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ບດົສະຫຸຼບ 
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຮອບດາ້ນຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ                                          

ປະຈາໍເດອືນທນັວາ 2018 ແລະ ທດິທາງແຜນການປະຈາໍເດອືນ ມງັກອນ 2019 
 

-  ອງີຕາມ ແຜນການເຄື່ ອນໄຫວປະຈາໍປີ 2019 ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ; 

-  ອງີຕາມແຜນການເຄື່ ອນໄຫວປະຈາໍເດອືນທນັວາ ປີ2018 ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ. 
 

ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນການວຽກງານຕວົຈງິ ປະຈາໍເດອືນ ພະຈກິ(11) ຂອງອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົສູງສຸດແລະ ກາໍນດົທດິທາງແຜນການປະຈາໍເດອືນ ທນັວາ(12) 2018, ສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 
 

I. ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານໃນເດອືນ ທນັວາ 2018 

1. ວຽກງານການເມອືງ-ແນວຄດິ 

ໃນເດອືນໜຶ່ ງຜ່ານມາ ຄະນະພກັ - ຄະນະນາໍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ສກຶສາອບົຮມົ

ດາ້ນການເມອືງ - ແນວຄດິ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິພກັ, ພະນກັງານ - ລດັຖະກອນໃນອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງ

ສຸດ, ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົພາກກາງ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໄອຍະການ ດວ້ຍຫຼາຍວທິ ີຢ່າງ

ເປັນປົກກະຕ,ິ ຊຶ່ ງໄດຖ້ເືອາົວຽກງານດັ່ ງກ່າວເປັນວຽກງານຕົນ້ຕໍ ໃນການຄຸມ້ຄອງຊີນ້ໍາ - ນໍາພາພະນກັງານໃຫມ້ີ

ທດັສະນະຫຼກັໝັນ້ການເມອືງໜກັແໜນ້, ມຄີວາມຈົ່ ງຮກັພກັດ,ີ ເຊື່ ອໝັນ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບຕ່ໍການນໍາພາຂອງ

ພກັ, ມຄີວາມອຸ່ນອຽນທຸ່ນທ່ຽງ ເປັນເຈົາ້ການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສູງ, ມີ

ຈນັຍາບນັ, ມນີໍາ້ໃຈຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົດວ້ຍຄວາມສດັຊື່ ບໍລສຸິດ, ປະຕບິດັລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍຢ່າງເຂັມ້

ງວດ, ມແີບບແຜນວທິີເຮັດວຽກດີສົມຄວນ ແລະ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຊື່ ອມຊຶມແນວທາງການເມອືງຂອງພັກເປັນ

ປົກກະຕ.ິ 

ໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ຊີນ້ໍາ - ນໍາພາສາ້ງຂະບວນອອກແຮງງານລວມ, ຂະບວນການແຂ່ງຂັນກລິາ, ສີລະປະ

ວນັນະຄະດ,ີ ໄປຢຽ້ມຢາມເບິ່ ງແຍງຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັໃນເວລາຫຍຸງ້ຍາກ ເຈບັເປັນ, ເກດີລູກ ແລະ ອື່ ນໆ

ໃຫຄ້ວາມອບົອຸ່ນກນັ ໃນຍາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ໄດຈ້ດັຕັງ້ການປ້ອງກນັເວນຍາມສໍານກັງານ ໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ

ປອດໄພ. 

ຈດັຕັງ້ປະຖະກາຖາວນັສະຖາປະນາ ລະບອບສາທາລະນະລດັ ປະຊາຊທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ ຄບົຮອບ 

43 ປີ ແລະ ວນັຄາ້ຍວນັເກດີຂອງປະທານໄກສອນ ພມົວກິານ ຄບົຮອບ 96 ປີ, ວນັສາ້ງຕັງ້ກອງທບັປະຊາຊນົລາວ

ຄບົຮອບ 70 ປີ  ແລະ ວນັສາ້ງຕັງ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ຄບົຮອບ 29 ປີ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ແລະ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ຝຶກອບົຮມົວຽກງານໄອຍະການ. 
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2.ວຽກງານກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 

�ວຽກງານຈດັຕັງ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ພະນກັງານ 

- ສະຫຸຼບຕລີາຄາວຽກງານການຈດັຕັງ້, ກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານ ປະຈາໍປີ 2018 ແລະ ທດິທາງປະຈາໍປີ 2019; 

- ສມົທບັ ແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນທາງດາ້ນທດິສະດ ີແລະ ການດໍາເນນີຊວີດິການເມອືງ ກບັຄະນະຈດັ

ຕັງ້ສູນກາງພກັ ເພື່ ອການກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອງົຄະນະພກັອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ; 

- ພຈິາລະນາວຽກງານແຕ່ງຕັງ້, ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຊບັຊອ້ນພະນກັງານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ 

ຈາໍນວນ 75 ທ່ານ, ຍງິ 22 ທ່ານ; 

- ສບືຕ່ໍພຈິາລະນາແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການໄອຍະການປະຊາຊນົ ຂອງການໄອຍະການປະຊາຊນົພາກ 

ແລະ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ; 

- ພຈິາລະນາຮບັເອາົພະນກັງານ ທີ່ ໂຍກຍາ້ຍມາແຕ່ພາກສ່ວນອື່ ນ ຈາໍນວນ 7 ທ່ານ, ຍງິ 4 ທ່ານ; 

- ສງັລວມສະຖຕິ,ິ ລາຍຊື່ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແຍກຕາມຊັນ້, ຂັນ້ວຊິາສະເພາະ ແລະ ສະຖຕິິ

ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົທົ່ ວປະເທດ ປະຈາໍງວດ 4; 

- ພຈິາລະນາການເລື່ ອນຂັນ້ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ, ຍກົຍາ້ຍ, ແຕ່ງຕັງ້ ແລະ ຊບັຊອ້ນ

ພະນກັງານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົຈາໍນວນໜຶ່ ງ; 

- ສງັລວມ ແລະ ປອ້ນຂໍມູ້ນພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງເຊກອງ, 

ຈາໍປາສກັ, ໄຊຍະບູລ ີແລະ ຄໍາມ່ວນ ເພື່ ອປອ້ນເຂົາ້ຖານຂໍມູ້ນຂອງກະຊວງພາຍໃນ. 

