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ບົດຄັດຫຍໍໍ້
ການວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການຂອງຫ້ອງການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ໄດ້ກໍານົດ 3 ຈຸດປະສົງ ຄ: (1) ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍວ
ໍ່ ຽກງານການເປັນເສນາທິການ; (2) ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານປະສານ
ງານ; ແລະ (3) ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລກ
ິ ານຮັບໃຊ້ຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
ຜົນການວິໄຈຄັີ້ງນີຈ
ີ້ ະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນຫ້ອງການຮັບຮຕ
້ ຄ
ໍໍ່ ວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
ໃນການບໍລິການຫ້ອງການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 3 ດ້ານຄ: ການເປັນເສນາທິການ, ການ
ປະສານງານ ແລະ ການບໍລິການຮັບໃຊ້. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ຍັງຈະເປັນເປັນຂໍໍ້ມນພີ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງການບໍລິການ
ຫ້ອງການໃນຕໍໜ
ໍ່ ້າ.
ການວິໄຈໃນຄັີ້ງນີແ
ີ້ ມ່ນໃຊ້ວິທີວິໄຈແບບປະລິມານ,

ໃຊ້ແບບສອບຖາມປາຍປິດ

ໂດຍແຈກຢາຍແບບສອບ

ຖາມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີິ່ຂີ້ນກັບ ຂະແໜງ ຮສສ 129 ທ່ານ. ເຄິ່ອງມທີິ່ໃຊ້ໃນການເກັບກໍາ
ແລະ ຮວບຮວມຂໍໍ້ມນເປັນແບບສອບຖາມ ເຊິິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກ ຄ: ພາກທີ 1: ຂໍໍ້ມນທົົ່ວໄປຂອງຜ້ຕອບແບບ

ສອບຖາມທີິ່ປະກອບ ດ້ວຍເພດ, ອາຍຸ, ຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ລະດັບການສກສາ ໂດຍໃຊ້ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ ພ້ອມຄໍາອະທິ
ບາຍ ; ພາກທີ 2: ຄວາມເພິງິ່ ພໍໃຈຕໍໍ່ການເປັນເສນາທິການຂອງຫ້ອງການໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງ ໂດຍວິເຄາະເປັນຄ່າສະ
ເລ່ຍ ( X ) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard Deviation:SD); ພາກທີ 3: ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ກັບການ

ປະສານງານ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ໂດຍວິເຄາະເປັນຄ່າສະເລ່ຍ ( X ) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard
Deviation:SD); ພາກທີ 4: ຄວາມເພິງິ່ ພໍໃຈຕໍໍ່ກັບການບໍລິການຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ໂດຍວິເຄາະເປັນ ຄ່າສະເລ່ຍ
( X ) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard Deviation:SD). ການທົດສອບສົມມຸດຖານ ແມ່ນໃຊ້ສະຖິຕິ
ອ້າງອີງ One-Way ANOVA ໂດຍຄວາມສໍາຄັນທາງສະຖິຕທ
ິ ີິ່ກໍານົດແມ່ນ Sign. ≤ 0.05 ; ສໍາປະສິດຄວາມເຊິ່ອ
ໝັີ້ນ ໃນລະດັບ 95 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ການເປັນເສນາທິການຂອງຫ້ອງການກະຊວງໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ3.49
ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.88 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການເປັນເສນາທິການຂອງ
ຫ້ອງການໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບຫລາຍ.
ການປະສານງານວຽກງານຄົີ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ

( X ) ເທົົ່າກັບ 3.06

ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.08 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານວຽກງານຄົີ້ນຄວ້າສັງ
ລວມ ແລະ ເລຂານຸການ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານການເງິນ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.89
ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.07 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານການເງິນ ແມ່ນຢ່ໃນ
ລະດັບປານກາງ; ວຽກງານສົົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ
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( X ) ເທົົ່າກັບ

3.16 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.95 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານວຽກງານ
ສົົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.92 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.03 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງ
ພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ ; ວຽກງານນິຕກ
ິ ໍາ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ
( X ) ເທົົ່າກັບ 3.08 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.96 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການ
ປະສານງານວຽກງານນິຕກ
ິ ໍາ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານບໍລິຫານ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 3.02
ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.00 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານບໍລິຫານ
ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ.
ການບໍລິການວຽກງານຄົີ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 3.13 ແລະ ຄ່າ
ຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.95 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການ ບໍລິການວຽກງານຄົີ້ນຄວ້າສັງລວມ
ແລະ ເລຂານຸການ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານການເງິນມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.51 ແລະ ຄ່າຜິດ
ດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.15 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິການວຽກງານການເງິນ ແມ່ນຢໃ່ ນລະ
ດັບເລັກໜ້ອຍ; ວຽກງານຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.81 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງ
ມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.96 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິການວຽກງານຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານນິຕກ
ິ ໍາ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.62 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະ
ເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.11 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການ ບໍລິການວຽກງານນິຕກ
ິ ໍາ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບ ປານກາງ ;
ວຽກງານສົົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.98 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງ
ມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.92 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິການວຽກງານ ສົົ່ງເສີມຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານ ບໍລິການ-ພິທີການ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X )
ເທົົ່າກັບ 2.95

ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.98 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິ

ການບໍລິຫານ-ພິທີການ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ການບໍລິການເອກະສານຂາເຂົີ້າ-ຂາອອກ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X )
ເທົົ່າກັບ 3.14 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.94 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິ
ການເອກະສານຂາເຂົີ້າ-ຂາອອກ ແມ່ນຢໃ່ ນລະດັບປານກາງ.
ສະຫລຸບແລ້ວ, ການບໍລິການເປັນສ່ວນສໍາຄັນຢ່າງຍິິ່ງທີິ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິຫານວຽກງານຂອງອົງການປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີຄວາມຍນຍົງ. ສະນັີ້ນ, ຜ້ບໍລິຫານທັງຫລາຍບໍໍ່ຄວນມອງຂ້າມວຽກງານການບໍລິການ ອັນມະຍິກມະ
ຍ່ອຍ ແລະ ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນທຸກໜ້າວຽກຂອງອົງການດ້ວຍ%.
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ບົດນາ
ການເຮັດວຽກ ຫລ ການດໍາເນີນວຽກງານໃດໆ ສິິ່ງທີິ່ຂາດບໍໍ່ໄດ້ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ກໍໍ່ຄ: ສໍານັກງານຫ້ອງ
ການ, ທັງນີີ້ກໍໍ່ເພິ່ອຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆສໍາລັບການເຮັດວຽກ ບໍໍ່ວ່າວຽກງານຈະເປັນຈຸດລວມໃນດ້ານການຕິດຕໍໍ່ວຽກງານ
ລະຫວ່າງຜ້ທີິ່ເຮັດວຽກຢ່ໃນຫ້ອງການ ຫລ ກັບບຸກຄົນພາຍນອກທີິ່ມາຕິດຕໍໍ່ພົວພັນວຽກງານກັບພະນັກງານທີິ່ເຮັດວຽກ
ໃນຫ້ອງການ. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ຫ້ອງການຍັງເປັນໃຈກາງໃນການກະຈາຍເອກະສານ ທັງເປັນການປະສານງານໃນການ
ເຮັດວຽກຕ່າງໆ ເຊິິ່ງຫ້ອງການໜິ່ງໆຈະມີໂຄງສ້າງຂອງແຕ່ລະສໍານັກງານນັີ້ນໆ ທີິ່ເປັນຕົວກໍານົດເຖິງລັກສະນະ, ລະບົບ
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຫລ ສາຍການຈັດຕັີ້ງບັນຊາໃນສໍານັກງານ ວ່າມີລັກສະນະເປັນແນວໃດ ເຊິິ່ງໂຄງສ້າງດັົ່ງ
ກ່າວຈະຖກສ້າງຂີ້ນມາໃນຮບແບບຂອງ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັີ້ງ. ຫ້ອງການຍັງເປັນສະຖານທີສ
ິ່ ໍາຄັນທີໃິ່ ຊ້ເຮັດວຽກ, ເປັນ
ບ່ອນເຕົີ້າໂຮມກິດຈະກໍາຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີເິ່ ຮັດວຽກຢ່ນັີ້ນ ແລະ ເປັນສນລວມຂອງການຄຸ້ມຄອງມະຕິຄໍາສັົ່ງ
ໃນທຸກຂອດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຫ້ອງການກະຊວງອາດຈະມີຈຸດພິເສດຕ່າງຈາກຫ້ອງການທົົ່ວໄປ ເພາະຫ້ອງການກະຊວງ
ເປັນໃຈກາງການພົວພັນ, ປະສານງານ ແລະ ອາດເວົີ້າໄດ້ວ່າເປັນອົງການທີິ່ໃກ້ສິດຕິດແທດກັບການນໍາກະຊວງຫລາຍ
ກວ່າອົງການອິ່ນ, ມີບົດບາດເປັນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກການນໍາກະຊວງ ໃນການຕິດຕາມ, ສັງລວມ ແລະ ຄົີ້ນຄວ້າ
ສະພາບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ຍັງເປັນອົງການບໍລິຫານຮັບໃຊ້
ການເຄິ່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີິ່ວຽກງານ, ກໍໍ່ຄຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງການນໍາກະຊວງ. ອັນນີີ້, ມັນໄດ້ຊີີ້ບອກວ່າການ ເຄິ່ອນ
ໄຫວຂອງຫ້ອງການກະຊວງບໍໍ່ສາມາດຕັດແຍກຈາກການເຄິ່ອນໄຫວຂອງການນໍາກະຊວງ, ປະສິດທິພາບໃນການເຄິ່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ຕິດພັນກັບປະສິດທິພາບຂອງການຊີີ້ນໍາບັນຊາຂອງຄະນະນໍາກະຊວງ ເຊິິ່ງສອດ
ຄ່ອງກັບມະຕິກອງປະຊຸມວຽກງານຫ້ອງວ່າການທົົ່ວປະເທດ ຄັີ້ງທີ II ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ:  ການປັບປຸງບລະນະຫ້ອງວ່າ

ການໃຫ້ມຄ
ີ ວາມໜັກແໜ້ນເຂັມ
ີ້ ແຂງແມ່ນປັດໃຈທີສ
ິ່ າໍ ຄັນ ເພອ
ິ່ ຫັນປ່ຽນໃໝ່ລະບອບແບບແຜນວິທເີ ຮັດວຽກ ແລະ ການ
ບໍລຫ
ິ ານວຽກງານຂອງຄະນະຫ້ອງການ ເພອ
ິ່ ປະກອບສ່ວນເຂົາີ້ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດການຊີນ
ີ້ າໍ ຂອງການ ນໍາແຕ່
ລະຂັນ
ີ້ ໃນລະບົບການຄຸມ
້ ຄອງບໍລຫ
ິ ານລັດ ຢທ
່ ງັ ສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ິ່ 1
ສໍາລັບການບໍລິການຍິິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ເຊິິ່ງໄດ້ລວມເອົາຂະບວນການຄິດວາງແຜນ, ຈັດການ ແລະ ຄວບຄຸມ
ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີິ່ມີຢ່ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສງສຸດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີິ່ວາງໄວ້ ໂດຍຕ້ອງອາໄສ ທັກສະ, ຄວາມ
ຮ້ ແລະ ປະສົບການໃນການບໍລິຫານຈັດການ. ສະນັີ້ນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອາດຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນດ້ານ
ຄວາມສາມາດ, ທັກສະ, ບຸກຄະລິກ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັີ້ນ ຂອງແຕ່ລະຄົນ2.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫ້ອງການກະຊວງໄດ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໜ້າທີິ່ການເມອງຂອງຕົນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໃນຫລາຍ
ດ້ານ ເຊິິ່ງສະແດງອອກໃນດ້ານການຈັດຕັີ້ງກໍໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຕັີ້ງຂີ້ນຕາມແຕ່ລະໄລຍະ, ດ້ານບຸກຄະລາກອນ
ກໍໍ່ໄດ້ເພີິ່ມຂີ້ນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງສ້າງຕາມເງິ່ອນໄຂຕົວຈິງ, ການປະຕິບັດບົດບາດ

1

2

ຫ້ອງວ່າການສນກາງພັກ(2:1996): ເອກະສານກອງປະຊຸມວຽກງານຫ້ອງການ ທົົ່ວປະເທດ ຄັີ້ງທີ II.
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ:(32:2013): ວາລະສານນັກບໍລິຫານ
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ໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງ, ການເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ການບໍລິການຮັບໃຊ້ການເຄິ່ອນໄຫວ
ວຽກງານລວມຂອງກະຊວງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ການເປັນເສນາທິການໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງຍັງມີບາງດ້ານບໍໍ່ທັນເຂັີ້ມແຂງ, ການປະສານງານກັບ
ບັນດາກົມ ແລະ ພາຍນອກ ຍັງບາງອັນບໍໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ, ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານເຂົີ້າ-ອອກ ບາງໄລຍະຍັງສັບສົນ ແລະ
ການບໍລິການສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ການເຄິ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຍັງບໍໍ່ທັນຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຂອງກະຊວງເທົົ່າທີິ່ຄວນ.
ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວ, ຈິິ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ໄດ້ເລອກຫົວຂໍໍ້: ຄວາມເພິງິ່ ພໍໃຈຕໍໍ່
ການບໍລກ
ິ ານຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພິ່ອດໍາເນີນການວິໄຈ ດ້ວຍການສ້າງແບບ
ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ. ຈາກຂໍໍ້ມນການວິໄຈນີີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດ
ແລະ ປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງການບໍລິການວຽກງານຫ້ອງການກະຊວງໃນຕໍໍ່ໜ້າ.

