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ບດົນ ຳສະເໝີ
ດ ຳລດັ ເລກທ ີ357/ລບ ວ່ຳດວ້ຍກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊ ້ຊກພ ແລະ ບດົແນະນ ຳ  
ເລກທ ີ1987/ກຜທ ລງົວນັທ ີ27 ພະຈກິ 2020 ກ່ຽວກບັກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ ຳ ໃຊ ້

ທນືສມົທບົຂອງ ລດັຖະບຳນ ປະກອບເຂົຳ້ໃນກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ                 
ແຜນງຳນ ຫລ ືໂຄງກຳນ ຊກພ

ນ ຳສະເໜໂີດຍ: ທ່ຳນ ສສີມົພອນ ເພດັດຳວເຮອືງ
ຮອງຫວົໜຳ້ກມົຮ່ວມມສືຳກນົ

ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະກຳນລງົທນຶ



ດ ຳລດັນຳຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ357/ລບ ລງົວນັທ ີ9 
ຕ ລຳ 2019 ວ່ຳດວ້ຍກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊ ້ຊກພ 

ບດົແນະນ ຳ ສະບບັເລກທ ີ1987/ກຜທ ລງົວນັທ ີ27 ພະຈກິ 
2020 ກ່ຽວກບັກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊ ້ທນືສມົທບົຂອງ
ລດັຖະບຳນ ໃນກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງຳນ/ໂຄງກຳນ ຊກພ

ຫວົຂ ນ້ ຳສະເໜີ

I

II



ດ ຳລດັນຳຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທ ີ357/ລບ                 
ລງົວນັທ ີ9 ຕ ລຳ 2019 ວ່ຳດວ້ຍກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊ ້ ຊກພ 



ໝວດທ ີ2 :  ວ່ຳດວ້ຍປະເພດກຳນຊ່ວຍເຫ ອືທຳງກຳນເພື່ ອກຳນພດັທະນຳ

ມຳດຕຳ 9 : ກຳນຊ່ວຍເຫ ອືລຳ້
ແມ່ນກຳນຊ່ວຍເຫ ອືທີ່ ບ ່ ໄດໃ້ຊແ້ທນຄນື

ມຳດຕຳ 10 :  ກຳນກ ຢ້ມືໃນເງ ື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັ
ແມ່ນກຳນກ ຢ້ມື ຫ ກືຳນສະໜອງທນຶ ທີ່ ມເີງ ື່ອນໄຂກຳນກ ຢ້ມືຕ ່ ຳກວ່ຳ
ກຳນກ ຢ້ມືທ ລະກດິ ເປນັຕົນ້ ດອກເບັຍ້ຕ ່ ຳ, ໄລຍະຊ ຳລະຍຳວ ແລະ
ໄລຍະປອດໜີຍ້ຳວ ມແີຜນນ ຳໃຊເ້ຂົຳ້ໃນແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ:

ຊ່ວຍເຫ ອື
ລຳ້ປະກອບ

ມີ

ດຳ້ນ
ວຊິຳກຳນ

ດຳ້ນ
ກຳນເງນິເປນັໂຄງກຳນ 

ເພື່ ອຊ່ວຍ
ກະກຽມແຜນ
ງຳນ ຫ  ືໂຄງກຳນ

ຕດິພນັກບັ
ກຳນກ ຢ້ມື
ໃນເງ ື່ອນໄຂ
ຜ່ອນຜນັ

ແຜນງຳນ 
ຫ  ື

ໂຄງກຳນ
ເປນັວດັຖ 
ແລະ ອື່ ນໆ

ແຜນງຳນ 
ຫ ື

ໂຄງກຳນ

ກ ່ ສຳ້ງ
ໂຄງລ່ຳງພືນ້ຖຳນ

ກຳນລບຶລຳ້ງ
ຄວຳມທ ກຍຳກ 

ຂງົເຂດອື່ ນ ທີ່ ບ ່
ສຳ້ງລຳຍຮບັໂດຍ
ກງົ ແລະ ບ ່ ມຜີນົ
ຕອບແທນທຳງ
ກຳນເງນິສ ງ.

