
    ບົດສະຫຼບຸການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທດິທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ  

 

 

 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ 
 

ກອງທຶນປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 

 

 

 

 

 
ບົດສະຫຸຼບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ                 
ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025)       
ຂອງ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 

 
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມິຖຸນາ 2021 
 



 

  

 
  



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

 

ຄານາ 
 

ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ສາງຂື້ນເພືອ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະ 

ຫຍາຍ ວິໃສທັດ 2030, ຍດທະສາດ 2016-2025 ຂອງກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ປະກອບ

ສວນຢາງຕັ້ງໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄ້ັງທີ IX (2021-

2025) ແລະ ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ 
ແນໃສເສີມຂະຫຍາຍດານດີ, ແກໄຂຈດອອນຂໍຄົງຄາງ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນ 
5 ປ ຜານມາ ພອມທັງການົດທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນ 5 ປ ຕໜໍາ.   

ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ (ກປສ) ໄດຮັບທຶນສະໜັບສະໜນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2 (ຄສລ 2) ແຕປ 2014-2021. ແຕເນື່ອງຈາກມີການ

ລະບາດຂອງເຊ້ືອພະຍາດ  COVID 19  ເຮັດໃຫກິດຈະກາໂຄງການຈານວນໜ່ຶງບໍສາມາດຈດັຕ້ັງປະຕິບັດໄປຕາມ
ແຜນການ ຈຶ່ງມີການຕໍອາຍໂຄງການຮອດກາງປ 2022. ໂຄງການ ຄສລ2 ເປນໂຄງການທ່ີມີບົດບາດສາຄັນໃນ
ການສະໜັບສະໜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກປສ ເພ່ືອຕອບສະໜອງທຶນໃຫແກພາກສວນຕາງໆໃນການ
ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ເນ່ືອງຈາກໂຄງການດງັກາວຈະສິ້ນສດໃນປ 
2022, ສະນັ້ນ ກປສ ຈະຕອງໄດສາງແຜນການລະດົມທຶນຈາກແຫຼງທຶນຕາງໆໃຫຫຼາຍຂື້ນໂດຍສມໃສສາງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງເພ່ືອເຊ່ືອມໂຍງກັບຄຮວມພັດທະນາຕາງໆ ໃນການກະກຽມໂຄງການໃໝທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜານ ກປສ. 
ເພື່ອສາມາດລະດົມທຶນຈາກສາກົນໄດຫຼາຍຂື້ນ, ກປສ ໄດສາງຕັ້ງຮວງທຶນໃໝຄື ຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາ

ກາດ ແລະ ສະໝັກເປນອົງກອນແຫງຊາດທ່ີສາມາດເຂົ້າຫາແຫງຼທຶນໄດໂດຍກົງ (National Accreditted 

Entity) ສາລັບໂຄງການຂະໝາດນອຍ ເພື່ອຂໍທຶນຈາກກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ 

(GCF) ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາໃນຂົງເຂດບລິມະສິດຂອງ ກປສ.  ນອກນ້ັນ ກປສ ຍັງໄດ

ຮວມມືກັບອົງການ GIZ, UNEP ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອກະກຽມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໃໝ ໂດຍອີງໃສ
ເງ່ືອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງຂະແໜງການທ່ີກຽວຂອງ ເພ່ືອປະກອບສວນເຂ້ົາໃນ
ວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.  

ເພື່ອໃຫການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ມີປະສິດທິຜົນ, ກປສ ຈະສືບຕໍພັດທະນາ 
ແລະ ປບປງກົນໄກການຄມຄອງ ກປສ ໃຫເຂ້ັມແຂງ ແລະ ໄດລະດັບມາດຕະຖານສາກນົ. 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 ອົງການປກຄອງທອງຖ່ິນແຕລະຂ້ັນ ທີ່ໄດປະກອບສວນທັງສະຕິປນຍາ, ເຫ່ືອແຮງ ແລະ ໃຫການສະໜັບສະ   
ໜນຢາງຕໍເນື່ອງໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກປສ. ຂໍຂອບໃຈຄຮວມພັດທະນາຕາງໆ ໂດຍສະເພາະ ທະນາ 
ຄານໂລກ, ອົງການ GIZ ແລະ UNEP ທີ່ໄດສະໜອງທຶນ ໃຫແກ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ກໍຄື 
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ປະເທດລາວ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 
ປະກອບ ສວນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດໃຫໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ 
ຍືນຍົງ ແລະ ຂໍຊົມເຊີຍຄວາມພະຍາຍາມຂອງທກພາກສວນທີ່ເຂ້ົາຮວມໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ 
ຜານມາ ຂອງ ກປສ ເປນຢາງດີ ແລະ ຫວັງວາຈະໄດຮັບການສືບຕໍຮວມມືຈາກທກພາກສວນ ເພ່ືອເຮັດໃຫ
ການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດ ວິໃສທັດ 2030, ຍດທະສາດ 2025 ແລະ ແຜນການ 5 ປ ຕໍໜາ (2021-2025) ຂອງ 
ກປສ ໄດຮັບຜົນສາເລັດຕາມຈດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ. 
 

                    ສະພາບໍລິຫານ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິງ່ແວດລອມ 
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ຄາຫຍໍ ແລະ ຊ່ືຫຍໍ 

 
ກຊສ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ 
ກປສ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ 
ຄສລ2 ໂຄງການສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ ສປປລາວ ໄລຍະ 2 
ຫກປສ ຫອງການ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 
ຊສ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ 
ພຊສ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມແຂວງ 
ຫຊສ ຫອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມເມືອງ 

ມຊ ມະຫະວິທະຍາໄລແຫງຊາດ 

AE ອົງກອນທ່ີສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ 

BFW ຮວງທຶນຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ (ຊື່ເກົາແມນ CBI ) 

C&P ການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານ 

CCAF ກອງທຶນການປບຕົວເຂ້ົາກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ 

DRM ການຄມຄອງການຫຸຼດຜອນໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ 

EFW ຮວງທຶນສິ່ງແວດລອມ (ຊ່ືເກົາແມນ EPC) 

EWMP ໂຄງການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສ່ິງເສດເຫຼືອ 

FCI ດັດສະນີຄວາມອາດສາມາດ 

GCB ເຄືອຄາຍລະດັບຊາດຕາມແນວທາງ “ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ 

GCF ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດນິຟາອາກາດສາກົນ 

GEF ກອງທຶນສົງແວດລອມໂລກ 

GGGI ສະຖາບັນເຕີບໂຕສີຂຽວ 

GIZ ອົງການ GIZ 

IFO ອົງການໃຫທຶນສາກົນ 

ICTC ສນການຮວມມືສາກົນ ແລະ ການອົບຮົມ 

I-GFLL ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕບັິດແຜນງານສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປາໄມ, ຄມຄອງປາໄມແບບ
ພມມີທັດ ແລະ ສົງເສີມຊີວິດການເປນຢ 

IEE ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ 

JICA ອົງການຮວມມືສາກົນແຫງປະເທດຍ່ີປນ 

Lao-WEN ກມບັງຄັບໃຊກົດໝາຍກຽວກັບການຄາສັດປາ 
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LENS2 ໂຄງການສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມໄລຍະ 2 

LFW ຮວງທຶນຄມຄອງທີ່ດິນ (ຊ່ືເກົາ SLM) 

LLL ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ 

M&E ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ 

MOU ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 

NEC ຄະນະກາມະການສ່ິງແວດລອມແຫງຊາດ 

PAM ກມຄມຄອງປາສະຫງວນ 

PFW ຮວງທຶນ ນະໂຍບາຍ (ຊື່ເກົາ PICE) 

RNRC ສນຊັບພະຍາ ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ປະຈາພາກ 

SEA ການປະເມີນສ່ິງ ແວດລອມ ແບບຍດທະສາດ 

TA ຊຽວຊານສະເພາະດານ 

TC ຄະນະວິຊາການ 

UNDP ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ 

UNEP ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສ່ິງແວດລອມ 

WB ທະນາຄານໂລກ 

WRFW ຮວງທຶນຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ (WRM) 

  



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 1 

 

ພາກສະເໜີ  
 
ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 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 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໃສທດັ 2030 ແລະ ຍດທະສາດ 2025 ຂອງ ກປສ 
ບັນລຕາມຈດປະສົງຄາດໝາຍໂດຍສອດຄອງຕາມພາລະບົດບາດ ທີ່ການົດໄວໃນດາລັດ ເລກທີ 94/ລບ, ລົງວັນທີ 
08/03/2017 ບົນພ້ືນຖານ ການຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ ຈາກການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ
ວຽກງານໃນ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020) ຂອງ ກປສ. 

 

ກປສ ແມນອົງກອນແຫງຊາດທີ່ຢພາຍໃຕການຊີ້ນາຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ມີໜາທີ່ຮັບຜດິຊອບໃນ
ການລະດົມທຶນຈາກແຫຼງທຶນຕາງໆ ແລະ ສະໜອງທຶນເພ່ືອສະໜັບສະໜນກິດຈະກາທີ່ກຽວຂອງກັບການຄມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ປະຈບັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແມນ   
ທານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ຊ່ືງເຮັດໃຫ ກປສ ມີການພົວພັນຮວມມື
ທີ່ດີ ກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ເຮັດໃຫການສະໜອງທຶນກຽວກັບການປກ
ປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມສອດຄອງກັບ ນະໂຍບາຍການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ.   

    

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ຜານມາ, ກປສ ມີຜົນສາເລັດອັນພ້ົນເດນັຫຼາຍ
ດານ ເຊນັ: (i) ໄດສາງເອກະສານສາຄັນເພ່ືອເປນເຄື່ອງມື 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 ສອດຄອງກັບເງ່ືອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນເປນຕ້ົນ ປບປງ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ 2005 ຊ່ືງໄດມີການທົບທວນ ແລະ ປບປງໃນປ 2017 (ດາລັດ ວາດວຍ ກປສ ເລກທີ 

94/ລບ, ລົງວັນທ ີ8 ມີນາ 2017) ແລະ ປບປງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ໃນປ 2018 ແລະ 2019; (iii) ປບ

ປງໂຄງຮາງການຈດັຕ້ັງ ແລະ ເສີມສາງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກປສ ຕາມທິດ « ໜ່ືງ ກປສ ໜ່ືງ ລະບົບ » ພອມ
ນັ້ນ ກໍໄດສາງຕັ້ງຄະນະວິຊາການ ກປສ ທີ່ປະກອບດວຍຜຕາງໜາຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພ່ືອເຂ້ົາຮວມ
ຂະບວນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອາົໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນຈາກ ກປສ; (iv) ສາມາດລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ 

ແລະ ສາກົນໄດທັງໝົດ 37.41 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ສາມສິບເຈັດລານສີ່ແສນສິບພັນ ໂດລາສະຫະລັດ) ແລະ       
ສະໜອງທຶນໃຫແກພາກສວນຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີຕິດພັນກັບການການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ຈານວນ 137 ໂຄງການ (ທຶນພາຍໃນ 89 ໂຄງການ,ທຶນ ຄສລ2 

ມີ 47 ໂຄງການ ແລະ UNDP 1 ໂຄງການ) ລວມມນຄາທັງໝົດ 36.71 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ສາມສິບຫົກ
ລານເຈັດແສນສິບພັນ ໂດລາສະຫະລັດ). 
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ແຜນການ 5 ປ  (2021-2025) ຂອງ ກປສ ຄ້ັງນີ້ ແມນເປນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສດທາຍຂອງ
ຍດທະສາດຮອດປ 2025 ຂອງ ກປສ ຊຶ່ງຕອງຮັບປະກັນວາເປາໝາຍ, ແຜນຍດທະສາດ ແລະ ຜົນໄດຮັບທີ່ການົດ
ໄວ ຈະສາມາດບັນລຕາມຄາດໝາຍຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ໄປຄຽງຄກັນນ້ັນ, ກປສ ຈະສຊົນສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນ
ວຽກງານການຈັດຕ້ັງ, ບກຄະລາກອນ ແລະ ກົນໄກການເງິນທີ່ມີຄນນະພາບ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການ
ລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນຢາງມີປະສິດທິພາບ ພອມທັງ ສາງຄວາມເຊ່ືອຖື ແລະ ສາງເງ່ືອນໄຂໃຫກາຍເປນອົງ
ກອນແຫງຊາດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນສາກົນໂດຍກົງ ແລະ ກາຍເປນກອງທຶນທ່ີມີກົນໄກການເງີນຍືນຍົງ. 

 

ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ  ປະກອບມີ 3 ພາກຄື: ພາກທີ I ສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜາ 

ແລະ ຜົນສາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງແຜນດາເນີນງານ 3 ປ ຜານມາ (2018-2020) ລວມທັງການຕີລາຄາ

ຈດດ,ີ ຈດອອນ, ບັນຫາຄົງຄາງ, ແລະ ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ. 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 
ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020) 

1.1 ສະພາບລວມ 
ໃນ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020) ກປສ ໄດສມໃສຈດັຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ແຜນ

ວຽກຈດສມຢາງຕັ້ງໜາ ໂດຍສະເພາະ ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020)  ພອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕບິັດວິໃສທັດ

ຮອດປ 2030, ຍດທະສາດ 10 ປ (2016-2025) ແລະ ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຊ່ຶງສາມາດສາງໄດຜົນງານພ້ົນ

ເດັນຫຼາຍດານດັງນີ້: (i) ໄດສາງເອກະສານສາຄັນເພ່ືອເປນເຄື່ອງມື ແລະ ທິດທາງໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ 

ຂອງ ກປສ ເປນຕ້ົນ ວິໃສທັດຮອດປ 2030, ຍດທະຍາດ ຮອດປ 2025, ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (2018-

2020), ຍດທະສາດການລະດມົທຶນ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຄມືຄມຄອງພະນັກງານ; (ii) ປບປງນິຕິກາ ຂອງ 
ກປສ ໃຫກະທັດຮັດຈະແຈງ ແລະ ສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນເປນຕົ້ນ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ 2005 ຊ່ຶງໄດມີການທົບທວນ ແລະ ປບປງໃນປ 2017 (ດາລັດວາດວຍ ກປສ ເລກທີ 
94/ລບ, ລົງວັນທີ 8 ມີນາ 2017) ແລະ ປບປງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ໃນປ 2018 ແລະ 2019; (iii) 

ປບປງໂຄງຮາງການຈດັຕ້ັງ ແລະ ເສີມສາງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກປສ ຕາມທິດ « ໜ່ືງ ກປສ ໜື່ງ ລະບົບ » 
ພອມນັ້ນ ກໍໄດສາງຕັ້ງຄະນະວິຊາການ ກປສ ທີ່ປະກອບດວຍຜຕາງໜາຈາກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພ່ືອເຂົ້າຮວມ
ຂະບວນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອາົໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນຈາກ ກປສ; (iv) ສາມາດລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ 
ແລະ ສາກົນໄດທັງໝົດ 37.41 ລານ (ສາມສິບເຈັດລານສ່ີແສນສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ  ສະໜອງທຶນໃຫ
ແກພາກ ສວນຕາງໆໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ 
ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ຈານວນ 137 ໂຄງການ (ທຶນພາຍໃນ 89 ໂຄງການ, ທຶນ ຄສລ2 ມີ 47 ໂຄງການ 
ແລະ UNDP 1 ໂຄງການ) ລວມມນຄາທັງໝົດ 36.71 ລານ (ສາມສິບຫົກລານເຈັດແສນສິບພັນ) ໂດລາ

ສະຫະລດັ. ໃນພາກທີ I ນີ້ ໄດນາສະເໜີ ຄວາມຄືບໜາ ແລະ ຜນົສາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປາໝາຍ ແລະ 

ແຜນບລມິະສິດ ຂອງ ກປສ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີໄດຮັບທຶນ ຄສລ 2 ແລະ ທຶນພາຍໃນ ກປສ ເອງ 

ພອມນັ້ນ ຍັງໄດຕີລາຄາຈດດ,ີ ຈດອອນ, ສິ່ງທາທາຍ, ຂໍຄົງຄາງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດໃນການຈັດຕັ້ງ
ວຽກງານໃນ 5 ປ ຜານມາ. 

1.2 ທບົທວນຄນືຄາດໝາຍສຊນົ ແລະ ແຜນການລງົທນຶ      

1.2.1 ການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັຄາດໝາຍສຊນົ ຂອງ ກປສ 

     ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020) ຂອງ ກປສ ໄດການົດຄາດໝາຍສຊົນ ໃນ 6 ຂົງເຂດບລມິະສິດ
ດງັນີ:້ 

1. ດານການຈັດຕັງ້ - ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ ກປສ ກາວໄປສ “ໜຶ່ງ ກປສ ໜຶງ່ ລະບບົ” 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 ການສ່ືສານ - ທຶນຈາກພາກລັດ ໃຫບັນລມນຄາ 1.5 ລານ (ໜຶ່ງລານຫາ

ແສນ) ໂດລາສະຫະລັດ, ຈາກພາກສວນເອກະຊົນ ຫຼື ໂຄງການລົງທຶນ ໃຫບັນລມນຄາ 6.78 ລານ

(ຫົກລານເຈັດແສນແປດສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນ ການຊວຍເຫຼືອໂດຍກົງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ 

ຕາງປະເທດ ໃຫບັນລມນຄາ 38.83 ລານ (ສາມສິບແປດລານແປດແສນສາມສິບພັນ) ໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ຈາກການປະຕິບັດພັນທະຕາມສັນຍາສາປະທານຕາງໆ ລວມທັງໜົດໃຫບັນລມນຄາ 
47.1 ລານ (ສີ່ສິບເຈັດລານໜ່ຶງແສນ) ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປ 2020;     

5. ດານການສະໜອງທຶນ - ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການສະໜອງທຶນ 2018-2020 ຂອງ ກປສ 
ຕອງຮັບປະກັນ ການປອຍທຶນໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ ແລະ ບັນລຄາດໝາຍປະມານ  
391 ຕື້ກີບ (47,1 ລານໂດລາສະຫະລັດ);    

6. ດານການຮວມມື  - ສາງໜແໜງເປດກວາງການຮວມມື, ການເຊ່ືອມໂຍງ ແລະ ການຫັນເປນຄ

ຮວມງານ ກັບຂະແໜງການທ່ີກຽວຂອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ, ອະນພາກພ້ືນ, 
ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ.  

 

1.2.2 ແຜນການສະໜອງທນຶ 
 ກປສ ໄດສາງແຜນການສະໜອງທຶນ ສາລັບສອງແຫຼງທຶນຄື: (1) ແຫງຼທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນການ

ຈດັຕ້ັງປະຕບິັດ ຄສລ 2 ແລະ (2) ແຫຼງທຶນພາຍໃນ ປະກອບມີ ທຶນຂອງ ກປສ ເອງ (ດອກເບຍເງິນຝາກ ແລະ 

ດອກເບຍປອຍກ), ການປະກອບສວນພັນທະຈາກໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ແຫງຼທຶນອື່ນໆ. ຄສລ 2 ໄດສະໜອງທຶນ

ຜານ 2 ຮວງທນຶຄື: ຮວງທຶນນະໂຍບາຍ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (PWF)  ແລະ ຮວງທຶນຊີວະນາໆພັນ ແລະ 

ການພັດທະນາຊຸມຊົນ (BFW), ນອກນັ້ນ ກໍມີງົບປະມານສາລັບການບໍລິຫານ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກ 

ຫກປສ. ສາລັບທຶນພາຍໃນແມນ ໄດສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການຂະໝາດນອຍ ແລະ ກາງ ຜານ 6 ຮວງທຶນ (ດານ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງດານສິ່ງແວດລອມ, ດານອະນລກັຊີວະນາໆພັນ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ, 

ດານສ່ິງແວດລອມ, ດານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນํາ ້ແບບຍືນຍົງ, ດານການຄມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ແລະ 
ດານການປບຕົວກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ) ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນບລມິະສິດແຫງຊາດ ໃນການຄມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ.     

1.3 ຜນົການຈັດຕ້ັງປະຕບິັດ ວຽກງານໃນ  5 ປ ຜານມາ (2016 – 2020) 
 ຄວາມຄືບໜາ ແລະ ຜົນໄດຮັບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 5 ປ ຜານມາ ໂດຍສະເພາະຄາດໝາຍ
ສຊົນ ແລະ ແຜນວຽກຈມສມ ຂອງແຜນດາເນີນງານ 3 ປ  (2018-2020) ໃນແຕລະດານ ມີລາຍລະອຽດດັງນີ້: 

  



 

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

 

  1.3.1 ດານການຈັດຕັງ້ 

ແຜນການດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020) ໄດກํານົດຈດປະສົງ ເພື່ອປບປງໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ເສີມສາງຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ກປສ ໃຫກາຍເປນ « ໜ່ືງ ກປສ ໜື່ງ ລະບົບ » ຊ່ຶງຄາດວາ ຮອດກາງປ 2020 

ປະມານ 70% ຂອງແຜນທີ່ວາງໄວຈະສ ໍາເລັດ ແລະ ໜາວຽກທີ່ຄົງຄາງຈະສາເລດັພາຍໃນທາຍປ 2020. ຜານ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດບັນລໄດຕາມຄາດໝາຍທີ່ການົດໄວ, ໜຶ່ງໃນຜົນສາເລັດທີ່ສາຄັນແມນດາລັດ 
ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ສະບັບປບປງ ໄດຖືກຮັບຮອງໃນຕົ້ນປ 2017 ຊ່ຶງດາລັດດັງກາວໄດ
ເຮັດໃຫ ກປສ ມີແບບແຜນການດາເນີນງານແບບໃໝ. ປະຈບັນ ກປສ ແມນອົງການຈັດຕັ້ງໜ່ືງ ຢພາຍໃຕການ
ຊີ້ນາຂອງສະພາບໍລິຫານ ຊື່ງມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການລະດົມທຶນຈາກແຫຼງທຶນຕາງໆ ພອມທັງສະໜອງທຶນໃຫ
ແກພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານປກປກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດ 
ລອມ. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກປສ ປະກອບມີ ສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ ແລະ ຫກປສ. ສະພາ

ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ມີໜາທີ່ຊ້້ີນາ-ນາພາ ຫກປສ ແລະ ການົດທິດທາງ, ນະໂຍບາຍການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ 

ຂອງ ກປສ ພອມທັງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງການອະນມັດໂຄງການຕາງໆ, ຊຶ່ງປະກອບມີສະມາຊິກ 11 ທານ ແລະ ມີ
ປະທານ ແມນ ທານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ບັນດາທານຮອງ
ລັດຖະມົນຕີຈາກກະຊວງກຽວຂອງ ເປນກາມະການ. ຄະນະວີຊາການ ກປສ ມີໜາທີ ່ ຄ້ົນຄວາປະກອບຄາເຫັນຕໍ
ວິໄສທັດ, ຍດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ພິຈາລະນາໂຄງການຕາງໆທີ່ສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນ ຈາກ ກປສ ຊ່ຶງປະກອບມີ
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
ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກາປະຈາວັນ ຂອງ ກປສ ພາຍໃຕການຊີ້ນາຂອງຫົວໜາຫອງການ ກປສ. ເພ່ືອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດດາລັດ ກປສ ປ 2017, ຫກປສ ໄດສາງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມືການຄມຄອງບໍລິຫານ 
ກປສ ຈານວນໜ່ຶງສາເລັດ (ຄມືການຄມຄອງບໍລິຫານ ກປສ).  

ຜນົງານທີ່ພ້ົນເດັນດານການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກປສ ໃນໄລຍະ 5 ປ ຜານມາ (2016-2020) ປະກອບມີ: 

 ສາເລັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ 7 ຄ້ັງ ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການ 12 ຄ້ັງ; 
 ສາເລັດການປບປງບກຄະລາກອນສະພາບໍລຫິານ ກປສ ຈານວນ 2 ຄັ້ງ: ຄັ້ງທາອິດໃນປ 2017 

ປຽນປະທານສະພາບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ກາມະການຈານວນໜ່ຶງ ໃນລະດັບກະຊວງ ເພື່ອໃຫບັນດາ
ກະຊວງທີ່ກຽວຂອງ ສາມາດໃຫທິດຊ້ີນາກຽວກັບວຽກບລິມະສິດ ຂອງ ກປສ ໃຫສອດຄອງກັບ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງຂອງກະຊວງ ແລະ ຄ້ັັງທີ 2 ໄດປບປງໃນປ 2019 ປຽນແທນ ກາມະ
ການສະພາບໍລິຫານຜທີ່ອອກກິນເບຍບານານ ແລະ ຍົກຍາຍໄປຮັບໜາທີ່ໃໝ; 

 ສາເລັດການປບປງສະມາຊິກຂອງຄະນະວິຊາການ ຈານວນ 2 ຄ້ັງ: ຄັ້ງທີ 1 ໃນປ 2018 ໄດ
ປຽນແປງສະມາຊິກ ຈານວນໜ່ຶງທີ່ຖືກຍົກຍາຍໄປຮັບໜາທີ່ໃໝ ແລະ ຄ້ັງທີ 2 ໃນຕົ້ນປ 2020 
ໄດປຽນແປງໂຄງປະກອບການຈດັຕັ້ງ ຂອງບາງກະຊວງທີ່ກຽວຂອງ; 

 ຫກປສ ໄດມີການປບປງການຈັດຕັ້ງ ໃນກາງປ 2016, 2019 ແລະ ຕົົ້ນປ 2020 ໂດຍໄດ
ແຕງຕັ້ງ ຫົວໜາຫອງການ ກປສ ມາແລວ 3 ທານ, ໄດປບປງປະສິດທີພາບ ແລະ ປະສິດທີຜນົໃນ
ການປະຕບິັດໜາທີ່ວຽກງານ ຂອງ ຫກປສ ໂດຍໄດມີການໂຮມພະແນກທີ່ມີໜາວຽກຄາຍຄືກັນ 
ແລະ ຕິດພັນກັນເຂ້ົາກັນເຊັນ: ວຽກງານວາງແຜນ, ລະດົມທຶນ ແລະ ການຮວມມື. 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 6 

 

    1.3.2 ດານການຄມຄອງບໍລິຫານ 
ອີງຕາມ 8 ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ (FCI) ທີ່ວາງໄວໃນປ 2015 ຊ່ຶງເປນສວນໜ່ຶງຂອງການສະໜັບ

ສະໜນວຽກງານ ຂອງ ຄສລ 2, ແຜນດາເນີນງານ 3 ປ (2018-2020) ໄດກํານົດຄາດໝາຍ ໃຫບັນລ 58 ຄະ

ແນນ ພາຍໃນປ 2020 ຫືຼ ເທົາກັບ 100% ຂອງຄາດໝາຍທີ່ການດົໄວ. ເປາໝາຍດັງກາວ ໄດບັນລຜົນສາເລັດ

ກອນປ 2020 ຊ່ືງເຫັນໄດວາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕົວເລກດັດສະນີແມນເພີ່ມຂ້ືນທກໆປ ແລະ ລື່ນຄາດ

ໝາຍໃນປ 2019 ດັງນີ້: ໃນປ 2016 ບັນລໄດ 28 ຄະແນນ ຫຼື ເທົາກັບ 35% ຂອງຄາດໝາຍ, ປ 2017 ບັນ

ລໄດ 33 ຄະແນນ ຫຼ ືເທົາກັບ 41% ຂອງຄາດໝາຍ, ປ 2018 ບັນລໄດ 52 ຄະແນນ ຫຼື ເທົາກັບ 65% ຂອງ

ຄາດໝາຍ ແລະ ປ 2019 ບັນລໄດ 67 ຄະແນນ ຫຼື ເທົາກັບ 145% ຂອງຄາດໝາຍ. ເນ່ືອງຈາກວາ ໂຄງການ ຄ

ສລ 2 ຈະສິ້ນສດໃນປ 2022 ຈຶ່ງເຫັນວາຄາດໝາຍດັດຊະນີຄວາມສາມາດຈະຕອງໄດມີການປບປງ ໃຫແທດເໝ
າະກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຕອງການ ຂອງ ກປສ ເພື່ອຮອງຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການໃໝ.   

ຜນົສາເລັດທີ່ສາຄັນດານການຄມຄອງບໍລິຫານມີດັງນີ້: (i) ການປບປງ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກ

ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຊ່ຶງໄດຮັບຮອງໃນຕ້ົນປ 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
ການປອງກັນສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພ່ືອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການດາເນີນງານຂອງ ກປສ. ປະຈບັນ 
ຫກປສ ກາລັງປບປງຄມືຕາງໆ ເພ່ືອໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ « ໜ່ຶງ ກປສ ໜຶ່ງ ລະບົບ ». ຄາດວາ ຄມືສະບັບ

ປບປງ ຈະໄດສະເໜີຕໍສະພາບໍລິຫານ ເພ່ືອພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໃນທາຍປ 2021. ນອກນ້ັນ, ກປສ ຍັງຕອງໄດ

ສືບຕປໍບປງລະບົບການຄມຄອງການເງິນໃຫມີປະສິດທິພາບ, ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 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 ໄດຄ້ົນຄວາ ແລະ ປະກອບຕາແໜງງານຕາມທີ່ການົດໄວໃນ

ແຜນການດັງນ້ີ: ໄດປະກອບ 35 ຕາແໜງງານໃນປ 2016, ປະກອບ 39 ຕາແໜງງານໃນປ 2017, ປະກອບ 
41 ຕํາແໜງງານໃນປ 2018 ແລະ 40 ຕํາແໜງງານໃນປ 2019. ສະຫຼຸບໄດວາໃນ 5 ປຜານມາ            
ກປສ ໄດປະກອບຕາແໜງງານທີ່ສາຄັນຈານວນໜ່ືງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ ແຕຕາແໜງຈານວນໜ່ຶງທີ່ຍັງບໍໄດປະ 
ກອບ ໂດຍສະເພາະແມນພະນັກງານໂຄງການ ເນື່ອງຈາກໄດມີແຜນການຫຼຸດຈານວນພະນັກງານໃຫແທດເໝາະກັບ
ຄວາມຕອງການຕົວຈິງ ໃນເວລາໃກທີ່ຈະສ້ິນສດໂຄງການ, ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຫກປສ ຍັງພົບຄວາມທາທາຍ
ໃນການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ
ພະນັກງານຫຼັກແຫຼງເພື່ອຮັບປະກນັຄນນະພາບ ແລະ ໃຫໄດລະດັບສາກົນຕາມຄາດໝາຍຂອງອົງກອນຜໃຫທຶນ. 

ຍ່ິງໄປກວານັ້ນ, ອດັຕາການເຂົ້າ-ອອກຂອງພະນັກງານໂຄງການສງ (ປະມານ 50%) ເນ່ືອງຈາກສັນຍາການວາຈາງ



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 7 

 

ງານແມນເຮັດເປນແຕລະປ ຊ່ຶງພະນັກງານມີສິດບໍຕໍສັນຍາ ແລະ ຊອກວຽກໃໝ ພອມນ້ັນ ກໍມີການແຂງຂັນສງສາ
ລັບການວາຈາງທີ່ປກສາພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ. ເພ່ືອແກໄຂບັນຫາດງັກາວ, ໂດຍປະຕິບັດໃຫສອດຄອງກັບຄມືຄມ
ຄອງພະນັກງານ ກປສ ແລະ ທິດທາງຂອງສະພາບໍລິຫານ, ໃນທາຍປ 2019 ຫກປສ ໄດດາເນີນການດັງນີ້: (ກ) 
ປບເງິນເດືອນພ້ືນຖານ ຂອງພະນັກງານຖາວອນ; (ຂ) ສາງກອງທຶນສະຫວັດດີການເພື່ອຊວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ 
ກັນ; (ຄ) ມີປະກັນສຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດໃຫພະນັກງານທັງໝົດ ( ຫຼັງຈາກຜານການທົດລອງ 3 ເດືອນ); 
ແລະ (ງ) ໄດສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກພະນັກງານ ກຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ຄມຄອງຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍການ
ສະໜອງຫຼັກສດໄລຍະສັ້ນໃນຫຼາຍດານເຊັນ: ການພັດທະນາການບໍລິຫານ, ການຄມຄອງໂຄງການ, ການຄມຄອງ

ບກຄະລາກອນ, ການຈັດຊ້ື-ຈດັຈາງ, ການລະດົມທຶນ ແລະ ສື່ສານ. ເຖງິຢາງໃດກໍຕາມ, ການປບປງອັດຕາ
ເງິນເດືອນ ເມື່ອທຽບໃສ ລາຄາຕະຫຼາດແມນຍັງຕາຢ ຍອນວາ ຫກປສ ມີງົບປະມານຈາກດັ ແລະ ບໍມີແຫງຼທຶນທ່ີ
ຍືນຍົງ. ໃນແຜນ 5 ປ 2021–2025 ກປສ ຈະເອົາໃຈໃສສືບຕແໍກໄຂບັນຫາດງັກາວ ໂດຍປບປງປະສິດທິພາບ, 
ປະສດິທິຜນົ ແລະ ນະໂຍບາຍໃນການຄມຄອງບກຄະລາກອນ ຂອງ ຫກປສ.   

    1.3.4 ການລະດົມທນຶ ແລະ ການສ່ືສານ  

 ແຜນດາເນີນງານ ປ 2018-2020 ໄດການົດຄາດໝາຍລະດົມທຶນໃຫໄດ 47.11 ລານ (ສີ່ສິບເຈັດລານ

ໜ່ຶງແສນສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງສາມາດລະດົມທຶນໄດ  38.22 ລານ (ສາມສິບ
ແປດລານສອງແສນຊາວພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ທຶນພາຍໃນ 5.57 ລານ (ຫາລານຫາແສນເຈັດສິບພັນ) ໂດ
ລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 32.65 ລານ (ສາມສິບສອງລານຫົກແສນຫາສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ເທົາກັບ 

81.13% ຂອງແຜນການ.  

ຕາຕະລາງ 1.1  ແຜນການລະດົມທນຶ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັຕົວຈງິ ຈາກແຫງຼທນຶພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ 
(ລານໂດລາສະຫະລດັ) ໃນປ 2016-2020 

ປ 
ແຜນການ ($M) ປະຕິບັດຕົວຈິງ ($M) 

ໝາຍເຫດ 
ລວມ ພາຍໃນ ສາກົນ.(1) ລວມ ພາຍໃນ ສາກົນ.(2) 

ລວມ 47.11 8.28 38.83  38.22   5.57  32.65 81.13% 

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: (1) ແຜນການ ທັັງໝົດ 47.11 ໂດລາສະຫະລດັ. ໃນນີ້ 8.28 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກແຫຼງ 

                  ທຶນພາຍໃນ ແລະ 38.83 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກທະນາຄານໂລກ;  

            (2) ປະຕິບັດຕົວຈງິໄດທັງໝົດ 38.22 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນີ້ 5.57 ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກແຫຼງ 
                  ທຶນພາຍໃນ ແລະ 32.65 ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກແຫງຼທຶນສາກົນ. 
 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 8 

 

ກປສ ໄດສາງແຜນລະດົມທຶນ ແລະ ການສ່ືສານ ຂອງ ກປສ ຮອດປ 2020 ຊ່ຶງໄດຖືກຮັບຮອງຈາກ
ສະພາບໍລຫິານໃນປ 2018. ແຜນດັງກາວໄດການົດຄາດໝາຍສຊົນ 3 ດານຄື: (1) ດານການລະດົມທຶນໃຫບັນລ
ມນຄາ 391 ຕື້ກີບ (47.11 ລານໂດລາສະຫາລັດ); (2) ດານການສື່ສານໃຫມີລະບົບການສ່ືສານສະໜອງຂໍມນ
ຂາວສານ ຜານສື່ຕາງໆ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ; ແລະ (3) ດານການຮວມມືມີການປບປງການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄ
ຮວມງານ ກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ. ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕບິັດຕົວຈິງ, ສາມາດປະຕິບັດໄດດງັນ້ີ: 

ດານການລະດົມທນຶ: ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນລະດົມທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ (2016 – 2020) ມີດັງນີ້: 
ໃນປ 2016 ແຜນລະດົມທຶນແມນ 7.83 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສາເລັດຕົວຈິງລະດົມທຶນໄດ 5.89 ລານໂດ

ລາສະຫະລັດ ຫຼື 75% ຂອງເປາໝາຍ (ໃນນ້ີ 1.03 ລານໂດລາສະຫະລັດ ແມນທຶນພາຍໃນ ແລະ 4.86 ລານໂດ

ລາສະຫະລັດ ແມນທຶນສາກົນ). ໃນປ 2017 ແຜນລະດົມທຶນແມນ 9.18 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ຜົນສາເລັດຕົວ

ຈງິລະດົມທຶນໄດ 6.41 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 70% ຂອງເປາໝາຍ (ໃນນີ້ 1.04 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນ

ທຶນພາຍໃນ ແລະ 5.37 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນທນຶສາກົນ).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 ແຜນລະດມົທຶນແມນ 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%. 

ດານການສ່ືສານ: ໄດຈດັຕ້ັງປະຕບິັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜ, ການສະໜອງຂໍມນ-ຂາວສານ ແລະ ປກຈິດສານຶກ ໃຫ

ແກສງັຄົມ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດຮັບຮ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ ກຽວກັບ ວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ລວມທັງຜົນສາເລັດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ໂດຍຜານສ່ື

ໂຄສະນາຕາງໆ ເຊັນ: ສ່ືສ່ິງພິມ, ໂທລະພາບ, ວິທະຍ ແລະ ຮບແບບອື່ນໆ ຢາງເປນປກກະຕິ ແລະ ຕໍເນື່ອງ.  

ດານການຮວມມື:  ຫກປສ ໄດເອາົໃຈໃສປະສານງານ ແລະ ຮວມມືກບັພາກສວນຕາງໆເພ່ືອເຮັດໃຫການຈັດຕັ້ງປະ

ຕບິັດໂຄງການ, ໂຄງການຍອຍ ບັນລຜົນສາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ພາຍໃຕ ຄສລ 2, ຫກປສ ໄດປະກອບ
ພະນັກງານ ຕາແໜງຜປະສານງານໂຄງການ, ວິຊາການ ແລະ ຜຊວຍຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຊ່ຶງມີບົດບາດ
ສາຄັນໃນການປະສານງານຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ໂຄງການຍອຍ ລວມທັງ ການປະເມີນ ແລະ ຊຸກຍຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການຍອຍ ແລະ ລາຍງານ
ຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ. ໃນທາຍປ 2017, ຫກປສ (ໂດຍການເຫັນດີຈາກທະນາຄານໂລກ) ໄດສົງເສີມການ
ຮວມມື ແລະ ແລກປຽນປະສົບການໃນການຈດັຕ້ັງປະຕບິັດໂຄງການ ຊ່ຶງໄດປບປງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ 
ການຮວມມືກັບພາກສວນກຽວຂອງ ໂດຍການຈັດກມໂຄງການຍອຍ ຄສລ 2 ເປນ 4 ກມຄື: ກມຄມຄອງປາສະ
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ຫງວນ (PAM), ກມບັງຄັບໃຊກົດໝາຍກຽວກັບການຄາສັດປາ (Lao-WEN), ກມຄມຄອງສ່ິງແວດລອມ ແລະ 

ການວາງແຜນ (ENV/ Planning) ແລະ ກມພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ (HRD). ໄດຫັນການຮວມມືໄປ
ສການເປນຄຮວມງານ ລະຫວາງ ຫກປສ ແລະ ຂະແໜງການກຽວຂອງຂ້ັນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, GIZ, UNEP, UNDP, GGGI  ແລະ 

ອື່ນໆ). ພິເສດ ໄດປະສານສົມທົບ ກັບອົງການ GIZ  ເພື່ອສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ ກປສ ໃຫກາຍເປນອົງກອນທ່ີ

ສາມາດເຂ້ົາຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ ຂອງກອງທຶນ GCF. 

    1.3.5 ດານການສະໜອງທຶນ (2016-2020)  

 ແຜນການທີ່ຜານມາ ແມນແນໃສຮັບປະກັນງົບປະມານ 47,11 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ເທົາກັບ 391 ຕ້ື

ກີບ) ເພື່ອຈັດສັນໃຫຜໄດຮັບທຶນ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໄລຍະປ 2016-2020 ໄດສະໜອງທຶນຈາ

ນວນ  38.22 ລານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ 137 ໂຄງການ ( 5.57 ລານໂດລາສະຫະລດັ ທຶນພາຍໃນ ໄດສະໜອງ

ໃຫ 89 ໂຄງການ ແລະ 32.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ທຶນສາກົນ ໄດຈັດສນັໃຫ ຄສລ2 ຈານວນ 47 ໂຄງການ,  

1 ໂຄງການ ຂອງ UNDP). ງົບປະມານທ່ີຈັດສັນ 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 ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືືອການພັດທະນາ UNDP/GEF ທີ່

ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ ຢແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລະບໃນ ຕາຕະລາງ 1.5.  

ກ.) ສະຫຼບຸຜົນສາເລັດການຈັດຕັງ້ປະຕບັິດແຜນການການສະໜອງທນຶ ຂອງ ກປສ  ຕາມແຕລະຮວງທນຶ  

ການສະໜອງທຶນ ຂອງ ກປສ ກວມເອົາ 6 ຮວງທຶນ ໂດຍສມໃສການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫພາກສວນ
ຕາງໆໃນຂ້ັນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ ເຊນັ: ກຊສ, ພຊສ, ຫຊສ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ, ສະຖາບັນ

ການເມືອງ-ການປກຄອງ, ກົມປາໄມ, ກົມກວດກາປາໄມ ແລະ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາໄມແຂວງ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ລວມທັງການຄມຄອງ
ປາສະຫງວນ, ປາປອງກັນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ພອມກັນນັ້ນ, ກໍໄດສມໃສການຄມຄອງ ແລະ ປກປກຮັກສາ

ສິ່ງແວດລອມໃນໂຄງການພັດທະນາຕາງໆ ເປນຕ້ົນ ການຄມຄອງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນນາ, ສານເຄມີ ແລະ ສ່ິງ

ເສດເຫືຼອ.  
 

