ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນາຖາວອນ
--==000==--ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສ ົງ

ເລກທີ 5618 /ຍທຂ
ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 6.5.2008

ໍ້ ົກລ ົງ
ຂຕ
ຂອງລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການ
ວາ່ ດວ
ໍ້ ຍການຈ ັດຕ ັງ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ
-ອີງໃສດ
ສະບ ັບເລກທີ 373/ນຍ ລ ົງວ ັນທີ
ົ
່ າລ ັດຂອງນາຍ ົກລ ັດຖະມນຕີ

22 ຕລາ 2007 ວາ່ ດວ
ໍ້ ຍ

ການຈ ັດຕງັ ໍ້ ແລະ ເຄ່ ອນໄຫວຂອງກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂ ົນສ່ ງົ
-ອີງຕາມແຈງການຂອງສານ
ັກງານນາຍ ົກລດ
ັ ຖະມນຕີ
ົ ສະບ ັບເລກທີ
ໍ້

1444/ສນຍ

ລ ົງວ ັນທີ

02

ຕລາ

2002 ກຽ່ ວກ ັບການປັບປງ ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການບິນ.
ໍ້ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະມນຕີ
-ອີງຕາມຂຕ
ົ ວາ່ ການກະຊວງ ຄ ົມມະນາຄ ົມ ຂ ົນສ່ ງົ ໄປສະນີ ແລະ ກ່ ສາໍ້ ງ ສະບ ັບ
ເລກທີ 4165/ຄຂປກ ລ ົງວ ັນທີ 01 ເມສາ 2004 ກຽ່ ວກ ັບການສາໍ້ ງຕງກອງຄ
ມ
ັໍ້
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນ
ທາງອາກາດ.
ໍ້ົ ວ
-ອີງຕາມການຄນຄ
ໍ້ າເຫັ ນດີເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະນາກະຊວງ

ລດ
ັ ຖະມ ົນຕີວາ່ ການກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂ ົນສ່ ງົ
ໍ້ ົກລ ົງ:
ອອກຂຕ

ໝວດທີ I
ບ ົດບ ັນຍ ັດທົ່ວໄປ
ມາດຕາ 1. ຈດປະສ ົງ
ໍ້ ົກລ ົງສະບ ັບນີກ
ໍ້ ານ ົດທີ່ຕງ,
ຂຕ
ັ ໍ້

ພາລະບ ົດບາດ,

ໜາໍ້ ທີ່ ,

ຂອບເຂດສິດ,

ໂຄງປະກອບ

ການຈ ັດຕງັໍ້ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງ ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ.

ມາດຕາ 2.ທີ່ ຕງັ ໍ້ ແລະ ພາລະບ ົດບາດ
ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ
ຂອງ

ແມນກອງວິ
ຊາການທີ່ ມີງ ົບປະມານສະເພາະ
່

ຕ ົນເອງຊ່ ງໄດຮ
ໍ້ ັບການມອບຫມາຍໃຫດ
ໍ້ າເນີນກິດຈະການ

ຄມ
ໍ້ ຄອງ

ແລະ

ບລິການ

ໍ້ ກ ັບກະຊວງໂຍທາທິ ການແລະຂ ົນສ່ ງົ .
ຈະລາຈອນ ທາງອາກາດ ຂນ
ໍ້ າ່ “ກຄຈ" ມີຊ່ ເອີນ
ໍ້
ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດຂຽນເປັນຕ ົວອ ັກສອນ ຫຍວ
ໍ້ າ່ "LATM”
ເປັນ ພາສາອ ັງກິດ: Air Traffic Management, ຂຽນເປັນ ຕ ົວອ ັກສອນ ຫຍວ
ແລະ ມີທ່ ີ ຕງສານ
ັໍ້
ັກງານ ຢສ
່ ະໜາມສາກ ົນບິນວ ັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ. ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການ
ຈະລາຈອນທາງອາກາດ ມີພາລະບ ົດບາດໃນການຄມ
ໍ້ ຄອງ ແລະ ບລິການ ການ ຈະລາຈອນ
ທາງອາກາດໃຫມ
ີ ວາມສະດວກ,ວອ
ໍ້ ຄ
່ ງໄວ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ
ໍ້ ຍ ທັງຮ ັບປະກ ັນ ຄວາມປອດໄພ
ແລະ ສາໍ້ ງລາຍຮ ັບໃຫງໍ້ ົບປະມານແຫງ່ ລດ
ັ .
ໝວດທີ II
ໜາໍ້ ທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ມາດຕາ 3.ໜາໍ້ ທີ່
່ ັ ນີ:ໍ້
ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດມີໜາໍ້ ທີ່ ດງ
1.

