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ກາກາກາການຈດັນຈດັນຈດັນຈດັຕັງ້ປຕັງ້ປຕັງ້ປຕັງ້ປະຕບິດັະຕບິດັະຕບິດັະຕບິດັກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    ຮອບວຽນທີຮອບວຽນທີຮອບວຽນທີຮອບວຽນທ ີ   9999    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 10101010    

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

ກກກກ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບວຽນ 9 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 2013, ທລຍ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາ 

ໂຄງການຍ່ອຍໄດທ້ງັໝດົ 265 ໂຄງການ ກວມເອາົ 100 % ຂອງໂຄງການທງັໝດົ ໃນນັນ້ມຈີາໍນວນ 244 ໂຄງ 

ການຍ່ອຍ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 92 % ແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100% ເພີ່ ມຂືນ້ 0.4 % ເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບື

ຫນາ້ໃນເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ມ ີ13 (ຫຼ ື5 %) ໂຄງການ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 % ແລະ 8 (ຫຼ ື3 %) 

ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 % ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມຄີດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ). 

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

ສກຶສາ 0 1 5 67 73 25,643,985,424  

ສາທາລະນະສຸກ 0 0 0 10 10 2,774,749,214 

ນໍາ້ສະອາດ 0 7 6 100 113 19,767,076,586 

ກະສກິໍາ 0 0 1 18 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 8 13 244 265 62,378,996,958 

ເປເີຊນັ 0% 3% 5% 92%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ສງິຫາ 2013 

ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຫລວງນໍາ້ທາ 0 0 0 25 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 0 41 41 14,739,611,006 

ສາລະວນັ 0 0 1 13 14 4,652,180,880 

ເຊກອງ 0 0 2 25 27 7,239,061,353 

ອດັຕະປ ື 0 7 4 7 18 4,518,779,537 

ລວມ 0 8 13 244 265 62,378,996,958 

ເປເີຊນັ 0% 3% 5% 92%   

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

 ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 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)    

 ມາຮອດທາ້ຍເດືອນ ສິງຫາ 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 ສງິຫາ 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 ສງິຫາ 2013 

  ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 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 ສງິຫາ 2013 
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IIIIIIIII.I.I.I.        ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    10 10 10 10 ((((ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    ສງິຫາສງິຫາສງິຫາສງິຫາ    2013201320132013))))    

ກ.ກ.ກ.ກ.    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ  ສງິຫາ 2013, ໂຄງການໄດຈ້ດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ 432 ໂຄງການ ຫຼ ືກວມເອາົ 93 % ຂອງຈາໍນວນໂຄງການທງັໝດົ (464 ໂຄງ 

ການ), ໃນນັນ້ ມ ີ 274 (ຫຼ ື59 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100 % ເພີ່ ມຂຶນ້ 11 % ເມື່ ອ

ທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 % ມ ີ122 ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 26 % ແລະ 

ມ ີ36 (ຫຼ ື8 %) ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 %, ແລະອກີ 32 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລ ືເທົ່ າ

ກບັ 7 % ແມ່ນກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄບືໜາ້ຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມຄີດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້   

ຕາຕະລາງ 5: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ) 

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

ສກຶສາ 4 12 43 38 97 24,197,590,732 

ຄມົມະນາຄມົ 9 14 17 71 131 22,382,939,246 

ພະລງັງານ 1 0 1 6 8 1,961,624,727 

ສາທາລະນະສຸກ 0 2 4 17 23 2,795,662,201 
ນໍາ້ສະອາດ 14 6 53 98 171 24,127,574,554 

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

ກະສກິໍາ 4 0 4 24 32 4,172,431,333 

ລວມ 32 36 122 274 464 79,812,822,793 

ເປເີຊນັ 7% 8% 26% 59%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ສງິຫາ 2013 

ຕາຕະລາງ 6: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຜົງ້ສາລ ີ 2 6 12 6 26 5,346,450,000 

ອຸດມົໄຊ 6 3 25 61 95 12,863,000,000 

ຫລວງພະບາງ 4 13 18 15 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 2 0 5 31 38 7,766,447,554 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 1 7 54 62 11,454,174,801 

ສາລະວນັ 2 0 2 15 19 4,082,721,070 

ເຊກອງ 5 2 8 12 27 6,040,093,867 

ອດັຕະປ ື 4 1 7 16 28 4,474,450,143 

ລວມ 32 36 122 274 464 79,812,822,793 

ເປເີຊນັ 7% 8% 26% 59%   

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

ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 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, ຫລວງນ ້າທາ 

0,59 ຕືກ້ບີ, ສ່ວນແຂວງຜົງ້ສາລ ີແມ່ນຍງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກວດສອບເອກະສານ ຊຶ່ ງຄວາມຄບືຫນາ້ເພິ່ ມເຕມີ

ແມ່ນຈະລາຍງານໃນເດອືນຕ່ໍ ໄປ.  

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

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

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍບວ້ງທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ຈໍານວນທງັໝດົ 86 ໂຄງການນັນ້, 

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 2013, ມ ີ71 ໂຄງການ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 83 % ແມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100 

%, ຈາໍນວນໂຄງການ 13 % (ຫຼ ື11) ໂຄງການຍ່ອຍມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 %, ມ ີ 1 ໂຄງການຍ່ອຍມີ

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

ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຄວາມຄບືໜາ້ເພີ່ ມເຕມີຈະໄດລ້າຍງານໃນເດອືນຕ່ໍໄປ.   

ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 2013 (ແຍກຕາມຂະແໜງ): 

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

ສກຶສາ 0 0 4 11 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 1 5 43 50 7,996,147,554 

ກະສກິາໍ 0 0 1 5 6 813,259,092 

ລວມ 3 1 11 71 86 16,000,000,000 

ເປເີຊນັ 3% 1% 13% 83%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ສງິຫາ 2013 

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 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 0 12 12 2,487,091,004 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 0 2 15 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 1 3 1 6 1,439,500,143 

ລວມ 3 1 11 71 86 16,000,000,000    

ເປເີຊນັ 3% 1% 13% 83%   

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

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ສງິຫາ 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----ປະປະປະປະເເເເມນີມນີມນີມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

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

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

ແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ ອກວດຄນື. 

2. ສໍາເລດັແຜນທີ່  ສະແດງຢູ່ກອງປະຊຸມປະຈາໍປ ີທລຍ (ແຜນທີ່  ລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັປະເທດ)  

ກ.ກ.ກ.ກ.2222....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານ    ກກກກສກ (ກົສກ (ກົສກ (ກົສກ (ກນົນນນໄກໄກໄກໄກສະສະສະສະແດງແດງແດງແດງຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຄດິຄດິຄດິຄດິຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັແລະແລະແລະແລະແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຂ້ດັຂດັຂດັຂດັແຍ່ງ)ແຍ່ງ)ແຍ່ງ)ແຍ່ງ)    

1. ຕດິຕາມ ແລະ ຕອບຮບັ ຄໍາຄດິເຫນັຜ່ານທາງອເີມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົາ້ຫນາຍຂອງ ທລຍ. 

2. ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ຂອງ ປະຈໍາເດອືນ ກໍລະກດົ 

2013 ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

3. ເຮດັບດົສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ກລໍະກດົ 2013. 

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

1. ສງັລວມຂໍມູ້ນງບົປະມານຄາດຄະເນ ຮອບວຽນ 11 ຈາກຫອ້ງການ ທລຍ ແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ ອໄປຜ່ານ

ຫອ້ງການຄະນະພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສູນກາງ ເພື່ ອສົ່ ງຕ່ໍໄປຫາ ກະຊວງ

ແຜນການ ແລະການລງົທນຶ ໃນຂັນ້ຕ່ໍໄປ. 

2. ສງັລວມຂໍມູ້ນທງັໝດົແຕ່ເລີມ້ຕົນ້ ຮອບວຽນ 01 - ຮອບວຽນ 10 ກ່ຽວກບັຈາໍນວນໂຄງການຍ່ອຍ, 

ງບົປະມານ, ຜູໃ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່  ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຕ່ລະແຂວງ, ເພື່ ອ

ກະກຽມວາງສະແດງໃນງານສບັປະດາລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໃນ ເດອືນຕຸລາ 2013 ທີ່ ຈະມາ

ເຖງິນີ.້ 

3. ສງັລວມຂໍມູ້ນການຈດັກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ສໍາລບັໂຄງການທງັໝດົທີ່ ໄດຮ້ບັໃນຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບ

ວຽນ 10 ຕາມການຮອ້ງຂໍຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 

4. ຕດິຕາມການປອ້ນຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນຂອງທມີງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ. 
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ກ.ກ.ກ.ກ.4444....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານວິວິວິວໄິຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

1. ຕດິຕາມການດໍາເນນີການປະເມນີຜນົ ດາ້ນປະສດິທຜິນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຂອງທມີງານບໍລສິດັ

ທີ່ ປກຶສາ ລາວ-ອາຊ ີມາຮອດປະຈບຸນັແມ່ນກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ພາກສະໜາມ ແລະ 

ກະກຽມບດົລາຍງານ ເຊິ່ ງຄາດວ່າ ທລຍ ຈະໄດຮ້ບັບດົລາຍງານສະບບັຮ່າງ ໃນທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013 

ນີ,້ ຫາກມຄີວາມຄບືໜາ້ເພີ່ ມເຕມີຈະໄດລ້າຍງານໃນເດອືນຕ່ໍ ໄປ. 

2. ການປະເມນີການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ມໄີຊ

ເຕກັໂນ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ວຽກງານຍງັບ່ໍທນັໄດລ້ເິລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະເມນີຜນົພາກສະໜາມເທື່ ອ ຊຶ່ ງ

ປະຈບຸນັທມີງານ ທລຍ ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການປກຶສາຫາລກືບັບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາດັ່ ງກ່າວໃນລາຍລະອຽດ 

ເພີ່ ມເຕມີໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບດົສະເໜດີາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ງບົປະມານ ລວມທງັແບບສອບຖາມຕ່າງໆ 

ຄາດວ່າຈະໄດເ້ລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຕົນ້ເດອືນ ຕຸລາ 2013 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ.້ 

3. ອອກແບບລະບບົການຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັເພື່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານຂອງໂຄງການ 

LONG ເຊິ່ ງປະຈບຸນັແມ່ນສໍາເລດັການອອກແບບເປນັສະບບັຮ່າງ ເພື່ ອປກຶສາຫາລກືບັ ທມີງານໂຄງການ 

LONG ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງທະນາຄານໂລກທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານດັ່ ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະໃຫສ້າມາດ

ນາໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນໄວໆນີ.້ 

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. ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບືລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ 

ຮ່ວມກບັ ຄະນະກະເສດສາດມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ວທິະຍາເຂດນາບງົ ໂດຍເນັນ້ໃສ່ບດົຮຽນຈາກ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຕຈງິໃນຫວົຂໍ ້ ການປບັປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ ແລະ ຮູບແບບການພດັທະນາທີ່ ຂບັ

ເຄື່ ອນໂດຍຊຸມຊນົ ຫລ ື CDD ທີ່  ທລຍ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂ

ຄວາມທຸກຍາກໃນປະຈບຸນັລວມທງັໄດແ້ລກປ່ຽນບດົຮຽນກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດຄະນະກະເສດສາດ. 

2. ປບັປຸງຂໍແ້ນະນໍາໃນການຈດັການຖອດຖອນບດົຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມບາ້ນ ຫລ ືCross Kum Ban Visit 

ແລະ ໄດກ້ວດກາການນໍາສະເໜແີຜນງບົປະມານຂອງ 2 ແຂວງພາກເໜອື ເພື່ ອກະກຽມຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັ

ວຽກງານດັ່ ງກ່າວໃນກາງເດອືນສງິຫາ 2013 ແຕ່ກໍ່ ຍງັບ່ໍໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັເທື່ ອ ຖາ້ແຂວງໃດທີ່ ຍງັບ່ໍໄດຈ້ດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັ ຫລ ື ແຂວງໃໝ່ນັນ້ ແມ່ນຈະເລັ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາດັ່ ງກ່າວ ຫລງັຈາກສໍາເລດັ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ຕາມຂັນ້ຕອນການວາງແຜນ. 

3. ໄດມ້ກີານຮ່ວມມກືບັທມີງານ ຄປພ ໃນການຈດັຝກຶອບົຮມົ ການເຮດັ PRA ສໍາລບັພະນກັງງານ ທລຍ/ 

ຄປພ ຢູ່ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງ ຫວົພນັ ໃນການເຮດັ PRA ແມ່ນນາໍໃຊ ້ເຄື່ ອງມ ື7 ຢ່າງຄ:ື 

- ການແຕມ້ແຜນວາດທາງຊບັພະຍາກອນທາງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງບາ້ນ. 

- ການຈດັລຽງຄວົເຮອືນທຸກຍາກພາຍໃນບາ້ນ. 

- ການຈດັລຽງ ແລະ ກາໍນດົແຫ່ຼງອາຫານ. 

- ປະຕທິນິລະດູການ. 

- ການຈດັລຽງລາຍຮບັ-ລາຍຈ່າຍໃນຄວົເຮອືນ. 

- ການຈດັລຽງກດິຈະກາໍຍງິ-ຊາຍ. 
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- ການກາໍນດົບນັຫາດາ້ນການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່. 