       1/ ຮວງທນຶ ດານນະໂຍບາຍ ແລະ ສາງຄວາມເຂັມ້ແຂງ (PICE)  
 

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ PICE ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ໃນຂ້ັນສນກາງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 30 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 8.78 ຕື້ກີບ (ແປດຕື້ເຈັດຮອຍແປດສິບລານກີບ) 
ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫການຈດັຕ້ັງ ແລະ ພະນັກງານໃນການສາງ ແລະ ຈດັຕັ້ງປະຕບິັດນະໂຍບາຍ, ຍດທະ  

ສາດ, ແຜນດາເນີນງານ ແລະ ນຕິິກາດານສ່ິງແວດລອມ, ການຈັດຕ້ັງປະຕບິັດວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ

ສິ່ງແວດລອມ, ສາງຈິດສານຶກດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ປບປງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຢໃນຂ້ັນທອງຖ່ິນ ຊ່ຶງໄດສະໜອງ 
ທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດັງນີ້:  
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(i) ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມແຂວງ ດານການ

ຄມຄອງການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ (IEE) ໃນ 9 ແຂວງ ( ແຂວງ ບແໍກວ, 

ຫຼວງນາທາ, ໄຊຍະບລ,ີ ອດົມໄຊ, ຜົ້ງສາລີ, ສາລະວັນ, ຈາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປ ).ນອກ
ນັ້ນ, ກໍໄດສະໜອງທຶນ ດານການຄວບຄມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການນາໃຊສານເຄມີ (ຢາຂາ
ຫຍາ, ຢາປາບສັດຕພືດ) ໃນ 6 ແຂວງ (ແຂວງ ບໍແກວ, ຫຼວງນາທາ, ໄຊຍະບລ,ີ ອດົມໄຊ, ຜົ້ງ

ສາລີ ແລະ ຄາມວນ); 

(ii) ສະໜອງທຶນໃຫມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ (ຄະນະວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດ
ສ່ິງແວດລອມ) ໃນການສາງຄມືການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊສານເຄມີອັນຕະລາຍ ລວມທັງການສາງ
ຖານຂໍມນຕິດຕາມດານການນາໃຊສານເຄມີ ເພື່ອໃຫ ພຊສ ແລະ ຫຊສ ນາໃຊໃນການເຜີຍແຜ 
ແລະ ຝກອບົຮົມໃຫຜປະກອບການ ແລະ ປະຊາຊົນ ພອມທັງ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການ
ວາງແຜນ ແລະ ຄມຄອງສ່ິງແວດລອມເມືອງເຟອງ ແຂວງ ວຽງຈນັ;  

(iii) ສະໜອງທຶນໃຫ ແນວລາວສາງຊາດ ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການສົງເສີມ, ປກປອງສິດຜົນ 

ປະໂຫຍດປະຊາຊົນບັນດາເຜາົດານສ່ິງແວດລອມ ຢນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ອດົມໄຊ ແລະ 

ແຂວງ ອັດຕະປ; 

(iv) ສາງຄວາມເຂ້ັນແຂງ ໃຫ ກົມກອງພາຍໃນ ກຊສ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຽວກັບການ
ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມເຊັນ: ການສາງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງດານບກຄະລາກອນໃຫ ຂະແໜງ ຊສ,  ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫພະນັກງານກວດກາດານ
ສ່ິງແວດລອມ, ພັດທະນາລະບົບບັນຊີງົບປະມານແຫງລັດໃຫ ຂະແໜງ ຊສ ທົວປະເທດ ແລະ    
ສະໜັບສະໜນການສາງສວນ ພຶກສາສາດເພື່ອໃຫມີຄວາມຍືນຍົງທາງດານສິ່ງແວດລອມ; 

(v) ສະໜອງທຶນໃຫສະຖາບັນຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ 

ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການສຶກສາການປກມອນລຽງມອນ ຢນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; 

(vi) ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ ຫອງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ ຂ້ັນເມືອງ 4 
ແຫງ (ສອມແປງຫອງການ ເມືອງບໍແຕນ ແຂວງໄຊຍະບລ,ີ ເມືອງວຽງພຄາ ແຂວງຫຼວງນາທາ, 
ເມືອງຂວາ ແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ເມືອງທາແຂກ ແຂວງຄາມວນ); 

 

       2/ ຮວງທນຶດານຊວີະນາໆພັນ (CBI) 

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ CBI  ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ  ໃນຂ້ັນສນກາງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 19  ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 10.13 ຕ້ືກີບ (ສິບຕື້ໜ່ຶງຮອຍສິບສາມລານກີບ)
ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄມຄອງປາສະຫງວນ, ປາປອງກັນ ແລະ ສວນພຶກສາສາດ, ການອານລັກຊາງປາ 
ແລະ ການຫຼຸດຜອນຂໍຂັດແຍງລະຫວາງຄົນກັບຊາງ ຊ່ຶງໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 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 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 11 

 

ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ປາສະຫງວນໄມໂລງເລງ ແຂວງໄຊສົມບນ, ປາປອງກັນພນາກ ແຂວງສາລະວັນ, 

ປາປອງກັນພພຽງບໍລິເວນ ແຂວງຈາປາສັກ, ປາປອງກັນຫວຍໂທນ ແຂວງເຊກອງ, ປາປອງກັນພ

ພຽງບໍລິເວນ ແຂວງ ອັດຕະປ, ປາປອງກັນນາຮງ-ນາແມດ ແຂວງໄຊຍະບລ ີ ແລະ ປາປອງກັນ

ຍອດນາງຽບ ແຂວງຊຽງຂວາງ; 

(ii) ໄດສະໜອງທຶນ ໃຫແກ ກົມປາໄມ, ກະຊວງ ກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ເພ່ືອຟນຟ ແລະ ຄມຄອງ
ສວນພຶກສາສາດ ຫວຍຍາງ-ດົງໝາກຄາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການສະໜອງເບຍໄມ 
ແລະ ອອມຮ້ົວຂອບເຂດ ສວນພຶກສາສາດ; 

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

  

       3/ ຮວງທນຶ ດານການຄມຄອງມົນລະພດິ (PC) 

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ PC ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ  ໃນຂ້ັນສນກາງ, 

ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 24  ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 3.13 ຕື້ກີບ (ສາມຕ້ືໜຶ່ງຮອຍສິບສາມລານກີບ) 

ເພື່ອປບປງວຽກງານການສຶກສາສິ່ງແວດລອມ, ການປກຈິດສານຶກ ແລະ ສົງເສີມຄນນະພາບສິ່ງແວດລອມຕົວ

ເມືອງ “ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ”, ສາງຕົວແບບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ສາງສະໜາມຂີ້ເຫຍ້ືອຂ້ັນເມືອງໃນຂອບເຂດທົວ
ປະເທດ ຊ່ຶງໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດງັນີ້: 

 

(i) ສະໜອງທຶນໃຫແກພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ ເພ່ືອສາງສະໜາມຂ້ີ
ເຫຍ້ືອເມືອງ ຈານວນ 23 ແຫງ (ເມືອງນາໝ, ພິນ, ພຽງ,  ຕົ້ນເຜ້ີງ,  ຄນ,  ສາມັກຄີໄຊ, ປາກທາ,  

ສາພັນ, ດັກຈຶງ, ມະຫາໄຊ, ບາຈຽງ, ອາດສະພັງທອງ, ໄຊຍະບລີ, ຊົນບລີ, ຊຽງເງິນ, ວັງວຽງ,     

ພກດ, ສາພັນ, ແອດ, ທາປາງທອງ, ເລົາງາມ, ທາແຕງ, ຄອກ)  ໃນ 18 ແຂວງທວົປະເທດ; 

(ii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມສ່ິງແວດລອມ, ກຊສ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລອມ 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) ຢເມືອງຈນັທະບລີ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; 

           4/ ຮວງທນຶ ດານການຄມຄອງ ຊບັພະຍາກອນນາ (WRM) 
 

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ WRM ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ໃນຂ້ັນສນກາງ, 

ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ  10 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 5.73 ຕື້ ກີບ (ຫາຕື້ເຈັດຮອຍສາມສິບລານກີບ)

ເພືື່ອສາງແຜນຄມຄອງອາງຮັບນາ, ຕິດຕາມກວດກາປະລິມານນາ, ຄນນະພາບນາ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ

ໃນເຂດອາງຮັບນາ, ການສາຫຼວດສະພາບຊັບພະຍາກອນນາ ແລະ ສາງລະບົບຂໍມນພ້ືນຖານດານຊັບພະຍາກອນນາ 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 12 

 

ພອມທັງສົງເສີມການພັດທະນາຫຼັກສດການສຶກສາດານຊັບພະຍາກອນນາ ຊ່ຶງໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດວຽກງານ ດັງນີ້: 

(i) ສະໜອງທຶນໃຫແກກົມຊັບພະຍາກອນນາ, ກຊສ ໃນການເກັບກາຂໍມນກຽວກັບສະພາບການຄມຄອງ 

ແລະ ການນາໃຊນາ ເພ່ືອເປນພ້ືນຖານໃຫແກການປບປງກົດໝາຍນາ; 

(ii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ເພື່ອສາງແຜນຄມຄອງອາງຮັບນາ (ນາເທີນຫີນບນ, ນາເທີນ-ນາກະດິງ 

ແຂວງບໍລິຄາໄຊ ແລະ ແຂວງຄາມວນ; ນາຊາ ແຂວງ ຫົວພັນ, ນາຫາດ ແຂວງບໍແກວ, ສຶກສາ ແລະ 

ເກັບກາຂໍມນເພ່ືອສຶກສາອາງຮັບນາ ເຊທະມວກ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ), ສາຫຼວດ ແລະ ເກັບກາຂໍ

ມນທ່ີດິນບໍລິເວນນາ ຢແຂວງຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ ແລະ ອັດຕະປ, ຈດັກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນ

ກຽວກັບການຄມຄອງອາງຮັບນາ ແລະ ທີ່ດິນບໍລິເວນນາ ທົວປະເທດ; 

(iii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ເພ່ືອຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຸກຍ ເຄືອຄາຍຕິດຕາມກວດກາ 
ປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບນາ, ການເຊາະເຈ່ືອນຂອງດິນ ໃນເຂດອາງຮັບນາ ລວມທັງ ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊບັນດານິຕິກາທີ່ກຽວຂອງກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ ໃນແຕລະອາງ
ຮັບນາ;  

(iv) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ໃນການສາຫຼວດ, ປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສະພາບຊັບ 
ພະຍາກອນນາ ໃນອາງແມນາຕາງໆ ທັງດານຄນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງນາໜາດິນ. ທັງນ້ີກໍເພື່ອ
ມີຂໍມນ ແລະ ຮັບປະກັນກຽວກັບ ຄນນະພາບນາຂອງອາງຮັບນາ ແລະ ປະລິມານນາ ເພື່ອພຽງພຕໍໍ
ການນາໃຊສາລັບຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜງການຕາງໆທີ່ກຽວຂອງ; 

(v) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ໃນການສາງລະບົບຂໍມນພ້ືນຖານ ດານຊັບພະຍາກອນນາ ເພື່ອຮັບໃຊການ
ພັດທະນາ, ວາງແຜນ ແລະ ຄມຄອງອາງຮັບນํ້າຕາງໆ. ພອມກັນນັ້ນ, ກໍສາງຕັ້ງເຄືອຄາຍ ເຊ່ືອມຕໍ
ລະຫວາງ ສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ໂດຍຜານກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນປະຈາປ;  

(vi) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ປບປງ ຫຼັກສດ ການສຶກສາ ແລະ ປກຈດິສານຶກ
ໃຫມວນຊົນ ກຽວກັບຊັບພະຍາ ກອນນາ.   

          5/  ຮວງທນຶດານການຄມຄອງທີດ່ນິແບບຍນືຍົງ (SLM) 
 

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ SLM ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ  ໃນຂ້ັນສນກາງ, 

ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ  11 ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 6.31 ຕື້ ກີບ (ຫົກຕື້ສາມຮອຍສິບລານກີບ) ເພ່ືືອ 
ຍົກຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການຄມຄອງການນາໃຊທີ່ດິນຕາມແຜນຄມຄອງທີ່ດິນແບບຮອບດານ ໂດຍສອດຄອງ
ກັບ ແຜນຄມຄອງສ່ິງແວດລອມແບບຮອບດານ ແລະ ເຊ່ືອມສານກັບ ແຜນຄມຄອງອາງນາ, ແຜນຄມຄອງປາ
ຍອດນາ ຊ່ຶງໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດງັນີ້:    

(i) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມທີ່ດນິ, ກຊສ ເພ່ືອຊຸກຍການອອກໃບຕາດິນ ແລະ ການຂ້ຶນສາມະໂນທ່ີ
ດນິແຫງຊາດຄື: ໄດສາງລະບົບທີ່ທັນສະໄໝ  ເພື່ອການົດແຜນທ ີ່ຈັດສັນການນາໃຊທີ່ດິນ ຕາມ 
8 ປະເພດທີ່ດິນ, ການຂ້ຶນສํາມະໂນທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ລວມທັງ ການຈາຍພາສີນາ
ໃຊທີ່ດິນແບບອອນລາຍ ແລະ ໄດຈດັຝກອົບຮົມ ກຽວກັບ ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ 
ແລະ ຈດົທະບຽນນິຕິກາກຽວກັບທີ່ດິນ ດວຍລະບົບທີ່ທັນສະໄໝຮບແບບໃໝ (Lao Land 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 13 

 

Reg) ໃຫທີມງານຂ້ືນທະບຽນທີ່ດິນເຄື່ອນທີ່ ຂ້ັນເມືອງ ໃນ 9 ແຂວງເປາໝາຍ ຊ່ຶງສາເລັດ 2 

ແຂວງຄື: ບໍລິຄາໄຊ ແລະ ໄຊສົມບນ ແລະ ກາລັງດາເນີນຢ 7 ແຂວງ: ຄາມວນ, ສາລະວັນ,

ຈາປາສັກ, ອັດຕະປ, ຫຼວງພະບາງ, ອດົມໄຊ ແລະ ບແໍກວ ພອມທັງ ສາງຖານຂໍມນການນາໃຊ

ທີ່ດນິ, ການສາປະທານທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ; 

(ii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມທີ່ດິນ, ກຊສ ເພື່ອຊຸກຍ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການວາງແຜນນາໃຊທີ່
ດນິ ໄປຕາມພ້ືນຖານການຄມຄອງ 5 ປະເພດ ອາງນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄມຄອງທີ່ດິນ 
ແບບປະສົມປະສານ ໄປພອມກັບການຂ້ຶນບັນຊີ ສາມະໂນທີ່ດິນໃນທົວປະເທດ ໂດຍໄດສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫທອງຖີ່ນໃນການຄມຄອງ ແລະ ບໍລຫິານທີ່ດິນ, ສາຫຼວດຈັດສັນການົດເຂດ 

ແລະ ສາງແຜນທີຕ່ອນດິນ, ສາງຖານຂໍມນ ເພ່ືອຕິດຕາມການນາໃຊທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ສາງຄມືວິຊາການກຽວກັບວຽກງານຈັດສັນທີ່ດິນໃຫແກພະນັກງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທກ
ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງກັບການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທ່ີດິນ; 

(iii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ໃນການສາຫຼວດສະຖິຕິປາປກ ແລະ ການນາໃຊດິນ ຕິດພັນກັບການ
ສັງລວມ ແລະ ຂ້ຶນບັນຊີຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ ຊຶ່ງສາເລດັການສາຫຼວດ
ຈດັສັນ, ການົດເຂດ ແລະ ສາງແຜນທີ່ຕອນດິນ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ເພ່ືອນາໃຊໃນເປາໝ

າຍຕາງໆ ໃຫເໝາະສົມກັບເງ່ືອນໄຂ ແລະ ທາແຮງຂອງພື້ນທີ່ ໃນ 10 ບານ, ເມືອງສິງ ແຂວງ

ຫລວງນາທາ, ເມືອງ ປາກທາ ແຂວງ ບແໍກວ, ປບປງຄາແນະນາວາດວຍການສາຫຼວດວັດແທກ 

ແລະ ສາງແຜນທີ່ຕາດິນ ສະບັບ6035/ກຊສ, ສາງປມຄມືການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ ແລະ ຄມືຈດັ

ພີມສາເນົາເອກະສານນິຕິກາ ກຽວກັບ ວຽກງານສາງເຂດປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ;  

(iv) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພຊສ ເພື່ອສາງລະບົບສະໜອງຂໍມນທີເໝາະສົມ ເພື່ອສະໜອງຂາວສານ 
ກຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຄມຄອງທີດ່ິນ ຊື່ງໄດສາງຖານຂໍມນເພ່ືືອຕິດຕາມການນາໃຊທ່ີ
ດນິຂອງປະຊາຊົນ ຢ ພຊສ ແຂວງບໍແກວ ແລະ ຫລວງນາທາ, ຝກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ
ເຄ່ືອຂາຍ ການສາງຖານຂໍມນທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ການຄມຄອງຖານຂໍມນທີ່ດິນ ຢ 9 ແຂວງ 

ເປາໝາຍ, ປບປງຂໍມນທ່ີດິນເຂົ້າໃນຖານຂໍມນ, ສາງຄມືການຖາຍໂອນຂໍມນ, ການນາໃຊເຄືອ

ຂາຍຄອມພີວເຕີ, ການຫັນປຽນຂໍມນທ່ີດິນຈາກລະບົບເຈຍໃຫເປນດີຈີຕອນ ແລະ ຄມືການນາ

ໃຊລະບົບຖານຂໍມນທະບຽນທ່ີດິນ (Lao Land Reg), ສາງສະຖານນ ີ  CORS  ຢ ູແຂວງ

ຊຽງຂວາງ ແລະ ໄຊສົມບນ, ຈດັພີມແຜນທ່ີພາບຖາຍທາງອາກາດເພ່ືອເປນພ້ືນຖານການການົດ

ເຂດປະເມີນລາຄາທ່ີດິນ ແລະ ສິ່ງປກສາງ 15 ເມືອງ ຈານວນ 30 ແຜນ ໃຫເມືອງລະ 2 ແຜນ. 
 

          6/ ຮວງທນຶດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ (CC) 
 ກປສ ໄດການົດເປາໝາຍ ການສະໜອງທຶນໃນ ຮວງທຶນ ດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ເພື່ອປະ

ກອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານແຫງຊາດ SDG-13 Climate Action, ແຜນການຮັບມືກັບການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ເພ່ືອແກໄຂບັນຫາການປຽນແປງດິນຟາອາກາດຢ ສປປລາວ. ແຕວາມາຮອດປະຈບັນຍັງ
ບທັໍນໄດສະໜອງທຶນໃນຮວງດັງກາວໃຫພາກສວນຕາງໆເທື່ອ.  



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 14 

 

 

ຕາຕະລາງ 1.1 ການຈັດສັນງບົປະມານສາລັບໂຄງການ ກປສ ແຜນ 2016-2020 (ລານໂດລາສະຫະລັດ) 

ຮວງທຶນ ຈານວນໂຄງ
ການຍອຍ 

2016-

2017 

2018 2019 2020 Total USD 

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
ທ່ີດິນ 

9 0.98 0.28 0.38 0.15 0.28 

ການປຽນແປງດິນຟາ
ອາກາດ 

    0.10  

ລວມທັງໝົດ 64 3.35 1.72 1.92 1.30 8.28 

 

 ຕາຕະລາງ 1.2 ລາຍຈາຍ ສາລັບ ໂຄງການ ຂອງ ກປສ   (ໂດລາສະຫະລັດ) 

ຮວງທຶນ ຈານວນໂຄງ
ການຍອຍ 

2016-

2017 

2018 2019 2020 Total USD 

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
ທ່ີດິນ 

9   0.07   0.08    0.47    0.17   0.79 

ການປຽນແປງດິນຟາ
ອາກາດ 

 0 0 0 0 0 

ລວມທັງໝົດ 63   1.58   0.59   1.43   0.79   4.39 

 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 15 

 

ຂ.) ສະຫຼບຸຜົນສາເລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການການສະໜອງທນຶ ຂອງ ຄສລ2  ໃນ 2 ຮວງທນຶ  

          1/  ຮວງທນຶ ດານນະໂຍບາຍ ແລະ ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ (PICE)  
 

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ PICE ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ຂ້ັນສນກາງ, 

ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 28  ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 19 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 153 ຕ້ືກີບ ( ໜຶ່ງ
ຮອຍຫາສິບສາມຕື້ກີບ) ເພ່ືອຍົກຂີດຄວາມສາມາດຂອງການຈດັຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານໃຫສອດຄອງຕາມນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຍດທະສາດແຫງຊາດກຽວກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ  ຊ່ຶງໄດສົງເສີມ
ການສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕບິັດ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ ແລະ ນິຕິກາ ກຽວກັບ ການຄມຄອງຊັບພະຍາ 
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ແບບຍືນຍົງ ລວມທັງການເຊ່ືອມສານວຽກງານການເຕີບໂຕ
ສີຂຽວ ເຂົ້າໃນແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫງຊາດ, ແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງການ ຊຶ່ງໄດສະໜອງທຶນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ດງັນີ້:  

(i) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ ແລະ ກົມສ່ິງແວດລອມ, ກຊສ ເພ່ືອໜັບສະໜນ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະກາມະການສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ (NEC) ໃນການຊ້ີນາ-ນາ
ພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍໃຫຍ ທີ່ 3 ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫງຊາດ 5 ປ 
ຄ້ັງທີ 8 ໄປພອມກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມແບບ
ຍືນຍົງ ລວມທັງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ/ການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫງຊາດ ນາໄປສການບັນລ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ລຶບລາງຄວາມທກຍາກ ໂດຍມີຄວາມສອດຄອງກັນ ລະຫວາງ    
3 ເສາົຄາ ດານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ. ນອກນັ້ນ, ກໍໄດສະໜັບ
ສະໜນການເຊື່ອມສານແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດ 
ລອມແບບຮອບດານ, ແຜນຄມຄອງອາງຮັບນາ ແລະ ແຜນຄມຄອງ 3 ປະເພດປາ ລວມທັງການ
ຫຼຸດຜອນໄພພິບັດທາມະຊາດ ແລະ ສາງຄວາມກຽມພອມໃນການຮັບມືກັບການປຽນແປງດິນຟາ
ອາກາດ ເຂ້ົາເປນລະບົບດຽວກັນ; 

(ii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມສ່ິງແວດລອມ, ກຊສ ເພື່ອສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນວຽກງານການປະເມີນສ່ິງ 
ແວດລອມ ແບບຍດທະສາດ (SEA) ໃຫກາຍເປນຫຼັກການທິດນາ ສາລັບການວາງນະໂຍບາຍ, ຍດ

ທະສາດ, ແຜນງານແຫງຊາດ, ຂະແໜງການ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອເຊ່ືອມສານວຽກງານຄມຄອງ

ສ່ິງແວດລອມແບບຍືນຍົງ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ການຄມຄອງ
ຄວາມສຽງຕໍໄພພິບັດ ເຂົ້າໃນຂະບວນການອອກແບບໂຄງການ ຊຶ່ງໄດສາງດາລັດວາດວຍການປະ
ເມີນສ່ິງແວດລອມ ແບບຍດທະສາດ (SEA) ພອມທັງຊຸກຍໃຫຂະແໜງການກຽວຂອງດາເນີນການ

ປະເມີນສ່ິງແວດລອມແບບຍດທະສາດສາລັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ; ສາງຕັ້ງສນຊັບພະຍາ 

ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ ປະຈາພາກ (RNRC) ເພ່ືອເຮັດໜາທີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜຂໍມນ-
ຂາວສານ ແລະ ສົງເສີມການມີສວນຮວມຂອງມວນຊົນ ໃນວຽກງານການປະເມີນສ່ິງແວດລອມ
ແບບຍດທະສາດ ແລະ ສາງລະບົບຂ້ືນບັນຊີທາແຮງດານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ;  

(iii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມສ່ິງແວດລອມ ແລະ ກົມຄວບຄມ ແລະ ຕິດຕາມມົນລະພິດ, ກຊສ  ເພື່ອ
ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃນວຽກງານການກັນກອງ, ການວາງກອບ, ການມີສວນຮວມຂອງມວນຊົນ, 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 16 

 

ການຕິລາຄາ ແລະ ການເຜີຍແຜ ຂໍມນ-ຂາວສານ ໃນຂະບວນການການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດ 
ລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການຊຸກຍການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງກັບ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມຢາງເຂ້ັມງວດ ເພື່ອເພ່ີມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບການດານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕາງໆມີການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມທ່ີດີ ຊຶ່ງໄດສະໜັບສະໜນການສາງດາ
ລັດວາດວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສິ່ງແວດລອມ, ດາລັດວາດວຍການທົດແທນຄາເສຍຫາຍ ແລະ 
ຈດັສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການພັດທະນາ ພອມທັງສາງຄມືວິຊາການໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດາລັດດັງກາວ; ສາງຂຕໍົກລົງ ວາດວຍ ມາດຕະຖານສ່ິງແວດລອມແຫງຊາດ 
ແລະ ການຄວບຄມມົນລະພິດ ໃຫເປນເຄ່ືອງມື ສາລັບການຄວບຄມມົນລະພິດທີ່ຈະເກີດຈາກກິດຈະ
ກາຕາງໆ; ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫພະນັກງານຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນເພື່ອປອງການ ແລະ ຄວບ

ຄມມົນລະພິດ ເປນຕ້ົນຂ້ີເຫຍ້ືອຈາກຄົວເຮືອນ, ນາເປອນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫືຼອຈາກອດສາຫະກາ ໂດຍ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜວິທິການຄມຄອງຂ້ີເຫຍ້ືອຄົວເຮືອນ ແລະ ສາງຄວາມສາມາດດານເຕັກນິກໃຫ
ພະນັກງານຫຼັກແຫຼງຢຂັ້ນສນກາງ ແລະ ແຂວງ, ດາເນີນການຝກອົບຮົມໃຫປະຊາ ຊົນກຽວກັບການ
ຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອ, ການກາຈັດຂ້ີເຫຍ້ືອ; ສະໜັບສະໜນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ຄມຄອງສ່ິງແວດລອມຂອງໂຄງການຕາງໆ ພອມທັງສາງຖານຂໍມນກຽວກັບການອອກໃບຢງຢນ
ດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາດານສິ່ງແວດລອມ;  

(iv) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ 
(ສຄຊສ) ເພ່ືອສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ 
ໃນການຕິດຕາມວິໄຈຄນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ, ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ແລະ ການຖາຍທອດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມໃນການຄມຄອງສ່ິງເສດເຫລືອ ສາລັບ ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນອຍ ໂດຍສະເພາະແມນໄດຕິດຕັ້ງສະຖານນີການວັດແທດຄນນະພາບ
ອາກາດໃນ 04 ແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ. ນອກນ້ັນ ກໍສືບຕໍເກັບກາຂໍມນແລະເຜີຍແຜບົດ
ລາຍງານຄນນະພາບອາກາດ ແລະ ນາ ໃນເວັບໄຊຂອງ ສຄຊສ ແລະ ລົງຊຸກຍຕິດຕາມແນະນາບັນດາ
ວິສະຫະກິດ ຕາມແຜນດາເນີນງານຂອງ ສຄຊສ; 

(v) ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມແຂວງ ດານການ
ຄມຄອງການສຶກສາເບ້ືອງຕົ້ນຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດລອມ (IEE) ແລະ ການຕິດຕາມຜົນຂອງກະທົບ
ຂອງກິດຈະການ ການພັດທະນາທອງຖ່ິນ ໃນ 7 ແຂວງ ( ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, 
ຫົວພັນ, ວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໄຊ, ຄາມວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ); 

(vi) ສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄາຂວັນ “ສປປ ລາວ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ” ໂດຍສາງມາດຕະ 
ຖານແຫງຊາດ ສາລັບການສົງເສີມການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດານສິ່ງແວດລອມ 
(ການສົງເສີມຄນນະພາບສ່ິງແວດລອມຕົວເມືອງ); ສະໜັບສະໜນທນຶໃຫ ກົມສ່ິງແວດລອມ, ກຊສ 
ໃນການສາງ  ແລະ ປບປງຫຼັກສດການສຶກສາສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ ເລີ່ມແຕ ອະນບານ 3 ແລະ 
ປະຖົມ ພອມທັງປກຈິດສານຶກ ດານສິ່ງແວດລອມໂດຍຜານກິດຈະກາສາທິດໃຫບາງໂຮງຮຽນຢນະ 
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຽວກັບການຈັດການຂ້ີເຫຍ້ືອຢາງຖືກຕອງ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດສົງເສີມກິດຈະກາ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ່ິງແວດລອມ, ວັນປກຕ້ົນໄມແຫງຊາດ ແລະ ສາງເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ສ່ື

ສ່ິງພິມຕາງໆ ພອມທັງໂຄສະນາຜານສື່ຕາງໆ;    



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 17 

 

(vii) ສະໜອງທຶນໃຫ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ໃນການພັດທະນາຫຼັກສດການສຶກສາດານສ່ິງແວດ 
ລອມ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍາຍປະຊາຊົນ ຂັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ພອມທັງໃຫທຶນການ
ສຶກສາແກນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານເພ່ືອຍົກລະດບັດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ປາໄມ ໃນຂ້ັນ
ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລນິຍາເອກ; ໃຫທຶນແກຄ ແລະ ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ເພ່ືອຄ້ົນຄວາສຶກສາ
ວັດຕະນະກາໃໝ ລວມທັງການປະເມີນການຈາຍຄາບໍລິການລະບົບນິເວດ ແລະ ການຂ້ືນທະບຽນ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ໄດທົດລອງຢປາສະຫງວນພຈອມວອຍ ແຂວງບໍລິຄາໄຊ;   

(viii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມປາໄມ ແລະ ພະແນກກະສກິາ ແລະ ປາໄມ ໃນແຂວງເປາໝາຍ ເພື່ອປບປງ
ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ ແລະ ນຕິິກາ ດານປາໄມ ໂດຍສະເພາະ ຍດທະສາດ ດານປາໄມ ຮອດປ 

2020  ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການເອົາໃຈໃສ ກຽວກັບ ກົນໄກທີ່ເໝາະສົມ ໃນການຄມຄອງປາໄມຊຸມຊົນ, 

ການຢງຢນ ແລະ ການກວດກາປາໄມ, ອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍ ດານປາໄມ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດທະສາດອ່ືນໆ ທີ່ກຽວຂອງໃຫມີປະສິດທິຜົນ ແນໃສ
ເຮັດໃຫການພັດທະນາ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; 

(ix) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມປາໄມ ແລະ ກົມກວດກາປາໄມ ເພ່ືອພັດທະນາຖານຂໍມນ, ສາງລະບົບສະຖີ

ຕ,ິ ຂ້ຶນລະຫັດຂໍມນ, ວິໄຈ ແລະ ສາງເຄືອຄາຍ ໃນການເຜີຍ ແຜຂາວສານ ເພ່ືອສະໜອງຂໍມນ ກຽວ

ກັບບັນຫາສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ຊີວະນາໆພັນ, ປາໄມ, ອາງນາ, ເຂດປອງກັນ ແລະ ການ
ຄາຂາຍສັດປາ ຜິດກົດໝາຍ;  

(x) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມປາໄມ ເພ່ືອສາງຖານຂໍມນ “ໂຄງການລົງທຶນ” ທີ່ມີຜນົກະທົບຕໍປາ
ສະຫງວນເພື່ອຕິດຕາມ (1) ຊອກຫາທາງເລອືກດານການຈັດຕ້ັງ ເພ່ືອປບປງການຄມຄອງປາ

ສະຫງວນໃນທົວໄປເທດ, (2) ສາງແຜນແມບົດສາລັບປາສະຫງວນຂອງປະເທດ, (3) ອານວຍ

ຄວາມສະດວກໃນການແຮກສຽວກັບປາສະຫງວນແຫງຊາດອິນເດຍ ຫຼື ເນປານ, (4) ຟນຟການ 
ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊວຍຈາກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ກຽວກັບປາສະຫງວນຂາມຊາຍແດນ ແລະ 
ກະກຽມບົດແນະນາສາລັບການຮວມມືຂອງລາວ ກັບອົງການປາສະຫງວນ ສສ ຫວຽດນາມ,     

(5) ສາງບົດແນະນາກຽວກັບການມີສວນຮວມຂອງຊຸມຊົນ ອອມແອມປາສະຫງວນ, ປບປງພ້ືນ 
ຖານໂຄງລາງໃນປາສະຫງວນ, ຕິດຕາມແບບຊີວະສາດ ແລະ ການົດມາດຕະຖານໃນການສາງ
ແຜນທີ,່ ແລະ (6) ສະໜັບສະໜນແຜນຄມຄອງ ເສືອໂຄງ ຢ ສປປລາວ.  

       2/ ຮວງທນຶດານຊວີະນາໆພນັ (CBI) 

ການສະໜອງທຶນ ໃນຮວງທຶນ CBI ແມນໄດໃຫການສະໜັບສະໜນພາກສວນຕາງໆ ຂ້ັນສນກາງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈານວນ 19  ໂຄງການ ເປນມນຄາທັງໝົດ 12 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 96.6 ຕື້ກີບ (ເກົ້າ
ສິບຫົກຕື້ຫົກຮອຍລານກີບ) ເພື່ອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄມຄອງປາໄມ ແບບມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍຕິດພັນ
ກັບການວາງແຜນການນາໃຊທີ່ດນິ ທ່ີເປນມິດກັບສ່ິງແວດລອມ ໄປຕາມບລິມະສິດແຫງຊາດ ດານອາງແມນາ/
ອາງນາ ທີ່ສາຄັນຕົ້ນຕໍ ສາລັບ ການພັດທະນາໄຟຟານາຕົກແບບຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາກະສິກາແບບອດສະຫະ
ກາ; ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄມຄອງແບບມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍົກຂິດຄວາມສາມາດ ໃຫແກປາສະຫງວນ 
ທີ່ຖຶກຄັດເລືອກຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ມີຖີ່ນຢອາໄສອັນອດົມສົມບນຂອງແຫງຼຊີວະນາໆພັນທີ່ມີຄນຄາສາຄັນ ແລະ ສາງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄມຄອງ-ບໍລິຫານ, ການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍ ແລະ ຊຸກຍຂະບວນການ ຕານການຂດຄ້ົນ



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 18 

 

ໄມ ແລະ ຄາຂາຍສັດປາ ແບບຜດິກົດໝາຍ. ຮວງທຶນ CBI ໄດສະໜອງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 
ດງັນີ້: 

(i) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ໃນການຄມຄອງປາສະຫງວນແຫງຊາດ, 
ອທິຍານແຫງຊາດນາກາຍ-ນາເທີນ, ອທິຍານແຫງຊາດນາແອດ-ພເລີຍ ແລະ ວຽກງານບັງຄັບໃຊ
ກົດໝາຍສັດນາ-ສັດປາໃນແຂວງທີ່ເຂ້ົາຮວມໂຄງການ ຄສລ2 (ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄາໄຊ, ຄາ

ມວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ), ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນ

ໄກລາດຕະເວນ, ການຕິດຕາມຊີວະນາໆພັນ, ການແບງເຂດຄມຄອງ, ການສາງຈິດສານຶກ, ການ

ເຂ້ົາຮວມຂອງຊຸມຊົນ, ການປບປງຊີວິດການເປນຢ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮວມມືຂາມຊາຍ

ແດນ ຜານກົນໄກການແຮກສຽວ ແລະ  ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫອົງການປກຄອງແຂວງ, ເມືອງ 
ແລະ ຄຮວມງານອື່ນໆ ເພ່ືອປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜນ ການຄມຄອງປາສະຫງວນ ແລະ 
ການຄວບຄມການຄາສັດປາ ແລະ ໄມຜິດກົດໝາຍ; 

(ii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ກົມກວດກາປາໄມ, ກົມຕາຫລວດສ່ິງແວດລອມ ແລະ ກົມພາສີ ເພ່ືອສາງ
ຄວາມສາມາດໃນລະດັບຊາດໃນການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍສັດປາ: (i) ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂ້ັນ

ຕອນຕອບໂຕການຄາສັດປາຜິດກົດໝາຍ; (ii) ຝກອົບຮົມ ແລະ ປະກອບອປະກອນໃຫເຄືອຂາຍ

ບັງຄັບໃຊກົດໝາຍໃນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ; (iii) ຟນຟສາຍພົວພັນລະຫວາງເຄືອຂາຍບັງຄັບ
ໃຊກົດໝາຍ-ອາຊຽນ ແລະ ເຄືອຂາຍບັງຄັບໃຊກົດໝາຍລາວ ລວມທັງ ອົງການສາກົນອື່ນໆທີ່
ຫາວຫັນໃນການຄວບຄມການລັກລອບຄາສັດປາ; ແລະ (iv) ຮວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ

ຊາດ ເພ່ືອຝກອົບຮົມພະນັກງານກົມກວດກາປາໄມ, ຂະແໜງກວດກາປາໄມ ແລະ ຄຮວມງານໃນ

ການສືບສວນ, ຕັດສິນ, ຈດັການສັດປາ, ສາຍພົວພັນກບັສື່, ຕິດຕາມແລະບັງຄັບໃຊຢເດີ່ນຍົນ, 
ສນົທິສັນຍາວາດວຍການຄາຂາຍຊະນິດພັນທີ່ຖືກໄພຂົມຂໃນສາກົນ ແລະ ຂ້ັນຕອນພາສີ. 

(iii) ສະໜອງທຶນໃຫແກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ເພ່ືອ: (i) ຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສດ

ການບັງຄັບໃຊກົດໝາຍສັດນາ-ສັດປາ, (ii) ໃຫທຶນສຶກສາຂ້ັນປະລິນຍາໂທໃນການຄມຄອງປາ

ສະຫງວນຫຼືວິທະຍາສາດສດັປາ, (iii) ສາງສາຍພົວພັນກັບສະຖານບັນສັດປາອິນເດຍ, (iv) ສາງ

ຫຼັກສດປະລິນຍາຕີໃນເລື້ອງປາສະຫງວນ ແລະ ວິທະຍາສາດສັດປາ, (v) ໃຫທຶນສຶກສາສາລັບ 

“ການອະນລັກ” ຢມະຫາວິທະຍາໄລໃນອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ, (vi) ຊອກຫາ
ອາຈານຈາກຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອ່ືນໆໃນພາກພື້ນມາສິດສອນເປນຄ້ັງຄາວ. 

 

ຕາຕະລາງ 1.3 ການຈດັສນັງບົປະມານສາລບັ ຄສລ 2  ແຜນປ 2016-2020 (ລານໂດລາສະຫະລດັ) 

ຮວງທຶນ ຈານວນໂຄງ
ການຍອຍ 

2014-

2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

ອົງປະກອບ 1 28  9.91   4.21   2.54   0.57   0.57  0.29  18.09  



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 19 

 

(ນະໂຍບາຍ) 

ອົງປະກອບ 2 

(ຊີວະນາໆພັນ) 

20  4.18   3.18   2.99   1.18   1.18  0.59  13.30  

ອົງປະກອບ 3 

(ບໍລິຫານ) 

  2.22   0.88   0.60   0.46   0.35  0.17   4.68  

ງົບປະມານ
ກະກຽມ
ໂຄງການ 

  0.77        0.77  

ຂາດດນອັດຕາ
ແລກປຽນ 

     1.60   0.39    1.99  

ລວມທງັໝົດ   7.08   8.27   6.13   3.81   2.49  1.05  38.83 

 

ຕາຕະລາງ 1.4 ລາຍຈາຍ ສາລບັ ຄສລ2   (ໂດລາສະຫະລັດ, * ປະມານ)  

ຮວງທນຶ ຈານວນໂຄງ
ການ 

2014-

2017 

2018 2019 2020 2021* 2022* Total 

ອົງປະກອບ 1 

(ນະໂຍບາຍ) 

28 5.72 3.69 3.8 3.28 2.62  19.11 

ອົງປະກອບ 2 

(ຊີວະນາໆ

ພັນ) 

20 2.09 2.11 4.32 2.94 0.69  12.15 

ອົງປະກອບ 3 

(ບໍລິຫານ) 

 1.67 0.45 0.55 0.4 1.59 0.48 5.14 

ງົບປະມານ
ກະກຽມ
ໂຄງການ 

 0.75      0.75 

ຂາດດນອັດຕາ
ແລກປຽນ 

    1.31 0.31 0.06 1.68 

ລວມທງັໝົດ  10.23 6.25 8.67 7.93 5.21 0.54 38.83 

 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 20 

 

ຕາຕະລາງ 1.5 ການຈັດສັນງບົປະມານ ແລະ ການເບີກຈາຍສາລັບໂຄງການ UNDP/GEF 

 2018 2019 2020 2021 ໝາຍເຫດ 

ການຈັດສັນ  0.1 0.5 0.3 0.3  

ລາຍຈາຍ -  0.58  0.26  0.64  

      

1.3.6 ການຮວມມ ືແລະ ຫນັເປນຄຮວມງານ 
 ແຜນດາເນີນງານ 2018-2020 ແນໃສສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ເປດກວາງການຮວມມື, ການສາງເຄືອ

ຂາຍ ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານກັບຂະແໜງການຕາງໆ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດ, ອະນ

ພາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ. ນັບແຕປ 2016 ເປນຕ້ົນມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນ ຈາກ 

ກປສ,  ຄສລ 2 ແລະ ແຫຼງທຶນອື່ນໆ ໄດສາງສາຍພົວພັນ ລະຫວາງ ຫກປສ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ 

ໃນຂ້ັນສນກາງ ແລະ ຖອງຖ່ິນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາ ແລະ ຄະນະພາກວິຊາຕາງໆ ຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ. ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄສລ2 ພາຍຫຼັງການປະເມີນໄລຍະກາງ ໃນປ 2017, 

ຫກປສ ໄດເຫັນດີເປນເອກະພາບກັບທະນາຄານໂລກ ຊຸກຍການແລກປຽນປະສົບການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕບິັດ

ໂຄງການ ແລະ ປບປງການປະສານງານ, ການຮວມມື ກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ ໂດຍຈັດແບງກມ

ໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນຈາກ ຄສລ 2 ອອກເປນ 4 ກມຄື: ກມການຄມຄອງປາສະຫງວນ, ກມການບັງຄັບໃຊກົດ 

ໝາຍສັດປາ, ກມການວາງແຜນສ່ິງແວດລອມ ແລະ ກມການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງຝກອົບຮົມໃຫພະນັກງານ. ນອກ

ນັ້ນ, ຫກປສ ໄດເຮັດບົດບາດຢາງຕັ້ງໜາໃນການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ ກັບ ຂະແໜງການກຽວຂອງ

ຂອງພາກລັດ ແລະ ຍັງໄດເພ່ີມທະວີການຮວມມືກັບອງົການຈັດຕັ້ງສາກນົເຊັນ: WB, UNDP, GIZ, UNEP, 

GEF, GCF ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະ ໄດເພ້ີມການຮວມມືກັບກອງທຶນ GEF ແລະ ອົງການ GIZ ເພ່ືອສາງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂວງໃຫ ຫກປສ ກາຍເປນອົງກອນແຫງຊາດທີ່ສາມາດເຂ້ົາຫາແຫຼງທຶນສາກົນໂດຍກົງ ຂອງ ກອງທຶນ 

GCF ຊ່ຶງໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາວຽກສາຄັນ ເຊນັ: (ກ) ສາເລັດກອງປະຊຸມປກສາຫາລືລະດັບຊາດ ກຽວກັບວຽກ

ງານຈດສມສາລັບ ກອງທຶນສ່ິງແວດລອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ 

(GCF) ຄັ້ງທາອິດ ໃນເດືອນກມພາ 2019 ທີ່ລາວເປນປະເທດທາອິດທີ່ຈັດກອງປະຊຸມລັກສະນະດັງກາວ ແລະ 

ເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມຕິດຕາມ; (ຂ) ສາເລັດກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນໃນການສະໝັກເປນອົງກອນທີ່ສາມາດ

ເຂ້ົາຫາແຫງຼທຶນໄດໂດຍກົງລະດບັພາກພ້ືນສາລັບກອງທຶນ GCF ໃນເດືອນສິງຫາ 2019; (ຄ) ໄດປະສານງານ 

ແລະ ເຮັດວຽກຮວມກັບອົງການ GIZ  ເພື່ອສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ ຫກປສ ໃນການກະກຽມຄວາມພອມ ເພື່ອ

ກາຍເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂ້ົາຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງຂອງກອງທຶນ GCF ໂດຍໄດຮັບທຶນຊວຍເຫືຼອດານວິຊາ
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ການ (ໄລຍະ 1) ຜານອົງການ GIZ. ນອກນ້ັນ ກປສ ກໍໄດປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການກະກຽມໂຄງການ “ສາງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານປາໄມ, ຄມຄອງປາໄມແບບພມມີທັດ ແລະ ສົງເສີມຊີວິດການເປນຢ (I-GFLL)” ຊ່ຶງ

ໂຄງການດັງກາວໄດມອບໃຫ ກປສ ເປນຜຄມຄອງດານການເງິນ ແລະ ຈັດຊ້ື-ຈດັຈາງ; ໄດຮວມມືກັບອົງການ 

UNEP ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສາງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພ່ືອປບຕົວເຂົ້າກັບການ

ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ໂດຍການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຊ່ຶງໂຄງການດັງກາວໄດມອບ
ໃຫ ກປສ ເປນຜຄມຄອງດານການເງິນ ແລະ ຈັດຊ້ື-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 ແຫງຼທຶນ ຂອງ ກປສ ໂດຍໄດເຊີນຜທີ່ໄດຮັບຜນົປະໂຫຍດທີ່ສາຄັນຂອງ ຄສລ2 ໃນຂ້ັນສນກາງ ແລະ 
ທອງຖ່ິນ ພອມທັງພາກສວນທີ່ສົນໃຈ ປະມານ 100 ຄົນ ເຂ້ົາຮວມ ຊ່ຶງຜເຂ້ົາຮວມປະຊຸມໄດສະແດງຄວາມເຕັມ
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  ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວາ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫສະຖາບັນການສຶກສາກຽວກັບວຽກງານຄມຄອງຊັບ 
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ.  

