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ກະຊວງພາຍໃນ                                                                          ເລກທີ              /ພນ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ     ພະຈິກ 2020 

ຂ ໍ້ຕົກລົງ 
ວ່າດ້ວຍວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ 

 ແລະ ນິຕິກ າໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໃນໄລຍະໃໝ່ 
 

─ ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກ າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ກ ລະກົດ 2012; 
─ ອີງຕາມ ມະຕິຂອງຄະນະບ ລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງປະສິດທິພາບ
ຄ ຸ້ມຄອງລັດ ຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 037/ຄບສພ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖ ນາ 2018; 

─ ອີງຕາມ ດ າລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າ ສະບັບເລກທີ 562/ລບ, ລົງວັນທີ 06 
ພະຈິກ 2020; 

─ ອີງຕາມ ດ າລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ 
(ສະບັບປັບປ ງ) ເລກທີ 575/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2021 [ແລະ] ຄ າສັື່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວ
ກັບການເອົາໃຈ ໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 38/ນຍ, ລົງ
ວັນທີ 17 ຕ ລາ 2007; 

─ ອີງຕາມ ໜັງສ ສະເໜີ ຂອງ ກົມພັດທະນາການບ ລິຫານລັດ ສະບັບເລກທີ       /ກພລ, ລົງວັນທີ. 
 

ລັດຖະມົນຕກີະຊວງພາຍໃນ ອອກຂ ໍ້ຕກົລງົ: 
ພາກທີ I 

ບົດບັນຍັດທົົ່ວໄປ 
ມາດຕາ 1 ຈ ດປະສົງ 

ຂ ັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ໄດຸ້ກ ານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ປະເພດ, ລັກສະນະ, ເນ ັ້ອໃນ, ຮູບ
ການ ແລະ ວິທີການເຄ ື່ອນໄຫວໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງ
ພາຍໃນ ໃນໄລຍະໃໝ່ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານພາຍໃນ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ, 
ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍໄດຸ້ຜົນງານ ຂອງ ການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງ ຫຼ  ປັບປ ງນິຕິກ າ ໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫຸ້
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທົື່ວຂະແໜງພາຍໃນ ກ ື່ຄ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການ ຫຼ  
ພ ັ້ນທີື່ເປົັ້າໝາຍ ຫຼ  ບັນດາເປົັ້າໝາຍໃດໜຶື່ງ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ໄດຸ້ຮັບຮູຸ້, ເຂົັ້າໃຈ 
ແລະ ນ າໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ແນໃສ່
ປັບປ ງ ແລະ ຊ ກຍູຸ້ສົື່ງເສີມຫຼັກນິຕິທ າ ກ ື່ຄ ການຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ 
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ທີື່ຢູ ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງຕາມຂະແໜງການ ຂອງ 
ກະຊວງພາຍໃນ, ສາມາດຮັບປະກັນຮອບດ້ານ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້
ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນສູງ ໃນທົື່ວຂະແໜງພາຍໃນ. 
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ມາດຕາ 2  ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໃນໄລຍະໃໝ່ 
ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໃນ

ໄລຍະໃໝ່ ແມ່ນຂະບວນການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ນ າພາການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດ 
ໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ, ເອກະສານທາງການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ດ້ວຍການອະທິບາຍ, ຊີັ້
ແຈງ, ແນະນ າ, ສະໜອງຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ, ການນ າໃຊຸ້ພາຫະນະສ ື່ມວນຊົນ, ງົບປະມານ ແລະ ການ
ໝູນໃຊຸ້ເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ ທີື່ເປັນການປະຢັດມັດທະຍັດ ດ້ານງົບປະມານ, ວັນເວລາລັດຖະ
ການ, ບ ກຄະລາກອນ ຫຼ  ເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານຮູບການໃດໜຶື່ງທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນສະໄໝ. 

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໃນ
ໄລຍະໃໝ່ ຍັງກວມເອົາການລົງທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອເຜີຍແຜ່ເຊ ື່ອມຊຶມມະຕິ, ຄ າສັື່ງ, ແນວທາງແຜນ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ, ເອກະສານ ຂອງ ອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງ ຊຶື່ງພົວພັນກັບໜ້າທີື່
ການເມ ອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງພາຍໃນ. 

 
 

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄ າສັບ 
ບັນດາຄ າສັບ ທີື່ມີຢູ່ໃນຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບນີັ້ ມີເນ ັ້ອໃນ 

ແລະ ຄວາມໝາຍຄ : 
1. ນິຕິກ າຂອງກະຊວງພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີື່ດັດປັບສາຍພົວພັນ

ສັງຄົມ, ມີຜົນບັງຄັບທົື່ວໄປ ຫຼ  ມີຜົນບັງຄັບສະເພາະ, ຖ ກຄົັ້ນຄວ້າສ້າງຂຶັ້ນ ແລະ ປັບປ ງເນ ັ້ອ
ໃນ ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ຂະແໜງພາຍໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ຊຶື່ງຖ ກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊຸ້
ໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ບ ກຄົນທີື່ມີສິດອ ານາດອະນ ມັດປະກາດໃຊຸ້ ຫຼ  ນິຕິກ າໃດທີື່ເປັນ
ພາລະບ ົດບາດ, ໜ້າທ ີ ື່  ແລະ ຂອບເຂດສ ິດອະນ  ມ ັດປະກາດໃຊຸ້ນ ິຕ ິກ  າໂດຍຂະ 
ແໜງພາຍໃນ; 

2. ເອກະສານຂອງກະຊວງພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ທີື່ບັນທຶກໃສ່ວັດຖ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນ
ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ເປັນເອກະສານທີື່ສ້າງຂຶັ້ນ ເພ ື່ອດັດປັບສາຍພົວພັນໃນສັງຄົມ, ເປັນ
ເອກະສານ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່
ລະໄລຍະ ກ ື່ຄ ຂະແໜງພາຍໃນ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ຊຶື່ງເປັນພ ັ້ນຖານອັນສ າຄັນໃຫຸ້ແກ່
ການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງເປັນນິຕິກ າໃນອະນາຄົດ; 

3. ເອກະສານທາງການຂອງກະຊວງພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີື່ຖ ກຄົັ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປ ງ 
ແລະ ປະກາດໃຊຸ້ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ຂະແໜງພາຍໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ເພ ື່ອນ າໃຊຸ້ເຂົັ້າໃນ
ວຽກງານທາງລັດຖະການ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ; 

4. ຂະແໜງພາຍໃນ ຫຼ  ຂະແໜງການພາຍໃນ ໝາຍເຖິງ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງສັງກັດ ກະຊວງ
ພາຍໃນ, ພະແນກພາຍໃນຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນຂັັ້ນເມ ອງ; 

5. ເອກະສານ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະທ າມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ຄ າສັື່ງ, ຄ າ
ແນະນ າຂອງພັກ, ລະບຽບການ, ຍ ດທະສາດ, ປຶັ້ມຄູ່ມ , ບົດເຜີຍແຜ່ເຊ ື່ອມຊຶມວັນສ າຄັນ, 
ບ ກຄົນສ າຄັນຂອງຊາດ, ບ ກຄົນທີື່ມີຜົນງານເດັື່ນຕ ື່ສາກົນ, ວັນສ າຄັນຂອງຕ່າງປະເທດ, 
ບ ກຄົນທີື່ມີບົດບາດສ າຄັນຕ ື່ຂະແໜງການ ຫຼ  ຂອງທ້ອງຖິື່ນໃດໜຶື່ງ ທີື່ຂັັ້ນເທິງເຫັນດີຮັບຮອງ
ໃຫຸ້ກະຊວງພາຍໃນ ຈັດຕັັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຫຼ  ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມ
ຄອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ. 

