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1.1 ຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ II ຂອງ ກປສ (2011-2015)
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ພາກທີ I: ຜົນການເຄອ
ິ່ ນໄຫວແຜນການໃນໄລຍະຜ່ານມາ
1.1 ຜົນການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການ 5 ປີ ຄັງັ້ ທີ II ຂອງ ກປສ (2011-2015)
ກ. ການປັບປຸງ ດ້ານການຈັດຕັງັ້
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 ສບຕໍໍ່ມີ
ການປ່ຽນແທນເລັ້ອຍໆ ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ໃນກາງປີ 2013 ຄະນະກໍາມະການຊີັ້ນໍາ ຄສລ1 ໄດ້ຖຶກລົບລ້າງ ແລະ
ພະນັກງານທີິ່ມີຄວາມສາມາດ ຂອງ ກປສ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ໄດ້ລາອອກ ໄປພ້ອມໆກັບການສີັ້ນສຸດ ຄສລ1. ການສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ພະນັກງານຫ້ອງການ ກປສ ແມ່ນຈໍາກັດຫຼາຍ ເພິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 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 ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນເມິ່ອ ຄສລ2 ໄດ້
ເລີມ
ິ່ ຕົັ້ນ (2014-2015).
ຂ. ການປະຕິບດ
ັ ແຜນສ້າງລາຍຮັບ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ມີເງິ່ອນໄຂ ທີິ່ສະດວກ ແລະ ຂໍໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົັ້ນ
ກປສ ບໍໍ່ສາມາດຂໍງົບປະມານລັດ, ກໍໍ່ຍ້ອນວ່າ ກປສ ບໍໍ່ມີທີິ່ຕັັ້ງຂຶັ້ນກັບ ກະຊວງວິຊາການໃດໜຶິ່ງ ທີິ່ຈະແຈ້ງ
ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍງົບປະມານ ສະບັບປຸງ. ການປະກອບສ່ວນພັນທະຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຈາກບໍລິສັດສໍາ
ຫຼວດ-ຊອກຄົັ້ນ ແລະ ໂຄງການຂຸດຄົັ້ນບໍໍ່ແຮ່ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ລິ່ນແຜນການທີິ່ວາງໄວ້ ແລະ ຍັງມີການປະກອບສ່ວນ
ຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ (ໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ເທີນຫີນບນ ພາກຂະຫຍາຍ) ໃນປີ 2013, ໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າ
ຕົກ ນໍໍ້າງຽບ 1 ໃນປີ 2015 ແລະ ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ ຂອງເງິນຝາກ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ທັງຈາກ
ດອກເບ້ຍ ເງິນກ້ຍມຈໍານວນໜຶິ່ງ ຊຶິ່ງສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບລວມທັງໝົດ 1.28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ກປສ ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດ ທຶນເພີິ່ມ ຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນມນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບສບຕໍໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ
1 ໃນໄລຍະ 3 ປີ (2011-2013). ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ ສຸມໃສ່ການລະດົມທຶນເພີິ່ມຕິ່ມ ຈາກຜ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ອິ່ນໆ
ໂດຍສະເພາະກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກອງທຶນການເງິນກາກບອນ ຈາກຂະບວນ
ການຫຼຸດ ຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮອນແກ້ວ ຈາການ ເຊິ່ອມໂຊມ ແລະ ທໍາລາຍປ່າໄມ້ (REDD) ມາຮອດປະຈຸບັນ
ຍັງບໍໍ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ເທິ່ອ. ທັງໝົດນີ,ັ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດການສ້າງລາຍຮັບ ບໍໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ ທີິ່ວາງ
ໄວ້. ຢ່າງໃດກໍດີ, ໃນໄລຍະ 2 ທ້າຍຂອງແຜນ 5 ປີ (2014-2015), ກປສ ກໍໍ່ໄດ້ຮັບ ການອະນຸມັດທຶນ ຈາກ
ທະນາຄານໂລກ ເພິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຄສລ 2 ໃນມນຄ່າ 76,1 ຕກ
ັ້ ີບ (9.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນ
ປີ 2013, ໄດ້ສາໍເລັດການຫັນເອົາ 5,6 ຕກ
ັ້ ີບ (700,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ມາລົງທຶນໃສ່ແຜນງານເງິນກ້. ລາຍ
ລະອຽດມີໃນເອກະສານຄັດຕິດ 1.
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ຕາຕະລາງ 1- ລາຍຮັບຂອງ ກປສ ສໍາລັບ 2011-2015
ແຫຼ່ງຂອງລາຍຮັບ

ແຜນທີິ່ຕັັ້ງໄວ້

ລາຍຮັບຕົວຈິງ

(ລ້ານ ກີບ)

(ລ້ານກີບ)

ຄສລ1 (2010-2013)

24,000

22,637

94.32%

ຄສລ2 (2014-2015)

16,000

12,661

79.13%

ຜ້ໃຫ້ທຶນອິ່ນໆ (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%

ດອກເບ້ຍເງິນກ້

5,600

142

3%

ລາຍຮັບຈາກການບໍລິຈາກ

12,000

3,074

26%

ທັງຫມົດ

85,600

63,874

75%

% ການໃຊ້

ທະນາຄານໂລກ

ຫມາຍເຫດ:

ອັດຕາການແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ: 8,000 ກີບ

ຄ. ການຈັດສັນງົບປະມານ ຕາມແຜນການ
ງົບປະມານທັງຫມົດ ສໍາລັບການເຄິ່ອນໄຫວ ຂອງ ກປສ ສໍາລັບແຜນການ 5 ປີ ແຕ່ 2011-2015 ທີິ່ໄດ້
ຄາດຄະເນໄວ້ ປະມານ 80 ຕັ້ກີບ (10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ມີມນຄ່າເພີິ່ມຂຶັ້ນສອງເທົົ່າຕົວ ຂອງແຜນ 5 ປີຜ່ານ
ມາ. ໃນນີ,ັ້ ກປສ ຈະໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ວຽກບໍລິຫານປະມານ 16 ຕັ້ກີບ. ເນິ່ອງຈາກວ່າງົບປະມານສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນ ແມ່ນມີຈໍາກັດ, ດັົ່ງນັັ້ນ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ໄດ້ຕົກລົງ ຫັກເອົາ 5,6 ຕັ້ກີບ (700,000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ) ຈາກຕົັ້ນທຶນ ກປສ 46,1 ຕັ້ກີບ (5.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເຂົັ້າສ່ແຜນງານເງິນກ້ ເພິ່ອສະໜອງເງິນກ້
ຢືມ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼອ ແລະ ບ້ານອະນຸລັກ ໃນການອະນຸລັກຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ ໃນຂັັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງອອກ, ຊຶິ່ງຍັງສາມາດຮັກສາຕົັ້ນທຶນໄວ້ໄດ້ ແລະ
ສາມາດເກັບຜົນກໍາໄລ ໃນອັດຕາດອກເບ້ຽ 3-5% ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຢ່ໃນອັດຕາຕໍໍ່າກ່ວາລາຍຮັບທີິ່ໄດ້ຈາກ
ທະນາຄານການຄ້າ ຄໃນອັດຕາດອກເບ້ຽ ທີິ່ສງເຖິງ 6% ໃນເວລານັັ້ນກໍໍ່ຕາມ.
ລາຍລະອຽດຂອງການຈັດສັນ
ແຜນງົບປະມານ ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 1 ດັົ່ງນີ:ັ້
ຕາຕະລາງ 2- ການຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ໂຄງການ ສໍາລັບ 2011-2015
ວຽກ
ນະໂຍບາຍ

ຈໍານວນໂຄງການ

ຈໍານວນ (ລ້ານກີບ)

ຄສລ 1 (11)

%

20,960

26%

17,760

22%

8,000

10%

ກປສ (5)
ຊີວະນາໆພັນ

ຄສລ1 (8)
ກປສ (4)

ຄວບຄຸມມົນລະພິດ

59
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ວຽກ

ຈໍານວນໂຄງການ

ຈໍານວນ (ລ້ານກີບ)

%

ຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາໍ້

15

8,600

11%

ຄຸມ
້ ຄອງທີດ
ິ່ ນ
ິ

15

8,600

11%

ເງິນກ້

21

803

138

63,920

80%

1

16,080

20%

139

80,000

100%

ລວມກອງທຶນຍ່ອຍ
ບໍລຫ
ິ ານ
ລວມທັງໝົດ

ງ. ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການສະໜອງທຶນ
ອີງຕາມແຜນການລົງທຶນ ໃນແຜນການ 5 ປີ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ດັົ່ງນີ:ັ້
❖ ຮ່ວງທຶນດ້ານນະໂຍບາຍ
ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜນ: ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍໍ້າເທີນນໍໍ້າກະດິງແບບປະສົມ ປະສານ,

ປັບປຸງ

ຄວາມສາມາດໃນວຽກທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ,
ປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ,

ປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມດ້ານການປ້ອງກັນສັງຄົມຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຕັັ້ງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສັງຄົມຢ່ຄໍາມ່ວນ ແລະ ບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ, ປັບປຸງການປະສານງານ
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ ອຊນສ, ປັບປຸງການປະເມີນຜົນກະທົບ, ຍຸດທະສາດມົນລະພິດ, ດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນ
ແປງ, ສ້າງບົດແນະນໍາໃນການປຶກສາຫາລກັບຊົນເຜົົ່າ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍໍ້າ, ທົດລອງສາມສ້າງປະເມີນໂຄງການສໍາປະ
ທານກະສິກໍາ. ທັງໝົດ ມີ 16 ໂຄງການ, ໃນນີ:ັ້ 11 ໂຄງການ ໃນມນຄ່າ 15,3 ຕກ
ັ້ ີບ ຈາກທຶນເພີິ່ມຂອງ ຄສລ1
ແລະ 5 ໂຄງການ ໃນມນຄ່າ 481 ລ້ານກີບ ຈາກທຶນຂອງ ກປສ ເອງ.
❖ ຮ່ວງທຶນລົງທຶນໃສ່ຊວ
ີ ະນາໆພັນ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜນ: ການປັບປຸງ ຂໍໍ້ຕົກລົງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ; ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ 7 ແຫ່ງ (ປ່າສະຫງວນຜາຖໍໍ້າບິັ້ງ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂຸນເຊໜອງມ້າ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ປ່າສະຫງວນ
ດົງນາຕາດ ແລະ ປ່າສະຫງວນລະວິງ-ລະເວີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແລະ ປ່າປ້ອງກັນນໍໍ້າມ່ວນນໍໍ້າຍວງ, ປ່າ
ສະຫງວນຫ້ວຍງົວ ແລະ ປ່າສະຫງວນພຈອມວອຍ ແຂວງບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ), ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຊ້າງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ
ຄໍາມ່ວນ, ສຶກສາງົວກະທິງຢ່ພມດ-ພສັນເຂິ່ອນ ແຂວງວຽງຈັນ, ສ້າງຕັັ້ງເຄອຂ່າຍອະນຸລັກຢ່ແຂວງບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ.
ທັງໝົດ ມີ 12 ໂຄງການ, ໃນນີ:ັ້ 8 ໂຄງການ ໃນມນຄ່າ 5.6 ຕກ
ັ້ ີບ ຈາກທຶນເພີັ້ມຂອງ ຄສລ1 ແລະ 4 ໂຄງການ
ໃນມນຄ່າ 2.2 ຕກ
ັ້ ີບ ຈາກທຶນຂອງ ກປສ ເອງ.
❖ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜນ: ຄຸ້ມຄອງຂີັ້ເຫຍັ້ອຂອງເມອງຕ່າງໆ ໂດຍຜັນຂະຫຍາຍບົດຮຽນທີິ່ໄດ້ຮັບ
ມາໃນໄລຍະ 2006-2010 ໄປເມອງອິ່ນ, ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕພດຢ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ການທົດ
ລອງໂຮງຮຽນສີຂຽວ ຢ່ສະຫວັນນະເຂດ. ທັງໝົດ ມີ 49 ໂຄງການ, ມນຄ່າທັງໝົດ 5.2 ຕກ
ັ້ ີບ ຈາກທຶນຂອງ
ກປສ ເອງ.
❖ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາໍ້
ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ກປສ
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ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜນ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍໍ້າແບບຮອບດ້ານ, ການປົກປັກຮັກສາຍອດນໍໍ້າ,
ການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນບໍລິເວນນໍໍ້າ. ທັງໝົດ ມີ 15 ໂຄງການໃນມນຄ່າ 3.4 ຕກ
ັ້ ີບ ຈາກທຶນຂອງ ກປສ ເອງ.
❖ ຮ່ວງທຶນ ຄຸມ
້ ຄອງທີດ
ິ່ ນ
ິ
ຮ່ວງທຶນດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜນວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ລະບົບນິເວດ ແບບປະສົມ
ປະສານ ລວມທັງການວາງແຜນທີິ່ດິນ, ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ການສ້າງລະບົບນໍາໃຊ້ທີິ່ດິນ ໂດຍມີ
ຊຸມຊົນເປັນຜ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບທີດ
ິ່ ິນ. ທັງໝົດ ມີ 15 ໂຄງການໃນມນຄ່າ 3,678 ລ້ານ
ກີບ ຈາກທຶນຂອງ ກປສ ເອງ.
❖ ຮ່ວງເງິນກ້
ໃນໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ II (2011-2015), ກປສ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທຶນ
7.2 ຕກ
ັ້ ີບ (900,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ຈາກສະພາບໍລິຫານ, ຊຶິ່ງໃນນັັ້ນ 5.6 ຕກ
ັ້ ີບ (700,000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ) ຫັກມາຈາກຕົັ້ນທຶນ 46,170 ລ້ານກີບ (5,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ທີິ່ຝາກໄວ້ໃນທະນະຄານການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອີກ 1.6 ຕກ
ັ້ ີບ (200,000 ໂດລາສະຫະລັດ) ທຶນສະສົມ ຂອງ ກປສ ເອງ ຈາກການ
ປະກອບສ່ວນ ຂອງໂຄງການລົງທຶນດ້ານຕ່າງໆ ໃນໄລຍະແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທໍາອິດ (2006-2010) ເພິ່ອນໍາໄປ
ສ່ ຮ່ວງກ້ຍມ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼອ, ການເກັບ-ຂົນຂີັ້ເຫຍັ້ອ ແລະ ແຍກ
ຂີັ້ເຫຍັ້ອ, ແກ້ໄຂມົນລະພິດ (ກິນ
ິ່ ຂີັ້ໝ) ແລະ ບ້ານອະນຸລັກ ໃນການສບຕໍຈ
ໍ່ ັດຕັັ້ງການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດໃນເຂດບ້ານຂອງຕົນ ຈໍານວນທັງໝົດ 21 ໂຄງການ ໄດ້ກະຈ່າຍ ຢ່ 9 ແຂວງ ຄ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ມີ 2 ໂຄງການ; ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີ 3 ໂຄງການ; ແຂວງ ໄຊຍະບລີ 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 ທັງໄດ້ຕໍໍ່ສັນຍາຮອດປີ 2019 ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ມີ
2 ໂຄງການ ແມ່ນ 1 ໂຄງການ ໄລຍະທີ 1 ສີັ້ນສຸດສັນຍາ ໃນປີ 2014 ແລະ ອະນຸມັດ ໂຄງການໃໝ່ໄລຍະທີ 2 ຕໍໍ່
ສັນຍາໃໝ່ ຮອດ 2017.ດັົ່ງນັັ້ນ, ໃນ 19 ໂຄງການນັັ້ນ ມີ 3 ໂຄງການ ສີັ້ນສຸດສັນຍາ ໃນປີ 2016, 3 ໂຄງການ
ໃນປີ 2017, 2 ໂຄງການໃນປີ 2018, 6 ໂຄງການ ໃນປີ 2019, 1 ໂຄງການ ໃນປີ 2020 ແລະ 4 ໂຄງການ
ສີັ້ນສຸດໃນປີ 2021.
ຜ່ານການປະເມີນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 21 ໂຄງການ (ຫຼ 19
ໂຄງການ) ສາມາດສະຫຼຸບຕີລາຄາໄດ້ຄ ມີ 6 ໂຄງການ ປະຕິບັດໄດ້ດີ ທີິ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາເງິນກ້ໄດ້ດີ, ນໍາໃຊ້
ເງິນຕາມເປົົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ, ຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ ພ້ອມດອກເບ້ຍ ຕາມສັນຍາ, ກິດຈະການ ຂອງໂຄງການສບຕໍໍ່ ດໍາ
ເນີນເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົັ້ນ ຂີັ້ເຫຍັ້ອ, ກິິ່ນເໝັນ, ອະນຸລັກປ່າໄມ້
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງທຸກຂັັ້ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ການຮ່ວມມເປັນຢ່າງດີ; ມີ 8 ໂຄງການ ປານກາງ ທີິ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ
ເງິນກ້ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ດີປານໃດ, ນໍາໃຊ້ເງິນບໍໍ່ໄປຕາມເປົົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ ຮ້ອຍເປີເຊັນ, ມີການຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ ພ້ອມ
ດອກເບ້ຍ ແຕ່ບໍໍ່ປົກກະຕິຕາມສັນຍາ, ກິດຈະການຂອງໂຄງການ ສບຕໍໍ່ດໍາເນີນເປັນປົກກະຕິ, ໄດ້ປະກອບ ສ່ວນ ແກ້
ໄຂບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົັ້ນ ຂີັ້ເຫຍັ້ອ, ກິິ່ນເໝັນ, ອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ຂາດການຮ່ວມມ ແລະ ຊຸກຍ້ ສົົ່ງເສີມ
ຈາກອໍານາດການປົກຄອງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍໍ່ໄດ້ດີ; ມີ 2 ໂຄງການ ອ່ອນ; 3 ໂຄງການ ມີຄວາມສ່ຽງ ບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມ
ສັນຍາເງິນກ້, ບນໍາໃຊ້ເງິນໄປຕາມ ເປົົ້າໝາຍຂອງສັນຍາ, ບໍໍ່ມີການຊໍາລະຕົັ້ນທຶນພ້ອມດອກເບ້ຍ, ກິດຈະການ ຂອງ
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ໂຄງການບໍໍ່ໄດ້ສບຕໍໍ່ ແລະ ຂາດການຮ່ວມມຈາກຜ້ກ່ຽວ ແລະ ອີກ 2 ໂຄງການ ໂຈະກິດຈະການ ໃນປີ 2015 ແລະ
2016 ຍ້ອນກິດຈະການຂາດທຶນ ແຕ່ທັງ 2 ໂຄງການເຫັນດີ ຈະຊົດເຊີຍທຶນຄນໃນເວລາ ອັນຄວນ.
ທັງໝົດ ມີ 21 ໂຄງການໃນມນຄ່າ 6.5 ຕກ
ັ້ ີບ (827,191.96 ໂດລາສະຫະລັດ) ກວມເອົາ 91% ຂອງ
ທຶນກຢ
້ ືມທັງໝົດ ແລະ ຍັງເຫຼອຢ່ 5.89 ຕກ
ັ້ ີບ (72,808,04 ໂດລາສະຫະລັດ) ຫລ ເທົົ່າ ກັບ 9% (ລາຍ
ລະອຽດມີໃນເອກະສານຄັດຕິດ 1).
ສໍາລັບການປ່ອຍເງິນກ້ 67% ແມ່ນບັນລຸຈຸດປະສົງ ທີິ່ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້, ອ່ອນ ມີ 9%, ສ່ຽງ ມີປະມານ
14%, ໂຈະ 10% ທຸລະກິດຂາດທຶນ ຊຶິ່ງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ພົັ້ນເດັົ່ນ ໃນ
ຂັັ້ນເມອງ ແລະ ຊຸມຊົນ ເປັນຕົັ້ນ ຂີັ້ເຫຍັ້ອ, ກິິ່ນເໝັນ, ອະນຸລັກປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ການແກ້ໄຂ ຊີວິດການເປັນຢ່ ຂອງ
ປະຊາຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງດ້ານການ ຈັດຕັັ້ງທຸກຂັັ້ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ. ໃນ
ໄລຍະນີັ້ ສາມາດເກັບກ້ທຶນຄນ ໄດ້ 116,429,826 ກີບ ກວມເອົາເກອບ 18 % ຂອງທຶນ ປ່ອຍກ້ທັງໝົດ ແລະ
ໄດ້ດອກເບ້ຍ ປະມານ 142,263,773 ກີບ. ລາຍລະອຽດມີໃນຕາຕະລາງ 6, 7 ແລະ 8 ລຸ່ມນີ.ັ້ ສາຍເຫດຫຼັກ
ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນບາງໂຄງການ ບໍໍ່ໄດ້ດີ ຍ້ອນຂາດຂອດປະສານງານທີິ່ດີ ລະຫວ່າງເມອງ, ກັບບ້ານ ແລະ
ຜ້ປະກອບການ, ມີບາງເມອງ ໄດ້ປັບປ່ຽນປະກອບການຜ້ໃໝ່ ແລະ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີຫຼາຍຜ້ປະກອບການ ມາເປັນຄ່
ແຂ່ງ ເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນ ບໍໍ່ສາມາດປະຕິບັດ ພັນທະສັນຍາໄດ້. ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ ຄ ໃຫ້ເພີິ່ມທະວີ ຂອດ
ປະສານງານ ລະຫວ່າງເມອງ, ບ້ານ ແລະ ຜ້ປະກອບການ ກ່ຽວກັບວິທີການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
ເງິນກ;້

ຄວນມີການປັບປຸງຕມ

ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນພາລະບົດບາດ

ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ໂຄງການເງິນກ້

ລະຫວ່າງ ເມອງ, ບ້ານ ແລະ ຜ້ປະກອບການ; ຜ້ປະກອບການ ແລະ ຜ້ທໍາການຜະລິດ ຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານໃຫ້
ກປສ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕໍໍ່ປີ; ປັບປຸງ ກົນໄກ ແລະ ຄ່ມ ຫຼ ລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ສັນຍາກ້
ຢືມເງິນຂອງກອງທຶນ; ການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຂອງ ວິຊາການ ກປສ ຄວນເຮັດລຽນຕິດ ຈິິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕິດ
ຕາມ ຂະບວນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເງິນກ້ ໄດ້ທັນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ; ເມິ່ອເຖິງ
ກໍານົດເວລາຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ກປສ ຄວນແຈ້ງເຕິ່ອນ ໃຫ້ຜ້ປະກອບການຮັບຊາບ ກ່ອນ 1-3 ເດອນ
ຈະເປັນການດີໂດຍການແຈ້ງທາງໂທລະສັບຫຼແຟ໋ກກໍໍ່ໄດ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ ລາຍຈ່າຍໃນໄລຍະ 5 ປີນີັ້ ຕົກຢ່ 55 ຕກ
ັ້ ີບ ຫຼ ປະມານ 69% ຂອງແຜນ. ຢ່າງໃດກໍດີ,
ກປສ ຍັງມີ ເງິນສົດເຫຼອຢປ
່ ະມານ 10.5 ຕັ້ກີບຍ້ອນການອະນຸມັດທຶນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຊັກ
ຊ້າ ແລະ ຈະໄດ້ນໍາມາໃຊ້ຈ່າຍໃນແຜນ 5 ປີຕໄໍໍ່ ປ. ລາຍລະອຽດຂອງລາຍຈ່າຍ ມີໃນຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີ.ັ້
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ຕາຕະລາງ 3- ລາຍຈ່າຍ ສໍາລັບ 2011-2015
ແຜນການ

