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ສານຢນຢນການຕັດສິນທຸກຄະດີ 
ຮັບປະກັນຄວາມໂປງໃສ ເປນທ

  ໃນເມື່ອສັງຄົມມີການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ສິ່ງທີ່ຕາມ 
ມາຄືບັນຫາໄພສັງຄົມເກີດມີຂີ້  
ລັກ ງັດແງະ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສ້າງ 
ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ ເມື່ອ 
ຖືກຈັບໄດ້ໄລ່ທັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່
ກໍ່ເກີດມີການຮ້ອງຟ້ອງຕາມຂະ 
ບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ ກ້າວໄປ 
ສູ່ການຕັດສິນຂອງສານແຕ່ລະ 
ຂັ້ນ ຫາກບໍ່ມີການລົງຮອຍກັນ 
ຂອງຜູ້ຖືກຫາ ແລະ ກ່າວຫາຄະ 
ດີມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ເຊິ່ງ 
ສານປະຊາຊົນສູງສຸດຈະຕ້ອງໄດ້ 
ມີການພິພາກສາຕັດສິນຄະດີ 
ເພື່ອຄວາມເປັນທຳຂອງທຸກຝ່າຍ 
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ທັງນີ້ ສະ 
ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) 
ຫຼາຍເຂດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານຮີບ 
ຮ້ອນໃນການຕັດສິນຄຸນະດີທີ່ມີ 

ລັກສະນະແກ່ຍາວເກີນໄປ ແລະ 
ຄວນສ່ົງເສີມໃຫ້ມີນັກທະນາຍ 
ຄວາມໄດ້ມີບົດບາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ 
ຄະດີມີຄວາມຈະແຈ້ງຊັດເຈນ 
ຂຶ້ນຕື່ມ.

   ທ່ານ ຄຳພັນ ສິດທິດຳພາ 
ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 

   

  ໂດຍ: ທິດດີ
ເ ພື່ ອ ນ ຜູ້  

ອ່ານທ່ານໜ່ຶງ 
ສ່ອງແສງມາ 

ເລື່ອງການເກັບຄ່າເຊັນເອກະສານຢູ່ແຕ່ລະບ້ານບ່ໍ 
ເປັນເອກະພາບກັນ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ເຊັ່ນ: ໄປເຊັນໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ບາງບ້ານເກັບ 
ສິບພນັ ກບີ ບາງບາ້ນເກບັສິບຫາ້ພນັ ບາງບາ້ນເຊນັ 
ເອກະສານຫຍັງກໍ່ຊ່າງ ແຕ່ສອງຊະນິດຂຶ້ນໄປ 
ແມ່ນຫ້າສິບພັນກີບ ໂອນມອບກຳມະສິດແມ່ນ 2 
ແສນກີບ... ຈາກຄວາມບໍ່ເປັນເອກະພາບນີ້ນຳ 
ມາເຊິ່ງຫາງສຽງຈົ່ມວ່າ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າເງິນຄ່າເຊັນ 
ເອກະສານນີ້ມັນເຂົ້າຢູ່ຖົງໃດ ? ກັນແທ້.
   ຜູ້ຂຽນໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: ລາຍຮັບທັງໝົດຂອງ 
ບ້ານຈະມີການແບ່ງສ່ວນກັບເມືອງ (ຖອກເຂົ້າ 
ງົບ) ຫຼັງຈາກນັ້ນເມືອງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບ້ານໃຊ້ 
ຈ່າຍຄ່າບໍລິຫານຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານ.
   ເຖິງຢ່າງໃດວົງສົນທະນາກໍ່ຕັ້ງບັນຫາເລື່ອງ 
ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການເກັບເງິນຄ່າເຊັນ 
ເອກະສານ ໂດຍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປຶກ 
ສາຫາລືອອກເປັນນິຕິກຳຄັກແນ່ວ່າຊັ້ນ ! ບໍ່ທໍ່ນັ້ນ 
ພວກເພິ່ນຍັງຕັ້ງບັນຫາ ການຕິດສະແຕມໃສ່ 
ເອກະສານ ເພາະນັ້ນແມ່ນແຫຼ່ງລາຍຮັບໜຶ່ງຂອງ 
ກະຊວງການເງິນທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ເພາະກະ 

