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ແຜນການ ການສະໜອງທຶນ ຮອດປ ີ 2020 ໄດ້ພັດທະນາຂຶັ້ນ ເພ ິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 
ຂອງ ກປສ ຄ  ເມ ິ່ອຮອດປີ 2030 “ກປສ ເປນັສະຖາບນັການເງນິ ທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ, ມພີະນກັງານ ທີິ່ມປີະສບົການສ ງ ເປນັທີິ່
ຍອມຮບັໄດ ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ, ມກີນົໄກຄຸມ້ຄອງ ດາ້ນການເງນິ ແລະ ສະໜອງທນຶ ທີິ່ມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ແບບຍ ນ
ຍງົ ເຂົັ້າໃນວຽກງານ ການຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ປກົປກັຮກັສາສິິ່ງແວດລອ້ມ ແນໃສກ່ານປະກອບສວ່ນ
ເຂົັ້າໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫງ່ຊາດ ໃຫໄ້ປຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍ ນຍງົ”,ໂດຍສະເພາະ ມີຈຸດສຸມ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ເປົົ້າໝາຍສະເພາະ 1: ມີການຈັດຕັັ້ງທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ ດໍາເນີນງານໂດຍພະນັກງານປະສົບການສ ງ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້
ບັນລຸຕາມຫຼັກການ ຂອງ ກປສ. ເປົົ້າໝາຍສະເພາະ 3: ສະໜອງທຶນ ຜ່ານຮ່ວງທຶນ ບົນພ ັ້ນຖານຫຼັກການຂອງ ກປສ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ ຍຸດທະສາດ ທີ 1, 2, 3 ແລະ 4 ຂອງຍຸດທະສາດ ຮອດປີ2025 ຂອງກປສ.  

 

ແຜນການສະໜອງທຶນ ດົ່ັົ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກໃຫຍ່ ດັົ່ງນີັ້: 
ພາກທ ີI: ຜົນການເຄ ິ່ອນໄຫວແຜນການໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

1.1 ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ II ຂອງ ກປສ (2011-2015) 
1.2 ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 2 ປີ (2016-2017) 
1.3 ສັງເກດຕິລາຄາດ້ານດີ ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ 

ພາກທ ີII: ແຜນການສະໜອງທນຶ ຮອດປ2ີ020 ຂອງ ກປສ 
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ພາກທີ I: ຜົນການເຄ ິ່ອນໄຫວແຜນການໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
1.1 ຜົນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັແຜນການ 5 ປ ີຄັັ້ງທ ີII ຂອງ ກປສ (2011-2015)     

ກ. ການປັບປງຸ ດາ້ນການຈດັຕັັ້ງ 
ໃນໄລຍະຕົັ້ນ ຂອງແຜນການ 2011-2015, ກປສ ຍັງສາມາດຮັກສາໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັັ້ງ ຊຶິ່ງປະກອບ

ມີ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ຫ້ອງການ ກປສ, ຄະນະຊີັ້ນໍາ ແລະ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ຄສລ1. ສະພາບ ຂອງກໍາມະການ 

ໃນສະພາບໍລິຫານ ກປສ, ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາ ຄສລ 1 ແລະ ພະນັກງານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ສ ບຕໍໍ່ມີ

ການປ່ຽນແທນເລ ັ້ອຍໆ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ໃນກາງປີ 2013 ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາ ຄສລ1 ໄດ້ຖຶກລົບລ້າງ ແລະ 

ພະນັກງານທີິ່ມີຄວາມສາມາດ ຂອງ ກປສ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ໄດ້ລາອອກ ໄປພ້ອມໆກັບການສີັ້ນສຸດ ຄສລ1. ການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຈໍາກັດຫຼາຍ ເພ ິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງ ກປສ 
ໃນໄລຍະ ຄສລ1 (2011-2013). ການພັດທະນາ ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ຍັງຊັກຊ້າ. ຢ່າງໃດກໍໍ່ດີ, ໃນ
ໄລຍະທ້າຍ ຂອງແຜນການ 5 ປີຄັັ້ງນີັ້ ທັງທາງດ້ານ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນຂອງ ກປສ ໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງຍົກຂີດຄວາມສາມາດທີິ່ດີຂຶັ້ນ ແລະ ຈໍານວນພະນັກງານ ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນເມ ິ່ອ ຄສລ2 ໄດ້

ເລີິ່ມຕົັ້ນ  (2014-2015).    

ຂ. ການປະຕບິດັແຜນສາ້ງລາຍຮບັ 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ມີເງ ິ່ອນໄຂ ທີິ່ສະດວກ ແລະ ຂໍໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົັ້ນ 

ກປສ ບໍໍ່ສາມາດຂໍງົບປະມານລັດ, ກໍໍ່ຍ້ອນວ່າ ກປສ ບໍໍ່ມີທີິ່ຕັັ້ງຂຶັ້ນກັບ ກະຊວງວິຊາການໃດໜຶິ່ງ ທີິ່ຈະແຈ້ງ 
ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍງົບປະມານ ສະບັບປຸງ. ການປະກອບສ່ວນພັນທະຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຈາກບໍລິສັດສໍາ
ຫຼວດ-ຊອກຄົັ້ນ ແລະ ໂຄງການຂຸດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ລ ິ່ນແຜນການທີິ່ວາງໄວ້ ແລະ ຍັງມີການປະກອບສ່ວນ
ຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ (ໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ເທີນຫີນບ ນ ພາກຂະຫຍາຍ) ໃນປີ 2013, ໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າ
ຕົກ ນໍໍ້າງຽບ 1 ໃນປີ 2015 ແລະ ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ ຂອງເງິນຝາກ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ທັງຈາກ
ດອກເບ້ຍ ເງິນກ ້ຍ ມຈໍານວນໜຶິ່ງ ຊຶິ່ງສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບລວມທັງໝົດ 1.28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ກປສ ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດ ທຶນເພີິ່ມ ຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນມ ນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບສ ບຕໍໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ 
1 ໃນໄລຍະ 3 ປີ (2011-2013). ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ ສຸມໃສ່ການລະດົມທຶນເພີິ່ມຕ ິ່ມ ຈາກຜ ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ອ ິ່ນໆ 
ໂດຍສະເພາະກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກອງທຶນການເງິນກາກບອນ ຈາກຂະບວນ
ການຫຼຸດ ຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຈາການ ເຊ ິ່ອມໂຊມ ແລະ ທໍາລາຍປ່າໄມ້ (REDD) ມາຮອດປະຈຸບັນ

ຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ເທ ິ່ອ. ທັງໝົດນີັ້, ໄດເ້ຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດການສ້າງລາຍຮັບ ບໍໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ ທີິ່ວາງ

ໄວ້. ຢ່າງໃດກໍດີ, ໃນໄລຍະ 2 ທ້າຍຂອງແຜນ 5 ປີ (2014-2015), ກປສ ກໍໍ່ໄດ້ຮັບ ການອະນຸມັດທຶນ ຈາກ

ທະນາຄານໂລກ ເພ ິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຄສລ 2 ໃນມ ນຄ່າ 76,1 ຕ ັ້ກີບ (9.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).  ໃນ

ປີ 2013, ໄດ້ສາ ໍເລັດການຫັນເອົາ 5,6 ຕ ັ້ກີບ (700,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ມາລົງທຶນໃສ່ແຜນງານເງິນກ ້. ລາຍ
ລະອຽດມີໃນເອກະສານຄັດຕິດ 1.  
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ຕາຕະລາງ 1- ລາຍຮັບຂອງ ກປສ ສໍາລັບ 2011-2015      

ແຫຼ່ງຂອງລາຍຮັບ ແຜນທີິ່ຕັັ້ງໄວ້ 
(ລ້ານ ກີບ) 

ລາຍຮັບຕົວຈິງ 
(ລ້ານກີບ) 

% ການໃຊ້ 

ທະນາຄານໂລກ       

ຄສລ1 (2010-2013) 24,000 22,637 94.32% 

ຄສລ2 (2014-2015) 16,000 12,661 79.13% 

ຜ ້ໃຫ້ທຶນອ ິ່ນໆ  (ບໍໍ່ແຮ່) 10,000 0 0.00% 
ດອກເບ້ຍຈາກຕົັ້ນທຶນ 10.072 10.072 100% 

ການປະກອບສ່ວນຈາກໂຄງການລົງທຶນ(ໄຟຟ້າ) 12,000 15,288 127% 
ງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ 6,000 0 0.00% 
ດອກເບ້ຍເງິນກ ້ 5,600  142 3% 
ລາຍຮັບຈາກການບໍລິຈາກ  12,000 3,074 26% 
ທັງຫມົດ 85,600 63,874 75% 

ຫມາຍເຫດ:  ອັດຕາການແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ:  8,000 ກີບ 

 

ຄ. ການຈດັສນັງບົປະມານ ຕາມແຜນການ 
ງົບປະມານທັງຫມົດ ສໍາລັບການເຄ ິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ ສໍາລັບແຜນການ 5 ປີ ແຕ່ 2011-2015 ທີິ່ໄດ້

ຄາດຄະເນໄວ້ ປະມານ 80 ຕ ັ້ກີບ (10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ມີມ ນຄ່າເພີິ່ມຂຶັ້ນສອງເທົົ່າຕົວ ຂອງແຜນ 5 ປີຜ່ານ 

ມາ. ໃນນີັ້, ກປສ ຈະໄດຈ້ັດສັນໃຫ້ວຽກບໍລິຫານປະມານ 16 ຕ ັ້ກີບ. ເນ ິ່ອງຈາກວ່າງົບປະມານສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດແຜນ ແມ່ນມີຈໍາກັດ, ດັົ່ງນັັ້ນ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ໄດ້ຕົກລົງ ຫັກເອົາ 5,6 ຕ ັ້ກີບ (700,000 ໂດລາ

ສະຫະລັດ) ຈາກຕົັ້ນທຶນ ກປສ 46,1 ຕ ັ້ກີບ (5.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເຂົັ້າສ ່ແຜນງານເງິນກ ້ ເພ ິ່ອສະໜອງເງິນກ ້
ຢືມ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ບ້ານອະນຸລັກ ໃນການອະນຸລັກຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ໃນຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກ, ຊຶິ່ງຍັງສາມາດຮັກສາຕົັ້ນທຶນໄວ້ໄດ້ ແລະ 
ສາມາດເກັບຜົນກໍາໄລ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຽ 3-5% ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຢ ່ໃນອັດຕາຕໍໍ່າກ່ວາລາຍຮັບທີິ່ໄດ້ຈາກ
ທະນາຄານການຄ້າ ຄ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຽ ທີິ່ສ ງເຖິງ 6% ໃນເວລານັັ້ນກໍໍ່ຕາມ.   ລາຍລະອຽດຂອງການຈັດສັນ
ແຜນງົບປະມານ ໄດສ້ະແດງໄວ້ໃນຕາຕະລາງ  1 ດັົ່ງນີັ້:  

ຕາຕະລາງ 2- ການຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ໂຄງການ ສໍາລັບ 2011-2015 
ວຽກ ຈາໍນວນໂຄງການ ຈາໍນວນ (ລາ້ນກບີ) %  

ນະໂຍບາຍ ຄສລ 1 (11) 

ກປສ (5)  

20,960 26% 

ຊວີະນາໆພນັ  ຄສລ1 (8) 

ກປສ (4) 

17,760 22% 

ຄວບຄມຸມນົລະພດິ 59 8,000 10% 
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ວຽກ ຈາໍນວນໂຄງການ ຈາໍນວນ (ລາ້ນກບີ) %  
ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍໍ້າ  15 8,600 11% 
ຄຸມ້ຄອງທີິ່ດນິ  15 8,600 11% 
ເງນິກ  ້ 21 803  

ລວມກອງທນຶຍອ່ຍ 138 63,920 80% 
ບລໍຫິານ 1 16,080 20% 
ລວມທງັໝດົ 139 80,000 100% 

 

ງ.  ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ແຜນການສະໜອງທນຶ 

 ອີງຕາມແຜນການລົງທຶນ ໃນແຜນການ 5 ປີ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ດັົ່ງນີັ້:  
❖ ຮວ່ງທນຶດາ້ນນະໂຍບາຍ   

ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດສ້ະໜັບສະໜ ນ: ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍໍ້າເທີນນໍໍ້າກະດິງແບບປະສົມ ປະສານ,  ປັບປຸງ

ຄວາມສາມາດໃນວຽກທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, 

ປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມດ້ານການປ້ອງກັນສັງຄົມຂອງ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສັງຄົມຢ ່ຄໍາມ່ວນ ແລະ ບໍລຄິໍາໄຊ, ປັບປຸງການປະສານງານ

ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ ອຊນສ, ປັບປຸງການປະເມີນຜົນກະທົບ, ຍຸດທະສາດມົນລະພິດ, ດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນ

ແປງ, ສ້າງບົດແນະນໍາໃນການປຶກສາຫາລ ກັບຊົນເຜົົ່າ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍໍ້າ, ທົດລອງສາມສ້າງປະເມີນໂຄງການສໍາປະ

ທານກະສິກໍາ.  ທັງໝົດ ມີ 16 ໂຄງການ, ໃນນີັ້: 11 ໂຄງການ ໃນມ ນຄ່າ 15,3 ຕ ັ້ກີບ ຈາກທຶນເພີິ່ມຂອງ ຄສລ1 

ແລະ 5 ໂຄງການ ໃນມ ນຄ່າ 481 ລ້ານກີບ ຈາກທຶນຂອງ ກປສ ເອງ.  
❖ ຮວ່ງທນຶລງົທນຶໃສຊ່ວີະນາໆພນັ ແລະ ຊມຸຊນົ  

ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ: ການປັບປຸງ ຂໍໍ້ຕົກລົງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ; ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ 

ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ 7 ແຫ່ງ (ປ່າສະຫງວນຜາຖໍໍ້າບິັ້ງ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂຸນເຊໜອງມ້າ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປ່າສະຫງວນ

ດົງນາຕາດ ແລະ ປ່າສະຫງວນລະວິງ-ລະເວີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ປ່າປ້ອງກັນນໍໍ້າມ່ວນນໍໍ້າຍວງ, ປ່າ

ສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ແລະ ປ່າສະຫງວນພ ຈອມວອຍ ແຂວງບໍລຄິໍາໄຊ), ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຊ້າງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 

ຄໍາມ່ວນ, ສຶກສາງົວກະທິງຢ ່ພ ມ ດ-ພ ສັນເຂ ິ່ອນ ແຂວງວຽງຈັນ, ສ້າງຕັັ້ງເຄ ອຂ່າຍອະນຸລັກຢ ່ແຂວງບໍລຄິໍາໄຊ.  

