
1 
 

  ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

--------------000--------------- 
ບລໍສິດັລດັ ວສິາຫະກດິໂຮງພມິສກຶສາ                                               ເລກທ ີ...................../ຮ.ພ.ສ 

                                                         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ............................                 

                                      ຂໍຕ້ກົລງົຂອງຜູອໍ້ານວຍການ 

ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະພະແນກ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ 
ພາຍໃນບໍລສິດັລດັ ວສິາຫະກດິໂຮງພມິສກຶສາ 

ໝວດທ ີI 
ການຈດັຕັງ້ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງແຕ່ລະພະແນກ 

I. ຫອ້ງການບໍລຫິານ : 
1.  ພາລະບດົບາດ :  
         ຫອ້ງການບໍລຫິານ  ເປນັອງົການຈດັຕັງ້ບໍລຫິານ  ແລະ   ບໍລກິານໃນລະບບົບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ  ມພີາລະ
ບດົບາດເປນັເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ຄະນະອໍານວຍການ,  ເປນັໃຈກາງປະສານງານ-ຮບັໃຊຮ້ອບດາ້ນ. 
2.  ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິ : 

 2.1 ໜາ້ທີ່  :   
-    ຄົນ້ຄວາ້, ເຜຍີແຜ່ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນນະໂຍບາຍ,  ດໍາລດັ,  ມະຕຄິໍາສັ່ ງ,   ກດົໝາຍຂອງລດັ 
      ຖະບານ,  ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ຂໍກ້າໍນດົ  ແລະ ກດົລະບຽບຕ່າງໆຂອງກະຊວງສກຶສາທິ
      ການ ແລະ ກລິາ; 

   -  ຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງແຜນການ,  ແຜນງານ,ໂຄງການ, ບຸກຄະລະກອນເພື່ ອພດັທະນາບລໍສິດັແຕ່ລະໄລຍະ; 
   -    ຄົນ້ຄວາ້-ສງັລວມສະພາບຮອບດາ້ນພາຍໃນບໍລສິດັ ແລະ     ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆໃຫຄ້ະນະອໍາ 
    ນວຍການ;  

-    ສງັລວມ ແລະ ກວດກາບນັດາເອກະສານທີ່ ເຂົາ້ຫາຄະນະອໍານວຍການ, ຕດິຕາມ   ແລະ   ຊຸກຍູກ້ານ   
                ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາສັ່ ງ, ແຈງ້ການ ແລະ ຄໍາຕກົລງົເຫນັດຂີອງຄະນະອໍານວຍການ; 
    -     ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ  ສາ້ງຂໍກ້າໍນດົ, ລະບຽບຫຼກັການ, ຄໍາສັ່ ງ, ແຈງ້ການ  ແລະ  ເອກະສານຕ່າງໆທາງດາ້ນ  
                ບລໍຫິານ; 
   -  ຄຸມ້ຄອງວຽກງານ :  ຂາເຂົາ້-ຂາອອກ, ລະບບົ ໄອ ທ,ີ ຈດັພມິ-ແຈກຢາຍສໍາເນາົ  ແລະ  ເກບັຮກັສາ 
     ເອກະສານທາງລດັຖະການ; 
    -  ຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ, ວຽກງານສະຫວດັດກີານ, ຍານພາຫະນະ, ວດັຖຸອຸປະກອນ, ໄຟຟາ້, ນໍາ້ປະປາ, 

   ເຄື່ ອງດບັເພງີ; 
    -   ຕດິຕາມ, ກວດກາປະເມນີຜນົ, ສະຫູຸບຖອດຖອນບດົຮຽນໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ, ແຜນ 
                ງານ, ໂຄງການຕ່າງໆແຕ່ລະໄລຍະໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ; 
          -   ຮບັການລາຍງານ, ການສ່ອງແສງປະຈາໍເດອືນຈາກພະແນກການ,  ໜ່ວຍງານຕ່າງໆພາຍໃນບລໍສິດັ;
   -    ປະຊາສໍາພນັ  ແລະ ໂຄສະນາເຜຍິແຜ່ຜນົງານການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະນກັງານ-ກາໍມະ 
  ກອນ   ແລະ ບລໍສິດັ; 



2 
 

-     ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ ແລະ ວຽກງານປຸກສາ້ງ-ສອ້ມແປງເຄຫາສະຖານຕ່າງໆພາຍໃນບໍລສິດັພອ້ມທງັກວດ 
 ກາ ແລະ ມອບ-ຮບັ; 

     -     ຮບັຜດິຊອບວຽກງານປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ,   ຄວາມເປນັລະບຽບຈບົງາມ,    ຄວາມສະອາດພາຍ   
 ໃນບໍລສິດັ ແລະ ສະຖານທີ່ ອອ້ມຂາ້ງ; 
     - ຮບັຜດິຊອບພທິກີານ, ຮບັຕອ້ນແຂກພາຍໃນ  ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປະດບັປະດາ, ກະກຽມ, ຈດັຕັງ້, 
 ບນັທກຶກອງປະຊຸມ ແລະ ພບົປະເຈລະຈາຕ່າງໆ; 
 -    ຕດິຕາມວຽກສະຫວດັດກີານຕ່າງໆຕໍ່ ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ; 
 -    ບລໍກິານແລະໃຫຄ້ວາມສະດວກແກ່ອງົກອນ ແລະ ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກ   
 ງານ  ຕາມການມອບໝາຍ; 
     -    ດໍາເນນີກ່ຽວກບັຄະດຕ່ີາງໆ ໃນກລໍະນທີີ່ ບໍລສິດັເປນັຄູ່ຄວາມ; 
 -    ຂຶນ້ແຜນຈດັພມິ ແລະ ແຈກຢາຍປະຕທິນິ, ບດັອວຍພອນ ແລະ ອື່ ນໆ ໃນແຕ່ລະປີ; 
 -    ພວົພນັ ແລະ ປະສານງານກບັສາກນົ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 
 -    ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ. 
2.2 ຂອບເຂດສດິ :   