ຊວງການເງິນເປັນຜູ້ຜະລິດສະແຕມ... ສະແຕມ 
ຕິດເອກະສານມີຫຼາຍປະເທດເພິ່ນກໍ່ເຮັດວ່າຊັ້ນ ! 
ເວົ້າເລື່ອງສະແຕມຕິດເອກະສານນີ້ ຜູ້ຂຽນກໍ່ເຄີຍ 
ເຫັນ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນແຕ່ເອກະສານທາງການບໍລິ 
ຫານເທົ່ານັ້ນ ! ບັນດາເອກະສານກ່ຽວກັບການຊື້ 
-ຂາຍ (ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ) ຫຼື ວ່າການດຳເນີນ 
ທຸລະກິດ (ເຈ້ຍຢ້ັງຢືນຕ່າງໆ) ລ້ວນແຕ່ມີສະແຕມ 
ຕິດຢັ້ງຢືນທັງນັ້ນ ຫາກແມ່ນວ່າກະຊວງການເງິນ 
ອອກສະແຕມ ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ 
ອາດສາມາດອຸດຊ່ອງຫວ່າງລົງໄດ້ ເພາະເອກະ 
ສານທຸກຢ່າງຕ້ອງຕິດສະແຕມ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ 
ເສຍເງິນຖືກຕ້ອງ ຫາກບໍ່ມີການຕິດສະແຕມຢັ້ງ  
ຢັນກໍ່ໝາຍວ່າບໍ່ໄດ້ເສຍເງິນພັນທະຖືກຕ້ອງ ໝາຍ 
ເຖິງການຫຼົບຫຼີກພັນທະ ອາດມີໂທດທາງກົດ 
ໝາຍ.
   ເວົ້າເລື່ອງສະແຕມນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ຄິດວ່າ 
ເຄີຍປະຕິບັດມາແລ້ວ ແຕ່ມັນມີໄລຍະໜຶ່ງປະໄປ 
ຊື່ໆດອກນໍ ? ສະນັ້ນ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ ? 
ທີ່ຈະພາກັນຕັ້ງບັນຫາກັບເອົາສະແຕມມາໃຊ້ເພື່ອ 
ໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງເປັນການອຸດ 
ຊ່ອງຫວ່າງບໍ່ໃຫ້ລາຍຮັບຮົ່ວໄຫຼໄປຕົກຢູ່ຖົງອ່ືນ 
ແທນທີ່ຈະແມ່ນຖົງງົບປະມານແຫ່ງຊາດ.
         ຂໍສະເໜີເປັນການແລກປ່ຽນນໍ ?

ຕິດສະແຕມໃສ່ເອກະສານດີ ຫຼື ບ  ?

ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ 
ສາມັນເທື່ອທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດ 
ຊຸດທີ VIII ກ່ຽວກັບຍົກສູງປະສິດ 
ທິພາບການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານ 
ຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ສານຂັ້ນອຸທອນ  
ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ 
ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຍົກ 
ລະດັບວິຊາການ ຈັນຍາບັນ ເພື່ອ 
ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນ 
ທຳ ໄປຕາມຮູບການຂອງຄະດີ 
ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະ 
ລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 
VIII ມານີ້ ສານປະຊາຊົນໄດ້ໄກ່ 
ເກ່ຍຄະດີໄດ້ 455 ເລື່ອງ ໃນນີ້ 
ສານປະຊາຊົນແຂວງໄກ່ເກ່ຍ 94 
ເລື່ອງ ສານເຂດໄກ່ເກ່ຍ 361 
ເລື່ອງ.
  ທັງນີ້ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແນະນຳ 
ສານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ຂັ້ນອຸທອນ 

