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ກາກາກາການຈດັນຈດັນຈດັນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    ຮຮຮຮອບວຽນທີອບວຽນທີອບວຽນທີອບວຽນທ ີ   9999    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 10101010    

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

ກກກກ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ອງີຕາມການລາຍງານໃນເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່  ທລຍ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຮອບວຽນ 

9 ແມ່ນ 265 ໂຄງການ ພາຍຫລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິມາຮອດທາ້ຍເດອືນຕຸລາ 2013 ມ ີ4 ໂຄງການທີ່ ບ່ໍສາມາດ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດໃ້ນນັນ້ມດີັ່ ງນີ:້ 

---- 1 ໂຄງການຈາກ ແຂວງ ຫວົພນັ ເມອືງຊຽງຄໍ ້ກຸ່ມສບົມອນ ບາ້ນຕະອ່ອນໃຕ ້ໂຄງການດງຶຕານາງເຄອືຄ່າຍ

ໄຟຟາ້ ງບົປະມານແມ່ນ 66,300,000 ກບີ ໂຄງການນີບໍ້ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ນື່ ອງຈາກງບົປະມານ

ບ່ໍພຽງພໍ. 

---- 1 ໂຄງການຈາກແຂວງ ເຊກອງ ເມອືງກະລມຶ ກຸ່ມຈ່າແລະ ບາ້ນ ຕງັປາ ໂຄງການສາ້ງແຜງໂຊລາຜະລກິ

ກະແສໄຟາ້ (Solar cell) ງບົປະມານແມ່ນ 104,000,000 ກບີ ໂຄງການນີບໍ້ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້

ເນື່ ອງຈາກພືນ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວລດັຖະບານມແີຜດງຶເຄອືຄ່າຍຕາໜ່າງໄຟຟາ້ເຂົາ້. 

---- ແຂວງ ອັດຕະປຶ 1 ໂຄງການ ທີ່ ເມອືງຊານໄຊ ກຸ່ມນໍາ້ງອນ ບາ້ນນໍາ້ງອນ ໂຄງການກໍສາ້ງໂຮງຮຽນ 

ງບົປະມານແມ່ນ 319,535,465 ກບີ ໂຄງການນີບໍ້ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ນື່ ອງຈາກງບົປະມານບ່ໍ

ພຽງພໍ.  

---- ແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ 1 ໂຄງການ ທີ່ ເມອືງນາແລ ກຸ່ມພູຫລວງ ບາ້ນຫາດນາແລງ້ ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງໂຮງຮຽນ 

ງບົປະມານແມ່ນ 294,955,317 ກບີ ໂຄງການນີບໍ້ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດເ້ນື່ ອງ ຈາກ ຖືກໂຄງການ

ກໍ່ ສາ້ງເຂື່ ອນ. 

ລວມມູນຄ່າທງັໝດົທີ່ ບ່ໍໄດຖ້ືກນໍາໄຊໃ້ນ 4 ໂຄງການແມ່ນ 784,790,782 ກບີ, ເຊິຶ່ ງມຜູີໄ້ດຮ້ບັຜົນ

ປະໂຫຍດທງັໝດົແມ່ນ 1,329 ຄຍົ ເປນັຍງິ 868 ຄນົ ເປນັຊຍົເຜົ່ າ 970 ຄນົ.  

ດັ່ ງນັນ້ໂຄງການທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຮອບວຽນທ ີ9 ແມ່ນເຫລອື 261 ໂຄງການໂດຍມຄີວາມຄບືໜາ້ດັ່ ງນີ:້ 

ທລຍ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການຍ່ອຍໄດທ້ງັໝດົ 261 ໂຄງການ, ກວມເອາົ 100 % ຂອງໂຄງ ການທງັໝດົ 

ໃນນັນ້ມຈີາໍນວນ 258 ໂຄງ ການຍ່ອຍ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 99 % ແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100 % ເພີ່ ມຂຶນ້ 2 % 

ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ 3 (ຫຼ ື 1 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 % ລາຍ

ລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມດີັ່ ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 1: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ). 

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

ສກຶສາ 0 1 0 71 72 24,965,953,346  

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

ນໍາ້ສະອາດ 0 2 0 110 112  19,379,059,065  

ກະສກິາໍ 0 0 0 19 19 3,054,711,097 

ຄມົມະນາຄມົ 0 0 0 45 45 9,868,848,666 

ພະລງັງານ 0 0 0 3 3 1,099,325,971 

ລວມ 0 3 0 258 261 61,107,547,359 

ເປເີຊນັ 0% 1% 0% 99%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຕຸລາ 2013 
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ຕາຕະລາງ 2: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຫລວງນໍາ້ທາ 0 0 0 25 25 4,661,212,605 

ຫວົພນັ 0 0 0 107 107 16,944,831,999 

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 4,264,163,359 

ເຊກອງ 0 1 0 24 25 7,099,961,353 

ອດັຕະປ ື 0 2 0 15 17  4,199,244,072  

ລວມ 0 3 0 258 261 61,107,547,359  

ເປເີຊນັ 0% 1% 0% 99%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຕຸລາ  2013 

 

ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງນິເງນິເງນິເງນິຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9    (ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ    ຕຸລາ ຕຸລາ ຕຸລາ ຕຸລາ 2013) 2013) 2013) 2013)  

 ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ 2013. ການເບກີຈ່າຍງບົປະ 

ມານສໍາລບັຮອບວຽນ 9 ແມ່ນເຫນັວ່າຄວາມລາ້ຊາ້ເລກັນອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະ ກໍາຍ່ອຍ. 

ຊຶ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັ (ທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ 2013) ໂຄງການໄດດໍ້າເນນີການຊໍາລະເງນິທງັໝດົຈາໍນວນ 53.83 ຕືກ້ບີ 

ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 88.09 % ຂອງຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 5.24% ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໃນນັນ້ແຂວງ  

ຫວົພນັ  ຈໍານວນ 15.19 ຕືກ້ບີ, ຫຼວງນໍາ້ທາ 5.13 ຕືກ້ບີ, ສະຫວນັນະເຂດ 13.04 ຕືກ້ບີ, ຊຽງຂວາງ 9.00 

ຕືກ້ບີ, ສາລະວນັ 4.00 ຕືກ້ບີ, ເຊກອງ 5.55 ຕືກ້ບີ ແລະ ແຂວງອດັຕະປ ື1.81 ຕືກ້ບີ. 

 ເຫດຜນົໃນການຊໍາລະເງນິຊກັຊາ້ ແມ່ນມາຈາກຂັນ້ຕອນການກະກຽມເອກະສານການຂໍເບກີຈ່າຍຈາກຂັນ້ 

ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ, ການຂໍເບກີຈ່າຍໃນແຕ່ລະຄັງ້ແມ່ນໜ່ວຍງານ 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 ((((ຮອດຮອດຮອດຮອດທ້ທ ້ທ ້ທາ້ຍາຍາຍາຍເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    ຕຸລາຕຸລາຕຸລາຕຸລາ    2013201320132013))))    

ກ.ກ.ກ.ກ.    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ອງີຕາມການລາຍງານໃນເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່  ທລຍ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຮອບວຽນ 

10 ແມ່ນ 465 ໂຄງການ ພາຍຫລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິມາຮອດທາ້ຍເດອືນຕຸລາ 2013 ມ ີ72 ໂຄງການທີ່ ບ່ໍ

ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ດັ່ ງນັນ້ໂຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິແມ່ນ 393 ໂຄງການ (ເຊຶ ້່ ງລາຍລະອຽດຕາມ

ເອກະສານຊອ້ນທາຍ)  

ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ  ຕຸລາ 2013, ໂຄງການ 

ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ 372 ໂຄງການ ຫຼ ື ກວມເອາົ 94 % ຂອງຈາໍນວນ ໂຄງການທງັໝດົ 

(393 ໂຄງ ການ), ໃນນັນ້ ມ ີ314 (ຫຼ ື80 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100 % ເພີ່ ມຂຶນ້ 10 

% ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 % ມ ີ48 ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 12 % 

ແລະ ມ ີ10 (ຫຼ ື3 %) ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 % ແລະ ອກີ 21 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລ ື

ເທົ່ າກບັ 5 % ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມຄບືໜາ້, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມີ

ຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້   
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ຕາຕະລາງ 5: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ) 

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

ສກຶສາ 4 0 18 68 90 24,044,090,732 

ຄມົມະນາຄມົ 5 6 14 80 105 19,332,239,246 

ພະລງັງານ 0 0 0 7 7 1,950,624,727 

ສາທາລະນະສຸກ 0 1 2 14 17 2,659,862,201 

ນໍາ້ສະອາດ 10 2 14 125 151 21,825,726,147 

ທນຶ ສາທາລະນະສຸກ 0 1 0 1 2222    175,000,000 

ກະສກິາໍ 2 0 0 19 21 3,205,027,352 

ລວມ 21 10 48 314 393 73,192,570,405 

ເປເີຊນັ 5% 3% 12% 80%   
ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຕຸລາ 2013 

ຕາຕະລາງ 6: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຜົງ້ສາລ ີ 2 1 4 18 25 5,346,450,000 

ອຸດມົໄຊ 4 2 6 42 54 9,959,000,000 

ຫລວງພະບາງ 3 1 14 26 44 8,680,250,000 

ຫຼວງນໍາ້ທາ 0 2 1 26 29 3,352,680,477 

ຫວົພນັ 4 2 6 77 89 14,875,006,474 

ຊຽງຂວາງ 0 0 3 31 34 7,417,447,554 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 0 2 54 56 10,636,374,801 

ສາລະວນັ 0 0 1 18 19 3,663,321,070 

ເຊກອງ 5 1 4 13 23 5,626,089,886 

ອດັຕະປ ື 4 1 7 9 20 3,710,950,143 

ລວມ 20 10 48 314 393 73,192,570,405 

ເປເີຊນັ 5% 3% 12% 80%   
ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຕຸລາ 2013 

ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ຄວາມຄບືໜາ້ຄວາມຄບືໜາ້ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການດາ້ນການດາ້ນການດາ້ນການເງນິເງນິເງນິເງນິຂອງຂອງຂອງຂອງຮອບວຽຮອບວຽຮອບວຽຮອບວຽນ ນ ນ ນ 10101010    ((((ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນ ເດອືນ ເດອືນ ເດອືນ ຕຸລາ ຕຸລາ ຕຸລາ ຕຸລາ 2013201320132013))))    

ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ 2013. ການເບກີຈ່າຍງບົ 

ປະມານສໍາລບັຮອບວຽນ 10 ແມ່ນເຫນັວ່າຄວາມລາ້ຊາ້ເລກັນອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກໍາຍ່ອຍ. 

