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ບດົສະຫຼຸບ 
ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຮອບດາ້ນ 

ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດປະຈໍາເດອືນ ຕຸລາ 
ແລະ ທດິທາງແຜນການປະຈໍາເດອືນ ພະຈກິ 2018 

 

- ອງີຕາມ ແຜນການເຄື່ ອນໄຫວປະຈໍາປີ 2018 ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ; 
- ອງີຕາມແຜນການເຄື່ ອນໄຫວປະຈໍາເດອືນ ຕຸລາ ປີ 2018 ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ. 

 

ຜ່ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນການວຽກງານຕວົຈງິ ປະຈໍາເດອືນ ກນັຍາ ( 09 ) ຂອງອງົການໄອຍະ
ການປະຊາຊນົສູງສຸດແລະ ກໍານດົທດິທາງແຜນການປະຈໍາເດອືນ ຕຸລາ ( 10 ) 2018, ສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ັ່ ງນີ:້ 

 

I. ການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານໃນເດອືນ ຕຸລາ 2018 
1. ວຽກງານການເມອືງ - ແນວຄດິ 

  ໃນເດອືນໜຶ່ ງຜ່ານມາ ຄະນະພັກ - ຄະນະນໍາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ສຶກສາ
ອບົຮົມດາ້ນການເມອືງ - ແນວຄິດ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນໃນອົງການໄອຍະການ
ປະຊາຊນົສູງສຸດ, ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົພາກກາງ, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໄອຍະການ ດວ້ຍ
ຫຼາຍວທິີ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຊຶ່ ງໄດຖ້ືເອົາວຽກງານດັ່ ງກ່າວເປັນວຽກງານຕົນ້ຕໍ ໃນການຄຸມ້ຄອງຊີນໍ້າ - ນໍາພາ
ພະນກັງານໃຫມ້ທີດັສະນະຫຼກັໝັນ້ການເມອືງໜກັແໜນ້, ມຄີວາມຈົ່ ງຮກັພກັດ,ີ ເຊື່ ອໝັນ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບຕ່ໍ
ການນໍາພາຂອງພກັ, ມຄີວາມອຸ່ນອຽນທຸ່ນທ່ຽງ ເປັນເຈົາ້ການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັໜາ້ທີ່ ຂອງຕນົດວ້ຍຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບສູງ, ມຈີນັຍາບນັ, ມນໍີາ້ໃຈຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົດວ້ຍຄວາມສດັຊື່ ບໍລສຸິດ, ປະຕບິດັລດັຖະທໍາມະນນູ ແລະ 
ກດົໝາຍຢ່າງເຂັມ້ງວດ, ມແີບບແຜນວທິເີຮດັວຽກດີສມົຄວນ ແລະ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມເຊື່ ອມຊມຶແນວທາງການເມອືງ
ຂອງພກັເປັນປົກກະຕ.ິ 

ໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ຊີນໍ້າ - ນໍາພາສາ້ງຂະບວນອອກແຮງງານລວມ, ຂະບວນການແຂ່ງຂັນກລິາ, ສີລະປະ
ວນັນະຄະດ,ີ ໄປຢ້ຽມຢາມເບິ່ ງແຍງຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັໃນເວລາຫຍຸງ້ຍາກ ເຈບັເປັນ, ເກດີລູກ ແລະ ອື່ ນໆ
ໃຫຄ້ວາມອບົອຸ່ນກນັ ໃນຍາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ໄດຈ້ດັຕັງ້ການປ້ອງກນັເວນຍາມສໍານກັງານ ໃຫມ້ຄີວາມສະຫງບົ
ປອດໄພ.  

2.   ວຽກງານກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນ 

  ວຽກງານຈດັຕັງ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ພະນກັງານ 
- 40ລງົເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານກໍານດົຕໍາແໜ່ງງານ ຢູ່ ແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະສະຫວນັນະເຂດ; 
- 40ພຈິາລະນາແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການໄອຍະການປະຊາຊນົ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົພາກ ແລະ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ; 
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- 40ສງັລວມຂໍມູ້ນພະນກັງານ-ລດັຖະການ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ເຊກອງ, ຈໍາປາສກັ, ແລະ 
ແຂວງ ໄຊຍະບູລ ີເຂົາ້ຖານຂໍມູ້ນ; 

- 40ສງັລວມສະຖຕິພິະນກັງານເພດຍງິ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ທີ່

ມຕໍີາແໜ່ງບໍລຫິານ. 
  ວຽກນະໂຍບາຍ ແລະ ກ່ໍສາ້ງ  
- ເລື່ ອນຊັນ້-ຂັນ້ເງນິເດອືນປົກກະຕ ິໃຫພ້ະນກັງານອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ປະຈໍາງວດ 1/2019, ຈໍານວນ 

104 ທ່ານ, ຍງິ 36 ທ່ານ; 
- ດດັແກຊ້ັນ້-ຂັນ້ເງນິເດອືນໃຫແ້ກ່ພະນກັງານອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ປະຈໍາງວດ 1/2019 ຈໍານວນ7 

ທ່ານ, ຍງິ 5 ທ່ານ;  ພຈິາລະນາດດັແກຊ້ັນ້-ຂັນ້ເງນິເດອືນ (ພົນ້ຊັນ້) ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ປະ
ຈໍາງວດ 1/2019 ຈໍານວນ 4 ທ່ານ; 

- ລງົເຜຍີແຜ່ວຽກງານຈດັຕັງ້-ນະໂຍບາຍພະນກັງານ ໃຫແ້ກ່ບນັດາອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງພາກເໜອື; 
- ອະນຸມດັໃຫໃ້ຫພ້ະນກັງານເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ຖອດຖອນບດົຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 28 

ທ່ານ, ຍງິ 5 ທ່ານ; 
- ພຈິາລະນາຄດັເລອືກພະນກັງານເຂົາ້ຮ່ວມຊຸດເຝິກອບົຮມົ ວຽກງານໄອຍະການ ປະຈໍາປີ 2018 ທີ່  ສະຖາບນັ

ຄົນ້ຄວ້າ ແລະເຝິກອບົຮມົວຽກງານໄອຍະການຈໍານວນ 66 ທ່ານ, ຍງິ 16 ທ່ານ. 
3. ວຽກງານການແກໄ້ຂຄະດ ີແລະ ຄໍາຮອ້ງ 

3.1 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາທົ່ ວໄປ 
 ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງກ່ຽວກບັການປະຕບິດັກດົໝາຍ 
- ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018           
- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018    
- ລວມທງັໝດົ     
- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້                         
                

= 02 ເລື່ ອງ; 
= 00 ເລື່ ອງ; 
= 02 ເລື່ ອງ; 
= 02 ເລື່ ອງ.             

ການແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງກ່ຽວກບັການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນິຂອງສານ: 
- ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018            
- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018    
- ລວມທງັໝດົ     

       - ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້                
 

= 06 ເລື່ ອງ; 
= 00 ເລື່ ອງ; 
= 06 ເລື່ ອງ; 
= 06 ເລື່ ອງ. 

 ສງັລວມຄໍາຮອ້ງທງັໝດົ: 
- ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018            
- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018                
- ລວມທງັໝດົ   

       - ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້     
 

= 08 ເລື່ ອງ; 
= 00 ເລື່ ອງ; 
= 08 ເລື່ ອງ; 
= 08 ເລື່ ອງ.                     

      3.2  ວຽກງານກວດກາລດັ 
- ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018           
- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018                  
- ລວມທງັໝດົ                                
- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້              

= 12 ເລື່ ອງ; 
= 05 ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 2 ເລື່ ອງ)              
= 17 ເລື່ ອງ ; (ຫຼາຍກ່ວາເດອືນຜ່ານມາ 2 ເລື່ ອງ) 
= 02 ເລື່ ອງ;(ທຽບເທົ່ າກບັ 12% ຂອງຄາໍຮອ້ງທງັໝດົ)  
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- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້                 = 15 ເລື່ ອງ.    
3.3 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄະດອີາຍາ 
  ສໍານວນຄະດຂີັນ້ລບົລາ້ງ: 
- ຄະດເີກົ່ າຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018           
-  ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018                   
-  ລວມທງັໝດົ                                   
- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້                

        - ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້      
 

= 43 ເລື່ ອງ; 
= 10 ເລື່ ອງ; 
= 53 ເລື່ ອງ;  
= 06 ເລື່ ອງ; 
= 47 ເລື່ ອງ.                           

 ສໍານວນທີ່ ທວງມາ 
- ຄະດເີກົ່ າຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018               
-  ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018                      
-  ລວມທງັໝດົ                                    

- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້                 
- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້   
 

= 15 ເລື່ ອງ; 
= 01 ເລື່ ອງ; 
= 16 ເລື່ ອງ;  

= 01 ເລື່ ອງ; 
= 15 ເລື່ ອງ.                             

 ຄໍາຮອ້ງຂໍຄວາມເປັນທໍາ 
- ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018                 
-   ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018                          
-   ລວມທງັໝດົ                                    
- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້                   
-   ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້  

 

=  03 ເລື່ ອງ;  
=  05 ເລື່ ອງ;   
= 08 ເລື່ ອງ; 
= 03 ເລຶ່ ອງ; 
= 05 ເລື່ ອງ.                                

 ຄໍາຮອ້ງຂໍຮືຟື້້ນ  
- ຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018                
-   ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018                     
-   ລວມທງັໝດົ                                    
-   ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້                  
-    ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້    

 

=   16 ເລື່ ອງ;  
=   07 ເລື່ ອງ;   
=   23 ເລື່ ອງ; 
=   04 ເລື່ ອງ; 
=   19 ເລື່ ອງ.                        

 ເອກະສານທາງລດັຖະການ ແລະຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 

- ຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018                        
-   ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018                      
-   ລວມທງັໝດົ                                      
-   ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້                   
-    ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້   

 

=  24 ເລື່ ອງ; ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 6 ເລື່ ອງ; 
=  43 ເລື່ ອງ;  ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 2ເລື່ ອງ; 
=   67 ເລື່ ອງ;  ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 8 ເລື່ ອງ; 

=  38 ເລື່ ອງ; ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 3 ເລື່ ອງ; 

=  29 ເລື່ ອງ. ໃນນີ:້ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ 5 ເລື່ ອງ.                                

 ສງັລວມຄະດ ີແລະ ຄໍາຮອ້ງທງັໝດົ 

- ຄະດແີລະຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ9/2018           

- ຄະດແີລະຄໍາຮອ້ງຮບັເຂົາ້ໃໝ່ໃນເດອືນ10/2018   

- ລວມທງັໝດົ                                          

= 101 ເລື່ ອງ; (ໜອ້ຍກ່ວາເດອືນຜ່ານມາ 02 ເລື່ ອງ); 

= 66  ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 17 ເລື່ ອງ);  

= 167 ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 15 ເລື່ ອງ); 
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- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້                      
- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້        

= 52 ເລື່ ອງ; (ທຽບເທົ່ າ 31% ຂອງຈາໍນວນຄະດທີງັໝດົ); 

= 115 ເລື່ ອງ (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 14 ເລື່ ອງ).                         

 

3.4 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄະດແີພ່ງ 

    ສໍານວນແພ່ງຂັນ້ລບົລາ້ງ       

- ຄະດເີກົ່ າຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018                     
-  ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 10/2018                             
-  ລວມທງັໝດົ                                       
- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້  

 

=  07 ເລື່ ອງ; 
=  11 ເລື່ ອງ; 
=  18 ເລື່ ອງ;  
=  18  ເລື່ ອງ, ໃນນີ:້                    

 
                                                                        

 

- ຖະແຫງຼ ຢັ້ງຢືນເອາົ:    9 ເລື່ ອງ,                                                                     
- ຖະແຫງຼ ບໍ່ ຢັງ້ຢືນເອາົ: 9  ເລື່ ອງ. 

 
-  ຍງັພວມຄົນ້ຄວ້າ   =  00 ເລື່ ອງ. 
 

 ຄໍາຮອ້ງຂໍຮືຟື້້ນ ແລະ ຄໍາຮອ້ງຂໍຄວາມເປັນທໍາ 
-  ຄະດຄີາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018 
-  ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ໃນເດອືນ 10/2018 
-  ລວມທງັໝດົ 
-  ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້ 
 

=  66 ເລື່ ອງ; 
=  22  ເລື່ ອງ 
=  88 ເລື່ ອງ 
= 16 ເລື່ ອງ, ໃນນີີ ້

                                                                              

 
 

- ທວງສໍານວນ: 15 ເລື່ ອງ;                                                                                 
- ຕກົລງົບໍ່ ຮືຟື້ນ້: 0 ເລື່ ອງ;                                                                       
- ສົ່ ງພາກສ່ວນອື່ ນ 1 ເລື່ ອງ. 

  
         -  ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້                       
  

=  72 ເລື່ ອງ. 

