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ກກກກາາາານຈດັນຈດັນຈດັນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    ຮອບວຽນທີຮອບວຽນທີຮອບວຽນທີຮອບວຽນທ ີ   9999    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 10101010    

I.I.I.I.    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    9999    ((((ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ 2013201320132013))))    

ກກກກ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບວຽນ 9 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013, ທລຍ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາ 

ໂຄງການຍ່ອຍໄດທ້ງັໝດົ 265 ໂຄງການ ກວມເອາົ 100 % ຂອງໂຄງການທງັໝດົ ໃນນັນ້ມຈີາໍນວນ 233 ໂຄງ 

ການຍ່ອຍ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 88 % ແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100% ເພີ່ ມຂືນ້ 16 % ເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືຫນາ້

ໃນເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ມ ີ23 (ຫຼ ື9 %) ໂຄງການ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 % ແລະ 9 (ຫຼ ື3 %) 

ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 % ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມຄີດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ). 

ຂະແໜງການ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ສກຶສາ 0 1 11 59 71 25,038,721,139 

ສາທາລະນະສຸກ 0 0 3 9 12 3,380,013,499 

ນໍາ້ສະອາດ 0 8 6 99 113 19,767,076,586 

ກະສກິໍາ 0 0 2 17 19 3,054,711,097 

ຄມົມະນາຄມົ 0 0 1 44 45 9,868,848,666 

ພະລງັງານ 0 0 0 5 5 1,269,625,971 

ລວມ 0 9 23 233 265 62,378,996,958 

ເປເີຊນັ 0% 3% 9% 88%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກລໍະກດົ 2013 

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຫລວງນໍາ້ທາ 0 0 1 24 25 5,019,709,218 

ຫວົພນັ 0 1 6 101 108 17,011,131,999 

ຊຽງຂວາງ 0 0 0 32 32 9,198,522,965 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 0 9 32 41 14,739,611,006 

ສາລະວນັ 0 0 1 13 14 4,652,180,880 

ເຊກອງ 0 1 2 24 27 7,239,061,353 

ອດັຕະປ ື 0 7 4 7 18 4,518,779,537 

ລວມ 0 9 23 233 265 62,378,996,958 

ເປເີຊນັ 0% 3% 9% 88%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກລໍະກດົ 2013 
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ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງນິຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9    (ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ    ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ 2013) 2013) 2013) 2013)     

 ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013. ການເບກີຈ່າຍ

ງບົປະມານສໍາລບັຮອບວຽນ 9 ແມ່ນເຫນັວ່າຄວາມລາ້ຊາ້ເລກັນອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະ 

ກໍາຍ່ອຍ. ຊຶ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັ (ທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013) ໂຄງການໄດດໍ້າເນນີການຊໍາລະເງນິທງັໝດົຈາໍນວນ 

48,33 ຕືກ້ບີ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 77.5 % ຂອງຈໍາວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 7.5 % ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, 

ໃນນັນ້ແຂວງ  ຫວົພນັ  ຈາໍນວນ 14,6 ຕືກ້ບີ, ຫຼວງນ ້າທາ 4,9 ຕືກ້ບີ, ສະຫວນັນະເຂດ 11,83 ຕືກ້ບີ, ຊຽງຂວາງ 

7,88 ຕືກ້ບີ, ສາລະວນັ 3,65 ຕືກ້ບີ, ເຊກອງ 2,83 ຕືກ້ບີ ແລະ ແຂວງອດັຕະປ ື1,62 ຕືກ້ບີ. 

 ເຫດຜນົໃນການຊໍາລະເງນິຊກັຊາ້ ແມ່ນມາຈາກຂັນ້ຕອນການກະກຽມເອກະສານການຂໍເບກີຈ່າຍຈາກຂັນ້ 

ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ, ການຂໍເບກີຈ່າຍໃນແຕ່ລະຄັງ້ແມ່ນທມີງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ຕອ້ງສະ 

ຫລຸບການເບກີຈ່າຍໃນເດອືນຜ່ານມາໃຫສໍ້າເລດັເສຍກ່ອນ ຈິ່ ງສາມາດຂໍເບກີຈ່າຍໄດ.້ ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ບນັຫາ

ດັ່ ງກ່າວແມ່ນ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂດຂີືນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ.  

II.II.II.II.    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັ    ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງການການການການຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັສະບຽງສະບຽງສະບຽງສະບຽງອາຫານອາຫານອາຫານອາຫານ    ຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ເຂດເຂດເຂດເຂດເນນີເນນີເນນີເນນີສູງສູງສູງສູງຂອງຂອງຂອງຂອງ    

ສປປສປປສປປສປປ....    ລາວລາວລາວລາວ    ((((ຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    9)9)9)9)    

 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕໂ້ຄງການປັບປຸງການຄໍາ້ 

ປະກນັສະບຽງອາຫານຢູ່ ເຂດເນນີສູງຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຢ່າງພົນ້ເດັ່ ນຢ່າງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນພໍ

ສມົຄວນ, ຊຶ່ ງມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກລໍະກດົ 2013, ວຽກງານດັ່ ງກ່າວໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັ 100 % ເມື່ ອທຽບ 

ກບັແຜນການປະຈາໍປ,ີ ສ າຫລບັລາຍລະອຽດທາງດາ້ນການເງນິແມ່ນໄດສ້ າເລດັການເບກີຈ່າຍແລວ້ 58,65 ຕືກ້ບີ    ຫຼື

ເທົ່ າກບັ 92,52 % ຂອງຈໍານວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 0,52 % ທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ ສ່ວນລາຍລະອຽດ

ຂອງຄວາມຄບືໜາ້ແມ່ນມຄີດືັ່ ງລຸ່ມນີ.້  

  ຕາຕະລາງ3: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທາ້ຍເດອືນ ມຖຸິນາ 2013 (ແຍກຕາມຂະແໜງ): 

ຂະແໜງການ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຄມົມະນາຄມົ 0 0 0 11 12 1,786,348,495 

ພະນກັງານໄຟຟາ້ 0 0 0 1 1 165,000,000 

ນໍາ້ສະອາດ 0 0 0 5 5 7,804,962,057 

ກະສກິໍາ 0 0 0 72 77 8,272,346,792 

ລວມ 0 0 0 89 89 10,223,695,287 

ເປເີຊນັ 0% 0% 0% 100%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກລໍະກດົ 2013 

  ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທາ້ຍເດອືນ ມຖຸິນາ 2013 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຫລວງນໍາ້ທາ 0 0 0 17 18 2,149,083,386 

ຫວົພນັ 0 0 0 46 46 4,400,553,400 

ຊຽງຂວາງ 0 0 0 8 8 841,643,323 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 0 0 18 18 2,832,415,177 

ລວມ 0 0 0 89 89 10,223,695,287 

ເປເີຊນັ 0% 0% 0% 100%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກລໍະກດົ 2013 
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IIIIIIIII.I.I.I.        ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    10 10 10 10 ((((ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ 2013201320132013))))    

ກ.ກ.ກ.ກ.    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10, ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013, ໂຄງການໄດຈ້ດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ 389 ໂຄງການ ຫຼ ືກວມເອາົ 84 % ຂອງຈາໍນວນໂຄງການທງັໝດົ (464 ໂຄງ 

ການ), ໃນນັນ້ ມ ີ222 (ຫຼ ື48 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100 % ເພີ່ ມຂຶນ້ 22 % ເມື່ ອ

ທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 % ມ ີ118 ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 25 % ແລະ ມ ີ

49 (ຫຼ ື11 %) ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 %, ແລະອກີ 75 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລ ືເທົ່ າ

ກບັ 16 % ແມ່ນກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄບືໜາ້ຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມຄີດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້   

ຕາຕະລາງ 5: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ) 

ຂະແໜງການ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ສກຶສາ 7 18 45 27 97 24,197,590,732 

ຄມົມະນາຄມົ 19 14 19 79 131 22,382,939,246 

ພະລງັງານ 1 0 0 7 8 1,961,624,727 

ສາທາລະນະສຸກ 2 2 6 13 23 2,795,662,201 
ນໍາ້ສະອາດ 37 13 44 77 171 24,127,574,554 

ທນຶ ສາທາລະນະສຸກ 0 2 0 0 2 175,000,000 

ກະສກິໍາ 9 0 4 19 32 4,172,431,333 

ລວມ 75 49 118 222 464 79,812,822,793 

ເປເີຊນັ 16% 11% 25% 48%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກລໍະກດົ 2013 

ຕາຕະລາງ 6: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຜົງ້ສາລ ີ 9 8 8 1 26 5,346,450,000 

