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ບດົທ ີ1

ການຂຽນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງເອກະສານທາງການ

ຈດຸປະສງົ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ:

1. ບອກຈດຸປະສງົຂອງດໍາລດັວ່າດວ້ຍເອກະສານທາງການ ສະບບັເລກທ ີ239/ລບ, ລງົວນັທີ

13 ສງິຫາ 2015

2. ບອກຄວາມໝາຍຄວາມຂອງເອກະສານນຕິກິາໍ, ເອກະສານບລໍຫິານ ແລະ ເອກະສານວຊິາ

ສະເພາະຂະແໜງການ

3. ບອກຮູບແບຕວົໜງັສ,ື ຂະໜາດເຈຍ້ ແລະຂອບເອກະສານທາງການ

4. ບອກສ່ວນປະກອບຂອງເອກະສານທາງການ

5. ອະທບິາຍຂັນ້ຕອນ ແລະ ເຕກັນກິໃນການສາ້ງເອກະສານທາງການ

6. ສາ້ງເອກະສານທາງການແບບຕ່າງ ໄໆດ ້

7. ຄຸມ້ຄອງເອກະສານເຂົາ້-ອອກໄດ ້

ເນືອ້ໃນ

1.1 ຈດຸປະສງົ
ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ແນະນາໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເນືອ້ໃນຂອງດໍາລດັວ່າດວ້ຍເອກະສານທາງ

ການ ສະບບັເລກທ ີ239/ລບ, ລງົວນັທ ີ13 ສງິຫາ 2015 ແນໃສ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິກ່ຽວກບັວຽກ

ງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສໍາເນາົເອກະສານໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອກະພາບ, ຖກືຕອ້ງ, ສອດຄ່ອງກບັສະພາບຄວາມ

ເປັນຈງິ ແລະ ບນັລຸຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ.

1.2 ປະເພດເອກະສານທາງການ
1.2.1 ເອກະສານນຕິກິາໍ

ເອກະສານນຕິກິາໍ ແມ່ນເອກະສານທາງດາ້ນກດົໝາຍທີ່ ດດັປັບສາຍພວົພນັສງັຄມົ, ມຜີນົ

ບງັຄບັທົ່ ວໄປ ຫຼຜືນົບງັຄບັສະເພາະຊຶ່ ງຖກືສາ້ງຂຶນ້, ຮບັຮອງ ແລະປະກາດໃຊ ້ ໂດຍອງົການທີ່ ມສີດິອໍານາດ

ຂອງລດັຂັນ້ສູນກາງ ແລະທອ້ງຖິ່ ນ. ປະເພດເອກະສານຕກິາໍປະກອບດວ້ຍ: ລດັຖະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍ,

ມະຕຂິອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລດັຖະບນັຍດັ, ລດັຖະດໍາລດັຂອງປະທານປະເທດ, ດໍາລດັຂອງລດັຖະບານ,

ມະຕຂິອງລດັຖະບານ, ດໍາລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຄໍາສັ່ ງ, ຂໍຕ້ກົລງົຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ ຄໍາສັ່ ງ, ຂໍ ້

ຕກົລງົ, ຄໍາແນະນາໍຂອງລດັຖະມນົຕ,ີ ຫວົໜາ້ອງົການທີ່ ຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ຄໍາສັ່ ງ, ຂໍຕ້ກົລງົ, ຄໍາແນະນາໍ

ຂອງເຈົາ້ແຂວງ, ເຈ ົາ້ຄອງນະຄອນຫຼວງ, ຄໍາສັ່ ງ, ຂໍຕ້ກົລງົ, ຄໍາແນະນາໍຂອງເຈົາ້ເມອືງ, ຫວົໜາ້ເທດສະບານ,

ເຈົາ້ນະຄອນ, ກດົລະບຽບຂອງບາ້ນ ແລະສນົທສິນັຍາສາກນົ (ລາຍລະອຽດຮູບແບບ ແລະວທິກີານສາ້ງນຕິິ
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ກາໍໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນນຕິກິາໍຕ່າງຫາກ).

1.2.2 ເອກະສານບລໍຫິານ

ເອກະສານບໍລຫິານ ແມ່ນເອກະສານທີ່ ຖກືສາ້ງຂຶນ້ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວທາງນະໂຍ

ບາຍຂອງພກັ-ລດັວາງອອກໃນການພວົພນັ, ແກໄ້ຂວຽກງານແລະເຫດການໃດໜຶ່ ງ ລະຫວ່າງອງົການຈດັຕັງ້

ກບັອງົການຈດັຕັງ້, ອງົການຈດັຕັງ້ກບັນບຸິກຄນົ ຫຼ ື ບຸກຄນົ. ປະເພດເອກະສານບໍລຫິານທີ່ ນາໍໃຊທ້ົ່ ວໄປເຂົາ້

ໃນວຽກງານທາງການຂອງອງົການຈດັຕັງ້ປະກອບດວ້ຍ: ແຜນການ, ບດົລາຍງານ, ບດົສະຫຸຼບ, ໜງັສສືະ

ເໜ,ີ ໜງັສແືຈງ້ຕອບ, ໜງັສເືຊນີ, ໃບມອບສດິ, ໃບຢັງ້ຢືນ, ໃບຍກົຍາ້ຍ, ແຈງ້ການ, ແຈງ້ຂ່າວ, ສະໂນດນາໍ

ສົ່ ງ, ບດົບນັທກຶ ແລະ ອື່ ນໆ

ສະເພາະຖະແຫ່ຼງການ, ສນັຍາ, ໂຄງການ, ໂທສະສບັ ທີ່ ກາໍນດົໃນມາດຕາ 5 ຂອງດໍາລດັ ແມ່ນ

ເອກະສານວຊິາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ.

ສໍາລບັຮູບແບບເອກະສານບໍລຫິານແຕ່ລະປະເພດແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍຂອງ

ຄໍາແນະນາໍສະບບັນີ.້

1.2.3 ເອກະສານວຊິາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ

ເອກະສານວຊິາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ແມ່ນບນັດາເອກະສານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່

ມລີກັສະນະເປັນເອກະສານສະເພາະ ເຊັ່ ນ: ອງົການຈດັຕັງ້ພກັ, ການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ, ສງັຄມົ, ນຕິບຸິກຄນົ,

ສານປະຊາຊນົ, ປອ້ງກນັຊາດ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ການຕ່າງປະເທດ, ວຽກຄຸມ້ຄອງພນົລະເມອືງ,

ການເງນິ, ການຄາ້, ວຽກງານສກຶສາ, ການແພດ, ຄມົມະນາຄມົ, ໂຍທາທກິານ ແລະຂນົສົ່ ງ, ວທິະຍາສາດ

ເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະຂະແໜງການອື່ ນໆ ທີ່ ຮບັໃຊຂ້ະແໜງການສະເພາະ ເພື່ ອຊີບ້ອກຄວາມຊດັເຈນທາງດາ້ນ

ວຊິາສະເພາະຂອງຕນົ.

ສໍາລບັປະເພດ, ອງົປະກອບ ແລະການສາ້ງເອກະສານ ວຊິາສະເພາະຂອງຂະແໜງການ

ແມ່ນໃຫຫ້ວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ຂະແໜງການນັນ້ເປັນຜູກ້າໍນດົ ໂດຍການປະສານສມົທບົ ແລະຕກົລງົເຫນັດີ

ເປັນເອກະພາບຈາກກະຊວງພາຍໃນ.

1.3 ຮູບແບຕວົໜງັສ,ື ຂະໜາດເຈຍ້ ແລະຂອບເອກະສານທາງການ
ຮູບແບຕວົໜງັສ ື ( Font ) ທີ່ ນາໍໃຊໃ້ນເອກະສານທາງການຂອງ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ

ປະຊາຊນົລາວແມ່ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມອງົການຄຸມ້ຄອງລດັ ດາ້ນຮູບແບຕວົໜງັສທືີ່ ປະກາດໃຊເ້ປັນທາງການ.

ຕວົໜງັສທືີ່ ນາໍໃຊໃ້ນເອກະສາທາງການ ໃຫພ້ມີດວ້ຍຂະໜາດ 12 ທໍາມະດາ ແລະຂະໜາດຂອງ

ເຈຍ້ກາໍນດົລວງກວາ້ງ 21 ຊງັຕແີມດັ, ລວງສູງ 29,7 ຊງັຕແີມດັ ( ຂະໜາດເຈຍ້ A4 ) ຊຶ່ ງຂະໜາດຂອງ

ເຈຍ້ແຕ່ລະດາ້ນ ມດີັ່ ງນີ:້

- ຫ່າງຈາກຂອບເຈຍ້ດາ້ນເທງິ 02 ຊງັຕແີມດັ

- ຫ່າງຈາກຂອບເຈຍ້ດາ້ນລຸ່ມ 02 ຊງັຕແີມດັ

- ຫ່າງຈາກຂອບເຈຍ້ດາ້ນຂວາ 02 ຊງັຕແີມດັ

- ຫ່າງຈາກຂອບເຈຍ້ດາ້ນຊາ້ຍ 03 ຊງັຕແີມດັ



3

1.4 ອງົປະກອບເອກະສານທາງການ
ອງົປະກອບເອກະສານທາງການຂອງລດັບນົພືນ້ຖານມາດຕາ 6 ຂອງດ າລດັວ່າດວ້ຍເອກະສານທາງ

ການ ໄດກ້າໍນດົມ ີ12 ອງົປະກອບ, ສະເພາະດາ້ນເຕກັນກິໃນການຈດັວາງຂອງແຕ່ລະອງົປະກອບເອກະສານ

ທາງການ ໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້

1) ເຄື່ ອງໝາຍຊາດ

ເຄື່ ອງໝາຍຊາດເປັນຮູບວງົກມົ ໃຫຈ້ດັຢູ່ເຄິ່ ງກາງຂອງເຈຍ້ໃບທໜີຶ່ ງເບືອ້ງເທງິ, ຂະນາດເສັນ້

ຜ່າໃຈກາງສອງຊງັຕແີມດັ ແລະຫ່າງຈາກຂອບເຈຍ້ເບືອ້ງເທງິສອງຊງັຕແີມດັ.

2) ຊື່ ປະເທດ ແລະຄາໍຂວນັຂອງຊາດ

ພມີຊື່ ປະເທດ ແລະຄໍາຂວນັຂອງຊາດ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມທີ່ ລະບຸໄວໃ້ນລດັຖະທໍາມະນນູ ໃຫ ້

ຈດັຢູ່ເຄິ່ ງກາງຂອງໜາ້ເຈຍ້ໃບທໜີຶ່ ງຢູ່ໃນເບືອ້ງລຸ່ມເຄື່ ອງໝາຍຊາດດວ້ຍຂະໜາດຕວົອກັສອນ 12 ເຂັມ້, ບໍ່

ໃຫຂ້ດີກອ້ງ, ສນັຍາລກັ ຫຼເືຄື່ ອງໝາຍຕ່າງ ໃໆສ່ລູ່ ມຊື່ ປະເທດ ແລະຄໍາຂວນັຂອງຊາດ.

3) ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານໃຫຈ້ດັວາງໄວຢູ່້ແຈຊາ້ຍເບືອ້ງເທິ່ ງໜາ້ທໜີຶ່ ງຂອງເອກະ

ສານ ຢູ່ເບືອ້ງລຸ່ມຊື່ ປະເທດ ແລະຄໍາຂວນັຂອງຊາດດວ້ຍຂະໜາດຕວົອກັສອນ 12 ທໍາມະດາ.

ກລໍະນອີງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຂຶນ້ກບັປະກາດໃຊເ້ອກະສານແມ່ນໃຫຂ້ຽນຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ຊີນ້າໍແລະ

ໃຫຂ້ຽນຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ປະກາດໃຊເ້ອກະສານຢູ່ເບືອ້ງລຸ່ມ.

ຕວົຢ່າງ: 1. ເອກະສານຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງ ຫຼເືຈ ົາ້ແຂວງເປັນຜູປ້ະກາດໃຊເ້ອກະສານ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ກະຊວງ/ແຂວງ.............. ເລກທ ີ............. / .............

......................, ວນັທ.ີ.....ເດອືນ......ປີ.........
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ຕວົຢ່າງ: 2. ໃນກລໍະນພີາກສ່ວນຂຶນ້ກບັກະຊວງ ຫຼແືຂວງ ເປັນຜູປ້ະກາດໃຊເ້ອກະສານ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ກະຊວງ/ແຂວງ..............

ກມົ/ພະແນກ................ ເລກທ ີ............ / .............

......................, ວນັທ.ີ.....ເດອືນ......ປີ.........

ຕວົຢ່າງ: 3. ກລໍະນພີາກສ່ວນຂຶນ້ກບັເມອືງ ຫຼເືປັນຜູປ້ະກາດໃຊເ້ອກະສານ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ແຂວງ.....................

ເມອືງ......................

ຫອ້ງການ/ບາ້ນ.......... ເລກທ ີ............ / .............

......................, ວນັທ.ີ.....ເດອືນ......ປີ.........

4) ເລກທີ່  ແລະຕວົອກັສອນຫຍໍຂ້ອງອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ

- ເລກທເີອກະສານອອກ ແມ່ນລໍາດບັເອກະສານເລີ່ ມຕົນ້ແຕ່ເລກ 01 ຂອງເອກະສານ

ສະບບັທໜີຶ່ ງທີ່ ອອກໃນວນັທ ີ 01 ເດອືນມງັກອນ ແລະໝາຍເລກຕໍ່ ເນື່ ອງ ຕໍ່ ຈາກເອກະສານສະບບັທີ່ ອອກ

ກ່ອນຈນົເຖິ່ ງວນັທ ີ 31 ເດອືນທນັວາ ຂອງປີນັນ້ ແລວ້ເລີ່ ມເລກທໃີໝ່ໃນປີຕໍ່ ໄປ. ສະເພາະຕວົເລກ 1-9

ແມ່ນໃຫຕ້ື່ ມເລກ 0 (ສູນ)ໃສ່ທາງໜາ້.

ການໝາຍເລກທີ່  ແມ່ນໃຫໝ້າຍແຕ່ລະປະເພດແຕ່ລະເອກະສານຕາມລໍາດບັ ໝາຍຄວາມ

ວ່າເອກະສານປະເພດໃດ ກໍ່ ແມ່ນເລກທີ່ ສະເພາະຂອງເອກະສານປະເພດນັນ້.

- ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້ ແມ່ນພະຍນັຊະນະທີ່ ຂຽນຫຍໍມ້າຈາກຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອ

ກະສານ ຊຶ່ ງແຕ່ລະອງົການຈດັຕັງ້ຈະມຕີວົອກັສອນຫຍໍຂ້ອງຕນົຕາມລະບຸໄວໃ້ນນຕິກິາໍ ທີ່ ໄດກ້າໍນດົກ່ຽວກບັ

ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວ່ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ດັ່ ງກ່າວ.

ສໍາລບັພາກສ່ວນໃດຍງັບໍ່ ມນີຕິກິາໍ ທີ່ ກາໍນດົກ່ຽວກບັຕວົອກັສອນຫຍໍຂ້ອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ
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ຕນົ ແມ່ນໃຫຫ້ຍໍເ້ອາົຄໍາສບັຫຼກັ ຫຼໂືຄງປະກອບຫຼກັຂອງພາກສ່ວນນັນ້ໂດບກງົ ແລະໃຫຫ້ຍໍໃ້ນລະຫວ່າງ 2-

4 ຕວົອກັສອນ.

ເລກທີ່  ແລະ ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້ ໃຫຈ້ດັວາງໄວແ້ຈເບືອ້ງຂວາໜາ້ທໜີຶ່ ງຢູ່ລຸ່ມຊື່ ປະເທດ

ແລະ ຄໍາຂວນັຂອງຊາດ ຊຶ່ ງກງົກນັຂາ້ມກບັຊື່ ສໍານກັງານອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ແຕ່ໃຫຢູ່້

ແຖວດຽວກນັ ແລະດວ້ຍຂະໜາດຕວົອກັສອນ 12 ທໍາມະດາ.

ຖາ້ຫາກແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຂຶນ້ກບັເປັນຜູປ້ະກາດໃຊເ້ອກະສານ, ເລກທີ ແລະ ຕວົອກັ

ສອນຫຍໍຂ້ອງອງົການຈດັຕັງ້ດັ່ ງກ່າວແມ່ນໃຫຢູ່້ເບືອ້ງລຸ່ມໜຶ່ ງແຖວແລະໃຫຊ້ື່ ກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ຂຶກ້ບັນັນ້.

ການຂຽນຕວົອກັສອນຫຍໍຂ້ອງອງົການຈດັຕັງ້ໃດທີ່ ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ໃຫຂ້ຽນຕວົອກັ

ສອນຫຍໍຂ້ອງອງົການຈດັຕັງ້ນັນ້. ເດດັຂາດແມ່ນບໍ່ ໃຫມ້ກີານຈໍາ້, ຂຽນຕວົເລກ ຫຼຂືດີຕໍ່ ໃສ່ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ນັນ້ອກີ.

5) ສະຖານທີ່ , ວນັທີ່ , ເດອືນ ແລະປີອອກເອກະສານ

ສະຖານທີ່ , ແມ່ນທີ່ ຕັງ້ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ໃຫກ້າໍນດົເອາົບ່ອນອງົ

ການຈດັຕັງ້ນັໜ້ຕັງ້ຢູ່ເຊັ່ ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງ, ເມອືງ, ເທດສະບານ ແລະບາ້ນ. ທີ່ ຢູ່ໃນແຜນທີ່

ການປົກຄອງຂອງ ສປປ ລາວ; ອງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ສູນກາງ ໃຫກ້າໍນດົເອາົສະຖານທີ່ ແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັເປັນທີ່ ຕັງ້; ສ່ວນອງົການບໍລຫິານລດັຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ໃຫກ້າໍນດົເອາົທີ່ ຕັງ້ຂອງອງົການບໍລຫິານລດັຂັນ້ທອ້ງ

ຖິ່ ນນັນ້ຕັງ້ຢູ່.

- ວນັທໃີຫຂ້ຽນເປັນຕວົເລກອາຣບັ (ຕວົເລກສາກນົ) ສ່ວນ 1-9 ໃຫຕ້ື່ ມເລກ 0( ສູນ )

ໃສ່ທາງໜາ້.

- ເດອືນໃຫຂ້ຽນເປັນເດອືນລາວ ຊຶ່ ງນບັແຕ່ເດອືນມງັກອນ ເຖິ່ ງເດອືນທນັວາ

- ປີໃຫຂ້ຽນເປັນຕວົເລກອາຣບັ (ຕວົເລກສາກນົ)

ສະຖານທີ່ , ວນັ, ເດອືນ, ປີ ອອກເອກະສານ ໃຫຈ້ດັວາງໄວຢູ່້ແຈເບືອ້ງຂວາຢູ່ລຸ່ມເລກທີ

ແລະ ຕວົອກັສອນຫຍໍຂ້ອງອງົການຈດັຕັງ້ ດວ້ຍຂະໜາດຕວົອກັສອນ 12 ທໍາມະດາ.

6) ຊື່  ແລະເນືອ້ໃນຫຍໍຂ້ອງເອກະສານ

ຊື່ ເອກະສານ ແມ່ນຊື່ ເອີນ້ເປັນທາງການຂອງເອກະສານແຕ່ລະປະເພດ ເອກະສານດັ່ ງກ່າວ

ບົ່ ງບອກເຖງິຄຸນລກັສະນະ ແລະຄວາມສໍາຄນັຂອງເອກະສານທີ່ ປະກາດໃຊ.້ ຊື່  ແລະເນືອ້ໃນຫຍໍຂ້ອງເອ

ກະສານໃຫຈ້ດັວາງໄວລ້ະຫວ່າງກາງເຈຍ້ຢູ່ລຸ່ມຈາກສະຖານທີ່ , ວນັ, ເດອືນ, ປີ ອອກເອກະສານ. ໃຫກ້າໍນດົ

ຊື່ ເອກະສານດວ້ຍຂະໜາດຕວົອກັສອນ 14 ເຂັມ້ ແລະ ເນືອ້ໃນຫຍໍຂ້ອງເອກະສານ ເຊັ່ ນ: ວ່າດວ້ຍ, ກ່ຽວ

ກບັ... ດວ້ຍຂະໜາດຕວົອກັສອນ 12 ເຂັມ້. ບນັດາເອກະສານທາງການທຸກສະບບັທີ່ ປະກາດໃຊຕ້ອ້ງໃຫມ້ີ

ຊື່ ຮອ້ງຢ່າງຈະແຈງ້.

ສໍາລບັເອກະສານບໍລຫິານທົ່ ວໄປ ຊື່  ແລະເນືອ້ໃນຫຍໍຂ້ອງເອກະສານ ປະກອບມີ ” ຮຽນ

ຫຼ ືເຖງິ ແລະ ເລື່ ອງ " ໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້

(1) ຖາ້ເອກະສານທາງການສົ່ ງໄປ ຫຼ ື ຕອບກບັເຖງິເປົາ້ໝາຍເປັນບຸກຄນົໃນຕໍາແໜ່ງ

ບໍລຫິານໃຫໃ້ສ່ “ ຮຽນ “ ຈະແມ່ນຈາກຜູທ້ີ່ ມຕີໍາແໜ່ງສູງຫາຜູມ້ຕີໍາແໜ່ງຕໍ່ າກວ່າ ຫຼ ືມຕີໍາແໜ່ງເທົ່ າທຽມກນັ

ກຕໍາມ ທງັນີກ້ເໍພື່ ອສະແດງເຖງິຄວາມສຸພາບ, ການເຄາົລບົເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ລະຫວ່າງຕາໍແໜ່ງໃນລະບບົ

ບໍລຫິານເຊັ່ ນ: ໃສ່ຄໍາວ່າ “ ທີ່ ເຄາົລບົ “ “ ທີ່ ນບັຖື “.
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ຕວົຢ່າງ: ເອກະສານສົ່ ງເຖງິບຸກຄນົໃນຕໍາແໜ່ງ

- ຮຽນ: ທ່ານລດັຖະມນົຕ/ີທ່ານເຈົາ້ແຂວງ ທີ່ ເຄາົລບົແລະ ນບັຖຢ່ືາງສູງ. ( ກລໍະນຕີໍາ

ແໜ່ງຕໍ່ າສົ່ ງຫາຕໍ່ າແໜ່ງສູງກວ່າ ຫຼ ືທຽບເທົ່ າກນັ ).

- ຮຽນ: ທ່ານຫວົໜາ້ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ທີ່ ນບັຖ.ື ( ກລໍະນຕີໍາແໜ່ງສູງສົ່ ງຫາ

ຕໍາແໜ່ງທີ່ ຕໍ່ າກວ່າ ).

(2) ຖາ້ເອກະສານທາງການສົ່ ງໄປ ຫຼ ື ຕອບກບັເຖງິອງົການຈດັຕັງ້ໃຫໃ້ສ່ “ ເຖງິ “ ຈະ

ແມ່ນຈາກອງົການຈດັຕັງ້ໃຫຍ່ຫາອງົການຈດັຕັງ້ນອ້ຍ ຫຼ ື ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັເນື່ ອງຈາກວ່າເອກະ

ສານທາງການນັນ້ບໍ່ ໄດກ້າໍນດົເຖງິຕໍາແໜ່ງງານໃດໜຶ່ ງດາ້ນການບໍລຫິານ.

ຕວົຢ່າງ: ເອກະສານສົ່ ງເຖງິອງົການຈດັຕັງ້

- ເຖງິ: ກະຊວງພາຍໃນ.(ກລໍະນຈີາກອງົການຈດັຕັງ້ນອ້ຍເຖງິອງົການຈດັຕັງ້ໃຫຍ່ກວ່າ).

- ເຖງິ: ກມົສໍາເນາົເອກະສານແຫ່ງຊາດ. (ກລໍະນຈີາກອງົການຈດັຕັງ້ໃຫຍ່ເຖງິອງົການຈດັ

ຕັງ້ນອ້ຍກວ່າ ຫຼ ືເທົ່ າທຽມກນັ ).

ແຕ່ມບີາງເອກະສານທາງການ ຈາໍເປັນຕອ້ງໃສ່ “ ເຖງິ “ ເຊັ່ ນ: ຄໍາສັ່ ງ, ແຈງ້ການ ເພາະແມ່ນ

ເອກະສານຈາກຂັນ້ເທງີສົ່ ງໃຫຂ້ັນ້ລຸ່ມປະຕບິດັ ຫຼ ືຮບັຮູເ້ລື່ ອງໃດໜຶ່ ງ. ສະນັນ້ການໃສ “ຮຽນ “ ຫຼື “ ເຖງິ “

ຕອ້ງໄດຄ້ໍານງຶເຖງິຄວາມເໝາະສມົເປັນປັດໃຈສໍາຄນັ.

7) ບ່ອນອງີໃນການອອກເອກະສານ

ບ່ອນອງີໃນການອອກເອກະສານທາງການທຸກສະບບັໃຫກ້າໍນດົເອາົລະຫວ່າງ 2-4 ບ່ອນ

ອງີດັ່ ງນີ:້

- ອງີຕາມ ນຕິກິາໍກ່ຽວຂອ້ງກບັເນືອ້ໃນເອກະສານທີ່ ຈະປະກາດໃຊ;້

- ອງີຕາມ ນຕິກິາໍກ່ຽວກບັການກາໍນດົການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງອງົການ

ຂອງຕນົ;

- ອງີຕາມ ເອກະສານຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສະເໜມີາ;

ບ່ອນອງີໃນການອອກເອກະສານໃຫຈ້ດັວາງໄວເ້ບືອ້ງລຸ່ມເນືອ້ໃນຫຍໍຂ້ອງເອກະສານ

ຫຼື ຢູ່ເບືອ້ງລຸ່ມຈາກ “ ເລື່ ອງ “ ຂອງເອກະສານນັນ້.

ຕວົຢ່າງ:

- ອງີຕາມດໍາລດັວ່າດວ້ຍ...................................................................

- ອງີຕາມຕາມຂໍຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍ...........................................................

- ອງີຕາມໜງັສສືະເໜ.ີ.....................................................................

8) ເນືອ້ໃນລວມເອກະສານ

ເນືອ້ໃນເອກະສານ ແມ່ນຂໍມູ້ນສໍາຄນັຂອງເອກະສານຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະຄບົ

ຖວ້ນກ່ຽວກບັຈດຸປະສງົ ແລະສະນະຂອງເອກະສານດັ່ ງກ່າວ. ເນືອ້ໃນລວມເອກະສານຕອ້ງຮບັປະກນັ

ຄວາມຊດັເຈນ, ກະທດັລດັ, ຈະແຈງ້, ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ, ນາໍໃຊຄ້ໍາສບັທີ່ ມລີກັສະນະທາງການ, ສຸພາບ ແລະໃຫ ້

ກຽດແກ່ເປົາ້ໝາຍ.

ເນືອ້ໃນລວມເອກະສານໃຫຈ້ດັວາງໄວຢູ່ລຸ່ມຂອງບ່ອນອງີໃນການອອກເອກະສານດຍ້ຂະ

ໜາດຕວົອກັສອນ 12 ທໍາມະດາ.
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9) ຕາໍແໜ່ງ, ລາຍເຊນັ, ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນຜູເ້ຊນັເອກະສານ
ກ. ຕໍາແໜ່ງຂອງຜູເ້ຊນັເກະສານ

ໃຫຈ້ດັວາງໄວເ້ບືອ້ງຂວາໜາ້ເຈຍ້ໃບສຸດທາ້ຍຢູ່ເບືອ້ງລຸ່ມຈາກເນືອ້ໃນລວມເອກະສານ

ດວ້ຍຂະໜາດຕວົອກັສອນ 12 ເຂັມ້.

ຂ. ລາຍເຊນັຜູເ້ຊນັເອກະສານ

ລາຍເຊນັ ໃຫຈ້ດັວາງໄວຢູ່ລຸ່ມຕໍາແໜ່ງຜູມ້ສີດິເຊນັເອກະສານ ແລະການເຊນັເອກະ

ສານຕອ້ງເຊນັດວ້ຍບກິນໍາ້ມກຶສດີໍາ ຫຼສືຟີາ້ເທົ່ ານັນ້. ການເຊນັເອກະສານຕອ້ງເຊນັໃຫຈ້ະແຈງ້ ແລະຜູເ້ຊນັ

ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບທາງດາ້ນກດົໝາຍທຸກປະການ.

ຄ. ຊື່  ແລະນາມສະກຸນຜູເ້ຊນັເອກະສານ

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນຜູເ້ຊນັເອກະສານໃຫຈ້ໍາ້ຂະໜານ ແລະຕັງ້ສາກກບັຕໍາແໜ່ງຜູເ້ຊນັ

ເອກະສານ. ເອກະສານທາງການຂອງລາວ. ໃຫປ້ະທບັຕາຊື່  ແລະນາມສະກຸນຜູທ້ີ່ ມສີດິເຊນັເອກະສານເຊນັ

ເປັນພາສາລາວ. ການປະທບັຕາຊື່ ຕອ້ງປະທບັໃຫຈ້ະແຈງ້, ທ່ຽງຕງົ ແລະ ປະທບັຕາຊື່ ຢູ່ເບືອ້ງລຸ່ມຈາກຕາປະ

ທບັ. ສໍາລບັເອກະກະສານທີ່ ພວົພນັກບັຕ່າງປະເທດແມ່ນໃຫປ້ະທບັ ຫຼພືມີຊື່ ຜູເ້ຊນັເອກະສານເປັນພາສາສາ

ກນົ.

ຕວົຢ່າງ: 1 ລດັຖະມນົຕລີງົລາຍເຊນັ

ລດັຖະມນົຕີ

- ກລໍະນຜູີຮ້ອງໄດຮ້ບັເຊນັແທນແມ່ນໃຫໃ້ສ່ຄໍາວ່າ: “ ເຊນັແທນ “ ຫວົໜາ້ອງົ

ການຈດັຕັງ້ ແລະໃສ່ຕໍາແໜ່ງຜູເ້ຊນັໃສ່ເບືອ້ງລຸ່ມ.

ຕວົຢ່າງ: 2 ຮອງລດັຖະມນົຕລີງົລາຍເຊນັ

ເຊນັແທນ ລດັຖະມນົຕີ

ຮອງລດັຖະມນົຕີ

ລາຍເຊນັ

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ

ລາຍເຊນັ

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ
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- ກລໍະນໄີດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫເ້ປັນຜູຮ້ກັສາການຫວົໜາ້ອງົ

ການຈດັຕັງ້ ແມ່ນໃຫໃ້ຊຄ້ໍາວ່າ: ’’ ຮກັສາການ ” ຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້.

ຕວົຢ່າງ: ຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົຈດັຕັງ້ ແລະພະນກັງານ

ຮກັສາການຫວົໜາ້ກມົ

- ກລໍະນໄີດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ໃຫເ້ປັນຜູຮ້ກັສາການແທນຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ໃນ

ໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ ງ ແມ່ນໃຫໃ້ຊຄ້ໍາວ່າ: ’’ ຮກັສາການແທນ ” ໃສ່ທາງໜາ້ຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ຂຽນ

ຕໍາແໜ່ງຂອງຜູເ້ຊນັໃສ່ເບືອ້ງລຸ່ມ.

ຕວົຢ່າງ: ຮກັສາການແທນຫວົໜາ້ກົມົຈດັຕັງ້ ແລະພະນກັງານ

ຮກັສາການແທນ ຫວົໜາ້ກມົ

ຮອງຫວົໜາ້ກມົ

- ກລໍະນຜູີເ້ຊນັທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຜູຮ້ອງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້, ຫວົໜາ້ ອງົການຈດັຕັງ້ນັນ້

ຫາກມອບສດິໃຫຜູ້ໃ້ດໜຶ່ ງຕາມແຕ່ລະກລໍະນໃີນການມອບໝາຍວຽກ. ໃນເວລາທີ່ ຄະນະນາໍ ຂອງອງົການ

ຈດັຕັງ້ນັນ້ບໍ່ ຢູ່ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ອບສດິໃຫຜູ້ອ້ື່ ນແກໄ້ຂບາງວຽກງານແທນ ແມ່ນໃຫໃ້ສ່ຄໍາວ່າ ’’ ໄດຮ້ບັອະນຸ

ຍາດເຊນັແທນ ” ຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະຂຽນແຈງ້ຕໍາແໜ່ງຂອງຜູເ້ຊນັນັນ້ໄວເ້ບືອ້ງລຸ່ມຫວົໜາ້ອງົການ

ການຈດັຕັງ້ນັນ້.

ລາຍເຊນັ

ຊື່  ແລະນາມສະກຸນ

ລາຍເຊນັ

ຊື່  ແລະນາມສະກຸນ
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ຕວົຢ່າງ: ຫວົໜາ້ຫອ້ງການເຊນັແທນລດັຖະມນົຕີ

ໄດຮ້ບັອະນຸມດັເຊນັແທນ ລດັຖະມນົຕີ

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ

- ສໍາລບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ເຮດັວຽກ ຕາມລະບບົຊີນ້າໍລວມຄ:ື ສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ຄະນະປະຈາໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ອງົການຈດັຕັງ້ພກັ, ລດັຖະບານ, ອງົການແນວລາວສາ້ງຊາດ ແລະອງົ

ການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ. ກ່ອນເຊນັເອກະສານໃຫໃ້ຊຄ້ໍາວ່າ: “ຕາງໜາ້” ຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ນັນ້.

ຕວົຢ່າງ:      ຕາງໜາ້ ລດັຖະບານ

ນາຍກົລດັຖະມນົຕີ

ຕວົຢ່າງ:    ຕາງໜາ້ຄະນະບໍລຫິານງານພກັກະຊວງ

ເລຂາ/ຮອງເລຂາ/ຄະນະປະຈາໍ

10) ປະທບັຕາ

ເອກະສານທາງການ ພາຍຫລງັທີ່ ມລີາຍເຊນັແລວ້ຕອ້ງໄດປ້ະທບັຕາຂອງອງົການຈດັຕັງ້

ອອກເອກະສານ ການປະທບັຕາໃສ່ເອກະສານ ແມ່ນເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຊດັເຈນ ແລະຜນົສກັສດິທາງ

ດາ້ນກດົໝາຍຂອງເອກະສານ. ໃຫປ້ະທບັຕາໃສ່ເອກະສານຢ່າງຈະແຈງ້ ແລະທ່ຽງຕງົຢູ່ຂາ້ງຊາ້ຍກວມເອາົ

1/3 ຂອງລາຍເຊນັ ແລະບໍ່ ໃຫທ້ບັເອາົຊື່ ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ອອກເອກະສານນັນ້. ບໍ່ ໃຫປ້ະທບັຕາ

ໃສ່ເອກະສານກ່ອນລງົລາຍເຊນັ ຫຼບືໍ່ ມລີາຍເຊນັໃນເອກະສານທາງການ ແລະບໍ່ ໃຫປ້ະທບັຕາອງົການຈດັຕັງ້

ໃສ່ໜາ້ເຈຍ້ທີ່ ບໍ່ ມເີນືອ້ໃນເອກະສານເດດັຂາດ.

11) ປະທບັຕາດ່ວນ, ດ່ວນທີ່ ສຸດ ຫຼລືບັ, ລບັສະເພາະ, ລບັທີ່ ສຸດ

ປະເພດຕາປະທບັດ່ວນ ແລະລບັ ໃຫນ້າໍໃຊໃ້ນກລໍະນເີອກະສານທີ່ ມເີນືອ້ໃນດ່ວນ ຫຼລືບັ

ຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງເຖງິອງົການຈດັຕັງ້ ຫຼບຸືກຄນົທີ່ ມໜີາ້ທີ່ ພຈິາລະນາ, ອະນຸມດັເອກະສານດັ່ ງກ່າວເພື່ ອໃຫຮ້ກັສາ

ຄວາມລບັ ແລະປະຕບິດັທນັເລລາກບັຄວາມຮຽບຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານ.

ລາຍເຊນັ

ຊື່  ແລະນາມສະກຸນ

ລາຍເຊນັ

ຊື່  ແລະນາມສະກຸນ

ລາຍເຊນັ

ຊື່  ແລະນາມສະກຸນ
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- ປະທບັຕາດ່ວນ ໃຫປ້ະທບັໃສ່ຊອງເອກະສານ ຫຼກືລໍະນເີອກະສານບໍ່ ໄດໃ້ສ່ຊອງ. ໃຫປ້ະ

ທບັ ໃສ່ລຸ່ມອງົການຈດັຕັງ້ອອກເອກະສານປະມານ 07 ມນິລແິມດັ. ປະທບັຕາດ່ວນມສີອງປະເພດຄ:ື ດ່ວນ

ແລະດ່ວນທີ່ ສຸດ.

- ປະທບັຕາລບັ ກລໍະນເີອກະສານສະບບັດັ່ ງກ່າວ ມເີນືອ້ໃນທງັດ່ວນ ແລະລບັ ໃຫປ້ະທບັຕາ

ລບັຢູ່ລຸ່ມຕາດ່ວນ. ຕາລບັມສີາມປະເພດຄ:ື ລບັ, ລບັສະເພາະ ແລະລບັທີ່ ສຸດ.

- ການຈດັສົ່ ງເອກະສານລບັ ໃຫເ້ຮດັເປັນສອງຊອງເອກະສານຊອ້ນກນັ, ຊອງໃນຂຽນລະບຸ

ເປົາ້ໝາຍນາໍສົ່ ງປະທບັຕາລບັໃສ່, ຊອງນອກຂຽນຄເືອກະສານທໍາມະດາບໍ່ ປະທບັຕາລດັໃສ່ອກີແຕ່ໃຫປ້ະ

ທບັຕາ “ທາງລດັຖະການ” ໃສ່. ການປະທບັຕາ “ທາງລດັຖະການ” ໃສ່ຊອງເອກະສານໃຫປ້ະທບັໃສ່ບ່ອນ

ແຈເບືອ້ງຊາບຢູ່ເບືອ້ງລຸ່ມໜາ້ຊອງເອກະສານ.

ບນັດາເອກະສານທີ່ ມຕີາປະທບັ “ລບັ”, “ລບັສະເພາະ” ຫຼ“ືລບັທີ່ ສຸດ” ແມ່ນສະເພາະຫວົໜາ້ອງົ

ການຈດັຕັງ້ມສີດິຮບັຮູ ້ແລະນາໍໃຊ.້ ພະນກັງານຮບັຜດິຊອບເອກະສານເຂົາ້-ອອກ ໃຫບ້ນັທກຶແຕ່ພາກສ່ວນ

ພາຍນອກຂອງຊອງເອກະສານເທົ່ ານັນ້ ແລວ້ຈດັສົ່ ງໃຫຫ້ວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ທນັທ.ີ ຫາ້ມເປີດເຜຍີ, ຫາ້ມ

ປ່ອຍປະລະເລຍີ, ຫາ້ມຟາກຕໍ່ ມຄືນົທາງນອກທີ່ ບໍ່ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບໂດຍສະເພາະຄນົຕ່າງປະເທດຢ່າງ

ເດດັຂາດ. ຜູໃ້ດລະເມດິຈະຖກືປະຕບິດັວໄິນ ແລະລງົໂທດທາງອາຍາ ໜກັເບາົແລວ້ແຕ່ລະກລໍະນ.ີ

12) ບ່ອນນາໍສົ່ ງ

ບ່ອນນາໍສົ່ ງເອກະສານ ແມ່ນຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ ບຸກຄນົທີ່ ຈະສົ່ ງເອ

ກະສານໄປເຖງິ ຕອ້ງຂຽນໃຫຈ້ະແຈງ້ລະອຽດວ່າ “ເພື່ ອລາຍງານ, ເພື່ ອຊາບ, ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ເກບັ

ຮກັສາໄວ,້....” ການກາໍນດົດັ່ ງກ່າວແມ່ນອງີຕາມແຕ່ລະກລໍະນເີອກະສານ.

