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ສ ານັ ກ ງານເຂດປະຖົ ມສື ກສາອຸ ດອນທານ ເຂດ 4 ມ ຄວາມໝຸື້ ງໝັື້ ນ ໃນການ
ບລິຫານງານ ໃຫື້ ສາເລັ ດຕາມພັ ນທະກິດຢີ່າງມທາມະພິບານ ໂດຍໃຫື້ ຄວາມສາຄັ ນກັ ບ
ການປື້ອງກັ ນ ແລະ ປາບປາມການສື້ ໂກງ ແລະ ປະພຶດບີ່ ຊອບເພີ່ື ອສື້ າງຄວາມສັ ດທາ
ແລະ ເຊືີ່ ອໝັື້ ນ ແກີ່ ສັ ງ ຄົ ມ ວີ່ າ ສ ານັ ກ ງານເຂດປະຖົ ມສື ກສາອຸ ດອນທານ ເຂດ 4 ຈືີ່ ງຂ
ປະກາດເຈດຈານົ ງໃນການບລິຫານງານດື້ ວຍຄວາມຊີ່ື ສັ ດຢີ່າງໂປີ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບ
ໄດື້ ພື້ ອມຮັ ບຜິດຊອບ ແລະ ຕີ່ ຕື້ ານການສື້ ໂກງ ທຸ ກຮູ ບແບບ ທັື້ ງນື້ ຂໃຫື້ ພະນັ ກງານທຸ ກ
ຄົ ນ ໝຸື້ ງໝັື້ນປະຕິບັ ດງານຕາມພາລະກິດ ດື້ ວຍຄວາມຊືີ່ສັ ດ ມຄຸ ນນະທາ ແລະ ໂດຍບີ່ ມ
ການສື້ ໂກງ ພາຍໃຕື້ ນະໂຍບາຍ ດັີ່ ງຕີ່ ໄປນື້
1. ດື້ ວຍຄວາມໂປີ່ງໃສ ຄື ເປດເຜຍການດາເນນພາລະກິດ ຂອງໜີ່ ວຍງານລວມເຖິງ
ການຈັ ດຊືື້ ຈັ ດຈື້ າງ, ເປ ດໂອກາດໃຫື້ ປະຊາຊົ ນ ຫື ຜູື້ ມ ສີ່ ວນໄດື້ , ສີ່ ວນເສຍ ເຂົື້ າມາມ
ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການກວດສອບ ແລະ ມລະບົ ບ ການບ ລິ ຫານ ຈັ ດ ການ ເຮີ່ື ອງ, ຮື້ ອ ງຮຽນ,
ທີ່ ຊັ ດເຈນ
2. ດື້ ານຄວາມຮັ ບ ຜິ ດຊອບ ຄື ໝຸື້ ງໝັື້ ນ ຕັື້ ງ ໃຈປະຕິ ບັ ດໝື້ າທີ່ ວຽກງານຢີ່ າງເຕັ ມ
ຄວາມສາມາດພາຍໃຕື້ ກົ ດໝາຍລະບຽບ ວິທການທີ່ ຖືກຕື້ ອງ ຮັ ບຜິດຊອບຕີ່ ການຕັ ດສິນ
ໃຈ ແລະ ການບລິຫານງານ ແລະ ພື້ ອມທີ່ ຈະຖືກກວດສອບເພີ່ື ອໃຫື້ ປະຊາຊົ ນ ເກດຄວາມ
ເຊືີ່ອໝັື້ນ ຕີ່ ສານັ ກງານເຂດພືື້ນທີ່ ການສືກສາ ປະຖົ ມສືກສາອຸ ດອນທານເຂດ 4
3. ດື້ າ ນ ຄ ວ າ ມ ປ ອ ດ ຈ າ ກ ກ າ ນ ສື້ ໂ ກ ງ ປ ະ ຕິ ບັ ດ ໜື້ າ ທີ່ ດື້ າ ນ ຄ ວ າ ມ ຊີ່ື ສັ ດ
ບີ່ ໃຊື້ ຕາແໜີ່ ງໜື້ າທີ່ ເອື້ື ອປະໂຫຍດໃຫື້ ແກີ່ ຕົນເອງຫື ຮັ ບສິນບົ ນ
4. ດື້ ານວັ ດທະນະທາ ຄຸ ນນະທາໃນອົ ງກອນ ຄື ບີ່ ຍອມຮັ ບການສື້ ໂກງທຸ ກປະເພດ ແລະ
ບີ່ ເພກເສຍທີ່ ຈະດາເນນການ ເພີ່ື ອຢຸ ດຢັື້ ງການສື້ ໂກງໃນໜີ່ ວຍງານ
5. ດື້ ານຄຸ ນນະທ າ ການທ າງານ ໃນໜີ່ ວຍງານ ຄື ການົ ດມາດຕະຖານການປະຕິ ບັ ດງານ
ທີ່ ຊັ ດ ເຈນເປັ ນທ າໃນການປະຕິບັ ດງານ ອ ານວຍຄວາມຍຸ ຕິທາ ແລະ ມຄວາມໂປີ່ ງໃສີ່ ໃນ
ການບລິຫານງານບຸ ກຄົ ນ ການບລິຫານຈັ ດຕັື້ ງງົ ບປະມານ ແລະ ມອບໝາຍງານ
ຈີ່ື ງປະກາດໃຫື້ ຊາບ ແລະ ຖືປະຕິບັ ດໂດຍທົີ່ ວກັນ
ປະກາດວັ ນທ 4 ເດືອນ ມັ ງກອນ ພ.ສ 2561
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