ທັງໝົດ ມີ 12 ໂຄງການ, ໃນນີັ້: 8 ໂຄງການ ໃນມ ນຄ່າ 5.6 ຕ ັ້ກີບ ຈາກທຶນເພີັ້ມຂອງ ຄສລ1 ແລະ 4 ໂຄງການ 
ໃນມ ນຄ່າ 2.2 ຕ ັ້ກີບ ຈາກທຶນຂອງ ກປສ ເອງ.   
❖ ຮວ່ງທນຶ ດາ້ນການຄວບຄມຸມນົລະພດິ  

ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ: ຄຸ້ມຄອງຂີັ້ເຫຍ ັ້ອຂອງເມ ອງຕ່າງໆ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍບົດຮຽນທີິ່ໄດຮ້ັບ

ມາໃນໄລຍະ 2006-2010 ໄປເມ ອງອ ິ່ນ, ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕ ພ ດຢ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ການທົດ

ລອງໂຮງຮຽນສີຂຽວ ຢ ່ສະຫວັນນະເຂດ. ທັງໝົດ ມີ 49 ໂຄງການ, ມ ນຄ່າທັງໝົດ 5.2 ຕ ັ້ກີບ ຈາກທຶນຂອງ 
ກປສ ເອງ.    
❖ ຮວ່ງທນຶ ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍໍ້າ  



 

   ແຜນການສະໜອງທນຶ ຮອດປ ີ2020 ຂອງ ກປສ   5 

 

ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍໍ້າແບບຮອບດ້ານ, ການປົກປັກຮັກສາຍອດນໍໍ້າ, 

ການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນບໍລິເວນນໍໍ້າ. ທັງໝົດ ມີ 15 ໂຄງການໃນມ ນຄ່າ 3.4 ຕ ັ້ກີບ ຈາກທຶນຂອງ ກປສ ເອງ.   
❖ ຮວ່ງທນຶ ຄຸມ້ຄອງທີິ່ດນິ  

ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ລະບົບນິເວດ ແບບປະສົມ
ປະສານ ລວມທັງການວາງແຜນທີິ່ດິນ, ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢ ່ ແລະ ການສ້າງລະບົບນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ ໂດຍມີ

ຊຸມຊົນເປັນຜ ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບທີິ່ດິນ. ທັງໝົດ ມີ 15 ໂຄງການໃນມ ນຄ່າ 3,678 ລ້ານ
ກີບ ຈາກທຶນຂອງ ກປສ ເອງ.   
❖ ຮວ່ງເງນິກ  ້ 

ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ II (2011-2015), ກປສ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທຶນ 

7.2 ຕ ັ້ກີບ (900,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ຈາກສະພາບໍລິຫານ, ຊຶິ່ງໃນນັັ້ນ 5.6 ຕ ັ້ກີບ (700,000 ໂດລາ

ສະຫະລັດ) ຫັກມາຈາກຕົັ້ນທຶນ 46,170 ລ້ານກີບ (5,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ທີິ່ຝາກໄວ້ໃນທະນະຄານການຄ້າ

ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີກ 1.6 ຕ ັ້ກີບ (200,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ທຶນສະສົມ ຂອງ ກປສ ເອງ ຈາກການ
ປະກອບສ່ວນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນດ້ານຕ່າງໆ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທໍາອິດ (2006-2010) ເພ ິ່ອນໍາໄປ
ສ ່ ຮ່ວງກ ້ຍ ມ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼ ອ, ການເກັບ-ຂົນຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ ແລະ ແຍກ

ຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ, ແກ້ໄຂມົນລະພິດ (ກິິ່ນຂີັ້ໝ ) ແລະ ບ້ານອະນຸລັກ ໃນການສ ບຕໍໍ່ຈັດຕັັ້ງການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດໃນເຂດບ້ານຂອງຕົນ ຈໍານວນທັງໝົດ 21 ໂຄງການ ໄດກ້ະຈ່າຍ ຢ ່ 9 ແຂວງ ຄ : ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 
ມີ 2 ໂຄງການ; ແຂວງ ວຽງຈັນ  ມີ 3 ໂຄງການ; ແຂວງ ໄຊຍະບ ລີ ມີ 1 ໂຄງການ; ແຂວງຫລວງພະບາງ ມີ 2 

ໂຄງການ; ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ  ມີ 6 ໂຄງການ; ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ມີ 1 ໂຄງການ; ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີ 2 

ໂຄງການ; ແຂວງ ສາລະວັນ ມີ 3 ໂຄງການ  ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ ມີ 1 ໂຄງການ. 
ຈາກ 21 ໂຄງການ ຫຼ  19 ໂຄງການ ຍ້ອນ 2 ໂຄງການ ຂອງສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນ 1 ໂຄງການ ໄລຍະທີິ່ 1 

ສີັ້ນສຸດໃນປີ 2014 ແລະ ອະນຸມັດໂຄງການໃໝ່ ໄລຍະທີ 2 ທັງໄດຕ້ໍໍ່ສັນຍາຮອດປີ 2019 ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ມີ 
2 ໂຄງການ ແມ່ນ 1 ໂຄງການ ໄລຍະທີ 1 ສີັ້ນສຸດສັນຍາ ໃນປ ີ2014 ແລະ ອະນຸມັດ ໂຄງການໃໝ່ໄລຍະທີ 2 ຕໍໍ່
ສັນຍາໃໝ່ ຮອດ 2017.ດັົ່ງນັັ້ນ, ໃນ 19 ໂຄງການນັັ້ນ ມີ 3 ໂຄງການ ສີັ້ນສຸດສັນຍາ ໃນປ ີ2016, 3 ໂຄງການ 

ໃນປີ 2017, 2 ໂຄງການໃນປີ 2018, 6 ໂຄງການ ໃນປີ 2019, 1 ໂຄງການ ໃນປ ີ2020 ແລະ 4 ໂຄງການ
ສີັ້ນສຸດໃນປີ 2021. 

ຜ່ານການປະເມີນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 21 ໂຄງການ (ຫຼ  19 
ໂຄງການ) ສາມາດສະຫຼຸບຕີລາຄາໄດ້ຄ  ມີ 6 ໂຄງການ ປະຕິບັດໄດ້ດີ ທີິ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາເງິນກ ້ໄດ້ດີ, ນໍາໃຊ້ 

ເງິນຕາມເປົົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ, ຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ ພ້ອມດອກເບ້ຍ ຕາມສັນຍາ, ກິດຈະການ ຂອງໂຄງການສ ບຕໍໍ່ ດໍາ

ເນີນເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົັ້ນ ຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ, ກິິ່ນເໝັນ, ອະນຸລັກປ່າໄມ້ 

ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທຸກຂັັ້ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ການຮ່ວມມ ເປັນຢ່າງດີ; ມີ 8 ໂຄງການ ປານກາງ ທີິ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ 

ເງິນກ ້ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ດີປານໃດ, ນໍາໃຊ້ເງິນບໍໍ່ໄປຕາມເປົົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ ຮ້ອຍເປີເຊັນ, ມີການຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ ພ້ອມ

ດອກເບ້ຍ ແຕ່ບໍໍ່ປົກກະຕິຕາມສັນຍາ, ກິດຈະການຂອງໂຄງການ ສ ບຕໍໍ່ດໍາເນີນເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນ ແກ້

ໄຂບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົັ້ນ ຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ, ກິິ່ນເໝັນ, ອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ຂາດການຮ່ວມມ  ແລະ ຊຸກຍ ້ ສົົ່ງເສີມ

ຈາກອໍານາດການປົກຄອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍໍ່ໄດ້ດີ; ມີ 2 ໂຄງການ ອ່ອນ; 3 ໂຄງການ ມີຄວາມສ່ຽງ ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມ

ສັນຍາເງິນກ ້, ບນໍາໃຊ້ເງິນໄປຕາມ ເປົົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ, ບໍໍ່ມີການຊໍາລະຕົັ້ນທຶນພ້ອມດອກເບ້ຍ, ກິດຈະການ ຂອງ
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ໂຄງການບໍໍ່ໄດ້ສ ບຕໍໍ່ ແລະ ຂາດການຮ່ວມມ ຈາກຜ ້ກ່ຽວ ແລະ ອີກ 2 ໂຄງການ ໂຈະກິດຈະການ ໃນປີ 2015 ແລະ 
2016 ຍ້ອນກິດຈະການຂາດທຶນ ແຕ່ທັງ 2 ໂຄງການເຫັນດີ ຈະຊົດເຊີຍທຶນຄ ນໃນເວລາ ອັນຄວນ.  

ທັງໝົດ ມີ 21 ໂຄງການໃນມ ນຄ່າ 6.5 ຕ ັ້ກີບ (827,191.96 ໂດລາສະຫະລັດ)  ກວມເອົາ 91% ຂອງ

ທຶນກ ຢ້ືມທັງໝົດ ແລະ ຍັງເຫຼ ອຢ ່  5.89 ຕ ັ້ກີບ (72,808,04  ໂດລາສະຫະລັດ) ຫລ  ເທົົ່າ ກັບ 9% (ລາຍ
ລະອຽດມີໃນເອກະສານຄັດຕິດ 1).  

ສໍາລັບການປ່ອຍເງິນກ ້ 67% ແມ່ນບັນລຸຈຸດປະສົງ ທີິ່ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້, ອ່ອນ ມີ 9%, ສ່ຽງ ມີປະມານ 

14%, ໂຈະ 10% ທຸລະກິດຂາດທຶນ ຊຶິ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ໃນ

ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ເປັນຕົັ້ນ ຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ, ກິິ່ນເໝັນ, ອະນຸລັກປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ການແກ້ໄຂ ຊີວິດການເປັນຢ  ່ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການ ຈັດຕັັ້ງທຸກຂັັ້ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ.  ໃນ
ໄລຍະນີັ້ ສາມາດເກັບກ ້ທຶນຄ ນ ໄດ ້116,429,826 ກີບ ກວມເອົາເກ ອບ 18 % ຂອງທຶນ ປ່ອຍກ ້ທັງໝົດ ແລະ 

ໄດ້ດອກເບ້ຍ ປະມານ 142,263,773 ກີບ. ລາຍລະອຽດມີໃນຕາຕະລາງ 6, 7 ແລະ 8 ລຸ່ມນີັ້. ສາຍເຫດຫຼັກ 

ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນບາງໂຄງການ ບໍໍ່ໄດ້ດີ ຍ້ອນຂາດຂອດປະສານງານທີິ່ດີ ລະຫວ່າງເມ ອງ, ກັບບ້ານ ແລະ 

ຜ ້ປະກອບການ,  ມີບາງເມ ອງ ໄດ້ປັບປ່ຽນປະກອບການຜ ້ໃໝ່ ແລະ ອະນຍຸາດ ໃຫ້ມີຫຼາຍຜ ້ປະກອບການ ມາເປັນຄ ່
ແຂ່ງ ເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນ ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ພັນທະສັນຍາໄດ້. ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ ຄ  ໃຫ້ເພີິ່ມທະວີ ຂອດ
ປະສານງານ ລະຫວ່າງເມ ອງ, ບ້ານ ແລະ ຜ ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບວິທີການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ເງິນກ ;້ ຄວນມີການປັບປຸງຕ ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນພາລະບົດບາດ ຂອງຄະນະຮັບຜດິຊອບຕໍໍ່ໂຄງການເງິນກ ້ 

ລະຫວ່າງ ເມ ອງ,  ບ້ານ ແລະ ຜ ້ປະກອບການ; ຜ ້ປະກອບການ ແລະ ຜ ້ທໍາການຜະລິດ ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານໃຫ້ 

