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ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
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ຄໍາແນະນໍາ 
ຂອງສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ 

ກ່ຽວກບັການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບວຽກງານຊນົເຜົ່ າ, ສາສະຫນາ 
ແລະ ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ 

- ອງີຕາມມະຕຕິກົລງົຂອງຄະນະເລຂາທກິານສູນກາງພກັ ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວ
ຂອງສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ເລກທ ີ52 /ຄລສພ, ລງົວນັທ ີ30 ມນີາ 2012. 
- ອງີຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງ 
ພາຍໃນ ເລກທ ີ253 /ນຍ, ລງົວນັທ ີ19 ສງິຫາ 2011. ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍ
ໃນ ໄດຕ້ກົລງົແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່ໍວຽກງານຊນົເຜົ່ າ, ສາສະຫນາ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ
ໃນສປປ ລາວ ດັ່ ງນີ ້: 
I. ແນວລາວສາ້ງຊາດ 
1.1. ວຽກງານຊນົເຜົ່ າ 
1.) ວຽກງານຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ  
- ຄົນ້ຄວາ້ຫນັແນວທາງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, 
ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ເພ ່ ອສກຶສາອບົຮມົເຕົາ້ໂຮມຄວາມສາມກັຄຊີນົເຜົ່ າ ນາໍສະເຫນຕ່ໍີພກັ
ພຈິາລະນາຮບັຮອງ ແລະ ນາໍໄປສມົທບົແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນເຜຍີແຜ່ ແລະ ແນະນາໍຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຕວົຈງິ; 
- ແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຄົນ້ຄວາ້ຫນັແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ
ຂອງຂັນ້ເທງິ, ມະຕ ິແລະ ທດິຊີນ້າໍຂອງອງົຄະນະພກັຂັນ້ຂອງຕນົມາເປັນວຽກງານລະອຽດສກຶສາ
ອບົຮມົເຕົາ້ໂຮມຄວາມສາມກັຄຊີນົເຜົ່ າ ແລວ້ນາໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ; 
- ສາ້ງ, ປະຕບິດັແຜນການ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາວຽກງານຊນົເຜົ່ າໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງເປັນຕົນ້
ແມ່ນ ເຊ ່ ອມຊມຶແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ພາລະບດົບາດ, ປັບປຸງການຈດັຕັງ້ ແລະ 
ແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ, ຄົນ້ຄວາ້ບາງບນັຫາຂອງຊນົເຜົ່ າ, ຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັດາ້ນວຊິາການ, 
ທດັສະນະສກຶສາ, ແລກປ່ຽນບດົຮຽນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  



2.) ວຽກງານນຕິກິາໍ. 
- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບ-ກດົຫມາຍກຽວ່ກບັຊນົເຜົ່ າ; 
- ເຜຍີແຜ່ບນັດານະໂຍບາຍ, ນຕິກິາໍ, ສນົທສິນັຍາຕ່າງໆທີ່ ພວົພນັເຖງິຊນົເຜົ່ າ ແລະ ສດິທມິະນຸດ; 
-ສະເຫນຄໍີາຄດິເຫນັທີ່ ຈາໍເປັນຕ່ໍພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່
ກຽ່ວຂອ້ງກບັຊນົເຜົ່ າ. 
3.) ວຽກງານຮ່ວມມ ສາກນົ 
- ພວົພນັຮ່ວມມ ກບັຕ່າງປະເທດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້, ສກຶສາອບົຮມົ, 
ໂຄສະນາ, ສົ່ ງເສມີ, ກໍ່ ສາ້ງ, ບໍາລຸງ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານຊນົເຜົ່ າ; 
- ເຊນັບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ, ເຊນັແຜນການຮ່ວມມ ກບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕາມ
ຂອບເຂດສດິ ແລະ ຫນາ້ທີ່  ກໍ່ ຄ ແນວທາງຂອງພກັ ເພ ່ ອພດັທະນາວຽກງານຊນົເຜົ່ າ; 
- ສມົທບົພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອຕດິຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາ
ແຜນງານ, ໂຄງການທີ່ ຮບັການຊ່ວຍເຫ ົ ອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່ໍວຽກ
ງານຊນົເຜົ່ າໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມລະບຽບ-ກດົຫມາຍ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ. 
4.) ວຽກງານຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ.້ 
- ເຂົາ້ຮ່ວມແນະນາໍ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ
ຂອງພກັ, ລະບຽບກດົຫມາຍ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆກ່ຽວກບັວຽກງານຊນົເຜົ່ າ
ຂອງລດັ; 
- ເຂົາ້ຮ່ວມຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັພາສາ, ຫນງັສ  ແລະ ການອະນຸລກັວດັທະນະທໍາທີ່ ເປັນເອກະລກັ 
ແລະ ເປັນມູນເຊ ອ້ອນັດງີາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊນົເຜົ່ າ. 
5.) ວຽກງານແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ແລະ ຂໍສ້ະເຫນ.ີ 
- ເກບັກາໍສະພາບແນວຄດິ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະຫນາ, ຄວາມຂດັຂອ້ງຫມອງໃຈຂອງຊນົເຜົ່ າ ເພ ່ ອ
ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະເຫນໃີຫອ້ງົການພກັ ແລະ ລດັທີ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບພຈິາລະນາ ແລະ ຊີນ້າໍການ
ແກໄ້ຂ; 
- ສມົທບົພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອເຂົາ້ຮ່ວມຄົນ້ຄວາ້, ໄກ່ເກ່ຍຂໍຂ້ດັແຍ່ງດາ້ນຕ່າງໆ, ປະກອບສ່ວນ
ແກໄ້ຂສະພາບ ປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້ແລະ ຄໍາສະເຫນຂີອງບນັດາຊນົເຜົ່ າ, ມຄໍີາເຫນັຕ່ໍການຕກົລງົແກໄ້ຂ
ບນັຫາຂອງຊນົເຜົ່ າທີ່ ເຫນັວ່າບ່ໍແທດເຫມາະກບັຄວາມເປັນຈງິ.  
6.) ວຽກງານສະຖຕິ ິແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. 



