
 
 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 
 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ            ເລກທີ         /ສສກ 

       ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ         ຕຸລາ  2021 
 

 ຂ ໍ້ຕກົລງົ  
ວາ່ດວ້ຍການແຕງ່ຕັັ້ງຄະນະກາໍມະການ ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄ ູ  

ສາໍລບັຊັັ້ນການສກຶສາກອ່ນໄວຮຽນ ແລະ ສາມນັສກຶສາ 
 

- ອີງຕາມ ດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 253/ນຍ, ລົງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2020; 

- ອີງຕາມ  ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 9 (2021-2025) 
- ອີງຕາມ ການນໍາສະເໜີຂອງກມົຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 

 
 

ລດັຖະມົນຕກີະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລີາ ຕົກລງົ: 
 

ມາດຕາ 1.  ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການ ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄູ ສໍາລັບຊັັ້ນການສຶກສາ  
   ກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ດັັ່ງນີັ້: 
 

1.1.  ຄະນະຮບັຜດິຊອບຊີັ້ນາໍລວມ: 
 

1. ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ຊີັ້ນໍາວຽກງານຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ  ເປັນປະທານ 
2. ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ     ເປັນຮອງ 
3. ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ      ເປັນຮອງ 
4. ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ       ເປັນກໍາມະການ 
5. ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມການເງິນ      ເປັນກໍາມະການ 
6. ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກວດກາ      ເປັນກໍາມະການ 
7. ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ ສ້າງຄ ູ      ເປັນກໍາມະການ 
8. ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ ສາມັນສຶກສາ      ເປັນກໍາມະການ 
9. ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມການສຶກສາກອ່ນໄວຮຽນ     ເປັນກໍາມະ

ການ 
1.2. ຄະນະວຊິາການ: 



 
 

1. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ     ເປັນຫົວໜ້າ 
2. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ       ເປັນຮອງ 
3. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມການເງນິ       ເປັນຄະນະ 
4. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມສາ້ງຄູ       ເປັນຄະນະ 
5. ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການສູນສະຖິຕິການສຶກສາ, ກົມແຜນການ   ເປັນຄະນະ 
6. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ      ເປັນຄະນະ 
7. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ      ເປັນຄະນະ 
8. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ການສກຶສາກ່ອນໄວຮຽນ    ເປັນຄະນະ 
9. ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ສາມັນສຶກສາ      ເປັນຄະນະ 

 

1.3. ຄະນະກອງເລຂາ: 

1. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກກົງຈັກ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ເປັນເລຂາ 
2. ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ  ເປັນຮອງເລຂາ 
3. ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ, ກມົແຜນການ      ເປັນຮອງເລຂາ 
4. ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກົມສ້າງຄູ   ເປັນຄະນະ 
5. ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເປັນຄະນະ 
6. ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ກົມສາມັນສຶກສາ   ເປັນຄະນະ 
7. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກົງຈັກ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ເປັນຄະນະ 
8. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ   ເປັນຄະນະ 
9. ວິຊາການພະແນກກົງຈັກ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ເປັນຄະນະ 
10. ວິຊາການພະແນກຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ   ເປັນຄະນະ 
11. ວິຊາການສູນສະຖິຕິການສຶກສາ, ກົມແຜນການ     ເປັນຄະນະ 
12. ວິຊາການພະແນກງົບປະມານ, ກົມການເງິນ      ເປັນຄະນະ 

 
ມາດຕາ 2  ໜ້າທີື່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການ ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາ 
             ຊີບ ຄູ  ມີດັັ່ງນີັ້: 
2.1 . ຄະນະຊີັ້ນາໍລວມ: 

 

1)  ຊີັ້ນໍາ ແລະ ກໍານົດທິດທາງນະໂຍບາຍ ໃນການ ບັນຈຸ, ສັບຊອ້ນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄູ  ໃນ
ຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ; 

2) ຊີັ້ນໍາ ການສ້າງແຜນການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄູ; 
3) ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການປະຕິບັດໜ້າທີື່ຂອງຄະນະກໍາມະການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາ

ວິຊາຊີບ ຄູ ຢູູ່ຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກ
ສາ ແລະ ກິລາ ທີື່ໄດກ້ໍານົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 

4) ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄູ ຕ ໍ່ຄະນະນໍາ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 



 
 

2.2 . ຄະນະວຊິາການ: 

1) ຄົັ້ັ້ນຄວ້າບັນດານິຕິກາໍທີື່ກ່ຽວຂອ້ງກັບການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄູ; 
2) ຄົັ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູໃນໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ; 

3) ຄົັ້ນຄວ້າ ແຜນນະໂຍບາຍໃນການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄູ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ໃນແຕ່ລະປີ; 

4) ຄົັ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາແບງ່ປັນຕົວເລກ (ໂກຕ້າ) ໃຫ້ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມ ອງ, ນະຄອນ; 

5) ຊຸກຍຸ້, ຕິດຕາມ ຄະນະກໍາມະການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄູ ຢູູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິື່ນ; 
6) ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນວຽກງານການບນັຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາ

ຊີບ ຄູ; 
7) ຄົັ້ນຄວ້າ, ສະຫຼຼູບ, ຕີລາຄາ ແລະ ວິເຄາະສະພາບການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄ ູ

ເພ ື່ອລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະຊີັ້ນໍາລວມ;  

2.3. ຄະນະກອງເລຂາ: 
1) ກະກຽມບັນດາ ຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານ ໃຫ້ແກ່ຄະນະວິຊາການ ແລະ ຄະນະຊີັ້ນໍາລວມ; 
2) ຄົັ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ສັງລວມຂ ໍ໊ມນູ ແລະ ສະຫຼຼູບລາຍງານການບນັຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາ

ຊີບ ຄູ ໃນຊັັ້ນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ; 
3) ກະກຽມວາລະ ແລະ ເນ ັ້ອໃນ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ແລະ ວິສາມັນ; 
4) ສ້າງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການບນັຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາ

ຊີບ ຄູ; 
5) ປະຕິບັດໜ້າທີື່ອ ື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄະນະຊີັ້ນໍາລວມ ແລະ ຄະນະວິຊາການ  

 
ມາດຕາ 3  ຄະນະກໍາມະການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄູ  ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນເພ ື່ອ

ຄົັ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລ , ຖອດຖອນບົດຮຽນ ປີລະ 2 ຄັັ້ງ ຫຼ  ກອງປະຊຸມວິສາມັນ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ; 

ມາດຕາ 4  ງົບປະມານເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານການບັນຈ,ຸ ສັບຊອ້ນ,ຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາວິຊາຊີບ ຄູ  ແມ່ນນໍາໃຊ ້
              ງົບປະມານ ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. 
ມາດຕາ 5 ມອບໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມແຜນການ, ກົມ

ການເງິນ, ກົມກວດກາ, ກົມສ້າງຄູ, ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ກົມສາມັນສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົັ່ງປະຕິບັດຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ ຕາມໜ້າທີື່ຂອງໃຜລາວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 

ມາດຕາ 6  ຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບນີັ້ແມ່ນໃຊ້ປູ່ຽນແທນຂ ໍ້ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 5341/ສສກ, ລົງວນັທີ 10 ກັນຍາ 2018 
ແລະ ມີຜົນສັກສິດເລີື່ມແຕ່ມ ັ້ລົງລາຍເຊັນນີັ້ເປັນຕົັ້ນໄປ. 

 
                                        ລັດຖະມົນຕີ 

ບ່ອນສົັ່ງ : 



 
 

1. ຫ້ອງການກະຊວງ         1 ສະບັບ 

2. ກົມກ່ຽວຂ້ອງພາກສ່ວນລະ   1 ສະບັບ 

3. ຜູ້ກ່ຽວຜູ້ລະ       1 ສະບັບ 

4. ເກັບມ້ຽນ       1 ສະບັບ 

 

 

 

 

 

 

 