ອຸດມົໄຊ 25 2 16 52 95 12,863,000,000 

ຫລວງພະບາງ 10 14 15 11 50 9,163,750,000 

ຫຼວງນໍາ້ທາ 1 4 6 17 28 3,352,680,477 

ຫວົພນັ 6 6 32 47 91 15,269,054,881 

ຊຽງຂວາງ 4 2 12 20 38 7,766,447,554 

ສະຫວນັນະເຂດ 4 4 15 39 62 11,454,174,801 

ສາລະວນັ 3 2 3 11 19 4,082,721,070 

ເຊກອງ 9 3 7 8 27 6,040,093,867 

ອດັຕະປ ື 4 4 4 16 28 4,474,450,143 

ລວມ 75 49 118 222 464 79,812,822,793 

ເປເີຊນັ 16% 11% 25% 48%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກລໍະກດົ 2013 
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ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດຄວາມຄບືໜາ້ດຄວາມຄບືໜາ້ດຄວາມຄບືໜາ້ດດາ້ນການເງນິດາ້ນການເງນິດາ້ນການເງນິດາ້ນການເງນິຂອງຂອງຂອງຂອງຮອບວຽນ ຮອບວຽນ ຮອບວຽນ ຮອບວຽນ 10101010    ((((ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນ ເດອືນ ເດອືນ ເດອືນ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ 2013201320132013))))    

ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013. ການເບກີຈ່າຍງບົ 

ປະມານສໍາລບັຮອບວຽນ 10 ແມ່ນເຫນັວ່າຄວາມລາ້ຊາ້ເລກັນອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກໍາຍ່ອຍ. 

ຊຶ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັ (ທາ້ນເດອືນ ກໍລະກດົ) ໂຄງການໄດດໍ້າເນນີການຊໍາລະເງນິທງັໝດົຈໍານວນ 23,10 ຕືກ້ບີ 

ຫຼເືທົ່ າກບັ 28.83 % ຂອງຈາໍວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 23.26 % ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໃນນັນ້ແຂວງ 

ຫວົພນັ ຈາໍນວນ 5,43 ຕືກ້ບີ, ສະຫວນັນະເຂດ 2,59 ຕືກ້ບີ, ຊຽງຂວາງ 2,15 ຕືກ້ບີ, ອດັຕະປ ື1,17 ຕືກ້ບີ ເຊ 

ກອງ  0,64 ຕືກ້ບີ, ສາລະວນັ 0,97 ຕືກ້ບີ, ອຸດມົໄຊ 6,15 ຕືກ້ບີ, ຫລວງພະບາງ 3,39 ຕືກ້ບີ, ຫລວງນໍາ້ທາ 

0,59 ຕືກ້ບີ, ສ່ວນແຂວງຜົງ້ສາລ ີແມ່ນຍງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກວດສອບເອກະສານ ຊຶ່ ງຄວາມຄບືຫນາ້ເພິ່ ມເຕມີ

ແມ່ນຈະລາຍງານໃນເດອືນຕ່ໍ ໄປ.  

IIIIVVVV....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    10 10 10 10 ((((GOL)GOL)GOL)GOL)    ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ ກລໍະກດົ 2013201320132013    

ກ.ກ.ກ.ກ.    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ:ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ:ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ:ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ:    

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍບວ້ງທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ຈໍານວນທງັໝດົ 86 ໂຄງການນັນ້, 

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013, ມ ີ67 ໂຄງການ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 78 % ຂອງໂຄງການແມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ສໍາເລດັແລວ້ 100 %, ຈາໍນວນໂຄງການ 16 % ຫຼ ື13 ໂຄງການຍ່ອຍມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 %, ມ ີ 3 

ໂຄງການຍ່ອຍມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 % (ລາຍລະອຽດເບິ່ ງຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ)້ ແລະ ອກີ 3 ໂຄງການທີ່

ເຫລອືແມ່ນກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຄວາມຄບືໜາ້ເພີ່ ມເຕມີຈະໄດລ້າຍງານໃນເດອືນຕ່ໍ

ໄປ.   

ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013 (ແຍກຕາມຂະແໜງ): 

ຂະແໜງການ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ສກຶສາ 0 0 6 9 15 4,121,567,983 

ຄມົມະນາຄມົ 1 0 1 9 11 2,206,621,934 

ພະລງັງານໄຟຟາ້ 1 0 0 1 2 637,591,518 

ສາທາລະນະສຸກ 0 0 0 2 2 224,811,919 

ນໍາ້ສະອາດ 1 2 6 41 50 7,996,147,554 

ກະສກິາໍ 0 0 1 5 6 813,259,092 

ລວມ 3 2 14 67 86 16,000,000,000 

ເປເີຊນັ 3% 2% 16% 78%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກລໍະກດົ 2013 

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013 (ແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຫຼວງນໍາ້ທາ 1 0 3 14 18 2,239,400,477 

ຫວົພນັ 0 0 2 19 21 3,493,492,695 

ຊຽງຂວາງ 0 0 3 9 12 2,487,091,004 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 02 3 14 17 3,594,450,075 

ສາລະວນັ 1 0 0 5 6 1,396,573,598 

ເຊກອງ 0 0 1 5 6 1,349,492,008 

ອດັຕະປ ື 1 2 2 1 6 1,439,500,143 

ລວມ 3 2 14 67 86 16,000,000,000    

ເປເີຊນັ 3% 2% 16% 78%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກລໍະກດົ 2013    
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ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ::::        

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກໍລະກດົ 2013, ການຊໍາລະສະສາງດາ້ນວຽກງານການເງນິ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັຈກັເປີເຊນັເທື່ ອ ຊຶ່ ງເຫນັວ່າມຄີວາມລາ້ຊາ້ຫຼາຍ ເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນກດິຈະກໍາ, ບນັຫາການ 

ຊໍາລະເງນິຊກັຊາ້ ແມ່ນຍອ້ນມກີານດດັແກງ້ບົປະມານທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ໂຄງການຈາໍນວນໜຶ່ ງ ພອ້ມກນັ

ນັນ້ກໍ່ ໄດມ້ກີານດັດແກລ້ະຫັດຂອງສາລະບານການລົງທຶນຈາກແຂວງ ມາເປັນລະບົບຂອງຄະນະພັດທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສູນກາງ (ຄພທສ) ເພື່ ອສະດວກ ໃນການເບກີຈ່າຍ ແລະ ຊໍາລະສະສາງ

ໃຫແ້ກ່ໂຄງການ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ ພວມກໍາລງັສງັລວມງບົປະມານເພື່ ອຂໍເບກີຈ່າຍ ສົ່ ງມາຍງັ 

ທລຍ ສູນກາງແລວ້ ຄວາມຄບືໜາ້ເພີ່ ມເຕມີຈະໄດລ້າຍງານໃນເດອືນຕ່ໍ ໄປ ສ່ວນທນຶຊ່ວຍເຫລອືລາ້ກໍາລງັໄດຮ້ບັການ

ອະນຸມດັຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶແລວ້ໃນການເບກີຈ່າຍ.   

VVVV....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ບາງບາງບາງບາງໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກວຽກວຽກວຽກຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະພະພະພະພະແນແນແນແນກກກກ    

ກກກກ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກຕດິຕາມກຕດິຕາມກຕດິຕາມກຕດິຕາມ----ປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

ກ.1.ກ.1.ກ.1.ກ.1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານແຜນແຜນແຜນແຜນທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່     

1. ລງົຕດິຕາມການສໍາຫລວດເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ຂອງທມີງານປະເມນີຜນົໂຄງການຂອງ ທລຍ ຢູ່ແຂວງສະຫວນັ 

ນະເຂດ ( ເມອືງເຊໂປນ ) ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມການຈດັທດັສະນະສກຶສາ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ  ສໍາລບັອໍານາດ

ການປກົຄອງຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນຂອງແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປ ືຢູ່ເມອືງວລີະບູລ ີແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ ຄັງ້ວນັທ ີ24 ກລໍະກດົ 2013 – 01 ສງິຫາ 2013. 

2. ສບືຕ່ໍສາ້ງແຜນທີ່  ຮອບວຽນ 9-10 ຂອງ 10 ແຂວງ ທລຍ ( ລະດບັເມອືງ ). 

