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ກາກາກາການຈດັນຈດັນຈດັນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    ຮອບວຽນທີຮອບວຽນທີຮອບວຽນທີຮອບວຽນທ ີ   9999    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 10101010    

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

ກກກກ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບວຽນ 9 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013, ທລຍ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາ 

ໂຄງການຍ່ອຍໄດທ້ງັໝດົ 265 ໂຄງການ ກວມເອາົ 100 % ຂອງໂຄງການທງັໝດົ ໃນນັນ້ມຈີາໍນວນ 256 ໂຄງ 

ການຍ່ອຍ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 97 % ແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100% ເພີ່ ມຂືນ້ 5 % ເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືຫນາ້

ໃນເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ມ ີ4 (ຫຼ ື2 %) ໂຄງການ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 % ແລະ 5 (ຫຼ ື2 %) ໂຄງ

ການຍ່ອຍແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 % ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັມຄີດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ). 

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

ສກຶສາ 0 0 2 71 73 25,643,985,424  

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

ນໍາ້ສະອາດ 0 5 2 106 113 19,767,076,586 

ກະສກິາໍ 0 0 1 18 19 3,054,711,097 

ຄມົມະນາຄມົ 0 0 0 45 45 9,868,848,666 

ພະລງັງານ 0 0 0 5 5 1,269,625,971 

ລວມ 0 5 4 256 265 62,378,996,958 

ເປເີຊນັ 0% 2% 1% 97%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກນັຍາ 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 0 0 108 108 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 0 14 14 4,652,180,880 

ເຊກອງ 0 0 0 27 27 7,239,061,353 

ອດັຕະປ ື 0 5 4 9 18 4,518,779,537 

ລວມ 0 5 4 256 265 62,378,996,958 

ເປເີຊນັ 0% 2% 1% 97%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກນັຍາ  20131 

                                           
1 ເມ ື່ ອສງັເກດລວມແລວ້ເຫນັວ່າ ແຂວງອດັຕະປືມ ີ18 ໂຄງການຍ່ອຍແຕ່ສາມາດສໍາເລດັ 100% ໃດພ້ຽງແຕ່ 7 ໂຄງການຍ່ອຍ ຍງັ 7 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ມ ີຄວາມຄບືໜາ້ 

ຫລາຍກວ່າ 50% ກ່ໍເນື່ ອງມາຈາກໃດຈ້ດັແຂວງອດັຕະປືເປັນແຂວງໃໝ່, ການເລີ່ ມສໍາຫລວດໂຄງການ ຍ່ອຍສໍາລບັຮອບວຽນ 9 ແມ່ນຊາ້ຍອ້ນ ເປັນແຂວງ ທີ່ ຈະຕອ້ງ 

ໄດທ້ໍາການເກບັກໍາຂໍມູ້ນພືນ້ຖານກ່ອນການດໍາເນນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ.    
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ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງນິຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9    (ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ    ກັກັກ ັກນັຍານຍານຍານຍາ    2013) 2013) 2013) 2013)     

 ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013. ການເບກີຈ່າຍ

ງບົປະມານສໍາລບັຮອບວຽນ 9 ແມ່ນເຫນັວ່າຄວາມລາ້ຊາ້ເລກັນອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະ 

ກໍາຍ່ອຍ. ຊຶ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັ (ທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013) ໂຄງການໄດດໍ້າເນນີການຊໍາລະເງນິທງັໝດົຈໍານວນ 

51.66 ຕືກ້ບີ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 82.85 % ຂອງຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 5.3 % ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, 

ໃນນັນ້ແຂວງ  ຫວົພນັ  ຈາໍນວນ 15.19 ຕືກ້ບີ, ຫຼວງນໍາ້ທາ 4.96 ຕືກ້ບີ, ສະຫວນັນະເຂດ 12.8 ຕືກ້ບີ, ຊຽງ

ຂວາງ 8.13 ຕືກ້ບີ, ສາລະວນັ 3.75 ຕືກ້ບີ, ເຊກອງ 5.09 ຕືກ້ບີ ແລະ ແຂວງອດັຕະປ ື1.72 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.        ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    10 10 10 10 ((((ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ 2013201320132013))))    

ກ.ກ.ກ.ກ.    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ  ກນັຍາ 2013, ໂຄງການໄດຈ້ດັ 

ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ 436 ໂຄງການ ຫຼ ືກວມເອາົ 94 % ຂອງຈາໍນວນໂຄງການທງັໝດົ (464 ໂຄງ 

ການ), ໃນນັນ້ ມ ີ326 (ຫຼ ື70 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100 % ເພີ່ ມຂຶນ້ 11 % ເມື່ ອ

ທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 % ມ ີ96 ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 21 % ແລະ ມ ີ

14 (ຫຼ ື3 %) ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 % ແລະ ອກີ 28 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລ ືເທົ່ າກບັ 

6 % ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມຄບືໜາ້, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມຄີດືັ່ ງລຸ່ມ

ນີ:້   

ຕາຕະລາງ 5: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ) 

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

ສກຶສາ 4 3 37 53 97 24,197,590,732 

ຄມົມະນາຄມົ 7 6 16 102 131 22,382,939,246 

ພະລງັງານ 0 0 2 6 8 1,961,624,727 

ສາທາລະນະສຸກ 0 2 4 17 23 2,795,662,201 

ນໍາ້ສະອາດ 13 2 32 124 171 24,127,574,554 

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

ກະສກິາໍ 4 0 4 24 32 4,172,431,333 

ລວມ 28 14 96 326 464 79,812,822,793 

ເປເີຊນັ 6% 3% 21% 70%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກນັຍາ 2013 

 

 

 



3 

 

ຕາຕະລາງ 6: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຜົງ້ສາລ ີ 3 1 14 8 26 5,346,450,000 

ອຸດມົໄຊ 4 2 21 68 95 12,863,000,000 

ຫລວງພະບາງ 4 5 17 24 50 9,163,750,000 

ຫຼວງນໍາ້ທາ 0 2 3 23 28 3,352,680,477 

ຫວົພນັ 6 2 11 72 91 15,269,054,881 

ຊຽງຂວາງ 2 0 5 31 38 7,766,447,554 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 0 7 55 62 11,454,174,801 

ສາລະວນັ 0 0 4 15 19 4,082,721,070 

ເຊກອງ 5 1 7 14 27 6,040,093,867 

ອດັຕະປ ື 4 1 7 16 28 4,474,450,143 

ລວມ 28 14 96 326 464 79,812,822,793 

ເປເີຊນັ 6% 3% 21% 70%   
ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກນັຍາ 2013 

ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດດາ້ນການເງນິຂອງຂອງຂອງຂອງຮອບວຽນ ຮອບວຽນ ຮອບວຽນ ຮອບວຽນ 10101010    ((((ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນ ເດອືນ ເດອືນ ເດອືນ ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ 2013201320132013))))    

ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013. ການເບກີຈ່າຍງບົ 

ປະມານສໍາລບັຮອບວຽນ 10 ແມ່ນເຫນັວ່າຄວາມລາ້ຊາ້ເລກັນອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກໍາຍ່ອຍ. 

ຊຶ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັ (ທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ) ໂຄງການໄດດໍ້າເນນີການຊໍາລະເງນິທງັໝດົຈໍານວນ 32.93 ຕືກ້ບີ 

ຫຼເືທົ່ າກບັ 41.27 % ຂອງຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 12.44% ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໃນນັນ້ແຂວງ 

ຫວົພນັ ຈາໍນວນ 8.05 ຕືກ້ບີ, ສະຫວນັນະເຂດ 3.65 ຕືກ້ບີ, ຊຽງຂວາງ 3.11 ຕືກ້ບີ, ອດັຕະປ ື1,17 ຕືກ້ບີ ເຊ 

ກອງ  1.08 ຕືກ້ບີ, ສາລະວນັ 1.6 ຕືກ້ບີ, ອຸດມົໄຊ 6.8 ຕືກ້ບີ, ຫລວງພະບາງ 4.5 ຕືກ້ບີ, ຫລວງນໍາ້ທາ 0.72 

ຕືກ້ບີ ແລະ ແຂວງຜົງ້ສາລແີມ່ນ 2.2 ຕືກ້ບີ. 

IIIIIIIIIIII....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິັຕັງ້ປະຕບິັຕັງ້ປະຕບິັຕັງ້ປະຕບິດັດດດຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    10 10 10 10 ((((GOL)GOL)GOL)GOL)    ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ 2013201320132013    

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

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍບວ້ງທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ຈໍານວນທງັໝດົ 86 ໂຄງການນັນ້, 

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013, ມ ີ75 ໂຄງການ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 87 % ແມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສ າເລດັແລວ້ 100 

%, ຈາໍນວນໂຄງການ 10 % (ຫຼ ື9) ໂຄງການຍ່ອຍມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 %, ມ ີ 1 ໂຄງການຍ່ອຍມີ

ຄວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 % (ລາຍລະອຽດເບິ່ ງຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ)້ ແລະ ອີກ 1 ໂຄງການທີ່ ເຫລອືແມ່ນ

ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຄວາມຄບືໜາ້ເພີ່ ມເຕມີຈະໄດລ້າຍງານໃນເດອືນຕ່ໍໄປ. 
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ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013 (ແຍກຕາມຂະ

ແໜງ): 

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

ສກຶສາ 0 0 2 13 15 4,121,567,983 

ຄມົມະນາຄມົ 0 0 1 10 11 2,206,621,934 

ພະລງັງານໄຟຟາ້ 0 0 1 1 2 637,591,518 

ສາທາລະນະສຸກ 0 0 0 2 2 224,811,919 

ນໍາ້ສະອາດ 1 1 4 44 50 7,996,147,554 

ກະສກິາໍ 0 0 1 5 6 813,259,092 

ລວມ 1 1 9 75 86 16,000,000,000 

ເປເີຊນັ 1% 1% 10% 87%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກນັຍາ 2013 

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013 (ແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຫຼວງນໍາ້ທາ 0 0 2 16 18 2,239,400,477 

ຫວົພນັ 0 0 0 21 21 3,493,492,695 

ຊຽງຂວາງ 0 0 0 12 12 2,487,091,004 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 0 1 16 17 3,594,450,075 

ສາລະວນັ 01 0 2 4 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 1 1 9 75 86 16,000,000,000    

ເປເີຊນັ 1% 1% 10% 87%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ກນັຍາ 2013    

ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ: : : :     

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013, ການຊໍາລະສະສາງດາ້ນວຽກງານການເງນິ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັຈກັເປີເຊນັເທື່ ອ ຊຶ່ ງເຫນັວ່າມຄີວາມລາ້ຊາ້ຫຼາຍ ເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນກດິຈະກໍາ, ບນັຫາການ 

ຊໍາລະເງນິຊກັຊາ້ ແມ່ນຍອ້ນມກີານດດັແກງ້ບົປະມານທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ຈາກລະຫດັຂອງສາລະບານການ

ລງົທນຶແຂວງ ມາເປນັລະບບົຂອງຄະນະພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສູນກາງ (ຄພທສ) 

ເພື່ ອສະດວກໃນການເບກີຈ່າຍ ແລະ ຊໍາລະສະສາງໃຫແ້ກ່ໂຄງການ ການເບກີຈ່າຍຕວົຈງິນັນ້ແມ່ນລໍຖາ້ເງນິທີ່ ມໃີນ

ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດເພາະກະຊວງການເງນິໄດໂ້ຈະການເບກີຈ່າຍເງນິ ໂດຍສະເພາະເບກີຈ່າຍເງນິເດອືນ ຈນົກວ່າຮອດ

ເດອືນ ຕຸລາ  2013 ຈຶ່ ງຈະເບກີຈ່າຍໃຫແ້ກ່ໂຄງການລງົທນຶ.  

