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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ                                                       ເລກທີ 561/ນຍ   
                                      ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 31.12.2018

ດຳລັດ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

 - ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 
    04/ສພຊ ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016;
 - ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 
    24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017;
 - ອີງຕາມດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, 
    ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕ້ັງ ແລະການເຄ່ືອນໄຫວ
    ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ
 - ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີສະບັບເລກທີ 2707/ກຜທ, ລົງວັນທີ 31 ຕຸລາ 
    2018 ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ.
 - ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີ ສະບັບເລກທີ 356/ພນ, ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 
             2018 ຂອງກະຊວງ ພາຍໃນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກດຳລັດ:
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ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ
 ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດລາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ,
 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ຫຼັກການ ແລະແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ 
 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
 ຂອງສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ແນໃສ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ
 ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ 
 ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນຂອບເຂດ
 ທົ່ວປະເທດ.
ມາດຕາ 2 ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ
 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາກ ຂຽນຫຍໍ້ “ສຖຕ” ຂຽນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ 
 Lao Statistics Bureau “LSB” ມີຖານະທຽບເທ່ົາກັບທະບວງ ຂ້ືນກັບ
 ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນສູນກາງ
 ປະສານງານ ດ້ານວຽກງານສະຖິຕິ ໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສາຍຕ້ັງ 
 ແລະ ສາຍຂວາງ) ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖ່ິນ, ເປັນສູນກາງໃນການຈັດຕ້ັງ
 ປະຕິບັດການເກັບກຳ, ການຜະລິດ, ການສະໜອງຂ້ໍມູນສະຖິຕິທາງການ 
 ແລະການສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຕາມຫລັກການວິທະຍາສາດສະຖິຕິ 
 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາມຫຼັກພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ 
 ທ່ີກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 5 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) 
 ປີ 2017.

ໝວດທີ 2
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3 ໜ້າທີ່
 1. ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, 
 ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ, ດຳລັດ ແລະມະຕິຂອງລັດຖະບານ;
 2. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໃນການ
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 ຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບ
 ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຮ່າງ, ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ
 ວຽກງານສະຖິຕິ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
 3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຫັນເອົາແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, 
 ແຜນການ ແລະມະຕິຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ 
 ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອງທັງ
 ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ມີ
 ປະສິດທິຜົນ;
 4. ຊ້ີນຳ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາ
 ຍຸດທະຍາດ, ກົດໝາຍ, ແຜນງານ, ໂຄງການທ່ີໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃຫ້ບັນລຸ
 ຜົນສຳເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້;
 5. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ, 
 ລະບຽບການ, ແຜນດຳເນີນງານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ, 
 ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການ ຂອງລະບົບການຈັດຕ້ັງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 6. ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງດຳເນີນ
 ການສຳຫຼວດໃຫຍ່ ແລະການສຳຫຼວດ ແບບຕົວແທນລະດັບຊາດ ແລະ 
 ແຜນງົບປະມານກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ພາຍຫລັງກະຊວງ ແຜນການ 
 ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ອະນຸມັດ;
 7. ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
 ບັນດາຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ແລະກົນໄກ ປະສານງານ ຂອງລະບົບ
 ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 8. ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານໄອທີ, ລະບົບ
 ເຄື່ອຄ່າຍດ້ານສະຖິຕິ ສຳລັບການ ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນ
 ສະຖິຕິ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ;
 9. ຄ້ົນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມ, ຊອບແວ, 
 ເວບໄຊ ເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງ ແລະແລກປ່ຽນຂ້ໍມູນສະຖິຕິທາງການ ທັງພາຍໃນ 
 ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
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 10. ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ 
 ສຳເນົາຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ສັງລວມຈາກການສຳຫຼວດ, ການລາຍງານ
 ບໍລິຫານ, ສະຖິຕິການຂ້ືນບັນຊີ ແລະ ສະຖິຕິການຂ້ືນທະບຽນ ຈາກການ
 ຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ;
 11. ອອກແບບການສຳຫຼວດ ແລະ ການເກັບກຳຂ້ໍມູນຈາກການລາຍງານ
 ບໍລິຫານ, ກຳນົດລະບົບຕົວຊ້ີບອກ ລະດັບຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍ
 ປະສານສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂອງ;
 12. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະປັບປຸງລະບົບລະຫັດສາລະບານສະຖິຕິ ແລະ 
 ຫຼັກວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ; ສ້າງຕາຕະລາງ, ປ້ືມຄູ່ມືການເກັບກຳ, 
 ສັງລວມ, ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈ, ຈັດພິມ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຈາກ
 ການລາຍງານບໍລິຫານ ແລະ ການສຳຫຼວດ;
 13. ເປັນຈຸດປະສານງານໃນການຮ່ວມມືດ້ານສະຖິຕິ ກັບພາກພື້ນ 
 ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາ ລະບົບສະຖິຕິ ໃຫ້ມີ
 ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະມາດຕະຖານຫັຼກວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ;
 14. ເປັນໃຈການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະສານງານໃນການຮ່ວມມືດ້ານ
 ສະຖິຕິ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການ, ການຮ່ວມມື, ການຊ່ວຍເຫືຼອ
 ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
 ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 15. ການປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົາກະຊວງ, 
 ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ;
 16. ສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ 
 ແລະ ຄວາມຊຳນານງານທາງດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານສະຖິຕິ ແລະ 
 ວິຊາການສະຖິຕິ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ລັດຖະກອນ ໃນລະບົບການ
 ຈັດຕັ້ງ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 17. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ
 ສະຖິຕິ, ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຍ້ອງຍໍ ແລະ ລົງວິໄນ 
 ຕໍ່ພະນັກງານສະຖິຕິ;
 18. ຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ບໍລຸງ, ກ່ໍສ້າງ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ
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 ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊຳນານງານດ້ານສະຖິຕິ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ 
 ໃນລະບົບການຈັດຕ້ັງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ທັງພາຍໃນ 
 ແລະຕ່າງປະເທດ;
 19. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ 
 ແລະ ການຈັດຕ້ັງ ທ່ີມີຜົນງານໃນການ ສະໜອງຂ້ໍມູນ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ
 ຕ່ໍບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ ທ່ີບ່ໍປະຕິບັດຕາມລະບອບການ 
 ລາຍງານ ແລະ ພັນທະ ໃນການລາຍງານສະຖິຕິ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ 
 ມາດຕາ 20, 23 ແລະ 29 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບປປັບປຸງ;
 20. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ 
 ໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 21. ປະຕິບັດໜ້າທ່ີອ່ືນ  ໆຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍ
 ຂອງຂັ້ນເທິງ.
ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດສິດ
 1. ສະເໜີປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
 ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ການບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ 
 ແລະ ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ທົ່ວການຈັດຕັ້ງລະບົບສະຖິຕິສາຍຕັ້ງ 
 ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
 2. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການ
 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫຼວດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ; 
 ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
  ມາດຕະການຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງລະບົບການຈັດຕ້ັງ
 ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 3. ຊ້ີນຳ, ຄຸ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການຈັດຕ້ັງ
 ປະຕິບັດທາງດ້ານວິຊາການ ຕາມວິທີວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ, 
 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະຍາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິ ແລະ
  ແຜນດຳເນີນງານຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 4. ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ, ການ
 ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການ ຂອງລະບົບການ ຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.ໃຫ້
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 ຄຳປຶກສາທາງດ້ານຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແກ່ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ທີ່ມີ
 ການຜະລິດສະຖິຕິ;
 5. ຮຽກໂຮມພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນັກວິຊາການ ຂອງການຈັດຕ້ັງ
 ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະຂ້ັນ ເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມ ຫືຼ ລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານ;
 6. ຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີແຕ່ງຕ້ັງ, ຍົກຍ້າບໜ້າທ່ີ ຫືຼ ປົດຕໍາແໜ່ງຫົວໜ້າ 
 ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, 
 ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງການຈັດຕ້ັງ
 ສະຖິຕິສາຍຕ້ັງ ເພ່ືອສະເໜີລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ;
 7. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ, ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
 ປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຍກງານສະຖິຕິ;
 8. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ອົງການ
 ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນທຸກຂ້ັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
 ວຽກງານສະຖິຕິ;
 9. ເຂົ້າເຖິງ, ນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທຸກປະເພດ ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
 ຂອງຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິ
 ລະບົບສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ເພື່ອເກັບກຳ, ສັງລວມ, ຜະລິດ, 
 ຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນລະດັບຊາດ;
 10. ອະນຸມັດໃຫ້ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມພາຍໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
 ຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ສຳມະນາວິຊາການສະຖິຕິ;
 11. ສະເໜີແຜນງົບປະມານ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ດັດແກ້
 ງົບປະມານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 12. ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງສູນ
 ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງ ຂື້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບ, 
 ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ກະຊວງແຜນການ 
 ແລະການລົງທຶນ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 13. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 
 ແລະ ການສະຫຼຸບລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ຕາມແຜນກິດຈະກຳສະຖິຕິ 
 ທ່ີກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການປະຈຳປີ, ຫ້າປີ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
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 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 14. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ເຊັນສັນຍາ ແລະອະນຸສັນຍາກັບຕ່າງປະເທດ, 
 ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມການມອບໝາຍ
 ຂອງລັດຖະບານ;
 15. ປະຕິບັດສິດອ່ືນ ຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ການມອບໝາຍ
 ຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໝວດທີ 3
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5 ໂຄງປະກອບກົງຈັກ
 ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະກອບດ້ວຍ:
 ກ. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ:
 1. ຫ້ອງການ;
 2. ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ;
 3. ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ;
 4. ກົມບໍລິການສະຖິຕິ.
 ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງການ ແລະ ບັນດາກົມ ມີພະແນກຈຳນວນໜ່ຶງເປັນກົງຈັກ
 ຊ່ວຍວຽກ ແລະ ມີໂຄງການຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມຄວາມ
 ເໝາະສົມ.
 ຂ. ສູນສະຖິຕິປະຈຳຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ປະກອບມີ:
 1. ຂັ້ນແຂວງ ມີສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບດ້ວຍ:
 - ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ;
 - ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ;
 - ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ.
 2. ຂັ້ນເມືອງ ມີສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 
 ປະກອບດ້ວຍ:
 - ໜ່ວຍງານສັງລວມ;
 - ໜ່ວຍງານສະຖິຕິເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
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 3. ຈຸງານສະຖິຕິປະຈຳບ້ານ
 ສຳລັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ 
 ແມ່ນມີຄຳສັ່ງສະເພາະຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງ
 ຜັນຂະຫຍາຍ.
ມາດຕາ 6 ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ
 ບຸກຄະລາກອນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ:
 ກ. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ:
 1. ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 01 ທ່ານ ມີຖານະຕໍາແໜ່ງເປັນ
 ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໂດຍຕໍາແໜ່ງ
 ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ
 ການລົງທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານວຽກງານສະຖິຕິ ໃນ
 ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງມີສິດ ແລະໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນ
 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັງປຸງ) ປີ 2017;
 ໃນເວລາຕິດຂັດຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມອບສິດໃຫ້
 ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ທ່ານໃດໜ່ຶງ ເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ;
 2. ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ  ຈຳນວນໜຶ່ງ, ມີຖານະຕໍາແໜ່ງ
 ບໍລິຫານປະເພດ 1 ມີໜ້າທີ່ ຊ່ວຍວຽກ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
 ໃນການຊີ້ນຳວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານໃດໜຶ່ງ 
 ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຮອງຫົວໜ້າ
 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ ໃນເວລາຫົວໜ້າສູນ
 ສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ຕິດຂັດ;
 3. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າ
 ກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນ
 ວິຊາການ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ;
 ຂ. ສູນສະຖິຕິປະຈຳຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ:
 1. ຂັ້ນແຂວງ ມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ ປະຈຳແຂວງ, 
 ນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜ້າ ແລະຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ລັດຖະກອນ
 ວິຊາການ ຕາມການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ;
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 - ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີຖານະຕໍາແໜ່ງເປັນ
 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຂ້ັນແຂວງ, ນະຄອງຫຼວງ 
 ໂດຍຕໍາແໜ່ງ (ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 4)
 - ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈຳນວນໜຶ່ງ 
 (ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 5)
 - ຫົວໜ້າຂະແໜງ ສັງກັດສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອງຫຼວງ 
 (ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 6)
 - ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ສັງກັດສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອງຫຼວງ 
 (ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 7)
 2. ຂັ້ນເມືອງ ມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, 
 ເທດສະບານ, ນະຄອນ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ 
 ລັດຖະກອນວິຊາການ ຕາມການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ;
 - ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີຖານະຕໍາແໜ່ງ
 ເປັນຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເມືອງ, ເທດສະບານ, 
 ນະຄອນ ໂດຍຕໍາແໜ່ງ (ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 5)
 - ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຈຳນວນໜ່ຶງ 
 (ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 6)
 - ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ສັງກັດສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ 
 ຈຳນວນໜຶ່ງ (ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານປະເພດ 7)
 ການແຕ່ງຕ້ັງ, ຍົກຍ້າຍ ຫືຼ ປົດຕໍາແໜ່ງ ຫົວໜ້າສູນ, ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິ 
 ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ 
 ການບັນຈຸຊັບຊ້ອນລັດຖະກອນວິຊາການ ຂອງການຈັດຕ້ັງສະຖິຕິລະບົບ
 “ສາຍຕັ້ງ ແມ່ນທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
 ເປັນຜູ້ຕົກລົງຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ບົນພື້ນຖານ
 ຄວາມເປັນເອກະພາບ ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;
 3. ຂ້ັນບ້ານ ແມ່ນມີຈຸງານສະຖິຕິປະຈຳບ້ານ ໂດຍແມ່ນຄະນະປົກຄອງ
 ບ້ານຜູ້ໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຕາມການມອບໝາຍຂອງນາຍບ້ານ 
 ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຈາກເຈ້ົາເມືອງ, ຫົວໜ້າເທດສະບານ, ເຈ້ົານະຄອນ, 
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 ປະກອບມີ ຜູ້ເກັບກຳຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນຂື້ນໄປ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 ສຳລັບໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບ
 ສາຍຂວາງ ແມ່ນມີຄຳສັ່ງສະເພາະຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ບັນດາ
 ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ.

ໝວດທີ IV
ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 7 ຫຼັກການ
 1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະ  
 ກ່ຽວກັບບັນຫາລວມຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ
 ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ຂອງພະນັກງານ-
 ລັດຖະກອນ ທຸກລະດັບ;
 3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານ-
 ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມ 
 ຂອງລັດຖະບານ, ນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ 
 ມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ມາດຕາ 8 ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
 1. ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ມີ
 ກຳນົດເວລາ. ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີການຈັດລຽງບູລິມະສິດ 
 ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ ໃນແຕ່ລະໄລຍະດ ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ 
 ກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ໝູນໃຊ້
 ກຳລັງແຮງງານຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ;
 2. ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຸຼບຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຕີລາຄາ
 ຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດລະບອບລາຍງານສ່ອງແສງ ຢ່າງເຂ້ັມງວດ;
 3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳອາທິດ, ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈຳ
 ເດືອນ, 03 ເດືອນ, 06 ເດືອນ, ປະຈຳປີ, ກອງປະຊຸມວິຊາການ, ແລະ
  ກອງປະຊຸມວິສາມັນຕ່າງ  ໆແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານເປັນ ສອງ ແບບ ຄື:
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 ວຽກງານບໍລິຫານປົກກະຕິ ແມ່ນໃຫ້ລາຍງານກະຊວງແຜນການ ແລະ 
 ການລົງທຶນ, ສ່ວນວຽກວິຊາການສະຖິຕິ ແມ່ນໃຫ້ລາຍງານກະຊວງ
 ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ 
 ພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ.
 4. ປະຕິບັດການພົວພັນປະສານງານ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
 ຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

ໝວດທີ V
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 9 ງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ
 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ມີງົບປະມານ ແລະ ຕາປະທັບ ເປັນຂອງຕົນເອງ
 ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 70 ແລະ ມາດຕາ 71 ຂອງກົດໝາຍ 
 ວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 
 2017 ເພື່ອຮັຍໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ.
 ສຳລັບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິລະບົບສາຍຂວາງ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດ
 ທ້ອງຖິ່ນ ງົບປະມານແມ່ນຂື້ນກັບຂະແໜງການທີ່ຕົນຂື້ນກັບ ແລະ ມີ
 ຕາປະທັບຂອງຕົນເອງ  ຕາມທີກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 70 ແລະ 71 
 ຂອງກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017 ເພື່ອຮັບໃຊ້
 ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການ.
ມາດຕາ 10 ການຜັນຂະຫຍາຍ
 ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ
 ວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນພາກ VII, ໝວດທີ 1 ແລະ 
 ໝວດທີ 2, ມາດຕາ 58, ມາດຕາ 63 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 
 ສະບັບປັບປຸງ.
 ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທ່ີ, 
 ຂອບເຂດສິດ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງຫ້ອງການ, 
 ບັນດາກົມ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳ
 ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ນຳສະເໜີ 
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 ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ຕົກລົງ.
 ມອບໃຫ້ ລັດຖະມົນຕີ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທ່ົາກະຊວງ ເປັນຜູ້
 ກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ, ຂອບເຂດສິດ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ໂຄງປະກອບ
 ກົງຈັກຂອງສູນສະຖິຕິ ປະຈຳກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, 
 ຂະແໜງສະຖິຕິ ປະຈຳພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ,
 ໜ່ວຍງານສະຖິຕິປະຈຳຫ້ອງການຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ, 
 ເທດສະບານ, ນະຄອນ ບົນພ້ືນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບກັບສູນສະຖິຕິ
 ແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມຄວາມເໝາສົມ.
 ການກຳນົດໄລຍະເວລາລາຍງານສະຖິຕິ ປະຈຳເດືອນ, 03 ເດືອນ, 
 06 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ມອບໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ອອກແຈ້ງການ 
 ຫຼື ລະບຽບການຕ່າງຫາກ.
ມາດຕາ 11 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
 ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທຸກຂັ້ນ ຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
 ດຳລັດສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ມາດຕາ 12 ຜົນສັກສິດ
 ດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ 
 ປ່ຽນແທນ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 51/ນຍ, 
 ລົງວັນທີ 25 ກຸມພາ 2011.

      ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ


