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ກາກາກາການຈດັນຈດັນຈດັນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິກດິກດິກດິຈະຈະຈະຈະກາໍກາໍກາໍກາໍຂອງຂອງຂອງຂອງ    ທລຍທລຍທລຍທລຍ    ຮອບວຽນທີຮອບວຽນທີຮອບວຽນທີຮອບວຽນທ ີ   9999    ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ 10101010    

I.I.I.I.    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    9999    ((((ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013201320132013))))    

ກກກກ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ອງີຕາມການລາຍງານໃນເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່  ທລຍ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຮອບວຽນ 

9 ແມ່ນ 265 ໂຄງການ ພາຍຫລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013 ມ ີ4 ໂຄງການທີ່ ບ່ໍ

ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດໃ້ນນັນ້ມດີັ່ 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 ທນັວາ 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 ທນັວາ 2013 

ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການເງ ິເງ ິເງ ິເງນິນນນຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9ຂອງຮອບວຽນ 9    (ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ(ຮອດທາ້ຍເດອືນ    ພະຈກິພະຈກິພະຈກິພະຈກິ        2013) 2013) 2013) 2013)  

 ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013. ການເບກີຈ່າຍງບົປະ 

ມານສໍາລບັຮອບວຽນ 9 ແມ່ນເຫນັວ່າຄວາມລາ້ຊາ້ເລກັນອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະ ກໍາຍ່ອຍ. 

ຊຶ່ ງມາຮອດປດັຈບຸນັ ໂຄງການໄດດໍ້າເນນີການຊໍາລະເງນິທງັໝດົຈາໍນວນ 56.75 ຕືກ້ບີ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 92.88 % ຂອງ

ຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 4.46% ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໃນນັນ້ແຂວງ  ຫວົພນັ  ຈາໍນວນ 16.19 

ຕືກ້ບີ, ຫຼວງນໍາ້ທາ 5.13 ຕືກ້ບີ, ສະຫວນັນະເຂດ 13.25 ຕືກ້ບີ, ຊຽງຂວາງ 9.00 ຕືກ້ບີ, ສາລະວນັ 4.26 ຕືກ້ບີ, 

ເຊກອງ 6.47 ຕືກ້ບີ ແລະ ແຂວງ ອດັຕະປ ື2.43 ຕືກ້ບີ. 

 ເຫດຜນົໃນການຊໍາລະເງນິຊກັຊາ້ເນື ້່ ອງຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນເບຶອ້ງຕົນ້ຊາ້ກວ່າທີ່ ກໍາໜດົໄວ ້

ແລະ ນອກນັນ້ແມ່ນມາຈາກຂັນ້ຕອນການກະກຽມເອກະສານການຂໍເບກີຈ່າຍຈາກຂັນ້ ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ, 

ການຂໍເບກີຈ່າຍໃນແຕ່ລະຄັງ້ແມ່ນໜ່ວຍງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ຕອ້ງສະຫລຸບການເບກີຈ່າຍໃນ 

ເດອືນຜ່ານມາໃຫສໍ້າເລດັເສຍກ່ອນ ຈິ່ ງສາມາດຂໍເບກີຈ່າຍໄດ.້ ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ບນັຫາດັ່ ງກ່າວແມ່ນ ໄດຮ້ບັ

ການປບັປຸງ ແລະ ແກໄ້ຂດຂີືນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ. 

II.II.II.II.        ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    10 10 10 10 ((((ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013201320132013))))    

ກ.ກ.ກ.ກ.    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍ    

 ອງີຕາມການລາຍງານໃນເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ ໂຄງການທີ່  ທລຍ ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງຮອບວຽນ 

10 ແມ່ນ 465 ໂຄງການ ພາຍຫລງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013 ມ ີ73 ໂຄງການທີ່ ບ່ໍ

ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ ້ດັ່ ງນັນ້ໂຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິແມ່ນ 392 ໂຄງການ (ເຊຶ ້່ ງລາຍລະອຽດຕາມ

ເອກະສານຊອ້ນທາຍ)  

ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ  ທນັວາ 2013, ໂຄງການ 

ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ 387 ໂຄງການ ຫຼ ືກວມເອາົ 98.72 % ຂອງຈາໍນວນ ໂຄງການທງັໝດົ 

(392 ໂຄງ ການ), ໃນນັນ້ ມ ີ342 (ຫຼ ື 87 %) ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນໄດປ້ະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 100 % ເພີ່ ມຂຶນ້  

2 % ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ມຄີວາມຄບືໜາ້ຫລາຍກວ່າ 50 % ມ ີ37 ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 9 % 

ແລະ ມ ີ8 (ຫຼ ື2 %) ໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ໜອ້ຍກວ່າ 50 % ແລະ ອກີ 5 ໂຄງການຍ່ອຍ ຫລ ື

ເທົ່ າກບັ 1 % ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມຄບືໜາ້, ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມີ

ຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ:້   
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ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມຂະແໜງການ) 

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

ສກຶສາ 1 0 15 73 89 23,731,192,267 

ຄມົມະນາຄມົ 2 5 10 89 106 19,541,949,214 

ພະລງັງານ 0 0 0 7 7 1,940,653,802 

ສາທາລະນະສຸກ 0 1 1 15 17 2,660,060,282 

ນໍາ້ສະອາດ 2 1 11 138 152 21,946,640,931 

ທນຶສາທາລະນະສຸກ 0 1 0 1 2222    175,000,000 

ກະສກິາໍ 0 0 0 19 19 2,571,958,537 

ລວມ 5 8 37 342 392 72,567,455,033 

ເປເີຊນັ 1% 2% 9% 87%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ທນັວາ 2013 

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຮອບວຽນ 10 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

ແຂວງ 0% <50% >50% 100% ລວມ ງບົປະມານ 

ຜົງ້ສາລ ີ 1 1 2 20 24 5,061,450,000 

ອຸດມົໄຊ 0 1 0 53 54 9,959,000,000 

ຫລວງພະບາງ 0 1 13 30 44 8,680,250,000 

ຫຼວງນໍາ້ທາ 0 2 1 26 29 3,343,755,545 

ຫວົພນັ 1 2 8 78 89 14,827,659,084 

ຊຽງຂວາງ 0 0 3 31 34 7,409,929,291 

ສະຫວນັນະເຂດ 0 0 1 55 56 10,636,545,527 

ສາລະວນັ 0 0 1 18 19 3,663,297,475 

ເຊກອງ 3 1 2 17 23 5,309,164,196 

ອດັຕະປ ື 0 0 6 14 20 3,706,403,916 

ລວມ 5 9 37 342 392 72,567,455,033 

ເປເີຊນັ 1% 2% 9% 87%   

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ທນັວາ 2013 

ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ຄວາມຄບືໜາ້ຄວາມຄບືໜາ້ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການດາ້ນການດາ້ນການດາ້ນການເງນິເງນິເງນິເງນິຂອງຂອງຂອງຂອງຮອບວຽນ ຮອບວຽນ ຮອບວຽນ ຮອບວຽນ 10101010    ((((ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013201320132013))))    

ຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິ ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013. ການເບກີຈ່າຍງບົ 

ປະມານສໍາລບັຮອບວຽນ 10 ແມ່ນເຫນັວ່າຄວາມລາ້ຊາ້ເລກັນອ້ຍເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງກດິຈະກໍາຍ່ອຍ. 

ຊຶ່ ງມາຮອດປັດຈບຸນັ (ທາ້ຍເດອືນ ພະຈກິ) ໂຄງການໄດດໍ້າເນນີການຊໍາລະເງນິທງັໝດົຈາໍນວນ 46.96 ຕືກ້ບີ 

ຫຼເືທົ່ າກບັ 64.71 % ຂອງຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ເພີ່ ມຂຶນ້ 7.60% ເມື່ ອທຽບກບັເດອືນທີ່ ຜ່ານມາ, ໃນນັນ້ແຂວງ 

ຫວົພນັ ຈາໍນວນ 10.75 ຕືກ້ບີ, ສະຫວນັນະເຂດ 6.64 ຕືກ້ບີ, ຊຽງຂວາງ 4.64 ຕືກ້ບີ, ອດັຕະປ ື2.45 ຕືກ້ບີ 

ເຊກອງ  2.06 ຕືກ້ບີ, ສາລະວນັ 2.28 ຕືກ້ບີ, ອຸດມົໄຊ 9.32 ຕືກ້ບີ, ຫລວງພະບາງ 4.79 ຕືກ້ບີ, ຫລວງນໍາ້ທາ 

1.22 ຕືກ້ບີ ແລະ ແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີແມ່ນ 3.17 ຕືກ້ບີ. 
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IIIIIIIIIIII....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຕັງ້ປະຕບິດັຮອບຮອບຮອບຮອບວຽນວຽນວຽນວຽນ    10 10 10 10 ((((GOL)GOL)GOL)GOL)    ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013201320132013    