ກປສ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕໍໍ່ປີ; ປັບປຸງ ກົນໄກ ແລະ ຄ ່ມ  ຫຼ  ລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ສັນຍາກ ້

ຢືມເງິນຂອງກອງທຶນ; ການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂອງ ວິຊາການ ກປສ ຄວນເຮັດລຽນຕິດ ຈິິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕິດ 

ຕາມ ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເງິນກ ້ ໄດ້ທັນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ; ເມ ິ່ອເຖິງ
ກໍານົດເວລາຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ກປສ ຄວນແຈ້ງເຕ ິ່ອນ ໃຫ້ຜ ້ປະກອບການຮັບຊາບ ກ່ອນ 1-3 ເດ ອນ
ຈະເປັນການດີໂດຍການແຈ້ງທາງໂທລະສັບຫຼ ແຟ໋ກກໍໍ່ໄດ.້ 

ໂດຍລວມແລ້ວ ລາຍຈ່າຍໃນໄລຍະ 5 ປີນີັ້ ຕົກຢ ່ 55 ຕ ັ້ກີບ ຫຼ  ປະມານ 69% ຂອງແຜນ. ຢ່າງໃດກໍດີ,   
ກປສ ຍັງມີ ເງິນສົດເຫຼ ອຢ ປ່ະມານ 10.5 ຕ ັ້ກີບຍ້ອນການອະນຸມັດທຶນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຊັກ
ຊ້າ ແລະ ຈະໄດນ້ໍາມາໃຊ້ຈ່າຍໃນແຜນ 5 ປີຕໍໍ່ໄປ. ລາຍລະອຽດຂອງລາຍຈ່າຍ ມີໃນຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີັ້.  
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ຕາຕະລາງ 3- ລາຍຈ່າຍ ສໍາລັບ 2011-2015 

ວຽກ 
ແຜນການ  

(ລາ້ນກບີ) 
ຈາ່ຍຕວົຈງິ 

 (ລາ້ນກບີ)  
%  

ນະໂຍບາຍ 20,960 16,334  77.93% 

ຊວີະນາໆພນັ  17,760 7,709  43.41% 

ຄວບຄມຸມນົລະພດິ 8,000 4,632  57.90% 

ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍໍ້າ  8,600 3,144  36.56% 

ຄຸມ້ຄອງທີິ່ດນິ  8,600 1,929  22.44% 

ເງນິກ ຢ້ມື 0 6,493   

ລວມກອງທນຶຍອ່ຍ 63,920 40,241  62.95% 

ບລໍຫິານ 16,080 14,899  92.66% 

ລວມທງັໝດົ 80,000 55,140  68.93% 

 

 
ຮ ບພາບ 1: ລາຍຈາ່ຍ ສາໍລບັ 2011-2015 
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ຮ ບພາບ 2: ລາຍຮບັທງັໝດົ ແລະ ການລງົທນຶ ຂອງ ກປສ 
 

 

ຮ ບພາບ 3: ປະເພດໂຄງການຕາມຂະໜາດທຶນ 
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ຮ ບພາບ 4: ໂຄງການລວມທງັໝດົຂອງ ກປສ 
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1.2 ຜົນການເຄ ິ່ອນໄຫວແຜນການ ປ ີ2016 ແລະ 2017 
1.2.1  ວຽກງານຄຸມ້ຄອງ-ບລໍຫິານ 

         ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດແຜນການປີ 2016 ແລະ 2017, ພາຍຫຼັງການປະກາດໃຊ້ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກ

ປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 94/ລບ ລົງວັນທ ີ8 ມີນາ 2017 ກປສ ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງ ວຽກງານການຈັດຕັັ້ງ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ສະພາບລໍຫິານ ກປສ - ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງສະພາບໍລິຫານ 
ກປສ ສະບັບເລກທີ 218/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017 ຊຶິ່ງປະກອບມີ 11 ທ່ານ ໂດຍ ແມ່ນ ລມຕ ກປສ 

ເປັນປະທານ; 

2. ຄະນະວຊິາການ ກປສ -ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງ ຂໍໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ສກປສ ກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບ ບຸກຄາລາກອນ 
ຂອງຄະນະວິຊາການ 6470/ສພ.ກປສ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2016 ປະກອບມີ 9ທ່ານ ຊຶິ່ງແມ່ນ ຫົວໜັາ ກົມ
ແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມ  ເປັນປະທານ ແລະ ຫົວໜ້າ ກົນ ແຜນການ ການເງິນ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
ເປັນ ຮອງປະທານ ແລະ ບັນດາ ຜ ້ຕາງໜ້າ ຈາກພາກສ່ວນຕາງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

3. ຫອ້ງການ ກປສ - ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັັ້ງ ຫ້ອງການ ກປສ ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງ ໃຫ້ມີຄວາມ    ເໝາະສົມຂຶັ້ນ
ຕາມຄໍາຂວັນ 1 ກປສ 1 ລະບົບ ຊຶິ່ງໄດ້ປັບປຸງ ຈາກໜ່ວຍງານ ມາເປັນພະແນກ ປະ ກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກ ຄ  
1) ພະແນກ ບໍລິຫານ, 2) ພະແນກການເງິນ, 3) ພະແນກ ຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງ, 4) ພະແນກຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ແລະ 
ໜ່ວຍງາຍ ລະດົມທຶນ ແລະ ການສ ິ່ສານ ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາ ໂດຍກົງ ຂອງຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ. 

ດ້ານພະນັກງານ ໄດ້ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາ ປະເພດ ພະນັກງານ ອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄ : ພະນັກ ງານຖາວອນ 
ປະຈໍາການ ຢ ່ຫກປສ,  ພະນັກງານ ທີິ່ປຶກສາ ປະຈໍາ ຫກປສ ແລະ ປະຈໍາ ໂຄງການ. ການປະກອບ ພະນັກງານ 
ແມ່ນປະຕິບັດ ຕາມແຜນປະກອບປະນັກງານ ທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງ ຈາກສະພາ ບໍລິຫານ ໃນເດ ອນ ມິຖຸນາ 2014 ຊຶິ່ງ
ປະກອບມີ  40 ຕໍາແໜ່ງງານ, ປະຈຸບັນການປະກອບຕໍາແໜ່ງງານແມ່ນມີທັງໝົດ 39 ຄົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ
ຕ່າງປະເທດ 1 ຄົນ ແລະ ທັງໝົດລະບົບຫ້ອງການ ກປສ ຍັງມີໜ້າທີິ່ເປັນກອງເລຂາ ໃຫ້ແກ່ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ 
ຄະນະວິຊາການ.  

4. ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ-ບລໍຫິານ  ກປສ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການເຄ ິ່ອນໄຫວ ທີິ່ມີປະສິດທິຜົນນັັ້ນ, ຫ້ອງການ ກປສ ຍັງໄດ້

ສຸມໃສ ່ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸບບັນດາເອກະສານພ ັ້ນຖານ, ນິຕິກໍາ ແລະ ຄ ່ມ  ເປັນຕົັ້ນ ໄດ້ສໍາເລັດການຮ່າງ ວິໄສ

ທັດ ຮອດ ປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 8 ປີ (2018-2020), ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020, ແຜນດໍາເນີນ

ງານ ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສ ິ່ສານ 3 ປີ (2018-2020), ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ, ຄ ່ມ ມ ຄຸ້ມຄອງ 

ດ້ານການເງິນ, ດ້ານ ການຈັດຊ ັ້ຈັດຈ້າງ ແລະ ອ ິ່ນໆ ຈໍານວນ 8 ສະບັບ ໄປຕາມທິດ 1 ກປສ 1 ລະບົບ.  

1.2.2  ການຂດຸຄົັ້ນແຫລງ່ລາຍຮບັ ຂອງ ກປສ 

ແຫຼ່ງ ລາຍຮັບຂອງ ກປສ, ຕາມທີິ່ໄດກ້ໍານົດໃນດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ 

94/ລບມ ລົງວັນທ ີ08/03/2017 ມີຢ  ່8 ແຫລ່ງ, ແຕ່ໃນປີ 2016 ແລະ 2017 ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ 3 ແຫລ່ງຕົັ້ນຕ ໍຄ : 

- ການປະກອບສ່ວນຕາມສັນຍາສໍາປະທານຂອງໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ; 

- ການຊ່ວຍເຫລ ອຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
- ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລທີິ່ເກີດຈາກການລົງທຶນຂອງ ກປສ ເອງ, ລວມທັງຕົັ້ນທຶນທີິ່ນໍາໄປ ຝາກໃນທະນາຄານ.
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ລາຍຮັບຕົັ້ນຕໍຂອງ ກປສ ໃນໄລຍະ ປີ 2017ມີດັົ່ງນີັ້: ຍອດຍົກມາ, ດອກເບ໊ຍ ເງິນຝາກ; ດອກເບ໊ຍຈາກເງິນປ່ອຍກ ້; ທຶນ
ປະກອບສ່ວນພັນທະ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຈາກໂຄງການບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ ແລະ ທຶນຈາກທະນະຄານ
ໂລກ. 

ກ. ຍອດຍກົມາ ຈາກປ ີຜາ່ນມາ 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ສົກປ ີ2015-2016 ຜາ່ນມາ ໄດ້ສະສົມ ທຶນ ຂອງກປສ ເອງ ຈາການປະກອບ

ສວນ ປະຕິບັດພັນທະດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຂອງໂຄງການ ດ້ານບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ປະມານ 
10,330,416,000 ກີບ (ຫຼ  1,275,360 ໂດລາສະຫະລັດ) ຊຶິ່ງເຫັນວ່າທຶນສະສົມ ຂອງ ກປສ ຍັງມີໜ້ອຍ, ບໍໍ່ທັນມີຄວາມ
ໝັັ້ນຄົງ ຫຼ  ບ ນຍົງເທ ິ່ອ ຍ້ອນຍັງມີລັກສະນະ ນໍາມາເປັນບ້ວງ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການຢ ່.  

ຂ. ດອກເບຍ້ ເງນີຝາກ  
ໃນ ປີ 2017  ກປສ ສາມາດ ເກັບດອກເບ້ຍ ຈາກຕົັ້ນທຶນ 5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ທີິ່ຝາກໄວ້ ໃນທະນະຄານ ການຄ້າ

ຕ່າງປະເທດ ດອກເບ້ຍ 6% ໃນມ ນຄ່າ 2,476,876,170 ກີບ (ຫຼ  301,165 ໂດລາສະຫະລດັ) ແລະ ສ ້ຊນົ ເພີິ່ມຕົັ້ນທຶນ ທີິ່ສະພາ

ບໍລິຫານກປສ ໄດ ້ ອະນຸມັດ 500,000 ໂດລາະຫະລດັ ໃນທ້າຍປີ 2017ເປັນຕົັ້ນໄປ. ນອກນັັ້ນ, ຫກປສ ຍັງໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມ 

ເຈລະຈາ, ຮ່ວມມ , ຫັນເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ ເພ ິ່ອຍາດແຍ່ງ ທຶນ ມາເພີິ່ມໃສ່ຕົັ້ນທຶນດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີມ ນຄ່າທີິ່ເໝາະສົມຂຶັ້ນ. 
ຄ. ດອກເບຍ້ ຈາກບວ້ງເງນິປ່ອຍກ  ້

ດອກເບ້ຍເງິນກ ້ ຈາກ 21 ໂຄງການເງິນກ ້ ຍັງເຫຼ ອ 20 ໂຄງການເງິນກ ້ (1 ໂຄງການ ໄດ້ຊໍາລະ ຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກ ກ່ອນກໍາ
ນດົສັນຍາແລ້ວ).  ໃນຊ່ວງໄລຍະ  ປີ 2017 ສາມາດເກັບດອກເບ້ຍ ໄດ້ປະມານ 38,540,000 ກີບ (ຫຼ  4,817 ໂດລາສະຫະລັດ). 

ດອກເບ້ຍ ຈາກໂຄງການເງນິກ ້ ເຖິງຈະໄດໜ້້ອຍແຕ່ ມັນເປັນກິດຈະກໍາ ປະກອບສ່ວນ, ໃນການສົົ່ງເສີມ ການອະນລຸັກ ປ່າໄມ້ ຊຸມຊົນ, 
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ໃນການກາໍຈັດ ສິິ່ງເສດເຫຼ ອຕ່າງໆກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ ຕາມສັນຍາ ແມ່ນຈະສ ບຕໍໍ່ຮອດປີ 2020.  

ງ. ການປະຕບິດັພນັທະດາ້ນສິິ່ງແວດລອ້ມ ຕາມສນັຍາ ສາໍປະທານ 
ໃນ ປີ 2017 ການປະຕິບດັພັນທະດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການດ້ານບໍໍ່ແຮ່, ຫກປສ ສາມາດເກັບໄດ້ 6,661,601,590 

ກີບ (ຫຼ  813,480 ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ 1,646,000,000 ກີບ (ຫຼ  200,000 ໂດລາສະຫະລັດ). ຕາມ

ການຕິລາຄາແລ້ວ ກປສ ສາມາດ ຊຸກຍ ້ການປະຕິບດັພັນທະ ໄດ້ພຽງແຕ່ປະມານ 30% ຂອງລາຍຮັບ ສ່ວນ 70% ແມ່ນກໍາລງັ ຊອກຫາ
ວິທີການ ທີິ່ເໝາະສົມ ເພ ິ່ອຊຸກຍ ້ ການປະຕິບດັພັນທະດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ບນັລຸ 100% ໃນຊຸມປີຕໍໍ່ໜ້າ. 