 

    1.3.7 ດານການສ່ືສານ    
ໃນ 5 ປ ຜານມາ (2016- 2020) ກປສ ໄດດາํເນີນວຽກງານດານການສ່ືສານຢາງເປນປກກະຕິ ແລະ ຕໍ

ເນື່ອງ ໃນການປກຈິດສານຶກ ແລະ ໂຄສະຍາເຜີຍແຜບັນດານຕິິກາ ແລະ ເອກະສານທີ່ກຽວຂອງກັບ ວຽກງານຄມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມໃຫທົວສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສວນຮວມໃນ

ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແນໃສປະກອບສວນເຂົ້າໃສການພັດ 

ທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ແຫງຊາດ ໃຫໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍຜານສ່ືຕາງໆເປນຕ້ົນ: ໜັງສືພິມ, 

ວິທະຍ, ໂທລະພາບ,  ເວັບໄຊ ແລະ ສ່ືສັງຄົມອອນລາຍ. 

ໄດຮວມກັບພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ຈດັກິດຈະກາປກຈິດສານຶກ ກຽວກັບ ການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດ 
ລອມ ໃຫນອງນັກຮຽນ, ເຂ້ົາຮວມງານວາງສະແດງຜົນກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ດາເນີນການໂຄສະນາເຜີຍແຜເນ່ືອງ

ໃນວັນສາຄັນຕາງໆເຊັນ: ວັນສິ່ງແວດລອມໂລກ, ວັນສັດປາ, ວັນນາໂລກ ແລະ ອ່ືນໆ, ຊ່ຶງໄດຈດັຕັ້ງປະຕິບັດດັງນີ້: 

 ປບປງ ແລະ ສາງສ່ືສ່ິງພິມຕາງໆ ເພ່ືອເຜີຍແຜຜນົງານຂອງ ກປສ ແລະ ຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການປກ
ປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມໃນວັນສາຄັນຕາງໆ ເຊັນ: ສາງໂປສເຕີ້, ຜະລິດຖົງຜາ ແລະ ປາຍຫອຍທາງ ເພື່ອ

ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ວັນປກຕົ້ນໄມແຫງຊາດ, ວັນສ່ິງແວດລອມແຫງຊາດ ແລະ ວັນສ່ິງແວດລອມໂລກ.  
ສາຍວິດີໂອສ້ັນ ກຽວກັບການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ຜານ ຈໍແອວອີດີ ທີ່ປະຕໄຊ 90 ຄັ້ງ (ແຕເດືອນ 
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ມັງກອນ ຫາ ມີນາ ປ 2020), ລົງໂຄສະນາຜານ ວິທະຍ 3 ຄ້ືນ ຈານວນ 2,338 ຄ້ັງ ໃນການປກຈດິສາ
ນກຶກຽວກັບການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ພອມນ້ັນ ຍັງໄດເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ໂຄສະນາວັນສາຄັນຕາງໆກຽວກັບວຽກງານສິ່ງແວດລອມ ຜານ 
ວາລະສານ 4 ສະບັບ, ໜັງສືພິມ ຈານວນ 180 ຄ້ັງ, ໂທລະພາບ 120 ຄັ້ງ, ເວັບໄຊ ຈານວນ 213 ຄັ້ງ 

ແລະ ເຟດບກ ຈານວນ 246 ຄ້ັງ; 
 ຈດັກິດຈະກາໂຄສະນາເຜີຍແຜ ແລະ ປກຈິດສານຶກ ກຽວກັບການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດແລດລອມຮວມ

ກັບພາກສວນກຽວຂອງ ທັງໝົດ 14 ຄັ້ງ ຄື:  

(1) ຈດັງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ໃນກອງປະຊຸມຜມີສວນຮວມ ຄັ້ງວັນທີ 19 ຕລາ 
2016; 

(2) ກິດຈະກາສົງເສີມການອະນລັດສັດປາ ເພ່ືອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັດປາໂລກທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ສົມບນ ຈອມເພັດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 03 ມນີາ 2017; 

(3) ວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ່ິງແວດລອມໂລກ ຮວມກັບຄະນະ

ວິທະຍາສາດທາມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 

2017; 

(4) ວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ເພ່ືອໂຄສະນາວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກາ ຂອງ ກປສ ເນື່ອງໃນ

ວັນສ່ິງງແວດລອມໂລກ ແລະ ແຫງຊາດໂດຍຜານເຄື່ອງມືໂຄສະນາຕາງໆຄື: ໂປດສເຕີ,້ ແຜນພັບ

ວາລະສານ, ປມບົດລາຍງານ, ປມຄມື, ແລະ ອື່ນໆ ຄ້ັງວັນທີ 2 ມິຖນຸາ 2018; 

(5) ຈດັວາງງານສະແດງຜົນງານ ຂອງ ກປສ ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດ ສ່ິງແວດລອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫງຊາດ ຄ້ັງວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2018; 

(6) ຈດັກິດຈະກາປກຈິດສານຶກໃນການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ ຮອງ
ໄກແກວ, ຄ້ັງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2018; 

(7) ຈດັກິດຈະກາປກຈິດສານຶກໃນການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ ແລະ 

ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ສິນໄຊ, ຄ້ັງວັນທີ 8 ກມພາ 2019; 

(8) ຈດັກິດຈະກາເນ່ືອງໃນວັນແມຍິງ ທີ 8 ມີນາ 2019 ຂອງໜວຍແມຍິງ ຫອງການກອງທຶນປກ

ປກຮັກສາສ່ິງແລດລອມ ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ສິນໄຊ, ຄັ້ງວັນທີ 

21 ມີນາ 2019; 

(9) ງານວາງສະແດງຜົນງານ ກປສ ທີ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ງແວດລອມ ປະຈາປ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈາປ 2019 ຄ້ັງວັນທີ 4-6 ມີນາ 

2019 ທີ່ສນການຮວມມືສາກົນ ແລະ ການອົບຮົມ (ICTC);   
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(10) ກິດຈະກາການເກັບຂີ້ເຫຍ້ືອເພ່ືອຮັກສາຄວາມສະອາດ ຮວມກັບ 3 ສະຖານີວິທະຍ ເພ່ືອເປນການ

ສາງຂະບວນການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ທີ່ເດີ່ນພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ຄ້ັງວັນທີ 27 ພຶດສະ 

ພາ 2019; 

(11) ຈດັກິດຈະກາປກຈິດສານຶກການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ໃຫນອງນັກຮຽນທີ່ໂຮງຮຽນມັດ 

ທະຍົມຕອນຕ້ົນດອນສະຫວາງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 28 

ກມພາ 2020;  

(12) ຮວມຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງ ກປສ ໃນງານພິທີປະກາດໄຂການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດທົດລອງ
ກຽວກັບວຽກງານ ບານຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຂອງໂຄງການ ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແນວລາວ

ສາງຊາດ ໃນວັນທີ 21 ກມພາ 2020 ທີ່ສນການຄາພາກຊັນ;  

(13) ຮວມມືກັບສະຫະພັັນແມຍິງ ກຊສ ຈັດກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ໃນຫົວຂໍ ”ການສົງເສີມບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານປກປກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ” ພອມທັງ 

ການໄປທັດສະນະ ປາສະຫງວນ, ສວນຜັກປອດສານພິດ ແລະ ຫັດຖະກາ ທ່ີເມືອງປາກງື່ມ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 12 ແລະ 14 ພະຈິກ 2020;  

(14) ຮວມມືກັບກົມກົມສິ່ງແວດລອມ, ກຊສ ຈັດກິດຈະກາປກຈິດສານຶກການປກປກຮັກສາສິ່ງ 

ແວດລອມ ໃນຫົວຂໍ: “ການຈັດການຂີ້ເຫຍ້ືອ” ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນອາກາດ ແລະ 

ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນໂພນພະເນົາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 7-8 ທັນວາ 2020. 

 ໄດເຊັນສັນຍາຮວມມືກັບ 2 ພາກສວນ ຄື: (1) ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຮວມມືການຈັດຕັ້ງ
ປະຕບິັດວຽກງານ ສົງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການປກປກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ 

ສ່ິງແວດລອມ ລະຫວາງ ຫກປສ ແລະ ສະຫະພັນແມຍິງ ກຊສ ຄ້ັງວັນທີ 29 ຕລາ 2020; (2) ເຊັນບົົດ

ບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈການຮວມມື ໃນການສົງເສີມປກຈິດສານຶກ ແລະ ສາງເຄື່ອຂາຍກຽວກັບການປກປກ

ຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ແລະ ກາານເຕີບໂຕສີຂຽວ ລະຫວາງ ຫກປສ ແລະ ກົມສ່ິງແວດລອມ, ກຊສ ຄ້ັງວັນ

ທີ 11 ພະຈິກ 2020. 

1.4 ຈດດ,ີ ຈດອອນ, ຂຄໍງົຄາງ, ສິງ່ທາທາຍ, ບົດຮຽນທີຖ່ອດຖອນໄດ ແລະ ມາດຕະການແກໄຂ 

1.4.1 ຈດດີ ແລະ ສາຍເຫດທີພ່າໃຫມີຈດດ ິ

 ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 5 ປ ຜານມາ ສາມາດສັງລວມ ຈດດີທີ່ພ້ົນເດນັ ດງັນ້ີ: 

1. ກປສ ໄດສາງ ແລະ ປບປງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາ ທີ່ຈະແຈງ ເຊນັ: ໄດປບປງດາລັດ ວາດວຍກອງ
ທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ ລະບຽບຄມຄອງ ກປສ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວ ພອມທັງ ສາງບັນດາຄມືການຄມຄອງບໍລິຫານໂຄງການທີ່ໄດປບປງໃຫແທດເໝາະ
ກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຕອງການ ເພ່ືອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນການດາເນີນງານ ແລະ 
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ເພີ່ມທະວີຄວາມໂປງໃສໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ກປສ ພອມນ້ັນ ກໍໄດປບໂຄງສາງສະພາ
ບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກປສ ເພື່ອຮັບປະກັນການຕັດສິນບັນຫາທີ່ມີປະສດິທິຜົນໃນລະດັບສງ 

ແລະ ສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ; 

2. ໄດປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສວນ ລວມທັງ ຜໃຫທຶນພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບປະ ກັນການ
ສະໜັບສະໜນດານທຶນຮອນ ພອມນັ້ນ ກໍໄດຮຽນຮ ແລະ ສາງປະສບົການໃນການເຮັດວຽກກັບ
ສາກົນໃຫສາມາດຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂຂອງສາກົນ ເພ່ືອປະກອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ແລະ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ໃຫບັນລຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ຍືນຍົງ; 

3. ໄດສາງສາຍພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງຂ້ັນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນ ລວມທັງ 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ, ສນກາງແນວລາວສາງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາ ຊົນອື່ນໆ ໃນ

ໄລຍະການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຊ່ຶງເຮັດໃຫການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານກຽວ
ກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກາສິ່ງແວດລອມ ມີຄວາມກົມກຽວ 
ແລະ ສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢາງມີປະສດິທິຜົນ;  

4. ໄດປະກອບພະນັກງານທີ່ມີຄນວດທິໃນດານການຄມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ປະສານງານໂຄງການ 
ເປນຕົ້ນ ດານການເງິນ, ການຈັດຊ້ື-ຈດັຈາງ ແລະ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນໂຄງການ  ເພ່ືອໃຫຄາ
ແນະນາບັນດາໂຄງການຍອຍໃນການວາງແຜນໂຄງການ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຂອງໂຄງການ ພອມທັງຝກອົບຮົມສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງເປນແຕລະໄລຍະ. 

ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫມີຈດດີ ມີດັງນີ້: (i) ມີການນາພາ-ຊ້ີນາ ຢາງໃກຊິດຈາກສະພາບໍລຫິານ ໃນການການົດ
ທິດທາງ ແລະ ວິໃສທັດ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງ ກປສ ພອມນ້ັນ ກໍໄດຮັບການຮວມມື ແລະ ສະໜັບສະ   
ໜນເປນຢາງດີຈາກຄະນະວິຊາການ; (ii) ມີການປະສານງານ ແລະ ການຮວມມືທີ່ດີ ຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ

ກຽວຂອງ ແລະ ພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; (iii)  ມີການປະສານງານ ແລະ ການຮວມມືທີ່ດ ີຈາກອົງການ 
ຈດັຕ້ັງສາກົນ (ໂດຍສະເພາະ ທະນາຄານໂລກ) ທີ່ໄດໃຫການສະໜັບສະໜນດານການເງິນ ໃນວຽກງານການເຕີບ
ໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ຂອງ ສປປ ລາວ; (iv) ມີການປບປງລະບົບການ

ຄມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊ້ືຈັດຈາງ, ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ກວດສອບການເງິນພາຍໃນ ແລະ ພາຍ

ນອກ ໃຫມີຄວາມໂປງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ; (v) ມີພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຕັ້ງໜາປະຕິບັດວຽກງານ
ຂອງຕົນ ດວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ ແລະ ມີຄນນະພາບ.  

  1.4.2 ຈດອອນ, ຂໍຄງົຄາງ ແລະ ສາຍເຫດທີພ່າໃຫມີຈດອອນ  

ໄປຄຽງຄກັບຜົນສາເລດັຂາງເທິງນັ້ນ ກໍຍັງມີບາງບັນຫາຂໍຄົງຄາງທີ່ເຮັດໃຫມີຄວາມຫຍງຍາກໃນການຈດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຄາດໝາຍທີ່ການົດໄວໃນແຜນດາເນີນງານ ປ  2018-2020 ຊ່ຶງບັນຫາສວນໃຫຍກໍໄດຮັບການແກໄຂ
ສາເລດັກອນທາຍປ 2020 ແລະ ບາງບັນຫາຕອງໄດສບືຕແໍກໄຂ ດັງມີລາຍລະອຽດລມນີ:້ 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 25 

 

 ການຕີຄວາມໝາຍສະຖານະພາບ ຂອງ ກປສ ທີ່ໄດການົດໄວໃນດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກ
ປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ປ 2017 ຊຶ່ງເຫັນວາຍັງບໍທັນຈະແຈງນັ້ນ ໄດມີການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ 
ການົດໃຫຈະແຈງຢໃນລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ທີ່ໄດຖືກຮັບຮອງໃນປ 2019; 

 ປະເດັນທີ່ກຽວກັບການຂາດແຜນພັດທະນາທາງດານການຈັດຕັ້ງ ຊຶ່ງເປນສາຍເຫດເຮັດໃຫມີ
ຄວາມຫຍງຍາກໃນການຮັກສາພະນັກງານທ່ີມີຄນວດທິນ້ັນ ໄດຮັບການແກໄຂ ໂດຍໄດສາງຄມື
ການຄມຄອງພະນັກງານ ທີ່ໄດການົດລາຍລະອຽດ ກຽວກັບ ວິທີການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ
ແກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍພະນັກງານ ຊຶ່ງຄມືດງັກາວໄດຮັບອະນມັດ ໃນປ 2018 ຈາກ
ສະພາບໍລຫິານ. ແຕເຖິງຢາງ ໃດກໍຕາມ, ການປະກອບພະນັກງານ ເຂົ້າເປນພະນກັງານຖາວອນ 
ແລະ ພະນັກງານໂຄງການທີ່ສອດຄອງກັບຄມືຄມຄອງພະນັກງານແມນປະສົບຄວາມຫຍງຍາກ 
ແລະ ຫລາຊາ ເນ່ືອງຈາກການເຂ້ົາ-ອອກ ຂອງພະນັກງານມີຈານວນຫຼາຍ ພອມທັງ ຄວາມບໍ
ແນນອນຂອງການສືບຕໍໂຄງການ ຄສລ 2 ແລະ ການມີໂຄງການໃໝ; 

 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງໂຄງການຍັງຊັກຊາ, ລະບົບການຄມຄອງດານການເງິນ ຍັງບທໍັນໄດດີ 
ໂດຍສະເພາະ ໂປແກຼມບັນຊີຍັງບໍທັນສາມາດຮອງຮັບການລົງບັນຊີຈາກຫຼາຍແຫລງທນຶ ແລະ ບໍ
ສາມາດສາງບົດລາຍງານການເງິນໂດຍອດັຕະໂນມັດຕາມຄວາມຕອງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ 
ອົງການຜໃຫທຶນ, ການອະນມັດແຜນງົບປະມານປະຈາປ ແລະ ແຜນນາໃຊງົບປະມານແຕລະ
ກິດຈະກາ ຍັງມີຄວາມຊັກຊາ, ການຈັດຊື-້ຈດັຈາງ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ເຮັດໃຫການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການບໍໄປຕາມແຜນການທີ່ການົດໄວ ພອມນັ້ນ ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ການຊຸກຍ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຍັງບທໍັນຕໍເນື່ອງ; 

 ການອະນມັດໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນ ກປສ ແມນຍັງມີຄວາມຊັກຊາເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍຂ້ັນ
ຕອນ ເຊັນ: ໂຄງການທ່ີສະເໜີຂໍທຶນຕອງໄດຮັບການຢງຢນຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ
ຂອງຂະແໜງການທີ່ຕົນຂ້ືນກັບ, ມີການຢງຢນຈາກກົມກຽວຂອງກັບຮວງທຶນ ແລະ ມີການ
ຢງຢນຈາກ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນຂອງ ກຊສ ຈຶ່ງສາມາດສະເໜີຜານກອງປະຊຸມຄະນະ
ວິຊາການ ແລະ ສາພາບໍລິຫານ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາພາກສວນທີ່ສະເໜີໂຄງການສວນຫຼາຍ ຍັງບໍ
ທັນມີປະສົບການໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ເຮັດໃຫເວລານາສະເໜີຜານກອງປະຊຸມ
ຄະນະວິຊາການ ໄດມີຂໍສັກຖາມຫຼາຍ ແລະ ມີການປບປງຫຼາຍຄ້ັງ ເພ່ືອນາມາສະເໜີຜານກອງ
ປະຊຸມຄືນໃໝ;  

 ການເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນຂອງໂຄງການລົງທຶນ ໄດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງເປນ
ລະບົບ, ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ການເກັບລາຍຮັບ ເຂ້ົາງົບປະມານຕົວຈິງ ຕາກວາຄາດໝາຍ ຍອນວາ 
ບາງໂຄງການລົງທຶນ ຈາຍເງິນການປະກອບສວນຊັກຊາ ແລະ ບາງໂຄງການລງົທຶນປະສົບຄວາມ
ຫຍງຍາກທາງດານເສດຖະກິດ; 

 ການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫງຼທຶນໃໝ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນ ກົດໝາຍ ວາດວຍ ການປກປກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປ 2013 ແລະ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ປ 

2017 ຍັງບໍສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດຢາງເຕັມສວນ ເນື່ອງຈາກຂາດລະບຽບການສະເພາະຈາກ
ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ. ຜານມາ ກປສ ໄດໃຫການສະໜັບສະໜນທຶນແກ ມະຫະວິທະຍາໄລ
ແຫງຊາດ ເພື່ອສຶກສາຄ້ົນຄວາຄວາມເປນໄປໄດກຽວກັບການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫລງທຶນໃໝ



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 26 

 

ເຊນັ: ຄາບໍລິການ ຈາກການນາໃຊລະບົບນິເວດ. ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ການນາເອົາຜົນການ
ຄົ້ນຄວາມາສາງເປນລະບຽບການ ຍັງເປນສ່ິງທີ່ທາທາຍ; 

 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. ນອກນ້ັນ, ການ
ສະຫຼຸບລາຍງານດານການເງິນຍັງມີຄວາມສັບສນົໃນໄລຍະຜານມາເນື່ອງຈາກ ມີການປຽນແປງ
ຂອງອັດຕາແລກປຽນ ຊ່ຶງອົງການສະໜອງທຶນສາກົນໄດສະໜອງທຶນ ໂດຍນາໃຊສະກນເງິນທ່ີ
ແຕກຕາງກັນອີງຕາມຕະຫຼາດການເງິນສາກົນ ພອມນ້ັນ ພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍມີ
ການປບປງການຈດັຕ້ັງຢຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ການປຽນພະນັກງານຄມຄອງ
ບໍລິຫານໂຄງການຍອຍ ຊ່ຶງຜມາຮັບໜາທີ່ປຽນແທນ ຍັງບທໍັນເຂ້ົາໃຈກຽວກັບລະບົບ ແລະ ບໍມີ
ປະສບົການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ນາໃຊທຶນໂຄງການຈາກສາກົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫມີການ
ຊັກຊາໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.  

ສາຍເຫດທີພ່າໃຫມຈີດອອນມີດງັນີ້:  

- ການສາງລະບຽບການສະເພາະ ເພື່ອເປນບອນອງີໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫລງທນຶໃໝ ແມນ
ຍັງຫລາຊາ ເນ່ືອງຈາກຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ; 

- ການຮັກສາພະນັກງານທ່ີມີຄນວດທິ  ແລະ ປະສົບປະການ ແມນມີຂໍຈາກັດເນື່ອງຈາກຕອງໄດ
ວາຈາງໃນອດັຕາເງິນເດອືນສງກວາແພດານທ່ີ ຫກປສ ໄດການົດໄວ;  

- ໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນ ຈາກ ກປສ ຈານວນໜຶ່ງ ຍັງຂາດພະນັກງານທີ່ມີຄນວດທິ ພອມນ້ັນ 
ງົບປະມານທີ່ຈະນາໃຊໃນການຝກອົບຮົມ ຍັງມີຈາກັດ;  

- ມີການປບປງທາງດານການຈດັຕັ້ງ ແລະ ນິຕິກາທີ່ກຽວຂອງ ຂອງບັນດາພາກສວນທ່ີຈັດຕັ້ງ
ປະຕບິັດໂຄງການ ຊຶ່ງນອກເໜືອຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫກປສ;  

- ການປະສານງານ ແລະ ການຮວມມື ລະຫວາ ່ງ ຫກປສ ແລະ ພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ 
ການ  ແມນຍັງບໍໄດດີເທາົທີ່ຄວນ. 

1.4.3 ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ 

ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນການ ປ 2018-2020 
ສາມາດຖອດຖອນໄດບົດຮຽນສາຄັນ ດັງນີ້: 

 ກປສ ໄດສາງຜນົປະໂຫຍດສາຄັນໃຫແກປະເທດຊາດ ໃນຖານະທີ່ເປນອົງການຈັດຕັ້ງກອງທຶນ
ແຫງຊາດທີ່ສາມາດຮອງຮັບແຫຼງທຶນຈາກຫຼາຍແຫຼງ ເພ່ືອນາໃຊເຂ້ົາໃນວຽກງານຄມຄອງຊັບພະ 
ຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. ສ່ິງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ ແມນຕອງຮັບປະກັນ
ວາ ຫກປສ ມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນທີ່ຈະແຈງ ກຽວກັບ ການປກປອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ 
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ສັງຄົມ, ການສົງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພ່ືອໃຫສອດຄອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງອົງການສະໜອງທຶນ
ສາກົນ; 

 ແຫຼງທຶນແຕລະແຫຼງມີລັກສະນະ, ເງ່ືອນໄຂ ແລະ  ຂະໜາດຂອງທຶນທີ່ແຕກຕາງກັນ, ກປສ ຈາ

ເປນຕອງຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຢາງຕເໍນື່ອງໃນການຄມຄອງດານການເງິນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈາງ 

ແລະ ການປກປອງສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງ ການວາງແຜນ, ການລະດົມທຶນ, ການ

ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການຮວມມື ແລະ ກາຍເປນຄຮວມງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ກັບບັນດາຄຮວມ
ພັດທະນາ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ ເພື່ອໃຫສອດຄອງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ 
ມາດຖານເງ່ືອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນ; 

 ການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫພາກສວນທີ່ໄດຮັບທຶນໃນຂ້ັນສນກາງ, ທອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ 
ແມນມີຄວາມຈາເປນຕອງດາເນີນຢາງຕໍເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜນົ ໃນການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ. ໂດຍອີງໃສສະພາບຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີມີຈາກັດຂອງພາກສວນທີ່ໄດ
ຮັບທຶນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈາເປນຕອງ ຝກອົບຮົມ ແບບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ທັງຮຽນທັງເຮັດ ຊ່ຶງ

ຕອງໃຊເວລາ ແລະ ຄວາມພາຍາຍາມພໍສົມຄວນ; 

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

 ການນາໃຊກົນໄກຮບແບບການສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງຊຸມຊົນໂດຍກົງ ເຫັນ
ວາ ມີປະສິດທິຜົນ ແຕວາງົບປະມານທີ່ນາໃຊເຂ້ົາໃນການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ
ກິດຈະກາສງ ເນື່ອງຈາກເປນໂຄງການຂະໜາດນອຍ ຊ່ຶງຜົນໄດຮັບຈາກໂຄງການຕໍພາບລວມຂອງ
ການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມ ແມນມີໜອຍ ສະນັ້ນ ຕອງຫັນເປນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂະໜາດ
ໃຫຍ; 

 ໃນໄລຍະຜານມາ ການສະໜັບສະໜນທນຶເຂ້ົາໃນວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ເຫັນວາສມໃສສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂ້ັນສນກາງ  
ເພືອ່ຄມຄອງມະຫາພາກ ເປນຕົ້ນ ການສາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິິກາຕາງໆ. ແຕການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕົວຈິງແມນ ດາເນີນຢໃນຂ້ັນທອງຖິ່ນ. ສະນັ້ນ ໃນຕໍໜາ ການຈດັສັນງົບປະມານຄວນຈະ
ສມໃສສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນຂັ້ນທອງຖ່ິນ ໄປຕາມທິດສາມສາງ ຂອງລັດຖະບານ; 

 ໃນໄລຍະ 5 ປຜານມາ ກປສ ໄດສະໜອງທຶນເງິນກໃຫແກ ບກຄົນ ແລະ ນິຕິບກ ຊ່ຶງເຫັນວາ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມນຍັງບໍທັນມີປະສດິທິຜົນເທົາທີຄວນ ຍອນວາ ຫກປສ ຍັງຂາດພະນັກງານ
ສິນເຊື່ອ, ນັກກົດໝາຍໃນການຄມຄອງໂຄງການເງິນກ. ສະນັ້ນ, ໃນອະນາຄົດ ການໃຫທຶນໂຄງ 
ການເງິນກ ຕອງໄດພິຈາລະນາຢາງຮອບຄອບ ກຽວກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ສັກກະຍະພາບຂອງຜກຢມ 
ພອມກັນນັ້ນ ຕອງວາງລະບຽບການທີ່ຮັດກມ ແລະ ມີກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນກາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊກົດໝາຍຕໍຜກຢມທີ່ທວງຍາກ. 
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1.4.4 ມາດຕະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ທດິທາງໃນຕໍໜາ 
 ມາດຕະການແກໄຂຕບໍນັຫາຂຄໍົງຄາງ ມີລາຍລະອຽດລມນ້ີ:  

 ຫກປສ ຈະສມໃສການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ເພ່ືອຍົກລະດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການ
ຄມຄອງບໍລຫິານໃຫມີຄນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ພອມນັ້ນ ກໍດາເນີນການສຶກສາ ແລະ ສາ
ຫຼວດອັດຕາເງິນເດືອນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕາງໆຕໍພະນກັງານທຽບໃສກົນໄກຕະຫຼາດ ພອມທັງມີຂໍ
ສະເໜີ ກຽວກັບ ໂຄງປະກອບ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ ຂອງ ຫກປສ ເພ່ືອນາສະເໜີຫາ
ສະພາບໍລຫິານ ພິຈະລະນາ; 

 ຫກປສ ຍັງມີຄວາມຕອງການພະນັກງານສະພາະດານທີ່ມີຄນວດທິສງ ເພື່ອຊວຍປບປງລະບົບ
ການຄມຄອງການເງິນ, ການຈດັຊ້ື-ຈັດຈາງ, ການປອງກັນສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ 
ວິຊາການສະເພາະດານ ເພ່ືອໃຫສອດຄອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງລດັຖະບານ ແລະ 
ອົງການຜໃຫທຶນຕາງໆ ໃນການສາງເງື່ອນໄຂກາຍເປນອົງການທີ່ສາມາດເຂ້ົາຫາແຫຼງທຶນຈາກ
ສາກົນໂດຍກົງ; 

 ສືບຕສໍມໃສສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກພາກສວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍຜານການຝກ
ອົບຮົມແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ (ທັງຮຽນ ທັງເຮັດ) ກຽວກັບ ການລາຍງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ຊວຍຊຸກຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການທີ່ມີບັນຫາດັງກາວ; 

 ສືບຕສໍມໃສຄົ້ນຄວາຊອກຫາຊອງທາງ ເພ່ືອສາມາດຮັບທຶນຈາກ 8 ແຫຼງທຶນຕາມທີ່ການົດໄວຢ
ໃນ ດາລັດວາດວຍກອງທຶນປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ (ມາດຕາ 5) ພອມທັງ ລະດົມທຶນຈາກ
ແຫງຼທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ໂດຍຈະນາໃຊ ງົບປະມານ ຄສລ 2 ທ່ີຍັງເຫຼືອ ເພື່ອສະໜັບ
ສະໜນການຄົ້ນຄວາຮບແບບການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝ  ແລະ ປະສານສົມທົບກັບບັນ 
ດາຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງໃນການສາງລະບຽບການ ກຽວກັບ ການເກັບພັນທະດັງກາວໃຫສາ
ເລັດ ພອມນ້ັນ ກໍເກັບກາຂໍມນ ແລະ ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການໃໝເພື່ອສະເໜີຂໍທຶນຈາກ 
GCF ແລະ ຜໃຫທຶນອື່ນໆ; 

 ສືບຕສໍມໃສຕິດຕາມການເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ພອມ
ນັ້ນ ກໍເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງເພ່ືອຊວຍຊຸກຍຕິດຕາມການເກັບ
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
ເຂ້ັມແຂງກຽວກັບການກະກຽມປດໂຄງກາານໃຫບັນດາໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນ ພອມທັງຊຸກຍ
ຕິດຕາມໃຫມີການສົງບົດລາຍງານສດທາຍໃຫຕົງຕາມການົດເວລາ;   

 ປບປງກົນໄກການອະນມັດໂຄງການ ໄປຕາມລະບຽບຄມຄອງ ກປສ (ສະບັບປບປງ ປ 2021) 
ເພືື່ອເຮັດໃຫຂັ້ນຕອນການອະນມັດໂຄງການງາຍຂ້ືນ, ພອມທັງເຜີຍແຜ ລະບຽບຄມຄອງ ກປສ 
ໃຫແກພາກສວນຕາງໆຮັບຊາບ ກຽວກັບ ສິດ ແລະ ໜາທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕລະພາກ 
ສວນທ່ີກຽວຂອງກັບການພິຈາລະນາອານມັດໂຄງການ ພອມນ້ັນ ກຈໍະໄດຝກອົບຮົມສາງຄວາມ



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 29 

 

ເຂ້ັມແຂງໃຫພາກສວນຕາງໆໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດໂຄງການ;  

 ທດິທາງໃນຕໍໜາ 
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫສອດຄອງກັບວິໃສທັດ 2030, ຍດທະສາດ 2025, ລະບຽບ

ການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມືຄມຄອງບລິໍຫານໂຄງການ,  ກປສ ໄດວາງທິດທາງແຜນການ ສາລັບ ປ 
2021-2025 ໂດຍສມໃສ ແຜນບລິມະສິດ ດັງນີ້:  
(ກ) ສືບຕໍສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ ຫກປສ ໃນການຄມຄອງບໍລິຫານອງົກອນ ເພື່ອສາງຄວາມເຊື່ອໝ້ັນ

ໃຫແກຜໃຫທຶນຕາງໆ ແລະ ກາຍເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂ້ົາຫາແຫຼງທຶນສາກົນໂດຍກົງ (GCF);  
(ຂ) ເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດໃຫພະນກັງານ ເພື່ອສາງຜນົງານໃຫມີຄນນະພາບ ແລະ ທັນກັບເວລາ;  
(ຄ) ເພ່ີມປະສິດທິພາບ ຂອງກົນໄກການລະດົມທຶນ ແລະ ການຈດັສັນທຶນ  
(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 ແມນແຜນສືບຕຈໍດັຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ  ວິໃສທັດ ຂອງ     

ກປສ ຮອດປ 2030, ເປາໝາຍສະເພາະປ 2025 ແລະ ຍດທະສາດ 2025 ໃຫສາํເລດັຕາມຈດປະສົງຄາດໝາຍ 
ໂດຍໄດທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕ ິບັດແຜນດາເນີນງານ  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, ນະໂຍບາຍການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທํາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ

ແຫງຊາດ ປະກອບສວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄ້ັງທີ IX ຕາມ

ທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໃຫປະກົດຜົນເປນຈີງ.  

ແຜນ 5 ປ ຄ້ັງນີ້ ຈະສຊົນ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ກປສ ໃນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ບກຄະລາກອນ ແລະ 
ກົນໄກການເງິນທີ່ມີຄນນະພາບ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນຢາງມີປະສິດທິ
ພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ພອມທັງ ສາງຄວາມເຊ່ືອຖື ແລະ ສາງເງ່ືອນໄຂໃຫກາຍເປນອົງການແຫງຊາດທີ່ສາມາດ
ເຂ້ົາຫາແຫງຼທຶນສາກົນໂດຍກົງ ແລະ ກາຍເປນກອງທຶນທ່ີມີກນົໄກການເງີນຍືນຍົງ. ຂໍທີ 2.1 ໄດກํານົດທິດ

ທາງລວມ ແລະ ເປາໝາຍ ໂດຍອີງໃສວິໃສທດັ ຮອດປ 2030 ແລະ ຍດທະສາດຮອດປ 2025 ຂອງ ກປສ; ຂໍທີ 

2.2 ການົດຄາດໝາຍສຊົນທີ່ຈະຈດັຕ້ັງປະຕບິັດໃນ 5 ປ (2021-2025) ແລະ ຂໍທີ 2.3 ລະບແຜນວຽກຈດສດ

ແຕລະດານທີ່ຈະດາເນີນໃນໄລຍະ 2021–2025. ສາລັບແຜນດາເນີນງານໃນແຕລະປແມນລະບໄວໃນເອກະສານ
ຊອນທາຍ 2. 

ສະພາບແວດລອມ ທີ ່ຕອງເອົາໃຈໃສ  
 ໃນການສາງແຜນການເຄ່ືອນໄຫວ 5 ປ (2021-2025) ແມນໄດຄํານືງເຖິງບັນດາປດໄຈດງັນີ້: 

 ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ  ແລະ ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດກາລັງພດັທະນາທີ່ຍັງພົບຂໍຫຍງ 
ຍາກຫຼາຍຢາງ ເນື່ອງຈາກການສະລໍຕົວຂອງການລົງທຶນ ຊ່ຶງອາດສົງຜົນກະທົບຕໍການລະດມົທຶນຂອງ 
ກປສ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜໃຫທຶນຕາງໆ; 

 ການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈລະໂລກສາຍພັນໃໝ COVID19ໃນຈັງຫວະທີ່ໄວ ແລະ ລັດ 
ສະໝີກວາງໃນໄລຍະຜານມາ ແລະ ມີແນວໂນມແກຍາວ ເຖິງວາຈະມີວັກຊິນປອງກັນ ແຕກໍຍັງບໍທັນມີ
ການນາໃຊຢາງກວາງຂວາງ ແລະ ທົວເຖິງໃນທົວໂລກ ຊ່ຶງເຮັດໃຫຍັງມີການນາໃຊມາດຕະການໃນການ
ປອງກັນການແຜລະບາດ ອາດສົງຜົນໃຫການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕາງໆ ບໍເປນໄປຕາມແຜນທ່ີກາ 
ນດົໄວ; 

 ບັນຫາສິ່ງແວດລອມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະຈບັນຂອງ ສປປ ລາວ ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງສະພາບການ
ປຽນແປງດນິຟາອາກາດ ຍັງຢໃນສະພາບທີ່ຕອງສືບຕເໍອາົໃຈໃສ ແລະ ຮວມກນັແກໄຂ; 

 ຄວາມສາມາດ ແລະ ບົດບາດໜາທີ່ຂອງທກຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ;  



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 31 

 

 ຄວາມຈາເປນໃນການຈດັລຽງບລິມະສິດການສະໜອງທຶນຢາງມີຈດສມ ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນການ 
ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫງຊາດ ໃນສະພາບທືນທີ່ມີຈາກັດ ແລະ ປະກອບ 
ສວນຕໍການຟນຕົວຂອງເສດຖະກິດ; 

 ເດັດຂາດໂຈະການສະໜອງທືນທີ່ບໍມີປະສດິທິພາບ, ບໍໄດຮັບໝາກຜົນ ແລະ ບໍສາມາດເຫັນຜົນເປນຮບ
ປະທາ.  

2.1 ທດີທາງລວມ ແລະ ເປາໝາຍ  

ໃນ 5 ປຕໍໜາ, ກປສ ຍັງຕອງສືບຕໍຈດັຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມທິດທາງ ແລະ ເປາໝາຍທີ່ການົດໄວໃນ

ວິໃສທັດ ກປສ ຮອດປ 2030 ໃຫບັນລຜົນສາํເລັດ ໂດຍຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫສາເລັດ ຍດທະສາດ 

2025 ແລະ ຜົນໄດຮັບທີ່ວາງໄວຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄອງກັບຈດໝາຍ ແລະ ທິດທາງລວມ ຂອງແຜນ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄ້ັງທີ IX.   

ຈດໝາຍຂອງ ວໃິສທັດຮອດປ 2030, ເປາໝາຍສະເພາະ ປ 2025, ຍດທະສາດ ຮອດປ 2025 ຂອງ  

ກປສ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄ້ັງທີ IX ໄດສັງລວມດັງລມນີ້ :  

 ວໃິສທດັ ກປສ :  ພາຍໃນປ 2030, « ກປສ ຈະກາຍເປນສະຖາບັນການເງິນທີ່ໝ້ັນຄົງ, ເປນອົງກອນທ່ີ

ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ, ມີບກຄະລາກອນທີ່ໄດມາດຕະຖານສາກົນ, ມີປະສດິທິພາບໃນການຄມຄອງການ

ເງິນ, ໂຄງການ, ຈັດຊ້ື-ຈັດຈາງ, ການລະດົມ ແລະ ການຄມຄອງທຶນ ເພື່ອສະໜັບສະໜນກິດຈະກາການ
ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ».      

 ເປາໝາຍສະເພາະປ  2025:  ໃນວິໄສທັດ ຂອງ ກປສ ໄດການົດທິດທາງລວມຂອງປ 2025 ເພື່ອສາງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ຫກປສ ໃນວຽກງານການຈັດຕ້ັງ, ບກຄະລາກອນ ແລະ ກົນໄກການເງິນທີ່ມິຄວາມ     
ຍືນຍົງ ທີ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນຢາງມີປະສິດທິພາບ ເຂ້ົາໃນ
ວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອປະກອບສວນ
ເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. 

ເປາໝາຍສະເພາະ ຂອງ ກປສ ຮອດປ 2025 ມີດງັຕໍໄປນີ້ :   

1. ຫກປສ ກາຍເປນອົງກອນທີ່ໜາເຊື່ອຖື  ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍມີບກຄະລາກອນທ່ີພຽງພໍ
ທັງດານປະລມິານ ແລະ ຄນນະພາບ;  

2. ກົນໄກການເງິນຂອງ ກປສ ຈະໄດຮັບການຈດັຕ້ັງປະຕບິັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າ
ຫາແຫຼງທຶນຈາກຫຼາຍແຫຼງ;    

3. ຫກປສ ຈະປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ເພື່ອປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.    

 



 

   ບົດສະຫຼບຸການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທດິທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 32 

 

 ຍດທະສາດ ຮອດປ  2025 ຂອງ ກປສ : 
        ກປສ ໄດວາງຍດທະສາດ ຮອດ ປ  2025 ເຊີ່ງປະກອບມີ  4 ຍດທະສາດ ແລະ ໄດຄາດຄະເນຜົນໄດຮັບ 
ສາລັບ ແຕລະຍດທະສາດ ດັງນ້ີ: 
 

 
 ທບົທວນແຜນພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັງ້ທີ ່IX: 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄ້ັງທີ່ IX ກໍໄດກํານົດຈດໝາຍລວມ ແລະ 
ທີດທາງໜາທີລ່ວມ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຄ ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ 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 “ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມໃຫມີຄວາມສົມດນ ແລະ ກຽມພອມຮັບມື ແລະ 

ຕອບໂຕຄວາມສຽງຈາກໄພພິບັດທາມະຊາດ”. 

2.2 ຄາດໝາຍສຊນົ 

ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທິດທາງລວມ ແລະ ເປາໝາຍ ທີ່ການົດໄວໃນວິໃສທັດ ກປສ ຮອດປ 2030 ແລະ 

ຍດທະສາດ ຮອດປ 2025 ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ່ IX, ກປສ 
ໄດການົດຄາດໝາຍສຊົນໃນ 5 ປ ຕໜໍາ (2021-2025) ດັງລມນ້ີ:  



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 33 

 

2.2.1 ດານການຈັດຕັງ້  
ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ ແລະ ການຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຢາງເປນລະບົບ ເພື່ອ

ໃຫກາຍເປນອົງກອນທີ່ໜາເຊື່ອຖ ື ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ມີບກຄະລາກອນທີ່ພຽງພໍ ທັງດານຄນນະພາບ ແລະ 

ປະລິມານ, ມີລະບຽບການ ແລະ ຄມືການຄມຄອງບໍລິຫານ ທີ່ຄົບຊຸດ ແລະ ແລະ ມີລະບົບການຄມຄອງບໍລິຫານ 
ການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ  ໜາເຊ່ືອຖື.   

2.2.2 ດານການຄມຄອງ ບລິໍຫານ 
ຫກປສ  ມີລະບົບຄມຄອງບໍລິຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດວັດແທກປະສິດທິພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານ ຕາມແຜນການທີ່ລະບໄວໃນວິໃສທັດ, ຍດທະສາດ, ແຜນການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ແລະ 

ຄມືການຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ໂດຍນາໃຊດດັສະນີຄວາມສາມາດ (FCI) ໃຫບັນລໄດ 80 ເປເຊັນຂອງ 
ດດັສະນີແຕລະດານ ຊ່ຶງມີການທົບທວນ 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 
ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕບິັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍຜານການນາໃຊ ຕົວຊີ້ວັດຜົນງານ 
(KPI) ຊ່ືງຢາງໜອຍໃຫບັນລ 85% ຂອງການການົດ ຕົວຊີ້ວັດໃນການປະຕບິັດວຽກງານ ພອມທັງ ມີແຜນພັດ 
ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ ແລະ ມີນະໂຍບາຍດານບກ ຄະລະກອນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຊັດເຈນ. 

