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ຄາໍນາໍ 

 

 ເພ ິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນ
ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ສະບັບເລກທ  098/ສພຊ, ລົງວັນທ  28 ມິຖຸນາ 2018 ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດ ແລະ 

ຍ ດທະສາດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ແຂວງ ຫົວພັນ ຕາມມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທ  X ຂອງພັກ. 

 ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ສ້າງແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບ 
ດ້ານ ຂັັ້ນແຂວງ ເພ ິ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ິ່ກໍາລັງເປັນບັນຫາສໍາຄັນ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໃນໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຕາມເງ ິ່ອນໄຂ

ທ ິ່ເອ ັ້ອອໍານວຍ, ທ່າແຮງທ ິ່ບົົ່ມຊ້ອນ, ແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ, 

ສັງຄົມມ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ລະບົບການເມ ອງມ ຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ

ມະນ ດໃຫ້ມ ຄ ນນະພາບ, ສ້າງແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ປົກຄ ມດ້ວຍພ ັ້ນທ ິ່ສ ຂຽວ, ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, 

ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສົົ່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ, ດຶງດູດທຶນຊ່ວຍເຫ  ອເພ ິ່ອການພັດທະນາ, ການລົງທຶນ
ຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

ໂດຍລວມແລ້ວສະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ຍັງອ ດົມສົມບູນແຕ່ມ ບາງຂົງເຂດເລ ິ່ມມ ບັນຫາ
ເປັນ ຕົັ້ນ: ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ  ອ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ເຂົັ້າໃນການກະສິກໍາ, ການກ ໍ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ການ
ກ ໍ່ສ້າງເສັັ້ນທາງ ແລະ ການຫ ຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຂອງຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ອ ິ່ນໆ ອັນໄດສ້ົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ, 

ລະບົບນິເວດ, ການດໍາລົງຊ ວິດ, ສ ຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ເກ ດມ ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ມ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈໍານວນ
ບ ໍ່ໜ້ອຍເພ ິ່ອແກ້ ໄຂບັນຫາສິິ່ງແວດລ້ອມເຫ ົົ່ານັັ້ນ.  

 ແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ສະບັບນ ັ້ ຈະ
ເປັນເຄ ິ່ອງມ ທາງດ້ານນິຕິກໍາທ ິ່ສໍາຄັນ ທ ິ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈໃນການພັດທະນາໃຫ້ໄວຂຶັ້ນ 
ໂດຍສະເພາະການພິຈາລະນາປັດໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອກໍານົດແຜນການນໍາໃຊ້

ຊັບພະ ຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍ ນຍົງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດການຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ; ຄ ້ມຄອງຊັບ
ພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ   ເພ ິ່ອສ້າງຜົນປະ
ໂຫຍດສູງສ ດໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິິ່ນ. ແຜນດັົ່ງກ່າວນ ັ້, ເປັນແຜນມະຫາພາກຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ຊຶິ່ງໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດ ແລະ ຍ ດ
ທະສາດ ໃນການພັດທະນາພ ັ້ນທ ິ່ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະບົນພ ັ້ນຖານທ່າແຮງທ ິ່ບົົ່ມຊ້ອນຂອງບັນດາເມ ອງ  ໂດຍຜ່ານການ
ປຶກສາຫາລ  ແລະ ສັງລວມເອົາບັນດານະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງ ຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດເປັນເຂດພັດ
ທະນາ ແລະ ສ້າງເປັນແຜນທ ິ່ນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ ແລະ ຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຈະແຈ້ງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນເຂດທ ິ່ຢູ່ອາໄສ, 

ເຂດກະສິກໍາ, ເຂດອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ເຂດອຶິ່ນໆ. ໂດຍໄດ້ກໍານົດຫ ັກການ ແລະ ມາດຕະການ ໃນການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ພ້ອມທັງມ ມາດຕະການໃນການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ. 

ສະນັັ້ນ, ເພ ິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາວິໄສທັດ ແລະ ຍ ດທະສາດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ

ແຂວງຫົວພັນ ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ, ມ ຈ ດສ ມ, ມ ຄວາມໜັັ້ນຄົງ ແລະ ມ ຄວາມຍ ນຍົງ

ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ ແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ແບບຮອບດ້ານສະບັບນ ັ້ເປັນທິດທາງ ແລະ ນະໂຍບາຍອັນສໍາຄັນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາໃນແຕ່ລະດ້ານ.  
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ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງຫົວພັນ ສະແດງຄວາມຮູ້ບ ນຄ ນ ຕ ໍ່ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມ ອງທັງສິບເມ ອງ ໃນ
ທົົ່ວແຂວງ ທ ິ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ ກ ຄ ການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕ ໍ່ການແຜນຈັດ
ສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແຂວງຫົວພັນສະບັບນ ັ້.    

ການສ້າງແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານໃນຄັັ້ງ

ນ ັ້ ປັດສະຈາກບ ໍ່ໄດຂ້ ໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງທາງດ້ານຂ ໍ້ມູນ,  ເນ ັ້ອໃນ ແລະ ຂ ໍ້ຄົງຄ້າງບາງປະການ ຈຶິ່ງຂ ຄວາມຮ່ວມມ ມາ

ຍັງການຈັດຕັັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ທ ກພາກສ່ວນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ່ວຍຕໍານິຕິຊົມ, ປະກອບຂ ໍ້ມູນ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດ
ເຫັນຕ ໍ່ກັບແຜນດັົ່ງກ່າວ ແລ້ວສົົ່ງມາໃຫ້ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ເພ ິ່ອປັບປ ງ
ແກ້ໄຂໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນອານາຄົດຕ ໍ່ໜ້າດ້ວຍ. 

 

ຫວັງວ່າ, ແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ

ສະບັບນ ັ້ ຈະຖ ກນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ໃຫ້

ມ ຄວາມຍ ນຍົງຕະຫ ອດໄປ. 

 

        ແຂວງຫວົພນັ, ວນັທ ........................... 
         ເຈົັ້າແຂວງ 
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ສງັລວມຫຍ ໍ້ 
 

ແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ ສະບັບນ ັ້ ໄດ້ນໍາ

ສະເໜ ກ່ຽວກັບສະພາບຈ ດພິເສດທາງດ້ານທ ິ່ຕັັ້ງພູມສັນຖານ, ບັນດານະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ
ການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດການພັດທະນາລວມຂອງແຂວງ ແລະ ສະພາບ
ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາທ່າແຮງການພັດທະນາ, ຂ ໍ້ສະດວກ ແລະ ສິິ່ງທ້າ
ທາຍ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ
ແວດລ້ອມ ທ ິ່ຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ການກໍານົດເຂດສະຫງວນ ເພ ິ່ອການພັດທະນາ 

ແລະ ມ ການປົກປັກຮັກສາມ ລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທ ິ່ມ ຄ ນຄ່າ 

ຫລ ໍ່ແຫ ມຕ ໍ່ການຖ ກທໍາລາຍ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ. ແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ

ແວດລ້ອມ ສະບັບນ ັ້ໄດກ້ໍານົດເຂດ, ກໍານົດປະເພດທ ິ່ດິນ ແລະ ເປົົ້າໝາຍການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງ ິ່ອນໄຂ 
ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະເມ ອງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ລະບົບ  ແລະ  ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ແນໃສ່ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງຄະນະບ ລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະບັບ

ເລກທ  026/ຄບສພ, ລົງວັນທ  3 ສິງຫາ 2017 ແລະ ໄດ້ກໍານົດມາດຕະການເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ເພ ິ່ອຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງ

ແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ  ແລະ ບັນດາມາດຕະການ ເພ ິ່ອກຽມຮັບມ ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທັງນ ັ້ກ ໍ່ ເພ ິ່ອ

ຄ ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ ໄປຕາມທິດສ ຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາເຂດພ ັ້ນທ ິ່ດິນ

ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມ ຄວາມອ ດົມສົມບ ນຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນ, ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ແຫ ່ງນໍໍ້າ 

ເພ ິ່ອຕອບສະໜອງດິນ ແລະ ນໍໍ້າ ໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊ ວິດ ແລະ ຜະລິດສະບຽງອາຫານ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ, 

ຕອບສະໜອງນໍໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ສົົ່ງເສ ມການທ່ອງ ທ່ຽວທໍາມະຊາດ  ໃຫ້ມ ຄວາມຍ ນຍົງຕະຫ ອດ

ໄປ, ແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ ສະບັບນ ັ້ ປະກອບມ  4 ພາກ: 

ພາກທ  I: ສະພາບການຄ ມ້ຄອງທ ິ່ດນິ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມໃນໄລຍະຜາ່ນມາ 

 ສັງເກດຕ ລາຄາໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກັບການຄ ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ, ຊັບພະຍາກນອທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊຶິ່ງລວມມ ທັງຜົນສໍາເລັດໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ ແລະ ສ້າງແຜນທ ິ່ການ ນໍາ
ໃຊ້ທ ິ່ດິນຂອງແຂວງຫົວພັນ, ສະພາບລວມກ່ຽບກັບການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ, ເຂດ

ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຂອງ, ຂ ໍ້ສະດວກ ແລະ ຂ ໍ້ຫຍ ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 

ພາກທ  II: ວໃິສທດັ, ຍ ດທະສາດ, ຈ ດປະສງົ, ລະດບັຄາດໝາຍ, ຫ ກັການ ແລະ ວທິ ການ ຂອງການຈດັສນັທ ິ່ດນິ, 
      ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 
 ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ເພ ິ່ອສ້າງແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ມ ສະຖຽນລະພາບທາງ
ດ້ານການເມ ອງ, ແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກ, ສັງຄົມມ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ລະບົບການເມ ອງມ ຄວາມໜັກແໜ້ນ

ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດໃຫ້ມ ຄ ນນະພາບ, ໃຫ້ປົກຄ ມດ້ວຍພ ັ້ນທ ິ່ສ ຂຽວ, ພັດທະນາ

ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສົົ່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ, ດຶງດູດທຶນຊ່ວຍເຫ  ອເພ ິ່ອການ

ພັດທະນາ, ການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ແຂວງຫົວພັນ ບັນລ ເງ ິ່ອນໄຂຫ ຸດ
ພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍອ ງໃສ່ການພັດທະນາ 5 ທ່າແຮງຂອງແຂວງ ຕິດພັນກັບ



v 

 

ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຍ ນຍົງ ແລະ ເຊ ິ່ອມໂຍງກັບອະນ ພາກພ ັ້ນໃນປີ 2020, ສ ມໃສຊ່ ວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດ ຂ ັ້ນ ໃນປີ 2025 ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມ ລາຍຮັບປານກາງສູງຂຶັ້ນ ໃນປີ 2030. 
 
• ຍ ດທະສາດ ຮອດປີ 2025 

1. ການເມ ອງມ ສະຖຽນລະພາບໜັກແໜ້ນເຂັັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຍ ດຕິທໍາ ແລະ ສ ວິໄລ
ຄວາມ 
ສາມັກຄ ປອງດອງລະຫວ່າງເຜົົ່າຕ່າງໆໄດ້ຮັບການເສ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ເປັນປຶກແຜ່ນບ້ານເມ ອງມ ຄວາມ
ກ້າວໜ້າ ແລະ ໜ້າຢູ່. 

2. ຄາດວ່າໃນປີ 2025 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຈະໃຫ້ບັນລ  4.096,99 ຕ ັ້ກ ບ, ລາຍຮບັ
ສະເລ່ຍຕ ໍ່ຫົວຄົນຈະໃຫ້ໄດ ້12.792.608,31 ກ ບ/ຄົນ/ປີ ຫ   ເທົົ່າກັບ 1.505,01 ໂດລາສະຫະ ລັດ/ຄົນ/ປ,ີ 
(ໃນອັດຕາແລກປ່ຽນ 1 ໂດລາສະຫະລັດ/8.500 ກ ບ) ດ້ວຍຈັງຫວະອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດາ້ນ
ເສດຖະກິດຈະຢູ່ໃນລະດັບ 6% ຂຶັ້ນໄປ . 

3. ໂຄງປະກອບດ້ານເສດຖະກິດມ ການຫັນປ່ຽນເປັນອ ດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ, ໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄໝ, 

ການບ ລິການກວມເອົາໃນອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່, ຂະແໜງກະສກິໍາ-ປ່າໄມ ້ມ ຄວາມຍ ນຍົງເປນັ ແຫ ່ງຄໍໍ້າປະກັນ

ສະບຽງອາຫານ, ປັງປ ງບັນດາເສັັ້ນທາງໃຫ້ເຊ ອມໂຍງລະຫວ່າງປະເທດ. 
4. ຂະບວນການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ໄປຕາມທິດຍ ນຍົງ 

ແລະ ເປັນສ ຂຽວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນສູງ. 
5. ການພັດທະນາເສດຖະກິດໄປຕາມທິດເສດຖະກິດແຫ່ງພູມປັນຍາ, ຫັນເປັນອ ດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ

ຕາມທິດຫັນເປັນສ ຂຽວແບບຍ ນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມສາມາດຮັບມ ໄດ້ຢ່າງຄອ່ງຕົວກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

6. ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ມ ຄວາມສັກສິດ, ສ້າງສງັຄມົໃຫ້ມ ຄວາມຍ ຕິທໍາ, ມ ຄວາມສະເໜ ພາບ 

ແລະ ຮັບ ປະກັນສິດທິຂອງພົນລະເມ ອງ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດ 3 ສ້າງມ 

ຄວາມເຂັັ້ມ ແຂງ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາ. ປົກປັກຮັກສາມູນເຊ ັ້ອ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຄ ນຄ່າທາງ
ດ້ານວັດທະນາທໍາອັນດ ງາມຂອງແຂວງ ໃຫ້ກາຍເປັນມູນມ ລະດົກເພ ິ່ອໃຫ້ຄົນລ ່ນໃໝ່ສຶບທອດຕະຫ ອດໄປ. 

7. ພົວພັນເຊ ິ່ອມໂຍງການພັດທະນາຫ າຍດ້ານກບັເພ ິ່ອມິດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງນໍາໃຊ້ກາລະ

ໂອກາດຈາກການເຊ ິ່ອມໂຍງໃຫ້ມ ປະສິດທະພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ມ ຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຂງ່ຂັນ
ຫ າຍດ້ານກັບຕາ່ງປະເທດ. 

8. ຊັບພະຍາກອນມະນ ດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງມ ຄ ນນະພາບໃກ້ຄຽງກັບເພ ິ່ອນມິດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ
ເປັນກໍາລັງແຮງເຂົັ້າໃນຂະບວນການຜະລິດທ ິ່ມ ຄ ນນະພາບ ແລະ ເຂັັ້ມແຂງ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະລະດັບການສຶກສາຂອງພົນລະເມ ອງຈົບ
ຊັັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສ ກທ ິ່ມ ຄ ນນະພາບຢ່າງທົົ່ວເຖິິ່ງ 

ແລະ ມ ອາຍ ຍ ນສະເລ່ຍເພດຊາຍ 60 ປີ, ເພດຍິງແມ່ນ 63 ປີ①. 
 

 
① ຕົວເລກອາຍ ຍ ນເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ຂ ໍ້ມູນຈາກ: ສູນສະຖິຕິແຂວງຫົວພັນ ສໍາຫ ວດ ປີ 2015 
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• ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ 
1. ການເມ ອງມ ສະຖຽນລະພາບ, ມ ຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັັ້ມແຂງຍິິ່ງຂ ັ້ນ, ສັງຄົມມ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມ 

ຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽນຮ້ອຍ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມິຕະກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັັ້ງທ  X ແລະ XI ໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ຊວິິດ
ຕົວຈ ງ, ສ້າງບາດ ກ້າວບ ກທະລະທັງ 4 ດ້ານ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ມ ຜົນຜະລິດສູງ. 

2. ເພ ິ່ມທະວ ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຈັົ່ງຫວະຂະຫຍາຍຕວົທາງດ້ານເສດຖະກິດມ ການຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄວ ໃນແຕ່ລະປີ 
ສະເລ່ຍ ໃຫ້ເພ ິ່ມຂ ັ້ນຢູ່ໃນລະດັບ 10 ເປີເຊັນ ຂ ັ້ນໄປ. 

3. ຖ ເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ, ຖ ເອົາການພັດທະນາສັງຄົມເປັນເປົົ້າໝາຍສູງສ ດ ແລະ ຖ ເອົາ

ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມສິິ່ງສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ, ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຕາມທິດຫັນ

ເປັນອ ດສາ ຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຫັນເປັນເສດຖະກິດພູມປັນຍາ ແລະ ຄົັ້ນຫາຕະຫ າດຊ່ອງຫວ່າງເພ ິ່ອ

ຂາຍຜະລິດ ຕະພັນທ ິ່ໄດ້ປຽບສະໜອງໃຫ້ຕະຫ າດອາຊຽນ. 
4. ຄົັ້ນຄວ້າ, ຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບສູງ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍສົົ່ງ ເສ ມ

ການລົງທຶນທ ສອດຄ່ອງ, ຖ ກຕ້ອງ, ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂຕົວຈິງ ຂອງແຂວງຫົວພັນພວກ

ເຮົາ, ເປົົ້າໝາຍຕົັ້ນຕ ແມ່ນສົົ່ງເສ ມການລົງທຶນທ ິ່ມ ຄ ນນະພາບ ເພ ິ່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ, ການ

ພັດທະ ນາສ ມ ແຮງງານ ແລະ ການສ້າງງານ, ສ້າງອາຊ ບຄົງທ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. 

5. ເມ ິ່ອຮອດປີ 2025 ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮ ອນທ ກຍາກໃຫຫ້ ຸດລົງຍັງເຫ  ອບ ໍ່ເກ ນ 5% ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນຄົວ
ເຮ ອນໃນທົົ່ວແຂວງ, ສ້າງບ້ານພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າ 70 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ, ຄອບຄົວ

ພັດທະ ນາໃຫ້ໄດ້ຫ າຍກວ່າ 65 ເປີເຊັນ ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ, ພົນລະເມ ອງສ່ວນໃຫ່ຍມ ລະດັບ

ການສຶກສາຈົບຊັັ້ນມັດທະ ຍົມຕອນປາຍ, ອັດຕາສ່ວນການຂາດອາຫານຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອັດຕາການ

ຕາຍຂອງເດັກອາຍ ຕໍໍ່າກວາ່ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ເກ ນມາດຕະຖານຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ, ປົກປັກ

ຮັກສາປ່າ, ຟ ົ້ນຟູປ່າ ແລະ ຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທ ປ່າໄມ້ປົກຫ ້ມບ ໍ່ໃຫ້ຫ ຸດ 50 ເປີເຊັນ (ນັບທັງພ ັ້ນທ ປູກໄມ້

ອ ດສາຫະກໍາ). 

6. ສ ມໃສ່ການພັດທະນາສັງຄົມໂດຍເນັັ້ນໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກ, ພັດທະນາການສຶກສາ, ສ ມ ແຮງງານ

ໃຫ້ມ ປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບຫ າຍຂ ັ້ນ, ເພ ິ່ມທະວ ສ້າງຄວາມສະເໝ ພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ 

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໃຫ້ມ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ. 
7. ພັດທະນາລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ບອບການບ ລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍໃຫ້ມ ຄວາມສັກສິດ, ມ ຄວາມ

ຍ ຕິທໍາໃນສັງຄົມ ຕາມທິດ 3 ສ້າງໃຫ້ມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ແກ້ໄຂ 3 ກະແສແນວຄິດ (ຄອງເດ ມ, ຄບັແຄບ, 

ເອ ັ້ອຍອ ງ) ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ໝົດໄປໃນປີ 2025. 

8. ເພ ິ່ມທະວ ການຮ່ວມມ , ການເຊ ິ່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບເພ ິ່ອນບ້ານ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ສ້າງຈ ດເຊ ິ່ອມ

ຕ ໍ່ໃນເຂດຊາຍແດນໃຫ້ກາຍເປັນຈ ດສໍາຄັນໃນການໃຫ້ບ ລິການທ ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າປອດສານຜິດ

ທ ມ ຄ ນນະ ພາບສູງ ເພ ິ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. 
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9. ເພ ິ່ມທະວ ການຄົັ້ນຫາຊັບພະຍາກອນທ ິ່ມ ຢູ່ເພ ິ່ອຫັນເປັນຊັບສິນ, ເປັນທຶນ, ຫັນເປັນຫ ັກຊັບທາງດ້ານເສດ

ຖະ ກິດເປົົ້າໝາຍເພ ິ່ອໃຫ້ແຂວງມ ລາຍຮັບສງູ, ຫ ຸດຜ່ອນການຂາດດູນງົບປະມານ ແລະ ປະຊາຊົນມ ວຽກ

ເຮັດງານທໍາຄົງທ ແຕ່ລັກສະນະຂອງການພັດທະນາຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງ ຈ ດປະສົງ, ລະດັບຄາດໝ

າຍ, ຫ ັກການ ແລະ ວິທ ການໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສິິ່ງ ແວດລ້ອມທ່າແຮງອັນສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາທ່າແຮງທ ິ່
ສໍາຄັນ ຂອງແຂວງຫົວພັນ ຊ ິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຂ ດຄົັ້ນບັນດາທ່າແຮງທ ິ່ບົົ່ມຊ້ອນ ເພ ິ່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໜັກແໜ້ນ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສົງຄົມ 5 ປີ ແລະ ຍ ດ

ທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ຂອງແຂວງຫົວພັນ ໂດຍຜ່ານການຂັບເຄ ິ່ອນເສດຖະກິດຕາມບ ລິມະສິດເຊັົ່ນ: 
ທ່າແຮງດ້ານບ ລິການ ໂດຍຖ ເອົາເປັນອັນສໍາຄັນ ເຊັົ່ນ: ຕະຫ າດ, ສູນການຄາ້-ຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າ, ໂຮງແຮມ, 

ທະນາຄານ, ຄ ວລົດ, ເດ ິ່ນບ ນ; ດ້ານກະສິກໍາ ຖ ເອົາການປ ກຝັງລ້ຽງສັດເປັນອັນສໍາຄັນເຊັົ່ນ: ເຂົັ້າ, ສາລ , ພ ດ

ຜັກ, ໝາກເຜັດ,  ໝາກກ້ວຍ, ໝາກນັດ, ໝາກຫ ່ງ, ພ ດຕະກ ນຖົົ່ວ ແລະ ອ ິ່ນໆ ແລະ ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່

ເຊັົ່ນ: ຟາມລ້ຽງ ງົວ-ຄວາຍ,  ຟາມລ້ຽງ ແບ້, ຟາມລ້ຽງໄກ່ ແລະ ລ້ຽງປາ ຈໍານວນໜຶິ່ງ, ທາ່ແຮງທາງດາ້ນ

ການທ່ອງທຽວ ຊ ິ່ງປະກອບມ ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ-ວັດຖຸ ບູຮານ, ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງ

ດ້ານທໍາມະຊາດ ແລະ ແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວທາງດາ້ນປະຫວັດສາດ; ທ່າແຮງດ້ານອ ດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

ປະກອບມ ບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານຂະນ້ອຍ ແລະ ກາງ ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມ ທ່າແຮງທາງດ້ານພະ ລັງງານ ແລະ 
ບ ໍ່ແຮ່ ຈໍານວນໜຶິ່ງທ ິ່ເປັນທ່າແຮງທ ິ່ສໍາຄັນຂອງແຂວງຫວົພັນ ຊ ິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດ ຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫົວພັນ ມ ການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ. 

ພາກທ  III: ການຈດັສນັທ ິ່ດນິ, ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 
ການຈັດສັນທ ິ່ດິນ ໄດ້ກໍານົດເຂດການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ ອອກເປັນ 3 ເຂດໃຫຍ່ຄ : ເຂດສະຫງວນ ເພ ິ່ອການອານ 

ລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ເຂດນໍາໃຊ້ ເພ ິ່ອການພັດທະນາ (ລວມທັງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ) ເຂດທ ິ່ດິນຈ ດສ ມເພ ິ່ອ

ການພັດ ທະນາ ແລະ ເຂດຫວງຫ້າມ, ຊັດສ່ວນເຂດນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ ແລະ ເຂດອະນ ລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (30 
ເປີເຊັນ ແລະ 70 ເປີເຊັນ) ຊ ິ່ງປະກອບມ ຕາຕະລາງສັງລວມເນ ັ້ອທ ິ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ແຜນທ ປະກອບ. 

ແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແລະ ການປັບຕົວເຂົັ້າກບັການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທາໍມະຊາດ, ຊ ິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖ ງການນໍານົດ ຈ ດສະຖານ ວັດແທກປະລິມານນໍໍ້າຝົນ, 

ສະຖານ ອ ທົກກະສາດ ແລະ ລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ໄດ້ມ ການຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ, 

ເກັບກໍາ ແລະ ສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ, ສິິ່ງເສດເຫ  ອ, ສານເຄມ ທ ິ່ເປັນພິດອັນຕະລາຍ, ມົນລະພິດທາງ

ອາກາດ, ມົນລະຜິດທາງສຽງ ແລະ ປະເມ ນການປ່ອຍນໍໍ້າຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງງານປ ງແຕ່ງອ ດສາຫະກໍາ ໃນຂອບ

ເຂດ 10 ຕົວເມ ອງທົົ່ວແຂວງ, ການເຝົົ້າລະຫວັງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນແຕ່ລະໄລຍະເຊັົ່ນ: ນໍໍ້າຖ້ວມ, 

ແຫ້ງແລ້ງ, ດິນເຊາະເຈ ິ່ອນ, ລົມພະຍ ເຂົັ້າພັດຜ່ານເພ ິ່ອເຮັດການພະຍາກອນອາກາດເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າລາຍງານ
ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນໃນແຕ່ລະຂັັ້ນ. 
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ພາກທ  IV: ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
ໂດຍປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງຄະນະບ ລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັັ້ງທ  4 ສະໄໝທ  X ວ່າດ້ວຍການເພ ິ່ມທະວ 

ວຽກງານຄ ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ິ່ດິນໃນໄລຍະໃໝ່ ສະບັບເລກທ  026/ຄບສພ, ລົງວັນທ  03 ສິງຫາ 2017 ແມ່ນ
ແນໃສ່ 5 ນະໂຍບາຍ ດັົ່ງນ ັ້: 1) ນະໂຍບາຍໃນການຄ ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, 2) ນະໂຍບາຍໃນການຄ ້ມ
ຄອງທ ິ່ດິນສໍາລັບຜະລິດສະບຽງອາຫານ 3) ນະໂຍບາຍໃນການຄ ້ມຄອງທ ິ່ດິນສໍາລັບຂະຫຍາຍເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, 
4) ນະໂຍບາຍໃນການຄ ້ມຄອງທ ິ່ດິນສໍາລັບສົົ່ງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, 5) ນະໂຍບາຍໃນການຄ ້ມຄອງທ ິ່ດິນ
ສໍາລບັການຂ ດຄົັ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ບັນດາມາດຕະການໃນການຄ ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນໄພພິບັດທໍາມະຊາດ. 