3. ສບືຕ່ໍກະກຽມແຜນທີ່  ສະແດງຢູ່ກອງປະຊຸມປະຈາໍປ ີທລຍ (ແຜນທີ່  ລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັປະເທດ)  

ກ.ກ.ກ.ກ.2222....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານ    ກກກກສກ (ກນົສກ (ກນົສກ (ກນົສກ (ກນົໄກໄກໄກໄກສະສະສະສະແດງແດງແດງແດງຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຄດິຄດິຄດິຄດິຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັແລະແລະແລະແລະແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຂ້ດັຂດັຂດັຂດັແຍ່ງ)ແຍ່ງ)ແຍ່ງ)ແຍ່ງ)    

1. ລງົຕດິຕາມການແກໄ້ຂບນັຫາເນື່ ອງຈາກ ສູນກາງໄດຮ້ບັການສະແດງຄໍາຄດິເຫນັຜ່ານທາງສາຍດ່ວນ ທລຍ 

161 ກ່ຽວກບັເລື່ ອງ ບນັຫາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງໂຮງຮຽນທີ່  ບາ້ນຫາດແກວ້ ກຸ່ມບາ້ນມ່ວງ

ຄໍາ ເມອືງປາກແຊງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໃນວັນທີ 10 ມຖຸິນາ 2013 ເຊິ່ ງມເີນືອ້ດັ່ ງນີ:້ ຊຸມຊົນບ່ໍ

ຕອ້ງການໂຮງຮຽນທີ່  ທລຍ ຈະຊ່ວຍສາ້ງໃນໝູ່ ບາ້ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້ ສະນັນ້ເພື່ ອເປັນການສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ 

ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ອ້ງໃຈໃນຊຸມຊນົ ທມີງານ ທລຍ ສູນກາງນໍາໂດຍທ່ານ ຍຸດທະວນິ ສຫີາພມົ ແລະ ທ່ານ 

ມະນວີນັ ອນິທະປັນຍາ ສມົທບົກບັ ຫອ້ງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້

ແຂວງ ແລະ ພະນກັງານ ທລຍ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ຮ່ວມກນັກບັ ອໍານາດການປກົຄອງບາ້ນຫາດແກວ້ 

ແລະ ພ່ໍແມ່ປະຊາຊນົ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມແກໃ້ຂບນັຫາຂຶນ້ທີ່  ບາ້ນຫາດແກວ້ ເມອືງປາກແຊງ ແຂວງ 

ຫລວງພະບາງໃນວນັທີ່  31 ກລໍະກດົ 2013.  

 ຜ່ານການປຶກສາຫາລ ືແລະ ປຸກລະດມົ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂົາ້ໃຈ ເປັນເອກະພາບໃຫແ້ກ່ອໍານາດ

ການປກົຄອງບາ້ນ ກໍ່ ຄຊືາວບາ້ນທງັໝດົ ເຖງິຮູບແບບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງ ທລຍ. ຜ່ານການ

ປກຶສາຫາລ ືຊຸມຊນົບາ້ນຫາດແກວ້ກໍ່ ເຂົາ້ໃຈ ແລະ ຍນິດຍີອມຮບັເອາົໂຄງການກໍ່ ສາ້ງໂຮງຮຽນໃນໝູ່ ບາ້ນ

ຂອງພວກເຂາົຕາມທີ່ ຕກົລງົກນັໄວໃ້ນເບືອ້ງຕົນ້.  
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2. ຕດິຕາມ ແລະ ຕອບຮບັ ຄໍາຄດິເຫນັຜ່ານທາງອເີມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ. 

3. ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ຂອງ ປະຈາໍເດອືນ ມຖຸິນາ 2013 

ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

4. ສະຫລຸບບດົລາຍງານ 3 ເດອືນ ເມສາ - ມຖຸິນາ 2013 ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກຂອງການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັວຽກ ກສກ ໃຫຊ້ຽວຊານອາວຸໂສຂອງ ທລຍ. 

5. ເຮດັບດົສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ມຖຸິນາ 2013. 

ກ.ກ.ກ.ກ.3333....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານລະງານລະງານລະງານລະບບົບບົບບົບບົຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ (MIS)(MIS)(MIS)(MIS)    

1.1.1.1. ສບືຕ່ໍປະສານງານກບັ ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ພດັທະນາຖານຂໍມູ້ນ APIS ເພື່ ອພດັທະນາລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນ-

ຂ່າວສານຂອງ ທລຍ. 

2.2.2.2. ຕດິຕາມຈໍານວນ-ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືປອ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນ ແລະຊ່ວຍແກໄ້ຂບນັຫາແບບ

ອອນໄລໃຫແ້ກ່ຜູປ້ອ້ນຂໍມູ້ນໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 

3.3.3.3. ຕດິຕາມເອາົຂໍມູ້ນ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 ຈາກທຸກໆແຂວງ 

ເພື່ ອປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນບດົລາຍງານປະຈາໍເດອືນມຖຸິນາ 

4.4.4.4. ມສ່ີວນຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາກອງປະຊຸມສໍາມະນາວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກ

ຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

ຂ.ຂ.ຂ.ຂ.    ພະພະພະພະແນແນແນແນກພດັທະນາກພດັທະນາກພດັທະນາກພດັທະນາຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົ        

ຂ.1.ຂ.1.ຂ.1.ຂ.1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານເສມີເສມີເສມີເສມີສ ້ສ ້ສ ້ສາ້ງາງາງາງຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ແຂງແຂງແຂງແຂງໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫແ້ກ່ແກ່ແກ່ແກ່ຊຸຊຸຊຸຊຸມມມມຊົຊົຊົຊນົນນນ    ແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດການການການການປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິຖ່ິຖ່ິຖ່ິ່ ນນນນ    

1. ຈດັທດັສະນະສກຶສາ ໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອດັຕະປ ືຈາໍນວນ

ທງັໝດົ 70 ທ່ານ ຍງິ 12 ທ່ານ ໄປຢຽ້ມຢາມ 2 ບາ້ນຢູ່ເມອືງວລິະບູລ,ີ ແຂວງສະ ຫວນັນະເຂດ ໂດຍໄດ ້

ແລກປ່ຽນບດົຮຽນໃນຫວົຂໍຫ້ລກັໆຄ:ື  ວທິກີານວາງແຜນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ວທິກີານຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໂຄງການຍ່ອຍໂດຍຊາວບາ້ນເອງ. ການຈດັທດັສະນະທດັສະນະຄັງ້ນີ ້ໄດເ້ຮດັ

ໃຫຜູ້ເ້ຂົາ້ຮ່ວມມຄີວາມເຂົາ້ໃນກ່ຽວກບັວທິກີານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ ນໍາ

ໃຊວ້ທິກີານພດັທະນາທີ່ ຂບັເຄື່ ອນໂດຍຊຸມຊນົເອງ. 

2. ຈດັຝກຶອບົຮມົຄນື ກ່ຽວກບັວທິກີານວາງແຜນພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ 

ພດັທະນາຊຸມຊນົ 3 ແຂວງໃໝ່. ຊຸດຝກຶອບົຮມົດັ່ ງກ່າວນີ ້ຈດັຂຶນ້ຢູ່ເມອືງປາກແບງ,ແຂວງອຸດມົໄຊ ໃນ

ລະຫວ່າງວນັທ ີ24-26 ກລໍະກດົ 2013 ໂດຍມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 18 ຄນົ, ເປນັຍງິ 5 ຄນົ.  

3. ໄດສ້ມົທບົກບັພະແນກບໍລຫິານ ແລະ ການເງນິ  ໃນການສບືຕ່ໍ່ຈດັກອງປະຊຸມສະຫລຸບປະຈາໍງວດ ຢູ່ບາ້ນ 

ທີ່ ໄດຮ້ບັໂຄງການຍ່ອຍ ໃນຮອບວຽນທ ີ10 ທງັນີເ້ພື່ ອດໍາເນນີການກວດສອບຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານໂຄງການຍ່ອຍຂອງບາ້ນ.  

4. ດໍາເນນີຈດັກອງປະຊຸມ ລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ໃຫແ້ກ່ອໍານາດການ

ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຫອ້ງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຢູ່ແຕ່ລະເມອືງເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ. 
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5. ປະສານງານກບັພະແນກວສິະວະກໍາ ໃນການປັບປຸງຫວົໜ່ວຍລາຄາຄາດຄະເນຂອງໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ລະ

ປະເພດ ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການວາງແຜນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ແຜນພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນ ຢູ່ 2 ເມອືງໃໝ່ 

ຂອງແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ຫລວງພະບາງ. 

6. ເຂົາ້ຮ່ວມການທດັສະນະສກຶສາ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາຊຸມຊນົ ຢູ່ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ສໍາປະທານຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ 

ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ ຊຶ່ ງຈດັໂດຍກມົພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່, ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ 

ບ່ໍແຮ່. 

ຂ.ຂ.ຂ.ຂ.2222    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູ----ຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານ    

1. ປະສານງານນໍາທມີງານໂຄງການປັບປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພຊະນະການ ໃນການ

ຜະລດິເຄື່ ອງມກືະຈາຍຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ (ບດົນໍາສະເໜ ີPowerPiont ແລະ ສາລະຄະດ)ີ ສໍາລບັແນະນໍາ

ໂຄງການ. 

