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I. ສະຫ ຼຸບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ ປະຈ າປ ີ2020

1.1 ສະພາບລວມ:
❖ ເຖງິແມ່ນວ່າສະພາບໃນທ່າມກາງສະພາບແວດລັ້ອມສາກນົ ແລະ ພາກພຼື ັ້ນຍງັສຼືບຕ ່ ຜນັແປຢ່າງສບັສນົ ແລະ ຄາດຄະເນໄດ ັ້ຍາກ,ເນຼື່ ອງຈາກວ່າໄດ ັ້ຮບັຜນົ
ກະທບົຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດອກັເສບປອດ COVID 19 ,ຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ,ຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກທາງດ ັ້ານການເງນິ-ເງນິຕາ 
ແລະ ອຼື່ ນໆ ເຮດັໃຫ ັ້ພຼື ັ້ນຖານຂອງປະເທດເຮາົ ທີ່ ມຄີວາມບອບບາງຢູ່ແລ ັ້ວພບົກບັຄວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາກໃນຫ າຍດ ັ້ານຕຼື່ ມ, ແຕ່ບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາກ ່ ຍງັໄດ ັ້
ສຼືບຕ ່  ແລະ ຮກັສາຄ າໜັ ັ້ນສນັຍາຈະສຼືບຕ ່ ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອແກ່ ສປປ ລາວ; 

❖ ໃນແຜນປ ີ2020 ດັ້ວຍຄວາມເອາົໃຈໃສ່ຊີ ັ້ນ າ-ນ າພາຂອງລດັຖະບານ,ດັ້ວຍຄວມຮບັຜດິຊອບຂອງບນັດາກະຊວງຂະແໜງການຂັ ັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ ັ້ອງຖິ່ ນ ໄດ ັ້ສຼຸມໃສ່ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍຕ່າງໆເພຼື່ ອຍາດແຍ່ງ ແລະ ລະດມົຂນົຂວາຍທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາໂດຍຜ່ານ
ກນົໄກກອງປະຊຼຸມໂຕະມນົຂອງແຕ່ລະຄັ ັ້ງ ສ າລບັປ2ີ020 ນເີປນັກອງປະຊຼຸມໂຕະມນົລະດບັສູງຄັ ັ້ງທ ີXIII ທີ່ ຈະໄດ ັ້ຂຼື ັ້ນໃນປ ີ2021  ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈນັ  ເພຼື່ ອປກຶສາຫາລຼືກບັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ກ່ຽວກບັການສ ັ້າງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທ ີIX(2021-2025) ລວມ
ທງັວທິກີານ ແລະ ກນົໄກໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນ 5ປໃີນໄລຍະຜ່ານມາ ເພຼື່ ອໃຫ ັ້ບນັລຼຸເປົ ັ້າໝາຍການຫ ຼຸດພົ ັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດັ້ອຍ
ພດັທະນາ ແລະ ບນັລຼຸເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍຼືນຍງົ

❖ ສະນັ ັ້ນ ການລະດມົແຫ ່ ງທນຶຈາກພາຍນອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຫ ່ ງທນຶ ຊກພ ແມ່ນມບີດົບາດສ າຄນັໃນການປະກອບ ສ່ວນໃນແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ - ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ



I. ສະຫ ຼຸບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ ປະຈ າປ ີ2020 (ຕ ່ ) 

❖ ພາຍໃຕ ັ້ຄວາມເປນັເຈົ ັ້າການຂອງລດັຖະບານເຊິ່ ງສາມາດຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ຼືອຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໃນການ
ສຼືບຕ ່ ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອເຂົ ັ້າໃນໂຄງການພດັທະນາຕາມແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດຕາມແຕ່ລະໄລຍະ, ກມົຮ່ວມມຼືສາກນົ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລງົທນຶ

❖ໄດ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ ປະຈ າປີ 2020 ກມົຮ່ວມມຼືສາກນົ ສາມາດສງັລວມໂຄງການອະນຼຸມດັໃໝ່ໄດ ັ້ຈ ານວນ
51 ໂຄງການ, ມມູີນຄ່າ 153,85 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼື ທຽບເທົ່ າ 1.384,73 ຕຼື ັ້ກບີ. ໃນນັ ັ້ນມຈີ ານວນ 1 ໂຄງການທີ່
ມທີນຶສມົທບົລດັຖະບານມູນຄ່າ 0,1 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼື ທຽບເທົ່ າ 0,9 ຕຼື ັ້ກບີ.