ບັນດາມາດຕະການໃນການຄ ມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນມາດຕະ 
ການໃນການຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງຫົວພັນ, ຊ ິ່ງ

ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນໃນແຕ່ລະດ້ານເຊັົ່ນ: ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊ ວະນາໆພັນ, ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິ

ການ, ດ້ານອ ດສະຫະກໍາ ແລະ ດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ຊ ິ່ງແຕ່ລະດ້ານແມ່ນໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ມ ການສ້າງລະບຽບ
ການໃນການຄ ້ມຄອງ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 

ບັນດາມາດຕະການ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພ ິ່ອເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດສັນທ ິ່
ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ບັນລ ຈ ດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທ ິ່ວາງໄວ້ ຈຶິ່ງໄດ້

ວາງມາດຕະການຕົັ້ນຕ  ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຊຶິ່ງລວມມ  ທັງການໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່, ການປະຊາສໍາພັນ, ການ

ປະສານສົມທົບຊຶິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການສ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ອ ິ່ນໆ ເພ ິ່ອໃຫ້ແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງ ແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ສະບັບນ ັ້ ໄດ້ຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄປໃນທິດທາງດຽວ
ກັນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວແຂວງ.  ພ້ອມດຽວກັນ ກ ໄດ້ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫ   ໜ້າທ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຂະແໜ
ງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມ ອງແຕ່ລະເມ ອງ ໃນການຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃຫ້
ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 
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ພາກທ  I 
ສງັເກດຕ ລາຄາສະພາບການຈດັສັນທ ິ່ດນິ, ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດສິິ່ງແວດລອ້ມ  

ແບບຮອບດາ້ນແຂວງ ຫວົພນັ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ 
 

1. ທ ິ່ຕັັ້ງພມູສນັຖານ ແລະ ການປກົຄອງ 
1.1. ທ ິ່ຕັັ້ງພມູສນັຖານ 

ແຂວງຫວົພັນ ເປັນແຂວງພູດອຍມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດ 16.500 ກິໂລຕາແມັດ, ໃນນັັ້ນມ ເນ ັ້ອທ ິ່ປ່າໄມ້ ກວມເອົາ
ປະມານ 74%, ເນ ັ້ອທ ິ່ພູຜາກວມເອົາ 18%, ເນ ັ້ອທ ິ່ນາກວມເອົາ 8%, ຕັັ້ງຢູ່ທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜ ອຂອງ ສປປ 

ລາວ ຫາ່ງຈາກນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ປະມານ 650 ກິໂລແມັດ, ຕັັ້ງຢູ່ເສັັ້ນຂະໝານທ ິ່ 19°37'42'' ເຖ ງ 20°57'42'' 
ອົງສາເໜ ອ ແລະ 102°59'10'' ເຖ ງ 104°57'38'' ອົງສາໃຕ້ ມ ຊາຍແດນເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ກັບບັນດາແຂວງພາຍໃນປະເທດ 
ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ດັົ່ງລ ່ມນ ັ້: 

▪ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບແຂວງແທັງຮວ່າ ສສ ຫວຽດນາມ, ມ ຄວາມຍາວຊາຍແດນຮ່ວມກັນ 192 ກິໂລ ແມັດ; 
▪ ທິດເໜ ອ ຕິດກັບແຂວງເຊ ນລາ ສສ ຫວຽດນາມ, ມ ຄວາມຍາວຊາຍແດນຮ່ວມກັນ 250 ກິໂລແມັດ; 
▪ ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບແຂວງຫ ວງພະບາງ, ມ ເຂດແດນຮ່ວມກັນຍາວ 143 ກິໂລແມັດ; 
▪ ທິດໃຕ້ ຕິດກັບແຂວງຊຽງຂວາງ, ມ ເຂດແດນຮ່ວມກັນຍາວ 226 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງ ເຫງ້ອານ ສສ 

ຫວຽດນາມ, ມ ຄວາມຍາວຊາຍແດນຮ່ວມກັນ 126 ກິໂລແມັດ; 
 ສະພາບດິນຟ້າອາກາດແຂວງ ຫົວພັນ ແບ່ງເປັນ 2 ລະດູການຄ : ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, ລະດູແລ້ງເລ ິ່ມ
ແຕ່ເດ ອນພະຈິກ ຫາ ຕົັ້ນເດ ອນມິນາ ເປັນຊ່ວງໄລຍະທ ິ່ມ ອ ນນະພູມທ ິ່ມ ການປ່ຽນແປງຫ າຍອາກາດໜາວເຢັນອ ນ 
ນະພູມສະເລ່ຍ 14°C-18°C ລະດູຝົນເລ ິ່ມແຕ່ເດ ອນເມສາ ຫາ ເດ ອນເດ ອນຕ ລາ ເປັນຊ່ວງອາກາດຮ້ອນ ອ ນນະພູມ
ສະເລ່ຍ 24°C-36°C ອ ນນະພູມສະເລ່ຍຕໍໍ່າສ ດ 12°C ແລະ ອ ນນະພູມສະເລ່ຍສ ງສ ດ 25.7°C ປະລິມານນໍໍ້າຝົນ
ສະເລ່ຍ 1.000-1.800 ມມ/ປີ, ເລ ິ່ມແຕ່ເດ ອນມິຖຸນາ ຫາ ຕ ລາ ຂອງແຕ່ລະປ ີຝົນຕົກຫ າຍທ ິ່ສ ດແມ່ນໄລຍະເດ ອນ

ສິງຫາ-ກັນຍາ-ຕ ລາ ລະດູຝົນເລ ິ່ມແຕ່ເດ ອນເມສາ ຫາ ເດ ອນຕ ລາ ແລະ ລະດູແລ້ງເລ ິ່ມເດ ອນພະຈິກ ຫາ ມ ນາ 

ປະລິມານນໍໍ້າຝົນສະເລ່ຍ 375,98 ມມ. 

 
1.2. ການປກົຄອງ 
        ມາຮອດປີ 2020 ແຂວງຫົວພັນ ປະກອບມ  10 ເມ ອງ ຄ : ເມ ອງຊໍາເໜ ອ, ເມ ອງວຽງໄຊ, ເມ ອງຊໍາໃຕ້, 

ເມ ອງກວັນ, ເມ ອງສົບເບົາ, ເມ ອງຊຽງຄ ໍ້, ເມ ອງແອດ, ເມ ອງຫົວເມ ອງ, ເມ ອງຮ້ຽມ ແລະ ເມ ອງຊ່ອນ. ມ ກ ່ມບ້ານ

ທັງໝົດ 52 ກ ່ມບ້ານ ມ  728 ບ້ານ, ໃນນ ັ້ມ ບ້ານໃຫຍ່ 14 ບ້ານ, ມ ຄອບຄົວທັງໝົດ 51.208 ຄອບຄົວ, ມ ພົນລະ 

ເມ ອງທັງໝົດ 305.888 ຄົນ, ຍິງ 149.866 ຄົນ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນ 17 ຄົນ/1 ກິໂລຕາແມັດ. 

        ທົົ່ວແຂວງປະກອບມ  4 ໝວດພາສາ ແຍກຕາມໝວດພາສາປາກເວົັ້າຄ : ພາສາມອນ-ຂະແມ, ພາສາລາວ-

ໄຕ, ພາສາມົັ້ງ-ອິວມຽນ ແລະ ພາສາຈ ນ-ຕ ເບດ ແລະ ມ  9 ຊົນເຜົົ່າ ແຍກຕາມເຜົົ່າຄ : ເຜົົ່າລາວ, ເຜົົ່າໄຕ, ເຜົົ່າກຶມມ , 

ເຜົົ່າຜ້ອງ, ເຜົົ່າຊິງມູນ, ເຜົົ່າໝ້ອຍ, ເຜົົ່າມົັ້ງ, ເຜົົ່າອິວມຽນ ແລະ ເຜົົ່າຈ ນ(ຫ ໍ້)①. 

 

① ຂ ໍ້ມູນຈາກ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທ  IX (2021-2025)ຂອງແຂວງຫົວພັນ 
. 
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2. ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງແຂວງ ຫວົພນັ 
ເພ ິ່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນ 

ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ສະບັບເລກທ  098/ສພຊ, ລົງວັນທ  28 ມິຖຸນາ 2018,  ແຂວງຫົວພັນ ກ ໍ່ໄດ້ມ ຍ ດທະສາດ 
ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຕົນ  ໂດຍອ ງໃສ່ສະພາບຈ ດພິເສດດ້ານພູມສັນຖານເງ ິ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງ
ພ ັ້ນທ ິ່ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດພາຍໃນແຂວງ ໂດຍສະເພາະທ ິ່ດິນ ແມ່ນຊັບພະຍາກອນຕົັ້ນຕ  ເປັນບ່ອນດໍາລົງ
ຊ ວິດ, ບ່ອນຫາກິນ, ເປັນພາຫະນະອັນສໍາຄັນແຫ່ງການຜະລິດ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງ

ກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄ ້ມຄອງຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຕາມທິດສ ຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ, ຄ ້ມຄອງຕາມ

ລະບຽບກົດໝາຍ, ປົກປັກຮັກສາຄວາມອ ດົມສົມບ ນ ຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ປົກ
ປັກຮັກສາແຫ ່ງນໍໍ້າທໍາມະຊາດ ເພ ິ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າສົົ່ງເສ ມການທ່ອງ ທ່ຽວທໍາມະ
ຊາດ, ຕອບສະໜອງອາກາດທ ິ່ສົດໃສ, ສະໜອງນໍໍ້າໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊ ວິດ ແລະ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານຂອງ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ໃຫ້ມ ຄວາມຍ ນຍົງຕະຫລອດໄປ. ອ ກດ້ານໜຶິ່ງແມ່ນເພ ິ່ອກໍານົດເຂດ, ກໍານົດປະເພດເປົົ້າໝາຍ
ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົົວຈິງຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ທ່າແຮງພູມສັນຖານຂອງແຂວງ ເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢາ່ງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົັ້າ

ງົບປະມານ ໃຫ້ແຂວງ ໂດຍບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ລະບົບນິເວດ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

 
2.1 ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິ ເຂົັ້າໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງແຂວງ 
ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທ ິ່ດນິ ຂອງແຂວງຫົວພັນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າບັນດາຂະແໜງການທ ິ່ນໍາໃຊ້

ຊັບພະຍາກອນໄປຕາມແຜນຍ ດທະສາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການທ ິ່ມ ລັກສະນະບ ໍ່ກົມກຽວກັນ ຊ ິ່ງມ ຜົນສະທ້ອນ
ດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ ຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ການເປີດກ້ວາງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ ິ່
ດິນ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ພິຈາລະນາ ຫ   ສຶກສາຂ ໍ້ມູນສະພາບພ ັ້ນທ ິ່ຢ່າງລະອຽດ, ການອະນ ຍາດການລົງທຶນ ຍັງບ ໍ່ໄປຕາມ

ຂັັ້ນຕອນທາງດ້ານວິຊາການ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບ ໍ່ທັນເຮດັໄດ້ດ ເທົົ່າທ ິ່ຄວນ, ການ
ສໍາຫ ວດຈັດສັນ, ການກໍານົດຂອບເຂດ ແລະ ປະເພດການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນຍັງບ ໍ່ທັນສໍາເລັດ ເຮດັໃຫ້ການຄ ້ມຄອງ ແລະ 
ບ ລິຫານທ ິ່ດິນຍັງມ ລັກສະນະບ ໍ່ລວມສູນ, ເປັນສາເຫດກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ, ການຄ ້ມຄອງສິິ່ງ 
ແວດລ້ອມມ ຄວາມຫຍ ງ້ຍາກ, ຊຶິ່ງສາມາດສະຫ ຸບໄດ້ດັົ່ງນ ັ້: 

 
2.1.1 ຂງົເຂດກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້

1). ວຽກງານຄ ມ້ຄອງປາ່ໄມ້ 
ສ ມໃສ່ໃສ່ການຄ ້ມຄອງ 3 ປະເພດປ່າຄ : ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ, ປະຈ ບັນມ ປ່າສະ ຫງວນ

ແຫ່ງຊາດນໍໍ້າຊາໍ 1 ແຫ່ງ, ອ ທິຍານແຫ່ງຊາດນໍໍ້າແອດ-ພູເລ ຍ 1 ແຫ່ງ, ປາ່ສະຫງວນຂອງແຂວງ 3 ແຫ່ງ, ປ່າສະຫງວນ

ຂອງເມ ອງ 11 ແຫງ່, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 5 ແຫ່ງ, ປາ່ປ້ອງກັນຂອງເມ ອງ  4 ແຫງ່, ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ, 
ປະຈ ບັນມ ເນ ັ້ອປ່າໄມ້ທັງໝົດ 1.149.356,21 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ  69,66% ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດທົົ່ວແຂວງ. ແຕ່ການ
ກໍານົດເຂດພ ັ້ນທ ິ່ປ່າໄມ້ບາງພ ັ້ນທ ິ່ໄດ້ກວມເອົາເຂດທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ກວມເອົາເຂດທ ິ່ດິນປ ກສ້າງ ແລະ 
ເຂດອ ິ່ນໆ, ສະແດງອອກຈໍານວນບ້ານທ ິ່ຢູ່ໃນເຂດ 3 ປະເພດປ່າທັງໝົດມ  315 ບ້ານ, ໃນນັັ້ນ ບ້ານທ ິ່ຢູ່ໃນເຂດປ່າ

ສະຫງວນມ  45 ບ້ານ, ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ມ  216 ບ້ານ ແລະ ເຂດປ່າຜະລິດ ມ  54 ບ້ານ. 
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2). ວຽກງານປກູຝງັ 
 ວຽກງານກະສິກໍາຖ ວ່າເປັນວຽກບູລິມະສິດໜຶິ່ງທ ິ່ສໍາຄັນ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດສ້ະ 
ແດງອອກຢູ່ໃນມະຕິຕ່າງໆຂອງແຂວງໃນແຕ່ລະສະໄໝເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ມະຕິ 7,8,9 ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຫົວພັນ 
ແລະ ໄດ້ຖ ເອົາວຽກປູກຝັງຈັດຢູ່ໃນບູລິມາສິດທໍາອິດ ໂດຍຫັນຈາກເສດຖະກິດທໍາມະຊາດໄປສູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າ, 
ເຫັນໄດ້ວ່າການພັດທະນາວຽກງານກະສິກໍາໄດ້ມ ບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕວົ ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ, ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ
ເລ ິ່ມຫັນຈາກການຜະລິດແບບທໍາມະຊາດໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເຫັນວ່ານັບມ ັ້ຫ າຍຂ ັ້ນ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ
ກະສິກໍາ ໄດ້ຮັບການປັບປ ງ ເປັນຕົັ້ນ: ລະບົບຊົນລະປະທານ, ເຕັກນິກການປູກ-ການລ້ຽງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງ
ປະຊາຊົນມ ຄວາມສະດວກຫ າຍຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ, ເຕັກນິກວິທະຍາການ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປັບປ ງຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ 
ເປັນຕົັ້ນບັນດາສູນ-ສະຖານ  ໄດມ້ ການລິເລ ິ່ມ ໃນການສາທິດການປູກ-ການລ້ຽງ, ຂະຫຍາຍແນວພັນພ ດ-ແນວພັນ
ສັດ ແລະ ພັດທະນາຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕັກນິກຕ່າງໆ ເພ ິ່ອສະໜອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິິ່ນ, 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຂະຫຍາຍຕວົການຜະລິດກະສິກໍາ ສະເລ່ຍ 6,24% ກວມເອົາລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 
(GDP) 47,14% ເຊັົ່ນ: ສາມາດຜະລິດກ ້ມຕົນເອງ ດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້ ໂດຍພ ັ້ນຖານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົັ້າ
ກິນ, ສັດ ແລະ ພ ດບາງຊະນິດ ສາມາດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ 

ສາລ , ເຂົັ້າໄກ່ນ້ອຍ, ພ ດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ພ ດອ ິ່ນໆ; 
 ຜ່ານການສໍາຫ ວດເນ ັ້ອທ ິ່ດິນກະສິກໍາໃນແຂວງຫົວພັນ ມ ທັງໝົດ 463.722,83 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 28,10 
ເປີເຊັນ ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທົົ່ວແຂວງ, ໃນນັັ້ນປະກອບມ  ທ ິ່ດິນປູກພ ດກະສິກໍາທົົ່ວໄປຈໍານວນ 365.803,56 ເຮັກຕາ, ໄດ້

ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຍ່ອຍ ຄ : ພ ັ້ນທ ຮາບພຽງ ເໝາະສົມສໍາລັບການເຮັດນາ ແລະ ປູກພ ດລົັ້ມລ ກອາຍ ສັັ້ນ, ອາຍ 

ຍາວ ພ ັ້ນທ ິ່ ທ ິ່ມ ຄວາມຄ້ອຍຊນັປານກາງ, ຊັັ້ນດິນເລິກເໝາະແກ່ການປູກພ ດສະບຽງ ເຊັົ່ນ: ສາລ , ຖົົ່ວເຫ  ອງ, ຖົົ່ວ

ຂຽວ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພ ດອ ດສາຫະກໍາ ຫ   ພ ດເສດຖະກິດຕ່າງໆ, ພ ັ້ນທ  ິ່ດິນ ທ ິ່ເປັນທົົ່ງຫຍ້າທໍາມະຊາດ, ທົົ່ງຫບາ່

ປູກພັນວິທະຍາສາດເໝາະແກ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດ 134.119 ເຮັກຕາ, ໃນນັັ້ນມ ດິນນາຊົນລະ 

ປະທານ 13.716 ເຮັກຕາ; ດ ນປູກພ ດອາຍ ສັັ້ນ 50.120 ເຮັກຕາ; ດ ນປູກພ ດອາຍ ຍາວ 66.679 ເຮັກຕາ; ດ ນທົົ່ງ

ຫຍ້າທໍາມະຊາດ 125 ເຮັກຕາ, ດ ນທົົ່ງຫຍ້າປູກສໍາລັບການລ້ຽງສັດ 1.049 ເຮັກຕາ ແລະ ດ ນເຂດຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທ ິ່
ນາ 2.430 ເຮັກຕາ. 

 3). ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ 
ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດມ້ ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບຈາກການລ້ຽງແບບປ່ອຍຕາມທໍາມະຊາດ ມາ

ເປັນການລ້ຽງແບບເຄິິ່ງທາໍມະຊາດ ເພ ິ່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າ (ການລ້ຽງສັດແບບທອມຂາຍ), ລ້ຽງແບບເປັນຟາມ ເຮັດ
ໃຫ້ປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງຂຶັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການປ່ຽນແປງ ໂຄງປະກອບຂອງວຽກງານກະສິ
ກໍາດ ຂ ັ້ນ, ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສ ມວຽກງານການຄວບຄ ມປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດສັດລ້ຽງທ ກ
ປະເພດ, ຜະລິດສັດນໍໍ້າຢູ່ບັນດາສູນ, ສະຖານ  ເພ ິ່ອສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນອາຊ ບ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍການຈັດກ ່ມເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການລ້ຽງສັດ ເພ ິ່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ເຂດພາກເໜ ອຂອງ ສ ປປ 
ລາວ “ປະຈ ບັນມ ກ ່ມລ້ຽງສັດທັງໝົດ 188 ກ ່ມ, ໃນນັັ້ນ, ມ ກ ່ມລ້ຽງງົວ-ຄວາຍ 82 ກ ່ມ,  ກ ່ມລ້ຽງແບ້ 20 ກ ່ມ, ກ ່ມ
ລ້ຽງໝູ ມ  22 ກ ່ມ, ກ ່ມລ້ຽງສັດປີກ 47 ກ ່ມ, ກ ່ມລ້ຽງປາ 17 ກ ່ມ. ມ ຄອບຄົວສາທິດດ້ານການລ້ຽງສັດ 14 
ຄອບຄົວ ໃນ 12 ບ້ານ, ມ ຟາມລຽ້ງສັດຂະໜາດນ້ອຍ ຈໍານວນ 13 ຟາມ. ໃນນ ັ້, ຟາມໝູ 4 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງແບ້ 2 
ຟາມ, ຟາມລຽ້ງເປັດໄຂ,່ ໄກ່ໄຂ,່ ໄກ່ຊ ັ້ນ ມ  7 ຟາມ ແລະ ໄດ້ສ້າງສັດຕະວະແພດປະຈາໍບາ້ນ ໄດ້ 401 ຄົນ, ຍງິ 13 ຄນົ” ②. 

 

② ຂ ໍ້ມູນຈາກ: ບົດສະຫ ຸບປີ 2019 ຂອງຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ. 
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4). ຊນົລະປະທານ 
ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ການສະໜອງນໍໍ້າໃຫ້ການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ ແລະ ທ່ວງທນັກັບລະດູການ 

ແຂວງຫວົພັນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ ແລະ ປັບປ ງລະບົບຊົນລະປະທານ ຢູ່ບັນດາເມ ອງ ຮາກຖານການຜະລິດ ຢ່າງ
ຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ ຈ ິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບຊົນລະປະທານ ມ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ ເຊິິ່ງປະຈ ບັນມ ຊນົລະປະ ທານທັງໝົດ 
2.178 ແຫ່ງ ໃນນັັ້ ຝາຍນໍໍ້າລົັ້ນມ  230 ແຫ່ງ, ອ່າງເກັບນໍໍ້າ ມ  12 ແຫ່ງ, ຈັກສູບນໍໍ້າມ  2 ແຫງ່, ທ ໍ່ສົົ່ງນໍໍ້າ ມ  9 ແຫ່ງ, 

ຝາຍໄມ້ 1.711 ແຫ່ງ, ກົງຟັດນໍໍ້າ 187 ແຫ່ງ ແລະ ຝາຍຫ ນກອງກວຍຫ ນ 27 ແຫ່ງ. 

 
2.1.2 ຂງົເຂດຊບັພະຍາກອນແຫ ງ່ນໍໍ້າ 

ແຂວງຫວົພັນ ເປັນແຂວງໜຶິ່ງທ ິ່ອ ດົມສົມບູນດ້ວຍຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ປະກອບມ ສາຍນໍໍ້າທ ິ່ສໍາຄັນໄຫ ຜ່ານຄ : 

ນໍໍ້າຊໍາ, ນໍໍ້າເນ ນ, ນໍໍ້າແອດ, ນໍໍ້າມ່າ ແລະ ນໍໍ້າຄານ ເຊິິ່ງບັນດາສາຍນໍໍ້າດັົ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນທ່າແຮງອັນສໍາຄັນໃນການ

ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ເປັນຕົັ້ນ ສ້າງເປັນອ່າງເກັບນໍໍ້າ ເພ ິ່ອສະໜອງນໍໍ້າໃຫແ້ກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ. 

ນອກນັັ້ນຍັງເປັນທ່າແຮງສ້າງເປັນເຂ ິ່ອນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າພະລັງນໍໍ້າ, ການປະມົງ, ການຂ ດຄົັ້ນແຮ່ທາດ, ເປັນແຫ ່ງ

ທ່ອງທ່ຽວ, ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການດໍາລົງຊ ວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນ; ທົົ່ວແຂວງຫວົພັນປະກອບມ ສາຍນໍໍ້ານ້ອຍ ເປັນ

ສາຂາຂອງສາຍນໍໍ້າຫ ັກ ມ ຄ : ນໍໍ້າສິມ, ນໍໍ້າພູນ, ນໍໍ້າແໜນ, ນໍໍ້າຮັງ, ນໍໍ້າແວ່ນ, ນໍໍ້າເປີນ ນໍໍ້າໂສຍ, ນໍໍ້າລ້ອງ, ນໍໍ້າດິກ, ນໍໍ້າ
ແຕບ ແລະ ບັນດາແມ່ນໍໍ້າອ ິ່ນໆ. 

 
2.1.3 ຂງົເຂດອ ດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ 

1). ອ ດສາຫະກາໍປ ງແຕງ່ 
ໃນສະພາບການຜະລິດທ ິ່ມ ການສົົ່ງເສ ມໃຫ້ມູນຄ່າເພ ິ່ມ ຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ໄດ້ເອົາໃຈ

ໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຮງງານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດພາຍໃນ ໃຫ້ໄດເ້ຄ ິ່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ, ຂະ

ຫຍາຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ສົົ່ງເສ ມການຜະລິດພາຍໃນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ິ່ມ ຢູ່ ເພ ິ່ອ

ການຜະລິດ, ປ ງແຕ່ງເພ ິ່ອຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ ຜັນຂະຫຍາຍຍ ດທະສາດດ້ານອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ 

ໂດຍຖ ເອົາອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງທ ິ່ຕິດພັນກັບວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ເພ ິ່ອແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບຊ ວິດການເປັນຢູ່

ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໃຫ້ນບັມ ັ້ນັບດ ຂ ັ້ນເລ ັ້ອຍໆ. ການພດັທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງເຊັົ່ນ: ບັນ

ດາໂຮງງານປ ງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ໂຮງງານຜະລິດວັດສະດ ເພ ິ່ອຮັບໃຊ້ການກ ໍ່ສ້າງ, ໂຮງງານນໍໍ້າດ ິ່ມ, ໂຮງ

ງານເຟນີ ເຈ , ໂຮງງານຜະລິດດິນຈ ິ່ ແລະ ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວ; 
 ໃນປີ 2018 ທົົ່ວແຂວງຫົວພນັ ໄດມ້ ໂຮງງານອ ດສາຫະກໍາ 151 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນ: ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍມ່  

1 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຂະໜາດກາງ 30 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວ 44 ແຫ່ງ, ໂຮງງານໃນຄົວເຮ ອນ 76 
ແຫ່ງ. ສໍາລັບເນ ັ້ອທ ກໍານົດເປນັເຂດອ ດສາຫະກໍາປ ່ງແຕ່ງທົົ່ວແຂວງມ ເນ ັ້ອທ ທັງໝົດ: 1.278,44 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 
0,08 % ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທົົ່ວແຂວງ ໃນນັັ້ນ ເມ ອງຊໍາເໜ ອມ  1.021 ເຮັກຕາ, ເມ ອງວຽງໄຊ 25 ເຮັກຕາ, ຊໍາໃຕ້  12 
ເຮັກຕາ, ເມ ອງຊຽງຄ ໍ້ 12 ເຮກັຕາ, ເມ ອງຮ້ຽມ 12 ເຮັກຕາ, ເມ ອງສົບເບົາ 84 ເຮັກຕາ , ເມ ອງແອດ 48 ເຮັກຕາ, 
ເມ ອງຫົວເມ ອງ 24 ເຮັກຕາ, ເມ ອງຊ່ອນ 22 ເຮັກຕາ ແລະ ເມ ອງກວັນ 18,44  ເຮັກຕາ. “ທົົ່ວແຂວງມ ໂຮງງານ
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ຜະລິດນໍໍ້າປະປາ 6 ແຫ່ງ ປະລິມານການຜະລິດທັງໝົດ 4.979 ແມັດກ້ອນຕ ໍ່ມ ັ້, ສະໜອງນໍໍ້າໄດ້ 47 ບ້ານ, ມ ຄອບຄົວ

ໄດ້ຊົມໃຊ້ໃຊ້ນໍໍ້າປະປາ 7.729 ຄອບຄົວ, ເທົົ່າກັບ 6,5% ຂອງຄອບຄົວທົົ່ວແຂວງຫົວພັນ” ③. 

 
2). ຫັດຖະກາໍ 
ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໄດເ້ອົາໃຈໃສ່ໃນການສົົ່ງເສ ມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າທ ິ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຫ າຍ

ຂ ັ້ນກວ່າເກົົ່າ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການສົົ່ງເສ ມວຽກງານຫັດຖະກໍາຕໍໍ່າຫູກທ ໄໝ, ຈັກສານ ແລະ ຜະລິດພາເຂົັ້າໂລຫະ 
ສາມາດຈໍາໜ່າຍຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ. ມ ການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ, ສ້າງຕັັ້ງເປັນຫົວໜ່ວຍ

ທ ລະກິດ, ສ້າງຕັັ້ງເປັນກ ່ມ ຢູບ່ັນດາເມ ອງກ ໍ່ໄດກ້ໍານົດເອົາການຜະລິດສິນຄ້າຫັດຖະກໍາ ເປັນເງ ິ່ອນໄຂໜຶິ່ງຂອງການ

ພັດທະນາທ້ອງ ຖິິ່ນ. ປັດຈ ບັນມ  ຜ້າຝ້າຍ ແລະ ຜ້າໄໝຍ້ອມດ້ວຍສ ທໍາມະຊາດ ໄດກ້າຍເປັນສິນຄ້າທ ິ່ນິຍົມຢ່າງກວາ້ງ
ຂວາງ ແລະ ມ ຕະຫ າດຮອງຮັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງວຽກງານຫັດຖະກໍາ ໄດ້ສ້າງວຽກ
ເຮັດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກໄດ ້ໂດຍພ ັ້ນຖານ. 