ວຽກງຳນ
ພດັທະນຳຢ ່
ຂງົເຂດສງັຄມົ



ໝວດທ ີ3: ວ່ຳດວ້ຍກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊກ້ຳນຊ່ວຍເຫ ອືລຳ້

ມຳດຕຳ 12 : ກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນຊ່ວຍເຫ ອືລຳ້

ລດັ ຄ ມ້ຄອງວຽກງຳນກຳນຊ່ວຍ 
ເຫ ອືລຳ້ຢ່ຳງ ລວມສ ນ ແລະ ເປນັ ເອ 
ກະ ພຳບໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ 

ໂດຍມອບໃຫ ້
ກະ ຊວງແຜນ ກຳນ ແລະ ກຳນ ລງົ ທນຶ 

ເປນັ ຜ  ້ຮບັ ຜດິ ຊອບ ໂດຍ ກງົ 

ກະຊວງ ຜທ ເປນັເຈົຳ້ກຳນປະ ສຳນ ສມົ ທບົ 
ກບັ ກະ ຊວງ  ຕປທ, ກະ ຊວງ ກຳນ ເງນິ, ກະ 
ຊວງ,  ອງົ ກຳນລດັທຽບເທົ່ ຳກະຊວງ ແລະ 
ອງົ ກຳນ ປກົ ຄອງ ທອ້ງ ຖິ່ ນ ທີ່  ກ່ຽວ ຂອ້ງ



ໝວດທ ີ4 : ວ່ຳດວ້ຍກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະນ ຳໃຊກ້ຳນກ ຢ້ມຶໃນເງ ື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັ

ມຳດຕຳ 21 : ກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນກ ຢ້ມືໃນເງ ື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັ 

ລດັ ຄ ມ້ຄອງວຽກງຳນກຳນກ ຢ້ມືໃນ
ເງ ື່ອນໄຂຜ່ອນຜນັ

ຢ່ຳງ ລວມສ ນ ແລະ ເປນັ ເອ ກະ ພຳບໃນຂອບ
ເຂດທົ່ ວປະເທດ 

ໂດຍມອບໃຫ ້ກະຊວງກຳນເງນິ 
ເປນັ ຜ  ້ຮບັ ຜດິ ຊອບ ໂດຍ ກງົ 

 ກະຊວງ ກຳນເງນິ ເປນັເຈົຳ້ກຳນປະ ສຳນ 
ສມົ ທບົ ກບັ ກະ ຊວງ  ຕປທ, ກະ ຊວງ  ຜທ
ກະ ຊວງ,  ອງົ ກຳນລດັທຽບເທົ່ ຳກະຊວງ 
ແລະ ອງົ ກຳນ ປກົ ຄອງ ທອ້ງ ຖິ່ ນ ທີ່  ກ່ຽວ 

ຂອ້ງ.



ມຳດຕຳ  28 :  ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງ ກຜທ 

13. ສງັລວມ, ກວດກຳ, ຢັງ້ຢນືຄວຳມຖກືຕອ້ງ ແລະ ເອຳົເຂົຳ້ແຜນທນຶສມົທບົ 
ເພື່ ອສະ ເໜ ີລດັຖະບຳນ  ພຈິຳລະນຳ  ແລະ ສະພຳແຫ່ງຊຳດ ຮບັຮອງ



ມຳດຕຳ  33: ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົກຳນລດັທຽບເທົ່ ຳກະຊວງ

5. ຂຶນ້ແຜນທນຶສມົທບົພຳຍໃນ  ຕຳມສນັຍຳ..ແລວ້ ສະເໜໃີຫ ້ກຜທ ເພື່ ອ
ຈດັເຂົຳ້ແຜນງບົປະມຳນພຳຍໃນແຕ່ລະປ,ີ  ພອ້ມທງັ  ປະສຳນສມົທບົ ກບັ ທອ້ງ ຖິ່ ນ  
ໃນ ກຳນ ຂຶນ້ ແຜນທນຶ ສມົທບົ ພຳຍ ໃນສ ຳລບັ  ແຜນ ງຳນ ຫ  ືໂຄງກຳນ ຊກພ ທີ່  ຈດັ 

ຕັງ້ ປະຕບິດັ ຢ ່  ທອ້ງ ຖິ່ ນ



ມຳດຕຳ  34: ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົກຳນປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ

6. ສຳ້ງແຜນທນຶສມົທບົພຳຍໃນ.. ຕຳມສນັຍຳ ແລວ້ສະເຫນໃີຫ ້ກຜທ ເພື່ ອຈດັເຂົຳ້ແຜນ
ງບົປະມຳນພຳຍໃນແຕ່ລະປ ີ ພອ້ມ ທງັປະສຳນສມົທບົ ກບັ ກະຊວງ, ອງົກຳນລດັທຽບທງົກະຊວງ 
ຕຳມສຳຍຕັງ້ຂອງຕນົ ໃນ ກຳນ ຂຶນ້ ແຜນທນຶ ສມົທບົ ພຳຍ ໃນສ ຳລບັ  ແຜນ ງຳນ ຫ  ືໂຄງກຳນ  ທີ່  ຈດັ 

ຕັງ້ ປະຕບິດັ ຢ ່  ທອ້ງ ຖິ່ ນ



ບດົແນະນ ຳ ສະບບັເລກທ ີ1987/ກຜທ ລງົວນັທ ີ27 ພະຈກິ 2020 
ກ່ຽວກບັກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊ ້ທນືສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ

ໃນກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງຳນ/ໂຄງກຳນ ຊກພ



ປະເພດຂອງທນຶສມົທບົ

ປະເພດຂອງທນຶສມົທບົ ມ ີ02 ປະເພດ:

1. ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ

2. ທນຶສມົທບົຂອງພຳກສ່ວນທົ່ ວໄປ



1. ທນຶສມົທບົ ຂອງລດັຖະບຳນ

• ຄ່ຳຊດົເຊຍີກຳນຍກົຍຳ້ຍປະຊຳຊນົ ຫ  ືທີ່ ດນິຂອງປະຊຳຊນົ ທີ່
ຖກືຜນົກະທບົຈຳກໂຄງກຳນ, ຊບັສນິທີ່ ເປນັເງນິສດົ, 
ພນັທະບດັ, ຮ ນ້ ແລະ ລຳຍຈ່ຳຍອື່ ນໆ

• ທນຶສມົທບົທີ່ ຄດິໄລ່ໃນຮ ບແບບຈດົຮບັ-ຈດົຈ່ຳຍ

ທນຶສມົທບົທີ່ ເປນັເງນິສດົ 
(In Cash) 

• ຄ່ຳພຳສອີຳກອນກຳນນ ຳເຂົຳ້ວດັຖ ປະກອນຕ່ຳງໆ ໃນ
ກຳນຮບັໃຊໂ້ຄງກຳນທີ່ ນ ຳໃຊທ້ນຶ ຊກພ, ອຳກອນທຳງ
ກງົ-ທຳງອອ້ມ, ຄ່ຳທ ຳນຽມຕ່ຳງໆ

ທນຶສມົທບົທີ່ ເປນັຄ່ຳພຳສ-ີ
ອຳກອນ 



1. ທນຶສມົທບົ ຂອງລດັຖະບຳນ (ຕ ່ )

ຊບັສນິທີ່ ມຕີວົຕນົ ແລະ ບ ່ ມຕີວົຕນົ ເປນັຕົນ້ແມ່ນມທີີ່ ດນິ, 
ອຳຄຳນ, ສິ່ ງກ ່ ສຳ້ງ, ຊບັສນິທຳງປນັຍຳ ແລະ ບ ກຄະລຳກອນ, 
ຄ່ຳບ ລຫິຳນ ເຊັ່ ນ: ຄ່ຳເງນິເດອືນພະນກັງຳນລດັ, ຄ່ຳນ ຳ້, ຄ່ຳ
ໄຟຟຳ້ ແລະອື່ ນໆ

ທນຶສມົທບົທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ 

• ບນັດຳໂຄງກຳນທີ່ ລດັຖະບຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຄຽງຄ ່  ຫ  ືເສມີ
ໃສ່ ໂດຍນ ຳໃຊງ້ບົປະມຳນຂອງລດັ ຫ  ືບວ້ງທນຶອື່ ນໆ

ໂຄງກຳນສມົທບົຂອງ
ລດັຖະບຳນ 



2. ທນຶສມົທບົ ຂອງພຳກສ່ວນທົ່ ວໄປ

ກຳນປະກອບ ສ່ວນທຳງວດັຖ ປະກອນ, ເງນິສດົ, ກ ຳລງັແຮງງຳນ, 
ເນືອ້ທີ່ ດນິບຳ້ນ, ໄຮ່ນຳ-ຮົວ້ສວນ, ຕົນ້ໄມ ້ແລະ ສດັລຽ້ງຕ່ຳງໆ ທີ່
ເປນັກ ຳມະສດິຂອງປະຊຳຊນົມອບເຂົຳ້ໃນກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງກຳນ ຊກພ