1. ຈຸດປະສົງ
ເພິ່ອສກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການດ້ານວຽກງານການເປັນເສນາທິການ, ການປະສານງານ ແລະ ການບ
ລິການຮັບໃຊ້ຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

2. ຂອບເຂດການສກສາ
ດ້ານເນີ້ອໃນແມ່ນສກສາຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການຂອງຫ້ອງການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ໃນ 3 ດ້ານຄ: ການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງ, ການປະສານງານ ແລະ ການບໍລິການຮັບໃຊ້.

3. ຜົນປະໂຫຍດທີໄິ່ ດ້ຮບ
ັ
ຮັບຮຄ
້ ວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການຫ້ອງການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນ 3 ດ້ານຄ:
ການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງ, ການປະສານງານ ແລະ ການບໍລິການຮັບໃຊ້ ແລະ ເປັນຂໍໍ້ມນພີ້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງການບໍລິການຫ້ອງການໃນຕໍໜ
ໍ່ ້າ.

4. ແນວຄວາມຄິດທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ການວິໄຈໃນຄັີ້ງນີີ້ ມຸ່ງຫວັງທີຈ
ິ່ ະສກສາຄວາມເພີິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການຫ້ອງການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ
ຫວັດດີການສັງຄົມ
ໂດຍໄດ້ທົບທວນບັນດາເອກະສານຕ່າງໆແນວຄວາມຄິດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການບໍລິການ
ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາຍແນວຄວາມຄິດ, ທິດສະດີ, ບົດວິໄຈ ແລະ ບັນດານິຕກ
ິ ໍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພິ່ອດໍາເນີນການວິໄຈ ໃຫ້
ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີິ່ວາງໄວ້.
1) ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມເພິງິ່ ພໍໃຈ ເປັນຄວາມຮ້ສກຂອງບຸກຄະລາກອນໄປໃນທິດທາງບວກ ທີິ່ມີຄວາມຊິ່ນ
ຊອບ, ຄວາມສະບາຍໃຈ ແລະ ຄວາມສຸກໃຈຕໍໍ່ສະພາບແວດລ້ອມໃນການສະໜອງຕອບລະຫວ່າງຜ້ໃຫ້ ແລະ ຜຮ
້ ັບການ
ບໍລິການດ້ານຕ່າງໆ
2) ການປະເມີນຄວາມເພິງິ່ ພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລກ
ິ ານ ອາດສາມາດເບິິ່ງໄດ້ຈາກ 3 ດ້ານຄ: (1) ການໃຊ້ແບບສອບ
ຖາມ;(2) ການສໍາພາດ ແລະ (3) ການສັງເກດ.
3) ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວຽກງານເສນາທິການ ມີ 3 ລັກສະນະ ຄ: ລັກສະນະຮັບ, ລັກສະນະສົົ່ງ ແລະ ລັກ
ສະນະຕິດຕາມ.
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4) ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການປະສານງານໃນອົງການ ໝາຍເຖິງຂະບວນການປະສານສົມທົບ ໃນການຕິດຕໍໍ່
ສິ່ສານ ໃຫ້ພະນັກງານ ຫລ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຄວາມຮັບຮ້ເຂົີ້າໃຈ ຕໍເໍ່ ປົ້າໝາຍລວມຂອງອົງການ ແລະ
ໃຫ້ການຮ່ວມມ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
5) ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານ ເປັນກິດຈະກໍາ ຫລ ຂະບວນການໃນການປະຕິບັດງານ ຢ່າງໃດໜິ່ງ
ຂອງບຸກຄະລາກອນ ຫລ ອົງການ ໃນສິິ່ງທີຈ
ິ່ ະເຮັດໃຫ້ຜອ
້ ິ່ນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຫລ ຄວາມສຸກ, ຄວາມສະດວກ, ຄວາມພໍ
ໃຈ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນັີ້ນໄດ້ ເຊິິ່ງອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງ ຫລ ບໍໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວສິນຄ້າກໍໄດ້.