ເກັບກຳ ປະກອບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີໃຫ້ມີຄວາມ 
ຄົບຖ້ວນ ຮອບດ້ານ ແລະ ພຽງພໍ 
ຮຽກໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍ ມາມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີ 
ເບື້ອງຕົ້ນຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ 
ມາດຕາ 190 ຂອງກົດໝາຍວ່າ 
ດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ເພື່ອ 
ຢ້ັງຢືນຕໍ່ສານວ່າຫຼັກຖານຂອງຕົນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີມີຫຍັງແດ່ 
ຫຼັກຖານໃດໄດ້ຍ່ືນໃຫ້ສານແລ້ວ 
ມີຫຍັງແດ່ທີ່ ຍັງ ບ່ໍທັນໄດ້ ຍ່ືນຕໍ່  
ສານ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວມີການ 
ພົວພັນກັບບຸກຄົນໃດແດ່ ບາງ 
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງເປັນຕົ້ນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ 
ການຂໍທາງຜ່ານ ຫຼື ກ່ຽວກັບ 
ເຂດແດນທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ  
ຊັດເຈນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ລົງໄປຕິດຕາມ 
ຕົວຈິງ ຫຼັກຖານທີ່ໂຈດ ແລະ ຈຳ 

ເລີຍນຳມາຍ່ືນຕໍ່ສານນັ້ນໄດ້ແຈ້ງ 
ໃຫ້ໂຈດ ແລະ ຈຳເລີຍຮັບຊາບ 
ເພື່ອມີຄຳເຫັນໂຕ້ແຍ່ງ ຫຼື ອະທິ 
ບາຍໃຫ້ສານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າ 
ໃຈຄວາມເປັນຈິງຂອງທຸກຝ່າຍ 
ຫາກການໂຕ້ແຍ່ງ ຫຼື ຊີ້ແຈງບໍ່ 
ເປັນເອກະພາບກັນກໍ່ໄດ້ຮຽກໂຈດ 
ແລະ ຈຳເລີຍ ພ້ອມດ້ວຍພະ 
ຍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາຊ້ອງໜ້າກັນ 
ເພື່ອຊອກຫາຄວາມຈິງ ພ້ອມນັ້ນ 
ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການ 
ຊັ່ງຊາຕີລາຄາຫຼັກຖານໃນຄະດີ 
ຂອງແຕ່ລະຝ່າຍທີ່ມີໃນສຳນວນ 
ຄະດີຢ່າງກົງໄປກົງມາຕາມຫຼັກ 
ການພິຈາລະນາຕັດສິນເປັນໝູ່ 
ຄະນະ ມີການກວດກາ ໄຈ້ແຍກ 
ຄັດຈ້ອນວ່າອັນໃດກ່ຽວພັນ ບໍ່ 
ກ່ຽວພັນກັບຄະດີ ຫຼັກຖານໃດ 
ເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນບໍ່ໄດ້ 

  ທ່ານນາງ ວາລີ ເວດຊະພົງ 
ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ 
ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດ 
ສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ ງ ຊາດ 
(ສສຊ) ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະ 
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສໍາພາດ 
ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນໂອກາດເຂົ້າ 
ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ 
ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ 
ຊຸດທີ VIII ວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ 
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງການ 

ເປັນຜູ້ແທນປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະ 
ເຈົ້ າທີ່ ໄ ດ້ ເຂົ້ າຮ່ວມກັບຄະນະ 
ສສຊ ລົງພົບປະປະຊາຊົນແມ່ນ 
ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ 
ແລະ ມາໃນຊຸດນີ້ ສສຊ ກໍ່ຄື 
ພາກ ສ່ວນກ່ ຽວຂ້ ອ ງແມ່ ນມີ  
ຄວາມຕື່ນຕົວສູງ ໃຫ້ຄວາມສົນ 
ໃຈວຽກງານຂອງບ້ານເມືອງ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ ເວລາມີກອງປະຊຸມສະ 
ພາເທື່ອໃດ ຖືວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມີ 
ການຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ 
ຕະຫຼອດ ສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນ 
ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ແມ່ນບັນ 
ຫາເລື່ອງຜົນກະທົບໃນການລົງ 
ທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງລັດຖະ 
ບານທີ່ກະທົບໃສ່ໃນເລື່ອງຂອງ 
ບັນຫາທີ່ດິນ ການເວນຄືນທີ່ດິນ 
ບໍ່ວ່າຈະເປັນມູນຄ່າ ມີບາງພາກ 
ສ່ວນຖືວ່າໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາຍັງ 
ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ບາງຄົນ 
ມີດິນຕອນດຽວກໍ່ບ່ໍສາມາດເຂົ້າ 
ໄປໃນພື້ນທີ່ຂອງຕົນເອງໄດ້ ອັນນີ້ 