 
  

 ສໍານວນຄະດທີີ່ ທວງມາ ( ທວງຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງສະພາ ແລະ ຕາມຄໍາຮອ້ງຂໍຮືຟື້ນ້) 
- ຄະດຄີາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 09/2018   

 
= 99 ເລື່ ອງ; ໃນນ:ີ            

 
                                                                                                                                                                                                                     

- ສໍານວນ ທວງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ: 24; 
- ສໍານວນ ທວງຕາມ ຄໍາຮອ້ງ: 75.

 
- ຮບັເຂົາ້ໃໝ່ເດອືນ 9/2018 

 
= 09  ເລື່ ອງ, ໃນນີ:້
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- ສໍານວນ ທວງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ: 04;                                                                  
- ສໍານວນ ທວງຕາມ ຄໍາຮອ້ງ: 05. 

                                                                  
 

-   ລວມທງັໝດົ                      = 108 ເລື່ ອງ; ໃນນີ:້ 
                                                                        
 

 

- ສໍານວນ ທວງຕາມຂໍຕ້ ົກລົງ:28;                                                                    
- ສໍານວນ ທວງຕາມ ຄໍາຮອ້ງ: 80. 

- ໄດຄ້ົນ້ຄວ້າແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້    = 10 ເລື່ ອງ
 
 
 
 
 
-  

- ຄໍາຕກົລງົບໍ່ ຮືຟື້ນ້ຕາມສະພາ: 02 
- ສະເໜຮີືຟື້ນ້ຕາມຄໍາຮອ້ງ: 02; 
- ຄໍາຕກົລງົບໍ່ ຮືຟື້ນ້ຕາມຄາໍຮອ້ງ: 06.                                                                               

 
- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້          = 98 ເລື່ ອງ; ໃນນີ:້          

         
 
 

- ສໍານວນ ທວງຕາມ ຄໍາຮອ້ງ: 72; 
- ສໍານວນ ທວງຕາມຂໍຕ້ກົລງົ: 26.

 
 ຂໍຕ້ກົລງົສະພາແຫ່ງຊາດ (ທີ່ ບ່ໍທນັໄດທ້ວງສໍານວນຄະດີ)  

- ຄະດແີລະຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອືນ 9/2018     
- ຄະດຮີບັເຂົາ້ໃໝ່ໃນເດອືນ 10/2018           
-  ລວມທງັໝດົ                                     
- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂສົ່ ງອອກແລວ້                 
- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້    

= 07ເລື່ ອງ; 
= 02 ເລື່ ອງ; 
= 09 ເລື່ ອງ; 
= 01 ເລື່ ອງ; 
= 08 ເລື່ ອງ.              

 ສງັລວມຄະດີ ແລະ ຄໍາຮອ້ງທງັໝດົ 

- ຄະດ ີແລະຄໍາຮອ້ງຄາ້ງມາແຕ່ເດອື9/2018     
- ຄະດຮີບັເຂົາ້ໃໝ່ໃນເດອືນ 10/2018             
- ລວມທງັໝດົ                                      
- ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສົ່ ງອອກແລວ້                  
- ຍງັພວມຄົນ້ຄວາ້ 

=170 ເລື່ ອງ; (ໜອ້ຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 11 ເລື່ ອງ) 
=52  ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 22 ເລື່ ອງ)  

= 222 ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 11 ເລື່ ອງ 

= 45 ເລື່ ອງ;(ທຽບເທົ່ າ20%ຂອງຈາໍນວນຄະດທີງັໝດົ); 

=177 ເລື່ ອງ; (ຫຼາຍກວ່າເດື່ ອນຜ່ານມາ 7 ເລື່ ອງ).                                    

3.5 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄາ້ຍຄຸມຂງັ-ດດັສາ້ງ 

 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄາ້ຍດດັສາ້ງ ແລະ ອະໄພຍະໂທດ 
  ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມເກບັກໍາສະຖຕິນິກັໂທດຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນມດີັ່ ງນີ:້ 
 ຈໍານວນນກັໂທດທງັໝດົໃນທົ່ ວປະເທດ  = 13,278 ຄນົ, ຍງິ 1.748 ຄນົ. 

                                    (ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກເດອືນຜ່ານມາ 143 ຄນົ, ຍງິ 13 ຄນົ) 
- ນກັໂທດຄະດຢີາເສບຕດິ                                    
- ນກັໂທດຄະດທີົ່ ວໄປ                              

    - ນກັໂທດຄະດກີະທໍາຜດິຕ່ໍຄວາມສະຫງບົຂອງຊາດ           

= 10.389 ຄນົ, ຍງິ 1.531 ຄນົ; 
= 2.987 ຄນົ, ຍງິ 229 ຄນົ; 
= 45 ຄນົ, ຍງິ 01 ຄນົ; 
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- ນກັໂທດຖກືຕດັສນິປະຫານຊວິດິ   
- ນກັໂທດຕ່າງປະເທດ      

= 334 ຄນົ, ຍງິ 35 ຄນົ;                         
= 398 ຄນົ, ຍງິ 48 ຄນົ.

 
                                        (ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກເດອືນຜ່ານມາ ຈໍານວນ 26 ຄນົ, ຍງິ 14 ຄນົ); 

- ນກັໂທດຖກືຕດັສນິຕດັອດິສະລະພາບຕະຫຼອດຊວີດິ = 653 ຄນົ, ຍງິ 67 ຄນົ. 
                                        (ເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກເດອືນຜ່ານມາ ຈໍານວນ 23 ຄນົ, ຍງິ 02 ຄນົ). 

- ນກັໂທດໄດຮ້ບັອະນຸມດັອອກປ່ິນປົວ        
- ນກັໂທດຖກືໂຍກຍາ້ຍ:                     
- ນກັໂທດໂຕນໜ:ີ                             
- ນກັໂທດເສຍຊວີດິ:                     
- ນກັໂທດຖກືປ່ອຍຕວົ: 

 

= 210 ຄນົ, ຍງິ 82 ຄນົ; 
= 128 ຄນົ, ຍງິ 11 ຄນົ; 
= 02 ຄນົ, ຍງິ: 00 
= 05 ຄນົ;  ຍງິ: 01 
= 429 ຄນົ, ຍງິ 54 ຄນົ.  