ທນຶສມົທບົທີ່ ເປນັຂອງ
ປະຊຳຊນົ

• ກຳນປະກອບສ່ວນທຳງດຳ້ນວດັຖ ປະກອນ, ເງນິສດົ ຫ  ືປດັໃຈ
ອື່ ນໃນບວ້ງງບົປະມຳນຂອງຕນົເອງທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ມອບເຂົຳ້
ໃນກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງກຳນ ຊກພ

ໂຄງກຳນສມົທບົທີ່ ເປນັຂອງ
ພຳກສ່ວນເອກະຊນົ



ໜຳ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ

ກມົຮ່ວມມສືຳກນົ:
• ສມົທບົກບັ ບນັດຳກະຊວງ, ອງົກຳນລດັທຽບເທົ່ ຳກະຊວງ, ອງົກຳນປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ, ຄ ່ ຮ່ວມ

ພດັທະນຳ ແລະ ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອມສ່ີວນຮ່ວມໃນຂະບວນກຳນຄົນ້ຄວຳ້ທ ກຂັນ້ຕອນກຳນ
ກ ຳນດົທນຶສມົທບົ;

• ຄົນ້ຄວຳ້ ແລະ ຢັງ້ຢນືຄວຳມຖກືຕອ້ງຕຳມເນືອ້ໃນສນັຍຳ ແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ ຊກພ ພອ້ມທງັ ປະ
ເມນີ ຕດິຕຳມ ແລະ ກວດກຳກຳນນ ຳໃຊທ້ນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນຖກືຕອ້ງ ແລະ ເປນັໄປຕຳມແຜນ
ແລະ ຈ ດປະສງົຂອງກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ;

• ຄົນ້ຄວ້ຳ ແລະ ສງັລວມແຜນຄວຳມຕອ້ງກຳນທນຶສມົທບົປະຈ ຳປ,ີ ໄລຍະກຳງ (3 ປ)ີ ແລະ ໄລຍະ
ຍຳວ (5 ປ)ີ ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັແຜນງບົປະມຳນໄລຍະກຳງ ແລະ ໄລຍະຍຳວຂອງລດັຖະບຳນ;

• ຄົນ້ຄວຳ້ ແລະ ຢັງ້ຢນືຄວຳມຖກືຕອ້ງຂອງກຳນຂຶນ້ແຜນທນຶສມົທບົ ແລວ້ນ ຳສົ່ ງຕ ່  ໄປຍງັກມົປະເມນີ
ຜນົ ແລະ ກມົແຜນກຳນ, ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ລງົທນຶ ເພື່ ອດ ຳເນນີກຳນຕ ່ ;

• ຄົນ້ຄວ້ຳ ແລະ ຢັງ້ຢນືຄວຳມຖກືຕອ້ງຂອງທນຶສມົທບົທີ່ ນອນຢ ່ ໃນບວ້ງຈດົຮບັ-ຈດົຈ່ຳຍ ໃນແຕ່ລະປີ
ແລວ້ສົ່ ງໃຫກ້ະຊວງກຳນເງນິ ຄົນ້ຄວ້ຳພຈິຳລະນຳໃນຂັນ້ຕ ່ ໄປ;

• ຄົນ້ຄວ້ຳ ແລະ ຢັງ້ຢນືຄວຳມຖກືຕອ້ງຂອງກຳນສະເໜີ ອວ່ຳຍ ຫ ື ດດັແກທ້ນຶສມົໃນແຕ່ລະຄັງ້ ໂດຍອງີ
ຕຳມກຳນລງົຕດິຕຳມ ແລະ ປະເມນີກຳນນ ຳໃຊທ້ນຶສມົທບົຢ່ຳງຖກືຕອ້ງຕຳມລະບຽບຫ ກັກຳນ



ໜຳ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ (ຕ ່ )