ຜ່ານການປະຕບິດັວຽກ ໂຕຈງິເຫນັວ່າ ທຸກໆເຄື່ ອງມຕືອ້ງໄດມ້ກີານນໍາໃຊແ້ບບແບ່ງກຸ່ມຍງິຊາຍ ຈຶ່ ງຈະ

ໄດຂໍ້ມູ້ນຂອງບາ້ນທີ່ ໃກຄ້ຽງກບັຄວາມເປນັຈງິທີ່ ສຸດ ແລະ ມບີາງບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຄ້:ື 

- ເຄື່ ອງມຫຼືາຍເກນີເວລາທີ່ ຕອ້ງການເຮດັ PRA ແຕ່ທຸກເຄື່ ອງມກືໍ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັ ແລະ ຕອ້ງໄດໃ້ຊ ້

ດັ່ ງນັນ້ ການເຮດັ PRA ຈຶ່ ງບ່ໍສາມາດເຮດັໃຫພ້າຍໃນ 1 ວນັ ເພາະຈະເຮດັໃຫກ້ານເກບັກາໍຂໍມູ້ນບ່ໍມຄຸີນ

ນະພາບ ແລະ ຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາ 1.5 ຫລ ື2 ມື.້ 

- ຄວນປ່ອຍໂອກາດໃຫຊຸ້ມຊນົນາໍສະເໜຜີນົການຄົນ້ຄວ້າຂອງກຸ່ມຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເອງ. 

- ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກຕອ້ງກາໍຫຼກັການ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງແຕ່ລະເຄື່ ອງມໃືຫໄ້ດ ້ເພື່ ອສາ້ງຄວາມ

ເຊື່ ອໝັນ້ ແລະ ເພື່ ອຈະແນະນາໍປະຊາຊນົໃຫຂໍ້ມູ້ນທີ່ ຖກືຕອ້ງ. 

- ຄວນມກີານຈດັພາເຂົາ້ສາມກັຄກີບັບາ້ນ ເພື່ ອເຕົາ້ໂຮມຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃຫມ້າຕາມຈາໍນວນ ແລະ ມາຕງົ

ເວລາໃນຕອນບ່າຍ. 

ໜາ້ວຽກກນົໄກການສະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຢູ່ພາກສະໜາມແມ່ນ ຍງັມບີນັຫາ ເລື່ ອງ

ການລົງເປີດຕູຮ້ ັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນບາງບາ້ນທີ່ ບ່ໍໄດຮ້ັບໂຄງການຍ່ອຍໃນຮອບວຽນທີ່ ຜ່ານມາກໍ່ ບ່ໍໄດມ້ ີ

ການເຄື່ ອນ ໄຫວກ່ຽວກບັວຽກງານ ກສກ ເລຍີ.   

ຂ.ຂ.ຂ.ຂ.2222    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານກະຈາຍຂໍມູ້ນກະຈາຍຂໍມູ້ນກະຈາຍຂໍມູ້ນກະຈາຍຂໍມູ້ນ----ຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານ    

1. ໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງໜາ້ເວບໄຊຂ້ອງໂຄງການ ຄປພ. 

2. ການອອກຂ່າວຜ່ານທາງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ແລະ ໜງັສພືມິຕ່າງໆຈາໍນວນ 15 ຫວົຂໍຂ່້າວ. 

3. ໄດສໍ້າເລດັການຖ່າຍພາບເຮດັສາລະຄະດກີານແນະນໍາໂຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ການເປນັຜູອໍ້ານວຍຄວມ

ສະດວກທີ່ ດ ີພອ້ມທງັຖ່າຍພາບສໍາລບັການຜະລດິສະປອດໂຄສະນາ ແນະນໍາ ທລຍ 2 ແລະ CDD ເຊິ່ ງ

ໄດຖ່້າຍທໍາທີ່ ແຂວງ ສາລະວນັ ແລະ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. 

4. ທລຍ ສະຫວັນນະເຂດໄດສ້ົ່ ງອອກຂ່າວກ່ຽວ ທລຍ ໃຫແ້ກ່ໜງັສພືມິສະຫວັນພດັທະນາ ຈາໍນວນ 2  ຫວົ

ຂໍຂ່້າວ. 

5. ທມີງານ IEC ໄດມ້ກີານຈດັວາງສະແດງຮູບພາບ ແລະ ເຄື່ ອງມ ືIEC ພອ້ມທງັວາງສະແດງເຄື່ ອງຜະລດິ

ຕະພນັ ໂຄງການ ຄປພ ນອກຈາກນັນ້ຍງັໄດມ້ກີານແຂ່ງຂນັ ການວາງສະແດງຮູບຂອງໂຄງການ ຈາກແຕ່

ລະແຂວງ, ເພື່ ອເປັນການສົ່ ງເສມີການເອາົໃຈໃສ່ຂອງທມີງານຂັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ໃນການຈດັຕ ້ງັປະຕບິດັ

ວຽກງານ IEC, ຜນົການແຂ່ງຂນັ, ແຂວງທີ່ ໄດປ້ະເພດ 1 ແມ່ນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ປະເພດ 2 ແຂວງ 

ຫວົພນັ, ປະເພດ 3 ແມ່ນແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ.ື 

6. ການອອກຂ່າວຜ່ານວທິະຍຸຊຸມຊນົແຂວງ ແມ່ນ ໄດອ້ອກຂ່າວຜ່ານວທິະຍຸຊຸມຊນົເມອືງດາກຈງຶ ເມອືງວລິະ

ບູລ ີແລະ ຕະໂອຍ້ ຈໍານວນ 10 ຫວົຂໍຂ່້າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂ່າວຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການຍ່ອຍ, ຄວາມ

ສໍາເລດັໂຄງການຍ່ອຍ, ການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊໂ້ຄງການຍ່ອຍ. 

7. ການກະຈ່າຍຂ່າວສານຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບາ້ນ ຫຼາຍແຂວງໄດມ້ກີານເອາົໃຈໃສ່ໃນການອອກຂ່າວກ່ຽວ

ກບັ ທລຍ ຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບາ້ນ ໂດຍສະເພາະກະດານຂ່າວກຸ່ມບາ້ນຕວົແບບຂອງແຕ່ລະເມອືງ, 

ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂ່າວກ່ຽວກບັການສະຫຸຼບເງນິປະຈາໍງວດ, ຂ່າວຄວາມສໍາເລດັຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ການສໍາ

ຫຼວດໂຄງການຍ່ອຍ, ພອ້ມກນັນັນ້ຍງັໄດມ້ກີານຊຸກຍູກ້ານອະນາໄມ ແລະ ບູລະນະກະດານຂ່າວໂດຍ

ສະເພາະກຸ່ມບາ້ນທີ່ ເຫນັວ່າຄວນມກີານປບັປຸງ. 

8. ເຄື່ ອງ IEC ທີ່ ໄດຜ້ະລດິມ ີເສືອ້ຍດື ທລຍ ຈາໍນວນ 1,000 ໂຕ ປຶມ້ແນະນໍາການນໍາໃຊແ້ຜ່ນໂຄສະນາ 10 

ຫຼກັການພດັທະນາຂອງ ທລຍ 160 ເຫຼັມ້, ປຶ ້ມືແນະນາໍການຈດັກອງປະຊຸມຕ່າງໆ 60 ເຫຼັມ້, ປຶມ້ຄູ່ມກືານ

ຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຕວົແທນກຸ່ມບາ້ນ 60 ເຫຼັມ້, ແຜນ CD ຜນົສໍາເລດັ ທລຍ 1 ຈ ານວນ 50 ແຜ່ນ.
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ປະສານສມົທບົກບັຈດັຊື ້ແລະ ໂຮງພມິເພື່ ອພມິສະບບັຕົນ້ ເພື່ ອໃຫທ້ມິງານ TA ທບົທວນກ່ອນຈະສັ່ ງ

ຜະລດິຈໍານວນຫຼາຍ, ປະຈບຸນັນີກ້ໍາລງັລໍຖາ້ໂຮງພມິຈດັພມິທງັໝດົ ແລະ ປັບປຸງຄນືສະປອດໂຄສະນາ 

ກສກ  ໂດຍໄດມ້ກີານທບົທວນ ແລະຕດັເນືອ້ໃນອອກເພື່ ອໃຫເ້ໝາະສມົກບັເວລາ ປະຈບຸນັແມ່ນສໍາເລດັ 

ແລະ ຜະລດິເປນັແຜ່ນເພື່ ອອອກອາກາດໄດແ້ລວ້. 