 -   ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານປະຕບິດັວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກການ,  ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ 
   ແລະ ບຸກຄນົ; 

   -    ປະສານສມົທບົວຽກງານກບັພະແນກການ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆພາຍໃນບໍລສິດັ; 
      -    ນດັໝາຍ, ຮຽກປະຊຸມຜູບ້ໍລຫິານແຕ່ລະຂັນ້ ແລະ ຄະນະອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ; 
      -    ສະເໜສີາ້ງຕັງ້ ແລະ ຍຸບເລກີໜ່ວຍງານຕ່າງໆພາຍໃນບໍລສິດັ; 
  -    ຈດັວາງ, ຊບັຊອ້ນບຸກຄະລະກອນເຂົາ້ໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ; 
      -    ສະເໜດີດັແກ ້ ແລະ  ປບັປຸງນະໂຍບາຍ, ແຜນການ,  ໂຄງການ  ແລະ   ຂໍກ້າໍນດົກດົລະບຽບຕ່າງໆ   
           ຂອງບໍລສິດັ; 

 -    ເຊນັເອກະສານຕ່າງໆທາງລດັຖະການ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ໃນຂອບ   
           ເຂດບລໍຫິານ-ບລໍກິານຂອງຕນົ; 
      -    ສັ່ ງຈ່າຍ ແລະ ເບກີຈ່າຍເງນິ ຕາມການມອບສດິ ແລະ ອະນຸມດັຈາກຄະນະອໍານວຍການ; 
      -    ອອກໜງັສແືຈງ້ການຕ່າງໆ, ສງັລວມຂໍສ້ະເໜຕ່ີາງໆຈາກບນັດາພະແນກການ,  ໜ່ວຍງານ  ເພື່ ອລາຍ  
           ງານເຖງິຄະນະນໍາ ແລະ ຂໍຄໍາເຫນັ; 
 -   ສະເໜ ີແລະ ພວົພນັເຮດັກາປະທບັ,  ທະບຽນວສິາຫະກດິ, ໃບດໍາເນນີທຸລະກດິ, ເຄື່ ອງໝາຍການ   

 ຄາ້,  ສນັຍາ,  ທະບຽນພມິ ແລະ ການປະກນັໄພຕ່າງໆ; 
 -   ສອ້ມແປງພາຫະນະຮບັໃຊ,້  ອຸປະກອນຮບັໃຊ ້ແລະ ອາຄານສະຖານທີ່ ຕ່າງໆຕາມຄວາມສາມາດ; 

 - ສະເໜທີາໍລາຍບນັດາເອກະສານທາງລດັຖະການທີ່ ເຫນັວ່າໝດົກາໍນດົນໍາໃຊ;້ 
 -   ປະຕບິດັສດິອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ. 
2.3  ໂຄງປະກອບໜາ້ວຽກ :   

       ໂຄງປະກອບໜາ້ວຽກຂອງຫອ້ງການບໍລຫິານ ຮ.ພ.ສ ປະກອບມ ີ: 
       -    ວຽກບລໍຫິານ-ຄຸມ້ຄອງ; 
 -    ວຽກຄົນ້ຄວາ້-ສງັລວມ; 
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    -    ວຽກຈດັຕັງ້, ບຸກຄະລະກອນ; 
   -    ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວດັດກີານ; 
   -    ສໍາພນັຕ່າງປະເທດ; 
   -    ພທິກີານ; 
   -    ເລຂານຸການ; 
   -    ພາຫະນະ;  
   -    ອະນາໄມ, ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ; 
   -    ໂຄສະນາຂ່າວສານ ແລະ ໄອ ທ.ີ 
2.4  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ :   

      ຫອ້ງການບໍລຫິານ ປະກອບດວ້ຍຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ ້: 
   -    ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ  ຫຼ ືຫວົໜາ້ພະແນກ     01    ຕໍາແໜ່ງ; 
    -    ຮອງພະແນກ               1-2    ຕໍາແໜ່ງ; 
   -    ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ                            02    ຕໍາແໜ່ງ; 
   -    ຮອງຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ                       02    ຕໍາແໜ່ງ; 
-       --    ພະນກັງານວຊິາການ                 03    ຕໍາແໜ່ງ. 

II.  ພະແນກບນັຊ-ີການເງນິ : 
1.    ພາລະບດົບາດ :  

   ພະແນກບນັຊ-ີການເງນິ ເປນັອງົການຈດັຕັງ້ບໍລຫິານ ແລະ ບໍລກິານໃນລະບບົບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ   ມ ີ
ພາລະບດົບາດເປນັເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ຄະນະອໍານວຍການກ່ຽວກບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງງບົປະມານ-ການເງນິ,   ການ
ບນັຊຈີາກທຸກແຫຼ່ ງທນຶ. 
2.  ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິ : 
    2.1   ໜາ້ທີ່  :   
 -   ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍດໍາລດັ,  ຂໍກ້າໍນດົ,  ຄາໍສັ່ ງ,   ລະບຽບຫຼກັການຕ່າງໆຂອງລດັຖະບານ  

ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ  ເພື່ ອສາ້ງລະບບົກນົໄກຄຸມ້ຄອງງບົປະມານ-ການເງນິ, ການບນັຊ,ີ  ຄຸມ້
ຄອງຊບັສນິ,  ການປະມນູຈດັຊື ້ແລະ ການບລໍກິານດວ້ຍທນຶຂອງບໍລສິດັ; 

 - ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງລະບຽບການ ແລະ ວາງແຜນນະໂຍບາຍດາ້ນງບົປະມານການເງນິ,  ການບນັຊ,ີ  ກວດ 
                  ກາການເງນິ,  ການອອກແບບກໍ່ ສາ້ງ-ສອ້ມແປງ,  ການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ,   ການປະມນູຈດັຊື ້ ແລະ   

ການບລໍກິານດວ້ຍທນຶຂອງບລໍສິດັ; 
 -    ສງັລວມ, ສາ້ງແຜນ  ແລະ  ຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍ,  ຈດັສນັງບົປະມານທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກ

ຄະນະນໍາ; 
 -     ຊີນ້ໍາ, ຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕບິດັລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຂອງບລໍສິດັ; 
 - ກວດກາຜ່ານເອກະສານທີ່ ພວົພນັເຖງິດາ້ນລະບຽບຫຼກັການຂອງການເງນິ ກ່ອນຂໍອະນຸມດັຈາກຄະ 
                  ນະນໍາບໍລສິດັ; 
 - ຄຸມ້ຄອງບໍລສິດັກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງຊບັສນິ,  ການປະມນູຈດັຊື ້  ແລະ ການບໍລກິານຕ່າງໆດວ້ຍ

ທນຶຂອງບໍລສິດັ; 
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 - ສະຫຼຸບລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ພາຍໃນບໍລສິດັ ເປນັປກົກະຕ ິ  ( ປະຈາໍວນັ, ເດອືນ, ງວດ  ແລະ  
ປະຈາໍປີ); 

 - ພວົພນັດາ້ນການເງນິກບັກະຊວງ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
 - ມອບພນັທະອາກອນຕ່າງໆ ໃຫລ້ດັ; 
 - ຈດັຕັງ້ງປະຕບິດັກວດກາ 0 ໂມງ   ແລະ  ການກວດສອບບນັຊຮ່ີວມກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງພາຍ

ໃນບລໍສິດັ ແລະ ກະຊວງການເງນິ ແລະ ອງົການກວດສອບອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 
 - ຄຸມ້ຄອງສາງວດັຖຸດບິ; 
 - ທວງໜີ;້ 

 -  ຮບັວຽກພມິ,  ຄດິໄລ່ລາຄາ,  ແຈງ້ລາຄາ,   ເຮດັສນັຍາການພມິກບັລູກຄາ້,  ຄດິໄລ່ຄ່າລຂິະສດິປຶມ້ 
       ແບບຮຽນຕ່າງໆ; 
 -    ສກຶສາ, ສະເໜປີບັປຸງ, ດດັແກຄ່້າແຮງງານຂອງພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ; 

            -    ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍ. 
  2.2   ຂອບເຂດສດິ :   

 - ສະເໜບີນັດາລະບຽບຫຼກັການທາງດາ້ນການເງນິ-ການບນັຊ,ີ ການກວດກາການນໍາໃຊເ້ງນິຂອງພະ  
        ແນກການຕ່າງໆ 
 - ຈ່າຍເງນິເດອືນ, ເງນິແຮງງານ, ເງນິເຮດັວຽກນອກໂມງການ ແລະ ເງນິສະຫວດັດກີານຕ່າງໆ; 
 -     ຝາກເງນິ, ຖອນເງນິຈາກທະນາຄານ ຫຼ ືສະຖາບນັການເງນິຕ່າງໆ;     
  - ອະນຸມດັເງນິຮບັໃຊກ້ານຜະລດິ-ທຸລະກດິ ແລະ ວຽກບລໍຫິານຕ່າງໆ ພາຍໃນບໍລສິດັ;  
  - ປກົປກັຮກັສາ, ຄຸມ້ຄອງເງນິສດົໃນຄງັ;  
  - ກວດກາວຽກງານການເງນິ. 
  -    ສະເໜລີາຄາໃຫລ້ກູຄາ້, ສັ່ ງວຽກເຂົາ້ພມິ, ນດັໝາຍກາໍນດົເວລາສໍາເລດັ ແລະ ແຜນຈດັສົ່ ງ; 
 -  ສະເໜປ່ີຽນແປງລາຄາຜະລດິຕະພນັແຕ່ລະໄລຍະຕາມຄວາມເໝາະສມົ; 
 -  ເຂົາ້ຮ່ວມການປະມນູການພມິຕ່າງໆດວ້ຍງບົປະມານຂອງລດັ,  ອງົການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆພາຍໃນ  ແລະ    
       ທນຶຊ່ວຍເຫຼອືຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ; 

2.3  ໂຄງປະກອບໜາ້ວຽກ :   
 ໂຄງປະກອບໜາ້ວຽກຂອງພະແນກບນັຊ-ີການເງນິ ປະກອບມ ີ: 

 -    ການບນັຊ;ີ 
 -    ການເງນິ; 

   -    ຄງັເງນິສດົ; 
   -    ທວງໜີ;້ 
   -    ສາງວດັຖຸດບິ. 
2.4   ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ :   

  ພະແນກບນັຊ-ີການເງນິ ປະກອບດວ້ຍຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ ້: 
 -    ຫວົໜາ້ພະແນກ             01     ຕາໍແໜ່ງ; 
   -    ຮອງພະແນກ                  1-2    ຕາໍແໜ່ງ; 
       -    ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ             02    ຕໍາແໜ່ງ; 
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 -    ຮອງຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ        02    ຕໍາແໜ່ງ; 
            -    ພະນກັງານວຊິາການ          03    ຕໍາແໜ່ງ. 

III. ພະແນກຈາໍໜ່າຍ: 
1.    ພາລະບດົບາດ :  
              ພະແນກຈາໍໜ່າຍ ເປັນອງົການຈດັຕັງ້ບໍລຫິານ ແລະ ບໍລກິານໃນລະບບົບໍລຫິານຂອງບໍລສິດັ  ມພີາລະ
ບດົບາດເປນັເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ຄະນະອໍານວຍການໃນການປກົປກັຮກັສາ,  ເກບັມຽ້ນ, ຈດັສົ່ ງ, ແຈກຢາຍ,  ຂາຍ
ຜະລດິຕະພນັ  ແລະ  ບໍລກິານລູກຄາ້ທີ່ ມາໃຊກ້ານບໍລກິານ. 
2.  ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິ : 
     2.1   ໜາ້ທີ່  :   

 -  ຮບັຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບຈາກພາກສ່ວນຜະລດິເຂົາ້ສາງ; 
 -  ເກບັມຽ້ນຜະລດິຕະພນັໃນສາງ; 
 -  ເປນັສື່ ໂຄສະນາຜະລດິຕະພນັ, ວາງແຜນການຕະຫາຼດ, ຂຶນ້ແຜນຈດັພມິ; 
 -  ຂາຍ ( ຍກົ-ຍ່ອຍ), ຈດັສົ່ ງ; 
 -  ປກົປກັຮກັສາ-ບວົລະບດັສາງ, ຫອ້ງຂາຍ, ພາຫະນະຂນົສົ່ ງ ແລະ ເຄື່ ອງຮບັໃຊຕ່້າງໆ; 
 -  ບນັທກຶການຂາຍ, ຍອດຂາຍປະຈາໍວນັ; 
 -   ມອບເງນິຈາກການຂາຍປະຈາໍວນັໃຫຄ້ງັເງນິສດົ ( ພະແນກບນັຊ-ີການເງນິ ); 

   -  ສະຫຼຸບ,   ລາຍງານຈາໍນວນຜະລດິຕະພນັຂາຍອອກ,  ຄາ້ງສາງ   ແລະ  ລາຍຮບັການຂາຍຕ່ໍຄະນະ    
                  ອໍານວຍການ; 

 -  ກວດກາ 0 ໂມງຮ່ວມກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ; 
 -   ຕດິຕາມ, ກວດກາປະສດິທພິາບການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງພະນກັງານ;  
 -    ປະກອບສ່ວນວຽກງານຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ ການຈດັຕັງ້ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງ ແລະ ປຸກລະດມົ; 
  -    ປະຕບິດັວຽກອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກຄະນະອໍານວຍການ; 

 2.2   ຂອບເຂດສດິ :   
 -    ກວດກາປະລມິານ ແລະ ເຊນັຮບັຮອງກ່ອນຈະນໍາຜະລດິຕະພນັເຂົາ້ສາງ; 
-  ຂາຍ ແລະ  ຈດັສົ່ ງ;                    
-  ສະເໜປີບັປຸງລະບບົສາງ, ຫອ້ງຂາຍ, ພາຫະນະຂນົສົ່ ງ; 
-  ສະເໜຈີດັພມິປຶມ້ຕ່າງໆທີ່ ລູກຄາ້ ຫຼ ືຕະຫາຼດມຄີວາມຕອ້ງການ; 
-    ສະເໜລີບົລາ້ງບນັຊຜີະລດິຕະພນັຄາ້ງສາງທີ່ ນໍາໃຊບ້ໍ່ ໄດ ້ຫຼ ືເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ; 

 -  ສະເໜປີບັປຸງ, ດດັແກຄ່້າແຮງງານຂອງພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ ໂດຍຜ່ານການຈດັຕັງ້ຕາມລາໍດບັ; 
 -    ສະເໜຍີອ້ງຍ ໍແລະ ປະຕບິດັວໃິນຕໍ່ ພະນກັງານພາຍໃນພະແນກ; 
 -  ຮຽກປະຊຸມຄະນະພະແນກ, ຫວົໜາ້-ຮອງໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນກັງານ; 

 -  ສະເໜຈີດັຊືອຸ້ປະກອນຮບັໃຊທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ; 
 -  ປະຕບິດັສດິອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ. 
2.3  ໂຄງປະກອບໜາ້ວຽກ :   

 ພະແນກຈາໍໜ່າຍ  ປະກອບດວ້ຍບນັດາໜາ້ວຽກຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ ້:  
 - ຄຸມ້ຄອງສາງຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບ; 
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 - ຄຸມ້ຄອງຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບ; 
 - ຄຸມ້ຄອງຫອ້ງຂາຍ; 
 - ຂາຍຜະລດິຕະພນັ; 
 - ບໍລກິານຈດັສົ່ ງ; 
 - ບນັຊຂີາຍ; 
 - ວາງແຜນການຕະຫາຼດ; 
 - ຂຶນ້ແຜນພມິ. 
2.4  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ :   
      -     ຫວົໜາ້ພະແນກ                 01    ຕໍາແໜ່ງ; 
 -    ຮອງພະແນກ           1-2    ຕໍາແໜ່ງ; 
 -    ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ               02    ຕໍາແໜ່ງ; 

            -    ຮອງຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ          02    ຕໍາແໜ່ງ; 
       -    ພະນກັງານວຊິາການ            04    ຕໍາແໜ່ງ. 