I. ສະຫ ຼຸບການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ 2020 (ຕ ່ )

1.2 ສະພາບສະເພາະ

❖ ຜ່ານການສງັລວມ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັ ກມົເງນິຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄຼຸ ັ້ມຄອງໜີ ັ້ສນິ, ກະຊວງການເງນິແລ ັ້ວ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ) ປະຈ າປ ີ2020  ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ທງັໝດົມ ີ404 ໂຄງການ ມມູີນຄ່າທງັໝດົ 992,73 ລັ້ານໂດລາ
ສະຫະ ລດັ ຫ ຼື ປະມານ 8.934,57 ຕຼື ັ້ກບີ, ຕາມແຜນປ ີ2020 ແມ່ນ ( 8.125,14 ຕຼື ັ້ກບີ) ສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ເກນີແຜນ 10 % ເຊິ່ ງໃນນັ ັ້ນມ:ີ

- ຊ່ວຍເຫ ຼືອລ ັ້າມີ 320 ໂຄງການ, ມມູີນຄ່າ 285,03 ລັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼື ປະມານ 2.565,27 ຕຼື ັ້ກບີ ເຊິ່ ງສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ເກນີແຜນ 12 %.
- ກູ ັ້ຢຼືມມີ 84ໂຄງການ,ມມູີນຄ່າ 707,70 ລັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼື ປະມານ 6.369,30 ຕຼື ັ້ກບີ ເຊິ່ ງສາມາດປະຕບິດັໄດ ັ້ເກນີແຜນ 9 %.

• ການປະຕບິດັຕວົເລກເກນີແຜນການຄາດຄະເນແມ່ນອງີຕາມຄວາມຄຼືບໜັ້າຂອງກດິຈະກ າຂອງໂຄງການທີ່ ສະມາດປະຕບິດັຕວົຈິ່ ງໄດ ັ້ສ າເລດັ.

ທຽບເທ ົ່ າຕ ື້ກບີ ລ ື້ານໂດລາ ສຫລ ທຽບເທ ົ່ າຕ ື້ກບີ ລ ື້ານໂດລາ ສຫລ ທຽບເທ ົ່ າຕ ື້ກີບ ລ ື້ານໂດລາ ສຫລ

ຊກພ (1+2) 404        8.125,14      902,80           8.934,57      992,73          110% 7.200,07       727,28              

1 ຊົ່ ວຍເຫລ ອລ ື້າ  (1.1 + 1.2) 320        2.287,14      254,13           2.565,27      285,03          112% 3.214,04       324,65              

1.1 ເງນິຊົ່ ວຍເຫລ ອລ ື້າ ຄ ື້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ກງ 51          600,00         66,67             841,23         93,47 140% 719,93          72,72                

1.2 ເງນິຊົ່ ວຍເຫລ ອລ ື້າ ຄ ື້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ຜທ 269          1.687,14   187,46           1.724,04      191,56 102% 2.494,11       251,93              

2 ກ ື້ຢ ມ 84          5.838,00      648,67           6.369,30      707,70          109% 3.986,04       402,63              

2.1 ເງນິກ ື້ຢ ມ ຄ ື້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ກງ 84          5.838,00      648,67           6.369,30      707,70          109% 3.986,04       402,63              

ໝາຍເຫດ :    -  ອດັຕາແລກປົ່ ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລດັ ເທ ົ່ າກບັ 9,000 ກບີ (2020).
                   -  ອດັຕາແລກປົ່ ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລດັ ເທ ົ່ າກບັ 9,900 ກບີ (2021).

ລ າດບັ ແຫລົ່ ງທີົ່ ມາຂອງທຶນ
ຈ ານວນ
ໂຄງການ

ແຜນປີ 2020 ປະຕບິດັປີ 2020
ທຽບໃສົ່

ແຜນປເີປນັ %

ແຜນຄາດຄະເນ 2021



II. ພາກສງັເກດຕລີາຄາ

2.1 ຂ ັ້ສະດວກ

❖ມກີານຊີ ັ້ນ າ-ນ າພາຢ່າງໃກ ັ້ຊດິຂອງຂັ ັ້ນເທງິກ ຄຼືລດັຖະບານ ໄດ ັ້ຜນັຂະຫຍາຍທດິທາງລວມຄາດໝາຍສູ ັ້ຊນົ ແລະ ວຽກຈຼຸດສຼຸມທີ່ ກ ານດົໄວ ັ້ ແລະ
ໄດ ັ້ຮບັຄວາມຮ່ວມມຼືທີ່ ດ ີຈາກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ ແລະ ບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ/ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແມ່ນໄດ ັ້ເປນັຢ່າງດຕີະຫ ອດມາ

❖ບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ/ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາໄດ ັ້ສຼືບຕ ່ ໃຫ ັ້ຄ າໝັ ັ້ນສນັຍາຮກັສາລະດບັການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຊກພ ແກ່ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ເຖງິແມ່ນວ່າ
ສະພາບວກິດິທາງການເງນິ ແລະ ເສດຖະກດິຂອງໂລກ ຢູ່ໃນສະພາວະຊບັສນົກ ່ ຕາມ