                    
  ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາສະຖານທີ່ ກກັຂງັ ແລະ ສູນດດັສາ້ງ. 
 ຈໍານວນຜູຖ້ກືຫາທງັໝດົ              =  12.021 ຄນົ, ຍງິ 1.008 ຄນົ  

                                                    (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 3.337, ຍງິ 00  ຄນົ) 

- ຜູຖ້ກືຫາທີ່ ເປັນຄນົຕ່າງປະເທດ               
- ຜູຖ້ກືຫາຖກືກກັຂງັເກນີກໍານດົ 1 ປີ          
-  ຜູຖ້ກືຫາໄດຮ້ບັອະນຸມດັອອກເພື່ ອປ່ິນປົວ   
- ຜູຖ້ກືຫາເສຍຊວີດິ                            
- ຜູຖ້ກືຫາໂຕນໜ ີ                             
- ຜູຖ້ກືຫາຖກືໂຍກຍາ້ຍ                        
- ຜູຖ້ກືຫາໄດຮ້ບັການປ່ອຍຕວົ                
- ຜູຖ້ກືຫາຖກືສັ່ ງຟອ້ງຂຶນ້ສານ    

 

= 431 ຄນົ, ຍງິ 64 ຄນົ; 
= 443 ຄນົ, ຍງິ 66 ຄນົ; 
= 18 ຄນົ, ຍງິ 15 ຄນົ; 
= 07 ຄນົ, ຍງິ: 00; 
= 04 ຄນົ , ຍງິ: 00; 
= 18 ຄນົ, ຍງິ 01 ຄນົ; 
= 633 ຄນົ, ຍງິ 57 ຄນົ;  
= 593 ຄນົ, ຍງິ 63 ຄນົ. 
             

 ຈໍານວນຜູຖ້ກືດດັສາ້ງທງັໝດົ         = 6.309 ຄນົ, ຍງິ 185 ຄນົ. 
                                      (ຫຼາຍກວ່າເດອືນຜ່ານມາ 639 ຄນົ, ຍ ິ1 ຄນົ) 

- ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັອອກເພື່ ອປ່ິນປົວ  
- ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງເສຍຊວີດິ                             
- ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງ ໂຕນໜ ີ                             
- ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງທີ່ ໄດຮ້ບັການປ່ອຍຕວົ   

 

= 04 ຄນົ, ຍງິ 00; 
=  00 ຄນົ, ຍງິ 00; 
= 812 ຄນົ, ຍງິ 31 ຄນົ.      
= 17 ຄນົ, ຍງິ 00; 

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

- ຮ່າງບດົລາຍງານຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ຕ່ໍກອງປະຊຸມສະໄໝສາມນັເທື່ ອທ ີ 6 

ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີ VIII ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມາທກິານຍຸຕທໍິາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຜ່ານ

ຮ່າງບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວ; 

- ກະກຽມຮ່າງເນືອ້ໃນເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັກອງປະຊຸມວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ທົ່ ວປະເທດ

ປະຈໍາປີ 2018; 
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- ກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ຽວກບັກອງປະຊຸມວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊນົທົ່ ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018; 

- ລງົຕດິຕາມຊຸກຍູວ້ຽກງານສະຖຕິ ິ ແແລະ ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງຄະດຄີບົວງົຈອນ ຢູ່ອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົພາກໃຕ;້ 

- ສາ້ງແຜນຝຶກອບົຮມົວຽກງານຄຸມ້ຄອງເອກະສານທາງເອເລກັໂຕນກິ ແລະ ບນັດານຕິກໍິາທີ່ ກ່ຽບກບັວຽກ

ງານດັ່ ງກ່າວ; 

- ສະຫຸຼບສະຖຕິກິານແກໄ້ຂຄະດຄີະດ ີ9 ເດອືນ ແລະ 2 ປີເຄີ່ ງ; 

- ຕດິຕາມທ່ານ ຫວົໜາ້ ແລະ ທ່ານ ຮອງຫວົໜາ້ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ພອ້ມທງັເຂົາ້ຮ່ວມ

ບນັທກຶວຽກງານການເຄື່ ອນໄຫວດາ້ນຕ່າງໆ ຊ່ວຍການນໍາ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 46 ຄັງ້; 

- ຮບັ ແລະ ກວດກາບນັດາເອກະສານຕ່າງໆ ກ່ອນຂໍຄໍາເຫນັ ແລະ ລາຍເຊນັ 517 ສະບບັ. 
 ວຽກງານບໍລຫິານ ແລະ ພທິກີານ 

-   ເບກີຈ່າຍເຄື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ ແລະ ເຄື່ ອງຮບັແຂກ ປະຈໍາປີ 2018 ສ າລບັອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ; 
-  ພຈິາລະນາແຜນນ ້າມນັເຊືອ້ໄຟຮບັໃຊບໍ້ລຫິານ, ນ ້າມນັນະໂຍບາຍການນ າ ແລະ ຕ າແໜ່ງງານ,ບດັເຕີມ

ໂທລະສບັປະຈໍາງວດ VI/ 2018,  ແຜນຜຼດິກາໝາຍປະດບັເຄື່ ອງແບບ, ແຜນບໍາລຸງຮກັສາແອເຢັນ ປະຈໍາປີ 2018;; 
-  ໄດສ້ອ້ມແປງພາຫະນະ ຈ ານວນ 09 ເທື່ ອຄັງ້, ມູນຄ່າການສອ້ມແປງ ແລະ ປ່ຽນນໍາ້ມນັເຄື່ ອງ ລວມມູນຄ່າ 

12.994.7000 ກບີ (ສບິສອງລາ້ນເກົາ້ແສນເກົາ້ສບິສີ່ ເຈດັພນັກບີ). 
 ວຽກງານ ເຕກັນກິ ແລະຂໍມູ້ນຂ່າວສານ 

- ພຈິາລະນາອະນຸມດັຮບັເອາົຊ່ຽວຊານໄອທ ີ ສ ເກາົຫລ ີ ມາເຮດັວຽກຮ່ວມກບັຫອ້ງການອງົການໄອຍະ
ການປະຊາຊນົສູງສຸດ ເປັກໄລຍະເວລາ 1 ປີ; 

- ຕດິຕັງ້ວດິໂດໃຫມ່ ຈໍານວນ 03 ເຄື່ ອງ, ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 3, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ;  
- ສໍາເລດັ ການກວດເຊກັ ແລະ ຕດິຕັງ້ ລະບບົຊອບແວ ໌(Software) ຈໍານວນ 05 ເທື່ ອຄັງ້; 
- ສໍາເລດັ ການກວດເຊກັ ແລະ ຕດິຕັງ້ ລະບບົຮາດແວ ໌(Hardware) ຈໍານວນ 04 ເທື່ ອຄັງ້; 
- ສໍາເລດັ ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍ Network-internet ຢູ່ ອອປສ 02 ເທື່ ອຄັງ້. 

