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I. ສະພາບລວມ 
1.ປະຫວດັຄວາມປນັມາຂອງໂຄງການ ຄປພ

ເມອືງຊອ່ນ ແຂວງ ຫວົພນັ 
ເມອືງຊອ່ນໃນປດັຈບຸນັ ກອ່ນນີ ້ປະກອບມ ີ 5 ກຸມ່ 
ບາ້ນທີ່ຂືນ້ກບັເມອືງວຽງທອງ ໃນ 5 ກຸມ່ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ 
ມ ີຫຼາຍໝູບ່າ່ນ ທີ່ມຄີວາມທກຸຍາກ ຂາດເຂນີ ທາງ 
ດາ້ນເສດຖະກດິ,ສງັຄມົ.ຕ ົນ້ປີ 2013ໂຄງການ ຄປ 
ພໄດຂ້ະຫຍາຍບາ້ນເປົ້າໝາຍໂຄງການຊຸດທີ່ 2 ໃນ 
ເມອືງ (ວຽງທອງເກົ່ າ) ທາງໂຄງການ ແລະ  ການ 
ນາໍເມອືງ  ໄດຂ້ດັເລືອກ ເອົ້າບາ້ນເປົ້າໝາຍ  ຂອງ 



 
ໂຄງການຈາໍນວນໜື່ງໃນກຸມ່ຊອ່ນເໜືອ ແລະ ຊອ່ນ 
ໃຕຈ້າໍນວນ 14  ບາ້ນເພາະວາ່ 2  ກຸມ່ດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ 
ປະກອບມ ີ ຄອບຄວົທີທກຸຍາກຫຼາຍ. 
    ມາຮອດເດອືນ ມງັກອນ  2014  ຂ ັນ້ເທິງໄດ ້
ແບງ່ເມອືງວຽງທອງ ອອກເປັນ2ເມອືງ ຄເືມອືງຮຽ້ມ
ແລະ ເມອືງຊອ່ນ ໂຄງການຂອງພວກເຮົາກໍ່ມຄີວາມ
ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດແ້ບງ່ອອກເປັນ 2 ເມອືງເຊັ່ນກນັ. 
 ໃນປດັຈບຸນັນີຈ້ ິ່ງມໂີຄງການ ຄປພ ເມອືງຊອ່ນ



� ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ ກວມເອົາ 3 ກຸມ່ບາ້ນປະກອນມ ີ
20 ໝູບ່າ້ນ,ຂະຫຍາຍໃນຊຸດທາໍອດິປີ 2013 ມ ີ14 ບາ້ນ 
ທີ່ນອນຢູໃ່ນກຸມ່ ຊອ່ນເໜືອ 8ບາ້ນ ກຸມ່ຊອ່ນໃຕ ້6  ບາ້ນ 

  ຂະຫຍາຍຊຸດທີ່ 2 ປີ 2014 ມ ີ4 ບາ້ນ ໃນກຸມ່ເມອືງເກົາ້. 
3. ດາ້ນບກຸຄະລາກອນ. 
� ພະນກັງານທງັໝດົ 9 ທາ່ນ ຍງິ 4 ທາ່ນ    
�  ໃນນ ັນ້ປະກອບມຜີູປ້ະສານງານຂ ັນ້ເມອືງ 1 ທາ່ນ  
� ວຊິາການປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູ ່4 ທາ່ນ,ຍງິ 0 ທາ່ນ 
� ວຊິາການໂພຊະນາການ 4 ທາ່ນ,ຍງິ 4 ທາ່ນ. 
� ຍງັຕອ້ງການອກີ 2 ທາ່ນ  ຄວືຊີາການ ປຊຍຂ ັນ້ເມອືງ 1 ທາ່ນ 
  ວຊິາການ ພຊກ ແລະ ບໍລິຫານການເງນີ 1 ທາ່ນ 



II.ໜາ້ວຽກທີ່ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສາໍເລັດ ສກົປີ 2013-2014
ກ. ກດິຈະກາໍປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູ.່ 
1).ໃນຕ ົນ້ເດອືນມງັກອນ 2013 ໄດລ້ງົຂດັເລືອກ ບາ້ນ 
   ເປົ້າໝາຍໂຄງການໃນກຸມ່ ຊອ່ນໃຕ,້ຊອ່ນເໜືອ  ແລະ 
   ເມອືງເກົາ້
2).ເດອືນ 2/2013ໄດ ້ລງົເປີດກອງປະຊຸມ  ແນະນາໍໂຄງ 
   ການທງັໝດົ14 ບາ້ນໃນກຸມ່ຊອ່ນເໜືອ ແລະ ຊອນໃຕ ້
3).ເດອືນ 4/2013 ລງົເຮັດ (PRA) ເອົາຂໍມ້ນູທ ົວ້ໄປຂອງ 
   ບາ້ນແລະສາ້ງແຜນພດັທະນາບາ້ນຂອງ 14 ບາ້ນ. 
4).ເດອືນ 7/2013 ລງົສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ ກຊກ 14 ບາ້ນ.  