❖ ໄດ ັ້ມຂີະບວນການຂອງການຈດັກອງປະຊຼຸມໂຕະມນົລະດບັສູງ,ໂຕະມນົປະຈ າປ ີແລະ ມ ີ10 ໜ່ວຍງານວຊິາການຕາມຂະແໜງການຂອງ
ລດັຖະບານ ເພຼື່ ອຮ່ວມເຮດັວຽກກບັບນັດາຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶຢ່າງໄກ ັ້ສດິ ໃນການທບົທວນຄຼືນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫ່ງຊາດ.

❖ການຮ່ວມມຼືເພຼື່ ອການພດັທະນາກບັບນັດາເພຼື່ ອນມດິຍຼຸດທະສາດສະຖາບນັການເງນິສາກນົແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ   ຕ່າງໆແມ່ນໄດ ັ້ຫນັການ
ສ ັ້າງຍຼຸດທະສາດການຮ່ວມມຼືນ າກນັລວມທງັການລງົຊຼຸກຍູ ັ້ກວດກາ-ຕດິຕາມການຈດັຕັັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ/ໂຄງການຢູພາກສະໜາມ

❖ ໄດ ັ້ແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະປະສານງານ ແລະການຄຼຸ ັ້ມຄອງການນ າໃຊ ັ້ ຊກພ ຂັ ັ້ນແຂວງ ໂດຍປະກອບມພີະນກັງານຕ່າງໆຂັ ັ້ນແຂວງ ແລະ ພະແນກ ຜທ 
ແຂວງເປນັກອງເລຂາ.



II. ພາກສງັເກດຕລີາຄາ (ຕ ່ )

2.2 ຂ ັ້ຫຍຼຸງຍາກ ແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ

❖ ການຂຼື ັ້ນແຜນຄວາມຕ ັ້ອງການທນຶສມົທບົພາຍໃນຕ ່ ກບັບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ຊກພ ຕາມພນັທະທີ່
ໄດ ັ້ເຊນັສນັຍາກບັຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ/ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາແມ່ນຍງັປະຕບິດັ ບ ່ ທນັໄດ ັ້.

❖ກນົໄກປະສານງານການຄຼຸ ັ້ມຄອງນ າໃຊ ັ້ທນຶ ຊກພ ລະຫວ່າງສູນກາງ-ສູນກາງ, ສູນກາງ-ທັ້ອງຖີ່ ນ ແລະ ທ ັ້ອງຖີ່ ນກບັ
ທ ັ້ອງຖີ່ ນດ ັ້ວຍກນັໃນການລງົຊຼຸກຍູ ັ້ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ການລາຍງານຜນົຂອງການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນງານ/
ໂຄງການທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮບັຜດິ ຊອບຂອງຕນົ ຍງັບ ່ ທນັເປນັລະບບົ ແລະ ຕ ່ ເນຼື່ ອງ.

❖ໃນຕ ່ ໜ ັ້າຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະເບິ່ ງໄປຕາມຄວາມອາດສະມາດການຈດັສນັງບົປະມານນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານທີ່
ປະກອບເຂົ ັ້າໃນບນັດາໂຄງການຕ່າງໆ ( Performance Policy Action PPAs)

❖ ໃນຕ ່ ໜ ັ້າຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາຈະເບິ່ ງໃນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມອາດສະມາດໃນການຄຼຸ ັ້ມຄອງໜີ ັ້ສນິ (debt
management and debt transparency) ແລະ ຄວາມອາດສະມາດໃນການຄຼຸ ັ້ມຄອງເສດຖະກດິມະຫາ
ພາກພາຍໃນປະເທດ (Performance based)



II. ພາກສງັເກດຕລີາຄາ(ຕ ່ )

❖ ແນວໂນ ັ້ມການຊ່ວຍເຫ ຼືອສອງຝ່າຍໂດຍສະເພາະໃນຂງົເຂດເອຣີບົ-ອາເມລກິາຈະຫນັເປນັຂງົເຂດພາກພຼື ັ້ນຫ າຍຂຶ ັ້ນ ເຮດັໃຫ ັ້ມກີານ
ແຂ່ງຂນັກນັຫ າຍໃນການຍາດແຍ່ງທນຶ