ກມົແຜນກຳນ:
• ສງັລວມ ແລະ ບນັຈ ທນຶສມົທບົເຂົຳ້ໃນແຜນສຳລະບຳນປະຈ ຳປທີີ່ ໄດຮ້ບັກຳນຢັງ້ຢນືຄວຳມຖກືຕອ້ງຈຳກກມົຮ່ວມມສືຳກນົ;
• ມສ່ີວນຮ່ວມໃນກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊທ້ນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ທີ່ ຕດິພນັກບັແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ ຊກພ;
• ຮບັຮອງເອຳົກຳນຈດັສນັທນຶສມົທບົລດັຖະບຳນທີ່ ປະກອບເຂົຳ້ໃນໂຄງກຳນຊ່ວຍເຫ ອືທຳງກຳນເພື່ ອກຳນທະນຳ ເປນັບວ້ງ
ງບົປະມຳນບ ລມິະສດິຂອງລດັຖະບຳນ ໃຫພ້ຽງພ ຕຳມກຳນຢັງ້ຢນືຂອງກມົຮ່ວມມສືຳກນົ;

ກມົປະເມນີຜນົ:
• ປະເມນີໂຄງກຳນທີ່ ເປນັປະເພດໂຄງກຳນສມົທບົທນຶຂອງລດັຖະບຳນທີ່ ປະກອບເຂົຳ້ໃນໂຄງກຳນຊ່ວຍເຫ ອືທຳງກຳນເພື່ ອກຳນ
ພດັທະນຳ;

• ແຈງ້ຜນົກຳນປະເມນີ ແລະ ອອກໃບຢັງ້ຢນືຜນົກຳນປະເມນີແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນສມົທບົທນຶຂອງລດັຖະບຳນໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະ;

• ມສ່ີວນຮ່ວມ ໃນກຳນຄ ມ້ຄອງກຳນນ ຳໃຊທ້ນຶສະເພຳະໂຄງກຳນສມົທບົທນຶຂອງລດັຖະບຳນ;
• ເຂົຳ້ຮ່ວມແຕ່ຫວົທີ (ກ່ອນລເິລີ່ ມໂຄງກຳນ) ໃນກຳນພຈິຳລະນຳທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນປະກອບເຂົຳ້ໃນໂຄງກຳນ
ຊ່ວຍເຫ ອືທຳງກຳນເພື່ ອກຳນພດັທະນຳ ໂດຍບ ່ ຈ ຳເປນັຕອ້ງປະເມນີທນຶສມົທບົ.



ໜຳ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງກຳນເງນິ

• ມສ່ີວນຮ່ວມໃນກຳນຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນ ຳໃຊທ້ນຶຊ່ວຍເຫ ອືຂອງຕ່ຳງປະເທດໃນໂຄງກຳນ
ຊກພ;

• ມສ່ີວນຮ່ວມໃນກຳນປະເມນີຊບັສນິຕ່ຳງໆຂອງໂຄງກຳນ ຫ ື ແຜນງຳນເພື່ ອຕມີ ນຄ່ຳເປນັ
ທນຶສມົທບົ ຂອງລດັຖະບຳນ;

• ປກຶສຳຫຳລື ແລະ ສມົທບົກບັພຳກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ ໃນກຳນຈດັສນັເພດຳນລວມຂອງ
ງບົປະມຳນ ຂອງລດັຖະບຳນເຂົຳ້ໃນແຜນງບົປະມຳນປະຈ ຳປ;ີ

• ພຳກສ່ວນສ່ວຍສຳອຳກອນ ສມົທບົກບັພຳກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃນກຳນຄດິໄລ່ພນັທະອຳກອນ
ຕ່ຳງໆ;

• ພຳກສ່ວນຄ ມ້ຄອງຊບັສນິຂອງລດັ ສມົທບົກບັພຳກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງໃນກຳນປະເມນີ ແລະ
ຕລີຳຄຳມ ນຄ່ຳຊບັສນິຕ່ຳງໆ ໃນໂຄງກຳນທີ່ ຈະໃຊເ້ປນັທນຶສມົທບົທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ



ໜຳ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງກະຊວງ ແລະ ອງົກຳນລດັທຽບເທົ່ ຳກະຊວງ

• ສຳ້ງແຜນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນໃຫແ້ກ່ແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ ຊກພ ທີ່ ຢ ພຳຍໃຕ ້
ຄວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົຕຳມສນັຍຳທີ່ ເຊນັກບັຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນຳແລວ້ ສະເໜໃີຫ ້
ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ (ກມົຮ່ວມມສືຳກນົ) ເພື່ ອຈດັເຂົຳ້ແຜນ
ງບົປະມຳນພຳຍໃນແຕ່ລະປີ ພອ້ມທງັປະສຳນສມົທບົກບັທອ້ງຖິ່ ນໃນກຳນຂຶນ້ແຜນທນຶ
ສມົທບົລດັຖະບຳນ ສ ຳລບັແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ ຊກພ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ່ ທອ້ງຖິ່ ນ;