  
3). ການຄາ້ 
ການສົົ່ງອອກສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເພ ິ່ມທະວ ການຄ ້ມຄອງຕິດຕາມສະພາບລາຄາສິນຄາ້

ພາຍໃນທ້ອງຕະຫ າດ ໂດຍສະເພາະ ສິນຄ້າທ ິ່ມ ຜົນກະທົບໄວຕ ໍ່ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ, ເພ ິ່ອໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ
ຢູ່ພາຍໃນແຂວງໝັັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບທ ິ່ສາມາດຄວບຄ ມໄດ ້ສົົ່ງເສ ມ ແລະ ເປີດກວ້າງການຈ ລະຈອນສິນຄ້າ
ພາຍໃນ, ສ້າງຕະຫ າດເພ ິ່ອຮອງຮັບຜົນຜະລິດສິນຄ້າຂອງປະຊາຊົນ, ທົົ່ວແຂວງມ ຕະຫ າດ 17 ແຫ່ງ. ນອກນ ັ້, ຍັງມ 
ການສົົ່ງເສ ມການຜະລິດ ແລະ ການສົົ່ງອອກປະຕິບັດສິດທິພິເສດທ ິ່ໄດຄ້ ້ມຄອງ ພ້ອມທັງອອກໃບຢັົ້ງຢ ນແຫ ່ງກໍາເນ ດ
ສິນຄ້າ ແລະ ອອກໃບອະນ ຍາດ, ໃບຕິດຕາມສິນຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົັ້າ ຕາມຕາຕະລາງລາຍການສິນຄ້າຄວບຄ ມດ້ວຍ
ລະບຽບການ ເພ ິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງອາຊຽນ ກ ໍ່ຄ ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO). 

4). ການບ ລກິານ 
ແຂວງຫວົພັນ ໄດ້ມ ການໃຫ້ບ ລກິານດ້ານຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ການໃຫ້ບ ລິການດ້ານທະນາຄານມ  5 ສາຂາທະນາ 

ຄານໃຫຍ່ຄ : ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດມະຫາຊົນ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານສົົ່ງເສ ມກະສິກໍາ, 

ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ມ ລັດວິສາຫະກິດໄປສະນ  1 ແຫ່ງ, ມ  3 ບ ລິສັດໂທລະ

ຄົມມະນາຄົມ ທ ິ່ໄດໃ້ຫ້ການບ ລິການ ເຊັົ່ນ: ETL, LTC ແລະ UNITEL. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມ ການບ ລິການຂົນສົົ່ງ 

ທາງບົກ, ທາງອາກາດ, ມ ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ເຮ ອນພກັ ແລະ ຕະຫ າດ. 

 
2.1.4 ຂງົເຂດພະລງັງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ່

1). ວຽກງານພະລັງງານໄຟຟ້າ 
“ທົົ່ວແຂວງມ ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກທ ິ່ກໍາລັງກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈໍານວນ 46 

ແຫ່ງ, ມ ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງທັງໝົດ 1.140 MW, ໃນນັັ້ນ ມ  11 ໂຄງການທ ິ່ກໍາລັງກ ໍ່ສ້າງ ທ ິ່ມ ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 16 MW 

 
③ ຂ ໍ້ມູນຈາກ: ບົດລາຍງານແຫ ງ່ທ ິ່ມາຂອງສາຍນໍໍ້າເຂົັ້າໃນການຜະລິດນໍໍ້າປະປາ ແຂວງຫົວພັນສະບັບເລກທ  613/ລກນປ, ລງົວັນທ  13 ມິຖຸນາ 2018. 
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ຂຶັ້ນໄປ ( ມ  1 ໂຄງການພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫ ນ ) ແລະ ມ  2 ໂຄງການ ທ ິ່ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ແລ້ວ ມ ກໍາລັງ
ຕິດຕັັ້ງ 37,6 Mw” ④.  

 
2). ວຽກງານແຮທ່າດ 
ໄດ້ດໍາເນ ນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນຈ ດປະກົດແຮ່ທາດຊະນິດຕ່າງໆໃນທົົ່ວແຂວງ ໄດ້ທັງໝົດ 69 ຈ ດ ລວມມ  

22 ຊະນິດແຮ່ທາດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ອະນ ຍາດໃຫ້ບ ລິສັດດໍາເນ ນການຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫລວດ ແລະ ຂ ດຄົັ້ນ - ປ ງ
ແຕ່ງແຮ່ທາດ ລວມທັງໝົດ 34 ບ ລິສັດ, ລວມມ  73 ກິດຈະການ ແລະ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ສໍາປະທານ 248.185 ເຮັກຕາ. 
ໃນນັັ້ນຊອກຄົັ້ນ, ສໍາຫ ວດ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 238.432 ເຮັກຕາ (ລັດຖະບານອະນ ຍາດ ມ ຈໍານວນ 12 ບ ລິສັດ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 
192.432 ເຮັກຕາ) ແລະ ຂ ດຄົັ້ນ, ປ ງແຕ່ງ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 9.753 ເຮັກຕາ. 

 
2.1.5 ຂງົເຂດໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ງ 

1). ຄມົມະນາຄມົຂນົສົົ່ງ 
ແຂວງຫວົພັນ ໄດ້ມ ການພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ ໂດຍສະເພາະໂຄງການກ ໍ່ 

ສ້າງເສັັ້ນທາງ, ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງທາງບົກ ມ ເສັັ້ນທາງເຂົັ້າເຖ  ງແຕ່ລະເມ ອງ ແລະ ເຊ ິ່ອມໂຍງກັບບັນດາແຂວງ

ໃກ້ຄຽງ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ປັດຈ ບັນທົົ່ວແຂວງມ ເສັັ້ນທາງຍາວທັງໝົດ 5.508,2 ກມ, ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດ 
5.773,96 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 0,35%. ໃນນັັ້ນ ມ ເສັັ້ນທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດຍາວ 445 ກມ, ທາງຫ ວງແຂວງ 740,32 
ກມ, ທາງຫ ວງເມ ອງ 961,8 ກມ, ທາງເທດສະບານ 131,13 ກມ, ທາງຊົນນະບົດ 1.638,66 ກມ ແລະ ທາງ
ສະເພາະ 1.591,29 ກມ. ແຍກເປັນແຕ່ລະປະ ເພດທາງຄ : ທາງປູຢາງ 905,89 ກມ, ທາງປແູຮ່ 1.461,76 ກມ ແລະ 
ທາງດິນແດງ 3.138,55 ກມ, ມ ສະຖານ ໂດຍສານ 11 ແຫ່ງ, ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ 1 ແຫ່ງ, ສະໜາມບິນ 1 ແຫ່ງ 
ແລະ ກໍາລັງກ ໍ່ສ້າງສະໜາມບິນແຫ່ງໃໝ່ 1 ແຫ່ງ (ສະໜາມບນິໜອງຄ້າງ). 

 
2). ການຄ ມ້ຄອງທ ດນິປ ກສາ້ງ 
ທົົ່ວແຂວງຫົວພັນ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ ດິນປ ກສ້າງທັງໝົດ 4.264,96 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 0,26% ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທົົ່ວ

ແຂວງ ໃນນັັ້ນມ ທ ິ່ດິນປ ກສ້າງທ ິ່ຢູ່ອາໃສ  3.900,49 ເຮັກຕາ ຄ ້ມຄອງໄປຕາມ 4 ລັກສະນະດັົ່ງນ ັ້: 
▪ ລກັສະນະທ ໜຶິ່ງ: ການດໍາລົງຊ ວິດ ແລະ ອາໄສຢູ່ຕາມເຂດເທດສະບານຂອງບັນດາເມ ອງ, ລັກສະນະທ ິ່ຢູອາ

ໄສຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດດັົ່ງກ່າວແມ່ນ ຢູ່ແບບໜາແໜ້ນ, ໃນນັັ້ນມ ຫ າຍຄົວເຮ ອນທ ິ່ອາໃສຢູ່ດ້ານໃນ ເຊິິ່ງເກ ອບຈະ
ບ ໍ່ມ ເສັັ້ນທາງຮ່ອມອອກສູ່ທາງຫ ວງ ເຮັດໃຫ້ມ ບັນຫາຫຍ ້ງຍາກໃນການພັດທະນາສິິ່ງສາທາລະນ ປະໂພກເຊັົ່ນ: ລະບົບ
ໄຟຟ້າ, ນໍໍ້າປະປາ, ໂທລະຄົມ  ນອກຈາກນ ັ້ ຍັງເປັນກ ່ມທ ິ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ບັນຫາໄພພິບັດ ແລະ ອຶິ່ນໆ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ 
ອັກຄ ໄພ ແລະ ພະຍາດລະບາດ, ການຕັັ້ງບ້ານລັກສະນະນ ັ້ໄດ້ກວມເອົາປະມານ 27% ຂອງໝູ່ບ້ານໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ແຂວງ, ອາຊ ບຂອງປະຊາຊົນເຫ ົົ່ານ ັ້ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເປັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ກໍາມະກອນ, ຄ້າຂາຍ ແລະ ອາຊ ບ
ປະກອບກິດຈະການໃນຂະແໜງການບ ລິ ການອ ິ່ນໆ; 

▪ ລັກສະນະທ ສອງ:   ເປັນບ້ານທ ິ່ອາໄສຢູ່ລຽບຕາມແຄມທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 6A, 6B, 1C ແລະ ເສັັ້ນ

ທາງເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ, ເມ ອງຕ ໍ່ເມ ອງ, ບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ. ບ້ານໃນລັກສະນະນ ັ້ແມ່ນມ ຄວາມສະ ດວກ 

ດ້ານຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ ການດໍາລົງຊ ວິດຂອງເຂົາເຈົັ້າແມ່ນອາໄສເຮັດທ ລະກິດຄ້າຂາຍຂະໜາດ

 
④  ຂ ໍ້ມູນຈາກ: ບົດສະຫ ຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 5 ປີ 2016-2020 ຂອງ ພະແນກ ພະລັງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່. 
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ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ປະສົມປະສານກັບການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ເພ ິ່ອຫາລ້ຽງຊ ບ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າແບບພ 
ພຽງ, ການຢູ່ອາໄສໃນລັກສະນະນ ັ້ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍທ ິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຊາະເຈ ິ່ອນຂອງດິນ, ມ 
ຄວາມຫຍ ງຍາກໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍເສັັ້ນທາງ, ການຕັັ້ງບ້ານລັກສະນະນ ັ້ກວມເອົາ 35% ຂອງ
ຈໍານວນບ້ານທັງໝົດທົົ່ວແຂວງ; 

▪ ລກັສະນະທ ສາມ: ເປັນບ້ານຊຶິ່ງອາໄສຢູ່ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍໍ້າສາຍຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ນໍໍ້າຊໍາ, ນໍໍ້າມ່າ, ນໍໍ້າແອດ, ນໍໍ້າ
ເນ ນ, ນໍໍ້າຄານ ແລະ ສາຍນໍໍ້າ ອ ິ່ນໆ, ການຕັັ້ງບ້ານໃນລັກສະນະນ ັ້ແມ່ນໄດອ້າໄສສາຍນໍໍ້າເປັນບ່ອນທໍາການຜະລິດກະສິ
ກໍາ  ແລະ   ການທໍາມາຫາກິນ ແມ່ນໄດອ້າໄສທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ໝູ່ບ້ານໃນລັກສະນະນ ັ້ ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງ
ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດໄພພິບັດຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການເຊາະເຈ ິ່ອນຂອງດິນ, ໄພນໍໍ້າຖ້ວມ, ບັນຫາການຖ ັ້ມສິິ່ງເສດເຫ  ອລົງແມ່ນໍໍ້າ ໄດ້
ກວມເອົາປະມານ 30% ຂອງບ້ານທັງໝົດທົົ່ວແຂວງ; 

▪ ລກັສະນະທ ສ ິ່ : ເປັນບ້ານທ ິ່ໄດອ້າໄສຢູ່ຕາມສັນພ,ູ ເປີົ້ນພູ, ຮ່ອມພູບ່ອນທ ິ່ມ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ິ່
ອ ດົມສົມບູນ, ມ ປ່າໄມ້ຕ ບໜາ, ຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ມ ເສັັ້ນທາງທຽວໄດ້ລະດູດຽວ ແລະ ບ ໍ່ມ ໄຟຟ້າໃຊ້. ສໍາລັບການ
ດໍາລົງຊ ວິດຂອງເຂາົເຈົັ້າ ແມ່ນອາໄສທໍາມະຊາດເປັນຕົັ້ນຕ  ເຊັົ່ນ: ເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນ, ເຮັດນາ, ລ່າສັດປ່າ, ຫາປາ 
ແລະ ອ ິ່ນໆ ເປັນອາຫານ ການຕັັ້ງບ້ານເຮ ອນໃນລັກສະນະນ ັ້ ແມ່ນມ ຄວາມຫຍ ້ງຍາກໃນການກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ ເຂດດັົ່ງກ່າວກວມເອົາປະມານ 8% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດທົົ່ວແຂວງ. 

 
3). ການຄ ມ້ຄອງການນາໍໃຊທ້ ດນິສາໍນກັງານອງົການຂອງລດັ  
ທ ິ່ດິນ ທ ິ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການກ ໍ່ສ້າງສໍານັກງານອົງການຂອງລັດຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນທ ິ່ດິນສໍາ

ລັບການກ ໍ່ສ້າງສໍານັກງານ, ຫອ້ງການຂອງລັດ, ທ ິ່ດິນລວມໝູ່ຢູ່ຕາມເຂດເທດສະບານຂອງແຂວງ, ເທດສະບານ

ເມ ອງ ແລະ ເຂດຈ ດສ ມພັດທະນາ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນສໍານັກງານຫ້ອງການ, ທ ິ່ດິນໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສ ກສາລາ, ຫ້ອງ

ການບ້ານສະໂມສອນ, ເດ ິ່ນກິລາ ແລະ ດິນສາທາລະນະອ ິ່ນໆ ທ ິ່ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານບ ລຫິານລັດ ມ ເນ ັ້ອທ ທັງໝົດ 
364,47 ເຮັກຕາ ບັນດາຂ ໍ້ມູນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດນິເຂົັ້າໃນການກ ໍ່ສ້າງສາໍນັກງານຫ້ອງການ ການຄ ້ມຄອງ
ທ ິ່ດິນປະ ເພດນ ັ້ເຫັນວ່າມ ຄວາມລະອຽດພ ສົມຄວນ ແລະ ກ ໍ່ໄດ້ເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນມາກ່ອນແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ
ຂ ໍ້ມູນຢູ່ຂັັ້ນເມ ອງ ເຫັນວ່າບາງເມ ອງ ສາມາດສັງລວມ ແລະ ເກັບກໍາຈໍານວນຕອນດິນໄດ.້ 

 

2.1.6 ຂງົເຂດຖະແຫ ງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ 
1). ວຽກງານຖະແຫ ງຂາ່ວ 
 ປະຈ ບັນທົົ່ວແຂວງ ຫົວພັນ ມ ສະຖານ ວິທະຍ ກະຈ່າຍສຽງ FM 10 ແຫ່ງ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 

60% ມ ສະຖານ ໂທລະໂຄ່ງປະຈ າບ້ານ 505 ຊຸດ, ມ ສະຖານ ກະຈາຍໂທລະພາບ 2 ແຫ່ງ. 
 

2). ວຽກງານວດັທະນະທາໍ 
ແຂວງຫົວພັນ ເຄ ຍມ ມູນເຊ ັ້ອທ ິ່ເປັນເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາອັນດ ງາມ ເຊິິ່ງໄດ້ປະຕິບັດກັນມາຫ າຍ

ເຊັົ່ນຄົນເປັນຕົັ້ນ: ຮ ດ 12 ຄອງ 14, ບ ນປີໃໝ່ລາວ, ບ ນຫ ໍ່ເຂົັ້າສະຫ າກ, ບ ນເຂົັ້າໃໝ່ໄຕແດງ, ບ ນເຕດ, ບ ນກູ້

ເຜ ອກກູ້ມັນ,  ຫ ໍ່ເຂົັ້າປະດັບດິນ ແລະ ບ ນກິນຈຽງ (ເຜົົ່າມົັ້ງ) ໄດ້ມ ການປົກປັກຮັກສາວັດຖຸບູຮານ, ປູສະນິຍະສະ

ຖານ, ອາຄານສະຖານທ ິ່ເກົົ່າແກ່ທ ິ່ເປັນເອກະລັກໃຫ້ຄົງໄວ້ຢູ່ຄູ່ກັບຊາວ ແຂວງຫົວພັນ; 
ປະຊາຊົນ ນັບຖ ສາດສະໜາພ ດກວມເອົາ 25,97% ແລະ ສາດສະໜາຄາໂຕລິກ 5,10% ແລະ ສາດສະໜາອ ິ່ນໆ 

68,93% ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຊາຊົນໄດ້ອະນ ລັກຮັກສາ ແລະ ເສ ມຂະຫຍາຍຮ ດຄອງ
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ປະເພນ ມູນເຊ ັ້ອວັດທະນະທໍາທ ິ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຜົົ່າ ຕິດພັນກັບຂະບວນການສ້າງຄອບຄົວວັດທະນະທໍາ, ບ້ານວັດທະ 

ນະທໍາ. ປັດຈ ບັນໃນທົົ່ວແຂວງມ ບ້ານວັດທະນະທໍາທັງໝົດ 426 ບ້ານ, ມ  42.368 ຄອບຄົວ, ມ ໜ່ວຍສິລະປະ
ວັນນະຄະດ ສະໝັກຫ  ັ້ນ 266 ໜ່ວຍ, ສູນວັດທະນາທໍາເດັກມ  1 ແຫ່ງ, ມ ຫ ສະມ ດ 1 ແຫ່ງ ແລະ ມ ດິນສະຫງວນທາງ
ດ້ານວັດທະນາທໍາ 53,07 ເຮັກຕາ. 

 
3). ການຄ ມ້ຄອງທ ິ່ດນິວດັ 
ທ ິ່ດິນວັດຂອງແຂວງ ຫົວພັນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເປັນວັດທ ິ່ສ້າງຂຶັ້ນມາຫ າຍປີແລ້ວ ແລະ ໄດສ້ ບທອດກັນມາແຕ່ 

ດ ກດໍາບັນ ຫ າຍວັດໄດ້ກາຍເປັນວັດທ ິ່ມ ຊ ິ່ສຽງທາງດ້ານປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ ແລະ ເປັນທ ິ່ຮູ້ດ ຂອງສັງຄົມ ໃນ
ປະຈ ບັນມ ຫ າຍວັດໄດ້ມ ການບູລະນະຮັກສາ ເພ ິ່ອເປັນບ່ອນເຮັດພິທ ທາງສາສະໜາ ແລະ ບາງບ່ອນກ ໍ່ກາຍເປັນ ແຫ ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແຂວງຫົວພັນ ມ ທ ດິນ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນດິນວັດ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດ 35,85 ເຮັກຕາ. 

 
4). ການຄ ມ້ຄອງດນິເຂດປາ່ຊາ້-ປາ່ສກັສດິ 
ແຂວງຫົວພັນ ປະກອບມ ຫ າຍຊນົເຜົົ່າ ທ ິ່ມ ຮ ດຄອງປະເພນ ທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການເຜົາສບົ ຫ   ການຝັງສົບຄົນຕາຍ 

ກ ໍ່ມ ລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ ເນ ິ່ອງຈາກວາ່ບາງຊົນເຜົົ່າກ ໍ່ເອົາໄປຝັງ ຫ   ຈູດສົບ ຢູ່ຕາມໄຮສ່ວນຂອງໃຜລາວຕາມຄວາມ
ເຊ ັ້ອຖ  ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ກໍານົດສະຖານທ ິ່ແນ່ນອນ ແລະ ບາງບ່ອນກ ໍ່ໄດ້ກໍານົດເປັນດິນປາ່ຊ້າ-ປາ່ສັກສດິ ທົົ່ວແຂວງ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່
ປ່າຊ້າ-ປາ່ສັກສິດ ທງັໝົດ 2.259,51 ເຮັກຕາ. 

 
5). ວຽກງານທອ່ງທຽ່ວ 

ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ ເພ ິ່ອຮັບໃຊວ້ຽກງານທ່ອງທຽ່ວຂອງແຂວງ ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາທ ິ່ສໍາຄັນ ແລະ ໄດຮ້ັບ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກຄະນະພັກ, ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ດ ພ ສົມຄວນ, ໂດຍສະເພາະ

ແມ່ນການອານ ລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ບັນດາທ່າແຮງແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວທ ິ່ມ ຢູ່ຢ່າງຈາໍກັດນັັ້ນ, ໃຫ້ມ ລັກສະນະພົັ້ນເດັົ່ນຂຶັ້ນ 

ແລະ ຍ ນຍົງ ໂດຍໃຫ້ເກ ດຜົນປະໂຫຍດສູງສ ດແກ່ແຂວງຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງແຂວງ ໃຫ້ມ ທາ່ກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢາ່ງບ ໍ່ຢ ດຢັົ້ງ, ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫົວພັນ ເປັນວຽກງານໜຶິ່ງທ ິ່ສໍາ
ຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຊຶິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນຂອງແຂວງ. “ທົົ່ວ
ແຂວງ ມ ແຫ ່ງທ່ອງທຽ່ວທັງໝດົ 155 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນໄດ້ເປີດບ ລິການແລ້ວຈໍານວນ 61 ແຫ່ງຄ : ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງ
ດ້ານທໍາມະຊາດ 19 ແຫ່ງ, ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ 22 ແຫ່ງ ແລະ ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ 
20 ແຫ່ງ, ໃນນັັ້ນມ ເນ ັ້ອທ ິ່ຂອງດິນທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດແມນ່ 3.317,39 ເຮັກຕາ ແລະ ດິນທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະ 
ນາທໍາມ  53.07 ເຮັກຕາ. ນອກນັັ້ນ, ຍັງມ ສະຖານທ ິ່ ແລະ ການບ ລິການທ ິ່ເອ ັ້ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົັ້ນ: ມ ໂຮງແຮມ 11 ຫ ັງ, ເຮອນພັກ 73 ຫ ັງ ແລະ ຮ້ານອາຫານ 199 ຮ້ານ ເພ ິ່ອຮັບຮອງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ທ ິ່ເຂົັ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ແຂວງຫວົພັນ” ⑤     

ສັງລວມເນ ັ້ອທ ິ່ດິນຂົງເຂດວັດທະນາທໍາມ ທັງໝົດ 5.665,82 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 0,34% ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທົົ່ວ
ແຂວງ. 
 

 
⑤ ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນຈາກ: ບົດສະຫ ຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2019 ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຫົວພັນ. 
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2.1.7  ຂງົເຂດປອ້ງກນັຊາດ ແລະ ປອ້ງກັນຄວາມສະຫງບົ 
1). ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິເຂົັ້າໃນວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ 
ເພຶິ່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ ແລະ ຜ ນແຜນດິນອັນຄົບຖ້ວນອັນແສນຮັກຂອງປວງຊົນລາວທັງ

ຊາດ, ເພ ິ່ອຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສ ກ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມເຫັນໄດ້ວ່າ ຄະນະ

ພັກ, ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ຍາມໃດກ ໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ວຽກ
ງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປ້ອງກັນເຂດນໍໍ້າແດນດິນຕາມຂອບເຂດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ຂອງຕົນມ ຄວາມສະຫງົບໂດຍພ ັ້ນຖານ, ສໍາລັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ  ແມ່ນໄດ້ຖ ເອົາບັນຫາທ ິ່ຕັັ້ງຍ ດ

ທະສາດ ຂອງກໍາລັງປະກອບອາວ ດເປັນບັນຫາສໍາຄັນ. ສະນັັ້ນ, ທ ິ່ດິນບ່ອນໃດເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຂອງບ ກຄົນ, 
ນິຕິບ ກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງໃດໜຶິ່ງກ ໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກມ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນສາ 
ມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ພາຍຫ ັງສໍາເລັດການປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ແລ້ວ ຈຶິ່ງຈະມອບຄ ນໃຫ້ເຈົັ້າຂອງເດ ມ. ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນເຂົັ້າໃນ
ການຕັັ້ງຄ້າຍ, ປ້ອມຍາມ, ປ້ອມກອງຫ ອນ, ສະໜາມຝ ກແອບສິນລະປະຢ ດ, ຍ ດທະວິທ , ເຂດທ າການຜະລິດ ແລະ 
ອ ິ່ນໆ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດ 1.198,29 ເຮັກຕາ, ນອກຈາກຂອບເຂດພ ັ້ນທ ິ່ ທ ິ່ໄດ້ກ່າວມານ ັ້ແລ້ວ ຍັງມ ຂອບເຂດທ ິ່ນອນ
ໃນພ ັ້ນທ ິ່ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນອ ິ່ນໆ ທ ິ່ບ ໍ່ທັນສາມາດກໍານົດອອກຢ່າງຈະແຈ້ງໄດ.້ 

 
2). ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິເຂົັ້າໃນວຽກງານປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ 
ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສ້າງສໍານກັ

ງານອົງການ, ບ່ອນຕັັ້ງປ້ອມຍາມ, ສະຖານທ ິ່ຝ ກແອບ, ຄ້າຍຂ ມຂັງ, ສູນບໍາບັດ ແລະ ວຽກງານ ປກສ ອ ິ່ນໆ ທ ິ່

ສໍາຄັນຂອງແຂວງ, ສະເພາະເທດສະບານແຂວງມ ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມ ທັງ   
ໝົດ 31 ຕອນ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 752,49 ເຮັກຕາ. ສັງລວມເນ ັ້ອທ ິ່ດິນປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມ ທັງໝົດ 
11.950,78 ເຮັກຕາ ເທົົ່າກັບ 0,72% ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທົົ່ວແຂວງ. 

 
2.1.7 ຂງົເຂດສກຶສາ ແລະ ກລິາ  

ທົົ່ວແຂວງ ມ ໂຮງຮຽນສາມັນສກຶສາທັງໝົດ 1.237 ແຫ່ງ, ສໍານັກງານ ຫ້ອງການ 11 ແຫ່ງ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດ 
ປະມານ 5.715,162 ເຮັກຕາ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນສະຖານທ ິ່ປ ກສ້າງໂຮງໂຮຽນ, ສໍານັກງານ, ຫ້ອງການ, ບ່ອນຝຶກແອບ
ກິລາ-ກາຍຍະກໍາ ບ່ອນເພ ິ່ມພນູໃນໂຮງຮຽນ, ສໍານັກງານ, ຫ້ອງການ ເຊິິ່ງໄດ້ແຍກເປັນຕາມແຕ່ລະຊັັ້ນການສຶກສາ
ເຊັົ່ນ : ມ ໂຮງຮຽນອະນ ບານ 372 ແຫ່ງ ເນ ັ້ອທ  3,162 ເຮັກຕາ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ 719 ແຫ່ງ ມ ເນ ັ້ອທ  4.673,5 
ເຮັກຕາ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນ 92 ແຫ່ງ ເນ ັ້ອທ  322 ເຮັກຕາ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ 
ມັດທະຍົມສົມບູນ 54 ແຫ່ງ ເນ ັ້ອທ  560 ເຮັກຕາ, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 3 ແຫ່ງ ເນ ັ້ອທ  4,5 ເຮັກຕາ, 
ໂຮງຮຽນວິຊາຊ ບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 2 ແຫ່ງ ເນ ັ້ອທ  11,5 ເຮັກຕາ, ມ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມ ອງ 
10 ແຫ່ງ, ແຂວງ 1 ແຫ່ງ ເນ ັ້ອທ ປະມານ 13,5 ເຮັກຕາ, ສູນພັດທະນາການສຶກສາຫ້າງລ້ອງ ເນ ັ້ອທ ິ່ປະມານ 7 
ເຮັກຕາ, ສະ ໜາມກິລາຂອງເມ ອງ 9 ແຫ່ງ, ມ ເນ ັ້ອທ ປະມານ 225 ເຮັກຕາ. 