5. ທິດສະດີທກ
ີິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
1) ທິດສະດີກຽ່ ວກັບຄວາມເພິງິ່ ພໍໃຈ: ເປັນທັດສະນະຄະຕິຂອງຄົນທີິ່ມີຕສ
ໍໍ່ ິິ່ງໃດສິິ່ງໜິ່ງ.
- V ມາຈາກຄໍາວ່າ Valance ໝາຍເຖິງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
- I ມາຈາກຄໍາວ່າ Instrumentality ໝາຍເຖິງ ເຄິ່ອງມ, ວິທີການນໍາທາງໄປສ່ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ.
- E ມາຈາກຄໍາວ່າ Expectancy ໝາຍເຖິງຄວາມຫວັງພາຍໃນຕົວບຸກຄົນນັີ້ນໆ ເຊິິ່ງບຸກຄົນມີຄວາມ
2) ທິດສະດີການບໍລກ
ິ ານ ການບໍລິການແມ່ນວຽກທີິ່ບໍໍ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດສໍາພັດໄດ້ແຕ່ສາມາດສ້າງ
ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບຜໃ້ ຊ້ບໍລິການ ເຊິິ່ງລັກສະນະການໃຫ້ບໍລິການຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ການບໍການຈະຂີ້ນຢ່ກັບການ
ໃວ້ວາງໃຈຂອງຜ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດສະແດງຄວາມເປັນເຈົີ້າຂອງ.
3) ທິດສະດີທກ
ີິ່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບການສ້າງພດຕິກາໍ ຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມ ເປັນພດຕິກໍາທີເິ່ ກີດຂີ້ນຕາມສະພາບ
ຂອງສັງຄົມ (ເມິ່ອມີບຸກຄົນອິ່ນມາຢ່ຮ່ວມກັນ ຕ່າງກໍໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ແລະ ມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບທາງສັງຄົມແກ່ກັນ), ພດ
ຕິກໍາທາງສັງຄົມນີີ້ ອາດແຍກອອກໄປໄດ້ຫລາຍຢ່າງ ເຊັົ່ນ: ການເວົີ້າກັບເພິ່ອນ, ເວົີ້າກັບລກ, ພັນລະຍາ, ຜ້ບັງຄັບບັນຊາ,
ຜໃ້ ຕ້ບັງຄັບບັນຊາ, ຜອ
້ າວຸໂສ, ອາຈານ ເຊິິ່ງເວລາເວົີ້າອາດຈະໃຊ້ຄໍາເວົີ້າທີິ່ບໍໍ່ເໝອນກັນ, ໃນການວາງຕົວແຕ່ລະອາລິຍະ
ບົດກໍແ
ໍ່ ຕກຕ່າງກັນໄປ. ນັີ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄົນໃດຈະເຮັດຫຍັງຕາມໃຈມັກຄົງຈະບໍໄໍ່ ດ້ ຈະຕ້ອງປັບປຸງບຸກຄະລິກຂອງ
ຕົນ ຫລ ເຮັດອັນໃດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງໄປຕາມແນວທາງທີສ
ິ່ ງັ ຄົມນັນ
ີ້ ໆ ຍອມຮັບ ແລະ ນັບຖ.
5) ທິດສະດີລະບົບລັດຖະການ ຂອງ (Weber’s Theory of Bureaucracy)
ແນວຄິດທິດສະດີ ຂອງ ( Max Weber): ເປັນຮບແບບຂອງອົງກອນທີິ່ໃຊ້ເຫດຜົນ(Logic) ແລະ ປະສິດທິ
ພາບ(Efficient) ໂດຍມີອໍານາດໜ້າທີິ່ຕາມລະບຽບ(Order) ແລະ ຕາມກົດໝາຍ (Legitimate Authority)
ເຊິິ່ງມີລັກສະນະ 5 ປະການຄ: (1) ການແບ່ງວຽກກັນເຮັດ ( Division of Labour ); (2) ມີສາຍບັງຄັບບັນຊາເປັນ
ລໍາດັບໜ້າທີິ່ (Hierarchy of Authority);(3) ມີກົດລະບຽບ ແລະ ວິທີປະຕິບັດຢ່າງເປັນທາງການ(Formal
Rules and Procedure); (4) ບໍໍ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ( Impersonality ); ແລະ (5) ຄວາມກ້າວໜ້າໃນວຽກ
ງານອາຊີບຕາມຫລັກຄຸນນະພາບ ( Career based on merit )

6. ນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ - ລັດ ທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ບົດລາຍງານການເມອງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ຕໍກ
ໍ່ ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັີ້ງທີ IV ຂອງພັກໄດ້ກໍານົດໄວ້
ວ່າ: “ລັດເຮົາເປັນອົງການແຫ່ງອໍານາດການເມອງ ຂອງຊົນ
ີ້ ຊັນ
ີ້ ກໍາມະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນຜອ
້ ອກແຮງງານ, ເປັນຜປ
້ ະຕິ
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ບັດຢ່າງຖກຕ້ອງກັບເຈດຈໍານົງ ແລະ ຄວາມມຸງ່ ມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາົ່ , ເປັນລັດຂອງປະຊາຊົນ, ມາ
ຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ເພອ
ິ່ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈງິ ”3:
ລາຍງານການເມອງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ຕໍກ
ໍ່ ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັີ້ງທີ VI ຂອງພັກ ໄວ້ວ່າ: “ບັນຫາ
ການຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕທ
ິ າໍ ສັງຄົມ ແມ່ນພົນລະເມອງທຸກຄົນບໍວ
ໍ່ າ່ ຖານະຕໍາແໜ່ງໃດ ແລະ ສາຂາວິຊາຊີບໃດກໍລວ
້ ນແຕ່ຢ່
ພາຍໃຕ້ກດ
ົ ໝາຍ ໂດຍພົນລະເມອງທຸກຄົນຕ້ອງຮັບຮແ
້ ຈ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ຖກຕ້ອງສາຍກ້ຽວພັນລະຫວ່າງສິດ, ພັນທະ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍເປັນລັດຂອງປະຊາຊົນ ເພອ
ິ່ ປະຊາຊົນ, ລັດຈະປະຕິບດ
ັ ມາດຕະການອັນເດັດຂາດເຂັມ
ີ້ ງວດຕໍຜ
ໍ່ ້
ຫລົບຫລິກການປະຕິບດ
ັ ພັນທະ, ປກປ້ອງ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ”4
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜແ
້ ທນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄັີ້ງທີ IX ໄດ້ກໍານົດ 4 ບຸກທະລຸ, ໃນນັີ້ນ, ບຸກທະລຸ
ທີສາມໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ:

“ຕ້ອງບຸກທະລຸໃນການແກ້ໄຂລະບອບລະບຽບການບໍລຫ
ິ ານ-ຄຸມ
້ ຄອງຂອງລັດທີເິ່ ຫັນວ່າມີການ

ກົດໜ່ວງ ອັດຕັນ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຜະລິດທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານໃຫ້ຕກ
ົ ໄປຢ່າງຂາດຕົວ”5.
ລັດຖະທໍາມະນນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ໃນມາດຕາ 2 ໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ : ລັດແຫ່ງ ສາ
ທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ອໍານາດທັງໝົດເປັນຂອງປະຊາຊົນ,
ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພອ
ິ່ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ເຊິງິ່ ປະກອບດ້ວຍບັນດາຊັນ
ີ້ ຄົນ ຢໃ່ ນສັງຄົມ ໂດຍແມ່ນກໍາມະກອນ
, ກະສິກອນ ແລະ ນັກຮຽນຮປ
້ ນ
ັ ຍາຊົນເປັນຫລັກແຫລ່ງ6.
ກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດອນ ເມສາ ປີ 2001, ປະທານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ໄດ້ຊີີ້ນໍາຕໍກ
ໍ່ ອງປະຊຸມວ່າ: “
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຮບ
ັ ປະກັນໃຫ້ກນ
ົ ໄກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ
ເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົາີ້ ຮ່ວມໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທັງປະກອບສ່ວນເຂົາີ້ ໃນການກໍາຈັດ ປັ
ດເປາົ່ ປະກົດການຫຍໍທ
ໍ້ ,ໍໍ້ ພະຍາດອາດຍາສິດ, ກໍາຈັດການສວຍໃຊ້ຊອ
່ ງຫວ່າງ ແລະ ພ້ອມກັນນັນ
ີ້ , ກໍເໍ່ ອົາໃຈໃສ່ວາງລະບ
ອບລະບຽບການຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ມລ
ີ ກ
ັ ສະນະເປັນລະບົບຄົບຊຸດຂນ
ີ້ ຕມ
ິ່ , ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂແນວຄິດຂອງພະນັກງານທີຖ
ິ່
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ສງກວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ”7
ຄາດໝາຍສ້ຊົນຂອງຍຸດທະສາດພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຮອດປີ 2020 ໄດ້ກໍານົດວ່າ: “ຄຸນລັກສະນະຂອງ
ລັດ ທີເິ່ ປັນລັດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພອ
ິ່ ປະຊາຊົນ ຕ້ອງສະແດງອອກໃຫ້ເປັນຮບປະທໍາ ດ້ວຍການສ້າງ
ເງອ
ິ່ ນໄຂ, ສ້າງກົນໄກການບໍລກ
ິ ານຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນທີດ
ິ່ ີ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ສງ”8.