• ເປນັເຈ ົຳ້ກຳນສະຫ  ບ, ສງັລວມ ກຳນນ ຳໃຊທ້ນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນຕວົຈງິໃນແຕ່
ລະໄຕມຳດ ແລະ ແຕ່ລະປທີີ່ ກະຊວງ ແລະ ອງົກຳນລດັທຽບເທົ່ ຳກະຊວງໄດຮ້ບັ
ອະນ ມດັກຳນນ ຳໃຊທ້ນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ແລວ້ ລຳຍງຳນໃຫກ້ະຊວງແຜນກຳນ
ແລະ ກຳນລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງກຳນເງນິ ຢ່ຳງເປນັປກົກະຕິ



ໜຳ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບຂອງອງົກຳນປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ

• ສຳ້ງແຜນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນໃຫແ້ກ່ແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ ຊກພ ທີ່ ຢ ່ ພຳຍ
ໃຕຄ້ວຳມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ ຕຳມສນັຍຳທີ່ ເຊນັກບັຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນຳ ແລວ້ສະເໜີ
ໃຫກ້ະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ ເພື່ ອຈດັເຂົຳ້ໃນແຜນງບົປະມຳນພຳຍໃນຂອງ
ແຕ່ລະປີ ພອ້ມທງັປະສຳນສມົທບົກບັກະຊວງ, ອງົກຳນລດັທຽບເທົ່ ຳກະຊວງ ຕຳມ
ສຳຍຕັງ້ຂອງຕນົ ໃນກຳນຂຶນ້ແຜນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ສ ຳລບັແຜນງຳນ ຫ ື
ໂຄງກຳນ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ່ ທອ້ງຖິ່ ນ;

• ເປນັເຈ ົຳ້ກຳນສະຫ  ບ, ສງັລວມ, ປະເມນີ ແລະ ຕດິຕຳມກຳນນ ຳໃຊທ້ນຶສມົທບົຂອງ
ລດັຖະບຳນຕວົຈງິໃນແຕ່ລະໄຕມຳດ ແລະ ແຕ່ລະປທີີ່ ແຂວງໄດຮ້ບັໂດຍກງົ ຈຳກກຳນ
ອະນ ມດັນ ຳໃຊທ້ນຶສມົທົບົຂອງລດັຖະບຳນ ແລວ້ລຳຍງຳນໃຫກ້ະຊວງແຜນກຳນ
ແລະ ກຳນລງົທນຶ ແລະ ກະຊວງກຳນເງນິ ເພື່ ອຮບັຊຳບ ແລະ ຕດິຕຳມ



ຂັນ້ຕອນກຳນຂຶນ້ທນຶສມົທບົ

ຂັນ້ກະຊວງ

• ຂຶນ້ແຜນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນໃນໄລຍະກຳນຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ແຜນງຳນ ຫ  ືໂຄງກຳນ ເຊຶ່ ງໃນນັນ້ໃຫຂ້ຶນ້ແຜນລວມ 
ແລະ ແຜນກຳນນ ຳໃຊທ້ນືສມົທບົໃນແຕ່ລະປ ີຢ່ຳງລະອຽດ

ຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ

• ຂະແໜງກຳນກ່ຽວຂອ້ງຂຶນ້ແຜນທນຶສມົທບົ ໂດຍຜ່ຳນພະແນກ
ແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶແຂວງ ເປນັຜ ຄ້ ົນ້ຄວຳ້ ແລະ ຢັງ້ຢນື
ນ ຳສົ່ ງໃຫກ້ມົຮ່ວມມສືຳກນົ, ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນ
ລງົທນຶ

ແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນທີ່ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຮ່ວມກນັ ລະຫວ່ຳງ ບນັ
ດຳກະຊວງ ແລະ ອງົກຳນປກົຄອງ
ທອ້ງຖິ່ ນ ແມ່ນໃຫສ້ມົທບົກນັຢ່ຳງ
ລະອຽດກບັຜ ຄ້ ມ້ຄອງ ແຜນງຳນ
ຫ ື ໂຄງກຳນ ໃຫມ້ຄີວຳມເປນັ
ເອກະພຳບກນັ ແລວ້ໃຫອ້ງົກຳນ
ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງກຳນ ຂຶນ້ແຜນທນຶສມົທບົ ໃນ
ຂັນ້ແຂວງ ເພື່ ອສະເໜມີຳຍງັ
ພຳກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງດ ຳເນນີກຳນ
ອະນ ມດັ