ບ່ອນສົ່ ງໃຫຈ້ດັວາງໄວເບືອ້ງຊາຍໃບສຸດທາ້ຍຂອງເອກະສານດວ້ຍຂະໜາດຕວົອກັສອນ

10 ທ າມະດາ.

ຕວົຢ່າງ: ບ່ອນນາໍສົ່ ງ ຂອງຫວົໜາ້ຫອ້ງການກະຊວງ

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ:

1. ລດັຖະມນົຕ,ີ ຮອງລດັຖະມນົຕ,ີ ທ່ານລະ 01 ສະບບັ (ເພື່ ອລາຍງານ)

2. ບນັດາກມົ ແລະທຽບເທົ່ າພາຍໃນກະຊວງ 01 ສະບບັ (ເພື່ ອຊາບ)

3. ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັສດິ 01 ສະບບັ (ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ)

4. ເກບັຮກັສາໄວ ້ 01 ສະບບັ

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ

ສະເພາະການກາໍນດົເພີ່ ມສະຖານທີ່ , ຕູໄ້ປສະນ,ີ ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕນກິ (E-mail), ນໍາ້

ເບໂີທລະສບັ, ເວບັໄຊຂອງອງົການຈດັຕັງ້ (ຖາ້ມ)ີ. ໃຫກ້າໍນດົຢູ່ໜາ້ເຈຍ້ສຸດທາ້ຍ ຢູ່ເບືອ້ງລຸ່ມບ່ອນນາໍສົ່ ງ

ເອກະສານ ຊຶ່ ງໃຊສ້ະເພາະເອກະສານບໍລຫິານທີ່ ມລີກັສະນະເຊືອ້ເຊນີ ແລະໃຫມ້ກີານແຈງ້ຕອບຄນື ຫຼຕືາມ

ແຕ່ລະກລໍະນເີອກະສານສະບບັນັນ້ດວ້ຍຂະໜາດຕວົອກັສອນ 10 ທໍາມະດາ.

ລາຍເຊນັ

ຊື່  ແລະນາມສະກຸນ
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1.5    ການສາ້ງເອກະສານບໍລຫິານ
ການສາ້ງເອກະສານບໍລຫິານ ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂນັຕອນດັ່ ງ້ນີ:້

- ກາໍນດົຊື່ , ຈດຸເນືອ້ໃນ, ກາໍນດົເວລາ, ລະດບັລບັ ແລະລະດບັດ່ວນ ຂອງເອກະສານທີ່ ຕອ້ງການ

ສາ້ງ

- ເກບັກາໍ, ຮວບຮວມ ແລະ ພຈິາລະນາຂໍມູ້ນເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

- ໃນກລໍະນຈີາໍເປັນ ຕອ້ງນາໍສະເໜຫີວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ກ່ຽວກບັການສາ້ງເອກະສານ ເພື່ ຂໍຄໍາ

ຄດິຄໍາເຫນັຈາກບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ ຫຼບຸືກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຄົນ້ຄວາ້ນາໍເອາົຄໍາຄດິຄໍາເຫນັດັ່ ງກ່າວປະກອບ

ໃສ່ເອກະສານສະບບັຮ່າງນັນ້.

- ນາໍສະເໜຂີໍຄໍາເຫນັ ເພື່ ອອະນຸມດັເອກະສານສະບບັຮ່າງພອ້ມດວ້ຍເອກະສານຕດິຄດັຖາ້ມ.ີ

1.5.1 ການກວດກາ, ປັບປຸງ ແລະເພີ່ ມເຕມີເນືອ້ໃນເຂົາ້ໃສ່ສະບບັຮ່າງ

ການກວດກາ, ປັບປຸງ ແລະເພີ່ ມເຕມີເນືອ້ໃນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນ ດັ່ ງນີ:້

- ເອກະສານສະບບັຮ່າງຕອ້ງມຜູີທ້ີ່ ມສີດິເຊນັເອກະສານເປັນຜູກ້ວດກາ

- ກລໍະນປັີບປຸງເພີ່ ມເຕມີເນືອ້ໃນເອກະສານສະບບັຮ່າງແມ່ນຕອ້ງໄດນ້າໍສະເໜຜູີທ້ີ່ ມສີດິ

ເຊນັເພື່ ອພຈິາລະນາ ແລະ ອະນຸມດັເອກະສານສະບບັນັນ້.

1.5.2 ການພມີ ແລະ ອດັເອກະສານ

ການພມີ ແລະ ອດັເອກະສານຕອ້ງຮບັປະກນັຄາດໝາຍ ດັ່ ງຕໍ່ ໄປນີ:້

- ການພມີເອກະສານ ແມ່ນໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມສະບບັຮ່າງ, ອງົປະກອບ ແລະເຕກັ

ນກີໃນການຮ່າງ

- ໃນກລໍະນປີະກດົເຫນັມກີານຜດິພາດທາງດາ້ນໄວຍາກອນ ຫຼບືໍ່ ຈະແຈງ້ໃນສະບບັ

ຮ່າງຜູຮ້ບັຜດິຊອບພມີເອກະສານ ຕອ້ງຖາມຄນືອງົການຈດັຕັງ້ ຫຼບຸືກຄນົຮ່າງ ຫຼຜູືມ້ສີດິພຈິາລະນາເອກະ

ສານສະບບັຮ່າງນັນ້.

- ອດັເອກະສານອອກຕາມຈາໍນວນທີ່ ກາໍນດົ

- ຮກັສາຄວາມລບັເນືອ້ໃນເອກະສານຢ່າງເຂັມ້ງວດ

- ເອກະສານທາງການ ທີ່ ມສີອງໜາ້ເຈຍ້ຂຶນ້ໄປ ເນືອ້ໃນໜາ້ເຈຍ້ສຸດທາ້ຍຂອງເອ

ກະ ສານບໍ່ ໃຫລຸ້ດສີ່ ແຖວ.

1.5.3 ການກວດເອກະສານກ່ອນລງົລາຍເຊນັ

- ບຸກຄນົທີ່ ຮບັຜດິຊອບຮ່າງເອກະສານ ກ່ອນຈະສະເໜຜູີມ້ສີດິລງົລາຍເຊນັຕອ້ງກວດ

ກາເນືອ້ໃນເອກະສານ ດັ່ ງກ່າວເພື່ ອຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະສດັເຈນທາງດາ້ນເນືອ້ໃນ.

- ຫວົໜາ້ຫອ້ງການກະຊວງ, ອງົການລດັທຽບເທົ່ າກະຊວງ, ຫວົໜາ້ຫອ້ງການອງົການ

ປົກຄອງຂອງແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະພາກສ່ວນທີ່ ຮບັຜດິຊອບການຄຸມ້ຄອງເອກະສານ ຕອ້ງກວດກາທາງ

ດາ້ນຮູບແບບ, ເນືອ້ໃນ ແລະຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງກ່ອນນາໍສະເໜຜູີມ້ສິດິລງົລາຍເຊນັ ແລະ ຮບັຜດິຊອບ

ເນືອ້ໃນເອກະສານ

- ຜູທ້ີ່ ມສີດິລງົລາຍເຊນັເອກະສານ ຕອ້ງກວດກາຄນືຄວາມຖກືຕອ້ງ, ຄວາມສດັເຈນ

ທາງດາ້ນເນືອ້ໃນຂອງເອກະສານແລວ້ຈິ່ ງລງົລາຍເຊນັຂອງຕນົເອງ.
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1.6     ການຄຸມ້ຄອງເອກະສານເຂົາ້-ອອກ.
ບນັດາກມົ, ພະແນກ ຫຼໜ່ືວຍງານຕ່າງໆ ຂອງບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ຕ່າງໆ ທີ່ ນອນຢູ່ໃນອງົການ

ຈດັຕັງ້ດຽວກນັ ຫາ້ມບໍ່ ໃຫຈ້ດັຕັງ້ພາກສ່ວນຄຸມ້ຄອງເອກະສານເຂົາ້-ອອກສະເພາະຕອ້ງລວມສູນຢູ່ບ່ອນ

ດຽວກນັເຊນັ: ຢູ່ຫອ້ງວ່າການ ຫຼຫືອ້ງການອງົການຈດັຕັງ້. ຍກົເວັນ້ບາງກມົ, ອງົການ, ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື

ສະຖາບນັຕ່າງໆ ທີ່ ນອນຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກງົຈກັອງົການຈດັຕັງ້ດຽວກນັ ແຕ່ມທີີ່ ຕັງ້ສໍານກັງານຫ່າງໄກຈາກ

ສໍານກັງານຂັນ້ເທງິຂອງຕນົ ແລະ ມພີາລະບດົບາດ, ໜາ້ທີ່ ຄຸມ້ຄອງຂະແໜງການວຊິາສະເພາະໃດໜຶ່ ງ, ມບີໍລິ

ມາດວຽກງານຫຼວງຫຼາຍ ແລະຫົວໜາ້ອົງການຈດັຕັງ້ຂັນ້ເທິງໄດມ້ອບສດິໃຫເ້ປັນເອກະລາດໃນການ

ພຈິາລະນາແກໄ້ຂວຽກງານໃດໜຶ່ ງທີ່ ແນ່ນອນ ແລະພະນກັງານຮບັຜດິຊອບວຽກງານຄຸມ້ຄອງເອກະສານ

ເຂົາ້-ອອກສະເພາະ.

1.6.1 ການຄຸມ້ຄອງເອກະສານເຂົາ້

ຜູເ້ປັນຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ແຕ່ລະຂັນ້ ມໜີາ້ທີ່ ພຈິາລະນາແກໄ້ຂຢ່າງທນັການ ບນັດາເອ

ກະສານເຂົາ້, ມບີາງເອກະສານອາດຈະມອບສດິໃຫຜູ້ຮ້ອງ ຫຼຫືວົໜາ້ການຈດັຕັງ້ຂັນ້ລຸ່ມໃດໜຶ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ພຈິາລະນາແກໄ້ຂແທນຕາມຄວາມເໝາະສມົ ແຕ່ຜູເ້ປັນຫວົໜາ້ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບທງັໝດົຕໍ່ ການຕກົລງົແກ ້

ໄຂເນືອ້ໃນຂອງເອກະສານນັນ້.

ບນັດາເອກະສານທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະບຸກຄນົ ທີ່ ສົ່ ງເຂົາ້ມາຫາອງົການຈດັ

ຕັງ້ຂອງຕນົເອີນ້ວ່າ: "ເອກະສານເຂົາ້". ຂັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງເອກະສານເຂົາ້ໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້

1) ການກວດຄນືຊື່  ແລະເນືອ້ໃນຫຍໍເ້ອກະສານເຂົາ້

ກ່ອນເຊນັຮບັເອກະສານຈາກພາກສ່ວນອື່ ນທີ່ ສົ່ ງມາ, ພະນກັງານທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ຕອ້ງໄດກ້ວດຄນືເບິ່ ງເອກະສານຢ່າງລະອຽດເຊັ່ ນ: ເປົາ້ໝາຍຮບັເອກະສານ, ຫວົຂໍເ້ອກະສານ, ຈາໍນວນ

ເອກະສານ ແລະຮູບແບບເອກະສານ ຖາ້ເຫນັວ່າບໍ່ ຖກືຕອ້ງໃຫສ້ົ່ ງກບັທນັທ.ີ

2) ການຮບັ ແລະລງົທະບຽນເອກະສານເຂົາ້

ບນັດາເອກະສານທີ່ ສົ່ ງມາຈາກອງົການຈດັຕັງ້, ນຕິບຸິກຄນົ, ແລະບຸກຄນົຕອ້ງໄດ ້

ຜ່ານການລງົທະບຽນຈາກພາກສ່ວນຄຸມ້ຄອງເອກະສານເຂົາ້-ອອກກ່ອນ, ຖາ້ບໍ່ ໄດລ້ງົທະບຽນເອກະສານເຂົາ້

ແມ່ນບໍ່ ໃຫແ້ກໄ້ຂເອກະສານຢ່າງເດດັຂາດ.

- ບນັດາເອກະສານທີ່ ສົ່ ງເຖິງອງົການຈດັຕັງ້ ຕອ້ງໄດປ້ະທບັຕາເຂົາ້, ສະເພາະ

ເອກະສານທີີ່ ສົ່ ງທາງໂທລະສານ ຫຼດືວ້ຍລະບບົອເີລກັໂຕຣນກິ ແມ່ນໃຫອ້ດັແລວ້ຈຶ່ ງປະທບັຕາເຂົາ້. ການປະ

ທບັຕາເອກະສານເຂົາ້ ຕອ້ງປະທບັຢ່າງຈະແຈງ້ຢູ່ເບືອ້ງຊາ້ຍໜາ້ເຈຍ້ທໍາອດິຢູ່ລຸ່ມອງົການຈດັຕັງ້ອອກ

ເອກະສານ. ເນືອ້ໃນປະທບັເອກະສານເຂົາ້ ປະກອບມ ີຊື່ ການຈດັຕັງ້, ເວລາ, ເລກທີ່ ເອກະສານເຂົາ້, ວນັທ,ີ

ເດອືນ, ປີ ແລະສົ່ ງເຖງິ ມຄີະໜາດ 3x5 ຊງັຕແີມດັ.

ຕວົຢ່າງ: ຮູບແບບຕາປະທບັເອກະສານເຂົາ້ຂອງອງົການຈດັຕັງ້

3 ຊມ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້

ຂາເຂ
ົາ້

ເວລາ....................

ວນັທເີຂົາ້...............

ເລກທເີຂົາ້..............

ສົ່ ງເຖງິ..................

5 ຊມ
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- ການລງົທະບຽນເອກະສານ

ການລງົທະບຽນເອກະສານເຂົາ້ ແມ່ນການບນັທກຶເອກະສານເຂົາ້ປຶມ້ບນັທກຶເອກະສານ

ເຂົາ້ ແລະບນັທກຶລະບບົຄຸມ້ຄອງເອກະສານເອເລກັໂຕຣນກິ (ຖາ້ມ)ີ ການບນັທກຶຕອ້ງໃຫຈ້ະແຈງ້, ຊດັເຈນ,

ຄບົຖວ້ນ ແລະບໍ່ ໃຫຂ້ຽນດວ້ຍສໍດໍາ ຫຼໃືຊຕ້ວົອກັສອນຂຽນຫຍໍທ້ີ່ ບໍ່ ເຄຍີນາໍໃຊ.້

ຕາຕະລາງທີ 1: ແບບຕາຕະລາງການລງົທະບຽນເອກະສານເຂົາ້
ເວລາ, ວນັ

, ເດອືນ,

ປີເອກະ

ສານເຂົາ້

ເລກທ,ີ

ເອກະສານ

ເຂົາ້

ຊື່ ອງົ

ການຈດັຕັງ້

ປະກາດໃຊ ້

ເອກະສານ

ເລກທ,ີ

ຕວົອກັ

ສອນຫຍໍ ້

ວນັທ,ີ

ເດອືນ, ປີ

ເອກະສານ

ຊື່  ແລະເນືອ້

ໃນເອກະ

ສານ

ຜູຮ້ບັ

ເອກະສານ

ສົ່ ງເຖງິ ໝາຍເຫດ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3). ການຈດັສົ່ ງໃຫເ້ປົາ້ໝາຍແກໄ້ຂເອກະສານເຂົາ້

ພາຍຫຼງັທີ່ ໄດລ້ງົທະບຽນເອກະສານເຂົາ້ແລວ້ ແມ່ນໃຫຈ້ດັສົ່ ງທນັທຕີາມຄໍາເຫນັຂອງຫວົໜາ້

ອງົການຈດັຕັງ້ໂດຍນາໍໃຊ ້ “ໃບຕດິຕາມເອກະສານ “ ເພື່ ອສະດວກໃນການແຈກຢາຍ ໃນເວລາມຄີໍາເຫນັແກ ້

ໄຂເອກະສານນັນ້ ຕອ້ງຂຽນຄໍາເຫນັໃສ່ໃບຕດິຕາມເອກະສານເທົ່ ານັນ້.

ຕວົຢ່າງ1. ຮູບແບບໃບຕດິຕາມເອກະສານ (ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ມຈີາໍນວນເອກະສານຫຼາຍ)

ໃບຕດິຕາມເອກະສານ

ເອກະສານເຂົາ້ເລກທ.ີ......../.........ລງົວນັທ.ີ...........ເດອືນ............ປີ............

ລະດບັ                ທາໍມະດາ                ດ່ວນ                ດ່ວນທສຸີດ               ລບັ                ລບັທສຸີດ

ຈດຸປະສງົ ຂໍລາຍເຊນັ           ຂໍຄໍາເຫນັ          ຂໍຄໍາຊີນ້ໍາ            ຂໍອະນຸມດັ         ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ເພື່ ອຊາບ

ຄໍາເຫນັຊີນ້ າຂອງ

..................................

ຄໍາເຫນັ (ຜູໄ້ດຮ້ບັມອບໝາຍພຈິາລະນາແກໄ້ຂເອກະ

ສານ)
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ຕວົຢ່າງ 2. ຮູບແບບໃບຕດິຕາມເອກະສານ (ອງົການຈດັຕັງ້ທມີຈີາໍນວນເອກະສານໜອ້ຍ)

ໃບຕດິຕາມເອກະສານ

ຮຽນ:.............................................................................................................

ເລື່ ອງ:..............................................................................................................

ຄໍາເຫນັຫວົໜາ້ການຈດັຕັງ້ ຄໍາເຫນັ (ຜູໄ້ດຮ້ບັມອບໝາຍພຈິາລະນາແກ ້

ໄຂເອກະສານ)

4). ການສະເໜຂີຄໍາໍເຫນັຜູມ້ສີດິພຈິາລະນາແກໄ້ຂເອກະສານເຂົາ້

ພະນກັງານບນັທກຶເອກະສານເຂົາ້ ຕອ້ງນາໍສະເໜຄີໍາເຫນັເອກະສານຕໍ່ ຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ຕາມການມອບໝາຍທີ່ ກາໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບການ; ໃນເມື່ ອຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ມຄີໍາເຫນັແລວ້ ພະນກັງານ

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ຕອ້ງບນັທກຶເອກະສານດັ່ ງກ່າວເຂົາ້ໃນປຶມ້ນາໍສົ່ ງເອກະສານ ແລະຈດັສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນ ຫຼຜູືທ້ີ່

ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບພຈິາລະນາຕກົລງົແກໄ້ຂ;

ສໍາລບັເອກະສານສົ່ ງໝຸນວຽນໃຫຫຼ້າຍຂະແໜງການປະກອບຄໍາເຫນັ ຕອ້ງມສີະໂໜດນາໍ

ສົ່ ງເພື່ ອຮບັປະກນັບໍ່ ໃຫເ້ອກະສານຕກົເຮ່ຍເສຍຫາຍ ທຸກໆຄໍາເຫນັແກໄ້ຂເອກະສານ ຕອ້ງຂຽນໃສ່ໃບຕດິ

ຕາມເອກະສານ ຫຼເືອກະສານຢັງ້ຢືນເປັນທາງການ, ພາຍຫຼງັແຕ່ລະບ່ອນມຄີໍາເຫນັຕອ້ງເຊນັຊື່  ແລະຈດັສົ່ ງ

ໄປໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງປະກອບຄໍາເຫນັ ແລະພຈິາລະນາຕກົລງົຕໍ່ ໄປ.

5). ການຊຸກຍູ ້ແລະຕດິຕາມການແກໄ້ຂເອກະສານເຂົາ້

- ຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ມໜີາ້ທີ່ ຊີນ້າໍ, ແກໄ້ຂເອກະສານເຂົາ້ໃຫທ້ນັຕາມຂອບເຂດສດິ

ແລະ ມອບໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ ຫຼບຸືກຄນົຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ແກໄ້ຂເອກະສານເຂົາ້ຕາມລະບຽບການ.

- ສໍາລບັເອກະສານເຂົາ້ທີ່ ສົ່ ງໃຫເ້ປົາ້ໝາຍສະເພາະ ແມ່ນຈດັສົ່ ງໃຫບຸ້ກຄນົ ຫຼໜ່ືວຍງານນັນ້

ຮບັຜດິຊອບແກໄ້ຂໂດຍກງົ.

- ບນັດາເອກະສານທີ່ ມກີານພວົພນັເຖງິພະນກັງານຍູ່ໃນພາກສ່ວນອື່ ນ ຫຼຫຼືາຍພາກສ່ວນກໍ

ຕອ້ງໄດຮ້ບີຮອ້ນປະສານສມົທບົກນັເພື່ ອແກໄ້ຂວຽກງານໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດ.ີ

- ບໍ່ ອະນຸຍາດສົ່ ງເອກະສານໃຫພ້າກສ່ວນການຈດັຕັງ້ອື່ ນຕາມໃຈຊອບ ຖາ້ບໍ່ ໄດຮ້ບັຄໍາເຫນັ

ຈາກຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົ.

6) ການເກບັຮກັສາເອກະສານເຂົາ້

ທຸກໆທາ້ຍເດອືນທນັວາຂອງແຕ່ລະປີ ພາກສ່ວນ ຫຼບຸືກຄນົທີ່ ໄດແ້ກໄ້ຂເອກະສານໃຫສ້າ້ງ

ສໍານວນຕາມແຕ່ລະປະເພດເອກະສານ ແລວ້ມອບສໍານວນເອກະສານນັນ້ໃຫພ້າກສ່ວນຄຸມ້ຄອງເອກະສານ

ເຂົາ້-ອອກ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຕນົ ເພື່ ອເກບັຮກັສາໄວເ້ປັນລະບບົ.

1.6.2 ການຄຸມ້ຄອງເອກະສານອອກ

ບນັດາເອກະສານທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົສົ່ ງໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ອື່ ນເອີນ້ວ່າ: “ເອກະສານ

ອອກ”. ຂັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງເອກະສານອອກໃຫປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້
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1). ກວດກາອງົປະກອບ, ເນືອ້ໃນ ແລະເຕກັນກິການສາ້ງເອກະສານ, ການສາ້ງເອກະສານ

ຕອ້ງຖກືຕາມຮູບແບບ ແລະອງົປະກອບຂອງເອກະສານ ເພື່ ອໃຫມ້ຜີນົສກັສດິທາງດາ້ນກດົໝາຍ.

2). ການລງົລາຍເຊນັ, ປະທບັຕາ ແລະຊື່ ແຈງ້ຂອງຜູເ້ຊນັ

- ກ່ອນຈະນາໍເອາົເອກະສານໄປຂໍລາຍເຊນັຈາກຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ ແຕ່ລະຄັງ້ແມ່ນ

ໃຫຜູ້ຮ້ບັຜດິຊອບກວດກາເອກະສານຄນືໃຫລ້ະອຽດ.

- ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງຕາປະທບັຂອງອງົການຈດັຕັງ້ນັນ້ ຕອ້ງປະທບັໃສ່ເອກະສານພາຍ

ຫຼງັທີ່ ລງົລາຍເຊນັດວ້ຍຕນົເອງ ແລະບໍ່ ໃຫຄ້ນົອື່ ນຢືມຕາປະທບັໄປນາໍໃຊເ້ດດັຂາດ.

- ການປະທບັຕາຊື່  ແລະນາມສະກຸນຂອງຜູເ້ຊນັເອກະສານ ແມ່ນໃຫພ້ະນກັງານທີ່

ຮບັຜດິຊອບເປັນຜູປ້ະທບັຕາພາຍຫຼງັ.

3). ການເຂົາ້ເລກທີ່ , ຕວົອກັສອນຫຍໍກ້ານຈດັຕັງ້ແລວ້ລງົວນັທີ່ , ເດອືນ, ປີອອ

ເອກະສານ

- ພາຍຫຼງັທີ່ ເອກະສານທີ່ ໄດລ້ງົລາຍເຊນັແລວ້ ຕອ້ງເຂົາ້ເລກທີ່  ແລະລງົວນັທີ່ , ເດອືນ, ປີ

ອອກເອກະສານທນັທີ

- ຕວົອກັສອນຫຍໍອ້ງົການຈດັຕັງ້, ເດອືນ, ປີແມ່ນໃຫພ້ມິໃສ່ເວລາຮ່າງເອກະສານ

4). ການລງົທະບຽນ, ການຈດັສົ່ ງໃຫເ້ປົາ້ໝາຍ, ຊຸກຍູ ້ແລະຕດິຕາມການແກໄ້ຂເອກະ

ສານ

- ບນັດາເອກະສານທີ່ ຈະສົ່ ງອອກໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້, ນຕິບຸິກຄນົ ຫຼບຸືກຄນົ ຕອ້ງຜ່ານ

ພາກສ່ວນຄຸມ້ຄອງເອກະສານເຂົາ້-ອອກ

- ເອກະສານທີ່ ລງົລາຍເຊນັ ແລະປະທບັຕາວນັໃດ ແມ່ນຕອ້ງໄດບ້ນັທກຶເອກະສານອອກ

ແລະສົ່ ງອອກວນັນັນ້ ຫຼຢ່ືາງຊາ້ສຸດມືຕ້ໍ່ ໄປ. ການບນັທກຶເອກະສານແມ່ນໃຫບ້ນັທກຶດວ້ຍປຶ້ມ ຫຼອືາດຈະ

ບນັທກຶດວ້ຍລະບບົຖານຂໍມູ້ນຄອມພວີເຕີ (ຖາ້ມ)ີ. ຫຼງັຈາກນັນ້ຕອ້ງເອາົເອກະສານໃສ່ຊອງ, ຕດິຊອງ, ຈ່າ

ໜາ້ຊອງ ແລະຈດັສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.

ຕາຕະລາງທ ີ2: ຕວົຢ່າງແບບຕາຕະລາງລງົທະບຽນເອກະສານອອກ

ວນັທີ່ ,

ເດອືນ, ປີ

ເອກະສານ

ອອກ

ເລກທີ

ແລະ ຕວົ

ອກັສອນ

ຫຍໍ ້

ຊື່  ແລະ

ເນືອ້ໃນ

ຫຍໍເ້ອກະ

ສານ

ຜູເ້ຊນັ ບ່ອນນາໍ

ສົ່ ງ

ຈາໍນວນ

ສະບບັ

ບ່ອນໃດ

ເກບັຮກັ

ສາໄວ ້

ໝາຍ

ເຫດ

01 02 03 04 05 06 07 08

5) ການເກບັຮກັສາເອກະສານສະບບັຕົນ້ໄວ ້

ເອກະສານສະບບັຕົນ້ ແມ່ນໃຫເ້ກບັຮກັສາໄວຢູ່້ພາກສ່ວນຄຸມ້ຄອງເອກະສານເຂົາ້-ອອກ

ໃນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງສະບບັ ແລະໃຫສ້າ້ງເປັນສໍານວນເອກະສານຕາມແຕ່ລະປະເພດ

ເອກະສານໃຫເ້ປັນລະບບົ.

1.6.3 ການເອາົເອກະສານເຂົາ້ຫອ້ງສໍານວນ
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ຫວົໜາ້ການຈດັຕັງ້ມໜີາ້ທີ່ ຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ການສາ້ງສໍາເນາົ ແລະມອບສໍາ

ນວນເອກະສານເຂົາ້ຫອ້ງສໍາເນາົເອກະສານ ທີ່ ຂືນ້ຕາມຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົຕາມຂັນ້ຕອນ. ໄລຍະ

ເວລາການມອບສໍານວນເອກະສານໃຫປ້ະຕບິດັ ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້

- ລະບບົນຕິກິາໍ ໄລຍະເວລາ ໜຶ່ ງປີ ພາຍຫຼງັໄດປ້ະກາດນາໍໃຊ;້

- ເອກະສານບໍລຫິານ ໄລຍະເວລາ ໜຶ່ ງປີ ພາຍຫຼງັແກໄ້ຂວຽກງານສໍາເລດັ;

- ເອກະສານວທິະຍາສາດ-ເຕກັນກິໄລຍະເວລາໜຶ່ ງປີພາຍຫຼງັແກໄ້ຂວຽກງານສໍາເລດັ;

- ເອກະສານຮູບ, ຟິມ ຮູບ,  ໄມໂກຣຟິມ,  ແຜ່ນສຽງ ,  ບັນທຶກພາບ ແລະ

ເອກະສານອື່ ນ ໄໆລຍະເວລາ ສາມເດອືນ ພາຍຫຼງັແກໄ້ຂວຽກງານສໍາເລດັ;

1.7 ຮ່າງການຂຽນເອກະສານທາງການແບບຕ່າງໆ
1.7.1     ການກາໍນດົຂະໜາດເຈຍ້ ແລະ ຕວົໜງັສື

1). ການກາໍນດົຂະໜາດເຈັຍ້

ດວ້ຍຂະໜາດຂອງເຈຍ້ ລວງກວາ້ງ 21 ຊງັຕແີມດັ, ສູງ 29,7 ຊງັຕແີມດັ (ຂະໜາດ

ເຈຍ້ A4) ຊຶ່ ງຂະໜາດ ຂອບເຈຍ້ແຕ່ລະດາ້ນ ມດີັ່ ງນີ:້

- ຫ່າງຈາກຂອບເຈຍ້ດາ້ນເທງິ 02 ຊງັຕແີມດັ

- ຫ່າງຈາກຂອບເຈຍ້ດາ້ນລຸ່ມ 02 ຊງັຕແີມດັ

- ຫ່າງຈາກຂອບເຈຍ້ດາ້ນຂວາ 02 ຊງັຕແີມດັ

- ຫ່າງຈາກຂອບເຈຍ້ດາ້ນຊາ້ຍ 03 ຊງັຕແີມດັ

2). ການກນໍດົຂະໜາດຕວົໜງັສື

ດ/ລ ອງົປະກອບເອກະສານບໍຫານທົ່ ວໄປ ຂະໜາດ

01 ເຄື່ ອງໝາຍຊາດ ເສັນ້ຜ່າໃຈກາງ 02 ຊງັຕແີມດັ

02 ຊື່ ປະເທດ ແລະຄໍາຂວນັຂອງຊາດ ຕວົອກັສອນ 12 ເຂັມ້

03 ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ຕວົອກັສອນ 12 ທໍາມະດາ

04 ເລກທ.ີ............./ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້ ຕວົອກັສອນ 12 ທໍາມະດາ

05 ສະຖານທີ່ , ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີ ຕວົອກັສອນ 12 ທໍາມະດາ

06 ຊື່ ເອກະສານ ຕວົອກັສອນ 12 ເຂັມ້

07 ຮຽນ/ເຖງິ ແລະເລື່ ອງ ຕວົອກັສອນ 12 ເຂັມ້

08 ບ່ອນອງີ ຕວົອກັສອນ 12 ທໍາມະດາ

09 ເນືອ້ໃນເອກະສານ ຕວົອກັສອນ 12 ທໍາມະດາ

10 ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ ຕວົອກັສອນ 12 ເຂັມ້

11 ບ່ອນສົ່ ງ/ເອກະສານຕດິຄດັ ຕວົອກັສອນ 10 ທໍາມະດາ

12 ທີ່ ຢູ່ (ຫຼຕູືໄ້ປສະນ)ີ, ເບໂີທລະສບັ, ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕຣ

ນກິ (E{mail), ເວບັໄຊ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ (ຖາ້ມ)ີ

ຕວົອກັສອນ 10 ທໍາມະດາ

1.7.2    ຮ່າງການຂຽນເອກະສານທາງການແບບຕ່າງໆ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ຊື່ ເອກະສານ

ຮຽນ:.........................................................................

ເລື່ ອງ:.............................................................................

- ອງີຕາມ:....................................................................................

- ອງີ

ຕາມ:.....................................................................................

ເນືອ້ໃນເອກະສານ

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ທີ່ ຢູ່ (ຕູໄ້ປສະນ)ີ, ເບໂີທລະສບັ, ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕຣນກິ (E-mail), ເວບັໄຊ ຂອງ

ອງົການຈດັຕັັງ້ (ຖາ້ມ)ີ

02 ຊງັຕແີມດັ

ຕາປະທບັຂາເຂົາ້

ຕາດ່ວນ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

1 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ຂໍຕ້ກົລງົ
ຂອງ..........................................................

ວ່າດວ້ຍ....................................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້......................ຕກົລງົ:

ມາດຕາ 1.....................................................................................

ມາດຕາ 2........................................................................................

ມາດຕາ 3.......................................................................................

ມາດຕາສຸດທາ້ຍ  ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ມືລ້ງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ທີ່ ຢູ່ (ຕູໄ້ປສະນ)ີ, ເບໂີທລະສບັ, ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕຣນກິ (E-mail), ເວບັໄຊ ຂອງອງົການ

ຈດັຕັັງ້ (ຖາ້ມ)ີ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ຄໍາສັ່ ງ
ຂອງ..........................................................

ວ່າດວ້ຍ....................................................

ເຖງີ:......................................................................................

ເລື່ ອງ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ອອກຄໍາສັ່ ງ...................ຈ ຶ່ ງອອກຄໍາສັ່ ງດັ່ ງນີ:້

1. ................................................................................................

2..................................................................................................

3.................................................................................................

4.................................................................................................

ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງນີຢ່້າງເຂັມ້ງວດ

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ທີ່ ຢູ່ (ຕູໄ້ປສະນ)ີ, ເບໂີທລະສບັ, ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕຣນກິ (E-mail), ເວບັໄຊ ຂອງອງົການ

ຈດັຕັັງ້ (ຖາ້ມ)ີ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່ ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ແຜນການ
.............................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

I. ຈດຸປະສງົ

1.........................................................................................

2..........................................................................................

II. ເນືອ້ໃນ

................................................................................................

................................................................................................

III. ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

..................................................................................................

....................................................................................................

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ທີ່ ຢູ່ (ຕູໄ້ປສະນ)ີ, ເບໂີທລະສບັ, ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕຣນກິ (E-mail), ເວບັໄຊ ຂອງ

ອງົການຈດັຕັັງ້ (ຖາ້ມ)ີ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ

........

ບດົສະຫລູບ

.............................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

I. ສະພາບລວມ

.........................................................................................

II. ເນືອ້ໃນ/ ປະດນັຕ່າງໆ

................................................................................................

III. ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

..................................................................................................

………………………………………………………………………

IV. ຂໍສ້ະເໜີ

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ທີ່ ຢູ່ (ຕູໄ້ປສະນ)ີ, ເບໂີທລະສບັ, ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕຣນກິ (E-mail), ເວບັໄຊ ຂອງ

ອງົການຈດັຕັັງ້ (ຖາ້ມ)ີ

2 ຊງັຕແີມດັ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ
2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ບດົລາຍງານ

.............................................

ຮຽນ:.............................................................

ເລື່ ອງ:.............................................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

I. ສະພາບລວມ

.........................................................................................

II. ຈດຸປະສງົ

................................................................................................

III. ເນືອ້ໃນ

..................................................................................................

IV.  ປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັ (ສງັເກດຕລີາຄາ, ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ.້..ຖເາມ)ີ.........

V.  ຂໍສ້ະເໜຂີໍທດິຊີນ້າໍ

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງລາຍງານມາຍງັທ່ານເພື່ ອຊາບ ແລະຂໍທດິຊີນ້ າໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັດວ້ຍ

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ທີ່ ຢູ່ (ຕູໄ້ປສະນ)ີ, ເບໂີທລະສບັ, ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕຣນກິ (E-mail), ເວບັໄຊ ຂອງອງົການ

ຈດັຕັັງ້ (ຖາ້ມ)ີ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ
2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ໜງັສສືະເໜີ

ຮຽນ:...................................................................

ເລື່ ອງ:...................................................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

(ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ ຫຼຕືໍາແໜ່ງຜູສ້ະເໜ)ີ.. ຂໍຖເືປັນກຽດຢ່າງສູງສະເໜມີາຍງັທ່ານ...

....................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງຮຽນມາຍງັທ່ານເພື່ ອພຈິາລະນາຕາມລະບຽບການດວ້ຍ

ດວ້ຍຄວາມນບັຖຢ່ືາງສູງ

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ທີ່ ຢູ່ (ຕູໄ້ປສະນ)ີ, ເບໂີທລະສບັ, ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕຣນກິ (E-mail), ເວບັໄຊ ຂອງອງົການຈດັຕັັງ້

(ຖາ້ມ)ີ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ໜງັສແືຈງ້ຕອບ

ຮຽນ:..................................................................

ເລື່ ອງ:.................................................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້...................... ຂໍຖເືປັນກຽດແຈງ້ມາຍງັ......................

...................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

......................................................................................

....................................................................................................

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງແຈງ້ມາຍງັ ທ່ານ............................................ເພື່ ອຊາບດວ້ຍ.

ດວ້ຍຄວາມນບັຖຢ່ືາງສູງ

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ທີ່ ຢູ່ (ຕູໄ້ປສະນ)ີ, ເບໂີທລະສບັ, ຈດົໝາຍເອເລກັໂຕຣນກິ (E-mail), ເວບັໄຊ ຂອງອງົການ

ຈດັຕັັງ້ (ຖາ້ມ)ີ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ໜງັສເືຊນີ

ຮຽນ:..................................................................

ເລື່ ອງ:...................................................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້...................... ຂໍຖເືປັນກຽດຮຽນເຊນີມາຍງັທ່ານ

....................

...................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

......................................................................................

....................................................................................................

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງເຊນີມາຍງັທ່ານເພື່ ອ............................................. ດວ້ຍ.

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ກະລຸນາແຈງ້ຕອບ:    ຊື່ ..........................ເບໂີທ.....................

ແຟັກ...............................................

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ແຈງ້ການ

ເຖງິ:..................................................................

ເລື່ ອງ:...................................................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້...................... ຂໍຖເືປັນກຽດແຈງ້ມາຍງັ.....................

...................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................................

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງແຈງ້ມາເພື່ ອຊາບ ແລະພອ້ມກນັຈດັຕັງ້ປະບດັຕາມເນືອ້ໃນຂາ້ງເທງິໃຫໄ້ດ ້

ຮບັຜນົດ.ີ

ຕ າແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ແຈງ້ຂ່າວ

ຮຽນ:..................................................................

ເລື່ ອງ:...................................................................

- ອງີຕາມ:..................................................................................

- ອງີຕາມ:................................................................................

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້...................... ຂໍຖເືປັນກຽດແຈງ້ຂ່າວມາຍງັ...............

...................................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງແຈງ້ມາເພື່ ອຊາບ ໂດຍທົ່ ວເຖງິກນັດວ້ຍ.

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........, ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ໃບມອບສດິ

- ອງີຕາມ:................................................................................

- ອງີຕາມ:...............................................................................

ຂາ້ພະເຈົາ້ ....................................(ເຫດຜນົ).....................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

ແຕ່ວນັທ ີ......ເດອືນ........ປີ............ເຖງິວນັທ.ີ...........ເດອືນ..........ປີ........

ມອບສດິ ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫແ້ກ່ທ່ານ.............................................

ຮກັສາການແທນຊົ່ ວຄາວຕາມລະບຽບການທີ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ.້

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງໄດມ້ອບສດິໃຫຜູ້ກ່້ຽວເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........, ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ.......

ໃບຢັງ້ຢືນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ ............................ຢັງ້ຢືນວ່າ ທາ້ວ/ນາງ...........................

ອາຍຸ.........ປີ,ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີ ເຂົາ້ສງັກດັລດັ.....................ຕໍາແໜ່ງ.............

ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ.........................ສງັກດັ............................................

ຜູກ່້ຽວແມ່ນ.....................................................................................

.............................................................................................

.................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

.................................................................................................

..................................................................................................

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້..............ຢັງ້ຢືນວ່າຜູກ່້ຽວສງັກດັຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງ

ພວກເຮາົແທ.້

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງແຈງ້ມາ ເພື່ ອຊາບໂດຍທົ່ ວເຖງິກນັດວ້ຍ.

ຕ າແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

......., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ໃບຍກົຍາ້ຍ

ຮຽນ:..................................................................

ເລື່ ອງ:...................................................................