2.2.4 ດານການລະດົມທນຶ 
ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການລະດົມທຶນ (2021-2025) ຊື່ງຄາດວາຈະ

ສາມາດ ສາງລາຍຮັບໄດປະມານ 62.47 ລານ (ຫົກສິບສອງລານສ່ີແສນເຈັດສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນ້ີ 

6,65 ລານ (ຫົກລານຫົກແສນຫາສິບພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກທຶນພາຍໃນ ແລະ 55.82 ລານ (ຫາສິບຫາ

ລານແປດແສນຊາວພັນ) ໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກແຫຼງທຶນສາກົນ ໂດຍສືບຕໍເກັບລາຍຮັບຈາກ 4 ແຫງຼທຶນທີ່ເກັບ
ໄດໃນປະຈບັນ ແລະ ເພ່ີມການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝ ພອມທັງ ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ
ເພື່ອຄ້ົນຄວາສາງນິຕິກາໃນການເຂ້ົາຫາແຫຼງທຶນໃໝຕາມດາລັດ ຂອງ ກປສ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ຄຮວມ
ພັດທະນາເພ່ືອກະກຽມໂຄງການໃໝ. 

2.2.5  ດານການສະໜອງທນຶ  
ສາງແຜນສະໜອງທຶນ 2021-2025 ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ ໄປຕາມ

ທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ ລວມທັງສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການບໍລິຫານຄມຄອງທຶນ ໃຫບັນລຄາດໝາຍ 
62.47 ລານໂດລາ ສະຫະລັດ, ໃນນ້ີ ທຶນພາຍໃນ 6.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 55.82 ລານໂດ
ລາສະຫະລັດ. 
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2.2.6  ດານການຮວມມື 
ເພີ່ມທະວີການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ ກັບ ພາກສວນຕາງໆໃຫກວາງຂວາງເຊັນ: ມະຫາ 

ວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ແລະ ປະຈາພາກ, ບັນດາກະຊວງກຽວຂອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຊຸມຊົນ ທອງຖ່ິນ 
ແລະ ສືບຕໍເປນຄ ຮວມງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາງໆໃຫຍືນຍົງເຊັນ: WB, UNDP, GIZ, UNEP  ແລະ 

GGGI ພອມນັ້ນ ກໍເພ່ີມທະວີສາຍພົວພັນກັບ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ (GCF) ເພ່ືອສາງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ກປສ ກາຍເປນອົງກອນທີສ່າມາດເຂ້ົາຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ ແລະ ສຶກສາເງ່ືອນໄຂ, 
ມາດຖານ ແລະ ຄວາມເປນໄປໄດ ຂອງອົງການສະໜອງທຶນໃນອະນພາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ລະດັບສາກົນ ເພື່ອ
ຊອກຫາແຫຼງທຶນໃໝ. 

2.2.7 ດານການສ່ືສານ 

ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດາເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ 2021-2025, ເພ່ີມທະວີ
ການເຜີຍແຜລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມືການຄມຄອງໂຄງການໃຫແກພະນັກງານ ກປສ ແລະ ໂຄງການ
ຍອຍ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ກຽວກັບຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ ໃນການປະກອບສວນເຂົ້າໃນການ

ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມຢາງເປນປກກະຕິ ໂດຍຜານສ່ືຕາງໆເຊນັ: ແຜນພັບ, ໂປສເຕີ,້ ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, 

ວິທະຍ, ໂທລະພາບ, ວິດີໂອສ້ັນ, ເວບໄຊ ແລະ ເຟສບກ. 

   

ຕາຕະລາງ 2.1 ຕາຕະລາງສງັລວມຄາດໝາຍສຊນົ ໃນປ 2021-2025 ເພ່ືອໃຫບນັລຕາມຍດທະສາດຮອດປ 2025 

ຍດທະສາດ ແລະ ຜົນໄດຮບັ ທີກ່ານດົໄວຮອດປ 
2025 

 ຄາດໝາຍສຊນົ ໃນປ 2021-2025 ໝາຍເຫດ 

ຍດທະສາດ 1: ປບປງດານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຄມຄອງ-ບໍລິຫານ. 

ຜນົໄດຮັບ 1.1 ມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ແລະ    

ພາລະບົດບາດທີ່ຈະແຈງ ແລະ ເໝາະສົມ. 

ສືບຕປໍບປ ຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕ້ັງ 
ແລະ ພາລະບົດບາດໃຫສາເລັດ 

 

ຜນົໄດຮັບ 1.2 ມີລະບຽບການຄມຄອງ-ບໍລຫິານ ທີມີ່

ປະສດິທິຜົນຕາມ 8 ດັດສະນ ຄີວາມສາມາດ (FCI) 

ທີ່ການດົໃນປ 2015.  

ສືບຕປໍບປງ ດັດສະນີຄວາມສາມາດໃຫ
ສາເລດັ ແລະ ມີການທົບທວນເປນແຕ
ລະໄລຍະ. 

 

ຜນົໄດຮັບ 1.3  ປບປງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ 
ແລະ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການ ໃຫສາເລັດ ແລະ 
ຖືກຮັບຮອງເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ປບປງລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ 
ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການທກ
ເຫລັ້ມໃຫສາເລັດໃນປ 2021 ພອມທັງ
ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ. 

 

ຜນົໄດຮັບ 1.4 ມີລະບົບການບ ໍລກິານດານການເງິນທີ່ ປບປງລະບົບໂປຮແກມບັນຊີ ໃຫເປນ
ລະບົບດຽວ ທີ່ມີການຍອມຮັບຈາກກະ 
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ມີປະສິດທິຜນົ. ຊວງການເງິນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະ
ຫຼຸບລາຍງານການເງິນຖືກຕອງ ແລະ 
ທັນເວລາ 

ຍດທະສາດ  2: ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງດານບກຄະລາກອນ  

ຜນົໄດຮັບ 2.1 ມີຄວາມພອມທັງດານປະລມິານ ແລະ 

ຄນນະພາບ. 

ປະເມີນຄວາມຕອງການພະນັກງານຕາມ
ແຫງຼທຶນ ແລະ ໜາວຽກ, ໂອນຖາຍ   
ພະນັກງານໂຄງການທີ່ມີຄວາມຮຄວາມ
ສາມາດໃຫມາເປນພະນກັງານຖາວອນ 
ຂອງ ຫກປສ ໃຫຄົບຕາມຕາແໜງງານ 
ພອມທັງຍົກສງຄນນະພາບ (ຢາງໜອຍ

KPI ຈະຕອງບັນລ 85%) 

 

ຜນົໄດຮັບ 2.2 ມີນະໂຍບາຍດານບກຄະລາກອນທ່ີ      

ເໝາະສ ົມ. 

- ປບປງຄມືບກຄະລາກອນທີ່ມີການກາ
ນດົນະໂຍບາຍຊັດເຈນ ແລະ ເໝາະສົມ; 
- ສືບຕຝໍກອົບຮົມໃຫພະນັກງານ ເພ່ືອ
ບັນລ 80% ຂອງຈານວນພະນັກງານ

ທັງໝົດ; 

- 30% ຂອງຈານວນພະນັກງານທັງ  
ໝົດກາຍເປນຊຽວຊານສະເພາະດານ 
ແລະ ສາມາດເປນຄຝກ 

 

ຜນົໄດຮັບ 2.3 ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຊັບພະ
ຍາກອນມະນດ  

ສາງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ
ມະນດ ຂອງ ກປສ ສາລັບປ 2021 -
2025 ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະ
ສດິທິຜົນ 

 

ຍດທະສາດ 3: ປບປງກົນໄກລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນແບບຍືນຍົງ  

ຜນົໄດຮັບ 3.1 ມີແຜນ 5 ປສາລັບການລະດົມທຶນ 

ແລະ ການສື່ສານ 

ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ
ເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການລະດົມທຶນ 
(2021-2025) ຊ່ຶງຄາດວາຈະສາມາດ

ສາງລາຍຮັບໄດປະມານ 62.47 ລານ

ໂດລາສະຫະລັດ (6,65 ລານໂດລາສະ
ຫະລັດ ມາຈາກທຶນພາຍໃນ ແລະ 
55.82 ລານໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກ

ແຫງຼທຶນສາກົນ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະ

ລາງລະດົມທຶນ). ພອມນັ້່ນ, ກໍປະສານ
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ສົມທົບກັບພາກ ສວນທີ່ກຽວຂອງເພ່ືອ
ຄົ້ນຄວາສາງນິຕິກາໃນການເຂົ້າຫາແຫຼງ
ທຶນໃໝ ຕາມດາລັດ ຂອງ ກປສ ແລະ 
ປະສານສົມທົບກັບຄຮວມພັດທະນາ 
ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ. 

ຜນົໄດຮັບ 3.2 ມີແຜນ 5 ປ ສາລັບການສະໜອງທຶນ 

ຕາມ 6 ຮວງທຶນ 

ສາງແຜນສະໜອງທຶນ ໄປຕາມ 6 ຮວງ
ທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ 
ໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ 
ລວມທັງສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການ
ບໍລິຫານຄມຄອງທຶນ ໃຫບັນລຄາດ    
ໝາຍ  62.47 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ, 
ໃນນ້ີ ທຶນພາຍໃນ 6.65 ລານໂດລາ
ສະຫະລດັ ແລະ ທຶນສາກົນ 55.82 
ລານໂດລາສະຫະລັດ. 

 

ຜນົໄດຮັບ 3.3 ມີທຶນເພ່ີມຈາກແຫງຼທຶນຕາງໆ ຕາມ

ມາດຕາ 5 ຂອງດາລັດ ກປສ ປ 2017. 

ສືບຕເໍກັບລາຍຮັບຈາກ 4 ແຫຼງທຶນທີ່
ເກັບໄດໃນປະຈບັນ ແລະ ເພີ້ມການເກັບ
ກາຈາກແຫຼງທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບ
ກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງເພື່ອຄ້ົນຄວາ
ສາງນິຕິກາໃນການເຂ້ົາຫາແຫຼງທຶນໃໝ 
ຕາມດາລັດ ຂອງ ກປສ ແລະ ປະສານ
ສົມທົບກັບຄຮວມພັດທະນາເພື່ອ
ກະກຽມໂຄງການໃໝ. 

 

ຍດທະສາດ  4: ເພ່ີມທະວີການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານ  

ຜນົໄດຮັບ 4.1 ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມ

ໂຍງພາຍໃນກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງພາກລັດ, 
ເອກກະຊົນ ແລະ ຄຮວມພັດທະນາ ທັງໃນສນກາງ 
ແລະ ທອງຖ່ິນ 

ເພີ່ມທະວີການຮວມມື ແລະ ຫັນເປຄ
ຮວມງານກັບພາກສວນຕາງໆໃຫກວາງ 
ຂວາງ ເຊັນ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ 
ແລະ ປະຈາພາກ, ບັນດາກະຊວງທີ່ກຽວ 

ຂອງ, ອົງການຈດັຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຊຸມຊົນ
ທອງຖ່ິນ ແລະ ສືບຕເໍປນຄຮວມງານ 
ກັບ WB, UNDP, GIZ, UNEP, 

GGGI ແລະ ອ່ືນໆ.   

 

ຜນົໄດຮັບ 4.2 ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື ແລະ ເຊ່ືອມ

ໂຍງກັບຄຮວມພັດທະນາໃນອະນພາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ 
ແລະ ລະດັບສາກົນ 

ເສີມສາງສາຍພົວພັນກັບກອງທຶນສີຂຽວ
ດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ 
(GCF) ເພ່ືອສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ 
ກປສ ກາຍເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂ້ົາ
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ຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ ແລະ ສຶກສາ
ເງ່ືອນໄຂ, ມາດຖານ ແລະ ຄວາມເປນ
ໄປໄດຂອງອົງການສະໜອງທຶນໃນອະນ
ພາກພ້ືນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ລະດບັສາກົນ 
ເພື່ອຊອກຫາແຫຼງທນຶໃໝ. 

ຜນົໄດຮັບ 4.3 ມີເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ສ່ືສ່ິງພິມ  
ເພື່ອເຜີຍແຜກຽວກັບຜົນສາເລັດ ການເຄ່ືອນໄຫວການ
ຈດັຕ້ັງປະຕບິັດຂອງ ກປສ.  

ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນດາເນີນ
ງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການສື່ສານ 
2021-2025, ເພ່ີມທະວີການເຜີຍແຜ
ລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມື
ການຄມຄອງໂຄງການໃຫແກພະນັກ 
ງານ ກປສ ແລະ ໂຄງການຍອຍ, ໂຄສະ 
ນາເຜີຍແຜກຽວກັບຜົນງານ ການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ ໃນການປະ 
ກອບສວນເຂ້ົາໃນການປກປກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລອມ ຢາງເປນປກກະຕ ິ ໂດຍ
ຜານສ່ືຕາງໆ ເຊັນ: ແຜນພັບ, ໂປສເຕ້ີ, 

ໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍ, ໂທລະ 

ພາບ, ວິດີໂອສ້ັນ, ເວບໄຊ ແລະ ເຟສ
ບກ. 

   

 

2.3 ແຜນວຽກຈດສມ  (2021-2025) 

ແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ ແມນຈະສມໃສການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍດທະສາດທັງ 4 ດານ

13 ຜົນໄດຮັບ ແລະ ຄາດໝາຍສຊົນທີ່ໄດລະບໄວໃນຕາຕະລາງ 2.1 ຂາງເທິງໃຫສາເລັດ ໂດຍຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໜາວຽກຈດສມລມນີ້:  
 

2.3.1 ຈດັຕັງ້ປະຕິບດັຍດທະສາດ 1: ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກການຈັດຕັງ້, ພະນັກງງານ ແລະ ການຄມ  

       ຄອງ-ບໍລິຫານ ໃຫເປນທີເ່ຊືອ່ຖ ືແລະ ຍອມຮບັໄດທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ຊ່ຶງມີໜາວຽກຈດສມດັງນີ້: 

(1) ປບປງນິຕິກາ (ລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ ຄມືຄມຄອງບໍລິຫານຕາງໆ) ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສາ
ເລດັຂອງ ກປສ ໃຫກາຍເປນອົງກອນທີ່ມີບົດບາດໃນການປະຕິບັດໜາທີ່ເປນກົນໄກການເງິນທ່ີຍືນ
ຍົງ ພອມທັງປບປງຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ໃຫສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດ
ຄມຄອງໂຄງການຈາກຫຼາຍແຫຼງທຶນຢາງມີປະສິດທິຜົນ; 

(2) ພັດທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍສາງແຜນພັດທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025 ແລະ 
ປບປງນະໂຍບາຍພະນັກງານໃຫເໝາະສົມ ພອມທັງແກໄຂອັດຕາການເຂ້ົາ-ອອກຂອງພະນັກງານ 
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ເຊນັ: (ກ) ແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫພະນັກງານ ແລະ ທີມງານໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢາງ
ຈະແຈງ ລວມທັງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫສອດຄອງກັບຄມືຄມຄອງພະນກັງານ ກປສ, (ຂ) ຝກ
ອົບຮົມທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫປະສິດທິພາບ ແລະ (ຄ) ຮັບພະນັກງານໜມນອຍທີ່ມີ
ຄວາມຮຄວາມສາມາດ; 

(3) ປບປງລະບົບການຄມຄອງ-ບໍລິຫານຂອງ ຫກປສ ທີ່ສາມາດວັດແທກປະສດິທີພາບໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ຫກປສ ຕາມແຜນການທ່ີລະບໄວໃນ ວິໃສທັດ, ຍດທະສາດ, ແຜນການ
ລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ແລະ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລຫິານ ຂອງ ກປສ ໂດຍນາໃຊດດັສະນີ
ຄວາມອາດສາມາດ (FCI); 

(4) ປບປງລະບົບການເງິນ ໃຫມີປະສິດທະຜົນໂດຍການນາໃຊລະບົບບັນຊີດຽວ ເພື່ອຮັບປະກັນການລາຍ
ງານ ທີ່ຖືກຕອງຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ຊ່ຶງລະບົບບັນຊີດັງກາວມີການຢງຢນຈາກກະຊວງການເງິນ.   
 
ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກາດັງກາວຈະໄດດາເນີນຫັຼກການດັງລມນີ:້  
o ການຄມຄອງບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ແມນອີງໃສດາລັດ ກປສ ປ 2017, ລະບຽບການຄມຄອງ     

ກປສ ປ 2021, ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານໂຄງການ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ 
ມາດຖານເງ່ືອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນ; 

o ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານກຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ 
ແລະ ແຜນງານບລມິະສິດໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງ
ແວດລອມ ລວມທັງວຽກງານຄມຄອງ ແລະ ການປບໂຕເຂົ້າກບັການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ; 

o ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກອົງກອນ ແລະ ຊຸມຊົນດວຍວິທີການທ່ີປະຢດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
ໂດຍນາໃຊວທິີການ: “ການຮຽນຮຜານການປະຕິບັດຕົວຈິງ”, “ການຝກທັກສະໃນລະຫວາງການ

ເຮັດວຽກຕົວຈິງ” ແລະ ເສີມສາງ “ການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ”;  
o ຈດັຈາງພະນັກງານທີ່ມີຄນວດທິສງສະເພາະດານເພື່ອຊວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ຂອງ

ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊອນ ຫຼື ມີຄວາມຈາເປນອັນຮີບດວນ ແລະ ຕອງການບກຄະລາ
ກອນເພ້ີມເຕີມ; ແລະ 

o ປບປງການຈັດຕັ້ງໃຫກາຍເປນອ ົງກອນແຫງຊາດທີສ່າມາດເຂົ້າຫາແຫງຼທຶນສາກົນໄດໂດຍກົງ 
ແລະ ເສີມສາງຄຮວມງານກັບອງົການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງ.    

 

2.3.2 ຈດັຕັງ້ປະຕິບດັຍດທະສາດ 2: ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດານບກຄະລາກອນໃຫ ກປສ ຊ່ຶງມີໜາວຽກຈດ  

        ສມດັງນີ້: 

(1) ປະກອບບກຄະລາກອນໃຫພຽງພທໍັງດານປະລມິານ ແລະ ຄນນະພາບ ໂດຍການສາງພະນັກງານຖາ
ວອນທີ່ມີຄວາມຮຄວາມສາມາດໃຫສອດຄອງຕາມແຫງຼລາຍຮັບ ແລະ ໜາວຽກ ພອມທັງ ປບປງຄນ

ນະພາບຂອງພະນັກງານທີ່ມີຢໃນປະຈບັນ (ຢາງໜອຍໃຫບັນລ 85% ຂອງ ການການົດຕົວຊ້ີວັດໃນ

ການປະຕິບັດວຽກງານ); 
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(2) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍການສບືຕໍຝກອົບຮົບໃຫພະນກັງານ ດວຍ
ວທິີການຕາງໆເຊັນ: ການຮຽນຮຜານການປະຕບິັດຕົວຈິງ, ການຝກອົບຮົມສະເພາະດານ ແລະ  ການ

ຝກອົບເພ່ືອກາຍເປນຄຝກ ຊ່ຶງຄາດໝາຍຢາງນອຍ 80% ຂອງຈານວນພະນັກງານທັງໝົດໃຫໄດຮັບ

ການຝກອົບຮົມ ແລະ 30% ຂອງຈານວນພະນັກງານທັງໝົດໃຫກາຍເປນພະນັກງານຊຽວຊານສະ
ເພາະດານ ແລະ  ກາຍເປນຄຝກ;   

(3) ສາງ ແລະ ຈດັຕ້ັງປະຕບິັດແຜນພັດທະນາບກຄະລາກອນ 2021-2025 ຂອງ ກປສ ເພ່ືອສາງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງໃຫພະນັກງານ ໂດຍການຝກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ການຝກອົບຮົມສະເພາະ

ດານ, ການຝກອົບຮົມກັບທີ່, ການຝກອົບເພ່ືອກາຍເປນຄຝກ ພອມທັງ ສງົເສີມໃຫພະນັກງານຮຽນ
ຮດວຍຕົນເອງ. ການຝກອົບຮົມແມນແນໃສການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ ຫກປສ ເພ່ືອປະຕິບັດ
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. 

 

2.3.3 ຈັດຕັງ້ປະຕບິດັຍດທະສາດ 3: ປບປງກນົໄກການລະດົມທນຶ ແລະ ການສະໜອງທນຶທີຍ່ນືຍງົ ຊ່ຶງມີ
ໜາວຽກຈດສມດັງນີ:້ 

     ກ. ການລະດົມທນຶ 
ການລະດົມທຶນ ຂອງ ກປສ ແມນແນໃສນາມາຮັບໃຊໃຫແກວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາ 

ກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ      

ຊຶ່ງປະຈບັນ ບັນຫາການທາລາຍຊັບພະຍາກອນທ ໍາມະຊາດ, ການເພ້ີມຂ້ືນຂອງມົນລະພິດ ແລະ ຜົນກະທົບ
ຂອງການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ືນ ສະນັ້ນ ການລະດົມທຶນ ເພື່ອມາຮັບໃຊວຽກງານ
ດງັກາວ ເປນໜາວຽກທີ່ທາທາຍ ເນ່ືອງຈາກມີການແຂງຂັນສງໃນການເຂົ້າເຖິງແຫງຼທຶນ ທັງໃນລະດັບ
ຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ທົວໂລກ. ເຖິງຢາງໃດກຕໍາມ ກປສ ມີຄວາມຕ້ັງໃຈທີ່ຈະປບປງຂີດຄວາມສາ
ມາດຂອງຕົນໃນທກໆດານ ໃນການເຂ້ົາເຖິງແຫຼງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ຍດທະສາດໃນການລະດົມທຶນ ສາລັບປ 2021-2025 ຊ່ືງຄາດວາຈະສາມາດສາງລາຍຮັບໄດປະມານ 

62.47 ລານໂດລາສະຫະລັດ (6.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ມາຈາກທຶນພາຍໃນ ແລະ 55.82 ລານໂດ

ລາສະຫະລັດມາຈາກແຫຼງທຶນສາກົນ).  

 ການຂົນຂວາຍລະດົມທນຶເພ້ີມຈາກແຫງຼທນຶພາຍໃນ  

ໃນລະຫວາງປ 2021-2025 ກປສ ຈະສືບຕໍເກັບລາຍຮັບ (ທຶນພາຍໃນ) ຈາກດອກເບຍເງິນຝາກຂອງ  

ກປສ ແລະ ການປະກອບສວນພັນທະຈາກໂຄງການບແໍຮ ແລະ ໄຟຟາທີ່ໄດເຊັນສັນຍາສາປະທານ (CA) ຊ່ຶງຄາດ

ວາຈະສາມາດເກັບໄດປະມານ 6.65 ລານໂດລາສະຫະລດັ (ຫຼື ປະມານ 1.33 ລານໂດລາສະຫະລັດຕປໍ). 

ນອກຈາກນັ້ນ ເພື່ອບັນລເປາໝາຍ ການໂຄງການເຕີບໂຕສີຂຽວ GG-DPO (DPF3) ທີ່ການົດໃຫ ກປສ ຕອງ
ມີແຫງຼທຶນໃໝຢາງໜອຍ 2 ແຫງຼທຶນໃນທາຍປ 2021. ກປສ ໄດກະກຽມຮາງເບ້ືອງຕົ້ນ ລັດຖະດາລັດປະທານ
ປະເທດວາດວຍການຈາຍຄານາເປອນ ຈາກນັ້ນ ໄດມອບໃຫ ກົມຊັບພະຍາກອນນາ, ກຊສ ສືບຕໍປບປງ. ກປສ ຈະ
ສືບຕເໍຮັດວຽກຢາງໃກຊິດກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ເພ່ືອຊອກຫາວິທີການຕາງໆເພື່ອເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼງມົນລະ
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ພິດ ໂດຍສະເພາະ ອດສາຫະກາຂະໝາດໃຫຍທ່ີສາງມົນລະພິດ ແລະ ສົງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍສຂະພາບຂອງຄົນ 
ແລະ ລະບົບນິເວດ ໃນນ້ີ ຈະສືບຕໍຮວມມືກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ໃນການສຶກສາ ກຽວກັບ ກນົໄກການ
ຮັບເອົາທຶນຈາກແຫຼງໃໝຕາມທີ່ການົດໄວໃນກດົໝາຍ ວາດວຍ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ (ເຊັນ: ການ
ເກັບຄາບໍລິການລະບົບນິເວດ, ການບລະນະຟ້ນຟດານສ່ິງແວດລອມ ແລະ ການປບໄໝ) ເພ່ືອນํາສະເໜີພາກສວນ
ກຽວຂອງ ການົດເປນນິຕິກາລະອຽດ ໃຫສາມາດນາໄປສການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ. 
 

ຕາຕະລາງ 2.2 ຄາດຄະເນການເກບັລາຍຮບັຈາກການລງົທນຶຂອງ ກປສ ເອງ ແລະ ການເກັບລາຍຮບັຈາກແຫງຼທນຶພາຍ

ໃນ (ລານໂດລາສະຫະລດັ) ໃນປ 2021-2025 

ແຫຼງທຶນ 2020 

(ref) 

2021 2022 2023 2024 2025 ທັງໝົດ 
(2021-

2025) 

ໝາຍເຫດ 

(1) ທຶນພາຍໃນ (ດອກ
ເບຍເງິນຝາກຂອງ ກປ
ສ ແລະດອກເບຍຈາກ
ໂຄງ ການເງິນກ)  

0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.65 ເພ່ືອນາໃຊໃນ
ວຽກບໍລິຫານ 
ຂອງ ກປສ  

(2) ການປະກອບສວນ
ພັນທະຈາກໂຄງການບໍ
ແຮ  

0.4 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 2.25 ຈະໄດປະສານ
ສົມທົບຢາງໃກ
ຊິດກັບກະຊວງ
ພະລັງງານ 
ແລະ ບໍແຮ  

(3) ການປະກອບສວນ
ພັນທະຈາກໂຄງການ
ພະລັງງານ 

1.1 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 2.75 ຈະໄດປະສານ
ສົມທົບຢາງໃກ
ຊິດກັບກະຊວງ
ພະລັງງານ 
ແລະ ບໍແຮ 
ແລະ ກົມສ່ິງ
ແວດລອມ,   
ກຊສ 

(4)ການປະກອບສວນ

ຈາກແຫຼງອື່ນໆ (ຄານາ

ເສຍ,ອາກອນ

ສ່ິງແວດລອມ,ຄາ

ບໍລິການລະບົບນິເວດ, 
ຄາບໍລະນະຟນຟ
ສ່ິງແວດລອມແລະ 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ຈະໄດປະສານ
ສົມທົບຢາງໃກ
ຊິດກັບກະຊວງ
ພະລັງງານ 
ແລະ ບໍແຮ 
ແລະ ກຊສ 
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ອື່ນໆ.) 

(5) ລວມ (2) + (3) 

+(4)  

1.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00  

ລວມທງັໝົດ (1)+(5) 1.8 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 6.65   

 

 ການສະໜັບສະໜນຈາກອົງການຜໃຫທນຶສາກນົ (IFO) 

ໃນ ສປປ ລາວ, ມີຫຼາຍອົງການຜໃຫທຶນສາກົນ (IFO) ທີ່ສະໜອງທຶນຊວຍເຫຼືອລາ, ເງິນກຢມ, ແລະ 

ການປະສົມປະສານລະຫວາງເງິນຊວຍເຫຼືອລາ ແລະ ເງິນກຢມ, ການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການ ແລະ ການສາງຂີດ

ຄວາມສາມາດໃຫກັບທກຂະແໜງການ. ສ ໍາລັບຂົງເຂດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ,   

ກປສ ມີປະສບົການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຮວມກັບທະນາຄານໂລກໃນໄລຍະ 10 ປຜານມາ ແລະ ປະຈ

ບັນໄດສາງສາຍພົວພັນໂດຍກົງກັບກອງທຶນ GEF, ກອງທຶນ GCF, ອົງການ GIZ, UNEP ແລະ UNDP. 

ໃນປ 2021-2025 ຄາດວາຈະສາມາດລະດົມທຶນຈາກສາກົນໄດປະມານ 55.82 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ຊ່ຶງທຶນ

ດງັກາວປະກອບມີ: ທຶນ ຄສລ2 ມນຄາ 5.75 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ເງິນຊວຍເຫຼືອລາ 23.49 ລານໂດລາ

ສະຫະລັດ ຈາກກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນໃຫລດັຖະບານ (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 
ເພ່ືອມາສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ ກປສ ດັງມີລາຍລະອຽດລມນີ້: 

 ງບົປະມານໂຄງການ ຄສລ 2: ໂຄງການ ຄສລ2 ໄດຮັບການຕໍອາຍໂຄງການຮອດກາງປ 2022 ແລະ 
-ບັນດາໂຄງການຍອຍ (ກມໂຄງການສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ການຄມຄອງປາສະຫງວນ, ການຕານ

ການຄາຂາຍສັດປາ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ) ກໍໄດຮັບການຕອໍາຍຮອດທາຍປ 2021 ຊຶ່ງ
ຄາດວາຈະມີງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທັງໝົດ 5.75 ລານໂດລາສະຫະລັດ; 

 ການສະໜັບສະໜນຈາກກອງທນຶ GCF:  ການເຂ້ົາເຖິງແຫຼງທຶນ GCF ແມນຮຽກຮອງໃຫມີ

ມາດຕະຖານສງ ກຽວກັບ ການຄມຄອງການເງິນ, ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈາງ, ວຽກງານສ່ິງແວດລອມ ແລະ 

ນະໂຍບາຍປກປອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຄມຄອງ

ບໍລິຫານ, ຄວາມໂປງໃສ, ຄວາມສາມາດດານວິຊາການ, ການຄມຄອງທີ່ມີປະສດິທິພາບ, ການເປນຄ

ຮວມງານ ຫຼື ຮວມທຶນກັບອົງກອນຜໃຫທຶນ. ນອກນັ້ນ, ບົດສະເໜີໂຄງການທີ່ຈະສະເໜີຂໍທຶນກໍ

ຕອງມີຄນນະພາບ ຊຶ່ງໃນການກະກຽມແມນຕອງໃຊເວລາ, ຄວາມສາມາດສງ ແລະ ຈາເປນຕອງມີ

ຊຽວຊານສາກົນມາຊວຍ ເພາະຂ້ັນຕອນການທົບທວນ ແລະ ອະນມັດຂອງຜໃຫທຶນ ແມນມີການ



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 42 

 

ແຂງຂັນສງ ແລະ ມີຫຼາຍປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາໄດຍ່ືນບົດສະເໜີຂໍທຶນນາແຫຼງດັງກາວ. ຜານມາ 
ຫກປສ ກໍໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ ຈາກ ອົງການ GIZ ເພ່ືອປະເມີນຄວາມພອມໃນການເຂົ້າຫາແຫຼງ

ທຶນໂດຍກົງ ຂອງ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ (GCF) ຊຶ່ງເຫັນວາຍັງມີ

ບາງດານທີ່ຕອງໄດປບປງແກໄຂ ເປນຕ້ົນ: ປບປງຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຫກປສ, ປະສດິທິພາບຂອງ

ລະບົບໂປແກຼມບັນຊີ, ສາງລະບົບກວດກາພາຍໃນ ແລະ ການສົງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານ

ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ. ພອມກັນນີ,້ ກປສ ກໍໄດຍ່ືນໃບສະໝັກເພື່ອເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂົ້າ

ຫາແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ (AE) ແລະ ກໍໄດເລີ່ມກະກຽມບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ເພ່ືອສະໝັກຂໍທຶນ

ສາລັບໂຄງການຂະໜາດນອຍໃນວົງເງິນບໍເກີນ 10 ລານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍຜານຮວງທຶນການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ. ເພ່ືອສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫຼງທຶນ GCF, ຫກປສ ໄດການົດ 3 ວຽກງານຈດ

ສມດັງນີ້:  

- ໂຄງການ I-GFLL (REDD+):  ເພ່ືອເປນຜົນງານອາງອີງ 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 (ໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 2020-2024), ໃນ

ນັ້ນ 447.326 ໂດລາສະຫະລັດ ແມນ ກປສ ນາໃຊ ເຂ້ົາໃນການຄມຄອງບໍລິຫານການ

ເງິນຂອງໂຄງການ, ຊຶ່ງບົດສະເໜີໂຄງການດງັກາວໄດຮັບອະນມັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ໃນຕົ້ນ

ປ 2020 ແລະ ໄດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປ 2020.  

- ໂຄງການ UNEP/GCF:  ເພື່ອເປນຜົນງານອາງອີງ ຂອງ ຫກປສ ໃນການເປນອົງກອນທີ່
ສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫຼງທຶນໂດຍກົງ ຂອງ GCF, ຫກປສ ໄດເຮັດວຽກຮວມກັບອົງການ 

UNEP ແລະ ກຊສ ຢາງໃກຊິດໃນການກະກຽມ “ໂຄງການສາງຄວາມທົນທານຂອງ

ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພື່ອປບຕົວເຂ້ົາກັບການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ ໂດຍການຄມ
ຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຢ ສປປ ລາວ” ໂດຍຜານອົງການ UNEP ຈາ

ນວນ 10 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2020-2025), ໃນນ້ັນ 

344,152 ໂດລາສະຫະລັດ ແມນ ກປສ ນາໃຊເຂ້ົາໃນການຄມຄອງບໍລິຫານການເງິນ 

ຂອງໂຄງການ, ຊ່ຶງບົດສະເໜີໂຄງການດັງກາວໄດຮັບອະນມັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ໃນຕ້ົນປ 

2020 ແລະ ໄດເລີ່ມຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປ 2020; 
                                        
 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 43 

 

 ການເຂ້ົາເຖິງແຫງຼທນຶ GCF:  ຜານມາ ຫກປສ ໄດຮັບການຊວຍເຫຼືອ ຈາກ ອົງການ GIZ ເພື່ອ

ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫກາຍເປນອົງກອນທີ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫຼງທຶນໂດຍກົງ ຂອງ GCF. 

ນອກນັ້ນ ຫກປສ ກໍໄດສະເໜີຂໍທຶນ ຈາກ GCF ເພ່ືອສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ ກປສ ຈານວນ 

0.4 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ (ໄລຍະ 2) ຊຶ່ງໄດຖືກຮັບຮອງໃນ ໄຕມາດ 1 ປ 2021 ແລະ ຈະ

ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ ຮອດທາຍປ 2022. ນອກນ້ັນ ຍັງຈະໄດປະສານສົມທົບກັບ ຈດປະສານງານ
ແຫງຊາດຂອງກອງທຶນສິ່ງແວດລອມໂລກ (GEF) ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງ

ດນິຟາອາກາດສາກົນ (GCF) ເພ່ືອກະກຽມສາງບົດສະເໜີໂຄງການໃຫສອດຄອງກັບຄວາມ

ຕອງການ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ແຜນບລິມະສິດຂອງກອງທຶນດງັກາວ;  

 ໂຄງການພມີທດັ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL) : ຫກປສ ໄດເຂ້ົາຮວມຂະບວນການກະກຽມ

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 ເຂ້ົາໃນການຄມຄອງບໍລຫິານການເງິນ ຂອງ
ໂຄງການ, ຊ່ຶງບົດສະເໜີໂຄງການດັງກາວໄດຮັບອະນມັດ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ໃນຕ້ົນປ 2021, ໄລຍະ

ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 6 ປ ( 2021-2026);  
 
 ໂຄງການຄມຄອງສິງ່ແວດລອມ ແລະ ສິງ່ເສດເຫຼອື.2: ຫກປສ ໄດເຂົ້າຮວມຂະບວນການກະກຽມໂຄງ

ການດັງກາວ ຮວມກບັ ທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ 
ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ເພ່ືອແນໃສສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກການຄມຄອງ
ສິ່ງແວດລອມ, ສ່ິງເສດເຫຼືອ ແລະ ມົນລະພິດໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ ຫກປສ ຈະໄດນາໃຊງົບປະມານ 
ຄສລ2 ຈານວນໜ່ຶງເພື່ອປະກອບສວນເຂົ້າໃນການກະກຽມໂຄງການດັງກາວ ຄາດວາຈະໃຫສາເລັດ
ໃນກຽມກະກຽມເອກະສານໂຄງການໃນທາຍປ 2021, ໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
7 ປ (2023-2029) ຄາດຄະເນງົບປະມານທັງໝົດ 40 ລານໂດລາສະຫະລັດ. ນອກນັ້ນ ຍັງຈະໄດ

                                        
2
 ບົດບັນທຶກຊວຍຈາຂອງທະນາຄານໂລກໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ໄດລະບວາ ມີການປກສາຫາລືກັບ ກຊສ ແລະ ກປສ ສາລັບໂຄງ

ການໃໝທີ່ມີຄວາມເປນໄປໄດ ເພ່ືອສະໜັບສະໜນທຶນໃຫ ສປປ ລາວ ໃນການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານສ່ິງແວດລອມ, ມົນລະ

ພິດ, ສ່ິງເສດເຫືຼອ ແລະ ການຄມຄອງປຮາດຕິກ. ສປປ ລາວໄດພິຈາລະນາທາງເລືອກສາລັບການລົງທຶນໃນວຽກງານການຄມຄອງປຮາດ
ຕິກ ແລະ ສ່ິງເສດເຫຼືອ ແລະ ພິຈາລະນາແຫຼງທຶນທ່ີມາຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາ
ກົນ. ໂຄງການ ຄສລ 2 ສາມາດສະໜັບສະໝນທຶນໃນການປະເມີນສ່ິງທີ່ສາຄັນ ແລະ ປກສາຫາລືເຖິງຄວາມເປນໄປໄດການລົງທຶນຂອງ

ລັດຖະບານໃນການກະກຽມໂຄງການດັງກາວຮວມກັບ ກຊສ ແລະ ກຍທຂ. ທະນາຄານໂລກໄດເລ້ີມເຮັດວຽກຮວມກັບ ກຊສ ແລະ ກຍ

ທຂ ເພ່ືອວິເຄາະໄຈແຍກ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ພາຍໃຕແຜນງານເຕີບໂຕສີຂຽວ. ທະນາຄານໂລກຍັງໄດເຮັດວຽກຮວມກັບອົງ

ກອນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄຮວມງານ, ສາງຮບແບບການຮວມມືໃນວຽກງານການຄມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ ແລະ ປຮາດຕິກ ທີ່ລວມເອົາ

ຫຼາຍຄຮວມພັດທະນາໃນຂົງເຂດນ້ີ.  



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 44 

 

ປະສານສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອສືກສາຂໍມນກຽວກັບ 
ສະພາບການຄມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອຕິດເຊ້ືອ ແລະ ສ່ິງເສດເຫືຼອຊີວະພາບ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສາງເປນ
ກອບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຮາງບົດສະເໜີໂຄງການເພື່ອສະເໜີຂໍທຶນນາຜໃຫທຶນຕາງໆ (ADB, 

JICA...); 
 

ຂ. ການສະໜອງທນຶ ແລະ ຈດັສນັງບົປະມານ 

 ແຜນການສະໜອງທນຶ 

ເພື່ອໃຫສອດຄອງກັບຍດທະສາດ ປ 2025 ແລະ  ແຜນການລະດົມທຶນ, ກປສ ຈະສາງແຜນສະໜອງທຶນ 
2021-2025 ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ ໄປຕາມທິດທາງແຜນການທ່ີວາງໄວ ລວມ
ທັງສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການບໍລິຫານຄມຄອງທຶນ ໃຫບັນລຄາດໝາຍ 62.47 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນ້ີ 
ທຶນພາຍໃນ 6.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສາກົນ 55.82 ລານໂດລາສະຫະລັດໂດລາສະຫະລັດ ດັງລາຍ
ລະອຽດລມນີ້:  

(i) ສະໜອງທຶນພາຍໃນ ທີ່ໄດຈາກການເກັບລາຍຮັບໃນການປະກອບສວນພັນທະຂອງໂຄງການລງົທຶນ

ຂະແໜງໄຟຟາ ແລະ ບໍແຮ, ດອກເບຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກຢມ ລວມມນຄາປະມານ 6.65 ລານໂດ

ລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 2021-2025; 

(ii) ສືບຕໍສະໜອງງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ຊ່ຶງໄດຮັບການຕໍອາຍໂຄງການ

ຮອດກາງປ 2022 ແລະ ບັນດາໂຄງການຍອຍ (ກມໂຄງການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການຄມຄອງປາ

ສະຫງວນ, ການຕານການຄາຂາຍສັດປາ ແລະ ການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ) ທີ່ໄດຮັບການຕອໍາຍ
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   

ໝັກເຂ້ົາເປນອົງກອນທີສາມາດເຂ້ົາເຖິງແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ ຈານວນ 0.4 ລານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ

ລະຫວາງປ 2021-2022; 

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

(vi) ສະໜອງງົບປະມານໃຫພາກສວນຕາງໆໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມ ແລະ 
ສ່ິງເສດເຫຼືອ ຈານວນ 23.46 ລານໂດລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວາງປ 2023-2025; 
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 ແຜນການສະໜອງທຶນດັງກາວມີຈດປະສົງດັງນີ້: ງົບປະມານສາລັບແຜນ (i) ແມນສືບຕໍນາໃຊສາລັບ
ໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນ ຈາກ ກປສ ທີ່ກາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢ (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.  

 ການສະໜອງທຶນແມນອີງໃສຜົນການຈດັຕ້ັງປະຕບິັດກິດຈະກາ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງແຜນການ 3 ປ 
(2018-2020) ໂດຍສມໃສການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາທີ່ຄົງຄາງ ແລະ ແຜນບລມິະສິດ ຕາມການຕົກລົງເຫັນ
ດກີັບອົງການຜໃຫທຶນສາກົນ ແລະ ໄດຮັບການອະນມັດຈາກສະພາບໍລຫິານຂອງ ກປສ. ທຶນດງັກາວແມນຈະຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຜານ 6 ຮວງທຶນ, ແຕສາລັບໂຄງການ ຄສລ 2 ແມນໃຫການສະໜັບສະໜນທຶນ ຜານຮວງທຶນ 

ນະໂຍບາຍ (PFW, ຊ່ືເກົາເອີ້ນວາ PICE) ແລະ ຮວງທຶນ ຊີວະນາໆພັນ (BFW, ຊື່ເກົາ ເອີ້ນວາ CBI) ໃນ

ຂະນະດຽວກັນ ທຶນຈາກ GCF ກໍຈະໄປຜານຮວງທຶນໃໝ “ຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ”,  ຊ່ຶງການຈັດ
ສນັທຶນ ແມນໄດສະຫຼຸບໃນຕາຕະລາງດງັລມນີ:້     

 

ຕາຕະລາງ 2.3 ການຈັດສນັງົບປະມານ ສາລບັປ 2021- 2025 (ຫວົໜວຍໂດລາສະຫະລດັ) 

ຮວງທຶນ ແຫຼງທຶນ (ຫວົໜວຍໂດລາສະຫະລດັ)  

ໝາຍເຫດ ທຶນພາຍໃນ 
(ໂດລາສະຫະລັດ) 

ທຶນສາກນົ 
(ໂດລາສະຫະລັດ) 

ນະໂຍບາຍ  1.33 (20% ຂອງ 

6.65 ລານ ໂດລາ

ສະຫະລັດ) 

 9.01 ລານໂດລາສະຫະລັດ  3.84 ລານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານ 

ຄສລ2 ໃນປ 2021-2022.  

 5.17 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ໂຄງການ 

ESMP) ຊ່ິງເປນເງິນກຍືມຈາກທະນາຄານ

ໂລກ (23.46 ລານໂດລາສະຫະລັດ) 

 

ຊີວະນາໆພັນ 1.00 (15% ຂອງ 

6.65  ລານ ໂດລາ

ສະຫະລັດ) 

 4.63 ລານໂດລາສະຫະລັດ  1.91 ລານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານ 

ຄສລ2 ໃນປ 2021-2022. 

 2.72 ລານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານ

ໂຄງການ LLL. 