 
2.1.8 ຂງົເຂດສາທາລະນະສ ກ 

ທົົ່ວແຂວງໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງສາທາລະນະສ ກ ເພ ິ່ມຂ ັ້ນຢູ່ບັນດາເມ ອງ ແລະ ອອກສູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ
ສອກຫ  ກ ເຊິິ່ງມາຮອດປະຈ ບັນທົົ່ວແຂວງຫົວພັນ ມ ໂຮງໜໍທັງໜົດ 10 ແຫ່ງ ໃນນ ັ້ມ ໂຮງໝໍແຂວງ 1 ແຫ່ງ, ມ ໂຮງ
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ໜໍເມ ອງ 9 ແຫ່ງ, ມ ຕຽງນອນທັງໜົດ 395 ຕຽງ, ມ ຕູ້ຢາປະຈໍາບ້ານ 554 ຕູ້, ມ ສ ກສາລາ 61 ແຫ່ງ.  ນອກຈາກນ ັ້
ຍັງມ ຄຣ ນິກ 15 ແຫ່ງ. 

 
2.2. ວຽກງານຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ 

2.2.1 ການກາໍຈດັຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອ 
ແຂວງຫົວພັນແມ່ນໄດ້ກໍານົດ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງສະໜາມຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອ 10 ແຫ່ງ ໃຫ້ບັນດາເມ ອງທົົ່ວແຂວງ ຖ ວ່າແຕ່

ລະເມ ອງມ ສະໜາມຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອ, ສໍາລັບເມ ອງຊໍາເໜ ອ ແມ່ນມອບໃຫ້ອົງການພັດທະນາ ແລະ ບ ລິຫານຕົວເມ ອງຊໍາ     
ເໜ ອ ເປັນຜູ້ຄ ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ສ່ວນອ ກ 9 ເມ ອງແມ່ນ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ
ເປັນຜູ້ຄ ້ມຄອງ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກທ ລະກິດດໍາເນ ນການບ ລິການຂົນສົົ່ງຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມ ສະໜາມກໍາຈັດຂ ັ້
ເຫຍ ັ້ອແລ້ວກ ໍ່ຕາມ ແຕ່ກ ໍ່ເປັນພຽງບ່ອນເອົາຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອໄປຖ ັ້ມໃສ່ເທົົ່ານັັ້ນ ຍ້ອນຂາດງົບປະມານທ ິ່ຈະມາຮັບໃຊ້ ເຂົັ້າໃນ
ການກ ໍ່ສ້າງສະໜາມຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອ, ອ ກຢ່າງເຕັກນິກວິຊາການ, ການປະກອບອ ປະກອນ, ກົນຈັກຕ່າງໆ ບ ໍ່ສາມາດຕອບສະ
ໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສະພາບຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອ ຢູ່ແຕ່ລະເມ ອງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄດ້ດ ເທົົ່າທ ຄວນ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງເປັນບ່ອນແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງເຊ ັ້ອພະຍາດຕ່າງໆ, ເປັນບ່ອນກໍາເນ ດແກັດນ ເທນ (CH4), ຄາບອນ
ໄດອອກໄຊ, ເປັນການທໍາລາຍທໍາມະຊາດ, ສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມທ ິ່ອາໄສ ແລະ ດໍາລົງຊ ວິດຢູ່ເຂດໃກ້ຄຽງ ຍ້ອນ
ມ ການຈູດຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອ. ຕ ໍ່ບັນຫາດັົ່ງກ່າວນ ັ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ໃນຖານະ
ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແຂວງ ໄດສ້້າງຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ແລ້ວໃນປະຈ ບັນ, 
ຈ ດປະສົງເພ ິ່ອແກ້ໄຂຈ ດຕົັ້ນເຫດ ເລັົ່ງໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອຫ ຸດລົງ ມ ການຈັດການໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມວິທ ແຕ່
ຕົັ້ນທາງ ພ້ອມທັງເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວນ ັ້ ໃຫ້ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ. 

 
2.2.2 ການບາໍບດັນໍໍ້າເປ ົ້ອນ 

ການບໍາບັດນໍໍ້າເປ ົ້ອນຈາກຄົວເຮ ອນ ຫ   ຊຸມຊົນ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄ ນນະພາບສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເຮັດໃຫ້ນໍໍ້າເປ ົ້ອນທ ິ່ປ່ອຍອອກຈາກແຫ ່ງຕ່າງໆບ ໍ່ໄດ້ຮັບການບໍາບັດກ່ອນປ່ອຍລົງສູສາຍນໍໍ້າທໍາມະ
ຊາດ ເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ກ ິ່ນເໝັນ, ຄ ນນະພາບນໍໍ້າບ ໍ່ສະອາດ ເຊິິ່ງໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບນິເວດຂອງຊັບພະຍາກອນ
ແຫ ່ງນໍໍ້າ, ເຮັດໃຫ້ສັດນໍໍ້າ ແລະ ພ ດນໍໍ້າ ບາງຊະນິດ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມ ຈໍານວນຫ ຸດໜ້ອຍລົງ. ຕ ໍ່ສະພາບ
ດັົ່ງກ່າວພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ກໍານົດຈ ດເກັບຕົວຢ່າງວິໄຈຄ ນນະພາບ 
ນໍໍ້າແຫ່ງຊາດ ມ ຈໍານວນ 9 ຈ ດ ແລະ ລະດັບແຂວງ ຈໍານວນ 4 ຈ ດ ຢູ່ແມ່ນໍໍ້າສາຍຫ ັກ ແລະ ສາຂາທ ິ່ສໍາຄັນ. 

 
2.2.3 ການຄ ມ້ຄອງສານເຄມ  

ເຫັນວ່າມ ຄວາມຫຍ ້ງຍາກ ຍ້ອນສະພາບພູມ ປະເທດຕິດຈອດກັບຊາຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມ ເຮັດໃຫ້ 
ການນໍາເຂົັ້າສານເຄມ ຕ່າງໆ ໂດຍບ ໍ່ໄດຜ້່ານຂັັ້ນຕອນຂອງລະບຽບການ ແລະ ມ ການນໍາໃຊ້ກ້ວາງຂວາງ ເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານຜະລິດກະສິກໍາ ເປັນຕົັ້ນ: ການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າເຂົັ້າໃນຂະບວນການຜະລິດກະສິກໍາຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນໃນ 10 
ເມ ອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກສາລ  ແລະ ໄຮ່ໝູນວຽນ, ອ ກປະການໜຶິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອດປະສານງານ
ຂອງເຈົັ້າໜ້າທ ິ່ ທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບ ໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດ ເຊັົ່ນ: ການຄ ້ມຄອງການນໍາເຂົັ້າ, ການຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ 
ແລະ ການເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານຜົນຮ້າຍຂອງການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຍັງບ ໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ແລະ 
ທົົ່ວເຖິງ. 
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2.2.4 ການຄ ມ້ຄອງມນົລະພດິທາງອາກາດ 
ສໍາລັບແຂວງຫົວພັນ ເຫັນວ່າເລ ິ່ມພົບບັນຫາຫ າຍພ ສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຝ ່ນລະອອງຈາກການໂຄງ 

ການກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງຮ່າງ, ການຂົນສົົ່ງ, ການຈູດ ຫ   ເຜົາສິິ່ງເສດເຫ  ອຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມຕວົເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ນັບ
ທັງການກະກຽມພ ັ້ນທ ິ່ເພ ິ່ອຜະລິດກະສິກໍາ ເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ຂະພາບຂອງປະ 
ຊາຊົນທ ິ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມ ອງ, ເຂດຊານເມ ອງ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວງລະດູການການ
ຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, ໄລຍະນ ັ້ອາກາດມ ການປ່ຽນແປງຫ າຍ ເປັນຕົັ້ນ ຄວັນໝອກ, ອາກາດຮ້ອນອົບເອົັ້າ, ມ ຝ ່ນລະ
ອ່ອງເຈ ອປົນໃນອາກາດ, ຕ ໍ່ກັບບັນຫາດັົ່ງກາ່ວນ ັ້ເຫັນວາ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັັ້ງສະຖານ ວັດແທກຄ ນນະພາບ
ອາກາດ ໂດຍສະເພາະເຄ ິ່ອງວັດແທກ PM 2,5. 

 
2.2.5 ການຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ ໂຄງການພດັທະນາ 

ໄລຍະ 5 ປີ ແຂວງຫົວພັນ ສາມາດເຄ ິ່ອນໄຫວ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ 
ໃຫ້ສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຜນົກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ທັງໝົດ 87 ໂຄງການ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃນການຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມທ ລະກິດຄອບຄົວ  ຢູ່ຂັັ້ນເມ ອງໄດ້ຄົບ 10 ເມ ອງ ເຊິິ່ງສາມາດອອກໃບຢັົ້ງຢ ນຮັບຮອງ
ເອົາແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ທັງໝົດ 426 ກິດຈະການ. 

 
2.2.6 ການປບັຕວົເຂົັ້າກບັການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫູດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັທາໍມະຊາດ 

ແຂວງຫວົພັນ ເປັນເຂດທ ິ່ມ ພສູູງ, ມ ແມ່ນໍໍ້າຫ າຍສາຍໄຫ ຜ່ານ ສະພາບອາກາດຂ້ອນຂ້າງໜາວເຢັນ, ມ 
ຝົນຕົກ ແລະ ມ ລົມພັດຜ່ານເກ ອບຕະຫ ອດປີ, ສະນັັ້ນ ເຮັດໃຫ້ແຂວງຫົວພັນ ມ ຄວາມບອບບາງ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງ
ທ ິ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດສູງ. ເຫດການໄພພິບັດທໍາມະ
ຊາດ ທ ິ່ມັກເກ ດຂ ັ້ນ ຢູ່ແຂວງຫວົພັນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນ ນໍໍ້າປ່າໄຫ ່ຊຸ, ດິນເຊາະເຈ ິ່ອນ, ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ, ລົມພາຍ 

ລະດູຮ້ອນ, ໄພໜາວ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພະຍາດສັດ ແລະ ສັດຕູພ ດລະບາດ ກວມເອົາທ ກເມ ອງທົົ່ວແຂວງ. 

 
2.2.7 ການໂຄສະນາສາ້ງຈດິສາໍນຶກດາ້ນສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ການໂຄສະນາສ້າງຈິດສໍານຶກສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ທັງໝົດ 56 ຄັັ້ງ ໃນນັັ້ນ ບ້ານ 52 ຄັັ້ງ, ໂຮງຮຽນ 4 ຄັັ້ງ, 
ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົົ່ງເສ ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ນແກ້ວປັນຍາ ໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນຕົວແບບໃນການຫ ຸດຜ່ອນການນໍາ
ໃຊ້ຈອກ ແລະ ທ ໍ່ດູດຢາງປະລາສະຕິກ ເປັນໂຮງຮຽນທໍາອິດຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ໄດຊຸ້ກຍູ້ໃຫ້ມ ຫົວໜ່ວຍເກັບຊ ັ້ຂ ັ້
ເຫຍ ັ້ອປະເພດຢາງປະລາສະຕິກ 1 ຫົວໜ່ວຍ ເຊິິ່ງສາມາດເກັບຊ ັ້ໄດປ້ະມານ 14 ໂຕນຕ ໍ່ເດ ອນ. 

 
2.3 ຂ ໍ້ສະດວກ ແລະ ຂ ໍ້ຫຍ ງ້ຍາກ 

2.3.1 ຂ ໍ້ສະດວກ 
1. ຄະນະພັກ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຖ ເປັນບູລິມະສິດຕ ໍ່ວຽກງານຈັດສັນທ ິ່

ດິນ , ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ໂດຍໄດວ້າງທິດທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ ດທະ
ສາດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍ ນຍົງ ເປັນຕົັ້ນ ຊັບພະຍາກອນດິນ, 

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນແຫ ່ງນໍໍ້າ, ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແລະ ອຶິ່ນໆ ເພ ິ່ອບັນລ ເປົົ້າໝາຍການ

ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ  098/ສພຊ, ລົງວັນທ  28 ມິຖຸນາ 
2018 ວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030; 
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2. ມ ຍ ດທະສາດ, ແຜນງານ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເປັນບ່ອນອ ງ ໃນ
ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ , ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ ິ່ງແວດລ້ອມແບບ
ຮອບດ້ານຂັັ້ນແຂວງ; 

3. ບັນດາຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງນັບແຕ່ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມ ໃນການເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນ 
ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ແຜນງານດັົ່ງກາວ. 

 
2.3.2 ຂ ໍ້ຫຍ ງ້ຍາກ 
1. ການສ້າງແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂັັ້ນ

ແຂວງເປັນວຽກໃໝ່, ພະນັກງານທ ິ່ຮັບຜິດຊອບບ ໍ່ທັນມ ປະສົບການ ໃນການເຮັດວຽກງານດັົ່ງກາວເທົົ່າທ ິ່ຄວນ ຈິິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານມ ຄວາມຊັກຊ້າ ບາງຂ ໍ້ມູນຍັງບ ໍ່ທັນລະອຽດຊັດເຈນ. ນອກນັັ້ນ ການສະໜອງຂ ໍ້ມູນ
ຂອງບັນດາຂະແໜງການຍັງບ ໍ່ທັນລວມສູນ ເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມຫຍ ງຍາກໃນການສັງລວມຂ ໍ້ມນູ; 

2. ບັນດາຂະແໜງການ ຍັງບ ໍ່ທັນເຂົັ້າໃຈ ຕ ໍ່ກັບການຄ ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ຕາມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທ ິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມນູສະຖິຕິນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນບ ໍ່ຊັດເຈນ. 
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ພາກທ  II 
ວໄິສທດັ ແລະ ຍ ດທະສາດ ຂອງການຈດັສນັທ ິ່ດນິ, ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ ແຂວງ ຫວົພນັ. 
 
1. ວໄິສທດັຮອດປີ 2030 

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ເພ ິ່ອສ້າງແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ມ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ, ສັງຄົມມ ຄວາມ

ສະຫງົບປອດໄພ, ລະບົບການເມ ອງມ ຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດໃຫ້ມ ຄ ນ

ນະພາບ, ໃຫ້ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ປ່າໄມ້ປົກຫ ່ມ 70%, ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສົົ່ງເສ ມ

ການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ, ດຶງດູດທຶນຊ່ວຍເຫ  ອເພ ິ່ອການພັດທະນາ, ການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ແຂວງຫົວພັນ ບັນລ ເງ ິ່ອນໄຂຫ ຸດພົັ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ 
ໂດຍອ ງໃສ່ການພັດທະນາຕາມທ່າແຮງຂອງແຂວງ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຍ ນຍົງ, ສ ມ
ໃສ່ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດ ຂ ັ້ນ ໃນປີ 2025 ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະ ຊາຊົນມ ລາຍຮັບປານກາງສູງຂຶັ້ນ ໃນປີ 
2030. ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ ເພ ິ່ອບັນລ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາທ ິ່ຍ ນ
ຍົງ ຮັບປະກັນໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດມ ຄວາມອ ດົມສົມບ ນ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ມ ຄວາມຍ ນຍົງ; 

“ ເຮັດໃຫ້ແຂວງຫົວພັນ ເປັນແຂວງ ຂຽວ ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ຮັບປະກັນການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສາມາດປັບຕົວເຂົັ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຮັບປະກັນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມທິດສ ຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ”; 

“ ສໍາເລັດການຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຂຶັ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນໃນຂອບເຂດທົົ່ວແຂວງ; ຄ ້ມຄອງ ແລະ 
ບ ລິຫານທ ິ່ດິນໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ”. 

 
2. ຍ ດທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄມົຮອດປ ີ2025. 
     ສ ບຕ ໍ່ຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 8 ຍ ດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຮອດປີ 2025 ຄ : 
 

1) ຍ ດທະສາດການພັດທະນາເພ ິ່ອການເຕ ບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແບບມ ຄ ນນະພາບຕາມທິດຍ ນຍົງ. 

     2)  ຍ ດທະສາດສົົ່ງເສ ມການລົງທຶນແລະເຊ ິ່ອມໂຍງກັບຕ່າງປະເທດ. 
     3)  ຍູດທະສາດການຫັນເປັນອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ. 
     4)  ຍ ດທະສາດພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງຕິດພັນກັບການບ ລິການທາງຜ່ານ. 
     5)  ຍ ດທະສາດການພັດທະນາເພ ິ່ອບັນລ ເປົົ້າໝາຍ MDGs ຢ່າງສົມບູນຫ ັງປີ 2015 

     6)  ຍ ດທະສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນ ດ. 
     7)  ຍ ດທະສາດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍ ນຍງົ. 
     8) ຍ ດທະສາດປັບປ ງລະບົບການບ ລິຫານລັດ, ການປົກຄອງ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍ ຕິທາໍໃນ

ສັງຄົມ. 
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຍ ດທະສາດ ມອບໃຫ້ບັນດາພະແນກການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງທ ິ່ຕິດພນັກັບ 8 ຍ ດທະ

ສາດດັົ່ງກ່າວນ ັ້ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄາດໝາຍທ ິ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ
ຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດ . 
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3. ເປົົ້າໝາຍຈ ດສ ມ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ 5 ປ ີຄັັ້ງທ  IX (2021-2025) 
1. ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມ ການເຕ ບໂຕຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ, ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ມ ຄ ນນະພາບສູງຂຶັ້ນ, ໂດຍສ ບຕ ໍ່ຫັນໂຄງ

ປະ ກອບເສດຖະກິດໄປຕາມທິດຫັນເປັນອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ປັບປ ງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ມ ຄວາມ
ຫ າກຫ າຍຕາມຂະແໜງການຜະລິດ-ບ ລິການ ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ມູນຄ່າເພ ັ້ມສູງຂຶັ້ນ ຕາມທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນຂອງ
ແຂວງ ສ ບຕ ໍ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພ ິ່ອດຶງດູດການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນມາລົງທຶນໃຫ້ນັບມ ັ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ພັດທະ 
ນາ ແລະ ສົົ່ງເສ ມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທ ິ່ເປັນທ່າແຮງ. 

2. ສ ມໃສ່ພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສ ກ ແລະ ແຮງງານໃຫ້ມ ຄ ນນະພາບສູງ ເພ ິ່ອບັນລ ເປົົ້າ 

ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ໃນນັັ້ນເລັົ່ງໃສ່ຍົກສູງຄ ນນະພາບການຮຽນ, ການສອນ ແລະ ບ ລິການດ້ານສາທາ 
ລະນະສ ກ ແລະ ພັດທະນາສ ມ ແຮງງານໃຫ້ມ ຄ ນນະພາບສູງຂຶັ້ນ. 

3. ຫັນການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຄ ິ່ອງກົນຈັກທັນສະໄໝສູງຂຶັ້ນ, ແກ້ໄຂຄວາມ 

ທ ກຍາກຕິດພັນກັບການປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງຢ່າງແຂງແຮງ, ຍົກລະດັບຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາ 

ເຜົົ່າໃຫ້ດ ຂຶັ້ນ ໂດຍເລັົ່ງໃສ່ສ້າງ-ປັບປ ງ ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານທ ິ່ຈໍາເປັນ ສົົ່ງເສ ມການເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການ, ແຫ ່ງທຶນ, 

ເຕັກນິກ, ຕະຫ າດ ຄຽງຄູ່ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດຕາມທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ສ ບຕ ໍ່ພັດທະນາບ້ານໃຫຍ່

ໃຫ້ກາຍເປັນສ ສັນຕົວເມ ອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ, ສ ບຕ ໍ່ວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ລວງເລິກ ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຖິິ່ນຮາກ

ຖານມ ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ, ຮັກສາໄດ້ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢ່າງໜັກແໜ້ນ. 
4. ສ ມໃສ່ສ້າງໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດການຜະລິດ ແລະ ສົົ່ງເສ ມຄ ນນະພາບຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນ

ໂດຍເນັັ້ນການສ້າງຕາໜ່າງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໂທລະຄົມ, ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານເພ ິ່ອເຂົັ້າເຖິງການບ ລິການສາທາລະ ນະ 
ໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຊາຍແດນ. 

5. ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ , ພູມປັນຍາ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ-ການບ ລິການ 

ເພ ິ່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ, ສ້າງມູນຄ່າເພ ິ່ມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃຫ້ຫ າກຫ າຍ. 

6. ສ ບຕ ໍ່ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ຟ ົ້ນຟູຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ມ ຄວາມອ ດົມສົມບູນ, ສ້າງຕົວ

ເມ ອງສ ຂຽວ ແລະ ສະອາດ, ສົົ່ງເສ ມການຜະລິດ ແລະ ບ ລິໂພກທ ິ່ເປັນມິດກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ, ຫ ຸດຜ່ອນມົນລະຜິດ 

ສິິ່ງເສດເຫ  ອຈາກການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິໂພກ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ. 

7. ສ ບຕ ໍ່ປັບປ ງ-ສ້າງນິຕິກໍາລ ່ມກົດໝາຍໃຫ້ຮອງຮັບສະພາບ ແລະ ເງ ິ່ອນໄຂໃນໄລຍະໃໝ່, ຫັນການຄ ້ມຄອງ 

ແລະ ການບ ລິຫານລັດຕາມທິດຄ ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ, ກະທັດຮັດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສ ບຕ ໍ່ປັບປ ງການແບ່ງຂັັ້ນ
ຄ ້ມຄອງລະຫວ່າງຂະແໜງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມ ອງ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ແລະ ມ ຄວາມເປັນເອກະພາບ. 

8. ສ ບຕ ໍ່ຮ່ວມມ ກັບບັນດາປະເທດເພ ິ່ອນມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເພ ິ່ອຮັກສາສາຍພົວພັນໃຫ້ນັບມ ັ້ແໜ້ນ
ແຟ້ນ ເພ ິ່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ  ເຂົັ້າມາພັດທະນາແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ນັບມ ັ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. 

9. ຕ້ອງສ ມໃສ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການຈ ດສ ມ ແລະ 5 ທ່າແຮງ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ 
ມ ຜົນສໍາເລັດຢ່າງດ . 

 
4. ຄາດໝາຍລວມດາ້ນເສດຖະກິດມະຫາພາກ 5 ປ ີ(2021 – 2025) 

ຄາດວ່າໃນ 5 ປີ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຈະໃຫ້ບັນລ ທັງໝົດປະມານ 18.802,97 ຕ ັ້ກ ບ 
ແລະ ຄາດວ່າໃນ 2025 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຈະໃຫ້ບັນລ  4.096,99 ຕ ັ້ກ ບ, ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕ ໍ່
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ຫົວຄົນຈະໃຫ້ໄດ້ 12.792.608,31 ກ ບ/ຄົນ/ປີ ຫ   ເທົົ່າກັບ 1.505,01 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ປີ (ໃນອັດຕາແລກປ່ຽນ 

1 ໂດລາສະຫະລັດ/8.500 ກ ບ) ດ້ວຍຈັົ່ງຫວະອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະຢູ່ໃນລະດັບ 6% ຂຶັ້ນ
ໄປ (ຂັັ້ນສູນກາງກໍານົດ 5-6% ຂຶັ້ນໄປ) ແລະ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຈະມ ການຫັນປ່ຽນໃນທ່າອ່ຽງຄ : 

- ຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ ້ ເພ ິ່ມຂ ັ້ນ 4,31%  ກວມເອົາ 53,43%  ຂອງ GDP; 
- ຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ ເພ ິ່ມຂ ັ້ນ 8,56%  ກວມເອົາ 23,50%  ຂອງ GDP; 
- ຂະແໜງບ ລິການ  ເພ ິ່ມຂ ັ້ນ 7,45%  ກວມເອົາ 23,07%  ຂອງ GDP. 

 
5. ຈ ດປະສງົ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍ ຂອງແຜນຈັດສັນທ ິ່ດນິ, ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບ 
    ຮອບດາ້ນ 

5.1. ຈ ດປະສງົ 
1. ເພ ິ່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ  098/ສພຊ, ລົງວັນທ  28 ມ ຖຸນາ 2018 

ວ່າດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ເຂົັ້າສູ່ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ; 
2. ເພ ິ່ອຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ເຂົັ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ລະບຽບ

ຫ ັກການ, ແນ່ໃສ່ປົກປັກຮັກສາເຂດພ ັ້ນທ ິ່ດິນປ່າໄມ້ໃຫ້ມ ຄວາມອ ດົມສົມບູນ, ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ເພ ິ່ອຕອບສະໜອງນໍໍ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງໃນໄລຍະສັັ້ນ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ລວມທັງການແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກ; 

3. ເພ ິ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຕາມຂະແໜງ, ເຮັດໃຫ້ການຄ ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຫັນເຂົັ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍເທ ິ່ອລະກ້າວ ຕາມທິດສ ຂຽວ ແລະ ຍ ນຍົງ. 
 

5.2. ລະດບັຄາດໝາຍ 
1. ມ ລະບົບການຄ ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ 

ລ້ອມ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວແຂວງ, ມ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ປະ
ເມ ນຜົນການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; 

2. ທ ິ່ດິນ 8 ປະເພດ ໄດ້ຮັບການຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ມ ຄວາມເປັນເອ 
ກະພາບກັນ ລະຫວ່າງຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນັບແຕຂ່ັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ບາ້ນ;  ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບການຄ ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍ ນຍົງ; 

3. ບັນດາໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຮັດການສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ອນການອະນ ຍາດລົງທຶນ. 
 

