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ບດົທ  1 

ຄວາມຮ ພ້ ືນ້ຖານກີ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາລດັ 
I. ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສໍາຄນັ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງການກວດກາລດັ: 

1. ຄວາມໝາຍກວດກາລດັ: 

ກວດກາລດັແມີ່ ນການຕດິຕາມ, ເກບັກໍາຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານກີ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍ ບາຍ, ໜາ້ທ ີ່
ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົ ຢ ີ່ ໃນອງົການບໍລຫິານລດັເພືີ່ ອພຈິາ ລະນາ, ຕ ລາຄາປະເມ ນຜນົ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວ  ພອ້ມທງັສະເໜ ວທິ ການ ແລະ ມາດຕະການໃຫອ້ງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງແກໄ້ຂຜນົ 
ຂອງການກວດກາຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

ການກວດກາແມີ່ ນການເບິີ່ ງ, ການສງັເກດ, ການຊອກຫາ, ການວໄິຈ ແລະ ການຕ ລາຄາບນັ ຫາໃດໜຶີ່ ງ ແລະ 
ເຫດການໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ສະແດງອອກເປັນຮ ບປະທໍາເອ ນ້ວີ່ າ: ຜນົຂອງການກະທໍາ ຫຼ ືເວົາ້ ອ ກຢີ່ າງໜຶີ່ ງກວດກາແມີ່ ນການ
ພຈິາລະນາລະອຽດເພືີ່ ອສງັເກດ ແລະ ຕ ລາຄາການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຂອງ ການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືບຸກຄນົໂດຍສມົທຽບໃສີ່ ກບັ
ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ ຂອງພກັລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ. 

2. ຄວາມສໍາຄນັ: 

       2.1.ໃນຄວາມເປັນຈງິແລວ້ລະບອບການເມອືງໃດກໍີ່ ຕາມກໍີ່ ຕອ້ງມ ການຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ. ດັີ່ ງນັນ້, ການຄຸມ້
ຄອງສງັຄມົແມີ່ ນການກະທບົທ ີ່ ມ  ລກັສະນະຊ ນ້າໍ, ເປັນເງ ືີ່ອນໄຂໃຫຂ້ະບວນວວິດັ ຂອງສງັຄມົ ແລະ ການເຄືີ່ ອນໄຫວ 
ຂອງຄນົເພືີ່ ອການຂະຫຍາຍຕວົ, ແທດເໝາະກບັລະບຽບກດົໝາຍກາ້ວໄປເຖງິເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ແນີ່ ນອນ ແລະ ຖກືກບັ
ເຈດຈາໍນງົ ຂອງຜ ຄຸ້ມ້ຄອງ. 

        2.2. ການຄຸມ້ຄອງລດັແມີ່ ນການກະທບົທ ີ່ ມ  ການຈດັຕັງ້ ແລະ ມ ການບນັຊາດວ້ຍສດິອໍານາດຂອງລດັຕໍີ່ ກບັ
ຂະບວນການວວິດັຂອງສງັຄມົ ແລະ ການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງຄນົ, ເພືີ່ ອການຄງົຕວົ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົໃນການ
ພວົພນັລະຫວີ່ າງຄນົກບັຄນົ ເພືີ່ ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍໃນສງັຄມົ ແນໃສີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາລະບດົບາດຄຸມ້
ຄອງລດັໃຫມ້ ຄວາມສກັສດິ. 

        2.3. ການກວດກາລດັເປັນສີ່ ວນປະກອບທ ີ່ ຕດັແຍກບໍີ່ ໄດ ້ໃນບນັດາການເຄືີ່ ອນໄຫວຄຸມ້ຄອງລດັແມີ່ ນ
ຄວາມຈາໍເປັນພາວະວໄິສ ແລະ ທງັແມີ່ ນເງ ືີ່ອນໄຂເພືີ່ ອເຊ ດຊ ບດົບາດການນໍາພາ ຂອງພກັແລະ ຄວາມສກັສດິໃນການ
ຄຸມ້ຄອງລດັ. 

ສະນັນ້, ວຽກງານກວດກາລດັມ ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນຢີ່ າງຍິີ່ ງມນັຮຽກຮອ້ງໃຫພ້ະນກັງານນໍາພາ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງທຸກຂ ້ນັຕອ້ງຊ ນ້ໍາໆພາວຽກງານກວດກາລດັໃຫມ້ ການເຄືີ່ ອນໄຫວຕາມພາລະ ບດົບາດເປັນປົກກະຕເິພືີ່ ອ
ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຂອງພະນກັງານ, ລດັຖະກອນຢາກບໍລຫິານລດັໄດດ້ ຕອ້ງມ ລະບບົຕດິຕາມ 
ກວດກາທ ີ່ ດ , ຢາກຕດິຕາມ ກວດກາໄດດ້ ຕອ້ງມ ລະບບົກນົໄກຄບົຊຸດ. 

3. ຈດຸປະສງົ. 

ເພືີ່ ອເຮັດໃຫກ້ົງຈ ັກລັດເຂັມ້ແຂງສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢີ່ າງມ 
ປະສດິທພິາບ, ຊອກໃຫເ້ຫນັດາ້ນດ , ດາ້ນຕັງ້ໜາ້ເພືີ່ ອສົີ່ ງເສ ມຂະຫຍາຍ; ຊອກໃຫເ້ຫນັດາ້ນອີ່ ອນ, ດາ້ນຫຍໍທໍ້ໃ້ນການ
ບໍລຫິານລດັ ແລະ ປະກດົການລະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົ ເພືີ່ ອປັບປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂ. 
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ກວດກາລດັບໍີ່ ວີ່ າຈະກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕ,ິ ກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ ງ ຫຼ ືຄໍາສະເໜ  ແລະ ກວດກາແບບ
ກະທນັຫນັກໍີ່ ລວ້ນແລວ້ແຕີ່ ມ ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຄ:ື 

       3.1. ເພືີ່ ອສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍບ້າດບງັຫຼວງ, ອາດຍາສດິ, ການຟ ມເຟືອຍ, ຊີ່ ອງຫວີ່ າງ ຂອງກນົໄກ
ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ ແລະ ອືີ່ ນໆ... ແລະ ມ ມາດຕະການສະກດັກັນ້ແກໄ້ຂແນໃສີ່ ເພ ີ່ ມທະ ວ ຄວາມສກັສດິ ຂອງການ
ຄຸມ້ຄອງລດັ, ຄຸມ້ຄອງເສດຖະກດິສງັຄມົ, ປົກປອ້ງຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ ແລະ ລວມໝ ີ່ , ລວມທງັສດິ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດ ຂອງພນົລະເມອືງ. 

3.2. ເພືີ່ ອສກຶສາອບົຮມົ, ບໍາລຸງຍກົລະດບັໃຫພ້ະນກັງານ, ລດັຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນກັທຸລະກດິ, 
ປະຊາຊນົ. ໃຫກ້າໍແໜນ້ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພກັ ແລະ ມ ສະຕຕິືີ່ ນຕວົເຄາົລບົລະ ບຽບກດົໝາຍ ຂອງລດັ ພອ້ມ
ທງັມ ມາດຕະການແກໄ້ຂຕໍີ່ ຜ ລ້ະເມ ດຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ ຕາມລະບຽບລດັຖະ ກອນ ແລະ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

       3.3. ເພືີ່ ອປົກປອ້ງ, ຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ໃຫມ້ ຄວາມຊືີ່ ສດັບໍລສຸິດດໍາລງົຊ ວດິແບບ
ປອດໃສ,  ຂາວສະອາດ, ມ ທດັສະນະຫຼກັໝັນ້, ມ ຄຸນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ, ມ ຄວາມຮບັ ຜດິຊອບສ ງຕໍີ່ ໜາ້ທ ີ່ ວຽກ
ງານຕາມການຈດັຕັງ້ມອບໝາຍ. 

4. ຄວາມຮບັຜດິຊອບກີ່ ຽວກບັການກວດກາລດັ. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງການຈດັຕັງ້ແຕີ່ ລະຂັນ້ຕໍີ່ ກບັວຽກງານກວດກາລດັ: ນາຍກົລດັຖະມນົຕ , ລດັຖະມນົຕ 
, ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທົີ່ າກະຊວງ, ເຈ ົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນ, ເຈ ົາ້ເມອືງ, ຫວົໜາ້ ເທດສະບານ ແລະ ຫວົໜາ້
ອງົການຈດັຕັງ້ ຂອງລດັອືີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງມ ໜາ້ທ ີ່ ຈດັຕັງ້, ຊ ນ້ໍາ, ສາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກີ່ ການ
ເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາລດັ, ເປັນຕົນ້ການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາ, ສາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂສະດວກໃຫແ້ກີ່ ການປະຕບິດັແຜນງານ, 
ໂຄງການ, ແຜນການ ກີ່ ຽວກບັການກວດກາລດັ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ສດິໜາ້ທ ີ່ ຂອງຕນົ ແລະ ແກໄ້ຂ
ຜນົຂອງການກວດກາຢີ່ າງເຂັມ້ງວດຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.  

II. ບີ່ ອນອ ງ, ເນືອ້ໃນ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ ຂອງການກວດກາລດັ: 
1. ບີ່ ອນອ ງໃນການຕກົລງົກວດກາມ  4 ບີ່ ອນອ ງຄ:ື 

1.1. ໂຄງການ, ແຜນການກວດກາ. 

1.2.  ຄໍາສັີ່ ງ, ແຈງ້ການ ຫຼ ືຂໍຕ້ກົລງົ. 

1.3.  ຄໍາສະເໜ  ຂອງພນົລະເມອືງ. 

1.4.  ການພບົເຫນັການລະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍ. 

2. ເນືອ້ໃນການກວດກາລດັ 

       2.1. ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດາ້ນຕີ່ າງໆ, ການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາຕີ່ າງໆ 
ຂອງບນັດາກະຊວງ, ອງົການ, ຂະແໜງການຕີ່ າງໆທງັສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິີ່ ນ. 

       2.2. ກວດກາການເຄືີ່ ອນໄຫວປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ ີ່ , ສດິ ຂອງການຈດັຕັງ້ໃນແຕີ່  ລະຂັນ້. 

      2.3. ກວດກາການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ , ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງພະນກັງານລດັຖະກອນ, ທະ ຫານ, ຕໍາຫຼວດ 
ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຕາມຂັນ້ບໍລຫິານການປົກຄອງ. 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

       2.4. ກວດກາການອອກ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິາໍຕີ່ າງໆ ຂອງອງົການບໍລຫິານລດັໃນແຕີ່ ຂັນ້ ທ ີ່ ເຫນັ
ວີ່ າບໍີ່ ສອດຄີ່ ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ. 

      2.5. ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບການດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ເຕກັນກິ ແລະ ຫຼກັການຄຸມ້ຄອງຕາມ
ຂະແໜງການທງັສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິີ່ ນ. 

      2.6. ກວດກາການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ, ລາຍຮບັລາຍຈີ່ າຍງບົປະ ມານ, ການນໍາໃຊ ້
ແຫຼີ່ ງທນຶຕີ່ າງໆເຊັີ່ ນ: ທນຶກ ຢື້ມ, ທນຶຊີ່ ວຍເຫຼອືລາ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ, ການປະຕບິດັລາຍຮບັດາ້ນວຊິາການ 
ຂອງຂະແໜງການຕີ່ າງໆ ທງັສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິີ່ ນ. 

      2.7. ກວດກາການລງົທນຶກໍີ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລີ່ າງ, ການລງົທນຶສົີ່ ງເສ ມດາ້ນວຊິາການ, ການ ຈດັຕັງ້ການ
ປະມ ນ ຫຼ ືການທາບທາມລາຄາ ກີ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການຕີ່ າງໆ, ນບັທງັການຈດັຊື,້ ຈດັຈາ້ງ ແລະ 
ການກໍີ່ ສາ້ງສອ້ມແປງໂດຍທນຶ ຂອງລດັ, ໂດຍສມົທຽບໃສີ່ ລະບຽບກດົ ໝາຍ ແລະ ກວດກາບນັຫາອືີ່ ນໆ. 

       2.8. ກວດກາສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັ
ຫຼວງ. 

2.9. ກວດກາຄໍາສະເໜ ຂອງພນົລະເມອືງ ຕາມກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກ. 

3. ເປົາ້ໝາຍກວດກາລດັມ  4 ເປົາ້ໝາຍຄ:ື 

3.1. ກວດກາອງົການບໍລຫິານລດັ ( ຂັນ້ລດັຖະບານ, ກະຊວງ, ອງົການ, ແຂວງ, ນະຄອນ, ເມອືງ, ເທດສະ
ບານ, ບາ້ນ ) ແລະ ບນັດາການຈດັຕັງ້ຕາມຂະແໜງການ ( ສາຍຕັງ້ ແລະ ສາຍຂວາງ). 

        3.2. ບນັດາການຈດັຕັງ້ສງັຄມົອືີ່ ນໆ ຂອງລດັ ( ທງັພາຍໃນ ແລະ  ຕີ່ າງປະເທດ ). 

        3.3. ບນັດາຫວົໜີ່ ວຍວສິາຫະກດິ ຂອງລດັ, ລດັຮຸນ້ສີ່ ວນແຕີ່ ສ ນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິີ່ ນ ( ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕີ່ າງປະເທດ ). 

        3.4. ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ທ ີ່ ສງັກດັຢ ີ່ ບນັດາກະຊວງ, ອງົການທຽບເທົີ່ າ, ອງົການ
ຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ຫຼ ືສງັກດັຢ ີ່ ບນັດາຫວົໜີ່ ວຍວສິາຫະກດິ. 

III. ຫຼກັການ, ຮ ບການ, ປະເພດ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ຂອງການກວດກາ: 
1. ຫຼກັການກວດກາມ  5 ຫຼກັການຄ:ື 

ຫຼກັການທ  ໜຶີ່ ງ:  ປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ. 

 ເມືີ່ ອດໍາເນ ນການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາ ພະນກັງານຜ ທ້ ີ່ ເຮດັວຽກງານກວດກາຕອ້ງປະຕບິດັກດົ ໝາຍຢີ່ າງ
ເຂັມ້ງວດ, ຕອ້ງຮບັປະກນັປະຊາທປິະໄຕ, ເຂັມ້ງວດໃນການປະຕບິດັທຸກບາດກາ້ວ, ຂັນ້ ຕອນ ແລະ ຂອບເຂດສດິ
ອະນຸຍາດໃຫກ້ວດກາ. 

 ໃນເວລາດໍາເນ ນການກວດກາ ພະນກັງານກວດກາຕອ້ງມ ທດັສະນະຫຼກັໝັນ້ ການເມອືງໜກັແໜນ້, ມ 
ຄຸນສມົບດັ, ກໍາແໜນ້ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍ, ກາ້ຫານ, ເດດັດີ່ ຽວໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ , ມ 
ຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດ, ຮກັສາຄວາມລບັທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະຈຶີ່ ງສາມາດປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ຕາມການມອບໝາຍ. 

 ການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາແມີ່ ນກວດກາທງັຄນົ ແລະ ວຽກ, ສະນັນ້ບໍີ່ ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ ຫຼ ືບຸກຄນົໃດໜຶີ່ ງຢ ີ່
ນອກການກວດກາ, ໃຊສ້ດິອໍານາດ, ບດົບາດອດິທພິນົເພືີ່ ອແຊກແຊງເຂົາ້ການກວດກາ. 
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ຫຼກັການທ  ສອງ:  ມ ປະຊາທປິະໄຕ, ພາວະວໄິສ ແລະ ມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ. 

 ມ ປະຊາທປິະໄຕເພືີ່ ອຮບັປະກນັໄດຄ້ວາມຖກືຕອ້ງໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາ ຈຶີ່ ງສາມາດຊີ່ ວຍໃຫກ້ານ
ຕ ລາຄາສະພາບການໄດຢ້ີ່ າງຖກືຕອ້ງ, ເຮດັໃຫກ້ານແກໄ້ຂຂໍຜ້ດິພາດຖກືກບັຄນົ, ຖກືກບັໂທດ, ຖກືກບັກດົໝາຍ, ມ 
ປະຊາທປິະໄຕເຮດັໃຫວ້ຽກງານກວດກາບນັລຸໄດໝ້າກຜນົສ ງ, ໄດຮ້ບັການ ສະໜບັສະໜ ນຈາກປະຊາຊນົ, ເພ ມ້ກໍາ
ລງັແຮງ ຂອງມະຫາຊນົເຂົາ້ຮີ່ ວມການກວດກາ. 

 ເພືີ່ ອຮບັປະກນັຜນົຂອງການກວດກາຖກືກບັຄວາມຈງິ, ການສະຫຸຼບຕ ລາຄາຕອ້ງພາວະວໄິສ ບໍີ່ ຄາດຄະເນ
, ບໍີ່ ແລີ່ ນນາໍຫາງສຽງ,  ມ ຂໍມ້ ນຫຼກັຖານຢັງ້ຢືນຊດັເຈນ ຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງເປັນທໍາ. ການກາໍນດົວທິ ການແກໄ້ຂ
ຕອ້ງແທດເໝາະ, ສມົເຫດສມົຜນົບນົພືນ້ຖານລະບຽບກດົໝາຍ. 

 ໃນເວລາດໍາເນ ນການກວດກາ ພະນກັງານກວດກາຕອ້ງມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ, ມ ຄວາມສດັຊືີ່ ບໍ ລສຸິດບໍີ່ ເຂົາ້ຂາ້ງ
ອອກຂາ, ບໍີ່ ຮບັສນິບນົຈາກເປົາ້ໝາຍກວດກາ ແລະ ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂອ້ງທ ີ່ ກີ່ ຽວພນັເຖງິການກວດກາ. 

ຫຼກັການທ ສາມ:  ຮບັປະກນັຄວາມຊດັເຈນ, ຍຸຕທໍິາ, ທນັເວລາ ແລະ ເປ ດເຜ ຍຕາມລະບຽບ ການ. 

 ເວລາດໍາເນ ນການກວດກາຕອ້ງຄົນ້ຄວາ້, ວໄິຈທາງດາ້ນຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານໃຫຊ້ດັເຈນຖກືກບັຄວາມເປັນຈງິ 
ຂອງເຫດການ, ຕ ລາຄາໃຫຖ້ກືຕອ້ງສອດຄີ່ ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ບນັດາມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ ແລະ ກດົໝາຍ ຂອງ
ລດັ. 

 ການຕກົລງົແກໄ້ຂຜນົຂອງການກວດກາຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມຍຸຕທໍິາ, ບໍີ່ ລໍາອຽງ, ບໍີ່ ພອ້ມພຸນ້ພອ້ມພ ,້ ບໍີ່
ມະລຸມ້ມະລວ້ຍເຫນັໃຈກນັ, ຈົີ່ ງຈຽມກນັ ແລະ ປົກປອ້ງເອາົກນັໄປໃນທາງທ ີ່ ບໍີ່ ດ ; ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມການ
ຕກົລງົ ຂອງຂັນ້ເທງິ. 

 ການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາຕອ້ງຮບັປະກນັເວລາຕາມທ ີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍ. ສະນັນ້, ການກໍານດົ
ເວລາໃນການກວດກາຕອ້ງໃຫເ້ໝາະສມົກບັເນືອ້ໃນ, ໜາ້ວຽກຕວົຈງິ. ຖາ້ການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາດໍາເນ ນໄປຊກັຊາ້, 
ແກີ່ ຍາວ ຫຼ ືບໍີ່ ຕດິພນັກບັການຕກົລງົຈະບໍີ່ ຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົ ຂອງການກວດກາ. 

 ການກວດກາຕອ້ງດໍາເນ ນໄປຢີ່ າງເປ ດເຜ ຍເປັນຕົນ້ແມີ່ ນຂໍຕ້ກົລງົ, ແຜນການ ແລະ ເນືອ້ໃນກວດກາເພືີ່ ອ
ໃຫມ້ະຫາຊນົໄດຮ້ບັຮ ,້ ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ເຂົາ້ຮີ່ ວມປະກອບຄໍາຄດິເຫນັຕໍີ່ ຈດຸປະສງົເນືອ້ໃນ, ຂັນ້ຕອນ ແລະ ການຕ ລາຄາ
ຜນົຂອງການກວດກາ. ແຕີ່ ແນວໃດກໍີ່ ຕາມການເປ ດເຜ ຍຕອ້ງເຂົາ້ໃຈໃຫຖ້ກື ບໍີ່ ແມີ່ ນຍາມໃດກໍີ່ ນໍາເອາົທຸກບນັຫາ, ຂໍ ້
ມ ນ, ຂີ່ າວສານກີ່ ຽວກບັເຫດການທງັໝດົ ໃຫທຸ້ກຄນົໄດຮ້ບັຮ ,້ ການເປ ດເຜ ຍຕອ້ງບນົພືນ້ຖານຮບັປະກນັຄວາມ
ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

        ຫຼກັການທ ສ ີ່ : ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທຸກຂັນ້ລວມທງັສືີ່ ມວນຊນົ. 

 ການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາຕອ້ງມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ຂອງການຈດັຕັງ້, ປະຊາຊົນ ແລະ ສືີ່ ມວນຊົນ ເພືີ່ ອ
ປະກອບສີ່ ວນຢີ່ າງຕັງ້ໜາ້ເຂົາ້ໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ. ໃນໄລຍະເວລາດໍາເນ ນການ ກວດກາຕອ້ງຖື
ສໍາຄນັການເສ ມຂະຫຍາຍສດິເປັນເຈົາ້ ແລະ ການທອ້ນໂຮມເອາົຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ຂອງ ການຈດັຕັງ້,  ຂອງປະຊາຊນົ 
ແລະ ສືີ່ ມວນຊນົ ເພືີ່ ອສາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກີ່ ການກວດກາ. 

ຫຼກັການທ ຫາ້:  ບໍີ່ ສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທ ີ່ ບໍີ່ ຈໍາເປັນໃຫແ້ກີ່ ການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກ ຂອງການຈດັ ຕັງ້ ແລະ 
ບຸກຄນົທ ີ່ ຖກືກວດກາ. 

       ໃນເວລາດໍາເນ ນການກວດກາພະນກັງານກວດກາບໍີ່ ສາ້ງຄວາມຍຸງ້ຍາກໃຫແ້ກີ່ ການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົທ ີ່ ຖກື
ກວດກາ ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນບໍີ່ ສວຍໃຊໜ້າ້ທ ີ່ ,  ຕໍາແໜີ່ ງເກ ນຂອບເຂດ, ບໍີ່ ບງັຄບັນາບຂ ີ່ , ບໍີ່ ບດິເບອືນຄວາມຈງິ, ບໍີ່ ເປ ດເຜ ຍ
ຄວາມລບັໃນໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານ, ບໍີ່ ກດົໜີ່ ວງທີ່ ວງດງຶການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງການຈດັຕັງ້ບຸກຄນົທ ີ່ ຖກືກວດກາ 
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ແລະ ບໍີ່ ລະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍ. ແຜນການກວດ ກາ ແລະ ຕາຕະລາງດໍາເນ ນການກວດກາຕອ້ງຕດິພນັກບັ
ແຜນການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານປົກກະຕ ິຂອງເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືກວດກາ. 

2. ຮ ບການກວດກາມ  3 ຮ ບການຄ:ື 

2.1. ກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕ:ິ 

       ໝາຍເຖງິການຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາຕາມແຜນການ ຂອງອງົການບໍລຫິານ ແລະ ຂອງຄະ ນະກວດກາລດັ
ແຕີ່ ລະຂັນ້ທ ີ່ ໄດວ້າງໄວເ້ປັນແຕີ່ ລະໄລຍະຄ:ື ແຜນການ 1 ເດອືນ, 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ ແລະ 1 ປ  ເພືີ່ ອຕ ລາຄາ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ວຽກງານໃນໄລຍະຜີ່ ານມາໃນດາ້ນດ , ດາ້ນອີ່ ອນຂໍຄ້ງົຄາ້ງເພືີ່ ອປັບປຸງ ແລະ ວາງທດິທາງ
ແຜນວຽກໃນຕໍີ່ ໜາ້. 

2.2. ກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ ງ ຫຼ ືຄໍາສະເໜ : 

ໝາຍເຖງິການກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ ງ, ຂໍຕ້ກົລງົ, ຄໍາແນະນາໍ, ແຈງ້ການ ຂອງຫວົໜາ້ອງົການບໍລ ິ

ຫານ ຂອງຄະນະກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຂອງພນົລະເມອືງ ໂດຍແຈງ້ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກື ກວດກາຊາບ
ລີ່ ວງໜາ້,  ການກວດກາໃນລກັສະນະນ ແ້ມີ່ ນການຈດັຕັງ້ຂັນ້ເທງິໄດຮ້ບັການລາຍງານຂໍມ້ ນທ ີ່ ເປັນການສງົໄສຈາກ
ການຈດັຕັງ້ຂັນ້ລຸີ່ ມ ຫຼ ືການສະເໜ  ຂອງພນົລະເມອືງ. ເພືີ່ ອຄວາມກະຈີ່ າງແຈງ້ການຈດັຕັງ້ຂັນ້ເທງິຈຶີ່ ງໄດແ້ຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະ
ກວດກາລງົກວດກາເພືີ່ ອຊອກໃຫເ້ຫນັຄວາມຈງິ, ການກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ ງນ  ້ສີ່ ວນຫຼາຍຈະມ ເນືອ້ໃນ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ
ສະເພາະ; ພາຍຫຼງັກວດກາສໍາເລດັແລວ້ ຄະນະກວດກາຕອ້ງສາ້ງເປັນບດົລາຍງານໃຫຂ້ັນ້ເທງິເພືີ່ ອຂໍທດິຊ ນ້ໍາ ໃນການ
ແກໄ້ຂຜນົຂອງການກວດກາ. 

2.3.ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ: 

       ໝາຍເຖງິການກວດກາຢີ່ າງຮ ບດີ່ ວນ ໂດຍບໍີ່ ແຈງ້ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາຊາບລີ່ ວງໜາ້.  ຮ ບການກວດກາ
ແບບນ ້ ແ້ມີ່ ນໃຊໃ້ນກລໍະນ ທ ີ່ ມ  ເຫດການເກ ດຂຶນ້ຢີ່ າງກະທນັຫນັ ຊຶີ່ ງເຫນັວີ່ າເປັນການລະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍ, ທ ີ່ ຈະ
ກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກີ່ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, ລວມໝ ີ່  ແລະ ຂອງພນົ ລະເມອືງ. ສະນັນ້, ຈຶີ່ ງມ ຄໍາສັີ່ ງ ຂອງຂັນ້
ເທງິໃຫຄ້ະນະກວດກາໄປກວດກາເພືີ່ ອຢັບຢັງ້ການກະທໍາດັີ່ ງ ກີ່ າວ ແລວ້ລາຍງານຕໍີ່ ຂັນ້ເທງິເພືີ່ ອຂໍທດິຊ ນ້ໍາໃນການດໍາ
ເນ ນການກວດກາຢີ່ າງລະອຽດໃນຂັນ້ຕໍີ່ ໄປ. 

3. ປະເພດການກວດກາມ  2 ປະເພດຄ:ື 

3.1. ກວດກາຕາມຂັນ້ບໍລຫິານການປົກຄອງ:  ໝາຍເຖງິການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາຂອງອງົການກວດກາລດັ 
ກີ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ, ໜາ້ທ ີ່  ຂອງການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້
ຄອງ ຕາມຂັນ້ບໍລຫິານການປົກຄອງ. 

3.2. ກວດກາຕາມຂະແໜງການ: ໝາຍເຖງິການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາ ຂອງອງົການກວດກາລດັ ກີ່ ຽວກບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ, ບນັດາຂໍກ້າໍນດົທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ເຕກັນກິ ຂອງການຈດັຕັງ້ 
ແລະ ບຸກຄນົ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງ ຂອງຂະແໜງການນັນ້. 

4. ຂັນ້ຕອນຂອງການກວດກາມ  5 ຂັນ້ຕອນຄ:ື 

4.1. ການຕກົລງົກວດກາ: 

ຜ ມ້  ສດິຕກົລງົໃຫກ້ວດກາຕາມແຕີ່ ກໍລະນ : ນາຍກົລດັຖະມນົຕ , ປະທານອງົການກວດກາລດັຖະ ບານ, 
ລດັຖະມນົຕ , ຫວົໜາ້ອງົການທຽບເທົີ່ າກະຊວງ, ເຈ ົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນ ຫວົໜາ້ພະແນກກວດກາລດັແຂວງ, 
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ນະຄອນ, ຫວົໜາ້ພະແນກການອອ້ມຂາ້ງແຂວງ, ນະຄອນ, ເຈ ົາ້ເມອືງ, ຫວົໜາ້ເທດສະບານ, ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ
ກວດກາລດັຂນັເມືືອງ ແລະ ເທດສະບານ. 

4.2. ການກະກຽມການກວດກາ: 

ການກະກຽມການກວດກາໃຫປ້ະຕບິດັດັີ່ ງນ :້ 

(1)  ແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະກວດກາ ຫຼ ືຄະນະກວດກາສະເພາະກດິ. 

(2) ເກບັກໍາຂໍມ້ ນ, ເອກະສານ, ສາ້ງແຜນການກວດກາໂດຍກໍານດົຈດຸປະສງົ, ເນືອ້ໃນ ຂອງການກວດກາ, 
ຮີ່ າງຄໍາຖາມເຈາະຈ ມ້, ຮີ່ າງບດົບນັທກຶ, ກຽມໂຄງຮີ່ າງບດົລາຍງານເພືີ່ ອໃຫເ້ປົາ້ໝາຍ 

ລາຍງານ ແລະ ຕາຕະລາງເຄືີ່ ອນໄຫວລະອຽດໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ. 

(3) ກະກຽມນຕິກິາໍຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ພວົພນັກບັການກວດກາ, ງບົປະມານ, ພາຫະນະ, ວດັຖຸອຸປະ 

ກອນຮບັໃຊທ້ ີ່ ຈາໍເປັນ. 

(4) ຈດັຕັງ້ແນະນໍາພະນກັງານທ ີ່ ຈະລງົກວດກາ ໃຫກ້ໍາແໜນ້ຈດຸປະສງົ, ລະດບັຄາດໝາຍ, ເນືອ້ໃນ ຂອງ
ການກວດກາ, ລະບຽບການພາຍໃນ ຂອງຄະນະກວດກາ ແລະ ແບີ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫຄ້ະນະກວດກາ ແລະ 
ພະນກັງານວຊິາການ ທ ີ່ ເຂົາ້ຮີ່ ວມກວດກາແຕີ່ ລະຄນົ. 

4.3. ການດໍາເນ ນການກວດກາ: 

ການກວດກາຕອ້ງດໍາເນ ນດັີ່ ງນ :້ 

(1) ແຈງ້ຂໍຕ້ກົລງົ ແລະແຜນການ ກີ່ ຽວກບັການກວດກາຕໍີ່ ຫວົໜາ້ອງົການຂອງເປົ້າໝາຍຖກືກວດກາ 
ຊາບກີ່ ອນການດໍາເນ ນການກວດກາເຈດັວນັ (ເວັນ້ເສຍແຕີ່ ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ) 

(2) ດໍາເນ ນການກວດກາຕາມແຜນການ ເປັນຕົນ້ຮບັຟັງການລາຍງານ ຂອງເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາພອ້ມ
ທງັເຮດັບດົບນັທກຶການລາຍງານ ແລະ ການມອບຮບັເອກະສານ. 

(3) ລາຍງານ ແລະ ຂໍການຊ ນ້າໍກີ່ ຽວກບັການດໍາເນ ນການກວດກາໃນແຕີ່ ລະໄລຍະຈາກຂັນ້ເທງິຂອງຕນົ. 

(4)  ເຮດັບດົບນັທກຶການກວດກາ.  

4.4. ການສະຫຸຼບຜນົຂອງການກວດກາ: 

ການສະຫຸຼບຜນົການກວດກາຕອ້ງປະຕບິດັດັີ່ ງນ :້ 

(1) ສງັລວມບນັດາເອກະສານ, ຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານຕີ່ າງໆ, ບດົບນັທກຶທ ີ່ ໄດກ້ວດກາແລວ້ມາເປັນບດົ
ສະຫຸຼບຜນົຂອງການກວດກາ. 

(2) ຕ ລາຄາ, ໄຈແ້ຍກໃຫລ້ະອຽດຈະແຈງ້ດາ້ນດ , ດາ້ນອີ່ ອນ, ຄວາມຖກື, ຄວາມຜດິ ຂອງເປົາ້ໝາຍ
ຖກືກວດກາ ພອ້ມທງັສະເໜ ມາດຕະການ ແລະ ວທິ ການແກໄ້ຂຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

(3)  ຜີ່ ານຮີ່ າງບດົສະຫຸຼບ ພາຍໃນຄະນະກວດກາແລວ້ ສົີ່ ງຮີ່ າງບດົສະຫຸຼບດັີ່ ງກີ່ າວໃຫກ້ານນໍາ ຂອງເປົ້າ
ໝາຍຖກືກວດກາ ແລະ ຜ ຖ້ກືກວດກາເພືີ່ ອມ ຄໍາເຫນັ ແລະ ຢັງ້ຢືນພາຍໃນກາໍນດົສບິຫາ້ວນັນບັແຕີ່ ວນັໄດຮ້ບັເປັນຕົນ້
ໄປ. 
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(4) ຄະນະກວດກາ, ຫວົໜາ້ອງົການ ຂອງເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາ ແລະ ຜ ຖ້ກືກວດກາລງົລາຍເຊນັໃສີ່
ບດົສະຫຸຼບ ເພືີ່ ອຢັງ້ຢືນຜນົຂອງການກວດກາ. 

4.5. ການລາຍງານຜນົຂອງການກວດກາ: 

ພາຍຫຼງັການກວດກາແລວ້  ຄະນະກວດກາຕອ້ງສົີ່ ງບດົສະຫຸຼບຜນົຂອງການກວດກາໃຫຜ້ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວ
ກບັການກວດການັນ້ ເພືີ່ ອພຈິາລະນາກີ່ ຽວກບັການແກໄ້ຂຜນົຂອງການກວດກາຕາມລະ ບຽບກດົໝາຍ ແລະ ສົີ່ ງບດົ
ລາຍງານຜນົຂອງການກວດກາໃຫຂ້ັນ້ເທງິຂອງຕນົ. 

5. ກາໍນດົເວລາການກວດກາ: 

ກາໍນດົເວລາດໍາເນ ນການກວດກາມ ດັີ່ ງນ :້ 

  ອງົການກວດກາລດັຖະບານບໍີ່ ໃຫເ້ກ ນເກົາ້ສບິວນັ ນບັແຕີ່ ມ ືດໍ້າເນ ນການກວດກາເປັນຕົນ້ໄປ; ຖາ້ຫາກ
ການກວດກາບໍີ່ ສໍາເລດັ ກໍີ່ ສາມາດດໍາເນ ນຕໍີ່ ໄປໄດຕ້ືີ່ ມອ ກສາມສບິວນັ, ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ມ  ຄວາມ ຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົເປັນ
ພເິສດ ຊຶີ່ ງພວົພນັເຖງິຫຼາຍຂະແໜງການ, ຫຼາຍທອ້ງຖິີ່ ນ ກໍີ່ ສາມາດຕໍີ່ ເວລາໄດຕ້ືີ່ ມ ອ ກແຕີ່ ທງັໝດົບໍີ່ ໃຫເ້ກ ນໜຶີ່ ງຮອ້ຍ
ແປດສບິວນັ. 

 ກມົກວດກາລດັກະຊວງ, ອງົການທຽບເທົີ່ າກະຊວງ, ພະແນກກວດກາລດັແຂວງ, ນະຄອນ ບໍີ່ ໃຫເ້ກ ນ
ຫກົສບິວນັ ນບັແຕີ່ ມ ືດໍ້າເນ ນການກວດກາເປັນຕົນ້ໄປ, ໃນກລໍະນ ທ ີ່ ມ  ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກສບັ ສນົກໍີ່ ສາມາດຕໍີ່ ເວລາໄດຕ້ືີ່ ມ
ອ ກສາມສບິວນັ. 

 ຂະແໜງກວດກາລດັ ຂອງພະແນກອອ້ມຂາ້ງແຂວງ, ນະຄອນ, ຫອ້ງການກວດກາລດັເມອືງ, 
ເທດສະບານບໍີ່ ໃຫເ້ກ ນສາມສບິວນັ ນບັແຕີ່ ມ ືດໍ້າເນ ນການກວດກາເປັນຕົນ້ໄປ, ໃນກລໍະນ ທ ີ່ ມ  ຄວາມ ຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົ 
ຫຼ ືຢ ີ່ ຫາງໄກສອກຫຼ ກ ກໍີ່ ສາມາດດໍາເນ ນຕໍີ່ ໄປໄດຕ້ືີ່ ມອ ກສບິຫາ້ວນັ. 

IV. ການພຈິາລະນາແກໄ້ຂຜນົຂອງການກວດກາ, ການຕດິຕາມ ກວດກາການແກໄ້ຂຜນົຂອງການ
ກວດກາ  ແລະ ມາດຕະການຕໍີ່ ຜ ລ້ະເມ ດ: 
1. ການພຈິາລະນາ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົຂອງການກວດກາ 

  ຜ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັການກວດກາຕອ້ງຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາຜນົຂອງການກວດກາ ພາຍໃນກໍານດົ
ເວລາສບິຫາ້ວນັ ນບັແຕີ່ ວນັໄດຮ້ບັບດົສະຫຸຼບຜນົຂອງການກວດກາເປັນຕົນ້ໄປ ແລະ ແຈງ້ຜນົຂອງການພຈິາລະນານັນ້ 
ໃຫອ້ງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຂອງເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາ ແລະ ຜ ຖ້ກືກວດກາຊາບພາຍໃນກາໍນດົເວລາເຈດັວນັ. 

 ຖາ້ຫາກເຫນັວີ່ າມ ການລະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍໃນສະຖານເບາົ, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍບໍີ່ ຫຼວງຫຼາຍ ຜ ້
ອອກຂໍຕ້ກົລງົນັນ້ຕອ້ງສະເໜ ໃຫອ້ງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຂອງເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາແກໄ້ຂໂດຍນາໍໃຊມ້າດຕະການສກຶສາ
ອບົຮມົ, ກີ່ າວເຕອືນ ຫຼ ືລງົວໄິນຕໍີ່ ຜ ລ້ະເມ ດດັີ່ ງກີ່ າວ ພອ້ມທງັໃຫໃ້ຊແ້ທນຄີ່ າເສຍຫາຍທ ີ່ ໄດກ້ໍີ່ ຂຶນ້ນັນ້. 

 ໃນກລໍະນ ທ ີ່ ເຫນັວີ່ າເປັນການລະເມ ດທາງແພີ່ ງ ຫຼ ືການກະທໍາຜດິທາງອາຍາຜ ອ້ອກຂໍຕ້ກົ ລງົນັນ້ ຕອ້ງສົີ່ ງ
ສໍານວນຄະດ ໃຫອ້ງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງດໍາເນ ນຄະດ  ຕາມຂະບວນຍຸຕທໍິາ. 

 ອງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງເທງິນ  ້ຕອ້ງແຈງ້ຜນົຂອງການແກໄ້ຂໃຫຜ້ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັການກວດກາຊາບ
ພາຍໃນກາໍນດົເວລາສາມສບິວນັ ນບັແຕີ່ ວນັໄດຮ້ບັຄໍາສະເໜ ເປັນຕົນ້ໄປ. 

2. ການຕດິຕາມການແກໄ້ຂຜນົຂອງການກວດກາ: 

 ໃນກລໍະນ ອງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຕາມທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 23 ຂອງກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍ ກວດກາລດັຫາກ
ບໍີ່ ແກໄ້ຂ ຫຼ ືມ ການແກໄ້ຂທ ີ່ ເຫນັວີ່ າບໍີ່ ເໝາະສມົຜ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັການກວດ ກາມ ສດິສະເໜ ໃຫຂ້ັນ້ເທງິ ຂອງ



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

ອງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງພຈິາລະນາ ແລະ ແກໄ້ຂພອ້ມທງັລາຍງານໃຫອ້ງົ ການກວດກາລດັຂັນ້ເທງິ ຂອງຕນົຮບັຊາບເພືີ່ ອ
ມ ທດິຊ ນ້າໍ. 

3. ມາດຕະການຕໍີ່ ຜ ລ້ະເມ ດ 

  ການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືບຸກຄນົໃດ ທ ີ່ ລະເມ ດກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການກວດກາລດັ ຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍ 

ໃຫແ້ກີ່ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫຼ ືສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ ຂອງພນົລະເມອືງຈະຖກືປະຕບິດັ
ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ, ປະຕບິດັວໄິນ ຫຼ ືດໍາເນ ນຄະດ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍຕາມກໍລະນ ເບາົ ຫຼ ືໜກັ ພອ້ມທງັ
ໃຊແ້ທນຄີ່ າເສຍຫາຍທ ີ່ ຕນົໄດກ້ໍີ່ ຂຶນ້. 

3.1. ມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ: 

ບຸກຄນົໃດທ ີ່ ມ  ພດຶຕກິໍາທ ີ່ ກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍໜອ້ຍ, ມ ຄວາມຈງິໃຈລາຍງານ, ຮບັສາລະພາບຕໍີ່ ຄວາມຜດິ 
ຂອງຕນົຕໍີ່ ການຈດັຕັງ້ ແລະ ສົີ່ ງຊບັສນິ ທ ີ່ ໄດເ້ອາົໄປໂດຍບໍີ່ ຖກືຕອ້ງນ ້ນັຄນືໃຫແ້ກີ່ ການຈດັ ຕັງ້ຢີ່ າງຄບົຖວ້ນແລວ້  ກໍີ່
ຈະໄດຮ້ບັການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ກີ່ າວເຕອືນ. 

3.2. ມາດຕະການທາງວໄິນ: 

ບຸກຄນົໃດທ ີ່ ໄດກ້ະທໍາຜດິໃນສະຖານເບາົ ແຕີ່ ບໍີ່ ມ  ຄວາມຈງິໃຈລາຍງານ, ຫຼບົຫຼ ກຈາກຄວາມຜດິກໍີ່ ຈະຖກືປະຕບິດັວິ
ໄນຕາມແຕີ່ ກລໍະນ ດັີ່ ງນ :້ 

 ຕຕິຽນ, ກີ່ າວເຕອືນຄວາມຜດິ ພອ້ມທງັບນັທກຶໄວໃ້ນສໍານວນເອກະສານຊ ວະປະຫວດັ ຂອງບຸກຄນົນັນ້. 
 ໂຈະການເລືີ່ ອນຊັນ້, ຂັນ້ເງນິເດອືນ ແລະ ການຍອ້ງຍ.ໍ 
 ປົດຕໍາແໜີ່ ງ ຫຼ ືຍກົຍາ້ຍ ໄປຮບັໜາ້ທ ີ່ ອືີ່ ນທ ີ່ ມ  ຕໍາແໜີ່ ງຕໍີ່ າກວີ່ າເກົີ່ າ. 
 ໃຫອ້ອກຈາກລດັຖະການ ໂດຍບໍີ່ ໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍໃດໆ. 

3.3. ມາດຕະການທາງແພີ່ ງ: 

ບຸກຄນົໃດທ ີ່ ໄດລ້ະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍ  ຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່ ຊບັສນິ ຂອງການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືບຸກຄນົອືີ່ ນ ກໍີ່
ຈະໄດໃ້ຊແ້ທນຄີ່ າເສຍຫາຍທ ີ່ ຕນົໄດກ້ໍີ່ ຂຶນ້ນັນ້ຢີ່ າງຄບົຖວ້ນ. 

3.4. ມາດຕະການທາງອາຍາ: 

 ບຸກຄນົໃດທ ີ່ ໄດລ້ະເມ ດກດົໝາຍ ຊຶີ່ ງເປັນການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ ເປັນຕົນ້ການສວຍໃຊສ້ດິອໍານາດໜາ້ທ ີ່
ເກ ນຂອບເຂດ, ການປອມແປງເອກະສານ ແລະ ພດຶຕກິໍາອືີ່ ນ ທ ີ່ ເປັນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ກໍີ່ ຈະຖກືດໍາເນ ນຄະດ ທາງ
ອາຍາ. 

   ບາງບນັຫາທ ີ່ ຕອ້ງກາໍແໜນ້ໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາລດັ: 

      ໃນຊຸມປ ຜີ່ ານມາປະເທດເຮາົໄດມ້ ການປີ່ ຽນແປງໃນຫຼາຍດາ້ນ, ພືນ້ຖານເສດຖະກດິໄດພ້ດັ ທະນາໄປຕາມ
ກນົໄກເສດຖະກດິຕະຫຼາດ, ໄປຕາມທດິຂອງສງັຄມົນຍິມົ, ໄປຄຽງຄ ີ່ ກນັນັນ້ກນົໄກການຄຸມ້ຄອງກໍີ່ ຕອ້ງໄດມ້ ການ
ປີ່ ຽນແປງໃໝີ່  ເພືີ່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິໃນແຕີ່ ລະໄລ ຍະ, ວຽກງານກວດກາລດັກໍີ່ ຕອ້ງໄດມ້ 
ການປັບປຸງ, ປີ່ ຽນແປງໃໝີ່  ເພືີ່ ອເຮດັໃຫກ້ານຕດິຕາມ, ກວດກາທນັກບັຄວາມຮຽກ ຮອ້ງຕອ້ງການ ໃນການຄຸມ້ຄອງ
ລດັ, ຊຶີ່ ງມ ບາງເນືອ້ໃນທ ີ່ ຕອ້ງກາໍແໜນ້ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ :້ 
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      1. ການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງການຈດັຕັງ້ ກວດກາລດັໃນແຕີ່ ລະຂັນ້ ແລະ ວຊິາການກວດກາຕອ້ງໄດປ້ີ່ ຽນແປງວທິ 
ການເຄືີ່ ອນໄຫວ ເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຂອງການຄຸມ້ຄອງລດັໃນປະຈບຸນັ. 

      2. ຜີ່ ານການເຄືີ່ ອນໄຫວໃນພດຶຕກິໍາຕວົຈງິ ແລະ ບນົພືນ້ຖານຂໍກ້ໍານດົ ຂອງກດົໝາຍ, ບນັດາການຈດັຕັງ້
ກວດກາລດັ ຕອ້ງເພ ມ້ທະວ ລະບບົການຈດັຕັງ້ ແລະ ກໍີ່ ສາ້ງກາໍລງັ, ຍກົສ ງຄວາມຮ ດ້າ້ນທດິສະດ , ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການເຄືີ່ ອນໄຫວໃນພດຶຕກິາໍຕວົຈງິ ໃຫວ້ຊິາການກວດກາລດັ. 

 3. ເພືີ່ ອຮບັປະກນັ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດຕ້ໍີ່ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂາ້ງເທງິ ໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ ຕອ້ງເອາົໃຈ
ໃສີ່ ປະຕບິດັບາງວຽກດັີ່ ງນ :້ 

 ບນັດາຂໍມ້ ນ, ຂີ່ າວສານທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ ຕອ້ງໄດທ້ອ້ນໂຮມ ແລະ ສງັລວມ, ພອ້ມກນັນັນ້
ການແກໄ້ຂກໍີ່ ຕອ້ງທນັເວລາ ເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ຂອງການຄຸມ້ຄອງລດັແຕີ່ ລະຂັນ້. 

 ຕອ້ງກໍານດົແຈງ້ພາລະບດົບາດ,  ໜາ້ທ ີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງການຈດັຕັງ້ກວດກາລດັ ຕາມຂະແໜ
ງການ ເພືີ່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງລດັໃນແຕີ່ ລະຂັນ້ມ ປະສດິທຜິນົ. 

 ສງັລວມການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາລດັ ຕອ້ງຕດິພນັກບັການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ ກີ່ ຽວກບັ
ວຽກງານກວດກາລດັ ຂອງຕີ່ າງປະເທດ ເພືີ່ ອໝ ນໃຊໃ້ຫຖ້ກືຕອ້ງແທດເໝາະກບັຄວາມເປັນຈງິຂອງປະເທດເຮາົ. 

 ອ ງໃສີ່ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຂອງໜາ້ທ ີ່ ການເມອືງ ໃນວຽກງານກວດກາຕອ້ງເອາົໃຈໃສີ່ ຍກົລະດບັ
ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດໃຫແ້ກີ່ ພະນກັງານກວດກາ ດວ້ຍຮ ບການຝຶກອບົຮມົ, ບໍາລຸງກໍີ່ ສາ້ງໄລຍະສັນ້, ໄລຍະຍາວຢ ີ່
ພາຍໃນ ຫຼ ືຕີ່ າງປະເທດ. 

 ຕອ້ງມ ການປະສານສມົທບົລະຫວີ່ າງກວດກາຂອງພກັກບັການກວດກາຂອງລດັ ແລະ ກວດ ກາ ຂອງ
ປະຊາຊນົໃຫເ້ໝາະສມົກມົກຽວ. 

ການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານກວດກາລດັຕອ້ງກໍາແໜນ້ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຄໍາສັີ່ ງ ແລະ ລະ ບຽບກດົໝາຍ
ຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ. ຕອ້ງກໍາແໜນ້ຫຼກັການ, ຮ ບການ, ບາດກາ້ວແລະ ຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິ  ການໃນການດໍາເນ ນການ
ກວດກາລດັໃຫໄ້ດເ້ປັນຢີ່ າງດ . 
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ບດົທ  2 

ຄວາມຮ ພ້ ືນ້ຖານກີ່ ຽວກບັການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ 
I. ຄວາມສໍານກຶ, ຫຼກັການ, ທດັສະນະ ແລະ ທດິນາໍ ຂອງພກັ ຕໍີ່ ວຽກງານສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນ

ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ: 
1. ຄວາມສໍານກຶ. 

1.1. ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

 ບນັດາປະເທດ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ໃຫຄ້ວາມສໍານກຶກີ່ ຽວກບັການສໍລ້າດບງັຫຼວງແຕກຕີ່ າງ
ກນັ, ແຕີ່ ວີ່ າສງັລວມຢ ີ່ ໃນຄວາມໝາຍດຽວກນັຄ:ື ແມີ່ ນພດຶຕກິໍາສວຍໃຊຖ້ານະຕໍາ ແໜີ່ ງ,  ສດິອໍານາດ,  ໜາ້ທ ີ່  ຂອງ
ຕນົ ເພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ, ພກັພວກ; ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້ ແມີ່ ນການກະທໍາ ຂອງຜ ທ້ ີ່ ມ  ຕໍາແໜີ່ ງ ແລະ ມ ສດິ
ອໍານາດ ເພືີ່ ອຍກັຍອກ, ສໍໂ້ກງ, ຮບັສນິບນົ ແລະ ພດຶຕກິໍາອືີ່ ນໆ  ນບັທງັການເຮດັຜດິກດົໝາຍໂດຍເຈດຕະນາ ເພືີ່ ອ
ຫາຜນົປະໂຫຍດ ຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫແ້ກີ່ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫຼ ືສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງພນົ
ລະເມອືງ; ການສໍລ້າດບງັຫຼວງເປັນຄວາມຊົີ່ ວຮາ້ຍ ແລະ ກໍີ່ ຜນົເສຍຫາຍຕໍີ່ ປະເທດຊາດ, ຕໍີ່ ປະຊາຊນົ.  

 ຄວາມສໍານກຶກີ່ ຽວກບັການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຢ ີ່  ສ ປ ປ ລາວ  ແມີ່ ນອາດເຂົາ້ໃຈຕາມພດຶຕກິໍາທ ີ່ ເປັນການສໍ ້
ລາດບງັຫຼວງ ທ ີ່ ໄດກ້ໍານດົຢ ີ່ ໃນມາດຕາ 10 ແລະ ການອະທບິາຍຢ ີ່ ໃນບນັດາ ( ມາດຕາ 11  21)  ໝວດທ  II ຂອງກດົ 
ໝາຍວີ່ າດວ້ຍການຕາ້ນການລໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

1.2. ການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

ການສໍລ້າດບງັຫຼວງແມີ່ ນເກ ດຂຶນ້ໃນທຸກໆປະເທດ ໂດຍບໍີ່ ຈາໍແນກປະເທດນອ້ຍ ຫຼ ືໃຫຍີ່ ,   ທຸກຍາກ ຫຼ ື
ຮັີ່ ງມ  ແລະ ບໍີ່ ຈາໍແນກລະບອບການເມອືງ ຊຶີ່ ງໃນປະຈບຸນັການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ໄດກ້າຍເປັນສິີ່ ງທ ີ່ ທາ້ທາຍປະເຊ ນໜາ້ 
ຂອງທຸກທປະເທດ ທ ີ່ ຈະຕອ້ງໄດມ້ ການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນດວ້ຍວທິ ການຕີ່ າງໆຢີ່ າງເໝາະສມົ. ສໍາລບັ ສປປ ລາວ 
ໄດກ້າໍນດົການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຄ:ື 

 ການສະກດັກັນ້ການສໍລ້າດບງັຫຼວງແມີ່ ນການຈາໍກດັ, ການປອ້ງກນັບໍີ່ ໃຫກ້ານສໍລ້າດບງັຫຼວງ ເກ ດຂຶນ້ຢ ີ່
ໃນການຈດັຕັງ້ລດັ, ການເມອືງ ແລະ ສງັຄມົ ດວ້ຍການໂຄສະນາສກຶສາອບົຮມົ, ການແຈງ້ ຊບັສນິ, ການກວດກາ, 
ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

 ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງແມີ່ ນການກໍາຈດັ, ປາບປາມ ແລະ ລບົລາ້ງທຸກການກະທໍາທີ່  ເປັນ ການສໍລ້າດບງັ
ຫຼວງ ດວ້ຍການກວດກາ, ການສກຶສາອບົຮມົ, ການປະຕບິດັວໄິນ ແລະ ການລງົໂທດ ຕາມກດົໝາຍ. 

2. ຫຼກັການ. 

2.1. ຖເືອາົການສະກດັກັນ້ເປັນຕົນ້ຕໍ ແລະ ເອາົການຕາ້ນເປັນສໍາຄນັ; 

2.2. ດໍາເນ ນການກວດກາຢີ່ າງທນັການ, ເຂັມ້ງວດ, ເປັນເອກະລາດ, ພາວະວໄິສ ແລະ ຊດັເຈນ ຕໍີ່ ທຸກ
ປາກດົ ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

2.3. ແກໄ້ຂຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ, ທນັການ ແລະ ຍຸຕທໍິາ ໃນກລໍະນ ທ ີ່ ມ  ການກະທໍາຜດິ. 

2.4. ຮບັປະກນັບໍີ່ ໃຫມ້ ການແຊກແຊງ, ຂດັຂວາງ ຫຼ ືນາບຂ ີ່ ຈາກບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ໃດໜຶີ່ ງ. 
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2.5. ບຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ຖກືກວດກາ ຕອ້ງໃຫກ້ານຮີ່ ວມມ,ື ສາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂ ແລະ ອໍາ ນວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫແ້ກີ່ ການກວດກາ. 

2.6. ລດັຕອ້ງສາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂໃຫພ້ນົລະເມອືງ, ການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົ ແລະ ສືີ່ ມວນຊນົໄດມ້  ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນ
ການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຕາມລະບຽບການ. 

3. ທດັສະນະ. 

 3.1. ພກັ ແລະ ລດັ ຍາມໃດກໍີ່ ຖເືອາົການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງເປັນໜາ້ທ ີ່ ສໍາຄນັ, ຮ ບ
ດີ່ ວນ ແລະ ຍາວນານ ຕະຫຼອດໄລຍະແຫີ່ ງການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ການກໍີ່ ສາ້ງລດັແຫີ່ ງກດົໝາຍ. 

 3.2. ການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ເປັນປັດໄຈໜຶີ່ ງທ ີ່ ສໍາຄນັເຮດັໃຫສ້ງັຄມົມ ຄວາມ
ສະຫງບົ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ມ ຄວາມເປັນທໍາ,  ປະຊາຊນົມ ຄວາມເຊືີ່ ອໝັນ້ຕໍີ່ ພກັ  ລດັ  ແລະ ຕໍີ່
ລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ. 

 3.3.  ການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງແມີ່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງທຸກການ ຈດັຕັງ້ໃນ
ລະບບົການເມອືງ ແລະ ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ພາຍໃຕກ້ານນໍາພາ ຂອງພກັ ເປັນຕົນ້: ແມີ່ ນ ຄວາມຮບັ ຜດິຊອບ ຂອງ
ການນໍາທຸກຄນົ, ຂອງຜ ເ້ປັນຫວົໜາ້ ຂອງບນັດາກະຊວງອງົການ, ທອ້ງຖິີ່ ນ ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ, ອງົການຈດັ
ຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົອືີ່ ນໆ. 

 3.4. ພວົພນັຮີ່ ວມມກືບັຕີ່ າງປະເທດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເພືີ່ ອຊອກຮ ບ້ດົຮຽນ ແລະ ຍາດ ແຍີ່ ງການສະ
ໜບັສະໜ ນໃນວຽກງານສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ.  

4. ທດິນາໍ. 

 4.1. ນໍາໃຊບ້ນັດາມາດຕາການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຢີ່ າງຕັງ້ໜາ້, ເປັນເຈົາ້ການໃນການ
ສະກດັກັນ້,  ເດດັຂາດໃນການແກໄ້ຂ ແລະ ແກໄ້ຂຢີ່ າງທນັການ,  ໃນນັນ້ຖເືອາົການສະກດັກັນ້ແຕີ່ ຫວົທ ເປັນຕົນ້ຕໍ 
ແລະ ເປັນບນັຫາພືນ້ຖານຍາວນານ; ເອາົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຕດິພນັກບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍການປະຢັດ 
ແລະ ຕາ້ນການຟ ມເຟືອຍ. 

4.2.  ການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົທ ີ່ ເຮດັວຽກງານສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຕອ້ງມ ຄວາມເຂັມ້
ແຂງ, ມ ຄຸນທາດການເມອືງ, ມ ຄຸນສມົບດັ, ມ ຄວາມຮ ,້ ມ ຄວາມສາມາດທ ີ່ ແນີ່ ນອນ,  ເປັນຫຼກັແຫຼີ່ ງ, ມ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບສ ງຕໍີ່ ໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານຂອງຕນົ, ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜອງບນັດາພາຫະ ນະ ແລະ ອຸປະກອນທ ີ່ ຈາໍເປັນເພືີ່ ອ
ເຄືີ່ ອນໄຫວວຽງານ ໃຫມ້ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ທນັການ.  

4.3. ຕອ້ງເຮດັໃຫກ້ານສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງກາຍເປັນໜາ້ທ ີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ຂອງພະນກັງານທຸກປະເພດ, ທຸກການຈດັຕັງ້ ແລະ ທົີ່ ວສງັຄມົ. ການສະກດັກັນ້ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຕອ້ງ
ເລ ີ່ ມຈາກຄວາມເປັນແບບຢີ່ າງ ຂອງແຕີ່ ລະຄນົເປັນຕົນ້ພະນກັ ງານນາໍພາຄຸມ້ຄອງແຕີ່ ລະຂັນ້. 

4.4.  ຕອ້ງຕັງ້ໜາ້,  ມ ຄວາມພະຍາຍາມສ ງໃນການຈາໍກດັ ແລະ  ອດັຊີ່ ອງຫວີ່ າງ ທ ີ່ ກືໍ ີື່ໃຫເ້ກ ດມ ການສໍ ້
ລາດບງັຫຼວງ, ເຮດັໃຫສ້ະພາບຂອງການສໍລ້າດບງັຫຼວງທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ ໃນປະຈບຸນັຫຸຼດໜອ້ຍຖອຍລງົ ແລະ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ
ຢີ່ າງຕັງ້ໜາ້ກວີ່ າເກົີ່ າ. 

4.5. ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງເປັນວຽກໜຶີ່ ງ  ທ ີ່ ການຈດັຕັງ້ແຕີ່ ລະຂັນ້ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສີ່ ເຮດັເປັນປະຈາໍ, 
ເຮດັຢີ່ າງມ ຈດຸສຸມ, ມ ແຜນການລະອຽດໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ ຂອງອງົການປົກຄອງ ເພືີ່ ອຈດັ ຕັງ້ການກວດກາ ແລະ ຖາ້
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ເຫນັມ ໜໍີ່ ແໜງການສໍລ້າດບງັຫຼວງເກ ດຂຶນ້ຢ ີ່ ບີ່ ອນໃດ, ບີ່ ອນນັນ້ຕອ້ງເປັນ ເຈົາ້ການແກໄ້ຂ ແລະ ລບົລາ້ງໃຫໄ້ດແ້ຕີ່
ຫວົທ ໂລດ. 

II. ສາເຫດ ແລະ ພດຶຕກິາໍ ທ ີ່ ເປັນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ: 
1. ສາເຫດ. 

 ການສໍລ້າດບງັຫຼວງແມີ່ ນມ ຫຼາຍສາຍເຫດມ ທງັດາ້ນພາວະວໄິສ ແລະ ດາ້ນອດັຕະວໄິສລວມ ທງັບນັຫາປັດ
ໃຈທ ີ່ ຂຶນ້ກບັສະພາບແວດລອ້ມຕວົຈງິ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ບນັຫາທ ີ່ ພວົພນັເຖງິເສດຖະ ກດິ, ຮ ດຄອງປະເພນ , 
ວດັທະນະທໍາສງັຄມົ ເຊິີ່ ງອາດຈະຊ ໃ້ຫເ້ຫນັບາງປັດໃຈດັີ່ ງນ :້  

 1.1. ກນົໄກ, ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍຍງັບໍີ່ ທນັສມົບ ນ, ບໍີ່ ຄບົ, ຍງັມ ສີ່ ອງຫວີ່ າງຫຼາຍ ແຕີ່ ການປັບ ປຸງເພ ມເຕ ມ
ຊກັຊາ້. 

 1.2. ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຂອງລະບບົການເມອືງເວົາ້ລວມ, ຂອງກງົຈກັລດັເວົາ້ສະເພາະ, ຍງັ
ມ ຈດຸອີ່ ອນຫຼາຍ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົຍງັບໍີ່ ທນັສ ງ; ພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ ີ່ , ຂອບເຂດສດິ ຂອງອງົການ  
ການຈດັຕັງ້ຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ຍງັບໍີ່ ໄດກ້າໍນດົຢີ່ າງຈະແຈງ້, ຕວົຈງິ, ຍງັຊໍາ້ຊອ້ນ ຫຼ ືກະແຈກກະຈາຍ. 

 1.3. ການຈດັຕັງ້ພກັ, ອງົການປົກຄອງ, ຜ ເ້ປັນຫວົໜາ້ອງົການ, ການຈດັຕັງ້, ກມົກອງຫຼາຍບີ່ ອນຍງັບໍີ່ ທນັຮບັ
ຮ ຢ້ີ່ າງຄບົຖວ້ນ, ເລກິເຊິີ່ ງ ກີ່ ຽວກບັລກັສະນະໜກັໜີ່ ວງຮາ້ຍແຮງກີ່ ຽວກບັຄວາມອນັ ຕະລາຍ ຂອງໄພສໍລ້າດບງັຫຼວງ 
ອນັໄດເ້ຮດັໃຫກ້ານນໍາພາຄຸມ້ຄອງບໍີ່ ຮດັກຸມ, ຂາດການກວດກາຄວບຄຸມ, ຊໍາບໍີ່ ໜໍາຍງັຈງົຈຽມ, ຫຼ ກລຽງ, ປີ່ ອຍປະ, 
ປົກປິດການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ຍງັບໍີ່ ທນັອ ງໃສີ່ ປະຊາຊນົ ຢີ່ າງແທຈ້ງິ ແລະ ຍງັບໍີ່ ທນັເສ ມຂະຫຍາຍໄດກ້ໍາລງັແຮງສງັລວມ 
ຂອງທົີ່ ວລະບບົການເມອືງເຂົາ້ໃນ ການສະກດັກັນ້ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

 1.4. ວຽກງານພະນກັງານເວົາ້ລວມ ແລະ ວຽກງານຄຸມ້ຄອງ, ສກຶສາອບົຮມົສະມາຊກິພກັ, ພະ ນກັງານ
ລດັຖະກອນ ເວົາ້ສະເພາະຍງັອີ່ ອນແອ. ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານລດັຖະກອນ ຈາໍນວນບໍີ່  ໜອ້ຍ ເສືີ່ ອມຖອຍດາ້ນ
ແນວຄດິການເມອືງ, ຄຸນທາດຄຸນສມົບດັ, ແບບແຜນດໍາລງົຊ ວດິ, ພະນກັງານ ການນາໍຫຼກັແຫຼີ່ ງແຕີ່ ລະຂັນ້, ແຕີ່ ລະຂະ 
ແໜງການ, ນບັທງັພະນກັງານການນໍາຂັນ້ສ ງຈໍານວນບໍີ່ ໜອ້ຍຍງັຂາດການເປັນແບບຢີ່ າງໃນການຮກັສາຄຸນທາດ
ຄຸນສມົບດັ;     ຍງັບໍີ່ ທນັນາໍໜາ້ໃນການຕໍີ່ ສ ຕ້າ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

2. ພດຶຕກິາໍ. 

2.1. ການຍກັຍອກຊບັຂອງລດັ ຫຼ ືລວມໝ ີ່  ແມີ່ ນການສວຍໃຊຄ້ວາມເຊືີ່ ອໃຈ ເພືີ່ ອຫຼກັໂລບ ເອາົ, ຕດັຮອນ
ເອາົ ຫຼ ືສບັປີ່ ຽນເອາົຊບັ ຂອງລດັ ຫຼ ືລວມໝ ີ່  ທ ີ່ ຕນົໄດຖ້ກືມອບໝາຍໃຫຮ້ກັສາ, ຂນົສົີ່ ງ ກໍີ່ ສາ້ງ, ສອ້ມແປງ ຫຼ ືເຮດັ
ວຽກໃດວຽກໜຶີ່ ງ.  

2.2. ການສໍໂ້ກງຊບັ ຂອງລດັ ຫຼ ືລວມໝ ີ່  ແມີ່ ນການໃຊເ້ລີ່ ລີ່ ຽມຕວົະຍວົະ, ຫຼອກລວງດວ້ຍ ວທິ ໃດກໍຕາມ 
ເພືີ່ ອເຮດັໃຫຜ້ ທ້ ີ່ ມ  ໜາ້ທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບຊບັ ຂອງລດັ ຫຼ ືລວມໝ ີ່  ຫຼ ືຜ ອ້ ືີ່ ນເອາົຊບັດັີ່ ງກີ່ າວ ໃຫຕ້ນົ. 

2.3. ການຮບັສນິບນົແມີ່ ນການຮບັເອາົ, ທວງເອາົ, ຂໍເອາົ ຫຼ ືຕກົລງົຮບັເອາົຊບັສິີ່ ງຂອງ ຫຼ ືຜນົ ປະໂຫຍດໃດ
ໜຶີ່ ງຈາກຜ ອ້ ືີ່ ນ ເພືີ່ ອຜນົປະໂຫຍດ ຂອງຜ ໃ້ຫສ້ນິບນົໂດຍທາງກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມດວ້ຍຖາ ນະຕໍາແໜີ່ ງ, ສດິອໍານາດ, ໜາ້
ທ ີ່  ຂອງຕນົ.  

2.4. ການສວຍໃຊຖ້ານະຕໍາແໜີ່ ງ, ສດິອໍານາດ, ໜາ້ທ ີ່  ເພືີ່ ອເອາົຊບັ ຂອງລດັ, ລວມໝ ີ່  ຫຼ ືບຸກຄນົແມີ່ ນການ
ອ ງໃສີ່ ຖານະຕໍາແໜີ່ ງ, ສດິອໍານາດ, ໜາ້ທ ີ່  ຂອງຕນົ ເພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກີ່  ຕນົເອງ, ຄອບຄວົ, ຍາດພ ີ່ ນອ້ງ ຫຼ ື
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ພກັພວກ ຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກີ່ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, ລວມໝ ີ່  ຫຼ ືສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ
ພນົລະເມອືງ. 

2.5. ການສວຍໃຊຊ້ບັ ຂອງລດັ ຫຼ ືລວມໝ ີ່  ແມີ່ ນການນໍາໃຊຊ້ບັ ຂອງລດັ ຫຼ ືລວມໝ ີ່  ເພືີ່ ອຫາ ຜົນ
ປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ ຊຶີ່ ງໄດກ້ໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍແກີ່ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ ຫຼ ືລວມໝ ີ່ .  

2.6. ການໃຊຖ້ານະຕໍາແໜີ່ ງ, ສດິອໍານາດ, ໜາ້ທ ີ່  ເກ ນຂອບເຂດແມີ່ ນການໃຊຖ້ານະຕໍາ ແໜີ່ ງ, ສດິອໍານາດ, 
ໜາ້ທ ີ່ ເກ ນທ ີ່ ລະບຽບກດົໝາຍໄດກ້ໍານດົໄວ ້ໂດຍເຈດຕະນາເພືີ່ ອຫາຜນົປະ ໂຫຍດໃຫແ້ກີ່ ຕນົເອງ, ຄອບຄວົ, ຍາດ
ພ ີ່ ນອ້ງ ຫຼ ືພກັພວກ ຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍແກີ່ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, ລວມໝ ີ່  ຫຼ ືສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງ
ພນົລະເມອືງ. 

2.7. ການຫຼກັໂລບ, ປອມແປງມາດຕະຖານ ເຕກັນກິກໍີ່ ສາ້ງແມີ່ ນການຫຼກັໂລບ, ປອມແປງ ມາດຕະຖານ
ເຕກັນກິໃນການສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ, ຄດິໄລີ່  ແລະ ອືີ່ ນໆ ລະຫວີ່ າງເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການ ກບັຜ ຮ້ບັເໝາົ ແລະ ຜ ທ້ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງອືີ່ ນໆ ກີ່ ຽວກບັກດິຈະການໃດໜຶີ່ ງເຊັີ່ ນ: ການກໍີ່ ສາ້ງ, ການສອ້ມແປງ, ການປະດບັປະດາຕບົແຕີ່ ງ, ການຕດິ
ຕັງ້ ແລະ ກດິຈະການອືີ່ ນໆ ເພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ ຊຶີ່ ງກໍີ່  ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກີ່ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, 
ສງັຄມົ ຫຼ ືສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງພນົລະເມອືງ. 

2.8. ການໂກງການປະມ ນ ຫຼ ືການສໍາປະທານແມີ່ ນການຕກົລງົກນັລະຫວີ່ າງເຈ ົາ້ໜາ້ທ ີ່  ຂອງ ລດັກບັບໍລສິດັ
ຮບັເໝາົ ແລະ ຜ ທ້ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງອືີ່ ນໆ ເພືີ່ ອສາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂໃຫຊ້ະນະການປະມ ນ ຫຼ ືສໍາປະ ທານໃນກດິຈະການໃດໜຶີ່ ງ ຂອງ
ລດັ ເພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ ຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກີ່ ຜນົ ປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫຼ ືສດິ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດ ຂອງພນົລະເມອືງ. 

2.9. ການປອມແປງເອກະສານແມີ່ ນການປອມແປງລາຍເຊນັ, ຕາປະທບັ, ຕດັ  ຫຼ ື ເພ ີ່ ມຂໍ ້

ຄວາມໃດໜຶີ່ ງໃສີ່ ເນືອ້ໃນເອກະສານ. ການໃຊເ້ອກະສານປອມແມີ່ ນການນໍາໃຊເ້ອກະສານທ ີ່ ຮ ວ້ີ່ າ ເປັນເອກະສານປອມ 
ແຕີ່ ນໍາໄປໃຊເ້ພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ ຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກີ່ ຜນົປະ ໂຫຍດ ຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫຼ ືສດິ 
ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງພນົລະເມອືງ. 

2.10. ການເປ ດເຜ ຍຄວາມລບັເພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົແມີ່ ນການເປ ດເຜ ຍເອກະ ສານ ຫຼ ືຂໍມ້ ນລບັ, 
ການຕກົລງົ ຂອງລດັ ຫຼ ືທາງລດັຖະການທ ີ່ ລດັບໍີ່ ອະນຸຍາດໃຫເ້ປ ດເຜ ຍເພືີ່ ອຜນົປະ ໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ. 

  2.11. ການກດົໜີ່ ວງ, ຖີ່ ວງດງຶເອກະສານແມີ່ ນການກກັ, ໜີ່ ວງໜີ່ ຽວ, ແກີ່ ຍາວເວລາ ໃນການ ແກໄ້ຂ
ເອກະສານທາງການໂດຍຜ ມ້  ຖານະຕໍາແໜີ່ ງ, ສດິອໍານາດ, ໜາ້ທ ີ່  ຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫ ້ແກີ່ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, 
ສງັຄມົ ຫຼ ືສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງພນົລະເມອືງ. 

 ນອກຈາກ 11  ພດຶຕກິາໍ ທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໃນກດົໝາຍ ວີ່ າດວ້ຍການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງແລວ້ຍງັມ ບາງ ພດຶຕິ
ກາໍເຊັີ່ ນ :  

 ສມົຮ ຮ້ີ່ ວມຄດິກບັໜີ່ ວຍທຸລະກດິ ຫຼ ືບຸກຄນົ ເພືີ່ ອອອກແບບຄດິໄລີ່ ມ ນຄີ່ າກໍີ່ ສາ້ງບໍີ່ ຖກືກບັຕວົຈງິ ຫຼ ືສາ້ງ
ເງ ືີ່ອນໄຂ ໃຫມ້ ທີ່ າຊະນະການປະມ ນ ເພືີ່ ອຜນົປະໂຫຍດຮີ່ ວມກນັ, ສມົຮ ຮ້ີ່ ວມຄດິກບັບຸກ ຄນົບໍີ່ ດ ສາ້ງເອກະສານນໍາ
ເຂົາ້ສນິຄາ້, ລກັໂລບພາສ , ຄາ້ຂາຍເຖືີ່ ອນ, ປອມແປງເອກະສານຕາດນິເຊືີ່ ອງອໍາເນືອ້ທ ີ່ ດນິເພືີ່ ອຫຼບົຫຼ ກການເສຍພາສ , 
ປົກປິດ ຫຼ ືຈບັຈີ່ ອງເອາົທ ີ່ ດນິລດັຄຸມ້ຄອງ ໂດຍຜດິກດົໝາຍ, ເອາົຊບັສມົບດັທ ີ່ ດນິ ແລະ ເຮອືນ ຂອງລດັໄປຈາໍນອງ 
ຫຼ ືກ ຢື້ມເງນິຈາກທະນາຄານ. 
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 ມ ການສມົຮ ຮ້ີ່ ວມຄດິກບັຄນົພາຍໃນ ຫຼ ືຄນົຕີ່ າງປະເທດ, ສາ້ງເອກະສານໜ ສ້ນິປອມແປງ ຂຶນ້, ສາ້ງ
ເອກະສານຊໍາລະສະສາງຊໍາ້ຊອ້ນກນັຫຼາຍເທືີ່ ອ ເພືີ່ ອຍກັຍອກເອາົຊບັສນິເງນິ, ຄໍາ ແລະ ທນຶ ຮອນ ຂອງລດັ, ມ ການ
ກະທໍາໃດໜຶີ່ ງ ເພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ ຊຶີ່ ງຜນົກະທໍານັນ້ມນັໄດສ້າ້ງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫແ້ກີ່ ຜືົນປະໂຫຍ
ດລວມ ຂອງຊາດ, ແກີ່ ຊບັສມົບດັ ຂອງລດັ, ລວມໝ ີ່  ຫຼ ືບຸກຄນົ. 

III. ລະບບົການຈດັຕັງ້ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ: 
1. ລະບບົການຈດັຕັງ້. 

 1.1.  ທ ີ່ ຕັງ້, ພະລະບດົບາດ. 

 ອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງແມີ່ ນອງົການລດັຊຶີ່ ງມ ພາລະບດົບາດສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນ ການສໍລ້າດ
ບງັຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫອ້ງົການກວດກາລດັແຕີ່ ລະຂັນ້ເປັນຜ ຈ້ດັ ຕັງ້ປະຕບິດັ. 

 ອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ມ ຖານະເປັນອງົການສບືສວນສອບສວນ ແລະ ປະຕບິດັ ພາລະບດົບາດ 
ຂອງຕນົ ຢີ່ າງເປັນເອກະລາດ. 

1.2.  ລະບບົການຈດັຕັງ້.  

 ລະບບົການຈດັຕັງ້ ຂອງອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ປະກອບດວ້ຍ 2 ຂັນ້ຄ:ື ຂັນ້ສ ນ ກາງ ແລະ ຂັນ້
ແຂວງ. 

 ອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂັນ້ສ ນກາງ ມ ຖານະທຽບເທົີ່ າກະຊວງ, ຫວົໜາ້ອງົການ ດັີ່ ງກີ່ າວຖກື
ແຕີ່ ງຕັງ້ ຫຼ ືປົດຕໍາແໜີ່ ງຕາມວທິ ການດຽວກນັກບັສະມາຊກິລດັຖະບານ. 

 ອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂັນ້ແຂວງ ມ ຖານະທຽບເທົີ່ າພະແນກຂັນ້ແຂວງ, ຫວົໜາ້ ອງົການ
ດັີ່ ງກີ່ າວຖກືແຕີ່ ງຕັງ້ ຫຼ ືປົດຕໍາແໜີ່ ງໂດຍ ຫວົໜາ້ອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂັນ້ສ ນກາງ ພາຍຫລງັໄດປ້ະສານ
ສມົທບົກບັເຈົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນ ຫຼ ືຫວົໜາ້ເຂດພເິສດ, ສໍາລບັກງົຈກັ ຊີ່ ວຍວຽກແຕີ່ ລະຂັນ້ແມີ່ ນປະຕບິດັ
ຕາມລະບຽບການທົີ່ ວໄປ ຂອງການບໍລຫິານລດັ. 

1.3. ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ . 

ກ.   ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ຂອງອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂັນ້ສ ນກາງ 

 ຄົນ້ຄວ້ານະໂຍບາຍ, ທດິທາງແຜນການ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກີ່ ຽວ ກບັການ
ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ເພືີ່ ອສະເໜ ໃຫລ້ດັຖະບານພຈິາລະນາຕກົລງົ. 

 ຊ ນ້າໍ, ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກີ່ ຽວກບັການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດ ບງັຫຼວງ ໃນ
ຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ; 

 ດໍາເນ ນວຽກງານຕີ່ າງໆກີ່ ຽວກບັການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ໃນຖນັແຖວ ພະນກັງານ
ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນພະນກັງານທ ີ່ ສ ນກາງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພະນກັງານ ອືີ່ ນໆ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ຢ ີ່
ອອ້ມຂາ້ງສ ນກາງ. 

 ດໍາເນ ນການສບືສວນສອບສວນ ກີ່ ຽວກບັການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ໂດຍນໍາໃຊມ້າດຕະການ ຕີ່ າງໆ ຕາມທ ີ່ ໄດ ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການດໍາເນ ນຄະດ ອາຍາ. 

 ສະເໜ ງດົຕໍາແໜີ່ ງ, ໜາ້ທ ີ່ ຊົີ່ ວຄາວ ຫຼ ືບໍີ່ ໃຫຍ້ກົຍາ້ຍ, ແຕີ່ ງຕັງ້, ສບັປີ່ ຽນຜ ຖ້ກືກວດກາໃນ ເວລາການ
ກວດກາບໍີ່ ທນັສິນ້ສຸດ. 
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 ພວົພນັ, ປະສານສມົທບົກບັພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຢ ີ່ ສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິີ່ ນ ເພືີ່ ອຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັສດິ, 
ໜາ້ທ ີ່  ຂອງຕນົ. 

 ພຈິາລະນາ, ຕກົລງົ ແລະ ນາໍໃຊມ້າດຕະການຕີ່ າງໆ ຕໍີ່ ຜ ຖ້ກືກວດກາຕາມທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ໃນກດົໝາຍ. 
 ສະຫຸຼບຜນົຂອງການປະຕບິດັວຽກງານສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລວ້ລາຍ ງານໃຫ ້

ນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ແລະ ຄະນະປະຈາໍສະພາແຫີ່ ງຊາດ ແຕີ່ ລະໄລຍະ. 
 ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ອືີ່ ນໆ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ. 

 ຂ.  ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ຂອງອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂັນ້ແຂວງ. 

 ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ທດິທາງແຜນການ, ກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກີ່ ຽວກບັ
ການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

 ດໍາເນ ນວຽກງານຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກບັການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ໃນຖນັແຖວ ພະນກັງານ 
ທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນສ ນກາງຄຸມ້ຄອງຢ ີ່ ທອ້ງຖິີ່ ນ ຂອງຕນົ; 

 ດໍາເນ ນການສບືສວນສອບສວນ ກີ່ ຽວກບັການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ໂດຍນໍາໃຊມ້າດຕະການ ຕີ່ າງໆ ຕາມທ ີ່ ໄດ ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການດໍາເນ ນຄະດ ອາຍາ; ສະເໜ ງດົຕ າແໜີ່ ງ, ໜາ້ທ ີ່ ຊົີ່ ວຄາວ ຫຼ ືບໍີ່ ໃຫຍ້ກົຍາ້ຍ, ແຕີ່ ງຕັງ້, 
ສບັປີ່ ຽນຜ ຖ້ກືກວດກາໃນເວ ລາການກວດກາບໍີ່ ທນັສິນ້ສຸດ. 

 ພວົພນັ, ປະສານສມົທບົກບັພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງເພືີ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ຂອງ ຕນົ; 
 ພຈິາລະນາ, ຕກົລງົ ແລະ ນາໍໃຊມ້າດຕະການຕີ່ າງໆ ຕໍີ່ ຜ ຖ້ກືກວດກາຕາມທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ໃນກດົໝາຍ; 
 ສະຫຸຼບຜົນຂອງການປະຕບິດັວຽກງານສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງແລວ້ລາຍ ງານໃຫ ້

ອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງຂັນ້ສ ນກາງ, ເຈ ົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນ ຫຼ ືຫວົໜາ້ເຂດ ພເິສດ ແລະ ຫວົໜາ້
ຄະນະສະມາ ຊກິສະພາແຫີ່ ງຊາດປະຈາໍເຂດເລອືກຕັງ້ແຕີ່ ລະໄລຍະ. 

 ປະຕບິດັສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ອືີ່ ນໆ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົໝາຍ. 

2. ຄວາມຮບັຜດິຊອບ. 

 2.1. ຄວາມເປັນແບບຢີ່ າງ ຂອງພະນກັງານນາໍພາ. 

ພະນກັງານທຸກຂັນ້ ເປັນຕົນ້ພະນກັງານການນໍາຕອ້ງເປັນແບບຢີ່ າງໃນການປະຕບິດັລະບຽບ ກດົໝາຍຢີ່ າງ
ເຂັມ້ງວດ, ດໍາລງົຊ ວດິຢີ່ າງປອດໃສຂາວສະອາດ, ບໍີ່ ສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

 2.2. ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງລດັ. 

 ສກຶສາອບົຮມົສະຕເິຄາົລບົ ແລະ ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ; ປັບປຸງກນົໄກ ການບໍລຫິານ
ລດັໃຫດ້ , ມ ປະສດິທຜິນົ ແລະ ມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ; ກໍານດົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍ ບາຍດາ້ນຕີ່ າງໆ ຕໍີ່ ພະນກັງານ
ແຕີ່ ລະຂັນ້ໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະ ຮບັປະກນັແກໄ້ຂຊ ວດິການເປັນຢ ີ່ ຢີ່ າງ ເໝາະສມົ; 

 ປະຕບິດັວໄິນ, ລງົໂທດຜ ກ້ະທໍາຜດິໃນສະຖານສໍລ້າດບງັຫຼວງຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ ແລະ ທນັການ; ສົີ່ ງເສ ມໃຫ ້
ປະຊາຊນົ, ສືີ່ ມວນຊນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົຕີ່ າງໆ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ
ຕາມລະບຽບການ. 

 ຈດັຕັງ້ການຄົນ້ຄວາ້, ເຊືີ່ ອມຊມຶ ຍຸດທະສາດສະບບັນ  ້ແລະ ນຕິກິໍາອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ພວົພນັເຖງິການສະ ກດັກັນ້ 
ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ໃຫທ້ົີ່ ວເຖງິເລກິເຊ ີ່ ງ ແລະ ຫນັເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ຂອງຕນົ ພອ້ມທງັ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫມ້ ປະສດິທຜິນົ. 
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 ປະຕບິດັຜນົຂອງການກວດກາຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ: ການປະຕບິດັວໄິນ, ການລງົໂທດຕໍີ່ ຜ ສໍ້ລ້າດບງັຫຼວງ, ຮບິ 
ແລະ ເກບັກ ຊ້ບັສນິ, ເງນິ, ຄໍາ ຈາກການສໍລ້າດບງັຫຼວງຄນືໃຫລ້ດັ ຕາມສດິ ແລະ ຄວາມ ຮບັຜດິຊອບ ຂອງຕນົ; ເຫ
ດເກ ດຂຶນ້ຢ ີ່ ບີ່ ອນໃດໃຫຄ້ະນະນາໍບີ່ ອນນັນ້ເປັນເຈົາ້ການແກໄ້ຂຢີ່ າງທນັການ. 

 ດໍາເນ ນການຕດິຕາມ, ກວດກາ, ສະຫຸຼບຕ ລາຄາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍຸດທະສາດສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນ
ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງຕນົ ພອ້ມທງັລາຍງານໃຫອ້ງົ ການກວດກາລດັ ແລະ ຂັນ້
ເທງິຖດັຕນົເປັນປົກກະຕ.ິ 

2.3. ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຕີ່ າງໆ. 

 ການຈດັຕັງ້ ຂອງພກັ, ລດັ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ, ການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ ທຸກຂັນ້ແຕີ່
ສ ນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິີ່ ນ ລວມທງັວສິາຫະກດິ ຂອງລດັ ຕອ້ງປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ທ ີ່ ໄດຮ້ບັ
ມອບ   ໝາຍຢີ່ າງຄບົຖວ້ນ, ເຂັມ້ງວດ, ທນັການ ແລະ ດໍາເນ ນການສໍາຫຼວດ ກວດກາ, ຕໍານສິົີ່ ງຂີ່ າວຊຶີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ 
ຕໍີ່ ການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານ ຂອງພະນກັງານພອ້ມທງັ ສກຶສາອບົຮມົຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ,ິ ປະສານສມົທບົກບັ
ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ເພືີ່ ອສະກດັກັນ້, ຕາ້ນ ແລະ ແກໄ້ຂການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຢ ີ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງຕນົ. 

 ການຈດັຕັງ້ທຸກຂັນ້, ທຸກຂະແໜງການ ຕອ້ງເພ ີ່ ມທະວ ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ເຊິີ່ ງກນັແຕີ່ ເທງິລງົລຸີ່ ມ, 
ແຕີ່ ລຸີ່ ມຂຶນ້ເທງິໃຫເ້ປັນລະບບົແຕີ່ ຂັນ້ສ ນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິີ່ ນ ດວ້ຍການກໍານດົເອາົ ວຽກງານສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນ
ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ເຂົາ້ໃນພາລະບດົບາດ ຂອງແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ ເພືີ່ ອຮບັປະກນັເຮດັໃຫຍຸ້ດທະສາດ ແລະ ບນັດາຂໍ ້
ກາໍນດົ,  ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ
, ເຮດັໃຫມ້ ຄວາມໂປີ່ ງໃສໃນ ການເຄືີ່ ອນໄຫວປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ຂອງທຸກການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົ ພະນກັງານ
ລດັຖະກອນ. 

3. ຂໍຫ້າ້ມຕໍີ່ ຜ ມ້  ຖານະຕໍາແໜີ່ ງ, ສດິອໍານາດ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ . 

3.1 ຮບັເງນິ, ວດັຖຸສິີ່ ງຂອງ ຫຼ ືຜນົປະໂຫຍດອືີ່ ນໆ ຈາກບຸກຄນົ, ການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວພນັກບັ ໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານ
ທ ີ່ ຕນົຮບັຜິດຊອບ ຊຶີ່ ງອາດຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກີ່ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, ສງັ ຄມົ ຫຼ ືສດິ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດ ຂອງພນົລະເມອືງ. 

3.2. ສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ, ກດົໜີ່ ວງ, ຖີ່ ວງດງຶ, ແຊກແຊງ ໃນການແກໄ້ຂວຽກງານໃດໜຶີ່ ງ. 

3.3. ເປ ດບນັຊ ເງນິຝາກ ຢ ີ່ ນອກ ສ ປ ປ ລາວ ໂດຍບໍີ່ ແຈງ້ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຊາບ. 

3.4. ເປັນທ ີ່ ປຶກສາໃຫແ້ກີ່ ວສິາຫະກດິ ຂອງເອກະຊນົ ທ ີ່ ພວົພນັເຖງິສດິຕກົລງົ ຂອງຕນົ ເພືີ່ ອ ຜນົປະໂຫຍດ
ສີ່ ວນຕວົ. 

3.5. ເປັນນາຍໜາ້ໃຫແ້ກີ່ ບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ເພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົເຊັີ່ ນ: ແລີ່ ນຄະ ດ , ແລີ່ ນ
ໂຄງການ, ຂໍໂກຕາ້. 

3.6. ໃຊຖ້ານະຕໍາແໜີ່ ງເພືີ່ ອກ ຢື້ມເງນິ ຂອງສີ່ ວນລວມ ທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງຕນົ ໃຫຜ້ ອ້ ືີ່ ນ ຫຼ ື
ຄໍາ້ປະກນັໃຫຜ້ ອ້ ືີ່ ນໄປກ ຢຶ້ມເງນິຢ ີ່ ທະນາຄານ. 

3.7. ບນັຈ,ຸ ສບັຊອ້ນ ຫຼ ືແຕີ່ ງຕັງ້ເມຍ ຫຼ ືຜວົ, ລ ກ ຫຼ ືຍາດໃກຊ້ດິ ຂອງຕນົ ເຂົາ້ໃນຕໍາແໜີ່ ງນໍາ ພາໃນບາງ
ຂງົເຂດວຽກງານທ ີ່ ຕນົຮບັຜດິຊອບ ທ ີ່ ຈະສາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂໃຫມ້ ການສໍລ້າດບງັຫຼວງເຊັີ່ ນ: ວຽກ ງານຈດັຕັງ້, ວຽກງານ
ກວດກາ, ການເງນິການບນັຊ , ຄງັເງນິ, ຮກັສາສາງ, ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ. 

3.8. ຄອບຄອງ ຫຼ ືນາໍໃຊເ້ຮອືນ ຫຼ ືທ ີ່ ດນິ ຂອງລດັ, ລວມໝ ີ່  ໂດຍບໍີ່ ຖກືຕອ້ງເພືີ່ ອຫາຜນົປະ 
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ໂຫຍດໃຫແ້ກີ່ ຕນົເອງ, ຄອບຄວົ, ຍາດພ ີ່ ນອ້ງ ແລະ ພກັພວກ; 

3.9.  ເປ ດເຜ ຍຄວາມລບັ ຂອງລດັ ຫຼ ືຄວາມລບັທາງລດັຖະການ; 

3.10. ນໍາ ໃຊເ້ງນິ ຫຼ ືຊບັ ຂອງລດັ, ຂອງລວມໝ ີ່  ເພືີ່ ອສງັສນັຊຸມແຊວ, ເອາົເປັນ ຂອງຂວັນ ຫຼ ືແບີ່ ງປັນໃຫ ້
ພະນກັງານ ຫຼ ືບຸກຄນົອືີ່ ນ ນອກລະບຽບກດົໝາຍ; 

        3.11. ປາບປາມ, ນາບຂ ີ່ , ກດົໜີ່ ວງຜ ກ້ີ່ າວຟອ້ງ, ຜ ຕ້ໍານສິົີ່ ງຂີ່ າວ ແລະ ຜ ສ້ະເໜ ລາຍງານຂໍມ້ ນ ດາ້ນຫຍໍທໍ້ ້
ຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກບັຕນົ; 

3.12 ແອບອາ້ງຊືີ່ ສຽງ, ຖານະຕໍາແໜີ່ ງ, ສດິອໍານາດ, ໜາ້ທ ີ່  ຂອງຂັນ້ເທງິ ຫຼ ືຂອງຜ ອ້ ືີ່ ນ ເພືີ່ ອຫາ ຜນົປະໂຫຍດ
ສີ່ ວນຕວົ. 

IV. ການດໍາເນ ນກວດກາການສໍລ້າດບງັຫຼວງ: 
1. ສາເຫດທ ີ່ ພາໃຫມ້ ການດໍາເນ ນການກວດກາ. 

1.1. ເມືີ່ ອພບົເຫນັຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ກີ່ ຽວກບັການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

1.2. ມ ແຈງ້ການ,ແຈງ້ຄວາມ, ການສະເໜ , ລາຍງານ, ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ ກີ່ ຽວກບັການສໍລ້າດບງັ ຫຼວງ. 

1.3. ມ ປາກດົການຮັີ່ ງມ ຜດິປົກກະຕ ິຂອງພະນກັງານ,ຜວົ ຫຼເືມຍ,ລ ກທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ຂອງຕນົ. 

2. ຂັນ້ຕອນການດໍາເນ ນການກວດກາການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມດັີ່ ງນ :້ 

2.1. ຄົນ້ຄວາ້ແຈງ້ການ, ແຈງ້ຄວາມ, ການສະເໜ , ລາຍງານ ຫຼ ືຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ ແລະ ລງົເກບັ ກໍາຂໍມ້ ນຖາ້ເຫນັ
ວີ່ າມ ຄວາມຈາໍເປັນ. 

2.2. ກະກຽມ ແລະ ສາ້ງແຜນການລງົກວດກາຕວົຈງິ ໂດຍປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ ທອ້ງຖິີ່ ນ 
ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

2.3. ກວດກາເອກະສານ ແລະ ຊບັສນິ ຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນ ກວດກາການ
ເງນິການບນັຊ , ລາຍຮບັລາຍຈີ່ າຍ, ການໃຊຈ້ີ່ າຍທນຶຊີ່ ວຍເຫຼອື ແລະ ເງນິກ ຢື້ມ. 

2.4. ຮຽກເຊ ນຜ ຕ້າງໜາ້ການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືບຸກຄນົ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງມາອະທບິາຍ, ໃຫຄ້ວາມກະຈີ່ າງ ແຈງ້. 

 2.5. ສະຫຸຼບ, ຕ ລາຄາ ແລະ ຕກົລງົຜນົຂອງການກວດກາ. 

3. ການຕກົລງົກີ່ ຽວກບັຜນົຂອງການກວດກາ. 

3.1. ຜີ່ ານການດໍາເນ ນການກວດກາຫາກພບົເຫນັພະນກັງານຜ ໃ້ດມ ການກະທໍາຜດິເບາົ ແລະ 

ມ ຄວາມຈງິໃຈລາຍງານ, ຮບັສາລະພາບການກະທໍາຜດິ ຂອງຕນົຕໍີ່ ການຈດັຕັງ້ ແລະ ສົີ່ ງຊບັທ ີ່ ໄດ ້ເອາົໄປ 
ໂດຍບໍີ່ ຖກືຕອ້ງນັນ້ຄນືໃຫຄ້ບົຖວ້ນແລວ້ຈະໄດຮ້ບັການສກຶສາອບົຮມົ ແລະ ກີ່ າວເຕອືນ. 

3.2. ພະນກັງານຜ ໃ້ດທ ີ່ ໄດກ້ະທໍາຜດິເບາົແຕີ່ ບໍີ່ ມ  ຄວາມຈງິໃຈລາຍງານ, ຫຼບົຫຼ ກຈາກຄວາມຜດິຈະຖກື
ປະຕບິດັວໄິນຕາມແຕີ່ ລະກໍລະນ ຄ:ື ຕຕິຽນ, ກີ່ າວເຕອືນຄວາມຜດິໂດຍບນັທກຶໄວໃ້ນສໍາ ນວນເອກະສານຊ ວະ
ປະຫວດັຂອງຜ ກ້ີ່ ຽວ; ໂຈະການເລືີ່ ອນຊັນ້, ຂັນ້ເງນິເດອືນ, ການຍອ້ງຍ;ໍ ປົດຕໍາ ແໜີ່ ງ ຫຼ ືຍກົຍາ້ຍໄປຮບັໜາ້ທ ີ່ ອືີ່ ນທ ີ່ ມ  
ຕໍາແໜີ່ ງຕໍີ່ າກວີ່ າເກົີ່ າ; ໃຫອ້ອກຈາກລດັຖະການໂດຍບໍີ່ ໄດຮ້ບັ ນະໂຍບາຍໃດໆ. ຜ ທ້ ີ່ ຖກືປະຕບິດັວໄິນຕອ້ງສົີ່ ງຊບັສນິ
ທ ີ່ ຕນົເອາົໄປໂດຍບໍີ່ ຖກືຕອ້ງນັນ້ຄນືໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. 
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3.3. ຖາ້ເຫນັວີ່ າເປັນການກະທໍາຜດິໃນສະຖານໜກັ ຕອ້ງດໍາເນ ນການສບືສວນສອບສວນ ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ມ  
ຫຼກັຖານໜກັແໜນ້ ຕອ້ງສະຫຸຼບຄະດ  ສົີ່ ງໃຫໄ້ອຍະການປະຊາຊນົພຈິາລະນາສັີ່ ງຟອ້ງ ຂຶນ້ສານ; ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ໄອຍະ
ການປະຊາຊນົບໍີ່ ພຈິາລະນາສັີ່ ງຟອ້ງຂຶນ້ສານພາຍໃນສາມສບິວນັ ນບັ ແຕີ່ ວນັໄດຮ້ບັສໍານວນຄະດ ເປັນຕົນ້ໄປໂດຍບໍີ່ ມ 
ເຫດຜນົ ອງົການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ມ ສດິສະ ເໜ ໃຫໄ້ອຍະການປະຊາຊນົຂັນ້ເທງິຖດັນັນ້ພຈິາລະນາແກໄ້ຂ. 

V. ມາດຕະການຜ ລ້ະເມ ດ: 
1. ມາດຕະການສກຶສາອບົຮບົ ແລະ ວໄິນ. 

ບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ຫາກໄດລ້ະເມ ດຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກີ່ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫຼ ືສດິ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດ ຂອງພນົລະເມອືງ ຈະຖກືປະຕບິດັມາດຕະການສກຶສາອບົຮມົ ຫຼ ືປະຕບິດັວໄິນ ແລວ້ແຕີ່ ກໍລະນ ເບາົ ຫຼ ື
ໜກັ ລວມທງັໃຊແ້ທນຄີ່ າເສຍ ຫາຍທ ີ່ ຕນົໄດກ້ໍີ່ ຂຶນ້. 

2. ມາດຕະການທາງອາຍາ. 

ພະນກັງານຜ ໃ້ດຫາກມ ການກະທໍາຜດິໃນສະຖານສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ເປັນການກະທໍາຜດິ ໜກັ ຈະຖກືປະຕບິດັ
ມາດຕະການທາງອາຍາ ທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃນ ມາດຕາ 174 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

3. ມາດຕະການທາງແພີ່ ງ. 

ພະນກັງານຜ ໃ້ດຫາກໄດກ້ະທໍາຜດິໃນສະຖານສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຊຶີ່ ງກໍີ່ ຄວາມເສຍຫາຍໃຫແ້ກີ່ ຜນົ ປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, 
ສງັຄມົ ຫຼ ືສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງພນົລະເມອືງ ນອກຈາກຈະໄດຮ້ບັໂທດ ທາງອາຍາແລວ້ ຍງັຈະຕອ້ງໄດໃ້ຊ ້
ແທນຄີ່ າເສຍຫາຍທ ີ່ ຕນົໄດກ້ໍີ່ ຂຶນ້ຢີ່ າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຊບັສນິທ ີ່ ໄດ ້ມາຈາກການກະທໍາຜດິຈະຖກືຮບິເປັນ ຂອງລດັທງັ
ໝດົ. 
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ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ການບໍາລຸງສາ້ງພະນກັງານກວດກາ 
l. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຈດຸພເິສດ ຂອງການຈດັຕັງ້: 

1. ການຈດັຕັງ້ແມີ່ ນໂຄງປະກອບທ ີ່ ຄງົຕວົ ຂອງວດັຖຸໃນທໍາມະຊາດ, ທຸກໆວດັຖຸລວ້ນແຕີ່ ຄງົຕວົໃນຮ ບການ
ຕດິພນັກນັຢີ່ າງແນີ່ ນອນ, ໃນແຕີ່ ລະປັດໄຈຖາ້ບໍີ່ ມ ການຕດິພນັກນັລະຫວີ່ າງປັດໄຈວດັ ຖຸບໍີ່ ອາດເປັນຮ ບຮີ່ າງຄງົຕວົ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕວົໄດ.້ 

ການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງຄນົເຮາົໃນສງັຄມົ ເວລາໃດກໍີ່ ມ  ລກັສະນະລວມ, ຕດິພນັກບັອນັລວມ. ຖາ້ຕດັແຍກອອກ
ຈາກອນັລວມ ຄນົເຮາົກໍບໍີ່ ສາມາດຄງົຕວົ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົໄດ.້ ສະນັນ້, ໃນການ ຈດັຕັງ້ແມີ່ ນການຕດິພນັກນັຢີ່ າງສະ
ໜດິແໜນ້ ລະຫວີ່ າງບນັດາຄນົໃນສງັຄມົຕາມບນັດາຫຼກັການ, ຮ ບການທ ີ່ ແນີ່ ນອນ ເພືີ່ ອປະຕບິດັບນັດາໜາ້ທ ີ່ ອນັ
ແນີ່ ນອນ. 

2. ການຈດັຕັງ້ໄດກ້ໍີ່ ໃຫເ້ກ ດມ ກໍາລງັແຮງໃໝີ່ ທ ີ່ ໃຫຍີ່ ຫຼວງ ທຽບໃສີ່ ຈາໍນວນກໍາລງັແຮງ ຂອງແຕີ່ ລະຄນົທ ີ່ ແຍກ
ກນັອອກ. ຍອ້ນມ ການຕດິພນັກນັລະຫວີ່ າງບນັດາຄນົໃນການຈດັຕັງ້ ຈິີ່ ງໄດສ້າ້ງເປັນໂຄງປະກອບອນັໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ມ ຄວາມເປັນ
ເອກະພາບດາ້ນອຸດມົການ, ການກະທໍາ, ມ ການແບີ່ ງງານສອດ ຄີ່ ອງ ແລະ ສມົທບົກນັແໜນ້ ຈຶີ່ ງເສ ມຂະຫຍາຍໄດກ້ໍາລງັ
ແຮງສງັລວມ ແລະ ປັດໃຈທ ີ່ ຕັງ້ໜາ້. ການຈດັ ຕັງ້ໜຶີ່ ງເຖງິວີ່ າຈະເປັນການຈດັຕັງ້ເບືອ້ງຕົນ້ແບບງີ່ າຍດາຍຢ ີ່ ໃນລະດບັຕໍີ່ າ
ສຸດ ມນັກໍີ່ ສາ້ງເປັນກາໍລງັແຮງໃໝີ່ ໄດ.້  

3. ໃນສງັຄມົທ ີ່ ມ  ຊນົຊັນ້, ແຕີ່ ລະຄນົລວ້ນແຕີ່ ຂຶນ້ກບັຊນົຊັນ້ໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ແນີ່ ນອນ, ມ ລກັສະນະ ຊນົຊັນ້ຢີ່ າງ
ຈະແຈງ້. ເພາະສະນັນ້, ແຕີ່ ລະຊນົຊັນ້ລວ້ນແຕີ່ ມ ແນວທາງການເມອືງ ສະເພາະຂອງຕນົ, ແນວທາງການເມອືງໃດກໍີ່ ມ  
ການຈດັຕັງ້ຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກີ່ ຊນົຊັນ້ນັນ້.  

ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວແມີ່ ນການຈດັຕັງ້ການເມອືງໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ມ ແນວທາງການເມອືງຖກືຕອ້ງ ຂອງພກັເຮາົ, 
ແມີ່ ນປັດໃຈພືນ້ຖານທໍາອດິທ ີ່ ມ  ຄວາມສໍາຄນັ. ພາຍຫຼງັມ ແນວທາງການເມອືງຖກືຕອ້ງແລວ້ ບນັຫາການຈດັຕັງ້ມ ຄວາມ
ໝາຍ ຕດັສນິໄຊຊະນະ ຂອງແນວທາງການເມອືງດັີ່ ງກີ່ າວ. ເພາະວີ່ າແນວທາງການເມອືງຕອ້ງໄດຜ້ີ່ ານການເຄືີ່ ອນໄຫວ 
ຈາກພດຶຕກິໍາຕວົຈງິ ຂອງບນັດາການຈດັຕັງ້ ຈິີ່ ງຈະກາຍເປັນການກະທໍາປະຕວິດັຂອງມະຫາຊນົ, ກາຍເປັນໄຊຊະນະໃນ
ຕວົຈງິ.  

4. ໃນພດຶຕກິໍາການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຂອງສງັຄມົ, ມ ຫຼາຍຂງົເຂດຕີ່ າງກນັເພືີ່ ອປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ອນັແຕກຕີ່ າງກນັ, 
ດັີ່ ງນັນ້ ຈິີ່ ງມ ຫຼາຍການຈດັຕັງ້ແຕກຕີ່ າງກນັ. ແນວໃດກໍີ່ ຕາມແຕີ່ ລະການຈດັຕັງ້ຢາກເສ ມຂະຫຍາຍໄດກ້ໍາລງັແຮງຂອງຕນົ 
ກໍຕໍີ່ ເມ ືີ່ ອມ ຄບົເງ ືີ່ອນໄຂພືນ້ຖານທ ີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ສອດຄີ່ ອງກບັໜາ້ ທ ີ່ ການເມອືງ: ມ ຄາດໝາຍ, ມ ທດິທາງ, ມ ຮ ບການ, 
ໂຄງປະກອບການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ເໝາະສມົ, ມ ກາໍລງັຫຼກັແຫຼີ່ ງທ ີ່ ໜກັແໜນ້, ເຂັມ້ແຂງ, ມ ວທິ ການເຄືີ່ ອນໄຫວຢີ່ າງວທິະຍາສາດ
, ມ ເຄືີ່ ອງມພືາຫະນະເຄືີ່ ອນໄຫວເປັນຢີ່ າງດ . 

5. ການຈດັຕັງ້ແມີ່ ນວທິະຍາສາດອນັໜຶີ່ ງ ມ ລກັສະນະທຽບຖານ, ບໍີ່ ແມີ່ ນຈະຕາຍຕວົຕະຫຼອດໄປ. ເມືີ່ ອມ 
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຂອງໜາ້ທ ີ່ ການເມອືງ, ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງສງັຄມົທ ີ່ ມ  ການປີ່ ຽນແປງ ການຈດັຕັງ້ກໍີ່ ຕອ້ງມ 
ການປີ່ ຽນແປງໄປນໍາ. ກງົກນັຂາ້ມຖາ້ການຈດັຕັງ້ບໍີ່ ເໝາະສມົຂາດລກັ ສະນະວທິະຍາສາດ ແລະ ຂາດຄວາມມ ໄຫວພກິ
ມນັຈະພາໃຫເ້ກ ດການຊກັຊາ້, ຂາດປະສດິທຜິນົຊໍາ້ ບໍີ່ ໜໍາອາດຈະເປັນສິີ່ ງກດິກັນ້ການພດັທະນາຂອງສງັຄມົ. ດັີ່ ງນັນ້, ຈິີ່ ງ
ເວົາ້ໄດວ້ີ່ າ ປະຕວິດັສຸດ ກໍີ່ ແມີ່ ນການຈດັຕັງ້, ຮກັສາເດ ມ ກໍີ່ ແມີ່ ນການຈດັຕັງ້. 
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ຈາກບນັຫາຂາ້ງເທງິ ພວກເຮາົຖອດຖອນໄດ ້ ຄວາມໝາຍພດຶຕກິໍາໃນການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປັບ ປຸງການຈດັຕັງ້: 
ຕອ້ງເອາົໃຈໃສີ່ ຢີ່ າງຮອບດາ້ນ, ນບັທງັພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ ີ່ ສດິ ແລະ ເງ ືີ່ອນໄຂການເຮດັວຽກ. ຕອ້ງເອາົໃຈໃສີ່ ກໍີ່ ສາ້ງ ແລະ 
ບ ລະນະເປັນປົກກະຕ ິເພືີ່ ອໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ແລະ ມ ການພດັທະນາສອດຄີ່ ອງກບັສິີ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ເງ ືີ່ອນໄຂໃໝີ່ . 

 ຄະນະກວດກາ ພກັລດັແມີ່ ນໜຶີ່ ງໃນບນັດາການຈດັຕັງ້ຂອງ ພກັລດັ, ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຕາມສາຍ ໄຍການຈດັຕັງ້ຂອງ 
ພກັລດັ ແຕີ່ ລະຂັນ້ໃນທົີ່ ວປະເທດ. ຄະນະກວດກາພກັແມີ່ ນລະບບົການເລອືກ ຕັງ້, ດາ້ນກງົຈກັການຈດັຕັງ້ແມີ່ ນສາ້ງຕັງ້
ຂຶນ້ ແລະ ເຄືີ່ ອນໄຫວຕາມກດົລະບຽບ ຂອງພກັ. ອງົການ ກວດກາລດັແມີ່ ນລະບບົການແຕີ່ ງຕັງ້, ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ແມີ່ ນ
ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ ແລະ ເຄືີ່ ອນໄຫວຕາມກດົ ໝາຍວີ່ າດວ້ຍການກວດກາລດັ. 

ll. ລະບບົການຈດັຕັງ້, ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ພືນ້ຖານ ຂອງຄະນະກວດກາພກັ ແລະ ອງົການ
ກວດກາລດັຖະບານ: 

ກ. ລະບບົການຈດັຕັງ້, ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ລດັພືນ້ຖານ ຂອງຄະນະກວດກາພກັ.  

1. ລະບບົການຈດັຕັງ້: 

1.1. ລະບບົການຈດັຕັງ້ຄະນະກວດກາພກັ ປະກອບມ  4 ຂັນ້: 

   ຄະນະກວດກາສ ນກາງພກັ. 

   ຄະນະກວດກາພກັກະຊວງອງົການ, ຄະນະກວດກາພກັແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

   ຄະນະກວດກາພກັເມອືງ, ເທດສະບານ. 

   ຄະນະກວດກາຮາກຖານພກັ, ຜ ກ້ວດກາໜີ່ ວຍພກັ.  

1.2. ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຄະນະກວດກາພກັແຕີ່ ລະຂັນ້: 

 ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ຄະນະກວດກາສ ນກາງພກັ ປະກອບດວ້ຍ: 

  1. ຫອ້ງການ. 

  2. ກມົຈດັຕັງ້ພກັພະນກັງານ. 

  3. ກມົຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວາລະສານກວດກາ. 

  4. ກມົຄົນ້ຄວາ້ຄາໍຮອ້ງ ແລະ ຄາໍສະເໜ . 

  5. ກມົກວດກາພກັອອ້ມຂາ້ງສ ນກາງ. 

  6. ກມົກວດກາພກັທອ້ງຖິີ່ ນ. 

  7. ກມົພວົພນັຕີ່ າງປະເທດ. 

 ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ຄະນະກວດກາພກັ ກະຊວງອງົການ: 

( ແມີ່ ນຖເືອາົກມົກວດກາ ຫຼ ືພະແນກກວດກາເປັນກງົຈກັເຮດັວຽກໃຫຄ້ະນະກວດກາພກັ ) 

 ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ຄະນະກວດກາພກັແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບດວ້ຍ: 

  1. ຫອ້ງການ. 
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  2. ຂະແໜງກວດກາພກັ. 

  3. ຂະແໜງຄົນ້ຄວາ້ ຄາໍຮອ້ງຄາໍສະເໜ . 

 ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ຄະນະກວດກາພກັເມອືງ, ເທດສະບານ ປະກອບດວຍ້: 

  1. ຫອ້ງການ. 

  2. ໜີ່ ວຍງານກວດກາພກັ. 

  3. ໜີ່ ວຍງານຄົນ້ຄວາ້ ຄາໍຮອ້ງຄາໍສະເໜ . 

1.3. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນຄະນະກວດກາພກັ. 

ກດົລະບຽບພກັ ສະໄໝທ  IX ໄດກ້ໍານດົ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງຄະນະກວດກາພກັ ແຕີ່ ລະຂັນ້
ປະກອບມ : ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ( ບໍີ່ ມ  ກໍາມະການຄະນະກວດກາຄສືະໄໝທ  VIII ). ການຄົນ້ຄວາ້
ບຸກຄະລາກອນ ເພືີ່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນຄະນະກວດກາພກັແມີ່ ນຕດິພນັກບັການກະ ກຽມໃຫແ້ກີ່ ການດໍາເນ ນກອງປະຊຸມ
ໃຫຍີ່  ຂອງພກັແຕີ່ ລະຂັນ້; ຄະນະກວດກາພກັແຕີ່ ລະສະໄໝແມີ່ ນກອງປະຊຸມຄັງ້ປະຖມົມະລກຶ ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານ
ພກັຂັນ້ນັນ້ເປັນຜ ເ້ລອືກຕັງ້. 

+ ຄະນະກວດກາສ ນກາງພກັ ສະໄໝທ  IX: ປະກອບມ  ປະທານ 1 ສະຫາຍ ແລະ ຮອງປະ ທານ 6 ສະຫາຍ, 
ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັການເລອືກຕັງ້ຈາກກອງປະຊຸມຄັງ້ປະຖມົມະລກຶ ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານ ສ ນກາງພກັ ສະໄໝທ  IX. 

+ ຄະນະກວດກາພກັກະຊວງອງົການ: ປະກອບມ  ປະທານ 1 ສະຫາຍ ແລະ ຮອງປະທານ ແຕີ່  2 ສະຫາຍຂຶນ້
ໄປ ໂດຍແມີ່ ນກອງປະຊຸມຄັງ້ປະຖມົມະລກຶ ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານພກັເປັນຜ  ້ເລອືກຕັງ້. 

+ ຄະນະກວດກາແຂວງນະຄອນຫຼວງ: ປະກອບມ  ປະທານ 1 ສະຫາຍ ແລະ ຮອງປະທານ ແຕີ່  2 ສະຫາຍຂຶນ້
ໄປ ໂດຍແມີ່ ນກອງປະຊຸມຄັງ້ປະຖມົມະລກຶ ຂອງຄະນະບໍລຫິານງານພກັເປັນຜ  ້ເລອືກຕັງ້. 

+ ຄະນະກວດກາເມອືງເທດສະບານ: ປະກອບມ  ປະທານ 1 ສະຫາຍ ແລະ ຮອງປະທານແຕີ່  2 ສະຫາຍຂຶນ້ໄປ 
ໂດຍແມີ່ ນກອງປະຊຸມຄັງ້ປະຖມົມະລກຶ ຂອງຄະນະບໍລຫິານພກັເປັນຜ ເ້ລອືກຕັງ້. 

+ ຄະນະກວດກາຮາກຖານພກັ: ກອງປະຊຸມຄັງ້ປະຖມົມະລກຶ ຂອງຄະນະພກັຮາກຖານ ແລະ ຄະນະໜີ່ ວຍ
ພກັເລອືກຕັງ້ ປະທານ, ຮອງປະທານກວດກາພກັ ຫຼ ືຜ ຮ້ບັຜດິຊອບວຽກກວດກາພກັ. ສໍາລບັໜີ່ ວຍພກັທ ີ່ ມ  ສະມາຊກິ
ພກັຫຼາຍກວີ່ າ 30 ສະຫາຍ ແຕີ່ ບໍີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ເປັນຄະນະພກັຮາກຖານ ແມີ່ ນໃຫເ້ລອືກຕັງ້ເອາົປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ
ກວດກາພກັຈາໍນວນໜຶີ່ ງ; ໜີ່ ວຍພກັທ ີ່ ເລອືກເອາົເລຂາ ແລະ ຮອງເລຂາໜີ່ ວຍພກັ ( ບໍີ່ ມ  ກໍາມະການພກັ ) ແມີ່ ນໃຫເ້ອາົ
ຮອງເລຂາເປັນຜ ກ້ວດກາໜີ່ ວຍພກັ; ຖາ້ກອງປະ ຊຸມເລອືກເອາົແຕີ່ ເລຂາໜີ່ ວຍພກັແມີ່ ນໃຫເ້ອາົຜ ທ້ ີ່ ມ  ຄະແນນຖດັເປັນຜ ້
ກວດກາ ຂອງໜີ່ ວຍພກັ. 

2. ພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ ີ່ ສດິພືນ້ຖານ ຂອງຄະນະກວດກາພກັແຕີ່ ລະຂັນ້: 

2.1 ພາລະບດົບາດລວມ ຂອງຄະນະກວດກາ: 

 ເປັນເສນາທກິານ ແລະ ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫຄ້ະນະພກັ, ຄະນະນໍາກີ່ ຽວກບັວຽກງານຕດິຕາມ ກວດກາ, 
ການຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງແຜນການ, ວທິ ການ ແລະ ມາດຕະການຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກບັການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານຕດິຕາມ, ກວດກາ. 

 ຊ ນ້າໍວຽກງານຕດິຕາມ ກວດກາ, ປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້, ການບໍາລຸງສາ້ງພະນກັງານກວດກາໃນຂອບເຂດທ ີ່
ຂຶນ້ກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ. 

2.2 ໜາ້ທ ີ່ ພືນ້ຖານ ຂອງຄະນະກວດກາ: 
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 ຕດິຕາມການເຄືີ່ ອນໄຫວປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ຂອງກາໍມະການຄະນະພກັຂັນ້ດຽວກນັ; ໝາຍເຖງິຄະນະກວດກາຂອງ
ຄະນະພກັຂັນ້ໃດແມີ່ ນມ ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່  ຕດິຕາມການເຄືີ່ ອນໄຫວ ຂອງບນັດາສະຫາຍກໍາມະການຄະນະບໍລຫິານງານ
ພກັທງັໝດົໄດ ້ນບັທງັສະຫາຍເລຂາ, ຮອງເລຂາ, ກໍາມະການປະຈາໍ ແລະ ກໍາມະການພກັຂັນ້ຂອງຕນົ. ມ ໜາ້ທ ີ່ ຕດິຕາມ
ສະມາຊກິພກັ ແລະ ການ ຈດັຕັງ້ພກັທ ີ່ ຂຶນ້ກບັສດິຄຸມ້ຄອງ ຂອງຄະນະພກັຂັນ້ຕນົ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງ
ນະໂຍບາຍ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ກດົລະບຽບ ຂອງພກັ; ຕດິຕາມ ກວດກາຄຸນທາດການເມອືງ, ຄຸນສມົບດັສນິທໍາປະຕ ິວດັ 
ແລະ ແບບແຜນດໍາລງົຊ ວດິ ຂອງສະມາຊກິພກັ. ນອກຈາກນ ກ້ໍີ່ ຍງັມ ໜາ້ທ ີ່ ເກບັກໍາຊບັສນິ ຂອງສະມາຊກິພກັທ ີ່ ເປັນການ
ນໍາ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັສດິຄຸມ້ຄອງ ຂອງຄະນະພກັຂັນ້ຕນົ ແລະ ສດິຄຸມ້ຄອງ ຂອງຄະນະພກັຂັນ້ເທງິ ທ ີ່ ເຄືີ່ ອນໄຫວຢ ີ່ ໃນຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບ ຂອງຄະນະພກັຂັນ້ຕນົ. 

 ກວດກາສະມາຊກິພກັ ( ນບັທງັກໍາມະການພກັຂັນ້ດຽວກນັ ) ເມືີ່ ອມ ການລະເມ ດມາດຖານສະມາຊກິພກັ, 
ມາດຖານຄະນະພກັ ແລະ ລະເມ ດໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ຂອງສະມາຊກິພກັ. 

 ກວດກາການຈດັຕັງ້ພກັຂັນ້ລຸີ່ ມ ເມືີ່ ອເຫນັວີ່ າມ ການລີ່ ວງລະເມ ດຕໍີ່ ແນວທາງແຜນນະໂຍ ບາຍ, ນະໂຍບາຍ, 
ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ກດົລະບຽບ ຂອງພກັ; ລະເມ ດຕໍີ່ ການແກໄ້ຂຜນົຂອງການກວດກາ; ການປະຕບິດັສດິ, ໜາ້ທ ີ່  ແລະ ການ
ປະຕບິດັວໄິນ ພາຍໃນພກັ. 

 ສະຫຸຼບຕ ລາຄາບນັດາກໍລະນ ຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ພບົເຫນັວີ່ າມ ການລະເມ ດລະບຽບວໄິນ ຂອງພກັ, ເພືີ່ ອນໍາສະເໜ ຄະນະ
ພກັພຈິາລະນາລງົວໄິນ ແລະ ກວດກາການລງົວໄິນ ຂອງຄະນະພກັຂັນ້ລຸີ່ ມ. 

 ກວດກາການເງນິຂອງຄະນະພກັຂັນ້ດຽວກນັ ແລະ ການເງນິຂອງຄະນະພກັຂັນ້ລຸີ່ ມເຊັີ່ ນ: ກວດກາການນໍາໃຊ ້
ເງນິ, ການເສຍ, ການເກບັ ແລະ ການສົີ່ ງເງນິສະຕໃິຫຂ້ັນ້ເທງິຖກືຕອ້ງຕາມກດົລະ 
ບຽບ ຂອງພກັທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ຫຼ ືບໍີ່ ? 

 ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະເໜ ວທິ ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງຕໍີ່ ການຈດັຕັງ້ພກັ ແລະ ສະມາຊກິພກັ; ຄົນ້ ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາ
ຮອ້ງທຸກ ກີ່ ຽວກບັການລງົວໄິນ ຂອງພກັ ທ ີ່ ເຫນັວີ່ າບໍີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົລະບຽບ ຂອງພກັ. 

2.3 ສດິຂອງຄະນະກວດກາ: 

 ສະເໜ  ຫຼ ືທວງໃຫກ້ໍາມະການພກັຂັນ້ດຽວກນັ, ການຈດັຕັງ້ພກັຂັນ້ລຸີ່ ມ ແລະ ສະມາຊກິພກັ ສະໜອງຂໍມ້ ນ, 
ເອກະສານ, ຫຼກັຖານຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ພວົພນັກບັການກວດກາ. 

 ຄະນະກວດກາພກັຂັນ້ເທງິ ມ ສດິກວດກາການລງົວໄິນ ຂອງການຈດັຕັງ້ພກັຂັນ້ລຸີ່ ມ ທ ີ່ ປະ ຕບິດັວໄິນຕໍີ່
ການຈດັຕັງ້ພກັ ແລະ ຕໍີ່ ສະມາຊກິພກັທ ີ່ ຂຶນ້ກບັສດິຄຸມ້ຄອງ ຂອງຄະນະພກັຂັນ້ຕນົ ທ ີ່ ມ ການລະເມ ດຕໍີ່ ກດົລະບຽບ ຂອງ
ພກັ. 

 ຄະນະກວດກາພກັມ ສດິສະເໜ ຕໍີ່ ຄະນະພກັຂັນ້ຕນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ພກັຂັນ້ລຸີ່ ມ ຕກົລງົວໄິນລະດບັຕີ່ າງໆ ຕໍີ່
ກາໍມະການຄະນະພກັຂັນ້ຕນົ, ສະມາຊກິພກັ ແລະ ການຈດັຕັງ້ພກັທ ີ່ ຂຶນ້ກບັສດິຄຸມ້ຄອງ ຂອງຄະນະພກັຂັນ້ຕນົ. 

 ຄະນະກວດກາພກັມ ສດິສະເໜ ໃຫຄ້ະນະພກັຂັນ້ຕນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ພກັຂັນ້ລຸີ່ ມລບົລາ້ງ ຫຼ ືປີ່ ຽນແປງຮ ບການ, 
ລະດບັການລງົວໄິນຕໍີ່ ການຈດັຕັງ້ພກັ ແລະ ສະມາຊກິພກັ ທ ີ່ ບໍີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົລະ ບຽບ ຂອງພກັ. 

 ກວດກາພກັຂັນ້ເທງິມ ສດິຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປັບປຸງແບບແຜນການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຄະນະ
ກວດກາຂັນ້ລຸີ່ ມ ເພືີ່ ອຊີ່ ວຍຊຸກຍ ກ້ານເຄືີ່ ອນໄຫວຖກືຕອ້ງຕາມກດົລະບຽບ ຂອງພກັ. 

ຂ. ລະບບົການຈດັຕັງ້, ພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ ີ່ສດິພືນ້ຖານ ຂອງອງົການກວດກາລດັ. 
1. ລະບບົການຈດັຕັງ້. 
1.1. ລະບບົການຈດັຕັງ້ ອງົການກວດກາລດັ. 

 ອງົການກວດກາລດັ ຕາມຂັນ້ບໍລຫິານການປົກຄອງ ປະກອບດວ້ຍ: 
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+ ອງົການກວດກາລດັຖະບານ. 

+ ພະແນກກວດກາລດັແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

+ ຫອ້ງການກວດກາລດັເມອືງ, ເທດສະບານ. 

 ອງົການກວດກາລດັ ຕາມຂະແໜງການ ປະກອບດວ້ຍ: 

+ ກມົກວດກາລດັ ກະຊວງອງົການ. 

+ ຂະແໜງກວດກາລດັ ຂອງພະແນກການອອ້ມຂາ້ງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

1.2. ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ອງົການກວດກາລດັແຕີ່ ລະຂັນ້: 

 ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ອງົການກວດກາລດັຖະບານ ປະກອບມ : 

1. ຫອ້ງການ. 
2. ກມົຈດັຕັງ້ພະນກັງານ. 
3. ກມົຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວາລະສານກວດກາ. 
4. ກມົຄົນ້ຄວາ້ ຄາໍຮອ້ງ ແລະ ຄາໍສະເໜ . 
5. ກມົກວດກາລດັອອ້ມຂາ້ງສ ນກາງ. 
6. ກມົກວດກາລດັທອ້ງຖິີ່ ນ. 
7. ກມົກວດກາຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 
8. ກມົພວົພນັຕີ່ າງປະເທດ. 

ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ກມົກວດກາຂອງກະຊວງອງົການ ປະກອບມ : 

1. ຫອ້ງການ. 
2. ພະແນກກວດກາພກັ. 
3. ພະແນກກວດກາລດັ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 
4. ພະແນກຄົນ້ຄວາ້ຄາໍຮອ້ງ ຄາໍສະເໜ . 

 ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ພະແນກກວດກາລດັແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບມ : 

1. ຫອ້ງການ. 
2. ຂະແໜງກວດກາລດັ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. ( ອ ີ່ ງໃສເງ ືີ່ອນໄຂ ຂອງແຕີ່ ລະ ບີ່ ອນຖາ້ບຸກຄະລາ

ກອນພຽງພ ໍອາດຈະຈດັຕັງ້ຂະແໜງການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງສະເພາະກໍີ່ ໄດ)້ 
3. ຂະແໜງຄົນ້ຄວາ້ຄາໍຮອ້ງ ຄາໍສະເໜ . 

ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ຫອ້ງການກວດກາລດັເມອືງເທດສະບານ ປະກອບມ : 

1. ຫອ້ງການ. 
2. ໜີ່ ວຍງານກວດກາລດັ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 
3. ໜີ່ ວຍງານຄົນ້ຄວາ້ຄາໍຮອ້ງ ຄາໍສະເໜ . 

ໂຄງປະກອບກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ຂະແໜງກວດກາລດັ ຂອງພະແນກການອອ້ມຂາ້ງແຂວງ ປະກອບມ : 

1. ຫອ້ງການ. 
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2. ໜີ່ ວຍງານກວດກາພກັ. 
3. ໜີ່ ວຍງານກວດກາລດັ. 
4. ໜີ່ ວຍງານຄົນ້ຄວາ້ຄາໍຮອ້ງ ຄາໍສະເໜ . 

1.3 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ອງົການກວດກາລດັແຕີ່ ລະຂັນ້: 

 ອງົການກວດກາລດັຖະບານ ໃນສະໄໝສະພາແຫີ່ ງຊາດ ຄັງ້ທ  VII ປະກອບມ  ປະທານ 1 ທີ່ ານ ( ໂດຍສະເໜ 
ເອາົປະທານຄະນະກວດກາສ ນກາງພກັ ຄວບຕໍາແໜີ່ ງເປັນປະທານ ) ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັ ຮອງຈາກສະພາແຫີ່ ງຊາດ ຕາມການສະເ
ໜ  ຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ແລະ ມ ຮອງປະທານ 4 ທີ່ ານ      ( ທງັເປັນຮອງປະທານ ຄະນະກວດກາສ ນກາງພກັ ) ຊຶີ່ ງ
ໄດຮ້ບັການແຕີ່ ງຕັງ້ ຈາກນາຍກົລດັຖະມນົຕ  

ຕາມການສະເໜ  ຂອງປະທານອງົການກວດກາລດັຖະບານ. 

 ພະແນກກວດກາລດັແຂວງນະຄອນຫຼວງ: ປະກອບມ ຫວົໜາ້ພະແນກ 1 ທີ່ ານ ແລະ ຮອງ ຫວົໜາ້ພະແນກ
ຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ໂດຍສະເໜ ເອາົປະທານຄະນະກວດກາພກັແຂວງ, ນະຄອນເປັນຫວົ ໜາ້ພະແນກ ແລະ ເອາົຮອງປະທານ
ຄະນະກວດກາພກັ 12 ສະຫາຍ ເປັນຮອງພະແນກ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັ ການແຕີ່ ງຕັງ້ ໂດຍ ປະທານອງົການກວດກາລດັຖະບານ 
ຕາມການສະເໜ  ຂອງເຈົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນ. 

 ຫອ້ງການກວດກາລດັເມອືງເທດສະບານ:  ປະກອບມ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ 1 ທີ່ ານ ໂດຍສະເໜ ເອາົປະທານຄະນະ
ກວດກາພກັເມອືງເປັນຫວົໜາ້ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັການແຕີ່ ງຕັງ້ໂດຍປະທານອງົການກວດກາລດັຖະບານ ຕາມການສະເໜ  ຂອງ
ເຈົາ້ເມອືງ, ຫວົໜາ້ເທດສະບານ ແລະ ມ ຮອງຫວົໜາ້ຈາໍ ນວນໜຶີ່ ງ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັການແຕີ່ ງຕັງ້ໂດຍເຈົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງ
ນະຄອນ ຕາມການສະເໜ  ຂອງເຈົາ້ເມອືງ, ຫວົໜາ້ເທດສະບານ. 

 ກມົກວດກາລດັກະຊວງອງົການ: ປະກອບມ ຫວົໜາ້ກມົ 1 ທີ່ ານ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັການແຕີ່ ງຕັງ້ໂດຍ
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ຕາມການສະເໜ  ຂອງລດັຖະມນົຕ , ຫວົໜາ້ອງົການ ພາຍຫຼງັທ ີ່ ມ  ການປະ ສານສມົທບົກບັປະທານ
ອງົການກວດກາລດັຖະບານແລວ້ ແລະ ມ ຮອງຫວົໜາ້ກມົກວດກາຈໍານວນ ໜຶີ່ ງ, ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັການແຕີ່ ງຕັງ້ໂດຍ
ລດັຖະມນົຕ , ຫວົໜາ້ອງົການຕາມການສະເໜ  ຂອງຫວົໜາ້ກມົຈດັຕັງ້ພາຍຫຼງັທ ີ່ ມ  ການປະສານສມົທບົກບັຫວົໜາ້ກມົ
ກວດກາລດັແລວ້. 

 ຂະແໜງກວດກາລດັ ຂອງພະແນກການອອ້ມຂາ້ງແຂວງນະຄອນຫຼວງ: ປະກອບມ ຫວົໜາ້ 1 ທີ່ ານ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັ
ການແຕີ່ ງຕັງ້ຈາກລດັຖະມນົຕ , ຫວົໜາ້ອງົການຕາມການສະເໜ  ຂອງຫວົໜາ້ກມົ ຈດັຕັງ້ຂອງອງົການດັີ່ ງກີ່ າວ ພາຍຫຼງັທ ີ່
ມ  ການປະສານສມົທບົກບັຫວົໜາ້ພະແນກການອອ້ມຂາ້ງ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງແລວ້ ແລະ ມ ຮອງຫວົໜາ້
ຂະແໜງຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ຊຶີ່ ງໄດຮ້ບັການແຕີ່ ງ ຕັງ້ໂດຍເຈົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນຕາມການສະເໜ  ຂອງຫວົໜາ້ຄະນະຈດັ
ຕັງ້ແຂວງ, ນະຄອນ ຫຼວງ ພາຍຫຼງັທ ີ່ ມ  ການປະສານສມົທບົກບັຫວົໜາ້ພະແນກການອອ້ມຂາ້ງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງແລວ້. 

2. ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ພືນ້ຖານ ຂອງອງົການກວດກາລດັແຕີ່ ລະຂັນ້. 

2.1  ພາລະບດົບາດ ຂອງອງົການກວດກາລດັແຕີ່ ລະຂັນ້: 

 ອງົການກວດກາລດັຖະບານ: ແມີ່ ນອງົການກວດກາລດັຂັນ້ສ ນກາງ, ມ ຖານະທຽບເທົີ່ າກະຊວງ ແລະ ຢ ີ່ ໃນໂຄງ
ປະກອບ ຂອງລດັຖະບານ, ມ ພາລະບດົບາດເປັນເສນາທກິານໃຫລ້ດັຖະບານກີ່ ຽວກບັການກວດກາລດັ, ການສະກດັກັນ້ 
ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາຄໍາສະເໜ  ຂອງພນົລະເມອືງ ໃນຂອບເຂດສດິ, ໜາ້ທ ີ່  ຂອງ
ລດັຖະບານ ແລະ ຊ ນ້າໍວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວ ໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ. 
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 ພະແນກກວດກາລດັແຂວງ, ນະຄອນ: ແມີ່ ນການຈດັຕັງ້ໃນໂຄງປະກອບກງົຈກັ ຂອງອງົການ 

ປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນ; ມ ພາລະບດົບາດເປັນເສນາທກິານໃຫເ້ຈົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນ ກີ່ ຽວ ກບັການກວດກາລດັ
, ການສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ; ການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາ ຄໍາສະເໜ  ຂອງພນົລະເມອືງ ໃນຂອບເຂດສດິ
, ໜາ້ທ ີ່  ຂອງອງົການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງແລະ ຊ ນ້ໍາຫອ້ງການກວດກາລດັເມອືງ, ເທດສະບານ ແລະ ຂະແໜ
ງກວດກາລດັ ຂອງພະແນກການອອ້ມຂາ້ງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງກີ່ ຽວກບັວຽກງານດັີ່ ງກີ່ າວ. 

  ຫອ້ງການກວດກາລດັເມອືງ, ເທດສະບານ: ແມີ່ ນການຈດັຕັງ້ໃນໂຄງປະກອບກງົຈກັ ຂອງອງົການປົກຄອງ
ເມອືງ, ເທດສະບານ; ມ ພາລະບດົບາດເປັນເສນາທກິານໃຫເ້ຈົາ້ເມອືງ, ຫວົໜາ້ເທດ ສະບານ ກີ່ ຽວກບັການກວດກາລດັ, 
ການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາຄໍາສະເໜ  ຂອງພນົລະເມອືງ ໃນຂອບເຂດສດິ, ໜາ້ທ ີ່  ຂອງອງົການປົກຄອງເມອືງ, ເທດສະບານ. 

  ກມົກວດກາລດັກະຊວງອງົການ: ແມີ່ ນການຈດັຕັງ້ວຊິາສະເພາະກີ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາ ຊຶີ່ ງຂຶນ້ກບັການຊ ້
ນໍາ ຂອງລດັຖະມນົຕ , ຫວົໜາ້ອງົການ, ມ ພາລະບດົບາດໃນການກວດກາຂະແໜງ ການ ແລະ ການບໍລຫິານກີ່ ຽວກບັ
ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ, ແຜນການ, ວຊິາສະເພາະ, ເຕກັນກິ ຂອງການຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ, 
ລດັຖະກອນ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງ ຂອງອງົການດັີ່ ງກີ່ າວ. 

 ຂະແໜງກວດກາລດັ ຂອງພະແນກການອອ້ມຂາ້ງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ: ແມີ່ ນການຈດັຕັງ້ ວຊິາສະເພາະກີ່ ຽວ
ກບັການກວດກາລດັຕາມຂະແໜງການ ຊຶີ່ ງຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຊ ນ້ໍາ ຂອງຫວົໜາ້ພະແນກການ, ມ ພາລະບດົບາດ
ຊີ່ ວຍຫວົໜາ້ພະແນກ ໃນການກວດກາຂະແໜງການ ແລະ ການບໍລຫິານກີ່ ຽວກບັການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົ
ໝາຍ, ວຊິາສະເພາະ, ເຕກັນກິ ຂອງການ ຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງ ຂອງ
ພະແນກການນັນ້. 

2.2. ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ພືນ້ຖານ ຂອງອງົການກວດກາລດັຖະບານ: 

 ຄົນ້ຄວາ້ແຜນຍຸດທະສາດກີ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາລດັ, ວຽກງານສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ 
ເພືີ່ ອສະເໜ ລດັຖະບານພຈິາລະນາ. 

 ຄົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຫນັເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການລະອຽດ ຂອງອງົການຕນົແລວ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

 ໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່  ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍກີ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາ. 

 ຊ ນ້າໍ, ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາລດັໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດ. 

 ກວດກາການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ, ແຜນການ, ສດິ, ໜາ້ທ ີ່ , ຄວາມຮບັຜດິ ຊອບ ຂອງ
ກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພະນກັງານບໍລຫິານຂັນ້ສ ນກາງຄຸມ້ຄອງ. 

 ກວດກາວຽກງານທ ີ່ ພວົພນັເຖງິຄວາມຮບັຜດິຊອບຄຸມ້ຄອງ ຂອງຫຼາຍກະຊວງ, ອງົການທ ີ່ ຂຶນ້ ກບັລດັຖະບານ
, ຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

 ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາຄໍາສະເໜ  ຂອງພນົລະເມອືງ ກີ່ ຽວກບັການກະທໍາ ຫຼ ືການຕກົລງົບນັຫາ 

ໃດໜຶີ່ ງ ທ ີ່ ລະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືພະນກັງານບໍລຫິານຂັນ້ສ ນກາງຄຸມ້ຄອງ; ຄົນ້ ຄວາ້ພຈິາລະນາ
ຄໍາສະເໜ  ຂອງພນົລະເມອືງທ ີ່ ກະຊວງ, ອງົການ, ແຂວງ, ນະຄອນ ໄດແ້ກໄ້ຂແລວ້ ແຕີ່ ພນົລະເມອືງຜ ນ້ ັນ້ເຫນັວີ່ າຍງັບໍີ່ ເ
ໝາະສມົ. 
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 ປະຕບິດັສດິ, ໜາ້ທ ີ່  ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົ ໝາຍວີ່ າດວ້ຍການ
ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

2.3. ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງອງົການກວດກາລດັຂັນ້ຕີ່ າງໆ ( ດາ້ນພືນ້ຖານແມີ່ ນຄາ້ຍຄຂືອງສ ນກາງຕີ່ າງແຕີ່ ນອນ
ຢ ີ່ ໃນຂອບເຂດສດິຄຸມ້ຄອງ ຂອງແຕີ່ ລະຂັນ້ເທົີ່ ານັນ້. ລະອຽດເບິີ່ ງກດົໝາຍກວດກາລດັ ) 

lll. ວຽກງານບໍາລຸງສາ້ງພະນກັງານກວດກາ: 
ຄວາມໝາຍສາໍຄນັ ຂອງການບາໍລຸງສາ້ງພະນກັງານກວດກາ 

ພະນກັງານກວດກາແມີ່ ນໜຶີ່ ງໃນຖນັແຖວພະນກັງານ ຂອງພກັ ຂອງລດັ, ແມີ່ ນຜ ທ້ ີ່ ເຮດັໜາ້ທ ີ່  ກວດກາໂດຍຕໍີ່
ກງົກບັປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ້ີ່ າງໆ ຢ ີ່ ໃນສງັຄມົເວົາ້ລວມ; ເວົາ້ສະເພາະແມີ່ ນຜ ເ້ຮດັວຽກ ງານກວດກາພກັ, ກວດກາລດັ ໃຫ ້
ມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ, ໜກັແໜນ້ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ. ຖນັແຖວພະນກັງານ ກວດກາແມີ່ ນກໍາລງັຫຼກັແຫຼີ່ ງ, ແມີ່ ນປັດໄຈຕດັສນິ
ການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ຂອງຄະນະກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້. 

 ຜີ່ ານມາ, ຄະນະພກັ ແລະ ຄະນະກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້ ໄດເ້ອາົໃຈໃສີ່ ໃນການກໍີ່ ສາ້ງຖນັແຖວພະ ນກັງານກວດກາ 
ເຮດັໃຫມ້ ການຂະຫຍາຍຕວົທງັທາງດາ້ນຈາໍນວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຮບັປະກນັ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການ ຂອງໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານກວດກາ. 

 ພະນກັງານກວດກາໃນປະຈບຸນັເບິີ່ ງລວມແລວ້ແມີ່ ນດ , ເປັນຕົນ້ແມີ່ ນທາງດາ້ນທດັສະນະຫຼກັ ໝັນ້, ຄຸນທາດ
ຄຸນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ; ລະດບັຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດໃນຫຼາຍດາ້ນໄດຮ້ບັການ ຍກົລະດບັຂຶນ້. ແຕີ່ ເຖງິແນວໃດກໍີ່
ຕາມ, ການກໍີ່ ສາ້ງຖນັແຖວພະນກັງານກວດກາຍງັມ ຂອດອີ່ ອນ ແລະ ຫຍຸງ້ຍາກ ຫຼາຍອນັ. ທຽບໃສີ່ ຄວາມຮຽກຮອ້ງ
ຕອ້ງການ ຂອງໜາ້ທີ່  ໃນໄລຍະໃໝີ່  ດາ້ນຈາໍນວນຍງັບໍີ່  ພຽງພໍ; ລະດບັຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດຍງັຈາໍກດັ; ການບໍາລຸງກີ່ ໍສາ້ງ
ພະນກັງານກວດກາບໍີ່ ທນັເປັນລະ ບບົ, ມ ບາງບີ່ ອນ, ບາງຄັງ້ ຍງັເຄືີ່ ອນໄຫວບໍີ່ ທນັຖກືຕາມພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ ີ່ , ຍງັມ 
ການຈົີ່ ງຈຽມ, ບໍີ່ ມ  ຄວາມເດດັຂາດ. 

ດັີ່ ງນັນ້, ການເລອືກເຟັນ້ ແລະ ການບໍາລຸງສາ້ງຖນັແຖວພະນກັງານກວດກາແມີ່ ນວຽກງານໜຶີ່ ງທ ີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ 
ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສີ່ ເປັນພເິສດເພາະວີ່ າ: 

 ວຽກງານກວດກາເປັນວຽກທ ີ່ ສໍາຄນັ: ໝາຍຄວາມວີ່ າເປັນວຽກທ ີ່ ຂາດບໍີ່ ໄດ ້ຢ ີ່ ໃນການນໍາພາຂອງພກັ, ການຄຸມ້
ຄອງ ຂອງລດັ, ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ການເມອືງສງັຄມົ. 

 ວຽກງານກວດກາເປັນວຽກທ ີ່ຕອ້ງເຮດັລະອຽດອີ່ ອນ: 

+ ເພາະເປັນວຽກເຮດັກບັຄນົ, ມກັແຕະຕອ້ງເຖງິຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ ຂອງບຸກຄນົ. 

+ ວຽກງານກວດກາເປັນວຽກທ ີ່ ຕອ້ງກວດຮອບດາ້ນ, ກວດຫຼາຍວຽກເພືີ່ ອຕ ລາຄາຄຸນນະ 

ພາບ ຂອງຄນົ. 

ດັີ່ ງນັນ້, ຢາກເຮດັວຽກງານກວດກາໄດດ້ ແມີ່ ນມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດສ້າ້ງໃຫພ້ະນກັງານກວດກາເປັນ: ຄນົດ , 
ຄນົເກັີ່ ງ ແລະ ສະຫຼາດ ຈິີ່ ງຈະມ ຄວາມສາມາດເຮດັວຽກງານກວດກາໄດດ້ . 

ຢາກສາ້ງໃຫພ້ະນກັງານກວດກາເປັນຄນົດ , ຕອ້ງອ ງໃສີ່ ມາດຖານດັີ່ ງນ :້ 

1. ມາດຖານລວມ ຂອງພະນກັງານ: 
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 ມ ນໍາ້ໃຈຮບັໃຊຊ້າດ, ຮບັໃຊປ້ປະຊາຊນົ ມ ຄວາມຈົີ່ ງຮກັພກັດ ຕໍີ່ ພກັ, ຕໍີ່ ລະບອບປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົ, 
ເດ ນຕາມອຸດມົການ ຂອງພກັ, ເຄາົລບົລດັຖະທໍາມະນ ນ, ກດົໝາຍ, ມ ສະຕຕິໍີ່ ການຈດັ ຕັງ້, ມ ລະບຽບວໄິນເຂັມ້ງວດ 
ແລະ ມ ປະຫວດັຈະແຈງ້. 

 ບໍລສຸິດສດັຊືີ່ , ດໍາລງົຊ ວດິປອດໃສຂາວສະອາດ, ດຸໝັີ່ ນປະດດິສາ້ງ, ມ ການພດັທະນາຕນົເອງໃນທຸກດາ້ນ 
ແລະ ນໍາ້ໃຈປະຢັດ. 

 ມ ຄວາມສາມກັຄ ເປັນເອກະພາບບນົພືນ້ຖານແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພກັ, ມ ທດັສະນະ ມະຫາຊນົ, ມ 
ທດັສະນະແນວຄດິຢີ່ າງຖກືຕອ້ງ, ຕືີ່ ນຕວົຕໍາໜຕິຊິມົຕນົເອງ, ກາ້ຕຊິມົໝ ີ່ ເພືີ່ ອນ, ມ ຄວາມຈງິໃຈ ແລະ ໃຫຜ້ ອ້ ືີ່ ນຕໍາໜຕິິ
ຊມົຕນົເອງ ເພືີ່ ອແກໄ້ຂສິີ່ ງທ ີ່ ຜດິພາດ. 

 ມ ວຊິາສະເພາະໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ແນີ່ ນອນ ສາມາດຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຂອງວຽກງານທ ີ່ ຕນົ
ຮບັຜດິຊອບ. 

 ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ໜາ້ທ ີ່  ທ ີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ແລະ ປະຕບິດັມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ຂໍຕ້ກົລງົຂອງພກັ, ລະບຽບ
ກດົໝາຍລດັຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ. 

 ມ ສຸຂະພາບດ ສາມາດຮບັພາລະໜາ້ທ ີ່  ທ ີ່ ການຈດັຕັງ້ມອບໝາຍໃຫເ້ປັນຢີ່ າງດ . 
2. ມາດຖານ ຂອງຄະນະກວດກາ. 
ນອກຈາກມາດຖານລວມ ຂອງພະນກັງານ ທ ີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນຂາ້ງເທງິນັນ້ແລວ້, ຄະນະກວດ ກາສ ນກາງພກັ 

ຍງັໄດກ້າໍນດົອອກເພ ີ່ ມເຕ ມມາດຖານສໍາລບັຄະນະກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້ ມ ດັີ່ ງນ ້ : 
2.1. ມ ຄວາມຈົີ່ ງຮກັພກັດ ຕໍີ່ ປະເທດຊາດ, ມ ທດັສະນະຫຼກັໜັນ້ການເມອືງໜກັແໜນ້ເປັນ ຜ ທ້ ີ່ ມ  ຄຸນສມົບດັ

ສນິທໍາປະຕວິດັ, ມ ຄວາມສດັຊືີ່ ບໍລສຸິດ, ທີ່ ຽງທໍາ, ເດດັດຽວປົກປອ້ງແນວທາງ, ນະໂຍ ບາຍ, ກດົລະບຽບ ຂອງພກັ, ກດົ
ໝາຍ ຂອງລດັ, ມ ຄວາມເຂັມ້ງວດໃນການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ, ບໍີ່ ເຊືີ່ ອຟັງການບດິເບອືນພກິປ ້ນຄວາມຈງິ. 
  

2.2. ມ ລະດບັຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມສາມາດ, ກໍາແໜນ້ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກດົລະບຽບ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ 
ຂອງພກັ, ລະບຽບກດົໝາຍ ຂອງລດັ, ມ ລະດບັວຊິາສະເພາະໃດໜຶີ່ ງ, ໄດຜ້ີ່ ານການຝຶກ ອບົຮມົວຽກງານກວດກາ, ມ 
ນໍາ້ໃຈຮບັຜດິຊອບສ ງ, ກາ້ຫານ, ເດດັດຽວ, ຄີ່ ອງແຄວ້ ໃນການປະຕບິດັ ວຽກງານ, ມ ຄວາມປອດໃສ, ມ ຄວາມຍຸຕທໍິາ 
ແລະ ຮກັສາຄວາມລບັທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ມ ນໍາ້ ໃຈຮບັໃຊປ້ະເທດຊາດ, ປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບ
ທໍາ ຂອງພນົລະເມອືງ. 

2.3.  ເປັນຜ ເ້ຄັີ່ ງຄດັ ແລະ ເປັນແບບຢີ່ າງ ໃນການປະຕບິດັກດົລະບຽບຂອງພກັ ແລະ ກດົ 

ໝາຍ ຂອງລດັ, ມ ສະຕຕິໍີ່ ການຈດັຕັງ້, ບໍີ່ ປະນ ປະນອມ, ເດດັດຽວສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນທຸກປະກດົ ການສວຍໂອກາດ, 
ສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ຮບັສນິບນົ ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

2.4. ເປັນຜ ທ້ ີ່ ມ  ປະສບົການ, ມ ບດົຮຽນພດຶຕກິາໍ, ມ ທດັສະນະເບິີ່ ງບນັຫາເລກິເຊິີ່ ງ, ຮອບດາ້ນ, ພາວະວໄິສ, ບໍີ່
ລໍາອີ່ ຽງ, ບໍີ່ ອະຄະຕ ິແລະ ໄຈແ້ຍກຂໍມ້ ນຢີ່ າງຖກືຕອ້ງຊດັເຈນ. 

2.5. ບໍີ່ ເຄ ຍຖກືປະຕບິດັວໄິນສະຖານໜກັ ຫຼ ືບໍີ່ ເຄ ຍຖກືລະເມ ດທາງແພີ່ ງ ກີ່ ຽວກບັໜ ສ້ນິ ຫຼ ືບໍີ່ ເຄ ຍຖກືສານ
ຕດັສນິລງົໂທດ, ຕດັອດິສະລະພາບ ກີ່ ຽວກບັພດຶຕກິາໍທ ີ່ ເປັນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ. 

2.6. ມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ. 

3. ມາດຖານພະນກັງານກວດກາ: 

ນອກຈາກມາດຖານລວມ ຂອງພະນກັງານທົີ່ວໄປແລວ້ ພະນກັງານກວດກາຍງັຕອ້ງມ ມາດ ຖານຕືີ່ ມດັີ່ ງນ :້ 
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3.1. ເປັນຜ ທ້ ີ່ ມ  ຄຸນສມົບດັດ , ມ ຄວາມສດັຊືີ່ ທີ່ ຽງທໍາເດດັດີ່ ຽວ ປົກປອ້ງລະບຽບກດົໝາຍຢີ່ າງເຂັມ້ງວດ, ມ 
ຄວາມເຂັມ້ງວດໃນການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ, ບໍີ່ ເຊືີ່ ອຟັງການບດິເບອືນພກິປ ນ້ ຄວາມຈງິ ຂອງຜ ຕ້ອ້ງຫາຕີ່ າງໆ. 