 5. ວຽກງານການເງນິ 
  - ຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜ່ກ່ຽວກບັການນໍາໃຊກ່້ຽວກບັການນໍາ ໃຊປຶ້ມ້ຄູ່ມກືານເງນິ-ການບນັຊ ີ ໃຫແ້ກ່ບນັດາ
ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງພາກໃຕ;້ 

- ສບືຕ່ໍຕດິຕາມການສະເໜຖີອນເງນິທດົແທນຄງັຮ່ວງບໍລຫິານປົກກະຕ ິ ປະຈໍາງວດ 03/2018 ຂອງ
ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ; 
        - ສບືຕ່ໍປະສານງານ ແລະ ຕດິຕາມວຽກງງານສະເໜຖີອນເງນິທີ່ ຍງັຄາ້ງຢູ່ກະຊວງການເງນິ; 
        - ສາ້ງບດັຜ່ານ ແລະລງົບນັຊຄູ່ີ ປະຈໍາເດອືນ ແລະປະຈາໍງວດ 03/2018; 
        - ຄດິໄລ່ເງນິບໍລຫິານວຽກທາງການພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິແລະ ທນັການ. 

6. ວຽກງານແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ 
 ວຽກງານຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ 
- ພຈິາລະນາແຜນການຕອ້ນຮບັຄະນະຜູແ້ທນຈາກ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ ຈະ

ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຈລະຈາ ກ່ຽວກບັສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທາງດາ້ນຍຸຕທໍິາໃນ
ບນັຫາອາຍາ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ; 

- ຊີນໍ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ 5 ແຂວງພາກເໜອື ກະກຽມເນືອ້ໃນ ກອງປະຊຸມຊາຍແດນ ລະຫ່
ວາງ ບນັດາອງົການໄອຍະການແຂວງພາກເໜອື ສປປ ລາວ ກບັ ອງົການໄອຍະການແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈນີ;  

- ສບືຕ່ໍກະກຽມເນືອ້ໃນ ແລະ ຄວາມພອ້ມຕ່າງໆ ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັສາ້ງຕັງ້ມະຫາວິ
ທະ ຍາໄລກວາງຊ ີຄບົຮອບ 90 ປີ;  
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- ສບືຕ່ໍຮ່ວມມກືບັບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເປັນຕົນ້ ແມ່ນ: UNDP, JICA, IOM, ILSTA, 
UNICEF ແລະ ມູນນທິຮິງັໄຊເດນັ, ເຊິ່ ງເດື່ ອນຜ່ານມາ ໄດມ້ກີດິຈະກໍາດັ່ ງນີ:້ 

1) ໄດຈ້ດັສໍາມະນາເຊື່ ອມຊມືກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້-ລດັຖະກອນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການຈດັຕັງ້ 
ປະຕບິດັກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານບ-ລດັຖະກອນ ບນັດາອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ 
ແຂວງພາກໃຕ;້ 

2) ກະກຽມລງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນຂັນ້ຂັນ້ບາ້ນ ແລະ ເມອືງ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ທີ່ ມແີຜນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ສງົຄມົໃຫແ້ກ່ເດກັ. 

 ວຽກງານສນົທສິນັຍາ ແລະຮ່ວມມຍຸືຕທໍິາທາງອາຍາ 
- ສບືຕ່ໍປະສານກບັກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ ອສະເໜເີຈລະຈາວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັແລະກນັ 

ລະຫ່ວາງ ສປປລາວ ແລະ ເອກວົດໍ; 
- ກະກຽມເນືອ້ໃນເຈລະຈາ ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຮ່ວມມໃືນບນັຫາທາງອາຍາ ລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ 

ແລະ ຫວຽດນາມ; 
- ຕດິຕາມແແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັວຽກງານຮ່ວມມຍຸືຕທໍິາທາງອາຍາ ຈໍານວນ 8 ເລື່ ອງ ຂອງອງົການໄອຍະ

ການ ປະຊາຊນົສູງສຸດ ທີ່ ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ພຈິາລະນາ. 
 ວຽກງານແຜນການ 
- ສະເໜຂໍີການອະນຸມດັຊໍາລະໂຄງການກ່ໍສາ້ງ ອາຄານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 1 ເມອືງ ປາກ

ເຊ ແຂວງຈໍາປາສກັ, ເຂດ 2 ເມອືງຮຸນ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ, ເຂດ 1 ເມອືງ ຊໍາເໜອື ແຂວງຫວົພນັ, ເຂດ 2 ເມອືງ ຄໍາ 
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ເຂດ 4 ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 

- ກະກຽມລງົກວດກາໂຄງການກ່ໍສາ້ງ ອາຄານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງບ່ໍແກວ້, ແຂວງຜງົ ້
ສາລ ີແລະ ແຂວງໄຊສມົບູນ; 

- ຊີນໍ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນວຽກງານເຈລະຈາ ແລະສນັຍາ ໂຄງການກ່ໍສາ້ງ 
ອາຄານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2 ເມອືງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ. 
 

II. ທດິທາງແຜນການວຽກງານຈດຸສຸມໃນເດອືນພະຈກິ. 
1. ວຽກງານການເມອືງ - ແນວຄດິ 

 ຄະນະພກັ - ຄະນະນໍາສບືຕ່ໍສກຶສາອບົຮມົການເມອືງ - ແນວຄດິໃຫພ້ະນກັງານ - ລດັຖະກອນ,  ສະມາຊກິ
ພກັໃຫມ້ ີທດັສະນະທີ່ ຖກືຕອ້ງຕ່ໍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ - ລດັດວ້ຍຫຼາຍວທິ,ີ  ຕົນ້ຕໍແມ່ນຈດັຕັງ້ 
ການເຊື່ ອມຊມຶມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີ X ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັງ້ທ ີ
IV ຂອງອງົຄະນະພກັອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ, ຈດັຕັງ້ປາຖະກະຖາ, ເລົ່ າມູນເຊືອ້ວນັສໍາຄນັຕ່າງໆຂອງ
ຊາດ ແລະ ສາກນົ, ສກຶສາຮ່ໍາຮຽນຄຸນສມົບດັ, ສນິທໍາປະຕວິດັຂອງບນັດາຜູນໍ້າລຸນ້ກ່ອນຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ແລະ 
ອື່ ນໆເພື່ ອແນ ໃສ່ເຮດັໃຫພ້ະນກັງານ - ລດັຖະກອນ, ສະມາຊກິພກັມຄຸີນທາດການເມອືງໜກັແໜນ້ມຄີວາມເຊື່ ອ
ໝັນ້ຕ່ໍການນໍາພາຂອງພກັ, ມຈີນັຍາບນັ, ມນໍີາ້ໃຈຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົດວ້ຍຄວາມສດັຊື່ ບໍລສຸິດ, ປະຕບິດັລດັຖະທໍາ
ມະນນູ ແລະ ກດົໝາຍຢ່າງເຂັມ້ງວດ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕຖີອຍປະກດົການຫຍໍທໍ້ໃ້ນຖນັແຖວສະມາຊກິພກັ 
ພະນກັງານລດັຖະກອນໃຫໄ້ດຢ່້າງທນັການ ແລະ ມປີະສດິທຜິນົ.  