ຂັນ້ຕອນກຳນອະນ ມດັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນໃນຮ ບແບບເງນິສດົ

ຜ ຄ້ ມ້ຄອງ
ໂຄງກຳນ

• ຍື່ ນເອກະສຳນຫຳກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ ເພື່ ອຄົນ້ຄວ້ຳ ແລະ ຢັງ້ຢນື
ຄວຳມຖກືຕອ້ງ

ກະຊວງ ຜທ

• ກມົຮ່ວມມສືຳກນົຄົນ້ຄວ້ຳແລະ ກວດກຳຢັງ້ຢນືຄວຳມຕອ້ງກຳນ, ຄວຳມຈ ຳເປນັ
ອນັແທຈ້ງິ ແລະ ຮ ບແບບກຳນນ ຳໃຊທ້ນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ

• ກມົແຜນກຳນ ສງັລວມບນັດຳໂຄງກຳນ ແລະ ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ທີ່
ຜ່ຳນກຳນຄົນ້ຄວຳ້ ແລະ ຢັງ້ຢນືຢ່ຳງຖກືຕອ້ງ

• ສມົທບົກບັ ກະຊວງກຳນເງນິ ກ່ຽວກບັກຳນ ຈດັສນັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ 
ເຂົຳ້ໃນແຜນລວມງບົປະມຳນປະຈ ຳປຂີອງລດັຖະບຳນ ເພື່ ອສະເໜໃີຫສ້ະພຳແຫ່ງ
ຊຳດຮບັຮອງ



ຂັນ້ຕອນກຳນອະນ ມດັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນໃນຮ ບແບບຈດົຮບັ-ຈດົຈ່ຳຍ

ຜ ຄ້ ມ້ຄອງ
ໂຄງກຳນ

• ຂຶນ້ແຜນລວມຂອງຄວຳມຕອ້ງກຳນນ ຳໃຊທ້ນຶສມົທບົ
• ຍື່ ນເອກະສຳນຫຳກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ ເພື່ ອຄົນ້ຄວ້ຳ ແລະ ຢັງ້ຢນືຄວຳມຖກືຕອ້ງ

ກະຊວງ 
ຜທ

• ກມົແຜນກຳນ ສງັລວມບນັດຳໂຄງກຳນ ແລະ ທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ທີ່ ຜ່ຳນກຳນຄົນ້ຄວຳ້ 
ແລະ ຢັງ້ຢນືຢ່ຳງຖກືຕອ້ງ

• ສມົທບົກບັ ກະຊວງກຳນເງນິ ກ່ຽວກບັກຳນ ຈດັສນັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ເຂົຳ້ໃນແຜນລວມ
ງບົປະມຳນປະຈ ຳປຂີອງລດັຖະບຳນ ເພື່ ອສະເໜໃີຫສ້ະພຳແຫ່ງຊຳດຮບັຮອງ

ກະຊວງ 
ກງ

• ສມົທບົກບັ ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ ສງັລວມເອຳົຄວຳມຕອ້ງກຳນແຜນກຳນນ ຳໃຊທ້ນຶ
ສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ໃນບວ້ງຈດົຮບັ-ຈດົຈ່ຳຍຈດັສນັເຂົຳ້ແຜນລວມງບົປະ ມຳນປະຈ ຳປຂີອງ
ລດັຖະບຳນ ນ ຳສະ ເໜໃີຫສ້ະພຳແຫ່ງຊຳດຮບັຮອງ ເພື່ ອຊ ຳລະສະສຳງ ແລະ ລບົລຳ້ງໃນບວ້ງທນຶ
ສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນຕຳມຄວຳມຖກືຕອ້ງຂອງລະບຽບຫ ກັກຳນ



ຜ ຄ້ ມ້ຄອງ
ໂຄງກຳນ

• ແຈງ້ແຜນທນຶສມົທບົຕຳມກຳນຕລີຳຄຳໄລ່ລຽງ ຕ ່ ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ (ກມົຮ່ວມມື
ສຳກນົ)

