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ສງັຄມົ ແຫູ່ງຊາດ ໃຫໄ້ປຕາມທິດສ ຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ”,ໂດຍສະເພາະ ມ ຈ ດສ ມ ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປົົ້າໝາຍສະເພາະ 1: “ມ 
ການຈດັຕັັ້ງທ ິ່ເຂັັ້ມແຂງ ດໍາເນ ນງານໂດຍພະນກັງານປະສບົການສ ງ ເພືິ່ອຮບັປະກັນ ໃຫບ້ນັລ ຕາມຫຼກັການ ຂອງ ກປສ” ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍ ດທະສາດ ທ  1 ແລະ 2 ຂອງຍ ດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ ຄື: ປັບປ ງ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານບ ກຄະລາກອນ. 

ຄ ມື້ດັັ່ງກູ່າວ ປະກອບດ້ວຍ V ພາກໃຫຍູ່ ດັັ່ງນ ັ້: 

I. ພາກສະເໜ  
II. ແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະນັກງານ 
III. ການປະກອບພະນັກງານ 
IV. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 
V. ການປະເມ ນ ແລະ ການແກ້ໄຂ ບັນຫາພະນັກງານ 

 

ໝວດທ  I   ພາກສະເໜ  

1.1. ຄວາມເປັນມາ 

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກປສ, ແມູ່ນກອງທນຶ ຂອງລັດ ສາ້ງຕັັ້ງຂຶັ້ນໃນວັນທ   6 ມິຖຸນາ 

2005 ໂດຍດໍາລັດ ຂອງທູ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ສະບັບເລກທ  146/ນຍ ແລະ ໄດ້ປັບປ ງມາເປັນດໍາລັດ ສະບັບ

ເລກທ  94/ນຍ ໃນເດືອນ ມ ນາ 2017 ໂດຍມ ພາລະບົດບາດຫຼັກ ແມູ່ນເຮັດໜ້າທ ິ່ລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ ຈາກພາຍ
ໃນ ແລະ ຕູ່ງປະເທດ ແນໃສູ່ສະສົມທຶນ, ຕອບສະໜອງທນຶ ໃຫແ້ກູ່ວຽກງານການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ ແນໃສູ່ປະກອບສູ່ວນເຮັດໃຫ້ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄົມ ໄປຕາມທິດ ສ ຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ກປສ ແມູ່ນກອງທຶນ ຂອງລັດ ເຄືິ່ອນໄຫວ ພາຍໃຕ້ກົດ    
ໝາຍທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊັັ່ນ ກົດຫມາຍ ວູ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກດົຫມາຍ ວູ່າ
ດ້ວຍ ງົບປະມານ ແຫູ່ງລດັ ສະບັບປັບປ ງ, ກົດໝາຍອືິ່ນໆທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກບັການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລອ້ມ ແລະ ເປັນທ ິ່ຍອມຮັບໄດ້ ຂອງສາກົນ.  

1.2. ຈ ດປະສົງ 

ຄ ູ່ມືຄ ້ມຄອງພະນັກງານ  ສະບບັນ ັ້ ພັດທະນາຂຶັ້ນ ເພືິ່ອເປັນບູ່ອນອ ງ ຫຼັກໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ  ຂອງພະນັກງານ ຫອ້ງການ ກປສ ທ ິ່ແນໃສູ່ຮັບປະກັນ ຄ ນນະພາບ ແລະ ປະສດິທິຜົນ ຂອງການໃຫ້
ບໍລິການ, ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມ ນຜົນງານ ຂອງພະນັກງານ ທັງເປັນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍຂອງ 
ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ  ກດົຫມາຍແຮງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ກດົຫມາຍອືິ່ນໆທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ຢາ່ງເຂັັ້ມງວດ.  

1.3. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫັຼກການພືັ້ນຖານ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ 

 ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ມ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼັກການພືັ້ນຖານ ໃນການສ້າງຄ ູ່ມືຄ ້ມຄອງພະນັກງານ (ຄມພ) 
ຫ້ອງການ ກປສ ສະບັບນ ັ້ ທ ິ່ແນໃສູ່ບັນຫາສາໍຄັນ ດັັ່ງນ ັ້: 



   ຄ ູ່ມືຄ ມ້ຄອງພະນກັງານ ຂອງ ກປສ   2 

 

1) ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄູ່ອງກັບກົດຫມາຍ ວູ່າດ້ວຍ ແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບທ ິ່ 43/ສພຊ, ລົງວັນທ  

24.12.2013 ແລະ ກົດຫມາຍ ທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງອືິ່ນໆ ດັັ່ງນ ັ້: 
• ອັນທ  1: ບັນດາກົດຫມາຍ ທ ິ່ລະບ  ກູ່ຽວກບັ ສດິທິ ຂອງພະນັກງານ ໃນລະບົບ ສະຫວັດດ ການ ແລະ 

ລະບຽບ ດ້ານການເສຍອາກອນລາຍໄດ້. ບັນດາກົດໝາຍ ທ ິ່ກໍານົດ ກູ່ຽວກັັບ ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼ ື ຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ເປັນຕົັ້ນ: ປະກັນໄພ , ປະກັນສ ຂະພາບ, ວັນພັກ ແລະ ອືິ່ນໆ ຊຶິ່ງພະນັກງານມ ສິດໄດ້

ຮັບ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້; 

• ອັນທ  2: ບັນດາກົດຫມາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມຊູ່ຽວຊານໃນອາຊ ບ ທ ິ່ລະບ  ກູ່ຽວກັບ ການເຄືິ່ອນ 
ໄຫວ ໃນຂົງເຂດຕູ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ການຮັກສາສ ຂະພາບ ແລະ ວຽກງານສັງຄົມ, ອັນທ ິ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ພະນັກງານ 

ຕ້ອງມ ຄ ນວ ດທິ ຫລ ືມ ລະດັບ ທ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ສະເພາະດ້ານ ແລະ ມ ປະສົບການ ໃນອາຊ ບ; 

• ອັນທ  3: ບັນດາກົດຫມາຍ ທ ິ່ລະບ  ກູ່ຽວກບັ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງສະຖານທ ິ່ເຮັດວຽກ ທ ິ່ຮັບປະກນັ 
ຄວາມປອດໄພ, ສ ຂະພາບ ແລະ ອະນາໄມ ຂອງພະນັກງານ ເຊັັ່ນ: ບູ່ອນເຮັດວຽກ, ເຟີນ ເຈ , ອ ປະກອນ ແລະ 
ເງືິ່ອນໄຂການເຮັດວຽກອືິ່ນໆ. 

2) ຄມພ ຫກປສ ເປັນບູ່ອນອ ງຫຼັກໃນການປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ວິໃນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຕັດສ ນບັນຫາຕູ່າງໆ ກູ່ຽວກັບ 

ພະນັກງານ ໃຫ້ແກູ່ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ, ຄະນະນໍາພະແນກ, ພະນັກງານຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຕາມການ

ແຕູ່ງຕັັ້ງ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ. ຄມພ ຫກປສ ອາດມ ການປັບປ ງເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ ຕາມການປ່ຽນແປງ ດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ/ຫຼື ດ້ານລະບຽບການອືິ່ນໆ ທ ິ່ອາດຈະນໍາໃຊ້ໃນຕໍໍ່ຫນ້າ. ພະນັກງານ 
ຫກປສ ທ ກຄົນຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ເອົາໃຈໃສູ່ປະຕິບັດຄ ູ່ມສືະບັບນ ັ້ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ . ບັນດານະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ 
ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ທ ິ່ລະບ ໃນຄ ູ່ມືສະບັບນ ັ້ ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບພະນັກງານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ທ ກຄົນ ; 

3) ສະພາບໍລິຫານ ກປສ (ສກປສ) ຖືຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ເປັນຊັບສ ນທ ິ່ມ ຄ ນຄູ່າສ ດ ເພືິ່ອ
ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງ ກປສ . ຢ່າງໃດກໍໍ່ດ , ສກປສ ຍັງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ພະນັກງານທ ກຄົນ ເຮັດວຽກ 
ຢ່າງຫ້າວຫັນ ພາຍໃຕ້ການຊ ັ້ນໍາ ຂອງຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັນ ເປັນທ ມງານ 
ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ ການບໍລິການຂອງ ກປສ ມ ຄ ນນະພາບ. ພະນັກງານ ຫກປສ ທ ກຄົນ ເປັນເຈົັ້າການສ ງ ເພືິ່ອ

ຮັບປະກັນໃຫ້ ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ມ ລັກສະນະຮອບດ້ານ, ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ມ ປະສິດທິພາບ, 

ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມ ຄວາມຍືນຍົງ. ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ ມ ໜ້າທ ິ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຊ ັ້ນໍາ ນໍາພາໂດຍ
ການເປັນແບບຢ່າງທ ິ່ດ  ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ນໍາພາການເຮັດວຽກເປັນທ ມງານ ເພື ິ່ອນໍາໄປສ ູ່
ຜົນສໍາເລັດ ຕາມເປົົ້າໝາຍ ທ ິ່ໄດ້ວາງໄວ້. 

4) ບັນດາພະນັກງານ  - ປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານຂັັ້ນນໍາ, ພະນັກງານວິຊາກນ, ຜ ້ຊູ່ວຍວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານ 
ຕາມສັນຍາ ຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໂດຍຜູ່ານຂະບວນການຄັດເລືອກແບບແຂູ່ງຂັນ ແລະ ຈະໄດ້ມ ການປະເມ ນ
ປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໃນທ ກໆປ,ີ ມ ການປະບັດນະໂຍບາຍ, ວິໄນ, ມ ການຄ ້ມຄອງທ ິ່ອ ງຕາມຜົນງານ (ເບິິ່ງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 13, RBM) ແລະ ອືິ່ນໆລະບ ລະອຽດ ໃນ ຄມພ.; 

1.4. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງຂອງ ກປສ ແລະ ຫ້ອງການ ກປສ  

ກປສ ເຄືິ່ອນໄຫວ ວຽກງານຄ ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ວຽກງານການເງິນ ພາຍໃຕ້ສະພາບໍລິຫານ ໂດຍມ ທູ່ານ
ລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນປະທານ ແລະ ປະກອບມ ຮອງປະທານ ແລະ 
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ກໍາມະການ ອ ກ 9 ທູ່ານ ປະກອບຈາກກະຊວງຕູ່າງໆທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. ກປສ ເຄືິ່ອນໄຫວພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຜູ່ານ
ລະບົບບັນຊ  ທ ິ່ເອ ັ້ັ້ນວູ່າ ຮູ່ວງທນຶ ຊຶິ່ງປະກອບມ : ຮູ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ, ດາ້ນຊຸມຊົນ 
ແລະ ຊ ວະນານາພັນ, ດ້ານການຄວບຄ ມມົນລະພິດ, ດາ້ນການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ດ້ານ
ການຄ ້ມຄອງທ ິ່ດິນແບບຍືນຍົງ. ກປສ ມ ໂຄງປະກອບກົງຈກັການຈັດຕັັ້ງ 4 ພະແນກ ຄື: ພະແນກ ບໍລິຫານ-
ພະນັກງານ, ພະແນກ ການເງິນ, ພະແນກ ຈດັຊືັ້-ຈດັຈ້າງ ແລະ ພະແນກ ຄ ້ມຄອງໂຄງການ, ຈໍານວນພະນັກງານປະຈ 
ບັນປະກອບມ ທັງໝົດ 41 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ.   

1.5. ໜ້າທ ິ່ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ. 

1. ຄົັ້ນຄວ້າ, ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜ ຍແຜູ່ ແລະ ປະຕິບັດ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍ ດທະສາດ, ມະຕິ, 

ຄໍາສັັ່ງ, ຂໍໍ້ກໍານົດ, ດໍາລັດ, ຂໍໍ້ຕກົລົງ ແລະ ລະບຽບການຕູ່າງໆຂອງພັກ-ລດັຖະບານ ກູ່ຽວກັບ ວຽກງານປົກປັກ

ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົັ້ນຄວ້າຫັນມາເປັນແຜນການ,  ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ; 

2. ຄົັ້ນຄ້ວາສ້າງ, ປັບປ ງ ແລະ ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ວິໃສທັດຮອດປີ 2030, ຍ ດທະສາດຮອດປ ີ2025, ແຜນການ

ສະໜອງທຶນຮອດປີ 2020, ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສືິ່ສານຮອດປີ 2020, ຄ ູ່ມືຄ ້ມຄອງພະນັກງານ

ຄ ູ່ມືຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ-ການເງິນ, ລະບຽບການ ແລະ ຄ ູ່ມືອືິ່ນໆເພືິ່ອສະເໜ ສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນຮັບຮອງເອົາ; 

3. ເປັນເສນາທິການ ໃຫສ້ະພາບໍລິຫານ ໃນວຽກງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ    ດໍາລັດ ວູ່າດ້ວຍ ກປສ ແລະ ລະບຽບການ
, ຄ ູ່ມືວິຊາການ ຂອງ ກປສ ລ ູ່ມດໍາລັດ ທ ິ່ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ, ໃນວຽກງານ ການຄ ້ມຄອງ

ບໍລິຫານ ກປສ, ໃນວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສືິ່ສານ ແລະ  ແຜນການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ; 

4. ຄ ້ມຄອງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບ-ລາຍຈູ່າຍ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ; 

5. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ກູ່ຽວກັບ ການຈັດຊືັ້-ຈດັຈ້າງ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ຕາມກດົໝາຍ 
ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ  ສປປ ລາວ. ສໍາລັບໂຄງການຕູ່າງໆ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ກັບອົງການ 
ສະໜອງທຶນ ທ ິ່ໄດ້ສະໜອງທຶນ ແກູ່ ກປສ;  

6. ສ້າງ ແລະ ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເຄືິ່ອນໄຫວ, ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສືິ່ສານ, ແຜນການສະໜອງ

ທຶນ ແລະ ແຜນງົບປະມານອືິ່ນໆ ປະຈໍາປ ີເພືິ່ອສະເໜ ໃຫສ້ະພາບໍລິຫານພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ; 

7. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປ ງ ລະບົບບັນຊ , ລະບົບຕິດຕາມ ການບັນຊ  ແລະ ການບັນທຶກການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານ

ການເງິນ, ການຈັດຊືັ້-ຈດັຈ້າງ ພາຍໃນ ຫກປສ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດໂຄງການ ທ ິ່ເອກະພາບ ຕາມທິດ 
“ໜຶິ່ງກປສ-ໜຶິ່ງລະບົບ” ແລະ ສອດຄູ່ອງກັບການນໍາໃຊ້ລະບົບຫຼັກການບັນຊ ລວມ ແລະ ຫຼັກການອືິ່ນໆ ຂອງ
ກະຊວງການເງິນ; 

8. ສັງລວມ ແລະ ດໍາເນ ນ ການປະເມ ນເລືອກເຟັົ້ນບົດສະເໜ ໂຄງການ ທ ິ່ຍືິ່ນຕໍໍ່ ກປສ ທ ິ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມ ປະສດິທິ
ຜົນ, ໂປ່ງໄສ ແລະ ໃຫ້ທັນກບັເວລາ ເພືິ່ອນໍາສະເໜ ຕໍໍ່ຄະນະວິຊາການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ອະນ ມັດ ພອ້ມ

ທັງດໍາເນ ນການລາຍງານ ຜົນການຄັດເລືອກ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ; 

9. ກະກຽມ ແລະ ດໍາເນ ນ ການກວດສອບ ດ້ານການເງິນ-ການບັນຊ  ແລະ ການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກປສ 

ໃນທ ກທ້າຍປີງົບປະມານ ແລະ ຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ ຜົນການກວດສອບ ຢ່າງທນັການ; 
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10. ພັດທະນາ ແລະ ກໍານົດຂົງເຂດບ ລິມະສດິ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂ ທ ິ່ສາມາດ ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ ລວມທັງ
ແບບຟອມຄໍາຮ້ອງ, ການຍືິ່ນຄໍາຮ້ອງ, ການປະເມ ນບົດຄໍາຮ້ອງ ແລະ ການຄັດເລືອກເພືິ່ອສະໜອງທຶນ; 

11. ຄ ້ມຄອງ ແລະ ບັນຈ ຊັບຊ້ອນພະນັກງານພາຍໃນ ຫ້ອງການ ກປສ ໃຫ້ແທດເໝາະຕາມຕໍາແໜູ່ງງານ ພອ້ມທັງ
ຂຶັ້ນແຜນບໍາລ ງກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບດ້ານວຊິາການ ພ້ອມທັງປະເມ ນຜົນງານ ແລະ ດໍາເນ ນການຍ້ອງຍໍ ລວມ
ທັງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອືິ່ນໆ ຢ່າງເໝາະສົມ; 

12. ຂຶັ້ນແຜນຄ ້ມຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ້ພາຫະນະ, ວດັຖຸອ ປະກອນທ ິ່ຈໍາເປັນ ໃນການຮັບໃຊ້ວຽກງານ ພາຍໃນ

ຫ້ອງການ ກປສ  ຢ່າງມ ປະສດິທິຜົນ; 

13. ພົວພັນຮູ່ວມມ,ື ເຊືິ່ອມໂຍງ ແລະ ຫັນເປັນຄ ູ່ຮູ່ວມງານ ກັບທ ກພາກສູ່ວນ  ຢ ່ພາຍໃນ   ແລະ   ຕູ່າງປະເທດ 

ໂດຍສະເພາະກັບຂະແໜງການທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ, ຜ ້ໄດ້ຮັບທຶນ, ຜ ້ມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ແລະ ຜ ້ຮູ່ວມພັດທະນາລວມທັງ

ອົງການສະໜອງທຶນ;  

14. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມ ນຜົນ ແລະ ສະຫຼບຸຕ ລາຄາຜົນການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງ ກປສ, ການຈັດຕັັ້ງຕິບດັໂຄງ 

ການ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ (ງົບປະມານ) ປະຈໍາເດືອນ, 6 ເດອືນ, ປະຈ າປ ີຕໍໍ່ລັດຖະບານ, 

ຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ອົງການສະໜອງທຶນຕູ່າງໆ; 

15. ເຮັດໜ້າທ ິ່ ເປັນກອງເລຂາ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ເປັນຈ ດປະສານງານ ກອງທນຶສິິ່ງແວດລອ້ມໂລກ; 

16. ປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ອືິ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ. 

➢ ຕໍາແໜູ່ງງານ ຂອງຫອ້ງການ ກປສ. 

1. ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບມ  3 ຕໍາແໜູ່ງງານ: 
- ຫົວໜ້າຫອ້ງການ ກປສ 
- ຮອງຫົວໜ້າຫອ້ງການ ກປສ 1 
- ຮອງຫົວໜ້າຫອ້ງການ ກປສ 2 
2. ພະແນກບໍລິຫານ ປະກອບມ  12 ຕໍາແໜູ່ງງານ ແລະ ໜູ່ວຍງານລະດົມທຶນ 2 ຕໍາແໜູ່ງ: 
- ຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິຫານ 
- ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ບໍລິຫານ (ວິຊາການ ລະດົມທຶນ ແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜູ່) 
- ວິຊາການ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ 
- ຜ ້ຊູ່ວຍ ຄະນະນໍາ ຫກປສ 
- ພະນັກງານ ໄອທ  
- ຜ ້ຊູ່ວຍລະດົມທຶນແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜູ່ 
- ພະນັກງານບໍລິຫານ ອາວ ໂສ 
- ຜ ້ຊູ່ວຍບໍລິຫານ 
- ພະນັກງານ ປ້ອນຂໍໍ້ມ ນ 
- ພະນັກງານ ຮັບຕ້ອນ 
- ພະນັກງານ ຂັບລົດ ອາວ ໂສ 
- 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 
- ຜ ້ຊູ່ວຍບັນຊ  ກປສ 
- ພະນັກງານ ຄັງເງິນສົດ 
- ຜ ້ຊູ່ວຍການເງິນທົັ່ວໄປ 
4. ພະແນກ ຈດັຊືັ້ັ້-ຈດັຈ້າງ, ປະກອບມ  6 ຕໍາແໜູ່ງງານ: 
- ຫົວໜ້າພະແນກ ຈດັຊືັ້-ຈດັຈາ້ງ 
- ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ວິຊາການ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈາ້ງ ກປສ) 
- ວິຊາການ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ 1 
- ວິຊາການຈັດຊືັ້-ຈດັຈ້າງ 2 
- ຜ ້ຊູ່ວຍຈັດຊືັ້-ຈດັຈ້າງ 1 
- ຜ ້ຊູ່ວຍຈັດຊືັ້-ຈດັຈ້າງ 2 
5. ພະແນກ ຄ ້ມຄອງໂຄງການ, ປະກອບມ  12 ຕໍາແໜູ່ງງານ: 
- ຫົວໜ້າພະແນກຄ ້ມຄອງໂຄງການ 
- ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ (ວິຊາການ ປະສານງານໂຄງການ1) 
- ວິຊາການປະສານງານ ໂຄງການ2 
- ວິຊາການປະສານງານໂຄງການ3 
- ວິຊາການປະສານງານ ໂຄງການ4 
- ວິຊາການ ປະສານງານໂຄງການ ກປສ 
- ວິຊາການ ຕິດຕາມ-ປະເມ ນຜົນ ໂຄງການ 
- ວິຊາການ ຕິດຕາມ-ປະເມ ນຜົນ ກປສ 
- ວິຊາການ ປ້ອງກັນສິິ່ງແວດລ້ອມ 
- ຜ ້ຊູ່ວຍ ຕິດຕາມ-ປະເມ ນຜົນໂຄງການ 
- ຜ ້ຊູ່ວຍຕິດຕາມ-ປະເມ ນຜົນ ກປສ 
- ຜ ້ຊູ່ວຍຕິດຕາມ-ປະເມ ນຜົນ ໂຄງການເງິນກ ້ 
6. ຊູ່ຽວຊານຕູ່າງປະເທດ/ພາຍໃນ: 
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1.6. ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ 

     ຄ ູ່ມສືະບັບນ ັ້ມ ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ເພືິ່ອຄ ້ມຄອງ ພະນັກງານ ລະດັບການນໍາ, ພະນັກງານວິຊາການ, ພະນັກງານ 
ຊູ່ວຍວຽກທົັ່ວໄປ ແລະ ພະນັັກງານອືິ່ນໆ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ທັງຫມດົ ທ ິ່ກໍາລັງເຮັດວຽກໃຫ້ກັບ ຫອ້ງການ ກປສ 
(ເບິິ່ງ  ໝວດທ  2).  

 ໝວດທ  II  ແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະນັກງານ  

2.1.   ປະເພດພະນັກງານ 

 ອ ງຕາມສັນຍາ, ພະນັກງານ ຫອ້ງການ ກປສ ປະກອບມ  2 ປະເພດສັນຍາຄື: (1)  ພະນັກງານຖາວອນ; ແລະ 
(2) ພະນັກງານຕາມສັນຍາ.  

• ພະນກັງານຖາວອນ  

 ພະນັກງານຖາວອນ ແມູ່ນພະນັກງານປະຈ າການ ຕາມສັນຍາ ໄລຍະ 5 ປີ ໂດຍຜູ່ານຂະບວນການຄັດເລືອກ
ແບບແຂູ່ງຂັນ ຕາມຂັັ້ນຕອນສໍາລັບການບັນຈ ເຂົັ້າເປັນພະນັກງານ(ໝວດທ  3). ແລະ ຮບັຮອງເອົາ ໂດຍຫົວໜ້າ 
ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ສອດຄູ່ອງກັບຕໍາແໜູ່ງງານ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດ ຈາກສະພາບໍລິຫານ ກປສ. ພະນັກງານ
ຖາວອນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມ ນ ຜົນງານການເຮັດວຽກ ໃນແຕູ່ລະປີ ເພືິ່ອເປັນບູ່ອນອ ງພືັ້ນຖານ ໃນການອະນ ມັດ 
ສືບຕໍໍ່ ຫຼ ືຢ ດຕສິັນຍາ ການເປັນພະນັກງານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ການມ ສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕູ່າງໆ ຊຶິ່ງມ ລາຍ
ລະອຽດ ລະບ ໃນໝວດ (ໝວດ 4.8), (ໝວດ 4, ຂໍໍ້ 4.1.7.3). 

ອ ງຕາມຊັັ້ນ ແລະ ຂັັ້ນ, ພະນັກງານ ຖາວອນ ຫກປສ ແບູ່ງອອກ ເປັນ 6 ປະເພດຄື: 1. ຫົວໜ້າ ຫອ້ງການ 

ກປສ, 2. ຮອງຫົວໜ້າຫອ້ງການ ກປສ, 3. ຫົວໜ້າພະແນກ, 4. ຮອງຫວົໜ້າພະແນກ, 5. ວິຊາການ, 6. ຜ ຊູ້່ວຍ

ວຽກວິຊາສະເພາະ ແລະ 7. ພະນັກງານຊູ່ວຍວຽກບໍລິຫານ, ຜ ້ຊູ່ວຍວຽກທົັ່ວໄປ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດ, (ເບ ິ່ງ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທ  1, ປະເພດຕ າແໜູ່ງງານ) 

• ພະນັກງານຕາມສນັຍາ 

ພະນັກງານ ຕາມສັນຍາ ແມູ່ນພະນັກງານຊູ່ຽວຊານ/ທ ິ່ປຶກສາສະເພາະດ້ານ ປະຈໍາຫອ້ງ ກປສ ແລະ ປະຈໍາໂຄງ 
ການ ທ ິ່ມ ສັນຍາເຮັດວຽກ ໃນໄລຍະສັັ້ນ ໂດຍຜູ່ານຂະບວນການຄັດເລືອກແບບແຂູ່ງຂັນ ຕາມຂັັ້ນຕອນສໍາລັບການ
ບັນຈ ເຂົັ້າເປັນພະນັກງານ (ອ ງຕາມດໍາລັດວູ່າດ້ວຍການປະມ ນຈັດຊືັ້ສິນຄ້າ, ການກໍໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ ແລະ ການ

ບໍລິການ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ, ສະບັບເລກທ  03/ນຍ, ລົງວນັທ  9 ມັງກອນ 2004 ແລະ ລະບຽບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ດໍາລັດ, ສະບັບເລກທ  063/ກງ, ລົງວັນທ  12 ມ ນາ 2004) ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ໂດຍຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ 
ສອດຄູ່ອງກັບຕາໍແໜູ່ງງານ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດ ຈາກສະພາບໍລິຫານ ກປສ.  ສາມາດເປັນຊູ່ຽວຊານ/ທ ິ່ປຶກສາ ພາຍ
ໃນ ຫລ ືຕູ່າງປະເທດ, ອາດແມູ່ນສູ່ວນບ ກຄົນ ຫຼື ບໍລິສດັ ສອດຄູ່ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ເງືິ່ອນໄຂສະເພາະໃດໜຶິ່ງ 
ຕາມທ ິ່ລະບ ໄວ້ໃນສັນຍາ. ພະນັກງານຕາມມສັນຍາ ຈະບໍໍ່ມ ສິດໃນການຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ ຈາກຫ້ອງການ ກປສ 
ແຕູ່ພວກເຂົາກໍໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບດັລະບຽບການຄ ້ມຄອງ ຂອງ ກປສ ເຊັັ່ນດຽວກັນ. 

2.2.   ການກໍານົດຕໍາແໜູ່ງງານ  
ການຈັດຕັັ້ງຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບ ດ້ວຍ: ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຫອ້ງການ ກປສ. 
- ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແມູ່ນ ໄດ້ຮັບການແຕູ່ງຕັັ້ງຈາກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕ , ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ລັດຖະບານ 
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ໃນການຊ ັ້ນໍາການເຄືິ່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ເຊິິ່ງມ ອາຍ ການບໍລິຫານ ຫ້າປີ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2, ໂຄງ
ປະກອບບ ກຄະລາກອນ ຂອງ ສະພາບໍລິຫານ) 

- ຄະນະວິຊາການ ແມູ່ນຄະນະສະເພາະກິດທ ິ່ສະພາບໍລິຫານແຕູ່ງຕັັ້ງຂຶັ້ນ ເພືິ່ອຊູ່ວຍວຽກງານການທົບທວນ, ການ
ປະເມ ນ, ກັັ່ນກອງດ້ານວິຊາການ ກູ່ຽວກັບບົດສະເໜ ໂຄງການ, ຕດິຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ທືນ ແລະ ບນັຫາ
ອືິ່ນໆ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3, ໂຄງປະກອບ ຄະນະວິຊາການ ກປສ) 

- ຫ້ອງການ ກປສ ແມູ່ນຫ້ອງການຄ ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ພາຍໃຕ້ການຊ ັ້ນໍາຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ ທງັເຮັດໜ້າ
ທ ິ່ເປັນກອງເລຂາຂອງສະພາບລໍິຫານ ກປສ.  

   ຫອ້ງການ ກປສ ປະກອບມ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ, ຮອງຫົວໜ້າຫອ້ງການ (2 ຕໍາແໜູ່ງ) ແລະ ພະນັກງານ

ວິຊາການມາຈາກການຄັດເລືອກຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການຄ ້ມຄອງ ກປສ, 
ເຊິິ່ງລະບົບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ ກປສ ໄດ້ປະກອບມ ການຈັດຕັັ້ງທາງດ້ານຕໍາແໜູ່ງງານດັັ່ງນ ັ້: ຫອ້ງການ ກປສ 
ປະກອບ ມ  4 ພະແນກ ແລະ 1 ໜູ່ວຍງານເຊັັ່ນ: ພະແນກ ບໍລິຫານ ປະກອບມ  12 ຕໍາແໜູ່ງງານ, ພະແນກການເງິນ 

ປະກອບມ  10 ຕ າແໜູ່ງງານ, ພະແນກ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ປະກອບມ  6 ຕ າແໜູ່ງງານ, ພະແນກຄ ້ມຄອງໂຄງການ 

ປະກອບມ  12 ຕ າແໜູ່ງງານ, ແລະ ໜູ່ວຍງານ ລະດົມທືນ ປະກອບມ  2 ຕ າແໜູ່ງງານ (ເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ 4, 
ໂຄງຮູ່າງການຈດັຕັັ້ງຕໍາແໜູ່ງງານ ຫກປສ).  