ວຽກ

ຈ່າຍຕົວຈິງ

(ລ້ານກີບ)

(ລ້ານກີບ)

%

ນະໂຍບາຍ

20,960

16,334

77.93%

ຊີວະນາໆພັນ

17,760

7,709

43.41%

ຄວບຄຸມມົນລະພິດ

8,000

4,632

57.90%

ຄຸມ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນໍາໍ້

8,600

3,144

36.56%

ຄຸມ
້ ຄອງທີດ
ິ່ ນ
ິ

8,600

1,929

22.44%

0

6,493

ລວມກອງທຶນຍ່ອຍ

63,920

40,241

62.95%

ບໍລຫ
ິ ານ

16,080

14,899

92.66%

ລວມທັງໝົດ

80,000

55,140

68.93%

ເງິນກຢ
້ ມ
ື

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
PICE

CBI

PC

WRM
Plan

SLM

Loan

Sub-Proj

Adm

Actual spent

ຮບພາບ 1: ລາຍຈ່າຍ ສໍາລັບ 2011-2015
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ຮບພາບ 2: ລາຍຮັບທັງໝົດ ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງ ກປສ

ຮບພາບ 3: ປະເພດໂຄງການຕາມຂະໜາດທຶນ
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ຮບພາບ 4: ໂຄງການລວມທັງໝົດຂອງ ກປສ
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1.2 ຜົນການເຄອ
ິ່ ນໄຫວແຜນການ ປີ 2016 ແລະ 2017
1.2.1 ວຽກງານຄຸມ
້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານ
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດແຜນການປີ 2016 ແລະ 2017, ພາຍຫຼັງການປະກາດໃຊ້ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນປົກ
ປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 94/ລບ ລົງວັນທີ 8 ມີນາ 2017 ກປສ ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງ ວຽກງານການຈັດຕັັ້ງ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ສະພາບໍລຫ
ິ ານ ກປສ - ໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ຂອງສະພາບໍລິຫານ
ກປສ ສະບັບເລກທີ 218/ນຍ, ລົງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017 ຊຶິ່ງປະກອບມີ 11 ທ່ານ ໂດຍ ແມ່ນ ລມຕ ກປສ
ເປັນປະທານ;
2. ຄະນະວິຊາການ 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 ຜ້ຕາງໜ້າ ຈາກພາກສ່ວນຕາງໆ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຫ້ອງການ 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 ຈັດຊັ້-ຈັດຈ້າງ, 4) ພະແນກຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ ແລະ
ໜ່ວຍງາຍ ລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນໍາ ໂດຍກົງ ຂອງຄະນະນໍາຫ້ອງການ ກປສ.
ດ້ານພະນັກງານ ໄດ້ສໍາເລັດການຄົັ້ນຄ້ວາ ປະເພດ ພະນັກງານ ອອກເປັນ 3 ປະເພດ ຄ: ພະນັກ ງານຖາວອນ
ປະຈໍາການ ຢ່ຫກປສ, ພະນັກງານ ທີິ່ປຶກສາ ປະຈໍາ ຫກປສ ແລະ ປະຈໍາ ໂຄງການ. ການປະກອບ ພະນັກງານ
ແມ່ນປະຕິບັດ ຕາມແຜນປະກອບປະນັກງານ ທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງ ຈາກສະພາ ບໍລິຫານ ໃນເດອນ ມິຖຸນາ 2014 ຊຶິ່ງ
ປະກອບມີ

40 ຕໍາແໜ່ງງານ, ປະຈຸບັນການປະກອບຕໍາແໜ່ງງານແມ່ນມີທັງໝົດ 39 ຄົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ

ຕ່າງປະເທດ 1 ຄົນ ແລະ ທັງໝົດລະບົບຫ້ອງການ ກປສ ຍັງມີໜ້າທີິ່ເປັນກອງເລຂາ ໃຫ້ແກ່ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ
ຄະນະວິຊາການ.
4. ດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານ ກປສ ເພິ່ອຮັບປະກັນການເຄິ່ອນໄຫວ ທີິ່ມີປະສິດທິຜົນນັັ້ນ, ຫ້ອງການ ກປສ ຍັງໄດ້
ສຸມໃສ່ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸບບັນດາເອກະສານພັ້ນຖານ, ນິຕິກໍາ ແລະ ຄ່ມ ເປັນຕົັ້ນ ໄດ້ສໍາເລັດການຮ່າງ ວິໄສ
ທັດ ຮອດ ປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 8 ປີ (2018-2020), ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020, ແຜນດໍາເນີນ
ງານ ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ 3 ປີ (2018-2020), ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ, ຄ່ມມຄຸ້ມຄອງ
ດ້ານການເງິນ, ດ້ານ ການຈັດຊັ້ຈັດຈ້າງ ແລະ ອິ່ນໆ ຈໍານວນ 8 ສະບັບ ໄປຕາມທິດ 1 ກປສ 1 ລະບົບ.
1.2.2 ການຂຸດຄົນ
ັ້ ແຫລ່ງລາຍຮັບ ຂອງ ກປສ
ແຫຼ່ງ ລາຍຮັບຂອງ ກປສ, ຕາມທີໄິ່ ດ້ກໍານົດໃນດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບ ເລກທີ
94/ລບມ ລົງວັນທີ 08/03/2017 ມີຢ່ 8 ແຫລ່ງ, ແຕ່ໃນປີ 2016 ແລະ 2017 ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ 3 ແຫລ່ງຕົັ້ນຕໍ ຄ:
-

ການປະກອບສ່ວນຕາມສັນຍາສໍາປະທານຂອງໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ;

-

ການຊ່ວຍເຫລອຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

-

ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລທີິ່ເກີດຈາກການລົງທຶນຂອງ ກປສ ເອງ, ລວມທັງຕົັ້ນທຶນທີິ່ນໍາໄປ ຝາກໃນທະນາຄານ.

ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ກປສ

10

ລາຍຮັບຕົັ້ນຕໍຂອງ ກປສ ໃນໄລຍະ ປີ 2017ມີດັົ່ງນີ:ັ້ ຍອດຍົກມາ, ດອກເບ໊ຍ ເງິນຝາກ; ດອກເບ໊ຍຈາກເງິນປ່ອຍກ້; ທຶນ
ປະກອບສ່ວນພັນທະ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຈາກໂຄງການບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ ແລະ ທຶນຈາກທະນະຄານ
ໂລກ.
ກ. ຍອດຍົກມາ ຈາກປີ ຜ່ານມາ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ສົກປີ 2015-2016 ຜ່ານມາ 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 ບນຍົງເທິ່ອ ຍ້ອນຍັງມີລັກສະນະ ນໍາມາເປັນບ້ວງ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ໂຄງການຢ່.
ຂ. ດອກເບ້ຍ ເງີນຝາກ
ໃນ ປີ 2017

ກປສ ສາມາດ ເກັບດອກເບ້ຍ ຈາກຕົນ
ັ້ ທຶນ 5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ທີິ່ຝາກໄວ້ ໃນທະນະຄານ ການຄ້າ

ຕ່າງປະເທດ ດອກເບ້ຍ 6% ໃນມນຄ່າ 2,476,876,170 ກີບ (ຫຼ 301,165 ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ສ້ຊນ
ົ ເພີິ່ມຕົັ້ນທຶນ ທີສ
ິ່ ະພາ
ບໍລິຫານກປສ ໄດ້ ອະນຸມັດ 500,000 ໂດລາະຫະລັດ ໃນທ້າຍປີ 2017ເປັນຕົັ້ນໄປ. ນອກນັນ
ັ້ , ຫກປສ ຍັງໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມ
ເຈລະຈາ, ຮ່ວມມ, ຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ເພິ່ອຍາດແຍ່ງ ທຶນ ມາເພີິ່ມໃສ່ຕົັ້ນທຶນດັງົ່ ກ່າວ ໃຫ້ມີມນຄ່າທີິ່ເໝາະສົມຂຶັ້ນ.

ຄ. ດອກເບ້ຍ ຈາກບ້ວງເງິນປ່ອຍກ້
ດອກເບ້ຍເງິນກ້ ຈາກ 21 ໂຄງການເງິນກ້ ຍັງເຫຼອ 20 ໂຄງການເງິນກ້ (1 ໂຄງການ ໄດ້ຊໍາລະ ຕົນ
ັ້ ທຶນ ແລະ ດອກ ກ່ອນກໍາ
ນົດສັນຍາແລ້ວ). ໃນຊ່ວງໄລຍະ ປີ 2017 ສາມາດເກັບດອກເບ້ຍ ໄດ້ປະມານ 38,540,000 ກີບ (ຫຼ 4,817 ໂດລາສະຫະລັດ).
ດອກເບ້ຍ ຈາກໂຄງການເງິນກ້ ເຖິງຈະໄດ້ໜ້ອຍແຕ່ ມັນເປັນກິດຈະກໍາ ປະກອບສ່ວນ, ໃນການສົງົ່ ເສີມ ການອະນຸລັກ ປ່າໄມ້ ຊຸມຊົນ,
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ໃນການກໍາຈັດ ສິງິ່ ເສດເຫຼອຕ່າງໆກິດຈະກໍາດັົ່ງກ່າວ ຕາມສັນຍາ ແມ່ນຈະສບຕໍໍ່ຮອດປີ 2020.

ງ. ການປະຕິບດ
ັ ພັນທະດ້ານສິງິ່ ແວດລ້ອມ ຕາມສັນຍາ ສໍາປະທານ
ໃນ ປີ 2017 ການປະຕິບດ
ັ ພັນທະດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ 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 ຊຸກຍ້ການປະຕິບດ
ັ ພັນທະ ໄດ້ພຽງແຕ່ປະມານ 30% ຂອງລາຍຮັບ ສ່ວນ 70% ແມ່ນກໍາລັງ ຊອກຫາ
ວິທີການ ທີິ່ເໝາະສົມ ເພິ່ອຊຸກຍ້ ການປະຕິບດ
ັ ພັນທະດ້ານສິງິ່ ແວດລ້ອມດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ບນ
ັ ລຸ 100% ໃນຊຸມປີຕໍໍ່ໜ້າ.

ຈ. ທຶນປະກອບສ່ວນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ
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, ເພິ່ອຕອບສະຫນອງໃຫ້ມີເງິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕ່າງໆ

ໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທັນການ, ກປສ ຍັງມີວົງເງິນ ທີິ່ຄຽ່ ນເງິນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ເພິ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ ໂຄງການ ຄສລ 2 ມີ
17,1 ຕກ
ັ້ ່ວາກີບ (1.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ປະໄວ້ໃນບັນຊີສະເພາະ ຢ່ທະນະຄານ ແຫ່ງຊາດ.
ສ. ແຫຼງ່ ອນ
ິ່ ໆ
ລາຍຮັບຈາກແຫຼ່ງອິ່ນໆ ຕາມທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງດໍາລັດ ກປສ ສະບັບປັບປຸງ ແມ່ນກໍາລັງ ຢ່ໃນຂັັ້ນຕອນດໍາ
ເນີນວິທີການຕ່າງໆ ທັງເອົາໃຈໃສ່ຂຸດຄົັ້ນ, ພັດທະນານິຕິກໍາ ຮອງຮັບ ທີິ່ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ
ກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສປປລາວ.
ສະຫຼຸບລວມແລ້ວ ໃນໄລຍະ ປີ 2016-2017 ກປສ ມີຍອດຍົກມາຈາກປີ 2015 ໃນບັນຊີ 28,2 ຕັ້ກີບ( 3,4
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ລວມລາຍຮັບທັງໝົດເພິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 2016 ແລະ 2017 ໃນມນຄ່າປະມານ 56,2 ຕັ້
ກີບ (6,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຊຶິ່ງງົບປະມານດັົ່ງກ່າວລວມທັງງົບປະມານ ຄສລ2 ແລະ ກປສ ເອງ. ໃນຊຸມປີດັົ່ງກ່າວ, ກປສ
ໄດ້ສບຕໍໍ່ລົງຕິດຕາມຊຸກຍ້ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການເງິນ 36 ໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ຄສລ 2 (ຮ່ວງ
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ທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ມີ 24 ໂຄງການ ແລະ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ ມີ 12 ໂຄງການ ແລະ 2 ທຶນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມ
ໂຄງການ). ສ່ວນທຶນຂອງ ກປສ ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ 36 ໂຄງການ ໃນມນຄ່າ 14 ຕັ້ກີບ (1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).