ມາດຕາ 4 ຫັຼກການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດ

ຕາມຫັຼກການດັື່ງນີັ້: 
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1. ຮັບປະກັນຄວາມຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງພັກ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງລດັ, 
ລັດຖະທ າມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; 

2. ສະເໝີພາບຕ ື່ໜ້າກົດໝາຍ ແລະ ສົື່ງເສີມຫັຼກນິຕິທ າ ທົື່ວຂະແໜງພາຍໃນ; 
3. ຮັບປະກັນຄວາມຍ ຕິທ າ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງສ ດຂອງລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ພົນລະເມ ອງ; 
4. ຮັບປະກັນການຄ ຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ຕາມຂະແໜງການ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບ

ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ, ຫັນລົງກ ື່ສ້າງຮາກຖານ ແລະ ຂອບເຂດສິດຄ ຸ້ມຄອງຕາມຂະ 
ແໜງການສາຍຕັັ້ງ ໃຫຸ້ທ້ອງຖິື່ນຫຼາຍຂຶັ້ນ; 

5. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງກົມກຽວ ທັງທາງດ້ານເນ ັ້ອໃນ, 
ຮູບການ, ວິທີການ, ພິທີການ, ພະລາທິການ ແລະ ດ້ານອ ື່ນ ເພ ື່ອບັນລ ຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວຸ້; 

6. ຮັບປະກັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ດ້ວຍຮັບຜິດຊອບສູງ, ເລິກເຊິື່ງ, ມີຈ ດສ ມ ແລະ ເປັນ
ລະບົບຕ ື່ເນ ື່ອງ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍຮູບການ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ວິທີການໃດໜຶື່ງທີື່ເໝາະສົມ ສາມາດ
ຮັບປະກັນໄດຸ້ລັກສະນະຊາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ມະຫາຊົນ; 

7. ປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຕ້ານການຟູມເຟ ອຍ ແຕ່ເຄ ື່ອນໄຫວມີປະສິດທິພາບສູງ; 
8. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ມີຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ຊ ກຍູ ຸ້ສົ ື່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ. 
 

ມາດຕາ 5 ຂອບເຂດການນ າໃຊຸ້ 
ຂ ັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ນ າໃຊຸ້ສ າລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ບັນດາ

ຂະແໜງພາຍໃນ ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ. 
ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ທີື່ສັງກັດພາຍໃນກະຊວງ ນ າໃຊຸ້ຂ ັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ໝູນໃຊຸ້

ຮ່ວມກັບລະບຽບການສະເພາະ ເພ ື່ອຊ ກຍູຸ້ໃຫຸ້ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂຶັ້ນຕ ື່ມ ຕາມໜ້າທີື່ການເມ ອງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຕົນ. 

 

ພາກທີ II 
ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 

ໝວດທີ 1 
ປະເພດ, ລັກສະນະ, ເນ ໍ້ອໃນ ແລະ ຮູບການ ຂອງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 

 
ມາດຕາ 6 ປະເພດ 

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ມີ 02 ປະເພດຄ : ການໂຄສະນາ
ນິຕິກ າທີື່ມີຜົນບັງຄັບທົື່ວໄປ ແລະ ການໂຄສະນານິຕິກ າທີື່ຜົນບັງຄັບສະເພາະ. 

 

ມາດຕາ 7 ລັກສະນະ 
ລັກສະນະ ຂອງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ມີ 03 

ລັກສະນະຄ : ລັກສະນະ ທາງກົງ, ທາງອ້ອມ ແລະ ລັກສະນະປະສົມປະສານ.  
ນອກຈາກນີັ້ແລຸ້ວ, ບາງກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການໃດໜຶື່ງ ແມ່ນມີ

ລັກສະນະປະສົມປະສານກັນ ທີື່ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫຸ້ບັນດາເປົັ້າໝາຍ ໃນທັນທີ ຫຼ  ພາຍຫັຼງ 
ດ າເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແລຸ້ວ ເພ ື່ອນ າໄປຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

 

ມາດຕາ 8 ເນ ັ້ອໃນ 
ເນ ັ້ອໃນ ຂອງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ມີ 02 ດ້ານເນ ັ້ອ

ໃນຄ : ເນ ັ້ອໃນທີື່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເນ ັ້ອໃນທີື່ເປັນຮູບພາບ ທັງເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ບ ື່ເຄ ື່ອນ
ໄຫວ. 
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ມາດຕາ 9 ຮູບການ 
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມີ 09 

ຮູບການດັື່ງນີັ້: 
1. ປາກເປົື່າ; 
2. ສ ື່ມວນຊົນ ຂະແໜງການຕ່າງໆ; 
3. ຈັດພິມ ຫຼ  ຮວບຮວມເປັນປົກເຫັຼັ້ມ ເພ ື່ອແຈກຢາຍ ແລະ ແນະນ າ ຫຼ  ປະມວນເປັນປຶັ້ມ ໄວຸ້ໃນ
ຫ ສະໝ ດ, ຕູຸ້ປຶັ້ມກົດໝາຍ, ສູນໜັງສ  ຫຼ  ສະຖານທີື່ສະຫງວນສະເພາະເກັບຮັກສາ ລັດຖະທ າ
ມະນູນ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ; 

4. ຈັດຕັັ້ງກອງປະຊ ມເຜີຍແຜ່; 
5. ຈັດກອງປະຊ ມສ າມະນາວິຊາການ; 
6. ຈັດຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ; 
7. ພາສາມ  ຫຼ  ພາສາທາງຮ່າງກາຍ; 
8. ຈັດສົື່ງນິຕິກ າ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ໃຫຸ້ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
9. ລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີື່ທັນສະໄໝ ໄຮຸ້ພົມແດນ ແລະ ໄລຍະເວລາ. 

ນອກຈາກນີັ້ແລຸ້ວ, ຍັງມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຜ່ານຮູບ
ການອ ື່ນອີກ. 

ໝວດທີ 2 
ເປົໍ້າໝາຍ ກ່ອນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່

ມາດຕາ 10 ເປົັ້າໝາຍ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ບັນດາເປົັ້າໝາຍ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ 

ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມີດັື່ງນີັ້: 
1. ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອົງການຈັດຕັັ້ງພັກ, ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ; 
2. ພະນັກງານຂັັ້ນຮາກຖານ ແລະ ພະນັກງານຊ່ອຍວຽກບ້ານ; 
3. ພະນັກງານບ ານານ; 
4. ພະສົງ-ສາມະເນນ (ນັກບວດ), ພ ື່ຂາວ-ແມ່ຂາວ ແລະ ສາສະນິກກະຊົນທົື່ວໄປ; 
5. ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ຫຼ  ຄະນະບ ລິຫານງານ, ຄະນະກວດກາ, ຄະນະກິດຕມິະ
ສັກ, ຊ່ຽວຊານ (ຖ້າມີ); 

6. ພົນລະເມ ອງລາວ; 
7. ສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີື່ປະຈ າຢູ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ; 
8. ບ ກຄົນອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 11 ເປົັ້າໝາຍ ດ້ານຂະແໜງການ 
ບັນດາເປົັ້າໝາຍ ດ້ານຂະແໜງການ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ

ກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມີດັື່ງນີັ້: 
1. ກະຊວງພາຍໃນ; 
2. ຂະແໜງພາຍໃນ ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ; 
3. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
4. ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການສາຍຕັັ້ງຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ; 
5. ສ ານັກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສາສະໜາ, ສາສະນະສະຖານ ຫຼ  ສະຖານທີື່ປະກອບພິທີສາສະໜາ; 
6. ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ; 
7. ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ທີື່ປະຈ າຢູ່ ສ.ປ.ປ. ລາວ; 
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8. ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 
ມາດຕາ 12 ເປົັ້າໝາຍ ດ້ານພ ັ້ນທີື່ 

ບັນດາເປົັ້າໝາຍ ດ້ານຂະແໜງການ ຫຼ  ພ ັ້ນທີື່ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ 
ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມດີັື່ງນີັ້: 
1. ພົນລະເມ ອງລາວ, ຊາວຕ່າງດ້າວ-ຄົນບ ື່ມີສັນຊາດ, ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີື່ອາໄສຢູ່ດິນແດນ ຂອງ 
ສ.ປ.ປ. ລາວ; 

2. ບ່ອນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ, ບ່ອນທີື່ຖ ກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກ ື່ສ້າງໃດໜຶື່ງ 
ຂອງລັດ; 

3. ສະຖານທີື່ອ ື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
ໝວດທີ 3 

ເປົໍ້າໝາຍ ໃນເວລາໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕວົຈິງ 
ມາດຕາ 13 ເປົັ້າໝາຍດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ທີື່ດ າເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 

ບັນດາກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງເປົັ້າໝາຍ ທີື່ດ າເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້
ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມີດັື່ງນີັ້: 
1. ກະຊວງພາຍໃນ; 
2. ຫ້ອງການ ກະຊວງພາຍໃນ; 
3. ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ; 
4. ບັນດາກົມ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ ສັງກັດພາຍໃນກະຊວງ; 
5. ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ທີື່ສັງກັດກະຊວງພາຍໃນ; 
6. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ ຫຼ  ຄະນະກ າມະການໃດໜຶື່ງ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການ
ອະນ ມັດຈາກຂັັ້ນເທິງ. 