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

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍບວ້ງທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານ ຈໍານວນທງັໝດົ 86 ໂຄງການນັນ້, 

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013, ມ ີ86 ໂຄງການ ຫຼ ືເທົ່ າກບັ 100 % ແມ່ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັແລວ້ 

(ລາຍລະອຽດເບິ່ ງຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ)້  

ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 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 ທນັວາ 2013 

ຕາຕະລາງ 8: ໂຄງການສບົທບົທນຶລດັຖະບານ ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013 (ແຍກຕາມແຂວງ) 

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 ທນັວາ 2013    

ຂຂຂຂ....    ຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັດາ້ນການເງນິເງນິເງນິເງນິ: : : :     

ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013, ການຊໍາລະສະສາງດາ້ນວຽກງານການເງນິ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດມ້ກີານ

ເບກີຈ່າຍ ຊຶ່ ງເຫນັວ່າມຄີວາມລາ້ຊາ້ຫຼາຍ ເມື່ ອທຽບກບັຄວາມຄບືໜາ້ດາ້ນກດິຈະກໍາ, ການເບກີຈ່າຍເງນິໃຫແ້ກ່ຜູ ້

ຮບັເໝາົ (ບໍລສິດັທີ່ ຊະນະການປະມູນ ແລະ ນາຍຊາງຊຸມຊນົ) ຍງັເປນັບນັຫາທາ້ທາຍພໍສມົຄວນ, ຫຼາ້ສຸດ ທລຍ 

ໄດຮ້ບັແຈງ້ການຈາກກະຊວງການເງນິວ່າ ການປະກອບສວ່ນ ຂອງ ລດັຖະບານ ຕ່ໍໂຄງການແກໄ້ຂຄວາມທຸກ ຂອງ 

ທລຍ ນັນ້ ຈະມຄີວາມຊກັຊາ້ໃນທາງປະຕບິດັອກີໄລຍະໜຶ່ ງເພາະວ່າລດັຖະບານເຮາົ ຍງັພບົກບັການຂາດດຸນງບົປະ 

ມານຢູ່.  
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ເພື່ ອແກໄ້ຂຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກດັ່ ງກ່າວ, ຄະນະບໍລຫິານໂຄງການ ທລຍ ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວ 

ຂອ້ງຂອງຄະນະພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຄະນະວຊິາການຂອງຜູໃ້ຫທ້ນຶ 

ປກຶສາຫາລກືນັ ແລະ ໄດກ້າໍນດົມາດຕະການແກໄ້ຂສະເພາະໜາ້ດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

1. ໃນວນັທ ີ29 ພະຈກິ 2013, ພະນະທ່ານ ບຸນເຮອືງ ດວງພະຈນັ ໄດເ້ຮດັຈດົໝາຍເຖງິ ທ່ານລດັຖະມນົຕີ

ວ່າການກະຊວງການເງນິເພື່ ອສະເໜພີຈິາລະນາເປນັບູລມິະສດິກ່ຽວກບັງບົປະມານທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະ 

ບານ ຈາໍນວນ 16 ຕື ້ກບີ ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 86 ໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ສກົປ ີ2012-2013. 

2. ນອກຈາກນີ,້ ໃນວນັທ ີ3 ທນັວາ 2013, ທ່ານ ບຸນກວາ້ງ ສຸວນັນະພນັ, ຜູອໍ້ານວຍການບໍລຫິານກອງທນຶ

ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດເ້ຮດັໜງັສເືຖງິບນັດາຜູຮ້ບັເໝາົ ເພື່ ອແຈງ້ໃຫຊ້າບຄວາມຄບືໜາ້ໃນການແກໄ້ຂ

ບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ລວມທງັສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕ່ໍຜູຮ້ບັເໝາົທີ່ ໃຫກ້ານຮ່ວມມຢ່ືາງສະເໝຕີົນ້ສະເໝປີາຍ. 

IVIVIVIV....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ຂອງຂອງຂອງຂອງການຈດັການຈດັການຈດັການຈດັຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ຕັງ້ປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັປະຕບິດັ    ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງການການການການຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັຄໍາ້ປະກນັສະບຽງສະບຽງສະບຽງສະບຽງອາຫານອາຫານອາຫານອາຫານ    ຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່ເຂດເຂດເຂດເຂດເນນີເນນີເນນີເນນີສູງສູງສູງສູງຂອງຂອງຂອງຂອງ    

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

 ມາຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 2013, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍພາຍໃຕໂ້ຄງການປັບປຸງການຄໍາ້ 

ປະກນັສະບຽງອາຫານຢູ່ ເຂດເນນີສູງຂອງ ສປປລາວ ແມ່ນມຄີວາມຄບືໜາ້ຢ່າງພົນ້ເດັ່ ນຢ່າງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນພໍ

ສມົຄວນ, ຊຶ່ ງມາຮອດປັດຈບຸນັ ວຽກງານດັ່ ງກ່າວໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັ 100 % ເມື່ ອທຽບກບັແຜນການ 

ປະຈາໍປ,ີ ສ າລບັລາຍລະອຽດທາງດາ້ນການເງນິແມ່ນໄດສໍ້າເລດັການເບກີຈ່າຍແລວ້ 10.42 ຕືກ້ບີ    ຫຼເືທົ່ າກບັ 95.87 

% ຂອງຈາໍນວນເງນິທງັໝດົ ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຄບືໜາ້ແມ່ນມຄີດືັ່ ງລຸ່ມນີ.້  

ຕາຕະລາງ 3: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 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 ທນັວາ 2013 

ຕາຕະລາງ 4: ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ LUFSIP ຮອດທາ້ຍເດອືນ ທນັວາ 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 ທນັວາ 2013 
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VVVV....    ຄວາມຄວາມຄວາມຄວາມຄບືຄບືຄບືຄບືໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ບາງບາງບາງບາງໜາ້ໜາ້ໜາ້ໜາ້ວຽກວຽກວຽກວຽກຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະພະພະພະພະແນແນແນແນກກກກ    

ກກກກ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກພດັທະນາກພດັທະນາກພດັທະນາກພດັທະນາຊຸມຊຸມຊຸມຊຸມຊນົຊນົຊນົຊນົ    

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

1. ສບືຕ່ໍ່ຈດັ ກອງປະຊຸມທບົທວນຂັນ້ບາ້ນ ແລະຂັນ້ກຸ່ມ ຊຶ່ ງຄາດວ່າຈະສໍາເລດັໝດົ ຢູ່ໃນອາທດິທີ່  2 ຂອງ

ເດອືນທນັວາ ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ.້ 

2. ສໍາເລດັໃນການຈດັກອງປະຊຸມ ປະສານງານການວາງແຜນຂັນ້ເມອືງ ຢູ່ 5 ແຂວງຄ:ື ແຂວງ ຫລວງນໍາ້ທາ, 

ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ສາລະວນັ. 

3. ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິຮາກຖານ ແລະ ການ

ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ລະຫວ່າງ 10 ປະເທດອາຊຽນ ເຊີ່ ງຈດັຂຶນ້ໃນລະຫວ່າງວນັທີ່  24-30 ພະຈກິ 

2013 ທີ່ ປະເທດໄທ.   

ກກກກ....2222    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານກະຈາຍຂໍມູ້ນກະຈາຍຂໍມູ້ນກະຈາຍຂໍມູ້ນກະຈາຍຂໍມູ້ນ    ----    ຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານຂ່າວສານ    

1. ລງົຂ່າວຢູ່ໃນເວບໄຊຂ້ອງ ທລຍ ຈາໍນວນ 3 ເລື່ ອງ ກ່ຽວກບັຜນົສໍາເລດັຂອງການກໍ່ ສາ້ງໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ແລະ ຜນົສໍາເລດັຂອງການທບົທວນຄນືແຜນພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ  ແລະ ອກີ

ຫນື່ ງບດົຂ່າວ ກ່ຽວກບັການເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ດາ້ນການສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູ ້

ດອ້ຍໂອ ກາດ ເຂົາ້ໃນວຽກງານການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກ. 

2. ສົ່ ງບດົຂ່າວ 11 ຂ່າວ ໃຫທ້າງຜ່ານວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອອອກຂ່າວ. 

3. ຈດັການສໍາພາດສດົທາງໂທລະສບັ ຜ່ານລາຍການຮອບບາ້ນ-ຜ່ານເມອືງ ແມ່ນ ຂອງຜູປ້ະສານງານແຂວງ 

10 ແຂວງ ເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນສນົທະນາກ່ຽວກບັການທບົທວນຄນືວາງແຜນ

ພດັທະນາບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ.   