- ສາ້ງແຜນການ, ກາໍນດົຖານຂໍມູ້ນ, ແບບຟອມສະຖຕິ ິເພ ່ ອເກບັກາໍສະຖຕິຜູິເ້ປັນຄນັທຸງ, ຜູຊ້ງົຄຸນ
ວຸດທ,ິ ຜູເ້ປັນຫ ກັແຫ ົ່ ງ, ຜູມ້ອີດິທພິນົ, ຊນົເຜົ່ າ, ເພດ... ແນະນາໍແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັການເກບັກາໍຕວົຈງິ; 
- ຄົນ້ຄວາ້, ວໄິຈ, ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສະຫນອງຂໍມູ້ນໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫພ້າກສ່ວນ
ກ່ຽວຂອ້ງ; 
- ປະສານສມົທບົພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພ ່ ອສໍາຫ ວດ, ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສງັລວມກ່ຽວກບັແຫ ົ່ ງກາໍເນດີ, 
ປະຫວດັສາດ, ການພດັທະນາ ແລະ ການຂຶນ້ທະບຽນເອກະລກັຕ່າງໆຂອງຊນົເຜົ່ າ. 
7.) ວຽກງານປຸກລະດມົ, ຂນົຂວາຍ ແລະ ໂຄສະນາສກຶສາອບົຮມົ. 
- ໂຄສະນາສກຶສາອບົຮມົ ເພີ່ ມທະວຮີດັແຫນນ້ຄວາມສາມກັຄປີອງດອງຊາດເອກະພາບລະຫວ່າງ
ຊນົເຜົ່ າ, ຜູຊ້ງົຄຸນວຸດທ,ິ ຜູເ້ປັນຄນັທຸງ, ຜູເ້ປັນຫ ກັແຫ ົ່ ງ... 
- ລງົເລກິໃກຊ້ດິຕດິແທດ, ເປັນເຈົາ້ການເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ແນະນາໍການເຮດັພທິບຸີນຮດີຄອງປະເພນຂີອງ
ບນັດາຊນົເຜົ່ າ ໂດຍສມົທບົກບັອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ;  
-ສມົທບົພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງນາໍເອາົແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍສາມກັຄປີອງດອງຊາດ ແລະ ວຽກງານ
ຊນົເຜົ່ າຂອງພກັ, ນະໂຍບາຍ, ກດົຫມາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ ລງົ
ໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ໃຫຊ້ນົເຜົ່ າຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈເປັນເອກະພາບ; 
- ຂນົຂວາຍ, ປຸກລະດມົ ແລະ ຊຸກຍູຊ້ນົເຜົ່ າເຂົາ້ຮ່ວມປະຕບິດັແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັ, 
ນະໂຍບາຍ, ກດົຫມາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫ ົ ອ
ສງັຄມົ ແລະ ມະນຸດສະທໍາ. 
8.) ວຽກງານປົກປອ້ງ ແລະ ສົ່ ງເສມີ ສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ.  
- ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ນະໂຍບາຍ, ກດົຫມາຍ ແລະ 
ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັຕ່ໍຊນົເຜົ່ າ, ປະກອບຄໍາເຫນັຕ່ໍພກັ-ລດັ, 
ອງົການທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງພຈິາລະນາປັບປຸງແກໄ້ຂ ເພ ່ ອໃຫຮ້ບັປະກນັຄວາມສະເຫມພີາບ ແລະ ຍຸຕທໍິາ; 
- ສະເຫນ,ີ ແນະນາໍ ແລະ ໃຫຄໍ້າປຶກສາໃນການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍເອກະລກັ
ວດັທະນະທໍາ, ຮດີຄອງ, ປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງຊນົເຜົ່ າ, ແນະນາໍ ແກໄ້ຂຮດີຄອງ
ປະເພນທີີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ; 
- ສມົທບົພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາການປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ
ຂອງຊນົເຜົ່ າທີ່ ຖ ກກະທບົ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວາມສະເຫມພີາບລະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າ. 
9.) ວຽກງານສະຫ ຸບ-ລາຍງານ ແລະ ກອງປະຊຸມ. 



- ສະຫ ຸບ, ສງັລວມ, ສ່ອງແສງລາຍງານສະພາບການ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫພ້ກັ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລດັຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ຫ   ຕາມການຊີນ້າໍ
ແຕ່ລະໄລຍະຂອງຄະນະກາໍມະການສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ; 
- ປະສານສມົທບົພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອສະເຫນຈີດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກຽ່ວກບັຊນົເຜົ່ າ, ກອງ
ປະຊຸມພບົປະຕວົແທນຊນົເຜົ່ າ, ກອງປະຊຸມຜູເ້ປັນຄນັທຸງ, ຜູເ້ປັນຫ ກັແຫ ົ່ ງ, ຜູມ້ອີດິທພິນົ... ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ ວປະເທດ, ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ເປັນພາກ ຫ   ຕາມຂອບເຂດຄວາມຕອ້ງການ.  
1.2. ວຽກງານສາສະຫນາ. 
1.) ວຽກງານຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ. 
- ເປັນເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ກມົການເມ ອງສູນກາງພກັ, ຄະນະເລຂາທກິານສູນກາງພກັ, ສໍາລບັຢູ່ຂັນ້
ທອ້ງຖິ່ ນ ແນວລາວສາ້ງຊາດແຂວງ ແມ່ນເປັນເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ຄະນະປະຈາໍພກັແຂວງ, ແນວລາວ
ສາ້ງຊາດເມ ອງເປັນເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ຄະນະປະຈາໍພກັເມ ອງ ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດບາ້ນເປັນເປັນ
ເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ເລຂາພກັບາ້ນ ກ່ຽວກບັວຽກງານສາສະຫນາ; 
- ປະຕບິດັພາລະຫນາ້ທີ່ ອ ່ ນໆຕາມພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ຫນາ້ທີ່ ຂອງຕນົທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ
ກດົຫມາຍວ່າດວ້ຍແນວລາວສາ້ງຊາດ, ດໍາລດັວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປົກປອ້ງການເຄ ່ ອນໄຫວ
ສາສະຫນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການປະສານສມົທບົແລະ ການຕກົລງົມອບຫມາຍຂອງຂັນ້ເທງິ. 
2.) ວຽກງານນຕິກິາໍ. 
-ເຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍຕ່າງໆກ່ຽວກບັວຽກງານ
ສາສະຫນາ, ບດົລາຍງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສນົທສິນັຍາສາກນົທີ່ ພວົພນັເຖງິບນັຫາສາສະຫນາ, ຕດິຕາມ
ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບ-ກດົຫມາຍຂອງອງົການບໍລຫິານລດັ, 
ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ ແລະ ສາສະນກິະຊນົ ຕ່ໍວຽກງານສາສະຫນາ, ປະສານສມົທບົກບັອງົການ
ປົກຄອງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ ໃນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ແກໄ້ຂ ໄກ່ເກ່ຍບນັຫາຂໍຂ້ດັແຍ່ງກ່ຽວ
ກບັສາສະຫນາ. 
3.) ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ອະນຸມດັ ຫ   ອະນຸຍາດ. 
- ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ມຄໍີາເຫນັແນະນາໍຕ່ໍເອກະສານສະເຫນຂີອງສາສະຫນາ, ສາສະນກິະຊນົ ໃນການ
ສະເຫນສີາ້ງຕັງ້ສາສະນະສະຖານ, ການເຄ ່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍ, ພທິກີາໍ, ງານບຸນກນິທານທາງ
ສາສະຫນາທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອສະເຫນໃີຫກ້ະຊວງພາຍໃນອະນຸມດັຕາມລະບຽບ
ຫ ກັການ; 



- ຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານ, ຄູ່ມ ເພ ່ ອສກຶສາອບົຮມົໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ ແລະ ສາສະນກິະຊນົ, 
ເອກະສານຝຶກອບົຮມົ, ສໍາມະນາວຽກງານສາສະຫນາໃຫແ້ກ່ພະນກັງານແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ 
ອງົການກ່ຽວຂອ້ງ. 
4.) ວຽກງານຮ່ວມມ . 
- ເສມີຂະຫຍາຍສດິເປັນເຈົາ້, ນໍາ້ໃຈຮກັຊາດ-ຮກັລະບອບໃຫມ່, ປົກປັກຮກັສາວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມ, ປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງບນັດາການຈດັຕັງ້
ສາສະຫນາ ແລະ ສາສະນກິະຊນົ, ຊຸກຍູ ້ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮ່ວມມ ສາກນົຂອງອງົ
ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ; 
- ປະສານສມົທບົກບັບນັດາການຈດັຕັງ້ຂອງພກັ, ຂອງລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອປຶກສາຫາລ , ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພກັ ໃນການພວົພນັດາ້ນສາສະຫນາກບັຕ່າງປະເທດ. 
5.) ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາ 
- ລງົຮາກຖານເພ ່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ສະພາບກ່ຽວກບັສາສະຫນາ, ເປັນຕວົແທນສ່ອງແສງຄວາມ
ຄດິເຫນັ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະຫນາ, ຂໍສ້ະເຫນຂີອງສາສະຫນາ ແລະ ສາສະນກິະຊນົ ເພ ່ ອສະເຫນຕ່ໍີ
ອງົການຈດັຕັງ້ກ່ຽວຂອ້ງຄົນ້ຄວາ້, ແກໄ້ຂ. 
6.) ວຽກງານປຸກລະດມົ, ຂນົຂວາຍ ແລະ ໂຄສະນາສກຶສາອບົຮມົ 
- ສກຶສາອບົຮມົ, ເຕົາ້ໂຮມຄວາມສາມກັຄ ີແລະ ປຸກລະດມົຂນົຂວາຍການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ, 
ນກັບວດ, ນກັສອນສາສະຫນາ ແລະ ສາສະນກິະຊນົ ໃຫມ້ຄີວາມສາມກັຄປີອງດອງ, ມຄີວາມເຊ ່ ອ
ຫມັນ້ຕ່ໍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ເຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັລະບຽບ-ກດົຫມາຍ, ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ, ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນພາລະກດິປະຕວິດັປົກປັກຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາ
ປະເທດຊາດ; ປຸກລະດມົຂນົຂວາຍການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ ແລະ ສາສະນກິະຊນົໃນການປະກອບສ່ວນ
ຊ່ວຍເຫ  ອສງັຄມົ ແລະ ມະນຸດສະທໍາ; 
- ໂຄສະນາຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ທຸກຖອ້ຍທໍານອງໂຄສະນາບດິເບ ອນ ແລະ ໃສ່ຮາ້ຍປາ້ຍສຂີອງອດິທິ
ກາໍລງັປໍລະປັກ ແລະ ພວກທີ່ ບ່ໍຫວງັດ ີສວຍໃຊສ້າສະຫນາ; 
- ນາໍເອາົແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບ-ກດົຫມາຍຂອງລດັໄປຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜ່ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້
ສາສະຫນາ ແລະ ສາສະນກິະຊນົຮບັຮູເ້ຂົາ້ໃຈ, ມສີະຕຕິ ່ ນຕວົປະຕບິດັພນັທະຂອງພນົລະເມ ອງລາວ. 
1.3. ວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ. 
1) ວຽກງານຍຸດທະສາດ 



- ຄົນ້ຄວາ້ຫນັແນວທາງ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, 
ໂຄງການ, ບດົແນະນາໍ ແລະ ເອກະສານຄູ່ມ ສກຶສາອບົຮມົເຕົາ້ໂຮມຄວາມສາມກັຄບີນັດາການຈດັຕັງ້
ທາງສງັຄມົ; 
- ສມົທບົກບັກະຊວງພາຍໃນ ໃນການເກບັກາໍທຸກການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ (ດາ້ນການຈດັຕັງ້, ອຸດມົ
ການ, ການເຄ ່ ອນໄຫວ, ແຫ ົ່ ງງບົປະມານ, ການພວົພນັ ...); 
- ເຕົາ້ໂຮມ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົສາ້ງຄວາມສາມກັຄປີອງດອງຕາມແນວທາງຂອງພກັ-ລດັ; 
- ແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຄົນ້ຄວາ້ຫນັແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການຂອງຂັນ້ເທງິ, 
ມະຕ ິແລະ ທດິຊີນ້າໍຂອງອງົຄະນະພກັຂັນ້ຂອງຕນົມາເປັນວຽກງານລະອຽດ ເພ ່ ອສກຶສາອບົຮມົ
ເຕົາ້ໂຮມ ຄວາມສາມກັຄບີນັດາການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົໃນຂງົເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ. 
2) ວຽກງານນຕິກິາໍ. 
- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ, ລະບຽບ-ກດົຫມາຍກຽ່ວກບັການຄຸມ້
ຄອງການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ; 
- ຫນັເອາົນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ຂັນ້ເທງິວາງອອກມາເປັນນຕິກິາໍຂັນ້ຂອງຕນົໃຫລ້ະອຽດ 
ແທດເຫມາະກບັຈດຸພເິສດແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ແຕ່ລະເປົາ້ຫມາຍ, ພອ້ມທງັຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜ່ບນັດາ
ນຕິກິາໍດັ່ ງກ່າວ; 
- ແນວລາວສາ້ງຊາດ ຊ່ວຍໃຫກ້ານແນະນາໍການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ໃນການສາ້ງກດົລະບຽບ, ໂຄງ
ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງອງົການຕນົເອງໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບ-
ກດົຫມາຍຂອງລດັ ແລະ ສະພາບເງ  ່ອນໄຂຕວົຈງິໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
3) ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ກາໍນດົມາດຕະຖານ. 
- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄົນ້ຄວ້າການກາໍນດົມາດຕະຖານກຽ່ວກບັການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ແລະ ແນະນາໍບຸກ
ຄະລາກອນຂອງການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ; 
- ແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນເຊ ່ ອມຊມຶ, ເຜຍີແຜ່, ບນັດາມາດຕະຖານ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັບນັດາຂໍກ້າໍນດົຕ່າງໆທີ່ ຂັນ້ເທງິວາງອອກໃຫຖ້ ກຕອ້ງ, ເຂັມ້ງວດ ແລະ ເອກະພາບຢູ່ໃນ
ທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ. 
4) ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ອະນຸມດັ ຫ   ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້, ການໂຮມ, ການແຍກ ແລະ ການຍຸບເລກີ. 
- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການປະກອບຄໍາຄດິ, ຄໍາເຫນັຕ່ໍກບັການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາອະນຸມດັການໂຮມ, ການ
ແຍກ, ການຍຸບເລກີ ແລະ ການຍອ້ງຍ ໍບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົທີ່ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 



- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄົນ້ຄວາ້, ປະກອບຄໍາເຫນັຕ່ໍການສະເຫນນີາໍເຂົາ້ສ ່  ແລະ ສິ່ ງພມິ, ການພມິປຶມ້, 
ເອກະສານ, ປາ້ຍ, ການກາໍນດົເຄ ່ ອງຫມາຍສນັຍະລກັຕ່າງໆ ແລະ ກາປະທບັຂອງການຈດັຕັງ້ທາງ
ສງັຄມົ.  
5) ວຽກງານຮ່ວມມ ສາກນົ. 
- ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການພວົພນັຮ່ວມມ ກບັຕ່າງປະເທດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົເພ ່ ອດງຶດູດ ແລະ ຍາດ
ແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫ ົ ອ ດາ້ນທນຶຮອນ, ເຕກັນກິທາງດາ້ນວຊິາການເຂົາ້ໃນວຽກງານການຄົນ້ຄວາ້, ສກຶ
ສາອບົຮມົ, ແນະນາໍ, ຊຸກຍູບ້ນັດາການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົໃຫມ້ກີານເຄ ່ ອນໄຫວຖ ກຕອ້ງ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບ 
ກດົຫມາຍ, ເຮດັພນັທະຂອງຕນົທາງດາ້ນສງັຄມົສງົເຄາະ ແລະ ອ ່ ນໆ; 
- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການເຊນັບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ, ເຊນັສນັຍາການຮ່ວມມ ກບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ສາກນົ ພອ້ມທງັຕດິຕາມການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ປັບປຸງຕາມຂອບເຂດສດິທີ່ ໄດຮ້ບັການ
ມອບຫມາຍ ຈາກພກັ - ລດັຖະບານ, ລາຍງານຂັນ້ເທງິຕາມສາຍຕັງ້ຂອງຕນົ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ, 
- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ກຽ່ວກບັວຽກງານການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້
ສາກນົ ຫ   ຕ່າງປະເທດຈດັຂຶນ້. 
6) ວຽກງານຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ.້ 
- ເຂົາ້ຮ່ວມແນະນາໍ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພກັ, 
ລະບຽບ-ກດົຫມາຍຂອງລດັ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆຂອງບນັດາການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ. 
7) ວຽກງານແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ແລະ ສະເຫນ.ີ 
- ສມົທບົພາກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມຄົນ້ຄວາ້ ແກໄ້ຂໄກ່ເກ່ຍຂໍຂ້ດັແຍ່ງດາ້ນຕ່າງໆ, ສະພາບ, 
ປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້ແລະ ຄໍາສະເຫນຂີອງບນັດາການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ, ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົຢູ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
8) ວຽກງານຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. 
- ເກບັກາໍສະພາບແນວຄດິ, ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະຫນາຂອງບນັດາການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ເພ ່ ອຄົນ້ຄວາ້ 
ແລະ ສະເຫນໃີຫພ້າກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ຂັນ້ເທງິພຈິາລະນາ ; 
- ສາ້ງຖານຂໍມູ້ນ, ແບບຟອມ ເພ ່ ອເກບັກາໍສະພາບ, ບນັຫາຕ່າງໆກຽ່ວກບັການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ, ພອ້ມ
ທງັແນະນາໍແນວລາວສາ້ງຊາດຂັນ້ຕ່າງ ໃໆນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ; 



- ຄົນ້ຄວາ້, ວໄິຈສະພາບ, ບນັຫາ ແລະ ຂໍມູ້ນຕ່າງໆກຽ່ວກບັການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົໃນຂອບເຂດ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ, ພອ້ມທງັເຜຍີແຜ່ ແລະ ສະຫນອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານດັ່ ງກ່າວໃຫແ້ກ່
ການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົຕາມສາຍຕັງ້, ສງັຄມົ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ. 
9) ວຽກງານສະຫ ຸບ-ລາຍງານ. 
- ສະຫ ຸບ, ສງັລວມ, ສ່ອງແສງ ແລະ ລາຍງານສະພາບການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ 
ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງຕາມລະບຽບຫ ກັການ ແລະ 
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ການແລກປຽ່ນປະສບົປະການ, ການປະຊຸມສໍາມະນາ, 
ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດໃຫພ້ະນກັງານຜູທ້ີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ; 
- ເຊນັບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ, ສນັຍາຮ່ວມມ ກບັຕ່າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົກຽ່ວກບັວຽກ
ງານຊນົເຜົ່ າ ເພ ່ ອຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫ  ອດາ້ນທນຶຮອນ ແລະ ເຕກັນກິວຊິາການຕາມການ
ອະນຸຍາດຂອງຂັນ້ເທງິ ; 
- ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ົ ອຂອງສາກນົ,ຕ່າງປະເທດເພ ່ ອພດັທະນາ
ດາ້ນວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງຂັນ້ເທງິ ; 
- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ກຽ່ວກບັດາ້ນວຽກງານຊນົເຜົ່ າທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ຫ   
ຕ່າງ ປະເທດຈດັຂຶນ້. 
4.) ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາ. 
- ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບ-
ກດົຫມາຍ ຂອງລດັ ແລະ ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການຕ່າງໆກຽ່ວກບັວຽກງານຊນົເຜົ່ າ; 
- ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງຕດິຕາມກວດກາ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັວຽກງານຊນົເຜົ່ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັ
ພາສາ, ຫນງັສ  ແລະ ການອະນຸລກັວດັທະນະທໍາທີ່ ເປັນເອກະລກັ ແລະ ເປັນມູນເຊ ອ້ອນັດງີາມຂອງ
ຊາດ ແລະ ຂອງຊນົເຜົ່ າ, ຮບັປະກນັການປະຕບິດັສດິສະເຫມພີາບລະຫວ່າງຊນົເຜົ່ າ. 
5.) ວຽກງານແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ແລະ ຂໍສ້ະເຫນ.ີ 
- ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັຕັງ້ອ ່ ນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຂໍ ້
ຂດັແຍ່ງ ຫ   ປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ່້າງໆກຽ່ວກບັຊນົເຜົ່ າ ; 
- ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍສະເຫນຂີັນ້ເທງິ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງພຈິາລະນາແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ຫ   ຄໍາ
ສະເຫນຂີອງບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ທີ່ ພວົພນັເຖງິບນັຫາຊນົເຜົ່ າຕາມລະບຽບກດົຫມາຍ. 
6.) ວຽກງານສະຖຕິ ິແລະ ສະຫນອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. 



