ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງງຳນຂອງບຸກຄົນ
ຂອງພະນັກງຳນ ກົມຈັດຕັໍ້ງ ແລະ ພະນັກງຳນ, ພະແນກກົງຈັກ ແລະ ພະນັກງຳນ
I.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ປະສົບກຳນເຮັດວຽກ
ຊື່ ແລະ ນຳມສະກຸນ
ຕຳແໜ່ງປະຈຸບັນ
ວັນ, ເດອນ, ປີ ເຂົໍ້ຳເຮັດວຽກ

ຊັໍ້ນ/ຊື່ ວິຊຳສະເພຳະ ແລະ ປີຈົບ

ປະສົບກຳນເຮັດວຽກ

II.
ລ/ດ
1

ນາງ ສາຍລີວັນປະເສີດ ດວງສະຫວັນ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
01/04/2013
ປະລິນຍາໂທ ບໍລຫ
ິ ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດສາກົນ ຈົບປີ 2015
ປະລິນຍາຕີ ການຄ້າ ຈົບປີ 2012
ນັບແຕ່ມໍ້ເລີື່ມເຮັດວຽກ

7 ປີ

ນັບແຕ່ເລີື່ມເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງປະຈຸບັນ

2 ປີ

ໜ້ຳທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຮອງຫົວໜ້ຳພະແນກກົງຈັກ ແລະ ພະນັກງຳນ

ໜ້ຳວຽກ (ຕຳມພຳລະບົດບຳດ ແລະ ໜ້ຳທີື່ຮັບຜິດຊອບຕົວຈິງ)
8.2 ສົມທົບກັບບັນດາກົມກອງ, ພະແນກການສາຍຕັັ້ງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີິ່ຂັ້ນກັບກະຊວງ ເພິ່ອຂັ້ນແຜນການົດພະນັກງານ
ນາພາ-ຄ້ມຄອງ;

2

8.6 ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນາສະເໜີກົມ ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ່າງໆ;

3

8.17 ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ນິຕິກາຕ່າງໆທີິ່ລັດ ຖະບານ ແລະ ກະຊວງວາງອອກ ກ່ຽວກັບ ວຽກ
ງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ;

4

8.18 ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການປັບປງແຜນຍດທະສາດການພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງ ອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

5

8.19 ຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານຂໍອະນມັດ ແລະ ຮ່າງຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ອະນມັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນໄປເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານລັດຖະການ ຢູ່
ພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດ;

6

8.20 ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ລາຍງານກົມ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີຈັດຝຶກອົບຮົມຂອງບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ;

7

8.21 ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກະຊວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ;

8

8.22 ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພັດທະນາພະນັກງານລັດຖະກອນ;

9

8.23 ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນການສກສາຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພິ່ອຂັ້ນແຜນຂໍທນ
ການສກສາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄປຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານ;

10

8.24 ສົມທົບກັບພະແນກກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມຂອງກະຊວງ ເພິ່ອຊອກຫາແຫ່ງທນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກະຊວງ;

11

8.25 ດາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຂັ້ນແຜນກໍໍ່ສ້າງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບ
ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັັ້ງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ລວມທັງບັນດາລັດວິສາຫະກິດ;

12

8.26 ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈາປີ ພາຍໃນກົມ, ຕິດຕາມການການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ
ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈາປີ ຂອງບັນດາກົມກອງ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັັ້ງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ເພິ່ອບັນທກ ແລະ ເກັບສາເນົາຜົນຂອງການປະເມີນ
ເພິ່ອລາຍງານກົມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ;

13

8.27 ຄ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມດ້ານຕ່າງໆຂອງກົມວິຊາການ ພ້ອມທັງເກັບກາຂໍໍ້ມນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ;

14

ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ອິ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

15

ຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສະເໜີແຕ່ງຕັົ້ງສະພາບໍລິຫານຂອງແຕ່ລະລັດວິສາຫະກິດ (ວຽກຍ່ອຍຂອງພາລະບົດບາດ ຂໍໍ້ 8.1 ຂອງພະແນກ)

16

ຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສະເໜີອອກຮັບບາເນັດຂອງຄະນະອານວຍການບັນດາລັດວິສາຫະກິດ (ວຽກຍ່ອຍຂອງພາລະບົດບາດ ຂໍໍ້ 8.1 ຂອງພະແນກ)

III. ແບບສອບຖຳມກຳນກຳນົດລຳຍລະອຽດຂອງຕຳແໜ່ງງຳນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການການົດໜ້າທີື່ລະອຽດຕາມຕາແໜ່ງງານສະແດງອອກ ແລະ ສະທ້ອນຢ່າງສັດເຈນຕາມຕາແໜ່ງງານທີື່ຮບ
ັ ຜິດຊອບ ໃຫ້ອະທິບາຍ
ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສັດເຈນທຸກອົງປະກອບຂອງໜ້າວຽກ ຕາມຄວາມຖີື່ດັັ່ງຕໍໄໍ່ ປນີ:ົ້