3.2. ມ ລະດບັຄວາມຮ  ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຊໍານຊໍິານານທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ມ ນໍາ້ໃຈຮບັຜດິ ຊອບສ ງ, ມ 
ນໍາ້ໃຈຮບັໃຊປ້ະເທດຊາດ, ປົກປອ້ງສດິທ ິແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ ຂອງພນົລະເມອືງ. 

3.3. ເປັນຜ ເ້ຄັີ່ ງຄດັ ແລະ ເປັນແບບຢີ່ າງໃນການປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍ, ມ ສະຕຕິໍີ່ ການຈດັ ຕັງ້ສ ງ, ບໍີ່ ປານ 
ປານອມ, ເດດັດີ່ ຽວສະກດັກັນ້ ແລະ ຕາ້ນທຸກປະກດົການສວຍໂອກາດ, ສໍໂ້ກງ, ຮບັສນິບນົ, ລີ່ ວງອໍານາດ ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

3.4. ເປັນຜ ມ້  ທດັສະນະເບິີ່ ງບນັຫາເລກິເຊິີ່ ງ, ຮອບຄອບ, ພາວະວໄິສ, ບໍີ່ ລໍາອຽງ, ບໍີ່ ອະຄະຕ ິແລະ ໄຈແ້ຍກຂໍ ້
ມ ນຢີ່ າງຖກືຕອ້ງຊດັເຈນ. 

3.5. ສໍາລບັຜ ມ້  ອາຍຸກະສຽນ 50 ປ ລງົມາ ລະດບັການສກຶສາຕອງ້ຈບົມດັທະຍມົຕອນປາຍ ແລະ ຮ ພ້າສາ
ຕີ່ າງປະເທດໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ຈາໍເປັນ. 

4. ເນືອ້ໃນການສາ້ງພະນກັງານກວດກາ: 

4.1. ຄຸນທາດການເມອືງ, ຫຼກັໝັນ້ຊນົຊັນ້: 

 ຕອ້ງມ ຄວາມຈົີ່ ງຮກັພກັດ ຕໍີ່ ເປົາ້ໝາຍອຸດມົການ ຂອງພກັ. 

 ຕອ້ງຄົນ້ຄວາ້ກາໍແໜນ້ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກດົລະບຽບ ຂອງພກັ, ກດົໝາຍ ຂອງລດັ. 

 ມ ທດັສະນະຊນົຊັນ້ຈະແຈງ້, ມ ນໍາ້ໃຈຮກັແພງເພືີ່ ອນມດິສະຫາຍ. 

 ມ ນໍາ້ໃຈເສຍສະຫຼະເພືີ່ ອຊາດ ເພືີ່ ອປະຊາຊນົ. 

4.2.  ຄຸນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ: 
 ມ ຈດິໃຈບໍລສຸິດສດັຊືີ່ , ທີ່ ຽງທໍາ, ບໍີ່ ອະຄະຕ,ິ ບໍີ່ ເຂົາ້ຂາ້ງອອກຂາຝີ່ າຍໃດໜຶີ່ ງ. 
 ຢຶດຖຜືນົປະໂຫຍດ ຂອງພກັລດັ ແລະ ຂອງປະຊາຊນົເປັນຫຼກັ. 
 ມ ແບບແຜນດໍາລງົຊ ວດິແບບປອດໃສຂາວສະອາດ. 
 ບໍີ່ ມ  ແນວຄດິຈຸມ້ເຈ ືອ້, ທອ້ງຖິີ່ ນເຫນັແກີ່ ຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ. 
4.3. ຄວາມຮ ທ້ດິສະດ ມາກເລນນິ ແລະ ວຊິາສະເພາະໃດໜຶີ່ ງ: 
 ຕອ້ງໄດຜ້ີ່ ານການຮໍີ່ າຮຽນ ຫຼ ືບໍາລຸງທດິສະດ ມາກເລນນິ. 
 ຕອ້ງໄດຜ້ີ່ ານການຮຽນທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະໃນຫຼາຍວຊິາຍິີ່ ງເປັນການດ . 
 ຕອ້ງມ ຄວາມຮ ດ້າ້ນພາສາຕີ່ າງປະເທດໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ສາກນົນຍິມົໃຊ.້ 
 ມ ຄວາມຮ ດ້າ້ນຈດິຕະສາດ ຂອງຄນົ, ຮ ສ້ະພາບຊ ວດິສງັຄມົ. 

4.4. ຄວາມສາມາດສະແດງອອກ: 

+  ມ ແບບແຜນວທິ ເຮດັວຽກທ ີ່ ດ ຄ:ື 

 ເຮດັວຽກມ ແຜນການ, ມ ການສະຫຸຼບຖອດຖອນບດົຮຽນ, ປະຕບິດັຫຼກັການລວມສ ນປະຊາທປິະໄຕຂອງພກັ.  

ມ ຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາການໃດໜຶີ່ ງ ຫຼ ືຫຼາຍວຊິາຍິີ່ ງດ , ສາມາດເຮດັວຽກວຊິາການ. 

ມ ຄວາມສາມດປຸກລະດມົສກຶສາອບົຮມົ,ມ ພອນສະຫວນັໃນການປາກເວົາ້,ເວົາ້ມ ເຫດມ ຜນົ,ຄນົເຂົາ້ໃຈງີ່າຍ. 

ມ ຄວາມສາມາດໃນການພວົພນັວຽກງານຕີ່ າງໆ ມ ມະນຸດສໍາພນັດ , ມ ຄວາມເຊືີ່ ອໝັນ້ໄດ.້ 
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5.ວທິ ການບໍາລຸງສາ້ງພະນກັງານກວດກາ: 
5.1. ບໍາລຸງສາ້ງຜີ່ ານລະບບົໂຮງຮຽນດາ້ນວຊິາສະເພາະໃດໜຶີ່ ງ. 
5.2. ບໍາລຸງສາ້ງດາ້ນທດິສະດ ການເມອືງໄລຍະສັນ້ ຫຼ ືໄລຍະຍາວ. 
5.3. ໄດຜ້ີ່ ານການຝຶກອບົຮມົບໍາລຸງວຽກງານກວດກາ ຫຼ ືຮຽນສະເພາະວຊິາການກວດກາ. 
5.4. ບໍາລຸງສາ້ງຜີ່ ານໃນວຽກງານກວດກາຕວົຈງິ. 

 ສງັລວມແລວ້: ການປັບປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ການບໍາລຸງສາ້ງຖນັແຖວພະນກັງານກວດ ກາ ຕອ້ງເລ ີ່ ມຈາກ
ຄວາມຕອ້ງການ ຂອງໜາ້ທ ີ່ ການເມອືງ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ຂອງຖນັແຖວ ພະນກັງານ, ຖສໍືາຄນັທາງດາ້ນຄຸນ
ພາບ, ຮບັປະກນັລກັສະນະຊນົຊັນ້ ຂອງພກັ, ມ ຫຼກັໜັນ້ການເມອືງໜກັແໜນ້, ມ ຄວາມຮ ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ສາ້ງ
ໃຫເ້ປັນລະບບົຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ, ໂຄງປະກອບພະນກັງານກໍີ່ ຕອ້ງສມົສີ່ ວນລະຫວີ່ າງພະນກັງານແຕີ່ ລະຂັນ້ ເພືີ່ ອຕອບສະໜອງກບັ
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຂອງໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານກວດກາໃນຕໍີ່ ໜາ້ ແລະ ຍາວນານ ແມີ່ ນເປັນໃຈກາງທ ີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຮ ບ
ດີ່ ວນ ຂອງຄະ ນະກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້. ດັີ່ ງນັນ້, ຄະນະກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້, ກີ່ ອນອືີ່ ນໝດົແມີ່ ນປະທານ ແລະ ຮອງປະ 
ທານຄະນະກວດກາ ຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສີ່ ເປັນຜ ຊ້ ນ້າໍຢີ່ າງມ ແຜນການ ແລະ ເຮດັເປັນປົກກະຕ.ິ 
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ບດົທ  4 

ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ. 
I. ຄວາມສໍານກຶ ກີ່ ຽວກບັການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ: 

1. ຄວາມສໍານກຶ ກີ່ ຽວກບັຜນົຂອງການຕດິຕາມ. 

ຜນົການຕດິຕາມແມີ່ ນຜນົຂອງການສງັເກດຕ ລາຄາ ສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, 
ນະໂຍບາຍ, ກດົລະບຽບ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ຂໍກ້າໍນດົ ຂອງພກັ; ກດົໝາຍ ຂອງລດັ; ການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ ີ່
, ສດິນບັທງັຄຸນທາດການເມອືງ, ຄຸນສມົບດັສນິທໍາປະຕວິດັ, ແບບແຜນດໍາລງົຊ ວດິ ຂອງເປົາ້ໝາຍຕດິຕາມ ເຊິີ່ ງ
ສະພາບທ ີ່ ໄດສ້ງັເກດເຫນັ ແລະ ຕ ລາຄາດັີ່ ງກີ່ າວບໍີ່  ທນັໄດກ້ວດກາພສິ ດ, ບໍີ່ ທນັໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ຊອກຫາສາເຫດ.  

2. ຄວາມສໍານກຶ ກີ່ ຽວກບັຜນົຂອງການກວດກາ. 

ຜນົການກວດກາແມີ່ ນບດົສະຫຸຼບສງັລວມ ຕ ລາຄາສະພາບຄວາມເປັນຈງິ ກີ່ ຽວກບັດາ້ນດ , ປັດໄຈໃໝີ່ ທ ີ່ ຕັງ້
ໜາ້, ດາ້ນອີ່ ອນ, ຂໍບ້ກົຜີ່ ອງ, ການລີ່ ວງລະເມ ດ ຫຼ ືການກະທໍາຜດິ ຂອງເປົາ້ໝາຍກວດກາ ໂດຍສມົທຽບໃສີ່ ຈດຸປະສງົ
ຄາດໝາຍທ ີ່ ກໍານດົໃນແຜນການກວດກາ ເຊິີ່ ງອ ງໃສີ່ ນຕິກິໍາ ຂອງພກັ ແລະ ລດັ; ສະເໜ ຮ ບການວທິ ການເສ ມ
ຂະຫຍາຍດາ້ນດ , ດາ້ນທ ີ່ ຕັງ້ໜາ້ ແລະ ຮ ບການວທິ ການ, ມາດຕະ ການແກໄ້ຂຂໍບ້ກົຜີ່ ອງ, ຜດິພາດ.  ບດົສະຫຸຼບ
ດັີ່ ງກີ່ າວໄດຮ້ບັການຮບັຮ  ້ແລະ ເຊນັຢັງ້ຢືນຈາກຄະນະພກັຫວົໜາ້ການ ຈດັຕັງ້ ຂອງເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືກວດກາພອ້ມທງັ
ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກຄະນະພກັ ຫຼ ືຫວົໜາ້ອງົການຂັນ້ທ ີ່ ຕກົລງົໃຫດໍ້າເນ ນການກວດກາ.  

 ແຜນການດໍາເນ ນການກວດກາເປົ້າໝາຍໃດໜຶີ່ ງ ໄດກ້ໍານດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ, ເນືອ້ໃນ ເປົ້າໝາຍ 
ຂອງການກວດກາ. ໃນເວລາດໍາເນ ນການກວດກາ ໄດເ້ກບັກໍາສະພາບການ, ຂໍມ້ ນຄວາມເປັນຈງິ ຕາມເນືອ້ໃນທ ີ່ ໄດ ້
ກາໍນດົ; ດໍາເນ ນການວເິຄາະ, ວໃິຈ, ຕ ລາຄາສະພາບ ແລະ ຂໍມ້ ນທ ີ່ ກາໍໄດເ້ຫຼົີ່ ານັນ້ ສມົທຽບໃສີ່ ບນັດານຕິກິໍາ ຂອງພກັ 
ແລະ ລດັ ທ ີ່ ມ  ຜນົບງັຄບັໃຊກ້ີ່ ຽວພນັກບັເປົາ້ໝາຍກວດກາ ເພືີ່ ອຢັງ້ຢືນວີ່ າມ ອນັໃດເປັນດາ້ນດ , ປັດໄຈໃໝີ່ ທ ີ່ ຕັງ້ໜາ້; 
ອນັໃດຍງັເປັນດາ້ນອີ່ ອນ, ບກົຜີ່ ອງ ແລະ ມ ອນັໃດທ ີ່ ເປັນການລີ່ ວງລະເມ ດ ຫຼ ືເປັນການກະທໍາຜດິ  ສາ້ງເປັນບດົ
ສະຫຸຼບຜນົການກວດກາ. ໃນບດົສະຫຸຼບຜນົການກວດ ການອກຈາກ ໄດຕ້ ລາຄາຢີ່ າງພາວະວໄິສກີ່ ຽວກບັຈດຸດ , ຈດຸ
ອີ່ ອນ, ການກະທໍາທ ີ່ ເປັນການລະເມ ດ ຫຼ ືການກະທໍາຜດິ ສມົທຽບໃສີ່  ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ ຂອງພກັ 
ແລະ ລະບຽບການ, ຂໍກ້າໍນດົ, ກດົໝາຍ ຂອງລດັແລວ້ ຍງັໄດສ້ະເໜ  ຮ ບການ ແລະ ວທິ ການເພືີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍດາ້ນ
ດ , ປັດໄຈໃໝີ່ ທ ີ່ ຕັງ້ໜາ້ ພອ້ມທງັສະເໜ  ຮ ບການ ແລະ ວທິ ການ ດດັແປງ, ແກໄ້ຂຈດຸອີ່ ອນ, ການລີ່ ວງລະເມ ດ ຫຼ ື
ການກະທໍາຜດິ. 

 ບດົສະຫຸຼບຜນົຂອງການກວດກາມ ຜນົສກັສດິ ແລະ ສາມາດນໍາໄປລາຍງານຕໍີ່ ຄະນະພກັ, ຫວົໜາ້ອງົການທ ີ່
ຕກົລງົໃຫກ້ວດກາ ເມືີ່ ອບດົດັີ່ ງກີ່ າວ ໄດຮ້ບັການຮບັຮ ວ້ີ່ າຖກືກບັຄວາມຈງິ ພອ້ມທງັມ ການເຊນັຢັງ້ຢືນຈາກເປົາ້ໝາຍທ ີ່
ຖກືການກວດກາ ( ໂດຍແມີ່ ນຄະນະພກັ ຫຼ ືຫວົໜາ້ການຈດັຕັງ້ ທ ີ່ ຖກືການກວດກາ ) ເຊນັຮບັຮ ໃ້ນບດົສະຫຸຼບຜນົ
ການກວດກາ.  

3. ຄວາມສໍານກຶ ກີ່ ຽວກບັການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ. 

ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາແມີ່ ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິບນັດາຮ ບການ  ວທິ ການເສ ມຂະຫຍາຍດາ້ນດ , 
ດາ້ນທ ີ່ ຕັງ້ໜາ້ ແລະ ຮ ບການວທິ ການ ມາດຕະການແກໄ້ຂຂໍບ້ກົຜີ່ ອງ, ຜດິພາດ ທ ີ່ ໄດກ້ໍານດົໃນບດົສະຫຸຼບຜນົການ
ກວດກາໃຫເ້ປັນຮ ບປະທໍາ; ແມີ່ ນການຊ ນ້ໍາ  ນໍາພາຈດັຕັງ້ເສ ມຂະ ຫຍາຍດາ້ນດ , ປັດໄຈໃໝີ່ ທ ີ່ ຕັງ້ໜາ້ໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ 
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ແລະ ປັບປຸງ, ແກໄ້ຂຈດຸອີ່ ອນຂໍບ້ກົຜີ່ ອງ, ການກະທໍາທ ີ່ ເປັນການລະເມ ດ; ດໍາເນ ນການເກບັກ ເ້ງນິ, ຊບັສນິທ ີ່ ເສຍ
ຫາຍຍອ້ນການລະເມ ດ ແລະ ສກຶສາອບົ ຮມົ, ກີ່ າວເຕອືນ ຫຼ ືລງົວໄິນຕໍີ່ ຜ ກ້ະທໍາຜດິຕາມກດົລະບຽບ ຂອງພກັ ແລະ 
ກດົໝາຍ ຂອງລດັ. ຫຼງັຈາກດໍາເນ ນການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ, ການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ຖກືການກວດກາມ ການຫນັປີ່ ຽນທ ີ່ ຕັງ້
ໜາ້ທາງດາ້ນການປັບປຸງການຈດັຕັງ້, ພາລະບດົບາດ, ຄວາມສາມກັຄ , ແບບແຜນວທິ ເຮດັວຽກ, ການປະຕບິດັວຽກ
ງານ, ຄວາມເປັນແບບຢີ່ າງທ ີ່ ດ  ແລະ ບດົບາດອດິທພິນົຕໍີ່ ສງັຄມົ. 

 ການແກໄ້ຂຜນົຂອງການຕດິຕາມຕີ່ າງກບັການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ: ການແກໄ້ຂຜນົຂອງການຕດິຕາມ
ແມີ່ ນຜ ຕ້ດິຕາມພຽງແຕີ່ ແຈງ້ດວ້ຍປາກເປົີ່ າ ຫຼ ືເປັນລາຍລກັອກັສອນ ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍຕດິຕາມຮບັຮ  ້ແລວ້ເປັນເຈົາ້ການ
ແກໄ້ຂ, ປີ່ ຽນແປງ, ຢຸດເຊາົພດຶຕກິໍາ ທ ີ່ ຈະເປັນການລີ່ ວງລະເມ ດ; ຈະບໍີ່ ໄດດໍ້າເນ ນການສກຶສາອບົຮມົ, ບໍີ່ ມ  ການລງົວິ
ໄນ. ກໍລະນ ຫາກບໍີ່ ປະຕິບັດຕາມການແຈງ້ບອກ ຂອງຜ ຕ້ ິດຕາມແມີ່ ນຈະໄດມ້ ການດໍາເນ ນການກວດກາຈາກ
ການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ມ  ສດິ. 

II. ທດັສະນະ ຂອງພກັ, ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ບາງບນັຫາທ ີ່ ມ ລກັສະນະຫຼກັການ ກີ່ ຽວກບັການແກ ້
ໄຂຜນົການກວດກາ: 
1. ທດັສະນະ ຂອງພກັ ກີ່ ຽວກບັການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ. 

ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ໄດກ້ໍານດົວີ່ າ: " ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາເປັນວຽກໜຶີ່ ງທ ີ່ ສໍາ ຄນັຕດັສນິ 
ແລະ ຈໍາເປັນ. ສະນັນ້ ເມືີ່ ອໄດດໍ້າເນ ນການກວດກາແລຕ້ອ້ງແກໄ້ຂຜນົ ຂອງການກວດກາໃຫມ້ ຜນົສກັສດິ " ຖາ້ດໍາ
ເນ ນການກວດກາແລວ້, ຫາກບໍີ່ ແກໄ້ຂຜນົການກວດກາກໍີ່ ຄກືບັບໍີ່ ມ  ການກວດກາ. ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍີ່ ຄັງ້ທ   IX 
ຂອງພກັ ໄດຂ້ຽນວີ່ າ: "...ສິີ່ ງສໍາຄນັແມີ່ ນຕອ້ງປະຕບິດັຜນົການກວດກາໃຫສ້ກັສດິ. ເມືີ່ ອກວດກາເຫນັບນັຫາແລວ້ 
ຕອ້ງແກໃ້ຫຕ້ກົຢີ່ າງຂາດຕວົ, ບໍີ່ ປະໃຫບ້ນັຫາແກີ່ ຍດືແກີ່ ຍາວໄປ ". ການກວດກາ ແລະ ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ
ເປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົ ຂອງຄະນະພກັ, ອງົການປົກຄອງ ຕາມຂອບເຂດສດິນໍາພາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ຂອງແຕີ່
ລະຂັນ້. ກດົລະບຽບ ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ສະໄໝທ  IX ໄດກ້າໍນດົວີ່ າ: "  ຄະນະພກັເປັນຜ ຊ້ ນ້ໍາໂດຍກງົຕໍີ່
ວຽກງານຕດິຕາມ, ກວດກາ; ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບນໍາພາການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົຂອງການ
ກວດກາ ". ໃນມະຕເິລກ ທ  02 ຍງັໄດກ້ໍານດົວີ່ າ: " ຄະນະພກັ, ອງົການລດັແຕີ່ ລະຂັນ້ ແລະ ການຈດັຕັງ້ອືີ່ ນໆ ຕອ້ງ
ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ເປັນເຈົາ້ການຊ ນ້ໍານໍາພາ ແລະ ດໍາເນ ນການແກໄ້ຂຜນົ ຂອງການກວດກາແຕີ່ ລະຄັງ້ແຕີ່
ລະເປົາ້ໝາຍ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ, ທນັການ, ເຂັມ້ງວດ ແລະ ມ ຜນົສກັສດິ. ເມືີ່ ອກວດເຫນັບນັຫາຢ ີ່ ບີ່ ອນໃດ, ໃນ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງຜ ໃ້ດໃຫຄ້ະນະພກັຄະນະນາໍ ຂອງການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບຢ ີ່ ບີ່ ອນນັນ້ເປັນເຈົາ້ການຄົນ້ຄວາ້
ຕກົລງົເປັນເອ ກະພາບແກໄ້ຂຢີ່ າງຂາດຕວົ, ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາຕອ້ງມ ການປະສານສມົທບົຢີ່ າງກມົກຽວກບັ
ພາກສີ່ ວນ ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ ມ  ການກີ່ ຽວພນັ, ຮບັປະກນັຄວາມ ຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ, ຄບົຖວ້ນ, ພາ ວະວໄິສ, 
ເປັນທໍາ ແລະ ທນັການ ໂດຍຖເືອາົການສກຶສາອບົຮມົເປັນສິີ່ ງສໍາຄນັພືນ້ຖານ ແລະ ເອາົກດົ ໝາຍເປັນບີ່ ອນອ ງ. ພອ້ມ
ກນັນັນ້ຕອ້ງໄດເ້ຜ ຍແຜີ່ ບດົຮຽນ, ຕວົແບບທ ີ່ ດ  ຊຶີ່ ງພບົເຫນັຜີ່ ານການກວດ ກາ ".   

2. ຄວາມສໍາຄນັ ຂອງການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ:  

2.1.  ຕໍີ່ ເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືການກວດກາ.  

 ມ ຄວາມຮບັຮ ເ້ຂົາ້ໃຈຕໍີ່ ການເຄືີ່ ອນໄຫວ, ການກະທໍາ ຂອງຕນົກີ່ ຽວກບັດາ້ນດ , ດາ້ນອີ່ ອນ, ການລະເມ ດ 
ແລະ ການກະທໍາຜດິ ແລວ້ມ ຄວາມຕືີ່ ນຕວົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜນົ ຂອງການກວດກາ.  
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 ມ ສະຕໃິນການເຄາົລບົຫຼກັການ ການຈດັຕັງ້, ລະບຽບວໄິນ; ການປະຕບິດັມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ຂໍກ້ໍາ ນດົ, ກດົ
ລະບຽບ ຂອງພກັ, ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງລດັ;  ເປັນເຈົາ້ການໃນການສບືຕໍີ່ ດໍາເນ ນການກວດກາປົກກະຕິ
ດວ້ຍຕນົເອງ ເພືີ່ ອປອ້ງກນັ ແລະ ສະກດັກັນ້ບໍີ່ ໃຫມ້ ການລະເມ ດ. 

 ເຫນັໄດເ້ຖງິປະສດິທພິາບການນໍາພາ ຂອງພກັ, ຄວາມສກັສດິ ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ ຂອງລດັ ແລະ 
ຄວາມເດດັຂາດເຂັມ້ງວດ ໃນການປະຕບິດັກດົລະບຽບ ຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍ   ຂອງລດັ. 

2.2. ຕໍີ່ ອນັລວມ ແລະ ສງັຄມົ. 

 ເປັນການສະແດງເຖງິການປະຕບິດັຢີ່ າງຖກືຕອ້ງເຂັມ້ງວດຫຼກັການນໍາພາ ຂອງພກັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
ບໍລຫິານ ຂອງລດັ ແລະ ການປົກຄອງລດັດວ້ຍກດົໝາຍຕາມທດິທ ີ່ ວີ່ າ: ຜ ກ້ະທໍາຜດິຕອ້ງຖກືສກຶສາອບົຮມົ ຫຼ ືລງົວິ
ໄນ ຕາມຄວາມຜດິຢີ່ າງສມົເຫດສມົຜນົ. 

 ເປັນການສກຶສາອບົຮມົ, ສາ້ງສະຕຕິືີ່ ນຕວົການເຄາົລບົລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ການສະກດັກັນ້ ປະກດົ
ການຫຍໍທໍ້ ້ຢ ີ່ ບນັດາການຈດັຕັງ້ຕີ່ າງໆ ແລະ ໃນສງັຄມົ ເຊິີ່ ງເປັນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກີ່ ອໍານາດລດັ ແລະ ປະ
ເທດຊາດ. 

 ເກບັກ  ້ຊບັສນິທ ີ່ ຖືກຍກັຍອກສໍໂ້ກງຄນືມາໃຫລ້ດັ ເພືີ່ ອນໍາໃຊໃ້ຫເ້ກ ດຜນົປະໂຫຍດລວມຕໍີ່ ສງັ ຄມົ, 
ພອ້ມກນັນັນ້ກໍີ່ ເປັນການປົກປອ້ງ ແລະ ນໍາໃຊຊ້ບັສນິຕີ່ າງໆ ຂອງລດັ, ຂອງລວມໝ ີ່  ແລະ ບຸກຄນົ ບໍີ່ ໃຫຕ້ກົເຮີ່ ຍເສຍ
ຫາຍ ໂດຍການຍກັຍອກສໍໂ້ກງ ຫຼ ືຮ ບການຕີ່ າງໆ, ທງັເປັນຊຸກຍ ໃ້ຫກ້ານນາໍໃຊຊ້ບັສນິເຫຼົີ່ ານັນ້ຢີ່ າງມ ປະສດິທຜິນົ. 

2.3. ຕໍີ່ ການພວົພນັສາກນົ. 

 ຍກົສ ງບດົບາດອດິທພິນົ ຂອງພກັ ແລະ ລດັເຮາົໃນເວທ ສາກນົ ເພືີ່ ອເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ມ ຄວາມເຊືີ່ ອໝັນ້
ເຖງິການນາໍພາ ຂອງພກັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ ທ ີ່ ມ  ຄວາມໂປີ່ ງໃສ, ມ ຄວາມເດດັ ຂາດເຂັມ້ງວດໃນການແກ ້
ໄຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ້ີ່ າງໆ. 

 ສາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂໃຫໄ້ດຮ້ບັການຮີ່ ວມມ,ື ການຊີ່ ວຍເຫຼອືຈາກຕີ່ າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັ ຕັງ້ສາກນົຫຼາຍ
ຂຶນ້, ພອ້ມກນັນ  ້ກໍີ່ ຈະສາມາດດງຶດ ດການລງົທນຶ ຂອງຕີ່ າງປະເທດເຂົາ້ມາຫຼາຍຂຶນ້ຕືີ່ ມອ ກ; ເລອືກເຟັນ້ເອາົບດົຮຽນທ ີ່
ດ  ແລະ ເໝາະສມົ ເປັນຕົນ້ກີ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາ, ສະກດັກັນ້ການ ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ເພືີ່ ອມາໝ ນໃຫເ້ຂົາ້
ໃນວຽກງານຕວົຈງິໃນປະເທດເຮາົ. 

3. ບາງບນັຫາ ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະເປັນຫຼກັການ ກີ່ ຽວກບັການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ. 

 ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາຕອ້ງຮບັປະກນັຫຼກັການ ການນໍາພາ ຂອງພກັ ( ພາຍໃຕກ້ານນໍາພາ ຂອງ
ຄະນະພກັຄະນະນາໍອງົການປົກຄອງ ທ ີ່ ມ  ສດິກີ່ ຽວຂອ້ງ), ມ ປະຊາທປິະໄຕ, ເປ ດເຜ ຍ ແລະ ມ ການປະສານສມົທບົ 

 ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງຊດັເຈນ, ຄບົຖວ້ນ, ທນັເວລາ ແລະ ຍຸຕທໍິາ 
 ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ ຕອ້ງເອາົການສກຶສາອບົຮມົເປັນສິີ່ ງສໍາຄນັພືນ້ຖານ, ເອາົກດົ ໝາຍເປັນສິີ່ ງ

ຄໍາ້ປະກນັ ໂດຍປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ ຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍ ຂອງລດັ. 
 ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ ຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫມ້ ຄວາມສກັສດິ ແລະ ມ ປະສດິທຜິນົ.  

III. ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນການແກໄ້ຂ ຜນົການກວດກາ ແລະ ບນັຫາທ ີ່ ຄວນກາໍແ
ໜນ້: 
1. ການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົ ທ ີ່ ມ  ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ. 

 ຄະນະພກັແຕີ່ ລະຂັນ້ (ຕາມສດິຂອບເຂດນາໍພາ ຂອງຂັນ້ຕນົ). 
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 ຄະນະນາໍອງົການປົກຄອງແຕີ່ ລະຂັນ້ (ຕາມສດິຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັຂັນ້ຕນົ). 
 ຄະນະກວດກາພກັ, ກວດກາລດັແຕີ່ ລະຂັນ້ ( ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະພກັຄະນະນໍາອງົການ

ປົກຄອງຂັນ້ຕນົ ແລະ ພາລະບດົບາດ, ຂອບເຂດສດິໜາ້ທ ີ່  ຂອງຕນົ ). 
 ການຈດັຕັງ້ພກັ, ອງົການຈດັຕັງ້ຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາໄດກ້ານກວດກາ. 
 ບຸກຄນົສະມາຊກິພກັພະນກັງານ ທ ີ່ ກີ່ ຽວພນັກບັບນັຫາໄດກ້ານກວດກາ. 

2. ຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນການແກໄ້ຂ ຜນົການກວດກາ. 

 ຄະນະກວດກາເຮດັບດົລາຍງານກີ່ ຽວກບັຜນົການກວດກາ ສົີ່ ງໃຫຄ້ະນະພກັ, ຄະນະນໍາອງົ ການປົກຄອງ 
ທ ີ່ ຕກົລງົໃຫດໍ້າເນ ນການກວດກາພາຍໃນ715 ວນັ ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການກວດກາ ( ຕອ້ງເອາົບດົສະຫຸຼບຜົນການ
ກວດກາຕດິຄດັກບັບດົລາຍງານຜນົການກວດກາສົີ່ ງໃຫຜ້ ຕ້ກົລງົກວດກາ). 

 ຄະນະພກັ, ຄະນະນໍາອງົການປົກຄອງຄົນ້ຄວາ້ ພຈິາລະນາບດົສະຫຸຼບຜນົການກວດກາ.  ໃນ ເວລາ
ຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນານັນ້ ຕອງ້ເຊ ນຄະນະນໍາຄະນະກວດກາ ແລະ ຕາງໜາ້ຄະນະທ ີ່ ດໍາເນ ນການກວດກາເຂົາ້ຮີ່ ວມ. 
ຕາມກດົໝາຍກວດກາລດັ ຜ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັການກວດກາຕອ້ງຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາຜນົຂອງການກວດກາພາຍ
ໃນກາໍນດົ 15 ວນັ ນບັແຕີ່ ວນັໄດຮ້ບັບດົລາຍງານຜນົການກວດກາ. 

 ພາຍຫຼງັການຄົນ້ຄວາ້ພຈິາລະນາບດົລາຍງານຜນົການກວດກາ, ຜ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົກວດກາເຮດັຂໍຕ້ກົລງົ 
ກີ່ ຽວກບັແກໄ້ຂຜນົການກວດກາເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ສົີ່ ງເອກະສານດັີ່ ງກີ່ າວໃຫອ້ງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ນບັທງັ
ເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືກວດກາຮ .້ ຕາມກດົໝາຍກວດກາລດັໄດກ້າໍນດົວີ່ າ ຕອ້ງແຈງ້ຜນົຂອງການພຈິາລະນານັນ້ ໃຫອ້ງົການ
ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຂອງເປົາ້ໝາຍກວດກາ ແລະ ຜ ຖ້ກືກວດກາຊາບພາຍໃນກໍານດົເວລາ 7 ວນັ; ຖາ້ຫາກເຫນັວີ່ າມ ການລະ
ເມ ດລະບຽບກດົໝາຍໃນສະຖານເບາົ, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍບໍີ່ ຫຼວງຫຼາຍ ຜ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົນັນ້ ຕອ້ງສະເໜ ໃຫອ້ງົການ
ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຂອງເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາແກໄ້ຂ ໂດຍນາໍໃຊມ້າດຕະການສກຶສາອບົຮມົ ກີ່ າວເຕອືນ ຫຼ ືລງົວໄິນ ຕໍີ່ ຜ ລ້ະ
ເມ ດດັີ່ ງກີ່ າວ ພອ້ມທງັໃຫໃ້ຊແ້ທນຄີ່ າເສຍຫາຍທ ີ່ ໄດກ້ໍີ່ ຂຶນ້ນັນ້ຄນືໃຫລ້ດັຢີ່ າງຄບົຖວ້ນ. 

 ບນັດາການຈດັຕັງ້ ທ ີ່ ຖກືມອບໝາຍໃຫແ້ກໄ້ຂຜນົການກວດກາ ເມືີ່ ອໄດຮ້ບັຂໍຕ້ກົລງົ ຫຼ ືແຈງ້ການແກໄ້ຂ
ຜນົການກວດກາ ຕອ້ງຈດັຕັງ້ຄົນ້ຄວາ້ ກໍາແໜນ້ແຕີ່ ລະເນືອ້ໃນ ແລະ ລງົເລກິເນືອ້ໃນທ ີ່ ກີ່ ຽວກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບ 
ຂອງຕນົ ເພືີ່ ອກໍານດົວທິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ . ສະເພາະ ຄະນະພກັຄະນະນໍາອງົການປົກຄອງ ເປົາ້ໝ
າຍທ ີ່ ຖກືການກວດການອກຈາກຄົນ້ຄວາ້ເນືອ້ໃນຈດິໃຈ ຂໍຕ້ກົລງົ ຫຼ ືແຈງ້ການໃຫແ້ກໄ້ຂຜນົການກວດກາແລວ້, ຍງັ
ຕອ້ງໄດເ້ຜ ຍແຜີ່ ເນືອ້ໃນຈດິໃຈ ຂອງເອກະ ສານດັີ່ ງກີ່ າວ ໃຫສ້ະມາຊກິພກັພະນກັງານ ໃນການຈດັຕັງ້ຕນົເຊືີ່ ອມຊມຶ
ເຂົາ້ໃຈໃຫເ້ລກິເຊິີ່ ງ ເພືີ່ ອຕືີ່ ນຕວົເປັນເຈົາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ;  ວາງແຜນການ, ວທິ ການ
ແກໄ້ຂແຕີ່ ລະບນັຫາໃຫລ້ະອຽດຈະແຈງ້, ມ ການກາໍນດົໄລຍະເວລາແກໄ້ຂແຕີ່ ລະວຽກ, ກາໍນດົຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ ້
ບນັດາສະຫາຍຄະນະພກັຄະນະນາໍອງົການປົກຄອງ ແລະ ສະມາຊກິພກັພະນກັງານ ແຕີ່ ລະສະຫາຍຕາມຂອບເຂດສດິ
, ໜາ້ທ ີ່ ; ໃນກລໍະນ  ແກໄ້ຂບນັຫາການລີ່ ວງລະເມ ດ ຫຼ ືມ ການກະທໍາຜດິໃນຂອງສະມາຊກິພກັພະນກັງານ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັ
ສດິຄຸມ້ຄອງ ຂອງຂັນ້ຕນົ ກໍີ່ ຕອ້ງຈດັຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບດໍາເນ ນການແກໄ້ຂ ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ໍານດົໃນຂໍຕ້ກົລງົ ຫຼ ືແຈງ້
ການໃຫແ້ກໄ້ຂຜນົການກວດກາ ຂອງຂັນ້ເທງິ    ( ເຊິີ່ ງຈະມ ຮ ບການສກຶສາອບົຮມົ, ສໍາຫຼວດ ກີ່ າວເຕອືນຄວາມຜດິ 
ເບາົ ຫຼ ືໜກັ ລງົວໄິນ ຕາມສະຖານຄວາມຜດິ, ເກບັກ ຊ້ບັສນິທ ີ່ ເຮດັເສຍຫາຍຄນືມາ, ຄົນ້ຄວາ້ຈດັວາງສບັຊອ້ນ
ພະນກັງານຄນືໃໝີ່ ). 

 ໃນກລໍະນ  ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາມ ບາງວຽກ, ບາງບນັຫາເກ ດຂຶນ້ຢ ີ່ ເປົາ້ໝາຍກວດກາ ແຕີ່ ເກ ນສດິ 
ຂອງຄະນະພກັຄະນໍາອງົການປົກຄອງເປົ້າໝາຍ ທ ີ່ ໄດຮ້ບັການກວດກາເປັນຜ ແ້ກ ້( ນອນໃນສດິ ຂອງຄະນະພກັ
ອງົການປົກຄອງຂັນ້ເທງິ ) ຫຼ ືມ ການພວົພນັເຖງິຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງຫຼາຍພາກສີ່ ວນຜ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົກວດກາຕອ້ງ
ຊ ນ້ໍາການປະສານງານ, ສມົທບົຢີ່ າງກມົກຽວກບັພາກສີ່ ວນແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ ມ  ການກີ່ ຽວພນັ, ຮບັປະກນັຄວາມ



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

ຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ, ຄບົຖວ້ນ, ພາວະວໄິສ ເປັນທໍາ ແລະ ທນັການ. ກດົໝາຍກວດກາລດັໄດກ້ໍານດົວີ່ າ: ໃນກໍລະນ ທ ີ່
ເຫນັວີ່ າມ ການລະເມ ດທາງແພີ່ ງ ຫຼ ືການກະທໍາຜດິທາງອາຍາ ຜ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົນັນ້ ຕອ້ງສົີ່ ງສໍານວນຄະດ ໃຫອ້ງົການທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງດໍາເນ ນຄະດ ຕາມຂະບວນຍຸຕທໍິາ. ອງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງເທງິນ  ້ຕອ້ງແຈງ້ຜນົຂອງການແກໄ້ຂ ໃຫຜ້ ອ້ອກຂໍ ້
ຕກົລງົກີ່ ຽວກບັການກວດກາຊາບພາຍໃນກາໍນດົເວລາ 30 ວນັ ນບັແຕີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາສະເໜ ເປັນຕົນ້ໄປ. 

 ອງົການທ ີ່ ຖກືມອບໝາຍໃຫຕ້ດິຕາມການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ ( ສະຫາຍໃນຄະນະພກັ ຫຼ ືຄະນະນໍາ
ອງົການປົກຄອງ, ອງົການກວດກາ, ຄະນະຈດັຕັງ້, ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານພາຍໃນ ຫຼ ືຫອ້ງວີ່ າການ ).  
ຕອ້ງຕດິຕາມ, ຊຸກຍ ,້ ປະສານສມົທບົພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັການກວດກາດໍາເນ ນການແກໄ້ຂ
ຜນົການກວດກາຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ ິແລະ ລາຍງານຜນົການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປັນແຕີ່ ລະໄລຍະ. ໃນເມືີ່ ອຕດິຕາມເຫນັ
ວີ່ າພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ເປົາ້ໝາຍກວດ ກາຫາກບໍີ່ ແກໄ້ຂ ຫຼ ືແກໄ້ຂບໍີ່ ເໝາະສມົ, ບໍີ່ ໄປຕາມການຕກົລງົຂອງຂັນ້
ເທງິ ຜ ຕ້ດິຕາມຕອ້ງລາຍງານໃຫຜ້ ອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົຮບັຊາບ ເພືີ່ ອຊ ນ້ໍາຢີ່ າງທນັການ. ເມືີ່ ອມ ການຊ ນ້ໍາແລວ້ ຫາກຍງັບໍີ່
ປະຕບິດັຕາມ ຂັນ້ທ ີ່ ອອກຂໍຕ້ກົລງົ ຕອ້ງສະເໜ ຕໍີ່ ຂັນ້ເທງິຂອງພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ( ນບັທງັຂັນ້ເທງິຂອງເປົາ້ໝາຍ
ກວດກາ ) ໃຫພ້ຈິາລະນາແກໄ້ຂ. ພອ້ມກນັນັນ້ ກໍີ່ ລາຍງານໃຫຄ້ະນະກວດກາຂັນ້ເທງິຮບັຊາບ ເພືີ່ ອມ ທດິຊ ນ້ໍາ ແລະ 
ຊີ່ ວຍປະສານກບັການຈດັຕັງ້ຂັນ້ເທງິ ຂອງພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂອ້ງເພືີ່ ອຊຸກຍ ໃ້ຫແ້ກໄ້ຂ. 

3. ບນັຫາທ ີ່ ຄວນກາໍແໜນ້ ກີ່ ຽວກບັການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ. 

 ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາແມີ່ ນຂອດໜຶີ່ ງທ ີ່ ສໍາຄນັ, ເປັນສິີ່ ງຕດັສນິວີ່ າການກວດກາມ ປະ ສດິທຜິນົ ຫຼ ຶ
ບໍີ່ . ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ, ຄບົຖວ້ນ, ພາວະວໄິສ, ເປັນທໍາ ແລະ ທນັການ ຈະເສ ມ
ຂະຫຍາຍໄດຄຸ້ນປະໂຫຍດ ຂອງວຽກງານກວດກາ, ຍກົສ ງບດົບາດການນໍາພາ ຂອງ ພກັ ແລະ ຄວາມສກັສດິ ຂອງ
ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັ. 

 ເພືີ່ ອໃຫກ້ານຕກົລງົແກໄ້ຂ ຜນົການກວດກາໄດ ້ຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ, ຄບົຖວ້ນ, ພາວະວໄິສ,ເປັນທໍານັນ້ 
ຄະນະກວດກາທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບດໍາເນ ນການກວດກາ ຕອ້ງປະຕບິດັຢີ່ າງຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ຫຼກັການຂອງການກວດກາ
ພກັ ແລະ ກວດກາລດັ, ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສ ງໃນການເກບັກໍາຂໍມ້ ນ ຫຼກັຖານ ແລະ ພ ິຈາລະນາ, ຕ ລາຄາສະຫຸຼບ
ຜນົການກວດກາໃຫມ້ ຄວາມຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ, ພາວະວໄິສ ແລະ ເປັນທໍາ . 

 ຄະນະພກັຄະນະນາໍອງົການປົກຄອງເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບ ຊ ນ້ໍານໍາພາໂດຍກງົການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ. 
ດັີ່ ງນັນ້, ການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາຈະມ ປະສດິທຜິນົ ຫຼ ືບໍີ່ ມ  ປະສດິທຜິນົແມີ່ ນຂຶນ້ກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຊ ນ້ໍາ, 
ບນັຊາ ຂອງຄະນະພກັອງົການປົກຄອງແຕີ່ ລະຂັນ້ ຕາມສດິ, ຂອບເຂດການນາໍພາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ຂອງຕນົ. 

 ຕອ້ງສກຶສາອບົຮມົ, ປຸກລະດມົຄວາມຕືີ່ ນຕວົ ຂອງສະມາຊກິພກັພະນກັງານ ໃນເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ໄດຮ້ບັການ
ກວດກາເຫນັໄດຄ້ວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງຕນົໃນການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາ ເພືີ່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເອງເປັນເຈົາ້ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັການແກໄ້ຂ ຕາມຂອບເຂດພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທ ີ່  ທ ີ່ ການຈດັຕັງ້ມອບໝາຍໃຫ.້ ພອ້ມກນັນັນ້ກໍີ່ ຕອ້ງ
ເອາົໃຈໃສີ່ ເສ ມຂະຫຍາຍສດິປະຊາທປິະໄຕ,  ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງການຈດັຕັງ້ອືີ່ ນໆ ແລະ ພນົລະເມອືງເຂົາ້ຮີ່ ວມ
ໃນການແກໄ້ຂຜນົການກວດກາດວ້ຍຮ ບການທ ີ່ ສອດຄີ່ ອງ ກບັແຕີ່ ເປົາ້ໝາຍ, ຂງົເຂດ ແລະ ແຕີ່ ລະທອ້ງຖິີ່ ນ. 
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ບດົທ  5 
ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

I. ຈດຸປະສງົ 
ເພືີ່ ອໃຫສໍ້າມະນາກອນສາມາດ: 
- ເພືີ່ ອໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນສາມາດອະທບິາຍໄດນ້ຍິາມ, ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ປະເພດຂອງການຕດິຕາມ ແລະ 

ປະເມ ນຜນົ 
- ເພືີ່ ອໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນມ ສາມາດອະທບິາຍຄວາມໝາຍ, ຈດຸປະສງົ, ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ອງົປະກອບຂອງ

ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ (RBME). 
- ເພືີ່ ອໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນມ ສາມາດອະທບິາຍໄດກ້ີ່ ຽວກບັການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ ນໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດ ້

ຮບັ. 
- ເພືີ່ ອເຮດັໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນສາມາດອະທບິາຍຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງຕວົຊ ບ້ອກ ແລະ ການພດັທະ 

ນາຕວົຊ ບ້ອກ 
- ເພືີ່ ອເຮດັໃຫນ້ກັສໍາມະນາກອນຮບັຮ ສ້ະຖານະພາບລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົຂະແໜງການສກຶສາ 

ແລະ ກລິາໃນປັດຈບຸນັ 
II. ເນືອ້ໃນ 

1. ຄວາມຮ ພ້ ືນ້ຖານໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ    
1.1 ນຍິາມຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ:  

ການຕດິຕາມ ແມີ່ ນການເກບັຮວບຮວມຂໍມ້ ນຂອງການປະຕບິດັງານຕາມແຜນການທ ີ່ ກ ານດົໄວ ້ເພືີ່ ອປັບປຸງ
ວທິ ການປະຕບິດັງານໃຫເ້ປັນໄປຕາມແຜນການຢີ່ າງມ ປະສດິທພິາບຢີ່ າງທ ີ່ ສຸດໂດຍມຸງ້ເນັນ້ໄປທ ີ່ ຈະຕອບຄໍາຖາມຫຼກັ
ວີ່ າໃນການດໍາເນ ນງານນັນ້ມ ຊບັພະຍາກອນຄບົຖວ້ນແລວ້ຫຼບໍືີ່ , ໄດປ້ະຕບິດັງານຕາມແຜນງານທ ີ່ ວາງໄວແ້ລວ້ຫຼບໍືີ່ , 
ໄດຜ້ນົຕາມທ ີ່ ກາໍນດົໄວແ້ລວ້ ຫຼ ືບໍີ່  ຂໍມ້ ນໃນການຕດິຕາມຈະເປັນປະໂຫຍດຢີ່ າງຍ ີ່ ງຕໍີ່ ການເລັີ່ ງໃຫວ້ຽກງານ/ໂຄງການ
ດໍາເນ ນໄປກງົເປົາ້ໝາຍ/ຄາດໝາຍຂອງແຜນງານ ແລະ ສໍາເລດັຕາມເວລາທ ີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

ການປະເມ ນຜນົ ແມີ່ ນການກວດສອບຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ/ນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ ຕະຫຼອດຈນົ
ການພຈິາລະນາຜນົສໍາເລດັຂອງແຜນງານ/ໂຄງການນັນ້ໆ ວີ່ າໄດຮ້ບັຫຼາຍໜອ້ຍເທົີ່ າໄດເມືີ່ ອປຽບທຽບກບັເກນທ ີ່ ກາໍນດົ
ໄວ ້ການປະເມ ນຜນົ ຈຶີ່ ງເປັນຂະບວນການບົີ່ ງຊ ເ້ຖງິຄຸນຄີ່ າຂອງແຜນງານ/ໂຄງການ ວີ່ າໄດຜ້ນົຕາມວດັຖຸປະສງົຂອງ
ແຜນງານ/ໂຄງການ ນັນ້ໆຫຼາຍໜອ້ຍພຽງໃດ. 

ສະຫຸຼບ: ຈາກຄາໍນຍິາມດັີ່ ງກີ່ າວຈະເຫນັໄດວ້ີ່ າ ການຕດິຕາມເປັນຂະບວນການທ ີ່ດາໍເນ ນການຢີ່ າງຕໍີ່ ເນ ືີ່ອງກີ່ ຽວ
ກບັການປະຕບິດັງານຕາມແຜນງານ/ໂຄງການ/ນະໂຍບາຍ ສີ່ ວນການປະເມ ນຜນົອາດຈະປະເມ ນໄດໃ້ນທຸກໆຊີ່ ວງຂອງ
ແຜນງານ/ໂຄງການ/ນະໂຍບາຍ ນບັຕັງ້ແຕີ່ ກີ່ ອນຕດັສນິໃຈຈດັທໍາ, ຂະນະດາໍເນ ນງານໃນຈດຸຕີ່ າງໆ ແລະ ເມ ືີ່ອສ ນ້ສຸດ
ແຜນສ ນ້ປ , ງບົປະມານຫຼແືຜນງານ/ໂຄງການດາໍເນ ນການສາໍເລດັແລວ້. ການປະເມ ນມ ປັດສະຍາແມີ່ ນເພືີ່ອພດັທະນາ
ສ ີ່ ງທ ີ່ປະເມ ນການ ປະເມ ນບໍີ່ ແມີ່ ນການກວດສອບ ຫຼຈືບັຜດິ. 
1.2. ຄວາມສໍາຄນັຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ 

ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜນົ ມ ຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍສ າລບັການທບົທວນຄວາມຄບືໜາ້, ການວາງແຜນ 
ຫຼ ືການດໍາເນ ນງານ ແລະ ການຕດັສນິບນັຫາ.  ເຊິີ່ ງສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ັີ່ ງນ :້ 

- ເຮດັໃຫຮ້ບັຮ ບ້ນັຫາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການທ ີ່ ແທຈ້ງິ ສາມາດຈດັລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັຂອງບນັຫາ ແລະ ແກ ້
ໄຂປັນຫາໄດທ້ນັການເພືີ່ ອນາໍ ໄປສ ີ່ ການພດັທະນາຂອງອງົກອນ; 
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- ເຮດັໃຫກ້ານວາງແຜນງານຫຼໂືຄງການ ໄດຕ້າມເປົາ້ຫຼາຍ, ແກໄ້ຂບນັຫາໄດຖ້ກືຈດຸ ແລະ ພດັທະນາໄດຖ້ກື
ຕາມນະໂຍບາຍ; 

- ຊີ່ ວຍໃຫດໍ້າເນ ນການຕາມແຜນການໄດຢ້ີ່ າງລາບລືີ່ ນ ສາມາດແກໄ້ຂປັນຫາ-ອຸປະສກັຢີ່ າງໄດຜ້ນົ ຫຼ ືປັບ
ແຜນໃຫເ້ໝາະສມົຫຼາຍຂືນ້; ແລະ 

- ເຮດັໃຫຮ້ບັຮ ຜ້ນົຂອງການດໍາເນ ນງານຕາມແຜນງານ ຫຼ ືໂຄງການຢີ່ າງຊດັເຈນວີ່ າສ ີ່ ງໃດທ ີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັ
ແລວ້, ສ ີ່ ງໄດທ ີ່ ຍງັຕອ້ງໄດດໍ້າເນ ນຕໍີ່ ໄປ ແລະ ຈາໍນວນເທົີ່ າໃດອນັຈະເປັນຂໍມ້ ນໄປສ ີ່ ການຕດັສນິໃຈສະພາບ
ປັດຈບຸນັ ບນັຫາຄວາມຕອ້ງການຢີ່ າງຄບົວງົຈອນ. 

ຖາ້ມ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົຢີ່ າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ ແລະ ເປັນປະຈາໍ ກໍີ່ ຈະເຮດັໃຫຮ້ ບ້ນັຫາ ແລະ ຄວາມ
ຕອ້ງການທ ີ່ ແທຈ້ງິ. ການວາງແຜນການສາມາດເຮດັໄດກ້ງົກບັເປົາ້ຫຼາຍ ຫຼ ືສາມາດປັບປຸງແກໄ້ຂແຜນງານ ໃຫເ້ໝາະ
ສມົຫຼາຍຂຶນ້ ສາມາດຮ ຜ້ນົການດໍາເນ ນງານຕາມແຜນງານຫຼໂືຄງການ ເມືີ່ ອເລ ີ່ ມວາງແຜນຄັງ້ໃໝີ່ ກໍີ່ ຈະມ ຂໍມ້ ນທ ີ່ ຊດັ
ເຈນທີ່ ຽງຕງົ-ເປັນປັດຈບຸນັ ແລະ ສາມາດເປັນເຄືີ່ ອງມໃືນການບໍລຫິານຢີ່ າງມ ປະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 
1.3. ປະເພດຂອງການປະເມ ນຜນົ 

 ການປະເມ ນຜນົມ  ສອງ ປະເພດຄ:ື ການປະເມ ນພາຍໃນ ແລະ ການປະເມ ນພາຍນອກ 
1) ການປະເມ ນພາຍໃນ Internal Evaluation 

 ແມີ່ ນຂະບວນການປະເມ ນຜນົການດໍາເນ ນງານຂອງໜີ່ ວຍງານທ ີ່ ກະທໍາໂດຍບຸກຄະລາກອນໃນໜີ່ ວຍ
ງານ ຫຼ ື ຜ ທ້ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຢີ່ າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຂໍ້ມ້ ນທ ີ່ ຊີ່ ວຍໃນການປັບປຸງພດັທະນາການດໍາເນ ນງານໃຫບ້ນັລຸ
ເປົາ້ໝາຍຕາມທ ີ່ ກາໍນດົໄວ ້ຖເືປັນຂະບວນການກວດກາການເຮດັວຽກຂອງຕນົເອງ (self-evaluation) ແລະ 
ຄວນເຮດັເປັນກດິຈະກາໍໜຶີ່ ງໃນຂັນ້ຕອນການປະຕບິດັງານຢີ່ າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ. ດັີ່ ງນັນ້, ລກັສະນະທ ີ່ ສໍາຄນັຂອງການ
ປະເມ ນຜນົພາຍໃນ ແມີ່ ນການປະເມ ນຕນົເອງຢີ່ າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຂໍ້ມ້ ນທ ີ່ ນາໍໄປສ ີ່ ການພດັທະນາປັບປຸງຕນົ
ເອງ ແລະ ພອ້ມຕໍີ່ ການກວດສອບຈາກການປະເມ ນຜນົພາຍນອກອ ກດວ້ຍ. 

ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຄວາມຈາໍເປັນຂອງການປະເມ ນຕນົເອງ: 
 ເພືີ່ ອຮ ຈ້ດຸແຂງແລະຈດຸອີ່ ອນຂອງຕນົເອງ 
 ເພືີ່ ອນາໍຂໍມ້ ນມາປັບປຸງການດໍາເນ ນງານຂອງຕນົເອງ 
 ເພືີ່ ອສະແດງຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ໜາ້ທ ີ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກອງົກອນຫຼໜືີ່ ວຍງານ 
 ເພືີ່ ອລາຍງານຜນົການປະເມ ນໃຫອ້ງົກອນຫຼໜືີ່ ວຍງານຮບັຊາບ ແລະ ໄດຂໍ້ມ້ ນທ ີ່ ຊີ່ ວຍໃນການວາງ ແຜນ

ພດັທະນາອງົກອນຫຼໜືີ່ ວຍງານຕໍີ່ ໄປ. 
2) ການປະເມ ນພາຍນອກ External Evaluation 

ຄຂືະບວນການກວດສອບຄຸນນະພາບການດໍາເນ ນງານຂອງໜີ່ ວຍງານເຊ ີ່ ງດໍາເນ ນງານໂດຍກ ີ່ ມຄນົທ ີ່
ເປັນນກັປະເມ ນມອືາຊ ບທ ີ່ ມາຈາກພາກສີ່ ວນພາຍນອກ ເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຂໍ້ມ້ ນຄຸນຄີ່ າຂອງໜີ່ ວຍງານ ເຊ ີ່ ງເປັນປະ 
ໂຫຍດຕໍີ່ ການດໍາເນ ນງານ ແລະ ເປັນຫຼກັປະກນັຄຸນນະພາບການດໍາເນ ນງານຂອງໜີ່ ວຍງານວີ່ າໄດມ້າດຕະ ຖານ
ຫຼາຍໜອ້ຍພຽງໃດ.  

ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜນົແມີ່ ນສາມາດດໍາເນ ນໄດໃ້ນທຸກຂັນ້ທຸກລະດບັ ນບັຕັງ້ແຕີ່ ການຕດິ 
ຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜນົສີ່ ວນບຸກຄນົ, ໜີ່ ວຍງານ, ອງົກອນ, ໂຄງການ ຫຼ ືນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆ.  

2. ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ(RBM).  
2.1. ຄວາມໝາຍຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ 

ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ແມີ່ ນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ, ມ ວທິ ການເຮດັວຽກແບບເປັນທ ມ/ 
ຄະນະ ອອກແບບເພືີ່ ອປັບປຸງເພືີ່ ອການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຄງການຢີ່ າງມ ປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົທ ີ່ ມຸີ່ ງເນັນ້ 
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ເຖງິການກາໍ  ນດົຜນົໄດຮ້ບັ. ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ທດິສະດ ການປີ່ ຽນແປງ.  
ນຍິາມຂອງທດິສະດ ການປີ່ ຽນແປງ: 

A theory of change is an explanation of an attempt to improve a condition by 
specifying an intervention, anticipating the outcome and identifying its beneficiaries 
through a sequence of causal links, logically and collectively showing pathways known 
as a results chain.  

ທດິສະດ ການປີ່ ຽນແປງ ແມີ່ ນການອະທບິາຍທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພືີ່ ອປັບປຸງສະພາບ/ເງ ືີ່ອນໄຂຕີ່ າງໆດວ້ຍ
ການເນັນ້ໃສີ່  ບນັດາຍຸດທະສາດ/ກດິຈະກາໍ/ໂຄງການຕີ່ າງໆ, ການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ການກາໍນດົຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດໂດຍຜີ່ ານລໍາດບັຂັນ້ຕອນການເຊືີ່ ອມຕໍີ່ , ມ ເຫດຜນົ ແລະ ໂດຍສີ່ ວນລວມ ເປັນການສະ ແດງໃຫເ້ຫນັວທິ 
ທາງຮຽນຮ ຕ້ີ່ າງໆໂດຍເປັນໂຕີ່ ງໂສຜ້ນົໄດຮ້ບັ.  

M&E PERSPECTIVE: A theory of change is the main basis for results-based 
monitoring and evaluation 
ທດິສະດ ການປີ່ ຽນແປງແມີ່ ນພືນ້ຖານສໍາຄນັສໍາລບັການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ 

 ທດິສະດ ການປີ່ ຽນແປງຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ: 
ແຜນພດັທະນາຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ກລິາໄດອ້ ງໃສີ່ ຄວາມຄາດຄະເນທ ີ່ ວີ່ າການສກຶສາ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງມ 

ການປີ່ ຽນແປງ.  
ການປີ່ ຽນແປງດັີ່ ງກີ່ າວຕອ້ງໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ, ຕອ້ງໄດຮ້ບັການວາງແຜນໂດຍກະຊວງດັີ່ ງກີ່ າວ, ຕອ້ງມ ເປົາ້ 

ໝາຍ, ຕອ້ງນາໍໃຊຍຸ້ດທະສາດເຊິີ່ ງນາໍເອາົການກາ້ວກີ່ າຍສີ່ ວນໜຶີ່ ງເຂົາ້ມາຮີ່ ວມ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງດັີ່ ງກີ່ າວຕອ້ງສາ
ມາດວດັແທກໄດ.້  ສຸດທາ້ຍ, ຜພຂສຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເຫດຜນົ ຫຼ ືທດິສະດ ການປີ່ ຽນແປງອນັແນີ່ ນອນໃດໜຶີ່ ງ.  

ແຜນພດັທະນາສກຶສາ ແລະ ກລິາປະກອບສີ່ ວນເຂົາ້ໃນເປົາ້ໝາຍເພືີ່ ອຂບັເຄືີ່ ອນ ສປປ ລາວ ອອກຈາກສະ
ພາບຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ຫນັໄປສ ີ່ ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ຄວາມທນັສະໄໝ ໃນປ  2020 ແລະ ເປັນທ ີ່ ຍອມຮບັວີ່ າ 
ການປີ່ ຽນແປງດັີ່ ງກີ່ າວສາມາດບນັລຸໄດ ້ໂດຍໃຊ ້3  ຍຸດທະສາດ ເຊິີ່ ງເອ ນ້ວີ່ າ ແຜນງານ: 

1. ແຜນງານທ  1 - ຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົາ້ຮຽນ 
2. ແຜນງານທ  2 - ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄີ່ ອງ 
3. ແຜນງານທ  3 - ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການ

ປະຕບິດັການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໃນຂະແໜງການ.  
ທຸກໂຄງການພດັທະນາໃນຂະແໜງການສກຶສາແມີ່ ນນອນຢ ີ່ ໃນສາມແຜນງານດັີ່ ງກີ່ າວນ .້ 
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ການນາໍໃຊທ້ດິສະດ ການປີ່ ຽນແປງ ຮ ບແບບ ຖາ້ວີ່ າ…ດັີ່ ງນັນ້... (if... then... conditions) ຕອ້ງໄຕີ່ ຕອງ

ໃຫດ້    ເພາະວີ່ າເງ ືີ່ອນໄຂເຫຼົີ່ ານ ຈ້ະເປັນພືນ້ຖານໃຫແ້ກີ່ ການສາ້ງນະໂຍບາຍ. ຍອ້ນແນວນັນ້; ມນັຈະເປັນຜນົດ  ໃຫແ້ກີ່
ການກາໍນດົຕວົຊ ບ້ອກ ການປະຕບິດັວຽກງານໃຫຮ້ດັກຸມເຂົາ້ ເພືີ່ ອໃຫສ້າມາດປະຕບິດັໄດ ້ແລະ ວດັແທກໄດ.້ 
2.2. ຈດຸປະສງົຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ. 

ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຢີ່ າງເປັນປົກກະຕ ິແລະ ປັບປີ່ ຽນກດິຈະກາໍຕາມຄວາມຕອ້ງການ ເພືີ່ ອຮບັ ປະກນັວີ່ າຈະ
ໄດຮ້ບັຜນົຕາມທ ກາໍນດົໄວ;້ ປະເມ ນ, ບນັທກຶ ແລະ ຮວບຮວມບດົຮຽນທ ີ່ ຖອດຖອນໄດ ້ ເພືີ່ ອເປັນຂໍມ້ ນໃນການ
ຕດັສນິໃຈ; ລາຍງານຜນົໄດຮ້ບັທ ີ່ ບນັລຸໄດຕ້ວົຈງິ ແລະ ອງົປະກອບຕີ່ າງໆ ເພືີ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງກະຊວງ. ດັີ່ ງນັນ້,
ການຄຸມ້ຄອງໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ແມີ່ ນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການບໍລຫິານຍຸດທະສາດ, ແຫຼີ່ ງທນຶ, ກດິຈະກາໍ ແລະ 
ຂໍມ້ ນ ກີ່ ຽວກບັການປະຕບິດັທ ີ່ ມ  ປະສດິທພິາບ, ປະສດິທຜິນົ, ມ ຄວາມເຊືີ່ ອໜັນ້ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັ. ການຄຸມ້
ຄອງໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ແມີ່ ນທດິສະດ ແບບໃໝີ່ ຂອງການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ. 
2.3. ຄວາມສໍາຄນັຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ 

ພສິ ດໃຫເ້ຫນັຜນົໄດຮ້ບັຢີ່ າງຈະແຈງ້ຂຶນ້ຕືີ່ ມ, ຮບັປະກນັວີ່ າຊບັພະຍາກອນໄດຖ້ກືນາໍໃຊຢ້ີ່ າງມ ປະສດິທ ິ ພາບ 
ແລະ ປະສດິທຜິນົຕາມວທິ ທາງຜນົໄດຮ້ບັ. 
2.4. ອງົປະກອບຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ 

ຮ ບພາບ 1. ລຸີ່ ມນ ສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັສາຍພວົພນັກນັສະຫວີ່ າງບນັດາອງົປະກອບຂອງລະບບົການຄຸມ້ຄອງ
ບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ເຊິີ່ ງປະກອບດວ້ຍ: ການວາງແຜນໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ, ການວາງແຜນງບົປະມານໂດຍ
ອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດ ້
ຮບັ ກບັ ຂອບພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ESDF, ແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາແລະ ກລິາ ESDP, 
ການສາ້ງແຜນໂດຍມ ການຄດິໄລີ່ ມ ນຄີ່ າ ACSEP ແລະ ຂອບປະເມ ນຜນົການປະຕບິດັງານທົີ່ ວຂະແໜງສກຶສາ 
PAF. 
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ຮ ບພາບ 1. ລະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັກບັ ESDF/ESDP/ACSEP/PAF 

 
2.5. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ (Result-Based  Monitoring and Evaluation RBME) 

2.5.1. ນຍິາມການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ ນໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ: 
 ການຕດິຕາມໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ແມີ່ ນຂະບວນການເກບັກາໍ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ ນຢີ່ າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງເພືີ່ ອສະ   ໜອງ

ຂໍມ້ ນທ ີ່ ມ  ຄຸນຄີ່ າໃຫແ້ກີ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການ ຫຼ ືນະໂຍບາຍທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້  
ການຕດິຕາມໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ມ ລກັສະນະຄວາມເປັນໂລຊກິພາຍໃນໂຕຂອງມນັເອງ ແລະ ເປັນ

ພືນ້ຖານໃຫແ້ກີ່ ພດັທະນາແຜນງານ/ໂຄງການ ແລະ ເປັນພືນ້ຖານໃຫແ້ກີ່ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ. ຊຶີ່ ງຜນົ
ກະທບົເປັນຜນົເນືີ່ ອງມາຈາກຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັເປັນຜນົມາຈາກຜນົຜະລດິທ ີ່ ເກ ດຈາກກດິ ຈະກາໍ
ຕີ່ າງໆທ ີ່ ໄດມ້າຈາກປັດໃຈນາໍເຂົາ້. 

 ການປະເມ ນໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ແມີ່ ນການປະເມ ນກດິຈະກາໍທ ີ່ ວາງແຜນໄວ,້ ກດິຈະກາໍທ ີ່ ກາໍລງັດໍາເນ ນຢ ີ່  
ແລະ ກດິຈະກາໍທ ີ່ ສໍາເລດັແລວ້ໂດຍອ ງໃສີ່ ຕວົຊ ບ້ອກດັີ່ ງກີ່ າວ ເພືີ່ ອກາໍນດົຄວາມສອດຄີ່ ອງ, ປະສດິທ ິ ພາບ, 
ປະສດິທຜິນົ, ຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມຍນຶຢົງ. ການປະເມ ນນ ກ້ເໍພືີ່ ອຕ ລາຄາ ແລະ ຖອດຖອນບດົ ຮຽນ ແລະ 
ກາ້ວໄປສ ີ່ ຂະບວນການຕດັສນິໃຈ. 

ໃນລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົມ  ໜາ້ທ ີ່
ສະເພາະຂອງມນັເອງ ແລະ ມ ການພວົພນັຊຶີ່ ງກນັແລະກນັ, ການຕດິຕາມອະທບິາຍກີ່ ຽວກບັຈດຸປະສງົ, ການ
ປະເມ ນວເິຄາະວີ່ າຈດຸປະສງົບນັລຸ ຫຼ ືບໍີ່ ບນັລຸ. ການຕດິຕາມພວົພນັເຖງິກດິຈະກາໍ, ຊບັພະຍາກອນ ເພີ່ ອືບນັລຸ
ຈດຸປະສງົ. ການຕດິຕາມເຊືີ່ ອມໂຢງກບັກດິຈະກາໍ ແລະ ຊບັພະຍາກອນເຂົາ້ກບັຈດຸປະສງົ; ການປະເມ ນແມີ່ ນ
ການກວດສອບກດິຈະກາໍທ ີ່ ຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ.  ຈດຸປະສງົຂອງການຕດິຕາມແມີ່ ນເພືີ່ ອຜນັຂະຫຍາຍ
ໄປສ ີ່ ຕວົຊ ບ້ອກໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄາດໝາຍທ ີ່ ວາງໄວ.້ ການປະເມ ນຜນົເພືີ່ ອສະທອ້ນ ແລະ ຖອດ
ຖອນເປັນບດົຮຽນໄດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫນັຜນົສໍາເລດັທ ີ່ ພົນ້ເດັີ່ ນ ແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນາໍເພືີ່ ອການປັບປຸງໃນຕໍີ່ ໜາ້.  

ການປະເມ ນໄດລ້ວມເອາົທງັຜນົກະທບົໃນການປະຕບິດັວຽກງານ ເຮາົຕອ້ງເບິີ່ ງປະສດິທພິາບ ແລະ ປະ
ສດິທຜິນົຂອງໂຄງການ. ໂຄງການມ ປະສດິທພິາບ ຖາ້ຫາກໄດສໍ້າເລດັຜນົຕາມຈດຸປະສງົທ ີ່ ວາງໄວ;້ ໂຄງການມ 
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ປະສດິທຜິນົ ຖາ້ຫາກຈດຸປະສງົຢີ່ າງໜອ້ຍສໍາເລດັຜນົຕາມເວລາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ຫຼ ື ທນຶທ ີ່ ເໝາະສມົ. 
ເຖງິຢີ່ າງໃດກໍີ່ ຕາມ ຕອ້ງໄດຊ້ ບ້ອກວີ່ າ ຕວົປີ່ ຽນໃດທ ີ່ ເປັນຕວົຊ ບ້ອກໃຫແ້ກີ່ ການຕດັສນິ ເມືີ່ ອເວົາ້ວີ່ າ ດ ເລ ດ, ດ 
ຫລາຍ, ອືີ່ ນໆ? ເຮາົຕອ້ງພດັທະນາມາດຕະຖານຂອງມນັ. 

• ປະສດິທພິາບ ໝາຍເຖງິຄວາມສາມາດເຮດັໃຫເ້ກ ດຜນົດ . ຕວົຢີ່ າງ: ວທິ ສດິສອນ, ຜນົທ ີ່ ຕອ້ງການແມີ່ ນສົີ່ ງ
ຄວາມຮ  ້ແລະ ການເຮດັໃຫນ້ກັຮຽນເຊືີ່ ອມຊມຶຄວາມຮ .້ 

• ປະສດິທຜິນົ ໝາຍເຖງິລະດບັຜນົງານຕວົຈງິທ ີ່ ໄດຮ້ບັທຽບໃສີ່ ລະດບັຜນົງານທ ີ່ ຄວນໄດຮ້ບັຕາມລະດບັຄາດ   ໝ
າຍທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້  

• ຜນົກະທບົ ໝາຍເຖງິຜນົໄດຮ້ບັໄລຍະຍາວ, ການປັບປຸງສງັຄມົຢີ່ າງກວາ້ງຂວາງ. ຜນົກະທບົສາມາດເປັນທີ່ າອີ່ ຽງ-
ຈດຸປະສງົທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນແຜນ; ໂຄງສາ້ງ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຫຼ ືສິີ່ ງທ ບໍີ່ ໄດຄ້າດຫວງັ, ມນັເປັນໄປເອງ.  

2.6. ການເຊືີ່ ອມໂຍງການວາງແຜນກບັການຕດິຕາມ. 
2.6.1. ພາກສະເໜ ກີ່ ຽວກບັການພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
 ມ ຫຼາຍສາຍເຫດທ ີ່ ເຮດັໃຫແ້ຜນພດັທະນາການສກຶສາ ບໍີ່ ໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສໍ້າເລດັຜນົໄດຢ້ີ່ າງເຕມັ

ປີ່ ຽມ ຊຶີ່ ງໜຶີ່ ງໃນນັນ້ແມີ່ ນຍອ້ນຂາດການບົີ່ ງມະຕກິານສກຶສາຢີ່ າງເລກິເຊິີ່ ງໃນລະດບັທອ້ງຖິີ່ ນ ຫຼ ື ລະດບັ
ໂຮງຮຽນ, ຫຼວືີ່ າ ຍອ້ນການປະເມ ນກີ່ ຽວກບັຊບັພະຍາກອນມະນຸດ, ຊບັພະຍາກອນເງນິ ແລະ ສະພາບ
ເງ ືີ່ອນໄຂຕີ່ າງໆ ບໍີ່ ຖກືຕອ້ງດ .  

 ແນີ່ ນອນ ການປະຕບິດັແຜນແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດບນັລຸໄດທຸ້ກຢີ່ າງພາຍໃນປ ດຽວ ດັີ່ ງນັນ້ພວກເຮາົຕອ້ງໄດກ້າໍນດົ
ວີ່ າກດິຈະກາໍອນັໃດທ ີ່ ເປັນບ ລມິະສດິ ແລະ ຈາກນັນ້ຈ ຶີ່ ງຈດັສນັງບົປະມານໃສີ່ ບນັດາບ ລມິະສດິດັີ່ ງກີ່ າວນັນ້.  

2.6.2. ຈດຸປະສງົໃນການສາ້ງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 
 ຮບັປະກນັເຮດັໃຫບ້ນັດານະໂຍບາຍຕີ່ າງໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັການສກຶສາໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢີ່ າງມ ປະ

ສດິທຜິນົ ແລະ ຮບັປະກນັເພືີ່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດບ້ນັດາຄາດໝາຍຕີ່ າງໆທ ີ່ ລດັຖະບານວາງໄວ.້  
 ຮບັປະກນັເຮດັໃຫບ້ນັດາຄາດໝາຍຕີ່ າງໆ ຂອງແຕີ່ ລະແຂວງ ແຕີ່ ລະເມອືງ ໄດຖ້ກືກາໍນດົຂຶນ້ມາ ແລະ ຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັເພືີ່ ອໃຫບ້ນັລຸໄດຕ້າມຄາດໝາຍທ ີ່ ວາງໄວນ້ັນ້.  
 ຊຸກຍ ໃ້ຫກ້ະຊວງສກຶສາທກິານ, ຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາຂັນ້ທອ້ງຖິີ່ ນ,ແລະ ຜ ປົ້ກຄອງເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຮີ່ ວມກນັ 

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາຍຸດທະສາດທ ີ່ ກາໍນດົໄວ.້  
 ຊຸກຍ ໃ້ຫຜ້ ໃ້ຫທ້ນຶອືີ່ ນໆສະໜອງງບົປະມານທ ີ່ ຕອ້ງການເພືີ່ ອມາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫບ້ນັລຸຄາດໝານຕີ່ າງໆ.  
 ເປັນບີ່ ອນອ ງໃຫແ້ກີ່ ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົຂອງຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ  

 

 
ຮ ບພາບ 2: ຂັນ້ຕອນໃນການສາ້ງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ ກລິາ 

1) ການວິໄຈ

ສະພາບການສຶກ

ສາ(ວໄິຈຂ ໍ້ມນູ) 

2) ກ  ານດົຄາດໝາຍ 

3) ກ  ານດົວທີິແກໍ້ໄຂຫ ຼືກນົ

ໄກໃນການຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ

ເພຼືື່ ອໃຫໍ້ບນັລຄຸາດໝາຍ 

4) ຂຶໍ້ນແຜນງບົປະມານ

ແລະຈດັສນັງບົປະມານ

ໂດຍອງີໃສື່ບລິູມະສດິ 

5) ດໍາເນ ນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັແຜນ 

6) ຕດິຕາມແລະ

ປະເມນີຜນົ 
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2.6.3. ຕີ່ ອງໂສກ້ານປີ່ ຽນແປງ  
ຖາ້ພວກເຮາົບໍີ່ ວາງແຜນເພືີ່ ອການປີ່ ຽນແປງ, ພວກເຮາົຈະສາມາດຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນການປີ່ ຽນແປງໄດບໍ້? 