 

ມາດຕາ 14 ເປົັ້າໝາຍດ້ານບ ກຄະລາກອນ ທີື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ບ ກຄະລາກອນເປົັ້າໝາຍ ທີື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບ

ການຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມີດັື່ງນີັ້: 
1. ພະນັກງານການນ າລະດັບສູງ; 
2. ຄະນະນ າກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ຄະນະນ າກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ; 
3. ຄະນະກົມ ຫຼ  ທຽບເທົື່າກົມ ສັງກັດພາຍໃນກະຊວງ ຫຼ  ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂັັ້ນສູນ
ກາງອ ື່ນ; 

4. ຄະນະວິຊາການ ກົມກອງກຽ່ວຂ້ອງ ສັງກັດພາຍໃນກະຊວງ ຫຼ  ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ
ຂັັ້ນສູນກາງອ ື່ນ; 

5. ຄະນະນ າ ຂອງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
6. ພະນັກງານບ ານານ; 
7. ບ ກຄະລາກອນ ຂອງ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາສະໜາ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

8. ຄະນະບ ລິຫານງານ ຂອງ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

9. ບ ກຄະລາກອນເປົັ້າໝາຍອ ື່ນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫຸ້
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ. 
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ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ບ ກຄະລາກອນເປົັ້າໝາຍ ທີື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, 
ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ  ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ ຢູ່ພາກທີ III ແລະ 
ພາກທີ IV ຂອງຂ ັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຫຼ  ລະບຽບການສະເພາະຕ່າງຫາກ ທີື່ມີລັກສະນະ ແລະ ຈ ດ
ພິເສດໃນຕົວ ຂອງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່. 

 

ໝວດທີ 4 
ວິທີການ 

ມາດຕາ 15 ວິທີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທັງມີຜົນ

ບັງຄັບທົື່ວໄປ ແລະ ຜົນບັງຄັບສະເພາະ ມີ 05 ວິທີດັື່ງນີັ້: 
1. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ; 
2. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດອ ື່ນ ຢູ່ຂັັ້ນ
ສູນກາງ; 

3. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຢູ່ທ້ອງຖິື່ນ; 
4. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ; 
5. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ດ້ວຍການປະສົມປະສານ. 

 

ມາດຕາ 16 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ 
ກະຊວງພາຍໃນ ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການອ ື່ນ ຊຶື່ງປະກອບມີ: ກົດໝາຍ, ດ າລັດ, ຄ າສັື່ງ, ຂ ັ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ກົດລະບຽບ
ຂອງບ້ານ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຕາມມາດຕາ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງ
ນິຕິກ າ ໄດຸ້ກ ານົດ ຫຼ  ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີື່ມີຜົນສັກສິດປະກາດນ າໃຊຸ້ແລຸ້ວ ທີື່ນອນຢູ່ໃນຂອບ
ເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ. 

 

ມາດຕາ 17 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ 
ກະຊວງພາຍໃນ ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການອ ື່ນ ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ຕາມຂອບເຂດສິດຄ ຸ້ມຄອງຕາມ
ຂະແໜງການ ໂດຍມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊິື່ງກັນແລະກັນ ໂດຍມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ພາຍໃນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົື່າກະຊວງ, ຫົວໜ້າອົງການຈັດຕັັ້ງ
ຂັັ້ນສູນກາງ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມເນ ັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  
ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນັັ້ນ ໄດຸ້ກ ານົດ ຊຶື່ງໃຫຸ້ເກີດສິດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ພັນທະຮ່ວມກັນ ຫຼ  ມີການ
ຮ່ວມມ ກັນ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການນັັ້ນ 
ເພ ື່ອໃຫຸ້ບັນດາເປົັ້າໝາຍ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຂະແໜງການ ຫຼ  ພ ັ້ນທີື່ນັັ້ນ ຮັບຮູຸ້, 
ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ນ າໄປຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍໃຫຸ້ເກີດຮູບປະທ າ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ 
ຂອບເຂດສິດ ທີື່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການນັັ້ນ ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້. 
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ມາດຕາ 18  ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ 
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນ ຢູຂ່ັັ້ນທ້ອງ 

ຖິື່ນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມເນ ັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກດົໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ນັັ້ນ ໄດຸ້ກ ານົດ ຊຶື່ງໃຫຸ້ເກີດສິດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ພັນທະ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ
ກ າກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການໃດໜຶື່ງ ເພ ື່ອໃຫຸ້ບັນດາເປົັ້າໝາຍ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່, ຂະແໜງການສາຍຕັັ້ງ ຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ  ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ ຮັບຮູຸ້, 
ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ນ າໄປຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍໃຫຸ້ເກີດຮູບປະທ າ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ 
ຂອບເຂດສິດ ທີື່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້. 

 

ມາດຕາ 19 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ 
ກະຊວງພາຍໃນ ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການອ ື່ນ ຊຶື່ງປະກອບມີ: ກົດໝາຍ, ດ າລັດ, ຄ າສັື່ງ, ຂ ັ້ຕົກລົງ, ຄ າແນະນ າ, ກົດລະບຽບ
ຂອງບ້ານ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ນິຕິກ າອ ື່ນ ຕາມມາດຕາ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງ
ນິຕິກ າ ໄດຸ້ກ ານົດເອກະສານສ າຄັນ ຫຼ  ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີື່ມີຜົນສັກສິດປະກາດນ າໃຊຸ້ແລຸ້ວ ທີື່
ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣ
ນິກ ຕາມສະພາບ, ເງ ື່ອນໄຂອ ານວຍຂອງອ ປະກອນການສ ື່ສານທີື່ທັນສະໄໝ. 

 

ມາດຕາ 20 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ດ້ວຍການປະສົມປະສານ 
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນ ດ້ວຍການ

ປະສົມປະສານ ແມ່ນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນ ັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຕາມ
ມາດຕາ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກ າ ໄດຸ້ກ ານົດ, ເອກະສານສ າຄັນ ຫຼ  ລະບຽບການ
ອ ື່ນ ທີື່ມີຜົນສັກສິດປະກາດນ າໃຊຸ້ແລຸ້ວ ທີື່ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໂດຍກະຊວງພາຍໃນເອງ; 
ຈັດຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ທັງຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ດ້ວຍຮູບແບບ
ເອກະສານ ແລະ ຈັດຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທີື່ທັນສະໄໝ ເພ ື່ອໃຫຸ້ບັນດາເປົັ້າໝາຍ ທີື່ຈະໄດຸ້
ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ, ຂະແໜງການສາຍຕັັ້ງ ຢູ່ຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ  ພ ັ້ນທີື່ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນັັ້ນ ຮັບຮູຸ້, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ນ າໄປຈັດຕັັ້ງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫຼ  ຜັນ
ຂະຫຍາຍຕ ື່ມ ເພ ື່ອໃຫຸ້ເກີດຮູບປະທ າ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີື່ກົດ 
ໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ກ ານດົໄວຸ້. 

 

ໝວດທີ 4 
ຂັໍ້ນຕອນ 

ມາດຕາ 21 ຂັັ້ນຕອນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ຂັັ້ນຕອນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ 

ທັງມີຜົນບັງຄັບທົື່ວໄປ ແລະ ຜົນບັງຄັບສະເພາະ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມີ 05 ຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້: 
1. ການສ້າງແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ; 
2. ການສ້າງແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ຫຼ  ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

3. ການອະນ ມັດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ;່ 
4. ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕົວຈິງ; 
5. ການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ການສັງລວມລາຍງານ. 



8 

ມາດຕາ 22 ການສ້າງແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ 
ບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ ສັງກັດກະຊວງພາຍໃນ ຄົັ້ນຄວ້າສ້າງ

ແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນ ທີື່ມີຜົນສັກສິດ
ປະກາດນ າໃຊຸ້ແລຸ້ວ ຊຶື່ງນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  
ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງ. 