3

ອົງການທິດສະດີ ແລະ ການເມອງຂອງພັກ(53:1986):ວາລະສານອາລຸນໃໝ່ສະບັບພິເສດ ປີທີ 2 (11-1986)

4

ຄະນະຈັດຕັີ້ງສນກາງພັກ(40:1996): ວາລະສານຄະນະຈັດຕັີ້ງສນກາງພັກ ສະບັບພິເສດ ປີ 2016

5

ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສນກາງພັກ(8:2011): ເອກະສານຄົີ້ນຄວ້າເຊິ່ອມຊມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັີ້ງທີ IX ຂອງພັກ

6

ສະພາແຫ່ງຊາດ (3:2015): ລັດຖະທໍາມະນນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ສະບັບປັບປຸງ).

7

ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ (3:2015): ເອກະສານກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດພາຍໃຕ້ຫົວຂໍໍ້: ບຸກທະລຸທັງ 4 ດ້ານ

8

ສະຖາບັນການເມອງການປກຄອງແຫ່ງຊາດ(157:2008): ເອກະສານຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນລະບົບປະລິນຍາໂທ ສາຂາການປກ

ຄອງ

7

7. ບົດຄົນ
ີ້ ຄວ້າທີກ
ິ່ ຽ່ ວຂ້ອງ
ວາລະຣັດ ເພັດຣັງສີ 9 ໄດ້ສກສາ ການຮັບຮ້ ແລະ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະ
ຄອນ ທີິ່ມີຕກ
ໍໍ່ ານບໍລິການເຄົາເຕີເຊີວິດສໃນຮ້ານສະດວກຊີ້ເຊເວ່ນອີເລຟເວ່ນ ພົບວ່າກຸ່ມຕົວຢ່າງທີິ່ມີອາຍຸ, ການສກສາ,
ອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້ ແຕກຕ່າງກັນມີການຮັບຮ້ກ່ຽວກັບງານບໍລິການຂອງເຄົາເຕີເຊີວິດສ ໃນຮ້ານສະດວກຊີ້ເຊເວ່ນອີ
ເລຟເວ່ນຕ່າງກັນ ເຊິິ່ງສ່ວນຫລາຍຮ້ຈັກການບໍລິການຂອງເຄົາເຕີເຊີວິດສຈາກສິ່ສະເພາະກິດ ຫລາຍກວ່າ ຮ້ຈັກຈາກສິ່
ບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິການເຄົາເຕີເຊີວິດສ ທີິ່ເຄີຍໃຊ້ ຄ: ບໍລິການຊໍາລະໃນກຸ່ມຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ, ຮອງລົງມາ ແມ່ນ
ການບໍລິການຊໍາລະໃນກຸ່ມຄ່າງວດ ແລະ ຈາກການສກສາຜໃ້ ຊ້ບໍລິການມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນດ້ານທີິ່ຕັີ້ງ, ຈໍານວນສາຂາ
ໃຫ້ບລ
ໍ ິການມີຫລາຍ ແລະ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃນລະດັບຫລາຍທີພ
ິ່ ະນັກງານໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມສຸພາບ ແລະ ເຕັມໃຈບໍ
ລິການ.
ອຸດມ
ົ ພອນ ສຸຄນ
ົ ຊາຍາ 10 ໄດ້ສກສາກ່ຽວກັບ ປະສິດທິຜົນຂອງການໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນແບບສນບໍລິການປະ
ຕດຽວ: ກໍລະນີສກສາປະຊາຊົນຜມ
້ າຂໍຮັບບໍລິການທີິ່ສໍານັກງານເຂດຫລັກ 4 ກຸງເທບມະຫານນະຄອນ ພົບວ່າ: ປະຊາ
ຊົນມີຄວາມເພີິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິການແບບສນບໍລິການປະຕດຽວ ຢ່ໃນລະດັບຫລາຍ;

ປະຊາຊົນມີຄວາມເພີິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່

ການບໍລິການແບບສນບໍລິການປະຕດຽວ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ດ້ານສະຖານທີິ່ໃຫ້ບໍລິການ ລະດັບຫລາຍ; ແຕ່ໃນ
ດ້ານຂະບວນການໃຫ້ບໍລິການ, ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ປະຊາຊົນມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ໃນລະດັບປານກາງ ເຊິິ່ງຖໄດ້ວ່າການ
ໃຫ້ການບໍລິການປະຊາຊົນມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການ ແບບສນບໍລິການປະຕດຽວ ນັີ້ນມີປະສິດທິຜົນໃນລະດັບ
ຫລາຍ.
ວິຣະໄຊ ສັກດີຈວ
ິ ະຈະເລີນ ແລະ ຄະນະ11 ໄດ້ສກສາ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນຕໍກ
ໍ່ ານໃຫ້ບໍລິການຂອງສນ
ບໍລິການປະຕດຽວ ຂອງສໍານັກງານເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ກໍລະນີສກສາ: ສໍານັກງານເຂດພະນະຄອນ, ສໍານັກງານ

ເຂດບາງກອກໃຫຍ່ ພົບວ່າ ປັດໄຈສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ແກ່ ເພດ, ລະດັບການສກສາ, ລາຍໄດ້ ມີອິທິພົນຕໍຄ
ໍ່ ວາມເພິິ່ງພໍໃຈ.
ສ່ວນອາຍຸ ແລະ ສະຖານະພາບ ບໍໍ່ມີອທ
ິ ິພົນຕໍຄ
ໍ່ ວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການປະຕດຽວໃນພາບ
ລວມ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຫລາຍຕໍດ
ໍ່ ້ານການບໍລິການຂອງເຈົີ້າໜ້າທີິ່ທີິ່ໃຫ້ບໍລິການ, ດ້ານສະຖານທີິ່ໃຫ້ບໍ
ລິການ, ດ້ານຂະບວນການ ແລະ ຂັີ້ນຕອນໃຫ້ບໍລິການ, ດ້ານເວລາໃນການດໍາເນີນການ ແລະ ດ້ານຂໍໍ້ມນທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກ
ການບໍລິການ.

9

ວາລະຣັດ ເພັດຣັງສີ “ການຮັບຮ້ ແລະ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນທີິ່ມີຕກ
ໍໍ່ ານບໍລກ
ິ ານເຄົາເຕີເຊີວິດສໃນຮ້ານ

ສະດວກຊີ້ເຊເວ່ນອີເລຟເວ່ນ”
10

ອຸດົມພອນ ສຸຄົນຊາຍາ “ປະສິດທິຜົນຂອງການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານປະຊາຊົນແບບສນບໍລິການປະຕດຽວ: ກໍລະນີສກສາປະຊາຊົນຜ້ມາຂໍຮບ
ັ ບໍລກ
ິ ານ

ທີິ່ສໍານັກງານເຂດຫລັກ 4 ກຸງເທບມະຫານນະຄອນ”
11

ວິຣະໄຊ ສັກດີຈິວະຈະເລີນ ແລະ ຄະນະ (2546:62) “ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນຕໍໍ່ການໃຫ້ບໍລກ
ິ ານຂອງສນບໍລິການປະຕດຽວ ຂອງສໍາ

ນັກງານເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ກໍລະນີສກສາ: ສໍານັກງານເຂດພະນະຄອນ, ສໍານັກງານເຂດບາງກອກໃຫຍ່”
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ນົກແສງ ສິນປະຈາຣ

12

ສກສາການດໍາເນີນງານຕາມໂຄງການການໃຫ້ບໍລິການຕໍປ
ໍ່ ະຊາຊົນແບບປະຕດຽວ

( One Stop Service) ສໍານັກງານເຂດລາດຊະເທວີ ເປັນການວິໄຈແບບຄຸນນະພາບ ທີເິ່ ນັີ້ນໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ພົບ
ວ່າ: ປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຈົີ້າໜ້າທີິ່ຫລາຍ, ບັນຫາໃນການປະຕິບັດ
ງານ ຄ ປ້າຍປະຊາສໍາພັນບໍໍ່ຊັດເຈນ. ປະຊາຊົນຄາດຫວັງກັບການໃຫ້ບໍລິການແບບປະຕດຽວ ວ່າຕິດຕໍຄ
ໍ່ ັີ້ງດຽວແລ້ວສໍາ
ເລັດເລີຍ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວອາດມີການຕິດຕໍຫ
ໍ່ ລາຍຄັີ້ງ ເຊິິ່ງຂີ້ນຢ່ກັບລັກສະນະຂອງວຽກທີມາຕິດຕໍໍ່ ແລະ ບັນ
ຫາການຂັດຂ້ອງຂອງເຄິ່ອງຄອມພິວເຕີ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍເວລາ ການລໍຖ້າເປັນເວລາດົນ.
ເກດສະຣາພອນ ສັດຍະໄຊ 13 ໄດ້ສກສາ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈທີິ່ມີຕກ
ໍໍ່ ານໃຫ້ບໍລິການປະຕດຽວ ຂອງສໍານັກງານກຸງ
ເທບມະຫານະຄອນ ພົບວ່າ: ປະຊາຊົນຜໃ້ ຊ້ບໍລິການມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານໃຫ້ການບໍລິການ ໂດຍລວມຢໃ່ ນລະດັບ
ຫລາຍ. ໃນການວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປັດໃຈສ່ວນບຸກຄົນ ພົບວ່າ ເພດ, ອາຍຸ, ສະຖານະພາບ, ອາຊີບ ແລະ
ລາຍໄດ້ຕເໍໍ່ ດອນ ຂອງຜມ
້ າຂໍຮັບໃຊ້ບໍລກ
ິ ານ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານໃຫ້ບໍລິການບໍໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງກັນ
ແຕ່ປະຊາຊົນທີມ
ິ່ າໃຊ້ບໍລກ
ິ ານທີິ່ມີລະດັບການສກສາ ແຕກຕ່າງກັນ ມີຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ ຕໍກ
ໍ່ ັບການໃຫ້ບໍລິການແຕກຕ່າງ
ກັນ.

8. ວິທກ
ີ ານວິໄຈ
ການວິໄຈໃນຄັີ້ງນີແ
ີ້ ມ່ນໃຊ້ວິທີວິໄຈແບບປະລິມານ,

ໃຊ້ແບບສອບຖາມປາຍປິດ

ໂດຍແຈກຢາຍແບບສອບ

ຖາມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີິ່ຂີ້ນກັບ ຂະແໜງ ຮສສ 129 ທ່ານ, ນໍາໃຊ້ຫລັກການເປີດໂອກາດໃຫ້
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ຖກເລອກ. ເຄິ່ອງມທີິ່ໃຊ້ໃນການເກັບກໍາ ແລະ ຮວບຮວມຂໍໍ້ມນເປັນແບບ
ສອບຖາມ ເຊິິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກ ຄ: ພາກທີ 1: ຂໍໍ້ມນທົົ່ວໄປຂອງຜ້ຕອບແບບສອບຖາມທີິ່ປະກອບ ດ້ວຍເພດ,

ອາຍຸ, ຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ລະດັບການສກສາ ໂດຍໃຊ້ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ ພ້ອມຄໍາອະທິບາຍ; ພາກທີ 2: ຄວາມເພີິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່
ການ ເປັນເສນາທິການຂອງຫ້ອງການໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງ ໂດຍວິເຄາະເປັນຄ່າສະເລ່ຍ ( X ) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ (Standard Deviation:SD); ພາກທີ 3: ຄວາມເພີິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ກັບການປະສານງານ ຂອງຫ້ອງການ

ກະຊວງ ໂດຍວິເຄາະເປັນຄ່າສະເລ່ຍ ( X ) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ (Standard Deviation:SD); ພາກທີ 4:
ຄວາມເພີິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ກັບການບໍລິການຂອງຫ້ອງການກະຊວງ ໂດຍວິເຄາະເປັນ ຄ່າສະເລ່ຍ ( X ) ແລະ ຄ່າຜັນປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ (Standard Deviation:SD).