ຄນຄວ
າໍ້
ົໍ້

ຜັນຂະຫຍາຍ

ແຜນຍດທະສາດ

ໃຫກ
ໍ້ າຍເປັນແຜນການ,

ແຜນງານ

ແລະ

ໂຄງການລະອຽດເພ່ ອປະຕິບ ັດໃນແຕລ
່ ະໄລຍະ;
2. ຄມ
ໍ້ ຄອງບ ັນຊາ ແລະ ບລິການ ການບິນຜາ່ ນນາ່ ນຟໍ້າ ສປປ ລາວ, ການບິນເຂົໍ້າ-ອອກ ແລະ
ໍ້ -ລ ົງສະໜາມບິນທີ່ ໄດຮ
ການບິນຂນ
ໍ້ ັບການມອບໝາຍ ພົວພັນ ຕິດຕ່ ສ່ ສານກ ັບພາຍໃນ ແລະ
ຕາ່ ງປະເທດ;
3. ຄນຄວ
າໍ້ ກ ົດລະບຽບພາຍໃນ ກຽ່ ວກ ັບການຄມ
ງ
ົໍ້
ັ ໍ້
ໍ້ ຄອງບລິຫານວຽກງານຂອງຕ ົນ ສະເໜີຂນເທິ
ຕ ົກລ ົງອະນມດເຊັ່
ັ ນ:

ລະບຽບກຽ່ ວກ ັບການຄມ
ໍ້ ຄອງນາໃຊພ
ໍ້ າຫະນະ,

ອປະກອນເຕັ ກນິກ

ວິທະຍ ການບິນ, ສິ່ ງປກສາໍ້ ງ ລະບອບເງິນອດໜນວິຊາການ, ບລິການຍອ
່ ຍ ແລະລະບຽບ
ການພາຍໃນອ່ ນໆ;
4. ເກັບຄາ່ ບລິການດາໍ້ ນຈະລາຈອນທາງອາກາດຕາມການຕ ົກລ ົງຂອງລ ັດຖະບານ ເຊັ່ ນ:
ບລິການບິນຜາ່ ນ ບລິການວິທະຍການບິນ ແລະ ບລິການອ່ ນໆ.

5. ຄມ
ໍ້ ຄອງ, ນາໃຊບ
ໍ້ ລະນະຮ ັກສາພາຫະນະ ອປະກອນເຕັ ກນິກ ວິທະຍການບິນ, ສີ່ ງປກສາໍ້ ງ
ແລະອ່ ນໆໃຫມ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ;
ໍ້ ປ
ໍ້ ແຜນກ່ ສາໍ້ ງ ບາລງຍ ົກລະດ ັບສກສາອ ົບຮ ົມ, ສ ັບຊອ
6. ຂນ
ໍ້ ນ ແລະ ປະຕິບ ັດນະໂຍບາຍຕ່
ພະນ ັກງານລ ັດຖະກອນ ພາຍໃນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຕ ົນ;
ໍ້ ແຜນການ ຄມ
7. ຂນ
ງອະນມ ັດ
ັໍ້
ໍ້ ຄອງ ແລະ ນາໃຊງໍ້ ົບປະມານ ທີ່ ຂນເທິ
8. ສະຫຼ ບຕີລາຄາ ປະເມີນຜົນ ການປະຕິບ ັດວຽກງານປະຈາອາທິ ດ, ເດອນ ສາມເດອນ ຫົກ
ເດອນແລະປີ ເພ່ ອລາຍງານໃຫຂ
ງ.
ັ ໍ້
ໍ້ ນເທິ
9. ປະຕິບ ັດໜາໍ້ ທີ່ ອ່ ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂນເທິ
ງ.
ັ ໍ້
ມາດຕາ 4.ຂອບເຂດສິດ.
່ ັ ນີໍ້
ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດມີຂອບເຂດສິດດງ
1. ປະສານສ ົມທົບກ ັບບ ັນດາພາກສວ
່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງເພ່ ອປະຕິບ ັດ ພາລະບ ົດບາດ,ສິດ ແລະ ໜາໍ້
ທີ່ ຂອງຕ ົນ ໃຫສ
ໍ້ າເລັ ດຜົນ;
2. ອອກຄາສ່ງັ

ຄາແນະນາ

ແລະ

ແຈງໍ້ ການຕາ່ ງໆໃນຂອບເຂດທີ່ ຕ ົນຮ ັບຜິດຊອບ

ສະເໜີ

ໍ້ ານ ົດກ ົດລະບຽບ ແລະ ຄາສ່ງັ ຕາ່ ງໆທີ່ ເຫັ ນວາ່ ບ່ ສອດຄອ
ດ ັດແປງລ ົບລາໍ້ ງ ຂກ
່ ງກ ັບວຽກງານ
ຕ ົວຈິງຂອງກອງ:
3. ເຂົໍ້າຮວ
່ ມກອງປະຊມ ປກສາຫາລ, ປະກອບຄາຄິດ ຄາເຫັ ນນາທກວຽກງານ ທີ່ ພົວພັນເຖິງ
ພາລະບ ົດບາດ ສິດແລະ ຫນາໍ້ ທີ່ ຂອງຕ ົນ;
4. ສະເໜີປບ
ແ
ັ ປງໂຄງປະກອບການຈ ັດຕງຂອງກອງໃຫ
ັ ໍ້
ໍ້ ທດເໝາະກ ັບສະພາບຕ ົວຈິງໃນແຕລ
່ ະ
ໄລຍະ;
5. ສະເໜີແຕງ່ ຕງັໍ້ ຫຼ ປົດຕາແໜງ
ັໍ້ ຍ ົກຍາໍ້ ຍ ແລະ ປະຕິບ ັດວິໄນຕ່
່ , ຍອ
ໍ້ ງຍ, ເລ່ ອນຊນ,
ພະນ ັກງານ ລ ັດຖະກອນ ທີ່ ຢໃ່ ນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຕ ົນ;
ໍ້ ກພັນກ ັບພາຍໃນແລະຕາ່ ງປະເທດຕາມພາລະບ ົດບາດ,ສິດ
6. ພົວພັນ ເຈລະຈາ ເຮັດສ ັນຍາ, ຂຜ
ແລະໜາໍ້ ທີ່ ຂອງຕ ົນ ແລະ ຕາມການຕ ົກລ ົງຂອງຂນເທິ
ງ.
ັ ໍ້
7. ສະເໜີ ປັບປງ, ປຽ່ ນແທນ, ຊໃໍ້ ໝ,່ ກ່ ສາໍ້ ງ, ສອ
ໍ້ ມແປງຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດໃຫຍ ່ ບ ັນດາ
ພາຫະນະ, ອປະກອນເຕັ ກນິກ, ວິທະຍການບິນ, ສິ່ ງປກສາໍ້ ງ ແລະ ອ່ ນໆ; ດາເນີນການຈ ັດຊໍ້
ບາລງ ຮ ັກສາແລະ ສອ
ໍ້ ມແປງຂະໜາດນອ
ໍ້ ຍ ພາຫະນະ, ອປະກອນເຕັ ກນິກ ວິທະຍການບິນ
ສິ່ ງປກສາໍ້ ງ ແລະ ອ່ ນໆ;

8. ເປີ ດບ ັນຊີເງິນຝາກຢທ
່ ະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ ແລະນາໃຊລ
ໍ້ າຍຮ ັບວິຊາການຕາມທີ່ ໄດກ
ໍ້ າ
ໍ້ ີ 7 ມາດຕາ 3 ຂອງຂຕ
ໍ້ ົກລ ົງສະບ ັບນີ;ໍ້
ນ ົດໄວໃໍ້ ນຂທ
9. ປະຕິບ ັດສິດອ່ ນໆ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຂນເທິ
ງ.
ັ ໍ້

ໝວດທີ III
ໂຄງປະກອບການຈ ັດຕງັໍ້

ມາດຕາ 5.ໂຄງປະກອບກ ົງຈ ັກ,
ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະກອບມີ ບ ັນດາຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງ-ບລິຫານ,
່ ັ ນີ:ໍ້
ສນບລິການ ແລະ ຫອ
ໍ້ ງການ ຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ປະຈາແຂວງ ດງ
1. ຫອ
ໍ້ ງການບລິຫານ.
2. ຫອ
ັ ໍ້
ັກງານ
ໍ້ ງການຈ ັດຕງ-ພະນ
3. ຫອ
ໍ້ ງການການເງິນ
4. ຫອ
ໍ້ ງການບ ັນຊີ
5. ສນເຕັກນິກວິທະຍການບິນ
6. ສນບ ັນຊາການຈະລາຈອນທາງອາກາດ
7. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງຫຼ ວງພະບາງ
8. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງຈາປາສ ັກ
9. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງສະຫວ ັນນະເຂດ
ໍ້
10. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງຫຼ ວງນາທາ
11. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງໄຊຍະບລີ
12. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງບ່ ແກວ
ໍ້
13. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງອດ ົມໄຊ
ໍ້
14. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງຜົງສາລີ
15. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງຫົວພັນ
16. ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງຊຽງຂວາງ

ຖາໍ້ ມີຄວາມຈາເປັນອາດສາໍ້ ງຕງຫ
ັ ໍ້ ອ
ໍ້ ງການ ຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາ
ແຂວງອ່ ນໆອີກ
ມາດຕາ6. ໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນ
່ ັ ນີ:ໍ້
ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດມີໂຄງປະກອບບກຄະລາກອນດງ
1. ຫົວໜ່ ງກອງ ໜ່ ງ ທາ່ ນມີຕາແໜງ
ດຕາແໜງ
ັ ໍ້
່ ບລິຫານປະເພດ 6 ຊ່ ງຖກແຕງ່ ຕງແລະປົ
່ ໂດຍ
ລ ັດຖະມນຕີ
ົ ວາ່ ການ

ຕາມການສະເໜີຂອງກ ົມຈ ັດຕງ-ພະນ
ັ ໍ້
ັກງານ

ບ ົນພໍ້ນຖານຄວາມເປັນ

ເອກະພາບຂອງຫົວໜາໍ້ ກ ົມການບິນພົນລະເຮອນ;
ຫົວໜາໍ້ ກອງມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບໂດຍກ ົງຕ່ ຂນເທິ
ງກຽ່ ວກ ັບຜົນສາເລັ ດແລະ
ັ ໍ້
ຜອ
່ ງໃນການປະຕິບ ັດໜາໍ້ ທີ່ ຂອງຕ ົນ;

ໍ້ າດຕ ົກບ ົກ
ຂຂ

ເປັນຜລ
ໍ້ ົງລາຍເຊັ ນເອກະສານຕາ່ ງໆຂອງກອງ

ກລະນີຕິດຂ ັດຫຼໄປເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານທາງໄກ

ໃນ

ຈະຕອ
ໍ້ ງມອບສິດເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນເປັນ

ການຊ່ວົ ຄາວໃຫຜ
ໍ້ ຮ
ໍ້ ອງຜໃໍ້ ດໜ່ ງຮ ັກສາການແທນ;
2. ຮອງຫົວໜາໍ້ ກອງຈານວນໜ່ ງມີຕາແໜງ
່ ບລິຫານປະເພດ 7 ຊ່ ງ ຖກແຕງ່ ຕງັ ໍ້ ແລະ ປົດຕາແ
ໜງ
່ ໂດຍລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການ

ຕາມການສະເໜີຂອງກ ົມຈ ັດຕງ-ພະນ
ັ ໍ້
ັກງານ

ບ ົນພໍ້ນຖານ

ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຫົວໜາໍ້ ກ ົມການບິນພົນລະເຮອນ.
ໍ້ າລວມຂອງກອງ, ລ ົງເລິກ
ຮອງຫົວໜາໍ້ ກອງມີຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຊວ
່ ຍຫົວໜາໍ້ ກອງໃນການຊີນ
ວຽກງານດາໍ້ ນໃດດາໍ້ ນໜ່ ງ ແລະ ຮ ັກສາການແທນຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາໍ້ ກອງ.
3. ມີຫວ
ົ ໜາໍ້ ແລະ ຮອງຫົວໜາໍ້ ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງ-ບລິຫານ, ຫົວໜາໍ້ ແລະຮອງຫົວໜາໍ້ ສນວິຊາ
ການ, ຫົວໜາໍ້ ແລະ ຮອງຫົວໜາໍ້ ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ປະຈາ
ແຂວງ ແລະ ພະນ ັກງານ ວິຊາການຈານວນໜ່ ງ ຕາມຄວາມຮຽກຮອ
ໍ້ ງຕອ
ໍ້ ງການຂອງວຽກ
ງານຕ ົວຈິງ.
ມາດຕາ 7.ໜາໍ້ ທີ່ ຂອງຫອ
ໍ້ ງການບລິຫານ.
1. ເປັນໃຈກາງ ປະສານສ ົມທົບກ ັບຂະແໜງການຕາ່ ງໆພາຍໃນກອງ ແລະ ພາຍນອກ;
2. ຄນຄວ
າໍ້ ສະຫຼ ບສ ັງລວມຜົນການ ເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານ ແລະຮາ່ ງແຜນການເພ່ ອລາຍງານ
ົໍ້
ຄະນະກອງ.
ໍ້ ານ ົດ ກ ົດລະບຽບ ແລະ ແຈງໍ້
3. ຄນຄວ
າໍ້ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຕິດຕາມການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ຂກ
ົໍ້
ັ ໍ້
ການຕາ່ ງໆ ກຽ່ ວກ ັບການເຄ່ ອນໄຫວຂອງກອງ;
4. ຄມ
ໍ້ ຄອງເອກະສານທາງລ ັດຖະການ, ພາຫະນະ, ທີ່ ດິນ, ສິ່ ງປກສາໍ້ ງ ແລະຊ ັບສິນອ່ ນໆຂອງ
ກອງ;

5. ສະຫຼ ບສາໍ້ ງແຜນການການລ ົງທນ, ແຜນການການບລິການ,ເກັບກາສະຖິຕິປະລິມານການ
ບລິການ;
6. ປະຕິບ ັດວຽກງານ ອ່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກອງ.
ມາດຕາ 8. ໜາໍ້ ທີ່ ຂອງຫອ
ັ ໍ້
ັກງານ
ໍ້ ງການຈ ັດຕງ-ພະນ
ໍ້ ແຜນການກ່ ສາໍ້ ງ ບາລງ ຍ ົກລະດ ັບ ສກສາ
1. ຄນຄ
ົໍ້ ວ
ໍ້ າການຄມ
ໍ້ ຄອງ ຕິດຕາມກວດກາ ຂນ
ອ ົບຮ ົມນາສະເໜີຄະນະກອງ
2. ຄນຄວ
າໍ້ ການປັບປງກ ົງຈ ັກ ສ ັບຊອ
ົໍ້
ັ ໍ້ ເລ່ ອນຂນເງິ
ັ ໍ້ ນເດອນ ແລະ
ໍ້ ນບກຄະລາກອນ, ເລ່ ອນຊນ,
ນະໂຍບາຍອ່ ນໆ ຕ່ ພະນ ັກງານລ ັດຖະກອນ ເພ່ ອນາສະເໜີຄະນະກອງພິຈາລະນາ.
ມາດຕາ 9. ໜາໍ້ ທີ່ ຂອງ ຫອ
ໍ້ ງການການເງິນ
ໍ້ ງວດ;
1. ຄມ
ັ ການການເງິນ-ການບ ັນຊີຢາ່ ງເຂັມ
ໍ້ ຄອງລາຍຮ ັບ-ລາຍຈາ່ ຍ ຕາມລະບຽບຫຼກ
2. ສາໍ້ ງແລະປະກອບເອກະສານພໍ້ນຖານການບ ັນຊີບ ັນທກລາຍການເຄ່ ອນໄຫວກຽ່ ວກ ັບລາຍຮ ັບ
ແລະ ລາຍຈາຍຕາມສາລະບານບ
ັນຊີເຂົໍ້າປໍ້ ມບ ັນຊີປະຈາວ ັນ;
່
3. ບ ັນທກລາຍການຈ ົດຮ ັບ-ຈ ົດຈາ່ ຍ ແລະຍອດເຫຼ ອຂອງບ ັນຊີຄ ັງເງິນເຂົໍ້າປໍ້ ມບ ັນຊີສາຮອງເງີນ
ສ ົດ, ເງິນຝາກ;
4. ສາໍ້ ງເອກະສານ ສະຫຼ ບລາຍງານສ ັງເຄາະ ເພ່ ອລາຍງານຄະນະກອງ ແລະ ພາກສວ
່ ນທີ່
ກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງ.
ມາດຕາ 10 ໜາໍ້ ທີ່ ຂອງ ຫອ
ໍ້ ງການການບ ັນຊີ
1. ອອກໃບເກັບເງິນສ່ງົ ໃຫລ
ໍ້ ກຄາໍ້ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ ງປະເທດ, ຕິດຕາມແລະທວງໜີໍ້ຈາກລກ
ຄາໍ້ ;
2. ຕິດຕາມ ແລະ ຊກຍກ
ັ ;
ໍ້ ານມອບລາຍຮ ັບວິຊາການໃຫງໍ້ ົບປະມານແຫງ່ ລດ
3. ຄມ
ໍ້ ຄອງບ ັນຊີລາຍ ຮ ັບ-ລາຍຈາ່ ຍ, ການຈ ັດຊໍ້ ແລະ ການປະມນ, ຊ ັບສ ົມບ ັດ, ຊ ັບສິນ-ໜີໍ້
ສິນຂອງກອງ;
4. ສະຫຼ ບ ແລະ ສາໍ້ ງແຜນງ ົບປະມານ ລາຍງານຄະນະກອງ ແລະ ພາກສວ
່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງ.
ມາດຕາ 11 ໜາໍ້ ທີ່ ຂອງ ສນເຕັກນິກວິທະຍການບິນ
ໍ້ ານ ົດພາຍໃນກຽ່ ວກ ັບການຕິດຕງັ ໍ້ ການບລະນະຮ ັກສາ ແລະ ສອ
1. ຄນຄ
ົໍ້ ວ
ໍ້ າ ຮາ່ ງຂກ
ໍ້ ມແປງຂະ
ໜາດນອ
ໍ້ ຍ,

ລະບ ົບວິທະຍສ່ ສານການບິນ,

ລະບ ົບວິທະຍຊວ
່ ຍການບິນ,

ລະບ ົບວິທະຍ

ຕິດຕາມເປົໍ້າໝາຍ, ລະບ ົບອຕນິຍ ົມການບິນ ແລະ ສິ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກອ່ ນໆທີ່ ຈາເປັນ
ສະເໜີກອງ ແລະກ ົມການບິນພົນລະເຮອນ ພິຈາລະນາຮ ັບຮອງ.
ໍ້ ແຜນການ, ດາເນີນການ ປົກປັກຮ ັກສາ ສອ
2. ຂນ
ໍ້ ມແປງ, ປະເມີນຄນນະພາບ ແລະອາຍການ
ໃຊງໍ້ ານຂອງລະບ ົບວິທະຍການບິນ ແລະ ອປະກອນຕາ່ ງໆ ໃນແຕລ
່ ະໄລຍະທັງຮ ັບປະກ ັນໃຫໍ້
່ ັ ກາ່ ວ ຮ ັບໃຊໄໍ້ ດຢ
ລະບ ົບ ດງ
ໍ້ າ່ ງເປັນປົກກະຕິ
ໍ້ ແຜນການສະເໜີກຽ່ ວກ ັບ
3. ຂນ