IVIVIVIV....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັ    ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງການການການການຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັສະບຽງສະບຽງສະບຽງສະບຽງອາຫານອາຫານອາຫານອາຫານ    ຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ເຂດເຂດເຂດເຂດເນນີເນນີເນນີເນນີສູງສູງສູງສູງຂອງຂອງຂອງຂອງ    

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

 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕໂ້ຄງການປັບປຸງການຄໍາ້ 

ປະກນັສະບຽງອາຫານຢູ່ ເຂດເນນີສູງຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຢ່າງພົນ້ເດັ່ ນຢ່າງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນພໍ

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

ກບັແຜນການປະຈາໍປ,ີ ສ າລບັລາຍລະອຽດທາງດາ້ນການເງນິແມ່ນໄດສ້ າເລດັການເບກີຈ່າຍແລວ້ 9.7 ຕືກ້ບີ    ຫຼເືທົ່ າ
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ກບັ 95.76 % ຂອງຈໍານວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 3.24 % ທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງ

ຄວາມຄບືໜາ້ແມ່ນມຄີດືັ່ ງລຸ່ມນີ.້  

  ຕາຕະລາງ3: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 2013 (ແຍກຕາມຂະແໜງ): 

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

ຄມົມະນາຄມົ 0 0 0 11 12 1,786,348,495 

ພະລງັງານໄຟຟາ້ 0 0 0 1 1 165,000,000 

ນໍາ້ສະອາດ 0 0 0 5 5 7,804,962,057 

ກະສກິາໍ 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 ກນັຍາ 2013 

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທາ້ຍເດອືນ ກນັຍາ 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 ກນັຍາ 2013 

VVVV....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ບາງບາງບາງບາງໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກວຽກວຽກວຽກຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະພະພະພະພະແນແນແນແນກກກກ    

ກກກກ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກພດັທະນາກພດັທະນາກພດັທະນາກພດັທະນາຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົ        

ກກກກ.1..1..1..1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານເເເເສມີສມີສມີສມີສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ແຂງແຂງແຂງແຂງໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫແ້ກ່ແກ່ແກ່ແກ່ຊຸຊຸຊຸຊຸມຊົມຊົມຊົມຊນົ ນ ນ ນ ແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດການການການການປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິຖ່ິຖ່ິຖ່ິ່ ນນນນ    

1.1.1.1. ພະນກັງານ ທລຍ ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງໄດຈ້ດັ 10 ແຂວງຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັ ວທິກີານທບົທວນແຜນພດັທະນາ

ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນໄດຝ້ກຶເຮດັຕວົຈງິກບັທີ່  ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ, ທກັສະແລະ ຄວາມພອ້ມໃຫກ້ບັ

ພະນກັງານພາກສະໜາມກ່ອນລງົໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງຈງິຢູ່ແຕ່ລະບາ້ນ/ ກຸ່ມບາ້ນ.  ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງ

ປະຊຸມແມ່ນພະນກັງານງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ຊຶ່ ງແມ່ນທມີ ທີ່ ຈະລງົໄປຈດັກອງປະຊຸມ

ທບົທວນແຜນພດັທະນາ ບາ້ນ ແລະ ທບົທວນແຜນພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນພາຍໃນແຂວງຂອງຕນົເອງ. ຜນົ

ຂອງການຈດັຝຶກອົບຮົມເຫັນວ່າພະນກັງານມຄີວາມເຂົາ້ໃຈໄດ ້80-90% ດັ່ ງນັນ້ຈ ຶ່ ງເໜັນ້ໜັກໃຫ ້

ພະນກັງານອາົໃຈໃສ່ກະກຽມຄວາມພອ້ມຂອງຕນົເອງກ່ອນລງົເຮດັຕວົຈງິແລະເຮດັຮ່ວມກນັໃນ 1 ບາ້ນ

ກ່ອນໄປເຮດັດວ້ຍຕນົເອງ.    

2. ທບົທວນຄນືສະພາບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການພດັທະນາ ຂອງບາ້ນ/ກຸ່ມບາ້ນໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ເພື່ ອ

ກໍາໄດຈຸ້ດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ຫລ ືການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ ດີຂຶນ້ ຫລ ືຫລຸດລງົ ຊຶ່ ງອາດຈະເກດີມກີານ

ປ່ຽນແປງບູລມິະສດິ ຫລ ືເພີ່ ມບູລມິະສດິທີ່ ຕອ້ງການພດັທະນາໃຫຖ້ກືກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຊຸມຊນົ 

ແລະ ຖກືຕອ້ງກບັຄວາມເປນັຈງິທີ່ ສຸດ ອງີຕາມບນັຫາ ແລະ ແຜນພດັທະນາໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ ຊຸມຊນົວາງ
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ແຜນມາກ່ອນແລວ້ນັນ້, ແລະ ກໍ່ ໄດທ້ບົທວນແຜນການລງົທນຶໃສ່ຂອງ ທລຍ ຢູ່ໃນແຜນພດັທະນາຂັນ້ກຸ່ມ

ບາ້ນ ທງັນີກ້ໍ່ ເພື່ ອສະໜບັສະໜູນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນໃນໄລຍະ 2 ປີທີ່ ຍງັເຫລອື 

(ຊຶ່ ງນອນໃນແຜນພດັທະນາໃນໄລຍະ 4 ປີທີ່  ທລຍ ລງົທນຶໃສ່).  ພອ້ມກນັນັນ້ຍງັທບົທວນຄນືການນໍາ ໃຊ ້

ແບບຟອມເກບັກາໍຂໍມູ້ນແຜນພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ແຜນພດັທະນາຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ. 

3. ການທບົທວນຄນື ແຜນພດັທະນາບາ້ນແມ່ນການທບົທວນກຸ່ມບາ້ນຂອງຕນົໄດມ້ກີານພດັທະນາຫຍງັແດ່ 

ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ມກີານພດັທະນາລຸດລງົແນວໃດ ຍອ້ນຫຍັງ, ທບົທວນຄນື ວ່າຊາວບາ້ນຍງັຈະ

ຮກັສາ ບຸລມິະສດິຄວາມຕອ້ງການຂອງບາ້ນ ໄວຄ້ເືກົ່ າ ຫຼ ືມກີານປ່ຽນແປງແນວໃດ; ເພື່ ອເສມີສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຍກົສູງຄວາມເປນັເຈົາ້ການໃນການພດັທະນາບາ້ນຂອງເຂາົເຈ ົາ້, 

ຜນົຂອງການດໍາເນນີກອງປະຊຸມເຫນັວ່າບາ້ນແຕ່ລະບາ້ນມກີານພດັທະນາດຂີືນ້ແລະບ່ໍມກີານເພິມ້ບູລມິະ

ສດິເຂົາ້ມາຫຼາຍແຕ່ມກີານຈດັລຽງບູລມິະສດິຄນືໃໝ່ໂດຍນາໍໃຊຮູ້ບແບບການການປ່ອນບດັຄດັເລອືກ.  

ກກກກ....2222    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູ    ----    ຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານ    

1. ໄດສໍ້າເລດັການກວກກາຄນື ໜາ້ເວບເພດແຕ່ລະໜາ້ ເພື່ ອປະເມນີຄວາມຄ່ອງຕວົໃນການເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນ -

ຂ່າວສານ ແລະໄດມ້ກີານອອກຂ່າວຜ່ານເວບໄຊ ຈາໍນວນ 10 ຂ່າວທີ່ ເວົາ້ເຖງິການເອາົໃຈໃສ່ຂອງທ່ານຜູອໍ້າ

ນວຍການ ທລຍ ໃນການຊີນ້ໍາພະນກັງານ ທລຍ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ, ພ່ໍແມ່ປະຊາຊນົ, ນກັຣຽນ, ຄູອາຈານຂອງ

ບາ້ນເປົ ້່ າໝາຍ ທລຍ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອືຈາກສະມາຄມົສ່ງົເສມີ

ເດກັນອ້ຍລາວຍີ່ ປຸ່ນ, ຊຸມຊນົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ທລຍ, ການເສມີສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ພະນກັງານ ທລຍ ທົ່ ວປະເທດ,ທລຍ ສົ່ ງເສມີວຽກງານກະສກິາໍຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ, ການປບັປຸງຊວີດິ

ການເປນັຢູ່ໃຫແກ່ຊຸມຊນົເປົາ້ໝາຍຂອງ ໂຄງການ LUFSIP.    

2. ການອອກຂ່າວຜ່ານທາງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ແລະໜງັສພືມິຕ່າງໆຈາໍນວນ 6 ຫວົຂໍຂ່້າວຄ:ື ຜູອໍ້າ

ນວຍການບໍລຫິານ ທລຍ ເອາົໃຈໃສ່ຊີນ້າໍອາ້ຍນອ້ງພະນກັງານ, ບາ້ນອມົເພຍ, ເມອືງຂວົ, ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີ

ມນີໍາ້ລນິຊມົໃຊຢ່້າງສະດວກສະບາຍແລວ້, ນກັຮຽນເຂດຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫລກີເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ 

ໄດຮ້ບັເຄື່ ອງຊ່ວຍເຫລອືຈາກສະມາ ຄມົສົ່ ງເສມີເດກັນອ້ຍລາວຈາກປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ, ທລຍ ສະໜບັສະໜນູ

ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີທາງດາ້ນການສກຶສາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ  ແລະ ຜນົສໍາເລດັການການກໍ່ ສາ້ງນໍາ້ລນິບາ້ນເຄວງິ, ເມອືງເຊ

ໂປນ,ແຂວງ ສະຫວນັນເຂດ. 