ຊຶ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັ (ທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ) ໂຄງການໄດດໍ້າເນນີການຊໍາລະເງນິທງັໝດົຈໍານວນ 39.16 ຕືກ້ບີ 

ຫຼເືທົ່ າກບັ 53.59 % ຂອງຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 12.32 % ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໃນນັນ້ແຂວງ 

ຫວົພນັ ຈາໍນວນ 9.87 ຕືກ້ບີ, ສະຫວນັນະເຂດ 5.54 ຕືກ້ບີ, ຊຽງຂວາງ 4.44 ຕືກ້ບີ, ອດັຕະປ ື1.40 ຕືກ້ບີ ເຊ 

ກອງ  1.63 ຕືກ້ບີ, ສາລະວນັ 1.6 ຕືກ້ບີ, ອຸດມົໄຊ 6.80 ຕືກ້ບີ, ຫລວງພະບາງ 4.5 ຕືກ້ບີ, ຫລວງນໍາ້ທາ 1.10 

ຕືກ້ບີ ແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີແມ່ນ 2.24 ຕືກ້ບີ. 
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IIIIIIIIIIII....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    10 10 10 10 ((((GOL)GOL)GOL)GOL)    ຮອດຮອດຮອດຮອດທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍທາ້ຍເດອືນເດອືນເດອືນເດອືນ    ຕຸລາຕຸລາຕຸລາຕຸລາ    2013201320132013    

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

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍບວ້ງທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ຈໍານວນທງັໝດົ 86 ໂຄງການນັນ້, 

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ 2013, ມ ີ86 ໂຄງການ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 100 % ແມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ (ລາຍ

ລະອຽດເບິ່ ງຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ)້  

ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ 2013 (ແຍກຕາມຂະ

ແໜງ): 

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

ສກຶສາ 0 0 0 15 15 4,121,567,983 

ຄມົມະນາຄມົ 0 0 0 11 11 2,206,621,934 

ພະລງັງານໄຟຟາ້ 0 0 0 2 2 637,591,518 

ສາທາລະນະສຸກ 0 0 0 2 2 224,811,919 

ນໍາ້ສະອາດ 0 0 0 40 50 7,996,147,554 

ກະສກິາໍ 0 0 0 6 6 813,259,092 

ລວມ 0 0 0 86 86 16,000,000,000 

ເປເີຊນັ 0% 0% 0% 100%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຕຸລາ 2013 

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ 2013 (ແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຫຼວງນໍາ້ທາ 0 0 0 18 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 0 17 17 3,594,450,075 

ສາລະວນັ 0 0 0 6 6 1,396,573,598 

ເຊກອງ 0 0 0 6 6 1,349,492,008 

ອດັຕະປ ື 0 0 0 6 6 1,439,500,143 

ລວມ 0 0 0 86 86 16,000,000,000    

ເປເີຊນັ 0% 0% 0% 100%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ຕຸລາ 2013    

ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິເງນິເງນິເງນິ: : : :     

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ 2013, ການຊໍາລະສະສາງດາ້ນວຽກງານການເງນິ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດຈ້ດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັຈກັເປີເຊນັເທື່ ອ ຊຶ່ ງເຫນັວ່າມຄີວາມລາ້ຊາ້ຫຼາຍ ເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນກດິຈະກໍາ, ບນັຫາການ 

ຊໍາລະເງນິຊກັຊາ້ ແມ່ນຍອ້ນມກີານດດັແກງ້ບົປະມານທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ຈາກລະຫດັຂອງສາລະບານການ

ລງົທນຶແຂວງ ມາເປນັລະບບົຂອງຄະນະພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສູນກາງ (ຄພທສ) 

ເພື່ ອສະດວກໃນການເບກີຈ່າຍ ແລະ ຊໍາລະສະສາງໃຫແ້ກ່ໂຄງການ ການເບກີຈ່າຍຕວົຈງິນັນ້ແມ່ນລໍຖາ້ເງນິທີ່ ມໃີນ

ຄງັເງນິແຫ່ງຊາດ.  
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IVIVIVIV....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັ    ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງການການການການຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັສະບຽງສະບຽງສະບຽງສະບຽງອາຫານອາຫານອາຫານອາຫານ    ຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ເຂດເຂດເຂດເຂດເນນີເນນີເນນີເນນີສູງສູງສູງສູງຂອງຂອງຂອງຂອງ    

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

 ມາຮອດທາ້ຍເດືອນ ຕຸລາ 2013, ການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕໂ້ຄງການປັບປຸງການຄໍາ້ 

ປະກນັສະບຽງອາຫານຢູ່ ເຂດເນນີສູງຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຢ່າງພົນ້ເດັ່ ນຢ່າງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນພໍ

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

ກບັແຜນການປະຈາໍປີ, ສ າລບັລາຍລະອຽດທາງດາ້ນການເງນິແມ່ນໄດສໍ້າເລດັການເບກີຈ່າຍແລວ້ 10.17 ຕືກ້ບີ    ຫຼື

ເທົ່ າກບັ 97.78 % ຂອງຈໍານວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 2.02 % ທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ ສ່ວນລາຍລະອຽດ

ຂອງຄວາມຄບືໜາ້ແມ່ນມຄີດືັ່ ງລຸ່ມນີ.້  

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ 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 ຕຸລາ 2013 

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທາ້ຍເດອືນ ຕຸລາ 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 ຕຸລາ 2013 

VVVV....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ບາງບາງບາງບາງໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກວຽກວຽກວຽກຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະພະພະພະພະແນແນແນແນກກກກ    

ກກກກ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກພດັທະນາກພດັທະນາກພດັທະນາກພດັທະນາຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົ        

ກກກກ.1.1.1.1....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານເສມີເສມີເສມີເສມີສາ້ງສາ້ງສາ້ງສາ້ງຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ເຂັມ້ແຂງແຂງແຂງແຂງໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫ ້ໃຫແ້ກ່ແກ່ແກ່ແກ່ຊຸຊຸຊຸຊຸມຊົມຊົມຊົມຊນົ ນ ນ ນ ແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດແລະ ອໍານາດການການການການປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງປກົຄອງທອ້ງທອ້ງທອ້ງທອ້ງຖິຖ່ິຖ່ິຖ່ິ່ ນນນນ    

1. ລງົຊ່ວຍພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ໃນການລງົກວດກາລະບບົການປອ້ນຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນຂອງ 

ທລຍ ຢູ່ແຂວງພາກເໜອື, ການຕດິຕາມໄປຄັງ້ນີແ້ມ່ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັການສະໜອງຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັກອງ

ປະຊຸມຕ່າງໆ ຊຶ່ ງທາງພດັທະນາຊຸມຊນົເປນັຜູດໍ້າເນນີ, ພອ້ມນັນ້ ກໍ່ ຍງັໄດເ້ບີ່ ງຄນືຄວາມຮບັຜດິຊອບຊ່ວຍ

ໃນການປອ້ນຂໍມູ້ນຂອງເບືອ້ງພດັທະນາຊຸມຊນົ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ການນາໍໃຊແ້ບບຟອມກອງປະຊຸມ, ຜ່ານ

ການລງົຊຸກຍູວ້ຽກດັ່ ງກ່າວເຫນັວ່າ:    
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---- ພດັທະນາຊຸມຊນົບາງແຂວງເຊັ່ ນ: ແຂວງ ຫວົພນັ, ແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ ຍງັບ່ໍໄດນ້ໍາໃຊແ້ບບຟອມ

ກອງປະຊຸມ-ຝກຶອບົຮມົ (PDKV) ຢ່າງສະໜ່ໍາສະເໝ ີແລະ ຄບົຖວ້ນ ຕາມທີ່ ທາງ ທລຍ ກໍານດົ

ເທົ່ າທີ່ ຄວນ ມພີຽງແຕ່ຕາຕະລາງບນັທກຶຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທົ່ ວໄປ. 

---- ການປະສານສມົທບົ ແລະ ການສະໜອງຂໍມູ້ນ ລະຫວ່າງ 2 ໜ່ວຍງານຄ ືໜ່ວຍພດັທະນາຊຸມ

ຊນົ ແລະ ໜ່ວຍງານຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ຢູ່ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ຍງັບ່ໍທນັກມົກຽວ. 

---- ການເກບັຮກັສາເອກະສານ ແລະບນັທກຶວຽກ ຂອງພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ຍງັ

ຕອ້ງເອາົໃຈໃສ່ຕື່ ມ. 

2. ລງົເບິ່ ງງການຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືແຜນພດັທະນາບາ້ນ ຢູ່ 1 ບາ້ນໃນແຂວງຫວົພນັ ແລະ 1 ບາ້ນຢູ່

ແຂວງອຸດມົໄຊ, ເຫນັວ່າການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັດ ີແຕ່ການສະແດງຄໍາຄດິເຫນັໃນ

ກອງປະຊຸມ ຍງັເປັນລກັສະນະບ່ໍຟດົຟືນ້ ໂດຍສະເພາະຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ເປນັແມ່ຍງິ ເຖງິແມ່ນວ່າຈະນໍາໃຊຜູ້ ້

ປະສານງານແມ່ຍງິ ຫລ ືພາສາຊນົເຜົ່ າກໍ່ ຕາມ. ການດໍາເນນີກອງປະຊຸມຂອງຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ ຍງັ

ເປນັສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນດາ້ນຄວາມເຂົາ້ໃຈຕກບັລະບຽບການທບົທວນ ບາງຂັນ້ຕອນ, ຄວາມເຂົາ້ໃຈຕກບັຂະ

ບວນການວາງແຜນໂດຍລວມຂອງ ທລຍ ໂດຍສະເພາະພະນກັງານຂັນ້ເມອືງຢູ່ແຂວງໃໝ່. 

3. ມາຮອດທາ້ຍເດອືນຕຸລາ, ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ ໃນ 10 ແຂວງຄໍ, ຫລາຍກ່ວາເຄິ່ ງໜື່ ງແມ່ນສໍາ

ເລດັກອງປະຊຸມທບົທວນຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມແລວ້ ເຊັ່ ນ: ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ, ຫລວງນໍາ້

ທາ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປ ືຊຶ່ ງຄາດວ່າຈະສາມາດເລີ່ ມດໍາເນນີກອງ

ປະຊຸມປະສານງານ-ວາງແຜນຂັນ້ເມອືງໄດ ້ໃນອາທດິທ ີ1 ແລະ 2 ຂອງເດອືນພະຈກິ. 

4. ບດົຮຽນຕວົຈງິ ແລະ ຊອກວທິທີາງອອກຮ່ວມກນັ ສໍາລບັຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ສໍາລບັການປະຕບິດັ

ວຽກງານໃນຂະການວາງແຜນປັບປຸງຂໍແ້ນະນໍາໃນການຄດັເລອືກຕວົແທນບາ້ນ, ຕວົແທນກຸ່ມບາ້ນ ການ

ຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນແຜນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ.  

5. ໄດນ້ໍາພາຊ່ຽວຊານ ດາ້ນການພດັທະນາທີ່ ຂບັເຄື່ ອນໂດຍຊຸມຊນົ ຫຼື ໜ່ວຍງານພດັທະນາຊຸມຊນົໄປ

ຕດິຕາມ ແລະ ຢຽ້ມຢາມເບີ່ ງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ທລຍ ຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ຂອງ

ເມອືງໂພນໄຊ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. 