ກະຊວງ ຜທ

• ກມົຮ່ວມມສືຳກນົພຈິຳລະນຳຄົນ້ຄວ້ຳ ແລະ ຢັງ້ຢນືແຕ່ຈະບ ່ ຂຶນ້ແຜນເພື່ ອຈດັສນັເຂົຳ້ໃນເພດຳນ
ງບົປະມຳນໃນບວ້ງທນຶສມົທບົໂຄງກຳນ ຊກພ

• ສມົທບົກບັ ກະຊວງກຳນເງນິ ກ່ຽວກບັກຳນ ຈດັສນັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ເຂົຳ້ໃນແຜນລວມ
ງບົປະມຳນປະຈ ຳປຂີອງລດັຖະບຳນ ເພື່ ອສະເໜໃີຫສ້ະພຳແຫ່ງຊຳດຮບັຮອງ

ຜ ຄ້ ມ້ຄອງ
ໂຄງກຳນ

• ພຳຍຫ ງັສ ຳເລດັກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ມກີຳນສມົທບົຕວົຈງິແລວ້ ໃຫຂ້ະແໜງກຳນທີ່ ເປນັເຈ ົຳ້ຂອງ
ໂຄງກຳນນັນ້ ສງັລວມ ແລະ ລຳຍງຳນຕ ່ ກະຊວງກຳນເງນິ, ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ ແລະ ຜ ້
ໃຫທ້ນຶຕຳມລະບຽບກຳນ

ຂັນ້ຕອນກຳນອະນ ມດັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນທີ່ ບ ່ ເປນັເງນິສດົ



• ກຳນສະເໜຂີ ອະນ ມດັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ສ ຳລບັຂັນ້ກະຊວງ ຕອ້ງເຊນັຢັງ້ຢນືໂດຍຜ່ຳນຂັນ້
ຄະນະນ ຳກະຊວງຂອງຂະແໜງກຳນ ທີ່ ແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ່ ;

• ກຳນສະໜຂີ ອະນ ມດັທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ສ ຳລບັຂັນ້ອງົກຳນປກົຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ຕອ້ງເຊນັຢັງ້ຢນື
ໂດຍຜ່ຳນຂັນ້ຄະນະນ ຳຂອງແຂວງ ທີ່ ແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ ່ ;

• ກຳນສະເໜຂີ ອະນ ມດັທນຶສມົທບົລດັຖະບຳນ ເພື່ ອຢັງ້ຢນື, ປະເມນີ ແລະ ເອຳົເຂົຳ້ແຜນ ແມ່ນຕອ້ງສົ່ ງ
ເຖງິ ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລງົທນຶ (ກມົຮ່ວມມສືຳກນົ) ກ່ອນວນັທີ 15 ພດຶສະພຳ ຂອງແຕ່ລະ
ປ;ີ ຖຳ້ຫຳກວ່ຳພຳກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງບ ່ ສຳມຳດສະເໜພີຳຍໃນກ ຳນດົເວລຳດັ່ ງກ່ຳວ ຈະຕອ້ງສະເໜໃີນງວດ
ປຕີ ່ ໄປ;

• ແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ ທີ່ ຕອ້ງກຳນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ ແມ່ນຕອ້ງເປນັໂຄງກຳນທີ່ ໄດຮ້ບັກຳນ
ອະນ ມດັ (ປອ້ນຂ ມ້ ນ) ຜ່ຳນລະບບົຖຳນຂ ມ້ ນ ຊກພ ຫ ື www.ODA-MIS.gov.la ແລະ ມລີະຫດັ
ໂຄງກຳນຖກືຕອ້ງ. ຖຳ້ຫຳກວ່ຳ ແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ ຍງັບ ່ ໄດຜ່້ຳນກຳນອະນ ມດັໃນລະບບົຖຳນຂ ມ້ ນ
ຊກພ ຢ່ຳງຖກືຕອ້ງ ແຜນງຳນ ຫ ື ໂຄງກຳນ ດັ່ ງກ່ຳວຈະບ ່ ສຳມຳດສະເໜຂີ ທນຶສມົທບົຈຳກລດັຖະບຳນ
ໄດ.້

ລະບຽບກຳນຂຶນ້ແຜນທນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບຳນ
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ຂ ຂອບໃຈ