4. ໃນໄລຍະດໍາເນນີກອງປະຊຸມທບົທວນຄນື ແຜນພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ ຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ ໄດນ້ໍາໃຊຟ້ມີສາລະ

ຄະດແີນະນາໍ ທລຍ 2 ເພື່ ອໃຊໃ້ນການທບົທວນຄນື ລະບຽບຫລກັການ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ທລຍ;    

5. ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໄດມ້ສີບືຕ່ໍ່ດໍາເນນີການສາ້ງຕັງ້ ກະດານຂ່າວກຸ່ມບາ້ນ ຄາດວ່າຈະສູຊ້ນົ ໃຫສໍ້າເລດັ

ພາຍໃນວນັທ ີ15 ທນັວາ 2013 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ.້       

6. ໄດລ້ເິລີ່ ມ ສາ້ງສະປອດໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ ກ່ຽວກບັ ທລຍ II ແລະ  ສາ້ງສະປອດກ່ຽວກບັ ບດົບາດ

ຍງິ-ຊາຍ.    

7. ສໍາເລດັໃນການກະກຽມການຜະລດິປືມ້ແນະນໍາ ທລຍ 2 (ພາສາລາວ) 4,000 ສະບບັ, ແຟມ້ໃສ່ເອກະ 

ສານຂອງ ທລຍ 5,000 ສະບບັ, ແຜ່ນໂຄສະນາ FRM 208 ແຜ່ນ ແລະ ແຜ່ນໂຄສະນາ 10 ລະບຽບໃນ

ແຜ່ນດຽວ 181 ແຜ່ນ.    

8. ຈດັການວາງສະແດງຮູບພາບ ຢູ່ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ລະດບັສູງຄັງ້ທີ່  11 ທີ່ ຈດັຂຶນ້ໃນລະຫວ່າງວນັທີ່  19-

20 ພະຈກິ 2013 ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ. 

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

ເລດັການຝກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັວຽກງານສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ 3 ຊຸດ ໃຫແ້ກ່

ຄະນະບໍລຫິານ ທລຍ ຂັນ້ສູນກາງ, ຜູປ້ະສານງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ພະນກັງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ ໃນ 10 

ແຂວງ ລາຍລະອຽດມດີັ່ ງນີ.້ 
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1. ຊຸດທີ່  1: ວນັທີ່  20-21 ພະຈກິ 2013  ສໍາລບັຄະນະບໍລຫິານ ທລຍ ຂັນ້ສູນກາງ  ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ 

ທລຍ ຂັນ້ແຂວງ 

2. ຊຸດທີ່  2: ວນັທີ່  25-27 ພະຈກິ 2013 ສໍາລບັພະນກັງານຂັນ້ແຂວງ 5 ແຂວງຄ:ື ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ, 

ຊຽງຂວາງ, ຫລວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ສາລະວນັ. 

3. ຊຸດທີ່  3: ວນັທີ່  28-30 ພະຈກິ 2013 ສໍາລບັພະນກັງານ ທລຍ ຂັນ້ແຂວງຄ:ື ແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ ຫວົພນັ, 

ອຸດມົໄຊ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ.ື 

ຂຂຂຂ....    ພພພພະະະະແນແນແນແນກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກວສິະວະກາໍກາໍກາໍກາໍ    

ຕດິຕາມວຽກງານການກໍ່ ສາ້ງໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນ 10 ພອ້ມທງັສບືຕ່ໍສາ້ງປືມ້ຄູ່ມກ່ືອນການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັໃຫທ້ມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂັນ້ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ ພອ້ມທງັສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ

ສນັຍາໃຫ ້4 ແຂວງພາກໄຕ ້(ແຂວງ ອດັຕະປ,ື ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ) ມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 34 

ທ່ານ ເປນັຍງິ 01 ທ່ານ. 

ໂຄງການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານເຂດເນນີສູງຂອງ ສປປ ລາວ (ຄປຄສ-LUFSIP) ໄດລ້ງົໄປຕດິຕາມ

ຄວາມຄືບໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຮ່ວມກບັທີມງານ

ທະນາຄານໂລກ ຄັງ້ວນັທີ່  19-23 ພະຈກິ 2013 ຈດຸປະສງົແມ່ນເພື່ ອຕດິຕາມຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ຜນົໄດຮບັຂອງ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ LUFSIP C1, C2 ແລະ C3a ໂດຍຜູໃ້ຫທ້ນຶໄດລ້ງົຢຽ້ມຢາມບນັດາໂຄງການຍ່ອຍ

ທີ່ ສໍາເລດັພອ້ມທງັສໍາພາດປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຮບັຝງັການລາຍງານ ເຫນັວ່າຜູໃ້ຫທ້ນຶມຄີວາມພໍໃຈໃນ

ຜນົສໍາເລດັຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນຮອບວຽນທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ໃນວນັທີ່  8-10 ທນັວາ 2013 ໂຄງການຄໍາ້

ປະກນັສະບຽງອາຫານເຂດເນນີສູງຂອງ ສປປ ລາວ (ຄປຄສ-LUFSIP) ໄດລງົໄປຕດິຕາມການທດົລອງນ າໄຊ ້

ແບບຟອມປະເມນີໂຄງການຍ່ອຍສໍາລບັໂຄງການຂອງໂຄງການ ຮ່ວມກບັບໍລສິດັທີ່ ປຶກສາ ລາວ-ອາຊ ີຄອນຊາວ

ແຕນ້ກລຸບ ທີ່ ບາ້ນ ສີບຸນເຮືອງ ກຸ່ມເທດສະບານ ເມອືງທ່າໂທມ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເຊິ່ ງການທົດລອງນໍາໄຊ ້

ແບບຟອມຄັງ້ນີແ້ມ່ນມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມທງັໝດົ 45 ທ່ານ ເປນັຍງິ 17 ທ່ານ ຜນົຂອງການນໍາໄຊແ້ບບຟອມແມ່ນສາມາດ

ຕື່ ມຂໍມູ້ນໄດຄ້ບົຖວ້ນບໍມບີນັຫາຫຍຸງ້ຍາກ ທນັເວລາຕາມທີ່ ກາໍນດົໄວ.້ 

ຄຄຄຄ....    ພະພະພະພະແນແນແນແນກຕດິກຕດິກຕດິກຕດິຕຕຕຕາມາມາມາມ    ----    ປະປະປະປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

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

ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນທີ່  ຮອບວຽນ 9-10  2 ແຂວງ ທລຍ ( ລະດບັເມອືງ ) ແລະ ແຜນທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ 

ຂອງ ທລຍ I ( ຮອບວຽນ,4,5) ພອ້ມທງັສບືຕ່ໍກະກຽມສາ້ງແຜນທີ່  ຮອບວຽນ 11 ຂອງ 10 ແຂວງ ທລຍ. 

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

ຕດິຕາມ ແລະ ຕອບຮບັ ຄໍາຄດິເຫນັຜ່ານທາງອເີມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົາ້ຫມາຍຂອງ ທລຍ ພອ້ມທັງເຮັດບົດສະຫລຸບ

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ທນັວາ 2013. 

ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ຂອງ ປະຈາໍເດອືນ ພະຈກິ 2013 

ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ຊຶ່ ງໃນເດອືນ ພະຈກິ 2013 ນີມ້ຈີາໍນວນຄໍາຄດິເຫນັທງັໝດົແມ່ນ 2,178 ຄໍາຄດິເຫນັ 

ເຊິ່ ງໃນນັນ້ຄໍາເຫນັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ທລຍ ມ ີ16 ຄໍາເຫນັ, ເຊິ່ ງ 9 ຄໍາຄດິເຫນັແມ່ນໄດຮ້ບັຈາກຕູຮ້ບັຄໍາຄດິເຫນັຈາກ 
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10 ແຂວງເປົາ້ໝາຍຂອງ ທລຍ ແລະ 7 ຄ າຄດິເຫນັແມ່ານຜ່ານທາງ ສາຍດ່ວນ 161 ສ່ວນທີ່ ເຫລອື 2,172 ຄ າເຫນັ

ແມ່ນບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັ ທລຍ ລາຍລະອຽດດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງສງັລວມຄໍາຄດິເຫນັ ເດອືນ ພະຈກິ 2013 

ຄໍາຄດິຄໍາຄດິຄໍາຄດິຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັເຫນັທີ່ ໄດຮ້ບັ    

ສານ

ດ່ວນ161 

ອີ

ເມລ 

ຕູຮ້ບັຄໍາຄດິເຫນັ 

ຊຂ ຊກ ອປ ສວ ຫຼທ ສຂ ຫພ ຫຼບ ອຊ ພລ ລວມ 

ຕອ້ງການຂໍໍມູ້ນເພິ່ ມເຕມີ 2 - - - - - - - - - - - 2 

ຂໍທນຶຊ່ວຍເຫລອື - - - - - - - - 1 - - - 1 

ຂອບໃຈ ທລຍ - - - - - - 8 - - - - - 8 

ຮອ້ງຮຽນກ່ຽວກບັວຽກ ທລຍ 5 - - - - - - - - - - - 5 

ຄໍາຄດິເຫນທີ່ ບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັ ທລຍ 2,136 36 - - - - - - - - - - 2,172 

ລວມ 2,143 36 - - - - 8 - 1 - - - 2,188 

ລວມ ຄໍາຄດິເຫນັທີ່ ກ່ຽວກບັ ທລຍ  7 - - - - - 8 - 1 - - - 16 

ແຫລ່ງຂໍມູ້ນ: ພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ ພະຈກິ 2013 

ຄຄຄຄ....3333....    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:້ : : :     

- ໄດກ້ວດກາ ແລະ ມຄໍີາເຫນັຕໍບນັດາຮ່າງບດົລາຍງານ ເຄິ່ ງໄລຍະການປະເມນີການສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ມໄີຊເຕກັໂນ ພອ້ມທງັໄດສ້ົ່ ງ

ບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວໃຫຜູ້ໃ້ຫທ້ນຶເພື່ ອຊາບ. 