ຈ. ທນຶປະກອບສວ່ນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ 
ທຶນປະກອບສ່ວນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນ 

ຂອງທະນະຄານໂລກ ໃນໄລຍະ ປີ 2017 ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຄສລ 2 ແມ່ນໄດ້ຂຶັ້ນແຜນໄວ້ປະມານ 

44,031,448,770 ກີບ (ຫຼ  5,324,251 ໂດລາສະຫະລັດ). ນອກນັັ້ນ, ເພ ິ່ອຕອບສະຫນອງໃຫ້ມີເງິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕ່າງໆ 

ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທັນການ, ກປສ ຍັງມີວົງເງິນ ທີິ່ຄຽ່ນເງິນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ເພ ິ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ ຄສລ 2 ມີ 

17,1 ຕ ັ້ກ່ວາກີບ (1.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ປະໄວ້ໃນບັນຊີສະເພາະ ຢ ່ທະນະຄານ ແຫ່ງຊາດ. 
ສ. ແຫຼງ່ອ ິ່ນໆ 

ລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງອ ິ່ນໆ ຕາມທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງດໍາລັດ ກປສ ສະບັບປັບປຸງ ແມ່ນກໍາລັງ ຢ ່ໃນຂັັ້ນຕອນດໍາ
ເນີນວິທີການຕ່າງໆ ທັງເອົາໃຈໃສ່ຂຸດຄົັ້ນ, ພັດທະນານິຕິກໍາ ຮອງຮັບ ທີິ່ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ 
ກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສປປລາວ.  

ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ໃນໄລຍະ ປີ 2016-2017 ກປສ ມີຍອດຍົກມາຈາກປີ 2015 ໃນບັນຊ ີ 28,2 ຕ ັ້ກີບ( 3,4 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ລວມລາຍຮັບທັງໝົດເພ ິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 2016 ແລະ 2017 ໃນມ ນຄ່າປະມານ 56,2 ຕ ັ້ 

ກີບ (6,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຊຶິ່ງງົບປະມານດັົ່ງກ່າວລວມທັງງົບປະມານ ຄສລ2 ແລະ ກປສ ເອງ. ໃນຊຸມປີດັົ່ງກ່າວ, ກປສ 
ໄດ້ສ ບຕໍໍ່ລົງຕິດຕາມຊຸກຍ ້ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການເງິນ 36 ໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຄສລ 2 (ຮ່ວງ



 

   ແຜນການສະໜອງທນຶ ຮອດປ ີ2020 ຂອງ ກປສ   12 

 

ທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ມີ 24 ໂຄງການ ແລະ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ ມີ 12 ໂຄງການ ແລະ 2 ທຶນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ 
ໂຄງການ). ສ່ວນທຶນຂອງ ກປສ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ 36 ໂຄງການ ໃນມ ນຄ່າ 14 ຕ ັ້ກີບ (1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). 

1.3 ສງັເກດຕລີາຄາດາ້ນດ ີດາ້ນອອ່ນ ແລະ ຖອດຖອນບດົຮຽນ 

1.3.1. ດາ້ນຕັັ້ງໜາ້ 

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 2 ແມ່ນໄດ້ດີກ່ວາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 1 ຂອງ ກປສ. 
ລາຍຈ່າຍຂອງ ກປສ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 40 ຕ ັ້ກີບ ມາເປັນ 55 ຕ ັ້ກີບ. ການເຄ ິ່ອນໄຫວ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ໃນທາງລວງ   
ກ້ວາງ ແລະ ລວງເລິກ ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ເຄ ອຂ່າຍຊຸມຊົນອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼ ອ. ສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດ 
ແມ່ນການກະກຽມ ການສະໜອງທຶນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນມ ນຄ່າ 314,2 ຕ ັ້ກີບ (38.8 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ) ສໍາລັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ2 ທີິ່ໄດ້ລິເລີິ່ມ ໃນໄລຍະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 2 ແລະ ຈະສໍາເລັດລົງໃນໄລຍະ ແຜນການ 5 ປີ ຕໍໍ່
ໄປ. ດ້ວຍເຫດຜົນທີິ່ກ່າວມານີັ້, ງົບປະມາານ ຂອງ ກປສ ຈະເພີິ່ມຂຶັ້ນ ເຖິງ  4 ເທົົ່າ.  

1.3.2. ຂໍໍ້ຄງົຄາ້ງ 
ຢ່າງໃດກໍໍ່ດີ, ຍັງມີຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ດັົ່ງນີັ້:   
• ການຕີຄວາມຫມາຍ ການອອກແບບ ຂອງ ກປສ ວ່າເປັນການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ຢ ່ພາຍໃຕ້ ການຊ່ວຍເຫຼ ອ

ທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ດັົ່ງກ່າວໄວ້ ໃນກົດຫມາຍຂອງ ສປປ 
ລາວ;   

• ຂາດແຜນການພັດທະນາອົງກອນ ຊຶິ່ງເປັນໜຶິ່ງໃນສາຍເຫດທີິ່ ກປສ ບໍໍ່ສາມາດຮັກສາພະນັກງານ ທີິ່ມີຄວາມສາມາດ 
ໄວ້ໄດ ້ພາຍຫຼັງສິັ້ນສຸດສັນຍາ;  

• ການລະດົມທຶນ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ຢ່າງມີຈຸດສຸມ;  

• ການເກັບລາຍຮັບ ຈາກການປະກອບສ່ວນ ຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ບໍໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນລະບົບ ແລະ ລາຍ
ຮັບຂອງ ກປສ ແມ່ນຫຼຸດແຜນ ທີິ່ຕັັ້ງໄວ້; 

• ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນຊັກຊ້າ ຫຼ  ບໍໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ ຍ້ອນຄວາມເຂົັ້າໃຈ ຂອງຜ ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ມີຈໍາກັດ ແລະ ຂາດການປະສານງານ ທີິ່ດ ີກັບ ກປສ; 

• ກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ລວມທັງການຊີັ້ນໍາ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ຍັງບໍໍ່ພຽງພໍ.  

1.3.3. ບດົຮຽນຖອດຖອນໄດ ້
ບົດຮຽນຫຼັກທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການເຄ ິ່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ໃນທົດສັດຕະວັດຜ່ານມາ ມີດັົ່ງນີັ້:  
• ໂຄງສາ້ງ ທີິ່ສາມາດຮບັທນຶຫາຼຍປະເພດທີິ່ແຕກຕາ່ງກນັ: ກປສ  ໄດ້ພິສ ດໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການ

ອອກແບບໂຄງສ້າງຂອງ ກອງທຶນ ແຫ່ງຊາດ ໃນຮ ບແບບທີິ່ສາມາດຮັບເອົາທຶນ ຫຼາຍໆປະເພດ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໄດ.້ ຍ້ອນມີຄວາມໝັັ້ນໃຈວ່າ ມີທ່າແຮງການສະໜັບໜ ນທຶນ ຈາກພາຍນອກນັັ້ນ, ໂຄງສ້າງ ຂອງ ກປສ ຈິິ່ງຖ ກ

ອອກແບບ ເພ ິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນສະຖາບັນບໍລິການການເງິນ, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບໃຫ້ອົງການ ຜ ້ໃຫ້ທຶນ ສາມາດ
ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຜ່ານໄປສ ່ການສະໜັບສະໜ ນ ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ 
ສປປ ລາວ. ຜ ້ໃຫ້ທຶນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນພໍໃຈໃນທາງເລ ອກ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜ ນທຶນ ໃນຮ ບແບບນໍາສະເໜີ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນມາ, ໃນມ ນຄ່າ ທີິ່ຮັບປະກັນ ການໃຊ້ຈ່າຍ ໃຫ້ທັງຫມົດ ໃນເວລາສິັ້ນສຸດໂຄງການ.  ພາຍໃຕ້ໂຄງ
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ສ້າງ ທີິ່ມີໃນປະຈຸບັນ, ກປສ ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນ ຊ່ວຍເຫຼ ອໂດຍກົງ ໂດຍການສ້າງຮ່ວງທຶນຂຶັ້ນຮອງຮັບການຄຸ້ມ

ຄອງທຶນ ບົນພ ັ້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີິ່ຜ ້ໃຫ້ທຶນຮຽກຮ້ອງ;  
• ການບນັລມຸາດຕະຖານ ຄວາມສນົບ ນແບບດາ້ນການເງນິ ແລະ ການປ້ອງກນັໄພດາ້ນສິິ່ງແວດລອ້ມສງັຄມົ. ກປສ 

ໄດ້ສ້າງໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ຈໍາເປັນພ ັ້ນຖານ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ 
ມະນຸດ ເພ ິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ານຄວາມສົມບ ນແບບດ້ານ ການ
ເງິນ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ. ໃນຮ ບແບບການຈັດຕັັ້ງ, ການລວມເອົາ ຂັັ້ນຕອນລະອຽດ 
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການປ້ອງການໄພດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ທັງ 2 ຢ່າງນີັ້ ເຂົັ້າໃນລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄ ່ມ ການດໍາເນີນງານ ຂອງ ກປສ ຈະເປັນພ ັ້ນຖານ ທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ
ເຄ ິ່ອນ ໄຫວ ຂອງກອງທຶນ ທີິ່ມີປະສິດທິຜົນ; 

• ການເຂົັ້າເຖງິ ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທອ້ງຖິິ່ນ. ກປສ ໄດ້ຮັບຄໍາຂອບໃຈ ຈາກຜ ້ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາພາດ ໃນຂະບວນ
ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ບັນດາຜົນສໍາເລັດ ຂອງຕົນ ໃນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມທ້ອງຖີິ່ນ ເຂົັ້າໃນວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຕົນ. ຜົນສໍາເລັດ ໃນການລວມເອົາຜ ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມທ້ອງຖິິ່ນ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າ ຂອງ ກປສ ດັົ່ງກ່າວເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ແມ່ນຍ້ອນ ການ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຢ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ຈາກຫ້ອງການ ກປສ ໂດຍສະເພາະ ໃນຮ ບແບບການຝຶກອົບຮົມ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອ ໃນການພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ການຄັດຈ້ອນກົນໄກ ການລາຍງານ ງ່າຍດາຍຂຶັ້ນ. ນອກ
ນັັ້ນ, ຍັງມີຂໍໍ້ບັງຄັບຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ລະບຸໃນຄ ່ມ ການດໍາເນີນງານ ທີິ່ໄດ້ເນັັ້ນໜັກເປັນພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ 

ຄວາມສໍາຄັນແກຊຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ ໃນການເຂົັ້າເຖິງທຶນ;  
• ຢນືຢນັ ບດົຮຽນຖອດຖອນໄດ ້ ຈາກຫາຼຍປະສບົປະການຄາ້ຍຄ ກນັ ຊີັ້ໃຫເ້ຫນັວາ່ ກນົໄກສະໜອງທນຶ ໄດເ້ປນັຕົັ້ນ

ແບບດາ້ນທລຸະກດິທີິ່ເໝາະສມົ. ກປສ ແລະ ຄສລ ໄດ້ຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກສະໜອງທຶນໃຫ້ ໂຄງການຍ່ອຍ 
ແມ່ນຍັງເປັນຕົວແບບທີິ່ດີ ທາງດ້ານທຸລະກິດຢ ່, ເພາະວ່າ ບໍໍ່ພຽງແຕ່ ດໍາເນີນການທາງດ້ານສັງຄົມ ເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງ

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນການບໍລິຫານລັດ, ເຂດໂຄງການ ທີິ່ຢ ່ຫ່າງໄກຊອກ ຫຼີກ ແລະ ກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງ 
ການ ອີກດ້ວຍ. ກົນໄກຄ ແນວນີັ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ເພ ິ່ອຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ
ອົງການຂໍທຶນ ທີິ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມຕໍໍ່າ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຄ່ອຍໆ ພັດທະນາຕົວເອງຂຶັ້ນ. ທັງ
ໝົດນີັ້, ສາມາດປັບຕົວໄປຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

ໂຄງການ ເຊັົ່ນ: (ກ) ປ່ຽນແປງໄປຕາມ ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ (ໃນກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງຂະບວນການຄັດ

ເລ ອກ ແລະ ຂະໜາດຂອງ ໂຄງການຍ່ອຍ, ຫຼ   (ຂ) ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ຫຼ  ການຈັດຕັັ້ງ

ຕາມສະພາບການຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: (ກໍລະນ ີການສ້າງຕັັ້ງກະຊວງຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການ

ຮັບຮອງເອົາ ນະໂຍບາຍ ສາມສ້າງ); 