 

ມາດຕາ 23 ການສ້າງແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ຫຼ  ອົງການ
ປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ກະຊວງພາຍໃນ ກະກຽມການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການອ ື່ນ ທີື່ມີຜົນສັກສິດປະກາດນ າໃຊຸ້ແລຸ້ວ ຊຶື່ງນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຄ ຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ໂດຍການສ້າງແຜນການ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຮ່ວມກັບ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເຫົຼື່ານັັ້ນ. 

 

ມາດຕາ 24 ການອະນ ມັດ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ອະນ ມັດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນ ພາຍໃນກ ານົດ
ເວລາ, ເປົັ້າໝາຍ, ເນ ັ້ອໃນ, ງົບປະມານ ແລະ ຄາດໝາຍອ ື່ນ ຕາມແຜນການທີື່ກ ານົດໄວຸ້. 

 

ມາດຕາ 25 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕົວຈິງ 
ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ພາກສວ່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິ

ກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນ ພ້ອມທັງແນະນ າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫຸ້ບັນດາ
ເປົັ້າໝາຍ ທີື່ຈະໄດຸ້ຮັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ຂະແໜງການສາຍຕັັ້ງ ຢູ່
ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ  ພ ັ້ນທີື່ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນັັ້ນ ຮັບຮູຸ້, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ນ າໄປຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍໃຫຸ້ເກີດ
ຮູບປະທ າ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີື່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  
ລະບຽບການດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ກ ານດົໄວຸ້. 

 

ມາດຕາ 26 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະ 

ນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນ ທີື່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງການໂຄສະນາເຜີຍ 
ແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັື່ງກ່າວ ຕາມກ ານົດເວລາຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

 

ມາດຕາ 27 ການສັງລວມລາຍງານ 
ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນເຈົັ້າການໃນການສັງລວມຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະ

ເມີນຜົນ ຂອງ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກດົໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການອ ື່ນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ເພ ື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ ຕ ື່ຮ່າງເນ ັ້ອໃນລາຍງານຜົນຂອງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິ
ກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັື່ງກ່າວ ເພ ື່ອລາຍງານຕ ື່ຂັັ້ນເທິງ ຫຼ  ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງ
ເປັນທາງການ ພ້ອມທັງສະເໜີວິທີການແກຸ້ໄຂບັນຫາໃນຕ ື່ໜ້າ ໃນກ ລະນີພົບເຫັນບັນຫາທີື່ເປັນ
ຊ່ອງວ່າງ ຫຼ  ຂ ັ້ສະເໜີໃດໜຶື່ງເພີື່ມເຕີມຕ ື່ຂັັ້ນເທິງພິຈາລະນາໃນເວລາອັນຄວນ. 

 
 
 



9 

ພາກທີ III 
ບຸກຄະລາກອນ ທີົ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່

ໝວດທີ 1 
ອົງປະກອບ ຂອງ ບຸກຄະລາກອນ 

ມາດຕາ 28 ບ ກຄະລາກອນການນ າຂັັ້ນສູງ 
ບ ກຄະລາກອນການນ າຂັັ້ນສູງ ທີື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຕ່າງໆ ມີດັື່ງນີັ້: 
1. ກ າມະການກົມການເມ ອງສູນກາງພັກ; 
2. ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ; 
3. ກ າມະການສູນກາງພັກ; 
4. ກ າມະການສ າຮອງສູນກາງພັກ, ຄະນະກ າມະການກວດກາສູນກາງພັກ; 
5. ພະນັກງານການນ າລະດັບສູງ ຕາມກ ານົດຢູ່ ມາດຕາ 22 ຂ ັ້ 1 ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-
ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015 ແລະ ມາດຕາ 4 ຂອງ ດ າ
ລັດວ່າດ້ວຍຕ າແໜ່ງບ ລິຫານ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ສະບັບເລກທີ 
203/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ກ ລະກົດ 2017. 

 

ມາດຕາ 29 ບ ກຄະລາກອນ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ 
1. ຄະນະນ າກະຊວງພາຍໃນ; 
2. ຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະກົມວຊິາການ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ; 
3. ຄະນະພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າພະແນກ; 
4. ພະນັກງານວິຊາການ ທີື່ສັງກັດບັນດາກົມ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ; 
5. ຄະນະບ ລິຫານງານ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ທີື່ສັງກັດກະຊວງພາຍໃນ. 

 

ມາດຕາ 30 ບ ກຄະລາກອນ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ 
1. ຄະນະນ າກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ; 
2. ຄະນະຫ້ອງການ, ຄະນະກົມວຊິາການ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ; 
3. ຄະນະພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າພະແນກ; 
4. ພະນັກງານວິຊາການ ທີື່ສັງກັດບັນດາກົມ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ; 
5. ຄະນະບ ລິຫານງານ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ທີື່ສັງກັດ. 

 

ມາດຕາ 31 ບ ກຄະລາກອນ ຂອງ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ 
1. ຄະນະນ າອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນ; 
2. ຄະນະພະແນກ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າພະແນກການຂັັ້ນແຂວງ; 
3. ຄະນະຂະແໜງ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າຂະແໜງ ສັງກັດພະແນກການຂັັ້ນແຂວງ ຫຼ  ອົງການລັດ
ທຽບເທົື່າພະແນກການຂັັ້ນແຂວງ; 

4. ຄະນະຫ້ອງການ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າຫ້ອງການຂະແໜງການຂັັ້ນເມ ອງ; 
5. ຄະນະໜ່ວຍງານ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າໜ່ວຍງານ; 
6. ຫົວໜ້າຈ ງານ; 
7. ພະນັກງານວິຊາການ ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
8. ຄະນະບ ລິຫານງານ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ຫຼ  ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ທີື່ສັງກັດ. 

ມາດຕາ 32 ບ ກຄະລາກອນອ ື່ນ 
ບ ກຄະລາກອນອ ື່ນ ທີື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ອ ື່ນ ມີດັື່ງນີັ້: 
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1. ພະນັກງານບ ານານ; 
2. ພະນັກງານອາວ ໂສ, ນັກຮົບປະຕິວັດ; 
3. ເຈົັ້າໜ້າທີື່ກ າລັງປຸ້ອງກັນຊາດ-ປຸ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ, ນັກພັດທະ 
ນາ, ສິລະປິນ, ບ ກຄົນທີື່ໄດຸ້ຮັບນາມມະຍົດແຫ່ງຊາດ, ບ ກຄົນສ າຄັນຂອງຊາດ; 

4. ບ ກຄະລາກອນ ຂອງ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາສະໜາ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ; 

5. ຄະນະບ ລິຫານງານ ຂອງ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ມາດຕາ 33 ບ ກຄະລາກອນພິເສດ 
ບ ກຄະລາກອນພິເສດ ທີື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ອ ື່ນ ແມ່ນບ ກຄົນທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫຸ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການໃດໜຶື່ງ ທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ. 

ນອກຈາກນີັ້ແລຸ້ວ, ຍັງມີບ ກຄະລາກອນຊ່ອຍວຽກຈ ານວນໜຶື່ງ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ບົນພ ັ້ນຖານ ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກ
ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ. 

 

ໝວດທີ 2 
ມາດຕະຖານ 

ມາດຕາ 34 ມາດຕະຖານລວມ 
ບ ກຄະລາກອນ ທີື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ 

ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ມີມາດຕະຖານລວມດັື່ງນີັ້: 
─ ເປັນພະນັກງານລັດ; 
─ ມີວ ດທິການສຶກສາ ແລະ ດ້ານທິດສະດີການເມ ອງ, ການປົກຄອງ ຫຼ  ການບ ລິຫານລັດ ໃນ
ລະດັບໃດໜຶື່ງທີື່ແນ່ນອນ; 

─ ເປັນຜູ່ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສູງ ຕ ື່ກັບເນ ັ້ອໃນ ຂອງ ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າ
ໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ; 

─ ເຂົັ້າໃຈພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່, ຂອບເຂດສິດ, ປະຫວັດການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ 
ຜົນງານດ້ານຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ; 

─ ສາມາດນ າໃຊຸ້ສ ື່ສັງຄົມຕ່າງໆ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໄດຸ້. 
 

