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ຸ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ

ຄານາ
ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ສາງຂື້ນເພືອ
່ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະ
ຫຍາຍ ວິໃສທັດ 2030, ຍດທະສາດ 2016-2025 ຂອງກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ປະກອບ
ສວນຢາງຕັ້ງໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ IX (20212025) ແລະ ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ
ແນໃສເສີມຂະຫຍາຍດານດີ, ແກໄຂຈດອອນຂໍຄົງຄາງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນ
5 ປ ຜານມາ ພອມທັງການົດທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນ 5 ປ ຕໍໜາ.
ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ (ກປສ) ໄດຮັບທຶນສະໜັບສະໜນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2 (ຄສລ 2) ແຕປ 2014-2021. ແຕເນື່ອງຈາກມີການ
ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ COVID 19 ເຮັດໃຫກິດຈະກາໂຄງການຈານວນໜຶ່ງບໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມ
ແຜນການ ຈຶ່ງມີການຕໍອາຍໂຄງການຮອດກາງປ 2022. ໂຄງການ ຄສລ2 ເປນໂຄງການທີ່ມີບົດບາດສາຄັນໃນ
ການສະໜັບສະໜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກປສ ເພື່ອຕອບສະໜອງທຶນໃຫແກພາກສວນຕາງໆໃນການ
ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ເນື່ອງຈາກໂຄງການດັງກາວຈະສິ້ນສດໃນປ
2022, ສະນັ້ນ ກປສ ຈະຕອງໄດສາງແຜນການລະດົມທຶນຈາກແຫຼງທຶນຕາງໆໃຫຫຼາຍຂື້ນໂດຍສມໃສສາງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບຄຮວມພັດທະນາຕາງໆ ໃນການກະກຽມໂຄງການໃໝທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜານ ກປສ.
ເພື່ອສາມາດລະດົມທຶນຈາກສາກົນໄດຫຼາຍຂື້ນ, ກປສ ໄດສາງຕັ້ງຮວງທຶນໃໝຄື ຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາ
ກາດ ແລະ ສະໝັກເປນອົງກອນແຫງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ (National Accreditted
Entity) ສາລັບໂຄງການຂະໝາດນອຍ ເພື່ອຂໍທຶນຈາກກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ
(GCF) ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາໃນຂົງເຂດບລິມະສິດຂອງ ກປສ. ນອກນັ້ນ ກປສ ຍັງໄດ
ຮວມມືກັບອົງການ GIZ, UNEP ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກະກຽມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃໝ ໂດຍອີງໃສ
ເງື່ອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນ
ວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເພື່ອໃຫການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ມີປະສິດທິຜົນ, ກປສ ຈະສືບຕໍພັດທະນາ
ແລະ ປບປງກົນໄກການຄມຄອງ ກປສ ໃຫເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໄດລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ. ພອມນີ້ ກໍເສີມສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ກປສ ໃນການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານກັບທກຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທອງຖິ່ນ ພອມທັງເພີ່ມທະວີການຮວມມື ກັບຜໃຫທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ເພື່ອໃຫການ
ຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ກປສ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.
ກປສ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ, ຂະແໜງການກຽວຂອງ
ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນແຕລະຂັ້ນ ທີ່ໄດປະກອບສວນທັງສະຕິປນຍາ, ເຫື່ອແຮງ ແລະ ໃຫການສະໜັບສະ
ໜນຢາງຕໍເນື່ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກປສ. ຂໍຂອບໃຈຄຮວມພັດທະນາຕາງໆ ໂດຍສະເພາະ ທະນາ
ຄານໂລກ, ອົງການ GIZ ແລະ UNEP ທີ່ໄດສະໜອງທຶນ ໃຫແກ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ກໍຄື
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ຍືນຍົງ ແລະ ຂໍຊົມເຊີຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງທກພາກສວນທີ່ເຂົ້າຮວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ
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ຄາຫຍໍ ແລະ ຊື່ຫຍໍ
ກຊສ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ

ກປສ

ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ

ຄສລ2

ໂຄງການສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ ສປປລາວ ໄລຍະ 2

ຫກປສ

ຫອງການ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ

ຊສ

ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ

ພຊສ

ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມແຂວງ

ຫຊສ

ຫອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມເມືອງ

ມຊ

ມະຫະວິທະຍາໄລແຫງຊາດ

AE

ອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ

BFW

ຮວງທຶນຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ (ຊື່ເກົາແມນ CBI )

C&P

ການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານ

CCAF

ກອງທຶນການປບຕົວເຂົ້າກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ

DRM

ການຄມຄອງການຫຼຸດຜອນໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ

EFW

ຮວງທຶນສິ່ງແວດລອມ (ຊື່ເກົາແມນ EPC)

EWMP

ໂຄງການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ

FCI

ດັດສະນີຄວາມອາດສາມາດ

GCB

ເຄືອຄາຍລະດັບຊາດຕາມແນວທາງ “ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ

GCF

ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ

GEF

ກອງທຶນສົງແວດລອມໂລກ

GGGI

ສະຖາບັນເຕີບໂຕສີຂຽວ

GIZ

ອົງການ GIZ

IFO

ອົງການໃຫທຶນສາກົນ

ICTC

ສນການຮວມມືສາກົນ ແລະ ການອົບຮົມ

I-GFLL

ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປາໄມ, ຄມຄອງປາໄມແບບ
ພມມີທັດ ແລະ ສົງເສີມຊີວິດການເປນຢ

IEE

ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ

JICA

ອົງການຮວມມືສາກົນແຫງປະເທດຍີ່ປນ

Lao-WEN

ກມບັງຄັບໃຊກົດໝາຍກຽວກັບການຄາສັດປາ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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LENS2

ໂຄງການສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2

LFW

ຮວງທຶນຄມຄອງທີ່ດິນ (ຊື່ເກົາ SLM)

LLL

ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ

M&E

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

MOU

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າ ໃຈ

NEC

ຄະນະກາມະການສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ

PAM

ກມຄມຄອງປາສະຫງວນ

PFW

ຮວງທຶນ ນະໂຍບາຍ (ຊື່ເກົາ PICE)

RNRC

ສນຊັບພະຍາ ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ປະຈາພາກ

SEA

ການປະເມີນສິ່ງ ແວດລອມ ແບບຍດທະສາດ

TA

ຊຽວຊານສະເພາະດານ

TC

ຄະນະວິຊາການ

UNDP

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ

UNEP

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສິ່ງແວດລອມ

WB

ທະນາຄານໂລກ

WRFW

ຮວງທຶນຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ (WRM)

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ

V

ພາກສະເໜີ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ
(2021-2025) ຂອງ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ (ກປສ) ແມນມີເປາໝາຍ ເພື່ອປະເມີນຄືນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ວຽກງານຈດສມ ໃນ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020) ໂດຍສະເພາະແຜນການ
3 ປ (2018-2020) ຂອງ ກປສ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
ພອມທັງ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ການົດທິດທາງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນວຽກຈດສມ ຂອງ ກປສ ໃນ 5 ປ ຕໍ
ໜາ (2021-2025) ແນໃສເຮັດໃຫການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໃສທັດ 2030 ແລະ ຍດທະສາດ 2025 ຂອງ ກປສ
ບັນລຕາມຈດປະສົງຄາດໝາຍໂດຍສອດຄອງຕາມພາລະບົດບາດ ທີ່ການົດໄວໃນດາລັດ ເລກທີ 94/ລບ, ລົງວັນທີ
08/03/2017 ບົນພື້ນຖານ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານໃນ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020) ຂອງ ກປສ.
ກປສ ແມນອົງກອນແຫງຊາດທີ່ຢພາຍໃຕການຊີ້ນາຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນ
ການລະດົມທຶນຈາກແຫຼງທຶນຕາງໆ ແລະ ສະໜອງທຶນເພື່ອສະໜັບສະໜນກິດຈະກາທີ່ກຽວຂອງກັບການຄມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ປະຈບັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແມນ
ທານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ຊື່ງເຮັດໃຫ ກປສ ມີການພົວພັນຮວມມື
ທີ່ດີ ກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ເຮັດໃຫການສະໜອງທຶນກຽວກັບການປກ
ປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມສອດຄອງກັບ ນະໂຍບາຍການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ.
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ຜານມາ, ກປສ ມີຜົນສາເລັດອັນພົ້ນເດັນຫຼາຍ
ດານ ເຊັນ: (i) ໄດສາງເອກະສານສາຄັນເພື່ອເປນເຄື່ອງມື ແລະ ທິດທາງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກປສ
ເປນຕົ້ນ ວິໃສທັດຮອດປ 2030, ຍດທະສາດ ຮອດປ 2025, ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020), ຍດທະ
ສາດການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຄມືການຄມຄອງພະນັກງານ; (ii) ປບປງນິຕິກາ ຂອງ ກປສ ໃຫ
ກະທັດຮັດຈະແຈງ ແລະ ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນເປນຕົ້ນ ປບປງ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ 2005 ຊື່ງໄດມີການທົບທວນ ແລະ ປບປງໃນປ 2017 (ດາລັດ ວາດວຍ ກປສ ເລກທີ
94/ລບ, ລົງວັນທີ 8 ມີນາ 2017) ແລະ ປບປງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ໃນປ 2018 ແລະ 2019; (iii) ປບ
ປງໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເສີມສາງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກປສ ຕາມທິດ « ໜື່ງ ກປສ ໜື່ງ ລະບົບ » ພອມ
ນັ້ນ ກໍໄດສາງຕັ້ງຄະນະວິຊາການ ກປສ ທີ່ປະກອບດວຍຜຕາງໜາຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອເຂົ້າຮວມ
ຂະບວນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນຈາກ ກປສ; (iv) ສາມາດລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ
ແລະ ສາກົນໄດທັງໝົດ 37.41 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ສາມສິບເຈັດລານສີ່ແສນສິບພັນ ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ
ສະໜອງທຶນໃຫແກພາກສວນຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບການການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຈານວນ 137 ໂຄງການ (ທຶນພາຍໃນ 89 ໂຄງການ,ທຶນ ຄສລ2
ມີ 47 ໂຄງການ ແລະ UNDP 1 ໂຄງການ) ລວມມນຄາທັງໝົດ 36.71 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ສາມສິບຫົກ
ລານເຈັດແສນສິບພັນ ໂດລາສະຫະລັດ).

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ຄັ້ງນີ້ ແມນເປນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສດທາຍຂອງ
ຍດທະສາດຮອດປ 2025 ຂອງ ກປສ ຊຶ່ງຕອງຮັບປະກັນວາເປາໝາຍ, ແຜນຍດທະສາດ ແລະ ຜົນໄດຮັບທີ່ການົດ
ໄວ ຈະສາມາດບັນລຕາມຄາດໝາຍຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ໄປຄຽງຄກັນນັ້ນ, ກປສ ຈະສຊົນສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ
ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ບກຄະລາກອນ ແລະ ກົນໄກການເງິນທີ່ມີຄນນະພາບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການ
ລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນຢາງມີປະສິດທິພາບ ພອມທັງ ສາງຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫກາຍເປນອົງ
ກອນແຫງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນສາກົນໂດຍກົງ ແລະ ກາຍເປນກອງທຶນທີ່ມີກົນໄກການເງີນຍືນຍົງ.
ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ປະກອບມີ 3 ພາກຄື: ພາກທີ I ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜາ
ແລະ ຜົນສາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງແຜນດາເນີນງານ 3 ປ ຜານມາ (2018-2020) ລວມທັງການຕີລາຄາ
ຈດດີ, ຈດອອນ, ບັນຫາຄົງຄາງ, ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ. ພາກທີ II ສະເໜີແຜນການ 5 ປ ຕໍໜາ
(2021-2025); ພາກທີ III ສະເໜີມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຜນດັງກາວ. ພອມດຽວກັນ
ນັ້ນ, ກໍໄດການົດແຜນດາເນີນງານລະອຽດໃນແຕລະປ (ແຕປ 2021-2025) ປະກອບໃນເອກະສານຊອນທາຍ
ຂອງແຜນການ 5 ປນີ້.
.
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ພາກທີ I
ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020)
1.1 ສະພາບລວມ
ໃນ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020) ກປສ ໄດສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ແຜນ
ວຽກຈດສມຢາງຕັ້ງໜາ ໂດຍສະເພາະ ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020) ພອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໃສທັດ
ຮອດປ 2030, ຍດທະສາດ 10 ປ (2016-2025) ແລະ ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຊຶ່ງສາມາດສາງໄດຜົນງານພົ້ນ
ເດັນຫຼາຍດານດັງນີ້: (i) ໄດສາງເອກະສານສາຄັນເພື່ອເປນເຄື່ອງມື ແລະ ທິດທາງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງ ກປສ ເປນຕົ້ນ ວິໃສທັດຮອດປ 2030, ຍດທະຍາດ ຮອດປ 2025, ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (20182020), ຍດທະສາດການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຄມືຄມຄອງພະນັກງານ; (ii) ປບປງນິຕິກາ ຂອງ
ກປສ ໃຫກະທັດຮັດຈະແຈງ ແລະ ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນເປນຕົ້ນ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ 2005 ຊຶ່ງໄດມີການທົບທວນ ແລະ ປບປງໃນປ 2017 (ດາລັດວາດວຍ ກປສ ເລກທີ
94/ລບ, ລົງວັນທີ 8 ມີນາ 2017) ແລະ ປບປງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ໃນປ 2018 ແລະ 2019; (iii)
ປບປງໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເສີມສາງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກປສ ຕາມທິດ « ໜື່ງ ກປສ ໜື່ງ ລະບົບ »
ພອມນັ້ນ ກໍໄດສາງຕັ້ງຄະນະວິຊາການ ກປສ ທີ່ປະກອບດວຍຜຕາງໜາຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອເຂົ້າຮວມ
ຂະບວນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນຈາກ ກປສ; (iv) ສາມາດລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ
ແລະ ສາກົນໄດທັງໝົດ 37.41 ລານ (ສາມສິບເຈັດລານສີ່ແສນສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ
ແກພາກ ສວນຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຈານວນ 137 ໂຄງການ (ທຶນພາຍໃນ 89 ໂຄງການ, ທຶນ ຄສລ2 ມີ 47 ໂຄງການ
ແລະ UNDP 1 ໂຄງການ) ລວມມນຄາທັງໝົດ 36.71 ລານ (ສາມສິບຫົກລານເຈັດແສນສິບພັນ) ໂດລາ
ສະຫະລັດ. ໃນພາກທີ I ນີ້ ໄດນາສະເໜີ ຄວາມຄືບໜາ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປາໝາຍ ແລະ
ແຜນບລິມະສິດ ຂອງ ກປສ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນ ຄສລ 2 ແລະ ທຶນພາຍໃນ ກປສ ເອງ
ພອມນັ້ນ ຍັງໄດຕີລາຄາຈດດີ, ຈດອອນ, ສິ່ງທາທາຍ, ຂໍຄົງຄາງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດໃນການຈັດຕັ້ງ
ວຽກງານໃນ 5 ປ ຜານມາ.
1.2 ທົບທວນຄືນຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ
1.2.1 ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຄາດໝາຍສຊົນ ຂອງ ກປສ
ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020) ຂອງ ກປສ ໄດການົດຄາດໝາຍສຊົນ ໃນ 6 ຂົງເຂດບລິມະສິດ
ດັງນີ:້
1. ດານການຈັດຕັງ້ - ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ ກປສ ກາວໄປສ “ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶງ່ ລະບົບ” ໃຫສົມບນ
ແບບ ໃນປ 2020;
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2. ດານການຄມຄອງ - ຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ຕາມ 8 ດັດສະນີຄວາມສາມາດ ກປສ ໃຫບັນລ 58%
ໃນປ 2020 ຈາກ 28% ໃນປ 2016;
3. ດານບກຄະລາກອນ - ມີຄວາມພອມດານພະນັກງານ ທີ່ຮັບປະກັນທາງດານປະລິມານ ແລະ ຄນ
ນະພາບ ພາຍໃນປ 2020;
4. ດານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ - ທຶນຈາກພາກລັດ ໃຫບັນລມນຄາ 1.5 ລານ (ໜຶ່ງລານຫາ
ແສນ) ໂດລາສະຫະລັດ, ຈາກພາກສວນເອກະຊົນ ຫຼື ໂຄງການລົງທຶນ ໃຫບັນລມນຄາ 6.78 ລານ
(ຫົ ກລານເຈັດແສນແປດສິ ບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນ ການຊວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ
ຕາງປະເທດ ໃຫບັ ນ ລມນຄາ 38.83 ລານ (ສາມສິ ບ ແປດລານແປດແສນສາມສິ ບ ພັ ນ ) ໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສາປະທານຕາງໆ ລວມທັງໜົດໃຫບັນລມນຄາ
47.1 ລານ (ສີ່ສິບເຈັດລານໜຶ່ງແສນ) ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປ 2020;
5. ດານການສະໜອງທຶນ - ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການສະໜອງທຶນ 2018-2020 ຂອງ ກປສ
ຕອງຮັບ ປະກັ ນ ການປອຍທຶ ນ ໄປຕາມທິດ ທາງແຜນການທີ່ ວາງໄວ ແລະ ບັນລຄາດໝາຍປະມານ
391 ຕື້ກີບ (47,1 ລານໂດລາສະຫະລັດ);
6. ດານການຮວມມື - ສາງໜແໜງເປດກວາງການຮວມມື , ການເຊື່ອ ມໂຍງ ແລະ ການຫັ ນ ເປນຄ
ຮວມງານ ກັ ບຂະແໜງການທີ່ ກ ຽວຂອງ ທັ ງພາກລັ ດ ແລະ ເອກະຊົ ນ ທັ ງພາຍໃນ, ອະນພາກພື້ນ ,
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
1.2.2 ແຜນການສະໜອງທຶນ
ກປສ ໄດສາງແຜນການສະໜອງທຶນ ສາລັບສອງແຫຼງທຶນຄື: (1) ແຫຼງທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ 2 ແລະ (2) ແຫຼງທຶນພາຍໃນ ປະກອບມີ ທຶນຂອງ ກປສ ເອງ (ດອກເບຍເງິນຝາກ ແລະ
ດອກເບຍປອຍກ), ການປະກອບສວນພັນທະຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ແຫຼງທຶນອື່ນໆ. ຄສລ 2 ໄດສະໜອງທຶນ
ຜານ 2 ຮວງທຶນຄື: ຮວງທຶນນະໂຍບາຍ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (PWF) ແລະ ຮວງທຶນຊີວະນາໆພັນ ແລະ
ການພັດທະນາຊຸມຊົນ (BFW), ນອກນັ້ນ ກໍມີງົບປະມານສາລັບການບໍລິຫານ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກ
ຫກປສ. ສາລັບທຶນພາຍໃນແມນ ໄດສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການຂະໝາດນອຍ ແລະ ກາງ ຜານ 6 ຮວງທຶນ (ດານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານສິ່ງແວດລອມ, ດານອະນລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ,
ດານສິ່ງແວດລອມ, ດານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນํາ້ແບບຍືນຍົງ, ດານການຄມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ
ດານການປບຕົວກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ) ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນບລິມະສິດແຫງຊາດ ໃນການຄມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ.
1.3 ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໃນ 5 ປ ຜານມາ (2016 – 2020)
ຄວາມຄືບໜາ ແລະ ຜົນໄດຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 5 ປ ຜານມາ ໂດຍສະເພາະຄາດໝາຍ
ສຊົນ ແລະ ແຜນວຽກຈມສມ ຂອງແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020) ໃນແຕລະດານ ມີລາຍລະອຽດດັງນີ້:

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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1.3.1 ດານການຈັດຕັງ້
ແຜນການດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020) ໄດກํານົດຈດປະສົງ ເພື່ອປບປງໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງ ແລະ
ເສີມສາງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກປສ ໃຫກາຍເປນ « ໜື່ງ ກປສ ໜື່ງ ລະບົບ » ຊຶ່ງຄາດວາ ຮອດກາງປ 2020
ປະມານ 70% ຂອງແຜນທີ່ວາງໄວຈະສໍາເລັດ ແລະ ໜາວຽກທີ່ຄົງຄາງຈະສາເລັດພາຍໃນທາຍປ 2020. ຜານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດບັນລໄດຕາມຄາດໝາຍທີ່ການົດໄວ,
ໜຶ່ງໃນຜົນສາເລັດທີ່ສາຄັນແມນດາລັດ
ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ສະບັບປບປງ ໄດຖືກຮັບຮອງໃນຕົ້ນປ 2017 ຊຶ່ງດາລັດດັງກາວໄດ
ເຮັດໃຫ ກປສ ມີແບບແຜນການດາເນີນງານແບບໃໝ. ປະຈບັນ ກປສ ແມນອົງການຈັດຕັ້ງໜື່ງ ຢພາຍໃຕການ
ຊີ້ນາຂອງສະພາບໍລິຫານ ຊື່ງມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການລະດົມທຶນຈາກແຫຼງທຶນຕາງໆ ພອມທັງສະໜອງທຶນໃຫ
ແກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປກປກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລອມ. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກປສ ປະກອບມີ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ ແລະ ຫກປສ. ສະພາ
ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ມີໜາທີ່ຊີ້ນາ-ນາພາ ຫກປສ ແລະ ການົດທິດທາງ, ນະໂຍບາຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ຂອງ ກປສ ພອມທັງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງການອະນມັດໂຄງການຕາງໆ, ຊຶ່ງປະກອບມີສະມາຊິກ 11 ທານ ແລະ ມີ
ປະທານ ແມນ ທານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ບັນດາທານຮອງ
ລັດຖະມົນຕີຈາກກະຊວງກຽວຂອງ ເປນກາມະການ. ຄະນະວີຊາການ ກປສ ມີໜາທີ່ ຄົ້ນຄວາປະກອບຄາເຫັນຕໍ
ວິໄສທັດ, ຍດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ພິຈາລະນາໂຄງການຕາງໆທີ່ສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນ ຈາກ ກປສ ຊຶ່ງປະກອບມີ
ສະມາຊິກ 10 ທານ ທີ່ມາຈາກຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງຕາງໆ ແລະ ມີ ທານ ຫົວໜາກົມແຜນການ ແລະ ການ
ເງິນ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ທານ ຫົວໜາກົມແຜນການ ແລະ ການ
ເງິນ ຂອງ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ຜັດປຽນກັນເປນຫົວໜາ. ຫກປສ ມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄມຄອງ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາປະຈາວັນ ຂອງ ກປສ ພາຍໃຕການຊີ້ນາຂອງຫົວໜາຫອງການ ກປສ. ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດດາລັດ ກປສ ປ 2017, ຫກປສ ໄດສາງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມືການຄມຄອງບໍລິຫານ
ກປສ ຈານວນໜຶ່ງສາເລັດ (ຄມືການຄມຄອງບໍລິຫານ ກປສ).
ຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັນດານການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກປສ ໃນໄລຍະ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020) ປະກອບມີ:



ສາເລັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 7 ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ 12 ຄັ້ງ;
ສາເລັດການປບປງບກຄະລາກອນສະພາບໍລຫ
ິ ານ ກປສ ຈານວນ 2 ຄັ້ງ: ຄັ້ງທາອິດໃນປ 2017
ປຽນປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ກາມະການຈານວນໜຶ່ງ ໃນລະດັບກະຊວງ ເພື່ອໃຫບັນດາ
ກະຊວງທີ່ກຽວຂອງ ສາມາດໃຫທິດຊີ້ນາກຽວກັບວຽກບລິມະສິດ ຂອງ ກປສ ໃຫສອດຄອງກັບ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງຂອງກະຊວງ ແລະ ຄັັ້ງທີ 2 ໄດປບປງໃນປ 2019 ປຽນແທນ ກາມະ
ການສະພາບໍລິຫານຜທີ່ອອກກິນເບຍບານານ ແລະ ຍົກຍາຍໄປຮັບໜາທີ່ໃໝ;



ສາເລັດການປບປງສະມາຊິກຂອງຄະນະວິຊາການ ຈານວນ 2 ຄັ້ງ: ຄັ້ງທີ 1 ໃນປ 2018 ໄດ
ປຽນແປງສະມາຊິກ ຈານວນໜຶ່ງທີ່ຖືກຍົກຍາຍໄປຮັບໜາທີ່ໃໝ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ໃນຕົ້ນປ 2020
ໄດປຽນແປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງບາງກະຊວງທີ່ກຽວຂອງ;



ຫກປສ ໄດມີການປບປງການຈັດຕັ້ງ ໃນກາງປ 2016, 2019 ແລະ ຕົົ້ນປ 2020 ໂດຍໄດ
ແຕງຕັ້ງ ຫົວໜາຫອງການ ກປສ ມາແລວ 3 ທານ, ໄດປບປງປະສິດທີພາບ ແລະ ປະສິດທີຜນ
ົ ໃນ
ການປະຕິບັດໜາທີ່ວຽກງານ ຂອງ ຫກປສ ໂດຍໄດມີການໂຮມພະແນກທີ່ມີໜາວຽກຄາຍຄືກັນ
ແລະ ຕິດພັນກັນເຂົ້າກັນເຊັນ: ວຽກງານວາງແຜນ, ລະດົມທຶນ ແລະ ການຮວມມື.

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ

5

1.3.2 ດານການຄມຄອງບໍລຫ
ິ ານ
ອີງຕາມ 8 ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ (FCI) ທີ່ວາງໄວໃນປ 2015 ຊຶ່ງເປນສວນໜຶ່ງຂອງການສະໜັບ
ສະໜນວຽກງານ ຂອງ ຄສລ 2, ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020) ໄດກํານົດຄາດໝາຍ ໃຫບັນລ 58 ຄະ
ແນນ ພາຍໃນປ 2020 ຫຼື ເທົາກັບ 100% ຂອງຄາດໝາຍທີ່ການົດໄວ. ເປາໝາຍດັງກາວ ໄດບັນລຜົນສາເລັດ
ກອນປ 2020 ຊື່ງເຫັນໄດວາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕົວເລກດັດສະນີແມນເພີ່ມຂື້ນທກໆປ ແລະ ລື່ນຄາດ
ໝາຍໃນປ 2019 ດັງນີ້: ໃນປ 2016 ບັນລໄດ 28 ຄະແນນ ຫຼື ເທົາກັບ 35% ຂອງຄາດໝາຍ, ປ 2017 ບັນ
ລໄດ 33 ຄະແນນ ຫຼື ເທົາກັບ 41% ຂອງຄາດໝາຍ, ປ 2018 ບັນລໄດ 52 ຄະແນນ ຫຼື ເທົາກັບ 65% ຂອງ
ຄາດໝາຍ ແລະ ປ 2019 ບັນລໄດ 67 ຄະແນນ ຫຼື ເທົາກັບ 145% ຂອງຄາດໝາຍ. ເນື່ອງຈາກວາ ໂຄງການ ຄ
ສລ 2 ຈະສິ້ນສດໃນປ 2022 ຈຶ່ງເຫັນວາຄາດໝາຍດັດຊະນີຄວາມສາມາດຈະຕອງໄດມີການປບປງ ໃຫແທດເໝ
າະກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຕອງການ ຂອງ ກປສ ເພື່ອຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ.
ຜົນສາເລັດທີ່ສາຄັນດານການຄມຄອງບໍລິຫານມີດັງນີ້: (i) ການປບປງ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຊຶ່ງໄດຮັບຮອງໃນຕົ້ນປ 2017; (ii) ຂໍຕົກລົງວາດວຍລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ໄດ
ຮັບຮອງໃນຕົ້ນປ 2018 ແລະ ມີການປບປງບາງມາດຕາເພີ່ມເຕີມໃນປ 2019; (iii) ວິໃສທັດ 2030 ແລະ ຍດ
ທະສາດ 2025 ຂອງ ກປສ, ແຜນດາເນີນງານ 2018-2020, ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ສື່ສານ ແລະ ຄມືຄມ
ຄອງພະນັກງານ ໄດຖືກຮັບຮອງໃນທາຍປ 2018; ແລະ (iv) ໄດສາງຄມືຄມຄອງໂຄງການ 5 ເຫຼັ້ມ ລວມທັງ ຄມື
ການປອງກັນສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການດາເນີນງານຂອງ ກປສ. ປະຈບັນ
ຫກປສ ກາລັງປບປງຄມືຕາງໆ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ « ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶ່ງ ລະບົບ ». ຄາດວາ ຄມືສະບັບ
ປບປງ ຈະໄດສະເໜີຕໍສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໃນທາຍປ 2021. ນອກນັ້ນ, ກປສ ຍັງຕອງໄດ
ສືບຕໍປບປງລະບົບການຄມຄອງການເງິນໃຫມີປະສິດທິພາບ, ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫແກພະນັກງານ, ຮັບປະກັນ
ຄນນະພາບ ແລະ ເປນທີ່ຍອມຮັບໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.

1.3.3 ດານບກຄະລາກອນ
ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ ຂອງ ກປສ ໄດການົດຄາດໝາຍດານບກຄະລາກອນໂດຍແນໃສໃຫມີພະນັກງານ
ຄົບທກຕາແໜງງານ ແລະ ຮັບປະກັນດານຄນນະພາບ (ໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດຖືກຮັບຮອງປະກອບມີ 45 ຕາ
ແໜງງານ). ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຫກປສ ໄດຄົ້ນຄວາ ແລະ ປະກອບຕາແໜງງານຕາມທີ່ການົດໄວໃນ
ແຜນການດັງນີ້: ໄດປະກອບ 35 ຕາແໜງງານໃນປ 2016, ປະກອບ 39 ຕາແໜງງານໃນປ 2017, ປະກອບ
41 ຕํາແໜງງານໃນປ 2018 ແລະ 40 ຕํາແໜງງານໃນປ 2019. ສະຫຼຸບໄດວາໃນ 5 ປຜານມາ
ກປສ ໄດປະກອບຕາແໜງງານທີ່ສາຄັນຈານວນໜື່ງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ ແຕຕາແໜງຈານວນໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍໄດປະ
ກອບ ໂດຍສະເພາະແມນພະນັກງານໂຄງການ ເນື່ອງຈາກໄດມີແຜນການຫຼຸດຈານວນພະນັກງານໃຫແທດເໝາະກັບ
ຄວາມຕອງການຕົວຈິງ ໃນເວລາໃກທີ່ຈະສິ້ນສດໂຄງການ, ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຫກປສ ຍັງພົບຄວາມທາທາຍ
ໃນການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ

ໂດຍສະເພາະການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ

ພະນັກງານຫຼັກແຫຼງເພື່ອຮັບປະກັນຄນນະພາບ ແລະ ໃຫໄດລະດັບສາກົນຕາມຄາດໝາຍຂອງອົງກອນຜໃຫທຶນ.
ຍິ່ງໄປກວານັ້ນ, ອັດຕາການເຂົ້າ-ອອກຂອງພະນັກງານໂຄງການສງ (ປະມານ 50%) ເນື່ອງຈາກສັນຍາການວາຈາງ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ງານແມນເຮັດເປນແຕລະປ ຊຶ່ງພະນັກງານມີສິດບໍຕໍສັນຍາ ແລະ ຊອກວຽກໃໝ ພອມນັ້ນ ກໍມີການແຂງຂັນສງສາ
ລັບການວາຈາງທີ່ປກສາພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ເພື່ອແກໄຂບັນຫາດັງກາວ, ໂດຍປະຕິບັດໃຫສອດຄອງກັບຄມືຄມ
ຄອງພະນັກງານ ກປສ ແລະ ທິດທາງຂອງສະພາບໍລິຫານ, ໃນທາຍປ 2019 ຫກປສ ໄດດາເນີນການດັງນີ້: (ກ)
ປບເງິນເດືອນພື້ນຖານ ຂອງພະນັກງານຖາວອນ; (ຂ) ສາງກອງທຶນສະຫວັດດີການເພື່ອຊວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນ; (ຄ) ມີປະກັນສຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດໃຫພະນັກງານທັງໝົດ ( ຫຼັງຈາກຜານການທົດລອງ 3 ເດືອນ);
ແລະ (ງ) ໄດສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກພະນັກງານ ກຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ຄມຄອງຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍການ
ສະໜອງຫຼັກສດໄລຍະສັ້ນໃນຫຼາຍດານເຊັນ: ການພັດທະນາການບໍລິຫານ, ການຄມຄອງໂຄງການ, ການຄມຄອງ
ບກຄະລາກອນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈາງ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ສື່ສານ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ການປບປງອັດຕາ
ເງິນເດືອນ ເມື່ອທຽບໃສ ລາຄາຕະຫຼາດແມນຍັງຕາຢ ຍອນວາ ຫກປສ ມີງົບປະມານຈາກັດ ແລະ ບໍມີແຫຼງທຶນທີ່
ຍືນຍົງ. ໃນແຜນ 5 ປ 2021–2025 ກປສ ຈະເອົາໃຈໃສສືບຕໍແກໄຂບັນຫາດັງກາວ ໂດຍປບປງປະສິດທິພາບ,
ປະສິດທິຜນ
ົ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການຄມຄອງບກຄະລາກອນ ຂອງ ຫກປສ.

1.3.4 ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສືສ
່ ານ
ແຜນດາເນີນງານ ປ 2018-2020 ໄດການົດຄາດໝາຍລະດົມທຶນໃຫໄດ 47.11 ລານ (ສີ່ສິບເຈັດລານ
ໜຶ່ງແສນສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດລະດົມທຶນໄດ 38.22 ລານ (ສາມສິບ
ແປດລານສອງແສນຊາວພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 5.57 ລານ (ຫາລານຫາແສນເຈັດສິບພັນ) ໂດ
ລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶ ນສາກົນ 32.65 ລານ (ສາມສິ ບສອງລານຫົກແສນຫາສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ າກັ ບ
81.13% ຂອງແຜນການ.
ຕາຕະລາງ 1.1 ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ ຈາກແຫຼງທຶນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ
(ລານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນປ 2016-2020
ແຜນການ ($M)

ປ

ລວມ

ພາຍໃນ

ປະຕິບັດຕົວຈິງ ($M)
ສາກົນ.(1)

ລວມ

ພາຍໃນ

ສາກົນ.(2)

ລວມ

47.11

8.28

38.83

38.22

5.57

32.65

2016

7.83

1.50

6.33

5.89

1.03

4.86

2017

9.18

1.85

7.33

6.41

1.04

5.37

2018

9.99

1.72

8.27

7.12

0.87

6.25

2019

8.04

1.91

6.13

10.89

1.64

9.25

2020

12.07

1.30

10.77

7.91

0.99

6.92

ໝາຍເຫດ
81.13%

ໝາຍເຫດ: (1) ແຜນການ ທັັງໝົດ 47.11 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້ 8.28 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກແຫຼງ
ທຶນພາຍໃນ ແລະ 38.83 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກທະນາຄານໂລກ;
(2) ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດທັງໝົດ 38.22 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້ 5.57 ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກແຫຼງ
ທຶນພາຍໃນ ແລະ 32.65 ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກແຫຼງທຶນສາກົນ.

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ກປສ ໄດສາງແຜນລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ ຂອງ ກປສ ຮອດປ 2020 ຊຶ່ງໄດຖືກຮັບຮອງຈາກ
ສະພາບໍລຫ
ິ ານໃນປ 2018. ແຜນດັງກາວໄດການົດຄາດໝາຍສຊົນ 3 ດານຄື: (1) ດານການລະດົມທຶນໃຫບັນລ
ມນຄາ 391 ຕື້ກີບ (47.11 ລານໂດລາສະຫາລັດ); (2) ດານການສື່ສານໃຫມີລະບົບການສື່ສານສະໜອງຂໍມນ
ຂາວສານ ຜານສື່ຕາງໆ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ; ແລະ (3) ດານການຮວມມືມີການປບປງການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄ
ຮວມງານ ກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສາມາດປະຕິບັດໄດດັງນີ້:

ດານການລະດົມທຶນ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລະດົມທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ (2016 – 2020) ມີດັງນີ້:
ໃນປ 2016 ແຜນລະດົມທຶນແມນ 7.83 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສາເລັດຕົວຈິງລະດົມທຶນໄດ 5.89 ລານໂດ
ລາສະຫະລັດ ຫຼື 75% ຂອງເປາໝາຍ (ໃນນີ້ 1.03 ລານໂດລາສະຫະລັດ ແມນທຶນພາຍໃນ ແລະ 4.86 ລານໂດ
ລາສະຫະລັດ ແມນທຶນສາກົນ). ໃນປ 2017 ແຜນລະດົມທຶນແມນ 9.18 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສາເລັດຕົວ
ຈິງລະດົມທຶນໄດ 6.41 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 70% ຂອງເປາໝາຍ (ໃນນີ້ 1.04 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນ
ທຶນພາຍໃນ ແລະ 5.37 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນທຶນສາກົນ).ໃນປ 2018 ແຜນລະດົມທຶນແມນ 9.99 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສາເລັດຕົວຈິງແມນ 7.12 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 71% ຂອງເປາໝາຍ (ໃນນີ້ 0.87 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດແມນທຶນພາຍໃນ ແລະ 6.25 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນທຶນສາກົນ). ໃນປ 2019 ແຜນລະດົມ
ທຶນແມນ 8.04 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສາເລັດຕົວຈິງລະດົມທຶນໄດ 10.89 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 135%
ຂອງເປາໝາຍ (ໃນນີ້ 1.64 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນທຶນພາຍໃນ ແລະ 9.25 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນທຶນ
ສາກົນ) ແລະ ໃນປ 2020 ແຜນລະດົມທຶນແມນ 12.07 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສາເລັດຕົວຈິງລະດົມທຶນໄດ
7.91 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 66% ຂອງເປາໝາຍ (ໃນນີ້ 0.99 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນທຶນພາຍໃນ ແລະ
6.92 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນທຶນຮັບສາກົນ). ລວມກັນລະດົມທຶນແຕປ 2016-2020 ສາມາດປະຕິບັດໄດ
38.22 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົາກັບ 81.13%.

ດານການສືສ
່ ານ: ໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜ, ການສະໜອງຂໍມນ-ຂາວສານ ແລະ ປກຈິດສານຶກ ໃຫ
ແກສັງຄົມ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດຮັບຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກຽວກັບ ວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ລວມທັງຜົນສາເລັດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ໂດຍຜານສື່
ໂຄສະນາຕາງໆ ເຊັນ: ສື່ສິ່ງພິມ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍ ແລະ ຮບແບບອື່ນໆ ຢາງເປນປກກະຕິ ແລະ ຕໍເນື່ອງ.

ດານການຮວມມື: ຫກປສ ໄດເອົາໃຈໃສປະສານງານ ແລະ ຮວມມືກບ
ັ ພາກສວນຕາງໆເພື່ອເຮັດໃຫການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການ, ໂຄງການຍອຍ ບັນລຜົນສາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ພາຍໃຕ ຄສລ 2, ຫກປສ ໄດປະກອບ
ພະນັກງານ ຕາແໜງຜປະສານງານໂຄງການ, ວິຊາການ ແລະ ຜຊວຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຊຶ່ງມີບົດບາດ
ສາຄັນໃນການປະສານງານຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ໂຄງການຍອຍ ລວມທັງ ການປະເມີນ ແລະ ຊຸກຍຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຍອຍ ແລະ ລາຍງານ
ຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ. ໃນທາຍປ 2017, ຫກປສ (ໂດຍການເຫັນດີຈາກທະນາຄານໂລກ) ໄດສົງເສີມການ
ຮວມມື ແລະ ແລກປຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງໄດປບປງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ
ການຮວມມືກັບພາກສວນກຽວຂອງ ໂດຍການຈັດກມໂຄງການຍອຍ ຄສລ 2 ເປນ 4 ກມຄື: ກມຄມຄອງປາສະ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຫງວນ (PAM), ກມບັງຄັບໃຊກົດໝາຍກຽວກັບການຄາສັດປາ (Lao-WEN), ກມຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ການວາງແຜນ (ENV/ Planning) ແລະ ກມພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ (HRD). ໄດຫັນການຮວມມືໄປ
ສການເປນຄຮວມງານ ລະຫວາງ ຫກປສ ແລະ ຂະແໜງການກຽວຂອງຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, GIZ, UNEP, UNDP, GGGI

ແລະ

ອື່ນໆ). ພິເສດ ໄດປະສານສົມທົບ ກັບອົງການ GIZ ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ກປສ ໃຫກາຍເປນອົງກອນທີ່
ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ ຂອງກອງທຶນ GCF.

1.3.5 ດານການສະໜອງທຶນ (2016-2020)
ແຜນການທີ່ຜານມາ ແມນແນໃສຮັບປະກັນງົບປະມານ 47,11 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ເທົາກັບ 391 ຕື້
ກີບ) ເພື່ອຈັດສັນໃຫຜໄດຮັບທຶນ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໄລຍະປ 2016-2020 ໄດສະໜອງທຶນຈາ
ນວນ 38.22 ລານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ 137 ໂຄງການ ( 5.57 ລານໂດລາສະຫະລັດ ທຶນພາຍໃນ ໄດສະໜອງ
ໃຫ 89 ໂຄງການ ແລະ 32.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ທຶນສາກົນ ໄດຈັດສັນໃຫ ຄສລ2 ຈານວນ 47 ໂຄງການ,
1 ໂຄງການ ຂອງ UNDP). ງົບປະມານທີ່ຈັດສັນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ທັງໝົດໄດສະຫຼຸບໃນ
ຕາຕະລາງ 1.1 ແລະ 1.2. ສາລັບ ງົບປະມານຈັດສັນ ແລະ ການເບີກຈາຍ ຂອງ ຄສລ2 ລະບໃນຕາຕະລາງ 1.3
ແລະ 1.4. ສາລັບງົບປະມານ ຂອງໂຄງການ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືື່ອການພັດທະນາ UNDP/GEF ທີ່
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລະບໃນ ຕາຕະລາງ 1.5.