6. ຫ ກັການໃນການສາ້ງແຜນຈດັສນັທ ິ່ດນິ, ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຮອບດາ້ນ 
6.1 ຫ ກັການ 

1. ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ທ ິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ຢູ່ໃນມະຕິຂອງຄະນະບ ລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັັ້ງທ  
4 ສະໄໝທ  X ວ່າດ້ວຍການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ ິ່ດິນ ໃນໄລຍະໃໝ່ ສະບັບເລກທ  026/ຄບສພ, ລົງວັນທ  03 
ສິງຫາ 2017 ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວາ່ດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຮອດປ ີ2030 ສະບັບ
ເລກທ  098/ສພຊ, ລົງວັນທ  28 ມ ຖຸນາ 2018 ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ສະບັບເລກທ  
10/ນຍ, ລົງວັນທ  05 ກ ມພາ 2019 ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດ
ສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ; 
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2. ເປັນພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ
ຂອງຂະແໜງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ; 

3. ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວ ລະຫວ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ; 

4. ການຈັດສັນ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນຂອງຂະແໜງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ
ຫ ັກການລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍອ ງໃສ່ຈ ດພິເສດ, ເງ ິ່ອນໄຂ, ທ່າແຮງທາງ
ດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; 

5. ຮັບປະກັນການແບ່ງຂັັ້ນຄ ້ມຄອງ, ການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ໃຫ້ຈະແຈ້ງຕາມ
ທິດສາມສ້າງ; 

 
7. ທາ່ແຮງອນັສາໍຄນັ ໃນການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງແຂວງ 5 ປ ີ(2021–2025) 

ໂດຍອ ງໃສ່ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ງທ  IX (2021-2025) ຂອງແຂວງຫົວພັນ ເຫັນ
ວ່າບັນດາທາ່ແຮງຍັງເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະ 5 ທ່າແຮງຄ : ທ່າແຮງທ  1) ດ້ານການ
ປູກຝັງ, 2) ດ້ານການລ້ຽງສັດ, 3) ດ້ານຫັດຖະກໍາ, 4) ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 5) ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ, ລະອຽດ
ແຕ່ລະດ້ານດັົ່ງນ ັ້: 

 

7.1 ດາ້ນການປກູຝງັ  
ການປູກຝັງກ ໍ່ແມ່ນໜຶິ່ງໃນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫວົພັນ ເພ ິ່ອ

ຮັບປະກັນຄວາມໜັັ້ນຄົງທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາທ ິ່ມ ທ່າແຮງຕາມທິດປູກຝັງທັນສະໄໝ
ໃສ່ໃຈຄ ນນະ ພາບສະອາດປອດໄພໝັັ້ນຄົງຍ ນຍົງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ແຂວງຫົວພັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສ ມການ
ຜະລິດດ້ານປູກຝັງເປັນສິນຄ້າຕາມເງ ິ່ອນໄຂທ່າແຮງຕວົຈິງຂອງແຂວງ ໂດຍໄດ້ເລັົ່ງໃສ່ສົົ່ງເສ ມການປູກເຂົັ້າໄກ່ນ້ອຍ 
(ເມ ອງຊໍາເໜ ອ, ເມ ອງວຽງໄຊ, ຫົວເມ ອງ, ເມ ອງສົບເບົາ, ເມ ອງຮ້ຽມ ແລະ ເມ ອງຊ່ອນ) ນອກຈາກນ ັ້ຍັງໄດ້ເລັົ່ງໃສ່

ການປູກພ ດອ ດສາຫະກໍາເປັນສິນຄ້າ ເຊັົ່ນ: ສາລ , ໝາກເດ ອຍອົົ່ງ, ຊາ, ກາເຟ, ໝາກໂມ, ໝາກມ່ວງແກ້ວ, ໝາກລໍາ

ໄຍ, ໝາກກ້ຽງ, ກະທຽມ,   ໝາກເພັດ, ໝາກກ້ວຍນໍໍ້າ, ໝາກແໜ່ງ, ພ ດຜັກ ແລະ ພ ດຕະກ ນຖົົ່ວອ ິ່ນໆ (ເມ ອງຊໍາເ

ໜ ອ, ເມ ອງຫົວເມ ອງ, ເມ ອງວຽງໄຊ, ເມ ອງສົບເບົາ, ຊຽງຄ ໍ້, ເມ ອງແອດ, ເມ ອງຊໍາໃຕ້, ເມ ອງກັວນ, ເມ ອງຮ້ຽມ, 
ເມ ອງຊ່ອນ). 

 
7.2 ດາ້ນການລຽ້ງສດັ 
ການລ້ຽງສັດແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການລ້ຽງສັດປ່ອຍແບບທໍາມະຊາດ ມາເປນັການລ້ຽງແບບ

ເຄິິ່ງທໍາມະຊາດ ເປັນສິນຄ້າ (ໄດ້ລິເລ ິ່ມມ ຮູບແບບການລ້ຽງສັດແບບທອມຂາຍ) ລ້ຽງແບບເປັນຟາມ ເຮັດໃຫ້ປະ 
ສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງຂ ັ້ນ ເພ ິ່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການປ່ຽນແປງ ໂຄງປະກອບຂອງວຽກງານ
ກະສິກໍາ ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ, ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສ ມວຽກງານຄວບຄ ມປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດສັດລ້ຽງ

ທ ກປະເພດ, ຜະລິດສັດນໍໍ້າຢູ່ບັນດາສູນ, ສະຖານ ເພ ິ່ອສະໜອງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນ
ອາຊ ບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໂດຍການຈັດກ ່ມເຂົັ້າຮ່ວມໂຄງການລ້ຽງສັດ ເພ ິ່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າຢູ່ພາກເໜ ອ ຂອງ ສ ປປ 
ລາວ ປະຈ ບັນມ ກ ່ມລ້ຽງສັດທັງໝົດ 265 ກ ່ມ.ໃນນັັ້ນ: ກ ່ມລ້ຽງງົວ-ຄວາຍ 130 ກ ່ມ, ກ ່ມລ້ຽງແບ້ 35 ກ ່ມ, ກ ່ມ

ລ້ຽງໝູ 25 ກ ່ມ, ກ ່ມລ້ຽງສັດປີ 50 ກ ່ມ, ກ ່ມລ້ຽງປາ 30 ກ ມ່, ຄອບຄົວສາທິດດ້ານການລ້ຽງສັດ 14 ຄອບຄົວໃນ 
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12 ບ້ານ, ຟາມລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍ ຈໍານວນ 13 ຟາມ. ໃນນັັ້ນ: ຟາມລ້ຽງໝູ 4 ຟາມ, ຟາມລ້ຽງແບ້ 2 ຟາມຟາມ

ລ້ຽງເປັດໄຂ່-ໄກ່ໄຂ່-ໄກ່ຊ ັ້ນ  7 ຟາມ, ສາມາດສ້າງສັດຕະວະແພດປະຈໍາບ້ານໄດ້ 401 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ. 

 
7.3 ດາ້ນຫດັຖະກາໍ 
ແຂວງຫົວພັນ ເປັນແຂວງໜຶິ່ງທ ິ່ມ ມູນເຊ ັ້ອດ ເດັົ່ນ ໃນການຜະລິດຫັດຖະກໍາໂດຍສະເພາະແມ່ນການປູກມອນ

ລ້ຽງມ້ອນ, ຍ້ອມສ ທໍາມະຊາດ, ການທັກແສ່ວ, ຕໍໍ່າຫູກ-ທ ໄໝ, ຫັດຖະກໍາຈັກສານ ແລະ ອ ິ່ນໆ ເຊິິ່ງກິດຈະກໍາ
ດັົ່ງກ່າວນ ັ້ແມ່ນຕິດພັນກັບການດໍາລົງຊ ວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າຂອງແຂວງຫົວພັນມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ,  ໂດຍອ ງ
ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງຈິິ່ງໄດ້ສ ່ມໃສ່ຊຸກຍູ້ກ່ຽວ
ກັບວຽກງານຫັດຖະກໍາ ເປັນຕົັ້ນ: 

- ການສົົ່ງເສ ມຫັດຖະກໍາຕໍໍ່າຫູກທ ໄໝຄ : ສ ັ້ນໄໝມ້ອນ , ຜ້າແພໄໝມ້ອນ , ສ ັ້ນໝ ິ່, ຜ້າແຜໄໝມ້ອນ
ລວດລາຍ ທ ິ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຫົວພັນ; 

- ຫັດຖະກໍາຈັກສານຜະລດິດ້ວຍໄມປ້່ອງ ແລະ ຫວາຍ : ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສ ມແປຮູບໜໍໍ່ໄມ້ຫກົ, ໜໍໍ່ໄມ້ຂົມ ເປັນໜໍໍ່
ແຫ້ງ; ແປຮູບໄມ້ກັວນເປັນໄມ້ດິັ້ວ, ໄມ້ບ ັ້ງ ແລະ ສົົ່ງເສ ມການຈັກສານຕ່າງໆ. 

- ການສົົ່ງເສ ມການປ ງແຕ່ງອາຫານພ ັ້ນເມ ອງ : ຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສ ມການປ ງແຕ່ງອາຫານປະເພດແຈ່ວປາບໍໍ້າ ເປັນ
ເອກະລັກ ຂອງແຂວງ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດນໍາໃຊ້ກາໝາຍເປັນສ ນຄ້າໜຶິ່ງເມ ອງ ໜຶິ່ງຜະລິດຕະພັນແຫ່ງ
ຊາດ ແລ້ວ ຈໍານວນ 7 ຫົວໜ່ວຍ. 

- ນອກຈາກນັັ້ນແມ່ນຍັງມ ການຫຍິບປັກທັກແສ່ວ : ຫຍິບຜ້ານັົ່ງ, ໝອນ, ເສ ິ່ອ, ແພປູໂຕະ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 
 

7.4 ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ 
ແຂວງຫົວພັນ ຍົກລະດັບຂອດການບ ລິການບັນດາດ່ານຊາຍແດນອ້ອມຂ້າງແຂວງ ໃຫ້ມ ຄວາມວ່ອງໄວ

ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ເພ ິ່ອເອ ັ້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນ ໄດ້ປັບປ ງເສັັ້ນທາງ
ເຂົັ້າຫາແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປ ງລະບົບການຂົນສົົ່ງ, ທ ິ່ພັກເຊົົ່າ ແລະ ສ້າງຜູ້ນໍາທ່ຽວໃຫ້ໄດທ້ັງປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາ

ບ, ພັດທະນາແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທ ິ່ມ ຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເປັນທ ິ່ຮູ້ຈັກຫ າຍຂຶັ້ນດ້ວຍການສ້າງສູນບ ລິການຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານການ 

ທ່ອງທ່ຽວ, ໂຄສະນາໃຫ້ກວ້າງຂວາງຫ າຍຮູບຫ າຍສ  ແລະ ສ້າງສະປັອດ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ
ແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ ແລະ ສ້າງແຜນການທ່ອງທ່ຽວທ ິ່ເຊ ິ່ອມກັບຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົັ້ນ ສສ ຫວຽດນາມ, ສົົ່ງເສ ມການອະນ 
ລັກຮ ດຄອງປະເພນ ອັນດ ງາມທ ິ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ຕາມຄໍາຂວັນທ ິ່ວ່າ : “ງົດງາມພຜູາ ນໍໍ້າມ່າສ່ອງໃສ ວຽງ
ໄຊປະຫວັດສາດ ຜ້າໄໝຊໍາໃຕ້ ຫ ນຕັັ້ງຫົວເມ ອງ ຖິິ່ນພູສາມເສົັ້າ  ກົກເຄົັ້ານໍໍ້າລິນ ແຜນດິນວິລະຊົນ”. 

 
7.5 ດາ້ນພະລງັງານໄຟຟາ້ 
ຕາມທິດຫັນເປັນອ ດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຂ ດຄົັ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງ, ສົົ່ງເສ ມຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຂອງແຂວງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ, ຍູ້ແຮງການສະໜອງໄຟຟ້າຮັບ
ໃຊ້ພາຍໃນໃຫ້ພຽງພ  ແລະ ໝັັ້ນຄົງ, ເຊ ິ່ອມໂຍງ - ແລກປ່ຽນ ພະລັງງານກັບປະເທດເພ ິ່ອນບ້ານ ແລະ ພາກພ ັ້ນ.
ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ກໍານົດເປົົ້າໝາຍພັດທະນາ ພ້ອມທັງສ້າງເງ ິ່ອນໄຂໃຫ້ເໝາະສົມໃນການນໍາໃຊ້ແຫ ່ງຜະລິດພະລັງ
ງານທ ິ່ມ ທ່າແຮງ ແລະ ເປັນເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກທ ິ່ສ້າງສໍາເລັດ, ກໍາລັງດໍາເນ ນການກ ໍ່ສ້າງ  
ແລະ  ຜ່ານບົດບັນທຶກຄວາມເປັນໄປໄດ້ລວມທັງໝົດມ  46 ໂຄງການ ເພ ິ່ອສູ້ຊົນໃຫ້ອັດຕາການຊົມໃຊ້ພະລັງງານ
ໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ 100% ຂອງຈ ານວນບ້ານທັງໝົດ ໃນປີ 2025 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບ ລິສັດຮັບເໝົາກ ໍ່ສ້າງສະຖານ ໄຟຟ້າ, ຕາ
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ຂ່າຍ ແລະ ສາຍສົົ່ງເຂົັ້າຫາບັນດາໝູ່ບ້ານຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫ  ກໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ, ກວດກາຄ ນນະພາບໃຫ້
ຖ ກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ສໍາເລັດ ຕາມເປົົ້າໝາຍ. 
 
8. ທາ່ແຮງໃນການພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄມົ ຂອງແຕລ່ະເມ ອງ 

8.1 ເມ ອງຊາໍເໜ ອ 
 ພັດທະນາເມ ອງຊໍາເໜ ອ ໃຫ້ກາຍເປັນໃຈກາງທາງດ້ານການຄ້າ ການບ ລິການ ດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ທ ິ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍ ນຍົງ, ເມ ອງຊໍາເໜ ອ ສ ມໃສຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມ 4 ທ່າແຮງ ຄ : 1) ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ: ປູກເຂົັ້າ, ພຶ ດຜັກ, ສາລ , ໝາກຖົົ່ວ, ໝາກ  ໝັັ້ນ, 

ໝາກຈອງ, ໝາກຄາຍ ແລະ ລ້ຽງສັດ ປະເພດ ງົວ, ຄວາຍ, ມ້າ, ໝູ ແລະ ສັດປີກ. 2) ການຄ້າ: ຕະຫ າດ, ການຂົນສົົ່ງ

ໂດຍສານ ແລະ ໄປສະນ , ໂທລະຄົມ, ທະນາຄານ, ໂຮງແຮມ, ເຮ ອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ. 3) ຫັດຖະກໍາຕ ິ່າຫູກທ ໄ

ໝ: ຕໍໍ່າສ ັ້ນ, ແຜ່ນແພ ແລະ  ອ ິ່ນໆ. 4) ການບ ລິການ ແລະ ການທ່ອງ ທ່ຽວ: ນ ັ້າຕົກຕາດສະເຫ  ຍ, ຜາຖ ິ່, ພູຈອມກ ບ, 

ບ ໍ່ນໍໍ້າອ ່ນນາເມ ອງ, ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ: ວັດອົງຕ ັ້, ວັດສ ບ ນເຮ ອງ ແລະ ຖໍໍ້າພະ. 
 

8.2 ເມ ອງວຽງໄຊ 
ພັດທະນາເມ ອງວຽງໄຊ ຕາມ 5 ຄ ນລັກສະນະ, 5 ວິໄສທັດ, 4 ທ່າແຮງ, 5 ມູນເຊ ັ້ອ ໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ, 

ດຶງດູດເອົາການຊ່ວຍເຫ  ອເພ ິ່ອການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍ
ອ ງໃສ່ 4 ທ່າແຮງຂອງເມ ອງ ຄ : 1) ການບ ລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, 2) ການປູກຝັງ, 3) ການລ້ຽງສັດ, 4) 
ການຫັດຖະກໍາ ແລະ ຈັກສານ. 

 
8.3 ເມ ອງຊາໍໃຕ ້

ສ້າງເມ  ອງຊໍາໃຕ້ ໃຫ້ມ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ທ ິ່ມ ຄ ນນະພາບ, ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕ
ການບ ລິການແຂງແຮງ, ປະຊາຊົນຫ ຸດພົັ້ນຈາກຄວາມທ ກຍາກ, ຕົວເມ ອງມ ຄວາມສ ວິໄລ ແລະ ຍຶນຍົງ ຕາມ 3  

ທ່າແຮງ ຄ : 1) ທ່າແຮງດ້ານການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ມ ດິນດໍານໍໍ້າຊຸມເໝາະສົມກັບການປູກຝັງໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດ
ລຽບຕາມສາຍນໍໍ້າຊໍາ ມ ທັງພ ັ້ນທ ິ່ເໝາະກັບການລ້ຽງສັດ, 2) ທ່າແຮງດ້ານຫັດຖະກໍາຕໍໍ່າຫູກ-ທ ໄໝ  ມ ຮ ດຄອງ
ປະເພນ ເປັນເອກະລັກຂອງຊົນເຜົົ່າ ແລະ ໂດດເດັົ່ນທາງດ້ານສ ໄມ້ລາຍມ , ຫຍິບແສ່ວ ແລະ ຫັດຖະກໍາຕໍໍ່າຫູກທ     
ໄໝ, 3) ທ່າແຮງດ້ານການບ ລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ມ ຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 3 ເມ ອງຂອງປະເທດ ສສ 
ຫວຽດນາມ. 

    
8.4 ເມ ອງກວັນ 

ພັດທະນາເມ ອງກັວນ ໃຫ້ກ້າວໜ້າໂດຍຖ ເອົາການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເປັນໃຈກາງຕິດພັນກັບຫັດຖະກໍາຕໍໍ່າຜ້າ  
ແພໄໝມ້ອນພ ັ້ນເມ ອງ ບົນພ ັ້ນຖານ 3 ທ່າແຮງ ຄ : 1) ທ່າແຮງດ້ານການປູກຝັງ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ ເຂດດິນດໍານໍໍ້າຊຸ່ມຫ າຍ
ເຮັກຕາເໝາະສົມກັບການປູກພ ດເປັນສິນຄ້າ ເຊັົ່ນ: ເຂົັ້າ, ສາລ , ຖົົ່ວດິນ, ຖົົ່ວເຫ  ອງ, ກາເຟ, ໝາກນອດ ຢູ່ບ້ານ 

ເມ ອງກັວນ, ນາໜັງ, ເມ ອງນາ, ທ່າຄວາຍ, ເມ ອງເຢ ົ້ອງ ເປັນຕົັ້ນ, ປູກແຈ ບ້ານບິດຊ້າຍ, ປ່າຂົມ ແລະ ບ້ານຫ ນຕັັ້ງ 

ແລະ ບ້ານອ ິ່ນໆ, 2) ທ່າແຮງດ້ານການລ້ຽງສັດ ມ ພ ັ້ນທ ິ່ເໝາະສົມກັບການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ແລະ ສັດນ້ອຍ, ລ້ຽງງົວ-

ຄວາຍ ຢູ່ເຂດ ບ້ານນາໜັງ, ເມ ອງກັວນ, ເມ ອງນາ, ຜາແດງ ແລະ ທ່າຄວາຍ ແລະ ບ້ານອ ິ່ນໆ. ການລ້ຽງໝູ, ແບ້, 
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ສັດປີກ ຢູ່ເຂດຜາແດງ, ນາໜັງ, ເມ ອງເຢ ົ້ອງ,  ແລະ ຍັງສາມາດລ້ຽງປາໄດ້ຢູ່ບາງເຂດ, 3) ທ່າແຮງດ້ານການຜະລິດ
ຫັດຖະກໍາ ຕໍາຜ້າແພໄໝມ້ອນ  ມ ເອກະລັກທ ິ່ໂດດເດັົ່ນທາງດ້ານສ ໄມ້ລາຍມ ຂອງເອ ັ້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ 
ບ້ານເມ ອງກັວນ, ເມ ອງນາ, ໂຮມພັນ, ທ່າຄວາຍ, ເມ ອງເຢ ົ້ອງ ແລະ ບ້ານອ ິ່ນໆ. 

   
8.5 ເມ ອງສບົເບາົ 

ສ້າງເມ ອງສົບເບົາ ໃຫ້ເປັນເມ ອງກະສິກໍາ-ຫັດຖະກໍາ ຕິດພັນກັບອ ດສາຫະກໍາປ ງແຕ່ງ ແລະ ບ ລິການທາງຜ່ານ 
ບົນພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດຮ້ັບການພັດທະນາໂດຍພ ັ້ນຖານ ແລະ ມ ລັກສະນະຕ ໍ່ເນ ິ່ອງໂຄງປະກອບເສດ ຖະ
ກິດຫັນປ່ຽນຕາມທິດສ້າງເປັນອ ດສາຫະກໍາທ ິ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນໃຈກາງບ ລິການທາງຜ່ານ ເຊິິ່ງປະກອບມ  3 

ທ່າແຮງ ຄ : 1)  ທ່າແຮງໃນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, 2)  ທ່າແຮງໃນດ້ານການບ ລິການທ ລະກິດການຄ້າ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ທາງຜ່ານ, 3)  ທ່າແຮງດ້ານຫັດຖະກໍາ ແລະ ຈັກສານ. 

 
8.6 ເມ ອງຊຽງຄ ໍ້ 

ສ້າງເມ ອງຊຽງຄ ໍ້ ໃຫ້ເປັນເມ ອງພັດທະນາກະສິກໍາຮອບດ້ານ, ເປັນເມ ອງສະຫງົບສ ກ ສະອາດ ງາມຕາ ເປັນ
ເມ ອງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ-ປະຫວັດສາດ ແລະ ຕິດພັນກັບການບ ລິການ ແລະ ເປັນເມ ອງທ ິ່ອ ດົມຮັົ່ງມ  ຕາມ 3 ທ່າ 
ແຮງ ຄ : 1) ການປູກຝັງເປັນສິນຄ້າ, 2) ການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ, 3) ການບ ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 

 
8.7 ເມ ອງແອດ  

ສ້າງເມ ອງແອດ ໃຫ້ເປັນເມ ອງຜະລິດກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາຕິດພັນກັບການຄ້າ, ການບ ລິການ ແລະ  ທ່ອງ
ທ່ຽວ ຕາມ 4 ທ່າແຮງ ຄ : 1) ທ່າແຮງດ້ານການປູກຝັງ, 2) ທ່າແຮງດ້ານການລ້ຽງສັດ, 3) ທ່າແຮງທາງດ້ານການຄ້າ
4) ທ່າແຮງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

 
8.8 ເມ ອງຫວົເມ ອງ 

ພັດທະນາເມ ອງຫົວເມ ອງ ໃຫ້ເປັນເມ ອງກະສ ກໍາ, ອ ດສາຫະກໍາ ທ ິ່ຕິດພັນກັບການອານ ລັກ ຮັກສາປ່າໄມ້
ຄຽງຄູ່ກັບການທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ພ ັ້ນຖານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງເມ ອງຫົວເມ ອງແມ່ນອິງ
ໃສ່ 3 ທ່າແຮງ ຄ : 1) ດ້ານກະສກິໍາ, 2) ດ້ານຫັດຖະກ າ, 3) ການບ ລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. 

 
8.9 ເມ ອງຮຽ້ມ  

ສ້າງເມ ອງຮ້ຽມ ໃຫ້ກາຍເປັນເມ ອງ ທ ິ່ມ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງ, ສັງຄົມມ ຄວາມສະຫງົບ, 

ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຕ ໍ່ເນ ິ່ອງຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍ ນຍົງ, ປະຊາຊົນພົັ້ນທ ກ
, ສ້າງເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ ແລະ ໝັັ້ນທ່ຽງ ຕາມທ່າແຮງທ ິ່ບົມຊ້ອນ ຂອງເມ ອງ ຄ : 1) ດ້ານກະສິກ າ 
(ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເປັນສິນຄ້າ), 2) ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ດິນ,ນໍໍ້າ, ປ່າໄມ້), 3) ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະ

ຊາດ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ປະຫັວດສາດ, 4) ການບ ລິການທາງຜ່ານ, 5) ດ້ານຫັດຖະກໍາ (ຕໍໍ່າຫູກ, ຈັກສານ). 

 
8.10 ເມ ອງຊອ່ນ 

ພັດທະນາເມ ອງຊ່ອນ ເມ ອງວິລະຊົນໃຫ້ກາຍເປັນເມ ອງພັດທະນາ, ຕິດພັນກັບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, 
ການບ ລິການ, ສິິ່ງແວດລ້ອມຍ ນຍົງ, ໂດຍໄດ້ກໍານົດເອົາ 5 ທ່າແຮງຕົັ້ນຕ  ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
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ຂອງເມ ອງຄ : 1) ການປູກຝັງ, 2) ການລ້ຽງສັດ, 3) ການຄ້າ-ການບ ລິການ, 4) ການທ່ອງທ່ຽວ, 5) ຫັດຖະກ າຕ າ
ຫູກທ ໄໝ. 

 

9. ການວເິຄາະທາ່ແຮງອນັສໍາຄນັສາໍລບັການພດັທະນາເສດຖະກ ດ-ສງັຄມົຂອງແຂວງ ໂດຍການນາໍໃຊ ້ SWOT 
ຈ ດແຂງ ຈ ດອອ່ນ ກາລະໂອກາດ ສິິ່ງທາ້ທາຍ 

- ມ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ
ການເມ ອງ, ສັງຄົມມ ຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະ ເປັນລະບຽບ 
ຮຽບຮ້ອຍ; 

- ມ ເສັັ້ນທາງ ເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ 5 ສາຍ ແລະ 
ມ ສະໜາມບິນພາຍໃນ 1 ແຫ່ງ; 

- ມ ຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ
ອ ດົມສົມບູນ ແລະ ສະອາດ ປາ 
ສະຈາກມົນລະພິດເໜາະແກ່
ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ 
ແລະ ທ ິ່ຕິດພັນກັບອ ດສາຫະກໍາ
ປ ງແຕ່ງປອດສານພິດ; 

- ມູນເຊ ັ້ອພິລະອາດຫານ, ດ ໜັົ່ນ
ຂະຫຍັນພຽນ ແລະ ມ ວັດທະນາ
ທໍາຮ ດຄອງປະ ເພ ນ ທ ິ່ດ ງາມ ທ ິ່
ເປັນເອກະ ລັກຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົົ່າ ; 

- ດ້ານການທອ່ງທ່ຽວ: ທາໍມະ
ຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ 
ວັດທະນາທາໍ. 

- ການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານ ແລະ ຂອດການ
ປະສານງານ ຍັງບ ທັນລວມສູນ; 

- ຊັບພະຍາກອນມະນ ດທ ິ່ສາມາດຮອງ
ຮັບກັບວຽກງານສະເພາະດ້ານ ແລະ 
ການພັດທະນາສ ມ ແຮງງານຍັງຈໍາກັດ; 

- ພ ັ້ນຖານໂຄງລາ່ງຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຮັບການ
ປັບປ ງດ ເທົົ່າທ ິ່ຄວນ; 

- ງົບປະມານທ ິ່ສ ມໃສ່ບັນດາໂຄງການພັດ
ທະ ນາທ ິ່ເປັນບລູິມະສິດຍັງຈໍາ ກດັ; 

- ການຈັດຕັັ້ງກ ່ມການຜະລິດ ແລະ ການ
ຄໍໍ້າປະກັນລາຄາສິນຄາ້ຍງັບ ໍ່ໄດດ້ ເທົົ່າທ ິ່
ຄວນ; 

- ການຜະລິດກະສິກໍາຍງັເປັນລັກສະນະ
ແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ກະແຈກກະ 
ຈາຍ; 

- ການດໍາລງົຊ ວິດສ່ວນໃຫຍ່ຍັງອາໃສທໍາ
ມະຊາດ; 

- ການສົົ່ງເສ ມການພັດທະນາຍງັບ ໍ່ທັນ
ແທດເໝາະກັບພ ັ້ນທ ິ່ຕົວຈິງ; 

- ການສົົ່ງເສ ມຂອງພາກລັດຕ ໍ່ກັບທ ລະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ
ຍັງບ ໍ່ທັນກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເຮັດໄດ້ດ 
ເທົົ່າທ ຄວນ. 

 

- ນະໂຍບາຍລ  ບລ ້ າງ
ຄວາມທ ກຍາກ; 

- ນະໂຍບາຍຄໍໍ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ; 

- ນະໂຍບາຍສ ົ ົ່ ງ ເສ ມ
ການລົງທຶນເປີດກວ້າງ
ການຮ ່ວມມ   ແລະ 
ເຊ  ິ່ອມໂຍງກັບພາກ
ພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ; 

- ນະໂຍບາຍຫັນການ
ຜະລິດເປັນອ ດສາຫະ 
ກໍາທັນສະໄໝ. 
 

- ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍ
ໃນ ແລະ ພາຍນອກມ 
ການປ່ຽນແປງ; 

- ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຂອງແຮງ
ງານຕ່າງປະເທດເຂົ ັ້າມາ
ໃນແຂວງເພ ິ່ມຂ ັ້ນ; 

- ອ ັດຕາການຫວ່າງງານ
ເພ ິ່ມຂ ັ້ນ; 

- ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດ, ໄພພິບັດທາໍມະ
ຊາດ ແລະ ພະຍາດລະ 
ບາດ; 

- ການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ
ຕາມທ່າແຮງຍງັບ ໍ່ທັນທົົ່ວ
ເຖິງ; 

- ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ທ ິ່
ທັນສະໄໝເຂົ ັ້ ົາໃນການ
ຜະລິດກະສິກໍາຍັງບ ໍ່ທັນ
ສູງ; 

- ບ ໍ່ມ ສະມາຄມົການຜະລິດ 
ແລະ ການຄາ້; 

- ການຕະຫ າດບ ໍ່ແນ່ນອນ 
ແລະ ການຄໍໍ້າປະກັນລາ 
ຄາສິນຄ້າບ ໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດ . 
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ພາກທ  III 
ແຜນຈດັສນັທ ິ່ດນິ, ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ  

ແບບຮອບດາ້ນຂອງແຂວງ ຫວົພນັ. 
 