- ໄດທ້ບົທວນ ແລະ ປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງຜນົກະທບົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັເພື່ ອຮບັໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກ

ງານຂອງໂຄງການ LONG ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໂຄງການ LONG ຂອງ 2 ແຂວງ (ສະຫວນັນະ

ເຂດ ແລະ ແຂວງ ຫວົພັນັ)  

- ສໍາເລດັການສງັລວມລາຍຊື່ ໂຄງການຍ່ອຍອບວຽນ 11 ພອ້ມທງັໄດຄ້ດິໄລ່ການໃຊຈ່້າຍງບົປະ ມານ

ຂອງກຸ່ມບາ້ນໃນໄລຍະເຄິ່ ງສະໄໝ ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເພື່ ອປະກອບເຂົາ້ໃສ່ຮ່າງບດົ

ລາຍງານເພື່ ອການປະເມນີໄລຍະເຄີ່ ງອາຍຸໂຄງການ ຂອງທີມງານຜູໃ້ຫທ້ນຶ ເຊິ່ ງຈະຈດັຂຶນ້ໃນ

ລະຫວ່າງວນັທີ່  27 ມງັກອອນ ເຖງິ 14 ກຸມພາ 2014 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ.້ 

ຄຄຄຄ....4444....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານລາຍງານລາຍງານລາຍງານລາຍງານ    

1. ສບືຕ່ໍສກຶສາຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການຍ່ອຍຂອງຮອບວຽນ 9 ແລະ 10 ເພື່ ອເຮດັບດົລາຍງານປະຈາໍປີຂອງ 

ທລຍ ອງີຕາມການປກຶສາຫາລລືະຫວ່າງ ທລຍ ກບັວຊິຊິາການຈາກທະນາຄານໂລກ ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ

ຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງໃຫວ້ຊິາການທະນາຄານໂລກໃຮວນັທີ່  13 ທນັວາ 2013. ພອ້ມດຽວກນັນີໄ້ດສໍ້າເລດັການລາຍ

ງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ທລຍ ຮອບວຽນ 10 ທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ ້

ທນຶສມົທບົຂອງລດັທະບານ. 
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ຄຄຄຄ....5555....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານລະງານລະງານລະງານລະບບົບບົບບົບບົຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ (MIS)(MIS)(MIS)(MIS)    

ເຂົາ້ຮ່ວມການປະເມນີຜນົວຽກງານ LUFSIP ທີ່ ເມອືງທ່າໂທມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາລາວ-

ເອເຊຍ ວນັທ ີ9-13 ທນັວາ 2013 ພອ້ມທງັເຂົາ້ຮ່ວມການຝກຶອບົຮມົ TOT ທີ່ ບໍລສິດັ EDC ນະຄອນຫລວງ

ວຽງຈນັ ວນັທ ີ12-20 ທນັວາ 2013 ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຝກຶອບົຮມົ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານໃໝ່ ທລຍ ຂອງ

ເມອືງໃໝ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງອຸດມົໄຊ. 

ສບືຕ່ໍກວດກາຈາໍນວນ, ຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງການນໍາເຂົາ້ຂໍມູ້ນໃສ່ຖານຂໍມູ້ນຂອງຮອບວຽນ 9 ແລະ 10 ຈາກ

ບນັດາ 10 ແຂວງເປົາ້ໝາຍ ພອ້ມທງັມກີານປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາລບົບບົຖານຂໍມູ້ນໄປພອ້ມໆ ກນັເພື່ ອໃຫແ້ທດ  

ເໝາະກບັການນາໍໄຊຕ້ວົຈງຶ. 

ງງງງ. . . .     ພະພະພະພະແນແນແນແນກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານກບໍລຫິານ----ການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

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

ສບືຕ່ໍຊຸກຍູໃ້ຫກ້ານປະເມນີຜນົການປະຕບິດັວຽກຂອງພະນກັງານປະຈໍາປີ 2013 ໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນ

ເດອືນທນັວາ: ມາຮອດປະຈບຸນັ ສາມາດຢັງ້ຢນືໄດວ່້າ ການປະເມນີຜນົຂອງພະນກັງານ ທລຍ ຢູ່ແຕ່ລະຂັນ້ໄດສໍ້າ

ເລດັສ່ວນຮອ້ຍ, ຂັນ້ຕອນຕ່ໍໄປແມ່ນໜ່ວຍງານຈດັຕັງ້ຈະເປນັຜູສ້ງັລວມຜນົຂອງການປະເມນີຜນົທງັໝດົ ເພື່ ອເປນັ

ຂໍມູ້ນ ແລະ ບ່ອນອງີໃນການອອກສນັຍາ ພອ້ມທງັສາ້ງແຜນຍກົລະດບັທາງດາ້ນຄວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັ

ສະໃຫພ້ະນກັງານຜູທ້ີ່ ມຄີວາມຕອ້ງການ ແລະ ຈາໍເປນັ. 

ກະກຽມເອກະສານດາ້ນວຽກງານຈດັຕັງ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຄະນະກວດສອບພາຍ

ນອກ: ໄດສໍ້າເລດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວສ່ວນຮອ້ຍ ແລະ ການກວດສອບຈາກພາຍນອກກ່ຽວກບັວຽກງານຈດັຕັງ້ ແລະ 

ພະນກັງານກໍ່ ໄດສໍ້າເລດັແລວ້ ພຽງແຕ່ຍງັລໍຖາ້ຜນົການສະຫລຸບສຸດທາ້ຍເປນັທາງການຈາກບໍລສິດັກວດສອບບນັຊ.ີ 

 ກະກຽມການອອກສນັຍາໃຫພ້ະນກັງານ ສໍາລບັປີ 2014 ແລະ ທບົທວນຄນືກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຕ່າງໆທາງດາ້ນການຈດັຕັງ້ ຮ່ວມກບັຄະນະບໍລຫິານງານໂຄງການ: ສໍາລບັການອອກສນັຍາໃຫ ້

ພະນກັງານຍງັບ່ໍທນັສໍາເລດັ ເນື່ ອງຈາກວ່າຍງັຕອ້ງໄດໃ້ຊເ້ວລາຫລາຍສມົຄວນໃນການຫາຂໍມູ້ນ, ພຈິາລະນາດາ້ນ

ງບົປະມານ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆສໍາລບັພະນກັງານ . ເຖງິແນວໃດກໍ່ ຕາມ ການອອກສນັຍາໃຫພ້ະນກັງານຈະບ່ໍ

ກາຍເດອືນມງັກອນ 2014. 