ເ ປັນ ສ່ິ ງທີ່ ປະຊາຊົນສະເໜີຕໍ່  
ສສຊ ພວກເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງ 
ໃນນັ້ນ ສະພາກໍ່ຖືເປັນວຽກບູລິ 
ມະສິດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກວດ 
ການໍາພາກສ່ວນທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ 
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທວງທັນ.
   ອີກບັນຫາໜ່ຶງທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ 
ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍແມ່ນເລື່ອງ 
ເສດຖະກິດ ເຊິ່ງທາງຜູ້ແທນ 
ພວກເຮົາກໍ່ ໄ ດ້ເຮັດໜ້າທີ່ອະທິ 
ບາຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້ າໃຈໃນ 
ຄວາມຈໍາເປັນວ່າລັດຖະບານຢູ່ 
ໃນໄລຍະປັບປຸງໂຄງຮ່າງເສດຖະ 
ກິດ ປັບປຸງທຸກວຽກງານທີ່ມີບັນ 
ຫາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອເຮັດ 
ໃຫ້ບັນຍາກາດຂອງປະຊາຊົນ 
ເຂົ້າໃຈນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮຽກ 
ຮ້ອງວ່າ ທຸກພາກສ່ວນ ລວມທັງ 
ປະຊາຊົນເອງກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາມີ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ 
ທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ່ວຍກັນ.
   ນອກຈາກນີ້ ສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນ 

WWF
 ປະກອບສ່ວນສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບສີຂຽວ

  ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຊົມໃຊ້ປາ - 
ສັດນໍ້າ ອ່ິືນໆແບບຍືນຍົງເຂດສີພັນດອນ 
ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄລຍະໜຶ່ງ ໂດຍການສະ 
ໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການກອງທຶນອານຸຮັກ 
ທໍາມະຊາດໂລກປະຈໍາລາວ (WWF) ເລີ່ມ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2012 ຫາ 
ເດືອນທັນວາ 2016 ຢູ່ 13 ບ້ານ ເມືອງມຸນ 
ລະປະໂມກ ແລະ 17 ບ້ານ ເມືອງໂຂງ 
ແຂວງຈໍາປາສັກ ລວມມີຫຼາຍກິດຈະກໍາ 
ການສົ່ງເສີມບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບສີຂຽວ ໂດຍສະເພາະ 
ການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເຂົ້າໃນ 
ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປາ ສັດນໍ້າ ໃຫ້ 
ມີຄວາມຍືນຍົງແລະສ່ົງເສີມການສ້າງລາຍ 
ຮັບໃຫ້ຊຸມຊົນ ບ້ານເປົ້າໝາຍ.