1.3 ສັງເກດຕີລາຄາດ້ານດີ ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ
1.3.1. ດ້ານຕັງັ້ ໜ້າ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 2 ແມ່ນໄດ້ດີກ່ວາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 1 ຂອງ ກປສ.
ລາຍຈ່າຍຂອງ ກປສ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶັ້ນ ຈາກ 40 ຕັ້ກີບ ມາເປັນ 55 ຕັ້ກີບ. ການເຄິ່ອນໄຫວ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ໃນທາງລວງ
ກ້ວາງ ແລະ ລວງເລິກ ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ສ້າງຕັັ້ງ ເຄອຂ່າຍຊຸມຊົນອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼອ. ສິິ່ງທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສຸດ
ແມ່ນການກະກຽມ ການສະໜອງທຶນ ຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນມນຄ່າ 314,2 ຕັ້ກີບ (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. ຂໍຄ
ໍ້ ງົ ຄ້າງ
ຢ່າງໃດກໍໍ່ດີ, ຍັງມີຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ ຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ດັົ່ງນີ:ັ້
•

ການຕີຄວາມຫມາຍ ການອອກແບບ ຂອງ ກປສ ວ່າເປັນການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ຢ່ພາຍໃຕ້ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ດັົ່ງກ່າວໄວ້ ໃນກົດຫມາຍຂອງ ສປປ
ລາວ;

•

ຂາດແຜນການພັດທະນາອົງກອນ ຊຶິ່ງເປັນໜຶິ່ງໃນສາຍເຫດທີິ່ ກປສ ບໍໍ່ສາມາດຮັກສາພະນັກງານ ທີິ່ມີຄວາມສາມາດ
ໄວ້ໄດ້ ພາຍຫຼັງສິັ້ນສຸດສັນຍາ;

•

ການລະດົມທຶນ ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ຢ່າງມີຈຸດສຸມ;

•

ການເກັບລາຍຮັບ ຈາກການປະກອບສ່ວນ ຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາ ບໍໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນລະບົບ ແລະ ລາຍ
ຮັບຂອງ ກປສ ແມ່ນຫຼຸດແຜນ ທີິ່ຕັັ້ງໄວ້;

•

ການຈັ ດ ຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດໂຄງການແມ່ ນ ຊັ ກ ຊ້ າ ຫຼ ບໍໍ່ ບັ ນ ລຸ ຕ າມແຜນການ ຍ້ ອ ນຄວາມເຂົັ້ າໃຈ ຂອງຜ້ ຈັ ດ ຕັັ້ ງປະຕິ ບັ ດ
ໂຄງການ ມີຈໍາກັດ ແລະ ຂາດການປະສານງານ ທີິ່ດີ ກັບ ກປສ;

•

ກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ລວມທັງການຊີັ້ນໍາ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ຍັງບໍໍ່ພຽງພໍ.
1.3.3. ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້
ບົດຮຽນຫຼັກທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການເຄິ່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ໃນທົດສັດຕະວັດຜ່ານມາ ມີດັົ່ງນີ:ັ້
• ໂຄງສ້າງ ທີສ
ິ່ າມາດຮັບທຶນຫຼາຍປະເພດທີແ
ິ່ ຕກຕ່າງກັນ: ກປສ ໄດ້ພິສດໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການ
ອອກແບບໂຄງສ້າງຂອງ ກອງທຶນ ແຫ່ງຊາດ ໃນຮບແບບທີິ່ສາມາດຮັບເອົາທຶນ ຫຼາຍໆປະເພດ ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ
ໄດ້. ຍ້ອນມີຄວາມໝັັ້ນໃຈວ່າ ມີທ່າແຮງການສະໜັບໜນທຶນ ຈາກພາຍນອກນັັ້ນ, ໂຄງສ້າງ ຂອງ ກປສ ຈິິ່ງຖກ
ອອກແບບ ເພິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນສະຖາບັນບໍລິການການເງິນ, ໂດຍສະເພາະ ສໍາລັບໃຫ້ອົງການ ຜ້ໃຫ້ທຶນ ສາມາດ
ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຜ່ານໄປສ່ການສະໜັບສະໜນ ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ
ສປປ ລາວ. ຜ້ໃຫ້ທຶນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນພໍໃຈໃນທາງເລອກ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜນທຶນ ໃນຮບແບບນໍາສະເໜີ
ບົດສະເໜີຂໍທຶນມາ, ໃນມນຄ່າ ທີິ່ຮັບປະກັນ ການໃຊ້ຈ່າຍ ໃຫ້ທັງຫມົດ ໃນເວລາສິັ້ນສຸດໂຄງການ. ພາຍໃຕ້ໂຄງ
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ສ້າງ ທີິ່ມີໃນປະຈຸບັນ, ກປສ ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນ ຊ່ວຍເຫຼອໂດຍກົງ ໂດຍການສ້າງຮ່ວງທຶນຂຶັ້ນຮອງຮັບການຄຸ້ມ
ຄອງທຶນ ບົນພັ້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານ ທີິ່ຜ້ໃຫ້ທຶນຮຽກຮ້ອງ;
•

ການບັນລຸມາດຕະຖານ ຄວາມສົນບນແບບດ້ານການເງິນ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພດ້ານສິງິ່ ແວດລ້ອມສັງຄົມ. ກປສ
ໄດ້ສ້າງໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ຈໍາເປັນພັ້ນຖານ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ເພິ່ອເຮັດໜ້າທີິ່ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ານຄວາມສົມບນແບບດ້ານ ການ
ເງິນ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ. ໃນຮບແບບການຈັດຕັັ້ງ, ການລວມເອົາ ຂັັ້ນຕອນລະອຽດ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການປ້ອງການໄພດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ທັງ 2 ຢ່າງນີັ້ ເຂົັ້າໃນລະບຽບການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄ່ມການດໍາເນີນງານ ຂອງ ກປສ ຈະເປັນພັ້ນຖານ ທີິ່ເຂັັ້ມແຂງ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ
ເຄິ່ອນ ໄຫວ ຂອງກອງທຶນ ທີິ່ມີປະສິດທິຜົນ;

•

ການເຂົາັ້ ເຖິງ ຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດທ້ອງຖິນ
ິ່ . ກປສ ໄດ້ຮັບຄໍາຂອບໃຈ ຈາກຜ້ມີສ່ວນຮ່ວມສໍາພາດ ໃນຂະບວນ
ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ບັນດາຜົນສໍາເລັດ ຂອງຕົນ ໃນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼອດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ຜ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມທ້ອງຖີິ່ນ ເຂົັ້າໃນວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຕົນ. ຜົນສໍາເລັດ ໃນການລວມເອົາຜ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມທ້ອງຖິິ່ນ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ຂອງ ກປສ ດັົ່ງກ່າວເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ແມ່ນຍ້ອນ ການ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຢ່າງຕໍໍ່ເນິ່ອງ ຈາກຫ້ອງການ ກປສ ໂດຍສະເພາະ ໃນຮບແບບການຝຶກອົບຮົມ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼອ ໃນການພັດທະນາບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ການຄັດຈ້ອນກົນໄກ ການລາຍງານ ງ່າຍດາຍຂຶັ້ນ. ນອກ
ນັັ້ນ, ຍັງມີຂໍໍ້ບັງຄັບຈໍານວນໜຶິ່ງ ທີິ່ລະບຸໃນຄ່ມການດໍາເນີນງານ ທີິ່ໄດ້ເນັັ້ນໜັກເປັນພິເສດ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນແກຊຸມຊົນທ້ອງຖິິ່ນ ໃນການເຂົັ້າເຖິງທຶນ;

•

ຢືນຢັນ ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ ຈາກຫຼາຍປະສົບປະການຄ້າຍຄກັນ ຊີໃັ້ ຫ້ເຫັນວ່າ ກົນໄກສະໜອງທຶນ ໄດ້ເປັນຕົນ
ັ້
ແບບດ້ານທຸລະກິດທີເິ່ ໝາະສົມ. ກປສ ແລະ ຄສລ ໄດ້ຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບ ກົນໄກສະໜອງທຶນໃຫ້ ໂຄງການຍ່ອຍ
ແມ່ນຍັງເປັນຕົວແບບທີິ່ດີ ທາງດ້ານທຸລະກິດຢ່, ເພາະວ່າ ບໍໍ່ພຽງແຕ່ ດໍາເນີນການທາງດ້ານສັງຄົມ ເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນການບໍລິຫານລັດ, ເຂດໂຄງການ ທີິ່ຢ່ຫ່າງໄກຊອກ ຫຼີກ ແລະ ກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງ
ການ ອີກດ້ວຍ. ກົນໄກຄແນວນີັ້ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ ເພິ່ອຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ
ອົງການຂໍທຶນ ທີິ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມຕໍໍ່າ ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຄ່ອຍໆ ພັດທະນາຕົວເອງຂຶັ້ນ. ທັງ
ໝົດນີ,ັ້ ສາມາດປັບຕົວໄປຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ເຊັົ່ນ: (ກ) ປ່ຽນແປງໄປຕາມ ບົດຮຽນທີິ່ຖອດຖອນໄດ້ (ໃນກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງຂະບວນການຄັດ
ເລອກ ແລະ ຂະໜາດຂອງ ໂຄງການຍ່ອຍ, ຫຼ (ຂ) ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ຫຼ ການຈັດຕັັ້ງ
ຕາມສະພາບການຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: (ກໍລະນີ ການສ້າງຕັັ້ງກະຊວງຊັບ ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການ
ຮັບຮອງເອົາ ນະໂຍບາຍ ສາມສ້າງ);

•

ການທົດລອງ ສ້າງກົນໄກ ຊຸກຍກ
້ ານກະຈ່າຍການຊ່ວຍເຫຼອທຶນຮອນ ລົງສອ
່ ງົ ການປົກຄອງ ຂັນ
ັ້ ແຂວງ ແລະ ເມອງ.
ກປສ ໄດ້ພິສຸດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນເອງ ສາມາດສະໜອງທຶນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານວິຊາການ ຕາມຄວາມ ຈໍາເປັນ
ທີິ່ມີຮບແບບທີິ່ມີປະສິດຜົນ ໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີິ່ນ ໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ໃນປະຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ຜ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານວິຊາການ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນສຸມໃສ່ແຕ່ໃນລະດັບສນກາງ, ໃນຂົງເຂດທີິ່ ລັດຖະບານ ສຸມ
ກໍາລັງໃນການໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ໄປສ່ ແຂວງ ແລະ ເມອງ ພາຍໃຕ້ ນະໂຍບາຍ ສາມສ້າງ.
ກປສ ກໍໍ່ໄດ້ສຸມທຸກກໍາລັງ ຂອງຕົນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
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•

ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດ້ ຈາກແຜນງານເງິນກ.້ ໃນໄລຍະຜ່ານມານີັ້, ແຜນງານເງິນກ້ຂອງ ກປສ ແມ່ນບໍໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຍ້ອນຂາດ ພະນັກງານສິນເຊິ່ອ, ທີິ່ປຶກສາດ້ານກົດຫມາຍ, ການຮ່ວມມ ຢ່າງຕໍໍ່
ເນິ່ອງ ແລະ ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ຂອງ ກປສ ກັບ ຜ້ກ້ຢືມ.
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ພາກທີ II: ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ກປສ
ແຜນການ 3 ປີ ຄັັ້ງທີ 3 ຂອງ ກປສ (2018-2020) ໄດ້ພັດທະນາຂຶັ້ນ ເພິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ ຮອດປີ
2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນການ 3 ປີ (2018-2020) ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ
, ຂອງຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງອິ່ນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກປສ ເອງ. ເພິ່ອບັນລຸຜົນຄາດ
ໝາຍວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ, ກປສ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍສ້ຊົນ ດ້ານແຜນການ, ວາງນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ, ວາງແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ວາງແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ຂອງຕົນລະອຽດ ດັົ່ງນີັ້:

