
ພາລະບົດບາດ ແລະ 
ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ

ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ

ນໍາສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ກຢູ່າງ ຈປໍື ຮອງຫວົໜາ້ກມົພດັທະນາການບໍລຫິານລດັ, 
ກະຊວງພາຍໃນ



ເນ ັ້ອໃນຂອງການນໍາສະເໜີ
➢ ດາ້ນນຕິກິາໍ
➢ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຕ່ໍອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ
➢ ສະພາບພົນ້ເດັ່ ນໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອງົການຈດັຕັງ້
ສງັຄມົ

➢ ການຊຸກຍູ-້ສົ່ ງເສມີບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ
➢ຂໍສ້ະດວກ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ



ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕ ັງ
ສັງຄົມ

1) ດໍາລດັວ່າດວ້ຍມູນນທິິ ເລກທີ 149/ນຍ, ລງົວນັທີ 19 ພດຶສະພາ 2011;
2)ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັວ່າດວ້ຍມູນນທິິ ເລກທີ 02/ພນ, ລງົວນັ
ທີ 27 ເມສາ 2012;

3)ດໍາລດັວ່າດວ້ຍ ສະມາຄມົ ເລກທ ີ238/ລບ, ລງົວນັທີ 11 ສງິຫາ 2017;
4)ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັ ເລກທີ 05/ພນ, ລງົວນັທີ 11 ຕຸລາ

2017;



ນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານຄ ຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕ ັງສັງຄົມ (ຕໍື່)

5) ແຈງ້ການ ເລກທີ 02/ພນ, 12 ມງັກອນ 2018 ໂດຍມເີນືອ້ໃນຕົນ້ຕໍ ແມ່ນໃຫ ້
ສະມາຄມົທີ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັສາ້ງຕັງ້ຕາມດໍາລດັວ່າດວ້ຍສະມາຄມົ ເລກທີ 115/
ນຍ ສະເໜຈີດົທະບຽນ ຕາມດໍາລດັວ່າ ດວ້ຍສະມາຄມົ 238/ລບ;

6) ຂໍແ້ນະນາໍ ເລກທີ 4289/ຕປທ.ຈສກ, 22 ມຖຸິນາ 2018 ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ມາດຕາ 55 ວກັສອງ ຂອງດໍາລດັວ່າດວ້ຍສະມາຄມົ ກ່ຽວກບັການອະນຸມດັ
ໃຫສ້ະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິິ ຮບັເອາົທນຶ, ຊບັສນິ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ;

7) ຂໍຕ້ກົລງົຢັງ້ຢືນຜນົການເລອືກຕັງ້ຄະນະກາໍມະການປະສານງານອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ
ລາວ ເລກທ ີ12/ກພລ, 22 ຕຸລາ 2021.



❑ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍື່ວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ
1. ຮບັປະກນັສດິເສລພີາບຂອງພນົລະເມອືງລາວໃນການສາ້ງຕັງ້ອງົການ 

ຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ທີ່ ບ່ໍຂດັກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລດັ;
2. ອະນຸມດັໃຫສ້າ້ງຕັງ້ເປັນທາງການ ແລະ ມແີຕ່ອງົການຈດັຕັງ້ລດັເທົ່ າ

ນັນ້ ມສີດິອະນຸມດັສາ້ງຕັງ້ສະມາຄມົ, ມູນນທິ;ິ
3. ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂ, ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີໃຫເ້ຮດັການບໍລກິານສາທາລະນະ, 

ຊ່ວຍເຫ ອືສງັຄມົ  ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນົ ດວ້ຍ
ຄວາມບໍລສຸິດໃຈ;

4. ອະນຸມດັໃຫຂ້ນົຂວາຍ  ແລະ ຮບັເອາົການບໍລຈິາກທນຶ, ຊບັສນິຕ່າງໆ
ຈາກບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ  ແລະ ການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ ທງັພາຍໃນ  ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ລະບຽບການຂອງລດັ ແລະ
ກດົລະບຽບຂອງສະມາຄມົ, ມູນນທິ;ິ