- ອງີຕາມ:.........................................................................

- ອງີຕາມ:...............................................................................

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ ...........................................................ເຫນັດຍີກົຍາ້ຍ

ທ່ານ.........................................................................................

ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປີເກດີ......................................................................

ປີການ............ປີ; ຊັນ້............ຂັນ້ເງນິເດອືນ..............ວຸດທກິານສກຶສ....

ຈາກ.........................................................................................

ໄປປະຈາໍການຢູ່..............................................................................

ດັ່ ງນັນ້, ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້........................ຈ ຶ່ ງໄດອອກໃບຍກົຍາ້ຍສະບບັນີ ້

ໃຫຜູ້ກ່້ຽວ ໄວເ້ປັນຫຼກັຖານ ແລະເປັນບ່ອນອງິ.

ຕ າແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ບ່ອນນໍາສົ່ ງ/ເອກະສານຄດັຕດິ

1..................... ສະບບັ

2.................... ສະບບັ

3. ເກບັຮກັສາໄວ ້ ສະບບັ

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

........, ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ບດົບນັທກຶ

ໃນຕອນ......................ເວລາ............ໂມງ...........ນາທ ີຂອງວນັທ.ີ............

ເດອືນ.............ປີ..................ສະຖານທີ່ ...............................................

ໄດຈ້ດັຕັງ້...................ຂຶນ້ພາຍໃຕກ້ານເປັນປະທານຂອງທ່ານ........................

(ຊື່  ແລະນາມສະກຸນ, ໜາ້ທີ່ ຕໍາແໜ່ງ).......................................................

ມບີນັດາທ່ານ.................(ຜູແ້ທນ ແລະແຂກທີ່ ຖກຶເຊນີ).............................

ເຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ:......ທ່ານ, ຍງິ......ທ່ານ (ລາຍລະອຽດມລີາຍຊື່ ຕດິຄດັບດົບນັທກຶສະບບັ

ນີ)້

I. ຈດຸປະສງົ

1 1......................................................................................

2. ....................................................................................

II. ເນືອ້ໃນ..................................................................................

...................................................................................... ......

.............................................................................................

III. ຄໍາເຫນັຊີນໍ້າຂອງປະທານ............................................................

.. .................................................................................................

.. ............................................................................................... ..

.. ໄດດໍ້າເນນີໄປເປັນເວລາ.....ວນັ ແລະ ສີນ້ສຸດລງົໃນເວລາ.......ໂມງ.......ນາທ.ີ.....

.. ຕອນ.................ຂອງວນັທ.ີ..........ເດອືນ.........ປີ...............

ປະທານ ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ໝາຍເຫດ: - ປະທານມສີດິລງົລາຍເຊນັ ບດົບນັທກຶ ແລະຈ ້າກາຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ (ຊື່ ແຈງ້)

- ຫາ້ມປະທບັຕາອງົການຈດັຕັງ້ໃສ່ບດົບນັທກຶເດດັຂາດ

2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
3 

ຊງັ
ຕແີ

ມ
ດັ

2
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

......., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ສະໂໜດນາໍສົ່ ງ

ຮຽນ/ເຖງີ:..................................................................

ເລື່ ອງ:...................................................................

ເອກະສານທີ່ ສົ່ ງມາປະກອບມ:ີ

ລ/ດ ເນືອ້ໃນຫຍໍຂ້ອງເອກະສານ ຈາໍນວນ

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

- ສະໂໜດນໍາສົ່ ງ: ແມ່ນເອກະສານທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອນໍາສົ່ ງເອກະສານຫຼາຍສະບບັ ທີ່ ມເີນືອ້ໃນພວົພນັກນັໂດຍຈະຕອ້ງ

ກໍານດົຊື່ , ເນືອ້ໃນຫຍໍ ້ແລະ ຈາໍນວນເອກະສານ ແລວ້ສົ່ ງໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ຮບັເອກະສານ ຫຼບ່ືອນນໍາສົ່ ງ.

- ສະໂໜດນໍາສົ່ ງ: ແມ່ນນໍາໃຊເ້ພື່ ອນໍາສົ່ ງເອກະສານລບັ ຫຼເືອກະສານທີ່ ມເີນືອ້ໃນສໍາຄນັ, ພາຍຫຼງັບ່ອນນໍາສົ່ ງໄດ ້

ຮບັເອກະສານແລວ້ ຕອ້ງເຊນັຢັງ້ຢືນການຮບັເອກະສານ ດັ່ ງກ່າວ. ສະໂໜດນໍາສົ່ ງຕອ້ງເຮດັ 2ໃບ, ໃບທ ີ1

ເກບັຮກັ ສາຢູ່ບ່ອນອອກເອກະສານ, ໃບທ ີ2 ແມ່ນໃຫເ້ກບັຮກັສາຢູ່ບ່ອນນໍາສົ່ ງ.

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ
2 ຊງັຕແີມດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະກາດໃຊເ້ອກະສານ ເລກທ.ີ............/ຕວົອກັສອນຫຍໍ ້

......., ວນັທ.ີ......ເດອືນ.......ປີ........

ໃບສະເໜພີວົວພນັວຽກ

ຮຽນ/:..................................................................

(ຊື່ ອງົການຈດັຕັງ້ ຫລ ືຕໍາແໜ່ງ)................ ໄດຕ້ກົລງົໃຫ ້

- ຊື່  ແລະນາມສະກຸນ....................................................................

- ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ.......................................................................

- ຜູຕ້ດິຕາມ..................................................................................

- ຈດຸປະສງົພວົພນັວຽກ

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

(ສ່ວນລາຍລະອຽດຜູກ່້ວຈະສະເໜຕີື່ ມ)

ສະນັນ້, ເມື່ ອຜູກ່້ຽວມາເຖງີແລວ້ ສະເໜຂີໍຄວາມຮ່ວມມ ືແລະອໍານວຍຄວາມສະ

ດວກແກ່ຜູ່ກ່ຽວດວ້ຍ)

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

ລາຍເຊນັ

ຊື ້່  ແລະນາມສະກຸນ

2 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ

3 
ຊງັ

ຕແີ
ມ

ດັ
2 ຊງັຕແີມດັ

2 ຊງັຕແີມດັ
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ຮູບແບບການຈ່າໜາ້ຊ່ອງເອກະສານ

1) ສົ່ ງເອກະສານທົ່ ວໄປ

2) ສົ່ ງເອກະສານດ່ວນ

2). ສົ່ ງເອກະສານດ່ວນ

3) ສົ່ ງເອກະສານລບັ

1. ຊອງນອກ

2. ຊອງໃນ

2.

ບ່່ອນຕດັຊອງ

ຊື່ , ຢູ່ຢູ່, ຕູໄ້ປສະນ,ີ ເບໂີທ, ແຟັກ,

ເວບໄຊ ຂອງອງົການຈດັຕັງ້
ຊື່ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະຮບັເອກະສານ

ປະທບັຕາທາງລດັຖະການ

ບ່່ອນຕດັຊອງ

ຊື່ , ຢູ່ຢູ່, ຕູໄ້ປສະນ,ີ ເບໂີທ, ແຟັກ, ເວບໄຊ

ຂອງອງົການຈດັຕັງ້

ຊື່ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະຮບັເອກະສານ

ປະທບັຕາທາງລດັຖະການ

ປະທບັຕາດ່ວນ

ບ່່ອນຕດັຊອງ

ຊື່ , ຢູ່ຢູ່, ຕູໄ້ປສະນ,ີ ເບໂີທ, ແຟັກ, ເວບໄຊ

ຂອງອງົການຈດັຕັງ້

ຊື່ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະຮບັເອກະສານ

ປະທບັຕາທາງລດັຖະການ

ປະທບັຕາດ່ວນ
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2. ຊອງໃນ

ຮູບແບເອກະສານໜາ້ສຸດທາ້ຍ ( ເອກະສານທີ່ ມ ີ2 ໜາ້ຂຶນ້ໄປ )

2 ຊມ

2ຊມ 2 ຊມ

2 ຊມ

........................................................................................

....................................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

ຕໍາແໜ່ງຫວົໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້

-

ບ່່ອນຕດັຊອງ

ຊື່ ເປົາ້ໝາຍທີ່ ຈະຮບັເອກະສານ

ປະທບັຕາປະເພດ (ລບັ, ລບັສະເພາະ,

ແລະລບັທີ່ ສຸດ )

ລາຍເຊນັ

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

.......

........

........

........

........

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ

..................

..................

..................

..................

..................

..................

...

..................

..................

..................

..................

..................

..................

...



36

1. ການຂຽນຂໍຕ້ກົລງົ
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2. ການຂຽນຄາໍສັ່ ງ
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ບດົທີ 2

ການສາ້ງແຜນການ ແລະ ບດົສະຫລູບ

ຈດຸປະສງົ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ:

1. ບອກຄວາມໝາຍຂອງແຜນການ ແລະ ບດົສະຫລຸບໄດ ້

2. ອະທບິາຍຂັນ້ຕອນ ແລະ ວທິກີານຂຽນແຜນການ ແລະ ບດົສະຫລຸບໄດ ້

3. ຂຽນແຜນການ ແລະ ບດົສະຫລຸບວຽກງານຕວົຈງິໄດ ້

ເນືອ້ໃນ

2.1 ການສາ້ງແຜນການ

2.1.1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງແຜນການ

 ແຜນແມ່ນຫຍງັ?

ແຜນແມ່ນເລືອ້ງອານາຄດົ ທີ່ ເຮາົກາໍນດົຂືນ້ເພື່ ອຢາກບນັລຸຜນົ, ເປັນເລືອ້ງ ໃນອານາຄດົ

ເຊິ່ ງອາໄສຂໍມູ້ນປະຈບຸນັ, ແມ່ນການກາໍນດົເປົາ້ໝາຍ ແລະ ວທິກີານເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍ, ເປັນການກ່ຽວ

ຂອ້ງກບັການປະຕບິດັ ແລະ ເປັນເລືອ້ງການຕດັສນິໃຈຂອງຜູບ້ໍລຫິານ.

 ການວາງແຜນການແມ່ນຫຍງັ?

ການວາງແຜນການ ແມ່ນການຄົນ້ຫາຂອບເຂດວຽກງານໃດໜຶ່ ງມາເປັນເປົາ້ໝາຍເເພື່ ອ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງມຈີດຸປະສງົ, ມຄີາດໝາຍ ແລະ ມວີທິກີານດໍາເນນີວຽກງານເປັນຂັນ້ຕອນ ເຮດັໃຫວ້ຽກ

ງານມກີານປ່ຽນແປງ, ຄບືໜາ້ຈາກສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ມໃີຫມ້,ີ ຈາກສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ດໃີຫດ້ຕີາມຄວາມຕອ້ງການ. ການວາງແຜນ

ການແມ່ນຂະບວນການຄດິ, ການວເິຄາະ ແລະ ການຕດັສນິໃຈເລອືກແນວທາງການດໍາເນນີກດິຈະກາໍທີ່ ດີ

ທີ່ ສຸດເພື່ ອຂຽນແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຕໍ່ ໜາ້ ແລະ ແມ່ນຫນົທາງທີ່ ຈະເຮດັໃຫໄ້ດຕ້າມເປົາ້ໝາຍ.

 ຄວາມສໍາຄນັຂອງແຜນການ

1. ເປັນການເຮດັວຽກທີ່ ມທີດິທາງ ມຈີດຸປະສງົ ແລະ ຂັນ້ຕອນຂອງການປະຕບິດັ

2. ເປັນເຄື່ ອງຊ່ວຍບໍລຫິານ ແລະ ຕດັສນິໃຈ ຢ່າງມຫີລກັການ

3. ເຮດັໃຫກ້ານດໍາເນນີງານສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍ

4. ຊ່ວຍໃນການກາໍນດົ ແລະ ລະບຸໜ່ວຍງານຮບັຜດິຊອບວ່າແມ່ນຜູໃ້ດ? ຈະເຮດັ

ຫຍງັ? ຢູ່ໃສ? ແລະ ເຮດັເມື່ ອໃດ?

5. ຊ່ວຍໃຫສ້າມາດຄາດຄະເນ ເຖງີບນັຫາທີ່ ອາດຈະເກດີຂືນ້ລ່ວງໜາ້ ແລະ ພະ

ຍາຍາມປອ້ງກນັໄວກ່້ອນ

6. ເປັນການສາ້ງໃຫເ້ກດີການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ຮຽນຮູຮ່້ວມກນັ
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7. ເປັນບ່ອນອງີໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກງານ

8. ເຮດັໃຫມ້ກີານປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໄດ ້ ເພື່ ອຊອກຫາຊບັ

ພະຍາກອນເພີ່ ມເຕມີ

9. ຫລຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ ແນ່ນອນ/ຄວາມສ່ຽງແຜນການເປັນທດິທາງໃນການເດນີໄປ

ສູ່ທາງໜາ້ເພື່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍ, ແມ່ນພາລະກດິອນັສໍາຄນັທໍາອດິຂອງຂະບວນການບໍລຫິານ ເບິ່ ງລວມແລວ້

ທຸກໆການຈດັຕັງ້ຕອ້ງມກີານວາງແຜນ ຖາ້ຂາດ ການວາງແຜນ ກໍ່ ຄຂືາດທດິທາງປະຕບິດັ ແລະ ນາໍໄປເຖງິ

ຄວາມລົມ້ລະລາຍບໍ່ ໄວກໍ່ ຊາ້. ສະນັນ້, ບໍ່ ມກີານຈດັຕັງ້ໃດທີ່ ຈະປະສບົຜນົສໍາເລດັໂດຍປາສະຈາກການວາງ

ແຜນຢ່າງແນ່ນອນ.

2.1.2 ວງົຈອນ ແລະ ບ່ອນອງີຂອງການວາງແຜນ

 ວງົຈອນຂອງການວາງແຜນ

ປະ
ເມ
ນີຜ
ນົ

ຕິດຕາມຊຸກຍູ້

ວາງແຜນ

ຮູບທີ 1: ວງົຈອນຂອງການວາງແຜນ
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 ບ່ອນອງີຂອງການວາງແຜນ

ຮູບທີ 2: ບ່ອນອງີຂອງການວາງແຜນ

2.1.3 ບາດກາ້ວຂອງການວາງແຜນ (Planning Process)

1. ຊອກຮູສ້ະພາບ ແລະ ສງັລວມຂໍມ້ນູ (Data Collection)

2. ຄົນ້ຫາບນັຫາ (Problem Identifying)

3. ວເິຄາະຂໍມູ້ນ (Data Analysis)

4. ຈດັລໍາດບັຄວມສໍາຄຂັອງບນັຫາ (Priority of Problem)

5. ກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ (Policy, Objecting and target

Setting)

6. ກາໍນດົແຜນຍຸດທະສາດ (Strategic Plan)

7. ກາໍນດົງບົປະມານ (Budget)

8. ກາໍນດົວທິກີານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ (Monitoring &Evaluation)

2.1.4 ປັດໃຈຫລກັ ແລະ ການກະກຽມກ່ອນການວາງແຜນ

1. What? ຈະເຮດັຫຍງັ?

2. Why? ເປັນຫຍງັຕອ້ງເຮດັ ຄວາມຈາໍເປັນແນວໃດ?

3. Where? ຈະເຮດັຢູ່ໃສ?

4. When? ຈະເຮດັເວລາໃດ?

5. Howmuch ຈະເຮດັເທົ່ າໃດ?

6. How? ຈະເຮດັແນວໃດ?
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7. Who? ໃຜຈະເປັນຄນົເຮດັ, ຈະເຮດັຮ່ວມກບັໃຜ?, ໃຜໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ?

8. Resource? ຈະຕອ້ງໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຫຍງັແດ່ ?

2.1.5 ລກັສະນະຂອງການວາງແຜນທີ່ ດີ

1. ເປັນແຜນທີ່ ຈດັຂືນ້ໂດຍມຂີໍມູ້ນຖກຶຕອ້ງສມົບູນເໝາະສມົກບັຄວາມເປັນຈງິ

2. ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ ້ ແລະ ເໝາະສມົຕາມຄວາມຈາໍເປັນ

3. ສາມາດປະຫຍດັ (ເວລາ, ຄນົ, ງບົປະມານ ແລະ ອຸປະກອນ)

4. ຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສາມາດເຂົາ້ໃຈໄດດ້ີ

5. ຕອ້ງປະຕບິດັໄດ,້ ວເິຄາະໄດ ້ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດ ້

6. ມເີວລາພຽງພໍຕໍ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເພື່ ອໃຫບ້ນັລຸຕາມຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍ

7. ເໝາະສມົກບັເຫດການຕ່າງໆ ໃນອານາຄດົ.

2.1.6 ຂໍຈ້າໍກດັຂອງການວາງແຜນ ແລະ ບນັຫາທີ່ ເຄຍີພບົໃນການປະຕບິດັແຜນການ

 ຂໍຈ້າໍກດັຂອງການວາງແຜນ

1. ການວາງແຜນເປັນຂະບວນການທີ່ ຕອ້ງໃຊເ້ວລາ ແລະ ສິນ້ເປືອງຄ່າໃຊຈ່້າຍ

2. ການດໍາເນນີວຽກງາພາຍໃນອງົການທເີຂັມ້ງວດເກນີໄປໃນເລື່ ອງຕ່າງໆ ຈະ

ເປັນອຸປະສກັໃນການນນາໍເອາົຄວາມຄດິລເິລີ່ ມໃຫມ່ໆມາໃຊ ້

3. ປະສດິທພິາບໃນການວາງແຜນອາດມຂີໍຈ້າໍກດັຈາກປັດໃຈພາຍນອກທີ່ ບໍ່ ສາ

ມາດຄວບຄຸມໄດ.້

 ບນັຫາທີ່ ເຄຍີພບົໃນການປະຕບິດັແຜນ

1. ງບົປະມານບໍ່ ພຽງພໍກບັແຜນ

2. ບໍ່ ເອາົຈງິເອາົຈງັ, ຂາດລະບຽບວໃິນ ແລະຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການປະຕບິດັແຜນ

3. ການກະກຽມບໍ່ ດີ

4. ຄວາມຜດິພາດຂອງນກັວາງແຜນ

5. ຂາດຊບັພະຍາກອນ

6. ຂາດເທກັນກິວຊິາການ ແລະ ລະບບົບໍລຫິານບໍ່ ດີ

7. ມຄີວາມຂດັແຍ່ງ

8. ຂາດການປະສານງານກນັ

2.1.7 ປະເພດຂອງແຜນການ

 ແບ່ງຕາມພືນ້ທີ່

1. ການວາງແຜນລະດບັຊາດ

2. ການວາງແຜນລະດບັພາກ (ພາກເໜອື, ພາກກາງແລະ ພາກໃຕ ້

3. ການວາງແຜນລະດບັທອ້ງຖີ່ ນ (ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ)

 ແບ່ງຕາມພາລະບດົບາດໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

1. ການວາງແຜນລວມ

2. ການວາງແຜນຕາມຂະແໜງການ
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 ແບ່ງຕາມໄລຍະເວລາ

1. ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ ແມ່ນແຜນທີ່ ມກີາໍນດົເວລາ 5 ປີຂືນ້ໄປ ເປັນ 10 ປີ

15 ປີ ຫຼື 20 ປີໂດຍທົ່ ວໄປຈະເປັນແຜນແມ່ບດົ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ແຜນອື່ ນໆ.

2. ການວາງແຜນໄລຍະປານກາງ (3 - 5 ປີ) ແມ່ນອງີໃສ່ແຜນໄລຍະຍາວເພື່ ອ

ນາໍໄປວາງແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍສະເພາະຈະເປັນບນັດາແຜນງານ.

3. ການວາງແຜນໄລຍະສັນ້ (1-2 ປີ, 6 ເດອືນ, ງວດ ແລະເດອຶນ) ແມ່ນແຜນ

ຈດັຕງັປະຕບິດັທີ່ ມລີາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຊບັພະຍາກອນບຸກຄະລາກອນ ງບົປະ

ມານລະອຽດ

 ການວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ

ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແມ່ນຂະບວນການ ທີ່ ເອາົຄນົເປັນໃຈກາງໃນ ການພດັທະ ນາ

, ເປັນວທິກີານທີ່ ເອາົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການພດັທະນາເຂົາ້ມາມສ່ີວນຮ່ວມໃນທຸກຂັນ້ຕອນຂອງ

ການພດັທະນາເຊັ່ ນ: ການຄົນ້ຄວ້າບນັຫາ, ການວາງແຜນ, ການປະຕບິດັ, ການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ

ການປະເມນີຜນົກດິຈະກາໍການພດັທະນາ.

2.1.8 ຂັນ້ຕອນການສາ້ງແຜນການ

ເພື່ ອເຮດັໃຫແ້ຜນການ ມເີນືອ້ໃນຄບົຖວ້ນສມົບູນຊດັເຈນດ,ີ ການສາ້ງແຜນການໃດນຶ່ ງ

ຄວນດໍາເນນີຕາມ 5 ຂັນ້ຕອນດັ່ ງນີ ້

1. ກາໍນດົເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນການ

 ຈະສາ້ງແຜນການໄດຕ້ອ້ງຄົນ້ຄວ້າຫາບນັຫາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ

 ກາໍນດົເອາົໜາ້ວຽກທີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການຫລາຍນັນ້ມາເປັນເປົາ້ໝາຍ ໃນການສາ້ງ

ແຜນການ

1. ການກະກຽມຂໍມ້ນູປະກອບເປັນແຜນການ

 ສາມາດດໍາເນນີການດວ້ຍ 2 ວທິຄີື :

1. ການຄົນ້ຄວ້າເປັນບຸກຄນົເປັນວທິທີີ່ ປະຕບິດັໄດໃ້ນເມື່ ອໝູ່ ຄະນະມກີານຕດິຂດັ

ທຸລະ ຫຼື ໝູ່ ຄະນະໄດມ້ອບສດິໃຫຜູ້ໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງກະກຽມແຜນການກາໍນດົຂຶນ້ໄວ ແຕ່ຂໍມູ້ນອາດບໍ່ ຄບົຖວ້ນ

, ຄາດໝາຍສູງ ກວ່າຄວາມສາມາດ ຫລື ຄາດໝາຍຕໍ່ າກວ່າຄວາມສາມາດ, ບາງບນັ ຫາໝູ່ ຄະ ນະ ອາດ ບໍ່

ເຫນັດເີປັນເອກະພາບນາໍ

2. ການຄົນ້ຄວ້າເປັນຄະນະເປັນວທິທີີ່ ດໄີດຫ້ລາຍຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຕໍ່ ກບັຂໍມູ້ນຕ່າງໆ

ເຮດັໃຫໄ້ດເ້ນືອ້ໃນແຜນການຄບົຖວ້ນສມົບູນໃຫໂ້ອກາດ ໝູ່ ຄະນະມສີດິປະຊາທປິະໄຕໃນການປະກອບ

ຄໍາເຫນັ, ສະແດງຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ ມກີານຄດັຈອ້ນເອາົຂໍມູ້ນ ຫລື ຄໍາເຫນັທີ່ ດເີຂົາ້ໃນແຜນການ
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ຫວົຂໍທ້ີ່ ນາໍສະເໜີ ເພື່ ອລະດມົແນວຄວາມຄດິຂອງໝູ່ ຄະນະ

ຕາຕະລາງທີ່ 3: ຮ່າງເນືອ້ໃນເພື່ ອລະດມົແນວຄວາມຄດິຂອງໝູ່ ຄະນະ

ລ/ດ ເນືອ້ໃນ ຄໍາຖາມເຈາະຈີມ້

I. ພາກສະເໜີ

1. ຊື່ ຂອງແຜນການ ແມ່ນຫຍງັ ?

ສອດຄ່ອງກບັເນືອ້ໃນແຜນການແລວ້ບໍ່ ?

2. ບ່ອນອງີຂອງແຜນການ ມບ່ີອນອງີຫຍງັແດ່ໃນການເສາ້ງແຜນການນີ ້

3. ຈດຸປະສງົຂອງແຜນການ ເພື່ ອຫຍງັ ?

II. ພາກເນືອ້ໃນ

1. ໜາ້ວຽກ ແລະ ຄາດໝາຍ ມຫີຍັງແດ່ ? ຕວົເລກຄາດໝາຍສູຊ້ນົເທົ່ າໃດ ?

ໃຫໄ້ດເ້ທົ່ າໃດ ?

2. ສະຖານທີ່ ເຮດັຢູ່ໃສ ?

3. ກາໍນດົເວລາ ເລີມ້ ແລະ ສໍາເລດັເມື່ ອໃດ ? ໃຊເ້ວລາເທົ່ າໃດ ?

4. ຄວາມຕອ້ງການວດັຖຸອຸປະກອນ/ພາ

ຫະນະ

ຕອ້ງການອຸປະກອນ/ພາຫະນະເທົ່ າໃດ ? ເອາົມາ

ຈາກໃສ ?

5. ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ,

ມກີານພວົພນັປະສານງານແນວໃດ ?

6. ຜນົຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ ມຫີຍງັເກດີຂຶນ້ ?

ຄຸມ້ຄ່າບໍ່ຜນົປະໂຫຍດກບັການລງົທນຶ ?

III. ງບົປະມານ ຕອ້ງການໃຊຈ່້າຍງບົປະມານເທົ່ າໃດ ? ງບົປະມານ

ເອາົມາຈາກໃສ ?

2. ຂຽນເປັນເນືອ້ໃນລະອຽດຂອງແຜນການ

 ໝູ່ ຄະນະມອບໝາຍໃຫຜູ້ໃ້ດຜູນ້ ຶ່ ງຂຽນເປັນແຜນລະອຽດ

 ຂຽນຕາມຮ່າງທີ່ ກາໍນດົໄວ ້

 ຂຽນຕາມຂໍມູ້ນຕວົຈງິທີ່ ໄດຄ້ົນ້ຄວ້າກນັແລວ້ນັນ້ໂດຍອງີໃສ່ :

 ຄວາມຕອ້ງການຕວົຈງິ

 ບນັຫາທີ່ ຢາກແກໄ້ຂ

 ກາໍລງັຄນົ, ຊບັພະຍາກອນ, ເວລາ (ທ່າແຮງຂອງສໍານກັງານ ອງົການຕນົ)

 ຄວາມອາດສາມາດເປັນໄປໄດໃ້ນທາງປະຕບິດັ

4. ການລຽບລຽງ ແລະ ການຈດັພມີ

 ດທີີ່ ສຸດຄວນມກີານລຽບລຽງເປັນໝູ່ ຄະນະ

 ເປັນການກວດກາຂໍມູ້ນວ່າຖກືຕອ້ງຫລບືໍ່ , ຂາດ ຫຼື ບໍ່ ພໍສິ່ ງໃດເພື່ ອນາໍໄປປັບ

ປຸງໃຫຖ້ກືຕອ້ງ
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 ການຈດັພມີແມ່ນເພື່ ອສະດວກໃນການອ່ານ ແລະ ໄດເ້ອກະສານທີ່ ເປັນ

ທາງການ

 ພມີອອກໃຫພ້ຽງພໍ (ຫລາຍສະບບັ)

5. ການລງົລາຍເຊນັ, ປະທບັຕາ, ຂຶນ້ເລກທີ່ ແລະ ວນັທີ່

 ການລງົລາຍເຊນັແມ່ນການຢັງ້ຢືນຕໍ່ ເນືອ້ໃນທງັໝດົຂອງແຜນການ ໂດຍ

ຜູ ້ ມສີດິອໍານາດ ຂອງສໍານກັງານອງົການນັນ້

 ການປະທບັຕາ ແມ່ນການໃຫຄ້ວາມສກັສດິ ຂອງເອກະສານ

 ການຂຶນ້ເລກທີ່ ແມ່ນການລໍາດບັເອກະສານໄວ ້ ເພື່ ອສະດວກໃນການ

ທວນຄນື

 ການລງົວນັທີ່ ແມ່ນການບົ່ ງບອກວນັເວລາອອກເອກະສານ

2.1.9 ຂ ້ນັຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ

1. ການເຜຍີແຜ່ແຜນການ

 ເຜຍີແຜ່ແຜນການຜ່ານພະນກັງານທຸກຄນົໃຫເ້ຊື່ ອມຊມຶ, ເຂົາ້ໃຈ ແລະ

ເປັນເອກະພາບຕໍ່ ກບັແຜນການ ເພື່ ອນາໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.

2. ການມອບ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຮບັຜດິຊອບ

 ມອບຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫແ້ຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ບຸກຄນົ

 ແນະນາໍວຽກຢ່າງລະອຽດ

3. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

 ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຫຼື ບຸກຄນົທີ່ ໄດຖ້ກືມອບໝາຍວຽກງານ ພາກນັຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນການທີ່ ວາງໄວ ້

4. ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ ້

 ຫວົໜາ້ ແລະ ຄະນະລງົຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັວຽກງານ ຂອງອາ້ຍນອ້ງພະນກັງານ ເປັນປົກກະຕ.ິ

 ພື່ ອກາໍໃຫໄ້ດສ້ະພາບການ, ເຫນັໄດດ້າ້ນດ,ີ ດາ້ນອ່ອນເພື່ ອຫາວທິກີານ

ປັບປຸງໃຫບ້ນັລຸຈດຸປະສງົທີ່ ວາງໄວ ້

 ເພື່ ອສາ້ງຂວັນກາໍລງັໃຈແກ່ອາ້ຍນອ້ງພະນກັງານ ໃນການເຮດັວຽກໃຫ ້

ສໍາເລດັຜນົ

5. ການປະເມນີຜນົ/ການສະຫລຸບ

ກ. ການປະເມນີຜນົ

 ການດໍາເນນີການປະເມນີພາຍຫລງັທີ່ ແຜນການຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄບົ

ກາໍນດົເວລາ (ໄລຍະທາ້ຍຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ)

 ການປະເມນີ ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອ:

 ການດໍາເນນີງານຕວົຈງິ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ປຽບທຽບ ກບັແຜນການທີ່ ວາງໄວ ້

 ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຕ່າງໆເປັນໄປຕາມແຜນການທີ່ ກາໍນດົໄວຫຼ້ບືໍ່

 ຊາບເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສະຖານະການຕ່າງໆ ທີ່ ສະໜບັສະໜນູ ຫຼື ເປັນອຸ
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ປະສກັຕໍ່ ການດໍາເນນີງານ

 ການປະເມນີຜນົ ເປັນການວເິຄາະຜນົ ຂອງການດໍາເນນີງານວ່າເປັນໄປ

ຕາມຄາດໝາຍ ຫລື ຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍທີ່ ກາໍນດົ ໄວຫ້ລາຍນອ້ຍຊໍ່ າໃດ

- ການປະເມນີຜນົມຈີດຸປະສງົເພື່ ອປັບປຸງແກໄ້ຂແຜນການໃນຕໍ່ ໜາ້

ຂ. ການສະຫລຸບ

- ການສະຫລຸບ ແມ່ນການສງັລວມບນັດາໜາ້ວຽກທງັໝດົ ຂອງແຜນ

ການທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັ ຕາມໄລຍະເວລາທີ່ ກາໍນດົໄວຊ້ຶ່ ງມເີນືອ້ໃນກວມເອາົ: ຜນົສໍາເລດັຂອງວຽກ

ງານ ໃນແຕ່ລະດາ້ນທຽບກບັແຜນການທີ່ ວາງໄວ,້ ດາ້ນດ,ີ ດາ້ນອ່ອນ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້ ເພື່ ອ

ເປັນບ່ອນອງີໃນການສາ້ງແຜນການຄັງ້ຕໍ່ ໄປໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດກ່ີວາເກົ່ າ.
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ຕວົຢ່າງ: ຮ່າງການຂຽນແຜນການ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ

-------------------------

ຊື່ ສໍານກັງານ - ອງົການອອກເອກະສານ ເລກທີ່ ………../…

ວນັທີ່ ….../…../201x

ແຜນການ........................................

ຂອງ.........................................................

- ອງີຕາມ:…………………………………………………………………………

- ອງີຕາມ:…………………………………………………………………………

ສໍານກັງານອງົການຈື່ ງໄດວ້າງທດິທາງແຜນການດໍາເນນີງານປະຈາໍ ປີ........ອອກດັ່ ງນີ:້

I. ຈດຸປະສງົ

II. ລະດບັຄາດໝາຍ

1.1 ດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ

1.2 ວຽກງານປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົສຸກ

1.3 ວຽກງານ ຈດັຕັງ້ບໍລຫິານ ແຜນການ - ການເງນີ

1.3.1...............................

1.3.2...............................

1.4 ວຽກງານວຊິາສະເພາະ

1.4.1...............................

1.4.2...............................

1.5 ວຽກງານການຮ່ວມມື (ຖາ້ມ)ີ

III. ມາດຕະການ ແລະ ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

IV. ງບົປະມານການໃຊຈ່້າຍ

V. ແຜນປະຕບິດັງານ

ຫວົໜາ້ສໍານກັງານອງົການອອກເອກະສານ
ບ່ອນສົ່ ງ:

1. ....................................

2. ....................................
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ຕາຕະລາງທີ່ 4: ຕວົຢ່າງຮ່າງແຜນປະຕບິດັງານປະຈາໍສກົປີ

1 ກດິຈະກາໍທີ 1
2 ກດິຈະກາໍທີ 2
3 ກດິຈະກາໍທີ 3
4 ກດິຈະກາໍທີ 4
5 ກດິຈະກາໍທີ 5

ງວດ 1 ງວດ 2 ງວດ 3 ງວດ 4
ປີ 2011 ຫາ 2012

ລ/ດ ລາຍການ

ຕາຕະລາງທີ່ 5 : ຕວົຢ່າງຮ່າງແຜນປະຕບິດັງານປະຈາໍງວດ ຂອງ ສກົປີ

ເດືອນ 1 ເດືອນ 2 ເດືອນ 3
1 ກດິຈະກາໍທີ 1
2 ກດິຈະກາໍທີ 2
3 ກດິຈະກາໍທີ 3
4 ກດິຈະກາໍທີ 4
5 ກດິຈະກາໍທີ 5

ລ/ດ ລາຍການ
ງວດທີ 1

ຕາຕະລາງທີ່ 6: ຕວົຢ່າງຮ່າງແຜນປະຕບິດັງານປະຈາໍເດອືນ ຂອງ ງວດ

ອາທິດ 1 ອາທິດ 2 ອາທິດ 3 ອາທິດ 4
1 ກດິຈະກາໍທີ 1
2 ກດິຈະກາໍທີ 2
3 ກດິຈະກາໍທີ 3
4 ກດິຈະກາໍທີ 4
5 ກດິຈະກາໍທີ 5

ລ/ດ ລາຍການ
ເດືອນ 1/ ງວດ 1/ 2011-2012
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ຕາຕະລາງທີ່ 7: ຕວົຢ່າງຮ່າງແຜນງບົປະມານການໃຊຈ່້າຍປະຈາໍສກົປີ

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈາໍນວນ ລາຄາ/ໜ່ວຍ ລວມ ໝາຍເຫດ

1. ກດິຈະກາໍ 1

1.1

1.2

1.3

2. ກດິຈະກາໍ 2

2.1

2.2

2.3

3. ກດິຈະກາໍ 3

3.1

3.2

3.3

4. ກດິຈະກາໍ 4

4.1

4.2

4.3

ລວມທງັໝດົ

ຕາຕະລາງທີ່ 8: ຕວົຢ່າງຮ່າງແຜນງບົປະມານການໃຊຈ່້າຍປະຈາໍສກົປີ ( ແບ່ງຕາມງວດ)

1 ກດິຈະກາໍທີ 1
2 ກດິຈະກາໍທີ 2
3 ກດິຈະກາໍທີ 3
4 ກດິຈະກາໍທີ 4
5 ກດິຈະກາໍທີ 5

ງວດ 4

ລວມ

ລ/ດ ລາຍການ
ປີ 2011 ຫາ 2012

ງວດ 1 ງວດ 2 ງວດ 3
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ


ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ ເລກທີ່ ………./ວກປໜ.11

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ວນັທ…ີ………………

ກອງທນຶພດັທະນາການຜະລດິ

ແຜນກດິຈະກາໍສ ້າ້ງລາຍຮບັ

ເລື່ ອງ..............................ປະຈາໍພາກຮຽນທ.ີ..............ສກົຮຽນ..............

- ອງີຕາມ: ...............................................................................................

- ອງີຕາມ:.................................................................................................

ສະນັນ້ທາງກຸ່ມກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍຮບັ ຈາກຫອ້ງ.............................. ຈ ຶ່ ງມແີຜນການ

ປະຕບິດັກດິຈະກາໍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ ້:

I. ຫລກັການ ແລະ ເຫດຜນົ (ອະທບິາຍຄວາມສໍາຄນັ, ປະໂຫຍດ, ບນັຫາ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ....)

II. ຈດຸປະສງົ: (ລະບຸຈດຸປະສງົໃຫສ້ດັເຈນວ່າຢາກໄດຫ້ຍງັແດ່ຫລງັຈາກປະຕບິດັກດິຈະກາໍ ?)

III. ລະດບັຄາດໝາຍ (ຈະເຮດັຫຍງັ, ຈະເຮດັໃຫໄ້ດເ້ທົ່ າໃດ ຫລ ືມຄຸີນນະພາບແນວໃດ?)

IV. ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ຈະເຮດັແນວໃດ? ມໃີຜແດ່ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ມໜີາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ຫຍງັແດ່? ຈະປະສານງານກນັແນວໃດ? ໃຫວ້ຽກສໍາເລດັ ແລະ ໄປບນັລຸຈດຸປະສງົທີ່ ວາງໄວ)້

4.1 ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ: (ລະບຸຊື່ ຫວົໜາ້ກຸ່ມ ແລະ ສະມາຊກິພອ້ມໜາ້ທີ່ )

4.2 ອາຈານທີ່ ປຶກສາ: (ລະບຸຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນພອ້ມໜາ້ທີ່ )

4.3 ສະຖານທີ່ : (ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໃສ?)

4.4 ໄລຍະເວລາ: (ໄລຍະເວລາຂອງການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຈກັເດອືນ, ຈກັປີ ແຕ່ເດອືນໃດຫາ

ເດອືນໃດຂອງປີໃດ)

4.5 ວທິກີານ: (ລຽ້ງແນວໃດ? ປູກແນວໃດ? ປຸງແຕ່ງແນວໃດ? ອະທບິາຍລະອຽດ)

4.6 ການບນັທກຶຂໍມ້ນູ:

- ຂໍມ້ນູດາ້ນວຊິາການ: ມຂີໍມູ້ນຫຍງັແດ່ທີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງເກບັກາໍ? ແລະ ຈະເກບັກາໍຂໍມູ້ນ

ແນວໃດ?)
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- ຂໍມ້ນູດາ້ນເສດຖະກດິ : ມຂີໍມູ້ນຫຍງັແດ່ທີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງເກບັກາໍ? ແລະ ຈະເກບັກາໍຂໍມູ້ນ

ແນວໃດ? ໃຊສູ້ດຫຍງັແດ່ເພື່ ອມາຄດິໄລ່? )

V. ແຜນປະຕບິດັກດິຈະກາໍ ຫຼື ປະຕທິນິການເຮດັວຽກ (ສາ້ງເປັນຕາຕະລາງ ລະບຸໜາ້ວຽກຕາມລ າດບັ

ກ່ອນຫລງັ ແລະ ຈດັວາງເວລາໃສ່ແຕ່ລະໜາ້ວຽກໃຫສ້ອດຄ່ອງເໝາະສມົ)

VI. ງບົປະມານທີ່ ໃຊ ້ (ສາ້ງເປັນຕາຕະລາງ ລະບຸລາຍການວດັຖຸອຸປະກອນ ຕະຫລອດຮອດແນວພນັພດື

ແລະ ສດັ ຫລວືດັຖຸດບິທີ່ ຈາໍເປັນ, ລະບຸຫວົໜ່ວຍລາຄາຕໍ່ ຫວົໜ່ວຍ ແລະ ລາຄາລວມ ແລະ ລວມທງັໝດົ

ມູນຄ່າຂອງການໃຊຈ່້າຍ)

VII. ຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງ

ຈະມຄີວາມສ່ຽງ ຫລື ຄວາມເສຍຫາຍຫຍງັແດ່ທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະດໍາເນນີການຜະລດິເຊັ່ ນ:

ແຫງ້ແລງ້, ນໍາ້ຖວ້ມ, ພະຍາດ, ແມງໄມທໍ້າລາຍ , ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດ

ແລະ ລາຄາຂອງຜນົຜະລດິ ແລະ ອື່ ນໆ ແລວ້ຕລີາຄາຄວາມເສຍຫາຍນັນ້ເປັນເປີເຊນັ

VIII. ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ

- ດາ້ນວຊິາການ (ຈະໄດຮ້ບັບດົຮຽນ, ເຕກັນກິ ແລະ ປະສບົການອນັໃດແດ່ແກ່ກຸ່ມ? ແລະ ຈະ

ເປັນປະໂຫຍດໃນການນາໍໄປໃຊໃ້ນອະນາຄດົແນວໃດ?

