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ບດົສະຫຸຼບຕລີາຄາ 
ການຊີນ້າ-ນາພາວຽກງານຫອງການ ປະຈາເດືອນ ພດຶສະພາ 2019 

ແລະ ທດິທາງວຽກງານຈດສມປະຈາເດືອນ ມຖຸິນາ 2019 ຂອງໜວຍພກັຫອງການ 
 

 ອີງຕາມ ຂໍ ຕ ົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການສນກາງພ ັກ ສະບັບເລກທີ 03/ຄລສພ, ລົງວັນທີ 
07/9/2007 ວາ   ດວຍ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜາທີ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
ຂອງໜວຍພັກສານັກງານ-ອງົການ. 

- ອີງຕາມ  ທິດທາງ, ວຽກງານຈດສມປະຈາເດືອນ ພຶດສະພາ 2019 ໜວຍພັກຫອງການ.  
ຜານການເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນາ-ນາພາວຽກງານຕົວຈິງ ໃນໜ່ຶງເດື່ອນຜານມາ ສາມາດສະຫຼຸບໄດດງັນີ້: 

 
I. ສະພາບການຊີ້ນາ-ນາພາວຽກງານຫອງການປະຈາເດືອນ ພຶດສະພາ 2019 
ກ. ດານດີພົ້ນເດັນທີ່ເຮັດໄດ 
1. ນາພາວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
 ສະມາຊິກພັກທກສະຫາຍມີ ການເມອືງແນວຄິດດີ, ມທີດັສະນະຫັຼກໝ້ັນຊົນຊັ້ນ, ມີຄວາມສາມັກຄີທັງພາຍ

ໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ມີຄວາມເຊື່ອມໝັ້ນຕໍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໜາທີ່ວຽກ
ງານວິຊາສະເພາະ, ຕານິກໍສາງຊວຍເຫຼືອກັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຂົ້າຮວມຮັບຟງການປາຖະກະຖາວັນກາມະກອນ
ສາກົນ ຄົບຮອບ 133 ປ. 
 ພາຍໃນໜວຍພັກຫອງການມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ 100%, ບໍມີບັນຫາຫຍັງເກີດຂ້ຶນພາຍໃນໜວຍພັກ ກໍ
ຄືບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກພັກ. 
 ສະມາຊິກພັກສົມບນ ແລະ ສາຮອງ ເຂົ້າຮວມຊີວິດພັກ ປະຈາເດືອນ ແລະ ເສຍເງິນສະຕິເປນຕົກກະຕິ. 
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2. ນາພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ 
1.1 ວຽກງານຄົ້ນຄວາ-ສັງລວມ 
ໄດນາພາວຽກງານດັງນີ້: 
- ສະຫຼຸບສັງລວມຜົນງານ ເນື່ອງໃນວັນສາຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຄົບຮອບ 30 ປ; 
- ສາເລັດການການພິມປມກອງປະຊຸມປະຈາປ 2018 ແລະ ກํາລັງແຈກຢາຍໃຫອົງການໄອຍະການໃນຂອບ

ເຂດທົວປະເທດ ນາໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂ້ົາສວຽກງານຕົວຈິງຂອງຕົນເອງໃຫໄດຮັບຜົນດີ. 
- ກະກຽມ ເນື້ອໃນບົດປະຖະກາຖາ ວັນສາງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຄົບຮອບ 30 ປ. ພອມດຽວກັນ

ນີ້, ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສວຽກງານ ຄັດເລືອກຜົນງານ 30 ປ;  

- ປະກອບຂໍມນທາງດານກົດໝາຍໃຫຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຕາມຄາຮອງສະເໜີ; 

- ປບປງຖານນຕິິກາອອນລາຍ ແລະ ການຄມຄອງເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຼນກິ ໃຫທັນສະໄໝຂື້ນກວາເກົາ; 

