
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

ບໍລິສັດ...... 

ບດົສະຫຼຼຸບການດ າເນນີກິດຈະການປະຈ າປ ີ...... 

I. ຂໍໍ້ມູນບໍລິສັດ ແລະ ສາຂາ: 
- ຊ ື່ແລະນາມສະກຸນ.....................ອາຍຸ....., ອາຊີບ...............,ສັນຊາດ..........., ເຊ ື້ອຊາດ......, ສາສະໜາ

............,ປະຈຸບັນຢູູ່ບ້ານ.............,ໜ່ວຍ......,ເຮ ອນເລກທີ......,ເມ ອງ.............,ແຂວງ..........., 
- ຊ ື່ບໍລິສັດ..........,ຕັື້ງຢູູ່ເຮ ອນເລກທີ............,ໜ່ວຍ......,ບ້ານ......,ເມ ອງ......,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
- ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍໍ່.........................,ເບີແຟັກ.......................,ອີເມວ.............., 
- ມີຈັກສາຂາ? ຕັື້ງຢູູ່ໃສແດ?່ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍໍ່.................,ເບີແຟັກ.......................,ອີເມວ.............., 

II. ຂໍໍ້ມູນການດ າເນີນກິດຈະການຜ່ານມາ 
❖ ດ້ານດີ: 
1. ລາຍການບໍລິການໃນປີຜ່ານມາ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຫຍັງແດ່? 

ເຊັັ່ນວ່າ: ຈ າໜ່າຍ, ຕິດຕັື້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທີື່ປຶກສາ, ສ້າງແລະພັດທະນາຊອບແວ, ບໍລິການ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ອ ື່ນໆ ດ້ານໄອຊີທີ. 

(ໃຫ້ລະບຸໃສ່ ແຕ່ອັນທີື່ ໄດໃ້ຫ້ບໍລິການ, ຖ້າບໍໍ່ເຂົື້າໃຈວ່າການບໍລິການ ນອນຢູູ່ໃນຂໍໍ້ໃດ ໃຫ້ອ່ານຂໍໍ້ 2 ນ້ອຍລຸມ່ນີື້) 

2. ການບໍລິການມີຈັກປະເພດ? 

(ໃຫ້ບອກລະອຽດຂອງຂໍໍ້1 ຂ້າງເທິງນີື້ ວ່າໄດ້ບໍລິການປະເພດໃດແດ່? ລາຄາຄ່າບໍລິການ, ລາຄາສິນຄ້າ, ການ
ຮັບປະກັນແນວໃດ?) ເຊັັ່ນວ່າ:  

- ຈ າໜ່າຍອຸປະກອນ ດ້ານໄອຊີທີ: ຈ າໜ່າຍອຸປະກອນ ປະເພດໃດແດ່?ໃຫ້ເຮັດເປັນຕາຕະລາງອະທິບາຍ ລະອຽດ. 

- ບໍລິການຕິດຕັື້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ດ້ານໄອຊີທີ: ໄດ້ຕິດຕັື້ງ ແລະ ສ້ອມແປງອຸປະກອນ ໄອຊີທີ ຊະນິດໃດ ຫຼ  ປະເພດ
ໃດ? ຕິດຕັື້ງໃຫ້ພາກສ່ວນໃດແດ່? ໃຫ້ເຮັດເປັນຕາຕະລາງອະທິບາຍ ລະອຽດ. 

- ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານໄອຊີທີ: ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ອັນໃດແດ່? ການນ າໃຊ້ ແລະ ການບໍລິຫານ ລະບົບຄອມພິວເຕີ, ການ
ສ້າງແລະພັດທະນາຊອບແວ ແລະ ອ ື່ນໆ, ຝຶກອົບຮົມໄປແລ້ວຈັກຊຼຸດ,ໃຫ້ເຮັດເປັນຕາຕະລາງອະທິບາຍ ລະອຽດ. 