2. ສໍາເລດັການອອກແບບປດົສະເຕ ີທີ່ ຈະນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນຝກຶອບົຮມົວຽກງານດາ້ນວຊິາການ. 

3. ຂຽນຂ່າວ ສົ່ ງໃຫບ້ນັດາສື່ ຕ່າງໆ ລວມທງັເຜຍີແຜ່ຜ່ານ ເວບັໄຊ ໌ຂອງ ທລຍ ຈໍານວນ 17 ຂ່າວ ເຊິ່ ງຂ່າວ

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ຂອງ ທລຍ  ຮອບວຽນທີ່  10. 

4. ສໍາເລດັໃນການປບັປຸງປຶມ້ຄູ່ມ ືອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງແຜ່ນປດົສະເຕແີນະນາໍໂຄງການ 11 ແຜ່ນຂອງ 

ທລຍ 2. 

5. ແຕ່ລະແຂວງ/ເມອືງ ໄດສໍ້າເລດັໃນການແຈກຍາຍ ເຄື່ ອງມ ືIEC ປະເພດຕ່າງໆເຊັ່ ນ:  ແຜ່ນໂຄສະນາ 

ກສກ ສະຕກິເກ ີກສກ 161 , ແຟມ້ເອກະສານ ທລຍ, ປຶມ້ແນະນໍາໂຄງການ ທລຍ 2 ໃຫກຸ່້ມເປົາ້ໝາຍ 

ຕາມຂໍແ້ນະນາໍ ແລະ ແຜນແຈກຢາຍ ທີ່ ໄດສ້ົ່ ງໃຫໂ້ດຍ ທລຍ ສູນກາງ. 

6. ສບືຕໍ່ປບັປຸງ ກະດານຂ່າວຢູ່ແຕ່ລະກຸ່ມບາ້ນ. 

7. ອອກຂ່າວຜ່ານທາງໜງັສພືມິ ສະຫວນັພດັທະນາ 10 ຂອງແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຊຶ່ ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ

ຂ່າວກ່ຽວກບັຄວາມສໍາເລດັຂອງໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆຂອງ ທລຍ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

ຄຄຄຄ....    ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງຊວີິຊວີິຊວີິຊວີດິການດການດການດການເປນັເປນັເປນັເປນັຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນໂພໂພໂພໂພສະນາສະນາສະນາສະນາການ ການ ການ ການ ((((ໂຄງການ ໂຄງການ ໂຄງການ ໂຄງການ LONG)LONG)LONG)LONG)    

ຄ.1ຄ.1ຄ.1ຄ.1    ວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານ    ແລະ ແຜນການແລະ ແຜນການແລະ ແຜນການແລະ ແຜນການ    

1. ສາ້ງແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານປະຈາໍປຂີອງໂຄງການ. 

2. ຂືນ້ແຜນລງົສກຶສາຂໍມູ້ນການຕະຫຼາດ ສໍາຫຼບັຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. 

3. ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນງົບປະມານປະຈໍ າປີ . 
4. ສາ້ງໂຄງຮ່າງບດົລາຍງານ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກ. 

5. ທບົທວນ TOR ຂອງຜູປ້ະສານງານ ຂັນ້ເມອືງ, ກຸ່ມບາ້ນ ທນຶຈະມາປະຈາໍຢູ່ 3 ເມອືງທີ່ ຂະຫຍາຍໃໝ່

(ຊຽງຄໍ,້ ຊໍາໃຕ,້ ນອງ) 

ຄ.2ຄ.2ຄ.2ຄ.2    ວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການ    

1. ສບືຕ່ໍຮ່າງບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ MOU ຮ່ວມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກໍາລງັລໍຖາ້ຄໍາເຫນັຈາກ 

ທ່ານ ຫວົໜາ້ກມົ ອະນາໄມ-ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 
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2. ສບືຕ່ໍສງັລວມ ແລະ ຄດິໄລ່ ແຜນງບົປະມານໂຄງການຍ່ອຍຂອງສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ. 

3. ຈດັຊຸດຝຶກອົມຮົມຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານໃຫສ້ະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານທຶນ

ໝູນວຽນກດິຈະກໍາລາຍຮບັສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນໃຫພ້ະນກັງານ LONG ເມອືງ, ບາ້ນ ແລະ 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 
4. ຈດັຝກຶອບົຮມົກດິຈະກໍາລາຍຮບັໃຫສ້ະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ 

ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກ່ຽວກບັຕດັຫຍບິ ແລະ ກໍາລງັລໍຖາ້ໃບສະເໜຈີາກບາ້ນ, ແຂວງ 

ແລະ ເມອືງ. 
5. ຈດັຝກຶອມົຮມົການປຸງແຕ່ງອາຫານກດິຈະກໍາລາຍຮບັຂອງສະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ, 6 

ບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ. 

6. ສໍາເລດັການປບັປຸງຄູ່ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂພຊະນາການ ປະຈບຸນັແມ່ນສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກ ເພື່ ອຂໍຄໍາເຫນັ. 

7. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການຈດັພມິແຜ່ນພມິດາ້ນໂພຊະນາການ ເພື່ ອຈດັສົ່ ງໃຫເ້ມອືງ ແລະ ປະສານງານບາ້ນ. 

8. ຈດັຊຸດອບົຮມົສະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນໃຫພ້ະນກັງານໂດຍສມົທບົກບັກະຊວງສາທາລະ 

ນະສຸກ. 

ຄ.3ຄ.3ຄ.3ຄ.3    ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ການເປນັຢູ່ການເປນັຢູ່ການເປນັຢູ່    

1. ຈດັກອງປະຊຸມ ຄປພ (LONG) ເພື່ ອຖອດຖອນບດົຮຽນທີ່ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ມສີະມາຊກິທງັໝດົ 

56 ຄນົຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ມາຈາກແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. ເລີ່ ມແຕ່ວນັທ ີ          

2-4 ກລໍະກດົ 2013. 

2. ຖ່າຍທໍາ ວດິໂີອກ່ຽວກບັໂຄງການ ຄປພ ທີ່ ບາ້ນ ສາກກົ, ແທ່ນຮີງ້ ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງຫວົພນັ ເຊິ່ ງໄດ ້

ໄປຖ່າຍທໍາວດິໂີອກບັຊ່ຽວຊານ (Mr.Nicoly) ພອ້ມດວ້ຍທມີງານພດັທະນາຊຸມຊນົ ກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາ

ໂຄງ ການ ຄປພ (LONG) ທີ່ ບາ້ນສາກກົ ແລະ ບາ້ນແທ່ນຮີງ້ ເມອືງວຽງທອງໃນຄັງ້ວນັທີ 15-20

ກລໍະກດົ 2013. 

3. ຈດັທດັສະນະສກຶສາໃຫກຸ່້ມຕໍ່ າຫູກ ບາ້ນສາກກົ ເມອືງວຽງທອງ ທີ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ22-

25 ກລໍະກດົ 2103 ມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 22 ທ່ານ. 

4. ຝກຶອບົຮມົການຕ່ໍາຫູກໃຫກຸ່້ມສາມະຄບີາ້ນແທ່ນຮີງ້ຈາໍນວນ 19 ຄນົ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ26 ມຖຸິນາ 2013 ຫາ

ວນັທ ີ9 ກລໍະກດົ 2013. 

5. ຈດັຝກຶອບົຮມົການທອ້ນເງນິໃຫພ້ະນກັງານ ທລຍ (LONG) ໃນຄັງ້ວນັທ ີ23-24 ກໍລະກດົ 2013 ມີ

ພະນກັງານເຂົາ້ຮ່ວມ ຈາໍນວນ 9 ທ່ານ. 

6. ໂອນເງນິໃຫແ້ຂວງ ສະຫວນັນະເຂດຈໍານວນ 60,721,000 ກບີ ກ່ຽວກບັການໄປຈດັຕັງ້ກຸ່ມ ແລະ ຝກຶ

ອບົຮມົໃຫກຸ່້ມ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ15 ລະກດົ 2013. 

7. ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດລ້ງົແນະນໍາໂຄງການ ແລະ ສໍາເລດັການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມໃນ 18 ບາ້ນ ໃນວນັທ ີ11 

ກລໍະກດົ 2013 ມທີງັໝດົ 54 ກຸ່ມ ແລະ ມສີະມາຊກິທງັໝດົ 864 ທ່ານ. 