�ວຽກນະໂຍບາຍ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານ                                          

- ພຈິາລະນາອະນຸມດັໃຫພ້ະນກັງານ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ຖອດຖອນບດົຮຽນ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 

ຈາໍນວນ 12 ທ່ານ, ຍງິ 2 ທ່ານ; 

- ຄົນ້ຄວ້າພຈິາລະນາຄນືໃໝ່ ກ່ຽວກບັວຽກງານການຕລີາຄາປະເມນີຜນົງານ 3 ມ ີ4 ຮບັປະກນັ ແລະ ຊີນ້າໍບນັດາ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອດໍາເນນີການພຈິາລະນາວຽກງານດັ່ ງກ່າວຄນືໃໝ່ 

- ສະເໜຫີາກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ເພື່ ອຂໍນະໂຍບາຍເງນິອຸດໜນູເກດີລູກ ໃຫແ້ກ່

ພະນກັງານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ຈາໍນວນ 1 ທ່ານ. 

3.ວຽກງານການແກໄ້ຂຄະດ ີແລະ ຄໍາຮອ້ງ 

3.1ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາທົ່ ວໄປ 

� ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງກ່ຽວກບັການປະຕບິດັກດົໝາຍ 

-ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ11/2018         

- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018 

- ລວມທງັໝດົ     

- ແກໄ້ຂແລວ້ 

- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້   

= 02 ເລື່ ອງ; 

= 02 ເລື່ ອງ; 

= 04 ເລື່ ອງ; 

= 00 ເລື່ ອງ.  

= 04  ເລື່ ອງ  

�ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງກ່ຽວກບັການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນິຂອງສານ: 

-ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018         

- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018 

- ລວມທງັໝດົ     

- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້                

 

= 04 ເລື່ ອງ; 

= 00 ເລື່ ອງ; 

= 04 ເລື່ ອງ; 

= 04 ເລື່ ອງ. 

� ສງັລວມຄໍາຮອ້ງທງັໝດົ: 

-ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018 

- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018 

= 06 ເລື່ ອງ; 

= 02 ເລື່ ອງ; 
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- ລວມທງັໝດົ   

- ແກໄ້ຂແລວ້  

- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້    

 

= 08 ເລື່ ອງ; 

= 00 ເລື່ ອງ; 

= 08 ເລື່ ອງ. 

3.2 ວຽກງານກວດກາລດັ 

- ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018   

- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018          

- ລວມທງັໝດົ                        

- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້ 

- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້                 

 

= 17 ເລື່ ອງ; 

= 00 ເລື່ ອງ; 

= 17 ເລື່ ອງ 

= 05 ເລື່ ອງ;  

= 12  ເລື່ ອງ. 

- ຈດັຝຶກອບົຮມົຮມົວຽກງານສາ້ງຄວາມໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ ກ່ຽວກບັວຽກງານກວດກາ, ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັ

ຫຼວງ ແລະ ຕາ້ນການຟອກເງນິ ສໍາລບັບນັດາອງົການໄອຍະການແຂວງພາກໃຕ ້ແລະ ພາກເໜອື. 

3.3 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄະດອີາຍາ 
�ສໍານວນຄະດຂີັນ້ລບົລາ້ງ: 

- ຄະດເີກົ່ າຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018 

- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018 

- ລວມທງັໝດົ  

- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້ 

- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້      

 

= 59 ເລື່ ອງ; 

= 11 ເລື່ ອງ; 

= 70 ເລື່ ອງ;  

= 02 ເລື່ ອງ; 

= 68 ເລື່ ອງ. 

� ສໍານວນທີ່ ທວງມາ 

- ຄະດເີກົ່ າຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018     

-  ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 11/2018             

-  ລວມທງັໝດົ                           

- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້ 
- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້   

 

= 16 ເລື່ ອງ; 

= 03 ເລື່ ອງ; 

= 19 ເລື່ ອງ;  

= 00 ເລື່ ອງ; 

= 19 ເລື່ ອງ. 

�ຄໍາຮອ້ງຂໍຄວາມເປັນທໍາ 

- ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ11/2018 

-  ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018 

-   ລວມທງັໝດົ  

- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້ 

-   ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້ 
 

= 05 ເລື່ ອງ; 

= 03 ເລື່ ອງ; 

= 08 ເລື່ ອງ; 

= 04 ເລຶ່ ອງ; 

= 04 ເລື່ ອງ. 

� ຄໍາຮອ້ງຂໍຮືຟື້ນ້  

- ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018    

-   ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018           

-   ລວມທງັໝດົ                         

-   ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້      

-    ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້    

=   25 ເລື່ ອງ;  

=   02 ເລື່ ອງ;   

=   27 ເລື່ ອງ; 

=   03 ເລື່ ອງ; 

=   24 ເລື່ ອງ. 
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� ເອກະສານທາງລດັຖະການ ແລະຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 

- ຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018    

-   ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018  

-   ລວມທງັໝດົ                          

-   ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້      

-    ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້   

 

=  28 ເລື່ ອງ; ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 6 ເລື່ ອງ; 

=  21 ເລື່ ອງ;  ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 1 ເລື່ ອງ; 
=   49 ເລື່ ອງ;  ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 7 ເລື່ ອງ; 

=  19  ເລື່ ອງ;ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 4  ເລື່ ອງ; 

=  30 ເລື່ ອງ.ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 3 ເລື່ ອງ. 

� ສງັລວມຄະດ ີແລະ ຄໍາຮອ້ງທງັໝດົ 

- ຄະດແີລະຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ11/2018       

- ຄະດແີລະຄໍາຮອ້ງຮບັເຂົາ້ໃໝ່ໃນເດອືນ12/2018 

- ລວມທງັໝດົ       

 - ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້   

 - ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້        

 

= 133 ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກ່ວາເດອືນຜ່ານມາ 18 ເລື່ ອງ); 

= 31 ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 9 ເລື່ ອງ); 

= 173 ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 27 ເລື່ ອງ); 

= 28 ເລື່ ອງ (ທຽບເທົ່ າ 16 % ຂອງຈາໍນວນຄະດທີງັໝດົ). 

= 145  ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 12 ເລື່ ອງ); 

  

 

3.4ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄະດແີພ່ງ 

�ສໍານວນແພ່ງຂັນ້ລບົລາ້ງ 

- ຄະດເີກົ່ າຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018 

- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018 

- ລວມທງັໝດົ  

- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້ 

 

=00ເລື່ ອງ; 

= 21 ເລື່ ອງ; 

= 21 ເລື່ ອງ;  

= 04 ເລື່ ອງ, ໃນນີ:້ 

 

 
 

-ຖະແຫຼງ ຢັງ້ຢືນເອາົ:    2 ເລື່ ອງ,                                                                     

- ຖະແຫຼງ ບ່ໍຢັງ້ຢືນເອາົ: 2  ເລື່ ອງ. 