 
5).ເດອືນ 10 / 2013 ເລີ້ມຕ ົນ້ເກບັເງນີທອ້ນຂອງ 
   ກຸມ່ ກຊກເດອືນລະຄ ັງ້ ຈນົເຖງຶປະຈບຸນັ. 
6).ເດອືນ 4/2014 ລງົປະເມນີຄວາມເຂັມ້ຂອງກຸມ່  
   ກຊກ ໃນ14 ບາ້ນເປົ້າໝາຍ. 
7).ເດອືນ  5/2014 ລງົເປີດກອງປະຊຸມສາ້ງແຜນ 
   ການ ລງົທຶນຄວົເຮອືນຂອງ 14 ບາ້ນ 
8).ເດອືນ 6/2014 ຂຽນ ບດົສະເໜີໂຄງການຂອງ  
  14 ບາ້ນເປົ້າໝາຍ  
9).ເດອືນ 6/2014ເປີດກອງປະຊຸມແນະນາໍໂຄງການ,ສາ້ງ 
 
   



 
    ທະນາບາ້ນແລະສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ຊວ່ຍເຫຼືອຊງຶກນັແລະ ກນັ 
10).ເດອືນ 7/2014 ເປີດກອງປະຊຸມຕດັສນິຮບັຮອງເອົາ  
   ບດົສະເໜີໂຄງການ ຂອງ14 ບາ້ນດ ັງ່ກາ່ວ. 
ຂ. ກດິຈະກາໍໂພຊະນາການ. 
1).ເດອືນ2/2013 ໄດລ້ງົໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່ວຽກງານສ ຸ
   ຂະສກຶສາຂອງແມຖ່ພືາ,ແມ ່ລກູອອ່ນໃນ 14 ບາ້ນ   
   ເປົ້າໝາຍໄດ ້ບາ້ນລະ1ຄ ັງ້. 
2).ເດອືນ3/2013 ລງົຊຸກຍູ ້ໃຫສ້າ້ງສວນຄວົ ແລະ ປກຸ 
  ຜກັ ລງົໄປແນະນາໍເດອືນລະ 1 ຄ ັງ້ຈນົເຖງຶປດັຈບຸນັ.
 



3). ເດອືນ4/2014ປະສານງານຮວ່ມມກືບັຫອ້ງການສາທາ  
    ໃນການລງົເຮັດສຂຸະສກຶສາໃຫແ້ກແ່ມ ່ແລະ ເດັກໃນ 
    14 ບາ້ນ 
4).  ລງົສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ໂພສະນາການ ແລະສາ້ງແຜນງບົປະ 
    ມານ ຂອງວຽກງານໂພສະນາການ ກຸມ່ຊອ່ນເໜືອ 1 ບາ້ນ  
     ກຸມ່ ຊອ່ນໃຕ ້1 ບາ້ນ  
 
 ຄ. ວຽກງານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫບ້ກຸຄະລະ  
    ກອນແລະເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມຕາ່ງໆ 
1). ໄດເ້ຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມໄຕມ່າດ  ຢູ ່ ແຂວງ ຫວົພນັ  
    ທງັໝດົໄດ ້3 ຄ ັງ້ຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມ ທລຍແຂວງແລະທລຍ 
    ເມອືງ ທກຸເມອືງແລະທລຍລອງເມອືງຮຽ້ມ,ເມອືງຊອ່ນ 
     
 



 
2).ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມປະຈາໍປີຢູແ່ຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
  1 ຄ ັງ້ຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມ ທລຍ ສນູກາງ,ທລຍແຂວງຫວົພນັ,  
   ສະຫວນັນະເຂດ,ພະນກັງານທລຍເມອືງຮຽ້ມ,ເຊໂປນ 
 3). ໄດໄ້ປທດັສະນະສກຶສາຖອດຖອນບດົຮຽນວຽກງານ 
    ປກູຝງັລຽ້ງສດັຢູ ່ວຽງຈນັ,ສະຫວນັນະເຂດ ສາລະວນັ 
    ,ເຊກອງ  1 ຄ ັງ້ 
4). ໄດເ້ຂົ້າຮວ່ມການເຝຶກອບົຮມົທງັໝດົ 24 ຄ ັງ້ ດ ັງ່ນີ:້  
� ຝຶກອບົຮມົ ເຕັກນກິການລຽ້ງສດັ ທີເມອືງຮຽ້ມ 1 ຄ ັງ້ 
� ຝຶກອບົຮມົການປຸ່ງແຕອ່າຫານທີ່ວຽງຈນັ 1 ຄ ັງ້ 
� ຝຶກອບົຮມົການເປັນຜູອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກ 2 ຄ ັງ້ຢູ່

ວຽງຈນັ 1 ຄ ັງ້ຢູເ່ມອືງຮຽ້ມ 1 ຄ ັງ້. 
 