- ເອົາໃຈໃສຊີ້ນາ-ນາພາ ການເຮັດວຽກງານເລຂານການ-ການນາ ເປນຕົ້ນ ການສາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
ຂອງຂອງຄະນະພັກ ແລະ ຮາງບົດສະຫຼຸບກອງປະຊຸມສອງແສງຄະນະພັກປະຈາເດືອນ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະນາລາຍງານສະພາແຫງຊາດ, ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມຄົບຄະນະກາມາທິການແຫງຊາດເພື່ອ
ສົງເສີມຄວາມກາວໜາຂອງແມຍິງ, ແມ ແລະ ເດັກ, ວຽກງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກງານອື່ນ ໄດເຄື່ອນໄຫວ
ເປນປກກະຕິຕາມທີ່ການົດໃນຂໍຕົກລົງວາດວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫອງການ. 

1.2 ວຽກງານຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ 
ໄດນາພາວຽກງານດັງນີ້: 
- ສາງແຜນທາສີອາຄານ ອອປສ, ແຜນສາງຫອງມນເຊື້ອ, ແຜນຊັບຊອນຫອງເຮັດວຽກຂອງກົມກວດກາ, 

ກົມແຜນການ ແລະຫອງຝກອົບຮົມ ໄອທີ; 
- ສາງແຜນຜຼິດຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ວັນສາງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຄົບຮອບ 30 ປ; 
- ສາງແຜນເອົາໄຟຟາ, ນາປະປາ, ອອມຮົ້ວ, ແລະ ສາງເຮືອນພັກພະນັກງານ ຢດິນສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ ແລະ 

ຝກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການ 
- ປະສານສມົທົບກັບພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ສິງແວດລອມ ກຽວກັບໃບຕາດິນ ຂອງອອປສ. 
- ປບັດແຜນຕັດເຄື່ອງແບບ, ຕົບແຕງປພມຫອງຮັບແຂກ ແລະ ຫອງປະຊຸມຄະນະພັກ, ແປງແອ, ເສຍຄາ

ທານຽມທາງ 2019...; 
- ຄົ້ນຄວາ ຄາສະເໜີຂໍປຽນລດົ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງໄຊຍະບລີ; 
- ວຽກງານຄມຄອງສານັກງານອົງການ ແລະ ສອມແປງເປນປກກະຕິ, ເຊັນ: ກວດເຊັກ ແລະ ສອມແປງ

ລະບົບໄຟຟາ, ນາປະປາ, ແອເຢນ, ກວດກາ ແລະ ກະກຽມການນາໃຊຫອງປະຊຸມຢາງເປນປກກະຕິ ແລະ ຮັບໃຊ
ການຈັດປະຊຸມຂອງພາກສວນຕາງໆ ເປນຕົ້ນ ອາຫານວາງ, ການອະນາໄມ ແລະ ອື່ນໆ; ເອົາໃຈໃສຊີ້ນາການ
ເຮັດອະນາໄມພາຍໃນສານັກງານ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິເວນອອມຮອບສານັກງານໃຫມີຄວາມສະອາດຈົບງາມ; ປກປກ
ຮັກສາ, ຄມຄອງພາຫະ, ຈັດພາຫະນະ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດ ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທັງພາຍໃນ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນ, ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢທອງຖິ່ນ ແລະ ວຽກງານອື່ນ. 

1.3 ວຽກງານເຕັກນິກ-ຂໍມນ ແລະ ຂາວສານ 
ໄດນາພາວຽກງານດັງນີ້: 
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- ເຊັນບົດບັນທຶກຊວຍຈາ (MOU) ລະຫວາງ ຫອງການ ອອປສ ແລະ ບໍລິສັດ ເຄບີໂຄລາວເຊົາສິນເຊື່ອ

ຈາກັດ ກຽວກັບການໃຫທຶນການສະໜັບສະໜນຊວຍເຫລືອການພັດທະນາປບປງລະບົບໄອຊີທີຂອງ  ອົງການໄອ
ຍະການປະຊາຊົນສງສດ; 