ໄດສໍ້າເລດັການຈດັຊຸດຝກຶອມົ 2 ຊຸດ ໃນຫວົຂໍ ້“ການຝກຶ ເພື່ ອເປນັຄູຝກຶ” ໃຫພ້ະນກັງານ ທລຍ ສູນກາງ 

ແລະ ພະນກັງານ ຄພທສ ຈາໍນວນໜຶ່ ງ ຊຶ່ ງລວມທງັໝດົມປີະມານ 20 ຄນົ ແລະ ພອ້ມນີ ້ໄດສໍ້າເລດັການບນັຈ ຸແລະ 

ສບັຊອ້ນພະນກັງານບາງຕໍາແໜ່ງດັ່ ງນີ:້ 

ຂັນ້ສູນກາງຂັນ້ສູນກາງຂັນ້ສູນກາງຂັນ້ສູນກາງ:  

ຜູຮ້ບັຜດິຊອບວຽກເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະຖາບນັທອ້ງຖິ່ ນ: ເນື່ ອງຈາກວ່າການບັສະໝກັຄັງ້ທໍາອດິ

ນັນ້ຜູທ້ີ່ ຖກືຄດັເລອືກຂໍສະຫລະສດິ ເພາະວ່າບ່ໍສາມາດລາອອກຈາກບ່ອນທີ່ ກໍາລງັເຮດັວຽກໃນປະຈບຸນັ  ທລຍ ຈຶ່ ງ

ໄດປ້ະເມນີການຄດັເລອືກເປນັຄັງ້ທ ີ2 ແລະ ສາມາດຄດັເລອືກໄດຕ້າມຄາດໝາຍ ຄາດຄະເນການເລີມ້ວຽກແມ່ນ

ຕັນ້ເດອືນ ກຸມພາ 2014. 
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ງງງງ....2222....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈດັຈດັຈດັຈດັຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊື-້---ຈດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

ພະແນກຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງໄດລ້ງົປະເມນີກ່ຽງກບັຄວາມເປນັໄປໄດໃ້ນການດໍາເນນິວຽກງານທາງດາ້ນການເງນິ 

ແລະ ການປະມູນຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຢູ່ລະດບັຂັນ້ບາ້ນຮ່ວມກບັທມີງານຕາງໜາ້ທະນາຄານໂລກໃນ 2 ແຂວງທດົລອງ 

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ຄງັວນັທີ່  16- 21 ທນັວາ 2013 ຜ່ານການລງົຕດິຕາມຮ່ວມກບັທມີ

ງານທະນາຄານໂລກເຫນັວ່າ ຫອ້ງການພາກລດັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂັນ້ເມອືງ ທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ນາຍບາ້ນ, 

ປະຊາຊນົ ແລະ ທລຍ ເມອືງ, ແຂວງ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຫນັດໃີຫມ້ກີານເປີດຊອງປະມູນຢູ່ຂັນ້ບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ ແຕ່ກໍ່ ພບົຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກບາງປະການເຊັ່ ນ: ທີ່ ຕັງ້ຂອງບາງບາ້ນທີ່ ໄດຮ້ບັໂຄງການຍ່ອຍຫ່າງໄກຊອກຫລກີ 

ເຮດັໃຫເ້ປີດຊອງປະມູນໃຊເ້ວລາຫລາຍ, ຈໍານວຍໂຄງການແຕ່ລະເມອືງຫລາຍເຮດັໃຫກ້ານແນະນໍາບ່ໍທົ່ ວຖງຶ, ທມີ

ງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂັນ້ບາ້ນຍງັມລີະດບັການສກຶສາຕ່ໍາ ແລະ ບ່ໍມປີະສບົການ ລວມທງັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງ

ພະນກັງານເມອືງເອງຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ, ໄລຍະເວລາໃນການຝກຶອບົຮມົໃຫຂ້ັນ້ບາ້ນພຽງ 1 ມືແ້ມ່ນບ່ໍພຽງພໍທີ່ ຈະເຮດັ

ໃຫທ້ມີງານຂັນ້ບາ້ນເຂົາ້ໃຈທຸກລາຍລະອຽດຂອງວຽກ ລວມທງັບໍມສີະຖານທີ່ ເກບັມຽ້ນເອກະສານການປະມູນທີ່

ເຮດັໃຫທຸ້ກຄນສາມາດເຂົາ້ຖງິໄດ ້ເປນັຕົນ້.  

 

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

ໜາ້ໄປ 90 % ແລະ ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ. 

2. ຕດິຕາມການປະມູນສມົທຽບລາຄາການ  ສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງຂວາ ແລະ ຫອ້ງການ ທລຍ 

ແຂວງ ຂອງແຂວງ ຜົງ້ສາລ ີຄບືໜາ້ 50 % ຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກສໍາ້ງຂອງຜູຮ້ບັເໝາົ. 

3. ສໍາລບັການຈດັຊືອຸ້ປະກອນການແພດ ຂອງບາ້ນ ດາກປຣາຫລກັຊາວ ເມອືງດາກຈຶ່ ງ ແຂວງເຊກອງ  ຕາມ

ການມອບສດິຂອງທມີງານກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການຈດັສົ່ ງສນິຄາ້ຈາກແຂວງໄປຍງັກຸ່ມບາ້ນ 

ແລະ ການຂໍເບກີຈ່າຍເງນິ ຄບືໜາ້ໄປ 90 %. 

4. ການຈດັຊືອຸ້ປະກອນການຮຽນການສອນ ຂອງບາ້ນປີໄຮ່,  ເມອືງສະໝວ້ຍ ແຂວງ ສາລະວນັ ຄບືໜາ້ໄປ 

90 % ລໍຖາ້ການຈ່າຍເງນິ ເພາະເປນັໂຄງການທນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານ. 

5. ສໍາລບັການປະມູນຈດັຊື ້ ສໍາລບັອຸປະກອນການແພດ ບາ້ນລະໄກ, ເມອືງນອງ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ຄບືໜາ້ໄປ 90 % ລໍຖາ້ການຈ່າຍເງນິເພາະເປນັໂຄງການທນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານ. 

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

% ພວມດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການກໍ່ ສາ້ງ. 

7. ຕດິຕາມການກໍ່ ສາ້ງຝາຍນໍາ້ລົນ້ ແລະ ຂວົຈມົ ຢູ່ກຸ່ມບາ້ນນາລໍາ ເມອືງໃໝ່ ແຂວງຜົງ້ສາລ ີຄບືໜາ້ໄປ 15 % 

ພວມດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການກໍ່ ສາ້ງຮາກຖານຂອງຝາຍນໍາ້ລົນ້ ແລະ ຂວົຈມົ. 

8. ກະກຽມການປະມູນເຄື່ ອງໄຊ ້IT ສໍາລບັພະນກັງານໂຄງການ LONG ກໍາລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມ

ເອກະສານ. 

9. ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນຈດັຊເືຄື່ ອງເສມີກອ້ງຖ່າຍຮູບຂອງ ທລຍ ສູນກາງ ຄບືໜາ້ໄປ 20 % ກາໍລງັ

ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົ, ຕດັສນິ, ອອກໃບສັ່ ງຊື,້ ແລະ ເຊນັສນັຍາ. 

10. ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງກະຈ່າຍຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຂອງພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົ ຄບືໜາ້ໄປ 

20% ກ າລງັດ າເນນີຂັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົ, ຕດັສນິ, ອອກໃບສັ່ ງຊື,້ ແລະ ເຊນັສນັຍາ. 
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11. ການປະມູນຕູເ້ຮດັນໍາ້ຮອ້ນນໍາ້ເຢນັຂອງຫອ້ງການ ທລຍ ຫາ້ເມອືງ ແລະ ຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງຫລວງພະ

ບາງຄບືໜາ້ໄປ 70% ກ າລງັດ າເນນີຂັນ້ຕອນການຈດັສົ່ ງ. 

12. ຕດິຕາມການປະມູນຈດັຊືເ້ຟນີເິຈ,ີ ຕູເ້ຮດັນໍາ້ຮອ້ນນໍາ້ເຢນັ, ສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງໄຊ ແຂວງອຸ

ດມົໄຊ ຄບືໜາ້ໄປ 10% ກ າລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມເອກະສານປະມູນ. 

13. ຕດິຕາມການປະມູນຈດັຊືເ້ຟນີເິຈ,ີ ຕູເ້ຮດັນໍາ້ຮອ້ນນໍາ້ເຢນັ, ສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງຈອມເພດັ 

ແຂວງຫລວງພະບາງຄບືໜາ້ໄປ 10% ກ າລງັພວມຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການກະກຽມເອກະສານປະມູນ. 

14. ສງັລວມແບບສອບຖາມການປະເມນີວຽກງານການປະມູນຈດັຊືໂ້ຄງການຍ່ອຍສໍາລບັແຂວງທດົລອງ 

ຫລວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ ແລະຜົ່ ງສາລ ີແລະ ກາໍລງັຢູ່ໃນຂັນ້ຕອນການປະເມນີ. 

15. ສໍາເລດັກະກຽມແຜນຈດັຊື ້ສໍາລບັສກົປ ີ2013-2014 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ທລຍ 2 ແລະ ສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານ

ໂລກແລວ້ ໃນວນັທ ີ20 ພະຈກິ 2013. 

16. ສໍາເລດັກະກຽມແຜນຈດັຊື ້ສໍາລບັສກົປ ີ2013-2014 ພາຍໃຕໂ້ຄງການ LONG ແລະ ສົ່ ງໃຫທ້ະນາຄານ

ໂລກແລວ້ ໃນວນັທ ີ15 ພະຈກິ 2013. 