     ການກໍານົດຕໍາແໜູ່ງງານເພ ິ່ມທ ິ່ບໍໍ່ນອນຢ ່ໃນໂຄງຮູ່າງການຈັດຕັັ້ງທ ິ່ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດໃນເບືັ້ອງຕົນແມູ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ນໍາສະເໜ ຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານເພືິ່ອພິຈາລະນາອະນ ມັດເພ ິ່ມ, ໂດຍຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຈະຕອ້ງໄດ້ນໍາສະເໜ 
ເຫດຜົນຄວາມຈໍາເປັນໃນການກໍານົດຕໍາແໜູ່ງງານເພ ິ່ມ ພ້ອມທັງລາຍລະອຽດທາງດ້ານງົບປະມານ ກູ່ອນການ
ດໍາເນ ນການ ແລະ ຈດັຕັັ້ງປະຕບິັດ. 

2.3.   ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຂັັ້ນນໍາ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ  
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ: ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຕ້ອງປະກອບມ ດັັ່ງນ ັ້:  
- ລະດັບການສືກສາປະລິນຍາໂທ ດ້ານການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼ ືພດັທະ 

ນາຊຸມຊົນ, ດ້ານການບໍລິຫານທ ລະກິດ, ວິທະຍາສາດສັງສົມ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານສາທາລະນະ ຫຼ ື
ດ້ານອືິ່ນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 

- ມ ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 10-15 ປີ ກູ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຄ ້ມຄອງງົບປະມານແຫລູ່ງທຶນ, 

ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜົນການໃຊ້ຈູ່າຍງົບປະມານ; 

- ປະສົບການເຮັດວຽກນໍາພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເຮັດວຽກນໍາສະຖາບັນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 

- ມ ຄວາມເປັນຜ ້ນໍາສ ງ ແລະ ມ ມະນ ດສໍາພັນດ  ແລະ ມ ຄວາມຕັັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກເປັນທ ມ 
- ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈລະບຽບຫຼັກການດ້ານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ ເຊັັ່ນ: ການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ, ການຄ ້ມຄອງການ ເງິນ 

ແລະ ງົບປະມານ. 
ມາດຕະຖານພະນກັງານ: ຮອງຫວົໜ້າ ຫອ້ງການ ກປສ ມ ດັັ່ງນ ັ້: 
- ລະດັບການສືກສາປະລິນຍາໂທ ດ້ານການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼ ືພດັທະ  

ນາຊຸມຊົນ, ດ້ານການບໍລິຫານທ ລະກິດ, ວິທະຍາສາດສັງສົມ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານສາທາລະນະ ຫຼ ື
ດ້ານອືິ່ນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 

- ມ ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 7-10 ປີ ກູ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ,  ດ້ານການຄ ້ມຄອງການເງິນ ແລະ 

ຄ ້ມຄອງງົບປະມານແຫລູ່ງທຶນ, ການວາງແຜນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມ ນຜົນການໃຊ້ຈູ່າຍງົບປະມານ; 



   ຄ ູ່ມືຄ ມ້ຄອງພະນກັງານ ຂອງ ກປສ   8 

 

- ມ ປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 5 ປີ ໃນຕໍາແໜູ່ງຜ ້ນໍາໃນອົງກອນຂະໜາດໃຫູ່ຍ ຫຼື ຂະໜາດກາງ, ໂຄງການ/ອົງການ 

ພັດທະນາສາກນົ,  ຫຼື ມ ປະສບົການໃນການເຮັດວຽກບໍລິຫານອືິ່ນໆ, ລວມທັງການບໍລິຫານທົັ່ວໄປ. 

- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກນໍາພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ເຮັດວຽກນໍາສະຖາບັນຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 

- ມ ຄວາມເປັນຜ ້ນໍາສ ງ ແລະ ມ ມະນ ດສໍາພັນດ  ແລະ ມ ຄວາມຕັັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກເປັນທ ມ 
- ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈລະບຽບຫຼັກການດ້ານນິຕິກໍາຂອງໂຄງການ ເຊັັ່ນ: ການຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ, ການຄ ້ມຄອງການ 

ການເງິນ-ງົບປະມານ ແລະ ດາ້ນອືິ່ນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 

2.4.   ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຂັັ້ນນໍາ ຂອງພະແນກ   
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ: ຫົວໜ້າພະແນກ ຕ້ອງມ ດັັ່ງນ ັ້:  
- ລະດັບການສືກສາຂັັ້ນປະລິນຍາຕ  ຂຶັ້ນໄປໃນຂະແໜງ ບໍລິຫານທ ລະກິດ, ວທິະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ

ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການບໍລິຫານການເງິນ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ປ່າໄມ້, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, 
ວິສະວະກໍາກໍໍ່ສ້າງ ຫຼື ຂະແໜງການອືິ່ນໆທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 

- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 7 ປີ ຂືັ້ນໄປກູ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການບໍລິຫານ 

ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ, ມ ຄວາມຮ ້ທາງດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການໂຄສະນາ ແລະ ສືິ່ສານ ຫຼື  ກູ່ຽວກັບ

ການບໍລິຫານຄ ້ມຄອງການເງິນ, ການບັນຊ  ໂຄງການ, ມ ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັັ້ງລະບົບການຄ ້ມຄອງ

ການເງິນໂຄງການ, ສາມາດຈັດຝືກອົບຮົມ ດ້ານລະບົບການເງິນ ແລະ ການບັນຊ ໄດ້ດ  ຫຼື ມ ປະສົບການ ເຮັດ

ວຽກກັບພາກລັດ ແລະ ອົງກອນອືິ່ນໆທ ິ່ຫລາກຫລາຍ, ສາມາດສືິ່ສານ ແລະ ນ າພາທ ມງານໃນການຕິດຕໍໍ່

ພົວພັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນເປັນທ ມ, ເຂົັ້າໃຈລະບົບ ການເງິນ, ການຈັດຊືັ້ ແລະ ການດ າເນ ນງານຂອງ
ອົງກອນ. 

- ມ ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ໃນການນໍາໃຊ້ ໂປຣແກມ ແລະ ສອບແວຕູ່າງໆ ທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທ ິ່ວຽກງານໄດ້
ເປັນຢ່າງດ . 

- ສາມາດເວົັ້າ, ອູ່ານ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ . 

- ມ ຄວາມຮ ້ ກູ່ຽວກັບລະບົບໂຄງສ້າງ ທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ມ ການປະສານງານ ແລະ ພົວພັນ

ກັບ ອົງກອນອືິ່ນ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດ . 
-  ມ ຄວາມສາມາດໃນການນ າພາທ ມງານເຮັດວຽກ ແລະ ປະສານງານກັບຄ ູ່ຮູ່ວມງານອືິ່ນໆລວມທັງຜ ້ໃຫ້ທຶນທັງ

ພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດອ ກດ້ວຍ.  
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ: ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕ້ອງມ ດັັ່ງນ ັ້: 
- ລະດັບການສືກສາຂັັ້ນປະລິນຍາຕ  ຂຶັ້ນໄປ ໃນຂະແໜງບໍລິຫານທ ລະກິດ, ວທິະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ

ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ການບໍລິຫານການເງິນ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ປ່າໄມ້, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, 
ຫຼື ຂະແໜງການອືິ່ນໆທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 

- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກ 5-7 ປີ ກຽວກັບ ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນ

ມະນ ດ, ມ ຄວາມຮ ້ທາງດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການໂຄສະນາ ແລະ ສືິ່ສານ ຫຼື  ກູ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄ ້ມ
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ຄອງການເງິນ, ການບັນຊ  ໂຄງການ, ມ ປະສົບການ ເຮັດວຽກກັບພາກລັດ ແລະ ອົງກອນອືິ່ນໆທ ິ່ຫລາກ

ຫລາຍ,  

- ສາມາດສືິ່ສານ ແລະ ນໍາພາທ ມງານໃນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນເປັນທ ມ,  

- ມ ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ໃນການນໍາໃຊ້ ໂປຣແກມ ແລະ ສອບແວຕູ່າງໆ ທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າທ ິ່ວຽກງານໄດ້
ເປັນຢ່າງດ . 

- ສາມາດເວົັ້າ, ອູ່ານ, ຂຽນ ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ . 

- ມ ຄວາມຮ ້ ກູ່ຽວກັບລະບົບໂຄງສ້າງ ທາງດ້ານງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ, ມ ການປະສານງານ ແລະ ພົວພັນ

ກັບ ອົງກອນອືິ່ນ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນໄດ້ເປັນຢ່າງດ . 

2.5.   ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ວິຊາການ ແລະ ຜ ຊູ້່ວຍວຽກວິຊາສະເພາະ   
ມາດຕະຖານພະນກັງານ ວຊິາການ ຕ້ອງມ ດັັ່ງນ ັ້:  

-  ລະດັບການສືກສາ ຂັັ້ນປະລິນຍາຕ  ຂືັ້ນໄປ ໃນຂະແໜງ ຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ,ປ່າໄມ້, ຊ ວະນາໆພັນ, 

ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ວິສະວະກໍາສາດ, ແລະ ດ້ານອືິ່ນທ ິ່ກູ່ຽວຂອ້ງກັບໜ້າວຽກ. 

- ມ ປະສົບການ 5 ປີ ຂືັ້ນໄປ ໃນວຽກງານດ້ານການພັດທະນາ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼ ື ໃນດ້ານອືິ່ນໆ ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ
ວຽກງານທ ິ່ກໍານົດໄວ້ໃນກອບໜ້າວຽກແລ້ວ.  

- ມ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນອືິ່ນໆທ ິ່ຫລາກຫລາຍ. 
- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກກັບໂຄງການຕູ່າງໆ, ເຂົັ້າໃຈລະບົບການປະຕິບັດງານ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕູ່າງໆ ພາຍໄຕ້ການ

ສະໜັບໜ ນຂອງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ເອດ ບ . 
- ມ ພາວະຄວາມເປັນຜ ້ນໍາ ໃນການເຮັດວຽກ, ການຈັດອົບຮມົ, ການໃຫ້ຄໍາປືກສາ  

-  ມ ຄວາມມ ້ງໝັັ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທ ມໄດ້,  
-  ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ  ໃນດ້ານການຂຽນ ແລະ ປາກເວົັ້າ ພ້ອມທງັຄວາມສາມາດໃນການ ນ າ

ໃຊ້ MS ຊອບແວອ ກດວ້ຍ. 
ມາດຕະຖານພະນກັງານ ຜ ຊູ້່ວຍວຽກວຊິາສະເພາະ ຕ້ອງມ ດັັ່ງນ ັ້: 

- ລະດັບການສືກສາຂັັ້ນປະລິນຍາຕ ໃນຂະແໜງຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ວິສະວະກໍາສາດ, ບໍລິຫານທ  

ລະກິດ, ການຄ ້ມຄອງບັນຊ , ວິທະຍາສດຄອມພິວເຕ ັ້ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີົ້, ແລະ ດ້ານອືິ່ນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກບັໜ້າ
ວຽກ. 

- ມ ປະສົບການ 2-4 ປີ ໃນວຽກງານດ້ານການພັດທະນາ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ໃນດ້ານວິຊາສະເພາະອືິ່ນໆ 
ກູ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທ ິ່ກໍານົດໄວ້ໃນກອບໜ້າວຽກແລ້ວ. 

- ມ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນອືິ່ນໆທ ິ່ຫລາກຫລາຍ. 
-    ມ ຄວາມມ ້ງໝັັ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທ ມໄດ້; 

-   ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບພືັ້ນຖານ ພ້ອມທັງຄວາມສາມາດໃນການ ນ າໃຊ້ MS ຊອບແວອ ກ
ດ້ວຍ.   

2.6.   ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຊູ່ວຍວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຊູ່ວຍວຽກທົັ່ວໄປ   
ມາດຕະຖານພະນັກງານ ຊູ່ວຍວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຊູ່ວຍວຽກທົັ່ວໄປ ຕ້ອງມ ດັັ່ງນ ັ້:  
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- ມ ລະດັບການສືກສາຊັັ້ນສ ງຂຶັ້ນໄປໃນດ້ານ ການບໍລິຫານຫ້ອງການ, ການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານ ສິງແວດລ້ອມ, 

ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ແລະ ໃນດ້ານອືິ່ນອ ກທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 

- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກ 2 ປີຂຶັ້ນໄປກູ່ຽວກັບວຽກງານທ ິ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໃນກອບໜ້າວຽກ. 
- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກກັບ ອົງກອນຊູ່ວຍເຫຼືອອືິ່ນໆ ຫຼື ໂຄງການອືິ່ນໆ. 
- ສາມາດເວົັ້າ, ຂຽນ ແລະ ສືິ່ສານພາສາອັງກິດລະດັບພືັ້ນຖານຂຶັ້ນໄປ.  

- ເປັນຄົນມັກຮຽນຮ ້, ມ ມະນ ດສ າພັນທ ິ່ດ , ສາມາດເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບຄົນອືິ່ນ ແລະ ຊູ່ວຍເຫຼືອເພືິ່ອຮູ່ວມງານ 
ພ້ອມທັງສາມາດເດ ນທາງໄປເຮັດວຽກໃນທ້ອງຖິິ່ນໄດ້. 

- ສາມາດນໍາໃຊ້ MS ຊອບແວໄດ້ໃນລະດັບພືັ້ນຖານຂືັ້ນໄປ.  

ມາດຕະຖານພະນກັງານ ຂບັລດົ:  
- ມ ລະດັບການສືກສາຊັັ້ນອ ດົມສືກສາຂຶັ້ນໄປ ໃນດ້ານເຕັກນິກການຊູ່າງ, ແລະ ໃນດ້ານອືິ່ນອ ກທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 

- ມ ປະສົບການໃນການຂັບລົດ 3 ປີ ຂຶັ້ນໄປກູ່ຽວກັບວຽກງານທ ິ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໃນກອບໜ້າ
ວຽກ. 

- ມ ຄວາມຮ ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທັກສະໃນການບໍາລ ງຮັກສາພາຫະນະໄດ້ດ . 
- ມ ມະນ ດສໍາພັນທ ິ່ດ , ສາມາດເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບຄົນອືິ່ນ ແລະ ຊູ່ວຍເຫຼືອເພືິ່ອຮູ່ວມງານ ພອ້ມທັງສາມາດ

ເດ ນທາງໄປເຮັດວຽກໃນທອ້ງຖິິ່ນໄດ້. 
- ສາມາດສືິ່ສານພາສາອັງກດິລະດັບພືັ້ນຖານຂຶັ້ນໄປຍິິ່ງເປັນການດ . 

2.7.   ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຊູ່ຽວຊານ ແລະ ທ ິ່ປືກສາໄລຍະສັັ້ນ   
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຊູ່ຽວຊານ ແລະ ທ ິ່ປືກສາໄລຍະສັັ້ນສໍາລັບ ຫ້ອງການ ກປສ ຕ້ອງມ ດັັ່ງນ ັ້:  
- ລະດັບການສືກສາລະດັບ ປະລິນຍາໂທ ຫຼື ສ ງກວູ່າ ໃນຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ, ວສິະວະກໍາສາດ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ

ການຄ ້ມຄອງຈດັການກູ່ຽວສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄົມ ຫຼື ການຄ ້ມຄອງຈັດການກູ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ຂະ 
ແໜງອືິ່ນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກ.  

- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກ 10 ປີ ທາງດ້ານ ການບໍລິຫານຈັດການສິິ່ງແວດລ້ອມ, ປ່າໄມ້, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ມ  

ຄວາມຮ ້ເປັນຢ່າງດ ທາງດ້ານການບໍລິຫານຄ ້ມຄອງໂຄງການ, ການວາງແຜນ, ການວາງແຜນງົບປະມານ, ການ
ຕິດຕາມ-ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕູ່າງໆຂອງໂຄງການ.  

- ມ ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ໃນ ໜ້າວຽກທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກອບໜ້າວຽກ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດເປັນ
ຢ່າງດ  ພ້ອມທັງມ ການຢັົ້ງຢືນ. 

- ສາມາດເວົັ້າ, ຂຽນ ແລະ ສືິ່ສານພາສັງອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ  ມ ຄວາມຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕ ເປັນ
ຢ່າງດ .  

ມາດຕະຖານອືິ່ນໆ ທ ິ່ເຫັນວູ່າເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາມ ດັັ່ງນ ັ້: 
- ມ ປະສົບການ ກູ່ຽວກັບການບໍລິຫານຄ ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ, ການຄ ້ມຄອງສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນ,  

- ຊູ່ຽວຊານດ້ານການວາງແຜນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ.  
- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກກັບ ທະນາຄານໂລກ ຫຼື ໂຄງການໃນການຈັດສັນງົບປະມານລະຫວູ່າງປະເທດ. 
- ມ ປະສົບການ ໃນການພັດທະນາ ແລ ທົບທວນ ທາງດ້ານກົດໝາຍສິິ່ງແວດລ້ອມ, ນະໂຍບາຍ, ຄ ູ່ມືນ າໃຊ້ 

ແລະ ຍ ດທະສາດອືິ່ນໆທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 
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- ມ ປະສົບການ ທາງດ້ານການຄ ້ມຄອງຖານຂໍ ໍ້ມ ນ ປ່າສະຫງວນ , ແລະ ການຄ ້ມຄອງການຈັດກູ່ຽວກັບ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

- ມ ແຮງຈ ງໃຈທ ິ່ສ ງ ແລະ ມ ຈິດໃຈໃນການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການສົນທະນາປືກສາຫາລືວຽກງງານຕູ່າງໆ. 
- ມ ຄວາມຊໍານານໃນການຊືິ່ສືິ່ສານ ທັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ. 
- ມ ຄວາມມ ້ງໝັັ້ນໃນການເຮັດວຽກເປັນທ ມ 
- ມ ຄວາມເປັນມິດ ແລະ ມ ແນວຄິດສ້າງສັນ ໃນການເຮັດວຽກຮູ່ວມກັບພະນັກງານພາກລັດ.  

2.8.   ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ຊູ່ຽວຊານ ແລະ ທ ິ່ປືກສາ ປະຈໍາໂຄງການ  
ມາດຕະຖານ ສາໍລັບ ພະນັກງານ ຊູ່ຽວຊານ ແລະ ທ ິ່ປືກສາ ປະຈໍາໂຄງການມ ດັັ່ງນ ັ້: 

- ຕ້ອງມ ລະດັບການສືກສາຂັັ້ນ ປະລິນຍາເອກທາງດ້ານ ສິງແວດລ້ອມ, ການວາງແຜນ ຫຼື ວິສະວະກໍາ ແລະ 
ດ້ານອືິ່ນທ ິ່ຈໍາເປັນກູ່ຽວຂ້ອງກັບ ກອບໜ້າວຽກ. 

- ຕ້ອງມ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກທ ິ່ຫລາກຫລາຍຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ ທາງດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 
ລະບຽບນະໂຍບາຍດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການວາງແຜນ ຫຼື ດ້ານວິສະວະກໍາ 

- ມ ປະສົບການໃນການຈັດສັນງົບປະມານ, ການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງລະບົບການບໍລິຫານການເງິນທ ິ່
ສອດຄູ່ອງຢ່າງໜ້ອຍ 8 ປີ.   

- ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 2 ປີເປັນຢ່າງໜ້ອຍໃນວຽກງານທ ິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະ5 ປີ ທ ິ່ຜູ່ານມາ. 
- ມ ປະສົບການດ້ານການອອກແບບກູ່ຽວກັບກອບຜົນໄດ້ຮັບ, ການວາງແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ຂື ັ້ນແຜນ

ງົບປະມານ.  
- ສາມາດເວົັ້າ, ຂຽນ ແລະ ສືິ່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດ .  
- ມ ຄວາມຮ ້ທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕ ໄດ້ເປັນຢ່າງດ .  
- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກກັບອົງການຊູ່ວຍເຫຼືອ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພືັ້ນ 

- ມ ປະສົບການເຮັດວຽກ ກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ/ຫຼື ໂຄງການ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານ ລະຫວູ່າງປະເທດ.  
- ມ ຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກູ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມເປັນຢ່າງດ  ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຂອງປະເທດລາວ. 
- ຖ້າມ ຄວາມຮ ້ທາງດ້ານພາສາທ້ອງຖິິ່ນຍິິ່ງເປັນການດ .  

ໝວດທ  III  ການປະກອບພະນັກງານ ຫກປສ  

 ພະນັກງານ ຂັັ້ນນໍາ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ  

ການປະກອບພະນັກງານ ຂັັ້ນນໍາ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ເຊັັ່ນ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ ກປສ, ແມູ່ນສະພາບໍລິຫານ ເປັນຜ ້ພິຈາລະນາ, ຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ແຕູ່ງຕັັ້ງ ຜ ້ທ ິ່ເໝາະສົມ ຈາກກົມກອງໃດໜຶິ່
ງ ທ ິ່ມ ມາດຖານ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການຊືັ້ນໍາ, ນ າພາວຽກງານ ຂອງ ກປສ ໃຫ້ບັນລ ຜົນສົມເລັດຕາມເປົົ້າໝ

າຍ, ເຊິິ່ງຂະບວນການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ແຕູ່ງຕັັ້ງ ພະນັກງານ ຂັັ້ນນ າແມູ່ນ ດ ານ ນຕາມຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ຕາມ
ລະບຽບຂອງ ພາກລັດ ໃນການຍົກຍ້າຍ ຫຼື ແຕູ່ງຕັັ້ງ ພະນັກງານ ມາຮັບໜ້າທ ິ່ຕໍາແໜູ່ງໃໝູ່.  

 ຂະບວນການປະກອບ ພະນັກງານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ  

1. ການກໍານດົໜ້າວຽກ 
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ຫົວໜ້າພະແນກ ສົມທົບກບັຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະກາໍນົດລາຍລະອຽດ ຂອງຕໍາແໜູ່ງງານທ ິ່ກວມເອົາ
ກິດຈະກໍາຫລັກ, ໜ້າທ ິ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລັກ, ລະດັບຄວາມຮ ້ທ ິ່ຕ້ອງການ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ວຽກງານ ທ ິ່
ຈະຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫສ້ໍາເລັດ ແລະ ສົັ່ງໃຫ້ ຫວົໜ້າ ຫກປສ ແລະ ຮອງ ເພືິ່ອທົບທວນ. ໃນເວລາລົງປະກາດ
ຄວນຫຼ ກລູ່ຽງ ການນໍາໃຊ້ພາສາທ ິ່ມ ລັກສະນະຈໍາແນກ ຕົວຢ່າງເຊັັ່ນ: ສະເພາະຄົນໜ ູ່ມ ຫຼື ເພດຍິງເທົັ່ານັັ້ນ 
(ແບບຟອມ ກອບໜ້າວຽກມ ໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທ  5)  

2. ຂັັ້ນຕອນການຮບັສະໝັກ 

2.1. ນະໂຍບາຍການຮັບສະໝັກ  

ເປັນນະໂຍບາຍຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ ທ ິ່ຈະບັນຈ ພະນັກງານທ ິ່ມ ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດສ ງ ລວມທັງການໃຫ້
ໂອກາດທ ິ່ດ ກູ່ວາສໍາລັບພະນັກງານທ ິ່ມ ໃນປະຈ ບັນ. ໂດຍມ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້
ພະນັກງານພາຍໃນ, ພະນັກງານປະຈໍາ ແລະ ທ ິ່ປຶກສາ. ນອກນັັ້ນ ເພືິ່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ ້ພະນັກງານ ກປສ ໃຫ້
ໂອກາດພະນັກງານລັດທ ິ່ມ ຄ ນວ ດທສິ ງ ແລະ ມ ຈ ດປະສົງຢາກຊອກຫາປະສົບປະການນໍາກອງທຶນໄດ້ ແຕູ່ທາງກົມ
ກອງຕ້ອງອະນ ມັດຄັກແນູ່ ແລະ ການມາປະຈໍາການຢ ່ ກປສ ແມູ່ນບໍໍ່ເກ ນ 2 ປີ ຕ້ອງກັບຄືນ ແລະ ຕ າແໜູ່ງ ດັັ່ງກູ່າວ
ແມູ່ນສະພາບໍລິຫານເປັນຜ ້ອະນ ມັດ. 

ການສ້າງລະບຽບຂັັ້ນຕອນຂະບວນການຄັດເລືອກພະນັກງານ ແມູ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນການຮັບສະໝັກ
ພະນັກງານໃຫ້ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ມ ຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ມ ຄວາມເປັນທໍາ. ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ປະຕິບັດຕາມສດິທິເທົັ່າທຽມກັນ ໃນການຄັດເລືອກພະນັກງານ ທ ິ່ມ ຄວາມຫຼາກຫລາຍ ແລະ ບັນດາ
ຊົນເຜົັ່າໃນທ ກລະດັບຂອງອງົການຈັດຕັັ້ງ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຫກປສ ຍັງໄດ້ເພ ິ່ມທະວ ໃນການພັດທະນາບ ກຄະລາກອນ 
ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານວິຊາອາຊ ບ. 

ສັນຍາແຮງງານ ແມູ່ນເລ ິ່ມຕົັ້ນແຕູ່ມືັ້ເລ ິ່ມເຮັດວຽກ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງືິ່ອນໄຂທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໃນສັນຍາການເຂົັ້າ
ເຮັດວຽກ ຂອງແຕູ່ລະຄົນ, ຫນ້າທ ິ່ຂອງພະນັກງານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງງານແມູ່ນໄດ້
ລະບ ໄວ້ໃນລາຍລະອຽດຂອງຕໍາແໜູ່ງງານ ເຊິິ່ງເປັນພາກສູ່ວນຫນຶິ່ງຂອງສນັຍາການເຮັດວຽກ.  

2.2. ການອະນ ມັດໃນການຮັບສະໝັກຕໍາແໜູ່ງງານ  

ທ ກໆຕໍາແໜູ່ງທ ິ່ຈະຮັບສະໝັກເຂົັ້າມາ ກປສ ຕ້ອງຢ ່ໃນໂຄງຮູ່າງການຈັດຕັັ້ງ ທ ິ່ສະພາບໍລິຫານອະນ ມັດ. 
ຜົນການປະເມ ນຜົນງານພະນັກງານຫລັກແຫລູ່ງ(ຫົວໜ້າພະແນກ) ຈະໄດ້ລາຍງານໃຫ້ສະພາບໍລິຫານເປັນໄລຍະໆ. 
ສໍາລັບພະນັກງານທົັ່ວໄປທ ິ່ບໍໍ່ໄດ້ນອນຢ ່ໃນໂຄງຮູ່າງການຈດັຕັັ້ງຕ້ອງໄດຮ້ັບອະນ ມັດຈາກສະພາບໍລິຫານກູ່ອນຈຶິ່ງ
ສາມາດຮັບເຂົັ້າມາໄດ້. ຫວົໜ້າພະແນກບໍລິຫານ ຮູ່າງໃບສະເໜ  ພ້ອມລະບ ແຫລູ່ງງບົປະມານ ໃຫ້ຫວົໜ້າ
ຫ້ອງການ ກປສ ເຊັນຮັບຮອງ ແລະ ນໍາສະເໜ ສະພາບໍລິຫານອະນ ມັດ.   

2.3. ການປະກາດຮັບສະໝັກ ແລະ ການແຈ້ງຂູ່າວການຮັບສະໝັກ 

ການປະກາດ ສາໍລັບຮັບສະໝັກຕໍາແໜູ່ງ ສັນຊາດລາວ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງສັນຊາດຕູ່າງປະເທດສາມາດໃຊ້
ຊູ່ອງທາງທ ິ່ເໜາະສົມວທິ ການລົງປະກາດຮັບສະໝັກຕໍາແໜູ່ງງານ ຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ ຕ້ອງປະຕິບັດດັັ່ງນ ັ້: 

o ທ ກໆຕໍາແໜູ່ງທ ິ່ຈະຮັບສະໝັກຕ້ອງປະກາດໃນເວັບໄຊ ກປສ ຫລື ເວັບໄຊອືິ່ນໆຕາມຄວາມເໜາະສົມ 

o  ຕ າແໜູ່ງລະດັບວິຊາການຕ້ອງປະກາດພາຍໃນພະນັກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ງແວດລ້ອມກູ່ອນ. 
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o ຕໍາແໜູ່ງສ ງກູ່ວາວິຊາການຕ້ອງປະກາດພາຍນອກໂດຍຜູ່ານສືິ່ສານພາຍໃນ ແລະ ຜູ່ານບັນດາ ເວບໄຊຕູ່າງໆທ ິ່ມ 
ໃນ ສປປ ລາວ. 

ເພືິ່ອເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ ແກູ່ພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງກນ ກອງທນຶປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ມ 
ໂອກາດເທົັ່າທຽມກັນ. ທ ກໆຕໍາແໜູ່ງທ ິ່ປະກາດພາຍນອກຕ້ອງໄດ້ປະກາດພາຍໃນນໍາ (ໂດຍຜູ່ານການແຈ້ງທາງອ 
ແມວ) ໂດຍແມູ່ນ ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນ ດ ຢ ່ໃນມືັ້ ຫຼຶ ກູ່ອນມືັ້ທ ິ່ປະກາດພາຍນອກ. ການປະກາດຕ້ອງມ ຄວາມ
ເປີດເຜ ຍ ແລະ ຕ້ອງປະກາດໃນໜັງສືພ ມຢ່າງໜ້ອຍ 3 -10 ວັນ ເຮັດວຽກທາງການ. ມືັ້ປ ດຮັບສະໝັກທ ິ່ໄດ້ລະບ ຢ ່
ໃນໃບປະກາດສະໝັກນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ ຊັດເຈນ. 