- ເປັນເຈົາ້ການໃນການສາ້ງແຜນການ, ກາໍນດົຖານຂໍມູ້ນ, ສາ້ງແບບຟອມເພ ່ ອເກບັກາໍສະຖຕິກິຽ່ວກບັ
ຊນົເຜົ່ າໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ພອ້ມທງັແນະນາໍຂະແຫນງພາຍໃນທອ້ງຖິ່ ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ; 
- ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສະຫນອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານກຽ່ວກບັຊນົເຜົ່ າ. 
- ປະສານສມົທບົພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງເພ ່ ອສໍາຫ ວດ, ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສງັລວມກຽ່ວກບັແຫ ົ່ ງກາໍເນດີ, 
ປະຫວດັສາດ, ການພດັທະນາ ແລະ ອ ່ ນໆ ຂອງຊນົເຜົ່ າໃນລາວ; 
- ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ເພ ່ ອຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍສະເຫນຂີັນ້ເທງິພຈິາລະນາ
ຮບັຮອງ ຫ   ຢັງ້ຢ ນຜນົການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມດາ້ນສງັຄມົໂດຍສະເພາະທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງດາ້ນຊນົເຜົ່ າ. 
7.) ວຽກງານສະຫ ຸບ-ລາຍງານ. 
- ສະຫ ຸບ, ສງັລວມ ລາຍງານສະພາບການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານຊນົເຜົ່ າໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫ ້
ລດັຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕປີິລະເທ ່ ອ ຫ   ຕາມການຊີນ້າໍຂອງຂັນ້ເທງິ. 
2.2. ວຽກງານສາສະຫນາ. 
1.) ວຽກງານຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ. 
- ຄົນ້ຄວາ້ຫນັເອາົແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ມາເປັນຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ, ນາໍໄປທາບທາມຄໍາ
ຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ນາໍສະເຫນລີດັຖະບານພຈິາລະນາຮບັຮອງພອ້ມທງັນາໍໄປເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ພາຍຫ ງັລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງແລວ້ ; 
- ຂະແຫນງການພາຍໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຫນັເອາົຍຸດທະສາດມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ລະອຽດ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ. 
2.) ວຽກງານນຕິກິາໍ. 
- ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ, ປັບປຸງ, ເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່
ກຽ່ວຂອ້ງ ; 
- ຂະແຫນງການພາຍໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຫນັເອາົນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ ຂັນ້ເທງິວາງອອກມາ 
ເປັນນຕິກິາໍຂັນ້ຂອງຕນົໃຫລ້ະອຽດແທດເຫມາະກບັສະພາບຈດຸພເິສດຂອງທອ້ງຖິ່ ນຕນົ. ຈດັຕັງ້
ເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍປະຕບິດັບນັດານຕິກິາໍທີ່ ຂັນ້ເທງິ ແລະ ຂັນ້ຂອງຕນົວາງອອກ. 
3.) ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ກາໍນດົມາດຕະຖານ. 
- ຄົນ້ຄວາ້ກາໍນດົມາດຕະຖານ, ເງ  ່ອນໄຂຂອງການຈດັຕັງ້, ກດົລະບຽບ, ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້, ບຸກ
ຄະລາກອນ ແລະ ສາສະນະສະຖານບນົພ ນ້ຖານການປະສານສມົທບົກບັຂະແຫນງການທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ 
ພອ້ມທງັເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍປະຕບິດັ ; 
- ຂະແຫນງພາຍໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນເຜຍີແຜ່, ເຊ ່ ອມຊມຶຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະຖານ, ເງ  ່ອນໄຂທີ່
ຂັນ້ເທງິວາງອອກໃຫຖ້ ກຕອ້ງ, ເຂັມ້ງວດ ແລະ ເອກະພາບຢູ່ພາຍໃນທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ. 



