
ສະເໜີໂດຍ: ດຣ ຄອນທິບ ພວງເພັດ



ຫວົຂໍທ້ີ່ຈະນາໍສະເໜີ
� ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ  
� ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ 
� ກຸມ່ເປົ້າໝາຍ ທລຍ 
� ການຈດັສນັງບົປະມານ 
� ກດິຈະກາໍທີ່ ທລຍ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ 
� ສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ ້
 



ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
� ທລຍ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂືນ້ພາຍໃຕດ້າໍລດັເລກທີ 

073/ນຍ ໃຫເ້ປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ບໍລິຫານການເງນິດວ້ຍ
ຕນົເອງ 

� ເປັນໂຄງກາລິເລີ້ມຂອງລດັຖະບານ ເພື່ອຫລດຸຜອນ່ 
ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍກໃນ ສ ປ ປ ລາ່ວ 

� ການອອກແບບໂຄງການສອດຄອງ່ກບັຍດຸທະສາດເພື່ອ
ການເຕບິໂຕ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດ
(NGPES) ນບັແຕປ່ີ 2002 ເປັນຕນົມາ 

� ທລຍ I ເລີ້ມແຕປ່ີ 2002 -2011, ໄລຍະທີ່ II ແຕປ່ີ 
2012-2015 ແລະ ໄດຮ້ບັທຶນເພີ່ມຕື່ ມອກີ 2016 
 



ແຫລງ່ທຶນ ທລຍ
ໄລຍະ I (2002 - 2008) US$ 20 ລາ້ນ World Bank

(ກູຢ້ືມ  loan)

ໄລຍະສບຶຕໍ່ US$ 15 ລາ້ນ               World Bank

(2002 - 2008) (ຊວ່ຍເຫຼືອລາ້  grant)

Approx. US$ 7 ລາ້ນ Swiss Agency for

(ຊວ່ຍເຫຼືອລາ້ grant) Development and

Cooperation

2010 US$ 410,000 AusAID – Global Facility

(ຊວ່ຍເຫຼືອລາ້ grant) for Disaster Risk

Reduction and Recovery

(GFDRR) ເກດສະໜາ



ແຫລງ່ທຶນ ທລຍ
ໄລຍະ (2011 - 2016) US$ 10 ລາ້ນ Government of Lao PDR

( ກູຢ້ືມ loan)
US$ 25 ລາ້ນ International Development

      ( ຊວ່ຍເຫຼືອລາ້ grant) Association

US$ 17.5 ລາ້ນ Multi Donor Trust Fund

       (ຊວ່ຍເຫຼືອລາ້ grant)

US$ 10 ລາ້ນ Swiss Agency for

        (ຊວ່ຍເຫຼືອລາ້ grant) Development and

Reduction and Recovery

(GFDRR)

US$ 2.6 ລາ້ນ Japanese Social

       (ຊວ່ຍເຫຼືອລາ້ grant) Development Fund (JSDF)



 ພາລະກດິ ແລະ ຈດຸປະສງົ ຂອງ ທລຍ 
� ພາລະກດິ: ທລຍ ແມນ່ສະໜອງ ແລະ ສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງແບບຍນືຍງົໃຫໃ້ຫແ້ກທ່ອ້ງຖິ່ນ, ສາ້ງຂ ັນ້ຕອນ 
ແລະ ລະບບົການພດັທະນາ ໂດຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັ
ນະໂຍບາຍ ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ເປົ້າໝາຍການ
ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍກຂອງລດັຖະບານ 
 

� ຈດຸປະສງົ: 
ປບັປງຸການເຂົ້າເຖງິ ແລະ ການນາໍໃຊພ້ື້ນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ 
ການບໍລິການຢູຊ່ນົນະບດົ, ປບັປງຸການພດັທະນາທີ່ມຄີວາມຍນື
ຍງົໂດຍຜາ່ນການເຂົ້າຮວ່ມ ຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ອາໍນາດດານ
ປກົຄອງຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ຢູໃ່ນທກຸຂ ັນ້ຕອນຂອງຫານພດັທະນາ



ເປົ້າໝາຍຂອງ ທລຍ
� ຊ່ວຍເຫລືອຊາວບ້ານ ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ
(ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາ, ກະສິກໍາ, ຍທຂ, ໄຟຟ້າ..)

� ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ຊາວບ້ານໃນ
ເມືອງທີ່ທຸກຍາກໃນການວາງແຜນ, ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການລົງທຶນ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ

� ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
(ບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເມືອງ) ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຕັດສິນ
ໃຈ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.



ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ທລຍ I

2003: 3 provinces, 10 districts

2004: 3 provinces, 14 districts

2005: 5 provinces, 20 districts

2006: 5 provinces, 21 districts

2007: 5 provinces, 21 districts

2008: 5 provinces, 21 districts



10 ແຂວງ 44 ເມືອງ 279 ກຸ່ມບ້ານ 1.496 ບ້ານ
9

ຜົ້ງສາລີ
3 ເມືອງ 19 ກຸ່ມບ້ານ 162 ບ້ານ

ຫຼວງນໍ້າທາ
3 ເມືອງ 17 ກຸ່ມບ້ານ 102 ບ້ານ

ຫົວພັນ
7 ເມືອງ 52 ກຸ່ມບ້ານ 400 ບ້ານ

ຊຽງຂວາງ
4 ເມືອງ 25 ກຸ່ມບ້ານ 175 ບ້ານ

ສະຫວັນນະເຂດ
5 ເມືອງ 40 ກຸ່ມບ້ານ 234 ບ້ານ

ເຊກອງ
3 ເມືອງ 21 ກຸ່ມບ້ານ 178 ບ້ານ

ອັດຕະປື
3 ເມືອງ 16 ກຸ່ມບ້ານ 86 ບ້ານ

ສາລະວັນ
3 ເມືອງ 14 ກຸ່ມບ້ານ 147 ບ້ານ

ຫຼວງພະບາງ
6 ເມືອງ 37 ກຸ່ມບ້ານ , 230 ບ້ານ

ອຸດົມໄຊ
6 ເມືອງ 44  ກຸ່ມບ້ານ 233 ບ້ານ

ທລຍ I &ຂະຫຍາຍ
ທລຍ II

ທລຍ II- ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງທລຍ

ສາລະວນັ 3 ເມອືງ 14 
ກຸມ່ບາ້ນ, 146 ບາ້ນ



ການຈດັສນັງບົປະມານ ທລຍ
� ງບົປະມານເພມີ: 

� ເພື່ ອສບືຕໍ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຂອງ ທລຍ ໃນຮູບແບບການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ປບັປຸງໂຄງລ່າງ

� ຂະໜາດນອ້ຍ,ນອກນັນ້ ຍງັໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານການ ປບັປຸງຊວີດິ
ການເປນັຢູ່,ໂພສະນາການ ແລະ ຈະ

� ສົ່ ງເສມີ ວຽກສຸກຂະອະນາໄມ

� ການຈດັແບ່ງງບົປະມານ

�ອງົປະກອບ 1 ພດັທະນາຊຸມຊນົ
� ວາງແຜນພດັທະນາຮ່ວມກບັ ຊຸມຊນົ ໃນແຕ່ລະຖອ້ງຖິ່ ນ

� ຊ່ວຍເຫລອືພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊນົນະບດົ

� ສບືຕໍ່ຊ່ວຍເຫລອືກດິຈະກາໍປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ ແລະ ໂພ
ສະນາການ (LONG) 10



�ທນືຝກຶອບົຮມົແກຊຸ້ມຊນົເພື່ ອສຸກຍູວ້ຽກງານປບັປຸງ
ດາ້ນສຸກຂະອະນາໄມ ເປນັໂຄງການຮ່ວມມກືບັ
(WSP) ທດົລອງຢູ່ 40 ບາ້ນ 4 ແຂວງ (ສະຫວນັນະ
ເຂດ,ສາລະວນັ,ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປ)ື

� ອງົປະກອບ 2 ສາ້ງຄວາມສາມາດ
○ຂັນ້ ບາ້ນ ແລະ ກຸ່ມບາ້ນ

○ຂັນ້ ເມອືງ ແລະ ແຂວງ

○ຂັນ້ສູນກາງ

• ອງົປະກອບ 3. ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ
�ວຽກງານກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ

ການຈດັສນັງບົປະມານ ທລຍ (ຕໍ່)



� ວຽກງານກໍ່ ສາ້ງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ
� ເປນັໂຄງລ່າງຂະໜາດນອ້ຍ

ການຈດັສນັງບົປະມານ ທລຍ (ຕໍ່)