6. ວນັທ ີ9-10 ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມທບົທວນວຽກງານພດັທະນາຊຸມຊນົ ໂດຍມພີະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົ

ແຂວງ ຈາກ 10 ແຂວງເຂົາ້ຮ່ວມ, ຫວົໜາ້ພະແນກ, ພະນກັງານພາຍໃນພະແນກ, ພະແນກອອມ້ຂາ້ງ 

ພອ້ມທງັຊ່ຽວຊານດາ້ນ ພດັທະນາຊຸມຊນົ ແລະ ຊ່ຽວຊານດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ.  

7. ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ    ຂງົເຂດອາຊ ີແລະ ປາຊຟີກິ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາທີ່ ຂບັເຄື່ ອນໂດຍຊຸມຊນົ. 

ໃນລະຫວ່າງວນັທ ີ29 ຕຸລາ - 1 ພະຈກິ 2013  ທີ່ ບາລ,ີ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ.   

ກກກກ....2222    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານກະຈາຍຂໍມູ້ນກະຈາຍຂໍມູ້ນກະຈາຍຂໍມູ້ນກະຈາຍຂໍມູ້ນ    ----    ຂ່ຂ່ຂ່ຂ່າວສານາວສານາວສານາວສານ    

1. ການກະຈາຍຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ ຜ່ານ website ຂອງ ທລຍ:  ເພີມ້ຂ່າວປະຈາໍວນັຈາໍນວນ 2  ຂ່າວທີ່ ເວົາ້

ເຖງິ ທລຍ ເມອືງໝອກ ສໍາເລດັການທບົທວນຄນືແຜນພດັທະນາບາ້ນ, ກຸ່ມບາ້ນ ຮອບວຽນ 11  ແລະ 

ການຖອດຖອນບດົຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມບາ້ນ, ເມອືງຂວາ, ແຂວງຜົງ້ສາລ.ີ 

2. ໄດສ້ບືຕ່ໍ ອອກຂ່າວ ຜ່ານທາງສື່ ວທິະຍຸ ທງັຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ 

• ທລຍ ເມອືງໝອກ ສໍາເລດັການທບົທວນຄນືແຜນພດັທະນາບາ້ນ, ກຸ່ມບາ້ນ ຮອບວຽນ 11. 

• ການຖອດຖອນບດົຮຽນລະຫວ່າງກຸ່ມບາ້ນ ເມອືງຂວາ ແຂວງຜົງ້ສາລ.ີ 
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• ນອກຈາກນີ ້ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ໄດອ້ອກຂ່າວການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ທລຍ ຢູ່ແຂວງຕນົ ຢ່າງເປນັ

ປກົກະຕ ິເຊັ່ ນ: ແຂວງຜົງ້ສາລ ີ3 ຫວົຂໍຂ່້າວ,  ທລຍ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດອ້ອກຂ່າວຜ່ານວທິະຍຸ

ຊຸມຊນົເມອືງຄູນ 5 ຫວົຂໍຂ່້າວ, ແຂວງ ອຸດມົໄຊ  5 ຫວົຂໍຂ່້າວ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 9 ຫວົຂໍ ້

ຂ່າວ ຄ:ື ຜນົສໍາເລດັກອງປະຊຸມການວາງແຜນພດັທະນາຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ, ຂັນ້ເມອືງ, ການສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງານກ່ອນການລງົທບົທວນແຜນພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນໃນຮອບວຽນ 11, ຄວາມ

ຄບືໜາ້ການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍ, ຄວາມສໍາເລດັການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍ, ການຊ່ວຍເຫລອືຂອງ 

ທລຍ ໃນເມອືງວຽງຄໍາ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ຂ່າວການຢຽ້ມຢາມຂອງທມືງານ ທະນາຄານ

ໂລກໄລຍະກອງປະຊຸມທບົທວນແຜນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ. 

3. ການອອກລາຍການສດົ ຜ່ານວທິະຍຸແຫ່ງຊາດ: ລາຍການລຸງສາ້ງລຸງສາ ແລະ ລາຍການຮອບບາ້ນຜ່ານ

ເມອືງ ໂດຍສໍາພາດຜູປ້ະສານງານແຂວງ 10 ແຂວງ ເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ ກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງ

ໂຄງການການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງກາຍຍ່ອຍຮອບວຽນ 10. 

4. ໄດມ້ກີານຈດັວາງສະແດງຮູບພາບ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ທລຍ 2 ຄັງ້: ຄັງ້ທີ່ ໜື່ ງ ເນື່ ອງໃນວນັສບັປະດາ

ສາກນົ ແລະ ວນັລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ເຊຶ່ ງຈດັຂຶນ້ ໃນວນັທ ີ17 ຕຸລາ 2013  ທີ່ ຫໍວດັທະນະ

ທໍາແຫ່ງຊາດ  ແລະ ຄັງ້ທສີອງ ໃນວນັທ ີ30 ຕຸລາ 2013 ເນື່ ອງໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2013 ທົ່ ວປະ

ເທດກ່ຽວກບັ ວຽກງານສົ່ ງເສມີແມ່ ແລະ ເດກັ ທີ່ ຫອ້ງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານ. 

5. ການກະຈາຍຂໍມູ້ນ-ຂ່າວສານ ຜ່ານກະດານຂ່າວຂອງກຸ່ມບາ້ນ: ທລຍ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີໄດຕ້ດິຕັງ້ກະດານ

ຂ່າວກຸ່ມບາ້ນ ໃນ 3 ເມອືງ ສໍາເລດັໄດ ້90 %. 

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ: ເມອືງທ່າໂທມ ໄດຊຸ້ກຍູທ້ມີງານກຸ່ມບາ້ນອະນາໄມກະດານຂ່າວ ແລະ ຕດິ

ຂ່າວການເຄື່ ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງວຽກງານ ທລຍ.ເມອືງໝອກ ແລະ ເມອືງຄູນ ໄດຕ້ດິຂ່າວໃສ່ກະດານຂ່າວ 

2 ຫວົຂໍຂ່້າວກ່ຽວກບັການສະຫຸຼບຜນົການຈດັກອງປະຊຸມປະຈາໍຮອບວຽນ 11-12 ແລະ ຂ່າວບຸລມິະສດິທີ່

ທບົທວນຄນືຢູ່ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ. 

ແຂວງ ຫວົພນັ: ໄດອ້ອກຂ່າວຜ່ານກະດານຂ່າວກຸ່ມບາ້ນ 9 ຫວົຂໍຂ່້າວ ແມ່ນຂ່າວກ່ຽວກບັ ການ

ທບົທວນຄນືການວາງຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂ່າວການສະຫຸຼບເງນິປະຈາໍງວດຂອງຮອບວຽນ 10 ແຕ່ລະເມອືງເປົາ້

ໝາຍຂອງແຂວງອຸດມົໄຊໄດ ້ຊຸກຍູກ້ານອະນາໄມກະດານຂ່າວກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ໄດຕ້ດິຂ່າວກ່ຽວກບັ ແຈງ້

ການຕ່າງໆ, ຕດິແຜ່ນໂຄສະນາ 10 ລະບຽບຫຼກັການຂອງ ທລຍ ໃສ່ກະດານຂ່າວຂັນ້ບາ້ນ.      

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ: ໄດຕ້ດິຂ່າວກ່ຽວກບັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມທບົທວນແຜນພດັທະນາຂັນ້

ບາ້ນ.    

6. ໄດມ້ກີານນໍາໃຊ ້ຟມີສາລະຄະດ ີກ່ຽວກບັການແນະນໍາໂຄງການ ທລຍ 2 ທີ່ ຫາກໍຜະລດິຂຶນ້ມາໃໝ່  ໃນ

ໄລຍະຈດັກອງປະຊຸມທບົທວນຄນື ແຜນພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ແຜນພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນ ສໍາລບັຮອບວຽນ

ທ ີ11 ທງັນີເ້ພື່ ອເປນັການທບົທວນຄນື ກ່ຽວກບັລະບຽບຫລກັການຂອງ ທລຍ.    

7. ໄດມ້ກີານນໍາໃຊ ້ຟມີສາລະຄະດ ີກ່ຽວກບັການເປັນຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ ຫາກໍຜະລດິຂຶນ້ມາໃໝ່  

ໃນເວລາຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກ່ຕວົແທນບາ້ນ, ຕວົແທນກຸ່ມບາ້ນ ກ່ອນທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ.    

8. ກະກຽມສະເໜ ີຂໍຜະລດິປືມ້ແນະນໍາ ທລຍ 2 (ພາສາລາວ) 4,000 ສະບບັ, ແຟມ້ໃສ່ເອກະສານຂອງ 

ທລຍ 5,000 ສະບບັ, ແຜ່ນໂຄສະນາວຽກ ກສກ 208 ແຜ່ນ ແລະ ແຜ່ນໂຄສະນາ 10 ລະບຽບໃນແຜ່ນ

ດຽວ 181 ແຜ່ນ.    

9. ກໍາລງັອອກແບບປືມ້ຄູ່ມ ື4 ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜ່ນໂຄສະນາຮອບວຽນຂອງໂຄງການ ທລຍ 2 ປະຈບຸນັ

ສໍາເລດັແລວ້ປະມານ 80%.    
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ກກກກ.3.3.3.3    ວຽກງານບດົບາດວຽກງານບດົບາດວຽກງານບດົບາດວຽກງານບດົບາດຍິຍິຍິຍງິງງງ    ----    ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ    

1. ໄດນ້ໍາພາຊ່ຽວຊານ ດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ ໄປຕດິຕາມ ແລະ ຢຽ້ມຢາມເບິ່ ງ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ 

ທລຍ ຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ຂອງເມອືງໜອງແຮດ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ເມອືງແບງ ແຂວງ ອຸດມົ

ໄຊ. 

ຂຂຂຂ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກາໍກາໍກາໍກາໍ    

1. ສໍາເລດັການສໍາຫລວດ ແລະ ອອກແບບແຂວງໃຫມ່ ແລະ ແຂວງອດັຕະປ ື 

2. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ທງັ PRF ແລະ ສໍາລບັ LUFSIP ສໍາເລດັແມ່ນ

ສໍາເລດັ 100 %.  

3. ລໍຖາ້ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງສກຶສາ ສໍາລບັວຽກຮ່ວມມກືບັກມົອາຊວີະ ກ່ຽວກບັການສາ້ງວຊິາ

ການຂັນ້ບາ້ນຄບືຫນາ້ໄປ 30 %. 

4. ສໍາເລດັວຽກງານຄວບຄູມຄຸນນະພາບ 

5. ສໍາເລດັການສງັລວມງບົປະມານຮອບວຽນ 11 ໃສ່ຕາຕະລາງສງັລວມ  

6. ສບືຕຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ຄບືໜາ້ໄປ 70% 

7. ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂຄງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານເຂດເນນີສູງ

ຂອງ ສປປ ລາວ (ຄປຄສ-LUFSIP) ສກົປ ີ2012-2013 ແລະ ກາໍນດົທດິທາງແຜນສກົປ ີ2013-2014 

ທີ່ ເມອືງພນິ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຄັງ້ວນັທ ີ7-9 ຕຸລາ 2013, ຊຶ່ ງກອງປະຊຸມສາມາດສະຫລຸບໄດເ້ປົາ້

ໝາຍດັ່ ງນີ:້  

---- ເນັນ້ຫນກັໃຫອ້າ້ຍນອ້ງວຊິາການຂັນ້ເມອືງຮູຈ້ກັນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ, ຮູຈ້ກັວາງແຜນຢູ່ໃນ

ພືນ້ທີ່ ຂອງຕນົ ແລະ ຮູຈ້ກັກາໍນດົງບົປະມານໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັກດິຈະກາໍຕວົຈງິ. 