ກ.) ສະຫຼບ
ຸ ຜົນສາເລັດການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ຕາມແຕລະຮວງທຶນ
ການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ກວມເອົາ 6 ຮວງທຶນ ໂດຍສມໃສການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫພາກສວນ
ຕາງໆໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ເຊັນ: ກຊສ, ພຊສ, ຫຊສ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ, ສະຖາບັນ
ການເມືອງ-ການປກຄອງ, ກົມປາໄມ, ກົມກວດກາປາໄມ ແລະ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາໄມແຂວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ລວມທັງການຄມຄອງ
ປາສະຫງວນ, ປາປອງກັນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ພອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດສມໃສການຄມຄອງ ແລະ ປກປກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລອມໃນໂຄງການພັດທະນາຕາງໆ ເປນຕົ້ນ ການຄມຄອງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນນາ, ສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງ
ເສດເຫຼືອ.
1/ ຮວງທຶນ ດານນະໂຍບາຍ ແລະ ສາງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ (PICE)
ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ PICE ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ໃນຂັ້ນສນກາງ,
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 30 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 8.78 ຕື້ກີບ (ແປດຕື້ເຈັດຮອຍແປດສິບລານກີບ)
ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານໃນການສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍດທະ
ສາດ, ແຜນດາເນີນງານ ແລະ ນິຕິກາດານສິ່ງແວດລອມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ
ສິ່ງແວດລອມ, ສາງຈິດສານຶກດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ປບປງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຢໃນຂັ້ນທອງຖິ່ນ ຊຶ່ງໄດສະໜອງ
ທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັງນີ້:
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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(i)

ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມແຂວງ ດານການ
ຄມຄອງການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ (IEE) ໃນ 9 ແຂວງ ( ແຂວງ ບໍແກວ,
ຫຼວງນາທາ, ໄຊຍະບລີ, ອດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ສາລະວັນ, ຈາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປ ).ນອກ
ນັ້ນ, ກໍໄດສະໜອງທຶນ ດານການຄວບຄມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການນາໃຊສານເຄມີ (ຢາຂາ
ຫຍາ, ຢາປາບສັດຕພືດ) ໃນ 6 ແຂວງ (ແຂວງ ບໍແກວ, ຫຼວງນາທາ, ໄຊຍະບລີ, ອດົມໄຊ, ຜົ້ງ
ສາລີ ແລະ ຄາມວນ);

(ii)

ສະໜອງທຶນໃຫມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ (ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດ
ສິ່ງແວດລອມ) ໃນການສາງຄມືການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊສານເຄມີອັນຕະລາຍ ລວມທັງການສາງ
ຖານຂໍມນຕິດຕາມດານການນາໃຊສານເຄມີ ເພື່ອໃຫ ພຊສ ແລະ ຫຊສ ນາໃຊໃນການເຜີຍແຜ
ແລະ ຝກອົບຮົມໃຫຜປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ພອມທັງ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການ
ວາງແຜນ ແລະ ຄມຄອງສິ່ງແວດລອມເມືອງເຟອງ ແຂວງ ວຽງຈັນ;

(iii)

ສະໜອງທຶນໃຫ ແນວລາວສາງຊາດ ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການສົງເສີມ, ປກປອງສິດຜົນ
ປະໂຫຍດປະຊາຊົນບັນດາເຜົາດານສິ່ງແວດລອມ ຢນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ອດົມໄຊ ແລະ
ແຂວງ ອັດຕະປ;

(iv) ສາງຄວາມເຂັ້ນແຂງ ໃຫ ກົມກອງພາຍໃນ ກຊສ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຽວກັບການ
ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມເຊັນ: ການສາງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງດານບກຄະລາກອນໃຫ ຂະແໜງ ຊສ, ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫພະນັກງານກວດກາດານ
ສິ່ງແວດລອມ, ພັດທະນາລະບົບບັນຊີງົບປະມານແຫງລັດໃຫ ຂະແໜງ ຊສ ທົວປະເທດ ແລະ
ສະໜັບສະໜນການສາງສວນ ພຶກສາສາດເພື່ອໃຫມີຄວາມຍື ນຍົງທາງດານສິ່ງແວດລອມ;
(v)

ສະໜອງທຶນໃຫສະຖາບັນຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການສຶກສາການປກມອນລຽງມອນ ຢນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;

(vi) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ຫອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ຂັ້ນເມືອງ 4
ແຫງ (ສອມແປງຫອງການ ເມືອງບໍແຕນ ແຂວງໄຊຍະບລີ, ເມືອງວຽງພຄາ ແຂວງຫຼວງນາທາ,
ເມືອງຂວາ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ເມືອງທາແຂກ ແຂວງຄາມວນ);
2/ ຮວງທຶນດານຊີວະນາໆພັນ (CBI)
ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ CBI ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ໃນຂັ້ນສນກາງ,
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 19 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 10.13 ຕື້ກີບ (ສິບຕື້ໜຶ່ງຮອຍສິບສາມລານກີບ)
ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄມຄອງປາສະຫງວນ, ປາປອງກັນ ແລະ ສວນພຶກສາສາດ, ການອານລັກຊາງປາ
ແລະ ການຫຼຸດຜອນຂໍຂັດແຍງລະຫວາງຄົນກັບຊາງ ຊຶ່ງໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັງນີ້:
(i)

ໄດສະໜອງທຶນ ໃຫແກ ພະແນກ ກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ແຂວງ ໃນການຄມຄອງປາສະຫງວນ
ແລະ ປາປອງກັນ ຈານວນ 11 ແຫງ ໃນ 10 ແຂວງ ຄື: ປາສະຫງວນ ພຫີຜີ ແຂວງອດົມໄຊ,
ປາສະຫງວນ ນາຍາວ-ນາຍອງ ແລະ ປາປອງກັນຫວຍຕາບ ແຂວງບໍແກວ, ປາສະຫງວນນາລານ
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10

ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ປາສະຫງວນໄມໂລງເລງ ແຂວງໄຊສົມບນ, ປາປອງກັນພນາກ ແຂວງສາລະວັນ,
ປາປອງກັນພພຽງບໍລິເວນ ແຂວງຈາປາສັກ, ປາປອງກັນຫວຍໂທນ ແຂວງເຊກອງ, ປາປອງກັນພ
ພຽງບໍລິເວນ ແຂວງ ອັດຕະປ, ປາປອງກັນນາຮງ-ນາແມດ ແຂວງໄຊຍະບລີ ແລະ ປາປອງກັນ
ຍອດນາງຽບ ແຂວງຊຽງຂວາງ;
(ii)

ໄດສະໜອງທຶນ ໃຫແກ ກົມປາໄມ, ກະຊວງ ກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ເພື່ອຟນຟ ແລະ ຄມຄອງ
ສວນພຶກສາສາດ ຫວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການສະໜອງເບຍໄມ
ແລະ ອອມຮົ້ວຂອບເຂດ ສວນພຶກສາສາດ;

(iii)

ໄດສະໜອງທຶນ ໃຫແກ ພະແນກ ກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ເພື່ອອານລັກຊາງປາ ແລະ ຫຼຸດຜອນຂໍ
ຂັດແຍງລະຫວາງຄົນ ກັບຊາງປາ ຢ ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ອດົມໄຊ.

3/ ຮວງທຶນ ດານການຄມຄອງມົນລະພິດ (PC)
ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ PC ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ໃນຂັ້ນສນກາງ,
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 24 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 3.13 ຕື້ກີບ (ສາມຕື້ໜຶ່ງຮອຍສິບສາມລານກີບ)
ເພື່ອປບປງວຽກງານການສຶກສາສິ່ງແວດລອມ, ການປກຈິດສານຶກ ແລະ ສົງເສີມຄນນະພາບສິ່ງແວດລອມຕົວ
ເມືອງ “ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ”, ສາງຕົວແບບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ສາງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຂັ້ນເມືອງໃນຂອບເຂດທົວ
ປະເທດ ຊຶ່ງໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັງນີ້:
(i)

ສະໜອງທຶນໃຫແກພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອສາງສະໜາມຂີ້
ເຫຍື້ອເມືອງ ຈານວນ 23 ແຫງ (ເມືອງນາໝ, ພິນ, ພຽງ, ຕົ້ນເຜີ້ງ, ຄນ, ສາມັກຄີໄຊ, ປາກທາ,
ສາພັນ, ດັກຈຶງ, ມະຫາໄຊ, ບາຈຽງ, ອາດສະພັງທອງ, ໄຊຍະບລີ, ຊົນບລີ, ຊຽງເງິນ, ວັງວຽງ,
ພກດ, ສາພັນ, ແອດ, ທາປາງທອງ, ເລົາງາມ, ທາແຕງ, ຄອກ) ໃນ 18 ແຂວງທົວປະເທດ;

(ii)

ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມສິ່ງແວດລອມ, ກຊສ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນການທົດລອງສາງໂຮງຮຽນ ຂຽວ ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ
ຢໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ ຮອງໄກແກວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ 3
ສາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາງຕົວເມືອງໃຫເປນເມືອງ ຂຽວ ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ຢເມືອງ
ໄກສອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;

(iii)

ສະໜອງທຶນໃຫ ຫອງການພັດທະນາ ແລະ ຄມຄອງຕົວເມືອງ ໃນການລວງຄອງລະບາຍນາ (ຮອງ
ແຊງ ແລະ ບຶງທາດຫຼວງ) ຢເມືອງຈັນທະບລີ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;

4/ ຮວງທຶນ ດານການຄມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນາ (WRM)
ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ WRM ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ໃນຂັ້ນສນກາງ,
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 10 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 5.73 ຕື້ ກີບ (ຫາຕື້ເຈັດຮອຍສາມສິບລານກີບ)
ເພືື່ອສາງແຜນຄມຄອງອາງຮັບນາ, ຕິດຕາມກວດກາປະລິມານນາ, ຄນນະພາບນາ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ
ໃນເຂດອາງຮັບນາ, ການສາຫຼວດສະພາບຊັບພະຍາກອນນາ ແລະ ສາງລະບົບຂໍມນພື້ນຖານດານຊັບພະຍາກອນນາ
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ພອມທັງສົງເສີມການພັດທະນາຫຼັກສດການສຶກສາດານຊັບພະຍາກອນນາ
ບັດວຽກງານ ດັງນີ້:

ຊຶ່ງໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

(i) ສະໜອງທຶນໃຫແກກົມຊັບພະຍາກອນນາ, ກຊສ ໃນການເກັບກາຂໍມນກຽວກັບສະພາບການຄມຄອງ
ແລະ ການນາໃຊນາ ເພື່ອເປນພື້ນຖານໃຫແກການປບປງກົດໝາຍນາ;
(ii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ເພື່ອສາງແຜນຄມຄອງອາງຮັບນາ (ນາເທີນຫີນບນ, ນາເທີນ-ນາກະດິງ
ແຂວງບໍລິຄາໄຊ ແລະ ແຂວງຄາມວນ; ນາຊາ ແຂວງ ຫົວພັນ, ນາຫາດ ແຂວງບໍແກວ, ສຶກສາ ແລະ
ເກັບກາຂໍມນເພື່ອສຶກສາອາງຮັບນາ ເຊທະມວກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ), ສາຫຼວດ ແລະ ເກັບກາຂໍ
ມນທີ່ດິນບໍລິເວນນາ ຢແຂວງຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ອັດຕະປ, ຈັດກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນ
ກຽວກັບການຄມຄອງອາງຮັບນາ ແລະ ທີ່ດິນບໍລິເວນນາ ທົວປະເທດ;
(iii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ເພື່ອຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຸກຍ ເຄືອຄາຍຕິດຕາມກວດກາ
ປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບນາ, ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ ໃນເຂດອາງຮັບນາ ລວມທັງ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊບັນດານິຕິກາທີ່ກຽວຂອງກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ ໃນແຕລະອາງ
ຮັບນາ;
(iv) ສະໜອງທຶນໃຫແກ

ພຊສ

ໃນການສາຫຼວດ,

ປະເມີນ

ແລະ

ຕິດຕາມກວດກາ

ສະພາບຊັບ

ພະຍາກອນນາ ໃນອາງແມນາຕາງໆ ທັງດານຄນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງນາໜາດິນ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອ
ມີຂໍມນ ແລະ ຮັບປະກັນກຽວກັບ ຄນນະພາບນາຂອງອາງຮັບນາ ແລະ ປະລິມານນາ ເພື່ອພຽງພໍຕໍ
ການນາໃຊສາລັບຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜງການຕາງໆທີ່ກຽວຂອງ;
(v) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ໃນການສາງລະບົບຂໍມນພື້ນຖານ ດານຊັບພະຍາກອນນາ ເພື່ອຮັບໃຊການ
ພັດທະນາ, ວາງແຜນ ແລະ ຄມຄອງອາງຮັບນํ້າຕາງໆ. ພອມກັນນັ້ນ, ກໍສາງຕັ້ງເຄືອຄາຍ ເຊື່ອມຕໍ
ລະຫວາງ ສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ໂດຍຜານກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນປະຈາປ;
(vi) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ປບປງ ຫຼັກສດ ການສຶກສາ ແລະ ປກຈິດສານຶກ
ໃຫມວນຊົນ ກຽວກັບຊັບພະຍາ ກອນນາ.
5/ ຮວງທຶນດານການຄມຄອງທີດ
່ ນ
ິ ແບບຍືນຍົງ (SLM)
ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ SLM ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ໃນຂັ້ນສນກາງ,
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 11 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 6.31 ຕື້ ກີບ (ຫົກຕື້ສາມຮອຍສິບລານກີບ) ເພືື່ອ
ຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຄມຄອງການນາໃຊທີ່ດິນຕາມແຜນຄມຄອງທີ່ດິນແບບຮອບດານ ໂດຍສອດຄອງ
ກັບ ແຜນຄມຄອງສິ່ງແວດລອມແບບຮອບດານ ແລະ ເຊື່ອມສານກັບ ແຜນຄມຄອງອາງນາ, ແຜນຄມຄອງປາ
ຍອດນາ ຊຶ່ງໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັງນີ້:
(i)

ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມທີ່ດນ
ິ , ກຊສ ເພື່ອຊຸກຍການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການຂຶ້ນສາມະໂນທີ່
ດິນແຫງຊາດຄື: ໄດສາງລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອການົດແຜນທີ່ຈັດສັນການນາໃຊທີ່ດິນ ຕາມ
8 ປະເພດທີ່ດິນ, ການຂຶ້ນສํາມະໂນທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ລວມທັງ ການຈາຍພາສີນາ
ໃຊທີ່ດິນແບບອອນລາຍ ແລະ ໄດຈັດຝກອົບຮົມ ກຽວກັບ ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ
ແລະ ຈົດທະບຽນນິຕິກາກຽວກັບທີ່ດິນ ດວຍລະບົບທີ່ທັນສະໄໝຮບແບບໃໝ (Lao Land
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Reg) ໃຫທີມງານຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນເຄື່ອນທີ່ ຂັ້ນເມືອງ ໃນ 9 ແຂວງເປາໝາຍ ຊຶ່ງສາເລັດ 2
ແຂວງຄື: ບໍລິຄາໄຊ ແລະ ໄຊສົມບນ ແລະ ກາລັງດາເນີນຢ 7 ແຂວງ: ຄາມວນ, ສາລະວັນ,
ຈາປາສັກ, ອັດຕະປ, ຫຼວງພະບາງ, ອດົມໄຊ ແລະ ບໍແກວ ພອມທັງ ສາງຖານຂໍມນການນາໃຊ
ທີ່ດນ
ິ , ການສາປະທານທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ;
(ii)

ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມທີ່ດິນ, ກຊສ ເພື່ອຊຸກຍ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການວາງແຜນນາໃຊທີ່
ດິນ ໄປຕາມພື້ນຖານການຄມຄອງ 5 ປະເພດ ອາງນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄມຄອງທີ່ດິນ
ແບບປະສົມປະສານ ໄປພອມກັບການຂຶ້ນບັນຊີ ສາມະໂນທີ່ດິນໃນທົວປະເທດ ໂດຍໄດສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫທອງຖີ່ນໃນການຄມຄອງ ແລະ ບໍລຫ
ິ ານທີ່ດິນ, ສາຫຼວດຈັດສັນການົດເຂດ
ແລະ ສາງແຜນທີຕ
່ ອນດິນ, ສາງຖານຂໍມນ ເພື່ອຕິດຕາມການນາໃຊທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ
ສາງຄມືວິຊາການກຽວກັບວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນໃຫແກພະນັກງານ

ແລະ

ການຈັດຕັ້ງທກ

ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງກັບການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທີ່ດິນ;
(iii)

ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ໃນການສາຫຼວດສະຖິຕິປາປກ ແລະ ການນາໃຊດິນ ຕິດພັນກັບການ
ສັງລວມ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ຊຶ່ງສາເລັດການສາຫຼວດ
ຈັດສັນ, ການົດເຂດ ແລະ ສາງແຜນທີ່ຕອນດິນ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ເພື່ອນາໃຊໃນເປາໝ
າຍຕາງໆ ໃຫເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ທາແຮງຂອງພື້ນທີ່ ໃນ 10 ບານ, ເມືອງສິງ ແຂວງ
ຫລວງນາທາ, ເມືອງ ປາກທາ ແຂວງ ບໍແກວ, ປບປງຄາແນະນາວາດວຍການສາຫຼວດວັດແທກ
ແລະ ສາງແຜນທີ່ຕາດິນ ສະບັບ6035/ກຊສ, ສາງປມຄມືການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ຄມືຈດ
ັ
ພີມສາເນົາເອກະສານນິຕິກາ ກຽວກັບ ວຽກງານສາງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ;

(iv)

ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ເພື່ອສາງລະບົບສະໜອງຂໍມນທີເໝາະສົມ ເພື່ອສະໜອງຂາວສານ
ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄມຄອງທີດ
່ ິນ ຊື່ງໄດສາງຖານຂໍມນເພືື່ອຕິດຕາມການນາໃຊທີ່
ດິນຂອງປະຊາຊົນ ຢ ພຊສ ແຂວງບໍແກວ ແລະ ຫລວງນາທາ, ຝກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ
ເຄື່ອຂາຍ ການສາງຖານຂໍມນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ການຄມຄອງຖານຂໍມນທີ່ດິນ ຢ 9 ແຂວງ
ເປາໝາຍ, ປບປງຂໍມນທີ່ດິນເຂົ້າໃນຖານຂໍມນ, ສາງຄມືການຖາຍໂອນຂໍມນ, ການນາໃຊເຄືອ
ຂາຍຄອມພີວເຕີ, ການຫັນປຽນຂໍມນທີ່ດິນຈາກລະບົບເຈຍໃຫເປນດີຈີຕອນ ແລະ ຄມືການນາ
ໃຊລະບົບຖານຂໍມນທະບຽນທີ່ດິນ (Lao Land Reg), ສາງສະຖານນີ CORS ຢູແຂວງ
ຊຽງຂວາງ ແລະ ໄຊສົມບນ, ຈັດພີມແຜນທີ່ພາບຖາຍທາງອາກາດເພື່ອເປນພື້ນຖານການການົດ
ເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປກສາງ 15 ເມືອງ ຈານວນ 30 ແຜນ ໃຫເມືອງລະ 2 ແຜນ.

6/ ຮວງທຶນດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ (CC)
ກປສ ໄດການົດເປາໝາຍ ການສະໜອງທຶນໃນ ຮວງທຶນ ດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ເພື່ອປະ
ກອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫງຊາດ SDG-13 Climate Action, ແຜນການຮັບມືກັບການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ເພື່ອແກໄຂບັນຫາການປຽນແປງດິນຟາອາກາດຢ ສປປລາວ. ແຕວາມາຮອດປະຈບັນຍັງ
ບໍທັນໄດສະໜອງທຶນໃນຮວງດັງກາວໃຫພາກສວນຕາງໆເທື່ອ.
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຕາຕະລາງ 1.1 ການຈັດສັນງົບປະມານສາລັບໂຄງການ ກປສ ແຜນ 2016-2020 (ລານໂດລາສະຫະລັດ)
ຮວງທຶນ

ຈານວນໂຄງ
ການຍອຍ

2016-

2018

2019

2020

Total USD

2017

ນະໂຍບາຍ

25

0.52

0.49

0.57

0.35

0.49

ຊີວະນາໆພັນ

16

0.84

0.34

0.38

0.25

0.34

ຄວບຄມມົນລະພິດ

6

0.47

0.35

0.20

0.25

0.35

ຄມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນນາ

8

0.54

0.25

0.38

0.20

0.25

ຄມຄອງການນາໃຊ
ທີ່ດິນ

9

0.98

0.28

0.38

0.15

0.28

ການປຽນແປງດິນຟາ
ອາກາດ
ລວມທັງໝົດ

0.10
64

3.35

1.72

1.92

1.30

8.28

ຕາຕະລາງ 1.2 ລາຍຈາຍ ສາລັບ ໂຄງການ ຂອງ ກປສ (ໂດລາສະຫະລັດ)
ຮວງທຶນ

ຈານວນໂຄງ
ການຍອຍ

2016-

2018

2019

2020

Total USD

2017

ນະໂຍບາຍ

24

0.31

0.16

0.46

0.25

1.18

ຊີວະນາໆພັນ

16

0.56

0.20

0.31

0.23

1.30

ຄວບຄມມົນລະພິດ

6

0.27

0.03

0.03

0.06

0.39

ຄມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນນາ

8

0.37

0.11

0.16

0.08

0.72

ຄມຄອງການນາໃຊ
ທີ່ດິນ

9

0.07

0.08

0.47

0.17

0.79

ການປຽນແປງດິນຟາ
ອາກາດ
ລວມທັງໝົດ

0
63

1.58

0
0.59

0
1.43

0
0.79

0
4.39

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຂ.) ສະຫຼບ
ຸ ຜົນສາເລັດການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນການການສະໜອງທຶນ ຂອງ ຄສລ2 ໃນ 2 ຮວງທຶນ
1/ ຮວງທຶນ ດານນະໂຍບາຍ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (PICE)
ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ PICE ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ຂັ້ນສນກາງ,
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 28 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 19 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 153 ຕື້ກີບ ( ໜຶ່ງ
ຮອຍຫາສິບສາມຕື້ກີບ) ເພື່ອຍົກຂີດຄວາມສາມາດຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານໃຫສອດຄອງຕາມນະໂຍບາຍ
ແລະ ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ຊຶ່ງໄດສົງເສີມ
ການສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ ແລະ ນິຕິກາ ກຽວກັບ ການຄມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແບບຍືນຍົງ ລວມທັງການເຊື່ອມສານວຽກງານການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ, ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການ ຊຶ່ງໄດສະໜອງທຶນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັງນີ້:
(i)

ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ ແລະ ກົມສິ່ງແວດລອມ, ກຊສ ເພື່ອໜັບສະໜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະກາມະການສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ (NEC) ໃນການຊີ້ນາ-ນາ
ພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ ທີ່ 3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ
ຄັ້ງທີ 8 ໄປພອມກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມແບບ
ຍືນຍົງ ລວມທັງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ/ການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫງຊາດ ນາໄປສການບັນລ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທກຍາກ ໂດຍມີຄວາມສອດຄອງກັນ ລະຫວາງ
3 ເສົາຄາ ດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ນອກນັ້ນ, ກໍໄດສະໜັບ
ສະໜນການເຊື່ອມສານແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລອມແບບຮອບດານ, ແຜນຄມຄອງອາງຮັບນາ ແລະ ແຜນຄມຄອງ 3 ປະເພດປາ ລວມທັງການ
ຫຼຸດຜອນໄພພິບັດທາມະຊາດ

ແລະ

ສາງຄວາມກຽມພອມໃນການຮັບມືກັບການປຽນແປງດິນຟາ

ອາກາດ ເຂົ້າເປນລະບົບດຽວກັນ;
(ii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມສິ່ງແວດລອມ, ກຊສ ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານການປະເມີນສິ່ງ
ແວດລອມ ແບບຍດທະສາດ (SEA) ໃຫກາຍເປນຫຼັກການທິດນາ ສາລັບການວາງນະໂຍບາຍ, ຍດ
ທະສາດ, ແຜນງານແຫງຊາດ, ຂະແໜງການ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອເຊື່ອມສານວຽກງານຄມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມແບບຍືນຍົງ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ການຄມຄອງ
ຄວາມສຽງຕໍໄພພິບັດ ເຂົ້າໃນຂະບວນການອອກແບບໂຄງການ ຊຶ່ງໄດສາງດາລັດວາດວຍການປະ
ເມີນສິ່ງແວດລອມ ແບບຍດທະສາດ (SEA) ພອມທັງຊຸກຍໃຫຂະແໜງການກຽວຂອງດາເນີນການ
ປະເມີນສິ່ງແວດລອມແບບຍດທະສາດສາລັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ; ສາງຕັ້ງສນຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ປະຈາພາກ (RNRC) ເພື່ອເຮັດໜາທີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານ ແລະ ສົງເສີມການມີສວນຮວມຂອງມວນຊົນ ໃນວຽກງານການປະເມີນສິ່ງແວດລອມ
ແບບຍດທະສາດ ແລະ ສາງລະບົບຂື້ນບັນຊີທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
(iii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມສິ່ງແວດລອມ ແລະ ກົມຄວບຄມ ແລະ ຕິດຕາມມົນລະພິດ, ກຊສ ເພື່ອ
ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນວຽກງານການກັນກອງ, ການວາງກອບ, ການມີສວນຮວມຂອງມວນຊົນ,
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ການຕິລາຄາ ແລະ ການເຜີຍແຜ ຂໍມນ-ຂາວສານ ໃນຂະບວນການການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດ
ລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການຊຸກຍການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງກັບ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມຢາງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບການດານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕາງໆມີການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມທີ່ດີ ຊຶ່ງໄດສະໜັບສະໜນການສາງດາ
ລັດວາດວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ, ດາລັດວາດວຍການທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ແລະ
ຈັດສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ພອມທັງສາງຄມືວິຊາການໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດາລັດດັງກາວ; ສາງຂໍຕົກລົງ ວາດວຍ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ
ແລະ ການຄວບຄມມົນລະພິດ ໃຫເປນເຄື່ອງມື ສາລັບການຄວບຄມມົນລະພິດທີ່ຈະເກີດຈາກກິດຈະ
ກາຕາງໆ; ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫພະນັກງານຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນເພື່ອປອງການ ແລະ ຄວບ
ຄມມົນລະພິດ ເປນຕົ້ນຂີ້ເຫຍື້ອຈາກຄົວເຮືອນ, ນາເປອນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອດສາຫະກາ ໂດຍ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜວິທິການຄມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮືອນ ແລະ ສາງຄວາມສາມາດດານເຕັກນິກໃຫ
ພະນັກງານຫຼັກແຫຼງຢຂັ້ນສນກາງ ແລະ ແຂວງ, ດາເນີນການຝກອົບຮົມໃຫປະຊາ ຊົນກຽວກັບການ
ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ການກາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ; ສະໜັບສະໜນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ຄມຄອງສິ່ງແວດລອມຂອງໂຄງການຕາງໆ

ພອມທັງສາງຖານຂໍມນກຽວກັບການອອກໃບຢງຢນ

ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາດານສິ່ງແວດລອມ;
(iv) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ
(ສຄຊສ) ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ
ໃນການຕິດຕາມວິໄຈຄນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ, ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ
ແລະ ການຖາຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມໃນການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫລືອ ສາລັບ ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນອຍ ໂດຍສະເພາະແມນໄດຕິດຕັ້ງສະຖານນີການວັດແທດຄນນະພາບ
ອາກາດໃນ 04 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ. ນອກນັ້ນ ກໍສືບຕໍເກັບກາຂໍມນແລະເຜີຍແຜບົດ
ລາຍງານຄນນະພາບອາກາດ ແລະ ນາ ໃນເວັບໄຊຂອງ ສຄຊສ ແລະ ລົງຊຸກຍຕິດຕາມແນະນາບັນດາ
ວິສະຫະກິດ ຕາມແຜນດາເນີນງານຂອງ ສຄຊສ;
(v) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມແຂວງ ດານການ
ຄມຄອງການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ (IEE) ແລະ ການຕິດຕາມຜົນຂອງກະທົບ
ຂອງກິດຈະການ ການພັດທະນາທອງຖິ່ນ ໃນ 7 ແຂວງ ( ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ,
ຫົວພັນ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄາໄຊ, ຄາມວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ);
(vi) ສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາຂວັນ “ສປປ ລາວ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ” ໂດຍສາງມາດຕະ
ຖານແຫງຊາດ ສາລັບການສົງເສີມການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດານສິ່ງແວດລອມ
(ການສົງເສີມຄນນະພາບສິ່ງແວດລອມຕົວເມືອງ); ສະໜັບສະໜນທຶນໃຫ ກົມສິ່ງແວດລອມ, ກຊສ
ໃນການສາງ ແລະ ປບປງຫຼັກສດການສຶກສາສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ ເລີ່ມແຕ ອະນບານ 3 ແລະ
ປະຖົມ ພອມທັງປກຈິດສານຶກ ດານສິ່ງແວດລອມໂດຍຜານກິດຈະກາສາທິດໃຫບາງໂຮງຮຽນຢນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຽວກັບການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອຢາງຖືກຕອງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດສົງເສີມກິດຈະກາ
ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລອມ, ວັນປກຕົ້ນໄມແຫງຊາດ ແລະ ສາງເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ສື່
ສິ່ງພິມຕາງໆ ພອມທັງໂຄສະນາຜານສື່ຕາງໆ;
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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(vii) ສະໜອງທຶນໃຫ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສດການສຶກສາດານສິ່ງແວດ
ລອມ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນ ຂັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ພອມທັງໃຫທຶນການ
ສຶກສາແກນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານເພື່ອຍົກລະດັບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ປາໄມ ໃນຂັ້ນ
ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາເອກ; ໃຫທຶນແກຄ ແລະ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ເພື່ອຄົ້ນຄວາສຶກສາ
ວັດຕະນະກາໃໝ ລວມທັງການປະເມີນການຈາຍຄາບໍລິການລະບົບນິເວດ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ໄດທົດລອງຢປາສະຫງວນພຈອມວອຍ ແຂວງບໍລິຄາໄຊ;
(viii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມປາໄມ ແລະ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ໃນແຂວງເປາໝາຍ ເພື່ອປບປງ
ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ ແລະ ນິຕິກາ ດານປາໄມ ໂດຍສະເພາະ ຍດທະສາດ ດານປາໄມ ຮອດປ
2020 ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ ກຽວກັບ ກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ ໃນການຄມຄອງປາໄມຊຸມຊົນ,
ການຢງຢນ ແລະ ການກວດກາປາໄມ, ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍ ດານປາໄມ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດທະສາດອື່ນໆ ທີ່ກຽວຂອງໃຫມີປະສິດທິຜົນ ແນໃສ
ເຮັດໃຫການພັດທະນາ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ;
(ix) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມປາໄມ ແລະ ກົມກວດກາປາໄມ ເພື່ອພັດທະນາຖານຂໍມນ, ສາງລະບົບສະຖີ
ຕິ, ຂຶ້ນລະຫັດຂໍມນ, ວິໄຈ ແລະ ສາງເຄືອຄາຍ ໃນການເຜີຍ ແຜຂາວສານ ເພື່ອສະໜອງຂໍມນ ກຽວ
ກັບບັນຫາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຊີວະນາໆພັນ, ປາໄມ, ອາງນາ, ເຂດປອງກັນ ແລະ ການ
ຄາຂາຍສັດປາ ຜິດກົດໝາຍ;
(x) ສະໜອງທຶນໃຫແກ
ສະຫງວນເພື່ອຕິດຕາມ

ກົມປາໄມ
(1)

ເພື່ອສາງຖານຂໍມນ

“ໂຄງການລົງທຶນ”

ຊອກຫາທາງເລືອກດານການຈັດຕັ້ງ

ທີ່ມີຜນ
ົ ກະທົບຕໍປາ

ເພື່ອປບປງການຄມຄອງປາ

ສະຫງວນໃນທົວໄປເທດ, (2) ສາງແຜນແມບົດສາລັບປາສະຫງວນຂອງປະເທດ, (3) ອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການແຮກສຽວກັບປາສະຫງວນແຫງຊາດອິນເດຍ ຫຼື ເນປານ, (4) ຟນຟການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊວຍຈາກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ກຽວກັບປາສະຫງວນຂາມຊາຍແດນ ແລະ
ກະກຽມບົດແນະນາສາລັບການຮວມມືຂອງລາວ

ກັບອົງການປາສະຫງວນ

ສສ

ຫວຽດນາມ,

(5) ສາງບົດແນະນາກຽວກັບການມີສວນຮວມຂອງຊຸມຊົນ ອອມແອມປາສະຫງວນ, ປບປງພື້ນ
ຖານໂຄງລາງໃນປາສະຫງວນ,

ຕິດຕາມແບບຊີວະສາດ

ແລະ

ການົດມາດຕະຖານໃນການສາງ

ແຜນທີ,່ ແລະ (6) ສະໜັບສະໜນແຜນຄມຄອງ ເສືອໂຄງ ຢ ສປປລາວ.
2/ ຮວງທຶນດານຊີວະນາໆພັນ (CBI)
ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ CBI ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ຂັ້ນສນກາງ,
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 19 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 12 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 96.6 ຕື້ກີບ (ເກົ້າ
ສິບຫົກຕື້ຫົກຮອຍລານກີບ) ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄມຄອງປາໄມ ແບບມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍຕິດພັນ
ກັບການວາງແຜນການນາໃຊທີ່ດນ
ິ ທີ່ເປນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ ໄປຕາມບລິມະສິດແຫງຊາດ ດານອາງແມນາ/
ອາງນາ ທີ່ສາຄັນຕົ້ນຕໍ ສາລັບ ການພັດທະນາໄຟຟານາຕົກແບບຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາກະສິກາແບບອດສະຫະ
ກາ; ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄມຄອງແບບມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍົກຂິດຄວາມສາມາດ ໃຫແກປາສະຫງວນ
ທີ່ຖຶກຄັດເລືອກຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ມີຖີ່ນຢອາໄສອັນອດົມສົມບນຂອງແຫຼງຊີວະນາໆພັນທີ່ມີຄນຄາສາຄັນ ແລະ ສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍ ແລະ ຊຸກຍຂະບວນການ ຕານການຂດຄົ້ນ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ໄມ ແລະ ຄາຂາຍສັດປາ ແບບຜິດກົດໝາຍ. ຮວງທຶນ CBI ໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ດັງນີ້:
(i)

ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ໃນການຄມຄອງປາສະຫງວນແຫງຊາດ,
ອທິຍານແຫງຊາດນາກາຍ-ນາເທີນ, ອທິຍານແຫງຊາດນາແອດ-ພເລີຍ ແລະ ວຽກງານບັງຄັບໃຊ
ກົດໝາຍສັດນາ-ສັດປາໃນແຂວງທີ່ເຂົ້າຮວມໂຄງການ ຄສລ2 (ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄາໄຊ, ຄາ
ມວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ), ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນ
ໄກລາດຕະເວນ, ການຕິດຕາມຊີວະນາໆພັນ, ການແບງເຂດຄມຄອງ, ການສາງຈິດສານຶກ, ການ
ເຂົ້າຮວມຂອງຊຸມຊົນ, ການປບປງຊີວິດການເປນຢ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮວມມືຂາມຊາຍ
ແດນ ຜານກົນໄກການແຮກສຽວ ແລະ

ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫອົງການປກຄອງແຂວງ, ເມືອງ

ແລະ ຄຮວມງານອື່ນໆ ເພື່ອປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ການຄມຄອງປາສະຫງວນ ແລະ
ການຄວບຄມການຄາສັດປາ ແລະ ໄມຜິດກົດໝາຍ;
(ii)

ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມກວດກາປາໄມ, ກົມຕາຫລວດສິ່ງແວດລອມ ແລະ ກົມພາສີ ເພື່ອສາງ
ຄວາມສາມາດໃນລະດັບຊາດໃນການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍສັດປາ: (i) ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນ
ຕອນຕອບໂຕການຄາສັດປາຜິດກົດໝາຍ; (ii) ຝກອົບຮົມ ແລະ ປະກອບອປະກອນໃຫເຄືອຂາຍ
ບັງຄັບໃຊກົດໝາຍໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ; (iii) ຟນຟສາຍພົວພັນລະຫວາງເຄືອຂາຍບັງຄັບ
ໃຊກົດໝາຍ-ອາຊຽນ ແລະ ເຄືອຂາຍບັງຄັບໃຊກົດໝາຍລາວ ລວມທັງ ອົງການສາກົນອື່ນໆທີ່
ຫາວຫັນໃນການຄວບຄມການລັກລອບຄາສັດປາ; ແລະ (iv) ຮວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
ຊາດ ເພື່ອຝກອົບຮົມພະນັກງານກົມກວດກາປາໄມ, ຂະແໜງກວດກາປາໄມ ແລະ ຄຮວມງານໃນ
ການສືບສວນ, ຕັດສິນ, ຈັດການສັດປາ, ສາຍພົວພັນກັບສື່, ຕິດຕາມແລະບັງຄັບໃຊຢເດີ່ນຍົນ,
ສົນທິສັນຍາວາດວຍການຄາຂາຍຊະນິດພັນທີ່ຖືກໄພຂົມຂໃນສາກົນ ແລະ ຂັ້ນຕອນພາສີ.

(iii)

ສະໜອງທຶນໃຫແກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ເພື່ອ: (i) ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສດ
ການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍສັດນາ-ສັດປາ, (ii) ໃຫທຶນສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາໂທໃນການຄມຄອງປາ
ສະຫງວນຫຼືວິທະຍາສາດສັດປາ, (iii) ສາງສາຍພົວພັນກັບສະຖານບັນສັດປາອິນເດຍ, (iv) ສາງ
ຫຼັກສດປະລິນຍາຕີໃນເລື້ອງປາສະຫງວນ ແລະ ວິທະຍາສາດສັດປາ, (v) ໃຫທຶນສຶກສາສາລັບ
“ການອະນລັກ” ຢມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ, (vi) ຊອກຫາ
ອາຈານຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນມາສິດສອນເປນຄັ້ງຄາວ.

ຕາຕະລາງ 1.3 ການຈັດສັນງົບປະມານສາລັບ ຄສລ 2 ແຜນປ 2016-2020 (ລານໂດລາສະຫະລັດ)
ຮວງທຶນ

ຈານວນໂຄງ 2014- 2018
ການຍອຍ
2017

ອົງປະກອບ 1 28

9.91

4.21

2019

2.54

2020

0.57

2021

0.57

2022 Total

0.29

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ

18.09
18

(ນະໂຍບາຍ)
ອົງປະກອບ 2 20

4.18

3.18

2.99

1.18

1.18

0.59

13.30

2.22

0.88

0.60

0.46

0.35

0.17

4.68

(ຊີວະນາໆພັນ)
ອົງປະກອບ 3
(ບໍລິຫານ)
ງົບປະມານ
ກະກຽມ
ໂຄງການ

0.77

0.77

ຂາດດນອັດຕາ
ແລກປຽນ
ລວມທັງໝົດ

7.08

8.27

6.13

1.60

0.39

3.81

2.49

1.99
1.05

38.83

ຕາຕະລາງ 1.4 ລາຍຈາຍ ສາລັບ ຄສລ2 (ໂດລາສະຫະລັດ, * ປະມານ)
ຮວງທຶນ

ຈານວນໂຄງ
ການ

ອົງປະກອບ 1 28

2014-

2018

2019

2020

2021* 2022*

Total

5.72

3.69

3.8

3.28

2.62

19.11

2.09

2.11

4.32

2.94

0.69

12.15

1.67

0.45

0.55

0.4

1.59

2017

(ນະໂຍບາຍ)
ອົງປະກອບ 2 20
(ຊີວະນາໆ
ພັນ)
ອົງປະກອບ 3

0.48

5.14

(ບໍລິຫານ)
ງົບປະມານ
ກະກຽມ
ໂຄງການ

0.75

0.75

ຂາດດນອັດຕາ
ແລກປຽນ
ລວມທັງໝົດ

10.23

6.25

8.67

1.31

0.31

0.06

1.68

7.93

5.21

0.54

38.83

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຕາຕະລາງ 1.5 ການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ການເບີກຈາຍສາລັບໂຄງການ UNDP/GEF

2018
ການຈັດສັນ
ລາຍຈາຍ

2019

2020

2021

0.1

0.5

0.3

0.3

-

0.58

0.26

0.64

ໝາຍເຫດ

1.3.6 ການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ
ແຜນດາເນີນງານ 2018-2020 ແນໃສສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປດກວາງການຮວມມື, ການສາງເຄືອ
ຂາຍ ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານກັບຂະແໜງການຕາງໆ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດ, ອະນ
ພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ນັບແຕປ 2016 ເປນຕົ້ນມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນ ຈາກ
ກປສ, ຄສລ 2 ແລະ ແຫຼງທຶນອື່ນໆ ໄດສາງສາຍພົວພັນ ລະຫວາງ ຫກປສ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ
ໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ຖອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ ແລະ ຄະນະພາກວິຊາຕາງໆ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ. ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ2 ພາຍຫຼັງການປະເມີນໄລຍະກາງ ໃນປ 2017,
ຫກປສ

ໄດເຫັນດີເປນເອກະພາບກັບທະນາຄານໂລກ

ຊຸກຍການແລກປຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການ ແລະ ປບປງການປະສານງານ, ການຮວມມື ກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ ໂດຍຈັດແບງກມ
ໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນຈາກ ຄສລ 2 ອອກເປນ 4 ກມຄື: ກມການຄມຄອງປາສະຫງວນ, ກມການບັງຄັບໃຊກົດ
ໝາຍສັດປາ, ກມການວາງແຜນສິ່ງແວດລອມ ແລະ ກມການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງຝກອົບຮົມໃຫພະນັກງານ. ນອກ
ນັ້ນ, ຫກປສ ໄດເຮັດບົດບາດຢາງຕັ້ງໜາໃນການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ ກັບ ຂະແໜງການກຽວຂອງ
ຂອງພາກລັດ ແລະ ຍັງໄດເພີ່ມທະວີການຮວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເຊັນ: WB, UNDP, GIZ, UNEP,
GEF, GCF ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ໄດເພີ້ມການຮວມມືກັບກອງທຶນ GEF ແລະ ອົງການ GIZ ເພື່ອສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂວງໃຫ ຫກປສ ກາຍເປນອົງກອນແຫງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນສາກົນໂດຍກົງ ຂອງ ກອງທຶນ
GCF ຊຶ່ງໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາວຽກສາຄັນ ເຊັນ: (ກ) ສາເລັດກອງປະຊຸມປກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກຽວກັບວຽກ
ງານຈດສມສາລັບ ກອງທຶນສິ່ງແວດລອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ
(GCF) ຄັ້ງທາອິດ ໃນເດືອນກມພາ 2019 ທີ່ລາວເປນປະເທດທາອິດທີ່ຈັດກອງປະຊຸມລັກສະນະດັງກາວ ແລະ
ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມຕິດຕາມ; (ຂ) ສາເລັດກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນໃນການສະໝັກເປນອົງກອນທີ່ສາມາດ
ເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງລະດັບພາກພື້ນສາລັບກອງທຶນ GCF ໃນເດືອນສິງຫາ 2019; (ຄ) ໄດປະສານງານ
ແລະ ເຮັດວຽກຮວມກັບອົງການ GIZ ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ຫກປສ ໃນການກະກຽມຄວາມພອມ ເພື່ອ
ກາຍເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງຂອງກອງທຶນ GCF ໂດຍໄດຮັບທຶນຊວຍເຫຼືອດານວິຊາ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ການ (ໄລຍະ 1) ຜານອົງການ GIZ. ນອກນັ້ນ ກປສ ກໍໄດປະກອບສວນເຂົ້າໃນການກະກຽມໂຄງການ “ສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປາໄມ, ຄມຄອງປາໄມແບບພມມີທັດ ແລະ ສົງເສີມຊີວິດການເປນຢ (I-GFLL)” ຊຶ່ງ
ໂຄງການດັງກາວໄດມອບໃຫ ກປສ ເປນຜຄມຄອງດານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈາງ; ໄດຮວມມືກັບອົງການ
UNEP ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສາງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ໂດຍການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຊຶ່ງໂຄງການດັງກາວໄດມອບ
ໃຫ ກປສ ເປນຜຄມຄອງດານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື-້ ຈັດຈາງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ກປສ ໄດຈັດກອງປະຊຸມແລກປຽນປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ຂອງ ຄສລ2 ໂດຍສະເພາະ ດານການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານ (C&P) ພອມທັງ ເຜີຍແຜ
ວິໃສທັດ 2030, ແຜນດາເນີນງານ 2021-2025 ຂອງ ກປສ ແລະ ຂໍມນກຽວກັບໂຄງການໃໝທີ່ມີທາແຮງ
ແລະ ແຫຼງທຶນ ຂອງ ກປສ ໂດຍໄດເຊີນຜທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສາຄັນຂອງ ຄສລ2 ໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ
ທອງຖິ່ນ ພອມທັງພາກສວນທີ່ສົນໃຈ ປະມານ 100 ຄົນ ເຂົ້າຮວມ ຊຶ່ງຜເຂົ້າຮວມປະຊຸມໄດສະແດງຄວາມເຕັມ
ໃຈ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານ ກັບ ກປສ.
ເພື່ອຍົກສງປະສິດທິຜົນໃນການຮວມມື ແລະ ການເປນຄຮວມງານກັບຜມີສວນຮວມທີ່ສາຄັນ, ກປສ ໄດ
ສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວາງ ກຊສ ແລະ ມຊ ໂດຍໄດສະ
ໜອງທຶນ ຜານ ຄສລ 2 ໃຫບັນດາ ກົມກອງພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ຄະນະພາກວິຊາ ຂອງ ມຊ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫສະຖາບັນການສຶກສາກຽວກັບວຽກງານຄມຄອງຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ.