• ການທດົລອງ ສາ້ງກນົໄກ ຊກຸຍ ກ້ານກະຈາ່ຍການຊວ່ຍເຫຼ ອທນຶຮອນ ລງົສ ອ່ງົການປົກຄອງ ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. 
ກປສ ໄດ້ພິສຸດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນເອງ ສາມາດສະໜອງທຶນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານວິຊາການ ຕາມຄວາມ ຈໍາເປັນ 
ທີິ່ມີຮ ບແບບທີິ່ມີປະສິດຜົນ ໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີິ່ນ ໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ໃນປະຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ຜ ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ  
ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານວິຊາການ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນສຸມໃສ່ແຕ່ໃນລະດັບສ ນກາງ, ໃນຂົງເຂດທີິ່ ລັດຖະບານ ສຸມ
ກໍາລັງໃນການໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ໄປສ ່ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ພາຍໃຕ້ ນະໂຍບາຍ ສາມສ້າງ.  
ກປສ ກໍໍ່ໄດ້ສຸມທຸກກໍາລັງ ຂອງຕົນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;  
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• ບດົຮຽນຖອດຖອນໄດ ້ ຈາກແຜນງານເງນິກ .້ ໃນໄລຍະຜ່ານມານີັ້, ແຜນງານເງິນກ ້ຂອງ ກປສ ແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຍ້ອນຂາດ ພະນັກງານສິນເຊ ິ່ອ, ທີິ່ປຶກສາດ້ານກົດຫມາຍ, ການຮ່ວມມ  ຢ່າງຕໍໍ່
ເນ ິ່ອງ ແລະ ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ຂອງ ກປສ ກັບ ຜ ້ກ ້ຢືມ.  
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ພາກທີ II: ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປ ີ2020 ຂອງ ກປສ 
ແຜນການ 3 ປີ ຄັັ້ງທີ 3 ຂອງ ກປສ (2018-2020) ໄດ້ພັດທະນາຂຶັ້ນ ເພ ິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 

2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນການ 3 ປີ (2018-2020) ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ
, ຂອງຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງອ ິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກປສ ເອງ. ເພ ິ່ອບັນລຸຜົນຄາດ
ໝາຍວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ, ກປສ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສ ້ຊົນ ດ້ານແຜນການ, ວາງນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ, ວາງແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ວາງແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ຂອງຕົນລະອຽດ ດັົ່ງນີັ້:   

2.1 ຄາດໝາຍສ ຊ້ນົ   
ຄາດໝາຍສ ້ຊົນ ຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ຮອດປີ 2020 ມີດັົ່ງນີັ້: 
1. ດາ້ນການຈດັຕັັ້ງ - ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ ກປສ ກ້າວໄປສ ່ “ໜຶິ່ງ ກປສ ໜຶິ່ງລະບບົ” ໃຫ້ສົມບ ນແບບ ໃນປີ 

2020; 
2. ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ - ຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ຕາມ 8 ດັດສະນີຄວາມອາດສາມາດ ກປສ ໃຫ້ບັນລຸ 58% ໃນປີ 

2020 ຈາກ 28% ໃນປະຈຸບັນ; 
3. ດາ້ນບກຸຄະລາກອນ - ມີຄວາມພ້ອມດ້ານພະນັກງານ ທີິ່ຮັບປະກັນທັງທາງດ້ານ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 

ພາຍໃນປີ 2020; 
4. ດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສ ິ່ສານ - ຈາກພາກລັດ ໃຫ້ບັນລຸມ ນຄ່າ 5 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ຈາກພາກສ່ວນ

ເອກະຊົນ ຫລ  ໂຄງການລົງທຶນ ໃຫ້ບັນລຸມ ນຄ່າ 7.2 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ທຶນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼ ອໂດຍກົງ 
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸມ ນຄ່າ 39.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕາມ
ສັນຍາສໍາປະທານ ຕ່າງໆ ລວມທັງໜົດໃຫ້ບັນລຸ ມ ນຄ່າ 47.1 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ໃນປີ 2020;     

5. ດ້ານການສະໜອງທຶນ - ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການສະໜອງທຶນ2020 ຂອງ ກປສ ຕ້ອງຮັບປະກັນ 
ການປ່ອຍທຶນໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີິ່ວາງໄວ້ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍປະມານ  391 ຕ ັ້ກີບ (47,1 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ);    

6. ດ້ານການຮ່ວມມ  -ສ້າງໜ ໍ່ແໜງ ເປີດກວ້າງ ການຮ່ວມມ , ການເຊ ິ່ອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ ກັບ
ຂະແໜງການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ, ອະນຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ.  

2.2 ແຜນການສະໜອງທນຶ ຮອດປ ີ2020 
ເພ ິ່ອບນັລ ຸ ຍດຸທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ຄາດໝາຍສ ຊ້ນົ, ກປສ ໄດວ້າງແຜນການສະໜອງທນຶ ຮອດປີ 2020 

ຂອງຕນົ ດັົ່ງນີັ້: 
• ບ ລິມະສິດທ ີ1: ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ ກປສ ແລະ ຫ້ອງການ ກປສ 
• ບ ລິມະສິດທ ີ2: ການສະໜອງທຶນ ຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ແລະ ແຜນການເງິນກ ້ 

1. ບ ລມິະສດິທ ີ1: ການສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຮອບດາ້ນ ໃຫແ້ກ ່ກປສ ແລະ ຫອ້ງການ ກປສ 
ໃນບ ລມິະສດິດັົ່ງກາ່ວ, ປະກອບມໜີາ້ວຽກຈດຸສມຸ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຕໍໍ່ໜາ້ຄ : ການປັບປຸງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ແລະ 

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ການປັບປຸງກົນໄກລະດົມ
ທຶນ ກປສ ແລະ ການປັບປຸງຂອດການຮ່ວມມ  ແລະ ການຫັນເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ: 

ກ. ດາ້ນການຈດັຕັັ້ງ - ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ປະກອບມີ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ ແລະ 

ຫ້ອງການ ກປສ ລວມທັງການປັບປຸງລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ຄ ່ມ ດໍາເນີນງານ ທີິ່ຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ມີ
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ທີິ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເໝາະສົມ ເພ ິ່ອເປັນພ ັ້ນຖານໜ ໍ່ແໜງ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງ



 

   ແຜນການສະໜອງທນຶ ຮອດປ ີ2020 ຂອງ ກປສ   16 

 

ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ກ້າວໄປສ ່ “ໜຶິ່ງ ກປສ ໜຶິ່ງລະບບົ” ແບບ
ສົມບ ນແບບ ໃນປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນ ການປັບປຸງໃຫ້ເປັນລະບົບດຽວກັນ ເຊັົ່ນ: ປືົ້ມຄ ່ມ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ປືົ້ມຄ ່ມ ການຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງ, ປືົ້ມຄ ່ມ ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ທີິ່ນໍາໃຊ້ລະບົບຊອບແວເອກະ

ພາບດຽວກັນ, ສໍາລັບການສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ລວມທັງໝົດລະບົບຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ກປສ ຈະ
ໃຫ້ສໍາເລັດໃນເດ ອນ ສິງຫາ 2018 ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານສໍານັກງານຖາວອນ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ສໍາເລັດໃນ
ປີ 2020;  

ຂ. ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ -ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ຕາມ 8 ດັດສະນີຄວາມສາມາດ ກປສ ໃຫ້ບັນລຸ 58% ໃນປີ 
2020 ຈາກ 28% ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ອັດຕາຄ່າບໍລິການ ຢ ່ຕໍໍ່າກວ່າ 18% ຂອງຄ່າບໍລິຫານທັງໝົດ ແລະ 

ຄ່າການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ຂອງ ກປສ ພາຍໃນປີ 2020 ໂດຍໄດ້ວາງຄາດໝາຍສ ້ຊົນຈາກສະພາບ ໃນປະຈຸບັນ ໃຫ້ບັນລຸ
ໃນປີ 2020 ໃນ 8 ດ້ານໃຫຍ່ ດັົ່ງນີັ້:  

1) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ: ຈາກ 4% ໃຫ້ບັນລຸ 

6 %; 

2) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປ ີ2020 ລວມທັງ

ແຜນເງິນກ ້: ຈາກ 2% ໃຫ້ບັນລຸ 6%; 

3) ການດໍາເນີນງານຂອງ ກປສ, ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນໂຄງການຂອງ ກປສ: ຈາກ 6% ໃຫ້ບັນລ ຸ10%; 

4) ວຽກງານບໍລິຫານຈັດການທົົ່ວໄປຂອງ ກປສ: ຈາກ 3% ໃຫ້ບັນລຸ 5%; 

5) ວຽກງານບໍລິຫານດ້ານການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນຂອງ ກປສ: ຈາກ 3% ໃຫ້ບັນລຸ 6%; 

6) ການລະດົມທຶນຮອນ ແລະ ວຽກງານດ້ານການສ ິ່ສານຂອງ ກປສ: ຈາກ 4% ໃຫ້ບັນລຸ 12%; 

7) ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງ ກປສ: ຈາກ 4% ໃຫ້ບັນລຸ 8%; 

8) ວຽກງານດ້ານການຈັດຊ ັ້-ຈັດຈ້າງຂອງ ກປສ: ຈາກ 2% ໃຫ້ບັນລຸ 5%. 

ຄ. ດາ້ນບກຸຄະລາກອນ -ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ 
ກປສ ເປັນພ ັ້ນຖານ ການຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມ ທັງທາງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ໂດຍຫັນພະນັກງານ ຂອງ
ຫ້ອງການ ກປສ ຈາກລະບົບຕາມສັນຍາໃນແຕ່ລະປີ ໄປສ ່ລະບົບ ເປັນພະນັກງານຖາວອນ ໃນໄລຍະຍາວ (ເຄີິ່ງລັດເຄີິ່ງ
ເອກກະຊົນ ຫຼ  ໃນຮ ບການ ລັດວິສາຫະກິດ) ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຜົນງານ ຂອງພະນັກງານໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງຕາມ
ແຜນພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງປະກອບມີ ຜ ້ຊ່ຽວຊານ, ທີິ່ປຶກສາສະເພາະດ້ານ ທີິ່ມີຄວາມຈໍາ

ເປັນຈໍານວນໜຶິ່ງ ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍແຮງງານຂອງລາວ ແລະ ກົດຫມາຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອ ິ່ນໆ; 
ງ. ດາ້ນການລະດມົທນຶ ແລະ ການສ ິ່ສານ - ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານ ການລະດົມ

ທຶນ ແລະ ການສ ິ່ສານ 3 ປີ (2018-2020) - ພ້ອມທັງ ສ ້ຊົນສ້າງລາຍຮັບເຂົັ້າ ກປສ ໃຫ້ບັນລຸມ ນຄ່າທັງໝົດ 391 
ຕ ັ້ກີບ (47,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໃນນັັ້ນ ມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າ ແລະ ຮ່ວງກ ້ຍ ມ ປະມານ 322 ຕ ັ້ກີບ ຫຼ  

38.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິິ່ງກວມເອົາ 82.5% ຂອງແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ  ແລະ  ອີກປະມານ 17.5% 
(ປະມານ 68.3 ຕ ັ້ກີບ ຫຼ   8.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນລາຍຮັບຂອງ ກປສ ເອງ ຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕາມ
ສັນຍາສໍາປະທານ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາ ຮອດປີ 2020. 
      ໝາຍເຫດ: ຮ່ວງທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າ ແລະ ກ ້ຢືມ ຈາກທະນະຄານໂລກ ໃນໄລຍະ 8 ປີ (2014-2021) ມີມ ນຄ່າ 

314.2 ຕ ັ້ກີບ (38.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສໍາລັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ2, ລວມມີ ຮ່ວງ ສໍາລັບ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ
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ປ່າສະຫງວນ ຈໍານວນ 192.7 ຕ ັ້ກີບ (23.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັັ້ນ 1/3 ແມ່ນໃຫ້ລ້າ ແລະ 2/3 ແມ່ນກ ້ຢືມ; 

ແລະ ອີກ 121.5 ຕ ັ້ກີບ (15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນທຶນກ ້ຢືມເພີິ່ມ ທີິ່ໄດ້ອະນຸມັດ ບົນພ ັ້ນຖານຜົນງານ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ຄສລ1. ສໍາລັບທຶນທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກ ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ມາຮອດປະຈຸບັນ 
ແມ່ນຜ່ານຕົວເລກງົບປະມານສໍາລັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶິ່ງຈະຄົັ້ນຄວ້າກົນໄກທີິ່ເໝາະສົມ ເພ ິ່ອນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ ຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ. ລາຍລະອຽດ ມີ
ໃນແຜນດໍາເນີນງານດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສ ິ່ສານຕາຕະລາງທີ 7 ລຸ່ມນີັ້;   

ຈ. ດ້ານການຮ່ວມມ  - ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ , ການເຊ ິ່ອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ ກັບຂະແໜ
ງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ ທັງພາຍໃນ, ອະນຸພາກພ ັ້ນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ (ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີ 

MOU ນ າ 2-3 ພາກສ່ວນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ແລະ ສຸມໃສ່ການສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ຜ່ານສ ິ່ສານມວນ
ຊົນ ແລະ ວາລະສານ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຄ ິ່ອນໄຫວ ກປສ. ມີຈຸດສຸມໃນການເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນຈຸດປະສານງານ
ກັບ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະຖາບັນ
ການເງິນອ ິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນສໍາຄັນ. 