2. ວຽກງານຈດັຕັງ້ ແລະ ກ່ໍສາ້ງພະນກັງານ 
- ສງັລວມການຍອ້ງຍໍ 3 ມ ີ 4 ຮບັປະກນັ ປະຈໍາປີ 2016, 2017, 2018 ຂອງອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ; 
- ພຈິາລະນາວຽກງານປະເມນີຜນົລດັຖະກອນ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ, ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ພາກ ແລະ ສະຖາບນັເຝິກອບົຮມົວຽກງານໄອຍະການ ປະຈໍາປີ 2018; 
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- ສບືຕ່ໍລງົເຜຍີແຜ່ວຽກງານຈດັຕັງ້-ພະນກັງານ ໃຫບ້ນັດາອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ບນັດາແຂວງ,  ແລະ 
ແຂວງ ພາກໃຕ;້ 

- ສບືຕ່ໍຄົນ້ຄວ້າພຈິາລະນາວຽກງານເລື່ ອຂັນ້, ແຕ່ງຕັງ້, ໂຍກຍາ້ຍ ແລະຊບັພະນກັງານ ໄອຍະການປະຊາຊນົ 
ແລະຜູຊ່້ວຍ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ໃຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2018; 

- ສບືຕ່ໍພຈິາລະນາວຽກງານແຕ່ງຕັງ້ຄະນະກໍາມະການໄອຍະການປະຊາຊນົພາກ ແລະບນັດາແຂວງຈໍານວນ
ໜຶ່ ງ; 

- ກະກຽມລງົເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານການກໍານດົຕ າແໜ່ງງານຢູ່ ບນັດາອງົກການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ
ພາກເໜອື;  

- ພຈິາລະນາເປົາ້ໝາຍເຂົາ້ເຝິກອບົຮມົວຽກງານໄອຍະການ ປະະຈ າປີ 2018 ເຊິ່ ງມແີຜນຈະໄຂຊຸດ
ເຝິກອບົຮມົ ໃນເດອືນ 12 ປີ 2018; 

- ສງັລວມສະຖຕິ,ິ ລາຍຊື່ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໂດຍຈດັຕາມຂັນ້-ຊັນ້ ວຊິາສະເພາະ ແລະ ສງັລວມ
ສະຖຕິ ິພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ປະຈໍາງວດ 4 (ເດອືນ 
10, 11, 12/2018); 

- ກວດກາ ແລະຮຽບຮຽງຄນື ການກ ານດົຕໍາແໜ່ງງານ ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ. 

3.ວຽກງານການແກໄ້ຂຄະດ ີແລະ ຄໍາຮອ້ງ 
3.1ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາທົ່ ວໄປ 
- ສບືຕ່ໍຄົນ້ຄວ້າແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທີ່ ຍງັຄາ້ງ ໃຫສໍ້າເລດັ ແລະ ສບືຕ່ໍພວົພນັປະສານສມົທບົກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວາ້ແກໄ້ຂຄໍາຮອ້ງທີ່ ເຫນັວ່າມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກສບັສນົ; 
- ປະສານສມົທບົກບັອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ ອເກບັກໍາສະຖຕິກິານປະຕບິດັ

ຄໍາຕດັສນີຂອງສານ, ສະຖຕິອິາຊະຍາກໍາ; 
 - ສບືຕ່ໍເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານນໍາຄະນະສະເພາະກດິຂັນ້ສູນກາງຂອງອງົການລດັຖະບານ ຢູ່ແຂວງວຽງຈນັ 

ແລະສະຫຸູບຕລີາຄາຜນົການປະຕບິດັວຽກງານດັ່ ງກ່າວ; 
- ຮ່າງຄໍາແນະນໍາ, ໜງັສສືະເໜ ີ ແລະ ບນັດາເອກະສານຕ່າງໆເພື່ ອໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ, 

ເຂດ ເປັນບ່ອນອງີໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານຕາມພາລະບດົບາດ; 
- ສບືຕ່ໍເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານນໍາກມົກວດກາປ່າໄມ ້ກະຊວງກະສກໍິາ ແລະ ປ່າໄມ;້ 
- ສບືສາ້ງແຜນການລງົຕດິຕາມກວດກາການປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ 

ໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ເປົາ້ໝາຍຈດຸສຸມ ຄ:ື ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈນັ 
ແລະ ຈໍາປາສກັ. 

3.2 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄະດອີາຍາ 
  - ສບືຕ່ໍເຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມສານຂັນ້ລບົລາ້ງຕາມແຈງ້ເຊນີຂອງສານປະຊາຊນົສູງສຸດເປັນປົກກະຕ;ິ 
  - ສບືຕ່ໍຄົນ້ຄວາ້ພາລະບດົບາດການຕດິຕາມກວດກາຂອງໄອຍະການປະຊາຊນົຂັນ້ລບົລາ້ງ, ຮ່າງຄໍາຖະແຫຼງ

ຂັນ້ລບົລາ້ງ, ຮ່າງຄໍາສະເໜຄີດັຄາ້ນຂັນ້ລບົລາ້ງຂອງໄອຍະການປະຊາຊນົທາງດາ້ນກດົໝາຍ. 
3.3 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາການດໍາເນນີຄະດແີພ່ງ 

  - ສບືຕ່ໍຜ່ານຄະດຂີັນ້ພະແນກໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ ອາທດິລະ 2 ຄັງ້; 
  - ສບືຕ່ໍຜ່ານຄະດຂີັນ້ກມົໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍອາທດິ 1 ຄັງ້; 
- ສບືຕ່ໍຜ່ານຄະດຮ່ີວມກບັຄະນະກ າມະການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 2 ຄັງ້ຕ່ໍເດອືນ ແລະ 