- ດາ້ນເສດຖະກດິ (ຈະໄດຮ້ບັລາຍຮບັລວມເທົ່ າໃດ ເມື່ ອທຽບໃສ່ກບັລາຍຈ່າຍ ຫຼື ຕົນ້ທນຶແລວ້

ໄດກ້າໍໄລ ຫຼື ວ່າລຸບທນຶ ສາເຫດຍອ້ນຫຍງັ ແລະ ຈະມຂີໍແ້ນະນາໍປັບປຸງໃນຕໍ່ ໜາ້ແນວໃດ?

ຄະນະບໍລຫິານກອງທນຶ ຢັງ້ຢືນອາຈານທີ່ ປຶກສາ ຕາງໜາ້ກຸ່ມ

ປະທານ ກ ພ ຜ ລ
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2.2 ການສາ້ງບດົສະຫລຸບ

2.2.1 ຄວາມໝາຍຂອງບດົສະຫລຸບ

ບດົສະຫລຸບ ແມ່ນການສງັລວມບນັດາໜາ້ວຽກທງັໝດົຂອງແຜນການ ທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕິ

ບດັສໍາເລດັຕາມໄລຍະເວລາທີ່ ກາໍນດົໄວຊ້ຶ່ ງມເີນືອ້ໃນກວມເອາົຜນົສໍາເລດັຂອງວຽກງານໃນແຕ່ລະດາ້ນທຽບ

ກບັແຜນການທີ່ ວາງໄວ,້ ດາ້ນດ,ີ ດາ້ນອ່ອນ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃນການສາ້ງ

ແຜນການຄັງ້ຕໍ່ ໄປໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດກ່ີວາເກົ່ າ.

2.2.2 ຂັນ້ຕອນການສາ້ງບດົສະຫລຸບ

1. ຈດັກອງປະຊຸມຮບັການສ່ອງແສງ

ເປັນການລາຍງານ/ປອ້ນຂໍມູ້ນຕວົຈງິຈາກພາກສະໜາມໃຫຫ້ວົໜາ້ ແລະ ຄະນະຮບັ

ຊາບສະພາບການແຕ່ລະໄລຍະ

2. ການສາ້ງໂຄງຮ່າງບດົສະຫລຸບ

ເປັນການຈດັແຈງລະບບົ, ຂັນ້ຕອນຂອງບດົສະຫລຸບ ເພື່ ອໃຫມ້ຄີວາມ ສະດວກ

ໃນ ການຂຽນ ແລະ ຫລກີເວັນ້ຄວາມສບັສນົ ອ່ານແລວ້ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ

3. ການຂຽນເນືອ້ໃນບດົສະຫລຸບ

ເປັນການຄດັເລອືກ ປະໂຫຍກ/ຂໍມູ້ນໃຫເ້ໝາະສມົກບັ ແຕ່ລະຂໍໃ້ນໂຄງຮ່າງແຕ່

ຕົນ້ຈນົຈບົ.

4. ການລຽບລຽງຄນື ແລະ ຈດັພມີ

 ດທີີ່ ສຸດຄວນມກີານລຽບລຽງເປັນໝູ່ ຄະນະ

 ເປັນການກວດກາຂໍມູ້ນວ່າຖກືຕອ້ງຫລບືໍ່ , ຂາດ ຫຼື ບໍ່ ພໍສິ່ ງໃດເພື່ ອນາໍໄປ

ປັບປຸງໃຫຖ້ກືຕອ້ງກ່ອນການພມີອອກ

 ການຈດັພມີແມ່ນເພື່ ອສະດວກໃນການອ່ານ ແລະ ໄດເ້ອກະສານທີ່ ເປັນ

ທາງການ

 ພມີອອກໃຫພ້ຽງພໍ (ຫລາຍສະບບັ)

5. ການລງົລາຍເຊນັ, ຂຶນ້ເລກທີ່ , ລງົວນັທີ ແລະ ກາປະທບັ

 ການລງົລາຍເຊນັ ແມ່ນການຢັງ້ຢືນຕໍ່ ເນືອ້ໃນທີ່ ໃຊໄ້ດໂ້ດຍຜູມ້ສີດິອໍານາດ

ຂອງສໍານກັງານອງົການນັນ້

 ການປະທບັຕາ ແມ່ນການໃຫຄ້ວາມສກັສດິຂອງເອກະສານ

 ການຂຶນ້ເລກທີ່ ແມ່ນການລໍາດບັເອກະສານໄວເ້ພື່ ອສະດວກໃນການທວນ

ຄນື

 ການລງົວນັທີ່ ແມ່ນການບົ່ ງບອກ ວນັເວລາອອກເອກະສານ

6. ການຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜ່ຜນົສາໍເລດັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ

ການເຜຍີແຜ່ຜນົສໍາເລດັ ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການຜ່ານພະນກັງານທຸກ

ຄນົໃຫເ້ຫນັໄດຜ້ນົສໍາເລດັ/ຜນົງານ, ດາ້ນດ,ີ ດາ້ນອ່ອນ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້ ເພື່ ອນາໍໄປປັບປຸງ

ການວາງແຜນການໃນຕໍ່ ໜາ້ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັດກີວ່າເກົ່ າ.
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2.2.3 ປະເພດຂອງບດົສະຫລຸບ

ບດົສະຫລຸບມຫີລາຍປະເພດ

 ບດົສະຫລຸບປະຈາໍເດອືນ

 ບດົສະຫລຸບປະຈາໍ ງວດ

 ບດົສະຫລຸບ 6 ເດອືນຕົນ້ປີ

 ບດົສະຫລຸບປະຈາໍປີ
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2.2.4 ຕວົຢ່າງ ຮ່າງການຂຽນບດົສະຫລຸບ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ

=====00000=====

ຊື່ ສໍານກັງານອງົການ ເລກທ.ີ................/

ບດົສະຫລູບ
ປະຈາໍ………………………….

ຂອງ...........................................

ບ່ອນອງີ…………………………………………………………..

I. ສະພາບລວມ

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II. ຜນົງານທີ່ ປະຕບິດັໄດແ້ຕ່ລະດາ້ນ

1……………………………………………..

2……………………………………………..

3……………………………………………..

4……………………………………………..

III. ຕລີາຄາຈດຸດີ ແລະ ຈດຸອ່ອນ

 ຈດຸດ…ີ…………………………………..

 ຈດຸອ່ອນ………………………………….

IV. ຖອດຖອນບດົຮຽນ

1……………………………………………

2……………………………………………

V. ຂໍສ້ະເໜຕ່ີາງໆ

1……………………………………………

2……………………………………………

ທີ່ …………….ວນັທີ່ ……/……/201x

ຫວົໜາ້ສໍານກັງານ/ອງົການ
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ຕາຕະລາງທີ່ 9: ຕວົຢ່າງຮ່າງປຽບທຽບຕວົເລກແຜນການ ກບັການປະຕບິດັຕວົຈງິປະຈາໍປີ

ລ/ດ ລາຍການ
ແຜນການ ປະຕບິດັ ທຽບກບັແຜນການ

ຄາດໝາຍ % ບນັລຸ % ລຸດແຜນ % ລື່ ນແຜນ %

1. ກດິຈະກາໍ 1

2. ກດິຈະກາໍ 2

3. ກດິຈະກ◌ໍາ3

4. ກດິຈະກາໍ 4

5. ກດິຈະກາໍ 5

ໝາຍເຫດ: ໃຫອ້ະທບິາຍເຖງິສາເຫດວ່າເປັນຫຍງັຈຶ່ ງປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນ ຫຼ ືລື່ ນ ຫຼ ືລຸດແຜນການທີ່ ວາງ

ໄວ ້

ຕາຕະລາງທີ່ 10: ຕວົຢ່າງຮ່າງການສມົທຽບການໃຊຈ່້າຍງບົປະມານປະຈາໍປີ

ລ/ດ ລາຍການ ແຜນການ ປະຕບິດັ ສມົທຽບໃສ່ແຜນການ %

1. ກດິຈະກາໍ 1 10,000,000 10,000,000 100 %

2. ກດິຈະກາໍ 2 10,000,000 11,000,000 110 %

3. ກດິຈະກາໍ 3 10,000,000 9,000,000 90 %

4. ກດິຈະກາໍ 4 10,000,000 8,000,000 80 %

5. ກດິຈະກາໍ 5 10,000,000 5,000,000 50 %

ລວມ 50,000,000 43,000,000 86 %

ໝາຍເຫດ: ໃຫອ້ະທບິາຍເຖງິສາເຫດວ່າເປັນຫຍງັຈຶ່ ງປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນ ຫຼ ືລື່ ນ ຫຼ ືລຸດແຜນການທີ່ ວາງ

ໄວ ້
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ບດົທີ 3

ການຄຸມ້ຄອງຫອ້ງການ ແລະ ການບໍລຫິານກອງປະຊຸມ

ຈດຸປະສງົ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ:

1. ອະທບິາຍວທິກີານບໍລຫິານຫອ້ງການ ແລະ ນາໍໄປປັບໃຊໄ້ດ ້

2. ອະທບິາຍວທິກີານຈດັຫອ້ງການ ແລະ ນາໍໄປປັບໃຊໄ້ດ ້

3. ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັຂອງກອງປະຊຸມໄດ ້

4. ບອກປະເພດຂອງກອງປະຊຸມໄດ ້

5. ອະທບິາຍສິ່ ງທີ່ ຄວນຫລກີເວັນ້ພອ້ມເຫດຜນົໃນການຈດັກອງປະຊຸມໄດ ້

6. ລະບຸບນັດາປະເພດບຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໄດ ້

7. ອະທບິາຍເຕກັນກິໃນການຈດັຕັງ້ດໍາເນນີກອງປະຊຸມ ແລະ ສາມາດນາໍໄປປັບໃຊ ້ ໃນອງົການ

ຈດັຕັງ້ຂອງຕນົໄດ ້

8. ຂຽນແຜນຈດັກອງປະຊຸມ ແລະ ນາໍໄປໃຊຕ້ວົຈງິໃນອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຕນົໄດ ້

ເນືອ້ໃນ

3.1 ຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານຂອງການບໍລຫິານຫອ້ງການ
3.1.1 ຄວາມໝາຍຂອງການບລໍຫິານ

ໝາຍເຖງິການຈດັການ, ການດໍາເນນີງານ, ການອໍານວຍຄວບຄຸມ ຫຼ ືການ ໃຫບ້ໍລກິານໃນ

ໜາ້ທີ່ ວຽກງານທີ່ ເປັນຄວາມຮບັ ຜດິຊອບ ເຊັ່ ນ: ການບໍລຫິານເວລາ, ການບໍລຫິານຄນົ, ການບໍລຫິານເງນິ,

ວດັຖຸອຸປະກອນ ...

3.1.2 ຄວາມໝາຍຂອງຫອ້ງການ

ໝາຍເຖງິສະຖານທີ່ ບ່ອນເຮດັວຽກ, ເປັນບ່ອນສ າຄນັໃນການຕດິຕໍ່ ພວົພນັແລະ ເປັນໃຈກາງ

ຊຸກຍູກ້ດິຈະກາໍຕ່າງໆ ຂອງອງົການ.

3.1.3. ຄວາມໝາຍຂອງການບລໍຫິານຫອ້ງການ

ໝາຍເຖງິການຈດັລະບບົການເຮດັວຽກ ຫຼ ືການບໍລຫິານພາຍໃນຫອ້ງການ; ການຕດິຕໍ່ ພວົ

ພນັພາຍໃນຫອ້ງການຈະເປັນລະບຽບ ຫຼ ືບໍ່ ? ສະຫງບົ, ລາບລືນ້, ສົ່ ງຜນົໄດຜ້ນົເສຍຕໍ່ ລາຍໄດ,້ ມກີາໍໄລ ຫຼື

ຂາດທນຶຕ່າງໆ ແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັການບໍລຫິານຫອ້ງການ. ສະນັນ້, ຢາກເຮດັໃຫກ້ານປະຕບິດັວຽກງານຂອງອງົ

ການມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງ; ຜູບ້ໍລຫິານ ຕອ້ງຖສືໍາຄນັຕໍ່ ວຽກງານບໍລຫິານຫອ້ງການ, ຊີນ້າໍ,

ຊຸກຍູ ້ແລະ ກວດກາການ ເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ
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3.1.4. ຫຼກັການພືນ້ຖານໃນການບລໍຫິານ

ແມ່ນການນາໍໃຊຕ້ົນ້ທນຶໃຫນ້ອ້ຍທີ່ ສຸດ ເທົ່ າທີ່ ເປັນໄປໄດໂ້ດຍມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທິ

ຜນົສູງ. ຜູບ້ໍລຫິານ ນອກຈາກດູແລຫອ້ງການ ແລະ ເພື່ ອນຮ່ວມງານແລວ້ ຍງັຕອ້ງຄໍານງຶເຖງິການນາໍໃຊເ້ຕກັ

ນກິຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ ອໃຫວ້ຽກງານບນັລຸຈດຸປະສງົທີ່ ກາໍນດົໄວ.້

3.1.5 ການວາງແຜນ ແລະ ການຄວບຄຸມໃນຫອ້ງການ.

ການວາງແຜນຄວບຄູ່ ກບັການຄວບຄຸມ ຍອ້ນວ່າ:

+ ການວາງແຜນເປັນຂະບວນການຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັຈດຸປະສງົ, ຍຸດທະສາດ, ຍຸດທະວິ

ທ ີແລະ ການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນຢ່າງເປັນທາງການ;ໃນນັນ້, ການຄວບຄຸມເປັນຕວົວດັແທກ ແລະຊ່ວຍ

ໃຫພ້ດຶຕກິາໍເປັນໄປຕາມແຜນທີ່ ວາງໄວ ້ກງົກບັມາດຖານທີ່ ກາໍນດົ.

+ ການວາງແຜນບອກພດຶຕກິາໍ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ອງົການຕອ້ງການ; ສ່ວນການຄວບຄຸມ

ຊ່ວຍຮກັສາ ຫຼ ືປັບປຸງທດິທາງໃໝ່ທີ່ ເກດີຂຶນ້ແທ.້

- ການວາງແຜນມກັຄຽງຄູ່ ກບັການຕດັສນິໃຈແກໄ້ຂບນັຫາ ຊຶ່ ງເປັນໜາ້ທີ່ ຂອງຜູບ້ໍລຫິານ.

ດັ່ ງນັນ້, ອງົການຕອ້ງການຜູບ້ໍລຫິານທີ່ ດ ີແລະ ເກັ່ ງ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາຕ່າງໆ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ.

3.1.6 ການສກຶສາເວລາ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວເຮດັວຽກ

ສາມາດເອີນ້ວ່າ ການສກຶສາການເຮດັວຽກ (Work study) ເປັນການ ສກຶສາການເຄື່ ອນໄຫວ

ຂອງພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ ເຊັ່ ນ: ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມເືຄື່ ອງໃຊ,້ ຄວາມສ າພນັ ລະຫວ່າງພະນກັງານ

ດວ້ຍກນັ ໂດຍພະຍາຍາມນາໍໃຊ,້ ກາໍຈດັເວລາຫວ່າງຂອງວຽກ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວທີ່ ບໍ່ ຈາໍເປັນ ເພື່ ອໃຫມ້ີ

ປະສດິທພິາບຫຼາຍຂຶນ້.

3.1.7 ຊອກຫາວທິເີຮດັວຽກໃຫງ່້າຍຂຶນ້

ເປັນການສກຶສາຫາວທິເີຮດັວຽກ ທີ່ ລດົຜ່ອນແຮງງານ, ເວລາ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າໃຊ ້

ຈ່າຍ; ໃຫຂ້ະບວນການເຮດັວຽກວ່ອງໄວ, ປະຢັດ ຕດັການລາຍງານ, ແບບຟອມທີ່ ບໍ່ ຈາໍເປັນ,ຈດັຕາຕະລາງ

ເຮດັວຽກໃຫດ້ຂີຶນ້.

3.1.8 ບນັຫາໃນການປະຕບິດັງານ

- ການແບ່ງວຽກບໍ່ ເທົ່ າທຽມກນັ;

- ການປະຕບິດັງານທີ່ ຫລາ້ສະໄໝ;

- ວທິປີະຕບິດັເຂົາ້ໃຈຍາກ, ສະລບັສບັຊອ້ນ;

- ເຄື່ ອງມເືຄື່ ອງໃຊບ້ໍ່ ພຽງພໍ ຫຼ ືມແີຕ່ເຄື່ ອງເກົ່ າ;

- ຫອ້ງເຮດັວຽກທີ່ ບໍ່ ເໝາະສມົ.

3.1.9 ທດິທາງໃນການເຮດັວຽກໃຫງ່້າຍຂຶນ້

- ສົ່ ງເສມີພະນກັງານ ໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງ;

- ຈດັກດິຈະກ າທີ່ ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ກ າຈດັສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ຈ າເປັນ;

- ລວມກດິຈະກ າທີ່ ສາມາດເຂົາ້ກນັໄດ ້ຫຼກີເວັນ້ການຊ ້າຊອ້ນ;

- ຫຸຼດໄລຍະທາງການເຮດັວຽກໃຫສ້ັນ້ທີ່ ສຸດເທົ່ າທີ່ ຈະເຮດັໄດ;້

- ຈດັກດິຈະກ າການເຮດັວຽກໃຫສ້ະດວກສະບາຍ ຫຼກີລຽ້ງການເຮດັກບັໄປກບັມາ.
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3.2   ການຈດັຫອ້ງການຂອງສໍານກັງານ
ການຈດັຫອ້ງການ ເປັນການກາໍນດົສິ່ ງແວດລອ້ມຊຶ່ ງກດິຈະກາໍໃນການຈດັຫອ້ງການປະກອບດວ້ຍ

ການເລອືກທີ່ ຕັງ້, ການຈດັສະຖານທີ່  ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຊັ່ ນ: ໂຕະ, ຕັ່ ງ, ແສງ, ສ,ີ ສຽງ ແລະ ອາກາດໃນ

ຫອ້ງການ.

ການເຮດັວຽກໃນຫອ້ງການຕອ້ງໃຊຄ້ວາມຄດິ,ໃຊເ້ວລາ, ວຽກບາງຢ່າງຕອ້ງອາໄສຄວາມລະອຽດ

ຮອບຄອບ ແລະເປັນວຽກທີ່ ມຄີວາມຮບັ ຜດິຊອບສູງ ຈຶ່ ງຕອ້ງອາໄສສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອສາມາດ

ເຮດັວຽກໄດຢ່້າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.

3.2.1 ຈດຸປະສງົຂອງການຈດັຫອ້ງການ

1). ເຮດັໃຫຫ້ອ້ງການເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ ແລະ ສະອາດ

2). ລວມກຸ່ມວຽກທີ່ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄກືນັເຂົາ້ຢູ່ນ າກນັ

3). ກ ານດົສາຍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງວຽກໃຫເ້ໝາະສມົ

4). ຈດັຊ່ອງທາງຍ່າງ, ໂຕະເຮດັວຽກ, ຕູເ້ອກະສານຕາມລກັສະນະການະເຄື່ ອນໄຫວບໍ່ ໃຫ ້

ສບັສນົ, ຈດັວາງເປັນລະບຽບບໍ່ ສິນ້ເປືອງເນືອ້ທີ່

5). ເຄື່ ອງມເືຄື່ ອງໃຊຢູ່້ໃກ ້ຜູໃ້ຊສ້າມາດຈບັໃຊໄ້ດຢ່້າງໄວວາ ແລະ ສະດວກ

6). ລະບບົຖ່າຍເທອາກາດ, ແສງ, ສ,ີ ອຸນນະພູມ ໃຫເ້ໝາະສມົ

7). ນ າໃຊສ້ະຖານທີ່ , ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະໃຫໝ້ດົຄຸນຄ່າ

8). ມສີິ່ ງຈງູໃຈພະນກັງານໃນການເຮດັວຽກ

9). ມລີະບບົຮກັສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເໝາະສມົ.

3.2.2 ວທິຈີດັຫອ້ງການ

ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 ວທິ ີຄ:ື

- ການຈດັຫອ້ງການແບບແບ່ງແຍກເປັນຫອ້ງຕາຍຕວົ.

- ການຈດັຫອ້ງການແບບບໍ່ ແບ່ງຕາຍຕວົ.

3.2.3 ການຈດັວດັຖຸອຸປະກອນພາຍໃນຫອ້ງການ.

- ການຈດັວາງໂຕະຕັ່ ງທົ່ ວໄປ (ຈດັໂຕະດ່ຽວ, ຈດັໂຕະຄູ່ ຕດິກນັ)

- ຕູມ້ຽ້ນເອກະສານ (ປ່ິນໜາ້ຫາກນັ, ຕັງ້ຕດິກບັຝາ, ສະດວກເອາົໃຊ)້.

3.2.4. ການຈດັສະພາບແວດລອ້ມໃນຫອ້ງການ.

- ການຈດັລະບບົແສງສະຫວ່າງພາຍໃນ;

- ການຈດັລະບບົສຽງພາຍໃນຫອ້ງການ;

- ການຈດັລະບບົອຸນນະພູມໃນຫອ້ງການ;

- ການໃຊສ້ຕີບົແຕ່ງຫອ້ງການ;

- ຄວາມປອດໄພໃນຫອ້ງການ.

3.2.5. ການໃຊກ້ດິຈະກ າ 5 ສ ໍໃນຫອ້ງການ

- ສ1. ສະສາງ - ສ4. ສຸຂະລກັສະນະ

- ສ2. ສະດວກ - ສ5. ສາ້ງນໄິສ

- ສ3. ສະອາດ
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3.3 ການບໍລຫິານກອງປະຊຸມ
3.3.1 ຄວາມໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ

ແມ່ນວທິເີຮດັວຽກແບບໜຶ່ ງທີ່ ກວມເອາົແຕ່ 2 ຄນົ ຫລື 2 ພາກສ່ວນຂຶນ້ໄປໝາຍເຖງິ:

ກອງປະຊຸມວຽກງານ.

ກອງປະຊຸມວຽກງານມຈີດຸປະສງົຜະລດິສິ່ ງໃດສິ່ ງໜຶ່ ງອອກມາເຊັ່ ນ: ການລງົມະຕແິກໄ້ຂ

ບນັຫາ ໃດໜຶ່ ງ, ການລະດມົຄວາມຄດິ ແລະ ວທິກີານໃໝ່, ການຈດັຕັງ້ທມິງານໃໝ່, ການແຈງ້ຂ່າວ ຫຼື ແນະ

ນາໍວຽກໃດໜຶ່ ງ ເພື່ ອເປັນເອກະພາບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.

ກອງປະຊຸມວຽກງານຈະຕອ້ງແມ່ນໂອກາດແຫ່ງການແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຄວາມຄດິ

ຄວາມເຫນັລະຫວ່າງບຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້ໃຈກນັດີ ແລະ ມຄີວາມມຸ່ງຫວງັໃນຈດຸປະສງົອນັດຽວກນັ. ທຸກຄນົທີ່ ເຂົາ້

ມາຮ່ວມປະຊຸມຈະຕອ້ງເປັນສະມາຊກິກອງປະຊຸມທີ່ ຫາ້ວຫນັ ກຽມພອ້ມປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຄວາມເປັນສະ

ມາຊກິຂອງຕນົ ແລະ ຜູຈ້ດັຕັງ້ກອງປະຊຸມກໍ່ ມໜີາ້ທີ່ ຈະຕອ້ງເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິທຸກຄນົສາມາດເຮດັໜາ້ທີ່

ອນັນີ.້

ພະນກັງານຂັນ້ສູງໃຊເ້ວລາຂອງຕນົຫຼາຍກວ່າ 50% ເຂົາ້ໃນການປະຊຸມແກໄ້ຂວຽກງານ

ແຕ່ຕອ້ງເຂົາ້ໃຈວ່າເວລາຂອງພະນກັງານຂັນ້ສູງແມ່ນມຄ່ີາຫລາຍ ດວ້ຍເຫດນັນ້ ເພື່ ອຄວາມເໝາະສມົກບັຄຸນ

ຄ່າເວລາທີ່ ເສຍໄປ, ເຮາົຕອ້ງກະກຽມກອງປະຊຸມ ແລະ ນາໍພາກອງປະຊຸມໃຫດ້.ີ

ຮູບທີ 3: ຕວົຢ່າງພາບຂອງການຈດັກອງປະຊຸມ

3.3.2 ເປັນຫຍງັຈຶ່ ງຕອ້ງຈດັກອງປະຊຸມ ?

ກອງປະຊຸມ ແມ່ນຂະບວນການຂອງການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ/ ໝູ່ ຄະນະ/ ທມິງານ ກອງ

ປະຊຸມບໍ່ ແມ່ນເວທປີາຖະກາຖາ ເພື່ ອເຊນີສະມາຊກິມາຮບັຟັງຄໍາຄດິເຫນັຂອງຕນົ, ບໍ່ ແມ່ນເວທສີໍາມະນາ ຫຼື

ເວທກີານສອນ/ຂຶນ້ຫອ້ງ, ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫທຸ້ກຄນົປະກອບສ່ວນໃນການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັຕໍ່ ກບັການ

ຕດັສນິໃຈແກໄ້ຂບນັຫາໃດໜຶ່ ງ.

 ຄໍາຖາມສໍາລບັຕດັສນິໃຈກ່ອນການຈດັກອງປະຊຸມ:
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 ຈະເກດີຫຍງັຂຶນ້ ຫາກບໍ່ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຂຶນ້?

 ມວີທິກີານອື່ ນໆແນວໃດທີ່ ໄວກວ່າ ແລະ ປະຢັດກວ່າເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫານີ?້

 ຈດຸເນືອ້ໃນທີ່ ຈະນາໍມາມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານອະພປິາຍ, ຮບັເອາົຄວາມຄດິເຫນັ ,

ການຄົນ້ຄວາ້ຂໍສ້ະເໜຈີາກຜູອ້ື່ ນບໍ່ ?

 ໄລຍະນີແ້ມ່ນໄລຍະທີ່ ເໝາະສມົບໍ່ ໃນການຈດັກອງປະຊຸມ?

 ຜູທ້ີ່ ເຮາົຄາດວ່າຈະເຊນີມາຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວຂອ້ງກບັເນືອ້ໃນກອງປະຊຸມບໍ່ ?

 ໝູ່ ຄະນະທີ່ ຈະມາປະຊຸມ ມປີະສບົການຕໍ່ ກບັບນັຫາກອງປະຊຸມບໍ່ ? ເຂາົມອີໍານາດ

ລງົມະຕ/ິຕດັສນິໃຈບໍ່ ?

 ກອງປະຊຸມນີຈ້ະສອດຄ່ອງກບັບຸລມິະສດິ ແລະ ຈດຸສນົໃຈຂອງສະມາຊກິກອງປະ

ຊຸມບໍ່ ?

 ກອງປະຊຸມນີຈ້ະເປັນໂອກາດກະຕຸນ້ສະມາຊກິ ໃນຄວາມພະຍາຍາມບຸກບນືປະຕິ

ບດັວຽກງານ ຫລື ຈະເປັນໂອກາດຕັງ້ບນັຫາໃໝ່ຂຶນ້ຕື່ ມ ແລະ ສາ້ງຄວາມຂດັແຍ່ງກນັ?

3.3.3 ປະເພດກອງປະຊຸມ

ສາມາດຈາໍແນກປະເພດກອງປະຊຸມໄດດ້ັ່ ງນີ:້

1. ກອງປະຊຸມດໍາເນນີງານ (ຮອບວຽນທີ່ ແນໃສ່ການອໍານວຍການດໍາເນນີງານຂອງອງົ

ການ)

2. ກອງປະຊຸມປະຕບິດັການ (ຈດັຕັງ້ຂຶນ້ໃນຂອບເຂດເວລາ ແລະ ຫວົເລື່ ອງທີ່ ແນ່

ນອນ) ຕວົຢ່າງ: ກອງປະຊຸມກະກຽມ ການຕດັສນິໃຈທີ່ ສໍາຄນັເຊັ່ ນ: ການອອກລະບຽບການໃໝ່ໃນອງົການ

ໜຶ່ ງ, ກອງປະຊຸມສກຶສາສະພາບການ ອນັໃໝ່ເຊັ່ ນ: ການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງ ສະບບັໃໝ່ຂອງຂັນ້ເທງິ.

3. ກອງປະຊຸມແຈງ້ຂ່າວໃໝ່ ແລະ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນຕ່າງໆ (ແນະນາໍເພື່ ອນຮ່ວມງານເຂົາ້

ມາໃໝ່ ຫລື ການຕດິຕາມສະພາບການ ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງຄັງ້ຜ່ານມາ)

4. ກອງປະຊຸມວໄິຈ ແລະ ລະດມົຄວາມຄດິ (ວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ຊ່ວຍເຫລອືໝູ່

ບາ້ນທີ່ ຖກືໄພນໍາ້ຖວ້ມຈະເຮດັແນວໃດ?)

5. ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຂ່າວສານ ແລະ ການສ່ອງແສງສະພາບການ (ລະຫວ່າງຫວົ

ໜາ້ໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນອງົການ) ເພື່ ອຊອກຫາການຕກົລງົຮ່ວມກນັ

6. ກອງປະຊຸມຂຶນ້ແຜນ ແລະ ຈດັແບ່ງງບົປະມານ

 ວທິກີານອື່ ນ ເພື່ ອໃຊແ້ທນກອງປະຊຸມ

ການປະຊຸມບໍ່ ແມ່ນເພື່ ອຂາ້ເວລາ ຕອ້ງຫລກີລຽ້ງການສູນເສຍເວລາ ຂອງຕນົ ແລະ ຂອງຜູ ້

ອື່ ນ. ການປະຊຸມ ແມ່ນເຄື່ ອງມເືຮດັວຽກອນັໜຶ່ ງ ທີ່ ກນິເວລາຫລາຍ ແລະ ບາງຄັງ້ກເໍສຍເງນິເສຍງບົປະ

ມານ. ສະນັນ້, ຈະຮຽກປະຊຸມ ກຕໍໍ່ ເມ ື່ ອວ່າເລື່ ອງນັນ້ມນັສອດຄ່ອງກບັຄວາມຕອ້ງການ ທີ່ ກາໍໜດົໄວເ້ປັນທີ່

ຈະແຈງ້ແລວ້ ແລະ ພາຍຫລງັມນັຖກືພຈິາລະນາວ່າ ມນັບໍ່ ມວີທິກີານອື່ ນໃດ ເພື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົທີ່ ໄດວ້າງ

ໄວ.້ ມນັມຫີລາຍວທິກີານໃຊແ້ທນກອງປະຊຸມຄ:ື
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ຕາຕະລາງທີ່ 11: ເຕກັນກິຕ່າງໆທີ່ ໃຊແ້ທນກອງປະຊຸມ

ບນັຫາທີ່ ຕອ້ງການແກໄ້ຂ ເຕກັນກິທີ່ ນາໍໃຊ ້

ເຜຍີແຜ່ຂ່າວສານ ຫລມືະຕ/ິການຕດັສນິໃຈໃດໜຶ່ ງທີ່

ບໍ່ ແມ່ນຄວາມລບັຕໍ່ ກບັບຸກຄນົຈາໍນວນຫລາຍ

 ແຈງ້ການ (ຕວົຢ່າງ: ແຈງ້ການພກັປະຈາໍປີ)

 ປະຊຸມແບບປາຖະກາຖາ(ຖາ້ຫາກເຫນັວ່າ

ມຄີວາມຈາໍເປັນທີ່ ຕອ້ງອະທບິາຍ (ຕວົຢ່າງ

ການປ່ຽນແປງວຽກງານໃນອງົການ)

ເກບັກາໍຂໍມູ້ນຂ່າວສານຈາກຄນົຈາໍນວນຫລາຍ ເຮດັໃບສອບຖາມ (ຕວົຢ່າງການເກບັກາໍສະຖຕິິ

ສະພາບຄອບຄວົຂອງພະນກັງານ)

ເຜຍີແຜ່ຂ່າວສານທີ່ ບໍ່ ເປັນຄວາມລບັ ແລະ ບໍ່ ດ່ວນໃຫ ້

ແກ່ເປົາ້ໝາຍຈາໍນວນໜອ້ຍໜຶ່ ງ

 ຈດົໝາຍວຽນ

 ໂທລະສບັ

ເຜຍີແຜ່ຂ່າວສານທີ່ ເປັນຄວາມລບັໃຫແ້ກ່ເປົາ້ໝາຍ

ຈາໍນວນໜອ້ຍ

 ຈດົໝາຍປິດຊອງທີ່ ຕກີາລບັ

 ໂທລະສບັ (ຢ່າງລະມດັລະວງັ)

 ເຊນີຜູກ່້ຽວຂອ້ງມາ (ຫາກເຫນັວ່າຈາໍເປັນ

ຕອ້ງປະຊຸມ)

ຮບັເອາົຂ່າວສານ/ຄວາມຄດິເຫນັຈາກບຸກຄນົຈາໍນວນ

ໜອ້ຍ

 ໂທລະສບັ

 ໃບສອບຖາມ (ຫາກກລໍະນມີຫີລາຍຂໍມູ້ນ

ທີ່ ຕອ້ງເກບັກາໍ)

3.3.4 ການຈາໍແນກບນັຫາ

 ຄົນ້ຄວາ້ເຖງິເຫດຜນົ ຫລື ສາຍເຫດທີ່ ບາງກອງປະຊຸມ ທີ່ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ບາງຄັງ້ ບໍ່ ໄດຮ້ບັຄວາມພໃໍຈ ຫລື ຄວາມສໍາເລດັ.

 ລຸ່ມນີແ້ມ່ນຕາຕະລາງສງັລວມ ບນັຫາທີ່ ເຮາົຈະຕອ້ງຫລກີເວັນ້ໃນການເຮດັ ແລະ

ດໍາເນນີກອງປະຊຸມ:

ຕາຕະລາງທີ່ 12: ສິ່ ງທີ່ ຄວນຫລກີເວັນ້ໃນການຈດັກອງປະຊຸມ

ສິ່ ງທີ່ ຕອ້ງຫລກີເວັນ້ ເຫດຜນົ

ກ່ອນການປະຊຸມ

ເຊນີຄນົຫລາຍໂພດ  ກອງປະຊຸມອາດແກ່ຍາວ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄໍາຄດິເຫນັອາດຈະ

ບໍ່ ເຮດັໄດ ້

 ກອງປະຊຸມ ບໍ່ ແມ່ນເຕກັນກິອນັດຂີອງການເຮດັວຽກສໍາລບັກຸ່ມ

ຄນົທີ່ ມຈີາໍ ນວນ ຫລວງຫລາຍ

ບໍ່ ໄດວ້າງລະບຽບວາລະກອງ  ມນັແມ່ນເສັນ້ທາງໄປສູ່ຄວາມຫລົມ້ເຫລວ, ກອງປະຊຸມບໍ່ ແມ່ນເວ
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ປະ ຊຸມ ທກີານໂອລ້ມົກນັແຕ່ແມ່ນບ່ອນເຮດັວຽກ. ມນັສ່ຽງຕໍ່ ການຕັງ້ບນັ

ຫາ ແລະ ສນົທະນາທີ່ ບໍ່ ມຂີອບເຂດ.

ບໍ່ ໄດກ້ະກຽມກອງປະຊຸມ  ການເຮດັວຽກອາດບໍ່ ມຄີວາມຟົດຟືນ້, ບໍ່ ເປັນລະບຽບ

ເຊນີປະຊຸມໃນນາທສຸີດທາ້ຍ  ຄວນໃຫເ້ວລາແກ່ສະມາຊກິເພື່ ອຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານກ່ອນຈະນາໍມາ

ປະຊຸມ

ໃນເວລາປະຊຸມ

ດໍາເນນີກອງປະຊຸມຄກືບັການ

ສອນນກັຮຽນ

 ກອງປະຊຸມແມ່ນເວທກີານປະກອບ ແລະ ສະແດງຄວາມ ຄດິເຫນັ

ທຸກຄນົຕອ້ງມໂີອກາດ ແລະ ສາມາດສະແດງ ຄວາມຄດິເຫນັອອກ

ຄໍາຄດິເຫນັຂອງຕນົ

ບໍ່ ໄດວ້າງກະຕກິາໃນການເວົາ້  ເພື່ ອຫລກີລຽ້ງການນາໍໄປສູ່ຄວາມສບັສນົ, ກອງປະ ຊຸມຄວນໄດ ້

ຮບັການນາໍພາດວ້ຍຫລກັການທີ່ ເຂັມ້ງວດ

ບໍ່ ມກີານນາໍພາການອະພປິາຍ  ປະທານກອງປະຊຸມ ຄວນຈະມຄີວາມສາມາດເຮດັໃຫສ້ະມາຊກິ

ເຄາົລບົລະບຽບຫລກັການທີ່ ວາງໄວ ້ ແຕ່ກໍ່ ບໍ່ ຄວນແຂງກະດາ້ງຈນົ

ເກນີໄປ

ພາຍຫລງັກອງປະຊຸມ

ບໍ່ ໄດເ້ຮດັບດົບນັທກຶກອງ

ປະຊຸມ

 ຈະຕອ້ງໃຫມ້ລີາຍລກັອກັສອນໄວເ້ປັນຫລກັຖານສໍາລບັກອງ

ປະຊຸມນັນ້ໆ ບໍ່ ດັ່ ງນັນ້ສິ່ ງທີ່ ເວົາ້ລມົກນັ ມນັສ່ຽງທີ່ ຈະຖກືລມື

ບໍ່ ໄດມ້ກີານຕດິຕາມການ

ປະຕິ ບດັມະຕກິອງປະຊຸມ

 ເພື່ ອປະສດິທພິາບຂອງວຽກງານ, ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານ

ຄາດຄະເນລະບຽບ ຫລກັການໃນການຕລີາຄາ

ບໍ່ ໄດແ້ຈງ້ຂ່າວໃຫບຸ້ກຄນົທີ່ ກ່ຽ

ວ ຂອ້ງຊາບນາໍ (ຂັນ້ ເທງິ,

ຜູຂ້າດປະຊຸມ..)

 ການປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມຈະມປີະສດິທຜິນົຫາກວ່າເພື່ ອນ

ຮ່ວມງານ ທຸກຄນົໄດຮ້ບັການແຈງ້ຂ່າວກ່ຽວກບັຜນົກອງປະຊຸມ

ຢ່າງທນັການ

3.3. 5 ບນັດາປະເພດບຸກຄນົເຂົາ້ຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມໜຶ່ ງ

 ປະທານ

 ຜູຈ້ດັຕັງ້ (ເຈ ົາ້ຂອງວຽກ, ບາງຄັງ້ເປັນຜູດ້ຽວກບັປະທານ)

 ຜູຊ່້ຽວຊານ (ເຊນີມາເພື່ ອອະທບິາຍບນັຫາທີ່ ມລີກັສະນະເຕກັນກິສູງ)

 ສະມາຊກິ

 ເລຂານຸການ (ກະກຽມກອງປະຊຸມ, ບໍລກິານ ແລະ ບນັທກຶກອງປະຊຸມ )
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ຮູບທີ 4: ການຖ່າຍຮູບຮ່ວມກນັເປັນທີ່ ລະລກຶຂອງຜູແ້ທນກອງປະຊຸມ

ຮູບທີ 5: ຄະນະປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການ SURAFCO

3.3. 6 ເຕກັນກິການຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມທີ່ ມຜີນົດີ

3.3.6.1 ການກະກຽມກອງປະຊຸມ

ກ. ຫາກທ່ານເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ກອງປະຊຸມ

 ກາໍນດົກອງປະຊຸມໄວລ່້ວງໜາ້ 1 ອາທດິ (ຍກົເວັນ້ກລໍະນສຸີກເສນີ)

 ຄົນ້ຄວາ້ວນັ ແລະ ເວລາທີ່ ເໝາະສມົເພື່ ອໃຫຜູ້ທ້ີ່ ຈະຖກືເຊນີມຄີວາມ

ສາມາດມາຮ່ວມໄດຢ່້າງເຕມັທີ່ ແຕ່ບໍ່ ຄວນຈະອງີໃສ່ບນັຫານີເ້ປັນຫລກັ. ບາງຄັງ້ການປະຊຸມອາດຈະຈດັຕັງ້

ຂືນ້ແບບບງັຄບັກໄໍດ.້

 ຄົນ້ຄວາ້ຈດຸປະສງົ ແລະ ລະບຽບວາລະກອງປະຊຸມໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ

ຄວາມໝາຍ ທີ່ ຕອ້ງໄດບ້ນັລຸຫາກຈາໍເປັນ, ຕອ້ງໄດທ້າບທາມຄໍາເຫນັ ແລະຂໍສ້ະເໜລ່ີວງໜາ້ ຈາກຜູທ້ີ່ ທ່ານ
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ຈະເຊນີມາປະຊຸມ.

 ແຈງ້ການປະຊຸມດວ້ຍລາຍລກັອກັສອນ,ແຈງ້ການ/ການເຊນີປະຊຸມທີ່

ດີ ຕອ້ງ: ໄປເຖງິຜູຖ້ກືເຊນີຢ່າງຕໍ່ າ 2 ວນັກ່ອນການດໍາເນນີກອງປະຊຸມ

 ຈະຕອ້ງມລີກັສະນະຊກັຊວນ/ເຊນີຊວນ/ດງຶດູດໃຫຜູ້ຖ້ກືເຊນີມຄີວາມ

ຕອ້ງການ ແລະ ຫາ້ວຫນັຢາກມາປະຊຸມ ແລະ ມກີານກະກຽມຄໍາຄດິເຫນັໄວ.້

 ຈະຕອ້ງບົ່ ງໃຫຊ້ດັເຈນວ່າ ການມາຮ່ວມກອງປະຊຸມແມ່ນຈາໍເປັນ.

 ກະກຽມທາງດາ້ນວດັຖຸ: ຈອງຫອ້ງປະຊຸມ, ຈດັແຈງໂຕະຕັ່ ງໃຫຖ້ກື

ແບບ ແລະ ຄບົຄນົ, ກຽມເຄື່ ອງສຽງ, ເຄື່ ອງຟັງປະເພດຕ່າງໆ, ກຽມເຄື່ ອງດື່ ມ, ກຽມປາ້ຍຊື່ , ເອກະສານທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກບັກອງປະຊຸມ...ທງັໝດົແມ່ນເລື່ ອງທີ່ ທໍາມະດາແຕ່ຫາກລະເລຍີມນັຈະສົ່ ງຜນົສະທອ້ນທີ່ ບໍ່ ດໄີດ.້
 ສາ້ງແຜນຈດັກອງປະຊຸມໃຫຮ້ດັກຸມ ແລະ ຄບົຖວ້ນ

 ສາ້ງຂໍຕ້ກົລງົແຕ່ງຕັງ້ອະນຸກໍາມະການຮບັຜດິຊອບວຽກຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມ

ຂ. ຫາກທ່ານເປັນຜູຖ້ກືເຊນີມາຮວ່ມປະຊຸມ

 ຕອ້ງຊອກຮູວ່້າມໃີຜແດ່ຈະມາຮ່ວມປະຊຸມໃນຄັງ້ນີ ້

 ຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັລະບຽບກອງປະຊຸມ

 ຖາມຄນືຈາໍເປັນແທ ້ ບໍ່ ວ່າຈະຕອ້ງໄປດວ້ຍຕນົເອງ ຫລື ສົ່ ງຜູຮອງໄປ

ແທນໄດບ້ໍ່ ? ຢ່າລມືແຈງ້ເຕອືນໄປຍງັຜູຈ້ດັຕັງ້ກອງປະຊຸມລ່ວງໜາ້ຫາກທ່ານໄປບໍ່ ໄດ.້

 ກະກຽມຄໍາເຫນັຂອງຕນົໃຫດ້ີ

3.3.6.2 ການດາໍເນນີກອງປະຊຸມ

ກ. ໜາ້ທີ່ ຂອງປະທານກອງປະຊຸມທີ່ ດີ

ໃນກອງປະຊຸມໜຶ່ ງໆ ຜູເ້ປັນປະທານເປັນຜູທ້ີ່ ສໍາຄນັ ແລະ ຕດັສນິຜນົໄດ ້

ຜນົເສຍຂອງກອງປະຊຸມ. ສະນັນ້,ຜູເ້ປັນປະທານຈຶ່ ງມໜີາ້ທີ່ ຫລາຍຢ່າງຄ:ື

 ກວດກາເບິ່ ງຜູຖ້ກືເຊນີ ມໃີຜມາ ມໃີຜຂາດ?

 ແນະນາໍສະມາຊກິກອງປະຊຸມໃຫຮູ້ຈ້ກັກນັ (ສໍາຄນັ)

 ກ່າວທບົທວນຄນືຈດຸປະສງົ ແລະ ລະບຽບວາລະກອງປະຊຸມ

 ສະເໜວີທິເີຮດັວຽກ ແລະ ກະຕກິາການດໍາເນນີກອງປະຊຸມ

 ແຕ່ງຕັງ້ເລຂາຂອງກອງປະຊຸມ (ອາດເອາົເລຂາຂອງອງົການເລຍີກໄໍດ)້

 ອອກຄໍາເຫນັກ່ອນໝູ່ ຫລເືຊນີຜູໃ້ດຜູໜ້ຶ່ ງໃນໝູ່ ສະມາຊກິອອກຄໍາເຫນັ,

ລະວງັຜູເ້ປັນປະທານຢ່າເວົາ້ພຽງຜູດ້ຽວ.

 ເຕົາ້ໂຮມການອອກຄໍາເຫນັໃຫຢູ່້ໃນກອບເນືອ້ໃນຂອງກອງປະຊຸມ, ຕກັ

ເຕອືນຢ່າງທນັທຕີໍ່ ສະມາຊກິທີ່ ອອກນອກເລື່ ອງ,ບໍ່ ເຄາົລບົກະຕກິາໃນການອອກຄໍາເຫນັ

 ຫລກີລຽ້ງການຊຸບຊບິນນິທາ ຫລື ລມົກນັແບບສ່ວນຕວົໃນກອງປະຊຸມ,

ສະມາຊກິຕອ້ງສະແດງອອກເຖງິການເຮດັວຽກເພື່ ອໝູ່ ຄະນະ.

 ກວດກາເພື່ ອຫລກີລຽ້ງການໂຈມຕກີນັແບບສ່ວນຕວົ

 ຕັງ້ຄໍາຖາມເພື່ ອກະຕຸນ້ໃຫສ້ະມາຊກິທີ່ ບໍ່ ເວົາ້ໃຫສ້ະແດງຄໍາຄດິເຫນັອອກ

ມາ
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 ນາໍພາກອງປະຊຸມຕດັສນິໃຈ, ສະຫລຸບເນືອ້ໃນຄໍາຄດິເຫນັ ຫລື ມະຕິ

ກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ, ກ່າວຄໍາຂອບໃຈ, ປິດພທິີ ແລະ ຫາກຈ◌ໍາເປັນໃຫແ້ຈງ້ວນັເວລາກອງປະຊຸມ

ເທື່ ອໜາ້ໄວ.້

ຂ. ໜາ້ທີ່ ຂອງສະມາຊກິທີ່ ດີ

 ເຄາົລບົເວລາ ແລະ ກດົກະຕກິາຂອງກອງປະຊຸມ

 ເຄາົລບົຈດຸປະສງົ, ລະບຽບວາລະຂອງກອງປະຊຸມ

 ສະເໜີ ຫລປືະກອບຄໍາຄດິເຫນັຢ່າງຈະແຈງ້, ເນັນ້ຈດຸສໍາຄນັ, ໃຊຄ້ໍາສບັ

ທີ່ ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ

 ການເວົາ້ຈາປະກອບຄໍາຄດິເຫນັຕອ້ງສຸພາບນິມ້ນວນ

 ໃຫກ້ຽດສະມາຊກິດວ້ຍກນັ, ຕັງ້ໃຈຟັງໝູ່ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັ, ຊກັຖາມ

ໃນສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ເຂົາ້ໃຈ

 ຕັງ້ໃຈສກຶສາຄວາມເຫນັ ທີ່ ເປັນເອກະພາບ ຫລື ຄວາມສາມາດປະນປິະ

ນອມຄວາມຄດິເຫນັ ທີ່ ບໍ່ ເອກະພາບໂດຍເອາົຈດຸປະສງົ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງລວມໝູ່ ເປັນທີ່ ຕັງ້.

2.3. 6.3 ພາຍຫລງັກອງປະຊຸມ

ກອງປະຊຸມບໍ່ ໄດສ້ິນ້ສຸດລງົໃນເວລາທີ່ ທຸກຄນົອອກຈາກຫອ້ງປະຊຸມໄປ,

ມນັຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ກບັກ່ຽວທຸກຄໍາຄດິເຫນັ ຫລື ຄໍາຕດັສນິໃຈຕ່າງໆຂອງກອງປະຊຸມໄວ.້ ສະນັນ້, ພາຍ

ຫລງັກອງປະຊຸມ ທ່ານຕອ້ງ:

 ຮຽບຮຽງບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ (ໂດຍອງີໃສ່ການຈດົກ່າຍຂອງ

ເລຂານຸ ການກອງປະຊຸມ) ທີ່ ເປັນບດົບນັທກຶທີ່ ຈະແຈງ້ສະແດງອອກໝດົເນືອ້ໃນຈດິໃຈ, ມະຕຕິກົລງົ,

ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ກາໍໜດົວນັເວລາຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມ.

 ນາໍສົ່ ງບດົບນັທກຶນັນ້ເຖງິສະມາຊກິກອງປະຊຸມທຸກຄນົ

 ແຈງ້ຂ່າວໃຫທຸ້ກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຊາບກ່ຽວກບັເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງກອງ

ປະ ຊຸມຄັງ້ນັນ້

 ຕດິຕາມການປະຕບິດັມະຕຂິອງກອງປະຊຸມ.ເລື່ ອງນີບ້ໍ່ ແມ່ນເຮດັງ່າຍ

ປານໃດ ສ່ວນຫລາຍມນັຈະມກີານປະເມນີຜນົການປະຕບິດັເນືອ້ໃນຈດິໃຈຂອງກອງປະຊຸມຄັງ້ນັນ້ເພື່ ອສະ

ໜີ ໃນກອງປະຊຸມຄັງ້ຕໍ່ ໄປ.
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ສນິລະປະໃນການເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ

 ສະແດງຄວາມຄດິເຫັນອອກມາ ໃນສິ່ ງທ່ີທາ່ນຄດິ, ທາ່ນຮູແ້ລະໃນສິ່ ງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທາ່ນ
ເວລາເວ້ົາຕອ້ງພະຍາຍາມຊກັຊວນ ໃຫໝູ້ຄ່ະນະຟງັ, ພິຈາລະນາວາ່ໝູຄ່ະນະ ຂອງ ທາ່ນ
ເຂ້ົາໃຈທາ່ນ ຫລື ບ່ໍ? ຢາ່ເມາົເວ້ົາແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວ.

 ບ່ໍຕອ້ງອາຍໃນການຕ ັງ້ຄາໍຖາມໃນສິ່ ງທ່ີທາ່ນບ່ໍຮູ,້ ບ່ໍເຂ້ົາໃຈຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີມປີະສບົການ ແລະ
ທ່ີຮູກ້ຽ່ວກບັເລ່ືອງນ ັນ້ດ.ີ

 ຟງັຜູອ້ື່ ນເວ້ົາ, ເຂົາເຈົາ້ອາດມຄີວາມຄດິດີໆ ຄທືາ່ນ, ຢາ່ຕດັຄວາມເວ້ົາຜູ້ ອື່ ນ, ສະແດງ
ອອກຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຂອງທາ່ນດວ້ຍການສະຫລບຸຄນືສ ັນ້ໆ ສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ເວ້ົາມາ.

 ສາ້ງສນັກບັໝູຄ່ະນະ, ກ ັນ່ຕອງຄວາມຄດິ ຂອງຄນົອື່ ນເພ່ືອ ເພ່ີມຄວາມຮ ັງ່ມໃີຫແ້ກຄ່ວາມ
ຄດິຂອງຕນົເອງ, ເປີດເຜີຍຄວາມຄດິເຫັນ ລວມໝູອ່ອກມາໃຫເ້ຫັນ ແລະ ຢັງ້ຢືນຊີແ້ຈງ
ອນັໃດທ່ີຖກືຕອ້ງ.

 ຊວ່ຍເຫລືອປະທານໃນການນາໍພາກອງປະຊຸມດວ້ຍການຄ ົນ້ຄວາ້ເນືອ້ໃນກອງປະຊຸມເປັນ

ແຕລ່ະບນັຫາໄປ. ເຄົາລບົກະຕິກາ ແລະ ວທີິເຮັດວຽກທ່ີກາໍນດົໄວ້ ຫລືຫາກຈາໍເປັນກສໍະເໜີ
ວທີິເຮັດວຽກແບບໃໝຕ່ໍ່ປະທານ.



66

ບດົທ ີ4

ການສໍາມະນາ/ການນາໍສະເໜີ

ຈດຸປະສງົ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ:

1. ບອກຄວາມໝາຍຂອງການເວົາ້/ການນາໍສະເໜໄີດ ້

2. ອະທບິາຍຄວາມສໍາຄນັຂອງການເວົາ້/ການນາໍສະເໜໄີດ ້

3. ບອກຈດຸປະສງົ ແລະ ອງົປະກອບຂອງການເວົາ້/ການນາໍສະເໜໄີດ ້

4. ອະທບິາຍຄວາມຮູກ່້ຽວກບັຜູເ້ວົາ້ ແລະ ຫລກັທົ່ ວໄປຂອງການເວົາ້ໃນທີ່ ປະຊຸມໄດ ້

5. ນາໍໃຊຄ້ວາມສາມາດພືນ້ຖານໃນການສະເໜ/ີອະທບິາຍໃນການປອ້ງກນັບດົ

ໂຄງການຈບົຊັນ້ຂອງຕນົເອງໄດ ້

ເນືອ້ໃນ

4.1. ຄວາມໝາຍຂອງການເວົາ້/ການນາໍສະເໜີ
ການເວົາ້ແມ່ນຂະບວນການຕດິຕໍ່ ສື່ ສານຂອງມະນຸດ ໂດຍໃຊສ້ຽງເວົາ້ປະກອບກບັກລິຍິາທ່າທາງ ຫຼື

ການເຄື່ ອນໄຫວຕ່າງໆເປັນພາຫະນະ.

ພາສາທີ່ ແທຈ້ງິ ຄສືຽງເວົາ້ທີ່ ມຄີວາມໝາຍຂອງມະນຸດ ການຮຽນຮູກ່້ຽວກບັການເວົາ້ ແລະ ການ

ຝືກເວົາ້ຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມຫລກັວຊິາ ຈະຊ່ວຍໃຫສ້າມາດໃຊກ້ານເວົາ້ຢ່າງເໝາະສມົກບັກາລະເທສະ ແລະ

ບຸກຄນົຊ່ວຍໃຫສ້າມາດດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນສງັຄມົຮ່ວມກບັຜູອ້ື່ ນໄດຢ່້າງມຄີວາມສຸກ ແລະ ປະກອບອາຊບີ

ເຮດັວຽກງານຕ່າງໆ ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ .

ຮູບທີ 6: ການນາໍສະເໜໃີນທີ່ ປະຊຸມ
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4.2 ຄວາມສໍາຄນັຂອງການເວົາ້/ການນາໍສະເໜີ

ຄໍາເວົາ້ຂອງຄນົເຮາົມຄ່ີາ ແລະ ມພີະລງັອນັມະຫາສານເໜອືກວ່າພະລງັໃດໆ, ສາມາດ ເຮດັໃຫຄ້ນົ

ເຮາົມກີາໍລງັໃຈ, ດໃີຈ, ເສຍໃຈ, ຈະເລນີກາ້ວໜາ້ຫລຫືລົມ້ຈມົດວ້ຍຄວາມເວົາ້ກໍ່ ອາດເປັນໄປໄດ.້

ການເວົາ້ສາ້ງໄດທ້ງັມດິ ແລະ ສດັຕູ (ເວົາ້ດເີປັນປະໂຫຍດ, ເວົາ້ຊົ່ ວເປັນໂທດແກ່ຕນົເອງ). ການຮູ ້

ຈກັເວົາ້ມປີະໂຫຍດ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ດັ່ ງຄໍາພາສດິບູຮານສອນໄວວ່້າ: ເວົາ້ດມີສີແີກ່ປາກ; ເວົາ້ຊົ່ ວພາຕວົ

ມົ່ ນໝອງ; ຄມົປາກຂອງຄນົຄມົກວ່າຄມົດາບ; ໄວປາກເສຍສນິໄວຕນີຕກົກກົໄມ.້

4.2.1 ຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ຜູເ້ວົາ້

ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສາມາດໃນການເວົາ້ປຽບເໝອືນຜູມ້ພີະລງັຢູ່ໃນຕວົ, ໃຫຄ້ນົອື່ ນນບັຖ,ື ມີ

ລກັສະນະເປັນຜູນ້າໍ, ຄບົຄາ້ສະມາຄມົກບັຜູອ້ ື່ ນໄດດ້ີ ສະແດງອອກເຖງິຄວາມສະຫລາດສະຫລຽວຜູມ້ ີ

ຄວາມສາມາດໃນການເວົາ້ມຫີນົທາງກາ້ວໄປເຖງີ ຜນົສໍາເລດັໃນວຽກງານຕ່າງໆ ທງັໃນດາ້ນສ່ວນຕວົ ແລະ

ການປະກອບອາຊບີ ດັ່ ງຄໍາສອນທີ່ ວ່າ: “ຄວາມເວົາ້ດເີປັນກຸນແຈຂອງຄວາມຮຸ່ງເຮອືງ’’ “ຄວາມເວົາ້ດີ ມສີນິ

ລະປະເໝອືນມຄີວາມສໍາເລດັ ໃນຊວີດິໄປແລວ້ເຄິ່ ງ ນຶ່ ງ’’

4.2.2 ຄວາມສໍາຄນັຕໍ່ ສ່ວນລວມ

 ເປັນການເຜຍີແພ່ແນວທາງນະໂຍບາຍການເມອືງ, ການປົກຄອງຂອງບາ້ນເມອືງ, ເຜຍີ

ແພ່ຫລກັສນິທໍາທາງສາສະໜາ

 ໃນດາ້ນເສດຖະກດິຂອງຊາດ: ມຄີວາມສໍາຄນັໃນການຊີແ້ຈງ ສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນ

ດາ້ນການດໍາເນນີທຸລະກດິ ພື່ ອການໂຄສະນາ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົາ້ໃຈຈາກການເຈລະຈາຕກົລງົກນັ. ຫາກ

ທຸລະກດິດໍາເນນີໄປດີ ກໍ່ ເປັນຜນົໃຫເ້ສດຖະກດິຂອງຊາດດໄີປຕາມກນັ.

 ໃນດາ້ນການທະຫານ: ຈາໍເປັນຕອ້ງເວົາ້ເຈລະຈາໃຫເ້ຂົາ້ໃຈກນັ, ການໂຄສະນາຊວນ

ເຊື່ ອເພື່ ອດງຶດູດຈດິໃຈຝ່າຍຕນົເອງ ແລະ ຝ່າຍກງົກນັຂາ້ມ, ໃຊກ້ານນັ່ ງໂຕະເຈລະຈາເພື່ ອຢຸດຕສິງົຄາມ.

4.3 ຈດຸປະສງົຂອງການເວົາ້/ການນາໍສະເໜີ

 ໃຊກ້ານເວົາ້ ເພື່ ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູສ້ກຶນກຶຄດິຂອງຕນົຕໍ່ ຜູອ້ ື່ ນ

 ໃຊຄ້ວາມເວົາ້ ເພື່ ອຊອກຫາຄວາມຮູ,້ ຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນບນັຫາຕ່າງໆ (ການຖາມ ຫລື

ການຂໍຮອ້ງໃຫຄ້ໍາອະທບິາຍສໍາລບບັນັຫານັນ້)

 ໃຊຄ້ວາມເວົາ້ເພື່ ອຈງູໃຈ ເຮດັໃຫຜູ້ອ້ື່ ນເຫນັດເີຫນັພອ້ມ ໄປຕາມຄວາມຄດິ ແລະ

ການກະທໍາຂອງຕນົ

 ໃຊຄ້ວາມເວົາ້ເພື່ ອສາ້ງມະນຸດສໍາພນັທີ່ ດຕີໍ່ ກນັ

4.4 ອງົປະກອບຂອງການເວົາ້/ການນາໍສະເໜີ

ການເວົາ້ມອີງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັ 4 ຢ່າງ :

1. ຜູເ້ວົາ້

2. ເນືອ້ເລື່ ອງທີ່ ຜູເ້ວົາ້ ເວົາ້ອອກໄປ

3. ສື່ ເຂົາ້ສູ່ຜູຟັ້ງ ໄດແ້ກ່ ພາສາ ແລະ ທ່າທຕ່ີາງໆ

4. ຜູຟັ້ງ
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ຮູບທີ 7: ອງົປະກອບຂອງການເວົາ້

4.5 ຄວາມຮູທ້ົ່ ວໄປກ່ຽວກບັຜູເ້ວົາ້/ຜູນ້າໍສະເໜີ

1. ລກັສະນະຂອງຜູເ້ວົາ້ທີ່ ດມີ ີ 4 ຢ່າງ:

 ມຄີວາມຮູກ່້ຽວກບັຫລກັການເວົາ້ ແລະ ເນືອ້ໃນທີ່ ຈະເວົາ້

 ມທີກັສະໃນການເວົາ້ (ວທິກີານເວົາ້ ແລະ ການໃຊພ້າສາ)

 ໃຫທ້ດັສະນະຄະຕທິີ່ ດ,ີ ມລີກັສະນະສາ້ງສນັ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ

 ມບຸີກຄະລກິກະພາບທີ່ ດີ ແລະ ເໝາະສມົ, ແຊກອາລມົຕະລກົເລກັນອ້ຍ, ຄວບ

ຄູມອາລມົໄດດ້,ີ ມຄີວາມສຸພາບ ແລະ ມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕນົເອງ

2. ມາລະຍາດໃນການເວົາ້

 ໃຊຖ້ອ້ຍຄໍາສຸພາບ, ບໍ່ ໃຊຄ້ໍາເວົາ້ສຽດສກີະທບົກະເທອືນ ຂົ່ ມເພິ່ ນຍໂໍຕ

 ນບັຖເືວລາທີ່ ກາໍນດົໃຫເ້ວົາ້

 ແຕ່ງຕວົສຸພາບຮຽບຮອ້ຍ ສະຫງ່າຜ່າເຜຍີ ເໝາະສມົກບັກາລະເທສະ

 ລະມດັລະວງັທຸກອະລຍິະບດົ ບໍ່ ໃຫເ້ປັນໜາ້ລງັກຽດ (ແກະເກາົຮ່າງກາຍ, ເສຍີ ຜມົ, ສີ

ຫູສຕີາ?)

 ເວົາ້ໃຫດ້ງັພໍດີ ໃຫທຸ້ກຄນົໄດຍ້ນິ

 ຖາ້ຢູ່ໃນຫອ້ງສະມຸດ ຫຼື ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະຄວນເວົາ້ຄ່ອຍ ເພື່ ອບໍ່ ໃຫເ້ປັນການລບົ

ກວນຄນົອື່ ນ

 ຖາ້ເປັນການເວົາ້ແບບສນົທະນາ ກໍ່ ຕອ້ງຮູຈ້ກັເວົາ້ພໍດພີໍຄວນ ເພື່ ອເປີດໂອກາດໃຫຄູ້່ ສນົ

ທະນາ ໄດເ້ວົາ້ນາໍ

 ບໍ່ ເວົາ້ສອດຂຶນ້ໃນຂະນະທີ່ ຜູອ້ ື່ ນກາໍລງັເວົາ້

ຜູເ້ວ້ົາ
ຜູຟ້ງັ
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 ໃນກລໍະນຄີດັຄາ້ນ ຫລື ບໍ່ ເຫນັດນີາໍ ຄວນຄດັຄາ້ນຢ່າງສຸພາບ

4.6 ຫລກັທົ່ ວໄປຂອງການເວົາ້ໃນທີ່ ປະຊຸມ

4.6.1 ກ່ອນການເວົາ້

ກ່ອນການເວົາ້ ຜູເ້ວົາ້ຕອ້ງກະກຽມ :

 ເລື່ ອງທີ່ ຈະເວົາ້ແມ່ນເລື່ ອງຫຍງັ

 ເວົາ້ໃຫໃ້ຜຟັງ

 ເວົາ້ໃນສະຖານທີ່ ໃດ ?

 ໃຊເ້ວລາເວົາ້ຫລາຍປານໃດ ?

 ຈະໃຊວ້ທິເີວົາ້ແນວໃດ ?

 ຕນົເອງຢູ່ໃນສະພາບເໝາະສມົສໍາລບັການເວົາ້ແລວ້ຫລບືໍ່

4.6.2 ຂະນະດາໍເນນີການເວົາ້

 ເວົາ້ໃຫຖ້ກືຕາມຂັນ້ຕອນຕ່າງໆຂອງການເວົາ້

 ປາກດົຕວົເທງີເວທດີວ້ຍຄວາມໝັນ້ໃຈ, ຄວບຄຸມທ່າທໃີຫໄ້ດ,້ ບໍ່ ເກີເ້ຂນີ ຫຼຕື ື່ ນເຕັນ້

- ເວົາ້ໃຫດ້ງັຊດັເຈນ ເຊິ່ ງຄວນລະມດັລະວງັ ການອອກສຽງອກັຂະຫຼະບາງຕວົ (ຈດຸພິ

ພເິສດພາສາທອ້ງຖິ່ ນ) ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຫລກັພາສາ

 ຮູຈ້ກັເວັນ້ລະຍະການເວົາ້ໃຫເ້ປັນວກັເປັນຕອນມຈີງັຫວະຂຶນ້ລງົທີ່ ເໝາະ ສມົ

 ສະແດງສໜີາ້ທ່າທສີາຍຕາປະກອບການເວົາ້ເພື່ ອຮຽກຫລດືງຶຄວາມສນົໃຈ

 ສໍານວນທີ່ ໃຊໃ້ຫເ້ໝາະສມົກບັລະດບັຜູຟັ້ງ

 ປະກອບອາລມົຕະລກົແດ່ເລກັນອ້ຍ ໃສ່ໃນແຕ່ລະຕອນຂອງເນືອ້ເລື່ ອງຕາມຄວາມ

ເໝະສມົ

 ການເວົາ້ທີ່ ດມີຂີໍສ້ງັເກດດັ່ ງນີ:້

 ຂຶນ້ຕົນ້ດ:ີ ຂຶນ້ຕນົເລື່ ອງຢ່າງໜາ້ສນົໃຈ, ແປກ, ຈບັໃຈ, ຊວນໃຫຕ້ດິຕາມ ເນືອ້ເລື່ ອງ

 ລະດບັເລື່ ອງດ:ີ ມກີານຈດັລໍາດບັເນືອ້ເລື່ ອງ, ອນັໃດຄວນເວົາ້ກ່ອນ ແລະ

ອນັ ໃດຄວນເວົາ້ຕາມຫລງັ

 ສໍານວນໂວຫານດ:ີ ໃຊພ້າສາເປັນ, ຖກືຕອ້ງ, ຮູຈ້ກັອາ້ງອງີ, ປຽບທຽບ,

ຍກົຕວົຢ່າງ, ຫລື ສມົມຸດ (ຈາກຄໍາສຸພາສດິ, ຄໍາເວົາ້ຂອງບຸກຄນົສໍາຄນັ, ຄໍາຄມົ)

 ລງົທາ້ຍດ:ີ ເຮດັໃຫຜູ້ຟັ້ງຈບັຈດຸໄດແ້ຈ່ມແຈງ້, ເນັນ້ຄວາມສໍາຄນັ, ເພື່ ອເຮດັ

ໃຫຜູ້ຟັ້ງຮູສ້ກຶວ່າໄດຮ້ບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມຄດິທີ່ ດຈີາກເລື່ ອງທີ່ ເວົາ້

 ຂັນ້ຕອນຂອງການເວົາ້ :

1. ກ່າວປະຕສິນັຖານ

2. ກ່າວຄໍານາໍ

3. ກ່າວເນືອ້ເລື່ ອງ

4. ກ່າວສະຫລຸບ

1. ການກ່າວປະຕສິນັຖານ:
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ແມ່ນການກ່າວທກັທາຍຜູຟັ້ງເພື່ ອສາ້ງຄວາມເປັນມດິກບັຜູຟັ້ງ.ການກ່າວປະຕສິນັຖານ

ແຍກອອກເປັນ 2 ຢ່າງຄ:ື

ກ. ການກ່າວປະຕສິນັຖານທີ່ ເປັນພທິກີານ ໃຊກ່້າວໃນໂອກາດທີ່ ເປັນພທິທີາງ ການເຊັ່ ນ:

ກ່າວເປີດພທິ,ີ ກ່າວສູນທອນພດົ, ລດັຖະພທິຕ່ີາງໆເຄຍີຂືນ້ຕົນ້ດວ້ຍຄໍາວ່າ: ຮຽນ, ຂໍຮຽນຕໍ່ ຕໍາແໜ່ງ ຂອງ

ຜູທ້ີ່ ມສີະຖານະພາບທາງສງັຄມົທີ່ ສູງກວ່າໝູ່ ໃນທີ່ ປະຊຸມນັນ້, ບໍ່ ຄວນໃຊຄ້ໍາຮູສ້ກຶຕໍ່ ທາ້ຍເຊັ່ ນ: ທີ່ ຮກັແພງ,

ທີ່ ນບັ ຖ,ື ທີ່ ເຄາົລບົ.

ຂ. ການກ່າວປະຕສິນັຖານທີ່ ບໍ່ ເປັນທາງການ: ໃຊກ່້າວໃນໂອກາດກອງປະຊຸມທີ່ ສະແດງ

ຄວາມເປັນກນັເອງ, ກ່າວປາຖະກາຖາວຊິາການ, ການໂອລ້ມົຕໍ່ ທີ່ ປະຊຸມ , ການອະທບິາຍບນັຫາໃດນຶ່ ງ ເພື່ ອ

ຄວາມເຂົາ້ໃຈ. ການກ່າວແບບນີ ້ ຈະມີ ຄໍາທີ່ ສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶເຊັ່ ນ: ທີ່ ຮກັແພງ, ທີ່ ນບັຖຕືໍ່ ທາ້ຍ ຫຼື ອາດ

ໃຊ ້ ຄໍາວ່າ: ສະບາຍດນີາໍໜາ້ກໍ່ ໄດ ້

ຕວົຢ່າງ: ສະບາຍດພີີ່ ນອ້ງທີ່ ຮກັແພງທງັຫລາຍ, ອາຈານທີ່ ນບັຖື ແລະ ບນັດາເພື່ ອນໆທີ່

ຮກັແພງ, ຖາ້ມພີະສງົຮ່ວມຢູ່ນາໍ:

 ນອ້ມ ນະມດັສະການ ພະເຖລະນຸເຖລະ (ພະເຖລະຊັນ້ສູງ)

 ນະມດັສະການ ພະເຖລະນຸເຖລະ (ພະສງົທົ່ ວໄປ)

2. ການກ່າວຄາໍນາໍ :

ແມ່ນການກ່າວນາໍ ເຂົາ້ສູ່ເລື່ ອງທີ່ ຕນົຈະເວົາ້, ບາງຄັງ້ຖາ້ເປັນການກ່າວເປີດພທິ,ີ ກ່າວ

ໃຫຄ້ໍາໂອວາດຜູເ້ວົາ້ ອາດຈະນາໍຄວາມດວ້ຍການສະແດງຄວາມຮູສ້ກຶໃນໂອກາດທີ່ ເວົາ້ເຊັ່ ນ: “ຂາ້ພະເຈົາ້ຮູ ້

ສກຶເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ ງ ທີ່ ໄດມ້ໂີອກາດມາ ຮ່ວມ…. ແລະ ໄດຮ້ບັກຽດຂຶນ້ກ່າວ…ໃນງານ/ພທິຄີັງ້ນີ ້ ”

 ຖາ້ເປັນການກ່າວໃນໂອກາດອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ການສະແດງຄໍາຄດິເຫນັ, ປາຖະກະຖາເວົາ້

ເພື່ ອ ໃຫຄ້ວາມຮູຕ່້າງໆບໍ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງກ່າວເຖງີ ໂອກາດກໍ່ໄດ ້

3. ການກ່າວເນືອ້ເລື່ ອງ :

 ແມ່ນຫວົໃຈຂອງການເວົາ້

 ຜູເ້ວົາ້ຕອ້ງຮູຈ້ກັຈດັລໍາດບັຫວົຂໍຍ່້ອຍທີ່ ຈະເວົາ້ໃຫເ້ໝາະສມົ ເພື່ ອບໍ່ ໃຫຜູ້ຟັ້ງເກດີ

ຄວາມສບັສນົ

 ການຈດັລໍາດບັກ່ອນ ຫຼື ຫລງັຂອງເນືອ້ເລື່ ອງ ແລະ ການຫາຕວົຢ່າງຊຶ່ ງພຈິາລະນາວ່າ

ຈະໃຊຕ້ວົຢ່າງໃນຕອນໃດ ນັນ້ເປັນສິ່ ງສໍາຄນັຂອງການເວົາ້

ຕວົຢ່າງ: ການເວົາ້ເລື່ ອງ “ຄວາມສາມກັຄ”ີ

1. ຄວາມສາມກັຄແີມ່ນຫຍງັ?

2. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຄວາມສາມກັຄມີຫີຍງັແດ່?

3. ຄວາມສາມກັຄມີຄີວາມສໍາຄນັຕໍ່ ສງັຄມົແນວໃດ?

4. ຜນົຂອງຄວາມແຕກແຍກ ແລະ ການມຄີວາມສາມກັຄີ ມຄີວາມແຕດຕ່າງ

ກນັ ແນວໃດ?

4. ການກ່າວສະຫລຸບ :

 ໃນການຈບົການເວົາ້ນັນ້ ຜູເ້ວົາ້ຄວນຄດິສະເໝວ່ີາ ຈະໃຊວ້ທິສີະຫລຸບເລື່ ອງແນວໃດ

ຜູຟັ້ງຈຶ່ ງຈະປະທບັໃຈ.
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 ອາດຈບົດວ້ຍການຢໍາ້ຄວາມຄດິທີ່ ສໍາຄນັຂອງຜູເ້ວົາ້, ຈບົດວ້ຍຄໍາຄມົ, ຄໍາສຸພາສດິ,

ບດົກະວທີີ່ ແຝງດວ້ຍເນືອ້ໃນສະກດົໃຈໃຫຄ້ດິ, ໃຫເ້ຫນັດເີຫນັພອ້ມນາໍ ຫຼື ປ່ຽນທດັສະນະຄະຕຕ່ິາງໆ ຕາມ

ຈດຸປະສງົຂອງການເວົາ້ໃນຄັງ້ນັນ້.

ຕວົຢ່າງ: ການຈບົການເວົາ້ເລື່ ອງ “ ຄວາມສາມກັຄີ “ຄວາມສາມກັຄີ ນັນ້ມພີະລງັເໜອື

ກ່ວາສິ່ ງໃດໆໃນໂລກ, ສາມກັຄກີນັໄວເ້ຖດີ, ໂຮມກນັເຮາົຢູແຕກໝູ່ ເຮາົຕາຍ, ຮກັກນັດກ່ີວາຊງັກນັ, ຮກັກນັ

ມແີຕ່ກາໍໄລຊງັກນັເທົ່ ານັນ້ທີ່ ຈະຂາດທນຶ.

4.6.3 ຫລງັການເວົາ້

ຫລງັການເວົາ້ທີ່ ດີ ີ ມຂີໍປ້ະຕບິດັດັ່ ງນີ:້

 ບໍ່ ຢຸດຢູ່ພຽງແຕ່ການສິນ້ສຸດການເວົາ້ໃນຄັງ້ນັນ້ເທົ່ ານັນ້

 ປະເມນີຜນົການເວົາ້ຂອງຕນົແຕ່ລະຄັງ້ດວ້ຍຕນົເອງ ແລະ ຜູອ້ື່ ນ

 ຍອມຮບັຄໍາຕໍານວິຈິານຈາກຜູອ້ື່ ນເພື່ ອນາໍໄປປັບປຸງແກໄ້ຂ

 ສນົໃຈຮບັຟັງ ແລະ ສກຶສາວທິກີານເວົາ້ຂອງຜູທ້ີ່ ເວົາ້ດີ

4.7 ອງົປະກອບທີ່ ຊ່ວຍໃຫກ້ານນາໍສະເໜໄີດຮ້ບັຜນົດີ

 ລກັສະນະສ່ວນຕວົຂອງຜູນ້າໍສະເໜີ

 ສຸກຂະພາບພາລະນາໄມ

 ຄວາມສນົໃຈ ຄວາມພະຍາຍາມສກຶສາຫາຄວາມຮູເ້ຜີມ້ເຕມີຕະຫລອດເວລາ

 ການຕຽມການນາໍສະເໜທີີ່ ດີ

 ການນາໍໃຊເ້ທກັນກິ ແລະ ວທິກີານນາໍສະເໜທີີ່ ດີ (ການນາໍໃຊ ້ ຟລບີຊາຣ,ແຜ່ນໃສ, ພາວເວີ

ພອຍສະໄລ)

 ຍອມຮບັຂໍບ້ກົຜ່ອງ ແລະ ຕດັສນິໃຈປ່ຽນແປງ

 ຮູຖ້ອດຖອນບດົຮຽນນາໍຜູອ້ ື່ ນ

ຮູບທີ່ 8: ເຕກັນກິການນາໍສະເໜໂີດຍການນາໍໃຊ ້ ຟລບີຊາຣ (Flipchart)
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4.8 ຄວາມສາມາດພືນ້ຖານໃນການນາໍສະເໜີ

 ຄວາມສາມາດໃນການໃຊວ້າຈາ, ກລິຍິາທ່າທາງ ແລະ ການສື່ ຄວາມໝາຍ ທີ່ ເຮດັ ໃຫຜູ້ຝັ້ງເກດີ

ຄວາມສນົໃຈມີ 6 ຢ່າງ:

1. ການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນອະຣຍິາບດົ

2. ການໃຊມ້ ື ແລະ ແຂນ

3. ການສະແດງອອກທາງສໜີາ້ ແລະ ສາຍຕາ

4. ການຊງົຕວົ ແລະ ການວາງທ່າທາງ

5. ການໃຊນ້ໍາ້ສຽງ

6. ການແຕ່ງກາຍ

4.8.1 ການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນອະຣຍິາບດົ

 ການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນອະຣຍິາບດົທີ່ ດີ

1. ຍ່າງເບິ່ ງໃຫທ້ົ່ ວ

1. ຍ່າງຢ່າງສະງ່າ ບໍ່ ຊາ້ ແລະ ບໍ່ ໄວ ລະຫວ່າງການນາໍສະເໜີ

2. ປ່ຽນທີ່ ຢືນຄະນະທີ່ ອະທບິາຍ

 ພດຶຕກິາໍທີ່ ບໍ່ ດຂີອງ ການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນອະຣຍິາບດົ

1. ຍ່າງຊາ້ໆ

2. ຍ່າງວນົວຽນຕໍ່ ໜາ້ຜູຟັ້ງຈນົຜູຟັ້ງວນິຫວົ

3. ຍ່າງເອາົມຈືກົຖງົສົງ້ແບບນກັເລງ

4. ຢືນຕດິຢູ່ບ່ອນເກົ່ າຕະຫລອດເວລາ

5. ຢືນສັ່ ນຂາ

6. ຢືນຍ່າງແກະຂີຕ້າຄວດັຂີຫູ້ຄະນະທີ່ ນາໍສະເໜີ

7. ມກັເສຍີຜມົ ປັດຜມົ ຊດິຜມົ

8. ເຄາະ ຫລື ຫກັສໍຫລີນ້ ໂຍນສໍ ຂຽນໃສ່ໂຕະ

9. ຂະຍບັສົງ້ ຫລື ເສືອ້ຜາ້ຄະນະນາໍສະເໜີ

10. ທ່າທາງບໍ່ ສຸພາບເຊ່ນ: ຍືຢິ້ບຂອງສູງ ຫລື ກົມ້ເກບັຂອງໂດຍບໍ່ ລະມດັລະວງັເຖງິ

ການແຕ່ງກາຍ

11. ທ່າທາງອຽງອາຍ ບໍ່ ສບົຕາຜູຟັ້ງ

12. ສະແດງກລິຍິາທ່າທາງຮບີເລ່ງ/ຟາ້ວດ່ວນ

4.8.2 ພດຶຕກິາໍຂອງການໃຊມ້ ື ແລະ ແຂນ

- ພດຶຕກິາໍທີ່ ດຂີອງການໃຊມ້ ື ແລະ ແຂນ

1. ໃຊນ້ີວ້ມແືປະຂະມບັສະແດງການໃຊຄ້ວາມຄດິ

2. ກອດເອກິຄະນະລໍໃຫຜູ້ຟັ້ງມຄີໍາຖາມ

3. ໃຊມ້ປືະກອບທ່າທາງ ຕາມລະດບັສຽງ ຕາມຈງັຫວະ

- ພດຶຕກິາໍທີ່ ບໍ່ ດຂີອງການໃຊມ້ ື
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1. ແກະເກາົສ່ວນຕ່າງໆ ຄະນະກາໍລງັອະທບິາຍ

2. ຕບົຫວົຕນົເອງເມື່ ອບໍ່ ຖກືໃຈ ຫລື ຄດິບໍ່ ອອກ

3. ຫກັນີວ້ມຫືລີນ້ໃຫເ້ກດີສຽງດງັ

4.8.3 ພດຶຕກິາໍຂອງການສະແດງອອກທາງສໜີາ້ ແລະ ສາຍຕາ

- ພດຶຕກິາໍທີ່ ດຂີອງການສະແດງອອກທາງສໜີາ້ ແລະ ສາຍຕາ

1. ຄະນະນາໍສະເໜີ ຄວນມສີໜີາ້ຍີມ້ແຍມ້ແຈ່ມໃສ

2. ສະແດງສໜີາ້ຕັງ້ໃຈຟັງຄະນະຜູຟັ້ງ ຕອບ ຫລື ສະແດງຄວາມຄດິເຫນັ

3. ສະແດງສໜີາ້ປະກອບໃຫເ້ໝາະສມົກບັຫວົຂໍທ້ີ່ ນາໍສະເໜນີັນ້ໆ

4. ໃຊສ້າຍຕາກວາດໄປທົ່ ວຫອ້ງ ປະສານສາຍຕາກບັຜູຟັ້ງ

- ພດຶຕກິາໍທີ່ ບໍ່ ດຂີອງການສະແດງອອກທາງສໜີາ້ ແລະ ສາຍຕາ

1. ສໜີາ້ບືງ້ຕງຶ ເຄັ່ ງຄຽດ ເຢັນຊາ ເມື່ ອເດນີເຂົາ້ຫອ້ງ

2. ສະແດງສໜີາ້ລໍາຄານເມື່ ອຜູຟັ້ງຖາມ

3. ສະແດງຄວາມອດິເມື່ ອຍ

4. ສະແດງສໜີາ້ເສຍີເມຍີເມື່ ອຜູຟັ້ງທກັທາຍ ຫລື ສະແດງຄວາມເຄາົລບົ

5. ທໍາຕາຫວານຈບຸຈບິກບັຜູຟັ້ງ

6. ຫາວນອນຢ່າງເປີດເຜຍີ

7. ແລບລີນ້ອອກມາເລຍຮມີປາກຢູ່ສະເໝີ

8. ເວົາ້ໄປຫວົໄປຢ່າງບໍ່ ມເີຫດຜນົ ແລະ ບໍ່ ສມົຄວນ

9. ມກັລະບາຍຄວາມຮູສ້ກຶອດິເມື່ ອຍທາງສໜີາ້ເປັນປະຈາໍ

10. ເບິ່ ງແຕ່ໂມງເລືອ້ຍໆຈນົເປັນທີ່ ສງັເກດໄດ ້

4.8.4 ການວາງທ່າທາງ ແລະ ການຊງົຕວົທີ່ ບໍ່ ດໃີນຄະນະທີ່ ນາໍສະເໜີ

1. ຢືນຫລງັກົ່ ງ ຢືນທອ້ງສວດ

2. ຢືນອງີກະດານ ສັ່ ນຕນີ

3. ຢືນແຫງນເບີ່ ງເພດານ ແລະເບິ່ ງໄປນອກຫອ້ງຕະຫລອດເວລາ

4. ຢືນທີ່ ໂຕະ ແລະ ຖອດເກບີເຂົາ້ອອກຕະຫລອດເວລາ

5. ຢືນໃກໂ້ຕະຜູຟັ້ງ ຈນົເກນີໄປເວລານາໍສະເໜີ

6. ນັ່ ງເທງິໂຕະ

7. ນັ່ ງສັ່ ນຂາ ແລະ ຕນີ

8. ຈບັລູບກາລະວດັຫລິນ້ໄປມາຄະນະນາໍສະເໜີ

9. ສະແດງທ່າທາງແບບບໍ່ ມຊີວິດິຈດິໃຈ ອ່ອນເພຍ

10. ສະແດງຕນົເໜອືຜູຟັ້ງ: ຄໍາ້ແອວ ເອາົມຊືີ ້

4.8.5 ການໃຊນ້ໍາ້ສຽງ

- ເປັນສື່ ຄວາມໝາຍຈາກຜູນ້າໍສະເໜໄີປໄປຍງັຜູຟັ້ງ

- ການເວົາ້ (ນໍາ້ສຽງ) ປັບໃຫເ້ໝາະສມົກບັໂອກາດ, ສະຖານທີ່ , ວຍັຂອງຜູຟັ້ງ ແລະ

ຄວາມຍາກງ່າຍຂອງເລື່ ອງທີ່ ຈະນາໍສະເໜດີວ້ຍ
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- ຄວນເວົາ້ໃນອດັຕາ 120-180 ຄໍາ ຕໍ່ ນາທີ

- ນໍາ້ສຽງທີ່ ດີ

1. ສຽງດງັ ຟັງຊດັເຈນ (ບໍ່ ຄອ່ຍ ແລະ ແຮງໂພດ)

2. ນໍາ້ສຽງ ໃຫມ້ສີຽງສູງ ສຽງຕໍ່ າ

3. ໃຊຄ້ໍາສຸພາບ ນີມ້ນວນ

4. ໃຊພ້າສາເວົາ້ ອອກສຽງຊດັເຈນ

- ນໍາ້ສຽງທີ່ ບໍ່ ດີ

1. ສຽງຄ່ອຍເກນີໄປ ຜູຟັ້ງບໍ່ ໄດຍ້ນິ

2. ສໍານຽງບໍ່ ຊດັເຈນ ສຽງໂໜງ້

3. ເວົາ້ສຽງດງັຈນົເກນີໄປ ກາຍເປັນສຽງຮອ້ງ

4. ເວົາ້ກະທັ່ ງກະແທກ ແຂງກະດາ້ງ

5. ເວົາ້ສຽງລະດບັດຽວກນັຕະຫລອດ ບໍ່ ມກີານປ່ຽນລະດບັສຽງ

6. ເວົາ້ໄວເກນີໄປ ຈນົຜູຟັ້ງ ຟັງນາໍບໍ່ ທນັ

7. ໃຊພ້າສາຂຽນມາເວົາ້ກບັຜູຟັ້ງ (ແບບເລົ່ າ/ຖອ້ງຂຶນ້ໃຈມານາໍສະເໜ)ີ

8. ປາກອັ່ ນ ສຽງສັ່ ນເຄອື ບໍ່ ໝັນ້ໃຈຕນົເອງ

9. ເວົາ້ຈາຫຍາບຄາຍ ບໍ່ ສຸພາບ ເວົາ້ສຽດສີ ປັກປໍາ້

4.8.6 ການແຕ່ງກາຍ

- ບົ່ ງບອກນໄິສໃຈຄໍ ແລະ ລດົນຍິມົ

- ຜູນ້າໍສະເໜຄີວນແຕ່ງກາຍສຸພາບຮຽບຮອ້ຍຕາມສະໄໝນຍິມົ

- ການແຕ່ງຕວົຕອ້ງຄໍານງຶເຖງີ :

- ວຍັ, ຮູບຮ່າງ, ຖານະຄວາມເປັນຜູນ້າໍສະເໜີ ແລະ ກາລະໂອກາດ

- ການແຕ່ງກາຍທີ່ ບໍ່ ຖກືລກັສະນະ

1. ນຸ່ ງເສືອ້ຜາ້ສກົກະປົກ ມກີິ່ ນເໝນັ, ນຸ່ ງເສືອ້ຜາ້ທີ່ ບໍ່ ລດີ ຫລື ລດີບໍ່ ລຽບ, ປ່ອຍຕນີ

ເສືອ້ຫລຸດອອກນອກສີນ້ ຫລສືົງ້, ນຸ່ ງເສືອ້ຜາ້ທີ່ ມຄີໍກວ້າງເກນີໄປ/ ລະໝາກກະດູມ/ ບໍ່ ຮດີຊບິ, ນຸ່ ງເສືອ້ຜາ້

ທີ່ ຄບັ ຫລື ຫລມົ ຈນົເກນີໄປ, ໃສ່ເຄື່ ອງປະດບັແວວວາວຫລາຍເກນີໄປ, ໃສ່ເກບີທີ່ ບໍ່ ສຸພາບ : ເກບີແຕະ

ເກບີສກົກະປົກ, ໃຂກ້ະເປົາມລີວດລາຍ ແລະ ມສີເີຈດີຈາ້ບໍ່ ສຸພາບ ແລະ ໃຊເ້ຄື່ ອງສໍາອາງຫລາຍເກນີໄປ.

4.9 ການສໍາມະນາ
ການສໍາມະນາມີ 2 ຄວາມໝາຍຄ:ື

1. ການສໍາມະນາ ແມ່ນກຸ່ມຂອງນກັສກຶສາໃນວທິະຍາໄລ ຫລື ມະຫາວທິະຍາໄລທີ່ ເຮດັການ

ຄົນ້ຄວ້າຫລສືກຶສາຫວົຕາມຫວົຂໍວ້ຊິາການໃດນຶ່ ງ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງອາຈານທີ່ ປຶກສາ ແລະ ມກີານພບົ

ປະ, ນາໍສະເໜີ ແລະ ສນົທະນາ ນ າກນັ.

2. ການສໍາມະນາ ແມ່ນກອງປະຊູມແລກປ່ຽນແນວຄດິຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ
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ບດົທ ີ5

ການຂຽນປະກາດຮບັສະໝກັງານ

ແລະ ການປະກອບເອກະສານສະໝກັງານ

ຈດຸປະສງົ
ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດ:

1. ຂຽນປະກາດຮບັສະມກັງານໄດ ້

2. ລະບຸຊື່ ເອກະສານທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການສະມກັງານໄດ ້

3. ອະທບິາຍວທິກີານ ແລະ ຂະບວນການປະກອບເອກະສານເພື່ ອສະມກັງານໄດ ້

4. ຂຽນແລະ ປະກອບເອກະສານການສະມກັງານສໍາລບັຕນົເອງພາຍຫລງັຮຽນຈບົໄດ ້້

5. ດໍາເນນີການສໍາພາດ ແລະ ຄດັເລອືກພະນກັງານໄດ ້

ເນືອ້ໃນ

5.1. ການຂຽນປະກາດຮບັສະມກັພະນກັງານ

ແມ່ນການຂຽນປະກາດ ເພື່ ອຄດັເລອືກເອາົພະນກັງານໃໝ່ ຕາມຕໍາແໜ່ງທີ່ ຕອ້ງການເພື່ ອນາໍໄປປະ

ກາດທາງວທິະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ໜງັສພືມີເພື່ ອໂຄສະນາ

ຕວົຢ່າງ: ຮ່າງການຂຽນປະກາດຮບັສະມກັງານ

ເຄື່ ອງໝາຍຊາດ ຫຼື ເຄື່ ອງໝາຍສໍານກັງານ/ອງົການ

- ຊື່ ສາໍນກັງານ - ອງົການອອກປະກາດ

ປະກາດຮບັສະມກັງານ

- ແນະນາໍສະພາບໂດຍຫຍໍກ່້ຽວກບັສໍານກັງານ/ອງົການ/ໂຄງການ/ບລໍສິດັຕນົ:

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

- ຕາໍແໜ່ງງານທີ່ ຕອ້ງການ:

1. ຕໍາແໜ່ງ........................................................................................................

2. ຕໍາແໜ່ງ........................................................................................................
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3. ຕໍາແໜ່ງ.......................................................................................................

4. ຕໍາແໜ່ງ.......................................................................................................

5. ຕໍາແໜ່ງ.......................................................................................................

- ໜາ້ທີ່ ແລະ ຄວາມຮບັຜຊິອບສາໍລບັຕາໍແໜ່ງງານທີ່ ຕອ້ງການ:

1.......................................................................................................................

2.......................................................................................................................

3.......................................................................................................................

4.......................................................................................................................

5.......................................................................................................................

- ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ປະສບົການທີ່ ຕອ້ງການສາໍລບັຕາໍແໜ່ງງານທີ່ ຕອ້ງການ:

1.......................................................................................................................

2................................................................................................................. ......

3.......................................................................................................................

4.......................................................................................................................

5....................................................................................................................

- ເອກະສານທີ່ ຕອ້ງປະກອບ:

............................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

- ວນັເວລາເປີດ ແລະ ປິດຮບັເອກະສານສະໝກັງານ:

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

- ວນັເວລາສໍາພາດ:.

.............................................................................................................................

ລາຍເຊນັຫວົໜາ້ສາໍນກັງານ/ບລໍສິດັ

- ທີີ່ ຢູ່ສາໍນກັງານ/ອງົການ:

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................
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ຕວົຢ່າງ: ການຂຽນປະກາດຮບັສະໝກັພະນກັງານ
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5.2. ການປະກອບເອກະສານສໍາລບັການສະມກັງານ

5.2.1. ເອກະສານສໍາຄນັສາໍລບັການສະມກັງານ

ນກັສກຶສາທີ່ ຮຽນຈບົວຊິາສະເພາະໃນສາຂາຕ່າງໆທີ່ ຕອ້ງການສະມກັງານ ຫຼື ເຮດັວຽກນາໍ

ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງລດັ ຕອ້ງໄດຜ່້ານການສອບເສງັ 2 ລອບຄ:ື ລອບທ1ີ ແມ່ນເສງັກ່ຽວກບັພາກຄວາມຮູທ້ົ່ ວ

ໄປຊຶ່ ງຈດັໂດຍພະແນກພາຍໃນປະຈາໍແຂວງ ແລະ ລອບທີ 2 ແມ່ນການເສງັເຂົາ້ວຽກງານວຊິາສະເພາະ ຊຶ່ ງ

ຈດັໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງສມົທບົກບັພະແນກພາຍໃນຂອງແຂວງ

ເອກະສານສໍາລບັການສະມກັງານນັນ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:ື ເອກະສານສໍາຄນັຈາໍ

ເປັນຕອ້ງມີ ແລະ ເອກະສານເຜີມ້ເຕມີ ດັ່ ງສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ້ :

ຕາຕະລາງທີ່ 13: ລາຍການເອກະສານສະມກັງານ

ລດ ຊື່ ເອກະສານ ຈາໍນວນ ໝາຍຫດ

ກ ເອກະສານສາໍຄນັຕອ້ງມີ

1 ຊວີະປະຫວດັຫຍໍ ້ 2 ໃບມກີາແດງ

2 ໃບຄໍາຮອ້ງ 2 ຂຽນດວ້ຍຕນົເອງ

3 ໃບຢັງ້ຢືນຄະແນນຊົ່ ວຄາວ 2 ກອບປີ

4 ໃບນາໍສົ່ ງນກັສກຶສາ 1 ໃບມກີາແດງ

5 ໃບຢັງ້ຢືນ ຫຼໃືບປະກາສະນຍິະບດັຮຽນຈບົວຊິາສະເພາະ 2 ກອບປີ

6 ໃບຢັງ້ຢືນທີ່ ຢູ່ (ຈາກບາ້ນ) 1 ໃບມກີາແດງ

7 ໃບຢັງ້ຢືນສຸຂະພາບ 1 ໃບມກີາແດງ

8 ໃບແຈງ້ໂທດ 1 ໃບມກີາແດງ

ຂ ເອກະສານປະກອບອື່ ນໆຖາ້ມີີ 2

1 ໃບຢັງ້ຢືນການຜ່ານງານ 2 ໃບແທ ້

2 ໃບຍກົຍາ້ຍອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຕ່າງໆ 2 ກອບປີ

3 ໃບຍອ້ງຍຕ່ໍາງໆ 2 ກອບປີ

4 ໃບຢັງ້ຢືນການຮຽນຄອມພວີເຕີ 2 ກອບປີ

5 ໃບຢັງ້ຢືນຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ 2 ກອບປີ
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5.2.2 ວທິກີານປະກອບເອກະສານ

ຕາຕະລາງທີ່ 14: ວທິກີານປະກອບເອກະສານສະມກັງານ

ລ/ດ ຊື່ ເອກະສານ ວທິກີານ

ກ ເອກະສານສາໍຄນັຕອ້ງມີ

1 ຊວີະປະຫວດັຫຍໍ ້ ຂຽນດວ້ຍຕນົເອງ

2 ໃບຄໍາຮອ້ງ ຂຽນດວ້ຍຕນົເອງ

3 ໃບຢັງ້ຢືນຄະແນນຊົ່ ວຄາວ ພວົພນັເອາົນາໍສະຖາບນັທີ່ ຕນົຮຽນຈບົ

4 ໃບນາໍສົ່ ງນກັສກຶສາ ພວົພນັເອາົນາໍສະຖາບນັທີ່ ຕນົຮຽນຈບົ

5 ໃບຢັງ້ຢືນ ຫຼໃືບປະກາສະນຍິະບດັ

ຮຽນຈບົວຊິາສະເພາະ

ພວົພນັເອາົນາໍສະຖາບນັທີ່ ຕນົຮຽນຈບົ

6 ໃບຢັງ້ຢືນທີ່ ຢູ່ (ຈາກບາ້ນ) ພວົພນັເອາົນາໍນາຍບາ້ນໆທີ່ ເຮາົຢູ່ປະຈບຸນັ

7 ໃບຢັງ້ຢືນສຸຂະພາບ ພວົພນັເອາົນາໍຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກເມອືງ ຫລື

ໂຮງໝໍຂອງແຂວງ

8 ໃບແຈງ້ໂທດ ພວົພນັເອາົນາໍຫອ້ງການສານປະຈາໍເມອືງທີ່ ຕນົຢູ່ປະຈບຸນັ

ຂ ເອກະສານປະກອບອື່ ນໆຖາ້ມີີ

1 ໃບຢັງ້ຢືນການຜ່ານງານ ພວົພນັເອາົນາໍການຈດັຕັງ້ບ່ອນທີ່ ຕນົເອງລງົຝຶກງານ ຫລື

ບ່ອນທີ່ ເຮາົເຄຍີເຮດັວຽກຜ່ານມາ

2 ໃບຍກົຍາ້ຍ

ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຕ່າງໆ

ພວົພນັເອາົນາໍອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົທີ່ ເຮາົສງັກດັ

ເຊ່ນ : ຊາວໜຸ່ມ, ແມ່ຍງິ, ກາໍມະບານ

3 ໃບຍອ້ງຍຕ່ໍາງໆ ໃບຍອ້ງຍທໍີ່ ຕນົໄດຮ້ບັຈາກອງົການຈດັຕັງ້ໃດ ໜຶ່ ງໃຫ ້

ຮກັສາໄວ ້ ແລະ ໂກປີມາຄດັຕດິ

4 ໃບຢັງ້ຢືນການຮຽນຄອມພວີເຕີ ໃຫຂ້ເໍອາົໃບຢັງ້ຢືນພອ້ມຫລງັຮຽນຈບົ

5 ໃບຢັງ້ຢືນຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫຂ້ເໍອາົໃບຢັງ້ຢືນພອ້ມຫລງັຮຽນຈບົ

5.2.3 ການຍື່ ນ ແລະ ການຕດິຕາມເອກກະສານ

ກ. ການຍື່ ນເອກະສານ

1. ສອບຖາມລາຍລະອຽດ ຄວາມຕອ້ງການ ທາງດາ້ນເອກະສານຂອງອງົການຈດັ

ຕັງ້ ບ່ອນທີ່ ເຮາົຈະໄປສະມກັງານ ພ◌້ອມທງັຈາໍນວນຂອງແຕ່ລະເອກະສານ

2. ສອບຖາມລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັວນັເວລາໃນການຮບັ ແລະ ປິດສະມກັ ເວລາ

ສໍາພາດ ແລະ ອື່ ນໆ

3. ປະກອບເອກະສານແຕ່ລະຢ່າງໃຫຄ້ບົຖວ້ນ

4. ເອາົເອກະສານທງັໝດົໂກປີເປັນຫລາບຊຸດ 4-5 ຊຸດສໍາຮອງໄວ ້

5. ເອາົເອກະສານໃສ່ໃນຊອງໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ສະລກັຫລງັຊອງ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງວ່າ

ແມ່ນເອກະສານຂອງໃຜ ພອ້ມທີ່ ຢູ່ ແລະ ເບໂີທລະສບັ.
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6. ນາໍເອາົເອກກະສານໄປສົ່ ງໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

ຂ. ການຕດິຕາມ

1. ພາຍຫລງັຍື່ ນເອກະສານແລວ້ ໃຫໝ້ັ່ ນຕດິຕາມ ແລະ ທວງຖາມອງົ ການຈດັ

ຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

2. ປະກອບເອກະສານເພີມ້ເຕມີ ຖາ້ອງົການຈດັຕັງ້ນັນ້ຕອ້ງການ ແລະ ສົ່ ງໃຫທ້ນັ

ກາໍນດົເວລາ

3. ໄປສໍາພາດຕາມກາໍນດົໝາຍ

4. ຖາ້ສໍາພາດໄດໄ້ປປະຕບິດັວຽກງານຕາມເວລາທີ່ ກາໍນດົ

5. ຕັງ້ໜາ້ປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ອງົການຈດັຕັງ້ມອບໝາຍໃຫຢ່້າງມປີະສດິທຜິນົ

ເພື່ ອສາ້ງຜນົງານ ລໍຖາ້ເຂົາ້ເປັນລດັຖະກອນ
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ຕວົຢ່າງຮ່າງເອກະສານທີ່ ຈາໍເປັນຈາໍນວນໜຶ່ ງ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ

************************

ແຂວງ:..............................

ເມອືງ:..............................

ບາ້ນ.................................

ຊວີະປະຫວດັຫຍໍ ້

1. ສະພາບຕນົເອງ:

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ……………………………ຊື່ ຫລິນ້………..........………………..…

ອາຍຸ…………….ປີ, ອາຊບີ………………………..ສນັຊາດ………...........…………….

ບາ້ນຢູ່ປະຈບຸນັ………………ໜ່ວຍ……ເມອືງ………………ແຂວງ...............................

ບາ້ນເກດີ……………………………ລະດບັການສກຶສາ……………………............…….

2. ສະພາບຄອບຄວົ:

ຊື່ ພໍ່ ອາຍຸ……..ປີ, ອາຊບີ……………………………………………ສນັຊາດ…...........….

ປະຈບຸນັຢູ່ບາ້ນ……………………ໜ່ວຍ……ເມອືງ……………ແຂວງ……...........……..

ຊື່ ແມ່…………………….ອາຍຸ……ປີ, ອາຊບີ………….…………ສນັຊາດ……..............

ປະຈບຸນັຢູ່ບາ້ນ……………………ໜ່ວຍ……ເມອືງ…………….ແຂວງ………...........….

ຊື່ ຜວົ ຫລື ເມຍ………………….ອາຍຸ….ປີ, ອາຊບີ……………...........…………………

ມລີູກຈກັຄນົ…….......................................................................................……….

3. ການເຄື່ ອນໄຫວຜ່ານມາ (ຕັງ້ແຕ່ອາຍຸ 8 ປີ ຮອດປະຈບຸນັ)

ເຄຍີເຂົາ້ໂຮງຮຽນຈບົຊັນ້ໃດ?...............................ຢູ່ໃສ……….........……………………

ເຄຍີປະກອບອາຊບີໃດແດ່?.................................ຢູ່ໃສ…………..........………………...

ເຄຍີພວົພນັຕດິຕໍ່ ພີ່ ນອ້ງຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ່ ?.........................ປະເທດໃດ?................................

ຊື່ ແນວໃດ?..........................................ຖານະໃດ?...................................................

ຜ່ານມາຖກືດດັສາ້ງຈກັເທື່ ອ?..................................ຄະດຫີຍງັ…………...........………….

ປະຕບິດັໂທດຢູ່ໃສ?.................................................................................................