❑ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍື່ວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ (ຕໍື່)
5. ອະນຸມດັໃຫມ້ກີານພວົພນັ, ຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ 

ເພື່ ອປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການສະໜບັສະໜນູຊ່ວຍເຫ ອືດາ້ນຕ່າງໆ 
ທີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ລະບຽບການຂອງລດັ ແລະ ກດົລະບຽບ
ຂອງສະມາຄມົ, ມູນນທິ;ິ 

6. ໃຫຄໍ້າແນະນໍາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ອື ໂດຍຜ່ານ ບນັດາກະຊວງ, 
ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງ ເພື່ ອໃຫສ້ະມາຄມົ, ມູນນທິ ິມກີານເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງມປີະ
ສດິທຜິນົ, ສອດຄ່ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການຂອງລດັ;

7. ອອກນຕິກິາໍຕ່າງໆ ເພື່ ອໃຫສ້ະມາຄມົ, ມູນນທິ ິມບ່ີອນອງີໃນ
ການເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຖກືຕອ້ງ. 



ການຊ ກຍ ຸ້-ສົື່ງເສມີບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ
ຕໍື່ວຽກງານພາຍໃນ, ເວທີພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ

➢ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການປະກອບສ່ວນຂອງອງົ
ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົໃນວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງພາກລດັ ແລະ ໄດຊຸ້ກຍູໃ້ຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວ 
ປະກອບສ່ວນໃນນະໂຍບາຍຂອງພາກລດັ ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ເຊັ່ ນ: ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມນົ, ກອງ
ປະຊຸມ APF, AEPF, ກອງປະຊຸມວຽກງານສດິທມິະນຸດ, ກດົໝາຍ, ສນົທສິນັຍາຕ່າງໆ ລວມທງັຂະບວນ
ການສນົທສິນັຍາຊດໍີ UPR ແລະ ອື່ ນໆ;

➢ ສົ່ ງເສມີການເຂົາ້ຮ່ວມຖອດຖອນບດົຮຽນກ່ຽວກບັວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະການໄປ
ທດັສະນະສກຶສາຢູ່ປະເທດມງົໂກນ ແລະ ການປຶກສາຫາລໃືນການກະກຽມກອງປະຊຸມພບົປະລະຫວ່າງພາກ
ລດັ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົປະຈາໍປີ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ;

➢ ສະໜອງທນຶ ໂດຍຜ່ານແຜນງານ, ໂຄງການລະຫວ່າງພາກລດັ ແລະ ອງົການສາກນົ ໃຫແ້ກ່ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ 
ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕ່າງໆ ໃນຂງົເຂດ: ສກຶສາ, ສາທາ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກະສກິາໍ ແລະ ອື່ ນໆ 
(ຕວົຢ່າງ: ການໃຫທ້ນຶຂະໜາດນອ້ຍຈາໍນວນ 37 ໂຄງການຂອງ CEGGA ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກບັພະຍາດໂຄ
ວດິ 19).



ສະພາບພົັ້ນເດັື່ນໃນການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການ   ຈັດຕັັ້ງ
ສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ

ການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫ  ອສັງຄົມ
➢ ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ ບນັສະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິ ິໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ເຄື່ ອນໄຫວຕາມພາລະບດົບາດ
ຂອງຕນົໃນການປະກອບສ່ວນໃນດາ້ນຕ່າງໆ ທງັດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ງບົປະມານ ເຊັ່ ນ: ການ
ຊ່ວຍເຫ ອືຜູປ້ະສບົໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ການຊ່ວຍເຫ ອືຜູທຸ້ກຍາກຂາດເຂນີ, ອຸບດັຕເິຫດຕາມທອ້ງຖະ
ໜນົ, ການຊ່ວຍເຫ ອືປະຊາຊນົ ຫ  ືຊຸມຊນົໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມຜະລດິກະສກິາໍ, ຫດັຖະກາໍ, ການ
ສົ່ ງເສມີການປູກຝັງ-ລຽ້ງສດັ, ການປູກຊາ-ກາເຟ, ການປູກພດືສະໝຸນໄພ, ການສາ້ງຂດີຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຮູດ້າ້ນໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ພະຍາດຕດິຕ່ໍທາງເພດສໍາພນັ ແລະ 
ສະໜອງຢາປ່ິນປົວພະຍາດໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ ແລະ ພະນກັງານແພດໝໍຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນໃນຊຸມຊນົ, 
ແຈກຢາຍອຸປະກອນປະຖມົພະຍາບານໃຫບ້າ້ນ; ວຽກງານປອ້ງກນັ, ກາໍຈດັ ແລະ ຄວບຄຸມພະ
ຍາດຮາ້ຍແຮງຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ວນັນະໂລກ, ພະຍາດໄຂມ້າເລເຣຍ, ເຮສໄອວ ີແລະ ໂລກເອດສ ໌ຢູ່
ບນັດາແຂວງ; ການສາ້ງກອງທນຶຊ່ວຍເຫ ອືແມ່ ແລະ ເດກັ, ກອງທນຶພດັທະນາໝູ່ ບາ້ນ ແລະ 
ອື່ ນໆ.



ສະພາບພົັ້ນເດັື່ນໃນການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງອົງການ   
ຈັດຕັັ້ງສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົື່ວປະເທດ (ຕໍື່)

ໃນໄລຍະທີ່  ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ  19 ,  ສະມາຄົມ  ແລະ ມູນນິທິ ກໍ່ ໄດ ້ຕັ ້ງໜ ້າ
ປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ເປັນຕົນ້ໄດແ້ຈກຢາຍຜາ້ອດັປາກ, 
ເຈວລາ້ງມ,ື ນໍາ້ຢາຂາ້ເຊືອ້; ພອ້ມທງັໄດໂ້ຄສະນາເຜຍີແຜ່ໃຫປ້ະຊາຊນົ
ໃນບາ້ນ ແລະ ຊຸມຊນົຕ່າງໆ ຮູຈ້ກັວທິປີອ້ງກນັພະຍາດ ແລະ ແນະນາໍ
ການດໍາລງົຊວີດິແບບໃໝ່ ໃຫມ້ສີະຕໃິນການປ້ອງກນັຕວົເອງ ແລະ 
ຄນົອອ້ມຂາ້ງ.



III. ການລະດົມທຶນຂອງສະມາຄົມ ແລະ ມ ນນິທິ ເພ ື່ອ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພາຍໃນປີ 2021

 ຜ່ານການສງັລວມ ຕາມບດົລາຍງານປະຈາໍປີ ທີ່ ບນັດາອງົການຈດັສງັຄມົ ໄດລ້າຍງານກະຊວງພາຍ
ໃນ ສໍາລບັປີ 2021 (ໃນນີັ້ສາມາດສັງລວມໄດຸ້ ຈໍານວນ 42 ອົງກອນ) ລະດມົທນຶມາຈດັ
ປະຕບິດັໂຄງການທງັໝດົ ມີ 260 ໂຄງການ ລວມມູນຄ່າໂຄງການ ຈາໍນວນ 47.391.579.428,28

ກບີ.
ນອກຈາກນີ ້ຄະນະປະສານງານອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ (LCCC) ຍງັສາມາດຂໍທນຶນໍາສະຫະພາບເອີ
ລບົ ເພື່ ອມາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງຕອບໂຕ ້ແລະ ຮບັມກືານແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ19 ຈໍານວນ 
2.500.000 ເອີໂຣ ໂດຍໄດຄ້ດັເລອືກເອາົ 20 ສະມາຄມົ ເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຢູ່10

ແຂວງ ເຊິ່ ງໂຄງການແມ່ນເນັນ້ໃສ່ການຕອບໂຕກ້ບັການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ 19, ການສາ້ງ
ອາຊບີໃຫຜູ້ຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄວດິ, ການປຸກລະດມົໃຫປ້ະຊາຊນົເອາົໃຈໃສ່ໃນການປອ້ງກນັ ແລະ 
ອື່ ນໆ. ປັດຈບຸນັກໍາລງັສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນໄລຍະທ ີ2 ເຊິ່ ງຈະໝດົກໍານດົ ໃນເດອືນພດຶສະພາ 
2023.