---- ສະແດງງບົປະມານທີ່ ຍງັເຫຼອືຂອງແຕ່ລະອງົປະກອບພອ້ມຕລີາຄາດໍາເນນີໂຄງການຂອງແຕ່ລະອງົ

ປະກອບ. 

8. ຕາງໜາ້ ທລຍ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄບົຄະນະກໍາມາທກິານບນັດາເຜົ່ າສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ3 ທີ່ ເມອືງ

ຮົ່ ມ ແຂວງ ວຽງຈນັ ຄັງ້ວນັທ ີ29-30 ຕຸລາ 2013, ໂດຍກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວໄດຕ້ກົລງົບນັຫາສໍາຄນັດັ່ ງນີ:້   

---- ສະຫລຸບຕີລາຄາກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສະພາໃນສົກ 2012-2013 ແລະ ທິດທາງ

ແຜນການສກົປີ 2013-2014 ຂອງກໍາມະທກິານບນັດາເຜົ່ າ ເພື່ ອສຸມໃສ່ວຽກງານພດັທະນາ

ຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ ການຈດັສນັພູມລໍາເນາົຄງົທີ່  ບ່ອນທໍາມາຫາກນິຖາວອນ

ໃຫປ້ະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຢຸດຕກິານເຄື່ ອນຍາ້ຍຊະຊາຍຂອງພນົລະເມອືງ ລວມເຖິງວຽກງານ

ຊນົເຜົ່ າ ແລະ ສາດສະໜາ.  

---- ຮ່າງດໍາລດັວ່າດວ້ຍສາດສະໜາ ນອກນັນ້ໃຫເ້ລັ່ ງໃສ່ການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກຂອງບນັດາຈດຸສຸມ

ຂອງສູນກາງ, ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ອື່ ນໆ.   
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ຄຄຄຄ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກຕດິກຕດິກຕດິກຕດິຕຕຕຕາມາມາມາມ    ----    ປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

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

1. ສບືຕ່ໍສາ້ງແຜນທີ່  ຮອບວຽນ 9-10 ຂອງ 10 ແຂວງ ທລຍ ( ລະດບັເມອືງ ) ຍງັ ແຂວງ ອດັຕະປ,ື ສະ

ຫວນັນະເຂດ, ຫລວງພະບາງ, ສາລະວນັ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. 

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. 

3. ສະໜອງຂໍມູ້ນໃຫຊ່້ຽວຊານທີ່ ມາຢ້ຽມຢາມຫອ້ງການ ທລຍ ສູນກາງ ມາຈາກຫອ້ງການ SDC 

Mr.Michle ແລະ ວຊິາການແຜນທີ່  GIS ຈາກກະຊວງກະສກຶກໍາ  ແລະ ໄດແ້ລກປ່ຽນຂໍມູ້ນນໍາກນັ     

( ທລຍ ສະໜອງຂໍມູ້ນ ທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ ຮອບວຽນ 6-10 ແລະ ໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນ ທີ່ ຕັງ້ບາ້ນທົ່ ວປະເທດ ປ ີ

2011). 

4. ເຂົາ້ຮບັຟງັການອະທບິາຍ ກ່ຽວກບັການປບັປຸງ ເວບໄຊ ້ຂອງ ທລຍ ເນັນ້ໃສ່ການເອາົແຜນທີ່ ຂືນ້ສະແດງຢູ່ 

ເວປໄຊ ້ທລຍ. 

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. ເຮດັບດົສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ຕຸລາ 2013. 

3. ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ຂອງ ປະຈາໍເດອືນ ຕຸລາ 2013 

ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຊຶ່ ງໃນເດອືນ ກນັຍາ 2013 ນີມ້ຈີໍານວນຄ າຄດິເຫນັທງັໝດົແມ່ນ 3,658 

ຄໍາຄດິເຫນັ ໃນນັນ້ 1 ຄໍາຄດິເຫນັແມ່ນໄດຮ້ບັຈາກ ຕູຮ້ບັຄໍາຄດິເຫນັຈາກ 10 ແຂວງເປົາ້ຫມາຍ; 3,629 

ຄໍາຄດິເຫນັແມ່ນຈາກສາຍດ່ວນ 161 ແລະ 28 ຄໍາຄດິເຫນັແມ່ນຈາກອເີມລ ຊຶ່ ງຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກ 

ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ອເີມລນັນ້ມພີຽງ 2 ຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ກຽ່ວພນັກບັວຽກຂອງ ທລຍ ລາຍລະອຽດດັ່ ງ

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ:້  

ຕາຕະລາງສງັລວມຄໍາຄດິເຫນັ ເດອືນ ຕຸລາ 2013 

ຄໍາຄດິຄໍາຄດິຄໍາຄດິຄໍາຄດິເຫນັທີ່ເຫນັທີ່ເຫນັທີ່ເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັໄດຮ້ບັໄດຮ້ບັໄດຮ້ບັ    

ສານ

ດ່ວນ161 

ອີ

ເມລ 

ຕູຮ້ບັຄໍາຄດິເຫນັ 

ຊຂ ຊກ ອປ ສວ ຫຼທ ສຂ ຫພ ຫຼບ ອຊ ພລ ລວມ 

ຕອ້ງການຂໍໍມູ້ນເພິ່ ມເຕມີ 1 1 - - - - - - - - - - 1 

ຂໍທນຶຊ່ວຍເຫລອື - - - - - - - - - - - - - 

ຂອບໃຈ ທລຍ - - 1 - - - - - - - - - 1 

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

ຄໍາຄດິເຫນທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັ ທລຍ 3,627 27 - - - - - - - - - - 3,655 

ລວມ 3,629 28 1 - - - - - - - - - 3,658 

ລວມ ຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ກ່ຽວກບັ ທລຍ  2 - 1 - - - - - - - - - 3 

 

ອງີຕາມຕາຕະລາງຂາ້ງເທງິຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ທລຍ ແມ່ນມ ີ3 ຄໍາຄດິເຫນັໃນນັນ້ ມ ີ1 ຄໍາຄດິ

ເຫນັແມ່ນຄໍາຮອ້ງຮຽນ ຜ່ານທາງສາຍດ່ວນ 161 ຈາກແຂວງ ສາລະວນັ ເມອືງຕະໂອຍ້ ກຸ່ມໂຈລະ ບາ້ນໂຈ

ໃຕ ້ເນື່ ອງຈາກຊຸມຊນົມຄີວາມຂອ້ງໃຈໃນໂຄງການກໍ່ ສາ້ງນໍາ້ລນິ ເນື່ ອງຈາກາການຈດັຊືອຸ້ປະກອນກໍ່ ສາ້ງນໍາ້
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ລນິດັ່ ງກ່າວນັນ້ບ່ໍຄບົຕາມຈໍານວນ ປະຈຸບນັ, ບນັຫາດັ່ ງກ່າວແມ່ນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂແລວ້ຈາກ ທລຍ 

ແຂວງ ສາລະວນັ ແລະ ຊຸມຊນົເອງກໍ່ ພໍໃຈກບັການການແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. 

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

1. ປະກອບສ່ວນໃນການກະກຽມຂໍມູ້ນ ເພື່ ອວາງສະແດງໃນງານວນັສບັປະດາລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງ

ຊາດ ເດອືນ ຕຸລາ 2013. 

2. ລງົໄປຊ່ວຍແນະນໍາທມີງານ ທລຍ 6 ແຂວງພາກເໜອື (ຫລວງນໍາ້ທາ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ, ຊຽງ

ຂວາງ, ຫວົພນັ ແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ)ີ ໃນການລວບລວມຂໍມູ້ນ ແບບຟອມຕ່າງໆ ເພື່ ອປອ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍ ້

ມູນ ແລະ ຕດິຕາມສະພາບການເຊື່ ອມຕອນິເຕເີນດັ, ຝກຶອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານກບັທີ່  ໃນການປອ້ນຂໍມູ້ນ

ຕວົຈງິ.  

ຜ່ານການລງົປະຕບິດັວຽກຕວົເຮດັຕວົຈງິໃນ 6 ແຂວງ ດັ່ ງກ່າວກໍ່ໄດພ້ບົບາງບນັຫາດັ່ ງນີ:້  

---- ບດົສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍບາງສ່ວນຍງັຄາ້ງຢູ່ ທລຍ ສູນກາງ-ແຂວງບ່ໍມຂໍີມູ້ນເພື່ ອປອ້ນເຂັາ້ໃນ

ລະບບົຖານຂໍມູ້ນໃດ.້ 

---- ແບບຟອມບ່ໍໄດຖ້ືກນໍາໃຊ-້ບ່ໍ ໄດຖ້ືກຮບັຮູ ້ເຊັ່ ນ: ແບບຟອມການໄປຢຽ້ມຢາມໂຄງການຍ່ອຍ, 

ແບບຟອມການລງົຢຽ້ມຢາມກຸ່ມບາ້ນ, ແບບຟອມທມີງານທລຍຂັນ້ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ທມີງານທລຍ

ຂັນ້ບາ້ນ. 

---- ຂໍມູ້ນໄດຖ້ກືຕື່ ມເຂົາ້ໃນແບບຟອມ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ-ບ່ໍຄບົຖວ້ນ-ບ່ໍທນັເວລາ. 

---- ຂໍມູ້ນທີ່ ມໃີນ ບດົສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຂໍມູ້ນໃນປືມ້ວາງແຜນພດັທະນາບາ້ນ ບ່ໍກງົກນັ. 

---- ຂໍມູ້ນບ່ໍມ ີໃນແບບຟອມການໄປຢຽ້ມຢາມໂຄງການຍ່ອຍ, ແບບຟອມທມີງານ ທລຍ ຂັນ້ກຸ່ມ

ບາ້ນ ແລະ ທມີງານທລຍຂັນ້ບາ້ນ ເພາະບ່ໍມກີານນໍາໃຊແ້ບບຟອມ ເພື່ ອການບນັທກຶຂໍມູ້ນ

ດັ່ ງກ່າວ. 

---- ຂໍມູ້ນຖກືບນັທກຶແບບຜດິພາດເຂົາ້ໃສ່ໃນແບບຟອມເຊັ່ ນ: ຈາໍນວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊູມວາງ

ແຜນພດັທະນາກຸ່ມບາ້ນ ບ່ໍຖກືຕອ້ງກບັເງ ື່ອນໄຂຂອງຕວົຊີວ້ດັ. 