 

ຄມຄອງມົນລະ
ພິດ 

1.66 (25% ຂອງ  18.29 ລານໂດລາສະຫະລັດ  18.29 ລານໂດລາສະຫະລັດ (ໂຄງການ 
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6.65 ລານໂດລາ

ສະຫະລັດ) 

ESMP) ຊ່ຶງເປນເງິນກຍືມຈາກທະນາຄານ

ໂລກ (23.46  ລານໂດລາສະຫະລັດ) 

 
ຄມຄອງທີ່ດິນ 1.00 (15% ຂອງ 

6.65 ລານໂດລາ

ສະຫະລັດ) 

0  

ຄມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນນາ 

1.00 (15% ຂອງ 

6.65 ລານໂດລາ

ສະຫະລັດ) 

0  

ການປຽນແປງ
ດິນຟາອາກາດ 

0.66 (10% ຂອງ      

6.65 ລານໂດລາ

ສະຫະລັດ) 

23.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ ງົບປະມານທັງໝົດ 23.49 ລານໂດລາສະຫະລດັ 

ໃນນ້ີ 13.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ GIZ/ 

GCF (ເງິນຊວຍເຫືຼອລາ)  ແລະ 10 ລານໂດລາ

ສະຫະລັດຈາກ UNEP / GCF (ເງິນຊວຍເຫືຼອ

ລາ).  

EPF/GCF 

ກະກຽມຄວາມ
ພອມ ແລະ 
ຊວຍດານວິຊາ
ການ 

 0.40 ລານ ໂດລາສະຫະລັດ  

ລວມ 6.65 ລານໂດລາ

ສະຫະລັດ 

55.82 ລາ ້ນ ໂດລາສະຫະລັດ    

ລວມທັງໝົດ 62.47 ລານໂດລາສະຫະລັດ  

 

 ກອບຂອງການສະໜອງທຶນແມນອີງຕາມຈດປະສງົ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຂອງຜໃຫທຶນ ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນ
ບລິມະສິດ ຂອງ ກປສ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຜຮັບທຶນ ໃນການປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາ 
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ຊ່ຶງກົນໄກການສະໜອງທຶນໄດການົດໄວໃນຂໍຕົກລົງວາດວຍ
ການຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ໂດຍແບງເປນ 6 ຮວງທຶນດງັລມນີ້:   

          (1) ການສະໜອງທນຶຜານຮວງທນຶນະໂຍບາຍ  (PFW) 

 ຈດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນນະໂຍບາຍ ແລະ ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ຫຼື PFW  
ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພື່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ
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ງານຄື: (1) ການສາງຄວມເຂ້ັມແຂງໃຫອົງກອນ ແລະ ບກຄະລາກອນເພ່ືອຮັບປະກັນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ

ທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມຂັ້ນສນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ; (2) ສະໜັບສະໜນ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂອງຄະນະກາມະການລວມທັງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ກປສ; (3) ພັດທະນາ, 

ປບປງ, ເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກາທີ່ກຽວຂອງກັບນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ ແລະ ນິຕິກາໃນ

ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ; ແລະ (4) ສາງຖານຂໍມນ ແລະ ລະບົບການລົງທະ

ບຽນ, ລະຫັດຂອງຂໍມນກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ, ການຄົ້ນຄວາ ແລະ ເຜີຍແຜ 
ກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ລວມທັງມາດຕະການແກໄຂບັນຫາສກເສີນກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ 
ແລະ ສ່ິງແວດລອມ.  

ໃນແຜນປ 2021-2025, ກປສ ຈະສືບຕໍສະໜັບສະໜນງົບປະມານສາລັບຮວງທຶນນະໂຍບາຍດັງນີ້: 

1) ສືບຕໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ທກກິດຈະກํາທີ່ຢພາຍໃຕ ຮວງທຶນນ້ີ (PFW) ທ່ີກາລັງຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດ ຢພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ໃນ 7 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, 

ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄາໄຊ, ຄາມວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ຮອດທາຍປ 2021;  

2) ສະໜັບສະໜນໂຄງການຂະໜາດນອຍ ເພື່ອສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກທອງຖິ່ນ  (ພຊສ, ຫຊສ ແລະ 

ພະແນກການທີ່ກຽວຂອງ) ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ 

ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ; 

3) ສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະກາມະການຕາງໆ ໃນກົງຈັກ ຂອງ ກປສ ເຊັນ: ສະພາ
ບໍລິຫານ, ຄະນະວິຊາການ ກປສ, ຄະນະກວດກາພາຍໃນ ແລະ ຫກປສ;  

4) ສະໜັບສະໜນການພັດທະນາ, ປບປງ, ເຜີຍແຜຂໍມນຂາວສານ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກາທີ່ກຽວຂອງກັບ

ນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ ແລະ ນຕິິກາໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ;  

5) ສະໜັບສະໜນການສາງຖານຂໍມນ ແລະ ລະບົບການລົງທະບຽນ, ລະຫັດຂອງຂໍມນກຽວກັບຊັບພະຍາ 

ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ, ການຄ້ົນຄວາ, ເຄືອຄາຍເຜີຍແຜ, ມາດຕະການແກໄຂບັນຫາສກ
ເສີນກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ; 

6) ກິດຈະກາອື່ນໆ ທ່ີໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ. 
 
ຄາດຄະເນຜົນໄດຮັບໃນການສະໜອງທຶນຮວງທຶນນະໂຍບາຍ ສາລັບ 2021-2025 ມີ: (1) ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ນຕິິກາ ກຽວກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ທີ່ຄົບຖວນ, 
ຊັດເຈນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; (2) ຂະແໜງການທ່ີກຽວຂອງຂ້ັນທອງຖິ່ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ວາງອອກ (3) ມວນຊົນຮັບຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈກຽວກັບນະໂຍບາຍ 
ແລະ ນຕິິກາທີ່ວາງອອກ ພອມທັງມີສວນຮວມໃນວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກ
ປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ; (4) ພາກສວນກຽວຂອງມີລະບົບຖານຂໍມນ ແລະ ບັນຊີ ກຽວກັບຊັບພະຍາກອນທํາມະ 

ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ; ແລະ (5) ຄະນະກາມະການຕາງໆໄດມີການເຄ່ືອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ ຢາງມີປະ
ສດິທິຜົນ. 
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    (2) ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນຊີວະນາໆພັນ (BFW) 

 ຈດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນ ຊີວະນາໆພັນ ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການຄມ
ຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພ່ືອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ການພັດທະນາຊຸມຊົນ 
ແລະ ການຈັດຕັ້ງກິດຈະກາອານລັກ ແລະ ແຜນການຄມຄອງປກປກຮັກສາປາໄມໃນຂ້ັນສນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ 
ໂດຍເນັ້ນໝັກໃສແຜນການນາໃຊທີ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນສິ່ງແວດລອມແບບຮອບດານໃນວຽກງານປາໄມ ແລະ 
ສິ່ງແວດລອມເພ່ືອໄປສທິດທາງແບບຍືນຍົງ ໂດຍການມີສວນຮວມຂອງຊຸມຊົນ ໃນການເຊ່ືອມໂຍງເຂົ້າກັບບລິມະ
ສິດແຫງຊາດ ໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາເພື່ອການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຟຟານາຕົກແບບຍືນຍົງ; (2) ພັດທະ
ນາ ແລະ ສະເໜີໃຫຜຕັດສິນໃຈສາລັບການຈັດສັນເຂດອານລັກລະດບັຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ແລະ ພື້ນທີ່ປາປອງ
ກັນໃນເຂດທີ່ເໝາະສົມເພ່ືອເປນສວນອທະຍານແຫງຊາດ ແລະ ປະກາດເປນປາສະຫງວນແຫງຊາດ; (3) ສຶກສາ 
ແລະ ຄ້ົນຄວາລາຍການ ແລະ ການຈົດສິດທິບັດທກປະເພດຂອງສັດປາ, ສັດນາ ແລະ ມນຄາຂອງລະບົບນິເວດທີ່ມີ
ມນຄາສງທາງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ເສດຖະກິດ ແລະ ສາງສວນສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງບລມິະສິດ.  

 

ໃນແຜນປ 2021-2025, ກປສ ຈະສືບຕໍສະໜັບສະໜນງົບປະມານສາລັບຮວງທຶນຊີວະນາໆພັນດັງນີ້: 

1) ສບືຕສໍະໜອງງົບປະມານໃຫແກໂຄງການຂະໜາດນອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ກາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ 
ໂຄງການໃໝ ຕາມບລມິະສດິທ່ີໄດຮັບການອານມັດຈາກສະພາບໍລຫິານ ກປສ ຈນົສ້ີນສດອາຍສັນຍາ;   

2) ສບືຕຈໍັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ UNDP ໂດຍຜານຮວງທຶນ BFW ຢແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮອດທາຍປ 

2021; 

3) ສືບຕໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ພາຍໃຕຮວງທຶນ BFW ສາລັບໂຄງການທີ່ກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ຂອງ ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ໃນ 7 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ, ບໍລິຄາ

ໄຊ, ຄາມວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ) ແລະ 3 ໂຄງການຍອຍຂອງກອງກວດກາປາໄມແຂວງ (ຄາມວນ, 
ບໍລິຄາໄຊ ແລະ ຫົວພັນ) ແລະ ໂຄງການຂອງນາກາຍນາເທີນ ແລະ ນາແອັດພເລີຍ ຈົນຮອດທາຍປ 
2021;  

4) ສາງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການຄມຄອງ, ປກປກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊຊັບພະຍາກອນປາໄມຂອງ    

ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງຂ້ັນສງກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ;  

5) ສາຫຼວດ, ຈັດແບງ, ໝາຍເຂດປາ ແລະ ປະເພດປາ ພອມທັງມີການຕິດຕາມກວດກາການຄມຄອງ ແລະ 

ນາໃຊປາແຕລະປະເພດ; 

6) ສງົເສີມການເກັບກາຂໍມນ, ການຂ້ືນບັນຊີ ແລະ ການຄາດຄະເນມນຄາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ; 

7) ສົງເສີມການອະນລັກພັນພືດ, ພັນສັດ ທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກຈະສນພັນ ລວມທັງການປກປກຮັກສາທີ່ຢອາ
ໃສຂອງພືດ ແລະ ສດັດງັກາວ; 

8) ສົງເສີມການຄມຄອງ, ປກປກຮັກສາ ແລະ ນາໃຊປາແບບຍືນຍົງຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອປກປກຮັກສາປາ

ຍອດນາ ແລະ ເຮັດໃຫເນ້ືອທີ່ປກຫມປາໄມເພ່ີມຂ້ືນໃຫໄດ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົວປະເທດ ແລະ ຊຸກຍ

ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດແຫງຊາດ ແລະ ການເຕີບໂຕສີຂຽວ;  
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9) ສງົເສີມການປກປາ ແລະ ຟນຟປາ ໃສດິນປອກໂຫລນ ແລະ ດິນເຊື່ອມໂຊມ ເພ່ືອຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປກຫມ
ຂອງປາ ແລະ ຍົກລະດັບຊິວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນໃຫດຂີື້ນ; 

10)  ກິດຈະກາອື່ນໆ ທີ່ໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ.  

(3) ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທນຶສິງ່ແວດລອມ (EWF) 

ຈດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນສິ່ງແວດລອມ ລວມທັງການຄວບຄມມົນລະພິດ ຫຼ ື
EPC ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພ່ືອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ສາງເຄືອຄາຍລະດບັຊາດຕາມແນວທາງ “ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ (GCB)” ເພື່ອ

ເຮັດກິດຈະກາຢໃນຕົວເມືອງໃຫຍ ແລະ ຢຕາມເສ້ັນທາງຫຼວງແຫງຊາດເລກທີ 13 ແລະ ຕາມແຄມແມນາແຕເໜືອ 

ເຖງິໃຕ; (2) ການພັດທະນາສະໝາມຂີ້ເຫຍ້ືອ ແລະ ການຄມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ, ການຄວບຄມຢາຂາຫຍາ ແລະ 

ການບາບັດສ່ິງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງໝ; (3) ປບປງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສດການຮຽນການສອນແຫງຊາດສາລັບ

ສິ່ງແວດລອມ ແຕຊ້ັນອານບານຈົນຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ ປທີ 3; (4) ການປກຈດິສານຶກດານສ່ິງແວດລອມຜານ

ສື່ຕາງໆ, ການແຂງຂັນ ແລະ ການໃຫລາງວັນຊົມເຊີຍ; (5) ການຮວມມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດ
ສນັທີ່ດິນ, ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ  ສ່ິງແວດລອມແບບຮອບດານໃນຂ້ັນສນກາງ ແລະ ຂ້ັນ
ແຂວງ; (6) ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມຂອງໂຄງການລົງທຶນ, ການປະເມີນສ່ິງແວດລອມ

ແບບຍດທະສາດ ແລະ ການຄມຄອງທລະກິດລະດັບຄົວເຮືອນ; (7) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກວດກາຊັບພະ

ຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມ, ສາງເຄືອຄາຍໃນການຄວບຄມມົນລະພດິຂ້ັນສນກາງ, ຂ້ັນແຂວງ ແລະ 

ຂ້ັນເມອືງ; ແລະ (8) ສາງເຄືອຄາຍ ແລະ ຍົກຂີດຄວາມສາມາດການວິເຄາະໃນຫອງທົດລອງ ແລະ ການວິເຄາະລະ

ດບັຊາດ, ພາກພື້ນ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ດວຍການສະໜັບສະໜນອບປະກອນ ແລະ ກິດຈະກາຄົ້ນຄວາທີ່ກຽວຂອງ
ກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ທີເ່ຊ່ືອໂຍງກັບອທົກກະສາດ ແລະ ສະພາບແຫງແລງຂອງດິນ ແລະ ອື່ນໆຕາມ
ຄວາມຈາເປນ.   

ໃນແຜນປ 2021-2025, ກປສ ຈະສືບຕໍສະໜັບສະໜນງົບປະມານສາລັບຮວງທຶນສ່ິງແວດລອມດັງນີ້: 

1) ສືບຕໍສະໜອງງົບປະມານໃຫແກໂຄງການຂະໜາດນອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ກາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ແລະ ໂຄງການໃໝ ຕາມບລມິະສິດທີ່ໄດຮັບການອາະນມັດຈາກສະພາບໍລຫິານ ກປສ ຈົນສ້ີນສດອາຍ
ສນັຍາ; 

2) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການສົງເສີມ ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທ່ີມີປະສິດທິຜົນ, ການນາໃຊ

ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປນມິດຕໍສິ່ງແວດລອມ ແລະ ການຜະລິດທີ່ສະອາດ; 

3) ສືບຕໍຍົກສງຂະບວນການສຶກສາ ແລະ ສາງຈດິສານຶກກຽວກັບການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ແລະ 
ການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືນຍົງ; 

4) ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກາ, ມາດຕະຖານຄນນະພາບສິ່ງແວດລອມແຫງຊາດ, ຄມືແນະນາ ແລະ ກົນໄກສາລັບ

ການປອງກັນ, ຄວບຄມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພດິ (ດິນ, ນາ, ອາກາດ ແລະ ສຽງ) ໃຫມີ

ປະສດິທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜົນໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ; 
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5) ຄມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາດານສ່ິງແວດລອມເຊັນ: ສ່ິງເສດເຫຼືອ, ສານເຄມີທີ່ເປນພິດອນັຕະລາຍ, ມົນ

ລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງສຽງ ແລະ ການປອຍນາເສຍຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງງານອດສາຫະກາ

ຕາງໆ; 

6) ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດ 3Rs (ຫຼຸດຜອນ, ນາໃຊຄືນ, ໜນໃຊຄືນ) ໃນຄົວ
ເຮືອນ ພອມທັງ ປບປງລະບົບການຄມຄອງ ແລະ ກາຈັດສ່ິງເສດເຫຼືອໃນເຂດຕວົເມືອງໃຫຍ  ແລະ ເຂດ
ຊົນນະບົດ;  

7) ສົງເສີມອດສາຫະກາປງແຕງຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະກະສິກາ
ສະອາດ ແລະ ກະສິກາປອດສານພິດ; 

8) ຊຸກຍການທອງທຽວແບບອະນລກັ ແລະ ປະຊາຊົນມີສວນຮວມໃນການປກປກຮັກສາທາມະຊາດ, ນາ

ໃຊພະລງັງານແບບປະຍັດ, ເປນມິດກັບສ່ິງແວດລອມ, ຫຼຸດຜອນສ່ິງເສດເຫຼືອ ແລະ ອ່ືນໆ. 

9) ດາເນິນການຕິດຕາມກວດກາຄນນະພາບສ່ິງແວດລອມ ໂດຍສະເພາະຄນນະພາບອາກາດ (PM 2,5) 
ແລະ ຊຸກຍດາເນີນມາດຕະການຫຸຼດຜອນ ແລະ ສະກັດກ້ັນໄຟປາໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສຽງ ໃນຂອບເຂດ
ທົວປະເທດ; 

10) ກິດຈະກາອື່ນໆ ທ່ີໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ. 

        (4) ການສະໜອງທນຶຜານຮວງທນຶຊບັພະຍາກອນນາ   

 ຈດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນ ຊັບພະຍາກອນນາ ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການ
ຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພ່ືອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄື: (1) ການພັດທະນາ ແລະ 

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາສາລັບ 62 ອາງ ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ທອງຖິ່ນ; (2) 
ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງດານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກເຄືອຄາຍກຽວກັບການຄມຄອງ, 
ການຕິດຕາມປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບນາໃນແມນາສາຍຫຼັກ; (3) ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກລະບົບການຄມ

ຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກຽວກັບໄພນາຖວມ, ໄພແຫງແລງ, ດິນທາມ ແລະ ນາໃຕດນິ; ແລະ (4) ພັດທະນາ ແລະ ປບ
ປງຫຼັກສດການສຶກສາສາມັນກຽວກັບຊັບພະຍາກອນນາ ແລະ ການປກຈິດສານຶກໃຫແກຂະແໜງການລັດ ແລະ 
ເອກກະຊົນ ເພ່ືອປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນນາ. 

ໃນປ 2021-2025, ກປສ ຄາດວາ ຈະໃຫການສະໜັບສະໜນທາງດານທຶນຮອນສາລັບກິດຈະກາດັງນີ້: 

1) ສືບຕສໍາງ, ປບປງ ແລະ ຈດັຕ້ັງປະຕບິັດລະບຽບກົດໝາຍຕາງໆທີ່ກຽວຂອງໃຫມີປະສດິທິພາບ, ມີປະສິດ 

ທິຜົນ ແລະ ຮັດກມ;  

2) ຄມຄອງ ແລະ ຮັກສາແຫຼງນາ ດວຍການຊຸກຍສົງເສີມການສາງກົນໄກປະສານງານໃນການຄມຄອງ, ຈັດ
ສນັ ແລະ ນາໃຊນາແບບມີສວນຮວມຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖິ່ນລວມທັງປະຊາຊົນ  

3)  ປກປກຮັກສາ ແລະ ປບປງຄນນະພາບຂອງປາຍອດນํ້າ/ແຫຼງນํ້າ ທີ່ຕິດພັນກັບອາງຮັບນํ້າ ໂດຍຈັດຕັ້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍຍດທະສາດນາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາແຫງຊາດ ແລະ ແຜນການຄມຄອງອາງຮັບນາ;  
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4) ປກປກຮັກສາ, ປບປງ ແລະ ຂະຫຍາຍອາງເກັບນາທາມະຊາດ (ຫວຍ, ໜອງ, ຄອງ, ບຶງ) ໃຫມີປະສິດ 

ທິພາບສງຂ້ືນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ;  

5) ປກປກຮັກສາຄນນະພາບນາ ແລະ ສາງແຜນຄມຄອງ, ຈັດສນັ ແລະ ນາໃຊນາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນາ

ຢາງມີປະສດິທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ; 

6) ຕິດຕາມກວດກາຄນນະພາບນາໜາດິນ ແລະ ນາໃຕດນິ ພອມທັງລາຍງານສະພາບຄນນະພາບນາ; 
7) ກິດຈະກາອື່ນໆ ທ່ີໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ. 

 

       (5) ການລົງທຶນຜານຮວງທຶນການຄມຄອງທີດ່ນິ  

 ຈດປະສົງຫຼັກຂອງການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນ ການຄມຄອງທີ່ດິນ ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການ
ຄມຄອງ ກປສ (ປ 2021) ແມນເພ່ືອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄື: (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, ຊ່ືງ
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 ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີ່ດິນ ແລະ ແຜນຈັດສັນແມບົດທີ່ດນິ 
ພອມທັງ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທ່ີດິນ; 

2) ສົງເສີມລະບົບການຄມຄອງບໍລິຫານທີ່ດິນແບບທັນສະໄໝ; 
3) ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຈັດສນັທີ່ດິນ, ຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ 

ສ່ິງແວດລອມແບບຮອບດານ;  
4) ສາຫຼວດ ແລະ ເກັບຂໍມນ ການນາໃຊທີ່ດິນໃນເຂດປາສະຫງວນ ແລະ ປາປອງກັນ ພອມທັງການົດ

ມາດຕະການໃນການແກໄຂ; 
5) ການປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ, ການຂ້ືນສາມະໂນຄົວຕອນດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ ໃຫສາເລັດໃນ

ຂອບເຂດທົວປະເທດ; 
6) ການຕດິຕາມກວດກາ  ແລະ ວັດແທກຄືນ ກຽວກັບຂອບເຂດ ການເຊົາສາປະທານດິນໃຫມີປະສິດທິ

ຜນົ ພອມທັງບັນທຶກຂໍມນເຂົ້າໃນລະບົບແຜນທ່ີ; 
7) ກິດຈະກາອື່ນໆ ທ່ີໄດຮັບການພິຈາລະນາອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ. 

   (ສ) ການສະໜອງທນຶຜານຮວງທນຶການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ  

 ຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາການ ເປນຮວງທຶນໃໝ ທີ່ຖືກສາງຕັ້ງຂ້ືນໃນປ 2019 ໂດຍມີຈດປະສົງ
ເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຈດັສັນງົບປະມານໃນການແກໄຂບັນຫາການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ລວມທັງແຜນການຄມ
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ຄອງໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ ແລະ ການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃຫສອດຄອງກັບບລມິະສິດແຫງຊາດ. ຮວງທຶນ
ດງັກາວ ຍັງມີຄວາມສາຄັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ ກປສ ສາເລັດຂ້ັນຕອນການຮັບຮອງໃຫກາຍເປນອົງກອນແຫງຊາດທີ່ສາ
ມາດເຂ້ົາຫາແຫງຼທຶນໄດໂດຍກົງສາລັບກອງທຶນສີຂຽວດານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ (GCF) (ໂຄງ

ການຂະໝາດນອຍ) ແລະ ກອງທຶນການປບຕົວເຂົ້າກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດສາກົນ (CCAF), ຊ່ືງຄາດວາ 

ກປສ ຈະສາເລັດການກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການຂະໝາດນອຍ (ບເໍກີນ 10 ລານໂດລາສະຫະລດັ) ໃນປ 2021 

ແລະ ຖາໄດຮັບການອະນມັດຈະໄດເລີ້ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປ 2022. ໃນໄລຍະກະກຽມໂຄງການດັງກາວ, ບລມິະ
ສດິຂອງລັດຖະບານກຽວກັບວຽກງານການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ການຄມຄອງຄວາມສຽງໄພພບິັດ ພອມ
ທັງການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ມີຢຂອງທະນາຄານໂລກ ກຽວກັບການຄມຄອງການຫຼຸດ
ຜອນໄພພິບັດທາງທາມະຊາດ (DRM) ກ ໍ ່ຈະຖືກພິຈາລະນາ.  

ໃນກາງປ 2020, ສປປ ລາວ ໄດຮັບທຶນຊວຍເຫຼືອລາຈາກ GCF ໂດຍຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການ GIZ/GCF ແລະ ໂຄງການ UNEP/GCF ໃນງົບປະມານປະມານ 23.49 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຊ່ືງ 
ກປສ ຈະເຮັດ ໜາທີໃ່ນການຄມຄອງດານການເງິນ ແລະ ຈັດຊ້ືຈັດຈາງສາລັບໂຄງການດັງກາວ.  ໃນປ 2021-
2025, ຄາດວາ ການສະໜັບສະໜນທາງດານທຶນຮອນພາຍໃຕ ຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ມີກິດຈະ
ກາດັງນີ້: 

1) ສືບຕຂໍະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍການຫຼຸດຜອນອາຍເຮືອນແກວ (NDC) ແລະ ກົນໄກການ

ຫຼຸດຜອນການປອຍທາດອາຍເຮືອນແກວເປນຕົ້ນໂຄງການ REDD+ ເພ່ືອປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການຫຼຸດ 
ຜອນການປອຍທາດອາຍເຮືອນແກວສາກົນ ສົງເສີມທລະກິດທ່ີປອຍທາດອາຍເຮືອນແກວຕາ ເຂົ້າໃນການ
ບັນເທົາການປຽນແປງສະພາບດິນຟາອາກາດ; ການນາໃຊເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີທັນສະໄໝ ທີ່ສາງ

ສິ່ງເສດເຫຼືອໜອຍ, ປະຢດພະລັງງານ ແລະ ນາໃຊພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເປນມິດກັບສິ່ງແວດລອມ;  
2) ເຊື່ອມສານການປບຕົວກັບສະພາບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜອນຜນົກະທົບຈາກການປຽນ 

ແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາມະຊາດ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທອງຖ່ິນທ່ີ
ກຽວຂອງຢາງເປນລະບົບ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄມຄອງ, ມາດຕະການປອງກັນ ແລະ ສະກັດກ້ັນຕານ
ຜນົກະທົບຈາກການປຽນແປງດນິຟາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາມະຊາດ ໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະ
ສດິທິຜົນ (ລະບົບເຕືອນໄພ, ປອງກັນ, ການຊວຍເຫຼືອສກເສີນ);  

3) ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານຄ້ົນຄວາ ແລະ ເກັບກາຂໍມນຄວາມສຽງໄພພິບັດຢຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖ່ິນເພ່ືອ
ປະເມີນຄວາມສຽງ, ສາງແຜນທ່ີຄວາມສຽງໄພພິບັດ, ສາງແຜນດํາເນນິງານແກໄຂບັນຫາຄວາມສຽງ ແລະ 
ຄວາມບອບບາງ ເພ່ືອໃຊເຂ້ົາໃນການວາງແຜນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງ
ຊາດ;  

4) ສາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາປກຈິດສານຶກ ກຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ,
ການປບຕົວກັບການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ, ການຄມຄອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນໄພພິບັດທํາມະຊາດເພື່ອ

ຮັບປະກັນການນາໃຊຊັບພະຍາກອນທອງຖິ່ນຢາງມີປະສິດທິພາບ; 
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5) ຈດັຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການຄມຄອງ, ມາດຕະການປອງກັນ ແລະ ສະກັດກ້ັນຕານຜົນກະທົບການປຽນແປງ

ດນິຟາອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາມະຊາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສດິທິຜົນ, ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນ

ການພະຍາກອນນາຖວມ, ໄພແຫງແລງ ແລະ ແຜນດິນໄຫວ, ສືບຕໍປບປງລະບົບຕາໜາງສະຖານີ

ອຕນິຍົມ ແລະ ອທົກກະສາດໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ, ປບປງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບເຕືອນໄພລວງໜາ
ໃຫຫຼາຍຂື້ນ.  
 

 ແຜນຈັດສັນງົບປະມານ 
 ແຜນຈັດສັນງົບປະມານ ສາລັບການລົງທຶນໃນໂຄງການ, ໂຄງການຍອຍ ແລະ ກິດຈະກາ ສາລັບປ 

2021-2025 ປະກອບມ ີ 3 ແຜນຍອຍຄ:ື  (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 

ເຊນັ: ໂຄງການຂອງອົງການ UNDP, ການສະໜັບສະໜນຂອງກອງທຶນ GCF, ໂຄງການຊວຍເຫຼືອຈາກ GCF 

ຜານ ອົງການ UNEP, GIZ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ (ຕາຕະລາງ 2.6).  ການສັງລວມການຄາດຄະເນ

ການຈັດສນັງົບປະມານທັງໝົດໃນລະຫວາງປ ີ 2021-2025 ລະບໃນ ຕາຕະລາງ 2.7.   

(1) ການຈດັສນັງົບປະມານໂຄງການທີນ່າໃຊທນຶພາຍໃນ ຂອງ ກປສ.   

ທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກປສ  ສາລັບ ປ 2021-2025 ຄາດວາຈະມີປະມານ 6.65 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງ 
ງົບປະມານດັງກາວຈະຈັດສັນເພື່ອສະໜອງໃຫແກພາກສວນຕາງໆ (ຂະແໜງການກຽວຂອງຂອງພາກລັດ, ມະຫາ 
ວິທະຍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ) ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ຕາມແຜນບລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ສອດຄອງກັບນະ 
ໂຍບາຍການໃຫທຶນຂອງ ກປສ ໃນແຕລະປ ຕາມ 6 ຮວງທຶນ ໂດຍຜທີ່ຕອງການໃຊທຶນຈະຕອງໄດຂຽນບົດສະ   
ເໜີໂຄງການ ສົງໃຫ ກປສ ແລະ ນາເຂ້ົາສຂະບວນການພິຈາລະນາອະນມັດ ຕາມລະບຽບຂັ້ນຕອນ ທີ່ການົດໄວໃນ 
ຂໍຕົກລົງ ວາດວຍ ການຄມຄອງກອງທຶນປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ (ປ 2021). ນອກນັ້ນ, ກໍລວມເອາົການຈັດ
ສນັງົບປະມານສາລັບ ເຫດການສກເສນີ, ບັນຫາຮີບດວນກຽວກັບຜົນກະທົບດານສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສັງຄົມ.   
ຕາຕະລາງລມນີ້ແມນການຈັດສັນງົບປະມານສາລັບໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາຂອງ ກປສ ທີ່ນາໃຊງົບພາຍໃນ ຂອງ 
ກປສ ລະຫວາງປ 2021-2025. 

ຕາຕະລາງ 2.4 ການຈັດສັນງົບປະມານ (ລານໂດລາສະຫະລັດ) ສາລັບບວງທຶນພາຍໃນ ຂອງ ກປສ   

ຮວງທຶນ ຈານວນ
ໂຄງການ
ຍອຍ 

2021 2022 2023 2024 2025 ລວມທັງໝົດ 
(ໂດລາສະຫະ

ລັດ) 

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 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 54 

 

ພິດ 

ການຄມຄອງຊັບ
ພະຍາກອນນາ 

3 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.70 

ການຄມຄອງການ
ນາໃຊທ່ີດິນ 

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 

ຄາບໍລິຫານ  0.39 0.40 0.40 0.40 0.40 1.99 

ທັງໝົດ 20 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 6.65 

ລວມທງັໝົດ : 6.65 ລານ (ຫກົລານຫົກແສນຫາສບິພນັ) ໂດລາສະຫະລດັ 
 

(2) ການຈັດສັນງບົປະມານສາລັບການຈັດຕ້ັງປະຕບັິດໂຄງການ ຄສລ 2 ແລະ ໂຄງການໃໝຂອງທະນາຄານໂລກ 

ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວີດ 19 ໃນປ 2020 ເຮັດໃຫມີຫຼາຍໂຄງການບໍສํາເລັດ

ກິດຈະກາຕາມແຜນການທີ່ການົດໄວ ຍອນມີຄວາມຫຍງຍາກໃນການເດີນທາງ, ການປະຊຸມໜາຕໍໜາ ແລະ ການ

ລົງເຄ່ືອນໄຫວພາກສະໜາມ, ສະນ້ັນ ໂຄງການ ຄສລ 2 ຈຶ່ງໄດຕອໍາຍໂຄງການອອກໄປຕື່ມ 1 ປ ຊ່ືງວັນທີປດໂຄງ

ການ ແມນຕໍອາຍເວລາໄປຮອດເດືອນມິຖຸນາ ປ 2022.  ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍອນເຫດຜົນດຽວກັນ ການກະ
ກຽມໂຄງການໃໝ ຮວມກັບທະນາຄານໂລກ, ກຊສ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ສํາລັບ ໂຄງການຄມ
ຄອງສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສ່ິງເສດເຫຼືອ (EWMP) ທີ່ຈະຂໍທຶນກຢມຈາກທະນາຄານໂລກ ກໍມີຄວາມຊັກຊາເຊັນກັນ 
ເຮັດໃຫການຄາດຄະເນງົບປະມານ ແລະ ການຈັດສັນງົບໃນແຕລະອງົປະກອບໂຄງການຍັງບໍທັນມີຄວາມຊັດເຈນ 
ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດກະກຽມໂຄງການຄມຄອງພມສັນຖານ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປນຢມີຈດປະສົງເພື່ອສົງເສີມ
ການຄມຄອງປາໄມແບບຍືນຍົງ, 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 ສ່ິງແວດລອມ ຈານວນ ງົບປະມານ 3,58 ລານໂດລາສະຫະລັດ ພອມນ້ັນ 
ກປສ ກໍໄດງົບປະມານເພື່ອບໍລິຫານໂຄງການ ຈານວນ 0.36 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໂຄງການຈະເລີ້ມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ນບັແຕເດືອນ 7/2021 ເປນຕ້ົນໄປ. ຕາຕະລາງ 2.5.1, 2.5.2 ແລະ 2.5.3 ຂາງລມນີ ້ ໄດສັງລວມ

ການຈັດສນັທຶນ ຄສລ 2, EWMP ແລະ LLL ຕາມລາດບັ. ຈານວນງົບປະມານເຫຼົານີ້ຈະໄດມີການປບປງໃນ

ທາຍປ 2021 ເມ່ືອຄວາມຄືບໜາຂອງການກະກຽມໂຄງການຊັດເຈນຂ້ືນ.        
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ຕາຕະລາງ 2.5.1 ການຈັດສັນງບົປະມານ (ລານໂດລາສະຫະລັດ) ສາລັບໂຄງການ ຄສລ 2 ໃນປ 2021-2022  

ຮວງທຶນ No sub-

projects 

2014-

2017 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

ອງົປະກອບ 1 

(PICE) 

28 5.72 3.69 3.80 3.28 2.62  19.11 

ອງົປະກອບ 2 

(BCD) 

20 2.09 2.11 4.32 2.94 0.69  12.15 

ອງົປະກອບ 3 

(ຫກປສ) 

 1.66 0.45 0.56 0.40 1.59 0.48 5.14 

ງົບປະມານເລີ່ມ
ຕ້ົນໂຄງການ 

 0.75      0.75 

ຂາດດນອດັຕາ
ແລກປຽນ 

    1.31 0.31 0.06 1.68 

ທັງໝົດ  10.22 6.25 8.67 7.93 5.21 0.54 38.83 

ລວມທງັໝົດ ປ (2021-2022) : 5.75 ລານ (ຫາລານເຈັດແສນຫາສິບພນັ) ໂດລາສະຫະລດັ 

 

ຕາຕະລາງ 2.5.2 ການຈດັສນັງບົປະມານ (ລານໂດລາສະຫະລດັ) ສາລບັໂຄງການ EWMP (ປະມານ 40 ລານ

ໂດລາສະຫະລດັ, ໄລຍະເວລາ 7 ປ)  

ຮວງທຶນ ໂຄງການ
ຍອຍ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2028 

ທັງໝົດ 

ອງົປະກອບ 1 
(PICE) 

 -   0.63   1.80   1.80   2.98   7.21  

ອງົປະກອບ 2 
(EPC)  

 -   2.49   7.20   7.20   11.91   28.80  

ອງົປະກອບ 3 
(ຫກປສ) 

 -   0.34   1.00   1.00   1.65   3.99  

ທັງໝົດ  -   3.46   10.00  10.00   16.54   40.00  

ລວມທງັໝົດ ປ (2023-2025) : 23.46 ລານ (ຊາວສາມລານສີແ່ສນຫກົສິບພນັ) ໂດລາສະຫະລັດ 
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ຕາຕະລາງ 2.5.3 ການຈັດສັນງົບປະມານ (ລານໂດລາສະຫະລັດ)  ສາລັບໂຄງການ LLL (ປະມານ 3.94 ລານໂດລາສະ

ຫະລັດ, ໄລຍະເວລາ 6 ປ)  

ຮວງທຶນ ໂຄງການ
ຍອຍ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2028 

ທັງໝົດ 

ອົງປະກອບ 1 

(BFW) 

 0.25  0.55   0.55   0.55   0.55   1.13   3.58  

ອົງປະກອບ 2 

(ຫກປສ) 

 0.03  0.06   0.06   0.06   0.06   0.09   0.36  

ຍອດລວມ  0.28  0.61   0.61   0.61   0.61   1.22   3.94  

ລວມທງັໝົດ ປ (2021-2025) : 2.72 ລານ (ສອງລານເຈັດແສນຊາວພນັ) ໂດລາສະຫະລດັ 

       (3) ສງັລວມການຈັດສັນງບົປະມານທງັໝົດ     

ຕາຕະລາງ 2.6 ຂາງລມນີ້ແມນສັງລວມການຈັດສັນງົບປະມານທີ່ຄາດວາຈະໄດຈາກກອງທຶນ 

GCF ທີ່ໄດສະໜັບສະໜນຜານອົງການ GIZ ແລະ UNEP ຊື່ງ ທຶນທັງໝົດຈະມາຜານຮວງທຶນການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ ແລະ ຕາຕະລາງ 2.7 ໄດສັງລວມຄາດຄະເນການຈັດສັນງົບປະມານທັງໝົດ ສາລັບ
ປ 2021-2025.   

 

ຕາຕະລາງ  2.6 ການຈັດສັນງບົປະມານຈາກກອງທຶນ GCF ແລະ ກອງທຶນອ່ືນໆ (ລານໂດລາສະຫະລັດ) 

ແຫງຼທນຶ 2021 2022 2023 2024 2025 Total ໝາຍເຫດ 

ອົງການ GCF/GIZ ສາລັບໂຄງການ I-

GFLL (ເງິນຊວຍເຫຼືອລາ, 13.49 ລ ້ານໂດ

ລາສະຫະລັດ ໃນລະຫວາງປ 2020 ຫາ 

2024) 

3.00 5.27 5.19 0.03  13.49 

 

 

ອົງການ UNEP/GCF (ເງິນຊວຍເຫຼືອລາ

10ລານໂດລາສະຫະລັດ 2020 ຫາ 2025) 

2.54 2.18 2.11 1.49 1.68 10.00  

ອົງການ GCF- ໂຄງການກະກຽມຄວາມ
ພອມໃຫ ກປສ ເພ່ືອສາເລັດການສະໝັກເຂ້ົາ
ເປນອົງກອນທີສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດ

0.2 0.2    0.40  
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ໂດຍກົງ 2021-2022 

ທງັໝົດ 5.74 7.65 7.30 1.52 1.68 23.89  

ລວມທງັໝົດ (ປ 2021-2025): 23.89 ລານ (ຊາວສາມລານແປດແສນເກົາ້ສິບພນັ) ໂດລາສະຫະລັດ 

ໝາຍເຫດ (1) ທັງໝົດ 13.49 ລານໂດລາສະຫະລັດແມນໄດຮັບການຢງຢນແລວ. ໂຄງການດັງກາວແມນໄດຖືກອະນມັດຈາກກອງທຶນ GCF ໃນ

ປ 2019, ອົງການ GIZ ແມນອົງກອນທ່ີຖືກຮັບຮອງຈາກກອງທຶນດັງກາວ ແລະ ກົມປາໄມແມນເປນຜ້ັຈດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ງົບປະມານແມນເອົາມາ

ຜານ ກປສ. ຈະໄດມີການເປດບັນຊີສະເພາະ ແລະ ການເບີກງົບປະມານໃຊຈາຍເລ່ີມຕ້ົນໃນໄຕມາດ 3 ຂອງປ 2020.   