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 ເມອືງ ທີ່ ຂະຫຍາຍໃໝ່

(ຊຽງຄໍ,້ ຊໍາໃຕ,້ ນອງ) 

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

1. ສບືຕ່ໍຮ່າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ (MOU) ຮ່ວມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກໍາລງັລໍຖາ້ຄໍາເຫນັ

ຈາກ ທ່ານ ຫວົໜາ້ກມົ ອະນາໄມ-ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

2. ສບືຕ່ໍສງັລວມ ແລະ ຄດິໄລ່ ແຜນງບົປະມານໂຄງການຍ່ອຍຂອງສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ. 

3. ຈດັຊຸດຝຶກອົມຮົມຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານໃຫສ້ະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານທຶນ

ໝູນວຽນກດິຈະກໍາລາຍຮບັສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນໃຫພ້ະນກັງານ LONG ເມອືງ, ບາ້ນ ແລະ 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 
4. ຈດັຝກຶອບົຮມົກດິຈະກໍາລາຍຮບັໃຫສ້ະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງ 

ຫວົພນັ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກ່ຽວກບັຕດັຫຍບິ ແລະ ກໍາລງັລໍຖາ້ໃບສະເໜຈີາກ

ບາ້ນ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 
5. ຈດັຝກຶອມົຮມົການປຸງແຕ່ງອາຫານ ກດິຈະກໍາລາຍຮບັຂອງສະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ, 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 ມສີະມາຊກິທງັ

ໝດົ 56 ຄນົ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ມາຈາກ ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດໃນວນັທ ີ2-4 

ກລໍະກດົ 2013. 

2. ຖ່າຍທໍາວດິໂີອກບັຊ່ຽວຊານ Mr.Nicoly ພອ້ມດວ້ຍທມີງານ CD ກ່ຽວກບັກດິຈະກໍາໂຄງການ ຄປພ

(LONG) ທີ່ ບາ້ນສາກກົ ແລະ ບາ້ນແທ່ນຮີງ້ ເມອືງວຽງທອງ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ15-20 ກລໍະກດົ 2013.  
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3. ຈດັທດັສະນະສກຶສາໃຫກຸ່້ມຕໍ່ າຫູກບາ້ນສາກກົທີ່ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ22-25 ກໍລະກດົ    

2103 ມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 22 ທ່ານ. 

4. ຝກຶອບົຮມົການຕ່ໍາຫູກໃຫກຸ່້ມສາມກັຄບີາ້ນແທ່ນຮີງ້ຈາໍນວນ 19 ທ່ານ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ26 ກໍລະກດົ - ວນັທ ີ

09 ສງິຫາ 2013. 

5. ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດໄດສໍ້າເລດັການຝກຶອບົຮມົການທອ້ນເງນິຂັນ້ບາ້ນໃຫພ້ະນກັງານ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ23-

24 ກລໍະກດົ 2013 ມພີະນກັງານເຂົາ້ຮ່ວມ ຈາໍນວນ 9 ທ່ານ. 

6. ສໍາເລດັການໂອນເງນິໃຫແ້ຂວງ ສະຫວນັນະເຂດຈາໍນວນ 60,721,000 ກບີ ກ່ຽວກບັການໄປຈດັຕັງ້ກຸ່ມ 

ແລະ ຝກຶອບົຮມົໃຫກຸ່້ມ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ15 ກລໍະກດົ 2013. 

7. ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດລ້ງົແນະນາໍໂຄງການ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ກຸ່ມສໍາເລດັ 18 ບາ້ນ ໃນ ວນັທ ີ11 ກໍລະກດົ 

2013 ມທີງັໝດົ 54 ກຸ່ມ ແລະ ມສີະມາຊກິທງັໝດົ 864 ທ່ານ. 

8. ແຂວງຫວົພນັ ໄດສໍ້າເລດັການແນະນາໍໂຄງການ ແລະ ຈດັຕັງ້ກຸ່ມສໍາເລດັ 26 ບາ້ນ ໃນວນັທ ີ29 ກໍລະກດົ 

2013 ມທີງັໝດົ 86 ກຸ່ມ ແລະ ມສີະມາຊກິທງັໝດົ 1,720 ທ່ານ. 

ງງງງ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກາໍກາໍກາໍກາໍ    

1. ສບືຕ່ໍສໍາຫລວດໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 ທງັແຂວງໃໝ່ ແລະ ແຂວງເກົ່ າ ປະຈບຸນັແມ່ນກຽມຂືນ້ແຜນ

ລງົສໍາຫຼວດຊວ່ຍແຂວງ ອຸດມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ອດັຕະປ.ື 

2. ຕດິຕາມການຮ່ວມມກືບັ ໂຄງການຮາວຕີດັ ໂຄງການຂວົອູ່ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ ເຊິ່ ງໃນວນັທ ີ9 

ກນັຍາ 2013 ເຂົາ້ຮວ່ມເປດີຊອງປະມູນ. 

3. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການເບີກຈ່າຍງບົປະມານກໍ່ ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທີ່  9 ແລະ 10 (ກວດແຜນ

ງບົປະມານ) ເຊິ່ ງສາມາດກວດກາງບົປະມານຮອບວຽນ 10 ໄດ ້80%. 

4. ຮ່ວມມກືບັກມົອະຊວີະ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ກ່ຽວກບັການສາ້ງວຊິາການຂັນ້ບາ້ນ (ນາຍຊ່າງ

ຂັນ້ບາ້ນ) ຢູ່ແຕ່ລະບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັໂຄງການຂອງ ທລຍ ນບັແຕ່ຮອບວຽນທ ີ11 ເປນັຕົນ້ໄປ ໃນ 10 ແຂວງ

ເປົາ້ໝາຍເຊິ່ ງກາໍລງັກະກຽມຫຼກັສູດຮວ່ມກບັກະຊວງສກຶສາ ແລະ ອງົການ GIZ ມຄີວາມຄບືໜາ້ 20%. 