 

-  ຍງັພວມຄົນ້ຄວ້າ =  17 ເລື່ ອງ. 
 

�ຄໍາຮອ້ງຂໍຮືຟື້ນ້ ແລະ ຄໍາຮອ້ງຂໍຄວາມເປັນທໍາ 

-  ຄະດຄີາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018 

-  ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ໃນເດອືນ 12/2018 

-  ລວມທງັໝດົ 

-  ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້ 

= 70 ເລື່ ອງ 

= 23 ເລື່ ອງ 

=  93 ເລື່ ອງ 

=  04  ເລື່ ອງ, ໃນນີີ ້

 

 

- ທວງສໍານວນ: 3 ເລື່ ອງ;                                                                        

- ຕກົລງົບ່ໍຮືຟື້ນ້: 1 ເລື່ ອງ;                                                   

- ສົ່ ງພາກສ່ວນອື່ ນ 0 ເລື່ ອງ. 

  

-  ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້ =  89  ເລື່ ອງ.
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� ສໍານວນຄະດທີີ່ ທວງມາ ( ທວງຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ ແລະຕາມຄ າຮອ້ງຂໍຮືຟື້ນ້) 

- ຄະດຄີາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018 

 

=94  ເລື່ ອງ; ໃນນ:ີ            

 
 

- ສໍານວນ ທວງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ: 23; 

- ສໍານວນ ທວງຕາມ ຄໍາຮອ້ງ: 71.

 

- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 12/2018 

 

= 11  ເລື່ ອງ, ໃນນີ:້

 

 

 

- ສໍານວນ ທວງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ: 00;    

- ສໍານວນ ທວງຕາມຄໍາຮອ້ງ: 11 . 

 

 

-   ລວມທງັໝດົ  = 105   ເລື່ ອງ; ໃນນີ:້ 

 

 

- ສໍານວນ ທວງຕາມຂໍຕ້ົກລົງ:23;    

- ສໍານວນ ທວງຕາມຄໍາຮອ້ງ: 82. 

- ໄດຄ້ົນ້ຄວ້າແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້   = 03 ເລື່ ອງ

 
 

 

 

 

                                                                                                   

 

- ຄໍາຕກົລງົບ່ໍຮືຟື້ນ້ຕາມສະພາ: 0; 

- ສະເໜຮີືຟື້ນ້ຕາມຂໍຕ້ກົລງົສະພາ:0; 

- ສະເໜຮີືຟື້ນ້ຕາມຄໍາຮອ້ງ: 3; 

- ຄໍາຕກົລງົບ່ໍຮືຟື້ນ້ຕາມຄໍາຮອ້ງ: 0.  

 

- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້          = 102 ເລື່ ອງ; ໃນນີ:້ 

 
 

 

- ສໍານວນ ທວງຕາມ ຄໍາຮອ້ງ: 23; 

- ສໍານວນ ທວງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ: 79.

 

� ຂໍຕ້ກົລງົສະພາແຫ່ງຊາດ (ທີ່ ບ່ໍທນັໄດທ້ວງສໍານວນຄະດ)ີ  

- ຄະດແີລະຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 11/2018  

- ຄະດຮີບັເຂົາ້ໃໝ່ໃນເດອືນ 12/2018          

- ລວມທງັໝດົ                                    

- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້                 

- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້    

= 09 ເລື່ ອງ; 

= 00 ເລື່ ອງ; 

= 09 ເລື່ ອງ; 

= 00ເລື່ ອງ; 

= 09 ເລື່ ອງ. 

� ສງັລວມຄະດ ີແລະ ຄໍາຮອ້ງທງັໝດົ 

- ຄະດແີລະຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ11/2018  = 169 ເລື່ ອງ;(ໜອ້ຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 05 ເລື່ ອງ) 
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- ຄະດຮີບັເຂົາ້ໃໝ່ໃນເດອືນ 12/2018 

- ລວມທງັໝດົ             

- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກແລວ້  

 - ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້ 

= 55  ເລື່ ອງ;(ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 30 ເລື່ ອງ) 

= 224 ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 25 ເລື່ ອງ 

= 11 ເລື່ ອງ; (ທຽບເທົ່ າ 5% ຂອງຈາໍນວນຄະດທີງັໝດົ); 

= 213 ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດື່ ອນຜ່ານມາ 44 ເລື່ ອງ). 

3.5ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄາ້ຍຄຸມຂງັ-ດດັສາ້ງ 

�ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄາ້ຍດດັສາ້ງ ແລະ ອະໄພຍະໂທດ 

ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມເກບັກາໍສະຖຕິນິກັໂທດຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນມດີັ່ ງນີ:້ 

� ຈາໍນວນນກັໂທດທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ=13,569 ຄນົ, ຍງິ 1.756 ຄນົ. 

                               (ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກເດອືນຜ່ານມາ 3 ຄນົ, ຍງິ 00 ຄນົ) 

- ນກັໂທດຄະດຢີາເສບຕດິ                             

- ນກັໂທດຄະດທີົ່ ວໄປ    
    - ນກັໂທດຄະດກີະທໍາຜດິຕ່ໍຄວາມສະຫງບົຂອງຊາດ 

- ນກັໂທດຕ່າງປະເທດ       

- ນກັໂທດຖກືຕດັສນິປະຫານຊວິດິ  

 

= 10.423 ຄນົ, ຍງິ 1.504 ຄນົ; 

= 3.098 ຄນົ, ຍງິ 251 ຄນົ; 

= 48 ຄນົ, ຍງິ 01 ຄນົ; 

= 344 ຄນົ, ຍງິ 36 ຄນົ; 

= 411 ຄນົ, ຍງິ 48 ຄນົ.

 

(ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກເດອືນຜ່ານມາ ຈາໍນວນ 13 ຄນົ, ຍງິ 00 ຄນົ ໃນນີ,້ ມຄີ າຊີຂ້າດ 104 ຄນົ, ຍງິ 7 ຄນົ);  

- ນກັໂທດຖກືຕດັສນິຕດັອດິສະລະພາບຕະຫຼອດຊວີດິ= 651 ຄນົ, ຍງິ 67 ຄນົ. 

(ໜອ້ຍກ່ວາຈາກເດອືນຜ່ານມາ ຈາໍນວນ 8 ຄນົ, ຍງິ 02 ຄນົ). 