---- ພະນກັງານຜູປ້ອ້ນຂໍມູ້ນມກີານປ່ຽນເຂົາ້ປ່ຽນອອກຫລາຍເກນີໄປ, ພະນກັງານຜູປ້ອ້ນຂໍມູ້ນບ່ໍໄດ ້

ຮບັການຝຶກອບົຮມົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈເລກິເຊິ່ ງ ເພື່ ອນໍາໃຊລ້ະບບົຖານຂໍມູ້ນ MIS, ພະນກັງານແມ່ນ

ພະນກັງານໃໝ່ຂາດປະສບົການໃນການປອ້ນຂໍມູ້ນເຮດັໃຫວ້ຽກງານຊກັຊາ້. 

---- ການເຊື່ ອມຕອນິເຕີເນດັມຄີວາມຊກັຊາ້ ມຄີວາມຫຍູງ້ຍາກໃນການຮບັ ແລະ ສົ່ ງຂໍມູ້ນຈາກ 

Server ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 

---- ບ່ອນເກບັມຽ້ນເອກະສານຂໍມູ້ນບ່ໍມ ີມຄີວາມສ່ຽງຕການເກດີຄວາມເສຍຫາຍ.   

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.  ດາ້ນວຊິາສະເພາະດາ້ນວຊິາສະເພາະດາ້ນວຊິາສະເພາະດາ້ນວຊິາສະເພາະແມ່ນສໍາເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ ້ແມ່ນສໍາເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ ້ແມ່ນສໍາເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ ້ແມ່ນສໍາເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງນີ:້ : : :     
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---- ໄດກ້ວດກາ ແລະ ມຄໍີາເຫນັຕ່ໍບນັດາຮ່າງແບບສອບຖາມ ການປະເມນີການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່

ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ມໄີຊເຕກັໂນ. ທີ່ ມກີານແກໄ້ຂໃນບາງຈດຸ ໂດຍອງີ

ຕາມຄໍາເຫນັຂອງທມີງານຜຸໃ້ຫທ້ນຶ. 

---- ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມຮບັຟງັການລາຍງານຜນົການປະເມນີດາ້ນເຕກັນກິ ແລະ ປະສດິທຜິນົດາ້ນລງົທນຶຂອງ

ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ສະໜບັສະໜຸນໂດຍ ທລຍ ໃນຮອບວຽນ 9 ແລະ ຮອບວຽນ 10 ຊຶ່ ງຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ໂດຍ ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ລາວ-ອາຊ.ີ 

---- ໄດຮ່້ວມມກືບັໂຄງການ LONG ຈດັຝກຶອບົຮມົການນໍາໃຊລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົ ແລະ ຜນົ

ໄດຮ້ບັເພື່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານຂອງໂຄງການ LONG ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໂຄງການ LONG ຢູ່

ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

---- ການສງັລວມຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ໄລຍະ2 ເພື່ ອກະກຽມໃຫ ້

ແກ່ການປະເມນີເຄິ່ ງໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເຊຶ່ ງຄາດວ່າຈະຖກືດໍາເນນີການ ໃນຕົນ້ເດອືນ

ມງັກອນ 2014. ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ການກະກຽມຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວແມ່ນສໍາເລດັພຽງແຕ່ 10 % ເທົ່ ານັນ້ 

(ຍງັບ່ໍມຄີວາມຄບືໜາ້ເພີ່ ມເຕມີ ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນກ່ອນ ຍອ້ນວ່າ ຕອ້ງການເວລາເພີ່ ມເຕມີໃນການ

ສງັລວມຂໍມູ້ນໃນລາຍລະອຽດເພື່ ອການວໄິຈແບບຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານ)  ແມ່ນຈະໄດສ້ບືຕ່ໍ

ສງັລວມຕ ໄປໃຫສໍ້າເລດັ. 

ງງງງ. . . .     ພະພະພະພະແແແແນນນນກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານ----ການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

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

1. ທບົທວນຄນືກ່ຽວກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານທຸກໆຄນົ: ໄດສໍ້າເລດັການ

ທວນຄນືກ່ຽວກບັພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານທຸກໆຄນົ ໃນເບືອ້ງຕົນ້ເທົ່ ານັນ້ 

ແຕ່ການລງົລາຍລະອຽດ ແລະ ສະບບັທີ່ ຕກົລງົເປນັອນັສຸດທາ້ຍ ທີ່ ຈະສາມາດນໍາສົ່ ງໃຫພ້ະນກັງານ ເພື່ ອ

ເປນັພືນ້ຖານໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ ແມ່ນຄາດວ່າຈະໃຫສໍ້າເລດັພາຍຫລງັການປະເມນີຜນົການປະຕິ

ບດັວຽກຂອງພະນກັງານ ປະຈາໍປ ີ2013. 

2. ກະກຽມການປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານປະຈໍາປີ ເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານໃນການອອກສນັຍາ   

ໃໝ່: ໄດສໍ້າເລດັການການປບັປຸງແບບຟອມການປະເມນີຜນົພະນກັງານສໍາລບັປີ 2013 ພອ້ມດຽວກນັກໍ່

ໄດມ້ກີານແຈກຢາຍ ແລະ ສົ່ ງແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັລາຍລະອຽດວທິກີານປະເມນີ ແລະ ກໍານດົເວລາສົ່ ງບດົ

ປະເມນີຜນົກບັຄນືໃຫໜ່້ວຍງານຈດັຕັງ້ ພາຍໃນວນັທ ີ18 ພະຈກິ 2013, ຫລງັຈາກນັນ້ແມ່ນໃຫເ້ວລາຫວົ

ໜາ້ພະແນກຂັນ້ສູນກາງປະເມນີໃຫສໍ້າເລດັ ໃນວນັທ ີ26 ພະຈກິ 2013 ແລະ ຜູອໍ້ານວຍການເປນັຜູປ້ະ

ເມນີສຸດທາ້ຍ ສໍາເລດັ 30 ພະຈກິ 2013. 

3. ກະກຽມຈດັຝກຶອບົຮມົ ຫວົຂໍ ້“ການຝກຶເພື່ ອເປນັຄູຝກຶ” ໃຫພ້ະນກັງານຂັນ້ສູນກາງ: ໄດມ້ກີານຕກົລງົເປນັ

ເອກະພາບກບັຄະນະບໍລຫິານ ທລຍ ແລະ ພະນກັງານສູນກາງທງັໝດົ ກ່ຽວກບັກໍານດົໄລຍະເວລາຝກຶອບົ

ຮມົແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 9-20 ທນັວາ 2013. 
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4. ກະກຽມແຜນຈດັຈາ້ງສໍາລບັປີ 2014 ໂຄງການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາ

ການ: ໄດສໍ້າເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງກ່າວ ແລະ ໄດສ້ົ່ ງໃຫຜູ້ຮ້ບັຜດິຊອບວຽກຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ທລຍ ສູນກາງ ເພື່ ອ

ປະກອບເປນັແຜນລວມ ສົ່ ງຂໍອະນຸມດັຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 

5. ກະກຽມແຜນວຽກຈດັຕັງ້ປະຈາໍໄຕມາດ ຕຸລາ - ທນັວາ 2013: ໄດສໍ້າເລດັໜາ້ວຽກດັ່ ງກ່າວຕາມກໍານດົເວ

ລາ ແລະ ໄດປ້ະກອບເຂົາ້ໃນແຜນວຽກລວມຂອງໂຄງການ ທລຍ ເປນັທີ່ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. 

6. ຄວາມຄບືໜາ້ກ່ຽວກບັຂະບວນການສບັຊອ້ນພະນກັງານ, ໄດສໍ້າເລດັການຄດັເລອືກພະນກັງານ ຕໍາແໜ່ງ

ຂາ້ງລຸ່ມນີ:້ 

ຂັນ້ສູນກາງຂັນ້ສູນກາງຂັນ້ສູນກາງຂັນ້ສູນກາງ:  

1. ຜູຮ້ບັຜດິຊອບການລາຍງານ: ໄດຮ້ບັເຂົາ້ມາປະຈາໍການແລວ້  

2. ຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະຖາບນັທອ້ງຖິ່ ນ: ປະຈບຸນັກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນ

ການຄດັຈອ້ນບນັຊສີັນ້ ຂອງຄະນະກາໍມະການຮບັຜດິຊອບການຄດັເລອືກພະນກັງານ. 

3. ຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກກະຈາຍຂໍມູ້ນຂ່າວສານ-ສກຶສາ-ປະຊາສໍາພນັ: ປະຈບຸນັກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການ

ຄດັຈອ້ນບນັຊສີັນ້ ຂອງຄະນະກາໍມະການຮບັຜດິຊອບການຄດັເລອືກພະນກັງານ. 

 ຂັນ້ແຂວງ:ຂັນ້ແຂວງ:ຂັນ້ແຂວງ:ຂັນ້ແຂວງ:  

1. ພດັທະນາຊຸມຊນົປະຈາໍແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ: ໄດຮ້ບັເຂົາ້ມາປະຈາໍການແລວ້ 

2. ປະສານງານແຂວງ ປະຈໍາແຂວງຜົງ້ສາລ:ີ ຈະດໍາເນນີການປະກາດຮບັສະໝກັ ເລີມ້ແຕ່ວນັທີ 18 

ພະຈກິ 2013 ເປນັຕົນ້ໄປ. ປະຈບຸນັຜູທ້ີ່ ຮກັສາການແທນ ແມ່ນມອບໃຫ ້ທ່ານ ພງົລໍາພນັ ລອດຄໍາງາ 

ຊຶ່ ງເປນັວສິະວະກອນແຂວງ ຮບັຜດິຊອບວຽກຊົ່ ວຄາວ. 

ຂັນ້ເມອືງ:ຂັນ້ເມອືງ:ຂັນ້ເມອືງ:ຂັນ້ເມອືງ:  

1. ສໍາເລດັການຄດັເລອືກພະນກັງານພດັທະນາຊຸມຊນົ ປະຈໍາເມອືງຊໍາໃຕ,້ ເມອືງໄຊ, ສໍາພນັ, ສ່ວນຢູ່

ເມອືງຈອມເພດັ ຍງັບ່ໍທນັໄດ.້ 

2. ສໍາເລດັການຄດັເລອືກພະນກັງານວສິະວະກອນ ປະຈາໍເມອືງກະລມຶ, ໄຊ, ນາແລ, ຈອມເພດັ 

3. ສໍາເລດັການຄດັເລອືກພະນກັງານບໍລຫິານ-ການເງນິ ປະຈໍາເມອືງຈອມເພດັ, ສ່ວນຢູ່ເມອືງໄຊ ຍງັບ່ໍ

ທນັໄດ.້ 

4. ໄດສໍ້າເລດັການຄດັເລອືກຜູປ້ະສານງານ ໂຄງການ ຄປພ ປະຈາໍເມອືງວຽງທອງ. 

ງງງງ....2222....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊື-້---ຈດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

1. ຕດິຕາມການສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ 5 ເມອືງ ແລະ ຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ອຸດມົໄຊ ຄບື

ໜາ້ໄປ 60 % ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ. 