17. ສໍາເລດັການກະກຽມຕາຕະລາງຂໍມູ້ນການດໍາເນນີການປະມູນໂຄງການຍ່ອຍ ຮອບວຽນທ ີ10 ສົ່ ງໃຫ ້

ທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອກຽມລງົມາກວດກາເອກະສານ. 

ງງງງ....3333....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ        

1. ¡½¡¼´Àº¡¡½¦¾−¦¿ìñ®¡¾−¡¸©¦º®¥¾¡²¾¡¦È¸−²¾¨−º¡, Â©¨¦½À²¾ະ

Àº¡½¦¾−¡¾−À® ີ¡¥È¾¨ªÈ¾¤Å. 
2. ¦¿Àìñ©¡¾−À»ñ©®ö©ì¾¨¤¾−¡¾−À¤ó− ¯½¥¿¦ö¡ ó̄ 2012-2013 Ã¹É°øÉÃ¹Éêõນ. 
3. ¦¿Àìñ©¡¾−£È¼−À¤ó−Â£¤¡¾−¨ºÈ¨»º®¸¼− 10 ປີ 2013 ¦¿ìñ®Á¢¸¤ ¦½¹¸ñ−−½À¢© Áì½ 

ແຂວງ ¹öວ²ñ− ¥¿−¸− 1,090.ໂດລາ 
4. ¦¿Àìñ©¡¾−À»ñ©®ö©ì¾¨¤¾−¡¾−À¤ó− ¯½¥¿À©õº− ຕຸລາ 2013. 
5. ²½−ñ¡¤¾−¡¾−À¤ ິ−Á¢¸¤Ä©ÉÀ¢í¾»¸È´±õ¡ºö®»ö´¡È¼¸¡ñ®®ö©®¾© ó̈¤- Œ §¾¨ ¢º¤ê¾¤ 

²½Á−¡ພັດທະນາຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດ. 
6. ªò©ª¾´¡¾−À®ò¡¥È¾¨À¤ó−Â£¤¡− È̈º¨ ¤¸© 2 ¢º¤»º®¸¼− 9. 

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

ສໍາລບັໂຄງການປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນໂພສະນາການ (ໂຄງການ LONG)ໄດສ້ບືຕ່ໍ

ປັບປຸງຮ່າງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ຮ່ວມກບັກະຊວງສາທາ, ເຮດັການໄດຮ່້າງຄນືໃໝ່ຕາມການຊີນ້ໍາຂອງທ່ານ

ຜູອໍ້ານວຍການ ທລຍ ພອ້ມນີໄ້ດລ້ງົວາງແຜນແກໄ້ຂວຽກໂພສະນາການ ເມອືງວຽງທອງແຂວງຫວົພນັ ແລະ ເມອືງ

ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ໃນນັນ້ ຫວົໜາ້ໂຄງການໄດປ້ະຊຸຸຸ່ມຮ່ວມກນັ ອາ້ຍນອ້ງພະນກັງານ ປະຈາໍທງັສອງ

ເມອືງ ເຮດັການວາງແຜນເພື່ ອດໍາເນນີກດິຈະກາໍ ການສົ່ ງເສມີໂພສະນາການ ຂອງໂຄງການໂດຍສບົທບົກບັຫອ້ງການ

ສາທາເມອືງ ຕາມການແນະນາໍຂອງທະນາຄານໂລກ. 
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 ໃນວນັທີ່  11-13 ທນັວາ 2013 ຢູ່ທີ່ ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໂດຍໄດແ້ນະນ າຮ່າງເກບັກ າຂໍ ້

ມູນ ແລະ ວທິກີານປອ້ນຂໍມູ້ນຕວົຈງິໃຫພ້ະນກັງານກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ສາມາດປອ້ນຂໍມູ້ນຕວົຈງິສໍາເລດັ

ປະມານ 60 % ແລະ ຈະສບືຕ່ໍປອ້ນສ່ວນທີ່ ເຫຼອື ເພາະຂໍມູ້ນບາງສ່ວນຍງັບ່ໍສາມາດ ປອ້ນໄດໃ້ນທນັທ ີແລະ ບາງຂໍ

ມູນກໍ່ ບ່ໍສາມາດຫາໄດໃ້ນທນັທ ີເພາະຍງັຢູ່ຂັນ້ບາ້ນ ຫຼບ່ໍືໄດບ້ດັທກຶເນື່ ງຈາກເປນັຄັງ້ທໍາອດິ ຈງິຕອ້ງການເກບັຕື່ ມອກີ 

ເພື່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັຖານຂໍມູ້ນ ພອ້ມກນັນີກ້ໍ່  ໄດສ້ບືຕ່ໍລງົປບັປຸງຮ່າງ ແລະ ການປອ້ນຂໍມູ້ນໃສ່ຮ່າງຕດິຕາມ ແລະ 

ປະເມນີຜນົ ຄປພ ໂດຍນໍາເອາົຮ່າງຖານຂໍມູ້ນ ທີ່ ມກີານປບັປຸງໃໝ່ເຊັ່ ນ: ຮ່າງການເກບັກໍາການທອ້ນເງນີທີ່ ແຕ່ກ່ອນ

ແຍກຟາຍ ຂອງແຕ່ລະເດອືນ ແລະ ປີ, ໂຕປບັປຸງໃໝ່ແມ່ນເອາົເຂົາ້ມາເປນັຟາຍດຽວ ເພອືງາຍໃນການສງັລວມ ລະ 

ວເິຄາະຕລີາຄາ ຕະຫຼອດເຕກັນກິ ການດດັແປງລະບບົຟາຍ ເພື່ ອຮບັປະກນັໃນການສງັລວມ ແລະ ວເິຄາະຂອງ

ລະບບົ. 

 

ໃນວນັທີ່  17-29 ທນັວາ 2013 ໄດນ້ າພາຄະນະທີ່ ປກຶສາໄລຍະສັນ້ດາ້ນການຕະຫຼາດເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົລງົ

ຈາກສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ່ແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ເອາົຂໍມູ້ນຢູ່ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ ເຊິ່ ງກວມເອາົບາ້ນເກົ່ າ ແລະ ບາ້ນທີ່ ມແີຜນຂະຫຍາຍໃໝ່ ເຊິ່ ງໃນນັນ້ ກໍ່ ໄດນ້ໍາພາຄະນະທີ່ ປກຶສາ

ເຂົາ້ພບົ ແລະ ສໍາພາດເອາົຂໍມູ້ນ ນໍາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອງ ຈາກພາກລດັເຊັ່ ນ: ຫອ້ງການກະສກິໍາເມອືງ, ຫອ້ງການ

ການຄາ້ເມອືງເປນັຕົນ້ ເຊິ່ ງຜນົໃນເບື ້ອ້ງຕົນ້ສາມາດໄດຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວກບັຕ໋ອງໂສກ້ານຕະລາດຂອງຊຸມຊນົວ່າ: ຊຸມຊນົ

ຜະລດິຫຍງັ ມຜີະລດິຕະພນັຫຍງັ ແລະ ສະຖານທີ່ ຈດັຈໍາຫນ່າຍ ພອ້ມທງັລະບບົສນັຍາການຈດັຊືຕ່້າງໆລະຫວ່າງ

ຊຸມຊນົແລະຜູຊ້ື.້ 

VVVVIIII. . . .     ແຜນແຜນແຜນແຜນດໍາດໍາດໍາດໍາເນນີເນນີເນນີເນນີງານ ງານ ງານ ງານ ແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ວນັວນັວນັວນັທີທີທີທ ີ   01010101----33331 1 1 1 ມງັກອນມງັກອນມງັກອນມງັກອນ    2012012012014 4 4 4 ຂອງຂອງຂອງຂອງແຕ່ແຕ່ແຕ່ແຕ່ລະລະລະລະພະພະພະພະແນແນແນແນກກກກ    

ກກກກ....    ພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົ    

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

1. ລງົຊຸກຍູ ້ແລະ ແນະນໍາ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຮອບວຽນທີ່  11 ໃຫ່ແກ່ພະນກັງານ ທລຍ 

ຊຸມຊນົຢູ່ແຕ່ລະແຂວງ. 

2. ສາ້ງບາ້ນຕວົແບບ ໃນດາ້ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ ຂບັເຄື່ ອນໂດຍຊຸມຊນົເອງ ຢ່າງໜອ້ຍ ແຕ່

ລະເມອືງໃຫໄ້ດ ້1 ບາ້ນ. 

3. ຝກຶອບົຮມົກ່ຽວກບັ ວຽກງານ ທລຍ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ ແຂວງໃໝ່. 

4. ສບືຕ່ໍ່ຈດັກອງປະຊຸມ ປະສານງານການວາງແຜນຂັນ້ເມອືງ ໃຫສໍ້າເລດັຢູ່ໃນອາທດິທີ່  2 ຂອງເດອືນທນັວາ 

2013. 