9. ຜົນການວິໄຈ
ການວິໄຈ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເຫັນ
ວ່າ: ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີິ່ຕອບແບບສອບຖາມ 129 ທ່ານ, ສ່ວນຫລາຍ ເປັນຍິງ 78 ທ່ານ, ເທົົ່າກັບ 60.5
ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ເພດຊາຍ 51 ທ່ານ, ເທົົ່າກັບ 39.5 ສ່ອນຮ້ອຍ. ກຸ່ມອາຍຸ 31-40 ປີ, 41-50 ປີ ແລະ 51 ປີຂີ້ນໄປ
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ນົກແສງ ສິນປະຈາຣຸ (2545:18-20) “ການດໍາເນີນໂຄງການໃຫ້ບໍລິການຕໍປ
ໍ່ ະຊາຊົນ ແບບບໍລິການປະຕດຽວ ຂອງສໍານັກງານເຂດລາດຊະ

ເທວີ, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ”
13

ເກດສະຣາພອນ ສັດຍະໄຊ(2547) “ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈທີມ
ິ່ ີຕໍກ
ໍ່ ານໃຫ້ບໍລິການປະຕດຽວ ຂອງສໍານັກງານກຸງເທບມະຫານະຄອນ”

9

ແມ່ນກວມ 85.3 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສ່ວນກຸ່ມ ອາຍຸ 18-30 ປີ ມີ 14.0 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ຂັີ້ນພະແນກ ແລະ
ຂັີ້ນກົມ ມີຈໍານວນ 76 ທ່ານ, ເທົົ່າກັບ 58.9 ສ່ວນຮ້ອຍ, ສ່ວນຂັີ້ນວິຊາການ ມີ 53 ທ່ານ, ເທົົ່າກັບ 41.1 ສ່ວນຮ້ອຍ.
ລະດັບການສກສາປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາຕີ ມີ 121 ທ່ານ, ເທົົ່າກັບ 93.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຊັີ້ນ
ສງ ມີ 8 ທ່ານ, ເທົົ່າກັບ 6.2 ສ່ວນຮ້ອຍ.
1) ຄວາມຄິດເຫັນໃນຄວາມເພິງິ່ ພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານເປັນເສນທິການ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງໃຫ້ແກ່ ຄະນະນໍາກະ ຊວງ
ການເປັນເສນທິການຂອງຫ້ອງການກະຊວງໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ3.49
ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.88 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການເປັນເສນາທິ
ການຂອງຫ້ອງການໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາກະຊວງ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບຫລາຍ.
2) ຄວາມຄິດເຫັນໃນຄວາມເພິງິ່ ພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານປະສານງານຂອງຫ້ອງການກະຊວງ
ການປະສານງານວຽກງານຄົີ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ

( X ) ເທົົ່າກັບ 3.06

ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.08 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານວຽກງານຄົີ້ນຄວ້າສັງ
ລວມ ແລະ ເລຂານຸການ ແມ່ນຢໃ່ ນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານການເງິນ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.89
ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.07 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານການເງິນ ແມ່ນຢ່ໃນ
ລະດັບປານກາງ; ວຽກງານສົົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ

( X ) ເທົົ່າກັບ

3.16 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.95 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານວຽກງານ
ສົົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.92 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.03 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງ
ພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ງານວຽກງານນິຕກ
ິ ໍາ ມີຄ່າສະເລ່ຍ
ລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 3.08 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.96 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈ
ຕໍກ
ໍ່ ານປະສານງານວຽກງານນິຕກ
ິ ໍາ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານບໍລິຫານ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ
3.02 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.00 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການປະສານງານບໍລິ
ຫານ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ.
3) ຄວາມຄິດເຫັນໃນຄວາມເພິງິ່ ພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລກ
ິ ານຂອງຫ້ອງການກະຊວງ
ການບໍລິການວຽກງານຄົີ້ນຄວ້າສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 3.13 ແລະ ຄ່າ
ຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.95 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການ ບໍລິການວຽກງານຄົີ້ນຄວ້າສັງລວມ
ແລະ ເລຂານຸການ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານການເງິນມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.51 ແລະ ຄ່າຜິດ
ດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.15 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິການວຽກງານການເງິນ ແມ່ນຢໃ່ ນລະ
ດັບເລັກໜ້ອຍ; ວຽກງານຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.81 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງ
ມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.96 ເຊິິ່ງຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິການວຽກງານຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
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ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານນິຕກ
ິ ໍາ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.62 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານ
ສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 1.11 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການ ບໍລິການວຽກງານນິຕກ
ິ ໍາ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບ ປານ
ກາງ; ວຽກງານສົົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ( X ) ເທົົ່າກັບ 2.98 ແລະ ຄ່າ
ຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.92 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍລິການວຽກງານ ສົົ່ງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ວຽກງານ ບໍລິການ-ພິທີການ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ (

X ) ເທົົ່າກັບ 2.95 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.98 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍ
ລິການບໍລິຫານ-ພິທກ
ີ ານ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບປານກາງ; ການບໍລິການເອກະສານຂາເຂົີ້າ-ຂາອອກ ມີຄ່າສະເລ່ຍລວມ

(

X ) ເທົົ່າກັບ 3.14 ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງມາດຕະຖານສະເລ່ຍ (SD) ເທົົ່າກັບ 0.94 ເຊິິ່ງເຫັນວ່າຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍໍ່ການບໍ
ລິການເອກະສານຂາເຂົີ້າ-ຂາອອກ ແມ່ນຢໃ່ ນລະດັບປານກາງ.