2. ຕດິຕາມການປະມູນສມົທຽບລາຄາການ  ສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງຂວາ ແລະ ຫອ້ງການ ທລຍ 

ແຂວງ ຂອງແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີຄບືໜາ້ 40 % ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການປະກາດ ແລະ ຍື່ ນຊອງປະມູນໃຫບໍ້ລສິດັຜູ ້

ຮບັເໝາົ. 
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3. ສໍາເລດັພວົພນັເອາົເອກະສານຂໍຈດົທະບຽນສນັຍາ ແລະ ເອກະສານຢັງ້ຢນືການເສຍອາກອນ ຈາກບໍລສິດັ

ສໍາລບັການຈດັຊື ້ກອ້ງຖ່າຍຮູບ ຈາໍນວນ 64 ໜ່ວຍ ສໍາລບັພະນກັງານວຊິາການຂອງ ທລຍ ແລວ້ດໍາເນນີ

ຂັນ້ຕອນການຂໍເບກີຈ່າຍແລວ້. 

4. ສໍາລບັການຈດັຊືອຸ້ປະກອນການແພດ ຂອງບາ້ນ ດາກປຣາຫລກັຊາວ ເມອືງດາກຈຶ່ ງ ແຂວງເຊກອງ  ຕາມ

ການມອບສດິຂອງທມີງານກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັສົ່ ງສນິຄາ້ຈາກແຂວງໄປຍງັກຸ່ມບາ້ນ 

ແລະ ການຂໍເບກີຈ່າຍເງນິ ຄບືໜາ້ໄປ 90 %. 

5. ການຈດັຊືອຸ້ປະກອນການຮຽນການສອນ ຂອງບາ້ນປີໄຮ່,  ເມອືງສະໝວ້ຍ ແຂວງ ສາລະວນັ ຄບືໜາ້ໄປ 

90 % ລໍຖາ້ການຈ່າຍເງນິ ເພາະເປນັໂຄງການທນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານ. 

6. ສໍາລບັການປະມູນຈດັຊື ້ ສໍາລບັອຸປະກອນການແພດ ບາ້ນລະໄກ, ເມອືງນອງ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ຄບືໜາ້ໄປ 90 % ລໍຖາ້ການຈ່າຍເງນິເພາະເປນັໂຄງການທນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານ. 

7. ຕດິຕາມການກໍ່ ສາ້ງຂວົອູ່ 3 ແຫ່ງ ຂອງເມອືງນາແລ ແລະ ເມອືງລອງ ແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ ຄບືໜາ້ໄປ 20 

% ພວມດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການກໍ່ ສາ້ງ. 

8. ຕດິຕາມການກໍ່ ສາ້ງຝາຍນໍາ້ລົນ້ ແລະ ຂວົຈມົ ຢູ່ກຸ່ມບາ້ນນາລໍາ ເມອືງໃໝ່ ແຂວງຜົງ້ສາລ ີຄບືໜາ້ໄປ 10 % 

ພວມດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການກໍ່ ສາ້ງ. 

9. ສໍາເລດັການກະກຽມຂໍມູ້ນຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ສໍາລບັທນຶສມົທບົລດັຖະບານ ສົ່ ງໃຫຫ້ວົໜາ້ພະ

ແນກບໍລຫິານ ແລະ ການເງນິ ເພື່ ອສົ່ ງຕໃຫຜູ້ໃ້ຫທ້ນຶ. 

10. ສໍາເລດັການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ທລຍ ສູນກາງ 

11. ຕດິຕາມການຂໍເບກີຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 ຄບືໜາ້ໄປ 85 % ການເບກີຈ່າຍກາໍລງັຢູ່ໃນງວດ 3. 

12. ຕດິຕາມການຂໍເບກີຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ຄບືໜາ້ໄປ 30 % ການເບກີຈາຍຍງັຢູ່ງວດ 1. 

13. ສງັລວມແບບສອບຖາມການປະເມນີວຽກງານການປະມູນຈດັຊື ້ ໂຄງການຍ່ອຍ ສໍາລບັແຂວງທດົລອງ 

(ຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ ແລະຜົງ້ສາລ)ີ ຄບືໜາ້ໄປ 20 % ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນສງັລວມ (ເປນັພາສາລາວ) 

14. ສໍາເລດັການດໍາເນນີຂະບວນການວ່າຈາ້ງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ກ່ຽວກບັ Capacity Building Study ພາຍ

ໃຕໂ້ຄງການ PRF ກບັບໍລສິດັ Mixai Techno Engineering & Consulting ໃນມູນຄ່າສນັຍາ 

65,090 USD ໂດຍນາໍໃຊກ້ານປະມູນຮູບແບບ Consultant Qualification Selection. 

15. ສໍາເລດັການດໍາເນນີຂະບວນການວ່າຈາ້ງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ກ່ຽວກບັ Technical Audit Component 3 

ພາຍໃຕໂ້ຄງການ LUFSIP ກບັບໍລສິດັ Lao-Asia   Consulting Group ໃນມູນຄ່າສນັຍາ 63,155 

USD ໂດຍນາໍໃຊກ້ານປະມູນຮູບແບບ Consultant Qualification Selection. 

16. ສໍາເລດັການກຽມແຜນຈດັຊືປ້ະຈາໍປ ີ2014 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ LONG ສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກແລວ້ ວນັທ ີ

28 ຕຸລາ 2013. 

ງງງງ....3333....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ        

1. ສໍາເລດັການສະຫລຸບບນັຊ ີການເງນິປະຈາໍເດອືນ ກນັຍາ 2013. 

2. ລງົກວດກາວຽກງານເອກກະສານ ການເງນິ ແລະ ແນະນາໍວຽກງານບໍລຫິານການເງນິທີ່  ແຂວງ ເຊກອງ ຄັງ້

ວນັທ ີ14-15 ແລະ ອດັຕະປື 16-18 ຕຸລາ  2013 ສໍາລບັແຂວງ ເຊກອງ ພາຍຫລງັການລງົເຮດັວຽກນໍາ 

ທມີງານ ແຂວງດັ່ ງກ່າວເຫນັວ່າ, ສາມາດເຮດັວຽກໄດດ້ີເຖິງແມ່ນຈະເຂົາ້ຮບັຜິດຊອບວຽກ ໄດໄ້ລຍະ 
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ໃດຫນື່ ງ, ແຕ່ກໍ່ ຍງັມບີາງຫນາ້ວຽກທີ່ ຜູກ່້ຽວຍງັຂາດປະສບົການ ແລະ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ຽນຮູເ້ພີ່ ມເຕມີເຊັ່ ນ, 

ການຈດັເກບັເອກະສານການເງນິຕ່າງໆ, ຮູບແບບການນາໍ ເອກະສານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງທມີງານບໍລຫິານ-

ການເງນິເມອືງ ຕກບັບນັຫາດັ່ ງກ່າວທາງ ທລຍ ແຂວງ ຈຶ່ ງສະເໜເີອາົຜູກ່້ຽວໄປຖອດຖອນບດົຮຽນ 

ນໍາແຂວງອື່ ນໆ ເພື່ ອເປນັການເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ບັພະນກັງານ ແລະ ເພື່ ອຄວາມເປນັເອກະ 

ພາບທາງດາ້ນການເຮດັວຽກບໍລຫິານ-ການເງນິ. ທາງດາ້ນແບບຟອມຕ່າງໆເຫນັວ່າ, ຜ່ານການເບິ່ ງ ເອກະ 

ສານຕວົຈງິໃນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ເຫນັວ່າຈາໍເປນັຕອ້ງໄດມ້ກີານປບັປຸງເພື່ ອຄວາມສອດຄ່ອງກບັ 

ການຊມົໃຊເ້ຊັ່ ນ: ແບບຟອມສະສາງເງນິລ່ວງຫນາ້, ແບບຟອມສະຫລຸບເງນິໂຄງການຍ່ອຍປະຈໍາງວດ, 

ແບບຟອມເບກີຈ່າຍແຊກັ, ແບບຟອມການຂຶນ້ງບົປະມານກດິຈະກາໍ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ສໍາລັບແຂວງ ອັດຕະປື ເຫັນວ່າ, ເອກະສານການເງນິມີຄວາມຄົບຖວ້ນຕາມລາຍການ ທີ່ ໄດ ້

ເຮດັລງົບນັຊທີງັຫມດົ, ແຕ່ເອກະສານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍງັບ່ໍໄດເ້ອາົເຂົາ້ແຟມ້ເພື່ ອເກບັມຽ້ນ, ເນື່ ອງຈາກ 

ວ່າບ່ອນເກບັມຽ້ນ ຫລ ື ຕູເ້ກບັເອກະສານນັນ້ມບ່ໍີພຽງພໍ, ປະກອບກບັຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ອດັຕະປ ື

ຄບັແຄບເມື່ ອທຽບກບັຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ເຊກອງ ນອກຈາກນັນ້ແລວ້ໃນເວລາເຮດັວຽກ ຢູ່ແຂວງບາງ

ຄັງ້ແມ່ນມປີະກດົການໄຟຟາ້ດບັເລີອ້ຍໆ, ເຊຶ່ ງເປັນເຫດການທີ່ ເກດີຂຶນ້ປົກກະຕໃິນແຕ່ລະມື ້ເຮດັ 

ໃຫຫ້ຍຸງ້ຍາກໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການເປ່ເພເປນັປະຈາໍ.  

3. ສໍາເລດັການສະສາງເງນິປະຈາໍເດອືນ ກນັຍາ 2013. 

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. ຈດັກອງປະຊຸມ ທບົທວນຄນື ຄູ່ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ LONG: ສໍາເລດັໄດ ້6 ບດົ ຈາກທງັໝດົ 11 ບດົ. 

2. ລງົຈດັຕັງ້ ການສາ້ງລະບບົການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ຢູ່ເຊໂປນ (MIS). 

3. ສງັລວມບດົລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້ກດິຈະກາໍປະຈາໍໄຕມາດ. 

4. ຈດັຕັງ້ ການລງົຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການ ຢູ່ເມອືງວຽງທອງແຂວງຫວົພນັ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະທີ່ ປກຶສາ

ຈາກທະນາຄານໂລກເຊຶ່ ງມກີານ ສນົທະນາກຸ່ມໂພສະນາການ, ການສາທດິການເຮດັຂະໜມົເພື່ ອສາ້ງລາຍ

ຮບັຂອງສູນ, ການຢຽ້ມຊມົກດິຈະກໍາໂຄງການຍ່ອຍ, ການທດົລອງຄວາມເຂົາ້ໃຈຕໍ່ ໜງັສສຶນັຍາໂຄງການ 

LONG ແລະ ທບົທວນຄນື 23 ຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ໃຫພ້ະນກັງານກຸ່ມບາ້ນຂອງ

ໂຄງການ. 

5. ສໍາພາດເອາົພະທທີ່ ປກຶສາ ດາ້ນການສກຶສາ ການຕະຫຼາດ. 