1.3.7 ດານການສື່ສານ
ໃນ 5 ປ ຜານມາ (2016- 2020) ກປສ ໄດດํາເນີນວຽກງານດານການສື່ສານຢາງເປນປກກະຕິ ແລະ ຕໍ
ເນື່ອງ ໃນການປກຈິດສານຶກ ແລະ ໂຄສະຍາເຜີຍແຜບັນດານິຕິກາ ແລະ ເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກັບ ວຽກງານຄມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມໃຫທົວສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສວນຮວມໃນ
ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແນໃສປະກອບສວນເຂົ້າໃສການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ ໃຫໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົ ງ ໂດຍຜານສື່ຕາງໆເປນຕົ້ນ: ໜັງສືພິມ,
ວິທະຍ, ໂທລະພາບ, ເວັບໄຊ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.
ໄດຮວມກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ຈັດກິດຈະກາປກຈິດສານຶກ ກຽວກັບ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດ
ລອມ ໃຫນອງນັກຮຽນ, ເຂົ້າຮວມງານວາງສະແດງຜົນກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ດາເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜເນື່ອງ
ໃນວັນສາຄັນຕາງໆເຊັນ: ວັນສິ່ງແວດລອມໂລກ, ວັນສັດປາ, ວັນນາໂລກ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັງນີ້:


ປບປງ ແລະ ສາງສື່ສິ່ງພິມຕາງໆ ເພື່ອເຜີຍແຜຜົນງານຂອງ ກປສ ແລະ ຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການປກ
ປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມໃນວັນສາຄັນຕາງໆ ເຊັນ: ສາງໂປສເຕີ້, ຜະລິດຖົງຜາ ແລະ ປາຍຫອຍທາງ ເພື່ອ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ວັນປກຕົ້ນໄມແຫງຊາດ, ວັນສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລອມໂລກ.
ສາຍວິດີໂອສັ້ນ ກຽວກັບການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຜານ ຈໍແອວອີດີ ທີ່ປະຕໄຊ 90 ຄັ້ງ (ແຕເດືອນ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ມັງກອນ ຫາ ມີນາ ປ 2020), ລົງໂຄສະນາຜານ ວິທະຍ 3 ຄື້ນ ຈານວນ 2,338 ຄັ້ງ ໃນການປກຈິດສາ
ນຶກກຽວກັບການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ພອມນັ້ນ ຍັ ງໄດເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ໂຄສະນາວັນສາຄັນຕາງໆກຽວກັບວຽກງານສິ່ງແວດລອມ ຜານ
ວາລະສານ 4 ສະບັບ, ໜັງສືພິມ ຈານວນ 180 ຄັ້ງ, ໂທລະພາບ 120 ຄັ້ງ, ເວັບໄຊ ຈານວນ 213 ຄັ້ງ
ແລະ ເຟດບກ ຈານວນ 246 ຄັ້ງ;


ຈັດກິດຈະກາໂຄສະນາເຜີຍແຜ ແລະ ປກຈິດສານຶກ ກຽວກັບການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດແລດລອມຮວມ
ກັບພາກສວນກຽວຂອງ ທັງໝົດ 14 ຄັ້ງ ຄື:
(1) ຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ໃນກອງປະຊຸມຜມີສວນຮວມ ຄັ້ງວັນທີ 19 ຕລາ
2016;
(2) ກິດຈະກາສົງເສີມການອະນລັດສັດປາ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັດປາໂລກທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ
ສົມບນ ຈອມເພັດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 03 ມີນາ 2017;
(3) ວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລອມໂລກ ຮວມກັບຄະນະ
ວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ
2017;
(4) ວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ເພື່ອໂຄສະນາວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກາ ຂອງ ກປສ ເນື່ອງໃນ
ວັນສິ່ງງແວດລອມໂລກ ແລະ ແຫງຊາດໂດຍຜານເຄື່ອງມືໂຄສະນາຕາງໆຄື: ໂປດສເຕີ,້ ແຜນພັບ
ວາລະສານ, ປມບົດລາຍງານ, ປມຄມື, ແລະ ອື່ນໆ ຄັ້ງວັນທີ 2 ມິຖນ
ຸ າ 2018;
(5) ຈັດວາງງານສະແດງຜົນງານ ຂອງ ກປສ ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫງຊາດ ຄັ້ງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018;
(6) ຈັດກິດຈະກາປກຈິດສານຶກໃນການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ ຮອງ
ໄກແກວ, ຄັ້ງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2018;
(7) ຈັດກິດຈະກາປກຈິດສານຶກໃນການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ ແລະ
ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ສິນໄຊ, ຄັ້ງວັນທີ 8 ກມພາ 2019;
(8) ຈັດກິດຈະກາເນື່ອງໃນວັນແມຍິງ ທີ 8 ມີນາ 2019 ຂອງໜວຍແມຍິງ ຫອງການກອງທຶນປກ
ປກຮັກສາສິ່ງແລດລອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ສິນໄຊ, ຄັ້ງວັນທີ
21 ມີນາ 2019;
(9) ງານວາງສະແດງຜົນງານ ກປສ ທີ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມ ປະຈາປ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈາປ 2019 ຄັ້ງວັນທີ 4-6 ມີນາ
2019 ທີ່ສນການຮວມມືສາກົນ ແລະ ການອົບຮົມ (ICTC);

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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(10) ກິດຈະກາການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ຮວມກັບ 3 ສະຖານີວິທະຍ ເພື່ອເປນການ
ສາງຂະບວນການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ທີ່ເດີ່ນພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 27 ພຶດສະ
ພາ 2019;
(11) ຈັດກິດຈະກາປກຈິດສານຶກການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ

ໃຫນອງນັກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນມັດ

ທະຍົມຕອນຕົ້ນດອນສະຫວາງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 28
ກມພາ 2020;
(12) ຮວມຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ໃນງານພິທີປະກາດໄຂການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົດລອງ
ກຽວກັບວຽກງານ ບານຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແນວລາວ
ສາງຊາດ ໃນວັນທີ 21 ກມພາ 2020 ທີ່ສນການຄາພາກຊັນ;
(13) ຮວມມືກັບສະຫະພັັນແມຍິງ ກຊສ ຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ໃນຫົວຂໍ ”ການສົງເສີມບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານປກປກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ” ພອມທັງ
ການໄປທັດສະນະ ປາສະຫງວນ, ສວນຜັກປອດສານພິດ ແລະ ຫັດຖະກາ ທີ່ເມືອງປາກງື່ມ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 12 ແລະ 14 ພະຈິກ 2020;
(14) ຮວມມືກັບກົມກົມສິ່ງແວດລອມ,
ແວດລອມ

ໃນຫົວຂໍ:

ກຊສ

ຈັດກິດຈະກາປກຈິດສານຶກການປກປກຮັກສາສິ່ງ

“ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ”

ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນອາກາດ

ແລະ

ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນໂພນພະເນົາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 7-8 ທັນວາ 2020.


ໄດເຊັນສັນຍາຮວມມືກັບ 2 ພາກສວນ ຄື: (1) ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮວມມືການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ

ສົງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໃນການປກປກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິ່ງແວດລອມ ລະຫວາງ ຫກປສ ແລະ ສະຫະພັນແມຍິງ ກຊສ ຄັ້ງວັນທີ 29 ຕລາ 2020; (2) ເຊັນບົົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮວມມື ໃນການສົງເສີມປກຈິດສານຶກ ແລະ ສາງເຄື່ອຂາຍກຽວກັບການປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ກາານເຕີບໂຕສີຂຽວ ລະຫວາງ ຫກປສ ແລະ ກົມສິ່ງແວດລອມ, ກຊສ ຄັ້ງວັນ
ທີ 11 ພະຈິກ 2020.
1.4 ຈດດີ, ຈດອອນ, ຂໍຄົງຄາງ, ສິງ່ ທາທາຍ, ບົດຮຽນທີຖ
່ ອດຖອນໄດ ແລະ ມາດຕະການແກໄຂ
1.4.1 ຈດດີ ແລະ ສາຍເຫດທີພ
່ າໃຫມີຈດດິ
ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 5 ປ ຜານມາ ສາມາດສັງລວມ ຈດດີທີ່ພົ້ນເດັນ ດັງນີ້:
1. ກປສ ໄດສາງ ແລະ ປບປງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາ ທີ່ຈະແຈງ ເຊັນ: ໄດປບປງດາລັດ ວາດວຍກອງ
ທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ລະບຽບຄມຄອງ ກປສ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ ພອມທັງ ສາງບັນດາຄມືການຄມຄອງບໍລິຫານໂຄງການທີ່ໄດປບປງໃຫແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຕອງການ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການດາເນີນງານ ແລະ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ເພີ່ມທະວີຄວາມໂປງໃສໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ພອມນັ້ນ ກໍໄດປບໂຄງສາງສະພາ
ບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກປສ ເພື່ອຮັບປະກັນການຕັດສິນບັນຫາທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນລະດັບສງ
ແລະ ສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ;
2. ໄດປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສວນ ລວມທັງ ຜໃຫທຶນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການ
ສະໜັບສະໜນດານທຶນຮອນ ພອມນັ້ນ ກໍໄດຮຽນຮ ແລະ ສາງປະສົບການໃນການເຮັດວຽກກັບ
ສາກົນໃຫສາມາດຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂຂອງສາກົນ ເພື່ອປະກອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ແລະ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ໃຫບັນລຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຍືນຍົງ;
3. ໄດສາງສາຍພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ລວມທັງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ, ສນກາງແນວລາວສາງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ ຊົນອື່ນໆ ໃນ
ໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງເຮັດໃຫການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກຽວ
ກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກາສິ່ງແວດລອມ ມີຄວາມກົມກຽວ
ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ;
4. ໄດປະກອບພະນັກງານທີ່ມີຄນວດທິໃນດານການຄມຄອງບໍລິຫານ

ແລະ

ປະສານງານໂຄງການ

ເປນຕົ້ນ ດານການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈາງ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ

ເພື່ອໃຫຄາ

ແນະນາບັນດາໂຄງການຍອຍໃນການວາງແຜນໂຄງການ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຂອງໂຄງການ ພອມທັງຝກອົບຮົມສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງເປນແຕລະໄລຍະ.
ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫມີຈດດີ ມີດັງນີ້: (i) ມີການນາພາ-ຊີ້ນາ ຢາງໃກຊິດຈາກສະພາບໍລຫ
ິ ານ ໃນການການົດ
ທິດທາງ ແລະ ວິໃສທັດ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກປສ ພອມນັ້ນ ກໍໄດຮັບການຮວມມື ແລະ ສະໜັບສະ
ໜນເປນຢາງດີຈາກຄະນະວິຊາການ; (ii) ມີການປະສານງານ ແລະ ການຮວມມືທີ່ດີ ຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ
ກຽວຂອງ ແລະ ພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; (iii) ມີການປະສານງານ ແລະ ການຮວມມືທີ່ດີ ຈາກອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນ (ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານໂລກ) ທີ່ ໄດໃຫການສະໜັບສະໜນດານການເງິນ ໃນວຽກງານການເຕີບ
ໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ຂອງ ສປປ ລາວ; (iv) ມີການປບປງລະບົບການ
ຄມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້ຈັດຈາງ, ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບການເງິນພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ ໃຫມີຄວາມໂປງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; (v) ມີພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຕັ້ງໜາປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງຕົນ ດວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ ແລະ ມີຄນນະພາບ.
1.4.2 ຈດອອນ, ຂໍຄົງຄາງ ແລະ ສາຍເຫດທີພ
່ າໃຫມີຈດອອນ
ໄປຄຽງຄກັບຜົນສາເລັດຂາງເທິງນັ້ນ ກໍຍັງມີບາງບັນຫາຂໍຄົງຄາງທີ່ເຮັດໃຫມີຄວາມຫຍງຍາກໃນການຈດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຄາດໝາຍທີ່ການົດໄວໃນແຜນດາເນີນງານ ປ 2018-2020 ຊຶ່ງບັນຫາສວນໃຫຍກໍໄດຮັບການແກໄຂ
ສາເລັດກອນທາຍປ 2020 ແລະ ບາງບັນຫາຕອງໄດສືບຕໍແກໄຂ ດັງມີລາຍລະອຽດລມນີ:້
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ການຕີຄວາມໝາຍສະຖານະພາບ ຂອງ ກປສ ທີ່ໄດການົດໄວໃນດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກ
ປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ 2017 ຊຶ່ງເຫັນວາຍັງບໍທັນຈະແຈງນັ້ນ ໄດມີການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ
ການົດໃຫຈະແຈງຢໃນລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ທີ່ໄດຖືກຮັບຮອງໃນປ 2019;



ປະເດັນທີ່ກຽວກັບການຂາດແຜນພັດທະນາທາງດານການຈັດຕັ້ງ
ຊຶ່ງເປນສາຍເຫດເຮັດໃຫມີ
ຄວາມຫຍງຍາກໃນການຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີຄນວດທິນັ້ນ ໄດຮັບການແກໄຂ ໂດຍໄດສາງຄມື
ການຄມຄອງພະນັກງານ ທີ່ໄດການົດລາຍລະອຽດ ກຽວກັບ ວິທີການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ
ແກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍພະນັກງານ ຊຶ່ງຄມືດງກາວໄດຮັ
ັ
ບອະນມັດ ໃນປ 2018 ຈາກ
ສະພາບໍລຫ
ິ ານ. ແຕເຖິງຢາງ ໃດກໍຕາມ, ການປະກອບພະນັກງານ ເຂົ້າເປນພະນັກງານຖາວອນ
ແລະ ພະນັກງານໂຄງການທີ່ສອດຄອງກັບຄມືຄມຄອງພະນັກງານແມນປະສົບຄວາມຫຍງຍາກ
ແລະ ຫລາຊາ ເນື່ອງຈາກການເຂົ້າ-ອອກ ຂອງພະນັກງານມີຈານວນຫຼາຍ ພອມທັງ ຄວາມບໍ
ແນນອນຂອງການສືບຕໍໂຄງການ ຄສລ 2 ແລະ ການມີໂຄງການໃໝ;



ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງການຍັງຊັກຊາ, ລະບົບການຄມຄອງດານການເງິນ ຍັງບໍທັນໄດດີ
ໂດຍສະເພາະ ໂປແກຼມບັນຊີຍັງບໍທັນສາມາດຮອງຮັບການລົງບັນຊີຈາກຫຼາຍແຫລງທຶນ ແລະ ບໍ
ສາມາດສາງບົດລາຍງານການເງິນໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມຄວາມຕອງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ອົງການຜໃຫທຶນ, ການອະນມັດແຜນງົບປະມານປະຈາປ ແລະ ແຜນນາໃຊງົບປະມານແຕລະ
ກິດຈະກາ ຍັງມີຄວາມຊັກຊາ, ການຈັດຊື-້ ຈັດຈາງ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຮັດໃຫການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການບໍໄປຕາມແຜນການທີ່ການົດໄວ ພອມນັ້ນ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ການຊຸກຍ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຍັງບໍທັນຕໍເນື່ອງ;



ການອະນມັດໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນ ກປສ ແມນຍັງມີຄວາມຊັກຊາເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍຂັ້ນ
ຕອນ ເຊັນ: ໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍທຶນຕອງໄດຮັບການຢງຢນຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ
ຂອງຂະແໜງການທີ່ຕົນຂື້ນກັບ, ມີການຢງຢນຈາກກົມກຽວຂອງກັບຮວງທຶນ ແລະ ມີການ
ຢງຢນຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນຂອງ ກຊສ ຈຶ່ງສາມາດສະເໜີຜານກອງປະຊຸມຄະນະ
ວິຊາການ ແລະ ສາພາບໍລິຫານ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາພາກສວນທີ່ສະເໜີໂຄງການສວນຫຼາຍ ຍັງບໍ
ທັນມີປະສົບການໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ
ເຮັດໃຫເວລານາສະເໜີຜານກອງປະຊຸມ
ຄະນະວິຊາການ ໄດມີຂໍສັກຖາມຫຼາຍ ແລະ ມີການປບປງຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອນາມາສະເໜີຜານກອງ
ປະຊຸມຄືນໃໝ;



ການເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນຂອງໂຄງການລົງທຶນ

ໄດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງເປນ

ລະບົບ, ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ການເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານຕົວຈິງ ຕາກວາຄາດໝາຍ ຍອນວາ
ບາງໂຄງການລົງທຶນ ຈາຍເງິນການປະກອບສວນຊັກຊາ ແລະ ບາງໂຄງການລົງທຶນປະສົບຄວາມ
ຫຍງຍາກທາງດານເສດຖະກິດ;


ການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ກົດໝາຍ ວາດວຍ ການປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ 2013 ແລະ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ
2017 ຍັງບໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດຢາງເຕັມສວນ ເນື່ອງຈາກຂາດລະບຽບການສະເພາະຈາກ
ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ. ຜານມາ ກປສ ໄດໃຫການສະໜັບສະໜນທຶນແກ ມະຫະວິທະຍາໄລ
ແຫງຊາດ ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວາຄວາມເປນໄປໄດກຽວກັບການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫລງທຶນໃໝ
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ເຊັນ: ຄາບໍລິການ ຈາກການນາໃຊລະບົບນິເວດ. ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ການນາເອົາຜົນການ
ຄົ້ນຄວາມາສາງເປນລະບຽບການ ຍັງເປນສິ່ງທີ່ທາທາຍ;


ສາລັບບັນຫາໂຄງການເງິນກ, ຜານມາ ຫກປສ ໄດຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະສານຫາຜກຢມ
ເພື່ອເກັບຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບຍ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ການເກັບກຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບຍຍັງຊັກ
ຊາ ຍອນພະນັກງານ ຫກປສ ຍັງຂາດປະສົບການດານການປອຍ ແລະ ເກັບກສິນເຊື່ອ, ການຄມ
ຄອງຄວາມສຽງ ແລະ ການນາໃຊມາດຕະການຕໍໜີ້ທວງຍາກ;



ການສັງລວມຂໍມນ ຈາກບັນດາໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນການຍັງຊັກຊາ ເຮັດໃຫການສາງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ເພື່ອສົງໃຫຜໃຫທຶນບໍທັນຕາມການົດເວລາ ແລະ ບໍມີຄນນະພາບເທົາທີ່ຄວນ. ນອກນັ້ນ, ການ
ສະຫຼຸບລາຍງານດານການເງິນຍັງມີຄວາມສັບສົນໃນໄລຍະຜານມາເນື່ອງຈາກ ມີການປຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປຽນ ຊຶ່ງອົງການສະໜອງທຶນສາກົນໄດສະໜອງທຶນ ໂດຍນາໃຊສະກນເງິນທີ່
ແຕກຕາງກັນອີງຕາມຕະຫຼາດການເງິນສາກົນ ພອມນັ້ນ ພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍມີ
ການປບປງການຈັດຕັ້ງຢຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ການປຽນພະນັກງານຄມຄອງ
ບໍລິຫານໂຄງການຍອຍ ຊຶ່ງຜມາຮັບໜາທີ່ປຽນແທນ ຍັງບໍທັນເຂົ້າໃຈກຽວກັບລະບົບ ແລະ ບໍມີ
ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ນາໃຊທຶນໂຄງການຈາກສາກົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫມີການ
ຊັກຊາໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ສາຍເຫດທີພ
່ າໃຫມີຈດອອນມີດງນີ
ັ ້:
-

ການສາງລະບຽບການສະເພາະ ເພື່ອເປນບອນອີງໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫລງທຶນໃໝ ແມນ
ຍັງຫລາຊາ ເນື່ອງຈາກຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ;

-

ການຮັກສາພະນັກງານທີ່ມີຄນວດທິ

ແລະ ປະສົບປະການ ແມນມີຂໍຈາກັດເນື່ອງຈາກຕອງໄດ

ວາຈາງໃນອັດຕາເງິນເດືອນສງກວາແພດານທີ່ ຫກປສ ໄດການົດໄວ;
-

ໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນ ຈາກ ກປສ ຈານວນໜຶ່ງ ຍັງຂາດພະນັກງານທີ່ມີຄນວດທິ ພອມນັ້ນ
ງົບປະມານທີ່ຈະນາໃຊໃນການຝກອົບຮົມ ຍັງມີຈາກັດ;

-

ມີການປບປງທາງດານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນິຕິກາທີ່ກຽວຂອງ ຂອງບັນດາພາກສວນທີ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ຊຶ່ງນອກເໜືອຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫກປສ;

-

ການປະສານງານ ແລະ ການຮວມມື ລະຫວາ່ງ ຫກປສ ແລະ ພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ການ ແມນຍັງບໍໄດດີເທົາທີ່ຄວນ.

1.4.3 ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ
ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ ປ 2018-2020
ສາມາດຖອດຖອນໄດບົດຮຽນສາຄັນ ດັງນີ້:


ກປສ ໄດສາງຜົນປະໂຫຍດສາຄັນໃຫແກປະເທດຊາດ ໃນຖານະທີ່ເປນອົງການຈັດຕັ້ງກອງທຶນ
ແຫງຊາດທີ່ສາມາດຮອງຮັບແຫຼງທຶນຈາກຫຼາຍແຫຼງ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນວຽກງານຄມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ ແມນຕອງຮັບປະກັນ
ວາ ຫກປສ ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ່ຈະແຈງ ກຽວກັບ ການປກປອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ສັງຄົມ, ການສົງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງອົງການສະໜອງທຶນ
ສາກົນ;


ແຫຼງທຶນແຕລະແຫຼງມີລັກສະນະ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ

ຂະໜາດຂອງທຶນທີ່ແຕກຕາງກັນ, ກປສ ຈາ

ເປນຕອງຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຢາງຕໍເນື່ອງໃນການຄມຄອງດານການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈາງ
ແລະ ການປກປອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງ ການວາງແຜນ, ການລະດົມທຶນ, ການ
ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການຮວມມື ແລະ ກາຍເປນຄຮວມງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ກັບບັນດາຄຮວມ
ພັດທະນາ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ
ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນ;


ການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫພາກສວນທີ່ໄດຮັບທຶນໃນຂັ້ນສນກາງ, ທອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ
ແມນມີຄວາມຈາເປນຕອງດາເນີນຢາງຕໍເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜນ
ົ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ. ໂດຍອີງໃສສະພາບຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈາກັດຂອງພາກສວນທີ່ໄດ
ຮັບທຶນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈາເປນຕອງ ຝກອົບຮົມ ແບບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ທັງຮຽນທັງເຮັດ ຊຶ່ງ
ຕອງໃຊເວລາ ແລະ ຄວາມພາຍາຍາມພໍສົມຄວນ;



ການຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມຕອງການ ຂອງຜໃຫທຶນ ຕອງຄານຶງເຖິງຄວາມສາມາດ
ແລະ ສະພາບຄວາມເປນຈິງຂອງພາກສວນຮັບທຶນ ເພື່ອໃຫມີຄວາມສົມດນກັນ. ຄາດວາການປບ
ປງເຄື່ອຂາຍການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ການນາໃຊ ຄມືດາເນີນງານ
ຂອງ ກປສ ຈະສາມາດຊວຍອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ
ການໃຫມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍກວາເກົາ;



ການນາໃຊກົນໄກຮບແບບການສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນໂດຍກົງ ເຫັນ
ວາ ມີປະສິດທິຜົນ ແຕວາງົບປະມານທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ກິດຈະກາສງ ເນື່ອງຈາກເປນໂຄງການຂະໜາດນອຍ ຊຶ່ງຜົນໄດຮັບຈາກໂຄງການຕໍພາບລວມຂອງ
ການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແມນມີໜອຍ ສະນັ້ນ ຕອງຫັນເປນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂະໜາດ
ໃຫຍ;



ໃນໄລຍະຜານມາ
ການສະໜັບສະໜນທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ເຫັນວາສມໃສສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂັ້ນສນກາງ
ເພືອ
່ ຄມຄອງມະຫາພາກ ເປນຕົ້ນ ການສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາຕາງໆ. ແຕການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕົວຈິງແມນ ດາເນີນຢໃນຂັ້ນທອງຖິ່ນ. ສະນັ້ນ ໃນຕໍໜາ ການຈັດສັນງົບປະມານຄວນຈະ
ສມໃສສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂັ້ນທອງຖິ່ນ ໄປຕາມທິດສາມສາງ ຂອງລັດຖະບານ;



ໃນໄລຍະ 5 ປຜານມາ ກປສ ໄດສະໜອງທຶນເງິນກໃຫແກ ບກຄົນ ແລະ ນິຕິບກ ຊຶ່ງເຫັນວາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມນຍັງບໍທັນມີປະສິດທິຜົນເທົາທີຄວນ ຍອນວາ ຫກປສ ຍັງຂາດພະນັກງານ
ສິນເຊື່ອ, ນັກກົດໝາຍໃນການຄມຄອງໂຄງການເງິນກ. ສະນັ້ນ, ໃນອະນາຄົດ ການໃຫທຶນໂຄງ
ການເງິນກ ຕອງໄດພິຈາລະນາຢາງຮອບຄອບ ກຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງຜກຢມ
ພອມກັນນັ້ນ ຕອງວາງລະບຽບການທີ່ຮັດກມ ແລະ ມີກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊກົດໝາຍຕໍຜກຢມທີ່ທວງຍາກ.

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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1.4.4 ມາດຕະການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ ໜາ
 ມາດຕະການແກໄຂຕໍບັນຫາຂໍຄົງຄາງ ມີລາຍລະອຽດລມນີ:້
 ຫກປສ ຈະສມໃສການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການ
ຄມຄອງບໍລຫ
ິ ານໃຫມີຄນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ພອມນັ້ນ ກໍດາເນີນການສຶກສາ ແລະ ສາ
ຫຼວດອັດຕາເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາງໆຕໍພະນັກງານທຽບໃສກົນໄກຕະຫຼາດ ພອມທັງມີຂໍ
ສະເໜີ ກຽວກັບ ໂຄງປະກອບ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ຂອງ ຫກປສ ເພື່ອນາສະເໜີຫາ
ສະພາບໍລຫ
ິ ານ ພິຈະລະນາ;


ຫກປສ ຍັງມີຄວາມຕອງການພະນັກງານສະພາະດານທີ່ມີຄນວດທິສງ ເພື່ອຊວຍປບປງລະບົບ
ການຄມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈາງ, ການປອງກັນສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ



ວິຊາການສະເພາະດານ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ອົງການຜໃຫທຶນຕາງໆ ໃນການສາງເງື່ອນໄຂກາຍເປນອົງການທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນຈາກ
ສາກົນໂດຍກົງ;
ສືບຕໍສມໃສສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍຜານການຝກ
ອົບຮົມແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ (ທັງຮຽນ ທັງເຮັດ) ກຽວກັບ ການລາຍງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ



ແລະ ຊວຍຊຸກຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການທີ່ມີບັນຫາດັງກາວ;
ສືບຕໍສມໃສຄົ້ນຄວາຊອກຫາຊອງທາງ ເພື່ອສາມາດຮັບທຶນຈາກ 8 ແຫຼງທຶນຕາມທີ່ການົດໄວຢ
ໃນ ດາລັດວາດວຍກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ (ມາດຕາ 5) ພອມທັງ ລະດົມທຶນຈາກ
ແຫຼງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ໂດຍຈະນາໃຊ ງົບປະມານ ຄສລ 2 ທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອສະໜັບ
ສະໜນການຄົ້ນຄວາຮບແບບການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນ
ດາຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງໃນການສາງລະບຽບການ ກຽວກັບ ການເກັບພັນທະດັງກາວໃຫສາ
ເລັດ ພອມນັ້ນ ກໍເກັບກາຂໍມນ ແລະ ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການໃໝເພື່ອສະເໜີຂໍທຶນຈາກ
GCF ແລະ ຜໃຫທຶນອື່ນໆ;



ສືບຕໍສມໃສຕິດຕາມການເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ພອມ
ນັ້ນ ກໍເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງເພື່ອຊວຍຊຸກຍຕິດຕາມການເກັບ
ພັນທະ ແລະ ນາໃຊມາດຕະການຕໍບັນດາໂຄງການທີ່ຄາງມອບພັນທະ;



ເນື່ອງຈາກມີການລະບາດ ຂອງພະຍາດ Covid 19, ໃນປ 2020 ມີຫຼາຍໂຄງການຊັກຊາໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈຶ່ງໄດສະເໜີ ຕໍອາຍໂຄງການ ຄສລ2 ຈາກທາຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ຫາ
ທາຍເດືອນມີຖຸນາ 2022 ແລະ ໃນປ 2021 ຫກປສ ຈະສືບຕໍໃຫການສະໜັບສະໜນ
ພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ2 ແລະ ສມໃສການສາງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງກຽວກັບການກະກຽມປດໂຄງກາານໃຫບັນດາໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນ ພອມທັງຊຸກຍ
ຕິດຕາມໃຫມີການສົງບົດລາຍງານສດທາຍໃຫຕົງຕາມການົດເວລາ;



ປບປງກົນໄກການອະນມັດໂຄງການ ໄປຕາມລະບຽບຄມຄອງ ກປສ (ສະບັບປບປງ ປ 2021)
ເພືື່ອເຮັດໃຫຂັ້ນຕອນການອະນມັດໂຄງການງາຍຂື້ນ, ພອມທັງເຜີຍແຜ ລະບຽບຄມຄອງ ກປສ
ໃຫແກພາກສວນຕາງໆຮັບຊາບ ກຽວກັບ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕລະພາກ
ສວນທີ່ກຽວຂອງກັບການພິຈາລະນາອານມັດໂຄງການ ພອມນັ້ນ ກໍຈະໄດຝກອົບຮົມສາງຄວາມ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ເຂັ້ມແຂງໃຫພາກສວນຕາງໆໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໂຄງການ;
 ທິດທາງໃນຕໍໜາ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫສອດຄອງກັບວິໃສທັດ 2030, ຍດທະສາດ 2025, ລະບຽບ
ການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມືຄມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ, ກປສ ໄດວາງທິດທາງແຜນການ ສາລັບ ປ
2021-2025 ໂດຍສມໃສ ແຜນບລິມະສິດ ດັງນີ້:
(ກ) ສືບຕໍສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ ຫກປສ ໃນການຄມຄອງບໍລິຫານອົງກອນ ເພື່ອສາງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ໃຫແກຜໃຫທຶນຕາງໆ ແລະ ກາຍເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນສາກົນໂດຍກົງ (GCF);
(ຂ) ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫພະນັກງານ ເພື່ອສາງຜົນງານໃຫມີຄນນະພາບ ແລະ ທັນກັບເວລາ;
(ຄ) ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ຂອງກົນໄກການລະດົມທຶນ ແລະ ການຈັດສັນທຶນ
(ງ) ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການສື່ສານ, ການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວ
ຂອງ ແລະ ຄຮວມພັດທະນາ ລວມທັງ ສະຖາບັນການສືຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕາງໆ .
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ພາກທີ II
ແຜນການ 5 ປ (2021-2025)
ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ແມນແຜນສືບຕໍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ

ວິໃສທັດ ຂອງ

ກປສ ຮອດປ 2030, ເປາໝາຍສະເພາະປ 2025 ແລະ ຍດທະສາດ 2025 ໃຫສํາເລັດຕາມຈດປະສົງຄາດໝາຍ
ໂດຍໄດທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານ 3 ປ ຜານມາ (2018-2020) ດັງທີ່ໄດ
ລະບໃນພາກທີ I ພອມທັງກํານົດທິດທາງ, ຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ແຜນວຽກຈດສມທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊຸມປຕໍ
ໜາ (2021-2025) ພອມທັງການົດແຜນດາເນີນງານໃນແຕລະປ (2021-2025) ແນໃສເຮັດໃຫການຄມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະໜອງທຶນ
ໃຫສອດຄອງກັບທິດທາງ, ນະໂຍບາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທํາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ
ແຫງຊາດ ປະກອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ IX ຕາມ
ທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໃຫປະກົດຜົນເປນຈີງ.
ແຜນ 5 ປ ຄັ້ງນີ້ ຈະສຊົນ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ກປສ ໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ບກຄະລາກອນ ແລະ
ກົນໄກການເງິນທີ່ມີຄນນະພາບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນຢາງມີປະສິດທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ພອມທັງ ສາງຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫກາຍເປນອົງການແຫງຊາດທີ່ສາມາດ
ເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນສາກົນໂດຍກົງ ແລະ ກາຍເປນກອງທຶນທີ່ມີກນ
ົ ໄກການເງີນຍືນຍົງ. ຂໍທີ 2.1 ໄດກํານົດທິດ
ທາງລວມ ແລະ ເປາໝາຍ ໂດຍອີງໃສວິໃສທັດ ຮອດປ 2030 ແລະ ຍດທະສາດຮອດປ 2025 ຂອງ ກປສ; ຂໍທີ
2.2 ການົດຄາດໝາຍສຊົນທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ປ (2021-2025) ແລະ ຂໍທີ 2.3 ລະບແຜນວຽກຈດສດ
ແຕລະດານທີ່ຈະດາເນີນໃນໄລຍະ 2021–2025. ສາລັບແຜນດາເນີນງານໃນແຕລະປແມນລະບໄວໃນເອກະສານ
ຊອນທາຍ 2.
ສະພາບແວດລອມ ທີ່ ຕອງເອົາໃຈໃສ
ໃນການສາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 5 ປ (2021-2025) ແມນໄດຄํານືງເຖິງບັນດາປດໄຈດັງນີ້:
 ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາທີ່ຍັງພົບຂໍຫຍງ
ຍາກຫຼາຍຢາງ ເນື່ອງຈາກການສະລໍຕົວຂອງການລົງທຶນ ຊຶ່ງອາດສົງຜົນກະທົບຕໍການລະດົມທຶນຂອງ
ກປສ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜໃຫທຶນຕາງໆ;


ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈລະໂລກສາຍພັນໃໝ COVID19ໃນຈັງຫວະທີ່ໄວ ແລະ ລັດ
ສະໝີກວາງໃນໄລຍະຜານມາ ແລະ ມີແນວໂນມແກຍາວ ເຖິງວາຈະມີວັກຊິນປອງກັນ ແຕກໍຍັງບໍທັນມີ
ການນາໃຊຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ທົວເຖິງໃນທົວໂລກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫຍັງມີການນາໃຊມາດຕະການໃນການ
ປອງກັນການແຜລະບາດ ອາດສົງຜົນໃຫການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາງໆ ບໍເປນໄປຕາມແຜນທີ່ກາ
ນົດໄວ;




ບັນຫາສິ່ງແວດລອມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະຈບັນຂອງ ສປປ ລາວ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງສະພາບການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ຍັງຢໃນສະພາບທີ່ຕອງສືບຕໍເອົາໃຈໃສ ແລະ ຮວມກັນແກໄຂ;
ຄວາມສາມາດ ແລະ ບົດບາດໜາທີ່ຂອງທກຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ;
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຄວາມຈາເປນໃນການຈັດລຽງບລິມະສິດການສະໜອງທຶນຢາງມີຈດສມ ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫງຊາດ ໃນສະພາບທືນທີ່ມີຈາກັດ ແລະ ປະກອບ
ສວນຕໍການຟນຕົວຂອງເສດຖະກິດ;



ເດັດຂາດໂຈະການສະໜອງທືນທີ່ບໍມີປະສິດທິພາບ, ບໍໄດຮັບໝາກຜົນ ແລະ ບໍສາມາດເຫັນຜົນເປນຮບ
ປະທາ.

2.1 ທີດທາງລວມ ແລະ ເປາໝາຍ
ໃນ 5 ປຕໍໜາ, ກປສ ຍັງຕອງສືບຕໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມທິດທາງ ແລະ ເປາໝາຍທີ່ການົດໄວໃນ
ວິໃສທັດ ກປສ ຮອດປ 2030 ໃຫບັນລຜົນສํາເລັດ ໂດຍຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫສາເລັດ ຍດທະສາດ
2025 ແລະ ຜົນໄດຮັບທີ່ວາງໄວຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄອງກັບຈດໝາຍ ແລະ ທິດທາງລວມ ຂອງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ IX.
ຈດໝາຍຂອງ ວິໃສທັດຮອດປ 2030, ເປາໝາຍສະເພາະ ປ 2025, ຍດທະສາດ ຮອດປ 2025 ຂອງ
ກປສ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ IX ໄດສັງລວມດັງລມນີ້ :


ວິໃສທັດ ກປສ : ພາຍໃນປ 2030, « ກປສ ຈະກາຍເປນສະຖາບັນການເງິນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ເປນອົງກອນທີ່
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ, ມີບກຄະລາກອນທີ່ໄດມາດຕະຖານສາກົນ, ມີປະສິດທິພາບໃນການຄມຄອງການ
ເງິນ, ໂຄງການ, ຈັດຊື້-ຈັດຈາງ, ການລະດົມ ແລະ ການຄມຄອງທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜນກິດຈະກາການ
ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ».



ເປາໝາຍສະເພາະປ 2025: ໃນວິໄສທັດ ຂອງ ກປສ ໄດການົດທິດທາງລວມຂອງປ 2025 ເພື່ອສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ຫກປສ ໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ບກຄະລາກອນ ແລະ ກົນໄກການເງິນທີ່ມິຄວາມ
ຍືນຍົງ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນຢາງມີປະສິດທິພາບ ເຂົ້າໃນ
ວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອປະກອບສວນ
ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ເປາໝາຍສະເພາະ ຂອງ ກປສ ຮອດປ 2025 ມີດງຕໍ
ັ ໄປນີ້ :
1. ຫກປສ ກາຍເປນອົງກອນທີ່ໜາເຊື່ອຖື ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍມີບກຄະລາກອນທີ່ພຽງພໍ
ທັງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ;
2. ກົນໄກການເງິນຂອງ ກປສ ຈະໄດຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າ
ຫາແຫຼງທຶນຈາກຫຼາຍແຫຼງ;
3. ຫກປສ ຈະປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຍດທະສາດ ຮອດປ 2025 ຂອງ ກປສ :
ກປສ ໄດວາງຍດທະສາດ ຮອດ ປ 2025 ເຊີ່ງປະກອບມີ 4 ຍດທະສາດ ແລະ ໄດຄາດຄະເນຜົນໄດຮັບ
ສາລັບ ແຕລະຍດທະສາດ ດັງນີ້:




ທົບທວນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັງ້ ທີ່ IX:
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ່ IX ກໍໄດກํານົດຈດໝາຍລວມ ແລະ
ທີດທາງໜາທີລ
່ ວມ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ຄື: ໃນ
ຈດໝາຍລວມທີ 1 ໄດການົດ “ການປະຕິບັດເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແລະ ຜັນ
ຂະຫຍາຍຍດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫງຊາດໃຫມີປະສິດທິຜົນ”; ໃນທີດທາງລວມທີ 4 ກໍໄດລະບ
ວາ: “ພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ສະອາດ ແລະ ເປນມິດຕໍສິ່ງແວດລອມ, ປກປກຮັກສາ ແລະ ນํາໃຊ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຢາງສົມເຫດສົມຜົນ, ຍືນຍົງ, ປະຢດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ” ແລະ ເປາໝາຍ
ໃຫຍ ທີ 4 ກໍໄດລະບວາ “ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມໃຫມີຄວາມສົມດນ ແລະ ກຽມພອມຮັບມື ແລະ
ຕອບໂຕຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດທາມະຊາດ”.

2.2 ຄາດໝາຍສຊົນ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທິດທາງລວມ ແລະ ເປາໝາຍ ທີ່ການົດໄວໃນວິໃສທັດ ກປສ ຮອດປ 2030 ແລະ
ຍດທະສາດ ຮອດປ 2025 ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ່ IX, ກປສ
ໄດການົດຄາດໝາຍສຊົນໃນ 5 ປ ຕໍໜາ (2021-2025) ດັງລມນີ້:
ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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2.2.1 ດານການຈັດຕັງ້
ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ ແລະ ການຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຢາງເປນລະບົບ ເພື່ອ
ໃຫກາຍເປນອົງກອນທີ່ໜາເຊື່ອຖື ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ມີບກຄະລາກອນທີ່ພຽງພໍ ທັງດານຄນນະພາບ ແລະ
ປະລິມານ, ມີລະບຽບການ ແລະ ຄມືການຄມຄອງບໍລິຫານ ທີ່ຄົບຊຸດ ແລະ ແລະ ມີລະບົບການຄມຄອງບໍລິຫານ
ການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໜາເຊື່ອຖື.
2.2.2 ດານການຄມຄອງ ບໍລຫ
ິ ານ
ຫກປສ ມີລະບົບຄມຄອງບໍລິຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດວັດແທກປະສິດທິພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຕາມແຜນການທີ່ລະບໄວໃນວິໃສທັດ, ຍດທະສາດ, ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ແລະ
ຄມືການຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ໂດຍນາໃຊດັດສະນີຄວາມສາມາດ (FCI) ໃຫບັນລໄດ 80 ເປເຊັນຂອງ
ດັດສະນີແຕລະດານ ຊຶ່ງມີການທົບທວນ ແລະ ປບປງໃຫສອດຄອງກັບສະພາບໃນແຕລະໄລຍະ.
2.2.3 ດານບກຄະລາກອນ
ປະກອບ ແລະ ຄັດຈອນພະນັກງານໃຫພຽງພໍທັງດານ ປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ໂດຍປະເມີນຄວາມ
ຕອງການ ຂອງອົງກອນທາງດານພະນັກງານ (staff need assesment) ໃຫສອດຄອງຕາມແຫຼງລາຍຮັບ ແລະ
ໜາວຽກ ພອມທັງ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫພະນັກງານ ໂດຍ 80 ເປເຊັນ ຂອງພະນັກງານໄດຮັບການຝກອົບຮົມ
ແລະ 30 ເປເຊັນ ຂອງພະນັກງານທັງໝົດ ກາຍເປນຊຽວຊານສະເພາະດານ ແລະ ສາມາດເປນຄຝກ ພອມນັ້ນກໍ
ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ

ຫກປສ

ໂດຍຜານການນາໃຊ

ຕົວຊີ້ວັດຜົນງານ

(KPI) ຊື່ງຢາງໜອຍໃຫບັນລ 85% ຂອງການການົດ ຕົວຊີ້ວັດໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ພອມທັງ ມີແຜນພັດ
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ແລະ ມີນະໂຍບາຍດານບກ ຄະລະກອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຊັດເຈນ.
2.2.4 ດານການລະດົມທຶນ
ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການລະດົມທຶນ (2021-2025) ຊື່ງຄາດວາຈະ
ສາມາດ ສາງລາຍຮັບໄດປະມານ 62.47 ລານ (ຫົກສິບສອງລານສີ່ແສນເຈັດສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້
6,65 ລານ (ຫົກລານຫົກແສນຫາສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກທຶນພາຍໃນ ແລະ 55.82 ລານ (ຫາສິບຫາ
ລານແປດແສນຊາວພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກແຫຼງທຶນສາກົນ ໂດຍສືບຕໍເກັບລາຍຮັບຈາກ 4 ແຫຼງທຶນທີ່ເກັບ
ໄດໃນປະຈບັນ ແລະ ເພີ່ມການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝ ພອມທັງ ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ
ເພື່ອຄົ້ນຄວາສາງນິຕິກາໃນການເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໃໝຕາມດາລັດ ຂອງ ກປສ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ຄຮວມ
ພັດທະນາເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ.
2.2.5 ດານການສະໜອງທຶນ
ສາງແຜນສະໜອງທຶນ 2021-2025 ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ ໄປຕາມ
ທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ ລວມທັງສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານຄມຄອງທຶນ
ໃຫບັນລຄາດໝາຍ
62.47 ລານໂດລາ ສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 6.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 55.82 ລານໂດ
ລາສະຫະລັດ.

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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2.2.6 ດານການຮວມມື
ເພີ່ມທະວີການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ ກັບ ພາກສວນຕາງໆໃຫກວາງຂວາງເຊັນ: ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ແລະ ປະຈາພາກ, ບັນດາກະຊວງກຽວຂອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຊຸມຊົນ ທອງຖິ່ນ
ແລະ ສືບຕໍເປນຄ ຮວມງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາງໆໃຫຍືນຍົງເຊັນ: WB, UNDP, GIZ, UNEP ແລະ
GGGI ພອມນັ້ນ ກໍເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນກັບ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ (GCF) ເພື່ອສາງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ

ກປສ

ກາຍເປນອົງກອນທີສ
່ າມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ

ແລະ

ສຶກສາເງື່ອນໄຂ,

ມາດຖານ ແລະ ຄວາມເປນໄປໄດ ຂອງອົງການສະໜອງທຶນໃນອະນພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ເພື່ອ
ຊອກຫາແຫຼງທຶນໃໝ.
2.2.7 ດານການສືສ
່ ານ
ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດາເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ 2021-2025, ເພີ່ມທະວີ
ການເຜີຍແຜລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມືການຄມຄອງໂຄງການໃຫແກພະນັກງານ ກປສ ແລະ ໂຄງການ
ຍອຍ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ກຽວກັບຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ ໃນການປະກອບສວນເຂົ້າໃນການ
ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມຢາງເປນປກກະຕິ ໂດຍຜານສື່ຕາງໆເຊັນ: ແຜນພັບ, ໂປສເຕີ,້ ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ,
ວິທະຍ, ໂທລະພາບ, ວິດີໂອສັ້ນ, ເວບໄຊ ແລະ ເຟສບກ.

ຕາຕະລາງ 2.1 ຕາຕະລາງສັງລວມຄາດໝາຍສຊົນ ໃນປ 2021-2025 ເພືອ
່ ໃຫບັນລຕາມຍດທະສາດຮອດປ 2025

ຍດທະສາດ ແລະ ຜົນໄດຮັບ ທີກ
່ ານົດໄວຮອດປ
2025

ຄາດໝາຍສຊົນ ໃນປ 2021-2025

ໝາຍເຫດ

ຍດທະສາດ 1: ປບປງດານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄມຄອງ-ບໍລິຫານ.
ຜົນໄດຮັບ

1.1

ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ພາລະບົດບາດທີ່ຈະແຈງ ແລະ ເໝາະສົມ.

ແລະ ສືບຕໍປບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ
ແລະ ພາລະບົດບາດໃຫສາເລັດ

ຜົນໄດຮັບ 1.2 ມີລະບຽບການຄມຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານ ທີມ
່ ີ ສືບຕໍປບປງ ດັດສະນີຄວາມສາມາດໃຫ
ສາເລັດ ແລະ ມີການທົບທວນເປນແຕ
ປະສິດທິຜົນຕາມ 8 ດັດສະນຄ
ີ ວາມສາມາດ (FCI)
ລະໄລຍະ.
ທີ່ການົດໃນປ 2015.
ປບປງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ປບປງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ
ແລະ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການ ໃຫສາເລັດ ແລະ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການທກ
ເຫລັ້ມໃຫສາເລັດໃນປ 2021 ພອມທັງ
ຖືກຮັບຮອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ.
ຜົນໄດຮັບ 1.3

ຜົນໄດຮັບ 1.4 ມີລະບົບການບໍລກ
ິ ານດານການເງິນທີ່ ປບປງລະບົບໂປຮແກມບັນຊີ ໃຫເປນ
ລະບົບດຽວ ທີ່ມີການຍອມຮັບຈາກກະ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ມີປະສິດທິຜນ
ົ .

ຊວງການເງິນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະ
ຫຼຸບລາຍງານການເງິນຖືກຕອງ
ແລະ
ທັນເວລາ

ຍດທະສາດ 2: ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານບກຄະລາກອນ
ຜົນໄດຮັບ 2.1 ມີຄວາມພອມທັງດານປະລິມານ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕອງການພະນັກງານຕາມ
ແຫຼງທຶນ ແລະ ໜາວຽກ, ໂອນຖາຍ
ຄນນະພາບ.
ພະນັກງານໂຄງການທີ່ມີຄວາມຮຄວາມ
ສາມາດໃຫມາເປນພະນັກງານຖາວອນ
ຂອງ ຫກປສ ໃຫຄົບຕາມຕາແໜງງານ

ພອມທັງຍົກສງຄນນະພາບ (ຢາງໜອຍ
KPI ຈະຕອງບັນລ 85%)
ຜົນໄດຮັບ 2.2 ມີນະໂຍບາຍດານບກຄະລາກອນທີ່ - ປບປງຄມືບກຄະລາກອນທີ່ມີການກາ
ນົດນະໂຍບາຍຊັດເຈນ ແລະ ເໝາະສົມ;
ເໝາະສົມ.
- ສືບຕໍຝກອົບຮົມໃຫພະນັກງານ ເພື່ອ
ບັນລ 80% ຂອງຈານວນພະນັກງານ
ທັງໝົດ;
- 30% ຂອງຈານວນພະນັກງານທັງ
ໝົດກາຍເປນຊຽວຊານສະເພາະດານ
ແລະ ສາມາດເປນຄຝກ
ຜົນໄດຮັບ 2.3 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊັບພະ ສາງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນດ ຂອງ ກປສ ສາລັບປ 2021 ຍາກອນມະນດ
2025 ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະ
ສິດທິຜົນ

ຍດທະສາດ 3: ປບປງກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນແບບຍືນຍົງ
ຜົນໄດຮັບ 3.1 ມີແຜນ 5 ປສາລັບການລະດົມທຶນ ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການລະດົມທຶນ
ແລະ ການສື່ສານ
(2021-2025) ຊຶ່ງຄາດວາຈະສາມາດ
ສາງລາຍຮັບໄດປະມານ 62.47 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ (6,65 ລານໂດລາສະ
ຫະລັດ

ມາຈາກທຶນພາຍໃນ

ແລະ

55.82 ລານໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກ
ແຫຼງທຶນສາກົນ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະ
ລາງລະດົມທຶນ). ພອມນັ້່ນ, ກໍປະສານ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ສົມທົບກັບພາກ ສວນທີ່ກຽວຂອງເພື່ອ
ຄົ້ນຄວາສາງນິຕິກາໃນການເຂົ້າຫາແຫຼງ
ທຶນໃໝ ຕາມດາລັດ ຂອງ ກປສ ແລະ
ປະສານສົມທົບກັບຄຮວມພັດທະນາ
ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ.
ຜົນໄດຮັບ 3.2 ມີແຜນ 5 ປ ສາລັບການສະໜອງທຶນ ສາງແຜນສະໜອງທຶນ ໄປຕາມ 6 ຮວງ
ທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ
ຕາມ 6 ຮວງທຶນ
ໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ
ລວມທັງສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ
ບໍລິຫານຄມຄອງທຶນ ໃຫບັນລຄາດ
ໝາຍ 62.47 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ,
ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 6.65 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 55.82
ລານໂດລາສະຫະລັດ.
ຜົນໄດຮັບ 3.3 ມີທຶນເພີ່ມຈາກແຫຼງທຶນຕາງໆ ຕາມ ສືບຕໍເກັບລາຍຮັບຈາກ 4 ແຫຼງທຶນທີ່
ເກັບໄດໃນປະຈບັນ ແລະ ເພີ້ມການເກັບ
ມາດຕາ 5 ຂອງດາລັດ ກປສ ປ 2017.
ກາຈາກແຫຼງທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງເພື່ອຄົ້ນຄວາ
ສາງນິຕິກາໃນການເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໃໝ
ຕາມດາລັດ ຂອງ ກປສ ແລະ ປະສານ
ສົມທົບກັບຄຮວມພັດທະນາເພື່ອ
ກະກຽມໂຄງການໃໝ.

ຍດທະສາດ 4: ເພີ່ມທະວີການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານ
ຜົນໄດຮັບ 4.1 ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມ ເພີ່ມທະວີການຮວມມື ແລະ ຫັນເປຄ
ຮວມງານກັບພາກສວນຕາງໆໃຫກວາງ
ໂຍງພາຍໃນກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງພາກລັດ,
ຂວາງ ເຊັນ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ
ເອກກະຊົນ ແລະ ຄຮວມພັດທະນາ ທັງໃນສນກາງ
ແລະ ປະຈາພາກ, ບັນດາກະຊວງທີ່ກຽວ
ແລະ ທອງຖິ່ນ
ຂອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຊຸມຊົນ
ທອງຖິ່ນ ແລະ ສືບຕໍເປນຄຮວມງານ
ກັບ WB, UNDP, GIZ, UNEP,
GGGI ແລະ ອື່ນໆ.
ຜົນໄດຮັບ 4.2 ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມ ເສີມສາງສາຍພົວພັນກັບກອງທຶນສີຂຽວ
ດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ
ໂຍງກັບຄຮວມພັດທະນາໃນອະນພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ
(GCF) ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ
ແລະ ລະດັບສາກົນ
ກປສ ກາຍເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ

36

ຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ ແລະ ສຶກສາ
ເງື່ອນໄຂ, ມາດຖານ ແລະ ຄວາມເປນ
ໄປໄດຂອງອົງການສະໜອງທຶນໃນອະນ
ພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບສາກົນ
ເພື່ອຊອກຫາແຫຼງທຶນໃໝ.
ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດາເນີນ
ເພື່ອເຜີຍແຜກຽວກັບຜົນສາເລັດ ການເຄື່ອນໄຫວການ ງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ
2021-2025, ເພີ່ມທະວີການເຜີຍແຜ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ.
ລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມື
ການຄມຄອງໂຄງການໃຫແກພະນັກ
ຜົນໄດຮັບ 4.3 ມີເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມ

ງານ ກປສ ແລະ ໂຄງການຍອຍ, ໂຄສະ
ນາເຜີຍແຜກຽວກັບຜົນງານ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ ໃນການປະ
ກອບສວນເຂົ້າໃນການປກປກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລອມ ຢາງເປນປກກະຕິ ໂດຍ
ຜານສື່ຕາງໆ ເຊັນ: ແຜນພັບ, ໂປສເຕີ້,
ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍ, ໂທລະ
ພາບ, ວິດີໂອສັ້ນ, ເວບໄຊ ແລະ ເຟສ
ບກ.

2.3 ແຜນວຽກຈດສມ (2021-2025)
ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ແມນຈະສມໃສການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍດທະສາດທັງ 4 ດານ
13 ຜົນ ໄດຮັບ ແລະ ຄາດໝາຍສຊົນທີ່ໄດລະບໄວໃນຕາຕະລາງ 2.1 ຂາງເທິງໃຫສາເລັດ ໂດຍຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໜາວຽກຈດສມລມນີ້:

2.3.1 ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຍດທະສາດ 1: ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກການຈັດຕັງ້ , ພະນັກງງານ ແລະ ການຄມ
ຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານ ໃຫເປນທີເ່ ຊືອ
່ ຖື ແລະ ຍອມຮັບໄດທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຊຶ່ງມີໜາວຽກຈດສມດັງນີ້:
(1) ປບປງນິຕິກາ (ລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມືຄມຄອງບໍລິຫານຕາງໆ) ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສາ
ເລັດຂອງ ກປສ ໃຫກາຍເປນອົງກອນທີ່ມີບົດບາດໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ເປນກົນໄກການເງິນທີ່ຍືນ
ຍົງ ພອມທັງປບປງຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ໃຫສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດ
ຄມຄອງໂຄງການຈາກຫຼາຍແຫຼງທຶນຢາງມີປະສິດທິຜົນ;
(2) ພັດທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍສາງແຜນພັດທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025 ແລະ
ປບປງນະໂຍບາຍພະນັກງານໃຫເໝາະສົມ
ພອມທັງແກໄຂອັດຕາການເຂົ້າ-ອອກຂອງພະນັກງານ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ເຊັນ: (ກ) ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫພະນັກງານ ແລະ ທີມງານໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢາງ
ຈະແຈງ ລວມທັງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫສອດຄອງກັບຄມືຄມຄອງພະນັກງານ ກປສ, (ຂ) ຝກ
ອົບຮົມທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫປະສິດທິພາບ ແລະ (ຄ) ຮັບພະນັກງານໜມນອຍທີ່ມີ
ຄວາມຮຄວາມສາມາດ;
(3) ປບປງລະບົບການຄມຄອງ-ບໍລິຫານຂອງ ຫກປສ ທີ່ສາມາດວັດແທກປະສິດທີພາບໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ຫກປສ ຕາມແຜນການທີ່ລະບໄວໃນ ວິໃສທັດ, ຍດທະສາດ, ແຜນການ
ລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ແລະ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລຫ
ິ ານ ຂອງ ກປສ ໂດຍນາໃຊດັດສະນີ
ຄວາມອາດສາມາດ (FCI);
(4) ປບປງລະບົບການເງິນ ໃຫມີປະສິດທະຜົນໂດຍການນາໃຊລະບົບບັນຊີດຽວ ເພື່ອຮັບປະກັນການລາຍ
ງານ ທີ່ຖືກຕອງຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ຊຶ່ງລະບົບບັນຊີດັງກາວມີການຢງຢນຈາກກະຊວງການເງິນ.
ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກາດັງກາວຈະໄດດາເນີນຫຼັກການດັງລມນີ:້
o ການຄມຄອງບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ແມນອີງໃສດາລັດ ກປສ ປ 2017, ລະບຽບການຄມຄອງ
ກປສ ປ 2021, ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ
ມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນ;
o ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ແລະ ແຜນງານບລິມະສິດໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງ
ແວດລອມ ລວມທັງວຽກງານຄມຄອງ ແລະ ການປບໂຕເຂົ້າກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ;
o ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນດວຍວິທີການທີ່ປະຢດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ໂດຍນາໃຊວິທີການ: “ການຮຽນຮຜານການປະຕິບັດຕົວຈິງ”, “ການຝກທັກສະໃນລະຫວາງການ
ເຮັດວຽກຕົວຈິງ” ແລະ ເສີມສາງ “ການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ”;
o ຈັດຈາງພະນັກງານທີ່ມີຄນວດທິສງສະເພາະດານເພື່ອຊວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ຂອງ
ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊອນ ຫຼື ມີຄວາມຈາເປນອັນຮີບດວນ ແລະ ຕອງການບກຄະລາ
ກອນເພີ້ມເຕີມ; ແລະ
o ປບປງການຈັດຕັ້ງໃຫກາຍເປນອົງກອນແຫງຊາດທີສ
່ າມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນສາກົນໄດໂດຍກົງ
ແລະ ເສີມສາງຄຮວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ.

2.3.2 ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຍດທະສາດ 2: ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານບກຄະລາກອນໃຫ ກປສ ຊຶ່ງມີໜາວຽກຈດ
ສມດັງນີ້:
(1) ປະກອບບກຄະລາກອນໃຫພຽງພໍທັງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ໂດຍການສາງພະນັກງານຖາ
ວອນທີ່ມີຄວາມຮຄວາມສາມາດໃຫສອດຄອງຕາມແຫຼງລາຍຮັບ ແລະ ໜາວຽກ ພອມທັງ ປບປງຄນ
ນະພາບຂອງພະນັກງານທີ່ມີຢໃນປະຈບັນ (ຢາງໜອຍໃຫບັນລ 85% ຂອງ ການການົດຕົວຊີ້ວັດໃນ
ການປະຕິບັດວຽກງານ);
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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(2) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການສືບຕໍຝກອົບຮົບໃຫພະນັກງານ ດວຍ
ວິທີການຕາງໆເຊັນ: ການຮຽນຮຜານການປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝກອົບຮົມສະເພາະດານ ແລະ ການ
ຝກອົບເພື່ອກາຍເປນຄຝກ ຊຶ່ງຄາດໝາຍຢາງນອຍ 80% ຂອງຈານວນພະນັກງານທັງໝົດໃຫໄດຮັບ
ການຝກອົບຮົມ ແລະ 30% ຂອງຈານວນພະນັກງານທັງໝົດໃຫກາຍເປນພະນັກງານຊຽວຊານສະ
ເພາະດານ ແລະ ກາຍເປນຄຝກ;
(3) ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາບກຄະລາກອນ 2021-2025 ຂອງ ກປສ ເພື່ອສາງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫພະນັກງານ ໂດຍການຝກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ການຝກອົບຮົມສະເພາະ
ດານ, ການຝກອົບຮົມກັບທີ່, ການຝກອົບເພື່ອກາຍເປນຄຝກ ພອມທັງ ສົງເສີມໃຫພະນັກງານຮຽນ
ຮດວຍຕົນເອງ. ການຝກອົບຮົມແມນແນໃສການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ ຫກປສ ເພື່ອປະຕິບັດ
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

2.3.3 ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຍດທະສາດ 3: ປບປງກົນໄກການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນທີຍ
່ ນ
ື ຍົງ ຊຶ່ງມີ
ໜາວຽກຈດສມດັງນີ:້
ກ. ການລະດົມທຶນ
ການລະດົມທຶນ ຂອງ ກປສ ແມນແນໃສນາມາຮັບໃຊໃຫແກວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ
ຊຶ່ງປະຈບັນ ບັນຫາການທາລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການເພີ້ມຂື້ນຂອງມົນລະພິດ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຂອງການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ ສະນັ້ນ ການລະດົມທຶນ ເພື່ອມາຮັບໃຊວຽກງານ
ດັງກາວ ເປນໜາວຽກທີ່ທາທາຍ ເນືອ
່ ງຈາກມີການແຂງຂັນສງໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນ ທັງໃນລະດັບ
ຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ທົວໂລກ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ກປສ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປບປງຂີດຄວາມສາ
ມາດຂອງຕົນໃນທກໆດານ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ຍດທະສາດໃນການລະດົມທຶນ ສາລັບປ 2021-2025 ຊື່ງຄາດວາຈະສາມາດສາງລາຍຮັບໄດປະມານ
62.47 ລານໂດລາສະຫະລັດ (6.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກທຶນພາຍໃນ ແລະ 55.82 ລານໂດ
ລາສະຫະລັດມາຈາກແຫຼງທຶນສາກົນ).
 ການຂົນຂວາຍລະດົມທຶນເພີມ
້ ຈາກແຫຼງທຶນພາຍໃນ
ໃນລະຫວາງປ 2021-2025 ກປສ ຈະສືບຕໍເກັບລາຍຮັບ (ທຶນພາຍໃນ) ຈາກດອກເບຍເງິນຝາກຂອງ
ກປສ ແລະ ການປະກອບສວນພັນທະຈາກໂຄງການບໍແຮ ແລະ ໄຟຟາທີ່ໄດເຊັນສັນຍາສາປະທານ (CA) ຊຶ່ງຄາດ
ວາຈະສາມາດເກັບໄດປະມານ 6.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ຫຼື ປະມານ 1.33 ລານໂດລາສະຫະລັດຕໍປ).
ນອກຈາກນັ້ນ ເພື່ອບັນລເປາໝາຍ ການໂຄງການເຕີບໂຕສີຂຽວ GG-DPO (DPF3) ທີ່ການົດໃຫ ກປສ ຕອງ
ມີແຫຼງທຶນໃໝຢາງໜອຍ 2 ແຫຼງທຶນໃນທາຍປ 2021. ກປສ ໄດກະກຽມຮາງເບື້ອງຕົ້ນ ລັດຖະດາລັດປະທານ
ປະເທດວາດວຍການຈາຍຄານາເປອນ ຈາກນັ້ນ ໄດມອບໃຫ ກົມຊັບພະຍາກອນນາ, ກຊສ ສືບຕໍປບປງ. ກປສ ຈະ
ສືບຕໍເຮັດວຽກຢາງໃກຊິດກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຊອກຫາວິທີການຕາງໆເພື່ອເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼງມົນລະ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ພິດ ໂດຍສະເພາະ ອດສາຫະກາຂະໝາດໃຫຍທີ່ສາງມົນລະພິດ ແລະ ສົງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍສຂະພາບຂອງຄົນ
ແລະ ລະບົບນິເວດ ໃນນີ້ ຈະສືບຕໍຮວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ໃນການສຶກສາ ກຽວກັບ ກົນໄກການ
ຮັບເອົາທຶນຈາກແຫຼງໃໝຕາມທີ່ການົດໄວໃນກົດໝາຍ ວາດວຍ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ (ເຊັນ: ການ
ເກັບຄາບໍລິການລະບົບນິເວດ, ການບລະນະຟ້ນຟດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ການປບໄໝ) ເພື່ອນํາສະເໜີພາກສວນ
ກຽວຂອງ ການົດເປນນິຕິກາລະອຽດ ໃຫສາມາດນາໄປສການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ.

ຕາຕະລາງ 2.2 ຄາດຄະເນການເກັບລາຍຮັບຈາກການລົງທຶນຂອງ ກປສ ເອງ ແລະ ການເກັບ ລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນພາຍ
ໃນ (ລານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນປ 2021-2025
ແຫຼງທຶນ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ທັງໝົດ

ໝາຍເຫດ

(2021-

(ref)

2025)
(1) ທຶນພາຍໃນ (ດອກ 0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

1.65

ເພື່ອນາໃຊໃນ
ວຽກບໍລິຫານ
ຂອງ ກປສ

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

2.25

ຈະໄດປະສານ
ສົມທົບຢາງໃກ
ຊິດກັບກະຊວງ
ພະລັງງານ
ແລະ ບໍແຮ

0.55

0.55

0.55

0.55

0.55

2.75

ຈະໄດປະສານ
ສົມທົບຢາງໃກ
ຊິດກັບກະຊວງ
ພະລັງງານ
ແລະ ບໍແຮ
ແລະ ກົມສິ່ງ

ເບຍເງິນຝາກຂອງ ກປ
ສ ແລະດອກເບຍຈາກ
ໂຄງ ການເງິນກ)
(2) ການປະກອບສວນ 0.4
ພັນທະຈາກໂຄງການບໍ
ແຮ

(3) ການປະກອບສວນ 1.1
ພັນທະຈາກໂຄງການ
ພະລັງງານ

ແວດລອມ,
ກຊສ
(4)ການປະກອບສວນ

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ຈາກແຫຼງອື່ນໆ (ຄານາ
ເສຍ,ອາກອນ
ສິ່ງແວດລອມ,ຄາ
ບໍລິການລະບົບນິເວດ,

ຈະໄດປະສານ
ສົມທົບຢາງໃກ
ຊິດກັບກະຊວງ
ພະລັງງານ
ແລະ ບໍແຮ
ແລະ ກຊສ

ຄາບໍລະນະຟນຟ
ສິ່ງແວດລອມແລະ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ອື່ນໆ.)
(5) ລວມ (2) + (3) 1.5

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

6.65

+(4)
ລວມທັງໝົດ (1)+(5)

1.8

 ການສະໜັບສະໜນຈາກອົງການຜໃຫທຶນສາກົນ (IFO)
ໃນ ສປປ ລາວ, ມີຫຼາຍອົງການຜໃຫທຶນສາກົນ (IFO) ທີ່ສະໜອງທຶນຊວຍເຫຼືອລາ, ເງິນກຢມ, ແລະ
ການປະສົມປະສານລະຫວາງເງິນຊວຍເຫຼືອລາ ແລະ ເງິນກຢມ, ການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການ ແລະ ການສາງຂີດ
ຄວາມສາມາດໃຫກັບທກຂະແໜງການ. ສໍາລັບຂົງເຂດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ,
ກປສ ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮວມກັບທະນາຄານໂລກໃນໄລຍະ 10 ປຜານມາ ແລະ ປະຈ
ບັນໄດສາງສາຍພົວພັນໂດຍກົງກັບກອງທຶນ GEF, ກອງທຶນ GCF, ອົງການ GIZ, UNEP ແລະ UNDP.
ໃນປ 2021-2025 ຄາດວາຈະສາມາດລະດົມທຶນຈາກສາກົນໄດປະມານ 55.82 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ຊຶ່ງທຶນ
ດັງກາວປະກອບມີ: ທຶນ ຄສລ2 ມນຄາ 5.75 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນຊວຍເຫຼືອລາ 23.49 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ ຈາກກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນໃຫລັດຖະບານ (ໂດຍຜານອົງການ GIZ
13.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຜານອົງການ UNEP 10 ລານໂດລາສະຫະລັດ), ໂຄງການພມີທັດ ແລະ
ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL) ມນຄາ 2.72 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນກຸ້ຢມຈາກທະນາຄານໂລກ 23.46 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ ສາລັບໂຄງການໃໝ EWMP ແລະ ເງິນຊວຍເຫຼືອ ຈາກ GCF ປະມານ 0.4 ໂດລາສະຫະລັດ
ເພື່ອມາສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ກປສ ດັງມີລາຍລະອຽດລມນີ້:


ງົບປະມານໂຄງການ ຄສລ 2: ໂຄງການ ຄສລ2 ໄດຮັບການຕໍອາຍໂຄງການຮອດກາງປ 2022 ແລະ
-ບັນດາໂຄງການຍອຍ (ກມໂຄງການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການຄມຄອງປາສະຫງວນ, ການຕານ
ການຄາຂາຍສັດປາ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ) ກໍໄດຮັບການຕໍອາຍຮອດທາຍປ 2021 ຊຶ່ງ
ຄາດວາຈະມີງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທັງໝົດ 5.75 ລານໂດລາສະຫະລັດ;



ການສະໜັບສະໜນຈາກກອງທຶນ GCF:

ການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນ GCF ແມນຮຽກຮອງໃຫມີ

ມາດຕະຖານສງ ກຽວກັບ ການຄມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊື-້ ຈັດຈາງ, ວຽກງານສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ນະໂຍບາຍປກປອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຄມຄອງ
ບໍລິຫານ, ຄວາມໂປງໃສ, ຄວາມສາມາດດານວິຊາການ, ການຄມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ການເປນຄ
ຮວມງານ ຫຼື ຮວມທຶນກັບອົງກອນຜໃຫທຶນ. ນອກນັ້ນ, ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ຈະສະເໜີຂໍທຶນກໍ
ຕອງມີຄນນະພາບ ຊຶ່ງໃນການກະກຽມແມນຕອງໃຊເວລາ, ຄວາມສາມາດສງ ແລະ ຈາເປນຕອງມີ
ຊຽວຊານສາກົນມາຊວຍ ເພາະຂັ້ນຕອນການທົບທວນ ແລະ ອະນມັດຂອງຜໃຫທຶນ ແມນມີການ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ແຂງຂັນສງ ແລະ ມີຫຼາຍປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາໄດຍື່ນບົດສະເໜີຂໍທຶນນາແຫຼງດັງກາວ. ຜານມາ
ຫກປສ ກໍໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ ຈາກ ອົງການ GIZ ເພື່ອປະເມີນຄວາມພອມໃນການເຂົ້າຫາແຫຼງ
ທຶນໂດຍກົງ ຂອງ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ (GCF) ຊຶ່ງເຫັນວາຍັງມີ
ບາງດານທີ່ຕອງໄດປບປງແກໄຂ ເປນຕົ້ນ: ປບປງຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຫກປສ, ປະສິດທິພາບຂອງ
ລະບົບໂປແກຼມບັນຊີ, ສາງລະບົບກວດກາພາຍໃນ ແລະ ການສົງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານ
ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ພອມກັນນີ,້ ກປສ ກໍໄດຍື່ນໃບສະໝັກເພື່ອເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າ
ຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ (AE) ແລະ ກໍໄດເລີ່ມກະກຽມບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອສະໝັກຂໍທຶນ
ສາລັບໂຄງການຂະໜາດນອຍໃນວົງເງິນບໍເກີນ 10 ລານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍຜານຮວງທຶນການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ. ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນ GCF, ຫກປສ ໄດການົດ 3 ວຽກງານຈດ
ສມດັງນີ້:
-

ໂຄງການ I-GFLL (REDD+): ເພື່ອເປນຜົນງານອາງອີງ ຂອງ ຫກປສ ໃນການເປນອົງ
ກອນແຫງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໂດຍກົງ ຂອງ GCF, ຫກປສ ໄດເຮັດວຽກ
ຮວມກັບອົງການ GIZ ຢາງໃກຊິດໃນການກະກຽມ “ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ
ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປາໄມ, ຄມຄອງປາໄມແບບພມມີທັດ ແລະ ສົງເສີມຊີວິດ
ການເປນຢ I-GFLL (REDD+)” ທີ່ໄດຮັບທຶນຈາກກອງທຶນ GCF ໂດຍຜານອົງການ
GIZ1 ຈານວນ 13.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2020-2024), ໃນ
ນັ້ນ 447.326 ໂດລາສະຫະລັດ ແມນ ກປສ ນາໃຊ ເຂົ້າໃນການຄມຄອງບໍລິຫານການ
ເງິນຂອງໂຄງການ, ຊຶ່ງບົດສະເໜີໂຄງການດັງກາວໄດຮັບອະນມັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ໃນຕົ້ນ
ປ 2020 ແລະ ໄດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປ 2020.

-

ໂຄງການ UNEP/GCF: ເພື່ອເປນຜົນງານອາງອີງ ຂອງ ຫກປສ ໃນການເປນອົງກອນທີ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໂດຍກົງ ຂອງ GCF, ຫກປສ ໄດເຮັດວຽກຮວມກັບອົງການ
UNEP ແລະ ກຊສ ຢາງໃກຊິດໃນການກະກຽມ “ໂຄງການສາງຄວາມທົນທານຂອງ
ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ໂດຍການຄມ
ຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຢ ສປປ ລາວ” ໂດຍຜານອົງການ UNEP ຈາ
ນວນ

10

ລານໂດລາສະຫະລັດ

(ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

2020-2025),

ໃນນັ້ນ

344,152 ໂດລາສະຫະລັດ ແມນ ກປສ ນາໃຊເຂົ້າໃນການຄມຄອງບໍລິຫານການເງິນ
ຂອງໂຄງການ, ຊຶ່ງບົດສະເໜີໂຄງການດັງກາວໄດຮັບອະນມັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ໃນຕົ້ນປ
2020 ແລະ ໄດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປ 2020;

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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 ການເຂົາ້ ເຖິງແຫຼງທຶນ GCF: ຜານມາ ຫກປສ ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ ຈາກ ອົງການ GIZ ເພື່ອ
ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫກາຍເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໂດຍກົງ

ຂອງ

GCF.

ນອກນັ້ນ ຫກປສ ກໍໄດສະເໜີຂໍທຶນ ຈາກ GCF ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ ກປສ ຈານວນ
0.4 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ (ໄລຍະ 2) ຊຶ່ງໄດຖືກຮັບຮອງໃນ ໄຕມາດ 1 ປ 2021 ແລະ ຈະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຮອດທາຍປ 2022. ນອກນັ້ນ ຍັງຈະໄດປະສານສົມທົບກັບ ຈດປະສານງານ
ແຫງຊາດຂອງກອງທຶນສິ່ງແວດລອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງ
ດິນຟາອາກາດສາກົນ

(GCF)

ເພື່ອກະກຽມສາງບົດສະເໜີໂຄງການໃຫສອດຄອງກັບຄວາມ

ຕອງການ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ແຜນບລິມະສິດຂອງກອງທຶນດັງກາວ;


ໂຄງການພມີທດ
ັ ແລະ ປບປງຊີວດ
ິ ການເປນຢ (LLL) : ຫກປສ ໄດເຂົ້າຮວມຂະບວນການກະກຽມ
ໂຄງການດັງກາວ ຮວມກັບ ທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ເພື່ອສົງເສີມການຄມ
ຄອງປາໄມໃຫຍືນຍົງ, ປບປງການຄມຄອງເຂດປາສະຫງວນ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢໃນເຂດ
ເປາໝາຍໂຄງການທີ່ຖືກຄັດເລືອກມາ, ຄາດຄະເນງົບປະມານທັງໝົດຂອງໂຄງການ ຈານວນ 57
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເອົາມາຜານ ກປສ ຈານວນ 3.94 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ຈານວນ
0.36 ລານໂດລາສະຫະລັດ ແມນ ກປສ ນາໃຊ ເຂົ້າໃນການຄມຄອງບໍລຫ
ິ ານການເງິນ ຂອງ
ໂຄງການ, ຊຶ່ງບົດສະເໜີໂຄງການດັງກາວໄດຮັບອະນມັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ໃນຕົ້ນປ 2021, ໄລຍະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 6 ປ ( 2021-2026);



ໂຄງການຄມຄອງສິງ່ ແວດລອມ ແລະ ສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື .2: ຫກປສ ໄດເຂົ້າຮວມຂະບວນການກະກຽມໂຄງ
ການດັງກາວ ຮວມກັບ ທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ
ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ເພື່ອແນໃສສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກການຄມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ມົນລະພິດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ຫກປສ ຈະໄດນາໃຊງົບປະມານ
ຄສລ2 ຈານວນໜຶ່ງເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນການກະກຽມໂຄງການດັງກາວ ຄາດວາຈະໃຫສາເລັດ
ໃນກຽມກະກຽມເອກະສານໂຄງການໃນທາຍປ 2021, ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
7 ປ (2023-2029) ຄາດຄະເນງົບປະມານທັງໝົດ 40 ລານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນັ້ນ ຍັງຈະໄດ
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ບົດບັນທຶກຊວຍຈາຂອງທະນາຄານໂລກໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ໄດລະບວາ ມີການປກສາຫາລືກັບ ກຊສ ແລະ ກປສ ສາລັບໂຄງ

ການໃໝທີ່ມີຄວາມເປນໄປໄດ ເພື່ອສະໜັບສະໜນທຶນໃຫ ສປປ ລາວ ໃນການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານສິ່ງແວດລອມ, ມົນລະ
ພິດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການຄມຄອງປຮາດຕິກ. ສປປ ລາວໄດພິຈາລະນາທາງເລືອກສາລັບການລົງທຶນໃນວຽກງານການຄມຄອງປຮາດ
ຕິກ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ພິຈາລະນາແຫຼງທຶນທີ່ມາຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາ
ກົນ. ໂຄງການ ຄສລ 2 ສາມາດສະໜັບສະໝນທຶນໃນການປະເມີນສິ່ງທີ່ສາຄັນ ແລະ ປກສາຫາລືເຖິງຄວາມເປນໄປໄດການລົງທຶນຂອງ
ລັດຖະບານໃນການກະກຽມໂຄງການດັງກາວຮວມກັບ ກຊສ ແລະ ກຍທຂ. ທະນາຄານໂລກໄດເລີ້ມເຮັດວຽກຮວມກັບ ກຊສ ແລະ ກຍ
ທຂ ເພື່ອວິເຄາະໄຈແຍກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພາຍໃຕແຜນງານເຕີບໂຕສີຂຽວ. ທະນາຄານໂລກຍັງໄດເຮັດວຽກຮວມກັບອົງ
ກອນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄຮວມງານ, ສາງຮບແບບການຮວມມືໃນວຽກງານການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ປຮາດຕິກ ທີ່ລວມເອົາ
ຫຼາຍຄຮວມພັດທະນາໃນຂົງເຂດນີ້.
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ປະສານສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອສືກສາຂໍມນກຽວກັບ
ສະພາບການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຕິດເຊື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຊີວະພາບ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສາງເປນ
ກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຮາງບົດສະເໜີໂຄງການເພື່ອສະເໜີຂໍທຶນນາຜໃຫທຶນຕາງໆ (ADB,
JICA...);
ຂ. ການສະໜອງທຶນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານ
 ແຜນການສະໜອງທຶນ
ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບຍດທະສາດ ປ 2025 ແລະ ແຜນການລະດົມທຶນ, ກປສ ຈະສາງແຜນສະໜອງທຶນ
2021-2025 ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ ໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ ລວມ
ທັງສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບໍລິຫານຄມຄອງທຶນ ໃຫບັນລຄາດໝາຍ 62.47 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້
ທຶນພາຍໃນ 6.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 55.82 ລານໂດລາສະຫະລັດໂດລາສະຫະລັດ ດັງລາຍ
ລະອຽດລມນີ້:
(i) ສະໜອງທຶນພາຍໃນ ທີ່ໄດຈາກການເກັບລາຍຮັບໃນການປະກອບສວນພັນທະຂອງໂຄງການລົງທຶນ
ຂະແໜງໄຟຟາ ແລະ ບໍແຮ, ດອກເບຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກຢມ ລວມມນຄາປະມານ 6.65 ລານໂດ
ລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 2021-2025;
(ii) ສືບຕໍສະໜອງງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ຊຶ່ງໄດຮັບການຕໍອາຍໂຄງການ
ຮອດກາງປ 2022 ແລະ ບັນດາໂຄງການຍອຍ (ກມໂຄງການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການຄມຄອງປາ
ສະຫງວນ, ການຕານການຄາຂາຍສັດປາ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ) ທີ່ໄດຮັບການຕໍອາຍ
ຮອດທາຍປ 2021 ລວມມນຄາທັງໝົດ 5.75 ລານໂດລາສະຫະລັດ;
(iii) ສະໜອງງົບປະມານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃນວຽກງານປາໄມ,

ຄມຄອງປາໄມແບບພມມີທັດ

ແລະ

ສົງເສີມຊີວິດການເປນຢ

I-GFLL

(REDD+)” ແລະ “ໂຄງການ ສາງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບ
ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ໂດຍການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຢ ສປປ
ລາວ” ໃນໄລະຍະ 2021-2025 ລວມມນຄາທັງໝົດ 23.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ;
(iv) ນາໃຊທຶນຊວຍເຫຼືອລາໂດຍກົງຂອງ GCF ສາລັບການກະກຽມຄວາມພອມ ເພື່ອສາເລັດການສະ
ໝັກເຂົ້າເປນອົງກອນທີສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ ຈານວນ 0.4 ລານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ
ລະຫວາງປ 2021-2022;
(v)

ສະໜອງງົບປະມານໃຫພາກສວນຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວິດ
ການເປນຢ (LLL) ຈານວນ 2.72 ລານໂດລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວາງປ 2021-2025;

(vi) ສະໜອງງົບປະມານໃຫພາກສວນຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈານວນ 23.46 ລານໂດລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວາງປ 2023-2025;

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ແຜນການສະໜອງທຶນດັງກາວມີຈດປະສົງດັງນີ້: ງົບປະມານສາລັບແຜນ (i) ແມນສືບຕໍນາໃຊສາລັບ
ໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນ ຈາກ ກປສ ທີ່ກາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ (ທຶນພາຍໃນ)

ແລະສະໜອງທຶນໃຫແກໂຄງການ

ໃໝ ຕາມແຜນບລິມະສິດ ໂດຍການອະນມັດຈາກ ສະພາບໍຫານ ຂອງ ກປສ. ຈດປະສົງ ແລະ ງົບປະມານສາລັບ
ແຜນ (ii) ແລະ (iii) ແມນໄດຖືກການົດໄວຢາງຊັດເຈນໃນແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງໂຄງການດັງກາວ.
ຈດປະສົງ ແລະ ງົບປະມານ ສາລັບແຜນ (iv), (v) ແລະ (vi) ຈະໄດການົດລາຍລະອຽດໃນແຜນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ 2021-2025.
ການສະໜອງທຶນແມນອີງໃສຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງແຜນການ 3 ປ
(2018-2020) ໂດຍສມໃສການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາທີ່ຄົງຄາງ ແລະ ແຜນບລິມະສິດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນ
ດີກັບອົງການຜໃຫທຶນສາກົນ ແລະ ໄດຮັບການອະນມັດຈາກສະພາບໍລຫ
ິ ານຂອງ ກປສ. ທຶນດັງກາວແມນຈະຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຜານ 6 ຮວງທຶນ, ແຕສາລັບໂຄງການ ຄສລ 2 ແມນໃຫການສະໜັບສະໜນທຶນ ຜານຮວງທຶນ
ນະໂຍບາຍ (PFW, ຊື່ເກົາເອີ້ນວາ PICE) ແລະ ຮວງທຶນ ຊີວະນາໆພັນ (BFW, ຊື່ເກົາ ເອີ້ນວາ CBI) ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ ທຶນຈາກ GCF ກໍຈະໄປຜານຮວງທຶນໃໝ “ຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ”, ຊຶ່ງການຈັດ
ສັນທຶນ ແມນໄດສະຫຼຸບໃນຕາຕະລາງດັງລມນີ:້

ຕາຕະລາງ 2.3 ການຈັດສັນງົບປະມານ ສາລັບປ 2021- 2025 (ຫົວໜວຍໂດລາສະຫະລັດ)
ຮວງທຶນ

ແຫຼງທຶນ (ຫົວໜວຍໂດລາສະຫະລັດ)

ນະໂຍບາຍ

ທຶນພາຍໃນ

ທຶນສາກົນ

(ໂດລາສະຫະລັດ)

(ໂດລາສະຫະລັດ)

1.33 (20% ຂອງ

9.01 ລານໂດລາສະຫະລັດ

6.65 ລານ ໂດລາ

ໝາຍເຫດ

 3.84 ລານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານ
ຄສລ2 ໃນປ 2021-2022.

ສະຫະລັດ)

 5.17 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ໂຄງການ
ESMP) ຊິ່ງເປນເງິນກຍືມຈາກທະນາຄານ
ໂລກ (23.46 ລານໂດລາສະຫະລັດ)

ຊີວະນາໆພັນ

1.00 (15% ຂອງ

4.63 ລານໂດລາສະຫະລັດ

6.65 ລານ ໂດລາ

 1.91 ລານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານ
ຄສລ2 ໃນປ 2021-2022.

ສະຫະລັດ)

 2.72 ລານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານ
ໂຄງການ LLL.

ຄມຄອງມົນລະ
ພິດ

1.66 (25% ຂອງ

18.29 ລານໂດລາສະຫະລັດ

 18.29 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ໂຄງການ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຄມຄອງທີ່ດິນ

6.65 ລານໂດລາ

ESMP) ຊຶ່ງເປນເງິນກຍືມຈາກທະນາຄານ

ສະຫະລັດ)

ໂລກ (23.46 ລານໂດລາສະຫະລັດ)

1.00 (15% ຂອງ

0

6.65 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ)
ຄມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນນາ

1.00 (15% ຂອງ

0

6.65 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ)

ການປຽນແປງ

0.66 (10% ຂອງ

ດິນຟາອາກາດ

23.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ງົບປະມານທັງໝົດ 23.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ

6.65 ລານໂດລາ

ໃນນີ້ 13.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ GIZ/

ສະຫະລັດ)

GCF (ເງິນຊວຍເຫຼືອລາ) ແລະ 10 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດຈາກ UNEP / GCF (ເງິນຊວຍເຫຼືອ
ລາ).

EPF/GCF

0.40 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ

ກະກຽມຄວາມ
ພອມ ແລະ
ຊວຍດານວິຊາ
ການ
ລວມ

6.65 ລານໂດລາ

55.82 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລັດ

ສະຫະລັດ
ລວມທັງໝົດ

62.47 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ກອບຂອງການສະໜອງທຶນແມນອີງຕາມຈດປະສົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນ ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນ
ບລິມະສິດ ຂອງ ກປສ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຜຮັບທຶນ ໃນການປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ຊຶ່ງກົນໄກການສະໜອງທຶນໄດການົດໄວໃນຂໍຕົກລົງວາດວຍ
ການຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ໂດຍແບງເປນ 6 ຮວງທຶນດັງລມນີ້:

(1) ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນນະໂຍບາຍ (PFW)
ຈດປະສົ ງຫຼັ ກຂອງການສະໜອງທຶ ນ ຜານຮວງທຶ ນ ນະໂຍບາຍ ແລະ ສາງຂີດ ຄວາມສາມາດ ຫຼື PFW
ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພື່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ງານຄື: (1) ການສາງຄວມເຂັ້ມແຂງໃຫອົງກອນ ແລະ ບກຄະລາກອນເພື່ອຮັບປະກັນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ ງແວດລອມຂັ້ນ ສນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ; (2) ສະໜັ ບ ສະໜນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະກາມະການລວມທັງ ສະພາບໍ ລິຫານ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກປສ; (3) ພັດທະນາ,
ປບປງ, ເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກາທີ່ກຽວຂອງກັບນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ ແລະ ນິຕິກາໃນ
ການຄມຄອງຊັ ບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ; ແລະ (4) ສາງຖານຂໍມນ ແລະ ລະບົ ບການລົງທະ
ບຽນ, ລະຫັ ດ ຂອງຂໍ ມນກຽວກັ ບ ຊັ ບ ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງ ແວດລອມ, ການຄົ້ນ ຄວາ ແລະ ເຜີ ຍແຜ
ກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ລວມທັງມາດຕະການແກໄຂບັນຫາສກເສີນກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລອມ.
ໃນແຜນປ 2021-2025, ກປສ ຈະສືບຕໍສະໜັບສະໜນງົບປະມານສາລັບຮວງທຶນນະໂຍບາຍດັງນີ້:
1) ສືບ ຕໍ ຈັດຕັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ທກກິ ດຈະກํ າ ທີ່ ຢ ພາຍໃຕ ຮວງທຶ ນ ນີ້ (PFW) ທີ່ກາລັງຈັ ດຕັ້ ງ
ປະຕິບັ ດ ຢພະແນກຊັ ບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ໃນ 7 ແຂວງ (ຫົວພັນ , ຊຽງຂວາງ,
ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄາໄຊ, ຄາມວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ຮອດທາຍປ 2021;
2) ສະໜັ ບສະໜນໂຄງການຂະໜາດນອຍ ເພື່ອ ສາງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫແກທອງຖິ່ນ (ພຊສ, ຫຊສ ແລະ
ພະແນກການທີ່ກຽວຂອງ) ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ
ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ;
3) ສະໜັ ບສະໜນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຂອງຄະນະກາມະການຕາງໆ ໃນກົ ງຈັ ກ ຂອງ ກປສ ເຊັ ນ: ສະພາ
ບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ ກປສ, ຄະນະກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຫກປສ;
4) ສະໜັບສະໜນການພັດທະນາ, ປບປງ, ເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກາທີ່ກຽວຂອງກັບ
ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ ແລະ ນິຕິກາໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ;
5) ສະໜັ ບ ສະໜນການສາງຖານຂໍມນ ແລະ ລະບົບການລົງທະບຽນ, ລະຫັດ ຂອງຂໍມນກຽວກັ ບ ຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ, ການຄົ້ນຄວາ, ເຄືອຄາຍເຜີຍແຜ, ມາດຕະການແກໄຂບັນ ຫາສກ
ເສີນກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ;
6) ກິດຈະກາອື່ນໆ ທີ່ໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.
ຄາດຄະເນຜົນໄດຮັບໃນການສະໜອງທຶນຮວງທຶນນະໂຍບາຍ ສາລັບ 2021-2025 ມີ: (1) ນະໂຍບາຍ
ແລະ ນິຕິກາ ກຽວກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ທີ່ຄົບຖວນ,
ຊັດເຈນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; (2) ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງຂັ້ນທອງຖິ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ວາງອອກ (3) ມວນຊົນຮັບຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈກຽວກັບນະໂຍບາຍ
ແລະ ນິຕິກາທີ່ວາງອອກ ພອມທັງມີສວນຮວມໃນວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກ
ປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ; (4) ພາກສວນກຽວຂອງມີລະບົບຖານຂໍມນ ແລະ ບັນຊີ ກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທํາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ; ແລະ (5) ຄະນະກາມະການຕາງໆໄດມີການເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ຢາງມີປະ
ສິດທິຜົນ.
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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(2) ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນຊີວະນາໆພັນ (BFW)
ຈດປະສົງຫຼັ ກຂອງການສະໜອງທຶ ນຜານຮວງທຶ ນ ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການຄມ
ຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພື່ ອ ສະໜັ ບ ສະໜນການຈັ ດ ຕັ້ງປະຕິ ບັດ ວຽກງານຄື : (1) ການພັດ ທະນາຊຸມ ຊົ ນ
ແລະ ການຈັດຕັ້ງກິດຈະກາອານລັກ ແລະ ແຜນການຄມຄອງປກປກຮັກສາປາໄມໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ
ໂດຍເນັ້ນໝັກໃສແຜນການນາໃຊທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນສິ່ງແວດລອມແບບຮອບດານໃນວຽກງານປາໄມ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມເພື່ອໄປສທິດທາງແບບຍືນຍົງ ໂດຍການມີສວນຮວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບບລິມະ
ສິດແຫງຊາດ ໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາເພື່ອການພັດທະນາເຂື່ ອນໄຟຟານາຕົກແບບຍືນຍົງ; (2) ພັດທະ
ນາ ແລະ ສະເໜີໃຫຜຕັດສິນໃຈສາລັບການຈັດສັນເຂດອານລັກລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ແລະ ພື້ນທີ່ປາປອງ
ກັນໃນເຂດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອເປນສວນອທະຍານແຫງຊາດ ແລະ ປະກາດເປນປາສະຫງວນແຫງຊາດ; (3) ສຶກສາ
ແລະ ຄົ້ນຄວາລາຍການ ແລະ ການຈົດສິດທິບັດທກປະເພດຂອງສັດປາ, ສັດນາ ແລະ ມນຄາຂອງລະບົບນິເວດທີ່ມີ
ມນຄາສງທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ສາງສວນສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງບລິມະສິດ.