4.) ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ອະນຸມດັ ຫ   ອະນຸຍາດ. 
- ເປັນເຈົາ້ການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາອະນຸມດັ ຫ   ປະຕເິສດການອະນຸມດັການສາ້ງຕັງ້, ການໂຮມ, ການ
ແຍກ ແລະ ການຍຸບເລກີການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາທີ່ ເຄ ່ ອນ ໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງ; 
- ຄົນ້ຄວາ້, ກວດຜ່ານ, ຮບັຮອງ ຫ   ສະເຫນຂີັນ້ເທງິຮບັຮອງທໍາມະນນູ ຫ   ກດົລະບຽບຂອງອງົ
ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງ; 
- ຄົນ້ຄວາ້, ກວດຜ່ານ ແລະ ສະເຫນນີາຍກົລດັຖະມນົຕ ີພຈິາລະນາອະນຸມດັການກໍ່ ສາ້ງພດັທະສມີາ ; 
- ອະນຸຍາດການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ບູລະນະປະຕສິງັຂອນ ສາສະນະສະຖານເຊັ່ ນ: ວດັ, ໂບດ, ຫໍທໍາມະ
ສະພາ ແລະ ສຸເຫ ົົ່ າ ຕາມການສະເຫນຂີອງເຈົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນ;  
- ຄົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການອອກອະນຸຍາດໃຫແ້ກ່ນກັບວດ, ນກັສອນສາສະຫນາຂອງບນັດາການຈດັຕັງ້
ສາສະຫນາໄປເຄ ່ ອນໄຫວສາສະຫນາກດິ, ສກຶສາຮ່ໍາຮຽນ, ຍກົລະດບັຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອະນຸຍາດ
ໃຫນ້ກັບວດ, ນກັສອນສາສະຫນາຂອງບນັດາການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາຕ່າງປະເທດມາເຄ ່ ອນໄຫວສາສະ
ນະກດິຢູ່ ສປປ ລາວບນົພ ນ້ຖານການປະສານສມົທບົກບັແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວ
ຂອ້ງ; 
- ຂະແຫນງການພາຍໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ຄົນ້ຄວາ້ກວດຜ່ານ ແລະ ສະເຫນເີຈົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນ 
ເພ ່ ອນາໍສະເຫນລີດັຖະມນົຕກີະຊວງພາຍໃນອະນຸຍາດການກໍ່ ສາ້ງ, ບູລະນະປະຕສິງັຂອນສາສະນະ
ສະຖານ ບນົພ ນ້ຖານການປະສານສມົທບົກບັແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ຂະແຫນງການທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ; 
- ຄົນ້ຄວາ້, ມຄໍີາເຫນັຕ່ໍການສະເຫນນີາໍເຂົາ້ສ ່  ແລະ ສິ່ ງພມິ, ການພມິປຶມ້, ເອກະສານ, ປາ້ຍ ແລະ 
ການກາໍນດົເຄ ່ ອງຫມາຍ-ສນັຍະລກັຕ່າງໆ ກຽ່ວກບັສາສະຫນາກ່ອນຂະແຫນງການກຽ່ວຂອ້ງ
ອະນຸມດັ; 
- ສັ່ ງໂຈະ ຫ   ຢຸດເຊາົການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງນກັບວດ, ນກັສອນສາສະຫນາ, ສາສະນກິະຊນົ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ລະບຽບ
ກດົຫມາຍໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ;-ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາການສະເຫນຂໍີຈດັກອງປະຊຸມ, ງານບຸນ 
ແລະ ກດິຈະກາໍອ ່ ນໆທາງສາສະຫນາຂອງການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງ; 
-ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາກຽ່ວກບັການສະເຫນຂໍີການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ຮບັເອາົການຊ່ວຍເຫ ົ ອຈາກບຸກຄນົ, 
ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານຂອງ
ຕ່າງປະເທດ; 
- ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາການສະເຫນຂໍີບວດ ແລະ ປະຕບິດັທໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງຄນົຕ່າງດາ້ວ, ຄນົບ່ໍມີ
ສນັຊາດ ແລະ ຄນົຕ່າງປະເທດບນົພ ນ້ຖານການເຫນັດເີປັນເອກະພາບຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ; 



- ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາ ແລະ ມຄໍີາເຫນັຕ່ໍກບັການສະເຫນຂໍີນາໍໃຊຕ້າປະທບັຂອງການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ 
ທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງກ່ອນກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຈະຄວດັ ແລະ ອະນຸຍາດນາໍ
ໃຊ.້ 
5.) ວຽກງານຮ່ວມມ . 
- ພວົພນັຕ່າງປະເທດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ -ບໍລຫິານລດັທາງດາ້ນວຽກງານ
ສາສະຫນາເປັນຕົນ້ແມ່ນ : ການກໍ່ ສາ້ງ-ບໍາລຸງ-ຍກົລະດບັ, ການແລກປຽ່ນປະສບົການ, ການປະຊຸມສໍາ
ມະນາ, ຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການດງຶດູດຍາດແຍ່ງເອາົການຊ່ວຍເຫ ົ ອດາ້ນທນຶຮອນ ແລະ ເຕກັນກິ
ວຊິາການ ; 
- ເຊນັບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ, ສນັຍາຮ່ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົກຽ່ວກບັວຽກງານສາສະຫນາຕາມ
ການອະນຸຍາດຂອງຂັນ້ເທງິ; 
- ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ົ ອຂອງສາກນົ, ຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອ
ພດັທະນາວຽກງານສາສະຫນາ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງຂັນ້ເທງິ ; 
- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດກຽ່ວກບັວຽກງານສາສະຫນາທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ຫ   
ຕ່າງປະເທດຈດັຂຶນ້. 
6.) ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາ. 
- ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ນກັບວດ, ນກັສອນສາສະຫນາ, ສາສະນກິະຊນົ, 
ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ, ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໃນການປະຕບິດັແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບ-ກດົຫມາຍຂອງລດັ, ກດົລະບຽບຂອງ
ສາສະຫນາ, ຮດີຄອງປະເພນຂີອງຊນົເຜົ່ າ, ຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂອງຊາດ ; 
- ຕດິຕາມກວດກາເນ ອ້ໃນ, ຮູບການ, ວທິກີານເຄ ່ ອນໄຫວທາງດາ້ນສາສະຫນາ, ຫ ກັສູດການຮຽນ
ການສອນພະທໍາຄໍາສອນ ; 
- ສມົທບົກບັກະຊວງການເງນິ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກຽວ່ຂອ້ງຕດິຕາມກວດກາລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຂອງ
ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງ ; 
- ຕດິຕາມກວດກາການກໍ່ ສາ້ງ, ບູລະນະປະຕສິງັຂອນ, ການທບັມາ້ງ ຫ   ການຍກົຍາ້ຍສາສະນະວດັຖຸ, 
ສາສະນະສະຖານ, ການນາໍເຂົາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກສ ່ ສິ່ ງພມິ, ສ ່ ອເີລກັ ໂຕ ນກິຂອງການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ
ຕ່າງໆ; 
- ຕດິຕາມກວດກາການຂໍແຜ່ວດັຖຸ-ປັດໄຈ ດວ້ຍຮູບການຕ່າງໆເພ ່ ອສະກດັກັນ້ການສວຍໂອກາດຫາ
ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ບ່ໍຊອບທໍາໃຫແ້ກ່ຕນົເອງເຊັ່ ນ: ການແຈກຊອງແບບຊະຊາຍ, ການແຫ່ຕຄີອ້ງຮອ້ງປ່າວ
ຕາມບາ້ນເຮ ອນ, ຕະຫ າດ ແລະ ຖະຫນນົຫນົທາງຕ່າງໆ ທງັໃນຕວົເມ ອງ ແລະ ນອກເມ ອງ. 