ໝາຍເຫດ (2) ໂຄງການທີ່ຂໍງົບປະມານມາຈາກກອງທຶນ GCF “ໂຄງການສາງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ເພ່ືອປບຕົວເຂົ້າກັບການ

ປຽນແປງດິນຟາອາກາດໂດຍການຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບນິເວດ ຢ ສປປ ລາວ” ໂດຍຜານອົງການ UNEP ທີ່ໄດຮັບອະນມັດງົບປະ

ມານຈາກກອງທຶນ GCF (10 ລານໂດລາສະຫະລັດໃນລະຫວາງປ 2020-2025). ສັນຍາສະໜອງທຶນໄດລົງລາຍເຊັນແລວ. ໄດມີການເປດບັນຊີສະ

ເພາະ ແລະ ເລີ່ມການເບີກງົບປະມານໃຊຈາຍໃນໄຕມາດ 4 ຂອງປ 2020.       
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ຕາຕະລາງ  2.7 ງບົປະມານຈດັສນັທງັໝົດລະຫວາງປ 2021-2025 (ສາລບັທກແຫງຼທນຶ)   
 

ແຫງຼທນຶ 
ທງັໝົດ (ລານໂດ

ລາສະຫະລດັ) 
ການເບກີຈາຍປະຈາປ (ລານໂດລາສະຫະລດັ)   

 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 

(2014-2021, 8 ປ) 

38.83 ລານໂດ
ລາສະຫະລັດ 

5.21 0.54 - - - 5.75 
 

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

3.94 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ 

0.28 0.61 0.61 0.61 0.61 2.72  

ທະນາຄານໂລກ-ໂຄງການ 
EWMP (2023-2029, 

7ປ) 

40 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ, 

  

 

3.46 10.00 10.00 23.46  

ອົງການGIZ / GCF ໂຄງ

ການ I-GFLL (ທຶນຊວຍ
ເຫຼືອລາ)   

 13.49 ລານໂດ
ລາສະຫະລັດ 

3.00 5.27 5.19 0.03 
 

13.49 
 

ອ ົງການ UNEP/GCF 

(ທຶນຊວຍເຫຼືອລາ)  

 10 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ 

2.54 2.18 2.11 1.49 1.68 10.00 
 

ອົງການ GCF- ໂຄງການ 
ກະກຽມຄວາມພອມໃຫ 
ກປສ ເພ່ືອສາເລັດການສະ
ໝັກເຂົ້າເປນອົງກອນທີ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດ
ໂດຍກົງ 2021-2022 

 0.4 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ 

0.20 0.20 
   

0.40 
 

 

ລວມທງັໝົດ   12.56 10.13 12.70 13.46 13.62 62.47 
 

ລວມທງັໝົດ: 62.47 ລານ (ຫກົສິບສອງລານສີແ່ສນເຈັດສບິພນັ) ໂດລາສະຫະລັດ 



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 59 

 

2.3.3 ຈດັຕັງ້ປະຕິບດັຍດທະສາດ 4: ປບປງຂອດການຮວມມື ແລະ ການຫນັເປນຄຮວມງານ 
ກປສ ຈະເພີ່ມທະວີການຮວມມືກັບອົງການຕາງໆ ແລະ ຫນັເປນຄຮວມງານ ເພືື່ອເພ່ີມປະສິດທິພາບໃນ

ການລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ພອມທັງ ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ
ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະກາໃໝ ທີ່ໄດຕົກລົງເຫັນດີກັບອົງການສະໜອງທຶນສາກົນ ແລະ ໂຄງການໄດຖືກຮັບຮອງໂດຍ
ສະພາບໍລຫິານ ຂອງ ກປສ ຊ່ືງຄາດຄະເນຜົນໄດຮັບສາລັບຍດທະສາດດັງກາວມີຄື: (ກ) ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື 
ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງພາຍໃນກັບຂະແໜງການທ່ີກຽວຂອງພາກລັດ, ເອກກະຊົນ ແລະ ຜພັດທະນາທັງໃນສນກາງ ແລະ 

ທອງຖ່ິນ, (ຂ) ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຄຮວມພັດທະນາໃນອະນພາກພື້ນ, ພາກພ້ືນ ແລະ 

ລະດັບສາກົນ; ແລະ (ຄ) ມີເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ສ່ືສິ່ງພິມ  ເພື່ອເຜີຍແຜກຽວກັບຜນົສາເລັດ ການເຄື່ອນໄຫວ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ ດັງມີລາຍລະອຽດລມນີ້: 

(1) ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ເພື່ອຊຸກຍສົງເສີມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດໃຫມີປະສິດທິຜົນ ເຊັນ: ຮວມມືກັບກະຊວງຊັບພະຍາກອນ 
ທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ເພ່ືອຮັບປະກນັໃຫການສະໜອງທຶນ ໃນວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ສອດຄອງຕາມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນບລິມະສິດ ຂອງລັດ 
ຖະບານ; ຮວມມືກັບ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍແຮ ເພ່ືອດາເນີນການປະເມີນສ່ິງແວດລອມແບບຍດທະ

ສາດ ສາລັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ; ຮວມມືກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດແຜນຍດທະສາດການເຕບີໂຕສີຂຽວ; ຮວມມືກັບກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ເພື່ອສົງເສີມການ

ຄມຄອງປາສະຫງວນໃຫກາຍເປນສວນອດທະຍານ ແລະ ເປນແຫຼງທອງທຽວທາມະຊາດ; ຮວມມືກັບ
ອົງການແນວລາວສາງຊາດ ເພື່ອສົງເສີມປກຈດິສານຶກໃນການຄມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ ແລະ ສາງບານຂຽວ
ສະອາດງາມຕາ; ຮວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດໃນການຄົ້ນຄວາ ກຽວກັບຄາບໍລິການລະບົບ

ນເິວດ (PES), ການຄິດໄລມນຄາ ແລະ  ຂ້ືນບັນຊີຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍດທະສາດ ແລະ 
ຮວມມືກັບພາກສວນອື່ນໆ; 

(2) ເສີມຂະຫຍາຍການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານກັບຄຮວມພັດທະນາທັງໃນພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ ດງັນີ້ :  
- ເສີມສາງສາຍພົວພັນກບັກອງທຶນ GEF ແລະ ກອງທຶນ GCF ເພ່ືອສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລງທຶນໄດ

ໂດຍກົງ;  

- ຮວມມື ກັບ ອົງການ GIZ ແລະ ກະຊວງກະສີກາ ແລະ ປາໄມ ເພ່ືອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດແຜນງານສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນວຽກງານປາໄມ, ການຄມຄອງປາໄມແບບພມີທັດ ແລະ 

ສົງເສີມຊີວິດການເປນຢ ( I-GFLL)”; 

- ຮວມມື ກັບ ອົງການ UNEP ແລະ ກົມຄມຄອງການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ, ກຊສ ເພືື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການສາງຄວາມທົນທານຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງເພ່ືອປບຕົວເຂ້ົາກັບການປຽນແປງ 
ດນິຟາອາກາດໂດຍການຄມຄອງ ແລະນາໃຊທາແຮງລະບົບນິເວດຢ ສປປ ລາວ(Urban EBS); 

- ສືບຕເໍຮັດວຽກຢາງໃກຊິດກັບທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອສາເລັດການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2, 
ຮວມມືກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ເພ່ືອຈດັຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ LLL 
ແລະ ປະສານສົມທົບກັບ ທະນາຄານໂລກ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອມ 
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ແລະ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົງ ເພ່ືອກະກຽມໂຄງການໃໝ ( ໂຄງການຄມຄອງສິ່ງແວດ 

ລອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ-EWMP) ໃຫສํາເລັດ; 

- ເສີມສາງສາຍພົວພັນກບັອົງການຈດັຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເພ່ືອສາງໂອກາດໃນການຊອກຫາແຫລງທນຶໃໝ 
ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ
ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຄັ້ງທີ IX 

(2021-2015) ເຊັນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), GGGI, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍຂ້ືນກັບລັດ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ.   

(3) ເພ່ີມທະວີການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ: 
- ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ ກຽວກັບ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາ

ສິ່ງແວດລອມ ໃຫແກສັງຄົມ ຜານສື່ຕາງໆຢາງເປນປກກະຕິ ເຊັນ: ແຜນພັບ, ໂປສເຕີ, ໜັງສືພິມ, ວາ 
ລະສານ, ວິທະຍ, ໂທລະພາບ, ວິດີໂອສ້ັນ, ເວບໄຊ ແລະ ເຟສບກ ເພື່ອສາງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ສາງ
ຈດິສານຶກໃຫທກຊ້ັນຄົນໃນສັງຄົມ ເຫັນໄດຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄວາມຈາເປນໃນການຄມຄອງຊັບ 
ພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ແລະ ມີສວນຮວມເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານດັງກາວຢາງກວາງຂວາງ; 

- ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ ກຽວກັບຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກປສ ລວມທັງ ຜົນການ ຈດັ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ ໃນການປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາ 
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ຜານສ່ືສິ່ງພີມຕາງໆ; 

- ຈດັຕ້ັງເຊື່ອມຊືມ ແລະ ເຜີຍແຜ ບັນດານິຕິກາ ກຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ກປສ 
ເປນຕົ້ນ ລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ, ຄມືການຄມຄອງໂຄງການ ໃຫແກພະນກັງານ ກປສ,  
ພາກສວນທີ່ໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ ແລະ ພາກສວນຕາງໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະເໜີຂໍນາໃຊທຶນຈາກ 
ກປສ; 

- ສາງແຜນດາເນີນງານ ການລະດົມທຶນ ແລະ ການສ່ືສານ 2021-2025 ເພ່ືອເປນເຄ່ືອງມືໃນການ
ໂຄສະນາລະດົມທຶນ  ພອມທັງ ເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມ, ສາມະນາ, ຝກອົບຮົມ ແລະ ພົບປະກັບຄຮວມ
ພັດທະນາ ແລະ ຜໃຫທຶນຕາງໆ; 

- ສາງເຄື່ອງມືໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ ເຊນັ: ແຜນພັບ, ວາລະສານ, ວິດີໂອ ແລະ ສ່ືສິ່ງພີມຕາງໆ ເພື່ອ
ແຈກຢາຍໃຫຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ສັງຄົມ ຢາງເປນປກກະຕິ ແລະ ເນື່ອງໃນວັນສາຄັນ
ຕາງໆ ເຊັນ: ວັນສ່ີງແວດລອມໂລກ, ວັນປກຕົ້ນໄມ ແລະ ວັນອື່ນໆ; 

- ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນກຽວຂອງ ຈັດກິດຈະກາໂຄສະນາເຜີຍແຜ ແລະ ປກຈິດສານຶກ ກຽວກັບ
ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສັງຄົມ.  
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ພາກທ ີIII 
ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ 

 

3.1 ມາດຕະການ 
 ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ໃຫບັນລຜົນສາํເລດັຕາມເປາໝາຍ 
ລວມ, ຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ວຽກງານຈດສມທີ່ການົດໄວ, ກປສ ຈະໄດດາເນີນມາດຕະການດັງນີ:້  

1) ຄະນະນາ ຫກປສ ຈັດຕັ້ງເຊ່ືອມຊຶມແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ໃຫ ພະນັກງານ ຫກປສ  ເພ່ືອຮັບປະກັນ

ຄວາມເປນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການດັງກາວໃຫປະສົບຜົນສາເລັດ; 

2) ຮັບປະກັນການປະສານງານໃຫມີປະສິດທິພາບ ລະຫວາງ ຫກປສ, ຜໃຫທຶນ, ຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງ ແລະ 

ທອງຖ່ິນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄປຕາມຈດປະສົງ ແລະ ແຜນການ; 

3) ມອບໃຫບັນດາພະແນກການ ພາຍໃນ ຫກປສ ຜັນຂະຫຍາຍເປນແຜນດາເນີນງານ ທີ່ມີກອບໜາວຽກ ແລະ 
ຕົວຊີ້ວັດຈະແຈງ ແລະ ຈດັລຽງບລິມະສິດວຽກຈດສມ ພອມທັງດາເນີນການສາມະນາວິທະຍາສາດ ກັບບັນດາ
ພາກສວນກຽວຂອງ ເພ່ືອການົດໜາວຽກບລິມະສິດ ແລະ ຕົວຊ້ີວັດ ໃຫຈະແຈງ; 

4) ປະເມີນຄືນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງ ຫກປສ ເປນແຕລະໄລຍະ ເພ່ືອໃຫສອດຄອງກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຄາດໝາຍສຊົນຂອງແຜນການ ພອມທັງຈັດວາງບກຄະລາກອນ ແລະ ການົດໜາວຽກຕາມຄວາມ
ຕອງການຂອງວຽກງານ; ຂດຄ້ົນການນາໃຊທາແຮງທາງດານບກຄະລາກອນ ໃນການດາເນີນງານທາງດານ
ວິຊາການ ໂດຍການການົດນະໂຍບາຍຕໍພະນັກງານໃນການເຮັດວຽກວິຊາສະເພາະ ແລະ ສາງເງ່ືອນໄຂໃຫມີ
ການສະເໜີຄວາມຄິດສາງສັນ; 

5) ສາງແຜນການການສະໜອງທຶນ ຂອງ ຫກປສ ໂດຍອີງຕາມຈດສມຂອງວຽກງານບລິມະສິດ, ເດັດຂາດບໍໃຫ
ມີການຈັດສັນງົບປະມານແບບສະເລຍ ພອມທັງສາງແຜນການລະດົມທຶນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຄຮວມພັດ 
ທະນາ ໃນການລະດົມທຶນເຂ້ົາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບລິມະສິດ;  

6) ດາເນີນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານໃຫມີລັກສະນະລງົເລິກ ແລະ ຢາງ

ເປນປກກະຕິ ອີງຕາມຕົວຊ້ີວັດໃນແຜນດາເນີນງານແຕລະໜາວຽກ ແລະ ອ່ືນໆ; 

7.) ຫັນເປນທັນສະໄໝ ໂດຍມີການນํາໃຊເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດສາງ ໃນການຄມຄອງ ແລະ 
ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢາງມີປະສິດທິຜົນ. 

3.2 ກນົໄກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນ 5 ປ (2021-2025) 

3.2.1 ການຊ້ີນາດານນະໂຍບາຍ ແລະ ວິຊາການ 
ສະພາບໍລຫິານ 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 ຜານລະບົບລາຍງານປກກະຕ ິ     
(6 ເດືອນ ແລະ ປະຈํາປ) ແລະ ວິທີການອື່ນໆຕາມຄວາມຕອງການ.       

ຄະນະວິຊາການ ກປສ (ຄກປສ) ຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງທກບົດສະເໜີ
ໂຄງການທີ່ສະເໜີຂໍທຶນໜັບສະໜນຈາກ ກປສ ພອມທັງໃຫຄາແນະນາດານວິຊາການທີ່ກຽວຂອງກັບການ 
ຈດັຕ້ັງປະຕິ ບັດວຽກງານຂອງ ກປສ. ຄະນະວິຊາການຈະຕິດຕາມ ແລະ ຮັບຊາບເປນແຕລະໄລຍະ ກຽວກັບ 
ຄວາມຄືບໜາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຜົນສາເລັດ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍສະເໜີ ກຽວກັບການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ຜານກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການປະຈາໄຕມາດ ແລະ ວິທີການອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

3.2.2 ໜາທີຮ່ບັຜດິຊອບ ຫກປສ 
ຄະນະ ຫອງການ ແລະ ພະນກັງານ ຫກປສ ລວມທັງ ທີ່ປກສາທັງໝົດ ຮັບຜິດຊອບຕໍການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ  ຂອງ ກປສ ໃຫບັນລຕາມຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ ໜາວຽກຈດສມທັງໝົດ. ເພື່ອໃຫ
ມີຄວາມຈະແຈງ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫມີປະສິດທິພາບ ຄະນະນາຫອງການ ກປສ (ຫົວໜາ 
ແລະ ຮອງຫົວໜາຫອງການ) ຈະເປນ ຜນາພາ ແລະ ຄມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງ ຫກປສ 
ຕາມພາລະບົດບາດ ພອມນ້ັນ ຕອງໄດຈັດແບງງານໃຫບັນດາພະແນກ ພາຍໃນ ຫກປສ ແລະ ພະນກັງານທັງ
ໝົດ ໂດຍມີການການົດກອບໜາວຽກຢາງຈະແຈງ ແລະ ມີການປະເມນີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມໂຕຊ້ີວັດ
ເປນແຕລະໄລຍະ. 

3.2.3 ປບປງການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັ ຫກປສ ແລະ ດດັສະນຄີວາມອາດສາມາດ ຫກປສ 
ເພື່ອໃຫບັນລວິໃສທັດ 2030, ເປາໝາຍຍດທະສາດ 2025 ແລະ ໃຫສອດຄອງກັບດາລັດ ກປສ ປ 

2017, ຫກສ ມີພາລະບົດບາດໃນການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ, ການວາງແຜນຄມຄອງ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ເສີມ
ສາງການຮວມມືກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ ຊື່ງຈະໄດປບປງໂຄງປະກອບການຈດັຕັ້ງຂອງ ຫກປສ ໃຫມີການ 
ເຄ່ືອນໄຫວຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງເປນແຕລະໄລຍະ. ໃນປ 2020 ໄດມີການ
ທົດລອງປບປງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ຫກປສ ໃຫກະທັດຮັດ ແລະ ຮັບປະກັນການປະສານງານພາຍໃນ 
ໂດຍໄດປບປງກົງຈັກ ຈາກ 4 ພະແນກ ມາເປນ 3 ພະແນກ (ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊ້ື-ຈັດຈາງ, 
ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະແນກຄມຄອງໂຄງການ). ຜານການທົດລອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະໜ່ືງ ເຫັນວາ ໂຄງ
ປະກອບກົງຈັກດັງກາວມີຄວາມສອດຄອງກັບການດາເນີນງານ ຂອງ ຫກປສ. ສະນັ້ນ, ໃນຕົ້ນປ 2021 ຈຶ່ງ
ໄດການົດສິດ ແລະ ໜາທີ່ ຂອງ ຫກປສ ພອມທັງ ຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງແຕລະພະແນກຢາງຈະແຈງ ເຂ້ົາໃນ 
ຂໍຕົກລົງ ວາດວຍ ການຄມຄອງກອງທຶນປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ (2021).  ດັງນັ້ນ, ໃນຕໍໜາຈະໄດ
ສືບຕຈໍັດຕັ້ງຜນັຂະຫຍາຍບົດບາດໜາທີ່ດງັກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີການຕິດຕາມປະເມນີຜົນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເປນແຕລະໄລຍະ ໂດຍນາໃຊໂຕຊ້ີວັດຫຼັກໃນການປະຕິບັດງານ (KPI) ສາລັບແຕລະພະ
ແນກເພ່ືອວັດແທກຄນນະພາບຂອງຜົນໄດຮັບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພອມກັນນັ້ນ, ກໍປບປງການປະສານ
ງານພາຍໃນ, ການຮວມມື ແລະ ການເຮັດວຽກເປນທີມ. ຫົວໜາພະແນກຈະມີບົດບາດສາຄັນ ໃນການຄມ
ຄອງພະນັກງານຂອງພະແນກ ແລະ ປະເມນີຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສາງຂີດຄວາມສາມາດ ເພື່ອໃຫມີ
ຄວາມໂປງໃສ ແລະ ເປນລະບົບ.   
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3.2.4 ການກະກຽມການຈັດຕັງ້ປະຕບັິດ 

ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຢາງມີປະສດິທິຜົນ, ຄະນະນາ 
ຫກປສ ເປນຜນາພາ-ຊີ້ນາໃນການວາງແຜນລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ ພອມທັງ ຕິດ 
ຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ, ຜົນສາເລັດ, ບັນຫາ ແລະ ຂໍສະເໜີ ເປນແຕລະໄລຍະ. ຄະນະ
ພະແນກ ແລະ ພະນັກງານທກຄົນ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜດີຊອບຂອງ
ຕົນ ພອມນັັ້ນ ກໍປະກອບສວນຢາງຕັ້ງໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລວມຂອງອົງກອນ ແລະ ສະເໜີ
ຫົວຄິດປະດິດສາງເພ່ືອໃຫການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ໜາວຽກບລິມະສິດ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີລາຍລະອຽດດັງນ້ີ:     

 ໜາວຽກ 1: ປບປງໂຄງຮາງການຈັດຕ້ັງ ຫກປສ, ສາງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ພະນກັງານ ແລະ ປບປງກນົ

ໄກການບລິໍຫານຄມຄອງ. ໜາວຽກນ້ີລວມເອາົ ກິດຈະກํາສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ ຫກປສ, ການ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດປະຊຸມ ແລະ ການສະໜັບສະໜນວຽກຫອງການທົວໄປ ລວມທັງ
ການບໍລິການດານໄອທີ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສາເລັດ “ໜ່ືງ ກປສ ໜື່ງ 
ລະບົບ”. ສ່ິງສາຄັນ ກໍເພື່ອຮັບປະການການບໍລຫິານ ແລະ ການຄມຄອງ ກປສ ໃຫມີປະສິດທິຜົນ.  
ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊ້ື-ຈັດຈາງ ຈະເປນຜຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາວຽກນີ້ ໂດຍປະສານງານ ແລະ 
ຮວມມືຢາງໃກຊິດກັບພະແນກຕາງໆພາຍໃນ ຫກປສ ແລະ ສອດຄອງກັບແນວທາງການຄມຄອງ
ບໍລິຫານຂອງຄະນະນາ ຫກປສ. ປບປງ ແລະ ອັບເດດ ດັດສະນີໂຕຊ້ີວັດ ຂອງ ຫກປສ FCI #1 

(ການຄມຄອງ - ການຕັດສິນໃຈ)  ແລະ FCI #4 (ການບໍລິຫານທົວໄປ) ເປນແຕລະໄລຍະ ເພ່ືອນํາ
ໃຊໃນການວັດແທກຄວາມຄືບໜາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜນົສາເລັດຂອງໜາວຽກນີ້.    

 ໜາວຽກທີ 2: ການຝກອົບຮມົພະນກັງານ ແລະ ການຄມຄອງບກຄະລາກອນ. ໜາວຽກນີ້ປະກອບມີ
ກິດຈະກາຕາງໆ ກຽວກັບ ການຝກອົບຮົບພະນັກງານ ແລະ ການຄມຄອງບກຄະລາກອນ. ພະແນກ
ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊ້ື-ຈັດຈາງ ຈະເປນຜຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໜາວຽກນ້້ີ ແລະ 
ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ  ແລະ ອີງໃສທິດຊ້ີນາຈາກຄະນະນາ ຫກປສ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຫົວໜາພະ
ແນກທກພະແນກແມນມີໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເພ່ືອຮັບປະກັນວາພະນັກງານຂອງຕົນມີຄວາມສາມາດ, 
ມີປະສິດທິພາບພຽງພໍ ແລະ ມີຜົນໄດຮັບທັນເວລາ. ປບປງ ແລະ ອບັເດດ ດດັຊະນຕີົວຊ້ີວັດ ຂອງ 
ຫກປສ FCI #5 (ການຄມຄອງບກຄະລາກອນ) ເປນແຕລະໄລຍະ ເພ່ືອນາํໃຊເຂ້ົາໃນການວັດແທກ
ຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສາເລດັຂອງໜາວຽກນີ້.        

 ໜາວຽກ 3: ປບປງການຄມຄອງການເງິນ ແລະ ການບໍລກິານດານຈັດຊື-້ຈັດຈາງໃຫມີປະສິດທພິາບ.  
ກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິພາບ (ຄມືການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດຂອງ ກປສ) ເຊັນ: ຄມືຄມຄອງການເງິນ, ຄມືຈັດ

ຊ້ື-ຈັດຈາງ, ລະບົບບັນຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການຄມຄອງການເງິນ ແລະ ການຈັດ
ຊ້ື-ຈັດຈາງ ຈະຖືກນາໃຊ ເພ່ືອຍົກສງຄນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການບໍລິຫານດານການຄມ
ຄອງການເງິນ ແລະ ຈັດຊ້ື-ຈັດຈາງ. ພະແນກການເງິນ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຊ້ື-ຈັດຈາງ 
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕບິັດໜາວຽກນີ້ ໂດຍປະສານສົມທົບ ແລະ ຮວມມືກັບພະແນກອື່ນໆ 
ແລະ ອີງໃສຄາແນະນາຂອງຄະນະນາ ຫກປສ. ປບປງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດຂອງ 
ຫກປສ FCI #7 ແລະ #8 (ການຄມຄອງການເງິນ ແລະ ການຈັດຊ້ື-ຈັດຈາງ) ເປນແຕລະຍະໄລຍະ 
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ເພ່ືອນາໃຊເຂ້ົາໃນການວັດແທກຄວາມຄືບໜາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນສາເລັດຂອງໜາ
ວຽກນ້ີ.       

 ໜາວຽກ 4: ການປບປງການວາງແຜນ, ການລະດມົທນຶ 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
ຄ້ົນຄວາ ລະບຽບ ແລະ ແນວທາງທີ່ຈາເປນເພ່ືອອານວຍຄວາມສະດວກສາລັບການລະດົມຂົນຂວາຍ
ແຫງຼທຶນເພີ່ມ 2-3 ແຫ ຼງທຶນ ສํາລັບ ກປສ ອີງຕາມຂໍກํານົດໃນດํາລັດ ກປສ ປ 2017 ລວມທັງ 
ການອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຕີບໂຕສີຂຽວຢາງມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ຮັບປະກັນ ຜົນສາເລັດຂອງການບັນລພັນທະອື່ນໆຂອງ ກປສ ໂດຍສະເພາະແມນພັນທະທີ່
ກຽວຂອງກັບໂຄງການ GG-DPO. ກິດຈະກາສາຄັນອິກອັນໜ່ືງແມນການພັດທະນາ ແລະ ອານວຍ

ຄວາມສະດວກໃນ ການຫັນເປນຄຮວມງານ (ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈ,  ຂໍຕົກລົງ ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ 
ການສາງເຄືອຂາຍ. ພະແນກຄມຄອງໂຄງການ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜາວຽກນ້ີ ໂດຍ
ປະສານງານ ແລະ ຮວມມືກັບພະແນກອື່ນໆ ແລະ ອີງໃສທິດຊ້ີນາຈາກຄະນະນາ ຫກປສ. ປບປງ ແລະ 
ອັບເດດ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ FCI #2 ຂອງ ຫກປສ (ວິໃສທັດ, ຍດທະສາດ, ແຜນດາເນີນ

ທລະກິດ) ແລະ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ FCI #6 (ການລະດົມທຶນ) ເປນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອນํາ
ໃຊໃນການວັດ ແທກຄວາມຄືບໜາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນສາເລັດຂອງໜາວຽກນ້ີ.              

 ໜາວຽກ 5: ການອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຊກຸຍ ການຈັດຕັງ້ປະຕິບດັທີມີ່ປະສິດທພິາບຂອງ
ໂຄງການລົງທນຶ ແລະ ໂຄງການຍອຍ. ກິດຈະການີ້ແມນສມໃສການສະໜັບສະໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດໂຄງການ ຫຼື ໂຄງການຍອຍ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນສາເລັດຂອງເປາໝາຍ ແລະ ຂໍຕົກລົງອື່ນໆກັບ
ອົງການທີ່ໃຫທຶນ ລວມທັງການປະເມີນໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຍອຍ, ເພ່ີມທະວີການປະສານງານ, 

ການຮວມມືກັບທກໆພາກສວນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ, ໂຄງການຍອຍ. 
ການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ, ໂຄງການຍອຍ ແມນ ຈະດາເນີນຜານ 6 ຮວງທຶນ ລວມທັງ ຮວງທຶນ  
ໃໝ (ການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ). ງົບປະມານສະໜັບສະໜນແມນຄາດວາມາຈາກທຶນຂອງ ກປສ 
ເອງ, ທະນາຄານໂລກ, ກອງທນຶ GCF/CCAF ແລະ ອື່ນໆ. ພະແນກຄມຄອງໂຄງການ 
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງປະຕບິັດໜາວຽກນີ້ ໂດຍປະສານງານ ແລະ ຮວມມືກັບພະແນກອື່ນໆ 
ແລະ ອີງໃສທິດຊ້ີນາຈາກຄະນະນາ ຫກປສ. ປບປງ ແລະ ອັບເດດ ດັດຊະນີຄວາມອາດສາມາດ FCI 

#3 ຂອງ ຫກປສ (ການດํາເນີນງານ ລວມທັງການວາງແຜນ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ 
ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການ) ເປນແຕລະໄລຍະ ເພ່ືອນາໃຊເຂົ້າໃນການວັດແທກຄວາມຄືບໜາ
ຂອງການຈດັຕ້ັງປະຕບິັດ ແລະ ຜນົສາເລດັຂອງໜາວຽກນີ້.   

3.2.5 ການຕອບໂຕພະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19 ຂອງ ຫກປສ 
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນປ 2020 ແລະ ຄາດວາຍັງຈະສືບຕໍມີຜນົກະທົບໃນປ 

2021 ແລະ 2022 ຊ່ືງເຮັດມີຂໍຈํາກັດໃນການເດີນທາງ, ການປະຊຸມໜາຕໍໜາ ແລະ ການລງົເຄ່ືອນໄຫວ
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ພາກສະໝາມ, ສະນ້ັນ ຫກປສ ຈະສືບຕໍປະຕິບັດຢາງຕັ້ງໜາ ເພ່ືອສາງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຫຼີກລຽງ
ການຊັກຊາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ຜົນກະທົບອື່ນໆ ດັງຕໍໄປນ້ີ:  

(i) ປງປງສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ ຫກປສ ເພື່ອດາເນີນການສ່ືສານແບບອອນລາຍ ລະຫວາງ 

ບັນດາພະນັກງານ, ຄຮວມພັດທະນາ ແລະ ຜມີສວນຮວມອື່ນໆ ພອມທັງໃຫການສະໜັບສະໜນແກ
ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ສາຄັນ ແລະ ສາງຂີດຄວາມສາມາດຂ້ັນແຂວງໃນດານດງັກາວ. ປະສານ
ສົມທົບຢາງໃກຊິດກັບຄຮວມພັດທະນາ ເພື່ອຄ້ົນຄວາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ໃນການລິເລ່ີມນາໃຊ
ການສື່ສານທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທັນເວລາ ໂດຍຜານເຕັກໂນໂລຊີທ່ີມີຢ ພອມທັງ ນາໃຊວິທີການ
ຕາງໆ ເພ່ືອໃຫຄາແນະນາ ແລະ ສະໜັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ;  

(ii) ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຂະອະນະໄມ ສາລັບ ຫກປສ ແລະ ຫອງການຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ
ຮັບທຶນຈາກ ກປສ ພອມທັງ ໃຫການຝກອົບຮົມໃຫແຕລະໂຄງການຢາງເປນປກກະຕິ, ສະໜອງງົບ 
ປະມານສາລັບວຽກກໍສາງ-ສອມແປງຂະໜາດນອຍ ແລະ ອປະກອນຈາເປນ (ລວມທັງ ເຕັກນິກວິຊາ
ການ ແລະ ສນິຄາ) ເພື່ອປບປງສ່ິງແວດລອມຂອງສະຖານທີເຮັດວຽກ (ຫອງການສີຂຽວ ແລະ ສະ 
ອາດ); 

(iii) ສະໜັບສະໜນວຽກບລິມະສິດຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາກຽວກັບ COVID 19 ເປນຕ້້ົນ 
ການຄມຄອງສ່ິງເສດເຫລືອ ແລະ ການປອງກັນໂລກລະບາດ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄມຄອງຊັບພະຍາ 
ກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດໃຫແກການຈາງງານໄວໜມ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທອງຖ່ິນ (ຖາເປນໄປໄດ); 

(iv) ດາํເນີນການປອງກັນ ແລະ ແກໄຂບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໂດຍນํາໃຊ “ການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປກກະຕິໃນຮບແບບໃໝ” ຊື່ງຮຽກຮອງໃຫຍົກສງຄວາມຮັບຜດິຊອບເພ່ືອຫຼີກ
ລຽງ, ຫຼຸດຜອນ ແລະ ຄມຄອງຄວາມສຽງຕາງໆທີ່ຈະກໍໃຫເກີດການແຜລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ
ດງັກາວ. ການົດບລິມະສິດສາລັບການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມຕອງການທີ່ຈະປຽນແປງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ (ການສະໜອງອບປະກອນຮັບໃຊ ແລະ ການໃຫຄາແນະນາ) ລວມທັງ ການປບປງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕລະມ້ື, ການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫາງພາຍ
ໃນຫອງການ ແລະ ສະຖານທ່ີສາທາລະນະ ເພ່ືອສາງເປນຂໍການົດສາລັບການລົງທຶນໃນອານາຄົດ.  

(v) ໂຄງການຍອຍ ຄສລ 2 ໄດສະໜອງທຶນໃນການປບປງການຄມຄອງສິ່ງແວດລອມ ໂດຍສະເພາະ
ແມນຄນນະພາບອາກາດ ຍອນເຫັນໄດວາສ່ິງແວດລອມແມນມີຄວາມສາຄັນຕໍສຂະພາບ ແລະ ກຽວ
ພັນກັບການແຜລະບາດພະຍາດໂຄວິດ 19. ມົນລະພິດທາງອາກາດເຮັດໃຫອັດຕາເສຍຊີວິດຫຼາຍຂ້ືນ
ຍອນພະຍາດລະບາດໂຄວິດ 19. ໂຄງການ ຄສລ 2 ໄດສະໜອງງົບປະມານເພື່ອສາງເຄືອຂາຍການ
ຕິດຕາມຄນນະພາບອາກາດແຫງຊາດ, ສາງສະຖານີຕິດຕາມອາກາດ 5 ແຫງ ຢາງເປນລະບົບ ແລະ ມີ
ການເຜີຍແຜຂໍມນຜົນການວັດແທກຄນນະພາບອາກາດໃຫສງັຄົມຮັບຊາບເປນປກກະຕິ. ໜາວຽກນ້ີ
ຄວນຈະໄດຮັບການເສມີຂະຫຍາຍຢາງກວາງຂວາງ ໄປຄຽງຄກັບການສະໜັບສະໜນທາງດານການ
ເງິນຂອງລັດຖະບານ.       

 

3.2.6 ການລະດົມທນຶ ແລະ ການຈັດຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕາງໆ  



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 66 

 

ດງັທີ່ໄດ ການົດໄວໃນພາກທີ II ຂໍທີ 2.5, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລະດົມທຶນ ໃນປ 2021-
2025 ມີດັງລມນີ້: 

 ທນຶພາຍໃນ ຂອງ ກປສ: ກປສ ຈະສມໃສເກັບກํາລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນພັນທະດານສ່ິງແວດ 
ລອມຕາມສັນຍາສາປະທານຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ ໂດຍສາງບັນຊີ
ລາຍຮັບ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກຽວຂອງ ເພື່ອຊວຍເລັງທວງໃຫມີການປະກອບພນັທະ
ຢາງເປນປກກະຕິ. ພອມນ້ັນ, ກໍຄ້ົນຄວາ ມາດຖານໃນການຄິດໄລການເກັບທຶນພນັທະດັງກາວໃຫເໝາະ
ສົມ ແລະ ເຂ້ົາຮວມໃນຂະບວນການພິຈາລະນາອະນມັດຕາມການສະເໜີຂອງພາກສວນກຽວຂອງ. ນອກ
ນັ້ນ, ກໍປະສານສົມທົບກັບ ມຊ ແລະ ພາກສວນກຽວຂອງ ເພ່ືອສຶກສາຄ້ົນຄວາ ວິທີການເກັບລາຍຮັບ 
ແລະ ສາງລະບຽບການສະເພາະ ໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນຕາມທ່ີການົດໄວໃນດາລັດ ກປສ ປ 
2017.  ການສະໜອງທຶນພາຍໃນໃຫໂຄງການຕາງໆ ແມນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດຮັບ
ອະນມັດຈາກ ສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຕາມແຜນງົບປະມານປະຈາປທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາ
ແຫງຊາກ. ນອກຈາກນັ້ນ,  ຫກປສ ຍັງຈະສືບຕສໍະໜັບສະໜນທຶນໃຫແກໂຄງການໃໝ ຕາມ 6 ຮວງ
ທຶນ ໂດຍສອດຄອງກັບແຜນບລິມະສິດຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ນະໂຍບາຍການສະໜອງທຶນຂອງ ກປສ 
ກຽວກັບ ການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ;      

 ໂຄງການ ຄສລ 2 ແລະ ໂຄງການໃໝ ທີມ່ທີາແຮງ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ. ທກໆໂຄງການຂອງ ຄສລ2 
ແມນ ກາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດຮັບອະນມັດ ຊ່ືງ ໂຄງການ ຄສລ2 ຈະມີການຕໍອາຍ
ໄປຮອດກາງປ 2022. ໂຄງການຍອຍທກໂຄງການ ແມນໄດຮັບອະມັດໃຫຕອໍາຍໄປຮອດທາຍປ 2021 
ຊຶ່ງປະຈບັນ ທກໂຄງການໄດສາເລັດການຕໍອາຍ (ໄລຍະການຕອໍາຍໂຄງການຕາງໆ ມີຕັ້ງແຕ 3 ເດືອນ 
ຮອດ 12 ເດືອນ). ນອກຈາກ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຄສລ2 ແລວ ຫກປສ ຈະສາງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງໃນການຮວມມື ແລະ ຫັນເປນຄຮວມງານ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ  ແລະ ຄຮວມ
ພັດທະນາທີ່ສາຄັນ ສາລັບການ ການົດ ແລະ ການກະກຽມໂຄງການໃໝ (ໂຄງການຄມຄອງສ່ິງແວດລອມ 
ແລະ ສ່ິງເສດເຫຼືອ - WEMP);        

 ທນຶຊວຍເຫືຼອລາ ຈາກ ກອງທນຶ GCF ໂດຍຜານ ອົງການ GIZ ແລະ UNEP. ກປສ ໄດຕົກລົງຮວມມື 

ແລະ ລິເລ່ີມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ GIZ ແລະ UNEP ທີ່ໄດຮັບທຶນ ຈາກ GCF ໃນເດືອນພຶດສະພາ
ຫາ ເດືອນມິຖນຸາປ 2020  ຊຶ່ງ ຫກປສ ຮັບຜິດຊອບກຽວກັບການເບີກຈາຍງົບປະມານໄປຕາມ
ແຜນການທີ່ໄດຮັບການອະນມັດ, ວຽກງານການຈັດຊ້ື-ຈດັຈາງ ແລະ ວຽກງານການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ 

ໂດຍອີງຕາມຂໍຕົກລົງກັບ GIZ ແລະ UNEP ຕາມການອະນມັດຂອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ຂອງ 

ກປສ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ຂອງໂຄການ GIZ ແມນຮອດປ 2024  ແລະ ໂຄງການ UNEP 
ແມນຮອດປ 2025; 

 ທນຶຊວຍເຫືຼອລາໂດຍກງົຂອງ GCF. ຫກປສ ສະໝັກເປນອົງກອນແຫງຊາດທີ່ສາມາດເຂ້ົາຫາແຫງຼທຶນ

ໄດໂດຍກົງ (National Accreditted Entity) ສາລັບໂຄງການຂະໝາດນອຍ ຂອງ GCF,  ຫກປສ 

ຈະສືບຕໍເຮັດວຽກຢາງໃກຊິດກັບ GIZ ເພ່ືອສືບຕຈໍດັຕ້ັງຕິບັດໂຄງການກະກຽມຄວາມພອມທີ່ໄດຮັບທຶນ

ການຊວຍເຫຼືອດານວິຊາການຈາກ GCF (ປະມານ 0,4 ລານໂດລາສະຫະລັດ) ໄລຍະເວລາໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັງກາວ ແມນ 2021-2022. ພອມດຽວກັນນັ້ນ ເພື່ອເລັງຂະບວນການ
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ກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ, ຫກປສ ຍັງຈະສືບຕໍເຮັດວຽກຢາງໃກຊິດກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ, 
ອົງການປກຄອງທອງຖ່ິນ ແລະ ຊຸມຊົນທອງຖິ່ນ ເພ່ືອການົດໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກາທີ່ມີທາແຮງທ່ີມີ
ແນວໂນມທີ່ຈະມີສິດໄດຮັບການສະໜັບສະໜນທຶນໂຄງການຂະໜາດນອຍ ຈາກ GCF ກຽວກັບ ການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດແລະການປບຕົວເຂົ້າກັບດິນຟາອາກາດ.  

  



 

   ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 68 

 

ເອກະສານຄດັຕິດ 1. 

ສັງລວມວໃິສທັດ ປ2030 ແລະ ຍດທະສາດປ 2025 ຂອງ ກປສ 
 

 ເອກກະສານຊອນທາຍນີ້ໄດສັງລວມຫຍໍ ວິໃສທັດປ 2030 ແລະ ຍດທະສາດປ 2025 ທີ່ໄດລະບໄວໃນ

ແຜນດາເນີນງານປ 2025 ທີ່ໄດຮັບການອະນມັດຈາກສະພາບໍລຫິານໃນທາຍປ 2018. ຂໍມນເຫຼົານີ້ຈະໄດຖືກນາ

ໃຊເພ່ືອເປນແນວທາງກະກຽມແຜນຂອງ ກປສ ສາລັບປ  ີ2021-2025.   

   

ຕາຕະລາງ A1.1 ວິໃສທດັປ 2030, ໜາທີ່, ແລະ ເປາໝາຍສະເພາະ, ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ການດົໄວໃນ

ແຜນປ 2018-2020  

ວິໃສທັດ ແລະ ໜາທີ່ ປ 2030 

ວິໃສທັດ:  ພາຍໃນປ 2030, ກປສ ຈະການເປນອົງກອນທີ່ໜ້ັນຄົງ, ການຈດັຕ້ັງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີບກຄະລາ

ກອນທີ່ມີຄນນະພາບ ທີ່ໄດມາດຕະຖານສາກົນ, ມີກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແລະ ຍືນຍົງ ໃນການບໍລຫິານ ແລະ 

ຄມຄອງຫອງການ ກປສ, ການເງິນ, ການຄມຄອງໂຄງການ, ຈັດຊື້-ຈັດຈາງ, ລະດົມທຶນ ແລະ ຈດັສັນງົບປະ
ມານ ສາລັບວຽກງານການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ທີ່ຈະຊວຍ
ສະໜັບສະໜນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫງຊາດ ອີງຕາມທິດສຂີຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.      
 
ໜາທ ີ ່:: 

 ພາຍໃນປ 2020: ສາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ອີງຕາມຈດປະສົງຂອງໂຄງການ 

ລວມທັງການອະນມັດຂອງສະພາບໍລຫິານ “ໜ່ືງ ກປສ ໜ່ືງວາລະ” ແລະ ແຜນ 5 ປ ີສາລັບ 

2021-2025 ເຊນັດຽວກັນກັບການກະກຽມໂຄງການ ຫຼື ແຜນງານໃໝ.  

 ພາຍໃນປ ີ 2025: ສາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 2021-2025 (ໂຄງການໃໝ) ທ່ີໄດຮັບຜົນ

ດ ີແລະ ກະກຽມແຜນ 5 ປ ສາລັບ 2026-2030. 

 ພາຍໃນປ 2030: ທົບທວນ/ສາງ ວໃິສທັດ ແລະ ຍດທະສາດ ກປສ ສາລັບປ 2031-2045 

ແລະ ແຜນ 5 ປ ສາລັບ 2030-2035 ລວມທັງການກະກຽມໂຄງການໃໝ ແລະ ແຜນງານໃໝ.  

ເປາໝາຍ 2030: 
 ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂ້ັມແຂງ ທີດ່າເນີນງານໂດຍພະນັກງານ ທີ່ມີຄນນະພາບສງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫບັນ

ລຫກການຂອງ ກປສ.  
 ມີແຫງຼທຶນທີ່ໜ້ັນຄົງໃນການເຊ່ືອມໂຍງໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ, ແລະ ສາກົນ, ແລະ  
 ສະໜອງງົບປະມານຜານຮວງທຶນ ກປສ ໂດຍອງີຕາມຫຼັກການພ້ືນຖານຂອງ ກປສ.      

ຫຼັກການພື້ນຖານ ກປສ:   
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              ກປສ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກນົໄກລະດົມທຶນຜານຮວງທຶນ ແລະ ຈະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ 
ສປປ ລາວ, ດາລັດ ກປສ, ລະບຽບການ ກປສ, ແລະ ສອດຄອງກັບຫັຼກການດາເນີນງານດັງຕໍໄປນີ້: 

 ຄວາມເປນເຈົ້າການ.  ກປສ ເລັງໃສທີ່ຈະບັນລຜົນສາເລັດດວຍຄວາມຮ ູ ້ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນ

ລາຍລະອຽດ, ດວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວິໃນ, ມີຈດສມ/ບລມິະສິດ ໃນການປບປງຜົນໄດ

ຮັບຂອງໂຄງການ. 

 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ກປສ ຈະສົງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຈາວັນ ໂດຍ
ການສາງກົນໄກໃນການຍົກຍອງຊົມເຊີຍ ແລະ ຄ ໍາເຫັນ ແລະ ດາເນີນການປະເມີນຜົນງານ ຕາມ
ໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບ.      

 ຄວາມໂປງໃສ.  ກປສ ຈະດາເນນີງານດວຍຄວາມໂປງໃສ, ໃຫຂໍມນ ແລະ ຂໍມນຂາວສານໃນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ກປສ ຕາມຄວາມຈາເປນ.   

 ປະສິດທິຜົນ.  ກປສ ຈັດຕ ັ ້ງປະຕບິັດຂອງ ກປສ ຕອງບັນລເປາໝາຍທີ່ວາງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິ

ຜນົ (ອດັຕາຜົນຕອບແທນສງ 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
ນກົການເງິນແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຊຸກຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີປະສິດທິພາບ ບົດບາດການລະດົມທຶນ ແລະ ບົດ
ບາດການຈັດສັນງົບປະມານ ໃນການຄມຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 
ທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ ຕາມທິດທາງສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ຄຽງຄ
ໄປກັບການເຊື່ອມໂຍງກັບຜມີສວນຮວມທັງໝົດ.  

)1 (  ກປສ ເປນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່
ເຂ້ັມແຂງ ເປນທີ່ຍອມຮັບທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງມີ
ຈານວນພະນັກງານທີ່ມີຄນນະ
ພາບພຽງພໍ 

ຍດທະສາດ 1:ປງປງອົງການຈັດຕ້ັງ ແລະ ເສີມສາງຄວາມສາມາດໃນການ
ຄມຄອງ.  

ຜົນໄດຮັບມີ: 1) ມີໂຄງຮາງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດທີ່ຈະແຈງ 

ແລະ ເໝາະສົມ, 2) ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລຫິານ ແລະ ຄມຄອງ ທີ່ມີ

ປະສດິທິຜົນສອດຄອງກັບ 8 ດດັຊະນີຄວາມອາດສາມາດ (FCI), 3) ມີລະ

ບຽບການ ແລະ ຄມືການຈັດຕັ້ງທີ່ສາເລັດ ແລະ ມປີະສິດທ ິຜົນ; ແລະ 4) ມີ
ລະບົບການຄມຄອງການເງິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພ່ືອໃຫການບລໍຫິານ.   

ຍດທະສາດ 2: ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫແກບກຄະລາກອນ.  

ຜົນໄດຮັບມີ: 1) ມີພະນັກງານທີ່ພຽງພໍ ທັງດານປະລມິານ ແລະ ຄນນະພາບ

, 2) ມນີະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມຕບໍກຄະລາກອນ, ແລະ 3) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
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ຕາມແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນດ. 

(2) ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທີ່
ຂອງ ກປສ ແມນເປນກົນໄກ
ການເງິນ ທີ່ມີການຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ສວນຫຼາຍມີທຶນສະສົມເປນຂອງ
ຕົນເອງ; ແລະ  

ຍດທະສາດ 3: ປບປງກົນໄກການລະດົມທຶນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຂອງ 
ກປສ ທີ່ຍືນຍົງ.   

ຜົນໄດຮັບມີ: 1) ມີແຜນ ແລະ ການຈດັຕ້ັງປະຕິບັດຕາມແຜນການລະດົມ

ທຶນ ແລະ ການສື່ສານ, 2) ມີການຈັດຕັ້ງແຜນຈັດສັນທຶນ ອ ີງຕາມ 5 ຮວງ

ທຶນ, ແລະ  3) ມີທຶນເພ້ີມຈາກຫຼາຍແຫງຼທຶນອີງຕາມມາດຕາທີ 5 ໃນດາ
ລັດ.  

(3)  ເສີມຂະຫຍາຍໂອກາດທີ່   
ເໝາະສົມເຂ້ົາໃນການສະໜັບສະ
ໜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ 
ແລະປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ 
ທີ່ສາມາດປະກອບສວນເຂ້ົາໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມແຫງຊາດ ເປນໄປຕາມທິດສີ
ຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.      

ຍດທະສາດ  4: ປບປງການຮວມມື ແລະ ການຫັນເປນຄຮວມງານ. 

ຜົນໄດຮັບ: 1) ມີເຄືອຂາຍການຮວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຂະແໜງການ/
ອົງການ, ແລະ ອງົການຈັດຕັ້ງພາກລັດອ່ືນໆ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ນັກລົງທຶ

ນໃນລະດັບສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ; ແລະ 2) ມີສື່ໂຄສະນາ ແລະ ວາລະ
ສານທີ່ສະເໜີຜົນສາເລັດກຽວກັບການຈັດຕ້ັງຂອງ ກປສ. 

 

 

ເອກະສານຄັດຕິດ 2. 
ແຜນດາເນີນງານຂອງ ຫອງການກອງທຶນປກປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ ໄລຍະ 5 ປ (2021-

2025) 
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I ດານການຈັດ ຕ້ັງ

1.1

ປບປງນິຕິກາ (ລະບຽບການຄມຄອງ ກປສ ແລະ 
ຄມືຄມຄອງບໍລິຫານຕາງໆ) ໃຫສາເລັດ ເພ່ືອຮັບ
 ປະກັນ ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານໃຫຖືກຕອງ
ຕາມພາລະບົດບາດ, ແຜນການ ແລະ ເປນ
ເງ ື່ອນໄຂສາມາດກາຍເປນອົງກອນທ່ີເຂ້ົາຫາ
ແຫຼງທຶນສາກົນໂດຍກົງ

ມີຂໍຕົກລົງ 
(ປບປງ), ມີຄມືຄມ
 ຄອງບໍລິຫານ ກປສ
 ທ່ີຖຶກ ຮັບຮອງ 
ຈາກ ສກປສ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.2  ປບປງລະບົບບັນຊີ ແລະ ການລາຍງານ ໃຫ
ສະຖຽນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ

ມີລະບົບໂປຣ
ແກຣມບັນຊີທ່ີນາ
ໃຊເປນເອກະພາບ
ກັນ ແລະ ມີປະ 
ສິດທິຜົນ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ພະແນກການເງ ິນ

1.3

ປບປງໂຄງຮາງກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ ຈາກ 4 ພະ
ແນກ ເປນ 3 ພະແນກ ແລະ ປຽນຊ່ືພະແນກໃໝ
 ພອມທັງກํານົດສິດໜາທ່ີຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ
ລະພະແນກໃຫສອດຄອງກັບສະພາບ
ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານ ຄື: 1.ພະແນກ ການ
ເງ ິນ, 2. ພະແນກ ຄມຄອງໂຄງການ, 3. ພະແນກ
 ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

ຂໍຕົກລົງສະບັບ
ປບປງ ມີການ
ການົດໂຄງຮາງ
ການຈັດຕ້ັງ 3 ພະ
ແນກ ແລະ ລະບ
ພາລະບົດບາດ ຂອງ
 3 ພະແນກ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ

1.4

ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝ
ສາມັນ ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄ້ັງ/ປ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມ ຄະນະວິຊາການ ກປສ 4 ຄ້ັງ/ປ ດັງທ່ີ
ການົດໄວໃນ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກ
ຮັກສາສ່ິງແວດລອມ

ກອງປະຊຸມ ສກປສ
 2 ຄ້ັງ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມ ຄກປສ 4 ຄ້ັງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
 ຄມຄອງໂຄງການ

1.5

 ສາງຄວາມເຂ້ັມໃຫພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍສາງ
ແຜນພັດທະນາບກຄະລາກອນປະຈາປ ໃນການ
ຈັດຝກອົບຮົມ ໄລຍະສ້ັນ/ໄລຍະຍາວ ທັງພາຍໃນ
 ແລະ ພາຍນອກ

ມີແຜນພັດທະນາ 
ບກຄະລາກອນ
ປະຈາປ ແລະ ຈັດ
ຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ

ລ/ດ ໜາວຽກຈດສມ
ຜຊ້ີນາ ແລະ 

ພາກສວນຈັດ ຕ້ັງ
ປະຕິ ບັດ

ງົບປະມານ

ຄວາມຄຶບຫນາ/ຄາດໝາຍໃຫສາເລັດ
ຄາດໝາຍ ຜົນ

ໄດຮັບ ໝາຍເຫດ
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2.1
ສືບຕໍປບປງໃຫສາເລັດ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ 
ກປສ ໃຫສອດຄອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດ
ຄມຄອງໂຄງການຈາກຫຼາຍແຫຼງທຶນຢາງມີປະສິດທິຜົນ

ມີຄມືການຄມຄອງ
ບໍລິຫານ ກປສ ທ່ີ
ຖືກຮັບ ຮອງ (6 
ເຫລ້ັມ)

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

2.2

ປບປງລະບົບການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັກສາສ່ິງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດຜົນຜົນ, ຖືກຕອງຕາມຈດປະສົງ
, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍຕອງມີການ
ກວດນັບຊັບສິນ ຢາງນອຍປລະຄ້ັງ.

ມີບັນຊີກວດນັບຊັບ
 ສິນປະຈํາ 6 ເດືອນ
 ແລະ ປະຈํາປ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.3

 ປບປງການປະຕິບັດໜາທ່ີຂອງພະນັກງານ ເພ່ືອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັນ ດວຍຄວາມ
ວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັນ ຫືຼ ຕອບກັບເອກະສານຕາງໆທ່ີ
ເຂ້ົາມາ ຫກປສ ໃຫທັນຕາມການົດເວລາ ໂດຍສາງ
ລະບົບຕິດຕາມກວດກາເອກະສານ).

ມີຕາຕະລາງການຕິດ
ກວດກາເອກະສານ

ທກພະແນກ ພາຍໃນ 
ຫກປສ

2.4
ປບປງການບໍລິຫານຈັດການເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ
ແກການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານໃຫມີຄວາມສະດວກ 
ວອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕອງ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.5 ການຄມຄອງຄາບໍລິຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນເກນຕາ
ກວາ 20- 30% ຂອງງົບປະມານທ່ີເບີກຈາຍປະຈາປ.

ມີບັນຊີຕິດຕາມ
ການນາໃຊ
ງ ົບປະມານບໍລິຫານ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

ດານການຄມຄອງ ບໍ ລິຫານ
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3.1 ສາງແຜນດາເນີນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີແຜນດາເນີນງານ

3.2

ເຜີຍແຜບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈາປ
ໃຫແກ ບັນດາໂຄງການທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ 
ພອມທັງ ແນະນາ ແລະ ຕິດຕາມການແກໄຂ ບັນຫາ
 ຜົນການກວດສອບທ່ີຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ

ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ/
ນາສົງຜົນກວດສອບ
 ໃຫໂຄງການ

3.3

ລົງຕິດຕາມຊຸກຍໂຄງການທ່ີພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຸຼບສະສາງດານການເງ ິນ ແລະ ໂຄງການ
 ທ່ີພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ 
ເພ່ືອຊວຍແກໄຂບັນຫາ

ບົດລາຍງານການ
ຕິດ ຕາມຊຸກຍ

3.4

ສາງກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ ເພ່ືອຮັບປະ
 ກັນຄວາມຖືກຕອງໃນການຄມຄອງບໍລິ ຫານ ແລະ
 ສາມາດສະໜອງຂໍມນໃຫອົງການກວດສອບແຫງ
 ລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ມີການການົດນົດ
ກອບໜາວຽກໃຫ 
ພງ ເຮັດໜາທ່ີ 
ກວດສອບພາຍໃນ

3.5

ແຕງຕ້ັງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີການກວດສອບປະຈາປເພ່ືອຮັບ
 ປະກັນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົງການກວດ
ສອບແຫງລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ 
ວຽກກວດສອບ
ພາຍ ໃນ

ດານການແກໄຂຜົນການກວດສອບ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ພະແນກການເງ ິນ
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IV ດານບກຄະລາກອນ

4.1

 ປະກອບພະນັກງານໃຫເຕັມຕາມຕາແໜງງານ 
ແລະ ປຽນແທນ ກໍລະນີມີພະນັກງານລາອອກ ຫລື
 ບໍສືບຕໍສັນຍາ  ລວມທັງຊຽວຊານຕາງປະເທດ 
ທ່ີເຮັດວຽກ ໄລຍະສ້ັນ

ດາເນີນການ
ປະກອບພະນັກງານ
 ຕາມແຜນ ການ

4.2

 ດາເນີນການປະເມີນຄວາມຕອງການຂອງອົງ
ກອນທາງດານພະນັກງານ (Staff need 
assess- ment) ໃຫສອດຄອງກັບແຫງລາຍ
ຮັບ ເຊັນ: ທຶນພາຍໃນ, ທຶນທະນາຄານໂລກ, 
ທຶນຈີໄອແຊັດ, ທຶນຂອງ ຢເນັບ ແລະ ທືນອ່ືນໆ 
ທ່ີ ຫກປສ ຄມຄອງ-ບໍລິຫາ

ບົດປະເມີນຄວາມ  
ຕອງການພະນັກງານ

4.3

ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ພະນັກງານ ໂດຍການການົດຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ
 ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັນ
ລະອຽດລົງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນ
ວຽກລວມຂອງແຕລະພະແນກ

ມີແບບຟອມ KPI 
ແລະ ມີການປະເມີນ

4.4
ຝກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
ພະນັກງານ ກຽວກັບຫລັກສດວິຊາສະເພາະ ທ່ີ
ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ

ມີແຜນການຝກອົບ
ຮົບປະຈາປ ແລະ 
ຈັດຕ້ັງ ປະ ຕິບັດ
ຕາມແຜນ

4.5

 ພະນັກງານທ່ີໄດຮັບການຝກອົບຮົມຈະຕອງໄດ
ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົດຮຽນໃຫ
ພະນັກງານດວຍກັນເພ່ືອແຜຂໍມນ ແລະ ຄວາມຮ
ທ່ີໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄ້ັງຕໍປ

ຈັດສາມະນາແລກ 
ປຽນບົດຮຽນ 
ປະຈາປ

4.6

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານຂອງພະນັກງານໄລຍະທົດລອງງານ ແລະ
 ປະຈํາປ ຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1
 ຄ້ັງ/ປ

ມີບົດລາຍງານການ
ປະເມີນພະນັກງານ
ປະຈາປ

4.7

 ຄວບຄມອັດຕາເຂ້ົາອອກພະນັກງານບໍເກີນ 8% 
ໂດຍການສຶກສາສາເຫດ ແລະ ສາຫຼວດຄາຕອບ
ແທນ ແລະ ນະໂຍບາຍອ່ືນໆ ຂອງພະນັກງານ 
ພາຍໃນອົງກອນທຽບໃສກົນໄກຕະຫຼາດ ພອມ
ທັງໃຫຄາແນະ ນາໃນການປບປງແກໄຂ

ມີບົດສຶກສາ ອັນ
ດາການເຂ້ົາ-ອອກ 
ຂອງ ພະນັກງານ

4.8
ຊຸກຍໃຫພະນັກງານຮຽນຮ ແລະ ກາແໜນກຽວ
ກັບນິຕິກາ ຂອງ ກປສ ດວຍຕົນເອງ ເພ່ືອເປນ
ບອນອີງໃນການເຄ່ີືອນໄຫວວຽກງານ

ຈານວນພະນັກງານ
 ສຶກສາຮํາຮຽນ 
ດວຍຕົນເອງ (ອີງ
ຕາມ ສະພາບ ຕົວ
ຈິງ)

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ

V

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ
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V ດານການລະດົມທຶນ

5.1
ສືບຕໍຕິດຕາມການເກັບດອກເບຍເງິນຝາກຢາງເປນ
ປກກະຕິ ພອມນ້ັນ ສະເໜີເພີ່ມຕົ້ນທຶນເງິນຝາກ ຈານວນ 1
 ລານໂດລາສະຫະລັດ

5.2
ຕິດຕາມທວງໜ້ີຕາມສັນຍາ ພອມທັງ ກວດກາ ແລະ ປະ
ເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜ້ີ ຂອງແຕລະ ຜກ
ຢມ ເພື່ອສາງແຜນຊາລະໜີ້ີຄືນໃໝ

5.3
ສຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງດານ 
ສ່ິງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງ ໄຟຟາ 
ແລະ ບແໍຮ ຕາມແຜນການທ່ີການົດໄວ

5.4
ປະຕິບັດການເບີກຈາຍ ແລະ ຕິດຕາມການສະຫຸຼບສະສາງ
ດານການເງິນຂອງໂຄງການຕາງໆໃຫຖືກຕອງຕາມລະບຽບ
 ເພື່ອສາມາດຄຽນເງິນໄດຕາມແຜນການທ່ີກํານົດໄວ

5.5
ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ແລະ ທະນາຄານ
ໂລກ ເພື່ອກະກຽມໂຄງການໃໝ  (EWMP), (LLL) 
ແລະ ການກະກຽມການເຂົ້າເຖິງກອງ ທຶນ GCF

5.6

ສືບຕໍສຶກສາຄົ້ນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝເຊັນ: 
ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບພາກສວນ ທ່ີກຽວຂອງ 
ໃນການປບປງ ດາລັດປະທານປະເທດ ກຽວກັບການຈາຍ
ຄານາເປອນ (ແຫຼງທຶນພາຍໃນ)

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍ
ຮັບທ່ີມີທາແຮງ    
ຈາກ ພາຍໃນ ແລະ 
ຕາງປະເທດ ໃຫ
ບັນລມນຄາ 12.56
 ລານໂດລາສະຫາລັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ , 
ທານ ນ ບນພາມາ,ພະ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ 
ແລະ ພະແນກການເງິນ
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VI
6.1 ທຶນພາຍໃນ

1.)
ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນນະໂຍບາຍ  (PICE) 
ສະເພາະທຶນພາຍໃນ ຈານວນ 2.46 ຕື້ ກີບ

2.)
ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນຊີວະນາໆພັນ ຈານວນ 
1.32 ຕື້ ກີບ

3.)
ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນສ່ິງແວດລອມ ຈານວນ 
400 ລານກີບ

4.)  ການສະໜອງທຶນໃນຮວງທຶນຊັບພະຍາກອນນາ  ຈານວນ
 1.16 ຕື້ກີບ

5.)  ການສະໜອງທຶນຜານຮວງທຶນການຄມຄອງທ່ີດິນ 
ຈານວນ 530 ລານກີບ

6.)  ການລົງທຶນຜານຮວງທຶນການປຽນແປງດິນຟາອາກາດ 
ຈານວນ 106 ລານກີບ

6.2 ທຶນສາກົນ

1.)

ທຶນ ຄສລ2 ມນຄາ 5.21 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສ
ສືບຕຈໍັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ທກກິດຈະກາທ່ີຢ
ພາຍໃຕ ຮວງທຶນນ້ີ PICE ແລະ CBI ທັງໝົດ ທ່ີກາລັງ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

2.)

ທຶນໂຄງການ GIZ ສາລັບປ 2021 ມນຄາ 3,00 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ  
I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງ 
ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບລີ)

3.)

ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2021 ມນຄາ 2,54 
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ ການ
 ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ  ເພື່ອ
ປບຕົວເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ ກາດ ໂດຍການ 
ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບ ນິ ເວດ” ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄາໄຊ, 
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)

4.)

ທຶນຊວຍເຫືຼອລາໂດຍກົງຂອງ GCF ສາລັບການກະກຽມ
ຄວາມພອມ ເພື່ອສາເລັດການສະໝັກເຂົ້າເປນອົງກອນທີ
ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ ຈານວນ 0.2 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ

5.)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2021 ໃຫພາກສວນຕາງໆ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງໂຄງການພມີທັດ
 ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL)  ຈານວນ 0.28 
ລານໂດລາສະຫະລັດ

ໃນປ 2021 ກປສ 
ຄາດວາຈະສາມາດ
ລະດົມທຶນໄດ 

12.56 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍ
ໃນ 1.33 ລານໂດ
ລາສະຫະລັດ ແລະ 
ທຶນສາກົນ 11.23 
ລານໂດລາສະ ຫະ

ລັດ).

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ
ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ

ດານການສະໜອງທຶນ
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VI I .

7.1

ເປນເຈ້ົາການ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມເອງ,
 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອ່ືນໆ ເພ່ືອຊຸກຍ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີຕິດພັນກັບ
ພາກສວນດັງກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນດີ

ມີການປະສານງານ 
ປກກະຕິ

7.2 ສາງເປນຄຮວມງານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ
 ໃນການເກັບກํາຂໍມນເພ່ືອກະກຽມໂຄງການໃໝ

ມີບົດບັນທຶກຮວມ
ກັນ

7.3

ສາງສາຍສາພັນກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ,ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນ້ັນ ຢາງ
ນອຍໃຫມີ ສັນຍາຮວມມື/ສັນຍາສະໜອງທຶນ 2 
ສະບັບ

ມີສັນຍາຮວມມື 2 
ສັນຍາ

7.4

ສືບສານ ແລະ ຕໍຍອດ ສາຍສາພັນ ກັບທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາທ່ີມີຢ ແລະ
 ກະກຽມໂຄງການໃໝ ເພ່ືອໃຫໄດ 1 ສັນຍາ ຫັຼງ
ຈາກສາເລັດການກະກຽມ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.5

 ສືບຕໍສາງສາຍສາພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
(ADB), Global Environment Facility 
(GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດານການປຽນແປງດິນ
ຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆ 
ເພ່ືອຊອກຫາແຫຼງທຶນໃໝ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.6
ເຂ້້ົາຮວມກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນກັບສາກົນ
ຢາງນອຍ 2 ຄ້ັງ ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍການລະດົມທຶນ

ເຂ້ົາຮວມກອງ
ປະຊຸມ 2 ຄ້ັງ

ດານການຮວມມື

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກ ຄມມຄອງ

ໂຄງການ
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VI II

8.1
ສາງວາລະສານ ຫືຼ ລົງໂຄສະນາຜານສ່ືອ່ືນໆ 
ຊ່ຶງລວມເອົາຜົນງານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ກປສ 
ແລະ ໂຄງການຕາງໆທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ

ອອກວາລະສານ 2 
ຄ້ັງ

8.2 ສາງວິດີໂອສ້ັນ ເພ່ືອໂຄສະນາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2

ມີວິດີໂອສ້ັນ 2 ຄ້ັງ

8.3

ປບປງ ແລະ ສາງສ່ືສ່ິງພິມຕາງໆເຊັນ: ໂບຼຊົວ ຫືຼ 
ແຜນພັບ ເພ່ືອເປນການເຜີຍແຜຜົນງານຂອງ 
ກປສ ແລະ ຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການປກ
ປກຮັກສາສ່ິງແວດ ລອມ

ມີແຜນພັບ

8.4
ດາເນີນກິດຈະກາການໂຄສະນາເຜີຍແຜກຽວກັບ
ວຽກງານການປກປກຮັກສາສິງແວດລອມຮວມ
ກັບພາກສວນກຽວຂອງ

ຈັດກິດຈະກາສາງ
ຈິດສານຶກ 2  ຄ້ັງ

8.5
ຈັດກອງປະຊຸມຜມີສວນຮວມ ເພື່ອເຜີຍແຜ
ຜົນງານ ແລະ ແລກປຽນບົດຮຽນກັບ ພາກສວນ
ທ່ີກຽວຂອງ

ຈັດປະຊຸມຜມີສວນ
 ຮວມ 1 ຄ້ັງ

8.6
 ສາງແຜນດາເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການ
ສ່ືສານ 2021-2025 ມີແຜນດັງກາວ

8.7
 ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ
ຄອງ ແລະ ຄມືຕາງໆ ຜານການເຜີຍແຜ, ແຈກຢາຍ,
 ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົບຮົບ

ຈັດສາມະນາສະແດງ
 ຜົນງານ/ເຜີຍແຜ 
ຢາງນອຍ 1 ຄ້ັງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ,  ພະ

ແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ

ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

ດານການສ່ືສານ
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I ດານການຈັດ ຕ້ັງ

1.1
ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ ດາລັດ ກປສ  ແລະ  ຂໍຕົກລົງ
 ກປສ (ສະບັບປບປງ 2021) ພອມທັງ ຄມືຄມ
ຄອງບໍລິຫານ ກປສ

ນິຕິກາດັງກາວ ໄດຮັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.2
ສາເລັດ ການສະໝັກເປນ ອົງ ກອນ ແຫງ ຊາດ  ທ່ີ ສາ 
ມາດ  ເຂ້ົາ ຫາ ແຫຼງ ທຶນສາ ກົນ ໄດ ໂດຍ ກົງ ແລະ ເສີມ 
ສາງ ຄ ຮວມ ງານ ກັບ ອົງ ການ ຈັດ ຕ້ັງ ທ່ີ ກຽວ ຂອງ

ສາເລັດການສະໝັກ 
ເປນ NAC

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.3 ພັດທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍສາງແຜນ 
ພັດທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025

ມີແຜນພັດທະນາ ບກ
ຄະລກອນ 5 ປ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.4  ດํາເນີນການທົດລອງນํາໃຊລະບົບໂປຣແກຣມ
ບັນຊີ ໃໝສາລັບທກໂຄງການໃໝ  (ACPAC)

ທກໂຄງການໃໝນາໃຊ 
ໂປຣແກຣມ (ACPAC)

 ພະແນກການເງ ິນ

1.5

ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝ
ສາມັນ ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄ້ັງ/ປ ແລະ ກອງ
ປະຊຸມ ຄະນະວິຊາການ ກປສ 4 ຄ້ັງ/ປ ດັງທ່ີ
ການົດໄວໃນ ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກ
ຮັກສາສ່ິງແວດລອມ;

ກອງປະຊຸມ ສກປສ 2 
ຄ້ັງ ແລະ ກອງປະຊຸມ 
ຄກປສ 4 ຄ້ັງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
 ຄມຄອງໂຄງການ

1.6
 ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫພະນັກງານ ຫກປສ 
ໂດຍສາງແຜນຝກອົບຮົມປະຈາປ

ມີແຜນຝກອົບຮົມປະ
ຈາປ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

ລ/ດ ໜາວຽກຈດສມ ຄາດໝາຍ ຜົນໄດຮັບ
ຜຊ້ີນາ ແລະ 

ພາກສວນຈັດຕ້ັ ງ
ປະຕິ ບັດ

ໝາຍເຫດງົບປະມານ

ຄວາມຄຶບຫນາ/ຄາດໝາຍໃຫສາເລັດ
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2.1

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ 
ພອມທັງ ຈັດພີມ, ແຈກຢາຍ ແລະ ຝກອົບຮົມໃຫ
 ພະນັກງານ ແລະ ພາກສວນກຽວຂອງ ຄມຄອງ 
ໂຄງການຈາກຫຼາຍແຫຼງທຶນຢາງມີປະສິດທິຜົນ

ມີການຈັດພີມ, ແຈກ
ຢາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ  ຄ
ມືການຄມຄອງບໍລິຫານ
 ກປສ ທ່ີຖືກຮັບ ຮອງ 
(6 ເຫລ້ັມ)

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

2.2

ປບປງລະບົບການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັກສາສ່ິງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດຜົນຜົນ, ຖືກຕອງຕາມ
ຈດປະສົງ, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍ
ຕອງມີການກວດນັບຊັບສິນ ຢາງນອຍປລະຄ້ັງ

ມີບັນຊີກວດນັບຊັບ 
ສິນປະຈາ 6 ເດືອນ ແລະ
 ປະຈํາປ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.3

 ປບປງການປະຕິບັດໜາທ່ີຂອງພະນັກງານ ເພ່ືອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັນ ດວຍຄວາມ
ວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັນ ຫືຼ ຕອບກັບເອກະສານ
ຕາງໆທ່ີເຂ້ົາມາ ຫກປສ ໃຫທັນຕາມການົດເວລາ 
ໂດຍສາງລະບົບຕິດຕາມກວດກາເອກະສານ)

ມີຕາຕະລາງການ
ຕິດຕາມກວດກາການ
ແກໄຂເອກະສານ ປະຈາ
ວັນ

ທກພະແນກ ພາຍໃນ 
ຫກປສ

2.4
ປບປງການບໍລິຫານຈັດການເພ່ືອຕອບສະໜອງ
ໃຫແກການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານໃຫມີຄວາມ
ສະດວກ ວອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕອງ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.5
ການຄມຄອງຄາບໍລິຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນ
ເກນຕາກວາ 20- 30% ຂອງງ ົບປະມານທ່ີເບີກ
ຈາຍປະຈາປ.

ມີບັນຊີຕິດຕາມການນາ
ໃຊງ ົບປະມານບໍລິຫານ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

ດານກ ານຄມຄອງ ບໍ ລິຫານ
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3.1 ສາງແຜນດາເນີນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີແຜນດາເນີນງານ

3.2

ເຜີຍແຜບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈາປ
ໃຫແກ ບັນດາໂຄງການທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ 
ພອມທັງ ແນະນາ ແລະ ຕິດຕາມການແກໄຂ ບັນຫາ
 ຜົນການກວດສອບທ່ີຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ

ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ/ນາ
ສົງຜົນກວດສອບ ໃຫ
ໂຄງການ

3.3

ລົງຕິດຕາມຊຸກຍໂຄງການທ່ີພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຸຼບສະສາງດານການເງ ິນ ແລະ ໂຄງການ
 ທ່ີພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ 
ເພ່ືອຊວຍແກໄຂບັນຫາ

ບົດລາຍງານການຕິດ
ຕາມຊຸກຍ

3.4

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ 
ເພ່ືອຮັບປະ ກັນຄວາມຖືກຕອງໃນການຄມຄອງບໍລິ
 ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍມນ ໃຫອົງການ
ກວດສອບແຫງ ລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບ
ພາຍນອກ

ມີບົດລາຍງານຜົນການ
 ກວດສອບພາຍໃນ 
ຂອງ ຫກປສ ປະຈາປ

3.5

ແຕງຕ້ັງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີການກວດສອບປະຈາປເພ່ືອຮັບ
 ປະກັນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົງການກວດ
ສອບແຫງລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ວຽກກວດສອບພາຍໃນ

ດານການແກໄຂຜົນການກວດສອບ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ພະແນກການເງ ິນ
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IV ດານບກຄະລາກອນ

4.1

ປະກອບພະນັກງານໃຫເຕັມຕາມຕາແໜງງານ 
ແລະ ປຽນແທນ ກໍລະນີມີພະນັກງານລາອອກ ຫລື
 ບໍສືບຕໍສັນຍາ  ລວມທັງຊຽວຊານຕາງປະເທດ 
ທ່ີເຮັດວຽກ ໄລຍະສ້ັນ;

ດາເນີນການປະກອບ
ພະນັກງານ ຕາມແຜນ 
ການ

4.2

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທ່ີເໝາະ 
ສົມ ໂດຍການສືບຕໍຝກອົບຮົບໃຫພະນັກງານ 
ດວຍວິທີການຕາງໆເຊັນ: ການຮຽນຮຜານການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝກອົບຮົມສະເພາະດານ ແລະ 
 ການຝກອົບເພ່ືອກາຍເປນຄຝກ

ຄາດໝາຍຢາງນອຍ 
30% ຂອງ ຈານວນ 
ພະນັກງານ ທັງໝົດ ໃຫ
ໄດຮັບການ ຝກອົບຮົມ
, 15% ຂອງ ພງ ໃຫ
ກາຍ ເປນຊຽວຊານ 
ສະເພາະດານ ແລະ  ກາຍ
 ເປນຄຝກ

4.3

ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ພະນັກງານ ໂດຍການການົດຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ 
ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັນລະອຽດ
ລົງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງ
ແຕລະພະແນກ ພອມທັງຕິດຕາມວັດແທກ

ຄາຕົວຊ້ີວັດຜົນງານ 
(KPI) ຢາງໜອຍ ໃຫ
ບັນລ 75% ຂອງ 
ການການົດຕົວຊ້ີວັດ 
ໃນການປະຕິບັດວຽກ
ງານ

4.4
ຝກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
ພະນັກງານ ກຽວກັບຫລັກສດວິຊາສະເພາະ ທ່ີຕິດ
ພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ

ມີແຜນການຝກອົບຮົບ
ປະຈາປ ແລະ ຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດຕາມແຜນ

4.5

 ພະນັກງານທ່ີໄດຮັບການຝກອົບຮົມຈະຕອງໄດ
ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົດຮຽນໃຫ
ພະນັກງານດວຍກັນເພ່ືອແຜຂໍມນ ແລະ ຄວາມຮທ່ີ
ໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄ້ັງຕໍປ

ຈັດສາມະນາແລກ 
ປຽນບົດຮຽນ ປະຈາປ

4.6
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງພະນັກງານ ປະຈາປ ຂອງ ຫກປສ ຕາມ
ແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄ້ັງ/ປ

ມີບົດລາຍງານການປະ
ເມີນພະນັກງານປະຈາປ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ

V
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V ດານການລະດົມທຶນ

5.1
ສືບຕໍຕິດຕາມການເກັບດອກເບຍເງິນຝາກຢາງ
ເປນປກກະຕິ

5.2

ຕິດຕາມທວງໜ້ີຕາມສັນຍາ ພອມທັງ ກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜ້ີ
 ຂອງແຕລະ ຜກຢມ ເພ່ືອສາງແຜນຊํາລະໜີ້ີ
ຄືນໃໝ

5.3

ສຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງ
ດານ ສ່ິງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ
ຂະແໜງ ໄຟຟາ ແລະ ບໍແຮ ຕາມແຜນການທ່ີ
ການົດໄວ

5.4

ປະຕິບັດການເບີກຈາຍ ແລະ ຕິດຕາມການ
ສະຫຸຼບສະສາງດານການເງິນຂອງໂຄງການຕາງໆ
ໃຫຖືກຕອງຕາມລະບຽບ ເພ່ືອສາມາດຄຽນເງິນ
ໄດຕາມແຜນການທ່ີການົດໄວ

5.5

ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ແລະ 
ທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອກະກຽມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໂຄງການໃໝ  (EWMP), (LLL) ແລະ ການ
ກະກຽມການເຂ້ົາເຖິງກອງທຶນ GCF

5.6

ສືບຕໍສຶກສາຄ້ົນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝ
ເຊັນ: ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບ
ພາກສວນ ທ່ີກຽວຂອງ ໃນການປບປງດາລັດ
ປະທານປະເທດ ກຽວກັບການຈາຍຄາບໍລິການ
ລະບົບນິເວດ

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍຮັບທ່ີ
ມີທາແຮງ  ຈາກ ພາຍໃນ
 ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫ
ບັນລມນຄາ 10.13 
ລານໂດລາສະຫາລັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ , 
ທານ ນ ບນພາມາ,ພະ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ 
ແລະ ພະແນກການເງິນ
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VI

6.1

ທຶນພາຍໃນ ສືບຕໍສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການ ທ່ີ
ກາ ລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜອງງົບໃຫ
ໂຄງການໃໝ ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶນ ມນຄາ 1.33
 ລານໂດລາສະຫະລັດ

6.2 ທຶນສາກົນ

1.)

ທຶນ ຄສລ2 ມນຄາ 0.54 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະ
ສມໃສສືບຕຈໍັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄສລ 2 ທກ
ກິດຈະກາທ່ີຢພາຍໃຕ ຮວງທຶນນ້ີ PICE ແລະ CBI 
ທັງໝົດ ທ່ີກາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

2.)

ທຶນໂຄງການ GIZ ສາລັບປ 2022 ມນຄາ 5,27 
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
ໂຄງການ  I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງ
ພາກເໜືອ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊ
ຍະບລີ)

3.)

ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2022 ມນຄາ 2,18
 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ
 ການ ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວ
ເມືອງ  ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ 
ກາດ ໂດຍການ ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງ
ລະບົບ ນິ ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 
ແຂວງ (ບໍລິຄາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)

4.)

ທຶນຊວຍເຫືຼອລາໂດຍກົງຂອງ GCF ສາລັບການ
ກະກຽມຄວາມພອມ ເພື່ອສາເລັດການສະໝັກເຂົ້າ
ເປນອົງກອນທີສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດໂດຍກົງ  
ຈານວນ 0.2 ລານໂດລາສະຫະລັດ

5.)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2022 ໃຫພາກສວນ
ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL)
  ຈານວນ 0.61 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ໃນປ 2022 ກປສ ຄາດ
ວາຈະສາມາດລະດົມທຶນ
ໄດ 10.13 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ 

1.33 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນ

ສາກົນ 8.80 ລານໂດລາ
ສະ ຫະລັດ).

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ
ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ

ດານການສະໜອງທຶນ
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VII

7.1

ເປນເຈ້ົາການ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມເອງ
, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອ່ືນໆ 
ເພ່ືອຊຸກຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີຕິດພັນ
ກັບພາກສວນດັງກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນດີ;

ມີການປະສານງານ ປກ
ກະຕິ

7.2
ສາງເປນຄຮວມງານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
ຊາດ ໃນການເກັບກາຂໍມນເພ່ືອກະກຽມ
ໂຄງການໃໝ;

ມີບົດບັນທຶກຮວມກັນ

7.3

ສາງສາຍສາພັນກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ,ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນ້ັນ 
ຢາງນອຍໃຫມີ ສັນຍາຮວມມື/ສັນຍາສະໜອງ
ທຶນ 2 ສະບັບ

ມີສັນຍາຮວມມື 2 
ສັນຍາ

7.4
ສືບສານ ແລະ ຕໍຍອດ ສາຍສາພັນ ກັບທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາທ່ີມີຢ 
ແລະ ກະກຽມໂຄງການໃໝ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.5

 ສືບຕໍສາງສາຍສາພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ (ADB), Global Environment 
Facility (GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດານການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົງ
ການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆ ເພ່ືອຊອກຫາແຫຼງທຶນໃໝ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.6
ເຂ້້ົາຮວມກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນກັບ
ສາກົນຢາງນອຍ 2 ຄ້ັງ ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍການ
ລະດົມທຶນ

ເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມ 2
 ຄ້ັງ

ດານການຮວມມື

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກ ຄມມຄອງ

ໂຄງການ
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VII I

8.1
ສາງວາລະສານ ຫືຼ ລົງໂຄສະນາຜານສ່ືອ່ືນໆ ຊ່ຶງລວມ
ເອົາຜົນງານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ກປສ ແລະ 
ໂຄງການຕາງໆທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ

ອອກວາລະສານ 2 ຄ້ັງ

8.2 ສາງວິດີໂອສ້ັນ ເພ່ືອໂຄສະນາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2

ມີວິດີໂອສ້ັນ 2 ຄ້ັງ

8.3

ປບປງ ແລະ ສາງສ່ືສ່ິງພິມຕາງໆເຊັນ: ໂບຼຊົວ ຫືຼ 
ແຜນພັບ ເພ່ືອເປນການເຜີຍແຜຜົນງານຂອງ ກປສ
 ແລະ ຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການປກປກຮັກສາ
ສ່ິງແວດລອມ

ມີແຜນພັບ

8.4
ດາເນີນກິດຈະກາການໂຄສະນາເຜີຍແຜກຽວກັບ
ວຽກງານການປກປກຮັກສາສິງແວດລອມຮວມ
ກັບພາກສວນກຽວຂອງ

ຈັດກິດຈະກາສາງຈິດ
ສານຶກ 2  ຄ້ັງ

8.5
ຈັດກອງປະຊຸມຜມີສວນຮວມ ເພື່ອເຜີຍແຜຜົນງານ
 ແລະ ແລກປຽນບົດຮຽນກັບ ພາກສວນທ່ີ
ກຽວຂອງ

ຈັດປະຊຸມຜມີສວນ 
ຮວມ 1 ຄ້ັງ

8.6
 ສາງແຜນດາເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການ
ສ່ືສານ 2021-2025 ມີແຜນດັງກາວ

8.7
 ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ
ຄອງ ແລະ ຄມືຕາງໆ ຜານການເຜີຍແຜ, ແຈກຢາຍ,
 ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົບຮົບ

ຈັດສາມະນາສະແດງ 
ຜົນງານ/ເຜີຍແຜ ຢາງ
ນອຍ 1 ຄ້ັງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ,  ພະ

ແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

ດານການສ່ືສານ
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3. ແຜນດາເນນີງານລະອຽດ ປ 2023 
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I ດານກ ານຈັດ ຕ້ັງ

1.1
ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ ດາລັດ ກປສ  ແລະ  ຂໍຕົກລົງ
 ກປສ (ສະບັບປບປງ 2021) ພອມທັງ ຄມືຄມ
ຄອງບໍລິຫານ ກປສ

ນິຕິກາດັງກາວ ໄດຮັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.2
ສາເລັດ ການສະໝັກເປນ ອົງ ກອນ ແຫງ ຊາດ ທ່ີ ສາ 
ມາດ  ເຂ້ົາ ຫາ ແຫຼງ ທຶນສາ ກົນ ໄດ ໂດຍ ກົງ ແລະ ເສີມ 
ສາງ ຄ ຮວມ ງານ ກັບ ອົງ ການ ຈັດ ຕ້ັງ ທ່ີ ກຽວ ຂອງ.

ສາເລັດການສະໝັກ 
ເປນ NAC

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.3
 ພັດທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜນ ພັດທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025

ບົດສະຫລບດານການ
ພັດທະນາ ບກຄະລກອນ
 ປະຈํາປ ປ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.4
ຝກຮົບກັບທ່ີ ການນາໃຊລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີ 
ໃໝສາລັບທກໂຄງການໃໝ  (ACPAC)

ທກໂຄງການໃໝນາໃຊ 
ໂປຣແກຣມ (ACPAC)  ພະແນກການເງິນ

1.5

ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ
 ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄ້ັງ/ປ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະ
ວິຊາການ ກປສ 4 ຄ້ັງ/ປ ດັງທ່ີການົດໄວໃນ 
ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກຮັກສາ
ສ່ິງແວດລອມ

ກອງປະຊຸມ ສກປສ 2 
ຄ້ັງ ແລະ ກອງປະຊຸມ 
ຄກປສ 4 ຄ້ັງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
 ຄມຄອງໂຄງການ

1.6 ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍ
ສາງແຜນຝກອົບຮົມປະຈາປ

ມີແຜນພັດທະນາ ບກ
ຄະລາກອນປະຈາປ ແລະ
 ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ

ລ/ດ ໜາວຽກຈດສມ ຄາດໝາຍ ຜົນໄດຮັບ
ຜຊ້ີນາ ແລະ 

ພາກສວນຈັດຕ້ັງ
ປະຕິ ບັດ

ໝາຍເຫດງ ົບປະມານ
ຄວາມຄຶບຫນາ/ຄາດໝາຍໃຫສາເລັດ
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I I

2.1

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ 
ພອມທັງ ຝກອົບຮົມໃຫ ພະນັກງານ ແລະ 
ພາກສວນກຽວຂອງ ຄມຄອງ ໂຄງການຈາກຫຼາຍ
ແຫຼງທຶນຢາງມີປະສິດທິຜົນ

 ຄມືການຄມຄອງ
ບໍລິຫານ ກປສ (6 
ເຫລ້ັມ) ໄດຮັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

2.2

ປບປງລະບົບການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັກສາສ່ິງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດຜົນຜົນ, ຖືກຕອງຕາມ
ຈດປະສົງ, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍ
ຕອງມີການກວດນັບຊັບສິນ ຢາງນອຍປລະຄ້ັງ

ມີບັນຊີກວດນັບຊັບ 
ສິນປະຈາ 6 ເດືອນ ແລະ
 ປະຈํາປ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.3

 ປບປງການປະຕິບັດໜາທ່ີຂອງພະນັກງານ ເພ່ືອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັນ ດວຍຄວາມ
ວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັນ ຫືຼ ຕອບກັບເອກະສານຕາງໆ
ທ່ີເຂ້ົາມາ ຫກປສ ໃຫທັນຕາມການົດເວລາ ໂດຍ
ສາງລະບົບຕິດຕາມກວດກາເອກະສານ)

ມີຕາຕະລາງການຕິດ
ກວດກາເອກະສານ

ທກພະແນກ ພາຍໃນ 
ຫກປສ

2.4
ປບປງການບໍລິຫານຈັດການເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ
ແກການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານໃຫມີຄວາມສະດວກ
 ວອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕອງ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.5 ການຄມຄອງຄາບໍລິຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນເກນຕາ
ກວາ 20- 30% ຂອງງ ົບປະມານທ່ີເບີກຈາຍປະຈາປ

ມີບັນຊີຕິດຕາມການນາ
ໃຊງົບປະມານບໍລິຫານ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

ດານການຄມຄອງ ບໍ ລິຫານ
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I I I

3.1 ສາງແຜນດາເນີນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີແຜນດາເນີນງານ

3.2

ເຜີຍແຜບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈາປ
ໃຫແກ ບັນດາໂຄງການທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ 
ພອມທັງ ແນະນາ ແລະ ຕິດຕາມການແກໄຂ ບັນຫາ
 ຜົນການກວດສອບທ່ີຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ

ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ/ນາ
ສົງຜົນກວດສອບໃຫ
ໂຄງການ

3.3

ລົງຕິດຕາມຊຸກຍໂຄງການທ່ີພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຸຼບສະສາງດານການເງ ິນ ແລະ ໂຄງການ
 ທ່ີພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ 
ເພ່ືອຊວຍແກໄຂບັນຫາ

ບົດລາຍງານການຕິດ
ຕາມຊຸກຍ

3.4

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ 
ເພ່ືອຮັບປະ ກັນຄວາມຖືກຕອງໃນການຄມຄອງບໍລິ
 ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍມນ ໃຫອົງການ
ກວດສອບແຫງ ລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບ
ພາຍນອກ

ມີບົດລາຍງານຜົນການ
 ກວດສອບພາຍໃນ 
ຂອງ ຫກປສ ປະຈາປ

3.5

ແຕງຕ້ັງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີການກວດສອບປະຈາປເພ່ືອຮັບ
 ປະກັນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົງການກວດ
ສອບແຫງລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ວຽກກວດສອບພາຍໃນ

ດານການແກໄຂຜົນການກວດສອບ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ພະແນກການເງ ິນ
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IV ດານບກຄະລາກອນ

4.1

 ປະກອບພະນັກງານໃຫເຕັມຕາມຕາແໜງງານ ແລະ
 ປຽນແທນ ກໍລະນີມີພະນັກງານລາອອກ ຫລື ບໍ
ສືບຕໍສັນຍາ  ລວມທັງຊຽວຊານຕາງປະເທດ ທ່ີ
ເຮັດວຽກ ໄລຍະສ້ັນ;

ດາເນີນການປະກອບ
ພະນັກງານ ຕາມແຜນ 
ການ

4.2

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທ່ີເໝາະສົມ
 ໂດຍການສືບຕໍຝກອົບຮົບໃຫພະນັກງານ ດວຍ
ວິທີການຕາງໆເຊັນ: ການຮຽນຮຜານການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝກອົບຮົມສະເພາະດານ ແລະ 
 ການຝກອົບເພ່ືອກາຍເປນຄຝກ

ຄາດໝາຍຢາງນອຍ 
20% ຂອງ ຈານວນ 
ພະນັກງານ ທັງໝົດ ໃຫ
ໄດຮັບການ ຝກອົບຮົມ
, 15% ຂອງ ພງ ໃຫ
ກາຍ ເປນຊຽວຊານ 
ສະເພາະດານ ແລະ  ກາຍ
 ເປນຄຝກ

4.3

ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ພະນັກງານ ໂດຍການການົດຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ 
ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັນລະອຽດ
ລົງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງ
ແຕລະພະແນກ ພອມທັງຕິດຕາມວັດແທກ;

ຄາຕົວຊ້ີວັດຜົນງານ
(KPI) ຢາງໜອຍ ໃຫ
ບັນລ 80% ຂອງ
ການການົດຕົວຊ້ີວັດ
ໃນການປະຕິບັດວຽກ
ງານ

4.4
ຝກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
ພະນັກງານ ກຽວກັບຫລັກສດວິຊາສະເພາະ ທ່ີຕິດ
ພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ

ມີແຜນການຝກອົບຮົບ
ປະຈາປ ແລະ ຈັດຕ້ັງ ປະ
 ຕິບັດຕາມແຜນ

4.5

 ພະນັກງານທ່ີໄດຮັບການຝກອົບຮົມຈະຕອງໄດ
ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົດຮຽນໃຫ
ພະນັກງານດວຍກັນເພ່ືອແຜຂໍມນ ແລະ ຄວາມຮທ່ີ
ໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄ້ັງຕໍປ

ຈັດສາມະນາແລກ 
ປຽນບົດຮຽນ ປະຈາປ

4.6
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງພະນັກງານໄລຍະທົດລອງງານ ແລະ ປະຈາປ
 ຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄ້ັງ/ປ

ມີບົດລາຍງານການປະ
ເມີນພະນັກງານປະຈາປ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ

V
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V. ດານການລະດົມທຶນ

5.1
ສືບຕໍຕິດຕາມການເກັບດອກເບຍເງິນຝາກຢາງ
ເປນປກກະຕິ

5.2

ຕິດຕາມທວງໜ້ີຕາມສັນຍາ ພອມທັງ ກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜ້ີ
 ຂອງແຕລະ ຜກຢມ ເພ່ືອສາງແຜນຊํາລະໜີ້ີ
ຄືນໃໝ

5.3

ສຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງ
ດານ ສ່ິງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ
ຂະແໜງ ໄຟຟາ ແລະ ບໍແຮ ຕາມແຜນການທ່ີ
ການົດໄວ

5.4

ປະຕິບັດການເບີກຈາຍ ແລະ ຕິດຕາມການ
ສະຫຸຼບສະສາງດານການເງິນຂອງໂຄງການຕາງໆ
ໃຫຖືກຕອງຕາມລະບຽບ ເພ່ືອສາມາດຄຽນເງິນ
ໄດຕາມແຜນການທ່ີການົດໄວ

5.5

ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ແລະ 
ທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອກະກຽມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໂຄງການໃໝ  (EWMP), (LLL) ແລະ ການ
ກະກຽມການເຂ້ົາເຖິງກອງ ທຶນ GCF

5.6

ສືບຕໍສຶກສາຄ້ົນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝ
ເຊັນ: ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບ
ພາກສວນ ທ່ີກຽວຂອງ ໃນການປບປງດາລັດ
ປະທານປະເທດ ກຽວກັບການຈາຍຄາບໍລິການ
ລະບົບນິເວດ

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍຮັບທ່ີ
ມີທາແຮງ  ຈາກ ພາຍໃນ
 ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫ
ບັນລມນຄາ 12.70 
ລານໂດລາສະຫາລັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ , 
ທານ ນ ບນພາມາ,ພະ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ 
ແລະ ພະແນກການເງິນ
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6.1

ທຶນພາຍໃນ ສືບຕໍສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການ ທ່ີ
ກາ ລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜອງງົບໃຫ
ໂຄງການໃໝ ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶນ ມນຄາ 1.33
 ລານໂດລາສະຫະລັດ

6.2 ທຶນສາກົນ

1.)