- ເຊັນສັນຍາ ລະຫວາງ ຫອງການ ອອປສ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ກຽວກັບການ
ສືບຕໍເຊົານາໃຊອິນເຕີເນັດ ປະຈາປ 2019; 

- ສາງແຜນການຝກອົບຮົມ ວຽກງານ ເຕັກນິກໄອທີ ໃຫແກພະນກັງານລດັຖະກອນ; 
- ລົງຊຸກຍຕິດຕາມວຽກງານໄອທີ ຢ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຂດ 1 ແລະ ເຂດ 2 ນະຄອນຫລວງວຽງ

ຈັນ; 

- ຮາງບົດລາຍງານ ກຽວກັບວຽກງານຖານຂໍມນ ແລະ ເວບໄຊ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ບົດ
ລາຍງານ ກຽວກັບວຽກງານຝກອົບຮົມ ໄມໂກຊອບເອັກເຊວ 2010 ຊຸດທີ 3  ໃຫ ທານ ຫົວໜາ ອອປສ ຊາບ; 

- ວຽກງານຄມຄອງ, ກວດກາການນາໃຊເວັບໄຊ, ການນາໃຊລະບົບໄອທີ, ກວດເຊັກ ແລະ ສອມແປງ
ຄອມພິວເຕີ້, ຕິດຕາມການນາໃຊອິນເຕີເນັດ ເປນປກກະຕ;ິ ເກັບກາຂາວ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນຕາງເພື່ອເອົາ
ບົດຂາວ ແລະ ພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊົນຕິດກະດານຂາວ, ລົງເວັບໄຊຂອງອົງການໄອຍະ
ການປະຊາຊົນສງສດ ແລະ ສງົອອກໜັງສືພິມ, ໂທລະພາບ. 

3. ນາພາວຽກງານພະນັກງານ 
- ຊີ້ນາ-ນາພາ ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານໃຫເປນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາທີຂ່ອງຕົນດວຍຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບສງ, ມີຈັນຍາບັນ, ມີນາໃຈຮັບໃຊປະຊາຊົນດວຍຄວາມສັດຊື່ບໍລິສດ, ປະຕິບັດລັດຖະທາມະນນ ແລະ 
ກົດໝາຍຢາງເຂັ້ມງວດ,  

- ຊີ້ນາ-ນາພາສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ ປບປງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໃຫມີຄວາມຖືກຕອງ, ໂປງໃສ; 
- ໄດນາພາຊຸກຍພະນກັງານເຂ້ົາຮວມການບາລງຍົກລະດັບ ເຊັນ ຝກອົບຮົມພາສາອັງກິດ ແລະ ເຂ້ົາຮວມກອງ

ປະຊຸມຕາມການເຊື້ອເຊີນ. 
4. ນາພາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 

ໄດເອົາໃຈໃສຊີ້ນາ - ນາພາ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຂົ້າຮັບຟງປາຖະກາຖາ, ຮວມຂະບວນອອກແຮງ
ງານລວມ, ຂະບວນການແຂງຂັນກິລາ, ສີລະປະວັນນະຄະດີ, ໄປຢຽມຢາມເບິ່ງແຍງຊວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນ
ເວລາຫຍງຍາກ ເຈັບເປນ, ເກີດລກ ແລະ ອື່ນໆໃຫຄວາມອບົອນກັນ ໃນຍາມຫຍງຍາກ. 

5. ນາພາວຽກງານກໍສາງພັກ 
- ຊີ້ນາ-ນາພາປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກຢາງເຂ້ັມງວດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການກໍສາງໜວຍພັກໃຫປອດ

ໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜນ, ປບປງແບບແຜນນາພາ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກໃຫດີຂ້ຶນ, ບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກພັກ
ມີສະຕຕິໍການຈັດຕັ້ງ, ມີຄວາມເປນແບບຢາງນາໜາໃຫແກມະຫາຊົນ. 

