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Annex 3 

 

ການບໍລກິານ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຂອງ ສມກຈ ໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິ 
ສະມາຊກິໄດຮ້ບັສດິພເິສດ*ໃນການບໍລກິານຕ່າງໆ ດັ່ ງລຸ່ມນ :້ 
 ສມກຈ ໃຫບໍ້ລກິານ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົໃນ ຫ ກັສ ດ ການບໍລຫິານການເງນິຈລຸະພາກ (MFMCC), ຫວົຂໍ ້ການ
ບໍລຫິານ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລຫິານ/ ການຄຸມ້ຄອງຫອ້ງການ, ການຊອກຫາແຫ ່ ງທນຶ, ພາວະຜ ນ້າໍ, ການວາງ
ແຜນທຸລະກດິໃຫຜ້ ປ້ະກອບການທຸລະກດິຄອບຄວົ ແລະ ປະຊາສກຶສາດາ້ນການເງນິ. 

 ສມກຈ ຕດິຕາມຜນົການດໍາເນ ນງານຂອງ ສະຖາບນັທ ່ ເປນັສະມາຊກິ, ສະຫ ຸບ ແລະ ສົ່ ງລາຍງານ ຕໍ່ ຕະຫ າດ MIX 
 ໃຫກ້ານເຜ ຍແຜ່ຂໍມ້ ນຂ່າວສານ ກ່ຽວກບັການຄົນ້ຄວ້າຕ່າງໆ, ແລະປະສບົການທ ່ ດ ທ ່ ກ່ຽວຂອ້ງສໍາລບັຂະແຫນງການ 
ໃນ (MFA ເວບັໄຊສ,໌ ຈດົຫມາຍຂ່າວ, ການບໍລກິານ Email, ກອງປະຊຸມສະມາຊກິ).  

 ຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມ  ວຊິາການ ສະມາຊກິ ເພື່ ອ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ຂໍແ້ນະນາໍ, 
ແລະ ອື່ ນໆ ທ ່ ອອກໂດຍຜ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ການບໍລຫິານ ສກຈ/ສສງ.  

 ໃຫຂໍ້ມ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ແນະນາໍການລງົທນຶ ທາງສງັຄມົ ແລະ ເອືອ້ອໍານວຍ ການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວ່າງນກັລງົທນຶກບັ
ບນັດາສະມາຊກິ  

 ດໍາເນ ນການກວດສອບທາງດາ້ນສງັຄມົສໍາລບັການເງນິ (ເຄື່ ອງມ ືCERISE SPI) ຫ ກັການປກົປອ້ງລ ກຄາ້ ຂອງ 
SMART CAMPAIGN 

 ຈດັຝກຶອບົຮມົການວາງແຜນທຸລະກດິໃຫແ້ກ່ຜ ປ້ະກອບການທຸລະກດິຄອບຄວົ ແລະ ປະຊາສກຶສາດາ້ນ ການເງນິ ສໍາ
ລບັລ ກຄາ້ຂອງ ສກຈ ທ ່ ເປນັ ສະມາຊກິ. 

 ມ ລະບບົຕດິຕາມການກວດກາການປະຕບິດັງານ - ການເກບັກາໍຂໍມ້ ນ - ວເິຄາະ ແລະ ແຈກຢາຍຂໍມ້ ນການປະຕບິດັ
ທາງດາ້ນການເງນິຈາກສະມາຊກິ ສກຈ.  

 ສມກຈ ເປນັຂວົຕໍ່  ລະຫວ່າງ ຜ ໃ້ຫທ້ນຶ, ນກັລງົທນຶ, ບຸກຄນົທົ່ ວໄປທ ່ ສນົໃຈ ໃຫຮ້ ຈ້ກັກບັບນັດາສະມາຊກິ. 
 ປະສານງານ ກບັ ທຫລ ເພື່ ອ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັຈາກສະມາຊກິເຂົາ້ໃນລະບຽບ, ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທ ່
ອອກໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຫ  ືອງົກອນລດັອື່ ນໆ ຕາມການສະເໜ ຂອງສະມາຊກິ ສກຈ 

ການບໍລກິານດາ້ນອື່ ນໆ:  
 ຊ່ວຍຂຽນ ປືມ້ຄ ່ ມ ືການຄຸມ້ຄອງ ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລຫິານ/ ການຄຸມ້ຄອງ (ເຊິ່ ງສະມາຊກິຈະໄດ ້

ປະກອບສ່ວນໃນຄ່າໃຊຈ່້າຍສ່ວນໜຶ່ ງ) 
 ຊ່ວຍຂຽນຄ ່ ມອືື່ ນໆ (ຕວົຢ່າງ: ຄ ່ ມ ືກວດສອບພາຍໃນ, ການເງນິ ການບນັຊ , ການບໍລຫິານສນິເຊື່ ອ etc..) 
 ແນະນາໍເລື່ ອງ ຕ່າງທາງ ໂທລະສບັ ຫ  ືອື່ ນໆ. 

* ຮບັສດິທພິເິສດ ເຊັ່ ນຕວົຢ່າງ: 
 ສ່ວນຫ ຸດໃນການເຂົາ້ຝກຶອບົຮມົ 
 ສດິໃນການ ໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫ ອື ເປນັເງນິສດົ ແລະ ເປນັວຊິາການ ໃນໂຄງການ ທດົລອງ ຂອງ ສມກຈ  
 ສດິໄດຮ້ບັລາງວນັ ຈາກເປນັສະມາຊກິດ ເດັ່ ນ ປະຈາໍປ  ຂອງ ສມກຈ 
 ສດິໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫ ອືໃນການກວດສອບທາງດາ້ນສງັຄມົ (SPI) ແລະ ຢັງ້ຢນືການປກົປອ້ງສດິຂອງລ ກຄາ້ 

(SMART CAMPAIGN) 
 ສະມາຊກິ ທ ່ ຍງັອ່ອນນອ້ຍ ສາມາດ ເຮດັໜງັສ ືສະເໜ  ເພື່ ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນວຊິາການ ໂດຍການລງົ

ໄປຢຽ້ມຢາມ ແລະ ຝກຶສອນຕວົຈງິ (Coaching) ໃຫ ້ຕາມທ ່ ສະມາຊກິຕອ້ງການ - ວຽກງານນ  ້ແມ່ນ ຮ່ວມມື
ກບັ ທຫລ; 

http://www.laomfa.org/