5. ຕດິຕັງ້ຕູຮ້ບັຄໍາເຫນັ ຢູ່ສອງເມອືງເປົາ້ໝາຍໃໝ່ ຄເືມອືງໄຊ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ແລະ ເມອືງຈອມເພດັ ແຂວງ

ຫລວງພະບາງ. 

ກກກກ.2 .2 .2 .2     ວວວວຽກຽກຽກຽກງານງານງານງານກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູກະຈາຍຂໍມ້ນູ    ----    ຂ່າວສານ:ຂ່າວສານ:ຂ່າວສານ:ຂ່າວສານ:    

1. ສມົທບົກບັ ກມົຂ່າວສານ ສະຫະພນັແມ່ຍງິ ຜະລດິສະປອດໂຄສະນາ ກ່ຽວກບັການສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-

ຊາຍ ໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ພາຍໃຕວ້ຽກງານ ທລຍ. 
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2. ສມົທບົກບັໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ໃນການຜະລດິຟມີສາລະຄະດ ີກ່ຽວກບັການແກໄ້ຂຄວາມທຸກຍາກໃນ

ລະດບັຄອບຄວົ ຜ່ານກດິຈະປບັປງຊຸວີດິການເປນັຢູ່ ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພຊະນາການ. 

3. ຜະລດິໂປດສະເຕ ີເພື່ ອສະໜອງໃຫແ້ກ່ເມອືງ, ກຸ່ມບາ້ນ ແລະ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍໃໝ່ຂອງ ທລຍ ຢູ່ແຂວງ

ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ. 

4. ສົ່ ງຂ່າວໃຫວ້ທິະຍຸແຫ່ງຊາດ, ກມົຂ່າວສານແມ່ຍງິລາວ ແລະ ໜງັສພືມິຕ່າງ ໃໆຫໄ້ດ ້10 ຂ່າວ.  

5. ສບືຕໍ່ເຂົາ້ຮ່ວມ ລາຍການລຸງສາ້ງ-ລຸງສາ ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍວ້ທິກີານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ ສໍາລບັຮອບວຽນທີ່  11. 

6. ສບືຕໍ່ ປະສານສມົທບົ ກບັ ພະແນກວສິະວະກາໍ ແລະ ພະແນກບໍລຫິານການເງນິ ໃນການກະກຽມຜະລດິ

ຟມີສາລະຄະດ ີເພື່ ອກະຈາຍຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ. 

ກກກກ....3333        ວຽກງານວຽກງານວຽກງານວຽກງານບດົຍາດຍງິບດົຍາດຍງິບດົຍາດຍງິບດົຍາດຍງິ    ----    ຊາຍຊາຍຊາຍຊາຍ    ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ    

ສບືຕ່ໍ່ ຈດັຝກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັວຽກງານສົ່ ງເສມີບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ກຸ່ມຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ ໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານ ທລຍ ຂັນ້ເມອືງ ທີ່ ນອນໃນ 2 ແຂວງຄ:ື     

---- ວນັທີ່  16-18 ທນັວາ 2013   ຝກຶໃຫແ້ກ່ພະນກັງານແຂວງຫວົພນັ. 

---- ວນັທີ່  19-21 ທນັວາ 2013   ຝກຶໃຫແ້ກ່ພະນກັງານແຂວງຊຽງຂວາງ. 
ທງັ 2 ຊຸດຝກຶອບົຮມົດັ່ ງກ່າວນີ ້ຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ ຢູ່ທີ່ ໂພນສະຫວນັ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.  

ຂຂຂຂ....    ພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍພະແນກວສິະວະກາໍ    

1. ສບືຕ່ໍກາຝກຶອບົຮມົຄຸມ້ຄອງສນັຍາ ແລະ ການເອາົວຊິາການຂັນ້ແຂວງມາຢຽ້ມຢາມແລກປ່ຽນບດົຮຽນ

ລະຫວ່າງແຂວງກບັແຂວງ. 

2. ຕດິຕາມການສໍາຫລວດອອກແບບຮອບວຽນ 12 ສໍາລບັໂຄງການຂອງ ທລຍ ແລະ ຂອງລດັຖະບານ. 

3. ຕດິຕາມການກສໍາ້ງຂວົອູ່ຂອງ Helvetas ທີ່ ແຂວງຫລວງນໍາ້ທາ 

4. ສບືຕ່ໍປບັປຸງຄູ່ມກືານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໄຊ.້ 

5. ຂຶນ້ແຜນທດັສະນະສກຶສາ LUFSIP ພາກເໜອື. 

6. ຕດິຕາມການເຮດັທດົລອງກ່ຽວກບັການປະເມນີຜນົທາງດາ້ນຄຸນນະພາບຂອງ LUFSIP. 

7. ຕດິຕາມການເຮດັບດົລາຍງານກ່ຽວຂອງການປະເມນີຜນົທາງດາ້ນຄຸນວຊິາການຂອງ ທລຍ 2. 

8. ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.    

ຄຄຄຄ.... ພະແນກຕດິພະແນກຕດິພະແນກຕດິພະແນກຕດິຕຕຕຕາມາມາມາມ----ປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົປະເມນີຜນົ    

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

1. ສບືຕ່ໍສາ້ງແຜນທີ່  ຮອບວຽນ 11 10ແຂວງ ທລຍ. 

2. ຕຽມແຜນທີ່  ທລຍ 1+2 ພາກພາສາອງັກດິ ເພື່ ອພມີໃຫ ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງຕ່າງໆ ຂອງ ທລຍໃສ່ເຈຍ້ຂະ

ໜາດ A1. 

3. ກະກຽມຈດັຝກຶອບົຮມົການສາ້ງແຜນທີ່  ຂັນ້ບາ້ນ ໃຫແ້ກ່ ພະນກັງານ M&E ທງັ10 ແຂວງ ທລຍໃນວນັ

ທີ່  20-24 ມງັກອນ 2014. 
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ຄຄຄຄ....2222....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານ    ກກກກສກ (ກນົສກ (ກນົສກ (ກນົສກ (ກນົໄກໄກໄກໄກສະສະສະສະແດງແດງແດງແດງຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາຄດິຄດິຄດິຄດິຄໍາຄໍາຄໍາຄໍາເຫນັເຫນັເຫນັເຫນັ    ແລະແລະແລະແລະ    ແກ ້ແກ ້ແກ ້ແກໄ້ຂໄຂໄຂໄຂຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍຂ້ດັຂດັຂດັຂດັແຍ່ງ)ແຍ່ງ)ແຍ່ງ)ແຍ່ງ)    

1. ສະຫຸຼບ ແລະ ເຮດັບດົລາຍງານລວມ ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໜາ້ວຽກ ກສກ ປະຈາໍເດອືນ ທນັວາ 2013 ສົ່ ງ

ໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. 

2. ກະກຽມບດົສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ວຽກຂອງ ທລຍ ປະຈາໍເດອືນ ມງັກອນ 2014. 

3. ຕດິຕາມ ແລະ ຕອບຮບັ ຄໍາຄດິເຫນັຜ່ານທາງອເີມລ, ສາຍດ່ວນ 161 ແລະ ການລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້

ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ກສກ ໃນ 10 ແຂວງເປົາ້ຫມາຍຂອງ ທລຍ. 

ຄຄຄຄ....3333....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານວິວິວິວໄິຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະໄຈ ແລະ ປະເມນີເມນີເມນີເມນີຜນົຜນົຜນົຜນົ    

1. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການປະເມນີການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນຂອງຂອງບໍລສິດັ

ທີ່ ປກຶສາ ມໄີຊເຕກັໂນ. 

2. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມເອາົບດົລາຍງານຜນົການປະເມນີຜນົດາ້ນປະສດິທຜິນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຂອງທມີ 

ງານບໍລສິດັທີ່ ປກຶສາ ລາວ-ອາຊ.ີ 

3. ສບືຕ່ໍຮ່າງພາລະບດົບາດ (ToR) ການປະເມນີຄວາມຍນືຍງົຂອງໂຄງການຢູ່ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍເກົ່ າ 

ຂອງ ທລຍ ເຊິ່ ງໄດສໍ້າເລດັການຈດັຈັງ້ປະຕບິດັໃນປີ 2008 (ເມອືງ ແອດ ແລະ ເມອືງສບົເບາົ ແຂວງ

ຫວົພນັ,  ເມອືງບາຈຽງ, ສຸຂຸມມາ, ມູນລະປະໂມກ, ປະທຸມພອນ ແລະ ເມອືງໂຂງ ແຈວງຈາໍປາສກັ) ເຊິ່ ງ

ຄາດວ່າຈະໃຫສ້າມາດດໍາເນນີການໄດໃ້ນເດອືນ ກຸມພາ 2014 ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ.້ 

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

5. ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ອື່ ນຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຄະນະບໍລຫິານ ງານ ທລຍ. 