 
ຮ ບພາບ 3: ລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ 

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັແມີ່ ນຈດັການໂດຍຜນົໄດຮ້ບັ (ຜນົຜະລດິ ແລະ ຜນົ
ໄດຮ້ບັ), ຜນົໄດຮ້ບັແມີ່ ນມ ຄວາມສໍາຄນັຫຼາຍກີ່ ວາ ຂະບວນການ, ມາດຕະຖານ, ຂັນ້ຕອນ (RBME 
managing by result, result is more important than procedure/standards/ process). 
ສະນັນ້ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ແມີ່ ນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົທ ີ່ ມຸງ້ເນັນ້ເຖງິ
ເປົາ້ໝາຍ ເຊ ີ່ ງຈດັການໂດຍຕວົຊ ບ້ອກຜນົຜະລດິ (Output indicators) ແລະ ຕວົຊ ບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັ 
(Outcome indicators).  

ຜນົໄດຮ້ບັ:  ແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ອາ້ງອ ງເຖງິຜນົກະທບົໃນໄລຍະກາງ ຫຼ ື ປີ່ ຽນແປງພດຶຕກິາໍເປັນຜນົໄດຮ້ບັຂອງ
ໂຄງການໂດຍອ ງໃສີ່ ຕວົຊ ບ້ອກ ຜນົຜະລດິ (Output) ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ (Outcome). 
2.6.4. ບາດກາ້ວຂອງການອອກແບບ, ສາ້ງ ແລະ ຮກັສາຄວາມຍນືຍງົໃຫແ້ກີ່ ລະບບົຕດິຕາມ ແລະປະເມ ນຜນົ

ອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ 
ຮ ບພາບ 4 ລຸີ່ ມນ  ້ ແມີ່ ນສະແດງໃຫເ້ຫນັ 10 ບາດກາ້ວຂອງການອອກແບບ, ສາ້ງ ແລະ ຮກັສາຄວາມຍນື

ຍງົໃຫແ້ກີ່ ລະບບົຕດິຕາມ ແລະປະເມ ນຜນົອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ. 
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ຮ ບພາບ 4: 10 ບາດກາ້ວຂອງການອອກແບບ, ສາ້ງ ແລະ ຮກັສາຄວາມຍນືຍງົໃຫແ້ກີ່ ລະບບົຕດິຕາມ ແລະ

ປະເມ ນຜນົອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ. 
 

 ລະບບົຕດິຕາມ-ປະເມ ນຜນົກບັການນາໍໃຊໂ້ຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ:  
 ລະບບົຕດິຕາມ-ປະເມ ນຜນົໄດຮ້ບັການອອກແບບດວ້ຍຜນົສໍາເລດັ ແລະ ໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ພືີ່ ອຕດິຕາມ ແລະ 

ປະເມ ນຜນົໃນທຸກລະດບັ - ໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍ. ຂີ່ າວສານ ແລະ ຂໍມຸ້ນສາມາດເກບັ 
ແລະ ວເິຄາະໄດໃ້ນທຸກລະດບັ ເພືີ່ ອສະໜອງຂໍຄ້ດິເຫນັ/ຂໍມ້ ນຍອ້ນກບັໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ. ວທິ ນ ,້ ຂໍມ້ ນອາດ
ຖກືນາໍໃຊເ້ພືີ່ ອເຕອືນຜ ກ້າໍນດົນະໂຍບາຍຫຼກັ, ມວນຊນົ ແລະ ຜ ມ້  ສີ່ ວນຮີ່ ວມອືີ່ ນໆ. 

  ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົສາມາດ ແລະ ອາດເປັນຫຼກັຖານໃຫແ້ກີ່ ວງົຈອນຂອງການປະຕບິດັໂຄງການ
, ແຜນງານ ຫຼ ືນະໂຍບາຍ ພອ້ມທງັຫຼງັຈບົໂຄງການແລວ້.   

 ຕ&ປ—ທ ີ່ ມ ກະແສຂໍມ້ ນ ແລະ ຂໍຄ້ດິເຫນັຢີ່ າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ - ໄດເ້ພ ມ້ຄຸນຄີ່ າໃຫແ້ກີ່ ທຸກຂັນ້ຕອນ ເລ ມ້ແຕີ່ ການ
ອອກແບບ, ຜີ່ ານການປະຕບິດັ ແລະ ຜນົກະທບົ. “ຂໍມ້ ນສະເພາະໃດໜຶີ່ ງຈະມ ຄວາມແຕກຕີ່ າງກນັໃນແຕີ່ ລະ
ຂັນ້, ຄວາມສບັສນົຂອງການເກບັຂໍມ້ ນຈະແຕກຕີ່ າງກນັ, ຄວາມຮບັຮ ເ້ຂົາ້ໃຈດາ້ນການເມອືງຕໍີ່ ກບັການເກບັຂໍ ້
ມ ນອາດປີ່ ຽນແປງ ແລະ ການນາໍໃຊຂໍ້ມ້ ນກອໍາດປີ່ ຽນແປງແຕີ່ ຂັນ້ໜຶີ່ ງໄປຫາອ ກຂັນ້ໜຶີ່ ງ”.   

 ລະບບົ ຕ&ປ ອາດຊີ່ ວຍຜ ບໍ້ລຫິານຄຸມ້ຄອງກາໍນດົຈດຸອີ່ ອນ ແລະ ທໍາການກວດແກຈ້ດຸອີ່ ອນເຫຼົີ່ ານັນ້. ຍຸດ
ທະສາດຂອງ ຕ&ປ ອາດຖກືນາໍມາໃຊເ້ພືີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມຢາ້ນກວົ ຢ ີ່ ພາຍໃນການຈດັຕັງ້ ແລະ ລດັຖະບານ 
ແລະ ກງົກນັຂາ້ມ ອາດນາໍໃຊເ້ພືີ່ ອວາງວທິ ການສາ້ງບນັຍາກາດ ຊຶີ່ ງປະຊາຊນົອາດຮຽນຮ ຈ້າກຄວາມຜດິພາດ, 
ທໍາການປັບປຸງ ແລະ ປະດດິສາ້ງຄວາມຮ ໄ້ປຕາມຂະບວນການ. 
 

 ລະບບົຕດິຕາມ-ປະເມ ນຜນົກບັທນຶທາງຄວາມຮ :້ 
 ລະບບົ ຕ&ປ ທ ີ່ ດ ກແໍມີ່ ນແຫຼີ່ ງທນຶທາງຄວາມຮ .້ ລະບບົດັີ່ ງກີ່ າວໃຫຄ້ວາມສາມາດແກີ່ ລດັຖະບານ ແລະ 

ການຈດັຕັງ້ ເພືີ່ ອພດັທະນາພືນ້ຖານຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫປ້ະສບົຄວາມ
ສໍາເລດັ ແລະ ໂດຍທົີ່ ວໄປແລວ້ ແມີ່ ນສິີ່ ງໃດໃຊກ້ານໄດ ້ແລະ ໃຊກ້ານບໍີ່ ໄດ,້ ຍອ້ນຫຍງັ.    
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 ລະບບົ ຕ&ປ ສາມາດສະໜອງຂໍຄ້ດິເຫນັຢີ່ າງຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ ແກີ່ ການຕດິຕາມ ແລະ ຕ ລາຄາຜນົຄວາມຄບືໜາ້ຕໍີ່ ເປົາ້
ໝາຍທ ີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນຂະບວນການຄຸມ້ຄອງ.    

 ໃນສະພາບການດັີ່ ງກີ່ າວ, ລະບບົ ຕ&ປ ຍງັສົີ່ ງເສ ມການຮຽນຮ ຂ້ອງການຈດັຕັງ້ຕີ່ າງໆ.  
 

 ຫຼກັການໃນການຮກັສາຄວາມຍນືຍງົຂອງ ລະບບົ ຕດິຕາມ-ປະເມ ນຜນົ: 
“ການພວົພນັທ ີ່ ອ ງໃສີ່ ການສາ້ງຄວາມໄວວ້າງໃຈ” 

 ອງົປະກອບຂອງສາຍພວົພນັທ ີ່ ອ ງໃສີ່ ຄວາມໄວວ້າງໃຈ ໄດແ້ກີ່  ຄວາມຊືີ່ ສດັ ແລະ ການເປັນມອືາຊ ບ” ຈະ
ປະຕບິດັແນວໃດ 
- ຂັນ້ລຸີ່ ມຊືີ່ ສດັຕໍີ່ ຂັນ້ເທງິ ໂດຍການລາຍງານຂໍມ້ ນຕວົຈງິ ແລະ ເຮດັວຽກແບບເປັນມອືາຊ ບຕໍີ່ ກບັວຽກທ ີ່

ຖກືມອບໝາຍ.  
- ຂັນ້ເທງິສະໜອງ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນຄວາມເປັນມອືາຊ ບໃຫແ້ກີ່ ພະນກັງານ ແລະ ຕດິຕໍີ່ ສືີ່ ສານດວ້ຍ

ຄວາມຈງິໃຈ.  
 ຈະມ ຫຍງັເກ ດຂຶນ້ ຖາ້ວີ່ າ...  

- ໂຮງຮຽນ ຫຼ ືຂັນ້ລຸີ່ ມຂອງລະບບົການຈດັຕັງ້ ລາຍງານຂໍມ້ ນຜດິ - ເຮາົຈະສາມາດຮ ບ້ນັຫາບໍ?  
- ຂໍມ້ ນຂັນ້ໂຮງຮຽນກວມເອາົແຕີ່ ຊບັພະຍາກອນ/ປັດໃຈນາໍເຂົາ້ຂອງໂຮງຮຽນເທົີ່ ານັນ້ 
- ພວກເຮາົຈະສາມາດຮ ຄ້ວາມຄບືໜາ້ຂອງການປີ່ ຽນແປງໃນການປະຕບິດັງານບໍ?  

 
 ຄວາມເປັນຜ ນ້າໍໃນການດໍາເນ ນງານຂອງເຄືີ່ ອຄີ່ າຍຕດິຕາມ-ປະເມ ນຜນົ: 

 ຖາ້ຜ ນ້າໍບໍີ່ ງີ່ຽງຫ ຟັງ, ທີ່ ານກບໍໍີ່ ສາມາດສືີ່ ສານໄດ;້ 
 ຖາ້ທີ່ ານບໍີ່ ສາມາດສືີ່ ສານໄດທ້ີ່ ານກບໍໍີ່ ສາມາດດໍາເນ ນການ ຫຼ ືສັີ່ ງການໄດ;້ 
 ຖາ້ທີ່ ານບໍີ່ ສາມາດດໍາເນ ນການໄດ,້ ທີ່ ານກບໍໍີ່ ສາມາດປະສານງານໄດ;້ 
 ຖາ້ທີ່ ານບໍີ່ ສາມາດສືີ່ ສານ,ດໍາເນ ນງານ ແລະ ປະສານງານໄດ,້ທີ່ ານກບໍໍີ່ ສາມາດນາໍພາໄດ;້  
 ຂໍກຸນແຈທ ີ່ ຈະເຮດັວຽກນ ໄ້ດມ້ນັກຂໍຶນ້ກບັວີ່ າທີ່ ານບໍລຫິານທດັສະນະຄະຕຂິອງທີ່ ານໄດດ້ ສໍີ່ າໃດເວລາທີ່ ານ

ງີ່ຽງຫ ຟັງຄນົອຶີ່ ນ(ການຮບັຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານ). ການບໍລຫິານທດັສະນະຄະຕຂິຶນ້ກບັການຮບັຂໍມ້ ນຢີ່ າງພາວະວິ
ໃສ(ທາງບວກ). ຖາ້ທີ່ ານຮບັຂໍມ້ ນແບບອດັຕະວໃິສ(ທາງລບົ)ທີ່ ານກຈໍະຮ ສ້ກຶບໍີ່ ພໍໃຈ ຫຼ ືໃຈຮາ້ຍ ແລວ້ມນັ
ກຈໍະບໍີ່ ຊີ່ ວຍທີ່ ານຄົນ້ຄດິໄດຢ້ີ່ າງກວາ້ງຂວາງ. ແຕີ່ ຖາ້ທີ່ ານຫາກຄົນ້ຄດິໃນທາງບວກ ຫຼ ື ຄົນ້ຄດິຢີ່ າງພາວະວິ
ໃສ, ທີ່ ານກຈໍະອດົທນົຟັງ ແລວ້ມນັກຈໍະຊີ່ ວຍທີ່ ານຄົນ້ຄດິໄດຢ້ີ່ າງຮອບຄອບ ແລະ ມ ທາງອອກທ ີ່ ດ  ແລະ 
ທາງແກກ້ຄໍນືາໍບນັຫາມາສນົທະນາ ແລະ ປຶກສາຫາລກືນັໄດ.້ 
 

3.ການພດັທະນາຕວົຊ ບ້ອກ 
3.1. ນຍິາມ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງຕວົຊ ບ້ອກ:  

ນຍິາມ: ຕວົຊ ບ້ອກແມີ່ ນຕວົປີ່ ຽນທ ີ່ ວດັແທກປັດໃຈໃດປັດໃຈໜຶີ່ ງ ຂອງໂຄງການ, ຕວົຊ ບ້ອກແມີ່ ນສິີ່ ງທ ີ່ ສາມາດ
ວດັແທກໄດ ້ ຫຼ ື ປະເມ ນ ດວ້ຍການໃຊເ້ກນທ ີ່ ແນີ່ ນອນ; ສາມາດເຫນັ, ຮ ສ້ກຶໄດ,້ ສໍາພດັໄດ,້ ບາງທ ອາດສາມາດດມົ
ກິີ່ ນໄດ ້ ຫຼ ື ຊມິລດົຊາດໄດ.້ ໃນກລໍະນ ວຽກງານສກຶສາ, ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການສກຶສາ (ຕວົຢີ່ າງ, ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນ
ສຸດທ,ິ ຈາໍນວນນກັຮຽນອາຍຸ 5 ປ  ທ ີ່ ເລ ີ່ ມເຂົາ້ ປ1, ອດັຕາການອີ່ ານອອກ-ຂຽນໄດ ້ໃນກຸີ່ ມອາຍຸ 15-24%, ອືີ່ ນໆ…) 

ຄວາມສໍາຄນັຂອງຕວົຊ ບ້ອກ: 
- ສະໜອງຂໍມ້ ນທ ີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ໃຫແ້ກີ່ ຜ ຕ້ດັສນິນະໂຍບາຍ; 
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- ສງັລວມຂໍມ້ ນທ ີ່ ແທຈ້ງິບໍີ່ ບດິເບອືນ; 
- ຮບັປະກນັຄວາມເຫນັຄວາມຊດັເຈນ; 
- ໜາ້ເຊືີ່ ອຖ ືແລະ ປັບປຸງຂໍມ້ ນໃຫທ້ນັສະພາບ; 
- ເຊືີ່ ອໂຍງກບັຕວົຊ ບ້ອກຕວົອືີ່ ນໆ ເພືີ່ ອວເິຄາະຂໍມ້ ນສາກນົ; 
- ວດັຜນົວີ່ າເຮາົຍງັໄກ ້ຫຼວືີ່ າຍງັໄກປານໃດ ທ ີ່ ຈະບນັລຸຈດຸປະສງົ; 
- ຊີ່ ວຍກາໍນດົບນັຫາ ຫຼ ືສະພາບບນັຫາທ ີ່ ຫຍຸງ້ຍາກ; 
- ສອດຄີ່ ອງກບັນະໂຍບາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ; 
- ຊີ່ ວຍໃຫເ້ຫນັໃນການປຽບທຽບ  

3.2. ການພດັທະນາຕວົຊ ບ້ອກ. 
 ການສາ້ງຕວົຊ ວ້ດັຄວນໃຫຕ້ອບສະຫນອງໄດຄ້ວາມຕອ້ງການສະເພາະອນັໃດອນັໜຶີ່ ງ. ຕວົຊ ບ້ອກຕອ້ງ

ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັເຖງິຜນົໄດຮ້ບັຂອງຕວົຊ ບ້ອກນັນ້ເອງ.    ປົກະຕແິລວ້  ຕອ້ງໃຊເ້ວລາຫຼາຍເພືີ່ ອພດັທະນາ 
ແລະ ທບົທວນເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຕ້ວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ດ . 

 ຕອ້ງເຂົາ້ໃຈວີ່ າ ຖາ້ກາໍນດົຕວົຊ ບ້ອກໃໝີ່  ຕອ້ງຮບັປະກນັວີ່ າມ ຂໍມ້ ນປ ຖານສໍາລບັຕວົຊ ບ້ອກດັີ່ ງກີ່ າວ ເວລາ
ລງົເກບັກາໍຂໍມ້ ນຄັງ້ທໍາອດິ.  

 ຈາໍນວນຕວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ເໝາະສມົສໍາລບັຜນົໄດຮ້ບັໃດໜຶີ່ ງຄວນມ ເທົີ່ າໃດ?  ຄວນມ ຈາໍນວນຈ າກດັທ ີ່ ສຸດ ແຕີ່
ສາມາດຕອບຄໍາຖາມທ ີ່ ວີ່ າ: "ຜນົໄດຮ້ບັໄດບ້ນັລຸຜນົບໍ?" 

ຕວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ເຮດັໜາ້ທ ີ່ ໄດດ້  ຕາມທດິສະດ  “CREAM”: 
“CREAM” (Clear–Relevant-Economic-Adequate-Monitorable)ເພືີ່ ອເລອືກຕວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ເຮດັ

ໜາ້ທ ີ່ ໄດດ້  ແມີ່ ນຊຸດຂອງເກນອນັສໍາຄນັ ເພືີ່ ອຊີ່ ວຍເຂົາ້ໃນການພດັທະນາຕວົຊ ບ້ອກ ໃຫແ້ກີ່ ໂຄງການ, ແຜນງານ ຫຼ ື
ນະໂຍບາຍ (Schiavo-Campo 1999, p. 85). CREAM ແມີ່ ນນະໂຍບາຍປະກນັໄພອນັໜຶີ່ ງ, ຍອ້ນວີ່ າຍິີ່ ງຕວົຊ ້
ບອກເຈາະຈງົ ແລະ ສໍາພນັກນັໄດດ້ ເທົີ່ າໃດ ຍຸດທະວທິ ການວດັແທກຍິີ່ ງມ ຈດຸສຸມດ ຂຶນ້.  

ການສາ້ງຕວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ດ  ຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິເງ ືີ່ອນໄຂດັີ່ ງນ :້ 
 Clear: ຈະແຈງ້ ແລະ ຊດັເຈນ  
 Relevant: ເຫມາະສມົ ແລະ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຫວົຂໍ ້ 
 Economic: ປະຢັດ ແລະ ມ ມ ນຄີ່ າສມົເຫດສມົຜນົ  
 Adequate: ມ ຂໍມ້ ນພຽງພໍ ເພືີ່ ອສະຫນອງໃຫແ້ກີ່ ການປະເມ ນການປະຕບິດັ  
 Monitorable: ສາມາດຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາໄດ ້
 

ຖາ້ຫາກວີ່ າຂາດຫນຶີ່ງໃນເງ ືີ່ອນໄຂເຫຼົີ່ ານ  ້ແມີ່ ນເປັນຕວົຊ ວ້ດັທ ີ່ບໍີ່ຊດັເຈນ ແລະ ບໍີ່ສມົບ ນ. 
3.3. ປະເພດຕວົຊ ບ້ອກ 

 ຕວົຊ ບ້ອກມ ສອງລກັສະນະຄ:ື ປະລນິມານ ແລະ ຄຸນະພາບ. ໃນການສາ້ງລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນ
ຜນົໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ ເຮາົຄວນຈະເລ ີ່ ມຈາກ ການກາໍນດົຕວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ງີ່ າຍດີ່ າຍ ແລະ ຕວົຊ ບ້ອກທາງ
ປະລມິານ ຈາກນັນ້ ຈ ຶີ່ ງເວົາ້ເຖງິຕວົຊ ບ້ອກດາ້ນຄຸນະພາບ.  

 ຕວົຊ ບ້ອກດາ້ນປະລມິານການຄວນກາໍນດົໃຫຊ້ດັເຈນໃນຮ ບແບບຂອງຈາໍນວນ ຫຼ ືສີ່ ວນຮອ້ຍ. 
 "ຕວົຊ ບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັສາມາດສະແດງອອກທງັສອງດາ້ນຄ ື ຈາໍນວນ ຫຼ ື ສີ່ ວນຮອ້ຍ (ອດັຕາສີ່ ວນ ຫຼ ື ອດັຕາ

ການ). ສໍາລບັຕວົຊ ບ້ອກຂອງໂຄງການ ຄວນກາໍນດົທງັສອງດາ້ນ. ເປັນຫຍງັ?  
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 ຈາໍນວນຂອງຜນົສໍາເລດັ (ຫຼ ື ຄວາມລົມ້ເຫຼວ) ໃນຕວົຂອງມນັເອງບໍີ່ໄດຊ້ ບ້ອກເຖງິບໍລມິາດຂອງຜນົສໍາເລດັ ຫຼ ື
ຄວາມລົມ້ເຫຼວທ ີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ນັລຸຜນົ. ອດັຕາສີ່ ວນຮອ້ຍ ບໍີ່ ສາມາດຊ ບ້ອກເຖງິຂະຫນາດຂອງຜນົສໍາເລດັໄດ.້ ຂະໜ
າດຂອງຜນົສໍາເລດັປົກກະຕແິລວ້ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ຂໍມ້ ນຂອງທງັສອງຢີ່ າງຄ ືຈາໍນວນແລະ ເປ ເຊນັ.  

3.4. ຂໍຄ້ວນລະວງັໃນການນາໍໃຊຕ້ວົຊ ບ້ອກ: 
 ຕວົຊ ບ້ອກດາ້ນຄຸນນະພາບ ຫມາຍຫມາຍເຖງິການປະເມ ນຜນົດາ້ນຄຸນນະພາບເຊັີ່ ນ: ປະຕ ິ ບດັໄດຕ້າມ ຄຸນ

ນະພາບຂອງ, ຕວົຊ ວ້ດັຄຸນນະພາບ.  ໄດໃ້ຫຂໍ້ມ້ ນສໍາລບັການປີ່ ຽນແປງຢ ີ່ ໃນຂະບວນການຂອງສະຖາບນັ, 
ທດັສະນະ, ຄວາມເຊືີ່ ອຖ,ື ເຈດຕະນາ ແລະ ພດຶຕກິາໍຂອງບຸກຄນົ.  

 ຕວົຊ ບ້ອກດາ້ນຄຸນນະພາບອາດຈະວດັແທກເບິີ່ ງບນັຫາເຫຼົີ່ ານ ເ້ຊັີ່ ນ: ລະດບັຂອງຄວາມເຂົາ້ໃຈ, ຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງ, ຄວາມອາດສາມາດ  ແລະ ອືີ່ ນໆ.  

 ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າຕວົຊ ບ້ອກດາ້ນຄຸນະພາບ ມ ພາລະບດົບາດສະເພາະຂອງມນັ, ແຕີ່ ການເກບັກາໍແມີ່ ນໃຊເ້ວລາຫຼາຍ
ທ ີ່ ສຸດ, ການວດັແທກແມີ່ ນມ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເພາະການປະເມ ນ ແລະ ພສິ ດ ບາງຄັງ້ມ ລກັສະນະອດັຕະວໄິສ.  

 ຕວົຊ ບ້ອກແຕີ່ ລະຕວົມ ໜາ້ວຽກ ແລະ ງບົປະມານ: 
- ການກາໍນດົຕວົຊ ບ້ອກຂຶນ້ແຕີ່ ລະຕວົ ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ສິີ່ ງສະໜບັສະໜ ນເຊັີ່ ນ: ວຽກ, ຄນົ ແລະ ງບົປະມານ.  
- ໜຶີ່ ງຕວົຊ ບ້ອກມ ໜຶີ່ ງໜາ້ວຽກ 
- ໂດຍສະເພາະເວລາສາ້ງລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ ພວກເຮາົມກັຈະກາໍນດົຕວົຊ ບ້ອກຂຶນ້ມາໃໝີ່ , 

ດັີ່ ງນັນ້ ການສາ້ງຫຼ ືກາໍນດົນດົຕວົຊ ບ້ອກຄວນກາໍນດົຢີ່ າງລະມດັລະວງັ. 
3.5. ການສາ້ງຂໍມ້ ນປ ຖານ. 

ມ  8 ຄໍາຖາມທ ີ່ ຈະຕອ້ງໄດຖ້າມກີ່ ອນການສາ້ງຂໍມ້ ນພືນ້ຖານໃຫແ້ກີ່ ຕວົຊ ບ້ອກແຕີ່ ລະຕວົ. (ຄໍາຖາມເຫຼົີ່ ານ ້
ຈະໄດສ້ບືຕໍີ່ ນາໍໃຊໃ້ນພາຍຫຼງັ ເພືີ່ ອວດັແທກຕວົຊ ບ້ອກ). 

1. ແຫຼີ່ ງຂໍມ້ ນແມີ່ ນອນັໃດ? What are the sources of data? 
2. ຫຼກັການເກບັຂໍມ້ ນແມີ່ ນອນັໃດ? What are the data collection methods? 
3. ໃຜຈະເກບັຂໍມ້ ນ? Who will collect the data? 
4. ຈະເກບັຂໍມ້ ນເລືອ້ຍປານໃດ? How often will the data be collected? 
5. ການເກບັຂໍມ້ ນຄັງ້ນ ມ້  ມ ນຄີ່ າເທົີ່ າໃດ ແລະ ຈະມ ຄວາມຫຍຸງ້ອນັໃດແດີ່ ? What is the cost and 

difficulty to collect the data?  
6. ໃຜຈະເປັນຜ ວ້ເິຄາະຂໍມ້ ນ? Who will analyze the data?  
7. ໃຜຈະເປັນຜ ລ້າຍງານຂໍມ້ ນ? Who will report the data?  
8. ໃຜຈະນາໍໃຊຂໍ້ມ້ ນ? Who will use the data?  
ລະບບົສະຖຕິໃິນບນັດາປະເທດພດັທະນາແລວ້ ສາມາດສົີ່ ງຂໍມ້ ນອນັເຈາະຈງົຂອງສາມໄລຍະຂອງການ

ຕດິຕາມການປະຕບິດັໂຄງການແບບດັງ້ເດ ມ - ປັດໃຈນາໍເຂົາ້, ກດິຈະກາໍ ແລະ ຜນົຜະລດິ ຂອງໂຄງການ. 
3.6. ແຫຼີ່ ງຂໍມ້ ນ. 

ໃນການກາໍນດົແຫຼີ່ ງຂໍມ້ ນຈະຕອ້ງໄດພ້ຈິາລະນາບນັຫາຈາໍນວນໜຶີ່ ງ.  
- ສາມາດເຂົາ້ເຖງິແຫຼີ່ ງຂໍມ້ ນໄດສ້ະດວກບໍ?   
- ແຫຼີ່ ງຂໍມ້ ນສາມາດສະໜອງຂໍມ້ ນທ ີ່ ມ  ຄຸນນະພາບ/ເຊືີ່ ອຖໄືດບໍ້?  
- ສາມາດເຂົາ້ຫາແຫຼີ່ ງຂໍມ້ ນໄດເ້ປັນປົກກະຕ ິແລະ ຕາມກາໍນດົເວລາບໍ?  
- ການເກບັຂໍມ້ ນມໜືຶີ່ ງ/ຂໍມ້ ນດບິຈາກແຫຼີ່ ງຂໍມ້ ນເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຄຸມ້ຄີ່ າບໍ?  
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ສິີ່ ງສໍາຄນັແລວ້ແມີ່ ນຕອ້ງເກບັແຕີ່ ຂໍມ້ ນທ ີ່ ຈະໄດໃ້ຊເ້ທົີ່ ານັນ້. ກີ່ ອນອືີ່ ນ, ຂໍມ້ ນການປະຕບິດັວຽກຄວນເປັນ
ເຄືີ່ ອງມຂືອງການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ - ບໍີ່ ຈ າເປັນທ ີ່ ຈະເກບັຂໍມ້ ນທ ີ່ ຜ ບໍ້ລຫິານຄຸມ້ຄອງຈະບໍີ່ ໄດໃ້ຊ.້ “ຕາມຫຼກັການທົີ່ ວ
ໄປແລວ້, ຈະເກບັຂໍມ້ ນພືນ້ຖານທ ີ່ ພວົພນັໂດຍກງົ ກບັຄ າຖາມດາ້ນການປະຕບິດັວຽກ ແລະ ຕວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ກ ານດົໄວ ້
ເທົີ່ ານັນ້. ບໍີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງເສຍັເວລາເກບັຂໍມ້ ນອືີ່ ນໆ” (IFAD 2002, ພາກທ  5, ໜາ້. 32). 

 
4. ສະຖານະພາບລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນປັດຈບຸນັ. 

ປັດຈບຸນັລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແມີ່ ນ
ປະກອບດວ້ຍ 4 ລະບບົຍີ່ ອຍ:  

1. ລະບບົຕວົຊ ບ້ອກຂອງລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ (System Indicator) 
2. ລະບບົເຄືີ່ ອຄີ່ າຍທ ມງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ 
3. ຂອບຂອງການດໍາເນ ນງານຂອງເຄືີ່ ອຄີ່ າຍຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ 
4. ລະບບົເຄືີ່ ອງມ ື

4.1. ລະບບົຕວົຊ ບ້ອກຂອງລະບບົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ (System Indicator) 
ໃນນາມທ ີ່ ເປັນສະມາຊກິເຄອືຄີ່ າຍ ຕ&ປ ພວກເຮາົຕອ້ງສກຶສາການປີ່ ຽນແປງ. ໂດຍທົີ່ ວໄປ, ພວກເຮາົວເິຄາະວິ

ທ ທ ີ່  ຜພຂສ ປີ່ ຽນແປງຂະແໜງການສກຶສາຂອງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ການລເິລ ມ້ຕີ່ າງໆ ພາຍໃນຂະແໜງຍີ່ ອຍ, ໂດຍ
ສະເພາະແມີ່ ນ ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນ.    

ພວກເຮາົສບືຮ ກ້ານປີ່ ຽນແປງດວ້ຍວທິ ໃດ? 
ພວກເຮາົສບືຮ ກ້ານປີ່ ຽນແປງຜີ່ ານຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງພວກເຮາົ. ຜນົໄດຮ້ບັແມີ່ ນເງ ືີ່ອນ

ໄຂທ ີ່ ເປັນຜນົມາຈາກຜນົຜະຫຼດິຂອງພວກເຮາົ. ຜນົຜະຫຼດິໄດແ້ກີ່ ສນິຄາ້, ຜະຫຼດິຕະພນັ ຫຼ ື ການບໍລກິານຕີ່ າງໆ ທ ີ່
ໂຄງການພາຍໃຕ ້ຜພຂສ ຂອງພວກເຮາົ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້.  

ພວກເຮາົວດັແທກຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົຜະຫຼດິດວ້ຍວທິ ໃດ? 
ພວກເຮາົວດັແທກຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົຜະຫຼດິດວ້ຍການກາໍນດົຈາໍນວນຂອງພວກມນັ. ພວກເຮາົກາໍນດົຈາໍ

ນວນສິີ່ ງເຫຼົີ່ ານ ໂ້ດຍອ ງໃສີ່ ຕວົຊ ບ້ອກ.  
ເນືີ່ ອງຈາກວີ່ າຜນົໄດຮ້ບັແມີ່ ນເງ ືີ່ອນໄຂ, ຜນົໄດຮ້ບັສະແດງອອກເປັນອດັຕາ, ອດັຕາສີ່ ວນ ຫຼ ືສີ່ ວນຮອ້ຍ. ຍອ້ນ

ຜນົໄດຮ້ບັແມີ່ ນສນິຄາ້, ຜະຫຼດິຕະພນັ ຫຼ ື ການບໍລກິານທ ີ່ ມ  ຕວົຕນົ, ສະນັນ້,ຕວົຊ ບ້ອກຜນົຜະຫຼດິຈຶີ່ ງສະແດງອອກ
ເປັນຈາໍນວນ. ອນັໃດເຮດັໃຫຕ້ວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ດ ?  

ຕວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ດ  ແມີ່ ນສາມາດວດັແທກໄດ ້ ແລະ ສມົທຽບໄດ.້ ຕວົຊ ບ້ອກປະກອບດວ້ຍຂໍມ້ ນທ ີ່ ມ  ຢ ີ່  ແລະ 
ເພາະສະນັນ້ຈ ຶີ່ ງສາມາດເກບັກາໍຮວບຮວມໄດ.້ ຂໍມ້ ນເຫຼົີ່ ານ ຄ້ວນເປັນຕວົແທນໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັ ຫຼ ື ຜນົຜະຫຼດິທ ີ່ ກີ່ ຽວ
ຂອ້ງ. ພວກມນັບໍີ່ ມ ຫຼາຍເກ ນໄປ ຫຼ ື ບໍີ່ ຊໍາ້ກນັ. ສີ່ ວນຫຼາຍ, ຕວົຊ ບ້ອກທ ີ່ ດ ອາດຊ ແ້ຈງເຫດຜນົໃຫແ້ກີ່ ໂຄງການ ຫຼ ື
ແຜນງານທ ີ່ ຕດິພນັກບັຜພຂສ. ພວກເຮາົອາດໝັນ້ໃຈຢີ່ າງແນີ່ ນອນວີ່ າມນັມ ສາເຫດມາຈາກໂຄງການ ຫຼ ື ແຜນງານ
ຕີ່ າງໆທ ີ່ ຢ ີ່ ພາຍໃຕ ້ຜພຂສ. 

ຕວົຊ ບ້ອກ ຜນົຜະລດິ (Output Indicators) ແລະ ຕວົຊ ບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັ (Outcome Indicators) 
ຂອງຂອບປະເມ ນການປະຕບິດັງານກໍີ່ ຄແືຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ  

 
4.2. ລະບບົເຄືີ່ ອຄີ່ າຍທ ມງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ 

1) ຂັນ້ກະຊວງ 
2) ຂັນ້ແຂວງ 

3) ຂັນ້ເມອືງ 
4) ຂັນ້ໂຮງຮຽນ  
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4.3. ຂອບຂອງການດໍາເນ ນງານຂອງເຄືີ່ ອຄີ່ າຍຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ 
ລະດບັເຄອື

ຄີ່ າຍ 
ການເກບັຂໍມ້ ນ ການວເິຄາະຂໍມ້ ນ ການກຽມບດົລາຍ

ງານ 
ລະດບັກະຊວງ ກມົກວດກາ ຈະກະກຽມເຄືີ່ ອງມື

ເກບັທຸກຂໍມ້ ນ. ຮກັສາຖານຂໍມ້ ນ 
(ເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງ EMIS). ປະ
ສານກດິຈະກໍາ ຕ&ປ ແລະ JSRM 
ສງັລວມວຽກຂອງ ຕ&ປ. 
 
ກມົການເງນິ ຮບັຜດິຊອບຂໍມ້ ນ ຕ&
ປ ກີ່ ຽວກບັການເງນິ. 
 
ກມົແຜນການ ຮບັຜດິຊອບຂໍມ້ ນ 
ຕ&ປ ກີ່ ຽວກບັແຜນການ. 
 
ສວສ ຮບັຜດິຊອບຂໍມ້ ນ ຕ&ປ 
ກີ່ ຽວກບັ ASLO ແລະ EGRA 
 
ສ ນປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາ 
(ESQAC) ຮບັຜດິຊອບຂໍມ້ ນ 
ກີ່ ຽວກບັມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ 
ການສກຶສາ (EQS)  
 
ສ ນວໄິຈ ວທິະຍາສາດການສກຶສາ 

ໃຊເ້ຄືີ່ ອງມເືພືີ່ ອວເິຄາະບນັຫາຫຼກັ. ສມົ
ທຽບຂໍມ້ ນກບັກມົຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ.   
 
 
 
 
ນໍາໃຊເ້ຄືີ່ ອງມວືເິຄາະອນັເໝາະສມົ. 
 
 
ນໍາໃຊເ້ຄືີ່ ອງມວືເິຄາະອນັເໝາະສມົ. 
 
 
ວເິຄາະ ASLO ແລະ EGRA  
 
 
ວເິຄາະມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສກຶ
ສາ (EQS) 
 
 
ວເິຄາະກີ່ ຽວກບັດາ້ນທ ີ່ ຕອ້ງການ ການວິ
ໄຈ  

ສງັລວມບດົລາຍງານໃຫ ້ 
FG3 ແລະ 4 
 
 
 
 
ລາຍງານອ ງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ. 
 
 
ລາຍງານອ ງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ. 
 
 
ລາຍງານອ ງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ. 
 
 
ລາຍງານອ ງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ. 
 
 
 
ລາຍງານໃຫ ້FG4 

ລະດບັແຂວງ ເກບັຂໍມ້ ນ ຮ/ຮ ມດັທະຍມົ  
ຄວບຄຸມການເກບັຂໍມ້ ນລະດບັ
ເມອືງ. ປະສານງານກບັໜີ່ ວຍງານ
ອືີ່ ນໆ ໃນ ສກຂ. ລວບລວມຂໍມ້ ນ 
ຈາກ ຮ/ຮ ເຂົາ້ໃສີ່ ຂໍມ້ ນດາ້ນຜນົໄດ ້
ຮບັໃນລະດບັເມອືງ. 
ສົີ່ ງຂໍມ້ ນໃຫ ້ກກ. ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກື
ຕອ້ງຂອງຂໍມ້ ນ 

ໃຊສ້ະຖຕິແິບບບນັລະຍາຍໃຫ ້ສກຂ 
ເພືີ່ ອຈດຸປະສງົຂອງການວາງແຜນ. ຈດັ
ປະເພດຂໍມ້ ນອ ງຕາມຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັ. ຈາໍ
ແນກເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ບນັລຸ ແລະ ບໍີ່ ບນັລຸ. ກໍາ
ນດົສາເຫດຕີ່ າງໆ ແລະ ຄໍາຕອບ. ປະ
ສານກບັໜີ່ ວຍງານອືີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ 
ກີ່ ຽວກບັບນັຫາ ແລະ ທາງອອກ. ສົີ່ ງຂໍ ້
ມ ນທ ີ່ ວເິຄາະແລວ້ໃຫ ້ກກ.  

ກຽມບດົລາຍງານໃຫ ້ສກ
ຂ ເພືີ່ ອອະນຸມດັ. ສົີ່ ງບດົ
ລາຍງານທຸກບດົໃຫ ້ກກ 
ເພືີ່ ອການຢັງ້ຢືນ. ຄວນ
ລາຍງານສອງຄັງ້ຕໍີ່ ປ . 
 

ລະດບັເມອືງ ຄວບຄຸມການເກບັຂໍມ້ ນ. ຊຸກຍ ອໍ້າ
ນວຍການເກບັຂໍມ້ ນ. ປະສານກບັ
ໜີ່ ວຍງານອືີ່ ນໆໃນ ສກມ. ລວບ
ລວມຂໍມ້ ນຈາກ ຮ/ຮ ເຂົາ້ໃສີ່ ຂໍມ້ ນ
ຜນົໄດຮ້ບັໃນລະດບັເມອືງ. ສົີ່ ງຂໍມ້ ນ
ໃຫ ້ສກຂ. ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງ
ຂອງຂໍມ້ ນ. 
 

ໃຊສ້ະຖຕິແິບບບນັລະຍາຍໃຫ ້ສກມ 
ເພືີ່ ອຈດຸປະສງົຂອງການວາງແຜນ. ເກບັຂໍ ້
ມ ນ ຮ/ຮ. ຕາມຮີ່ ອງຮອຍຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັ. 
ສົີ່ ງຂໍມ້ ນທ ີ່ ວເິຄາະແລວ້ໃຫ ້ສກຂ. ຈາໍ
ແນກເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ບນັລຸ ແລະ ບໍີ່ ບນັລຸ. ກໍາ
ນດົສາເຫດ ແລະ ຄໍາຕອບ. ປະສານກບັ
ໜີ່ ວຍງານອືີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັບນັຫາ 
ແລະ ທາງອອກຂອງບນັຫາ. 

ກຽມບດົລາຍງານໃຫ ້
ສກມ ອະນຸມດັ. ສົີ່ ງບດົ
ລາຍງາຍທຸກບດົໃຫ ້ສກຂ 
ເພືີ່ ອຢັງ້ຢືນ. ຄວນສົີ່ ງບດົ
ລາຍງານສອງຄັງ້ຕໍີ່ ປ .  
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ລະດບັໂຮງຮຽນ ການອບົຮມົກີ່ ຽວກບັການນໍາໃຊ ້
ເຄືີ່ ອງມ.ື ປະຕບິດັສໍາເລດັ ເຄືີ່ ອງມ ື
1&2. ບນັທກຶ. ປະຕບິດັສໍາເລດັ
ແບບຟອມ EMIS 16 ດາ້ນທ ີ່ ກີ່ ຽວ
ຂອ້ງ/ໜາ້ວຽກ. 

ຕ ຄວາມໝາຍຂໍມ້ ນລະດບັໂຮງຮຽນ: 
ການເຂົາ້ຮຽນ ແລະ ເລືີ່ ອນຊັນ້. ສມົທຽບ
ໃສີ່ ເປົາ້ໝາຍ. ຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ຄໍາ
ຕອບ. ກະທໍາການຕໍີ່ ກບັຄໍາຕອບ. 

ຂຽນບດົລາຍງານ ຕ&ປ 
ລະດບັ ຮ/ຮ. ຜນົການຄົນ້
ພບົ ຜ&ປ ເພືີ່ ອວາງແຜນ
ໂຮງຮຽນ. ສົີ່ ງຜນົຮບັໃຫ ້
ສກມ. 

 
4.4. ລະບບົເຄືີ່ ອງມ ື
 ຊຸຸດເຄືີ່ ອງມເືກບັຂໍມ້ ນ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັ ສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ:  
1. ຂັນ້ໂຮງຮຽນ: 

ເຄືີ່ ອງມເືກບັຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັໃນລະດບັໂຮງຮຽນ ແມີ່ ນເຄືີ່ ອງມພືືນ້ຖານ ເພືີ່ ອຮວບຮວມຂໍມ້ ນພືນ້ຖານ.  
ເຄືີ່ ອງມນື ຈ້ະຕອ້ງໄດປ້ອ້ນຂໍມ້ ນໃຫສ້ມົບ ນໂດຍຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນ. 

2. ຂັນ້ເມອືງ: 
ເຄືີ່ ອງມເືກບັຂໍມ້ ນ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັ ສງັລວມເອາົຂໍມ້ ນໂຮງຮຽນໃນລະດບັເມອືງ. ດັີ່ ງນັນ້, ເຄອືຄີ່ າຍ ຕ&
ປ ຂອງເມອືງເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບປອ້ນຂໍມ້ ນຈາກໂຮງຮຽນ.  ນອກຈາກນ  ້ ເຄືີ່ ອງມຍືງັຮວບຮວມເອາົຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຜນົ
ໄດຮ້ບັທງັໝດົໃນລະດບັເມອືງ. ເຄືີ່ ອງມນື ແ້ມີ່ ນຢ ີ່ ໃນຮີ່ າງເອກັແຊລ ໌ ແລະ ຈະໄດປ້ອ້ນຂໍມ້ ນເຂົາ້ໃຫສໍ້າເລດັໂດຍເຄອືຄີ່ າຍ 
ຕ&ປ ຂອງເມອືງ. 

3. ຂັນ້ແຂວງ: 
ເຄືີ່ ອງມເືກບັກໍາ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັ ສງັລວມຂໍມ້ ນຈາກເມອືງໃນລະດບັແຂວງ. ເຄືີ່ ອງມດືັີ່ ງກີ່ າວຢ ີ່ ໃນຮີ່ າງ
ຂອງເອກັແຊລ ໌ແລະ ຈະເຂົາ້ຂໍມ້ ນແບບອ ເລກັໂຕຼນກິ ໂດຍພະນກັງານ ຕ&ປ ຂອງແຂວງ. ພະນກັງານດັີ່ ງກີ່ າວ ຈະກີ່ າຍ
ເອາົຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົຜະຫຼດິ ຈາກເຄືີ່ ອງມເືກບັຂໍມ້ ນ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັໃນຂັນ້
ເມອືງ ໂດຍເຂົາ້ໃຈວີ່ າຂໍມ້ ນຈາກເມອືງໄດຜ້ີ່ ານການກວດກາແລວ້. 

4. ຂັນ້ກະຊວງ: 
ເຄືີ່ ອງມເືກບັຂໍມ້ ນ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັຂອງກະຊວງ ສງັລວມຂໍມ້ ນລະດບັແຂວງ. ນອກຈາກນ ,້ ມນັຍງັ
ຮວບຮວມຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຜນົໄດຮ້ບັຈາໍນວນໜຶີ່ ງ ຈາກໜີ່ ວຍປະຕບິດັໂຄງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. ເຄືີ່ ອງມດືັີ່ ງກີ່ າວຢ ີ່ ໃນຮີ່ າງ
ຂອງເອກັແຊລ ໌ ແລະ ຈະປອ້ນຂໍມ້ ນແບບອ ເລກັໂຕຼນກິ ໂດຍຄະນະເຄອືຄີ່ າຍ ຕດິຕາມ-ປະເມ ນຜນົຂອງກມົກວດກາ. 
ກມົກວດກາຈະກີ່ າຍເອາົຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົຜະຫຼດິ ຈາກເຄືີ່ ອງມເືກບັຂໍມ້ ນ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ ນຕວົ
ຊ ບ້ອກຫຼກັໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຮວບຮວມຂໍມ້ ນຈາກພາກສີ່ ວນຕີ່ າງໆຈາກຂັນ້ກະຊວງ. 

5. ເກບັກາໍຂໍມ້ ນປະຈາໍປ  ຂັນ້ເມອືງ: 
ເຄືີ່ ອງມຕືດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັປະຈາໍປ ຂອງເມອືງ ໃຫຂໍ້ມ້ ນດາ້ນປະລມິານກີ່ ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້
ຂອງ ຜພຂສ ໃນຂັນ້ເມອືງ. ໄດຕ້ດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ການປະຕບິດັງານປະຈາໍປ ພາຍໃນເມອືງ ແລະ ໃຫພ້າບພດົອນັ
ແຈີ່ ມແຈງ້ກີ່ ຽວກບັທີ່ າອຽງ ແລະ ແບບແຜນຕີ່ າງໆ. ເຄືີ່ ອງມນື ແ້ມີ່ ນຢ ີ່ ໃນຮີ່ າງຂອງເອກັແຊລ ໌ແລະ ຈະປອ້ນຂໍມ້ ນແບບອ 
ເລກັໂຕຼນກິ ໂດຍພະນກັງານເຄອືຄີ່ າຍ ຕ&ປ ຂອງເມອືງ. 

6. ເກບັກາໍຂໍມ້ ນປະຈາໍປ  ຂັນ້ແຂວງ: 
ເຄືີ່ ອງມຕືດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັປະຈາໍປ ຂອງແຂວງ ໃຫຂໍ້ມ້ ນດາ້ນປະລມິານກີ່ ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້
ຂອງ ຜພຂສ ໃນຂັນ້ແຂວງ. ໄດຕ້ດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ປະຈາໍປ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ໃຫພ້າບພດົອນັແຈີ່ ມແຈງ້ກີ່ ຽວກບັ
ທີ່ າອຽງ ແລະ ແບບແຜນຕີ່ າງໆ. ເຄືີ່ ອງມນື ແ້ມີ່ ນຢ ີ່ ໃນຮີ່ າງຂອງເອກັແຊລ ໌ ແລະ ຈະປອ້ນຂໍມ້ ນແບບອ ເລກັໂຕຼນກິ ໂດຍ
ພະນກັງານເຄືີ່ ອຄີ່ າຍ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົຂອງແຂວງ. 

7. ເກບັກາໍຂໍມ້ ນປະຈາໍປ  ຂັນ້ກະຊວງ: 
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ເຄືີ່ ອງມຕືດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ ຕາມຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັປະຈາໍປ ລະດບັສ ນກາງນ ໃ້ຫຂໍ້ມ້ ນດາ້ນປະລມິານກີ່ ຽວກບັຄວາມຄບື
ໜາ້ຂອງ ຜພຂສ ໃນລະດບັສ ນກາງ. ມນັຕດິຕາມຮອຍຄວາມຄບືໜາ້ປະຈາໍປ  ແລະ ໃຫພ້າບພດົອນັແຈີ່ ມແຈງ້ກີ່ ຽວກບັ
ທີ່ າອຽງ ແລະ ແບບແຜນຕີ່ າງໆ. ເຄືີ່ ອງມນື ແ້ມີ່ ນຢ ີ່ ໃນຮີ່ າງຂອງເອກັແຊລ ໌ ແລະ ຈະປອ້ນຂໍມ້ ນແບບອ ເລກັໂຕຼນກິ ໂດຍ
ພະນກັງານເຄອືຄີ່ າຍຕດິ ຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົຂອງກມົກວດກາ. 
 

 ເຄືີ່ ອງມວືາງແຜນ ແລະ ຕດິຕາມປະຈາໍປ  ສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ: 
1. ຂັນ້ໂຮງຮຽນ 

ບນັຫາທ ີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສີ່ : 
- ຊຸຸດເຄືີ່ ອງມເືກບັຂໍມ້ ນ ແລະ ວເິຄາະຂໍມ້ ນຕວົຊ ບ້ອກຫຼກັ ສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ: ຊີ່ ວຍໃນການຕດິຕາມການ

ປະຕບິດັວຽກໃນຂັນ້ກະຊວງ  
- ເຄືີ່ ອງມວືາງແຜນ ແລະ ຕດິຕາມປະຈາໍປ  ສໍາລບັຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ: ຊີ່ ວຍໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັວຽກ 

ຂັນ້ໂຮງຮຽນ.  
- ຊຸດເຄືີ່ ອງມທືງັ 2 ນ  ້ຊີ່ ວຍໃນວາງແຜນພດັທະນາຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ປະຈາໍປ  ແລະ ເພືີ່ ອຕດິຕາມ 

ແລະ ປະເມ ນ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນດັີ່ ງກີ່ າວ. ແຕີ່ ເຖງິແນວໄດກໍີ່ ຕາມ ທງັສອງເຄືີ່ ອງມນື ເ້ປັນ
ສິີ່ ງທ ີ່ ມ  ຊ ວດິ ເຊິີ່ ງຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງ ແລະ ພດັທະນາ ໄປຕາມຕວົຊ ບ້ອກຂອງແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ແລະ 
ກລິາ ແຕີ່ ລະໄລຍະ.  

III. ສະຫຸຼບ 
ຈາກທ ີ່ ໄດນ້າໍສະເໜ ມາແຕີ່ ຕົນ້ຢາກໃຫທ້ີ່ ານກາໍໄດ:້ 

- ນຍິາມ, ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ປະເພດຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ 
- ຄວາມໝາຍ, ຈດຸປະສງົ, ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ອງົປະກອບຂອງການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດ ້

ຮບັ (RBME). 
- ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ ນໂດຍອ ງໃສີ່ ຜນົໄດຮ້ບັ. 
- ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງຕວົຊ ບ້ອກ ແລະ ການພດັທະນາຕວົຊ ບ້ອກ 
- ສະຖານະພາບລະບບົການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ ຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາໃນປັດຈບຸນັ 

 

IV. ເອກະສານອາ້ງອ ງ 
1. ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກໍລະກດົ (2010). ປືມ້ຄ ີ່ ມກືານປະຕບິດັງານການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົ ສໍາລບັແຜນງານ

ຂອງຂະແໜງການສກຶສາ. 
2. ກະຊວງສກຶສາທກິານ, ກໍລະກດົ (2010). ປືມ້ຄ ີ່ ມກືານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົແບບມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ. 
3. Fernandes, H. J. X. (1984). Evaluation of educational programs. Jakarta: NationalEducation 

Planning, Evaluation and Curriculum Development. 
4. Fitzpatrick,J.L., Sanders, J.R & Worthen, B.R. (2011). Program evaluation: alternative 

approaches and practical guidlelines. New Jersey : Pearson Education Inc. 
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ການກວດກາການສກຶສາ 
I. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການກວດກາການສກຶສາ. 

1. ຄວາມໝາຍຂອງການກວດກາການສກຶສາ. 

-  ການກວດກາການສກຶສາແມີ່ ນການປະຕບິດັສດິທຂິອງລດັວີ່ າດວ້ຍວຽກງານການສກຶສາໃນຂອບເຂດທົີ່ ວ
ປະເທດ ເພືີ່ ອຮບັປະກນັປະສດິທຜິນົແຫີ່ ງການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຍກົສ ງຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

 -  ການກວດກາການສກຶສາແມີ່ ນການກວດກາທ ີ່ ມ  ລກັສະນະແຫີ່ ງລດັ ຂອງອງົການຄຸມ້ຄອງການ ສກຶສາຂັນ້ເທງິ
ຕໍີ່ ອງົການຈດັຕັງ້, ບຸກຄນົຂັນ້ລຸີ່ ມ ໂດຍອງົການສະເພາະ ຄ:ື ກມົກວດກາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ດໍາເນ ນການບນົ
ພືນ້ຖານຄ:ື ຕ ລາ ຄາ, ຄົນ້ພບົ, ປັບປຸງແກໄ້ຂ ແລະ ແນະນໍາຊີ່ ວຍເຫຼອືເປົາ້ໝາຍກວດກາ ໃຫມ້ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຕໍີ່
ການປະຕບິດັລະບຽບ ກດົໝາຍໃນການສກຶສາ, ຮກັສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ຍກົສ ງຄຸນນະພາບ, ປະ
ສດິທຜິນົຂອງການສກຶສາ. 

      ສະຫຸຼບລວມແລວ້: ການກວດກາການສກຶສາໝາຍເຖງິ ການກວດກາ ຕດິຕາມ, ຊອກຮ ,້ ຮບັຊາບ ສະພາບ
ບນັຫາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ, ພຈິາລະນາ, ສງັເກດ, ຕ ລາຄາ ຄວາມເປັນຈງິ, ຮບັຟັງເຫດການ, ຕດິຕໍີ່ ປະສານງານ, 
ກະຕຸກຊຸກຍ  ້ສະເໜ ແນວທາງແກໄ້ຂ ຫຼ ືດໍາເນ ນການອືີ່ ນໆ ເພືີ່ ອເຮດັໃຫກ້ານປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານຂອງໜີ່ ວຍງານ, 
ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານລດັຖະກອນຂະແໜງສກຶສາໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັຕາມຈດຸປະສງົລະດບັຄາດໝາຍທ ີ່ ວາງ
ໄວ.້ 

2. ຄວາມສໍາຄນັຂອງການກວດກາການສກຶສາ. 

      -  ກວດກາແມີ່ ນພາລະບດົບາດແທ ້ໆ  ຂອງການຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ, ແມີ່ ນພາລະບດົບາດຕົນ້ຕໍ ຂອງບນັດາ
ອງົການຄຸມ້ຄອງການສກຶສາຕີ່ າງໆ, ເປັນເຄືີ່ ອງມທື ີ່ ແຫຼມຄມົ, ປະກອບສີ່ ວນເຂົາ້ໃນການເພ ີ່ ມທະວ ປະສດິທຜິນົ ແລະ 
ປະສດິທພິາບໃນການຄຸມ້ຄອງ ການສກຶສາ, ກວດກາເປັນຫ , ເປັນຕາ ແລະ ເປັນມນັສະໝອງໃຫແ້ກີ່ ການນໍາ, ແມີ່ ນ
ເພືີ່ ອນຂອງຂັນ້ລຸີ່ ມ, ເລນນິໄດເ້ວົາ້ວີ່ າ: “ ບໍີ່ ມ  ການກວດກາແມີ່ ນ ບໍີ່ ມ  ການ ນາໍພາ” ແລະ ປະທານ ໂຮຈ້  ມນິໄດເ້ວົາ້ວີ່ າ:  
ການກວດກາການສກຶສາ ແມີ່ ນພາລະກດິຂອງພະນກັງານ ນໍາພາການສກຶສາ, ຜ ນ້ໍາຈາໍເປັນຕອ້ງກວດກາ, ສອບສວນ
ເປັນປະຈາໍ “ບໍີ່ຖໜືກັການກວດກາ ໝາຍຄວາມວີ່ າ: ປົດອອກອາວຸດທ ີ່ສາໍຄນັຂອງຜ ນ້າໍພາ”. 

      -  ການກວດກາການສກຶສາມນັໄດກ້ະທບົເຖງິສະຕ,ິ ກະທບົເຖງິການກະທໍາຂອງບຸກຄນົ, ຍກົສ ງສະຕິ
ຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ວຽກງານ, ປຸກລະດມົ, ຊຸກຍ ປ້ະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ , ດດັແປງ, ແກໄ້ຂຄວາມຜດິ, ຂໍຂ້າດຕກົບກົຜີ່ ອງ ແລະ 
ໂຄສະນາບດົຮຽນການສກຶສາທ ີ່ ກາ້ວໜາ້. 

      -  ການກວດກາການສກຶສາເປັນຂັນ້ຕອນໜຶີ່ ງທ ີ່ ມ  ຄວາມສໍາຄນັໃນຂະບວນການບໍລຫິານການສກຶສາ, ເປັນມາດ
ຕະການທາງດາ້ນບໍລຫິານຂອງຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ ຫຼ ືຜ ຄຸ້ມ້ຄອງໂຮງຮຽນທຸກຂັນ້ ເພືີ່ ອເຮດັໃຫພ້ະນກັງານ, ຄ -
ອາຈານ ມ ສະຕຕິໍີ່ ການຈດັຕັງ້ ຮບັປະກນັປະສດິທພິາບໃນການປະຕບິດັ ໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານການສກຶສາ, ທງັເປັນການເສ ມ
ສາ້ງ ໃຫຄໍ້າປຶກສາຫາລ ືແນະນາໍ ຊຸກຍ  ້ແລະ ສາ້ງຂວນັກາໍລງັໃຈ ໃຫແ້ກີ່ ພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານທ ີ່ ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກ
ງານການສກຶສາ, ການກວດກາມ ຄວາມສໍາຄນັຕໍີ່ ການພດັທະນາຄຸນນະພາບ ການສກຶສາ ຫາກຜນົຂອງການກວດກາທ ີ່
ປະກດົສ ີ່ ສາທາລະນະຊນົມ ຄວາມທີ່ ຽງທໍາ ນໍາສະເໜ  ສິີ່ ງທ ີ່ ເປັນຄວາມຈງິ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັສະພາບບນັຫາ ອຸປະສກັ
ໃນການພດັທະນາການສກຶສາທ ີ່ ແທຈ້ງິ ກໍຈະນໍາໄປສ ີ່ ການແກບ້ນັຫາໄດຖ້ກືຈດຸ ແລະ ມ ປະສດິທພິາບ, ຖາ້ບໍີ່ ມ ການ
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ກວດກາແມີ່ ນບໍີ່ ສາມາດກໍາໄດບ້ນັຫາ, ອຸປະສກັ, ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ, ຂໍສ້ະດວກຂອງການພດັທະນາການສກຶສາ, ບໍີ່ ມ  ການ
ກວດກາບໍີ່ ສາມາດວາງແຜນການ ແລະ ຕດັສນິໃຈສັີ່ ງການວຽກງານໃດໜຶີ່ ງໄດຢ້ີ່ າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນ ມ ແຕີ່ ການ
ກວດກາເທົີ່ ານັນ້ຈ ິີ່ ງຊີ່ ວຍໃຫກ້ານນໍາ, ຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ ຫຼ ືຜ ຄຸ້ມ້ຄອງໂຮງຮຽນຂັນ້ຕີ່ າງໆ ກໍາໄດສ້ະພາບບນັຫາ 
ໃນການພດັທະນາການສກຶສາໃນແຕີ່ ລະໄລຍະສາມາດກໍານດົທດິທາງແຜນການໃນຕໍີ່ ໜາ້ໄດຢ້ີ່ າງຊດັເຈນ ແລະ ມ ທດິ
ທາງປັບປຸງແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. ນອກຈາກນັນ້, ການກວດກາຍງັສາມາດຊີ່ ວຍປົກປັກຮກັສາຊບັສມົບດັ ສິີ່ ງຂອງສີ່ ວນ
ລວມ, ຮກັສາພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ, ສະມາຊກິພກັ ຂະແໜງສກຶສາ ຮບັປະກນັໄດຄ້ວາມສາມກັຄ ພາຍໃນ ແລະ 
ປະສດິທພິາບຂອງວຽກງານ. 

II. ທ ີ່ ຕັງ້ ແລະ ບດົບາດຂອງການກວດກາການສກຶສາ. 
1. ທ ີ່ ຕັງ້ຂອງການກວດກາການສກຶສາ. 

ກວດກາການສກຶສາແມີ່ ນລະບບົກວດກາຕາມສາຍຕັງ້ຂອງຂະແໜງການ, ປະຕບິດັສດິແຫີ່ ງລດັກີ່ ຽວກບັການສກຶ
ສາກວດກາການສກຶສາແມີ່ ນໜຶີ່ ງໃນສາມພາກສີ່ ວນທ ີ່ ປະກອບເປັນອງົການຄຸມ້ຄອງແຫີ່ ງລດັ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ 
ຄ:ື ຄົນ້ຄວາ້ວາງແຜນ, ຊ ນ້ໍານໍາພາປະຕບິດັແຜນ ແລະ ຕດິຕາມ ກວດກາ, ມ ບດົບາດ ຕົນ້ຕໍໃນການຕ ລາຄາການ
ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານຂອງເປົາ້ໝາຍກວດກາ. 

2. ພາລະບດົບາດຂອງການກວດກາການສກຶສາ. 

-  ພາລະບດົບາດໃນການກວດສອບການປະຕບິດັວຽກງານ (ກວດກາ).   

-  ພາລະບດົບາດໃນການຄົນ້ພບົ. 

-  ພາລະບດົບາດໃນການຕ ລາຄາ. 

-  ພາລະບດົບາດແນະນາໍ, ຊີ່ ວຍເຫຼອື, ປຸກລະດມົ, ຕກັເຕອືນ. 

-  ພາລະບດົບາດໃນການເກບັກາໍຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານ. 

III. ຈດຸປະສງົ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງການກວດກາການສກຶສາ. 
1. ຈດຸປະສງົ. 

      -  ເພືີ່ ອຕດິຕາມ ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕ ິຄໍາສັີ່ ງ, ລະບຽບກດົໝາຍ, ນຕິກິໍາ
ຕີ່ າງໆ ແລະ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາແຕີ່ ລະໄລຍະຂອງຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາຂັນ້ຕີ່ າງໆ, ຮບັປະກນັຄວາມສາມກັຄ 
ພາຍໃນ ເຮດັໃຫກ້ານເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຜ ບໍ້ລຫິານ, ພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ ທຸກຂັນ້ມ ປະສດິທພິາບ ແລະ 
ຊອກໃຫເ້ຫນັດາ້ນດ , ປັດໄຈໃໝີ່ ທ ີ່ ຕັງ້ໜາ້ ເພືີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ຂໍຂ້າດຕກົບກົຜີ່ ອງ ເພືີ່ ອປັບປຸງແກໄ້ຂ. 

      -  ເພືີ່ ອປົກປັກຮກັສາພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ປົກປັກຮກັສາວດັຖຸ ສິີ່ ງຂອງ ຊບັສມົບດັຂອງສີ່ ວນລວມ, ສະ
ກດັກັນ້ ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ປະກດົການຫຍໍທໍ້ຕ້ີ່ າງໆ ແລະ ຢັບຢັງ້ການປະຕບິດັວຽກງານໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ເຫນັວີ່ າບໍີ່ ສອດ
ຄີ່ ອງ, ບໍີ່ ໂປີ່ ງໃສ, ສາ້ງໃຫພ້ະນກັງານ, ສະມາຊກິພກັມ ຄວາມຕືີ່ ນຕວົເປັນເຈົາ້ການ, ຕໍີ່ ສ ຕ້າ້ນກນົອຸບາຍຫນັປີ່ ຽນໂດຍ
ສນັຕຂິອງສດັຕ . 

      -  ເພືີ່ ອຢຽ້ມຢາມກະຕຸກຊຸກຍ  ້ແນະນໍາ ສາ້ງຂວນັກໍາລງັໃຈ ໃຫແ້ກີ່ ຜ ບໍ້ລຫິານ, ພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານໃຫມ້ 
ຄວາມຕືີ່ ນຕວົເປັນເຈົາ້ການ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານຂອງຕນົ.   
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2. ເປົາ້ໝາຍ. 

      ເປົ້າໝາຍການກວດກາການສກຶສາ ແມີ່ ນເພືີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍປັດໄຈຕັງ້ໜາ້, ສະກດັກັນ້ການລະເມ ດຕີ່ າງໆ, 
ຊີ່ ວຍເຫຼອືເປົາ້ໝາຍສໍາເລດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານໄດດ້ , ພອ້ມກນັນັນ້ ກຊໍີ່ ວຍໃຫນ້ກັຄຸມ້ຄອງບນັຊາດດັສມົ ວງົຈອນການຄຸມ້
ຄອງຂອງຕນົໃຫຖ້ກືຕາມເປົາ້ໝາຍ. 

ປັດຈບຸນັ, ລະບບົກວດກາການສກຶສາມ  3 ຂັນ້ຄ:ື ຂັນ້ກະຊວງຮຽກວີ່ າ: ກມົກວດກາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ, 
ຂັນ້ແຂວງ ຮຽກວີ່ າ: ຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົການສກຶສາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງຮຽກວີ່ າ: 
ໜີ່ ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົການສກຶສາເມອືງ, ດັີ່ ງນັນ້, ເປົາ້ໝາຍ ຂອງການກວດກາຈຶີ່ ງຂຶນ້ຢ ີ່ ກບັສດິ ໜາ້ທ ີ່  
ແລະ ຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການກວດກາການສກຶສາແຕີ່ ລະຂັນ້ຄ:ື  

2.1 ເປົາ້ໝາຍກວດກາຂອງກມົກວດກາ ກະຊວງສກຶສາທກິານ. 

- ກວດກາບນັດາກມົ, ຫອ້ງການ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາອອ້ມຂາ້ງກະຊວງສກຶສາທກິານ (ກວດກາພກັ 
ແລະກວດກາລດັ). 

- ກວດກາພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. 

- ກວດກາຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫວົໜີ່ ວຍຮາກຖານການສກຶສາຕີ່ າງໆທງັພາກລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ. 

2.2 ເປົາ້ໝາຍກວດກາຂອງຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົການສກຶສາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ. 

-  ກວດກາບນັດາຂະແໜງການທ ີ່ ຂຶນ້ກບັພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງ. 

-  ກວດກາຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫວົໜີ່ ວຍຮາກຖານການສກຶສາຕີ່ າງໆ ທງັພາກ
ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ. 

2.3 ເປົາ້ໝາຍກວດກາຂອງໜີ່ ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົການສກຶສາເມອືງ. 

- ກວດກາບນັດາໜີ່ ວຍງານທ ີ່ ຂຶນ້ກບັຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ. 

- ກວດກາໂຮງຮຽນ ແລະ ຫວົໜີ່ ວຍຮາກຖານການສກຶສາຕີ່ າງໆ ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ. 

ການກວດກາຕອ້ງກວດທງັຄນົ ທງັວຽກ ສະເພາະການກວດກາຄນົແມີ່ ນເລງັໃສີ່ : ຜ ບໍ້ລຫິານການ
ສກຶສາ ແລະ ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງໂຮງຮຽນແຕີ່ ລະຂັນ້, ພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ, ນກັຮຽນ ແລະ ຊຸມຊນົທ ີ່ ເຮດັວຽກກີ່ ຽວ
ກບັການສກຶສາ. 

3. ໜາ້ທ ີ່ ຂອງກວດກາການສກຶສາ. 

ມາດຕາ70:  ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການສກຶສາສະບບັປັບປຸງໄດລ້ະບຸກີ່ ຽວກບັໜາ້ທ ີ່  ແລະ ສດິຂອງອງົການກວດກາ
ການສກຶສາໄວວ້ີ່ າ: 

- ກະຊວງສກຶສາທກິານຮບັຜດິຊອບຕດິຕາມ ກວດກາ, ປະເມ ນຜນົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການ ສກຶສາ,      
ການຮຽນ-ການສອນທົີ່ ວຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ການເຄືີ່ ອນໄຫວອືີ່ ນໆ ຂອງພະແນກສກຶສາແຂວງ, 
ນະຄອນຫຼວງ, ເມອືງ, ເທດສະບານ, ໂຮງຮຽນ, ສ ນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງ
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ຕນົ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການປະຕບິດັຫຼກັສ ດຂອງໂຮງຮຽນ, 
ສ ນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາທ ີ່ ຂຶນ້ກບັຂະແໜງ ການອືີ່ ນ. 

- ພະແນກສກຶສາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງຮບັຜດິຊອບຕດິຕາມ ກວດກາ, ປະເມ ນຜນົ ການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງການສກຶສາ, ການຮຽນ-ການສອນທົີ່ ວແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ການເຄືີ່ ອນໄຫວອືີ່ ນໆ ຂອງຫອ້ງການ
ສກຶສາເມອືງ, ເທດສະບານ, ໂຮງຮຽນ, ສ ນ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງ
ຕນົ. 

- ຫອ້ງການສກຶສາເມອືງ ຮບັຜດິຊອບຕດິຕາມ ກວດກາ, ປະເມ ນຜນົການບໍລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ, 
ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການເຄືີ່ ອນໄຫວອືີ່ ນໆຂອງໂຮງຮຽນ, ສ ນການສກຶສາຕີ່ າງໆທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງ
ຂອງຕນົ. 

ມາດຕາ71: ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການສກຶສາສະບບັປັບປຸງຍງັໄດລ້ະບຸກີ່ ຽວກບັໜາ້ທ ີ່  ແລະ ສດິຂອງຜ ກ້ວດກາການ
ສກຶສາໄວດ້ັີ່ ງນ :້ 

- ປະຕບິດັຕາມລະບຽບ, ກດົໝາຍກີ່ ຽວກບັການກວດກາ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍອືີ່ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

- ກວດກາການປະຕບິດັມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍກີ່ ຽວກບັການສກຶສາ. 

- ກວດກາການປະຕບິດັຈດຸໝາຍ, ແຜນງານ, ໂຄງການເນືອ້ໃນຫຼກັສ ດ ແລະ ວທິ ການສດິສອນ, ລະບຽບການ
ສອບເສງັ, ການອອກປະກາດສະນ ຍະບດັ ແລະ ຄຸນນະພາບການສກຶສາ. 

- ກວດກາການແກໄ້ຂຄໍາສະເໜ ຂອງປະຊາຊນົກີ່ ຽວກບັການສກຶສາ. 

- ສະເໜ ໂຈະຊົີ່ ວຄາວການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງຜ ລ້ະເມ ດລະບຽບ, ກດົໝາຍກີ່ ຽວກບັການສກຶສາ ແລະ ສະເໜ 
ປະຕບິດັມາດຕະການຕໍີ່ ຜ ກ້ີ່ ຽວ. 

- ຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ການສໍລ້າດບງັຫຼວງໃນຂງົເຂດການສກຶສາຕາມ ລະບຽບກດົໝາຍ. 

- ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ແລະ ສດິອືີ່ ນຕາມທ ີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການກວດກາລດັ ແລະ ກດົໝາຍອືີ່ ນທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

 ມາດຕາ72: ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການສກຶສາຍງັໄດລ້ະບຸໜາ້ທ ີ່  ແລະ ສດິຂອງຜ ຖ້ກືກວດກາໄວດ້ັີ່ ງນ :້ 

- ສະເໜ ໃຫຜ້ ກ້ວດກາແຈງ້ຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັການກວດກາ. 

- ສາ້ງເງ ືີ່ອນໄຂ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຜ້ ກ້ວດກາ ແລະ ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົກີ່ ຽວກບັການກວດກາ. 

- ສະໜອງຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານກີ່ ຽວກບັການກວດກາຢີ່ າງຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ ແລະ ທນັເວລາ. 

- ສະເໜ ໃຫອ້ງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງພຈິາລະນາກີ່ ຽວກບັການຕກົລງົ, ທດັສະນະທີ່ າທ  ແລະ ການກະທໍາ ອືີ່ ນໆຂອງ
ຜ ກ້ວດກາທ ີ່ ຕນົເຫນັວີ່ າບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

- ທວງເອາົການທດົແທນຄີ່ າເສຍຫາຍ ຕາມກດົໝາຍຈາກຜ ກ້ວດກາທ ີ່ ມ  ການກະທໍາບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

- ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ແລະ ສດິອືີ່ ນຕາມທ ີ່ ໄດກ້ໍານດົໄວໃ້ນກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການກວດກາລດັ ແລະ ກດົໝາຍອືີ່ ນທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 
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IV. ຫຼກັການຊ ນ້າໍການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາການສກຶສາ. 
-  ຫຼກັການຮບັຜດິຊອບດາ້ນກດົໝາຍ. 

-  ຫຼກັການລກັສະນະພກັ. 

-  ຫຼກັການລກັສະນະແຜນການ. 

-  ຫຼກັການລວມສ ນປະຊາທປິະໄຕ. 

-  ຫຼກັການຮບັປະກນັລກັສະນະພາວະວໄິສ ແລະ ມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ. 

-  ຫຼກັການລກັສະນະປະສດິທຜິນົ. 

-  ຫຼກັການລກັສະນະສກຶສາອບົຮມົ. 

-  ຮບັປະກນັຄວາມຍຸດຕທໍິາ, ທນັເວລາ ແລະ ເປ ດເຜ ຍຕາມລະບຽບການ. 

-  ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ, ການຈດັຕັງ້ ແລະ ສືີ່ ມວນຊນົ. 

-  ບໍີ່ ສາ້ງຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທ ີ່ ບໍີ່ ຈາໍເປັນໃຫແ້ກີ່ ການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົ ທ ີ່ ຖກື
ກວດກາ. 

V. ວທິ ການ, ພາຫະນະປະຕບິດັການກວດກາການສກຶສາ. 
1. ວທິ ການກວດກາການສກຶສາ. 

1.1  ວທິ ການສງັເກດ. 

1.2  ວທິ ການສອບສວນ(ສໍາພາດ, ສອບຖາມ). 

1.3  ວທິ ການກວດກາ. 

1.4  ວທິ ການເຂົາ້ຮີ່ ວມບນັດາການເຄືີ່ ອນໄຫວຕວົຈງິ. 

1.5  ວທິ ການວໄິຈ, ສງັລວມຂໍມ້ ນທາງເອກະສານ ແລະ ທຽບໃສີ່ ຕວົຈງິ. 

1.6  ວທິ ການໃຊແ້ບບຟອມປະເມ ນ. 

2. ພາຫະນະປະຕບິດັການກວດກາການສກຶສາ. 

2.1  ບນັດານຕິກິາໍ, ເອກະສານຮບັໃຊກ້ານກວດກາ. 

2.2  ຂໍຕ້ກົລງົ, ແຜນການ, ຄໍາຖາມເຈາະຈ ມ້, ແບບຟອມປະເມ ນ, ຕາຕະລາງລງົກວດກາ. 

2.3  ພາຫະນະທ ີ່ ຮບັປະກນັການໄປ, ການມາ, ການກນິ, ການຢ ີ່  (ງບົປະມານ). 

2.4  ເຄືີ່ ອງປະກອບໃຫແ້ກີ່ ການເຮດັວຽກ. 

2.5  ອຸປະກອນຕດິຕໍໍີ່ ສືີ່ ສານ. 
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VI. ຮ ບການ ແລະ ຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນການກວດກາຂອງຄະນະກວດກາການສກຶສາ. 
1. ຮ ບການ. 

ມາດຕາ13 ຂອງກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການກວດກາລດັໄດລ້ະບຸໄວວ້ີ່ າ: ການກວດກາມ  3 ຮ ບການຄ:ື  

1.1 ການກວດກາຕາມແຜນການປົກກະຕ.ິ 

ໝາຍເຖງິ: ການກວດກາຕາມແຜນການຂອງອງົການບໍລຫິານ ແລະ ຂອງຄະນະກວດກາລດັແຕີ່ ລະຂັນ້ທ ີ່ ໄດ ້
ວາງໄວ.້ 

1.2 ການກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ ງ ຫຼ ືຄໍາສະເໜ  

ໝາຍເຖງິ: ການກວດກາຕາມຄໍາສັີ່ ງ, ຂໍຕ້ກົລງົ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈງ້ການ ຂອງຫວົໜາ້ອງົການ ບໍລຫິານ, ຂອງ
ຄະນະກວດກາລດັແຕີ່ ລະຂັນ້ ແລະ ຄໍາສະເໜ ຂອງພນົລະເມອືງ ໂດຍແຈງ້ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາຊາບລີ່ ວງ
ໜາ້. 