- ທີື່ປຶກສາ ດ້ານໄອຊີທີ: ໄດ້ໃຫ້ຄ າປຶກສາ ອັນໃດແດ່? ດ້ານລະບົບຮາດແວ, ດ້ານຊອບແວ, ດ້ານການບໍລິການ, ດ້ານ
ການນ າໃຊ້ ແລະ ອ ື່ນໆ, ມີພາກສ່ວນໃດແດ່ເຂົື້າມາໃຊ້ບໍລິການ?ໃຫ້ເຮັດເປັນຕາຕະລາງອະທິບາຍ ລະອຽດ. 



- ສ້າງແລະ ບໍລິການຊອບແວ : ໄດ້ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຊອບແວ ອັນໃດແດ່? ໃຫ້ບອກຊ ື່ຊ໋ອບແວ ແລະ ຂໍໍ້ມູນ
ລະອຽດ, ໃຊ້ໂປຼແກຼມໃດສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ? ເປັນຄົນລາວ ຫຼ  ຕ່າງປະເທດ? ໃຫ້ລະບຸເປັນຕາຕະລາງລະອຽດ, 
ໄດ້ຈົດລິຂະສິດຫຼ ຍັງ? 

- ບໍລິການ ຄວາມປອດໄພ ດ້ານໄອຊີທີ: ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຄວາມປອດໄພ ໃດແດ່? ດ້ານຊອບແວຫຼ ຮາດແວ?ໃຫ້ເຮັດ
ເປັນຕາຕະລາງອະທິບາຍ ລະອຽດ. 

- ບໍລິການ ດ້ານອ ື່ນໆ ທີື່ບໍໍ່ນອນໃນຫົວຂໍໍ້ຂ້າງເທິງ ກໍໍ່ໃຫ້ໃສ່ຂໍໍ້ມູນລະອຽດ ຄ້າຍຄ ກັບຂໍໍ້ທາງເທິງ , ໃຫ້ເຮັດເປັນຕາ
ຕະລາງອະທິບາຍ ລະອຽດ. 

3. ສັງລວມລາຍຮັບລະອຽດຈາກການໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະປະເພດ: (ເຮັດເປັນຕາຕະລາງ ແລະ ອະທິບາຍລະອຽດ) 
....................................................................................................................................... 

❖ ດ້ານອອ່ນ ແລະ ຂໍໍ້ຫຍຸງ້ຍາກ: ....................................................................................................... 
 

III. ການເຄ ື່ອນໄຫວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ: 
1. ການເຄ ື່ອນໄຫວດ້ານຮຸ້ນ ແລະ ທຶນ 

➢ ການເຄ ື່ອນໄຫວດ້ານຮຸ້ນ: 
- ມີຜູ້ຖ ຮຸ້ນທັງໝົດຈັກຄົນ ໃນເບ ື້ອງຕົື້ນ? ມີຮຸ້ນທັງໝົດ....ຮຸ້ນ? ມູນຄ່າຮຸ້ນ? ລວມມູນຄ່າຮຸ້ນທັງໝົດ? 

- ປະຈຸບັນມີຜູ້ຖ ຮຸ້ນ ຈັກຄົນ?  
➢ ການເຄ ື່ອນໄຫວດ້ານທຶນ:  
- ທຶນທັງໝົດ.......ກີບ, ໄດ້ເພີື່ມທຶນ.....ກີບ 

- ທຶນຄົງທີື່.......ກີບ, ໄດ້ເພີື່ມຫຍັງແດ່? 

- ທຶນໝູນວຽນ.....ກີບ, ໄດ້ເພີື່ມ.....ກີບ? 