1. ຄວາມໝາຍຂອງແຜນຈດັສນັທ ິ່ດນິ, ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ ແບບຮອບດາ້ນ 
1.1 ແຜນຈດັສັນທ ິ່ດນິ 
ແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ ແມ່ນການກໍານົດເຂດ, ປະເພດທ ິ່ດິນລະດັບທ້ອງຖິິ່ນເຊິິ່ງປະກອບມ ແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນຂັັ້ນ

ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນການນໍາ
ໃຊ້ທ ິ່ດິນຂອງຂະແໜງການ, ຈ ດພິເສດທາງດ້ານທ່າແຮງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ທ ິ່ຕັັ້ງພູມສັນຖານໃນແຕ່ລະທ້ອງ 
ຖິິ່ນ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. 

 
1.2 ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

 ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມ່ນ ການຄ ້ມຄອງລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດ, ຊ ວະນາໆພັນ 
ຊັບພະຍາກອນດິນ, ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, ປ່າໄມ້, ພັນພ ດ, ພັນສັດ, ແຮ່ທາດ ແລະ ອ ິ່ນໆ ໃຫ້ມ ຄວາມອ ດົມສົມບູນ, ນໍາ
ໃຊ້ຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍ ນຍົງ. 
 

1.3 ແຜນຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມ 
ແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແມ່ນການກໍານົດຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ພ ັ້ນທ ິ່ໆມ ເງ ິ່ອນໄຂ ແລະ ທ່າ 

ແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພ ິ່ອສ້າງເປັນກອບໜ້າວຽກໃນການຄ ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ນໍາ
ໃຊ້ ແລະ ຟ ົ້ນຟູບູລະນະສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມ ຄວາມສົມດູນ ແລະ ຍ ນຍົງ. 

 

1.4 ແຜນຈດັສັນທ ິ່ດນິ, ຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ 
ແມ່ນການເຊ ິ່ອມສານລະຫວ່າງ ວຽກງານຈັດສັນທ ິ່ດິນ ແລະ ການວາງແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຮອບດ້ານ 

ເຂົັ້າເປັນອັນດຽວກັນ ເພ ິ່ອແນ່ໃສ່ການກໍານົດເຂດ, ກໍານົດປະເພດທ ິ່ດິນ, ເປົົ້າໝາຍການຄ ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, 
ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ ຕາມຂະແໜງການ ໃຫ້ສອດຄອງກັບແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່
ເພ ິ່ອແນ່ໃສ່ປົກປັກຮັກສາ, ປັບປ ງ ແລະ ບູລະນະຟ ນຟູຄ ນນະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

  
2. ການຈັດສນັທ ິ່ດິນ 

ການຈັດສັນທ ິ່ດິນຂອງແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນອ ງໃສ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ທ່າແຮງ, 
ຄວາມຄ້ອຍຊັນຂອງພູມສັນຖານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນຕົວຈິງ ຂອງບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ.  ທ ິ່ ດິນທົົ່ວແຂວງໄດ້ຈັດແບ່ງເຂດການນໍາໃຊ້ອອກເປັນ 3 ເຂດ ຄ : ເຂດທ ິ່ດິນສະ 
ຫງວນເພ ິ່ອອະນ ລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ທ ິ່ດິນເຂດອະນ ຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເພ ິ່ອການພັດທະນາ ( ລວມທັງເຂດຈ ດ
ສ ມພັດທະນາ )  ແລະ ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ.  



22 

 

2.1 ທ ິ່ດນິເຂດສະຫງວນ ເພ ິ່ອການອານ ລັກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ການກໍານົດເຂດທ ິ່ດິນເພ ິ່ອການອະນ ລັກ ແມ່ນເຂດທ ິ່ກໍານົດໄວ້ ສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາຄວາມອ ດົມສົມບູນ

ຂອງຊັບພະຍາກອທໍາມະຊາດ, ຊ ວະນາໆພັນ, ຄວາມຊຸ່ມຊ ິ່ນຂອງດິນ ແລະ ເນ ັ້ອທ ິ່ປົກຫ ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ເປັນສ ຂຽວ 

ແລະ ມ ຄວາມຍ ນຍົງ, ເຂດດັົ່ງກ່າວແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ 3 ປະເພດປ່າເຊັົ່ນ: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ.  

ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງມ ເຂດປ່າໄມ້ ທ ິ່ບ ໍ່ນອນຢູ່ໃນ 3 ເຂດປະເພດປ່າ ແລະ ລວມທັງທ ິ່ດິນບ ລິເວນນໍໍ້າ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດເອົາເປັນ
ເຂດອະນ ລັກແຫ ່ງນໍໍ້າ ແລະ ອ ິ່ນໆ ພ ັ້ນທ ິ່ເຂດອະນ ລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 1.272.145,83 ເຮັກຕາ 
ກວມເອົາ 77,10% ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດທົົ່ວແຂວງ. 

 
2.1.1 ທ ິ່ດນິປາ່ສະຫງວນ 
ທ ິ່ດິນປ່າສະຫງວນ ເປັນບ່ອນຂະຫຍາຍພັນພ ດ, ພັນສັດນາໆຊະນິດ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນຕ່າງໆ ແລະ ຍັງສາມາດ

ເປັນແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດອ ກດ້ວຍ. ທ ິ່ດິນປ່າສະຫງວນປະກອບມ  4 ລະດັບຄ : ລະດັບແຫ່ງຊາດ, ລະດັບແຂວງ, 

ລະດັບເມ ອງ ແລະ ລະດັບບ້ານ, ທ ິ່ດິນດັົ່ງກ່າວມ ຜົນປະໂຫຍດທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຢ່າງຍາວນານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ບັນດາເຜົົ່າ, ເຊິິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເຄ ິ່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດປ່າ, ຕະຫ ອດຮອດອາຫານທໍາມະຊາດ, ເຂດພ ັ້ນທ ິ່ດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນບ ໍ່

ອະນ ຍາດໃຫ້ມ ການຕັດຕົັ້ນໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ບ ກເບ ກ ຫ   ຫັນປ່ຽນພ ັ້ນທ ິ່ດິນໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນ ຍາດຢ່າງເດັດຂາດ. 

 
2.1.2 ທ ິ່ດນິປາ່ປອ້ງກນັ 
ແມ່ນປ່າທ ິ່ກໍານົດໄວ້  ເພ ິ່ອຮັກສາແຫ ່ງນໍໍ້າບ ໍ່ໃຫ້ບົກແຫ້ງໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ດູດຊ ມລົງສູ່ພ ັ້ນດິນໃນລະດູຝົນ 

ໂດຍເປັນການສະສົມບ ລິມາດນໍໍ້າໃຕ້ດິນໃຫ້ຫ າຍໃນລະດູຝົນ ແລະ ຄ່ອຍໆໄຫລອອກສູ່ແມ່ນໍໍ້າທໍາມະຊາດ ໃນລະດູແລ້ງ
ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເຊາະເຈ ິ່ອນ, ນອກນັັ້ນຍັງມ ປ່າປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນ ເຊິິ່ງເປັນວຽກທ ິ່ຕ້ອງໄດ້ມ ການວາງແຜນ
ຄ ້ມຄອງໃຫ້ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ຖ ເປັນເຂດຍ ດທະສາດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເຂດພ ັ້ນທ ິ່ດັົ່ງກ່າວແມ່ນ
ບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫ້ມ ການບ ກເບ ກ ຫ   ຫັນປ່ຽນພ ັ້ນທ ິ່ດິນເດັດຂາດ. 

 
2.1.3 ທ ິ່ດນິປາ່ຜະລດິ 
ແມ່ນປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ທ ິ່ກໍານົດໄວ້ເພ ິ່ອຂ ດຄົັ້ນໄມ້ຕາມການເຕ ບໂຕ ແລະ ຮອບວຽນຂອງການຂ ດຄົັ້ນໄມ້ຂອງ

ລັດຖະບານ ເພ ິ່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ການຕັດໄມ້ໃນເຂດນ ັ້ ແມ່ນໄດ້ມ ການຄ ້ມຄອງ, ມ ລະບຽບການ

ຄັກແນ່, ການຕັດໄມ້ຕ້ອງໃຫ້ຕັດໃນລັກສະນະຕັດຢອນເອົາຕົັ້ນທ ິ່ມ ຄວາມເຕ ບໂຕພຽງພ  ແລະ ຕັດຕາມຮອບວຽນຂອງ

ຕົັ້ນໄມ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມ ການຂ ັ້ນທະບຽນຢ່າງລະອຽດ, ເພ ິ່ອຮັກສາໃຫ້ໄດ້ເນ ັ້ອທ ິ່ປົກຫ ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ແຂວງ, ການກໍານົດທ ິ່ດິນປະເພດດັົ່ງກ່າວນ ັ້ ນອກຈາກພ ັ້ນທ ິ່ ທ ິ່ໄດ້ມ ການກໍານົດຈະແຈ້ງແລ້ວ ຍັງເຂດພ ັ້ນທ ິ່ ທ ິ່ມ ຄວາມ 
ຄ້ອຍຊັນແຕ່ 35% ຂ ັ້ນໄປ ຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເປັນເຂດສະຫງວນ ຫ   ເຂດທ ິ່ອະນ ລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; 

ສັງລວມແລ້ວ ການຈັດສັນທ ິ່ດິນປະເພດດັົ່ງກ່າວຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນມ ການຈັດສັນຢ່າງເປັນລະບົບໄດ້ດ ພ 
ສົມຄວນ ແຕ່ກ ໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ສໍາຫ ວດຄ ນຕ ິ່ມອ ກ ໂດຍສະເພາະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນ ນການກໍານົດເຂດປ່າໄມ້ ທ ິ່ບ ໍ່ນອນໃນ
ເຂດ 3 ປະເພດປ່າໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ເພ ິ່ອດໍາເນ ນການຄ ້ມຄອງຢ່າງເປັນລະບົບ ນອກນ ັ້ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ກວດກາ ຫ   ຈັດສັນ
ຄ ນໃໝ່ ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນຢູ່ໃນເຂດ 3 ປະເພດປ່າ ໃຫ້ສາມາດແຍກໃຫ້ເຫັນບັນດາທ່າແຮງ ທ ິ່ສາມາດຂະຫຍາຍອັດຕາ
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ການປົກຫ ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຫ   ຂະຫຍາຍພ ັ້ນທ ິ່ປ່າໄມ້ຕົວຈິງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ແຍກອອກໃຫ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນຕົວຈິງ ຢູ່ໃນ
ເຂດດັົ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມ ການຈັດສັນທ ິ່ດິນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ກໍານົດເຂດນໍາໃຊ້, ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້

ຄົັ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ສິດນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໃນເຂດດັົ່ງກ່າວ, ເຊິິ່ງຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ມ ບ້ານທ ິ່ນອນ
ຢູ່ໃນເຂດ 3 ປະເພດປ່າຄ  : ປ່າສະຫງວນ ຈ ານວນ 45 ບ້ານ, ປ່າປ້ອງກັນຈ ານວນ 216 ບ້ານ ແລະ ປ່າຜະລິດ 54 ບ້ານ; 

ສະນັັ້ນ, ເນ ັ້ອທ ິ່ປົກຫ ້ມປ່າໄມ້ (ບ ໍ່ທັນແຍກການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນໃນເຂດປ່າໄມ້ອອກ) ໃນຂອບເຂດທົົ່ວແຂວງ ຈະມ 

ເນ ັ້ອທ ິ່ 1.253.217,29 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 75,95 ເປີເຊນັ ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທົົ່ວແຂວງ.  ໃນນັັ້ນ, ລວມທັງເນ ັ້ອທ ິ່ ທ ິ່ມ 
ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນໃນເຂດ 3 ປະເພດປ່າ ເພ ິ່ອຄ ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາເນ ັ້ອທ ິ່ ແລະ ການປົກຫ ່ມຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ມ ຄວາມຍ ນ
ຍົງນັັ້ນ ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ນໍາພາຊ ັ້ນໍາ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ດໍາເນ ນການສໍາຫ ວດວາງແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, 
ປັກຫ ັກເຂດທ ິ່ດິນປ່າໄມ້ໃຫ້ຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ແລະ ຮັບຮູ້ສິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າທ ິ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດ 3 ປະແເພດປ່ໄມ້ 
ຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
2.2 ທ ິ່ດນິເຂດອະນ ຍາດໃຫນ້າໍໃຊ ້ເພ ິ່ອການພັດທະນາ (ລວມທງັພ ັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ) 

ເຂດທ ິ່ດິນນໍາໃຊ້ ເພ ິ່ອການພັດທະນາ ໝາຍເຖ ງເຂດພ ັ້ນທ ິ່ທ ິ່ກໍານົດໄວ້ ເພ ິ່ອຮັບໃຊ້ເຂົັ້າໃນຊ ວິດປະຈໍາວັນ ຕາມ
ແຕ່ລະຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊ ິ່ງລວມທັງເຂດພ ັ້ນທ ິ່ໆມ ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການນໍາ

ໃຊ້ທ ິ່ດິນເຂົັ້າໃນວຽກງານກະສິກໍາ, ວຽກງານອ ດສະຫະກໍາ-ການຄ້າ, ວຽກງານພະລັງງານ-ບ ໍ່ແຮ່, ວຽກງານຖະແຫ ງຂ່າວ

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ແລະ ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ ພ ັ້ນທ ິ່ເຂດອະນ ຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເພ ິ່ອການພັດທະນາ (ລວມທັງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ)  ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດ 
377.854,17 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 22,90% ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດທົົ່ວແຂວງ ລະອຽດມ ດັົ່ງນ ັ້: 

 
2.2.1 ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິເຂົັ້າໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ  
ພ ັ້ນທ ິ່ປູກພ ດສະບຽງອາຫານ ແມ່ນອ ງຕາມຄວາມຄ້ອຍຊັນຕໍໍ່າກວ່າ 26% ລົງມາ, ຍົກເວັັ້ນແຕ່ວ່າພ ັ້ນທ ິ່ດັົ່ງກ່າວ

ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເປັນພ ັ້ນທ ປ່າໄມ້ ແລະ ເປັນດິນປະເພດອ ິ່ນ ຕາມເປົົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງແຂວງ. ເນ ິ່ອງຈາກວ່າພ ັ້ນທ ິ່ດິນ
ແຂວງຫົວພັນ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພູດອຍ ແລະ ເນ ັ້ອທ ິ່ດິນທ ິ່ມ ຄວາມເໝາະສົມໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ມ ຈໍາກັດ, 
ສະນັັ້ນ, ການກໍານົດທ ິ່ດິນ ເພ ິ່ອການກະສິກໍາແມ່ນໃຫ້ກໍານົດຕາມຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ຊຶິ່ງຄາດຄະເນຈະມ ເນ ັ້ອທ ິ່ ນໍາໃຊ້ສໍາ
ລັບຂົງເຂດກະສິກໍາແມ່ນປະມານ 342.597,21 ເຮັກຕາ ເທົົ່າກັບ 20,76%, ການກໍານົດລະອຽດແຕ່ລະປະເພດທ ິ່ດິນ
ເພ ິ່ອນໍາໃຊ້ໃນຂົງເຂດກະສິກໍາແມ່ນມ ດັົ່ງນ ັ້: 

- ນັບແຕ່   0-8 % ແມ່ນເນ ັ້ອທ ິ່ນາ ແລະ ເຂດຂະຫຍາຍນາ; 
- ຄວາມຄ້ອຍແຕ ່ 8-26 % ແມ່ນພ ັ້ນທ ິ່ປູກພ ດອາຍ ສັັ້ນ; 
- ຄວາມຄ້ອຍຊັນແຕ ່ 26-46 % ແມ່ນພ ັ້ນທ ິ່ປູກພ ດເສດຖະກິດ ແລະ ໄມ້ອ ດສາຫະກໍາ. 
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2.2.2 ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິ ໃນຂງົເຂດຊບັພະຍາກອນແຫ ງ່ນໍໍ້າ 
ແຂວງຫົວພັນ ມ ແມ່ນໍໍ້າຫ າຍສາຍໄຫ ຜ່ານຄ : ນໍໍ້າຊໍາ, ນໍໍ້າເນ ນ, ນໍໍ້າແອດ, ນໍໍ້າມ່າ, ນໍໍ້າຄານ ແລະ ອ່າງຮັບນໍໍ້າທ ິ່

ສາ ມາດນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານກະສິກໍາ, ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ຊົມໃຊ້ໃນ

ຊ ວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານອ ິ່ນໆ.  ສະນັັ້ນ , ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າມ 

ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ຍາວນານນັັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ມ ການຄ ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາເປັນຢ່າງດ , ຕ້ອງໄດ້ມ ການກໍານົດເຂດ
ສະ ຫງວນສອງຝາກແຄມນໍໍ້າ, ເຊິິ່ງກໍານົດເອົາເບ ັ້ອງລະ 5 ຫາ 10 ແມັດ ຕາມແຕ່ລະກ ລະນ , ໂດຍອິງຕາມຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງ
ລັດຖະມົນຕ ກະຊວງ ຍທຂ ສະບັບເລກທ  17911/ຍທຂ, ລົງວັນທ  22/11/2010, ເຂດສະຫງວນດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນບ ໍ່
ອະນ ຍາດໃຫ້ບ ກຄົນ ຫ   ນິຕິບ ກຄົນ ປ ກສ້າງທ ິ່ຢູ່ອາໄສ ທ ິ່ແໜ້ນໜາຖາວອນໃສ່ ຫ   ບ ກລ ກເຂດສະຫງວນຢ່າງເດັດຂາດ, 
ຕາມການວິເຄາະເຫັນວ່າຜ່ານການຈັດສັນສໍາລັບທ ິ່ດິນບ ລິເວນນໍໍ້າແມ່ນມ ເນ ັ້ອທ ິ່ປະມານ  18.928,54 ເຮັກຕາ ເທົົ່າກັບ 
1,15 %. 

 
2.2.3  ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິ ເຂົັ້າໃນຂງົເຂດອ ດສາຫະກາໍ-ການຄາ້ 
ທ ິ່ດິນອ ດສາຫະກໍາ-ການຄ້າແມ່ນ ທ ິ່ດິນທ ິ່ກໍານົດໄວ້ເພ ິ່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານອ ດສາຫະກໍາ-ການຄ້າເຊັົ່ນ: ນິ 

ຄົມອ ດສາຫະກໍາ, ເຂດພ ັ້ນທ ິ່ຕະຫ າດ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ທ ິ່ດິນອ ິ່ນໆ. ການກໍານົດເຂດພ ັ້ນທ ິ່ດິນອ ດສາຫະ

ກໍາ-ການຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ມ ການສໍາຫ ວດສຶກສາກໍານົດເຂດພ ັ້ນທ ິ່ດິນໃຫ້ເໝາະສົມ, ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາເບ ັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ເພ ິ່ອຫ  ກລ້ຽງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງທ ິ່ອາດຈະເກ ດຂຶັ້ນໃນປະຈ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ແຂວງຫົວພັນ 
ໄດ້ກໍານົດພ ັ້ນທ ິ່ເປັນເຂດອ ດສະຫະກໍາມ ຫ າຍເຂດ ເຊິິ່ງມ ຂອບເຂດ ແລະ ເນ ັ້ອທ ິ່ປະມານ 1.856,42 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 
0,11% ເຊິິ່ງມ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຕ່ລະເຂດດັົ່ງ:  

▪ ເມ ອງຊາໍເໜ ອ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໜອງຄ້າງ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 979,36 ເຮັກຕາ, ເຂດອ ດສາຫະກໍາເບົາບາ້ນລ້ອງ
ເອ ອດມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 9,3 ເຮັກຕາ, ເຂດຫົວຊຽງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 2,3 ເຮັກຕາ, ບ້ານອົັ້ງ 2 ຈ ດ ເນ ັ້ອທ ິ່ 3,4 ເຮັກຕາ, ຫົວຄັງ 1,5 
ເຮັກຕາ, ບ້ານສະເຫ  ຍ 11,6 ເຮັກຕາ ແລະ ບ້ານນາສະລາ 1,5 ເຮັກຕາ ແລະ ບ້ານນາອ່າງ 3 ເຮັກຕາ; 

▪ ເມ ອງແອດ: ເຂດອ ດສາຫະກໍາ ບ້ານນາຮ້າ ມ  2 ຈ ດ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 12,63 ເຮັກຕາ, ບ້ານໂສດ ເນ ັ້ອທ ິ່ 2,07 ເຮັກຕາ
ບ້ານນາແລງ 10,12 ເຮັກຕາ ແລະ ບ້ານນາຄ າ 2 ຈ ດ 4,04 ເຮັກຕາ, ເຂດແກ້ງຊງຸ 14 ເຮກັຕາ. 

▪ ເມ ອງວຽງໄຊ: ເຂດອ ດສາຫະກ າ ບ້ານກ້າງທາດ ເນ ັ້ອທ ິ່ 8,78 ເຮັກຕາ, ບ້ານລ້ອງກູ້ ເນ ັ້ອທ ິ່ 4,03 ເຮັກຕາບ້ານ
ບັກ ເນ ັ້ອທ ິ່ 1,5 ເຮັກຕາ, ບ້ານເມ ອງງາ 4,5 ເຮັກຕາ, ເຂດຮ້ານຄ້າເກົົ່າຫາງລ້ອງ 1,5 ເຮັກຕາ,  ແລະ ບ້ານນາມອນ, 
ຊຽງລວງ, ຜາໂກບ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 25 ເຮັກຕາ; 

▪ ເມ ອງຫວົເມ ອງ: ເຂດອ ດສາຫະກໍາເບາົ ບ້ານພ່າວ, ຄັງຄາວ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 50 ເຮັກຕາ; 
▪ ເມ ອງກວນັ: ເຂດອ ດສາຫະກໍາແມ່ນໄດ້ກໍານົດເອົາເຂດຫ້ວຍອງັ ແລະ ເຂດພູລາວກ້າງ (ບ ໍ່ທັນມ ຂ ໍ້ມູນເນ ັ້ອທ ິ່); 
▪ ເມ ອງຊາໍໃຕ:້ ເຂດອ ດສາຫະກໍາບ້ານພຽງຖິິ່ນ ເນ ັ້ອທ ິ່ 12 ເຮັກຕາ ພຽງໜອງຄາໍ 65 ເຮັກຕາ; 
▪ ເມ ອງຊຽງຄ ໍ້: ເຂດອ ດສາຫະກາໍເຂດສວນແຟນ, ບ້ານແສ້ ແລະ ຫ້ວຍເປັດ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 12 ເຮັກຕາ; 
▪ ເມ ອງຊອ່ນ: ເຂດອ ດສາຫະກໍາແມ່ນໄດ້ກໍານົດເອົາ ແຕ່ເຂດຫົວພູແກ່ວລ ິ່ງລົງມາຫາດ່ານຮອມ, ຊຶິ່ງກວມເອົາ
ລ້ອງຫ ນເຫ ັກໄຟ, ເຂດລ້ອງຫ ັງຜາໝໍໍ້, ເຂດລ້ອງບວກປາເຕັດ ແລະ ລ້ອງຜານາວັງ ( ບ ໍ່ທັນມ ຂ ໍ້ມູນເນ ັ້ອທ ິ່ ); 
▪ ເມ ອງສບົເບາົ: ເຂດອ ດສາຫະກໍາເຂດຫ້ວຍຈ້າ, ຫວ້ຍສົັ້ມລົມ,ພຽງເພ ອງ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 24 ເຮັກຕາ; 
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▪ ເມ ອງຮຽ້ມ: ເຂດອ ດສາຫະກໍາຂະຫຍາຍຜັງເມ ອງໃໝ່ (ເຂດນາເຫ  ອມ ບ້ານແທນຮ ັ້ງ, ບ້ານນາວຽງ, ບ້ານໂຄງ) ມ 
ເນ ັ້ອທ ິ່ 117,26 ເຮັກຕາ, ນອກຈາກນັັ້ນຍັງກໍານົດເຂດອ ດສາຫະກໍາອ ິ່ນໆ ຕາມສະພາບພ ັ້ນທ ິ່ເໝາະສົມໃນການ
ພັດທະນາ. 
 

2.2.4 ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິ ເຂົັ້າໃນຂງົເຂດ ພະລງັງານ-ບ ໍ່ແຮ ່

ການສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າ ແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທ ິ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວກາຍເປັນໝໍໍ້ໄຟຂອງອາ ຊຽນ 
ປະຈ ບັນແຂວງຫົວພັນ ມ ໂຄງການ ກ ໍ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແລະ ກໍາລັງສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (MOU) ມ ຈໍາ 
ນວນທັງໝົດ 46 ໂຄງການ ໃນນັັ້ນຂັັ້ນລັດຖະບານອະນ ຍາດມ  12 ໂຄງການ ປັດຈ ບັນກ ໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ 2 ໂຄງການ
ຄ : ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າເປນີ 1 ແລະ ນໍໍ້າເປນີ 2 ເຊິິ່ງມ ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງລວມ 37,6 MW ແລະ ກໍາລັງກ ໍ່ສ້າງມ  3 

ໂຄງການ ຄ : ເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າສ ມ ມ ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງລວມ 8 MW ກ ໍ່ສ້າງສໍາເລັດ 96% (ປະຈ ບັນກໍາລັງຕິດຕັັ້ງເຄ ິ່ອງຈັກ) 
ເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຮາວ ມ ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງລວມ 15 MW ກ ໍ່ສ້າງສໍາເລັດ 45 % ແລະ ເຂ ິ່ອນນໍໍ້າມອນ ມ ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 15 
MW ກ ໍ່ສ້າງສໍາເລັດ 19.3 %⑦. 

ເຂດສໍາຫ ວດຊອກຄົັ້ນແຮ່ທາດ ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ  ມ  13 ບ ລິສັດ, 22 ກິດຈະການທ ິ່ໄດ້ມ ການສໍາຫ ວດ ຊອກ
ຄົັ້ນແຮ່ທາດ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດ 287.091,5 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 17,40% ຂອງຈໍານວນເນ ັ້ອທ ິ່ທົົ່ວແຂວງ ເຂດດັົ່ງກ່າວໄດ້
ກວມເອົາເຂດ 3 ປະເພດປ່າ 31,24%  ເນ ັ້ອທ ິ່ທ າການຜະລິດ 64,11% ແລະ ທ ິ່ດິນປ ກສ້າງ 4,65%. 