2.4. ການເກັບຮັກສາໃບສະໝັກເຂົັ້າເຮັດວຽກ  

ໃບສະໝັກງານທ ິ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດຈະຕ້ອງຖືກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ, ແລະ ເກັບໄວ້ໃນແຟ້ມເອກະສານຢ່າງ
ໜ້ອຍ 6 ເດືອນ ຫລັງຈາກນັັ້ນ ຈຶິ່ງສາມາດກໍາຈດັອອກໄດ້. ສໍາລັບປະຫວດັຜ ້ສະໝັກທ ິ່ມ ຄ ນນະວ ດທິຕາມ
ມາດຕະຖານ ສາມາດເກັບໄວ້ເປັນບູ່ອນອ ງໃນການຮັບສະໝັກໃນຕໍາແໜູ່ງທ ິ່ໄກ້ຄຽງໃນອານາຄົດ.  

2.5. ຫລັກການຄັດເລືອກ ຫລ ືຄັດຈ້ອນໃບສະໝັກ  

ການຄັດເລືອກໃບສະໝັກງານ ຈະຕອ້ງນໍາໃຊ້ແບບຟອມໃນການປະເມ ນໂດຍອ ງໃສູ່ “ຄວາມສໍາຄັນທາງ
ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ລະດັບຄວາມຮ ້ທ ິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນການປະກາດຮັບສະໝັກ” ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ, ໃນກໍລະນ ທ ິ່ຜ ້ສະ
ໝັກຈາກພາຍໃນ ຫກປສ ເອງທ ິ່ມ ລະດັບວຊິາສະເພາະ, ປະສົບການທ ິ່ໄກ້ຄຽງກັບເງືິ່ອນໄຂ ທ ິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນການ
ປະກາດຮັບສະໝັກ ກໍໃຫ້ຖືເປັນຜ ້ສະໝັກທ ິ່ຄວນພິຈາລະນາ, ຫ້ອງການ ກປສ ຈະພຈິາລະນານໍາໃຊ້ຂັັ້ນຕອນ ການ
ເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ ຫຼື ການຊັບຊ້ອນຕໍາແໜູ່ງງານ.  

ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ຈັດຊືັ້-ຈັດຈ້າງ ຫກປສ ເປັນຜ ້ກວດສອບໃບສະໝັກເຂົັ້າເຮັດ
ວຽກໂດຍຜູ່ານການຄັດເລືອກຮອບທໍາອິດ ເພືິ່ອຄັດເລືອກຜ ້ສະໝັກ 3-5 ຄົນ ທ ິ່ມ ໃນເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ສົັ່ງຕໍໍ່ຫວົໜ້າ
ພະແນກທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອພຈິາລະນາຂັັ້ນສ ດທ້າຍໃນການຮັບຮອງຜ ້ສະມັກທ ິ່ຖືກຄັດເລືອກຮອບທ ໜຶິ່ງ. ໃນການ
ກັັ່ນກອງ ແລະ ພິຈາລະນາໃບສະໝັກ ສາມາດຕິດຕໍໍ່ທາງໂທລະສັບ ເພືິ່ອຢນືຢັນຄືນ ໃບຊ ວະປະຫວດັ ແລະ ເອົາຂໍໍ້
ມ ນເພ ິ່ມເຕ ມຂອງຜ ້ສະໝັກ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນຂັັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ແລະ ສໍາພາດ. ຄະນະກໍາມະການ ຈະບໍໍ່
ພິຈາລະນາ ໃບສະໝັກຫລັງຈາກກາຍວັນປ ດຮັບສະໝັກ.  

3. ຂັັ້ນຕອນການຄດັເລືອກ 

3.1. ຂັັ້ນຕອນການສໍາພາດ 

ຂັັ້ນຕອນການສໍາພາດ ສາມາດແບູ່ງເປັນສອງຂັັ້ນຕອນດັັ່ງນ ັ້: 
o ການສໍາພາດເບືັ້ອງຕົັ້ນ (ການສາໍພາດທາງໂທລະສັບໃນກໍລະນ ຈໍາເປັນເທົັ່ານັັ້ນ) 

o ການສໍາພາດຂັັ້ນສ ດທ້າຍ (ສໍາພາດເຊ ິ່ງໜ້າ) 

   ການສໍາພາດໂດຍການປະສານງານ ແລະ ດໍາເນ ນການໂດຍຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ 

3.2. ຄໍາຖາມສໍາລັບການສໍາພາດ 

ຂັັ້ນຕອນໃນການສໍາພາດປະກອບດ້ວຍ ການສໍາພາດຕາມຄໍາຖາມເຊິິ່ງເປັນມາດຖານທ ິ່ກໍານົດໄວ້ຂອງ
ຕໍາແໜູ່ງງານ ແລະ ການທົດສອບເສັງການຂຽນ (ແລະການສາໍພາດໂດຍຄະນະກໍາມະການສໍາພາດ). ຝ່າຍບ ກຄະລາ
ກອນເປັນຜ ້ອອກບົດສອບເສັງການຂຽນ ເຊ ິ່ງເປັນໜຶິ່ງໃນ ຄະນະກໍາມະການສໍາພາດ ແລະ ຄໍາຖາມຕ້ອງມິຄວາມ       
ເໝາະສົມກັບຕໍາແໜູ່ງທ ິ່ປະກາດຮັບສະມັກນັັ້ນ. ໃນກໍລະນ ຜ ້ທ ິ່ຈະຖືກສໍາພາດທັງໝົດເປັນຜ ້ສະໝັກພາຍໃນການ, 
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ການຕອບບົດສອບເສັງການຂຽນກໍໍ່ຕ້ອງດໍາເນ ນຕາມກໍານົດເວລາ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບກໍາກັບດ 
ແລຜ ້ສະໝັກໃນເວລາທ ິ່ເຂົາເຈົັ້າຕອບບົດສອບເສັງ 

ຄໍາຖາມສໍາລັບສໍາພາດຄວນແມູ່ນຝ່າຍບ ກຄະລາກອນເປັນຜ ້ກະກຽມໂດຍມ ການປຶກສາຫາລືກັນກູ່ອນ 
ທັງນ ັ້ກໍໍ່ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ວູ່າຄໍາຖາມມ ຄວາມເໝາະສົມ ກັບຄວາມຮ ້ປະສົບການຂອງຜ ທ້ ິ່ມາສໍາພາດ.  

3.3. ຄະນະກໍາມະການສໍາພາດ 

ຄະນະກໍາມະການສໍາພາດຕ້ອງປະກອຍດ້ວຍ 4 ທູ່ານ ເຊັັ່ນວູ່າ: ຜ ້ຕາງໜ້າຈາກຜ ້ບໍລິຫານອາວ ໂສ ແລະ ຜ ້
ຕາງໜ້າ ຈາກ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຫຼື ພະນັກງານວິຊາການ ຫຼຶ ຊູ່ຽວຊານສະເພາະທ ິ່ຢ ່ໃນຂັັ້ນອາວ ໂສດຽວກັນ. 
ສໍາລັບທ ກໆຕໍາແໜູ່ງຢ ່ໃນຂັັ້ນ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ ຕ້ອງເຂົັ້າຮູ່ວມເປັນປະທານໃນຄະນະ
ກໍາມະການສໍາພາດ. ຜ ້ຕາງໜ້າຄະນະກໍາມະການທ ິ່ເຂົັ້າຮູ່ວມການສໍາພາດອາດ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງອືິ່ນໆ ແລະ 
ບ ກຄົນທ ສາມ ອາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃຫ້ເຂົັ້າຮູ່ວມໃນການສໍາພາດ ແຕູ່ຕ້ອງໄດຮ້ັບການອະນ ມັດຈາກຄະນະ
ນໍາຫ້ອງການ ກປສ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການສໍາພາດຕອ້ງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂອງເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍນໍາໃຊ້ໃບ
ແບບຟອມ ປະເມ ນຜົນຜ ້ສະໝັກ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທ ິ່ 6). ໃນການຄັດເລືອກຜ ້ສະໝັກທ ິ່ມ ຄວາມເໝາະສົມທ ິ່
ສ ດເພືິ່ອໃຫ ້ ຫວົໜ້າ ຫອ້ງການ ກປສ ພຈິາລະນາ. ຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນ ດຈະຮັບຜິດຊອບໃນການເຈລະຈາ 
ແລະ ຕໍໍ່ລອງເງິນເດືອນກັບຜ ້ສະໝັກເຂົັ້າເຮັດວຽກ, ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາກັບຫົວໜ້າພະແນກການເງິນກູ່ອນການ
ຕົກລົງກູ່ຽວກັບເງິນເດືອນ. 

4. ການກວດສອບຜ ້ອ້າງອ ງ ແລະ ສະເໜ ຕໍາແໜູ່ງງານ 

ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະສົັ່ງໜັງສືໃຫ້ຜ ້ສະມັກທ ິ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກກູ່ຽວກບັເງືິ່ອນໄຂຂອງຕໍາແໜູ່ງງານ ທ ິ່
ກໍານົດຈະແຈ້ງເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການກວດສອບປະຫວດັກູ່ຽວກັບໂທດ, ໃບຢັົ້ງຢືນສ ຂະພາບ, (ຖ້າມ 

ຄວາມຈໍາເປັນ). ໃນຈດົໝາຍຈະຕ້ອງປະກອບມ  ການສະແດງຄວາມຍິນດ ຕ້ອນຮັບ, ລາຍລະອຽດການເລ ິ່ມເຮັດວຽກ 
ແລະ ກໍານົດເວລາຂອງການທົດລອງງານ. 

ພາຍຫຼັງທ ິ່ຜ ້ສະໝັກໄດ້ຕອບຮັບໃນການຄັດເລືອກ, ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ທ ິ່ບໍໍ່ໄດ້ຜູ່ານການ

ພິຈາລະນາເພືິ່ອຮັບຊາບ. ສໍາລັບຜ ້ສະໝັກພາຍໃນອົງການ, ລວມທັງຜ ້ທ ິ່ບໍໍ່ໄດ້ຜູ່ານການສໍາພາດຈະຕອ້ງຮບັຊາບເຊັັ່ນກັນ 
ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາຄິດເຫັນທ ິ່ເໝາະສົມເຖ ງສາຍເຫດທ ິ່ເຂົາເຈົັ້າບໍໍ່ຜູ່ານການຄັດເລືອກ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະຮັບຜິດຊອບ
ໃນການຮູ່າງ  ໜັງສສືັນຍາ ແລະ ຂໍໍ້ສັນຍາຕູ່າງໆ ແລະ ໜັງສສືັນຍາແຮງງານ ດັັ່ງກູ່າວນັັ້ນຈະຕ້ອງຜູ່ານການເຊັນຮັບຮອງ
ໂດຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ. 

5. ຂໍໍ້ຍົກເວັັ້ນພິເສດ 

ຂໍໍ້ຍົກເວັັ້ນພິເສດຕູ່າງໆທ ິ່ລະບ ໄວ້ໃນເອກະສານສະບັບນ ັ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກ ສອນຈາກ ຫົວໜ້າ 
ຫ້ອງການ ກປສ. 

6. ສນັຍາການເຮດັວຽກ 

ສັນຍາການເຮັດວຽກແມູ່ນເລ ິ່ມຈາກວັນເວລາ ແລະ ພາຍໃຕ້ເງືິ່ອນໄຂຕູ່າງໆທ ິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນສັນຍາການເຮັດ 

ວຽກຂອງສະເພາະແຕູ່ລະຄົນ, ໜ້າວຽກ, ໜ້າທ ິ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງງານໃນຫ້ອງການແມູ່ນໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນລາຍ
ລະອຽດຂອງ ຕາໍ ແໜູ່ງງານ. ສັນຍາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານແຕູ່ລະປະເພດ ຈະຕ້ອງກະກຽມໂດຍພະນັກງານຝ່າຍ
ບ ກຄະລາກອນ ເຊັນຢັົ້ງຢືນໂດຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຫຼື ຜ ້ທ ິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ. ສັນຍາການເຮັດວຽກ ແມູ່ນ
ເຮັດຂືັ້ນ ໂດຍມ ກໍານົດເວລາ ຫຼື ແບບໄລຍະຍາວອ ງຕາມການຕົກລົງກັນທັງສອງຝ່າຍ, ອາຍ ສັນຍາການເຮັດວຽກແມູ່ນ
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ແບບໄລຍະຍາວ 5 ປີ ເຊິິ່ງຈະມ ການຕໍໍ່ສັນຍາແບບ ປີຕໍໍ່ປີ. ການດ າເນ ນການສືບຕໍໍ່ສັນຍາແມູ່ນຈະດ າເນ ນພາຍໃນ 60 
ວັນ ກູ່ອນສິັ້ນສ ດສັນຍາ (ຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ມາດຕາ 76). 

7. ໜັງສຮືບັຮອງການເປນັພະນກັງານ 

ກູ່ອນໄລຍະການທົດລອງງານຈະສ ັ້ນສ ດລົງສອງອາທດິ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະສົັ່ງແບບຟອມປະເມ ນການ
ປະຕິບັດງານ ໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ປະເມ ນ ຮູ່ວມກັບ ພະແນກ ພາຍຫຼັງທ ິ່ການທົດລອງງານໄດ້ຜູ່ານ ແລະ ສໍາເລັດແລ້ວ, 
ຫົວໜ້າ ສາຍງານຈະແຈງ້ໃຫ້ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ອອກໜງັສແືຈງ້ການເພືິ່ອຢັົ້ງຢືນ ການຕອບຮັບຕໍາແໜູ່ງ ແລະ ສືບຕໍໍ່
ໃນການເຮັດວຽກຂອງຜ ້ກູ່ຽວ.  

8. ການອອກບດັພະນກັງານ 

ພະນັກງານຫ້ອງການ ກປສ ທ ິ່ມ ສັນຍາການເຮັດວຽກຖາວອນ, ພາຍຫຼັງຜູ່ານການທົດລອງງານໄລຍະເວລາ 3 
ເດືອນ ຈາກນັັ້ນຈຶິ່ງໄດ້ອອກບັດພະນັກງານຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ.  ພາຍຫຼັງສິັ້ນສ ດສັນຍາ ພະນັກງານຕ້ອງສົັ່ງຄືນບັດ
ດັັ່ງກູ່າວໃຫ ້ຫອ້ງການ ກປສ.   

9. ການສາໍເນາົຂໍໍ້ມ ນ/ເອກະສານຂອງພະນກັງານ 

ພາຍຫຼັງທ ິ່ພະນັກງານທ ກໆຄົນໄດ້ຕົກລົງເຂົັ້າເຮັດວຽກກັບ ຫອ້ງການ ກປສ  ທາງຫອ້ງການຈະຕ້ອງເກັບກໍາຂໍໍ້
ມ ນຂອງພະນັກງານທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຫ້ອງການໄວ້. 

ເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້ມ ນເຫຼົັ່ານ ັ້ຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ ແລະ ການເຂົັ້າສ ູ່ຂໍໍ້ມ ນເຫຼົັ່ານ ັ້ຂອງ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ 
ຈະຖືກຈໍາກັດການເຂົັ້າເຖ ງຂໍໍ້ມ ນຂອງພະນັກງານ. ພະນັກງານຝ່າຍບ ກຄະລາກອນທ ິ່ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສາມາດເຂົັ້າ
ເຖ ງແຟ້ມຂໍໍ້ມ ນຂອງພະນັກງານ ທັງໃນປັດຈ ບັນ ແລະ ອະດ ດ ເຊ ິ່ງຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕ ້ເກັບເອກະສານໃນ
ສະຖານທ ິ່ໆປອດໄພ. ຫ້າມເຜ ຍແຜູ່ຂໍໍ້ມ ນກູ່ຽວກັບ ພະນັກງານສ ູ່ຂ້າງນອກຍົກເວັັ້ນການຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ຂອງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ  ຫຼື ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ທ ິ່ສໍາຄັນແຟ້ມຂໍໍ້ມ ນດັັ່ງກູ່າວຕ້ອງມ ການປັບປ ງຕະລອດ
ເວລາ ໃນກໍລະນ ພະນັກງານປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຂອງຕົນເອງ ຕົວຢ່າງ ທ ິ່ພັກອາໃສໃໝູ່ ຫຼື ເບ ໂທລະສັບ, ການ

ປ່ຽນແປງຊືິ່, ສະຖານະພາບການແຕູ່ງງານ ແລະ ອືິ່ນໆ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫຫ້້ອງການ ກປສ ຊາບ. 

10. ຂໍໍ້ມ ນພືັ້ນຖານໃນແຟ້ມປະຫວດັພະນກັງານ 

ເອກະສານຂໍໍ້ມ ນຂອງພະນັກງານທ ກໆຄົນຈະຕ້ອງປະກອບມ ຂໍໍ້ມ ນຕູ່າງໆດັັ່ງລ ູ່ມນ ັ້: 
• ໃບສະເໜ ສະໝັກເຂົັ້າເຮັດວຽກກັບ ຫ້ອງການ ກປສ ຫຼື ໃບ CV (ຕົັ້ນສະບັບ) 
• ໃບປະກາດສະນ ຍະບັດຈົບການສືກສາ ແລະ ໃບຢັົ້ງຢືນອືິ່ນໆກູ່ຽວຂ້ອງ 
• ຊ ວະປະຫວດັຫຍໍໍ້ທົັ່ວໄປ 
• ໃບຢັົ້ງຢືນທ ິ່ຢ ່ 
• ສໍາເນົາບັດປະຈາໍຕົວ ແລະ ປາສປອດ 
• ໃບປະເມ ນຜົນການສໍາພາດ 

• ຂໍໍ້ມ ນຈາກຜ ້ອ້າງອ ງ 

• ໃບຢັົ້ງຢືນສ ຂະພາບ (ຖ້າມ ຄວາມຈໍາເປັນ) 

• ໃບແຈ້ງໂທດ (ຖ້າມ ຄວາມຈໍາເປັນ) 

• ລາຍລະອຽດຂອງໜ້າວຽກ 
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• ສັນຍາ ຫຼື ໜັງສສືັນຍາການເຮັດວຽກ ແລະ ໃບສໍາເນົາທ ິ່ເຊັນຢັົ້ງຢືນ 

• ລາຍລະອຽດຂໍໍ້ມ ນສູ່ວນຕົວ ແລະ ຊືິ່ຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວ 

• ລາຍລະອຽດກູ່ຽວກັບເງິນເດືອນ, ລວມທັງ ຂັັ້ນ  ເງິນເດືອນ ຫຼື ພາສ  ແລະ ອືິ່ນໆ 

• ລາຍລະອຽດປະກັນສ ຂະພາບ, ລວມທັງຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍ 

• ບັນທືກການລາພັກເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການພັກປະຈໍາປີ 

• ບັນທຶກການເຝ ກອົບຮົມ, ການພັດທະນາ ແລະ ການປະເມ ນຜົນ ແລະ ທົບທວນຜົນງານການເຮັດວຽກ 

• ເອກະສານປະຕິບັດວິໄນ, ການຕັກເຕືອນອືິ່ນໆ 

• ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານອືິ່ນໆ 

• ບົດບັນທຶກອືິ່ນໆທ ິ່ເປັນຂໍໍ້ມ ນລັບຂອງພະນັກງານ (ຖ້າມ ) 

11. ໄລຍະເວລາການທົດລອງງານ 

11.1. ນະໂຍບາຍ 

ການທົດລອງງານແມູ່ນໄລຍະເວລາໃນການທົບທວນ ແລະ ການປະເມ ນຜົນເພືິ່ອຮັບປະກັນວູ່າ ຫ້ອງການ 
ແລະ ພະນັກງານ ມ ຄວາມພືງພໍໃຈຕາມທ ິ່ໄດປ້ະກາດໄປ ຫຼື ບໍໍ່ ແລະ ປະເມ ນຜົນຂອງການເຮັດວຽກວູ່າເປັນໜ້າພືງ
ພໍໃຈ. ໄລຍະເວລາທົດລອງງານສໍາລັບ ຜ ້ທ ິ່ມ ສັນຍາເປັນເວລາ 12 ເດືອນ  ຂຶັ້ນໄປ ແມູ່ນເທົັ່າກັບ 3 ເດືອນ ແລະ 

ສໍາລັບຜ ້ມ ສັນຍາຕໍໍ່າກວູ່າ 12 ເດືອນ ນັັ້ນທັງສອງຝ່າຍສາມາດຕົກລົງກັນຕືິ່ມວູ່າຈະໃຫ້ມ ການທົດລອງວຽກເທົັ່າໃດ

ໃນຊູ່ວງເວລາການທົດລອງງານດັັ່ງກູ່າວນ ັ້ບໍໍ່ຄວນໃຫ້ເກ ນ 2 ເດືອນ, ໃນນ ັ້ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶິ່ງສາມາດຍົກເລ ກສັນຍາ
ໄດ້ ໂດຍການແຈ້ງໃຫອ້ ກຝ່າຍໜຶິ່ງຮັບຊາບ. ຖ້າວູ່າໄລຍະເວລາທົດລອງງານຫາກສິັ້ນສ ດລົງ ແລະ ຫາກຝ່າຍບ ກ
ຄະລາກອນ ບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງເພືິ່ອຄັດຄ້ານແມູ່ນຖືວູ່າພະນັກງານກາຍເປັນພະນັກງານຖາວອນໂດຍອັດຕະໂນມັດພາຍໄຕ້
ເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຂໍໍ້ກໍານົດຕູ່າງເທົັ່າທຽມກັນ 

11.2. ຂັັ້ນຕອນ 

ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຕ້ອງໄດແ້ຈ້ງ ແລະ ດາໍເນ ນການປະເມ ນຜົນການເຮັດວຽກໃນຊູ່ວງເວລາຂອງການ
ທົດລອງງານ. ຕົວຢ່າງ ສ້າງເປົົ້າໝາຍວຽກງານທ ິ່ສາມາດວດັແທກ ແລະ ເປັນຮ ບປະທໍາເພືິ່ອໃຫສ້າມາດບນັລ ໄດ້ໃນ
ຊູ່ວງເວລາກໍານົດ. ຫົວໜ້າ ພະແນກຕ້ອງ ສົັ່ງແບບຟອມການປະເມ ນຜົນ ການທົດລອງງານໃຫ້ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ 
ເພືິ່ອເກັບໄວ້ໃນແຟ້ມພະນັກງານ. ສ າລັບພະນັກງານ ທ ິ່ຮັບເຂົັ້າມາໃໝູ່ ຫຼື ພະນັກງານ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການເລືິ່ຶອນຊັັ້ນ 
ແມູ່ນຕ້ອງມ ໄລຍະທົດລອງງານ 3 ເດືອນ. ໃນການຕັດສ ນ ວູ່າຈະຜູ່ານ ຫຼ ືບໍໍ່ຜູ່ານໄລຍະທົດລອງງານ ຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບຄວາມເຫັນດ ຈາກຫົວ ໜາ້ສາຍງານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທ ິ່ 7 ແບບຟອມປະເມ ນການທົດລອງງານ) ຝ່າຍ

ບ ກຄະລາກອນ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນດ ຢ່າງເປັນທາງການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດກູ່ອນທ ິ່ໄລຍະທົດລອງງານຈະສ ັ້ນ

ສ ດລົງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຮັບຊາບຜົນການປະເມ ນ ວູ່າເຂົາເຈົັ້າຜູ່ານ ຫຼ ື ບໍໍ່ຜູ່ານການທົດລອງງານ ເພືິ່ອໃຫ້
ໂອກາດແກູ່ພະນັກງານສາມາດປັບປ ງ ແລະ ພັດທະນາການເຮັດວຽກຂອງຕົນໃນຕໍໍ່ໜ້າ (ຫາກເຫັນວູ່າຈໍາເປັນ)    
ໝາຍຄວາມວູ່າເຂົາເຈົັ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການແນະນໍາ ແລະ ສົັ່ງຂູ່າວຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝ . ສ ິ່ງສໍາຄັນອ ກປະການ ໜຶິ່ງຄືຍັງ
ເປັນການສະແດງການຍ້ອງຍໍແກູ່ຜ ້ທ ິ່ເຮັດວຽກດ ອ ກດ້ວຍ.  

ໃນກໍລະນ ຜົນການທົດລອງງານຂອງພະນັກງານບໍໍ່ຜູ່ານ ຫກປສ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຮັບຊາບລູ່ວງ 
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ໜ້າ 7 ວັນ ກູ່ອນມືັ້ທ ິ່ຈະໝົດກໍານົດເວລາທົດລອງງານ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະເຮັດໜັງສືຢັົ້ງຢືນ ພະນກັງານເອງ

ສາມາດຍົກເລ ກສັນຍາໄດ້ໂດຍການແຈ້ງໃຫອ້ ກຝ່າຍໜຶິ່ງຮັບຊາບພາຍໃນ 5 ວັນ ( ອ ງຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງ 
ສປປ ລາວ). 

ໃນກໍລະນ  ທ ິ່ສ ັ້ນສ ດໄລຍະເວລາການທົດລອງວຽກ, ພະນັກງານ ບໍໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມຄວາມຄາດ

ໝາຍ ແລະ ພະນັກງານ ນັັ້ນຫາກບໍໍ່ສາມາດຖືກຮັບຮອງຕໍາແໜູ່ງນັັ້ນ ພະນັກງານ ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການ
ຂະຫຍາຍເວລາການທົດລອງວຽກຕືິ່ມອ ກແຕູ່ບໍໍ່ເກ ນໜຶິ່ງເດືອນ (ຕາມທ ິ່ລະບ ໃນກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ສປປ 
ລາວ). ຖ້າຫາກ ເຫັນວູ່າເມືຶິ່ອມ ເວລາຫຼາຍຂືັ້ນຈະເຮັດໃຫພ້ະນັກງານສາມາດປັບປ ງທັກສະຂຶັ້ນ ແລະ ຫຼື ບໍໍ່ດັັ່ງນັັ້ນ
ອາດຈະຖຶກຍ ດຕິສັນຍາ. ໃນນ ັ້ມ ພຽງແຕູ່ ຫວົໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ເທົັ່ານັັ້ນ ສາມາດອະນ ມດັການຕໍໍໍ່ອາຍ ຂະຫຍາຍ
ເວລາການທົດລອງວຽກ ຫຼ ື ຢ ດຕິສັນຍາຂອງພະນັກງານ. ຄວາມເຫັນວູ່າຈະຕໍໍ່ອາຍ ຂະຫຍາຍເວລາ ຫຼື ຢ ດຕິການ
ທົດລອງວຽກ ຂຶັ້ນຢ ່ກັບຄວາມເຫັນຂອງຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ໂດຍຜູ່ານຂັັ້ນຕອນການທົບທວນ ແລະ ການປະເມ ນ 

 ການໂຈະ ຫືຼ ການເລືິ່ອນສັນຍາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ 

1. ການໂຈະ ຫຼ ືເລືິ່ອນ ສນັຍາພະນກັງານ ເພືິ່ອໄປຍົກລະດັບຄວາມຮ  ້
ການໂຈະ ຫຼື ເລືິ່ອນສັນຍາໃນກໍລະນ ນ ັ້ແມູ່ນ ເພືິ່ອໃຫ້ໂອກາດແກູ່ພະນັກງານ ຜ ້ທ ິ່ໄດ້ຮັບທືນການສືກສາ

ເພືິ່ອຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ ບໍໍ່ວູ່າຈະຜູ່ານທືນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບທືນການສືກສາຈາກແຫລູ່ງອືິ່ນ 

ແລ້ວກັບມາເພືິ່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງ ຫກປສ ເຊິິ່ງຕ້ອງມ ເງືິ່ອນໄຂດັັ່ງນ ັ້: 

- ພະນັກງານ ຫກປສ ຜ ້ທ ິ່ເຮັດວຽກ 2 ປ ີຂຶັ້ນໄປ ສາມາດຮ້ອງຂໍການໂຈະສນັຍາຊົັ່ວຄາວເພືິ່ອໄປຍົກລະດັບຄວາມ
ຮ ້ ຖ້າຫາກວູ່າຕົນເອງໄດ້ຮັບທືນການສືກສາ ຈາກສະຖາບັນໃດໜຶິ່ງເຊິິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັົ້ງຢືນເປັນທາງການ
ຈາກສະຖາບັນການສືກສານັັ້ນກູ່ອນ.  

- ໄລຍະການໄປຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານ ຕ້ອງໄດຮ້ັບການພິຈາລະນາເຫັນດ ຈາກ ຄະນະ 
ຫກປສ ກູ່ອນ.  

- ພະນັກງານ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດເພືິ່ອໄປຍົກລະດັບຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ,  ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮບັເງິນ ເດືອນ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດໃດໆໃນໄລຍະເວລາໂຈະ ຫຼ ືເລືິ່ອນສັນຍາ.  

- ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຮັບພະນກັງານ ກັບເຂົັ້າເຮັດວຽກຄືນ ຫລັງຈາກຈົບການສືກສາກັບມາ ພາຍໄຕ້ເງືິ່ອນໄຂ
ສັນຍາ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຫກປສ ທ ິ່ປັບປ ງແຕູ່ລະໄລຍະ.  

- ໃນກໍລະນ  ຫ້ອງການ ກປສ ມ ການປັບປ ງໂຄງຮູ່າງການຈດັຕັັ້ງ, ບໍໍ່ມ ຕໍາແໜູ່ງງານຫວູ່າງໃຫ້ພະນັກງານເຂົັ້າເຮັດ

ວຽກຄືນ, ຫກປສ ສະຫງວນສິດ ໃນການຍົກເລ ກສັນຍາ.  