ໃນແຜນປ 2021-2025, ກປສ ຈະສືບຕໍສະໜັບສະໜນງົບປະມານສາລັບຮວງທຶນຊີວະນາໆພັນດັງນີ້:
1) ສືບຕໍສະໜອງງົບປະມານໃຫແກໂຄງການຂະໜາດນອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ກາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ
ໂຄງການໃໝ ຕາມບລິມະສິດທີ່ໄດຮັບການອານມັດຈາກສະພາບໍລຫ
ິ ານ ກປສ ຈົນສີ້ນສດອາຍສັນຍາ;
2) ສືບຕໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ UNDP ໂດຍຜານຮວງທຶນ BFW ຢແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮອດທາຍປ
2021;
3) ສືບ ຕໍ ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ໂຄງການ ຄສລ 2 ພາຍໃຕຮວງທຶ ນ BFW ສາລັ ບ ໂຄງການທີ່ ກ າຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ຂອງ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ໃນ 7 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວ ງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄ າ
ໄຊ, ຄາມວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ 3 ໂຄງການຍອຍຂອງກອງກວດກາປາໄມແຂວງ (ຄາມວນ,
ບໍ ລິ ຄ າໄຊ ແລະ ຫົ ວ ພັ ນ ) ແລະ ໂຄງການຂອງນາກາຍນາເທີ ນ ແລະ ນາແອັ ດ ພເລີຍ ຈົ ນ ຮອດທາຍປ
2021;
4) ສາງ ແລະ ຈັ ດ ຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ແຜນການຄມຄອງ, ປກປກຮັ ກ ສາ ແລະ ນາໃຊຊັ ບ ພະຍາກອນປາໄມຂອງ
ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງຂັ້ນສງກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ;
5) ສາຫຼ ວດ, ຈັດແບງ, ໝາຍເຂດປາ ແລະ ປະເພດປາ ພອມທັງມີການຕິດຕາມກວດກາການຄມຄອງ ແລະ
ນາໃຊປາແຕລະປະເພດ;
6) ສົງເສີມການເກັບກາຂໍມນ, ການຂື້ນບັນຊີ ແລະ ການຄາດຄະເນມນຄາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;
7) ສົງເສີມການອະນລັກພັນ ພືດ, ພັນສັດ ທີ່ ຫາຍາກ ແລະ ໃກຈະສນພັ ນ ລວມທັງການປກປກຮັກສາທີ່ຢອາ
ໃສຂອງພືດ ແລະ ສັດດັງກາວ;
8) ສົງເສີ ມ ການຄມຄອງ, ປກປກຮັ ກ ສາ ແລະ ນາໃຊປາແບບຍື ນ ຍົ ງຂອງຊຸ ມ ຊົ ນ ເພື່ ອ ປກປກຮັ ກ ສາປາ
ຍອດນາ ແລະ ເຮັດໃຫເນື້ອທີ່ປກຫມປາໄມເພີ່ມຂື້ນໃຫໄດ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົວປະເທດ ແລະ ຊຸກຍ
ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດແຫງຊາດ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ;
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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9) ສົງເສີມການປກປາ ແລະ ຟນຟປາ ໃສດິນປອກໂຫລນ ແລະ ດິນເຊື່ອມໂຊມ ເພື່ອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປກຫມ
ຂອງປາ ແລະ ຍົກລະດັບຊິວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນໃຫດີຂື້ນ;
10) ກິດຈະກາອື່ນໆ ທີ່ໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

(3) ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນສິງ່ ແວດລອມ (EWF)
ຈດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນສິ່ງແວດລອມ

ລວມທັງການຄວບຄມມົນລະພິດ

ຫຼື

EPC ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພື່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ສາງເຄືອຄາຍລະດັບຊາດຕາມແນວທາງ “ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ (GCB)” ເພື່ອ
ເຮັດກິດຈະກາຢໃນຕົວເມືອງໃຫຍ ແລະ ຢຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫງຊາດເລກທີ 13 ແລະ ຕາມແຄມແມນາແຕເໜືອ
ເຖິງໃຕ; (2) ການພັດທະນາສະໝາມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການຄວບຄມຢາຂາຫຍາ ແລະ
ການບາບັດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງໝ; (3) ປບປງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສດການຮຽນການສອນແຫງຊາດສາລັບ
ສິ່ງແວດລອມ ແຕຊັ້ນອານບານຈົນຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ ປທີ 3; (4) ການປກຈິດສານຶກດານສິ່ງແວດລອມຜານ
ສື່ຕາງໆ, ການແຂງຂັນ ແລະ ການໃຫລາງວັນຊົມເຊີຍ; (5) ການຮວມມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດ
ສັນທີ່ດິນ, ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມແບບຮອບດານໃນຂັ້ນສນກາງ ແລະ ຂັ້ນ
ແຂວງ; (6) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ການປະເມີນສິ່ງແວດລອມ
ແບບຍດທະສາດ ແລະ ການຄມຄອງທລະກິດລະດັບຄົວເຮືອນ; (7) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກວດກາຊັບພະ
ຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ, ສາງເຄືອຄາຍໃນການຄວບຄມມົນລະພິດຂັ້ນສນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ
ຂັ້ນເມືອງ; ແລະ (8) ສາງເຄືອຄາຍ ແລະ ຍົກຂີດຄວາມສາມາດການວິເຄາະໃນຫອງທົດລອງ ແລະ ການວິເຄາະລະ
ດັບຊາດ, ພາກພື້ນ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ດວຍການສະໜັບສະໜນອບປະກອນ ແລະ ກິດຈະກາຄົ້ນຄວາທີ່ກຽວຂອງ
ກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ທີເ່ ຊື່ອໂຍງກັບອທົກກະສາດ ແລະ ສະພາບແຫງແລງຂອງດິນ ແລະ ອື່ນໆຕາມ
ຄວາມຈາເປນ.
ໃນແຜນປ 2021-2025, ກປສ ຈະສືບຕໍສະໜັບສະໜນງົບປະມານສາລັບຮວງທຶນສິ່ງແວດລອມດັງນີ້:
1) ສືບຕໍສະໜອງງົບປະມານໃຫແກໂຄງການຂະໜາດນອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ກາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແລະ ໂຄງການໃໝ ຕາມບລິມະສິດທີ່ໄດຮັບການອາະນມັດຈາກສະພາບໍລຫ
ິ ານ ກປສ ຈົນສີ້ນສດອາຍ
ສັນຍາ;
2) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການສົງເສີມ ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ການນາໃຊ
ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປນມິດຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ການຜະລິດທີ່ສະອາດ;
3) ສືບຕໍຍົກສງຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ສາງຈິດສານຶກກຽວກັບການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ
ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ;
4) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກາ, ມາດຕະຖານຄນນະພາບສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ, ຄມືແນະນາ ແລະ ກົນໄກສາລັບ
ການປອງກັນ, ຄວບຄມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ດິນ, ນາ, ອາກາດ ແລະ ສຽງ) ໃຫມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ;
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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5) ຄມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາດານສິ່ງແວດລອມເຊັນ: ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສານເຄມີທີ່ເປນພິດອັນຕະລາຍ, ມົນ
ລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ການປອຍນາເສຍຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງງານອດສາຫະກາ
ຕາງໆ;
6) ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດ 3Rs (ຫຼຸດຜອນ, ນາໃຊຄືນ, ໜນໃຊຄືນ) ໃນຄົວ
ເຮືອນ ພອມທັງ ປບປງລະບົບການຄມຄອງ ແລະ ກາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ ແລະ ເຂດ
ຊົນນະບົດ;
7) ສົງເສີມອດສາຫະກາປງແຕງຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະກະສິກາ
ສະອາດ ແລະ ກະສິກາປອດສານພິດ;
8) ຊຸກຍການທອງທຽວແບບອະນລັກ ແລະ ປະຊາຊົນມີສວນຮວມໃນການປກປກຮັກສາທາມະຊາດ, ນາ
ໃຊພະລັງງານແບບປະຍັດ, ເປນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ, ຫຼຸດຜອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ອື່ນໆ.
9) ດາເນິນການຕິດຕາມກວດກາຄນນະພາບສິ່ງແວດລອມ ໂດຍສະເພາະຄນນະພາບອາກາດ (PM 2,5)
ແລະ ຊຸກຍດາເນີນມາດຕະການຫຼຸດຜອນ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄຟປາໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສຽງ ໃນຂອບເຂດ
ທົວປະເທດ;
10) ກິດຈະກາອື່ນໆ ທີ່ໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.

(4) ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນຊັບພະຍາກອນນາ
ຈດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນ ຊັບພະຍາກອນນາ ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການ
ຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພື່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ການພັດທະນາ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາສາລັບ 62 ອາງ ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ທອງຖິ່ນ; (2)
ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກເຄືອຄາຍກຽວກັບການຄມຄອງ,
ການຕິດຕາມປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບນາໃນແມນາສາຍຫຼັກ; (3) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກລະບົບການຄມ
ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກຽວກັບໄພນາຖວມ, ໄພແຫງແລງ, ດິນທາມ ແລະ ນາໃຕດິນ; ແລະ (4) ພັດທະນາ ແລະ ປບ
ປງຫຼັກສດການສຶກສາສາມັນກຽວກັບຊັບພະຍາກອນນາ ແລະ ການປກຈິດສານຶກໃຫແກຂະແໜງການລັດ ແລະ
ເອກກະຊົນ ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ.
ໃນປ 2021-2025, ກປສ ຄາດວາ ຈະໃຫການສະໜັບສະໜນທາງດານທຶນຮອນສາລັບກິດຈະກາດັງນີ້:
1) ສືບຕໍສາງ, ປບປງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຕາງໆທີ່ກຽວຂອງໃຫມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດ
ທິຜົນ ແລະ ຮັດກມ;
2) ຄມຄອງ ແລະ ຮັກສາແຫຼງນາ ດວຍການຊຸກຍສົງເສີມການສາງກົນໄກປະສານງານໃນການຄມຄອງ, ຈັດ
ສັນ ແລະ ນາໃຊນາແບບມີສວນຮວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນລວມທັງປະຊາຊົນ
3) ປກປກຮັກສາ ແລະ ປບປງຄນນະພາບຂອງປາຍອດນํ້າ/ແຫຼງນํ້າ ທີ່ຕິດພັນກັບອາງຮັບນํ້າ ໂດຍຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍຍດທະສາດນາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາແຫງຊາດ ແລະ ແຜນການຄມຄອງອາງຮັບນາ;

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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4) ປກປກຮັກສາ, ປບປງ ແລະ ຂະຫຍາຍອາງເກັບນາທາມະຊາດ (ຫວຍ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ) ໃຫມີປະສິດ
ທິພາບສງຂື້ນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ;
5) ປກປກຮັກສາຄນນະພາບນາ ແລະ ສາງແຜນຄມຄອງ, ຈັດສັນ ແລະ ນາໃຊນາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ
ຢາງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ;
6) ຕິດຕາມກວດກາຄນນະພາບນາໜາດິນ ແລະ ນາໃຕດິນ ພອມທັງລາຍງານສະພາບຄນນະພາບນາ;
7) ກິດຈະກາອື່ນໆ ທີ່ໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.
(5) ການລົງທຶນຜານຮວງທຶນການຄມຄອງທີດ
່ ນ
ິ
ຈດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນ ການຄມຄອງທີ່ດິນ ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການ
ຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພື່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ພັດທະນາ, ປກຈິດ
ສານຶກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມບົດການຄມຄອງທີ່ດິນແຫງຊາດ; (2) ອອກໃບຕາດິນທົວປະເທດ; ແລະ (3)
ພັດທະນາການປະເມີນທີ່ດິນໃນທົວປະເທດ. ໃນປ 2020 ທະນາຄານໂລກ ໄດຮວມກັບ ກຊສ ກະກຽມບົດສະເໜີ
ໂຄງການ ກຽວກັບ ການຄມຄອງທີ່ດິນ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກຊສ ແລະ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາໄມ, ຊື່ງ
ຄາດວາຈະເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໃນ ປ 2021 (ໄລຍະເວລາໂຄງການ 5 ປ). ສະນັ້ນ, ການລົງທຶນຜານຮວງທຶນນີ້ ໃນ
ລະຫວາງປ 2021-2025 ກໍຈະຖືກຈາກັດລົງ.
ໃນປ 2021-2025, ກປສ ຄາດວາ ຈະໃຫການສະໜັບສະໜນທາງດານທຶນຮອນຜານຮວງທຶນການຄມ
ຄອງທີ່ດິນ ສາລັບກິດຈະກາ ດັງນີ້:

1) ສາງນິຕິກາ ແລະ ຄມືວິຊາການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຈັດສັນແມບົດທີ່ດນ
ິ
ພອມທັງ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ດິນ;

2) ສົງເສີມລະບົບການຄມຄອງບໍລິຫານທີ່ດິນແບບທັນສະໄໝ;
3) ສາງ

ແລະ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ,

ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ

ແລະ

ສິ່ງແວດລອມແບບຮອບດານ;

4) ສາຫຼວດ ແລະ ເກັບຂໍມນ ການນາໃຊທີ່ດິນໃນເຂດປາສະຫງວນ ແລະ ປາປອງກັນ ພອມທັງການົດ
ມາດຕະການໃນການແກໄຂ;

5) ການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ, ການຂື້ນສາມະໂນຄົວຕອນດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ ໃຫສາເລັດໃນ
ຂອບເຂດທົວປະເທດ;

6) ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວັດແທກຄືນ ກຽວກັບຂອບເຂດ ການເຊົາສາປະທານດິນໃຫມີປະສິດທິ
ຜົນ ພອມທັງບັນທຶກຂໍມນເຂົ້າໃນລະບົບແຜນທີ່;

7) ກິດຈະກາອື່ນໆ ທີ່ໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.
(ສ) ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ
ຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາການ ເປນຮວງທຶນໃໝ ທີ່ຖືກສາງຕັ້ງຂື້ນໃນປ 2019 ໂດຍມີຈດປະສົງ
ເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານໃນການແກໄຂບັນຫາການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ລວມທັງແຜນການຄມ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຄອງໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ແລະ ການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫສອດຄອງກັບບລິມະສິດແຫງຊາດ. ຮວງທຶນ
ດັງກາວ ຍັງມີຄວາມສາຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ ກປສ ສາເລັດຂັ້ນຕອນການຮັບຮອງໃຫກາຍເປນອົງກອນແຫງຊາດທີ່ສາ
ມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງສາລັບກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ

(GCF)

(ໂຄງ

ການຂະໝາດນອຍ) ແລະ ກອງທຶນການປບຕົວເຂົ້າກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ (CCAF), ຊື່ງຄາດວາ
ກປສ ຈະສາເລັດການກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການຂະໝາດນອຍ (ບໍເກີນ 10 ລານໂດລາສະຫະລັດ) ໃນປ 2021
ແລະ ຖາໄດຮັບການອະນມັດຈະໄດເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປ 2022. ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການດັງກາວ, ບລິມະ
ສິດຂອງລັດຖະບານກຽວກັບວຽກງານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ການຄມຄອງຄວາມສຽງໄພພິບັດ ພອມ
ທັງການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ມີຢຂອງທະນາຄານໂລກ ກຽວກັບການຄມຄອງການຫຼຸດ
ຜອນໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ (DRM) ກໍ່ຈະຖືກພິຈາລະນາ.
ໃນກາງປ 2020, ສປປ ລາວ ໄດຮັບທຶນຊວຍເຫຼືອລາຈາກ GCF ໂດຍຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ GIZ/GCF ແລະ ໂຄງການ UNEP/GCF ໃນງົບປະມານປະມານ 23.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຊື່ງ
ກປສ ຈະເຮັດ ໜາທີໃ່ ນການຄມຄອງດານການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ຈັດຈາງສາລັບໂຄງການດັງກາວ. ໃນປ 20212025, ຄາດວາ ການສະໜັບສະໜນທາງດານທຶນຮອນພາຍໃຕ ຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ມີກິດຈະ
ກາດັງນີ້:

1) ສືບຕໍຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍການຫຼຸດຜອນອາຍເຮືອນແກວ (NDC) ແລະ ກົນໄກການ
ຫຼຸດຜອນການປອຍທາດອາຍເຮືອນແກວເປນຕົ້ນໂຄງການ REDD+ ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດ
ຜອນການປອຍທາດອາຍເຮືອນແກວສາກົນ ສົງເສີມທລະກິດທີ່ປອຍທາດອາຍເຮືອນແກວຕາ ເຂົ້າໃນການ
ບັນເທົາການປຽນແປງສະພາບດິນຟາອາກາດ; ການນາໃຊເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ສາງ
ສິ່ງເສດເຫຼືອໜອຍ, ປະຢດພະລັງງານ ແລະ ນາໃຊພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເປນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ;

2) ເຊື່ອມສານການປບຕົວກັບສະພາບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຈາກການປຽນ
ແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາມະຊາດ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນທີ່
ກຽວຂອງຢາງເປນລະບົບ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄມຄອງ, ມາດຕະການປອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕານ
ຜົນກະທົບຈາກການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາມະຊາດ ໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສິດທິຜົນ (ລະບົບເຕືອນໄພ, ປອງກັນ, ການຊວຍເຫຼືອສກເສີນ);

3) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄົ້ນຄວາ ແລະ ເກັບກາຂໍມນຄວາມສຽງໄພພິບັດຢຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນເພື່ອ
ປະເມີນຄວາມສຽງ, ສາງແຜນທີ່ຄວາມສຽງໄພພິບັດ, ສາງແຜນດํາເນິນງານແກໄຂບັນຫາຄວາມສຽງ ແລະ
ຄວາມບອບບາງ ເພື່ອໃຊເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ
ຊາດ;

4) ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາປກຈິດສານຶກ ກຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ,
ການປບຕົວກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ, ການຄມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄພພິບັດທํາມະຊາດເພື່ອ
ຮັບປະກັນການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທອງຖິ່ນຢາງມີປະສິດທິພາບ;
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5) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄມຄອງ, ມາດຕະການປອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕານຜົນກະທົບການປຽນແປງ
ດິນຟາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາມະຊາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ
ການພະຍາກອນນາຖວມ,

ໄພແຫງແລງ

ແລະ

ແຜນດິນໄຫວ,

ສືບຕໍປບປງລະບົບຕາໜາງສະຖານີ

ອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ, ປບປງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບເຕືອນໄພລວງໜາ
ໃຫຫຼາຍຂື້ນ.
 ແຜນຈັດສັນງົບປະມານ
ແຜນຈັດສັນງົບປະມານ ສາລັບການລົງທຶນໃນໂຄງການ, ໂຄງການຍອຍ ແລະ ກິດຈະກາ ສາລັບປ
2021-2025 ປະກອບມີ 3 ແຜນຍອຍຄື: (1) ໂຄງການທີ່ນາໃຊທຶນພາຍໃນຂອງ ກປສ (ຕາຕະລາງ 2.4); (2)
ໂຄງການຍອຍພາຍໃຕການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ 2 ແລະ

ໂຄງການໃໝພາຍໃຕທຶນສະໜັບສະໜນຂອງທະນາ

ຄານໂລກ (ຕາຕະລາງ 2.5.1, 2.5.2 ແລະ 2.5.3); ແລະ (3) ໂຄງການພາຍໃຕທຶນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນ
ເຊັນ: ໂຄງການຂອງອົງການ UNDP, ການສະໜັບສະໜນຂອງກອງທຶນ GCF, ໂຄງການຊວຍເຫຼືອຈາກ GCF
ຜານ ອົງການ UNEP, GIZ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ (ຕາຕະລາງ 2.6). ການສັງລວມການຄາດຄະເນ
ການຈັດສັນງົບປະມານທັງໝົດໃນລະຫວາງປີ 2021-2025 ລະບໃນ ຕາຕະລາງ 2.7.

(1) ການຈັດສັນງົບປະມານໂຄງການທີນ
່ າໃຊທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກປສ.
ທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກປສ ສາລັບ ປ 2021-2025 ຄາດວາຈະມີປະມານ 6.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງ
ງົບປະມານດັງກາວຈະຈັດສັນເພື່ອສະໜອງໃຫແກພາກສວນຕາງໆ (ຂະແໜງການກຽວຂອງຂອງພາກລັດ, ມະຫາ
ວິທະຍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຕາມແຜນບລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສອດຄອງກັບນະ
ໂຍບາຍການໃຫທຶນຂອງ ກປສ ໃນແຕລະປ ຕາມ 6 ຮວງທຶນ ໂດຍຜທີ່ຕອງການໃຊທຶນຈະຕອງໄດຂຽນບົດສະ
ເໜີໂຄງການ ສົງໃຫ ກປສ ແລະ ນາເຂົ້າສຂະບວນການພິຈາລະນາອະນມັດ ຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ ທີ່ການົດໄວໃນ
ຂໍຕົກລົງ ວາດວຍ ການຄມຄອງກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ (ປ 2021). ນອກນັ້ນ, ກໍລວມເອົາການຈັດ
ສັນງົບປະມານສາລັບ ເຫດການສກເສີນ, ບັນຫາຮີບດວນກຽວກັບຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ.
ຕາຕະລາງລມນີ້ແມນການຈັດສັນງົບປະມານສາລັບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາຂອງ ກປສ ທີ່ນາໃຊງົບພາຍໃນ ຂອງ
ກປສ ລະຫວາງປ 2021-2025.
ຕາຕະລາງ 2.4 ການຈັດສັນງົບປະມານ (ລານໂດລາສະຫະລັດ) ສາລັບບວງທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກປສ
ຈານວນ
ໂຄງການ
ຍອຍ

2021

ນະໂຍບາຍ

4

0.18

0.18

0.19

0.19

0.19

0.93

ຊີວະນາໆພັນ

3

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.70

ຄວບຄມມົນລະ

5

0.24

0.23

0.23

0.23

0.23

1.16

ຮວງທຶນ

2022

2023

2024

2025

ລວມທັງໝົດ

(ໂດລາສະຫະ
ລັດ)

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ພິດ
ການຄມຄອງຊັບ
ພະຍາກອນນາ

3

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.70

ການຄມຄອງການ
ນາໃຊທີ່ດິນ

3

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.70

ການປຽນແປງດິນ
ຟາອາກາດ

2

0.10

0.10

0.09

0.09

0.09

0.47

0.39

0.40

0.40

0.40

0.40

1.99

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

6.65

ຄາບໍລິຫານ
ທັງໝົດ

20

ລວມທັງໝົດ : 6.65 ລານ (ຫົກລານຫົກແສນຫາສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ

(2) ການຈັດສັນງົບປະມານສາລັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ຄສລ 2 ແລະ ໂຄງການໃໝຂອງທະນາຄານໂລກ
ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວີດ 19 ໃນປ 2020 ເຮັດໃຫມີຫຼາຍໂຄງການບໍສํາເລັດ
ກິດຈະກາຕາມແຜນການທີ່ການົດໄວ ຍອນມີຄວາມຫຍງຍາກໃນການເດີນທາງ, ການປະຊຸມໜາຕໍໜາ ແລະ ການ
ລົງເຄື່ອນໄຫວພາກສະໜາມ, ສະນັ້ນ ໂຄງການ ຄສລ 2 ຈຶ່ງໄດຕໍອາຍໂຄງການອອກໄປຕື່ມ 1 ປ ຊື່ງວັນທີປດໂຄງ
ການ ແມນຕໍອາຍເວລາໄປຮອດເດືອນມິຖຸນາ ປ 2022.

ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍອນເຫດຜົນດຽວກັນ ການກະ

ກຽມໂຄງການໃໝ ຮວມກັບທະນາຄານໂລກ, ກຊສ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ສํາລັບ ໂຄງການຄມ
ຄອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ (EWMP) ທີ່ຈະຂໍທຶນກຢມຈາກທະນາຄານໂລກ ກໍມີຄວາມຊັກຊາເຊັນກັນ
ເຮັດໃຫການຄາດຄະເນງົບປະມານ ແລະ ການຈັດສັນງົບໃນແຕລະອົງປະກອບໂຄງການຍັງບໍທັນມີຄວາມຊັດເຈນ
ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດກະກຽມໂຄງການຄມຄອງພມສັນຖານ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປນຢມີຈດປະສົງເພື່ອສົງເສີມ
ການຄມຄອງປາໄມແບບຍືນຍົ ງ, ປບປງການຄມຄອງປາສະຫງວນ, ແລະ ສົງເສີມໂອກາດໃນການປບປງຊີວິດການ
ເປນຢ ໃນບັນດາເຂດພມີທັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນ ສປປ ລາວ (LLL) ໄລຍະໂຄງການ 06 ປ (2021-2026)
ແລະ ມີງົບປະມານທັງໜົດ 57 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ, ງົບປະມານ ໂຄງການ LLL ສວນໃຫຍແມນກົມປາໄມເປນ
ຜຄມຄອງ ໃນນັ້ນ, ກປສ ແມນໄດຄມຄອງແຕສວນງົບປະມານກິດຈະກາຂອງ ພາກສວນບັງຄັບໃຊກົດໝາຍ ແລະ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ຈານວນ ງົບປະມານ 3,58 ລານໂດລາສະຫະລັດ ພອມນັ້ນ
ກປສ ກໍໄດງົບປະມານເພື່ອບໍລິຫານໂຄງການ ຈານວນ 0.36 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໂຄງການຈະເລີ້ມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ນັບແຕເດືອນ 7/2021 ເປນຕົ້ນໄປ. ຕາຕະລາງ 2.5.1, 2.5.2 ແລະ 2.5.3 ຂາງລມນີ້ ໄດສັງລວມ
ການຈັດສັນທຶນ ຄສລ 2, EWMP ແລະ LLL ຕາມລາດັບ. ຈານວນງົບປະມານເຫຼົານີ້ຈະໄດມີການປບປງໃນ
ທາຍປ 2021 ເມື່ອຄວາມຄືບໜາຂອງການກະກຽມໂຄງການຊັດເຈນຂື້ນ.

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຕາຕະລາງ 2.5.1 ການຈັດສັນງົບປະມານ (ລານໂດລາສະຫະລັດ) ສາລັບໂຄງການ ຄສລ 2 ໃນປ 2021-2022
ຮວງທຶນ

No sub- 2014projects

2018

2019

2020

2021

2022

Total

2017

ອົງປະກອບ 1 28

5.72

3.69

3.80

3.28

2.62

19.11

2.09

2.11

4.32

2.94

0.69

12.15

1.66

0.45

0.56

0.40

1.59

(PICE)
ອົງປະກອບ 2 20

(BCD)
ອົງປະກອບ 3

0.48

5.14

(ຫກປສ)
ງົບປະມານເລີ່ມ
ຕົ້ນໂຄງການ

0.75

0.75

ຂາດດນອັດຕາ
ແລກປຽນ
ທັງໝົດ

10.22

6.25

8.67

1.31

0.31

0.06

1.68

7.93

5.21

0.54

38.83

ລວມທັງໝົດ ປ (2021-2022) : 5.75 ລານ (ຫາລານເຈັດແສນຫາສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ

ຕາຕະລາງ 2.5.2 ການຈັດສັນງົບປະມານ (ລານໂດລາສະຫະລັດ) ສາລັບໂຄງການ EWMP (ປະມານ 40 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະເວລາ 7 ປ)
ຮວງທຶນ

ອົງປະກອບ 1

ໂຄງການ
ຍອຍ

2021

2022

2023

2024

2025

2026-

ທັງໝົດ

2028
-

0.63

1.80

1.80

2.98

7.21

-

2.49

7.20

7.20

11.91

28.80

ອົງປະກອບ 3
(ຫກປສ)

-

0.34

1.00

1.00

1.65

3.99

ທັງໝົດ

-

3.46

10.00

10.00

16.54

40.00

(PICE)
ອົງປະກອບ 2

(EPC)

ລວມທັງໝົດ ປ (2023-2025) : 23.46 ລານ (ຊາວສາມລານສີແ
່ ສນຫົກສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຕາຕະລາງ 2.5.3 ການຈັດສັນງົບປະມານ (ລານໂດລາສະຫະລັດ) ສາລັບໂຄງການ LLL (ປະມານ 3.94 ລານໂດລາສະ
ຫະລັດ, ໄລຍະເວລາ 6 ປ)
ຮວງທຶນ

ໂຄງການ
ຍອຍ

ອົງປະກອບ 1

2021

2022

2023

2024

2025

2026-

ທັງໝົດ

2028
0.25

0.55

0.55

0.55

0.55

1.13

3.58

0.03

0.06

0.06

0.06

0.06

0.09

0.36

0.28

0.61

0.61

0.61

0.61

1.22

3.94

(BFW)
ອົງປະກອບ 2
(ຫກປສ)
ຍອດລວມ

ລວມທັງໝົດ ປ (2021-2025) : 2.72 ລານ (ສອງລານເຈັດແສນຊາວພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ

(3) ສັງລວມການຈັດສັນງົບປະມານທັງໝົດ
ຕາຕະລາງ

2.6

ຂາງລມນີ້ແມນສັງລວມການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ຄາດວາຈະໄດຈາກກອງທຶນ

GCF ທີ່ໄດສະໜັບສະໜນຜານອົງການ GIZ ແລະ UNEP ຊື່ງ ທຶນທັງໝົດຈະມາຜານຮວງທຶນການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ຕາຕະລາງ 2.7 ໄດສັງລວມຄາດຄະເນການຈັດສັນງົບປະມານທັງໝົດ ສາລັບ
ປ 2021-2025.
ຕາຕະລາງ 2.6 ການຈັດສັນງົບປະມານຈາກກອງທຶນ GCF ແລະ ກອງທຶນອືນ
່ ໆ (ລານໂດລາສະຫະລັດ)

ແຫຼງທຶນ
ອົງການ GCF/GIZ ສາລັບໂຄງການ I-

2021

2022

2023

2024

3.00

5.27

5.19

0.03

2.54

2.18

2.11

1.49

0.2

0.2

2025

Total

ໝາຍເຫດ

13.49

GFLL (ເງິນຊວຍເຫຼືອລາ, 13.49 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວາງປ 2020 ຫາ
2024)
ອົງການ UNEP/GCF (ເງິນຊວຍເຫຼືອລາ

1.68

10.00

10ລານໂດລາສະຫະລັດ 2020 ຫາ 2025)
ອົງການ GCF- ໂຄງການກະກຽມຄວາມ

0.40

ພອມໃຫ ກປສ ເພື່ອສາເລັດການສະໝັກເຂົ້າ
ເປນອົງກອນທີສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ໂດຍກົງ 2021-2022
ທັງໝົດ

5.74

7.65

7.30

1.52

1.68

23.89

ລວມທັງໝົດ (ປ 2021-2025): 23.89 ລານ (ຊາວສາມລານແປດແສນເກົາ້ ສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ
ໝາຍເຫດ (1) ທັງໝົດ 13.49 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນໄດຮັບການຢງຢນແລວ. ໂຄງການດັງກາວແມນໄດຖືກອະນມັດຈາກກອງທຶນ GCF ໃນ
ປ 2019, ອົງການ GIZ ແມນອົງກອນທີຖ
່ ືກຮັບຮອງຈາກກອງທຶນດັງກາວ ແລະ ກົມປາໄມແມນເປນຜັ້ຈດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ງົບປະມານແມນເອົາມາ
ຜານ ກປສ. ຈະໄດມີການເປດບັນຊີສະເພາະ ແລະ ການເບີກງົບປະມານໃຊຈາຍເລີ່ມຕົ້ນໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປ 2020.
ໝາຍເຫດ (2) ໂຄງການທີ່ຂໍງົບປະມານມາຈາກກອງທຶນ GCF “ໂຄງການສາງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດໂດຍການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຢ ສປປ ລາວ” ໂດຍຜານອົງການ UNEP ທີ່ໄດຮັບອະນມັດງົບປະ
ມານຈາກກອງທຶນ GCF (10 ລານໂດລາສະຫະລັດໃນລະຫວາງປ 2020-2025). ສັນຍາສະໜອງທຶນໄດລົງລາຍເຊັນແລວ. ໄດມີການເປດບັນຊີສະ
ເພາະ ແລະ ເລີ່ມການເບີກງົບປະມານໃຊຈາຍໃນໄຕມາດ 4 ຂອງປ 2020.

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຕາຕະລາງ 2.7 ງົບປະມານຈັດສັນທັງໝົດລະຫວາງປ 2021-2025 (ສາລັບທກແຫຼງທຶນ)
ທັງໝົດ (ລານໂດ
ແຫຼງທຶນ

ລາສະຫະລັດ)

ການເບີກຈາຍປະຈາປ (ລານໂດລາສະຫະລັດ)
2021

2022

2023

2024

2025

Total

ກປສ (ງົບປະມານປະກອບ
ສວນປະຈາປ)

6.65 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ

1.33

1.33

1.33

1.33

1.33

6.65

ທະນາຄານໂລກ- ຄສລ2

38.83 ລານໂດ

5.21

0.54

-

-

-

5.75

(2014-2021, 8 ປ)

ລາສະຫະລັດ

ທະນາຄານໂລກ-ໂຄງການ

3.94 ລານໂດລາ

0.28

0.61

0.61

0.61

0.61

2.72

10.00

10.00

23.46

LLL (2021-2026, 6ປ) ສະຫະລັດ
ທະນາຄານໂລກ-ໂຄງການ

40 ລານໂດລາ

EWMP (2023-2029,

ສະຫະລັດ,

3.46

7ປ)
ອົງການGIZ / GCF ໂຄງ
ການ I-GFLL (ທຶນຊວຍ

13.49 ລານໂດ

3.00

5.27

5.19

0.03

2.54

2.18

2.11

1.49

0.20

0.20

12.56

10.13

13.49

ລາສະຫະລັດ

ເຫຼືອລາ)
ອົງການ UNEP/GCF
(ທຶນຊວຍເຫຼືອລາ)
ອົງການ GCF- ໂຄງການ

10 ລານໂດລາ

1.68

10.00

ສະຫະລັດ
0.4 ລານໂດລາ

0.40

ກະກຽມຄວາມພອມໃຫ
ສະຫະລັດ
ກປສ ເພື່ອສາເລັດການສະ
ໝັກເຂົ້າເປນອົງກອນທີ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດ
ໂດຍກົງ 2021-2022
ລວມທັງໝົດ

12.70

13.46

13.62

62.47

ລວມທັງໝົດ: 62.47 ລານ (ຫົກສິບສອງລານສີແ
່ ສນເຈັດສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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2.3.3 ຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຍດທະສາດ 4: ປບປງຂອດການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານ
ກປສ ຈະເພີ່ມທະວີການຮວມມືກັບອົງການຕາງໆ ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ ເພືື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນ
ການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ພອມທັງ ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະກາໃໝ ທີ່ໄດຕົກລົງເຫັນດີກັບອົງການສະໜອງທຶນສາກົນ ແລະ ໂຄງການໄດຖືກຮັບຮອງໂດຍ
ສະພາບໍລຫ
ິ ານ ຂອງ ກປສ ຊື່ງຄາດຄະເນຜົນໄດຮັບສາລັບຍດທະສາດດັງກາວມີຄື: (ກ) ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື
ແລະ ເຊື່ອມໂຍງພາຍໃນກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງພາກລັດ, ເອກກະຊົນ ແລະ ຜພັດທະນາທັງໃນສນກາງ ແລະ
ທອງຖິ່ນ, (ຂ) ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຄຮວມພັດທະນາໃນອະນພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ
ລະດັບສາກົນ; ແລະ (ຄ) ມີເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສິ່ງພິມ ເພື່ອເຜີຍແຜກຽວກັບຜົນສາເລັດ ການເຄື່ອນໄຫວ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ ດັງມີລາຍລະອຽດລມນີ້:
(1) ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຊຸກຍສົງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
ງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫມີປະສິດທິຜົນ ເຊັນ: ຮວມມືກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫການສະໜອງທຶນ ໃນວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ສອດຄອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນບລິມະສິດ ຂອງລັດ
ຖະບານ; ຮວມມືກັບ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ເພື່ອດາເນີນການປະເມີນສິ່ງແວດລອມແບບຍດທະ
ສາດ ສາລັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ; ຮວມມືກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນຍດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ; ຮວມມືກັບກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ເພື່ອສົງເສີມການ
ຄມຄອງປາສະຫງວນໃຫກາຍເປນສວນອດທະຍານ ແລະ ເປນແຫຼງທອງທຽວທາມະຊາດ; ຮວມມືກັບ
ອົງການແນວລາວສາງຊາດ ເພື່ອສົງເສີມປກຈິດສານຶກໃນການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສາງບານຂຽວ
ສະອາດງາມຕາ;

ຮວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດໃນການຄົ້ນຄວາ

ນິເວດ (PES), ການຄິດໄລມນຄາ ແລະ

ກຽວກັບຄາບໍລິການລະບົບ

ຂື້ນບັນຊີຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍດທະສາດ ແລະ

ຮວມມືກັບພາກສວນອື່ນໆ;
(2) ເສີມຂະຫຍາຍການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານກັບຄຮວມພັດທະນາທັງໃນພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ ດັງນີ້ :
-

ເສີມສາງສາຍພົວພັນກັບກອງທຶນ GEF ແລະ ກອງທຶນ GCF ເພື່ອສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລງທຶນໄດ
ໂດຍກົງ;

-

ຮວມມື ກັບ ອົງການ GIZ ແລະ ກະຊວງກະສີກາ ແລະ ປາໄມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງານສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປາໄມ, ການຄມຄອງປາໄມແບບພມີທັດ ແລະ
ສົງເສີມຊີວິດການເປນຢ ( I-GFLL)”;

-

ຮວມມື ກັບ ອົງການ UNEP ແລະ ກົມຄມຄອງການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ, ກຊສ ເພືື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການສາງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບການປຽນແປງ
ດິນຟາອາກາດໂດຍການຄມຄອງ ແລະນາໃຊທາແຮງລະບົບນິເວດຢ ສປປ ລາວ(Urban EBS);

-

ສືບຕໍເຮັດວຽກຢາງໃກຊິດກັບທະນາຄານໂລກ ເພື່ອສາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2,
ຮວມມືກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ LLL
ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອມ
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ແລະ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ ( ໂຄງການຄມຄອງສິ່ງແວດ
ລອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ-EWMP) ໃຫສํາເລັດ;
-

ເສີມສາງສາຍພົວພັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເພື່ອສາງໂອກາດໃນການຊອກຫາແຫລງທຶນໃໝ
ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ IX
(2021-2015) ເຊັນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), GGGI, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍຂື້ນກັບລັດ

ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.
(3) ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ:
-

ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ ກຽວກັບ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລອມ ໃຫແກສັງຄົມ ຜານສື່ຕາງໆຢາງເປນປກກະຕິ ເຊັນ: ແຜນພັບ, ໂປສເຕີ, ໜັງສືພິມ, ວາ
ລະສານ, ວິທະຍ, ໂທລະພາບ, ວິດີໂອສັ້ນ, ເວບໄຊ ແລະ ເຟສບກ ເພື່ອສາງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາງ
ຈິດສານຶກໃຫທກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ເຫັນໄດຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄວາມຈາເປນໃນການຄມຄອງຊັບ
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ມີສວນຮວມເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານດັງກາວຢາງກວາງຂວາງ;

-

ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ ກຽວກັບຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ ລວມທັງ ຜົນການ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ ໃນການປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຜານສື່ສ່ງິ ພີມຕາງໆ;

-

ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມ ແລະ ເຜີຍແຜ ບັນດານິຕິກາ ກຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ກປສ
ເປນຕົ້ນ ລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ, ຄມືການຄມຄອງໂຄງການ ໃຫແກພະນັກງານ ກປສ,
ພາກສວນທີ່ໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ ແລະ ພາກສວນຕາງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນຈາກ
ກປສ;

-

ສາງແຜນດາເນີນງານ ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ 2021-2025 ເພື່ອເປນເຄື່ອງມືໃນການ
ໂຄສະນາລະດົມທຶນ ພອມທັງ ເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມ, ສາມະນາ, ຝກອົບຮົມ ແລະ ພົບປະກັບຄຮວມ
ພັດທະນາ ແລະ ຜໃຫທຶນຕາງໆ;

-

ສາງເຄື່ອງມືໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ ເຊັນ: ແຜນພັບ, ວາລະສານ, ວິດີໂອ ແລະ ສື່ສິ່ງພີມຕາງໆ ເພື່ອ
ແຈກຢາຍໃຫຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ສັງຄົມ ຢາງເປນປກກະຕິ ແລະ ເນື່ອງໃນວັນສາຄັນ
ຕາງໆ ເຊັນ: ວັນສີ່ງແວດລອມໂລກ, ວັນປກຕົ້ນໄມ ແລະ ວັນອື່ນໆ;

-

ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນກຽວຂອງ ຈັດກິດຈະກາໂຄສະນາເຜີຍແຜ ແລະ ປກຈິດສານຶກ ກຽວກັບ
ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສັງຄົມ.
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ພາກທີ III
ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ
3.1 ມາດຕະການ
ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ໃຫບັນລຜົນສํາເລັດຕາມເປາໝາຍ
ລວມ, ຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ວຽກງານຈດສມທີ່ການົດໄວ, ກປສ ຈະໄດດາເນີນມາດຕະການດັງນີ:້
1) ຄະນະນາ ຫກປສ ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ໃຫ ພະນັກງານ ຫກປສ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມເປນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການດັງກາວໃຫປະສົບຜົນສາເລັດ;
2) ຮັບປະກັນການປະສານງານໃຫມີປະສິດທິພາບ ລະຫວາງ ຫກປສ, ຜໃຫທຶນ, ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ
ທອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄປຕາມຈດປະສົງ ແລະ ແຜນການ;
3) ມອບໃຫບັນດາພະແນກການ ພາຍໃນ ຫກປສ ຜັນຂະຫຍາຍເປນແຜນດາເນີນງານ ທີ່ມີກອບໜາວຽກ ແລະ
ຕົວຊີ້ວັດຈະແຈງ ແລະ ຈັດລຽງບລິມະສິດວຽກຈດສມ ພອມທັງດາເນີນການສາມະນາວິທະຍາສາດ ກັບບັນດາ
ພາກສວນກຽວຂອງ ເພື່ອການົດໜາວຽກບລິມະສິດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ໃຫຈະແຈງ;
4) ປະເມີນຄືນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງ ຫກປສ ເປນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຄາດໝາຍສຊົນຂອງແຜນການ ພອມທັງຈັດວາງບກຄະລາກອນ ແລະ ການົດໜາວຽກຕາມຄວາມ
ຕອງການຂອງວຽກງານ; ຂດຄົ້ນການນາໃຊທາແຮງທາງດານບກຄະລາກອນ ໃນການດາເນີນງານທາງດານ
ວິຊາການ ໂດຍການການົດນະໂຍບາຍຕໍພະນັກງານໃນການເຮັດວຽກວິຊາສະເພາະ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫມີ
ການສະເໜີຄວາມຄິດສາງສັນ;
5) ສາງແຜນການການສະໜອງທຶນ ຂອງ ຫກປສ ໂດຍອີງຕາມຈດສມຂອງວຽກງານບລິມະສິດ, ເດັດຂາດບໍໃຫ
ມີການຈັດສັນງົບປະມານແບບສະເລຍ ພອມທັງສາງແຜນການລະດົມທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຄຮວມພັດ
ທະນາ ໃນການລະດົມທຶນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບລິມະສິດ;
6) ດາເນີນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫມີລັກສະນະລົງເລິກ ແລະ ຢາງ
ເປນປກກະຕິ ອີງຕາມຕົວຊີ້ວັດໃນແຜນດາເນີນງານແຕລະໜາວຽກ ແລະ ອື່ນໆ;
7.) ຫັນເປນທັນສະໄໝ ໂດຍມີການນํາໃຊເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສາງ ໃນການຄມຄອງ ແລະ
ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢາງມີປະສິດທິຜົນ.
3.2 ກົນໄກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນ 5 ປ (2021-2025)
3.2.1 ການຊີນ
້ າດານນະໂຍບາຍ ແລະ ວິຊາການ
ສະພາບໍລຫ
ິ ານ ກປສ ຮັບຜິດຊອບ ການົດແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຊີ້ນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ການ 5 ປ (2021-2025) ພອມທັງ ຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຊາບຄວາມຄືບໜາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕລະ
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ໄລຍະ, ຜົນສາເລັດ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍສະເໜີ ກຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜານລະບົບລາຍງານປກກະຕິ
(6 ເດືອນ ແລະ ປະຈํາປ) ແລະ ວິທີການອື່ນໆຕາມຄວາມຕອງການ.
ຄະນະວິຊາການ ກປສ (ຄກປສ) ຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງທກບົດສະເໜີ
ໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍທຶນໜັບສະໜນຈາກ ກປສ ພອມທັງໃຫຄາແນະນາດານວິຊາການທີ່ກຽວຂອງກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານຂອງ ກປສ. ຄະນະວິຊາການຈະຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຊາບເປນແຕລະໄລຍະ ກຽວກັບ
ຄວາມຄືບໜາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຜົນສາເລັດ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍສະເໜີ ກຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ຜານກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການປະຈາໄຕມາດ ແລະ ວິທີການອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
3.2.2 ໜາທີຮ
່ ບ
ັ ຜິດຊອບ ຫກປສ
ຄະນະ ຫອງການ ແລະ ພະນັກງານ ຫກປສ ລວມທັງ ທີ່ປກສາທັງໝົດ ຮັບຜິດຊອບຕໍການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ ຂອງ ກປສ ໃຫບັນລຕາມຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ໜາວຽກຈດສມທັງໝົດ. ເພື່ອໃຫ
ມີຄວາມຈະແຈງ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫມີປະສິດທິພາບ ຄະນະນາຫອງການ ກປສ (ຫົວໜາ
ແລະ ຮອງຫົວໜາຫອງການ) ຈະເປນ ຜນາພາ ແລະ ຄມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ຫກປສ
ຕາມພາລະບົດບາດ ພອມນັ້ນ ຕອງໄດຈັດແບງງານໃຫບັນດາພະແນກ ພາຍໃນ ຫກປສ ແລະ ພະນັກງານທັງ
ໝົດ ໂດຍມີການການົດກອບໜາວຽກຢາງຈະແຈງ ແລະ ມີການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມໂຕຊີ້ວັດ
ເປນແຕລະໄລຍະ.
3.2.3 ປບປງການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ຫກປສ ແລະ ດັດສະນີຄວາມອາດສາມາດ ຫກປສ
ເພື່ອໃຫບັນລວິໃສທັດ 2030, ເປາໝາຍຍດທະສາດ 2025 ແລະ ໃຫສອດຄອງກັບດາລັດ ກປສ ປ
2017, ຫກສ ມີພາລະບົດບາດໃນການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ, ການວາງແຜນຄມຄອງ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ເສີມ
ສາງການຮວມມືກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ຊື່ງຈະໄດປບປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ຫກປສ ໃຫມີການ
ເຄື່ອນໄຫວຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງເປນແຕລະໄລຍະ. ໃນປ 2020 ໄດມີການ
ທົດລອງປບປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ຫກປສ ໃຫກະທັດຮັດ ແລະ ຮັບປະກັນການປະສານງານພາຍໃນ
ໂດຍໄດປບປງກົງຈັກ ຈາກ 4 ພະແນກ ມາເປນ 3 ພະແນກ (ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈາງ,
ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະແນກຄມຄອງໂຄງການ). ຜານການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະໜື່ງ ເຫັນວາ ໂຄງ
ປະກອບກົງຈັກດັງກາວມີຄວາມສອດຄອງກັບການດາເນີນງານ ຂອງ ຫກປສ. ສະນັ້ນ, ໃນຕົ້ນປ 2021 ຈຶ່ງ
ໄດການົດສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງ ຫກປສ ພອມທັງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕລະພະແນກຢາງຈະແຈງ ເຂົ້າໃນ
ຂໍຕົກລົງ ວາດວຍ ການຄມຄອງກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ (2021). ດັງນັ້ນ, ໃນຕໍໜາຈະໄດ
ສືບຕໍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບົດບາດໜາທີ່ດງກາວໃຫມີ
ັ
ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເປນແຕລະໄລຍະ ໂດຍນາໃຊໂຕຊີ້ວັດຫຼັກໃນການປະຕິບັດງານ (KPI) ສາລັບແຕລະພະ
ແນກເພື່ອວັດແທກຄນນະພາບຂອງຜົນໄດຮັບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພອມກັນນັ້ນ, ກໍປບປງການປະສານ
ງານພາຍໃນ, ການຮວມມື ແລະ ການເຮັດວຽກເປນທີມ. ຫົວໜາພະແນກຈະມີບົດບາດສາຄັນ ໃນການຄມ
ຄອງພະນັກງານຂອງພະແນກ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫມີ
ຄວາມໂປງໃສ ແລະ ເປນລະບົບ.
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3.2.4 ການກະກຽມການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຢາງມີປະສິດທິຜົນ, ຄະນະນາ
ຫກປສ ເປນຜນາພາ-ຊີ້ນາໃນການວາງແຜນລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ ພອມທັງ ຕິດ
ຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ, ຜົນສາເລັດ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍສະເໜີ ເປນແຕລະໄລຍະ. ຄະນະ
ພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທກຄົນ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜີດຊອບຂອງ
ຕົນ ພອມນັັ້ນ ກໍປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລວມຂອງອົງກອນ ແລະ ສະເໜີ
ຫົວຄິດປະດິດສາງເພື່ອໃຫການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ໜາວຽກບລິມະສິດ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີລາຍລະອຽດດັງນີ້:


ໜາວຽກ 1: ປບປງໂຄງຮາງການຈັດຕັງ້ ຫກປສ, ສາງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງໃຫ ພະນັກງານ ແລະ ປບປງກົນ
ໄກການບໍລຫ
ິ ານຄມຄອງ. ໜາວຽກນີ້ລວມເອົາ ກິດຈະກํາສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ຫກປສ, ການ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ການສະໜັບສະໜນວຽກຫອງການທົວໄປ ລວມທັງ
ການບໍລິການດານໄອທີ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສາເລັດ “ໜື່ງ ກປສ ໜື່ງ
ລະບົບ”. ສິ່ງສາຄັນ ກໍເພື່ອຮັບປະການການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ການຄມຄອງ ກປສ ໃຫມີປະສິດທິຜົນ.
ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈາງ ຈະເປນຜຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາວຽກນີ້ ໂດຍປະສານງານ ແລະ
ຮວມມືຢາງໃກຊິດກັບພະແນກຕາງໆພາຍໃນ ຫກປສ ແລະ ສອດຄອງກັບແນວທາງການຄມຄອງ
ບໍລິຫານຂອງຄະນະນາ ຫກປສ. ປບປງ ແລະ ອັບເດດ ດັດສະນີໂຕຊີ້ວັດ ຂອງ ຫກປສ FCI #1
(ການຄມຄອງ - ການຕັດສິນໃຈ) ແລະ FCI #4 (ການບໍລິຫານທົວໄປ) ເປນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອນํາ
ໃຊໃນການວັດແທກຄວາມຄືບໜາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງໜາວຽກນີ້.



