
ບົດສະເໜີ
ສະພາບການຄ ຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັັ້ງ

ສັງຄົມໃນ ສ ປປ ລາວ

ນໍາສະເໜີໂດຍ: ວຽງສອນ ເລືອງຄໍາສິງ ຮອງຫົວໜຸ້າພະແນກຄ ຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ັງສັງຄົມ, 
ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ, ກະຊວງພາຍໃນ



ເນືັ້ອໃນລວມຂອງການນໍາສະເໜີ
➢ ດຸ້ານນິຕິກໍາ
➢ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງ
ສັງຄົມໄລຍະຜ່ານມາ

➢ ສະພາບພົັ້ນເດັັ່ນໃນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງອົງ
ການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ

➢ ດຸ້ານດ,ີ  ດຸ້ານອ່ອນ ແລະ ສິື່ງທຸ້າທາຍ



I. ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງັສັງຄົມ

1) ດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍມູນນິທິ ເລກທີ 149/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2011;
2) ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍມູນນິທິ ເລກທີ 02/ພນ, 
ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2012;

3) ດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍ ສະມາຄົມ ເລກທີ 238/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017;
4) ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ ເລກທີ 05/ພນ, ລົງວັນທີ 11 
ຕ ລາ 2017;



I. ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງັສັງຄົມ
5) ແຈຸ້ງການ ເລກທີ 02/ພນ, ລົງວັນທີ 12 ມັງກອນ 2018 ໂດຍມີເນືັ້ອໃນຕົັ້ນຕໍ 

ແມ່ນໃຫຸ້ສະມາຄົມທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ມັດສຸ້າງຕັັ້ງຕາມດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍສະມາຄົມ
ເລກທີ 115/ນຍ ສະເໜີຈົດທະບຽນ ຕາມດໍາລັດວ່າ ດຸ້ວຍສະມາຄົມ 238/ລບ;

6) ຂໍໍ້ແນະນໍາ ເລກທີ 4289/ຕປທ.ຈສກ, ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2018 ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 55 ວັກສອງ ຂອງດໍາລັດວ່າດຸ້ວຍສະມາຄົມ ກ່ຽວກັບ
ການອະນ ມັດໃຫຸ້ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ຮັບເອົາທຶນ, ຊັບສິນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ
ຈາກຕ່າງປະເທດ;

 ພຸ້ອມນີັ້,  ກໍໍ່ໄດຸ້ມີການສຸ້າງ ແລະ ປັບປ ງຮ່າງແບບຟອມສໍາລັບວຽກງານສະມາຄົມ 
ແລະ ມູນນິທ;ິ ພຸ້ອມທັງປ ຶ້ມຄູ່ມືການປະຕິບັດວຽກງານສະມາຄົມ ເພືື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫຸ້ແກ່ພາກປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ.



II. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

1. ການມອບໂອນສະມາຄົມ ໃຫຸ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົັ່າກະຊວງ
➢ 39 ສະມາຄົມເຄືື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ (ໃນຂັັ້ນຕອນລິເລີື່ມ 24 
ພາກສ່ວນ, ຮັບຮອງຄະນະຂົນຂວາຍ 05 ພາກສ່ວນ ແລະ ອະນ ມັດສຸ້າງຕັັ້ງເປັນທາງ
ການ 10 ພາກສ່ວນ) ແລະ 76 ສະມາຄົມເຄືື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ (ເປັນ
ສະມາຄົມທີື່ອະນ ມັດສຸ້າງຕັັ້ງເປັນທາງການແລຸ້ວ);

2. ການເຜີຍແຜ່-ສຸ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບນິຕິກໍາຂອງວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ
➢ ໄດຸ້ຈັດການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝ ກອົບຮົມກ່ຽວກັບການອະນ ມັດສຸ້າງຕັັ້ງສະມາຄົມ ໃຫຸ້
ບັນດາພະແນກການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົັ່າກະຊວງ 
ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ;

➢ ກະກຽມແຜນເຜີຍແຜ່ສະເພາະກ່ຽວກັບດໍາລັດ 238/ລບ ແລະ ນິຕິກໍາກ່ຽວຂຸ້ອງ 
ຮ່ວມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົັ່າກະຊວງ.



II. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ (ຕໍໍ່)

3. ສະຖິຕິສະມາຄົມ
➢ ສະມາຄົມເຄືື່ອນໄຫວຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 75 ສະມາຄົມ;
➢ ສະມາຄົມເຄືື່ອນໄຫວຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈໍານວນ 115
ສະມາຄົມ;

➢ ລວມທັງໝົດ:  190 ສະມາຄົມ.
4. ສະຖິຕິມູນນິທິ

➢ ມູນນິທິເຄືື່ອນໄຫວຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 31 ມູນນິທິ;
➢ ມູນນິທິເຄືື່ອນໄຫວຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈໍານວນ 06 ມູນນິທິ;
➢ ລວມທັງໝົດ:  37 ມູນນິທິ.



