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ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

 

ຕ່ໍາແໜ່ງ:   ພະນກັງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງແຂວງ  

ຈາໍນວນ:     

ລາຍງານໜາ້ວຽກໂດຍກງົຫາ: ຫວົໜາ້ ທລຍ ແຂວງ, ໜ່ວຍງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຂັນ້ສູນກາງ 

ໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບທົ່ ວໄປ: ພະນກັງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງແຂວງ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ໃນການຝກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ 

ລະບຽບ, ຫລກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ໃນການດໍາເນນີການປະມູນໂຄງການ ໃຫແ້ກ່ 

ທມີງານບາ້ນ. ເປນັທີ່ ປກຶສາ ແລະ ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກ່ທມີງານຈດັຊື-້

ຈດັຈາ້ງ ຂັນ້ບາ້ນ, ເປນັຜູຕ້ດິຕາມ, ບນັທກຶ, ກວດສອບ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກບັ 

ວຽກງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ 

ບ່ອນປະຈາໍການ: ຫອ້ງການ ກອງທນຶຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແຂວງ. ລງົເຮດັວຽກເປນັປະຈາໍ ຢູ່ 

ຫອ້ງການ ທລຍ ເມອືງ ແລະ ບາ້ນເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການ  

ປະເພດຂອງສນັຍາ: ສນັຍາເປນັປ,ີ ໄລຍະເວລາການທດົລອງວຽກ ແມ່ນ 3-6 ເດອືນ, ການຕໍ່ ສນັຍາ ແມ່ນ 

ຕອ້ງໄດຜ່້ານຂະບວນການປະເມນີຜນົການເຮດັວຽກຂອງທ່ານຕາມລະບຽບທີ່ ກາໍນດົ 

ໄວ.້ 

 

ໜາ້ທີ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຕ່າງໆ 

 

- ກຽມແຜນຈດັຊື ້ ແລະ ຈດັຈາ້ງ ໂຄງການຍ່ອຍທງັໜດົທີ່ ໄດຖ້ກືຮບັຮອງ ໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ ແລະ ສົ່ ງໃຫຫ້ອ້ງການ 

ທລຍ ສູນກາງ 

- ກຽມແຜນງບົປະມານປະຈາໍປ ີ ສໍາລບັການຝກຶອບົຮມົໃຫທ້ມີງານບາ້ນ ພອ້ມທງັແຜນງບົປະມານ ສໍາລບັການດໍາເນນີ 

ການເປດີຊອງປະມູນໂຄງການຍ່ອຍ 

- ອອກແບບເຄື່ ອງມຝືກຶອບົຮມົ ສໍາລບັວຽກງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງມດືັ່ ງກ່າວເຂົາ້ໃນ ການຝກຶອບົ ໃຫທ້ມີ 

ງານບາ້ນ 

- ດໍາເນນີການຝກຶອບົຮມົ ສໍາລບັວຽກງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ ທລຍ ຂັນ້ເມອືງ 

- ດໍາເນນີການຝກຶອບົຮມົ ສໍາລບັວຽກງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ໃຫແ້ກ່ທມີງານກຸ່ມບາ້ນ  

- ຊີນ້ໍາ, ນໍາພາ, ຕດິຕາມ, ກວດສອບ, ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບຶໜາ້ ກ່ຽວກບັການດໍາເນນີການປະມູນໂຄງການຍ່ອຍ 

- ຊ່ວຍທມີງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຂັນ້ບາ້ນໃນການດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນຈດັຊື ້

- ຊ່ວຍຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ທລຍ ແຂວງ ໃນການອະນຸມດັການເຊນັສນັຍາໂຄງການຍ່ອຍ ໃຫແ້ກ່ບາ້ນ 

- ຊ່ວຍທມີງານບາ້ນໃນການຄຸມ້ຄອງສນັຍາ ແລະ ເກບັມຽ້ນເອກະສານປະມູນ, ສນັຍາຕ່າງໆ 

- ກຽມຕາຕະລາງຕດິຕາມຄວາມຄບຶໜາ້ໂຄງການຍ່ອຍ ສົ່ ງໃຫຫ້ອ້ງການ ທລຍ ສູນກາງ 

- ຊ່ວຍທມີງານກຸ່ມບາ້ນ ໃນການພວົພນັຕດິຕ່ໍຫາຜູຮ້ບັເໝາົ ແລະ/ຫລ ືຮາ້ນ ໃນກລໍະນທີີ່ ມບີນັຫາໃນການພວົພນັ. 