3. ໄດມ້ກີານສໍາພາດສດົອອກອາກາດ ຜ່ານລາຍການຮອບບາ້ນຜ່ານເມອືງ ແລະ ລາຍການລຸງສາ້ງລູງສາຊຶ່ ງໄດ ້

ສໍາພາດ ວຊິາການ ທລຍ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ ໂຄງການ ຄປພ, ກ່ຽວກບັຮູບແບບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ຄປພ, ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ໄດສໍ້າພາດຫວົໜາ້ພະແນກ ວສິະວະກໍາ ທລຍ ສູນກາງ ກ່ຽວກບັຄວາມຍນືຍງົຂອງ

ໂຄງການຫຼງັຈາກກໍ່ ໍ່ ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆສໍາເລດັລງົ ແລະ ສໍາພາດສດົຜ່ານທາງໂທລະສບັຜູປ້ະສານງານ 

ທລຍ 10 ແຂວງ ເປົາ້ໝາຍກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 ແລະ 10 

ທງັການກະກຽມສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 11 ສກົປ ີ2013 - 2014. 

4. ທລຍ ສະຫວັນນະເຂດໄດສ້ົ່ ງອອກຂ່າວກ່ຽວ ທລຍ ໃຫແ້ກ່ ໜງັສພືມິສະຫວັນພດັທະນາ ຈາໍນວນ 2  ຫວົ

ຂໍຂ່້າວຄ:ື ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງນໍາລນິບາ້ນແຄວງິ, ກຸ່ມສະອຕີອ້ນ, ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດ ້

ກໍ່ ສາ້ງສໍາເລດັແລະຊຸມຊນົໄດນ້ໍາໃຊ ້ການກໍ່ ສາ້ງຂວົ ບາ້ນນາຜາສຸກ, ກຸ່ມນາເຕີ ້ເມອືງວລິະບູລີ ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ ກໍ່ ສາ້ງສໍາເລດັ.  

5. ການອອກຂ່າວຜ່ານວທິະຍຸຊຸມຊນົແຂວງ: ວທິະຍຸຊຸມຊນົເມອືງຕະໂອຍ້, ດາກຈງຶ, ເມອືງຄູນ, ວະທຍຸິ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ອດັຕະປື ແລະ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ໄດອ້ອກຂ່າວກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ, ຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ການສະຫຸຼບເງນິປະຈາໍງວດ ແລະ ຂ່າວການມອບ

ຮບັໂຄງການຍ່ອຍ. 
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6. ການຜະລດິເຄື່ ອງມ ືIEC ມດີັ່ ງນີ:້ ເສືອ້ຍດື ທລຍ ຈາໍນວນ 4,920 ໂຕ, ຜະລດິ x-baner ຈາໍນວນ 100 

ຊຸດ, ຜະລດິແຜ່ນໂຄສະນາກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນໍາໃຊໂ້ຄງການຍ່ອຍ ຈາໍນວນ 

2,184 ແຜ່ນ. 

ກກກກ.3.3.3.3    ວຽກງານບດົບາດວຽກງານບດົບາດວຽກງານບດົບາດວຽກງານບດົບາດຍິຍິຍິຍງິງງງ    ----    ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ    

1.1.1.1. ຈດັກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບດົຮຽນກ່ຽວກບັ ການທບົທວນແຜນພດັທະນາບາ້ນ, ກຸ່ມບາ້ນ ລະຫວ່າງພະນກັ 

ງານ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນກັງານ ພະແນກ CD ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ເຊີ່ ງໄດຈ້ດັຂືນ້ທີ່ ສູນກາງມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 18 

ທ່ານໄດເ້ໜັນ້ໜກັເລື່ ອງການທບົທວນທມິງານຕວົແທນ, ການວາງແຜນໃຫມ້ແີມ່ຍງິຫຼາຍຂືນ້ແລະເອາົໃຈໃສ

ໃນການການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຊ້ນົເຜົ່ າຫຼາຍຂືນ້.    

2.2.2.2. ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການສະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ເຫນັ

ວ່າບ່ໍມຄໍີາຄດິຄໍາເຫນັທີ່ ຜ່ານເຂົາ້ມາໃນຕູຮ້ບັຄໍາຄດິຄໍາເຫນັແຕ່ລະຂັນ້ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ແຂວງທີ່ ດໍາເນນີປກົ

ກະ ຕແິມ່ນແຂວງສາລະວນັ ເຊີ່ ງເປນັແຂວງທດົລອງໃນການນາໍໃຊ ້ກສກ ແລະໄດມ້ກີານຝກຶອບົຮມົໃຫຊຸ້ມ

ຊນົເຂົາ້ໃນໃນວຽກງານດັ່ ງກ່າວທຸກບາ້ນບນັຫາທີ່ ໃຫແ້ກໄ້ຂໃນເດອືນຜ່ານມາແມ່ນບ່ໍມຫີຍງັສົ່ ງເຖງິຂັນ້ແຂວງ 

ແລະ ສູນກາງ ແຕ່ມສີົ່ ງເຖງິຂັນ້ເມອືງ ເຊີ່ ງໜ່ວຍງານ ທລຍ ເມອືງເປນັຜູແ້ກໄ້ຂ ຫຼ ື ໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້

ແກ່ຊຸມຊນົ.    

3. ປະສານກບັທມີງານ IEC ເລື່ ອງການອອກຂາວສະປອດໂຄສະນາຜ່ານວທິະຍຸກ່ຽວກບັວຽກງານ ກນົໄກ

ການສະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ, ເຊິ່ ງໄດສ້ົ່ ງສະປອດກ່ຽວກບັ ກສກ ໃຫພ້ະນກັງານທັງ້ 10 

ແຂວງ, 42 ເມອືງ ແລະ ສົ່ ງໃຫວ້ທິະຍຸແຂວງເພື່ ອເຜຍີແຜ່ວຽກງານດັ່ ງກ່າວ.  

ຂຂຂຂ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກາໍກາໍກາໍກາໍ    

1. ສບືຕ່ໍຊ່ວຍສໍາຫລວດ ແລະ ອອກແບບຮອບວຽນ 11 ແຂວງໃຫມ່ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປ ືຄບືໜາ້ໄປ 90 

% ຍງັອອກແບບຈາໍນວນຫນຶ່ ງ ຢູ່ອດັຕະປ ືແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

2. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ທງັ PRF ແລະ LUFSIP ຄບືໜາ້ໄປ 80 %. 

3. ລໍຖາ້ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາ ສໍາລບັວຽກຮ່ວມມກືບັກມົອາຊວີະ ກ່ຽວກບັການສາ້ງວຊິາ

ການຂັນ້ບາ້ນ ຄບືໜາ້ໄປ 30 % ລໍຖາ້ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາ. 

4. ສບືຕ່ໍວຽກງານຄໍາ້ປະກນັ ແລະ ຄວບຄູມຄຸນນະພາບ  ຄບືໜາ້ໄປ 75 % ຍງັກະກຽມເອກະສານເພື່ ອສົ່ ງ

ໃຫຂ້ັນ້ເມອືງ. 

5. ເຂົາ້ຮ່ວມການປະເມນີການຈດັຊື ້ແບບຊຸມຊນົ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມການມອບເຄື່ ອງຊ່ວຍເຫລອືຈາກສະມາຄມົ

ຊ່ວຍເຫລອືເດກັນອ້ຍຂອງປະເທດຍີ່ ປຸ່ນຢູ່ ຊຶ່ ງມເີຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ, ລດົຖີບໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນ, ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມຄູ 

ແລະ ເຄອືງນຸ່ງຫົ່ ມຊາວບນ້ໃຫແ້ກ່ບາ້ນຫວ້ຍກະ, ບາ້ນກນັວາງ ເມອືງປາກແບ່ງ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ແລະ ອກີ

ຈາໍນວນນຶ່ ງແມ່ນໄດມ້ອບ ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມນກັຮຽນ, ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມຄູ ແລະ ເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມຊາວບາ້ນ ໃຫບ້າ້ນ ຕນີ

ຕກົ ກຸ່ມເພຍລໍເກົ່ າ ບາ້ນນາລໍາ ກຸ່ມນາລໍາ ເມອືງໃໝ່ ແຂວງຜົງ້ສາລ.ີ 

ການມອບເຄື່ ອງນຸ່ງຫົ່ ມ ໃຫແ້ກ່ນກັຮຽນ, ຄູອາຈານ ແລະ ພ່ໍແມ່ປະຊາຊນົໃນດັ່ ງກ່າວມາຂາ້ງເທງິນີ ້

ລວມມູນຄ່າທງັໝດົ 80 ລາ້ນກວ່າກບີ ເຊິ່ ງການນໍາຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງກໍ່ ໄດສ້ະແດງຄວາມຂອບໃຈນໍາ

ຜູຕ່້າງໜາ້ມູນລະນທິຊ່ິວຍເຫລອືເດກັນອ້ຍລາວຈາກປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ໄດມ້ອບໃບຍອ້ງຍໍ ຂັນ້

ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງອກີດວ້ຍ. ຊຶ່ ງຜູຕ່້າງໜາ້ມູນລນິທິເິອງກໍ່ ມຄີວາມພາກພູມໃຈຫລາຍທີ່ ໄດເ້ຫນັເຄື່ ອງ

ບໍລຈິາກໄປຮອດມຄືອບຄວົຜູທຸ້ກຍາກທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫລກີ ພອ້ມທງັໃຫຄໍ້າໝັນ້ສ

ຕ່ໍການນາໍຂອງແຂວງວ່າ: ການມອບເຄື່ ອງຄັງ້ນີແ້ມ່ນຄັງ້ປະຖມົມະເລກີ ແຕ່ຄດິວ່າຈະບ່ໍແມ່ນຄັງ້ສຸດທາ້ຍ.   
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ຄຄຄຄ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກຕດິຕາມກຕດິຕາມກຕດິຕາມກຕດິຕາມ    ----    ປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

ຄຄຄຄ.1..1..1..1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານແຜນແຜນແຜນແຜນທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່     

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

ແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ ອກວດຄນື. 