ໜາວຽກທີ 2: ການຝກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ການຄມຄອງບກຄະລາກອນ. ໜາວຽກນີ້ປະກອບມີ
ກິດຈະກາຕາງໆ ກຽວກັບ ການຝກອົບຮົບພະນັກງານ ແລະ ການຄມຄອງບກຄະລາກອນ. ພະແນກ
ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈາງ ຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາວຽກນີ້ ແລະ
ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ

ແລະ ອີງໃສທິດຊີ້ນາຈາກຄະນະນາ ຫກປສ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຫົວໜາພະ

ແນກທກພະແນກແມນມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຮັບປະກັນວາພະນັກງານຂອງຕົນມີຄວາມສາມາດ,
ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍ ແລະ ມີຜົນໄດຮັບທັນເວລາ. ປບປງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນີຕົວຊີ້ວັດ ຂອງ
ຫກປສ FCI #5 (ການຄມຄອງບກຄະລາກອນ) ເປນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອນํາໃຊເຂົ້າໃນການວັດແທກ
ຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງໜາວຽກນີ້.


ໜາວຽກ 3: ປບປງການຄມຄອງການເງິນ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານດານຈັດຊື-້ ຈັດຈາງໃຫມີປະສິດທິພາບ.
ກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິພາບ (ຄມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ) ເຊັນ: ຄມືຄມຄອງການເງິນ, ຄມືຈັດ
ຊື້-ຈັດຈາງ, ລະບົບບັນຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການຄມຄອງການເງິນ ແລະ ການຈັດ
ຊື້-ຈັດຈາງ ຈະຖືກນາໃຊ ເພື່ອຍົກສງຄນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານດານການຄມ
ຄອງການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈາງ. ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊື້-ຈັດຈາງ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາວຽກນີ້ ໂດຍປະສານສົມທົບ ແລະ ຮວມມືກັບພະແນກອື່ນໆ
ແລະ ອີງໃສຄາແນະນາຂອງຄະນະນາ ຫກປສ. ປບປງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ຫກປສ FCI #7 ແລະ #8 (ການຄມຄອງການເງິນ ແລະ ການຈັດຊື້-ຈັດຈາງ) ເປນແຕລະຍະໄລຍະ
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ເພື່ອນາໃຊເຂົາ້ ໃນການວັດແທກຄວາມຄືບໜາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງໜາ
ວຽກນີ້.


ໜາວຽກ 4: ການປບປງການວາງແຜນ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ການຮວມມື. ໜາວຽກນີ້ ປະກອບມີ
ການວາງແຜນ, ການເກັບລາຍຮັບ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ການລາຍງານ ແລະ ການ
ປະສານງານຮວມມືກັບບັນດາຄຮວມພັດທະນາ ແລະ ຜມີສວນຮວມ ລວມທັງການພັດທະນາ ແລະ
ປງປງວິໃສທັດ, ຍດທະສາດ ແລະ ແຜນດາເນີນງານຂອງ ຫກປສ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງລວມມີ ການ
ຄົ້ນຄວາ ລະບຽບ ແລະ ແນວທາງທີ່ຈາເປນເພື່ອອານວຍຄວາມສະດວກສາລັບການລະດົມຂົນຂວາຍ
ແຫຼງທຶນເພີ່ມ 2-3 ແຫຼງທຶນ ສํາລັບ ກປສ ອີງຕາມຂໍກํານົດໃນດํາລັດ ກປສ ປ 2017 ລວມທັງ
ການອານວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຕີບໂຕສີຂຽວຢາງມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ຮັບປະກັນ ຜົນສາເລັດຂອງການບັນລພັນທະອື່ນໆຂອງ ກປສ ໂດຍສະເພາະແມນພັນທະທີ່
ກຽວຂອງກັບໂຄງການ GG-DPO. ກິດຈະກາສາຄັນອິກອັນໜື່ງແມນການພັດທະນາ ແລະ ອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນ ການຫັນເປນຄຮວມງານ (ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຂໍຕົກລົງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ
ການສາງເຄືອຂາຍ. ພະແນກຄມຄອງໂຄງການ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາວຽກນີ້ ໂດຍ
ປະສານງານ ແລະ ຮວມມືກັບພະແນກອື່ນໆ ແລະ ອີງໃສທິດຊີ້ນາຈາກຄະນະນາ ຫກປສ. ປບປງ ແລະ
ອັບເດດ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ FCI #2 ຂອງ ຫກປສ (ວິໃສທັດ, ຍດທະສາດ, ແຜນດາເນີນ
ທລະກິດ) ແລະ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ FCI #6 (ການລະດົມທຶນ) ເປນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອນํາ
ໃຊໃນການວັດ ແທກຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນສາເລັດຂອງໜາວຽກນີ້.



ໜາວຽກ 5: ການອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຊຸກຍການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ທີມ
່ ີປະສິດທິພາບຂອງ
ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ໂຄງການຍອຍ. ກິດຈະການີ້ແມນສມໃສການສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໂຄງການ ຫຼື ໂຄງການຍອຍ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນສາເລັດຂອງເປາໝາຍ ແລະ ຂໍຕົກລົງອື່ນໆກັບ
ອົງການທີ່ໃຫທຶນ ລວມທັງການປະເມີນໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຍອຍ, ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ,
ການຮວມມືກັບທກໆພາກສວນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ, ໂຄງການຍອຍ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ໂຄງການຍອຍ ແມນ ຈະດາເນີນຜານ 6 ຮວງທຶນ ລວມທັງ ຮວງທຶນ
ໃໝ (ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ). ງົບປະມານສະໜັບສະໜນແມນຄາດວາມາຈາກທຶນຂອງ ກປສ
ເອງ,

ທະນາຄານໂລກ,

ກອງທຶນ

GCF/CCAF

ແລະ ອື່ນໆ.

ພະແນກຄມຄອງໂຄງການ

ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາວຽກນີ້ ໂດຍປະສານງານ ແລະ ຮວມມືກັບພະແນກອື່ນໆ
ແລະ ອີງໃສທິດຊີ້ນາຈາກຄະນະນາ ຫກປສ. ປບປງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ FCI
#3 ຂອງ ຫກປສ (ການດํາເນີນງານ ລວມທັງການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ) ເປນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນການວັດແທກຄວາມຄືບໜາ
ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງໜາວຽກນີ້.
3.2.5 ການຕອບໂຕພະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19 ຂອງ ຫກປສ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນປ 2020 ແລະ ຄາດວາຍັງຈະສືບຕໍມີຜນ
ົ ກະທົບໃນປ
2021 ແລະ 2022 ຊື່ງເຮັດມີຂຈํ
ໍ າກັດໃນການເດີນທາງ, ການປະຊຸມໜາຕໍໜາ ແລະ ການລົງເຄື່ອນໄຫວ
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ພາກສະໝາມ, ສະນັ້ນ ຫກປສ ຈະສືບຕໍປະຕິບັດຢາງຕັ້ງໜາ ເພື່ອສາງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຫຼີກລຽງ
ການຊັກຊາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆ ດັງຕໍໄປນີ້:
(i) ປງປງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ

ຫກປສ

ເພື່ອດາເນີນການສື່ສານແບບອອນລາຍ

ລະຫວາງ

ບັນດາພະນັກງານ, ຄຮວມພັດທະນາ ແລະ ຜມີສວນຮວມອື່ນໆ ພອມທັງໃຫການສະໜັບສະໜນແກ
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສາຄັນ ແລະ ສາງຂີດຄວາມສາມາດຂັ້ນແຂວງໃນດານດັງກາວ. ປະສານ
ສົມທົບຢາງໃກຊິດກັບຄຮວມພັດທະນາ ເພື່ອຄົ້ນຄວາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ໃນການລິເລີ່ມນາໃຊ
ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເວລາ ໂດຍຜານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຢ ພອມທັງ ນາໃຊວິທີການ
ຕາງໆ ເພື່ອໃຫຄາແນະນາ ແລະ ສະໜັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ;
(ii) ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຂະອະນະໄມ ສາລັບ ຫກປສ ແລະ ຫອງການຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ
ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ພອມທັງ ໃຫການຝກອົບຮົມໃຫແຕລະໂຄງການຢາງເປນປກກະຕິ, ສະໜອງງົບ
ປະມານສາລັບວຽກກໍສາງ-ສອມແປງຂະໜາດນອຍ ແລະ ອປະກອນຈາເປນ (ລວມທັງ ເຕັກນິກວິຊາ
ການ ແລະ ສິນຄາ) ເພື່ອປບປງສິ່ງແວດລອມຂອງສະຖານທີເຮັດວຽກ (ຫອງການສີຂຽວ ແລະ ສະ
ອາດ);
(iii) ສະໜັບສະໜນວຽກບລິມະສິດຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາກຽວກັບ COVID 19 ເປນຕົ້ນ
ການຄມຄອງສິ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ການປອງກັນໂລກລະບາດ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃຫແກການຈາງງານໄວໜມ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທອງຖິ່ນ (ຖາເປນໄປໄດ);
(iv) ດํາເນີນການປອງກັນ ແລະ ແກໄຂບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໂດຍນํາໃຊ “ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປກກະຕິໃນຮບແບບໃໝ”

ຊື່ງຮຽກຮອງໃຫຍົກສງຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອຫຼີກ

ລຽງ, ຫຼຸດຜອນ ແລະ ຄມຄອງຄວາມສຽງຕາງໆທີ່ຈະກໍໃຫເກີດການແຜລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ
ດັງກາວ. ການົດບລິມະສິດສາລັບການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມຕອງການທີ່ຈະປຽນແປງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ (ການສະໜອງອບປະກອນຮັບໃຊ ແລະ ການໃຫຄາແນະນາ) ລວມທັງ ການປບປງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕລະມື,້ ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫາງພາຍ
ໃນຫອງການ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ເພື່ອສາງເປນຂໍການົດສາລັບການລົງທຶນໃນອານາຄົດ.
(v) ໂຄງການຍອຍ ຄສລ 2 ໄດສະໜອງທຶນໃນການປບປງການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ໂດຍສະເພາະ
ແມນຄນນະພາບອາກາດ ຍອນເຫັນໄດວາສິ່ງແວດລອມແມນມີຄວາມສາຄັນຕໍສຂະພາບ ແລະ ກຽວ
ພັນກັບການແຜລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19. ມົນລະພິດທາງອາກາດເຮັດໃຫອັດຕາເສຍຊີວິດຫຼາຍຂື້ນ
ຍອນພະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19. ໂຄງການ ຄສລ 2 ໄດສະໜອງງົບປະມານເພື່ອສາງເຄືອຂາຍການ
ຕິດຕາມຄນນະພາບອາກາດແຫງຊາດ, ສາງສະຖານີຕິດຕາມອາກາດ 5 ແຫງ ຢາງເປນລະບົບ ແລະ ມີ
ການເຜີຍແຜຂໍມນຜົນການວັດແທກຄນນະພາບອາກາດໃຫສັງຄົມຮັບຊາບເປນປກກະຕິ. ໜາວຽກນີ້
ຄວນຈະໄດຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຢາງກວາງຂວາງ ໄປຄຽງຄກັບການສະໜັບສະໜນທາງດານການ
ເງິນຂອງລັດຖະບານ.

3.2.6 ການລະດົມທຶນ ແລະ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຕາງໆ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ດັງທີ່ໄດ ການົດໄວໃນພາກທີ II ຂໍທີ 2.5, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລະດົມທຶນ ໃນປ 20212025 ມີດັງລມນີ້:


ທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກປສ: ກປສ ຈະສມໃສເກັບກํາລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນພັນທະດານສິ່ງແວດ
ລອມຕາມສັນຍາສາປະທານຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ໂດຍສາງບັນຊີ
ລາຍຮັບ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກຽວຂອງ ເພື່ອຊວຍເລັງທວງໃຫມີການປະກອບພັນທະ
ຢາງເປນປກກະຕິ. ພອມນັ້ນ, ກໍຄົ້ນຄວາ ມາດຖານໃນການຄິດໄລການເກັບທຶນພັນທະດັງກາວໃຫເໝາະ
ສົມ ແລະ ເຂົ້າຮວມໃນຂະບວນການພິຈາລະນາອະນມັດຕາມການສະເໜີຂອງພາກສວນກຽວຂອງ. ນອກ
ນັ້ນ, ກໍປະສານສົມທົບກັບ ມຊ ແລະ ພາກສວນກຽວຂອງ ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວາ ວິທີການເກັບລາຍຮັບ
ແລະ ສາງລະບຽບການສະເພາະ ໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນຕາມທີ່ການົດໄວໃນດາລັດ ກປສ ປ
2017. ການສະໜອງທຶນພາຍໃນໃຫໂຄງການຕາງໆ ແມນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດຮັບ
ອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຕາມແຜນງົບປະມານປະຈາປທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາ
ແຫງຊາກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫກປສ ຍັງຈະສືບຕໍສະໜັບສະໜນທຶນໃຫແກໂຄງການໃໝ ຕາມ 6 ຮວງ
ທຶນ ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນບລິມະສິດຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນຂອງ ກປສ
ກຽວກັບ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ;



ໂຄງການ ຄສລ 2 ແລະ ໂຄງການໃໝ ທີມ
່ ທ
ີ າແຮງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ. ທກໆໂຄງການຂອງ ຄສລ2
ແມນ ກາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດຮັບອະນມັດ ຊື່ງ ໂຄງການ ຄສລ2 ຈະມີການຕໍອາຍ
ໄປຮອດກາງປ 2022. ໂຄງການຍອຍທກໂຄງການ ແມນໄດຮັບອະມັດໃຫຕໍອາຍໄປຮອດທາຍປ 2021
ຊຶ່ງປະຈບັນ ທກໂຄງການໄດສາເລັດການຕໍອາຍ (ໄລຍະການຕໍອາຍໂຄງການຕາງໆ ມີຕ້ັງແຕ 3 ເດືອນ
ຮອດ 12 ເດືອນ). ນອກຈາກ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຄສລ2 ແລວ ຫກປສ ຈະສາງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃນການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ແລະ ຄຮວມ
ພັດທະນາທີ່ສາຄັນ ສາລັບການ ການົດ ແລະ ການກະກຽມໂຄງການໃໝ (ໂຄງການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ
ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ - WEMP);



ທຶນຊວຍເຫຼອ
ື ລາ ຈາກ ກອງທຶນ GCF ໂດຍຜານ ອົງການ GIZ ແລະ UNEP. ກປສ ໄດຕົກລົງຮວມມື
ແລະ ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ GIZ ແລະ UNEP ທີ່ໄດຮັບທຶນ ຈາກ GCF ໃນເດືອນພຶດສະພາ
ຫາ ເດືອນມິຖນ
ຸ າປ 2020

ຊຶ່ງ ຫກປສ ຮັບຜິດຊອບກຽວກັບການເບີກຈາຍງົບປະມານໄປຕາມ

ແຜນການທີ່ໄດຮັບການອະນມັດ, ວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈາງ ແລະ ວຽກງານການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງກັບ GIZ ແລະ UNEP ຕາມການອະນມັດຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ຂອງ
ກປສ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ຂອງໂຄການ GIZ ແມນຮອດປ 2024 ແລະ ໂຄງການ UNEP
ແມນຮອດປ 2025;


ທຶນຊວຍເຫຼືອລາໂດຍກົງຂອງ GCF. ຫກປສ ສະໝັກເປນອົງກອນແຫງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນ
ໄດໂດຍກົງ (National Accreditted Entity) ສາລັບໂຄງການຂະໝາດນອຍ ຂອງ GCF, ຫກປສ
ຈະສືບຕໍເຮັດວຽກຢາງໃກຊິດກັບ GIZ ເພື່ອສືບຕໍຈັດຕັ້ງຕິບັດໂຄງການກະກຽມຄວາມພອມທີ່ໄດຮັບທຶນ
ການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການຈາກ GCF

(ປະມານ 0,4 ລານໂດລາສະຫະລັດ) ໄລຍະເວລາໃນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັງກາວ ແມນ 2021-2022. ພອມດຽວກັນນັ້ນ ເພື່ອເລັງຂະບວນການ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ, ຫກປສ ຍັງຈະສືບຕໍເຮັດວຽກຢາງໃກຊິດກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ,
ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ ເພື່ອການົດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາທີ່ມີທາແຮງທີ່ມີ
ແນວໂນມທີ່ຈະມີສິດໄດຮັບການສະໜັບສະໜນທຶນໂຄງການຂະໜາດນອຍ ຈາກ GCF ກຽວກັບ ການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດແລະການປບຕົວເຂົ້າກັບດິນຟາອາກາດ.

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ເອກະສານຄັດຕິດ 1.
ສັງລວມວິໃສທັດ ປ2030 ແລະ ຍດທະສາດປ 2025 ຂອງ ກປສ
ເອກກະສານຊອນທາຍນີ້ໄດສັງລວມຫຍໍ ວິໃສທັດປ 2030 ແລະ ຍດທະສາດປ 2025 ທີ່ໄດລະບໄວໃນ
ແຜນດາເນີນງານປ 2025 ທີ່ໄດຮັບການອະນມັດຈາກສະພາບໍລຫ
ິ ານໃນທາຍປ 2018. ຂໍມນເຫຼົານີ້ຈະໄດຖືກນາ
ໃຊເພື່ອເປນແນວທາງກະກຽມແຜນຂອງ ກປສ ສາລັບປີ 2021-2025.
ຕາຕະລາງ A1.1 ວິໃສທັດປ 2030, ໜາທີ່, ແລະ ເປາໝາຍສະເພາະ, ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ການົດໄວໃນ
ແຜນປ 2018-2020

ວິໃສທັດ ແລະ ໜາທີ່ ປ 2030
ວິໃສທັດ: ພາຍໃນປ 2030, ກປສ ຈະການເປນອົງກອນທີ່ໜັ້ນຄົງ, ການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີບກຄະລາ
ກອນທີ່ມີຄນນະພາບ ທີ່ໄດມາດຕະຖານສາກົນ, ມີກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແລະ ຍືນຍົງ ໃນການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ
ຄມຄອງຫອງການ ກປສ, ການເງິນ, ການຄມຄອງໂຄງການ, ຈັດຊື້-ຈັດຈາງ, ລະດົມທຶນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະ
ມານ ສາລັບວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ທີ່ຈະຊວຍ
ສະໜັບສະໜນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫງຊາດ ອີງຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ໜາທີ່::


ພາຍໃນປ 2020: ສາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ອີງຕາມຈດປະສົງຂອງໂຄງການ
ລວມທັງການອະນມັດຂອງສະພາບໍລຫ
ິ ານ “ໜື່ງ ກປສ ໜື່ງວາລະ” ແລະ ແຜນ 5 ປີສາລັບ
2021-2025 ເຊັນດຽວກັນກັບການກະກຽມໂຄງການ ຫຼື ແຜນງານໃໝ.



ພາຍໃນປີ 2025: ສາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 2021-2025 (ໂຄງການໃໝ) ທີ່ໄດຮັບຜົນ
ດີ ແລະ ກະກຽມແຜນ 5 ປ ສາລັບ 2026-2030.



ພາຍໃນປ 2030: ທົບທວນ/ສາງ ວິໃສທັດ ແລະ ຍດທະສາດ ກປສ ສາລັບປ 2031-2045
ແລະ ແຜນ 5 ປ ສາລັບ 2030-2035 ລວມທັງການກະກຽມໂຄງການໃໝ ແລະ ແຜນງານໃໝ.

ເປາໝາຍ 2030:


ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທີດ
່ າເນີນງານໂດຍພະນັກງານ ທີ່ມີຄນນະພາບສງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫບັນ
ລຫກການຂອງ ກປສ.



ມີແຫຼງທຶນທີ່ໜັ້ນຄົງໃນການເຊື່ອມໂຍງໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ, ແລະ ສາກົນ, ແລະ



ສະໜອງງົບປະມານຜານຮວງທຶນ ກປສ ໂດຍອີງຕາມຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ ກປສ.

ຫຼັກການພື້ນຖານ ກປສ:
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ກປສ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກົນໄກລະດົມທຶນຜານຮວງທຶນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ
ສປປ ລາວ, ດາລັດ ກປສ, ລະບຽບການ ກປສ, ແລະ ສອດຄອງກັບຫຼັກການດາເນີນງານດັງຕໍໄປນີ້:


ຄວາມເປນເຈົ້າການ. ກປສ ເລັງໃສທີ່ຈະບັນລຜົນສາເລັດດວຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນ
ລາຍລະອຽດ, ດວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວິໃນ, ມີຈດສມ/ບລິມະສິດ ໃນການປບປງຜົນໄດ
ຮັບຂອງໂຄງການ.



ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ກປສ ຈະສົງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈາວັນ ໂດຍ
ການສາງກົນໄກໃນການຍົກຍອງຊົມເຊີຍ ແລະ ຄໍາເຫັນ ແລະ ດາເນີນການປະເມີນຜົນງານ ຕາມ
ໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບ.



ຄວາມໂປງໃສ. ກປສ ຈະດາເນີນງານດວຍຄວາມໂປງໃສ, ໃຫຂໍມນ ແລະ ຂໍມນຂາວສານໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ ຕາມຄວາມຈາເປນ.



ປະສິດທິຜົນ. ກປສ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ ຕອງບັນລເປາໝາຍທີ່ວາງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິ
ຜົນ (ອັດຕາຜົນຕອບແທນສງ ແລະ ຄມຄາ).

ຕາຕະລາງ A1.2 ຍດທະສາດ 2018-2025 ແລະ ຜົນໄດຮັບດັງທີ່ລະບໄວໃນແຜນ 2018-2020
ເປາໝາຍຍດທະສາດ 2025

ຍດທະສາດ ແລະ ຜົນໄດຮັບ 2025

ທິດທາງໂດຍທວໄປໃນປ 2025 ແມນສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບກຄະລາກອນ ແລະ ກົ
ນົກການເງິນແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຊຸກຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະສິດທິພາບ ບົດບາດການລະດົມທຶນ ແລະ ບົດ
ບາດການຈັດສັນງົບປະມານ ໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ
ທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ຕາມທິດທາງສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຄຽງຄ
ໄປກັບການເຊື່ອມໂຍງກັບຜມີສວນຮວມທັງໝົດ.
(1) ກປສ ເປນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່
ເຂັ້ມແຂງ
ເປນທີ່ຍອມຮັບທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງມີ
ຈານວນພະນັກງານທີ່ມີຄນນະ
ພາບພຽງພໍ

ຍດທະສາດ 1:ປງປງອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເສີມສາງຄວາມສາມາດໃນການ
ຄມຄອງ.
ຜົນໄດຮັບມີ: 1) ມີໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດທີ່ຈະແຈງ
ແລະ ເໝາະສົມ, 2) ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫ
ິ ານ ແລະ ຄມຄອງ ທີ່ມີ
ປະສິດທິຜົນສອດຄອງກັບ 8 ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ (FCI), 3) ມີລະ
ບຽບການ ແລະ ຄມືການຈັດຕັ້ງທີ່ສາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ແລະ 4) ມີ
ລະບົບການຄມຄອງການເງິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອໃຫການບໍລຫ
ິ ານ.

ຍດທະສາດ 2: ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກບກຄະລາກອນ.
ຜົນໄດຮັບມີ: 1) ມີພະນັກງານທີ່ພຽງພໍ ທັງດານປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ
, 2) ມີນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມຕໍບກຄະລາກອນ, ແລະ 3) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ຕາມແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ.
(2) ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທີ່ ຍດທະສາດ 3: ປບປງກົນໄກການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຂອງ
ຂອງ ກປສ ແມນເປນກົນໄກ ກປສ ທີ່ຍືນຍົງ.
ການເງິນ ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ຜົນໄດຮັບມີ: 1) ມີແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການລະດົມ
ບັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ
ແລະ
ສວນຫຼາຍມີທຶນສະສົມເປນຂອງ ທຶນ ແລະ ການສື່ສານ, 2) ມີການຈັດຕັ້ງແຜນຈັດສັນທຶນ ອີງຕາມ 5 ຮວງ
ທຶນ, ແລະ 3) ມີທຶນເພີ້ມຈາກຫຼາຍແຫຼງທຶນອີງຕາມມາດຕາທີ 5 ໃນດາ
ຕົນເອງ; ແລະ
ລັດ.
(3) ເສີມຂະຫຍາຍໂອກາດທີ່
ເໝາະສົມເຂົ້າໃນການສະໜັບສະ
ໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ແລະປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ
ທີ່ສາມາດປະກອບສວນເຂົ້າໃນ

ຍດທະສາດ 4: ປບປງການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານ.
ຜົນໄດຮັບ: 1) ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຂະແໜງການ/
ອົງການ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດອື່ນໆ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶ
ນໃນລະດັບສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ; ແລະ 2) ມີສື່ໂຄສະນາ ແລະ ວາລະ
ສານທີ່ສະເໜີຜົນສາເລັດກຽວກັບການຈັດຕັ້ງຂອງ ກປສ.

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມແຫງຊາດ ເປນໄປຕາມທິດສີ
ຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ເອກະສານຄັດຕິດ 2.
ແຜນດາເນີນງານຂອງ ຫອງການກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ໄລຍະ 5 ປ (20212025)

ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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1. ແຜນດາເນີນງານລະອຽດ ປ 2021
ຄາດໝາຍ ຜົ ນ
ໄດ ຮັ ບ

ຜ ຊີ້ ນາ ແລ ະ
ພ າກ ສ ວ ນຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປ ະຕິ ບັ ດ

ປບປງນິ ຕິ ກ າ (ລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ
ຄມື ຄມຄອງບໍ ລິຫານຕາງໆ) ໃຫສາເລັ ດ ເພື່ ອ ຮັ ບ
ປະກັ ນ ການເຄື່ອ ນໄຫວວຽກງານໃຫຖື ກ ຕອງ
ຕາມພາລະບົ ດບາດ, ແຜນການ ແລະ ເປນ
ເງື່ອ ນໄຂສາມາດກາຍເປນອົ ງກອນທີ່ ເຂົ້ າຫາ
ແຫຼ ງທຶ ນສາກົ ນໂດຍກົ ງ

ມີ ຂໍຕົ ກ ລົ ງ
(ປບປງ), ມີ ຄມື ຄມ
ຄອງບໍ ລິຫານ ກປສ
ທີ່ ຖຶ ກ ຮັ ບຮອງ
ຈາກ ສກປສ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

1. 2

ປບປງລະບົ ບ ບັ ນຊີ ແລະ ການລາຍງານ ໃຫ
ສະຖຽນ ແລະ ມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນ

ມີ ລ ະບົ ບໂປຣ
ແກຣມບັ ນຊີ ທີ່ນາ
ໃຊເປນເອກະພາບ
ກັ ນ ແລະ ມີ ປ ະ
ສິ ດທິ ຜົນ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກການເງິນ

1. 3

ປບປງໂຄງຮາງກົ ງຈັ ກ ການຈັ ດຕັ້ ງ ຈາກ 4 ພະ
ແນກ ເປນ 3 ພະແນກ ແລະ ປຽນຊື່ ພະແນກໃໝ
ພອມທັ ງກํາ ນົ ດສິ ດໜາທີ່ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດຊອບແຕ
ລະພະແນກໃຫສອດຄອງກັ ບ ສະພາບ
ການເຄື່ອ ນໄຫວວຽກງານ ຄື: 1.ພະແນກ ການ
ເງິນ, 2. ພະແນກ ຄມຄອງໂຄງການ, 3. ພະແນກ
ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ແຜນການ

ຂໍ ຕົ ກ ລົ ງສະບັ ບ
ປບປງ ມີ ກ ານ
ການົ ດໂຄງຮາງ
ການຈັ ດຕັ້ ງ 3 ພະ
ແນກ ແລະ ລະບ
ພາລະບົ ດບາດ ຂອງ
3 ພະແນກ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ

1. 4

ຈັ ດກອງປະຊຸ ມ ສະພາບໍ ລິ ຫານ ກປສ ສະໄໝ
ສາມັ ນ ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄັ້ງ/ປ ແລະ ກອງ
ປະຊຸ ມ ຄະນະວິ ຊ າການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປ ດັ ງທີ່
ການົ ດໄວໃນ ດາລັ ດ ວາດວຍ ກອງທຶ ນປກປກ
ຮັ ກ ສາສິ່ ງແວດລອມ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ກອງປະຊຸ ມ ສກປສ ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
2ຄັ້ງ ແລະ ກອງ
ແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ປະຊຸ ມ ຄກປສ 4 ຄັ້ງ ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
ຄມຄອງໂຄງການ

1. 5

ສາງຄວາມເຂັ້ ມ ໃຫພະນັ ກ ງານ ຫກປສ ໂດຍສາງ
ແຜນພັ ດທະນາບກຄະລາກອນປະຈາປ ໃນການ
ຈັ ດຝກອົ ບ ຮົ ມ ໄລຍະສັ້ ນ/ໄລຍະຍາວ ທັ ງພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກ

ມີ ແຜນພັ ດທະນາ
ບກຄະລາກອນ
ປະຈາປ ແລະ ຈັ ດ
ຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ

ລ/ ດ

I

1. 1

ໜາວ ຽ ກ ຈ ດສ ມ

ຄວ າມ ຄຶ ບ ຫນາ/ ຄາດໝາຍ ໃ ຫສ າເລັ ດ
ງົ ບ ປ ະມ ານ Ja Fe M A M Ju J A S O N D ໝາຍ ເຫດ
n b ar p r ay n ul ug ep c t o v ec

ດ ານກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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II

ດານກ ານຄມ ຄອ ງ ບໍ ລິ ຫານ

ມີ ຄມື ກ ານຄມຄອງ
ສື ບຕໍ ປບປງໃຫສາເລັ ດ ຄມື ຄມຄອງ-ບໍ ລິຫານ ຂອງ
ບໍ ລິ ຫານ ກປສ ທີ່
2.1 ກປສ ໃຫສອດຄອງກັ ບສະພາບຕົ ວ ຈິ ງ ແລະ ສາມາດ
ຖື ກ ຮັ ບ ຮອງ (6
ຄມຄອງໂຄງການຈາກຫຼ າຍແຫຼ ງທຶ ນຢາງມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນ
ເຫລັ້ ມ )

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

ປບປງລະບົ ບການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັ ກ ສາສິ່ ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
ມີ ບັ ນຊີ ກ ວດນັ ບ ຊັ ບ
2.2 ປະສິ ດທິ ພ າບ, ປະສິ ດຜົ ນຜົ ນ, ຖື ກ ຕອງຕາມຈດປະສົ ງ ສິ ນປະຈํາ 6 ເດື ອ ນ
, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົ ດໝາຍ ໂດຍຕອງມີ ກ ານ
ແລະ ປະຈํາ ປ
ກວດນັ ບຊັ ບສິ ນ ຢາງນອຍປລະຄັ້ງ.

ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ

ປບປງການປະຕິ ບັດໜາທີ່ ຂອງພະນັ ກ ງານ ເພື່ ອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັ ນ ດວຍຄວາມ
2.3 ວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັ ນ ຫຼື ຕອບກັ ບເອກະສານຕາງໆທີ່
ເຂົ້ າມາ ຫກປສ ໃຫທັ ນຕາມການົ ດເວລາ ໂດຍສາງ
ລະບົ ບຕິ ດຕາມກວດກາເອກະສານ).

ທກພະແນກ ພາຍໃນ
ຫກປສ

ມີ ຕາຕະລາງການຕິ ດ
ກວດກາເອກະສານ

ປບປງການບໍ ລິຫານຈັ ດການເພື່ ອ ຕອບສະໜອງໃຫ
2.4 ແກການເຄື່ອ ນໄຫວວຽກງານໃຫມີ ຄວາມສະດວກ
ວອງໄວ ແລະ ຮັ ບປະກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງ

ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ

ມີ ບັ ນຊີ ຕິດຕາມ
ການຄມຄອງຄາບໍ ລິ ຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນເກນຕາ
2.5
ການນາໃຊ
ກວາ 20- 30% ຂອງງົບ ປະມານທີ່ ເບີ ກ ຈາຍປະຈາປ.
ງົບປະມານບໍ ລິຫານ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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III

ດານກ ານແກ ໄຂຜົ ນກ ານກ ວ ດສອ ບ

3.1

ສາງແຜນດາເນີ ນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົ ນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີ ແຜນດາເນີ ນງານ

ເຜີ ຍ ແຜບົ ດລາຍງານ ຜົ ນການກວດສອບ ປະຈາປ
ຈັ ດປະຊຸ ມເຜີ ຍ ແຜ/
ໃຫແກ ບັ ນດາໂຄງການທີ່ ໄດຮັ ບທຶ ນຈາກ ກປສ
3.2
ນາສົ ງຜົ ນກວດສອບ
ພອມທັ ງ ແນະນາ ແລະ ຕິ ດຕາມການແກໄຂ ບັ ນຫາ
ໃຫໂຄງການ
ຜົ ນການກວດສອບທີ່ ຕິດພັ ນກັ ບ ໂຄງການຂອງຕົ ນ
ລົ ງຕິ ດຕາມຊຸ ກ ຍໂຄງການທີ່ ພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຼຸ ບສະສາງດານການເງິນ ແລະ ໂຄງການ ບົ ດລາຍງານການ
3.3
ທີ່ ພົບເຫັ ນບັ ນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ
ຕິ ດ ຕາມຊຸ ກ ຍ
ເພື່ ອ ຊວຍແກໄຂບັ ນຫາ
ສາງກົ ນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ ເພື່ ອ ຮັ ບປະ
ກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງໃນການຄມຄອງບໍ ລິ ຫານ ແລະ
3.4
ສາມາດສະໜອງຂໍ ມນໃຫອົ ງການກວດສອບແຫງ
ລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ມີ ກ ານການົ ດນົ ດ
ກອບໜາວຽກໃຫ
ພງ ເຮັ ດໜາທີ່
ກວດສອບພາຍໃນ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກການເງິນ

ແຕງຕັ້ ງຄະນະຮັ ບຜິ ດຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ຄະນະຮັ ບຜິ ດຊອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີ ກ ານກວດສອບປະຈາປເພື່ ອ ຮັ ບ
3.5
ວຽກກວດສອບ
ປະກັ ນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົ ງການກວດ
ພາຍ ໃນ
ສອບແຫງລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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IV

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ດ ານບ ກ ຄະລ າກ ອ ນ
ປະກອບພະນັ ກ ງານໃຫເຕັ ມ ຕາມຕາແໜງງານ
ແລະ ປຽນແທນ ກໍ ລະນີ ມີ ພ ະນັ ກ ງານລາອອກ ຫລື
ບໍ ສື ບຕໍ ສັ ນຍາ ລວມທັ ງຊຽວຊານຕາງປະເທດ
ທີ່ ເຮັ ດວຽກ ໄລຍະສັ້ ນ
ດາເນີ ນການປະເມີ ນຄວາມຕອງການຂອງອົ ງ
ກອນທາງດານພະນັ ກ ງານ (Staff need
assess- ment) ໃຫສອດຄອງກັ ບແຫງລາຍ
ຮັ ບ ເຊັ ນ: ທຶ ນພາຍໃນ, ທຶ ນທະນາຄານໂລກ,
ທຶ ນຈີ ໄອແຊັ ດ, ທຶ ນຂອງ ຢເນັ ບ ແລະ ທື ນອື່ ນໆ
ທີ່ ຫກປສ ຄມຄອງ-ບໍ ລິ ຫາ
ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິ ບັ ດວຽກງານຂອງ
ພະນັ ກ ງານ ໂດຍການການົ ດ ຄາດໝາຍສຊົ ນ ແລະ
ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັ ນ
ລະອຽດລົ ງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນ
ວຽກລວມຂອງແຕລະພະແນກ
ຝກອົ ບຮົ ມ ທັ ງໄລຍະສັ້ ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
ພະນັ ກ ງານ ກຽວກັ ບຫລັ ກ ສດວິ ຊ າສະເພາະ ທີ່
ຕິ ດພັ ນກັ ບວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ
ພະນັ ກ ງານທີ່ ໄດຮັ ບ ການຝກອົ ບ ຮົ ມຈະຕອງໄດ
ເຮັ ດ ບົ ດລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົ ດ ຮຽນໃຫ
ພະນັ ກ ງານດວຍກັ ນເພື່ ອ ແຜຂໍ ມນ ແລະ ຄວາມຮ
ທີ່ ໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ ປ
ຕິ ດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົ ນການຈັ ດ ຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ວຽກງານຂອງພະນັ ກ ງານໄລຍະທົ ດ ລອງງານ ແລະ
ປະຈํາ ປ ຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1
ຄັ້ງ/ປ

ດາເນີ ນການ
ປະກອບພະນັ ກ ງານ
ຕາມແຜນ ການ

ບົ ດປະເມີ ນຄວາມ
ຕອງການພະນັ ກ ງານ

ມີ ແບບຟອມ KPI
ແລະ ມີ ກ ານປະເມີ ນ
ມີ ແຜນການຝກອົ ບ
ຮົ ບປະຈາປ ແລະ
ຈັ ດຕັ້ ງ ປະ ຕິ ບັ ດ
ຕາມແຜນ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ
V

ຈັ ດສາມະນາແລກ
ປຽນບົ ດ ຮຽນ
ປະຈາປ
ມີ ບົດ ລາຍງານການ
ປະເມີ ນພະນັ ກ ງານ
ປະຈາປ

4.7

ຄວບຄມອັ ດຕາເຂົ້ າອອກພະນັ ກ ງານບໍ ເກີ ນ 8%
ໂດຍການສຶ ກ ສາສາເຫດ ແລະ ສາຫຼ ວ ດຄາຕອບ
ແທນ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ ນໆ ຂອງພະນັ ກ ງານ
ພາຍໃນອົ ງກອນທຽບໃສກົ ນໄກຕະຫຼ າດ ພອມ
ທັ ງໃຫຄາແນະ ນາໃນການປບປງແກໄຂ

ມີ ບົດ ສຶ ກ ສາ ອັ ນ
ດາການເຂົ້ າ-ອອກ
ຂອງ ພະນັ ກ ງານ

4.8

ຊຸ ກ ຍໃຫພະນັ ກ ງານຮຽນຮ ແລະ ກາແໜນກຽວ
ກັ ບນິ ຕິ ກາ ຂອງ ກປສ ດວຍຕົ ນເອງ ເພື່ ອ ເປນ
ບອນອີ ງໃນການເຄືີ່ອ ນໄຫວວຽກງານ

ຈານວນພະນັ ກ ງານ
ສຶ ກ ສາຮํາ ຮຽນ
ດວຍຕົ ນເອງ (ອີ ງ
ຕາມ ສະພາບ ຕົ ວ
ຈິ ງ)

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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V

ດານການລະດົ ມ ທຶ ນ
ສືບຕໍຕິດຕາມການເກັບດອກເບຍເງິນຝາກຢາງເປນ

5.1 ປກກະຕິ ພອມນັ້ນ ສະເໜີເພີ່ມຕົ້ນທຶນເງິນຝາກ ຈານວນ 1
ລານໂດລາສະຫະລັດ
ຕິດຕາມທວງໜີ້ຕາມສັນຍາ ພອມທັງ ກວດກາ ແລະ ປະ
5.2 ເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜີ້ ຂອງແຕລະ ຜກ
ຢມ ເພື່ອສາງແຜນຊາລະໜີ້ີຄືນໃໝ
ສຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງດານ
5.3 ສິ່ງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງ ໄຟຟາ
ແລະ ບໍແຮ ຕາມແຜນການທີ່ການົດໄວ

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍ
ຮັບທີ່ມີທາແຮງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ ,

ຈາກ ພາຍໃນ ແລະ

ທານ ນ ບນພາມາ,ພະ

ປະຕິບັດການເບີກຈາຍ ແລະ ຕິດຕາມການສະຫຼຸບສະສາງ
5.4 ດານການເງິນຂອງໂຄງການຕາງໆໃຫຖືກ ຕອງຕາມລະບຽບ ຕາງປະເທດ ໃຫ
ບັນລມນຄາ 12.56
ເພື່ອສາມາດຄຽນເງິນໄດຕາມແຜນການທີ່ກ ํານົດໄວ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ
ແລະ ພະແນກການເງິນ

ລານໂດລາສະຫາລັດ

ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທີ່ກ ຽວຂອງ ແລະ ທະນາຄານ
5.5 ໂລກ ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ (EWMP), (LLL)
ແລະ ການກະກຽມການເຂົ້າເຖິງກອງ ທຶນ GCF
ສືບຕໍສຶກ ສາຄົ້ນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝເຊັນ:
5.6

ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບພາກສວນ ທີ່ກຽວຂອງ
ໃນການປບປງ ດາລັດປະທານປະເທດ ກຽວກັບການຈາຍ
ຄານາເປອນ (ແຫຼງທຶນພາຍໃນ)

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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VI

ດານການສະໜອງທຶ ນ

6.1 ທຶ ນ ພາຍໃນ
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນນະໂຍບາຍ (PICE)
ສະເພາະທຶນພາຍໃນ ຈານວນ 2.46 ຕື້ ກີບ
ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນຊີວ ະນາໆພັນ ຈານວນ
1.32 ຕື້ ກີບ
ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນສິ່ງແວດລອມ ຈານວນ
400 ລານກີບ
ການສະໜອງທຶນໃນຮວງທຶນຊັບພະຍາກອນນາ ຈານວນ
1.16 ຕື້ກ ີບ
ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນການຄມຄອງທີ່ດິນ
ຈານວນ 530 ລານກີບ
ການລົງທຶນຜານຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ
ຈານວນ 106 ລານກີບ

6.2 ທຶ ນ ສາກົ ນ
1.)