ຜ່ານໃຫໄ້ດ ້15 ເລື່ ອງຂືນ້ໄປ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຄະດຄີາ້ງຜ່ານຄະນະກໍາມະການໄອຍະການ ມຫຼີາຍເຖງິ 89 ເລື່ ອງ ໃນ
ຈໍານວນຄະດຄີາ້ງທງັໝດົ 177 ເລື່ ອງ; 
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- ສູຊ້ນົແກໄ້ຂຄະດໃີຫຫຸຼ້ດລງົໃນເດອືນຕ່ໍໄປ, ໂດຍຖເືອາົ ການແກໄ້ຂຄະດທີີ່ ຄ ້່ ງມາແຕ່ ປີ 2015 – 2016 
ເປັນບູລມິະສດິ; 

-  ສູຊ້ນົໃຫຄ້ະດຄີາ້ງຢູ່ຂັນ້ວຊິາການໃຫຫຸຼ້ດລງົໃນແຕ່ລະເດອືນ; 
  - ກະກຽມລງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງຈາໍນວນໜຶ່ ງ; 
- - ກະກຽມຝຶກອບົຮມົກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວ້າສ ານວນຄະດ ີແລະ ສະຫຸຼບຄະດກີຽມຜ່ານຄະນະກ າມະການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານວຊິາການ. 
3.4 ວຽກງານຕດິຕາມກວດກາຄາ້ຍຄຸມຂງັ - ດດັສາ້ງ 

  - ສບືຕ່ໍຕດິຕາມຊຸກຊູໃ້ຫອ້ງົການໄອຍະການທອ້ງຖິ່ ນ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງານ, ໂຄງການຂອງວຽກຕດິຕາມ
ກວດກາຄາ້ຍຄຸມຂງັ-ດດັສາ້ງ ຕາມພາລະບດົບາດ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົເອງ;    

  -  ສບືຕ່ໍປະສານກບັກມົຕໍາຫຼວດຄຸມຂງັ - ດດັສາ້ງເກບັກໍາສະຖຕິນິກັໂທດ, ຜູຖ້ກືຫາ ແລະ ຜູຖ້ກືດດັສາ້ງ
ຄາ້ຍຄຸມຂງັສູນກາງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ວຽກງານອື່ ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ; 
        -  ປະຕບິດັຕາມບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການອະໄຍະໂທດລະດບັຊາດ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ16-17 
ສງິຫາ 2018; 
        -  ສບືຕ່ໍຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງຄໍາແນະນໍາຮ່ວມກບັກະຊວງ ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ ແລະກະຊວງຍຸຕທໍິາ ກ່ຽວກບັ
ການປະຈໍາການຢູ່ຄາ້ຍຄຸມຂງັ-ດດັສາ້ງ ຂອງພະນກັງານໄອຍະການ ແລະພະນກັງານປະຕບິດັຄໍາຕດັສນີຂອງສານ; 
        - ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ຂອງຄະນະກໍາມະການອະໄພຍະໂທດລະດບັຊາດ ຄັງ້ວນັທ ີ16-17 
ສງິຫາ 2018 ແລະ ບດົບນັທກຶ ກອງປະຊຸມ ປະທານຄະນະກໍາມະການອະໄພຍະໂທດ ລະດບັຊາດ ຄັງ້ວນັທ ີ 10 
ຕຸລາ 2018.     

4. ວຽກງານຫອ້ງການ 
     -  ສບຶຕ່ໍປັບປຸງຮ່າງບດົລາຍງານຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ຕ່ໍກອງປະຊຸມສະໄໜສາມນັ

ເທື່ ອທ ີ6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທ ີVIII; 
  -  ສບຶຕ່ໍກະກຽມຮ່າງເນືອ້ໃນເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກບັກອງປະຊຸມວຽກງານໄອຍະການປະຊາຊນົທົ່ ວປະເທດ

ປະຈໍາປີ 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 ປະຈໍາປີ 2018; 
  - ສບືຕ່ໍພຈິາລະນາແຜນກໍານດົຕໍາແໜ່ງງານຂອງຫອ້ງການ; 
 - ແຈງ້ການເຖງິອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃຫສ້ະຫຸຼບລາຍງານການຕດິຕາມ

ກວດກາການແກໄ້ຂຄະດຄີບົວງົຈອນປະຈໍາໄຕມາດ; 
  - ເບກີຈ່າຍນໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຮບັໃຊບໍ້ລຫິານ, ນໍາ້ມນັນະໂຍບາຍການນໍາ, ຕໍາແໜ່ງງານ ແລະ ບດັເຕມີໂທລະສບັ

ປະຈໍາງວດ 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, ປຶກສາໄອ

ຊທີ,ີ ຊ່ຽວຊານຈາກມນູນທິຄິົນ້ຄວາ້ແຫ່ງຊາດ ເກາົຫລ ີ ເພື່ ອຂຽນແຜນພດັທະນາປັບປຸງລະບບົວຽກງານໄອຊທີຢູ່ີ 
ອອປສ ແຕ່ປີ 2018 ຫາ 2022; 
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- ສບືຕ່ໍຕດິຕາມ ແລະ ປັບປຸງ ການນໍາໃຊຖ້ານຂໍມູ້ນ ຄະດແີພ່ງ ແລະ ຄະດອີາຍາ ຢູ່ອງົການໄອຍະການ
ປະຊາຊນົສູງສຸດ; 

-  ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລະບບົເຄື່ ອຂ່າຍ Network-internet, ການກວດເຊກັ ແລະ ຕດິຕັງ້ ລະບບົຊອບແວ ໌
(Software) ແລະ ຮາດແວ (hardware) ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ໃຫມ້ຄີວາມປົກກະຕ.ິ 

5. ວຽກງານການເງນິ 
     -  ສບືຕດິຕາມ, ຊຸກຊູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນລາຍຈ່າຍປະຈໍາປີ 2018; 
     - ສບືຕ່ໍສມົທຽບໜີສ້ນິທີ່ ຍງັຄາ້ງໃນປີ 2017 ຕາມສາລະບານບນັຊໃີຫຖ້ກືຕອ້ງ; 

        - ສບືຕ່ໍປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອຖອນເງນິງບົປະມານຮ່ວງບໍລຫິານປົກກະຕ ິ 9 ເດອືນໃຫ ້
ແກ່ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົສູງສຸດ ແລະ ປະຈໍາງວດ 04/2018 ໃຫແ້ກ່ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົພາກ, 
ແຂວງ ແລະ ສະຖາບນັ; 
      -  ກະກຽມຝຶກອບົຮມົວຽກງານການເງນິ-ການບນັຊ ີ (ບນັຊຄູີ) ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຂອງບນັດາ
ອງົການໄອຍະການປະຊນົແຂວງພາກເໜອື;    

  - ກະກຽມສະຫຸຼບລາຍຈ່າຍງບົປະມານປະຈໍາງວດ 3/2018 ແລະ 9 ເດອືນ ເພື່ ອສມົທຽບກບັກະຊວງການ
ເງນິ; 

- ສະເໜຖີອນເງນິເດອືນ, ເງນິອຸດໜນູ, ເງນິບໍລຫິານ ແລະ ເງນິນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ປະຈໍາງວດ 4. 
6.ວຽກງານແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຕ່າງປະເທດ. 