   ທ່ານນາງ ອໍາພອນ ພົມມະຈັນ ຜູ້ປະສານ 

ງານໂຄງການກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງ 
ການ ແນໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ 
ຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ໂດຍຜ່ານກິດຈະ 
ກໍາການຄຸ້ມຄອງການປະມົງແບບມີສ່ວນ  
ຮ່ວມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອ
ນປາ-ສັດນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ເຮັດວຽກ 
ຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບແຂວງ ເມືອງ ອໍາ 
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ພ້ອມດຽວກັນ ຍັງປູກ 
ຈິດສໍານຶກ ແລະ ສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບສີ 
ຂຽວໃນ 5 ບ້ານ ໂດຍອີງຕາມຕົວຊີ້ວັດຂອງ 
ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກີລາ ແຂວງທີ່ວາງ 
ອອກ ສາມາດປະກາດເປັນໂຮງຮຽນສີຂຽວ 
ຕົວແບບ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງ 
ຮຽນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແຂວງໃກ້ຄຽງ ໄດ້  
ມາຖອດຖອນບົດຮຽນເພືິ່ອຜັນຂະຫຍາຍ 
ສ້າງໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບສີຂຽວ.
 ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພື່ອ 
ຄັດເລືອກໂຮງຮຽນເປ້ົາໝາຍໃນການສ້າງ 
ໂຮງຮຽນສີຂຽວຕົວແບບ ລົງປຶກສາຫາລື 
ປະສານສົມທົບກັບພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງ 
ໂດຍສະເພາະ ຫ້ອງການສຶກສາໃນ 2 ເມືອງ 
ໄດ້ກໍານົດເອົາ 5 ໂຮງຮຽນໃນ 5 ບ້ານ 
(ເມືອງໂຂງ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານລົບປະດີ 
ຄອນນ້ອຍ ດອນຄອນ ແລະ ບ້ານຫາງ 
ສະດໍາ ເມືອງມຸນລະປະໂມກ ໂຮງຮຽນປະ 
ຖົມບ້ານປາໂມກ ແລະ ບ້ານນາດີ) ແນ 
ໃສ່ວຽກງານປູກຈິດສໍານຶກດ້ານການຄຸ້ມ 
ຄອງການປະມົງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ມີຜົນກະ 
ທົບຕໍ່ປາ ແລະ ສັດນໍ້າລວມທັງສ້າງໃຫ້ເປັນ 
ໂຮງຮຽນຕົວແບບສີຂຽວ.
    ປັດຈຸບັນ ນອກຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໃນໂຮງຮຽນ 5 ແຫ່ງ ທາງໂຄງການຍັງໄດ້ 

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂະແໜງປະຖົມ ພະແນກ 
ສຶກສາແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາ 2 
ເມືອງ ເພື່ອສືບຕໍ່ເກັບກາຂໍ້ມູນຈັດປະຊຸມ 
ລະດັບຂັ້ນເມືອງ ແຂວງ ເພື່ອວາງເປົ້າໝາຍ 
ໃນການສືບຕໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນສີຂຽວຮ່ວມກັນ 
ໂດຍໄດ້ເຊີນບັນດາຄູອາຈາກ 5 ໂຮງຮຽນ 
ພະນັກງານຈາກສຶກສາແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍ 
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ພະນັກ 
ງານໂຄງການ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກໍາ ຜູ້ 
ປະສານງານຂັ້ນຕ່າງໆ ຂອງສອງເມືອງເປົ້າ 
ໝາຍໄປທັດສະນະສຶກສາໂຮງຮຽນປະຖົມ 
ສົມບູນບ້ານປະທຸມພອນ ເມືອງປະທຸມພອນ 
ເຊິ່ງເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບສີຂຽວ ເພື່ອຖອດ 
ຖອນບົດຮຽນພ້ອມທັງສ້າງສ່ືໂຄສະນາ 
ມອບອຸປະກອນໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ້ນກະ   
ດານຂ່າວ ຕູ້ໃສ່ປຶ້ມ ຖັງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ເບ້ຍ 
ໄມ້ກິນໝາກ ເບ້ຍໄມ້ປະດັບ ປຶ້ມນິທານ 
ແລະ ແຜ່ນ CD ໃຫ້ກັບ 5 ໂຮງຮຽນເປົ້າ 
ໝາຍ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວກິດ 
ຈະກໍາປູກຈິດສໍານຶຶກພາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ໂຮງຮຽນໃກ້ຄຽງໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ.
     ນອກຈາກນີ້ຍັງສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ 
ຈັດກິດຈະກໍາແຂ່ງຂັນຖາມ-ຕອບຄວາມຮູ້ 
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊົມໃຊ້ປາ ແລະ ສັດ 
ນໍ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ອານຸຮັກສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ສ້າງກະດານຂ່າວສານ ເຮັດໜານ 
ກ້າເບ້ຍໄມ້ ມີເປົ້າໝາຍນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ 
801 ຄົນ ຍິງ 365 ຄົນ ແຕ່ຊັ້ນ ປ1-ປ5 ສ້າງ 
ເດັກອາສາໃນ 5 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອ 
ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສືບທອດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປ 
ູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກສູ່ໂຮງ 
ຮຽນອື່ນຕໍ່ໄປ.
                      ນໍາສະເໜີໂດຍ: ແວ່ນຂາວ