ຂໍັ້ສະດວກ ແລະ ສິື່ງທ າທາຍກ່ຽວກັບການ ເຄ ື່ອນ
ໄຫວວຽກງານອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ
❑ ຂໍັ້ສະດວກ

ສໍາລັບພາກລັດ
- ມກີານແຕ່ງຕັງ້ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົຢູ່ບນັດາກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບ

ເທົ່ າກະຊວງ;
- ມກີານຈດັກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຈາໍນວນໜຶ່ ງ ໃຫແ້ກ່ຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກງານດັ່ ງກ່າວນີ ້

ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍາລດັ; 
- ຫ າຍພາກສ່ວນມຄີວາມກະຕລືລືົນ້ໃນການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັດໍາລດັ ແລະ ເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັວຽກ

ງານດັ່ ງກ່າວພາຍໃນຂະແໜງການຂອງຕນົ; 
- ສາມາດສງັລວມສະພາບການຈດັຕັງ້, ການເຄື່ ອນໄຫວຊ່ວຍເຫ ອືສງັຄມົ, ການຮ່ວມມກືບັ

ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຊອກຫາແຫ ່ ງທນຶ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົລາວ; 
- ມກີານລງົຕດິຕາມຊຸກຍູຂ້ອງອງົການຈດັຕັງ້ລດັ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະມາຄມົ, 

ມູນນທິິ ເພື່ ອໃຫມ້ກີານປັບປຸງດຂີຶນ້.



ສິື່ງທ າທາຍສໍາລັບພາກລັດ
- ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໄລຍະຂາ້ມຜ່ານມາສູ່ດໍາລດັສະມາຄມົ ສະບບັປັບປຸງໃໝ່ ເຊິ່ ງສະແດງອອກ
ຄ:ື ຫ າຍພາກສ່ວນ ຍງັບ່ໍທນັເຂົາ້ໃຈແຈງ້ຕ່ໍກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົຕາມດໍາລດັ
ກາໍນດົ ເນື່ ອງຈາກເປັນສິ່ ງໃໝ່, ບ່ໍທນັມບີດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການ ໂດຍສະເພາະຂັນ້ຕອນ
ການອະນຸມດັສາ້ງຕັງ້, ການປະສານງານຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ; ການເຜຍີແຜ່ນຕິກິາໍກ່ຽວ
ກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍງັບ່ໍທນັເຮດັໄດຢ່້າງກວາ້ງຂວາງເລກິເຊິ່ ງ; 
- ການຄົນ້ຄວາ້ມຄໍີາເຫນັຕ່ໍການອະນຸມດັສາ້ງຕັງ້ ແລະ ບາງບນັຫາຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ 
ຍງັມລີກັສະນະຊກັຊາ້;
- ນຕິກິາໍຄຸມ້ຄອງກ່ຽວກບັປາ້ຍລດົຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົຍງັບ່ໍທນັມ;ີ
- ການຄົນ້ຄວາ້ມຄໍີາເຫນັຕ່ໍການຮບັທນຶບາງກລໍະນີ ຍງັມລີກັສະນະຊກັຊາ້ ພາໃຫບ້າງໂຄງການ
ຂອງສະມາຄມົ ບ່ໍໄດຮ້ບັທນຶ ຫ ື ມເີວລາໜອ້ຍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
- ຍງັບ່ໍທນັມຄູ່ີມແືນະນາໍໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົລາວ ກ່ຽວກບັການຮ່າງ MOU/MOA