2. ການໂຈະ ຫຼ ືເລືິ່ອນສນັຍາ ພະນກັງານກໍລະນ  ໄປເຮດັວຽກຕາມການມອບໝາຍ 
ການໂຈະ ຫຼື ເລືິ່ອນສັນຍາພະນັກງານ ຜ ້ທ ິ່ຕ້ອງໄປ ເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ໄປຮັບໃຊ້ຕາມແຈ້ງການ

ຈາກລັດຖະບານ. 
- ຕ້ອງໄດ້ມ ເອກະສານແຈງ້ການ ເປັນທາງການ ຈາກພາກສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອມາຢັົ້ງຢືນ.  
- ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄົັ້ນຄ້ວາຈາກຄະນະຫ້ອງການ ກປສ ເພືິ່ອການອະນ ມັດ. 
- ພະນັກງານ ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໃດໆ ໃນໄລຍະເວລາໂຈະ ຫຼ ືເລືິ່ອນສັນຍາ.  
- ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຮັບພະນກັງານ ກັບເຂົັ້າເຮັດວຽກຄືນ ຫລັງຈາກຈົບການເຮັດວຽກຕາມການມອບໝາຍ 

ພາຍໄຕ້ເງືິ່ອນໄຂສັນຍາ ຕາມລະບຽບການຂອງ ຫກປສ ທ ິ່ປັບປ ງແຕູ່ລະໄລຍະ.  
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- ໃນກໍລະນ  ຫ້ອງການ ກປສ ມ ການປັບປ ງໂຄງຮູ່າງການຈດັຕັັ້ງ, ບໍໍ່ມ ຕ າແໜູ່ງງານຫວູ່າງໃຫ້ພະນັກງານເຂົັ້າເຮັດ

ວຽກຄືນ, ຫກປສ ສະຫງວນສິດ ໃນການຍົກເລ ກສັນຍາ. 

 ການເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ ແລະ ການຊັບຊ້ອນພະນັກງານ 

ນະໂຍບາຍສະບັບນ ັ້ ແມູ່ນນໍາໃຊ້ສະເພາະ ຫ້ອງການ ກປສ ເພືິ່ອເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ ຂອງພະນັກງານຜ ້ທ ິ່ມ  
ຄ ນນະວ ດທິ ແລະ ຄ ນສົມບັດດ  ສົມຄວນໃນການເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ. ພະນັກງານຜ ້ທ ິ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
ເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ເປັນພະນັກງານທ ິ່ເຮັດວຽກຕໍໍ່ເນືິ່ອງ 3 ປີຂືັ້ນໄປ ແລະ ມ ຜົນງານດ ແບບຕໍໍ່ເນືິ່ອງ.   

1. ການເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ 

ໝາຍເຖິງການຍ້າຍໄປຮັບຕໍາແໜູ່ງງານໃໝູ່ທ ິ່ສ ງກວູ່າ ຫຼ ື ມ ພາລະບົດບາດຫລາຍກວູ່າເພືິ່ອຊູ່ວຍພະນັກ 
ງານໃຫ້ມ ການພັດທະນາທາງດ້ານປະສົບການ ແລະ ວຽກງານ, ເຊິິ່ງການ ເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງ ແມູ່ນອາດຈະ ເລືິ່ອນພາຍ
ໃນພະແນກ ຫຼ ືເລືິ່ອນໄປພະແນກອືິ່ນໄດ້ ພາຍໃນ ຫກປສ.  

❖ ເງືິ່ອນໄຂໃນການເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງ 
ຫກປສ ຈະພິຈາລະນາເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງພະນັກງານ ໂດຍອ ງໃສູ່ຜົນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການ

ປະພືດຕົນ ທ ິ່ດ ພົັ້ນເດັັ່ນໃນ ຫກປສ. ເຊິິ່ງປະກອບມ ມາດຖານດັັ່ງນ ັ້:  

- ມ ປະສົບການໃນໜ້າວຽກ 3 ປີຂຶັ້ນໄປ. 
- ມ ຜົນການປະເມ ນການປະຕິບັດງານໃນລະດບັດ  ຕໍໍ່ເນືິ່ອງ 3 ປີ. 
- ມ ຄ ນນະວ ດທິທ ິ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນພາລະບົດບາດໃໝູ່ 
- ມ ຄວາມກະຕືລືລົັ້ນ ແລະ ເຕັມໃຈທ ິ່ຈະຮັບໜ້າທ ິ່ວຽກງານໃໝູ່ 

❖ ເງືິ່ອນໄຂທ ິ່ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮບັການພິຈາລະນາເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງ 
- ມ ຜົນການປະເມ ນການປະຕິບັດງານຍັງບໍໍ່ໄດ້ເປັນທ ິ່ພໍໃຈ. 

- ມ ການປະພືດແບບແບູ່ງແຍກ, ບໍໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ່ວມມືກັບຄົນອືິ່ນ ແລະ ບໍໍ່ເຄົາລົບນັບຖືການຈັດຕັັ້ງ. 

- ໃຊ້ຄວາມສະໜິດສະໝົມແບບຮັກແພງກັນ ແລະ ມ ສາຍສໍາພັນແບບຄອບຄົວເພືິ່ອຂໍເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງ. 

- ຖືກປະຕິບັດວິໃນ ໃນຊູ່ວງກໍານົດຜົນງານ 3 ປີ . 
ຫກປສ ແມູ່ນຫຼ ກລູ່ຽງການເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງໃນຮ ບແບບທ ິ່ກູ່າວມາຂ້າງເທິງນ ັ້ ແລະ ຈະມ ການບັນທືກລະອຽດກູ່ຽວ

ກັບຂັັ້ນຕອນຂອງການປະເມ ນເພືິ່ອຄວາມໂປ່ງໃສໃນການ ເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ. 

❖ ຂັັ້ນຕອນໃນການເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງງານ  
ຫກປສ ຈະໄດມ້ ການທົບທວນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານທ ກໆທ້າຍປີ ໃນໄລຍະ 3 ປີແບບຕໍໍ່ເນືິ່ອງ ຖ້າ

ຫາກມ ຕໍາແໜູ່ງງານຫວູ່າງທ ິ່ເໝາະສົມ. ເຊິິ່ງຂະບວນການໃນການປະຕິບັດແມູ່ນ ຄະນະນໍາ ຫກປສ ຈະຕ້ອງໄດ້
ພິຈາລະນາຜ ້ທ ິ່ຢ ່ໃນເປົົ້ັ້າໝາຍ ແລະ ສົມທບົກັບ ຫົວໜ້າພະແນກທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອດາໍເນ ນຕາມຂັັ້ນຕອນ, ລາຍ
ລະອຽດມ ດັັ່ງລ ູ່ມນ ັ້: 

- ຫົວໜ້າພະແນກສົມທົບກັບຝ່າຍບ ກຄະລະກອນຮູ່າງກອບໜ້າວຽກ ຫຼື ປັບປ ງກອບໜ້າວຽກຂອງ
ຕໍາແໜູ່ງງານໃໝູ່ເພືິ່ອຂໍອະນ ມັດ. 

- ສົນທະນາກັບພະນັກງານ ເພືິ່ອອະທິບາຍກູ່ຽວກັບເປົົ້າໝາຍຂອງວຽກງານ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ພະນັກງານຕໍໍ່ວຽກງານໃໝູ່. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ດໍາເນ ນເອກະສານ ສະເໜ ຂໍອະນ ມັດເລືິ່ອນຕໍາ     
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ແໜູ່ງງານ ແລະ ປືກສາກູ່ຽວກັບອັດຕາຂັັ້ນເງິນເດືອນຂອງຕໍາແໜູ່ງງານໃໝູ່ທ ິ່ ເໝາະສົມພ້ອມທັງ 
ນະໂຍບາຍຜົນປະໂຫຍດອືິ່ນໆຈາກ ຫກປສ. 

- ເຈລະຈາເປັນທາງການ ກັບພະນັກງານຜ ້ໄດ້ຮັບການເລືິ່ອນຕໍາແໜູ່ງ ເພືິ່ອເປັນການຢັົ້ງຢືນກູ່ຽວກັບ 
ຄວາມພໍໃຈ ແລະ ຍອມຮັບຕໍາແໜູ່ງງານໃໝູ່ພ້ອມທັງຜົນປະໂຫຍດທ ິ່ຈະໄດ້ຮັບຕາມລະບຽບ.  

- ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະດໍາເນ ນຂັັ້ນຕອນໃນການຂໍອະນ ມັດ ແລະ ອອກສັນຍາໃນການຮັບ ຕໍາແໜູ່ງງານ    
ໃໝູ່ພ້ອມທັງເກັບຂໍໍ້ມ ນໄວ້ໃນແຟ້ມພະນັກງານ. 

2. ການສບັຊ້ອນພະນກັງານ 

ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການສັບປ່ຽນໜ້າທ ິ່ ຂອງພະນັກງານ ຫກປສ, ຕອ້ງປະຕິບັດບົນພືັ້ນຖານເງືິ່ອນໄຂ
ມາດຕະຖານ ພະນັກງານ ແຕູ່ລະປະເພດ ຕໍາແໜູ່ງງານ ທ ິ່ກາໍນົດໄວ້ໃນ (ຫມວດທ  2, ຂໍໍ້ 2.3 ຫາ 2.8) 
ການປະເມ ນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ, ຄວາມສາມາດ ເພືິ່ອໃຫສ້ອດຄູ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ທັງຮັບປະກັນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານໃຫ້ມ ປະສດິທິຜົນ. 

ໜວດທ  IV  ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍໍ່ພະນັກງານ 

4.1. ຄູ່າຕອບແທນ 
1. ເງິນເດືອນ 

ເງິນເດືອນ ແລະ ຄູ່າຕອບແທນອືິ່ນໆຂອງພະນັກງານ ຫ້ອງການ ກປສ ແມູ່ນເປັນເງິນກ ບ. ສູ່ວນເງິນເດືອນ 
ພະນັກງານຖາວອນຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແມູ່ນອ ງຕາມຂັັ້ນທ ິ່ ກປສ ກໍານົດ ແລະ ອະນ ມດັໂດຍສະພາບໍລິຫານ ກປສ.  

ໃນກໍລະນ ຕໍາແໜູ່ງວຽກໃໝູ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເມ ນ ບົນພືັ້ນຖານຄວາມສາມາດ, ບດົຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ທ ິ່

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກນັັ້ນໄດ້ສໍາເລັດ. ຈາກນັັ້ນ ຈຶິ່ງຈດັແບູ່ງຕາມລະດັບຂອງຕໍາແໜູ່ງ ແລະ ຂັັ້ນຂອງເງິນເດືອນປະຈ 
ບັນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ໃຫ້ເໝາະສົມ. ຫົວໜ້າ (ຫຼ ືຜ ້ທ ິ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ) ຮູ່ວມກັບຫົວໜ້າຝ່າຍບ ກຄະລະກອນ 
ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍານົດລະດັບເງິນເດືອນສໍາລັບຕໍາແໜູ່ງໃໝູ່ໆ. (ເບິິ່ງເອກະສານ: ຂໍໍ້ກໍານົດ ອັດຕາຂັັ້ນ

ເງິນເດືອນ) ການຈູ່າຍເງິນເດືອນແມູ່ນ 1 ຄັັ້ງຕໍໍ່ເດືອນ. ພະນກັງານ ຫ້ອງການ ກປສ ມ ສດິໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງເງິນເດືອນ 

(ໃບເຊັນຮັບເງິນເດືອນ) ແຕູ່ລະເດືອນ ໂດຍມ ລາຍລະອຽດເຖິງຖານໃນການຄິດໄລູ່ເງິນເດືອນຂອງຕົນ. ພະນັກງານມ 
ສິດທ ິ່ຈະສອບຖາມກູ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ເບ ກຈູ່າຍ ເງິນເດືອນຂອງຕົນ ນໍາຝ່າຍບ ກຄະລະກອນ ແລະ ຝ່າຍການເງິນ. 

2. ການຂຶັ້ນເງິນເດືອນ 
ການຂືັ້ນເງິນເດືອນແມູ່ນປະຕິບັດໃນ ວັນທ  1 ເດືອນ ມັງກອນ ຂອງທ ກໆ 3 ປີ. ການເພ ັ້ມເງິນເດືອນ

ແມູ່ນອ ງໃສູ່ຜົນການປະເມ ນການເຮັດວຽກ ທ ິ່ມ ຜົນງານໃນລະດັບດ ຕໍໍ່ເນືິ່ອງກັນ 3 ປີ ສາມາດຂຶັ້ັ້ນເງິນເດືອນໄດ້ 1 
ຂັັ້ນ (ລາຍລະອຽດ ມ ໃນ ຂໍໍ້ກໍານົດອັດຕາຂັັ້ນເງິນເດືອນ ຫກປສ 2018 ອະນ ມັດໂດຍ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ).  

3. ການເສຍອາກອນເງິນເດືອນ 
ຫ້ອງການ ກປສ ຕ້ອງໄດ້ຫັກອາກອນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ອ ງໃສູ່ລະບຽບກົດໝາຍທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຂອງ 

ສປປ ລາວ. ການຫັກອາກອນທັງໝົດດັັ່ງກູ່າວແມູ່ນ ເພືິ່ອອົງການຈະໄດ້ນໍາໄປຈູ່າຍໃຫ້ແກູ່ ພາກສູ່ວນສູ່ວຍສາ
ອາກອນ. ພະນກັງານຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ ມ ສດິໃນການຕິດຕາມກວດກາວູ່າ ອົງການໄດ້ນໍາເອົາເງິນທ ິ່ໄດ້ຫັກໄວ້
ນັັ້ນໄປຈູ່າຍອາກອນໃຫ້ຕົນແທ້ ຫຼ ືບໍໍ່. 
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4. ການອ ດໜ ນພະນກັງານເສຍຊ ວດິ 
ໃນກໍລະນ ພະນັກງານຫາກເສຍຊ ວິດ, ຄອບຄົວຈະເປັນຜ ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕູ່າງໆຕາມສັນຍາແທນຜ ້ເສຍ

ຊ ວິດ. ຄອບຄົວຜ ້ເສຍຊ ວິດຕອ້ງປະກອບຂໍໍ້ມ ນແບບຟອມປະຫວດັລະອຽດຄັກແນູ່ ຕາມລະບຽບຂອງ ຫກປສ ທ ິ່
ກໍານົດໄວ້. 

ໃນກໍລະນ ທ ິ່ພະນັກງານເສຍຊ ວິດຍ້ອນອ ປະຕິເຫດແຮງງານໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທ ິ່, ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຈູ່າຍ

ເງິນ ເທົັ່າກັບ ຫົກເດືອນ ຂອງເງິນເດືອນຜ ້ເສຍຊ ວິດ (ດັັ່ງທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ ່ໃນກົດ ໝາຍແຮງງານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ 
ລາວ) ໃຫ້ແກູ່ຄອບຄົວຂອງພະນັກງານຜ ້ເສຍຊ ວິດ ລວມທງັຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍໃນການເຄືິ່ອນຍ້າຍສົບໃຫ້ເຖ ງຄອຍຄົວ ຫຼື ເກັບ
ມ້ຽນສົບໃຫ້ຮອດຄອບຄົວຂອງຜ ້ເສຍຊ ວິດ.  

ເງິນຮູ່ວງອືິ່ນໆທ ິ່ຕ້ອງຈູ່າຍໃຫ້ກັບຜ ້ເສຍຊ ວິດ (ເຊັັ່ນ: ເງິນເດືອນສູ່ວນທ ິ່ເຫຼືອ) ຕ້ອງຈູ່າຍໃຫ້ຄອບຄົວຜ ້ເສຍ
ຊ ວິດ ແລະ ຕ້ອງຫັກເງິນທ ິ່ຜ ້ເສຍຊ ວິດຖ້າມ ພັນທະຕ້ອງຈູ່າຍໃຫ້ ຫ້ອງການ ກປສ ເສຍກູ່ອນ.  ຕາງໜ້າຄອບຄົວ ຂອງ
ຜ ້ເສຍຊ ວິດ ຍັງຈະໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍຄ ້ມຄອງການປະກັນຊ ວິດ ຈາກບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ.  

5. ການເຮດັວຽກລູ່ວງເວລາ 
ການຈູ່າຍເງິນຊົດເຊ ຍໃນການເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາແມູ່ນຈູ່າຍໃຫສ້ະເພາະ ພະນັກງານ ຕໍາແໜູ່ງສະໜັບສະ

ໜ ນວຽກບໍລິຫານ ແລະ ຂັບລົດ ເທົັ່ານັັ້ນ. ໃນເວລາທ ິ່ເຂົາເຈົັ້າເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາ ຫຼື ນອກຈາກຊົັ່ວໂມງເຮັດວຽກ
ປົກກະຕິຂອງຕົນ (ດັັ່ງທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ ່ໃນກົດ ໝາຍແຮງງານ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ).  

ເພືິ່ອເປັນການຄວບຄ ້ມຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍ ແລະ ຫຼ ກລ້ຽງການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກຫຼາຍ, ສະນັັ້ນ ການເຮັດວຽກລູ່ວງ

ເວລາຈືິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການອະນ ຍາດໃນສະເພາະກໍລະນ ທ ິ່ຈໍາເປັນເທົັ່ານັັ້ນ. ບັນດາຫົວໜ້າໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ມ ການ
ວາງແຜນຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ ມງານຂອງຕົນຢ່າງຈ ງຈັງ ແລະ ພະຍາຍາມບໍໍ່ໃຫ້ພະນັກງານຂັບລົດ 
ແລະ ພະນັກງານຝ່າຍສະໜັບສະໜ ນ ຫຼ ຶ ຊູ່ວຍວຽກບໍລິຫານເຮັດວຽກເກ ນເວລາປົກະຕິຂອງເຂົາເຈົັ້າທັງນ ັ້ກໍໍ່ເພືິ່ອ
ຫຼຸດຜູ່ອນ ການເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາລົງໃຫ້ມ ໜ້ອຍທ ິ່ສ ດເທົັ່າທ ິ່ຈະມ ໄດ້. ການຈູ່າຍເງິນຊົດເຊ ຍໃນການເຮັດວຽກ

ລູ່ວງເວລາແມູ່ນຈະບໍໍ່ຈູ່າຍໃຫ້ພະນັກງານທ ິ່ມ ຊັັ້ນເງ ນເດືອນ ຊັັ້ນ 10 ຫາ ຊັັ້ນ 15, ແຕູ່ເຖ ງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ເຂົາເຈົັ້າ

ສາມາດເອົາວັນພັກຊົດເຊ ຍໄດ້ ຫາກວູ່າ ເຂົາເຈົັ້າເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາ ຫຼ ືນອກຈາກເວລາປົກກະຕິຂອງຕົນແຕູ່ກໍໍ່ຕ້ອງ

ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກຫວົໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ເສຍກູ່ອນ, ການເຮັດວຽກລູ່ວງເວລາທ້າຍອາທິດ ທ ິ່ເປັນການ

ເດ ນທາງແມູ່ນຖືວູ່ານອນໃນແຜນກິດຈະກໍາ ຈະບໍໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງເອົາວັນພັກທົດແທນໄດ້, ການເອົາມືັ້ພັກທົດ
ແທນຕ້ອງໄດ້ເອົາພາຍໃນເວລາ ສອງເດືອນ ນັບຈາກມືັ້ທ ິ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ ຫຼື ດໍາເນ ນກິດຈະກໍານັັ້ນສໍາເລັດລົງ ແລະ 
ຈະບໍໍ່ສາມາດຍ້າຍ ຫຼື ສະສົມໄປໃຊ້ໃນເດືອນຕໍໍ່ໄປໄດ້. 

6. ອັດຕາເບຍ້ລຽ້ງ ແລະ ທ ພັກອາໃສເວລາເດ ນທາງ 
1. ອດັຕາເບ້ຍລ້ຽງ ຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຢ ່ນອກ ສປປ ລາວ: 

ຈ ດປະສງົຂອງລະບຽບການນ ັ້ແມູ່ນເພືິ່ອໃຫສ້ອດຄູ່ອງກັບລະບຽບ ຂອງ ອົງການ ທ ິ່ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໃນ
ຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ແລະ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ໃຫ້ມ ປະໂຫຍດສ ງສ ດ ແລະ 
ສາມາດກວດສອບ ແລະ ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ. ຫ້ອງການ ກປສ ຈະໃຫ້ເງິນອ ດໜ ນ ໂດຍກວມເອົາຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍຄູ່າ
ກິນຢ ່ ແລະ ທ ິ່ພັກເຊົາ ທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕູ່ງຕັັ້ງໄປປະຕິບັດວຽກງານ. ຄູ່າອັດຕາເບ້ຍລ້ຽງຕູ່າງໆແມູ່ນອ ງໃສູ່
ລະບຽບກໍານົດໝາຍໃຊ້ຈູ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ, ສະບັບເລກທ  2066/ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຈະຕອ້ງໄດ້
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ປະກອບແບບຟອມຜູ່ານຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ແລະ ພະແນກການເງິນ ເພືິ່ອສະເໜ ຂໍເບິກຈູ່າຍ ນໍາພາກສູ່ວນການ
ເງິນ.  

7. ການຈູ່າຍເງິນຜົນປະໂຫຍດ ເມືິ່ອສິັ້ນສ ດສນັຍາ 
7.1. ການຈູ່າຍເງິນເມືິ່ອສິັ້ນສ ດສັນຍາ  

ການຈູ່າຍເງິນເມືິ່ອສິັ້ນສ ດສັນຍາ ແມູ່ນຈະຈູ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ ຖາວອນ ຫກປສ ເທົັ່ານັັ້ນ ຫລັງຈາກທ ິ່
ເຂົັ້າສິັ້ນສ ດສັນຍາ ແລະ ສໍາເລັດແບບຟອມເອກະສານລາຍງານ ສ ດທ້າຍ ທັງໝົດກູ່ອນສິັ້ນສ ດສັນຍາ, ການຈູ່າຍ
ເງິນເມືິ່ອສິັ້ນສ ດສັນຍາ ແມູ່ນລວມທັງເງິນທ ິ່ພະນັກງານ ສະສົມເຂົັ້າໃນກອງທຶນບໍານານ (ເຊິິ່ງກໍານົດລະບຽບ ໄວ້
ຂ້າງລ ູ່ມນ ັ້), ສາໍລັບເງິນຈໍານວນທ ິ່ພະນັກງານຍັງຄ້າງຊໍາລະຄຶນແກູ່ອົງການ ຄວນຈະຕ້ອງຕດັກູ່ອນຈູ່າຍເງິນງວດ
ສ ດທ້າຍໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານ.     

7.2. ກອງທຶນບໍານານ (ພະນັກງານປະຈໍາເທົັ່ານັັ້ນ) 

ເປົົ້າໝາຍຂອງກອງທຶນບໍານານແມູ່ນເພືິ່ອໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ ໄດ້ຮັບຄວາມຍ ຕິທໍາ 
ຕາມກົດໝາຍແຮງງານທ ິ່ໄດກ້ໍານົດ ໃນເມືິ່ອລາອອກການ, ເມືິ່ອເຖ ງອາຍ ກະສຽນ ຫຼື ໂດຍວິທ ອືິ່ນ ພາຍຫຼັງທ ິ່
ພະນັກງານອອກຈາກ ຫອ້ງການ ກປສ . ພະນັກງານທ ກຄົນຕ້ອງໄດ້ຈູ່າຍເງ ນສະສົມ ເຂົັ້າໃນກອງທຶນບໍານານ  
2% ຂອງເງິນເດືອນພະນັກງານ ເງິນບ ານານຈະເກັບສະສົມໄວ້ໃນກອງທຶນບ ານານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ແລະ 
ຈະຈູ່າຍໃຫ້ພະນັກງານໃນເວລາສິັ້ນສ ດສັນຍາກັບ ກປສ  ເຊິິ່ງການຈູ່າຍເງິນສະສົມນ ັ້ຈະບໍໍ່ໄດ້ເສຍອາກອນອ ກ 
(ອ ງຕາມກດົໝາຍສູ່ວນສາອາກອນ). 

7.3. ການຈູ່າຍເງິນອ ດໜ ນເວລາອອກການ  

ໃນກໍລະນ  ທ ິ່ຫ້ອງການ ກປສ ຫາກຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປ ດກດິຈະການ ຫຼື ບໍໍ່ໄດສ້ືບຕໍໍ່ດໍາເນ ນງານຢ ່ ສປປ 
ລາວອ ກຕໍໍ່ໄປ ຕົວຢ່າງວູ່າ ມ ບນັຫາທາງດ້ານງບົປະມານ ຫຼື ຍ້ອນມຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼດຸ ຜູ່ອນພະນັກງານລົງ. 
ສະນັັ້ນ ຕ້ອງຈູ່າຍເງິນເງິນສະສມົ 2% ຂອງເງິນເດືອນໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານຜ ້ທ ຖືກຍົກເລ ກສັນຍາຄືນ.  

ການຈູ່າຍເງິນຊົດເຊ ຍໃນການຍົກເລ ກສັນຍາ ພະນັກງານ ແມູ່ນຈະປະຕິບັດຕາມ (ກົດໝາຍແຮງງານທ ິ່
ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 80 ແລະ ມາດຕາ 90). 

7.4. ການລາອອກຈາກວຽກ 

 ການລາອອກເກ ດຂຶັ້ນໃນເມືິ່ອພະນັກງານມ ຈ ດປະສງົຢາກລາອອກຈາກ ຫອ້ງການ ກປສ ຍ້ອນເຫດຜົນ
ສູ່ວນຕວົ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການສະເໜ ຂໍລາອອກ ຊຶິ່ງຕ້ອງແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາຫົວໜ້າສາຍງານ ຫຼື ຝ່າຍ
ບ ກຄະລະກອນ ພາຍໃນ 30 ວັນ ແລະ 45 ວັນສໍາລັບພະນັກງານຊັັ້ນ 11 ຂຶັ້ນໄປ. ຖ້າພະນັກງານບໍໍ່ແຈ້ງກູ່ອນ 30 

ຫຼື 45 ວັນ ຈະໄດ້ຖືກຕັດຈໍານວນເງິນທ ິ່ຈະ ໄດ້ຮັບຈາກເງິນເດືອນຕາມຈໍານວນວັນທ ິ່ບໍໍ່ໄດ້ແຈ້ງ, ການແຈ້ງກູ່ອນ
ຕາມຈໍານວນວນັທ ິ່ກູ່າວມານ ັ້ ຈະບໍໍ່ລວມວັນພັກຂອງພະນັກງານທ ິ່ຈະຂໍລາພັກ. ມ ພຽງແຕູ່ ຫົວໜ້າຫອ້ງການ ກປສ 
ສາມາດອະນ ມັດໄດ້ຫາກເປັນກໍລະນ ພິເສດ ທ ິ່ຈະຖືກຍົກເວັັ້ນ. ໃນກໍລະນ ທ ິ່ກູ່າວມານັັ້ນຜ ້ ທ ິ່ລາອອກຈາກວຽກມ 
ສິດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຕາມທ ິ່ກໍານົດໄວ້ໃນ (ໝວດທ  4, ຂໍໍ້4.1.7.3) ຂອງລະບຽບສະບັບນ ັ້. 

ພະນັກງານທ ິ່ລາອອກຈາກວຽກມ ສິດໄດຮ້ັບເງິນຈາກກອງທນຶບໍານານ ດັັ່ງທ ິ່ໄດ້ລະບ ຢ ່ຂ້າງເທິງ ສູ່ວນວັນ
ພັກທ ິ່ຍັງເຫຼືອ ຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບ ເງນິຊົດເຊ ຍປະຈໍາປີ ຈາກການທ ິ່ມ ມືັ້ພັກເຫຼຶອ, ສໍາລັບ ເງິນຈໍານວນທ ິ່ພະນັກງານຍັງ
ຄ້າງຊໍາລະຄຶນແກູ່ອົງການ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຕດັກູ່ອນທ ິ່ຈະຈູ່າຍເງິນງວດສ ດທ້າຍໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານ. 
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7.5. ການຍົກເລ ກສັນຍາ 

 ການຍົກເລ ກສັນຍາໝາຍເຖິງ ສັນຍາພະນັກງານຖືກຍົກເລ ກໃນການເປັນພະນັກງານກັບ ຫກປສ ດ້ວຍ
ເຫດຜົນອືິ່ນໆ ທ ິ່ບໍໍ່ແມູ່ນ ການລາອອກ, ການກະສຽນ, ການສິັ້ນສ ດສັນຍາ ຫຼ ື ສິັ້ນສ ດໂຄງການ,  ໃນກໍລະນ 
ດັັ່ງກູ່າວນ ັ້ ພະນັກງານທ ິ່ຖືກຍົກເລ ກສັນຍາຈະມ ສິດຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມທ ິ່ລະບ ໄວ້ໃນ ຂໍໍ້ 4.1.7 (ການປະກັນ
ສ ກຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊ ວິດ) ໃນຄ ູ່ມືສະບັບນ ັ້ ມ ພຽງແຕູ່ສະເພາະ ຄະນະ ຫກປສ ເທົັ່ານັັ້ນທ ິ່ມ ສິດໃນການ
ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນ ມັດ ການເລ ກຈ້າງພະນັກງານໃນກໍລະນ ດັັ່ງກູ່າວນ ັ້ໄດ້. 

ອ ງຕາມກົດຫມາຍວູ່າດ້ວຍແຮງງານ ສປປ ລາວ, ຫກປສ ບໍໍ່ສາມາດຍົກເລ ກສັນຍາຂອງພະນັກງານຖ້າ
ຫາກວູ່າພະນັກງານຕົກຢ ່ໃນກໍລະນ : (ກ) ເຈັບປ່ວຍຫລືໄດ້ຮັບການປ ິ່ນປົວ ຫຼື ຟືົ້ນຟ ເຊິິ່ງກໍາລັງຢ ່ໃນການດ ແລ ຂອງ
ແພດ; (ຂ) ມ ສະພາບຫຍ ້ງຍາກຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດເຊັັ່ນ:  ເຮືອນຂອງພວກເຂົາຖືກທໍາລາຍຈາກໄພທໍາມະ

ຊາດ; (ຄ) ກໍາລັງຖືພາ ຫຼື ເກ ດລ ກພາຍໃນ 9 ເດືອນຜູ່ານມາ; (ງ) ຢ ່ໃນຊູ່ວງການພັກປະຈໍາປີທ ິ່ໄດ້ຮັບອະນ ມັດ; 

(ຈ) ຢ ່ໃນຊູ່ວງການມອບຫມາຍໃຫ້ເຮັດວຽກອືິ່ນໆຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ ຫກປສ; ແລະ (ສ) ຢ ່ໃນຊູ່ວງການຮ້ອງທ ກ

ຕໍໍ່ ຫກປສ, ຫຼ ືເຂົັ້າຮູ່ວມໃນຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງແຮງງານກັບ ຫກປສ.  