ຫຼາຍບັນຫາທ ປະຊາຊົນນ ສະເໜີ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ

ຂໍ້ບົກຜ່ອງສົງໃສເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ 
ຊີ້ແຈງອະທິບາຍໃຫ້ໂຈດ ແລະ 
ຈຳເລີຍຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ.
 ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມ 
ມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດ 
ທີ VIII ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ຄະດີເຂົ້າ 
ໃໝ່ຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ (ສານເຂດ 
ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສານ 
ທະຫານພາກ) ຈຳນວນ 6.865 
ເລື່ອງ ຄ້າງມາກ່ອນ 1.687 
ເລື່ອງ ລວມທັງໝົດ 8.552 
ເລື່ອງ ໄດ້ມີການຕັດສິນແລ້ວ 
6.731 ເລື່ອງ ພາຍຫຼັງຕັດສິນ 
ແລ້ວຄູ່ຄວາມພໍໃຈ ແລະ ເຫັນດີ 
ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5.732 
ເລື່ອງ ກວມເອົາ 85,16% ຄູ່ 
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂໍອຸທອນ 999 
ເລື່ອງ ກວມເອົາ 14,84% ຄະດີ 
ທີ່ຄູ່ຄວາມຂໍອຸທອນ ລວມທັງຄະ 
ດີທີ່ຄ້າງມາຢູ່ສານຂັ້ນ ອຸທອນ 
ລວມທັງໝົດ 1.387 ເລື່ອງ ໄດ້ພິ 
ພາກສາໄປແລ້ວ 1.001 ເລື່ອງ 
ພາຍຫຼັງພິພາກສາແລ້ວຄູ່ຄວາມ
ພໍໃຈຕໍ່ການຕັດສິນ ແລະ ເຫັນດີ 
ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກວມເອົາ 
85,16% ມີພຽງ 14,84% ທີ່ຄູ່ 

ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂໍອຸທອນຄຳຕັດສິນ 
ຂອງສານ ພ້ອມນັ້ນໃນຈຳນວນ 
ຄະດີທີ່ຂໍອຸທອນ 14,84% ນັ້ນ 
ສານຂັ້ນ ອຸທອນໄດ້ພິພາກສາ 
ແລ້ວຄູ່ຄວາມພໍໃຈຕໍ່ຄຳພິພາກ 
ສາ ແລະ ເຫັນດີໄປຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດກວມເອົາ 57,35% ມີພຽງ 
42,65% ທີ່ຄູ່ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂໍ 
ລົບລ້າງ ນີ້ໄດ້ຢ້ັງຢືນໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ 
ແລະ ຂັ້ນອຸທອນມີຄຸນະພາບ 
ແລະ ປະສິດທິພາບນັບມື້ສູງຂຶ້ນ.
 ພາຍຫຼັງການລາຍງານຄັ້ງນີ້ 
ສສຊ ຫຼາຍເຂດຍັງໄດ້ປະກອບ 
ຄວາມເຫັນໃຫ້ສານທຸກຂັ້ນພິຈາ  
ລະນາຄະດີທີ່ເຫັນວ່າມີການແກ່ 
ຍາວຈົນເກີນໄປ ແລະ ຄວນສົ່ງ 
ເສີມໃຫ້ມີທະນາຍຄວາມດ້ານກົດ 
ໝາຍ ເພື່ອມາຕ່ໍລອງອຸທອນຄະ 
ດີໃນຂັ້ນສານຈະເຮັດໃຫ້ຄະດີມີ 
ຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ 
ທະນາຍຄວາມທີ່ກ່າວມານີ້ຕ້ອງ 
ມີວຸດທິການສຶກສາລະດັບປະລິນ 
ຍາຕີ ແລະ ຕ້ອງມີປະສົບການ 
ເຮັດວຽກຢາງຕ່ຳ 5 ປີຂຶ້ນໄປ.
                 ໂດຍ: ສ.ໂສພາ

ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ກໍ່ຄືຄວາມ 
ໂປ່ງໃສໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ 
ຂອງລັດຖະບານ ນອກນັ້ນກໍ່ແມ່ນ 
ການກວດສອບຄວາມໂປ່ງໃສ 
ຫຼື ວ່າມາດຕະການ ເພື່ອປັບປຸງ 
ການສ້ໍລາດບັງຫຼວງຂອງລັດຖະ 
ບານ ຖ້າຫາກວ່າກວດກາເຫັນ 
ແລ້ວລະດັບຕົວເລກຈະໄປໃສ ? 
ຈະເກັບຄືນມາໄດ້ແນວໃດ ? ເຊິ່ງ 
ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນນາມ 

ຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາ 
ຊົນວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ 
ໃນສະພາ ? ພວກເຮົາໄດ້ຕິດ 
ຕາມກວດກາແບບໃດ ? ຕາມ 
ພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ແທນແຕ່ 
ລະຄົນແມ່ນໄດ້ ເຮັດວຽກໜັກ 
ເພື່ອເກັບກໍາເອົາຂໍ້ມູນທັງ 2 
ດ້ານ ແລະ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ 
ພາກປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະ 
ບານ ເຂົ້າໃຈຕົ້ນຕໍຂອງບັນຫາ 
ຖ້າຫາກໄດ້ຂໍ້ມູນແລ້ວເຮົາຈຶ່ງມີ 
ການປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ມັນກົງ 
ປະເດັນ ເພື່ອຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂບັນ 
ຫາໃຫ້ມັນຖືຕ້ອງທ່ວງທັນ ບໍ່ວ່າ 
ຈະເປັນອໍານາດນິຕິບັນຢັດ ອໍາ 
ນາດລັດບໍລິຫານ ເຮົາກໍ່ແມ່ນ 
ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງພັກອັນ 

ດຽວກັນ ເພາະສະນັ້ນການຈູນ 
ວຽກ ຫຼື ການປະຕິບັດພາລະບົດ 
ບາດຂອງແຕ່ລະຄົນເຂົ້າໃຈແລ້ວ  
ບັນຫາທຸກຢ່າງກໍ່ຈະຄ່ອຍໆໄດ້ 
ຮັບການແກ້ໄຂ.
    ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສະພາແມ່ນ 
ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນທຸກບັນຫາ ແຕ່ 
ບັນຫາທີ່ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ເອົາ 
ໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ 
ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງມັນກໍ່ຕິດພັນກັບ 
ບັນຫາເລື່ອງທີ່ດິນທີ່ເວ້ົາກັນມາ 
ຫຼາຍຍຸກ ຫຼາຍສະໄໝ ທີ່ປະຊາ 
ຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ການລົງ 
ທຶນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນ 
ຫາເລື່ອງປາກທ້ອງ ການດໍາລົງ 
ຊີວິດທີ່ຈະໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ 

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອີກບັນ 
ຫາໜຶ່ງ ກໍ່ຄືການສົ່ງເສີມທຸລະ 
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ 
ກາງຂອງຜູ້ປະກອບການ ໂດຍ 
ລັດຖະບານຈະມີນະໂຍບາຍສ່ົງ 
ເສີມຄືແນວໃດ ? ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ 
ເຈົ້າດໍາເນີນທຸລະກິດໄປຕໍ່ໄດ້ ໃນ 
ຂະນະທີ່ປັດຈຸບັນມີຫຼາຍບໍລິສັດ  
ຫຼາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດແມ່ນ 
ມີການຢຸດສະງັກ ຈະໃຫ້ເຂົາໄປຕໍ່ 
ໄດ້ແນວໃດ ? ບໍ່ວ່າຈະເປັນການ 
ກະຕຸ້ນທາງດ້ານການເງິນ ກະ 
ຕຸ້ນທາງດ້ານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນຟື້ນ 
ໂຕຄືນມາ ແລະ ກັບມາຫາພັນ 
ທະໃຫ້ລັດຖະບານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
               ໂດຍ: ສາຍນໍ້າໝອກ