IV. ພະແນກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກຽມການຜະລດິ : 
1.    ພາລະບດົບາດ :  

  ພະແນກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກຽມການຜະລດິ ເປນັອງົການຈດັຕັງ້ວຊິາການ, ບລໍຫິານ ແລະ ບໍລກິານ ໃນລະ 
ບບົການຜະລດິຂອງບໍລສິດັ ມພີາລະບດົບາດເປນັເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ຄະນະອໍານວຍການໃນການຮບັວຽກພມິຈາກ
ລູກຄາ້,   ວາງແຜນຜະລດິ,  ຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານການຜະລດິ,   ບໍລກິານສິ່ ງພມິນບັແຕ່ຂອດເລີ່ ມຕົນ້ຮອດຂອດວຽກ
ຜະລດິສໍາເລດັຮູບ ແລະ ສົ່ ງເຂົາ້ສາງ . 
2.  ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິ : 
     2.1   ໜາ້ທີ່  :   

 -  ສາ້ງສິ່ ງພມິຈາໍລອງ, ວາງແຜນການ, ຕດິຕາມ  ແລະ ກວດກາຂະບວນການຜະລດິແຕ່ລະຂັນ້ຕອນ; 
 -  ຕດິຕາມ, ກວດກາຄຸນນະພາບ, ປະລມິານຂອງຜນົຜະລດິ ແລະ ກາໍນດົເວລາການຜະລດິ; 
 -  ຕດິຕາມ, ກວດກາປະສດິທພິາບການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງພະນກັງານ  ແລະ  ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະ 
       ກອນຮບັໃຊໃ້ນການຜະລດິ;  

       -    ກາໍນດົຄ່າແຮງງານໃຫພ້ະນກັງານ ແລະ  ສະໜອງວດັສະດຸຮບັໃຊກ້ານຜະລດິ ໃຫແ້ຕ່ລະຂອດວຽກ    
 ຕາມລະບຽບແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕາມປະລມິານຂອງວຽກ; 

 -  ກວດກາຈາໍນວນ ແລະ ມອບຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບເຂົາ້ສາງ; 
 -  ອອກແບບ, ປະດບັປະດາຕບົແຕ່ງສິ່ ງພມິຕ່າງໆຕາມການສັ່ ງພມິຂອງລູກຄາ້; 
 -   ຖ່າຍຮູບ ແລະ ເຂົາ້ໜາ້ແບບພມິ; 
 -  ພວົພນັກບັລູກຄາ້ທີ່ ມາບໍລກິານການອອກແບບ ແລະ ຈດັພມິ; 
  -     ອອກແມ່ພມິ ສະໜອງໃຫພ້າກສ່ວນພມິ; 
 -     ສະຫຼຸບຕົນ້ທນຶການຜະລດິ ພາຍຫຼງັຜະລດິສໍາເລດັແລວ້; 
 -   ຮກັສາຕົນ້ສະບບັສິ່ ງພມິ, ເກບັສິ່ ງພມິຕວົຢ່າງສົ່ ງໃຫເ້ຈົາ້ຂອງຕົນ້ສະບບັ ແລະ ສໍາລບັຮກັສາໄວເ້ປັນ 
        ຕວົຢ່າງຄັງ້ຕໍ່ ໄປ. 
 -   ສກຶສາອບົຮມົ, ປຸກລະດມົພະນກັງານ-ກາໍມະກອນທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນການປະຕບິດັລະ 
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       ບຽບ, ປະກອບສ່ວນໃນຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ ການຈດັຕັງ້ຈດັຂຶນ້; 
 -  ສະຫຼຸບລາຍງານປະລມິານຂອງຜນົຜະລດິພາຍໃນເດອືນ  ສົ່ ງໃຫຫ້ອ້ງການເພື່ ອລາຍງານປະຈາໍເດອືນ  
   ຕໍ່ ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ; 

 -    ປະຕບິດັວຽກອື່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ. 
   2.2   ຂອບເຂດສດິ :   

 -  ສກຶສາ, ສະເໜປີບັປຸງ, ດດັແກຄ່້າແຮງງານຂອງພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ; 
 -  ສະເໜຍີອ້ງຍໍ ແລະ ປະຕບິດັວໃິນຕໍ່ ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນພາຍໃນພະແນກ; 
 -  ຂຽນ, ເຊນັຮບັຮອງ ແລະ ແຈກຢາຍໃບຕດິຕາມການຜະລດິໃຫແ້ຕ່ລະພະແນກຜະລດິ; 
 -  ກວດກາເນືອ້ໃນສິ່ ງພມິທດົລອງ, ເຊນັຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ສັ່ ງພມິ; 
 -  ກວດກາສິ່ ງພມິຂອດວຽກສໍາເລດັຮູບ, ເຊນັຮບັຮອງ ແລະ ສັ່ ງຜະລດິສໍາເລດັຮູບ; 
 -  ກວດນບັປະລມິານຂອງຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບ, ເຊນັຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງ ຮ່ວມກບັພາກສ່ວນ
   ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ມອບເຂົາ້ສາງ; 
 -    ຮຽກປະຊຸມຄະນະພະແນກ, ຫວົໜາ້-ຮອງໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນຜະລດິ; 
 -  ບງົເຄື່ ອງ-ຮບັເຄື່ ອງຮບັໃຊກ້ານຜະລດິອອກຈາກສາງ; 
 -  ກວດກາຄຸນນະພາບ,  ປະລມິານ ແລະ  ສະເໜປ່ີຽນແປງວດັສະດຸ  ແລະ    ອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານ
   ຜະລດິຕ່າງໆ; 
 -    ສະເໜຈີດັຊື ້  ແລະ ຈດັຫາວດັສະດຸ  ແລະ   ເຄື່ ອງຈກັ-ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊກ້ານຜະລດິ ຕາມການມອບ 

ໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ; 
 -  ປະສານສມົທບົກບັລູກຄາ້ກ່ຽວກບັຕົນ້ສະບບັສິ່ ງພມິຕ່າງໆ; 
 -   ກວດກາ, ສະເໜເີງນິຄ່າອາຫານ, ເງນິຊົ່ ວໂມງມາເຮດັວຽກນອກໂມງການຂອງພະນກັງານ; 
 -   ປະຕບິດັສດິອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ. 
2.3  ໂຄງປະກອບໜາ້ວຽກ :   

       ພະແນກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກຽມການຜະລດິ ປະກອບດວ້ຍບນັດາໜາ້ວຽກຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ ້:  
 - ວາງແຜນການຜະລດິ; 
 - ອອກແບບສິ່ ງພມິ; 
 - ສາ້ງແມ່ພມິ; 
 - ມອບຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບເຂົາ້ສາງ; 
 - ສະຫຼຸບຕົນ້ທນຶການຜະລດິ; 
 - ຕດິຕາມ-ກວດກາຂະບວນການຜະລດິ. 
2.4    ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ :   

        ພະແນກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກຽມການຜະລດິ  ປະກອບດວ້ຍຕໍາແໜ່ງງານ ຄດືັ່ ງນີ ້:  
 -    ຫວົໜາ້ພະແນກ                 01      ຕໍາແໜ່ງ; 
 -    ຮອງພະແນກ           1-2      ຕໍາແໜ່ງ; 
   -    ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ               01      ຕໍາແໜ່ງ; 

            -    ຮອງຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ          01      ຕໍາແໜ່ງ; 
       -    ພະນກັງານວຊິາການ            01      ຕໍາແໜ່ງ. 
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V. ພະແນກຈກັພມິ : 
1.    ພາລະບດົບາດ :  

  ພະແນກຈກັພມິ ເປນັອງົການຈດັຕັງ້ວຊິາການ  ແລະ ບໍລກິານໃນລະບບົການຜະລດິຂອງບໍລສິດັ   ມພີາ 
ລະບດົບາດເປັນເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ພະແນກຄຸມ້ຄອງ ແລະ  ກຽມການຜະລດິ  ແລະ  ຄະນະອໍານວຍການໃນການ
ພມິປຶມ້ແບບຮຽນ,   ສື່ ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ ແລະ ສິ່ ງພມິອື່ ນໆຕາມການສັ່ ງພມິຂອງລູກຄາ້ທົ່ ວໄປ. 
2.  ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິ : 
     2.1   ໜາ້ທີ່  :   

 -  ຮບັໃບຕດິຕາມການຜະລດິ ຫຼ ືວຽກພມິ, ປຶມ້ທຽມ ແລະ ຕວົຢ່າງສິ່ ງພມິ  ຈາກພະແນກຄຸມ້ຄອງ   
        ແລະ ກຽມການຜະລດິ; 
  -   ຮບັແມ່ພມິສໍາເລດັຮູບ ຈາກພາກສ່ວນກຽມການພມິ; 
 -   ຕດັເຈຍ້ເຂົາ້ພມິ ໃຫແ້ຕ່ລະໜ່ວຍຈກັຕາມຂະໜາດຂອງສິ່ ງພມິຕ່າງໆ; 
 -  ພມິທດົລອງ; 
 -  ກວດກາຄຸນນະພາບ, ເຕກັນກິຕ່າງໆ, ປະລມິານຂອງສິ່ ງພມິ ແລະ ກາໍນດົເວລາ; 

 -  ຕດິຕາມ, ກວດກາປະສດິທພິາບການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງພະນກັງານ,  ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ
ຮບັໃຊໃ້ນການຜະລດິ;  

 -  ປກົປກັຮກັສາເຄື່ ອງຈກັ-ເຄື່ ອງມກືານຜະລດິ; 
 -  ຮກັສາຕົນ້ສະບບັສິ່ ງພມິ, ເກບັສິ່ ງພມິຕວົຢ່າງເພື່ ອສົ່ ງຕໍ່ ໃຫພ້ະແນກສໍາເລດັຮູບ; 
 -  ເກບັຮກັສາແມ່ພມິທີ່ ພມິແລວ້; 

 -  ສະຫຼຸບລາຍງານຄຸນນະພາບ, ປະລມິານຂອງສິ່ ງພມິ ຕໍ່ ພະແນກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກຽມການຜະລດິ; 
 -    ປະກອບສ່ວນວຽກງານຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ ການຈດັຕັງ້ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງ ແລະ ປຸກລະດມົ; 
  -    ປະຕບິດັວຽກອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກພະແນກຄຸມ້ຄອງ ແລ ກຽມການຜະລດິ ແລະ  ຄະນະ 
       ອໍານວຍການ. 

2.2 ຂອບເຂດສດິ :   
      -  ບງົເຄື່ ອງ-ຮບັເຄື່ ອງຮບັໃຊກ້ານຜະລດິອອກຈາກສາງ; 

-  ກວດກາເນືອ້ໃນສິ່ ງພມິທດົລອງ, ເຊນັຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ສັ່ ງພມິ; 
-    ສະເໜປ່ີຽນແປງວດັຖຸຮບັໃຊກ້ານພມິທີ່ ເຫນັວ່າບໍ່ ໄດມ້າດຕະຖານ ຫຼ ືເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ; 