8. ແຂວງ ຫວົພນັ ໄດລ້ງົແນະນາໍໂຄງການ ແລະ ສໍາເລດັ ໃນການສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມໃນ 26 ບາ້ນ ວນັທ ີ29 ກໍລະກດົ

2013 ມທີງັໝດົ 86 ກຸ່ມ ແລະ ມສີະມາຊກິທງັໝດົ 1,720 ທ່ານ. 
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ງງງງ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກາໍກາໍກາໍກາໍ    

1. ສບືຕ່ໍສໍາຫລວດໂຄງການຍນອຍຮອບວຽນ 11 ທງັແຂວງໃໝ່ ແລະ ແຂວງເກົ່ າ ສໍາເລດັແລວ້ 80% 

ເຫດຜນົຊກັຊາ້ຍອ້ນສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ (ຖກືຊ່ວງລະດູຝນົ). 

2. ຝກຶອບົຮມົການສໍາຫລວດ-ອອກແບບທາງຊນົນະບດົ. 

3. ຝກຶອບົຮມົລະບບົການຄຸມ້ຄອງຄຸນນະພາບຂອງໂຄງການຍ່ອຍຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ. 

4. ຝກຶອບົຮມົການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງວດັສະດຸກໍ່ ສາ້ງຢູ່ແຂວງອຸດມົໄຊ. 

ຈຈຈຈ. . . .     ພະພະພະພະແນແນແນແນກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານ----ການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

ຈຈຈຈ....1.1.1.1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງາງາງາງານຈດັນຈດັນຈດັນຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້            

1. ສໍາເລດັຂໍຕ້ກົລງົແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບການກະກຽມກອງປະຊຸມປະຈາໍປີ 2013 ທີ່ ແຂວງ ຈາໍປະສກັ 

ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ27-30 ສງິຫາ 2013 ແລະ ໄດຈ້ດັແບ່ງໜາ້ທີ່ ຄວາມຮບັຜດິຊອບພາຍໃນພະແນກ. 

2. ຄວາມຄບືໜາ້ກ່ຽວກບັການປະເມນີຄດັເລືືອືກຕໍາແໜ່ງ Reporting officer and Gender and 

Vulnerable Group officer ແມ່ນໄດທ້ດົລອງລງົປະກາດທາງ ເວບໄຊ ້108 ໃນລະຫວ່າງ ວນັທ ີ15-

22 ກໍລະກດົ 2013 ແຕ່ຜູສ້ະໝກັສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັກງົກບັເປົາ້ໝາຍທີ່ ວາງໄວ ້ດັ່ ງນັນ້ ຈ ຶ່ ງສບືຕ່ໍໃນ

ການຮບັສະໝກັ ຊຶ່ ງໃນໄລຍະທີ່ ຍງັບ່ໍມຜູີມ້າຮບັຜດິຊອບວຽກນີ ້ທມີງານບໍລຫິານ ທລຍ ສູນກາງ ໄດມ້ອບ

ໃຫຫ້ວົໜາ້ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ເປນັຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກແທນ ຈນົກວ່າຈະໄດຮ້ບັພະນກັງານໃ

ໝ່ເຂົາ້ມາປະຈາໍການ. 

3. ສໍາເລດັການຄດັເລອືກພະນກັງານຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຈາໍນວນ 7 ຕໍາແໜ່ງ ສໍາລບັໂຄງການ 

ທລຍ 6 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຈາໍນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ ສໍາລບັໂຄງການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງ

ດາ້ນໂພສະນາການ (LONG), ດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ 

• ສໍາລບັ ທລຍ 2ສໍາລບັ ທລຍ 2ສໍາລບັ ທລຍ 2ສໍາລບັ ທລຍ 2    

- ຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ ຈາໍນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ 

- ບໍລຫິານ-ການເງນິເມອືງວຽງພູຄາ ຈາໍນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ 

- ພດັທະນາຊຸມຊນົ ແຂວງ ຫວົພນັ ຈາໍນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ 

- ບໍລກິານການເງນິ ເມອືງ ລະມາມ ຈາໍນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ 

- Internal audit officer ຈາໍນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ 

- Internal audit assistant ຈາໍນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ 

• ສໍາລບັໂຄງການປບັປຸງຊີສໍາລບັໂຄງການປບັປຸງຊີສໍາລບັໂຄງການປບັປຸງຊີສໍາລບັໂຄງການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາການ (ວດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາການ (ວດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາການ (ວດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາການ (LONG)LONG)LONG)LONG)    

- LONG assistant ຈາໍນວນ 1 ຕໍາແໜ່ງ 

4. ກະກຽມຮບັເອາົ ພະນກັງານໂຄງການ LONG ຢູ່ 3 ເມອືງໃໝ່ຂອງ 2 ແຂວງ (ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ 

ຫວົພນັ) TOR ແມ່ນໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ສົ່ ງໃຫຜູ້ໃ້ຫທ້ນຶມຄໍີາເຫນັ, ພາຍຫລງັໄດຮ້ບັຄໍາເຫນັແລວ້ກໍ່ ຈະ

ດໍາເນນີການປະກາດ. 

5. ກະກຽມອອກສນັຍາຕໍາແໜ່ງ Internal audit officer ເຊິ່ ງຈະເລີ່ ມໃນວນັທ ີ26 ສງິຫາ 2013 ແລະ 

Internal audit assistant ເຊິ່ ງຈະເລີ່ ມໃນວນັທ ີ19 ສງິຫາ 2013. 
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6. ກະກຽມຂໍມູ້ນໃນການເຮດັ Work plan ປະຈາໍສກົປ ີ2013-2014. 

7. ປະຕບິດັໜາ້ວຽກປະຈາໍວນັອື່ ນໆ. 

ຈຈຈຈ....2222....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊື-້---ຈດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

1. ກຽມ Request for Proposal ກ່ຽວກບັ Capacity Building ຕາມ ທະນາຄານໂລກມຄໍີາເຫນັໃນ 

ຄັງ້ວນັທ ີ 21 ມຖຸິນາ 2013 ແລະ ກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກເພອີຂໍນາໍໃຊ.້ 

2. ກຽມບດົລາຍງານການປະເມນີ ກ່ຽວກບັ Technical and Cost Effectiveness Study ເຊິ່ ງໄດ ້

ເຊນັສນັຍາກບັບໍລສິດັ Lao-Asie ແລວ້. 

3. ດໍາເນນີການວ່າຈາ້ງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ກ່ຽວກບັການສາ້ງສາລະຄະດ ີທລຍ ແລະ ກາໍລງັລໍຖາ້ການກະກຽມ 

ເອກະສານ. 

4. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງອຸປະກອນ ເຊັ່ ນ: ສາຍໂປຣເຈກັເຕ,ີ ເຄື່ ອງຫລີນ້ດວີດີ,ີ ລໍາໂພງ, ກໍປ້ກັສຽບ  
ແລະ ເຄື່ ອງອດັບດັແຂງ ສໍາລບັຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນ

ການຈດັສົ່ ງຂອງບໍລສິດັ. 

5. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງເກບັຂໍມູ້ນ ຈາໍນວນ 16 GB ສໍາລບັຫອ້ງການ  ທລຍ ແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ  

ຫລວງພະບາງ ແລະ ອຸດມົໄຊ ພາຍໃຕທ້ນຶ ທລຍ 2 ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັສົ່ ງຂອງບໍລສິດັ. 

6. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊືກ້ອ້ງຖ່າຍຮູບ ຈາໍນວນ 64 ໜ່ວຍ ໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການ ພາຍໃຕທ້ນຶ ທລຍ 2 

ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັສົ່ ງຂອງບໍລສິດັ. 

7. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊືອຸ້ປະກອນການແພດ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງແຂວງເຊກອງ,  ແລະ ປະມູນຈດັ 

ຊືຖ້ງົຢາປະຈາໍບາ້ນ ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີຕາມການມອບສດິຂອງທມີງານກຸ່ມບາ້ນ ພາຍໃຕ ້

ໂຄງການ ທລຍ 2 ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການດໍາເນນີການປະເມນີຄດັເລອືກເອາົຜູຊ້ະນະການປະມູນ. 

8. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊື ້ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຂວງ ສະຫວນັນະ 

ເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວນັ ຕາມການມອບສດິຂອງທມີງານກຸ່ມບາ້ນ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ສໍາເລດັ

ໃນການຈດັສົ່ ງໃນເດອືນ ກລໍະກດົ ປ ີ2013, ປະຈບຸນັລໍຖາ້ການອະນຸມດັໃນການເບກີຈ່າຍເງນິ ແລະ ເປນັ

ໂຄງການນາໍໃຊທ້ນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ. 

9. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊື ້ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຖງົຢາປະຈາໍບາ້ນ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງເມອືງ  

ນອງ, ວລິະບູລ ີແລະ ເມອືງ ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕາມການມອບສດິຂອງທມີງານກຸ່ມບາ້ນ 

ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ກາໍລງັດໍາເນນີການຂໍເບກີຈ່າຍເງນິ. 

10. ປບັປຸງແຜນຈດັຊືປ້ະຈາໍປ ີ2013 ຂອງໂຄງການ LONG ເຂົາ້ໃນຕາຕະລາງທີ່ ກາໍນດົໃຫປ້ບັປຸງຈາກ

ທະນາຄານໂລກແລະໄດສ້ົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກແລວ້. 

11. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງຄອມພວິເຕ ີ ສະໜອງໃຫຫ້ອ້ງການ LONG ທີ່ ເມອືງ ວຽງທອງ, ຊຽງຄໍ,້ 

ຊໍາໃຕ ້ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ, ເມອືງນອງ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກໍາລງັດໍາເນນີການຂໍເບກີ

ຈ່າຍເງນິ. 

12. ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນຈດັພມິເສືອ້ຢດື ທລຍ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ເຊນັສນັຍາສໍາເລດັແລວ້

ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຜະລດິ. 

13. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັພມິແຜ່ນໂຄສະນາແບບມຂີາຕັງ້ (X-Banner) ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ເຊນັ

ສນັຍາສໍາເລດັແລວ້. 

14. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັພມິແຜ່ນໂຄສະນາກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ບູລະນະສອ້ມແປງ ພາຍໃຕ ້

ໂຄງການ ທລຍ 2 ເຊນັສນັຍາສໍາເລດັແລວ້. 
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15. ປບັປຸງແຜນຈດັຊືໂ້ຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທ ີ9 ທີ່ ໄດສໍ້າເລດັການປະມູນແລວ້ທງັໝດົມ:ີ IDA=167 ຄກ

SDC= 96 ຄກ ; LUFSIP= 89 ຄກ ປະຈບຸນັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນຕດິຕາມການສະເໜຂໍີເບກີຈ່າຍ. 

16. ກຽມຕາຕະລາງແຜນຈດັຊື ້ແລະ ຕາຕະລາງຕດິຕາມຄວາມຄບຶໜາ້ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທ ີ10 ສົ່ ງໃຫ ້

ທະນາຄານໂລກ. 

ຈຈຈຈ....3333....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ        

1. ສໍາຫລບັຮອບວຽນ 9 ແມ່ນຈ່າຍເງນິງວດສອງ 2 ເກອືບໝດົທຸກໂຄງການ ແລະ ຮອບວຽນ 10 ແມ່ນຈ່າຍ

ແລວ້ ຈາໍນວນ 199 ທີ່ ໄດ ້NOL. 
2. ສໍາເລດັ  ແລະ ໄດຮ້ບັທນຶເຂົາ້ບນັຊໂີຄງການຮອບວຽນ 9 ແລະ 13. 

3. ສບືຕ່ໍປບັປຸງໜາ້ທີ່ ເພິ່ ມເຕມີສໍາຫລບັ interim unaudit report.  

4. ລໍຖາ້ຂໍຕ້ກົລງົຂອງບດົ MoF ໃນການອະນຸມດັງບົປະມານຈາກ ກມົງມົປະມານໂອນເຂົາ້ຄງັເງນິ.  

5. ເຮດັບດົສະຫລຸບລາຍງານການໃຊຈ່້າຍຂອງ ທລຍ 1 ໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຫທ້ນຶ SDC. 

VVVVIIII. . . .     ແຜນແຜນແຜນແຜນດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີງານງານງານງານ    ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ວນັວນັວນັວນັທີທີທີທ ີ   01010101----33330 ສງິຫາ 0 ສງິຫາ 0 ສງິຫາ 0 ສງິຫາ 2012012012013333    ຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະພະພະພະພະແນແນແນແນກກກກ    

ກ.ກ.ກ.ກ. ພະແນກຕດິຕາມພະແນກຕດິຕາມພະແນກຕດິຕາມພະແນກຕດິຕາມ----ປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົ    

ກ.1.ກ.1.ກ.1.ກ.1.    ວວວວຽກຽກຽກຽກງານງານງານງານແຜນແຜນແຜນແຜນທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່     

1. ສບືຕ່ໍສາ້ງແຜນທີ່  ຮອບວຽນ 9-10 ຂອງ 10 ແຂວງ ທລຍ ( ລະດບັເມອືງ ) 

2. ສບືຕ່ໍກະກຽມແຜນທີ່  ສະແດງ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ປະຈາໍປ ີທລຍ ( ແຜນທີ່  ລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັປະ

ເທດ ) 

ກ.ກ.ກ.ກ.2222....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານ    ກກກກສກ (ກນົສກ (ກນົສກ (ກນົສກ (ກນົໄກໄກໄກໄກສະສະສະສະແດງແດງແດງແດງຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຄດິຄດິຄດິຄດິຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັ    ແລະແລະແລະແລະ    ແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຂ້ດັຂດັຂດັຂດັແຍ່ງແຍ່ງແຍ່ງແຍ່ງ))))    

1. ຕດິຕາມ ແລະ ຕອບຮບັ ຄໍາຄດິເຫນັຜ່ານທາງອເີມລ, ສາຍດ່ວນ 16 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົາ້ຫມາຍຂອງ ທລຍ. 

2. ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ຂອງ ປະຈາໍເດອືນ ສງິຫາ 2013 

ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

3. ສບຶຕ່ໍຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການແກໄ້ຂບນັຫາໃນແຂວງ ອຸດມົ ໄຊ (ກລໍະນ ີບາ້ນຜາແກວ້). 

4. ຕດິຕາມການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຕດິຕັງ້ຕູສ້ະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັໃນ 3 ແຂວງໃໝ່ ແຂວງ 

ຫລວງພະບາງ ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

ກ.ກ.ກ.ກ.3333....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານລະງານລະງານລະງານລະບບົບບົບບົບບົຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ (MIS)(MIS)(MIS)(MIS)    

1. ສບືຕ່ໍພັດທະນາລະບບົຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນຂອງ ທລຍ ໃຫສໍ້າເລດັ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອ້ງການທາງດາ້ນຂໍມູ້ນ ແລະຖກືນາໍໃຊເ້ປນັປະໂຫຍດ ແບບມປີະສດິທຜິນົ. 

2. ຈະຊອກຫາວທິກີານ ແລະ ພດັທະນາຮູບແບບຂອງການລາຍງານ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງແທດເໝາະກບັສະພາບການ

ຕວົຈງິ ເພື່ ອຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຜູຕ້ດິຕາມຂໍມູ້ນ. 

3. ກຽມພອ້ມປະກອບສ່ວນ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມປະຈາໍປທີີ່ ກາໍລງັຈະຈດັຂືນ້. 
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ຂຂຂຂ....    ພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົ    

ຂ.1ຂ.1ຂ.1ຂ.1....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານເສມີເສມີເສມີເສມີສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ແຂງໃຫ ້ແຂງໃຫ ້ແຂງໃຫແ້ກ່ແກ່ແກ່ແກ່ຊຸຊຸຊຸຊຸມຊນົມຊນົມຊນົມຊນົ    ແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດການການການການປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິຖ່ິຖ່ິຖ່ິ່ ນນນນ    

1. ຈດັກອງປະຊຸມແນະນາໍໂຄງການ ຢູ່ 2 ເມອືງໃໝ່: ເມອືງຈອມເພດັ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ເມອືງໄຊ

, ແຂວງ ອຸດມົໄຊ.    

2. ດໍາເນນີການວາງແຜນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ແຜນພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນ (25 ບາ້ນ, 4 ກຸ່ມບາ້ນ ຢູ່ເມອືງຈອມ

ເພດັ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ 37 ບາ້ນ, 4 ກຸ່ມບາ້ນ ຢູ່ເມອືງໄຊ, ແຂວງ ອຸດມົໄຊ).    

3. ປະສານງານກບັພະແນກບໍລຫິານ ແລະ ການເງນິຊຸກຍູໃ້ນການຈດັກອງປະຊຸມສະຫລຸບການໃຊຈ່້າຍປະຈາໍ 

ງວດຂັນ້ບາ້ນ ໃນບາ້ນທີ່  ໄດຮ້ບັໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນທ ີ10.    

4. ປະສານງານ ນໍາພະແນກວສິະວະກໍາ ປັບປຸງຫວົໜ່ວຍລາຄາໂຄງການຍ່ອຍ ເພື່ ອນໍາໃຊເ້ຂົາ້ໃນການທບົ

ທວນຄນືແຜນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ແຜນພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນ ສໍາລບັຮອບວຽນ 11.    