ມາດຕາ 35 ມາດຕະຖານສະເພາະ 
─ ເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ; 
─ ມີວ ດທິການສຶກສາ ແລະ ດ້ານທິດສະດີການເມ ອງ, ການປົກຄອງ ຫຼ  ການບ ລິຫານລັດ ໃນ
ລະດັບໃດໜຶື່ງທີື່ແນ່ນອນ; 

─ ເປັນຜູ່ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້, ຄວາມສາມາດ, ຊ ານິຊ ານານ ແລະ ມີປະສົບການສູງ ຕ ື່ກັບເນ ັ້ອໃນ ຂອງ 
ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ; 

─ ເຂົັ້າໃຈແຈຸ້ງ ຕ ື່ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່, ຂອບເຂດສິດ, ປະຫວັດການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, 
ຜົນງານ ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງ ກະຊວງ
ພາຍໃນ ແລະ ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງພາຍໃນກະຊວງ; 

─ ຮູຸ້ນ າໃຊຸ້ສ ື່ສັງຄົມຕ່າງໆ ເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໄດຸ້ຢ່າງດີ; 
─ ມີມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນດ້ານອ ື່ນ ທີື່ຮອງຮັບໃຫຸ້ແກ່ການດ າເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່. 
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ມາດຕາ 36 ມາດຕະຖານພິເສດ 
ນອກຈາກມາດຕະຖານລວມ ແລະ ມາດຕະຖານສະເພາະ ຂອງ ບ ກຄະລາກອນ ໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ່ແລຸ້ວ ຍັງມີມາດຕະຖານພິເສດຕ ື່ມອີກ ທີື່ກ ານົດດ້ານວ ດທິການສຶກສາ, ດ້ານຄ ນນະວ ດ 
ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການພິເສດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເນ ັ້ອໃນບົດບັນຍັດ ທີື່ເປັນເປົັ້າໝາຍດັດປັບຂອງ 
ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ລະບຽບການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງຕ ື່ມອີກ ບົນພ ັ້ນຖານການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ອະນ ມັດໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ໝວດທີ 3 
ເງ ົ່ອນໄຂ 

ມາດຕາ 37 ພາຍໃນ 
ບ ກຄະລາກອນ ທີື່ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ວິທະຍາກອນກະຊວງພາຍໃນ ຕ້ອງໄດຸ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ
ອົບຮົມ ສ າລັບການເປັນຄູຝຶກ (“Training of Trainers” ຫຼ  “ToT”) ທີື່ເປັນຫັຼກສູດ
ສະເພາະ ແລະ ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດໃຫຸ້ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ. 

 

ມາດຕາ 38 ພາຍນອກ 
ບ ກຄະລາກອນ ທີື່ເປັນເຈົັ້າການຈັດຕັັ້ງ ຫຼ  ໄດຸ້ເຂົັ້າຮ່ວມເປັນວິທະຍາກອນ ໃນການໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ນອກຈາກ
ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນແລຸ້ວ ຍັງມີການອະນ ມັດ ຫຼ  ໄດຸ້ຮັບການ
ເຊີນຢ່າງເປັນທາງການ ຈາກພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕ ື່ມອີກ. 

 

ມາດຕາ 39 ການຮ່ວມມ  
ເງ ື່ອນໄຂການຮ່ວມມ  ແມ່ນການອ ປະຖ າຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງພາກສ່ວນອ ື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງອົງ

ການຈັດຕັັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທັງທາງດ້ານບ ກຄະລາກອນ, ດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ, 
ດ້ານງົບປະມານ ດັື່ງນີັ້ເປັນຕົັ້ນ ບົນພ ັ້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດຸ້ຜ່ານ
ການພິຈາລະນາອະນ ມັດຈາກຂັັ້ນເທິງແລຸ້ວ. 

 

ພາກທີ IV 
ຄະນະກ າມະການໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່

ມາດຕາ 40 ຄະນະກ າມະການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ 
ບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ສັງກັດກະຊວງພາຍໃນ ທີື່

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນ 
ທີື່ມີຜົນສັກສິດປະກາດນ າໃຊຸ້ແລຸ້ວ ຊຶື່ງນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງຂອງ 
ບັນດາກົມ/ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ ສັງກັດ ກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັັ້ນ
ເທິງ ຄົັ້ນຄວ້ານ າສະເໜີຄະນະນ າກະຊວງພາຍໃນ ແຕ່ງຕັັ້ງບ ກຄະລາກອນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຕາມ
ເປົັ້າໝາຍດັດປັບ ທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນນິຕິກ າດັື່ງກ່າວ ປະກອບເປັນຄະນະກ າມະການໜຶື່ງ ພາຍໃນ
ກະຊວງ ເພ ື່ອສາມາດຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າໄດຸ້ສ າເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ. 

 
 

 

ມາດຕາ 41 ຄະນະກ າມະການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ຂອງ ກະຊວງພາຍ ໃນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
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ຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນ ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ
ກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ເພ ື່ອປະກອບບ ກຄະລາກອນ ເຂົັ້າເປັນຄະນະກ າມະການໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການໃດໜຶື່ງ ໂດຍປະກອບມີກະຊວງພາຍໃນ 
ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີື່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າ
ໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້. 

 

ມາດຕາ 42 ຄະນະກ າມະການໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ ຂອງ ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນຂອງກະຊວງພາຍໃນ 
ບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນຂອງກະຊວງພາຍໃນ ເປັນເຈົັ້າການພົວພັນປະສານສົມທົບ 

ດ້ານວິຊາການ ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ເພ ື່ອປະກອບ
ບ ກຄະລາກອນ ເຂົັ້າເປັນຄະນະກ າມະການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  
ລະບຽບການໃດໜຶື່ງ ໂດຍປະກອບມີ ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ, ບັນດາກົມ 
ຫຼ  ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຂອບ
ເຂດສິດ ທີື່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້. 

 

ມາດຕາ 43 ປັດໄຈພ ັ້ນຖານ ຂອງ ການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການ 
ການຄົັ້ນຄວ້າ, ກະກຽມສະເໜີ ແລະ ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການໂຄສະນາ

ເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ບົນພ ັ້ນຖານການຄັດເລ ອກ ດັື່ງນີັ້: 
─ ຄະນະນ າກະຊວງພາຍໃນ; 
─ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສ້າງ, ປັບປ ງ ຫຼ  ຍົກລະດັບນິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີຜົນງານ; 
─ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີື່ສ າເລັດການເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມາແລຸ້ວ ສ າລັບການເປັນຄູຝຶກ 

(“Training of Trainers” ຫຼ  “ToT”) ທີື່ເປັນຫັຼກສູດສະເພາະການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່; 
─ ມີວ ດທິການສຶກສາ ແລະ ດ້ານທິດສະດີການເມ ອງ, ການປົກຄອງ ຫຼ  ການບ ລິຫານລັດ ໃນ
ລະດັບໃດໜຶື່ງທີື່ແນ່ນອນ; 

─ ເປັນຜູ່ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນລະດັບທີື່ແນ່ນອນ, ມຄີວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບ
ການຫຼາຍພ ສົມຄວນ ຕ ື່ກັບເນ ັ້ອໃນ ຂອງ ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ; 

─ ມີຄວາມສາມາດໃນການນ າສະເໜີ ທັງທາງປາກເປົື່າ ແລະ ຂີດຂຽນ ທີື່ຮູຸ້ອະທິບາຍຈະແຈຸ້ງ 
ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່, ຂອບເຂດສິດ, ປະຫວັດການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ 
ຜົນງານດ້ານຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ສ່ວນການປະກອບບ ກຄະລາກອນໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່
ຕາມເປົັ້າໝາຍດັດປັບ ທີື່ກ ານົດໄວຸ້ໃນກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ລະບຽບການອ ື່ນ ທີື່
ປະກອບເປັນຄະນະກ າມະການຮ່ວມກັບພາກສ່ວນອ ື່ນນັັ້ນ ການຄັດເລ ອກບ ກຄະລາກອນ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດັື່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ຄວາມຮູຸ້ຮອບດ້ານ ຂອງ ເປົັ້າໝາຍດ້ານບ ກຄະລາ
ກອນ ທີື່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່; 

─ ສາມາດນ າໃຊຸ້ສ ື່ສັງຄົມຕ່າງໆ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໄດຸ້ຢ່າງຄ່ອງແຄຸ້ວ; 
─ ມີຄວາມສາມາດເຈ ອຈານເຂົັ້າກັບມະຫາຊົນ ແລະ ມີທັກສະໃນການນ າໃຊຸ້ພາສາທີື່ເຂົັ້າໃຈງ່າຍ; 
─ ຮູຸ້ສະສົມເອກະສານ, ຂ ັ້ມູນ ແລະ ມີຄັງຄວາມຮູຸ້ທີື່ອ ດົມສົມບູນ; 
─ ມີຄວາມຮູຸ້ທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກດົ 
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີື່ແນ່ນອນ; 