- ລາຍໄດ້ໝົດປີ......ກີບ(ເຮັດເປັນຕາຕະລາງແຕ່ລະລາຍການ) 
- ລາຍຈ່າຍໝົດປີ......ກີບ(ເຮັດເປັນຕາຕະລາງແຕ່ລະລາຍການ) 
- ກ າໄລໝົດປີ.....ກີບ(ລາຍໄດ້ໝົດປີ-ລາຍຈ່າຍໝົດປີ) 

2. ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ 
➢ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ: (ໃຫ້ເຮັດເປັນຕາຕະລາງ ຕາມຫົວຂໍໍ້ຄ າຖາມລຸ່ມນີື້) 
- ພະນັກງານທັງໝົດ......ຄົນ(ລວມທັງສາຂາ)? ມີຕ່າງປະເທດ...... ຄົນ? ສັນຊາດໃດແດ່......?ພາສປອດເລກ

ທີ.......(ສ າເນົາຄົນລະໜຶື່ງຊຼຸດ)? ໃບອະນຸຍາດດ້ານແຮງງານເລກທີ.....(ສ າເນົາໜຶື່ງຊຼຸດ)? 

- ເຮັດໃບຢັັ້ງຢືນລາຍຊ ື່ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທັງໝົດຄັດຕິດມາ 
➢ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັື້ງ: (ໃຫ້ລວມທັງສາຂາເຂົື້ານ າ ຖ້າມີ). 

 

 

 



IV. ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ: 
1. ການຊວ່ຍເຫຼ ອພາກລັດ: (ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອພາກສ່ວນຫຼ ອົງກອນຕ່າງໆ ຂອງພາກລັດ 

ໃນໄລຍະໜ ື່ງປີຜ ່ານມາ ເປັນຕົ ື້ນການປະກອບສ່ວນ ອຸປະກອນດ້ານໄອຊີທີ, ຝຶກອົບຮົມ, ປຶກສາຫາລ , 
ບໍລິການອ ື່ນໆ ດ້ານໄອຊີທີ ຫຼ  ໃນງານສ າຄັນຕ່າງໆຂອງພັກຂອງຊາດ ຊ່ວຍພາກລັດ). 

2. ການຊ່ວຍເຫຼ ອປະຊາຊົນ: (ໃຫ້ຕາມນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອປະຊາຊົນ ໃນໄລຍະໜ ື່ງ
ປີຜ່ານມາ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ ໄພພິບັດທາງທ າມະຊາດ, ໄຟໄໝ້, ນ ້າຖ້ວມ, ໄພໜາວ, ໄພແລ້ງ). 

3. ຄ າເຫັນສະເໜີຕໍໍ່ນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດ: (ໃຫ້ປະກອບຄ າເຫັນຊ່ວຍພາກລັດ ເພ ື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ ດ້ານນິຕິກ ໍາການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອ ື່ນໆ ຫຼ  ສະເໜີແນວຄວາມຄິດໃນການພັດທະນາດ້ານໄອຊີທີ ໃຫ້ທັນກັບສາກົນ ຫຼ  ຄ າສະເໜີໃຫ້
ພາກລັດຊ່ວຍເຫຼ ອມີແນວໃດແດ່?) 

V. ແຜນການປີຕໍໍ່ໄປ: 
1. ແຜນການຂະຫຍາຍສາຂາ ຫຼ  ຍົກຍ້າຍທີື່ຕັື້ງບໍລິສັດ: 
2. ແຜນການດ າເນີນງານ ຫຼ  ການບໍລິການ ໃນປີຕໍໍ່ໄປ: 
3. ແຜນການດ້ານເສດຖະກິດ: 

 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ...../....../....... 
ຜູ້ອ ານວຍການບໍລິສັດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ:  
- ການປະກອບບົດສະຫຼຼຸບປີ ແມ່ນໃຫ້ເຮັດເປັນອັນລະອຽດ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເພ ື່ອເປັນຂໍໍ້ມູນອ້າງອີງກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ 

ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານໄອຊີທີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
- ການຈັດເອກະສານ ໃຊ້ຟອນ ເພັດສະລາດ ໂອທີ, ຊ້າຍ 3ຊມ, ເທິງ-ລຸ່ມ-ຂວາ 2 ຊມ, ຊ ື່ບົດວິພາກບໍລິສັດ ແລະ ບ່ອນເຊັນ 

ຟອນ 14 ໂຕເຂັື້ມ, ຫົວຂໍໍ້ໃສ່ໂຕເຂັື້ມ ແລະ ເນ ື້ອໃນໂຕທ າມະດາ ຟອນ 12. 