ການຍົກເລ ກສັນຍາພະນັກງານແລະ/ຫຼື ຊູ່ຽວຊານທ ິ່ປຶກສາ ແມູ່ນຈະໄດ້ຖືກປະຕິບັດອ ງຕາມ ຜົນຂອງການ
ປະເມ ນ ແລະ ພິຈາລະນາຕົກລົງ ຂອງຄະນະ ຫກປສ. 

8. ການປະກັນສ ຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພຊ ວດິ  
ພະນັກງານ ຖາວອນ ຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ ທັງໝົດທ ິ່ເຮັດວຽກນໍາ ກປສ ມ ສິດໄດຮ້ັບປະກັນສ ຂະພາບ ແລະ 

ປະກັນໄພຊ ວິດ ໄລຍະ 24 ຊົັ່ວໂມງ ໂດຍຜູ່ານບໍລິສັດປະກັນໄພ (ຫລັງຈາກຜູ່ານການທົດລອງງານ 3 ເດືອນ).  

ສໍາລັບການເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແມູ່ນອ ງຕາມຄວາມສະມັກໃຈຂອງພະນັກງານ ຫກປສ 
ເຊິິ່ງວູ່າ ພະນັກງານເອງຕ້ອງໄດ້ຈູ່າຍເງິນປະກັນຕົນ ເຂົັ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມເອງ 100 % ແລະ ຮັບນະໂຍບາຍອ ດໜ 
ນຕາມລະບຽບຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ. ຖ້າຫາກວູ່າການຄ ້ມຄອງປະກັນໄພສ ກຂະພາບ ແລະ ຊ ວິດ ຂອງ ຫກປສ 
ຫາກມ ການປ່ຽນແປງລະບຽບໃນການຄ ້ມຄອງທ ິ່ບໍໍ່ໄດ້ກູ່າວໄວ້ໃນລະບຽບສະບັບນ ັ້ ທາງຄະນະ ຫກປສ ຈະແຈງ້ການ
ເປັນເອກະສານໄວ້ຕູ່າງຫາກ. 

9. ນະໂຍບາຍການຮກັສາການແທນ 
ເມືິ່ອຫົວໜ້າບໍໍ່ຢ ່ຫ້ອງການ 24 ຊົັ່ວໂມງ ຈະຕ້ອງໄດແ້ຕູ່ງຕັັ້ງພະນັກງານຜ ້ໃດຜ ້ໜຶິ່ງເປັນຜ ້ຮັກສາການແທນ 

ແລ້ວຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານທ ກຄົນຊາບ. ການມອບໝາຍໜ້າທ ິ່ຕ້ອງໃຫ້ລະອຽດຈະແຈງ້. ຜ ້ຮັກສາການແທນ

ນັັ້ນຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍໃດໆເພ ິ່ມເຕ ມ ຖ້າຫາກ ວູ່າການຮັກສາການແທນ ຫາກບໍໍ່ເກ ນ 1 ເດອືນ, ແຕູ່ຖ້າຫາກ 

ເກ ນ 1 ເດືອນ ຜ ້ກູ່ຽວຈະໄດ້ຮບັນະໂຍບາຍເພ ິ່ມ 15% ຂອງເງິນເດືອນຕົນເອງ. 

10.  ເງິນອ ດໜ ນ 
10.1. ເງິນອ ດໜ ນວູ່າການແທນ 

ເງິນອ ດໜ ນວູ່າການແທນ ໃນເວລາທ ິ່ຖືກແຕູ່ງຕັັ້ງຈາກ ຫວົໜ້າ ຫ້ອງການ ຕ້ອງຈູ່າຍໃຫ້ພະນັກງານ ຜ ້ທ ິ່ 
ປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ຂອງຕົນ ທ ິ່ເຮັດວຽກ 30 ວນັ ຕິດຕໍໍ່ກັນ ແລະ ເພືິ່ອໃຫ້ພະນັກງານປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ເພ ັ້ມ ເຊ ິ່ງເປັນໜ້າ

ທ ິ່ສ ງກວູ່າໜ້າທ ິ່ຕົນເອງທ ິ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບແຕູ່ ບໍໍ່ໃຫ້ເກ ນ 4 ເດືອນໃນ 1 ປີ. 
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10.2. ເງິນຕັດເຄືິ່ອງແບບ 

ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ມ ເຄືິ່ອງແບບປະຈໍາຫ້ອງການສໍາລັບພະນັກງານ ຄື: ແບບແພສ ພາບ ສໍາລັບນ ູ່ງທ ກໆ
ວັນຈັນ ແລະ ແບບຜ້າຢືດໂປໂລ ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ ນ ູ່ງທ ກໆວັນສ ກ, ແລະ ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມ ເຄືິ່ອງແບບ ຂອງ 
3 ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ເຊິິ່ງຕ້ອງໄດ້ນ ູ່ງຕາມລະບຽບທ ິ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ. ຫ້ອງການ 
ກປສ ຈະຕດັເຄືິ່ອງແບບ ສໍາລັບພະນັກງານໃຫ້ປີລະໜຶິ່ງຜືນຕໍໍ່ຄົນ. 

11.  ການບ ານານ 
ການເຂົັ້າບໍານານແມູ່ນໃນເມືິ່ອພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ເຖິງອາຍ ກະສຽນ 60 ປີ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບ

ເງິນສະສົມບໍານານ ຕາມລະບຽບທ ິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນຂໍໍ້ 4.1.7.2, ຖ້າຫາກ ພະນັກງານ ເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກ ກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມ ແມູ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນອ ດໜ ນ ການບໍານານ ຕາມລະບຽບທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນການກົດໝາຍ ກອງທຶນ
ປະກັນສັງຄົມ.    

4.2. ດ້ານເງືິ່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກ  
1. ລະບຽບໃນການປະຕິບດັວຽກ  

1.1. ລະບຽບລວມກູ່ຽວກັບການປະຕິບັດວຽກ 

ຫ້ອງການ ກປສ ຄາດຫວງັວູ່າພະນັກງານຂອງຕົນຮັກສາການປະຕິບັດວຽກ ຕາມມາດຕະຖານທ ິ່ສ ງ  ແລະ 
ຮັບປະກັນວູ່າການເຮັດວຽກງານທັງໝົດຈະສາ້ງຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນ, ສ້າງຄວາມສັດທາ ແກູ່ລັດຖະບານ, ຜ ້ໃຫ້ທຶນ 
ແລະ ຜ ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ. ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ກປສ ທ ກຄົນຈະຕ້ອງຮກັສາມາດຕະ ຖານທ ິ່ສ ງໃນຫຼກັການ ຂອງ
ລະບຽບ ການເຮັດວຽກ ລວມທັງເປັນແບບຢ່າງ, ສ້າງຈດິສໍານຶກໃນການປະຫຍັດນໍໍ້າ, ປະຫຍັດໄຟຟ້າ ແລະ ເກັບ
ມ້ຽນຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ ພາຍໄຕ້ຄໍາຂັວນຂຽວສະອາດງາມຕາ 

• ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບທ ກຢ່າງ. 

• ປະຕິບັດຕົນກັບເພືິ່ອນຮູ່ວມງານ ດວ້ຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.  

• ເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພຕະຫອຼດເວລາ.  

1.2. ລະບຽບໃນການນ ູ່ງຖື  

ເຄືິ່ອງນ ູ່ງຈະຕ້ອງສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຫ້ອງການ ກປສ ມ ສິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານ
ນ ູ່ງຖືຕາມມາດຕະຖານທ ິ່ເໝາະສົມ ໃນການເຮັດວຽກ. 

2. ຊົັ່ວໂມງເຮດັວຽກ  
1. ໂມງເຮັດວຽກປົກກະຕິ  

ໂມງເຮັດວຽກທາງການ ປົກກະຕິແມູ່ນເລ ິ່ມຈາກ 08:00 ຫາ 16: 00 ຕາມເວລາທ້ອງຖິິ່ນ ຈາກວັນຈນັ 

ເຖິງ ວັນສ ກ, . ໝາຍຄວາມວູ່າ ມາດຕະຖານເວລາເຮັດວຽກໃນອາທິດ ແມູ່ນ 35 ຊົັ່ວໂມງ. ໂມງພັກທູ່ຽງ

ປົກກະຕິ ແມູ່ນ 12:00 ຫາ 13:00 ໂມງ.  

2. ໂມງເຮັດວຽກແບບຢືດຢ ນ 
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ໂມງເຮັດວຽກສາມາດຢດືຢ ນໄດ້ ຂຶັ້ນຢ ່ກັບຄວາມຈໍາເປັນ ຂອງແຕູ່ລະໜ້າວຽກທ ິ່ແຕກຕູ່າງກັນ ຂອງແຕູ່ລະ
ຂະແໜງການ ຫຼື ຂອງບ ກຄົນ ເຊິິ່ງຕ້ອງໄດສ້ະເໜ  ຂໍອະນ ມັດຈາກ ຄະນະ ຫກປສ ເສຍກູ່ອນ, ແຕູ່ຕ້ອງຮັບປະກັນ
ຊົັ່ວໂມງການເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ ້35 ຊມ ຕໍໍ່ອາທິດ. 

3. ການຂາດການ  

ການຂາດວຽກທ ກໆຄັັ້ງ ໃນລະຫວູ່າງໂມງການຈະຕ້ອງມ ເຫດຜົນ ແລະ ຕ້ອງແຈງ້ໃຫ້ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຫຼ ື
ຜ ້ຕາງໜ້າຮັບຊາບດູ່ວນເທົັ່າທ ິ່ຈະດູ່ວນໄດ ້ກູ່ອນທູ່ຽງຂອງວນັທໍາອິດທ ິ່ຂາດ. ຖ້າຫາກບໍໍ່ມ ເຫດຜົນພຽງພຈໍະຖືວູ່າຂາດ
ການໂດຍບໍໍ່ມ ການຂໍອະນ ຍາດລາພັກ ແລະ ຈະຖືກຕັກເຕືອນຜູ່ານພະແນກຂອງຜ ້ກູ່ຽວ ແລະ ຖືກຂຽນໃບສໍາຫລວດ

ຫາກຍັງສືບຕໍໍ່ການຂາດແບບບໍໍ່ມ ເຫດຜົນ. ກໍລະນ ທ ິ່ຂາດການບໍໍ່ມ ເຫດຜົນເຖິງ 4 ວັນ ຈະຖືກໄລູ່ອອກວຽກ ຫຼື ຖືກ

ຍົກລ ກສັນຍາ ໂດຍຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບລູ່ວງໜ້າພາຍໃນ 3 ວັນ ພາຍຫຼັງມືັ້ທ ິ່ 4 ຂອງການຂາດການແບບບໍໍ່ໄດ້ຮັບ

ອະນ ຍາດ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະບັນທຶກການຂາດວຽກ ຂອງພະນັກງານ ຊຶິ່ງຈະໄດ້ແຈ້ງໄວ້ຢ ່ໃນກະດານເຄືິ່ອນໄຫວ
ວຽກປະຈໍາວັນ. 

4. ການແນະນາໍຂໍໍ້ມ ນເບືັ້ອງຕົັ້ນກູ່ອນການເຮດັວຽກ 

ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຮັບປະກັນວູ່າ: ພະນັກງານໃໝູ່ທ ກຄົນຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດ  ແລະ ຄວາມ
ຮ ້ສຶກທ ິ່ດ  ແລະ ມ ຄວາມພ້ອມທ ິ່ຈະເລ ິ່ມວຽກໄດ້. ການແນະນໍາໂດຍລວມຈະຕ້ອງໃຫສ້ໍາເລັດພາຍໃນ 2 ອາທິດນັບ
ແຕູ່ມືັ້ຮັບເຂົັ້າເລ ັ້ມເຮັດວຽກ. ຝ່າຍບ ກຄະລະກອນ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບໃນການນໍາພາ, ແນະນໍາ ແລະ ຮັບປະກັນວູ່າ 
ຕ້ອງໄດ້ກວມເອົາໝົດທ ກພາກສູ່ວນລວມທງັການເງິນ, ລະບຽບດ້ານບ ກຄະລາກອນ, ການບໍລິຫານ, ໂຄງການທ ິ່
ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອືິ່ນໆ.  

ຂັັ້ນຕອນ:  
ຝ່າຍບ ກຄະລະກອນເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບ ຂຶັ້ນແຜນກໍານົດເວລາການແນະນໍາແກູ່ພະນັກງານໃໝູ່ແຕູ່ລະຄົນ 

ໃຫສ້ໍາເລັດ, ຊຶິ່ງມ ລາຍລະອຽດຄື:  

• ການປະຖົມນິເທດການແນະນໍາ  

• ນໍາພາເບິິ່ງສະຖານທ ິ່ເຮັດວຽກ  

• ຄວາມຮ ້ທົັ່ວໄປກູ່ຽວກັບຫ້ອງການ ກປສ 

• ແນະນໍາໃຫ້ຮ ້ກູ່ຽວກັບພະນັກງານ ແລະ ເຮັດວຽກຫຍັງ (ອົງການຈັດຕັັ້ງ/ໂຄງຮູ່າງການ ຈດັຕັັ້ງ ຂອງ 
ຫ້ອງການ ກປສ)  

•  ລະບຽບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທ ິ່ຈ າເປັນທ ິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເວົັ້າຫຍໍໍ້ໃຫ້ພະນັກງານໃໝູ່ ແລະ ໃຫ້ມ ເອກະສານຄັດຕິດ

ເຊັັ່ນ: ບົດແນະນໍາລະບຽບດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນ ດ, ລະບຽບໃນການປະພືດຕົນ, ລະບຽບ ແລະ ຂັັ້ນ

ຕອນດ້ານການເງິນ, ລະບຽບການຈັດຊືັ້ ແລະ ອືິ່ນໆ.    

5. ການອະທິບາຍ ແລະ ສາໍພາດກູ່ອນອອກຈາກວຽກ  

ການອະທິບາຍ ແລະ ສໍາພາດກູ່ອນອອກຈາກວຽກ ຄວນຈະດໍາເນ ນການກັບພະນັກງານ ທ ິ່ໄດ້ໝົດສັນຍາ 
ແລະ ກູ່ອນອອກຈາກ ຫ້ອງການ ກປສ. ຊຶິ່ງມັນຈະຊູ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຄໍາເຫັນຂໍໍ້ແນະນໍາກູ່ຽວກັບລະບຽບ, ການຄ ້ມຄອງ 
ໂຄງການ ແລະ ການບໍລິຫານ. ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພືິ່ອປັບປ ງວຽກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ໃຫ້ມ ປະສດິທິພາບ  
ແລະ ເປັນໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານ ແຕູ່ລະຄົນ ໄດ້ສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນປະສົບການ ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ລວບລວມເປັນ
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ຂໍໍ້ມ ນເພືິ່ອສາມາດໃຊ້ອະທິບາຍ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານໃໝູ່. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ທ ິ່ຈະດໍາເນ ນ
ການ, ໂດຍໃຊ້ ແບບຟອມ ເພືິ່ອແນະນໍາໂດຍຫຍໍໍ້ ເຊິິ່ງແບບຟອມນັັ້ນຄວນຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນແຟມ້ສູ່ວນຕວົ
ຂອງພະນັກງານ. ຖ້າຫາກພະນັກງານບໍໍ່ໃຫ້ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຂອງຕົນດໍາເນ ນ ຫຼື ປຶກສາການສໍາພາດກູ່ອນອອກ
ຈາກວຽກແບບເປີດເຜ ຍ, ກໍໍ່ຈະໃຫ້ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນສໍາພາດແບບປ ດລັບກໍໍ່ໄດ້. (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທ ິ່ 9 
ແບບຟອມສໍາພາດກູ່ອນສ ັ້ນສ ດສັນຍາ) 

6. ຫາ້ມການດືິ່ມເຫຼົັ້າ ແລະ ສິິ່ງເສບຕິດຕູ່າງໆ  

- ຫາ້ມການດືິ່ມເຫຼົັ້າ 
ຫ້ອງການ ກປສ ເປັນຫູ່ວງໃນປັດໃຈທ ິ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ການເຮັດວຽກ ຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ 

ມ ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ. ຫກປສ ເຫັນວູ່າ ການດືິ່ມເຫຼົັ້າ ສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ການເຮັດວຽກທັງ
ໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ທັງເປັນຄວາມສູ່ຽງຕໍໍ່ຄວາມ ປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ ຂອງພະນັກງານເອງ. ຫ້ອງການ 
ກປສ ມ ລະບຽບຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ພະນັກງານດືິ່ມເຫຼົັ້າ ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ວຽກງານ, ຖ້າມ ກໍລະນ ດັັ່ງກູ່າວ ຫກປສ ຈະ
ກູ່າວຕັກເຕືອນຜູ່ານພະແນກ ແລະ ຖ້າຫາກວູ່າຍັງມ ປະກົດການແບບເກົັ່າເກ ດຂືັ້ນອ ກກັບຜ ້ກູ່ຽວແມູ່ນຈະຖືກສໍາ
ຫລວດ ຫຼື ພິຈາລະນາຍົກເລ ກສັນຍາການເຮັດວຽກ.  

- ຫາ້ມເສບສິິ່ງເສບຕິດ ແລະ ກູ່ຽວຂອ້ງກັບເສບຕິດຕູ່າງໆ 
ຫ້ອງການ ກປສ ເປັນຫູ່ວງໃນປັດໃຈທ ິ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ການເຮັດວຽກ ຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ມ 

ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ, ຫອ້ງການ ກປສ ບໍໍ່ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກໍາໃດໆທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ. 
ຫກປສ ເຫັນວູ່າ ການກູ່ຽວຂ້ອງກັບສິິ່ງເສບຕິດຕູ່າງໆ ສາມາດສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ການເຮັດວຽກທັງໄລຍະສັັ້ນ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ທງັເປັນຄວາມສູ່ຽງຕໍໍ່ຄວາມ ປອດໄພ ແລະ ສ ຂະພາບ ຂອງພະນັກງານເອງ. ຫອ້ງການ ກປສ ມ 
ລະບຽບຫ້າມບໍໍ່ໃຫ້ຫຍ ້ງກູ່ຽວກັບສິິ່ງເສບຕດິ, ຖ້າມ ກໍລະນ ດັັ່ງກູ່າວຈະຖືກໄລູ່ອອກຈາກວຽກທັນທ  ແລະ ມອບໃຫ້
ເຈົັ້າໜ້າທ ິ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.  

7. ການຈາໍແນກ  

ຫ້ອງການ ກປສ ມ ນະໂຍບາຍທ ິ່ຈະເຮັດໃຫສ້ະຖານທ ິ່ເຮັດວຽກປາສະຈາກການຈໍາແນກ, ການລູ່ວງລະເມ ດ
ທາງເພດ ແລະ ການກັັ່ນແກ້ງ. ເມືິ່ອຜ ້ໃດຜ ້ໜຶິ່ງ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງບໍໍ່ຍ ດຕິທໍາ ແລະ ເປັນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ຍ້ອນ
ບ ກຄະລິກ ສູ່ວນຕົວ ປະກອບດ້ວຍ ການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດ, ເພດ, ເຊືັ້ອຊາດ, ຄອບຄົວ ຫຼ ື ສະຖານະພາບທາງດ້ານ 

ຄອບຄົວ, ຊົນເຜົັ່າ, ອາຍ , ລົດນິຍົມທາງເພດ, ພິການ, ຄວາມເຊືິ່ອ ຫຼື ສາສະໜາ.  ນະໂຍບາຍນ ັ້ຈະນໍາໃຊ້ສໍາລັບ

ພະນັກງານທ ກປະເພດ, ຖ້າຫາກການກະທໍາສະແດງໃຫ້ເຫນັພຶດຕິກໍາດັັ່ງກູ່າວຈະຖືວູ່າຜິດ ແລະ ຈະຖືກປະຕິບັດວິໃນ 
ແລະ ໄລູ່ອອກຈາກວຽກ. 

8. ການລູ່ວງລະເມ ດທາງເພດ 

ການລູ່ວງລະເມ ດທາງເພດ ແມູ່ນລວມທັງການປະພຶດທ ິ່ບໍໍ່ເພິິ່ງປາດຖະໜາທາງເພດ ເຮັດໃຫບ້ ກຄົນເຫຼົັ່ານັັ້ນ 
ຄາດວູ່າຈະຖືກຂົັ່ມຂ ູ່ທາງເພດ ແລະ ຖືກອັບອາຍຂາຍໜ້າ . ຫ້ອງການ ກປສ ຈະບໍໍ່ຍອມໃຫ້ມ ການລູ່ວງລະເມ ດທາງ
ເພດ. ການຮ້ອງທ ກ ທ ິ່ໄດ້ພສິ ດວູ່າມ ການລູ່ວງລະເມ ດທາງເພດ ຜ ້ກະທໍາຜິດຈະຖືກປະຕິບັດວິໃນ ຕາມລະບຽບກົດ
ໝາຍ ແລະ ນັບທັງການໄລູ່ອອກຈາກວຽກ. 

9. ການກັັ່ນແກ້ງໃນສະຖານທ ິ່ເຮດັວຽກ  
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ການກັັ່ນແກ້ງໃນສະຖານທ ິ່ເຮັດວຽກ ອາດລວມທັງການປະຕິບັດໂດຍຕົງຕໍໍ່ພະນັກງານ ເປັນບ ກຄົນ ຫຼື 
ເປັນກ ູ່ມ ທ ິ່ກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດຄວາມສູ່ຽງຕໍໍ່ສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ເຊັັ່ນ: ລະເມ ດທາງດ້ານຮູ່າງກາຍ ແລະ/ຫຼື ດ້ານ

ວາຈາ, ບໍໍ່ລວມ ຫຼື ແຍກສູ່ວນບ ກຄົນ; ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໜ້າວຽກເປັນໄປບໍໍ່ໄດ້. ຫ້ອງການ ກປສ ຈະບໍໍ່ຍອມໃຫ້ມ ການ

ກັັ່ນແກ້ງ. ການຮ້ອງທ ກ ທ ິ່ໄດພ້ິສ ດວູ່າມ ການກັັ່ນແກ້ງ, ຜ ້ກະທໍາ ຜິດຈະຖືກປະ ຕິບັດວິໃນ ແລະ ທັງການໄລູ່ອອກ

ຈາກວຽກ. ຖ້າພົບເຫັນພະນັກງານຜ ້ໃດໜຶິ່ງມ ການລະເມ ດລະບຽບ ຈະຕ້ອງຖືກປະຕິບັດວິໃນ ຕາມທ ິ່ໄດ້ລະບ ຢ ່ໃນ
ຂັັ້ນ ຕອນການຮ້ອງທ ກ ລ ູ່ມນ ັ້. ພະນັກງານຈະຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຜ ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ ຫຼ ື ໃຫ້ຝ່າຍບ ກຄະລະກອນ 
ກູ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາທ ິ່ອາດຖືວູ່າເປັນການກັັ່ນແກ້ງ. ຖ້າຫາກມ ຜ ້ຜູ່າຝືນຂໍໍ້ຫ້າມນ ັ້ຈະໄດ້ຖືກປະຕິບັດວິໃນ ຫຼ ື ເຖິງຂັັ້ນ
ກ້າວໄປສ ູ່ການໄລູ່ອອກ. 

10.  ຂໍໍ້ຂດັແຍູ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ 
1. ນະໂຍບາຍ 

ຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງທາງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ເກ ດຂຶັ້ນໃນເມືິ່ອ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ບ ກຄົນ ຫຼື ອົງການ ຈດັຕັັ້ງອາດ
ຂັດກັບ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຫອ້ງການ ກປສ. ພະນັກງານທ ກຄົນຕ້ອງປະຕິບັດວຽກໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຊືິ່ອໝັັ້ນ 
ຈາກຫອ້ງການ ກປສ. ພະນັກງານຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ ວູ່າບັນຫາການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ທ ິ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນ 
ແລະ ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທ ິ່ດ ທ ິ່ສ ດໂດຍຄໍານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ. 

ພະນັກງານ ມ ຄວາມຄິດທ ິ່ແຕກຕູ່າງກັນ ຊຶິ່ງກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດມ ຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງ ຫຼື ອາດມ ຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງດ້ານຜົນ
ປະໂຫຍດ ໃນເວລາປະຕິບັດວຽກງານຢ ່ ຫອ້ງການ ກປສ. ພະນັກງານ ຕ້ອງພະຍາຍາມຫລ ກລ້ຽງການປະພຶດ ທ ິ່
ກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດ ຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວູ່າງ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງ ຫອ້ງການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູ່ວນຕົວ 

ຫຼື ຂອງຍາດພ ິ່ນ້ອງ ຫຼ ືຂອງໝ ູ່ເພືິ່ອນ. ຖ້າມ ຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງລັກສະນະນ ັ້ເກ ດຂຶັ້ນ (ຫຼືຄາດວູ່າຈະເກ ດຂຶັ້ນ), ຕ້ອງສັັ່ງຊາ

ລະຫວູ່າງຜົນປະໂຫຍດຂອງອງົການ ກັບຜົນປະໂຫຍດສູ່ວນຕົວ ຫຼ ື ໃນບາງກໍລະນ  ການແກ້ໄຂ ຕ້ອງຢນືຢ ່ບົນ
ພືັ້ນຖານຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ ເປັນຕົັ້ນຕໍ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງກໍານົດຂົງເຂດທ ິ່ຄາດວູ່າຈະມ ຂໍໍ້ຂັດ
ແຍູ່ງເກ ດຂຶັ້ນ. ຖ້າວູ່າ ພະນັກງານ ມ ຂໍໍ້ສົງໃສກູ່ຽວກັບຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງທ ິ່ມ  ພວກເຂົາສາມາດຍົກບັນຫາຂຶັ້ນເພືິ່ອປຶກສາ
ຫາລືກັບຫົວໜາ້ ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ.້ 

2. ລະບຽບການ:  

ເພືິ່ອຫລ ກລ້ຽງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຂໍໍ້ກູ່າວຫາ ດ້ານການຂັດແຍູ່ງຜົນປະໂຫຍດພະນັກງານ ກປສ ຕ້ອງ: 

• ແຈ້ງຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດທ ິ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນ, ຕົວຈິງ ຫຼ ືເຄ ຍມ  ຢ ່ໃນໄລຍະທ ິ່ເຮັດວຽກຢ ່ນໍາ ກປສ 

ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ຄະນະນໍາ ກປສ ຊາບ.  

• ແຈ້ງທ ກເຫດການທ ິ່ຄາດວູ່າຈະເກ ດມ ຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງ ຫຼື ມ ຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງໃນໄລຍະປະຕິບັດວຽກງານຢ ່ຫ້ອງການ 

ກປສ ໃຫ້ແກູ່ຫວົໜ້າໜູ່ວຍງານຊາບ;  

• ຫລ ກລ້ຽງການເຊືິ່ອງອໍາເຫດການທ ິ່ຄາດວູ່າຈະເກ ດມ ຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງ ຫຼື ມ ຂໍໍ້ຂັດແຍູ່ງ ໃນທ ກກໍລະນ .  

ຖ້າພະນັກງານແຈ້ງເຈດຈໍານົງດັັ່ງກູ່າວນັັ້ນ ຫອ້ງການ ກປສ ຈະເບິິ່ງຄືນບັນຫາຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງກັບພະນັກງານ 
ແລະ ຊອກວິທ ທາງແກ້ໃຂຮູ່ວມກັນເພືິ່ອຄວາມເອກະພາບ. ພະນັກງານ ບໍໍ່ຄວນ ສ້າງຕັັ້ງ ຫຼື ເຮດັທ ລະກດິສູ່ວນຕົວ 
ຫຼື ເຮດັວຽກບູ່ອນໃດໜຶິ່ງ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມແຂູ່ງກັບ ຫ້ອງການ ກປສ ໂດຍນໍາໃຊ້ຄວາມຮ ້ ແລະ/ຫຼ ືຂໍໍ້
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ມ ນ ທ ິ່ໄດ້ຮັບຈາກ ຫ້ອງການ ກປສ. ເມືິ່ອພົບເຫັນພະນັກງານຄົນໃດຄົນໜຶິ່ງ ດໍາເນ ນ ຫຼື ມ ສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງກັບທ ລະ
ກິດ ໃນລະຫວູ່າງທ ິ່ຕົນກໍາລັງເຮັດວຽກງານຢ ່ ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຖືກປະຕິບັດວິໃນຂັັ້ນຮ້າຍແຮງ. ໃນກໍລະນ ນ ັ້ 
ພະນັກງານ ຈະມ ສອງທາງເລືອກລະຫວູ່າງ ຈະສືບຕໍໍ່ເຮັດວຽກກັບ ຫອ້ງການ ກປສ ຢ  ່ສປປ ລາວ ຫຼ ືຈະອອກເຮັດ
ທ ລະກິດ ຫຼ ືວຽກເພ ິ່ມຂອງຕົນເອງ. ຫອ້ງການ ກປສ ມ ສດິບໍໍ່ຮັບເອົາເປັນພະນັກງານ ຖ້າພົບວູ່າຜ ້ກູ່ຽວຍັງສືບຕໍໍ່ມ 
ສູ່ວນພວົພັນກັບທ ລະກິດ ຫຼ ືເຮັດວຽກເພ ິ່ມ. ບາງກໍລະນ  ຫົວໜ້າ ຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ຜ ້ທ ິ່ມອບໝາຍ ຕ້ອງໄດ້
ປຶກສາຫາລື ແລະ ເອກະພາບກັນ. ໃນກໍລະນ ບໍໍ່ລາຍງານເຫດການທ ິ່ຄາດວູ່າຈະກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດ ຫຼ ື ເກ ດຂໍໍ້ຂັດແຍ້ງດ້ານ
ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື  ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມ ລະບຽບຂອງຫອ້ງການ ກປສ , ຜ ້ກູ່ຽວຈະຖືກປະຕິບັດວິໃນ ລວມທັງການປົດ
ອອກຈາກຕໍາແໜູ່ງ.  