─ ມີຄວາມຮູຸ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາສັງຄົມ, ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງ ແຕ່ລະຊົນເຜົື່າ, ແຕ່ລະ
ທ້ອງຖິື່ນ ຮາກຖານ; 

─ ປັດໄຈອ ື່ນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ສາມາດຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນສູງ. 
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ພາກທີ V 
ເນ ໍ້ອໃນ ຂອງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່

ມາດຕາ 44 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນ ັ້ອໃນເອກະສານ 
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນ ັ້ອໃນເອກະສານ ທີື່ປະກອບດ້ວຍ ນິຕິກ າ, ເອກະສານ ຫຼ  

ເອກະສານທາງການ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ລະບຽບການອ ື່ນ ທີື່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງ, ອອກເອກະສານ ຫຼ  ຄົັ້ນຄວ້າສະເໜີຂັັ້ນເທິງພິຈາລະນາອະນ ມັດປະກາດນ າ
ໃຊຸ້ ຫຼ  ໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງ ໃຫຸ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມເນ ັ້ອໃນ 
ຂອງ ມະຕິຂອງ ຄະນະບ ລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງ
ປະສິດທິພາບຄ ຸ້ມຄອງລັດ ຄ ຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 037/ຄບສພ, ລົງວັນທີ 
18 ມິຖ ນາ 2018; ດ າລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າ ສະບັບເລກທີ 
562/ລບ, ລົງວັນທີ 06 ພະຈິກ 2020 [ແລະ] ຄ າສັື່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການເອົາໃຈ 
ໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມສ້າງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 38/ນຍ, ລົງວັນທີ 
17 ຕ ລາ 2007. 

ສ່ວນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນ ັ້ອໃນນິຕິກ າ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ແມ່ນໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມ
ເນ ັ້ອໃນພາກທີ V (ນັບແຕ່ມາດຕາ 45 ເຖິງ 49) ຂອງ ຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານການສ້າງ 
ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 763/ພນ, ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2019. 

ສ າລັບການຈັດພິມປຶັ້ມກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ, ເອກະສານ, ເອກະສານທາງການ, 
ຍ ດທະສາດ, ປຶັ້ມຄູ່ມ  ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ຂອງພາກສ່ວນອ ື່ນ ທີື່ກະຊວງພາຍໃນມີພາລະ
ບົດບາດຄ ຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ຫຼ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2017, 
ຄ າແນະນ າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0477/ກງ, ລົງວັນທີ 13 ກ ມພາ 
2019 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງ [ແລະ] ຄ າແນະ
ນ າເພີື່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 1995/ກງ, ລົງວັນທີ 24 ມິຖ ນາ 2019. 

ກ ລະນີມີການອ ປະຖ າ ຫຼ  ການຊ່ອຍເຫຼ ອດ້ານທຶນຮອນ, ງົບປະມານ ຫຼ  ດ້ານເຕັກນິກ-ວິ 
ຊາການໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຂອງ ຂັັ້ນເທິງ, ສ ານັກງານຜູຸ້ຕາງໜ້າຂອງຕ່າງປະເທດ ປະຈ າ 
ສ.ປ.ປ. ລາວ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ອົງການທີື່ບ ື່ສັງກັດລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ, ວິ
ສາຫະກິດ, ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫຼ  ພາກສ່ວນອ ື່ນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ຂອງ ພາກສ່ວນ
ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ບົນພ ັ້ນຖານລະບຽບຫຼັກການລວມທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ນອກຈາກນີັ້ແລຸ້ວ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນ ັ້ອໃນເອກະສານ ຍັງມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
ຜ່ານຊ່ອງທາງອ ື່ນອີກ ຕາມສະພາບ, ເງ ື່ອນໄຂອ ານວຍຂອງກະຊວງພາຍໃນ ໃຫຸ້ປະຕິບັດຕາມນິຕິ
ກ າ ແລະ ລະບຽບການທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ ຫຼ  ຕາມການອະນ ມັດຂອງຂັັ້ນເທິງ. 

 
ມາດຕາ 45 ການກະກຽມເນ ັ້ອໃນ 

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫຼ  ເອກະສານ ຂອງ 
ກະຊວງພາຍໃນ ແມ່ນດ າເນີນໂດຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງຄະນະນ າຂອງກະຊວງພາຍ
ໃນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງ-ມອບໝາຍໃຫຸ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຊີັ້ແຈງ, ອະທິບາຍ ຫຼ  ແນະນ າເນ ັ້ອ
ໃນຂອງເອກະສານ ຈະຕ້ອງກະກຽມເນ ັ້ອໃນຕົັ້ນຕ ດັື່ງນີັ້: 
1. ກ າແໜຸ້ນເປົັ້າໝາຍດັດປັບ; 
2. ກ າແໜຸ້ນບັນຫາທີື່ຈະໂຄສະນາເຜີຍແຜ່; 
3. ກ າແໜຸ້ນເນ ັ້ອໃນ ຂອງ ເອກະສານ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ຫຼ  
ເອກະສານທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
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4. ກ າແໜຸ້ນເນ ັ້ອໃນເອກະສານອ້າງອີງ, ສະພາບບັນຫາ ຫຼ  ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
5. ກະກຽມ ແລະ ຮຽບຮຽງເນ ັ້ອໃນ (ຂ ັ້ມູນເອກະສານທັງໝົດ) ໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ເປັນໂຄງຮ່າງຂອງ 
ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ການເປີດຫົວເລ ື່ອງ, ເດີນເລ ື່ອງ, ສະຫຼຸບເລ ື່ອງ, ກະກຽມ
ບາງຄ າຖາມເຈາະຈີັ້ມ, ການນ າໃຊຸ້ເວທີສົນທະນາ ຖາມ-ຕອບ, ແກຸ້ໄຂຂ ັ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ເວລາເພ ື່ອຮັບຟັງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ຫຼ  ຂ ັ້ສະເໜີຂອງບັນດາທ່ານທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມ ເຫົຼື່ານີັ້ເປັນຕົັ້ນ. 

 
ມາດຕາ 46 ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຕົວຈິງ 

ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜໃ່ນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແມ່ນການນ າໃຊຸ້ບັນດາບົດຮຽນ, ຄວາມ
ຮູຸ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຮອບດ້ານ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ, 
ລະບຽບການ ຫຼ  ເອກະສານໃດໜຶື່ງ ຊຶື່ງເປັນເອກະສານທາງການຂອງລັດ ຫຼ  ຂອງກະຊວງພາຍໃນ 
ຈຶື່ງຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ຂັັ້ນພ ນຖານດັື່ງນີັ້: 
1. ສ້າງຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ໃຫຸ້ແກ່ຜູ່ເບິື່ງ-ຜູ່ຟັງ (ສ າມະນາກອນ) ທີື່ເຂົັ້າຮ່ວມ ຕັັ້ງແຕ່ຫົວທີ 
ດ້ວຍບ ກຄະລິກກະພາບທີື່ດ,ີ ການສະແດງອອກຂອງຜູ່ເວົັ້າ (ວິທະຍາກອນ), ຄວາມມ ່ງໝັັ້ນ
ຕັັ້ງໃຈ-ເອົາໃຈໃສ່, ຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນ, ກຽດຕິຍົດ, ຊ ື່ສຽງ, ຄ ນທາດການເມ ອງ, ຊັັ້ນ, ຕ າແໜ່ງ, 
ຮູບຊົງພາຍນອກ, ການນ ່ງຖ , ໜ້າຕາຍິັ້ມແຍຸ້ມແຈ່ມໃສ, ກິລິຍາເໝາະສົມ, ມາລະຍາດທີື່ດ,ີ 
ການທັກທາຍເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ເໝ ອນດັື່ງການເປີດປະຕູ ຕ້ອນຮັບເອົາແຂກດ້ວຍມິດໄມຕີທີື່ດີ; 

2. ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ, ສ້າງຄວາມຊົງຈ າທີື່ດີ ດ້ວຍກິລິຍາ, ທ່າທາງ, ພາສາ, ສ ານຽງຄ າເວົັ້າຕ້ອງ
ຈະແຈຸ້ງຊັດເຈນ, ຫີຼກເວັັ້ນການເວົັ້າແບບສະໝ ື່າສະເໝີ ຕ້ອງເນັັ້ນສຽງໃນຈ ດໃດທີື່ສ າຄັນ; 

3. ຮັບປະກັນຫັຼກການຂອງການເປັນຄູອາຈານ ທີື່ສິດສອນ, ບັນຍາຍ ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູຸ້
ທັງຫຼາຍ ໃຫຸ້ແກ່ຜູ່ຟັງ ຫຼ  ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ດ້ວຍປະໂຫຍກ, ສ ານວນຄ າເວົັ້າ, ຄ າສັບ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຄ າສັບໃດ ທີື່ເປັນຄ າສັບເຕັກນິກ-ວິຊາການ ຈະຕ້ອງໃຫຸ້ຈະແຈຸ້ງ, ຊັດເຈນ, ໂລ
ຊິກ, ເລີື່ມຕົັ້ນຈາກງ່າຍຂຶັ້ນໄປຫາຍາກ, ແຕ່ງ່າຍຫາສັບສົນ, ແຕ່ໄກຫາໃກຸ້, ຈາກອັນສະເພາະ 
ໄປຫາອັນລວມ; 

4. ນ າໃຊຸ້ວິທີອະທິບາຍ ດ້ວຍການອ້າງເຫດຜົນໃນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການໄຈຸ້ແຍກ, ການພິສູດ 
ແລະ ນ າໃຊຸ້ວັດຖູປະກອນໃດໜຶື່ງທີື່ຈ າເປັນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ຜູ່ເບິື່ງ-ຜູ່ຟັງ ສາມາດຮັບຮູຸ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ
ແຈຸ້ງດີ; 

5. ການນ າໃຊຸ້ເວລາສົນທະນາຖາມ-ຕອບ, ເວລາພັກຜ່ອນຕາອັດທະຍາໄສ ຫຼ  ເວລາອ ື່ນ ໃຫຸ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງເທົື່າທີື່ຈະສາມາດໝູນໃຊຸ້ໄດຸ້ ໃຫຸ້ສາມາດບັນລ ຈ ດປະສົງ, 
ກ ານົດໝາຍ, ແຜນການ, ຜົນປະໂຫຍດທີື່ຕ້ອງການ ແລະ ການຄາດຄະເນອ ື່ນ ທີື່ວາງໄວຸ້. 

 
ມາດຕາ 47 ການໂຄສະນາ-ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີື່ໂຄສະນາ-ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ລວມທັງຄະນະນ າ
ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງອ ື່ນ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການອ ື່ນທີື່ກຽ່ວຂ້ອງ 
(ເອີັ້ນວ່າ: ວິທະຍາກອນ) ຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຫຼ  ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫຸ້
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ຂະແໜງພາຍໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງວຽກງານນິຕິກ າ 
(ຫຼ  ນິຕິກອນ ກະຊວງພາຍໃນ), ບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັັ້ນສູນກາງ, ຂະແໜງການສາຍຕັັ້ງ ຢູ່ຂັັ້ນ
ທ້ອງຖິື່ນ ຫຼ  ພ ັ້ນທີື່ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງນັັ້ນ ຮັບຮູຸ້, ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ນ າໄປຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍໃຫຸ້ເກີດຮູບ
ປະທ າ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີື່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ທີື່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  
ລະບຽບການດັື່ງກ່າວ ໄດຸ້ກ ານດົໄວຸ້ ພ້ອມທັງຈັດຕັັ້ງການຝຶກອົບຮົມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດ 
ຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ໃຫຸ້ແກ່ສ າມະນາກອນ. 
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ມາດຕາ 48 ການຄັດຈ້ອນເນ ັ້ອໃນຂອງເອກະສານ 

ກົມ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ ທີື່ເປັນເຈົັ້າການສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ຫຼ  ພາກສ່ວນໃດທີື່
ໄດຸ້ຮັບມອບໝາຍໃຫຸ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າ ຕ້ອງໄດຸ້ຄັດຈ້ອນເນ ັ້ອໃນຂອງນິຕິກ າ ເປັນແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະຫົວຂ ັ້, ແຕ່ລະໝວດໝູ່ທີື່ສ າຄັນ ຫຼ  ເນ ັ້ອໃນໃດທີື່ພົັ້ນເດັື່ນ ທີື່ເປັນເປົັ້າໝາຍດັດ
ປັບສາຍພົວພັນໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພັນທະ, ຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີື່ ຫຼ  ວິທີການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດຕາມລ າດັບຄວາມສ າຄັນທີື່ກ ານົດໃນກົດໝາຍ ຫຼ  ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍດັື່ງກ່າວ (ຫຼ 
ເຫົຼື່ານັັ້ນ) ຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ຖ ກຕ້ອງເໝາະສົມ ກັບແຕ່ລະປະເພດ, ລັກສະນະ, ເນ ັ້ອໃນ, 
ຮູບການ, ເປົັ້າໝາຍ ຫຼ  ວິທີການອ ື່ນ ຂອງ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝ
າຍ ທີື່ຂະແໜງພາຍໃນ ມີບົດບາດຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າ. 

ນອກຈາກການຄັດຈ້ອນເນ ັ້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ຫຼ  ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍແລຸ້ວ, ການສະເໜີທີື່
ກ່ຽວສະພາບການຄົັ້ນຄວ້າສ້າງ ຫຼ  ປັບປ ງຜ່ານມາ ນັບຕັັ້ງແຕ່ການສ້າງແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປ ງ
ນິຕິກ າລວມ ທີື່ຂັັ້ນເທິງຮັບຮອງ (ແຜນການ 05 ປີຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼ  ຂອງລັດຖະບານ) 
ແລະ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ໄລຍະ 05 ປີ ຫຼ  ປະຈ າປີ ທີື່ຜ່ານການອະນ ມັດແລຸ້ວ ຫຼ  ຕາມການ
ມອບໝາຍສະເພາະຈາກຂັັ້ນເທິງ ໃຫຸ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຫຼ  ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານ
ວຽກງານສ້າງ, ປັບປ ງ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ການປະເມີນຜົນນິຕິກ າ. 

 
ມາດຕາ 49  ເຕັກນິກການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ມີຫຼາຍ
ປະເພດເຕັກນິກ ທີື່ນ າໃຊຸ້ຄ : ການຈັດຕັັ້ງກອງປະຊ ມ, ການແຈກຢາຍເປັນສ ື່ສິື່ງພິມ ແລະ ການ
ບັນຍາຍ ພ້ອມທັງຕອບຂ ັ້ຂ້ອງໃຈ ໃນເວລາຈັດຕັັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ລວມທັງການໂຄສະນາ
ອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແມ່ນນ າໃຊຸ້ເຕັກນິກປະຈັກຕາ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຜ່ານຈ ຄອມພິວເຕີັ້ 
(Monitor), ຈ ສາຍ (Screen) ຂອງເຄ ື່ອງສາຍແສງ LCD, Overhead Projector ເຫຼົ ື່ານີັ້
ເປັນຕົັ້ນ ດ້ວຍຊ໋ອບແວ (Ms.Word, Ms.PDF, Ms.PPTs, Prezi Presentation, etc.), 

ສ າລັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ່ານພາຫະນະສ ື່ມວນຊົນ, ສ ື່ສິ ື່ງພິມອ ື່ນ ເປັນຕົ ັ້ນແມ່ນ 
ໂທລະພາບ, ວິທະຍ ກະຈາຍສຽງ (ລວມທັງວິທະຍ ຊ ມຊົນ), ໂທລະໂຄ່ງ, ວາລະສານ, ແຜ່ນພັບ, 
ອິນເຕີເນັດ, ເວັບໄຊ ຫຼ  ຊ່ອງທາງອ ື່ນ ໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງລັດຖະບານ ທີື່ທັນສະໄໝ 
ແມ່ນອີງຕາມຈ ດພິເສດສະເພາະ ຂອງແຕ່ລະພາຫະນະສ ື່ມວນຊົນ. 