ຄຄຄຄ....4444....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານລາຍງານລາຍງານລາຍງານລາຍງານ    

1. ກະກຽມເຮດັບດົລາຍງານສໍາລບັກອງປະຊຸມທບົທວນຄນືການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍກາງສະໃໝ 

ເຊິ່ ງຄາດວ່າຮ່າງທໍາອດິຂອງບດົລາຍງານຕອ້ງໃຫສໍ້າເລດັພາຍໃນວນັທ ີ25 ທນັວາ 2013. 

2. ສາ້ງປຶມ້ຄູ່ມກ່ືຽວກບັ ລະບບົລາຍງານ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນ ສໍາລບັໂຄງການ ທລຍ ເພື່ ອແລກປ່ຽນໃຫ ້

ພະນກັງານໃນໜ່ວຍງານຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ເປນັບ່ອນອງິໃນການເຮດັລາຍງານ ຄາດວ່າຈະສໍາເລດັໃນ

ເດອືນ ກຸມພາ 2014. 

3. ກະກຽມລາຍງານປະຈາໍເດອືນ ມງັກອນ 2014 ກ່ຽວກບັຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍ່ອຍ 

ຮອບວຽນ 9, 10  ແລະ 11. 

ຄຄຄຄ....5555....    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານລະງານລະງານລະງານລະບບົບບົບບົບບົຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄຸມ້ຄອງຄອງຄອງຄອງຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍ ້ຂໍມ້ນູມນູມນູມນູຂ່າວຂ່າວຂ່າວຂ່າວສານ ສານ ສານ ສານ (MIS)(MIS)(MIS)(MIS)    

1. ສບືຕ່ໍພດັທະນາລະບບົຖານຂໍມູ້ນຂອງ ທລຍ. 

2. ຈະຊອກຫາວທິກີານ ແລະພດັທະນາຮູບແບບ ຂັນ້ຕອນຂອງການລາຍງານ ໃຫຖ້ືກຕອ້ງແທດເໝາະກບັ

ສະພານການຕວົຈງິ. 
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ງງງງ. . . .     ພະແນກບໍລິພະແນກບໍລິພະແນກບໍລິພະແນກບໍລຫິຫຫຫານານານານ----    ການການການການເງນິເງນິເງນິເງນິ    

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

1. ກະກຽມການອອກສນັຍາໃຫພ້ະນກັງານ ສໍາລບັປ ີ2014. 

2. ກະກຽມຂໍມູ້ນສໍາລບັການມາປະເມນີໂຄງການກາງສະໄໝຂອງບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 

3. ກະກຽມການກວດກາກ່ຽວກບັວຽກງານຈດັຕັງ້ຂອງໜ່ວຍງານກວດກາພາຍໃນ ທລຍ. 

4. ສບືຕ່ໍດໍາເນນີການບນັຈ ຸແລະ ສບັຊອ້ນພະນກັງານໃນຕໍາແໜ່ງທີ່ ຍງັຫວ່າງ. 

ງງງງ.2..2..2..2.    ວຽກວຽກວຽກວຽກງານງານງານງານຈັຈ ັຈ ັຈດັດດດຊື ້ຊື ້ຊື ້ຊືຈ້ດັຈດັຈດັຈດັຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງຈາ້ງ    

1. ຕດິຕາມການປະມູນຕູເ້ຮດັນໍາ້ຮອ້ນ-ນໍາ້ເຢນັຂອງຫອ້ງການ ທລຍ 5 ເມອືງ ແລະ ຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ 

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. 

2. ຕດິຕາມການດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນສມົທຽບລາຄາ ການສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງຂວາ ແລະ 

ຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ຂອງແຂວງ ຜົງ້ສາລ.ີ 

3. ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການກໍ່ ສາ້ງຂວົອູ່ 3 ແຫ່ງ ຂອງເມອືງລອງ ແລະ ເມອືງນາແລ ແຂວງ  ຫລວງ

ນໍາ້ທາ 

4. ຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການກໍ່ ສາ້ງຝາຍນໍາ້ລົນ້ ແລະ ຂວົຈມົບາ້ນນາລໍາ ເມອືງໃໝ່ ແຂວງຜົງ້ສາລ ີ

5. ກະກຽມການປະມູນເຄື່ ອງໃຊ ້IT ສໍາລບັພະນກັງານໂຄງການ LONG. 

6. ການປະມູນຕູເ້ຮດັນໍາ້ຮອ້ນນໍາ້ເຢັນຂອງຫອ້ງການ ທລຍ ຫາ້ເມອືງ ແລະ ຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ຫລວງ

ພະບາງ. 

7. ຕດິຕາມການປະມູນຈດັຊືເ້ຟນີເິຈ,ີ ຕູເ້ຮດັນໍາ້ຮອ້ນນໍາ້ເຢນັ, ສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງໄຊ ແຂວງ   

ອຸດມົໄຊ 

8. ຕດິຕາມການປະມູນຈດັຊືເ້ຟນີເິຈ,ີ ຕູເ້ຮດັນໍາ້ຮອ້ນນໍາ້ເຢັນ, ສອ້ມແປງຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງຈອມເພດັ 

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. 

9. ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນຈດັຊເືຄື່ ອງເສມີກອ້ງຖ່າຍຮູບຂອງ ທລຍ ສູນກາງ. 

10. ດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນຈດັຊືເ້ຄື່ ອງກະຈ່າຍຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ຂອງພະແນກພດັທະນາຊຸມຊນົ. 

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

1. À»ñ©¸¼¡»¸È´¡ñ®êó´¤¾−°øÉ¡¸©¦º®²¾¨−º¡. 
2. ¡½¡¼´®ö©ì¾¨¤¾−¯½¥¿À©õº− ພະຈກິ 2013. 
3. ¦½¹ລຸ®ì¾¨¤¾−¡¾−À®ò¡¥È¾¨Àງ−ິÂ£¤¡¾− È̈º¨»º®¸¼− 9. 
4. Àì„¤ຊາໍລະເງນິÂ£¤¡¾−ຍອ່¨ 85 % ¢º¤»º®¸¼− 10 −¿£ñ¤Àງ−ິÁ¹È¤§¾©. 
5. ªò©ª¾´¡¾−¢œ−Á°−/¸¾¤Á°−¤ö®¯½´¾− 2014 - 2016 ¢º¤®ñ−©¾²½Á−¡. 
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ຈຈຈຈ....    ໂຄງການໂຄງການໂຄງການໂຄງການປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງປບັປຸງຊວີິຊວີິຊວີິຊວີດິການດການດການດການເປນັເປນັເປນັເປນັຢູ່ຢູ່ຢູ່ຢູ່    ເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນເພື່ ອຄໍາ້ປະກນັດາ້ນໂພໂພໂພໂພສະນາສະນາສະນາສະນາການ ການ ການ ການ ((((ໂຄງການ ໂຄງການ ໂຄງການ ໂຄງການ LONG)LONG)LONG)LONG)    

1. ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການເຮດັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈຮ່ວມກບັກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

2. ສບືຕ່ໍວາງແຜນເຮດັການປບັປຸງຄູ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕ່າງໆ. 

3. ລງົວາງແຜນແກໄ້ຂວຽກໂພສະນາການ ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງ ຫວົພນັ. 

4. ລງົຕດິຕາມການຈດັຝກຶອບົຮມົ ການເປນັຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກໃຫພ້ະນກັງານ ຄປພ ເມອືງວຽງທອງ 

ແລະ ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

5. ລງົປບັປຸງຮ່າງ ແລະ ການປອ້ນຂໍມູ້ນໃສ່ຮ່າງຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຄປພ ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງ ສະ

ຫວັນນະເຂດ. 

6. ສະເໜຂໍີອະນຸມດັແຜນງບົປະມານ ແລະ ແຜນຈດັຊືນ້າໍຜູໃ້ຫທ້ນຶ. 

    

¸ñ−êó 13 ທນັວາ 2013 

 

ຮບັຮູ ້ແລະ ເຫນັພອ້ມຈາກ                    ຢັງ້ຢນືໂດຍຫວົໜາ້ພະແນກ                     ສງັລວມ ແລະ ລາຍງານ 

ຜູອໍ້ານວຍການບໍລຫິານ ທລຍ               ຕດິຕາມປະເມນີຜນົ       

 

 

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

ບຸນກວາ້ງ ສຸວນັນະພນັ        ສວີໄິລ ວໍລະຈກັ            ມະນວີນັ ອນິທະປນັຍາ 

 

 

 

 

 

    

    

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ    