2. ລງົຕດິຕາມກວດກາ ການປອ້ນຂໍມູ້ນເຂົາ້ ຖານຂໍມູ້ນ ແລະ ວຽກກວດກາທີ່ ຕັງ້ ແລະ ຊື່ ໂຄງການຍ່ອຍ 

ຮອບວຽນ 9-10 ຢູ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ ້24 ກນັຍາ - 05 ຕຸລາ 2013. 

3. ກະກຽມແຜນທີ່  ສະແດງ ໃນເດອືນ ຕຸລາ 2013 ( ທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ ຂອງ ທລຍ I-II ( ຮອບວຽນ 1 - 10 ) 

ແລະ ແຜນທີ່  ໂຄງການຂອງ LUFSIP 3A Cycle 8-9 ແລະ 3B ແຜນທີ່ ລະດບັປະເທດ. 

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

1. ຊ່ວຍເຮດັບດົສະຫລຸບຫຍໍກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງ ທລຍ ທີ່ ໄດຮ້ບັການສະຫນບັສະໜນູຈາກທະນາຄານ

ໂລກ ແລະ ອງົການຮ່ວມມເືພື່ ອການພດັທະນາຂອງປະເທດສະວດິເຊແີລນແຕ່ປ ີ2008 ຈນົເຖງິປະຈບຸນັ.  

2. ຕດິຕາມ ແລະ ຕອບຮບັ ຄໍາຄດິເຫນັຜ່ານທາງອເີມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົາ້ຫມາຍຂອງ ທລຍ. 

3. ເຮດັບດົສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ກນັຍາ 2013. 

4. ຊ່ວຍເຮດັບດົລາຍງານ Semi-annual report (ເດອືນຕຸລາ 2012 - ເດອືນມນີາ 2013) 

5. ສົ່ ງບົດລາຍງານ ກສກ ເດືອນມຖຸິນາ, ກໍລະກດົ ແລະ ເດືອນສິງຫາ 2013 ໃຫຊ່້ຽວຊານທີ່ ມາຈາກ 

ທະນາຄານໂລກ.  

6. ກະກຽມບດົລາຍງານ ກສກ ແຕ່ເດອືນຕຸລາ 2012- ເດອືນ ກນັຍາ 2013 ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃນບດົລາຍ

ງານປະຈາໍປ.ີ  

7. ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ຂອງ ປະຈາໍເດອືນ ກນັຍາ 2013 

ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊິ່ ງໃນໃນເດອືນ ກນັຍາ 2013 ນີມ້ຈີາໍນວນຄ າຄດິເຫນັທງັໝດົແມ່ນ 1,744 

ຄໍາຄດິເຫນັ ໃນນັນ້ 13 ຄໍາຄດິເຫນັແມ່ນໄດຮ້ບັຈາກ ຕູຮ້ບັຄໍາຄດິເຫນັຈາກ 10 ແຂວງເປົາ້ຫມາຍ; 1,710 

ຄໍາຄດິເຫນັແມ່ນຈາກສາຍດ່ວນ 161 ແລະ 21 ຄໍາຄດິເຫນັແມ່ນຈາກອເີມລ ຊຶ່ ງຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ 

ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ອເີມລນັນ້ມພີຽງ 2 ຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ກຽ່ວພນັກບັວຽກຂອງ ທລຍ ລາຍລະອຽດດັ່ ງຕາ

ຕະ ລາງລຸ່ມນີ:້  

ຕາຕະລາງສງັລວມຄໍາຄດິເຫນັ ເດອືນ ກນັຍາ 2013 

ຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັ    

ສານດ່ວນ

161 ອເີມລ 

ຕູຮ້ບັຄໍາຄດິເຫນັ 

ຊຂ ຊກ ອຕປ ສລວ ຫຼນທ ສຂ ຫພ ລວມ 

ຕອ້ງການຂໍໍມູ້ນເພິ່ ມເຕມີ - - - - - - - - - - 

ຂໍທນຶຊ່ວຍເຫລອື - - - - - 9 - - - 9 

ຂອບໃຈ ທລຍ 1 - - - - 4 - - - 5 

ຮອ້ງຮຽນກ່ຽວກບັວຽກ ທລຍ 1 - - - - - - - - 1 

ຄໍາຄດິເຫນທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັ ທລຍ 1,708 21 - - - - - - - 1,729 

ລວມ 1,710 21 - - - 13 - - - 1,744 

ລວມ ຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ກ່ຽວກບັ ທລຍ  2 - - - - 13 - - - 15 
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ອງີຕາມຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ທລຍ ແມ່ນມ ີ15 ຄໍາຄດິເຫນັໃນນັນ້ ມ ີ1 ຄດິຄໍາ

ເຫນັແມ່ນຄໍາຮອ້ງຮຽນ ຜ່ານ ທາງສາຍດ່ວນ 161 ຈາກແຂວງ ອຸດມົໄຊ ເມອືງນາໝໍ ້ກຸ່ມພູເຄອືງ ບາ້ນຫວ້ຍ

ຊອນ ເນື່ ອງຈາກຊຸມຊນົມຄີວາມຂອ້ງໃຈໃນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງນໍາ້ລນິ ເຊິ່ ງໃນເບືອ້ງຕົນ້ໄດວ່້າຈະສາ້ງ 25 

ກໂິລແມດັແຕ່ຕວົ ຈງິສາ້ງ 21 ກໂິລແມດັ ປດັຈບຸນັບນັຫາດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂແລວ້ ແລະ ຊຸມ

ຊນົເອງກໍ່ ພໍໃຈກບັການການແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 

ສໍາຫລບັ 3 ແຂວງໃໝ່ ຜົງ້ສາລ,ີ ຫລວງພະບາງ ແລະ ອຸດມົໄຊ ກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຕດິຕັງ້ຕູ ້

ຮບັຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ຍງັບ່ໍມກີານເຄື່ ອນໄຫວລງົເປີດຕູເ້ທື່ ອ ຄວາມຄບືໜາ້ແມ່ນຈະລາຍງານໃນງານ

ເດອືນຕ່ໍໄປ.   

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

1. ປຸງແຕ່ງຂໍມູ້ນເລີມ້ແຕ່ ຮອບວຽນ1 ເຖງິ ຮອບວຽນ 10 ກ່ຽວກບັ: ຈ ານວນໂຄງການຍ່ອຍ, ງບົປະມານ, ຜູ ້

ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຕ່ລະ

ແຂວງ, ເພື່ ອກະກຽມວາງສະແດງໃນງານສບັປະດາລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ໃນວນັທີ່  17-22  

ຕຸລາ 2013. 

2. ລງົສະໜບັສະໜູນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການປອ້ນຂໍມູ້ນຂອງທມີງານແຂວງ ຮອບວຽນ9,10  

ເພື່ ອໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນເດອືນ ຕຸລາ 2013. 

3. ສງັລວມລະຫດັໂຄງການຍ່ອຍ ເພື່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່ ພະແນກຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ກໍ່ ຄຜູືໃ້ຫທ້ນຶ. 

4. ຕດິຕາມການປອ້ນຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນຂອງທມີງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ. 

ຄຄຄຄ....4444....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານວິວິວິວໄິຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

ໃນໄລຍະ 1 ເດອືນຜ່ານມາ, ວຽກງານ ວໄິຈ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຽກງານຂອງຕນົຕາມ 

ພາລະບດົບາດ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງທມີງານ ບໍລຫິານງານ ທລຍ ສູນກາງ ໃນດາ້ນວຊິາສະເພາະ 

ແລະ ດາ້ນສງັຄມົດັ່ ງນີ:້  

1.1.1.1. ດາ້ນວຊິາສະເພາະດາ້ນວຊິາສະເພາະດາ້ນວຊິາສະເພາະດາ້ນວຊິາສະເພາະແມ່ນສໍແມ່ນສໍແມ່ນສໍແມ່ນສໍາເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ:້ າເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ:້ າເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ:້ າເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ:້     

- ຈດັກອງປະຊຸມເຈລະຈາຕໍ່ ລອງດາ້ນລາຄາ ຂອງການປະເມນີການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ອໍານາດ

ການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ມໄີຊເຕກັໂນ. ການເຈລະນາແມ່ນໄດມ້ຄໍີາເຫນັໃຫທ້າງບໍລສິດັ

ທີ່ ປກຶສາ ນໍາເອາົບດົສະເໜດີາ້ນເຕກັນກິໄປແກໄ້ຂບາງຈດຸ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ ກອບໄລຍະເວລາ ແລະ ຄະນະ

ພະແນກປະເມນີຜນົ, ໃນດາ້ນບດົສະເໜດີາ້ນການເງນິ ແມ່ນໄດຕ້ກົລງົກນັທີ່  63,800 ໂດລາ້ສະຫະລດັ, 

ພອ້ມກນັນັນ້ໄດສ້ົ່ ງບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມໃຫຜູ້ໃ້ຫທ້ນຶ (ທະນາຄານໂລກ) ເພື່ ອມຄໍີາເຫນັ. ເຖງິແນວໃດກໍ່

ຕາມ, ໃນວນັທ ີ1 ຕຸລາ ຜ່ານມານີ,້ ຜູໃ້ຫທ້ນຶໄດມ້ຄໍີາເຫນັຕ່ໍບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວ ແລະ ໄດສ້ະເໜໃີຫທ້າງ

ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ແຍກລາຍລະອຽດ ດາ້ນການເງນິເພື່ ອຍກົໃຫເ້ຫນັການໃຊຈ່້າຍໃນແຕ່ລະໜາ້ວຽກ ແລະ 

ມອບໃຫ ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບຈາກຫອ້ງການ ທລຍ ກວດກາກ່ອນສະເໜຫີາຜູໃ້ຫທ້ນຶ ເພື່ ອດໍາເນນີການໃນ

ຂັນ້ຕອນຕ່ໍໄປ. 
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- ສໍາເລດັອອກແບບລະບບົການຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັເພື່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານຂອງ

ໂຄງການ LONG ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ໄດນ້ໍາສະເໜເີພື່ ອປກຶສາຫາລກືບັທມີງານໂຄງການ LONG ແລວ້, 

ພາຍຫຼງັສໍາເລດັການປຶກສາຫາລ ືກໍ່ ໄດມ້ກີານດດັແກ ້ແລະ ແປເປັນສອງພາສາແລວ້ (ລາວ-ອງັກດິ), ມາ

ຮອດວນັທ ີ1 ຕຸລາ 2013 ໄດສ້ົ່ ງຮ່າງສະບບັປັບປຸງໃຫທ້ມີງານ LONG ເປນັທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ເພື່ ອໃຫ ້

ເຂາົເຈ ົາ້ຂືນ້ແຜນ ແລະ ກະກຽມຝກຶອບົຮມົການນໍາໃຊໃ້ຫແ້ກ່ພະນກັງານຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ໃຫ ້

ສໍາເລດັໂດຍໄວ. 