ຈຈຈຈ. . . .     ພະພະພະພະແນແນແນແນກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານ----ການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

ຈຈຈຈ....1.1.1.1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງາງາງາງານຈດັນຈດັນຈດັນຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້            

1. ໄດສໍ້າເລດັການຈດັກອງປະຊຸມປະຈາໍປສໍີາລບັພະນກັງານ ທລຍ ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ27-30 ສງິຫາ 2013 

ຢູ່ທີ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ 

2. ໄດສໍ້າເລດັການປະກອບຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັວຽກງານການຈດັຕັງ້ ເຂົາ້ຢູ່ໃນ ແຜນວຽກໂດຍລວມຂອງໂຄງການ 

ທລຍ ປະຈາໍສກົປ ີ2013-2014. 

3. ສໍາເລັດການປະເມນີຜົນພະນກັງານທີ່ ຜ່ານໄລຍະທົດສອບ ພອ້ມທັງອອກສັນຍາເປັນລາຍປີໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານດັ່ ງກ່າວ.  

4. ໄດສໍ້າເລດັການສງັລວມ ການປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ ຂອງທີ່ ປຶກສາອາວຸໂສປະຈໍາປີ ເພື່ ອ

ພຈິາລະນາການອອກສນັຍາໃໝ່, ຂັນ້ຕອນຕ່ໍໄປແມ່ນຈະມກີານໂອລ້ມົແບບຊ່ອງໜາ້ ກບັຊ່ຽວຊານທີ່

ປກຶສາ. 

5. ສໍາເລດັການຮບັສະໝກັພະນກັງານໃນຂັນ້ເມອືງ 

- ພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົ ເມອືງລະມາມ ແຂວງ ເຊກອງ 
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- ພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົ ເມອືງວຽງໄຊ ແຂວງ ຫວົພນັ 

- ຜູປ້ະສານງນຂັນ້ບາ້ນປະຈາໍ ເມອືງວຽງທອງ 3 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ປະຈາໍເມອືງເຊໂປນ 1 ຕໍາແໜ່ງ 

6.  ສໍາເລັດການຮບັສະໝກັພະນກັງານການເງນິ LUFSIP ເຊິ່ ງຈະໄດເ້ລີ່ ມວຽກ ໃນວັນທີ 23 ກນັຍາ 

2013. 

7. ໄດອ້ອກໜງັສແືຈງ້ຍກົເລກີສນັຍາການເຮດັວຽກກບັພະນກັງານ ຈໍານວນ 02 ທ່ານ ເນື່ ອງຈາກຜນົງານ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກຍງັບ່ໍໄດດ້ ີແລະ ບ່ໍສອດຄ່ອງກບັເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ. 

ຈຈຈຈ....2222....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງງງງານານານານຈດັຈດັຈດັຈດັຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊື-້---ຈດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

1. ດໍາເນນີການວ່າຈາ້ງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ກ່ຽວກບັການສາ້ງສາລະຄະດ ີທລຍ ເຊິ່ ງປະຈບຸນັກາໍລງັດໍາເນນີການ

ຖ່າຍທໍາ 

2. ສໍາເລດັການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງອຸປະກອນ ເຊັ່ ນ: ສາຍໂປຣເຈກັເຕ,ີ ເຄື່ ອງຫລີນ້ດວີດີ,ີ ລໍາໂພງ, ກໍປ້ກັສຽບ 

ແລະ ເຄື່ ອງອດັບດັແຂງ ສໍາລບັຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2. 

3. ສໍາເລດັການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງເກບັຂໍມູ້ນ ຈາໍນວນ 16 GB ສໍາລບັຫອ້ງການ  ທລຍ ແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ  

ຫລວງພະບາງ ແລະ ອຸດມົໄຊ ພາຍໃຕທ້ນຶ ທລຍ 2. 

4. ສໍາເລດັການປະມູນຈດັຊືກ້ອ້ງຖ່າຍຮູບ ຈາໍນວນ 64 ໜ່ວຍ ໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການ ພາຍໃຕທ້ນຶ ທລຍ 2. 

5. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊືອຸ້ປະກອນການແພດ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງແຂວງເຊກອງ,  ແລະ ປະມູນຈດັ 

ຊືຖ້ງົຢາປະຈາໍບາ້ນ ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີຕາມການມອບສດິຂອງທມີງານກຸ່ມບາ້ນ ພາຍໃຕ ້

ໂຄງການ ທລຍ 2 ກາໍລງັດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການຈດັສົ່ ງແຕ່ສູນກາງ ຫາ ແຂວງ ແລະ ແຂວງຫາກຸ່ມບາ້ນ. 

6. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊື ້ອຸປະກອນການຮຽນການສອນ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍຂອງແຂວງ ສະຫວນັນະ 

ເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວນັ ຕາມການມອບສດິຂອງທມີງານກຸ່ມບາ້ນ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ສໍາເລດັ

ໃນການຈດັສົ່ ງໃນເດອືນ ກລໍະກດົ ປ ີ2013, ປະຈບຸນັລໍຖາ້ການອະນຸມດັໃນການເບກີຈ່າຍເງນິ ແລະ ເປນັ

ໂຄງການນາໍໃຊທ້ນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ. 

7. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊື ້ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຖງົຢາປະຈາໍບາ້ນ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງເມອືງ  

ນອງ, ວລິະບູລ ີແລະ ເມອືງ ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕາມການມອບສດິຂອງທມີງານກຸ່ມບາ້ນ 

ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ກາໍລງັດໍາເນນີການຂໍເບກີຈ່າຍເງນິ. 

8. ສໍາເລດັການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງຄອມພວິເຕ ີ ສະໜອງໃຫຫ້ອ້ງການ LONG ທີ່ ເມອືງ ວຽງທອງ, ຊຽງຄໍ,້ 

ຊໍາໃຕ ້ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ, ເມອືງນອງ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກໍາລງັດໍາເນນີການຂໍເບກີ

ຈ່າຍເງນິ. 

9. ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນຈດັພມິເສືອ້ຢດື ທລຍ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ເຊນັສນັຍາສໍາເລດັແລວ້

ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັສົ່ ງ. 

10. ສໍາເລດັການປະມູນຈດັພມິແຜ່ນໂຄສະນາແບບມຂີາຕັງ້ (X-Banner) ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ກໍາລງັ

ດໍາເນນີການຂໍເບກີຈ່າຍເງນິ. 

11. ດໍາເນນີການປະມູນຈດັພມິແຜ່ນໂຄສະນາກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ບູລະນະສອ້ມແປງ ພາຍໃຕ ້

ໂຄງການ ທລຍ 2 ກາໍລງັດໍາເນນີການຂໍເບກີຈ່າຍເງນິ. 

12. ປບັປຸງແຜນຈດັຊືໂ້ຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທ ີ9 ທີ່ ໄດສໍ້າເລດັການປະມູນແລວ້ທງັໝດົມ:ີ IDA=167 ຄກ

SDC= 96 ຄກ ; LUFSIP= 89 ຄກ ປະຈບຸນັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນຕດິຕາມການສະເໜຂໍີເບກີຈ່າຍ. 

13. ກຽມຕາຕະລາງແຜນຈດັຊື ້ແລະ ຕາຕະລາງຕດິຕາມຄວາມຄບຶໜາ້ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທ ີ10 ສົ່ ງໃຫ ້

ທະນາຄານໂລກ. 
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14. ດໍາເນນີການຄດັເລອືກບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ກ່ຽວກບັ Technical Audit Component 3 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ 

LUFSIP ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົ. 