3. ການຈ້າງງານຜ ້ທ ິ່ເປັນຍາດພ ິ່ນ້ອງ. 

ຫກປສ ມ ນະໂຍບາຍພິຈາລະນາການຈ້າງງານຜ ້ສະຫມັກທ ິ່ມ ຄ ນນະວ ດທິ ແລະ ປະສົບການ ທ ິ່ເໝາະສົມ
ກັບຕໍາແໜູ່ງທ ິ່ສະໝັກ. ຖ້າຫາກວູ່າການຮັບສະໝັກງານທ ິ່ພົບວູ່າຜ ້ສະໝັກມ ສາຍສໍາພັນກັບພະນັກງານ ແບບ
ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຜ ້ສະໝັກຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄັດເລືອກ ແລະ ຖ້າຫາກຜ ສ້ະໝັກມ ສາຍພົວພັນ 
ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຄະນະກໍາມະການຜ ້ຄັດເລືອກ ແບບຍາດພ ິ່ນ້ອງ, ໝ ູ່ເພືິ່ອນ ແລະ ຄົນຮ ້ຈັກອືິ່ນໆ ກໍາມະການຜ ້ນັັ້ນ ຈະ
ບໍໍ່ມ ສິດເຂົັ້າຮູ່ວມໃນຂະບວນການຄັດເລືອກຄັັ້ງນ ັ້.   

4. ຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ 

ຊັບສິນທາງປັນຍາທັງໝົດທ ິ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶັ້ນ ໃນໄລຍະການຈ້າງງານຂອງພະນັກງານ ກັບ 
ຫກປສ, ລວມທັງເອກະສານຕູ່າງໆ ແລະ ບັນດາອ ປະກອນເຄືິ່ອງມືອືິ່ນໆ ບໍໍ່ວູ່າຈະເປັນຂໍໍ້ມ ນທ ິ່ເປັນແຟ້ມ ຫຼ ື ແບບ
ຊອບຟາຍ ຖືວູ່າເປັນຊັບສິນ ຂອງ ຫກປສ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ກັບ ຫກປສ ຫລັງຈາກ ພະນັກງານ ສິັ້ນ
ສ ດການເປັນພະນັກງານແລ້ວ.  

ພະນັກງານອາດຈະໄດ້ຮັບການເຂົັ້າເຖິງຂໍໍ້ມ ນຂູ່າວສານທ ິ່ເປັນຄວາມລັບ, ຖານຂໍໍ້ມ ນ, ຊັບສິນທາງທ ລະ

ກິດ, ກ ນແຈທ ິ່ສໍາຄັນຂອງສະຖານທ ິ່ຫຼືຊັບສິນ/ຂໍໍ້ມ ນກູ່ຽວກັບທ ລະກິດອືິ່ນໆໃນໄລຍະການປະຕິບັດຫນ້າທ ິ່ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ. ກໍລະນ ນ ັ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ພຽງແຕູ່ສະເພາະຜົນປະໂຫຍດຂອງ  ຫກປສ ເທົັ່ານັັ້ນ ເຊິິ່ງ
ຕ້ອງມ ເງືິ່ອນໄຂດັັ່ງນ ັ້:  

• ຫ້າມເປີດເຜ ຍ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຂໍໍ້ມ ນທ ິ່ເປັນຄວາມລັບ ນອກເໜືອຈາກການປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ ແລະ ເພືິ່ອປະໂຫຍດ
ສູ່ວນຕວົໃດໆ.   

• ຫ້າມອະນ ຍາດ ຫຼື ກູ່ຽວຂອ້ງກັບການໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜ ຍຂໍໍ້ມ ນທ ິ່ເປັນຄວາມລັບ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ ໃນ
ລະຫວູ່າງ ການເປັນພະນັກງານ ຫຼື ສິັ້ນສ ດການເປັນພະນັກງານ ຖ້າບໍໍ່ມ ເອກະສານມອບໝາຍທ ິ່ເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ ຈາກຄະນະ ຫກປສ  ນອກເໜືອຈາກກົດໝາຍທ ິ່ກໍານົດໄວ້ “ຂໍໍ້ມ ນທ ິ່ເປັນຄວາມລັບ” ແມູ່ນບັນດາຂໍໍ້
ມ ນຕູ່າງໆ ທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫກປສ ແລະ ໜູ່ວຍງານທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ທ ິ່ບໍໍ່ແມູ່ນຂໍໍ້ມ ນທ ິ່ເປັນສາທາລະນະ. 
ພະນັກງານຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢາ່ງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສດັຊືິ່ ຕໍໍ່ການເປັນພະນັກງານຂອງ ຫກປສ ແລະ ບໍໍ່ໃຫ້ເປີດເຜ ຍ
ຂໍໍ້ມ ນທ ິ່ເປັນຄວາມລັບ ກູ່ອນໄດ້ຮັບອະນ ຍາດ, ຖ້າຫາກຝ່າຝືນຕໍໍ່ລະບຽບຂໍໍ້ນ ັ້ ແມູ່ນຈະຖືວູ່າຜິດຕໍໍ່ຈັນຍາບັນ 
ແລະ ຈະໄດ້ມ ການລົງໂທດຕາມລະບຽບວິໃນ ລວມເຖິງການໄລູ່ອອກຈາກວຽກ ແລະ ຫກປສ ແມູ່ນຈະໄດ້ມ 
ການຄິດໄລູ່ຄູ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນເພືິ່ອທົດແທນ ກໍລະນ ຄວາມເສຍຫາຍທ ິ່ເກ ດ ຂຶັ້ນສົັ່ງຜົນເຖິງຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍ ຫຼື 
ເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນ. 

4.3. ດ້ານມືັ້ພັກການ 
1. ມືັ້ພັກການໂດຍທົັ່ວໄປ  



   ຄ ູ່ມືຄ ມ້ຄອງພະນກັງານ ຂອງ ກປສ   28 

 

ພະນັກງານ ຫກປສ ທ ກຄົນມ ສິດລາພັກໂດຍສອດຄູ່ອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ລະບຽບຂອງຫ້ອງການ ກປສ. ທ ກໆແຜນການຂໍລາພັກຈະຕ້ອງໄດ້ເຫັນດ ນາໍກັນ ແລະ ໃຫເ້ບິິ່ງປະລິມານວຽກ ແລະ 
ຄວາມຈໍາເປັນຂອງພະນັກງານ. ການລາພັກຕ້ອງໃຫ້ໄດຮ້ັບອະນ ຍາດເສຍກູ່ອນ ນອກຈາກທ ິ່ກໍລະນ ພະນັກງານບໍໍ່
ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ລູ່ວງໜ້າ. ເອກະສານຕູ່າງໆກູ່ຽວກັບການລາພັກ ຕ້ອງໄດ້ເກັບມ້ຽນໄວ້ຢ ່ໃນແຟ້ມປະຫວດັຂອງ
ພະນັກງານ. 

2. ລະບຽບການລາພັກປະຈາໍປ ີ 
ພະນັກງານຖາວອນຂອງ ຫກປສ ແຕູ່ລະຄົນມ ສິດລາພັກປະຈໍາປີໄດ້ 15 ວນັ ການລາພັກແມູ່ນ ນັບແຕູ່ມືັ້ສິັ້ັ້ນ

ສ ດການທົດລອງງານ 3 ເດືອນທ ິ່ພວກເຂົາໄດ້ເລ ິ່ມເຮັດວຽກ. ຄໍາຮ້ອງຂໍລາພັກຕ້ອງ ຍືິ່ນກູ່ອນລູ່ວງໜ້າ 3 ວັນ (ຮູ່າງ

ຄໍາຮ້ອງຂໍລາພັກປະຈໍາປີ-ເອກະສານຂັດຕິດທ  10). ຈໍານວນວັນລາພັກປະຈໍາປີບໍໍ່ສາມາດສະສົມໄປປີຖັດໄປໄດ້  ຊຶິ່ງ
ວັນພັກປະຈໍາປີທ ຍັງເຫຼືອພະນັກງານຈະຕ້ອງໃຊ້ກູ່ອນສິັ້ນສ ດທ້າຍເດືອນທັນວາ, ຖ້າບໍໍ່ໄດ້ລາພັກຫຼັງຈາກທ້າຍເດືອນ 
ທັນວາຈະຖວືູ່າສະຫຼະສິດ; ໃນກໍລະນ ທ ິ່ພັກກູ່ອນແລ້ວຈຶິ່ງໄດຮ້ັບອານ ຍາດ ແມູ່ນໃຫ້ຫັກວນັທ ິ່ພັກແລ້ວນັັ້ນອອກກູ່ອນ 
ຈຶິ່ງພັກຕືິ່ມຕາມມືັ້ ທ ິ່ຍັງເຫຼືອ ຊຶິ່ງເປັນເງືິ່ອນໄຂທ ິ່ພະນັກງານໄດ້ຕົກລົງກັບ ຫອ້ງການ ກປສ.   

3. ລະບຽບການລາພັກບໍໍ່ເອົາເງິນເດືອນ  
ຖ້າຫາກການລາພັກທ ິ່ບໍໍ່ມ ມືັ້ພັກປະຈໍາປີພຽງພໍ, ຫອ້ງການ ກປສ ອາດອະນ ຍາດໃຫ ້ພະນັກງານລາພັກ ແບບ

ບໍໍ່ເອົາເງິນເດືອນ  ສ ງສ ດບໍໍ່ເກ ນ 20 ວັນ ຕໍໍ່ປ.ີ ການລາພັກແບບບໍໍ່ໄດ້ ຮັບເງິນເດືອນ ຈະຕອ້ງໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກ 
ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ໂດຍຜູ່ານ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ. ແຕູ່ວູ່າຜ ້ຂໍລາພັກດັັ່ງກູ່າວຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢ ່ນໍາ ຫອ້ງການ 
ກປສ ມາເປັນເວລາ 12 ເດືອນ ແລ້ວ.  

4. ລະບຽບການລາພັກປ ິ່ນປວົ (ລາປວ່ຍ) 
ພະນັກງານມ ສິດລາພັກເພືິ່ອປ ິ່ນປົວ ໄດ້ 30 ວັນ ຕໍໍ່ປີ ແລະ ຈະຕ້ອງມ ໃບຢັົ້ງຢືນຈາກແພດຫຼັງ ຈາກ 2 ວນັ 

ທ ິ່ໄດ້ເລ ິ່ມປ ິ່ນປົວ. ພະນັກງານຈະຕ້ອງລາຍງານ ໄວເທົັ່າທ ິ່ຈະໄວໄດ້ ໃຫຫ້ົວໜ້າຂອງຕົນ ຖ້າຕົນເອງບໍໍ່ສາມາດທ ິ່ຈະມາ
ເຮັດ ວຽກໄດ້ຍ້ອນບໍໍ່ສະບາຍ ຫຼື ຖືກບາດເຈັບ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ໜັງສືຢັົ້ງຢືນຈາກແພດໃນກໍລະນ 

ທ ິ່ບໍໍ່ສະບາຍ ເກ ນ 2 ວັນ ຕດິຕໍໍ່ກັນ.  

5. ລະບຽບການລາພັກເກ ດລ ກ  
5.1. ການລາພັກເກ ດລ ກ  

ພະນັກງານແມູ່ຍິງທ ິ່ເຮັດວຽກກັບ ຫອ້ງການ ກປສ ມ ສດິລາພັກເກ ດລ ກ 3 ເດືອນ ກັບ 15 ວັນ ໂດຍບໍໍ່ຖືກ

ຕັດເງິນເດືອນ (ອ ງຕາມກດົໝາຍ ແຮງງານ ສປປ ລາວ). ເຊ ິ່ງສາມາດເອົາມືັ້ພັກກູ່ອນ ຫຼ ືຫຼັງການເກ ດລ ກ ໃນຊູ່ວງ
ເວລາສາມເດືອນກັບ 15 ວັນ.  

6. ວນັພັກທາງລດັຖະການ  
ຫ້ອງການ ກປສ ປະຕິບດັ ແລະ ຢຶດຖືຕາມວນັພັກທາງລັດຖະການ ຕາມທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນປະຕິທິນ ແລະ 

ກົດໝາຍແຮງງານ. ລາຍລະອຽດຂອງການກໍານົດວັນພັກແມູ່ນກໍານົດຂຶັ້ນຢ ່ກັບແຕູ່ລະປີ, ສູ່ວນ ວັນພັກລັດຖະການ 
ອືິ່ນໆ ທ ິ່ລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງການແມູ່ນຂຶັ້ນຢ ່ກັບການພິຈາລະນາຂອງ ຫວົໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ. 

4.4. ການຍົກລະດັບ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ 
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1. ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຂອບເຂດ 
ພະນັກງານທ ິ່ມ ປະສົບການສ ງ ແລະ ມ ຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ສ ງ ເປັນສິິ່ງສໍາຄັນທ ິ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກ

ງານ ຂອງຫອ້ງການ ກປສ ສໍາເລັດຜົນ. ຫ້ອງການ ກປສ ຈະຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານເພືິ່ອໃຫ້ເຮັດວຽກຢາ່ງປອດ
ໄພ ແລະ ມ ປະສິດທິພາບ. ການຝຶກອົບຮົມແມູ່ນຈະດໍາເນ ນໄປເປັນຂະບວນການທັງສອງດ້ານນ ັ້ໄປພ້ອມໆກັນ. 
ພວກເຮົາສົັ່ງເສ ມໃຫ້ພະນັກງານມ ສູ່ວນຮູ່ວມ ເພືິ່ອຫລ ດຊູ່ອງຫວູ່າງຄວາມແຕກຕູ່າງກັນທາງດ້ານປະສົບການ
ເຂົາເຈົັ້າ ຫຼື ດ້ານຄວາມຮ ້. ວຽກງານດັັ່ງກູ່າວໃຫ້ພວກເຂົາຖືວູ່າເປັນສູ່ວນໜຶິ່ງໃນແຜນພັດທະນາຕົນເອງໃນແຕູ່ລະປີ. 
ການຝຶກອົບຮົມແມູ່ນນັບທັງຝຶກຢ ່ພາຍໃນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຢ ່ພາຍນອກ ທ ິ່ເປັນຫຼັກສ ດຄັກແນູ່. ຈ ດປະສົງຂອງ
ນະໂຍບາຍນ ັ້ແມູ່ນເພືິ່ອສ້າງເປັນລະບຽບສະເພາະ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານແກູ່ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ
ພະນັກງານ. ຂອບເຂດ ແລະ ຈ ດປະສງົຂອງລະບຽບການນ ັ້ແມູ່ນ: 

• ການກໍານົດ ແລະ ສ້າງເອກະສານກູ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນຝຶກອົບຮົມສະເພາະໃຫແ້ກູ່ ພະນັກງານ  

• ໄລຍະເວລາຂອງການຍົກລະດັບ ຫຼື ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ຫກປສ ແມູ່ນແບບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະ

ເວລາຝຶກອົບຮົມແມູ່ນເລ ິ່ມຈາກ 2 ວັນ  ເຖິງ 7 ວັນ ຫລ ືບໍໍ່ກາຍ 15 ວັນ, (ແຕູ່ຖ້າກໍລະນ ມ ການອົບຮົມທ ິ່ມ 

ໄລຍະຍາວກວູ່ານ ັ້ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກ ຄະນະນໍາ ຫກປສ ກູ່ອນ) ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງດ້ານພາສາອັງກດິແມູ່ນ ເລ ິ່ມຈາກ 1 ເທ ມ ເຖິງ 3 ເທ ມ ຕໍໍ່ປ.ີ   

• ໃຫ້ມ ເອກສານແຫຼູ່ງທ ິ່ມາຂອງເງິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເພືິ່ອຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ ພະນັກງານ.  

• ສໍາຫຼວດປະເມ ນ ແລະ ອະນ ມດັຫລັກສ ດການຝຶກອົບຮົມ. 

• ການກໍານົດ ແລະ ສ້າງເອກະສານ ຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຝຶກອົບຮົມ.  

2. ລະບຽບການ 
ລະບຽບການຕໍໍ່ໄປນ ັ້ແມູ່ນປະຕິບັດເພືິ່ອຮັບປະກັນວູ່າ ຫ້ອງການ ກປສ ສາມາດປະຕິບັດໄດຕ້າມຈ ດປະ ສົງ

ນະໂຍບາຍ ໃຫ້ພະນັກງານທ ກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເປັນຊັບພະຍາກອນຂອງຫ້ອງການ ກປສ ເພືິ່ອ
ໃຫ້ປະຕິບັດບັນລ ຕາມຈ ດປະສງົ ແລະ ພາລະກິດຂອງຫ້ອງການ ກປສ ຈະຕອ້ງ:  

•  ດ າເນ ນ ການປະຖົມນິເທດໃຫ້ການແນະນ າວຽກສ າລັບພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ທ ກໆຄົນ.  

• ຈັດຝຶກອົບຮົມທ ິ່ຈໍາເປັນພືັ້ນຖານແກູ່ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ກູ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ກປສ. 

• ກໍານົດແຜນສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃນຕໍໍ່ໜ້າ ໂດຍຜູ່ານການປະເມ ນຜົນການປະຕິບັດ
ວຽກງານຢ່າງເປັນທາງການໃນແຕູ່ລະປີ.  

• ກໍານົດແຜນຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄ ້ມຄອງບໍລິຫານງານສໍາລັບພະນັກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ 

• ຮັບປະກັນວູ່າແຜນຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບການຄົັ້ນຄ້ວາຢ່າງເໝາະສົມ ສອດຄູ່ອງກັບຕົວຊ ັ້ວດັດ້ານງົບປະມານ ແລະ 
ອະນ ມັດ ຫຼ ືຈູ່າຍໄປຢ່າງເໝາະສົມ.  

• ສືບຕໍໍ່ບັນທຶກຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ຊຶິ່ງລວມ

ທັງຈ ດປະສົງການຝຶກອົບຮົມ, ຜົນໄດ້ຮັບທ ິ່ແທ້ຈງິ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ພາຍຫຼັງຝຶກອົບຮົມແລ້ວ.  

• ຈັດສັນ ແລະ ຂືັ້ນງົບປະມານຂອງ ຫອ້ງການ ແຕູ່ລະປີເພຶິ່ອກະກຽມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກູ່
ພະນັກງານ   
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• ຄົັ້ນຄ້ວາ, ແກ້ໄຂ ແລະ ມ ເອກະສານເພືິ່ອ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງພະນັກງານກູ່ຽວກັບການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ.  

3. ມາດຕະຖານໃນການປະຕິບດັວຽກ:  
ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລະບຽບທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ ່ໃນຂໍໍ້ 4.4.2 ໄດຖ້ືກຈດັຕັັ້ງປະຕບິັດຢ່າງມ ປະສດິຕິພາບນັັ້ນ 

ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ມາດຕະຖານການປະຕິບັດ ດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນ ັ້:  
• ແຈກຢາຍລະບຽບຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານ

ເຂົັ້າໃໝູ່ທ ກຄົນ ແລະ ເອກະສານ ດັັ່ງກູ່າວ ກໍໍ່ຕ້ອງໃຫ້ມ ໄວ້ຢ ່ໃນຫ້ອງການ ກປສ. 
•  ຕ້ອງມ ການປະຖົມນິເທດ ແນະນໍາວຽກ ໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານໃໝູ່ ພາຍໃນເວລາ 2 ອາທິດຫຼັງຈາກເຂົັ້າເຮັດ

ວຽກແລ້ວ.    
• ພະນັກງານຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ທ ກຄົນ ມ ເອກະສານແຜນຝຶກອົບຮົມໃນຕໍໍ່ໜ້າ ໄລຍະ 12 ເດືອນ.  

• ກໍານົດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານ ຕ້ອງສໍາເລັດຕາມຂອບເຂດເວລາ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາທ ິ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ແຕູ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງແມູ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມອາດ
ສາມາດຕົວ ຈິງ ທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ແຫຼູ່ງຝຶກ ອົບຮົມ.  

• ບັນທຶກການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ ກປສ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ 
ທ ກຄົນ.  

• ເອກະສານການກວດສອບການປະເມ ນຜົນປະຈໍາປີ ທ ິ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນການປະເມ ນການປະຕິບັດ
ວຽກງານ ແລະ ຜົນທ ິ່ໄດ້ຮັບ.  

• ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກໍໍ່ສາ້ງພະນັກງານ ທັງໝົດ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢ ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ບັນທຶກການ

ຝຶກອົບຮົມສວູ່ນຕົວຂອງພະນກັງານ, ຊຶິ່ງໄດ້ກວດກາ ແລະ ລາຍງານແກູ່ ຄະນະ ຫກປສ.  

4. ຂັັ້ນຕອນສະເໜ ຝຶກອົບຮມົ 
ທ ກໆການຝຶກອົບຮົມແມູ່ນອ ງຕາມການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກ

ອົບຮົມ ໃນເວລາດໍາເນ ນການປະເມ ນຜົນການເຮັດວຽກ ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ທ ິ່ໄດ້ເຫັນດ ນໍາກັນຈາກ
ພະນັກງານ ແລະ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ. ພະນັກງານ ປະກອບແບບຟອມ ສະເໜ  ແລະ ສົັ່ງຂອໍະນ ມັດ ຈາກຝ່າຍບ ກ
ຄະລາກອນ ສໍາລັບຝຶກອົບຮົມຢ ່ພາຍໃນປະເທດ. ຝ່າຍບ ກຄະລະກອນ ໂດຍສົມທົບກັບແຕູ່ລະພະແນກ ເປັນຜ ້ສະ   
ເໜ ພະນັກງານຜ ້ທ ິ່ເໝາະສົມທ ິ່ສ ດ ເພືິ່ອເຂົັ້າຮູ່ວມ ຕາມເງືິ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການຝຶກອົບຮົມ. ຫົວ
ໜ້າຫ້ອງການ ຫຼື ຮອງ ສາມາດພິຈາລະນາອະນ ມັດການເຂົັ້າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມດັັ່ງ ກູ່າວໄດ້. ຜ ້ທ ິ່ໄດ້ຮັບການສະເໜ ຊືິ່
ໄປຝືກອົບຮົມທ ກຄົນ ຕ້ອງແມູ່ນຝ່າຍບ ກຄະລະກອນເປັນຜ ້ແຈ້ງໃຫຮ້ັບຊາບ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ
ພວກກູ່ຽວຕອ້ງປະກອບຂໍໍ້ມ ນໃສູ່ບົດບັນທຶກສາໍເລັດການເຂົັ້າຮູ່ວມຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃນ 3 ວັນ  ແລະ ສົັ່ງໃຫ້ຝ່າຍ
ບ ກຄະລະກອນ ເພືິ່ອຕິດຕາມ. ຖ້າພະນັກງານຜ ້ໃດບໍໍ່ປະກອບຂໍໍ້ມ ນ ແລະ ສົັ່ງບົດບັນທຶກດັັ່ງກູ່າວ ຈະມ ໂອກາດໜ້

ອຍທ ິ່ຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົັ້າຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັັ້ງຕໍໍ່ໄປ. (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທ ິ່11 ຄໍາຮ້ອງຂໍຝືກອົມຮົມ) 

5. ໂອກາດເທົັ່າທຽມກັນໃນການເຮດັວຽກ 
ຈ ດປະສງົຂອງການກໍານົດໂອກາດເທົັ່າທຽມໃນການເຮັດວຽກຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ ແມູ່ນເພືິ່ອຍົກສ ງຜົນ 

ສໍາເລັດການປະຕິບັດວຽກຂອງອົງການ ດ້ວຍ: (a) ການດຶງດ ດ ແລະ ຮັກສາພະນັກງານຜ ້ທ ິ່ຫ້າວຫັນດ ເດັັ່ນ; 
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(b)ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກມ ຄວາມປອດໄພ, ເປັນມິດ ແລະ ມ ຄວາມຢືດຢ ນ; (c) ກປສ ໃຫ້
ໂອກາດເຮັດວຽກທ ິ່ເທົັ່າທຽມແກູ່ທ ກຄົນທ ິ່ມ ຄວາມສາມາດ  ເໝາະສົມ ໂດຍບໍໍ່ມ ການຈໍາແນກກັນ. 

ໜວດທ  V ການປະເມ ນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາພະນັກງານ 
5.1. ການທົບທວນປະເມ ນການເຮັດວຽກ 

1. ການຄ ມ້ຄອງການປະຕິບດັວຽກງານ 
ຈ ດປະສງົຂອງການຄ ້ມຄອງການປະຕິບັດວຽກງານແມູ່ນເພືິ່ອຍົກສ ງປະສດິທິພາບດ້ານວຽກງານ, ຊຶິ່ງເປັນ

ການສືບຕໍໍ່ຂະບວນການຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ, ໃນນ ັ້ຈະລວມທັງການປະເມ ນແບບເປັນທາງການ ແລະ ບໍໍ່ເປັນທາງການ. 
ພວກເຮົາສົັ່ງເສ ມໃຫ້ມ ການດໍາເນ ນຂະບວນການປະເມ ນແບບສອງດ້ານ, ຊຶິ່ງພະນັກງານສາມາດໃຫ້ຄໍາເຫັນຕໍໍ່ການ
ຄ ້ມຄອງການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ. ພະນັກງານທ ກຄົນຈະໄດ້ດໍາເນ ນການປະເມ ນຜົນງານ ແລະ ຮັບ
ຄໍາຕໍານິຕິຊົມຈາກຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງຕໍໍ່ປ.ີ  

ຂັັ້ນຕອນການດໍາເນ ນ  

• ການຄ ້ມຄອງການປະຕິບັດວຽກງານກວມໄລຍະ 1 ປີ ຊຶິ່ງເລ ິ່ມຕົັ້ນຈາກເດືອນ ມັງກອນ ຫາ ເດອືນ ທນັວາ ຂອງ 
ແຕູ່ລະປີ. ພະນັກງານທ ກຄົນຈະໄດ້ຮັບການປະເມ ນຜົນງານໃນທ ກໆທ້າຍປີ ຄືໃນລະຫວູ່າງເດອືນ ພະຈິກ ຫາ 
ເດືອນ ທັນວາ.  

• ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ຕົກລົງນໍາກັນກູ່ຽວກັບມືັ້ປະຊຸມ ເພືິ່ອປະເມ ນຜົນງານ, ແຕູ່ຕ້ອງໃຫ້ມ ເວລາກະກຽມ.  

• ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ຈະປະຊຸມຢ່າງເປີດເຜ ຍ ແລະ ກົງໄປກົງມາ ເພືິ່ອປະເມ ນຜົນງານໃນໄລຍະຜູ່ານມາ.  

• ຫົວໜ້າ ແລະ ພະນັກງານ ຈະຕ້ອງມ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນກູ່ຽວກັບຜົນການປະເມ ນ ແລະ ຈ ດປະສົງຂອງການ
ປະເມ ນຜົນງານໃນໄລຍະຕໍໍ່ໜ້າ.  

• ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານຈະຖືເປັນສູ່ວນໜຶິ່ງຂອງຂະບວນການນ ັ້.  

• ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ແລະ ເກັບມ້ຽນ, ທ ກເອກະສານ ຕ້ອງເກັບມ້ຽນຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ບົດບັນທຶກ

ອາດ ເປັນແຫຼູ່ງຂໍໍ້ມ ນເພ ິ່ມເຕ ມ, ແຕູ່ການກວດກາເອກະສານ ຕ້ອງແມູ່ນຫົວໜ້າຫອ້ງການ ແລະ ຝ່າຍບ ກຄະລະ
ກອນ.  

• ນອກຈາກຂະບວນການທ ິ່ເປັນທາງການນ ັ້ແລ້ວ, ກໍໍ່ຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດຍົກບັນຫາຕູ່າງໆ ທ ິ່ພວກ
ເຂົາມ ເພືິ່ອມາສະເໜ ປືກສາຫາລື ແລະ ຊອກຫາວິທ ແກ້ໄຂໄດ້.  

• ການປະເມ ນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທັງໝົດຂອງພະນັກງານ ໂດຍອ ງໃສູ່ແຜນການ ແລະ ຈ ດປະສງົໃນ
ການເຮັດວຽກຈະດໍາເນ ນໃນລະຫວູ່າງເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ທັນວາ ຂອງແຕູ່ລະປີ ຊຶິ່ງຈະໄດ້ຈດັລາໍດັບ ຫຼ ືໃຫ້
ຄະແນນ ຕໍໍ່ຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ບັນທຶກຜົນງານຂອງພວກເຂົາ. ແບບຟອມການປະເມ ນຜົນງານ 
(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທ ິ່ 12 ແບບຟອມການປະເມ ນຜົນງານປະຈ າປີ). 

2. ການປບັປ ງການປະຕິບດັວຽກງານ 
ຫ້ອງການ ກປສ ຈະມ ວິທ ການສົັ່ງຂູ່າວ ເພືິ່ອປັບປ ງການເຮັດວຽກ ຂອງ ພະນັກງານ. ຖ້າວູ່າວິທ ການ 
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ດັັ່ງກູ່າວ ບໍໍ່ສາມາດຊູ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານປັບປ ງການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ,  ຫ້ອງການ ກປສ ອາດຢ ດຕິການວູ່າຈ້າງ

ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວ. ວິທ ການສົັ່ງ ຂູ່າວປະກອບດ້ວຍ ການຕັກເຕືອນດ້ວຍວາຈາ ຫຼ ື ຕັກເຕືອນເປັນລາຍລັກ

ອັກສອນ, ໃຫຄ້ໍາແນະນໍາ ຫຼື ສຶກສາອົບຮົມ. 