- ໄດສ້ງັລວມຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ໄລຍະ 2 ເພື່ ອກະກຽມໃຫ ້

ແກ່ການປະເມນີເຄິ່ ງໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເຊິ່ ງຄາດວ່າຈະຖືກດໍາເນນີການໃນຕົນ້ເດອືນ

ມງັກອນ  2014 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ.້ ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ການກະກຽມຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວແມ່ນສໍາເລດັພຽງແຕ່ 

10% ເທົ່ ານັນ້ ສ່ວນທີ່ ຄງົຄາ້ງແມ່ນຈະໄດສ້ບືຕ່ໍສງັລວມຕ່ໍໄປໃຫສໍ້າເລດັ, 

2.2.2.2. ດາ້ນສງັຄມົດາ້ນສງັຄມົດາ້ນສງັຄມົດາ້ນສງັຄມົແມ່ນສໍາເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ:້ ແມ່ນສໍາເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ:້ ແມ່ນສໍາເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ:້ ແມ່ນສໍາເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ:້     

 ໄດຮ້ບັການມອບໝາຍຈາກຄະນະຈດັຕັງ້ ທລຍ ຂັນ້ສູນກາງ ໃຫຮ້ບັຜດິຊອບວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ພາຍ

ໃນການຈດັຕັງ້ ທລຍ ເພື່ ອເຮດັໜາ້ທີ່ ນໍາພາການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຂະບວນການທາງ

ສງັຄມົອື່ ນໆ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ງງງງ. . . .     ພະພະພະພະແນແນແນແນກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານ----ການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

ງງງງ.1..1..1..1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງາງາງາງານຈດັນຈດັນຈດັນຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້            

1. ການຮບັສະໝກັຕໍາແໜ່ງ Market Study Consultant ຂອງໂຄງການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້

ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາການ (ຄປພ): ປະຈບຸນັກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການປະເມນີຊວີະປະຫວດັຂອງຜູສ້ະ

ໝກັ, ເຫນັວ່າມຜູີຜ່້ານເຂົາ້ໃນບນັຊສີັນ້ 3 ທ່ານ. ຜູທ້ີ່ ຜ່ານເຂົາ້ບນັຊສີັນ້ ໄດຮ້ບັການແຈງ້ ເພື່ ອສົ່ ງບດົສະເໜ ີ

ຫລ ືແຜນວຽກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກດັ່ ງກ່າວ ໃຫແ້ກ່ຄະນະກໍາມະການ. ຄາດວ່າການປະເມນີຜນົສຸດ

ທາ້ຍຈະສາມາດສະຫລຸບໄດໃ້ນອາທດິທ ີ3 ຂອງເດອືນຕຸລາ 2013. 

2. ການກະກຽມປະກາດຮບັສະໝກັພະນກັງານ ຄປພ ຢູ່ 3 ເມອືງໃໝ່ (ຊໍາໃຕ,້ ຊຽງຄໍ,້ ນອງ): ປະຈບຸນັ

ກາໍລງັປະກາດຮບັສະໝກັຢູ່ທາງຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. ມືປ້ດິຮບັສະໝກັແມ່ນ 21 ຕຸລາ 2013 

ຄາດວ່າພະນກັງານໃໝ່ຈະຖກືບນັຈໃຸນກາງເດອືນພະຈກິ 2013. 

ງງງງ....2222....    ວວວວຽກຽກຽກຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊື-້---ຈດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

1. ກວດກາເອກະສານປະມູນສມົທຽບລາຄາກາງ ສໍາລບັການສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງ ແລະ ຫອ້ງ

ການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ອຸດມົໄຊ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການເຊນັສນັຍາ ແລະ ການດໍາເນນີການກໍ່ ສາ້ງ. 

2. ກວດກາເອກະສານປະມູນສມົທຽບລາຄາກາງ ສໍາລບັການສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງຂວາ ແລະ 

ຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມເອກະສານປະມູນສມົທຽບລາຄາ 

ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ. 

3. ພວົພນັເອາົເອກະສານຂໍຈດົທະບຽນສນັຍາ ແລະ ເອກະສານຢັງ້ຢນືການເສຍອາກອນ ຈາກບໍລສິດັສໍາລບັ

ການຈດັຊື ້ ກອ້ງຖ່າຍຮູບ ຈາໍນວນ 64 ໜ່ວຍ ສໍາລບັພະນກັງານວຊິາການຂອງ ທລຍ ແລວ້ດໍາເນນີຂັນ້

ຕອນການຂໍເບກີຈ່າຍ ຄບືຫນາ້ໄປ 90 % ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນລໍຖາ້ຈ່າຍເງນິ. 
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4. ສໍາລບັການຈດັຊືອຸ້ປະກອນການແພດ ຂອງບາ້ນ ດາກປຣາຫລກັຊາວ ເມອືງດາກຈງື ແຂວງ ເຊກອງ  ຕາມ

ການມອບສດິຂອງທມີງານກຸ່ມບາ້ນ ມຄີວາມຄບືໜາ້ 80 % ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັສົ່ ງສນິຄາ້ ແລະ 

ການຂໍເບກີຈ່າຍເງນິ. 

5. ການຈດັຊືອຸ້ປະກອນການຮຽນການສອນຂອງບາ້ນປີໄຮ່,  ເມອືງ ສະໝວ້ຍ ແຂວງ ສາລະວນັ ຄບືໜາ້ 90 

% ແລະ ລໍຖາ້ການຈ່າຍເງນິ ເພາະເປນັໂຄງການທນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານ. 

6. ສໍາລບັການປະມູນຈດັຊື ້ສໍາລບັອຸປະກອນການແພດ ບາ້ນລະໄກ, ເມອືງນອງ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຄບື

ໜາ້ 90 % ລໍຖາ້ການຈ່າຍເງນິເພາະເປນັໂຄງການທີ່ ມທີນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານ. 

7. ສໍາລບັການປະມູນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົອູ່ 3 ແຫ່ງ ຂອງເມອືງນາແລ ແລະ ເມອືງລອງແຂວງຫລວງນໍາ້ທາຄບື

ໜາ້ 50 % ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການເຊນັສນັຍາ ແລະ ການດໍາເນນີການກໍ່ ສາ້ງ. 

8. ສໍາລບັການປະມູນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຝາຍນໍາ້ລົນ້ ແລະ ຂວົຈມົ ຢູ່ກຸ່ມບາ້ນນາລໍາ ເມອືງໃໝ່ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີ

ຄບືໜາ້ 50 % ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການເຊນັສນັຍາ ແລະ ການດໍາເນນີການກໍ່ ສາ້ງ. 

9. ກະກຽມຂໍມູ້ນຕ່າງໆຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ສໍາລບັທນຶສມົທບົລດັຖະບານ ສົ່ ງໃຫຫ້ວົໜາ້ພະແນກບໍລຫິານ 

ແລະ ການເງນິ ເພື່ ອສົ່ ງຕ່ໍໃຫຜູ້ໃ້ຫທ້ນຶຄບືໜາ້ 90 % ຍງັເຫລອືຂໍມູ້ນຂອງ ແຂວງ ສາລະວນັ. 

10. ການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ທລຍ ສູນກາງ ຄບືໜາ້ໄປ 80 % ແລະ ພວມຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະ

ກຽມເອກະສານສນັຍາ. 

11. ການຜະລດິເສືອ້ຍດື ທລຍ II ຄບືໜາ້ໄປ 90 % ແລະ ກະກຽມການເບກີຈ່າຍເງນິ. 

12. ການຜະລດິແຜ່ນພາບໂຄສະນາແບບມຂີາຕັງ້ X-Banner ສໍາເລດັ. 

13. ການຈດັພມິແຜ່ນໂຄສະນາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ບູລະນະສອ້ມແປງສໍາເລດັ. 

14. ສໍາເລດັການດໍາເນນີຂະບວນການວ່າຈາ້ງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ກ່ຽວກບັ PRF Video/TV Making ກບັ

ບໍລສິດັ INSMAI (HUMA) LAO ໃນມູນຄ່າສນັຍາ USD 14,995.50 ໂດຍນໍາໃຊກ້ານປະມູນຮູບ

ແບບ Single Source. 

15. ສໍາເລັດການດໍາເນີນຂະບວນການວ່າຈາ້ງບໍລິສດັທີ່ ປຶກສາ ກ່ຽວກບັ Technical and Cost 

Effectiveness Study ພາຍໃຕໂ້ຄງການ PRF ກບັບໍລສິດັ Lao-Asie Consulting Group ໃນ

ມູນຄ່າສນັຍາ USD 78,000 ໂດຍນໍາໃຊກ້ານປະມູນຮູບແບບ Consultant Qualification 

Selection. 

16. ສໍາເລດັການລງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັວທິກີານດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນຈດັຊື ້ຢູ່ແຂວງ ທດົລອງ 3 

ແຂວງ (ຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ, ແລະ ຜົງ້ສາລ)ີ ຕາມ Aide Memoire ຄັງ້ວນັທ ີ17 ພດຶສະພາ - 4 

ມຖຸິນາ 2013 ຂອງທມີງານ PMT. 

17. ດໍາເນນີການວ່າຈ່າ້ງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ສໍາລບັ Technical Audit Component 3 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ 

LUFSIP, ຄບືໜາ້ໄປ 50 % ກາໍລງັດໍາເນນີການປະເມນີ ແລະ ສະເໜຂໍີອະນຸມດັ ຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 

ງງງງ....3333....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ        

1. ສໍາເລດັການຊໍາລະເງນິປະຈາໍເດອືນ ກລໍະກດົ 2013 ຂອງ JSDF.  

2. ສບຶຕ່ໍຕດິຕາມການເບກີຈ່າຍເງນິໂຄງການຍອ່ຍຮອບວຽນ 9 ແລະ 10. 

3. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມທນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານ ສບືຕ່ໍຕດິຕາມຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັ. 

4. ສໍາເລດັບດົລາຍງານ ເດອືນສງິຫາ, ເດອືນກນັຍາ 2013. 
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ຈຈຈຈ....    ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງຊວີິຊວີິຊວີິຊວີດິການດການດການດການເປນັເປນັເປນັເປນັຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່    ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນໂພໂພໂພໂພສະນາສະນາສະນາສະນາການ ການ ການ ການ ((((ໂຄງການ ໂຄງການ ໂຄງການ ໂຄງການ LONG)LONG)LONG)LONG)    

ຈຈຈຈ.1.1.1.1    ວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານ    ແລະ ແຜນການແລະ ແຜນການແລະ ແຜນການແລະ ແຜນການ    

1. ໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານປະຈໍາປີທີ່ ປະກອບມ ີ(ແຜນການສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່

ບາ້ນເປົາ້ຫມາຍທົດລອງ 6 ບາ້ນເກົ່ າ, ແຜນຂະຫຍາຍຮອບວຽນ 2 ຈໍານວນ 44 ບາ້ນ, ແຜນການ

ຂະຫຍາຍຮອບວຽນທ ີ3 ຈາໍນວນ 80 ບາ້ນ, ແຜນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໂຄງການ, 

ແຜນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ບນັຈພຸະນກັງານ, ແຜນການພດັທະນາເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານ. 

2. ສໍາເລດັການສາ້ງລະບບົການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ (MIS). 

3. ສໍາເລດັການສາ້ງຮ່າງບດົລາຍງານ ຄວາມຄບືຫນາ້ປະຈາໍໄຕມາດຂອງໂຄງການໂດຍພືນ້ຖານ. 

4. ດາ້ນກດິຈະກໍາການສາ້ງລາຍຮບັຂອງສະມາຊກິກຸ່ມ ກຊກ ບາ້ນສະແກງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໃນປະຈຸ

ບນັ ສະມາຊກິ ກຊກ ໄດສໍ້າເລດັກາສາ້ງຄອກ ແລະ ໄດມ້ກີານສະຫນອງແນວພນັໄກ່ໃຫແ້ກ່ 5 ຄອບຄວົ  

ຈາໍນວນໄກ່ 250 ໂຕ ພອ້ມດວ້ຍອຸປະກອນ ແລະ ອາຫານໄກ່. 

5. ການປູກສາລ,ີ ໄດຂ້າຍຜນົຜະລດິແລວ້ເປນັເງນິ 459,000 ກບີ. 

6. ການທອ້ນເງນິ, ກຸ່ມບາ້ນສະອຕີອ້ນມ ີກຸ່ມ ກຊກ ທງັຫມດົ 21 ກຸ່ມ. 

ຈຈຈຈ.2.2.2.2    ວຽກໂວຽກໂວຽກໂວຽກໂພສະນາການພສະນາການພສະນາການພສະນາການ    

1. ສບືຕ່ໍຮ່າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ MOU ຮ່ວມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

2. ຈດັຊຸດຝຶກອມົຮົມຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ ໃຫສ້ະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານທຶນ

ໝນູວຽນກດິຈະກໍາລາຍຮບັສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ໃຫພ້ະນກັງານ LONG ເມອືງ, ບາ້ນ ແລະ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

3. ຈດັຝກຶອບົຮມົກດິຈະກາໍລາຍຮບັ ການປຸງແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ ແລະ ອາຫານປະຈາໍວນັ ໃຫສ້ະມາຊກິ

ສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ຈາໍນວນ 6 ບາ້ນ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 172 ຈາກບາ້ນ ສະແກງ, ແກງ້ກ,ີ ຫວຍສາ

ແທນຮງີ, ສາກກົ ດອນຄູນເມອືງວຽງທອງ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

4. ຈດັຊຸດອົບຮົມສະມາຊິກສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ໃຫພ້ະນັກງານໂດຍສົມທົບກັບກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 47  ທ່ານ. 

ຈຈຈຈ.3.3.3.3    ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ການເປນັຢູ່ການເປນັຢູ່ການເປນັຢູ່    

1. ຈດັສນັ ແລະ ກະກຽມຜະລດິຕະພນັຂອງຊາວບາ້ນ ທີ່ ຈະໄດໄ້ປວາງສະແດງວນັຫດັຖະກໍາຂອງແຂວງ

ຫວົພນັ ທີ່ ເມອືງຊໍາເໜອື ໃນເດອືນ ຕຸລາ 2013. 

2. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫອ້ງວາງສະແດງ ແລະ ຫອ້ງຂາຍສນິຄາ້ຜະລດິຕະພນັຊາວບາ້ນ ໃຫແ້ກ່ສະຫະພນັແມ່ຍງິ

ເມອືງ ວຽງທອງ ແຂວງ ຫວົພນັ. 

3. ຕດິຕາມກວດກາ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັໄປແລວ້ທງັ 2 ເມອືງຄ ືວຽງທອງ ແລະ 

ເຊໂປນ ແລະ ຕດິຕາມກດິຈະກາໍທີ່ ຈະເຮດັໃໝ່ຂອງ ຈາໍນວນ 6 ບາ້ນ ທີ່ ໄດອ້ະນຸມດັແລວ້. 

ສະຫລຸບລວມແລວ້ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຂອງ LONG ໃນໜຶ່ ງເດອືນຜ່ານມາໄດຮ້ບັ

ການຮ່ວມ ມ ືແລະ ສະໜບັສະໜນູເປນັຢ່າງ ຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກໍ່ ຄພືາກລດັ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ 

ເຊິ່ ງສງັເກດໄດຈ້າກການຕດິຕາມ, ໃຫຄໍ້າແນະນໍາຢ່າງເປນັໄລຍະ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ ນອກນັນ້ທາງໜ່ວຍງານຍງັ 

ພະຍາຍາມ ຜະລດິຄູ່ມໃືນການ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນທາງມະຫາພາກ ແລະ ພາກສະໜາມ ສ່ວນຜນົໄດຮ້ບັ
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ຂອງກດິຈະກໍາ ແມ່ນມທ່ີາອ່ຽງດຂີືນ້ເລື່ ອຍ ເຊິ່ ງສາມາດສງັເກດໄດຈ້າກ ຈໍານວນເງນີທອ້ນຂອງຊຸມຊນົ

ແມ່ນ ເພີ່ ມຂືນ້ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ 

ເຊິ່ ງທາ້ທາຍນັນ້ແມ່ນມຢູ່ີເລກັນອ້ຍເຊັ່ ນ: ການຄດັເລອືກເອາົສະມາຊກິ ທີ່ ຈະເຂົາ້ມາຮບັການຝຶກ

ອບົຮມົ ໃນແຕ່ລະຄັງ້ ຍງັມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກ ເນື່ ອງຈາກ ຊາວບາ້ນ ຂາດຄວາມສາມາດ ໃນການ ຂຽນ ແລະ 

ອ່ານພາສາລາວ ສ່ວນການຜະລດິຄູ່ມຕ່ືາງໆ ຍງັຕອ້ງການໃຫມ້ກີານປັບປຸງອກີຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ ອໃຫມ້ຄຸີນ

ນະພາບ ແລະ ແທດເໝາະ ກບັແຕ່ລະທອ້ງຖິ່ ນ ນອກນີຍ້ງັມຜີນົກະທບົຈາກໄພທໍາມະຊາດ ຍງັສົ່ ງຜນົເສຍ

ຫາຍ ຕ່ໍການກດິຈະກາໍຂອງຊາວບາ້ນ ເຊັ່ ນ: ນາໍຖວ້ມໜອງປາ ເປນັຕົນ້. 

VVVVIIII. . . .     ແຜນແຜນແຜນແຜນດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີງານງານງານງານ    ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ວນັວນັວນັວນັທີທີທີທ ີ   01010101----33331 ຕຸລາ 1 ຕຸລາ 1 ຕຸລາ 1 ຕຸລາ 2012012012013333    ຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະພະພະພະພະແນແນແນແນກກກກ    

ກກກກ....    ພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົ    

ກກກກ.1..1..1..1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານເສມີເສມີເສມີເສມີສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ແຂງໃຫ ້ແຂງໃຫ ້ແຂງໃຫ ້ແຂງໃຫແ້ກ່ແກ່ແກ່ແກ່ຊຸຊຸຊຸຊຸມຊນົ ມຊນົ ມຊນົ ມຊນົ ແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດການການການການປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິຖ່ິຖ່ິຖ່ິ່ ນນນນ    

1. ຊຸກຍູເ້ຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົແຜນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

2. ຕດິຕາມການປອ້ນຂໍມູ້ນໃຫກ້ບັໜ່ວຍງານປະເມນີຜົນ ເພື່ ອຮບັປະກນັການຕື່ ມແບບຟອມຕ່າງໆຂອງ

ພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົຂັນ້ເມອືງ. 

3. ລງົເບິ່ ງການທບົທວນຕວົຈງິແຜນພດັທະນາບາ້ນ/ກຸ່ມບາ້ນ ຈໍານວນ 2 ບາ້ນຈາກແຂວງ ອຸດມົໄຊ ແລະ 

ແຂວງ ຫວົພນັ. 

4. ກວດກາການເກບັມຽ້ນເອກະສານຂອງພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົຂັນ້ ແຂວງ/ເມອືງ ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ລະບບົ. 

5. ຈດັກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ກ່ຽວກບັການທບົທວນແຜນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ລະຫວ່າງ

ພະນກັງານ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ພະນກັງານ ພະແນກ CD ຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ. 

6. ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການ ສະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ. 

7. ປະສານກບັໜ່ວຍງານ IEC ເລື່ ອງການອອກຂ່າວສະປອດໂຄສະນາ ຜ່ານວທິະຍຸກ່ຽວກບັວຽກງານ ກນົໄກ

ການສະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາ. 

ກກກກ.2 .2 .2 .2     ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູ    ----    ຂ່າວສານ:ຂ່າວສານ:ຂ່າວສານ:ຂ່າວສານ:    

1. ກະກຽມເຄື່ ອງມ ືIEC ເພື່ ອວາງສະແດງໃນກອງປະຊຸມສະຫຼອງວນັສບັປະດາລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ແຫ່ງ

ຊາດ ແລະ ສາກນົ. 