1. ລຳຍກຳນໜ້ຳວຽກທີເື່ ຮັດເປັນປົກກະຕິແຕ່ລະວັນ, ໃຫ້ຊີໍ້ບອກເວລຳທີື່ໃຊ້ເຮັດວຽກໂດຍປະມຳນ.
ໝາຍເລກໜ້າທີື່ຂອງພາ
ລະບົດບາດ ພະແນກກົງ

ໜ້າວຽກທີເື່ ຮັດປະຈາວັນ

ຈັກ ແລະ ພະນັກງານ

ນາທີຕໍໍ່ 1 ມົ້

ມົ້ (ເຕັມ 100%)

2 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

28.5%

ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ອິ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

2 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

28.5%

ລວມ

4 ຊົິ່ວໂມງ

57%

ໄຫວວຽກງານລັດຖະການ ຢູ່ພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດ;

8.28

ສັດສ່ວນ (%) ເວລາເຮັດວຽກຕໍໍ່

(ເຕັມ 7 ຊົວ
ັ່ ໂມງ)
ຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານຂໍອະນມັດ ແລະ ຮ່າງຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງ
ລັດຖະມົນຕີ ອະນມັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນໄປເຄິ່ອນ

8.19

ເວລາທີໃື່ ຊ້ເຮັດວຽກ ຄິດເປັນ

2. ລຳຍກຳນໜ້ຳວຽກທີເື່ ຮັດປະຈຳ 1 ອຳທິດ (5 ມໍ້) ນອກຈຳກວຽກທີເື່ ຮັດປະຈຳວັນດັື່ງກ່ຳວຂ້ຳງເທິງ

ໝາຍເລກໜ້າທີື່ຂອງພາ

ໜ້າວຽກທີເື່ ຮັດປະຈາອາທິດ

ເວລາໃຊ້ເຮັດວຽກ ຄິດໄລ່ເປັນຊົວ
ັ່ ໂມງ

ລະບົດບາດ ພະແນກກົງ

ໃນ 1 ອາທິດ

ຈັກ ແລະ ພະນັກງານ
8.6

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ນາສະເໜີກົມ ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ

1 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

ຕ່າງໆ;
8.20

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ລາຍງານກົມ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີຈັດຝຶກອົບຮົມຂອງບັນດາກົມ

1 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

ພາຍໃນກະຊວງ;
ລວມ

2 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

3. ລຳຍກຳນໜ້ຳວຽກທີເື່ ຮັດປະຈຳ 1 ເດອນ ນອກຈຳກວຽກທີເື່ ຮັດປະຈຳວັນ ແລະ ອຳທິດດັື່ງກ່ຳວ
ຂ້ຳງເທິງ
ໝາຍເລກໜ້າທີື່ຂອງພາ

ເວລາໃຊ້ເຮັດວຽກ ຄິດໄລ່ເປັນຊົວ
ັ່ ໂມງ

ລະບົດບາດ ພະແນກກົງ

ໜ້າວຽກທີເື່ ຮັດປະຈາ 1 ເດອນ

ໃນ 1 ເດອນ

ຈັກ ແລະ ພະນັກງານ
ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ນິຕິ
8.17

8 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

ກາຕ່າງໆທີິ່ລັດ ຖະບານ ແລະ ກະຊວງວາງອອກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນດ;
ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ

8.22

ຕ່າງປະເທດ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ;

4 ຊົວ
ັ່ ໂມງ (ຄວາມຖີື່ຂອງໜ້າວຽກນີົ້
ແມ່ນບໍໍ່ສະໝ່າສະເໝີ ບາງເດອນກໍໍ່ໄດ້ໃຊ້
ເວລາຫຼາຍ)

ຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສະເໜີແຕ່ງຕັົ້ງສະພາບໍລິຫານຂອງແຕ່ລະລັດວິສາຫະກິດ

8.1

(ວຽກຍ່ອຍຂອງພາລະບົດບາດ ຂໍໍ້ 8.1 ຂອງພະແນກ)
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຝຶກອົບຮົມດ້ານຕ່າງໆຂອງກົມວິຊາການ ພ້ອມທັງ

8.27

ເກັບກາຂໍໍ້ມນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ;
ລວມ

3 ຊົວ
ັ່ ໂມງ
7 ຊົວ
ັ່ ໂມງ
22 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

4. ລຳຍກຳນໜ້ຳວຽກທີເື່ ຮັດປະຈຳ 3 ເດອນ, 6 ເດອນ ແລະ/ຫ 1 ປີ ນອກຈຳກວຽກທີື່ເຮັດປະຈຳວັນ,
ອຳທິດ ແລະ ເດອນດັື່ງກ່ຳວຂ້ຳງເທິງ
ໝາຍເລກໜ້າທີື່ຂອງພາ