 -  ສະເໜປີບັປຸງ, ດດັແກຄ່້າແຮງງານຂອງພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ ໂດຍຜ່ານການຈດັຕັງ້ຕາມລາໍດບັ; 
 -  ສະເໜຍີອ້ງຍໍ, ໃຫບ້ໍາເນດັ ແລະ ປະຕບິດັວໃິນຕໍ່ ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນພາຍໃນພະແນກ; 
 -  ກວດກາເນືອ້ໃນສິ່ ງພມິທດົລອງ, ເຊນັຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງ, ສັ່ ງພມິ ແລະ ພມິ; 
 -  ຮຽກປະຊຸມຄະນະພະແນກ, ຫວົໜາ້-ຮອງໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ; 
 -  ສະເໜຈີດັຊືເ້ຄື່ ອງຈກັ-ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊກ້ານຜະລດິຕ່າງໆ; 
 -  ສອ້ມແປງເຄື່ ອງຈກັ-ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊກ້ານຜະລດິຕ່າງໆ ຕາມຄວາມສາມາດ; 
 -  ປະຕບິດັສດິອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ. 
2.3  ໂຄງປະກອບໜາ້ວຽກ :   

  ພະແນກຈກັພມິ  ປະກອບດວ້ຍບນັດາໜາ້ວຽກຕ່າງໆ ດັ່ ງນີ ້:  
 - ຕດັເຈຍ້ເຂົາ້ພມິ; 
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 -  ພມິ; 
 - ສົ່ ງສິ່ ງພມິທີ່ ພມິແລວ້ໃຫພ້ະແນກາເລດັຮູບ; 
 - ເກບັມຽ້ນແມ່ພມິທີ່ ພມິແລວ້ ແຕ່ຍງັໃຊງ້ານໄດ.້ 
2.4  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ :   
   -    ຫວົໜາ້ພະແນກ                 01     ຕາໍແໜ່ງ; 
       -    ຮອງພະແນກ                    1-2     ຕໍາແໜ່ງ; 
   -    ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ               02     ຕໍາແໜ່ງ; 
       -    ຮອງຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ          07     ຕໍາແໜ່ງ; 
       -    ພະນກັງານວຊິາການ   07     ຕໍາແໜ່ງ 

VI. ພະແນກສໍາເລດັຮູບ :   
1.    ພາລະບດົບາດ :  
           ພະແນກສໍາເລດັຮູບ ເປນັອງົການຈດັຕັງ້ວຊິາການ   ແລະ  ບລໍກິານ ໃນລະບບົການຜະລດິຂອງບລໍສິດັ  4
ມພີາລະບດົບາດເປນັເສນາທກິານໃຫແ້ກ່ພະແນກຄຸມ້ຄອງ  ແລະ   ກຽມການຜະລດິ  ແລະ ຄະນະອໍານວຍການ  
ຊຶ່ ງແມ່ນຂອດວຽກຜະລດິສຸດທາ້ຍຂອງຂະບວນການຜະລດິປຶມ້,   ສື່ ການຮຽນ-ການສອນຕ່າງໆ  ແລະ   ສິ່ ງພມິ
ອື່ ນໆຕາມການສັ່ ງພມິຂອງລູກຄາ້ທົ່ ວໄປ. 
2.  ໜາ້ທີ່  ແລະ ຂອບເຂດສດິ : 
    2.1   ໜາ້ທີ່  :   

 -  ຮບັໃບຕດິຕາມການຜະລດິ ຈາກພະແນກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກຽມການຜະລດິ; 
  -   ຮບັສິ່ ງພມິຈາກພະແນກຈກັພມິ; 
 -  ກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ກວດນບັປະລມິານຂອງສິ່ ງພມິ ; 
 -  ພບັ, ເກບັຊອ້ນ, ຫຍບິ, ຕດິ, ຕດັ, ຫຸມ້ຫໍ່ ສິ່ ງພມິຕ່າງໆ; 
 -  ປກົປກັຮກັສາເຄື່ ອງຈກັ-ເຄື່ ອງມກືານຜະລດິ; 
 -   ມອບເຂົາ້ຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບເຂົາ້ສາງ; 
 -   ຕດິຕາມ, ກວດກາປະສດິທພິາບການປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງພະນກັງານ,  ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ 
   ຮບັໃຊໃ້ນການຜະລດິ;  
 -    ປະກອບສ່ວນວຽກງານຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ ການຈດັຕັງ້ ໄດຮ້ຽກຮອ້ງ ແລະ ປຸກລະດມົ; 
  -    ປະຕບິດັວຽກອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຈາກພະແນກຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກຽມການຜະລດິ ແລະຄະນະ 
   ອໍານວຍການ. 

2.2 ຂອບເຂດສດິ :   
        -    ບງົເຄື່ ອງ-ຮບັເຄື່ ອງຮບັໃຊກ້ານຜະລດິອອກຈາກສາງ; 

-  ກວດກາເນືອ້ໃນສິ່ ງພມິ, ເກບັສິ່ ງພມິເປນັຕວົຢ່າງ ແລະ ສັ່ ງຜະລດິ; 
       -    ສະເໜປີບັປຸງ, ດດັແກຄ່້າແຮງງານຂອງພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ ໂດຍຜ່ານການຈດັຕັງ້ຕາມລໍາດບັ; 
 -  ສະເໜຍີອ້ງຍໍ, ໃຫບ້ໍາເນດັ ແລະ ປະຕບິດັວໃິນຕໍ່ ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນພາຍໃນພະແນກ; 
 -  ຮຽກປະຊຸມຄະນະພະແນກ, ຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ ແລະ ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນພາຍໃນພະແນກ; 
 -  ສະເໜຈີດັຊືເ້ຄື່ ອງຈກັ-ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊກ້ານຜະລດິຕ່າງໆ; 
 -  ສອ້ມແປງເຄື່ ອງຈກັ-ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊກ້ານຜະລດິຕ່າງໆ ຕາມຄວາມສາມາດ; 
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 -    ກວດນບັປະລມິານຂອງຜະລດິຕະພນັສໍາເລດັຮູບ,   ເຊນັຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງ    ຮ່ວມກບັພາກ 
ສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ມອບເຂົາ້ສາງ; 