7.) ວຽກງານແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ແລະ ຂໍສ້ະເຫນ ີ
- ເປັນເຈົາ້ການສະເຫນ ີແລະ ປະສານສມົທບົກບັແນວລາວສາ້ງຊາດ, ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ອ ່ ນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ຫ   ປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ່້າງໆກ່ຽວກບັສາສະຫນາ
ທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ນກັບວດ, ນກັສອນສາສະຫນາ, ສາສະນກິະຊນົ, ການຈດັຕັງ້
ສາສະຫນາ, ອງົການຈດັຕັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ; 
- ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຂໍສ້ະເຫນ ີ
ຂອງນກັບວດ, ນກັສອນສາສະຫນາ, ສາສະນກິະຊນົ, ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານ
ຄຸມ້ຄອງສາສະຫນາ. 
8.) ວຽກງານສະຖຕິ ິແລະ ສະຫນອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. 
- ສາ້ງແຜນການ, ກາໍນດົຖານຂໍມູ້ນ, ສາ້ງແບບຟອມ ເພ ່ ອເກບັກາໍສະຖຕິນິກັບວດ, ນກັສອນ
ສາສະຫນາ, ສາສະນກິະຊນົ, ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. ພອ້ມທງັແນະນາໍ
ຂະແຫນງພາຍໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ; 
- ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສະຫນອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ກຽ່ວກບັຈາໍນວນສາສະຫນາ, ນກັບວດ, ນກັສອນ
ສາສະຫນາ, ສາສະນກິະຊນົ, ການຈດັຕັງ້ສາສະຫນາຕ່າງໆໃຫແ້ກ່ສງັຄມົ. 
9.) ວຽກງານສະຫ ຸບ-ລາຍງານ. 
- ສະຫ ຸບ, ສງັລວມ ລາຍງານສະພາບການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານສາສະຫນາໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃຫ ້
ລດັຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕປີິລະເທ ່ ອ ຫ   ຕາມການຊີນ້າໍຂອງຂັນ້ເທງິ. 
2.3. ວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ 
1.) ວຽກງານຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ. 
- ເປັນເຈົາ້ການຄົນ້ຄວາ້, ຫນັເອາົແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ມາຮ່າງເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ນາໍ
ໄປທາບທາມຄໍາຄດິຄໍາເຫນັນາໍສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງ, ອງົການທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງກ່ອນ 
ນາໍສະເຫນລີດັຖະບານພຈິາລະນາຮບັຮອງ ພອ້ມທງັນາໍໄປເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍຈດັຕງັປະຕບິດັພາຍຫ ງັ
ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງແລວ້; 
- ຂະແຫນງການພາຍໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຫນັເອາົຍຸດທະສາດມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ລະອຽດເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ. 
2.) ວຽກງານນຕິກິາໍ. 
- ກະຊວງພາຍໃນຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງ, ປັບປຸງ, ເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບ
ການຕ່າງໆທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ; 



- ຂະແຫນງການພາຍໃນຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຫນັເອາົນຕິກິາໍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ ຂັນ້ເທງິວາງອອກມາ
ເປັນນຕິກິາໍຂັນ້ຂອງຕນົໃຫລ້ະອຽດແທດເຫມາະກບັສະພາບຈດຸພເິສດຂອງທອ້ງຖິ່ ນຕນົ. ຈດັຕັງ້ 
ເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍປະຕບິດັບນັດານຕິກິາໍທີ່ ຂັນ້ເທງິ ແລະ ຂັນ້ຂອງຕນົວາງອອກ. 
3.) ວຽກງານກາໍນດົມາດຕະຖານ. 
- ກະຊວງພາຍໃນຄົນ້ຄວາ້ກາໍນດົມາດຕະຖານ, ເງ  ່ອນໄຂຂອງການຈດັຕັງ້, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ສໍາ
ນກັງານຂອງການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ບນົພ ນ້ຖານການປະສານສມົທບົກບັຂະແຫນງການທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງພອ້ມ
ທງັເຜຍີແຜ່, ແນະນາໍປະຕບິດັ; 
- ຂະແຫນງພາຍໃນທອ້ງຖິ່ ນ ເຜຍີແຜ່, ເຊ ່ ອມຊມຶຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາມາດຕະຖານ, ເງ  ່ອນໄຂທີ່ ຂັນ້
ເທງິວາງອອກໃຫຖ້ ກຕອ້ງ, ເຂັມ້ງວດ ແລະ ເອກະພາບຢູ່ໃນທອ້ງຖິ່ ນຂອງຕນົ. 
4.) ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ ຫ   ອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້, ການໂຮມ, ການແຍກ ແລະ ຍຸບເລກີ 
- ກະຊວງພາຍໃນເປັນເຈົາ້ການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາອະນຸມດັ ຫ   ປະຕເິສດການອະນຸມດັສາ້ງຕັງ້, ການ
ໂຮມ, ການແຍກ ແລະ ການຍຸບເລກີອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງ; 
- ກະຊວງພາຍໃນຄົນ້ຄວາ້, ກວດກາຄວາມຖ ກຕອ້ງຄບົຖວ້ນ, ຮບັຮອງທໍາມະນນູ ຫ   ກດົລະບຽບ
ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົຕ່າງໆທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງ; 
- ກະຊວງພາຍໃນຄົນ້ຄວາ້ກວດກາຄວາມຖ ກຕອ້ງຄບົຖວ້ນ, ຮບັຮອງ ຫ   ປະຕເິສດການຮບັຮອງບຸກ
ຄະລາກອນ ທີ່ ຈະປະກອບເຂົາ້ເປັນຄະນະນາໍຂອງການຈດັຕັງ້ສງັຄມົທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງ 
ໂດຍຜ່ານການຢັງ້ຢ ນຂອງ ກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ; 
- ກະຊວງພາຍໃນຄົນ້ຄວາ້, ກຽ່ວກບັການອອກໃບອະນຸຍາດ ໃຫແ້ກ່ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສະມາຄມົໄປ
ເຄ ່ ອນໄຫວຢູ່ຕ່າງປະເທດບນົພ ນ້ຖານປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ; 
- ຂະແຫນງພາຍໃນຂັນ້ແຂວງຄົນ້ຄວາ້ກວດກາຄວາມຖ ກຕອ້ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ສະເຫນເີຈົາ້ແຂວງ, 
ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນອະນຸຍາດສາ້ງຕັງ້, ໂຮມ, ແຍກ ຫ   ຍຸບເລກີອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວ
ສະເພາະແຕ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດແຂວງຂອງຕນົບນົພ ນ້ຖານການປະສານສມົທບົກບັຂະແຫນງການທີ່ ກຽ່ວ
ຂອ້ງ. 
- ຄົນ້ຄວາ້, ມຄໍີາເຫນັຕ່ໍການສະເຫນນີາໍເຂົາ້ສ ່  ແລະ ສິ່ ງພມິ, ການພມິປຶມ້, ເອກະສານ, ປາ້ຍ ແລະ 
ການກາໍນດົເຄ ່ ອງຫມາຍສນັຍະລກັຕ່າງໆກຽ່ວກບັອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົກ່ອນຂະແຫນງການກຽ່ວຂອ້ງ
ອະນຸມດັ ; 
- ສັ່ ງໂຈະ ຫ   ຢຸດເຊາົການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍ, 
ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ລະບຽບ-ກດົຫມາຍໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ;  



- ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາກຽ່ວກບັການສະເຫນຂໍີການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ຮບັເອາົການຊ່ວຍເຫ ົ ອຂອງອງົ
ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົຈາກບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ, ການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
- ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາ ແລະ ມຄໍີາເຫນັຕ່ໍກບັການສະເຫນຂໍີນາໍໃຊຕ້າປະທບັຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ 
ທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງ ກ່ອນກະຊວງປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຈະຄວັດ ແລະ ອະນຸຍາດນາໍ
ໃຊ.້ 
5.) ວຽກງານຮ່ວມມ ສາກນົ. 
- ກະຊວງພາຍໃນພວົພນັຮ່ວມມ ກບັຕ່າງປະເທດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງ, 
ບໍລຫິານລດັດາ້ນວຽກງານອງົການຈດັຕງັສງັຄມົ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ: ການກໍ່ ສາ້ງ-ບໍາລຸງ-ຍກົລະດບັ, ການ
ແລກປຽ່ນປະສບົປະການ, ການປະຊຸມສໍາມະນາຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ການດງຶດູດຍາດແຍ່ງເອາົການ
ຊ່ວຍເຫ ົ ອທາງດາ້ນທນຶຮອນ ແລະ ເຕກັນກິວຊິາການ ; 
- ເຊນັບດົບນັທກຶຊ່ວຍຈາໍ, ສນັຍາຮ່ວມມ ກບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົກຽ່ວກບັວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້
ສງັຄມົຕາມການອະນຸມດັຂອງຂັນ້ເທງິ ;ມຄອງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ົ ອ
ຂອງສາກນົ, ຕ່າງປະເທດເພ ່ ອພດັທະນາດາ້ນວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງ
ຂັນ້ເທງິ ; 
- ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ ກຽ່ວກບັດາ້ນວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້
ສາກນົ ຫ   ຕ່າງປະເທດຈດັຂຶນ້. 
6.) ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາ. 
- ກະຊວງພາຍໃນຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົຕ່າງໆທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ 
ໃນການປະຕບິດັແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບ-ກດົຫມາຍຂອງລດັ, ກດົລະບຽບຂອງ
ສະມາຄມົ, ມູນນທິ,ິ ຮດີຄອງປະເພນຂີອງຊນົເຜົ່ າ, ຂອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຂອງຊາດ ; 
- ກະຊວງພາຍໃນ ສມົທບົກບັກະຊວງການເງນິ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງຕດິຕາມກວດກາລາຍຮບັ 
- ລາຍຈ່າຍຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົທີ່ ລງົເຄ ່ ອນໄຫວກວມເອາົຫ າຍແຂວງ ; 
- ກະຊວງພາຍໃນອະນຸຍາດ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ການຮບັບໍລຈິາກຂອງສະມາຄມົ, ມູນນທິ ິເພ ່ ອ
ສະກດັກັນ້ການສວຍໂອກາດຫາຜນົປະໂຫຍດທີ່ ບ່ໍຊອບທໍາໃຫແ້ກ່ຕນົເອງ. 
7.) ວຽກງານແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ແລະ ຂໍສ້ະເຫນ ີ
- ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັແນວລາວສາ້ງຊາດ, ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ອ ່ ນທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ ຫລ  ປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ່້າງໆກຽວ່ກບັການຈດັຕັງ້
ສງັຄມົ ທີ່ ເຄ ່ ອນໄຫວ ຢູ່ ສປປ ລາວ; 



- ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນເຈົາ້ການປະສານສມົທບົກບັແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ 
ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຂໍສ້ະເຫນຂີອງການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ. 
8.) ວຽກງານສະຖຕິ ິແລະ ສະຫນອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. 
- ກະຊວງພາຍໃນສາ້ງແຜນການ, ກາໍນດົຖານຂໍມູ້ນ, ສາ້ງແບບຟອມຕ່າງໆ ເພ ່ ອເກບັກາໍສະຖຕິກິຽ່ວ
ກບັອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົຕ່າງ ໃໆນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດພອ້ມທງັແນະນາໍຂະແຫນງພາຍໃນຂັນ້
ທອ້ງຖິ່ ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ; 
- ເຜຍີແຜ່ ແລະ ສະຫນອງຂໍມູ້ນຂ່າວສານກຽ່ວກບັຈາໍນວນອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົໃຫແ້ກ່ສູນກາງແນວ
ລາວ ສາ້ງຊາດ ແລະ ທົ່ ວສງັຄມົຕາມລະບຽບການ. 
9.) ວຽກງານສະຫ ຸບ-ລາຍງານ. 
- ສະຫ ຸບ, ສງັລວມ ລາຍງານສະພາບການເຄ ່ ອນໄຫວວຽກງານການຈດັຕັງ້ສງັຄມົໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດໃຫລ້ດັຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕປີິລະເທ ່ ອ ຫ   ຕາມການຊີນ້າໍຂອງຂັນ້ເທງິ. 
III. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
1. ບນັດາກະຊວງ, ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ແລະ ອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນຂັນ້ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວ
ປະເທດຈົ່ ງຮບັຮູ,້ ເຊ ່ ອມຊມຶ ແລະ ນາໍພາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເນ ອ້ໃນຄໍາແນະນາໍສະບບັນີໃ້ຫມ້ຜີນົສໍາເລດັ 
2. ສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ນາໍເອາົຄໍາແນະນາໍຮ່ວມສະບບັນີ ້ໄປຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ແລະ ເຜຍີແຜ່ລງົສູ່ທອ້ງຖິ່ ນຮາກຖານ ເພ ່ ອໃຫທຸ້ກການຈດັຕັງ້ທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ປະຊາຊນົ
ລາວບນັດາເຜົ່ າຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈຢ່າງກວາ້ງຂວາງ, ເລກິເຊິ່ ງຕາມພາລະບດົບາດຂອງໃຜລາວ ; 
3. ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິໃນກລໍະນມີບີາງບນັຫາທີ່ ບ່ໍໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ ້ຫ   
ມຂໍີຂ້ດັແຍ່ງເກດີຂຶນ້ໃຫສູ້ນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ປຶກສາຫາລ ກນັ ເພ ່ ອປັບປຸງ
ແກໄ້ຂເພີ່ ມຕ ່ ມ.  

ທີ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ12 ມງັກອນ  2015 
ຕ ປະທານສູນກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ   ລດັຖະມນົຕີວ່ິາການກະຊວງພາຍໃນ 

 