10 ຂໍໍ້ສະເໜີແນະ
ຈາກຜົນການວິໄຈຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຕໍກ
ໍ່ ານບໍລິການຂອງຫ້ອງການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ທີມງານມີບາງຂໍໍ້ສະເໜີແນະ ດັົ່ງນີ:ີ້
1) ຜບ
້ ລ
ໍ ຫ
ິ ານຂອງຫ້ອງການ
- ສະເໜີໃຫ້ຜບ
້ ໍລຫ
ິ ານຫ້ອງການເພີິ່ມທະວີການຊີີ້ນໍາລົງດ້ານວິຊາການຂອງແຕ່ລະພະແນກ ເພິ່ອຍົກສງບົດບາດ
ໃນວຽກງານການເປັນເສນາທິການໃຫ້ເປັນໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ ( ລັກສະນະຮັບ, ສົົ່ງ ແລະ ຕິດຕາມ) ໂດຍສະເພາະໃນ
ການຕິດຕາມຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄໍາເຫັນຊີີ້ນໍາຂອງຄະນະນໍາກະຊວງໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງຕໍເໍ່ ນິ່ອງ.
- ສ້າງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາກົມ ລວມທັງຂອດການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍເອກະສານ ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບ ແລະ ວ່ອງໄວ.
2) ບັນດາພະແນກຂອງຫ້ອງການ
- ສະເໜີໃຫ້ບັນດາພະແນກເອົາໃຈໃສ່ຕທ
ໍໍ່ ຸກໜ້າທີິ່ຂອງພະແນກ ຕາມພາລະບົດບາດທີິ່ກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ເທົົ່າທຽມ
ກັນ ໂດຍສະເພາະການບໍລິການກວດຜ່ານເອກະສານ ແລະ ສະເໜີຖອນເງິນ ; ການອອກວາລະສານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດ
ດີການສັງຄົມ, ບໍລິການໃຊ້ອີນເຕີເນັດ ແລະ ແວັບໄຊ; ການສະໜອງນິຕກ
ິ ໍາວຽກງານ ຮສສ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ການ
ໂຄສະນານິຕກ
ິ ໍາວຽກງານ ຮສສ ທາງວິທະຍຸ; ການລາຍງານວຽກງານ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນຕໍເໍ່ ອກະສານຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງ; ການສະໜອງເຄິ່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ,ສະໜອງພາຫະນະໃຫ້ບັນດາກົມໄປວຽກລວມ, ສ້ອແປງພາ
ຫະນະ, ດອກໄຟ, ກອກນໍ້າ, ໂທລະສັບ, ແອເຢັນ, ຄວາມສະອາດຂອງບໍລິເວນຫ້ອງການ; ການທັກທາຍ-ຕ້ອນຮັບຜ້ມາ
ຮັບບໍລິການ, ຍີີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ, ເປັນຜ້ຟັງທີິ່ດີ, ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ການສະໜອງຂໍໍ້ມນຄວາມຄບໜ້າຂອງເອກະສານທີິ່
ນໍາສະເໜີຂໍລາຍເຊັນ.
3) ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການ
- ສະເໜີໃຫ້ເພີິ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນພະແນກ, ລະຫວ່າງພະແນກ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນກວ່າເກົົ່າ
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ລວມທັງການຍົກສງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໜ
ໍ່ ້າທີວ
ິ່ ຽກງານ ແລະ ການປະຕິບັດໂມງເວລາໃຫ້ດີກວ່າເກົົ່າ.
4) ນັກສກສາ ແລະ ນັກວິຊາການ
- ການວິໄຈຄັີ້ງຕໍໄໍ່ ປອາດສາມາດດໍາເນີນການລັກສະນະແບບນີີ້ ເພິ່ອປຽບທຽບຄນວ່າ ແຕ່ລະບັນຫາທີຕ
ິ່ ັີ້ງຂີ້ນໄດ້
ມີການປັບປຸງ ຫລ ປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະໃດ. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ຍັງສາມາດລົງເລີກໃນດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບຸກ
ຄະລາກອນຢ່ແຕ່ລະພະແນກຂອງຫ້ອງການອີກດ້ວຍ%.
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ເອກະສານອ້າງອີງ
ພາສາລາວ
ຫ້ອງວ່າການສນກາງພັກ (2:1996): ເອກະສານກອງປະຊຸມວຽກງານຫ້ອງການ ທົົ່ວປະເທດ ຄັີ້ງທີ II.
ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ:(32:2013): ວາລະສານນັກບໍລິຫານ
ອົງການທິດສະດີ ແລະ ການເມອງຂອງພັກ(53:1986):ວາລະສານອາລຸນໃໝ່ສະບັບພິເສດ

ປີທີ 2 (11-1986)
ຄະນະຈັດຕັີ້ງສນກາງພັກ(40:1996): ວາລະສານຄະນະຈັດຕັີ້ງສນກາງພັກ ສະບັບພິເສດ ປີ 2016
ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສນກາງພັກ(8:2011): ເອກະສານຄົີ້ນຄວ້າເຊິ່ອມຊມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່

ຄັີ້ງທີ IX ຂອງພັກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (3:2015): ລັດຖະທໍາມະນນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ( ສະບັບປັບປຸງ).
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ (3:2015): ເອກະສານກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດພາຍ

ໃຕ້ຫົວຂໍໍ້: ບຸກທະລຸທັງ 4 ດ້ານ
ສະຖາບັນການເມອງການປກຄອງແຫ່ງຊາດ(157:2008): ເອກະສານຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ

ລະບົບປະລິນຍາໂທ ສາຂາການປກຄອງ
ພາສາໄທ
ສຸຊາ ຈັນທະເອມ (2530: 43-50)
ວາລະຣັດ ເພັດຣັງສີ “ການຮັບຮ້ ແລະ ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນທີມ
ິ່ ີຕໍໍ່

ການບໍລິການເຄົາເຕີເຊີວິດສໃນຮ້ານສະດວກຊີ້ເຊເວ່ນອີເລຟເວ່ນ”
ອຸດົມພອນ ສຸຄົນຊາຍາ “ປະສິດທິຜົນຂອງການໃຫ້ບໍລິການປະຊາຊົນແບບສນບໍລິການປະຕດຽວ: ກໍລະນີ

ສກສາປະຊາຊົນຜມ
້ າຂໍຮັບບໍລິການທີິ່ສໍານັກງານເຂດຫລັກ 4 ກຸງເທບມະຫານນະຄອນ”
ວິຣະໄຊ ສັກດີຈິວະຈະເລີນ ແລະ ຄະນະ (2546:62) “ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນຕໍກ
ໍ່ ານໃຫ້ບໍລິການ

ຂອງສນບໍລິການປະຕດຽວ ຂອງສໍານັກງານເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ກໍລະນີສກສາ: ສໍານັກງານ
ເຂດພະນະຄອນ, ສໍານັກງານເຂດບາງກອກໃຫຍ່”
ນົກແສງ ສິນປະຈາຣຸ (2545:18-20) “ການດໍາເນີນໂຄງການໃຫ້ບໍລິການຕໍປ
ໍ່ ະຊາຊົນ ແບບບໍລິການປະຕ

ດຽວ ຂອງສໍານັກງານເຂດລາດຊະເທວີ, ກຸງເທບມະຫານະຄອນ”
ເກດສະຣາພອນ ສັດຍະໄຊ (2547) “ຄວາມເພິິ່ງພໍໃຈທີມ
ິ່ ີຕກ
ໍໍ່ ານໃຫ້ບໍລິການປະຕດຽວ ຂອງສໍານັກງານ

ກຸງເທບມະຫານະຄອນ”
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