2.1 ຄາດໝາຍສຊ
້ ນ
ົ
ຄາດໝາຍສ້ຊົນ ຂອງ ກປສ ໃນແຕ່ລະດ້ານ ຮອດປີ 2020 ມີດັົ່ງນີັ້:
1. ດ້ານການຈັດຕັງັ້ - ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ ກປສ ກ້າວໄປສ່ “ໜຶງິ່ ກປສ ໜຶງິ່ ລະບົບ” ໃຫ້ສົມບນແບບ ໃນປີ
2020;
2. ດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງ - ຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ຕາມ 8 ດັດສະນີຄວາມອາດສາມາດ ກປສ ໃຫ້ບັນລຸ 58% ໃນປີ
2020 ຈາກ 28% ໃນປະຈຸບັນ;
3. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ - ມີຄວາມພ້ອມດ້ານພະນັກງານ ທີິ່ຮັບປະກັນທັງທາງດ້ານ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ພາຍໃນປີ 2020;
4. ດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ - ຈາກພາກລັດ ໃຫ້ບັນລຸມນຄ່າ 5 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ຈາກພາກສ່ວນ

ເອກະຊົນ ຫລ ໂຄງການລົງທຶນ ໃຫ້ບັນລຸມນຄ່າ 7.2 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ , ທຶນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອໂດຍກົງ
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ບັນລຸມນຄ່າ 39.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕາມ
ສັນຍາສໍາປະທານ ຕ່າງໆ ລວມທັງໜົດໃຫ້ບັນລຸ ມນຄ່າ 47.1 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ໃນປີ 2020;
5. ດ້ານການສະໜອງທຶນ - ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການສະໜອງທຶນ 2020 ຂອງ ກປສ ຕ້ອງຮັ ບປະກັ ນ
ການປ່ອຍທຶນໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີິ່ວາງໄວ້ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍປະມານ 391 ຕັ້ກີບ (47,1 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ);
6. ດ້ານການຮ່ວມມ -ສ້າງໜໍ່ແໜງ ເປີດກວ້າງ ການຮ່ວມມ, ການເຊິ່ອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ກັບ
ຂະແໜງການ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ, ອະນຸພາກພັ້ນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.

2.2 ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020
ເພອ
ິ່ ບັນລຸ ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ຄາດໝາຍສຊ
້ ນ
ົ , ກປສ ໄດ້ວາງແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020
ຂອງຕົນ ດັງົ່ ນີ:ັ້
• ບລິມະສິດທີ 1: ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ ກປສ ແລະ ຫ້ອງການ ກປສ
• ບລິມະສິດທີ 2: ການສະໜອງທຶນ ຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ແລະ ແຜນການເງິນກ້
1. ບລິມະສິດທີ 1: ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງຮອບດ້ານ ໃຫ້ແກ່ ກປສ ແລະ ຫ້ອງການ ກປສ
ໃນບລິມະສິດດັງົ່ ກ່າວ, ປະກອບມີໜາ້ ວຽກຈຸດສຸມ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ຕໍໜ
ໍ່ າ້ ຄ: ການປັບປຸງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ແລະ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ການປັບປຸງກົນໄກລະດົມ
ທຶນ ກປສ ແລະ ການປັບປຸງຂອດການຮ່ວມມ ແລະ ການຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານ:

ກ. ດ້ານການຈັດຕັງັ້ - ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານການຈັດຕັັ້ງ ທີິ່ປະກອບມີ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ ແລະ
ຫ້ອງການ ກປສ ລວມທັງການປັບປຸງລະບຽບການພາຍໃນ ແລະ ຄ່ມດໍາເນີນງານ ທີິ່ຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ມີ
ໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ທີິ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເໝາະສົມ ເພິ່ອເປັນພັ້ນຖານໜໍ່ແໜງ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງ
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ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ກ້າວໄປສ່ “ໜຶງິ່ ກປສ ໜຶງິ່ ລະບົບ” ແບບ
ສົມບນແບບ ໃນປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນ ການປັບປຸງໃຫ້ເປັນລະບົບດຽວກັນ ເຊັົ່ນ: ປືົ້ມຄ່ມການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ປືົ້ມຄ່ມການຈັດຊັ້-ຈັດຈ້າງ, ປືົ້ມຄ່ມການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ທີິ່ນໍາໃຊ້ລະບົບຊອບແວເອກະ
ພາບດຽວກັນ, ສໍາລັບການສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ລວມທັງໝົດລະບົບຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ກປສ ຈະ
ໃຫ້ສໍາເລັດໃນເດອນ ສິງຫາ 2018 ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານສໍານັກງານຖາວອນ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ສໍາເລັດໃນ
ປີ 2020;

ຂ. ດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງ -ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ຕາມ 8 ດັດສະນີຄວາມສາມາດ ກປສ ໃຫ້ບັນລຸ 58% ໃນປີ
2020 ຈາກ 28% ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ອັດຕາຄ່າບໍລິການ ຢ່ຕໍໍ່າກວ່າ 18% ຂອງຄ່າບໍລິຫານທັງໝົດ ແລະ
ຄ່າການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ຂອງ ກປສ ພາຍໃນປີ 2020 ໂດຍໄດ້ວາງຄາດໝາຍສ້ຊົນຈາກສະພາບ ໃນປະຈຸບັນ ໃຫ້ບັນລຸ
ໃນປີ 2020 ໃນ 8 ດ້ານໃຫຍ່ ດັົ່ງນີ:ັ້
1) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ: ຈາກ 4% ໃຫ້ບັນລຸ
6 %;
2) ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວິໃສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ລວມທັງ
ແຜນເງິນກ້: ຈາກ 2% ໃຫ້ບັນລຸ 6%;
3) ການດໍາເນີນງານຂອງ ກປສ, ການວາງແຜນ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນໂຄງການຂອງ ກປສ: ຈາກ 6% ໃຫ້ບັນລຸ 10%;
4) ວຽກງານບໍລິຫານຈັດການທົົ່ວໄປຂອງ ກປສ: ຈາກ 3% ໃຫ້ບັນລຸ 5%;
5) ວຽກງານບໍລິຫານດ້ານການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນຂອງ ກປສ: ຈາກ 3% ໃຫ້ບັນລຸ 6%;
6) ການລະດົມທຶນຮອນ ແລະ ວຽກງານດ້ານການສິ່ສານຂອງ ກປສ: ຈາກ 4% ໃຫ້ບັນລຸ 12%;
7) ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຂອງ ກປສ: ຈາກ 4% ໃຫ້ບັນລຸ 8%;
8) ວຽກງານດ້ານການຈັດຊັ້-ຈັດຈ້າງຂອງ ກປສ: ຈາກ 2% ໃຫ້ບັນລຸ 5%.

ຄ. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ -ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງ
ກປສ ເປັນພັ້ນຖານ ການຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມ ທັງທາງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ໂດຍຫັນພະນັກງານ ຂອງ
ຫ້ອງການ ກປສ ຈາກລະບົບຕາມສັນຍາໃນແຕ່ລະປີ ໄປສ່ລະບົບ ເປັນພະນັກງານຖາວອນ ໃນໄລຍະຍາວ (ເຄີິ່ງລັດເຄີິ່ງ
ເອກກະຊົນ ຫຼ ໃນຮບການ ລັດວິສາຫະກິດ) ທີິ່ຕ້ອງໄດ້ປະເມີນຜົນງານ ຂອງພະນັກງານໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ກໍໍ່ສ້າງຕາມ
ແຜນພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງປະກອບມີ ຜ້ຊ່ຽວຊານ, ທີປ
ິ່ ຶກສາສະເພາະດ້ານ ທີິ່ມີຄວາມຈໍາ
ເປັນຈໍານວນໜຶິ່ງ ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍແຮງງານຂອງລາວ ແລະ ກົດຫມາຍທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອິ່ນໆ;

ງ. ດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສສ
ິ່ ານ - ສໍາເລັດການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດໍາເນີນງານ ການລະດົມ
ທຶນ ແລະ ການສິ່ສານ 3 ປີ (2018-2020) - ພ້ອມທັງ ສ້ຊົນສ້າງລາຍຮັບເຂົັ້າ ກປສ ໃຫ້ບັນລຸມນຄ່າທັງໝົດ 391
ຕັ້ກີບ (47,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໃນນັັ້ນ ມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ແລະ ຮ່ວງກ້ຍມ ປະມານ 322 ຕັ້ກີບ ຫຼ
38.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເຊິິ່ງກວມເອົາ 82.5% ຂອງແຜນລາຍຮັບທັງໝົດ

ແລະ

ອີກປະມານ 17.5%

(ປະມານ 68.3 ຕັ້ກີບ ຫຼ 8.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນລາຍຮັບຂອງ ກປສ ເອງ ຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕາມ
ສັນຍາສໍາປະທານ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາ ຮອດປີ 2020.
ໝາຍເຫດ: ຮ່ວງທຶນຊ່ວຍເຫຼອລ້າ ແລະ ກ້ຢືມ ຈາກທະນະຄານໂລກ ໃນໄລຍະ 8 ປີ (2014-2021) ມີມນຄ່າ
314.2 ຕັ້ກີບ (38.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສໍາລັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ2, ລວມມີ ຮ່ວງ ສໍາລັບ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ
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ປ່າສະຫງວນ ຈໍານວນ 192.7 ຕັ້ກີບ (23.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ໃນນັັ້ນ 1/3 ແມ່ນໃຫ້ລ້າ ແລະ 2/3 ແມ່ນກ້ຢືມ;
ແລະ ອີກ 121.5 ຕັ້ກີບ (15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແມ່ນທຶນກ້ຢືມເພີິ່ມ ທີິ່ໄດ້ອະນຸມັດ ບົນພັ້ນຖານຜົນງານ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂອງ ຄສລ1. ສໍາລັບທຶນທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກ ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF) ມາຮອດປະຈຸບັນ
ແມ່ນຜ່ານຕົວເລກງົບປະມານສໍາລັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຊຶິ່ງຈະຄົັ້ນຄວ້າກົນໄກທີິ່ເໝາະສົມ
ເພິ່ອນໍາໃຊ້ການ
ບໍລິການ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ ການເງິນ ຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ. ລາຍລະອຽດ ມີ
ໃນແຜນດໍາເນີນງານດ້ານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສິ່ສານຕາຕະລາງທີ 7 ລຸ່ມນີັ້;

ຈ. ດ້ານການຮ່ວ ມມ - ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມ, ການເຊິ່ອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປັນຄ່ ຮ່ວມງານ ກັບຂະແໜ
ງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ ທັງພາຍໃນ, ອະນຸພາກພັ້ນ, ພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ (ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີ
MOU ນາ 2-3 ພາກສ່ວນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ແລະ ສຸມໃສ່ການສະໜອງຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ຜ່ານສິ່ສານມວນ
ຊົນ ແລະ ວາລະສານ ກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດ ໃນການເຄິ່ອນໄຫວ ກປສ. ມີຈຸດສຸມໃນການເຮັດໜ້າທີິ່ເປັນຈຸດປະສານງານ
ກັບ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະຖາບັນ
ການເງິນອິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນສໍາຄັນ.
ຕາຕະລາງ 4: ຄາດຄະເນແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼັກຂອງ ກປສ ຈາກໂຄງການໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ບໍໍ່ແຮ່ 2018-2020
ລ/ດ

I

ແຫຼງ່ ທຶນ

ຈໍານວນ
ໂຄງການ

2.1
1).