 

2.2.5 ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິ ເຂົັ້າໃນຂງົເຂດ ຖະແຫ ງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ 

ທ ິ່ດິນຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນທ ິ່ດິນປະເພດໜຶິ່ງທ ິ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນເຂດນໍາໃຊ້, ຕ້ອງ

ໄດ້ມ ການກໍານົດໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຊັດເຈນ, ເພ ິ່ອໃຫ້ມ ການຄ ້ມຄອງ ແລະ ຂ ັ້ນທະບຽນໄວ້ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ທ ິ່ດິນ
ວັດທະນະທໍາຂອງແຂວງຫົວພັນ ຍັງມ ຫ າຍບ່ອນທ ິ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ມ ການສໍາຫ ວດ-ວັດແທກ ແລະ ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ເປັນທ ິ່ດິນ
ວັດທະນະທໍາ ທ ິ່ມ ມູນເຊ ັ້ອທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ຮັກສາໄວ້ເພ ິ່ອເປັນມູນມ ລະດົກ ເປັນບ່ອນເຄົາລົບບູຊາ ແລະ ເປັນ
ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວ, ເຊິິ່ງກວມເອົາທ ິ່ດິນວັດວາອາຣາມ 166 ແຫ່ງ ແລະ ທ ິ່ດິນ ທ ິ່ກໍານົດໃຫ້ເປັນດິນປ່າຊ້າຂອງບັນດາ

ຊົນເຜົົ່າພາຍໃນແຂວງ, ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ ໄດ້ມ ການສໍາຫ ວດ-ວັດແທກ ແລະ ມ ການເປີດບ ລິການແລ້ວ ຈໍາ
ນວນ 34 ແຫ່ງ, ແຕ່ຍັງມ ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວຫ າຍແຫ່ງທ ິ່ບ ໍ່ທັນໄດ້ສໍາຫ ວດ-ວັດແທກ ແລະ ບ ໍ່ທັນໄດ້ເປີດບ ລິການ (ເຂດທ ິ່
ຈະຂະຫຍາຍໃຫ້ເປັນແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວ), ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວດັົ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນແຕ່ລະເມ ອງມ ຈໍານວນ 102 ແຫ່ງ 
ເຊິິ່ງຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເພ ິ່ອລົງສໍາຫ ວດ, ວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຈະແຈ້ງຢູ່ແຕ່ລະເມ ອງ, ບ່ອນທ ິ່

ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ເປັນດິນວັດທະນະທໍາແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ມ ການຂ ັ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ເພ ິ່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ, ວາງ
ແຜນຄ ້ມຄອງນໍາໃຊ້, ຄາດຄະເນການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນຂົງເຂດຖະແຫ ງຂ່າວ-ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນອານາຄົດ 
ປະມານ 5.787,69 ເຮັກ ຕາ ກວມເອົາ 0,35% ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທົົ່ວແຂວງ. 

 
⑦   ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ບົດສະຫ ຸບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ປະຈໍາ ປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2019. 
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2.2.6  ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິເຂົັ້າໃນຂງົເຂດໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົົ່ງ 
ແມ່ນທ ິ່ດິນໄດ້ກໍານົດໄວ້ເພ ິ່ອນໍາໃຊ້ເປັນເສັັ້ນທາງ, ເຂດສະຫງວນແລວທາງ, ຮ່ອງນໍໍ້າ, ສະຖານທ ິ່ຕັັ້ງຂົວ, ສະ 

ໜາມບິນ, ສະຖານ ລົດຂົນສົົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ລົດໂດຍສານ, ສະຖານທ ິ່ຕັັ້ງສາງຮັບໃຊ້ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ທ ິ່ດິນ ອ ິ່ນໆ ທ ິ່ກໍາ
ນົດເຂົັ້າໃນວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ຄາດຄະເນການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ 6.300,68 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 0,38%; 
ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນເຂົັ້າໃນການກ ໍ່ການສ້າງ, ປັບປ ງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບເສັັ້ນທາງພາຍໃນແຂວງ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນ 

ແລະ ແມ່ນຍ ດທະສາດອັນສໍາຄັນຂອງແຂວງ ເນ ິ່ອງຈາກວ່າເປັນການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການ

ຂົນສົົ່ງຈ ລະຈອນສິນຄ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດ ແລະ ບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫ  ກ, ເປັນການເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງປະເທດ, ເຊ ິ່ອມຕ ໍ່

ລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ, ເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງເມ ອງຕ ໍ່ເມ ອງ ແລະ ລະຫວ່າງບ້ານຕ ໍ່ບ້ານ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານ

ໂຄງລ່າງອ ິ່ນໆ. ສະນັັ້ນ, ແຂວງຫົວພັນ ຈຶິ່ງໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ເສັັ້ນທາງຫ ັກ ແລະ ເສັັ້ນທາງເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ຈໍານວນໜຶິ່ງ, ເຊິິ່ງໄດ້

ກໍານົດເຂດຂະໜາດຄວາມກ້ວາງ, ຄວາມຍາວຂອງເສັັ້ນທາງແຕ່ລະເສັັ້ນ ລະອຽດດັົ່ງນ ັ້: 
 

1) ຂອບເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫ ວງ ແຫງ່ຊາດ 
- ຊ່ວງຜ່ານເທດສະບານແຂວງ, ເທດສະບານເມ ອງ, ກ ່ມບ້ານ ແລະ ຕົວເມ ອງນ້ອຍ ທ ິ່ມ ຜັງເມ ອງ, ຜັງບ້ານແລ້ວ

ແມ່ນເຫັນດ ໃຫ້ອ ງຕາມແຜນຜັງດັົ່ງກ່າວໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ສ່ວນບ້ານ ຫ   ຊຸມຊົນທ ິ່ບ ໍ່ທັນມ ແຜນຜັງ ແມ່ນໃຫ້ກໍາ
ນົດເຂດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 10 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ; 

- ຊ່ວງຜ່ານທົົ່ງນາ ແລະ ສວນ ແມ່ນກໍານົດເຂດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 15 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ; 
- ຊ່ວງຜ່ານເຂດພູ, ປ່າ ຫ   ເຂດທໍາການຜະລິດ ນອກຈາກທົົ່ງນາແມ່ນ ກໍານົດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 25 ແມັດ ນັບ

ຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ ເນ ິ່ອງຈາກວ່າປ້ອງກັນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນ; 
- ເຂດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທ ລະກັນດານ ກໍານົດເຂດສະຫງວນເອົາເບ ັ້ອງລະ 50 ແມັດ,ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ

, ເພ ິ່ອຫ  ກລ້ຽງການບ ກລ ກ ຫ   ທໍາລາຍທໍາມະຊາດ; 
- ຊ່ວງໂຄ້ງລັດສະໝ  < 60 ອົງສາ ແມ່ນສະຫງວນຕາມກົດໝາຍທາງຫ ວງ ກໍານົດເຂດສະຫງວນໄວ້ເບ ັ້ອງລະ 25 

ແມັດ ນັບຈາກ ໃຈກາງທາງອອກໄປ ເນ ິ່ອງຈາກວ່າອານາຄົດອາດມ ການຕັດຄົດເພ ິ່ອເປີດກ້ວາງ. 
 

2) ທາງຫ ວງຂອງແຂວງ 
- ຊ່ວງຜ່ານເທດສະບານແຂວງ, ເທດສະບານເມ ອງ, ກ ່ມບ້ານ ແລະ ຕົວເມ ອງນ້ອຍ ທ ິ່ມ ຜັງເມ ອງ, ຜັງບ້ານແລ້ວ 

ແມ່ນໃຫ້ອ ງຕາມແຜນຜັງດັົ່ງກ່າວໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ສ່ວນບ້ານ ຫ   ຊຸມຊົນທ ິ່ບ ໍ່ທັນມ ແຜນຜັງບ້ານ ແມ່ນ ກໍານົດ
ເຂດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 10 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ; 

- ຊ່ວງຜ່ານທົົ່ງນາ ແລະ ສວນ ແມ່ນໃຫ້ກໍານົດເຂດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 10 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ; 
- ຊ່ວງຜ່ານເຂດພູ, ປາ່ ຫ   ເຂດທາການຜະລິດ ນອກຈາກທົົ່ງນາ ແມ່ນກໍານົດເຂດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 25 ແມັດ 

ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ ເພ ິ່ອປ້ອງກັນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນ; 
- ເຂດແຫ ່ງທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ທ ລະກັນດານ ກໍານົດເຂດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 50 ແມັດ,ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກ

ໄປ, ເພ ິ່ອຫ  ກລ້ຽງການບ ກລ ກ ຫ   ທໍາລາຍທໍາມະຊາດ. 
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3) ທາງຫ ວງຂອງເມ ອງ 
- ຊ່ວງຜ່ານເທດສະບານຂອງເມ ອງ, ຕົວເມ ອງນ້ອຍ, ກ ່ມບ້ານ ທ ິ່ມ ຜັງເມ ອງ ແລະ ຜັງບ້ານແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ອ ງໃສ່ 

ຕາມແຜນຜັງດັົ່ງກ່າວ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ,  ສວນບ້ານ ຫ   ຊຸມຊົນ ທ ິ່ບ ໍ່ທັນມ ແຜນຜັງບ້ານ ໃຫ້ກໍານົດເຂດສະຫງວນ
ເບ ັ້ອງລະ 10 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ; 

- ຊ່ວງຜ່ານເຂດພູ, ປ່າ ຫ   ເຂດທໍາການຜະລິດ ນອກຈາກທົົ່ງນາ ໃຫ້ກໍານົດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 25 ແມັດນັບ 
ຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ ເພ ິ່ອປ້ອງກັນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນ; 

- ເຂດແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທ ລະກັນດານ ໃຫ້ກໍານົດເຂດສະຫງວນ ເບ ັ້ອງລະ 50 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງ
ອອກໄປ, ເພ ິ່ອຫ  ກລ້ຽງການບ ກລ ກ ຫ   ທໍາລາຍທໍາມະຊາດ. 
 

4) ທາງຊນົນະບດົ 
- ຊ່ວງຜ່ານເທດສະບານຂອງເມ ອງ, ກ ່ມບ້ານ ແລະ ຕົວເມ ອງນ້ອຍ ທ ິ່ມ ຜັງເມ ອງ, ຜັງບ້ານແລ້ວ ແມ່ນ ໃຫ້ອ ງ

ຕາມແຜນຜັງ ດັົ່ງກ່າວໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ສ່ວນບ້ານ ຫ   ຊຸມຊົນ ທ ິ່ບ ໍ່ທັນມ ແຜນຜັງບ້ານ ໃຫ້ກໍານົດເຂດສະຫງວນ
ເບ ັ້ອງລະ 5 ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ; 

- ຊ່ວງຜ່ານເຂດພູ, ປ່າ ຫ   ເຂດທໍາການຜະລິດ ນອກຈາກທົົ່ງນາ ແມ່ນໃຫ້ກໍານົດເຂດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 25 
ແມັດ ນັບຈາກໃຈກາງທາງອອກໄປ ເພ ິ່ອປ້ອງກັນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຂອງປະຊາຊົນ; 

- ເຂດແຫ ່ງທ່ອງທຽ່ວ ແລະ ທ ລະກັນດານ ໃຫ້ກໍານົດເຂດສະຫງວນເບ ັ້ອງລະ 50 ແມັດ ເພ ິ່ອຫ  ກລ້ຽງການບ ກລ ກ 
ຫ   ທໍາລາຍທໍາມະຊາດ⑧. 
 

2.2.7 ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິເຂົັ້າໃນຂງົເຂດປອ້ງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນເຂົັ້າໃນວຽກງານ ປກຊ-ປກສ ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການການຕັັ້ງຄ້າຍ, ສໍານັກງານກົມກອງ, 

ບ່ອນພັກເຊົາ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະໜາມຝຶກແອບວິຊາການທະຫານ, ຕໍາຫ ວດ, ສະໜາມປຶນໃຫຍ່, ສະໜາມບິນ, ສ້າງ

ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ສະຖານທ ິ່ພັກຜ່ອນຂອງທະຫານ, ຕໍາຫ ວດ ແລະ ທ ິ່ດິນອ ິ່ນໆ ທ ິ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຊຶິ່ງມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດ 11.216,31 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 0,68 %, ຖ້າຫາກມ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນ
ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນເຂົັ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກ ໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນປະເພດອ ິ່ນໄດ້ ບ ໍ່ວ່າຂອງ
ບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ຫ   ການຈັດຕັັ້ງ ຕາມການຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ແຂວງ, ເມ ອງ ພາຍຫ ັງສໍາເລດັ

ພາລະກິດແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງທ  ິ່ດິນດັົ່ງກ່າວຄ ນໃຫ້ແກ່ເຈົັ້າຂອງດິນເດ ມ. 

 
2.2.8 ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິເຂົັ້າໃນການປ ກສາ້ງທ ິ່ຢູອ່າໄສ 

ການກໍານົດເຂດທ ິ່ດິນປ ກສ້າງຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເອົາຂອບເຂດຜັງເມ ອງ ຢູ່ໃນເທດສະບານຂອງແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງລະອຽດ ລວມທັງຂອບເຂດພ ັ້ນທ ິ່ດິນຕົວເມ ອງທ ິ່ຈະສ້າງຂ ັ້ນໃໝ່ ເພ ິ່ອຮອງຮັບການເພ ິ່ມຂ ັ້ນ

 
⑧    ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນຈາກ: ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມຄົັ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລ  ການກໍານົດຂອບເຂດສະຫງວນທາງຫ ວງ ແລະ ຂອບເຂດສະຫງວນຕາມການວາງແຜນຜັງ

ເມ ອງ   ປີ 2014 ຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງຫົວພັນ. 
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ຂອງພົນລະເມ ອງໃນອະນາຄົດ ເຊັົ່ນ: ເຂດເທດສະບານເມ ອງ,  ເຂດກໍານົດຜັງເມ ອງ, ແຜນກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, 

ເຂດການຄ້າ, ການບ ລິການ ເຂດສໍານັກງານຫ້ອງການ ແລະ ການກໍານົດເຂດພ ັ້ນທ ິ່ດິນ ສໍາລັບສາທາລະນະປະໂຫຍດ 
ອ ິ່ນໆ; 

ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ມ ການວາງແຜນຜັງເມ ອງທ ິ່ສົມບູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ ແລະ 
ເຂດເທດສະບານຂອງແຕ່ລະເມ ອງ, ນອກຈາກແຜນຜັງເມ ອງແລ້ວຍັງມ ແຜນຜັງສ້າງບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມ ອງ

ນ້ອຍອ ກຫ າຍຈ ດ. ສະນັັ້ນ, ການກໍານົດທ ິ່ດິນປ ກສ້າງ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄປຕາມລະບົບຜັງເມ ອງ ທ ິ່ມ ການຂະຫຍາຍ
ເນ ັ້ອທ ິ່ດິນປ ກສ້າງ ຢ່າງມ ຈ ດສ ມໃນການພັດທະນາເຊັົ່ນ: ຂະຫຍາຍດິນປ ກສ້າງໄປຕາມຂອບເຂດພ ັ້ນທ ິ່ໆມ ກໍານົດ
ສະເພາະເປັນເຂດຂະຫຍາຍທ ິ່ດິນປ ກສ້າງຂອງແຕ່ລະເມ ອງ, ຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທ ິ່ດິນປ ກສ້າງໄປຕາມລະບົບຜັງເມ ອງຄົບຊຸດ, 
ມ ແຜນການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນຢ່າງຊັດເຈນ, ຊຶິ່ງຜ່ານການວິເຄາະແລ້ວເຊິິ່ງມ ເນ ັ້ອທ ິ່ປະມານ 10.095,87 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 
0,61% ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ທົົ່ວແຂວງ. 

 
2.2.9 ເຂດທ ິ່ດິນຈ ດສ ມເພ ິ່ອການພດັທະນາ 
ແຂວງຫົວພັນ ກໍາລັງສ ມໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໂດຍເລັົ່ງໃສ່ການພັດທະນາຕົວ

ເມ ອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ ໂດຍໃຫ້ມ ໂຄງສ້າງທ ິ່ເໝາະສົມ, ແນ່ໃສ່ກໍານົດລະບົບສາທາລະນ 

ປະໂພກໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຈະແຈ້ງເຊັົ່ນ: ເຂດໃຈກາງເມ ອງ, ເຂດຊານເມ ອງ, ເຂດບ ລິການ, ເຂດສໍານັກງານອົງການ

ຂອງລັດ, ເຂດວັດທະນະທໍາ, ເຂດສາທາລະນະ, ເຂດອະນ ລັກ ແລະ ເຂດຂຽວອ ິ່ນໆ ຕາມລະບຽບການຂອງຜັງເມ ອງ; 
ນອກຈາກການພັດທະນາຕົວເມ ອງນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແລ້ວ ແຂວງຫົວພັນ ຍັງໄດ້ແນ່ໃສ່ການ

ພັດທະນາບ້ານໃຫຍ່ໃຫ້ກາຍເປັນເຂດຈ ດສ ມພັດທະນາ ຫ   ເປັນຕົວເມ ອງນ້ອຍ,  ຊ ິ່ງແຕ່ລະເມ ອງກ ໍ່ໄດ້ມ ການກໍານົດ

ເຂດພ ັ້ນທ ິ່ດິນໄວ້ເພ ິ່ອຮັບຮອງການພັດທະນາ ໂດຍໄດ້ສ້າງເປັນເຂດຈ ດສ ມພັດທະນາ , ບາງເຂດກ ໍ່ມ ການຈັດສັນທ ິ່ດິນ  

ໂດຍໄດ້ມ ການວາງແຜນຜັງເມ ອງໄວ້ຢ່າງຄົບຊຸດແລ້ວ, ແຕ່ລະເຂດຈ ດສ ມໄດ້ມ ລະບົບຕາໜ່າງເສັັ້ນທາງ, ເຂດປ ກສ້າງ, 

ເຂດອ ດສາຫະກໍາ,  ເຂດສໍານັກງານອົງການຂອງລັດ, ເຂດສາທາລະນະ, ເຂດຂຽວ ແລະ ເຂດອ ິ່ນໆ ຢູ່ໃນລະບົບ
ຜັງເມ ອງເຊັົ່ນ: ເມ ອງ ຊໍາເໜ ອ ມ ເຂດຈ ດສ ມພັດທະນາຄ : ເຂດເທດສະບານຕາມການກໍານົດແຜນຜັງເມ ອງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 
672,86 ເຮັກຕາ, ເຂດນາສະລາ ເນ ັ້ອທ ິ່ 307,33 ເຮັກຕາ, ເຂດເມ ອງແວ່ນ ເນ ັ້ອທ ິ່ 495,94 ເຮັກຕາ, ເຂດຫ້ວຍມ້າຜາ
ຖ ິ່, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໜອງຄ້າງ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 979,36 ເຮັກຕາ; ເມ ອງຊຽງຄ ໍ້ ມ ຈ ດສ ມພັດທະນາຄ : ເຂດເທດສະບານ
ຕາມການກໍານົດແຜນຜັງເມ ອງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 76,11 ເຮັກຕາ, ເຂດນາຄ້າງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 163,71 ເຮັກຕາ, ເຂດສົບສານ ເນ ັ້ອທ ິ່ 
30,72 ເຮັກຕາ, ເຂດມອງນໍໍ້າເນ ັ້ອທ ິ່ 97,48 ເຮັກຕາ; ເມ ອງຮ້ຽມ ມ ຈ ດສ ມພັດທະນາຄ : ເຂດເທດສະບານຕາມການ
ກໍານົດແຜນຜັງເມ ອງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 215,31 ເຮັກຕາ, ເຂດນາເຫ  ອມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 185,50 ເຮັກຕາ, ເຂດຖ ັ້າລາ ເນ ັ້ອທ ິ່ 45,84 
ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດນາແລເນ ັ້ອທ ິ່ 21,75 ເຮັກຕາ; ເມ ອງວຽງໄຊ ມ ຈ ດສ ມພັດທະນາຄ : ເຂດເທດສະບານຕາມການ
ກໍານົດແຜນຜັງເມ ອງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 944,65 ເຮັກຕາ, ເຂດໂສຍ ເນ ັ້ອທ ິ່ 11,47 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດເມ ອງປານ ເນ ັ້ອທ ິ່ 19,06 
ເຮັກຕາ, ເມ ອງຫົວເມ ອງ ມ ຈ ດສ ມພັດທະນາຄ : ເຂດບວມງາມ ເນ ັ້ອທ  281,59 ເຮັກຕາ, ເຂດສົບເລົັ້າ ເນ ັ້ອທ ິ່ 23,71 
ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດປ່າຄາໃຕ້ ເນ ັ້ອທ ິ່ 126,50 ເຮັກຕາ; ເມ ອງຊໍາໃຕ້ ມ ຈ ດສ ມພັດທະນາຄ : ເຂດເທດສະບານຕາມການ
ກໍານົດແຜນຜັງເມ ອງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 133,53 ເຮັກຕາ, ເຂດພຽງຖິິ່ນ ເນ ັ້ອທ ິ່ 13,53 ເຮັກຕາ, ເຂດເມ ອງພັດ ເນ ັ້ອທ ິ່ 31.07 
ເຮັກຕາ, ເຂດບ້ານເຕົັ້າເນ ັ້ອທ ິ່ 31.72 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດຫົວຊຽງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 49.15 ເຮັກຕາ; ເມ ອງສົບເບົາ ມ ຈ ດສ ມ
ພັດທະນາຄ : ເຂດເທດສະບານຕາມການກໍານົດແຜນຜັງເມ ອງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 76,55 ເຮັກຕາ, ເຂດສົບຮາວ ເນ ັ້ອທ ິ່ 46,70 
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ເຮັກຕາ, ເຂດປ່າຮ່າງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 42,58 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດເມ ອງຮັງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 29,43 ເຮັກຕາ; ເມ ອງແອດ ມ ຈ ດສ ມ
ພັດທະນາຄ : ເຂດເທດສະບານຕາມການກໍານົດແຜນຜັງເມ ອງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 80,96 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດເມ ອງຊ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 
34,54 ເຮັກຕາ; ເມ ອງກວັນ ມ ຈ ດສ ມພັດທະນາຄ : ເຂດເທດສະບານຕາມການກໍານົດແຜນຜັງເມ ອງ ເນ ັ້ອທ ິ່ 139,64 
ເຮັກຕາ, ເຂດໜອງແຫວນ ເນ ັ້ອທ ິ່ 203,36 ເຮັກຕາ, ເຂດນາໜັງມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 219,39 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດເມ ອງນາ 
ເນ ັ້ອທ ິ່ 346,52 ເຮັກຕາ; ເມ ອງຊ່ອນ ມ ຈ ດສ ມພັດທະນາຄ : ເຂດເທດສະບານຕາມການກ ານົດແຜນຜັງເມ ອງ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 
327,28 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດເມ ອງເປີົ້ ເນ ັ້ອທ ິ່ 43 ເຮັກຕາ. 

       
2.3 ທ ິ່ດນິເຂດຫວງຫາ້ມ  

ທ ິ່ດິນເຂດຫວງຫາ້ມ ແມ່ນເຂດທ ິ່ຫ້າມນໍາໃຊ້ຢ່າງເດັດຂາດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ທ ິ່ດິນປ່າປ້ອງກັນຊາຍແດນ ແລະ 
ເຂດຫວງຫ້າມອ ິ່ນໆ ຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍເຂດຍ ດທະສາດປ້ອງກັນຊາດ ສະບັບເລກທ  111/ນຍ, ລົງວັນທ  24 ມ ນາ 

2011,  ເຂດປ້ອງກັນແຫ ່ງນໍໍ້າ (ປ່າຍອດນໍໍ້າ), ເຂດປ້ອງກັນການເຊາະເຈ ິ່ອນແຄມນໍໍ້າ (ຕາມທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ ໃນຂ ໍ້ 

1.2.2) ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງມ ເຂດຫວງຫາ້ມອຶິ່ນຢູ່ຂັັ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ຕາມການຕົກລົງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ 
ບ້ານ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດເປັນເຂດສະຫງວນ ແລະ ເຂດຫວງຫາ້ມຂອງທ້ອງຖິິ່ນເຊັົ່ນ: 

 
 2.3.1 ເຂດປ້ອງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົຂອງແຂວງ ຫວົພນັ 
  ໄດ້ກໍານົດເອົາຕາມເຂດທ ິ່ຕັັ້ງຍ ດທະສາດ ກອງບັນຊາການ ປກຊ - ປກສ ເຂດດັົ່ງກ່າວກໍານົດໄວ້ ເພ ິ່ອເປັນບ່ອນ 
ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ລວມທັງບັນດາຂະແໜງການທ ິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ມ ມາດຕະການ ໃນການຄ ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາເຂດດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ແລະ 
ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດປະມານ 11.216,31 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 0,68%. 
 

2.3.2 ເຂດອະນ ລກັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊ ວະນາໆພນັ 
 ໄດ້ກໍານົດເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ລວມທັງປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວງ, 
ຂອງເມ ອງ ແລະ ເຂດພ ັ້ນຟູໃຫ້ກາຍເປັນປ່າ ເພ ິ່ອໃຫ້ເປັນເຂດອະນ ລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊ ວະນາໆ
ພັນ, ຮັກສາໄດ້ຄວາມປົກຫ ້ມຂອງປ່າໄມ້, ພ້ອມທັງຮັກສາລະບົບນິເວດຂອງທໍາມະຊາດ, ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, 
ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ລວມທັງບັນດາຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມ ມາດຕະຖານໃນການຄ ້ມ
ຄອງປົກປັກຮັກສາເຂດດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຊຶິ່ງຈະມ ເນ ັ້ອທ ິ່ປະມານ 1.272.145,83 
ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 77,10 %. 