- ນກັໂທດໄດຮ້ບັອະນຸມດັອອກປ່ິນປົວ 

- ນກັໂທດຖກືໂຍກຍາ້ຍ:  

- ນກັໂທດໂຕນໜ:ີ                             

- ນກັໂທດເສຍຊວີດິ:  

- ນກັໂທດຖກືປ່ອຍຕວົ: 

 

= 289 ຄນົ, ຍງິ 108 ຄນົ; 

= 06 ຄນົ, ຍງິ 00 ຄນົ; 

= 03 ຄນົ, ຍງິ: 00 

= 05 ຄນົ;ຍງິ: 03 

= 618 ຄນົ, ຍງິ 96 ຄນົ. 

 

 

 �ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາສະຖານທີ່ ກກັຂງັ ແລະ ສູນດດັສາ້ງ. 

� ຈາໍນວນຜູຖ້ກືຫາທງັໝດົ  =  8.037 ຄນົ, ຍງິ 917 ຄນົ 

                                     (ໜອ້ຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 3803, ຍງິ 73  ຄນົ) 

- ຜູຖ້ກືຫາທີ່ ເປັນຄນົຕ່າງປະເທດ         

- ຜູຖ້ກືຫາຖກືກກັຂງັເກນີກາໍນດົ 1 ປີ     

- ຜູຖ້ກືຫາໄດຮ້ບັອະນຸມດັອອກເພື່ ອປ່ິນປົວ  

- ຜູຖ້ກືຫາເສຍຊວີດິ                          

- ຜູຖ້ກືຫາໂຕນໜ ີ                            

- ຜູຖ້ກືຫາຖກືໂຍກຍາ້ຍ 

- ຜູຖ້ກືຫາຖກືສັ່ ງຟອ້ງຂຶນ້ສານ    

- ຜູຖ້ກືຫາໄດຮ້ບັການປ່ອຍຕວົ               

 

  

= 232 ຄນົ, ຍງິ 22 ຄນົ; 

= 377 ຄນົ, ຍງິ 63 ຄນົ; 

= 34 ຄນົ, ຍງິ 23 ຄນົ; 

= 06 ຄນົ, ຍງິ: 01 ຄນົ; 

= 01 ຄນົ, ຍງິ: 00 ຄນົ; 

= 34 ຄນົ, ຍງິ 04 ຄນົ; 

= 515 ຄນົ, ຍງິ 76 ຄນົ;  

= 614 ຄນົ, ຍງິ 69 ຄນົ. 
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� ຈາໍນວນຜູຖ້ກືດດັສາ້ງທງັໝດົ    = 6.364 ຄນົ, ຍງິ 182 ຄນົ. 
                                         (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 315 ຄນົ ) 

- ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັອອກເພື່ ອປ່ິນປົວ  

- ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງເສຍຊວີດິ 

- ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງໂຕນໜ ີ 

- ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງທີ່ ໄດຮ້ບັການປ່ອຍຕວົ   

 

= 33 ຄນົ, ຍງິ 00 ຄນົ; 

=  03 ຄນົ, ຍງິ 00 ຄນົ; 

= 1 ຄນົ, ຍງິ 0 ຄນົ.      

= 776 ຄນົ, ຍງິ 26 ຄນົ; 

 

4.ວຽກງານຫອ້ງການ 
� ວຽກງານຄົນ້ຄວາ້-ສງັລວມ, ສະຖຕິ,ິ ກນົໄກບໍລຫິານຄະດຄີບົວງົຈອນ ແລະ ວຽກງານເລຂາການນໍາ. 

- ກະກຽມຮ່າງເນືອ້ໃນເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກບັ ກອງປະຊຸມວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊນົທົ່ ວປະເທດ

ປະຈາໍປີ 2018; 

- ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກບັກອງປະຊຸມວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊນົທົ່ ວປະເທດປະຈາໍປີ 2018; 

- ສະຫຸຼບວຽກງານຕລີາຄາປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໜາ້ທີ່ ວຽກງານຂອງຫອ້ງການຕາມຄໍາຂວນັ 3 ມ ີ

4 ຮບັປະກນັ; 

- ຕດິຕາມທ່ານ ຫວົໜາ້ ແລະ ທ່ານ ຮອງຫວົໜາ້ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ພອ້ມທງັເຂົາ້ຮ່ວມ

ບນັທກຶວຽກງານການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນຕ່າງໆ ຊ່ວຍການນາໍ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 51 ຄັງ້; 

- ຮບັ ແລະ ກວດກາບນັດາເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ອນຂໍຄໍາເຫນັ ແລະ ລາຍເຊນັ 514 ສະບບັ. 

� ວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ພທິກີານ 

-  ເບກີຈ່າຍເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ແລະ ເຄື່ ອງຮບັແຂກ ປະຈາໍປີ 2018 ສ າລບັອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ; 

-  ພຈິາລະນາແຜນນ ້າມນັເຊືອ້ໄຟຮບັໃຊບໍ້ລຫິານ, ນ ້າມນັນະໂຍບາຍການນ າ ແລະ ຕ າແໜ່ງງານ,ບດັເຕມີ

ໂທລະສບັປະຈາໍງວດ 1/ 2019; 

- ສະຫຸຼບສງັລວມໜີສ້ນິຮ່ວງຕ່າງໆ ທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານບໍລຫິານ ປະຈາໍປີ 2018; 

-  ໄດສ້ອ້ມແປງພາຫະນະ ແລະ ປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ ລວມມູນຄ່າ 24.256.400 ກບີ. 
� ວຽກງານ ເຕກັນກິ ແລະຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

- ສະຫຸຼບວຽກງານການນາໍໃຊອ້ນິເຕເີນດັ ປະຈາໍປີ 2018; 

- ຕດິຕັງ້ວດິໂດໃຫມ່ ຈາໍນວນ 03 ເຄື່ ອງ, ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 3, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ;  

- ສໍາເລດັ ການກວດເຊກັ ແລະ ຕດິຕັງ້ ລະບບົຊອບແວ ໌(Software) ຈາໍນວນ 10 ເທື່ ອຄັງ້; 

- ຈດັຊຸດຝຶກອບົຮມົວຽກງານສະຖຕິ ິ ໃຫພ້ະນກັງານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ

ວຽກງານສະຖຕິ.ິ 

 5.ວຽກງານການເງນິ 

 - ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການສະເໜຖີອນເງນິທດົແທນຄງັຮ່ວງບໍລຫິານປົກກະຕ ິ ປະຈາໍງວດ 04/2018 ຂອງ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ; 

- ລງົບນັຊປີະຈ າວນັ, ຕດິຕາມການຕໃີບຖອນ ແລະ ບນັຊປີະຈ າວນັຂອງຄງັເງນິສດົ ເປັນປົກກະຕ;ິ 

- ຮ່າງບດົສະບດົສະຫຸຼບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ປະຈາໍປີ 2018; 

- ສະເໜຖີອນເງນິຮ່ວງບໍລຫິານປົກກະຕ ິ ປະຈ າງວດ 4/2018 ໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ໃນຂອບ

ເຂດທົ່ ວປະເທດ; 

-  ສບືຕ່ໍປະສານງານ ແລະ ຕດິຕາມວຽກງງານສະເໜຖີອນເງນິທີ່ ຍງັຄາ້ງຢູ່ກະຊວງການເງນິ; 

-  ຄດິໄລ່ເງນິບໍລຫິານວຽກທາງການພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິແລະທນັການ. 
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6.ວຽກງານແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ 

� ວຽກງານຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ 

- ກະກຽມການຕອ້ນຮບັຄະນະຜູແ້ທນຈາກ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ ຈະມາ

ຢຽ້ມຢາມ ແລະ ເຈລະຈາ ກ່ຽວກບັສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທາງດາ້ນຍຸຕທໍິາໃນ

ບນັຫາອາຍາ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ; 

- ສບືຕ່ໍຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນ: UNDP, JICA, IOM, ILSTA, 

UNICEF ແລະ ມູນນທິຮິງັໄຊເດນັ, ເຊິ່ ງເດື່ ອນຜ່ານມາ ໄດມ້ກີດິຈະກາໍດັ່ ງນີ:້ 

1) ກະກຽມຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກ່ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອືດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ 

ສງັຄມົໃຫແ້ກ່ເດກັ ທີ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; 

2) ກະກຽມຈດັກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກບັວຽກງານການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງກ່ຽວກບັການຕາ້ນອາຊະຍາກາໍ

ຂາ້ມຊາດທີ່ ມກີານຈດັຕັງ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບນັຫາຢາເສບຕດິ ແລະ ຄວາມຮູກ່້ຽວປະມວນກດົໝາຍ

ອາຍາ. 

� ວຽກງານສນົທສິນັຍາ ແລະ ຮ່ວມມຍຸືຕທໍິາທາງອາຍາ 

- ສບືຕ່ໍປະສານກບັກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອສະເໜເີຈລະຈາວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັແລະກນັ 

ລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ ແລະ ເອກວົດໍ, ແລະ ຂໍເຈລະຈາສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການສົ່ ງຜູຮ້າ້ຍຂາ້ມແດນ ລະຫ່ວາງ 

ສປປ ລາວ ແລະຫວຽດນາມ; 

- ກະກຽມເນືອ້ໃນເພື່ ອເຈລະຈາສນົທສິນັຍາຮ່ວມມທືາງກດົໝາຍໃນບນັຫາອາຍາ ລາວ-ຫວຽດ ກບັຝ່າຍ

ຫວຽດນາມ; 

- ແຈງ້ຕອບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກບັຄໍາຮອ້ງຂໍການຮ່ວມມທືາງດາ້ນຍຸຕທໍິາທາງອາຍາ ລາວ-

ຫວຽດ ຈາໍນວນ 3 ເລື່ ອງ; 

- ຕດິຕາມແແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັວຽກງານຮ່ວມມຍຸືຕທໍິາທາງອາຍາ ຈາໍນວນ 3 ເລື່ ອງ ຂອງອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົສູງສຸດ ທີ່ ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພຈິາລະນາ. 

� ວຽກງານແຜນການ 

- ສະເໜຂໍີການອະນຸມດັຊໍາລະໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ ອາຄານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 1 ເມອືງ ປາກ

ເຊ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ເຂດ 2 ເມອືງຮຸນ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ, ເຂດ 1 ເມອືງ ຊໍາເໜອື ແຂວງຫວົພນັ, ເຂດ 2 ເມອືງ ຄໍາ 

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂດ 4 ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 

- ກະກຽມລງົກວດກາໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ ອາຄານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງບ່ໍແກວ້, ແຂວງຜົງ້

ສາລ ີແລະ ແຂວງໄຊສມົບູນ; 

- ຈດັແບ່ງໂຕເລກງບົປະມານການລງົທນຶຂອງລດັ ເຂົາ້ແຜນການປີ 2019. 

II. ທດິທາງແຜນການວຽກງານຈດຸສຸມໃນເດອື ມງັກອນ ປີ 2019. 
1. ວຽກງານການເມອືງ-ແນວຄດິ 

 ຄະນະພກັ - ຄະນະນາໍສບືຕ່ໍສກຶສາອບົຮມົການເມອືງ - ແນວຄດິໃຫພ້ະນກັງານ - ລດັຖະກອນ,  ສະມາຊກິ

ພກັໃຫມ້ທີດັສະນະທີ່ ຖກືຕອ້ງຕ່ໍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ - ລດັດວ້ຍຫຼາຍວທິ,ີ ຕົນ້ຕໍແມ່ນຈດັຕັງ້ເຊື່ ອມຊມືຊມຶ 

ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີIV ຂອງອງົຄະ

ນະພກັ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ, ຈດັຕັງ້ປາຖະກະຖາ, ເລົ່ າມູນເຊືອ້ວນັສໍາຄນັຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ 

ສາກນົ, ສກຶສາຮ່ໍາຮຽນຄຸນສມົບດັ, ສນິທໍາປະຕວິດັຂອງບນັດາຜູນ້າໍລຸນ້ກ່ອນຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ແລະ ອື່ ນໆ ເພື່ ອ

ແນ ໃສ່ເຮດັໃຫພ້ະນກັງານ - ລດັຖະກອນ, ສະມາຊກິພກັມຄຸີນທາດການເມອືງໜກັແໜນ້ມຄີວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕ່ໍ

ການນາໍພາຂອງພກັ, ມຈີນັຍາບນັ, ມນີໍາ້ໃຈຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົດວ້ຍຄວາມສດັຊື່ ບໍລສຸິດ, ປະຕບິດັລດັຖະທໍາມະນນູ 
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ແລະ ກດົໝາຍຢ່າງເຂັມ້ງວດ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕຖີອຍປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນຖນັແຖວສະມາຊກິພກັ ພະນກັງານ

ລດັ-ຖະກອນໃຫໄ້ດຢ່້າງທນັການ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ. 