2).

3).

4).

ຢໃນຂໍໍ້ V

ການປະກອບສ່ວນຕາມພັນທະຕາມສັນຍາສໍາ
ປະທານຂອງໂຄງການລົງທຶນ

132

ຂົງເຂາດພະລັງງານ
ໂຄງການທີິ່ມີການລະບຸວງົ ເງິນ (ໃນສັນຍາສໍາ
ປະທານ) ທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ ກປສ
ໂຄງການທີິ່ບໍໍ່ມີການລະບຸວງົ ເງິນ (ໃນສັນຍາ
ສໍາປະທານ) ທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ ກປສ

19

37

3,418,828

480,000

28,376,272,400 ສາມາດເກັບໄດ້ເລີຍ
ກົມນະໂຍບາຍ ຂອງ
3,984,000,000 ກຊສ ຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາ
ຄນ

ໂຄງການທີິ່ມີ MOU, PDA ແລະ ຢ່ໃນ

ຫຼັງຈາກເຮັດການປະເມີນ

ໄລຍະເບັ້ອງຕົັ້ນຂອງການສຶກສາຄວາມເປັນ
ໄປ ໄດ້

ສໍາເລັດແລ້ວ, ກອງປະ

ໂຄງການສາຍສົົ່ງ

76

720,000

5,976,000,000 ເມີນຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາບ້ວງ
ທຶນທີິ່ຕ້ອງປະກອບ
ເຂົັ້າກປສ

15

180,000

1,494,000,000

ໂຄງການເຂິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກທີິ່ຢ່ພາຍໃຕ້
5).

ໝາຍເຫດ

ດອກເບ້ຍ

ຕ່າງປະເທດ (12 ຕັ້ກີບ ຫຼ 5 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ)

II

ລວມມນຄ່າ
ກີບ

ງົບປະມານຂອງລັດ
ຕົັ້ນທຶນທີິ່ຝາກໃນທະນະຄານການຄ້າ

1.1

ລວມມນຄ່າ
ໂດລາ
ສະຫະລັດ

ການຄຸ້ມຄອງຂອງ EDL Gen

10

120,000

ກົມນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້
ເຈລະຈາຄນ

ສະພາບໍລິຫານ ຫຼ ຄະນະ
996,000,000 ວິຊາການ ຂອງ ກປສ
ຕ້ອງໄດ້ສິ່ສານກັບ

ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ກປສ
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MEM/EDL Gen
2.2
1).

ຂົງເຂດບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ທໍລະນີສາດ

134+81

ບໍລິສັດ/ໂຄງການຊອກຄົນ
ັ້ ແລະ ສໍາຫຼວດ ທີິ່
ໄດ້ລະບຸວງົ ເງິນທີິ່ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ ກປສ

125

913,500

7,582,050,000 ຈ່າຍເປັນປົກກະຕິ

9

90,000

52

817,248

6,783,158,400 ຈ່າຍເປັນປົກກະຕິ

29

270,000

2,241,000,000

270,000

2,241,000,000

ບໍລິສັດ/ໂຄງການຊອກຄົນ
ັ້ ແລະ ສໍາຫຼວດ ທີິ່
2).

3).
4).
2.3

ບໍໍ່ໄດ້ລະບຸພນ
ັ ທະ ທີິ່ຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ
ໃນ ກປສ
ບໍລິສັດ/ໂຄງການຂຸດຄົນ
ັ້ ບໍໍ່ແຮ່ ທີິ່ໄດ້ລະບຸ
ພັນທະທີຈ
ິ່ ະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນກອງທຶນ
ບໍລິສັດ/ໂຄງການຂຸດຄົນ້ບໍໍ່ແຮ່ ທີິ່ບໍໍ່ໄດ້ລະບຸ
ພັນທະທີຈ
ິ່ ະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນກອງທຶນ
ຂົງເຂດພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ກະສິກາໍ -ປ່າໄມ້,
ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

III

ທຶນ ຈາກການຊ່ວຍເຫຼອໂດຍກົງ ຈາກພາຍ
ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

3.1

ໂຄງການ ຄສລ2

38

3.2

ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF 5-6)

5

3.3

ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF 7)

3.4
3.5
3.6
IV

ກອງທຶນພັດທະນາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
(LDCF)
ກອງທຶນສີຂຽວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ (GCF)
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພິ່ອການ

ຂະແໜງ ບໍໍ່ແຮ່ຕ້ອງໄດ້
ເຈລະຈາຄນ

ຂະແໜງ ບໍໍ່ແຮ່ຕ້ອງໄດ້
ເຈລະຈາຄນ

ກໍາລັງດໍາເນີນ
21,275,688

176,588,210,400 ກໍາລັງດໍາເນີນ

11,000,000

91,300,000,000 ເລີິ່ມ 2019-2022

5,000,000

41,500,000,000 ເລີິ່ມ 2019-2022

400,000
1,200,000

ພັດທະນາ (UNDP)

747,000,000

3,320,000,000

ກະກຽມຄວາມພ້ອມ
ເລີິ່ມ 2018

9,960,000,000 ກໍາລັງດໍາເນີນ

ການປະກອບສ່ວນ ຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບກ
ຸ ຄົນ
ແລະ ການຈັດຕັງັ້

V

ດອກເບ້ຍ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ທີເິ່ ກີດຈາກການ
ລົງທຶນຂອງ ກປສ ເອງ

5.1

ສ້າງລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍຈາກຕົັ້ນທຶນທີິ່
ຝາກໃນທະນະຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ

5.2

ດອກເບ້ຍຈາກເງິນກ້

VI

ຄ່າບລະນະຟືນ
ົ້ ຟ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິງິ່ ແວດລ້ອມຈາກໂຄງການລົງທຶນ
ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາຕ່າງໆ

VII

ຄ່າບໍລກ
ິ ານລະບົບນິເວດ

VIII

ຄ່າປັບໃໝ ແລະ ຄ່າທົດແທນຄວາມເສຍ
ຫາຍຕໍສ
ໍ່ ງິິ່ ແວດລ້ອມ.

ລວມ

900,000

7,470,000,000

55,692

462,240,939

47,110,956

391,020,932,139

ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ກປສ
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2. ບລິມະສິດທີ 2: ສະໜອງທຶນ ຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ແລະ ແຜນການເງິນກ້
ກ. ຂົງເຂດບລິມະສິດໃນການສະໜອງທຶນ
ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020ນີັ້ ໄດ້ກໍານົດແຜນບລິມະສິດສະໜອງທຶນ ຕາມ 2 ບລິມະສິດ ຄ (1)
ທຶນ ຈາກທະນະຄານໂລກ ສໍາລັບການຈັກຕັັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ 2 ໄດ້ສຸມໃສ່ການສະໜອງທຶນ ຕາມຮ່ວງທຶນ ດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ (PICE) ແລະ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI) ແລະ ງົບປະມານ ໃນການ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ຫ້ອງການ ກປສ ເພິ່ອກາຍເປັນ “ໜຶິ່ງກປສ ໜຶິ່ງລະບົບ”; (2) ຮ່ວງທຶນ ຂອງ ກປສ ເອງ ໄດ້
ຈາກການປະກອບສ່ວນ ປະຕິບັດພັນທະ ຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ກໍານົດບລິມະສິດໃນການສະໜອງທຶນ ຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ສອດຄ່ອງຕາມບລິມະສິດແຫ່ງຊາດ ດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ດັົ່ງນີັ້:
❖ ແຜນການສະໜອງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງ (PICE)
ຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ (ໂດຍຫຍໍໍ້ ເອີັ້ນວ່າ ຮ່ວງທຶນ
ດ້ານນະໂຍບາຍ) ແມ່ນເປັນກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຈຸດສຸມ ຄ:
1. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ທາງດ້ານການຈັດຕັັ້ງ

ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ

ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຂະແໜງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຂະແໜງການອິ່ນໆ ແນໃສ່ ຮັບປະກັນ ຮັບປະກັນວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍນຍົງ ໃນຂັັ້ນສນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອງ;
2. ສະໜັບສະໜນການເຄິ່ອນໄຫວ 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. ສ້າງຖານຂໍໍ້ມນ, ສ້າງລະບົບສະຖີຕິ, ຂຶັ້ນລະຫັດຂໍໍ້ມນ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ວິໃຈ ແລະ
ສ້າງເຄອຄ່າຍມວນຊົນໃນການເຜີຍແຜ່;
5. ແກ້ໄຂ ບັນຫາຈໍາເປັນສຸກເສີນ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ.
❖ ແຜນການລົງທຶນໃນຮ່ວງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (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 ຕາມທິດບນຍົງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງ ຊຸມຊົນ ໂດຍຕິດພັນກັບບລິມະສິດ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງນໍໍ້າ ທີິ່ສໍາຄັນ ເພິ່ອພັດທະນາພະລັງງານ
ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແບບຍນຍົງ;
2. ສ້າງ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັັ້ນເທິງ ເພິ່ອປະກາດເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ໃນເຂດ
ທີິ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ເປັນສວນອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດ ເພິ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ແຫຼ່ງນໍໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບນ ແລະ ທັງໃຫ້ເປັນການສົົ່ງເສີມການສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ທໍາມະ
ຊາດ ແບບອະນຸລັກ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ວັດທະນະທໍາ ຂອງເຜົົ່າຕ່າງໆ ໃນທ້ອງຖິີິ່ນ ເປັນຕົັ້ນ ເຂດປ່າສະຫງວນ
ນໍໍ້າກັົ່ນ, ນໍໍ້າຫ້າ, ນໍໍ້າແອດ-ພເລີຍ, ພເຂົາຄວາຍ, ສາຍພຫຼວງ (ນັບແຕ່ ນໍໍ້າງຽບ-ຊຽງຂວາງ ເຊິ່ມຕໍໍ່ ປ່າສະຫງວນ ນໍໍ້າ
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ມວນ-ນໍໍ້າຍວງ, ນໍໍ້າຈາດ, ນໍໍ້າປັັ່ນ, ພຈອມວອຍ, ນາການ-ນໍໍ້າເທີນ, ພຫີນປຸນ, ຫີນໜາມໜໍ່, ລະວີິ່ງລະເລີນ ແລະ ຂຸນ
ເຊໜອງມາ), ພຊຽງທອງ, ດົງຫົວສາວ, ເຊປ່ຽນ ແລະ ດົງຄັນທຸງ ເພິ່ອສ້ຊົນ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້
ປະກາດ 10 ເຂດ;
3. ສຶກສາຄົັ້ນຄ້ວາຂຶັ້ນບັນຊີ ແລະ ຈົດລິຂະສິດ ບັນດາຊະນິດພັນພຶດ ແລະ ສັດນໍໍ້າ-ສັດປ່າ ທີິ່ມີຄຸນຄ່າຄວາມສໍາຄັນສງ
ທາງດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ ໃນລະດັບຊາດ, ພາກພັ້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ;
4. ສ້າງສວນພຶກສາສາດ ບລິມະສິດ ຕາມຕົວເມອງ ທີິ່ສໍາຄັນ;
5. ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ ບລິມະສິດ ຂອງແຂວງ.
❖ ແຜນການລົງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ ດ້ານສິງິ່ ແວດລ້ອມ (ມົນລະພິດ)
ຮ່ວງທຶນ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ (ລວມທັງ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ) (ໂດຍຫຍໍໍ້ ເອີັ້ນວ່າ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ)
ແມ່ນໜຶິ່ງໃນຮ່ວງທຶນ ກປສ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານ ຈຸດສຸມ ຄ:
1. ສ້າງຕັັ້ງເຄອຄ່າຍ ແຫ່ງຊາດ “ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ” ໃນໄລຍະທົດລອງ ກໍານົດເອົາ 10 ຕົວເມອງຫຼັກ ລຽບຕາມ
ເສັັ້ນທາງ ເລກທີ 13 ແລະ ລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍໍ້າຂອງ ແຕ່ເໜອຮອດໃຕ້;
2. ສ້າງສະໜາມ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼອ (ໃນ 25 ຕົວເມອງ), ການຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າຫຍ້າ (7 ແຂວງ) ແລະ
ການບໍາບັດ ສິິ່ງເສດເຫຼອ ຈາກໂຮງໝ;
3. ປັບປຸງ