ຕາຕະລາງ 4: ຄາດຄະເນແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼັກຂອງ ກປສ ຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ 2018-2020 
ລ/ດ ແຫຼງ່ທນຶ ຈາໍນວນ

ໂຄງການ 
ລວມມ ນຄາ່    
ໂດລາ

ສະຫະລດັ 

ລວມມ ນຄາ່ 
ກບີ 

ໝາຍເຫດ 

I ງົບປະມານຂອງລດັ     

1.1 
ຕົັ້ນທຶນທີິ່ຝາກໃນທະນະຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດ (12 ຕ ັ້ກີບ ຫຼ  5 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລດັ) 

 
ດອກເບ້ຍ      
ຢ ໃນຂໍໍ້ V 

 
 

II ການປະກອບສ່ວນຕາມພັນທະຕາມສັນຍາສໍາ
ປະທານຂອງໂຄງການລງົທຶນ 

132             

2.1 ຂົງເຂາດພະລັງງານ     

1). 
ໂຄງການທີິ່ມີການລະບຸວງົເງນິ (ໃນສັນຍາສໍາ

ປະທານ) ທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ ້ກປສ 
19 3,418,828 28,376,272,400 ສາມາດເກັບໄດ້ເລີຍ 

2). 
ໂຄງການທີິ່ບໍໍ່ມີການລະບຸວງົເງນິ (ໃນສັນຍາ

ສໍາປະທານ) ທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ ກປສ 37 480,000 3,984,000,000 
ກົມນະໂຍບາຍ ຂອງ 
ກຊສ ຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາ
ຄ ນ 

3). 

ໂຄງການທີິ່ມີ MOU, PDA ແລະ ຢ ່ໃນ
ໄລຍະເບ ັ້ອງຕົັ້ນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນ
ໄປ ໄດ້ 76 720,000 5,976,000,000 

ຫັຼງຈາກເຮັດການປະເມີນ
ສໍາເລັດແລ້ວ, ກອງປະ
ເມີນຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາບ້ວງ
ທຶນທີິ່ຕ້ອງປະກອບ 
ເຂົັ້າກປສ   

4). ໂຄງການສາຍສົົ່ງ 
15 180,000 1,494,000,000 ກົມນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ 

ເຈລະຈາຄ ນ 

5). 
ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກທີິ່ຢ ່ພາຍໃຕ້
ການຄຸ້ມຄອງຂອງ EDL Gen 10 120,000 996,000,000 

ສະພາບໍລິຫານ ຫຼ  ຄະນະ
ວິຊາການ ຂອງ ກປສ 
ຕ້ອງໄດ້ສ ິ່ສານກັບ 
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MEM/EDL Gen 

2.2 ຂົງເຂດບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ທໍລະນີສາດ 134+81    

1). 
ບໍລິສັດ/ໂຄງການຊອກຄົັ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ ທີິ່
ໄດ້ລະບຸວງົເງນິທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ ກປສ 

125 913,500 7,582,050,000 ຈ່າຍເປັນປົກກະຕິ  

2). 
ບໍລິສັດ/ໂຄງການຊອກຄົັ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ ທີິ່
ບໍໍ່ໄດ້ລະບຸພນັທະ ທີິ່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ
ໃນ ກປສ 

9 90,000 747,000,000 ຂະແໜງ ບໍໍ່ແຮ່ຕ້ອງໄດ້
ເຈລະຈາຄ ນ  

3). 
ບໍລິສັດ/ໂຄງການຂຸດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່ ທີິ່ໄດ້ລະບຸ
ພັນທະທີິ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນກອງທຶນ  

52 817,248 6,783,158,400 ຈ່າຍເປັນປົກກະຕິ 

4). 
ບໍລິສັດ/ໂຄງການຂຸດຄນົ້ບໍໍ່ແຮ່ ທີິ່ບໍໍ່ໄດ້ລະບຸ
ພັນທະທີິ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນກອງທຶນ 

29 270,000 2,241,000,000 
ຂະແໜງ ບໍໍ່ແຮ່ຕ້ອງໄດ້
ເຈລະຈາຄ ນ 

2.3 
ຂົງເຂດພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ້, 
ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

 270,000 2,241,000,000 
 

III ທຶນ ຈາກການຊວ່ຍເຫຼ ອໂດຍກງົ ຈາກພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 

    

3.1 ໂຄງການ ຄສລ2 38   ກໍາລັງດໍາເນນີ 

3.2 ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF 5-6) 5 21,275,688 176,588,210,400 ກໍາລັງດໍາເນນີ 

3.3 ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF 7)  11,000,000 91,300,000,000 ເລີິ່ມ 2019-2022 

3.4 
ກອງທຶນພັດທະນາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
(LDCF) 

 5,000,000 41,500,000,000 ເລີິ່ມ 2019-2022 

3.5 
ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດນິຟ້າ
ອາກາດ (GCF) 

 400,000 3,320,000,000 ກະກຽມຄວາມພ້ອມ 
ເລີິ່ມ 2018 

3.6 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ິ່ອການ
ພັດທະນາ (UNDP) 

 1,200,000 9,960,000,000 ກໍາລັງດໍາເນນີ 

IV 
ການປະກອບສ່ວນ ຂອງບຸກຄນົ, ນິຕິບຸກຄນົ 
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ 

   
 

V ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກາໍໄລ ທີິ່ເກດີຈາກການ
ລງົທຶນຂອງ ກປສ ເອງ 

   
 

5.1 ສ້າງລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍຈາກຕົັ້ນທຶນທີິ່
ຝາກໃນທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ 

 900,000 7,470,000,000  

5.2 ດອກເບ້ຍຈາກເງິນກ  ້  55,692 462,240,939  

VI 
ຄາ່ບ ລະນະຟືົ້ນຟ   ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  
ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມຈາກໂຄງການລງົທຶນ 
ແລະ ກດິຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ 

   
 

VII ຄາ່ບໍລກິານລະບົບນິເວດ     

VIII ຄາ່ປບັໃໝ  ແລະ   ຄາ່ທົດແທນຄວາມເສຍ
ຫາຍຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລອ້ມ. 

   
 

 ລວມ  47,110,956 391,020,932,139  
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2. ບ ລມິະສດິທ ີ2:  ສະໜອງທນຶ ຕາມ 5 ຮວ່ງທນຶ ແລະ ແຜນການເງນິກ  ້
ກ. ຂງົເຂດບ ລມິະສດິໃນການສະໜອງທນຶ 

ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020ນີັ້ ໄດ້ກໍານົດແຜນບ ລິມະສິດສະໜອງທຶນ ຕາມ 2 ບ ລິມະສິດ ຄ  (1) 
ທຶນ ຈາກທະນະຄານໂລກ ສໍາລັບການຈັກຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ 2 ໄດ້ສຸມໃສ່ການສະໜອງທຶນ ຕາມຮ່ວງທຶນ ດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ (PICE) ແລະ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI) ແລະ ງົບປະມານ ໃນການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ເພ ິ່ອກາຍເປັນ “ໜຶິ່ງກປສ ໜຶິ່ງລະບົບ”; (2) ຮ່ວງທຶນ ຂອງ ກປສ ເອງ ໄດ້
ຈາກການປະກອບສ່ວນ ປະຕິບັດພັນທະ ຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດບ ລິມະສິດໃນການສະໜອງທຶນ ຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ສອດຄ່ອງຕາມບ ລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ດັົ່ງນີັ້:  

❖ ແຜນການສະໜອງທນຶ ໃນຮວ່ງທນຶ ດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ (PICE)  
ຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ (ໂດຍຫຍໍໍ້ ເອີັ້ນວ່າ ຮ່ວງທຶນ 

ດ້ານນະໂຍບາຍ)  ແມ່ນເປັນກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ  ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຈຸດສຸມ ຄ : 
1. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ  ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງ ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂະແໜງການອ ິ່ນໆ ແນໃສ່ ຮັບປະກັນ ຮັບປະກັນວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ 

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍ ນຍົງ ໃນຂັັ້ນສ ນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; 

2. ສະໜັບສະໜ ນການເຄ ິ່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ ດ້ານ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ 
ລວມທັງ ສະພາບໍລິ ຫານ ກປສ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກປສ; 

3. ສ້າງ, ປັບປຸງ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍ ບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ດ້ານ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

4. ສ້າງຖານຂໍໍ້ມ ນ, ສ້າງລະບົບສະຖີຕິ, ຂຶັ້ນລະຫັດຂໍໍ້ມ ນ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ວິໃຈ ແລະ 

ສ້າງເຄ ອຄ່າຍມວນຊົນໃນການເຜີຍແຜ່; 

5. ແກ້ໄຂ ບັນຫາຈໍາເປັນສຸກເສີນ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

❖ ແຜນການລງົທນຶໃນຮວ່ງທນຶ ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ (CBI) 
ຮ່ວງທຶນ ດ້ານອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ (ລວມທັງ ປ່າໄມ້) ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ (ໂດຍຫຍໍໍ້ ເອີັ້ນວ່າ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານ 

ຊີວະນາໆພັນ) ແມ່ນໜຶິ່ງໃນຮ່ວງທຶນ ກປສ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ  ໃຫ້ແກ່ວຽກ 
ງານຈຸດສຸມ ຄ : 

1. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ ແຂວງ ໂດຍ
ເນັັ້ນໃສ່  ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຕາມທິດບ ນຍົງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງ ຊຸມຊົນ ໂດຍຕິດພັນກັບບ ລິມະສິດ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍໍ້າ ທີິ່ສໍາຄັນ ເພ ິ່ອພັດທະນາພະລັງງານ 
ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແບບຍ ນຍົງ; 

2. ສ້າງ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັັ້ນເທິງ ເພ ິ່ອປະກາດເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ໃນເຂດ
ທີິ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ເປັນສວນອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດ ເພ ິ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ແຫຼ່ງນໍໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ 
ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ທັງໃຫ້ເປັນການສົົ່ງເສີມການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ທໍາມະ
ຊາດ ແບບອະນຸລັກ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທໍາ ຂອງເຜົົ່າຕ່າງໆ ໃນທ້ອງຖິີິ່ນ ເປັນຕົັ້ນ ເຂດປ່າສະຫງວນ 
ນໍໍ້າກັົ່ນ, ນໍໍ້າຫ້າ, ນໍໍ້າແອດ-ພ ເລີຍ, ພ ເຂົາຄວາຍ, ສາຍພ ຫຼວງ (ນັບແຕ່ ນໍໍ້າງຽບ-ຊຽງຂວາງ ເຊ ິ່ມຕໍໍ່ ປ່າສະຫງວນ ນໍໍ້າ
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ມວນ-ນໍໍ້າຍວງ, ນໍໍ້າຈາດ, ນໍໍ້າປັັ່ນ, ພ ຈອມວອຍ, ນາການ-ນໍໍ້າເທີນ, ພ ຫີນປຸນ, ຫີນໜາມໜ ໍ່, ລະວີິ່ງລະເລີນ ແລະ ຂຸນ

ເຊໜອງມາ), ພ ຊຽງທອງ, ດົງຫົວສາວ, ເຊປ່ຽນ ແລະ ດົງຄັນທຸງ ເພ ິ່ອສ ້ຊົນ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້

ປະກາດ 10 ເຂດ; 

3. ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາຂຶັ້ນບັນຊີ ແລະ ຈົດລິຂະສິດ ບັນດາຊະນິດພັນພຶດ ແລະ ສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າ ທີິ່ມີຄຸນຄ່າຄວາມສໍາຄັນສ ງ 
ທາງດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ; 

4. ສ້າງສວນພຶກສາສາດ ບ ລິມະສິດ ຕາມຕົວເມ ອງ ທີິ່ສໍາຄັນ; 

5. ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ບ ລິມະສິດ ຂອງແຂວງ. 