2. ວຽກງານຈດັຕັງ້ ແລະ ກໍ່ ສາ້ງພະນກັງານ 

- ປະສານສມົທບົກບັກະຊວງແຮງງານ ເພື່ ອສະເໜເີງນິອຸດໜນູເສຍອງົຄະໃຫພ້ະນກັງານ ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຈາໍນວນ 2 ທ່ານ; 

- ປະສານສມົທບົກບັກະຊວງແຮງງານ ເພື່ ອສະເໜເີຮດັບດັປະກນັສງັຄມົ, ປ່ຽນໂຮງໝໍ ໃຫພ້ະນກັງານ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ແລະ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົພາກ; 

- ສບືຕ່ໍວຽກງານປະເມນີຜນົລດັຖະກອນ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ປະຈ າປີ 2018; 

- ຄົນ້ຄວ້າໃບຄ າຮອ້ງຂໍລາອອກ ຂອງພະນກັງານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ຈ ານວນ 1 ທ່ານ; 

- ສບືຕ່ໍພຈິາລະນາວຽກງານແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກາໍມະການໄອຍະການປະຊາຊນົພາກ ແລະ ບນັດາແຂວງຈາໍນວນ

ໜຶ່ ງ; 

- ຄົນ້ຄວ້າເປົາ້ໝາຍເຂົາ້ຝຶກອບົຮມົວຽກງານໄອຍະການປະຈາໍປີ 2019; 

- ກະກຽມລງົເຄື່ ອນໄຫວຊີນ້ າວຽກງານກ ານດົຕ າແໜ່ງງານ ຢູ່ບນັດາອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ

ພາກເໜອື;  

- ພຈິາລະນາວຽກງານການກາໍນດົຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງອງົການໄອຍະການນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 

- ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະກາໍມະການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ເພື່ ອພຈິາລະນາວຽກງານການ ເລື່ ອນຂັນ້ 

ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ແລະ ຜູຊ່້ວຍພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ໃນຂອບຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

ປະຈາໍປີ 2018. 

3.ວຽກງານການແກໄ້ຂຄະດ ີແລະ ຄໍາຮອ້ງ 

3.1 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາທົ່ ວໄປ 

- ສບືຕ່ໍຄົນ້ຄວ້າແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທີ່ ຍງັຄາ້ງ ໃຫສໍ້າເລດັ ແລະ ສບືຕ່ໍພວົພນັປະສານສມົທບົກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົ; 

- ປະສານສມົທບົກບັອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ ອເກບັກາໍສະຖຕິກິານປະຕບິດັ

ຄໍາຕດັສນີຂອງສານ, ສະຖຕິອິາຊະຍາກາໍ; 

- ສບືຕ່ໍຕດິຕາມ ແລະ ເກບັກາໍສະຖຕິອິາຊະຍາກາໍທີ່ ສົ່ ງມາແຕ່ທອ້ງຖິ່ ນ. 

3.2 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄະດອີາຍາ 

  - ສບືຕ່ໍເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມສານຂັນ້ລບົລາ້ງຕາມແຈງ້ເຊນີຂອງສານປະຊາຊນົສູງສຸດ ເປັນປົກກະຕ;ິ 

   - ສບືຕ່ໍຄົນ້ຄວາ້ພາລະບດົບາດການຕດິຕາມກວດກາຂອງໄອຍະການປະຊາຊນົ ຂັນ້ລບົລາ້ງ, ຮ່າງຄໍາຖະແຫຼງ

ຂັນ້ລບົລາ້ງ, ຮ່າງຄໍາສະເໜຄີດັຄາ້ນຂັນ້ລບົລາ້ງຂອງໄອຍະການປະຊາຊນົທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 

3.3 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ 

  - ສບືຕ່ໍຜ່ານຄະດຂີັນ້ພະແນກໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ ອາທດິລະ 2 ຄັງ້; 

  - ສບືຕ່ໍຜ່ານຄະດຂີັນ້ກມົໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍອາທດິລະ 1 ຄັງ້ ຕ່ໍໜຶ່ ງພະແນກ; 

- ສບືຕ່ໍຜ່ານຄະດຮ່ີວມກບັຄະນະກາໍມະການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 2 ຄັງ້ຕ່ໍເດອືນ ແລະ ຜ່ານ

ໃຫໄ້ດ ້ 15 ເລື່ ອງຂືນ້ໄປ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຄະດຄີາ້ງຜ່ານຄະນະກາໍມະການໄອຍະການ ມຫຼີາຍເຖງິ 91 ເລື່ ອງ ໃນ

ຈາໍນວນຄະດຄີາ້ງທງັໝດົ 213 ເລື່ ອງ; 

- ສູຊ້ນົແກໄ້ຂຄະດໃີຫຫຸຼ້ດລງົໃນເດອືນຕ່ໍໄປ, ໂດຍຖເືອາົ ການແກໄ້ຂຄະດທີີ່ ຄ ້່ ງມາແຕ່ ປີ 2015 – 2016 

ເປັນບູລມິະສດິ; 

-  ສູຊ້ນົໃຫຄ້ະດຄີາ້ງຢູ່ຂັນ້ວຊິາການໃຫຫຸຼ້ດລງົໃນແຕ່ລະເດອືນ; 

  - ເພີ່ ມຄວາມເອາົໃຈໃສ່ເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕດິຕາມຊຸກຍູ ້ ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ

ຢູ່ບນັດາແຂວງພາກໃຕ ້
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  - ກະກຽມລງົເກບັກາໍຂໍມູ້ນຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຈາໍນວນໜຶ່ ງ; 

  - ລງົເຄື່ ອນໄຫວວຍກງານຕດິຕາມກວດກາການດ າເນນີຄະດແີພ່ງຢູ່ບນັດາແຂວງພາກກາງ; 

  - ສບືຕ່ໍກະກຽມຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວ້າສໍານວນຄະດ ີ ແລະ ສະຫຸຼບຄະດກີຽມຜ່ານຄະນະກາໍມະ

ການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານວຊິາການ. 