5. ສບືຕ່ໍໍ່ດໍາເນນີການຈດັຢຽ້ມຢາມ ລະຫວ່າງກຸ່ມບາ້ນ ກບັກຸ່ມບາ້ນ ຢູ່ 4 ແຂວງ (ຜົງ້ສາລ,ີອຸດມົໄຊ, ຫລວງ

ພະບາງ ແລະ ອດັຕະປ)ື ທງັນີເ້ພື່ ອເປນັການຮຽນຮູຊ້ຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ກ່ຽວກບັຄວາມເປນັເຈົາ້ການໃນການ

ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ.    

6. ຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ ຮ່ວມ

ກບັຄະນະກະເສດສາດນາບງົ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໂດຍເນັນ້ໃສ່ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ການ

ພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ ນໍາໃຊຮູ້ບແບບການພດັທະນາທີ່ ຂບັເຄື່ ອນໂດຍຊຸມ

ຊນົເອງ ແລະ ວທິກີານຈດັຕັງ້ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລອືຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານໂພຊະນາການ.    

ຂ.2 ຂ.2 ຂ.2 ຂ.2     ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູ----ຂ່າວສານ:ຂ່າວສານ:ຂ່າວສານ:ຂ່າວສານ:    

1. ສບືຕ່ໍ່ ປບັປຸງເວບໄຊ ຂອງ ທລຍ. 

2. ຂຽນຂ່າວກ່ຽວກບັວຽກງານ ທລຍ ເພື່ ອສົ່ ງໃຫສ້ື່ ຕ່າງໆຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 10 ຂ່າວ ໂດຍຈະ

ເນັນ້ໃສ່ຂ່າວກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງຊຸມຊນົ ຈາກການເປນັເຈົາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບວຽນ 10 

ຜ່ານມາ.  

3. ລງົໄປຖ່າຍທໍາຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ແລະ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພື່ ອສາ້ງຟມິສາລະຄະດ ີແນະນາໍໂຄງ 

ການ ທລຍ 2 ແນ່ໃສ່ເພື່ ອຊ່ວຍຜູປ້ະສານງານກຸ່ມບາ້ນ ໃນເວລາໄປປຸກລະດມົຂນົຂວາຍຊຸມຊນົຢູ່ກຸ່ມບາ້ນ

ຂອງເຂົາເຈ ົາ້ໄດງ່້າຍຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະການຮັບໃຊໃ້ນເວລາທີ່ ທີມງານ ຈະລົງໄປທົບທວນຄືນແຜນ

ພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ແຜນພດັທະນາບາ້ນ ສໍາລບັຮອບວຽນທີ່  11 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ.້  

4. ສບືຕ່ໍ່ ຈດັການສໍາພາດຜ່ານລາຍການວທິະຍຸ ຮອບບາ້ນຜ່ານເມອືງ ປະຈໍາເດອືນ ສງິຫາ 2013 ໂດຍຈະ

ເນັນ້ໃສ່ ວຽກງານສົ່ ງເສມີບດົບາດ ຍງິ-ຊາຍ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ເປັນ

ຫລກັ.  

5. ຈດັໃຫຫ້ວົໜາ້ພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົ ເຂົາ້ຮ່ວມສນົທະນາໃນລາຍການ ລຸງສ-ີລຸງສາ ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍ ້

ການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ຕາມຮູບບແບບຂອງ ທລຍ ທີ່ ນໍາໃຊວ້ທິີການ

ພດັທະນາ ທີ່ ຂບັເຄື່ ອນໂດຍຊຸມເອງນັນ້ ໄດຕ້ດິພນັກບັມະຕ ິ3 ສາ້ງຂອງພກັຄແືນວໃດ?. 

6. ຈດັຊືເ້ຄື່ ອງວດັຖຸອຸປະກອນ ສໍາລບັສະໜບັສະໜນູວຽກງານ ກະຈາຍຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ ໃຫແ້ຕ່ລະແຂວງ 

ແລະ ແຕ່ລະເມອືງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

7. ຜະລດິປດົສະເຕ ີກ່ຽວກບັວຽກງານດາ້ນວຊິາການ (ຈາໍນວນ 91 ຊຸດ, 24 ແຜ່ນ/1 ຊຸດ) ເພື່ ອແຈກໃຫແ້ຕ່ 
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ລະແຂວງ/ເມອືງ ເພື່ ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຝກຶອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊ ້ແລະ ບູລະນະສອ້ມແປງໂຄງການ

ຍ່ອຍ. 

8. ຜະລດິແຜ່ນພາບໂຄສະນາແບບຂາຕັງ້ ຫລ ືX-Banner ເພື່ ອແຈກຢາຍໃຫຂ້ັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ. 

ຂຂຂຂ....3333        ວຽກອື່ ນໆວຽກອື່ ນໆວຽກອື່ ນໆວຽກອື່ ນໆ    

1. ກະກຽມຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົ ໃນເວລາຈດັກອງປະຊຸມປະຈາໍປີ ທລຍ ທີ່ ຈະຈດັ

ຂຶນ້ໃນທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 2013 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ ້ກ່ອນທີ່ ຈະເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ທລຍ ຮອບ

ວຽນທ ີ11 (ສກົປ ີ2013-2014).  

ຄຄຄຄ....    ວຽກງານໂຄງການປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ ວຽກງານໂຄງການປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ ວຽກງານໂຄງການປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ ວຽກງານໂຄງການປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ LONGLONGLONGLONG    

ຄ.1ຄ.1ຄ.1ຄ.1    ວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານ    ແລະ ແຜນການແລະ ແຜນການແລະ ແຜນການແລະ ແຜນການ    

1. ປບັປຸງແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານປະຈາໍປຄີນື ອງີໃສ່ຄໍາເຫນັຈາກທະນາຄານໂລກ.  

2. ກຽມເອກະສານກອງປະຊຸມປະຈາໍປ.ີ 

3. ຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ ໃນການຈດັຕັງ້ໂຄງການຢູ່ 2 ແຂວງ. 

4. ທບົທວນ TOR ຂອງຜູປ້ະສານງານ ຂັນ້ເມອືງ, ກຸ່ມບາ້ນ ທ່ຈີະມາປະຈາໍຢູ່ 3 ເມອືງ ທີ່ ຂະຫຍາຍໃໝ່ 

(ຊຽງຄໍ,້ ຊໍາໃຕ,້ ນອງ). 

ຄ.2ຄ.2ຄ.2ຄ.2    ວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການ    

1. ສບືຕ່ໍຮ່າງບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ MOU ຮ່ວມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

2. ສບືຕ່ໍສງັລວມ ແລະ ຄດິໄລ່ ແຜນງບົປະມານໂຄງການຍ່ອຍຂອງສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ. 

3. ສບືຕ່ໍກະກຽມ ແລະ ຈດັຊຸດຝກຶອມົຮມົຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໃຫສ້ະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ບໍລຫິານທນຶໝູນວຽນກດິຈະກໍາລາຍຮບັສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນໃຫພ້ະນກັງານ LONG ເມອືງ, 

ບາ້ນ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

4. ຈດັຝກຶອບົຮມົກດິຈະກາໍລາຍຮບັໃຫສ້ະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ 

ເມອືງເຊໂປນ ກ່ຽວກບັຕດັຫຍບິ. 

5. ຈດັຝກຶອມົຮມົການປຸງແຕ່ງອາຫານກດິຈະກາໍລາຍຮບັຂອງສະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ, 6 

ບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ. 

6. ສບືຕ່ໍປບັປຸງຄູ່ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂພຊະນາການ. 

7. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການຈດັພມິແຜ່ນພມິຕາ້ນໂພຊະນາການ ເພື່ ອຈດັສົ່ ງໃຫເ້ມອືງ ແລະ ປະສານງານບາ້ນ. 

8. ຈດັຊຸດອບົຮມົສະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນໃຫພ້ະນກັງານໂດຍສມົທບົກບັກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ. 

9. ສາ້ງແຜນຝກຶອບົຮມົປະຈາໍປ ີດາ້ນໂພສະນາການ. 

ຄ.3ຄ.3ຄ.3ຄ.3    ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່    

1. ຈດັທດັສະນະສກຶສາໃຫກຸ່້ມທ ີ3 ຕ່ໍາແຜນ ແລະ ຍອ້ມສທໍີາມະຊາດ (ບາ້ນແກງ້ກ ີເມອືງ ເຊໂປນ) 

2. ຝກຶອບົຮມົການຕ່ໍາຫູກ ແລະ ຍອ້ມສທໍີາມະຊາດໃຫກຸ່້ມທ ີ3 ບາ້ນ ແກງ້ກ ີເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ. 