ທີ່ ……………ວນັທີ່ ……………….....……

ຢັງ້ຢືນນາຍບາ້ນ ເຈົາ້ຂອງປະຫວດັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ

~~~~~~~~~~~~~

ແຂວງ:..............................

ເມອືງ:..............................

ບາ້ນ.................................

ໃບຄໍາຮອ້ງ

ຮຽນ:...............................................................................................................

ເລື່ ອງ:..............................................................................................................

ຂາ້ພະເຈົາ້:...................................ອາຍຸ:................ ປີ, ເກດີວນັທີ່ :.............................

ບາ້ນເກດີ:...........................ເມອືງ:...............................ແຂວງ:........................................

ຊນົຊາດ:..............................ຊນົເຜົ່ າ:........................ສາດສະໜາ:.....................................

ລະດບັການສກຶສາ:.....................................ລະດບັວຊິາສະເພາະ:..........................................

ວຊິາຮຽນ:........................ຈບົຈາກໂຮງຮຽນ:...........................ສກົສກຶສາ:............................

ຊື່ ພໍ່ :................................ອາຍຸ:.......................ປີ,ອາຊບີ:................................................

ຊື່ ແມ່:..............................ອາຍຸ:.......................ປີ,ອາຊບີ:...............................................

ຂາ້ພະເຈົາ້ຍື່ ນຄໍາຮອ້ງສະບບັນີຍ້ອ້ນມຈີດຸປະສງົຂໍປະກອບສ່ວນສະໝກັເຂົາ້ເປັນ......................

......................................ຢູ່......................................................................................

..............................................................................................................................

ເມື່ ອໄດເ້ຂົາ້ປະກອບສ່ວນວຽກງານແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍປະຕຍິານຕນົວ່າ:

1. ຈະປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງຕນົເອງຢ່າງເຂັມ້ງວດ

2. ຈະຕັງ້ໃຈຝຶກຝົນຕນົເອງໃຫເ້ປັນພະນກັງານທີ່ ດີ ແລະ ຕັງ້ໃຈເຮດັວຽກງານ

3. ຈະປະກອບສ່ວນວຽກງານຕ່າງໆພາຍໃນການຈດັຕັງ້ເທົ່ າທີ່ ຈະປະຕບິດັໄດ ້

ດັ່ ງນັນ້,ຈ ຶ່ ງຮຽນສະເໜມີາຍງັທ່ານ ເພື່ ອພຈິາລະນາຄົນ້ຄວ້າຕາມຄວາມເໝາະສມົດວ້ຍ

ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນບັຖຢ່ືາງສູງ

ທີ່ :..............ວນັທີ່ :.........................

ຜູຮ້ອ້ງຂໍ
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5.3 ການສໍາພາດ ແລະ ການຄດັເລອືກພະນກັງານຢ່າງມປີະສດິທພິາບ

5.3.1 ການສໍາພາດ

1. ກ່ອນການສາໍພາດ

ກະກຽມຈສຸໍາພາດ ຊຶ່ ງຢ່າງນອ້ຍຕອ້ງມີ 2 ຄນົເຂົາ້ຮ່ວມ, ບນັດາສະມາຊກິໃນຈ ຸ(ທມິ

ງານ) ສໍາພາດຄວນມກີານແລກປ່ຽນຫລປືະກອບຄໍາຄດິຄໍາເຫນັເຜີມ້ເຕມີນາໍກນັ, ຕອ້ງໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່

ກ່ຽວກບັລາຍການສໍາພາດ, ຈາໍນວນຜູເ້ຂົາ້ສໍາພາດ, ກາໍນດົເລລາຂອງການສໍາພາດຜູສ້ະມກັຜູນ້ ຶ່ ງໃຊເ້ວລາເທົ່ າ

ໃດ? ຂັນ້ຕອນ ແລະ ຫລກັການສໍາພາດ

ຜູສ້ໍາພາດພຈິາລະນາຢ່າງລະອຽດທີ່ ຖວ້ນກ່ຽວກບັສໍານວນເອກະສານທີ່ ໄດຜ່້ານການ

ຄດັເລອືກ ແລະ ຜນົຂອງການກວດສອບກ່ອນໜາ້ນັນ້ຂອງຜູສ້ະໝກັແຕ່ລະຄນົ ເພື່ ອໃຫມ້ຂີໍມູ້ນເບືອ້ງຕົນ້

ກ່ຽວກບັຜູສ້ະໝກັຕ່າງໆ, ຕາຕະລາງເວລາສໍາພາດຄວນກາໍນດົໄວກ່້ອນວນັສໍາພາດ ຄວນຈົ່ ງເວລາໄວປ້ະ

ມານ 15 - 30 ນາທກ່ີອນສໍາພາດຜູຕ້ໍ່ ໄປເພື່ ອຄົນ້ຄວ້າ, ສງັລວມ ແລະ ໃຫຄ້ະແນນ ຈາໍນວນຜູຖ້ກືສໍາພາດບໍ່

ຄວນເກນີ 6 ຄນົຕໍ່ ວນັ.

ຜູສ້ະມກັຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການແຈງ້ໃຫຮູ້ລ່້ວງໜາ້ກ່ອນ ກ່ຽວກບັວນັເວລາ ແລະ ສະຖານ

ທີ່ ຂອງການສໍາພາດ

2. ກາໍນດົຂະບວນການ (ຂັນ້ຕອນ) ຂອງການສໍາພາດ

- ທກັທາຍ ແລະ ແນະນາໍຕນົ

- ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ເພື່ ອກາໍໃຫໄ້ດຄ້ວາມສາມາດຂອງຜູມ້າສະໝກັທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກ

ຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຕໍາແໜ່ງທີ່ ກາໍນດົໄວ ້

- ຖາມຄໍາຖາມຕ່າງໆເພື່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ແລະ ຕລີາຄາດາ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກບັຄຸນສມົບດັ

ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຜູກ່້ຽວ

- ໃຫຂ້ໍມູ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ ແລະ ວຽກງານໃຫຜູ້ສ້ະມກັຮບັຮູ ້

- ຕອບຄໍາຖາມຂອງຜູສ້ະໝກັ

- ແນະນາໍບາດກາ້ວຕໍ່ ໜາ້ ກ່ອນສີນ້ສຸດການສໍາພາດ ແລະ ກ່າວຂອບໃຈ

3. ຂະນະດາໍເນນີການສາໍພາດ

ຕາຕະລາງທີ່ 15: ສິ່ ງທີ່ ຄວນ ແລະ ບໍ່ ຄວນໃນຄະນະດໍາເນນີການສາໍພາດ

ຄວນ ບໍ່ ຄວນ

ສາ້ງບນັຍາກາດເປັນກນັເອງ ແລະ

ເຊື່ ອໝັນ້

- ບນັຍາກາດເຄັ່ ງຂມຶແລະເຂັມ້ງວດເກນີໄປເຮດັໃຫຜູ້ສ້ໍາພາດມີ

ຄວາມກະວນົກະວາຍໃຈ

- ຜູຖ້ກືສໍາພາດຢືນເປັນແຖວຍາວ

ກະຕຸນ້ຊວນຜູສ້ະໝກັເປັນຜູເ້ວົາ້ຕົນ້ຕໍ - ຜູສ້ໍາພາດເວົາ້ຫລາຍ

ຮບັປະກນັການສໍາພາດໃຫເ້ປັນໄປ

ຕາມຂັນ້ຕອນທີ່ ໄດອ້ອກແບບໄວ ້

ຍໍ່ ໄດກ້ະກຽມການສໍາພາດເຮດັໃຫກ້ານສໍາພາດດໍາເນນີໄປຢ່າງ

ຊະຊາຍ ຫລບືໍ່ ມຈີດຸປະສງົທີ່ ຈະແຈງ້

ຕັງ້ຄໍາຖາມຈະແຈງ້, ເຂົາ້ໃຈງ່າຍ, ສັນ້

ກະທດັລດັ

ຕັງ້ຄໍາຖາມຍາວໂພດ, ສບັສນົ, ບໍ່ ຈະແຈງ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຍາກ
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ຊອກຮູຕ້ວົຢ່າງ ຫລ ືຫລກັຖານກ່ຽວ

ກບັຄວາມສໍາເລດັໃນຄວາມຮູ,້ ເຕກັ

ນກິວຊິາການ, ປະສບົການຂອງຜູສ້ະ

ໝກັ

ມແີຕ່ເອາົໃຈໃສ່ຈດຸອ່ອນຂອງຜູສ້ະໝກັ

ວເິຄາະຂໍມູ້ນຕ່າງໆຂອງຜູສ້ະໝກັກ່ຽວ

ກບັຈດຸແຂງ, ຈດຸອ່ອນ ແລະ ຄວາມ

ສນົໃຈ/ສິ່ ງຈງູໃຈຂອງເຂາົ

ລງົເລກິແຕ່ຈດຸອ່ອນຂອງຜູສ້ະໝກັ ຫລ ືຍກົຄໍາເຫນັທີ່ ມ ີ

ລກັສະນະຕດັສນິຕໍ່ ໜາ້ຜູສ້ະໝກັ

ໃຫຄ້ໍາສງັເກດຕລີາຄາໂດຍອງີໃສ່ຂໍມູ້ນ

ຕວົຈງິທີ່ ຜູສ້ະໝກັສະໜອງໃຫຢ່້າງ

ພາວະວໄິສ

ໃຫຄ້ໍາສງັເກດຕລີາຄາທີ່ ມລີກັສະນະຕາມໃຈມກັສ່ວນຕວົ

ຄວບຄຸມເວລາ ແລະ ເນືອ້ໃນການ

ສໍາພາດໃຫດ້ີ

ສໍາພາດເສຍເວລາຫລາຍ, ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດມ້າບໍ່ ຈະແຈງ້ເພື່ ອສະຫລຸບ

ແລະ ຕດັສນິໃຈໃນການຄດັເລອືກ ຫລ ືບນັຈພຸະນກັງານ

ຮູບທີ່ 9 : ການສໍາພາດເພື່ ອສະໝກັງານ

4. ຫລງັການສາໍພາດ

ດໍາເນນີການພຈິາລະນາຜນົຂອງການສໍາພາດ, ບນັດາສະມາຊກິໃນທມີສໍາພາດຄວນ

ແລກປ່ຽນຄໍາຄດິຄໍາເຫນັນາໍກນັ ແລະ ເອກະພາບກນັກບັບນັດາຂໍສ້ງັເກດຕລີາຄາແຕ່ລຄນົຜູສ້ະໝກັ ໃນນັນ້

ຄວນເຮດັໃຫຈ້ະແຈງ້ບາງບນັຫາຄ ື:

- ຜູສ້ະໝກັຜູນ້ ັນ້ມຄີວາມເໝາະສມົກບັວຽກງານນີໃ້ນລະດບັໃດ?

- ຜູສ້ະໝກັຜູນ້ ັນ້ມຄີວາມເໝາະສມົກບັອງົການ/ການຈດັຕັງ້ເຮາົໃນລະດບັໃດ?

5. ຄາໍຖາມຕ່າງໆທີ່ ໃຊໃ້ນການສາໍພາດ

ໃນເວລາສໍາພາດ, ຜູສ້ໍາພາດມກັໃຊຫ້ລາຍຮູບແບບຄໍາຖາມ ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັຕາມແຕ່

ລະຈດຸປະສງົເພື່ ອຊອກຫາຂໍມ້ນູ. ຮູບແບບຄໍາຖາມທີ່ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການບນັຈພຸະນກັງານມດີັ່ ງນີ໊ :
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 ຄາໍຖາມເປີດ

ນີແ້ມ່ນຮູບແບບຄໍາຖາມທີ່ ນຍິມົໃຊກ້ນັທີ່ ສຸດ ເປັນຮູບແບບຄໍາຖາມທີ່ ກະຕຸນ້ ແລະ

ຊຸກຍູໃ້ຫຖ້ກືສໍາພາດຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ສາມາດເກບັກາໍຂໍມູ້ນໄດຫ້ລາຍກວ່າຄໍາຖາມແບບປິດ. ຄໍາຖາມ

ເປີດມກັຈະເລີມ້ຕົນ້ດວ້ຍຄໍາສບັ: ໃຜ, ແມ່ນຫຍງັ, ຢູ່ໃສ, ເວລາໃດ, ດວ້ຍວທິໃີດ?

ຕວົຢ່າງຄໍາຖາມເປີດ

- ປະຈບຸນັທ່ານພວມຮບັຜດິຊອບວຽກງານຫຍງັ ? ທ່ານຮູຫ້ຍງັແດ່ກ່ຽວກບັວຽກງານ

ທີ່ ທ່ານຮບັຜດິຊອບຢູ່?

- ເປັນຫຍງັທ່ານຈຶ່ ງເວົາ້ວ່າປະສບົການຕ່າງທໃນການເຮດັວຽກຂອງທ່ານມຄີວາມເໝາະ

ສມົກບັຕໍາແໜ່ງງານນີ?້

- ສິ່ ງໃດທີ່ ທ່ານເຫນັວ່າເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຫລາຍທີ່ ສຸດໃນວຽກງານຂອງທ່ານ?

- ທ່ານຈົ່ ງຍກົໃຫເ້ຫນັສິ່ ງທີ່ ທ່ານໄດປ້ະດດິສາ້ງໃນວຽກງານຂອງທ່ານ?

 ຄາໍຖາມປິດ

ເປັນຮູບແບບຄໍາຖາມທີ່ ນາໍໃຊເ້ພື່ ອເກບັກາໍຂໍມູ້ນສັນ້ ຫລຢັືງ້ຢືນຈດຸໃດນຶ່ ງໃນຕວົຈງິ

ຄໍາຖາມແບບນີຈ້ະເກບັກາໍຂໍມ້ນູໄດໜ້ອ້ຍຈາກຜູສ້ະໝກັ

ຕວົຢ່າງຄໍາຖາມປິດ

- ທ່ານໄດເ້ຄຍີຄຸມ້ຄອງພະນກັງານແລວ້ບໍ່ ?

- ທ່ານສາມາດນາໍໃຊຄ້ອມພວີເຕບີໍ່ ?

- ທ່ານໄດເ້ຄຍີລງົຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີປະຊາຊນົເຮດັການຜະລດິກະສກິາໍບໍ່ ?

- ທ່ານເຄຍີໄດພ້ບົພໍສ້ະຖານະການອດັຕະຄດັໃນວຽກງານບໍ່ ?

 ຄາໍຖາມກ່ຽກບັການປະພດຶ ຫລື ເຫດການ

ດວ້ຍຮູບແບບຄໍາຖາມນີ,້ ຜູສ້ະໝກັຈະຕອ້ງຕອບຄໍາຖາມທີ່ ພວົພນັເຖງີພດຶຕກິາໍຂອງ

ຕນົໃນສະຖານະການ ແລະເຫດການຕ່າງໆທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນວຽກງານກ່ອນນັນ້ຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ຈາກນັນ້ຜູສ້ໍາພາດ

ສາມາດກາໍນດົໄດປັ້ດໃຈຕ່າງໆເພື່ ອຊ່ວຍຜູສ້ະໝກັບນັລຸໄດຜ້ນົສໍາເລດັຕ່າງໆ.

ຕວົຢ່າງຄໍາຖາມ

- ທ່ານຈົ່ ງໃຫຕ້ວົຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກບັສະຖານະການເກດີຂຶນ້ ທີ່ ທ່ານໄດໃ້ຫຄ້ໍາປຶກສາ

ຢ່າງມຜີນົສໍາເລດັໃນກລໍະນກີານປອ້ງກນັການຕດິເຊືອ້ HIV ?

- ທ່ານຈົ່ ງເລົ່ າຄນື ໃນຄັງ້ນຶ່ ງທີ່ ທ່ານໄດເ້ຮດັສໍາເລດັໜາ້ທີ່ ເປັນຢ່າງດໃີນສະຖານະການທີ່

ແສນທຸກຍາກລໍາບາກ?

 ຄາໍຖາມສມົມຸດຖານ

ຮູບແບບຄໍາຖາມນີເ້ປັນການສມົມຸດວ່າ ມສີະຖະນະການໃດນຶ່ ງເກດີຂຶນ້ແລວ້ ໃຫຜູ້ ້

ສະໝກັຫາວທິກີານແກໄ້ຂ. ເຖງີຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມສິ່ ງທີ່ ຄວນເອາົໃຈໃສ່ໃນການຍກົສະຖານະການໃດນຶ່ ງຂຶນ້ມາ

ນັນ້ ຕອ້ງອງີໃສ່ບດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການໃນຂງົເຂດ ແລະ ສະພາບຜູທ້ີ່ ສະໝກັນັນ້ໄດຮູ້ ້ ແລະ ຊນິເຄຍີ

ແລວ້. ແຕ່ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຄໍາຕອບຂອງຜູສ້ະໝກັກໍ່ ເປັນພຽງແຕ່ສມົມຸດຖານ ຕອ້ງໄດຊ້ັ່ ງຊາເບິ່ ງຜູສ້ະໝກັນັນ້
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ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫານັນ້ໄດສ້ໍາເລດັຜນົຫລບືໍ່ ? ເມື່ ອເຂາົເຈ ົາ້ປະເຊນີໜາ້ຕວົຈງິກບັ

ບນັຫານັນ້ຢູ່ໃນການຈດັ

ຕັງ້ຂອງທ່ານ.

 ຄາໍຖາມກ່ຽວກບັສິ່ ງຈງູໃຈໃນການເຮດັວຽກ ຫລື ກາໍນດົທດິທາງເດນີຂອງອາຊບີ

ແມ່ນຄໍາຖາມຕ່າງໆ ທີ່ ຖາມກ່ຽວກບັປະຫວດັອາຊບີຂອງຜູສ້ະໝກັ ຊຶ່ ງສາມາດສະ

ໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັສິ່ ງຈງູໃຈໃນການເຮດັວຽກ ກໍ່ ຄເືຫນັໄດຂ້ະບວນການພດັທະນາຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາ

ມາດ ແລະປະສບົການຂອງຜູສ້ະໝກັ

ຕວົຢ່າງຄໍາຖາມ

- ທ່ານຮຽນໄດຫ້ຍງັແດ່ຈາກວຽກງານໃໝ່?

- ເປັນຫຍງັທ່ານຈຶ່ ງຢາກເຊາົເຮດັວຽກໃນອງົການເກົ່ າຂອງທ່ານ?

- ໃນເວລາທີ່ ທ່ານເຮດັວຽກທ່ານຮູສ້ກຶດໃີຈທີ່ ສຸດແມ່ນເວລາໃດ?

- ສີ່ ງໃດທີ່ ພາໃຫທ່້ານມກັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ?

- ສິ່ ງໃດທີ່ ພາໃຫທ່້ານບໍ່ ພໃໍຈຕໍ່ ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ?

- ທ່ານຄດິວ່າວຽກງານໃໝ່ໄດນ້າໍເອາົຜນົປະໂຫຍດຫຍງັແດ່ມາສູ່ເສັນ້ທາງພດັທະນາອາ

ຊບີຂອງທ່ານ?

- ທ່ານຈະປະກອບສ່ວນຫຍງັແດ່ໃຫແ້ກ່ການຈດັຕັງ້ ເມ ື່ ອທ່ານມາຮບັຜດິຊອບຕໍາແໜ່ງ

ງານໃໝ່ນີ?້

- ທ່ານມທີດິທາງພດັທະນາອາຊບີຂອງຕນົແນວໃດໃນອະນາຄດົ 5 ປີຂາ້ງໜາ້?

 ຄາໍຖາມກ່ຽວກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູສ້ະໝກັ

- ທ່ານຄາດຫວງັເງນິເດອືນລະດບັໃດສໍາລບັຕໍາແໜ່ງນີ?້

- ທ່ານຄາດຫວງັຫຍງັແດ່ຈາກການຈດັຕັງ້ພວກເຮາົ ຖາ້ທ່ານຖກືເລອືກສໍາລບັຕໍາແໜ່ງນີ?້

5.3.2 ການຄດັເລອືກພະນກັງານທີ່ ມປີະສດິທພິາບ

1. ການກາໍນດົມາດຖານ

- ທບົທວນຄນືລາຍລະອຽດຂອງຕໍາແໜ່ງງານ (ບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຕົນ້ຕໍ)

- ລະບຸເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຕອ້ງການຈາກຕໍາແໜ່ງງານດັ່ ງກ່າວເຊັ່ ນ:

- ລະດບັການສກຶສາ

- ລະດບັ ແລະ ຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາສະເພາະ

- ປະສບົການເຮດັວຽກ

- ພອນສະຫວນັ ແລະ ຄວາມສາມາດດາ້ນອື່ ນໆ

- ຄຸນສມົບດັ

- ກາໍນດົຄະແນນສໍາລບັແຕ່ລະເງ ື່ອນໄຂ, ເງ ື່ອນໄຂທີ່ ສໍາຄນັກວ່າຈະໄດຮ້ບັນໍາ້ໜກັຄະ

ແນນຫລາຍກ່ວາ

- ສາ້ງຕາຕະລາງໃຫຄ້ະແນນເພື່ ອຄດັເລອືກເອາົພະນກັງານ

 ຕວົຢ່າງລາຍລະອຽດໜາ້ວຽກຂອງຕາໍແໜ່ງເລຂາ

1. ພມີເອກະສານ
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2. ຮບັ ແລະ ໂທລະສບັ ຫລ ືບນັທກຶຂໍຄ້ວາມ

3. ຮບັຕອ້ນລູກຄາ້ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມາຢຽ້ມຢາມ ແລະ ພາແຂກເຂົາ້ພບົ

4. ຈດັຕາຕະລາງເວລາປະຊຸມ

5. ຈດັເອກະສານ ແລະ ໂກປີເອກະສານ

6. ສັ່ ງເຄື່ ອງຮບັໃຊຫ້ອ້ງການ

7. ຮບັ ແລະ ຈດັສົ່ ງເອກະສານ

8. ໄຈແ້ຍກ ແລະ ສົ່ ງ ແມລ (ຈດົໝາຍທາງອນິເຕແີນດັ)

 ຕວົຢ່າງການກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຕອ້ງການສາໍລບັຕາໍແໜ່ງເລຂາ

1. ປະສບົການເຮດັວຽກດາ້ນເລຂາ 3 ປີ

2. ມຄີວາມຮູ ້ ແລະ ຄວາມຊໍານານໃນການນາໍໃຊ ້ Microsoft office and

Powerpoint

3. ລະດບັການສກຶສາ: ຈບົມດັທະຍມົປາຍ

4. ລະດບັວຊິາສະເພາະ: ຈບົປະລນິຍາຕີ

5. ດາ້ນພາສາ: ພາສາອງັກດິຄ່ອງແຄວ້

ຕາຕະລາງທີ່ 15: ຕວົຢ່າງການສາ້ງຕາຕະລາງເພື່ ອໃຫຄ້ະແນນໃນການຄດັເລອືກເອາົຕາໍແໜ່ງເລຂາ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ລະດບັວຊິາ

ສະເພາະ

( 25 )

ປະສບົການ

ເຮດັວຽກ

ແລະ ບຸກຄະ

ລກິ

( 30 )

ຄວາມສາມາດ

ດາ້ນຄອມພວີເຕີ

( 25 )

ຄວາມ

ສາມາດດາ້ນ

ພາສາ

( 20 )

ລວມຄະ

ແນນ

( 100 )

1 ນາງ ລດັດາວນັ 20 20 20 15 75

2 ນາງ ລດັສະໝີ 20 20 25 15 80

3 ນາງ ລນີຄໍາ 10 10 25 5 70

4 ນາງ ລນີທອງ 20 30 25 20 95

5 ນາງ ລາສີ 10 10 10 10 40

ໝາຍເຫດ : ຈາກຕາຕະລາງການໃຫຄ້ະແນນຂາ້ງເທງີຈ ຶ່ ງຕດັສນິໃຈເລອືກເອາົຜູສ້ະມກັທີ່ ມຄີະແນນສູງກວ່າໝູ່
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ເອກະສານອາ້ງອງີ

ຄໍາສາຍ ໂພທເິດດ ແລະ ຄໍາສອນ ສສີະຍຸດ. 1997. ຄວາມຮູເ້ບື່ ອງຕົນ້ ກ່ຽວກບັການວາງແຜນ. ພະແນກ

ສະຖຕິິ ແລະ ແຜນການ, ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ,ື ຫອ້ງການກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ

ປ່າໄມ.້ 75 ນ.

ຄໍາແນະນາໍຂອງກະຊວງພາຍໃນກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດໍລດັວ່າດວ້ຍເອກະສານທາງການ ສະບບັເລກ

ທີ 02/ພນ, ລງົວນັທີ 05 ເມສາ 2016

ຫອ້ງວ່າການ ສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕີ .2000. ບດົແນະນາໍວ່າ ດວ້ຍຮູບ ແບບຂອງເອກະສານທາງ
ການ ສະບບັເລກທີ່ 039/ຫສນຍ ລງົວນັທີ 8 ກຸມພາ 2000. 26 ນ.

ຫອ້ງວ່າການແຂວງຫລວງພະບາງ. 2002. ວຊິາເຕກັນກິບໍລຫິານ. ໂຄງການ GPAR   Lao /01/003.

105 ນ.

ວທິະຍາໄລເສດຖາບໍລຫິານທຸລະກດິ. 2005. ວຊິາພາສາລາວ. 84 ນ

ເອກະສານ ການຝຶກອບົຮມົຂອງສູນ EDC. ຄັງ້ວນັທີ່ 9-11 ພດຶສະພາ 2011. ການຄດັເລອືກພະນກັງານທີ່

ມປີະສດິທພິາບ. 10 ນ
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ
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ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ກ: ຕວົຢ່າງການຂຽນເອກະສານທາງລດັຖະການຕ່າງໆ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ເລກທີ່ 045 / ວກປໜ

ວນັທີ່ 5 ພດຶສະພາ 2010

ຂໍຕ້ກົລງົ

ຂອງອາໍນວຍການ

ວ່າດວ້ຍການແຕ່ງຕັງ້ຄອູາຈານເຂົາ້ຮ່ວມການຝຶກອບົຮມົ

ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມໄ້ທຫງວຽນ ປະເທດ ສສ ວຽດນາມ

 ອງີຕາມທດິທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັກ່ຽວກບັການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດ

 ອງີຕາມແຈງ້ການ ຂອງໂຄງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານສະບບັເລກທີ່ 080/ຈຕ.

ຄຝກ.04 ລງົວນັທີ່ 06/04/2010 ວ່າດວ້ຍການຄດັເລອືກເອາົ ລາຍຊື່ ພະນກັງານ

ເພື່ ອເຂົາ້ຮ່ວມການຝຶກອບົຮມົ ທີ່ ມະຫາວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມໄ້ທຫງວຽນປະເທດ

ສສ ວຽດນາມ ລະຫວ່າງວນັທີ່ 15/05/-15/06/2010

 ອງີຕາມການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ຕກົລງົເຫນັດເີປັນເອກກະພາບຂອງຄະນະອໍານວຍການວທິະຍາ

ໄລ

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລຕກົລງົ:

ມາດຕາ 1: ແຕ່ງຕັງ້ຄູອາຈານ ຈາໍນວນ 3 ທ່ານເຂົາ້ຮ່ວມການຝຶກອບົຮມົຄ:ື

1. ອາຈານ ກງົສນີ ລດັສະໝີ ອາຈານສອນຂະແໜງປູກຝັງ

2. ອາຈານ ພອນປະເສດີ ສຫີາ ອາຈານສອນຂະແໜງປູກຝັງ

ມາດຕາ2: ໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ຖກືແຕ່ງຕັງ້ຂາ້ງເທງິຈົ່ ງໄດກ້ະກຽມ ແລະ ມອບໝາຍໜາ້ທີ່ ໃຫຜູ້ຢູ່້ສບືຕໍ່ ເຮດັ

ວຽກແທນໃນຊ່ວງເວລາຕນົເອງບໍ່ ຢູ່ ແລະ ເວລາກບັມາໃຫສ້ະຫລຸບລາຍງານຜນົການຝຶກອບົ

ຮມົໃຫທ້າງວທິະຍາໄລຊາບ

ມາດຕາ 3: ໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ຈົ່ ງໄດຮ້ບັຮູ ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫພ້ວກກ່ຽວ

ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມການຝຶກອບົຮມົຄັງ້ນີ.້
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ມາດຕາ 4: ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີມ້ຜີນົສກັສດິນບັແຕ່ມືລ້ງົລາຍເຊນັເປັນຕົນ້ໄປ.

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ

ບ່ອນສົ່ ງ :

1. ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຜູລ້ະ 1 ສະບບັເພື່ ອຕດິຕາມ ແລະ ປະຕບິດັ

2. ສໍາເນາົ 1 ສະບບັ

3. ຫອ້ງການ ແລະ ຄະນະວຊິາຕ່າງທ ບ່ອນລະ 1 ສະບບັເພື່ ອຕດິຕາມ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື, ຖະໜນົ13 ເໜອື, ຕູ ້ ປນ 154, ໂທ: 071 412002

ມຖືື : 020 55972496, 020 5570920 ແຟັກ: (856-71) 412001. Email: info @ nafclao.org
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັຖະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ເລກທີ່ 046 / ວກປໜ

ວນັທີ່ ິ່ 17 ມຖຸິນາ 2010

ຄໍາສັ່ ງແນະນາໍ

ຂອງອໍານວຍການວທິະຍາໄລ

ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັວຽກງານຟາມ

ເຖງີ: ຄູອາຈານ ແລະ ນກັສກຶສາ

ເລື່ ອງ: ການປະຕບິດັວຽກງານຟາມ

 ອງີຕາມການຖອດຖອນບດົຮຽນ ໃນການປະຕບິດັວຽກງານຟາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ

 ອງີຕາມການຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ຕກົລງົເຫນັດີ ຂອງທາງຄະນະອໍານວຍການວທິະຍາໄລ

 ເພື່ ອເຮດັໃຫວ້ຽກງານຟາມຂອງຄູ ແລະ ນກັສກຶສາຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເປັນຢ່າງດມີປີະສດິທພິາບ

ພອ້ມທງັຫລກີເວັນ້ໄດກ້ານຟູມເຟືອຍເວລາ ແລະ ແຮງງານ

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລຈື່ ງໄດອ້ອກຄໍາສັ່ ງແນະນາໍໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຟາມ ດັ່ ງລາຍລະ

ອຽດຕໍ່ ໄປນີ:້

I. ສາໍລບັອາຈານນາໍພາວຽກງານຟາມ

1. ກາໍນດົໜາ້ວຽກທີ່ ຈະເຮດັໃຫລ້ະອຽດ:

 ມຈີກັວຽກຍ່ອຍທີ່ ຈະເຮດັ

 ກາໍນດົໃຫເ້ໝາະສມົ ວ່າເປັນວຽກແບບມອບເໝາົເປັນກຸ່ມ ຫຼື ລາຍບຸກຄນົ ຫລື ລວມໝູ່ .

 ຄດິໄລ່ຄວາມຕອ້ງການແຮງງານ ໃຫລ້ະອຽດຊດັເຈນເໝາະສມົກບັວຽກ ແລະ ເວລາ

ຈາໍນວນແຮງງານ = ບລໍມິາດວຽກທງັໝດົ/ບລໍມິາດວຽກຕໍ່ ເວລາຕໍ່ ຄນົ

2. ສາທດິວທິກີານດາ້ນເຕກັນກິ ຫລື ອະທບິາຍວທິກີານເຮດັວຽກໃຫນ້ກັສກຶສາເຂົາ້ໃຈ

3. ກວດກາທາງດາ້ນຈາໍນວນພນົກ່ອນ ແລະ ຫລງັການສໍາເລດັວຽກງານ

4. ກວດກາເຄື່ ອງມ,ື ອຸປະກອນຂອງນກັສກຶສາໃຫຄ້ບົແລະມຄີວາມພອ້ມທີ່ ຈະເຮດັວຽກ

5. ຄວບຄຸມການປະຕບິດັງານຟາມຂອງນກັສກຶສາໃຫດ້ເີຊ່ນ:

 ຄວບຄຸມການກງົຕໍ່ ເວລາເລີມ້ ແລະ ເລກີວຽກ (3 ຊມ 1:30-4:30)

 ຄວບຄຸມການຜກັຜ່ອນ
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 ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງວຽກ

 ຕດິຕາມການເຮດັວຽກ ຂອງນກັສກຶສາຢ່າງໃກສ້ດິເປັນລາຍບຸກຄນົເພື່ ອກາໍໃຫໄ້ດຜູ້ດຸ້ໝັ່ ນ ຂະ

ຫຍນັພຽນ ແລະ ຜູກ້ຽດຄາ້ນ

6. ກວດກາຜນົສໍາເລດັຂອງວຽກງານແຕ່ລະຄັງ້ກ່ອນເລກີວຽກ

7. ຫາ້ມການປ່ອຍປະໃຫນ້ກັສກຶສາເຮດັວຽກເອງໂດຍບໍ່ ມກີານນາໍພາຍກົເວັນ້ແຕ່ກລໍະນທີີ່ ຈາໍເປັນ ແລະ

ພເິສດເທົ່ ານັນ້ ຊື່ ງໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກໜ່ວຍງານທີ່ ຕນົສງັກດັ ຫຼື ຄະນະອໍານວຍການວທິະຍາໄລເພາະຈະ

ພາໃຫວ້ຽກງານບໍ່ ສໍາເລດັ ແລະ ບໍ່ ມຄຸີນນະພາບ ຫລື ອາດເກດີຄວາມພດິພາດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕາມ

ມາໄດ.້

II. ສາໍລບັນກັສກຶສາ

1. ຊອກຮູວ້ຽກທີ່ ຈະເຮດັໂດຍຕດິຕາມກະດານຂ່າວ, ຈາກຄູ, ຄະນະຫອ້ງ ແລະຫວົໜາ້ຈ.ຸ

2. ກະກຽມເຄື່ ອງມ,ື ອຸປະກອນ ແລະ ນໍາ້ດື່ ມໃຫມ້ຄີວາມພອ້ມໃນການເຮດັວຽກ (ຈກົ, ສຽມ, ພາ້

ຕອ້ງຄມົ ແລະເຂົາ້ ມດີາ້ມແໜນ້ໜາບໍ່ ລ່ອນ).

3. ມໜີາ້ຢູ່ບ່ອນເຮດັວຽກກງົຕໍ່ ເວລາ ບໍ່ ໄດມ້ກີານຊກັຊາ້.

4. ຕັງ້ໃຈຟັງການອະທບິາຍ ການແນະນາໍຂອງຄູຜູນ້າໍພາໃຫເ້ຂົາ້ໃຈວຽກ.

5. ເຊື່ ອຟັງ ແລະ ປະຕບິດັຕາມການຊີນ້າໍຂອງຄູ, ຄະນະຫອ້ງ ຫລື ຫວົໜາ້ຈ.ຸ

6. ປະຕບິດັເວລາໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ພກັຜ່ອນໃຫເ້ຂັມ້ງວດ (3 ຊມ ແຕ່ 1:30-4:30)

7. ຕັງ້ໜາ້ເຮດັວຽກດວ້ຍຄວາມເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ດວ້ຍຄວາມລະມດັລະວງັຢ່າງ ຮອບຄອບເພື່ ອ ບໍ່ ໃຫ ້

ເກດີອນັຕະລາຍ ຫລື ຄວາມເສຍຫາຍອື່ ນໆ.

8. ຄະນະຫອ້ງ ຫຼື ຫວົໜາ້ຈລຸາຍງານສະພາບຈາໍນວນພນົໃຫອ້າຈານຜູນ້າໍພາກ່ອນ ແລະ ຫລງັການ

ເຮດັ ວຽກສໍາເລດັທຸກຄັງ້.

III. ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

1. ອາຈານຜູນ້າໍພາວຽກງານຟາມ ຕອ້ງເຊື່ ອມຊມື ແລະ ກາໍແໜນ້ເນືອ້ໃນຂອງຄໍາສັ່ ງສະບບັນີ ້

2. ນກັຮຽນທຸກຄນົຕອ້ງເຊື່ ອມຊມື ແລະ ກາໍແໜນ້ເນືອ້ໃນຂອງຄໍາສັ່ ງສະບບັນີ ້

3. ປະຕບິດັຄໍາຂວັນ: "ແຮງງານດ ີມຄ່ີາ ພາກດິຈະກາໍກາ້ວໄກ"

4. ອາຈານຜູນ້າໍພາ ແລະ ນກັສກຶສາຕອ້ງເຜີມ້ສະຕ ິ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົໃຫສູ້ງ ເພື່ ອນາໍ

ພາ ແລະ ປະຕບິດັວຽກງານໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ

ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງໃຫທຸ້ກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈົ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງສະບບັນີຢ່້າງເຂັມ້ງວດ.

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ

ບ່ອນສົ່ ງ:

1. ບຸກຄນົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຜູລ້ະ 1 ສະບບັເພື່ ອຕດິຕາມ ແລະ ປະຕບິດັ

2. ສໍາເນາົ 1 ສະບບັ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື, ຖະໜນົ13 ເໜອື, ຕູ ້ ປນ 154, ໂທ:071 412002

ມຖືື : 020 5597 2496, 020 5557 0920 ແຟັກ: (856-71) 412 001. Email: info @ nafclao.org
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ

=====00000=====

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ເລກທີ່ 110 / ວກປໜ

ວນັທີ່ 15 ພດຶສະພາ 2010

ແຈງ້ການ

ເຖງີ: ສູນຄົນ້ຄວ້າພດືຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ຫາດດອກແກວ້

ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ

ເລື່ ອງ: ຂໍເອາົນກັຮຽນຝຶກງານກບັຄນືວທິະຍາໄລ

 ອງີຕາມແຜນການການຝຶກງານນກັສກຶສາປີທີ່ 3 ຫຼນ້ທີ່ 14 ປະຈາໍສກົຮຽນ 2004-2005

ທີ່ ທາງວທິະຍາໄລວາງອອກ

 ອງີຕາມການສິນ້ສຸດກາໍນດົເວລາ ແລະ ຄວາມສໍາເລດັການຝຶກງານຂອງນກັສກຶສາ

ອໍານວຍການ ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ຂໍຖເືປັນກຽດແຈງ້ມາຍງັສູນຊາບວ່າ:

ທາງວທິະຍາໄລຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ ການປອ້ງກນັບດົລາຍງານ ທາ້ຍການສກຶສາຂອງນກັສກຶສາປີທີ່ 3 ຫລຸນ້ທີ່ 14

ໃນ ລະຫວ່າງວນັທີ່ 15-20 ມຖຸິນາ 2005. ສະນັນ້ ຈ ຶ່ ງໄດແ້ຈງ້ ການມາຍງັສູນ ເພື່ ອຂເໍອາົນກັສກຶສາປີທີ່ 3

ປູກ ຝັງຫລຸນ້ທີ່ 14 ຈາໍນວນ 5 ຄນົ ຍງິ 2 ຄນົ ທີ່ ລງົຝຶກງານຢູູ່ສູນ ຂອງພວກທ່ານກບັຄນືວທິະຍາໄລຊາ້ສຸດ

ບໍ່ ໃຫ ້ ກາຍວນັທີ່ 31 ພດຶສະພາ 2005 ເພື່ ອກະກຽມໃຫແ້ກ່ການປອ້ງກນັບດົ ໃຫທ່້ວງທນັກບັເວລາທີ່ ໄດກ້ໍາ

ນດົ ໄວ.້

ສະນັນ້, ຈ ຶ່ ງແຈງ້ມາເພື່ ອຊາບ ແລະ ຫວງັວ່າຈະໄດຮ້ບັການຮ່ວມໄມຮ່້ວມມເືປັນຢ່າງດ.ີ

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ

ບ່ອນສົ່ ງ:

1. ສະຖານຄີົນ້ຄວ້າພດືຜກັແລະໄມໃ້ຫໝ້າກ

ຫາດດອກແກວ້ 1 ສະບບັ ເພື່ ອຊາບ

2. ເກບັມຽ້ນ 1 ສະບບັ

_______________________________________________________________
ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື, ຖະໜນົ13 ເໜອື, ຕູ ້ ປນ 154, ໂທ:071 412002

ມຖືື : 020 5597 2496, 020 5557 0920 ແຟັກ: (856-71) 412 001. Email: info @ nafclao.org
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ເລກທີ່ ິ່ ິ່ ິ່ ິ່ . 95 /ວກປໜ

ວນັທີ່ ິ່ 1 ມງັກອນ 2010

ໜງັສສືະເໜີ

ຮຽນ:: ທ່ານຫວົໜາ້ ສູນຄົນ້ຄວ້າກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື

ທີ່  ຫລວງພະບາງ

ເລື່ ອງ: ສະເໜຂີເໍອາົນກັສກຶສາລງົຝຶກງານ

- ອີ ງຕາມທດິທາງແຜນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດຂອງພກັແລະລດັວາງອອກ

- ອງີຕາມແຜນການຝຶກງານທາ້ຍການສກຶສາປະຈາໍສກົຮຽນ 2004-2005 ທີ່ ທາງວທິະຍາໄລ

ວາງອອກ

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອືຂໍຖເືປັນກຽດຢ່າງສູງຮຽນສະເໜມີາຍງັທ່ານ

ເພື່ ອຂເໍອາົນກັສກຶສາປີທີ 3 ຂະແໜງປູກຝັງຫລຸນ້ທີ່ 14 ລງົຝຶກງານຢູ່ສູນຂອງພວກທ່ານຈາໍນວນ 3 ຄນົ, ຍງິ

1 ຄນົ ເພື່ ອເປັນການເຜີມ້ພູນທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫແ້ຂາົເຈ ົາ້ສາມາດປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ໄດ ້

ພາຍຫລງັສໍາເລດັການສກຶສາ ຊຶ່ ງມລີາຍຊື່ ລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ :

1. ທ. ທາ້ວບຸນເຮອືງ ສອີໍາພອນ ປຸກຝັງ ຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ

2. ນ. ພນັວອນ ປູກຝັງ ຈາກແຂວງຫວົພນັ

ສ່ວນຫວົບດົ ແລະ ຄຜູູຊ້ີນ້າໍນັນ້ໃຫທ້າງສູນເປັນຜູກ້າໍນດົ ແລວ້ສົ່ ງໃຫທ້າງວທິະຍາໄລຊາບຕາມພາຍ

ຫລງັ ແລະ ໃນໄລຍະເວລາຂອງຝຶກງານ ທາງວທິະຍາໄລຈະໄດສ້ົ່ ງອາຈານລງົຕດິຕາມ 1 ຫລື 2 ຄັງ້

ຫວງັວ່າ ຈະໄດຮ້ບັການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຮ່ວມມຈືາກພວກທ່ານເປັນຢ່າງດີ

ດວ້ຍຄວາມນບັຖຢ່ືາງສູງ

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ເລກທີ່ ິ່ ິ່ ິ່ ິ່ . 55 /ວກປໜ

ວນັທີ່ ິ່ 9 ມນິາ 2004

ບດົລາຍງານ

ຮຽນ: ທ່ານຫວົໜາ້ຫອ້ງການກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ເລືອ້ງ: ລາຍງານຜນົການຈດັກອງປະຊຸມເພື່ ອ ປິດສະຫລຸບໂຄງການສົ່ ງເສມີກະສກິາໍຍນື

ນານຢູ່ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື

- ອງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕວ່ີາການກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສະບບັເລກທີ່ 0795

/ກປ.ຫກ.04 ລງົວນັທີ່ 23 ມນິາ 2004 ວ່າດວ້ຍການອະນຸມດັເປີດກອງປະຊຸມ ເພື່ ອປິດສະ

ຫລຸບໂຄງການສົ່ ງເສມີກະສກິາໍຍນືນານ ຢູ່ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື

 ອງີຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກອງປະຊຸມຕວົຈງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕຂີາ້ງເທງີ

ຄະນະຮບັຜດິຊອບກອງປະຊຸມ ຂໍຖເືປັນກຽດຮຽນລາຍງານ ໃຫທ່້ານຊາບວ່າ ກອງປະຊຸມເພື່ ອປິດ

ສະຫລຸບໂຄງການສົ່ ງເສມີກະສກິາໍຍນືນານ ຢູ່ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ໄດປິ້ດລງົຢ່າງເປັນ

ທາງການ ໃນຕອນເຊົາ້ຂອງ ວນັທີ່ 9/04/2004 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ແຊມ ຊາມນົຕີ ຮອງ

ຫວົໜາ້ ຫອ້ງການກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ ກອງປະຊຸມຄັງ້ນີໄ້ດດ້ໍາເນນີໄປດວ້ຍຜນົສໍາເລດັອນັຈບົງາມ

ຊື່ ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັຜນົ ຂອງການຈດັກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ ແລະ ບດົລາຍງານຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການສົ່ ງເສມີກະສກິາໍຍນືນານ ຢູ່ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອືແຕ່ ປີ 2001-2003 ມຄີດັ

ຕດິມາພອ້ມນີ.້

ດັ່ ງນັນ້ຈ ື່ ງຂໍຮຽນລາຍງານມາຍງັທ່ານເພື່ ອຊາບ

ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມນບັຖຢ່ືາງສູງ

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ

ບ່ອນສົ່ ງ:

1. ຫອ້ງການກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ 1 ສະບບັເພື່ ອລາຍງານ

2.  ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ 1 ສະບບັເພື່ ອລາຍງານ

3.  ອງົການຊດິເຊ 1 ສະບບັເພື່ ອລາຍງານ

4.  ເກບັມຽ້ນ 1 ສະບບັ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ເລກທີ່ ິ່ ິ່ ິ່ ິ່ . 50 /ວກປໜ

ວນັທີ່ ິ່ 2 ກຸມພາ 2010

ສະໂໜດນາໍສົ່ ງ

ຮຽນ : ທ່ານຫວົໜາ້ສູນຄົນ້ຄວ້າກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື

ເລື່ ອງ: ນາໍສົ່ ງເອກະສານການຝຶກງານນກັສກຶສາປີທີ່ 3 ຫຸູນ້ທີ່ 14

ເອກະສານທີ່ ສົ່ ງມາປະກອບມ:ີ

ລໍາດບັ ຊື່ ຂອງເອກະສານ ຈາໍນວນ ໝາຍເຫດ

1.

2.

3.

4.

5.

ໃບນໍາສົ່ ງນກັສກຶສາລງົຝຶກງານ

ໃບຍກົຍາ້ຍຊາວໜຸ່ມ

ໃບຍກົຍາ້ຍແມ່ຍງິ

ຄູ່ມກືານຂຽນບດົລາຍງານທາ້ຍການສກຶສາ

ຄູ່ມກືານຈດັຮູບແບບ ແລະ ການພມີບດົລາຍງານທາ້ຍການສກຶສາ

1

1

1

1

1

ເພື່ ອຕດິຕາມ

