໜ່ວຍງານ     ດັ່ງນີ້:
1. ໜ່ວຍ ງານບໍລິຫານ;
2. ໜ່ວຍ ງານ ຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ພະນັກງານ  
3. ໜ່ວຍ ງານສະຖິຕິ,  ແຜນການ  ແລະ ພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ;
4. ໜ່ວຍ ງານ ການ ສຶກສາກ່ອນໄວ ຮຽນ ; 
 5. ໜ່ວຍ ງານການສຶກສາພາກບັງຄົບ;
6. ໜ່ວຍ ງານການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ  ແລະ  ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ;  
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7. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູ;
8. ໜ່ວຍ ງານພະລະ ແລະ  ສິລະ ປະ ສຶກສາ;
9. ໜ່ວຍ ງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ ;

10. ໜ່ວຍ ງານກວດກາ , ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ປະກັນ ຄຸນ ນະພາ ບ.

ມາດຕາ 6  ໂຄງ ປະກອບ ບຸກຄະລາ ກອນ ແລະ ຕຳແໜ່ງງານ
ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ  ເມືອງ,  ເທດ ສະບາ ນ, ນະຄອນ ມີ ບຸກຄະລາ ກອນ 
44-45 ຕຳ   ແໜ່ງ  ດັ່ງນີ້:
	ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ        1 ຕຳ ແໜ່ ງ;
	ຮອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ             2-3  ຕຳ ແໜ່ ງ;

1. ໜ່ວຍ ງານ ບໍລິຫານ       8 ຕຳ ແໜ່ ງ;
2. ໜ່ວຍ ງານ ຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ພະນັກງານ    4 ຕຳ ແໜ່ ງ;
3. ໜ່ວຍ ງານສະຖິຕິ,  ແຜນການ  ແລະ ພົວພັນ ຕ່າງປະ ເທດ   4 ຕຳ ແໜ່ ງ;
4. ໜ່ວຍ ງານ ການ ສຶກສາກ່ອນໄວ ຮຽນ      4 ຕຳ ແໜ່ ງ;
5. ໜ່ວຍ ງານການສຶກສາພາກບັງຄົບ     5 ຕຳ ແໜ່ ງ;
6. ໜ່ວຍ ງານການ ສຶກສານ ອກ ໂຮງຮຽນ  ແລະ  ຝຶກວິຊາ ຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ 3 ຕຳ ແໜ່ ງ;
7. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູ      3 ຕຳ ແໜ່ ງ;
8. ໜ່ວຍ ງານພະລະ ແລະ  ສິລະ ປະ ສຶກສາ    3 ຕຳ ແໜ່ ງ;
9. ໜ່ວຍ ງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ      3 ຕຳ ແໜ່ ງ;

     10. ໜ່ວຍ ງານກວດກາ, ປະ ເມີນ ຜົນ  ແລະ ປະກັນ ຄຸ ນນະພາ ບ   4 ຕຳ ແໜ່ ງ.

ໝວດ ທີ 4
ຫຼັກການ ແລະ ແບບ ແຜນ ວິທີ ເຮັດ ວຽກ

ມາດຕາ 7  ຫຼັກການ 
ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ   ແລະ  ກິລາ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ  ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກງານ
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  ແບບ ແຜນ ວິທີ ເຮັດ ວຽກ
ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ   ແລະ  ກິລາ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເຄື່ອນ ໄຫວ   ແລະ 
ດຳ ເນີນ ງານຕາມຫຼັກການດັ່ງນີ້:
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  ແລະ ຕາ ປະ ທັບ
 ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີ ງົບປະມານ  
ແລະ ຕາປະ ທັບ ຂອງຕົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການ ເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ. 

ມາດຕາ 10  ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ  
 ມອບໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາ ທິການ ແລະ  ກິລາ  ເມືອງ,  ເທດສະບານ, ນະຄອນ ກຳ
ນົດ ໜ້າ ທີ່ ແລະ ກິດຈະ ກຳລະອຽດ ຂອງ ແຕ່ ລະ ໜ່ວຍ ງານ  ແລະ ກຳນົດ ມາດຕະຖານແຕ່ 
ລະ ຕຳ ແໜ່ງງານ,  ພ້ອມ ທັງນຳ  ສະ ເໜີ ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ  ແລະ  ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນ
ຫຼວງ ອະນຸມັດ ນຳ ໃຊ້ ແລະ  ບັນຈຸ, ສັບ ຊ້ອນ ພະນັກງານ ເຂົ້າຕາມ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ.
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ມາດຕາ 11  ການຈັດຕັ້ ງປະຕິບັດ 
 ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ອົງການ ເທົ່ າ ກົມ, ສະຖາບັນ, ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ ແລະ
 ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼ ວງ, ຫ້ອງການ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ,  ເທດສະບານ, 
ນະຄອນ, ຫົວໜ່ວຍ ການ ສຶກສາ, ຫົວໜ່ວຍ ກິລາຕ່າງໆ ລວມທັງອຳນາດ ການ ປົກຄອງ 
ທ້ອງ ຖິ່ ນຈົ່ ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງ ເຂັ້ ມງວດ.  

ມາດຕາ 12  ຜົນສັກສິດ 
 ຂໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີ້  ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ ນໄປ ແລະ  ໃຊ້ປ່ຽນ 
ແທນ ຂໍ້ ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ ງ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວ  ສະບັບ ເລກທີ 2347 /ສສກ.ຈຕ 
ລົງ ວັນ ທີ 10 ກໍລະກົດ 2012 ທຸກຂໍ້  ຕົກລົງ  ແລະ ເອກະສານ ຕ່າງ ໆ  ຊຶ່ ງ ປະກາດ ໃຊ້ ໃນ 
ເມື່ ອ ກ່ອນ ທີ່  ຂັດ ກັບ ຂໍ້  ຕົກລົງ ສະ ບັບນີ້ ລ້ວນ ແຕ່ ຖືກ ລົບ ລ້າງ.

                               ລັດຖະມົນຕີ

        ບ່ອນສົ່ ງ:     
1. ກະຊວງພາຍໃນ    1 ສະບັບ. 
2. ຫ້ອງການກະຊວງ    1 ສະບັບ.
3. ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ  ແລະ ສະຖາບັນ ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
4. ພະ ແນ ກສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ 
    ນະຄອນຫຼ ວງ, ແຂວງໆ  ບ່ອນລະ           1 ສະບັບ 
5. ຫ້ອງກາ ນສຶກສາ ທິການ  ແລະ ກິລາ ເມືອງ  ບ່ອນລະ 1 ສະບັບ
6. ພາກສ່ວນ ທີ່  ກ່ຽວຂ້ອງ       1 ສະບັບ
7. ເກັບ ມ້ຽນ        3 ສະບັບ

 

                               ລັດຖະມົນຕີ