❖ການຊ່ວຍເຫ ຼືອຕ່າງໆຫນັເປນັແຜນງານຫ າຍຂຼື ັ້ນ ແລະ ມອບໃຫ ັ້ບນັດາອງົການຈດັຕັ ັ້ງຕ່າງໆເປນັຜູ ັ້ຈດັຕັ ັ້ງະຕບິດັເຊນັ: INGo,
NPA, CSO ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົຕ່າງໆເຮດັໃຫ ັ້ມຄີວາມຫຍຼຸ ັ້ງຍາໃນການຕດິຕາມກວດກາ

❖ລະບບົການລາຍງານທາງດ ັ້ານການເງນິ ແລະ ລາຍງານກດິຈະກ າຂອງໂຄງການຍງັຊກັຊ ັ້າ ບ ່ ປະຕບິດັໄປຕາມແຜນທີ່ ວາງໄວ ັ້ (ບາງ
ໂຄງການຈ່າຍເງນິບ ່ ໄປຕາມລະບຽບຫລກັການຂອງໂຄງການທີ່ ວາງໄວ)

❖ພະນກັງານທມີຄີວາມຮູ ັ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮດັໜັ້າທປີະສານງານການຄຼຸ ັ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ ັ້ທນຶ ຊກພ ຍງັມຈີ າກດັຢູ່. ການ
ສ ັ້າງແຜນຊບັພະຍາກອນມະນຼຸດ,ການກ ານດົຕ າແໜງງານລະອຽດຍງັບ ່ ເຮດັເປນັລະບບົຕ ່ ເນຼື່ ອງ,
ແລະຍງັມີ ການປ່ຽນໂອນພະນກັງານເລຼື ັ້ອຍໆ.

❖ການຜນັຂະຫຍາຍນຕິກິ າ ແລະ ຄູ່ມຼືແນະນ າຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັກບັວຽກ ຊກພ ເຂົ ັ້າໃນໜັ້າວຽກຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວກຂ ັ້ອງຍງັບ ່ ທນັ
ກວ ັ້າງຂວາງແລະບ ່ ຊດັເຈນເທົ່ າທີ່ ຄວນ



III. ທດິທາງແຜນວຽກຈຼຸດສຼຸມການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ຊກພ ປະຈ າປ ີ2021

• ແຜນຄາດຄະເນການເບກີຈ່າຍທນຶ ຊກພ ເຂົ ັ້າໃນແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ ປະຈ າປ ີ2021
❖ ສ າລບັແຜນຄາດຄະເນການເບກີຈ່າຍປະຈ າປ ີ2021 ແມ່ນມທີງັໝດົ 727,28 ລັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼື ປະມານ 7.200,07 ຕຼື ັ້ກບີ. ເຊິ່ ງໃນນັ ັ້ນ, ໂດຍ
ອງີຕາມແຜນການເບກີຈ່າຍຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອລ ັ້າທີ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທນຶຕດິຕາມແມ່ນມ ີ251,93 ລັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼືປະມານ 
2.494,11, ຕຼື ັ້ກບີ, ແລະແຜນການເບກີຈ່າຍຂອງໂຄງການທີ່ ກະຊວງການເງນິຄຼຸ ັ້ມຄອງແມ່ນມ ີຊ່ວຍເຫ ຼືອລ ັ້າ 72,72 ລັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼືປະມານ 
719, 93 ຕຼື ັ້ກບີ, ກູ ັ້ຢຼືມ 402,63 ລັ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຫ ຼືປະມານ 3.986,04 ຕຼື ັ້ກບີ. ເຊິ່ ງມລີາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງດັ່ ງຕ ່ ໄປນີ ັ້:

ຕາຕະລາງສງັລວມຕວົເລກແຜນຄາດຄະເະນ ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງການເພຼື່ ອການພດັທະນາປ ີ2021
ລ າດບັ ແຫລ່ງທີ່ ມາຂອງທນຶ ແຜນຄາດຄະເນ 2021

ທຽບເທົ່ າຕຼື ັ້ກບີ ລ ັ້ານໂດລາ ສຫລ

ຊກພ (1+2) 7,200.07 727.28 

1 ຊ່ວຍເຫລຼືອລ ັ້າ (1.1 + 1.2) 3,214.04 324.65 

1.1 ເງນິຊ່ວຍເຫລຼືອລ ັ້າ ຄຼຸ ັ້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ກງ 719.93 72.72 

1.2 ເງນິຊ່ວຍເຫລຼືອລ ັ້າ ຄຼຸ ັ້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ຜທ 2,494.11 251.93 

2 ກູ ັ້ຢຼືມ 3,986.04 402.63 

2.1 ເງນິກູ ັ້ຢຼືມ ຄຼຸ ັ້ມຄອງໂດຍກະຊວງ ກງ 3,986.04 402.63 
ໝາຍເຫດ: - ອດັຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລດັ ເທົ່ າກບັ 9,900 ກບີ (2021).
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