3. ຈດັທດັສະນະສກຶສາໃຫກຸ່້ມຕໍ່ າຫູກບາ້ນແທ່ນຮີງ້ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ດອນຄູນ ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງຫວົພນັ. 
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4. ຝກຶອບົຮມົການຕ່ໍາຫູກ ແລະ ຍອ້ມສທໍີາມະຊາດໃຫກຸ່້ມຕໍ່ າຫູກ ບາ້ນ ດອນຄູນ ເມອືງ ວຽງທອງ ແຂວງ 

ຫວົພນັ 

5. ກະກຽມປືມ້ຄູ່ມ ືການທອ້ນເງນິຂອງກຸ່ມ ກຊກ ໃຫພ້ະນກັງານທງັໃໝ່ແລະເກົ່ າ ຂອງ 2 ແຂວງ (ຫວົພນັ 

ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ) 

6. ຕດິຕາມກວດກາ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກາໍຕ່າງໆທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັໄປແລວ້ທງັ 2 ເມອືງຄ ືວຽງທອງ ແລະ 

ເຊໂປນ ແລະ ຕດິຕາມ ກດິຈະກາໍທີ່ ຈະເຮດັໃໝ່ຂອງຈາໍນວນ 6 ບາ້ນທີ່ ໄດອ້ະນຸມດັແລວ້ 

    ງ.ງ.ງ.ງ.    ພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍ    

1. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການສໍາຫລວດ-ອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 ທງັແຂວງເກົ່ າ ແລະ ໃໝ່. 

2. ຕດິຕາມການຮ່ວມມກືບັ ໂຄງການຮາວຕີດັ ໂຄງການຂວົອູ່ 3 ແຫ່ງຢູ່ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ. 

3. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການເບກີຈ່າຍງບົປະມານກໍ່ ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທ ີ9 ແລະ 10 (ກວດແຜນ

ງບົປະມານ). 

4. ຮ່ວມມກືບັກມົອະຊວີະ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກ່ຽວກບັການ ສາ້ງວຊິາການຂັນ້ບາ້ນ (ນາຍ

ຊ່າງຂັນ້ບາ້ນ) ຢູ່ແຕ່ລະບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັໂຄງການຂອງ ທລຍ ນບັແຕ່ຮອບວຽນທ ີ11 ເປັນຕົນ້ໄປ ໃນ 10 

ແຂວງເປົາ້ໝາຍ. 

ຈຈຈຈ. . . .     ພະແນກບໍລກິານພະແນກບໍລກິານພະແນກບໍລກິານພະແນກບໍລກິານ----    ການເງນິການເງນິການເງນິການເງນິ    

ຈຈຈຈ....1.1.1.1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້    

1. ສບືຕ່ໍກະກຽມກອງປະຊຸມປະຈາໍປສໍີາລບັພະນກັງານ ທລຍ. 

2. ກະກຽມຂໍມູ້ນໃນການເຮດັ Work plan ສໍາລບັວຽກຈດັຕັງ້ ປະຈາໍສກົປ ີ2013-2014. 

3. ກະກຽມບດົປະເມນີຜນົພະນກັງານທີ່ ຜ່ານໄລຍະທດົສອບ ແລະ ກະກຽມແຈງ້ການໃຫແ້ກ່ພະນກັງານທີ່ ບ່ໍ

ສາມາດສບືຕ່ໍສນັຍາ.  

4. ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກຂອງ ທີ່ ປກຶສາອາວຸໂສປະຈາໍປີ ເພື່ ອພຈິາລະນາການອອກສນັຍາໃໝ່, 

ສນັຍາປະຈບຸນັຂອງຜູກ່້ຽວຈະສີນ້ສຸດໃນວນັທ ີ9 ຕຸລາ 2013.  

5. ສບືຕ່ໍຮບັສະໝກັພະນກັງານໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ ຍງັຫວ່າງ ດັ່ ງນີ:້ 

• ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ:ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ:ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ:ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ:    

• Reporting Officer, Gender and Vulnerable Groups Officer, Accountant 

(LUFSIP)    

• ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ:ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ:ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ:ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ:    

- ພດັທະນາຊຸມຊນົເມອືງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ອາສາສະໝກັຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ຈໍານວນ 5 ຕໍາແໜ່ງ.

ພດັທະນາຊຸມຊນົ ເມອືງ ສໍາພນັ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

- ກະກຽມດໍາເນນີຂະບວນການຮບັສະໝກັພະນກັງານ ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ອາສາສະໝກັຂັນ້ບາ້ນ ສໍາລບັ

ໂຄງການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາການ (LONG) ພາຍຫລງັການຮບັ

ອະນຸມດັຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 
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ຈຈຈຈ....2.2.2.2.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊືຈ້ດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

1. ສບຶຕ່ໍດໍາເນນີການຄດັເລອືກບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາກ່ຽວກບັ Capacity Building Study. 

2. ສບຶຕ່ໍດໍາເນນີການຄດັເລອືກບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ກ່ຽວກບັການສາ້ງສາລະຄະດ ີທລຍ. 

3. ດໍາເນນີການຄດັເລອືກບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາກ່ຽວກບັ Technical Audit Component 3 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ 

LUFSIP. 

4. ສບຶຕ່ໍກຽມຕາຕະລາງແຜນຈດັຊື ້ແລະ ຕາຕະລາງຕດິຕາມຄວາມຄບຶໜາ້ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທ ີ10.  

5. ກວດກາມາດຕະຖານເຕກັນກິ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັສົ່ ງເຄື່ ອງສາຍໂປຣເຈກັເຕ,ີ ເຄື່ ອງຫລີນ້ດວີດີ,ີ ລໍາ

ໂພງ, ກໍປ້ກັສຽບ, ແລະ ເຄື່ ອງອດັບດັແຂງ ສະໜອງໃຫຫ້ອ້ງການ ທລຍ ເມອືງ. 

6. ກວດກາມາດຕະຖານເຕກັນກິ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັສົ່ ງເຄື່ ອງເກບັຂໍມູ້ນ ຂອງຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ຜົງ້

ສາລ,ີ ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. 

7. ກວດກາມາດຕະຖານເຕກັນກິ ແລະ ຕດິຕາມການຈດັສົ່ ງກອ້ງຖ່າຍຮູບ ຈາໍນວນ 64 ໜ່ວຍ ຂອງພະນກັ

ງານວຊິາການຂອງ ທລຍ.  

8. ກະກຽມບດົປະເມນີຜນົ, ຕດັສນິ, ໃບສັ່ ງຊື ້ແລະ ສນັຍາສໍາລບັການປະມູນຈດັຊືອຸ້ປະກອນການແພດ 

ຂອງແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ຖງົຢາປະຈາໍບາ້ນ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

9. ກວດກາເອກະສານປະມູນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົອູ່ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ເມອືງນາແລ, ເມອືງລອງ ແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ. 

10. ກວດກາເອກະສານໜງັສເືຊນີເຂົາ້ຮ່ວມປະມູນສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງນາໝໍ,້ ເມອືງງາ, ເມອືງ

ປາກແບງ, ເມອືງຮຸນ ແລະ ເມອືງແບງ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ. 

11. ຕດິຕາມການສະໜຂໍີເບກີຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທ ີ9. 

12. ລງົກວດກາເອກະສານໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທ ີ10. 

ຈຈຈຈ.3..3..3..3.    ວຽກງານການເງນິວຽກງານການເງນິວຽກງານການເງນິວຽກງານການເງນິ    

1. ຕອ້ງສົ່ ງບດົລາຍງານປະຈາໍໄຕມາດ 3/2013 ໃຫຜູ້ໃ້ຫທ້ນຶ. 

2. ຕກົລງົເຈລະຈາການສະເໜລີາຄາຂອງບໍລສິດັກວດສອບກ່ຽວກບັການກວດຈ່າຍຂອງ SDC. 

3. ຊໍາລະເງນິປະຈາໍເດອືນ ກລໍະກດົ 2013. 

4. ຕດິຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີMoF ກ່ຽວກບັເງນິສມົທບົລດັຖະບານ. 

5. ຂຶນ້ແຜນງບົປະມານກອງປະຊຸມປະຈາໍປ ີ2013 ຂອງ ທລຍ ທົ່ ວປະເທດ. 

6. ເຮດັແຜນງບົປະມານປະຈາໍໄຕມາດຂອງພະແນກ ບໍລຫິານ-ການເງນິ ລວມທງັພະແນກອື່ ນໆ ເພື່ ອສົ່ ງບດົ

ລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິປະຈາໍໄຕມາດໃຫແ້ກ່ຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 
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