❑ ຂໍັ້ສະດວກ
ສໍາລັບອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ
- ຫ າຍສະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິິ ມກີານເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງມແີບບແຜນ ແລະ ການປະຕບິດັກດິ
ຈະກາໍ ບນົພືນ້ຖານແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ
ຂະແໜງການລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໂດຍປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ໃນການຊ່ວຍເຫ ອືສງັຄມົ, ຊຸມ
ຊນົ, ປະຊາຊນົຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ, ທຸກຍາກ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ລດັໃນດາ້ນຕ່າງໆ; 
- ມກີານຈດັກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວຊິາການ ເພື່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນ ໃນດາ້ນຕ່າງໆ ເຊິ່ ງເປັນ
ດາ້ນຕັງ້ໜາ້ໃຫແ້ກ່ການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ຂອງສະມາຄມົ ແລະ
ມູນນທິ;ິ 
- ສະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິຈິາໍນວນໜຶ່ ງ ມລີະບບົການບໍລຫິານພະນກັງານ, ໂຄງການ ແລະ
ການເງນິທີ່ ດ;ີ 
- ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກໜ່ວຍງານລດັ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້
ສາກນົ ແລະ ອງົການໃຫທ້ນຶອື່ ນໆ ຂອງສາກນົ.



• - ສະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິິ ມຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ໃນການສົ່ ງບດົລາຍງານທນັຕາມກາໍນດົ
ແລະ ປະຕບິດັລະບຽບການອື່ ນໆ; 

- ຫ າຍສະມາຄມົ, ມູນນທິິ ມຄີວາມເອາົໃຈໃສ່ເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃຕລ້ະບຽບການຂອງລດັ, 
ກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງຕນົ; 

- ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ,ື ປະສານສມົທບົກບັອງົການທີ່ ເຮດັບດົບາດຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນ
ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຕນົ; 

- ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຕ່ໍບດົບາດ, ໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົຫ າຍຂຶນ້ ໃນຖານະເປັນອງົການບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ
ແລະ ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ອືສງັຄມົ.



ສິື່ງທ າທາຍສໍາລັບອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ
- ສະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິິ ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຍງັຖເືບາົໃນການສົ່ ງບດົລາຍງານ ຫ ື ການສະເໜຈີດົທະບຽນ; 
- ບາງສະມາຄມົ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການປະສານງານ ຊຶ່ ງເຮດັໃຫ ້ ການພວົພນັເອາົຂໍມູ້າ ຫ  ືຢາກເຮດັ

ວຽກຮ່ວມພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ການສະຫ ຸບ-ລາຍງານ ບ່ໍທນັກບັເວລາ; 
- ບາງອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ຍງັບ່ໍເຂົາ້ໃຈແຈງ້ຕ່ໍລະບຽບການຂອງລດັ ເຊັ່ ນ: ການພວົພນັປະສານງານ, 

ການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ ຍງັບ່ໍຄບົຖວ້ນ  ແລະ ອື່ ນໆ;  
- ການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ-ໜາ້ທີ່ ຂອງຄະນະບໍລຫິານສະມາຄມົ, ມູນນທິ ິແລະ ຄະນະກວດກາ ຍງັ

ເຮດັບ່ໍໄດດ້ຕີາມກດົລະບຽບຂອງຕນົກາໍນດົໄວ;້
- ການກວດກາຄນືການເປັນສະມາຊກິ, ການກວດກາພາຍໃນ ຍງັບ່ໍທນັປະຕບິດັເປັນປົກກະຕ;ິ
- ຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມສາມາດບາງດາ້ນຂອງບາງສະມາຄມົ, ມູນນທິ ິຍງັມລີກັສະນະຈາໍກດັ

ເຊັ່ ນ: ການຂຽນບດົສະເໜໂີຄງການ, ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານອງົກອນ, ການຄົນ້ຄວາ້
ວໄິຈ ແລະ ອື່ ນໆ ຍງັຈາໍກດັ.
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