ຫ້ອງການ ກປສ ຮຽກຮ້ອງມາດຕະຖານຂັັ້ນຕໍໍ່າ ໃນການປະຕິບັດ ແລະ ເພືິ່ອການປະຕິບັດວຽກ ຊຶິ່ງຈະໃຫ້
ພະນັກງານເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການປະເມ ນຜົນງານ. ຖ້າພະນັກງານປະ ຕິບັດຕາມມາດຕະຖານນ ັ້ບໍໍ່ໄດ້ ທາງ 
ກປສ ຈະໃຫ້ປັບປ ງຢ່າງເໝາະສົມ ເຊັັ່ນ ການຝຶກອົບຮົມ. ການປັບປ ງການປະເມ ນຜົນການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນທາງ
ການຖ້າຫາກວູ່າການປັບປ ງວິທ ອືິ່ນບໍໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 

ຖ້າພະນັກງານຫາກຈົງໃຈຝ່າຝືນລະບຽບຂອງ ກປສ ຫຼື ກະທໍາຜິດ ທາງຫ້ອງການ ກປສ ຈະໄດ້ປະຕິບັດວິ
ໃນຕໍໍ່ຜ ້ກູ່ຽວ ຫຼື ໃນກໍລະນ ກະທໍາຜິດຢ່າງຮ ນແຮງ ຫຼື ຝ່າຝືນລະບຽບ ອາດໃຫ້ຢ ດຕິການເຮັດວຽກ. ພະນັກງານ

ແຕູ່ລະຄົນຕ້ອງເຂົັ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ຈະໄດ້ປຶກສາ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດ ເພືິ່ອປັບປ ງຕົນເອງ. ຫ້ອງການ 

ກປສ ໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາຊ ັ້ແຈງເຫດຜົນກູ່ອນທ ິ່ຈະດໍາເນ ນມາດຕະການຂັັ້ນຕໍໍ່ໄປ. 

ຂັັ້ນຕອນປະຕິບດັ  

• ຫ້ອງການ ກປສ ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແກູ່ພະນັກງານທ ິ່ມ ຈ ດອູ່ອນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພວກ
ເຂົາເພືິ່ອປັບປ ງແກ້ໄຂ. 

• ເມືິ່ອພວກເຂົາຫາກປັບປ ງ, ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເບິິ່ງວູ່າ ການປັບປ ງຂອງພວກເຂົາເປັນແນວໃດ, 
ຖ້າຢາກໃຫ້ການປັບປ ງວຽກດ ຂຶັ້ນ ທາງ ຫກປສ ຈະຕ້ອງເຮັດອັນໃດອັນໜຶິ່ງເພືິ່ອຊູ່ວຍເຫຼືອ ເປັນຕົັ້ນຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ເຂົາເຈົັ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

• ຖ້າຫາກມ ການກູ່າວເຕືອນພະນັກງານ ແມູ່ນໃຫ້ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນບັນທຶກ  ແລະ ລົງລາຍເຊັນຄັກແນູ່.  

• ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຕ້ອງແຈ້ງລະອຽດໃຫ້ພະນັກງານ ເພືິ່ອໃຫ້ຮ ້ບັນຫາທ ິ່ຍັງຄ້າງຄາ ຫຼື ປະຕິບັດບໍໍ່ໄດ້ . ເພືິ່ອໃຫ້ມ 
ຄວາມຈະແຈ້ງ, ຈະຕ້ອງຍົກຕົວຢ່າງສະເພາະໃດໜຶິ່ງເພື ິ່ອສົມທຽບໃຫ້ເຫັນລະບຽບ ກັບວິທ ການປະຕິບັດທ ິ່
ຖືກຕ້ອງ. 

• ຖ້າຈະມ ການເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະຕ້ອງ: ເຮັດເປັນເອກະສານ ແລະ ພ້ອມອັດສ າ
ເນົາໃຫ້ພະນັກງານ, ໃຫ້ຜ ້ກູ່ຽວພ້ອມດ້ວຍຜ ້ຕິດຕາມ ລົງລາຍເຊັນໃສູ່ໃບຕັກເຕືອນ, ເກັບມ້ຽນເປັນສໍາເນົາໃນ
ແຟ້ມພະນັກງານ.  

• ໃບຕັກເຕືອນຕ້ອງໃຫ້ມ ເນືັ້ອໃນຈະແຈ້ງ: ຂໍໍ້ບກົຜູ່ອງ, ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງມາດຕະຖານທ ິ່ກໍານົດໄວ້, ໄລຍະ
ເວລາທ ິ່ຜ ້ກູ່ຽວຕ້ອງປະຕິບັດສາໍເລັດ, ວທິ ການແກ້ໃຂທ ິ່ ກປສ ຈະຊູ່ວຍໃຫ້ຜ ້ກູ່ຽວສາມາດປັບປ ງໄດ້ຕາມຂໍໍ້ຮຽກ 
ຮ້ອງ, ບັນດາຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປັບປ ງ.  

• ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ/ຫຼ ືການແນະນໍາ ທິ່ ມ ທັງໝົດ, 
ຊຶິ່ງຈະລວມທັງວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທ ິ່ດໍາເນ ນ ແລະ ເກັບມ້ຽນສໍາເນົາໄວ້ຢ ່ໃນແຟ້ມຂອງພະນັກງານ.  

•   ຖ້າຫາກຜົນການປະຕິບັດວຽກ ຫຼ ືການປະພຶດຕົນ ບໍໍ່ຄືບໜ້າແລ້ວ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະໄດ້ແຈງ້ເຕືອນ ເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນເທືິ່ອສ ດທ້າຍ ແລະ ດໍາເນ ນຕາມຂັັ້ນຕອນຂ້າງເທິງ. ໃນໃບແຈ້ງເຕືອນນັັ້ນຈະຕ້ອງລະບ ໃຫແ້ຈ້ງວູ່າທາງ 
ຫ້ອງການ ກປສ ຈະໃຫ້ອອກຈາກວຽກ ຖ້າຫາກບໍໍ່ສາມາດ ປັບປ ງຜົນງານໄດ້ຢ່າງຕໍໍ່ເນືິ່ອງ. 
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5.2. ຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດວິໃນ 

1. ລະບຽບຕໍໍ່ການກະທໍາຜິດຢາ່ງຮາ້ຍແຮງ 
ກໍລະນ ກະທໍາຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງແມູ່ນໃຫ້ອອກຈາກວຽກໄດ້ທັນທ . ຄະນະນໍາ ຫກປສ ແລະ ພາກສູ່ວນ

ກູ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາກັນ ກູ່ອນດໍາເນ ນຂັັ້ນຕອນນ ັ້. 

1.1. ຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດ:  

• ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຄວນສືບສວນຢ່າງລະອຽດຮອບຄອບຕໍໍ່ຜ ້ຖືກກູ່າວຫາ, ລວມທັງສອບຖາມພະຍານຖ້າຫາກມ 
ຄວາມຈໍາເປັນ.  

• ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຄວນສະເໜ ໃຫ້ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວຮັບຜດິຊອບຕໍໍ່ການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ (ບັນທຶກການປຶກສາ
ຫາລື) ແລະ ຟງັຄໍາຊ ັ້ແຈງຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຄວນໃຫ້ພະຍານເຂົັ້າຮູ່ວມນໍາ ແລະ ຈະຕ້ອງພຈິາລະນາ
ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຕໍໍ່ຄໍາຊ ັ້ແຈງຂອງເຂົາເຈົັ້າ. 

• ຖ້າເຫັນວູ່າມ ເຫດຜົນໄດ້ກະທໍາຜິດແທ້, ໃຫ້ດໍາເນ ນການສືບສວນລະອຽດຕືິ່ມອ ກ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນສາມາດສະ 
ເໜ ໃຫ້ຫົວໜ້າ  ກປສ ພຈິາລະນາ ໃນການສືບຕໍໍ່ ຫຼື ບໍໍ່ສືບຕໍໍ່ສັນຍາພະນັກງານທ ິ່ກະທໍາຜິດນັັ້ນ.  

• ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຄວນເກັບຮັກສາແຟ້ມເອກະສານຫຼກັຖານທ ິ່ມ ທັງໝົດ ແລະ ມາດຕະການທ ິ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນ
ກໍລະນ ນ ັ້. ຫ້ອງການ ກປສ ຈະສົັ່ງແຈງ້ການຢ ດຕິສັນຍາ ພ້ອມດ້ວຍເຫດຜົນໃຫ້ແກູ່ຜ ້ກູ່ຽວ.  

2. ຂັັ້ນຕອນການຮອ້ງທ ກ ແລະ ການປະຕິບດັວໄິນ: 
2.1. ນະໂຍບາຍການປະຕິບັດວິໄນຂອງ  ກປສ  

ຂັັ້ນຕອນທ  1 ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບດັວໄິນ  

ນະໂຍບາຍສະບັບນ ັ້ນ ັ້ ຖືກນໍາໃຊ້ເມືິ່ອຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ຮບັຂໍໍ້ມ ນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການກະ ທໍາຜິດຂອງ
ພະນັກງານ. ບ ກຄົນທ ິ່ຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດລະບຽບການນ ັ້ຕ້ອງພະຍາຍາມກວດສອບໃຫແ້ນູ່ໃຈວູ່າຂໍໍ້ກູ່າວຫາໃດໜຶິ່
ງໄດ້ຮັບການສບືສວນ, ໄດ້ຢນືຢັນ ຫຼື ໄດບ້ັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ລົງວັນທ  ເມືິ່ອເຫັນວູ່າມ ຄວາມ
ຈໍາເປັນ. 

ຂັັ້ນຕອນທ   2  ການດ າເນ ນກູ່ອນຂັັ້ນຕອນດ າເນ ນການແບບເປນັທາງການ  

ການກະທໍາຜິດເລັກໜ້ອຍ - ດໍາເນ ນການຕັກເຕືອນແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ 

1.   ການຕັກເຕືອນແບບບໍໍ່ເປັນທາງການ ແມູ່ນຕັກເຕືອນ/ສຶກສາອົບຮົມເພືິ່ອເປັນການຊູ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປັບປ ງ
ພຶດຕິກໍາຂອງພະນັກງານ ກູ່ອນທ ິ່ຈະດໍາເນ ນການອັນໃດໜຶິ່ງແບບເປັນທາງການ. ການຕັກເຕືອນແມູ່ນໃຫ້
ໂອກາດ ເພືິ່ອຮັບຮ ້ບັນຫາ ແລະ ຮັບປະກັນວູ່າມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກົງກັນ ແລະ ພະຍາຍາມຫາທາງອອກຮູ່ວມ
ກັນ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ສາມາດປຶກສາກັບ ຄະນະນໍາ ຫກປສ ກູ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດທ ິ່ເປັນເອກະພາບ 
ເພືິ່ອຕັກເຕືອນຜ ້ກະທໍາຜິດ. 

2. ຫຼັງຈາກທ ິ່ໄດ້ຕັກເຕືອນແລ້ວຜູ່ານການຕິດຕາມໃນໄລຍະໃດໜຶິ່ງທ ິ່ເໝະສົມແຕູ່ຜ ້ກູ່ຽວຍັງບໍໍ່ປ່ຽນແປງ ຫຼື ບໍໍ່

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ກໍານົດ ກໍໍ່ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂັັ້ນຕອນລ ູ່ມນ ັ້. 

ຂໍໍ້ກູ່າວຫາການກະທໍາຜິດ 
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ໃນກໍລະນ ທ ິ່ມ ຂໍໍ້ກູ່າວຫາການກະທໍາຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະກໍານົດວູ່າຈະໄດ້ສືບສວນ 
ແລະ ໃຫ້ໂຈະວຽກກູ່ອນ. ໃນເມືິ່ອໃຫ້ໂຈະວຽກຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຢືນຢັນຄືນດ້ວຍການຂຽນເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຫາຜ ້ກູ່ຽວໂດຍລະບ ຊືິ່ບ ກຄົນໃດໜຶິ່ງພາຍໃນ ຫກປສ ເພືິ່ອໃຫ້ຜ ້ກູ່ຽວສາມາດເຂົັ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ໃຫ້
ຊູ່ວຍເບິິ່ງທ ກເອກະສານທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນ ຂອງຜ ້ກູ່ຽວ. ການໂຈະວຽກບໍໍ່ແມູ່ນການລົງໂທດຕໍໍ່ຜ ້ກູ່ຽວ ແຕູ່ເພືິ່ອ
ເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກູ່ການສືບສວນ. ການໂຈະວຽກແມູ່ນຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍ 
ບາຍອືິ່ນໆຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຈະຂຶັ້ນກັບຜົນການສືບສວນ ຫຼື ເມືິ່ອກໍລະນ ທ ິ່ມ ການຕົກລົງການປະຕິບັດວິໃນ ຫຼື 
ລົງໂທດ. 

ໃນລະຫວູ່າງການໂຈະວຽກຜ ້ກູ່ຽວຈະບໍໍ່ໄດ້ໄປເຮັດວຽກນອກຈາກທ ິ່ທາງ ຫອ້ງການ ກປສ ຈະເຊ ນໃຫ້ເຂົັ້າ
ຮູ່ວມປະຊຸມທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການປະຕິບັດວິໄນ. ໃນເມືິ່ອຂໍໍ້ກູ່າວຫາ ຫາກບໍໍ່ມ ຄວາມຈິງທ ິ່ຈະເປັນການ
ກະທໍາຜິດຜ ້ກູ່ຽວຈະບໍໍ່ຖືກໂຈະວຽກຕໍໍ່ໄປອ ກ. 

ການໂຈະວຽກຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນ ມັດຈາກ (I) ປະທານສະພາບໍລິຫານ(ຫຼືຜ ້ຕາງໜ້າ) ໃນກໍລະນ ທ ິ່ພະນັກ 

ງານດັັ່ງກູ່າວເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຫຼື ເປັນພະນັກງານຫ້ອງການ (ii) ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ (ຫຼື ຜ ້ຕາງໜ້

າ) ໃນກໍລະນ ພະນັກງານຄົນຕູ່າງປະເທດທ ິ່ປະຈໍາຢ ່ແຜນງານໃນປະເທດ ແລະ (III) ຫົວໜ້າພະແນກ (ຫຼື ຜ ້ຕາງໜ້
າ) ໃນກໍລະນ ທ ິ່ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວມ ຕໍາແໜູ່ງຮອງພະແນກລົງມາ. 

ຂັັ້ນຕອນທ  3: ການດໍາເນ ນການແບບເປນັທາງການ 

ການດໍາເນ ນການແບບເປັນທາງການ ດໍາເນ ນໃນກໍລະນ ທ ິ່ການກະທໍາບໍໍ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ຮຽກ 
ຮ້ອງຂອງຫອ້ງການ ກປສ ແລະ/ ຫຼ ືໃນກໍລະນ ທ ິ່ ໄດ້ດໍາເນ ນການແບບບໍໍ່ເປັນທາງການຕາມຂັັ້ນຕອນທ  2 ຂ້າງເທິງ
ບໍໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ຫຼື ທາງຫອ້ງການ ກປສ ເຫັນວູ່າຈະປະຕິບັດບໍໍ່ສາໍເລັດ.  

2.2. ການສືບສວນ 

ໃນກໍລະນ ມ ການກະທໍາຜິດ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຫຼື ບ ກຄົນພາຍນອກທ ິ່ອາດຈະຖືກແຕູ່ງຕັັ້ງ ໃຫ້ປະຕິບັດ
ໜ້າທ ິ່ເປັນຫົວໜ້າສືບສວນ. ຫົວໜ້າສືບສວນຕ້ອງບໍໍ່ແມູ່ນຜ ້ທ ິ່ລາຍງານບັນຫາໃຫ້ແກູ່ຫວົໜ້າພະແນກ, ໃນກໍລະນ 
ການກະທໍາຜິດທ ິ່ຖືກກູ່າວຫາ, ຫວົໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຈະສັັ່ງໃຫສ້ືບສວນ ກູ່ອນທ ິ່ຈໍາດໍາເນ ນການປະຕິບັດວິໄນ. 
ບົດບາດຂອງຫວົໜ້າສືບສວນ ແມູ່ນເພືິ່ອສືບຖາມຂໍໍ້ມ ນຈາກພະຍານ ແລະ ພາກສູ່ວນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ເພືິ່ອສງັລວມເອົາ
ຂໍໍ້ມ ນກູ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ຮັບປະກັນຄວາມລັບ, ປົກປ້ອງພະຍານ ແລະ ຮັກສາຂໍໍ້ມ ນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຕາມຄວາມເໝາະ

ສົມ. ການສືບສວນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍການຊ້ອງໜ້າກັນ, ດ້ວຍໂທລະສັບ ຫຼ ື ປະຊຸມຜູ່ານທາງວິດ ໂອ ກໍໍ່ໄດ້. 
ຫົວໜ້າຫອ້ງການ ກປສ  ຈະລາຍງານຜົນຂອງການສືບສວນ ພ້ອມທັງສະເໜ ວິທ ແກ້ໄຂ. ຫົວໜ້າຫອ້ງການ ກປສ 
ຈະຕດັສິນໃຈຕໍໍ່ວິທ ການແກ້ໄຂບັນຫາດັັ່ງກູ່າວ. 

2.3. ສິດໃນການເຂົັ້າຮູ່ວມ: 

ພະນັກງານທ ກຄົນມ ສິດເຂົັ້າຮູ່ວມໃນທ ກໆຂັັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນ ນການແບບເປັນທາງການ, ແຕູ່ໃນ
ຖານະ ເພືິ່ອນຮູ່ວມວຽກງານເທົັ່ານັັ້ນຈະບໍໍ່ແມູ່ນໃນຖານະທາງການ. ແຕູ່ໃນບາງກໍລະນ ທ ິ່ມ ຜ ້ສະເໜ ຢາກເຂົັ້າຮູ່ວມ
ໃນຂັັ້ນຕອນທ ິ່ດໍາເນ ນການແບບບໍໍ່ເປັນທາງການກໍໍ່ສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ຂຶັ້ນກັບເຫດຜົນຕົວຈິງເຊັັ່ນ: ຜ ້ນັັ້ນອາດຈະ
ເຂົັ້າຮູ່ວມໄດ້ຕາມເວລາທ ິ່ກໍານົດເທົັ່ານັັ້ນ, ຊຶິ່ງປະທານຈະເປັນຜ ້ຕັດສິນເອງ. 

2.4. ຂັັ້ນຕອນການຮັບຟັງການລົງວິໃນ 
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ຖ້າຝ່າຍບ ກຄະລາກອນກໍານົດວິທ ແກ້ໄຂແລ້ວ, ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະສົມທົບກັບພະແນກທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ

ຈະແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ກູ່ຽວຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ອາດເປັນແຈງ້ທາງເອເລັກໂຕຼນິກ) ກູ່ຽວກັບ: (a) ວັນເວລາການ

ພິຈາລະນາ, (b) ວິທ ການດໍາເນ ນການພິຈາລະນາ (ຜູ່ານການຊ້ອງໜ້າກັນ, ຜູ່ານທາງໂທລະສັບ, ຜູ່ານວິດ ໂອ ແລະ 

ອືິ່ນໆ) , (c) ຂໍໍ້ກູ່າວຫາໃນການກະທໍາຜິດຂອງຜ ້ກູ່ຽວ, (d) ສິດຂອງຜ ້ກູ່ຽວທ ິ່ຈະຕ້ອງເຂົັ້າຮູ່ວມ. ການແຈ້ງເຕືອນນ ັ້

ຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໄລຍະ 5 ວັນ ທາງລັດຖະການ. ການພິຈາລະນາລົງວິໄນຈະດໍາເນ ນການໃຫ້
ສອດຄູ່ອງກັບບດົແນະນໍາກູ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນການລົງວິໃນ. 

2.5. ການຕັດສິນ 

ໃນຕອນທ້າຍຂອງການພິຈາລະນາ ຫົວໜ້າຫອ້ງການ ກປສ ຈະຕັດສິນຄວາມຜິດຕາມຂໍໍ້ມ ນທັງໝົດທ ິ່ມ  
ແລະ ພິຈາລະນາຮອບດ້ານຕາມກໍລະນ  ລວມທັງກໍລະນ ຫຼຸດຜູ່ອນໂທດ. 

ຈາກນັັ້ນ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນສົມທົບກັບຫວົໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ກໍານົດມາດຕະການທ ິ່ເໝາະສົມວູ່າຈະ
ເປັນການປະຕິບັດວິໃນແນວໃດ. ລະດັບການປະຕິບັດວິໄນແມູ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ພາກທ  5  ແລະ ຈະໄດ້ແຈ້ງຜົນ
ການຕັດສິນໃຫ້ທ ກພາກສູ່ວນຮັບຊາບ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະແຈ້ງເປັນທາງການ ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາ
ພະນັກງານຜ ້ນັັ້ນກູ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາ ພາຍໃນເວລາທ ິ່ເໝາະສົມ. 

ພາຍຫຼັງທ ິ່ພິຈາລະນາລົງວິໄນຕໍໍ່ຜ ້ກະທໍາຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງແລ້ວ, ຫກປສ ຈະໃຫ້ຜ ້ກູ່ຽວຢ ດເຊົາວຽກນັບແຕູ່
ມືັ້ທ ິ່ຜົນພິຈາລະນາຢ່າງເປັນທາງການ.  

ລະດັບຂອງການລງົໂທດ: 

2.6. ບັນທຶກການຕັກເຕືອນດ້ວຍປາກເປົົ່າ.  

ການຕັກເຕືອນຈະເໝາະສົມໃນກໍລະນ ການກະທໍາຜິດດັັ່ງນ ັ້: (a) ກະທໍາເປັນຄັັ້ງທໍາອິດ ແລະ ບໍໍ່ຮ້າຍແຮງ, 

(b) ຫຼື ລະເມ ດກົດລະບຽບເລັກໜ້ອຍ.  ຕ້ອງສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍໍ້ວູ່າໄດ້ດໍາເນ ນການຕັກເຕືອນ ແລະ ບັນທຶກວັນເວລາ
ທ ິ່ໄດ້ປະຕິບັດໂດຍຈະໄດ້ບັນທຶກລົງໃນແຟ້ມປະຫວັດຂອງຜ ້ກູ່ຽວ ແລະ ຈະໄດ້ສົັ່ງສໍາເນົາໃຫ້ຜ ້ກູ່ຽວນໍາ. 

2.7. ການແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ  

ການແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະເໝາະສົມໃນເມືິ່ອມ ກໍລະນ ດັັ່ງນ ັ້:  (a) ສືບຕໍໍ່ ຫຼື ເຮດັຜິດ ຕໍໍ່ກົດ

ລະບຽບເລັກໜ້ອຍອ ກເທືິ່ອໃໝູ່ ຫຼື,  (b) ເປັນການກະທໍາຜິດລະບຽບຄັັ້ງທໍາອິດ, ຊຶິ່ງພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນຄວນວູ່າ
ມ ຄວາມຮ ນແຮງສົມຄວນ ຫຼ ືເປັນຄວາມຜິດລະດັບ ທ ິ່ສ ງກູ່ວາລະດັບການຕັກເຕືອນທໍາມະດາ. 

2.8. ການແຈ້ງເຕືອນເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັັ້ງສ ດທ້າຍ  

ການແຈ້ງເຕືອນຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນອາດເປັນຄັັ້ງດຽວທໍາອິດເທົັ່ານັັ້ນ, ໃນເມືິ່ອການກະທ າຜິດຫາກ

ມ  ຄວາມຮ ນແຮງສົມຄວນ. ການແຈ້ງເຕອືນຄັັ້ງສ ດທ້າຍເໝາະສົມໃນກໍລະນ ຄື:  (a) ສືບຕໍໍ່ ຫຼ ື ເຮດັຜິດຕໍໍ່ກົດ
ລະບຽບເລັກໜ້ອຍ ອ ກ ແລະ ກໍາລັງຢ ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດວິໄນຢ ່ໃນຖານະຄວາມຜິດຄືກັນນ ັ້ຢ ່ໃນຂັັ້ນຕັກເຕືອນ 
ຫຼື; (b)  ເປັນການກະທ າຜິດລະບຽບຄັັ້ງທ າອິດ, ຊືິ່ງພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວູ່າມ ຄວາມຮ ນແຮງສົມຄວນ ຫຼື ຄວາມ

ຜິດທ ິ່ເໜືອກວູ່າລະດັບການຕັກເຕືອນທໍາມະດາ ຫຼື ໄດ້ແຈງ້ເຕືອນຄັັ້ງໜຶິ່ງໄປແລ້ວ. 

2.9. ການໃຫ້ອອກຈາກວຽກ  

ການໃຫ້ອອກຈາກວຽກຈະເໝາະສົມໃນກໍລະນ : (a) ສືບຕໍໍ່ ຫຼ ືເຮັດຜິດຕໍໍ່ກົດລະບຽບເລັກໜ້ອຍອ ກ  
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ແລະ ກໍາລັງຢ ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດວິໃນຢ ່ໃນ ຖານະຄວາມ ຜິດຄືກັນນ ັ້ຢ ່ໃນຂັັ້ນແຈ້ງເຕືອນເທືິ່ອສ ດທ້າຍ ຫຼື; 

(b) ເປັນການພົບເຫັນການກະທ າຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍພະນັກງານ. 

2.10. ການໄລູ່ອອກກະທັນຫັນ  

ພະນັກງານອາດຖືກໄລູ່ອອກກະທັນຫັນຍ້ອນການກະທໍາຜິດຂັັ້ນຮ້າຍແຮງ, ລວມເຖິງການລັກ, ຍັກຍອກ

ເອົາຊັບສິນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ, ສໍໍ້ໂກງ, ໃຊ້ຄວາມຮ ນແຮງດ້ານຮູ່າງກາຍ, ຮັບ/ໃຫສ້ິນບົນ, ເປີດເຜ ຍຄວາມລັບ, 
ການຈໍາແນກເຊືັ້ອຊາດ ຫຼື  ບົກຜູ່ອງການປະຕິບັດລະບຽບຕາມການຕັກເຕືອນຕູ່າງໆ. ພະນັກງານ ທ ິ່ຖືກໄລູ່ອອກ
ຈາກວຽກຍ້ອນການກະທໍາຜິດດັັ່ງກູ່າວຖືເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາຕາມກົດໝາຍ ຈະບໍໍ່ມ ສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ 
ແລະເງິນເດືອນຈາກຫອ້ງການ ກປສ, ມ ພຽງ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກປສ ເທົັ່ານັັ້ນ ທ ິ່ສາມາດໃຫ້ພະນັກງານອອກຈາກ
ວຽກໄດ້. 

ການໄລູ່ອອກເປັນການປະຕິບັດທ ິ່ຮ ນແຮງ, ມັນຍາກທ ິ່ຈະປະເມ ນໃນໄລຍະເວລາທ ິ່ສັັ້ນນ ັ້ເພືິ່ອຕັດສິນໃຫ້

ມ ຄວາມເໝາະສົມທ ິ່ສ ດ. ບັນດາຕົວຢ່າງຕໍໍ່ໄປນ ັ້ ເປັນບົດແນະນໍາໃຫ້ພະນັກງານ ກູ່ຽວກັບບັນຫາດັັ່ງກູ່າວ, ແຕູ່ກໍໍ່ຈະ
ບໍໍ່ສາມາດກວມເອົາໝົດທ ກກໍລະນ ທ ິ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ໃນການສະເໜ ໃຫ້ໄລູ່ອອກຈາກວຽກທ ິ່ເປັນວິທ ລົງໂທດທ ິ່   
ເໝາະສົມ.  

• ປະຕິບັດບໍໍ່ໄດ້ຕາມໜ້າທ ິ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ແລະ ມ ການລະເມ ດຂໍໍ້ຕັກເຕືອນຊໍໍ້າອ ກ ແລະ ບໍໍ່ມ ທູ່າວູ່າຈະມ ການ

ປັບປ ງຕົນເອງ, ຊຶິ່ງລວມທັງການປະຕິເສດທ ິ່ຈະປະຕິບັດຕາມການຕັກເຕືອນ ຫຼື ຍາກທ ິ່ຈະປັບປ ງການພົວພັນທ ິ່ດ 

ກັບພະນັກງານຜ ້ອືິ່ນໆ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວູ່າບໍໍ່ມ ຄວາມສາມາດ. 

• ຂ ັ້ລັກ ຫຼື ປະພດຶບໍໍ່ເໝາະສົມ; 

• ສໍໍ້ໂກງ; ບໍໍ່ຊືິ່ສດັເຊັັ່ນ: ການປອມແປງຄູ່າໃຊ້ຈູ່າຍ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ລະບົບການບັນທຶກເວລາ. 

• ບໍໍ່ສາມາດປະຕບິັດວຽກໄດ້ຍ້ອນມ ການຕິດເຫຼົັ້າ ຫຼື ຢາເສບຕິດ. 

• ທໍາຮ້າຍຮູ່າງກາຍພະນັກງານຜ ້ອືິ່ນ ຫຼ ືອາສາສະມັກ. 

• ປະຕິບັດບໍໍ່ໄດ້ກູ່ຽວກັບລະບຽບຮັກສາຄວາມປອດໄພທ ິ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທ ິ່ຂອງຕົນທ ິ່ອາດເປັນ
ເຫດໃຫ້ເກ ດບາດເຈັບ ຫຼື ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍແກູ່ຊັບສິນ ຫຼື ລະເລ ຍຕໍໍ່ມາດຕະການຄວາມປອດໄພສູ່ວນບ ກຄົນ. 

• ຄວາມຜິດທາງອາຍາຊຶິ່ງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມໜ້າທ ິ່ຂອງຕົນໄດ້ ຫຼື ການລົງໂທດຕໍໍ່ທ ກໆການ
ກະທໍາຜິດທ ິ່ສານຕັດສິນເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້. 

• ຜິດຕໍໍ່ລະບຽບບ ກຄະລະກອນຂອງ ຫ້ອງການ ກປສ ເຊັັ່ນ: ນະໂຍບາຍການປ້ອງກັນການສໍໍ້ໂກງ, ນະໂຍບາຍການ

ປົກປ້ອງເດັກ, ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ.  

ໃນບາງກໍລະນ  ຫ້ອງການ ກປສ ອາດພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການປະຕິບັດວິໄນເຊັັ່ນ: ຍ້າຍໄປ
ຫາທ ມ/ພາກສູ່ວນອືິ່ນ, ຫລ ດຊັັ້ນ ຫຼື ປ່ຽນໜ້າທ ິ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການປົດອອກຈາກຕໍາແໜູ່ງ. 