15. ສໍາເລດັການກວດກາ ແລະ ປະກອບເອກະສານການປະມູນ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົອູ່ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ເມອືງນາແລ,

ແລະ ເມອືງລອງ ແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ ກ່ອນດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນ. 

16. ກວດກາເອກະສານການສອມ້ແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງຕ່າງໆ ແລະ ຫອ້ງການ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີ ແລະ 

ສອ້ມແປງຫອ້ງການເມອືງຕ່າງໆ ແລະ ຫອ້ງການ ແຂວງ ອດັຕະປ ືປະຈບຸນັແມ່ນລໍຖາ້ການກວດກາ ແລະ 

ອະນຸມດັກ່ຽວກບັງບົປະມານ. 

ຈຈຈຈ....3333....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ        

1. ສໍາເລດັການຊໍາລະເງນິປະຈາໍເດອືນ ກລໍະກດົ 2013 ຂອງ JSDF.  

2. ຕດິຕາມການເບກີຈ່າຍເງນິໂຄງການຍອ່ຍຮອບວຽນ 9 ແລະ 10. 

3. ຕດິຕາມທນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານ ສບືຕ່ໍຕດິຕາມຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັ. 

VVVVIIII. . . .     ແຜນແຜນແຜນແຜນດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີງານງານງານງານ    ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ວນັວນັວນັວນັທີທີທີທ ີ   01010101----33330 ກນັຍາ0 ກນັຍາ0 ກນັຍາ0 ກນັຍາ    2012012012013333    ຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະພະພະພະພະແນແນແນແນກກກກ    

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

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

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

2. ກະກຽມແຜນທີ່  ສະແດງໃນງານສບັປະດາລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໃນເດອືນ ຕຸລາ 2013 ( ທີ່ ຕັງ້

ໂຄງການ ຂອງ ທລຍ I-II ( ຮອບວຽນ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ) ແຜນທີ່ ລະດບັປະເທດ. 

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

1. ກະກຽມບດົສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ສງິຫາ 2013. 

2. ຕດິຕາມການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຕດິຕັງ້ຕູສ້ະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັໃນ 3 ແຂວງໃໝ່ ແຂວງ 

ຫລວງພະບາງ ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

3. ຕດິຕາມ ແລະ ຕອບຮບັ ຄໍາຄດິເຫນັຜ່ານທາງອເີມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົາ້ຫນາຍຂອງ ທລຍ. 

4. ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ປະຈາໍເດອືນ ສງິຫາ 2013 ສົ່ ງ

ໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

5. ຕດິຕາມກໍລະນຄີວາມຄບືຫນາ້ຂອງການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ມມີາທາງສາຍດວ່ານ ທລຍ 161 ຈາກແຂວງ  

ອຸດມົໄຊ ກໍລະນບີາ້ນຫອ້ຍຊອຍ ກຸ່ມພູເຄື່ ອງ ເມອືງນາໝໍ ້(ໃນວນັທີ່  20 ສງິຫາ 2013 ກ່ຽວກບັ ໂຄງການ

ກໍ່ ສາ້ງນໍາ້ບາດານ).    

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

1. ຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນງບົປະມານຄາດຄະເນ ຮອບວຽນ 11 ທີ່  ໄດຜ່້ານການເຫນັດຈີາກ ຄະນະພດັທະນາຊນົນະບດົ 

ແລະລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສູນກາງ ໄປຫາ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶ. 
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2. ກາໍນດົຮູບແບບຂໍມູ້ນ ຈາໍນວນໂຄງການຍ່ອຍ, ງບົປະມານ, ຜູ ້ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່

ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຕ່ລະແຂວງ, ທີ່ ຈະວາງສະແດງໃນງານສບັປະດາລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 

ໃນ ເດອືນຕຸລາ 2013. 

3. ຈດັສົ່ ງຂໍມູ້ນການຈດັກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ສໍາລບັໂຄງການທງັໝດົທີ່ ໃດຮ້ບັໃນຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 

10 ໄປຫາຜູໃ້ຫທ້ນຶ ໂດຍສະເພາະທະນາຄານໂລກ. 

4. ຕດິຕາມການປອ້ນຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນຂອງທມີງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ. 

ກ.ກ.ກ.ກ.4444....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານວິວິວິວໄິຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

1. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການປະເມນີ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນຂອງ ບໍລສິດັທີ່

ປກຶສາ ມໄີຊເຕກັໂນ. 

2. ຕດິຕາມເອາົບດົລາຍງານ ຜນົການປະເມນີຜນົດາ້ນປະສດິທຜິນົ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຂອງທມີ

ງານບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ລາວ-ອາຊ.ີ 

3. ດໍາເນນີການວໄິຈຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພດັທະນາຂອງ ທລຍ ໄລຍະ 2 ເພື່ ອລາຍງານຕ່ໍປະທານສະພາ

ບໍລຫິານ ທລຍ ໂດຍຈະເນັນ້ໜກັໃຫເ້ຫນັກ່ຽວກບັຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງ

ໂຄງການ ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ສາມາດຫລຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ ້ໃນລາຍລະອຽດຈະປະສານສມົ 

ທບົກບັຄະນະບໍລຫິານງານ ທລຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກຽວຂອ້ງອກີເທື່ ອໜື່ ງ. 

4. ສງັລວມ ແລະ ວໄິຈ ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ທລຍ ໃນສກົປ ີ2013 -2014. 

    ຂຂຂຂ....    ພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົ    

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

1. ຝກືອບົຮມົວທີກີານທບົທວນຄນືແຜນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ແຜນພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນສໍາລບັພະນກັງານ 

ທລຍ ພາກສະໜາມຜູທ້ີ່ ມໜີາ້ທີ່  ແລະ ສ່ວນຮ່ວມໃນການລງົຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນ ແຜນພດັທະນາ

ບາ້ນ ແລະ ກອງປະຊຸມທບົທວນແຜນພດັທະນາຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ.    

2. ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການສະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ.    

3. ປະສານກບັທມີງານ IEC ເລື່ ອງການອອກຂ່າວສະປອດໂຄສະນາຜ່ານວທິະຍຸກ່ຽວກບັວຽກງານ ກນົໄກ

ການສະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ.    

4. ໃນວນັທ ີ24 ກນັຍາ 2013 ນີ ້ມແີຜນຈດັກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບດົຮຽນກ່ຽວກບັ ວຽກງານພດັທະນາ 

ຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກພາຍໃນປະເທດລະຫວ່າງ ກອງທນຶຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ ຍາກ, 

ຄະນະພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສູນກາງ ກບັສະມາຄມົພນັທະນາຊຸມຊນົ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.    

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

1. ກະກຽມເຄື່ ອງມ ືIEC ເພື່ ອວາງສະແດງໃນກອງປະຊຸມສະຫຼອງວນັສບັປະດາລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງ

ຊາດ ແລະ ສາກນົ ໃນເດອືນຕຸລາ 2013. 