ແລະ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ຫຼັກສຸດການສຶກສາດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ

ແຫ່ງຊາດ

ນັບອະນຸບານ
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ຫາ

ມະຫາວິທະຍາໄລ;
4. ການປຸກຈິດສໍານຶກ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ (ສິ່ມວນຊົນ), ສ້າງລະບົບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ລາງວັນດີເດັົ່ນ;
5. ການເຊິ່ອມສານ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຈັດສັນທີິ່ດິນ-ແຜນຄຸ້ມຄອ້ງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແຫ່ງຊາດ
ແລະ ແຂວງ ແລະ ວຽກງານປະເມີນສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ;
6. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນໂຄງການລົງທຶນ ລວມທັງ
ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນທຸລະກິດຄອບຄົົວ;
7. ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງວຽກງານຕິດຕາມກວດກາ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສ້າງເຄອຄ່າຍ ການ
ຄວບຄຸ້ມມົນລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນພິດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ໝໍ້ໄພເກົົ່າ, ສິິ່ງເສດເຫຼອອັນຕະລາຍ ໃນຂັັ້ນສນກາງ,
ແຂວງ ແລະ ເມອງ;
8. ສ້າງເຄອຄ່າຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຫ້ອງວິໃຈ ແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງວິໄຈ ພາກ, ຫ້ອງວິໄຈ ແຂວງ ແລະ ໃນຂັັ້ນ
ເມອງ ແມ່ນສະໜອງອຸປະກອນວິໄຈບາງຕົວຢ່າງ;
9. ສົົ່ງເສີມການຄົັ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕິດພັນກັບ ການປ່ຽນແປງ ອຸຖົກກະສາດ ແລະ ສະພາບ
ການແຫ້ງແລ້ງ ຂອງດິນ ແລະ ອິ່ນໆ ທີິ່ເຫັນຈໍາເປັນ.
❖ ແຜນການລົງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍາໍ້
ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າແບບຍນຍົງ (ໂດຍຫຍໍໍ້ ເອີັ້ນວ່າ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານນໍໍ້າ) ແມ່ນເປັນ
ກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານ ຈຸດສຸມ
1. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງ 62 ອ່າງຮັບນໍໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມອງ
ໃນທົົ່ວປະເທດ;
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2. ສົົ່ງເສີມ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຊຸກຍ້ ເຄອຄ່າຍ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ໃນ
ອ່າງຮັບນໍໍ້າຫຼັກຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ລະບົບ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານໄພຖ້ວມ
ແລະ ໄພແລ້ງ, ດິນບໍລິເວດນນໍໍ້າ, ນໍໍ້າໃຕ້ດິນ;
3. ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ຫຼັກສດ ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ປຸກຈິດສໍານຶກ ປະຊາຊົນ ແລະ ເອກ
ກະຊົມ ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ.
❖ ແຜນການລົງທຶນ ໃນຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸມ
້ ຄອງ ທີດ
ິ່ ນ
ິ ແບບຍນຍົງ
ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີິ່ດິນ ແບບຍນຍົງ (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 ທຸກເມອງ ໃນທົົ່ວປະເທດ;
4. ສ້າງແຜນຈັດສັນທີິ່ດິນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຮອບດ້ານຂອງ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ກວມເອົາ 5 ຂົງເຂດບລິມະສິດ ຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ໂດຍຈະ
ສຸມໃສ່ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ປະກອບມີ ຄຝຶກ (ຄະນະຕ່າງໆ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ),
ຂະແໜງທີິ່ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນຂັັ້ນສນກາງ (ກຊສ ແລະ ຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ) ແລະ ໃນລະດັບທ້ອງຖີິ່ນ (ພະ
ແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໃນຂັັ້ນເມອງ) ແມ່ນບລິມະ
ສິດຕົັ້ນຕໍ. ບລິມະສິດທີ 2 ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ ການແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີນ ເຊັົ່ນ ການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ
ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ສ່ວນບລິມະສິດ ທີ 3 ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ
ເປັນຕົັ້ນ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ. 2 ບລິມະສິດສຸດທ້າຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍກອນນໍໍ້າ
ແລະ ທີິ່ດິນ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານລວມ ລະຫວ່າງຈຸດສຸມຕ່າງໆທີິ່ກ່າວມານັັ້ນຕາມທິດສາມສ້າງ ແລະ ຕາມ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ ການ.
ຂ. ການຈັດສັນທຶນ
1) ຮ່ວງທຶນ ສໍາລັບ ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຄສລ2
ໃນການໃຊ້ຈ່າຍຮ່ວງທຶນຂອງທະນາຄານໂລກ ຈໍານວນ 322.040 ຕັ້ກີບ (38.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສຸມ
ໃສ່ 48 ໂຄງການບລິມະສິດ ແລະ 1 ໂຄງການສໍາລັບສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການ ກປສ ຊຶິ່ງໄດ້ຈັດສັນ
ງົບປະມານ ແຕ່ປີ 2014 ຮອດປີ 2021 ໄປຕາມ 2 ຮ່ວງທຶນເທົົ່ານັັ້ນ ຄຮ່ວງທຶນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງ (PICE) ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນປະມານ 50.14% ເທົົ່າກັບ 150 ຕຶັ້ກີບ (18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ຮ່ວງ
ທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI) ປະມານ 36.87% ເທົົ່າກັບ 110 ຕັ້ກີບ (13.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ ວຽກງານ
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການ ກປສ 12.99% ເທົົ່າກັບ 3.8 ຕັ້ກີບ (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 ໃນມນຄ່າເທົົ່າກັບ 150.7 ຕັ້ກີບ (18,318,763 ໂດລາສະຫະລັດ)
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ແລະ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI) ກວມເອົາ 13 ໂຄງການ ເທົົ່າກັບ

71.4 ຕກ
ັ້ ີບ (7,012,476 ໂດລາ

ສະຫະລັດ), ລວມເປັນເງິນທັງຫມົດ 217.7 ຕັ້ກີບ ຫຼ 25,331,239 ໂດລາສະຫະລັດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ໃນ 2 ປີໄລຍະຕົັ້ນ ຂອງ ຄສລ2 ຄ: ປີ 2014 ແລະ 2015 ການໃຊ້ຈ່າຍ ບໍໍ່ບັນລຸແຜນການ
ຄສາມາດໃຊ້ຈ່າຍ ພຽງແຕ່ 22.6 ຕກ
ັ້ ີບ (2.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ປະມານ 7% ຂອງມນຄ່າ ຄສລ2 ທັງໝົດ,
ຍ້ອນການລິເລີິ່ມ ຄສລ2 ຊັກຊ້າ ແລະ ເປັນໄລຍະ ທີິ່ກະກຽມປັບປຸງການຈັດຕັັ້ງ ທັງໃນລະດັບ ປະທານສະພາບໍລິຫານ,
ທັງລະດັບຄະນະນໍາ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ ແລະ ຄວາມບໍໍ່ປົກກະຕິ ຂອງພະນັກງານ ວິຊາການ ຂອງຫ້ອງການ ກປສ.
ສໍາລັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ2020 ມີມນຄ່າ 291.6 ຕັ້ກີບ (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 ບັນຫາຂໍໍ້ຄົງຄ້າງອິ່ນໆ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ອັນເຮັດໃຫ້ ການປະຕິບັດແຜນການ ເປັນຕົັ້ນນັບແຕ່ ທ້າຍປີ 2016 ແລະ 2017 ມີທວງທ່າ ທີິ່
ຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ບັນລຸແຜນການ ທີິ່ວາງໄວ້.
ຕາຕະລາງ 5: ການຈັດສັນ ງົບປະມານ 38,830,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຂອງ ຄສລ2 ໃນແຕ່ລະປີ ແຕ່ 2014-2021
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ໝາຍເຫດ: ເງິນທັງໝົດຂອງ ຄສລ2 = 38,830,000 ໂດລາ; ຈັດສັນແລ້ວ = 36,071,993 ໂດລາ; ຂາດດນຈາກອັດຕາ
ແລກປ່ຽນ = 1,029,000 ໂດລາ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນຈັດສັນ = 529,007 ໂດລາ.
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C3 (ສ້າງຄວາມເຂັມ
ັ້ ແຂງໃຫ້
ກປສ), 12.99%
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50.14%

CBI ,
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ຮບພາບ 5: ສັດສ່ວນການຈັດສັນງົບປະມານພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຄສລ2 ໃນ 3 ຮ່ວງ
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ຮບພາບ 6: ການຈັດສັນງົບປະມານ ພາຍໃຕ້ ຄສລ2 ແຕ່ປີ 2014-2021

❖ ສະຫຼບ
ຸ ລວມແລ້ວໃນໄລຍະແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ2020 ກປສ ສບຕໍຄ
ໍ່ ມ
ຸ້ ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ບັນດາ
ໂຄງການທີິ່ ໄດ້ຮບ
ັ ອະນຸມດ
ັ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົນ
ັ້ ມາ ຊຶງິ່ ໄດ້ລະບຸລະອຽດ ໃນຂໍໍ້ 1 - ຮ່ວງທຶນສໍາລັບ
ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ຄສລ2 ຂ້າງເທິງນີ.ັ້
2) ຮ່ວງທຶນ ກປສ ເອງ ຈາກການປະກອບສ່ວນປະຕິບດ
ັ ພັນທະ ຕາມສັນຍາສໍາປະທານ ຂອງ ໂຄງການລົງທຶນ
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ໃນການຄາດຄະເນງົບປະມານໃນຮ່ວງທຶນ ຂອງ ກປສ ເອງ ສໍາລັບຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ 5 ປີ ຕໍໍ່ໜ້
າ (2016-2020) ແມ່ນມີມນຄ່າ 99 ຕັ້ກີບ ຫຼ ປະມານ 11,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກປສ ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ
ຕາມ 5 ຮ່ວງທຶນ ຄສໍາລັບຮ່ວງທຶນ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ (PICE) ກວມເອົາ 30%, ຮ່ວງທຶນ
ດ້ານຊີວະນາໆພັນ (CBI) ປະມານ 20%, ຮ່ວງທຶນ ດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ-ມົນລະພິດ (PC) ປະມານ 25%, ຮ່ວງທຶນ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ (WRM) ປະມານ 10% ແລະ ຮ່ວງທຶນ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີິ່ດິນແບບຍນຍົງ
(SLM) ປະມານ 15% ຕາມລໍາດັບ. ລາຍລະອຽດ ຂອງການຄາດຄະເນ ການລົງທຶນ ແລະ ການຈັດສັນ ງົບປະມານ
ຕາມແຕ່ລະຮ່ວງທຶນ ໄດ້ສະແດງໄວ້ ຕາມຕາລາງ ຂ້າງລຸ່ມນີັ້:
ຢ່າງໃດກໍໍ່ດີການວາງແຜນຄັັ້ງນີັ້ ເພິ່ອນໍາໃຊ້ທຶນຂອງ ກປສ ເອງ ແມ່ນແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ2020
ເທົົ່ານັັ້ນ, ຊຶິ່ງມີມນຄ່າ 85 ຕັ້ກີບ (10,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສ່ວນແຜນການ 2016 ແລະ 2017 ໄດ້ສະໜອງທຶນ
ໃສ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 36 ໂຄງການ ໃນມນຄ່າ 14 ຕັ້ກີບ (1,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ).
ຕາຕະລາງ 6: ການຈັດສັນງົບປະມານ 252.5 ຕກ
ັ້ ບ
ີ ໃນຮ່ວງທຶນ ກປສ ເອງ ແຕ່ລະປີ 2016-2020
ລວມທັງຫມົດ

ຮ່ວງທຶນ ກປສ

2016

2017

2018

2019

2020

ລາຍຮັບຈາກ
ການລະດົມທຶນ

23.204.805.70

10.080.875.00

19.950.000.00

13.560.036.60

13.330.436.60

80.126.153.90

0

0

0

0

0

0

9.265.575.700

8.724.000.000

5.985.000.000

4.068.010.980

3.999.130.980

5.863.730.000

800.000.000

3.990.000.000

2.712.007.320

2.666.087.320

1.309.800.000

0

4.987.500.000

3.390.009.150

3.332.609.150

0

1.995.000.000

1.356.003.660

1.333.043.660

9.949.747.320

556.875.000

2.992.500.000

2.034.005.490

1.999.565.490

9.082.945.980

1.