ຈຈຈຈ.2.2.2.2    ວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການ    

1. ສບືຕ່ໍຮ່າງບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ MOU ຮ່ວມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

2. ສໍາເລດັຊຸດຝກຶອມົຮມົຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານໃຫສ້ະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານທນຶ

ໝນູວຽນກດິຈະກໍາລາຍຮບັສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນໃຫພ້ະນກັງານ LONG ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 25 ຄນົ ຍງິ 10 ຄນົ. 
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3. ສໍາເລດັຊຸດອບົຮມົກດິຈະກໍາລາຍຮບັໃຫສ້ະມາຊກິສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ 

ເມອືງເຊໂປນ ກ່ຽວກບັຕດັຫຍບິຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປນັຍງິທງັໝດົ 9 ຄນົ. 

4. ສໍາເລດັຊຸດຝກຶອມົຮມົການປຸງແຕ່ງອາຫານກດິຈະກາໍລາຍຮບັເຊັ່ ນ: ການເຮດັນໍາ້ສະໝນູໄພ, ນໍາ້ເຕົາ້ຮູ,້ ຂະ

ໜມົໝາກອ,ຶ ຈນືກວ້ຍ, ກະແລມ້ຖົ່ ວເຫຼອືງ ແລະ ອື່ ນໆ (ລະອຽດໃຫເ້ບິ່ ງຢູ່ບດົລາຍງານ ຝກຶອບົຮມົການ

ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ແປຮູບຜະລດິຕະພນັກະສກິໍາ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ ເຊໂປນ) ຂອງສະມາຊກິ

ສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ, 6 ບາ້ນ (ບາ້ນແທນຮງິ, ບາ້ນຫວຍສາ, ສາກກົ, ຫວ້ຍຄູນບາ້ນສະແກງ, 

ບາ້ນແກງ້ກວ)ີ ເມອືງວຽງທອງ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມເປນັຍງິທງັໝດົ 133 ຄນົ. 

5. ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທບົທວນຄນື ຄູ່ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ LONG ແລະ ຮ່ວມກບັຄະນະ

ຢຽ້ມຢາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ ຢູ່ເມອືງວຽງທອງແຂວງຫວົພນັ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະທີ່ ປກຶສາຈາກ

ທະນາຄານໂລກ. 

ຈຈຈຈ.3.3.3.3    ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ການເປນັຢູ່ການເປນັຢູ່ການເປນັຢູ່    

1. ຈດັສນັ ແລະ ກະກຽມຜະລດິຕະພນັຂອງຊາວບາ້ນເຊັ່ ນ: ສິນ້ໝີ່ , ຜ່າບ່ຽງ ທີ່ ຈະໄດໄ້ປວາງສະແດງວນັ

ຫດັຖະກາໍຂອງແຂວງຫວົພນັທີ່ ເມອືງຊໍາເໜອື ໃນເດອືນ ຕຸລາ 2013.  

2. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫອ້ງວາງສະແດງ ແລະ ຫອ້ງຂາຍສນິຄາ້ຜະລດິຕະພນັຊາວບາ້ນໃຫແ້ກ່ສະຫະພນັແມ່ຍງິ

ເມອືງ ວຽງທອງ ແຂວງ ຫວົພນັ. 

3. ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທບົທວນຄນື ຄູ່ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ LONG ແລະ ຮ່ວມກບັຄະນະ

ຢຽ້ມຢາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ ຢູ່ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງຫວົພນັ ພອ້ມດວ້ຍຄະນະທີ່ ປກຶສາຈາກ

ທະນາຄານໂລກ. 

VVVVIIII. . . .     ແຜນແຜນແຜນແຜນດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີງານ ງານ ງານ ງານ ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ວນັວນັວນັວນັທີທີທີທ ີ   01010101----33331 1 1 1 ພະຈກິພະຈກິພະຈກິພະຈກິ    2012012012013333    ຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະພະພະພະພະແນແນແນແນກກກກ    

ກກກກ....    ພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົ    

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

1. ລງົຕດິຕາມ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທບົທວນແຜນພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ ຢູ່ບາງເມອືງ 

ຂອງແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

2. ເຂົາ້ຮ່ວມການຈດັກອງປະຊຸມ ປະສານງານການວາງແຜນຂັນ້ເມອືງ ຢູ່ໃນບາງແຂວງເຊັ່ ນ: ແຂວງ ຊຽງຂວງ, 

ຫລວງພະບາງ, ຫລວງນໍາ້ທາ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວນັ. 

3. ຊ່ວຍພະແນກວສິະວະກາໍ ໃນການຮ່າງເນືອ້ໃນ ການຄຸມ້ຄອງ-ນໍາໃຊ ້ໂດຍສະເພາະກດົລະບຽບ ແລະການ

ສາ້ງຕັງ້ກອງທນຶບູລະນະຮກັສາ ສໍາລບັບາງປະເພດໂຄງການຍ່ອຍທີ່  ທລຍ ສະໜບັສະໜນູ. 

4. ຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ແຕ່ລະເມອືງ ແຕ່ລະແຂວງ ໃນການປບັປຸງລະບບົການເກບັມຽ້ນເອກະສານ ໂດຍອງີໃສ່ຂໍ ້

ແນະນາໍທີ່  ທາງພະແນກວາງອອກ. 

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

1. ສົ່ ງຂ່າວໃຫວ້ທິະຍຸແຫ່ງຊາດ, ກມົຂ່າວສານແມ່ຍງິລາວ ແລະ ໜງັສພືມິຕ່ງໆໃຫໄ້ດ ້10 ຂ່າວ. 

2. ກະກຽມຜູທ້ີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມລາຍການ ລຸງສາ້ງ-ລຸງສາ ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍວ້ທິກີານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ໂຄງການຍ່ອຍ 

ສໍາລບັຮອບວຽນທ ີ11. 
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3.3.3.3. ປະສານສມົທບົ ກບັ ພະແນກວສິະວະກໍາ ແລະ ພະແນກບໍລຫິານການເງນິ ໃນການກະກຽມຜະລດິຟມີ

ສາລະຄະດກ່ີຽວກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງໂດຍຊຸມຊນົ.    

ກກກກ....3333        ບດົຍາດຍງິບດົຍາດຍງິບດົຍາດຍງິບດົຍາດຍງິ    ----    ຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ    

ມແີຜນການຈດັຝກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັວຽກງານບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການເຂົາ້ຮ່ວມ ກດິຈະກໍາ

ທາງສງັຄມົ ຂຶນ້ 3 ຊຸດ. ຊຸດທີ່ ໜື່ ງສໍາລບັພະນກັງານ ລະດບັບໍລຫິານໂຄງການ ໃນນັນ້ລວມມຄີະນະ

ບໍລຫິານໂຄງການຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຜູປ້ະສານງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ, ສ່ວນຊຸດທສີອງ ແລະ ຊຸດທສີາມ 

ສໍາລບັພະນກັງານວຊິາການ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບແຕ່ລະໜາ້ວຽກ ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ຫຼ ືຜູທ້ີ່ ໄດລ້ງົເລກິ ໃນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິຢູ່ພາກສະໜາມ ເຊຶ່ ງຊຸດຝກຶອບົຮມົຕາມຄັງ້ວນັທດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້  

ຊຸດທ ີ1: ວນັທ ີ20-21 ພະຈກິ 2013. 

ຊຸດທ ີ2: ວນັທ ີ25-27 ພະຈກິ 2013. 

ຊຸດທ ີ3: ວນັທ ີ28-30 ພະຈກິ 2013. 

ຂຂຂຂ....    ພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍ    

1. ສບືຕ່ໍປກຶສາຫາລກືບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ສໍາລບັວຽກຮ່ວມມກືບັກມົອາຊວີະສກຶສາກ່ຽວກບັການສາ້ງ

ວຊິາການຂັນ້ບາ້ນ. 

2. ສບືຕ່ໍວຽກງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. 

3. ສງັລວມງບົປະມານຮອບວຽນ 11 ໃສ່ຕາຕະລາງສງັລວມ. 

4. ຮ່າງປືມ້ຄູ່ມຝືກຶອບົຮມົກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຝກຶອບົຮມົຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊ ້ແລະ ບວົລະ 

ບດັຮກັສາໂຄງການຍ່ອຍດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ. 

5. ຂຶນ້ແຜນເອາົວຊິາການຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຈາກແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ, 

ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຜົງ້ສາລ ີເພື່ ອຢຽ້ມຢາມ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກແຂວງ ອດັຕະ

ປ ືແລະ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເຊກອງ, ອດັຕະປ ືແລະ ຈາກແຂວງ ສາລະວນັເພື່ ອຢຽ້ມຢາມແລະ 

ຖອດຖອນບດົຮຽນຈາກແຂວງ ຫວົພນັ. 

6. ຂຶນ້ແຜນຝກຶອບົຮມົວຊິາຄຸມ້ຄອງສນັຍາກໍ່ ສາ້ງ. 

ຄຄຄຄ.... ພະແນກຕດິພະແນກຕດິພະແນກຕດິພະແນກຕດິຕຕຕຕາມາມາມາມ----ປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົ    

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

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

2. ສາ້ງແຜນທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ ຂອງ ທລຍ I ( ຮອບວຽນ 4, 5 ) 

3. ກະກຽມພມິແຜນທີ່  ຂະໜາດ A3 ແລະ ຊອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັ ຊອບແວ Google Earth Pro 

ເພື່ ອນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານ ແຜນທີ່  GIS. 

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. 
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2. ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ປະຈາໍເດອືນ ພະຈກິ 2013 ສົ່ ງ

ໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

3. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຕດິຕັງ້ຕູສ້ະແດງຄໍາຄດິຄໍາເຫນັໃນ 3 ແຂວງໃໝ່ ແຂວງ 

ຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

4. ກະກຽມບດົສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ພະຈກິ 2013. 

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

1.   ຕດິຕາມການປອ້ນຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນຂອງທມີງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ. 

2.  ສບືຕ່ໍພດັທະນາລະບບົຖານຂໍມູ້ນເພື່ ອຄວາມສະດວກໃນການປອ້ນຂໍມູ້ນ, ການເກບັຮກັສາ ແລະ ການນາໍ

ໃຊ.້ 

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

1. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການປະເມນີການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນຂອງບໍລສິດັທີ່

ປກຶສາ ມໄີຊເຕກັໂນ. 

2. ຕດິຕາມເອາົບດົລາຍງານຜນົການປະເມນີຜນົ ດາ້ນປະສດິທຜິນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຂອງທມີງານ

ບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ລາວ-ອາຊ.ີ 

3. ສບືຕ່ໍຮ່າງພາລະບດົບາດ (ToR) ການປະເມນີຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການຢູ່ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍເກົ່ າຂອງ 

ທລຍ ເຊຶ່ ງໄດສໍ້າເລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນປີ 2008 (ເມອືງ ແອດ ແລະ ເມອືງສບົເບາົ ແຂວງຫວົພນັ,  

ເມອືງບາຈຽງ, ສຸຂຸມມາ, ມູນລະປະໂມກ, ປະທຸມພອນ ແລະ ເມອືງໂຂງ ແຂວງຕໍາປາສກັ) ເຊຶ່ ງຄາດວ່າຈະ

ໃຫສ້າມາດດໍາເນນີການໄດໃ້ນເດອືນ ກຸມພາ 2014 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ.້ 

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

5. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍລຫິານງານ ທລຍ. 