2. ກະກຽມຂ່າວເພື່ ອລງົຂ່າວອອກທາງວທິະຍຸ ແລະ ໜງັສພືມິ ຈາໍນວນ 10 ຫວົຂໍຂ່້າວ 

3. ຈດັສໍາພາດເພື່ ອອອກອາກາດທາງວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ສໍາລບັພະນກັງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ, ຂັນ້

ເມອືງ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການພາຍໃນ 10 ແຂວງເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ ແລະ ຂະ       

ແໜງການກ່ຽວຂອ້ງ ສໍາລບັວຽກງານຕດິຕາມການກໍ່ ສາ້ງ ແລະ ວທິກີານເຮດັວຽກຂອງ ທລຍ. 

4. ສບືຕ່ໍທບົທວນການຕດັຕ່ໍຟມິສາລະຄະດ ີການແນະນໍາໂຄງການ ແລະ ການເປນັຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ 

ຮ່ວມກບັຊ່ຽວຊານຜູຜ້ະລດິສາລະຄະດດີັ່ ງກ່າວ. 

5. ຜະລດິເຄື່ ອງມສໍືາລບັວາງສະແດງ ກອງປະຊຸມສະຫຼອງວນັສບັປະດາລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ 2013. 

6. ສາ້ງພດົຈະນານຸກມົຮູບ ແລະ ຕດັຕ່ໍວດິໂີອກອງປະຊຸມປະຈາໍປ ີ2013 ຂອງ ທລຍ. 
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ກກກກ....3333        ບດົຍາດຍງິບດົຍາດຍງິບດົຍາດຍງິບດົຍາດຍງິ    ----    ຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ    

1. ຝກຶອບົຮມົວຽກງານບດົບາດຍງິຊາຍ ໃຫກ້ບັ ຄະນະ PMT  ແລະ ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ. 

2. ທບົທວນ ຄະນະຜູປ້ະສານງານກຸ່ມບາ້ນ ໂດຍໃຫມ້ແີມ່ຍງິເຂົາ້ຮ່ວມໃນຄະນະໜອ້ຍສຸດ 50 %. 

3. ສາ້ງແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ບດົບາດຍງິຊາຍປະຈາໍປ,ີ ໄຕມາດ ພອ້ມທງັແຜນວຽກເສມີສາ້ງຄວາມ 

ເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງງານ ທລຍ ໃນດາ້ນນີຢ່້າງເຕມັທີ່  ກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ລງົໄປເຜຍີແຜ່ໃຫ ້

ຊຸມຊນົ. 

ຂຂຂຂ....    ພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍ    

1. ສບືຕ່ໍຊ່ວຍສໍາຫລວດ ແລະ ອອກແບບແຂວງໃຫມ່ ແລະ ອດັຕະປ.ື 

2. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ10 ທງັ PRF ແລະ LUFSIP. 

3. ລໍຖາ້ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາ ສໍາລບັວຽກຮ່ວມມກືບັກມົອາຊວີະ ກ່ຽວກບັການສາ້ງ

ວຊິາການຂັນ້ບາ້ນ. 

4. ສບືຕ່ໍວຽກງານຄໍາ້ປະກນັ ແລະ ຄວບຄູມຄຸນນະພາບ. 

5. ສງັລວມງບົປະມານຮອບວຽນ 11 ໃສ່ຕາຕະລາງສງັລວມ. 

ຄຄຄຄ.... ພະແນກຕດິຕາມພະແນກຕດິຕາມພະແນກຕດິຕາມພະແນກຕດິຕາມ----ປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົ    

ຄຄຄຄ.1..1..1..1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານແຜນແຜນແຜນແຜນທີທ່ີທ່ີທ່ ີ່     

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

2. ສາ້ງແຜນທີ່  ສະແດງ ໃນເດອືນ ຕຸລາ 2013 ( ທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ ຂອງ ທລຍ I-II ( ຮອບວຽນ 1 - 10 ) ແລະ 

ແຜນທີ່  ໂຄງການຂອງ LUFSIP 3A Cycle 8-9 ແລະ 3B ແຜນທີ່ ລະດບັປະເທດ. 

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

1. ຕດິຕາມ ແລະ ຕອບຮບັ ຄໍາຄດິເຫນັຜ່ານທາງອເີມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົາ້ຫມາຍຂອງ ທລຍ. 

2. ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ປະຈາໍເດອືນ ຕຸລາ 2013 ສົ່ ງໃຫ ້

ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

3. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຕດິຕັງ້ຕູສ້ະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັໃນ 3 ແຂວງໃໝ່ ແຂວງ 

ຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

4. ກະກຽມບດົສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ຕຸລາ 2013. 

ຄຄຄຄ....3333....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານລະງານລະງານລະງານລະບບົບບົບບົບບົຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມູ້ນມູນມູນມູນຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ (MIS)(MIS)(MIS)(MIS)    

1. ລງົສະໜບັສະໜູນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການປອ້ນຂໍມູ້ນຂອງພະນກັງານແຂວງ ຮອບວຽນ 9 

ແລະ 10  ເພື່ ອໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນ ເດອືນຕຸລາ 2013. 

2. ປຸງແຕ່ງຂໍມູ້ນເລີມ້ແຕ່ ຮອບວຽນ1 ເຖງິ ຮອບວຽນ 10 ກ່ຽວກບັ: ຈາໍນວນໂຄງການຍ່ອຍ, ງບົປະມານ, ຜູ ້

ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຕ່ລະ
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ແຂວງ, ເພື່ ອກະກຽມວາງສະແດງໃນງານສບັປະດາລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ໃນວນັທີ່  17-22 

ຕຸລາ 2013. 

3. ຕດິຕາມການປອ້ນຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນຂອງພະນກັງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ. 

ຄຄຄຄ....4444....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານວິວິວິວໄິຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

1. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການປະເມນີ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຂອງບໍລສິດັທີ່

ປກຶສາ ມໄີຊເຕກັໂນ. 

2. ຕດິຕາມເອາົບດົລາຍງານ ຜົນການປະເມນີຜົນດາ້ນປະສດິທຜິົນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິັດໂຄງການ ຂອງ 

ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ລາວ - ອາຊ.ີ 

3. ດໍາເນນີການວໄິຈຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພດັທະນາຂອງ ທລຍ ໄລຍະ 2 ທຽບກບັເປົາ້ໝາຍ ແລະ 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ 5 ປີຂອງລດັຖະບານ ແລະ MDGs ເພື່ ອເຜຍີແຜ່ໃນກອງປະຊຸມ

ສບັປະດາລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກທີ່ ຈະຖກືຈດັຂືນ້ໃນວນັທ ີ20 ຕຸລາ 2013 ນີ ້ໂດຍແມ່ນຄະນະພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ ຂັນ້ສູນກາງ (ຄພທສ) ເປນັເຈົາ້ພາບຈດັງານດັ່ ງກ່າວ. 

4. ສບືຕ່ໍຮ່າງພາລະບດົບາດ (ToR) ການປະເມນີຄວາມຍນືຍງົ ຂອງໂຄງການຢູ່ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍເກົ່ າ

ຂອງ ທລຍ ເຊິ່ ງໄດສໍ້າເລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປີ 2008 (ເມອືງ ແອດ ແລະ ເມອືງສບົເບາົ ແຂວງ

ຫວົພນັ,  ເມອືງບາຈຽງ, ສຸຂຸມມາ, ມູນລະປະໂມກ, ປະທຸມພອນ ແລະ ເມອືງໂຂງ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ) ເຊິ່ ງ

ຄາດວ່າຈະໃຫສ້າມາດດໍາເນນີການໄດໃ້ນເດອືນ ກຸມພາ 2014 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ.້ 

5. ສງັລວມ ແລະ ວໄິຈ ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ທລຍ ໃນສກົປ ີ2013 - 2014 

6. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ອື່ ນໆ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍລຫິານງານ 

ທລຍ. 

ງງງງ. . . .     ພະແນກບໍລກິານພະແນກບໍລກິານພະແນກບໍລກິານພະແນກບໍລກິານ----    ການເງນິການເງນິການເງນິການເງນິ    

ງງງງ.1..1..1..1.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້    

1. ທບົທວນຄນືກ່ຽວກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານທຸກໆຄນົ. 

2. ກະກຽມການປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານປະຈໍາປີ ເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານໃນການອອກສນັຍາ   

ໃໝ່. 

3. ກະກຽມຈດັຝກຶອບົຮມົ ຫວົຂໍ ້”ການຝກຶເພື່ ອເປນັຄູຝກຶ” ໃຫພ້ະນກັງານຂັນ້ສູນກາງ. 

4. ກະກຽມແຜນຈດັຈາ້ງສໍາລບັປີ 2014 ໂຄງການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາ

ການ. 

5. ກະກຽມແຜນວຽກຈດັຕັງ້ປະຈາໍໄຕມາດ ເດອືນຕຸລາ - ເດອືນທນັວາ 2013. 

6. ກະກຽມດໍາເນນີຂະບວນການປະກາດ ແລະ ຄດັເລອືກພະນກັງານ ໃນຕໍາແໜ່ງດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ຂັນ້ສູນກາງ: ພະນກັງານຜູຮ້ບັຜດິຊອບການລາຍງານ, ຜູຮ້ບັຜດິຊອບເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້

ສະຖາບນັທອ້ງຖິ່ ນ. 
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ຂັນ້ແຂວງ:  ພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົປະຈໍາແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ ແລະ ຜູປ້ະສານງານແຂວງ 

ປະຈາໍແຂວງຜົງ້ສາລ.ີ 

ຂັນ້ເມອືງ: ພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົ ປະຈໍາເມອືງຊໍາໃຕ,້ ເມອືງໄຊ, ສໍາພນັ, ຈອມເພັດ

ພະນກັງານວສິະວະກອນ ປະຈໍາເມອືງ ກະລມຶ, ໄຊ, ນາແລ, ຈອມເພດັ, ພະນກັງານບໍລຫິານ-ການເງນິ 

ປະຈາໍເມອືງ ເຊ, ຈອມເພດັ. ຜູປ້ະສານງານປະຈາໍເມອືງວຽງທອງ (ໂຄງການ ຄປພ). 

ງງງງ.2..2..2..2.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊືຈ້ດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

1. ເກບັກໍາຂໍມູ້ນຕ່າງໆໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 10 ເຂົາ້ໃນຕາຕະລາງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜາ້ ສົ່ ງໃຫ ້

ທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອກຽມລງົກວດກາເອກະສານ (Post Review). 