3.4 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄາ້ຍຄຸມຂງັ-ດດັສາ້ງ 

  - ສບືຕ່ໍຕດິຕາມຊຸກຊູໃ້ຫອ້ງົການໄອຍະການທອ້ງຖິ່ ນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການຂອງວຽກຕດິຕາມ

ກວດກາຄາ້ຍຄຸມຂງັ-ດດັສາ້ງ ຕາມພາລະບດົບາດ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົເອງ; 

  - ສບືຕ່ໍປະສານກບັກມົຕໍາຫຼວດຄຸມຂງັ - ດດັສາ້ງເກບັກາໍສະຖຕິນິກັໂທດ, ຜູຖ້ກືຫາ ແລະ ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງຄາ້ຍ

ຄຸມຂງັສູນກາງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ວຽກງານອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 

        -  ຕດິຕາມຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ພທິປີະກາດ ໃຫອ້ະໄພຍະໂທດທົ່ ວປະເທດ ປະຈ າປີ 2018, ພອ້ມທງັສງັລວມ

ຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ; 

- ສບືປັບປຸງຄໍາແນະນາໍຮ່ວມກບັກະຊວງ ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະ ກະຊວງຍຸຕທໍິາ ກ່ຽວກບັການ

ປະຈາໍການຢູ່ຄາ້ຍຄຸມຂງັ-ດດັສາ້ງ ຂອງພະນກັງານໄອຍະການ ແລະ ພະນກັງານປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 

- ສບືຕ່ໍປະສານກບັສໍານກັງານປະທານປະເທດ ກ່ຽວກບັການຈດັສົ່ ງລດັຖະດໍາລດັວ່າດວ້ຍ ການໃຫອ້ະໄພຍະ

ໂທດ, ຫຸຼດຜ່ອນໂທດໃຫແ້ກ່ນກັໂທດປະຫານຊວີດິ ໃຫແ້ກ່ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

4.ວຽກງານຫອ້ງການ 

-  ສບຶຕ່ໍປັບປຸງຮ່າງບດົລາຍງານຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ຕ່ໍກອງປະຊຸມສະໄໜສາມນັເທື່ ອ

ທ ີ6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີVIII; 

 -  ສບຶຕ່ໍກະກຽມຮ່າງເນືອ້ໃນເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກບັກອງປະຊຸມວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊນົທົ່ ວປະເທດ

ປະຈາໍປີ 2018; 

 - ກະກຽມການຈດັຕັງ້ປະຖະກາຖາວນັສາ້ງຕັງ້ເມອືງວຽງໄຊ, ແຂວງຫວົພນັ ຖານທີ່ ໜັນ້ຂອງການປະຕວິດັ

ຄບົຮອບ 50 ປີ (ວນັທ ີ30/11/1968-30/11/2018); 

 - ກະກຽມວຽກສໍາຫຼວດກວດກາຕລີາຄາຄດັເລອືກຜນົງານ 3 ມ ີ 4 ຮບັປະກນັ ແລະ ປະເມນີການຈດັຕັງ້

ປະຕບິດັວຽກງານຂອງພະນກັງານ ຫອ້ງການ ອອປສ ປະຈາໍປີ 2018; 

 - ສບືຕ່ໍພຈິາລະນາແຜນກາໍນດົຕໍາແໜ່ງງານຂອງຫອ້ງການ; 

- ແຈງ້ການເຖງິອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫສ້ະຫຸຼບລາຍງານການຕດິຕາມ

ກວດກາການແກໄ້ຂຄະດຄີບົວງົຈອນປະຈາໍໄຕມາດ; 

 - ເບກີຈ່າຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຮບັໃຊບໍ້ລຫິານ, ນໍາ້ມນັນະໂຍບາຍການນາໍ, ຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ບດັເຕມີໂທລະສບັ

ປະຈາໍງວດ IV/2018, ເດອືນ 10, 11, 12/2018; 

  -  ສບຶຕ່ໍຂືນ້ແຜນການບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ສອ້ມແປງສໍານກັງານ, ແລະ  ແຜນບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ສອ້ມແປງ

ພາຫະນະ 2018; 

- ສບືຕ່ໍ ເຂົາ້ຮ່ວມຝືກອບົຮມົ ວຽກງານໄອທ ີໄມໂຄຊ໋ອບເອກັເຊວ 2010 ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຊຸດ

ທ ີ02 ໃຫແ້ກ່ ຢູ່ພາຍໃນອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ; 

- ສບືຕ່ໍ ປັບປຸງລະບບົການບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງໄອທ ີຢູ່ ອອປສ ແລະ ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັອາສາສະໜກັ, ປຶກສາໄອຊີ

ທ,ີ ຊ່ຽວຊານຈາກມູນນທິຄິົນ້ຄວາ້ແຫ່ງຊາດ ເກາົຫລ ີ ເພື່ ອຂຽນແຜນພດັທະນາປັບປຸງລະບບົວຽກງານໄອຊທີຢູ່ີ ອອປສ 

ແຕ່ປີ 2018 ຫາ 2022; 

- ສບືຕ່ໍຕດິຕາມ ແລະ ປັບປຸງ ການນາໍໃຊຖ້ານຂໍມູ້ນ ຄະດແີພ່ງ ແລະ ຄະດອີາຍາ ຢູ່ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ

ສູງສຸດ; 

- ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍ Network-internet, ການກວດເຊກັ ແລະ ຕດິຕັງ້ ລະບບົຊອບແວ ໌

(Software) ແລະ ຮາດແວ (hardware) ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ໃຫມ້ຄີວາມປົກກະຕ.ິ 
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5.ວຽກງານການເງນິ 

- ເອາົໃຈໃສ່ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ປະຈາໍງວດ 4/2018 ໃຫສໍ້າເລດັ; 

- ເອາົໃຈໃສ່ສະຫຸຼບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ປະຈ າປີ 2018ໃຫສ້ າເລດັ ເພື່ ອສມົທຽບກບັ

ກະຊວງການເງນິ; 

- ເອາົໃຈໃສ່ສະຫຸຼບສງັລວມ ໜີສ້ນິປະຈ າປີ 2018 ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ໃຫສ້ າເລດັ; 

- ເອາົໃຈໃສ່ກະກຽມຂໍມູ້ນດາ້ນຕ່າງໆ ເພື່ ອກວດກາ 00 ໂມງ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ໃຫ ້

ຖກືຕອ້ງ ແລະ ທນັຕາມກາໍນດົເວລາ 

- ສບືຕ່ໍສມົທຍບໜີສ້ນິທີ່ ຍງັຄາ້ງ ສໍາລບັສກົປີ 2018 ຕາມສະລະບານບນັຊ ີໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ສໍາເລດັຕາມ 

ແຜນການທີ່ ວາງໄວ;້ 

- ກະກຽມສະຫຸຼບລາຍຈ່າຍງບົປະມານປະຈ າງວດ 3/2018 ແລະ 9 ເດອືນ ເພື່ ອສມົທຽບກບັກະຊວງການ

ເງນິ; 

- ສບືຕ່ໍສະຫຸຼບວຽກງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລາຍຈ່າຍງບົປະມານ ປະຈາໍປີ 2018 ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ 

ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ. 