III. ສະພາບພົັ້ນເດັັ່ນໃນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງອົງການ   
ຈັດຕັັ້ງສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ

1. ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫືຼອສັງຄົມ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
➢ ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ໄດຸ້ປະກອບສ່ວນໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ 
ເຊັ່ັນ: ສຶກສາ,  ສາທາ, ສິື່ງແວດລຸ້ອມ,  ກະສິກໍາ-ປ່າໄມຸ້,  ແມ່ຍິງ, 
ເດັກນຸ້ອຍ,  ຄົນພິການ ແລະ ອືື່ນໆ. ນອກນີັ້,  ກໍຍັງມີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ດຸ້ານມະນ ດສະທໍາ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດ, ຜູຸ້ເຄາະຮຸ້າຍ ແລະ 
ຜູຸ້ປະສົບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ;

➢ ໃນປີ 2018 ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ສາມາດລະດົມທຶນໄດຸ້      
ຈໍານວນປະມານ 31 ຕືັ້ກີບ ຫືຼ 3,6 ລຸ້ານໂດລາ.



III. ສະພາບພົັ້ນເດັັ່ນໃນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງອົງການ   
ຈັດຕັັ້ງສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ (ຕໍໍ່)

2. ການປະກອບສ່ວນໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍ
➢ ການປັບປ ງກົດໝາຍປ່າໄມຸ້;
➢ ການປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມຸ້, ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄຸ້າໄມຸ້;
➢ ສົນທິສັນຍາວ່າດຸ້ວຍຊີວະນາໆພັນ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ; 
➢ ສົນທິສັນຍາວ່າດຸ້ວຍສິດທິເດັກ;
➢ ດໍາລັດກ່ຽວກັບສິດຂອງຄົນພິການ, ຊົນເຜົັ່າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;
➢ ການເຂົັ້າຮ່ວມສົນທະນາ, ປ ກສາຫາລ,ື  ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນເວທີຕ່າງໆ  
ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາກພືັ້ນ.



IV. ດຸ້ານດີ, ດຸ້ານອ່ອນ ແລະ ສິື່ງທຸ້າທາຍກ່ຽວກັບ
ວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ

❑ ດຸ້ານດີ
• ສໍາລັບພາກລັດ

- ມີການແຕ່ງຕັັ້ງ ຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດ
ທຽບເທົັ່າກະຊວງ;

- ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຝ ກອົບຮົມຈໍານວນໜຶື່ງ ໃຫຸ້ແກ່ຜູຸ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ
ດັັ່ງກ່າວນີັ້ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ; 

- ຫຼາຍພາກສ່ວນມີຄວາມກະຕືລືລົັ້ນໃນການຈັດຕັັ້ງ ປະຕິບັດດໍາລັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບ
ວຽກງານດັັ່ງກ່າວພາຍໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ; 

- ສາມາດສັງລວມສະພາບການຈັດຕັັ້ງ, ການເຄືື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ການຮ່ວມມືກັບ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມລາວ; 

- ມີການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູຸ້ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ, ມູນ
ນິທິ ເພືື່ອໃຫຸ້ມີການປັບປ ງດີຂຶັ້ນ.



• ສໍາລັບອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ
- ຫຼາຍສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ມີການເຄືື່ອນໄຫວຢ່າງມີແບບແຜນ ແລະ ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ

ບົນພືັ້ນຖານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ຂະແໜງການລັດທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ໂດຍປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜຸ້າ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ, ປະຊາຊົນຜູຸ້ດຸ້ອຍໂອກາດ, 

ທ ກຍາກ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງລັດໃນດຸ້ານຕ່າງໆ; 

- ມີການຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການ ເພືື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ໃນດຸ້ານຕ່າງໆ ເຊິື່ງເປັນດຸ້ານ

ຕັັ້ງໜຸ້າໃຫຸ້ແກ່ການເຄືື່ອນໄຫວທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທ;ິ 

- ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິຈໍານວນໜຶື່ງ ມີລະບົບການບໍລິຫານພະນັກງານ, ໂຄງການ ແລະ ການເງິນ

ທີື່ດີ; 
- ໄດຸ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໜ່ວຍງານລັດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງ ມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງບໍໍ່ສັງກັດ

ລັດຖະບານ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ແລະ ອົງການໃຫຸ້ທຶນອືື່ນໆຂອງສາກົນ.



• ສໍາລັບອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ (ຕໍໍ່)
- ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ສົັ່ງບົດລາຍງານທັນຕາມ

ກໍານົດ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບການອືື່ນໆ; 

- ຫຼາຍສະມາຄົມ, ມູນນິທິ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຄືື່ອນໄຫວພາຍໃຕຸ້ລະບຽບການຂອງລັດ, 
ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງຕົນ; 

- ໃຫຸ້ຄວາມຮ່ວມມ,ື ປະສານສົມທົບກັບອົງການທີື່ເຮັດບົດບາດຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນ ທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງໃນການເຄືື່ອນໄຫວຂອງຕົນ; 

- ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຕໍໍ່ບົດບາດ, ໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນຫຼາຍຂຶັ້ນ ໃນຖານະເປັນອົງການບໍໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ

ແລະ ໃຫຸ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.



❑ດຸ້ານອ່ອນ-ສິື່ງທຸ້າທາຍ
• ສໍາລັບພາກລັດ

- ຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໄລຍະຂຸ້າມຜ່ານມາສູດ່ໍາລັດສະມາຄົມ ສະບັບປັບປ ງໃໝ່ ເຊິື່ງສະແດງ
ອອກຄື: ຫຼາຍພາກສ່ວນ ຍັງບໍໍ່ທັນເຂົັ້າໃຈແຈຸ້ງຕໍໍ່ກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງຕົນ
ຕາມດໍາລັດກາໍນົດ ເນືື່ອງຈາກເປັນສິື່ງໃໝ,່ ບໍໍ່ທັນມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ໂດຍສະເພາະ
ຂັັ້ນຕອນການອະນ ມັດສຸ້າງຕັັ້ງ,  ການປະສານງານຂັັ້ນສນູກາງ ແລະ ທຸ້ອງຖິື່ນ; ການເຜີຍແຜ່
ນິຕິກໍາກ່ຽວກບັການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍັງບໍໍ່ທັນເຮັດໄດຸ້ຢ່າງກວຸ້າງຂວາງເລິກເຊິື່ງ; 

- ບາງກະຊວງ ຍັງຖືເບົາຕໍໍ່ກັບວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ສະແດງອອກຄື: ການ
ຄົັ້ນຄວຸ້າມີຄໍາເຫັນຕໍໍ່ການອະນ ມດັສຸ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຍັງບໍໍ່ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກຄ ຸ້ມຄອງ
ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມຕົນ; 

- ການຄົັ້ນຄວຸ້າມີຄໍາເຫັນຕໍໍ່ການຮັບທນຶບາງກໍລະນີ ຍັງມລີັກສະນະຊັກຊຸ້າ ພາໃຫຸ້ບາງ
ໂຄງການຂອງສະມາຄົມ ບໍໍ່ໄດຸ້ຮັບທຶນ ຫຼື ມີເວລາໜຸ້ອຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 



• ສໍາລັບອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ
- ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ຈໍານວນໜຶື່ງ ຍັງຖືເບົາໃນການສົັ່ງບົດລາຍງານ ຫຼື ການສະເໜີຈົດ

ທະບຽນ; 
- ບາງອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ຍັງບໍໍ່ເຂົັ້າໃຈແຈຸ້ງຕໍໍ່ລະບຽບການຂອງລັດ ເຊັັ່ນ: ການນໍາໃຊຸ້ສີນໍໍ້າມຶກ

ໃນການຈໍໍ້າຕາປະທັບ, ມີການຂັດແຍຸ້ງດຸ້ານຜົນປະໂຫຍດພາຍໃນ ແລະ ອືື່ນໆ; 
- ບາງສະມາຄົມ ມີຄວາມຫຍ ຸ້ງຍາກໃນການປະສານງານ ຂອງພະນັກງານພາຍໃນຂອງຕົນ ຊຶື່ງ

ເຮັດໃຫຸ້ ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານ ບໍໍ່ທ່ວງທັນກັບເວລາ; 
- ການເສຍເງິນບໍາລ ງຂອງສະມາຊິກສະມາຄົມ ຍັງບໍໍ່ເປັນຕາມກົດລະບຽບ;
- ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ-ໜຸ້າທີື່ຂອງຄະນະບໍລິຫານ ກໍໍ່ຄືຄະນະກວດກາ ຍັງເຮັດບໍໍ່ໄດຸ້ດີ;
- ການກວດກາຄືນການເປັນສະມາຊິກ, ການກວດກາພາຍໃນ ຍັງບໍໍ່ທັນປະຕິບັດເປັນປົກກະຕ;ິ
- ຄວາມຂັດແຍ່ງພາຍໃນ ຂອງບາງສະມາຄົມ, ມູນນິທິ;
- ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ຍັງມີລັກສະນະອາໃສທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ

ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຕົັ້ນຕໍ ເຮັດໃຫຸ້ກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວບາງດຸ້ານຂອງຕົນ ມີຂໍໍ້ຈໍາກັດ.  



ຂໍຂອບໃຈ



ສົນທະນາ
ແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ


