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ໝວດທ I ພາກສະເໜ
1.1. ຄວາມເປັນມາ
ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ, ກປສ, ແມູ່ນກອງທຶນ ຂອງລັດ ສ້າງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນວັນທ

6 ມິຖຸນາ

2005 ໂດຍດໍາລັດ ຂອງທູ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕ ສະບັບເລກທ 146/ນຍ ແລະ ໄດ້ປັບປງມາເປັນດໍາລັດ ສະບັບ
ເລກທ 94/ນຍ ໃນເດືອນ ມນາ 2017 ໂດຍມພາລະບົດບາດຫຼັກ ແມູ່ນເຮັດໜ້າທິ່ລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ ຈາກພາຍ
ໃນ ແລະ ຕູ່ງປະເທດ ແນໃສູ່ສະສົມທຶນ, ຕອບສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກູ່ວຽກງານການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ ແນໃສູ່ປະກອບສູ່ວນເຮັດໃຫ້ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄປຕາມທິດ ສຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ກປສ ແມູ່ນກອງທຶນ ຂອງລັດ ເຄືິ່ອນໄຫວ ພາຍໃຕ້ກົດ
ໝາຍທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັັ່ນ ກົດຫມາຍ ວູ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ, ກົດຫມາຍ ວູ່າ
ດ້ວຍ ງົບປະມານ ແຫູ່ງລັດ ສະບັບປັບປງ, ກົດໝາຍອືິ່ນໆທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນທິ່ຍອມຮັບໄດ້ ຂອງສາກົນ.

1.2. ຈດປະສົງ
ຄູ່ມືຄ້ມຄອງພະນັກງານ ສະບັບນັ້ ພັດທະນາຂຶັ້ນ ເພືິ່ອເປັນບູ່ອນອງ ຫຼັກໃນການຄ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຂອງພະນັກງານ ຫ້ອງການ ກປສ ທິ່ແນໃສູ່ຮັບປະກັນ ຄນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຂອງການໃຫ້
ບໍລິການ, ການຄ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມນຜົນງານ ຂອງພະນັກງານ ທັງເປັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍຂອງ
ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ກົດຫມາຍແຮງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກົດຫມາຍອືິ່ນໆທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ.

1.3. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼກ
ັ ການພືນ
ັ້ ຖານ ຂອງສະພາບໍລຫ
ິ ານ ກປສ
ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ມນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກການພືັ້ນຖານ ໃນການສ້າງຄູ່ມືຄ້ມຄອງພະນັກງານ (ຄມພ)
ຫ້ອງການ ກປສ ສະບັບນັ້ ທແ
ິ່ ນໃສູ່ບັນຫາສໍາຄັນ ດັັ່ງນັ້:
ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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1) ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄູ່ອງກັບກົດຫມາຍ ວູ່າດ້ວຍ ແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບທ ິ່ 43/ສພຊ, ລົງວັນທ
24.12.2013 ແລະ ກົດຫມາຍ ທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ດັັ່ງນັ້:
• ອັນທ 1: ບັນດາກົດຫມາຍ ທິ່ລະບ ກູ່ຽວກັບ ສິດທິ ຂອງພະນັກງານ ໃນລະບົບ ສະຫວັດດການ ແລະ
ລະບຽບ ດ້ານການເສຍອາກອນລາຍໄດ້. ບັນດາກົດໝາຍ ທິ່ກໍານົດ ກູ່ຽວກັັບ ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເປັນຕົັ້ນ: ປະກັນໄພ , ປະກັນສຂະພາບ, ວັນພັກ ແລະ ອືິ່ນໆ ຊຶິ່ງພະນັກງານມສິດໄດ້
ຮັບ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້;
• ອັນທ 2: ບັນດາກົດຫມາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມຊູ່ຽວຊານໃນອາຊບ ທິ່ລະບ ກູ່ຽວກັບ ການເຄືິ່ອນ
ໄຫວ ໃນຂົງເຂດຕູ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ການຮັກສາສຂະພາບ ແລະ ວຽກງານສັງຄົມ, ອັນທິ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ພະນັກງານ
ຕ້ອງມຄນວດທິ ຫລື ມລະດັບ ທໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ສະເພາະດ້ານ ແລະ ມປະສົບການ ໃນອາຊບ;
• ອັນທ 3: ບັນດາກົດຫມາຍ ທິ່ລະບ ກູ່ຽວກັບ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງສະຖານທິ່ເຮັດວຽກ ທິ່ຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດໄພ, ສຂະພາບ ແລະ ອະນາໄມ ຂອງພະນັກງານ ເຊັັ່ນ: ບູ່ອນເຮັດວຽກ, ເຟີນເຈ, ອປະກອນ ແລະ
ເງືິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກອືິ່ນໆ.
2) ຄມພ ຫກປສ ເປັນບູ່ອນອງຫຼັກໃນການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ວິໃນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຕັດສນບັນຫາຕູ່າງໆ ກູ່ຽວກັບ
ພະນັກງານ ໃຫ້ແກູ່ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ, ຄະນະນໍາພະແນກ, ພະນັກງານຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຕາມການ
ແຕູ່ງຕັັ້ງ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ. ຄມພ ຫກປສ ອາດມການປັບປງເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ ຕາມການປ່ຽນແປງ ດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ/ຫຼື ດ້ານລະບຽບການອືິ່ນໆ ທິ່ອາດຈະນໍາໃຊ້ໃນຕໍໍ່ຫນ້າ. ພະນັກງານ
ຫກປສ ທກຄົນຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ເອົາໃຈໃສູ່ປະຕິບັດຄູ່ມສ
ື ະບັບນັ້ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ . ບັນດານະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ
ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ທິ່ລະບໃນຄູ່ມືສະບັບນັ້ ມຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບພະນັກງານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ທກຄົນ ;
3) ສະພາບໍລິຫານ ກປສ (ສກປສ) ຖືຊັບພະຍາກອນມະນດ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ເປັນຊັບສນທິ່ ມຄນຄູ່າສດ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງ ກປສ . ຢ່າງໃດກໍໍ່ດ , ສກປສ ຍັງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ພະນັກງານທ ກຄົນ ເຮັດວຽກ
ຢ່າງຫ້າວຫັນ ພາຍໃຕ້ການຊ ັ້ນໍາ ຂອງຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັນ ເປັນທ ມງານ
ເພືິ່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ການບໍລິການຂອງ ກປສ ມ ຄ ນນະພາບ. ພະນັກງານ ຫກປສ ທ ກຄົນ ເປັນເຈົັ້າການສ ງ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ມລັກສະນະຮອບດ້ານ, ມຄວາມໂປ່ງໃສ, ມປະສິດທິພາບ,
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມຄວາມຍືນຍົງ. ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ ມໜ້າທິ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຊັ້ນໍາ ນໍາພາໂດຍ
ການເປັ ນ ແບບຢ່ າ ງທ ິ່ ດ ໃນການປະຕິ ບ ັ ດ ວຽກງານ ແລະ ນໍ າ ພາການເຮັ ດ ວຽກເປັ ນ ທ ມງານ ເພື ິ່ ອ ນໍ າ ໄປສູ່
ຜົນສໍາເລັດ ຕາມເປົົ້າໝາຍ ທິ່ໄດ້ວາງໄວ້.
4) ບັນດາພະນັກງານ - ປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານຂັັ້ນນໍາ, ພະນັກງານວິຊາກນ, ຜ້ຊູ່ວຍວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານ
ຕາມສັນຍາ ຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍຜູ່ານຂະບວນການຄັດເລືອກແບບແຂູ່ງຂັນ ແລະ ຈະໄດ້ມການປະເມນ
ປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນທກໆປີ, ມການປະບັດນະໂຍບາຍ, ວິໄນ, ມການຄ້ມຄອງທິ່ອງຕາມຜົນງານ (ເບິິ່ງ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13, RBM) ແລະ ອືິ່ນໆລະບລະອຽດ ໃນ ຄມພ.;

1.4. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັງັ້ ຂອງ ກປສ ແລະ ຫ້ອງການ ກປສ
ກປສ ເຄືິ່ອນໄຫວ ວຽກງານຄ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ວຽກງານການເງິນ ພາຍໃຕ້ສະພາບໍລິຫານ ໂດຍມທູ່ານ
ລັດຖະມົນຕ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນປະທານ ແລະ ປະກອບມຮອງປະທານ ແລະ
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ກໍາມະການ ອກ 9 ທູ່ານ ປະກອບຈາກກະຊວງຕູ່າງໆທິ່ກຽູ່ ວຂ້ອງ. ກປສ ເຄືິ່ອນໄຫວພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຜູ່ານ
ລະບົບບັນຊ ທິ່ເອັ້ນວູ່າ ຮູ່ວງທຶນ ຊຶິ່ງປະກອບມ: ຮູ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ດ້ານຊຸມຊົນ
ແລະ ຊວະນານາພັນ, ດ້ານການຄວບຄມມົນລະພິດ, ດ້ານການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ດ້ານ
ການຄ້ມຄອງທິ່ດິນແບບຍືນຍົງ. ກປສ ມໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ 4 ພະແນກ ຄື: ພະແນກ ບໍລິຫານພະນັກງານ, ພະແນກ ການເງິນ, ພະແນກ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ພະແນກ ຄ້ມຄອງໂຄງການ, ຈໍານວນພະນັກງານປະຈ
ບັນປະກອບມທັງໝົດ 41 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ.

1.5. ໜ້າທິ່ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ.
1. ຄົັ້ນຄວ້າ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜຍແຜູ່ ແລະ ປະຕິບັດ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ມະຕິ,
ຄໍາສັັ່ງ, ຂໍໍ້ກໍານົດ, ດໍາລັດ, ຂໍໍ້ຕກ
ົ ລົງ ແລະ ລະບຽບການຕູ່າງໆຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ກູ່ຽວກັບ ວຽກງານປົກປັກ
ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າຫັນມາເປັນແຜນການ,

ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ;

2. ຄົັ້ນຄ້ວາສ້າງ, ປັບປງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວິໃສທັດຮອດປີ 2030, ຍດທະສາດຮອດປີ 2025, ແຜນການ
ສະໜອງທຶນຮອດປີ 2020, ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສືິ່ສານຮອດປີ 2020, ຄູ່ມືຄ້ມຄອງພະນັກງານ
ຄູ່ມືຄ້ມຄອງບໍລິຫານ-ການເງິນ, ລະບຽບການ ແລະ ຄູ່ມືອືິ່ນໆເພືິ່ອສະເໜສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນຮັບຮອງເອົາ;
3. ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ໃນວຽກງານຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດ

ດໍາລັດ ວູ່າດ້ວຍ ກປສ ແລະ ລະບຽບການ

, ຄູ່ມືວິຊາການ ຂອງ ກປສ ລູ່ມດໍາລັດ ທສ
ິ່ ະພາບໍລິຫານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ, ໃນວຽກງານ ການຄ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ກປສ, ໃນວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສືສ
ິ່ ານ ແລະ ແຜນການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ;
4. ຄ້ມຄອງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບ-ລາຍຈູ່າຍ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
5. ຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ກູ່ຽວກັບ ການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ
ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສໍາລັບໂຄງການຕູ່າງໆ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ກັບອົງການ
ສະໜອງທຶນ ທິ່ໄດ້ສະໜອງທຶນ ແກູ່ ກປສ;
6. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເຄືິ່ອນໄຫວ, ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສືິ່ສານ, ແຜນການສະໜອງ
ທຶນ ແລະ ແຜນງົບປະມານອືິ່ນໆ ປະຈໍາປີ ເພືິ່ອສະເໜໃຫ້ສະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ;
7. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປງ ລະບົບບັນຊ, ລະບົບຕິດຕາມ ການບັນຊ ແລະ ການບັນທຶກການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານ
ການເງິນ, ການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ພາຍໃນ ຫກປສ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທິ່ເອກະພາບ ຕາມທິດ
“ໜຶິ່ງກປສ-ໜຶິ່ງລະບົບ” ແລະ ສອດຄູ່ອງກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບຫຼັກການບັນຊລວມ ແລະ ຫຼັກການອືິ່ນໆ ຂອງ
ກະຊວງການເງິນ;
8. ສັງລວມ ແລະ ດໍາເນນ ການປະເມນເລືອກເຟັົ້ນບົດສະເໜໂຄງການ ທິ່ຍືິ່ນຕໍໍ່ ກປສ ທິ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມປະສິດທິ
ຜົນ, ໂປ່ງໄສ ແລະ ໃຫ້ທັນກັບເວລາ ເພືິ່ອນໍາສະເໜຕໍໍ່ຄະນະວິຊາການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ອະນມັດ ພ້ອມ
ທັງດໍາເນນການລາຍງານ ຜົນການຄັດເລືອກ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
9. ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນນ ການກວດສອບ ດ້ານການເງິນ-ການບັນຊ ແລະ ການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກປສ
ໃນທກທ້າຍປີງົບປະມານ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ຜົນການກວດສອບ ຢ່າງທັນການ;
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10. ພັດທະນາ ແລະ ກໍານົດຂົງເຂດບລິມະສິດ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂ ທິ່ສາມາດ ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ ລວມທັງ
ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງ, ການຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ, ການປະເມນບົດຄໍາຮ້ອງ ແລະ ການຄັດເລືອກເພືິ່ອສະໜອງທຶນ;
11. ຄ້ມຄອງ ແລະ ບັນຈຊັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນ ຫ້ອງການ ກປສ ໃຫ້ແທດເໝາະຕາມຕໍາແໜູ່ງງານ ພ້ອມທັງ
ຂຶັ້ນແຜນບໍາລງກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງປະເມນຜົນງານ ແລະ ດໍາເນນການຍ້ອງຍໍ ລວມ
ທັງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອືິ່ນໆ ຢ່າງເໝາະສົມ;
12. ຂຶັ້ນແຜນຄ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອປະກອນທິ່ຈໍາເປັນ ໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານ ພາຍໃນ
ຫ້ອງການ ກປສ ຢ່າງມປະສິດທິຜົນ;
13. ພົວພັນຮູ່ວມມື, ເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ຫັນເປັນຄູ່ຮູ່ວມງານ ກັບທກພາກສູ່ວນ ຢ່ພາຍໃນ

ແລະ

ຕູ່າງປະເທດ

ໂດຍສະເພາະກັບຂະແໜງການທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ, ຜ້ໄດ້ຮັບທຶນ, ຜ້ມສູ່ວນຮູ່ວມ ແລະ ຜ້ຮູ່ວມພັດທະນາລວມທັງ
ອົງການສະໜອງທຶນ;
14. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມນຜົນ ແລະ ສະຫຼບ
ຸ ຕລາຄາຜົນການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງ ກປສ, ການຈັດຕັັ້ງຕິບດ
ັ ໂຄງ
ການ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ (ງົບປະມານ) ປະຈໍາເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈາປີ ຕໍໍ່ລັດຖະບານ,
ຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ອົງການສະໜອງທຶນຕູ່າງໆ;
15. ເຮັດໜ້າທິ່ ເປັນກອງເລຂາ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ເປັນຈດປະສານງານ ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ;
16. ປະຕິບັດໜ້າທິ່ອືິ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ.
➢ ຕໍາແໜູ່ງງານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ.
1. ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບມ 3 ຕໍາແໜູ່ງງານ:
-

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ

-

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ 1

-

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ 2

2. ພະແນກບໍລິຫານ ປະກອບມ 12 ຕໍາແໜູ່ງງານ ແລະ ໜູ່ວຍງານລະດົມທຶນ 2 ຕໍາແໜູ່ງ:
-

ຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິຫານ

-

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິຫານ (ວິຊາການ ລະດົມທຶນ ແລະ ໂຄສະນາເຜຍແຜູ່)

-

ວິຊາການ ຝ່າຍບກຄະລາກອນ

-

ຜ້ຊູ່ວຍ ຄະນະນໍາ ຫກປສ

-

ພະນັກງານ ໄອທ

-

ຜ້ຊູ່ວຍລະດົມທຶນແລະ ໂຄສະນາເຜຍແຜູ່

-

ພະນັກງານບໍລິຫານ ອາວໂສ

-

ຜ້ຊູ່ວຍບໍລິຫານ

-

ພະນັກງານ ປ້ອນຂໍໍ້ມນ

-

ພະນັກງານ ຮັບຕ້ອນ

-

ພະນັກງານ ຂັບລົດ ອາວໂສ

-

ພະນັກງານ ຂັບລົດ 1
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-

ພະນັກງານຂັບລົດ 2

-

ແມູ່ບ້ານ

3. ພະແນກ ການເງິນ, ປະກອບມ 10 ຕໍາແໜູ່ງງານ
-

ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ

-

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ1 (ວິຊາການ ການເງິນ1)

-

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ການເງິນ2 (ວິຊາການ ການເງິນ 2)

-

ວິຊາການ ການເງິນ 3

-

ບັນຊ ໂຄງການ1

-

ບັນຊ ໂຄງການ2

-

ບັນຊ ກປສ 3

-

ຜ້ຊູ່ວຍບັນຊ ກປສ

-

ພະນັກງານ ຄັງເງິນສົດ

-

ຜ້ຊູ່ວຍການເງິນທົັ່ວໄປ

4. ພະແນກ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ, ປະກອບມ 6 ຕໍາແໜູ່ງງານ:
-

ຫົວໜ້າພະແນກ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ

-

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ວິຊາການ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ກປສ)

-

ວິຊາການ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ 1

-

ວິຊາການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ 2

-

ຜ້ຊູ່ວຍຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ 1

-

ຜ້ຊູ່ວຍຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ 2

5. ພະແນກ ຄ້ມຄອງໂຄງການ, ປະກອບມ 12 ຕໍາແໜູ່ງງານ:
-

ຫົວໜ້າພະແນກຄ້ມຄອງໂຄງການ

-

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ວິຊາການ ປະສານງານໂຄງການ1)

-

ວິຊາການປະສານງານ ໂຄງການ2

-

ວິຊາການປະສານງານໂຄງການ3

-

ວິຊາການປະສານງານ ໂຄງການ4

-

ວິຊາການ ປະສານງານໂຄງການ ກປສ

-

ວິຊາການ ຕິດຕາມ-ປະເມນຜົນ ໂຄງການ

-

ວິຊາການ ຕິດຕາມ-ປະເມນຜົນ ກປສ

-

ວິຊາການ ປ້ອງກັນສິິ່ງແວດລ້ອມ

-

ຜ້ຊູ່ວຍ ຕິດຕາມ-ປະເມນຜົນໂຄງການ

-

ຜ້ຊູ່ວຍຕິດຕາມ-ປະເມນຜົນ ກປສ

-

ຜ້ຊູ່ວຍຕິດຕາມ-ປະເມນຜົນ ໂຄງການເງິນກ້

6. ຊູ່ຽວຊານຕູ່າງປະເທດ/ພາຍໃນ:
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1.6. ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້
ຄູ່ມສ
ື ະບັບນມ
ັ້ ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ເພືິ່ອຄ້ມຄອງ ພະນັກງານ ລະດັບການນໍາ, ພະນັກງານວິຊາການ, ພະນັກງານ
ຊູ່ວຍວຽກທົັ່ວໄປ ແລະ ພະນັັກງານອືິ່ນໆ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ທັງຫມົດ ທກ
ິ່ ໍາລັງເຮັດວຽກໃຫ້ກັບ ຫ້ອງການ ກປສ
(ເບິິ່ງ ໝວດທ 2).

ໝວດທ II ແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະນັກງານ
2.1. ປະເພດພະນັກງານ
ອງຕາມສັນຍາ, ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບມ 2 ປະເພດສັນຍາຄື: (1) ພະນັກງານຖາວອນ; ແລະ
(2) ພະນັກງານຕາມສັນຍາ.
• ພະນັກງານຖາວອນ
ພະນັກງານຖາວອນ ແມູ່ນພະນັກງານປະຈາການ ຕາມສັນຍາ ໄລຍະ 5 ປີ ໂດຍຜູ່ານຂະບວນການຄັດເລືອກ
ແບບແຂູ່ງຂັນ ຕາມຂັັ້ນຕອນສໍາລັບການບັນຈເຂົັ້າເປັນພະນັກງານ(ໝວດທ 3). ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ໂດຍຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ສອດຄູ່ອງກັບຕໍາແໜູ່ງງານ ທິ່ໄດ້ຮັບການອະນມັດ ຈາກສະພາບໍລິຫານ ກປສ. ພະນັກງານ
ຖາວອນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມນ ຜົນງານການເຮັດວຽກ ໃນແຕູ່ລະປີ ເພືິ່ອເປັນບູ່ອນອງພືັ້ນຖານ ໃນການອະນມັດ
ສືບຕໍໍ່ ຫຼື ຢດຕິສັນຍາ ການເປັນພະນັກງານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ການມສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕູ່າງໆ ຊຶິ່ງມລາຍ
ລະອຽດ ລະບໃນໝວດ (ໝວດ 4.8), (ໝວດ 4, ຂໍໍ້ 4.1.7.3).
ອງຕາມຊັັ້ນ ແລະ ຂັັ້ນ, ພະນັກງານ ຖາວອນ ຫກປສ ແບູ່ງອອກ ເປັນ 6 ປະເພດຄື: 1. ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ
ກປສ, 2. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ, 3. ຫົວໜ້າພະແນກ, 4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, 5. ວິຊາການ, 6. ຜຊ
້ ູ່ວຍ
ວຽກວິຊາສະເພາະ ແລະ 7. ພະນັກງານຊູ່ວຍວຽກບໍລິຫານ, ຜ້ຊູ່ວຍວຽກທົັ່ວໄປ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດ, (ເບິ່ງ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທ 1, ປະເພດຕາແໜູ່ງງານ)
•

ພະນັກງານຕາມສັນຍາ
ພະນັກງານ ຕາມສັນຍາ ແມູ່ນພະນັກງານຊູ່ຽວຊານ/ທິ່ປຶກສາສະເພາະດ້ານ ປະຈໍາຫ້ອງ ກປສ ແລະ ປະຈໍາໂຄງ
ການ ທິ່ມສັນຍາເຮັດວຽກ ໃນໄລຍະສັັ້ນ ໂດຍຜູ່ານຂະບວນການຄັດເລືອກແບບແຂູ່ງຂັນ ຕາມຂັັ້ນຕອນສໍາລັບການ
ບັນຈເຂົັ້າເປັນພະນັກງານ (ອງຕາມດໍາລັດວູ່າດ້ວຍການປະມນຈັດຊືັ້ສິນຄ້າ, ການກໍໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ ແລະ ການ
ບໍລິການ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ສະບັບເລກທ 03/ນຍ, ລົງວັນທ 9 ມັງກອນ 2004 ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ດໍາລັດ, ສະບັບເລກທ 063/ກງ, ລົງວັນທ 12 ມນາ 2004) ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ໂດຍຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ
ສອດຄູ່ອງກັບຕໍາແໜູ່ງງານ ທິ່ໄດ້ຮັບການອະນມັດ ຈາກສະພາບໍລິຫານ ກປສ. ສາມາດເປັນຊູ່ຽວຊານ/ທິ່ປຶກສາ ພາຍ
ໃນ ຫລື ຕູ່າງປະເທດ, ອາດແມູ່ນສູ່ວນບກຄົນ ຫຼື ບໍລິສດ
ັ ສອດຄູ່ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂສະເພາະໃດໜຶິ່ງ
ຕາມທິ່ລະບໄວ້ໃນສັນຍາ. ພະນັກງານຕາມມສັນຍາ ຈະບໍໍ່ມສິດໃນການຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ ຈາກຫ້ອງການ ກປສ
ແຕູ່ພວກເຂົາກໍໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ລະບຽບການຄ້ມຄອງ ຂອງ ກປສ ເຊັັ່ນດຽວກັນ.

2.2. ການກໍານົດຕໍາແໜູ່ງງານ
ການຈັດຕັັ້ງຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບ ດ້ວຍ: ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຫ້ອງການ ກປສ.
-

ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແມູ່ນ ໄດ້ຮັບການແຕູ່ງຕັັ້ງຈາກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕ, ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ລັດຖະບານ
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ໃນການຊັ້ນໍາການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ເຊິິ່ງມອາຍການບໍລິຫານ ຫ້າປີ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2, ໂຄງ
ປະກອບບກຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ)
-

ຄະນະວິຊາການ ແມູ່ນຄະນະສະເພາະກິດທິ່ສະພາບໍລິຫານແຕູ່ງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊູ່ວຍວຽກງານການທົບທວນ, ການ
ປະເມນ, ກັັ່ນກອງດ້ານວິຊາການ ກູ່ຽວກັບບົດສະເໜໂຄງການ, ຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ທືນ ແລະ ບັນຫາ
ອືິ່ນໆ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3, ໂຄງປະກອບ ຄະນະວິຊາການ ກປສ)

-

ຫ້ອງການ ກປສ ແມູ່ນຫ້ອງການຄ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ພາຍໃຕ້ການຊັ້ນໍາຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ ທັງເຮັດໜ້າ
ທິ່ເປັນກອງເລຂາຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ.
ຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ (2 ຕໍາແໜູ່ງ) ແລະ ພະນັກງານ

ວິຊາການມາຈາກການຄັດເລືອກຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຄ້ມຄອງ ກປສ,
ເຊິິ່ງລະບົບການຈັດຕັງັ້ ແລະ ຄມ
້ ຄອງ ກປສ ໄດ້ປະກອບມການຈັດຕັັ້ງທາງດ້ານຕໍາແໜູ່ງງານດັັ່ງນັ້: ຫ້ອງການ ກປສ
ປະກອບ ມ 4 ພະແນກ ແລະ 1 ໜູ່ວຍງານເຊັນ
ັ່ : ພະແນກ ບໍລິຫານ ປະກອບມ 12 ຕໍາແໜູ່ງງານ, ພະແນກການເງິນ
ປະກອບມ 10 ຕາແໜູ່ງງານ, ພະແນກ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ປະກອບມ 6 ຕາແໜູ່ງງານ, ພະແນກຄ້ມຄອງໂຄງການ
ປະກອບມ 12 ຕາແໜູ່ງງານ, ແລະ ໜູ່ວຍງານ ລະດົມທືນ ປະກອບມ 2 ຕາແໜູ່ງງານ (ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ 4,
ໂຄງຮູ່າງການຈັດຕັັ້ງຕໍາແໜູ່ງງານ ຫກປສ).
ການກໍານົດຕໍາແໜູ່ງງານເພິ່ມທິ່ບໍໍ່ນອນຢ່ໃນໂຄງຮູ່າງການຈັດຕັັ້ງທິ່ໄດ້ຮັບການອະນມັດໃນເບືັ້ອງຕົນແມູ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ນໍາສະເໜຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານເພືິ່ອພິຈາລະນາອະນມັດເພິ່ມ, ໂດຍຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜ
ເຫດຜົນຄວາມຈໍາເປັນໃນການກໍານົດຕໍາແໜູ່ງງານເພິ່ມ

ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດທາງດ້ານງົບປະມານ

ກູ່ອນການ

ດໍາເນນການ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ.

2.3. ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຂັນ
ັ້ ນໍາ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ: ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຕ້ອງປະກອບມດັັ່ງນ:ັ້
-

ລະດັບການສືກສາປະລິນຍາໂທ ດ້ານການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ພັດທະ
ນາຊຸມຊົນ, ດ້ານການບໍລິຫານທລະກິດ, ວິທະຍາສາດສັງສົມ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານສາທາລະນະ ຫຼື
ດ້ານອືິ່ນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.

-

ມປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 10-15 ປີ ກູ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຄ້ມຄອງງົບປະມານແຫລູ່ງທຶນ,
ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນຜົນການໃຊ້ຈູ່າຍງົບປະມານ;

-

ປະສົບການເຮັດວຽກນໍາພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເຮັດວຽກນໍາສະຖາບັນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

-

ມຄວາມເປັນຜ້ນໍາສງ ແລະ ມມະນດສໍາພັນດ ແລະ ມຄວາມຕັັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກເປັນທມ

-

ມຄວາມເຂົັ້າໃຈລະບຽບຫຼັກການດ້ານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ ເຊັັ່ນ: ການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ, ການຄ້ມຄອງການ ເງິນ

ແລະ ງົບປະມານ.
ມາດຕະຖານພະນັກງານ: ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ມດັງັ່ ນ:ັ້
-

ລະດັບການສືກສາປະລິນຍາໂທ ດ້ານການຄ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມ ຫຼື ພັດທະ
ນາຊຸມຊົນ, ດ້ານການບໍລິຫານທລະກິດ, ວິທະຍາສາດສັງສົມ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານສາທາລະນະ ຫຼື
ດ້ານອືິ່ນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.

-

ມປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 7-10 ປີ ກູ່ຽວກັບການຄ້ມຄອງສິງິ່ ແວດລ້ອມ, ດ້ານການຄ້ມຄອງການເງິນ ແລະ
ຄ້ມຄອງງົບປະມານແຫລູ່ງທຶນ, ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນຜົນການໃຊ້ຈູ່າຍງົບປະມານ;
ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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-

ມປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 5 ປີ ໃນຕໍາແໜູ່ງຜ້ນໍາໃນອົງກອນຂະໜາດໃຫູ່ຍ ຫຼື ຂະໜາດກາງ, ໂຄງການ/ອົງການ
ພັດທະນາສາກົນ, ຫຼື ມປະສົບການໃນການເຮັດວຽກບໍລິຫານອືິ່ນໆ, ລວມທັງການບໍລິຫານທົັ່ວໄປ.

-

ມປະສົບການເຮັດວຽກນໍາພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເຮັດວຽກນໍາສະຖາບັນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

-

ມຄວາມເປັນຜ້ນໍາສງ ແລະ ມມະນດສໍາພັນດ ແລະ ມຄວາມຕັັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກເປັນທມ

-

ມຄວາມເຂົັ້າໃຈລະບຽບຫຼັກການດ້ານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ ເຊັັ່ນ: ການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ, ການຄ້ມຄອງການ
ການເງິນ-ງົບປະມານ ແລະ ດ້ານອືິ່ນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.

2.4. ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຂັນ
ັ້ ນໍາ ຂອງພະແນກ
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ: ຫົວໜ້າພະແນກ ຕ້ອງມດັັ່ງນັ້:
-

ລະດັບການສືກສາຂັັ້ນປະລິນຍາຕ ຂຶັ້ນໄປໃນຂະແໜງ ບໍລິຫານທລະກິດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ
ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການບໍລິຫານການເງິນ, ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ, ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ປ່າໄມ້, ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ,
ວິສະວະກໍາກໍໍ່ສ້າງ ຫຼື ຂະແໜງການອືິ່ນໆທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.

-

ມ ປະສົບການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອ ຍ 7 ປີ ຂືັ້ນໄປກູ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການບໍລິຫ ານ
ຊັບພະຍາກອນມະນດ, ມຄວາມຮ້ທາງດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການໂຄສະນາ ແລະ ສືິ່ສານ ຫຼື ກູ່ຽວກັບ
ການບໍລິຫານຄ້ມຄອງການເງິນ , ການບັນຊ ໂຄງການ, ມຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັັ້ງລະບົບການຄ້ມຄອງ
ການເງິນໂຄງການ, ສາມາດຈັດຝືກອົບຮົມ ດ້ານລະບົບການເງິນ ແລະ ການບັນຊໄດ້ດ ຫຼື ມປະສົບການ ເຮັດ
ວຽກກັບພາກລັດ ແລະ ອົງກອນອືິ່ນໆທ ິ່ຫລາກຫລາຍ, ສາມາດສືິ່ສານ ແລະ ນ າພາທ ມງານໃນການຕິດຕໍໍ່
ພົວພັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນເປັນທມ, ເຂົັ້າໃຈລະບົບ ການເງິນ, ການຈັດຊືັ້ ແລະ ການດາເນນງານຂອງ

-

ອົງກອນ.
ມຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດ ໃນການນໍາໃຊ້ ໂປຣແກມ ແລະ ສອບແວຕູ່າງໆ ທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທິ່ວຽກງານໄດ້
ເປັນຢ່າງດ.

-

ສາມາດເວົັ້າ, ອູ່ານ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ.

-

ມຄວາມຮ້ ກູ່ຽວກັບລະບົບໂຄງສ້າງ ທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ມການປະສານງານ ແລະ ພົວພັນ
ກັບ ອົງກອນອືິ່ນ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດ.

- ມຄວາມສາມາດໃນການນາພາທມງານເຮັດວຽກ ແລະ ປະສານງານກັບຄູ່ຮູ່ວມງານອືິ່ນໆລວມທັງຜ້ໃຫ້ທຶນ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດອກດ້ວຍ.
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕ້ອງມດັັ່ງນັ້:
-

ລະດັບການສືກສາຂັັ້ນປະລິນຍາຕ ຂຶັ້ນໄປ ໃນຂະແໜງບໍລິຫານທລະກິດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ
ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການບໍລິຫານການເງິນ, ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມ, ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ປ່າໄມ້, ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ,
ຫຼື ຂະແໜງການອືິ່ນໆທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.

-

ມປະສົບການເຮັດວຽກ 5-7 ປີ ກຽວກັບ ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນ
ມະນດ, ມຄວາມຮ້ທາງດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການໂຄສະນາ ແລະ ສືິ່ສານ ຫຼື ກູ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄ້ມ
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ຄອງການເງິນ , ການບັນຊ ໂຄງການ, ມ ປະສົບການ ເຮັດວຽກກັບພາກລັດ ແລະ ອົງກອນອືິ່ນໆທ ິ່ຫລາກ
ຫລາຍ,
-

ສາມາດສືິ່ສານ ແລະ ນໍາພາທມງານໃນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນເປັນທມ,

-

ມຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດ ໃນການນໍາໃຊ້ ໂປຣແກມ ແລະ ສອບແວຕູ່າງໆ ທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທິ່ວຽກງານໄດ້
ເປັນຢ່າງດ.

-

ສາມາດເວົັ້າ, ອູ່ານ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ.

-

ມຄວາມຮ້ ກູ່ຽວກັບລະບົບໂຄງສ້າງ ທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ມການປະສານງານ ແລະ ພົວພັນ
ກັບ ອົງກອນອືິ່ນ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດ.

2.5. ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ວິຊາການ ແລະ ຜຊ
້ ວ
ູ່ ຍວຽກວິຊາສະເພາະ
ມາດຕະຖານພະນັກງານ ວິຊາການ ຕ້ອງມດັງັ່ ນ:ັ້
- ລະດັບການສືກສາ ຂັັ້ນປະລິນຍາຕ ຂືັ້ນໄປ ໃນຂະແໜງ ຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ,ປ່າໄມ້, ຊວະນາໆພັນ,
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ວິສະວະກໍາສາດ, ແລະ ດ້ານອືິ່ນທິ່ກູ່ຽວຂອ້ງກັບໜ້າວຽກ.
- ມປະສົບການ 5 ປີ ຂືັ້ນໄປ ໃນວຽກງານດ້ານການພັດທະນາ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ໃນດ້ານອືິ່ນໆ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ

ວຽກງານທິ່ກໍານົດໄວ້ໃນກອບໜ້າວຽກແລ້ວ.
- ມປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນອືິ່ນໆທິ່ຫລາກຫລາຍ.
- ມປະສົບການເຮັດວຽກກັບໂຄງການຕູ່າງໆ, ເຂົັ້າໃຈລະບົບການປະຕິບັດງານ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕູ່າງໆ ພາຍໄຕ້ການ
ສະໜັບໜນຂອງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ເອດບ.
- ມພາວະຄວາມເປັນຜ້ນໍາ ໃນການເຮັດວຽກ, ການຈັດອົບຮົມ, ການໃຫ້ຄໍາປືກສາ
- ມຄວາມມ້ງໝັັ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທມໄດ້,
- ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ ໃນດ້ານການຂຽນ ແລະ ປາກເວົັ້າ ພ້ອມທັງຄວາມສາມາດໃນການ ນາ
ໃຊ້ MS ຊອບແວອກດ້ວຍ.
ມາດຕະຖານພະນັກງານ ຜຊ
້ ວ
ູ່ ຍວຽກວິຊາສະເພາະ ຕ້ອງມດັງັ່ ນ:ັ້
-

ລະດັບການສືກສາຂັັ້ນປະລິນຍາຕໃນຂະແໜງຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ວິສະວະກໍາສາດ, ບໍລິຫານທ
ລະກິດ, ການຄ້ມຄອງບັນຊ, ວິທະຍາສດຄອມພິວເຕັ້ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີົ້, ແລະ ດ້ານອືິ່ນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າ
ວຽກ.

-

ມປະສົບການ 2-4 ປີ ໃນວຽກງານດ້ານການພັດທະນາ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ໃນດ້ານວິຊາສະເພາະອືິ່ນໆ

-

ກູ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທິ່ກໍານົດໄວ້ໃນກອບໜ້າວຽກແລ້ວ.
ມປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນອືິ່ນໆທິ່ຫລາກຫລາຍ.

-

ມຄວາມມ້ງໝັັ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທມໄດ້;

-

ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບພືັ້ນຖານ ພ້ອມທັງຄວາມສາມາດໃນການ ນາໃຊ້ MS ຊອບແວອກ
ດ້ວຍ.

2.6. ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຊູ່ວຍວຽກບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຊູ່ວຍວຽກທົວ
ັ່ ໄປ
ມາດຕະຖານພະນັກງານ ຊູ່ວຍວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຊູ່ວຍວຽກທົັ່ວໄປ ຕ້ອງມດັັ່ງນັ້:
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-

ມລະດັບການສືກສາຊັັ້ນສ ງຂຶັ້ນໄປໃນດ້ານ ການບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການຄ້ມຄອງບໍລິຫານ ສິງແວດລ້ອມ,
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ແລະ ໃນດ້ານອືິ່ນອກທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.

-

ມປະສົບການເຮັດວຽກ 2 ປີຂຶັ້ນໄປກູ່ຽວກັບວຽກງານທິ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ທິ່ໄດ້ກໍານົດໃນກອບໜ້າວຽກ.

-

ມປະສົບການເຮັດວຽກກັບ ອົງກອນຊູ່ວຍເຫຼືອອືິ່ນໆ ຫຼື ໂຄງການອືິ່ນໆ.

-

ສາມາດເວົັ້າ, ຂຽນ ແລະ ສືິ່ສານພາສາອັງກິດລະດັບພືັ້ນຖານຂຶັ້ນໄປ.

-

ເປັນຄົນມັກຮຽນຮ້, ມມະນດສາພັນທິ່ດ, ສາມາດເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບຄົນອືິ່ນ ແລະ ຊູ່ວຍເຫຼືອເພືິ່ອຮູ່ວມງານ
ພ້ອມທັງສາມາດເດນທາງໄປເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖິິ່ນໄດ້.

-

ສາມາດນໍາໃຊ້ MS ຊອບແວໄດ້ໃນລະດັບພືັ້ນຖານຂືັ້ນໄປ.

ມາດຕະຖານພະນັກງານ ຂັບລົດ:
-

ມລະດັບການສືກສາຊັັ້ນອດົມສືກສາຂຶັ້ນໄປ ໃນດ້ານເຕັກນິກການຊູ່າງ, ແລະ ໃນດ້ານອືິ່ນອກທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.

-

ມປະສົບການໃນການຂັບລົດ 3 ປີ ຂຶັ້ນໄປກູ່ຽວກັບວຽກງານທິ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ທິ່ໄດ້ກໍານົດໃນກອບໜ້າ
ວຽກ.

-

ມຄວາມຮ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທັກສະໃນການບໍາລງຮັກສາພາຫະນະໄດ້ດ.
ມມະນດສໍາພັນທິ່ດ, ສາມາດເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບຄົນອືິ່ນ ແລະ ຊູ່ວຍເຫຼືອເພືິ່ອຮູ່ວມງານ ພ້ອມທັງສາມາດ
ເດນທາງໄປເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖິິ່ນໄດ້.
ສາມາດສືສ
ິ່ ານພາສາອັງກິດລະດັບພືັ້ນຖານຂຶັ້ນໄປຍິິ່ງເປັນການດ.

2.7. ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຊູ່ຽວຊານ ແລະ ທປ
ິ່ ກ
ື ສາໄລຍະສັນ
ັ້
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຊູ່ຽວຊານ ແລະ ທິ່ປືກສາໄລຍະສັັ້ນສໍາລັບ ຫ້ອງການ ກປສ ຕ້ອງມດັັ່ງນັ້:
-

ລະດັບການສືກສາລະດັບ ປະລິນຍາໂທ ຫຼື ສງກວູ່າ ໃນຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ, ວິສະວະກໍາສາດ, ສິງິ່ ແວດລ້ອມ
ການຄ້ມຄອງຈັດການກູ່ຽວສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼື ການຄ້ມຄອງຈັດການກູ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ຂະ
ແໜງອືິ່ນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກ.

-

ມປະສົບການເຮັດວຽກ 10 ປີ ທາງດ້ານ ການບໍລິຫານຈັດການສິິ່ງແວດລ້ອມ, ປ່າໄມ້, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ມ
ຄວາມຮ້ເປັນຢ່າງດທາງດ້ານການບໍລິຫານຄ້ມຄອງໂຄງການ, ການວາງແຜນ, ການວາງແຜນງົບປະມານ, ການ

-

ຕິດຕາມ-ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕູ່າງໆຂອງໂຄງການ.
ມປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ໃນ ໜ້າວຽກທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກອບໜ້າວຽກ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດເປັນ
ຢ່າງດ ພ້ອມທັງມການຢັົ້ງຢືນ.
ສາມາດເວົັ້າ, ຂຽນ ແລະ ສືິ່ສານພາສັງອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ ມຄວາມຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕ ເປັນ

ຢ່າງດ.
ມາດຕະຖານອືິ່ນໆ ທິ່ເຫັນວູ່າເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາມດັັ່ງນັ້:
-

ມປະສົບການ ກູ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ, ການຄ້ມຄອງສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ຊວະນາໆພັນ,

-

ຊູ່ຽວຊານດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ການຄ້ມຄອງທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ.

-

ມປະສົບການເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານໂລກ ຫຼື ໂຄງການໃນການຈັດສັນງົບປະມານລະຫວູ່າງປະເທດ.
ມປະສົບການ ໃນການພັດທະນາ ແລ ທົບທວນ ທາງດ້ານກົດໝາຍສິິ່ ງແວດລ້ອມ, ນະໂຍບາຍ, ຄູ່ມືນ າໃຊ້
ແລະ ຍດທະສາດອືິ່ນໆທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.
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-

ມ ປະສົ ບ ການ ທາງດ້ າ ນການຄ ້ ມ ຄອງຖານຂໍ ໍ້ ມ ນ ປ່ າ ສະຫງວນ, ແລະ ການຄ ້ ມ ຄອງການຈັ ດ ກູ່ ຽ ວກັ ບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ມແຮງຈງໃຈທິ່ສງ ແລະ ມຈິດໃຈໃນການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການສົນທະນາປືກສາຫາລືວຽກງງານຕູ່າງໆ.

-

ມຄວາມຊໍານານໃນການຊືິ່ສືິ່ສານ ທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ.

-

ມຄວາມມ້ງໝັັ້ນໃນການເຮັດວຽກເປັນທມ

-

ມຄວາມເປັນມິດ ແລະ ມແນວຄິດສ້າງສັນ ໃນການເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບພະນັກງານພາກລັດ.

2.8. ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຊູ່ຽວຊານ ແລະ ທປ
ິ່ ກ
ື ສາ ປະຈໍາໂຄງການ
ມາດຕະຖານ ສໍາລັບ ພະນັກງານ ຊູ່ຽວຊານ ແລະ ທິ່ປືກສາ ປະຈໍາໂຄງການມດັັ່ງນັ້:
-

ຕ້ອງມ ລະດັບການສືກສາຂັັ້ນ ປະລິນຍາເອກທາງດ້ານ ສິງແວດລ້ອມ, ການວາງແຜນ ຫຼື ວິສະວະກໍາ ແລະ
ດ້ານອືິ່ນທິ່ຈໍາເປັນກູ່ຽວຂ້ອງກັບ ກອບໜ້າວຽກ.

-

ຕ້ອງມປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທິ່ຫລາກຫລາຍຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ ທາງດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ,
ລະບຽບນະໂຍບາຍດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການວາງແຜນ ຫຼື ດ້ານວິສະວະກໍາ

-

ມ ປະສົ ບ ການໃນການຈັ ດ ສັ ນ ງົ ບ ປະມານ, ການພັ ດ ທະນາ ແລະ ຈັ ດ ຕັ ັ້ ງ ລະບົ ບ ການບໍ ລ ິ ຫ ານການເງິ ນ ທິ່
ສອດຄູ່ອງຢ່າງໜ້ອຍ 8 ປີ.

-

ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 2 ປີເປັນຢ່າງໜ້ອຍໃນວຽກງານທິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະ5 ປີ ທິ່ຜູ່ານມາ.

-

ມ ປະສົ ບ ການດ້ າ ນການອອກແບບກູ່ ຽ ວກັ ບ ກອບຜົ ນ ໄດ້ ຮ ັ ບ , ການວາງແຜນກິ ດ ຈະກໍ າ ແລະ ຂື ັ້ ນ ແຜນ
ງົບປະມານ.

-

ສາມາດເວົັ້າ, ຂຽນ ແລະ ສືິ່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ.

-

ມຄວາມຮ້ທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕໄດ້ເປັນຢ່າງດ.

-

ມປະສົບການເຮັດວຽກກັບອົງການຊູ່ວຍເຫຼືອ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພືັ້ນ

-

ມປະສົບການເຮັດວຽກ ກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ/ຫຼື ໂຄງການ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ລະຫວູ່າງປະເທດ.
ມຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກູ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມເປັນຢ່າງດ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຂອງປະເທດລາວ.
ຖ້າມຄວາມຮ້ທາງດ້ານພາສາທ້ອງຖິິ່ນຍິິ່ງເປັນການດ.

ໝວດທ III ການປະກອບພະນັກງານ ຫກປສ
ພະນັກງານ ຂັນ
ັ້ ນໍາ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ
ການປະກອບພະນັກງານ ຂັັ້ນນໍາ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ເຊັັ່ນ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ ກປສ, ແມູ່ນສະພາບໍລິຫານ ເປັນຜ້ພິຈາລະນາ, ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ແຕູ່ງຕັັ້ງ ຜ້ທິ່ເໝາະສົມ ຈາກກົມກອງໃດໜຶິ່
ງ ທິ່ມມາດຖານ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການຊືັ້ນໍາ, ນາພາວຽກງານ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ບັນລຜົນສົມເລັດຕາມເປົົ້າໝ
າຍ, ເຊິິ່ງຂະບວນການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ແຕູ່ງຕັງັ້ ພະນັກງານ ຂັັ້ນນາແມູ່ນ ດານນຕາມຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ຕາມ
ລະບຽບຂອງ ພາກລັດ ໃນການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ແຕູ່ງຕັັ້ງ ພະນັກງານ ມາຮັບໜ້າທິ່ຕໍາແໜູ່ງໃໝູ່.

ຂະບວນການປະກອບ ພະນັກງານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ
1. ການກໍານົດໜ້າວຽກ
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ຫົວໜ້າພະແນກ ສົມທົບກັບຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະກໍານົດລາຍລະອຽດ ຂອງຕໍາແໜູ່ງງານທິ່ກວມເອົາ
ກິດຈະກໍາຫລັກ, ໜ້າທິ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກ, ລະດັບຄວາມຮ້ທິ່ຕ້ອງການ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ວຽກງານ ທິ່
ຈະຕ້ອງຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ສົັ່ງໃຫ້ ຫົວໜ້າ ຫກປສ ແລະ ຮອງ ເພືອ
ິ່ ທົບທວນ. ໃນເວລາລົງປະກາດ
ຄວນຫຼກລູ່ຽງ ການນໍາໃຊ້ພາສາທິ່ມລັກສະນະຈໍາແນກ ຕົວຢ່າງເຊັັ່ນ: ສະເພາະຄົນໜູ່ມ ຫຼື ເພດຍິງເທົັ່ານັັ້ນ
(ແບບຟອມ ກອບໜ້າວຽກມໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທ 5)
2. ຂັນ
ັ້ ຕອນການຮັບສະໝັກ
2.1. ນະໂຍບາຍການຮັບສະໝັກ
ເປັນນະໂຍບາຍຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ທິ່ຈະບັນຈພະນັກງານທິ່ມຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດສງ ລວມທັງການໃຫ້
ໂອກາດທດ
ິ່ ກູ່ວາສໍາລັບພະນັກງານທິ່ມໃນປະຈບັນ.

ໂດຍມຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້

ພະນັກງານພາຍໃນ, ພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ ທິ່ປຶກສາ. ນອກນັັ້ນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ ພະນັກງານ ກປສ ໃຫ້
ໂອກາດພະນັກງານລັດທິ່ມຄນວດທິສງ ແລະ ມຈດປະສົງຢາກຊອກຫາປະສົບປະການນໍາກອງທຶນໄດ້ ແຕູ່ທາງກົມ
ກອງຕ້ອງອະນມັດຄັກແນູ່ ແລະ ການມາປະຈໍາການຢ່ ກປສ ແມູ່ນບໍໍ່ເກນ 2 ປີ ຕ້ອງກັບຄືນ ແລະ ຕາແໜູ່ງ ດັັ່ງກູ່າວ
ແມູ່ນສະພາບໍລິຫານເປັນຜ້ອະນມັດ.
ການສ້າງລະບຽບຂັັ້ນຕອນຂະບວນການຄັດເລືອກພະນັກງານ

ແມູ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນການຮັບສະໝັກ

ພະນັກງານໃຫ້ມຄວາມໂປ່ງໃສ, ມຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ມຄວາມເປັນທໍາ. ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ປະຕິບັດຕາມສິດທິເທົັ່າທຽມກັນ ໃນການຄັດເລືອກພະນັກງານ ທິ່ມຄວາມຫຼາກຫລາຍ ແລະ ບັນດາ
ຊົນເຜົັ່າໃນທກລະດັບຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຫກປສ ຍັງໄດ້ເພິ່ມທະວໃນການພັດທະນາບກຄະລາກອນ
ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິຊາອາຊບ.
ສັນຍາແຮງງານ ແມູ່ນເລິ່ມຕົັ້ນແຕູ່ມືັ້ເລິ່ມເຮັດວຽກ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງືິ່ອນໄຂທິ່ໄດ້ກໍານົດໃນສັນຍາການເຂົັ້າ
ເຮັດວຽກ ຂອງແຕູ່ລະຄົນ, ຫນ້າທິ່ຂອງພະນັກງານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງງານແມູ່ນໄດ້
ລະບໄວ້ໃນລາຍລະອຽດຂອງຕໍາແໜູ່ງງານ ເຊິິ່ງເປັນພາກສູ່ວນຫນຶິ່ງຂອງສັນຍາການເຮັດວຽກ.
2.2.

ການອະນມັດໃນການຮັບສະໝັກຕໍາແໜູ່ງງານ
ທກໆຕໍາແໜູ່ງທິ່ຈະຮັບສະໝັກເຂົັ້າມາ ກປສ ຕ້ອງຢ່ໃນໂຄງຮູ່າງການຈັດຕັັ້ງ ທສ
ິ່ ະພາບໍລິຫານອະນມັດ.

ຜົນການປະເມນຜົນງານພະນັກງານຫລັກແຫລູ່ງ(ຫົວໜ້າພະແນກ) ຈະໄດ້ລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານເປັນໄລຍະໆ.
ສໍາລັບພະນັກງານທົັ່ວໄປທິ່ບໍໍ່ໄດ້ນອນຢ່ໃນໂຄງຮູ່າງການຈັດຕັັ້ງຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນມັດຈາກສະພາບໍລິຫານກູ່ອນຈຶິ່ງ
ສາມາດຮັບເຂົັ້າມາໄດ້.

ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ

ຮູ່າງໃບສະເໜ

ພ້ອມລະບແຫລູ່ງງົບປະມານ

ໃຫ້ຫວ
ົ ໜ້າ

ຫ້ອງການ ກປສ ເຊັນຮັບຮອງ ແລະ ນໍາສະເໜສະພາບໍລິຫານອະນມັດ.
2.3.

ການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ການແຈ້ງຂູ່າວການຮັບສະໝັກ
ການປະກາດ ສໍາລັບຮັບສະໝັກຕໍາແໜູ່ງ ສັນຊາດລາວ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງສັນຊາດຕູ່າງປະເທດສາມາດໃຊ້

ຊູ່ອງທາງທິ່ເໜາະສົມວິທການລົງປະກາດຮັບສະໝັກຕໍາແໜູ່ງງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ຕ້ອງປະຕິບັດດັງັ່ ນັ້:
o ທກໆຕໍາແໜູ່ງທິ່ຈະຮັບສະໝັກຕ້ອງປະກາດໃນເວັບໄຊ ກປສ ຫລື ເວັບໄຊອືິ່ນໆຕາມຄວາມເໜາະສົມ
o

ຕາແໜູ່ງລະດັບວິຊາການຕ້ອງປະກາດພາຍໃນພະນັກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມກູ່ອນ.
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o ຕໍາແໜູ່ງສງກູ່ວາວິຊາການຕ້ອງປະກາດພາຍນອກໂດຍຜູ່ານສືິ່ສານພາຍໃນ ແລະ ຜູ່ານບັນດາ ເວບໄຊຕູ່າງໆທິ່ມ
ໃນ ສປປ ລາວ.
ເພືິ່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ ແກູ່ພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງກນ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ມ
ໂອກາດເທົັ່າທຽມກັນ. ທກໆຕໍາແໜູ່ງທິ່ປະກາດພາຍນອກຕ້ອງໄດ້ປະກາດພາຍໃນນໍາ (ໂດຍຜູ່ານການແຈ້ງທາງອ
ແມວ) ໂດຍແມູ່ນ ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນດ ຢ່ໃນມືັ້ ຫຼຶ ກູ່ອນມືັ້ທິ່ປະກາດພາຍນອກ. ການປະກາດຕ້ອງມຄວາມ
ເປີດເຜຍ ແລະ ຕ້ອງປະກາດໃນໜັງສືພມຢ່າງໜ້ອຍ 3 -10 ວັນ ເຮັດວຽກທາງການ. ມືັ້ປດຮັບສະໝັກທິ່ໄດ້ລະບຢ່
ໃນໃບປະກາດສະໝັກນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ຊັດເຈນ.
2.4.

ການເກັບຮັກສາໃບສະໝັກເຂົັ້າເຮັດວຽກ

ໃບສະໝັກງານທິ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດຈະຕ້ອງຖືກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ, ແລະ ເກັບໄວ້ໃນແຟ້ມເອກະສານຢ່າງ
ໜ້ອຍ 6 ເດືອນ ຫລັງຈາກນັັ້ນ ຈຶິ່ງສາມາດກໍາຈັດອອກໄດ້. ສໍາລັບປະຫວັດຜ້ສະໝັກທິ່ມຄນນະວດທິຕາມ
ມາດຕະຖານ ສາມາດເກັບໄວ້ເປັນບູ່ອນອງໃນການຮັບສະໝັກໃນຕໍາແໜູ່ງທິ່ໄກ້ຄຽງໃນອານາຄົດ.
2.5.

ຫລັກການຄັດເລືອກ ຫລື ຄັດຈ້ອນໃບສະໝັກ
ການຄັດເລືອກໃບສະໝັກງານ ຈະຕ້ອງນໍາໃຊ້ແບບຟອມໃນການປະເມນໂດຍອງໃສູ່ “ຄວາມສໍາຄັນທາງ

ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ລະດັບຄວາມຮ້ທິ່ໄດ້ລະບໄວ້ໃນການປະກາດຮັບສະໝັກ” ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກໍລະນທິ່ຜ້ສະ
ໝັກຈາກພາຍໃນ ຫກປສ ເອງທິ່ມລະດັບວິຊາສະເພາະ, ປະສົບການທິ່ໄກ້ຄຽງກັບເງືິ່ອນໄຂ ທິ່ໄດ້ລະບໄວ້ໃນການ
ປະກາດຮັບສະໝັກ ກໍໃຫ້ຖືເປັນຜ້ສະໝັກທິ່ຄວນພິຈາລະນາ, ຫ້ອງການ ກປສ ຈະພິຈາລະນານໍາໃຊ້ຂັັ້ນຕອນ ການ
ເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ ຫຼື ການຊັບຊ້ອນຕໍາແໜູ່ງງານ.
ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ຫກປສ ເປັນຜ້ກວດສອບໃບສະໝັກເຂົັ້າເຮັດ
ວຽກໂດຍຜູ່ານການຄັດເລືອກຮອບທໍາອິດ ເພືິ່ອຄັດເລືອກຜ້ສະໝັກ 3-5 ຄົນ ທິ່ມໃນເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ສົັ່ງຕໍໍ່ຫວ
ົ ໜ້າ
ພະແນກທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອພິຈາລະນາຂັັ້ນສດທ້າຍໃນການຮັບຮອງຜ້ສະມັກທິ່ຖືກຄັດເລືອກຮອບທໜຶິ່ງ.

ໃນການ

ກັັ່ນກອງ ແລະ ພິຈາລະນາໃບສະໝັກ ສາມາດຕິດຕໍໍ່ທາງໂທລະສັບ ເພືິ່ອຢືນຢັນຄືນ ໃບຊວະປະຫວັດ ແລະ ເອົາຂໍໍ້
ມນເພິ່ມເຕມຂອງຜ້ສະໝັກ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ແລະ ສໍາພາດ. ຄະນະກໍາມະການ ຈະບໍໍ່
ພິຈາລະນາ ໃບສະໝັກຫລັງຈາກກາຍວັນປດຮັບສະໝັກ.
3. ຂັນ
ັ້ ຕອນການຄັດເລືອກ
3.1. ຂັັ້ນຕອນການສໍາພາດ
ຂັັ້ນຕອນການສໍາພາດ ສາມາດແບູ່ງເປັນສອງຂັັ້ນຕອນດັັ່ງນັ້:
o ການສໍາພາດເບືັ້ອງຕົັ້ນ (ການສໍາພາດທາງໂທລະສັບໃນກໍລະນຈໍາເປັນເທົັ່ານັັ້ນ)
o ການສໍາພາດຂັັ້ນສດທ້າຍ (ສໍາພາດເຊິ່ງໜ້າ)
ການສໍາພາດໂດຍການປະສານງານ ແລະ ດໍາເນນການໂດຍຝ່າຍບກຄະລາກອນ
3.2. ຄໍາຖາມສໍາລັບການສໍາພາດ
ຂັັ້ນຕອນໃນການສໍາພາດປະກອບດ້ວຍ

ການສໍາພາດຕາມຄໍາຖາມເຊິິ່ງເປັນມາດຖານທິ່ກໍານົດໄວ້ຂອງ

ຕໍາແໜູ່ງງານ ແລະ ການທົດສອບເສັງການຂຽນ (ແລະການສໍາພາດໂດຍຄະນະກໍາມະການສໍາພາດ). ຝ່າຍບກຄະລາ
ກອນເປັນຜ້ອອກບົດສອບເສັງການຂຽນ ເຊິ່ງເປັນໜຶິ່ງໃນ ຄະນະກໍາມະການສໍາພາດ ແລະ ຄໍາຖາມຕ້ອງມິຄວາມ
ເໝາະສົມກັບຕໍາແໜູ່ງທິ່ປະກາດຮັບສະມັກນັັ້ນ. ໃນກໍລະນຜ້ທິ່ຈະຖືກສໍາພາດທັງໝົດເປັນຜ້ສະໝັກພາຍໃນການ,
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ການຕອບບົດສອບເສັງການຂຽນກໍຕ
ໍ່ ້ອງດໍາເນນຕາມກໍານົດເວລາ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບກໍາກັບດ
ແລຜ້ສະໝັກໃນເວລາທິ່ເຂົາເຈົັ້າຕອບບົດສອບເສັງ
ຄໍາຖາມສໍາລັບສໍາພາດຄວນແມູ່ນຝ່າຍບກຄະລາກອນເປັນຜ້ກະກຽມໂດຍມການປຶກສາຫາລືກັນກູ່ອນ
ທັງນັ້ກໍໍ່ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ວູ່າຄໍາຖາມມຄວາມເໝາະສົມ ກັບຄວາມຮ້ປະສົບການຂອງຜທ
້ ິ່ມາສໍາພາດ.
3.3. ຄະນະກໍາມະການສໍາພາດ
ຄະນະກໍາມະການສໍາພາດຕ້ອງປະກອຍດ້ວຍ 4 ທູ່ານ ເຊັັ່ນວູ່າ: ຜ້ຕາງໜ້າຈາກຜ້ບໍລິຫານອາວໂສ ແລະ ຜ້
ຕາງໜ້າ ຈາກ ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຫຼື ພະນັກງານວິຊາການ ຫຼຶ ຊູ່ຽວຊານສະເພາະທິ່ຢ່ໃນຂັັ້ນອາວໂສດຽວກັນ.
ສໍາລັບທກໆຕໍາແໜູ່ງຢ່ໃນຂັັ້ນ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ ຕ້ອງເຂົັ້າຮູ່ວມເປັນປະທານໃນຄະນະ
ກໍາມະການສໍາພາດ. ຜ້ຕາງໜ້າຄະນະກໍາມະການທິ່ເຂົັ້າຮູ່ວມການສໍາພາດອາດ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງອືິ່ນໆ ແລະ
ບກຄົນທສາມ ອາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃຫ້ເຂົັ້າຮູ່ວມໃນການສໍາພາດ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນມັດຈາກຄະນະ
ນໍາຫ້ອງການ ກປສ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການສໍາພາດຕ້ອງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍນໍາໃຊ້ໃບ
ແບບຟອມ ປະເມນຜົນຜ້ສະໝັກ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທິ່ 6). ໃນການຄັດເລືອກຜ້ສະໝັກທິ່ມຄວາມເໝາະສົມທິ່
ສດເພືິ່ອໃຫ້ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ພິຈາລະນາ. ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນດຈະຮັບຜິດຊອບໃນການເຈລະຈາ
ແລະ

ຕໍໍ່ລອງເງິນເດືອນກັບຜ້ສະໝັກເຂົັ້າເຮັດວຽກ,

ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາກັບຫົວໜ້າພະແນກການເງິນກູ່ອນການ

ຕົກລົງກູ່ຽວກັບເງິນເດືອນ.
4. ການກວດສອບຜ້ອາ້ ງອງ ແລະ ສະເໜຕໍາແໜູ່ງງານ
ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະສົັ່ງໜັງສືໃຫ້ຜ້ສະມັກທິ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກກູ່ຽວກັບເງືິ່ອນໄຂຂອງຕໍາແໜູ່ງງານ

ທິ່

ກໍານົດຈະແຈ້ງເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການກວດສອບປະຫວັດກູ່ຽວກັບໂທດ, ໃບຢັົ້ງຢືນສຂະພາບ, (ຖ້າມ
ຄວາມຈໍາເປັນ). ໃນຈົດໝາຍຈະຕ້ອງປະກອບມ ການສະແດງຄວາມຍິນດຕ້ອນຮັບ, ລາຍລະອຽດການເລິ່ມເຮັດວຽກ
ແລະ ກໍານົດເວລາຂອງການທົດລອງງານ.
ພາຍຫຼັງທິ່ຜ້ສະໝັກໄດ້ຕອບຮັບໃນການຄັດເລືອກ,

ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ້ທິ່ບໍໍ່ໄດ້ຜູ່ານການ

ພິຈາລະນາເພືິ່ອຮັບຊາບ. ສໍາລັບຜ້ສະໝັກພາຍໃນອົງການ, ລວມທັງຜ້ທິ່ບໍໍ່ໄດ້ຜູ່ານການສໍາພາດຈະຕ້ອງຮັບຊາບເຊັັ່ນກັນ
ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາຄິດເຫັນທິ່ເໝາະສົມເຖງສາຍເຫດທິ່ເຂົາເຈົັ້າບໍໍ່ຜູ່ານການຄັດເລືອກ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮູ່າງ ໜັງສືສັນຍາ ແລະ ຂໍໍ້ສັນຍາຕູ່າງໆ ແລະ ໜັງສືສັນຍາແຮງງານ ດັັ່ງກູ່າວນັັ້ນຈະຕ້ອງຜູ່ານການເຊັນຮັບຮອງ
ໂດຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ.
5. ຂໍຍ
ໍ້ ກ
ົ ເວັນ
ັ້ ພິເສດ
ຂໍໍ້ຍົກເວັັ້ນພິເສດຕູ່າງໆທິ່ລະບໄວ້ໃນເອກະສານສະບັບນັ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກ ສອນຈາກ ຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ ກປສ.
6. ສັນຍາການເຮັດວຽກ
ສັນຍາການເຮັດວຽກແມູ່ນເລິ່ມຈາກວັນເວລາ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງືິ່ອນໄຂຕູ່າງໆທິ່ໄດ້ລະບໄວ້ໃນສັນຍາການເຮັດ
ວຽກຂອງສະເພາະແຕູ່ລະຄົນ, ໜ້າວຽກ, ໜ້າທິ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງງານໃນຫ້ອງການແມູ່ນໄດ້ລະບໄວ້ໃນລາຍ
ລະອຽດຂອງ ຕໍາ ແໜູ່ງງານ. ສັນຍາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານແຕູ່ລະປະເພດ ຈະຕ້ອງກະກຽມໂດຍພະນັກງານຝ່າຍ
ບກຄະລາກອນ ເຊັນຢັົ້ງຢືນໂດຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຫຼື ຜ້ທິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ. ສັນຍາການເຮັດວຽກ ແມູ່ນ
ເຮັດຂືັ້ນ ໂດຍມກໍານົດເວລາ ຫຼື ແບບໄລຍະຍາວອງຕາມການຕົກລົງກັນທັງສອງຝ່າຍ, ອາຍສັນຍາການເຮັດວຽກແມູ່ນ
ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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ແບບໄລຍະຍາວ 5 ປີ ເຊິິ່ງຈະມການຕໍໍ່ສັນຍາແບບ ປີຕໍໍ່ປີ. ການດາເນນການສືບຕໍໍ່ສັນຍາແມູ່ນຈະດາເນນພາຍໃນ 60
ວັນ ກູ່ອນສິັ້ນສດສັນຍາ (ຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ມາດຕາ 76).
7. ໜັງສືຮບ
ັ ຮອງການເປັນພະນັກງານ
ກູ່ອນໄລຍະການທົດລອງງານຈະສັ້ນສດລົງສອງອາທິດ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະສົັ່ງແບບຟອມປະເມນການ
ປະຕິບັດງານ ໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ປະເມນ ຮູ່ວມກັບ ພະແນກ ພາຍຫຼັງທິ່ການທົດລອງງານໄດ້ຜູ່ານ ແລະ ສໍາເລັດແລ້ວ,
ຫົວໜ້າ ສາຍງານຈະແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ອອກໜັງສືແຈ້ງການເພືິ່ອຢັົ້ງຢືນ ການຕອບຮັບຕໍາແໜູ່ງ ແລະ ສືບຕໍໍ່
ໃນການເຮັດວຽກຂອງຜ້ກູ່ຽວ.
8. ການອອກບັດພະນັກງານ
ພະນັກງານຫ້ອງການ ກປສ ທິ່ມສັນຍາການເຮັດວຽກຖາວອນ, ພາຍຫຼັງຜູ່ານການທົດລອງງານໄລຍະເວລາ 3
ເດືອນ ຈາກນັັ້ນຈຶິ່ງໄດ້ອອກບັດພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ. ພາຍຫຼັງສິັ້ນສດສັນຍາ ພະນັກງານຕ້ອງສົັ່ງຄືນບັດ
ດັັ່ງກູ່າວໃຫ້ ຫ້ອງການ ກປສ.
9. ການສໍາເນົາຂໍມ
ໍ້ ນ/ເອກະສານຂອງພະນັກງານ
ພາຍຫຼັງທິ່ພະນັກງານທກໆຄົນໄດ້ຕົກລົງເຂົັ້າເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການ ກປສ ທາງຫ້ອງການຈະຕ້ອງເກັບກໍາຂໍໍ້
ມນຂອງພະນັກງານທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຫ້ອງການໄວ້.
ເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມນເຫຼົັ່ານັ້ຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ ການເຂົັ້າສູ່ຂໍໍ້ມນເຫຼົັ່ານັ້ຂອງ ຝ່າຍບກຄະລາກອນ
ຈະຖືກຈໍາກັດການເຂົັ້າເຖງຂໍໍ້ມນຂອງພະນັກງານ. ພະນັກງານຝ່າຍບກຄະລາກອນທິ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບສາມາດເຂົັ້າ
ເຖງແຟ້ມຂໍໍ້ມນຂອງພະນັກງານ ທັງໃນປັດຈບັນ ແລະ ອະດດ ເຊິ່ງຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕ້ເກັບເອກະສານໃນ
ສະຖານທິ່ໆປອດໄພ. ຫ້າມເຜຍແຜູ່ຂໍໍ້ມນກູ່ຽວກັບ

ພະນັກງານສູ່ຂ້າງນອກຍົກເວັັ້ນການຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ

ຂອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ຫຼື ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ທິ່ສໍາຄັນແຟ້ມຂໍໍ້ມນດັັ່ງກູ່າວຕ້ອງມການປັບປງຕະລອດ
ເວລາ ໃນກໍລະນພະນັກງານປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຂອງຕົນເອງ ຕົວຢ່າງ ທິ່ພັກອາໃສໃໝູ່ ຫຼື ເບໂທລະສັບ, ການ
ປ່ຽນແປງຊື,ິ່ ສະຖານະພາບການແຕູ່ງງານ ແລະ ອືິ່ນໆ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ຊາບ.
10. ຂໍມ
ໍ້ ນພືນ
ັ້ ຖານໃນແຟ້ມປະຫວັດພະນັກງານ
ເອກະສານຂໍໍ້ມນຂອງພະນັກງານທກໆຄົນຈະຕ້ອງປະກອບມຂໍໍ້ມນຕູ່າງໆດັັ່ງລູ່ມນັ້:
• ໃບສະເໜສະໝັກເຂົັ້າເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການ ກປສ ຫຼື ໃບ CV (ຕົັ້ນສະບັບ)
•
•
•
•

ໃບປະກາດສະນຍະບັດຈົບການສືກສາ ແລະ ໃບຢັົ້ງຢືນອືິ່ນໆກູ່ຽວຂ້ອງ
ຊວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ທົັ່ວໄປ
ໃບຢັົ້ງຢືນທິ່ຢ່
ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ແລະ ປາສປອດ

• ໃບປະເມນຜົນການສໍາພາດ
• ຂໍໍ້ມນຈາກຜ້ອ້າງອງ
• ໃບຢັົ້ງຢືນສຂະພາບ (ຖ້າມຄວາມຈໍາເປັນ)
• ໃບແຈ້ງໂທດ (ຖ້າມຄວາມຈໍາເປັນ)
• ລາຍລະອຽດຂອງໜ້າວຽກ
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• ສັນຍາ ຫຼື ໜັງສືສັນຍາການເຮັດວຽກ ແລະ ໃບສໍາເນົາທິ່ເຊັນຢັົ້ງຢືນ
• ລາຍລະອຽດຂໍໍ້ມນສູ່ວນຕົວ ແລະ ຊືິ່ຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວ
• ລາຍລະອຽດກູ່ຽວກັບເງິນເດືອນ, ລວມທັງ ຂັັ້ນ ເງິນເດືອນ ຫຼື ພາສ ແລະ ອືິ່ນໆ
• ລາຍລະອຽດປະກັນສຂະພາບ, ລວມທັງຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍ
• ບັນທືກການລາພັກເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການພັກປະຈໍາປີ
• ບັນທຶກການເຝກອົບຮົມ, ການພັດທະນາ ແລະ ການປະເມນຜົນ ແລະ ທົບທວນຜົນງານການເຮັດວຽກ
• ເອກະສານປະຕິບັດວິໄນ, ການຕັກເຕືອນອືິ່ນໆ
• ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານອືິ່ນໆ
• ບົດບັນທຶກອືິ່ນໆທິ່ເປັນຂໍໍ້ມນລັບຂອງພະນັກງານ (ຖ້າມ)
11. ໄລຍະເວລາການທົດລອງງານ
11.1. ນະໂຍບາຍ
ການທົດລອງງານແມູ່ນໄລຍະເວລາໃນການທົບທວນ ແລະ ການປະເມນຜົນເພືິ່ອຮັບປະກັນວູ່າ ຫ້ອງການ
ແລະ ພະນັກງານ ມຄວາມພືງພໍໃຈຕາມທິ່ໄດ້ປະກາດໄປ ຫຼື ບໍໍ່ ແລະ ປະເມນຜົນຂອງການເຮັດວຽກວູ່າເປັນໜ້າພືງ
ພໍໃຈ. ໄລຍະເວລາທົດລອງງານສໍາລັບ ຜ້ທິ່ມສັນຍາເປັນເວລາ 12 ເດືອນ ຂຶັ້ນໄປ ແມູ່ນເທົັ່າກັບ 3 ເດືອນ ແລະ
ສໍາລັບຜ້ມສັນຍາຕໍໍ່າກວູ່າ 12 ເດືອນ ນັັ້ນທັງສອງຝ່າຍສາມາດຕົກລົງກັນຕືິ່ມວູ່າຈະໃຫ້ມການທົດລອງວຽກເທົັ່າໃດ
ໃນຊູ່ວງເວລາການທົດລອງງານດັັ່ງກູ່າວນັ້ບໍໍ່ຄວນໃຫ້ເກນ 2 ເດືອນ, ໃນນັ້ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶິ່ງສາມາດຍົກເລກສັນຍາ
ໄດ້ ໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ອກຝ່າຍໜຶິ່ງຮັບຊາບ. ຖ້າວູ່າໄລຍະເວລາທົດລອງງານຫາກສິັ້ນສດລົງ ແລະ ຫາກຝ່າຍບກ
ຄະລາກອນ ບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງເພືິ່ອຄັດຄ້ານແມູ່ນຖືວູ່າພະນັກງານກາຍເປັນພະນັກງານຖາວອນໂດຍອັດຕະໂນມັດພາຍໄຕ້
ເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍໍ້ກໍານົດຕູ່າງເທົັ່າທຽມກັນ
11.2. ຂັັ້ນຕອນ
ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ແລະ ດໍາເນນການປະເມນຜົນການເຮັດວຽກໃນຊູ່ວງເວລາຂອງການ
ທົດລອງງານ. ຕົວຢ່າງ ສ້າງເປົົ້າໝາຍວຽກງານທິ່ສາມາດວັດແທກ ແລະ ເປັນຮບປະທໍາເພືິ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລໄດ້ໃນ
ຊູ່ວງເວລາກໍານົດ. ຫົວໜ້າ ພະແນກຕ້ອງ ສົັ່ງແບບຟອມການປະເມນຜົນ ການທົດລອງງານໃຫ້ຝ່າຍບກຄະລາກອນ
ເພືິ່ອເກັບໄວ້ໃນແຟ້ມພະນັກງານ. ສາລັບພະນັກງານ ທິ່ຮັບເຂົັ້າມາໃໝູ່ ຫຼື ພະນັກງານ ທິ່ໄດ້ຮັບການເລືິ່ຶອນຊັັ້ນ
ແມູ່ນຕ້ອງມໄລຍະທົດລອງງານ 3 ເດືອນ. ໃນການຕັດສນ ວູ່າຈະຜູ່ານ ຫຼື ບໍໍ່ຜູ່ານໄລຍະທົດລອງງານ ຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບຄວາມເຫັນດຈາກຫົວ ໜ້າສາຍງານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທິ່ 7 ແບບຟອມປະເມນການທົດລອງງານ) ຝ່າຍ
ບກຄະລາກອນ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດຢ່າງເປັນທາງການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດກູ່ອນທໄິ່ ລຍະທົດລອງງານຈະສັ້ນ
ສດລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຮັບຊາບຜົນການປະເມນ ວູ່າເຂົາເຈົັ້າຜູ່ານ ຫຼື ບໍໍ່ຜູ່ານການທົດລອງງານ ເພືິ່ອໃຫ້
ໂອກາດແກູ່ພະນັກງານສາມາດປັບປງ ແລະ ພັດທະນາການເຮັດວຽກຂອງຕົນໃນຕໍໍ່ໜ້າ (ຫາກເຫັນວູ່າຈໍາເປັນ)
ໝາຍຄວາມວູ່າເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະນໍາ ແລະ ສົງັ່ ຂູ່າວຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝ. ສິ່ງສໍາຄັນອກປະການ ໜຶງິ່ ຄືຍັງ
ເປັນການສະແດງການຍ້ອງຍໍແກູ່ຜ້ທິ່ເຮັດວຽກດອກດ້ວຍ.
ໃນກໍລະນຜົນການທົດລອງງານຂອງພະນັກງານບໍໍ່ຜູ່ານ ຫກປສ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຮັບຊາບລູ່ວງ
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ໜ້າ 7 ວັນ ກູ່ອນມືັ້ທິ່ຈະໝົດກໍານົດເວລາທົດລອງງານ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະເຮັດໜັງສືຢັົ້ງຢືນ ພະນັກງານເອງ
ສາມາດຍົກເລກສັນຍາໄດ້ໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ອກຝ່າຍໜຶິ່ງຮັບຊາບພາຍໃນ 5 ວັນ ( ອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງ
ສປປ ລາວ).
ໃນກໍລະນ ທິ່ສນ
ັ້ ສດໄລຍະເວລາການທົດລອງວຽກ, ພະນັກງານ ບໍໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຄວາມຄາດ
ໝາຍ ແລະ ພະນັກງານ ນັັ້ນຫາກບໍໍ່ສາມາດຖືກຮັບຮອງຕໍາແໜູ່ງນັັ້ນ ພະນັກງານ ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການ
ຂະຫຍາຍເວລາການທົດລອງວຽກຕືິ່ມອກແຕູ່ບໍໍ່ເກນໜຶິ່ງເດືອນ

(ຕາມທິ່ລະບໃນກົດໝາຍແຮງງານຂອງ

ສປປ

ລາວ). ຖ້າຫາກ ເຫັນວູ່າເມືຶິ່ອມເວລາຫຼາຍຂືັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດປັບປງທັກສະຂຶັ້ນ ແລະ ຫຼື ບໍໍ່ດັັ່ງນັັ້ນ
ອາດຈະຖຶກຍດຕິສັນຍາ. ໃນນັ້ມພຽງແຕູ່ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ເທົັ່ານັັ້ນ ສາມາດອະນມັດການຕໍໍໍ່ອາຍຂະຫຍາຍ
ເວລາການທົດລອງວຽກ ຫຼື ຢດຕິສັນຍາຂອງພະນັກງານ. ຄວາມເຫັນວູ່າຈະຕໍໍ່ອາຍຂະຫຍາຍເວລາ ຫຼື ຢດຕິການ
ທົດລອງວຽກ ຂຶັ້ນຢ່ກັບຄວາມເຫັນຂອງຝ່າຍບກຄະລາກອນ ໂດຍຜູ່ານຂັັ້ນຕອນການທົບທວນ ແລະ ການປະເມນ

ການໂຈະ ຫຼື ການເລືອ
ິ່ ນສັນຍາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ
1. ການໂຈະ ຫຼື ເລືອ
ິ່ ນ ສັນຍາພະນັກງານ ເພືອ
ິ່ ໄປຍົກລະດັບຄວາມຮ້
ການໂຈະ ຫຼື ເລືິ່ອນສັນຍາໃນກໍລະນນັ້ແມູ່ນ ເພືິ່ອໃຫ້ໂອກາດແກູ່ພະນັກງານ ຜ້ທິ່ໄດ້ຮັບທືນການສືກສາ
ເພືິ່ອຍົກລະດັບຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ ບໍວ
ໍ່ ູ່າຈະຜູ່ານທືນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບທືນການສືກສາຈາກແຫລູ່ງອືິ່ນ
ແລ້ວກັບມາເພືິ່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງ ຫກປສ ເຊິິ່ງຕ້ອງມເງືອ
ິ່ ນໄຂດັັ່ງນັ້:
-

ພະນັກງານ ຫກປສ ຜ້ທິ່ເຮັດວຽກ 2 ປີ ຂຶັ້ນໄປ ສາມາດຮ້ອງຂໍການໂຈະສັນຍາຊົັ່ວຄາວເພືິ່ອໄປຍົກລະດັບຄວາມ
ຮ້ ຖ້າຫາກວູ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບທືນການສືກສາ ຈາກສະຖາບັນໃດໜຶິ່ງເຊິິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນເປັນທາງການ
ຈາກສະຖາບັນການສືກສານັັ້ນກູ່ອນ.

-

ໄລຍະການໄປຍົກລະດັບຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຫັນດຈາກ ຄະນະ
ຫກປສ ກູ່ອນ.

-

ພະນັກງານ ທິ່ໄດ້ຮັບການອະນມັດເພືິ່ອໄປຍົກລະດັບຄວາມຮ້, ຄວາມສາມາດ, ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ເງິນ ເດືອນ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດໃດໆໃນໄລຍະເວລາໂຈະ ຫຼື ເລືິ່ອນສັນຍາ.
ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຮັບພະນັກງານ ກັບເຂົັ້າເຮັດວຽກຄືນ ຫລັງຈາກຈົບການສືກສາກັບມາ ພາຍໄຕ້ເງືິ່ອນໄຂ
ສັນຍາ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຫກປສ ທິ່ປັບປງແຕູ່ລະໄລຍະ.
ໃນກໍລະນ ຫ້ອງການ ກປສ ມການປັບປງໂຄງຮູ່າງການຈັດຕັັ້ງ, ບໍໍ່ມຕໍາແໜູ່ງງານຫວູ່າງໃຫ້ພະນັກງານເຂົັ້າເຮັດ
ວຽກຄືນ, ຫກປສ ສະຫງວນສິດ ໃນການຍົກເລກສັນຍາ.

-

2. ການໂຈະ ຫຼື ເລືອ
ິ່ ນສັນຍາ ພະນັກງານກໍລະນ ໄປເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ
ການໂຈະ ຫຼື ເລືິ່ອນສັນຍາພະນັກງານ ຜ້ທິ່ຕ້ອງໄປ ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ໄປຮັບໃຊ້ຕາມແຈ້ງການ
ຈາກລັດຖະບານ.
ຕ້ອງໄດ້ມເອກະສານແຈ້ງການ ເປັນທາງການ ຈາກພາກສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອມາຢັົ້ງຢືນ.
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄົັ້ນຄ້ວາຈາກຄະນະຫ້ອງການ ກປສ ເພືິ່ອການອະນມັດ.
ພະນັກງານ ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ໃນໄລຍະເວລາໂຈະ ຫຼື ເລືິ່ອນສັນຍາ.
ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຮັບພະນັກງານ ກັບເຂົັ້າເຮັດວຽກຄືນ ຫລັງຈາກຈົບການເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ
ພາຍໄຕ້ເງືິ່ອນໄຂສັນຍາ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຫກປສ ທປ
ິ່ ັບປງແຕູ່ລະໄລຍະ.

ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ

17

-

ໃນກໍລະນ ຫ້ອງການ ກປສ ມການປັບປງໂຄງຮູ່າງການຈັດຕັັ້ງ, ບໍໍ່ມຕາແໜູ່ງງານຫວູ່າງໃຫ້ພະນັກງານເຂົັ້າເຮັດ
ວຽກຄືນ, ຫກປສ ສະຫງວນສິດ ໃນການຍົກເລກສັນຍາ.

ການເລືອ
ິ່ ນຕໍາແໜູ່ງງານ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານ
ນະໂຍບາຍສະບັບນັ້ ແມູ່ນນໍາໃຊ້ສະເພາະ ຫ້ອງການ ກປສ ເພືິ່ອເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ ຂອງພະນັກງານຜ້ທິ່ມ
ຄນນະວດທິ ແລະ ຄນສົມບັດດ ສົມຄວນໃນການເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ. ພະນັກງານຜ້ທິ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ເປັນພະນັກງານທິ່ເຮັດວຽກຕໍໍ່ເນືິ່ອງ 3 ປີຂືັ້ນໄປ ແລະ ມຜົນງານດແບບຕໍໍ່ເນືິ່ອງ.
1. ການເລືອ
ິ່ ນຕໍາແໜູ່ງງານ
ໝາຍເຖິງການຍ້າຍໄປຮັບຕໍາແໜູ່ງງານໃໝູ່ທິ່ສງກວູ່າ ຫຼື ມພາລະບົດບາດຫລາຍກວູ່າເພືິ່ອຊູ່ວຍພະນັກ
ງານໃຫ້ມການພັດທະນາທາງດ້ານປະສົບການ ແລະ ວຽກງານ, ເຊິິ່ງການ ເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງ ແມູ່ນອາດຈະ ເລືິ່ອນພາຍ
ໃນພະແນກ ຫຼື ເລືິ່ອນໄປພະແນກອືິ່ນໄດ້ ພາຍໃນ ຫກປສ.
❖ ເງືອ
ິ່ ນໄຂໃນການເລືອ
ິ່ ນຕໍາແໜູ່ງ
ຫກປສ ຈະພິຈາລະນາເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງພະນັກງານ ໂດຍອງໃສູ່ຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການ
ປະພືດຕົນ ທິ່ດພົັ້ນເດັັ່ນໃນ ຫກປສ. ເຊິິ່ງປະກອບມມາດຖານດັັ່ງນັ້:
-

ມປະສົບການໃນໜ້າວຽກ 3 ປີຂຶັ້ນໄປ.

-

ມຜົນການປະເມນການປະຕິບັດງານໃນລະດັບດ ຕໍໍ່ເນືິ່ອງ 3 ປີ.

-

ມຄນນະວດທິທິ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນພາລະບົດບາດໃໝູ່

-

ມຄວາມກະຕືລືລົັ້ນ ແລະ ເຕັມໃຈທຈ
ິ່ ະຮັບໜ້າທິ່ວຽກງານໃໝູ່
❖ ເງືອ
ິ່ ນໄຂທຈ
ິ່ ະບໍໄໍ່ ດ້ຮບ
ັ ການພິຈາລະນາເລືອ
ິ່ ນຕໍາແໜູ່ງ

-

ມຜົນການປະເມນການປະຕິບັດງານຍັງບໍໍ່ໄດ້ເປັນທິ່ພໍໃຈ.

-

ມການປະພືດແບບແບູ່ງແຍກ, ບໍໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ່ວມມືກັບຄົນອືິ່ນ ແລະ ບໍໍ່ເຄົາລົບນັບຖືການຈັດຕັັ້ງ.

-

ໃຊ້ຄວາມສະໜິດສະໝົມແບບຮັກແພງກັນ ແລະ ມສາຍສໍາພັນແບບຄອບຄົວເພືິ່ອຂໍເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງ.

-

ຖືກປະຕິບັດວິໃນ ໃນຊູ່ວງກໍານົດຜົນງານ 3 ປີ .
ຫກປສ ແມູ່ນຫຼກລູ່ຽງການເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງໃນຮບແບບທິ່ກູ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ ແລະ ຈະມການບັນທືກລະອຽດກູ່ຽວ

ກັບຂັັ້ນຕອນຂອງການປະເມນເພືິ່ອຄວາມໂປ່ງໃສໃນການ ເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ.
❖ ຂັນ
ັ້ ຕອນໃນການເລືອ
ິ່ ນຕໍາແໜູ່ງງານ
ຫກປສ ຈະໄດ້ມການທົບທວນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານທກໆທ້າຍປີ ໃນໄລຍະ 3 ປີແບບຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ຖ້າ
ຫາກມຕໍາແໜູ່ງງານຫວູ່າງທິ່ເໝາະສົມ. ເຊິິ່ງຂະບວນການໃນການປະຕິບັດແມູ່ນ ຄະນະນໍາ ຫກປສ ຈະຕ້ອງໄດ້
ພິຈາລະນາຜ້ທິ່ຢ່ໃນເປົົ້ັ້າໝາຍ ແລະ ສົມທົບກັບ ຫົວໜ້າພະແນກທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອດໍາເນນຕາມຂັັ້ນຕອນ, ລາຍ
ລະອຽດມດັງັ່ ລມ
ູ່ ນັ້:
-

ຫົ ວ ໜ້ າ ພະແນກສົ ມ ທົ ບ ກັ ບ ຝ່ າ ຍບ ກຄະລະກອນຮູ່ າ ງກອບໜ້ າ ວຽກ ຫຼື ປັ ບ ປ ງກອບໜ້ າ ວຽກຂອງ
ຕໍາ ແໜູ່ ງ ງານໃໝູ່ ເ ພືິ່ ອ ຂໍ ອ ະນ ມັ ດ .

-

ສົ ນ ທະນາກັ ບ ພະນັ ກ ງານ ເພືິ່ ອ ອະທິ ບ າຍກູ່ ຽ ວກັ ບ ເປົົ້ າ ໝາຍຂອງວຽກງານ ແລະ ຄວາມຄິ ດ ເຫັ ນ ຂອງ
ພະນັ ກ ງານຕໍໍ່ ວ ຽກງານໃໝູ່ . ຝ່ າ ຍບ ກຄະລາກອນ ດໍາ ເນ ນເອກະສານ ສະເໜ ຂໍ ອ ະນ ມັ ດ ເລືິ່ ອ ນຕໍາ
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ແໜູ່ ງ ງານ ແລະ ປື ກ ສາກູ່ ຽ ວກັ ບ ອັ ດ ຕາຂັັ້ ນ ເງິ ນ ເດື ອ ນຂອງຕໍາ ແໜູ່ ງ ງານໃໝູ່ ທິ່ ເ ໝາະສົ ມ ພ້ ອ ມທັ ງ
ນະໂຍບາຍຜົ ນ ປະໂຫຍດອືິ່ ນ ໆຈາກ ຫກປສ.
-

ເຈລະຈາເປັ ນ ທາງການ ກັ ບ ພະນັ ກ ງານຜ້ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການເລືິ່ ອ ນຕໍາ ແໜູ່ ງ ເພືິ່ ອ ເປັ ນ ການຢັົ້ ງ ຢື ນ ກູ່ ຽ ວກັ ບ
ຄວາມພໍ ໃ ຈ ແລະ ຍອມຮັ ບ ຕໍາ ແໜູ່ ງ ງານໃໝູ່ ພ້ ອ ມທັ ງ ຜົ ນ ປະໂຫຍດທິ່ ຈ ະໄດ້ ຮັ ບ ຕາມລະບຽບ.

-

ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະດໍາເນນຂັັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນມັດ ແລະ ອອກສັນຍາໃນການຮັບ ຕໍາແໜູ່ງງານ
ໃໝູ່ພ້ອມທັງເກັບຂໍໍ້ມນໄວ້ໃນແຟ້ມພະນັກງານ.

2. ການສັບຊ້ອນພະນັກງານ
ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການສັບປ່ຽນໜ້າທິ່ ຂອງພະນັກງານ ຫກປສ, ຕ້ອງປະຕິບັດບົນພືັ້ນຖານເງືິ່ອນໄຂ
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ແຕູ່ລະປະເພດ ຕໍາແໜູ່ງງານ ທິ່ກາໍ ນົດໄວ້ໃນ (ຫມວດທ 2, ຂໍໍ້ 2.3 ຫາ 2.8)
ການປະເມນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ, ຄວາມສາມາດ ເພືອ
ິ່ ໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ທັງຮັບປະກັນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານໃຫ້ມປະສິດທິຜົນ.

ໜວດທ IV ການປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍຕໍພ
ໍ່ ະນັກງານ
4.1. ຄູ່າຕອບແທນ
1. ເງິນເດືອນ
ເງິນເດືອນ ແລະ ຄູ່າຕອບແທນອືິ່ນໆຂອງພະນັກງານ ຫ້ອງການ ກປສ ແມູ່ນເປັນເງິນກບ. ສູ່ວນເງິນເດືອນ
ພະນັກງານຖາວອນຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແມູ່ນອງຕາມຂັັ້ນທິ່ ກປສ ກໍານົດ ແລະ ອະນມັດໂດຍສະພາບໍລິຫານ ກປສ.
ໃນກໍລະນຕໍາແໜູ່ງວຽກໃໝູ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມນ ບົນພືັ້ນຖານຄວາມສາມາດ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ທິ່
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກນັັ້ນໄດ້ສໍາເລັດ. ຈາກນັັ້ນ ຈຶິ່ງຈັດແບູ່ງຕາມລະດັບຂອງຕໍາແໜູ່ງ ແລະ ຂັັ້ນຂອງເງິນເດືອນປະຈ
ບັນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ໃຫ້ເໝາະສົມ. ຫົວໜ້າ (ຫຼື ຜ້ທິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ) ຮູ່ວມກັບຫົວໜ້າຝ່າຍບກຄະລະກອນ
ເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍານົດລະດັບເງິນເດືອນສໍາລັບຕໍາແໜູ່ງໃໝູ່ໆ. (ເບິິ່ງເອກະສານ: ຂໍໍ້ກໍານົດ ອັດຕາຂັັ້ນ
ເງິນເດືອນ) ການຈູ່າຍເງິນເດືອນແມູ່ນ 1 ຄັັ້ງຕໍໍ່ເດືອນ. ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ກປສ ມສິດໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງເງິນເດືອນ
(ໃບເຊັນຮັບເງິນເດືອນ) ແຕູ່ລະເດືອນ ໂດຍມລາຍລະອຽດເຖິງຖານໃນການຄິດໄລູ່ເງິນເດືອນຂອງຕົນ. ພະນັກງານມ
ສິດທິ່ຈະສອບຖາມກູ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ເບກຈູ່າຍ ເງິນເດືອນຂອງຕົນ ນໍາຝ່າຍບກຄະລະກອນ ແລະ ຝ່າຍການເງິນ.
2. ການຂຶນ
ັ້ ເງິນເດືອນ
ການຂືັ້ນເງິນເດືອນແມູ່ນປະຕິບັດໃນ ວັນທ 1 ເດືອນ ມັງກອນ ຂອງທກໆ 3 ປີ. ການເພັ້ມເງິນເດືອນ
ແມູ່ນອງໃສູ່ຜົນການປະເມນການເຮັດວຽກ ທິ່ມຜົນງານໃນລະດັບດຕໍໍ່ເນືິ່ອງກັນ 3 ປີ ສາມາດຂຶັ້ນເງິນເດືອນໄດ້ 1
ຂັັ້ນ (ລາຍລະອຽດ ມໃນ ຂໍໍ້ກໍານົດອັດຕາຂັັ້ນເງິນເດືອນ ຫກປສ 2018 ອະນມັດໂດຍ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ).
3. ການເສຍອາກອນເງິນເດືອນ
ຫ້ອງການ ກປສ ຕ້ອງໄດ້ຫັກອາກອນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ອງໃສູ່ລະບຽບກົດໝາຍທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ສປປ ລາວ. ການຫັກອາກອນທັງໝົດດັງັ່ ກູ່າວແມູ່ນ ເພືິ່ອອົງການຈະໄດ້ນໍາໄປຈູ່າຍໃຫ້ແກູ່ ພາກສູ່ວນສູ່ວຍສາ
ອາກອນ. ພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ມສິດໃນການຕິດຕາມກວດກາວູ່າ ອົງການໄດ້ນໍາເອົາເງິນທິ່ໄດ້ຫັກໄວ້
ນັັ້ນໄປຈູ່າຍອາກອນໃຫ້ຕົນແທ້ ຫຼື ບໍໍ່.

ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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4. ການອດໜນພະນັກງານເສຍຊວິດ
ໃນກໍລະນພະນັກງານຫາກເສຍຊວິດ,

ຄອບຄົວຈະເປັນຜ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕູ່າງໆຕາມສັນຍາແທນຜ້ເສຍ

ຊວິດ. ຄອບຄົວຜ້ເສຍຊວິດຕ້ອງປະກອບຂໍໍ້ມນແບບຟອມປະຫວັດລະອຽດຄັກແນູ່ ຕາມລະບຽບຂອງ ຫກປສ ທິ່
ກໍານົດໄວ້.
ໃນກໍລະນທິ່ພະນັກງານເສຍຊວິດຍ້ອນອປະຕິເຫດແຮງງານໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທິ່, ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຈູ່າຍ
ເງິນ ເທົັ່າກັບ ຫົກເດືອນ ຂອງເງິນເດືອນຜ້ເສຍຊວິດ (ດັັ່ງທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່ໃນກົດ ໝາຍແຮງງານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ
ລາວ) ໃຫ້ແກູ່ຄອບຄົວຂອງພະນັກງານຜ້ເສຍຊວິດ ລວມທັງຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍໃນການເຄືິ່ອນຍ້າຍສົບໃຫ້ເຖງຄອຍຄົວ ຫຼື ເກັບ
ມ້ຽນສົບໃຫ້ຮອດຄອບຄົວຂອງຜ້ເສຍຊວິດ.
ເງິນຮູ່ວງອືິ່ນໆທິ່ຕ້ອງຈູ່າຍໃຫ້ກັບຜ້ເສຍຊວິດ (ເຊັັ່ນ: ເງິນເດືອນສູ່ວນທິ່ເຫຼືອ) ຕ້ອງຈູ່າຍໃຫ້ຄອບຄົວຜ້ເສຍ
ຊວິດ ແລະ ຕ້ອງຫັກເງິນທິ່ຜ້ເສຍຊວິດຖ້າມພັນທະຕ້ອງຈູ່າຍໃຫ້ ຫ້ອງການ ກປສ ເສຍກູ່ອນ. ຕາງໜ້າຄອບຄົວ ຂອງ
ຜ້ເສຍຊວິດ ຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍຄ້ມຄອງການປະກັນຊວິດ ຈາກບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ.
5. ການເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາ
ການຈູ່າຍເງິນຊົດເຊຍໃນການເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາແມູ່ນຈູ່າຍໃຫ້ສະເພາະ ພະນັກງານ ຕໍາແໜູ່ງສະໜັບສະ
ໜນວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຂັບລົດ ເທົັ່ານັັ້ນ. ໃນເວລາທິ່ເຂົາເຈົັ້າເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາ ຫຼື ນອກຈາກຊົັ່ວໂມງເຮັດວຽກ
ປົກກະຕິຂອງຕົນ (ດັງັ່ ທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່ໃນກົດ ໝາຍແຮງງານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ).
ເພືິ່ອເປັນການຄວບຄ້ມຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍ ແລະ ຫຼກລ້ຽງການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກຫຼາຍ, ສະນັັ້ນ ການເຮັດວຽກລູ່ວງ
ເວລາຈືິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມການອະນຍາດໃນສະເພາະກໍລະນທິ່ຈໍາເປັນເທົັ່ານັັ້ນ. ບັນດາຫົວໜ້າໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ມການ
ວາງແຜນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທມງານຂອງຕົນຢ່າງຈງຈັງ ແລະ ພະຍາຍາມບໍໍ່ໃຫ້ພະນັກງານຂັບລົດ
ແລະ ພະນັກງານຝ່າຍສະໜັບສະໜນ ຫຼຶ ຊູ່ວຍວຽກບໍລິຫານເຮັດວຽກເກນເວລາປົກະຕິຂອງເຂົາເຈົັ້າທັງນັ້ກໍໍ່ເພືິ່ອ
ຫຼຸດຜູ່ອນ ການເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາລົງໃຫ້ມໜ້ອຍທິ່ສດເທົັ່າທິ່ຈະມໄດ້. ການຈູ່າຍເງິນຊົດເຊຍໃນການເຮັດວຽກ
ລູ່ວງເວລາແມູ່ນຈະບໍໍ່ຈູ່າຍໃຫ້ພະນັກງານທິ່ມຊັັ້ນເງນເດືອນ ຊັັ້ນ 10 ຫາ ຊັັ້ນ 15, ແຕູ່ເຖງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ເຂົາເຈົັ້າ
ສາມາດເອົາວັນພັກຊົດເຊຍໄດ້ ຫາກວູ່າ ເຂົາເຈົັ້າເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາ ຫຼື ນອກຈາກເວລາປົກກະຕິຂອງຕົນແຕູ່ກໍໍ່ຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການອະນມັດຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ເສຍກູ່ອນ, ການເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາທ້າຍອາທິດ ທິ່ເປັນການ
ເດນທາງແມູ່ນຖືວູ່ານອນໃນແຜນກິດຈະກໍາ

ຈະບໍໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາວັນພັກທົດແທນໄດ້,

ການເອົາມືັ້ພັກທົດ

ແທນຕ້ອງໄດ້ເອົາພາຍໃນເວລາ ສອງເດືອນ ນັບຈາກມືັ້ທິ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທິ່ ຫຼື ດໍາເນນກິດຈະກໍານັັ້ນສໍາເລັດລົງ ແລະ
ຈະບໍໍ່ສາມາດຍ້າຍ ຫຼື ສະສົມໄປໃຊ້ໃນເດືອນຕໍໍ່ໄປໄດ້.
6. ອັດຕາເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ທພັກອາໃສເວລາເດນທາງ
1. ອັດຕາເບ້ຍລ້ຽງ ຢ່ພາຍໃນ ແລະ ຢ່ນອກ ສປປ ລາວ:
ຈດປະສົງຂອງລະບຽບການນັ້ແມູ່ນເພືິ່ອໃຫ້ສອດຄູ່ອງກັບລະບຽບ ຂອງ ອົງການ ທິ່ຈດ
ັ ຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ
ຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ແລະ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ໃຫ້ມປະໂຫຍດສງສດ ແລະ
ສາມາດກວດສອບ ແລະ ມຄວາມໂປ່ງໃສ. ຫ້ອງການ ກປສ ຈະໃຫ້ເງິນອດໜນ ໂດຍກວມເອົາຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍຄູ່າ
ກິນຢ່ ແລະ ທິ່ພັກເຊົາ ທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕູ່ງຕັັ້ງໄປປະຕິບັດວຽກງານ. ຄູ່າອັດຕາເບ້ຍລ້ຽງຕູ່າງໆແມູ່ນອງໃສູ່
ລະບຽບກໍານົດໝາຍໃຊ້ຈູ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ, ສະບັບເລກທ 2066/ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້
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ປະກອບແບບຟອມຜູ່ານຝ່າຍບກຄະລາກອນ ແລະ ພະແນກການເງິນ ເພືິ່ອສະເໜຂໍເບິກຈູ່າຍ ນໍາພາກສູ່ວນການ
ເງິນ.
7. ການຈູ່າຍເງິນຜົນປະໂຫຍດ ເມືອ
ິ່ ສິນ
ັ້ ສດສັນຍາ
7.1. ການຈູ່າຍເງິນເມືິ່ອສິັ້ນສດສັນຍາ
ການຈູ່າຍເງິນເມືິ່ອສິັ້ນສດສັນຍາ ແມູ່ນຈະຈູ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ ຖາວອນ ຫກປສ ເທົັ່ານັັ້ນ ຫລັງຈາກທິ່
ເຂົັ້າສິັ້ນສດສັນຍາ ແລະ ສໍາເລັດແບບຟອມເອກະສານລາຍງານ ສດທ້າຍ ທັງໝົດກູ່ອນສິັ້ນສດສັນຍາ, ການຈູ່າຍ
ເງິນເມືິ່ອສິັ້ນສດສັນຍາ ແມູ່ນລວມທັງເງິນທິ່ພະນັກງານ ສະສົມເຂົັ້າໃນກອງທຶນບໍານານ (ເຊິິ່ງກໍານົດລະບຽບ ໄວ້
ຂ້າງລູ່ມນັ້), ສໍາລັບເງິນຈໍານວນທິ່ພະນັກງານຍັງຄ້າງຊໍາລະຄຶນແກູ່ອົງການ ຄວນຈະຕ້ອງຕັດກູ່ອນຈູ່າຍເງິນງວດ
ສດທ້າຍໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານ.
7.2. ກອງທຶນບໍານານ (ພະນັກງານປະຈໍາເທົັ່ານັັ້ນ)
ເປົົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນບໍານານແມູ່ນເພືິ່ອໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ຮັບຄວາມຍຕິທໍາ
ຕາມກົດໝາຍແຮງງານທິ່ໄດ້ກໍານົດ ໃນເມືິ່ອລາອອກການ, ເມືິ່ອເຖງອາຍກະສຽນ ຫຼື ໂດຍວິທອືິ່ນ ພາຍຫຼັງທິ່
ພະນັກງານອອກຈາກ ຫ້ອງການ ກປສ . ພະນັກງານທກຄົນຕ້ອງໄດ້ຈູ່າຍເງນສະສົມ ເຂົັ້າໃນກອງທຶນບໍານານ
2% ຂອງເງິນເດືອນພະນັກງານ ເງິນບານານຈະເກັບສະສົມໄວ້ໃນກອງທຶນບານານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ
ຈະຈູ່າຍໃຫ້ພະນັກງານໃນເວລາສິັ້ນສດສັນຍາກັບ ກປສ
(ອງຕາມກົດໝາຍສູ່ວນສາອາກອນ).

ເຊິິ່ງການຈູ່າຍເງິນສະສົມນຈ
ັ້ ະບໍໍ່ໄດ້ເສຍອາກອນອກ

7.3. ການຈູ່າຍເງິນອດໜນເວລາອອກການ
ໃນກໍລະນ ທິ່ຫ້ອງການ ກປສ ຫາກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປດກິດຈະການ ຫຼື ບໍໍ່ໄດ້ສືບຕໍໍ່ດໍາເນນງານຢ່ ສປປ
ລາວອກຕໍໍ່ໄປ ຕົວຢ່າງວູ່າ ມບັນຫາທາງດ້ານງົບປະມານ ຫຼື ຍ້ອນມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫດ
ຼຸ ຜູ່ອນພະນັກງານລົງ.
ສະນັັ້ນ ຕ້ອງຈູ່າຍເງິນເງິນສະສົມ 2% ຂອງເງິນເດືອນໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຜ້ທຖືກຍົກເລກສັນຍາຄືນ.
ການຈູ່າຍເງິນຊົດເຊຍໃນການຍົກເລກສັນຍາ ພະນັກງານ ແມູ່ນຈະປະຕິບັດຕາມ (ກົດໝາຍແຮງງານທິ່
ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 80 ແລະ ມາດຕາ 90).
7.4. ການລາອອກຈາກວຽກ
ການລາອອກເກດຂຶັ້ນໃນເມືິ່ອພະນັກງານມຈດປະສົງຢາກລາອອກຈາກ ຫ້ອງການ ກປສ ຍ້ອນເຫດຜົນ
ສູ່ວນຕົວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການສະເໜຂໍລາອອກ ຊຶິ່ງຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຝ່າຍ
ບກຄະລະກອນ ພາຍໃນ 30 ວັນ ແລະ 45 ວັນສໍາລັບພະນັກງານຊັັ້ນ 11 ຂຶັ້ນໄປ. ຖ້າພະນັກງານບໍໍ່ແຈ້ງກູ່ອນ 30
ຫຼື 45 ວັນ ຈະໄດ້ຖືກຕັດຈໍານວນເງິນທິ່ຈະ ໄດ້ຮັບຈາກເງິນເດືອນຕາມຈໍານວນວັນທິ່ບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງ, ການແຈ້ງກູ່ອນ
ຕາມຈໍານວນວັນທິ່ກູ່າວມານັ້ ຈະບໍໍ່ລວມວັນພັກຂອງພະນັກງານທິ່ຈະຂໍລາພັກ. ມພຽງແຕູ່ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ
ສາມາດອະນມັດໄດ້ຫາກເປັນກໍລະນພິເສດ ທິ່ຈະຖືກຍົກເວັັ້ນ. ໃນກໍລະນທິ່ກູ່າວມານັັ້ນຜ້ ທິ່ລາອອກຈາກວຽກມ
ສິດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຕາມທິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ (ໝວດທ 4, ຂໍ4
ໍ້ .1.7.3) ຂອງລະບຽບສະບັບນ.ັ້
ພະນັກງານທິ່ລາອອກຈາກວຽກມສິດໄດ້ຮັບເງິນຈາກກອງທຶນບໍານານ ດັັ່ງທິ່ໄດ້ລະບຢ່ຂ້າງເທິງ ສູ່ວນວັນ
ພັກທິ່ຍັງເຫຼືອ ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບ ເງິນຊົດເຊຍປະຈໍາປີ ຈາກການທິ່ມມືັ້ພັກເຫຼຶອ, ສໍາລັບ ເງິນຈໍານວນທິ່ພະນັກງານຍັງ
ຄ້າງຊໍາລະຄຶນແກູ່ອົງການ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຕດ
ັ ກູ່ອນທິ່ຈະຈູ່າຍເງິນງວດສດທ້າຍໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານ.
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7.5. ການຍົກເລກສັນຍາ
ການຍົກເລກສັນຍາໝາຍເຖິງ ສັນຍາພະນັກງານຖືກຍົກເລກໃນການເປັນພະນັກງານກັບ ຫກປສ ດ້ວຍ
ເຫດຜົນອືິ່ນໆ ທິ່ບໍໍ່ແມູ່ນ ການລາອອກ, ການກະສຽນ, ການສິັ້ນສດສັນຍາ ຫຼື ສິັ້ນສດໂຄງການ, ໃນກໍລະນ
ດັັ່ງກູ່າວນັ້ ພະນັກງານທິ່ຖືກຍົກເລກສັນຍາຈະມສິດຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມທິ່ລະບໄວ້ໃນ ຂໍໍ້ 4.1.7 (ການປະກັນ
ສກຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊວິດ) ໃນຄູ່ມືສະບັບນັ້ ມພຽງແຕູ່ສະເພາະ ຄະນະ ຫກປສ ເທົັ່ານັັ້ນທິ່ມສິດໃນການ
ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນມັດ ການເລກຈ້າງພະນັກງານໃນກໍລະນດັັ່ງກູ່າວນັ້ໄດ້.
ອງຕາມກົດຫມາຍວູ່າດ້ວຍແຮງງານ ສປປ ລາວ, ຫກປສ ບໍໍ່ສາມາດຍົກເລກສັນຍາຂອງພະນັກງານຖ້າ
ຫາກວູ່າພະນັກງານຕົກຢ່ໃນກໍລະນ: (ກ) ເຈັບປ່ວຍຫລືໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຫຼື ຟືົ້ນຟເຊິິ່ງກໍາລັງຢ່ໃນການດແລ ຂອງ
ແພດ; (ຂ) ມສະພາບຫຍ້ງຍາກຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດເຊັັ່ນ: ເຮືອນຂອງພວກເຂົາຖືກທໍາລາຍຈາກໄພທໍາມະ
ຊາດ; (ຄ) ກໍາລັງຖືພາ ຫຼື ເກດລກພາຍໃນ 9 ເດືອນຜູ່ານມາ; (ງ) ຢ່ໃນຊູ່ວງການພັກປະຈໍາປີທິ່ໄດ້ຮັບອະນມັດ;
(ຈ) ຢ່ໃນຊູ່ວງການມອບຫມາຍໃຫ້ເຮັດວຽກອືິ່ນໆຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ ຫກປສ; ແລະ (ສ) ຢ່ໃນຊູ່ວງການຮ້ອງທກ
ຕໍໍ່ ຫກປສ, ຫຼື ເຂົັ້າຮູ່ວມໃນຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງແຮງງານກັບ ຫກປສ.
ການຍົກເລກສັນຍາພະນັກງານແລະ/ຫຼື ຊູ່ຽວຊານທິ່ປຶກສາ ແມູ່ນຈະໄດ້ຖືກປະຕິບັດອງຕາມ ຜົນຂອງການ
ປະເມນ ແລະ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ຂອງຄະນະ ຫກປສ.
8. ການປະກັນສຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພຊວິດ
ພະນັກງານ ຖາວອນ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ທັງໝົດທິ່ເຮັດວຽກນໍາ ກປສ ມສິດໄດ້ຮັບປະກັນສຂະພາບ ແລະ
ປະກັນໄພຊວິດ ໄລຍະ 24 ຊົັ່ວໂມງ ໂດຍຜູ່ານບໍລິສັດປະກັນໄພ (ຫລັງຈາກຜູ່ານການທົດລອງງານ 3 ເດືອນ).
ສໍາລັບການເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແມູ່ນອງຕາມຄວາມສະມັກໃຈຂອງພະນັກງານ ຫກປສ
ເຊິິ່ງວູ່າ ພະນັກງານເອງຕ້ອງໄດ້ຈູ່າຍເງິນປະກັນຕົນ ເຂົັ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມເອງ 100 % ແລະ ຮັບນະໂຍບາຍອດໜ
ນຕາມລະບຽບຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ. ຖ້າຫາກວູ່າການຄ້ມຄອງປະກັນໄພສກຂະພາບ ແລະ ຊວິດ ຂອງ ຫກປສ
ຫາກມການປ່ຽນແປງລະບຽບໃນການຄ້ມຄອງທິ່ບໍໍ່ໄດ້ກູ່າວໄວ້ໃນລະບຽບສະບັບນັ້ ທາງຄະນະ ຫກປສ ຈະແຈ້ງການ
ເປັນເອກະສານໄວ້ຕູ່າງຫາກ.
9. ນະໂຍບາຍການຮັກສາການແທນ
ເມືິ່ອຫົວໜ້າບໍໍ່ຢ່ຫ້ອງການ 24 ຊົັ່ວໂມງ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຕູ່ງຕັງັ້ ພະນັກງານຜ້ໃດຜ້ໜຶິ່ງເປັນຜ້ຮັກສາການແທນ
ແລ້ວຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານທກຄົນຊາບ. ການມອບໝາຍໜ້າທິ່ຕ້ອງໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ. ຜ້ຮັກສາການແທນ
ນັັ້ນຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍໃດໆເພິ່ມເຕມ ຖ້າຫາກ ວູ່າການຮັກສາການແທນ ຫາກບໍໍ່ເກນ 1 ເດືອນ, ແຕູ່ຖ້າຫາກ
ເກນ 1 ເດືອນ ຜ້ກູ່ຽວຈະໄດ້ຮບ
ັ ນະໂຍບາຍເພິ່ມ 15% ຂອງເງິນເດືອນຕົນເອງ.
10. ເງິນອດໜນ
10.1. ເງິນອດໜນວູ່າການແທນ
ເງິນອດໜນວູ່າການແທນ ໃນເວລາທິ່ຖືກແຕູ່ງຕັັ້ງຈາກ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ຕ້ອງຈູ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ ຜ້ທິ່
ປະຕິບັດໜ້າທິ່ຂອງຕົນ ທິ່ເຮັດວຽກ 30 ວັນ ຕິດຕໍໍ່ກັນ ແລະ ເພືິ່ອໃຫ້ພະນັກງານປະຕິບັດໜ້າທິ່ເພັ້ມ ເຊິ່ງເປັນໜ້າ
ທິ່ສງກວູ່າໜ້າທິ່ຕົນເອງທິ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບແຕູ່ ບໍໍ່ໃຫ້ເກນ 4 ເດືອນໃນ 1 ປີ.
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10.2. ເງິນຕັດເຄືິ່ອງແບບ
ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ມເຄືິ່ອງແບບປະຈໍາຫ້ອງການສໍາລັບພະນັກງານ ຄື: ແບບແພສພາບ ສໍາລັບນູ່ງທກໆ
ວັນຈັນ ແລະ ແບບຜ້າຢືດໂປໂລ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ ນູ່ງທກໆວັນສກ, ແລະ ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມເຄືິ່ອງແບບ ຂອງ
3 ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ເຊິິ່ງຕ້ອງໄດ້ນູ່ງຕາມລະບຽບທິ່ໄດ້ການົດໄວ້ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ. ຫ້ອງການ
ກປສ ຈະຕັດເຄືິ່ອງແບບ ສໍາລັບພະນັກງານໃຫ້ປີລະໜຶິ່ງຜືນຕໍໍ່ຄົນ.
11. ການບານານ
ການເຂົັ້າບໍານານແມູ່ນໃນເມືິ່ອພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ເຖິງອາຍກະສຽນ 60 ປີ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບ
ເງິນສະສົມບໍານານ ຕາມລະບຽບທິ່ໄດ້ລະບໄວ້ໃນຂໍໍ້ 4.1.7.2, ຖ້າຫາກ ພະນັກງານ ເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມ ແມູ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນອດໜນ ການບໍານານ ຕາມລະບຽບທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນການກົດໝາຍ ກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມ.

4.2. ດ້ານເງືອ
ິ່ ນໄຂໃນການເຮັດວຽກ
1. ລະບຽບໃນການປະຕິບດ
ັ ວຽກ
1.1. ລະບຽບລວມກູ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກ
ຫ້ອງການ ກປສ ຄາດຫວັງວູ່າພະນັກງານຂອງຕົນຮັກສາການປະຕິບັດວຽກ ຕາມມາດຕະຖານທິ່ສງ ແລະ
ຮັບປະກັນວູ່າການເຮັດວຽກງານທັງໝົດຈະສ້າງຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນ, ສ້າງຄວາມສັດທາ ແກູ່ລັດຖະບານ, ຜ້ໃຫ້ທຶນ
ແລະ ຜ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ. ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ກປສ ທກຄົນຈະຕ້ອງຮັກສາມາດຕະ ຖານທິ່ສງໃນຫຼກ
ັ ການ ຂອງ
ລະບຽບ ການເຮັດວຽກ ລວມທັງເປັນແບບຢ່າງ, ສ້າງຈິດສໍານຶກໃນການປະຫຍັດນໍໍ້າ, ປະຫຍັດໄຟຟ້າ ແລະ ເກັບ
ມ້ຽນຂັ້ເຫຍືັ້ອ ພາຍໄຕ້ຄໍາຂັວນຂຽວສະອາດງາມຕາ
• ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບທກຢ່າງ.
• ປະຕິບັດຕົນກັບເພືິ່ອນຮູ່ວມງານ ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.
• ເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ.
1.2. ລະບຽບໃນການນູ່ງຖື
ເຄືິ່ອງນູ່ງຈະຕ້ອງສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຫ້ອງການ ກປສ ມສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ
ນູ່ງຖືຕາມມາດຕະຖານທິ່ເໝາະສົມ ໃນການເຮັດວຽກ.
2. ຊົວ
ັ່ ໂມງເຮັດວຽກ
1. ໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ
ໂມງເຮັດວຽກທາງການ ປົກກະຕິແມູ່ນເລິ່ມຈາກ 08:00 ຫາ 16: 00 ຕາມເວລາທ້ອງຖິິ່ນ ຈາກວັນຈັນ
ເຖິງ ວັນສກ, . ໝາຍຄວາມວູ່າ ມາດຕະຖານເວລາເຮັດວຽກໃນອາທິດ ແມູ່ນ 35 ຊົັ່ວໂມງ. ໂມງພັກທູ່ຽງ
ປົກກະຕິ ແມູ່ນ 12:00 ຫາ 13:00 ໂມງ.
2. ໂມງເຮັດວຽກແບບຢືດຢນ
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ໂມງເຮັດວຽກສາມາດຢືດຢນໄດ້ ຂຶັ້ນຢ່ກັບຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງແຕູ່ລະໜ້າວຽກທິ່ແຕກຕູ່າງກັນ ຂອງແຕູ່ລະ
ຂະແໜງການ ຫຼື ຂອງບກຄົນ ເຊິິ່ງຕ້ອງໄດ້ສະເໜ ຂໍອະນມັດຈາກ ຄະນະ ຫກປສ ເສຍກູ່ອນ, ແຕູ່ຕ້ອງຮັບປະກັນ
ຊົັ່ວໂມງການເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ 35 ຊມ ຕໍໍ່ອາທິດ.
3. ການຂາດການ
ການຂາດວຽກທກໆຄັັ້ງ ໃນລະຫວູ່າງໂມງການຈະຕ້ອງມເຫດຜົນ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຫຼື
ຜ້ຕາງໜ້າຮັບຊາບດູ່ວນເທົັ່າທິ່ຈະດູ່ວນໄດ້ ກູ່ອນທູ່ຽງຂອງວັນທໍາອິດທິ່ຂາດ. ຖ້າຫາກບໍໍ່ມເຫດຜົນພຽງພໍຈະຖືວູ່າຂາດ
ການໂດຍບໍໍ່ມການຂໍອະນຍາດລາພັກ ແລະ ຈະຖືກຕັກເຕືອນຜູ່ານພະແນກຂອງຜ້ກູ່ຽວ ແລະ ຖືກຂຽນໃບສໍາຫລວດ
ຫາກຍັງສືບຕໍໍ່ການຂາດແບບບໍໍ່ມເຫດຜົນ. ກໍລະນທິ່ຂາດການບໍໍ່ມເຫດຜົນເຖິງ 4 ວັນ ຈະຖືກໄລູ່ອອກວຽກ ຫຼື ຖືກ
ຍົກລກສັນຍາ ໂດຍຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບລູ່ວງໜ້າພາຍໃນ 3 ວັນ ພາຍຫຼັງມືັ້ທິ່ 4 ຂອງການຂາດການແບບບໍໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຍາດ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະບັນທຶກການຂາດວຽກ ຂອງພະນັກງານ ຊຶິ່ງຈະໄດ້ແຈ້ງໄວ້ຢ່ໃນກະດານເຄືິ່ອນໄຫວ
ວຽກປະຈໍາວັນ.
4. ການແນະນໍາຂໍມ
ໍ້ ນເບືອ
ັ້ ງຕົນ
ັ້ ກູ່ອນການເຮັດວຽກ
ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຮັບປະກັນວູ່າ: ພະນັກງານໃໝູ່ທກຄົນຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດ ແລະ ຄວາມ
ຮ້ສຶກທດ
ິ່ ແລະ ມຄວາມພ້ອມທິ່ຈະເລິ່ມວຽກໄດ້. ການແນະນໍາໂດຍລວມຈະຕ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 2 ອາທິດນັບ
ແຕູ່ມືັ້ຮັບເຂົັ້າເລັ້ມເຮັດວຽກ. ຝ່າຍບກຄະລະກອນ ເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາພາ, ແນະນໍາ ແລະ ຮັບປະກັນວູ່າ
ຕ້ອງໄດ້ກວມເອົາໝົດທກພາກສູ່ວນລວມທັງການເງິນ, ລະບຽບດ້ານບກຄະລາກອນ, ການບໍລິຫານ, ໂຄງການທິ່
ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອືິ່ນໆ.
ຂັັ້ນຕອນ:
ຝ່າຍບກຄະລະກອນເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບ ຂຶັ້ນແຜນກໍານົດເວລາການແນະນໍາແກູ່ພະນັກງານໃໝູ່ແຕູ່ລະຄົນ
ໃຫ້ສໍາເລັດ, ຊຶິ່ງມລາຍລະອຽດຄື:
•

ການປະຖົມນິເທດການແນະນໍາ

•

ນໍາພາເບິິ່ງສະຖານທິ່ເຮັດວຽກ

•

ຄວາມຮ້ທົັ່ວໄປກູ່ຽວກັບຫ້ອງການ ກປສ

•

ແນະນໍາໃຫ້ຮ້ກູ່ຽວກັບພະນັກງານ ແລະ ເຮັດວຽກຫຍັງ (ອົງການຈັດຕັັ້ງ/ໂຄງຮູ່າງການ ຈັດຕັັ້ງ ຂອງ
ຫ້ອງການ ກປສ)

•

ລະບຽບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທິ່ຈາເປັນທິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເວົັ້າຫຍໍໍ້ໃຫ້ພະນັກງານໃໝູ່ ແລະ ໃຫ້ມເອກະສານຄັດຕິດ
ເຊັັ່ນ: ບົດແນະນໍາລະບຽບດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນດ, ລະບຽບໃນການປະພືດຕົນ, ລະບຽບ ແລະ ຂັັ້ນ
ຕອນດ້ານການເງິນ, ລະບຽບການຈັດຊືັ້ ແລະ ອືິ່ນໆ.

5. ການອະທິບາຍ ແລະ ສໍາພາດກູ່ອນອອກຈາກວຽກ
ການອະທິບາຍ ແລະ ສໍາພາດກູ່ອນອອກຈາກວຽກ ຄວນຈະດໍາເນນການກັບພະນັກງານ ທິ່ໄດ້ໝົດສັນຍາ
ແລະ ກູ່ອນອອກຈາກ ຫ້ອງການ ກປສ. ຊຶິ່ງມັນຈະຊູ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຄໍາເຫັນຂໍໍ້ແນະນໍາກູ່ຽວກັບລະບຽບ, ການຄ້ມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ການບໍລິຫານ. ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພືິ່ອປັບປງວຽກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ໃຫ້ມປະສິດທິພາບ
ແລະ ເປັນໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານ ແຕູ່ລະຄົນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນປະສົບການ ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ລວບລວມເປັນ
ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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ຂໍໍ້ມນເພືິ່ອສາມາດໃຊ້ອະທິບາຍ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານໃໝູ່. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຝ່າຍບກຄະລາກອນ ທິ່ຈະດໍາເນນ
ການ, ໂດຍໃຊ້ ແບບຟອມ ເພືິ່ອແນະນໍາໂດຍຫຍໍໍ້ ເຊິິ່ງແບບຟອມນັັ້ນຄວນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນແຟ້ມສູ່ວນຕົວ
ຂອງພະນັກງານ. ຖ້າຫາກພະນັກງານບໍໍ່ໃຫ້ຝ່າຍບກຄະລາກອນຂອງຕົນດໍາເນນ ຫຼື ປຶກສາການສໍາພາດກູ່ອນອອກ
ຈາກວຽກແບບເປີດເຜຍ, ກໍໍ່ຈະໃຫ້ຝ່າຍບກຄະລາກອນສໍາພາດແບບປດລັບກໍໍ່ໄດ້. (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທິ່ 9
ແບບຟອມສໍາພາດກູ່ອນສັ້ນສດສັນຍາ)
6. ຫ້າມການດືມ
ິ່ ເຫຼາົັ້ ແລະ ສິງິ່ ເສບຕິດຕູ່າງໆ
-

ຫ້າມການດືມ
ິ່ ເຫຼາົັ້
ຫ້ອງການ ກປສ ເປັນຫູ່ວງໃນປັດໃຈທິ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ການເຮັດວຽກ ຢ່າງມປະສິດທິພາບ ແລະ

ມຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ. ຫກປສ ເຫັນວູ່າ ການດືມ
ິ່ ເຫຼົັ້າ ສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ການເຮັດວຽກທັງ
ໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ທັງເປັນຄວາມສູ່ຽງຕໍໍ່ຄວາມ ປອດໄພ ແລະ ສຂະພາບ ຂອງພະນັກງານເອງ. ຫ້ອງການ
ກປສ ມລະບຽບຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ພະນັກງານດືິ່ມເຫຼົັ້າ ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທິ່ວຽກງານ, ຖ້າມກໍລະນດັັ່ງກູ່າວ ຫກປສ ຈະ
ກູ່າວຕັກເຕືອນຜູ່ານພະແນກ

ແລະ

ຖ້າຫາກວູ່າຍັງມປະກົດການແບບເກົັ່າເກດຂືັ້ນອກກັບຜ້ກູ່ຽວແມູ່ນຈະຖືກສໍາ

ຫລວດ ຫຼື ພິຈາລະນາຍົກເລກສັນຍາການເຮັດວຽກ.
-

ຫ້າມເສບສິງິ່ ເສບຕິດ ແລະ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບເສບຕິດຕູ່າງໆ
ຫ້ອງການ ກປສ ເປັນຫູ່ວງໃນປັດໃຈທອ
ິ່ າດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ການເຮັດວຽກ ຢ່າງມປະສິດທິພາບ ແລະ ມ

ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ, ຫ້ອງການ ກປສ ບໍສ
ໍ່ ະໜັບສະໜນກິດຈະກໍາໃດໆທກ
ິ່ ູ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ.
ຫກປສ ເຫັນວູ່າ ການກູ່ຽວຂ້ອງກັບສິິ່ງເສບຕິດຕູ່າງໆ ສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ການເຮັດວຽກທັງໄລຍະສັັ້ນ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ທັງເປັນຄວາມສູ່ຽງຕໍໍ່ຄວາມ ປອດໄພ ແລະ ສຂະພາບ ຂອງພະນັກງານເອງ. ຫ້ອງການ ກປສ ມ
ລະບຽບຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ຫຍ້ງກູ່ຽວກັບສິິ່ງເສບຕິດ, ຖ້າມກໍລະນດັັ່ງກູ່າວຈະຖືກໄລູ່ອອກຈາກວຽກທັນທ ແລະ ມອບໃຫ້
ເຈົັ້າໜ້າທິ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.
7. ການຈໍາແນກ
ຫ້ອງການ ກປສ ມນະໂຍບາຍທິ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານທິ່ເຮັດວຽກປາສະຈາກການຈໍາແນກ, ການລູ່ວງລະເມດ
ທາງເພດ ແລະ ການກັັ່ນແກ້ງ. ເມືິ່ອຜ້ໃດຜ້ໜຶິ່ງ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງບໍໍ່ຍດຕິທໍາ ແລະ ເປັນຜ້ດ້ອຍໂອກາດ ຍ້ອນ
ບກຄະລິກ ສູ່ວນຕົວ ປະກອບດ້ວຍ ການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ, ເພດ, ເຊືັ້ອຊາດ, ຄອບຄົວ ຫຼື ສະຖານະພາບທາງດ້ານ
ຄອບຄົວ, ຊົນເຜົັ່າ, ອາຍ, ລົດນິຍົມທາງເພດ, ພິການ, ຄວາມເຊືິ່ອ ຫຼື ສາສະໜາ. ນະໂຍບາຍນັ້ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບ
ພະນັກງານທກປະເພດ, ຖ້າຫາກການກະທໍາສະແດງໃຫ້ເຫັນພຶດຕິກໍາດັັ່ງກູ່າວຈະຖືວູ່າຜິດ ແລະ ຈະຖືກປະຕິບັດວິໃນ
ແລະ ໄລູ່ອອກຈາກວຽກ.
8. ການລູ່ວງລະເມດທາງເພດ
ການລູ່ວງລະເມດທາງເພດ ແມູ່ນລວມທັງການປະພຶດທິ່ບໍໍ່ເພິິ່ງປາດຖະໜາທາງເພດ ເຮັດໃຫ້ບກຄົນເຫຼົັ່ານັັ້ນ
ຄາດວູ່າຈະຖືກຂົັ່ມຂູ່ທາງເພດ ແລະ ຖືກອັບອາຍຂາຍໜ້າ . ຫ້ອງການ ກປສ ຈະບໍໍ່ຍອມໃຫ້ມການລູ່ວງລະເມດທາງ
ເພດ. ການຮ້ອງທກ ທິ່ໄດ້ພສ
ິ ດວູ່າມການລູ່ວງລະເມດທາງເພດ ຜ້ກະທໍາຜິດຈະຖືກປະຕິບັດວິໃນ ຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍ ແລະ ນັບທັງການໄລູ່ອອກຈາກວຽກ.
9. ການກັນ
ັ່ ແກ້ງໃນສະຖານທເິ່ ຮັດວຽກ
ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
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ການກັັ່ນແກ້ງໃນສະຖານທິ່ເຮັດວຽກ ອາດລວມທັງການປະຕິບັດໂດຍຕົງຕໍໍ່ພະນັກງານ ເປັນບກຄົນ ຫຼື
ເປັນກູ່ມ ທິ່ກໍໍ່ໃຫ້ເກດຄວາມສູ່ຽງຕໍໍ່ສຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ເຊັັ່ນ: ລະເມດທາງດ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ/ຫຼື ດ້ານ
ວາຈາ, ບໍໍ່ລວມ ຫຼື ແຍກສູ່ວນບກຄົນ; ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກເປັນໄປບໍໍ່ໄດ້. ຫ້ອງການ ກປສ ຈະບໍໍ່ຍອມໃຫ້ມການ
ກັັ່ນແກ້ງ. ການຮ້ອງທກ ທິ່ໄດ້ພິສດວູ່າມການກັັ່ນແກ້ງ, ຜ້ກະທໍາ ຜິດຈະຖືກປະ ຕິບັດວິໃນ ແລະ ທັງການໄລູ່ອອກ
ຈາກວຽກ. ຖ້າພົບເຫັນພະນັກງານຜ້ໃດໜຶິ່ງມການລະເມດລະບຽບ ຈະຕ້ອງຖືກປະຕິບັດວິໃນ ຕາມທິ່ໄດ້ລະບຢ່ໃນ
ຂັັ້ນ ຕອນການຮ້ອງທກ ລມ
ູ່ ນັ້. ພະນັກງານຈະຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຜ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ ຫຼື ໃຫ້ຝ່າຍບກຄະລະກອນ
ກູ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາທິ່ອາດຖືວູ່າເປັນການກັັ່ນແກ້ງ. ຖ້າຫາກມຜ້ຜູ່າຝືນຂໍໍ້ຫ້າມນັ້ຈະໄດ້ຖືກປະຕິບັດວິໃນ ຫຼື ເຖິງຂັັ້ນ
ກ້າວໄປສູ່ການໄລູ່ອອກ.
10. ຂໍຂ
ໍ້ ດ
ັ ແຍູ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ
1. ນະໂຍບາຍ
ຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ເກດຂຶັ້ນໃນເມືິ່ອ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ບກຄົນ ຫຼື ອົງການ ຈັດຕັັ້ງອາດ
ຂັດກັບ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຫ້ອງການ ກປສ. ພະນັກງານທກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດວຽກໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນ
ຈາກຫ້ອງການ ກປສ. ພະນັກງານຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ ວູ່າບັນຫາການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທອ
ິ່ າດຈະເກດຂຶັ້ນ
ແລະ ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທດ
ິ່ ທິ່ສດໂດຍຄໍານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ.
ພະນັກງານ ມຄວາມຄິດທິ່ແຕກຕູ່າງກັນ ຊຶິ່ງກໍໍ່ໃຫ້ເກດມຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງ ຫຼື ອາດມຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງດ້ານຜົນ
ປະໂຫຍດ ໃນເວລາປະຕິບັດວຽກງານຢ່ ຫ້ອງການ ກປສ. ພະນັກງານ ຕ້ອງພະຍາຍາມຫລກລ້ຽງການປະພຶດ ທິ່
ກໍໍ່ໃຫ້ເກດ ຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວູ່າງ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຫ້ອງການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູ່ວນຕົວ
ຫຼື ຂອງຍາດພິ່ນ້ອງ ຫຼື ຂອງໝູ່ເພືິ່ອນ. ຖ້າມຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງລັກສະນະນັ້ເກດຂຶັ້ນ (ຫຼືຄາດວູ່າຈະເກດຂຶັ້ນ), ຕ້ອງສັັ່ງຊາ
ລະຫວູ່າງຜົນປະໂຫຍດຂອງອົງການ ກັບຜົນປະໂຫຍດສູ່ວນຕົວ ຫຼື ໃນບາງກໍລະນ ການແກ້ໄຂ ຕ້ອງຢືນຢ່ບົນ
ພືັ້ນຖານຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ເປັນຕົັ້ນຕໍ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດຂົງເຂດທິ່ຄາດວູ່າຈະມຂໍໍ້ຂັດ
ແຍູ່ງເກດຂຶັ້ນ. ຖ້າວູ່າ ພະນັກງານ ມຂໍໍ້ສົງໃສກູ່ຽວກັບຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງທິ່ມ ພວກເຂົາສາມາດຍົກບັນຫາຂຶັ້ນເພືິ່ອປຶກສາ
ຫາລືກັບຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້.
2. ລະບຽບການ:
ເພືິ່ອຫລກລ້ຽງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຂໍໍ້ກູ່າວຫາ ດ້ານການຂັດແຍູ່ງຜົນປະໂຫຍດພະນັກງານ ກປສ ຕ້ອງ:
• ແຈ້ງຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທິ່ອາດເກດຂຶັ້ນ, ຕົວຈິງ ຫຼື ເຄຍມ ຢ່ໃນໄລຍະທິ່ເຮັດວຽກຢ່ນໍາ ກປສ
ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາ ກປສ ຊາບ.
• ແຈ້ງທກເຫດການທິ່ຄາດວູ່າຈະເກດມຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງ ຫຼື ມຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງໃນໄລຍະປະຕິບັດວຽກງານຢ່ຫ້ອງການ
ກປສ ໃຫ້ແກູ່ຫວ
ົ ໜ້າໜູ່ວຍງານຊາບ;
•

ຫລກລ້ຽງການເຊືິ່ອງອໍາເຫດການທິ່ຄາດວູ່າຈະເກດມຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງ ຫຼື ມຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງ ໃນທກກໍລະນ.

ຖ້າພະນັກງານແຈ້ງເຈດຈໍານົງດັັ່ງກູ່າວນັັ້ນ ຫ້ອງການ ກປສ ຈະເບິິ່ງຄືນບັນຫາຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງກັບພະນັກງານ
ແລະ ຊອກວິທທາງແກ້ໃຂຮູ່ວມກັນເພືິ່ອຄວາມເອກະພາບ. ພະນັກງານ ບໍໍ່ຄວນ ສ້າງຕັັ້ງ ຫຼື ເຮັດທລະກິດສູ່ວນຕົວ
ຫຼື ເຮັດວຽກບູ່ອນໃດໜຶິ່ງ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມແຂູ່ງກັບ ຫ້ອງການ ກປສ ໂດຍນໍາໃຊ້ຄວາມຮ້ ແລະ/ຫຼື ຂໍໍ້
ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
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ມນ ທິ່ໄດ້ຮັບຈາກ ຫ້ອງການ ກປສ. ເມືິ່ອພົບເຫັນພະນັກງານຄົນໃດຄົນໜຶິ່ງ ດໍາເນນ ຫຼື ມສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງກັບທລະ
ກິດ ໃນລະຫວູ່າງທິ່ຕົນກໍາລັງເຮັດວຽກງານຢ່ ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຖືກປະຕິບັດວິໃນຂັັ້ນຮ້າຍແຮງ. ໃນກໍລະນນັ້
ພະນັກງານ ຈະມສອງທາງເລືອກລະຫວູ່າງ ຈະສືບຕໍໍ່ເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການ ກປສ ຢ່ ສປປ ລາວ ຫຼື ຈະອອກເຮັດ
ທລະກິດ ຫຼື ວຽກເພິ່ມຂອງຕົນເອງ. ຫ້ອງການ ກປສ ມສິດບໍໍ່ຮັບເອົາເປັນພະນັກງານ ຖ້າພົບວູ່າຜ້ກູ່ຽວຍັງສືບຕໍໍ່ມ
ສູ່ວນພົວພັນກັບທລະກິດ ຫຼື ເຮັດວຽກເພິ່ມ. ບາງກໍລະນ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຜ້ທິ່ມອບໝາຍ ຕ້ອງໄດ້
ປຶກສາຫາລື ແລະ ເອກະພາບກັນ. ໃນກໍລະນບໍໍ່ລາຍງານເຫດການທິ່ຄາດວູ່າຈະກໍໍ່ໃຫ້ເກດ ຫຼື ເກດຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງດ້ານ
ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບຂອງຫ້ອງການ ກປສ , ຜ້ກູ່ຽວຈະຖືກປະຕິບັດວິໃນ ລວມທັງການປົດ
ອອກຈາກຕໍາແໜູ່ງ.
3. ການຈ້າງງານຜ້ທິ່ເປັນຍາດພິ່ນ້ອງ.
ຫກປສ ມນະໂຍບາຍພິຈາລະນາການຈ້າງງານຜ້ສະຫມັກທມ
ິ່ ຄນນະວດທິ ແລະ ປະສົບການ ທິ່ເໝາະສົມ
ກັບຕໍາແໜູ່ງທິ່ສະໝັກ. ຖ້າຫາກວູ່າການຮັບສະໝັກງານທິ່ພົບວູ່າຜ້ສະໝັກມສາຍສໍາພັນກັບພະນັກງານ ແບບ
ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຜ້ສະໝັກຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄັດເລືອກ ແລະ ຖ້າຫາກຜສ
້ ະໝັກມສາຍພົວພັນ
ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຄະນະກໍາມະການຜ້ຄັດເລືອກ ແບບຍາດພິ່ນ້ອງ, ໝູ່ເພືິ່ອນ ແລະ ຄົນຮ້ຈັກອືິ່ນໆ ກໍາມະການຜ້ນັັ້ນ ຈະ
ບໍໍ່ມສິດເຂົັ້າຮູ່ວມໃນຂະບວນການຄັດເລືອກຄັັ້ງນັ້.
4. ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ
ຊັບສິນທາງປັນຍາທັງໝົດທິ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ ໃນໄລຍະການຈ້າງງານຂອງພະນັກງານ ກັບ
ຫກປສ, ລວມທັງເອກະສານຕູ່າງໆ ແລະ ບັນດາອປະກອນເຄືິ່ອງມືອືິ່ນໆ ບໍໍ່ວູ່າຈະເປັນຂໍໍ້ມນທິ່ເປັນແຟ້ມ ຫຼື ແບບ
ຊອບຟາຍ ຖືວູ່າເປັນຊັບສິນ ຂອງ ຫກປສ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ກັບ ຫກປສ ຫລັງຈາກ ພະນັກງານ ສິັ້ນ
ສດການເປັນພະນັກງານແລ້ວ.
ພະນັກງານອາດຈະໄດ້ຮັບການເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມນຂູ່າວສານທິ່ເປັນຄວາມລັບ, ຖານຂໍໍ້ມນ, ຊັບສິນທາງທລະ
ກິດ,

ກນແຈທສ
ິ່ ໍາຄັນຂອງສະຖານທິ່ຫຼືຊັບສິນ/ຂໍໍ້ມນກູ່ຽວກັບທລະກິດອືນ
ິ່ ໆໃນໄລຍະການປະຕິບັດຫນ້າທິ່ຂອງ

ເຂົາເຈົັ້າ. ກໍລະນນັ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ພຽງແຕູ່ສະເພາະຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫກປສ ເທົາັ່ ນັັ້ນ ເຊິິ່ງ
ຕ້ອງມເງືິ່ອນໄຂດັັ່ງນັ້:
•

ຫ້າມເປີດເຜຍ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມນທິ່ເປັນຄວາມລັບ ນອກເໜືອຈາກການປະຕິບັດໜ້າທິ່ ແລະ ເພືິ່ອປະໂຫຍດ
ສູ່ວນຕົວໃດໆ.

•

ຫ້າມອະນຍາດ ຫຼື ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜຍຂໍໍ້ມນທິ່ເປັນຄວາມລັບ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນຍາດ ໃນ
ລະຫວູ່າງ ການເປັນພະນັກງານ ຫຼື ສິັ້ນສດການເປັນພະນັກງານ ຖ້າບໍໍ່ມເອກະສານມອບໝາຍທິ່ເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ ຈາກຄະນະ ຫກປສ ນອກເໜືອຈາກກົດໝາຍທິ່ກໍານົດໄວ້ “ຂໍໍ້ມນທິ່ເປັນຄວາມລັບ” ແມູ່ນບັນດາຂໍໍ້
ມນຕູ່າງໆ ທກ
ິ່ ູ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫກປສ ແລະ ໜູ່ວຍງານທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ທິ່ບໍໍ່ແມູ່ນຂໍໍ້ມນທິ່ເປັນສາທາລະນະ.
ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສັດຊືິ່ ຕໍໍ່ການເປັນພະນັກງານຂອງ ຫກປສ ແລະ ບໍໍ່ໃຫ້ເປີດເຜຍ
ຂໍໍ້ມນທິ່ເປັນຄວາມລັບ ກູ່ອນໄດ້ຮັບອະນຍາດ, ຖ້າຫາກຝ່າຝືນຕໍໍ່ລະບຽບຂໍໍ້ນັ້ ແມູ່ນຈະຖືວູ່າຜິດຕໍຈ
ໍ່ ັນຍາບັນ
ແລະ ຈະໄດ້ມການລົງໂທດຕາມລະບຽບວິໃນ ລວມເຖິງການໄລູ່ອອກຈາກວຽກ ແລະ ຫກປສ ແມູ່ນຈະໄດ້ມ
ການຄິດໄລູ່ຄູ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນເພືິ່ອທົດແທນ ກໍລະນຄວາມເສຍຫາຍທິ່ເກດ ຂຶັ້ນສົັ່ງຜົນເຖິງຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍ ຫຼື
ເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນ.

4.3. ດ້ານມືພ
ັ້ ກ
ັ ການ
1. ມືພ
ັ້ ກ
ັ ການໂດຍທົວ
ັ່ ໄປ

ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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ພະນັກງານ ຫກປສ ທກຄົນມສິດລາພັກໂດຍສອດຄູ່ອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ
ລະບຽບຂອງຫ້ອງການ ກປສ. ທກໆແຜນການຂໍລາພັກຈະຕ້ອງໄດ້ເຫັນດນໍາກັນ ແລະ ໃຫ້ເບິິ່ງປະລິມານວຽກ ແລະ
ຄວາມຈໍາເປັນຂອງພະນັກງານ.

ການລາພັກຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບອະນຍາດເສຍກູ່ອນ

ນອກຈາກທິ່ກໍລະນພະນັກງານບໍໍ່

ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ລູ່ວງໜ້າ. ເອກະສານຕູ່າງໆກູ່ຽວກັບການລາພັກ ຕ້ອງໄດ້ເກັບມ້ຽນໄວ້ຢ່ໃນແຟ້ມປະຫວັດຂອງ
ພະນັກງານ.
2. ລະບຽບການລາພັກປະຈໍາປີ
ພະນັກງານຖາວອນຂອງ ຫກປສ ແຕູ່ລະຄົນມສິດລາພັກປະຈໍາປີໄດ້ 15 ວັນ ການລາພັກແມູ່ນ ນັບແຕູ່ມືັ້ສິັ້ນ
ສດການທົດລອງງານ 3 ເດືອນທິ່ພວກເຂົາໄດ້ເລິ່ມເຮັດວຽກ. ຄໍາຮ້ອງຂໍລາພັກຕ້ອງ ຍືິ່ນກູ່ອນລູ່ວງໜ້າ 3 ວັນ (ຮູ່າງ
ຄໍາຮ້ອງຂໍລາພັກປະຈໍາປີ-ເອກະສານຂັດຕິດທ 10). ຈໍານວນວັນລາພັກປະຈໍາປີບໍໍ່ສາມາດສະສົມໄປປີຖັດໄປໄດ້ ຊຶິ່ງ
ວັນພັກປະຈໍາປີທຍັງເຫຼືອພະນັກງານຈະຕ້ອງໃຊ້ກູ່ອນສິັ້ນສດທ້າຍເດືອນທັນວາ, ຖ້າບໍໍ່ໄດ້ລາພັກຫຼັງຈາກທ້າຍເດືອນ
ທັນວາຈະຖືວູ່າສະຫຼະສິດ; ໃນກໍລະນທິ່ພັກກູ່ອນແລ້ວຈຶງິ່ ໄດ້ຮັບອານຍາດ ແມູ່ນໃຫ້ຫັກວັນທິ່ພັກແລ້ວນັັ້ນອອກກູ່ອນ
ຈຶິ່ງພັກຕືິ່ມຕາມມືັ້ ທິ່ຍັງເຫຼືອ ຊຶິ່ງເປັນເງືິ່ອນໄຂທິ່ພະນັກງານໄດ້ຕົກລົງກັບ ຫ້ອງການ ກປສ.
3. ລະບຽບການລາພັກບໍເໍ່ ອົາເງິນເດືອນ
ຖ້າຫາກການລາພັກທິ່ບໍໍ່ມມືັ້ພັກປະຈໍາປີພຽງພໍ, ຫ້ອງການ ກປສ ອາດອະນຍາດໃຫ້ ພະນັກງານລາພັກ ແບບ
ບໍໍ່ເອົາເງິນເດືອນ ສງສດບໍໍ່ເກນ 20 ວັນ ຕໍໍ່ປ.ີ ການລາພັກແບບບໍໍ່ໄດ້ ຮັບເງິນເດືອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນມັດຈາກ
ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ໂດຍຜູ່ານ ຝ່າຍບກຄະລາກອນ. ແຕູ່ວູ່າຜ້ຂໍລາພັກດັັ່ງກູ່າວຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່ນໍາ ຫ້ອງການ
ກປສ ມາເປັນເວລາ 12 ເດືອນ ແລ້ວ.
4. ລະບຽບການລາພັກປນ
ິ່ ປົວ (ລາປ່ວຍ)
ພະນັກງານມສິດລາພັກເພືິ່ອປິ່ນປົວ ໄດ້ 30 ວັນ ຕໍໍ່ປີ ແລະ ຈະຕ້ອງມໃບຢັງົ້ ຢືນຈາກແພດຫຼັງ ຈາກ 2 ວັນ
ທິ່ໄດ້ເລິ່ມປິ່ນປົວ. ພະນັກງານຈະຕ້ອງລາຍງານ ໄວເທົັ່າທິ່ຈະໄວໄດ້ ໃຫ້ຫົວໜ້າຂອງຕົນ ຖ້າຕົນເອງບໍໍ່ສາມາດທິ່ຈະມາ
ເຮັດ ວຽກໄດ້ຍ້ອນບໍໍ່ສະບາຍ ຫຼື ຖືກບາດເຈັບ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມໜັງສືຢັົ້ງຢືນຈາກແພດໃນກໍລະນ
ທິ່ບໍໍ່ສະບາຍ ເກນ 2 ວັນ ຕິດຕໍກ
ໍ່ ັນ.
5. ລະບຽບການລາພັກເກດລກ
5.1. ການລາພັກເກດລກ
ພະນັກງານແມູ່ຍິງທິ່ເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການ ກປສ ມສິດລາພັກເກດລກ 3 ເດືອນ ກັບ 15 ວັນ ໂດຍບໍໍ່ຖືກ
ຕັດເງິນເດືອນ (ອງຕາມກົດໝາຍ ແຮງງານ ສປປ ລາວ). ເຊິ່ງສາມາດເອົາມືັ້ພັກກູ່ອນ ຫຼື ຫຼັງການເກດລກ ໃນຊູ່ວງ
ເວລາສາມເດືອນກັບ 15 ວັນ.
6. ວັນພັກທາງລັດຖະການ
ຫ້ອງການ ກປສ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຢຶດຖືຕາມວັນພັກທາງລັດຖະການ ຕາມທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນປະຕິທິນ ແລະ
ກົດໝາຍແຮງງານ. ລາຍລະອຽດຂອງການກໍານົດວັນພັກແມູ່ນກໍານົດຂຶັ້ນຢ່ກັບແຕູ່ລະປີ, ສູ່ວນ ວັນພັກລັດຖະການ
ອືິ່ນໆ ທິ່ລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງການແມູ່ນຂຶັ້ນຢ່ກັບການພິຈາລະນາຂອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ.

4.4. ການຍົກລະດັບ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້ພະນັກງານ
ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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1. ເປົາົ້ ໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດ
ພະນັກງານທິ່ມປະສົບການສງ ແລະ ມຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ສງ ເປັນສິິ່ງສໍາຄັນທິ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກ
ງານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ສໍາເລັດຜົນ. ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານເພືິ່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງປອດ
ໄພ ແລະ ມປະສິດທິພາບ. ການຝຶກອົບຮົມແມູ່ນຈະດໍາເນນໄປເປັນຂະບວນການທັງສອງດ້ານນັ້ໄປພ້ອມໆກັນ.
ພວກເຮົາສົັ່ງເສມໃຫ້ພະນັກງານມສູ່ວນຮູ່ວມ

ເພືິ່ອຫລດຊູ່ອງຫວູ່າງຄວາມແຕກຕູ່າງກັນທາງດ້ານປະສົບການ

ເຂົາເຈົັ້າ ຫຼື ດ້ານຄວາມຮ້. ວຽກງານດັັ່ງກູ່າວໃຫ້ພວກເຂົາຖືວາູ່ ເປັນສູ່ວນໜຶິ່ງໃນແຜນພັດທະນາຕົນເອງໃນແຕູ່ລະປີ.
ການຝຶກອົບຮົມແມູ່ນນັບທັງຝຶກຢ່ພາຍໃນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຢ່ພາຍນອກ ທິ່ເປັນຫຼັກສດຄັກແນູ່. ຈດປະສົງຂອງ
ນະໂຍບາຍນັ້ແມູ່ນເພືິ່ອສ້າງເປັນລະບຽບສະເພາະ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານແກູ່ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ
ພະນັກງານ. ຂອບເຂດ ແລະ ຈດປະສົງຂອງລະບຽບການນັ້ແມູ່ນ:
• ການກໍານົດ ແລະ ສ້າງເອກະສານກູ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນຝຶກອົບຮົມສະເພາະໃຫ້ແກູ່ ພະນັກງານ
•

ໄລຍະເວລາຂອງການຍົກລະດັບ ຫຼື ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ຫກປສ ແມູ່ນແບບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະ
ເວລາຝຶກອົບຮົມແມູ່ນເລິ່ມຈາກ 2 ວັນ ເຖິງ 7 ວັນ ຫລື ບໍກ
ໍ່ າຍ 15 ວັນ, (ແຕູ່ຖ້າກໍລະນມການອົບຮົມທິ່ມ
ໄລຍະຍາວກວູ່ານັ້ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກ ຄະນະນໍາ ຫກປສ ກູ່ອນ) ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງດ້ານພາສາອັງກິດແມູ່ນ ເລິ່ມຈາກ 1 ເທມ ເຖິງ 3 ເທມ ຕໍໍ່ປ.ີ

• ໃຫ້ມເອກສານແຫຼູ່ງທິ່ມາຂອງເງິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເພືິ່ອຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ ພະນັກງານ.
• ສໍາຫຼວດປະເມນ ແລະ ອະນມັດຫລັກສດການຝຶກອົບຮົມ.
• ການກໍານົດ ແລະ ສ້າງເອກະສານ ຜົນໄດ້ຮັບທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກອົບຮົມ.
2. ລະບຽບການ
ລະບຽບການຕໍໍ່ໄປນັ້ແມູ່ນປະຕິບັດເພືິ່ອຮັບປະກັນວູ່າ ຫ້ອງການ ກປສ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຈດປະ ສົງ
ນະໂຍບາຍ ໃຫ້ພະນັກງານທກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເປັນຊັບພະຍາກອນຂອງຫ້ອງການ ກປສ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ປະຕິບັດບັນລຕາມຈດປະສົງ ແລະ ພາລະກິດຂອງຫ້ອງການ ກປສ ຈະຕ້ອງ:
•

ດາເນນ ການປະຖົມນິເທດໃຫ້ການແນະນາວຽກສາລັບພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ທກໆຄົນ.

• ຈັດຝຶກອົບຮົມທິ່ຈໍາເປັນພືັ້ນຖານແກູ່ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ກູ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ.
• ກໍານົດແຜນສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃນຕໍໍ່ໜ້າ ໂດຍຜູ່ານການປະເມນຜົນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຢ່າງເປັນທາງການໃນແຕູ່ລະປີ.
• ກໍານົດແຜນຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄ້ມຄອງບໍລິຫານງານສໍາລັບພະນັກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ
• ຮັບປະກັນວູ່າແຜນຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບການຄົັ້ນຄ້ວາຢ່າງເໝາະສົມ

ສອດຄູ່ອງກັບຕົວຊັ້ວດ
ັ ດ້ານງົບປະມານ

ແລະ

ອະນມັດ ຫຼື ຈູ່າຍໄປຢ່າງເໝາະສົມ.
• ສືບຕໍໍ່ບັນທຶກຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ຊຶິ່ງລວມ
ທັງຈດປະສົງການຝຶກອົບຮົມ, ຜົນໄດ້ຮັບທິ່ແທ້ຈງິ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ພາຍຫຼັງຝຶກອົບຮົມແລ້ວ.
• ຈັດສັນ ແລະ ຂືນ
ັ້ ງົບປະມານຂອງ ຫ້ອງການ ແຕູ່ລະປີເພຶິ່ອກະກຽມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກູ່
ພະນັກງານ

ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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• ຄົັ້ນຄ້ວາ, ແກ້ໄຂ ແລະ ມເອກະສານເພືິ່ອ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພະນັກງານກູ່ຽວກັບການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ.
3. ມາດຕະຖານໃນການປະຕິບດ
ັ ວຽກ:
ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລະບຽບທິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່ໃນຂໍໍ້ 4.4.2 ໄດ້ຖືກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມປະສິດຕິພາບນັັ້ນ
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນັ້:
•

ແຈກຢາຍລະບຽບຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານ
ເຂົັ້າໃໝູ່ທກຄົນ ແລະ ເອກະສານ ດັັ່ງກູ່າວ ກໍໍ່ຕ້ອງໃຫ້ມໄວ້ຢ່ໃນຫ້ອງການ ກປສ.

•

ຕ້ອງມການປະຖົມນິເທດ ແນະນໍາວຽກ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານໃໝູ່ ພາຍໃນເວລາ 2 ອາທິດຫຼັງຈາກເຂົັ້າເຮັດ
ວຽກແລ້ວ.

•

ພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ທກຄົນ ມເອກະສານແຜນຝຶກອົບຮົມໃນຕໍໍ່ໜ້າ ໄລຍະ 12 ເດືອນ.

•

ກໍານົດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານ ຕ້ອງສໍາເລັດຕາມຂອບເຂດເວລາ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາທິ່ໄດ້ຕົກລົງ ກັນ. ແຕູ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງແມູ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມອາດ
ສາມາດຕົວ ຈິງ ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ແຫຼູ່ງຝຶກ ອົບຮົມ.

•

ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ກປສ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ
ທກຄົນ.

•

ເອກະສານການກວດສອບການປະເມ ນຜົນປະຈໍາປີ ທ ິ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນການປະເມ ນການປະຕິບັດ
ວຽກງານ ແລະ ຜົນທິ່ໄດ້ຮັບ.

•

ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກໍສ
ໍ່ າ້ ງພະນັກງານ ທັງໝົດ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ບັນທຶກການ
ຝຶກອົບຮົມສວູ່ນຕົວຂອງພະນັກງານ, ຊຶິ່ງໄດ້ກວດກາ ແລະ ລາຍງານແກູ່ ຄະນະ ຫກປສ.

4. ຂັນ
ັ້ ຕອນສະເໜຝຶກອົບຮົມ
ທກໆການຝຶກອົບຮົມແມູ່ນອງຕາມການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ

ໃນແຜນພັດທະນາ

ແລະ

ການຝຶກ

ອົບຮົມ ໃນເວລາດໍາເນນການປະເມນຜົນການເຮັດວຽກ ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ທິ່ໄດ້ເຫັນດນໍາກັນຈາກ
ພະນັກງານ ແລະ ຝ່າຍບກຄະລາກອນ. ພະນັກງານ ປະກອບແບບຟອມ ສະເໜ ແລະ ສົງັ່ ຂໍອະນມັດ ຈາກຝ່າຍບກ
ຄະລາກອນ ສໍາລັບຝຶກອົບຮົມຢ່ພາຍໃນປະເທດ. ຝ່າຍບກຄະລະກອນ ໂດຍສົມທົບກັບແຕູ່ລະພະແນກ ເປັນຜ້ສະ
ເໜພະນັກງານຜ້ທິ່ເໝາະສົມທິ່ສດ ເພືິ່ອເຂົັ້າຮູ່ວມ ຕາມເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ຫົວ
ໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ຮອງ ສາມາດພິຈາລະນາອະນມັດການເຂົັ້າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມດັັ່ງ ກູ່າວໄດ້. ຜ້ທິ່ໄດ້ຮັບການສະເໜຊືິ່
ໄປຝືກອົບຮົມທກຄົນ

ຕ້ອງແມູ່ນຝ່າຍບກຄະລະກອນເປັນຜ້ແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບ.

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ

ພວກກູ່ຽວຕ້ອງປະກອບຂໍໍ້ມນໃສູ່ບົດບັນທຶກສໍາເລັດການເຂົັ້າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ 3 ວັນ ແລະ ສົງັ່ ໃຫ້ຝ່າຍ
ບກຄະລະກອນ ເພືິ່ອຕິດຕາມ. ຖ້າພະນັກງານຜ້ໃດບໍໍ່ປະກອບຂໍໍ້ມນ ແລະ ສົງັ່ ບົດບັນທຶກດັັ່ງກູ່າວ ຈະມໂອກາດໜ້
ອຍທິ່ຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົັ້າຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັັ້ງຕໍໍ່ໄປ. (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທິ່11 ຄໍາຮ້ອງຂໍຝືກອົມຮົມ)
5. ໂອກາດເທົາັ່ ທຽມກັນໃນການເຮັດວຽກ
ຈດປະສົງຂອງການກໍານົດໂອກາດເທົັ່າທຽມໃນການເຮັດວຽກຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ແມູ່ນເພືິ່ອຍົກສງຜົນ
ສໍາເລັດການປະຕິບັດວຽກຂອງອົງການ ດ້ວຍ: (a) ການດຶງດດ ແລະ ຮັກສາພະນັກງານຜ້ທິ່ຫ້າວຫັນດເດັັ່ນ;

ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ

30

(b)ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກມຄວາມປອດໄພ, ເປັນມິດ ແລະ ມຄວາມຢືດຢນ; (c) ກປສ ໃຫ້
ໂອກາດເຮັດວຽກທິ່ເທົັ່າທຽມແກູ່ທກຄົນທິ່ມຄວາມສາມາດ ເໝາະສົມ ໂດຍບໍໍ່ມການຈໍາແນກກັນ.

ໜວດທ V ການປະເມນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາພະນັກງານ
5.1. ການທົບທວນປະເມນການເຮັດວຽກ
1. ການຄມ
້ ຄອງການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ຈດປະສົງຂອງການຄ້ມຄອງການປະຕິບັດວຽກງານແມູ່ນເພືິ່ອຍົກສງປະສິດທິພາບດ້ານວຽກງານ, ຊຶິ່ງເປັນ
ການສືບຕໍໍ່ຂະບວນການຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ, ໃນນຈ
ັ້ ະລວມທັງການປະເມນແບບເປັນທາງການ ແລະ ບໍໍ່ເປັນທາງການ.
ພວກເຮົາສົັ່ງເສມໃຫ້ມການດໍາເນນຂະບວນການປະເມນແບບສອງດ້ານ, ຊຶິ່ງພະນັກງານສາມາດໃຫ້ຄໍາເຫັນຕໍໍ່ການ
ຄ້ມຄອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ. ພະນັກງານທກຄົນຈະໄດ້ດໍາເນນການປະເມນຜົນງານ ແລະ ຮັບ
ຄໍາຕໍານິຕິຊົມຈາກຝ່າຍບກຄະລາກອນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງຕໍໍ່ປ.ີ
ຂັນ
ັ້ ຕອນການດໍາເນນ
• ການຄ້ມຄອງການປະຕິບັດວຽກງານກວມໄລຍະ 1 ປີ ຊຶິ່ງເລິ່ມຕົັ້ນຈາກເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ ຂອງ
ແຕູ່ລະປີ. ພະນັກງານທກຄົນຈະໄດ້ຮັບການປະເມນຜົນງານໃນທກໆທ້າຍປີ ຄືໃນລະຫວູ່າງເດືອນ ພະຈິກ ຫາ
ເດືອນ ທັນວາ.
• ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ຕົກລົງນໍາກັນກູ່ຽວກັບມືັ້ປະຊຸມ ເພືິ່ອປະເມນຜົນງານ, ແຕູ່ຕ້ອງໃຫ້ມເວລາກະກຽມ.
• ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ຈະປະຊຸມຢ່າງເປີດເຜຍ ແລະ ກົງໄປກົງມາ ເພືິ່ອປະເມນຜົນງານໃນໄລຍະຜູ່ານມາ.
• ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ຈະຕ້ອງມຄວາມເປັນເອກະພາບກັນກູ່ຽວກັບຜົນການປະເມນ ແລະ ຈດປະສົງຂອງການ
ປະເມນຜົນງານໃນໄລຍະຕໍໍ່ໜ້າ.
• ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານຈະຖືເປັນສູ່ວນໜຶິ່ງຂອງຂະບວນການນັ້.
• ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ເກັບມ້ຽນ, ທກເອກະສານ ຕ້ອງເກັບມ້ຽນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ບົດບັນທຶກ
ອາດ ເປັນແຫຼງູ່ ຂໍໍ້ມນເພິ່ມເຕມ, ແຕູ່ການກວດກາເອກະສານ ຕ້ອງແມູ່ນຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຝ່າຍບກຄະລະ
ກອນ.
• ນອກຈາກຂະບວນການທິ່ເປັນທາງການນັ້ແລ້ວ, ກໍໍ່ຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດຍົກບັນຫາຕູ່າງໆ ທິ່ພວກ
ເຂົາມເພືິ່ອມາສະເໜປືກສາຫາລື ແລະ ຊອກຫາວິທແກ້ໄຂໄດ້.
• ການປະເມນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທັງໝົດຂອງພະນັກງານ ໂດຍອງໃສູ່ແຜນການ ແລະ ຈດປະສົງໃນ
ການເຮັດວຽກຈະດໍາເນນໃນລະຫວູ່າງເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ ຂອງແຕູ່ລະປີ ຊຶິ່ງຈະໄດ້ຈດ
ັ ລໍາດັບ ຫຼື ໃຫ້
ຄະແນນ ຕໍໍ່ຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ບັນທຶກຜົນງານຂອງພວກເຂົາ. ແບບຟອມການປະເມນຜົນງານ
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທິ່ 12 ແບບຟອມການປະເມນຜົນງານປະຈາປີ).
2. ການປັບປງການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ
ຫ້ອງການ ກປສ ຈະມວິທການສົັ່ງຂູ່າວ ເພືິ່ອປັບປງການເຮັດວຽກ ຂອງ ພະນັກງານ. ຖ້າວູ່າວິທການ
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ດັັ່ງກູ່າວ ບໍໍ່ສາມາດຊູ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານປັບປງການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ, ຫ້ອງການ ກປສ ອາດຢດຕິການວູ່າຈ້າງ
ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວ. ວິທການສົັ່ງ ຂູ່າວປະກອບດ້ວຍ ການຕັກເຕືອນດ້ວຍວາຈາ ຫຼື ຕັກເຕືອນເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼື ສຶກສາອົບຮົມ.
ຫ້ອງການ ກປສ ຮຽກຮ້ອງມາດຕະຖານຂັັ້ນຕໍໍ່າ ໃນການປະຕິບັດ ແລະ ເພືິ່ອການປະຕິບັດວຽກ ຊຶິ່ງຈະໃຫ້
ພະນັກງານເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການປະເມ ນຜົນງານ. ຖ້າພະນັກງານປະ ຕິບັດຕາມມາດຕະຖານນ ັ້ບໍໍ່ໄດ້ ທາງ
ກປສ ຈະໃຫ້ປັບປງຢ່າງເໝາະສົມ ເຊັັ່ນ ການຝຶກອົບຮົມ. ການປັບປງການປະເມນຜົນການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນທາງ
ການຖ້າຫາກວູ່າການປັບປງວິທອືິ່ນບໍໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ
ຖ້າພະນັກງານຫາກຈົງໃຈຝ່າຝືນລະບຽບຂອງ ກປສ ຫຼື ກະທໍາຜິດ ທາງຫ້ອງການ ກປສ ຈະໄດ້ປະຕິບັດວິ
ໃນຕໍໍ່ຜ້ກູ່ຽວ ຫຼື ໃນກໍລະນກະທໍາຜິດຢ່າງຮ ນແຮງ ຫຼື ຝ່າຝືນລະບຽບ ອາດໃຫ້ຢດຕິການເຮັດວຽກ. ພະນັກງານ
ແຕູ່ລະຄົນຕ້ອງເຂົັ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ຈະໄດ້ປຶກສາ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດ ເພືິ່ອປັບປງຕົນເອງ. ຫ້ອງການ
ກປສ ໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາຊັ້ແຈງເຫດຜົນກູ່ອນທິ່ຈະດໍາເນນມາດຕະການຂັັ້ນຕໍໍ່ໄປ.
ຂັນ
ັ້ ຕອນປະຕິບດ
ັ
• ຫ້ອງການ ກປສ ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແກູ່ພະນັກງານທິ່ມຈດອູ່ອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພວກ
ເຂົາເພືິ່ອປັບປງແກ້ໄຂ.
• ເມືິ່ອພວກເຂົາຫາກປັບປງ, ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເບິິ່ງວູ່າ ການປັບປງຂອງພວກເຂົາເປັນແນວໃດ,
ຖ້າຢາກໃຫ້ການປັບປງວຽກດຂຶັ້ນ ທາງ ຫກປສ ຈະຕ້ອງເຮັດອັນໃດອັນໜຶິ່ງເພືິ່ອຊູ່ວຍເຫຼືອ ເປັນຕົັ້ນຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
• ຖ້າຫາກມການກູ່າວເຕືອນພະນັກງານ ແມູ່ນໃຫ້ຝ່າຍບກຄະລາກອນບັນທຶກ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຄັກແນູ່.
• ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຕ້ອງແຈ້ງລະອຽດໃຫ້ພະນັກງານ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ້ບັນຫາທິ່ຍັງຄ້າງຄາ ຫຼື ປະຕິບັດບໍໍ່ໄດ້ . ເພືິ່ອໃຫ້ມ
ຄວາມຈະແຈ້ ງ , ຈະຕ້ ອ ງຍົ ກ ຕົ ວ ຢ່ າ ງສະເພາະໃດໜຶ ິ່ ງ ເພື ິ່ ອ ສົ ມ ທຽບໃຫ້ ເ ຫັ ນ ລະບຽບ ກັ ບ ວິ ທ ການປະຕິ ບ ັ ດ ທິ່
ຖືກຕ້ອງ.
• ຖ້າຈະມການເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະຕ້ອງ: ເຮັດເປັນເອກະສານ ແລະ ພ້ອມອັດສາ
ເນົາໃຫ້ພະນັກງານ, ໃຫ້ຜ ້ກູ່ຽວພ້ອມດ້ວຍຜ ້ຕິດຕາມ ລົງລາຍເຊັນໃສູ່ໃບຕັກເຕືອນ, ເກັບມ້ຽນເປັນສໍາເນົາໃນ
ແຟ້ມພະນັກງານ.
• ໃບຕັກເຕືອນຕ້ອງໃຫ້ມເນືັ້ອໃນຈະແຈ້ງ: ຂໍໍ້ບກ
ົ ຜູ່ອງ, ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງມາດຕະຖານທິ່ກໍານົດໄວ້, ໄລຍະ
ເວລາທິ່ຜ້ກູ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດສໍາເລັດ, ວິທການແກ້ໃຂທິ່ ກປສ ຈະຊູ່ວຍໃຫ້ຜ້ກູ່ຽວສາມາດປັບປງໄດ້ຕາມຂໍໍ້ຮຽກ
ຮ້ອງ, ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປັບປງ.
• ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ/ຫຼື ການແນະນໍາ ທິ່ມທັງໝົດ,
ຊຶິ່ງຈະລວມທັງວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທິ່ດໍາເນນ ແລະ ເກັບມ້ຽນສໍາເນົາໄວ້ຢ່ໃນແຟ້ມຂອງພະນັກງານ.
• ຖ້າຫາກຜົນການປະຕິບັດວຽກ ຫຼື ການປະພຶດຕົນ ບໍໍ່ຄືບໜ້າແລ້ວ ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະໄດ້ແຈ້ງເຕືອນ ເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນເທືິ່ອສດທ້າຍ ແລະ ດໍາເນນຕາມຂັັ້ນຕອນຂ້າງເທິງ. ໃນໃບແຈ້ງເຕືອນນັັ້ນຈະຕ້ອງລະບໃຫ້ແຈ້ງວູ່າທາງ
ຫ້ອງການ ກປສ ຈະໃຫ້ອອກຈາກວຽກ ຖ້າຫາກບໍໍ່ສາມາດ ປັບປງຜົນງານໄດ້ຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ.
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5.2. ຂັນ
ັ້ ຕອນປະຕິບັດວິໃນ
1. ລະບຽບຕໍກ
ໍ່ ານກະທໍາຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ກໍ ລ ະນ ກະທໍ າ ຜິ ດ ຢ່ າ ງຮ້ າ ຍແຮງແມູ່ ນ ໃຫ້ ອ ອກຈາກວຽກໄດ້ ທ ັ ນ ທ . ຄະນະນໍ າ ຫກປສ ແລະ ພາກສູ່ ວ ນ
ກູ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາກັນ ກູ່ອນດໍາເນນຂັັ້ນຕອນນ.ັ້
1.1. ຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດ:
• ຝ່າຍບກຄະລາກອນຄວນສືບສວນຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບຕໍໍ່ຜ້ຖືກກູ່າວຫາ, ລວມທັງສອບຖາມພະຍານຖ້າຫາກມ
ຄວາມຈໍາເປັນ.
• ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຄວນສະເໜໃຫ້ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ (ບັນທຶກການປຶກສາ
ຫາລື) ແລະ ຟັງຄໍາຊັ້ແຈງຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນຄວນໃຫ້ພະຍານເຂົັ້າຮູ່ວມນໍາ ແລະ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ
ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຕໍໍ່ຄໍາຊັ້ແຈງຂອງເຂົາເຈົັ້າ.
• ຖ້າເຫັນວູ່າມເຫດຜົນໄດ້ກະທໍາຜິດແທ້, ໃຫ້ດໍາເນນການສືບສວນລະອຽດຕືິ່ມອກ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນສາມາດສະ
ເໜໃຫ້ຫົວໜ້າ ກປສ ພິຈາລະນາ ໃນການສືບຕໍໍ່ ຫຼື ບໍສ
ໍ່ ືບຕໍສ
ໍ່ ັນຍາພະນັກງານທິ່ກະທໍາຜິດນັັ້ນ.
• ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຄວນເກັບຮັກສາແຟ້ມເອກະສານຫຼກ
ັ ຖານທິ່ມທັງໝົດ ແລະ ມາດຕະການທິ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນ
ກໍລະນນ.ັ້ ຫ້ອງການ ກປສ ຈະສົັ່ງແຈ້ງການຢດຕິສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນໃຫ້ແກູ່ຜ້ກູ່ຽວ.
2. ຂັນ
ັ້ ຕອນການຮ້ອງທກ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ວິໄນ:
2.1. ນະໂຍບາຍການປະຕິບັດວິໄນຂອງ ກປສ
ຂັນ
ັ້ ຕອນທ 1 ຂັນ
ັ້ ຕອນການປະຕິບດ
ັ ວິໄນ
ນະໂຍບາຍສະບັບນັ້ນັ້ ຖືກນໍາໃຊ້ເມືິ່ອຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ຮບ
ັ ຂໍໍ້ມນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການກະ ທໍາຜິດຂອງ
ພະນັກງານ. ບກຄົນທິ່ຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດລະບຽບການນັ້ຕ້ອງພະຍາຍາມກວດສອບໃຫ້ແນູ່ໃຈວູ່າຂໍໍ້ກູ່າວຫາໃດໜຶິ່
ງໄດ້ຮັບການສືບສວນ, ໄດ້ຢນ
ື ຢັນ ຫຼື ໄດ້ບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ລົງວັນທ ເມືິ່ອເຫັນວູ່າມຄວາມ
ຈໍາເປັນ.
ຂັນ
ັ້ ຕອນທ 2 ການດາເນນກູ່ອນຂັນ
ັ້ ຕອນດາເນນການແບບເປັນທາງການ
ການກະທໍາຜິດເລັກໜ້ອຍ - ດໍາເນນການຕັກເຕືອນແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ
1. ການຕັກເຕືອນແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ ແມູ່ນຕັກເຕືອນ/ສຶກສາອົບຮົມເພືິ່ອເປັນການຊູ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປັບປງ
ພຶດຕິກໍາຂອງພະນັກງານ ກູ່ອນທິ່ຈະດໍາເນ ນການອັນໃດໜຶິ່ງແບບເປັນທາງການ. ການຕັກເຕືອນແມູ່ນໃຫ້
ໂອກາດ ເພືິ່ອຮັບຮ້ບັນຫາ ແລະ ຮັບປະກັນວູ່າມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກົງກັນ ແລະ ພະຍາຍາມຫາທາງອອກຮູ່ວມ
ກັນ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ສາມາດປຶກສາກັບ ຄະນະນໍາ ຫກປສ ກູ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດທິ່ເປັນເອກະພາບ
ເພືິ່ອຕັກເຕືອນຜ້ກະທໍາຜິດ.
2. ຫຼັງຈາກທິ່ໄດ້ຕັກເຕືອນແລ້ວຜູ່ານການຕິດຕາມໃນໄລຍະໃດໜຶິ່ງທິ່ເໝະສົມແຕູ່ຜ້ກູ່ຽວຍັງບໍໍ່ປ່ຽນແປງ ຫຼື ບໍໍ່
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ກໍານົດ ກໍໍ່ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂັັ້ນຕອນລູ່ມນ.ັ້
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ໃນກໍລະນທິ່ມຂໍໍ້ກູ່າວຫາການກະທໍາຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະກໍານົດວູ່າຈະໄດ້ສືບສວນ
ແລະ
ໃຫ້ໂຈະວຽກກູ່ອນ.
ໃນເມືິ່ອໃຫ້ໂຈະວຽກຝ່າຍບກຄະລາກອນຢືນຢັນຄືນດ້ວຍການຂຽນເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຫາຜ້ກູ່ຽວໂດຍລະບຊືິ່ບກຄົນໃດໜຶິ່ງພາຍໃນ ຫກປສ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ້ກູ່ຽວສາມາດເຂົັ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ໃຫ້
ຊູ່ວຍເບິິ່ງທກເອກະສານທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນຂອງຜ້ກູ່ຽວ. ການໂຈະວຽກບໍໍ່ແມູ່ນການລົງໂທດຕໍໍ່ຜ້ກູ່ຽວ ແຕູ່ເພືິ່ອ
ເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການສືບສວນ. ການໂຈະວຽກແມູ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍ
ບາຍອືິ່ນໆຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຈະຂຶັ້ນກັບຜົນການສືບສວນ ຫຼື ເມືິ່ອກໍລະນທິ່ມການຕົກລົງການປະຕິບັດວິໃນ ຫຼື
ລົງໂທດ.
ໃນລະຫວູ່າງການໂຈະວຽກຜ້ກຽູ່ ວຈະບໍໍ່ໄດ້ໄປເຮັດວຽກນອກຈາກທິ່ທາງ ຫ້ອງການ ກປສ ຈະເຊນໃຫ້ເຂົັ້າ
ຮູ່ວມປະຊຸມທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການປະຕິບັດວິໄນ. ໃນເມືິ່ອຂໍໍ້ກູ່າວຫາ ຫາກບໍມ
ໍ່ ຄວາມຈິງທຈ
ິ່ ະເປັນການ
ກະທໍາຜິດຜ້ກູ່ຽວຈະບໍໍ່ຖືກໂຈະວຽກຕໍໍ່ໄປອກ.
ການໂຈະວຽກຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນມັດ ຈາກ (I) ປະທານສະພາບໍລິຫານ(ຫຼືຜ້ຕາງໜ້າ) ໃນກໍລະນທິ່ພະນັກ
ງານດັັ່ງກູ່າວເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຫຼື ເປັນພະນັກງານຫ້ອງການ (ii) ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ (ຫຼື ຜ້ຕາງໜ້
າ) ໃນກໍລະນພະນັກງານຄົນຕູ່າງປະເທດທິ່ປະຈໍາຢ່ແຜນງານໃນປະເທດ ແລະ (III) ຫົວໜ້າພະແນກ (ຫຼື ຜ້ຕາງໜ້
າ) ໃນກໍລະນທິ່ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວມຕໍາແໜູ່ງຮອງພະແນກລົງມາ.
ຂັນ
ັ້ ຕອນທ 3: ການດໍາເນນການແບບເປັນທາງການ
ການດໍາເນນການແບບເປັນທາງການ ດໍາເນນໃນກໍລະນທິ່ການກະທໍາບໍໍ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ຮຽກ
ຮ້ອງຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແລະ/ ຫຼື ໃນກໍລະນທິ່ ໄດ້ດໍາເນນການແບບບໍໍ່ເປັນທາງການຕາມຂັັ້ນຕອນທ 2 ຂ້າງເທິງ
ບໍໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ຫຼື ທາງຫ້ອງການ ກປສ ເຫັນວູ່າຈະປະຕິບັດບໍສ
ໍ່ າໍ ເລັດ.
2.2. ການສືບສວນ
ໃນກໍລະນມການກະທໍາຜິດ ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຫຼື ບກຄົນພາຍນອກທິ່ອາດຈະຖືກແຕູ່ງຕັັ້ງ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ໜ້າທິ່ເປັນຫົວໜ້າສືບສວນ. ຫົວໜ້າສືບສວນຕ້ອງບໍໍ່ແມູ່ນຜ້ທິ່ລາຍງານບັນຫາໃຫ້ແກູ່ຫວ
ົ ໜ້າພະແນກ, ໃນກໍລະນ
ການກະທໍາຜິດທິ່ຖືກກູ່າວຫາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຈະສັັ່ງໃຫ້ສືບສວນ ກູ່ອນທິ່ຈໍາດໍາເນນການປະຕິບັດວິໄນ.
ບົດບາດຂອງຫົວໜ້າສືບສວນ ແມູ່ນເພືິ່ອສືບຖາມຂໍໍ້ມນຈາກພະຍານ ແລະ ພາກສູ່ວນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອສັງລວມເອົາ
ຂໍໍ້ມນກູ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ຮັບປະກັນຄວາມລັບ, ປົກປ້ອງພະຍານ ແລະ ຮັກສາຂໍໍ້ມນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມເໝາະ
ສົມ. ການສືບສວນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍການຊ້ອງໜ້າກັນ, ດ້ວຍໂທລະສັບ ຫຼື ປະຊຸມຜູ່ານທາງວິດໂອ ກໍໍ່ໄດ້.
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຈະລາຍງານຜົນຂອງການສືບສວນ ພ້ອມທັງສະເໜວິທແກ້ໄຂ. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ
ຈະຕັດສິນໃຈຕໍວ
ໍ່ ິທການແກ້ໄຂບັນຫາດັັ່ງກູ່າວ.
2.3. ສິດໃນການເຂົັ້າຮູ່ວມ:
ພະນັກງານທກຄົນມສິດເຂົັ້າຮູ່ວມໃນທກໆຂັັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນນການແບບເປັນທາງການ, ແຕູ່ໃນ
ຖານະ ເພືິ່ອນຮູ່ວມວຽກງານເທົັ່ານັັ້ນຈະບໍໍ່ແມູ່ນໃນຖານະທາງການ. ແຕູ່ໃນບາງກໍລະນທິ່ມຜ້ສະເໜຢາກເຂົັ້າຮູ່ວມ
ໃນຂັັ້ນຕອນທິ່ດໍາເນນການແບບບໍໍ່ເປັນທາງການກໍໍ່ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ຂຶັ້ນກັບເຫດຜົນຕົວຈິງເຊັັ່ນ: ຜ້ນັັ້ນອາດຈະ
ເຂົັ້າຮູ່ວມໄດ້ຕາມເວລາທິ່ກໍານົດເທົັ່ານັັ້ນ, ຊຶິ່ງປະທານຈະເປັນຜ້ຕັດສິນເອງ.
2.4. ຂັັ້ນຕອນການຮັບຟັງການລົງວິໃນ
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ຖ້າຝ່າຍບກຄະລາກອນກໍານົດວິທແກ້ໄຂແລ້ວ,

ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະສົມທົບກັບພະແນກທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ

ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜ້ກຽູ່ ວຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ອາດເປັນແຈ້ງທາງເອເລັກໂຕຼນິກ) ກູ່ຽວກັບ: (a) ວັນເວລາການ
ພິຈາລະນາ, (b) ວິທການດໍາເນນການພິຈາລະນາ (ຜູ່ານການຊ້ອງໜ້າກັນ, ຜູ່ານທາງໂທລະສັບ, ຜູ່ານວິດໂອ ແລະ
ອືິ່ນໆ) , (c) ຂໍກ
ໍ້ ູ່າວຫາໃນການກະທໍາຜິດຂອງຜ້ກູ່ຽວ, (d) ສິດຂອງຜ້ກູ່ຽວທິ່ຈະຕ້ອງເຂົັ້າຮູ່ວມ. ການແຈ້ງເຕືອນນັ້
ຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໄລຍະ 5 ວັນ ທາງລັດຖະການ. ການພິຈາລະນາລົງວິໄນຈະດໍາເນນການໃຫ້
ສອດຄູ່ອງກັບບົດແນະນໍາກູ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນການລົງວິໃນ.
2.5. ການຕັດສິນ
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການພິຈາລະນາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຈະຕັດສິນຄວາມຜິດຕາມຂໍໍ້ມນທັງໝົດທິ່ມ
ແລະ ພິຈາລະນາຮອບດ້ານຕາມກໍລະນ ລວມທັງກໍລະນຫຼຸດຜູ່ອນໂທດ.
ຈາກນັັ້ນ ຝ່າຍບກຄະລາກອນສົມທົບກັບຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ກໍານົດມາດຕະການທິ່ເໝາະສົມວູ່າຈະ
ເປັນການປະຕິບັດວິໃນແນວໃດ. ລະດັບການປະຕິບັດວິໄນແມູ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທ 5 ແລະ ຈະໄດ້ແຈ້ງຜົນ
ການຕັດສິນໃຫ້ທກພາກສູ່ວນຮັບຊາບ. ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະແຈ້ງເປັນທາງການ ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາ
ພະນັກງານຜ້ນັັ້ນກູ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາ ພາຍໃນເວລາທິ່ເໝາະສົມ.
ພາຍຫຼັງທິ່ພິຈາລະນາລົງວິໄນຕໍໍ່ຜ້ກະທໍາຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງແລ້ວ, ຫກປສ ຈະໃຫ້ຜ້ກູ່ຽວຢດເຊົາວຽກນັບແຕູ່
ມືັ້ທິ່ຜົນພິຈາລະນາຢ່າງເປັນທາງການ.
ລະດັບຂອງການລົງໂທດ:
2.6. ບັນທຶກການຕັກເຕືອນດ້ວຍປາກເປົົ່າ.
ການຕັກເຕືອນຈະເໝາະສົມໃນກໍລະນການກະທໍາຜິດດັັ່ງນັ້: (a) ກະທໍາເປັນຄັັ້ງທໍາອິດ ແລະ ບໍໍ່ຮ້າຍແຮງ,
(b) ຫຼື ລະເມດກົດລະບຽບເລັກໜ້ອຍ. ຕ້ອງສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍໍ້ວູ່າໄດ້ດໍາເນນການຕັກເຕືອນ ແລະ ບັນທຶກວັນເວລາ
ທິ່ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍຈະໄດ້ບັນທຶກລົງໃນແຟ້ມປະຫວັດຂອງຜ້ກູ່ຽວ ແລະ ຈະໄດ້ສງົັ່ ສໍາເນົາໃຫ້ຜ້ກູ່ຽວນໍາ.
2.7. ການແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ການແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະເໝາະສົມໃນເມືິ່ອມກໍລະນດັັ່ງນັ້: (a) ສືບຕໍໍ່ ຫຼື ເຮັດຜິດ ຕໍກ
ໍ່ ົດ
ລະບຽບເລັກໜ້ອຍອກເທືິ່ອໃໝູ່ ຫຼື, (b) ເປັນການກະທໍາຜິດລະບຽບຄັັ້ງທໍາອິດ, ຊຶິ່ງພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນຄວນວູ່າ
ມຄວາມຮນແຮງສົມຄວນ ຫຼື ເປັນຄວາມຜິດລະດັບ ທສ
ິ່ ງກູ່ວາລະດັບການຕັກເຕືອນທໍາມະດາ.
2.8. ການແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັັ້ງສດທ້າຍ
ການແຈ້ງເຕືອນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນອາດເປັນຄັັ້ງດຽວທໍາອິດເທົັ່ານັັ້ນ, ໃນເມືິ່ອການກະທາຜິດຫາກ
ມ ຄວາມຮນແຮງສົມຄວນ. ການແຈ້ງເຕືອນຄັັ້ງສດທ້າຍເໝາະສົມໃນກໍລະນຄື:

(a) ສືບຕໍໍ່ ຫຼື ເຮັດຜິດຕໍໍ່ກົດ

ລະບຽບເລັກໜ້ອຍ ອກ ແລະ ກໍາລັງຢ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດວິໄນຢ່ໃນຖານະຄວາມຜິດຄືກັນນັ້ຢ່ໃນຂັັ້ນຕັກເຕືອນ
ຫຼື; (b) ເປັນການກະທາຜິດລະບຽບຄັັ້ງທາອິດ, ຊືິ່ງພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວູ່າມຄວາມຮນແຮງສົມຄວນ ຫຼື ຄວາມ
ຜິດທິ່ເໜືອກວູ່າລະດັບການຕັກເຕືອນທໍາມະດາ ຫຼື ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນຄັັ້ງໜຶິ່ງໄປແລ້ວ.
2.9. ການໃຫ້ອອກຈາກວຽກ
ການໃຫ້ອອກຈາກວຽກຈະເໝາະສົມໃນກໍລະນ: (a) ສືບຕໍໍ່ ຫຼື ເຮັດຜິດຕໍໍ່ກົດລະບຽບເລັກໜ້ອຍອກ
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ແລະ ກໍາລັງຢ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດວິໃນຢ່ໃນ ຖານະຄວາມ ຜິດຄືກັນນັ້ຢ່ໃນຂັັ້ນແຈ້ງເຕືອນເທືິ່ອສດທ້າຍ ຫຼື;
(b) ເປັນການພົບເຫັນການກະທາຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍພະນັກງານ.
2.10. ການໄລູ່ອອກກະທັນຫັນ
ພະນັກງານອາດຖືກໄລູ່ອອກກະທັນຫັນຍ້ອນການກະທໍາຜິດຂັັ້ນຮ້າຍແຮງ, ລວມເຖິງການລັກ, ຍັກຍອກ
ເອົາຊັບສິນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ, ສໍໍ້ໂກງ, ໃຊ້ຄວາມຮນແຮງດ້ານຮູ່າງກາຍ, ຮັບ/ໃຫ້ສິນບົນ, ເປີດເຜຍຄວາມລັບ,
ການຈໍາແນກເຊືັ້ອຊາດ ຫຼື ບົກຜູ່ອງການປະຕິບັດລະບຽບຕາມການຕັກເຕືອນຕູ່າງໆ. ພະນັກງານ ທິ່ຖືກໄລູ່ອອກ
ຈາກວຽກຍ້ອນການກະທໍາຜິດດັັ່ງກູ່າວຖືເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາຕາມກົດໝາຍ ຈະບໍໍ່ມສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ
ແລະເງິນເດືອນຈາກຫ້ອງການ ກປສ, ມພຽງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ເທົັ່ານັັ້ນ ທິ່ສາມາດໃຫ້ພະນັກງານອອກຈາກ
ວຽກໄດ້.
ການໄລູ່ອອກເປັນການປະຕິບັດທິ່ຮນແຮງ, ມັນຍາກທິ່ຈະປະເມນໃນໄລຍະເວລາທິ່ສັັ້ນນັ້ເພືິ່ອຕັດສິນໃຫ້
ມຄວາມເໝາະສົມທສ
ິ່ ດ. ບັນດາຕົວຢ່າງຕໍໍ່ໄປນັ້ ເປັນບົດແນະນໍາໃຫ້ພະນັກງານ ກູ່ຽວກັບບັນຫາດັັ່ງກູ່າວ, ແຕູ່ກໍໍ່ຈະ
ບໍໍ່ສາມາດກວມເອົາໝົດທກກໍລະນທິ່ອາດເປັນໄປໄດ້
ເໝາະສົມ.

ໃນການສະເໜໃຫ້ໄລູ່ອອກຈາກວຽກທິ່ເປັນວິທລົງໂທດທິ່

• ປະຕິບັດບໍໍ່ໄດ້ຕາມໜ້າທິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ແລະ ມການລະເມດຂໍໍ້ຕັກເຕືອນຊໍໍ້າອກ ແລະ ບໍໍ່ມທູ່າວູ່າຈະມການ
ປັບປງຕົນເອງ, ຊຶິ່ງລວມທັງການປະຕິເສດທິ່ຈະປະຕິບັດຕາມການຕັກເຕືອນ ຫຼື ຍາກທິ່ຈະປັບປງການພົວພັນທິ່ດ
ກັບພະນັກງານຜ້ອືິ່ນໆ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວູ່າບໍໍ່ມຄວາມສາມາດ.
• ຂັ້ລັກ ຫຼື ປະພຶດບໍໍ່ເໝາະສົມ;
• ສໍໍ້ໂກງ; ບໍໍ່ຊືິ່ສດ
ັ ເຊັັ່ນ: ການປອມແປງຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ລະບົບການບັນທຶກເວລາ.
• ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດວຽກໄດ້ຍ້ອນມການຕິດເຫຼົັ້າ ຫຼື ຢາເສບຕິດ.
• ທໍາຮ້າຍຮູ່າງກາຍພະນັກງານຜ້ອືິ່ນ ຫຼື ອາສາສະມັກ.
• ປະຕິບັດບໍໍ່ໄດ້ກູ່ຽວກັບລະບຽບຮັກສາຄວາມປອດໄພທິ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທິ່ຂອງຕົນທິ່ອາດເປັນ
ເຫດໃຫ້ເກດບາດເຈັບ ຫຼື ເກດຄວາມເສຍຫາຍແກູ່ຊັບສິນ ຫຼື ລະເລຍຕໍໍ່ມາດຕະການຄວາມປອດໄພສູ່ວນບກຄົນ.
• ຄວາມຜິດທາງອາຍາຊຶິ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມໜ້າທິ່ຂອງຕົນ ໄດ້ ຫຼື ການລົງໂທດຕໍໍ່ທກໆການ
ກະທໍາຜິດທິ່ສານຕັດສິນເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້.
• ຜິດຕໍໍ່ລະບຽບບກຄະລະກອນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ເຊັັ່ນ: ນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນການສໍໍ້ໂກງ, ນະໂຍບາຍການ
ປົກປ້ອງເດັກ, ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ.
ໃນບາງກໍລະນ ຫ້ອງການ ກປສ ອາດພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການປະຕິບັດວິໄນເຊັັ່ນ : ຍ້າຍໄປ
ຫາທມ/ພາກສູ່ວນອືິ່ນ, ຫລດຊັັ້ນ ຫຼື ປ່ຽນໜ້າທິ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການປົດອອກຈາກຕໍາແໜູ່ງ.
2.11. ການຂໍອທອນຕໍໍ່ການປະຕິບັດວິໃນ
ພະນັກງານ ດັງັ່ ກູ່າວອາດຂໍຈະອທອນຕໍໍ່ຄໍາຕັດສິນທາງວິໄນ. ການອທອນຈະຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ລວມທັງເຫດຜົນອະທິບາຍໃນການຂໍອທອນ. ຜ້ກູ່ຽວຫຼງັ ຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການຕັດສິນການລົງວິໃນແລ້ວ ຖ້າຢາກຂໍ
ອທອນ ແມູ່ນຕ້ອງຂໍອທອນຫາ ຫ້ອງການ ກປສ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ. ເຫດຜົນໃນການຂໍ
ອທອນອາດລວມມຄື. (a) ມການໃສູ່ຮ້າຍປ້າຍສຕໍໍ່ພະນັກງານ; (b) ການກູ່າວຫາທິ່ບໍໍ່ແມູ່ນຄວາມຈິງຕ້ອງຄໍານຶງ
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ເຖິງຄວາມຈິງທິ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ ອົງການ ຊູ່ວຍເຫຼືອເດັກຊາບ; (c) ຂໍໍ້ມນໃໝູ່ທິ່ມເພືິ່ອມາຫັກລ້າງຂໍໍ້ກູ່າວຫາ; (d)
ເຫດຜົນກູ່າວຫາບໍໍ່ສົມຄວນເພືິ່ອດໍາເນນຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດວິໄນ.
ການອທອນຕາມທໍາມະດາແລ້ວຈະກູ່ຽວຂ້ອງກັບ ຝ່າຍບກຄະລາກອນພາຍຫລັງ ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ຮບ
ັ
ໃບສະເໜຂໍອທອນແລ້ວ ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະຕັດສິນວູ່າ ຈະຈໍາກັດທຈ
ິ່ ະທົບທວນຄືນຫຼັກຖານທິ່ຂຽນມາວູ່າໄດ້
ມໃນເວລາພິຈາລະນາຕັດສິນລົງວິໄນແລ້ວ, ມຂໍໍ້ສົງໃສອືິ່ນ ຫຼື ຕັດສິນໃຈແລ້ວ. ຫຼື ຈະພິຈາລະນາຄໍາອທອນ. ຖ້າວູ່າ
ຄໍາອທອນຈະຖືກພິຈາລະນາ ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະຢັົ້ງຢືນຈັດໃຫ້ມການພົບປະ (ແບບຊ້ອງໜ້າ, ປະຊຸມຜູ່ານ
ໂທລະສັບ, ປະຊຸມຜູ່ານ ທາງວດໂອ ແລະ ອືນ
ິ່ ໆ). ຖ້າຫາກພົບຫຼັກຖານອ້າງອງໃໝູ່ໃນຂັັ້ນອທອນອາດຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ສືບສວນຕືມ
ິ່ . ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະເປັນຜ້ຕັດສິນວູ່າມຄວາມຈາເປັນ ຫຼື ບໍໍ່? ຖ້າຈະດໍາເນນການພິຈາລະນາຕໍໍ່
ການຂໍອທອນ, ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວຊາບ.
ປະກອບດ້ວຍ: (a) ວັນເວລາຂອງການພິຈາລະນາ; (b) ການຫ້າງຫາກະກຽມເພືິ່ອດໍາເນນການ (ແບບ
ຊ້ອງໜ້າ, ແບບຜູ່ານທາງໂທລະສັບ, ແບບຜູ່ານວິດ ໂອ ແລະ ອືິ່ນໆ); (c) ສິດຂອງຜ້ກູ່ຽວທິ່ເປັນຜ້ຕາງໜ້າ ; (d)
ເຫດຜົນ ວູ່າເປັນຂັັ້ນຕອນດໍາເນນການຂັັ້ນສດທ້າຍ.
ຝ່າຍບກຄະລາກອນຕ້ອງແຈ້ງທກໆການພິຈາລະນາຕັດສິນຕໍໍ່ການຂໍອ ທອນໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານດັັ່ງ ກູ່າວ
ຊາບໃນໄລຍະ 5ວັນ ລັດຖະການ. ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວຕ້ອງພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮູ່ວມການພິຈາລະນາຕັດສິນຕໍໍ່
ການອທອນ.
ຖ້າວູ່າມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງອທອນທັງໝົດຕ້ອງປະຕິບັດຄືກນ
ັ ກັບການຕັດສິນປະຕິບັດວິໄນໃນ ເບືັ້ອງຕົັ້ນ
ພະນັກງານຕ້ອງອະທິບາຍຊັ້ແຈງເຫດຜົນຂອງການອທອນ.
ພາຍຫຼັງການພິຈາລະນາຕັດສິນຕໍໍ່ການອທອນແລ້ວ

ຝ່າຍບກຄະລາກອນຮັບຜິດຊອບການອທອນຈະ

ສະຫຼຸບ ຄື: (a) ເຫັນດຕາມຄໍາອທອນ, ໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງດໍາເນນການໃດໆຕືິ່ມ. ຕ້ອງເອົາບົດບັນທຶກການປະຊຸມ ທກ
ຄັັ້ງ ອອກຈາກແຟ້ມປະຫວັດຂອງຜ້ກູ່ຽວ; (b) ເຫັນດໃຫ້ປະຕິບດ
ັ ວິໄນ ແລ້ວລົງໂທດໄປຕາມກໍລະນ; (c)
ປ່ຽນແປງ ຖ້າຫາກເຫັນວູ່າການລົງໂທດກູ່ອນການອທອນນັັ້ນຫາກໜັກເກນໄປ; (d) ການຕັດສິນຂອງປະທານ
ການອທອນ ຖືວູ່າເປັນອັນສດທ້າຍ.
ຝ່າຍບກຄະລາກອນຮັບຜິດຊອບການອທອນຈະຢືນຢັນຄໍາຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍການພິຈາ
ອະນມັດຄໍາຕັດສິນ ຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ. ໜັງສືແຈ້ງຈະຖືກສາເນົາໄວ້ແຟ້ມປະຫວັດຂອງຜ້ກູ່ຽວ. ຈະບໍໍ່
ດໍາເນນການອທອນຕືິ່ມອກ. ຖ້າການອທອນຫາກບໍໍ່ມເຫດຜົນ ຜ້ກູ່ຽວແມູ່ນຖືກຕັດສິນໃຫ້ອອກຈາກວຽກແຕູ່ມືັ້ທິ່
ຕັດສິນໃຫ້ອອກວຽກໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ.
2.12. ການປະຕິບັດວິໄນຫຼັງຈາກປົດອອກຈາກການເປັນພະນັກງານ
ຖ້າອາຍການເປັນພະນັກງານຂອງຜ້ກູ່ຽວຫາກສິັ້ນສດກູ່ອນອາຍຂອງການປະຕິບັດວິໄນ, ຫ້ອງການ ກປສ
ຈະໃຊ້ມາດຕະການທິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວູ່າການປະຕິບັດວິໃນໄດ້ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ.
2.13. ການກໍານົດເວລາ

ໄລຍະຂອງການປະຕິບດ
ັ ວິໄນ
ການປະຕິບັດວິໄນດັັ່ງລູ່ມນັ້ປະຕິບັດເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ
ຜ້ກູ່ຽວໃນໄລຍະ ດັງັ່ ກູ່າວ.

ແລະ

ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ

ຈະໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢ່ໃນແຟ້ມປະຫວັດຂອງ
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ບັນທຶກການຕັກເຕືອນປາກເປົົ່າ:

1 ເດືອນ

ແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັັ້ງທໍາອິດ:

2 ເດືອນ

ແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັັ້ງສດທ້າຍ:

2 ເດືອນ

ໃຫ້ອອກຈາກວຽກ:

ແບບບໍໍ່ມກໍານົດ

2.14. ການເກັບຮັກສາເອກະສານໃຫ້ຮັບປະກັນ
ໃນໄລຍະການປະຕິບັດວິໄນນັັ້ນບົດລາຍງານການສືບສວນ,

ຄາໃຫ້ການຂອງພະຍານຕ້ອງໃຫ້ມຢ່ນາຫົວ

ໜ້າສາຍງານ, ຢ່ນໍາຜ້ກູ່ຽວ, ຢ່ນໍາອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງຜ້ກູ່ຽວ ແລະ ຢ່ນໍາຝ່າຍບກຄະລະກອນ. ໃນກໍລະນມການ
ອທອນຕໍໍ່ການປະຕິບັດວິໄນ, ຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະມສິດອູ່ານບົດລາຍງານການສືບສວນ , ຄໍາໃຫ້ການຂອງ
ພະຍານ ແລະ ຄໍາຕັດສິນປະຕິບັດວິໃນທກອັນທິ່ໄດ້ສ້າງໃນໄລຍະດໍາເນນການທາງວິໄນ.
ເອກະສານທັງໝົດທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການກູ່າວຫາ, ການສືບສວນ ແລະ ຄໍາຕັດສິນຕູ່າງໆຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາ
ໄວ້ໃນແຟ້ມປດລັບໂດຍແຍກອອກຕູ່າງຫາກຈາກແຟ້ມປະຫວັດຂອງຜ້ກູ່ຽວຢໃ່ ນຝ່າຍບກຄະລະກອນ.
ພາຍຫຼັງທິ່ໝົດອາຍຄວາມ, ບໍໍ່ມບັນຫາໃດເກດຂຶັ້ນໃນໄລຍະດັັ່ງກູ່າວ, ຈະຕ້ອງເອົາເອກະສານກູ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ການປະຕິບັດວິໄນອອກຈາກແຟ້ມປະຫວັດຂອງຜ້ກູ່ຽວ. ແຕູ່ຫ້ອງການ ກປສ ອາດຈະມການເປີດເຜຍຕໍໍ່ຝ່າຍທ
ສາມຖ້າເຫັນວູ່າຈໍາເປັນທິ່ພົວພັນເຖິງການສືບສວນໂດຍອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍພາຍໃນ ຫຼື ຕາມການຮຽກຮ້ອງ
ຂອງກົດໝາຍ.
2.15. ການແປລະບຽບ ແລະ ຂະບວນການປະຕິບັດວິໃນ
ພະນັກງານທິ່ບໍໍ່ເຂົັ້າໃຈສູ່ວນໃດໜຶິ່ງຂອງລະບຽບ ແລະ ຂະບວນການປະຕິບັດວິໃນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ອະທິບາຍໃຫ້ຈະແຈ້ງຈາກຫົວໜ້າໜູ່ວຍງານ. ໃນກໍລະນທິ່ມຄວາມເຂົັ້າໃຈບໍໍ່ກົງກັນກູ່ຽວກັບບັນຫາດັັ່ງກູ່າວ, ຝ່າຍ
ບກຄະລາກອນຈະຊອກຫາຄໍານິຍາມ, ຄໍາຊັ້ແຈງ ແລະ ຄໍາແປລະບຽບຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ.

5.3. ຂັນ
ັ້ ຕອນການຮ້ອງທກ
1. ການຮ້ອງທກສໍາລັບພະນັກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ
ຂັນ
ັ້ ຕອນທ 1: ການຮັບຮອງຂັນ
ັ້ ຕອນການຮ້ອງທກ
ລະບຽບນັ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງພາຍຫລັງຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈແບບເປັນທາງການ ແລະ ບໍໍ່
ເປັນທາງການ ຈາກພະນັກງານ ກູ່ຽວກັບ (i) ເງືິ່ອນໄຂການບໍລິການ, (ii) ສະພາບການເຮັດວຽກ, (iii) ການພົວພັນ
ວຽກງານ ຫຼື (iv) ທກມາດຕະການ ທິ່ຫອ
້ ງການ ກປສ ໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວ ຫຼື ກໍາລັງພິຈາລະນາ ກູ່ຽວກັບ
ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວ. ພະນັກງານທິ່ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັັ່ງກູ່າວ ຕ້ອງເຊືິ່ອໝັັ້ນວູ່າ ທກຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈ
ນັັ້ນ ຖືກຢັົ້ງຢືນ ຫຼື ບັນທຶກຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ລົງວັນທຄັກແນູ່ແລ້ວ.
ຂັນ
ັ້ ຕອນທ 2: ສິງິ່ ທຄ
ິ່ ວນປະຕິບດ
ັ ກູ່ອນດໍາເນນຂັນ
ັ້ ຕອນທເິ່ ປັນທາງການ
ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຄວນແກ້ໄຂຜູ່ານຂັັ້ນຕອນປຶກສາຫາລືແບບບໍໍ່ເປັນທາງການຮູ່ວມກັບຫົວໜ້າພະແນກທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ.
ພະນັກງານທກຄົນຖ້າມຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຄວນປຶກສາຫາລືກັບຫົວໜ້າພະແນກຂອງຕົນເສຍກູ່ອນ. ຫົວໜ້າພະແນກອາດ
ແກ້ໄຂ ບັນຫານັ້ດ້ວຍຕົນເອງເລຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມຫົວໜ້າພະແນກອາດໃຊ້ເວລາເພືິ່ອພິຈາລະນາບັນຫາເພືິ່ອ
ຊອກ ຫາເຫດຜົນ ຫຼື ຜົນກະທົບທິ່ອາດເກດຂຶັ້ນຕໍໍ່ກົມກອງ ຫຼື ຫ້ອງການ ກປສ. ຖ້າມຄວາມຈໍາເປັນຄວນປະສານ
ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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ຂໍທິດຊັ້ນໍາຈາກ ພາກສູ່ວນອືິ່ນໆ. ໃນບາງກໍລະນ ຂໍໍ້ສະເໜທສ
ິ່ ົັ່ງມາແບບບໍໍ່ເປັນທາງການທິ່ເຫັນວູ່າສົມເຫດສົມຜົນ
ກໍໍ່ຈະຖຶກພິຈາລະນາ.
ຂັນ
ັ້ ຕອນທ 3: ຂັນ
ັ້ ຕອນແບບທາງການ
ຖ້າວູ່າຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຜູ່ານຂັັ້ນຕອນທິ່ບໍໍ່ເປັນທາງການໄດ້ນັັ້ນ,

ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວສາມາດ

ດໍາເນນການຜູ່ານຂັັ້ນຕອນແບບທາງການໄດ້ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 5 ວັນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນການຕັດສິນ ແບບບໍໍ່
ເປັນທາງການ. ຜ້ກູ່ຽວຕ້ອງຂຽນຫາຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຄື: (a) ຂໍໍ້ສະເໜ ທິ່ເປັນຈິງ ທິ່ພວກເຂົາເຫັນວູ່າຍັງ
ເປັນທິ່ຂ້ອງຄາໃຈ; (b) ຈະແກ້ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈແກູ່ພວກເຂົາແນວໃດ?; (c) ເຫດຜົນທິ່ບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຄໍາຕັດສິນຂອງຝ່າຍບກ
ຄະລາກອນໃນຂັັ້ນບໍໍ່ເປັນທາງການ ແລະ (d) ອ້າງອງເຖິງເອກະສານ ແລະ ຄໍາໃຫ້ການຕູ່າງໆ ທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາ
ຂ້ອງໃຈ.
2. ການສືບສວນ
ໃນບາງກໍລະນມຄວາມຈໍາເປັນທິ່ຈະຕ້ອງມການສືບສວນຕໍໍ່ຂໍໍ້ສົງໃສຂອງພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວ.
ຝ່າຍບກ
ຄະລາກອນ ຫຼື ຜ້ຮັບຜິດຊອບການອທອນ ເປັນຜພ
້ ິຈາລະນາວູ່າມຄວາມຈໍາເປັນຫຼື ບໍໍ່. ຂະບວນການໃນການ
ສືບສວນແມູ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມເປັນຈິງ, ຊຶິ່ງອາດມການສໍາພາດ ເອົາຄໍາໃຫ້ການຈາກພະຍານ ແລະ ຈາກຜ້ກູ່ຽວ.
ການສືບສວນແມູ່ນດໍາເນນໂດຍຫົວໜ້າສືບສວນ ທິ່ຖືກແຕູ່ງຕັັ້ງໂດຍຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຫຼື ຜ້ຮັບຜິດຊອບການ
ອທອນ.
ບົດບາດຂອງຫົວໜ້າສືບສວນແມູ່ນ ສໍາພາດພາກສູ່ວນທິ່ກຽູ່ ວຂ້ອງ ແລະ ພະຍານທກໆຄົນ. ເອົາຄໍາ
ໃຫ້ການ ແລະ ສັງລວມຂໍໍ້ມນທັງໝົດເຂົັ້າກັນ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ, ມໜ້າທິ່ປົກປ້ອງພະຍານ ແລະ
ຮັກສາຂໍໍ້ມນໃຫ້ດ. ການສໍາພາດອາດເຮັດແບບຊ້ອງໜ້າ, ຜູ່ານທາງໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ່ານທາງວດໂອ (ຖ້າ ຜ້ບໍລິຫານ
ເຫັນວູ່າການປະຕິບັດຮບແບບນັ້ປະຢັດກວູ່າ) ພາຍຫຼັງການສືບສວນແລ້ວ ຫົວໜ້າສືບສວນຈະເຮັດບົດລາຍງານຜົນ
ຂອງການສືບສວນ. ພະນັກງານຈະຕ້ອງໃຫ້ການຮູ່ວມມືຢ່າງເຕັມທິ່ໃນການສືບສວນ, ຊຶິ່ງຈະລວມທັງການແຈ້ງໃຫ້
ຜ້ສືບສວນ ກູ່ຽວກັບຊືິ່ຂອງພະຍານທກຄົນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ, ເປີດເຜຍຂໍໍ້ມນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງທກຢ່າງ ແລະ ໃຫ້ສໍາພາດ.
3. ສິດໃນການເຂົາັ້ ຮູ່ວມ
ພະນັກງານທິ່ມຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈທກຄົນສາມາດເຂົັ້າຮູ່ວມໃນທກໆຂັັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນນການແບບເປັນ
ທາງການ,

ແຕູ່ໃນຖານະເພືິ່ອນຮູ່ວມວຽກງານເທົັ່ານັັ້ນບໍໍ່ແມູ່ນໃນຖານະທາງການ.

ຜ້ທິ່ເຂົັ້າຮູ່ວມກັບພະນັກງານ

ດັັ່ງກູ່າວນັັ້ນຈະເຂົັ້າຮູ່ວມໄດ້ຕາມເວລາທິ່ກໍານົດໄວ້ເທົັ່ານັັ້ນ, ຊຶິ່ງຝ່າຍບກຄະລາກອນຈະເປັນຜ້ຕັດສິນເອງ.
4. ຂັນ
ັ້ ຕອນການຮັບຟັງການແກ້ຂຂ
ໍໍ້ ອ
້ ງໃຈ
ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ສົມທົບກັບພາກສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜ້ກູ່ຽວຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ
(ອາດແຈ້ງທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ) ກູ່ຽວກັບ: (a) ວັນເວລາການພິຈາລະນາ; (b) ວິທການດາເນນການພິຈາລະນາ
(ຜູ່ານການຊ້ອງໜ້າ, ຜູ່ານທາງໂທລະສັບ, ຜູ່ານວິດໂອ ແລະ ອືິ່ນໆ); (c) ສະຖານທິ່ທິ່ຈະຈັດການພິຈາລະນາ; (d)
ສິດຂອງຜ້ກູ່ຽວທິ່ຈະຕ້ອງເຂົັ້າຮູ່ວມ. ການແຈ້ງການຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວປະມານ 5 ວັນ ລັດຖະ
ການ (ອາດບໍໍ່ນັບມືັ້ທິ່ແຈ້ງການ).
5. ການຕັດສິນໃຈ

ຄມ
ູ່ ຄ
ື ມ
້ ຄອງພະນັກງານ ຂອງ ກປສ
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ໃນຕອນທ້າຍຂອງການພິຈາລະນາຕັດສິນຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈ ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະພິຈາລະນາຕາມກໍລະນ ແລະ
ຂໍໍ້ມນທັງໝົດທິ່ມ ລວມທັງວິທການປົວແປງຈິດໃຈ.
ຈາກນັັ້ນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ສົມທົບກັບຝ່າຍບກຄະລະກອນ ຈະໄດ້ແຈ້ງຜົນການຕັດສິນໃຫ້ທກ
ພາກສວູ່ນຊາບ ເປັນທາງການແບບປາກເປົົ່າ ຫຼື ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາທິ່ເໝາະສົມ ໄປຫາ
ພະນັກງານຜ້ນັັ້ນ ກູ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາ.
ຝ່າຍບກຄະລາກອນ ຈະປະສານ ຫຼື ຢືນຢັນຄືນ (ຕາມເໝາະສົມ) ຜົນການພິຈາລະນາ ແບບເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ (ອາດເປັນທາງເອເລັກໂຕຼນິກ) ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ຂອງການແກ້ໃຂຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ໃຫ້ສດ
ິ
ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວອທອນ ຫາສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຖ້າຫາກບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຜົນການຕັດສິນ.
6. ການອທອນ
ຖ້າພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວ ຫາກບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຜົນການຕັດສິນຢ່າງເປັນທາງການຕາມຂັັ້ນຕອນທ 3, ຜ້ກູ່ຽວສາ
ມາດຂໍອທອນ ຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ການຂໍອທອນດັັ່ງກູ່າວຈະຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ກວມເອົາ:
(a) ຂໍໍ້ສະເໜທິ່ເປັນຈິງ ທິ່ພວກເຂົາເຫັນ ແລະ ສະເໜເປັນການອທອນຮ້ອງທກແບບເປັນທາງການ; (b) ຈະແກ້ໃຂ
ແນວໃດໃຫ້ພວກເຂົາ; (c) ເຫດຜົນທິ່ບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຄໍາຕັດສິນຂອງຫົວໜ້າໜູ່ວຍງານ ໃນຂັັ້ນທ 3 ແລະ (d) ອ້າງອງ
ເຖິງ ເອກະສານ ແລະ ຄໍາໃຫ້ການຕູ່າງໆ ທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງທກ.
ຫຼັງຈາກທິ່ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວໄດ້ຮັບແຈ້ງການຂອງການຕັດສິນຕາມຂັັ້ນຕອນທ 3 ແລ້ວ. ຖ້າມການຂໍ
ອທອນຕ້ອງໃຫ້ຮອດຫ້ອງການ ກປສ ພາຍໃນໄລຍະ 5 ວັນລັດຖະການ.
ດ້ວຍ:

ເນືັ້ອໃນການຂໍອທອນອາດປະກອບ

(a) ອທອນຍ້ອນຄວາມບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຄາໍ ຕັດສິນໃນຂັັ້ນຕອນທ 3; (b) ອທອນຍ້ອນບໍໍ່ມຄວາມຈິງ ຕາມທິ່

ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ; (d) ຂໍໍ້ມນໃໝູ່ທິ່ມເພືິ່ອມາຫັກລ້າງຂໍໍ້ກູ່າວຫາ; (e) ອທອນຍ້ອນປະຕິບັດບໍໍ່ຖືກ
ຕາມລະບຽບການຮ້ອງທກ.
ເມືິ່ອສະພາບໍລິຫານ ກປສ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍອທອນແລ້ວ ອາດຈະມອບໃຫ້ພະແນກການໃດໜຶິ່ງ ຫລື
ບກຄົນໃດໜຶິ່ງ ທົບທວນຄືນຫຼັກຖານທິ່ຂຽນມາ ວູ່າໄດ້ມໃນເວລາພິຈາລະນາຕັດສິນລົງວິໄນແລ້ວ, ມຂໍໍ້ສົງໃສອືິ່ນ
ຫຼື ຕັດສິນໃຈແລ້ວ. ຫຼື ຈະພິຈາລະນາຄໍາອທອນ ໂດຍຊ້ອງໜ້າກັບພະນັກງານຕືິ່ມ.
ຖ້າຫາກພົບຫຼກ
ັ ຖານອ້າງອງໃໝູ່ໃນຂັັ້ນອທອນແລ້ວ, ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບສວນຕືິ່ມ. ຖ້າຈະດໍາເນນ
ການພິຈາລະນາຕໍໍ່ການຂໍອທອນ ຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວຊາບ: (a) ວັນເວລາຂອງ
ການປະຊຸມ; (b) ວິທດໍາເນນການປະຊຸມ (ແບບຊ້ອງໜ້າ, ແບບຜູ່ານທາງໂທລະສັບ, ແບບຜູ່ານວິດໂອ ແລະ
ອືິ່ນໆ); (c) ສະຖານທິ່ຈັດປະຊຸມ; (d) ສິດຂອງຜ້ກູ່ຽວທິ່ຈະເຂົັ້າຮູ່ວມ; (e) ເຫດຜົນ ວູ່າເປັນຂັັ້ນຕອນດໍາເນນການ
ຂັັ້ນສດທ້າຍ.
ຜ້ຮັບຜິດຊອບການອທອນ

ຕ້ອງແຈ້ງທກໆການພິຈາລະນາຕັດສິນຕໍໍ່ການອທອນໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານດັັ່ງ

ກູ່າວເພືິ່ອຮັບຊາບໃນໄລຍະ 5 ວັນ ລັດຖະການ (ອາດຈະບໍໍ່ນັບວັນທິ່ໄດ້ແຈ້ງການອອກ) ພະນັກງານຜກ
້ ູ່ຽວຈະຕ້ອງ
ພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮູ່ວມນໍາ.
ຝ່າຍບກຄະລາກອນຮັບຜິດຊອບການອທອນຈະດໍາເນນຕາມຂະບວນການທິ່ສອດຄູ່ ອງຊຶິ່ງຕາມປົກກະຕິ
ແລ້ວຜ້ຕາງໜ້າຝ່າຍບກຄະລະກອນ ຈະເຂົັ້າຮູ່ວມນໍາ. ພາຍຫຼັງທິ່ນໍາສະເໜ ແລະ ຕັັ້ງຄໍາຖາມແລ້ວ ຈະພິຈາລະນາ
ຫຼັກຖານທັງໝົດທິ່ມ ເພືິ່ອເປັນບູ່ອນອງໃນການຕັດສິນ. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຈະກວດສອບການຮ້ອງທກວູ່າ
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ມເຫດຜົນຫຼືບໍໍ່ມເຫດຜົນ ຖ້າມເຫດຜົນຄວນຈະແກ້ໃຂແນວໃດ, ຄໍາຕັດສິນຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ແມູ່ນ
ເປັນອັນສດທ້າຍ ແລະ ຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເພືິ່ອຮັບຊາບ (ອາດເປັນທາງເອເລັກໂຕຼນກ
ິ )
ໃນໄລຍະເວລາ 15 ວັນລັດຖະການ.
7. ການກໍານົດເວລາ
ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຈະຖືກແກ້ໄຂໄວເທົັ່າທິ່ຈະໄວໄດ້ເນືິ່ອງຈາກມເວລາຈໍາກັດ, ທກຂັນ
ັ້ ຕອນຕ້ອງປະຕິບັດດ້ວຍ
ຄວາມ ໝັັ້ນໃຈ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫ້ອງການ ກປສ ອາດຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປອກຖ້າເຫັນວູ່າມຄວາມຈໍາເປັນ
ຍ້ອນຂາດຜ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນນການ ຫຼື ຜ້ຂໍອທອນ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເດນທາງເພືິ່ອເຂົັ້າຮູ່ວມການແກ້ໄຂຂໍໍ້
ຂ້ອງໃຈ.
8. ສະຖານະພາບ ແລະ ການທົບທວນ
ຫ້ອງການ ກປສ ສາມາດດັດແປງ ແລະ ປັບປງ ຄູ່ມືນັ້ ເປັນແຕູ່ລະໄລຍະຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຄູ່ມືຄ້ມ
ຄອງພະນັກງານ ຫກປສ ສະບັບນັ້ ມຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕູ່ມືັ້ທິ່ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ
ເປັນຕົັ້ນໄປ.
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