- ສຶກສາອົບຮົມມະຫາຊົນ 1 ສະຫາຍໄດຮັບອະນມັດໃຫຮຽນກົດລະບຽບພັກແລວ. ພອມດຽວກັນນີ້, ກໍໄດ
ສົງລາຍຊື່ມະຫາຊົນກາວໜາ 2 ສະຫາຍ ທີ່ກອງປະຊຸມໄດຮັບຮອງໃຫກົມຈັດຕັ້ງ ເພື່ອພິຈາລະນາ. ພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງເປາໝາຍມະຫາຊົນກາວໜາ 3 ສະຫາຍ ເພື່ອກໍສາງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຂົ້າພັກຕໍໄປ; 

ຂ. ດານອອນ-ຂໍຄົງຄາງ  
- ການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫແກສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ ທີ່ຢພາຍໃຕການນํາພາຂອງ

ໜວຍພັກຫອງການ ແມນຍັງບໍທັນເຮັດໄດຢາງຕໍເນື່ອງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ, ການຕານິຕິຊົມຕົນເອງ ແລະ ຜອື່ນ ເພື່ອກັນ
ກໍສາງ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຍັງບໍທັນໄດເຮັດໄດດ,ີ ຈິ່ງເຮັດໃຫຄນທາດການເມືອງ, ສະຕິຕໍການຈັດຕັ້ງ, ຈັນຍາບັນ ກໍຄື
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມເສຍສະຫຼະຂອງສະມາຊິກພັກຈານວນໜ່ຶງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສວນລວມ  ແມນຍັງບໍທັນ
ສງເທາົທີ່ຄວນ; 

- ສະມາຊິກພັກຈານວນໜຶ່ງ ຍັງຂາດຄວາມເປນແບບຢາງນາໜາ, ການປະຕິບັດບາງວຽກງານວິຊາສະເພາະທີ່
ຊັກຊາແກຍາວ ເປນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານໃນຮວງທີ່ພົວພັນກັບຫອງການ, ການເປນເສນາທິການດານ
ການກະກຽມບາງເນື້ອໃນເອກະສານບໍທັນໄດດີ ເປນຕົ້ນ ບໍທັນສາມາດວິເຄາະວິໄຈບັນຫາໄດ.    

ຄ. ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ 
- ເພີ່ມທະວີຄວາມເປນເອກພາບພາຍໃນໃຫໜັກແໜນກວາເກົາ ແລະ ປະສານງານກັບພາກສວນຕາງໆ ໃຫ

ໂລງລຽນກວາເກາົ; 
- ເພີ່ມທະວີການນํາພາ ແລະ ກວດກາຂອງໜວຍພັກໃຫແທດເຖິງ ແລະ ເປນປກກະຕິເກົາກວາ ຕໍວຽກງານ

ຮອບດານຂອງຫອງການ; 
- ສືບຕໍສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃຫແກສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ໃຫເລີກເຊິ່ງ ແລະ 

ດວຍຫຼາຍວິທີ່ກວາເກາົ; 
- ຍົກສງສະຕິຕໍການຈັດຕັ້ງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມເປນແບບຢາງນํາໜາຂອງສະມາຊິກພັກໜວຍພັກ

ຫອງການ ໃຫສງກວາເກາົ. 
II. ທິດທາງ, ວຽກງານຈດສມປະຈາເດືອນ ມິຖຸນາ 2019 
1. ນາພາວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
- ສມໃສວຽກງານນາພາການເມືອງ-ແນວຄິດ: ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫຫຼາຍຂ້ືນ 