ສ່ວນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງໄກ (VDO conference, Webinar, etc.) ດ້ວຍ
ອ ປະກອນເຕັກນິກການສ ື່ສານ (Application) ຜ່ານ G-Chat, Zoom, Google Meet ເຫົຼື່າ
ເປັນຕົັ້ນ, ດ້ວຍນະວັດຕະກ າໃດໜຶື່ງ ຫຼ  ເຕັກນິກພິເສດອ ື່ນ ໃຫຸ້ອີງຕາມສະພາບຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ, ເງ ື່ອນໄຂເອ ັ້ອອ ານວຍຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຕົວຈິງ. 

ພາກທີ VI 
ງົບປະມານ 

ມາດຕາ 50 ການບ ລິຫານຄ ຸ້ມຄອງລວມ 
ງົບປະມານໃນການຈັດຕັັ້ງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າ ຫຼ  ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ 

ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ຫຼ  ລະບຽບການອ ື່ນ ທີື່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງ ຫຼ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງໃຫຸ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃຫຸ້ລວມ
ສູນງົບປະມານນ າຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນ ບົນພ ັ້ນຖານການສັງລວມແຜນການລວມ ໂດຍຈັດ
ຕັັ້ງຮ່ວມກັນຫຼາຍສະບັບ ຫຼ  ຫຼາຍເປົັ້າໝາຍເຂົັ້າຮ່ວມພ້ອມກັນ. 



16 

ການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຫຼ  ການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມ 
ແຂງ ຢູ່ທ້ອງຖິື່ນ ແມ່ນຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນເປັນຜູ່ສ້າງແຜນການເຄ ື່ອນໄຫວ ແລະ ຄ ຸ້ມຄອງ
ບ ລິຫານການເງິນລວມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງມີ 05 ກົມກອງຂຶັ້ນໄປ ໃນການຈັດຄັັ້ງ
ດຽວ. 

 
ມາດຕາ 51 ການບ ລິຫານຄ ຸ້ມຄອງສະເພາະ 

ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຫຼ  ຝຶກອົບຮົມວຽກງານນິຕິກ າ ຫຼ  ລະບຽບການອ ື່ນ ທີື່ນອນຢູ່ໃນ
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງ ຂອງ ບັນດາກົມ/ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມພາຍໃນກະຊວງ 
ຫຼ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງໃຫຸ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແມ່ນໃຫຸ້ນ າໃຊຸ້ງົບປະມານ ຂອງ ບັນດາ
ກົມ/ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດັື່ງກ່າວ ຕາມລະບຽບການທີື່ກ ານົດໄວຸ້, ໃຫຸ້ຮັບປະກັນ
ການປະຢັດງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແຕ່ໃຫຸ້ມີປະສິດທິພາບ-ປະ
ສິດທິຜົນໃນລະດັບໃດໜຶື່ງ. 

ພາກທີ VII 
ນະໂຍບາຍຕ ົ່ຜູ່ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ ຜູລ່ະເມີດ 

ມາດຕາ 52  ນະໂຍບາຍຕ ື່ຜູ່ມີຜົນງານ 
ບັນດາກົມ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທົື່ວຂະແໜງພາຍໃນ 

ທີື່ມີຜົນງານເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ຈະໄດຸ້ຮັບການຍ້ອງຍ  ຫຼ  ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອ ື່ນຢ່າງເໝາະ
ສົມ. 

 
ມາດຕາ 53  ມາດຕະການຕ ື່ຜູ່ລະເມີດ 

ບ ກຄົນໃດ, ການຈັດຕັັ້ງໃດ ທີື່ສັງກັດພາຍໃນກະຊວງ ຫາກລະເມີດຂ ັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຈະ
ຖ ກສຶກສາອົບຮົມ, ຖ ກປະຕິບັດວິໄນອ ື່ນ ຕາມສະຖານໜັກ ຫຼ  ເບົາຂອງການລະເມີດ. 

ພາກທີ VIII 
ບົດບັນຍັດສດຸທ້າຍ 

ມາດຕາ 54 ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ບັນດາກົມ, ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມ ກະຊວງພາຍໃນ ທີື່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຄ ຸ້ມຄອງ

ກົດໝາຍ, ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຂ ັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ຢ່າງເຂັັ້ມ
ງວດ. 

ມອບໃຫຸ້ ຫ້ອງການ ກະຊວງພາຍໃນ ເປັນເຈົັ້າການໃນການສ້າງແຜນການເຄ ື່ອນໄຫວ 
ລວມ ແລະ ກະກຽມດ້ານພະລາທິການຮອບດ້ານ ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫຸ້ມີຜົນສ າເລັດ. 

ມອບໃຫຸ້ ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານ
ເຜີຍແຜ່ເຊ ື່ອມຊຶມເອກະສານ, ການປາຖະກະຖາ ຂ ື່ານັບຮັບຕ້ອນສະເຫີຼມສະຫຼອງ ຫຼ  ລະນຶກເຖິງ
ວັນສ າຄັນຕ່າງໆ [ແລະ] ມອບໃຫຸ້ ກົມພັດທະນາການບ ລິຫານລັດ ໃນຖານະເປັນໜ່ວຍງານນິຕິ
ກ າ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຮັບຜິດຊອບດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ຜັນຂະຫຍາຍເນ ັ້ອໃນຂ ັ້ຕົກລົງ
ສະບັບນີັ້ໃຫຸ້ເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ລາຍງານຂັັ້ນເທິງຊາບເປັນປົກປົກກະຕິ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ກົມພັດທະນາການບ ລິຫານລັດ ນອກຈາກປະຕິບັດໜ້າທີື່ໃນ
ການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 43 ຂອງ ຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ
ການສ້າງ ແລະ ປັບປ ງນິຕິກ າ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 763/ພນ, ລົງວັນທີ 31 
ທັນວາ 2019 ແລຸ້ວ, ຍັງມີບົດບາດໃນການປະເມີນຜົນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນິຕິກ າ ແລະ 
ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າໃຕຸ້ກົດໝາຍ ຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ກ ື່ຄ ຂະ 
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ແໜງພາຍໃນ ໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມທີື່ໄດຸ້ກ ານົດໄວຸ້ໃນມາດຕາ 86, 

88 ແລະ 90 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກ າ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 
ກ ລະກົດ 2012. 

 
ມາດຕາ 55 ຜົນສັກສິດ 

ຂ ັ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົັ້ນໄປ ແລະ ພາຍຫຼັງເອົາລົງ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການຂອງລັດຖະບານ 15 ວັນ. 

 

                                                                                                  ລັດຖະມົນຕ ີ
 
 
 
 
ບ່ອນນ າສົົ່ງ: 
─ ບັນດາທ່ານຄະນະນ າ ກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານລະ 01 ສະບັບ (ເພ ື່ອຊາບ); 
─ ບັນດາກົມ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົື່າກົມພາຍໃນກະຊວງ ພາກສ່ວນລະ 01 ສະບັບ (ເພ ື່ອຊາບ-ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ); 
─ ພະແນກພາຍໃນ ບັນດາແຂວງ ແລະ ພະແນກພາຍໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາກສ່ວນລະ 01 ສະບັບ (ເພ ື່ອຜັນຂະຫຍາຍ); 
─ ສ າເນົາສົື່ງ ພະແນກຄົັ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ເລຂານ ການ ຫ້ອງການກະຊວງພາຍໃນ  01 ສະບັບ (ເພ ື່ອຈັດຕັັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍ); 
─ ສ າເນົາສົື່ງ ພະແນກພັດທະນາລະບຽບການບ ລິຫານ ແລະ ນິຕິກ າ ກົມພັດທະນາການບ ລິຫານລັດ 01 ສະບັບ (ເພ ື່ອຜັນຂະຫຍາຍ). 
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ອໍ່າຄນຉິກິາໍ  

 

(ແນວວາມຈິເບ ູ້ຬຄຉ ົູ້ນ) 
 

 
ການໂສະນາເຜີງແຜໍ່ຬບົອມົກຈົໝາງ 

ແລະນຉິກິາໍໃຉູ້ກຈົໝາງ ຂຬຄ ກະຆວຄພາງໃນ 

 

ລິເລີໍ່ ມ ົູ້ນວູ້າໂຈງ: 

ພະແນກພຈັທະນາລະບຽບການບໍລິຫານແລະນຉິິກາໍ (DoRLD) 

ກມົພຈັທະນາການບໍລິຫານລຈັ (DPAD) ກະຆວຄພາງໃນ (MoHA) 

 

(ວນັທີ 22 ພະກິ 2018) 