❖ ແຜນການລງົທນຶ ໃນຮວ່ງທນຶ ດາ້ນສິິ່ງແວດລອ້ມ (ມນົລະພດິ) 
ຮ່ວງທຶນ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ (ລວມທັງ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ) (ໂດຍຫຍໍໍ້ ເອີັ້ນວ່າ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ) 

ແມ່ນໜຶິ່ງໃນຮ່ວງທຶນ ກປສ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ  ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານ ຈຸດສຸມ ຄ : 
1. ສ້າງຕັັ້ງເຄ ອຄ່າຍ ແຫ່ງຊາດ “ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ” ໃນໄລຍະທົດລອງ ກໍານົດເອົາ 10 ຕົວເມ ອງຫຼັກ ລຽບຕາມ

ເສັັ້ນທາງ ເລກທ ີ13 ແລະ ລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍໍ້າຂອງ ແຕ່ເໜ ອຮອດໃຕ້; 

2. ສ້າງສະໜາມ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼ ອ (ໃນ 25 ຕົວເມ ອງ), ການຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າຫຍ້າ (7 ແຂວງ) ແລະ 

ການບໍາບັດ ສິິ່ງເສດເຫຼ ອ ຈາກໂຮງໝ ; 

3. ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສຸດການສຶກສາດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ນັບອະນຸບານ 3 ຫາ 

ມະຫາວິທະຍາໄລ; 

4. ການປຸກຈິດສໍານຶກ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສ ິ່ມວນຊົນ), ສ້າງລະບົບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ລາງວັນດີເດັົ່ນ; 

5. ການເຊ ິ່ອມສານ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນທີິ່ດິນ-ແຜນຄຸ້ມຄອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ແຂວງ ແລະ ວຽກງານປະເມີນສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ; 

6. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນໂຄງການລົງທຶນ ລວມທັງ 
ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນທຸລະກິດຄອບຄົົົົົວ; 

7. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງເຄ ອຄ່າຍ ການ

ຄວບຄຸ້ມມົນລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນພິດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ໝ ໍ້ໄພເກົົ່າ, ສິິ່ງເສດເຫຼ ອອັນຕະລາຍ ໃນຂັັ້ນສ ນກາງ, 

ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; 

8. ສ້າງເຄ ອຄ່າຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຫ້ອງວິໃຈ ແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວິໄຈ ພາກ, ຫ້ອງວິໄຈ ແຂວງ ແລະ ໃນຂັັ້ນ

ເມ ອງ ແມ່ນສະໜອງອຸປະກອນວິໄຈບາງຕົວຢ່າງ; 

9. ສົົ່ງເສີມການຄົັ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕິດພັນກັບ ການປ່ຽນແປງ ອຸຖົກກະສາດ ແລະ ສະພາບ
ການແຫ້ງແລງ້ ຂອງດິນ ແລະ ອ ິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນຈໍາເປັນ. 

❖ ແຜນການລງົທນຶ ໃນຮວ່ງທນຶ ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນນໍໍ້າ 
ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າແບບຍ ນຍົງ (ໂດຍຫຍໍໍ້ ເອີັ້ນວ່າ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານນໍໍ້າ) ແມ່ນເປັນ

ກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ  ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານ ຈຸດສຸມ 
1. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງ 62 ອ່າງຮັບນໍໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ໃນທົົ່ວປະເທດ; 



 

   ແຜນການສະໜອງທນຶ ຮອດປ ີ2020 ຂອງ ກປສ   21 

 

2. ສົົ່ງເສີມ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຊຸກຍ ້ ເຄ ອຄ່າຍ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ໃນ
ອ່າງຮັບນໍໍ້າຫຼັກຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ລະບົບ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານໄພຖ້ວມ 
ແລະ ໄພແລ້ງ, ດິນບໍລິເວດນນໍໍ້າ, ນໍໍ້າໃຕ້ດິນ; 

3. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ຫຼັກສ ດ ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ປຸກຈິດສໍານຶກ ປະຊາຊົນ ແລະ ເອກ
ກະຊົມ ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ. 

❖ ແຜນການລງົທນຶ ໃນຮວ່ງທນຶ ດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ ທີິ່ດນິ ແບບຍ ນຍງົ 
ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີິ່ດິນ ແບບຍ ນຍົງ (ໂດຍຫຍໍໍ້ ເອີັ້ນວ່າ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານດິນ) ແມ່ນໜຶິ່ງໃນຮ່ວງທຶນ 

ກປສ ເປັນກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ  ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານ ຈຸດສຸມ ດັົ່ງນີັ້: 
1. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແມ່ບົດຈັດທີິ່ດິນ ແຫ່ງຊາດ; 

2. ຂຶັ້ນທະບຽນອອກໃບຕາ ທີິ່ດິນ ທົົ່ວປະເທດ; 

3. ສ້າງເຂດປະເມີນລາຄາທີິ່ດິນ ທຸກເມ ອງ ໃນທົົ່ວປະເທດ; 

4. ສ້າງແຜນຈັດສັນທີິ່ດິນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຮອບດ້ານຂອງ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ກວມເອົາ 5 ຂົງເຂດບ ລິມະສິດ ຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ໂດຍຈະ
ສຸມໃສ ່ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ປະກອບມີ ຄ ຝຶກ (ຄະນະຕ່າງໆ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ), 
ຂະແໜງທີິ່ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນຂັັ້ນສ ນກາງ (ກຊສ ແລະ ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ແລະ ໃນລະດັບທ້ອງຖີິ່ນ (ພະ
ແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໃນຂັັ້ນເມ ອງ) ແມ່ນບ ລິມະ

ສິດຕົັ້ນຕ.ໍ ບ ລິມະສິດທີ 2 ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ ການແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີນ ເຊັົ່ນ ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ 

ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ສ່ວນບ ລິມະສິດ ທີ 3 ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ 

ເປັນຕົັ້ນ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ. 2 ບ ລິມະສິດສຸດທ້າຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍກອນນໍໍ້າ 

ແລະ ທີິ່ດິນ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານລວມ ລະຫວ່າງຈຸດສຸມຕ່າງໆທີິ່ກ່າວມານັັ້ນຕາມທິດສາມສ້າງ ແລະ ຕາມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ ການ.  

ຂ. ການຈດັສນັທນຶ 

 1) ຮວ່ງທນຶ ສາໍລບັ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ຄສລ2 

 ໃນການໃຊ້ຈ່າຍຮ່ວງທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ຈໍານວນ 322.040 ຕ ັ້ກີບ (38.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສຸມ
ໃສ່ 48 ໂຄງການບ ລິມະສິດ ແລະ 1 ໂຄງການສໍາລັບສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການ ກປສ ຊຶິ່ງໄດ້ຈັດສັນ
ງົບປະມານ ແຕ່ປີ 2014 ຮອດປ ີ 2021 ໄປຕາມ 2 ຮ່ວງທຶນເທົົ່ານັັ້ນ ຄ ຮ່ວງທຶນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ (PICE) ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນປະມານ 50.14% ເທົົ່າກັບ 150 ຕຶັ້ກີບ (18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ຮ່ວງ

ທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI) ປະມານ 36.87% ເທົົ່າກັບ 110 ຕ ັ້ກີບ (13.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ວຽກງານ

ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການ ກປສ 12.99% ເທົົ່າກັບ 3.8 ຕ ັ້ກີບ (4.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນ ອົງ

ປະກອບທີ 3 (C3).  
ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຕາມແຜນການ ຂອງ ຄສລ2 ນັບແຕ່ ປີ 2014 ເປັນຕົັ້ນມາ ຮອດປີ 2017 ໄດ້

ຄົັ້ນຄວ້າ ການສະໜອງທຶນຕາມຕົວຈິງ ໃຫ້ 38 ໂຄງການ; ຊຶິ່ງໃນນັັ້ນ ສໍາລັບຮ່ວງທຶນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ

ເຂັັ້ມແຂງ (PICE) ກວມເອົາ 25 ໂຄງການ ໃນມ ນຄ່າເທົົ່າກັບ 150.7 ຕ ັ້ກີບ (18,318,763 ໂດລາສະຫະລັດ) 
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ແລະ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI) ກວມເອົາ 13 ໂຄງການ ເທົົ່າກັບ  71.4 ຕ ັ້ກີບ (7,012,476 ໂດລາ

ສະຫະລັດ), ລວມເປັນເງິນທັງຫມົດ 217.7 ຕ ັ້ກີບ ຫຼ  25,331,239 ໂດລາສະຫະລັດ.  
ໂດຍລວມແລ້ວ ໃນ 2 ປີໄລຍະຕົັ້ນ ຂອງ ຄສລ2 ຄ : ປີ 2014 ແລະ 2015 ການໃຊ້ຈ່າຍ ບໍໍ່ບັນລຸແຜນການ 

ຄ ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍ ພຽງແຕ່ 22.6 ຕ ັ້ກີບ (2.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ປະມານ 7% ຂອງມ ນຄ່າ ຄສລ2 ທັງໝົດ,  

ຍ້ອນການລິເລີິ່ມ ຄສລ2 ຊັກຊ້າ ແລະ ເປັນໄລຍະ ທີິ່ກະກຽມປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງ ທັງໃນລະດັບ ປະທານສະພາບໍລິຫານ, 
ທັງລະດັບຄະນະນໍາ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ປົກກະຕິ ຂອງພະນັກງານ ວິຊາການ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ.  

ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ2020 ມີມ ນຄ່າ 291.6 ຕ ັ້ກີບ (36 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ) (ມີການປ່ຽນແປງ ຂຶັ້ນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ ໃນລະດັບໂລກ). ຢ່າງໃດກໍໍ່ດີ, ພາຍຫຼັງ ທີິ່ລັດຖະບານ ໄດ້
ຮັບຮອງປະກາດໃຊ້ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ ໃນຕົັ້ນປີ 2017 ຖານະບົດບາດ 
ຂອງ ກປສ ທາງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ, ພະນັກງານ, ມີກົນໄກການເງິນ ທີິ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ບັນຫາຂໍໍ້ຄົງຄ້າງອ ິ່ນໆ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ອັນເຮັດໃຫ້ ການປະຕິບັດແຜນການ ເປັນຕົັ້ນນັບແຕ່ ທ້າຍປີ 2016 ແລະ 2017 ມີທວງທ່າ ທີິ່
ຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ບັນລຸແຜນການ ທີິ່ວາງໄວ້.   

 

ຕາຕະລາງ 5: ການຈດັສນັ ງບົປະມານ 38,830,000 ໂດລາສະຫະລດັ ຂອງ ຄສລ2 ໃນແຕລ່ະປ ີແຕ ່2014-2021 

ຮວ່ງທນຶ 

ຈາໍ 
ນວນ
ໂຄງ 
ການ 

2014-
2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

ລວມຍອດ ລວມ
ເປນັ
ເງນິ
ກບີ 
(ຕ ັ້
ກບີ) 

PICE (C1-

50.1%) 

28 
3,012,232  6,895,882 4,209,977 2,537,148 1,431,131  

18,086,370 

 
150  

CBI (C2-

36.9%) 

20 
1,490,575 2,694,771 3,177,746 2,991,668 2,945,136  

13,299,896 

 
110 

ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ 
ກປສ (C3-

13%) 

 

1,061,421 1,159,776 880,226 597,567 459,051 527,686 

4,685,727 

 39 

ລວມທັງໝົດ  5,564,228 10,750,429 8,267,949 6,126,383 4,835,318 527,686 36,071,993 
 
299 

 

ໝາຍເຫດ: ເງິນທັງໝົດຂອງ ຄສລ2 = 38,830,000 ໂດລາ; ຈັດສັນແລ້ວ = 36,071,993 ໂດລາ; ຂາດດ ນຈາກອັດຕາ

ແລກປ່ຽນ = 1,029,000 ໂດລາ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນຈັດສັນ = 529,007 ໂດລາ.  
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ຮ ບພາບ 5: ສດັສວ່ນການຈດັສນັງບົປະມານພາຍໃຕໂ້ຄງການ ຄສລ2 ໃນ 3 ຮວ່ງ 

 

ຮ ບພາບ 6: ການຈັດສັນງົບປະມານ ພາຍໃຕ້ ຄສລ2 ແຕ່ປີ 2014-2021 

❖ ສະຫຼບຸລວມແລວ້ໃນໄລຍະແຜນການສະໜອງທນຶ ຮອດປີ2020 ກປສ ສ ບຕໍໍ່ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມ ບນັດາ
ໂຄງການທີິ່ ໄດຮ້ບັອະນມຸດັ ນບັແຕປ່ ີ 2014 ເປນັຕົັ້ນມາ ຊຶິ່ງໄດລ້ະບລຸະອຽດ ໃນຂໍໍ້ 1 - ຮວ່ງທນຶສາໍລບັ 
ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ ຄສລ2 ຂາ້ງເທງິນີັ້. 

 

2) ຮວ່ງທນຶ ກປສ ເອງ ຈາກການປະກອບສວ່ນປະຕບິດັພນັທະ ຕາມສນັຍາສາໍປະທານ ຂອງ ໂຄງການລງົທນຶ 

PICE , 
50.14%

CBI , 
36.87%
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ໃນການຄາດຄະເນງົບປະມານໃນຮ່ວງທຶນ ຂອງ ກປສ ເອງ ສໍາລັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ 5 ປີ ຕໍໍ່ໜ້

າ (2016-2020) ແມ່ນມີມ ນຄ່າ 99 ຕ ັ້ກີບ ຫຼ  ປະມານ 11,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກປສ ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ 

ຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ຄ ສໍາລັບຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ (PICE) ກວມເອົາ 30%, ຮ່ວງທຶນ 

ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI) ປະມານ  20%, ຮ່ວງທຶນ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ-ມົນລະພິດ (PC) ປະມານ 25%, ຮ່ວງທຶນ 

ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ (WRM) ປະມານ 10% ແລະ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນແບບຍ ນຍົງ 

(SLM) ປະມານ 15% ຕາມລໍາດັບ. ລາຍລະອຽດ ຂອງການຄາດຄະເນ ການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດສັນ ງົບປະມານ 
ຕາມແຕ່ລະຮ່ວງທຶນ ໄດ້ສະແດງໄວ້ ຕາມຕາລາງ ຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 

ຢ່າງໃດກໍໍ່ດີການວາງແຜນຄັັ້ງນີັ້ ເພ ິ່ອນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ ກປສ ເອງ ແມ່ນແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ2020 
ເທົົ່ານັັ້ນ, ຊຶິ່ງມີມ ນຄ່າ 85 ຕ ັ້ກີບ (10,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ) ສ່ວນແຜນການ 2016 ແລະ 2017 ໄດ້ສະໜອງທຶນ

ໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 36 ໂຄງການ ໃນມ ນຄ່າ 14 ຕ ັ້ກີບ (1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). 

 

ຕາຕະລາງ 6: ການຈດັສນັງບົປະມານ 252.5 ຕ ັ້ກບີ ໃນຮວ່ງທນຶ ກປສ ເອງ ແຕລ່ະປ ີ2016-2020 
 

ຮວ່ງທນຶ ກປສ 2016 2017 2018 2019 2020 
ລວມທງັຫມດົ 

 (ຕ ັ້ກບີ) 

ລາຍຮັບຈາກ
ການລະດົມທຶນ 

23.204.805.70

0 

10.080.875.00

0 

19.950.000.00

0 

13.560.036.60

0 

13.330.436.60

0 

80.126.153.90

0 

1. PICE 

(30%) 
9.265.575.700 8.724.000.000 5.985.000.000 4.068.010.980 3.999.130.980 

32.041.717.66

0 

2. CBI 

(20%) 
5.863.730.000 800.000.000 3.990.000.000 2.712.007.320 2.666.087.320 

16.031.824.64

0 

3. PC 

(25%) 
1.309.800.000 0 4.987.500.000 3.390.009.150 3.332.609.150 

13.019.918.30

0 

4. WRM 

(10%) 

 

5.265.700.000 
0 1.995.000.000 1.356.003.660 1.333.043.660 9.949.747.320 

5. SLM 

(15%) 
1.500.000.000 556.875.000 2.992.500.000 2.034.005.490 1.999.565.490 9.082.945.980 
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ຮ ບພາບ 7: ສດັສວ່ນການຈດັສນັງບົປະມານ 252.5 ຕ ັ້ກບີ ຂອງ ກປສ ເອງ 

 

 
ຮ ບພາບ 8: ການແຈກຢາຍງບົປະມານ 252.5 ຕ ັ້ກບີ ຂອງ ກປສ ເອງ ແຕ ່2016-2020 
 

 3) ການສະໜອງທນຶໂຄງການເງນິກ  ້

 ໃນແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ2020, ສໍາລັບຮ່ວງທຶນການລົງທຶນປ່ອຍກ ້ ກປສ ສ ບຕໍໍ່ຕິດຕາມການເກັບກ ້ຕົັ້ນ

ທຶນ ທີິ່ໄດ້ລົົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ 22 ໂຄງການ ໃນມ ນຄ່າ 6,895 ລ້ານກີບ ແລະ ຕິດຕາມການເກັບດອກເບ້ຍ ໃຫ້ໄປຕາມ
ແຜນການ. ຜົນການສະຫຼຸບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 21 ໂຄງການເງິນກ ້ ຄັັ້ງຫຼ້າ
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ສຸດ ໃນວັນທ ີ 25 ມິຖຸນາ 2018 ໄດສ້ະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ໂຄງການກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ ເມ ອງ ງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ 
ໂຄງການກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ ເມ ອງ ເລົົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ສົົ່ງທຶນຄ ນ ທັງໝົດທີິ່ໄດ້ຍ ມໄປ ໃນມ ນຄ່າລວມທັງໝົດ 
400,000,000 ກີບ ມາຮອດປະຈຸບັນ ຍັງເຫຼ ອ ແຕ່ 20 ໂຄງການ. ໃນໄລຍະ ເດ ອນ ມິຖຸນາ 2018 ນີັ້ ສາມາດເກັບ

ກ ້ທຶນຄ ນ ໄດ້ 988,604,170 ກີບ ຂອງທຶນປ່ອຍກ ້ທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ດອກເບ້ຍ ປະມານ 356,285,829 ກີບ ລວມ

ກັນ ໄດ້ເກັບກ ້ 1,354,889,999 ກີບ ກັບຄ ນ ທີິ່ກວມເອົາເກ ອບປະມານ 20% ຂອງມ ນຄ່າທີິ່ລົງທຶນໄປ. ລາຍ
ລະອຽດ ມີໃນ ຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີັ້.  

ເພ ິ່ອສ ບຕໍໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸເປົົ້າໝາຍ ແຜນການ ທີິ່ໄດ້ວາງ
ໄວ້, ກປສ ສ ບຕໍໍ່ສ ້ຊົນເສີມຂະຫຍາຍດ້ານຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ແກ້ໄຂ ຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ  ດັົ່ງນີັ້: 

1. ຫ້ອງການ ກປສ ເພີິ່ມທະວີ ການຕິດຕາມກວດກາ ການຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ໃຫ້ບັນລຸແຜນການ ແລະ 
ຕາມສັນຍາ ໂດຍການແຈ້ງເຕ ອນໃຫ້ຜ ້ປະກອບການຮັບຊາບ ກ່ອນ 1-3 ເດ ອນ ແລະ ປະກອບພະນັກງານ ທີິ່ເ
ໝາະສົມເຮັດໜ້າທີິ່ດັົ່ງກ່າວ ແລະ ວ່າຈ້າງທະນາຍຄວາມ ເພ ິ່ອເກັບກ ້ທຶນຄ ນ ຈາກໂຄງການ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ;   

2. ເພີິ່ມທະວີ ຂອດປະສານງານ ລະຫວ່າງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ແລະ 
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມ ອງ ແລະ ຜ ້ປະກອບການ ເປັນເຈົັ້າການ ໃນການລົງ
ຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ;ິ   

3. ເຈົັ້າຂອງໂຄງການເງິນກ ້ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ລາຍງານໃຫ້ ກປສ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕໍໍ່ປ;ີ  

4. ຈັດປະຊຸມຮ່ວມກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການເງິນກ ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ຕໍໍ່ປ ີເພ ິ່ອລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລ ; 

5. ປັບປຸງ ກົນໄກ ແລະ ຄ ່ມ  ຫຼ  ລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ສັນຍາກ ້ຢືມເງິນຂອງກອງທຶນ;  

6. ພິຈາລະນາ ສ ບຕໍໍ່ ການລົງທຶນ ໃນຮ່ວງເງິນກ ້ ທີິ່ຍັງເຫຼ ອ ປະມານ 38,125 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລ  ປະມານ 

305,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານການກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍ ັ້ອ, ສ່ວນລາຍລະອຽດ ໃນແຜນ 3 ປີ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ 

ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2; ແລະ 

7. ມີມາດຕະການເດັດຂາດ ທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ຕໍໍ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ທີິ່ລະເມີດສັນຍາ. 

ຈາກຂໍໍ້ມ ນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເງິນກ ້ຂ້າງເທິງ ເຫັນໄດ້ວ່າ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນມີ
ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ທີິ່ມີປະສິດທິພາບ, ສະແດງອອກທີິ່ຕົວເລກການເບີກຈ່າຍຂອງບາງໂຄງການແມ່ນ
ຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ  ການເກັບຄ ນເງິນກ ້ແມ່ນ ຍັງປະຕິບັດບໍໍ່ທັນໄດ້ດີ. ທິດທາງໃນຕໍໍ່ໜ້າ ຕ້ອງມີການຈັດລະບົບການປ່ອຍ
ເງິນກ ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີການຮັບສະໝັກພະນັກງານສິນເຊ ິ່ອ ທີິ່ມີປະສົບການ ເຂົັ້າເຮັດວຽກຢ ່ ກປສ, ມີລະບົບການ

ຕິດຕາມກວດກາທີິ່ທັນສະໄຫມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກປສ ຄວນມີການສ້າງກົນໄກ ການເຮັດປຶົ້ມຄ ່ມ  ໃນການກ ້ຢືມເງິນ, 
ມີລະບຽບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມີການລົງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຜ ້ກ ້ຢືມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.  

 4) ການຈັດສັນທຶນ ດ້ານອ ິ່ນໆ ທີິ່ບໍໍ່ນອນ ໃນ 5 ຮ່ວງທຶນ 

 ທຶນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກ ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

(GCF), ຈາກອົງການ UNDP, ທຶນພັດທະນາອ່າງ ມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນຜ່ານຕົວເລກງົບປະມານສໍາລັບຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶິ່ງກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າກົນໄກທີິ່ເໝາະສົມ ເພ ິ່ອນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ 
ການເງິນ ຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
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3. ມາດຕະການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
ເພ ິ່ອຮັບປະກັນ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ

ຜົນນັັ້ນ, ກປສ ຕ້ອງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດໍາເນີນງານ ດັົ່ງນີັ້:  

1. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານການຈັດຕັັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຕາມ 8 ດັດສະນີໝາຍ 
ດ້ານຄວາມອາດສາມາດ ຂອງ ກປສ ໂດຍການຫັນເອົາ ແຜນການສະໜອງທຶນ ດັົ່ງກ່າວ   ໃຫ້ກາຍເປັນ ແຜນ
ວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ, ການປັບປຸງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ, ການລາຍງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການ

ປະເມີນຜົນ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສ ິ່ສານ; 

2. ເຮັດໜ້າທີິ່ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊຸກຍ ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນການຈັດ 

ຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ; 

3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສົົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ດ້ານການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະ 
ການປະຕິບັດເງ ິ່ອນໄຂພັນທະ ຂອງ ກປສ ລວມມີ ດໍາລັດຂອງ ກປສ, ເຄ ິ່ອງມ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ອ ິ່ນໆ ແລະ ຄ ່

ມ ວິຊາການ ດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ເຄ ອຄ່າຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, 

ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ, ອາກອນສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍແຫຼ່ງນໍໍ້າ ລວມທັງ ການ

ຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍໍ້າແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ; 

4. ປັບປຸງກົນໄກການເງິນ ເຊັົ່ນ ການປັບປຸງບັນດາຄ ່ມ ຂອງ ກປສ, ຍົກຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງ

ພະນັກງານ ພາຍໃນຫ້ອງການ, ການດໍາເນີນ ວິທີການ ປະເມີນວັດຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກ ການສະໜອງທຶນ ເພ ິ່ອຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍການຊີັ້ນໍາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການສ້າງກົນໄກ ໃນການສ ິ່ສານກັບຂະ       

ແໜງການຫຼັກ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ;  

5. ຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດ ໃນການຫັນເປັນ “ໜຶິ່ງ ກປສ ໜຶິ່ງລະບບົ”,  ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງທຶນ, ປະສິດທິຜົນໃນ

ການລົງທຶນ, ການລົງທຶນເງິນກ ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ
ຂອງ ກປສ, ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ. ທຸກຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ຜົນຂອງການເຄ ິ່ອນໄຫວຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຜົນການກວດສອບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຜີຍແພ່ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໂດຍຜ່ານແວບໄຊ ຂອງ 
ກປສ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ຕ້ອງມີລະບົບລາຍງານ ດ້ານການເງິນ ໃນທຸກໆ 3 ເດ ອນ 

ແລະ 6 ເດ ອນ;  

6. ດໍາເນີນການປືກສາຫາລ , ປະສານສົມທົບ, ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມ  ແລະ ຫັນເປັນຄ ່ຮ່ວມງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 

1. ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ປປ ລາວ; 

2. ນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ ສະບັບເລກທີ 01/ພບ, ລົງວັນທີ

04/07/2016; 

3. ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ຂະແໜງ ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແບບຍ ນຍົງ ທາງດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 561/ຄຜທ, ລົງວັນທ ີ04/11/2014; 

4. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020) 
ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ; 

5. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍດຸທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງ      
ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂອງຂະແໜງການອ ິ່ນໆ; 

6. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ; 
7. ຍຸດທະສາດສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ 2011 – 2020; 

8. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ 2011 - 2020 (2010); 

9. ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2010); 

10. ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 (2005); 

11. ຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ (2013); 
12. ຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020 ແຜນດໍາເນີນງານ ປີ 2010 (2004); 

13. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ໃນ ສປປ ລາວ (2011); 

14. ຍຸດທະສາດພະລັງງານ ແລະ ການຂຸດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່ ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020; 

15. ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສ ນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີິ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີິ່ດິນ ໃນໄລ 
ຍະໃໝ່ ເລກທ ີ26/ຄບສພ, ລົງວັນທ ີ3/8/2017; 

16. ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020; 

17. ບົດລາຍງານກໍລະນີສຶກສາ: ກອງທຶຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ  (ກປສ) ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ເພ ິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ກປສ.  

18. ບົດລາຍງານການສິັ້ນສຸດການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ, ທະນາຄານໂລກ, ພະຈິກ, 2013 

19. ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ສົກປີ 2011 - 2012 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2012 - 2013 
ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (2012); 

20. ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ສົກປີ 2012 - 2013 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2013 - 2014 
ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (2013); 

21. ບົດສະຫຼຸບປະເມີນຜົນກາງສະໄໝ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 7 ສົກປີ 
2011 – 2015 ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ (2013); 
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