ແລະດວຍຫຼາກຫຼາຍວິທີ ໂດຍສະເພາະ ແມນການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິ 7 ຂອງຄະນະບໍລິຫານສນກາງພັກໂດຍຕິດພັນ
ກັບວຽກງານຮັບຟງການປະຖະກາຖາວັນສາຄັນຂອງຊາດ ເພື່ອແນໃສເຮັດໃຫພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເຂົ້າໃຈແຈງ 
ຕໍແນວທາງຂອງພັກ ແລະໃຫເຊື່ອໝັ້ນຕໍການນາພາຂອງພັກ, ມີທັດສະນະຫຼັກໝັ້ນຊົນຊັ້ນ ແລະຮຈາແນກມິດ ແລະ 
ສັດຕຢາງຈະແຈງ. ພອມດຽວກັນນີ້, ເພີ່ມທະວີ ການດາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປະຈາເດືອນພາຍໃນໜວຍພັກ ໃຫ
ເຂ້ັມຂນກວາເກາົ ແລະມີເນື້ອໃນກວາເກົາ, ຍົກສງການຕານິກໍສາງເຊິ່ງກັນແລະກັນ. 

- ສືບຕໍກະກຽມເນື້ອໃນ, ເອກະສານບ້ັນດາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ ຂອງໜວຍພັກ; 
- ນາພາສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານເຂົ ້າຟງປະຖະກາຖານ, ຂະບວນການອອກແຮງງານ, ແລະ ອື ່ນໆ, 

ຮັບປະກັນໃຫພາຍໃນໜວຍພັກຫອງການມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ 100%, ບໍໃຫມີບັນຫາຫຍັງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ
ໜວຍພັກ ກໍຄືບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກພັກ.   

2. ນາພາວຽກງານວິຊາສະເພາະ 
2.1 ວຽກງານຄົ້ນຄວາ-ສັງລວມ 
ສມໃສນາພາວຽກງານດັງລມນີ້: 
- ດາເນີນຊີວິດການເມືອງພາຍໃນໜວຍພັກຫອງການ ອອປສ; 
- ເຊື່ອມຊືມມະຕິ 7 ຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລຫິານງານສນກາງພັກ ໃຫສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານ ທີ່

ຂ້ືນກັບການຊີ້ນາຂອງໜວຍພັກຫອງການ;  

- ສືບຕໍກະກຽມ ເນື້ອໃນບົດປະຖະກາຖາ ວັນສາງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຄົບຮອບ 30 ປ. 
- ສືບຕໍສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການບໍລິຫານຄະດີຄົບວົງຈອນຂອງອົງການໄອຍະ

ການປະຊາຊົນແຕລະຂ້ັນ ປະຈາໄຕມາດ I/2019; 
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- ສືບຕໍປບປງຖານນິຕິກາອອນລາຍ ແລະ ການຄມຄອງເອກະສານທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ໃຫທັນສະໄໝຂ້ືນກວາ
ເກົາ; 

- ເອົາໃຈໃສຊີ້ນາ-ນາພາການເຮັດວຽກງານເລຂານການ-ການນາ, ວຽກງານສົງເສີມຄວາມກາວໜາຂອງ
ແມຍິງ, ວຽກງານຂາເຂ້ົາ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກງານອື່ນໃຫມີປະສດິທິພາບ. 

2.2 ວຽກງານຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ພິທີການ 
ສມໃສນາພາວຽກງານ: 
- ຮັບແຂກໄອຍະການບັນດາປະເທດເພື ່ອນມິດ ທີ ່ມາຢຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢອົງການໄອຍະການ

ປະຊາ ົຊນ; 
- ກະກຽມທາສີອາຄານ ອອປສ, ສາງຫອງມນເຊື້ອ, ຊັບຊອນຫອງເຮັດວຽກຂອງກົມກວດກາ, ກົມແຜນການ 

ແລະຫອງຝກອົບຮົມໄອທ;ີ 
- ສືບຕໍປະຕບິັດແຜນຜຼິດຫຼຽນທີ່ລະນຶກ ວັນສາງຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຄົບຮອບ 30 ປ; 
- ສືບຕໍສາງແຜນເອົາໄຟຟາ, ນາປະປາ, ອອມຮົ້ວ, ແລະ ສາງເຮືອນພັກພະນັກງານ ຢດິນສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ 