ຈ/ນປະຊາກອນທງັໝດົ
ໃນກຸມ່  (ຄນົ)

ງບົປະມານຈດັສນັໃຫ້
ກຸມ່ບາ້ນແຕລ່ະປີ

ນອ້ຍກວາ່ 2.000 ຄນົ 30,000 $US 
2.000 – 4.000 ຄນົ 40.000$US 

ນອ້ຍກວາ່ 4.000 ຄນົ 50.000 $US 



ກຸມ່ເປົ້າໝາຍ
ບາ້ນ ແລະ ຄວົເຮອືນທກຸຍາກ



ຕຢ: ບາ້ນທກຸຍາກຂາດແຄນນ ໍາ້ດື່ ມນ ໍາ້ໃຊສ້ະອາດ ທີ່
ມາຈາກຄວາມຕອ້ງການຂອງຊຸມຊນົເອງ



ເດັກທກຸຍາກ, ດອ້ຍໂອກາດຂາດສານ
ອາຫານ



ບນັດາໂຄງການທີ່ ທລຍໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼືອ



ການລງົທນຶຕາມແຕ່ລະແຂວງໃນໄລຍະ 3 ປ ີ
(2012-2014)

1
2

9 10



ການລງົທນຶ ທລຍ ຕາມຂະແໜງການໄລຍະ 3 ປີ
(2012-2014)

ທຶນປະກອບສວ່ນຂອງຊຸມຊົນ 22,31 ຕື ້ ກວ່າກີບ ຫລື ປະມານ 10% - 11% ຂອງທຶນ ທລຍ



ສະຫລຸບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ ທລຍ 
ແຕ່ປ ີ2012 ຫາ 2014 (3ປ)ີ

ຮອບວຽນ 9 
(2012)

ຮອບວຽນ 10
(2013)

ຮອບວຽນ 11 
(2014)

ລວມ ເປີເຊັນ 
(100%)

ແຜນໂຄງ 
ການຍອ່ຍນ

262 393 333 988 100

ໂຄງການສາໍ
ເລັດ

258 392 318 968 98,00

ຈາໍນວນບາ້ນ 258 362 330 969

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍ(ຄນົ)

116.000 192.000 166.000 474.000 100

ແມຍ່ງິ(ຄນົ) 58.000 95.000 82.000 235.000 49,50

ຜູທ້ກຸຍາກ
(ຄນົ)

94.000 149.000 119.000 362.000 76,40

ໝາຍເຫດ : ທາ້ຍເດອືນເມສາ 2015 (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູພະແນກຕດິຕາມ-ປະເມນີຜນົ)



ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶ 
ທລຍ ປະຈາໍສກົປ ີ2014-2015

ລ/ດ. ແຫຼງ່ທຶນ ຈາໍນ
ນວນ

ສາໍເລັດ ສບືຕໍ່ ບໍ່ທນັໄດ້
ເລີ້ມ

1. ລດັຖະບານ 74 ຄກ 56 ຄກ 14 ຄກ 4 ຄກ
2. ທຶນພາຍນອກ 366 ຄກ 7 ຄກ 121 

ຄກ
238 ຄກ

ລວມ 440 ຄກ 36 ຄກ 135 
ຄກ

242 ຄກ
ໝາຍເຫດ:

- 74 ຄກ ແມນ່ນາໍໃຊທ້ຶນລດັຖະບານ 16 ຕືກ້ບີ. ສາໍເລັດ 56 ຄກ ຫຼື
ເທົ່າກບັ 75% 
- ທຶນຕາ່ງປະເດທທງັໝດົ 68,93 ຕືກ້ບີ ຫຼືເທົ່າກບັ 8,62 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ ຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 366 ໂຄງການໂຄງລາ່ງ.



ຄວາມຄບືໜາ້ກດິຈະກາໍປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ໃນ 
ຮອບວຽນ(ປ ີ2012,  ປ2ີ013 ແລະ ປ ີ2014)

ຮອບ
ວຽນ

ເມອືງ ຈ/ນ.
ບາ້ນ

ຈ/ນ.ກຸມ່ ສະມາ 
ຊກິ

ຍງິ ຊາຍ ຈ/ນ ເງນິອດຸໜນູ(ກບີ)