 

� ຝຶກອບົຮມົບໍລິຫານການເງນີ ຢູເ່ມອືງ ຮຽ້ມ 1 ຄ ັງ້
� ຝຶກອບົຮມົຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານສນູໂພສະນາການຢູເ່ມອືງ 
  ຮຽ້ມ 1 ຄ ັງ້ 
� ຝຶກອບົຮມົຄວາມຮູເ້ບືອ້ງຕ ົນ້ດາ້ນໂພສະນາການໄດ1້ຄ ັງ້ 
� ຝຶກອບົຮມົການວາງແຜນ່ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ 1 ຄ ັງ້ 
� ຝຶກອບົຮມົການປະເມນີຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງກຸມ່ ກຊກ 
  1 ຄ ັງ້ 
� ຝຶກອບົຮມົເຕັກນກິການລຽ້ງສດັ,ການຕ ໍາ່ຫກູໃຫຊ້າວບາ້ນ 
  ທງັໝດົໄດ ້14 ຄ ັງ້ 
� ຝຶກອບົຮມົການເອົາຂໍມນູຂຽນບດົສະເໜີໂຄງການ1 ຄ ັງ້



ງ.ວຽກປະສານງານກບັພາກລດັ
� ໄດສ້າ້ງຂໍຕ້ກົລງົແຕ່ງຕັງ້ຄະນະຊີນ້າໍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງພາກ
    ລດັ.
� ໄດສ້າ້ງຂໍຕ້ກົລງົແຕ່ງຕັງ້ວຊິາການພາກລດັເພື່ ອລງົມາຊ່ວຍວຽກ
    ໃນບາງຂັນ້ຕອນ
� ໄດຂ້ໍທດິຊີນ້າໍ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ ນາໍຄະນະຊີນ້າໍພາກລດັ
   ເປນັໄລຍະ
� ໄດປ້ະສານງານ ຂໍພະນກັງານພາກລດັ ລງົຊ່ວຍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
    ວຽກຢູ່ຂັນ້ບາ້ນຕະຫຼອດມາ
� ໄດລ້າຍງານວຽກງານຂອງພວົເຮາົໃຫຄ້ະນະຊີນ້າໍພາກລດັຮບັຮູນ້າໍ
   ປກົກະຕິ



ກ. ດາ້ນດີ
� ພະນກັງານມຄີວາມສາມກັຄີ ຮກັແພງກນັ. 
� ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ວຽກງານສາໍເລັດ ຕາມການມອບ

ໝາຍ. 
� ອາໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ,ລວມທງັ

ປະຊາຊນົ ຈາໍນວນຫຼາຍ ໄດໃ້ຫກ້ານຮວ່ມມ ືແລະ ມີ
ຄວາມສນົໃຈຕໍ່ວຽກງານ ຫຼາຍພໍສມົຄວນ. 

� ທີມງານ ທລຍ/ຄປພ ແຂວງ,ສນູກາງ ໄດໃ້ຫທ້ິດຊີນ້າໍ
ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕະຫຼອດມາ



ກ.ວຽກກດິຈະກາໍປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູ,່ ໂພສະນາການ
ແລະວຽກງານສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງານ,ວຽກ 

  ປະສານງານກບັພາກລດັ
1.ໃນໄລຍະສກົປີ 2013-2014   ສະມາຊກິ ກຸມ່ ກຊກ ຂອງ14

ບາ້ນ ສາມາດທອ້ນເງນີ ຮວ່ມກນັໄດ້ 10,834,000 ກບີ. 
2.ການລງົເຮັດວຽກງານສກຸຂະສກຶສາ ໃຫແ້ມຍ່ງິ ເດັກນອ້ຍເຮັດໃຫ ້
 ເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັຮແູລະເຂົ້າໃຈດກີຽ່ວກບັການຮກັສາອະນາໄມ,ການ 
  ກນິການຢທູີ່ຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັໂພສະນາການ
3. ພະນກັງານໄດຮ້ບັໂອກາດຝຶກອບົຮມົ,ທດັສະນະສກຶສາຫຼາຍຄ ັງ້ 
  ພໍສມົຄວນເຮັດໃຫພ້ວກເຮົາມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຫຼາຍຂືນ້ຕື່ ມ