- ເກບັກາໍ ແລະ ບນັທກຶ ຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັລາຍຊື່ , ທີ່ ຢູ່ ຂອງບໍລສິດັ/ຫາ້ງຮາ້ນ ທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມການປະມູນ ແຕ່ລະ ຮອບວຽນ. 
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- ເກບັກາໍຫວົໜ່ວຍລາຄາຂອງສນິຄາ້ ຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ແລວ້ສະເໜຂີໍການຢັງ້ຢນືຈາກພາກລດັ ພາກສ່ວນທີ່  

ກ່ຽວຂອ້ງ ແລວ້ສົ່ ງໃຫຫ້ອ້ງການ ທລຍ ສູນກາງ (ພະແນກວສິະວະກາໍ) ເພື່ ອຄດິໄລ່ມູນຄ່າລາ ຄາກາງຂອງໂຄງການ 

ຍ່ອຍ ກ່ອນການດໍາເນນີການປະມູນຈດັຊື ້ແຕ່ລະປ.ີ 

- ຕດິຕາມ ແລະ ໃຫຄ້ວາມສະດວກແກ່ທມີງານທະນາຄານໂລກ ໃນການລງົກວດກາເອກະສານປະມູນຈດັຊື ້ ຢູ່ຫອ້ງ 

ການ ທລຍ ເມອືງ/ແຂວງ ຕາມຄວາມຕອ້ງການ. 

- ຮບັຜດິຊອບໃນການດໍາເນນີຂັນ້ຕອນການປະມູນ ການກໍ່ ສາ້ງສອ້ມແປງຫອ້ງການຫອ້ງການ ທລຍ, ແລະ/ຫລ ື ການ 

ຈດັຊື ້ ແລະ ການບວົລະບດັສອ້ມແປງອຸປະກອນ ເຊນັ: ໂຕະ, ຕັງ້, ຕູເ້ອກະສານ, ການສອ້ມ ແປງພາຫະນະ ແລະ 

ອື່ ນໆ) ຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ. 

- ໜາ້ວຽກອື່ ນໆຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຄງການ. 

 

ຄຸນວຸດທ ິແລະ ປະສບົການທີ່ ຕອ້ງການ: 

 

- ຕອ້ງຈບົວຊິາສະເພາະດາ້ນວສິະວະກາໍ, ບໍລຫິານທຸລະກດິ ຫລ ືຂະແໜ່ງການອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 

- ມປີະສບົການດາ້ນການເປນັຄູຝກຶ ແລະ ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ຊຸມຊນົ ທີ່ ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລກີ ຢ່າງໜອ້ຍ 5 ປ ີ

ແລະ ເຄຍີເຮດັວຽກກບັອງົການຈດັຕັງ້ພາຍໃນປະເທດ ຫລ ືອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົອື່ ນໆ 

- ມປີະສບົການໃນການຝກຶອບົຮມົ ກ່ຽວກບັວຽກງານຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົ 

- ຮູຈ້ກັ ແລະ ຄຸນ້ເຄຍີກບັການດໍາເນນີການເຮດັວຽກ ຂອງອໍານາກການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ 

- ມປີະສບົການ ແລະ ມຄີວາມຮູ ້ ກ່ຽວກບັລະບຽບ, ຫລກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ການດໍາເນນີການຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງ ຂອງ

ລດັຖະບານ ແລະ ຂອງທະນາຄານໂລກ  

- ສາມາດນໍາໃຊຄ້ອມພວິເຕໄີດດ້ ີເປນັຕົນ້ແມ່ນ MS Office 

- ສາມາດນໍາໃຊພ້າສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິໄດດ້ ີ ເປນັຕົນ້ແມ່ນ (ການຂຽນ, ການກວດແກ,້ ການເຮດັບດົລາຍງານ 

ແລະ ການເວົາ້)  

- ເປນັຄນົທີ່ ມຄຸີນນະທາໍ, ຄວາມຊື່ ສດັ  

- ສາມາດເຮດັວຽກໄດດ້ວ້ຍໂຕເອງ ແລະ ສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາໄດດ້ ີ

- ມກີານສສືານ ແລະ ມະນຸດສໍາພນັດ,ີ ມກີານເຮດັວຽກເປນັທມີທີ່ ເຂັມ້ແຂງ, ສາມາດສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃຫກ້ບັທມີ 

ງານ ໄດ ້

- ມປີະສບົການ ແລະ ສາມາດເດນີທາງໄປເຮດັວຽກຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ແລະ ຢູ່ບາ້ນ ທີ່ ຫ່າງໄກສອກຫລກີໄດເ້ປນັໄລຍະເວລາທີ່  

ດນົໄດ ້