2.11. ການຂໍອ ທອນຕໍໍ່ການປະຕິບັດວິໃນ  

ພະນັກງານ ດັັ່ງກູ່າວອາດຂໍຈະອ ທອນຕໍໍ່ຄໍາຕັດສິນທາງວິໄນ. ການອ ທອນຈະຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ລວມທັງເຫດຜົນອະທິບາຍໃນການຂໍອ ທອນ. ຜ ້ກູ່ຽວຫຼງັຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການຕັດສິນການລົງວິໃນແລ້ວ ຖ້າຢາກຂໍ
ອ ທອນ ແມູ່ນຕ້ອງຂໍອ ທອນຫາ ຫອ້ງການ ກປສ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ວັນ ລັດຖະການ. ເຫດຜົນໃນການຂໍ

ອ ທອນອາດລວມມ ຄື. (a) ມ ການໃສູ່ຮ້າຍປ້າຍສ ຕໍໍ່ພະນັກງານ; (b) ການກູ່າວຫາທ ິ່ບໍໍ່ແມູ່ນຄວາມຈິງຕ້ອງຄໍານຶງ
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ເຖິງຄວາມຈິງທ ິ່ໄດ້ແຈງ້ໃຫ ້ ອົງການ ຊູ່ວຍເຫຼືອເດັກຊາບ; (c) ຂໍໍ້ມ ນໃໝູ່ທ ິ່ມ ເພືິ່ອມາຫັກລ້າງຂໍໍ້ກູ່າວຫາ; (d) 
ເຫດຜົນກູ່າວຫາບໍໍ່ສົມຄວນເພືິ່ອດໍາເນ ນຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດວິໄນ. 

ການອ ທອນຕາມທໍາມະດາແລ້ວຈະກູ່ຽວຂ້ອງກັບ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນພາຍຫລັງ ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ຮບັ
ໃບສະເໜ ຂໍອ ທອນແລ້ວ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະຕັດສິນວູ່າ ຈະຈໍາກັດທ ິ່ຈະທົບທວນຄືນຫຼັກຖານທ ິ່ຂຽນມາວູ່າໄດ້
ມ ໃນເວລາພິຈາລະນາຕັດສິນລົງວິໄນແລ້ວ, ມ ຂໍໍ້ສົງໃສອືິ່ນ ຫຼື ຕດັສິນໃຈແລ້ວ. ຫຼ ືຈະພຈິາລະນາຄໍາອ ທອນ. ຖ້າວູ່າ

ຄໍາອ ທອນຈະຖກືພິຈາລະນາ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະຢັົ້ງຢນືຈັດໃຫ້ມ ການພົບປະ (ແບບຊ້ອງໜ້າ, ປະຊຸມຜູ່ານ

ໂທລະສັບ, ປະຊຸມຜູ່ານ ທາງວ ດ ໂອ ແລະ ອືິ່ນໆ). ຖ້າຫາກພົບຫຼັກຖານອ້າງອ ງໃໝູ່ໃນຂັັ້ນອ ທອນອາດຈໍາເປັນຕ້ອງ

ໄດ້ສືບສວນຕືິ່ມ. ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະເປັນຜ ້ຕັດສິນວູ່າມ ຄວາມຈ າເປັນ ຫຼື ບໍໍ່? ຖ້າຈະດໍາເນ ນການພິຈາລະນາຕໍໍ່

ການຂໍອ ທອນ, ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວຊາບ. 

ປະກອບດ້ວຍ: (a) ວັນເວລາຂອງການພິຈາລະນາ; (b) ການຫ້າງຫາກະກຽມເພືິ່ອດໍາເນ ນການ (ແບບ

ຊ້ອງໜ້າ, ແບບຜູ່ານທາງໂທລະສັບ, ແບບຜູ່ານວິດ ໂອ ແລະ ອືິ່ນໆ); (c) ສິດຂອງຜ ້ກູ່ຽວທ ິ່ເປັນຜ ້ຕາງໜ້າ; (d) 
ເຫດຜົນ ວູ່າເປັນຂັັ້ນຕອນດໍາເນ ນການຂັັ້ນສ ດທ້າຍ.  

ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຕ້ອງແຈ້ງທ ກໆການພິຈາລະນາຕັດສິນຕໍໍ່ການຂໍອ ທອນໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານດັັ່ງ ກູ່າວ
ຊາບໃນໄລຍະ 5ວັນ ລັດຖະການ. ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວຕ້ອງພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮູ່ວມການພິຈາລະນາຕັດສິນຕໍໍ່
ການອ ທອນ.  

ຖ້າວູ່າມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງອ ທອນທັງໝົດຕອ້ງປະຕິບັດຄືກນັກັບການຕັດສິນປະຕິບັດວິໄນໃນ ເບືັ້ອງຕົັ້ນ
ພະນັກງານຕ້ອງອະທິບາຍຊ ັ້ແຈງເຫດຜົນຂອງການອ ທອນ.  

ພາຍຫຼັງການພິຈາລະນາຕັດສນິຕໍໍ່ການອ ທອນແລ້ວ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຮັບຜິດຊອບການອ ທອນຈະ
ສະຫຼຸບ ຄື:  (a) ເຫັນດ ຕາມຄໍາອ ທອນ, ໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງດໍາເນ ນການໃດໆຕືິ່ມ. ຕ້ອງເອົາບົດບັນທຶກການປະຊຸມ ທ ກ

ຄັັ້ງ ອອກຈາກແຟ້ມປະຫວດັຂອງຜ ້ກູ່ຽວ; (b) ເຫັນດ ໃຫ້ປະຕິບດັວໄິນ ແລ້ວລົງໂທດໄປຕາມກໍລະນ ; (c) 

ປ່ຽນແປງ ຖ້າຫາກເຫັນວູ່າການລົງໂທດກູ່ອນການອ ທອນນັັ້ນຫາກໜັກເກ ນໄປ; (d) ການຕັດສິນຂອງປະທານ
ການອ ທອນ ຖືວູ່າເປັນອັນສ ດທ້າຍ.  

ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຮັບຜິດຊອບການອ ທອນຈະຢືນຢັນຄໍາຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໂດຍການພິຈາ
ອະນ ມັດຄໍາຕັດສິນ ຈາກຫວົໜ້າຫ້ອງການ ກປສ. ໜັງສແືຈ້ງຈະຖືກສ າເນົາໄວ້ແຟ້ມປະຫວັດຂອງຜ ້ກູ່ຽວ. ຈະບໍໍ່
ດໍາເນ ນການອ ທອນຕືິ່ມອ ກ. ຖ້າການອ ທອນຫາກບໍໍ່ມ ເຫດຜົນ ຜ ້ກູ່ຽວແມູ່ນຖືກຕັດສິນໃຫອ້ອກຈາກວຽກແຕູ່ມືັ້ທ ິ່
ຕັດສິນໃຫ້ອອກວຽກໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ. 

2.12. ການປະຕິບັດວິໄນຫຼັງຈາກປົດອອກຈາກການເປັນພະນັກງານ 

ຖ້າອາຍ ການເປັນພະນັກງານຂອງຜ ້ກູ່ຽວຫາກສິັ້ນສ ດກູ່ອນອາຍ ຂອງການປະຕິບັດວິໄນ, ຫອ້ງການ ກປສ 
ຈະໃຊ້ມາດຕະການທ ິ່ເໝາະສົມ ເພືິ່ອຮັບປະກັນວູ່າການປະຕິບັດວິໃນໄດ້ເຮັດສໍາເລັດແລ້ວ.  

2.13. ການກໍານົດເວລາ 

ໄລຍະຂອງການປະຕິບດັວໄິນ  

ການປະຕິບັດວິໄນດັັ່ງລ ູ່ມນ ັ້ປະຕິບັດເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ ແລະ ຈະໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢ ່ໃນແຟ້ມປະຫວດັຂອງ
ຜ ້ກູ່ຽວໃນໄລຍະ ດັັ່ງກູ່າວ. 
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ບັນທຶກການຕັກເຕືອນປາກເປົົ່າ:       1 ເດືອນ  
ແຈ້ງເຕອືນເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັັ້ງທໍາອິດ:     2 ເດອືນ  

ແຈ້ງເຕອືນເປັນລາຍລັກອັກສອນຄັັ້ງສ ດທ້າຍ:     2 ເດອືນ  
ໃຫ້ອອກຈາກວຽກ:       ແບບບໍໍ່ມ ກໍານົດ   

2.14. ການເກັບຮັກສາເອກະສານໃຫຮ້ັບປະກັນ  

ໃນໄລຍະການປະຕິບັດວິໄນນັັ້ນບົດລາຍງານການສືບສວນ, ຄ າໃຫ້ການຂອງພະຍານຕ້ອງໃຫ້ມ ຢ ່ນ າຫວົ

ໜ້າສາຍງານ, ຢ ່ນໍາຜ ້ກູ່ຽວ, ຢ ່ນໍາອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງຜ ້ກູ່ຽວ ແລະ ຢ ່ນໍາຝ່າຍບ ກຄະລະກອນ. ໃນກໍລະນ ມ ການ

ອ ທອນຕໍໍ່ການປະຕິບັດວິໄນ, ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະມ ສດິອູ່ານບົດລາຍງານການສືບສວນ , ຄໍາໃຫ້ການຂອງ
ພະຍານ ແລະ ຄໍາຕັດສິນປະຕິບັດວິໃນທ ກອນັທ ິ່ໄດ້ສ້າງໃນໄລຍະດໍາເນ ນການທາງວິໄນ. 

ເອກະສານທັງໝົດທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການກູ່າວຫາ, ການສືບສວນ ແລະ ຄໍາຕັດສິນຕູ່າງໆຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາ
ໄວ້ໃນແຟ້ມປ ດລັບໂດຍແຍກອອກຕູ່າງຫາກຈາກແຟ້ມປະຫວດັຂອງຜ ້ກູ່ຽວຢ ໃ່ນຝ່າຍບ ກຄະລະກອນ.  

ພາຍຫຼັງທ ິ່ໝົດອາຍ ຄວາມ, ບໍໍ່ມ ບັນຫາໃດເກ ດຂຶັ້ນໃນໄລຍະດັັ່ງກູ່າວ, ຈະຕ້ອງເອົາເອກະສານກູ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ການປະຕິບັດວິໄນອອກຈາກແຟ້ມປະຫວັດຂອງຜ ້ກູ່ຽວ. ແຕູ່ຫ້ອງການ ກປສ ອາດຈະມ ການເປີດເຜ ຍຕໍໍ່ຝ່າຍທ 
ສາມຖ້າເຫັນວູ່າຈໍາເປັນທ ິ່ພົວພັນເຖິງການສືບສວນໂດຍອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍພາຍໃນ ຫຼ ື ຕາມການຮຽກຮ້ອງ
ຂອງກົດໝາຍ. 

2.15. ການແປລະບຽບ ແລະ ຂະບວນການປະຕິບັດວິໃນ  

ພະນັກງານທ ິ່ບໍໍ່ເຂົັ້າໃຈສູ່ວນໃດໜຶິ່ງຂອງລະບຽບ ແລະ ຂະບວນການປະຕິບັດວິໃນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ອະທິບາຍໃຫ້ຈະແຈງ້ຈາກຫົວໜ້າໜູ່ວຍງານ. ໃນກໍລະນ ທ ິ່ມ ຄວາມເຂົັ້າໃຈບໍໍ່ກົງກັນກູ່ຽວກັບບັນຫາດັັ່ງກູ່າວ, ຝ່າຍ

ບ ກຄະລາກອນຈະຊອກຫາຄໍານິຍາມ,  ຄໍາຊ ັ້ແຈງ ແລະ ຄໍາແປລະບຽບຈາກຫົວໜ້າຫອ້ງການ ກປສ. 

5.3. ຂັັ້ນຕອນການຮ້ອງທ ກ 

1. ການຮອ້ງທ ກສາໍລບັພະນກັງານ ຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ 
ຂັັ້ນຕອນທ  1: ການຮບັຮອງຂັັ້ນຕອນການຮອ້ງທ ກ  

ລະບຽບນ ັ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງພາຍຫລັງຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ຮັບຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈແບບເປັນທາງການ ແລະ ບໍໍ່
ເປັນທາງການ ຈາກພະນັກງານ ກູ່ຽວກັບ (i) ເງືິ່ອນໄຂການບໍລິການ, (ii) ສະພາບການເຮັດວຽກ, (iii) ການພົວພັນ

ວຽກງານ ຫຼ ື (iv) ທ ກມາດຕະການ ທ ິ່ຫອ້ງການ ກປສ ໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວ ຫຼ ື ກໍາລັງພິຈາລະນາ ກູ່ຽວກັບ
ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວ. ພະນັກງານທ ິ່ຮັບຜິດຊອບຈດັຕັັ້ງປະຕບິັດນະໂຍບາຍດັັ່ງກູ່າວ ຕ້ອງເຊືິ່ອໝັັ້ນວູ່າ ທ ກຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈ
ນັັ້ນ ຖືກຢັົ້ງຢືນ ຫຼ ືບັນທຶກຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ລົງວັນທ ຄັກແນູ່ແລ້ວ.  

ຂັັ້ນຕອນທ  2: ສິິ່ງທ ິ່ຄວນປະຕິບດັກູ່ອນດໍາເນ ນຂັັ້ນຕອນທ ິ່ເປນັທາງການ  

       ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຄວນແກ້ໄຂຜູ່ານຂັັ້ນຕອນປຶກສາຫາລືແບບບໍໍ່ເປັນທາງການຮູ່ວມກັບຫົວໜ້າພະແນກທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ. 
ພະນັກງານທ ກຄົນຖ້າມ ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຄວນປຶກສາຫາລືກັບຫົວໜາ້ພະແນກຂອງຕົນເສຍກູ່ອນ.  ຫວົໜ້າພະແນກອາດ
ແກ້ໄຂ ບັນຫານ ັ້ດ້ວຍຕົນເອງເລ ຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມຫວົໜ້າພະແນກອາດໃຊ້ເວລາເພືິ່ອພິຈາລະນາບັນຫາເພືິ່ອ
ຊອກ ຫາເຫດຜົນ ຫຼື ຜົນກະທົບທ ິ່ອາດເກ ດຂຶັ້ນຕໍໍ່ກົມກອງ ຫຼື ຫອ້ງການ ກປສ. ຖ້າມ ຄວາມຈໍາເປັນຄວນປະສານ



   ຄ ູ່ມືຄ ມ້ຄອງພະນກັງານ ຂອງ ກປສ   39 

 

ຂໍທິດຊ ັ້ນໍາຈາກ ພາກສູ່ວນອືິ່ນໆ. ໃນບາງກໍລະນ  ຂໍໍ້ສະເໜ ທ ິ່ສົັ່ງມາແບບບໍໍ່ເປັນທາງການທ ິ່ເຫັນວູ່າສົມເຫດສົມຜົນ 
ກໍໍ່ຈະຖຶກພຈິາລະນາ.  

ຂັັ້ນຕອນທ  3: ຂັັ້ນຕອນແບບທາງການ  

ຖ້າວູ່າຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຜູ່ານຂັັ້ນຕອນທ ິ່ບໍໍ່ເປັນທາງການໄດ້ນັັ້ນ, ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວສາມາດ

ດໍາເນ ນການຜູ່ານຂັັ້ນຕອນແບບທາງການໄດ້ ພາຍໃນກໍານົດເວລາ 5 ວັນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນການຕັດສນິ ແບບບໍໍ່

ເປັນທາງການ. ຜ ້ກູ່ຽວຕ້ອງຂຽນຫາຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຄື: (a) ຂໍໍ້ສະເໜ  ທ ິ່ເປັນຈິງ ທ ິ່ພວກເຂົາເຫັນວູ່າຍັງ

ເປັນທ ິ່ຂ້ອງຄາໃຈ;  (b) ຈະແກ້ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈແກູ່ພວກເຂົາແນວໃດ?; (c) ເຫດຜົນທ ິ່ບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຄໍາຕັດສິນຂອງຝ່າຍບ ກ

ຄະລາກອນໃນຂັັ້ນບໍໍ່ເປັນທາງການ ແລະ (d) ອ້າງອ ງເຖິງເອກະສານ ແລະ ຄໍາໃຫ້ການຕູ່າງໆ ທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາ
ຂ້ອງໃຈ.  

2. ການສບືສວນ  
ໃນບາງກໍລະນ ມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ິ່ຈະຕ້ອງມ ການສືບສວນຕໍໍ່ຂໍໍ້ສົງໃສຂອງພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວ. ຝ່າຍບ ກ

ຄະລາກອນ ຫຼື ຜ ້ຮັບຜິດຊອບການອ ທອນ ເປັນຜ ພ້ິຈາລະນາວູ່າມ ຄວາມຈໍາເປັນຫຼື ບໍໍ່. ຂະບວນການໃນການ
ສືບສວນແມູ່ນຂຶັ້ນກັບຄວາມເປັນຈິງ,  ຊຶິ່ງອາດມ ການສໍາພາດ  ເອົາຄໍາໃຫ້ການຈາກພະຍານ ແລະ  ຈາກຜ ້ກູ່ຽວ. 
ການສືບສວນແມູ່ນດໍາເນ ນໂດຍຫົວໜ້າສືບສວນ ທ ິ່ຖືກແຕູ່ງຕັັ້ງໂດຍຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຫຼື ຜ ້ຮັບຜິດຊອບການ
ອ ທອນ. 

ບົດບາດຂອງຫວົໜ້າສືບສວນແມູ່ນ ສໍາພາດພາກສູ່ວນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະຍານທ ກໆຄົນ. ເອົາຄໍາ
ໃຫ້ການ ແລະ ສັງລວມຂໍໍ້ມ ນທັງໝົດເຂົັ້າກັນ ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ, ມ ໜ້າທ ິ່ປົກປ້ອງພະຍານ ແລະ 

ຮັກສາຂໍໍ້ມ ນໃຫ້ດ . ການສໍາພາດອາດເຮດັແບບຊ້ອງໜ້າ, ຜູ່ານທາງໂທລະສບັ ຫຼ ືຜູ່ານທາງວ ດ ໂອ (ຖ້າ ຜ ້ບໍລິຫານ
ເຫັນວູ່າການປະຕິບັດຮ ບແບບນ ັ້ປະຢັດກວູ່າ) ພາຍຫຼັງການສືບສວນແລ້ວ ຫວົໜ້າສືບສວນຈະເຮັດບດົລາຍງານຜົນ
ຂອງການສືບສວນ. ພະນັກງານຈະຕ້ອງໃຫ້ການຮູ່ວມມືຢ່າງເຕັມທ ິ່ໃນການສືບສວນ, ຊຶິ່ງຈະລວມທັງການແຈ້ງໃຫ້

ຜ ້ສືບສວນ ກູ່ຽວກັບຊືິ່ຂອງພະຍານທ ກຄົນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ, ເປີດເຜ ຍຂໍໍ້ມ ນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງທ ກຢ່າງ ແລະ ໃຫສ້ໍາພາດ.  

3. ສດິໃນການເຂົັ້າຮູ່ວມ  
ພະນັກງານທ ິ່ມ ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈທ ກຄົນສາມາດເຂົັ້າຮູ່ວມໃນທ ກໆຂັັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນ ນການແບບເປັນ

ທາງການ, ແຕູ່ໃນຖານະເພືິ່ອນຮູ່ວມວຽກງານເທົັ່ານັັ້ນບໍໍ່ແມູ່ນໃນຖານະທາງການ. ຜ ້ທ ິ່ເຂົັ້າຮູ່ວມກັບພະນັກງານ

ດັັ່ງກູ່າວນັັ້ນຈະເຂົັ້າຮູ່ວມໄດ້ຕາມເວລາທ ິ່ກໍານົດໄວ້ເທົັ່ານັັ້ນ, ຊຶິ່ງຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຈະເປັນຜ ້ຕັດສິນເອງ. 

4. ຂັັ້ນຕອນການຮບັຟັງການແກ້ຂໍໍ້ຂອ້ງໃຈ  
ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ສົມທົບກັບພາກສູ່ວນກູ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ກູ່ຽວຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

(ອາດແຈ້ງທາງເອເລັກໂຕຼນິກ) ກູ່ຽວກັບ: (a) ວັນເວລາການພິຈາລະນາ; (b)  ວິທ ການດ າເນ ນການພິຈາລະນາ 

(ຜູ່ານການຊ້ອງໜ້າ, ຜູ່ານທາງໂທລະສັບ, ຜູ່ານວິດ ໂອ ແລະ ອືິ່ນໆ); (c) ສະຖານທ ິ່ທ ິ່ຈະຈັດການພິຈາລະນາ; (d) 

ສິດຂອງຜ ້ກູ່ຽວທ ິ່ຈະຕ້ອງເຂົັ້າຮູ່ວມ. ການແຈ້ງການຕ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວປະມານ 5  ວັນ ລັດຖະ
ການ (ອາດບໍໍ່ນັບມືັ້ທ ິ່ແຈ້ງການ). 

5. ການຕັດສນິໃຈ  
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ໃນຕອນທ້າຍຂອງການພິຈາລະນາຕັດສິນຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈ ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະພິຈາລະນາຕາມກໍລະນ  ແລະ 
ຂໍໍ້ມ ນທັງໝົດທ ິ່ມ  ລວມທັງວິທ ການປົວແປງຈດິໃຈ. 

ຈາກນັັ້ນ ຫວົໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ສົມທບົກັບຝ່າຍບ ກຄະລະກອນ ຈະໄດ້ແຈງ້ຜົນການຕັດສິນໃຫ້ທ ກ
ພາກສວູ່ນຊາບ ເປັນທາງການແບບປາກເປົົ່າ ຫຼື ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນເວລາທ ິ່ເໝາະສົມ ໄປຫາ
ພະນັກງານຜ ້ນັັ້ນ ກູ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາ. 

ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນ ຈະປະສານ ຫຼື ຢືນຢັນຄືນ (ຕາມເໝາະສົມ) ຜົນການພິຈາລະນາ ແບບເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ (ອາດເປັນທາງເອເລັກໂຕຼນິກ) ພາຍໃນເວລາ 15 ວັນ ຂອງການແກ້ໃຂຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈ ແລະ ໃຫ້ສດິ
ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວອ ທອນ ຫາສະພາບໍລິຫານ ກປສ ຖ້າຫາກບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຜົນການຕັດສິນ. 

6. ການອ ທອນ  
ຖ້າພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວ ຫາກບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຜົນການຕັດສິນຢ່າງເປັນທາງການຕາມຂັັ້ນຕອນທ  3, ຜ ້ກູ່ຽວສາ 

ມາດຂໍອ ທອນ ຕໍໍ່ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ການຂໍອ ທອນດັັ່ງກູ່າວຈະຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ກວມເອົາ: 
(a) ຂໍໍ້ສະເໜ ທ ິ່ເປັນຈິງ ທ ິ່ພວກເຂົາເຫັນ ແລະ ສະເໜ ເປັນການອ ທອນຮ້ອງທ ກແບບເປັນທາງການ; (b) ຈະແກ້ໃຂ

ແນວໃດໃຫ້ພວກເຂົາ; (c) ເຫດຜົນທ ິ່ບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຄໍາຕັດສິນຂອງຫົວໜ້າໜູ່ວຍງານ ໃນຂັັ້ນທ  3  ແລະ  (d) ອ້າງອ ງ
ເຖິງ ເອກະສານ ແລະ ຄໍາໃຫ້ການຕູ່າງໆ ທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງທ ກ.  

ຫຼັງຈາກທ ິ່ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວໄດ້ຮັບແຈ້ງການຂອງການຕັດສນິຕາມຂັັ້ນຕອນທ  3 ແລ້ວ. ຖ້າມ ການຂໍ

ອ ທອນຕ້ອງໃຫ້ຮອດຫ້ອງການ ກປສ ພາຍໃນໄລຍະ 5 ວັນລັດຖະການ.  ເນືັ້ອໃນການຂໍອ ທອນອາດປະກອບ

ດ້ວຍ:  (a) ອ ທອນຍ້ອນຄວາມບໍໍ່ພໍໃຈຕໍໍ່ຄາໍຕັດສິນໃນຂັັ້ນຕອນທ  3; (b) ອ ທອນຍ້ອນບໍໍ່ມ ຄວາມຈິງ ຕາມທ ິ່

ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ແຈ້ງໃຫຊ້າບ; (d) ຂໍໍ້ມ ນໃໝູ່ທ ິ່ມ ເພືິ່ອມາຫັກລ້າງຂໍໍ້ກູ່າວຫາ; (e) ອ ທອນຍ້ອນປະຕິບັດບໍໍ່ຖືກ
ຕາມລະບຽບການຮ້ອງທ ກ.  

ເມືິ່ອສະພາບໍລິຫານ ກປສ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍອ ທອນແລ້ວ ອາດຈະມອບໃຫ້ພະແນກການໃດໜຶິ່ງ ຫລື 
ບ ກຄົນໃດໜຶິ່ງ ທົບທວນຄືນຫຼັກຖານທ ິ່ຂຽນມາ ວູ່າໄດ້ມ ໃນເວລາພິຈາລະນາຕັດສິນລົງວິໄນແລ້ວ, ມ ຂໍໍ້ສົງໃສອືິ່ນ 
ຫຼື ຕັດສິນໃຈແລ້ວ. ຫຼື ຈະພຈິາລະນາຄໍາອ ທອນ ໂດຍຊ້ອງໜ້າກັບພະນັກງານຕືິ່ມ.  

ຖ້າຫາກພົບຫຼກັຖານອ້າງອ ງໃໝູ່ໃນຂັັ້ນອ ທອນແລ້ວ, ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສືບສວນຕືິ່ມ. ຖ້າຈະດໍາເນ ນ

ການພິຈາລະນາຕໍໍ່ການຂໍອ ທອນ ຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ພະນັກງານດັັ່ງກູ່າວຊາບ: (a) ວນັເວລາຂອງ

ການປະຊຸມ; (b) ວິທ ດໍາເນ ນການປະຊຸມ (ແບບຊ້ອງໜ້າ, ແບບຜູ່ານທາງໂທລະສັບ, ແບບຜູ່ານວິດ ໂອ ແລະ 

ອືິ່ນໆ); (c) ສະຖານທ ິ່ຈັດປະຊຸມ; (d) ສດິຂອງຜ ້ກູ່ຽວທ ິ່ຈະເຂົັ້າຮູ່ວມ; (e) ເຫດຜົນ ວູ່າເປັນຂັັ້ນຕອນດໍາເນ ນການ
ຂັັ້ນສ ດທ້າຍ.  

ຜ ້ຮັບຜິດຊອບການອ ທອນ ຕ້ອງແຈ້ງທ ກໆການພິຈາລະນາຕັດສິນຕໍໍ່ການອ ທອນໃຫ້ແກູ່ພະນັກງານດັັ່ງ 
ກູ່າວເພືິ່ອຮັບຊາບໃນໄລຍະ 5 ວັນ ລັດຖະການ (ອາດຈະບໍໍ່ນັບວັນທ ິ່ໄດ້ແຈງ້ການອອກ) ພະນັກງານຜ ກູ້່ຽວຈະຕ້ອງ
ພະຍາຍາມໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າຮູ່ວມນໍາ. 

ຝ່າຍບ ກຄະລາກອນຮັບຜິດຊອບການອ ທອນຈະດໍາເນ ນຕາມຂະບວນການທ ິ່ສອດຄູ່ອງຊຶິ່ງຕາມປົກກະຕິ
ແລ້ວຜ ້ຕາງໜ້າຝ່າຍບ ກຄະລະກອນ ຈະເຂົັ້າຮູ່ວມນໍາ. ພາຍຫຼັງທ ິ່ນໍາສະເໜ  ແລະ ຕັັ້ງຄໍາຖາມແລ້ວ ຈະພິຈາລະນາ
ຫຼັກຖານທັງໝົດທ ິ່ມ  ເພືິ່ອເປັນບູ່ອນອ ງໃນການຕັດສິນ. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ຈະກວດສອບການຮ້ອງທ ກວູ່າ
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ມ ເຫດຜົນຫຼືບໍໍ່ມ ເຫດຜົນ ຖ້າມ ເຫດຜົນຄວນຈະແກ້ໃຂແນວໃດ, ຄໍາຕັດສິນຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກປສ ແມູ່ນ
ເປັນອັນສ ດທ້າຍ ແລະ ຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເພືິ່ອຮັບຊາບ (ອາດເປັນທາງເອເລັກໂຕຼນກິ) 

ໃນໄລຍະເວລາ 15 ວັນລັດຖະການ. 

7. ການກໍານດົເວລາ 
ຂໍໍ້ຂ້ອງໃຈຈະຖກືແກ້ໄຂໄວເທົັ່າທ ິ່ຈະໄວໄດ້ເນືິ່ອງຈາກມ ເວລາຈໍາກັດ, ທ ກຂັັ້ນຕອນຕ້ອງປະຕິບັດດວ້ຍ

ຄວາມ ໝັັ້ນໃຈ ເຖິງຢ່າງໃດກຕໍາມ ຫ້ອງການ ກປສ ອາດຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປອ ກຖ້າເຫັນວູ່າມ ຄວາມຈໍາເປັນ
ຍ້ອນຂາດຜ ້ຮັບຜິດຊອບດໍາເນ ນການ ຫຼື ຜ ້ຂໍອ ທອນ ຕອ້ງໃຊ້ເວລາໃນການເດ ນທາງເພືິ່ອເຂົັ້າຮູ່ວມການແກ້ໄຂຂໍໍ້
ຂ້ອງໃຈ.  

8. ສະຖານະພາບ ແລະ ການທົບທວນ  
ຫ້ອງການ ກປສ ສາມາດດດັແປງ ແລະ ປັບປ ງ ຄ ູ່ມືນ ັ້ ເປັນແຕູ່ລະໄລຍະຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ຄ ູ່ມືຄ ້ມ

ຄອງພະນັກງານ ຫກປສ ສະບັບນ ັ້ ມ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕູ່ມືັ້ທ ິ່ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ໄດລ້ົງລາຍເຊັນ
ເປັນຕົັ້ນໄປ. 
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