2.)

ທຶນ ຄສລ2 ມນຄາ 5.21 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສ

ໃນປ 2021 ກປສ

ສືບຕໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ທກກິດຈະກາທີ່ຢ

ຄາດວາຈະສາມາດ

ພາຍໃຕ ຮວງທຶນນີ້ PICE ແລະ CBI ທັງໝົດ ທີ່ກາລັງ

ລະດົມທຶນໄດ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

12.56 ລານໂດລາ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,

ທຶນໂຄງການ GIZ ສາລັບປ 2021 ມນຄາ 3,00 ລານ

ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍ

ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

ໃນ 1.33 ລານໂດ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ

ລາສະຫະລັດ ແລະ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ

ໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ
I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງ
ຫົວພັນ, ຫຼວ ງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບລີ)
ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2021 ມນຄາ 2,54
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ ການ

ທຶນສາກົນ 11.23
ລານໂດລາສະ ຫະ
ລັດ).

ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອ
3.)

ປບຕົວເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ ກາດ ໂດຍການ
ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບ ນິ ເວດ” ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄາໄຊ,
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)
ທຶນຊວຍເຫຼືອລາໂດຍກົງຂອງ GCF ສາລັບການກະກຽມ

4.)

ຄວາມພອມ ເພື່ອສາເລັດການສະໝັກເຂົ້າເປນອົງກອນທີ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ ຈານວນ 0.2 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ
ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2021 ໃຫພາກສວນຕາງໆ

5.)

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງໂຄງການພມີທັດ
ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL) ຈານວນ 0.28
ລານໂດລາສະຫະລັດ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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V I I . ດ ານກ ານຮ ວ ມມື

7.1

ເປນເຈົ້ າການ ປະສານສົ ມທົ ບ ກັ ບກະຊວງ
ຊັ ບ ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອມເອງ,
ກະຊວງພະລັ ງງານ ແລະ ບໍ ແຮ, ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົ ງທຶ ນ ແລະ ກະຊວງອື່ ນໆ ເພື່ ອ ຊຸ ກ ຍ
ການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດໂຄງການທີ່ ຕິ ດພັ ນກັ ບ
ພາກສວນດັ ງກາວໃຫມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນດີ

ມີ ກ ານປະສານງານ
ປກກະຕິ

7.2

ສາງເປນຄຮວມງານກັ ບ ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫງຊາດ
ໃນການເກັ ບ ກํາ ຂໍ ມນເພື່ ອ ກະກຽມໂຄງການໃໝ

ມີ ບົດບັ ນທຶ ກ ຮວມ
ກັ ນ

7.3

7.4

ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບ ພາກລັ ດ, ເອກະຊົ ນ,ອົ ງການ
ຈັ ດຕັ້ ງທັ ງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນັ້ ນ ຢາງ
ນອຍໃຫມີ ສັ ນຍາຮວມມື / ສັ ນຍາສະໜອງທຶ ນ 2
ສະບັ ບ
ສື ບ ສານ ແລະ ຕໍ ຍອດ ສາຍສາພັ ນ ກັ ບທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພື່ ອ ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດສັ ນຍາທີ່ ມີຢ ແລະ
ກະກຽມໂຄງການໃໝ ເພື່ ອ ໃຫໄດ 1 ສັ ນຍາ ຫຼັ ງ
ຈາກສາເລັ ດ ການກະກຽມ

ມີ ສັນຍາຮວມມື 2
ສັ ນຍາ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ

ສື ບ ຕໍ ປະສານງານ

7.5

ສື ບ ຕໍ ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບທະນາຄານພັ ດທະນາອາຊີ
(ADB), Global Environment Facility
(GEF), ກອງທຶ ນສີ ຂຽວ ດານການປຽນແປງດິ ນ
ຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງອື່ ນໆ
ເພື່ ອ ຊອກຫາແຫຼ ງທຶ ນໃໝ

ສື ບ ຕໍ ປະສານງານ

7.6

ເຂົ້ າຮວມກອງປະຊຸ ມແລກປຽນບົ ດຮຽນກັ ບ ສາກົ ນ
ຢາງນອຍ 2 ຄັ້ງ ເພື່ ອ ເສີ ມຂະຫຍາຍການລະດົ ມ ທຶ ນ

ເຂົ້ າຮວມກອງ
ປະຊຸ ມ 2 ຄັ້ງ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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V I II ດ ານກ ານສື່ ສ ານ
8.1
8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

ສາງວາລະສານ ຫຼື ລົ ງໂຄສະນາຜານສື່ ອື່ ນໆ
ຊຶ່ ງລວມເອົ າຜົ ນງານການເຄື່ອ ນໄຫວຂອງ ກປສ
ແລະ ໂຄງການຕາງໆທີ່ ໄດຮັ ບ ທຶ ນຈາກ ກປສ
ສາງວິ ດີໂອສັ້ ນ ເພື່ ອ ໂຄສະນາການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2
ປບປງ ແລະ ສາງສື່ ສິ່ ງພິ ມ ຕາງໆເຊັ ນ: ໂບຼ ຊົ ວ ຫຼື
ແຜນພັ ບ ເພື່ ອ ເປນການເຜີ ຍ ແຜຜົ ນງານຂອງ
ກປສ ແລະ ຂໍ ມນຂາວສານກຽວກັ ບການປກ
ປກຮັ ກ ສາສິ່ ງແວດ ລອມ
ດາເນີ ນກິ ດຈະກາການໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜກຽວກັ ບ
ວຽກງານການປກປກຮັ ກ ສາສິ ງແວດລອມຮວມ
ກັ ບພາກສວນກຽວຂອງ
ຈັ ດກອງປະຊຸ ມ ຜມີ ສ ວນຮວມ ເພ່ື ອ ເຜີ ຍ ແຜ
ຜົ ນງານ ແລະ ແລກປຽນບົ ດຮຽນກັ ບ ພາກສວນ
ທີ່ ກ ຽວຂອງ
ສາງແຜນດາເນີ ນງານການລະດົ ມ ທຶ ນ ແລະ ການ
ສື່ ສ ານ 2021-2025

ອອກວາລະສານ 2
ຄັ້ງ
ມີ ວິ ດີໂອສັ້ ນ 2 ຄັ້ງ

ມີ ແຜນພັ ບ

ຈັ ດກິ ດຈະກາສາງ
ຈິ ດສານຶ ກ 2 ຄັ້ງ
ຈັ ດປະຊຸ ມ ຜມີ ສ ວນ
ຮວມ 1 ຄັ້ງ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ແຜນການ

ມີ ແຜນດັ ງກາວ

ເຜີ ຍ ແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ ຈັ ດສາມະນາສະແດງ
8.7 ຄອງ ແລະ ຄມື ຕ າງໆ ຜານການເຜີ ຍແຜ, ແຈກຢາຍ, ຜົ ນງານ/ເຜີ ຍ ແຜ
ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົ ບ ຮົ ບ
ຢາງນອຍ 1 ຄັ້ງ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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2. ແຜນດາເນີນງານລະອຽດ ປ 2022

ລ/ດ

I

ໜາວ ຽ ກ ຈ ດສ ມ

ຄາດໝາຍ ຜົ ນໄດຮັ ບ

ນິ ຕິ ກາດັ ງກາວ ໄດຮັ ບ
ການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ

ສາເລັ ດ ການສະໝັກ ເປນອົ ງກອນແຫງຊາດ ທີ່ ສາ
1.2 ມາດ ເຂົ້ າຫາແຫຼ ງທຶ ນສາກົ ນໄດ ໂດຍ ກົ ງ ແລະ ເສີ ມ
ສາງຄຮວມງານກັ ບອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງທີ່ ກຽວ ຂອງ

ສາເລັ ດການສະໝັກ
ເປນ NAC

ພັ ດ ທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍສາງແຜນ
ພັ ດ ທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025

ມີ ແຜນພັ ດທະນາ ບກ
ຄະລກອນ 5 ປ

1.4

ດํາ ເນີ ນການທົ ດລອງນํາ ໃຊລະບົ ບໂປຣແກຣມ
ບັ ນຊີ ໃໝສາລັ ບທກໂຄງການໃໝ (ACPAC)

1.5

ຈັ ດກອງປະຊຸ ມ ສະພາບໍ ລິຫ ານ ກປສ ສະໄໝ
ສາມັ ນ ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄັ້ງ/ປ ແລະ ກອງ
ປະຊຸ ມ ຄະນະວິ ຊ າການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປ ດັ ງທີ່
ການົ ດໄວໃນ ດາລັ ດ ວາດວຍ ກອງທຶ ນປກປກ
ຮັ ກ ສາສິ່ ງແວດລອມ;

1.6

ຄວ າມ ຄຶ ບ ຫນາ/ ຄາດໝາຍ ໃ ຫສ າເລັ ດ
ງົ ບ ປ ະມ ານ Ja Fe Ma A p Ma Ju
A u S e Oc No De ໝາຍ ເຫດ
Jul
n
b
r
r
y
n
g
p
t
v
c

ດານກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ

ຈັ ດ ຕັ້ ງຜັ ນຂະຫຍາຍ ດາລັ ດ ກປສ ແລະ ຂໍ ຕົ ກ ລົ ງ
1.1 ກປສ (ສະບັ ບປບປງ 2021) ພອມທັ ງ ຄມື ຄມ
ຄອງບໍ ລິ ຫານ ກປສ

1.3

ຜຊີ້ ນ າ ແລ ະ
ພ າກ ສ ວ ນຈັ ດຕັ້ ງ
ປ ະຕິ ບັ ດ

ສາງຄວາມເຂັ້ ມແຂງໃຫພະນັ ກ ງານ ຫກປສ
ໂດຍສາງແຜນຝກອົ ບ ຮົ ມປະຈາປ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

ທກໂຄງການໃໝນາໃຊ
ພະແນກການເງິນ
ໂປຣແກຣມ (ACPAC)

ກອງປະຊຸ ມ ສກປສ 2
ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸ ມ
ຄກປສ 4 ຄັ້ງ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
ຄມຄອງໂຄງການ

ມີ ແຜນຝກອົ ບຮົ ມປະ
ຈາປ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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II

ດານກ ານຄມຄອ ງ ບໍ ລິ ຫານ

2.1

ມີ ກ ານຈັ ດພີ ມ,ແຈກ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ ຄມື ຄມຄອງ-ບໍ ລິ ຫານ ຂອງ ກປສ
ຢາຍ ແລະ ເຜີ ຍ ແຜ ຄ
ພອມທັ ງ ຈັ ດພີ ມ , ແຈກຢາຍ ແລະ ຝກອົ ບ ຮົ ມ ໃຫ
ມື ກ ານຄມຄອງບໍ ລິຫານ
ພະນັ ກ ງານ ແລະ ພາກສວນກຽວຂອງ ຄມຄອງ
ກປສ ທີ່ ຖື ກ ຮັ ບ ຮອງ
ໂຄງການຈາກຫຼ າຍແຫຼ ງທຶ ນຢາງມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນ
(6 ເຫລັ້ ມ )

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

2.2

ປບປງລະບົ ບ ການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັ ກ ສາສິ່ ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
ປະສິ ດທິ ພາບ, ປະສິ ດຜົ ນຜົ ນ, ຖື ກ ຕອງຕາມ
ຈດປະສົ ງ, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົ ດໝາຍ ໂດຍ
ຕອງມີ ກ ານກວດນັ ບ ຊັ ບສິ ນ ຢາງນອຍປລະຄັ້ງ

ມີ ບັນຊີ ກ ວດນັ ບ ຊັ ບ
ສິ ນປະຈາ 6 ເດື ອ ນ ແລະ
ປະຈํາ ປ

ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ

2.3

ປບປງການປະຕິ ບັ ດໜາທີ່ ຂອງພະນັ ກ ງານ ເພື່ ອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັ ນ ດວຍຄວາມ
ວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັ ນ ຫຼື ຕອບກັ ບ ເອກະສານ
ຕາງໆທີ່ ເຂົ້ າມາ ຫກປສ ໃຫທັ ນຕາມການົ ດເວລາ
ໂດຍສາງລະບົ ບຕິ ດຕາມກວດກາເອກະສານ)

ມີ ຕາຕະລາງການ
ຕິ ດຕາມກວດກາການ ທກພະແນກ ພາຍໃນ
ແກໄຂເອກະສານ ປະຈາ ຫກປສ
ວັ ນ

2.4

ປບປງການບໍ ລິ ຫານຈັ ດການເພື່ ອ ຕອບສະໜອງ
ໃຫແກການເຄື່ອ ນໄຫວວຽກງານໃຫມີ ຄວາມ
ສະດວກ ວອງໄວ ແລະ ຮັ ບ ປະກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງ

2.5

ການຄມຄອງຄາບໍ ລິຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນ
ເກນຕາກວາ 20- 30% ຂອງງົບ ປະມານທີ່ ເບີ ກ
ຈາຍປະຈາປ.

ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ

ມີ ບັນຊີ ຕິດຕາມການນາ
ໃຊງົບ ປະມານບໍ ລິຫານ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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II I

ດານກ ານແກ ໄຂຜົ ນກ ານກ ວ ດສ ອ ບ

3.1

ສາງແຜນດາເນີ ນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົ ນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີ ແຜນດາເນີ ນງານ

ເຜີ ຍ ແຜບົ ດລາຍງານ ຜົ ນການກວດສອບ ປະຈາປ
ຈັ ດປະຊຸ ມເຜີ ຍ ແຜ/ນາ
ໃຫແກ ບັ ນດາໂຄງການທີ່ ໄດຮັ ບ ທຶ ນຈາກ ກປສ
3.2
ສົ ງຜົ ນກວດສອບ ໃຫ
ພອມທັ ງ ແນະນາ ແລະ ຕິ ດຕາມການແກໄຂ ບັ ນຫາ
ໂຄງການ
ຜົ ນການກວດສອບທີ່ ຕິດພັ ນກັ ບ ໂຄງການຂອງຕົ ນ
ລົ ງຕິ ດຕາມຊຸ ກ ຍໂຄງການທີ່ ພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຼຸ ບສະສາງດານການເງິນ ແລະ ໂຄງການ
3.3
ທີ່ ພົບ ເຫັ ນບັ ນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ
ເພື່ ອ ຊວຍແກໄຂບັ ນຫາ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດກົ ນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ
ເພື່ ອ ຮັ ບປະ ກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງໃນການຄມຄອງບໍ ລິ
3.4 ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ ມນ ໃຫອົ ງການ
ກວດສອບແຫງ ລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບ
ພາຍນອກ

ບົ ດລາຍງານການຕິ ດ
ຕາມຊຸ ກ ຍ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກການເງິນ

ມີ ບົ ດລາຍງານຜົ ນການ
ກວດສອບພາຍໃນ
ຂອງ ຫກປສ ປະຈາປ

ແຕງຕັ້ ງຄະນະຮັ ບ ຜິ ດຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີ ກ ານກວດສອບປະຈາປເພື່ ອ ຮັ ບ ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດຊອບ
3.5
ປະກັ ນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົ ງການກວດ
ວຽກກວດສອບພາຍໃນ
ສອບແຫງລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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IV

ດານບກ ຄະລ າກ ອ ນ

ປະກອບພະນັ ກ ງານໃຫເຕັ ມຕາມຕາແໜງງານ
ແລະ ປຽນແທນ ກໍ ລະນີ ມີ ພະນັ ກ ງານລາອອກ ຫລື
4.1
ບໍ ສື ບ ຕໍ ສັ ນຍາ ລວມທັ ງຊຽວຊານຕາງປະເທດ
ທີ່ ເຮັ ດວຽກ ໄລຍະສັ້ ນ;
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທີ່ ເໝາະ
ສົ ມ ໂດຍການສື ບຕໍ ຝກອົ ບຮົ ບ ໃຫພະນັ ກ ງານ
ດວຍວິ ທີກ ານຕາງໆເຊັ ນ: ການຮຽນຮຜານການ
ປະຕິ ບັ ດຕົ ວ ຈິ ງ, ການຝກອົ ບຮົ ມ ສະເພາະດານ ແລະ
4.2
ການຝກອົ ບເພື່ ອ ກາຍເປນຄຝກ

ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິ ບັດ ວຽກງານຂອງ
ພະນັ ກ ງານ ໂດຍການການົ ດຄາດໝາຍສຊົ ນ ແລະ
4.3 ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັ ນລະອຽດ
ລົ ງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງ
ແຕລະພະແນກ ພອມທັ ງຕິ ດຕາມວັ ດແທກ

ດາເນີ ນການປະກອບ
ພະນັ ກ ງານ ຕາມແຜນ
ການ
ຄາດໝາຍຢາງນອຍ
30% ຂອງ ຈານວນ
ພະນັ ກ ງານ ທັ ງໝົດ ໃຫ
ໄດຮັ ບການ ຝກອົ ບຮົ ມ
, 15% ຂອງ ພງ ໃຫ
ກາຍ ເປນຊຽວຊານ
ສະເພາະດານ ແລະ ກາຍ
ເປນຄຝກ
ຄາຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດຜົ ນງານ
(KPI) ຢາງໜອຍ ໃຫ
ບັ ນລ 75% ຂອງ
ການການົ ດຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດ
ໃນການປະຕິ ບັດ ວຽກ
ງານ

ຝກອົ ບຮົ ມ ທັ ງໄລຍະສັ້ ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
4.4 ພະນັ ກ ງານ ກຽວກັ ບຫລັ ກ ສດວິ ຊ າສະເພາະ ທີ່ ຕິ ດ
ພັ ນກັ ບວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ

ມີ ແຜນການຝກອົ ບຮົ ບ
ປະຈາປ ແລະ ຈັ ດຕັ້ ງ
ປະຕິ ບັດຕາມແຜນ

ພະນັ ກ ງານທີ່ ໄດຮັ ບ ການຝກອົ ບຮົ ມ ຈະຕອງໄດ
ເຮັ ດບົ ດລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົ ດ ຮຽນໃຫ
4.5
ພະນັ ກ ງານດວຍກັ ນເພື່ ອ ແຜຂໍ ມນ ແລະ ຄວາມຮທີ່
ໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ ປ

ຈັ ດສາມະນາແລກ
ປຽນບົ ດຮຽນ ປະຈາປ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ

V

ຕິ ດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົ ນການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດວຽກ
ມີ ບົດລາຍງານການປະ
4.6 ງານຂອງພະນັ ກ ງານ ປະຈາປ ຂອງ ຫກປສ ຕາມ
ເມີ ນພະນັ ກ ງານປະຈາປ
ແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄັ້ງ/ປ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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V
5.1

ດານການລະດົ ມ ທຶ ນ

ສືບຕໍ ຕິ ດຕາມການເກັ ບດອກເບຍເງິ ນຝາກຢາງ
ເປນປກກະຕິ
ຕິ ດຕາມທວງໜີ້ຕາມສັນຍາ ພອມທັ ງ ກວດກາ

5.2

ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜີ້
ຂອງແຕລະ ຜກຢມ ເພື່ ອສາງແຜນຊํາລະໜີ້ີ
ຄືນໃໝ
ສຊົນເກັ ບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງ

5.3

ດານ ສິ່ງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັ ດທະນາ
ຂະແໜງ ໄຟຟາ ແລະ ບໍ ແຮ ຕາມແຜນການທີ່
ການົດໄວ
ປະຕິ ບັດການເບີ ກຈາຍ ແລະ ຕິດຕາມການ

5.4

ສະຫຼຸ ບສະສາງດານການເງິ ນຂອງໂຄງການຕາງໆ
ໃຫຖື ກຕອງຕາມລະບຽບ ເພື່ ອສາມາດຄຽນເງິ ນ
ໄດຕາມແຜນການທີ່ ການົດໄວ

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍຮັບທີ່
ມີທາແຮງ ຈາກ ພາຍໃນ
ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫ
ບັນລມນຄາ 10.13
ລານໂດລາສະຫາລັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ ,
ທານ ນ ບນພາມາ,ພະ
ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ
ແລະ ພະແນກການເງິນ

ປະສານສົມທົ ບກັ ບພາກສວນທີ່ ກຽວຂອງ ແລະ
5.5

ທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອກະກຽມຈັດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ໂຄງການໃໝ (EWMP), (LLL) ແລະ ການ
ກະກຽມການເຂົ້າເຖິ ງກອງທຶ ນ GCF
ສືບຕໍ ສຶກສາຄົ້ນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼ ງທຶ ນໃໝ
ເຊັນ: ປະສານສົມທົ ບ ແລະ ຕິ ດຕາມ ກັ ບ

5.6 ພາກສວນ ທີ່ ກຽວຂອງ ໃນການປບປງດາລັ ດ

ປະທານປະເທດ ກຽວກັ ບການຈາຍຄາບໍ ລິການ
ລະບົ ບນິເວດ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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VI

ດານການສະໜອງທຶ ນ
ທຶ ນ ພາຍໃນ ສື ບ ຕໍ ສະໜອງທຶ ນ ໃຫໂຄງການ ທີ່

6.1

ກາ ລັ ງຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແລະ ສະໜອງງົ ບ ໃຫ
ໂຄງການໃໝ ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶ ນ ມນຄາ 1.3 3
ລານໂດລາສະຫະລັ ດ

6.2 ທຶ ນ ສາກົ ນ
ທຶນ ຄສລ2 ມນຄາ 0.54 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະ
1.)

ສມໃສສືບຕໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ທກ
ກິດຈະກາທີ່ຢພາຍໃຕ ຮວງທຶນນີ້ PICE ແລະ CBI
ທັງໝົດ ທີ່ກາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທຶນໂຄງການ GIZ ສາລັບປ 2022 ມນຄາ 5,27
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ

2.)

ໂຄງການ I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງ
ພາກເໜືອ (ແຂວງ ຫົວ ພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊ
ຍະບລີ)

3.)

ໃນປ 2022 ກປສ ຄາດ
ວາຈະສາມາດລະດົມທຶນ
ໄດ 10.13 ລານໂດລາ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,

ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ

ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2022 ມນຄາ 2,18

1.33 ລານໂດລາ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ

ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ

ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ

ການ ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວ

ສາກົນ 8.80 ລານໂດລາ

ເມືອງ ເພື່ອປບຕົວ ເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ

ສະ ຫະລັດ).

ກາດ ໂດຍການ ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງ
ລະບົບ ນິ ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3
ແຂວງ (ບໍລິຄາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)
ທຶນຊວຍເຫຼືອລາໂດຍກົງຂອງ GCF ສາລັບການ
4.)

ກະກຽມຄວາມພອມ ເພື່ອສາເລັດການສະໝັກເຂົ້າ
ເປນອົງກອນທີສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ
ຈານວນ 0.2 ລານໂດລາສະຫະລັດ
ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2022 ໃຫພາກສວນ

5.)

ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL)
ຈານວນ 0.61 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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VII

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

ດານກ ານຮ ວ ມ ມື
ເປນເຈົ້ າການ ປະສານສົ ມທົ ບ ກັ ບ ກະຊວງ
ຊັ ບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອມເອງ
, ກະຊວງພະລັ ງງານ ແລະ ບໍ ແຮ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົ ງທຶ ນ ແລະ ກະຊວງອື່ ນໆ
ເພື່ ອ ຊຸ ກ ຍການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດໂຄງການທີ່ ຕິດພັ ນ
ກັ ບ ພາກສວນດັ ງກາວໃຫມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນດີ ;
ສາງເປນຄຮວມງານກັ ບ ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫງ
ຊາດ ໃນການເກັ ບ ກາຂໍ ມນເພື່ ອ ກະກຽມ
ໂຄງການໃໝ;
ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບ ພາກລັ ດ, ເອກະຊົ ນ,ອົ ງການ
ຈັ ດຕັ້ ງທັ ງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນັ້ ນ
ຢາງນອຍໃຫມີ ສັ ນຍາຮວມມື /ສັ ນຍາສະໜອງ
ທຶ ນ 2 ສະບັ ບ
ສື ບສານ ແລະ ຕໍ ຍອດ ສາຍສາພັ ນ ກັ ບ ທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພື່ ອ ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດສັ ນຍາທີ່ ມີ ຢ
ແລະ ກະກຽມໂຄງການໃໝ
ສື ບຕໍ ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບ ທະນາຄານພັ ດທະນາ
ອາຊີ (ADB), Global Environment
Facility (GEF), ກອງທຶ ນສີ ຂຽວ ດານການ
ປຽນແປງດິ ນຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົ ງ
ການຈັ ດຕັ້ ງອື່ ນໆ ເພື່ ອ ຊອກຫາແຫຼ ງທຶ ນໃໝ
ເຂົ້ າຮວມກອງປະຊຸ ມແລກປຽນບົ ດຮຽນກັ ບ
ສາກົ ນຢາງນອຍ 2 ຄັ້ງ ເພື່ ອ ເສີ ມຂະຫຍາຍການ
ລະດົ ມ ທຶ ນ

ມີ ກ ານປະສານງານ ປກ
ກະຕິ

ມີ ບົ ດບັ ນທຶ ກ ຮວມກັ ນ

ມີ ສັ ນຍາຮວມມື 2
ສັ ນຍາ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ

ສື ບຕໍ ປະສານງານ

ສື ບຕໍ ປະສານງານ

ເຂົ້ າຮວມກອງປະຊຸ ມ 2
ຄັ້ງ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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VIII ດານກ ານສື່ ສ ານ
8.1

ສາງວາລະສານ ຫຼື ລົ ງໂຄສະນາຜານສື່ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງລວມ
ເອົ າຜົ ນງານການເຄື່ອ ນໄຫວຂອງ ກປສ ແລະ
ອອກວາລະສານ 2 ຄັ້ງ
ໂຄງການຕາງໆທີ່ ໄດຮັ ບ ທຶ ນຈາກ ກປສ

8.2

ສາງວິ ດີໂອສັ້ ນ ເພື່ ອ ໂຄສະນາການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2

8.3

ປບປງ ແລະ ສາງສື່ ສິ່ ງພິ ມຕາງໆເຊັ ນ: ໂບຼ ຊົ ວ ຫຼື
ແຜນພັ ບ ເພື່ ອ ເປນການເຜີ ຍ ແຜຜົ ນງານຂອງ ກປສ
ມີ ແຜນພັ ບ
ແລະ ຂໍ ມນຂາວສານກຽວກັ ບການປກປກຮັ ກ ສາ
ສິ່ ງແວດລອມ

ມີ ວິ ດີໂອສັ້ ນ 2 ຄັ້ງ

8.4

ດາເນີ ນກິ ດຈະກາການໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜກຽວກັ ບ
ວຽກງານການປກປກຮັ ກ ສາສິ ງແວດລອມຮວມ
ກັ ບ ພາກສວນກຽວຂອງ

8.5

ຈັ ດກອງປະຊຸ ມ ຜມີ ສວນຮວມ ເພ່ື ອ ເຜີ ຍ ແຜຜົ ນງານ
ຈັ ດປະຊຸ ມຜມີ ສ ວນ
ແລະ ແລກປຽນບົ ດຮຽນກັ ບ ພາກສວນທີ່
ຮວມ 1 ຄັ້ງ
ກຽວຂອງ

8.6

ສາງແຜນດາເນີ ນງານການລະດົ ມທຶ ນ ແລະ ການ
ສື່ ສານ 2021-2025

ເຜີ ຍ ແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ
8.7 ຄອງ ແລະ ຄມື ຕາງໆ ຜານການເຜີ ຍ ແຜ, ແຈກຢາຍ,
ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົ ບ ຮົ ບ

ຈັ ດກິ ດຈະກາສາງຈິ ດ
ສານຶ ກ 2 ຄັ້ງ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ແຜນການ

ມີ ແຜນດັ ງກາວ
ຈັ ດສາມະນາສະແດງ
ຜົ ນງານ/ເຜີ ຍແຜ ຢາງ
ນອຍ 1 ຄັ້ງ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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3. ແຜນດາເນີນງານລະອຽດ ປ 2023
ລ /ດ
I

ໜາວ ຽ ກ ຈດ ສມ

ຄາດໝາຍ ຜົ ນໄດຮັ ບ

ຄວ າມ ຄຶ ບ ຫນາ/ ຄາດ ໝາຍໃ ຫສ າເລັ ດ
ງົ ບ ປ ະມານ Ja Fe Ma Ap Ma Ju Jul A u Se Oc No De ໝາຍ ເຫດ
n b
r
r
y
n
g p
t
v c

ດານກ ານຈັ ດ ຕັ້ ງ

ຈັ ດຕັ້ ງຜັ ນຂະຫຍາຍ ດາລັ ດ ກປສ ແລະ ຂໍ ຕົ ກ ລົ ງ
1. 1 ກປສ (ສະບັ ບປບປງ 2021) ພອມທັ ງ ຄມື ຄມ
ຄອງບໍ ລິ ຫານ ກປສ

ນິ ຕິກາດັ ງກາວ ໄດຮັ ບ
ການຈັ ດ ຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ

ສາເລັ ດ ການສະໝັກ ເປນອົ ງກອນແຫງຊາດທີ່ ສາ
1. 2 ມາດ ເຂົ້ າຫາແຫຼ ງທຶ ນສາກົ ນໄດ ໂດຍ ກົ ງ ແລະ ເສີ ມ
ສາງຄຮວມ ງານກັ ບ ອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງທີ່ ກຽວ ຂອງ.

ສາເລັ ດການສະໝັກ
ເປນ NAC

ພັ ດທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
1. 3
ແຜນ ພັ ດທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025

ບົ ດສະຫລບດານການ
ພັ ດທະນາ ບກຄະລກອນ
ປະຈํາ ປ ປ

1. 4

ຜຊີ້ ນາ ແລ ະ
ພ າກ ສ ວ ນຈັ ດຕັ້ ງ
ປ ະຕິ ບັ ດ

ຝກຮົ ບ ກັ ບ ທີ່ ການນາໃຊລະບົ ບ ໂປຣແກຣມບັ ນຊີ
ໃໝສາລັ ບ ທກໂຄງການໃໝ (ACPAC)

ທກໂຄງການໃໝນາໃຊ
ໂປຣແກຣມ (ACPAC)

ຈັ ດກອງປະຊຸ ມ ສະພາບໍ ລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັ ນ
ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄັ້ງ/ປ ແລະ ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະ ກອງປະຊຸ ມ ສກປສ 2
1. 5 ວິ ຊ າການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປ ດັ ງທີ່ ການົ ດໄວໃນ
ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸ ມ
ດາລັ ດ ວາດວຍ ກອງທຶ ນປກປກຮັ ກ ສາ
ຄກປສ 4 ຄັ້ງ
ສິ່ ງແວດລອມ
ສາງຄວາມເຂັ້ ມ ແຂງໃຫພະນັ ກ ງານ ຫກປສ ໂດຍ
1. 6
ສາງແຜນຝກອົ ບ ຮົ ມ ປະຈາປ

ມີ ແຜນພັ ດທະນາ ບກ
ຄະລາກອນປະຈາປ ແລະ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ພະແນກການເງິນ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
ຄມຄອງໂຄງການ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ດານກ ານຄມຄອງ ບໍ ລິ ຫານ

ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ ຄມື ຄມຄອງ-ບໍ ລິຫານ ຂອງ ກປສ
ພອມທັ ງ ຝກອົ ບຮົ ມໃຫ ພະນັ ກ ງານ ແລະ
2.1
ພາກສວນກຽວຂອງ ຄມຄອງ ໂຄງການຈາກຫຼ າຍ
ແຫຼ ງທຶ ນຢາງມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນ
ປບປງລະບົ ບການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັ ກ ສາສິ່ ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
2.2 ປະສິ ດທິ ພາບ, ປະສິ ດຜົ ນຜົ ນ, ຖື ກ ຕອງຕາມ
ຈດປະສົ ງ, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົ ດໝາຍ ໂດຍ
ຕອງມີ ກ ານກວດນັ ບຊັ ບສິ ນ ຢາງນອຍປລະຄັ້ງ

ຄມື ກ ານຄມຄອງ
ບໍ ລິ ຫານ ກປສ (6
ເຫລັ້ ມ) ໄດຮັ ບ
ການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

ມີ ບັນຊີ ກ ວດນັ ບຊັ ບ
ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ສິ ນປະຈາ 6 ເດື ອ ນ ແລະ
ແຜນການ
ປະຈํາ ປ

ປບປງການປະຕິ ບັດໜາທີ່ ຂອງພະນັ ກ ງານ ເພື່ ອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັ ນ ດວຍຄວາມ
ມີ ຕາຕະລາງການຕິ ດ
2.3 ວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັ ນ ຫຼື ຕອບກັ ບເອກະສານຕາງໆ
ກວດກາເອກະສານ
ທີ່ ເຂົ້ າມາ ຫກປສ ໃຫທັ ນຕາມການົ ດເວລາ ໂດຍ
ສາງລະບົ ບຕິ ດ ຕາມກວດກາເອກະສານ)

ທກພະແນກ ພາຍໃນ
ຫກປສ

ປບປງການບໍ ລິ ຫານຈັ ດການເພື່ ອ ຕອບສະໜອງໃຫ
2.4 ແກການເຄື່ອ ນໄຫວວຽກງານໃຫມີ ຄວາມສະດວກ
ວອງໄວ ແລະ ຮັ ບປະກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງ

ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ການຄມຄອງຄາບໍ ລິຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນເກນຕາ ມີ ບັນຊີ ຕິດຕາມການນາ ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
2.5
ກວາ 20- 30% ຂອງງົບປະມານທີ່ ເບີ ກ ຈາຍປະຈາປ ໃຊງົບປະມານບໍ ລິ ຫານ ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ດານກ ານແກ ໄຂຜົ ນກ ານກ ວ ດສອ ບ

3.1

ສາງແຜນດາເນີ ນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົ ນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີ ແຜນດາເນີ ນງານ

ເຜີ ຍ ແຜບົ ດລາຍງານ ຜົ ນການກວດສອບ ປະຈາປ
ຈັ ດປະຊຸ ມເຜີ ຍ ແຜ/ນາ
ໃຫແກ ບັ ນດາໂຄງການທີ່ ໄດຮັ ບທຶ ນຈາກ ກປສ
3.2
ສົ ງຜົ ນກວດສອບໃຫ
ພອມທັ ງ ແນະນາ ແລະ ຕິ ດຕາມການແກໄຂ ບັ ນຫາ
ໂຄງການ
ຜົ ນການກວດສອບທີ່ ຕິດພັ ນກັ ບ ໂຄງການຂອງຕົ ນ
ລົ ງຕິ ດຕາມຊຸ ກ ຍໂຄງການທີ່ ພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຼຸ ບ ສະສາງດານການເງິນ ແລະ ໂຄງການ ບົ ດລາຍງານການຕິ ດ
3.3
ທີ່ ພົບ ເຫັ ນບັ ນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ
ຕາມຊຸ ກ ຍ
ເພື່ ອ ຊວຍແກໄຂບັ ນຫາ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດກົ ນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ
ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະ ກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງໃນການຄມຄອງບໍ ລິ ມີ ບົດລາຍງານຜົ ນການ
3.4 ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ ມນ ໃຫອົ ງການ
ກວດສອບພາຍໃນ
ກວດສອບແຫງ ລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບ
ຂອງ ຫກປສ ປະຈາປ
ພາຍນອກ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກການເງິນ

ແຕງຕັ້ ງຄະນະຮັ ບຜິ ດ ຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີ ກ ານກວດສອບປະຈາປເພື່ ອ ຮັ ບ ຄະນະຮັ ບຜິ ດຊອບ
3.5
ປະກັ ນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົ ງການກວດ
ວຽກກວດສອບພາຍໃນ
ສອບແຫງລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ

89

IV

ດ ານບ ກ ຄະລ າກ ອ ນ

ປະກອບພະນັ ກ ງານໃຫເຕັ ມຕາມຕາແໜງງານ ແລະ
ດາເນີ ນການປະກອບ
ປຽນແທນ ກໍ ລ ະນີ ມີພ ະນັ ກ ງານລາອອກ ຫລື ບໍ
4.1
ພະນັ ກ ງານ ຕາມແຜນ
ສື ບຕໍ ສັ ນຍາ ລວມທັ ງຊຽວຊານຕາງປະເທດ ທີ່
ການ
ເຮັ ດວຽກ ໄລຍະສັ້ ນ;
ຄາດໝາຍຢາງນອຍ
20% ຂອງ ຈານວນ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທີ່ ເໝາະສົ ມ
ພະນັ ກ ງານ ທັ ງໝົດ ໃຫ
ໂດຍການສື ບ ຕໍ ຝກອົ ບ ຮົ ບ ໃຫພະນັ ກ ງານ ດວຍ
ໄດຮັ ບການ ຝກອົ ບຮົ ມ
4.2 ວິ ທີກ ານຕາງໆເຊັ ນ: ການຮຽນຮຜານການ
, 15% ຂອງ ພງ ໃຫ
ປະຕິ ບັ ດຕົ ວ ຈິ ງ, ການຝກອົ ບ ຮົ ມສະເພາະດານ ແລະ
ກາຍ ເປນຊຽວຊານ
ການຝກອົ ບເພື່ ອ ກາຍເປນຄຝກ
ສະເພາະດານ ແລະ ກາຍ
ເປນຄຝກ
ຄາຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດຜົ ນງານ
ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິ ບັດວຽກງານຂອງ
(KPI) ຢາງໜອຍ ໃຫ
ພະນັ ກ ງານ ໂດຍການການົ ດຄາດໝາຍສຊົ ນ ແລະ
ບັ ນລ 80% ຂອງ
4.3 ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັ ນລະອຽດ
ການການົ ດຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດ
ລົ ງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງ
ໃນການປະຕິ ບັດວຽກ
ແຕລະພະແນກ ພອມທັ ງຕິ ດຕາມວັ ດແທກ;
ງານ
ຝກອົ ບ ຮົ ມ ທັ ງໄລຍະສັ້ ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
ມີ ແຜນການຝກອົ ບ ຮົ ບ
4.4 ພະນັ ກ ງານ ກຽວກັ ບ ຫລັ ກ ສດວິ ຊ າສະເພາະ ທີ່ ຕິດ
ປະຈາປ ແລະ ຈັ ດຕັ້ ງ ປະ
ພັ ນກັ ບ ວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ
ຕິ ບັ ດຕາມແຜນ
ພະນັ ກ ງານທີ່ ໄດຮັ ບ ການຝກອົ ບ ຮົ ມ ຈະຕອງໄດ
ເຮັ ດບົ ດລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົ ດຮຽນໃຫ
ຈັ ດສາມະນາແລກ
4.5
ພະນັ ກ ງານດວຍກັ ນເພື່ ອ ແຜຂໍ ມນ ແລະ ຄວາມຮທີ່ ປຽນບົ ດຮຽນ ປະຈາປ
ໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ ປ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ

V

ຕິ ດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົ ນການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດວຽກ
ມີ ບົດລາຍງານການປະ
4.6 ງານຂອງພະນັ ກ ງານໄລຍະທົ ດລອງງານ ແລະ ປະຈາປ
ເມີ ນພະນັ ກ ງານປະຈາປ
ຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄັ້ງ/ປ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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V.
5.1

ດານການລະດົ ມ ທຶ ນ

ສືບຕໍ ຕິ ດຕາມການເກັ ບດອກເບຍເງິ ນຝາກຢາງ
ເປນປກກະຕິ
ຕິ ດຕາມທວງໜີ້ຕາມສັນຍາ ພອມທັ ງ ກວດກາ

5.2

ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜີ້
ຂອງແຕລະ ຜກຢມ ເພື່ ອສາງແຜນຊํາລະໜີ້ີ
ຄືນໃໝ
ສຊົນເກັ ບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງ

5.3

5.4

ດານ ສິ່ງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັ ດທະນາ
ຂະແໜງ ໄຟຟາ ແລະ ບໍ ແຮ ຕາມແຜນການທີ່
ການົດໄວ

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍຮັບທີ່

ປະຕິ ບັດການເບີ ກຈາຍ ແລະ ຕິ ດຕາມການ

ມີທາແຮງ ຈາກ ພາຍໃນ

ສະຫຼຸ ບສະສາງດານການເງິ ນຂອງໂຄງການຕາງໆ
ໃຫຖື ກຕອງຕາມລະບຽບ ເພື່ ອສາມາດຄຽນເງິ ນ
ໄດຕາມແຜນການທີ່ ການົດໄວ

ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫ
ບັນລມນຄາ 12.70
ລານໂດລາສະຫາລັດ

ທານ ນ ພັກ ກາວັນ ,
ທານ ນ ບນພາມາ,ພະ
ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ
ແລະ ພະແນກການເງິນ

ປະສານສົມທົ ບກັ ບພາກສວນທີ່ ກຽວຂອງ ແລະ
5.5

ທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອກະກຽມຈັດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ໂຄງການໃໝ (EWMP), (LLL) ແລະ ການ
ກະກຽມການເຂົ້າເຖິ ງກອງ ທຶ ນ GCF
ສືບຕໍ ສຶກສາຄົ້ນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼ ງທຶ ນໃໝ
ເຊັນ: ປະສານສົມທົ ບ ແລະ ຕິ ດຕາມ ກັ ບ

5.6 ພາກສວນ ທີ່ ກຽວຂອງ ໃນການປບປງດາລັ ດ

ປະທານປະເທດ ກຽວກັ ບການຈາຍຄາບໍ ລິການ
ລະບົ ບນິເວດ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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VI

ດານການສະໜອງທຶ ນ
ທຶ ນ ພາຍໃນ ສື ບ ຕໍ ສະໜອງທຶ ນ ໃຫໂຄງການ ທີ່

6.1

ກາ ລັ ງຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແລະ ສະໜອງງົ ບ ໃຫ
ໂຄງການໃໝ ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶ ນ ມນຄາ 1.33
ລານໂດລາສະຫະລັ ດ

6.2 ທຶ ນ ສາກົ ນ
ທຶນໂຄງການ GIZ ສາລັບປ 2023 ມນຄາ 5,19
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
1.)

ໂຄງການ I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງ
ພາກເໜືອ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊ
ຍະບລີ)
ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2023 ມນຄາ 2,11
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ
ການ ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວ

2.)

ເມືອງ ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ
ກາດ ໂດຍການ ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງ
ລະບົບ ນິ ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3
ແຂວງ (ບໍລິຄາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)

ໃນປ 2023 ກປສ ຄາດ
ວາຈະສາມາດລະດົມທຶນ
ໄດ 12.70 ລານໂດລາ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,

ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ

ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

1.33 ລານໂດລາ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ

ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ

ສາກົນ 11.37 ລານໂດ
ລາສະ ຫະລັດ)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2023 ໃຫພາກສວນ
3.)

ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈານວນ 3.46 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ
ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2023 ໃຫພາກສວນ

4.)

ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL)
ຈານວນ 0.61 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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VII

ດານກ ານຮ ວ ມ ມື

7.1

ເປນເຈົ້ າການ ປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບກະຊວງ
ຊັ ບ ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອມເອງ
, ກະຊວງພະລັ ງງານ ແລະ ບໍ ແຮ, ກະຊວງ
ມີ ກ ານປະສານງານ
ແຜນການ ແລະ ການລົ ງທຶ ນ ແລະ ກະຊວງອື່ ນໆ ປກກະຕິ
ເພື່ ອ ຊຸ ກ ຍການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດໂຄງການທີ່ ຕິດ ພັ ນ
ກັ ບພາກສວນດັ ງກາວໃຫມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນດີ

7.2

ສາງເປນຄຮວມງານກັ ບ ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫງ
ຊາດ ໃນການເກັ ບກາຂໍ ມນເພື່ ອ ກະກຽມ
ໂຄງການໃໝ

ມີ ບົດບັ ນທຶ ກ ຮວມກັ ນ

7.3

ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບພາກລັ ດ , ເອກະຊົ ນ,ອົ ງການ
ຈັ ດຕັ້ ງທັ ງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນັ້ ນ
ຢາງນອຍໃຫມີ ສັ ນຍາຮວມມື / ສັ ນຍາສະໜອງ
ທຶ ນ 2 ສະບັ ບ

ມີ ສັນຍາຮວມມື 2
ສັ ນຍາ

7.4

ສື ບ ສານ ແລະ ຕໍ ຍອດ ສາຍສາພັ ນ ກັ ບ ທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພື່ ອ ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດສັ ນຍາທີ່ ມີຢ
ສື ບ ຕໍ ປະສານງານ
ແລະ ກະກຽມໂຄງການໃໝ

7.5

ສື ບ ຕໍ ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບ ທະນາຄານພັ ດທະນາ
ອາຊີ (ADB), Global Environment
Facility (GEF), ກອງທຶ ນສີ ຂຽວ ດານການ
ປຽນແປງດິ ນຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົ ງ
ການຈັ ດຕັ້ ງອື່ ນໆ ເພື່ ອ ຊອກຫາແຫຼ ງທຶ ນໃໝ

ສື ບ ຕໍ ປະສານງານ

7.6

ເຂົ້ າຮວມກອງປະຊຸ ມແລກປຽນບົ ດຮຽນກັ ບ
ສາກົ ນຢາງນອຍ 2 ຄັ້ງ ເພື່ ອ ເສີ ມຂະຫຍາຍການ
ລະດົ ມທຶ ນ

ເຂົ້ າຮວມກອງປະຊຸ ມ 2
ຄັ້ງ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກຄມຄອງ
ໂຄງການ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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V II I ດ ານກ ານສື່ ສ ານ

8.1

ສາງວາລະສານ ຫຼື ລົ ງໂຄສະນາຜານສື່ ອື່ ນໆ
ຊຶ່ ງລວມເອົ າຜົ ນງານການເຄື່ອ ນໄຫວຂອງ ກປສ
ແລະ ໂຄງການຕາງໆທີ່ ໄດຮັ ບທຶ ນຈາກ ກປສ

ອອກວາລະສານ 2 ຄັ້ງ

8.2

ສາງວິ ດີໂອສັ້ ນ ເພື່ ອ ໂຄສະນາການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2

ມີ ວິ ດີໂອສັ້ ນ 2 ຄັ້ງ

8.3

8.4

8.5
8.6

ປບປງ ແລະ ສາງສື່ ສິ່ງພິ ມ ຕາງໆເຊັ ນ: ໂບຼ ຊົ ວ ຫຼື
ແຜນພັ ບ ເພື່ ອ ເປນການເຜີ ຍ ແຜຜົ ນງານຂອງ
ກປສ ແລະ ຂໍ ມນຂາວສານກຽວກັ ບການປກ
ປກຮັ ກ ສາສິ່ ງແວດລອມ
ດາເນີ ນກິ ດຈະກາການໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜກຽວກັ ບ
ວຽກງານການປກປກຮັ ກ ສາສິ ງແວດລອມຮວມ
ກັ ບພາກສວນກຽວຂອງ
ຈັ ດກອງປະຊຸ ມ ຜມີ ສ ວນຮວມ ເພ່ື ອ ເຜີ ຍ ແຜ
ຜົ ນງານ ແລະ ແລກປຽນບົ ດຮຽນກັ ບ ພາກສວນ
ທີ່ ກ ຽວຂອງ
ສາງແຜນດາເນີ ນງານການລະດົ ມ ທຶ ນ ແລະ ການ
ສື່ ສານ 2021-2025

ມີ ແຜນພັ ບ

ຈັ ດກິ ດຈະກາສາງຈິ ດ
ສານຶ ກ 2 ຄັ້ງ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ,
ພະແນກຄມມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ແຜນການ

ຈັ ດປະຊຸ ມຜມີ ສວນ
ຮວມ 1 ຄັ້ງ
ມີ ແຜນດັ ງກາວ

ເຜີ ຍ ແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ ຈັ ດສາມະນາສະແດງ
8.7 ຄອງ ແລະ ຄມື ຕາງໆ ຜານການເຜີ ຍ ແຜ, ແຈກຢາຍ, ຜົ ນງານ/ເຜີ ຍ ແຜ
ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົ ບ ຮົ ບ
ຢາງໜອຍ 1 ຄັ້ງ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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4. ແຜນດາເນີນງານລະອຽດ ປ 2024
ລ /ດ
I

ໜາວ ຽ ກ ຈດສ ມ

ຄາດ ໝາຍ ຜົ ນໄດຮັ ບ

ຄວ າມ ຄຶ ບ ຫນາ/ ຄາດ ໝາຍ ໃ ຫສ າເລັ ດ
ງົ ບ ປ ະມານ
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ດ ານກ ານຈັ ດຕັ້ ງ

ຈັ ດຕັ້ ງຜັ ນຂະຫຍາຍ ດາລັ ດ ກປສ ແລະ ຂໍ ຕົ ກ ລົ ງ
1. 1 ກປສ (ສະບັ ບ ປບປງ 2021) ພອມທັ ງ ຄມື ຄມ
ຄອງບໍ ລິ ຫານ ກປສ

ນິ ຕິກາດັ ງກາວ ໄດຮັ ບ
ການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ

ສາເລັ ດ ການສະໝັກ ເປນອົ ງກອນແຫງຊາດທີ່ ສາ
1. 2 ມາດ ເຂົ້ າຫາແຫຼ ງທຶ ນສາກົ ນໄດໂດຍ ກົ ງ ແລະ ເສີ ມ
ສາງຄຮວມງານກັ ບອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງທີ່ ກຽວ ຂອງ

ສາເລັ ດການສະໝັກ
ເປນ NAC

1. 3

ພັ ດທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ແຜນ ພັ ດທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025

ບົ ດສະຫລບດານການ
ພັ ດທະນາ ບກຄະລກອນ
ປະຈํາ ປ ປ

1. 4

ຝກຮົ ບ ກັ ບທີ່ ການນາໃຊລະບົ ບໂປຣແກຣມບັ ນຊີ
ໃໝສາລັ ບ ທກໂຄງການໃໝ (ACPAC)

ທກໂຄງການໃໝນາໃຊ
ໂປຣແກຣມ (ACPAC)

ຈັ ດກອງປະຊຸ ມ ສະພາບໍ ລິ ຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັ ນ
ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄັ້ງ/ປ ແລະ ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະ ກອງປະຊຸ ມ ສກປສ 2
1. 5 ວິ ຊ າການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປ ດັ ງທີ່ ການົ ດໄວໃນ
ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸ ມ
ດາລັ ດ ວາດວຍ ກອງທຶ ນປກປກຮັ ກ ສາ
ຄກປສ 4 ຄັ້ງ
ສິ່ ງແວດລອມ

1. 6

ຜຊີ້ ນາ ແລະ
ພາກ ສ ວ ນຈັ ດຕັ້ ງ
ປ ະຕິ ບັ ດ

ສາງຄວາມເຂັ້ ມແຂງໃຫພະນັ ກ ງານ ຫກປສ ໂດຍ
ສາງແຜນຝກອົ ບຮົ ມ ປະຈາປ

ມີ ແຜນພັ ດ ທະນາ ບກ
ຄະລາກອນປະຈາປ ແລະ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ພະແນກການເງິນ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
ຄມຄອງໂຄງການ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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2.1

2.2

2.3

ດານກ ານຄມຄອ ງ ບໍ ລິ ຫານ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ ຄມື ຄມຄອງ-ບໍ ລິຫານ ຂອງ ກປສ ຄມື ກ ານຄມຄອງ
ພອມທັ ງ ຝກອົ ບຮົ ມໃຫ ພະນັ ກ ງານ ແລະ
ບໍ ລິຫານ ກປສ (6
ພາກສວນກຽວຂອງ ຄມຄອງ ໂຄງການຈາກ
ເຫລັ້ ມ) ໄດຮັ ບ
ຫຼ າຍແຫຼ ງທຶ ນຢາງມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນ
ການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ປບປງລະບົ ບການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັ ກ ສາ
ສິ່ ງອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
ປະສິ ດທິ ພາບ, ປະສິ ດຜົ ນຜົ ນ, ຖື ກ ຕອງຕາມ
ຈດປະສົ ງ, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົ ດໝາຍ
ໂດຍຕອງມີ ກ ານກວດນັ ບຊັ ບສິ ນ ຢາງນອຍປລະ
ຄັ້ງ
ປບປງການປະຕິ ບັດໜາທີ່ ຂອງພະນັ ກ ງານ ເພື່ ອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັ ນ ດວຍ
ຄວາມວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັ ນ ຫຼື ຕອບກັ ບ
ເອກະສານຕາງໆທີ່ ເຂົ້ າມາ ຫກປສ ໃຫທັ ນຕາມ
ການົ ດເວລາ ໂດຍສາງລະບົ ບຕິ ດຕາມກວດກາ
ເອກະສານ)

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ ຫກປສ

ມີ ບັນຊີ ກ ວດນັ ບຊັ ບ
ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ສິ ນປະຈາ 6 ເດື ອ ນ ແລະ
ແຜນການ
ປະຈํາ ປ

ມີ ຕາຕະລາງການຕິ ດ
ກວດກາເອກະສານ

ທກພະແນກ ພາຍໃນ
ຫກປສ

2.4

ປບປງການບໍ ລິ ຫານຈັ ດການເພື່ ອ ຕອບສະໜອງ
ໃຫແກການເຄື່ອ ນໄຫວວຽກງານໃຫມີ ຄວາມ
ສະດວກ ວອງໄວ ແລະ ຮັ ບປະກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງ

ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ

2.5

ການຄມຄອງຄາບໍ ລິ ຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນ
ເກນຕາກວາ 20- 30% ຂອງງົບປະມານທີ່ ເບີ ກ
ຈາຍປະຈາປ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

ມີ ບັນຊີ ຕິດຕາມການນາ
ໃຊງົບປະມານບໍ ລິ ຫານ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ດານກ ານແກ ໄຂຜົ ນກ ານກ ວ ດສອ ບ

3.1

ສາງແຜນດາເນີ ນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົ ນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີ ແຜນດາເນີ ນງານ

ເຜີ ຍແຜບົ ດລາຍງານ ຜົ ນການກວດສອບ ປະຈາປ
ຈັ ດປະຊຸ ມ ເຜີ ຍ ແຜ/ນາ
ໃຫແກ ບັ ນດາໂຄງການທີ່ ໄດຮັ ບ ທຶ ນຈາກ ກປສ
3.2
ສົ ງຜົ ນກວດສອບໃຫ
ພອມທັ ງ ແນະນາ ແລະ ຕິ ດຕາມການແກໄຂ ບັ ນຫາ
ໂຄງການ
ຜົ ນການກວດສອບທີ່ ຕິດພັ ນກັ ບ ໂຄງການຂອງຕົ ນ
ລົ ງຕິ ດຕາມຊຸ ກ ຍໂຄງການທີ່ ພົບ ຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຼຸ ບ ສະສາງດານການເງິນ ແລະ ໂຄງການ ບົ ດລາຍງານການຕິ ດ
3.3
ທີ່ ພົບ ເຫັ ນບັ ນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ
ຕາມຊຸ ກ ຍ
ເພື່ ອຊວຍແກໄຂບັ ນຫາ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດກົ ນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ
ເພື່ ອຮັ ບ ປະ ກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງໃນການຄມຄອງບໍ ລິ ມີ ບົດລາຍງານຜົ ນການ
3.4 ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ ມນ ໃຫອົ ງການ
ກວດສອບພາຍໃນ
ກວດສອບແຫງ ລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບ
ຂອງ ຫກປສ ປະຈາປ
ພາຍນອກ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກການເງິນ

ແຕງຕັ້ ງຄະນະຮັ ບ ຜິ ດຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີ ກ ານກວດສອບປະຈາປເພື່ ອ ຮັ ບ ຄະນະຮັ ບ ຜິ ດຊອບ
3.5
ປະກັ ນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົ ງການກວດ
ວຽກກວດສອບພາຍໃນ
ສອບແຫງລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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ດ ານບກ ຄະລາກ ອ ນ

ປະກອບພະນັ ກ ງານໃຫເຕັ ມ ຕາມຕາແໜງງານ ແລະ
ປຽນແທນ ກໍ ລະນີ ມີພະນັ ກ ງານລາອອກ ຫລື ບໍ
4.1
ສື ບ ຕໍ ສັ ນຍາ ລວມທັ ງຊຽວຊານຕາງປະເທດ ທີ່
ເຮັ ດວຽກ ໄລຍະສັ້ ນ

ດາເນີ ນການປະກອບ
ພະນັ ກ ງານ ຕາມແຜນ
ການ

ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທີ່ ເໝາະ
ສົ ມ ໂດຍການສື ບຕໍ ຝກອົ ບ ຮົ ບໃຫພະນັ ກ ງານ
4.2 ດວຍວິ ທີກ ານຕາງໆເຊັ ນ: ການຮຽນຮຜານການ
ປະຕິ ບັດ ຕົ ວ ຈິ ງ, ການຝກອົ ບ ຮົ ມສະເພາະດານ ແລະ
ການຝກອົ ບ ເພື່ ອ ກາຍເປນຄຝກ

ຄາດໝາຍຢາງໜອຍ
15% ຂອງ ຈານວນ
ພະນັ ກ ງານ ທັ ງໝົດ ໃຫ
ໄດຮັ ບການ ຝກອົ ບ ຮົ ມ

ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິ ບັດວຽກງານຂອງ
ພະນັ ກ ງານ ໂດຍການການົ ດຄາດໝາຍສຊົ ນ ແລະ
4.3 ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັ ນລະອຽດ
ລົ ງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງ
ແຕລະພະແນກ ພອມທັ ງຕິ ດຕາມວັ ດ ແທກ

ຄາຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດຜົ ນງານ
(KPI) ຢາງໜອຍ ໃຫ
ບັ ນລ 85% ຂອງ
ການການົ ດຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດ
ໃນການປະຕິ ບັດ ວຽກ
ງານ

ຝກອົ ບຮົ ມ ທັ ງໄລຍະສັ້ ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
4.4 ພະນັ ກ ງານ ກຽວກັ ບຫລັ ກ ສດວິ ຊາສະເພາະ ທີ່ ຕິດ
ພັ ນກັ ບວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ

ມີ ແຜນການຝກອົ ບ ຮົ ບ
ປະຈາປ ແລະ ຈັ ດຕັ້ ງ ປະ
ຕິ ບັດຕາມແຜນ

ພະນັ ກ ງານທີ່ ໄດຮັ ບການຝກອົ ບຮົ ມ ຈະຕອງໄດ
ເຮັ ດບົ ດ ລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົ ດຮຽນໃຫ
4.5
ພະນັ ກ ງານດວຍກັ ນເພື່ ອ ແຜຂໍ ມນ ແລະ ຄວາມຮທີ່
ໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ ປ

ຈັ ດສາມະນາແລກ
ປຽນບົ ດຮຽນ ປະຈາປ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ

V

ຕິ ດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົ ນການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດວຽກ
ມີ ບົດລາຍງານການປະ
4.6 ງານຂອງພະນັ ກ ງານໄລຍະທົ ດລອງງານ ແລະ ປະຈາປ
ເມີ ນພະນັ ກ ງານປະຈາປ
ຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄັ້ງ/ປ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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V
5.1

ດານການລະດົ ມ ທຶ ນ

ສືບຕໍ ຕິ ດຕາມການເກັ ບດອກເບຍເງິ ນຝາກຢາງ
ເປນປກກະຕິ
ຕິ ດຕາມທວງໜີ້ຕາມສັນຍາ ພອມທັ ງ ກວດກາ

5.2 ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜີ້

ຂອງແຕລະ ຜກຢມ ເພື່ ອສາງແຜນຊາລະໜີ້ີຄືນໃໝ
ສຊົນເກັ ບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງດານ
5.3

ສິ່ງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັ ດທະນາຂະແໜງ
ໄຟຟາ ແລະ ບໍ ແຮ ຕາມແຜນການທີ່ ການົດໄວ
ປະຕິ ບັດການເບີ ກຈາຍ ແລະ ຕິ ດຕາມການສະຫຼຸ ບ

5.4

ສະສາງດານການເງິ ນຂອງໂຄງການຕາງໆໃຫ
ຖື ກຕອງຕາມລະບຽບ ເພື່ ອສາມາດຄຽນເງິ ນໄດ
ຕາມແຜນການທີ່ ການົດໄວ

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍຮັບທີ່
ມີທາແຮງ ຈາກ ພາຍໃນ
ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫ
ບັນລມນຄາ 13.46
ລານໂດລາສະຫາລັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ ,
ທານ ນ ບນພາມາ,ພະ
ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ
ແລະ ພະແນກການເງິນ

ປະສານສົມທົ ບກັ ບພາກສວນທີ່ ກຽວຂອງ ແລະ
5.5

ທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອກະກຽມຈັດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ໂຄງການໃໝ (EWMP), (LLL) ແລະ ການ
ກະກຽມການເຂົ້າເຖິ ງກອງທຶ ນ GCF
ສືບຕໍ ສຶກສາຄົ້ນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼ ງທຶ ນໃໝ
ເຊັນ: ປະສານສົມທົ ບ ແລະ ຕິ ດຕາມ ກັ ບ

5.6 ພາກສວນ ທີ່ ກຽວຂອງ ໃນການປບປງດາລັ ດ

ປະທານປະເທດ ກຽວກັ ບການຈາຍຄາບໍ ລິການ
ລະບົ ບນິເວດ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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VI

ດານການສະໜອງທຶ ນ
ທຶ ນ ພາຍໃນ ສື ບ ຕໍ ສະໜອງທຶ ນ ໃຫໂຄງການ ທີ່

6.1

ກາ ລັ ງ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແລະ ສະໜອງງົ ບ ໃຫ
ໂຄງການໃໝ ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶ ນ ມນຄາ 1.33
ລານໂດລາສະຫະລັ ດ

6.2 ທຶ ນ ສາກົ ນ
ທຶນໂຄງການ GIZ ສາລັບປ 2024 ມນຄາ 0.03 ລານ
1.)

ໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ
I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງ
ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບລີ)

ໃນປ 2024 ກປສ ຄາດ

ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2024 ມນຄາ 1.49
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ
ການ ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ
2.)

ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ ກາດ
ໂດຍການ ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບ ນິ
ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວ ງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄາ
ໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)

ວາຈະສາມາດລະດົມທຶນ
ໄດ 13.46 ລານໂດລາ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,

ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ

ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

1.33 ລານໂດລາ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ

ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ

ສາກົນ 12.13 ລານໂດ
ລາສະ ຫະລັດ)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2024 ໃຫພາກສວນ
3.)

ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈານວນ 10.00 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ
ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2024 ໃຫພາກສວນ

4.)

ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວ ິດການເປນຢ (LLL)
ຈານວນ 0.61 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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VII

ດ ານກ ານຮ ວ ມ ມື

7.1

ເປນເຈົ້ າການ ປະສານສົ ມ ທົ ບ ກັ ບກະຊວງ
ຊັ ບ ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອມເອງ,
ກະຊວງພະລັ ງງານ ແລະ ບໍ ແຮ, ກະຊວງແຜນການ ມີ ກ ານປະສານງານ
ແລະ ການລົ ງທຶ ນ ແລະ ກະຊວງອື່ ນໆ ເພື່ ອ ຊຸ ກ ຍ
ປກກະຕິ
ການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດໂຄງການທີ່ ຕິດພັ ນກັ ບ
ພາກສວນດັ ງກາວໃຫມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນດີ

7.2

ສາງເປນຄຮວມງານກັ ບ ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫງ
ຊາດ ໃນການເກັ ບ ກາຂໍ ມນເພື່ ອ ກະກຽມ
ໂຄງການໃໝ

ມີ ບົດບັ ນທຶ ກ ຮວມກັ ນ

7.3

ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບ ພາກລັ ດ, ເອກະຊົ ນ,ອົ ງການ
ຈັ ດຕັ້ ງທັ ງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນັ້ ນ ຢາງ
ນອຍໃຫມີ ສັ ນຍາຮວມມື / ສັ ນຍາສະໜອງທຶ ນ 2
ສະບັ ບ

ມີ ສັນຍາຮວມມື 2
ສັ ນຍາ

7.4

ສື ບ ສານ ແລະ ຕໍ ຍອດ ສາຍສາພັ ນ ກັ ບ ທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພື່ ອ ຈັ ດ ຕັ້ ງປະຕິ ບັດສັ ນຍາທີ່ ມີຢ ແລະ ສື ບຕໍ ປະສານງານ
ກະກຽມໂຄງການໃໝ

7.5

ສື ບຕໍ ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບ ທະນາຄານພັ ດທະນາອາຊີ
(ADB), Global Environment Facility
(GEF), ກອງທຶ ນສີ ຂຽວ ດານການປຽນແປງດິ ນ
ຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງອື່ ນໆ
ເພື່ ອ ຊອກຫາແຫຼ ງທຶ ນໃໝ

ສື ບຕໍ ປະສານງານ

7.6

ເຂົ້ າຮວມກອງປະຊຸ ມແລກປຽນບົ ດ ຮຽນກັ ບ
ສາກົ ນຢາງນອຍ 2 ຄັ້ງ ເພື່ ອ ເສີ ມ ຂະຫຍາຍການ
ລະດົ ມ ທຶ ນ

ເຂົ້ າຮວມກອງປະຊຸ ມ 2
ຄັ້ງ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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VI I I ດານກ ານສື່ ສານ
8.1

ສາງວາລະສານ ຫຼື ລົ ງໂຄສະນາຜານສື່ ອື່ ນໆ
ຊຶ່ ງລວມເອົ າຜົ ນງານການເຄື່ອ ນໄຫວຂອງ ກປສ
ແລະ ໂຄງການຕາງໆທີ່ ໄດຮັ ບ ທຶ ນຈາກ ກປສ

ອອກວາລະສານ 2 ຄັ້ງ

8.2

ສາງວິ ດີໂອສັ້ ນ ເພື່ ອ ໂຄສະນາການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2

ມີ ວິ ດີໂອສັ້ ນ 2 ຄັ້ງ

8.3

ປບປງ ແລະ ສາງສື່ ສິ່ ງພິ ມຕາງໆເຊັ ນ: ໂບຼ ຊົ ວ ຫຼື
ແຜນພັ ບ ເພື່ ອ ເປນການເຜີ ຍ ແຜຜົ ນງານຂອງ ກປສ
ມີ ແຜນພັ ບ
ແລະ ຂໍ ມນຂາວສານກຽວກັ ບການປກປກຮັ ກ ສາ
ສິ່ ງແວດລອມ

8.4

ດາເນີ ນກິ ດຈະກາການໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜກຽວກັ ບ
ວຽກງານການປກປກຮັ ກ ສາສິ ງແວດລອມຮວມ
ກັ ບ ພາກສວນກຽວຂອງ

ຈັ ດກິ ດຈະກາສາງຈິ ດ
ສານຶ ກ 2 ຄັ້ງ

8.5

ຈັ ດກອງປະຊຸ ມ ຜມີ ສ ວນຮວມ ເພ່ື ອ ເຜີ ຍ ແຜ
ຜົ ນງານ ແລະ ແລກປຽນບົ ດຮຽນກັ ບ ພາກສວນ
ທີ່ ກ ຽວຂອງ

ຈັ ດປະຊຸ ມ ຜມີ ສວນ
ຮວມ 1 ຄັ້ງ

8.6

ສາງແຜນດາເນີ ນງານການລະດົ ມ ທຶ ນ ແລະ ການ
ສື່ ສ ານ 2021-2025

ມີ ແຜນດັ ງກາວ

ເຜີ ຍ ແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ
8.7 ຄອງ ແລະ ຄມື ຕາງໆ ຜານການເຜີ ຍ ແຜ, ແຈກຢາຍ,
ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົ ບຮົ ບ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ແຜນການ

ຈັ ດສາມະນາສະແດງ
ຜົ ນງານ/ເຜີ ຍ ແຜ
ຢາງໜອຍ 1 ຄັ້ງ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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5. ແຜນດາເນີນງານລະອຽດ ປ 2025

ລ/ດ
I

ໜາວ ຽ ກ ຈດສ ມ

ຄາດໝາຍ ຜົ ນ ໄດຮັ ບ

ຄວ າມ ຄຶ ບ ຫນາ/ ຄາດໝາຍ ໃ ຫສ າເລັ ດ
ງົ ບ ປ ະມ ານ Ja Fe M A M Ju J A S O N D ໝາຍ ເຫ ດ
n b ar p r ay n ul ug ep c t o v ec

ດານກ ານຈັ ດຕັ້ ງ

ຈັ ດຕັ້ ງຜັ ນຂະຫຍາຍ ດາລັ ດ ກປສ ແລະ ຂໍ ຕົ ກ ລົ ງ
1. 1 ກປສ (ສະບັ ບ ປບປງ 2021) ພອມທັ ງ ຄມື ຄມ
ຄອງບໍ ລິຫານ ກປສ

ນິ ຕິ ກາດັ ງກາວ ໄດຮັ ບ
ການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ

ສາເລັ ດ ການສະໝັກ ເປນອົ ງກອນແຫງຊາດທີ່ ສາ
1. 2 ມາດ ເຂົ້ າຫາແຫຼ ງທຶ ນສາກົ ນໄດໂດຍ ກົ ງ ແລະ ເສີ ມ
ສາງຄຮວມງານກັ ບອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງທີ່ ກຽວ ຂອງ.

ສາເລັ ດການສະໝັກ
ເປນ NAC

1. 3

ພັ ດທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ
ແຜນ ພັ ດທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025

ບົ ດສະຫລບດານການ
ພັ ດທະນາ ບກຄະລກອນ
ປະຈํາ ປ ປ

1. 4

ຝກຮົ ບກັ ບ ທີ່ ການນາໃຊລະບົ ບ ໂປຣແກຣມບັ ນຊີ
ໃໝສາລັ ບທກໂຄງການໃໝ (ACPAC)

ທກໂຄງການໃໝນາໃຊ
ໂປຣແກຣມ (ACPAC)

ຈັ ດກອງປະຊຸ ມ ສະພາບໍ ລິ ຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັ ນ
ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄັ້ງ/ປ ແລະ ກອງປະຊຸ ມ ຄະນະ ກອງປະຊຸ ມ ສກປສ 2
1. 5 ວິ ຊ າການ ກປສ 4 ຄັ້ງ/ປ ດັ ງທີ່ ການົ ດໄວໃນ
ຄັ້ງ ແລະ ກອງປະຊຸ ມ
ດາລັ ດ ວາດວຍ ກອງທຶ ນປກປກຮັ ກ ສາ
ຄກປສ 4 ຄັ້ງ
ສິ່ ງແວດລອມ

1. 6

ຜຊີ້ ນາ ແລ ະ
ພາກ ສ ວ ນຈັ ດ ຕັ້ ງ
ປ ະຕິ ບັ ດ

ສາງຄວາມເຂັ້ ມແຂງໃຫພະນັ ກ ງານ ຫກປສ ໂດຍ
ສາງແຜນຝກອົ ບຮົ ມປະຈາປ

ມີ ແຜນພັ ດທະນາ ບກ
ຄະລາກອນປະຈາປ ແລະ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ
ພະແນກການເງິນ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
ຄມຄອງໂຄງການ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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II

ດານກ ານຄມຄອ ງ ບໍ ລິ ຫານ

ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ ຄມື ຄມຄອງ-ບໍ ລິ ຫານ ຂອງ ກປສ
ພອມທັ ງ ຝກອົ ບ ຮົ ມໃຫ ພະນັ ກ ງານ ແລະ
2.1
ພາກສວນກຽວຂອງ ຄມຄອງ ໂຄງການຈາກຫຼ າຍ
ແຫຼ ງທຶ ນຢາງມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນ

ຄມື ກ ານຄມຄອງ
ບໍ ລິຫານ ກປສ (6
ເຫລັ້ ມ) ໄດຮັ ບ
ການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

ປບປງລະບົ ບການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັ ກ ສາສິ່ ງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
2.2 ປະສິ ດທິ ພາບ, ປະສິ ດຜົ ນຜົ ນ, ຖື ກ ຕອງຕາມ
ຈດປະສົ ງ, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົ ດໝາຍ ໂດຍ
ຕອງມີ ກ ານກວດນັ ບຊັ ບ ສິ ນ ຢາງນອຍປລະຄັ້ງ

ມີ ບັນຊີ ກ ວດນັ ບ ຊັ ບ
ສິ ນປະຈາ 6 ເດື ອ ນ ແລະ
ປະຈํາ ປ

ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ

ປບປງການປະຕິ ບັ ດໜາທີ່ ຂອງພະນັ ກ ງານ ເພື່ ອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັ ນ ດວຍຄວາມ
2.3 ວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັ ນ ຫຼື ຕອບກັ ບເອກະສານຕາງໆ
ທີ່ ເຂົ້ າມາ ຫກປສ ໃຫທັ ນຕາມການົ ດ ເວລາ ໂດຍ
ສາງລະບົ ບ ຕິ ດຕາມກວດກາເອກະສານ)

ມີ ຕາຕະລາງການຕິ ດ
ກວດກາເອກະສານ

ປບປງການບໍ ລິຫານຈັ ດການເພື່ ອ ຕອບສະໜອງໃຫ
2.4 ແກການເຄື່ອ ນໄຫວວຽກງານໃຫມີ ຄວາມສະດວກ
ວອງໄວ ແລະ ຮັ ບ ປະກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງ
2.5

ການຄມຄອງຄາບໍ ລິຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນເກນຕາ ມີ ບັນຊີ ຕິດຕາມການນາ
ກວາ 20- 30%ຂອງງົບປະມານທີ່ ເບີ ກ ຈາຍປະຈາປ ໃຊງົບ ປະມານບໍ ລິຫານ

ທກພະແນກ ພາຍໃນ
ຫກປສ

ພະແນກບໍ ລິຫານ ແລະ
ແຜນການ
ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ
ຫກປສ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ
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III

ດ ານກ ານແກ ໄຂຜົ ນ ກ ານກ ວ ດ ສ ອ ບ

3.1

ສາງແຜນດາເນີ ນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົ ນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີ ແຜນດາເນີ ນງານ

ເຜີ ຍ ແຜບົ ດລາຍງານ ຜົ ນການກວດສອບ ປະຈາປ
ຈັ ດປະຊຸ ມເຜີ ຍ ແຜ/ນາ
ໃຫແກ ບັ ນດາໂຄງການທີ່ ໄດຮັ ບທຶ ນຈາກ ກປສ
3.2
ສົ ງຜົ ນກວດສອບ ໃຫ
ພອມທັ ງ ແນະນາ ແລະ ຕິ ດຕາມການແກໄຂ ບັ ນຫາ
ໂຄງການ
ຜົ ນການກວດສອບທີ່ ຕິດພັ ນກັ ບ ໂຄງການຂອງຕົ ນ
ລົ ງຕິ ດຕາມຊຸ ກ ຍໂຄງການທີ່ ພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຼຸ ບ ສະສາງດານການເງິນ ແລະ ໂຄງການ
3.3
ທີ່ ພົບ ເຫັ ນບັ ນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ
ເພື່ ອ ຊວຍແກໄຂບັ ນຫາ

ບົ ດລາຍງານການຕິ ດ
ຕາມຊຸ ກ ຍ

ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດກົ ນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ
ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະ ກັ ນຄວາມຖື ກ ຕອງໃນການຄມຄອງບໍ ລິ ມີ ບົດລາຍງານຜົ ນການ
3.4 ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ ມນ ໃຫອົ ງການ
ກວດສອບພາຍໃນ
ກວດສອບແຫງ ລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບ
ຂອງ ຫກປສ ປະຈາປ
ພາຍນອກ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກການເງິນ

ແຕງຕັ້ ງຄະນະຮັ ບຜິ ດ ຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີ ກ ານກວດສອບປະຈາປເພື່ ອ ຮັ ບ ຄະນະຮັ ບຜິ ດຊອບ
3.5
ປະກັ ນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົ ງການກວດ
ວຽກກວດສອບພາຍ ໃນ
ສອບແຫງລັ ດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
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ດ ານບ ກ ຄະລ າກ ອ ນ

ປະກອບພະນັ ກ ງານໃຫເຕັ ມຕາມຕາແໜງງານ ແລະ
ປຽນແທນ ກໍ ລະນີ ມີ ພ ະນັ ກ ງານລາອອກ ຫລື ບໍ
4.1
ສື ບ ຕໍ ສັ ນຍາ ລວມທັ ງຊຽວຊານຕາງປະເທດ ທີ່
ເຮັ ດວຽກ ໄລຍະສັ້ ນ
ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທີ່ ເໝາະ
ສົ ມ ໂດຍການສື ບຕໍ ຝກອົ ບ ຮົ ບໃຫພະນັ ກ ງານ
4.2 ດວຍວິ ທີກ ານຕາງໆເຊັ ນ: ການຮຽນຮຜານການ
ປະຕິ ບັດ ຕົ ວ ຈິ ງ, ການຝກອົ ບ ຮົ ມ ສະເພາະດານ ແລະ
ການຝກອົ ບ ເພື່ ອ ກາຍເປນຄຝກ
ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິ ບັດວຽກງານຂອງ
ພະນັ ກ ງານ ໂດຍການການົ ດຄາດໝາຍສຊົ ນ ແລະ
4.3 ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັ ນລະອຽດ
ລົ ງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງ
ແຕລະພະແນກ ພອມທັ ງຕິ ດຕາມວັ ດ ແທກ
ຝກອົ ບຮົ ມ ທັ ງໄລຍະສັ້ ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
4.4 ພະນັ ກ ງານ ກຽວກັ ບຫລັ ກ ສດວິ ຊ າສະເພາະ ທີ່ ຕິດ
ພັ ນກັ ບວຽກງານຕົ ວ ຈິ ງ
ພະນັ ກ ງານທີ່ ໄດຮັ ບການຝກອົ ບຮົ ມ ຈະຕອງໄດ
ເຮັ ດບົ ດ ລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົ ດຮຽນໃຫ
4.5
ພະນັ ກ ງານດວຍກັ ນເພື່ ອ ແຜຂໍ ມນ ແລະ ຄວາມຮທີ່
ໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ ປ

ດາເນີ ນການປະກອບ
ພະນັ ກ ງານ ຕາມແຜນ
ການ
ຄາດໝາຍຢາງນອຍ
5% ຂອງ ຈານວນ
ພະນັ ກ ງານ ທັ ງໝົດ ໃຫ
ໄດຮັ ບການ ຝກອົ ບຮົ ມ
ຄາຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດຜົ ນງານ
(KPI) ຢາງໜອຍ ໃຫ
ບັ ນລ 85% ຂອງ
ການການົ ດຕົ ວ ຊີ້ ວັ ດ
ໃນການປະຕິ ບັດ ວຽກ
ງານ
ມີ ແຜນການຝກອົ ບ ຮົ ບ
ປະຈາປ ແລະ ຈັ ດຕັ້ ງ ປະ
ຕິ ບັດຕາມແຜນ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກບໍ ລິ ຫານ ແລະ
ແຜນການ

V

ຈັ ດສາມະນາແລກ
ປຽນບົ ດຮຽນ ປະຈາປ

ຕິ ດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົ ນການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດວຽກ
ມີ ບົດລາຍງານການປະ
4.6 ງານຂອງພະນັ ກ ງານໄລຍະທົ ດລອງງານ ແລະ ປະຈາປ
ເມີ ນພະນັ ກ ງານປະຈາປ
ຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄັ້ງ/ປ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
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V
5.1

ດານການລະດົ ມ ທຶ ນ

ສືບຕໍ ຕິ ດຕາມການເກັ ບດອກເບຍເງິ ນຝາກຢາງ
ເປນປກກະຕິ
ຕິ ດຕາມທວງໜີ້ຕາມສັນຍາ ພອມທັ ງ ກວດກາ

5.2 ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜີ້

ຂອງແຕລະ ຜກຢມ ເພື່ ອສາງແຜນຊາລະໜີ້ີຄືນໃໝ
ສຊົນເກັ ບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງດານ
5.3

ສິ່ງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັ ດທະນາຂະແໜງ
ໄຟຟາ ແລະ ບໍ ແຮ ຕາມແຜນການທີ່ ການົດໄວ
ປະຕິ ບັດການເບີ ກຈາຍ ແລະ ຕິ ດຕາມການສະຫຼຸ ບ

5.4

ສະສາງດານການເງິ ນຂອງໂຄງການຕາງໆໃຫ
ຖື ກຕອງຕາມລະບຽບ ເພື່ ອສາມາດຄຽນເງິ ນໄດ
ຕາມແຜນການທີ່ ການົດໄວ

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍຮັບທີ່

ທານ ນ ພັກກາວັນ ,

ມີທາແຮງ ຈາກ ພາຍໃນ

ທານ ນ ບນພາມາ,

ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫ

ພະແນກ ຄມຄອງ

ບັນລມນຄາ 13.62

ໂຄງການ ແລະ

ລານໂດລາສະຫາລັດ

ພະແນກການເງິນ

ປະສານສົມທົ ບກັ ບພາກສວນທີ່ ກຽວຂອງ ແລະ
5.5

ທະນາຄານໂລກ ເພື່ ອກະກຽມຈັດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ໂຄງການໃໝ (EWMP), (LLL) ແລະ ການ
ກະກຽມການເຂົ້າເຖິ ງກອງ ທຶ ນ GCF
ສືບຕໍ ສຶກສາຄົ້ນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼ ງທຶ ນໃໝເຊັນ:

5.6

ປະສານສົມທົ ບ ແລະ ຕິ ດຕາມ ກັ ບພາກສວນ ທີ່
ກຽວຂອງ ໃນການປບປງດາລັ ດປະທານປະເທດ
ກຽວກັ ບການຈາຍຄາບໍ ລິການລະບົ ບນິເວດ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
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ດານການສະໜອງທຶ ນ
ທຶ ນ ພາຍໃນ ສື ບ ຕໍ ສະໜອງທຶ ນ ໃຫໂຄງການ ທີ່

6.1

ກາ ລັ ງຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແລະ ສະໜອງງົ ບ ໃຫ
ໂຄງການໃໝ ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶ ນ ມນຄາ 1.33
ລານໂດລາສະຫະລັ ດ

6.2 ທຶ ນ ສາກົ ນ
ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2025 ມນຄາ 1,68
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ
ການ ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ
1.)

ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ ກາດ
ໂດຍການ ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບ ນິ
ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄາ
ໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)
ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2025 ໃຫພາກສວນ

2.)

ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ

ໃນປ 2025 ກປສ ຄາດ
ວາຈະສາມາດລະດົມທຶນ
ໄດ 13.62 ລານໂດລາ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,

ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ

ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

1.33 ລານໂດລາ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ

ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ

ສາກົນ 12.29 ລານໂດ
ລາສະ ຫະລັດ)

ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈານວນ 10.00 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ
ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2025 ໃຫພາກສວນ

3.)

ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວ ິດການເປນຢ (LLL)
ຈານວນ 0.61 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
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ດານກ ານຮ ວ ມ ມື

7.1

ເປນເຈົ້ າການ ປະສານສົ ມທົ ບ ກັ ບ ກະຊວງ
ຊັ ບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອມເອງ,
ກະຊວງພະລັ ງງານ ແລະ ບໍ ແຮ, ກະຊວງແຜນການ ມີ ກ ານປະສານງານ
ແລະ ການລົ ງທຶ ນ ແລະ ກະຊວງອື່ ນໆ ເພື່ ອ ຊຸ ກ ຍ
ປກກະຕິ
ການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດໂຄງການທີ່ ຕິດພັ ນກັ ບ
ພາກສວນດັ ງກາວໃຫມີ ປ ະສິ ດທິ ຜົນດີ

7.2

ສາງເປນຄຮວມງານກັ ບ ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫງຊາດ
ມີ ບົດບັ ນທຶ ກ ຮວມກັ ນ
ໃນການເກັ ບ ກํາ ຂໍ ມນເພື່ ອ ກະກຽມໂຄງການໃໝ

7.3

7.4

7.5

7.6

ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບ ພາກລັ ດ, ເອກະຊົ ນ,ອົ ງການ
ຈັ ດຕັ້ ງທັ ງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນັ້ ນ ຢາງ
ນອຍໃຫມີ ສັ ນຍາຮວມມື / ສັ ນຍາສະໜອງທຶ ນ 2
ສະບັ ບ
ສື ບສານ ແລະ ຕໍ ຍອດ ສາຍສາພັ ນ ກັ ບທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພື່ ອ ຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັ ດສັ ນຍາທີ່ ມີຢ ແລະ
ກະກຽມໂຄງການໃໝ
ສື ບຕໍ ສາງສາຍສາພັ ນກັ ບ ທະນາຄານພັ ດທະນາອາຊີ
(ADB), Global Environment Facility
(GEF), ກອງທຶ ນສີ ຂຽວ ດານການປຽນແປງດິ ນ
ຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງອື່ ນໆ
ເພື່ ອ ຊອກຫາແຫຼ ງທຶ ນໃໝ
ເຂົ້ າຮວມກອງປະຊຸ ມແລກປຽນບົ ດ ຮຽນກັ ບ
ສາກົ ນຢາງນອຍ 2 ຄັ້ງ ເພື່ ອ ເສີ ມຂະຫຍາຍການ
ລະດົ ມ ທຶ ນ

ມີ ສັນຍາຮວມມື 2
ສັ ນຍາ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ພະແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ

ສື ບ ຕໍ ປະສານງານ

ສື ບ ຕໍ ປະສານງານ

ເຂົ້ າຮວມກອງປະຊຸ ມ 2
ຄັ້ງ

ບົດສະຫຼບ
ຸ ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
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VI II ດານກ ານສື່ ສ ານ
8.1

ສາງວາລະສານ ຫຼື ລົ ງໂຄສະນາຜານສື່ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງລວມ
ເອົ າຜົ ນງານການເຄື່ອ ນໄຫວຂອງ ກປສ ແລະ
ອອກວາລະສານ 2 ຄັ້ງ
ໂຄງການຕາງໆທີ່ ໄດຮັ ບທຶ ນຈາກ ກປສ

8.2

ສາງວິ ດີໂອສັ້ ນ ເພື່ ອ ໂຄສະນາການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິ ບັດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2

8.3

ປບປງ ແລະ ສາງສື່ ສິ່ງພິ ມຕາງໆເຊັ ນ: ໂບຼ ຊົ ວ ຫຼື
ແຜນພັ ບ ເພື່ ອເປນການເຜີ ຍແຜຜົ ນງານຂອງ ກປສ
ມີ ແຜນພັ ບ
ແລະ ຂໍ ມນຂາວສານກຽວກັ ບການປກປກຮັ ກ ສາ
ສິ່ ງແວດລອມ

8.4

8.5
8.6

ດາເນີ ນກິ ດຈະກາການໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜກຽວກັ ບ
ວຽກງານການປກປກຮັ ກ ສາສິ ງແວດລອມຮວມ
ກັ ບ ພາກສວນກຽວຂອງ
ຈັ ດກອງປະຊຸ ມຜມີ ສ ວນຮວມ ເພ່ື ອ ເຜີ ຍ ແຜຜົ ນງານ
ແລະ ແລກປຽນບົ ດຮຽນກັ ບ ພາກສວນທີ່
ກຽວຂອງ
ສາງແຜນດາເນີ ນງານການລະດົ ມທຶ ນ ແລະ ການ
ສື່ ສານ 2021-2025

ເຜີ ຍ ແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ
8.7 ຄອງ ແລະ ຄມື ຕາງໆ ຜານການເຜີ ຍ ແຜ, ແຈກຢາຍ,
ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົ ບຮົ ບ

ມີ ວິ ດີໂອສັ້ ນ 2 ຄັ້ງ

ຈັ ດກິ ດຈະກາສາງຈິ ດ
ສານຶ ກ 2 ຄັ້ງ

ທານ ນ ພັ ກ ກາວັ ນ,
ທານ ນ ບນພາມາ,
ພະແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ແຜນການ

ຈັ ດປະຊຸ ມຜມີ ສ ວນ
ຮວມ 1 ຄັ້ງ
ມີ ແຜນດັ ງກາວ
ຈັ ດສາມະນາສະແດງ
ຜົ ນງານ/ເຜີ ຍ ແຜ
ຢາງໜອຍ 1 ຄັ້ງ

ບົດສະຫຼບ
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