ເພື່ ອຕດິຕາມ

ເພື່ ອຕດິຕາມ

ເພື່ ອຕດິຕາມ

ເພື່ ອຕດິຕາມ

ດວ້ຍຄວາມນບັຖຢ່ືາງສູງ

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື, ຖະໜນົ13 ເໜອື, ຕູ ້ ປນ 154, ໂທ:071 412002

ມຖື:ື 020 55972496, 020 5570920 ແຟັກ: (856-71) 412001. Email: info@nafclao.org
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຂ: ບດົຕວົຢ່າງການສາ້ງແຜນການ ແລະ ບດົສະຫລຸບກດິຈະກາໍຟາມ

ຂອງວທິະຍາໄລ

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ວທິະຍາໄຍກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື

ຄະນະວຊິາປູກຝັງ ເລກທີ່ .........../ ວກປໜ

ລງົວນັທີ່ ...................

ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍການປູກເຫດັ

ປະຈາໍປີ 2008-2009

 ອງີຕາມທດິທາງແຜນການຜະລດິຂອງຄະນະວຊິາປູກຝັງປະຈາໍປີ 2007-2008

 ເພື່ ອເປັນການເຮດັໃຫແ້ຜນການດັ່ ງກ່າວບນັລຸຜນົສໍາເລດັຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ລະດບັຄາດ

ໝາຍທີ່ ໄດວ້າງອອກ.

ດັ່ ງນັນ້, ທາງພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບກດິຈະກາໍການປູກເຫດັ ຈຶ່ ງໄດມ້ແີຜນການຜະລດິປະຈາໍປີ

2007-2008 ດັ່ ງນີ:້

1. ຈດຸປະສງົ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍຂອງແຜນການ

1.1 ຈດຸປະສງົ

1. ເພື່ ອເປັນການປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາເຮດັໃຫ ້ ເປັນບ່ອນປະຕບິດັຕວົຈງິ ສໍາລບັການຮຽນ-

ການສອນຂອງວຊິາການປູກເຫດັ

2. ເພື່ ອໃຫມ້ກີານຝຶກງານທາ້ຍການສກຶສາ ໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາຄະນະວຊິາປູກຝັງ ກ່ຽວກບັ

ການປູກເຫດັ.

3. ເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ກດິຈະກາໍ ແລະ ສາມາດດໍາເນນີກດິຈະກາໍໄດຢ່້າງຍນືຍງົ

1.2 ລະດບັຄາດໝາຍ

1. ເຮດັຫວົເຊືອ້ເຫດັນາງລມົ-ນາງຟາ້ ເພື່ ອປູກ ຈາໍນວນ 180 ແກວ້

2. ເຮດັຖງົກອ້ນເຊືອ້ເຫດັນາງລມົ ແລະ ນາງຟາ້ເພື່ ອປູກ ຈາໍນວນ 6,000 ຖງົ

3. ເຮດັຫວົເຊືອ້ເຫດັຫູໜເູພື່ ອປູກ ຈາໍນວນ 50 ແກວ້

4. ປູກເຫດັຫູໜູ ຈາໍນວນ 1,000 ຖງົ

5. ເຮດັຫວົເຊືອ້ເຫດັຂອນຂາວເພື່ ອປູກ ຈາໍນວນ 100 ແກວ້
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6. ປູກເຫດັຂອນຂາວ ຈາໍນວນ 2,000 ຖງົ

7. ເຮດັຫວົເຊືອ້ເຫດັບດົເພື່ ອປູກ ຈາໍນວນ 50 ແກວ້

8. ປູກເຫດັບດົ ຈາໍນວນ 1,000 ຖງົ

9. ປູກເຫດັເຟືອງ ຈາໍນວນ 80 ບ໊ຼອກ

10.

2. ຜນົທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດຮ້ບັ

 ຜະລດິດອກເຫດັນາງລມົ-ນາງຟາ້ ຈາໍນວນ 300 ກໂິລ, ເປັນເງນິ 3,000,000 ກບີ

 ຜະລດິດອກເຫດັເຟືອງ ຈາໍນວນ 25 ກໂິລ, ເປັນເງນິ 550,000 ກບີ

 ຜະລດິດອກເຫດັຂອນຂາວ ຈາໍນວນ 100 ກໂິລ, ເປັນເງນິ 1,000,000 ກບີ

 ຜະລດິດອກເຫດັບດົ ຈາໍນວນ 50 ກໂິລ, ເປັນເງນິ 500,000 ກບີ

 ຜະລດິດອກເຫດັຫູໜູ ຈາໍນວນ 50 ກໂິລ, ເປັນເງນິ 500,000 ກບີ

 ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັທງັໝດົ 5,550,000 ກບີ

3. ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໜ່ວຍງານຄົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ແລະ ພາກສ່ວນວຊິາພດືສາດ ເປັນຜູຊ້ີນ້າໍລວມ ອ.ຈ ບວົວອນ ເປັນຜູ ້

ນ◌ໍາພາໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ມອບໃຫນ້ກັສກຶສາທີ່ ລງົຝຶກຫດັເປັນຜູເ້ຮດັຕວົຈງິເຊັ່ ນ: ການບວົລະບດັຮກັ

ສາ, ການເຮດັຫວົເຊືອ້, ການຮ່າຍຖງົກອ້ນເຊືອ້ ແລະ ຈາໍ ໜ່າຍດອກເຫດັ. ນກັສກຶສາປີທີ່ 2 ພາກສ່ວນຄະ

ນະວຊິາປູກຝັງເປັນຜູຊ່້ວຍໃນການຮ່າຍຖງົກອ້ນເຊືອ້.

4. ປະຕທິນິການປະຕບິດັງານ

ລ/ດ ໜາ້ວຽກ
2008 2009

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ກຽມເຮດັອາຫານວຸນ້ລຽ້ງເຊືອ້

2. ເຮດັຫວົເຊືອ້ເຫດັນາງລມົນາງຟາ້ເພື່ ອ

ປູກ

3. ຜະລດິຖງົກອ້ນເຊືອ້ເຫດັນາງລມົ, ນາງ

ຟາ້

4. ປູກເຫດັເຟືອງ 4 ຊຸດໆລະ 20 ບ໊ຼອກ

5. ເຮດັຫວົເຊືອ້ເຫດັຂອນຂາວ

6. ປູກເຫດັຂອນຂາວ

7. ເຮດັຫວົເຊືອ້ເຫດັບດົ

8. ປູກເຫດັບດົ

9 ເຮດັຫວົເຊືອ້ເຫດັຫູໜູ

10 ປູກເຫດັຫູໜູ

11 ບວົລະບດັຮກັສາ ແລະ ຈາໍໜ່າຍດອກ

ເຫດັ
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5. ງບົປະມານການໃຊຈ່້າຍ

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈາໍນວນ ລາຄາ (ກບີ) ເປັນເງນິ (ກບີ) ໝາຍເຫດ

l.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ວດັສະດຸເຮດັຫວົເຊືອ້ເຫດັ

ວຸນ້ຜງົ

ນໍາ້ຕານຊາຍ

ມນັຝຣັ່ ງ

ຝາ້ຍອດັແກວ້ຫວົເຊືອ້

ເຫຼົາ້ 90

ເຂົາ້ເປືອກ

ຢາງບວ້ງ

ຖງົ

ກບັ

ກໂິລ

ກໂິລ

ລດີ

ກໂິລ

ຖງົ

-

3

1

3

1

2

40

1

-

8,000

6,000

5,000

25,000

20,000

2,000

18,000

208,000

24,000

6,000

15,000

25,000

40,000

80,000

18,000

ll.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ວດັສະດຸໃຊປູ້ກ:

ຖງົຢາງ

ຮໍາອ່ອນ

ເຂົາ້ປຽນ

ຢິບຊໍາ

ດເີກອື

ພູໄມ ້

ປູນຂາວ

ຝາ້ຍອດັຖງົກອ້ນເຊືອ້

ເຫຼົາ້ 90

ຢາງບວ້ງ

ນໍາ້ມນັໃສ່ລດົຕ່າງຂີເ້ລື່ ອຍ

ຟຸຍໜຶງ້ກອ້ນເຊືອ້

ຟືນດງັ

ກໂິລ

ກໂິລ

ກໂິລ

ກໂິລ

ກໂິລ

ກໂິລ

ຖງົ

ກໂິລ

ລດີ

ຖງົ

ຖຽ້ວ

ໜ່ວຍ

-

-

52

600

100

25

25

25

2

3

2

5

4

2

-

-

25,000

700

3,000

8,000

8,000

8,000

15,000

25,000

20,000

18,000

50,000

70,000

-

3,215,000

1,300,000

420,000

300,000

200,000

200,000

200,000

30,000

75,000

40,000

90,000

200,000

140,000

- ຮງງານ

ນກັສກຶສາ

III.

1.

2.

3.

4.

5.

ວດັສະດຸປູກເຫດັເຟືອງ:

ຜາ້ຢາງປົກໜານ

ຫວົເຊືອ້ເຫດັເຟືອງ

ໄມຊ້າງໄພ

ຮໍາ

ຂີງ້ວົ

ກໍ ້

ຖງົ

ລໍາ

ເປົາ

ເປົາ

-

1

50

4

2

10

-

50,000

80,000

3,000

15,000

-

492,000

50,000

400,000

12,000

30,000

-

ແຮງງານ

ນກັສກຶສາ

ລວມ 3,895,000

ຂຽນເປັນຕວົໜງັສ:ື ສາມລາ້ນແປດຮອ້ຍເກົາ້ສບິພນັກບີ

6. ໄລ່ລຽງເສດຖະກດິ:

- ຕົນ້ທນຶການຜະລດິທງັໝດົ: 3,895,000 ກບີ

- ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ: 5,550,000 ກບີ



101

- ຄາດວ່າຈະໄດກ້າໍໄລ: 1,655,000 ກບີ

ຫວົໜາ້ຄະນະວຊິາປູກຝັງ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບກດິຈະກ

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ ຫວົໜາ້ຂະແໜງແຜນການ ຫວົໜາ້ຂະແໜງການເງນິ



102

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ວທິະຍາໄຍກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື

ຄະນະວຊິາປູກຝັງ ເລກທີ່ .........../ວກປໜ

ລງົວນັທີ່ .......................

ສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍການປູກເຫດັ

ປະຈາໍປີ 2007-2008

 ອງີຕາມແຜນການກດິຈະກາໍການປູກເຫດັປະຈາໍປີ 2007-2008

 ອງີຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງກດິຈະກາໍໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ

ດັ່ ງນັນ້, ທາງພາກສ່ວນຮບັຜດິຊອບກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວຈຶ່ ງໄດສ້ະຫລຸບຜນົຂອງການປະຕບິດັກດິຈະ

ກາໍດັ່ ງກ່າວ ດັ່ ງມລີາຍລະອຽດແຕ່ລະດາ້ນດັ່ ງນີ:້

1. ສະພາບລວມຂອງກດິຈະກາໍ

ກດິຈະກາໍການປູກເຫດັປະຈາໍປີ 2007-2008 ແມ່ນໄດໃ້ຊທ້ນຶໝນູວຽນ ຈາກການຂາຍຜນົຜະລດິ

ໃນປີທີ່ ຜ່ານມາ ເພື່ ອເປັນການສບືຕໍ່ ການຜະລດິຈາກປີທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ທງັເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໃຫແ້ກ່ການຮຽນ-ການສອນຂອງວຊິາການປູກເຫດັສໍາລບັນກັນກັສກຶສາປີທີ່ 3 ຄະນະວຊິາປູກຝັງ ແລະ ທງັ

ເປັນບ່ອນຝຶກງານທາ້ຍການສກຶສາຂອງນກັນກັສກຶສາປີທີ່ 3 ຄະນະວຊິາປູກຝັງທີ່ ລງົຝຶກງານກ່ຽວກບັການ

ປູກເຫດັ.

2. ຈດຸປະສງົ

1. ເພື່ ອເປັນການປັບປຸງ ແລະ ພດັທະນາເຮດັໃຫ ້ ເປັນບ່ອນປະຕບິດັຕວົຈງິ ສໍາລບັການຮຽນ-

ການສອນຂອງວຊິາການປູກເຫດັ

2. ເພື່ ອໃຫມ້ກີານຝຶກງານທາ້ຍການສກຶສາ ໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາຄະນະວຊິາປູກຝັງ ກ່ຽວກບັ

ການປູກເຫດັ.

3. ເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ກດິຈະກາໍ ແລະ ສາມາດດໍາເນນີກດິຈະກາໍໄດຢ່້າງຍນືຍງົ

3. ວຽກທີ່ ປະຕບິດັໄດຕ້ວົຈງິ

 ຜະລດິຫວົເຊືອ້ເພື່ ອປູກໄດຈ້າໍນວນ 300 ແກວ້ (ສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ )

 ຜະລດິຖງົກອ້ນເຊືອ້ເຫດັນາງລມົ-ນາງຟາ້ໄດ ້ 6,000 ຖງົ (ສໍາເລດັຕາມຄາດໝາຍ)

 ປູກເຫດັເຟືອງ ໄດຈ້າໍນວນ 100 ບ໊ຼອກ (ສໍາເລດັຕາມໝາຍ)

 ຜະລດິຫວົເຊືອ້ຈາໍໜ່າຍ 40 ແກວ້

4. ດາ້ນດ,ີ ດາ້ນອ່ອນ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດໃ້ນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍຜ່ານມາ
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4.1 ດາ້ນດີ

 ຄະນະອໍານວຍການໄດໃ້ຫທ້ດິຊີນ້າໍເປັນປະຈາໍ

 ມພີາຫະນະຮບັໃຊສ້ະດວກ

 ມງີບົປະມານ ແລະ ແຮງງານຜະລດິພຽງພໍ

4.2 ດາ້ນອ່ອນ

1. ນກັຮຽນທີ່ ລງົຝຶກງານ ຍງັບໍ່ ທນັມປີະສບົການ ໃນການຜະລດິແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ ຈຶ່ ງເປັນ

ເຫດໃຫມ້ກີານເສຍຫາຍຫລາຍ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄັງ້ທໍາອດິ)ເຊັ່ ນ: ການເຮດັອາ ຫານ

ວຸນ້ເພື່ ອລຽ້ງເນືອ້ເຍື່ ອ, ການຕໍ່ ເຊືອ້, ການລຽ້ງເສັນ້ໃຍໃນອາຫານວຸນ້ ແລະ ການເຮດັ

ຖງົກອ້ນເຊືອ້ຕ່າງໆ.

2. ບາງໄລຍະຂອງການຜະລດິຖກືຝົນຕກົຫລາຍມືຈ້ ຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານໜຶງ້ຂາ້ເຊືອ້ ແລະ ການ

ເຂ່ຍເຊືອ້ໃສ່ຖງົ ແມ່ນບໍ່ ໄດດ້ເີທົ່ າທີ່ ຄວນເຮດັໃຫເ້ກດີມພີະຍາດເຂົາ້ທໍາລາຍ, ມບີາງໄລ

ຍະອາກາດຮອ້ນເກນີໄປ ເຮດັໃຫເ້ສັນ້ໃຍທີ່ ເຂ່ຍໃສ່ບໍ່ ສາມາດເດນີໄດດ້.ີ

3. ບາງຄັງ້ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ກໍ່ ບໍ່ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຢ່າງເຕມັທີ່ ໃນການຕດິຕາມການປະຕບິດັຂອງ

ນກັສກຶສາທີ່ ລງົຝຶກງານ.

4.3. ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ້

1. ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມການປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງນກັຮຽນທີ່ ລງົຝຶກງານ ໃຫດ້ີ ກວ່າເກົ່ າ

2. ຫລກີລຽງການຜະລດິໃນຊ່ວງ ທີ່ ມຝົີນຕກົຫລາຍ ແລະ ມອີາກາດຮອ້ນເກນີ ໄປ.

5. ຜນົໄດຮ້ບັຕວົຈງິ

 ໄດດ້ອກເຫດັນາງລມົ-ນາງຟາ້ ຈາໍນວນ 280,3 ກໂິລ, ເປັນເງນິ 2,242,400 ກບີ

 ໄດດ້ອກເຫດັເຟືອງ ຈາໍນວນ 26.9 ກໂິລ, ເປັນເງນິ 538,000 ກບີ

 ຈາໍນ່າຍຫວົເຊືອ້ເຫດັນາງລມົ-ນາງຟາ້ ຈາໍນວນ 40 ແກວ້, ເປັນເງນິ 80,000 ກບີ
6. ງບົປະມານໃນການໃຊຈ່້າຍຕວົຈງິ

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈາໍນວນ ລາຄາ (ກບີ) ເປັນເງນິ (ກບີ) ໝາຍເຫດ

I.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ວດັສະດຸເຮດັຫວົເຊືອ້:

ວຸນ້ຜງົ

ນໍາ້ຕານຊາຍ

ມນັຝຣັ່ ງ

ຝາ້ຍອດັແກວ້ຫວົເຊືອ້

ເຫລົາ້ 90

ເຂົາ້ເປືອກ

ຫ່ໍ

ກບັ

ກໂິລ

ກໂິລ

ລດີ

ກໂິລ

5

1

5

1.5

1.5

40

7,000

15,000

4,000

15,000

20,000“

1,200

175,000

35,000

15,000

20,000

30,000

30,000

48,000
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II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

ວດັສະດຸທີ່ ໃຊປູ້ກ:

ຖງົຢາງ

ຮໍາອ່ອນ

ເຂົາ້ປຽນ

ຢິບຊໍາ

ດເີກອື

ປູນຂາວ

ຝາ້ຍອດັຖງົກອ້ນເຊືອ້

ຄໍຂວດ

ເຫລົາ້ 90

ຢາງບວ້ງ

ນໍາ້ມນັໃສ່ລດົຕ່າງຂີເ້ລື່ ອຍ

ຟືນດງັ

ຜາ້ຢາງປົກໜານເຫດັເຟືອງ

ແກວ້ເຊືອ້ເຫດັບໍລສຸິດ

ຫວົເຊືອ້ເຫດັເຟືອງ

ຫວົເຊືອ້ເຫດັນາງລມົ

ກໂິລ

ກໂິລ

ກໂິລ

ກໂິລ

ກໂິລ

ຖງົ

ກໂິລ

ຖງົ

ລດີ

ຖງົ

ຖຽ້ວ

-

ກໍ ້

ແກວ້

ຖງົ

ແກວ້

30

610

120

16

16

5

4

1

4

7

5

-

2

2

20

80

25,000

700

3,000

13,000

13,000

13,000

20,000

150,000

20,000

18,000

70,000

-

50,000

20,000

10,000

2,000

2,862,000

750,000

427,000

360,000

208,000

208,000

65,000

80,000

150,000

80,000

126,000

350,000

-

100,000

40,000

200,000

160,000

ແຮງງານ

ນກັສກຶສາ

ລວມ : 3,480,000

7. ໄລ່ລຽງເສດຖະກດິ

 ຕົນ້ທນຶການຜະລດິທງັໝດົ : 3,480,000 ກບີ

 ລາຍຮບັທງັໝດົ : 3,860,400 ກບີ

 ດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ = 3,860,000 ກບີ - 3,480,000 ກບີ = 380,600 ກບີ

ໝາຍເຫດ: ຈາໍນວນຖງົກອ້ນເຊືອ້ເຫດັນາງລມົ, ນາງຟາ້ຈາໍນວນ 1,200 ຖງົ ທີ່ ເຮດັໃນໄລຍະນກັສກຶສາ

ລງົຝຶກງານຄັງ້ທໍາອດິແມ່ນບໍ່ ໄດຮ້ບັຜນົ ເພາະມໜີກູດັເວລາບົ່ ມ ແລະ ໜຶງ້ບໍ່ ໄດດ້ເີຮດັໃຫເ້ຊືອ້ບໍ່ ເດນີ ຈຶ່ ງເປັນ

ສາເຫດເຮດັໃຫມ້ກີາໍໄລນອ້ຍ, ແຕ່ເຖງິວ່າຈະມກີາໍໄລນອ້ຍ, ນກັສດຶສາກໄໍດລ້ງົຝຶກປະຕບິດັ ແລະ ຝຶກງານ

ຕວົຈງິ.

ຫວົໜາ້ຄະນະວຊິາປູກຝັງ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບກດິຈະກາໍ

ອໍານວຍການວທິະຍາໄລ ຫວົໜາ້ຂະແໜງແຜນການ ຫວົໜາ້ຂະແໜງການເງນິ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື ເລກທີ່ ………./ວກປໜ

ກອງທນຶພດັທະນາການຜະລດິ ວນັທ…ີ………………

ແຜນກດິຈະກາໍສ ້າ້ງລາຍຮບັ

ຈາກການລຽ້ງແບທ້ອມປະຈາໍພາກຮຽນທີ່ 3 ສກົປີ 2011-2012

- ອງີຕາມ: ຫລກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງທາງວທິະຍາໄລວາງອອກ

- ອງີຕາມ: ແຜນການ ການຮຽນ-ການສອນຂອງວຊິາການສາ້ງລາຍຮບັ

ສະນັນ້ທາງກຸ່ມກດິຈະກາໍສາ້ງລາຍຮບັ ຈາກການລຽ້ງແບ ້ຈຶ່ ງມແີຜນການປະຕບິດັກດິຈະກາໍ

ລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ ້:

I. ຫລກັການ ແລະ ເຫດຜນົ

ແບເ້ປັນສດັທີ່ ນຍິມົກນັລຽ້ງໃນປະເທດເຮາົ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພາກເໜອື ລຽ້ງໃນລະດບັຄອບ

ຄວົ ເພື່ ອໄວບ້ໍລໂິພກ ແລະ ຂາຍສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ຄອບຄວົ, ແບເ້ປັນສດັທີ່ ລຽ້ງງ່າຍກນິຫຍາ້ໄດຫ້ລາຍ

ຊະນດິ ໃຫລູ້ກໄວ ແລະ ຊີນ້ແບກ້ໍ່ ເປັນທີ່ ນຍິມົກນັບໍລໂິພກຢ່າງແພ່ຫລາຍ  ໝາຍວ່າຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ຕະຫລາດແບແ້ມ່ນມສູີງ ລາຄາດ.ີ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອືມນີະໂຍບາຍຊຸກຍູກ້ານຜະລດິຂອງກຸ່ມນກັສກຶ

ສາໃຫຕ້ດິພນັກບັການຮຽນການສອນ ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ແລະ ເປົາ້ໝາຍແມ່ນແນໃສ່ ໃຫນ້ກັສກຶສາ ໄດມ້ີ

ໂອກາດເຜີມ້ພູນ ຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສບົການຕວົຈງິທາງດາ້ນວຊິາການປູກຝັງ, ລຽ້ງ ສດັ, ປະມງົ ແລະການ

ປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ພອ້ມນັນ້ກໍ່ ເປັນການສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ນກັ ສກຶສາໄດອ້ກີດວ້ຍ.

ສະນັນ້ກຸ່ມນກັສກຶສາພວກນອ້ງຈຶ່ ງເຫນັວ່າ ກດິຈະກາໍການລຽ້ງແບ ້ມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ

ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍ ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນການລຽ້ງຕວົຈງິ ມຄີວາມສ່ຽງ

ນອ້ຍ ແລະ ໃຫຜ້ນົກາໍໄລ ບໍ່ ມບີນັຫາໃນການຈາໍໜ່າຍ, ດາ້ນນຶ່ ງວທິະຍາໄລພວກເຮາົ ມທ່ີາແຮງທາງດາ້ນດນິ

ດອນຕອນຫຍາ້ທີ່ ອຸດມົສມົບູນ ທີ່ ໃຊເ້ປັນແຫລ່ງອາຫານຂອງແບໄ້ດເ້ປັນຢ່າງດ ີ ນອກຈາກນີທ້າງວທິະຍາໄລ

ຍງັມຄີອູາຈານທີ່ ມວີຊິາການກ່ຽວຂອ້ງເປັນຜູໃ້ຫຄ້ໍາປຶກສາ ແລະ ແນະນາໍເຕກັນກິການລຽ້ງທີ່ ດ ີ ສະນັນ້ທາງ

ກຸ່ມຈຶ່ ງໄດຕ້ດັສນິໃຈດໍາເນນີກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວນີ ້

II. ຈດຸປະສງົ:

1. ເພື່ ອໃຫນ້ກັສກຶສາສາມາດຂຶນ້ແຜນ, ຈດັຕັງ້ ແລະ ເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ, ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນດາ້ນ

ວຊິາການ ແລະ ເສດຖະກດິ ແລວ້ ສະຫຸຼບລາຍງານຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍໄດ ້

2. ເພື່ ອເຜີມ້ພູນຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສບົການຕວົຈງິດາ້ນວຊິາການລຽ້ງແບຂ້ອງສະມາຊກິໃນກຸ່ມ
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3. ເພື່ ອເປັນການສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ນກັສກຶສາພາຍໃນກຸ່ມ

4. ເພື່ ອນາໍໃຊບ້ດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການທີ່ ໄດຮ້ບັໄປໝນູໃຊໃ້ນການສາ້ງເສດຖະກດິຄອບຄວົ

ໃນອານາຄດົ

III. ລະດບັຄາດໝາຍ

- ລຽ້ງແບຫ້ລຸນ້ໃຫໄ້ດ ້ 1 ໂຕນໍາ້ໜກັເລີມ້ລຽ້ງ 15 ກໂິລ ເພື່ ອໃຫໄ້ດ ້ນ້ໍາ້ໜກັປະມານ 25 ກໂິລ ພາຍ

ຫລງັລຽ້ງໄດ ້ 5 ເດອືນ

IV. ວທິກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

4.1 ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ

ນກັສກຶສາ: ຫຸຼນ້ທີ່ I ຫອ້ງປີ 2 ກໍ ຊັນ້ສູງ ປະກອບມ:ີ

1. ນ ສມົໃຈ ມະນຄີໍາ ເປັນຫວົໜາ້ກຸ່ມ

2. ທ ຄໍາເສາົ ພງົມາລາ ຮອງກຸ່ມ

3. ທ ນູ່ ຢ່າງ ສະມາຊກິ

4. ທ ຄໍາເພດັ ແດນອາລີ ສະມາຊກິ

5. ທ ຄໍາ ທໍາມະວງົ ສະມາຊກິ

- ນກັສກຶສາຈາໍນວນ 5 ຄນົເປັນຜູດ້ໍາເນນີກດິຈະກາໍນບັຕັງ້ແຕ່ຂຶນ້ແຜນ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ກດິຈະກາໍ ຈນົເຖງິຂາຍຜນົຜະລດິ, ບນັທກຶຂໍມູ້ນດາ້ນວຊິາການ ແລະ ດາ້ນເສດຖະກດິ, ການສະຫຸຼບລາຍ

ງານຜນົຕະຫລອດຮອດການຄຸມ້ຄອງເງນິ ການຊໍາລະຕົນ້ທນຶ ແລະ ດອກເບຍ້ໃຫກ້ອງທນຶການຜະລດິຢ່າງ

ຄບົຖວ້ນເມື່ ອໝດົກາໍນດົສນັຍາການກູຢື້ມ

4.2 ອາຈານທີ່ ປຶກສາ ແລະ ທມິງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

- ອາຈານ ຄໍາພນັ ປັນຍາ ອາຈານສອນວຊິາການລຽ້ງແບ ້ ແລະ ຟາມແບຂ້ອງວທິະຍາໄລ

- ຕດິຕາມໃຫຄ້ໍາປຶກສາທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຊ່ວຍນກັສກຶສາໃນການປະ

ຕບິດັກດິຈະກາໍ

- ທມິງານອາຈານວຊິາສາ້ງລາຍຮບັໃຫກ້ານແນະນາໍກ່ຽວກບັບາດກາ້ວ ແລະ ຂະບວນການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍພອ້ມທງັລງົຕດິຕາມກວດກາຊຸກຍູປົ້ກກະຕິ

- ຄະນະວຊິາເປັນຜູສ້ະໜອງສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ ຈາໍເປັນບາງຢ່າງ

- ກອງທນຶພດັທະນາການຜະລດິ ປ່ອຍເງນິໃຫດ້ໍາເນນີກດິຈະກາໍ ພອ້ມທງັຕດິຕາມກວດກາ

ຊຸກຍູເ້ປັນປົກກະຕິ

4.3 ສະຖານທີ່ : ກດິຈະກາໍດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນຈະໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໃນພຶນ້ທີ່ ບໍລເິວນໜອງຂຸ່ນ

4.4 ໄລຍະເວລາ: ໄລຍະເວລາຂອງການປະຕບິດັກດິຈະກາໍໃຊເ້ວລາ 5 ເດອືນຄ:ື ເດອືນ 10/2011

ຫາທາ້ຍເດອືນ 2/2012

4.5 ວທິກີານລຽ້ງ:

- ລຽ້ງແບບເຄິ່ ງຂງັ ເຄິ່ ງປ່ອຍ ໂດຍການຕດັຫຍາ້ໃຫກ້ນິ ແລະ ມດັລ່າມກນິຫຍາ້ຕາມບໍລິ

ເວນທີ່ ວທິະຍາໄລອະນຸຍາດໃຫ ້ ໂດຍແບ່ງປັນຝຽນກນັຮບັຜດິຊອບໃນການລຽ້ງ, ສກັຢາ ແລະ ປ່ິນປົວຖາ້

ສດັເປັນພະຍາດ
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4.6 ການບນັທກຶຂໍມ້ນູ:

- ຂໍມ້ນູດາ້ນວຊິາການ: ບນັທກຶແນວພນັ, ຮູບປະພນັສດັ, ນາໍໜກັເລີມ້ຕົນ້, ຊະນດິຫຍາ້ທີ່

ແບກ້ນິ, ການສກັຢາ, ພະຍາດ, ການຈະເລນີເຕບີໂຕແຕ່ລະເດອືນ (ຊັ່ ງນໍາ້ໜກັ), ນ າ◌້ໜກັສຸດທາ້ຍ,  ສະ

ພາບອາກາດ, ສະພາບຄອກ, ບນັຫາອື່ ນໆ

- ຂໍມ້ນູດາ້ນເສດຖະກດິ : ບນັທກຶນໍາ້ໜກັ, ລາຄາຊື,້ ລາຄາຂາຍ, ບ່ອນຂາຍ (ຕະຫລາດ)

ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນການລຽ້ງ ແລະ ອື່ ນໆແລວ້ນາໍມາໄລ່ລຽງທາງເສດຖະກດິຕາມສູດລຸ່ມນີ:້

AV = GP - IC - FCC

AV = Added Value ມູນຄ່າສ່ວນເກນີ (ກາໍໄລ)

GP = Gross Product ມູນຄ່າຜນົຜະລດິລວມ (ລາຍຮບັລວມ)

IC  = Annual Intermediate Consumption ການລງົທນຶການຜະລດິປະຈາໍປີ

(ທນຶໝນູວຽນ)

FCC = Annual Fixed Capital Consumption ການໃຊຊ້ບັສມົບດັຄງົທີ່  (ທນຶ

ຄງົທີ່ ຫລື ຄ່າຫລຸຍ້ຫຽ້ນ)

ຄ່າຫລຸຍ້ຫຽ້ນ (ກບີ/ປີ) = ມູນຄ່າລວມຂອງວດັຖຸຄງົທີ່ /ຈາໍນວນປີໃຊງ້ານ

ປະສດິທພິາບກາໍໄລ (%) = (AV x 100) / ( IC - FCC )

V. ແຜນປະຕບິດັກດິຈະກາໍ ຫຼື ປະຕທິນິການເຮດັວຽກ

ລ/ດ ກດິຈະກາໍ ປີ 2011-2012

10 11 12 1 2

1 ຄົນ້ຄວ້າ/ຂຶນ້ແຜນ

2 ກະກຽມຄອກ ແລະ ແນວພນັ

3 ບວົລະບດັຮກັສາ ແລະ ໃຫ ້

ອາຫານ

4 ບນັທກຶຂໍມູ້ນທາງດາ້ນເຕກັນກິ

ແລະ ເສດຖະກດິ

5 ຈາໍໜ່າຍ

6 ວເິຄາະຜນົໄດຮ້ບັແລະສະຫຸຼບ

ລາຍງານ

VI. ງບົປະມານທີ່ ໃຊ ້

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈາໍນວນ ລາຄາ/ກໂິລ ເປັນເງນິ

1 ຄ່າແນວພນັ ກໂິລ 15 24,000 360,000

2 ຢາວກັຊນິ ຫຼອດ 1 35,000 35,000

3 ເກອື ຖງົ 1 15,000 15,0000

4 ດອກເບຍ້ເງນິກູ ້ 2 %ຈາກ ເດອືນ 5 8,200 41,000
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ເງນິກູ ້410,000 ກບີ

5 ແຮງງານ ນາໍໃຊແ້ຮງງານຂອງ

ສະມາຊກິພາຍໃນກຸ່ມ

ລວມ 451,000 ກບີ

VII. ຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປອ້ງກນັ

ໃນການລຽ້ງແບນ້ັນ້ບໍ່ ມບີນັຫາທາງດາ້ນການຕະຫລາດ ແຕ່ມຄີວາມສ່ຽງທາງດາ້ນດານຄຸມ້ຄອງ(ຄນົ

ລກັ) ການ ດູແລຮກັສາສຸຂະພາບສດັ (ການເປັນພະຍາດ) ຊຶ່ ງຄວາມສ່ຽງເຫລົ່ ານີສ້າມາດແກໄ້ຂໄດໂ້ດຍການ

ສາ້ງໃຫກຸ່້ມມຄີວາມເຂັມ້ແຂງມກີານແບ່ງງານແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບຢ່າງຈະແຈງ້, ການປະຕບິດັຕາມຄໍ

ແນະນາໍດາ້ນວຊິາການຈາກອາຈານທີ່ ປຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ.

VIII. ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ

8.1 ດາ້ນວຊິາການ

- ພາຍຫລງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການສໍາເລດັ ສະມາຊກິພາຍໃນກຸ່ມຜູຮ້ບັຜດິຊອບກິ

ຈະກາໍຈະສາມາດ ຂຶນ້ແຜນ, ຈດັຕັງ້ກຸ່ມ, ເຮດັວຽກເປັນກຸ່ມ, ເກບັກາໍຂໍມູ້ນດາ້ນວຊິາການ ແລະ ເສດຖະ

ກດິ, ສາມາດສະຫຸຼບລາຍງານຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ, ຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສບົການຕວົຈງິດາ້ນວິ

ຊາການລຽ້ງແບຂ້ອງສະມາຊກິພາຍໃນກຸ່ມໄດເ້ຜີມ້ຂຶນ້ ແລະ ສາ ມາດນາໍໃຊບ້ດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການທີ່ ໄດ ້

ຮບັໄປໝນູໃຊໃ້ນການສາ້ງເສດຖະກດິຄອບຄວົໃນອານາຄດົໄດກ້ອງທນຶພດັທະນາການຜະລດິ

8.2 ດາ້ນເສດຖະກດິ

- ຄາດຄະເນການລຽ້ງ 4-5 ເດອືນຈະໃຫໄ້ດນ້ໍໜ້ກັ 25 ກໂິລຄດິເປັນເງນິ 600,000 ກບີ

ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຂາຍແບສ້ະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈາໍນວນ ລາຄາ (ກບີ) ເປັນເງນິ (ກບີ)

1 ຂາຍແບ ້ 1 ໂຕ ກໂິລ 25 24000 600,000

ລວມ 25 600,000

- ດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ

ລາຍຮບັ ( ກບີ )

GP

ລາຍຈ່າຍ ( ກບີ )

IC

ກາໍໄລ ( ກບີ )

AV

ປະສດິທພິາບ

ກາໍໄລ %

600,000 451,000 149,000 33,03%

ປະທານ ກ ພ ຜ ລ ຄະນະບລໍຫິານກອງທນຶ ຢັງ້ຢືນອາຈານທີ່ ປຶກສາ ຕາງໜາ້ກຸ່ມ



109

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ຄ: ບດົຕວົຢ່າງການສາ້ງແຜນການຈດັກອງປະຊຸມ

ສາທາລະະລດັປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊນົລາວ

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະປ່າໄມ ້

ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ

ວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ພາກເໜອື

ໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ເລກທີ່ /SURAFCO

ແລະ ປ່າໄມພ້າກເໜອື (SURAFCO) ວນັທີ່ ..............................

ແຜນການຈດັກອງປະຊຸມ

ຄະນະກາໍມະການຊີນ້າໍໂຄງການ SURAFCO ຄັງ້ທີ່ I ປະຈາໍປີ 2010

- ອງີຕາມແຜນດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ SURAFCO

ດັ່ ງນັນ້ທາງຄະນະຮບັຜດິຊອບໂຄງການຈຶ່ ງໄດມ້ແີຜນຈດັກອງປະຊຸມ ຄະນະກາໍມະການຊີນ້າໍ

ໂຄງການ SURAFCO ຄັງ້ທີ່ I ປະຈາໍປີ 2010 ດັ່ ງນີ:້

1. ຈດຸປະສງົ

1. ເພື່ ອລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ (ກນັຍາ - ທນັວາ

2009)

2. ເພື່ ອສະເໜແີຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການປະຈາໍ ປີ 2010

2. ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ : ວນັທີ່ 22/1/2010 (1ວນັທີ່ ຫອ້ງປະຊຸມວທິະຍາໄລກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ພາກເໜອື)

3. ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ

- ຄະນະກາໍມະການຊີນ້າໍໂຄງການ 5 ທ່ານ

- ຫວົນກ້ກະມຫ້ລວງພະບາງ 1 ທ່ານ

- ກມົຈດັຕັງ້ ແລະ ພະນກັງານ (NPD) ຂອງໂຄງການ 1 ທ່ານ

- SDC                             1 ທ່ານ

- Helvetas 1 ທ່ານ

- SURAFCO 3 ທ່ານ
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- ຄະນະອໍາວຍການວທິະຍາໄລ 2 ທ່ານ

- ຜູປ້ະສານງານແຕ່ລະອງົປະກອບ 6 ທ່ານ

- ຄະນະວຊິາປ່າໄມຊ້ຽງເງນິ        3 ທ່ານ

- ນກັຂ່າວວທິະຍຸໂທລະພາບ       2 ທ່ານ

- ລວມທງັໝດົ 25 ທ່ານ

4. ໜາ້ວຽກ

- ກະກຽມບດົລາຍງານວຽກງານ ທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັ ແລະ ແຜນປະຕບິດັກດິຈະກາໍ ຂອງແຕ່ລະອງົປະ

ກອບພື່ ອນາໍສະເໜຕີໍ່ ກອງປະຊຸມ

- ກະກຽມບດົລາຍງານວຽກງານ ທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັ ແລະ ແຜນປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ໂດຍ

ສງັລວມພື່ ອນາໍສະເໜຕີໍ່ ກອງປະຊຸມ

- ສາ້ງແຜນຈດັກອງປະຊຸມ ແລະ ກະກຽມຄວາມພອ້ມດາ້ນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ

5. ອຸປະກອນຮບັໃຊ ້

ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັກອງປະຊຸມ, LCD ແລະ note book computer, Markers

6. ວທິຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັ

- ທມິງານ CTA, NPM ແລະ ຜູປ້ະສານງານອງົປະກອບຮບັຜດິຊອບກະກຽມວຽກ ງານຕາມການ

ມອບໝາຍ

- ສາ້ງແຜນກດິຈະກາໍ, ປະສານງານກບັາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ, ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ສະຫລຸບລາຍ

ງານຜນົ

7. ຕາຕະລາງດາໍເນນີກອງປະຊຸມ

ວາລະກອງປະຊຸມຄະນະຊີນ້າໍໂຄງການ SURAFCO ຄັງ້ທີ່ I ປະຈາໍປີ 2010 ( 22 ມງັກອນ 2010 )

ວນັ ແລະ ເວລາ ລາຍການ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ

8:30-9:00 ລງົທະບຽນ ອຈ ໜ່ໍຄໍາ  ວລິະວງົສາ

9:00 -9:30 ພທິເີປີດ

- ກ່າວຈດຸປະສງົ ແລະ ສະເໜແີຂກ

- ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ

ອຈ ບຸນຊູ ໄຊຊະນະ

ທ່ານ ດຣ. ພວງປາລສິກັ ປະວງົ

ວຽງຄໍາ ຫວົໜາ້ກມົ ແຜນການ

9:30 - 10:00 ນໍາສະເໜພີາບລວມຂອງໂຄງການ ອຈ ທອງສະມຸດ  ພູມມາສອນ

10:00-10:15 ຖ່າຍຮູບລວມ ແລະ ພກັຜ່ອນດື່ ມກາເຟ ຄະນະຈດັຕັງ້

10:15 -12:00 ນໍາສະເໜແີຜນການປະຈາໍປີຂອງໂຄງການ ແລະ

ປະກອບຄໍາເຫນັ

Madame Andrea
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12:00 -13:30 ຮບັປະທານອາຫານທ່ຽງ ແລະ ພກັຜ່ອນ

13:30 -14:00 - ນໍາສະເໜຜີນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ແຜນສບືຕ່ໍ

ປະຕບິດັກດິຈະກໍາປີ 2010 ຂອງອງົປະກອບທີ່ 1: ການ

ພດັທະນາຄຸນນະພາບຂອງນກັສກຶສາ

- ການປະກອບຄເຫນັ

ອຈ ໜ່ໍຄໍາ  ວລິະວງົສາ

ຜູແ້ທນກອງປະຊຸມ

14:00 -14:30

- ນໍາສະເໜຜີນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ແຜນສບືຕ່ໍ

ປະຕບິດັກດິຈະກໍາປີ 2010 ຂອງອງົປະກອບທີ່ 2: ການ

ພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງຄູອາຈານ

- ການປະກອບຄເຫນັ

ອຈ ທອງເພດັ  ຈດິຕະບຸບຜາ

ຜູແ້ທນກອງປະຊຸມ

14:30 -15:00 - ນໍາສະເໜແີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ແຜນສບືຕ່ໍ

ປະຕບິດັກດິຈະກໍາປີ 2010 ຂອງອງົປະກອບທີ່ 3: ການ

ພດັທະນາຫລກັສູດທີ່ ເນັນ້ຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ

- ການປະກອບຄເຫນັ

ອຈ ອໍາໄພວນັ ສຸກສນັຕິ

ຜູແ້ທນກອງປະຊຸມ

15:00 -15:15 ພກັຜ່ອນດື່ ມກາເຟ

15:15 -15:45

- ນໍາສະເໜຜີນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ແຜນສບືຕ່ໍ

ປະຕບິດັກດິຈະກໍາປີ 2010 ຂອງອງົປະກອບທີ່ 4: ການ

ພດັທະນາຄູ່ຮ່ວມງານ

- ການປະກອບຄໍາເຫນັ

ອຈ  ບຸນຊູ ໄຊຊະນະ

ຜູແ້ທນກອງປະຊຸມ

15:45 -16:15

-ນໍາສະເໜຜີນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ແຜນສບືຕ່ໍ

ປະຕບິດັກດິຈະກໍາປີ 2010 ຂອງອງົປະກອບທີ່ 5: ການ

ພດັທະນາຄູ່ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

- ການປະກອບຄເຫນັ

ອຈ ມຸນຊິາພງົບນັດດິ

ຜູແ້ທນກອງປະຊຸມ

16:15 -16:30

- ນໍາສະເໜຜີນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ແຜນສບືຕ່ໍ

ປະຕບິດັກດິຈະກໍາປີ 2010 ຂອງອງົປະກອບທີ່ 6: ການ

ພດັທະນາລະບກົານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານວທິະຍາໄລ

- ການປະກອບຄໍາເຫນັ

ອຈ ບຸນຈນັ ເລັ່ ງ່ສະຫວດັ

ຜູແ້ທນກອງປະຊຸມ

16:30 -16:45 ຜ່ານບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ອຈ ໜ່ໍຄໍາ ວລິະວງົສາ

16:45 -17:00 ພທິປິີດ

-ກ່າວປິດ

-ກ່າວຂອບໃຈຕ່ໍກອງປະຊຸມ ແລະ ປະກາດລາຍການຕ່ໍ

ໄປ

ທ່ານ ດຣ. ພວງປາລສິກັ ປະວງົ

ວຽງຄໍາ ຫວົໜາ້ກມົ ແຜນການ

ອຈ  ບຸນຊູ ໄຊຊະນະ
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8. ງບົປະມານທີ່ ຕອ້ງການ

ລ/ດ ລາຍການ ຫວົໜ່ວຍ ຈາໍນວນ ລາຄາ (ກບີ) ລວມ (ກບີ)

1 ຄ່າເດນີທາງຜູແ້ທນຈາກວຽງຈນັ

(ທາງຍນົ)

ຄນົ 5 1,300,000 6,500,000

2 ອດັຕາກນິຜູແ້ທນກອງປະຊຸມຈາກວຽ

ງຈນັ 5 ທ່ານ

ວນັ 2 100,000 1,000,000

3 ອດັຕາກນິຜູແ້ທນກອງປະຊຸມພາຍໃນ

ແຂວງຈາໍນວນ  20 ຄນົ

ວນັ 1 40,000 800,000

4. ຄ່າທີ່ ພກັຜູແ້ທນຈາກວຽງຈນັ 5 ທ່ານ ຄນື 2 100,000 1,000,000

5 ອຸປະກອນຂດີຂຽນ ຄນົ 25 10,000 250,000

6 ອາຫານຫວາ້ງ ຄນົ 25 10,000 250,000

7 ງານລຽ້ງ ຄນົ 25 50,000 1, 250,000

8 ອື່ ນໆ 550,000

ປາ້ຍພທິີ ປາ້ຍ 1 350,000 350,000

ດອກໄມ ້ ຊ່ໍ 1 200,000 200,000

ລວມ 11,600,000

ອະນມຸດັໂດຍຫວົໜາ້ຊ່ຽວຊານ (CTA) ຜູຈ້ດັການ ໂຄງການ NPM

( ຮບັຜດິຊອບກອງປະຊຸມ )