 -    ຮຽກປະຊຸມຄະນະພະແນກ,   ຫວົໜາ້-ຮອງໜ່ວຍງານ   ແລະ  ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ  ພາຍໃນ 
ພະແນກ; 

 -    ກວດກາຄຸນນະພາບ, ປະລມິານ ແລະ ສະເໜປ່ີຽນແປງວດັສະດຸ ແລະອຸປະກອນຮບັໃຊກ້ານຜະລດິ   
       ຕ່າງໆທີ່ ເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ; 
 -    ສະເໜຈີດັຊື ້ ແລະ ຈດັຫາວດັສະດຸ  ແລະ ເຄື່ ອງຈກັ-ເຄື່ ອງມຮືບັໃຊກ້ານຜະລດິ    ຕາມການມອບ 

ໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ; 
 -  ປະຕບິດັສດິອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະອໍານວຍການ. 

 2.3  ໂຄງປະກອບໜາ້ວຽກ :   
 ພະແນກສໍາເລດັຮູບ  ປະກອບດວ້ຍບນັດາໜາ້ວຽກຕ່າງໆ  ດັ່ ງນີ ້:  

 - ກວດນບັ; 
 - ເຄອືບຫຼງັປກົ ແລະ ປໍາ້ຄໍາຮອ້ນ; 
 - ພບັເຈຍ້; 
 - ເກບັຊອ້ນປຶມ້; 
 - ຫຍບິ ( ດວ້ຍລວດ ແລະ ດາ້ຍ ); 
 - ຕດິກາວ; 
 - ຕດັກຽນ; 
 - ຫຸມ້ຫໍ່ ; 
2.4  ໂຄງປະກອບບຸກຄະລະກອນ :   
  -     ຫວົໜາ້ພະແນກ       01      ຕາໍແໜ່ງ; 
  -     ຮອງພະແນກ                   1-2     ຕໍາແໜ່ງ; 
      -     ຫວົໜ່ວຍງານ                   02     ຕໍາແໜ່ງ; 
      -     ຮອງຫວົໜາ້ໜ່ວຍງານ         06     ຕໍາແໜ່ງ; 
      -     ພະນກັງານວຊິາການ   08     ຕາໍແໜ່ງ. 

ມາດຕາ 3 :   ວ່າດວ້ຍແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ  
    ບນັດາພະແນກການຕ່າງໆ ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕາມຫຼກັການ  ແລະ  ແບບແຜນ ດັ່ ງນີ ້:  

 -    ປະຕບິດັຕາມຫຼກັການລວມສູນປະຊາທປິະໄຕ,  ຕກົລງົເປນັໝູ່ ຄະນະ, ແບ່ງງານໃຫບຸ້ກຄນົ   ຮບັຜດິ 
          ຊອບ ແລະ ປະຕບິດັລະບອບຫວົໜາ້ດຽວ, ເສມີຂະຫຍາຍບດົບາດ  ແລະ    ຫວົຄດິປະດດິສາ້ງຂອງ    
          ພະນກັງານ-ກາໍມະກອນປະກອບສ່ວນໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາບໍລສິດັ; 
     -    ເຮດັວຽກມແີຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ  ແລະ ກດິຈະກາໍຢ່າງລະອຽດ,   ມກີານກາໍນດົ,  ມກີານ  
          ແກໄ້ຂວຽກງານຢ່າງມຈີດຸສຸມ ແລະ ມເີປົາ້ໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

- ບລໍຫິານ, ບໍລກິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໜ່ວຍງານ ໂດຍຕດິພນັກບັພະນກັງານ-ກາໍມະກອນ,  ປະສານສມົ 
 ທບົກບັບນັດາພະແນກ,  ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ,  ອາໍນາດການປກົຄອງ  ຫຼ ືຄະນະນໍາຂອງບໍລສິດັ 
 ແລະ ຄະນະພກັ; 

     -    ເຮດັວຽກມກີານຕດິຕາມ,  ຊຸກຍູ,້ ກວດກາ, ປະເມນີຜນົ,  ສະຫຼຸບຖອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ຕລີາຄາ   
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          ຈດຸດ ີ-ຈດຸອ່ອນ ຫຼ ືຂໍຄ້ງົຄາ້ງ  ແລະ  ວທິແີກໄ້ຂຈດຸດອ່ອນ ຫຼ ືຂໍຄ້ງົຄາ້ງຕ່າງໆ; 
     -    ປະຕບິດັລະບອບການປະຊຸມ, ລາຍງານສ່ອງແສງ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ ຄະນະນາໍຂອງບໍລສິດັ. 

ມາດຕາ 4 :  ວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
       ບນັດາພະແນກການຕ່າງໆ  ຈ ົ່ ງຮບັຮູ ້ ແລະ   ປະຕບິດັຕາມຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີຢ່້າງເຂັມ້ງວດ  ແລະ            
     ໄດຮ້ບັປະສດິທຜິນົດ.ີ 

ມາດຕາ 5 : ຜນົສກັສດິ 
    ຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສດິນໍາໃຊໄ້ດນ້ບັແຕ່ມືລ້ງົລາຍເຊນັເປນັຕົນ້ໄປ ທຸກຂໍກ້າໍນດົທີ່ ນໍາໃຊ ້   
   ຊົ່ ວຄາວໃນຜ່ານມາທີ່ ຂດັກບັຂໍຕ້ກົລງົສະບບັນີລ້ວ້ນແຕ່ຖືກລບົລາ້ງ. 

                                                                                        
                                                                           ຜູອ້ໍານວຍການ 
         ບລໍສິດັລດັ ວສິາຫະກດິໂຮງພມິສກຶສາ 