     -  ສບືຕ່ໍຕດິຕາມເອກະສານປະກອບຂໍການອະນຸມດັຊໍາລະໂຄງການກ່ໍສາ້ງອາຄານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ
ເຂດ 1 ເມອືງປາກເຊ ແຂວງ ຈໍາປາສກັ, ເຂດ 1 ເມອືງ ຊໍາເໜອື ແຂວງ ຫວົພນັ, ເຂດ 2 ເມອືງ ຄໍາ ແຂວງ ຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ເຂດ 4 ເມອືງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 

- ປະສານສມົທບົກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ກ່ຽວກບັວຽກງານຖອນເງນິຕດິຕາມ  
- ກະກຽມລງົກວດກາໂຄງການກ່ໍສາ້ງ ອາຄານ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງບ່ໍແກວ້, ແຂວງຜົງ້ສາລ,ີ 

ແຂວງໄຊສມົບູນ ແລະ ເຂດ 4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 
- ປະສານສມົທບົກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ກ່ຽວກບັຕວົເລກງບົປະມານທີ່ ຈະເອາົເຂົາ້

ແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ ປະຈໍາປີ 2019; 
- ສບືຕ່ໍພຈິາລະນາແຜນການຕອ້ນຮບັຄະນະຜູແ້ທນຈາກ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່

ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຈລະຈາ ກ່ຽວກບັສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ທາງດາ້ນຍຸຕທໍິາ
ໃນບນັຫາອາຍາ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ; 

- ສບືຕ່ໍຊີນໍ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ 5 ແຂວງພາກເໜອື ກະກຽມເນືອ້ໃນ ກອງປະຊຸມຊາຍແດນ ລະຫ່
ວາງ ບນັດາອງົການໄອຍະການແຂວງພາກເໜອື ສປປ ລາວ ກບັ ອງົການໄອຍະການແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈນີ;  

- ສບືຕ່ໍກະກຽມເນືອ້ໃນ ແລະ ຄວາມພອ້ມຕ່າງໆ ໃນການເຂົາ້ຮ່ວມສະເຫຼມີສະຫຼອງວນັສາ້ງຕັງ້ມະຫາວທິະ 
ຍາໄລກວາງຊ ີຄບົຮອບ 90 ປີ;  

-  ຮ່ວມມກືບັອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ: UNDP, JICA, IOM, ILSTA, UNICEF, ມູນ
ນທິຮິນັໄຊເດັ່ ນ ເພື່ ອຈດັ ກດິຈະກໍາຮ່ວມກນັເປັນປົກກະຕ,ິ ເຊິ່ ງມແີຜນເຄື່ ອນໄຫວດັ່ ງນີ;້ 

1) ກະກຽມຈດັສໍາມະນາເຊື່ ອມຊມືກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຈດັຕັງ້-ລດັຖະກອນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາການຈດັຕັງ້ 
ປະຕບິດັກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ ໃຫແ້ກ່ພະນກັງານບ-ລດັຖະກອນ ບນັດາອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ; 

2) ກະກຽມຈດັຝຶກອບົຮມົວຽກງານການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດທາງດາ້ນການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ
ການຕາ້ນການຟອກເງນິ ໃຫແ້ກ່ ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ບນັດາອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງພາກ
ໃຕ;້ 

3) ກະກຽມເປີດໂຄງການສົ່ ງເສີ່ ມການພດັທະນະ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງລດັປົກຄອງດວ້ຍກດົໝາຍ ໄລຍະ
ທ ີ3. 
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-  ສບຶຕ່ໍຕດິຕາມນ າກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພື່ ອຂໍເຈລະຈາກ່ຍວກບັການຄົນ້ຄວາ້ຮ່າງສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍ
ການຊ່ວຍເຫຼອືເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ-ເອກວົດໍ; 

- ສບືຕ່ໍກະກຽມການເຈລະຈາ ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຮ່ວມມໃືນບນັຫາທາງອາຍາ ລະຫ່ວາງ ສປປ ລາວ 
ແລະ ຫວຽດນາມ; 

- ສບືຕ່ໍຕດິຕາມແແຈງ້ການ ກ່ຽວກບັວຽກງານຮ່ວມມຍຸືຕທໍິາທາງອາຍາ ຈໍານວນ 8 ເລື່ ອງ ຂອງອງົການໄອຍະ
ການ ປະຊາຊນົສູງສຸດ ທີ່ ສົ່ ງໃຫພ້າກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ພຈິາລະນາ. 

7. ວຽກງານກວດກາ. 
       - ສບືຕ່ໍຕດິຕາມແຜນການກວດກາແຜນລງົທນຶຂອງລດັແຕ່ຫວົທ ີ2 ໂຄງການຄ:ື ສໍານກັງານອງົການໄອຍະການ
ປະຊາຊນົແຂວງ ໄຊສມົບູນ ແລະ ສໍານກັງານອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ 4 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັປະຈໍາປີ 
2018; 
       - ສບືຕ່ໍສະຫຸຼບວຽກງານກວດກາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັແຕ່ຫວົທ ີ 2 ໂຄງການຄ:ື ໂຄງການກ່ໍສາ້ງ ອາຄານ 
ຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ 3 ເມອືງ ຊຽງເງນິ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະໂຄງການຖມົດນິ ຂອງສະຖາບນັ
ຄົນ້ຄວາ້ ແລະຝຶກອບົຮມົໄອຍະການ; 
       - ສບືຕ່ໍກະກຽມການຈດັເຝິກອບົຮມົວຽກງານຕາ້ນ ແລະສະກດັກັນ້ ການສໍລ້າດບງັຫຼວງຢູ່ສອງພາກ; 
       - ສາ້ງແຜນກວດກາ 00 ໂມງປະຈ າປີ 2018. 
III. ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

1.ຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜ່ແຜນການໃຫຄ້ະນະນໍາ, 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 ມທີດິຊີນໍ້າ. 
 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. 

12 
 