2. ກວດກາເອກະສານປະມູນໂຄງການຍ່ອຍ ຈາໍນວນນຶ່ ງ ຂອງແຂວງຜົງ້ສາລ ີຕາມການສະເໜຂີອງແຂວງ. 

3. ກຽມເອກະສານສນັຍາ ສໍາລບັຈດັຊືກ້ອ້ງຖ່າຍຮູບ ຈາໍນວນ 64 ໜ່ວຍ ສະໜອງໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການ 

ຂອງ ທລຍ ສົ່ ງໃຫບໍ້ລສິດັໄປລງົທະບຽນສນັຍາກບັກະຊວງການເງນິ.  

4. ຕດິຕາມການຈດັສົ່ ງ ກ່ຽວກບັການຈດັຊືອຸ້ປະກອນການແພດ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ ສະໜອງໃຫບ້າ້ນ ດາກ

ປຣາຫລກັຊາວ ເມອືງ ດາກຈງື ແຂວງ ເຊກອງ ຕາມການມອບສດິຂອງຊຸມຊນົ. 

5. ຕດິຕາມການດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊື ້ແລະ ປະຕບິດັສນັຍາ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຂວົອູ່ 3 

ແຫ່ງ ຢູ່ເມອືງ ນາແລ ແລະ ເມອືງ ລອງ, ແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ. 

6. ຕດິຕາມການດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊື ້ແລະ ເຮດັສນັຍາ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງຝາຍນໍາ້ລົນ້ 

ແລະ ຂວົຈມົ ຢູ່ກຸ່ມບາ້ນ ນາລໍາ ເມອືງ ໃໝ່ ແຂວງຜົງ້ສາລ.ີ 

7. ດໍາເນນີການກວດກາເອກະສານປະມູນ ແລະ ຕດິຕາມການດໍາເນນີການສອ້ມແປງ ຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງ 

ນາໝໍ,້ ເມອືງງາ, ເມອືງປາກແບງ, ເມອືງຮຸນ, ເມອືງແບງ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ທີ່ ປະມູນສໍາເລດັແລວ້. 

8. ຕດິຕາມການດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນສມົທຽບລາຄາ ການສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງ ຂວາ 

ແລະ ຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

9. ກຽມເອກະສານເພື່ ອດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງຮບັໃຊຫ້ອ້ງການ (Stationeries) ສໍາລບັຫອ້ງການ 

ທລຍ ສູນກາງ. 

10. ກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມ ເອກະສານສະເໜຂໍີເບກີຈ່າຍ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 9 ແລະ 10. 

11. ດໍາເນີນການປະເມີນ, ຂໍອະນຸມດັກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ເຮັດສັນຍາ ກັບບໍລິສັດ Lao-ASIE 

Consulting ກ່ຽວກບັ Technical Audit Component 3 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ LUFSIP. 

12. ກຽມແຜນຈດັຊືປ້ະຈາໍປ ີ2014 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ PRF ສົ່ ງຂໍອະນຸມດັ ກບັທະນາຄານໂລກ. 

13. ກຽມແຜນຈດັຊືປ້ະຈາໍປ ີ2014 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ LONG ສົ່ ງຂໍອະນຸມດັ ກບັທະນາຄານໂລກ. 

ງງງງ.3..3..3..3.    ວຽກງານການເງນິວຽກງານການເງນິວຽກງານການເງນິວຽກງານການເງນິ    

1. ສົ່ ງເອກະສານຊໍາລະເງນິປະຈາໍເດອືນກນັຍາ 2013 ສົ່ ງໃຫຜູ້ໃ້ຫທ້ນຶ. 

2. ສົ່ ງເອກະສານຊໍາລະເງນິໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນ 10 ຂອງແຂວງ ຫວົພນັ ນາໍຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ. 

3. ລງົກວດເອກະສານການເງນິແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປ.ື 

4. ພວົພນັໃນການເຮດັສນັຍາເພີ່ ມເຕມີ (ສນັຍາກວດສອບ). 
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5. ສບືຕ່ໍເບກີຈ່າຍເອກະສານໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10. 

6.  ຕດິຕາມການເບກີຈ່າຍເງນິງວດທ ີ3 ຂອງຮອບວຽນ 9 ໃຫແ້ຂວງເອາົໃຈໃສ່ເບກີຈ່າຍໃຫສໍ້າເລດັ. 

7. ຕດິຕາມການຂໍງບົປະມານລດັຖະບານ. 

8. ຕດິຕາມການສະຫລຸບເງນິລ່ວງໜາ້ຂອງສູນກາງ ແລະ ບນັດາແຂວງ. 

9. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການຂໍເບກີຈ່າຍທນຶທບົລດັຖະບານສກົປ ີ2012-2013 ນາໍຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ. 

ຈຈຈຈ....    ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງຊວີິຊວີິຊວີິຊວີດິການດການດການດການເປນັເປນັເປນັເປນັຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່    ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນໂພໂພໂພໂພສະນາສະນາສະນາສະນາການ ການ ການ ການ ((((ໂຄງການ ໂຄງການ ໂຄງການ ໂຄງການ LONG)LONG)LONG)LONG)    

ຈຈຈຈ.1.1.1.1    ວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານວຽກບໍລຫິານ    ແລະ ແຜນກາແລະ ແຜນກາແລະ ແຜນກາແລະ ແຜນການນນນ    

1. ຈດັກອງປະຊຸມ ທບົທວນຄນື ຄູ່ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ LONG. 

2. ຂໍອະນຸມດັ ແຜນວຽກແລະງບົປະມານປະຈໍາປີທີ່ ປະກອບມ ີແຜນການສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ບາ້ນເປົາ້

ຫມາຍທດົລອງ 6 ບາ້ນເກົ່ າ, ແຜນຂະຫຍາຍຮອບວຽນ 2 ຈາໍນວນ 44 ບາ້ນ, ແຜນການຂະຫຍາຍຮອບ

ວຽນທ ີ3 ຈາໍນວນ 80 ບາ້ນ, ແຜນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກ່ພະນກັງານໂຄງການ, ແຜນການຈດັຊືຈ້ດັ

ຈາ້ງແລະປະກອບພະນກັງານ, ແຜນການພດັທະນາເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານນາໍ ທະນາຄານ ໂລກ. 

3. ລງົຈດັຕັງ້ລະບບົ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ (MIS) ຢູ່ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 

ຈຈຈຈ.2.2.2.2    ວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການ    

1. ຈດັຝກຶອບົຮມົກດິຈະກໍາລາຍຮບັ ໃຫສ້ະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ 

ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກ່ຽວກບັການຕດັຫຍບິ. 

2. ຈດັຝກຶອມົຮມົການປຸງແຕ່ງອາຫານກດິ ຈະກໍາລາຍຮບັຂອງສະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ, 6 

ບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

3. ຈດັຊຸດຝກຶອບົຮມົ ສະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ໃຫພ້ະນກັງານໂດຍສມົທບົກບັ ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ. 

4. ຈດັອບົຮມົກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍລາຍຮບັ ດາ້ນການປູງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ແປຮູບຜະລດິຕະພນັກະສກິໍາໃຫ ້6 

ບາ້ນເປົາ້ໝາຍ ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. 

ຈຈຈຈ.3.3.3.3    ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່    

1. ຈດັທດັສະນະສກຶສາໃຫກຸ່້ມ ຕໍ່ າແຜ່ນ ແລະ ຍອ້ມສທໍີາມະຊາດ  (ບາ້ນແທ່ນຮີງ້ ແລະ ບາ້ນ ດອນຄູນ) 

ເມອືງ ວຽງທອງ ແຂວງ ຫວົພນັ (ງບົປະມານອອກແລວ້ ມແີຕ່ລໍຖາ້ຊາວບາ້ນເກບັກ່ຽວສາລແີລວ້ໃນເດອືນ 

ຕຸລາ 2013) 

2. ຝກຶອບົຮມົການຕ່ໍາຫູກ ແລະ ຍອ້ມສທໍີາມະຊາດໃຫແ້ກ່ກຸ່ມຕໍ່ າຫູກ ບາ້ນ ດອນຄູນ ເມອືງ ວຽງທອງ ແຂວງ

ຫວົພນັ (ງບົປະມານໃນການຝກຶອບົຮມົມແີລວ້, ກາໍລງັລໍຖາ້ສອນ) 

3. ສງັລວມເກບັກໍາຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກໍາ ບາ້ນສາກກົ ແລະ ບາ້ນແທ່ນຮິງ້ ເພື່ ອໄປວາງສະແດງທີ່ ເມອືງຊໍາ  

ເໜອື ໃນວນັຫດັຖະກາໍແຫ່ງຊາດໃນເດອືນ ພະຈກິ 2013. 

4. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫອ້ງວາງສະແດງ ແລະ ຫອ້ງຂາຍສນິຄາ້ຜະລດິຕະພນັຊາວບາ້ນ ໃຫແ້ກ່ສະຫະພນັແມ່ຍງິ

ເມອືງ ວຽງທອງ ແຂວງ ຫວົພນັ. 
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5. ຕດິຕາມກວດກາ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກາໍຕ່າງໆ ທີ່ ໄດປ້ະຕບິດັໄປແລວ້ທງັ 2 ເມອືງຄ ືວຽງທອງ ແລະ 

ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຕດິຕາມ ກດິຈະກໍາທີ່ ຈະເຮດັໃໝ່ຂອງ ຈໍານວນ 6 ບາ້ນທີ່ ໄດ ້

ອະນຸມດັແລວ້ເຊັ່ ນ: ການລຽ້ງໄກ່ຂອງບາ້ນສະແກງ ທີ່ ໄດເ້ອາົໄກ່ນອ້ຍຈໍານວນ 250 ໂຕ, ໃນວນັທ ີ5 

ກນັຍາ2013 ຈາກຟາມລຽ້ງສດັປກີໜອງແຕ່ງ. 

 

¸ñ−êó 17 ຕຸລາ 2013 

 

ຮບັຮູ ້ແລະ ເຫນັພອ້ມຈາກ                    ຢັງ້ຢນືໂດຍຫວົໜາ້ພະແນກ                     ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານ 

ຜູອໍ້ານວຍການບໍລຫິານ ທລຍ               ຕດິຕາມປະເມນີຜນົ       

 

 

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

ບຸນກວາ້ງ ສຸວນັນະພນັ        ສວີໄິລ ວໍລະຈກັ            ມະນວີນັ ອນິທະປນັຍາ 