ການບິນກວດສອບ,

ສອ
ໍ້ ມແປງຂະໜາດກາງ

ແລະໃຫຍ,່

ປັບປງ ຫຼ ປຽ່ ນແທນ ບ ັນດາ ພາຫະນະ, ອປະກອນເຕັ ກນິກ, ວິທະຍການບິນ ໃຫທ
ັ ສະໃໝ
ໍ້ ນ
ແທດເໝາະ ກ ັບຄວາມຮຽກຮອ
ໍ້ ງຕອ
ໍ້ ງການຂອງວຽກງານ ແລະ ສອດຄອ
່ ງກ ັບມາດຕະຖານ
ຂອງ ອ ົງການການບິນພົນລະເຮອນສາກ ົນ.
ໍ້ ນສະຖິຕິ ປະລິມານ ສາຍຮ ັບ/ສາຍສ່ ງົ ທັງພາຍໃນແລະລະຫວາ່ ງ
4. ຕິດຕາມ, ເກັບກາ ຂມ
ປະເທດ ແລະ ຄນນະພາບການຮ ັບ-ສ່ ງົ ຂອງວິທະຍສ່ ສານການບິນ.
ມາດຕາ 12. ໜາໍ້ ທີ່ ຂອງສນບ ັນຊາການຈະລາຈອນທາງອາກາດ
1. ດາເນີນການບ ັນຊາ ແລະ ສະໜອງການບລິການບິນຜາ່ ນ ການບິນເຂົໍ້າ-ອອກ ແລະການບິນ
ໍ້ -ລ ົງ
ຂນ

ສະໜາມບິນ

ຂອງເຮອບິນປະເພດຕາ່ ງໆ

ໃນເຂດນາ່ ນຟໍ້າທີ່ ຕ ົນຮ ັບຜິດຊອບໃຫມ
ໍ້ ີ

ຄວາມສະດວກ, ວອ
່ ງໄວ ແລະ ປອດໄພ;
2. ພົວພັນກ ັບບ ັນດາ ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ປະຈາແຂວງ ແລະ ສນ
ໍ້ ົກລ ົງນາກ ັນ ກຽ່ ວກ ັບຂາ່ ວສານການບິນ, ຂາ່ ວອຕນິຍ ົມ
ບ ັນຊາ ການບິນຕາ່ ງປະເທດ ທີ່ ມີຂຕ
ການບິນ ແລະ ອ່ ນໆ;
3. ປະສານງານ

ກ ັບພາກສວ
່ ນກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງຢາ່ ງທັນການ

ກຽ່ ວກ ັບວຽກງານເຕອນໄພ

ໍ້ົ
ຊອກຄນ

ແລະ ກໄໍ້ ພ ກລະນີມເີ ຫດການຕິດຂ ັດ ຫຼ ອປະຕິເຫດການບິນ.
ໍ້ ນ ສະຖິຕິ, ປະລິມານການບລິການດາໍ້ ນຈະລາຈອນທາງອາກາດ
4. ເກັບກາ ແລະ ສ ັງລວມຂມ
ໃຫລ
ໍ້ ະອຽດ ແລະ ຊ ັດເຈນ.

ໍ້ົ ຂອງບ ັນດາຫອ
ມາດຕາ 13. ໜາໍ້ ທີ່ ຕນຕ
ໍ້ ງການ ຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດປະຈາແຂວງ

1. ຈ ັດຕງສ
ັໍ້ ກສາອ ົບຮ ົມ ການເມອງແນວຄິດ, ວຽກງານກ ົງຈ ັກ ແລະ ບກຄະລາກອນ, ວຽກງານ
ນະໂຍບາຍ ທີ່ ຢໃ່ ນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຕ ົນ;
ໍ້ -ລ ົງ ຂອງບ ັນດາ
2. ຄມ
ໍ້ ຄອງບ ັນຊາ ແລະ ບລິການ ການບິນເຂົໍ້າ-ອອກ ແລະ ການບິນຂນ
ເຮອບິນ ປະເພດຕາ່ ງໆ ໃນຂອບເຂດນາ່ ນຟໍ້າທີ່ ຕ ົນຮ ັບຜິດຊອບໃຫມ
ີ ວາມສະດວກ,ວອ
ໍ້ ຄ
່ ງໄວ
ແລະ ປອດໄພ.
ໍ້ ນສະຖິຕິ, ປະລິມານການບລິການໃຫແ
3. ເກັບກາ ຂມ
ໍ້ ກສ
່ າຍການບິນຕາ່ ງໆໃນແຕລ
່ ະເດອນ;
4. ສະຫຼ ບສ ັງລວມ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານຄມ
ັໍ້
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ລາຍງານ
ຕ່ ຄະນະກອງເພ່ ອຮ ັບຊາບ ຢາ່ ງເປັນປົກະຕິ;
ໍ້ ແຜນງ ົບປະມານປະຈາປີ ແລະ ຄມ
5. ຂນ
ີ ະສິດທິ ຜນ
ົ ;
ໍ້ ຄອງນາໃຊຕ
ໍ້ າມການອະນມ ັດໃຫມ
ໍ້ ປ
ສາລບ
ັ ພາລະບ ົດບາດ, ໜາໍ້ ທີ່ ຂອບເຂດສິດ ຈະໄດກ
ໍ້ ານ ົດ ໃຫສ
ໍ້ ອດຄອ
່ ງກ ັບຈດພິເສດ ຂອງແຕ ່
ລະຫອ
ໍ້ ງການປະຈາແຂວງ.