2. ກະກຽມຂ່າວເພື່ ອສົ່ ງຂ່າວອອກທາງວທິະຍຸ ແລະ ໜງັສພືມິ ຈາໍນວນ 5 ຫວົຂໍຂ່້າວ. 
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3. ຈະສໍາພາດນກັງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການພາຍໃນ 10 

ແຂວງເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ. 

4. ສບືຕ່ໍປບັປຸງໜາ້ເວບໄຊ ້ຂອງໂຄງການ ຄປພ, LONG  ແລະ ທລຍ. 

5. ແຜ່ນສາລະຄະດກ່ີຽວກບັການແນະນໍາ ທລຍ 2 , ແຜ່ນການເປນັຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ດ,ີ ສະປອດ

ໂຄສະນາ CDD ແລະ ສະປອດໂຄສະນາ ແນະນໍາ ທລຍ 2 ຈະໄດມ້ກີານທບົທວນຄນືຄັງ້ທ ີ1 ຫຼງັຈາກທີ່

ໄດຕ້ດັຕ່ໍໍພາບຈາກຊ່ຽວຊານທີ່ ປກຶສາແລວ້ ແລະ ຈະທດົລອງນາໍໃຊແ້ຜ່ນໂຄສະນາດັ່ ງກ່າວພາຍໃນອາທດິທ ີ

3 ຂອງເດອືນກນັຍາ 2013. 

6. ຜະລດິປຶມ້ຄູ່ມກ່ືຽວກບັຜນົກະທບົດາ້ນສງົຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ປະມານ 500 ເຫລັມ້, ຜະລດິແຜ່ນ

ໂຄສະນາຮອບວຽນຂອງໂຄງການ ທລຍ 2 ປະມານ 56 ແຜ່ນ, ຜະລດິເສຶອ້ຍດື ທລຍ ຈະຜະລດິທງັໝດົ

ປະມານ 4,920 ຜນື ໂດຍປະສານກບັທມີກງານຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງເພື່ ອຜະລດິຕາມແຜນ ແລະ ແຈກຢາຍ, 

ຜະລດິຮູບພາບແຜ່ນໃຫຍ່ ແລະ ແຜ່ນໂຄງສະນາພອ້ມຂາຕັງ້ເພື່ ອແຈກຢາຍໃຫ ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງໃຫສໍ້າ

ເລດັ ຕາມແຜນປະຈາໍໄຕມາດ. 

ຂຂຂຂ....3333        ວຽກອື່ ນໆວຽກອື່ ນໆວຽກອື່ ນໆວຽກອື່ ນໆ    

1. ປະສານກບັໜ່ວຍງານອື່ ນໆ ເພື່ ອວາງແຜນຜະລດິເຄື່ ອງມ ືIEC ທີ່ ເປນັສະເພາະຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານເພື່ ອ

ໃຫໄ້ດຮ້ບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານສໍາລບັຮອບວຽນທ ີ11 ຂອງ ທລຍ. 

ຄ.ຄ.ຄ.ຄ.    ວຽກງານໂຄງການປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ ວຽກງານໂຄງການປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ ວຽກງານໂຄງການປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ ວຽກງານໂຄງການປບັປຸງຊວິດິການເປນັຢູ່ LONGLONGLONGLONG    

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

1. ສາ້ງແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານປະຈາໍປຂີອງໂຄງການ. 

2. ກຽມເອກະສານກອງປະຊຸມປະຈາໍປ.ີ 

3. ຂືນ້ແຜນລງົສກຶສາຂໍມູ້ນການຕະຫຼາດ ສໍາລບັຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. 

4. ຈດັກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນງບົປະມານປະຈາໍປທີບົທວນ. 

5. ສາ້ງໂຄງຮ່າງບດົລາຍງານ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກ. 

6. ທບົທວນ TOR (ຫນາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ) ຂອງຜູປ້ະສານງານ ຂັນ້ເມອືງ, ກຸ່ມບາ້ນ ທີ່ ຈະມາປະຈາໍຢູ່ 3 

ເມອືງທີ່ ຂະຫຍາຍໃໝ່ (ເມອືງຊຽງຄໍ,້ ເມອືງຊໍາໃຕ ້ແລະ ເມອືງນອງ) 

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

1. ສບືຕ່ໍຮ່າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ MOU ຮ່ວມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກາໍລງັລໍຖາ້ຄໍາເຫນັ

ຈາກທ່ານ ຫວົໜາ້ກມົ ອະນາໄມ-ສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

2. ສບືຕ່ໍສງັລວມ ແລະ ຄດິໄລ່ ແຜນງບົປະມານໂຄງການຍ່ອຍຂອງສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ເຊິ່ ງກາໍລງັ 

ລໍຖາ້ຄໍາເຫນັຈາກທະນາຄານໂລກ. 

3. ສບືຕ່ໍກະກຽມ ແລະ ຈດັຊຸດຝກຶອມົຮມົຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໃຫສ້ະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ

ບໍລຫິານທນຶໝູນວຽນກດິຈະກໍາລາຍຮບັສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນໃຫພ້ະນກັງານ LONG ເມອືງ, 

ບາ້ນ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການລໍຖາ້ຄໍໍາເຫນັກ່ຽວກບັປືມ້ຄູ່ມຈືາກ ພະແນກບໍ

ລຫິານການເງນິ.  
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4. ຈດັຝກຶອບົຮມົກດິຈະກໍາລາຍຮບັ ໃຫສ້ະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງ 

ຫວົພນັ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນາເຂດ ກ່ຽວກບັຕດັຫຍບິ ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການລໍຖາ້ໃບ

ສະເໜຈີາກບາ້ນ , ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 

5. ຈດັຝກຶອມົຮມົການປຸງແຕ່ງອາຫານ ກດິຈະກໍາລາຍຮບັຂອງສະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ, 6 

ບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ ເມອືງເຊໂປນແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການລໍຖາ້ໃບສະເໜຈີາກບາ້ນ, ແຂວງແລະ 

ເມອືງ. 

6. ປບັປຸງຄູ່ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂພຊະນາການ ແລະ  ໄດສ້ົ່ ງໃຫໃ້ຫທ້ະນາຄານໂລກເພື່ ອຂໍຄໍາເຫນັ. 

7. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການຈດັພມິແຜ່ນພມິດາ້ນໂພຊະນາການ ເພື່ ອຈດັສົ່ ງໃຫເ້ມອືງ ແລະ ປະສານງານບາ້ນ ປະຈຸ

ບນັແມ່ນຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັພມິ. 

8. ຈດັຊຸດຝກຶອບົຮມົສະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ໃຫພ້ະນກັງານໂດຍສມົທບົກບັ ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກາໍລງັລໍຖາ້ NOL ຂອງແຜນລວມ ຈາກທະນາຄານໂລກ. 

9. ສາ້ງແຜນຝກຶອບົຮມົປະຈາໍປ ີດາ້ນໂພສະນາການ. 