 
4.ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍໄລຍະຜາ່ນມາພາກ  
  ລດັ ໄດເ້ຂົ້າຮວ່ມ ແລະ ຮບັຮູ ້ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ 
  ຕະຫຼອດມາເຊຶ່ ງມຫີຼາຍຢາ່ງທີ່ຂ ັນ້ເທຶງພາກລດັມຄີວາມ  
  ພໍໃຈແລະຊມົເຊຍີເຊຶ່ ງຖເືປັນຜນົງານຂອງອາ້ຍນອ້ງທີມ 
  ງານກໍ່ຄບືດົບາດຊື່ ສຽ່ງແລະຜນົສາໍເຫຼັດຂອງໂຄງການ 
  ພວກເຮົາ 
ຂ.ດາ້ນອອ່ນທີ່ຕອ້ງໄດປ້ດັປງຸແກໄ້ຂ 
1.ບກຸຄະລາກອນ,ພາຫະນະ,ອປຸະກອນຮບັໃຊ ້ບໍ່ທນັພຽງພໍ
2.ລະບຽບການໃຊຈ້າ່ຍງບົປະມານຂອງໂຄງການບໍ່ຈະແຈງ້  
  ແລະບໍ່ມເີອກະສານລະອຽດເຮັດໃຫກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
  ວຽກ ເກດີຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ. 
      



1.ສະເໜີຂໍໃຫທ້າງຂ ັນ້ເທຶງຄ ົນ້ຄວາ້ພະນກັງານຂ ັນ້ເມອືງ 2 ທາ່ນ 
2.ສະເໜີຂໍອປຸະກອນຮບັໃຊຫ້ອ້ງການດ ັງ່ນີ:້ 
� ໂຕະເຮັດວຽກ 4 ໂຕະ, ຕ ັງ່ນ ັງ້ 15 ຕ ັງ່ 
� ຕູເ້ກບັເອກະສານ 3 ໜວ່ຍ, ຄອມພິວເຕ ີ2 ຊຸດ 
� ຈກັປິນເຕ ີ1 ຊຸດ, ເຄືອ້ງແຟັກເອກະສານ 1 ຊຸດ 
� ກະໂດໂນເກບັເອກະສານ 20 ອນັ,ກໍ່ປາກສຽບໃຫຍ່ 1 ອນັ 
� ສະເໜີຂໍລດົຈກັ 4 ຄນັ (ສາໍລບັລດົເກົ່ າໃຊບ້ໍ່ໄດແ້ລວ້ແປງຫຼາຍ

ເທື້ອແລວ້ໝດົເງນີຫຼາຍແຕໄ່ປໃຊບ້ໍ່ພໍເທົ້າໃດມ ືກ້ໍ່ ເພອກີ) 
   ປດັຈບຸນັບໍ່ມພີາຫະນະຮບັໃຊພ້ຽງພໍໃນການອອກໄປເຮັດວຽກ
3.ສະເໜີຂໍງບົເພື່ອເສົ້າ ແລະ  ສອ້ມແປງຫອ້ງການ  ເພາະເປັນ 
  ເມອືງໃໝລ່ດັເພີ່ນຍງັບໍ່ທນັມຫີອ້ງການໃຫ.້
4.ຝຶກອບົຮມົວຽກງານ ການເງນີ ແລະ ສດັຕະແພດ
 
 



V. ແຜນໃນ 3 ດອືນຕໍ່ໜາ້ ເດອືນ8 -10 /2014ມດີ ັງ່ນີ:້
� ວຽກ14ບາ້ນໃນກຸມ່ຊອ່ນເໜືອ ແລະ ຊອ່ນໃຕ່
� ສະເໜີຂາໍງບົປະມານກດິຈະກາໍຂອງ 14 ບາ້ນ ໃນກຸມ່ຊອ່ນ 
  ເໜືອ,ຊອ່ນໃຕ ້
� ສະເໜີຂໍງບົປະມານຝຶກອບົຮມົກດິຈະກາໍຍອ່ຍ 
� ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຝຶກອບົຮມົກດິຈະກາໍຍອ່ຍ 
� ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ກດິຈະກາໍປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູໃ່ນ 14 ບາ້ນ 
� ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງສນູໂພສະນາການຂອງ 2 ບາ້ນ 

ຄ:ື ວດັ ແລະ ບາ້ນບໍ່  

�ຂອບໃຈ
 