1.3 ການກວດກາແບບກະທນັຫນັ. 

ໝາຍເຖງິ: ການກວດກາຢີ່ າງຮ ບດີ່ ວນ ໂດຍບໍີ່ໄດແ້ຈງ້ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາຊາບລີ່ ວງໜາ້. 

ນອກຈາກນັນ້ຮ ບການກວດກາການສກຶສາຍງັໄດໃ້ຊຮ້ ບການຕີ່ າງໆອ ກດັີ່ ງນ :້ 

* ການກວດກາໂດຍທາງກງົ. 

ກວດກາໂດຍກງົແມີ່ ນການລງົກວດກາຕວົຈງິ ໂດຍການຮບັຟັງການລາຍງານ, ການສໍາພາດໂດຍກງົຈາກຄະນະ
ພກັ,  ຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາແຕີ່ ລະຂັນ້, ພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ, ອໍານາດການປົກຄອງ, ຊຸມຊນົ ແລະ ລງົຢຽ້ມ
ຢາມສະພາບຕວົຈງິຕາມສະຖານບໍລກິານ ການສກຶສາປະເພດຕີ່ າງໆ. 

* ການກວດກາໂດຍທາງອອ້ມ.  

ກວດກາໂດຍທາງອອ້ມແມີ່ ນຮ ບການໜຶີ່ ງຊຶີ່ ງຜ ກ້ວດກາໄດປ້ະຕບິດັ ໂດຍການຕດິຕາມທາງເອກະສານ, ທາງ
ໂທລະສານໂທລະສບັ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້, ບຸກຄນົ, ຊຸມຊນົ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ ນທ ີ່ ບໍີ່ ຖກືກວດກາ. 

* ກວດກາສມົທບົລະຫວີ່ າງສອງຮ ບການທ  1 ແລະ ທ  2.  

ກວດກາສມົທບົລະຫວີ່ າງສອງຮ ບການທ 1 ແລະ ທ 2 ແມີ່ ນ: ການສມົທບົກນັລະຫວີ່ າງການລງົກວດກາຮບັຟັງ
ການລາຍງານຕວົຈງິ ກບັການລາຍງານທາງເອກະສານ, ທາງໂທລະສານ, ໂທລະສບັ, ອງົການຈດັຕັງ້, ບຸກຄນົ, 
ຊຸມຊນົ ຫຼ ືອງົການປົກຄອງທອ້ງຖິີ່ ນທ ີ່ ບໍີ່ ຖກືກວດກາ ເພືີ່ ອເກບັກາໍຂໍມ້ ນຕີ່ າງ ໃໆຫລ້ະອຽດ ຊດັເຈນ ແລະ ເຊືີ່ ອຖື
ໄດ.້ 

2. ຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນການກວດກາ.  

ຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນການກວດກາການສກຶສາໄດດໍ້າເນ ນໄປຕາມບາດກາ້ວຕີ່ າງໆດັີ່ ງນ :້ 

2.1 ບາດກາ້ວກະກຽມ. 

- ຄົນ້ຄວ້າ ບນັດາເອກະສານ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ຂໍກ້ໍານດົ, ກດົລະບຽບ, ແຜນພດັທະນາການສກຶສາ ຂອງ
ກະຊວງ  ສກຶສາທກິານ ວາງອອກແຕີ່ ລະໄລຍະໃຫເ້ລກິເຊິີ່ ງ, ເກບັກໍາຂໍມ້ ນຂອງເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືກວດກາ
ໃຫລ້ະອຽດ. 
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- ກະກຽມແຜີ່ ນການ, ງບົປະມານ, ຂໍຕ້ກົລງົ, ສາ້ງຮີ່ າງເນືອ້ໃນເກບັກາໍ, ຕາຕະລາງເຮດັວຽກ. 

- ຄະນະກວດກາແນະນໍາ ເຜ ຍແຜີ່ ໃຫພ້ະນກັງານທ ີ່ ຈະລງົກວດກາ ໄດເ້ຊືີ່ ອມຊມື ກໍາໄດເ້ນືອ້ໃນ ຈດຸປະສງົ
ໃນການກວດກາ. 

- ແຈງ້ເນືອ້ໃນ ຈດຸປະສງົຂອງການກວດກາໃຫເ້ປົາ້ຫມາຍທ ີ່ ຈະໄປກວດກາຮ ເ້ພືີ່ ອກະກຽມ. 

2.2 ບາດກາ້ວດໍາເນ ນການກວດກາ. 

- ເຂົາ້ພບົຄະນະພກັ, ຫຼ ືເລຂາໜີ່ ວຍພກັ, ຫຼ ືການນໍາບີ່ ອນທ ີ່ ຖກືກວດກາເພືີ່ ອສະເໜ ຈດຸປະສງົ ເນືອ້ໃນ ຕາ
ຕະລາງການກວດກາ. 

- ຮບັຟັງການລາຍງານຈາກຄະນະພກັ, ຄະນະນໍາ ຫຼ ືຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ ບີ່ ອນທ ີ່ ຖກືກວດກາ ຕາມເນືອ້
ໃນແຜນການ, ຄໍາຖາມເຈາະຈ ມ້ ແລະຮີ່ າງສະຖຕິຕິີ່ າງໆທ ີ່ ກໍານດົໄວ ້ພອ້ມນ ຕ້ອ້ງຮບັຟັງຄວາມຄດິຄວາມ
ເຫນັຂອງພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ, ອງົການປົກຄອງ ແລະ ຊຸມຊນົ ຕໍີ່ ການດໍາເນ ນການສກຶສາ. 

- ຂະແໜງການ, ໜີ່ ວຍງານ, ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຕີ່ າງໆ ລາຍງານ. 

- ສໍາພາດ, ປຶກສາຫາລ ືແລະ ພອ້ມກນັຊອກຫາວທິ ການແກໄ້ຂໃນບາງບນັຫາ ທ ີ່ ເຫນັວີ່ າຍງັບໍີ່ ທນັແຈງ້ ແລະ 
ເປັນອຸປະສກັ ຫຼ ືຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກໃນການພດັທະນາການສກຶສາ.         

2.3 ບາດກາ້ວສະຫຸຼບ-ລາຍງານຜນົການກວດກາ. 

- ຜີ່ ານການລງົກວດກາ, ຊອກຮ ,້ ເກບັກາໍສະພາບຕວົຈງິຈາກແຕີ່ ລະຂັນ້ໃນແຕີ່ ລະຄັງ້ ຄະນະກວດກາຈະໄດ ້   
ຄົນ້ຄວາ້, ວໄິຈ, ບນັຫາຕີ່ າງໆທ ີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການກວດກາ, ປຽບທຽບກບັມາດຖານການກວດກາ ແລະ ສະ
ຫຸຼບສງັລວມ, ຕ ລາຄາຜນົການກວດກາຂອງເປົາ້ໝາຍການກວດກາ, ລາຍງານຜນົການກວດກາໃຫຂ້ັນ້ເທງິ
ຊາບ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຜນົການກວດກາ ຊຶີ່ ງສາມາດຈາໍແນກໃຫເ້ຫນັຢ ີ່ ແຕີ່ ລະຂັນ້ການ
ກວດກາໄດດ້ັີ່ ງນ :້ 

2.3.1 ຄະນະກວດກາການສກຶສາຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ. 

ການສະຫຸຼບຜນົການກວດກາການສກຶສາຢ ີ່ ແຂວງແຕີ່ ລະຄັງ້ຈະໄດດໍ້າເນ ນດັີ່ ງນ :້ 

- ກວດກາຂັນ້ພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ: ຄະນະກວດກາຈະໄດຂ້ຽນບດົສະຫຸຼບ ສງັ
ລວມສະພາບການສກຶສາຮອບດາ້ນພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຈດັຕັງ້ພທິ ສະຫຸຼບ ໂດຍມ ຄະນະພະແນກ 
ແລະ ຂະແໜງການ ສກຶສາເມອືງ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຕີ່ າງໆເຂົາ້ຮີ່ ວມ 
ແລະ ເຊນັຢັງ້ຢືນຮບັຮ ທ້ງັສອງຝີ່ າຍ. 

- ກວດກາຂັນ້ຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ ແລະໂຮງຮຽນ: ຄະນະກວດກາຈະໄດສ້ະຫຸຼບໂດຍປາກເປົີ່ າ 
ແລະ ເຮດັບດົບນັທກຶສງັລວມ ສະພາບບນັຫາໃສີ່ ແບບຟອມທ ີ່ ກຽມໄວ ້ຫຼ ືປືມ້ບນັທກຶຂອງໂຮງຮຽນ 
ແລວ້ເຊນັຢັງ້ຢືນຮບັຮ ທ້ງັສອງຝີ່ າຍ. 

- ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການກວດກາແຕີ່ ລະຄັງ້ ຈະຕອ້ງສະຫຸຼບການໃຊຈ້ີ່ າຍງບົປະມານໃຫພ້ະແນກ ຫຼ ືພາກ
ສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

- ລາຍງານຜນົການກວດກາໃຫຂ້ັນ້ເທງິຮບັຊາບ ແລະ ຕດິຕາມຜນົການກວດກາ. 

2.3.2 ຄະນະກວດກາການສກຶສາຂອງພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງຕອ້ງດໍາເນ ນດັີ່ ງນ :້ 
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- ກວດກາຂັນ້ຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ: ຄະນະກວດກາຈະໄດຂ້ຽນບດົສະຫຸຼບ ສງັລວມສະພາບການ
ສກຶສາຮອບດາ້ນພາຍໃນເມອືງ ແລະ ຈດັຕັງ້ພທິ ສະຫຸຼບ ໂດຍມ ຄະນະຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ, 
ບນັດາຫວົໜາ້/ຮອງຫວົໜາ້ໜີ່ ວຍງານ, ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ພາກສີ່ ວນ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຕີ່ າງໆເຂົາ້
ຮີ່ ວມ ແລະ ເຊນັຢັງ້ຢືນຮບັຮ ທ້ງັສອງຝີ່ າຍ. 

- ກວດກາຂັນ້ໂຮງຮຽນ: ຄະນະກວດກາຈະໄດສ້ະຫຸຼບໂດຍປາກເປົີ່ າ ແລະ ເຮດັບດົບນັທກຶສງັລວມ
ສະພາບບນັຫາໃສີ່ ແບບຟອມທ ີ່ ກຽມໄວ ້ ຫຼ ື ປືມ້ບນັທກຶຂອງໂຮງຮຽນ ແລວ້ເຊນັຢັງ້ຢືນຮບັຮ ທ້ງັສອງ
ຝີ່ າຍ. 

- ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການກວດກາແຕີ່ ລະຄັງ້ ຈະຕອ້ງສະຫລຸບການໃຊຈ້ີ່ າຍງບົປະມານໃຫຂ້ະແໜງການ ຫຼ ື
ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

- ລາຍງານຜນົການກວດກາໃຫຂ້ັນ້ເທງິຮບັຊາບ ແລະ ຕດິຕາມຜນົການກວດກາ. 

2.3.3 ຄະນະກວດກາການສກຶສາຂອງຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງຕອ້ງດໍາເນ ນດັີ່ ງນ :້: 

- ກວດກາໂຮງຮຽນທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ: ຄະນະກວດກາຈະໄດຂ້ຽນ
ບດົສະຫຸຼບ ສງັລວມສະພາບການສກຶສາຮອບດາ້ນພາຍໃນເມອືງ ແລະ ຈດັຕັງ້ພທິ ສະຫລຸບ ໂດຍມ 
ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ, ບນັດາຫວົໜາ້/ຮອງຫວົໜາ້ໜີ່ ວຍງານ, ຈງຸານ ແລະ ພາກ ສີ່ ວນທ ີ່
ກີ່ ຽວຂອ້ງຕີ່ າງໆເຂົາ້ຮີ່ ວມ ແລະເ ຊນັຢັງ້ຢືນຮບັຮ ທ້ງັສອງຝີ່ າຍ. 

- ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການກວດກາແຕີ່ ລະຄັງ້ ຈະຕອ້ງສະຫຸຼບການໃຊຈ້ີ່ າຍງບົປະມານໃຫຂ້ະແໜງການ ຫຼ ື
ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

- ລາຍງານຜນົການກວດກາໃຫຂ້ັນ້ເທງິຮບັຊາບ ແລະ ຕດິຕາມຜນົການກວດກາ. 

VII. ເນືອ້ໃນຂອງການກວດກາການສກຶສາ. 
- ກວດກາການຈດັຕັງ້ ເຊືີ່ ອມຊມື, ການປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ລະບຽບການ, ກດົໝາຍ, 

ແຜນການ, ບນັດານຕິກິາໍຕີ່ າງໆຂອງພກັ-ລດັ ແລະ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານວາງອອກ. 

- ກວດກາການປະຕບິດັລະບຽບແບບແຜນວທິ ເຮດັວຽກ, ການປະຕບິດັ ຫຼກັການລວມສ ນປະຊາທປິະໄຕ ນໍາ
ພາເປັນໝ ີ່ ຄະນະ ບຸກຄນົຮບັຜດິຊອບ. 

- ກວດກາກງົຈກັບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຂອງບນັດາກມົ, ຫອ້ງການ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າ, ພະແນກສກຶສາທກິານແຂ
ວງ-ນະຄອນຫຼວງ, ຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ ແລະ ຫວົໜີ່ ວຍຮາກຖານການສກຶສາຂັນ້ຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັຄວາມຮບັ
ຜດິຊອບຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ. 

- ກວດກາການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທ ີ່ ຂອງ ການນໍາ, ຜ ບໍ້ລຫິານ, ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ຂັນ້ຕີ່ າງໆ
ໃນການປະຕບິດັວຽກງານປົກຄອງ, ຄຸມ້ຄອງຕໍີ່ ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ, ການຫນັເປັນແຜນການ, ການຈດັຕັງ້ປະຕິ
ບດັແຜນການໂດຍສະເພາະແຜນພດັທະນາການສກຶສາໃນແຕີ່ ລະຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງບົປະມານ
ໂຄງການຕີ່ າງໆຂອງລດັ ແລະ ຂອງໂຄງການຕີ່ າງປະເທດ. 

- ກວດກາການບໍລຫິານຊ ນ້າໍດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ການສາ້ງ, ພດັທະນາ ແລະ ການປະຕບິດັຫຼກັສ ດ, ການຈດັຕັງ້     
ການຮຽນ-ການສອນ, ການວດັ ແລະ ປະເມ ນຜນົການສກຶສາ ແລະ ການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ ໜາ້ທ ີ່  ຈນັຍາບນັ
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ຂອງພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ, ນກັຮຽນ ພອ້ມນ ກ້ຮໍບັຟັງຄໍາຄດິ ຄໍາເຫນັຂອງພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ, ອງົການປົກຄອງ 
ແລະ    ຊຸມຊນົຕໍີ່ ວຽກງານການສກຶສາ. 

- ກວດກາການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ ແລະນາໍໃຊງ້ບົປະມານການເງນິຂອງລດັຖະບານ, ຂອງໂຄງການ ຊີ່ ວຍເຫຼອືກ ້
ຢືມ ແລະຊີ່ ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກຕີ່ າງປະເທດ, ການສະໜອງ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນໍາໃຊພ້າຫະນະ, ວດັຖຸອຸປະກອນ, ອາຄານ
ສະຖານທ ີ່  ແລະ ວດັຖຸສິີ່ ງຂອງສີ່ ວນລວມຕີ່ າງໆ.  

1. ເນືອ້ໃນລະອຽດການກວດກາແຕີ່ ລະເປົາ້ຫມາຍ. 

1.1 ກວດກາບນັດາກມົ, ຫອ້ງການ ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າ, ອງົການທຽບເທົີ່ າກມົ. 

- ກວດກາກງົຈກັການຈດັຕັງ້ (ໂຄງຮີ່ າງການຈດັຕັງ້ ແລະໂຄງປະກອບດາ້ນບຸກຄະລາກອນ), ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້
ຄອງ, ລະບອບແບບແຜນວທິ ເຮດັວຽກ, ການປະຕບິດັ ຫຼກັການລວມສ ນປະຊາທປິະໄຕ, ນໍາພາ ເປັນໝ ີ່
ຄະນະ, ບຸກຄນົຮບັຜດິຊອບ, ການຄຸມ້ຄອງ-ສບັຊອ້ນ ຈດັວາງພະນກັງານ ແລະ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ
ຕີ່ າງໆຕໍີ່ ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ. 

- ກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ລະບຽບກດົຫມາຍ, ບນັດາ ນຕິກິໍາຕີ່ າງໆ
ຂອງພກັ-ລດັ ແລະ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານວາງອອກໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ. 

- ກວດກາການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທ ີ່ , ຂອງຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ. 

- ກວດກາການບໍລຫິານ ຊ ນ້ໍາດາ້ນວຊິາສະເພາະຕາມພາລະບດົບາດຄຸມ້ຄອງມະຫາພາກ, ການລງົຕດິຕາມ 
ກວດກາ, ການນເິທດ, ການປະເມ ນຜນົ, ການຄົນ້ຄວ້າ ວໄິຈ ແລະ ສະຫຸຼບ ລາຍງານວຽກງານ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ, ນໍາໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ, ຂອງໂຄງການຊີ່ ວຍເຫຼອືກ ຢື້ມ, 
ໂຄງການຊີ່ ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກຕີ່ າງປະເທດ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊພ້າຫະນະ, ຊບັສນິ, ວດັຖຸສງິຂອງສີ່ ວນລວມຂອງລດັ. 

1.2 ກວດກາພະແນກສກຶສາທກິານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ. 

- ກວດກາກງົຈກັການຈດັຕັງ້, ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ, ລະບອບແບບແຜນວທິ ເຮດັວຽກ, ການປະຕບິດັ
ຫຼກັການລວມສ ນປະຊາທປິະໄຕ, ນໍາພາເປັນໝ ີ່ ຄະນະບຸກ ຄນົຮບັຜດິຊອບ, ການຄຸມ້ຄອງ, ສບັຊອ້ນ ຈດັ
ວາງພະນກັງານ ແລະ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ການເລືີ່ ອນຊັນ້, ເລືີ່ ອນຂັນ້, ເຈບັເປັນ, ເກ ດລ ກ, ບໍາເນດັ, 
ບໍານານ ແລະ ອືີ່ ນໆຕໍີ່ ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ. 

- ການນໍາເອາົແນວທາງນະໂຍບາຍ ມະຕຄໍິາສັີ່ ງ, ລະບຽບການ, ກດົໝາຍ, ບນັດານຕິກິໍາຕີ່ າງໆຂອງພກັ-ລດັ 
ແລະ ແຜນພດັທະນາການສກຶສາຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານວາງອອກ ໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ ມາຜນັຂະຫຍາຍເປັນ
ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກມົກອງຕນົ. 

- ກວດກາການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທ ີ່  ຂອງຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ. 

- ກວດກາການບໍລຫິານ ຊ ນ້ໍາເຄືີ່ ອນໄຫວວຊິາສະເພາະ ໂດຍສະເພາະການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຫຼກັສ ດທອ້ງ
ຖິີ່ ນ, ການລງົຕດິຕາມ ກວດກາ, ນເິທດການຮຽນ-ການສອນ, ການປະເມ ນຜນົ, ການຈດັຕັງ້ການສອບເສງັ, 
ການຄົນ້   ຄວ້າວໄິຈ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານວຽກງານ.
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- ຕດິຕາມ ກວດກາການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ, ນໍາໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ຂອງໂຄງການຊີ່ ວຍເຫຼອືກ ຢື້ມ, 
ໂຄງການຊີ່ ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກຕີ່ າງປະເທດ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການຄຸມ້ຄອງ-ນາໍໃຊ ້ພາຫະນະ, ຊບັສນິ, ວດັຖຸສິີ່ ງຂອງສີ່ ວນລວມຂອງລດັ. 

1.3 ກວດກາຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ. 

- ກວດກາກງົຈກັການຈດັຕັງ້ (ໂຄງຮີ່ າງການຈດັຕັງ້ ແລະໂຄງປະກອບດາ້ນບຸກຄະລາກອນ). 

- ຕດິຕາມ ກວດກາ ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງຮອບດາ້ນ, ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງ ໂຮງຮຽນ, ຄຸມ້ຄອງຮາກຖານ
ການ  ສກຶສາ ຂອງຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາເມອືງ. 

- ກວດກາລະບອບແບບແຜນວທິ ເຮດັວຽກ, ການປະຕບິດັຫລກັການລວມສ ນປະຊາທປິະໄຕ, ນໍາພາເປັນໝ ີ່
ຄະນະ, ບຸກຄນົຮບັຜດິຊອບ, ການສບັຊອ້ນ ຈດັວາງພະນກັງານ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ການເລືີ່ ອນຊັນ້, ເລືີ່ ອນຂັນ້, ເຈບັເປັນ, ເກ ດລ ກ, ບໍາເນດັ, 
ບໍານານ ແລະ ອືີ່ ນໆຕໍີ່ ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ, ລະບຽບ ກດົຫມາຍ, ບນັດານຕິກິໍາ
ຕີ່ າງໆຂອງພກັ-ລດັ ແລະ ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ, ແຂວງວາງອອກໃນແຕີ່ ລະໄລຍະ. 

- ກວດກາການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທ ີ່  ຂອງຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການບໍລຫິານ ຊ ນ້າໍເຄືີ່ ອນໄຫວວຊິາສະເພາະ ໂດຍສະເພາະການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຫລກັ
ສ ດທອ້ງຖິີ່ ນ, ການລງົຕດິຕາມ ກວດກາ, ນເິທດການຮຽນ-ການສອນ, ການປະເມ ນຜນົ, ການຈດັຕັງ້ການ
ສອບເສງັ, ການຄົນ້ຄວ້າວໄິຈ ແລະ ສະຫຸຼບລາຍງານວຽກງານ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ, ນໍາໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ, ຂອງໂຄງການຊີ່ ວຍເຫຼອືກ ຢື້ມ, 
ຊີ່ ວຍເຫຼອືລາ້ຈາກຕີ່ າງປະເທດ. 

1.4  ກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

- ກວດກາກງົຈກັການຈດັຕັງ້ (ໂຄງຮີ່ າງການຈດັຕັງ້ ແລະ ໂຄງປະກອບດາ້ນບຸກຄະລາກອນ). 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການປະຕບິດັວຽກງານບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ, ການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທ ີ່  ຂອງ
ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ 7 ວຽກບໍລຫິານ ຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນຄ:ື ວຽກງານວຊິາການ, ວຽກ
ຄຸມ້ຄອງບຸກຄະລາກອນ, ວຽກງານບໍລຫິານຫອ້ງການ, ວຽກກດິຈະກໍານກັຮຽນ/ນກັສກຶສາ, ວຽກອາຄານ
ສະຖານທ ີ່ , ວຽກພວົພນັຊຸມຊນົ ແລະ ວຽກອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ. 

- ກວດກາລະບອບແບບແຜີ່ ນວທິ ເຮດັວຽກ, ການປະຕບິດັຫຼກັການລວມສ ນປະຊາທປິະໄຕ, ນໍາພາເປັນໝ ີ່
ຄະນະ, ບຸກຄນົຮບັຜດິຊອບ, ການສບັຊອ້ນ ຈດັວາງພະນກັງານ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການປະຕບິດັນະໂຍບາຍການເລືີ່ ອນຊັນ້, ເລືີ່ ອນຂັນ້, ເຈບັເປັນ, ເກ ດລ ກ, ບໍາເນດັ, ບໍານານ 
ແລະ ອືີ່ ນໆຕໍີ່ ພະນກັງານ, ລດັຖະກອນ. 

- ກວດກາການນາໍເອາົແນວທາງນະໂຍບາຍ ມະຕຄໍິາສັີ່ ງ, ລະບຽບ, ກດົໝາຍ, ບນັດານຕິກິາໍຕີ່ າງໆຂອງພກັ-ລດັ, 
ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ກຄໍຂືອງແຂວງ, ຂອງເມອືງວາງອອກໃນແຕີ່ ລະໄລຍະມາຜນັຂະຫຍາຍເປັນແຜນ
ການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກມົກອງຕນົ. 
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- ຕດິຕາມ ກວດກາການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ, ໜາ້ທ ີ່ ຂອງພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ ແລະ ນກັຮຽນ/
ນກັສກຶສາ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການເຄືີ່ ອນໄຫວການສດິສອນຂອງຄ ເຊັີ່ ນ: ກວດກາກີ່ ຽວກບັລະດບັວຊິາການ, ການ
ປະຕບິດັລະບຽບວຊິາການ, ໝາກຜນົຂອງການສດິສອນ, ການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ອືີ່ ນໆ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ, ນໍາໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັ, ຂອງໂຄງການຊີ່ ວຍເຫຼອືກ ຢື້ມ, 
ໂຄງການຊີ່ ວຍເຫຼອືລາ້ຂອງຕີ່ າງປະເທດ, ລາຍຮບັວຊິາການ, ເງນິຊຸມຊນົ ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

- ຕດິຕາມ ກວດກາການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊພ້າຫະນະ, ຊບັສນິ, ວດັຖຸສິີ່ ງຂອງສີ່ ວນລວມ ຂອງລດັ. 

VIII. ຄຸນລກັສະນະຂອງຜ ກ້ວດກາ. 
1. ຕອ້ງມ ທດັສະນະຫຼກັໝັນ້ທາງດາ້ນຄຸນທາດການເມອືງໜກັແໜນ້, ເຊືີ່ ອໝັນ້ ແລະ ຈງົຮກັພກັດ ຕໍີ່ ແນວທາງ

ນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ. 

2. ຕອ້ງມ ພາວະຜ ນ້າໍ ແລະ ຜ ບໍ້ລຫິານທ ີ່ ດ , ມ ຄວາມຮ ທ້າງດາ້ນວຊິາສະເພາະຢີ່ າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊິີ່ ງ. 

3. ຕອ້ງມ ມະນຸດສໍາພນັທ ີ່ ດ  ມ ການປະສານທ ີ່ ຈະເຮດັໃຫເ້ກ ດຄວາມຮີ່ ວມມ ືຮີ່ ວມໃຈໃນການປະຕບິດັວຽກ
ງານ. 

4. ຕອ້ງເປັນຜ ຟັ້ງທ ີ່ ດ  ມ ຄວາມສະດຸງ້ໄວຕໍີ່ ເຫດການ, ມ ຄວາມອດົທນົ ພະຍາຍາມ, ມ ຄວາມຄດິລເິລ ມ້ສາ້ງສນັ 
ຊອກຮ ຮໍ້ີ່ າຮຽນຢ ີ່ ສະເໝ  

5. ມ ວໄິສທດັທ ີ່ ກວາ້ງໄກ, ກາ້ຄດິ, ກາ້ກະທໍາ, ກາ້ຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ສິີ່ ງທ ີ່ ກະທໍາ. 

6. ມ ທໍາມະປະຈາໍໃຈ, ມ ຄວາມເມດຕາ, ມ ຄວາມຊືີ່ ສດັ, ເປັນທໍາ. 

7. ມ ໄຫວພກິໃນການເຂົາ້ຫາ ເຂົາ້ເຖງິທຸກສະຖານະການ, ແກໄ້ຂບນັຫາສະເພາະໜາ້ຢີ່ າງມ ສລິະປະ, ນິມ້ນວນ 
ແລະ ເລກິເຊິີ່ ງ. 

8. ມ ບຸກຄະລກິພາບສຸຂຸມ ເປັນຄນົສະເໝ ຕົນ້ສະເໝ ປາຍ, ໃຫກ້ຽດຄນົອືີ່ ນ ແລະ ເຄາົລບົນບັຖໃືນຄວາມຄດິ
ຄວາມສາມາດຂອງຄນົອືີ່ ນ. 

9. ມ ກລິຍິາມາລະຍາດ ທງັວາຈາ ທງັກາຍ ແລະ ຈດິໃຈທ ີ່ ດ  ຊືີ່ ຕງົຕໍີ່ ເວລາ.  

10. ຕອ້ງເປັນຜ ຮ້ກັສາຄວາມລບັໄດດ້  ມ ຄວາມເສຍສະຫຼະສ ງ. 

IX. ບາງບນັຫາທ ີ່ ເປັນຂໍຈນຸແຈເພືີ່ ອຍກົສ ງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານກວດກາການສກຶສາໃນຕໍີ່ ໜາ້. 
1. ເພ ີ່ ມທະວ ການນໍາພາຂອງພກັ, ອງົການປົກຄອງທຸກຂັນ້ຕໍີ່ ວຽກງານກວດກາ, ຮບັຮ ຄ້ວາມສໍາຄນັ,  ບດົບາດ, 

ໜາ້ທ ີ່ ກວດກາ, ຖວືຽກງານກວດກາເປັນວຽກງານສໍາຄນັປະຈາໍວນັຂອງຕນົ, ຮີ່ ວມມເືຮດັວຽກງານກວດກາ. 

2. ຄະນະພກັ-ອງົການປົກຄອງ, ເປັນຜ ກ້າໍນດົຈດຸປະສງົ ລະດບັຄາດໝາຍ, ເນືອ້ໃນກວດກາແຕີ່ ລະໄລຍະ, ແນວ
ຄດິຊ ນ້າໍການກວດກາຕອ້ງສະແດງອອກ 4 ລກັສະນະຄ:ື  

- ລກັສະນະເປັນເຈົາ້ການ: ຕອ້ງເອາົໃຈໃສີ່ ກວດກາຢີ່ າງຈງິຈງັ, ຈງິໃຈ, ການກວດກາຕອ້ງມ ແຜນການດໍາເນ ນ
ເປັນປົກກະຕ,ິ ມ ການຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາເປັນປະຈາໍ. 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

- ລກັສະນະສກຶສາອບົຮມົ. ກວດກາຊີ່ ວຍພະນກັງານ, ສະມາຊກິພກັປີ່ ຽນແປງຈດຸອີ່ ອນ, ເສ ມຂະຫຍາຍຈດຸ
ດ . 

- ລກັສະນະຕໍີ່ ສ .້ ເວົາ້ແຈງ້ ອນັໃດຖກື, ອນັໃດຜດິ, ແມີ່ ນບຸກຄນົ ຫຼ ືພາກສີ່ ວນໃດ, ກາ້ເວົາ້ຄວາມຈງິ. 

- ລກັສະນະປະສດິທຜິນົ. ຜີ່ ານການກວດກາເພືີ່ ອຈາໍແນກອນັຖກື-ອນັຜດິແລວ້ປີ່ ຽນແປງໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ກີ່ ວາ
ເກົີ່ າ. 

3. ໝ ນໃຊ ້ແລະປະສານສມົທບົບນັດາຮ ບການກວດກາ ຢີ່ າງມ ຊ ວດິ-ຊ ວາ ເປັນຕົນ້ ການກວດກາພກັ, ກວດກາ
ລດັ, ກວດກາມະຫາຊນົ, ກວດກາຕາມສາຍຕັງ້-ສາຍຂວາງ ໃນນ ຕ້ອ້ງເອາົໃຈໃສີ່ :  

-  ການກວດກາຕນົເອງ. 

-  ກວດກາບງັເອ ນ (ສະເພາະກດິ). 

-  ກວດກາໂດຍກງົ-ກວດກາທາງອອ້ມ. 

-  ກວດກາຕາມສາຍຕັງ້-ສາຍຂວາງ. 

-  ກວດກາຂອງມະຫາຊນົ. 

-  ສມົທບົແໜນ້ກາໍລງັແຮງສງັລວມຂອງການກວດກາສງັຄມົເພາະວີ່ າ: ພະນກັງານສະມາຊກິພກັລະເມ ດແມີ່ ນ
ບນັຫາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. ເຖງິຈະແມີ່ ນການກວດກາຮ ບການໃດກໍຕາມຕອ້ງມ ການຊ ນ້ໍາ ນໍາພາໂດຍກງົ
ຮອບດາ້ນຈາກຄະນະພກັເພາະວີ່ າ: ບນັຫາດຽວສງັເກດຕ ລາຄາຕີ່ າງກນັ. 

4. ກໍີ່ ສາ້ງກງົຈກັກວດກາໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ກີ່ ອນອືີ່ ນແມີ່ ນກໍີ່ ສາ້ງຖນັແຖວພະນກັງານ, ຄນົບໍີ່ ມກັເຮດັວຽກກວດກາ. 
ສະນັນ້,ຕອ້ງມ ນະໂຍບາຍຕໍີ່ ຜ ເ້ຮດັວຽກກວດກາຢີ່ າງເໝາະສມົ; ນອກຈາກນ  ້ຕອ້ງມ ຂໍກ້ໍານດົ, ກດົໝາຍໃຫຜ້ ້
ເຮດັວຽກກວດກາເພາະວີ່ າ: ກວດກາຜ ມ້  ຕໍາແໜີ່ ງສ ງຍາກກີ່ ວາກວດກາພະນກັງານ, ລດັຖະກອນທໍາມະດາ. 
ສະນັນ້, ທຸກຂັນ້ຕອນຂອງການກວດກາຕອ້ງໄດຮ້ບັຄໍາຕກົລງົເຫນັດ ຈາກຄະນະພກັ-ຄະນະບນັຊາ ໂດຍສະ
ເພາະແມີ່ ນສະຫາຍເລຂາຄະນະພກັ ຫຼ ືຫວົໜາ້ສໍານກັງານ ແລະ ອ ກອນັໜຶີ່ ງຜ ຖ້ກືແຕີ່ ງຕັງ້ໃຫໄ້ປກວດການັນ້
ຕອ້ງມ ຖານະຕໍາແໜີ່ ງທຽບເທົີ່ າກບັເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາຍິີ່ ງດ . 

5. ການກວດກາຮ ບການໃດກໍຕາມຕອ້ງອ ງໃສີ່ ການຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັ, ການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ແລະ ສງັຄມົ ເຂົາ້
ຮີ່ ວມໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນຮີ່ ວມມສືະໜອງຂໍມ້ ນຕີ່ າງໆ, ການກວດກາຕອ້ງອ ງໃສີ່ ຄວາມຕືີ່ ນຕວົຂອງ  ຄະ
ນະພກັ-ສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊນົ ຫຼ ືມະຫາຊນົຢ ີ່ ບີ່ ອນທ ີ່ ຖກືກວດກາປະກອບ
ສີ່ ວນ, ການກວດກາໃດກຕໍາມຕອ້ງມ ຂໍມ້ ນຫຼກັຖານທ ີ່ ຊດັເຈນ ຮດັກຸມ ເພາະວີ່ າຜ ລ້ະເມ ດເວລາໃດກໍມກັປະຕິ
ເສດ. 

6. ຕອ້ງແກໄ້ຂສາຍພວົພນັລະຫວີ່ າງການກວດກາກບັວຽກງານປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ເລືີ່ ອນຊັນ້, ຍອ້ງຍໍ ແລະ ປະ
ຕບິດັວໄິນ, ການເລືີ່ ອນຊັນ້ ແລະ ການຍອ້ງຍ ໍຕອ້ງຜີ່ ານການກວດກາຄກັແນີ່ , ການປະຕບິດັວໄິນຕອ້ງຍຸດຕທໍິາ
, ຊດັເຈນ ແລະ ທນັການ. 

7. ມະຕຕິກົລງົຕອ້ງມ ຄຸນນະພາບໝາຍວີ່ າ: ການຕກົລງົໃດ ຫຼ ືຂໍກ້ໍານດົໃດບໍີ່ ສອດຄີ່ ອງຕອ້ງຮ ບຮອ້ນລບົລາ້ງ ຫຼ ື
ບໍີ່ ພໍອນັໃດກເໍພ ີ່ ມເຕ ມ. 

---------------ooo--------------- 
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ບດົທ  7 

ການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ 

I. ບາງບນັຫາລວມກີ່ ຽວກບັການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1.  ຄວາມສໍານກຶກີ່ ຽວກບັການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

ການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນແມີ່ ນການກວດກາການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງຂອງຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນ ແນໃສີ່  
ກວດກາຕດິຕາມ ພຈິາລະນາ ຄອບຄຸມ ພບົເຫນັ ຕ ລາຄາການຜນັປີ່ ຽນ ແລະ ໝາກຜນົຂອງການເຄືີ່ ອນໄຫວທຸກວຽກ
ງານ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ບນັດາການເຄືີ່ ອນໄຫວນັນ້ ສອດຄີ່ ອງກບັຈດຸໝາຍ, ແຜນການ, ບນັທດັຖານ, ລະບຽບການ ຫຼ ື
ບໍີ່ ?, ເປັນການເສ ມຂະຫຍາຍດາ້ນດ , ປັບປຸງດດັແກຂໍ້ຂ້າດຕກົບກົຜີ່ ອງ ຫຼ ື ບໍີ່ ? ເພືີ່ ອແນໃສີ່ ຍກົສ ງ ຄຸນນະພາບ ການ
ສກຶສາຢ ີ່ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

ການກວດກາຈະໄດປ້ະຕບິດັບນົພືນ້ຖານຄ:ື 

1./ ເບິີ່ ງຕວົຈງິ, ຕ ລາຄາສະພາບການຕວົຈງິ ທຽບກບັຈດຸໝາຍ. 

2./ ພບົເຫນັດາ້ນຕັງ້ໜາ້ເພືີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍ, ດາ້ນຜດິພາດເພືີ່ ອດດັແກ,້ ດາ້ນລະເມ ດເພືີ່ ອແກໄ້ຂ 

3./ ອອກການຕດັສນິເພືີ່ ອດດັປັບ. 

2.  ບນັດາບາດກາ້ວຂອງຂະບວນວວິດັແຫີ່ ງການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1./ ກາໍນດົມາດຖານ ແລະ ວທິ ທ ການວດັແທກຜນົງານ. 

2./ ດໍາເນ ນການວດັແທກຜນົງານ 

3./ ສມົທຽບໝາກຜນົທ ີ່ ວດັແທກໄດກ້ບັມາດຖານ. 

+ ເສ ມຂະຫຍາຍ. 

+ ຍງັບໍີ່ ທນັບນັລຸໄດມ້າດຕະຖານ ດດັແປງ( ດດັປັບ). 

+ ແກໄ້ຂ. 

                       

 

 

 

 

 

 

          

ກໍານດົມາດຖານ ວດັແທກຜນົງານ ສມົທຽບຜນົສໍາເລດັ
ໃສີ່ ມາດຖານ 

ເສ ມຂະຫຍາຍຜນົສໍາເລດັ 

ດດັແກຄ້ວາມຜດິພາດ 

ແກໄ້ຂ 
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ການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນແມີ່ ນການກວດກາລງົມເືຮດັຕວົຈງິເຊິີ່ ງປະກອບດວ້ຍການເຄຶີ່ ອນໄຫວ 2 ປະເພດຄ:ື 

1./ ຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນກວດກາ. 

2./ ການກວດກາດວ້ຍຕນົເອງ. 

II. ພືນ້ຖານວທິະຍາສາດຂອງການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

-  ພືນ້ຖານທດິສະດ . 

-  ພືນ້ຖານນຕິກິາໍ. 

-  ພືນ້ຖານຕວົຈງິ. 

1.   ພືນ້ຖານທດິສະດ : ພືນ້ຖານທດິສະດ ຂອງການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນແມີ່ ນ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັລະບບົການ
ຄຸມ້ຄອງ ຂອງຜ ບໍ້ລຫິານ ທາງດາ້ນຂໍມ້ ນ, ຂີ່ າວສານ ທ ີ່ ໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ ເພືີ່ ອໃຫຜ້ ບໍ້ລຫິານມ ການປັບປຸງ
ການເຄືີ່ ອນໄຫວໃຫມ້ ປະສດິທຜິນົ.  

2.  ພືນ້ຖານນຕິກິາໍ: ການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນແມີ່ ນການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ມ ລກັສະນະລະບອບກດົໝາຍ, ຊຶີ່ ງໄດ ້
ລະບຸໄວໃ້ນ ບນັດາເອກະສານ, ຂໍກ້າໍນດົກດົໝາຍຂອງລດັ, ຂອງກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ຂອງໂຮງຮຽນ. 

3.  ພືນ້ຖານຕວົຈງິ: ການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນໂດຍຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕວົຈງິ, ຂອງການສກຶສາ, 
ຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນຈະເປັນຜ ດໍ້າເນ ນເປັນປົກກະຕ ິແລະ ມ ແຜນການ. 

III. ທ ີ່ ຕັງ້ ບດົບາດ. 

1. ການກວດກາແມີ່ ນພາລະບດົບາດອນັໜຶີ່ ງຢີ່ າງແນີ່ ນອນຂອງການຄຸມ້ຄອງ. 

2. ການກວດກາແມີ່ ນພາລະກດິຂອງຜ ນ້າໍ, ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງ ແມີ່ ນເຄືີ່ ອງມອືນັແຫຼມຄມົປະກອບສີ່ ວນເຂົາ້ໃນການເພ ີ່ ມ
ທະວ ຄວາມສກັສດິຂອງການຄຸມ້ຄອງ. 

3. ການກວດກາຈະມ ການກະທບົຢີ່ າງແຮງເຂົາ້ໃນສະຕກິານກະທໍາຂອງເປົາ້ໝາຍກວດກາ. 

4. ການກວດກາຕ ລາຄາດ ຈະພາໃຫມ້ ການກວດກາຕ ລາຄາດວ້ຍຕນົເອງດ . 

IV. ພາລະບດົບາດຂອງການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1./ ການຕໍານສິົີ່ ງຂີ່ າວ. 

2./ ຕ ລາຄາ. 

3./ ພາລະບດົບາດພບົເຫນັ. 

4./ ປັບປຸງ ດດັແປງ. 

5./ ສະກດັກັນ້. 

6./ ກວດກາເພືີ່ ອຊີ່ ວຍເຫຼອືເປົາ້ໝາຍເຮດັສໍາເລດັໜາ້ທ ີ່ . 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

V. ຈດຸປະສງົ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1. ຈດຸປະສງົ. 

-  ເສ ມຂະຫຍາຍປັດໃຈຕັງ້ໜາ້. 

-  ສະກດັກັນ້ ແລະແກໄ້ຂການລະເມ ດ. 

-  ຊີ່ ວຍເຫຼອືເປົາ້ໝາຍເຮດັຫຼອ້ນໜາ້ທ ີ່ . 

2. ໜາ້ທ ີ່ . 

- ຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນຈະນາໍໃຊກ້ງົຈກັຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົເພືີ່ ອດໍາເນ ນການກວດກາ. 

- ຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນຕອ້ງດໍາເນ ນການກວດກາເປັນປົກກະຕ ິແລະ ມ ແຜນການ. 

- ຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນຕອ້ງມ ການປະສານສມົທບົກບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ໃນໂຮງຮຽນ ເພືີ່ ອ
ດໍາເນ ນການກວດກາ. 

- ພາຍຫຼງັການກວດກາຕອ້ງມ ຂໍສ້ະຫຸຼບ, ມ ບດົບນັທກຶ ແລະ ສໍາເນາົສໍານວນ 

VI. ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ເນືອ້ໃນກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1. ເປົາ້ໝາຍ.     

ກວດກາທງັໝດົບນັດາປັດໄຈ ທ ີ່ ປະກອບເປັນລະບບົສກຶສາສາດໂຮງຮຽນ (ກວດກາລະບບົການຈດັຕັງ້, 
ບນັດານຕິກິໍາ, ກວດກາພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ, ກວດການກັຮຽນ, ການກໍີ່ ສາ້ງ, ການນໍາໃຊວ້ດັຖຸ-
ອຸປະກອນ, ການພວົພນັລະຫວີ່ າງປັດໄຈຕີ່ າງໆ.....) 

2. ເນືອ້ໃນ. 

- ກວດກາການປະຕບິດັແຜນການພດັທະນາການສກຶສາຂອງໂຮງຮຽນ. 

- ກວດກາການປະຕບິດັນຕິກິໍາ, ການປະຕບິດັລະບຽບການສດິສອນ, ການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ, 
ໜາ້ທ ຂອງພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ ແລະ ນກັຮຽນ/ນກັສກຶສາ. 

- ກວດກາການກໍີ່ ສາ້ງ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊຖ້ນັແຖວພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ. 

- ກວດກາການກໍີ່ ສາ້ງ, ນາໍໃຊພ້ືນ້ຖານວດັຖຸອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານສດິສອນ. 

- ກວດກາວຽກງານຄຸມ້ຄອງ (7 ວຽກຄຸມ້ຄອງໂຮງຮຽນ) ຂອງຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນດວ້ຍຕນົເອງ 

VII. ຫຼກັການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1. ຮບັປະກນັລກັສະນະລະບອບກດົໝາຍ. 

2. ຮບັປະກນັລກັສະນະແຜນການ. 

3. ຮບັປະກນັລກັສະນະພາວະວໄິສ, ພືນ້ຖານຂອງລກັສະນະນ ແ້ມີ່ ນລກັສະນະຊືີ່ ສດັບໍລສຸິດ. 

4. ຮບັປະກນັລກັສະນະປະສດິທຜິນົ. 
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5. ຮບັປະກນັລກັສະນະສກຶສາອບົຮມົ. 

VIII. ຮ ບການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1. ກວດກາຮອບດາ້ນ. 

2. ກວດກາແຕີ່ ລະດາ້ນ. 

3. ກວດກາຕາມແຕີ່ ລະຂໍ.້ 

4. ກວດກາຕາມແຜນປົກກະຕ.ິ 

5. ກວດກາໂດຍບງັເອ ນ. 

IX.  ວທິ ການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

ມນັເປັນວທິ ການປະດດິສາ້ງຂອງຜ ຄຸ້ມ້ຄອງ, ມນັຈະບໍີ່ ມ ຫຼກັຕໍາລາຕາຍຕວົ, ບນັດາວທິ ການກວດກາສາມາດ
ສະຫຸຼບເປັນສອງກຸີ່ ມຄ:ື 

 ກຸີ່ ມທ  I. 

-  ວທິ ການກວດກາຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

-  ວທິ ການກວດກາສະກດັກັນ້. 

-  ວທິ ການກວດກາດວ້ຍຕນົເອງ. 

 ກຸີ່ ມທ  II. 

-  ວທິ ການກວດກາການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງຄ -ອາຈານ. 

+  ເຂົາ້ຮີ່ ວມໂມງສອນຂອງຄ -ອາຈານ. 

+  ກວດເບິີ່ ງເອກະສານຕີ່ າງໆ. 

+  ສໍາມະນາກບັຄ -ອາຈານ. 

-  ວທິ ການກວດກາຄຸນນະພາບຄວາມຮ ຄ້ວາມຊໍານຊໍິານານຂອງນກັຮຽນ. 

+  ກວດກາດວ້ຍປາກເປົີ່ າ, ດວ້ຍການຂຽນ ແລະ ດວ້ຍການເຮດັກດິຈະກາໍ. 

+  ຄົນ້ຄວ້າ ໄຈແ້ຍກປືມ້ຂອງນກັຮຽນ. 

+  ກວດກາທກັສະການເຮດັບດົຝຶກຫດັ, ການເຮດັກດິຈະກາໍ. 

-  ວທິ ການກວດກາຂະບວນວວິດັແຫີ່ ງການສກຶສານກັຮຽນໃນຫອ້ງຮຽນ. 

+  ກວດການກັຮຽນປະຕບິດັບນັດາລະບຽບການ, ການປະພດຶໃນຊົີ່ ວໂມງສອນ. 

+  ກວດກາລະດບັຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດອືີ່ ນໆເຊັີ່ ນ: ສລິະປະ, ພາລະສກຶສາ ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

-  ວທິ ການກວດກາສະກດັກັນ້. 

+  ກວດກາສະກດັກັນ້ບນັດາຂໍຜ້ດິພາດ ແລະ ຊີ່ ວຍເຫຼອືຄ -ອາຈານ ຢີ່ າງທນັການ. 
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X.  ຂັນ້ຕອນຂອງການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1. ກາໍນດົຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ, ເນືອ້ໃນ, ຮ ບການ ແລະ ເປົາ້ໝາຍກວດກາ. 

2. ສາ້ງແຜນການ, ໂຄງການກວດກາເປັນລະອຽດ. 

3. ແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບການກວດກາ. 

4. ດໍາເນ ນການກວດກາ. 

5. ເກບັກາໍຂໍມ້ ນ, ຂີ່ າວສານຈາກເປົາ້ໝາຍ (ກີ່ ອນ ແລະ ຫຼງັການກວດກາ) 

6. ສະຫຸຼບ ສງັລວມ ລາຍງານຜນົການກວດກາ. 

7. ກວດກາຄນື (ຫາກມ ຄວາມຈາໍເປັນ). 

8. ສໍາເນາົສໍານວນເອກະສານຜນົການກວດກາ. 

XI. ຂະບວນການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1. ການສາ້ງແຜນການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1./ ຕອ້ງສອດຄອີ່ ງກບັສະພາບການ, ເງ ືີ່ອນໄຂລະອຽດທ ີ່ ອະນຸຍາດໃຫ ້ແລະ ມ ລກັສະນະຄວາມອາດສາມາດ
ເປັນ  ໄປໄດ.້ 

2./ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການອອກແບບຕາມແບບຫນັເປັນແຜນວາດ ແລະ ຫອ້ຍຢ ີ່ ໃນຫອ້ງການຂອງໂຮງຮຽນ, ໃນນັນ້
ຕອ້ງຂຽນແຈງ້ຈດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ, ເນືອ້ໃນ, ວທິ ການດໍາເນ ນ, ຮ ບການ, ກມົກອງ ແລະ ບຸກຄນົທ ີ່ ຖກື
ກວດກາ, ເວລາກວດກາ ແລະ ຮບັປະກນັລກັສະນະຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງແຜນການນັນ້. 

3./ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍໃນຕົນ້ຂອງສກົຮຽນ. 

4./ ເນືອ້ໃນກວດກາຕອ້ງມ ລກັສະນະສດັສີ່ ວນ, ຮ ບການກວດກາຕອ້ງກະທດັລດັ ບໍີ່ ສາ້ງຄວາມໜກັໃຈໃຫເ້ປົາ້
ໝາຍ, ຕອ້ງລະດມົຫຼາຍກໍາລງັເຂົາ້ຮີ່ ວມ ໃນການກວດກາ ແລະ ຍາດເວລາໃຫຫຼ້າຍຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກີ່ ການ
ກວດກາ. 

5./ ຕອ້ງສາ້ງບນັດາປະເພດແຜນການກວດກາ. 

2. ການຈດັຕັງ້ກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

- ສາ້ງຕັງ້ໜີ່ ວຍງານກວດກາຂຶນ້, ຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນເປັນຜ ຕ້ດັສນິການ ສາ້ງຄະນະກວດກາ ຫຼ ືໜີ່ ວຍ
ກວດກາ, ຕອ້ງປະກອບດວ້ຍບນັດາສະມາຊກິທ ີ່ ມ  ບດົບາດ, ມ ວຊິາການເກັີ່ ງໃນໂຮງຮຽນ, ແບີ່ ງປັນຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບໜາ້ທ ີ່ ລະອຽດໃຫແ້ກີ່ ສະມາຊກິ. 

- ແບີ່ ງຂັນ້ໃນການກວດກາ. 

- ສາ້ງລະບອບກວດກາ ຜ ອໍ້ານວຍການຈະເປັນຜ ກ້າໍນດົຮ ບການ ຫຼ ືວທິ ການ ເຮດັວຽກ, ແບີ່ ງໜາ້ທ ີ່ ລະອຽດ, 
ກາໍນດົເວລາ ແລະ ບນັດາບາດກາ້ວດໍາເນ ນ, ກາໍນດົນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆຕໍີ່ ພະນກັງານກວດກາ. 

- ສະໜອງບນັດາເງ ືີ່ອນໄຂກີ່ ຽວກບັວດັຖຸ, ຈດິໃຈຢີ່ າງທນັການ. 

3. ຜ ອໍ້ານວຍການເປັນຜ ດໍ້າເນ ນການກວດກາຢ ີ່ ພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

3.1 ກວດກາຄ -ອາຈານ. 

1./  ກວດກາຮອບດາ້ນຄ -ອາຈານຜ ໜ້ຶີ່ ງ. 

-  ກວດກາລະດບັຄວາມຮ ວ້ຊິາການ. 

-  ກວດກາການປະຕບິດັລະບຽບວຊິາການ. 

-  ໝາກຜນົແຫີ່ ງການສດິສອນ ແລະ ສກຶສາອບົຮມົ. 

-  ກວດກາການເຂົາ້ຮີ່ ວມວຽກງານອືີ່ ນໆຂອງຄ -ອາຈານ. 

2./  ການກວດກາຊົີ່ ວໂມງຂຶນ້ຫອ້ງຂອງຄ -ອາຈານ. 

- ກວດກາສໍານວນຂອງຄ -ອາຈານ. 

- ກວດກາວທິ ການສອນເຊັີ່ ນ: ຮີ່ ວມໂມງສອນ ແລະ ໄຈແ້ຍກດາ້ນສກຶສາສາດຂອງຊົີ່ ວໂມງຂຶນ້ຫອ້ງ
(ໄຈແ້ຍກຈດຸໝາຍ, ເນືອ້ໃນ, ວທິ ການ ໝາຍຄວາມວີ່ າ: ຈດຸໝາຍກໍານດົເນືອ້ໃນ, ເນືອ້ໃນ ກໍານດົ
ວທິ ການ, ວທິ ການເປັນພາຫະນະເພືີ່ ອບນັລຸຈດຸໝາຍ) ຈາກນັນ້ມາຕ ລາຄາໝາກຜນົ (ຄ ຕ ລາຄາດວ້ຍ 
ຕນົເອງ ແລະ ຜ ອໍ້ານວຍ ການໂຮງຮຽນຕ ລາຄາໃຫຄ້ ). 

- ກວດກາຄວາມຮ ນ້ກັຮຽນຖາ້ຈາໍເປັນ. 

- ຜ ອໍ້ານວຍການສະຫຸຼບ ຂຽນບດົບນັທກຶຜນົການກວດກາ ແລະ ສໍາເນາົໄວ.້ 

3./  ກວດກາການເຄືີ່ ອນໄຫວສກຶສາສາດຂອງໜີ່ ວຍວຊິາການ. 

-  ກວດກາວຽກງານຄຸມ້ຄອງຂອງຫວົໜາ້ໜີ່ ວຍ. 

-  ກວດກາສໍານວນວຊິາການ. 

-  ກວດກາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍທາງດາ້ນວຊິາການ. 

-  ກວດກາການຊ ນ້າໍຂະບວນການສກຶສາຮໍີ່ າຮຽນຂອງນກັຮຽນ. 

-  ກວດກາຄຸນນະພາບການຈດັການຮຽນ-ການສອນຂອງໜີ່ ວຍວຊິາການ. 

-  ກວດກາຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ອດິທພິນົຂອງໜີ່ ວຍນັນ້ໃນໂຮງຮຽນ. 

3.2 ກວດການກັຮຽນ. 

-  ກວດກາຮອບດາ້ນນກັຮຽນທຸກຄນົ. 

3.3 ກວດກາພືນ້ຖານວດັຖຸ-ອຸປະກອນ, ການເງນິ. 

1./  ກວດກາພືນ້ຖານວດັຖຸອຸປະກອນ. 

ການຄຸມ້ຄອງ, ການນາໍໃຊ,້ ການປົກປັກຮກັສາ, ການຮກັສາອະນາໄມ ຄວາມສະອາດ.... 

2./ ກວດກາດາ້ນການເງນິ. 

-  ກວດກາການປະຕບິດັລະບຽບການເງນິຂອງໂຮງຮຽນ. 

-  ກວດກາເອກະສານຢັງ້ຢືນການຮບັ-ການຈີ່ າຍ ແລະ ປືມ້ບນັຊ ຕີ່ າງໆ. 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

-  ກວດກາຄງັເງນິສດົ. 

-  ກວດກາບນັຊ ເງນິຝາກ. 

XII. ການພວົພນັລະຫວີ່ າງການກວດກາການສກຶສາ ແລະ ການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

 1. ຈາໍແນກການກວດກາການສກຶສາ ແລະ ກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

1.1  ຄກືນັ: 

1.1.1 ຈດຸປະສງົ(ເປົ້າໝາຍ): ທງັສອງ ການເຄືີ່ ອນໄຫວການກວດກາ ກໍລວ້ນແຕີ່ ລງົເລກິ ບນັດາ
ການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງການສກຶສາ, ຄົນ້ພບົເຫນັບນັດາດາ້ນດ , ດາ້ນອີ່ ອນ, ອນັຖກື, ອນັຜດິ ແນໃສີ່
ປຸກ ລະດມົ ຫຼ ືດດັແປງ: ຊີ່ ວຍເຫຼອືເປົາ້ໝາຍສໍາເລດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານ. 

1.1.2 ພາລະບດົບາດ: ກວດກາ, ຕ ລາຄາ, ເກບັກາໍຂໍມ້ ນ. 

1.1.3 ເນືອ້ໃນວຽກງານ: ໄປເບິີ່ ງວຽກງານຕວົຈງິຂອງເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຄຸມ້ຄອງ. 

1.2 ຈດຸຕີ່ າງກນັ:  

ຕາຕະລາງປຽບທຽບ 

ຈດຸແຕກຕີ່ າງ ກວດກາການສກຶສາ ກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ 

 ລກັສະນະ 

- ປະຕບິດັກດົໝາຍຂອງລດັ. 

- ເປັນການກວດກາຂອງຂັນ້ເທງິຕໍີ່ ຂັນ້ລຸີ່ ມ. 

- ບນັດາຂໍສ້ະຫຸຼບມ ລກັສະນະເປັນຫຼກັການ, 
ເປັນກດົໝາຍ. 

- ມ ລກັສະນະຄຸມ້ຄອງພາຍໃນຕົນ້ຕໍ. 

- ເປັນພາລະບດົບາດໜຶີ່ ງທ ີ່ ຈາໍເປັນຂອງການຄຸມ້ຄອງ. 

- ການສະຫຸຼບຖືກຕາມຂໍກ້ໍານດົກດົລະບຽບພາຍໃນ
ໂຮງຮຽນ. 

ດາ້ນການຈດັຕັງ້ 
- ເປັນລະບບົການຈດັຕັງ້ແຫີ່ ງລດັ ໂດຍກດົ
ໝາຍກາໍນດົ, ຂັນ້ເທງິແຕີ່ ງຕັງ້, ມ ລກັສະນະ
ໝັນ້ທີ່ ຽງ. 

- ຫວົໜາ້ໂຮງຮຽນຕກົລງົຈດັຕັງ້ໂດຍກງົ, ການຈດັຕັງ້ບໍີ່
ມ  ລກັສະນະໝັນ້ທີ່ ຽງ. 

ການເຄືີ່ ອນໄຫວ 
- ປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ. 

- ເຄືີ່ ອນໄຫວຈາກນອກໂຮງຮຽນ. 

- ປະຕບິດັຕາມແຜນການຂອງຫວົໜາ້ໂຮງຮຽນ. 

- ເຄືີ່ ອນໄຫວພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

 ເປົາ້ໝາຍ 
- ບນັດາສໍານກັງານອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ 
ບັ ນ ດ າ ບຸ ກ ຄົ ນ ຂັ ້ ນ ລຸີ່ ມ ທ ີ່ ເ ຂົ າ ເ ຈ ົ ້ າ
ຮບັຜດິຊອບ. 

- ລວມໝ ີ່ ຄະນະ, ບຸກຄນົພາຍໃນກບັບນັດາວຽກງານ, 
ບນັດາການເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ບນັດາສາຍພວົພນັຂອງ
ເຂາົເຈ ົາ້. 

 ການແກໄ້ຂ 

- ຂໍສ້ະຫຸຼບຂອງການກວດການຖືເອົາ
ລກັສະນະກດົໝາຍເປັນຫຼກັ, ມ ສດິສະເ
ໜ ຍອ້ງຍໍ ຫຼ ືປະຕບິດັວໄິນ ແລະ ຍຸດຕິ
ການເຄືີ່ ອນໄຫວເມືີ່ ອເຫນັວີ່ າຈາໍເປັນ. 

- ສະຫຸຼບຖລືກັສະນະພາຍໃນ, ມ ບນັດາຮ ບການຍອ້ງຍໍ
ຊມົເຊ ຍ ແລະ ປັບໄໝພາຍໃນ. 
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2. ສາຍພວົພນັລະຫວີ່ າງການກວດກາການສກຶສາ ແລະ ການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນ. 

ການກວດກາການສກຶສາ ແລະ ການກວດກາພາຍໃນໂຮງຮຽນມ ການພວົພນັ ກນັຢີ່ າງສະໜດິແໜນ້ ໃນດາ້ນ
ການປະສານງານ, ການສະໜອງຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານ, ການແກໄ້ຂບນັຫາຕີ່ າງໆ, ພອ້ມກນັນັນ້ ການກວດ ກາ
ພາຍໃນໂຮງຮຽນທ ີ່ ໄດຂໍ້ມ້ ນທ ີ່ ເປັນຈງິ, ເຊືີ່ ອໝັນ້ໄດ ້ຈະເປັນພືນ້ຖານສໍາຄນັໃຫແ້ກີ່ ການ ສະຫຸຼບຂອງຄະນະ
ກວດກາການສກຶສາ ໝາຍຄວາມວີ່ າ: ກວດກາພາຍໃນສະໜອງຂໍມ້ ນທ ີ່ ຈາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນໃຫແ້ກີ່ ກວດກາ
ການສກຶສາ ແລະ ພອ້ມກນັນັນ້ກວດກາການສກຶສາກໍຕອບສະໜອງເນືອ້ໃນ, ມາດຕະຖານ, ວທິ ການ ເພືີ່ ອ
ເປັນບີ່ ອນອ ງໃຫແ້ກີ່ ການກວດກາພາຍໃນດໍາເນ ນການຢີ່ າງມ  ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 

---------ຈບົ--------- 
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ບດົທ  8 

ການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  

I . ຄວາມສໍານກຶ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັ.  
1/. ຄວາມສໍານກຶ. 

ກ. ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ: ແມີ່ ນເອກະສານ, ການລາຍງານທ ີ່ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫຼ ືລາຍງານປາກເປົີ່ າຂອງ ການຈດັຕັງ້
ພກັ, ສະມາຊກິພກັ ແລະ ພນົລະເມອືງ ຍືີ່ ນຕໍີ່ ການຈດັຕັງ້ພກັ ຫຼ ື ຄະນະກໍາມະການ ກວດກາ ເພືີ່ ອ 
ພຈິາລະນາແກໄ້ຂກີ່ ຽວກບັການກະທໍາ ຫຼ ືການຕກົລງົໃດໜຶີ່ ງຂອງການຈດັຕັງ້ພກັ ຫຼ ືສະມາຊກິພກັ, ທ ີ່ ຕນົ 
ເຫນັວີ່ າລະເມ ດລະບຽບຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ ທ ີ່ ແຕະຕອ້ງເຖງິສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ 
ຂອງຕນົ .  

ຂ. ຄໍາຮອ້ງທຸກ:  ແມີ່ ນເອກະສານຂອງພນົລະເມອືງ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ຍືີ່ ນຕໍີ່ ອງົການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ເພືີ່ ອພ ິຈາລະ
ນາແກໄ້ຂ ກີ່ ຽວກບັການກະທໍາ ຫຼ ືການຕກົລງົໃດໜຶີ່ ງຂອງການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືບຸກຄນົ ທ ີ່ ຕນົເຫນັວີ່ າເປັນ ການ
ລະເມ ດລະບຽບຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ ແລະ ແຕະຕອ້ງເຖງິຜນົປະ ໂຫຍດຂອງລດັ, ລວມໝ ີ່  ຫຼ ືສດິ 
ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງຕນົ. 

ຄ. ຄໍາສະເໜ : ແມີ່ ນເອກະສານທ ີ່ ພນົລະເມອືງ ຫຼ ື ການຈດັຕັງ້ ສະເໜ ຕໍີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ເພືີ່ ອ 
ພຈິາລະນາແກໄ້ຂກີ່ ຽວກບັການກະທໍາ ຫຼ ືການຕກົລງົໃດໜຶີ່ ງຂອງບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ ທ ີ່ ຕນົເຫນັວີ່ າລະ 
ເມ ດລະບຽບຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ, ແຕະຕອ້ງເຖ ງຜນົປະໂຫຍດ ຂອງລດັ, ລວມໝ ີ່  ຫຼ ື ສດິ 
ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາຂອງຕນົ . 

2/. ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄນັ:  

ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຂອງການຈດັຕັງ້ ແລະ ພນົລະເມອືງ ທ ີ່ ຍ ືີ່ ນຕໍີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ ຫຼ ື
ບຸກຄນົໃດໜຶີ່ ງທ ີ່ ມ  ສດິອໍານາດ ຊຶີ່ ງແມີ່ ນຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານທ ີ່ ມ  ຄວາມສໍາຄນັທ ີ່ ສຸດ ເພືີ່ ອຊີ່ ວຍໃຫກ້ານ ຈດັຕັງ້ພກັ- 
ລດັ ພຈິາລະນາແກໄ້ຂກີ່ ຽວກບັການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄນົ. 

 ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ແມີ່ ນໜາ້ທີ່  ໂດຍກງົ ຊຶີ່ ງຖເືປັນວຽກປົກກະຕ ິ ຂອງ
ຄະນະພກັ, ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້. ເພືີ່ ອແນີ່  ໃສີ່ ເສ ມຂະ ຫຍາຍ
ສດິເປັນເຈົາ້ຂອງພນົລະເມອືງ, ໃນການຕໍີ່ ສ ຕ້າ້ນປະກດົການຫຍໍທໍ້,້ ພະຍາດ ອາຍາສດິ, ການສໍລ້າດ ບງັຫຼວງ, 
ການລະເມ ດລະບຽບຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ ພອ້ມທງັ ປົກປັກຮກັສາຜນົປະໂຫຍດລວມຂອງ ພກັ-ລດັ, 
ລວມໝ ີ່ , ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ ຂອງພນົລະເມອືງ. ເຮດັໃຫສ້ງັຄມົມ ຄວາມສະຫງບົ,  ຍຸຕທໍິາ 
ແລະ ສ ວໄິລ. 

II.  ລະບຽບຂອງການຍືີ່ ນ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ . 

1. ການຍືີ່ ນຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ : 

ອງົການຈດັຕັງ້, ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແລະ ພນົລະເມອືງລາວ, ຊາວຕີ່ າງດາ້ວ, ຄນົບໍີ່ ມ 
ສນັຊາດ ມ ສດິຍືີ່ ນຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຕໍີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ 
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ກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້ ທ ີ່ ມ ສດິອໍານາດໃນການພຈິາລະນາ ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຕາມທ ີ່  ໄດກ້ໍານດົໄວຢ້ ີ່ ໃນກດົລະບຽບ 
ຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ. 

2. ສດິ, ພນັທະ ແລະ ຂໍຫ້າ້ມ ຂອງຜ ຍ້ ືີ່ ນຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ : 

2.1. ຜ ຍ້ ືີ່ນຄາໍຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄາໍສະເໜ  ມ ສດິຕົນ້ຕຄໍ:ື 

- ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ ໃນເມືີ່ ອຕນົຫາກຖກືລີ່ ວງລະເມ ດ. 

- ຍືີ່ ນຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ດວ້ຍຕນົເອງ ຫຼ ືຜ ຕ້າງໜາ້ຢີ່ າງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ ກດົໝາຍ. 

- ຮບັຊາບຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຢີ່ າງເປັນລາຍລກັ ອກັສອນ
ຈາກ ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກວດກາ ທ ີ່ ຮບັພຈິາລະນາ. 

- ໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງຈາກການນາບຂ ີ່ , ປາບປາມ ກີ່ ຽວກບັການລາຍງານ, ໃຫຂໍ້ມ້ ນ, ຮກັສາຄວາມ ລບັ ກີ່ ຽວ
ກບັຊືີ່ -ນາມສະກຸນ, ທ ີ່ ຢ ີ່ , ນາມປາກກາ ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

- ໄດຮ້ບັການຟືນ້ຟ ສດິ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອນັຊອບທໍາ ທ ີ່ ຖກືລີ່ ວງລະເມ ດ, ໄດຮ້ບັການຊດົເຊ ຍຄີ່ າ ເສຍຫາຍ 
ຕາມທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວຢ້ ີ່ ໃນກດົໝາຍ. 

- ມ ສດິສບືຕໍີ່ ຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ, ສະເໜ  ໄປຫາພາກສີ່ ວນອືີ່ ນໆ ທ ີ່ ມ ສດິອໍານາດໃນການແກໄ້ຂ; 

- ມ ສດິຖອນຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ໄດຢ້ ີ່ ໃນທຸກຂັນ້ຕອນ. 

- ປະຕບິດັສດິອືີ່ ນໆທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວຢ້ ີ່ ໃນກດົລະບຽບຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ. 

2.2. ຜ ຍ້ ືີ່ນຄາໍຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄາໍສະເໜ  ມ ພນັທະຕົນ້ຕຄໍ:ື  

- ແຈງ້ຊືີ່ -ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊ ບ, ທ ີ່ ຢ ີ່ , ນໍາ້ເບ ໂ້ທລະສບັຕດິຕໍີ່ ຂອງຕນົໃຫຖ້ກືຕອ້ງຊດັເຈນ; 

- ສະເໜ ບນັຫາໃຫຈ້ະແຈງ້, ຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິ ພອ້ມທງັສະໜອງເອກະສານຂໍມ້ ນ, ຫຼກັ ຖານໃຫແ້ກີ່
ການຈດັຕັງ້ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກວດກາ ທ ີ່ ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາ ສະເໜ . 

- ລາຍງານ, ໃຫຄໍ້າຊ ແ້ຈງ, ຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ໜາ້ກດົໝາຍກີ່ ຽວກບັຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານ, ເນືອ້ໃນທ ີ່ ຕນົນໍາ ມາຮອ້ງ
ຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ . 

- ປະຕບິດັຕາມຄໍາຕກົລງົກີ່ ຽວກບັຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ ທ ີ່ ມ ຜນົສກັສດິ ແລະ ນາໍໃຊໄ້ດທ້າງ ດາ້ນກດົໝ
າຍ. 

2.3. ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັຜ ຍ້ ືີ່ນຄາໍຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄາໍສະເໜ  

- ຫາ້ມຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ ທ ີ່ ບໍີ່ ມ  ມ ນຄວາມຈງິ. 

- ຫາ້ມສວຍໃຊກ້ານຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ການສະເໜ  ເພືີ່ ອໃສີ່ ຮາ້ຍປາ້ຍສ ຜ ອ້ ືີ່ ນ, ກໍີ່ ຄວາມ ບໍີ່ ສະຫງບົໃນ
ສງັຄມົ. 

- ຫາ້ມຊືຈ້າ້ງຈອບອອຍ, ນາບຂ ີ່ , ປາບປາມ ຜ ທ້ ີ່ ມ  ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເ
ໜ . 

3. ສດິ, ພນັທະ ແລະ ຂໍຫ້າ້ມຂອງຜ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຖກືສະເໜ  

3.1. ຜ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຖກືສະເໜ  ມ ສດິຕົນ້ຕຄໍ:ື 
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-  ຮບັຊາບກີ່ ຽວກບັເນືອ້ໃນຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ . 

- ປົກປອ້ງຕນົເອງດວ້ຍການນາໍເອາົຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານມາຢັງ້ຢືນ. 

- ຮບັຊາບກີ່ ຽວກບັຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ . 

- ໄດຮ້ບັການຟືນ້ຟ ກຽດສກັສ  ແລະ ຜນົປະໂຫຍດອືີ່ ນຄນືທ ີ່ ຖກືເສຍຫາຍ ຍອ້ນການຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ 
ສະເໜ  ທ ີ່ ບໍີ່ ມ  ມ ນຄວາມຈງິ ຕາມລະບຽບຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ. 

- ສະເໜ  ໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ທ ີ່ ມ  ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງນາໍໃຊມ້າດຕະການຕໍີ່ ຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ສ້ະເ
ໜ  ທ ີ່ ບໍີ່ ມ  ມ ນຄວາມຈງິນັນ້ ຕາມກດົລະບຽບຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ. 

3.2. ຜ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຖກືສະເໜ  ມ ພນັທະຕົນ້ຕຄໍ:ື  

- ຊ ແ້ຈງອະທບິາຍ ກີ່ ຽວກບັບນັຫາທ ີ່ ຖກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ - ສະເໜ  ແລະ ສະໜອງຂໍມ້ ນ, ຫຼກັ ຖານ ໃຫ ້
ແກີ່ ການຈດັຕັງ້ ແລະ ຄະນະກາໍມະການກວດກາ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງຢີ່ າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ທນັກບັເວລາ. 

- ປະຕບິດັຢີ່ າງເຂັມ້ງວດຕາມຄໍາຕກົລງົກີ່ ຽວກບັຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເ
ໜ  ທ ີ່ ມ ຜນົສກັສດິທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 

3.3.   ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັຜ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຖກືສະເໜ  

- ຫາ້ມຊືຈ້າ້ງຈອບອອຍ, ນາບຂ ີ່ , ໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ປາບປາມຜ ທ້ ີ່ ມ  ສດິ  ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ແກໄ້ຂຄໍາ ຮອ້ງຟອງ, 
ຮອ້ງທຸກ, ຄໍາສະເໜ  ແລະ ຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ສ້ະເໜ . 

- ຫາ້ມປົກປິດ, ເຊືີ່ ອງອໍາ, ທໍາລາຍຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເ
ໜ . 

4. ສດິ, ພນັທະ, ຂໍຫ້າ້ມ ຂອງການຈດັຕັງ້, ບຸກຄນົທ ີ່ ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະຄໍາສະເໜ  

4.1. ການຈດັຕັງ້ທ ີ່ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ ມ ສດິຄ:ື 

- ຮຽກເຊ ນການຈດັຕັງ້ ຫຼ ືບຸກຄນົ, ຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຜ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ ແລະ ພາກສີ່ ວນອືີ່ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ມາລາຍງານ
ໃຫຂໍ້ມ້ ນ, ອະທບິາຍ, ຊ ແ້ຈງຕໍີ່ ກບັຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ .  

- ທວງເອາົເອກະສານ, ຂໍ ້ື  ມ ນ, ຫຼກັຖານ, ຈາກບຸກຄນົ ຫຼ ືການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

- ສະເໜ  ຫຼ ືແຈງ້ການ ໃຫພ້າກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂອ້ງອອກຂໍຕ້ກົລງົ ກີ່ ຽວກບັການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງ ທຸກ 
ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

4.2.     ການຈດັຕັງ້ທ ີ່ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ ມ ພນັທະຄ:ື 

- ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ໃຫທ້ນັເວລາ ແລະ ຖກືຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

- ໄກີ່ ເກຍໃຫຄ້ ີ່ ກລໍະນ ໃຫມ້ ການປານ ປານອມກນັໃນເມືີ່ ອມ ເງ ືີ່ອນໄຂ. 

- ແຈງ້ຜນົຂອງການແກໄ້ຂໃຫແ້ກີ່ ຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ ແລະ ຜ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ ຮບັຊາບ. 

- ສົີ່ ງສໍານວນເອກະສານ ໄປໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ພຈິາລະນາແກໄ້ຂໃນກໍລະນ ທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່
ຂອງຕນົ. 

4.3. ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັຜ ມ້  ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ : 
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- ຫາ້ມມ ເຈດຕະນາບໍີ່ ແກໄ້ຂ, ຮບັສນິບນົ, ທີ່ ວງດງືການແກໄ້ຂ ຫຼ ື ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ ໂດຍບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ ຕາມ 
ແນວທາງ-ນະໂຍບາຍ, ກດົລະບຽບຂອງພກັ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັ. 

- ຫາ້ມປົກປິດ, ເຊືີ່ ອງອໍາຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ . 

- ຫາ້ມເປ ດເຜ ຍຄວາມລບັກີ່ ຽວກບັຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ສ້ະເໜ  ເຊັີ່ ນ: ຊືີ່ , ນາມສະກຸນ, ທ ີ່  ຢ ີ່ , ລາຍ
ມ ືແລະ ນາມປາກກາ. 