ທຶນໂຄງການ GIZ ສາລັບປ 2023 ມນຄາ 5,19 
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ
ໂຄງການ  I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງ
ພາກເໜືອ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊ
ຍະບລີ)

2.)

ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2023 ມນຄາ 2,11
 ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ
 ການ ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວ
ເມືອງ  ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ 
ກາດ ໂດຍການ ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງ
ລະບົບ ນິ ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 
ແຂວງ (ບໍລິຄາໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)

3.)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2023 ໃຫພາກສວນ
ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສ່ິງເສດເຫືຼອ ຈານວນ 3.46 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ

4.)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2023 ໃຫພາກສວນ
ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL)
  ຈານວນ 0.61 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ
ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ

ໃນປ 2023 ກປສ ຄາດ
ວາຈະສາມາດລະດົມທຶນ
ໄດ 12.70 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ 

1.33 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນ

ສາກົນ 11.37 ລານໂດ
ລາສະ ຫະລັດ)

ດານການສະໜອງທຶນ
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7.1

ເປນເຈ້ົາການ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມເອງ
, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອ່ືນໆ 
ເພ່ືອຊຸກຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີຕິດພັນ
ກັບພາກສວນດັງກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນດີ

ມີການປະສານງານ 
ປກກະຕິ

7.2
ສາງເປນຄຮວມງານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
ຊາດ ໃນການເກັບກາຂໍມນເພ່ືອກະກຽມ
ໂຄງການໃໝ

ມີບົດບັນທຶກຮວມກັນ

7.3

ສາງສາຍສາພັນກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ,ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນ້ັນ 
ຢາງນອຍໃຫມີ ສັນຍາຮວມມື/ສັນຍາສະໜອງ
ທຶນ 2 ສະບັບ

ມີສັນຍາຮວມມື 2 
ສັນຍາ

7.4
ສືບສານ ແລະ ຕໍຍອດ ສາຍສາພັນ ກັບທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາທ່ີມີຢ 
ແລະ ກະກຽມໂຄງການໃໝ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.5

 ສືບຕໍສາງສາຍສາພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊີ (ADB), Global Environment 
Facility (GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດານການ
ປຽນແປງດິນຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົງ
ການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆ ເພ່ືອຊອກຫາແຫຼງທຶນໃໝ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.6
ເຂ້້ົາຮວມກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນກັບ
ສາກົນຢາງນອຍ 2 ຄ້ັງ ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍການ
ລະດົມທຶນ

ເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມ 2
 ຄ້ັງ

ດານກ ານຮວມມື

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ພະແນກຄມຄອງ
ໂຄງການ
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VII I

8.1
ສາງວາລະສານ ຫືຼ ລົງໂຄສະນາຜານສ່ືອ່ືນໆ 
ຊ່ຶງລວມເອົາຜົນງານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ກປສ 
ແລະ ໂຄງການຕາງໆທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ

ອອກວາລະສານ 2 ຄ້ັງ

8.2
ສາງວິດີໂອສ້ັນ ເພ່ືອໂຄສະນາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2 ມີວິດີໂອສ້ັນ 2 ຄ້ັງ

8.3

ປບປງ ແລະ ສາງສ່ືສ່ິງພິມຕາງໆເຊັນ: ໂບຼຊົວ ຫືຼ 
ແຜນພັບ ເພ່ືອເປນການເຜີຍແຜຜົນງານຂອງ 
ກປສ ແລະ ຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການປກ
ປກຮັກສາສ່ິງແວດລອມ

ມີແຜນພັບ

8.4
ດາເນີນກິດຈະກາການໂຄສະນາເຜີຍແຜກຽວກັບ
ວຽກງານການປກປກຮັກສາສິງແວດລອມຮວມ
ກັບພາກສວນກຽວຂອງ

ຈັດກິດຈະກາສາງຈິດ
ສານຶກ 2  ຄ້ັງ

8.5
ຈັດກອງປະຊຸມຜມີສວນຮວມ ເພື່ອເຜີຍແຜ
ຜົນງານ ແລະ ແລກປຽນບົດຮຽນກັບ ພາກສວນ
ທ່ີກຽວຂອງ

ຈັດປະຊຸມຜມີສວນ 
ຮວມ 1 ຄ້ັງ

8.6
 ສາງແຜນດາເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການ
ສ່ືສານ 2021-2025

ມີແຜນດັງກາວ

8.7
 ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ
ຄອງ ແລະ ຄມືຕາງໆ ຜານການເຜີຍແຜ, ແຈກຢາຍ,
 ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົບຮົບ

ຈັດສາມະນາສະແດງ 
ຜົນງານ/ເຜີຍແຜ     
ຢາງໜອຍ 1 ຄ້ັງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ,   
ພະແນກຄມມຄອງ

ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

ດານການສ່ືສານ



 

 ບດົສະຫຼບຸການຈັດຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ 5 ປ (2016-2020) ແລະ ທດິທາງແຜນການ 5 ປ (2021-2025) ຂອງ ກປສ 95 

 

4. ແຜນດາເນນີງານລະອຽດ ປ 2024 
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I ດານການຈັດຕ້ັງ

1.1
ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ ດາລັດ ກປສ  ແລະ  ຂໍຕົກລົງ
 ກປສ (ສະບັບປບປງ 2021) ພອມທັງ ຄມືຄມ
ຄອງບໍລິຫານ ກປສ

ນິຕິກາດັງກາວ ໄດຮັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.2
ສາເລັດ ການສະໝັກເປນ ອົງ ກອນ ແຫງ ຊາດ ທ່ີ ສາ 
ມາດ  ເຂ້ົາ ຫາ ແຫຼງ ທຶນສາ ກົນ ໄດ ໂດຍ ກົງ ແລະ ເສີມ 
ສາງ ຄ ຮວມ ງານ ກັບ ອົງ ການ ຈັດ ຕ້ັງ ທ່ີ ກຽວ ຂອງ

ສາເລັດການສະໝັກ 
ເປນ NAC

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.3
 ພັດທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜນ ພັດທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025

ບົດສະຫລບດານການ
ພັດທະນາ ບກຄະລກອນ
 ປະຈํາປ ປ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.4 ຝກຮົບກັບທ່ີ ການນາໃຊລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີ 
ໃໝສາລັບທກໂຄງການໃໝ  (ACPAC)

ທກໂຄງການໃໝນາໃຊ 
ໂປຣແກຣມ (ACPAC)

 ພະແນກການເງ ິນ

1.5

ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ
 ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄ້ັງ/ປ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະ
ວິຊາການ ກປສ 4 ຄ້ັງ/ປ ດັງທ່ີການົດໄວໃນ 
ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກຮັກສາ
ສ່ິງແວດລອມ

ກອງປະຊຸມ ສກປສ 2 
ຄ້ັງ ແລະ ກອງປະຊຸມ 
ຄກປສ 4 ຄ້ັງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
 ຄມຄອງໂຄງການ

1.6  ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍ
ສາງແຜນຝກອົບຮົມປະຈາປ

ມີແຜນພັດທະນາ ບກ
ຄະລາກອນປະຈາປ ແລະ
 ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ

ໝາຍເຫດງ ົບປະມານ
ຄວາມຄຶບຫນາ/ຄາດໝາຍໃຫສາເລັດ

ລ/ດ ໜາວຽກຈດສມ ຄາດໝາຍ ຜົນໄດຮັບ
ຜຊ້ີນາ ແລະ 

ພາກສວນຈັດຕ້ັງ
ປະຕິ ບັດ
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2.1

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ
 ພອມທັງ ຝກອົບຮົມໃຫ ພະນັກງານ ແລະ 
ພາກສວນກຽວຂອງ ຄມຄອງ ໂຄງການຈາກ
ຫຼາຍແຫຼງທຶນຢາງມີປະສິດທິຜົນ

 ຄມືການຄມຄອງ
ບໍລິຫານ ກປສ (6 
ເຫລ້ັມ) ໄດຮັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
ທກພະແນກ ໃນ ຫກປສ

2.2

ປບປງລະບົບການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັກສາ
ສ່ິງອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດຜົນຜົນ, ຖືກຕອງຕາມ
ຈດປະສົງ, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ 
ໂດຍຕອງມີການກວດນັບຊັບສິນ ຢາງນອຍປລະ
ຄ້ັງ

ມີບັນຊີກວດນັບຊັບ 
ສິນປະຈາ 6 ເດືອນ ແລະ
 ປະຈํາປ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.3

 ປບປງການປະຕິບັດໜາທ່ີຂອງພະນັກງານ ເພ່ືອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັນ ດວຍ
ຄວາມວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັນ ຫືຼ ຕອບກັບ
ເອກະສານຕາງໆທ່ີເຂ້ົາມາ ຫກປສ ໃຫທັນຕາມ
ການົດເວລາ ໂດຍສາງລະບົບຕິດຕາມກວດກາ
ເອກະສານ)

ມີຕາຕະລາງການຕິດ
ກວດກາເອກະສານ

ທກພະແນກ ພາຍໃນ 
ຫກປສ

2.4
ປບປງການບໍລິຫານຈັດການເພ່ືອຕອບສະໜອງ
ໃຫແກການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານໃຫມີຄວາມ
ສະດວກ ວອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕອງ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.5
ການຄມຄອງຄາບໍລິຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນ
ເກນຕາກວາ 20- 30% ຂອງງົບປະມານທ່ີເບີກ
ຈາຍປະຈາປ

ມີບັນຊີຕິດຕາມການນາ
ໃຊງ ົບປະມານບໍລິຫານ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

ດານການຄມຄອງ ບໍ ລິຫານ
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3.1 ສາງແຜນດາເນີນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີແຜນດາເນີນງານ

3.2

ເຜີຍແຜບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈາປ
ໃຫແກ ບັນດາໂຄງການທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ 
ພອມທັງ ແນະນາ ແລະ ຕິດຕາມການແກໄຂ ບັນຫາ
 ຜົນການກວດສອບທ່ີຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ

ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ/ນາ
ສົງຜົນກວດສອບໃຫ
ໂຄງການ

3.3

ລົງຕິດຕາມຊຸກຍໂຄງການທ່ີພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຸຼບສະສາງດານການເງ ິນ ແລະ ໂຄງການ
 ທ່ີພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ 
ເພ່ືອຊວຍແກໄຂບັນຫາ

ບົດລາຍງານການຕິດ
ຕາມຊຸກຍ

3.4

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ 
ເພ່ືອຮັບປະ ກັນຄວາມຖືກຕອງໃນການຄມຄອງບໍລິ
 ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍມນ ໃຫອົງການ
ກວດສອບແຫງ ລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບ
ພາຍນອກ

ມີບົດລາຍງານຜົນການ
 ກວດສອບພາຍໃນ 
ຂອງ ຫກປສ ປະຈາປ

3.5

ແຕງຕ້ັງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີການກວດສອບປະຈາປເພ່ືອຮັບ
 ປະກັນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົງການກວດ
ສອບແຫງລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ວຽກກວດສອບພາຍໃນ

ດານການແກໄຂຜົນການກວດສອບ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ພະແນກການເງ ິນ
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IV ດານບກຄະລາກອນ

4.1

ປະກອບພະນັກງານໃຫເຕັມຕາມຕາແໜງງານ ແລະ
 ປຽນແທນ ກໍລະນີມີພະນັກງານລາອອກ ຫລື ບໍ
ສືບຕໍສັນຍາ  ລວມທັງຊຽວຊານຕາງປະເທດ ທ່ີ
ເຮັດວຽກ ໄລຍະສ້ັນ

ດາເນີນການປະກອບ
ພະນັກງານ ຕາມແຜນ 
ການ

4.2

 ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທ່ີເໝາະ
ສົມ ໂດຍການສືບຕໍຝກອົບຮົບໃຫພະນັກງານ 
ດວຍວິທີການຕາງໆເຊັນ: ການຮຽນຮຜານການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝກອົບຮົມສະເພາະດານ ແລະ 
 ການຝກອົບເພ່ືອກາຍເປນຄຝກ

ຄາດໝາຍຢາງໜອຍ 
15% ຂອງ ຈານວນ 
ພະນັກງານ ທັງໝົດ ໃຫ
ໄດຮັບການ ຝກອົບຮົມ

4.3

ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ພະນັກງານ ໂດຍການການົດຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ 
ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັນລະອຽດ
ລົງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງ
ແຕລະພະແນກ ພອມທັງຕິດຕາມວັດແທກ

ຄາຕົວຊ້ີວັດຜົນງານ
(KPI) ຢາງໜອຍ ໃຫ
ບັນລ 85% ຂອງ
ການການົດຕົວຊ້ີວັດ
ໃນການປະຕິບັດວຽກ
ງານ

4.4
ຝກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
ພະນັກງານ ກຽວກັບຫລັກສດວິຊາສະເພາະ ທ່ີຕິດ
ພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ

ມີແຜນການຝກອົບຮົບ
ປະຈາປ ແລະ ຈັດຕ້ັງ ປະ
 ຕິບັດຕາມແຜນ

4.5

 ພະນັກງານທ່ີໄດຮັບການຝກອົບຮົມຈະຕອງໄດ
ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົດຮຽນໃຫ
ພະນັກງານດວຍກັນເພ່ືອແຜຂໍມນ ແລະ ຄວາມຮທ່ີ
ໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄ້ັງຕໍປ

ຈັດສາມະນາແລກ 
ປຽນບົດຮຽນ ປະຈາປ

4.6
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງພະນັກງານໄລຍະທົດລອງງານ ແລະ ປະຈາປ
 ຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄ້ັງ/ປ

ມີບົດລາຍງານການປະ
ເມີນພະນັກງານປະຈາປ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ

V
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V ດານການລະດົມທຶນ

5.1
ສືບຕໍຕິດຕາມການເກັບດອກເບຍເງິນຝາກຢາງ
ເປນປກກະຕິ

5.2
ຕິດຕາມທວງໜ້ີຕາມສັນຍາ ພອມທັງ ກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜ້ີ 
ຂອງແຕລະ ຜກຢມ ເພ່ືອສາງແຜນຊາລະໜີ້ີຄືນໃໝ

5.3
ສຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງດານ
 ສ່ິງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງ 
ໄຟຟາ ແລະ ບໍແຮ ຕາມແຜນການທ່ີການົດໄວ

5.4

ປະຕິບັດການເບີກຈາຍ ແລະ ຕິດຕາມການສະຫຸຼບ
ສະສາງດານການເງິນຂອງໂຄງການຕາງໆໃຫ
ຖືກຕອງຕາມລະບຽບ ເພ່ືອສາມາດຄຽນເງິນໄດ
ຕາມແຜນການທ່ີການົດໄວ

5.5

ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ແລະ 
ທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອກະກຽມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໂຄງການໃໝ  (EWMP), (LLL) ແລະ ການ
ກະກຽມການເຂ້ົາເຖິງກອງທຶນ GCF

5.6

ສືບຕໍສຶກສາຄ້ົນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝ
ເຊັນ: ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບ
ພາກສວນ ທ່ີກຽວຂອງ ໃນການປບປງດາລັດ
ປະທານປະເທດ ກຽວກັບການຈາຍຄາບໍລິການ
ລະບົບນິເວດ

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍຮັບທ່ີ
ມີທາແຮງ  ຈາກ ພາຍໃນ
 ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫ
ບັນລມນຄາ 13.46 
ລານໂດລາສະຫາລັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ , 
ທານ ນ ບນພາມາ,ພະ

ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ 
ແລະ ພະແນກການເງິນ
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VI

6.1

ທຶນພາຍໃນ ສືບຕໍສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການ ທ່ີ
ກາ ລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜອງງົບໃຫ
ໂຄງການໃໝ ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶນ ມນຄາ 1.33
 ລານໂດລາສະຫະລັດ

6.2 ທຶນສາກົນ

1.)

ທຶນໂຄງການ GIZ ສາລັບປ 2024 ມນຄາ 0.03 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ  
I-GFLL (REDD+) ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງ
 ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບລ)ີ

2.)

ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2024 ມນຄາ 1.49 
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ 
ການ ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ
  ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ ກາດ 
ໂດຍການ ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບ ນິ 
ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄາ
ໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)

3.)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2024 ໃຫພາກສວນ
ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສ່ິງເສດເຫືຼອ ຈານວນ 10.00 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ

4.)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2024 ໃຫພາກສວນ
ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL) 
 ຈານວນ 0.61 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ດານການສະໜອງທຶນ

ໃນປ 2024 ກປສ ຄາດ
ວາຈະສາມາດລະດົມທຶນ
ໄດ 13.46 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ 

1.33 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນ

ສາກົນ 12.13 ລານໂດ
ລາສະ ຫະລັດ)

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ
ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ
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VII

7.1

ເປນເຈ້ົາການ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມເອງ,
 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອ່ືນໆ ເພ່ືອຊຸກຍ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີຕິດພັນກັບ
ພາກສວນດັງກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນດີ

ມີການປະສານງານ 
ປກກະຕິ

7.2
ສາງເປນຄຮວມງານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ
ຊາດ ໃນການເກັບກາຂໍມນເພ່ືອກະກຽມ
ໂຄງການໃໝ

ມີບົດບັນທຶກຮວມກັນ

7.3

ສາງສາຍສາພັນກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ,ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນ້ັນ ຢາງ
ນອຍໃຫມີ ສັນຍາຮວມມື/ສັນຍາສະໜອງທຶນ 2 
ສະບັບ

ມີສັນຍາຮວມມື 2 
ສັນຍາ

7.4
ສືບສານ ແລະ ຕໍຍອດ ສາຍສາພັນ ກັບທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາທ່ີມີຢ ແລະ
 ກະກຽມໂຄງການໃໝ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.5

 ສືບຕໍສາງສາຍສາພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
(ADB), Global Environment Facility 
(GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດານການປຽນແປງດິນ
ຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆ 
ເພ່ືອຊອກຫາແຫຼງທຶນໃໝ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.6
ເຂ້້ົາຮວມກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນກັບ
ສາກົນຢາງນອຍ 2 ຄ້ັງ ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍການ
ລະດົມທຶນ

ເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມ 2
 ຄ້ັງ

ດານການຮວມມື

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກ ຄມມຄອງ

ໂຄງການ
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8.1
ສາງວາລະສານ ຫືຼ ລົງໂຄສະນາຜານສ່ືອ່ືນໆ 
ຊ່ຶງລວມເອົາຜົນງານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ກປສ 
ແລະ ໂຄງການຕາງໆທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ

ອອກວາລະສານ 2 ຄ້ັງ

8.2 ສາງວິດີໂອສ້ັນ ເພ່ືອໂຄສະນາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2

ມີວິດີໂອສ້ັນ 2 ຄ້ັງ

8.3

ປບປງ ແລະ ສາງສ່ືສ່ິງພິມຕາງໆເຊັນ: ໂບຼຊົວ ຫືຼ 
ແຜນພັບ ເພ່ືອເປນການເຜີຍແຜຜົນງານຂອງ ກປສ
 ແລະ ຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການປກປກຮັກສາ
ສ່ິງແວດລອມ

ມີແຜນພັບ

8.4
ດາເນີນກິດຈະກາການໂຄສະນາເຜີຍແຜກຽວກັບ
ວຽກງານການປກປກຮັກສາສິງແວດລອມຮວມ
ກັບພາກສວນກຽວຂອງ

ຈັດກິດຈະກາສາງຈິດ
ສານຶກ 2  ຄ້ັງ

8.5
ຈັດກອງປະຊຸມຜມີສວນຮວມ ເພື່ອເຜີຍແຜ
ຜົນງານ ແລະ ແລກປຽນບົດຮຽນກັບ ພາກສວນ
ທ່ີກຽວຂອງ

ຈັດປະຊຸມຜມີສວນ 
ຮວມ 1 ຄ້ັງ

8.6
 ສາງແຜນດາເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການ
ສ່ືສານ 2021-2025

ມີແຜນດັງກາວ

8.7
 ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ
ຄອງ ແລະ ຄມືຕາງໆ ຜານການເຜີຍແຜ, ແຈກຢາຍ,
 ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົບຮົບ

ຈັດສາມະນາສະແດງ 
ຜົນງານ/ເຜີຍແຜ   
ຢາງໜອຍ 1 ຄ້ັງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ,  ພະ

ແນກ ຄມມຄອງ
ໂຄງການ ແລະ ພະແນກ
ບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

ດານການສ່ືສານ
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5. ແຜນດາເນນີງານລະອຽດ ປ 2025 
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I ດານການຈັດຕ້ັງ

1.1
ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍ ດາລັດ ກປສ  ແລະ  ຂໍຕົກລົງ
 ກປສ (ສະບັບປບປງ 2021) ພອມທັງ ຄມືຄມ
ຄອງບໍລິຫານ ກປສ

ນິຕິກາດັງກາວ ໄດຮັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.2
ສາເລັດ ການສະໝັກເປນ ອົງ ກອນ ແຫງ ຊາດ ທ່ີ ສາ 
ມາດ  ເຂ້ົາ ຫາ ແຫຼງ ທຶນສາ ກົນ ໄດ ໂດຍ ກົງ ແລະ ເສີມ 
ສາງ ຄ ຮວມ ງານ ກັບ ອົງ ການ ຈັດ ຕ້ັງ ທ່ີ ກຽວ ຂອງ.

ສາເລັດການສະໝັກ 
ເປນ NAC

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.3
 ພັດທະນາດານບກຄະລາກອນ ໂດຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜນ ພັດທະນາບກຄະລາກອນ ປ 2021-2025

ບົດສະຫລບດານການ
ພັດທະນາ ບກຄະລກອນ
 ປະຈํາປ ປ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

1.4 ຝກຮົບກັບທ່ີ ການນາໃຊລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີ 
ໃໝສາລັບທກໂຄງການໃໝ  (ACPAC)

ທກໂຄງການໃໝນາໃຊ 
ໂປຣແກຣມ (ACPAC)

 ພະແນກການເງ ິນ

1.5

ຈັດກອງປະຊຸມ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະໄໝສາມັນ
 ໃຫໄດຢາງໜອຍ 2 ຄ້ັງ/ປ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຄະນະ
ວິຊາການ ກປສ 4 ຄ້ັງ/ປ ດັງທ່ີການົດໄວໃນ 
ດາລັດ ວາດວຍ ກອງທຶນປກປກຮັກສາ
ສ່ິງແວດລອມ

ກອງປະຊຸມ ສກປສ 2 
ຄ້ັງ ແລະ ກອງປະຊຸມ 
ຄກປສ 4 ຄ້ັງ

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ
ແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ ແລະ ພະແນກ
 ຄມຄອງໂຄງການ

1.6  ສາງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫພະນັກງານ ຫກປສ ໂດຍ
ສາງແຜນຝກອົບຮົມປະຈາປ

ມີແຜນພັດທະນາ ບກ
ຄະລາກອນປະຈາປ ແລະ
 ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ

ໝາຍເຫດງ ົບປະມານ

ຄວາມຄຶບຫນາ/ຄາດໝາຍໃຫສາເລັດ

ລ/ດ ໜາວຽກຈດສມ ຄາດໝາຍ ຜົນໄດຮັບ
ຜຊ້ີນາ ແລະ 

ພາກສວນຈັດ ຕ້ັງ
ປະຕິ ບັດ
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2.1

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄມືຄມຄອງ-ບໍລິຫານ ຂອງ ກປສ
ພອມທັງ ຝກອົບຮົມໃຫ ພະນັກງານ ແລະ 
ພາກສວນກຽວຂອງ ຄມຄອງ ໂຄງການຈາກຫຼາຍ
ແຫຼງທຶນຢາງມີປະສິດທິຜົນ

 ຄມືການຄມຄອງ
ບໍລິຫານ ກປສ (6 
ເຫລ້ັມ) ໄດຮັບ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

2.2

ປບປງລະບົບການຄມຄອງ ແລະ ບລະນະຮັກສາສ່ິງ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງຫອງການໃຫມີ
ປະສິດທິພາບ, ປະສິດຜົນຜົນ, ຖືກຕອງຕາມ
ຈດປະສົງ, ເປາໝາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍ
ຕອງມີການກວດນັບຊັບສິນ ຢາງນອຍປລະຄ້ັງ

ມີບັນຊີກວດນັບຊັບ 
ສິນປະຈາ 6 ເດືອນ ແລະ
 ປະຈํາປ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.3

 ປບປງການປະຕິບັດໜາທ່ີຂອງພະນັກງານ ເພ່ືອ
ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກປະຈາວັນ ດວຍຄວາມ
ວອງໄວ (ໃຫຄາເຫັນ ຫືຼ ຕອບກັບເອກະສານຕາງໆ
ທ່ີເຂ້ົາມາ ຫກປສ ໃຫທັນຕາມການົດເວລາ ໂດຍ
ສາງລະບົບຕິດຕາມກວດກາເອກະສານ)

ມີຕາຕະລາງການຕິດ
ກວດກາເອກະສານ

ທກພະແນກ ພາຍໃນ 
ຫກປສ

2.4
ປບປງການບໍລິຫານຈັດການເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ
ແກການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານໃຫມີຄວາມສະດວກ
 ວອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕອງ

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 
ແຜນການ

2.5 ການຄມຄອງຄາບໍລິຫານ ຫກປສ ໃຫຢໃນເກນຕາ
ກວາ 20- 30%ຂອງງ ົບປະມານທ່ີເບີກຈາຍປະຈາປ

ມີບັນຊີຕິດຕາມການນາ
ໃຊງົບປະມານບໍລິຫານ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ທກພະແນກ ໃນ 
ຫກປສ

ດານການຄມຄອງ ບໍລິຫານ
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3.1 ສາງແຜນດາເນີນງານແກໄຂຄາແນະນາຜົນການ
ກວດສອບປະຈາປ

ມີແຜນດາເນີນງານ

3.2

ເຜີຍແຜບົດລາຍງານ ຜົນການກວດສອບ ປະຈາປ
ໃຫແກ ບັນດາໂຄງການທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ 
ພອມທັງ ແນະນາ ແລະ ຕິດຕາມການແກໄຂ ບັນຫາ
 ຜົນການກວດສອບທ່ີຕິດພັນກັບ ໂຄງການຂອງຕົນ

ຈັດປະຊຸມເຜີຍແຜ/ນາ
ສົງຜົນກວດສອບ ໃຫ
ໂຄງການ

3.3

ລົງຕິດຕາມຊຸກຍໂຄງການທ່ີພົບຄວາມຫຍງຍາກ
ໃນການສະຫຸຼບສະສາງດານການເງ ິນ ແລະ ໂຄງການ
 ທ່ີພົບເຫັນບັນຫາໃນການກວດສອບແຕລະປ 
ເພ່ືອຊວຍແກໄຂບັນຫາ

ບົດລາຍງານການຕິດ
ຕາມຊຸກຍ

3.4

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົນໄກກວດສອບພາຍໃນ ຫກປສ 
ເພ່ືອຮັບປະ ກັນຄວາມຖືກຕອງໃນການຄມຄອງບໍລິ
 ຫານ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍມນ ໃຫອົງການ
ກວດສອບແຫງ ລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບ
ພາຍນອກ

ມີບົດລາຍງານຜົນການ
 ກວດສອບພາຍໃນ 
ຂອງ ຫກປສ ປະຈາປ

3.5

ແຕງຕ້ັງຄະນະຮັບຜິດຊອບກະກຽມການກວດສອບ
ພາຍໃນກອນຈະມີການກວດສອບປະຈາປເພ່ືອຮັບ
 ປະກັນທາງດານເອກະສານໃຫແກອົງການກວດ
ສອບແຫງລັດ ແລະ ພາກສວນກວດສອບພາຍນອກ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ວຽກກວດສອບພາຍ ໃນ

ດານການແກໄຂຜົນການກວດສອບ

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ

 ພະແນກການເງ ິນ
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IV ດານບກຄະລາກອນ

4.1

 ປະກອບພະນັກງານໃຫເຕັມຕາມຕາແໜງງານ ແລະ
 ປຽນແທນ ກໍລະນີມີພະນັກງານລາອອກ ຫລື ບໍ
ສືບຕໍສັນຍາ  ລວມທັງຊຽວຊານຕາງປະເທດ ທ່ີ
ເຮັດວຽກ ໄລຍະສ້ັນ

ດາເນີນການປະກອບ
ພະນັກງານ ຕາມແຜນ 
ການ

4.2

 ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍບກຄະລາກອນທ່ີເໝາະ
ສົມ ໂດຍການສືບຕໍຝກອົບຮົບໃຫພະນັກງານ 
ດວຍວິທີການຕາງໆເຊັນ: ການຮຽນຮຜານການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຝກອົບຮົມສະເພາະດານ ແລະ 
 ການຝກອົບເພ່ືອກາຍເປນຄຝກ

ຄາດໝາຍຢາງນອຍ 
5% ຂອງ ຈານວນ 
ພະນັກງານ ທັງໝົດ ໃຫ
ໄດຮັບການ ຝກອົບຮົມ

4.3

ປບປງຄນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ພະນັກງານ ໂດຍການການົດຄາດໝາຍສຊົນ ແລະ 
ແຜນວຽກຈດສມຂອງແຕລະຄົນ ເປນອັນລະອຽດ
ລົງໃນແບບຟອມ KPI ແລະ ແຜນວຽກລວມຂອງ
ແຕລະພະແນກ ພອມທັງຕິດຕາມວັດແທກ

ຄາຕົວຊ້ີວັດຜົນງານ 
(KPI) ຢາງໜອຍ ໃຫ
ບັນລ 85% ຂອງ 
ການການົດຕົວຊ້ີວັດ 
ໃນການປະຕິບັດວຽກ
ງານ

4.4
ຝກອົບຮົມ ທັງໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃຫ
ພະນັກງານ ກຽວກັບຫລັກສດວິຊາສະເພາະ ທ່ີຕິດ
ພັນກັບວຽກງານຕົວຈິງ

ມີແຜນການຝກອົບຮົບ
ປະຈາປ ແລະ ຈັດຕ້ັງ ປະ
 ຕິບັດຕາມແຜນ

4.5

 ພະນັກງານທ່ີໄດຮັບການຝກອົບຮົມຈະຕອງໄດ
ເຮັດບົດລາຍງານ ແລະ ແນະນາບົດຮຽນໃຫ
ພະນັກງານດວຍກັນເພ່ືອແຜຂໍມນ ແລະ ຄວາມຮທ່ີ
ໄດຝກມາ ຢາງໜອຍ 1 ຄ້ັງຕໍປ

ຈັດສາມະນາແລກ 
ປຽນບົດຮຽນ ປະຈາປ

4.6
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານຂອງພະນັກງານໄລຍະທົດລອງງານ ແລະ ປະຈາປ
 ຂອງ ຫກປສ ຕາມແບບຟອມ ກຊສ 1 ຄ້ັງ/ປ

ມີບົດລາຍງານການປະ
ເມີນພະນັກງານປະຈາປ

ທານ ນ ພັກກາວັນ  
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ 

ແຜນການ

V
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V ດານການລະດົມທຶນ

5.1
ສືບຕໍຕິດຕາມການເກັບດອກເບຍເງິນຝາກຢາງ
ເປນປກກະຕິ

5.2
ຕິດຕາມທວງໜ້ີຕາມສັນຍາ ພອມທັງ ກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຄືນຄວາມສາມາດ ໃນການຊາລະໜ້ີ 
ຂອງແຕລະ ຜກຢມ ເພ່ືອສາງແຜນຊາລະໜີ້ີຄືນໃໝ

5.3
ສຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກການປະກອບສວນທາງດານ
 ສ່ິງແວດລອມ ຈາກໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງ 
ໄຟຟາ ແລະ ບໍແຮ ຕາມແຜນການທ່ີການົດໄວ

5.4

ປະຕິບັດການເບີກຈາຍ ແລະ ຕິດຕາມການສະຫຸຼບ
ສະສາງດານການເງິນຂອງໂຄງການຕາງໆໃຫ
ຖືກຕອງຕາມລະບຽບ ເພ່ືອສາມາດຄຽນເງິນໄດ
ຕາມແຜນການທ່ີການົດໄວ

5.5

ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ແລະ 
ທະນາຄານໂລກ ເພ່ືອກະກຽມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໂຄງການໃໝ  (EWMP), (LLL) ແລະ ການ
ກະກຽມການເຂົ້າເຖິງກອງ ທຶນ GCF

5.6

ສືບຕໍສຶກສາຄ້ົນຄວາລາຍຮັບຈາກແຫຼງທຶນໃໝເຊັນ:
 ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບພາກສວນ ທ່ີ
ກຽວຂອງ ໃນການປບປງດາລັດປະທານປະເທດ 
ກຽວກັບການຈາຍຄາບໍລິການລະບົບນິເວດ

ສຊົນສາງແຫຼງລາຍຮັບທ່ີ
ມີທາແຮງ  ຈາກ ພາຍໃນ
 ແລະ ຕາງປະເທດ ໃຫ
ບັນລມນຄາ 13.62 
ລານໂດລາສະຫາລັດ

ທານ ນ ພັກກາວັນ , 
ທານ ນ ບນພາມາ,
   ພະແນກ ຄມຄອງ

ໂຄງການ ແລະ 
ພະແນກການເງິນ
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VI

6.1

ທຶນພາຍໃນ ສືບຕໍສະໜອງທຶນໃຫໂຄງການ ທ່ີ
ກາ ລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະໜອງງົບໃຫ
ໂຄງການໃໝ ໄປຕາມ 6 ຮວງທຶນ ມນຄາ 1.33 
ລານໂດລາສະຫະລັດ

6.2 ທຶນສາກົນ

1.)

ທຶນໂຄງການ UNEP ສາລັບປ 2025 ມນຄາ 1,68 
ລານໂດລາສະຫະລັດ ຈະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງ 
ການ ສາງຄວາມທົນ ທານຂອງ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ 
 ເພື່ອປບຕົວເຂົ້າກັບ ການປຽນແປງດິນຟາອາ ກາດ 
ໂດຍການ ຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊທາແຮງຂອງລະບົບ ນິ 
ເວດ” ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 3 ແຂວງ (ບໍລິຄາ
ໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ)

2.)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2025 ໃຫພາກສວນ
ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ສ່ິງເສດເຫືຼອ ຈານວນ 10.00 ລານ
ໂດລາສະຫະລັດ

3.)

ສະໜອງງົບປະມານ ສາລັບປ 2025 ໃຫພາກສວນ
ຕາງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄມຄອງ
ໂຄງການພມີທັດ ແລະ ປບປງຊີວິດການເປນຢ (LLL) 
 ຈານວນ 0.61 ລານໂດລາສະຫະລັດ

ດານການສະໜອງທຶນ

ໃນປ 2025 ກປສ ຄາດ
ວາຈະສາມາດລະດົມທຶນ
ໄດ 13.62 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ (ທຶນພາຍໃນ 

1.33 ລານໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ທຶນ

ສາກົນ 12.29 ລານໂດ
ລາສະ ຫະລັດ)

ທານ ນ ພັກກາວັນ,  
ທານ ນ ບນພາມາ, ພະ

ແນກ ການເງິນ ແລະ ພະ
ແນກ ຄມຄອງໂຄງການ
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VI I

7.1

ເປນເຈ້ົາການ ປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອມເອງ,
 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ, ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງອ່ືນໆ ເພ່ືອຊຸກຍ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທ່ີຕິດພັນກັບ
ພາກສວນດັງກາວໃຫມີປະສິດທິຜົນດີ

ມີການປະສານງານ 
ປກກະຕິ

7.2
ສາງເປນຄຮວມງານກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດ
 ໃນການເກັບກํາຂໍມນເພ່ືອກະກຽມໂຄງການໃໝ ມີບົດບັນທຶກຮວມກັນ

7.3

ສາງສາຍສາພັນກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ,ອົງການ 
ຈັດຕ້ັງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. ໃນນ້ັນ ຢາງ
ນອຍໃຫມີ ສັນຍາຮວມມື/ສັນຍາສະໜອງທຶນ 2 
ສະບັບ

ມີສັນຍາຮວມມື 2 
ສັນຍາ

7.4
ສືບສານ ແລະ ຕໍຍອດ ສາຍສາພັນ ກັບທະນາຄານ
ໂລກ (WB) ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາທ່ີມີຢ ແລະ
 ກະກຽມໂຄງການໃໝ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.5

ສືບຕໍສາງສາຍສາພັນກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
(ADB), Global Environment Facility 
(GEF), ກອງທຶນສີຂຽວ ດານການປຽນແປງດິນ
ຟາອາກາດ (GCF) ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງອ່ືນໆ 
ເພ່ືອຊອກຫາແຫຼງທຶນໃໝ

ສືບຕໍປະສານງານ

7.6
ເຂ້້ົາຮວມກອງປະຊຸມແລກປຽນບົດຮຽນກັບ
ສາກົນຢາງນອຍ 2 ຄ້ັງ ເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍການ
ລະດົມທຶນ

ເຂ້ົາຮວມກອງປະຊຸມ 2
 ຄ້ັງ

ດານການຮວມມື

ທານ ນ ພັກກາວັນ, 
ທານ ນ ບນພາມາ ແລະ
 ພະແນກ ຄມມຄອງ

ໂຄງການ
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8.1
ສາງວາລະສານ ຫືຼ ລົງໂຄສະນາຜານສ່ືອ່ືນໆ ຊ່ຶງລວມ
ເອົາຜົນງານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງ ກປສ ແລະ 
ໂຄງການຕາງໆທ່ີໄດຮັບທຶນຈາກ ກປສ

ອອກວາລະສານ 2 ຄ້ັງ

8.2
ສາງວິດີໂອສ້ັນ ເພ່ືອໂຄສະນາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຂອງ ກປສ ແລະ ຄສລ2 ມີວິດີໂອສ້ັນ 2 ຄ້ັງ

8.3

ປບປງ ແລະ ສາງສ່ືສ່ິງພິມຕາງໆເຊັນ: ໂບຼຊົວ ຫືຼ 
ແຜນພັບ ເພ່ືອເປນການເຜີຍແຜຜົນງານຂອງ ກປສ
 ແລະ ຂໍມນຂາວສານກຽວກັບການປກປກຮັກສາ
ສ່ິງແວດລອມ

ມີແຜນພັບ

8.4
ດາເນີນກິດຈະກາການໂຄສະນາເຜີຍແຜກຽວກັບ
ວຽກງານການປກປກຮັກສາສິງແວດລອມຮວມ
ກັບພາກສວນກຽວຂອງ

ຈັດກິດຈະກາສາງຈິດ
ສານຶກ 2  ຄ້ັງ

8.5
ຈັດກອງປະຊຸມຜມີສວນຮວມ ເພື່ອເຜີຍແຜຜົນງານ
 ແລະ ແລກປຽນບົດຮຽນກັບ ພາກສວນທ່ີ
ກຽວຂອງ

ຈັດປະຊຸມຜມີສວນ 
ຮວມ 1 ຄ້ັງ

8.6
 ສາງແຜນດາເນີນງານການລະດົມທຶນ ແລະ ການ
ສ່ືສານ 2021-2025

ມີແຜນດັງກາວ

8.7
 ເຜີຍແຜນະໂຍບາຍ, ຍດທະສາດ, ລະບຽບການຄມ
ຄອງ ແລະ ຄມືຕາງໆ ຜານການເຜີຍແຜ, ແຈກຢາຍ, 
ວາງສະແດງ ແລະ ຝກອົບຮົບ

ຈັດສາມະນາສະແດງ 
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