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

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

2. ຝກຶອບົຮມົການຕ່ໍາຫູກ ແລະ ຍອ້ມສທໍີາມະຊາດໃຫກຸ່້ມທ ີ3 ບາ້ນແກງ້ກ ີເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ.... 

3. ຈດັທດັສະນະສກຶສາໃຫກຸ່້ມຕໍ່ າຫູກບາ້ນແທ່ນຮີງ້ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ດອນຄູນ ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງ ຫວົພນັ. 

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 ືເມອືງວຽງທອງ, 

ເມອືງເຊໂປນ ແລະ ຕດິຕາມ ກດິຈະກາໍທີ່ ຈະເຮດັໃໝ່ຂອງ ຈາໍນວນ 6 ບາ້ນ ທີ່ ໄດອ້ະນຸມດັແລວ້. 

ງ.ງ.ງ.ງ.    ພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍ    

1. ລງົສໍາຫຼວດຊວ່ຍແຂວງ ອຸດມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ອດັຕະປ ື

2. ລງົກວດກາໂຄງການຍອ່ຍຮອບວຽນ 9 LUFSIP  ແລະ 10 PRF. 

3. ກວດກາຄນືໃບບໍລມິາດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. 

4. ຕດິຕາມຊຸກຍູກ້ານປບັປຸງປືມ້ຄູ່ມກືານຝກຶອບົຮມົ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊໂ້ຄງການຍອ່ຍ. 

5. ຕດິຕາມຊຸກຍູກ້ານສງັລວມງບົປະມານໂຄງການຍອ່ຍຮອບວຽນ 11 ເຂົາ້ໃສ່ຕາຕະລາງ. 

ຈຈຈຈ. . . .     ພະແນກບໍລກິານພະແນກບໍລກິານພະແນກບໍລກິານພະແນກບໍລກິານ----    ການເງນິການເງນິການເງນິການເງນິ    

ຈຈຈຈ....1.1.1.1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້    

1. ປະກາດຮບັສະໝກັຕໍາແໜ່ງ Market study Specialist ເປນັຄັງ້ທ ີ2 ເພື່ ອປະຕບິດັວຽກງານໂຄງການ 

LONG. 

2. ກະກຽມປະກາດຮບັສະໝກັພະນກັງານຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ: 
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- ກະກຽມດໍາເນນີຂະບວນການຮບັສະໝກັພະນກັງານຂັນ້ເມອືງ ແລະ ອາສາສະໝກັຂັນ້ບາ້ນ ສໍາລບັ

ໂຄງການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາການ (LONG) ພາຍຫລງັການຮບັ

ອະນຸມດັຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 

- ພະນກັງານວສິະວະກອນ ປະຈາໍແຂວງອດັຕະປ ື01 ຕໍາແໜ່ງ. 

ຈຈຈຈ....2.2.2.2.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊືຈ້ດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

1. ສບຶຕ່ໍດໍາເນນີການຄດັເລອືກບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ກ່ຽວກບັ Capacity Building Study. 

2. ຕດິຕາມການດໍາເນນີວຽກຂອງບໍລສິດັອນິສະໄມ ກ່ຽວກບັການສາ້ງສາລະຄະດ ີທລຍ. 

3. ດໍາເນນີການປະເມນີຜນົບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາ ກ່ຽວກບັ Technical Audit Component 3 ພາຍໃຕ ້

ໂຄງການ LUFSIP. 

4. ສບຶຕ່ໍກຽມຕາຕະລາງແຜນຈດັຊື ້ແລະ ຕາຕະລາງຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ ໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທ ີ10  

5. ພວົພນັນໍາບໍລສິດັໄຊເບເີຣຍໃນການສົ່ ງມອບກອ້ງຖ່າຍຮູບ ຈາໍນວນ 64 ໜ່ວຍ ຂອງພະນກັງານວຊິາການ

ຂອງ ທລຍ.  

6. ຕດິຕາມການຈດັສົ່ ງອຸປະກອນການແພດ ຂອງແຂວງເຊກອງ ແລະ ຖງົຢາປະຈາໍບາ້ນ ແຂວງຜົງ້ສາລ ີແຕ່

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ຫາ ແຂວງ ແລະ ແຂວງຫາກຸ່ມບາ້ນ. 

7. ຕດິຕາມການປະມູນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົອູ່ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ເມອືງນາແລ ແລະ ເມອືງລອງ ແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ 

8. ຕດິຕາມການປະມູນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົຈມົ ແລະ ຝາຍນໍາ້ລົນ້ ຢູ່ກຸ່ມບາ້ນນາລໍາ ເມອືງໃໝ່ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີ

9. ຕດິຕາມການເປດີຊອງ, ປະເມນີຜນົ, ຕດັສນິ, ເຊນັສນັຍາການປະມູນສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງນາ

ໝໍ,້ ເມອືງງາ, ເມອືງປາກແບງ, ເມອືງຮຸນ ແລະ ເມອືງແບງ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ. 

10. ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາເອກະສານການຂໍເບກີຈ່າຍ ການສອ້ມແປງຫອ້ງນໍາ້ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ 

11. ກະກຽມເອກະສານປະມູນ ສໍາລບັການສມົທຽບລາຄາການຈດັຊືເ້ຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ທລຍ ສູນກາງ. 

12. ຕດິຕາມການສອມ້ແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງຕ່າງໆ ແລະ ຫອ້ງການ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີແລະ ສອ້ມແປງ

ຫອ້ງການເມອືງຕ່າງໆ ແລະ ຫອ້ງການ ແຂວງອດັຕະປ.ື 

13. ຕດິຕາມການສະໜຂໍີເບກີຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 ແລະ ລງົກວດກາເອກະສານໂຄງການຍ່ອຍ

ຮອບວຽນ 10.  

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

1. ສະຫລຸບວຽກງານກອງປະຊຸມປະຈາໍປ ີ2012-2013 ຂອງ ທລຍ ສໍາລບັພະແນກ ບໍລຫິານ - ການເງນິ. 

2. ກະກຽມການຊໍາລະເງນິສໍາລບັເດອືນ ສງິຫາ 2013. 

3. ຕດິຕາມການເບກີຈ່າຍເງນິໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 9 -10. 

4. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການຊໍາລະເງນິບວ້ງທນຶສມົທບົລດັຖະບານ. 

5. ກະກຽມຊໍາລະເງນິຈາກຄງັເງນິສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນທ ີ10. 
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¸ñ−êó 12 ກນັຍາ 2013 

 

ຮບັຮູ ້ແລະ ເຫນັພອ້ມຈາກ                    ຢັງ້ຢນືໂດຍຮອງຫວົໜາ້ພະແນກ           ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານ 

ຜູອໍ້ານວຍການບໍລຫິານ ທລຍ                ຕດິຕາມປະເມນີຜນົ       

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------                                            ------------------------------------------------------------------------------------------------                                        --------------------------------------------------------------------------------    

ບຸນກວາ້ງ ສຸວນັນະພນັ        ຄໍາພນັ ສຸລວິງົ            ມະນວີນັ ອນິທະປນັຍາ 