ໝວດທີ IV
ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ມາດຕາ 14.ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ
1. ປະຕິບ ັດຫຼ ກ
ັ ການລວມສນປະຊາທິ ປະໄຕ, ຕ ົກລ ົງເປັນໝຄ
່ ະນະ, ບກຄ ົນຮ ັບຜິດຊອບ ແລະ
ປະຕິບ ັດ ລະບອບ ຫົວໜາໍ້ ດຽວ; ເສີມຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສາໍ້ ງ ແລະ ຍ ົກສງຄວາມຮ ັບ
ຜິດຊອບຕ່ ໜາໍ້ ທີ່ ວຽກງານ ທີ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບມອບໝາຍ;
2. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະໂຄງການລະອຽດ ແກໄໍ້ ຂວຽກງານຢາ່ ງມີຈດສມ ແລະ
ມີເປົໍ້າໝາຍໃນແຕລ
່ ະໄລຍະ, ປະສານສ ົມທົບຢາ່ ງແໜນ
ໍ້ ແຟນ
ໍ້ ກ ັບອ ົງການຕາ່ ງໆທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງ;
3. ເຮັດວຽກມີການກວດກາຕິດຕາມຊກຍ ໍ້

ສະຫຼ ບຖອດຖອນບ ົດຮຽນ,

ປະເມີນຜົນ

ໍ້ ງວດ;
ປະຕິບ ັດ ລະບອບ ປະຊມ, ລາຍງານ ສອ
່ ງແສງຢາ່ ງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເຂັມ

ໝວດທີ V

ພອ
ໍ້ ມທັງ

ບ ົດບ ັນຍ ັດສດທາໍ້ ຍ
ມາດຕາ 15.ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ ໍ້
ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ແລະ ຫອ
ໍ້ ງການຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງ
ອາກາດປະຈາແຂວງມີເຄ່ ອງແບບ, ເຄ່ ອງໝາຍ ແລະ ກາປະທັບເພ່ ອນາໃຊເໍ້ ຂົໍ້າໃນວຽກ
ງານທາງລ ັດຖະການ ກອງຄມ
ໍ້ ຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດແລະພາກສວ
່ ນທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງ
່ ົ ຮ ັບຮ ໍ້ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ໍ້ ົກລ ົງສະບ ັບນີຢ
ໍ້ າ່ ງເຂັມ
ໍ້ ງວດ.
ຈງ
ບ ັດຂຕ
ັໍ້
ມາດຕາ 16.ຜົນບ ັງຄ ັບໃຊ ໍ້
ໍ້ ົກລ ົງສະບ ັບນີມ
ໍ້ ຜ
ໍ້ ົກລ ົງ
ຂຕ
ໂດຍປ່ຽນແທນຂຕ
ີ ນ
ົ ສ ັກສິດນ ັບແຕວ
ົໍ້
່ ັນລ ົງລາຍເຊັ ນເປັນຕນໄປ
ສະບ ັບ ເລກທີ 9966/ຄຂປກ ລ ົງວ ັນທີ 28/7/2004.
ລ ັດຖະມ ົນຕີວາ່ ການ