4.4. ຂໍຫ້າ້ມສາໍລບັການບຸກຄນົ ແລະ ຈດັຕັງ້ອືີ່ນ: 

- ຫາ້ມຍຸແຍີ່ , ຊວນເຊືີ່ ອ ຫຼ ືຊືຈ້າ້ງຈອບອອຍ  ໃຫຜ້ ອ້ ືີ່ ນຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ  ທ ີ່ ບໍີ່ ມ  ມ ນ ຄວາມ
ຈງິ. 

- ຫາ້ມເຂົາ້ແຊກແຊງ, ນາບຂ ີ່   ຕໍີ່ ຜ ທ້ ີ່ ມ  ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ. 

- ຫາ້ມປົກປິດ, ເຊືີ່ ອງອໍາ ຫຼ ືທໍາລາຍຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານ ກີ່ ຽວກບັຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະ ເໜ . 

- ຫາ້ມນາບຂ ີ່  ຫຼ ືໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ປາບປາມຕໍີ່ ຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ສ້ະເໜ  ຫຼ ືຜ ຖ້ກື ຮອ້ງຟອ້ງ, 
ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ຖ້ກືສະເໜ . 

- ຫາ້ມປົກປິດ, ເຊືີ່ ອງອໍາຜ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ . 

III . ເນືອ້ໃນ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ການກາໍນດົເວລາ: 

1. ເນືອ້ໃນ: 

ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຕອ້ງປະກອບມ ເນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນດັີ່ ງລຸີ່ ມນ :້ 

- ຊືີ່  ແລະ ສະຖານທ ີ່  ຂອງການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ. 

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກຸນ, ອາຍຸ, ອາຊ ບ, ສນັຊາດ, ທ ີ່ ຢ ີ່ , ນໍາ້ເບ ໂທລະສບັ ຂອງຜ ຍ້ ືີ່ ນຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ 
ຄໍາສະເໜ . 

- ບນັຫາ, ເນືອ້ໃນຕົນ້ຕໍີ່ ທ ີ່ ຕອ້ງການໃຫແ້ກໄ້ຂ, ປະກອບຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານທ ີ່ ຄບົຖວ້ນເພືີ່ ອອາ້ງອ ງ. 

- ສະຖານທ ີ່ , ເວລາ, ວນັທ , ລາຍເຊນັ ຫຼ ືລາຍໂປມ້ຂືອງເຈົາ້ຂອງຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາ ສະເໜ  ຫຼ ື
ຜ ຕ້າງໜາ້ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

- ສໍາລບັຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຂອງຊາວຕີ່ າງດາ້ວ, ຄນົບໍີ່ ມ ສນັຊາດ ຫຼ ືອງົການ ຈດັຕັງ້ສາກນົ
ທ ີ່ ເປັນພາສາຕີ່ າງປະເທດ ຕອ້ງແປເປັນພາສາລາວຢີ່ າງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ 

- ໃນກລໍະນ ຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ  ໄປລາຍງານ ຫຼ ືແຈງ້ຄວາມໂດຍປາກເປົີ່ າຕໍີ່ ການ ຈດັຕັງ້ ແລະ 
ຄະນະກໍາມະການກວດກາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຜ ຮ້ບັການລາຍງານ ຫຼ ືຮບັແຈງ້ຄວາມ ຕອ້ງເຮດັບດົບນັ ທກຶເປັນ
ລາຍລກັອກັສອນ ຕາມເນືອ້ໃນທ ີ່ ຜ ລ້າຍງານກີ່ າວມານັນ້ ພອ້ມທງັໃຫຜ້  ້ລາຍງານເຊນັ ຫຼ ືຈໍາ້ໂປມ້ ືຢັງ້ຢືນໄວ ້
ເປັນຫຼກັຖານ. 

- ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ,ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຕອ້ງມ ເນືອ້ໃນພວົພນັເຖງິການລະເມ ດແນວທາງ, ນະ ໂຍບາຍ, ກດົ
ລະບຽບຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ, ມາດຖານຂອງສະມາຊກິພກັ, ມາດຖານຂອງ ຄະນະພກັ ແລະ ການ
ປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ໆ ບໍີ່ ຖກືຕອ້ງຂອງການຈດັຕັງ້ພກັ ແລະ ສະມາຊກິພກັ. 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

- ຄໍາຮອ້ງທຸກ ຂອງການຈດັຕັງ້ພກັ ແລະ ສະມາຊກິພກັ ທ ີ່ ພວົພນັໂດຍກງົກບັຄວາມບໍີ່ ພໍໃຈຕໍີ່ ການ ຕກົລງົຂອງ
ການຈດັຕັງ້ພກັ ໃນການປະຕບິດັວໄິນຕໍີ່ ການຈດັຕັງ້ພກັ ຫຼ ືສະມາຊກິພກັ ບໍີ່ ໄປຕາມຂັນ້ຕອນ, ບໍີ່  ມ ຂໍມ້ ນຫຼກັ
ຖານ ທ ີ່ ບໍີ່ ຖກືຕອ້ງກບັຄວາມເປັນຈງິ. 

- ກລໍະນ ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ທ ີ່ ບໍີ່ ພວົພນັເຖງິການແກໄ້ຂຂອງ ຄະນະກໍາມະ ການກວດກາ
ຕອ້ງສົີ່ ງໃຫພ້າກສີ່ ວນອືີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງດໍາເນ ນການແກໄ້ຂ.ພອ້ມກນັນັນ້, ໃນເມືີ່ ອພາກ ສີ່ ວນອືີ່ ນໄດຕ້ກົລງົ
ແກໄ້ຂແລວ້ ຕອ້ງລາຍງານ ແລະ ແຈງ້ຜນົຂອງການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂນັນ້ ໃຫຜ້ ທ້ ີ່ ຍ ືີ່ ນຄໍາຮອ້ງ ຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ - 
ຄໍາສະເໜ   ແລະ ຄະນະກາໍມະການກວດກາ ຮບັຊາບນາໍ ຢີ່ າງເປັນລາຍລກັອກັສອນ. 

2. ເປົາ້ໝາຍ : 

- ຕໍີ່ ສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ: ກີ່ ອນອືີ່ ນໝດົ ແມີ່ ນສຸມໃສີ່ ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາ ສະເໜ  ທ ີ່
ເປັນກາໍມະການພກັຂັນ້ດຽວກນັ, ປະເພດພະນກັງານ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງ ຂອງຄະນະ ພກັຂັນ້ຕນົ; ການ
ຮອ້ງຟອ້ງຕໍີ່ ກໍາມະການພກັ ຫຼ ືພະນກັງານ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັຂັນ້ເທງິຄຸມ້ຄອງ ຄະນະ ກໍາມະການກວດກາ ຂັນ້ລຸີ່ ມ 
ລາຍງານຕໍີ່ ຄະນະກາໍມະການກວດກາຂັນ້ເທງິ ເພືີ່ ອຂໍທດິຊ ນ້ໍາໃນການ ແກໄ້ຂ ຫຼ ືຄະນະກໍາມະການ ກວດກາ
ຂັນ້ເທງິ ເປັນຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂເອງ ໂດຍມ ການປະສານ ສມົທບົ ກບັຄະນະກາໍມະການກວດກາຂັ ້ນັລຸີ່ ມ. 

- ຕໍີ່ ກບັການຈດັຕັງ້ພກັ ແລະ ອງົການບໍລຫິານລດັ: ກີ່ ອນອືີ່ ນໝດົ ແມີ່ ນສຸມໃສີ່ ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງ ຟອ້ງ, 
ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງການຈດັຕັງ້ຂັນ້ຕນົ; ຖາ້ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ 
ຄໍາສະເໜ  ທ ີ່ ພວົພນັເຖງິຂັນ້ລຸີ່ ມແຕີ່ ຍືີ່ ນເຖງິການຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັຂັນ້ເທງິ, ການຈດັ ຕັງ້ຂັນ້ເທງິ ຕອ້ງສົີ່ ງ ໃຫ ້
ການຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັຂັນ້ລຸີ່ ມ ເພືີ່ ອພຈິາລະນາແກໄ້ຂ.  

3. ການກາໍນດົເວລາໃນການຢືີ່ ນຄາໍຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄາໍສະເໜ . 

- ການກາໍນດົເວລາໃນການຢືີ່ ນຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຕອ້ງດໍາເນ ນພາຍໃນ 03 ປ  ນບັແຕີ່ ວນັ
ທ ີ່ ຖກືລະເມ ດເປັນຕົນ້ໄປ. 

- ຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຕອ້ງພຈິາລະນາພາຍໃນກໍານດົ 20 ວນັ.ນບັແຕີ່ ວນັ
ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ເປັນຕົນ້ໄປ ໃນກລໍະນ ທ ີ່ ມ  ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົເປັນພເິສດ 
ຊຶີ່ ງພວົພນັເຖງິຫຼາຍຂະແໜງການ, ຫຼາຍທອ້ງຖິີ່ ນ ທ ີ່ ຕອ້ງໄດດໍ້າເນ ນການກວດກາກໍສາມາດນໍາໃຊເ້ວລາຕາມ
ທ ີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍວີ່ າດວ້ຍການກວດກາລດັ.  

- ໃນກໍລະນ ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ບໍີ່ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາແກໄ້ຂຕາມກໍານດົເວ ລາຜ ຮ້ອ້ງ
ຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ, ສະເໜ  ມ ສດິສະເໜ ຢືີ່ ນຕໍີ່ ຂັນ້ເທງິຖດັນັນ້.  

4.  ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ທີ່  ບໍີ່ ພຈິາລະນາຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ: 

 ບໍີ່ ຮບັພຈິາລະນາຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂບນັດາຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຫຼ ື ຈດົໝາຍທີ່  ບໍີ່ ແຈງ້ ຊືີ່ , 
ສະຖານທ ີ່ ບີ່ ອນຢ ີ່ , ເນືອ້ໃນບໍີ່ ມ ຂໍມ້ ນ-ຫຼກັຖານຈະແຈງ້ ເພືີ່ ອມາຢັງ້ຢືນພສິ ດ. ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ 
ຄໍາສະເໜ  ທ ີ່ ເຂົາ້ສ ີ່ ຂະບວນການຍຸຕທໍິາ ( ສານກາໍລງັດໍາເນ ນ ຫຼ ືສານໄດມ້ ຄໍາຕດັສນິແລວ້ ແຕີ່ ຍງັບໍີ່ ທນັສິນ້ສຸດ
ຂະບວນການຍຸຕທໍິາ ) . 
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IV . ປະເພດຂອງຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  

1. ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ທ ີ່ ບໍີ່ ພໍໃຈຕໍີ່ ການລງົວໄິນ ແລະ ການຕກົລງົຂອງການ ຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັ 
ກີ່ ຽວກບັບນັຫາໃດໜຶີ່ ງ. 

2. ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ທ ີ່ ບໍີ່ ພໍໃຈຕໍີ່ ການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ຂອງພະນກັງານ-ສະມາຊກິ ພກັ ໃນ
ການສວຍໃຊອໍ້ານາດໜາ້ທ ີ່  ຕໍາແໜີ່ ງເກ ນຂອບເຂດ, ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ການລະເມ ດ ມະຕ,ິ ຄໍາ ສັີ່ ງ, 
ລະບຽບຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ ແລະ ປະກດົການຫຍໍທໍ້ອ້ ືີ່ ນໆ.... 

3. ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ທ ີ່ ບໍີ່ ພໍໃຈຕໍີ່ ຄໍາຕດັສນິຂອງສານປະຊາຊນົແຕີ່ ລະຂັນ້, ອງົ ການໄອຍະ
ການປະຊາຊນົ ແລະ ສະພາແຫີ່ ງຊາດມ ຄໍາເຫນັທ ີ່ ສິນ້ສຸດຂະບວນການຍຸຕທໍິາແລວ້, ແຕີ່ ຜ ຮ້ອ້ງ ທຸກຍງັບໍີ່ ພໍໃຈ 
ແລະ ເຫນັວີ່ າຕນົໄດຮ້ບັຄວາມອບັປະໂຫຍດ. ( ໃນກໍລະນ ດັີ່ ງກີ່ າວນ  ້ຄະນະກໍາມະການກວດ ກາແຕີ່ ລະຂັນ້ 
ຮບັເອາົຄົນ້ຄວາ້ແລວ້ ນາໍສະເໜ ໃຫພ້າກສີ່ ວນທ ີ່ ກຽີ່ວຂອ້ງ ພຈິາລະນາ ). 

V. ຂັນ້ຕອນການຮບັ ແລະ ບາດກາ້ວຂອງການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ, ຄໍາສະເໜ   

1. ຂັນ້ຕອນການຮບັຄາໍຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄາໍສະເໜ : 

- ການຮບັຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຕອ້ງຮບັລວມສ ນຢ ີ່ ຂາ້ເຂົາ້-ຂາອອກ ຂອງຄະ ນະ
ກາໍມະການກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້. 

- ກມົ, ຂະແໜງການທ ີ່ ຄົນ້ຄວາ້ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຂອງຄະນະກໍາມະການ ກວດກາແຕີ່
ລະຂັນ້ ຕອ້ງມ ການຈດົກີ່ າຍເລກທ ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ, ວນັທ , ເດອືນ, ປ  ຮບັ ແລະ ສົີ່ ງອອກ ໃຫ ້ຈະແຈງ້. 

- ກມົ, ຂະແໜງການ ຕອ້ນຮບັ ແລະ ໃຫຄໍ້າປຶກສາ ຕໍີ່ ກບັຜ ທ້ ີ່ ເຂົາ້ມາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະ ເໜ  ພອ້ມ
ທງັຈດົກີ່ າຍ ແລະ ບນັທກຶໃຫລ້ະອຽດຕໍີ່ ກບັຄໍາລາຍງານ ຫຼ ືຄໍາຊ ແ້ຈງຂອງຜ ມ້າຍືີ່ ນຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງ ທຸກ ແລະ 
ຄໍາສະເໜ . 

2. ບາດກາ້ວຂອງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ການດາໍເນ ນການກວດກາແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ, ຄາໍ ສະເໜ : 

2.1. ບາດກາ້ວກະກຽມ: 

- ພາຍຫຼງັທ ີ່   ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ແລວ້ຕອ້ງໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ສງັລວມໂດຍ ຫຍໍຕ້ໍີ່ ກບັ
ຈດຸປະສງົ, ເນືອ້ໃນ, ເປົາ້ໝາຍຂອງ ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ   ໃຫຈ້ະແຈງ້ ເພືີ່ ອຂໍ ຄໍາເຫນັຊ ້
ນາໍຈາກຂັນ້ເທງິຂອງຕນົ. ຫຼງັຈາກນັນ້ບນັຫາໃດ, ປະເດນັໃດທ ີ່ ບໍີ່ ທນັຈະແຈງ້ ຫຼ ືຂັນ້ຕອນຂອງການ ປະກອບ
ເອກະສານ ແລະ ການຕອບສະໜອງຂໍມ້ ນຫຼກັຖານຍງັບໍີ່ ທນັຄບົຖວ້ນ ກໍສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫຜ້  ້ຮອ້ງຟອ້ງ, 
ຮອ້ງທຸກ, ຜ ສ້ະເໜ  ລາຍງານເພ ີ່ ມຕືີ່ ມ ຫຼ ືປະກອບເອກະສານ, ຂໍມ້ ນ, ຫຼກັຖານ ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. 

- ສາ້ງແຜນການເພ ີ່ ອລງົເກບັກໍາຂໍມ້ ນ ແລະ ພສິ ດຂໍມ້ ນຫຼກັຖານ ໂດຍກໍານດົຢີ່ າງຈະແຈງ້ ຕໍີ່ ກບັ ຈດຸປະສງົ, 
ເນືອ້ໃນ, ເປົາ້ໝາຍ, ສະຖານທ ີ່ ເວລາ. ໃນນ ບ້ນັຫາສໍາຄນັແມີ່ ນຕອ້ງ ຮີ່ າງຄໍາຖາມ ເຈາະຈ ມ້ໃຫ ້ຮດັກຸມ ແລະ 
ຄບົຖວ້ນ, ພອ້ມດຽວກນັກໍີ່ ຕອ້ງບໍາລຸງ, ແນະນໍາໃຫພ້ະນກັງານ ຜ ທ້ ີ່ ຈະລງົໄປຕອ້ງກໍາໃຫໄ້ດເ້ນືອ້ ໃນ, 
ຈດຸປະສງົ ແລະ ທາງດາ້ນຫຼກັການ ຫຼ ືລະບຽບການຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ພວົພນັເຖງິພາລະບດົບາດສດິ, ໜາ້ທ ີ່ ,  ຂອງ
ຕນົ. 
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2.2. ບາດກາ້ວດໍາເນ ນ: 

- ຕາງໜາ້ຄະນະກວດກາ ຫຼ ື ຫວົໜາ້ໜີ່ ວຍງານພອ້ມດວ້ຍພະນກັງານທ ີ່ ລງົກວດກາ, ເຂົາ້ເຮດັວຽກ ນໍາ
ການຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັ, ສາມະຊກິພກັ, ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທ ີ່ ຖກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ  ເພືີ່ ອ
ແຈງ້ຂໍຕ້ກົລງົ, ແຜນການ, ຕາຕະລາງ. ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍລາຍງານ, ຊ ແ້ຈງ, ອະທບິາຍຕາມຄໍາ ຖາມ
ເຈາະຈ ມ້ ພອ້ມທງັສະໜອງຂໍມ້ ນ, ເອກະສານ ທ ີ່ ພວົພນັເຖ ງເນືອ້ໃນ ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາ ສະເ
ໜ  ໃຫໜ້ີ່ ວຍງານກວດກາ. ພອ້ມກນັນັນ້, ໜີ່ ວຍງານກວດກາ ກຕໍອ້ງເອາົໃຈໃສີ່ ປຸກລະດມົທາງດາ້ນ ແນວຄດິ
ໃຫເ້ປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ  ມ ຄວາມອຸີ່ ນອຽີ່ນທຸນທີ່ ຽງລາຍງານ, ອະທ ິບາຍດວ້ຍ
ຄວາມຈງິໃຈ, ຄບົຖວ້ນ, ຈະແຈງ້ ແລະ ຖກືຕອ້ງກບັຄວາມເປັນຈງິ. 

- ພະນກັງານກວດກາດໍາເນ ນການຄົນ້ຄວ້າ, ພຈິາລະນາແຕີ່ ລະປະເດນັ ແລະ ເນືອ້ໃນຂອງບນັດາ ເອກະສານ, 
ຄໍາຊ ແ້ຈງ, ຂໍມ້ ນ, ພອ້ມທງັພສິ ດບນັດາຫຼກັຖານຂອງຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ,  ແລະ ຜ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ, ທ ີ່ໄດປ້ະກອບໃຫ.້ 

- ໃນກໍລະນ ດໍາເນ ນການກວດກາພບົເຫນັ ແລະ ສາມາດພສິ ດຢັງ້ຢືນຂໍມ້ ນຫຼກັຖານວີ່ າ: ໄດມ້ ການ ລະເມ ດ
ແມີ່ ນໃຫເ້ປົາ້ໝາຍທີ່  ຖກືກວດການັນ້ຂຽນໃບສໍາຫຼວດ, ສະເໜ ຮ ບການລງົວໄິນດວ້ຍ ຕນົເອງ 

- ຈາກນັນ້, ຈຶີ່ ງເປ ດກອງປະຊຸມ ເພືີ່ ອໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັ, ສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ ທີ່  ຖກືຮອ້ງ ຟອ້ງ, 
ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ  ຜີ່ ານບດົສໍາຫຼວດ ໂດຍມ ຄະນະພກັ,  ອໍານາດການປົກຄອງ,  ອງົການຈດັຕັງ້
ມະຫາຊນົ, ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຢ ີ່ ບີ່ ອນນັນ້ເຂົາ້ຮີ່ ວມເພືີ່ ອຢັງ້ ຢືນ ແລະ ປະກອບຄໍາ
ເຫນັ. ຜີ່ ານກອງປະຊຸມ ຖາ້ຍງັມ ບນັຫາໃດທ ີ່ ບໍີ່ ທນັຈະແຈງ້ ແມີ່ ນໃຫສ້ບືຕໍີ່  ກວດກາຄນືໃໝີ່ . 

- ໜີ່ ວຍກວດກາສາ້ງບດົສະຫຸຼບລາຍງານຜນົຂອງການລງົກວດກາເກບັກໍາຂໍມ້ ນ ແລະ ພສິ ດຫຼກັຖານ ຕວົຈງິ, 
ການສະຫຸຼບແຕີ່ ລະບນັຫາຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມຈະແຈງ້-ຊດັເຈນ, ພາວະວໄິສ ຜີ່ ານກອງ ປະຊຸມວຊິາການ, 
ສະເໜ ຜີ່ ານຜ ຊ້ ນ້ໍາວຽກງານຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງ. ພອ້ມທງັສະເໜ ວທິ ການ ແກໄ້ຂ ແລະ  ການ ປະຕບິດັ
ວໄິນຕໍີ່ ຜ ລ້ະເມ ດ. 

2.3. ບາດກາ້ວສ ນ້ສຸດ: 

- ໜີ່ ວຍກວດກາ ລາຍງານຜນົຂອງການກວດກາ ຕໍີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ອະນຸມດັໃຫລ້ງົກວດກາ ຫຼຄືະນະກໍາມະ 
ການກວດກາຂັນ້ຂອງຕນົ ພຈິາລະນາ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການແກໄ້ຂແຕີ່ ລະບນັຫາ, ສະເໜ  ຄະນະ
ພກັ-ລດັ ຂັນ້ເທງິຂອງເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ຖ້ກືສະເໜ  ຕກົລງົວໄິນຕາມຂອບເຂດສດິ. 

- ຕາງໜາ້ໃຫ ້ຄະນະກາໍມະການກວດກາ ພບົປະແລກປີ່ ຽນຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຕໍີ່ ບດົສະຫຸຼບຂອງໜີ່ ວຍ ງານກວດກາ
ກບັເປົາ້ໝາຍ ທ ີ່ ຖກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ຖ້ກືສະເໜ  ເພືີ່ ອຮບັຟັງຄໍາຄດິ ຄໍາເຫນັຄັງ້ສຸດ ທາ້ຍ. 

- ແຈງ້ຜນົການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ກໍານດົເວ ລາໃຫ ້
ການຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັ, ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີ່  ຖກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ຖ້ກື ສະເ
ໜ  ເພືີ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

- ແຈງ້ໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ  ຜ ສ້ະເໜ   ຮບັຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຜນົການແກໄ້ຂຢີ່ າງເປັນລາຍລກັອກັ ສອນ. 

- ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ຊຸກຍ ເ້ປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືລະເມ ດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂໍຕ້ກົລງົ, ແຈງ້ ການ ແລະ 
ຜນົຂອງການກວດກາ. 

- ສາ້ງສໍານວນ ແລະ ເກບັສໍາເນາົເອກະສານ. 
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VI . ບນັຫາທີ່  ຕອ້ງກາໍແໜນ້ 

1. ຄະນະກໍາມະການກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້ ພາຍຫຼງັທ ີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ   ກີ່ ອນອືີ່ ນ
ຕອ້ງໄດກ້າໍປະຫວດັຂອງຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ສ້ະເໜ  ໃຫລ້ະອຽດ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຈະແຈງ້ ຈາກນັນ້
ຈ ຶີ່ ງຄົນ້ຄວ້າ, ພຈິາລະນາຕາມພາລະບດົບາດ, ໜາ້ທ ີ່ , ຂອບເຂດສດິຂອງຕນົ. ການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ ຕອ້ງຮອບ
ຄອບ, ລະອຽດ, ຊດັເຈນ, ພາວະວໄິສ ຖກືຕອ້ງກບັແນວທາງ- ນະໂຍບາຍ, ກດົລະບຽບຂອງພກັ ແລະ ກດົ
ໝາຍຂອງລດັ ໂດຍມ ການປະສານສມົທບົ ກບັການຈດັຕັງ້ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ເພືີ່ ອຄົນ້ຄວ້າແກໄ້ຂບນັດາ ກໍລະນ ທ ີ່
ນອນໃນຂອບເຂດຄວາມຮບັຜດິ ຊອບຂອງຂັນ້ຕນົ. 

2. ກໍລະນ ມ ການຮອ້ງຟອ້ງ,  ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ  ລາຍງານ ຫຼ ືຊ ແ້ຈງດວ້ຍປາກເປົີ່ າ ພະນກັງານ ກວດກາ 
ຕອ້ງເຮດັບດົບນັທກຶເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ຕອ້ງຈດົຊືີ່ , ທ ີ່ ຢ ີ່ , ລາຍເຊນັ ຫຼ ືລາຍໂປມ້ ືຂອງ ຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, 
ຮອ້ງ ທຸກ ແລະ ຜ ສ້ະເໜ  ຫຼ ືຜ ຕ້າງໜາ້ ທີ່  ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ. 

3. ການຈດັຕັງ້, ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ, ທີ່  ມ ສີ່ ວນກີ່ ຽວຂອ້ງໃນການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂ ຄໍາຮອ້ງ
ຟອ້ງ, ຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ຕອ້ງຮກັສາຄວາມລບັໃຫແ້ກີ່ ຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ສ້ະເໜ . 

4.  ພະນກັງານ ທ ີ່ ລງົກວດກາຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ເນືອ້ໃນບດົສະຫຸຼບ ຫຼ ື ບດົລາຍງານຂອງຕນົໃຫຖ້ກື ຕອ້ງກບັ
ຄວາມເປັນຈງິ, ຫຼ ກເວັນ້ການປັບປຸງ, ເຕ ມແຕີ່ ງ ຫຼ ືຄາດຄະເນກະຕວງເອາົ ແລະ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕໍີ່  ໜາ້ກດົ
ໝາຍກີ່ ຽວກບັການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ຂອງຕນົໃນການກວດກາ. 

5. ບໍີ່ ໃຫຜ້ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ສະເໜ  ເປັນເປັນປະທານ ຫຼ ືເປັນເຈົາ້ການຊ ນ້າໍການຄົນ້ຄວາ້ ແກໄ້ຂຄໍາ
ຮອ້ງຟອ້ງ, ຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ທີ່  ມ ເນືອ້ໃນພວົພນັເຖ ງຕນົເອງເພາະ ບໍີ່ ຮບັປະກນັຄວາມ ຖກືຕອ້ງ, 
ຊດັເຈນ, ພາວະວໄິສ ແລະ ບໍີ່ ມ  ປະສດິທຜິນົ. 

6. ກໍລະນ ຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກ ແລະ ຜ ສ້ະເໜ  ມ ເຈດຕະນາໃສີ່ ຮາ້ຍປາ້ຍສ , ໂຄີ່ ນລົມ້ໂຈມຕ ຜ ອ້ ືີ່ ນ ໂດຍບໍີ່ ມ ຂໍ ້
ມ ນ, ຫຼກັຖານຕວົຈງິ ແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ກໍລະນ ຄວາມຜດິສະຖານໜກັ ຫຼ ື ເບາົ ເພືີ່ ອລງົວໄິນ ພາຍໃນພກັ  ແລະ 
ປະຕບິດັຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

7. ການຄົນ້ຄວ້າແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງຟອ້ງ, ຄໍາຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເໜ  ທ ີ່ ມ ຕໍີ່ ການຈດັຕັງ້ພກັ-ລດັ, ສາມະ ຊກິພກັ, 
ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແມີ່ ນໜາ້ທີ່  ຄວາມຮບັຜດິຊອບໂດຍກງົຂອງຄະນະພກັ, ອງົການ ປົກຄອງ ແລະ 
ຄະນະກາໍມະການກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້. 

 

---------------ooo-------------- 
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ບດົທ  9 

ການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ 

I . ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ. 

1. ຄວາມໝາຍຂອງການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ. 

 ການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ ໝາຍເຖງິ ການສງັເກດຕ ລາຄາ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບຽບ,  
ກດົໝາຍ, ມະຕຄໍິາສັີ່ ງ, ຂໍກ້າໍນດົຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກບັວຽກງານການເງນິ ທ ີ່ ໄດປ້ະກາດໃຊໄ້ປແລວ້ ໃຫໄ້ດຮ້ບັການ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢີ່ າງມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ, ຖກືຕອ້ງ-ຊດັເຈນ ແລະ ມ ສອດຄີ່ ອງ. 

 ການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແມີ່ ນ ກວດກາ ການຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ - ລາຍຈີ່ າຍນັນ້ເອງ. 

2. ຄວາມສໍາຄນັ ຂອງການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ. 

 ການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແມີ່ ນ ສາມາດຕ ລາຄາໄດຈ້ດຸດ , ຈດຸບກົຜີ່ ອງ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ
ຂອງຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ໃນແຕີ່ ລະຂັນ້ໃນການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງດາ້ນການເງນິ. 

 ເຮດັໃຫຄ້ະນະພກັ, ຜ ບໍ້ລຫິານທົີ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາແຕີ່ ລະຂັນ້ ເຫນັໄດສ້ະພາບ ການບໍລຫິານ
ຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິຂອງຕນົ,  ເພືີ່ ອມ ວທິ ການແກໄ້ຂຢີ່ າງທນັການ,  ມ ການສັີ່ ງການທ ຖກືຕອ້ງ ,  ຖກື
ຕາມພາກ, ພາກສີ່ ວນ, ຖກືຕາມຮີ່ ວງ ແລະ ລ ກຮີ່ ວງ. 

 ເຮດັໃຫກ້ານນາໍໃຊເ້ງນິ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຫຼກັການ ຂອງກະຊວງການເງນິວາງອອກ. 

 ສາມາດນາໍເອາົເງນິທ ີ່ ໄປໃຊບໍ້ີ່ ຖກືຕອ້ງກບັຄນືມາ (ມ ການຊດົໃຊແ້ທນຄນືເມືີ່ ອກວດພບົ) 

 ເປັນການປ ກຈດິສໍານກຶໃຫພ້ະນກັງານການເງນິ ມ ສະຕ,ິ ມ ຫຼກັໝັນ້, ມ ຄວາມຊືີ່ ສດັສຸຈະຫຼດິ, ມ ຄວາມໂປີ່ ງ
ໃສ ແລະ ສາມາດກວດກາໄດທຸ້ກເວລາ. 

 ເພືີ່ ອປອ້ງກນັຖນັແຖວພະນກັງານການນໍາ, ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານຫຼກັແຫຼີ່ ງ ຕະຫຼອດຮອດວຊິາການທ ີ່
ຮບັຜດິຊອບດາ້ນການເງນິ ໄດມ້ ການປະຕບິດັໜາ້ທ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ, ປະຕບິດັວຽກງານດວ້ຍຄວາມກະຕລືລືົນ້, 
ບໍີ່ ມ  ຄວາມລະແວງສງົໃສ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ມ ຄວາມສາມກັຄ ພາຍໃນໜກັແໜນ້, ມ ຄວາມສະຫງບົ
ປອດໄພ, ບໍີ່ ມ  ການຕກົເຮີ່ ຍເສຍຫາຍ ແລະ ມ ຄວາມເຊືີ່ ອໝັນ້ຊຶີ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 

 ຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ປະກດົການຫບໍທໍ້ ້ແລະ ທຸກການກະທໍາທ ີ່ ເປັນການລະເມ ດຕໍີ່ ລະບຽບ, ກດົໝາຍ 
ກີ່ ຽວກບັການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງການເງນິ ທ ີ່ ເປັນຊບັສມົບດັ ແລະ ທນຶຮອນຂອງລດັ ບໍີ່ ໃຫຕ້ກົເຮີ່ ຍເສຍຫາຍ. 

II . ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ ຂອງການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ.  

1. ຈດຸປະສງົຂອງການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ.  

 ເພືີ່ ອຊອກຮ ,້ ເກບັກາໍສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ - ລາຍຈີ່ າຍ,  ການຈດັຊື-້
ຈດັຈາ້ງ,  ການກໍີ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊຊ້ບັສນິຂອງລດັ ວີ່ າຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບ
ຫຼກັການ ຂອງກະຊວງການເງນິວາງອອກ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມຂໍກ້າໍນດົພາຍໃນກມົກອງຂອງຕນົຫຼບືໍີ່?. 
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 ເພືີ່ ອເປັນການຕາ້ນ ແລະ ສະກດັກັນ້ ການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ຕາ້ນສະພາບປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້ກໍີ່ ຄສືະກດັກັນ້ທຸກ
ການກະທໍາທ ີ່ ເປັນການລະເມ ດ ຕໍີ່ ຂໍກ້ໍານດົ, ລະບຽບ, ກດົໝາຍຕີ່ າງໆ ກີ່ ຽວກບັການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງວຽກ
ງານການເງນິ. 

 ເພືີ່ ອຊີ່ ວຍປັບປຸງ ແລະ ແນະນໍາວທິ ການ, ການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານການເງນິ ໃຫຜ້ ບໍ້ລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ
ວຽກງານການເງນິ ທົີ່ ວຂະແໜງການສກຶສາ ແລະ ກລິາ ມ ຄວາມເຂົາ້ໃຈເປັນເອກະພາບ ແລະ ມ ຄວາມ
ຖກືຕອ້ງ-ສອດຄີ່ ອງ.  

2. ເປົາ້ໝາຍ ຂອງການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ. 

 ກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິຢ ີ່ ຫອ້ງການ, ກມົ, ສະຖາບນັ, ສ ນ, ມະຫາວທິະຍາໄລ, ພະແນກສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ວທິະຍາໄລ, ສະຖາບນັ, ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ
ເມອືງ ໂຮງຮຽນ,  ລດັວສິາຫະກດິ, ໂຄງການ, ຫວົໜີ່ ວຍຮາກຖານການສກຶສາຂັນ້ຕີ່ າງໆ ທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້
ຄອງ ຂອງ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

III         ຄວາມຈາໍເປັນພາວະວໄິສ ໃນການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ. 

 ການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແມີ່ ນມ ຄວາມຈໍາເປັນພາວະວໄິສ ທ ີ່ ຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຢີ່ າງ
ເປັນປົກກະຕ-ິຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ, ເຮດັເປັນປະຈໍາ ແລະ ຕອ້ງໄດກ້ວດກາຢີ່ າງລະອຽດຕາມຂັນ້ຕອນ  ໂດຍສະເພາະ 
ແມີ່ ນການປະຕບິດັລາຍຮບັ - ລາຍຈີ່ າຍ ທຸກໆແຫຼີ່ ງເງນິ ເຊັີ່ ນ:  ເງນິງບົປະມານລດັ, ລາຍຮບັ-ລາຍຈີ່ າຍວຊິາ
ການ,  ເງນິໂຄງການ,  ເງນິກ ຢື້ມ, ເງນິຊີ່ ວຍເຫຼອືລາ້, ແລະ ເງນິຊີ່ ວຍເຫຼອືອືີ່ ນໆຈາກສງັຄມົ  ເພືີ່ ອບໍີ່ ໃຫມ້ ຊີ່ ອງ
ວີ່ າງໃນການ ສວຍໃຊໜ້າ້ທ ີ່ , ຕໍາແໜີ່ ງ ເພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ, ຊຶີ່ ງຈະກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມຂດັແຍີ່ ງພາຍ
ໃນ, ຂາດຄວາມເຊືີ່ ອໝັນ້ໃນການຊ ນ້ໍາ-ນໍາພາ ແລະ ຈະນໍາໄປສ ີ່ ຄວາມແຕກແຍກສາມກັຄ ພາຍໃນ, ເຮດັໃຫ ້
ເສຍບດົບາດຂອງ ພະນກັງານນາໍພາ  ແລະ ເສຍຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນລວມຂອງລດັ. 

ສງັລວມແລວ້: ຖາ້ບໍີ່ ມ  ການຕດິຕາມ ກວດກາການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານການເງນິຢີ່ າງເປັນ
ປົກກະຕ-ິຕໍີ່ ເນືີ່ ອງ, ເຮດັເປັນປະຈາໍ ແລະ ກວດກາຢີ່ າງລະອຽດທຸກຂັນ້ຕອນແລວ້ ກໍີ່ຈະບໍີ່ ເຫນັໄດອ້ນັຖກື-ອນັ
ຜດິ ແລະ ສາມາດເວົາ້ໄດວ້ີ່ າ : ມ ແຕີ່ ການກວດກາການບລໍຫິານ-ຄຸມ້ຄອງວຽກງານການເງນິເທົີ່ ານ ັນ້  ຈ ຶີ່ ງຈະຮ ້
ວທິ ການປັບປຸງ, ຮ ວ້ທິ ການແກໄ້ຂ ເພືີ່ອເຮດັໃຫສ້ະພາບບນັຫາທາງດາ້ນການເງນິ ເກ ດມ ສະພາບຄີ່ ອງ ມ ຄວາມ
ຖກືຕອ້ງ ໂປີ່ ງໃສ ແລະ ເຮດັໃຫກ້ານນາໍໃຊເ້ງນິຢີ່ າງມ ຄຸນຄີ່ າ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສ ງສຸດ. 

IV . ຂັນ້ຕອນການດໍາເນ ນ ການກວດກາການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງການເງນິ. 

1. ຂັນ້ຕອນ ກະກຽມ: 

 ເກບັກໍາຂໍມ້ ນກີ່ ຽວກບັສະພາບການບໍລຫິານ, ການຄຸມ້ຄອງ ທາງດາ້ນການເງນິ ຂອງເປົ້າໝາຍທ ີ່ ຈະຖືກ
ກວດກາ. 

 ສາ້ງແຜນການ, ແຜນງບົປະມານ, ຂໍຕ້ກົລງົ (ແຜນຄນົ) ແລະ ຕາຕະລາງດໍາເນ ນການກວດກາການເງນິ. 

 ແຈງ້ການໃຫເ້ປົ້າໝາຍ ທ ີ່ ຈະຖກືກວດກາການເງນິໄດຮ້ບັຊາບລີ່ ວງໜາ້ ຢີ່ າງໜອ້ຍ 1-2 ອາທດິ (ຍກົເວັນ້
ກລໍະນ ມ ການກວດກາສະເພາະກດິ).  

2. ຂັນ້ຕອນດໍາເນ ນການກວດກາ: 
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 ເຂົາ້ພບົຄະນະພກັ, ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ, ຫວົໜາ້ກມົ, ຜ ອໍ້ານວຍການສະຖາບນັ, ສ ນ, ອະທກິານບໍດ ມະຫາ
ວທິະຍາໄລ, ຫວົໜາ້ພະແນກສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ຜ ອໍ້ານວຍການ ວທິະຍາໄລ, 
ຫວົໜາ້ຫອ້ງ ການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ,  ຜ ອໍ້ານວຍການໂຮງຮຽນ,  ລດັວສິາຫະກດິ, ໂຄງການ, 
ຫວົໜີ່ ວຍຮາກຖານການສກຶສາຂັນ້ຕີ່ າງໆ ຂອງເປົາ້ໝາຍ ທ ີ່ ຖກືກວດກາ ເພືີ່ ອສະເໜ ຈດຸປະສງົ, ແຜນການ 
ແລະ ຕາຕະລາງ ດໍາເນ ນການກວດກາ. 

 ຮບັຟັງການລາຍງານ ກີ່ ຽວກບັການບໍລຫິານ ຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ  ຈາກຄະນະພກັ, ຫວົໜາ້ ຫຼ ືຜ ອໍ້າ
ນວຍການສະຖາບນັການສກຶສາຕີ່ າງໆ ຂອງເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືກວດກາ. 

 ດໍາເນ ນການກວດກາຕວົຈງິ ຮີ່ ວມກບັ ຜ ບໍ້ລຫິານຄຸມ້ຄອງວຽກງານການເງນິ, ພະນກັງານການເງນິ ຕາມ
ແຜນການ ເຊັີ່ ນ: ກວດກາກີ່ ອນຈີ່ າຍ-ຫລງັຈີ່ າຍ, ການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານ, ກວດກາເອກະສານຢັງ້ຢືນລາຍ
ຮບັ - ລາຍຈີ່ າຍ 

(ໃບບນິຕີ່ າງໆ) ຂອງແຕີ່ ລະແຫຼີ່ ງລາຍຮບັ. 

 ກວດກາຄງັເງນິສດົ, ເງນິທະນາຄານ. 

 ກວດກາໜ ຕ້ອ້ງຮບັ - ໜ ຕ້ອ້ງສົີ່ ງ ແລະ ກວດກາເຄືີ່ ອງໃນສາງ ແລະ ຊບັສນິ - ທ ີ່ ດນິ ສີ່ ວນລວມຕີ່ າງໆ. 

ໝາຍເຫດ: ການກວດກາແຕີ່ ລະມື,້ ແຕີ່ ລະລາຍການ, ຕອ້ງໄດເ້ຮດັບດົບນັທກຶ ແລະ ເຊນັຢັງ້ຢືນ
ເອກະ ສານທງັສອງຝີ່ າຍ, ເຊນັກໍາກບັທຸກໜາ້ເຈັຍ້ຂອງເອກະສານ, ຖາ້ມ ການອດັສໍາເນາົກໍີ່ ຕອ້ງໄດສ້ົີ່ ງສະບບັ
ຕົນ້ຄນືໃນແຕີ່ ລະວນັ, ທງັນ ກ້ໍີ່ ເພືີ່ ອຫຼ ກເວັນ້ການຕກົເຮີ່ ຍເສຍຫາຍ ແລະ ການດດັແປງເອກະສານຕີ່ າງໆ. 

3. ຂັນ້ຕອນ ການສະຫຸຼບ ການກວດກາການເງນິ. 

 ຄະນະກວດກາ ສງັລວມ ຜນົຂອງການກວດກາ. 

 ປະຊຸມຮີ່ ວມກບັ ຄະນະພກັ, ຫວົໜາ້ ຫຼຜື ອໍ້ານວຍການ ບີ່ ອນທ ີ່ ຖກືກວດກາ ເພືີ່ ອຜີ່ ານຮີ່ າງບດົສະຫຸຼບ ຜນົ
ການກວດກາຮີ່ ວມກນັ. 

 ຈດັຕັງ້ພທິ ສະຫຸຼບ ຜນົການກວດກາ ຢີ່ າງເປັນທາງການ. 

 ລາຍງານຜນົການກວດກາ ໃຫຂ້ັນ້ເທງິໄດຮ້ບັຊາບ ເພືີ່ ອມ ຄໍາເຫນັຊ ນ້າໍ ແລະ ຕກົລງົແກໄ້ຂບນັຫາ. 

 ພາຍຫຼງັຂັນ້ເທງິມ ທດິຊ ນ້ໍາ ແລະ ຕກົລງົແກໄ້ຂບນັຫາແລວ້  ຄະນະກວດກາຈຶີ່ ງນໍາເອາົທດິຊ ນ້ໍາ ແລະ ການ
ແກໄ້ຂດັີ່ ງກີ່ າວ  ສົີ່ ງໃຫເ້ປົ້າໝາຍທ ີ່ ຖືກກວດກາ ເພືີ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຈດັຕັງ້ເຜ ຍແຜີ່ ຜນົຂອງການ
ກວດກາຢີ່ າງເປັນທາງການ,  ສີ່ ວນຄະນະກວດກາ ມ ໜາ້ທ ຕດິຕາມຊຸກຍ  ້ສໍາເນາົເອກະສານ ແລະ ປະຊຸມ
ຄະນະກວດກາເພືີ່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນ. 

 

ໝາຍເຫດ: ຖາ້ແມີ່ ນການກວດກາປົກະຕ(ິບໍີ່ ມ  ບນັຫາສະເໜ ໃຫຂ້ັນ້ເທງິແກໄ້ຂ) ຫຼງັຈາກສະຫຸຼບຜນົຂອງ
ການກວດກາແລວ້ ແມີ່ ນໃຫບ້ີ່ ອນທ ີ່ ຖກືກວດກາ ຈດັຕັງ້ເຜ ຍແຜີ່ ຜນົ ຂອງການກວດກາເລ ຍ ແລະ ຄະນະ
ກວດກາ ກໍີ່ ລາຍງານໃຫຂ້ັນ້ເທງິໄດຮ້ບັຊາບ  ແລະ ສໍາເນາົເອກະສານ ແລະ ປະຊຸມຄະນະກວດກາເພືີ່ ອຖອດ
ຖອນບດົຮຽນ. 
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V.  ໂຄງປະກອນການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ ດາ້ນການເງນິ ປະກອບມ :  

1. ຜ ສ້ ັີ່ ງຈີ່ າຍເງນິ  (ຫວົໜາ້ຜ ທ້ ີ່ ມ  ສດິສັີ່ ງຈີ່ າຍເງນິ, ຜ ສ້ ັີ່ ງການເອກ ຫຼ ືຜ ໄ້ດຮ້ບັການມອບໝາຍວີ່ າການແທນ) 

2. ພະນກັງານການເງນິ (ມ ໜາ້ທ ີ່ ຂຶນ້ແຜນ, ຖອນເງນິ ແລະ ສະຫຸຼບເງນິ) 

3. ພະນກັງານບນັຊ  (ມ ໜາ້ທ ຈດົຮບັເງນິ - ຈດົຈີ່ າຍອອກ, ຂຽນໃບສັີ່ ງຈີ່ າຍເກບັຮກັສາບນິ) 

     4. ນາຍຄງັ  (ຮບັເງນິສດົ, ຈີ່ າຍເງນິສດົ ບນັທກຶໃສີ່ ປຶມ້ຕດິຕາມປະຈາໍວນັ) 

     5. ນາຍສາງ (ມ ໜາ້ທ ີ່ ຮບັເຄືີ່ ອງ ເຂົາ້ສາງ, ຈີ່ າຍອອກສາງ ແລະ ຮກັສາວດັຖຸສິີ່ ງຂອງໃນສາງ) 

VI. ການກວດກາການເງນິໃນແຕີ່ ລະດາ້ນ.  

ກ.  ການກວດກາເງນິສດົ ແລະ ກວດກາບນັຊ  ປະກອບມ ຄ ື: 

1. ກວດກາຄງັເງນິສດົ 

 ກວດກາຍອດຍກົມາປຶມ້ຕດິຕາມເງນິສດົປະຈາໍວນັ ເດອືນ/ປ  

 ກວດກາການຈດົຮບັ-ຈດົຈີ່ າຍ ໃນແຕີ່ ລະລາຍການ (ກວດກາໃບສັີ່ ງຈີ່ າຍ, ບນິຕີ່ າງໆ, ຜ ເ້ຊນັຮບັ-ເຊນັມອບ
ເງນິສດົ ແລະ ການລງົວນັທ , ເດອືນ, ປ ໃນປຶມ້ຕດິຕາມປະຈາໍວນັ), 

 ກວດກາປຶ້ມຕດິຕາມເງນິໃນທະນາຄານ ເປັນແຕີ່ ລະສະກຸນເງນິ ໂດຍທຽບໃສີ່ ປຶ້ມທະນາຄານ ແລະ ບນັຊ 
ສໍາຮອງຂອງທະນາຄານ ( BANK STATEMENT OF ACCOUNTS), 

 ກວດນບັເງນິສດົໃນຄງັເງນິສດົ ໂດຍແຍກເປັນແຕີ່ ລະປະເພດເງນິ ແລະ ສະກຸນເງນິ ເຂົາ້ໃສີ່ ຕາຕະລາງເງນິ 
ພອ້ມເຊນັຢັງ້ຢືນຈາກທຸກທີ່ ານທ ເຂົາ້ຮີ່ ວມ. 

 ຕວົຢີ່ າງຕາຕະລາງ 

ລ/ດ ປະເພດເງນິກ ບ/ໃບ ຈາໍນວນໃບ ຈາໍນວນເງນິ ໝາຍເຫດ 

1 100,000 2 200,000  

2 50,000    

3 20,000    

4 10,000    

5 5,000    

6 2,000    

7 1,000    

8 500    
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9 100    

10 50    

11 20    

12 10    

13 5    

14 1    

 ລວມທງັໝດົ  200,000  

 

 ການບໍລຫິານຄງັເງນິສດົ : 

ເງນິສດົເປັນຊບັສນິ ທ ີ່ ມ  ຄວາມສີ່ ຽງສ ງ ເນືີ່ ອງຈາກວີ່ າ: ເງນິສດົ ສາມາດປີ່ ຽນມໄືດງ້ີ່ າຍ ແລະ ສີ່ ຽງຕໍີ່
ການສ ນຫາຍ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນກດິຈະການ  ທ ີ່ ມ  ກະແສເງນິສດົໝ ນວຽນ ຢ ີ່ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເຊັີ່ ນ: 
ກດິຈະການທະນາຄານ, ສະຖາບນັການເງນິຕີ່ າງໆ… 

1. ການຄວບຄຸມພາຍໃນ ກີ່ ຽວກບັເງນິສດົ: 

ເງນິສດົປະກອບດວ້ຍພນັທະບດັ, ເງນິຕາຕີ່ າງປະເທດ, ເງນິສດົຍີ່ ອຍ, ເຊກັທ ີ່ ໝາຍເຖງິກໍານດົຊໍາລະ 
ແລະ ເງນິສດົຮບັທ ີ່ ບໍີ່ ທນັຝາກທະນາຄານ. 

ຈດຸປະສງົຂອງການຄວບຄຸມເງນິສດົ ແມີ່ ນ: ເພືີ່ ອໃຫຮ້ ຂໍ້ມ້ ນເງນິສດົຢີ່ າງຖືກຕອ້ງ ແລະ ກງົກບັ
ຄວາມເປັນຈງິ, ແລະເພືີ່ ອໃຫແ້ນີ່ ໃຈວີ່ າ  ກດິກະການ/ກດິຈະກໍາ ຈະມ ເງນິສດົພຽງພໍທ ີ່ ຈະຈີ່ າຍ ແລະ ຊໍາລະ
ໜ ເ້ມ ືີ່ ອເຖງິກາໍນດົເວລາ. 

2. ການຄວບຄຸມກີ່ ຽວກບັການເກບັຮກັສາ ແລະ ການບໍລຫິານເງນິສດົ. 

 ຄວາມສີ່ ຽງ 

 ຄວາມບກົຜີ່ ອງ ຫຼ ືຂໍຜ້ດິພາດ ຫຼ ືມ ເຈດຕະນາທຸຈະລດິ ກີ່ ຽວກບັເງນິສດົຂອງພະນກັງານ. 

 ການຖກືໂຈລະກາໍ ຫຼ ືອກັຄ ໄພ. 

 ຄວາມປອດໄພ ຈາກການຖກືຍກັຍອກ ( ດດັແປງຕວົເລກຕີ່ າງໆ) 

 ບໍີ່ ສາມາດລະບຸຕວົບຸກຄນົ ຫຼ ືຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໄດຢ້ີ່ າງຊດັເຈນ. 

 ເງນິສດົມ ໜອ້ຍ ຫຼ ືຫຼາຍເກ ນໄປ. 

 ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ີ່ ຫາຄນົຮບັຜດິຊອບບໍີ່ ໄດ.້ 

 ຄວາມບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ. 
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 ຫຼກັການຄວບຄຸມ. 

 ຜ ມ້  ໜາ້ທ ີ່ ຮກັສາເງນິ  ບໍີ່ ຄວນມ ໜາ້ທ ີ່ ຮບັເງນິສດົ ໂດຍບໍີ່ ຜີ່ ານນາຍບນັຊ  (ໝາຍຄວາມວີ່ າ: ບໍີ່ ແມີ່ ນຜ ດ້ຽວກນັ
ລະຫວີ່ າງ ບນັຊ  ກບັ ຄງັເງນິສດົ). 

 ມ ສະຖານທ ີ່ ຮກັສາເງນິ ທ ີ່ ໝັນ້ຄງົ ແລະ ປອດໄພ. 

 ບໍີ່ ຄວນກາໍນດົວງົເງນິທ ີ່ ສ ງ ໄວກ້ບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຜ ຮ້ກັສາ. 

 ຫາ້ມນາໍເງນິສດົ ຫຼ ືຊບັສນິອືີ່ ນ ທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງກດິຈະການ ມາລວມເກບັໄວໃ້ນບີ່ ອນເກບັຮກັສາເງນິ. 

 ມ ການປະກນັໄພ ຄຸມ້ຄອງຢີ່ າງພຽງພໍ ກບັຈາໍນວນເງນິທ ີ່ ສ ງ. 

 ມ ການກວດນບັເງນິສດົເປັນຄັງ້ຄາວ ໂດຍບໍີ່ ແຈງ້ໃຫຜ້ ຮ້ກັສາເງນິສດົຮ ລ້ີ່ ວງໜາ້. 

2. ກວດກາບນັຊ  (ກວດກາປຶມ້ບນັຊ ລວມ ແລະ ປຶມ້ບນັຊ ຍີ່ ອຍ) 

 ການກວດກາລາຍຮບັ: 

 ກວດກາຍອດຍກົມາເດອືນ/ປ  ທ ີ່ ຜີ່ ານມາ, 

 ກວດກາລາຍຮບັໃນ ເດອືນ/ປ  

 ກວດກາລາຍຮບັຈາກງບົປະມານລດັ 

 ກວດກາລາຍຮບັວຊິາການ 

 ກວດກາລາຍຮບັຂອງໂຄງການ (ເງນິກ ຢື້ມ, ແລະ ເງນິຊີ່ ວຍເຫຼອືລາ້ຕີ່ າງໆ) 

 ກວດກາລາຍຮບັຈາກໜ ຕ້ອ້ງຮບັ 

 ກວດກາລາຍຮບັຈາກການຊຸກຍ ຂ້ອງສະມາຄມົ ຫຼ ືຊຸມຊນົຕີ່ າງໆ 

 ກວດກາທຸກແຫຼີ່ ງລາຍຮບັທ ີ່ ມ   ແລະ ອືີ່ ນໆ. 

 ການກວດກາ ລາຍຈີ່ າຍ: 

 ກວດກາລາຍຈີ່ າຍໝດົເດອືນ/ປ  

 ລາຍຈີ່ າຍງບົປະມານລດັ 

 ລາຍຈີ່ າຍຮີ່ ວງວຊິາການ 

 ລາຍຈີ່ າຍເງນິໂຄງການ (ເງນິກ ຢື້ມ, ແລະ ເງນິຊີ່ ວຍເຫຼອືລາ້ຕີ່ າງໆ) 

 ລາຍຈີ່ າຍໜ ຕ້ອ້ງສົີ່ ງ 

 ລາຍຈີ່ າຍເງນິຈາກການຊຸກຍ ຂ້ອງສະມາຄມົ, ຊຸມຊນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ສງັຄມົອືີ່ ນໆ. 

 ກວດກາທຸກແຫຼີ່ ງລາຍຈີ່ າຍທ ີ່ ມ  . 
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ຕວົຢີ່ າງ: ການກວດກາຕວົຈງິ ເຊັີ່ ນ:  ລາຍຮບັ - ລາຍຈີ່ າຍ ງບົປະມານລດັ . 

 ພາກບນັຊ  (ກວດສອບບນັຊ ) 

 ພາກ10: ເງນິເດອືນ ແລະ ເງນິອຸດໜ ນຂອງພະນກັງານ - ລດັຖະກອນ. 

(ແຕີ່ ເດອືນ/ປ  ຫາ ເດອືນ/ປ ) 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື (1) 

00 00 00 00 

 ພາກ11: ເງນິນະໂຍບາຍ ແລະ ເງນິຊີ່ ວຍໜ ນຕີ່ າງໆ. 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື(2) 

00 00 00 00    

 ພາກ12: ລາຍຈີ່ າຍບໍລຫິານປົກະຕ ິ. 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື(3) 

00 00 00 00 

 ພາກ13: ລາຍຈີ່ າຍດດັສມົ, ສົີ່ ງເສ ມ ແລະ ບໍາລຸງ. 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື(4) 

00 00 00 00 

 ພາກ16: ຊືສ້ບັສມົບດັຄງົທ ີ່  ຮບັໃຊກ້ງົຈກັບໍລຫິານ. 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື(5) 

00 00 00 00 

 ພາກ17: ລາຍຈີ່ າຍລງົທນຶຂອງລດັ. 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື(6) 

00 00 00 00 
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 ລາຍຮບັ - ລາຍຈີ່ າຍ ວຊິາການ (ລາຍຮບັຕີ່ າງໆນອກງບົປະມານ). 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື(7) 

00 00 00 00 

 ລາຍຮບັ - ລາຍຈີ່ າຍ ເງນິໂຄງການ (ຖາ້ມ ). 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື(8) 

00 00 00 00 

3. ກວດກາຄງັເງນິສດົ: 

 ກວດກາເງນິສດົໃນຄງັ (ກວດນບັແຍກໃບເງນິ) 

 ກວດກາບນັຊ ເງນິຝາກທະນາຄານ (ປຶມ້ທະນາຄານ ແລະ ບນັຊ ສໍາຮອງ) 

 ກວດກາຄງັເງນິສດົ  ( ແຕີ່ ເດອືນ/ປ  ຫາ ເດອືນ / ປ  ) 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື (1) 

00 00 00 00 

 ກວດກາເງນິຝາກທະນາຄານ ( ແຕີ່ ເດອືນ/ປ  ຫາ ເດອືນ / ປ  ) 

 ບນັຊ ເລກທ  …………ທະນາຄານ…………. 

ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື (2) 

00 00 00 00 

4. ດຸນດີ່ ຽງການເງນິ 

ພາກບນັຊ  ພາກເງນິສດົ ດຸີ່ ນດີ່ ຽງ 

= ແຕີ່ (1ຫາ8)ບວກກນັ 1+2 = ພາກບນັຊ  - ພາກເງນິສດົ 

ໝາຍເຫດ: ໃຫອ້ະທບິາຍເຫດຜນົຂອງການຜດິດີ່ ຽງ ພອ້ມມ ເອກະສານຢັງ້ຢືນເພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

 ວເິຄາະຜນົຂອງການດຸນດີ່ ຽງ.  

1. ຖາ້ລາຍຮບັ – ລາຍຈີ່ າຍ ຫຼ ື(ຕວົເລກລວມພາກບນັຊ  - ຕວົເລກລວມພາກເງນິສດົ) = ຖາ້ຕວົເລກເງນິໃນ
ບນັຊ ມ ໜອ້ຍກີ່ ວາ ສະແດງວີ່ າ ເງນິໃນບນັຊ ບໍີ່ ພໍ ການດຸີ່ ນດີ່ ຽງຕດິລບົ(-) 

ຕວົຢີ່ າງ: 4 – 5 = (1) 
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 ໝາຍຄວາມວີ່ າ:ຮບັເງນິສດົເຂົາ້ໂດຍບໍີ່ ໄດມ້  ການບນັທກຶ ຫຼມື  ການສັີ່ ງຈີ່ າຍອອກ, ຈດົຈີ່ າຍອອກຈາກບນັຊ ແລວ້ 
ແຕີ່ ບໍີ່ ມ  ການຈີ່ າຍອອກເທືີ່ ອ ຫຼ ືອາດມ ເງນິພາກສີ່ ວນອືີ່ ນປົນຢ ີ່ ນາໍ. 

ຖາ້ລາຍຮບັ – ລາຍຈີ່ າຍ ຫຼ ື(ຕວົເລກລວມພາກບນັຊ  - ຕວົເລກລວມພາກເງນິສດົ) ຕວົເລກເງນິທ ມ ເທົີ່ າກນັ
, ດຸນດີ່ ຽງ = 0 ສະແດງວີ່ າ ເງນິຖກືຕອ້ງ ດຸີ່ ນດີ່ ຽງ,ບໍີ່ ມ  ການຜດິດີ່ ຽງ. 

ຕວົຢີ່ າງ: 5 - 5 = (0) 

 ໝາຍຄວາມວີ່ າ: ເງນິທ ີ່ ໄດຮ້ບັເຂົາ້ມາ ມ ການຈີ່ າຍໄປກງົກນັ ແລະ ມ ບີ່ ອນຢ ີ່ ຈະແຈງ້ຕາມທ ີ່ ໄດກ້ວດຂໍມ້ ນຢ ີ່
ໃນບນັຊ ນັນ້. 

2. ຖາ້ລາຍຮບັ – ລາຍຈີ່ າຍ ຫຼ ື(ຕວົເລກລວມພາກບນັຊ  - ຕວົເລກລວມພາກເງນິສດົ) ຕວົເລກເງນິໃນບນັຊ ມ 
ຫຼາຍກີ່ ວາ ສະແດງວີ່ າ ເງນິສດົບໍີ່ ພໍ ການດຸີ່ ນດີ່ ຽງ (+) ເງນິໃນບນັຊ ຫຼາຍກວີ່ າ.  

ຕວົຢີ່ າງ: 5 - 4 = 1 

 ໝາຍຄວາມວີ່ າ: ອາດມ ການສັີ່ ງຈີ່ າຍ ໂດຍບໍີ່ ໄດມ້  ການບນັທກຶ ຫຼ ືຈີ່ າຍໄປໂດຍບໍີ່ ມ ການສັີ່ ງຈີ່ າຍ ຫຼ ືເງນິອາດ
ເສຍໄປກໍີ່ ເປັນໄດ.້ 

ຂ. ການກວດກາກີ່ ອນຈີ່ າຍ-ຫຼງັຈີ່ າຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານ (ສະເພາະຜ ເ້ຮດັວຽກກວດກາພາຍໃນ) 

1) ການກວດກາກີ່ ອນຈີ່ າຍ 

 ພະແນກບໍລຫິານການເງນິ ຕອ້ງມ ສະໂນດນໍາສົີ່ ງເອກະສານເຖງິຜ ສ້ ັີ່ ງການເອກ ໃນການຈີ່ າຍເງນິແຕີ່ ລະຄັງ້ 
ແຕີ່ ຕອ້ງໄດຜ້ີ່ ານການກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຈາກໜີ່ ວຍງານກວດກາກີ່ ອນ. 

 ໜີ່ ວຍງານກວດກາຂອງໂຮງຮຽນ ຕອ້ງໄດກ້ວດການເອກະສານຕີ່ າງໆ ເຊັີ່ ນ: ໃບຂໍອະນຸມດັຖອນຈີ່ າຍເງນິ, 
ໃບຄດິໄລີ່ ເງນິ, ໃບສມົທຽບລາຄາ ແລະ ເອກະສານຕີ່ າງໆ, ເມືີ່ ອກວດກາເຫນັວີ່ າຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນແລວ້ ຈຶີ່ ງ
ລງົລາຍເຊັນ້ຢັງ້ຢືນກາໍກບັ ພອ້ມລງົວນັທ  ເດອືນ ປ  ໄວດ້າ້ນຂາ້ງຂອງເອກະສານນັນ້ໆ. 

 ໜີ່ ວຍງານກວດກາຂອງໂຮງຮຽນ ສົີ່ ງເອກະສານເຖງິຜ ສ້ ັີ່ ງການເອກ ເພືີ່ ອເຊນັ ແລະ ດໍາເນ ນການຕາມຂັນ້
ຕອນ. 

2) ການກວດກາຫຼງັຈີ່ າຍ 

 ແຕີ່ ລະພາກສີ່ ວນ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໜີ່ ວຍງານບໍລຫິານ-ການເງນິ ພາຍຫຼງັຈດັຊືເ້ຄືີ່ ອງ ຫຼ ືຈດັກອງປະຊຸມ
ຕີ່ າງໆສໍາເລດັແລວ້ ຕອ້ງໄດມ້ ການສະຫຸຼບວຽກງານການເງນິ, ມ ການເຊນັຢັງ້ຢືນການຮບັ-ຈີ່ າຍເງນິ, ມ ໃບບນິ
ຢັງ້ຢືນຄດັຕດິຄບົຖວ້ນແລວ້ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັສະໂນດນາໍສົີ່ ງເອກະສານເຖງິຜ ສ້ ັີ່ ງການເອກ ເພືີ່ ອເຊນັຢັງ້ຢືນໃບບນິ
ຕີ່ າງໆ ແລະ ເຊນັຢັງ້ຢືນບດົສະຫຸຼບນັນ້ໆ ແຕີ່ ຕອ້ງໄດຜ້ີ່ ານໜີ່ ວຍງານກວດກາ - ກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງ
ເອກະສານກີ່ ອນ. 

 ຂືນ້ແຜນແນວໃດກໍີ່ ຕອ້ງຈີ່ າຍໄປແນວນັນ້, ຖາ້ກໍລະນ ເງນິເຫຼອື ກໍີ່ ຕອ້ງໄດຖ້ອກເຂົາ້ຄງັຄນື ແລະ ກງົກນັຂາ້ມ 
ຖາ້ກລໍະນ ບໍີ່ ພໍ ກໍີ່ ຕອ້ງໄດມ້ ການຂໍຄໍາເຫນັ ຈາກຜ ສ້ ັີ່ ງການເອກກີ່ ອນ ເພືີ່ ອຂໍອະນຸມດັດດັແກ.້ 

 ໜີ່ ວຍງານກວດກາ ເມືີ່ ອກວດການເອກະສານຕີ່ າງໆ ຖກືຕອ້ງຄບົຖວ້ນແລວ້  ຈຶີ່ ງລງົລາຍເຊັນ້ຢັງ້ຢືນກໍາກບັ 
ເອກະສານໄວດ້າ້ນຂາ້ງ ພອ້ມກບັລງົວນັທ  ເດອືນ ປ  ເພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານໃນການກວດກາ ໃຫກ້ບັຜ ສ້ ັີ່ ງການ 
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 ໜີ່ ວຍງານກວດກາຂອງໂຮງຮຽນ ສົີ່ ງເອກະສານເຖງິຜ ສ້ ັີ່ ງການເອກ ເພືີ່ ອເຊນັຮບັຮ ,້ ເກບັສໍາເນາົໄວ ້ແລະ ດໍາ
ເນ ນການຕາມຂັນ້ຕອນ. 

3) ຂັນ້ຕອນການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານ 

 ໂດຍອ ງຕາມແຜນການ ຄາດຄະເນງບົປະມານ 5 ປ ຂອງພາກສີ່ ວນຕນົ, ຫຼ ືຈດັລຽງບ ລມິະສດິວຽກຂອງຕນົ
ໃນແຕີ່ ລະປ ແລວ້ ແລະ ໄດຜ້ີ່ ານກອງປະຊຸມສະພາຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼ ືກອງປະຊຸມສຸດຍອດຢ ີ່ ບີ່ ອນນັນ້ໆແລວ້
ກໍີ່ ດໍາເນ ນການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານດັີ່ ງນ :້ 

 ຂຽນຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ 

 ມ ຕາຕະລາງແຜນວຽກ 

 ຂໍຕ້ກົລງົ (ແຜນຄນົ) 

 ຕາຕະລາງຄດິໄລີ່ ເງນິ ຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງນິ, ຫຼ ືຕາມຂໍກ້ໍານດົຂອງແຕີ່ ລະແຫີ່ ງ (ຖາ້ການ
ຄດິໄລີ່ ເງນິເກ ນ1ໜາ້ຂຶນ້ໄປ ຕອ້ງໄດມ້ ໃບສງັລວມ) 

 ໜງັສສືະເໜ  ເພືີ່ ອຂໍງບົປະມານ 

ໝາຍເຫດ: ກໍລະນ ມ ການແບີ່ ງປັນງບົປະມານ ຫວົໜາ້ຫາ້ມຂາດເຂົາ້ຮີ່ ວມ ເພືີ່ ອປອ້ງກນັງບົປະມານຕນົ
ເອງ!!!. 

ຄ.   ກວດກາເຄືີ່ ອງໃນສາງ 

 ກວດກາບນັຊ ຮບັ ແລະ ສົີ່ ງວດັຖຸເຂົາ້ສາງ. 

 ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານຂອງວດັຖຸ. 

 ກວດກາຍ ີ່ ຫໍ ້ຕາມແຜນການ ແລະ ຕາມໃບບນິ. 

 ກວດກາທ ີ່ ຕັງ້ ແລະ ເປົາ້ໝາຍນາໍໃຊວ້ດັຖຸ. 

 ກວດກາໃບສັີ່ ງຈີ່ າຍ ແລະ ບນັຊ ເບ ກຈີ່ າຍວດັຖຸ. 

 ກວດກາບນັຊ ການລງົທະບຽນຂອງວດັຖຸ. 

 ກວດກາການເກບັມຽ້ນ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາວດັຖຸສິີ່ ງຂອງ. 

ພເິສດ: (ຖາ້ກວດພບົວດັຖຸ ເຊືີ່ ອມຄຸນນະພາບ ຫຼ ືໃຊກ້ານບໍີ່ ໄດ,້ ກໍີ່ ໃຫມ້ ບດົບນັທກຶຮີ່ ວມກນັຢີ່ າງລະອຽດ). 

ງ. ກວດກາໜ ຕ້ອ້ງຮບັ 

ເນືອ້ໃນ ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື 

ຄ ພະນກັງານຢືມ 00 00 00 00 

ໂຮງຮຽນຢືມ 00 00 00 00 

ພາກສີ່ ວນອືີ່ ນໆ 00 00 00 00 
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ຈ. ລາຍຮບັ - ລາຍຈີ່ າຍ ໜ ຕ້ອ້ງສົີ່ ງ. 

ເນືອ້ໃນ ຍອດຍກົມາ ຮບັເຂົາ້ ຈີ່ າຍອອກ ຍງັເຫຼອື 

ຄີ່ າໄຟຟາ້ 00 00 00 00 

ນໍາ້ປະປາ 00 00 00 00 

ໂທລະສບັ 00 00 00 00 

 

VII. ການຄົນ້ຄວ້າຕດັສນິ ຂອງຄະນະກາໍມະການກວດກາການເງນິ  

 ການດຸີ່ ນດີ່ ຽງລາຍຮບັລາຍ - ລາຍຈີ່ າຍ ແລະ ເງນິທ ີ່ ຍງັເຫຼອື ຕອ້ງຖເືອາົບນັຊ ລາຍຮບັ, ບນັຊ ລາຍຈີ່ າຍ ແລະ 
ເງນິທ ີ່ ຍງັເຫຼອື  ເພືີ່ ອໄລີ່ ລຽງຄນື. 

 ກລໍະນ ເງນິຂາດບນັຊ  ເປັນຈາໍນວນຫລາຍ ຈະໄດທໍ້າການສບືສວນເບິີ່ ງວີ່ າຜ ໃ້ດເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບ ແລະ ໃຊ ້
ແທນຄນື  ແລວ້ຈະໄດບ້ນັທກຶໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫລກັຖານ. 

 ກໍລະນ ເງນິເຫຼອືບນັຊ  ເປັນຈາໍນວນຫລາຍ ຕອ້ງຊອກໃຫໄ້ດທ້ ີ່ ມາຂອງເງນິ ແລວ້ບນັທກຶໄວ ້ ເປັນລາຍລກັ
ອກັສອນ. 

 ກໍລະນ ຖອນເງນິອອກມາແລວ້ ແຕີ່ ບໍີ່ ໄດປ້ະຕບິດັ (ບໍີ່ ໄດເ້ບ ກຈີ່ າຍ) ກໍຕອ້ງອະທບິາຍເຫດຜນົ ແລວ້ສົີ່ ງເງນິ
ຄນື. 
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ບດົທ  10 

ຈນັຍາບນັ ແລະ ບາງບດົຮຽນກີ່ ຽວກບັຈດິຕະສາດຂອງຜ ກ້ວດກາການສກຶສາ 
 

ພາກທ  I: ຈນັຍາບນັໃນການກວດກາ. 

I. ຈດຸປະສງົ ແລະ ນຍິາມ. 

1. ຈດຸປະສງົ 

ເພືີ່ ອເປັນທດິທາງແລະສາ້ງຈດິສໍານກຶໃຫແ້ກີ່ ຜ ກ້ວດກາການສກຶສາແຕີ່ ລະຂັນ້ເອາົເປັນອຸດມົການໃນ
ການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານຂອງຕນົນອກນ ,້ ຍງັເປັນການເສ ມສາ້ງທດັສະນະຄຸນສມົບດັຂອງຜ ທ້ ີ່ ເຮດັວຽກ
ງານກວດກາການສກຶສາແຕີ່ ລະຂັນ້. 

2. ນຍິາມ 

* ຜ ກ້ວດກາການສກຶສາ: ແມີ່ ນບຸກຄະລາກອນທ ີ່ ເຮດັໜາ້ທ ີ່ ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະປະເມ ນຜນົ
ວຽກງານບໍລຫິານການສກຶສາ,ວຽກງານການສດິສອນພອ້ມທງັໃຫຄໍ້າແນະນໍາເພືີ່ ອປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະ
ປະສດິທພິາບການສກຶສາ. 

* ຈນັຍາບນັ. ໝາຍເຖງິ: ຄວາມປະພດຶອນັເໝາະສມົທ ີ່ ສະແດງເຖງິຄຸນນະທໍາ,ຈາລຍິະທໍາໃນການ
ປະກອບອາຊ ບທ ີ່ ກຸີ່ ມບຸກຄນົແຕີ່ ລະສາຂາວຊິາຊ ບປະມວນຂຶນ້ໄວເ້ປັນຫຼກັການເພືີ່ ອເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິໃນ
ສາຂາວຊິາຊ ບນັນ້ໆປະຕບິດັຕາມ,ເພືີ່ ອຮກັສາຊືີ່ ສຽງແລະສົີ່ ງເສ ມກຽດສກັສ ຂອງສາຂາວຊິາຊ ບຂອງຕນົ. 

* ຈນັຍາບນັຜ ກ້ວດກາການສກຶສາ.ໝາຍເຖງິ: ຄວາມປະພດຶຂອງຜ ກ້ວດກາການສກຶສາແຕີ່ ລະຂັນ້
ເພືີ່ ອໃຫກ້ານດໍາເນ ນການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະປະເມ ນຜນົບນົພືນ້ຖານຂອງຈາລຍິະທໍາແລະຫຼກັວຊິາການ
ທ ີ່ ເໝາະສມົ. 

II. ຈນັຍາບນັຂອງຜ ກ້ວດກາການສກຶສາປະກອບດວ້ຍ. 

1. ຄວາມຊືີ່ ສດັແລະມ ຄຸນນະທໍາໃນທາງວຊິາການ 

- ຕອ້ງມ ຄວາມຊືີ່ ສດັຕໍີ່ ຕນົເອງແລະຜ ອ້ ືີ່ ນໝາຍຄວາມວີ່ າ: ຊືີ່ ສດັໃນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງຂະບວນການກວດກາ. 

- ຕອ້ງປອ້ງກນັແລະໃຫກ້ຽດຜ ອ້ ືີ່ ນໝາຍເຖງິຜ ໃ້ຫຂໍ້ມ້ ນ ແລະຄໍາຄດິຄໍາເຫນັທ ີ່ ນາໍມາໃຊໃ້ນການກວດກາ. 

- ຕອ້ງມ ຄວາມຊືີ່ ຕງົຕໍີ່ ການນໍາໃຊວ້ດັຖຸອຸປະກອນ,ການເງນິຂອງລດັຫຼຂືອງໂຄງການທ ີ່ ຮບັໃຊວ້ຽກງານ
ກວດກາໝາຍຄວາມວີ່ າ:ຕອ້ງສະເໜ ຂໍມ້ ນ ແລະ ແນວຄດິຢີ່ າງເປ ດເຜ ຍ, ສະເໜ ໂຄງການກວດກາດວ້ຍ
ຄວາມຊືີ່ ສດັ ແລະກງົໄປກງົມາ. 

- ຕອ້ງມ ຄວາມເປັນທໍາກີ່ ຽວກບັຜນົຂອງການກວດກາໝາຍຄວາມວີ່ າ: ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງສະເໜ ຜນົຂອງການ
ກວດກາຢີ່ າງພາວະວໄິສ, ຢີ່ າງກງົໄປກງົມາແລະ ຢັງ້ຢືນຕາມຄວາມເປັນຈງິຂອງບນັຫາ. 

2. ມ ພນັທະຕໍີ່ ຂໍຕ້ກົລງົອະນຸມດັດໍາເນ ນການກວດກາ. 
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- ຕອ້ງສກຶສາທຸກເງ ືີ່ອນໄຂແລະຂໍມ້ ນຂອງເປົາ້ໝາຍທ ີ່ ຖກືກວດກາ. 

- ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງແຜນການແລະຄໍາຕກົລງົອະນຸມດັເພືີ່ ອດໍາເນ ນການກວດກາແຕີ່ ລະ
ຄັງ້. 

- ຕອ້ງທຸມ້ເທຄວາມຮ ຄ້ວາມສາມາດຄວາມຮບັຜດິຊອບແລະເວລາໃຫກ້ບັການກວດກາເພືີ່ ອໃຫໄ້ດມ້າຊຶີ່ ງ
ຜນົງານໃນການກວດກາທ ີ່ ມ  ປະສດິທພິາບສ ງແລະເປັນໜາ້ເຊືີ່ ອຖໄືດ.້ 

- ຕອ້ງມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ຜນົຂອງການກວດກາ,ບໍີ່ ປະລະໜາ້ທ ີ່ ໃນເວລາດໍາເນ ນການກວດກາ, ສະຫຸຼບ
ລາຍງານຜນົຂອງການກວດກາຕາມກໍານດົເວລາ,ບໍີ່ ຜດິສນັຍາຫຼຂໍືຕ້ກົລງົຈນົກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມເສຍຫາຍ,
ເກບັມຽ້ນເອກະສານໄວບ້ີ່ ອນປອດໄພແລະຊອກຫາງີ່າຍ. 

3. ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງມ ພືນ້ຖານຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາ,ຄວາມຮ ໃ້ນຫຼກັການບໍລຫິານແລະຫຼກັວຊິາການ
ທ ີ່ ດ . 

- ຕອ້ງມ ພືນ້ຖານຄວາມຮ ຄ້ວາມຊໍານານຫຼປືະສບົການກີ່ ຽວກບັວຽກງານກວດກາຢີ່ າງພຽງພໍເພືີ່ ອນໍາໄປສ ີ່
ການກວດກາທ ີ່ ມ  ປະສດິທພິາບ. 

- ຕອ້ງມ ພືນ້ຖານຄວາມຮ ໃ້ນສາຂາວິຊາສຶກສາສາດ,ຫຼັກການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງການສຶກສາ,ຄຸມ້ຄອງ
ໂຮງຮຽນ,ການກໍີ່ ສາ້ງແລະພດັທະນາຫລກັສ ດ, ຫລກັວຊິາຄ , ຮ ກ້ດົໝາຍ ແລະບນັດາດໍາລດັ,ຂໍຕ້ກົລງົ,ຂໍ ້
ກໍານດົ,ລະບຽບການຕີ່ າງໆທີ່  ກີ່ ຽວຂອ້ງກບັຂະແໜງສກຶສາ.ນອກນ ,້ ຍງັຕອ້ງໄດຊ້ອກຮ ບ້ນັດາຂໍກ້ໍານດົ,
ລະບຽບຕີ່ າງໆໃນໂຂງເຂດເສດຖະກດິ-ການເງນິ. 

4. ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ຜນົຂອງການກວດກາ.    

- ຕອ້ງດໍາເນ ນການກວດກາດວ້ຍຄວາມຮອບຄອບລະມດັລະວງັແລະຖກືຕອ້ງກບັຄວາມຈງິມ ຈດິສໍານກຶໃນ
ການກໍີ່ ສາ້ງຊີ່ ວຍເຫຼອືຫຼາຍກວີ່ າການຈບັຄວາມຜດິ. 

- ຕອ້ງມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ຜນົກະທບົຕໍີ່ ການກວດກາທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ແກີ່ ຕນົເອງແກີ່ ບຸກຄນົແກີ່ ບີ່ ອນທ ີ່ ຖກື
ກວດກາ, ໝາຍຄວາມວີ່ າ: ຕອ້ງຮບັປະກນັຄວາມຊດັເຈນຂອງການກວດກາແຕີ່ ລະບນັຫາຕອ້ງມ ການປິດ
ລບັຕໍີ່ ຂໍມ້ ນແລະຕໍີ່ ຜ ໃ້ຫຂໍ້ມ້ ນໃນການກວດກາແຕີ່ ລະຄັງ້. 

5. ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງເຄາົລບົກຽດສກັສ ແລະສດິທຂິອງມະນຸດ. 

- ຕອ້ງຄໍານງຶເຖິງຜົນປະໂຫຍດທາງດາ້ນວຊິາການສມົຄ ີ່ ກບັຄວາມເຄາົລບົນບັຖືກຽດສກັສ ຂອງເພືີ່ ອນ
ມະນຸດ,ຕອ້ງຖເືປັນພາລະໜາ້ທ ີ່ ໃນການອະທບິາຍຈດຸປະສງົເນືອ້ໃນຂອງການກວດກາແກີ່ ບຸກຄນົທ ີ່ ຖກື
ກວດກາ, ບໍີ່ ຕວົະຍວົະຫຼອກລວງ, ບ ບບງັຄບັ, ສາ້ງຄວາມຢາ້ນກວົ ແລະຈອບອອຍເພືີ່ ອໃຫໄ້ດຂໍ້ມ້ ນ
ຕີ່ າງໆທ ີ່ ເຫນັວີ່ າບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

- ຕອ້ງປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດແລະຮັກສາຄວາມລັບຂອງຜ ຖ້ືກກວດກາ,ບໍີ່ ວິພາກວຈິານບຸກຄົນຫຼື
ການຈດັຕັງ້,ຄວນສກຶສາໃຫລ້ອບຄອບອນັໃດຄວນຈະຍກົຂຶນ້ເປັນບດົຮຽນແລະອນັໃດຄວນຫຼ ກເວັນ້ຕອ້ງ
ຈາໍແນກໃຫຈ້ະແຈງ້. 

6. ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງມ ອດິສະຫຼະທາງດາ້ນຄວາມຄດິໂດຍປັດສະຈາກອະຄະຕໃິນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງການກວດກາ. 

- ຕອ້ງຄດິສະເໝ ວີ່ າ: ແນວຄດິອະຄະຕຫຼິຄືວາມລໍາອີ່ ຽງທາງດາ້ນວຊິາການແມີ່ ນຕົນ້ເຫດທ ີ່ ຈະພາໃຫຜ້ນົ
ຂອງການກວດກາບໍີ່ ຊດັເຈນ, ບດິເບອືນຈາກຄວາມເປັນຈງິ. 
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- ຕອ້ງມ ຄວາມຢຶດໝັນ້ທາງດາ້ນແນວຄວາມຄດິ, ກວດກາຕາມຫຼກັວຊິາການຕາມລະບຽບຫຼກັການ,ບໍີ່ ຢາ້ນ
ກວົ, ຕອ້ງສະເໜ ຜນົຂອງການກວດກາຕາມຄວາມເປັນຈງິບໍີ່ ບີ່ າຍບີ່ ຽງຜນົຂອງການກວດກາເພືີ່ ອຫວງັຜນົ
ປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົຫຼຕືອ້ງສາ້ງຜນົເສຍຫາຍແກີ່ ຄນົອືີ່ ນ. 

7. ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງສະຫຸຼບແລະສະເໜ ຜນົຂອງການກວດກາໃຫຂ້ັນ້ເທງິແລະພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂອ້ງຮບັຊາບ. 

- ຕອ້ງສະຫຸຼບຜນົການກວດກາໃນແຕີ່ ລະຄັງ້ຕາມຄວາມເປັນຈງິແລະເປັນທາງການ ແລວ້ລາຍງານຂັນ້ເທງິ
ເພືີ່ ອມ ທດິທາງແກໄ້ຂແຕີ່ ລະບນັຫາ. 

- ຕອ້ງເຜ ຍແຜີ່ ,ສົີ່ ງບດົສະຫຸຼບຜນົການກວດກາໃຫພ້າກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂອ້ງຮບັຊາບເພືີ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລະ
ເອາົໃຈໃສີ່ ຕດິຕາມການແກໄ້ຂຜນົຂອງການກວດກາໂດຍທາງກງົຫຼທືາງອອ້ມ. 

- ການເຜ ຍແຜີ່ ຜນົຂອງການກວດກາຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນວຊິາການເພືີ່ ອປັບປຸງແກໄ້ຂຈດຸ
ຄງົຄາ້ງແລະເສ ມຂະຫຍາຍຈດຸດ ຫຼ ກເວັນ້ການເຜ ຍແຜີ່ ທ ີ່ ມ  ລກັສະນະປັກປໍາ້. 

8. ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງເຄາົລບົຄວາມຄດິຄວາມເຫນັຂອງຜ ອ້ ືີ່ ນ. 

- ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງມ ໃຈກວ້າງ,ມ ວໄິສທດັທ ີ່ ກວ້າງໄກ,ມ ໄຫວພບິໃນການກວດກາ,ຍອມຮບັຟັງຄວາມຄດິ
ເຫນັແລະເຫດຜນົຕີ່ າງໆຂອງຜ ອ້ ືີ່ ນ ແລະພອ້ມທ ີ່ ຈະປັບປຸງແກໄ້ຂວຽກງານກວດກາຂອງຕນົໃຫຖ້ກືຕອ້ງ
ສອດຄີ່ ອງກບັຄວາມເປັນຈງິ. 

- ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງມ ມະນຸດສໍາພນັທ ີ່ ດ ,ມ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົາ້ເຖິງບນັຫາ,ຍນິດ ແລກປີ່ ຽນຄວາມຄດິ
ຄວາມເຫນັແລະສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນວຽກງານກວດກາກບັເພືີ່ ອນຮີ່ ວມງານແລະບຸກຄນົອືີ່ ນໆ. 

9. ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍີ່ ສງັຄມົທຸກລະດບັ. 

- ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງມ ຄວາມສໍານກຶທ ີ່ ຈະອຸທດິກໍາລງັກາຍ,ກໍາລງັໃຈ,ສະຕປັິນຍາເຂົາ້ໃນການກວດກາເພືີ່ ອ
ຄວາມກາ້ວໜາ້ທງັສງັຄມົແລະມວນມະນຸດຊາດ. 

- ຜ ກ້ວດກາຕອ້ງພດັທະນາບດົບາດຂອງຕນົໃຫເ້ກ ດປະໂຫຍດຍິີ່ ງຂຶນ້ແລະອຸທດິເວລາ,ນໍາ້ໃຈ,ພດັທະນາ
ຄວາມຮ ຈ້ດິໃຈພດຶຕກິາໍຂອງຕນົໃຫມ້ ປະໂຫຍດສ ງສຸດຕໍີ່ ສງັຄມົ. 

III. ສິີ່ ງທ ີ່ ຄວນປະພດຶແລະຂໍຫ້າ້ມສໍາລບັຜ ກ້ວດກາການສກຶສາ. 

1. ບນັຫາພືນ້ຖານຄວນປະຕບິດັ. 

1.1 ຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ຢີ່ າງເຕມັກາໍລງັຄວາມສາມາດ,ດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບ,ດວ້ຍຄວາມເສຍສະຫຼະ, 
ທຸມ້ເທສະຕປັິນຍາຄວາມຮ ຄ້ວາມຄດິເພືີ່ ອປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ຈນົມ ຜນົສໍາເລດັ 

1.2 ຕອ້ງປະຕບິດັຕນົໃຫຢ້ ີ່ ໃນລະບຽບວໄິນເປັນຕົນ້ແມີ່ ນການນຸີ່ ງຖ,ືການໄປລາມາຄອບ, ຊືີ່ ຕງົຕໍີ່ ເວລາ,
ແກໄ້ຂຂໍບ້ກົຜີ່ ອງຂອງຕນົເອງ, ຝຶກຝົນຕນົເອງໃຫດ້ ຂຶນ້ເລືອ້ຍໆ. 

1.3 ຕອ້ງມ ຄວາມຄດິລເິລ ີ່ ມ,ມ ວໄິສທດັກວ້າງໄກ,ຮບັຟັງຄວາມຄດິເຫນັແລະການຕໍານສິົີ່ ງຂີ່ າວຂອງຜ ອ້ ືີ່ ນ
ເພືີ່ ອນາໍໄປປັບປຸງແກໄ້ຂ. 

1.4 ຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານທ ີ່ ໄດຮ້ບັການມອບໝາຍຈາກຂັນ້ເທງິຢີ່ າງເຕມັຄວາມສາມາດ,ວີ່ ອງໄວ,
ຮອບຄອບ,ມ ຄຸນນະພາບຕະຫຼອດຈນົຮີ່ ວມກນັຄດິຮີ່ ວມກນັສກຶສາຫາແນວທາງປັບປຸງ ແລະ
ພດັທະນາວຽກງານຢີ່ າງເຕມັຄວາມສາມາດ ເພືີ່ ອບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງຂັນ້ເທງິ. 
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1.5 ຕອ້ງບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງຜ ຢ້ ີ່ ໃຕບ້ງັຄບັບນັຊາໂດຍຢຶດຫຼກັການເຮດັວຽກແບບລວມສ ນປະຊາທປິະໄຕ,
ເຮດັວຽກເປັນໝ ີ່ ຄະນະ, ບຸກຄນົຮບັຜດິຊອບ,ສຽງສີ່ ວນໜອ້ຍຂຶນ້ກບັສຽງສີ່ ວນຫຼາຍ ແລະ ໃຫ ້
ເຫດຜນົທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ, ໃຫຄໍ້າປຶກສາ ແນະນໍາຜ ຢ້ ີ່ ໃຕບ້ງັຄບັບນັຊາ ໃຫສ້າມາດປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານ
ໄດຢ້ີ່ າມ ປະສດິທພິາບສ ງ. 

1.6 ຕອ້ງຮກັສາໄວເ້ຊິີ່ ງຄວາມເປັນອດິສະຫຼະ,ມ ຄວາມທີ່ ຽງທໍາແລະທີ່ ຽງຕງົໝາຍຄວາມວີ່ າ: ໃຫຄ້ວາມ
ເປັນທໍາແກີ່ ຜ ຖ້ກືກວດກາ ໂດຍປະສະຈາກອະຄະຕ ິແລະບໍີ່ ຢ ີ່ ໃນອດິທພິນົໃດໆທງັສິນ້. 

1.7 ຕອ້ງປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ດວ້ຍຄວາມຊືີ່ ສດັສຸດຈະລດິ,ບໍີ່ ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຈາກການປະຕບິດັ
ວຽກງານຫຼຫືາທາງຫຼ ກລຽ້ງລະບຽບ,ກດົໝາຍເພືີ່ ອກະທໍາສິີ່ ງທ ີ່ ບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

1.8 ຕອ້ງສາ້ງຈດິສໍານກຶຂອງການເປັນຜ ກ້ວດກາທ ີ່ ດ ຊອກຮ ຂໍ້ມ້ ນຂອງແຕີ່ ລະໜີ່ ວຍງານທ ີ່ ຖກືກວດກາ
ຢີ່ າງເລກິເຊິີ່ ງເພືີ່ ອໃຫຜ້ນົຂອງການກວດກາເປັນທ ີ່ ຍອມຮບັຂອງບີ່ ອນທ ີ່ ຖກືກວດກາແລະສງັຄມົທ ີ່ ຈະ
ກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມເຊືີ່ ອໝັນ້ສດັທາຕໍີ່ ຄະນະກວດກາການສກຶສາ. 

1.9 ຕອ້ງໃຫກ້ຽດແກີ່ ຜ ຮ້ີ່ ວມງານໃນການກວດກາ ໂດຍໃຊກ້ລິຍິາວາຈາທ ີ່ ສຸພາບ,ອີ່ ອນໂຍນ,ຮ ຈ້ກັຂັນ້ລຸີ່ ມ-
ຂັນ້ເທງິ. 

1.10 ຕອ້ງດ ແລຮກັສາແລະໃຊຊ້ບັສນິຂອງລດັຢີ່ າງປະຢັດມດັທະຍດັແລະກຸມ້ຄີ່ າ. 

1.11 ຕອ້ງເປັນຜ ຮ້ກັສາຄວາມລບັທ ີ່ ດ . 

2. ບນັຫາພືນ້ຖານຄວນຫຼ ກເວັນ້. 

2.1 ບໍີ່ ດືີ່ ມເຫຼົາ້ຫຼສື ິີ່ ງທ ີ່ ມນືເມາົທຸກສະໜດິຈນົເກ ນຂອບເຂດໃນສະຖານທ ີ່ ເວລາລດັຖະການຈນົເຮດັໃຫ ້
ເສຍວຽກຫຼເືສືີ່ ອມເສຍກຽດສກັສ . 

2.2 ບໍີ່ ຫຼ ິນ້ການພະນນັທຸກປະເພດໃນສະຖານທ ີ່ ແລະໃນໂມງລດັຖະການຈະເປັນຮ ບການໃດໆກໍຕາມທ ີ່
ຈະພາໃຫເ້ສືີ່ ອມເສຍກຽດແລະສກັສ ຂອງຕນົ. 

2.3 ບໍີ່ ທະເລາະວວິາດຫຼສືົີ່ ງສຽງດງັໃນສະຖານທ ີ່ ລດັຖະການຈນົກໍີ່ ໃຫເ້ກ ດຄວາມລໍາຄານແກີ່ ຜ ຮ້ີ່ ວມງານ
ແລະຂາດທດັສະນະຄຸນສມົບດັ,ຂົີ່ ມເພິີ່ ນຍໂໍຕ,ເຮດັໜອ້ຍເວົາ້ຫຼາຍຂາດຄວາມເປັນແບບຢີ່ າງ. 

2.4 ບໍີ່ ຮບັຊບັສນິຫຼຜືນົປະໂຫຍດອືີ່ ນໆທ ີ່ ມ  ລກັສະນະຊືຈ້າ້ງຈອບອອຍໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານ. 

2.5 ບໍີ່ ເປິດເຜ ຍຄວາມລບັແລະເຜ ຍແຜີ່ ຜນົຂອງການກວດກາ,ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຫຼບຸືກຄນົທ ີ່ ຖກືກວດກາ
ທ ີ່ ຕນົໄດຮ້ບັຊາບຈາກການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ວຽກງານໂດຍບໍີ່ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. 

2.6 ບໍີ່ ເມ ນເສ ຍຕໍີ່ ໜາ້ທີ່  ,ບໍີ່ ບດິເບອືນຄວາມຈງິ,ບໍີ່ ຊີ່ ວຍເຫຼອືຫຼມື  ສີ່ ວນຮີ່ ວມຊີ່ ວຍເຫຼອື,ບໍີ່ ແກໄ້ຂບນັຫາ
ຕີ່ າງໆກບັບຸກຄນົທ ີ່ ຖກືກວດກາພຽງລໍາພງັຕນົເອງຊຶີ່ ງຈະພາໃຫມ້ ການຫຼ ກລຽງການປະຕບິດັລະບຽບ
ຫຼກັການຫຼຜື ກ້ະທໍາຜດິຫຸຼດພົນ້ຈາກຄວາມຮບັຜດິທງັໝດົຫຼບືາງສີ່ ວນ. 

2.7 ບໍີ່ ສວຍໃຊຕ້ໍາແໜີ່ ງ,ໜາ້ທ ີ່ ,ສດິອໍານາດເພືີ່ ອຫາຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົ,ຄອບຄວົຫຼຍືາດພ ີ່ ນອ້ງ. 

2.8 ບໍີ່ ປະຕບິດັສດິ, ໜາ້ທ ີ່ ກວດກາເກ ນຂອບເຂດຂອງຂໍຕ້ກົລງົຫຼລືະເມ ດລະບຽບກດົໝາຍກີ່ ຽວກບັການ
ກວດກາ. 

2.9 ບໍີ່ ບງັຄບັແລະນາບຂ ີ່ ເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາ. 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

ພາກທ  II: ຈດິຕະສາດໃນການກວດກາ. 

I. ຄວາມສໍານກຶກີ່ ຽວກບັຈດິຕະສາດ. 

1. ຄວາມສໍານກຶກີ່ ຽວກບັຈດິຕະສາດ. 

ຈດິຕະສາດແມີ່ ນການສີ່ ອງແສງຈາກພດຶຕກິາໍພາວະວໄິສເຂົາ້ໃນສະຕມິນັສະໝອງ, ຊຶີ່ ງສະແດງອອກ
ຄວາມເຂົາ້ໃຈດວ້ຍອາລມົຈດິ, ດວ້ຍເຈດຈາໍນງົຂອງຄນົທ ີ່ ຢ ີ່ ອອ້ມຂາ້ງເຮາົ. 

ຈດິຕະສາດມ ປະມານກວີ່ າ 30 ປະເພດເຊັີ່ ນ: ຈດິຕະສາດສບືສວນຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ ີ່ , ຈດິຕະສາດຂອງ
ອາດຊະຍາກອນ, ຈດິຕະສາດຂອງນກັທີ່ ອງທີ່ ຽວ, ຈດິຕະສາດກະສກິໍາ, ຈດິຕະສາດການທະຫານ, 
ຈດິຕະສາດສກຶສາ, ຈດິຕະສາດກວດກາ ແລະອືີ່ ນໆ. 

2. ຄວາມສໍານກຶກີ່ ຽວກບັຈດິຕະສາດການກວດກາ. 

ຈດິຕະວທິະຍາແມີ່ ນຈດິຕະສາດຂະແໜງໜຶີ່ ງລງົເລກິຄົນ້ຄວາ້ຄວາມນກຶຄດິທົີ່ ວໄປຂອງມະນຸດ, 
ຈດິຕະສາດທົີ່ ວໄປຂອງມະນຸດ ແລະຈດິຕະສາດທົີ່ ວໄປຂອງບຸກຄນົ, ສງັຄມົ, ບນັດາສາຍພວົພນັລະຫວີ່ າງ
ຈດິຕະສາດມະນຸດກບັມະນຸດດວ້ຍກນັນັນ້ແມີ່ ນກດົເກນຂອງຊ ວດິການເປັນຢ ີ່ ປະຈາໍວນັຂອງມະນຸດ. 

ຈດິຕະວທິະຍາຂອງວຽກງານກວດກາແມີ່ ນຂະແໜງວທິະຍາສາດໜຶີ່ ງທ ີ່ ຄົນ້ຄວາ້ຈດິຕະສາດຂອງ
ມະນຸດໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາແລະແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທຸກ, ຄໍາຮອ້ງຟອ້ງຊີ່ ວຍໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ ີ່ ກວດກາເຂົາ້ໃຈ
ເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາ, ຊຶີ່ ງມ ຈປຸະສງົເພືີ່ ອຈະແກວ້ຽກນັນ້ໃຫສໍ້າເລດັແລະໄດຮ້ບັໝາກຜນົສ ງ. 

3. ຄວາມສໍານກຶກີ່ ຽວກບັຈດິຕະສາດການຄຸມ້ຄອງ. 

ເມືີ່ ອເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບກວດກາແຕີ່ ລະຂັນ້, ຜ ເ້ປັນຫວົໜາ້ຄະນະຕອ້ງຮ ຈ້ດິຕະສາດຄຸມ້ຄອງ, 
ຈດິຕະສາດຄຸມ້ຄອງແມີ່ ນຈດິຕະສາດຂະແໜງໜຶີ່ ງ, ແນໃສີ່ ເຮດັໃຫຜ້ ຄຸ້ມ້ຄອງຮ ໄ້ດທ້ດັສະນະທີ່ າທ ຂອງຜ ຖ້ກື
ຄຸມ້ຄອງ,ນກັຈດິຕະວທິະຍາໂລກໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ຈດິຕະສາດຂອງຜ ເ້ຮດັໜາ້ທ ີ່ ຄຸມ້ຄອງຄ:ື 

- ຕອ້ງຮ ຈ້ກັຄວາມຜດິ-ຄວາມຖກືຂອງລ ກນອ້ງທ ີ່ ຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງຕນົ. 

- ຕອ້ງມ ຄວາມຮ ທ້າງດາ້ນວທິະຍາສາດ. 

- ຕອ້ງຮ ປ້ະຢັດເວລາ. 

- ຕອ້ງມ ລະບຽບວໄິນ,ມ ເຫດຜນົ,ຮ ເ້ພິີ່ ນ-ຮ ໂ້ຕ,ຮ ຕ້ໍານຕິນົເອງ, ຮບັຟັງຄວາມເຫນັຜ ອ້ ືີ່ ນ. 

- ຕອ້ງຮ ຍ້ອ້ງຍສໍນັລະເສ ນຕໍີ່ ການປະພດຶດ , ຮ ໃ້ສີ່ ວໄິນຕໍີ່ ການປະພດຶທ ີ່ ບໍີ່ ດ ຕາມຖານໜກັ-ເບາົຂອງຜ ກ້ະທໍາ
ຜດິ. 

- ຕອ້ງຮ ເ້ຄາົລບົຜ ອ້ ືີ່ ນດວ້ຍຄໍາເວົາ້ຈາມ ວດັທະນະທໍາແລະໃຫຜ້ ອ້ ືີ່ ນເຂົາ້ໃຈຫຼ ກເວັນ້ຄໍາວົາ້ ແລະທີ່ າທ ອາດຍາ
ສດິເຈົາ້ນາຍ. 

- ຕອ້ງມ ວທິ ການເວົາ້, ເວົາ້ແນວໃດໃຫຜ້ ອ້ ືີ່ ນຮບັໄດ.້ 

- ຕອ້ງໃກຊ້ດິຕດິພນັກບັສະພາບການດໍາລງົຊ ວດິ ແລະການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານຂອງຜ ຖ້ກືຄຸມ້ຄອງ. 
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II. ຄວາມສໍາຄນັຂອງຈດິຕະສາດໃນການກວດກາ. 

- ການຮຽນຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຈດິຕະສາດໃນການກວດກາຈະຊີ່ ວຍໃຫບ້ນັດາການນາໍ, ຜ ບໍ້ລຫິານຮ ໄ້ດຈ້ດິຕະສາດຂອງ
ບຸກຄນົເພືີ່ ອແບີ່ ງວຽກຫຼມືອບວຽກໃຫຖ້ກືກບັຄນົ. 

- ຊີ່ ວຍໃຫພ້ະນກັງານກວດກາເຂົາ້ໃຈເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາ, ຊຶີ່ ງມ ຈດຸປະສງົເພືີ່ ອຈະແກວ້ຽກນັນ້ໃຫສໍ້າເລດັ 
ແລະໄດຮ້ບັໝາກຜນົສ ງ. 

- ຊີ່ ວຍໃຫພ້ະນກັງານກວດກາສາມາດເຂົາ້ເຖງິບຸກຄນົແລະເກບັກາໍຂໍມ້ ນຫລກັຖານໄດສ້ະດວກຂຶນ້. 

- ເຮດັໃຫພ້ະນກັງານກວດກາມ ຄວາມສະຫຼາດ,ມ ພກິໄຫວຄີ່ ອງແຄວ້ເຂົາ້ຫາເປົາ້ໝາຍກວດກາ ແລະຊ ໃ້ຫເ້ປົາ້ໝ
າຍຮ ໄ້ດສ້ິີ່ ງທ ີ່ ເຂາົກະທໍາຜດິ. 

- ສາມາດຄາດຄະເນລີ່ ວງໜາ້ເຖງິປະຕກິລິຍິາຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຕໍີ່ ເຮາົແລະກຽມວທິ ແກບ້ນັຫາທ ີ່ ຈະກະທບົຄນື. 

- ຊອກຄົນ້ບນັດາປະກດົການລກັສະນະທີ່ າທ ອນັດ  ແລະຈາໍກດັບນັດາປະກດົການລກັສະນະທີ່ າທ ທ ີ່ ບໍີ່ ດ  ເພືີ່ ອ
ຊອກຫາຄໍາເຫນັທ ີ່ ຖກືຕອ້ງໃນຂະບວນການດໍາເນ ນການກວດກາ. 

III. ລກັສະນະສະເພາະຂອງການກວດກາ. ສະແດງອອກ 4ດາ້ນ: 

1. ວຽກງານກວດກາບໍີ່ ແມີ່ ນວີ່ າໃຜກໍີ່ ຈະເຮດັໄດ,້ ມນັຮຽກຮອ້ງເຖງິບຸກຄນົທ ີ່ ມ  ມາດຖານດັີ່ ງນ :້ ຕອ້ງແມີ່ ນຄນົທ ີ່
ມ  ຫຼກັໝັນ້, ຄຸນສມົບດັດ , ມ ຄວາມສາມາດ, ປະສບົການ,ຍອມຮບັຈາກມະຫາຊນົ ແລະສງັຄມົ. 

2. ມ ລກັສະນະພກັ, ລກັສະນະຊນົຊັນ້ຢີ່ າງຈະແຈງ້ການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາແມີ່ ນນອນຢ ີ່ ໃນກດົລະບຽບຂອງ
ພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ ການກວດກາເປັນການປັບປຸງການກໍີ່ ສາ້ງພກັ,ກໍີ່ ສາ້ງລດັ, ລກັສະນະພກັ, ລກັສະນະ
ຊນົຊັນ້ ຈະເຮດັໃຫພ້ະນກັງານກວດກາຮກັສາໄດທ້ດັສະນະຫຼກັໝັນ້ຊນົຊັນ້ຂອງຕນົຢີ່ າງເລກິເຊິີ່ ງໜກັແໜນ້. 

3. ມ ລກັສະນະປະດດິສາ້ງສ ງ, ການເຄືີ່ ອນໄຫວກວດກາແມີ່ ນມ ຫຼາຍເຫດການເກ ດຢ ີ່ ອອມ້ຂາ້ງພວກເຮາົ, ພວກ
ເຮາົຕອ້ງມ ພກິໄຫວໃນການເຂົາ້ຫາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ, ການກວດກາພກັ, ກວດກາລດັຫຼກືວດກາດາ້ນ
ເສດຖະກດິ-ການເງນິ ແລະ ການແກໄ້ຂຈດົໝາຍຮອ້ງຟອ້ງມນັໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫພ້ະນກັງານກວດກາພວກເຮາົ
ມ ພກິໄຫວ, ມ ຄວາມປະດດິສາ້ງໃນການຮບັຮ ບ້ນັຫາ ແລະວທິ ການແກໄ້ຂ, ຖາ້ບໍີ່ ດັີ່ ງນັນ້ຈະຖກືທີ່ າຮບັ. 

4. ການກວດກາບໍີ່ ໄດອ້ະນຸຍາດເຮດັຕາມໃຈມກັເຊັີ່ ນ:ແກີ່ ຍາວເວລາ, ກວດກາແບບບໍີ່ ມ ແຜນການ, ແບບບໍີ່ ມ ຈດຸ
ສຸມ, ເສຍເວລາຫຼາຍ, ເສຍກໍາລງັແຮງງານຫຼ ກເວັນ້ການຊືຈ້າ້ງຈອບອອຍ, ການຕອ້ນຮບັຂບັສ ີ່ ກໍີ່ ຕອ້ງໃຫຢ້ ີ່
ລກັສະນະທໍາມະດາ. 

IV. ຄວາມຈາໍເປັນໃນການຮຽນຮ ຈ້ດິຕະສາດໃນການກວດກາ. 

- ຈດິຕະວທິະຍາຄົນ້ຄວ້າເຖງິຊ ວດິຈດິໃຈຂອງບຸກຄນົ,ທຸກຂງົເຂດການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ມ ການພວົພນັເຖິງຄນົ
ລວ້ນແຕີ່ ຕອ້ງການເຖງິຈດິຕະວທິະຍາ, ເປົາ້ໝາຍຂອງການກວດກາແມີ່ ນຄນົ.ສະນັນ້ການນໍາໃຊຈ້ດິຕະວທິະ 
ຍາແມີ່ ນແນໃສີ່ ຍກົສ ງປະສດິທພິາບການພວົພນັເຊິີ່ ງກນັ ແລະ ກນັລະຫວີ່ າງຄນົກບັຄນົໃນຂະບວນວວິດັການ
ປະຕບິດັນໜາ້ທ ີ່ ການກວດກາ. 

- ບນັດາວທິ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາເວົາ້ລວມແລວ້ແມີ່ ນການຕືີ່ ນຕວົຂອງການຈດັຕັງ້, ສະມາຊກິ
ພກັ, ພະນກັງານແລະທງັແມີ່ ນການຂນົຂວາຍໃຫຄ້ນົເຮາົມ ຄວາມຮ ສ້ກຶຕືີ່ ນຕວົ ແລະ ມ ການຫນັປີ່ ຽນ. ສະນັນ້
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, ພະນກັງານກວດກາຕອ້ງເຂົາ້ໃຈຈດິຕະສາດຂອງຄນົເພືີ່ ອມ ວທິ ການປຸກລະດມົຂນົຂວາຍ ໃຫຄ້ນົມ ຄວາມ
ຮ ສ້ກຶຕືີ່ ນຕວົບນັລຸເປົາ້ໝາຍ ແລະ ມ ປະສດິທຜິນົໃນວຽກງານກວດກາ. 

- ການດໍາເນ ນການກວດກາແລະການລງົວໄິນແມີ່ ນໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມຮ ສ້ກຶ ແລະ ກະທບົເຖງິຈດິຕະສາດຂອງ
ຄນົແມີ່ ນໜຶີ່ ງໃນປັດໄຈທ ີ່ ກາຍເປັນຄວາມສາມາດໃນການເຮດັວຽກຕວົຈງິຂອງພະນກັງານກວດກາ. 

V. ສະພາບແວດລອ້ມຈດິຕະສາດສງັຄມົຂອງວຽກງານກວດກາ. 

ທາດແທຂ້ອງຄນົເຮາົ ແມີ່ ນສງັລວມບນັດາການພວົພນັຂອງຄນົໃນສງັຄມົ, ຈດິຕະສາດຂອງ
ແຕີ່ ລະຄນົ ແມີ່ ນການເກບັກາໍບນັດາບດົຮຽນປະຫວດັສາດກບັສງົຄມົ ເພືີ່ ອຫນັເປັນບດົຮຽນສະເພາະຂອງບຸກຄນົ
, ການປະກດົຕວົ, ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະສະແດງອອກຊຶີ່ ງຈດິຕະສາດຂອງແຕີ່ ລະຄນົລວ້ນແຕີ່ ຄງົຕວົ ໃນການ
ພວົພນັເຊິີ່ ງກນັ ແລະກນັຕໍີ່ ກບັສະພາບແວດລອ້ມຈດິຕະສາດ-ສງັຄມົທ ີ່ ຄນົຜ ນ້ ັນ້ໄດດໍ້າລງົຊ ວດິ ແລະ ເຄືີ່ ອນ
ໄຫວຢ ີ່ . 

ສະພາບແວດລອ້ມຈດິຕະສາດ-ສງັຄມົອາດກະທບົໂດຍກງົຫຼທືາງອອ້ມ, ສະເພາະໜາ້ຫຼຍືາວນານ
ຕາມທດິດາ້ນຕັງ້ໜາ້ຫຼຫືຍໍທໍ້ເ້ຖງິປະສດິທຜິນົຂອງວຽກງານກວດກາ. ເນືີ່ ອງຈາກສະພາບແວດລອ້ມຊ ວດິສງັຄມົ
ຂອງໂລກ, ພາກພືນ້ ແລະພາຍໃນປະເທດມ ການປີ່ ຽນແປງໄປເລືອ້ຍໆເຮດັໃຫຈ້ດິຕະສາດສງັຄມົມ ການປີ່ ຽນ 
ແປງ, ກະທບົເຖິງພະນກັງານກວດກາ, ເພືີ່ ອບນັລຸໄດປ້ະສດິທຜິນົສ ງຂອງວຽກງານກວດກາຮຽກຮອ້ງໃຫ ້
ພະນກັງານກວດກາຕອ້ງເຂົາ້ໃຈແຈງ້ເຖງິຈດິຕະສາດ-ສງັຄມົທ ີ່ ມ  ການຫນັປີ່ ຽນແຕີ່ ລະໄລຍະມ ຜນົສະທອ້ນເຖງິ
ພະນກັງານກວດກາ, ເປົາ້ໝາຍການກວດກາ ແລະ ບນັດາເປົາ້ໝາຍຕີ່ າງໆທ ີ່ ມ  ການພວົພນັເພືີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍ
ດາ້ນຕັງ້ໜາ້ແລະກາໍຈດັສິີ່ ງຫຍໍທໍ້ໃ້ນຂະບວນວວິດັແຫີ່ ງການປະຕບິດັໜາ້ທ ວຽກງານກວດກາ. 

 ບນັດາປັດໄຈຈດິຕະສາດສງັຄມົທ ີ່ ຄວນຈາໍກດັໃນວຽກງານກວດກາ. 

1. ໃນຂະບວນການວວິດັດໍາເນ ນວຽກງານກວດກາ, ເປົາ້ໝາຍກໍີ່ ຄພືະນກັງານກວດກາໄດຮ້ບັການກະທບົ
ຈາກຫຼາຍປັດໄຈຈດິຕະສາດສງັຄມົ, ໃນນັນ້ມ ປັດໄຈຈາໍນວນໜຶີ່ ງອາດຈະເປັນປັດໄຈທ ີ່ ຄວບຄຸມສົີ່ ງຜນົ
ສະທອ້ນອນັບໍີ່ ດ  ເຖງິຂະບວນການວວິດັແຫີ່ ງການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່  ເຊິີ່ ງພະນກັງານກວດກາຕອ້ງໄດມ້ ການ
ຫຼ ກລຽງເປັນຕົນ້ຄ:ື 

 ປັດໄຈຈດິຕະສາດສງັເກດການ, ຕ ລາຄາຄນົແບບອດັຕະວໄິສ,ອະຄະຕ,ິ ຕາມຄໍາເຫນັສີ່ ວນຕວົ. 

 ປັດໄຈຈດິຕະສາດເວລາສງັເກດຄນົເບິີ່ ງແຕີ່ ດາ້ນຫຍໍທໍ້,້ ຈດຸອີ່ ອນ, ຂໍຂ້າດຕກົບກົຜີ່ ອງ. 

 ຈດິຕະສາດດາ້ນຫຍໍທໍ້ຂ້ອງວຽກງານກວດກາເຊັີ່ ນ, ຄນົເຮາົປົກກະຕແິລວ້ ແມີ່ ນມ ຈດິຕະສາດອນັ
ລວມແບບງີ່າຍດາຍ, ສະຫຸຼບຟາ້ວຟັີ່ ງ ແຕີ່ ເມືີ່ ອມ ການຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ການວໄິຈ, ຈາໍແນກ, ອະທບິາຍ
ວຽກງານໃດໜຶີ່ ງ, ບນັຫາໃດໜຶີ່ ງຊໍາ້ພດັມ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ. 

 ນກັຈດິຕະວທິະຍາໄດເ້ຮດັການທດົລອງ ແລະສະຫຸຼບໄດວ້ີ່ າ: ເມືີ່ ອເວລາສງັເກດຕ ລາຄາຄນົ, ມກັຈະ
ເກ ດມ ການກະທບົກດົດນັຈາກຜ ທ້ ີ່ ມ  ບດົບາດ, ອດິທພິນົ, ມ ຊັນ້ຕໍາແໜີ່ ງ, ມ ສດິອໍານາດ. 

2. ໃນຂະບວນການວວິດັຂອງການກວດກາຫຼ ກລຽງປັດໄຈດາ້ນຫຍໍທໍ້ ້ເຊັີ່ ນ: 

- ຈດິຕະສາດແບບເສລ , ຕາມລໍາພງັໃຈມະລຸມ້ມະລວ້ຍ, ແບບສມົມຸດໃນເວລາດໍາເນ ນການກວດກາ. 

- ຈດິຕະສາດເຫນັແກີ່ ຕວົ,ຢາ້ນໝ ີ່ ລືີ່ ນຕນົເອງ, ສຽດສ ຜ ອ້ ືີ່ ນ. 
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- ຈດິຕະສາດແບບ “ສະເລີ່ ຍນຍິມົ”, “ຊົີ່ ວແຕີ່ ກຖໍວືີ່ າຍງັດ ”. 

- ຈດິຕະສາດແບບຮກັແພງ, ລຶງ້ເຄ ຍ, ເອາົໃຈກນັ, ຮກັແພງແມີ່ ນຖວືີ່ າດ , ກຽດຊງັແມີ່ ນຖວືີ່ າຊົີ່ ວ. 

- ຈດິຕະສາດແບບທອ້ງຖິີ່ ນນຍິມົ, ເປັນກຸີ່ ມກອ້ນ, ພກັພວກ, ຈຸມ້ເຈ ືອ້, ເຊືອ້ສາຍ, ຍາດພ ີ່ ນອ້ງ. 

- ຈດິຕະສາດງ ໍງ້ີ່ ຽງປະເຊ ນໜາ້, ງ ໍງ້ີ່ ຽງຕໍີ່ ສ ,້ ຂາດຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຂາດຄວາມບຸກບນື, ຄົນ້ຄດິ
ປະດດິສາ້ງໃນການເຮດັວຽກ. 

- ຈດິຕະສາດແບບຫຼບົຫຼ ກຫຼເືມ ນເສ ຍ, ຂາດທດັສະນະການເມອືງ, ຂາດຄວາມເດດັດີ່ ຽວ, ບໍີ່ ມ  ຄວາມ
ເຫນັຂອງຕນົເອງ, ບໍີ່ ຍດຶໝັນ້ໃນສິີ່ ງທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

- ການເຫນັແກີ່ ວດັຖຸເງນິຄໍາຖເືອາົຜນົປະໂຫຍດສີ່ ວນຕວົສ ງກວີ່ າສີ່ ວນລວມ, ຊຶີ່ ງຈະພາໄປເຖງິປະກດົ
ການປິດບງັ, ປົກປອ້ງ, ອດັຕະວໄິສ, ຂາດປະຊາທປິະໄຕ. 

- ແຮງກດົດນັຂອງຂີ່ າວລ,ື ຫາງສຽງທ ີ່ ພາໃຫບ້ດິເບອືນຄວາມຈງິ, ຂາດພາວະວໄິສ. 

ສງັລວມແລວ້, ປັດໄຈຈດິຕະສາດ-ສງັຄມົລວ້ນແຕີ່ ມ ລກັສະນະ 2 ດາ້ນຄ:ື ດາ້ນຕັງ້ໜາ້ ແລະດາ້ນ
ຫຍໍທໍ້ນ້  ແ້ມີ່ ນບນັຫາທ ີ່ ມ  ລກັສະນະກດົເກນ. ດັີ່ ງນັນ້, ພະນກັງານກວດກາຕອ້ງກໍາແໜນ້ ແລະໝ ນໃຊຢ້ີ່ າງຄີ່ ອງ
ແຄວ້, ນິມ້ນວນຈຶີ່ ງເຮດັໃຫກ້ານກວດກາມ ປະສດິທຜິນົສ ງ. 

VI. ບາງຈດຸພເິສດຈດິຕະສາດຂອງບຸກຄນົທ ີ່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສີ່ ໃນການກວດກາ. 

1. ບນັດາຈດຸພເິສດຈດິຕະສາດບຸກຄນົ. 

ກ. ໂຄງປະກອບສາ້ງຈດິຕະສາດບຸກຄນົແບີ່ ງເປັນ 3ດາ້ນຄ:ື 

 ຄວາມຮບັຮ .້ 

 ທີ່ າທ . 

 ການກະທໍາ. 

ຄວາມຮບັຮ ແ້ມີ່ ນພືນ້ຖານໃຫແ້ກີ່ ການປະກດົຕວົຂອງທີ່ າທ , ຄວາມຮບັຮ ແ້ລະທີ່ າທ ບນັຊາການ
ກະທໍາ, ການກະທໍາແມີ່ ນການສະແດງອອກຂອງຄວາມຮບັຮ ແ້ລະທີ່ າທ .... 

ພະນກັງານກວດກາຖາ້ຢາກເຂົາ້ໃຈແຈງ້ຕນົເອງແລະເຂົາ້ໃຈແຈງ້ກີ່ ຽວກບັຄນົ,ຢາກບນັຊາຕນົເອງ
ແລະຜ ອ້ ືີ່ ນ, ຕອ້ງເຂົາ້ໃຈຈດິຕະສາດຂອງບຸກຄນົທງັ 3 ດາ້ນ, ບນັດາຈດິຕະສາດທງັ 3 ດາ້ນນັນ້ໂດຍປົກກະຕິ
ແລວ້ປະກດົອອກໂດຍຜີ່ ານຫຼກັໝັນ້, ທດັສະນະ, ຄວາມເຫຼືອ້ມໃສທາງການເມອືງ, ທີ່ າທ ສະໜບັສະໜ ນຫຼ ື
ເຫນັດ ເຫນັພອ້ມ. 

ກວດກາຕອ້ງເລ ີ່ ມຈາກການຄົນ້ຄວາ້ຄວາມຮບັຮ ,້ ທີ່ າທ , ການກະທໍາ, ເລ ີ່ ມຈາກບນັດາປະກດົການ
ຂາ້ງນອກ ເພືີ່ ອສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ແລະກາໍນດົເນືອ້ໃນຈດິຕະສາດຂາ້ງໃນ, ດາ້ນທດິສະດ ບໍີ່ ວີ່ າການກະທໍາໃດໆກໍີ່
ເລ ີ່ ມຈາກກໍາລງັແຮງເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະ ຈດຸປະສງົທ ີ່ ແນີ່ ນອນໃດໜຶີ່ ງ, ແຕີ່ ບນັດາການກະທໍາທ ີ່ ຄາ້ຍຄກືນັອາດ
ຈະເລ ີ່ ມຈາກບນັດາກາໍລງັແຮງເຄືີ່ ອນໄຫວ ແລະຈດຸປະສງົທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກນັ, ການກວດກາພສິ ດຕວົຈງິເຫນັວີ່ າ
ມ ຫຼາຍກໍລະນ ການກະທໍາທ ີ່ ຜດິພາດບໍີ່ ໝາຍຄວາມວີ່ າຈະເລ ີ່ ມຈາກການເຄືີ່ ອນໄຫວທ ີ່ ຫຍໍທໍ້,້ ເພາະສະນັນ້, 
ພະນກັງານກວດກາຕອ້ງເຊືີ່ ອມຊີ່ ມືທດັສະນະອນັເປັນລະບບົ, ບໍີ່ ປົນເປຄຄໍືາແນະນໍາຂອງທີ່ ານ ໂຮຈ້ ມນິທ ີ່ ວີ່ າ: 
“ກວດກາສະມາຊກິພກັໂດຍຜີ່ ານໜາ້ວຽກ, ຈາກການກວດກາໜາ້ວຽກຈຶີ່ ງໄປເຖງິກວດກາຄນົ”. 
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ຂ. ລກັສະນະທີ່ າທ ແລະນດິໄສໃຈຄໍຂອງບຸກຄນົໃນວຽກງານກວດກາ: 

ແມີ່ ນສອງປັດໄຈຈດິຕະສາດຂອງບຸກຄນົທ ີ່ ປະກດົແຈງ້ ແລະມ ຜນົກະທບົຫຼາຍທ ີ່ ສຸດ ເຖງິຂະບວນ
ການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ ການກວດກາ. 

ຂ.1 ລກັສະນະທີ່ າທ : ແມີ່ ນຄຸນລກັສະນະຈດິຕະສາດປະສມົປະສານຂອງບຸກຄນົຊຶີ່ ງລວມມ ທີ່ າທ ຂອງ
ຄນົຜ ນ້ ັນ້ກບັສະພາບແວດລອ້ມອອ້ມຕວົ ແລະຖກືປະກດົຂຶນ້ຢ ີ່ ໃນລະບບົຂອງການກະທໍາ, ວທິ 
ປະພດຶຕນົ, ວທິ ເວົາ້ຈາຂອງບຸກຄນົ. 

ໃນວຽກງານກວດກາຖາ້ພະນກັງານກວດກາຮບັຮ ຖ້ກືຕອ້ງເຖງິທດັສະນະທີ່ າທ ຂອງເປົາ້ໝ
າຍກວດກາໝາຍຄວາມວີ່ າ: ເຂົາ້ໃຈພືນ້ຖານສີ່ ວນໜຶີ່ ງເຖງິທາດແທຂ້ອງຜ ຄ້ນົເຫຼົີ່ ານັນ້ຈະໄດ ້3
ປະໂຫຍດໃຫຍີ່ ຄ:ື 

- ສງັເກດ, ຕ ລາຄາວຽກງານໄດ,້ຍອ້ນວີ່ າເປົາ້ໝາຍກວດກາແມີ່ ນບຸກຄນົທ ີ່ ຮບັຜດິຊອບໜາ້ວຽກທ ີ່
ຖກືກວດກາ 

- ຄາດຄະເນລີ່ ວງໜາ້ເຖງິປະຕກິລິຍິາຂອງເຂາົເຈ ົາ້ຕໍີ່ ເຮາົພອ້ມກນັນັນ້ກໍກະກຽມວທິ ແກໄ້ຂບນັຫາ
ທ ີ່ ຈະກະທບົຄນື. 

- ຊອກຄົນ້ບນັດາປະກດົການລກັສະນະທີ່ າທ ອນັດ ແລະຈາໍກດັບນັດາປະກດົການລກັສະນະທີ່ າທ 
ບໍີ່ ດ ເພືີ່ ອຊອກຫາຄໍາເຫນັທ ີ່ ຖກືຕອ້ງໃນຂະບວນການດໍາເນ ນການກວດກາ. 

ເພືີ່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັຈດຸພເິສດສະເພາະການເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກງານກວດກາຕອ້ງຈາໍແນກ
ໄດລ້ກັສະນະທີ່ າທ  3 ປະເພດຄ:ື 

 ປະເພດ1:  ຕໍີ່ ກບັບນັດາຈດຸພເິສດເຊັີ່ ນ: ບໍລສຸິດ,ກາ້ຫານ,ສະຕຄິວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ ໂດຍ
ພືນ້ຖານແລວ້ແມີ່ ນດ , ການກວດກາຄວນຊອກຫາດາ້ນດ , ເອາົໃຈໃສີ່ ເສ ມຂະຫຍາຍ
ລກັສະນະຕືີ່ ນຕວົ ແລະສະຕຕິໍີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງເຂາົເຈ ົາ້.. 

 ປະເພດ2: ແມີ່ ນມ ຫຼາຍປະກດົການລກັສະນະທີ່ າທ ບໍີ່ ດ ເຊັີ່ ນ: ປອມແປງ, ສາ້ງບນັຫາ
ດາ້ນຜນົປະໂຫຍດຂາດຄວາມຮບັຜດິຊອບ.ການໃກຊ້ດິຕດິແທດເປົາ້ໝາຍກວດກາປະເພດ
ນ ຜ້ ກ້ວດກາຕອ້ງມ ຫຼກັຖານທ ີ່ ເຊືີ່ ອຖໄືດ ້ ແລະວໄິຈໃຫລ້ະອຽດ, ຄວນກະກຽມໃຫຮ້ອບ
ຄອບກີ່ ຽວກບັຄໍາຖາມເຈາະຈ ມ້ ເພືີ່ ອໃຫຖ້ກືຈດຸບນັຫາ ແລະພະນກັງານກວດກາຕອ້ງເປັນ
ເຈົາ້ການ, ຫຼ ກເວັນ້ການໃຈຮອ້ນຈະພາໃຫເ້ສຍສະມາທກິາ້ວເຖງິຂາດເຫດຜນົ, ຂາດຫວົຄດິ
ປະດດິສາ້ງ. 

 ປະເພດ3: ແມີ່ ນມ ຫຼາຍສິີ່ ງປົນເປກນັລະຫວີ່ າງອນັດ ແລະອນັບໍີ່ ດ ,ການຕດິແທດກບັການ
ກວດກາປະເພດນ ພ້ະນກັງານກວດກາຕອ້ງເສ ມຂະຫຍາຍດາ້ນດ , ຈາໍກດັດາ້ນບໍີ່ ດ ທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ ໃນ
ລກັສະນະທີ່ າທ ຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ສ ລະປະໃນການສກຶສາອບົຮມົ ແລະຫນັຄວາມຮ ສ້ກຶຂອງຄນົ
ປະເພດນ  ້ ແມີ່ ນຢ ີ່ ບີ່ ອນຮ ຈ້ກັອ ງໃສີ່ ດາ້ນດ  ເພືີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍ ແລະກາ້ວໄປເຖງິລບົລາ້ງ
ດາ້ນອີ່ ອນທ ີ່ ມ  ຢ ີ່ ນາໍບຸກຄນົຜ ນ້ ັນ້. 

ຂ.2 ນດິໄສຂອງຄນົ: ແບີ່ ງເປັນ 4 ປະເພດຄ:ື ວີ່ ອງໄວ, ເຢືອກເຢັນ, ໃຈຮອ້ນ, ງຽບໆ. 
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 ຜ ທ້ ີ່ ມ  ນດິໄສວີ່ ອງໄວ: ແມີ່ ນປະເພດມ ພກິໄຫວ,ຈດິໃຈເຂັມ້ແຂງ,ຮ ຊ້ ັີ່ ງຊາດັີ່ ງນັນ້, ຈຶີ່ ງມ ປະຕກິລິຍິາ
ຈດິຕະສາດທ ີ່ ໄວ ແລະມ ຄວາມສາມາດເຂົາ້ສະພາບແວດລອ້ມສ ງການໃກຊ້ດິຕໍີ່ ເປົາ້ໝາຍກວດກາ
ປະເພດນ ຜ້ ກ້ວດກາຕອ້ງມ ຄວາມສະດຸງ້ໄວ ເພືີ່ ອກໍາໄດບ້ນັດາປີ່ ຽນແປງພາຍໃນແນວຄດິຈດິໃຈໄດ ້
ຢີ່ າງທນັການ. ໃນເວລາແລກປີ່ ຽນເຮດັວຽກກບັເປົາ້ໝາຍປະເພດນ ຕ້ອ້ງມ ຄວາມເຫນັຫຼາຍຮ ບຫຼາຍ
ສ ຫຼາຍທດິທາງ. ສະນັນ້, ຜ ກ້ວດກາຄວນຫນັເຂາົເຈ ົາ້ເຂົາ້ສ ີ່ ບນັຫາ ແລະບໍີ່ ໃຫໄ້ປຕາມລໍາພງັໃຈຂອງ
ເຂາົເຈ ົາ້. 

 ຜ ທ້ ີ່ ມ  ນດິໄສເຢືອກເຢັນ: ແມີ່ ນຄາ້ຍຄກືບັປະເພດຈດິໃຈເຂັມ້ແຂງ,ຮ ຊ້ ັີ່ ງຊາມ ການຄົນ້ຄດິຢີ່ າງ
ເລກິເຊິີ່ ງ, ເປັນເຈົາ້ຕນົເອງ, ມ ຄວາມທຸີ່ ນທີ່ ຽງ, ອດົທນົປົກປິດອາລມົບໍີ່ ມກັສະແດງອາການອອກ 
ແຕີ່ ມ ພກິໄຫວ ເປົາ້ໝາຍກວດກາຄນົປະເພດນ ຕ້ອ້ງມ ຄວາມໜກັແໜນ້,ຕດິຕາມການປີ່ ຽນແປງຂອ
ງເຫດການ ແລະຄດິເຖງິວທິ ປະພດຶຕາ້ນຄນືພບົກບັເປົ້າໝາຍນ ຜ້ ກ້ວດກາຄວນໄດລ້ະມດັລະວງັ; 
ກະກຽມເນືອ້ໃນໃຫຮ້ອບດາ້ນຄບົຊຸດ, ມ ວທິ ພວົພນັໃກຊ້ດິ, ຕ ລາຄາຈາໍແນກໃຫຄ້ກັແນີ່ , ສມົເຫດ, 
ສມົຜນົຫຼ ກລຽງຊີ່ ອງຫວີ່ າງ ເພືີ່ ອບໍີ່ ໃຫເ້ຂາົເຂົາ້ພກິປ ້ນສະຖານະການ, ຍາດເອາົທີ່ າເປັນເຈົາ້ການ 
ແລະ ເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຕກົຢ ີ່ ໃນທີ່ າຮບັ, ໃນເວລາຈໍາເປັນຜ ກ້ວດກາຕອ້ງຕັງ້ຄໍາຖາມປ ້ນຄນື ເພືີ່ ອ
ບງັຄບັໃຫເ້ປົາ້ໝາຍເປ ດເຜ ຍຄວາມຈງິ. 

 ນດິໄສໃຈຮອ້ນ: ແມີ່ ນປະເພດຈດິໃຈເຂັມ້ແຂງ, ບໍີ່ ມກັປຽບທຽບຊັີ່ ງຊາ,ປະຕກິລິຍິາຈດິຕະສາດ
ໄວ, ແຮງ ແລະຄວາມອດົກັນ້ມ ຈາໍກດັ, ເວລາພວົພນັໃກຊ້ດິເປົາ້ໝາຍກວດກາປະເພດນ ຜ້ ກ້ວດກາ
ຄວນທຸີ່ ນທີ່ ຽງ, ເປັນເຈົາ້ການ, ນ ມ້ນວນຖາ້ທງັສອງຝີ່ າຍຫາກໃຈຮອ້ນຮນົບໍີ່ ມ ຄວາມທຸີ່ ນທີ່ ຽງເຊັີ່ ນ
ດຽວກນັຈະພາໃຫເ້ກ ດມ ປະຕກິລິຍິາຮາ້ຍແຮງຕໍີ່ ກນັໄດງ້ີ່ າຍ.  

 ຜ ມ້  ນດິໄສງຽບ: ແມີ່ ນຄນົປະເພດມ ຈດິໃຈອີ່ ອນແອປະຕກິລິຍິາຊະນດິນ ຜ້ ກ້ວດກາຄວນດໍາເນ ນ
ການແບບນ ມ້ນວນ,ລະອຽດອີ່ ອນ, ປຸກລະດມົ ແລະ ຊຸກຍ ໃ້ຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ເປ ດເຜ ຍຕືີ່ ນຕວົ. 

2. ຈດຸພເິສດຂອງເປົາ້ໝາຍຖກືກວດກາ. 

ເປົາ້ໝາຍກວດກາແມີ່ ນບນັດາການຈດັຕັງ້ ຫຼບຸືກຄນົ, ຈາກພດຶຕກິໍາຕວົຈງິເຫນັວີ່ າ: ພະນກັງານ, 
ສະມາຊກິພກັຈາໍນວນໜຶີ່ ງເມ ືີ່ ອເວລາມ ຄວາມຜດິພາດ, ມ ຈດຸອີ່ ອນ ຊືີ່ ງບາງຈດິຕະສາດໄດສ້ະແດງອອກດັີ່ ງນ :້ 

 ຢາ້ນການກວດກາ,ຄດິງ ໍໃ້ນການພບົກບັພະນກັງານກວດກາ. 

 ຢາ້ນມ ຈດຸອີ່ ອນໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ຢາ້ນເສຍບດົບາດອດິທພິນົ. 

 ຢາ້ນຄວາມຈງິຖກືເປ ດເຜ ຍ, ຢາ້ນການປະຕບິດັວໄິນ. 

 ຊອກວທິ ປົກປິດ, ເຊືີ່ ອງອໍາ, ຫຼບົຫຼ ກ, ແກຕ້ວົ. 

 ປຸກລະດມົຊວນເຊືີ່ ອບຸກຄນົທ ີ່ ລຶງ້ເຄ ຍ,ເພືີ່ ອແກຕ້ວົແລະຕາ້ນຄນື 

 ຊອກວທິ ຫຼບົຫຼ ກຈດຸອີ່ ອນເພືີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມຜດິປະຕເິສດຄວາມຜດິບາງສີ່ ວນຫຼທືງັໝດົ. 

 ຍອມຮບັແຕີ່ ຈດຸອີ່ ອນເບາົໆ, ເພືີ່ ອຫຼບົຫຼ ກຈດຸອີ່ ອນທ ີ່ ໜກັໜີ່ ວງໂຍນຄວາມຜດິໃສີ່ ຄນົອືີ່ ນຫຼສືະພາບແວດ
ລອ້ມ. 

 ສາ້ງຂີ່ າວລ,ື ໃຊເ້ລີ່ ລີ່ ຽມ, ຊືຈ້າ້ງຫຼຮືອ້ງຟອ້ງຄນືເພືີ່ ອຫາເລືີ່ ອງໃສີ່ ຜ ຕ້ໍານຕິນົຫຼພືະນກັງານກວດກາ. 

3. ບາງຈດຸພເິສດຈດິຕະສາດຂອງຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ. 
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3.1 ຄວາມຮບັຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຄນົແລະການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງຜ ມ້າຮອ້ງຟອ້ງປົກກະຕແິມີ່ ນຈະ ຂາດລັກສະນະ
ພາວະວໄິສຄດິໜກັໄປໃນທາງທ ີ່ ຈະສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍຫຼເືຫນັແກີ່ ຄວາມອນັຕະລາຍແກີ່ ວຽກງານ. 
ສະນັນ້, ພະນກັງານກວດກາຄວນກາໍແໜນ້ດັີ່ ງນ :້ 

 ກາໍໃຫໄ້ດເ້ງ ືີ່ອນໄຂຊຸກດນັແລະສະພາບການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງຜ ມ້າຮອ້ງຟອ້ງ 

 ຈາໍແນກ,ຕ ລາຄາໃຫຖ້ກືຕອ້ງເຖງິທາດແທເ້ນືອ້ໃນການຮອ້ງຟອ້ງ. 

 ເຂົາ້ໃຈແຈງ້ຈດຸພເິສດຈດິຕະສາດຂອງຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງ ແລະ ຜ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງ ເພືີ່ ອມ ວທິ ການແກໄ້ຂ
ບນັດາປະກດົການທ ີ່ ຜດິເຂວຂອງເປົາ້ໝາຍຢີ່ າງຖກືຕອ້ງ ແລະ ພາວະວໄິສ.. 

3.2 ທີ່ າທ ຂອງຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງປົກກະຕແິລວ້ຈະມ ລກັສະນະທີ່ າທ ແຂງກະດາ້ງເຊັີ່ ນ: ຄຽດແຄນ້ເກ ນເຫດຊຶີ່ ງຈະ
ພາໃຫຜ້ ຖ້ກືຮອ້ງຟອ້ງເກ ດມ ທີ່ າທ ແຂງກະດາ້ງ,ພະນກັງານກວດກາຄວນກາໍແໜນ້ດັີ່ ງນ :້ 

 ທຸີ່ ນທີ່ ຽງ, ເປັນເຈົາ້ການ, ມ ທດັສະນະທີ່ າທ ຖກືຕອ້ງບໍີ່ ປະໃຫຜ້ ຮ້ອ້ງຟອ້ງຄວບຄຸມຄວາມຮບັຮ ້
ແລະທີ່ າທ ຂອງຕນົ. 

 ຊອກວທິ  ແລະປະຕບິດັຕນົໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບເພືີ່ ອດດັປັບທີ່ າທ ແຂງກະດາ້ງຂອງຜ ຮ້ອ້ງ
ຟອ້ງ.  

3.3 ກີ່ ຽວກບັການປະພດຶຂອງຜ ຮ້ອ້ງຟອ້ງປົກກະຕແິມີ່ ນ: 

 ເສກສນັປັນ້ແຕີ່ ງຂໍມ້ ນເນືອ້ໃນຕວົເລກລກັສະນະຄໍາເວົາ້ວທິ ເວົາ້ວີ່ າແບບເອາົຈງິເອາົຈງັ, ໜກັໜີ່ ວງ
ເພືີ່ ອໃຫເ້ນືອ້ໃນຄໍາຮອ້ງຟອ້ງມ ຄວາມສໍາຄນັຂຶນ້ຕືີ່ ມ. 

 ໂຄສະນາກວ້າງຂວາງຕໍີ່ ກບັເລືີ່ ອງລາວດວ້ຍວທິ ການສົີ່ ງຈດົໝາຍຮອ້ງຟອ້ງ ໄປຫຼາຍບີ່ ອນນບັທງັ
ບີ່ ອນທ ີ່ ບໍີ່ ມ  ສດິອໍານາດໃນການແກໄ້ຂ ເພືີ່ ອກດົດນັ ແລະ ເຮດັໃຫເ້ສຍບດົບາດອດິທພິນົຂອງຜ ້
ຖກືຮອ້ງຟອ້ງ. 

 ຍາມໃດກໍີ່ ຮຽກຮອ້ງໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ຕອ້ງເຊືີ່ ອຟັງຕນົເອງແລະສະຫຸຼບຕາມຄໍາເຫນັຕນົ. 

 ຊອກວທິ ເພືີ່ ອດງຶດ ດເອາົຜ ອ້ ືີ່ ນໃຫໄ້ປຕາມທດັສະນະຂອງຕນົ. 

 ຊອກວທິ ເພືີ່ ອຫນັເອາົຂໍມ້ ນຕນົເອງ ໃຫກ້າຍເປັນຂໍມ້ ນກກົເຄົາ້ ມ ລກັສະນະເປັນລະບບົຫຼ ື ໃຫ ້
ເປັນຄວາມເຫນັຂອງຫຼາຍຄນົ. 

ຈາກບນັດາປະກດົການຈດິຕະສາດທ ີ່ ສບັສນົ, ຫຼາຍຮ ບ, ຫຼາຍສ ນັນ້ ເວລາກວດກາພສິ ດ
ພະນກັງານກວດກາຄວນຫຼ ກລຽງສອງທີ່ າອີ່ ຽງຄ:ື 

 ບໍີ່ ຄວນໃຫຄ້ວາມເຊືີ່ ອໝັນ້ເກ ນໄປຕໍີ່ ກບັເນືອ້ໃນຂອງດານຮອ້ງຟອ້ງ. ຖກືການກດົດນັຂອງຜ ້
ຮອ້ງຟອ້ງ, ຖກືຫາງສຽງ, ຂີ່ າວຄາວຄວບຄຸມພາໃຫເ້ສຍລກັສະນະພາວະວໄິສ. 

 ໃນເມືີ່ ອເຫນັເນືອ້ໃນຮອ້ງຟອ້ງແລວ້ບໍີ່ ຄວນຄດິວີ່ າເປັນການຫາເລືີ່ ອງ, ໄກຈາກຄວາມເປັນຈງິ, 
ປະປີ່ ອຍ, ຢຸດເຊາົ, ປະຕເິສດກະທນັຫນັໂດຍຂາດການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ, ເລອືກເຟັນ້, ກວດກາ
ຄກັແນີ່ . 
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VII. ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການກີ່ ຽວກບັທາງດາ້ນຄຸນສມົບດັ,ຄວາມສາມາດດາ້ນຈດິຕະສາດຂອງ
ພະນກັງານກວດກາ: 

1. ດາ້ນຄຸນສມົບດັ. 
1.1 ຕອ້ງເປັນຜ ທ້ ີ່ ມ  ຈດິໃຈຮກັຊາດ, ຄວາມທະນງົໃຈຕໍີ່ ຊາດ, ສະຕປົິກປັກຮກັສາປະເທດຊາດ, ອຸດມົຄະຕິ

ປະຕວິດັ, ຈດິໃຈຊືີ່ ສດັບໍລສຸິດຕໍີ່ ພາລະກດິປະຕວິດັ, ນໍາ້ໃຈຕໍີ່ ສ ເ້ດດັດີ່ ຽວ, ສະຕຄິວາມຮບັຜດິຊອບສ ງ
ຕໍີ່ ວຽກງານ, ຍອ້ນຈດຸພເິສດຂອງການກວດກາມ ລກັສະນະພກັ,  ລກັສະນະຊນົຊັນ້ມນັຈຶີ່ ງຮຽກຮອ້ງ
ໃຫພ້ະນກັງານກວດກາມ ຫຼກັໝັນ້ການເມອືງຈະແຈງ້, ເຂົາ້ໃຈຖກືຕອ້ງກີ່ ຽວຕໍີ່ ການດໍາເນ ນວຽກງານ
ກວດກາເຊັີ່ ນ: ດໍາເນ ນການກວດກາຕອ້ງປະຕບິດັໄປຕາມລະບຽບການຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ, 
ຫຼກັໝັນ້ການເມອືງຕອ້ງສະແດງອອກທາງດາ້ນໂລກະທດັ. ໝາຍຄວາມວີ່ າ: ລກັສະນະການເບິີ່ ງ
ເຫດການ, ປະກດົການຢີ່ າງມ ວທິະຍາສາດ, ເມືີ່ ອມ ຄວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນການເມອືງຈະຊີ່ ວຍໃຫ ້
ພະນກັງານກວດກາມ ຄວາມສາມາດໃນການຄົນ້ຄດິ, ມ ຄວາມອດົທນົ, ກາ້ຕໍີ່ ສ ,້ ຕາ້ນການຊືຈ້າ້ງຈອບ
ອອຍ. ຍອ້ນແນວນັນ້, ພວກເຮາົຕອ້ງມ ທດັສະນະມະນຸດສະທໍາໃນການກວດກາ. ໝາຍຄວາມວີ່ າ: 
ກວດກາເພືີ່ ອຄວາມກາ້ວໜາ້ ເພືີ່ ອການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຄນົ, ທດັສະນະມະນຸດສະທໍາໃຫເ້ໝາະສມົ
ກບັທດັສະນະສກຶສາອບົຮມົ. ກີ່ ອນອືີ່ ນໝດົ, ຜ ທ້ ີ່ ເຮດັວຽກງານກວດກາຕອ້ງແມີ່ ນພະນກັງານ, 
ສະມາຊກິພກັຜ ທ້ ີ່ ເປັນແບບຢີ່ າງ, ເປັນໜາ້ເຊືີ່ ອຖ,ື ມ ຄວາມເຄາົລບົ ແລະຍອມຮບັຂອງມະຫາຊນົ. 

1.2 ແມີ່ ນຜ ທ້ ີ່ ມ  ທີ່ າທ ເຮດັວຽກແບບເອາົຈງິ, ເອາົຈງັ,ມ ຄວາມສະຫຼາດ, ມ ພກິໄຫວຄີ່ ອງແຄວ້ແຕີ່ ຕອ້ງມ 
ຄວາມລະອຽດອອີ່ ນ,ລະມດັລະວງັຢີ່ າງຄນັແນີ່ ຖາ້ບໍີ່ ດັີ່ ງນັນ້ປະສດິທຜິນົຂອງການກວດກາຈະຕໍີ່ າ, ການ
ຕ ລາຄາຄນົລວມໝ ີ່ ໃດໜຶີ່ ງຖາ້ຕ ລາຄາຜດິພາດບໍີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມເປັນຈງິກໍີ່ ຈະເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ 
ໃຫແ້ກີ່ ຕນົເອງ,ບຸກຄນົ, ການຈດັຕັງ້ ແລະປະເທດຊາດ. ສະນັນ້, ຕອ້ງລະມດັລະວງັ, ຄໍານງຶ, ຄົນ້ຄວາ້
ວໄິຈຢີ່ າງລະອຽດຄກັແນ ເພາະວີ່ າໄດເ້ວົາ້ອອກໄປແລວ້ບໍີ່ ສາມາດເອາົຄນືມາໄດ.້ 

1.3 ຕອ້ງມ ລກັສະນະພາວະວໄິສ, ຈົີ່ ງຮກັພກັດ , ຍຸດຕທໍິາ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂບນັຫາ, 
ທງັມ ຈດິໃຈ ແລະ ທດິສະດ ໄປພອ້ມກນັ ເພາະວີ່ າການກວດກາ ແມີ່ ນການສງັເກດຄວາມເປັນຈງິ. ສະ
ນັນ້,ການຊອກຫາ ແລະ ການຕ ລາຄາກີ່ ຽວກບັບນັຫາໃດໜຶີ່ ງນັນ້ເຫນັວີ່ າມນັກີ່ ຽວຂອ້ງ ແລະຕດິພນັ
ກບັຄນົ. ດັີ່ ງນັນ້, ມນັຈຶີ່ ງຮຽກຮອ້ງໃຫພ້ະນກັງານມ ີ່ ເຮດັວຽກກວດກາ ເບິີ່ ງບນັຫາຢີ່ າງມ ພາວະວໄິສ, 
ຍຸດຕທໍິາ, ຈງົຮກັພກັດ  ແລະຕ ລາຄາຢີ່ າງມ ພາວະວໄິສ, ມນັຈຶີ່ ງຊີ່ ວຍໃຫພ້ວກເຮາົຕ ລາຄາຖກືກບັທາດ
ແທຂ້ອງບນັຫາບໍີ່ ດັີ່ ງນັນ້ມນັຈະພາໃຫພ້ວກເຮາົຕ ລາຄາຜດິພາດ ແລະມ ບນັຫາຕາມມາເຊັີ່ ນ: ບໍີ່ ມ  ຈດິ
ໃຈມະນຸດສະທໍາ ເປັນສດັຕ ຄຽດແຄນ້ກາ້ວໄປຫາບີ່ ອນພາໃຫພ້ະນກັງານກວດກາ ແລະ ເປົາ້ໝາຍຖກື
ກວດກາເສຍບດົບາດ. ໃນຂງົເຂດວຽກງານກວດກາພະນກັງານກວດກາຈະເປັນຜ ກ້ວດກາ ແລະບາງ
ຄັງ້ກໍີ່ ເປັນຜ ແ້ກໄ້ຂບນັຫາຂໍໍ໊ຂດັແຍີ່ ງ. ສະນັນ້, ຜ ກ້ວດກາ ແລະແກໄ້ຂບນັຫາຕອ້ງຮບັປະກນັທາງດາ້ນ
ກດົລະບຽບ, ກດົໝາຍ, ດາ້ນຈດິໃຈ, ການປາກເວົາ້, ການກະທໍາຕອ້ງປະສານກມົກຽວໃຫມ້ນັ
ຖກືຕອ້ງ. ແສງຕາ, ກລິຍິາມາລະຍາດ, ການປະພດຶຕອ້ງໃຫເ້ໝາະສມົ, ຍອ້ນແນວນ ຈ້ ຶີ່ ງເວົາ້ວີ່ າ: ການ
ກວດກາທງັເປັນວທິະຍາສາດ ແລະສ ລະປະ. 

1.4 ຕອ້ງມ ສະຕ,ິ ມ ຄວາມອດົທນົພະຍາຍາມສ ງ, ມ ຄວາມເດດັດີ່ ຽວໜຽວແໜນ້ວຽກງານກວດກາມນັມ 
ລກັສະນະສບັສນົມາແຕີ່ ເດ ມ ເພາະມນັແຕະຕອ້ງເຖິງມະນຸດໂດຍກງົຊໍາ້ບໍີ່ ໜໍາມນັຍງັກໍີ່ ຄວາມ
ອນັຕະລາຍໃຫແ້ກີ່ ຕນົ. ໃນຕວົຈງິພວກເຮາົກໍີ່ ເຫນັນໍາກນັແລວ້ມ ຫຼາຍຄນົບໍີ່ ເຂົາ້ໃຈວຽກງານກວດກາ, 
ບໍີ່ ຢາກເປັນພະນກັງານກວດກາ, ມກັມ ທີ່ າອຽງໃສີ່ ຮາ້ຍປາ້ຍສ  ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນການກວດກາໃນຂງົ
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ເຂດເສດຖະກດິການເງນິ. ສະນັນ້, ພະນກັງານກວດກາຕອ້ງມ ຄວາມອດົທນົບໍີ່ ຖໍຖ້ອຍແກໄ້ຂບນັຫາ
ຢີ່ າງເຖງິກກົເຖງິປາຍວຽກງານກວດກາຈະເຮດັຢຸດໆຢອີ່ ນໆບໍີ່ ໄດຕ້ອ້ງເຮດັຢີ່ າງເຖງິກກົເຖງິປາຍຈຶີ່ ງຈະ
ເຫນັໄດດ້າ້ນດ , ດາ້ນອີ່ ອນ ແລະຮ ຈ້ກັກາໍນດົແບບແຜນວທິ ແກໄ້ຂບນັຫາ. 

1.5 ຕອ້ງມ ລກັສະນະບໍລສຸິດຜຸດພີ່ ອງ, ເປັນທໍາ, ຄວາມເປັນກນັເອງ, ຮກັແພງ, ຮ ອ້ະໄພ, ບໍີ່ ກະທໍາສິີ່ ງບໍີ່ ດ 
ເພືີ່ ອຜນົປະໂຫຍດຕນົເອງບນັດາຄຸນທາດເຫຼົີ່ ານ ມ້  ບດົບາດເປັນພືນ້ຖານ ໃຫແ້ກີ່ ການພຈິາລະນາສະຫຸຼບ
ກີ່ ຽວກບັຄນົ ແລະໜາ້ວຽກຂອງການກວດກາໄດຢ້ີ່ າງຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ ແລະພາວະວໄິສ. 

2. ດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານກວດກາ. 
2.1 ມ ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕໍີ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍ,ລະບຽບຂອງພກັ,ກດົໝາຍຂອງລດັ,ກໍາແໜນ້ ແລະຮ ໝ້ ນໃຊ ້

ເຂົາ້ໃນວຽກວດກາ, ກາໍແໜນ້ ແລະ ນາໍໃຊຄ້ວາມຊໍານຊໍິານານວຊິາສະເພາະຂອງວຽກງານກວດກາ, ມ 
ຄວາມສາມາດໃນການປຸກລະດມົຊວນເຊືີ່ ອ. 

2.2 ຕອ້ງມ ພອນສະຫວນັມາແຕີ່ ເກ ດ, ມ ຄວາມສາມາດດາ້ນການຈດັຕັງ້ແລະມ ຄວາມສະດຸງ້ໄວດາ້ນ
ຈດິຕະສາດຂອງຜ ອ້ ືີ່ ນວຽກງານກວດກາບໍີ່ ໝາຍວີ່ າຜ ໃ້ດກໍີ່ ເຮດັໄດໝ້ດົ, ຕອ້ງມ ການເລອືກເຟັນ້. 

2.3 ຄວາມສາມາດຕອ້ງມ ລະດບັຄວາມຮ ໃ້ນຫຼາຍຂງົເຂດ ໂດຍສະເພາະຕອ້ງກໍາແໜນ້ລະບຽບກດົໝາຍ, 
ມະຕຄໍິາສັີ່ ງຕີ່ າງ, ຄວາມຮ ກ້ີ່ ຽວກບັຈດິຕະສາດຂອງຄນົເຮາົ, ຄວາມຮ ດ້າ້ນສກຶສາສາດຄວາມຮ ດ້ ັີ່ ງກີ່ າວ
ເປັນສິີ່ ງຈາໍເປັນທ ີ່ ສຸດ. 

2.4 ຕອ້ງມ ບດົຮຽນປະສບົການໃນການກວດກາ, ບດົຮຽນຮບັຮ ເ້ຫດການ ແລະ ປະກດົການ, ບດົຮຽນໃນ
ການຂຸດຄົນ້ບນັຫາ ແລະບດົຮຽນໃນການແກໄ້ຂບນັຫາ (ຖາ້ບໍີ່ ມ ບດົຮຽນພວກເຮາົຈະເສຍເວລາຫຼາຍ
ໃນການດໍາການກວດກາ.) 

2.5 ມ ຄວາມສາມາດດາ້ນການເກບັກໍາ ແລະແກໄ້ຂຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານ ແລະຄວາມສາມາດທາງດາ້ນຂຸດຄົນ້
ຂີ່ າວສານ, ເພືີ່ ອສະຫຸຼບບນັຫາໃດໜຶີ່ ງຕອ້ງມ ຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານມາຈາຫຼາຍແຫຼີ່ ງກງົກນັຂາ້ມຖາ້ມ ຂໍມ້ ນ
ຂີ່ າວສານຫຼາຍໂພດຈະພາໃຫເ້ຮາົສບັສນົ.ດັີ່ ງນັນ້, ຕອ້ງມ ການເລອືກເຟັນ້ຂມ້ ນຂີ່ າວສານ. ບນັຫາສໍາ
ຄນັມນັຮຽກຮອ້ງໃຫພ້ວກເຮາົມ ທດັສະນະຫຼກັໝັນ້ທີ່ ຽງຕງົ, ມ ຄວາມເປັນອດິສະຫຼະບໍີ່ ຂຶນ້ກບັຜ ອ້ ືີ່ ນ 
ເຖງິແມີ່ ນວີ່ າ, ຜ ອ້ ືີ່ ນຈະມ ຖານະຕໍາແໜີ່ ງສ ງກວີ່ າຕນົກໍີ່ ຕາມ. 

2.6 ຄວາມສາມາດໃນການປະສານສມົທບົວຽກງານກວດກາມນັຮຽກຮອ້ງໃຫປ້ະສານສມົທບົກບັຫຼາຍຄນົ
ຫຼາຍພາກສີ່ ວນ. ດັີ່ ງນັນ້, ຕອ້ງມ ຄວາມແນບນຽນ ແບບແຜນການພວົພນັ, ການປະພດຶ, ການພວົພນັ
ຕອ້ງມ ສ ລະປະມ ຄວາມສາມາດໃນການປຶກສາຫາລ,ື ມ ຄວາມສາມາດໃນການຕັງ້ບນັຫາເຈາະຈ ມ້, 
ຊກັຖາມ ແລະອືີ່ ນໆ. 

2.7 ຕອ້ງມ ຄວາມສະດຸງ້ໄວ, ມ ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ ແລະມ ຄວາມສາມາດດາ້ນການຄາດຄະເນຖາ້ພວກເຮາົ
ລໍຖາ້ເຫດການຈນົປະກດົອອກພວກເຮາົຈະເສຍເວລາຫຼາຍໃນການດໍາເນ ນການກວດກາ. ຍອ້ນແນວ
ນັນ້, ພະນກັງານກວດກາຕອ້ງມ ຄວາມຄາດຄະເນສິີ່ ງທ ີ່ ຈະເກ ດຂຶນ້ໄວລ້ີ່ ວງໜໍ໊າ, ຄວາມສາມາດໃນ
ການປະດດິສາ້ງມນັສະແດງອອກຢ ີ່ ບີ່ ອນທ ີ່ ເຮາົສາມາດຄາດຄະເນເຫດການກີ່ ອນເກ ດ ແລະກໍານດົວທິ 
ແກໄ້ຂໄວລ້ີ່ ວງໜາ້. 

-------------ooo------------- 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 
 

 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

---------------000--------------- 
                                                                     
ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ                                                       ເລກທ ................ 
ໜີ່ ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ                                         …………, ວນັທ …………….. 
 

(ຮີ່ າງ) ແຜນການກວດກາການສກຶສາຮອບດາ້ນ 
ຢ ີ່ ………..........ສກົປ …………….. 

 
- ອ ງຕາມ:ຂໍຕ້ກົລງົ…………………………ສະບບັເລກທ …………….ລງົວນັທ ………………. 
- ອ ງຕາມ: ແຜນການເຄືີ່ ອນໄຫວປະຈາໍສກົປ .........ຂອງໜີ່ ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ  ,ຫອ້ງການ  

ສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ……………... 
 

I. ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໜາຍ. 
1. ຈດຸປະສງົ…………………………………………………………………………………… 
2. ເປົາ້ໜາຍ.....………………………………………………………………………………… 

II. ເນືອ້ໃນ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
III. ໄລຍະເວລາ
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
IV. ງບົປະມານ 
…………………………………………………………………………………………………… 
V. ວທິ ດໍາເນ ນການກວດກາ 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

       ຫວົໜາ້ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ              ຫວົໜາ້ໜີ່ ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົເມອືງ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ. 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ. 

 

---------------000--------------- 
 
 

ເມອືງ…………………  
ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ                                                   ເລກທ ……/……/……. 
                                                                                    …………………., ວນັທ ……… 
 

(ຮີ່ າງ)ຂໍຕ້ກົລງົ 
ຂອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ 

ວີ່ າດວ້ຍການແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບ ກວດກາການສກຶສາຮອບດາ້ນ 
ຢ ີ່ ………………. ສກົປ  ………………. 

 
 
 

 ອ ງຕາມ: ………………………………………………………………………… 
 ອ ງຕາມ: ແຜນການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງ………  ແລະ ການຕກົລງົເຫນັດ ລະຫວີ່ າງ…………ແລະ………..

ປະຈາໍສກົປ  …………………….. 
 
 

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ 
ຕກົລງົ: 

ມາດຕາ I.  ແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບ ລງົກວດກາການສກຶສາຮອບດາ້ນຢ ີ່ ………………….  ດັີ່ ງລາຍຊືີ່ ລຸີ່ ມນ :້ 
ຄະນະທ  I. ລງົກວດກາການສກຶສາຮອບດາ້ນຢ ີ່ …………………..ແຕີ່ ວນັທ  …….ຫາ …….. 

1. ທີ່ ານ …………………… ເປັນຫວົໜາ້. 
2. ທີ່ ານ …………………....ເປັນຮອງ. 
3. ທີ່ ານ ………………….... ເປັນຄະນະ. 
4. ທີ່ ານ ………………….... ເປັນຄະນະ. 

ຄະນະທ  II. ລງົກວດກາການສກຶສາຮອບດາ້ນຢ ີ່ …………………..ແຕີ່ ວນັທ  …….ຫາ …….. 
1. ທີ່ ານ …………………… ເປັນຫວົໜາ້. 
2. ທີ່ ານ …………………....ເປັນຮອງ. 
3. ທີ່ ານ ………………….... ເປັນຄະນະ. 
4. ທີ່ ານ ………………….... ເປັນຄະນະ. 
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ຄະນະທ  III. ລງົກວດກາການສກຶສາຮອບດາ້ນຢ ີ່ …………………..ແຕີ່ ວນັທ  …….ຫາ …….. 
1. ທີ່ ານ …………………… ເປັນຫວົໜາ້. 
2. ທີ່ ານ ………………….... ເປັນຮອງ. 
3. ທີ່ ານ ………………….... ເປັນຄະນະ. 
4. ທີ່ ານ ………………….... ເປັນຄະນະ. 

ມາດຕາ II. ຄະນະທ ີ່ ບງົໄວໃ້ນມາດຕາ I ມ ສດິ ແລະໜາ້ທ ີ່ ກະກຽມແຜນການ ແລະດໍາເນ ນການກວກດກາການສກຶສາ
ຮອບດາ້ນ………………….ໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ ; ພາຍຫລງັສໍາເລດັໃຫສ້ະຫລຸບລາຍງານຂັນ້ເທງິຊາບ. 

ມາດຕາ III ຄະນະຮບັຜດິຊອບກວດກາທ ີ່ ກນໍດົໄວໃ້ນມາດຕາ I ມ ສດິໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍຕາມລະບຽບຫລກັການຂອງ
…………..ວາງອອກ; ງບົປະມານໃນການປະຕບິດັງານດັີ່ ງກີ່ າວນ  ້ແມີ່ ນນາໍໃຊຮ້ີ່ ວງ…………… 

ມາດຕາ IV. ໃຫຫ້ວົໜາ້…………………………………… ແລະ ພາກສີ່ ວນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂອ້ງ ຈົີ່ ງພອ້ມກນັ
ປະຕບິດັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນ ຕ້າມໜາ້ທ ີ່ ຂອງໃຜລາວ. 

ມາດຕາ V. ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນ  ້ມ ຜນົສກັສດິນບັແຕີ່ ມ ືລ້ງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ. 
 
 

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບື່ອນສ ົື່ງ: 

- …………… … ສະບບັ. 

- …………… … ສະບບັ. 

- …………… … ສະບບັ. 

- …………… … ສະບບັ. 

- …………… … ສະບບັ. 

- …………… … ສະບບັ. 

- …………… … ສະບບັ. 
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(ຮີ່ າງ) ຕາຕະລາງດໍາເນ ນການກວດກາການສກຶສາຮອບດາ້ນ 
ທ ີ່  ............................... ຄັງ້ວນັທ  ............ ຫາ ............. 

ປະຈາໍສກົປ  ......................... 
ມື ້ ວ/ດ/ປ ຕອນເຊົາ້ ຕອນບີ່ າຍ 
1 ....../...../..... ເດ ນທາງຈາກ.................. ເຖງິ ………………. 

2 ....../...../..... 

- 8:30ໂມງ: ເຂົາ້ພບົຄະນະ………….ຂໍທດິຊ ນໍ້າໃນການດໍາ
ເນ ນການກວດກາ. 

- 9:00ໂມງ: ເຂົາ້ພບົປະທານກວດກາພກັ-ລດັ ……….. ເພືີ່ ອ
ແຈງ້ຈດຸປະສງົ. 

- 9:30ໂມງ: ດໍາເນ ນວຽກງານຢ ີ່ ……………………. ເພືີ່ ອຶ
ຮບັຟັງການລາຍງານສະພາບການບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ
ຈາກ………………………………. 

 13:30ໂມງ: ຮບັຟັງການລາຍງານສະພາບການບໍລ ິ
ຫານ-ຄຸມ້ຄອງການສກຶສາ ຈາກ………………. 
(ລາຍງານເທືີ່ ອລະທີ່ ານ) 

 

3 ....../...../..... 
- 8:00ໂມງ: ຮບັຟັງການລາຍງານສະພາບການສກຶສາຈາກຫວົ
ໜາ້, ຮອງຫວົໜາ້ …………………………. 
(ລາຍງານເທືີ່ ອລະທີ່ ານ) 

-13:30ໂມງ: ສບືຕໍີ່ ຮບັຟັງການລາຍງານສະພາບການ
ສກຶສາຈາກຫວົໜາ້, ຮອງຫວົໜາ້……………… 
(ລາຍງານເທືີ່ ອລະທີ່ ານ) 

4 ....../...../..... - 8:00ໂມງ: ສບືຕໍີ່ ລາຍງານ………………………… -13:30ໂມງ: ສບືຕໍີ່ ລາຍງານ…………………….. 
5 ....../...../..... - 8:00ໂມງ:  - 13:30ໂມງ:  
6 ....../...../..... - 8:00ໂມງ: - 13:30ໂມງ: 
7 ....../...../..... ກະກຽມຮີ່ າງບດົສະຫຼຸບ-ບດົລາຍງານ ຜນົການກວດກາ 
8 ....../...../..... ພກັຜີ່ ອນ 
9 ....../...../..... - 8:00ໂມງ:  - 13:30ໂມງ:  

10 
....../...../..... - 8:00ໂມງ:  - 13:30ໂມງ:  

 

11 
....../...../..... - 8:00ໂມງ:  - 13:30ໂມງ:  

 

12 
....../...../..... - 8:00ໂມງ:  - 13:30ໂມງ:  

 

13 
....../...../..... - 8:00ໂມງ: ຄົນ້ຄວາ້, ວໄິຈ, ສະຫຼຸບສງັລວມຜນົການກວດກາ 

ແລະ ຜີ່ ານບດົສະຫຼຸບຜນົກວດກາຮີ່ ວມກບັຄະນະ
……………………………… 

- 13:30ໂມງ: ຈດັຕັງ້ພທິ ສະຫຼຸບຜນົກວດກາຢີ່ າງເປັນ
ທາງການ. 

14 ....../...../..... ເດ ນທາງຈາກ……………. ກບັຄນື …………………… 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

---------------000--------------- 
 
 

ເມອືງ…………………  
ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ ເລກທ  ......../…… 
 …………………., ວນັທ  ................ 

(ຮີ່ າງ) ແຈງ້ການ 
 

ຮຽນ/ເຖງິ :  ທີ່ ານຫວົໜາ້…………………………………… ທ ີ່ ນ ັບັຖ ື
ເລືີ່ ອງ : ການລງົກວດກາການສກຶສາຮອບດາ້ນຢ ີ່  ……………… ປະຈາໍປ …………. 

 
– ອ ງຕາມ: ຂໍຕ້ກົລງົ……………………………….ວີ່ າດວ້ຍການແຕີ່ ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບລງົ

ກວດກາ 
ການສກຶສາຮອບດາ້ນ ແລະ ປະເມ ນ ຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາຢ ີ່  ……………., ສະບບັເລກທ  
……. /…../……, ລງົວນັທ  …../…../………. 

 
ຫວົໜາ້ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ ຂຖໍເືປັນກຽດແຈງ້ມາຍງັທີ່ ານຊາບວີ່ າ: 

ຄະນະທ ີ່ ຈະລງົກວດກາໃນຄັງ້ນ ມ້  ລາຍຊືື໋ດັີ່ ງນ :້  
1. ທີ່ ານ ……………………… ຫວົໜາ້………………………….........ເປັນຫວົໜາ້ 
2. ທີ່ ານ ……………………… ຫວົໜາ້……………………………… ເປັນຮອງ 
3. ທີ່ ານ ……………………… ຫວົໜາ້……………………………… ເປັນຄະນະ 
4. ທີ່ ານ ……………………… ຫວົໜາ້……………………………… ເປັນຄະນະ 

 
ການລງົກວດກາຄັງ້ນ ຈ້ະເລ ີ່ ມແຕີ່  ວນັທ  ………………..ຫາ………..……….  
 
ດັີ່ ງນັນ້, ຈ ຶີ່ ງແຈງ້ມາຍງັທີ່ ານເພືີ່ ອຊາບ ແລະ ໃຫກ້ານຮີ່ ວມມໃືນການປະຕບິດັວຽກງານກວດກາໃຫບ້ນັລຸຕາມ

ຈດຸປະສງົຄາດໝາຍທ ີ່ ກາໍນດົໄວ.້                                                         
 

 
ຫວົໜາ້ຫອ້ງການສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາເມອືງ 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

(ຮີ່ າງ) ແບບຟອມປະເມ ນຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາ 

ໂຮງຮຽນ………………………... ເມ ຼືອງ………………………………..., ຄ ັໍ້ງວນັທີ:............................. 

1 ທື່ານ…………………… 
                         

2 ທື່ານ…………………… 
                         

3 ທື່ານ…………………… 
                         

4 ທື່ານ…………………… 
                         

5 ທື່ານ…………………… 
                         

ຄ  າຊີໍ້ແຈງ: 
                         

I. 

ແບບຟອມປະເມນີຊຸດນີໍ້ຂ ຄວາມກະລນຸາໃຫໍ້ທື່ານຕອບທກຸຂ ໍ້ຢື່າງມອີດິສະຫລະ ແລະຕາມຄວາມເປັນຈງິທີື່ ທື່ານໄດໍ້ປະສບົດໍ້ວຍຕນົເອງ, ຄ  າຕອບຂອງທື່ານຈະເປັນປະໂຫຍດຢື່າງຍິື່ ງຕ ື່ ການ

ບ ລິຫານງານພາຍໃນກມົກອງຂອງທື່ານ. ຜູໍ້ປະເມນີຈະເອົາຄ  າຕອບຂອງທື່ານໄປວເິຄາະຂ ໍ້ມນູໂດຍສະເໜີພາບລວມແລະ ຈະເກບັຄ  າຕອບຂອງທື່ານໄວໍ້ເປັນຄວາມລບັ, ຊຶື່ ງຈະບ ື່ ມຜີນົກະທບົ

ຕ ື່ ຕວົທື່ານແລະ ໜື່ວຍງານຂອງທື່ານແຕື່ປະການໃດ. 

II. ຂ ໃຫໍ້ທື່ານຂຽນເຄຼືື່ ອງໝາຍ  ລງົໃນຊື່ອງ ฒ ຊື່ອງໃດໜຶື່ ງພຽງຊື່ອງດຽວໂດຍຖຼືເກນດ ັື່ງນີໍ້: 

 
1. ການປະຕິບດັວຽກງານຂ ໍ້ໃດເປັນປະຈ  າແລະໄດໍ້ຮບັຜນົສ  າເລັດສງູຫລຼືເກນີຄາດໝາຍ ຖຼືວື່າດຫີລາຍມຄີະແນນເທົື່ າ 5. 

 
2. ການປະຕິບດັວຽກງານຂ ໍ້ໃດເກຼືອບເປັນປະຈ  າແລະໄດໍ້ຮບັຜນົສ  າເລັດຂໍ້ອນຂໍ້າງສງູຫລຼື ໄດໍ້ຕາມຄາດໝາຍຖຼືວື່າດີມຄີະແນນເທົື່ າ 4. 

        

 
3. ການປະຕິບດັວຽກງານຂ ໍ້ໃດໄດໍ້ຮບັຜນົສ  າເລັດ50% ຫລຼືເຄິື່ ງໆກາງໆຖຼືວື່າປານກາງ ມຄີະແນນເທົື່ າ 3 

 
4. ການປະຕິບດັວຽກງານຂ ໍ້ໃດບ ື່ ເປັນປະຈ  າແລະໄດໍ້ຮບັຜນົສ  າເລັດໜໍ້ອຍຖຼືວື່າອື່ອນ ມຄີະແນນເທົື່ າ 2 

 
5. ການປະຕິບດັວຽກງານຂ ໍ້ໃດບ ື່ ໄດໍ້ປະຕບິດັແລະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຜນົສ  າເລັດຖຼືວື່າອື່ອນຫລາຍ ມຄີະແນນເທົື່ າ 1 
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ກ. 
ຄນຸທາດທາງດໍ້ານການເມ ຼືອງ ແລະ 

ຄນຸສມົບດັສນິທ  າປະຕິວດັ 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

I. ຄນຸທາດທາງດໍ້ານການເມ ຼືອງ. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

1 

ຄວາມຈງົຮກັພກັດີຢຶດໝັໍ້ນໃນ

ຫ ກັການນ  າພາຂອງພກັ,  

ຢຶດໝ ັໍ້ນຕ ື່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ພກັ. 

                                                  

2 

ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ

, ຄ  າສ ັື່ງແລະ  

ກດົລະບຽບ-ກດົໝາຍຕື່າງໆຂອງຂ ັໍ້ນ

ເທິງວາງອອກ. 

                                                  

3 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບແລະຫໍ້າວຫນັຕ ື່

ໜໍ້າທີື່  

ວຽກງານທີື່ ໄດໍ້ຮບັການມອບໝາຍ. 

                                                  

4 

ການເຂົໍ້າຮື່ວມແລະສໍ້າງຂະບວນ

ການໃນວນັ 

ສ  າຄນັຕື່າງໆ. 

                                                  

5 

ກໍ້າຄດິ, ກໍ້າເຮັດ, ກໍ້າຮບັຜິດຊອບຕ ື່

ໜໍ້າທີື່ ວຽກງານ 

ທີື່ ໄດໍ້ຮບັມອບໜາຍ. 
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6 

ຄວາມກະຕຼືລຼືລ ົໍ້ນຊອກຮູໍ້ຮ  ື່າຮຽນ

ແລະພດັທະນາ 

ຕນົເອງ. 

                                                  

7 

ມຄີວາມເຊຼືື່ ອໝ ັໍ້ນແລະຮູໍ້ນ  າໃຊໍ້ກ  າ

ລງັແຮງແລະ 

ສະຕປິນັຍາຂອງມະຫາຊນົ. 

                                                  

II. ຄນຸສມົບດັສນິທ  າປະຕິວດັ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

8 
ມນີ  ໍ້າໃຈເສຍສະຫ ະເພຼືື່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດສື່ວນລວມ. 
                                                  

9 ມຄີວາມດໝຸ ັື່ນ, ພາກພຽນ, ປະຢດັ.                                                   

10 ຊຼືື່ ສດັ, ປອດໃສ.                                                   

11 ມລີະບຽບວໄິນ.                                                   

12 

ມຄີວາມຮກັເຊຼືໍ້ອແພງຊາດແລະຮູໍ້

ປກົປກັຮກັສາ 

ວດັທະນະທ  າທີື່ ດງີາມຂອງຊາດ. 

                                                  

13 
ການປກົປກັຮກັສາ ແລະນ  າໃຊໍ້ຊບັ

ສນິຂອງລດັ. 
                                                  

14 ຄວາມເປັນແບບຢື່າງໃນການນຸື່ງຖຼື.                                                    

15 ຄວາມເປັນແບບຢື່າງໃນການເວົໍ້າຈາ.                                                   

16 
ຄວາມເປັນແບບຢື່າງໃນການ

ປະຕບິດັໂມງເວລາ. 
                                                  

17 

ມທີດັສະນະມະຫາຊນົແລະໄດໍ້ຮບັ

ການເຊຼືື່ ອຖຼື 

ຈາກມະຫາຊນົ. 

                                                  

18 

ການຕໍ້ານແລະສະກດັກ ັໍ້ນສິື່ ງຫຍ ໍ້ທ ໍ້

ທີື່ ຢູື່ໃນ 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ. 
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19 ຄວາມສາມກັຄພີາຍໃນ, ພາຍນອກ.                                                   

20 ບ ື່ ອະຄະຕບິງັບຽດຄນົອຼືື່ ນ.                                                   

ຂ. 
ດໍ້ານຄວາມຮູໍ້, ຄວາມສາມາດແລະ 

ແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກ 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

III. ຄວາມຮູໍ້. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

21 
ຄວາມຮູໍ້ທາງດໍ້ານທິດສະດີ

ການເມ ຼືອງ-ການປກົຄອງ. 
                                                  

22 ຄວາມຮູໍ້ທາງດໍ້ານການຈດັຕ ັໍ້ງ.                                                   

23 
ຄວາມຮູໍ້ດ ໍ້ານວຊິາສະເພາະສມົຄູື່ກບັ

ໜໍ້າທີື່ . 
                                                  

24 
ຄວາມຮູໍ້ທາງດໍ້ານການບ ລິຫານ-ຄຸໍ້ມ

ຄອງການສກຶສາ. 
                                                  

25 
ຄວາມຮູໍ້ດ ໍ້ານພາສາຕື່າງປະເທດໃດ

ໜຶື່ ງ. 
                                                  

26 
ຄວາມຮູໍ້ດ ໍ້ານການຕິດຕາມ ກວດກາ

ແລະປະເມນີຜນົ. 
                                                  

IV

. 
ຄວາມສາມາດ. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

27 
ວໄິສທດັກວໍ້າງໄກໃນໜໍ້າວຽກທີື່ ຕນົ

ຮບັຜິດຊອບ. 
                                                  

28 ສະດຸໍ້ງໄວ ແລະປະດດິສໍ້າງ.                                                   

29 

ສາມາດກ  ານດົນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະ

ສາດ, 

ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ

ແລະງບົປະມານ. 
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30 

ສາມາດກ  າແໜໍ້ນແນວທາງການ

ຕື່າງປະເທດ 

ຂອງພກັທີື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງກບັໜໍ້າທີື່ ແລະ

ບດົບາດຂອງຕນົ. 

                                                  

31 

ສາມາດບ ລິຫານວຽກງານດໍ້ວຍເຫດ

ດໍ້ວຍຜນົ, 

ຄື່ອງແຄໍ້ວ, ວື່ອງໄວ. 

                                                  

32 

ສາມາດບ ລິຫານ-ຄຸໍ້ມຄອງວຽກງານ

ການເງນິ, 

ການຈດັຊຼືໍ້-ຈດັຈ ໍ້າງໂປື່ງໃສ, ສາມາດ

ກວດສອບໄດໍ້. 

                                                  

33 
ສາມາດປກຸລະດມົ ແລະສໍ້າງສິື່ ງຈງຸ

ໃຈ. 
                                                  

34 
ສາມາດວເິຄາະ, ວໄິຈຂ ໍ້ມນູ

ຂື່າວສານຕື່າງໆ. 
                                                  

35 

ສາມາດສະຫລບຸລາຍງານການ

ປະຕບິດັ 

ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການທີື່

ຕນົຮບັຜິດຊອບ. 

                                                  

36 
ສາມາດປະຕບິດັໜໍ້າທີື່ ວຽກງານຢື່າງ

ມປີະສດິທິຜນົ. 
                                                  

37 ດໍ້ານສຂຸະພາບ.                                                   

V. ແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກ. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

38 
ການປຶກສາຫາລຼືວຽກງານໃນໝູື່

ຄະນະ ແລະຂ ັໍ້ນເທິງ. 
                                                  

39 
ການແບື່ງວຽກໃຫໍ້ບກຸຄນົ

ຮບັຜິດຊອບ. 
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40 

ເຮັດວຽກມແີຜນການແລະມຈີດຸສມຸ

, ປະຕບິດັລະບອບ 

ປະຊຸມ, ສະຫ ຸບຖອດຖອນບດົຮຽນ

ລາຍງານຂ ັໍ້ນເທິງປກົກະຕ.ິ 

                                                  

41 
ການຮບັຟງັຄວາມຄດິ, ຄວາມເຫັນ

ຈາກຄນົອຼືື່ ນ. 
                                                  

42 

ມກີານຄ ົໍ້ນຄດິພິຈາລະນາຢື່າງຮອບ

ຄອບ, ຕດັສິນໃຈແກໍ້ໄຂ 

ບນັຫາຕື່າງໆຖຼືກຕໍ້ອງ, ເປັນທ  າ

ແລະທນັເວລາ. 

                                                  

43 

ຕດິຕາມກວດກາແລະປະເມນີຜນົ

ວຽກງານທີື່ ຕນົ 

ຮບັຜິດຊອບ.  

                                                  

44 

ນ  າເອົາຜນົການຕດິຕາມກວດກາ

ແລະປະເມນີຜນົ 

ໄປປບັປງຸຕນົເອງແລະພດັທະນາ

ກມົກອງ. 

                                                  

45 

ການພວົພນັປະສານງານພາຍໃນ-

ພາຍນອກແລະ 

ສາຍຕ ັໍ້ງ-ສາຍຂວາງ. 

                                                  

 
                           ໝາຍເຫດ:ຄະແນນ 4,50-5,00 ດຫີ າຍ, 3,50-4,49 ດ,ີ 2,50-3,49 ກາງ, 1,50-2,49 ອອື່ນແລະ1,00-1,49 ອື່ອນຫ າຍ 
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(ຮີ່ າງ) ປອ້ນຄະແນນ 

ທື່ານ…………………. ຜູໍ້ອ  ານວຍການ/ຮອງຜູໍ້ອ  ານວຍການ………… 

 
  
 

ຂ ໍ້ຄ  າຖາມ 
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4
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1                                                                     

2 1                                                                   

3 1                                                                   

4 1                                                                   

5 1                                                                   

6 1                                                                   

7 1                                                                   

8 1                                                                   

9 1                                                                   

10 1                                                                   

11 1                                                                   

12 1                                                                   

13 1                                                                   

14 1                                                                   

15 1                                                                   

16 1                                                                   

17 1                                                                   

18 1                                                                   

19 1                                                                   

20 1                                                                   

21 1                                                                   
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22 1                                                                   

23 1                                                                   

24 1                                                                   

25 1                                                                   

26 1                                                                   

27 1                                                                   

28 1                                                                   

29 1                                                                   

30 1                                                                   

ສະເລື່ຍ1) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 

ສະເລື່ຍ(2) 
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02 

                                    

 
ໝາຍເຫດ: (1) ຄະແນນລວມແຕື່ລະຂ ໍ້ຄ  າຖາມ= ຜນົບວກຂອງຄະແນນຈ  ານວນຜູໍ້ມາປະເມນີທງັໝດົ  

 

 
         (2) ຄະແນນສະເລັື່ ຍແຕື່ລະຂ ໍ້ຄ  າຖາມ= ຄະແນນລວມແຕື່ລະຂ ໍ້ຄ  າຖາມຫານໃຫໍ້ຈ  ານວນຜູໍ້ມາປະເມນີ   

  

 
         (3) ຄະແນນສະເລື່ຍທງັໝດົ= ຜນົບວກຂອງຄະແນນສະເລັື່ ຍແຕື່ລະຂ ໍ້ຄ  າຖາມຫານໃຫໍ້ຈ  ານວນຂ ໍ້ຄ  າຖາມທງັໝດົ 
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(ຮີ່ າງ)  ຜນົການປະເມ ນຜ ບໍ້ລຫິານ 

ໂຮງຮຽນ…………………………ເມ ຼືອງ ……………………………., ຄ ັໍ້ງວນັທີ:............................. 

                             ທື່ານ………………………………………..  ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮື່ວມປະເມນີ:……. ທື່ານ 

ລ.ດ ເນຼືໍ້ອໃນປະເມນີ ຄະແນນລວມ  ຄະແນນສະເລື່ຍ ຈດັປະເພດ 

ກ. ຄນຸທາດທາງດໍ້ານການເມ ຼືອງ ແລະຄນຸສມົບດັສນິທ  າປະຕວິດັ x x x 

I. ຄນຸທາດທາງດໍ້ານການເມ ຼືອງ. x x x 

1 
ຄວາມຈງົຮກັພກັດີຢຶດໝັໍ້ນໃນຫ ກັການນ  າພາຂອງພກັ, ຢຶດໝັໍ້ນຕ ື່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ

ພກັ. 
29 1.38 ອື່ອນຫ າຍ 

2 
ປະຕິບດັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄ  າສ ັື່ງແລະ ກດົລະບຽບ-ກດົໝາຍຕື່າງໆຂອງຂ ັໍ້ນເທິງ

ວາງອອກ. 
0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

3 ຄວາມຮບັຜິດຊອບແລະຫໍ້າວຫນັຕ ື່ໜໍ້າທີື່ ວຽກງານທີື່ ໄດໍ້ຮບັການມອບໝາຍ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

4 ການເຂົໍ້າຮື່ວມແລະສໍ້າງຂະບວນການໃນວນັສ  າຄນັຕື່າງໆ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

5 ກໍ້າຄິດ, ກໍ້າເຮັດ, ກໍ້າຮບັຜິດຊອບຕ ື່ໜໍ້າທີື່ ວຽກງານທີື່ ໄດໍ້ຮບັມອບໜາຍ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

6 ຄວາມກະຕຼືລຼືລ ົໍ້ນຊອກຮູໍ້ຮ  ື່າຮຽນແລະພດັທະນາຕນົເອງ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

7 ມຄີວາມເຊຼືື່ ອໝ ັໍ້ນແລະຮູໍ້ນ  າໃຊໍ້ກ  າລງັແຮງແລະສະຕປິນັຍາຂອງມະຫາຊນົ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

II. ຄນຸສມົບດັສິນທ  າປະຕວິດັ x x x 

8 ມນີ  ໍ້າໃຈເສຍສະຫ ະເພຼືື່ ອຜນົປະໂຫຍດສື່ວນລວມ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

9 ມຄີວາມດໝຸ ັື່ນ, ພາກພຽນ, ປະຢດັ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

10 ຊຼືື່ ສດັ, ປອດໃສ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 
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11 ມລີະບຽບວໄິນ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

12 ມຄີວາມຮກັເຊຼືໍ້ອແພງຊາດແລະຮູໍ້ປກົປກັຮກັສາວດັທະນະທ  າທີື່ ດງີາມຂອງຊາດ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

13 ການປກົປກັຮກັສາ ແລະນ  າໃຊໍ້ຊບັສນິຂອງລດັ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

14 ຄວາມເປັນແບບຢື່າງໃນການນຸື່ງຖຼື.  0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

15 ຄວາມເປັນແບບຢື່າງໃນການເວົໍ້າຈາ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

16 ຄວາມເປັນແບບຢື່າງໃນການປະຕບິດັໂມງເວລາ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

17 ມທີດັສະນະມະຫາຊນົແລະໄດໍ້ຮບັການເຊຼືື່ ອຖຼືຈາກມະຫາຊນົ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

18 ການຕໍ້ານແລະສະກດັກ ັໍ້ນສິື່ ງຫຍ ໍ້ທ ໍ້ທີື່ ຢູື່ໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

19 ຄວາມສາມກັຄີພາຍໃນ, ພາຍນອກ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

20 ບ ື່ ອະຄະຕບິງັບຽດຄນົອຼືື່ ນ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

ຂ. ດໍ້ານຄວາມຮູໍ້, ຄວາມສາມາດແລະແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກ x x x 

III. ຄວາມຮູໍ້. x x x 

21 ຄວາມຮູໍ້ທາງດໍ້ານທິດສະດກີານເມ ຼືອງ-ການປກົຄອງ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

22 ຄວາມຮູໍ້ທາງດໍ້ານການຈດັຕ ັໍ້ງ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

23 ຄວາມຮູໍ້ດ ໍ້ານວຊິາສະເພາະສມົຄູື່ກບັໜໍ້າທີື່ . 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

24 ຄວາມຮູໍ້ທາງດໍ້ານການບ ລິຫານ-ຄຸໍ້ມຄອງການສກຶສາ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

25 ຄວາມຮູໍ້ດ ໍ້ານພາສາຕື່າງປະເທດໃດໜຶື່ ງ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

26 ຄວາມຮູໍ້ດ ໍ້ານການຕດິຕາມ ກວດກາແລະປະເມນີຜນົ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

IV. ຄວາມສາມາດ. x x x 

27 ວໄິສທດັກວໍ້າງໄກໃນໜໍ້າວຽກທີື່ ຕນົຮບັຜິດຊອບ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 



{ PAGE   \* MERGEFORMAT } 
 

 

28 ສະດຸໍ້ງໄວ ແລະປະດດິສໍ້າງ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

29 
ສາມາດກ  ານດົນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການແລະ 

ງບົປະມານ. 
0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

30 
ສາມາດກ  າແໜໍ້ນແນວທາງການຕື່າງປະເທດຂອງພກັທີື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງກບັໜໍ້າທີື່ ແລະ ບດົບາດ

ຂອງຕນົ. 
0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

31 ສາມາດບ ລິຫານວຽກງານດໍ້ວຍເຫດດໍ້ວຍຜນົ, ຄື່ອງແຄໍ້ວ, ວື່ອງໄວ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

32 
ສາມາດບ ລິຫານ-ຄຸໍ້ມຄອງວຽກງານການເງນິ, ການຈດັຊຼືໍ້-ຈດັຈ ໍ້າງໂປື່ງໃສ, ສາມາດກວດສອບ

ໄດໍ້. 
0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

33 ສາມາດປກຸລະດມົ ແລະສໍ້າງສິື່ ງຈງຸໃຈ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

34 ສາມາດວເິຄາະ, ວໄິຈຂ ໍ້ມນູຂື່າວສານຕື່າງໆ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

35 ສາມາດສະຫລບຸລາຍງານການປະຕິບດັແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການທີື່ ຕນົຮບັຜິດຊອບ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

36 ສາມາດປະຕິບດັໜໍ້າທີື່ ວຽກງານຢື່າງມປີະສິດທິຜນົ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

37 ດໍ້ານສຂຸະພາບ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

V. ແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກ. x x x 

38 ການປຶກສາຫາລຼືວຽກງານໃນໝູື່ຄະນະ ແລະຂ ັໍ້ນເທິງ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

39 ການແບື່ງວຽກໃຫໍ້ບກຸຄນົຮບັຜິດຊອບ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

40 
ເຮັດວຽກມແີຜນການແລະມຈີດຸສມຸ, ປະຕບິດັລະບອບປະຊຸມ, ສະຫ ຸບຖອດຖອນບດົຮຽນ

ລາຍງານຂ ັໍ້ນເທິງປກົກະຕ.ິ 
0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

41 ການຮບັຟງັຄວາມຄິດ, ຄວາມເຫັນຈາກຄນົອຼືື່ ນ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

42 
ມກີານຄ ົໍ້ນຄດິພິຈາລະນາຢື່າງຮອບຄອບ, ຕດັສນິໃຈແກໍ້ໄຂບນັຫາຕື່າງໆຖຼືກຕໍ້ອງ, ເປັນທ  າ

ແລະທນັເວລາ. 
0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 
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43 ຕດິຕາມກວດກາແລະປະເມນີຜນົວຽກງານທີື່ ຕນົຮບັຜິດຊອບ.  0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

44 
ນ  າເອົາຜນົການຕດິຕາມກວດກາແລະປະເມນີຜນົໄປປບັປງຸຕນົເອງແລະ ພດັທະນາກມົ

ກອງ. 
0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

45 ການພວົພນັປະສານງານພາຍໃນ-ພາຍນອກແລະສາຍຕ ັໍ້ງ-ສາຍຂວາງ. 0 0.00 ອື່ອນຫ າຍ 

  ລວມ: 29 0.03 ອື່ອນຫ າຍ 

ໝາຍເຫດ:ຄະແນນ4,50-5,00 ດຫີ າຍ, 3,50-4,49 ດ,ີ 2,50-3,49 ກາງ, 1,50-2,49 ອອື່ນແລະ1,00-1,49 ອື່ອນຫ າຍ 

 
    

 

ຫວົໜໍ້າຄະນະກວດກາ                                                                    ຜູໍ້ວເິຄາະ  

  

  

1. ທື່ານ ………………...…..___________ 

     

  

2. ທື່ານ ………………..…...___________  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ  ເອກະລາດ  ປະຊາທປິະໄຕ  ເອກະພາບ  ວດັທະນາຖາວອນ 

------------------------------ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ  ແລະ ກລິາ                                                             ເລກທ ………/ກກ/13 
ກມົກວດກາ                                                                               ວນັທ ……………….. 

ຄໍາຖາມເຈາະຈ ມ້ 

ລງົເກບັກາໍ ກວດກາສະພາບການສກຶສາຮອບດາ້ນຢ ີ່ ຂັນ້ແຂວງ/ ເມອືງ  
 

I. ການຊ ນ້າໍໆພາ, ການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງຂອງຄະນະພະແນກ/ຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ: 
1. ແບບແຜນວທິ ເຮດັວຽກ, ວ ທ ນາໍພາໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວໃດ? 
2. ການແບີ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຊ ນ້າໍຂອງຄະນະໄດເ້ຮດັແນວໃດ? 
3. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕຄໍິາສັີ່ ງ, ກດົລະບຽບຕີ່ າງ ໄໆດເ້ຮດັແນວໃດ? 
4. ການບໍລຫິານດາ້ນການເງນິ, ວດັຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະສີ່ ວນລວມໄດເ້ຮດັແນວໃດ? 
5. ວໄິສທດັ, ການວນິໄິສ, ການຕດັສນິແກໄ້ຂບນັຫາຕີ່ າງ ໄໆດເ້ຮດັແນວໃດ? 
6. ຄວາມສາມກັຄ ພາຍໃນ, ພາຍນອກເປັນແນວໃດ? 
7. ຄວາມຮ ທ້າງດາ້ນທດິສະດ , ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັເປັນແນວໃດ? 
8. ຄວາມຮ ທ້າງດາ້ນພາສາຕີ່ າງປະເທດ? 
9. ການພວົພນັ, ການປະສານງານສາຍຕັງ້-ສາຍຂວາງ? 

II. ສະພາບລວມໂດຍສງັເຂບການສກຶສາຢ ີ່ ແຂວງ/ເມອືງ. 
1. ວຽກງານກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົ: 

1.1 ຂະແໜງ/ໜີ່ ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜນົຂັນ້ແຂວງ/ເມອືງ ມ ຈກັຄນົ, ຍງິຈກັຄນົ? 
1.2 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງຂະແໜງ/ໜີ່ ວຍງານກວດກາ ແລະ ປະ

ເມ ນຜນົ ເຮດັແນວໃດ? 
1.3 ງບົປະງານທ ີ່ ຂຶນ້ມ ເທົີ່ າໃດ? ໄດຮ້ບັອະນຸມດັເທົີ່ າໃດ? ປະຈບຸນັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຈ້ກັ …%? 
1.4 ສກົຮຽນນ ລ້ງົ ກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົການສກຶສາໄດຈ້ກັເມອືງ? ຈກັໂຮງຮຽນ? 
1.5 ໄດຄ້ົນ້ຄວ້າແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງ, ຄໍາສະເໜ ຂໍຄວາມເປັນທໍາ ໄດຈ້ກັສະບບັ? ເລືີ່ ອງຫຍງັ? 
1.6 ໄດລ້ງົກວດກາສະເພາະກດິຈກັຄັງ້? ເລືີ່ ອງຫຍງັ? ມ ວທິ ແກໄ້ຂແນວໃດ? 
1.7 ລະບບົການລາຍງານສີ່ ອງແສງ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 

 
2. ວຽກງານບໍລຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ: 

2.1 ການຄຸມ້ຄອງ, ນາໍໃຊວ້ດັຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ອາຄານສະຖານທ ີ່  ແລະ ສິີ່ ງຂອງສີ່ ວນລວມ
ຕີ່ າງໆ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 

2.2 ການປະມ ນ, ການຕດິຕາມການກໍີ່ ສາ້ງ, ສອ້ມແປງ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
2.3 ລະບບົການການຈດັຕັງ້ດາ້ນການເງນິຂອງພະແນກ/ຫອ້ງການສກຶສາທກິານເມອືງ? 
2.4 ການສະຫລຸບ, ສາ້ງແຜນການປະຈາໍອາທດິ, ເດອືນ, 3 ເດອືນ, 6 ເດອືນ, ປ  ເພືີ່ ອລາຍງານຂັນ້ເທງິ 

ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
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2.5 ການເບ ກຈີ່ າຍເງນິເດອືນຢ ີ່ ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະໂຮງຮຽນ ໄດຮ້ບັຮອດເດອືນໃດ? 
2.6 ງບົປະມານທ ີ່ ໄດຮ້ບັໃນສກົຮຽນນ ມ້  ທງັໝດົເທົີ່ າໃດ? ປະຈບຸນັປະຕບິດັໄດຈ້ກັ …% ? 
2.7 ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານທງັໝດົເທົີ່ າໃດ? ປະຈບຸນັປະຕບິດັໄດຈ້ກັ …% ? 
2.8 ໂຄງການຊີ່ ວຍເຫລອືກ ຢື້ມທງັໝດົເທົີ່ າໃດ? ປະຈບຸນັປະຕບິດັໄດຈ້ກັ …% ? 
2.9 ໂຄງການຊີ່ ວຍເຫລອືລາ້ທງັໝດົເທົີ່ າໃດ ປະຈບຸນັປະຕບິດັໄດຈ້ກັ …% ? 
2.10 ການຈດັແບີ່ ງງບົປະມານໃຫຂ້ັນ້ເມອືງ ແລະໂຮງຮຽນ ເຮດັຄແືນວໃດ? 
2.11 ການປະຕບິດັປະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈີ່ າຍ ມ ຄວາມໂປີ່ ງໃສ ແລະສາມາດກວດສອບໄດແ້ນວໃດ? 
2.12 ການຈດັກດິຈະກາໍເຄືີ່ ອນໄຫວໃນວນັສໍາຄນັຕີ່ າງໆ ໄດປ້ະຕບິດັຄແືນວໃດ? 
2.13 ການປະຕບິດັພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ໜາ້ທ ີ່ ຂອງຜ ບໍ້ລຫິານການສກຶສາແຕີ່ ລະຂັນ້, ພະນກັງານ, 

ຄ -ອາຈານ ແລະ ນກັຮຽນເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
2.14 ການຮບັ ແລະ ແຈກຢາຍ ສໍຂາວ, ປືມ້ແບບຮຽນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
2.15 ຄວາມຕອ້ງການເພ ມ້ ກີ່ ຽວກບັອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ເພືີ່ ອສະໜອງໃຫເ້ປົາ້ໝາຍໃດແດີ່ ? 

ແລະ ຫຼາຍເທົີ່ າໃດ? 
2.16 ມ ຂໍສ້ະດວກ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກແນວໃດ ໃນການຂນົສົີ່ ງແຈກຢາຍ? 
2.17 ການປະມ ນ, ການຈດັຊື,້ ຈດັຈາ້ງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວໃດ? 

3. ວຽກງານຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ: 
3.1 ຈາໍນວນບຸກຄະລາກອນທ ີ່ ເຮດັວຽກງານສກຶສາທງັໝດົມ ຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ? 

- ລດັຖະກອນສກຶສາຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ?; ພະນກັງານບໍລຫິານຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ?; ຄ ສອນ
ຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ? 

- ສນັຍາຈາ້ງຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ?(ລດັຈາ້ງ, ໂຄງການຈາ້ງ, ປະຊາຊນົຈາ້ງ) 
- ຄ ສອນໂຮງຮຽນພາກເອກະຊນົຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ? 

3.2 ກງົຈກັການຈດັຕັງ້ໃນແຕີ່ ລະຂັນ້ຖກືຕອ້ງ, ເໝາສມົ ແລະ ຄບົຖວ້ນຫລບໍືີ່ ? 
3.3 ການບນັຈຊຸບັຊອ້ນ, ແຕງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານ ມ ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ຖກືຕອ້ງ

ຕາມລະບຽບຫລກັການຫລບໍືີ່ ? 
3.4 ການເກບັກາໍຂໍມ້ ນລດັຖະກອນມ ຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນຫລບໍືີ່ ? 
3.5 ສກົຮຽນທ ີ່ ຜີ່ ານມາມ ຄ ປະລະຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ?; ຂໍບໍາເນດັຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ? ແລະໄດແ້ກ ້

ໄຂຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ?; ຂໍເຂົາ້ບໍານານຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ? ແລະ ອະນຸມດັແລວ້ຈກັຄນົ? ຍງິ
ຈກັຄນົ? 

3.6 ສກົຮຽນຜີ່ ານມາຍງັຂາດພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານຈກັຄນົ? ຊັນ້ຮຽນ ແລະ ສາຂາວຊິາໃດຫລາຍ? 
ສກົຮຽນນ ໄ້ດຮ້ບັໂກຕາໃໝີ່ ຈກັຄນົ? ຍງັຂາດຈກັຄນົ? 

3.7 ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ເລືີ່ ອນຊັນ້, ຍອ້ງຍໍ, ເຈບັເປັນ, ການນາໍໃຊເ້ງນິກອງທນຶຄ ແຫີ່ ງຊາດເຮດັໄດ ້
ຄແືນວໃດ? ມ ຄ ຖກືປະຕບິດັວໄິນຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ? 

3.8 ການພດັທະນາບໍາລຸງ, ຍກົລະດບັຜ ບໍ້ລຫິານ-ຜ ຄຸ້ມ້ຄອງໂຮງຮຽນເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
3.9 ການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫບາຍແຜນພດັທະນາການສກຶສາ, ການປະຕຮິ ບການສກຶສາ ຂອງກະຊວງສກຶສາ

ທກິານວາງອອກ ໄດປ້ະຕບິດັ ຄແືນວໃດ? 
3.10 ການຊ ນ້າໍນາໍພາການເມອືງແນວຄດິໃຫແ້ກີ່  ພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
3.11 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕ,ິ ຄໍາສັີ່ ງ ຂອງຂັນ້ເທງິທງັສາຍຕັງ້ ແລະ ສາຍຂວາງ? 
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3.12 ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ກຸີ່ ມໂຮງຮຽນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
3.13 ນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກບັການສາ້ງຕັງ້ໂຮງຮຽນຕວົແບບ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
3.14 ນະໂຍບາຍຕໍີ່ ຄ  ກີ່ ຽວກບັການສດິສອນຫອ້ງຄວບ ດໍາລດັເລກທ  110/ນຍ ປະຕບິດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
3.15 ນະໂຍບາຍຕໍີ່ ຄ  ທ ີ່ ສອນຢ ີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫລ ກ ດໍາລດັເລກທ  237/ນຍ ປະຕບິດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 

4. ວຽກງານສະຖຕິ-ິແຜນການ: 
4.1 ການເກບັກາໍສະຖຕິຂໍິມ້ ນ ແລະ ການສາ້ງແຜນທ ີ່ ການສກຶສາ ໄດເ້ຮດັຄແືນວໃດ? 
4.2 ໄດວ້ເິຄາະຂໍມ້ ນ ແລະ ນາໍໃຊຖ້ານຂໍມ້ ນເພືີ່ ອວາງແຜນການ, ໂຄງການ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
4.3 ການເກບັກາໍຂໍມ້ ນລດັຖະກອນມ ຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຊດັເຈນຫລບໍືີ່ ?  
4.4 ທົີ່ ວແຂວງ, ເມອືງ ຍງັມ ບາ້ນຂາວຈກັບາ້ນ? 

5. ວຽກງານປະຖມົ-ອະນຸບານສກຶສາ: 
5.1 ການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນທີ່ ານໄດມ້ ແຜນການດໍາເນ ນງານແນວໃດ? 
5.2 ເດກັໃນເກນອາຍຸ 6-10 ປ ທ ີ່ ບໍີ່ ໄດເຂົາ້ໂຮງຮຽນທົີ່ ວແຂວງ/ ທົີ່ ວເມອືງ ມ ເທົີ່ ໃດ? 
5.3 ການປຸກສາ້ງໂຮງລຽ້ງເດກັ ແລະ ອະນຸບານເອກະລາດ ເປັນແນວໃດ? 
5.4 ການຊ ນ້າໍນາໍພາໃນການສາ້ງຫລກັສ ດທອ້ງຖິີ່ ນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ?  
5.5 ການຈດັກຸີ່ ມຫລ ນ້ເພືີ່ ອຝຶກເດກັໃຫມ້ ຄວາມພອ້ມກີ່ ອນເຂົາ້ຮຽນປະຖມົ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
5.6 ການປຸກສາ້ງຫອ້ງກຽມປະຖມົ ຂືນ້ຢ ີ່ ບນັດາບາ້ນທ ີ່ ມ  ເດກັອາຍຸ 5 ປ  ຈາໍນວນ 15 ຄນົຂືນ້ໄປ ເປັນ

ແນວໃດ? 
5.7 ການຂືນ້ແຜນ ດໍາເນ ນການສະໜອງ ອາຫານເສ ມໃຫແ້ກີ່ ກຸີ່ ມຫລ ນ້ ແລະ ໂຮງຮຽນອານຸບານ-

ປະຖມົ       ເປັນແນວໃດ? 
5.8 ການປຸກສາ້ງໂຮງຮຽນປະຖມົແບບເຄິີ່ ງຖາວອນຢ ີ່ ເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫລ ກ ເພືີ່ ອຮບັເອາົເດກັໃນເກນ

ອາຍຸເຂົາ້ ຮຽນໃຫທ້ົີ່ ວເຖງິ ເຮດັໄດແ້ນວໃດ? 
5.9 ການລບົລາ້ງຄີ່ າທໍານຽມຕີ່ າງໆສໍາລບັນກັຮຽນທຸກຄນົໃນຊັນ້ປະຖມົສກຶສາ ເພືີ່ ອສາ້ງໂອກາດໃຫເ້ດກັ

ທ ີ່ ດອ້ຍໂອກາດໄດເ້ຂົາ້ຮຽນ ປະຕບິດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
5.10 ການສະໜອງ ທນຶການສກຶສາ ສໍາລບັເດກັທ ີ່ ດອ້ຍໂອກາດ ເພືີ່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ຮຽນຈບົຊັນ້ປະຖມົ ເຮດັ

ໄດຄ້ແືນວໃດ? 
5.11 ການສາ້ງຫໍພກັຄ  ແລະ ນກັຮຽນຕາມຄວາມຈາໍເປັນໃນເຂດຫີ່ າງໄກສອກຫລ ກ ແລະຈດຸສຸມຂອງ

ແຂວງ ເປັນແນວໃດ?  
5.12 ວຽກງານສກຶສາຄ ນເິທດ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ?  
5.13 ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍກບັເດກັພກິານ ແລະ ເດກັພເິສດ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
5.14 ແຂວງ/ເມອືງ ໄດມ້ ການຈດັສອບເສງັນກັຮຽນເກັີ່ ງທົີ່ ວເມອືງ/ແຂວງແນວໃດ? ແລະໃຫນ້ະໂຍບາຍ

ແກີ່ ນກັສອບເສງັແນວໃດ? 
5.15 ນກັຮຽນທ ີ່ ມ  ພອນສະຫວນັພເິສດ ແລະ ເດກັພກິານຮຽນຮີ່ ວມ ໄດປ້ະຕບິດັນະໂຍບາຍແນວໃດ

ແດີ່ ? 
5.16 ປະຈບຸນັໂຮງຮຽນຕວົແບບທ ີ່ ມ ແລວ້ຈກັແຫີ່ ງ? ຄໂືຮງຮຽນໃດແດີ່ ?  
5.17 ການນາໍໃຊມ້າດຖານໂຮງຮຽນຕວົແບບມ ຂໍສ້ະດວກ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກແນວໃດ? 
5.18 ວຽກງານແກໄ້ຂບນັຫາຄ -ອາຈານ?   ຄກືນັກບັຂໍ ້7.7  
5.19 ວຽກງານຮບັປະກນັຄຸນນະພາບການສກຶສາຢ ີ່ ແຂວງ/ເມອືງ ແມີ່ ນໄດເ້ຮດັແນວໃດ? 
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5.20 ຊຸມຊນົ, ນຕິບຸິກຄນົໄດປ້ະກອບສີ່ ວນໃນວຽກງານການສກຶສາແຂວງ/ເມອືງ ມ ຫຍງັແດີ່ ? ມ ມ ນຄີ່ າ
ເທົີ່ າໃດ? 

6. ວຽກງານມດັທະຍມົສກຶສາ: 
6.1 ການປະຕບິດັໂຄງການຫລກັສ ດ, ການຈດັການຮຽນ-ການສອນຢ ີ່ ໂຮງຮຽນຊັນ້ມດັທະຍມົ ເຮດັໄດ ້

ຄແືນວໃດ?  
6.2 ການແຕີ່ ງບດົສອນ, ສາ້ງແຜນການສອນ ແລະ ນາໍໃຊວ້ທິ ສດິສອນແບບໃໝີ່ ຂອງຄ  ເຮດັໄດຄ້ແືນວ

ໃດ? 
6.3 ຜີ່ ານມາມ ຈກັວຊິາສອນບໍີ່ ໝດົຫລກັສ ດ? ມ ວຊິາໃດແດີ່  ຂອງແຕີ່ ລະຊັນ້ຮຽນຂອງປ ຮຽນ? 
6.4 ການຊ ນ້າໍນາໍພາໃນການສາ້ງຫລກັສ ດທອ້ງຖິີ່ ນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ?  
6.5 ການນາໍໃຊສ້ືີ່ ການຮຽນ-ການສອນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ?  
6.6 ວຽກງານສກຶສາຄ ນເິທດແຕີ່ ລະຂັນ້ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ?  
6.7 ຜນົການສອບເສງັແຕີ່ ລະຊັນ້ຮຽນໄດຈ້ກັ …%? ນກັຮຽນຄາ້ງຫອ້ງ? ປະລະ? ຊັນ້ໃດຫລາຍກວີ່ າ

ໝ ີ່ ?  
6.8 ການຂະຫຍາຍຊັນ້ ມດັທະຍມົ ມ4, ມ7  ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
6.9 ການສອບເສງັ ແລະ ປະເມ ນຜນົນກັຮຽນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? ຜນົການປະເມ ນເປັນແນວໃດ? 
6.10 ຫລກັສ ດສາມນັສກຶສາເຫນັວີ່ າເໝາະສມົກບັສະພາບການໃນປະຈບຸນັຫລບໍືີ່ ? ຍງັມ ບນັຫາແນວໃດ? 
6.11 ແຂວງ/ເມອືງ ໄດມ້ ແຜນສາ້ງໂຮງຮຽນຕວົແບບແນວໃດ? 
6.12 ປະຈບຸນັໂຮງຮຽນຕວົແບບທ ີ່ ມ ແລວ້ຈກັແຫີ່ ງ? ຄໂືຮງຮຽນໃດແດີ່ ?  
6.13 ແຂວງ/ເມອືງ ໄດມ້ ຫອ້ງສະໝຸດ, ຫອ້ງທດົລອງ ຈກັແຫີ່ ງ?  
6.14 ແຂວງ/ເມອືງ ໄດມ້ ການຈດັສອບເສງັນກັຮຽນເກັີ່ ງທົີ່ ວເມອືງ/ແຂວງແນວໃດ? ແລະ ໃຫນ້ະໂຍບາຍ

ແກີ່ ນກັສອບເສງັແນວໃດ? 
6.15 ການນເິທດຄ ໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຕໍີ່ ກບັໂຄງການຫລກັສ ດ ແລະ ຫລກັການສດິສອນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວ? 
6.16 ການປະຕບິດັໂຄງການຫລກັສ ດໃນແຕີ່ ລະວຊິາ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? ວຊິາໃດທ ີ່ ມ  ບນັຫາ? 
6.17 ຈາໍນວນຄ ທງັໝດົມ ເທົີ່ າໃດ? ຄ ບໍີ່ ໄດມ້າດຖານຈກັຄນົ? ຄ ທ ີ່ ຮຽນຈບົສາ້ງຄ ປະຖມົໄປສອນຊັນ້

ມດັທະຍມົມ ຈກັຄນົ? 
6.18 ຄ ສອນບໍີ່ ຖກືຕາມວຸດທບິດັມ ຫາຍເທົີ່ າໃດ? ມ ທດິທາງແກໄ້ຂແນວໃດ? ຄກືນັກບັຂໍ ້7.6 
6.19 ສກົຮຽນທ ີ່ ຜີ່ ານມາມ ຄ ປະລະຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ? ; ຂໍບໍາເນດັຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ? ແລະ ໄດແ້ກ ້

ໄຂຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ?; ຂໍເຂົາ້ບໍານານຈກັຄນົ? ຍງິຈກັຄນົ? ແລະ ອະນຸມດັແລວ້ຈກັຄນົ? ຍງິ
ຈກັຄນົ? 

6.20 ສກົຮຽນຜີ່ ານມາຍງັຂາດພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານຈກັຄນົ? ຊັນ້ຮຽນ ແລະ ສາຂາວຊິາໃດຫລາຍ? 
ສກົຮຽນນ ໄ້ດຮ້ບັໂກຕາໃໝີ່ ຈກັຄນົ? ຍງັຂາດຈກັຄນົ? 

7. ວຽກງານອາຊ ວະສກຶສາ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊ ບ: 
7.1 ແບບແຜນວທິ ເຮດັວຽກເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
7.2 ອາຊ ວະສກຶສາລະດບັເລ ີ່ ມຕົນ້ ໄດມ້ ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແນວໃດ? 
7.3 ອາຊ ວະສກຶສາລະດບັຊັນ້ກາງ ໄດມ້ ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແນວໃດ? 
7.4 ການຂະຫຍາຍ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຊິາຊ ບ ປະຕບິດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
7.5 ຫລກັສ ດສາຍອາຊ ວະສກຶສາເຫນັວີ່ າເໝາະສມົຫລຍືງັ? ຖາ້ບໍີ່ ທນັເໝາະສມົໃຫດ້ດັປັບແນວໃດ? 
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7.6 ຄ ສອນບໍີ່ ຖກືຕາມວຸດທບິດັມ ຫລາຍເທົີ່ າໃດ? ມ ທດິທາງແກໄ້ຂແນວໃດ? 
7.7 ວຽກງານແກໄ້ຂບນັຫາຄ -ອາຈານ?  
7.8 ການບນັຈສຸບັຊອ້ນນກັຮຽນເຂົາ້ຮຽນຕໍີ່ ສາຍອາຊ ວະ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
7.9 ສກົຮຽນຜີ່ ານມາຍງັຂາດພະນກັງານ, ຄ -ອາຈານຈກັຄນົ? ຊັນ້ຮຽນ ແລະ ສາຂາວຊິາໃດຫລາຍ? 

ສກົຮຽນນ ໄ້ດຮ້ບັໂກຕາໃໝີ່ ຈກັຄນົ? ຍງັຂາດຈກັຄນົ? 
7.10 ການປະສານງານຂອງໂຄງການ ແລະ ການຮີ່ ວມມກືບັສາກນົ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
7.11 ງບົປະມານທ ີ່ ໄດຮ້ບັໃນສກົຮຽນນ ມ້  ທງັໝດົເທົີ່ າໃດ? ປະຈບຸນັປະຕບິດັໄດຈ້ກັ ...% ? 
7.12 ລະບບົການລາຍງານສີ່ ອງແສງ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
7.13 ການສາ້ງເຄືີ່ ອືງມເືພືີ່ ອຕດິຕາມປະເມ ນຜນົ ແລະ ປະກນັຄຸນນະພາບອາຊ ວະສກຶສາ ຝຶກອບົຮມົວຊິາ

ຊ ບໄດຈ້ດັຕັງ້ຄແືນວໃດ? 
7.14 ການກໍີ່ ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງຂະຫຍາຍດາ້ນໂຄງລີ່ າງພືນ້ຖານອາຊ ວະສກຶສາ ແລະ ສ ນຝຶກອບົຮມົວຊິາ

ຊ ບໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄແືນວໃດ? 
7.15 ອາຊ ວະສກຶສາ ສ ນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊ ບຄວນມ ນະໂຍບາຍທ ີ່ ເໜາະສມົຕໍີ່ ນກັຮຽນທ ີ່ ຮຽນອາຊ ວະສກຶ 

ສາແນວໃດ? 
8. ວຽກງານພະລະ ແລະ ສລິະປະສກຶສາ: 

8.1 ວຽກງານພະລະສກຶສາ ແລະ ກລິາປອ້ງກນັຊາດມ ການສາ້ງຂະບວນການໃດແດີ່  ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົ
ແນວໃດ? 

8.2 ວຽກງານສລິະປະສກຶສາ ໄດຂ້ະຫຍາຍ ແລະ ນາໍໃຊແ້ນວໃດ? 
8.3 ວຽກງານຕາ້ນສິີ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນໄດປ້ະຕບິດັຄແືນວໃດ? 
8.4 ການຊ ນ້າໍນາໍພາໃນການສາ້ງຫລກັສ ດທອ້ງຖິີ່ ນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ?  

9. ວຽກງານການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ: 
9.1 ປະຊາກອນ ອາຍຸ 15-40 ປ ກກືໜງັສ ືທົີ່ ວແຂວງ/ທົີ່ ວເມອືງເທົີ່ າໃດ? 
9.2 ແຜນການລບົລາ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຍກົລະດບັປ ນ ມ້  ເທົີ່ າໃດ? ປະຈບຸນັປະຕບິດັຕາມແຜນການໄດຈ້ກັ 

...%?  
9.3 ຈດັຕັງ້ການຮຽນ-ການສອນຈກັລະດບັ? ດໍາເນ ນເປັນປົກກະຕບໍິີ່ ? ສືີ່ ການຮຽນ-ການສອນພຽງພໍຫລື

ບໍີ່ ? 
9.4 ການເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງສ ນຊຸມຊນົ ແລະ ສ ນຝຶກອບົຮມົວຊິາຊ ບຢ ີ່ ແຂວງ/ເມອືງ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
9.5 ການເບ ກຈີ່ າຍເງນິນະໂຍບາຍໃຫຄ້ ສອນ ຫລ ືຄ ອາສາສະມກັ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
9.6 ການສອບເສງັ ແລະ ປະເມ ນຜນົນກັຮຽນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? ຜນົການປະເມ ນເປັນແນວໃດ? 
9.7 ຊຸມຊນົໄດປ້ະກອບສີ່ ວນໃນວຽກງານການສກຶສາແຂວງ/ເມອືງ ມ ຫຍງັແດີ່ ? ມ ມ ນຄີ່ າເທົີ່ າໃດ? 
9.8 ຊຸມຊນົ ຫລ ືນຕິບຸິກຄນົ ໄດຊ້ອກຫາແຫຼີ່ ງທນຶຈາກສາກນົ ເພືີ່ ອອຸປະຖໍາການສກຶສາແນວໃດ? ມ ນ

ຄີ່ າເທົີ່ າໃດ? 
10. ວຽກງານພດັທະນາຄ : 

10.1 ຈາໍນວນຄ ທງັໝດົມ ເທົີ່ າໃດ? ຄ ບໍີ່ ໄດມ້າດຖານຈກັຄນົ? ຄ ທ ີ່ ຮຽນຈບົສາ້ງຄ ປະຖມົໄປສອນຊັນ້
ມດັທະຍມົມ ຈກັຄນົ? 

10.2 ການຈດັຕັງ້ບໍາລຸງ ຝຶກອບົຮມົຍກົລະດບັຄ  ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
10.3 ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຄຸນນະພາບຂອງຄ  ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
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10.4 ການນາໍໃຊວ້ທິ ສດິສອນແບບໃໝີ່ ຂອງຄ  ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ?  
10.5 ຄ ສອນບໍີ່ ຖກືຕາມວຸດທບິດັມ ຫາຍເທົີ່ າໃດ? ມ ທດິທາງແກໄ້ຂແນວໃດ? 
10.6 ວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍສາຂາວຊິາຄ  ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
10.7 ວຽກງານແກໄ້ຂບນັຫາຄ -ອາຈານ?  
10.8 ວຽກງານສກຶສາຄ ນເິທດແຕີ່ ລະຂັນ້ ເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ?  
10.9 ການນເິທດຄ ໃຫເ້ຂົາ້ໃຈຕໍີ່ ກບັໂຄງການຫລກັສ ດ ແລະ ຫລກັການສດິສອນ ເຮດັໄດຄ້ແືນວ? 
10.10 ຈາໍນວນຄ ທງັໜດົທ ີ່ ໄດຮ້ບັນາມມະຍດົຕໍາແໜີ່ ງວຊິາການ, ຄ ປະສບົການ, ຄ ຊໍານານງານ,         
10.11 ຄ ຊີ່ ຽວຊານ ແລະ ຄ ຊີ່ ຽວຊານອາວຸໂສໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວໃດ?  
10.12 ວຽກງານການປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາ, ນໍາ້ໃຊປົ້ກປັກຮກັສາອາຄານສະຖານທ ີ່ ,   ວດັຖຸອຸປະກອນ, 

ສືີ່ ການຮຽນ-ການສອນຄ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ຄແືນວໃດ? 
10.13 ການສບັຊອ້ນ, ບນັຈ,ຸ ຍກົຍາ້ຍພະນກັງານຄ -ອາຈານຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຫລຼກັການ ຫຼບໍືີ່ ? 
10.14 ວຽກງານປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ ີ່ , ການຍກົລະດບັວຊິາສະເພາະ,     ຜ ປ້ະຕບິດັ

ໜາ້ທ ີ່ ຢ ີ່ ເຂດພ ດອຍ, ຊນົນະບດົຮີ່ າງໄກສອກຫຼ ກ, ທຸລະກນັດານ,ຜ ສ້ອນຫອ້ງຄວບ, ປະຕບິດັຕໍີ່ ຄ 
ແນວໃດ? 

11. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງການສກຶສາພາກເອກະຊນົ: 
11.1 ວຽກງານການສກຶສາກີ່ ອນໄວຮຽນໄດມ້ ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແນວໃດ? 
11.2 ວຽກງານປະຖມົສກຶສາ ໄດມ້ ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແນວໃດ? 
11.3 ວຽກງານມດັທະຍມົສກຶສາ (ມ.ຕົນ້ ແລະ ມ. ປາຍ) ໄດມ້ ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແນວ

ໃດ? 
11.4 ວຽກງານອາຊ ວະຊັນ້ກາງ ໄດມ້ ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແນວໃດ? 
11.5 ການສກຶສາລະດບັຊັນ້ສ ງ ໄດມ້ ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແນວໃດ? 
11.6 ການສກຶສາລະດບັປະລນິຍາຕ  ແລະ ປະລນິຍາໂທ ໄດມ້ ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແນວ

ໃດ? 
11.7 ການອະນຸມດັສາ້ງຕັງ້ໂຮງຮຽນພາກເອກະຊນົມ ຂໍສ້ະດວກ ແລະ ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກແນວໃດ? 
11.8 ວຽກງານຕາ້ນສິີ່ ງເສບຕດິໃນໂຮງຮຽນໄດປ້ະຕບິດັຄແືນວໃດ? 
11.9 ຈາໍນວນຄ ທງັໝດົມ ເທົີ່ າໃດ? ຄ ບໍີ່ ໄດມ້າດຖານຈກັຄນົ?ຄ ທ ີ່ ຮຽນຈບົສາ້ງຄ ປະຖມົໄປສອນຊັນ້

ມດັທະຍມົມ ຈກັຄນົ? 
11.10 ຄ ສອນບໍີ່ ຖກືຕາມວຸດທບິດັມ ຫາຍເທົີ່ າໃດ? ມ ທດິທາງແກໄ້ຂແນວໃດ? 

11.11 ວຽກງານແກໄ້ຂບນັຫາຄ -ອາຈານ?  
12.ວຽກງານກລິາມວນຊນົ: 
12.1 ການສົີ່ ງເສ ມຂະບວນການຫລິນ້ກລິາ-ກາຍຍະກາໍ, ການອອກກາໍລງັກາຍ ເພືີ່ ອສຸຂະພາບຂອງ 
     ມວນຊນົເຮດັຄແືນວໃດ? 
12.2 ການຄຸມ້ຄອງການເຄືີ່ ອນໄຫວກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົໃນຂອບເຂດທົີ່ ວປະເທດເຮດັຄແືນວໃດ? 
12.3 ການຍກົລະດບັ ແລະ ຝຶກອບົຮມົຄ ຝຶກ ແລະ ກາໍມະການຕດັສນິເຮດັຄແືນວໃດ? 
12.4 ການປະເມ ນຜນົການປະຕບິດັແຜນພດັທະນາວຽກງານກລິາ-ກາຍຍະກາໍມວນຊນົເຮດັຄແືນວໃດ? 
13.ວຽກງານກລິາລະດບັສ ງ: 
13.1 ການຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງປືມ້ຄ ີ່ ມກືານຝຶກແອບ ແລະ ກະຕກິາການແຂີ່ ງຂນັກລິາປະເພດ 
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     ຕີ່ າງໆພອ້ມທງັການຝຶກອບົຮມົເປັນແນວໃດ? 
13.2 ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຊຸກຍ ບ້ນັດາສະຫະພນັປະເພດຕີ່ າງໆ ໃນການເຄືີ່ ອນໄຫວກລິາຢ ີ່ ພາຍໃນ ແລະ 

ຕີ່ າງປະເທດ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງສອດຄີ່ ອງກບັຂໍກ້າໍນດົ, ກດົລະບຽບ ແລະ ກະຕກິາການແຂີ່ ງຂນັຂອງ
ສາກນົເຮດັຄແືນວໃດ? 

13.3 ການຄຸມ້ຄອງເຕກັນກິໃນການແຂີ່ ງຂນັກລິາລະດບັສ ງຢ ີ່ ພາຍໃນປະເທດເຮດັໄດຄ້ແືນວໃດ? 
13.4 ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍສະເໜ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕີ່ າງໆຕໍີ່ ຜ ມ້  ຜນົງານ ແລະ ຜນົສໍາເລດັໃນການ

ແຂີ່ ງຂນັກລິາປະຕບິດັຄແືນວໃດ? 
14.ວຽກງານກດິຈະການນກັສກຶສາ: 
14.1 ການສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງນຕິກິາໍໃນການຄຸມ້ຄອງນກັຮຽນແລະນກັສກຶສາໃນທົີ່ ວປະເທດລວມນກັສກຶ 
     ສາລາວທ ີ່ ຮຽນຢ ີ່ ຕີ່ າງປະເທດເປັນແນວໃດ? 
14.2 ການເຜ ຍແຜີ່ ຂໍມ້ ນຂີ່ າວສານທາງດາ້ນການສກຶສາໃຫແ້ກີ່ ນກັຮຽນໃນການສອບເສງັເຂົາ້ຮຽນວຊິາຊ ບ 

ແລະ ວຊິາສະເພາະຕີ່ າງໆເປັນແນວໃດ? 
14.3 ການເກບັກາໍສະຖຕິ,ິ ນກັຮຽນ ແລະ ນກັສກຶສາທ ີ່ ຮຽນຕໍີ່ ຢ ີ່ ຕີ່ າງປະເທດເປັນແນວໃດ? 
14.4 ການສບັຊອ້ນນກັສກຶສາທ ີ່ ຮຽນຈບົ ແລະ ແນະນາໍການຊອກຫາວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ຕດິຕາມ 
   ຜນົການເຮດັວຽກເປັນແນວໃດ? 
14.5 ການຕດິຕາມ, ປະເມ ນຜນົການປະຕບິດັວຽກງານກດິຈະການນກັສກຶສາທ ີ່ ຢ ີ່ ໃນຄວາມຮດັຜດິຊອບ 
ເປັນແນວໃດ? 
15.5 ວຽກງານພວົພນັຕີ່ າງປະເທດ: 
15.1 ການພວົ-ຮີ່ ວມມກືບັຕີ່ າງປະເທດ ເພືີ່ ອຍາດແຍີ່ ງເອາົການຊີ່ ວຍເຫຼອືມາພດັທະນາວຽກງານສກຶສາ ແລະ 

ກລິາເປັນແນວໃດ? 
15.2 ການຄົນ້ຄວ້າສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານພວົພນັຮີ່ ວມມກືບັຕີ່ າງປະເທດ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ຂອງ

ຂະແໜງສກຶສາ ແລະ ກລິາເປັນແນວໃດ? 
15.3 ການພວົພນັປະສານງານ ແລະ ຮີ່ ວມມກືບັຄ ີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດເປັນ 
     ແນວໃດ? 
15.4 ການອະນຸມດັໃຫພ້ະນກັງານຂັນ້ຕີ່ າງໆ, ນກັສກຶສາ ແລະ ນກັກລິາຂອງລາວໄປເຄືີ່ ອນໄຫວວຽກ 
    ງານຢ ີ່ ຕີ່ າງປະເທດເປັນໃດ? 
15.5 ການຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜນົການຊີ່ ວຍເຫຼອື ແລະ ຄ ີ່ ຮີ່ ວມພດັທະນາ 
    ເປັນແນວໃດ? 
. 

III. ຂໍສ້ະເໜ  
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                    ຫວົໜາ້ກມົກວດກາ 