ງງງງ. . . .     ພະແນກບໍລິພະແນກບໍລິພະແນກບໍລິພະແນກບໍລຫິຫຫຫານານານານ----    ການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

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

1. ຊອກຫາຂໍມູ້ນອາ້ງອງີ ກ່ຽວກບັອດັຕາເງນິເຟີ,້ ຄ່າຄອງຊບີ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອເປນັຂໍມູ້ນອາ້ງອງີໃນການກໍານດົ

ການເໜງັຕງີຂອງອດັຕາເງນິດອືນພະນກັງານ ໃນປ ີ2014. 

2. ກວດກາ ແລະ ສງັລວມການປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງພະນກັງານ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫ ້

ສອດຄ່ອງກບັລະບຽບຫລກັການ ແລະ ດໍາເນນີໄປຕາມວທິກີານ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ທີ່ ແນະນໍາໂດຍໂຄງການ 

ທລຍ. 

3. ສບືຕປະກາດຮບັສະໝກັພະນກັງານ ໃນແຕ່ລະຂັນ້ ຕາມຕໍາແໜ່ງດັ່ ງລຸມນີ:້ 

- ຜູປ້ະສານງານ ທລຍ ແຂວງຜົງ້ສາລ ີ

- ພດັທະນາຊຸມຊນົ ປະຈາໍເມອືງຈອມເພດັ 

- ບໍລຫິານ-ການເງນິ ປະຈາໍເມອືງໄຊ 
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- ພະນກັງານ ຄປພ ຕໍາແໜ່ງຜູປ້ະສານງານ, ວຊິາການດາ້ນໂພຊະນາການ, ວຊິາການດາ້ນປັບປຸງຊວີດິ

ການເປັນຢູ່ ປະຈໍາຢູ່ເມອືງຊຽງຄໍ,້ ຊໍາໃຕ ້(ແຂວງຫວົພນັ), ເມອືງນອງ (ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ). 

ເມອືງລະ 3 ຕໍາແໜ່ງ. 

4. ຕດິຕາມແຜນ ແລະ ຂະບວນການຝຶກອບົຮມົ ຊຶ່ ງຈະຈດັຂືນ້ໂດຍພະແນກຕ່າງໆ ຢູ່ພາຍໃນຫອ້ງການ      

ທລຍ. 

5. ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີ່ ກ ົມຈດັຕັງ້-

ພະນກັງານ ຫອ້ງວ່າການລດັຖະບານວາງອອກ. ກາໍນດົສົ່ ງໃຫຫ້ອ້ງການ ຄພທສ ວນັທ ີ22 ພະຈກິ 2013. 

6. ສບືຕປະຕບິດັວຽກປະຈາໍວນັ ແລະ ທົ່ ວໄປອື່ ນໆ. 

ງງງງ....2.2.2.2.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊືຈ້ດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

1. ຕດິຕາມການປະມູນຕູເ້ຮດັນໍາ້ຮອ້ນ-ນໍາ້ເຢນັ ສະໜອງໃຫຫ້ອ້ງການ ທລຍ ເມອືງ 5 ເມອືງ ແລະ ຫອ້ງການ 

ທລຍ ແຂວງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ. 

2. ຕດິຕາມການດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນສມົທຽບລາຄາ ການສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງ ຂວາ 

ແລະ ຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

3. ຕດິຕາມການຈດັສົ່ ງອຸປະກອນການແພດ ຂອງບາ້ນດາກປຣາຫລກັຊາວ ເມອືງດາກຈງື ແຂວງ ເຊກອງ. 

4. ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການກໍ່ ສາ້ງຂວົອູ່ 3 ແຫ່ງ ຂອງເມອືງລອງ ແລະ ເມອືງນາແລ ແຂວງ ຫລວງນໍາ້

ທາ. 

5. ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການກໍ່ ສາ້ງຝາຍນໍາ້ລົນ້ ແລະ ຂວົຈມົບາ້ນ ນາລໍາ ເມອືງ ໃໝ່ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີ

6. ກະກຽມແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ສງັລວມໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ຈະດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນ. 

7. ສງັລວມແບບສອບຖາມການປະເມນີວຽກງານການປະມູນຈດັຊືໂ້ຄງການຍ່ອຍສໍາລບັແຂວງທດົລອງ 

(ຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ ແລະຜົງ້ສາລ)ີ. 

8. ຕດິຕາມການຂໍເບກີຈ່າຍໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 9 ແລະ 10. 

9. ຕດິຕາມການອະນຸມດັຈດັຊືເ້ຄື່ ອງອຸປະກອນ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ LUFSIP ຈາກທະນາຄານໂລກ. 

10. ກຽມແຜນຈດັຊືປ້ະຈາໍປ ີ2014 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ PRF ສົ່ ງຂໍອະນຸມດັກບັທະນາຄານໂລກ. 

11. ສງັລວມຕາຕະລາງຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການປະມູນໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນ 10 ສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານ

ໂລກ ເພື່ ອລງົກວດກາເອກະສານ. 

ງງງງ.3..3..3..3.    ວຽກງານການວຽກງານການວຽກງານການວຽກງານການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

1. ເຮດັບດົລາຍງານ ປະຈາໍໄຕມາດເດອືນ ກລໍະກດົ, ສງິຫາ, ກນັຍາ 2013 ສົ່ ງໃຫຜູ້ໃ້ຫທ້ນຶ. 

2. ເອກກະສານຄ່ຽນເງນີປະຈາໍເດອືນ ຕຸລາ 2013. 

3. ພວົພນັກບັໜ່ວຍງານກວດສອບພາຍນອກ, ກ່ຽວກບັເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອກວດສອບ. 

4. ເຮດັແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັການຄດິໄລ່ງບົປະມານ ແລະ ເກບັກາໍກ່ຽວກບັໄລຍະທາງ ແຕ່ລະເມອືງລງົຫາບາ້ນ. 

5. ສງັລວມປືມ້ຄູ່ມບໍືລຫິານ ການເງນິ (ສະບບັພາສາລາວ). 

6. ສບືຕຕດິຕາມທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ 16 ຕືກ້ບີ. 

7. ດດັແກແ້ຜນງບົປະມານຂອງ ທລຍ 2. 
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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. ສບືຕ່ໍຈດັກອງປະຊຸມ ທບົທວນຄນື ຄູ່ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ LONG. 

2. ຂໍອະນຸມດັ ແຜນວຽກແລະງບົປະມານປະຈາໍປີທີ່ ປະກອບມ ີ(ແຜນການສບືຕ່ໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ບາ້ນເປົາ້

ຫມາຍທດົລອງ 6 ບາ້ນເກົ່ າ (ບາ້ນແທນຮງິ, ບາ້ນຫວຍສາ, ບາ້ນນໍາ້ສາດ, ບາ້ນຫວົພູ, ບາ້ນສະແກງ, ບາ້ນ

ແກງ້ກີ່ ), ແຜນຂະຫຍາຍຮອບວຽນ 2 ຈາໍນວນ 44 ບາ້ນ, ແຜນການຂະຫຍາຍຮອບວຽນທ ີ3 ຈໍານວນ 

80 ບາ້ນ, ແຜນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງແກ່ພະນກັງານໂຄງການ, ແຜນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງແລະປະກອບ

ພະນກັງານ, ແຜນການພດັທະນາເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານນາໍທະນາຄານໂລກ. 

3. ລງົຈດັຕັງ້ລະບບົ ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ (MIS) ຢູ່ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງຫວົພນັ.  

ຈຈຈຈ.2.2.2.2    ວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການວຽກໂພສະນາການ    

1. ປບັປຸງເອກະສານແນະນາໍໂຄງການກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ (PRA) ດາ້ນໂພຊະນາການ. 

2. ກະກຽມແຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສະໂມສອນໂພຊະນາການບາ້ນ 6 ບາ້ນ (ບາ້ນແທນຮງິ, ບາ້ນຫວຍສາ, ສາ

ກກົ, ຫວ້ຍຄູນບາ້ນສະແກງ, ບາ້ນແກງ້ກວ)ີ ຂອງເມອືງວຽງທອງ ແຂວງ ຫວົພນັ ແລະ ເມອືງເຊໂປນ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

3. ກະກຽມແຜນງບົປະມານ ກດິຈະກາໍຮ່ວມມກືບັຫອ້ງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການສກຶສາ 

ຮ່ວມກບັຫອ້ງການສາທາເມອືງ ເພື່ ອສບືຕສະເໜຂໍີອະນຸມດັຈາກ ທະນາຄານໂລກ. 

4. ສາ້ງແຜນການຜະລດິເຄື່ ອງມ ືIEC ດາ້ນໂພຊະນາການຮ່ວມກບັ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທມີງານ

ທະນາຄານໂລກ. 

ຈຈຈຈ.3.3.3.3    ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່ວຽກປບັປຸງຄຸນນະພາບຊວີດິການເປນັຢູ່    

1. ຈດັຝກຶອບົຮມົການຕາຫູກ ແລະ ຍອ້ມສທໍີາມະຊາດໃຫແ້ກ່ກຸ່ມຕາຫູກ ບາ້ນ ດອນຄູນ ເມອືງ ວຽງທອງ 

ແຂວງ ຫວົພນັ ( ງບົປະມານໃນການຝກຶອບົຮມົມແີລວ້, ມແີຕ່ລໍຖາ້ ອາຈານໄປສອນ) 

2. ສງັລວມເກບັກໍາຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກໍາ ບາ້ນສາກກົ ແລະ ບາ້ນແທ່ນຮິງ້ເພື່ ອໄປວາງສະແດງທີ່ ເມອືງ     

ຊໍາເໜອື ແຂວງ ຫວົພນັ ໃນວນັຫດັຖະກາໍແຫ່ງຊາດເດອືນ ພະຈກິ 2013. 

3. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫອ້ງວາງສະແດງ ແລະ ຫອ້ງຂາຍສນິຄາ້ຜະລດິຕະພນັຊາວບາ້ນ: ສິນ້ໝີ່ , ຜາ້ພນັຄໍ, ກະເປາົ

ເງນິ, ຜາ້ບ່ຽງ ໃຫແ້ກ່ສະຫະພນັແມ່ຍງິເມອືງ ວຽງທອງ ແຂວງ ຫວົພນັ. 

¸ñ−êó 19 ພະຈກິ 2013 

ຮບັຮູ ້ແລະ ເຫນັພອ້ມຈາກ                    ຢັງ້ຢນືໂດຍຫວົໜາ້ພະແນກ                     ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານ 

ຜູອໍ້ານວຍການບໍລຫິານ ທລຍ               ຕດິຕາມປະເມນີຜນົ       

 

 

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

ບຸນກວາ້ງ ສຸວນັນະພນັ        ສວີໄິລ ວໍລະຈກັ            ມະນວີນັ ອນິທະປນັຍາ 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ    