1. � ຮຽ້ມ 
� ເຊໂປນ

4 
2

14 
10

238 
152

83 
80

155 
45

242.169.000 
109.069.000

2. � ຮຽ້ມ 
� ຊອ່ນ 
� ເຊໂປນ 
� ນອງ

12
14
18
10

38 
45 
51 
44

532 
680 
543 
649

356 
467 
576 
633

167 
213 
167 
16

553.280.000 
707.200.000 
772.720.000 

1038.400.000
3. • ຮຽ້ມ 

• ຊອ່ນ 
• ເຊໂປນ 
• ນອງ

4 
6 

10 
5

14 
23 
44 
23 

191 
338 
583 
312

111 
184 
371 
312

80 
154 
212 

0

198.640.000 
351.520.000 
588.640.000 
499.200.000

ລວມ 85 306 4.374 3.182 1.193 5.060.838.000



ຖານະການເງນິຂອງທຶນທີ່ມາຈາກ ກະຊວງ ກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ້(2011-2015)

                                      ຫວົ
ໜວ່ຍ: x 1.000 ໂດລາສະຫະລດັ

 
ລາຍການ.

 
ທຶນທງັໝດົ

 
ທຶນໄດຮ້ບັ

 
ລາຍຈາ່ຍ

 
ເປີເຊັນ
ລາຍຈາ່ຍ

  
ຍງັເຫລອື

1 2 3 4 =4/2 5=3/4

ທຶນພດັທະ 
ນາ ສງັຄມົ 
ຍ່ປີຸ່ນ

7.923,79 7.923,79 7.923,79 100% 171,4

ລວມ : 7.923,79 7.923,79 7.923,79 100% 171,4

ໝາຍເຫດ : ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ໄດປ້ິດບນັຊ ີເປັນທີ່ຮຽບຮອ້ຍ 
ແລວ້. 



ສມົທຽບຄວາມຄບືໜາ້ການນາໍໃຊທ້ນຶຈາກ ກອງ
ປະຊຸມສະພາບໍລຫິານ ຄັງ້ທ ີ20, 2014

2 ປີ  (2012-2013) 3 ປີ  (2012-ດ4/2015)



ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນ

ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂຄງການຍ່ອຍ ຄິດເປັນ
ມູນຄ່າ ປະມານ 10 % 

ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ

24ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ກັນຍາ 2012



ຜນົໄດຮ້ບັ

25

- ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ທລຍ2 ກາໍລງັສບືຕໍ່ ແລະ ມຄີວາມຄບືໜາ້ໄປໄດດ້,ີໄດມ້ກີານ
ປບັປຸງພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບໍລກິານຕ່າງ ໃໆຫແ້ກປ້ະຊາຊນົຜູທຸ້ກຍາກໃນ
ເຂດຊນົນະບດົ. ປະມານເຄງິນຶ່ ງຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົແມ່ນ ແມ່ຍງິ
ແລະ ຊນົເຜົ່ າ.

- ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ທລຍ 2 ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດມຄີວາມພໍໃຈເຖງິ 80%, ມີ
ການຊມົໃຊຈ້ນົເຖງິປະຈບຸນັ ,ຄວາມຄບືໜາ້ໃນການເບກີຈ່າຍໄດເ້ຖງິ 91% ແລະ
ລດັຖະບານລາວໄດສ້ະເໜີ ຫາ ທະນາຄານໂລກ ເພມີ ງບົປະມານ ເພື່ ອ ໃຫ ້ ວຽກ
ງານ ທລຍ ໃນແຕ່ລະ ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ດໍາເນນີໄປເປນັປກົກະຕ.ິ

- ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງ ທລຍ ກໍ່ ຍງັຈດັເຂົາ້ໃນ ປະເພດ (ຂ) ແລະ 4 ນະໂຍບາຍ
ຂອງ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ນອກນັນ້ ໄດເ້ພມີ 2 ນະໂຍບາຍໃໜ່ ເພື່ ອຊຸກຍູ ້
ໃຫໂ້ຄງການສໍາເລດັ

- ພາຍໄຕ ້ ງບົປະມານເພີ່ ມ ທະນາຄານໂລກ ຈະໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການ ຟືນ້ຟູ ການສະ
ໜອງນໍາ້ລນິ ຫລື ລະບບົຊນົລະປະທານ ຢູ່ຕາມບນັດາສາຂາຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງເຊິ່ ງ
ຖກືວ່າເປນັເສັນ້ທາງນໍາ້ສາກນົ. 



ຂອບໃຈ