ແລະ ຝກອົບຮົມວຽກງານໄອຍະການ 
- ສືບຕໍປະສານສມົທົບກັບພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ສງິແວດລອມ ກຽວກັບໃບຕາດິນ ຂອງອອປສ. 
- ສືບຕໍປະຕບິັດແຜນການຜຼິດເຄື່ອງແບບ, ຕົບແຕງຫອງຮັບແຂກ, ແປງແອ, ເສຍຄາທານຽມທາງ 2019...; 
- ສາງແຜນຈັດຊື້ເຄື່ອງຮັບໃຊຫອງການ, ເຄື່ອງຮັບແຂກ; 
- ສາງແຜນຈັດຊື້ພອມພິວເຕີ, ແຟກ, ຈກັໂຟໂຕກອບປ, ໂຕະຕັງຕ; 
- ສືບຕໍຄົ້ນຄວາ ຄາສະເໜີຂໍປຽນລດົ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຂວງໄຊຍະບລີ. 
2.3 ວຽກງານເຕັກນິກ-ຂໍມນ ແລະ ຂາວສານ 
ສມໃສນາພາວຽກງານ: 
- ສືບຕໍການ ມອບ-ຮັບເຄື່ອງຊວຍຈາກບໍລິສັດເຄບີໂຄລາວເຊົາສິນເຊື່ອຈາກັດ; 

- ສືບຕໍລົງເຄື່ອນໄຫວທອງຖິ່ນ 3 ແຂວງ ອດົມໄຊ, ຫລວງນາທາ ແລະ ບໍແກວ; 

- ສຶບຕໍການຄມຄອງນາໃຊລະບົບເຄື ່ອຂາຍ, ອິນເຕີເນັດ (Hotspot, Database, Website, Mail 

server and Internet Gateway and Share-net OSPP), ການສອມແປງ ແລະ ຕິດຕັ ້ງວິນໂດຼ ແລະ 

ບັນຫາອື່ນໆ; 

- ສືບຕໍຕິດຕາມໃນການນາໃຊຖານຂໍມນຂອງສອງກົມກວດກາຄະດີແພງ ແລະ ອາຍາ ເນື່ອງຈາກວາ : ໄດມີ
ການປບປງແກໄຂໃຫສາເລັດແລວ ແຕບໍຕີຂໍມນເຂົ້າໃນລະບົບຖານມນດັງກາວ ແລະ ເຮັດໃຫພວກເຮົາບໍສາມາດ
ຕິດຕາມຊຸກຍພັດທະນາປບປງໄດ; 

- ສືບຕໍແຜນພັດທະນາປບປງລະບົບ ໄອຊີທີ Information communication Technology (ICT) 

ແລະເຮັດວຽກຮວມກັບຊຽວຊານໄອຊີທີຈາກມນນິທິຄົ້ນຄວາ ສ.ເກົາຫຼີ; 

- ສືບຕໍ ການອອກແບບ, ຕົບແຕງ ແລະ ພິມເນື້ອໃນໃສ ວາລະສານໄອຍະການປະຊາຊົນ ລາຍ 
 ໄຕມາດທີ 02 3,4 ແລະ 5 ສະບັບທີ 11; 

- ສືບຕໍຕິດຕາມເກັບກາຂາວສານ, ຄະນະພັກ, ຄະນະນາ ແລະ ບັນດາກົມ, ຫອງການ ພາຍໃນອົງ 
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ການໄອຍະການປະຊາຊົນສງສດໃນທົວປະເທດ ແລະ ຕາງປະເທດ ເພື່ອລົງຂາວທາງໂທລະພາບ, ສື່ໜັງສືພີມຕາງໆ 

ແລະ ເວບໄຊ (Website) ຂອງ ອອປສ;