PICE

(30%)
2.

CBI

(20%)
3.

PC

(25%)
4.

WRM

(10%)
5.
(15%)

5.265.700.000
SLM

1.500.000.000

ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ກປສ

(ຕກ
ັ້ ບ
ີ )

32.041.717.66
0
16.031.824.64
0
13.019.918.30
0
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11%
13%

40%

16%
20%
PICE

CBI

PC

ຮບພາບ 7: ສັດສ່ວນການຈັດສັນງົບປະມານ 252.5 ຕກ
ັ້ ບ
ີ ຂອງ ກປສ ເອງ

10,000,000,000
9,000,000,000
8,000,000,000
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
-

PICE

CBI

2016

2017

PC

2018

WRM

2019

SLM

2020

ຮບພາບ 8: ການແຈກຢາຍງົບປະມານ 252.5 ຕກ
ັ້ ບ
ີ ຂອງ ກປສ ເອງ ແຕ່ 2016-2020
3) ການສະໜອງທຶນໂຄງການເງິນກ້
ໃນແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ2020, ສໍາລັບຮ່ວງທຶນການລົງທຶນປ່ອຍກ້ ກປສ ສບຕໍໍ່ຕິດຕາມການເກັບກ້ຕົັ້ນ
ທຶນ ທີິ່ໄດ້ລົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ 22 ໂຄງການ ໃນມນຄ່າ 6,895 ລ້ານກີບ ແລະ ຕິດຕາມການເກັບດອກເບ້ຍ ໃຫ້ໄປຕາມ
ແຜນການ. ຜົນການສະຫຼຸບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 21 ໂຄງການເງິນກ້ ຄັັ້ງຫຼ້າ
ແຜນການສະໜອງທຶນ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ກປສ
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ສຸດ ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2018 ໄດ້ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ໂຄງການກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍັ້ອ ເມອງ ງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ
ໂຄງການກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍັ້ອ ເມອງ ເລົົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ ໄດ້ສົົ່ງທຶນຄນ ທັງໝົດທີິ່ໄດ້ຍມໄປ ໃນມນຄ່າລວມທັງໝົດ
400,000,000 ກີບ ມາຮອດປະຈຸບັນ ຍັງເຫຼອ ແຕ່ 20 ໂຄງການ. ໃນໄລຍະ ເດອນ ມິຖຸນາ 2018 ນີັ້ ສາມາດເກັບ
ກ້ທຶນຄນ ໄດ້ 988,604,170 ກີບ ຂອງທຶນປ່ອຍກ້ທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ດອກເບ້ຍ ປະມານ 356,285,829 ກີບ ລວມ
ກັນ ໄດ້ເກັບກ້ 1,354,889,999 ກີບ ກັບຄນ ທີກ
ິ່ ວມເອົາເກອບປະມານ 20% ຂອງມນຄ່າທີິ່ລົງທຶນໄປ. ລາຍ
ລະອຽດ ມີໃນ ຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ.ັ້
ເພິ່ອສບຕໍໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸເປົົ້າໝາຍ ແຜນການ ທີິ່ໄດ້ວາງ
ໄວ້, ກປສ ສບຕໍໍ່ສ້ຊົນເສີມຂະຫຍາຍດ້ານຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ແກ້ໄຂ ຂໍໍ້ຄົງຄ້າງ ດັົ່ງນີ:ັ້
1. ຫ້ອງການ ກປສ ເພີິ່ມທະວີ ການຕິດຕາມກວດກາ ການຊໍາລະຕົັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ໃຫ້ບັນລຸແຜນການ ແລະ
ຕາມສັນຍາ ໂດຍການແຈ້ງເຕອນໃຫ້ຜ້ປະກອບການຮັບຊາບ ກ່ອນ 1-3 ເດອນ ແລະ ປະກອບພະນັກງານ ທີິ່ເ
ໝາະສົມເຮັດໜ້າທີິ່ດັົ່ງກ່າວ ແລະ ວ່າຈ້າງທະນາຍຄວາມ ເພິ່ອເກັບກ້ທຶນຄນ ຈາກໂຄງການ ທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງ;
2. ເພີິ່ມທະວີ ຂອດປະສານງານ ລະຫວ່າງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ແລະ
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເມອງ ແລະ ຜ້ປະກອບການ ເປັນເຈົັ້າການ ໃນການລົງ
ຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
3. ເຈົັ້າຂອງໂຄງການເງິນກ້ ຕ້ອງເປັນເຈົັ້າການ ລາຍງານໃຫ້ ກປສ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັັ້ງຕໍໍ່ປ;ີ
4. ຈັດປະຊຸມຮ່ວມກັບເຈົັ້າຂອງໂຄງການເງິນກ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັັ້ງ ຕໍໍ່ປີ ເພິ່ອລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລ;
5. ປັບປຸງ ກົນໄກ ແລະ ຄ່ມ ຫຼ ລະບຽບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ສັນຍາກ້ຢືມເງິນຂອງກອງທຶນ;
6. ພິຈາລະນາ ສບຕໍໍ່ ການລົງທຶນ ໃນຮ່ວງເງິນກ້ ທີິ່ຍັງເຫຼອ ປະມານ 38,125 ໂດລາສະຫະລັດ ຫລ ປະມານ
305,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ ວຽກງານການກໍາຈັດຂີັ້ເຫຍັ້ອ, ສ່ວນລາຍລະອຽດ ໃນແຜນ 3 ປີ ໄດ້ກໍານົດໄວ້
ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 2; ແລະ
7. ມີມາດຕະການເດັດຂາດ ທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ຕໍໍ່ເຈົັ້າຂອງໂຄງການ ທີິ່ລະເມີດສັນຍາ.
ຈາກຂໍໍ້ມນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເງິນກ້ຂ້າງເທິງ

ເຫັນໄດ້ວ່າ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນມີ

ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນ ທີິ່ມີປະສິດທິພາບ, ສະແດງອອກທີິ່ຕົວເລກການເບີກຈ່າຍຂອງບາງໂຄງການແມ່ນ
ຍັງມີໜ້ອຍ ແລະ ການເກັບຄນເງິນກ້ແມ່ນ ຍັງປະຕິບັດບໍໍ່ທັນໄດ້ດີ. ທິດທາງໃນຕໍໍ່ໜ້າ ຕ້ອງມີການຈັດລະບົບການປ່ອຍ
ເງິນກ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີການຮັບສະໝັກພະນັກງານສິນເຊິ່ອ ທີິ່ມີປະສົບການ ເຂົັ້າເຮັດວຽກຢ່ ກປສ, ມີລະບົບການ
ຕິດຕາມກວດກາທີິ່ທັນສະໄຫມ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ກປສ ຄວນມີການສ້າງກົນໄກ ການເຮັດປຶົ້ມຄ່ມ ໃນການກ້ຢືມເງິນ,
ມີລະບຽບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມີການລົງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຜ້ກ້ຢືມ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
4) ການຈັດສັນທຶນ ດ້ານອິ່ນໆ ທີິ່ບໍໍ່ນອນ ໃນ 5 ຮ່ວງທຶນ
ທຶນ ທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກ ກອງທຶນສິິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
(GCF), ຈາກອົງການ UNDP, ທຶນພັດທະນາອ່າງ ມາຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນຜ່ານຕົວເລກງົບປະມານສໍາລັບຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶິ່ງກໍາລັງຄົັ້ນຄວ້າກົນໄກທີິ່ເໝາະສົມ ເພິ່ອນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ແລະ
ການເງິນ ຂອງ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ.
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3. ມາດຕະການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ
ເພິ່ອຮັບປະກັນ 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 ການສິ່ສານ;
2. ເຮັດໜ້າທີິ່ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຊຸກຍ້, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ທີິ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ກປສ;
3. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສົົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ດ້ານການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະ
ການປະຕິບັດເງິ່ອນໄຂພັນທະ ຂອງ ກປສ ລວມມີ ດໍາລັດຂອງ ກປສ, ເຄິ່ອງມທາງດ້ານກົດຫມາຍ ອິ່ນໆ ແລະ ຄ່
ມວິຊາການ ດ້ານການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ເຄອຄ່າຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ,
ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ, ອາກອນສິິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍແຫຼ່ງນໍໍ້າ ລວມທັງ ການ
ຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍໍ້າແບບປະສົມປະສານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ;
4. ປັບປຸງກົນໄກການເງິນ ເຊັົ່ນ ການປັບປຸງບັນດາຄ່ມຂອງ ກປສ, ຍົກຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົັ້າການຂອງ
ພະນັກງານ ພາຍໃນຫ້ອງການ, ການດໍາເນີນ ວິທີການ ປະເມີນວັດຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກ ການສະໜອງທຶນ ເພິ່ອຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ໂດຍການຊີັ້ນໍາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ, ການສ້າງກົນໄກ ໃນການສິ່ສານກັບຂະ
ແໜງການຫຼັກ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ;
5. ຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດ ໃນການຫັນເປັນ “ໜຶງິ່ ກປສ ໜຶງິ່ ລະບົບ”, ມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງທຶນ, ປະສິດທິຜົນໃນ
ການລົງທຶນ, ການລົງທຶນເງິນກ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄອ່ງກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດ
ຂອງ ກປສ, ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ. ທຸກຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ຜົນຂອງການເຄິ່ອນໄຫວຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຜົນການກວດສອບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຜີຍແພ່ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໂດຍຜ່ານແວບໄຊ ຂອງ
ກປສ ແລະ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ຕ້ອງມີລະບົບລາຍງານ ດ້ານການເງິນ ໃນທຸກໆ 3 ເດອນ
ແລະ 6 ເດອນ;
6. ດໍາເນີນການປືກສາຫາລ, ປະສານສົມທົບ, ເພີິ່ມທະວີການຮ່ວມມ ແລະ ຫັນເປັນຄ່ຮ່ວມງານກັບທຸກພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ເອກະສານອ້າງອີງ
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 ແບບຍນຍົງ ທາງດ້ານ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 561/ຄຜທ, ລົງວັນທີ 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, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງ
ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂອງຂະແໜງການອິ່ນໆ;
6. ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ຂອງ ກປສ;
7. ຍຸດທະສາດສິງິ່ ແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ 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. ມະຕິຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີິ່ມທະວີວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີິ່ດິນ ໃນໄລ
ຍະໃໝ່ ເລກທີ 26/ຄບສພ, ລົງວັນທີ 3/8/2017;
16. ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2020;
17. ບົດລາຍງານກໍລະນີສຶກສາ: ກອງທຶຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໃນ ສປປ ລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພິ່ອການພັດທະນາ 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);
22. ບົດລາຍງານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດທີ 7 ຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (2013);
23. ແຜນດໍາເນີນງານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2011 – 2015 (2012);
24. ແຜນດໍາເນີນງານການພັດທະນາກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2015.
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