ໜ້າວຽກທີເື່ ຮັດປະຈາ 3 ເດອນ, 6 ເດອນ ແລະ/ຫຼ 1 ປີ

ລະບົດບາດ ພະແນກກົງ

ເວລາໃຊ້ເຮັດວຽກ ຄິດໄລ່ເປັນ

ລະບຸຊ່ວງທີເື່ ຮັດວຽກ 3

ຊົວ
ັ່ ໂມງ

ເດອນ, 6 ເດອນ ຫຼ 1 ປີ

ຈັກ ແລະ ພະນັກງານ
ສົມທົບກັບບັນດາກົມກອງ, ພະແນກການສາຍຕັັ້ງຂັັ້ນ
8.2

ທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີິ່ຂັ້ນກັບກະຊວງ

143 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

1 ປີ

70 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

1 ປີ

35 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

1 ປີ

21 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

3 ເດອນ

ເພິ່ອຂັ້ນແຜນການົດພະນັກງານນາພາ-ຄ້ມຄອງ;
8.18

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີການປັບປງແຜນຍດທະສາດການ
ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງ ອອກເປັນ
ແຕ່ລະໄລຍະ;

8.21

ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກະຊວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ;
ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງສກສາທິການ

8.23

ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນການສກສາຕ່າງໆ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພິ່ອຂັ້ນແຜນຂໍທນການສກສາໃຫ້ແກ່

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໄປຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງ
ສະຫຼຸບລາຍງານ;

8.24

ສົມທົບກັບພະແນກກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົມແຜນການ ແລະ
ການຮ່ວມມຂອງກະຊວງ ເພິ່ອຊອກຫາແຫ່ງທນພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາພະນັກງານ-

35 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

6 ເດອນ

50 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

1 ປີ

56 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

1 ປີ

14 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

6 ເດອນ

ລັດຖະກອນຂອງກະຊວງ;
ດາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຂັ້ນແຜນກໍໍ່ສ້າງພະນັກງານລັດຖະກອນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
8.25

ການປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະ
ຖາບັນ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັັ້ງຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ລວມທັງ
ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ;
ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນປະຈາປີ ພາຍໃນກົມ, ຕິດຕາມການການປະ

8.26

ເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ປະຈາປີ ຂອງບັນດາກົມກອງ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັັ້ງ
ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ, ເພິ່ອບັນທກ ແລະ ເກັບສາເນົາຜົນຂອງການ
ປະເມີນ ເພິ່ອລາຍງານກົມ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ;
ຄົົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສະເໜີອອກຮັບບາເນັດຂອງຄະນະອາ

8.1

ນວຍການບັນດາລັດວິສາຫະກິດ (ວຽກຍ່ອຍຂອງພາລະບົດ
ບາດ ຂໍໍ້ 8.1 ຂອງພະແນກ)
ລວມ

IV.

536 ຊົວ
ັ່ ໂມງ

ສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ ບົດບຳດຕົໍ້ນຕຂອງຕຳແໜ່ງງຳນທີື່ຮັບຜິດຊອບ
ເວົົ້າລວມແລ້ວ ບົດບາດຕົົ້ນຕໍຂ
ໍ່ ອງຕົົ້ນແມ່ນຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ນາສະເໜີຕຂ
ໍໍ່ ັົ້ນເທິງທັດກ່ຽວກັບວຽກງານກໍໍ່ສ້າງພະນັກງານ ນັບແຕ່ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການຂົ້ນແຜນການົດຕາແໜ່ງງານ, ແຜນການົດພະນັກງານນາພ-ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງການ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ກໍໄໍ່ ດ້ຮບ
ັ ຜິດຊອບຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍ້ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ເຊັັ່ນ: ການ
ຈັດ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊອກຫາທນການຊ່ວຍເຫຼອໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ ລວມທັງ
ການສກສາຢພ
່ າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ອີກໜື່ງວຽກຫຼັກແມ່ນການຊຸກຍ້ ແລະ ຕິດຕາມການປະເມີນລັດຖະກອນປະຈາປີເພື່ອສັງລວມສົັ່ງໃຫ້
ກະຊວງພາຍໃນ. ນອກຈາກວຽກກໍໍ່ສ້າງພະນັກງານທີເື່ ປັນວຽກຫຼັກ ກໍຍ
ໍ່ ັງໄດ້ຊ່ວຍວຽກອື່ນຂອງພະແນກເປັນບາງຄັົ້ງຄາວ ແລະ ເຮັດວຽກສະເພາະ
ກິດຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັົ້ນເທິງ.

……………………….., ວັນທີ………………

ລຳຍເຊັນຜູ້ຢັໍ້ງຢນ

ລຳຍເຊັນເຈົໍ້ຳຂອງໃບກຳນົດຕຳແໜ່ງງຳນ