3. ນາພາວຽກງານພະນັກງານ 
- ສືບຕ ໍ ນ າພາພະນັກງານປະຕິບ ັດລະບຽບ ແລະ ກ ົດໝາຍ, ຂ ໍ ຕ ົກລ ົງວ າດວຍການຈັດຕ ັ ້ ງ ແລະ 

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫອງການ. ຊີ້ນາ-ນາພາ, ຕິດຕາມຊຸກຍການປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນການຢາງມີຈດສມ, 
ຊຸກຍ, ສົງເສີມການຍົກລະດັບໃນດານຕາງໆ, ເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມຕາງໆ; 

- ຕິດຕາມກວດ ແລະ ຊຸກຍການປະຕິບັດວຽກງານຈດສມ. ຊຸກຍ, ສົງເສີມ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫພະນັກງານໄດຮັບການບາລງຍົກລະດັບ, ເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມສາມະນາ ແລະ ການຝກອົບຮົມໃນ
ຫົວຂໍຕາງໆ. 

4. ນາພາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 
- ຊີ້ນາ-ນາພາສະມາຊິກ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນແຂງຂັນກັນປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະທີ່ໄດ

ຮັບມອບໝາຍໃຫສາເລັດຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ; 
- ເຂົ້າຮວມສາງຂະບວນການແຂງຂັນການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຂະບວນການອື່ນເພື່ອຂານັບ

ຮັບຕອນວັນສາຄັນຕາງໆໃຫເປນຂະບວນຟດຟນ. 
5. ນາພາວຽກງານກໍສາງພັກ 
- ຊີ້ນາ-ນາພາປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກຢາງເຂ້ັມງວດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການກໍສາງໜວຍພັກໃຫປອດ

ໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜນ, ປບປງແບບແຜນນາພາ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກໃຫດີຂ້ຶນ, ບັນດາສະຫາຍສະມາຊິກພັກ
ຕອງມີສະຕຕິໍການຈັດຕັ້ງ, ມີຄວາມເປນແບບຢາງນາໜາໃຫແກມະຫາຊົນ. 

- ສຶກສາອົບຮົມມະຫາຊົນກາວໜາທີ່ໄດຮຽນກົດລະບຽບພັກແລວ 1 ສະຫາຍ ແລະ ຂື້ນເປາໝາຍມະຫາຊົນ
ເພື່ອສາງເປນເປາໝາຍຂະຫຍາຍເຂ້ົາພັກ; 

- ສມໃສເຂົ້າຮວມບັ້ນດາເນີນຊີວິດການເມືອງ ກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງບັນດາໜວຍພັກ ອອປສ, ສຶກ
ສາອົບຮົມພະນັກງານໃຫຮັບຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫສະມາຊກິ
ພັກສົມບນລົງເລິກກາແໜນວຽກງານພະນັກງານ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງເປາໝາຍຂະຫຍາຍເຂ້ົາພັກ. 

III. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
- ຄະນະໜວຍພັກຕອງກາແໜນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນາ-ນາພາສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ເຊື່ອມຊຶມທິດທາງໜາທີ່ວຽກງານຈດສມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫສາເລັດຜົນຕາມແຜນການທີ່ໄດວາງໄວ. 
- ແຕລະພະແນກຕອງເປນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍເປນແຜນການ ໂດຍແມນສະມາຊິກພັກແຕລະສະຫາຍຕອງ

ເປນແບບຢາງນາໜາ, ເປນເຈົ້າການສາງແຜນວຽກລະອຽດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫສາເລັດຜົນ. 
- ຄະນະໜວຍພັກຕອງຕິດຕາມ, ຊຸກຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ສະຫຼຸບຕີບລາຄາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ 

ແລະ ສອງແສງລາຍງານ, ຂໍທິດຊີ້ນາຄະນະພັກຂ້ັນເທິງຢາງເປນປກກະຕິ. 
         ເລຂາໜວຍພັກ 