6.ວຽກງານແຜນການແລະ ຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ. 

       - ຄົຄ້ວ້າຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍແຜນ

ພດັທະນາວຽກງານ 5 ປີ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົທົ່ ວປະເທດ ເຂົາ້ໃນວຽກງານຕວົຈງິໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົດໃີນ

ແຕ່ລະໄລຍະ; 

 - ສບືຕ່ໍຈດັແບ່ງລາຍຈ່າຍງບົປະມານການລງົທນຶປະຈ າງວດທ ີ1; 

- ປະສານສມົທບົກບັຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຂັນ້ແຂວງ, ບໍລສິດັຮບັເໝາົກສໍາ້ງ ແລະຕດິຕາມ

ຊຸກຍູບ້ນັດາໂຄງການກໍ່ ສາ້ງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ ອໃຫຮ້ບັປະກນັຄຸນນະພາບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ; 

-  ສບືຕ່ໍກະກຽມການຕອ້ນຮບັຄະນະຜູແ້ທນຈາກ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ ຈະມາ

ຢຽ້ມຢາມ ແລະ ເຈລະຈາ ກ່ຽວກບັສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທາງດາ້ນຍຸຕທໍິາໃນ

ບນັຫາອາຍາ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ; 

- ສບືຕ່ໍປະສານກບັສໍານກັງານໄອຍະການສູງສຸດ ແຫ່ງ ລາຊະອານາຈກັໄທ ກ່ຽວກບັການໄປຢຽ້ມຢາມ ແລະ 

ເຮດັວຽກທາງການຢູ່ປະເທດໄທ; 

- ຮ່ວມມກືບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ: UNDP, JICA, IOM, ILSTA, UNICEF, ມູນນທິິ

ຮນັໄຊເດັ່ ນ ເພື່ ອຈດັ ກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັເປັນປົກກະຕ;ິ 

-  ສບຶຕ່ໍຕດິຕາມນາໍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອຂໍເຈລະຈາກ່ຍວກບັການຄົນ້ຄວາ້ຮ່າງສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍ

ການຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ-ເອກວົດໍ; 

- ສບືຕ່ໍກະກຽມການເຈລະຈາ ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຮ່ວມມໃືນບນັຫາທາງອາຍາ ລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ 

ແລະ ຫວຽດນາມ; 

- ສບືຕ່ໍຕດິຕາມແແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັວຽກງານຮ່ວມມຍຸືຕທໍິາທາງອາຍາ ຈາໍນວນ 7 ເລື່ ອງ ຂອງອງົການໄອຍະ

ການ ປະຊາຊນົສູງສຸດ ທີ່ ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ພຈິາລະນາ. 

7.ວຽກງານກວດກາລດັ. 

- ສບືຕ່ໍຕດິຕາມແຜນການກວດກາແຜນລງົທນຶຂອງລດັແຕ່ຫວົທ ີ2 ໂຄງການຄ:ື ສໍານກັງານອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົແຂວງ ໄຊສມົບູນ ແລະ ສໍານກັງານອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ 4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັປະຈາໍປີ 

2018; 
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- ສບືຕ່ໍສະຫຸຼບວຽກງານກວດກາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັແຕ່ຫວົທ ີ 2 ໂຄງການຄ:ື ໂຄງການກໍ່ ສາ້ງ ອາຄານ 

ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ 3 ເມອືງ ຊຽງເງນິ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະໂຄງການຖມົດນິ ຂອງສະຖາບນັ

ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໄອຍະການ; 

- ສບືຕ່ໍວຽກງານກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງບົປະມານຂອງຫອ້ງການ, ກມົການເງນິ ແລະ ກມົແຜນການ-

ຮ່ວມມຕ່ືາງປະເທດ ປະຈາໍປີ 2018 (ວຽກງານກວດກາ 00 ໂມງ). 

III. ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

1.ຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜ່ແຜນການໃຫຄ້ະນະນາໍ, ຫອ້ງການ, ບນັດາກມົ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະຝຶກອບົຮມົໄອຍະ

ການ ຮບັຊາບ ແລະ ເຂົາ້ໃຈຢ່າງເລກິເຊິ່ ງ; 

2.ໃຫຫ້ອ້ງການ, ບນັດາກມົ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໄອຍະການສາ້ງເປັນແຜນວຽກລະອຽດຂອງ

ຕນົ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫມ້ຜີນົສໍາເລດັ, ແລວ້ສະຫຸຼບລາຍງານຜນົຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ທດິທາງ

ແຜນການໃນເດອືນຕ່ໍໄປໃຫຫ້ອ້ງການ ອອປສ ສງັລວມລາຍງານໃຫຫ້ວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ 

ເພື່ ອຊາບ ແລະ ມທີດິຊີນ້າໍ. 
 ດັ່ ງນັນ້, ຈ ຶ່ ງສະຫລຸບຕລີາຄາການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຜ່ານມາ ແລະ ວາງທດິທາງແຜນການຕ່ໍໜາ້ ເພື່ ອ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງ. 

 

                           ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບ່ອນສົ່ ງ 

-  ຫອ້ງວ່າການປະທານປະເທດ 01 ສະບບັ 

-  ຫອ້ງວ່າການສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ01 ສະບບັ 

- ຄະນະນາໍ ອອປສ ທ່ານລະ 01 ສະບບັ; 

- ທ່ານຜູຊ່້ວຍຫວົໜາ້ ອອປສ 01 ສະບບັ; 

- ບນັດາທ່ານຫວົໜາ້ກມົ, ຫວົໜາ້ຫອ້ງການ ທ່ານລະ 01 ສະບບັ; 

- ຫວົໜາ້ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໄອຍະການ 01 ສະບບັ; 

- ເກບັມຽ້ນສໍາເນາົ 01 ສະບບັ. 