 
2.3.3. ເຂດປາ່ປອ້ງກັນຍອດນໍໍ້າຂອງແຕລ່ະເມ ອງ: 

ຄາດຄະເນການກໍານົດພ ັ້ນທ ິ່ເຂດປ່າປ້ອງກັນຍອດນໍໍ້າ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ທັງໝົດປະມານ 18.928,54 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ  
1,15% ຂ ໍ້ມູນຂອງແຕ່ລະເຂດໃນແຕ່ລະເມ ອງ ລະອຽດັົ່ງນ ັ້: 

- ເມ ອງຊາໍເໜ ອ: ປາ່ປ້ອງກັນຍອດນໍໍ້າແໝນ, ຍອດນໍໍ້າຊໍາ, ເຂດບ້ານຫົວຊຽງ, ບາ້ນກາງ, ບ້ານຄັງທ ິ່, ຍອດນໍໍ້າ
ຮາມ; 

- ເມ ອງຮຽ້ມ: ເຂດປ່າຍອດນໍໍ້າຄານ, ເຂດບ້ານນໍໍ້າປ ່ງ ແລະ ເຂດຍອດນໍໍ້າສາດ; 
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- ເມ ອງຫວົເມ ອງ: ເຂດປ່າຍອດນໍໍ້າເປີນ ແລະ ປ່າຍອດນໍໍ້າເນ ນ; 
- ເມ ອງກວັນ: ເຂດຕັັ້ງເສົັ້າ, ເຂດຢອດນໍໍ້າຄ້ວງ ແລະ ຜາແດງ; 
- ເມ ອງສບົເບາົ: ເຂດບ້ານຫ້ວຍເງ ັ້ມ, ບ້ານຫວ້ຍປາ, ບ້ານນໍໍ້າເຕບິ - ບ້ານປ່າຂົມນ້ອຍ, ຫ້ວຍເບົາ, ປ່າສະຫງວນ

ພູຟ້າຫ້ວຍລ້ອງ, ປ່າສະຫງວນ ພູຟ້າຫ້ວຍຮົມ, ປ່າສະຫງວນພຟູ້າຫ້ວຍຮງັ ແລະ ເຂດບ້ານປ ງ-ບ້ານນາເສ ັ້ອປ່າຍ
ອດນໍໍ້າຫ້ວຍຕະລາງ; 

- ເມ ອງຊຽງຄ ໍ້: ເຂດບ້ານໜອງກຽ້ງ, ບ້ານກົງຄາໍ ສາຍນໍໍ້າຫ້ວຍລກິ, ເຂດກົກໄຊຫ້ວຍມອນ, ເຂດບ້ານຊຽງແດນ, 

ບ້ານນາເດ ິ່ອຫ້ວຍເດ ິ່ອ, ບາ້ນແທ່ນສານ, ສົບດ ງ, ສບົປີົ້ນ ຫວ້ຍສານ, ບ້ານຜາລ້ອງ, ທະຫ າດ ແລະ ປ ງແສດ 
ຫ້ວຍຊາຍ; 

▪ ເມ ອງແອດ: ປ່າຍອດນໍໍ້າເຂດພູຮາວ - ພູຄ  ກ ່ມບ້ານຊຽງຄູນ, ກ ່ມບ້ານນາໄກ່, ກ ່ມບ້ານແຈຝາຍ, ກ ່ມບາ້ນນາ 
ແລະ ກ ່ມເມ ອງຊຶມ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 22,34 ເຮັກຕາ, ປາ່ຍອດນໍໍ້າເຂດລ້ອງນໍໍ້າມ່າ, ກູ່ມບ້ານດ່ານ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 4,82 

ເຮັກຕາ, ເຂດແຫ ່ງນໍໍ້າແອດ ກ ່ມບ້ານນາ, ກ ່ມບາ້ນນາພຽງ, ກ ່ມບ້ານເມ ອງຊຶມ ແລະ ກ ່ມບ້ານລ້ອງຫອຍ, ເຂດ
ພູລ່ຽມ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 9.067 ເຮັກຕາ, ເຂດພູຄວາຍກ ່ມເທດສະບານເມ ອງ, ກ ່ມບ້ານດ່ານ ມ ເນ ັ້ອທ ິ່ 1.404 ເຮັກຕາ 
ແລະ ປ່າຍອດນໍໍ້າຫ້ວຍຢຽມ, ເຂດບ້ານຫ້ວຍຢ້ອງ; 

▪ ເມ ອງວຽງໄຊ: ນໍໍ້າສິມບາ້ນຊຽງຊ ັ້, ປ່າໄມຍ້ອດນໍໍ້າໂສຍບ້ານແຢ ້ແລະ ນໍໍ້າລຽດບ້ານເມ ຶງລຽດ, ເຂດບ້ານນາແທນ
ເຂດຫ້ວຍທອງບ້ານບັກ ແລະ ເຂດໜອງສູງ; 

▪ ເມ ອງຊາໍໃຕ:້ ເຂດປ່າບ້ານຜາຫາດຫ້ວຍສະໜອງບາ້ນຜາຫາດ,  ປ່າຍອດ ນໍໍ້າລ້າບ້ານເຕົັ້າ,   ປ່າຍອດຫ້ວຍສາວ
ບ້ານຊໍາໃຕ້, ຫ້ວຍແກບບ້ານພຽງດ້າຍ, ຫ້ວຍປາ່ຫ ວງກ ມຫົວຊຽງ, ຫວ້ຍສາບາ້ນເມ ອງພັດ ແລະ ຫ້ວຍປຽດ
ເຂດບ້ານພັນຊໍາ; 

▪ ເມ ອງຊອ່ນ: ຕ ນພູເລ ຍຍອດນໍໍ້າແອດ, ຍອດນໍໍ້າຊາຍບ້ານບ ໍ່, ຫວ້ຍສຽມຍອດນໍໍ້າງາວ ບາ້ນນໍໍ້າງາວ, ຍອດນໍໍ້າເນ ນ 
ບ້ານນໍໍ້າເນ ນ, ຍອດນໍໍ້າຈອງ ບ້ານໂພນຊອງ ເປັນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍໍ້າແອດ-ພູເລ ຍ, ຍອດນໍໍ້າເປີົ້ ບ້ານ
ນາກຽນ,  ຍອດນໍໍ້າຕິັ້ວ ບ້ານສົບຕິັ້ວ,  ສາຍນໍໍ້າກົັ້ວ ບ້ານມັັ້ນ,  ສາຍນໍໍ້າງ້ອມ, ບ້ານທາດ, ສາຍນໍໍ້າຫ້ອຍບາ້ນນາ
ແລ້ງ   ເຂດດັົ່ງກ່າວກໍານົດໄວ້ ເພ ິ່ອບ ໍ່ໃຫ້ນໍໍ້າບົກແຫ້ງ, ສ້າງຄວາມສົມດ ນໃຫ້ກັບປ່າໄມ້   ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊ ິ່ນ
ຂອງດິນ  ແລະ  ປ້ອງກັນການເຊາະເຈ ິ່ອນ, ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ ລວມທັງບັນດາຂະແ
ໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ສ້າງລະບຽບຄູ້ມຄອງ ແລະ ວາງແຜນການນໍາໃຊ້ນໍໍ້າ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນແຫ ່ງນໍໍ້າ ໂດຍມ ການກໍານົດເຂດຕົັ້ນນໍໍ້າ,  ເຂດອ່າງຮັບນໍໍ້າ, ແມ່ນໍໍ້າລ າເຊ ໂດຍມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຖ ກຕອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ພ້ອມທັງໂຄສະນາ, ເຜ ຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສໍານ ກ 
ໃຫ້ປະຊາຊົນ ທ ິ່ຢູ່ໃກ້ເຂດປ່າຍອດນໍໍ້າ, ຕິດປ້າຍຫວງຫາ້ມ. 

ນອກຈາກບັນດາເຂດຫວງຫ້າມ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດມາຂ້າງເທ ງນັັ້ນແລ້ວ ອົງການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ 
ລວມທັງບັນດາຂະແໜງການທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງສາມາດກາໍນົດເອົາເຂດອ ິ່ນ ທ ິ່ເຫັນວາ່ມ ເງ ິ່ອນໄຂ ແລະ ທ່າແຮງໃນການກໍາ
ນົດໃຫ້ເປັນເຂດຫວງຫາ້ມຂອງເມ ອງ, ຂອງແຂວງ ຕ ິ່ມ ແລະ ໃຫ້ມ ການສໍາຫ ວດເກັບກາໍຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງໃນການກໍານົດ
ເຂດພ ັ້ນທ ດັົ່ງກ່າວ. 

 



31 

 

3. ແຜນຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ 
ບົນພ ັ້ນຖານທ່າແຮງບົົ່ມຊ້ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງແຂວງ ທ ິ່ມ ທ ິ່ຕັັ້ງພູມສັນຖານຊັບພະຍາ

ກອນທໍາມະຊາດ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສົມທົບກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດຂອງແຂວງ, ຂອງເມ ອງ 

ແລະ ສະພາບຂ ໍ້ມູນຕົວຈິງ ການຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ 

ຈະເປັນພ ັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ມ ຄວາມຍ ນຍົງ ຕາມວິໄສທັດຮອດປີ 

2030 “ຫັນວຽກງານຄ ້ມຄອງທ ິ່ດິນ, ຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ວຽກງານຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ວຽກງານສິິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນ

ວຽກງານຕົັ້ນຕ  ໃຫ້ມ ຄວາມທັນສະໄໝ, ແຕ່ລະໜ້າວຽກໃຫ້ມ ຄ ນນະພາບ, ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນສູງ” 
ເຊິິ່ງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ວາງຍ ດທະສາດຮອດປີ 2025 ເປັນ 3 ຍ ດ
ທະສາດຫ ັກດັົ່ງລ ່ມນ ັ້: 

1. ມ ກົນໄກການການຄ ້ມຄອງບ ລິຫານທ ິ່ດ , ວາງແຜນການ, ຊອກຫາແຫ ່ງທຶນ ເພ ິ່ອມາຮັບໃຊ້ບັນດາໜ້າວຽກທ ິ່
ວາງແຜນໄວ້, ຄ ້ມຄອງຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທ ິ່ພະແນກ ຊສ ແຂວງ ໄດ້ຮັບ ໃຫ້ມ 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງ. 

2. ມ ກົນໄກການເຮັດວຽກທ ິ່ມ ປະສິດທິພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ ິ່ອງມ ທ ິ່ທັນສະໄໝເຂົັ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະທ ິ່ຮັບ 
ຜິດຊອບໃຫ້ເກ ດປະໂຫຍດສູງສ ດ. 

3. ສ ບຕ ໍ່ພັດທະນາດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນ ດໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບເຊັົ່ນ: ສ້າງໃຫ້ພະນັກງານໄດ້ມ ເງ ິ່ອນໄຂເຂົັ້າຝຶກ 
ອົບຮົມ, ຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ແລະ ທິດສະດ ການເມ ອງ - ການປົກຄອງ ເພ ິ່ອສາມາດຮອງຮັບບັນດາໜ້າວຽກທ ິ່ໄດ້
ວາງແຜນໄວ້. 

ເພ ິ່ອບັນລ ວິໄສທັດ 2030 ແລະ ຍ ດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ວາງແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້, ການຄ ້ມ

ຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການອານ ລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຢ ນຍົງ, ໝັັ້ນຄົງ ແລະ 
ມ ປະສິດທິຜົນໃຫ້ໄປຕາມທິດຫັນເປັນສ ຂຽວ ເພ ິ່ອເປັນພ ັ້ນຖານປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ
ຂອງແຂວງ ແລະ ແຫ່ງຊາດ ແຂວງໄດ້ມ ການວາງແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແລະ ມາດຕະການຫ ຸດ 
ຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມດັົ່ງລ ່ມນ ັ້: 
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3.1 ແຜນຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ ເພ ິ່ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກທ່າ່ແຮງໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງແຂວງຫວົພນັ ໃຫມ້ ຄວາມຍ ນຍງົ. 
ທາ່ແຮງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຜນຄ ມ້ຄອງສິິ່ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ 

1. ດາ້ນການປກູຝງັ:  

- ການປູກເຂົັ້າໄກ່ນ້ອຍ, ສາລ , ໝາກຖົົ່ວ, ໝາກແໜ່ງ, ພ ດຜັກ
, ໜໍໍ່ລອຍ, ໝາກຈອງ, ໝາກຄາຍ, ໝາກໝັັ້ນ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

2.  ດາ້ນການລຽ້ງສດັ:  
- ການລຽ້ງສັດ: ງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ໝູ, ແບ,້ ມ້າ ແລະ ສັດປີກ. 

3. ພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍໍ້າຕກົ:  
- ເຂ ິ່ອນນໍໍ້າຊໍາ 1,3,4 ນໍໍ້າເນ ນ 1,2,3,4, ນໍໍ້າເປິນ 1,2,3, ນໍໍ້າດິກ 

(1,2,3), ນໍໍ້າເຢ ົ້ອງ (1,2,3,4,5,6) ນໍໍ້າມ່າ (1,2) ນໍໍ້າແອດ 
(4,5,6) ນໍໍ້າສິມ, ນໍໍ້າຮາວ, ນໍໍ້າລອ້ງ, ນໍໍ້າມອນ, ນໍໍ້າແຕບ, ນໍໍ້າ

ແກ້ມ, ນໍໍ້າຢອງ, ນໍໍ້າວັງ, ນໍໍ້າຄານ, ນໍໍ້າຮາງ, ນໍໍ້າດ່າງ ແລະ 
ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ເມ ອງຮາມ 600 mw. 

4. ຫດັຖະກາໍຕໍໍ່າຫກູ-ທ ໄໝ ແລະ ຈກັສານ: 

- ຕໍໍ່າສິັ້ນ, ແຜ່ນແພ, ສານຕິບເຂົັ້າ, ຫວດ, ພາເຂົັ້າ ແລະ 
ອ ິ່ນໆ.  

5. ການທອ່ງທຽ່ວ: 
- ດ້ານທໍາມະຊາດ: ຕາດສະເຫ  ຍ, ຕາດຜາຫວ່າງ, ຕາດນໍໍ້າ

ນົວ, ຕາດໂກນ, ບ ໍ່ນໍໍ້າຮອ້ນ, ທອ່ງທຽ່ວເຂດປາ່ສະຫງວນ 
ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

- ດ້ານປະຫວັດສາດ: ຖໍໍ້າວຽງໄຊ, ຜາຖ ິ່, ເຂດຖໍໍ້າແມ  ແລະ 
ອ ິ່ນໆ. 

- ດ້ານວັດທະນາທໍາ: ວັດອົງຕ ັ້, ຖໍໍ້າພະບ້ານຖໍໍ້າ, ວັດສ ບ ນ
ເຮ ອງ ແລະ ອ ິ່ນໆ. 

1. ຈັດສັນວາງແຜນຄ ້ມຄອງນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ກໍານົດພ ັ້ນທ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງ ອນ
ໄຂຕົວຈິງ; 

2. ສົົ່ງເສ ມການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊ  ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ເງ ິ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິິ່ນ ດ້ວຍຮູບແບບເປັນຟາມ ແລະ ແບບເປັນກ ມຜະລິດ ພ້ອມສະໜອງແນວພັນ 
ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຢ່າງທົົ່ວເຖິິ່ງ; 

3. ຊອກຫາຕະຫ າດທ ິ່ໝັັ້ນຄງົ ແລະ ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ງາຍ, ຊຸກຍູ້ໃຫມ້ ການສ້າງຕັັ້ງໂຮງງານອ ດສາຫະກໍາເພ ິ່ອປ ງແຕ່ງ 
ແລະ ແປຮູບ ເພ ິ່ອເພ ິ່ມມູນຄາ່ຜະລິດຕະພັນ ເພ ິ່ອຈໍາໜ່າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

4. ຜັນຂະຫຍາຍຂ ໍ້ຕົກລົງຂອງທາ່ນເຈົັ້າແຂວງ ວາ່ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຽວ ສະອາດ ງາມຕາ ຢູ່ຂັັ້ນ
ເມ ອງ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ; 

5. ສ້າງສ ມ ແຮງງານເພ ິ່ອຍກົລະດັບຄ ນນະພາບສິນຄ້າ ທ ິ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງແຂວງ, ເມ ອງ ທ ິ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບ
ຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ; 

6. ຄ ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟ ົ້ນຟູ ເນ ັ້ອທ ິ່ປາ່ໄມປ້ົກຫ ມ່ ໃຫໄ້ດ້ 70% ຂອງເນ ັ້ອທ ິ່ແຂວງ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການ
ຄ ້ມຄອງແຫ ່ງນໍໍ້າສາຍຫ ັກ ບ ໍ່ໃຫ້ບກົແຫ້ງ; 

7. ເພ ິ່ມທະວ ການຄວບຄ ມ ແລະ ສະກັດກັັ້ນ ການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ນໍາໃຊສ້ານເຄມ ຕ້ອງຫ້າມທ ິ່ເປັນອັນຕະລາຍຕາມທ ິ່
ກໍາໄວ້ໃນລະບຽບການສະເພາະ; 

8. ເອົາໃຈໃສ່ຄ ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງບັນດາໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ ເພ ິ່ອແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທບົ ທ ິ່ເກ ດຈາກ
ໂຄງການພັດທະນາໃຫທ້ັນການ. 
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3.2 ມາດຕະການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລອ້ມໃນການພດັທະນາ 
3.2.1 ດາ້ນການປກູຝງັ 
ຕ້ອງໄດ້ມ ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນກະສິກໍາໃຫ້ເປັນລະບົບຕາມແຜນການຈັດສັນ ພ້ອມກັນນັັ້ນກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປ ່ງ ແລະ ຟ ົ້ນຟູຄ ນນະພາບດິນເພ ິ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່

ການປູກພ ດກະສິກໍາ ແລະ ສົົ່ງເສ ມການນໍາໃຊ້ຝ ່ນຊ ວະພາບເຂົັ້າໃນຂະບວນການຜະລິດກະສິກໍາເພ ິ່ອຫ ຸດຜ່ອນບັນຫາຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄ ນນະພາບດິນ, ແຫ ່ງນໍໍ້າ ແລະ ສິິ່ງທ ິ່ມ ຊ ວິດ; 
 

3.2.2 ດາ້ນການລຽ້ງສດັ 

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນສໍາລບັການລ້ຽງສັດແມ່ນມ ຄວາມຈໍາເປັນເພາະວ່າມ ຄວາມຕ້ອງການພ ັ້ນທ ິ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສັງຄົມ ຍ້ອນວ່າການລ້ຽງສັດບາງ
ປະເພດແມ່ນໄດ້ສ້າງສິິ່ງລົບກວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມເປັນຕົັ້ນ ກິິ່ນ  ເໝັັ້ນ, ບ່ອນກໍາເນ ດຂອງແມງວັນ ແລະ ເຊ ັ້ອພະຍາດບາງຊະນິດ, ຍັງມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຄ ນນະພາບນໍໍ້າ, ສະນັັ້ນ ຈິິ່ງມ 
ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບທ ິ່ອາດຈະເກ ດຂ ັ້ນຈາກກິດຈະການດັົ່ງກ່າວ. 

 
3.2.3 ດາ້ນພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍໍ້າຕກົ 

ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສໍາຫ ວດ, ກໍານົດຂອບເຂດພ ັ້ນທ ິ່ໃຫລ້ະອຽດເພ ິ່ອຫ ຸດຜ່ອນບັນຫາຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ເພາະວາ່
ການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານເຊັົ່ນ: ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ, ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫ ນ ແມ່ນມ ຄວາມຕ້ອງການເນ ັ້ອທ ິ່
ກວ້າງຂວາງລວມທັງມ ການນໍາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ສະນັັ້ນຈິິ່ງມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ພ້ອມ
ທັງສ້າງຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ທ ິ່ລວມມ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນບັນຫາຜົນກະທົບທ ິ່ອາດຈະເກ ດຂ ັ້ນ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການບັນລ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍ ນຍງົ. 

 
3.2.4 ຫດັຖະກາໍຕໍໍ່າຫກູ-ທ ໄໝ ແລະ ຈກັສານ: 

ກິດຈະການດັົ່ງກ່າວເປັນກິດຈະການທ ິ່ບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມ ມາດຕະການຄວບຄ ້ມ, ຈໍາກັດການປ່ອຍນໍໍ້າເປ ົ້ອນຈາກການ
ຍ້ອມໄໝລົງສູ່ແຫ ່ງນໍໍ້າທໍາມະຊາດເພາະອາດມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ລະບົບນິເວດຂອງແຫ ່ງນໍໍ້າ ແລະ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານຂອງສິິ່ງທ ິ່ມ ຊ ວິດ ລວມທັງຄົນເຮົາ, ສະນັັ້ນ ຈິິ່ງມ ຄວາມຈາໍ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງເສ ມໃຫ້ມ ການນໍາໃຊ້ຍ້ອມທໍາມະຊາດ. 

3.2.5 ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວ  
ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດພ ັ້ນທ ິ່ແຫ ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ລະອຽດຊັດເຈນ ເພ ິ່ອຫ  ກຫ ຽງບັນຫາຂ ໍ້ຂັດແຍງ ໃນເວລາມ ການພັດທະນາແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກ ໍ່

ຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບຽບການ ໃນການກໍາຈັດຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອ ແລະ ນໍໍ້າເປ ົ້ອນ ທ ິ່ເກ ດຈາກກິດຈະການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິການຕ່າງໆ. 
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3.3. ມາດຕະການຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິິ່ງແວດລອ້ມ 
3.3.1 ການປູກຝງັ  
ສິິ່ງທ ິ່ມ ໃນຂງົເຂດ ຄວາມຕອ້ງການ ຜນົໄດຮ້ບັ ຜນົເສຍ ມາດຕະການຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 

1. ດິນທໍາການຜະ 
ລິດ; 

2. ບ້ານປະຊາຊົນ; 
3. ແມ່ນໍໍ້າ; 
4. ປ່າໄມ;້ 
5. ເສັັ້ນທາງ. 

 

1. ແຮງງານ, ທຶນ, ເຄ ິ່ອງ 
ມ , ແນວພັນ; 

2. ຊົນລະປະທານ; 
3. ເນ ັ້ອທ ິ່ທໍາການຜະ ລິດ; 
4. ເຕັກນິກການການຜະ 

ລິດ ແລະ ການປບັປ ງ່
ຄ ນນະພາບດິນ; 

5. ຝ ່ນຊ ວະພາບ ແລະ ຢາ
ປາບສັດຕູພ ດປະ ເພດ
ອ ເເກນິກ; 

6. ໂຮງງານ, ພະລງັງານ 
ແລະ ຕະຫ າດ. 

1. ຊ ວິດການເປັນຢູ່ດ ຂຶັ້ນ; 
2. ສິິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດພ ັ້ນ

ທ ິ່ທາໍການຜະລິດໄດ້ຮັບ;
ການປົກປັກຮັກສາ; 

3. ພາຫະນະການຜະລິດໄດ້
ຮັບການປບັປ ງ່ດ ຂ ັ້ນ; 

4. ມ ຜົນຜະລິດກະສິກໍາທ ິ່ໄດ້
ຄ ນນະພາບອອກສູ່ຕະ 
ຫ າດ. 

 
 

1. ເນ ັ້ອທ ິ່ປາ່ໄມ້ຫ ຸດລງົຍ້ອນ
ການຂະຫຍາຍເນ ັ້ອທ ິ່ທໍາ
ການຜະລິດ; 

2. ເກ ດມ ສິິ່ງເສດເຫ  ິ່ອຈາກ
ການຜະລິດກະສິກໍາເພ ິ່ມ
ຂ ັ້ນ; 

3. ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການເຊາະ
ເຈ ິ່ອນຂອງດິນໃນເຂດທ ິ່ມ 
ຄວາມຄອ້ຍຊັນສູງ; 

4. ເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການນໍາ
ໃຊ້ທ ິ່ດິນ ແລະ ການຫັນ 
ປ່ຽນປະເພດທ ິ່ດິນ. 

1. ຕ້ອງມ ການຈັດສັນ ແລະ ວາງ
ແຜນນໍາໃຊທ້ ິ່ດິນໃຫເ້ໝາະສົມ
ກັບພ ັ້ນທ ິ່ຕົວຈິງ; 

2. ສົ ົ່ງເສ ມການນໍາໃຊ້ຝ ່ນຊ ວະ
ພາບເຂ ົ ັ້ າ ໃນຂະບວນການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຄວບຄ ້ມ
ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ຕ້ອງຫ້າມ
ທ  ິ່ ເ ປ ັ ນ ອ ັ ນ ຕ ະ  ລ າ ຍ ຕ ໍ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

3. ຊຸກຍູ້, ສົົ່ງເສ ມດ້ານວິຊາການ
ໃນການຜະລິດ; 

4. ຄວບຄ ມຄາ່ແຮງງານ; 
5. ບັງຂັບໃຊລ້ະບຽບກົດໝາຍຕ ໍ່ຜູ້

ລະເມ ດ. 

ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງ, 
ເມ ອງ ແລະ ບາ້ນ 
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3.3.2 ການລຽ້ງສດັ 
ສິິ່ງທ ິ່ມ ໃນຂງົເຂດ ຄວາມຕອ້ງການ ຜນົໄດຮ້ບັ ຜນົເສຍ ມາດຕະການຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 

1. ທ ິ່ດິນ, ທົ ົ່ງຫຍ້າ, 
ປ່າໄມ້, ແຫ ່ງນໍໍ້າ; 

2. ບ້ານປະຊາຊົນ 
3. ເສັັ້ນທາງ 
4. ໄຟຟ້າ 

1. ທຶນ, ແຮງງານ,
ແນວພັນ; 

2. ກ ່ມລຽ້ງສັດ 
3. ພ ັ້ນທ ິ່ດິນສໍາ
ລັບລ້ຽງສັດ; 

4. ເຕັກນິກວິຊາ
ການ ແລະສັດ
ຕະວະແພດ; 

5. ຕະຫ າດ, ໂຮງ
ຂ້າສັດ ແລະ 
ໂຮງງານແປ
ຮູບ; 

6. ການຂົນສົົ່ງ 
 

1. ຊ ວິດການເປັນຢູ່
ຂອງປະຊາຊົນດ 
ຂຶັ້ນ; 

2. ມ ສັດສະໜອງໃຫ້
ຕະຫ າດທັງພາຍ
ໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ; 

3. ພ ັ້ນທ ິ່ການລ້ຽງສັດ
ໄດ້ຮັບການຈັດສັນ 
ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຂ ໍ້
ຂັດແຍ່ງບັນຫາທ ິ່
ດິນ; 

4. ຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນ
ການທາໍລາຍ
ປ່າໄມ.້ 

 

1. ການຈັບຈ່ອງທ ິ່ດິນ
ແບບຊະ ຊາຍ; 

2. ກ ິ່ນເໝັນ 
3. ສຽງລບົກວນຈາກ

ສັດລ້ຽງ 
4. ນໍໍ້າເປ ົ້ອນ 
5. ພະຍາດລະບາດ 
 

 
  

  

1. ຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ກິດຈະການລ້ຽງສັດໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບ; 

2. ກໍານົດເຂດລ້ຽງສັດໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບພ ັ້ນທ ິ່
ຕົວຈິງ; 

3. ນໍາໃຊສິ້ິ່ງເສດເຫ  ອທ ິ່ເກ ດຈາກມູນສັດ ໂດຍ
ການນໍາເອາົໄປໜູນໃຊເ້ປັນປ ຍ່ຊ ວະພາບ, 

ແກສຊ ວະພາບ… 
4. ກວດກາພະຍາດສັດ ແລະ ສັກຢາປ້ອງກັນ

ໂລກລະບາດເປັນປົກກະຕິ; 
5. ປະຕິບັດວິໄນຕ ໍ່ຜູ້ລະເມ ດລະບຽບກົດໝາຍ.  

ຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງຂອງ
ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບາ້ນ  
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3.3.3 ພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍໍ້າຕກົ 
ສິິ່ງທ ິ່ມ ໃນຂງົເຂດ ຄວາມຕອ້ງການ ຜົນໄດຮ້ບັ ຜົນເສຍ ມາດຕະການຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 

1. ພ ັ້ນທ ິ່ທໍາການຜະລິດ, 
ປ່າໄມ້, ແຫ ່ງນໍໍ້າ, ແຮ່
ທາດ, ແຫ ງ່ທ່ອງທ່ຽວ
, ຊ ວະນາໆພັນ; 

2. ພ ັ້ນຖານໂຄງລາ່ງ
ຕ່າງໆ; 

3. ເຂດປະຫວ ັດ ສາດ
ແລະວັດ ທະນະທໍາ. 

 

1. ພ ັ້ນທ ິ່ພັດທະນາ
ໂຄງການ; 

2. ພ ັ້ນທ ິ່ຈັດສັນຍົກ ຍ້າຍ
ໃຫ້ປະຊາຊົນທ ິ່ຖຶກຜົນ
ກະທົບ; 

3. ການຟ ົ້ນຟູຊ ວິດການຢູ່ 
ແລະ ການພັດທະນາ
ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ
ການດໍາລົງຊ ວິດ; 

4. ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ເພ ິ່ອການ
ພັດທະນາໂຄງ ການ; 

5. ການທົດແທນຄ່າ
ເສຍຫາຍ ແລະ ການ
ຫັນປ່ຽນປະ ເພດທ ິ່
ດິນ. 

1. ກ າ ນ ພ ັ ດ ທ ະ ນ າ
ເສດຖະກິດ - ສັງ 
ຄ ົ ມ ມ  ກ າ ນ ຂ ະ 
ຫຍາຍຕົວດ ຂ ັ້ນ; 

2. ປະຊາຊ ົນມ  ວຽກ
ເຮັດງານທໍາ; 

4. ພ ນຖານໂຄງລ່າງ
ໄດ້ຮັບການພັດ ທະ
ນາດ ຂ ັ້ນ; 

 

1. ສູນເສຍດນິທໍາການ
ຜະລິດ, ເນ ັ້ອ ທ ິ່
ປ່າໄມ້, ແຫ ່ງທ ິ່ຢູ່ອາ
ໃສຂອງສດັປ່າ, 
ລະບບົນິເວດທໍາມະ
ຊາດມ ການ
ປ່ຽນແປງ; 

2. ແບບແຜນການ
ດໍາລົງຊ ວດິຂອງ
ປະຊາຊນົທ ິ່ຖຶກຜົນ
ກະທບົມ ການ
ປ່ຽນແປງ; 

3. ເຂດປະຫວັດສາດ,
ວັດທະນະທໍາ, ທໍາ
ມະຊາດໄດ້ຮບັຜົນ
ກະທບົ. 

1. ປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, 
ສ້າງແຜນຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ຟ ົ້ນຟູຊ ວິ ດ
ການເປັນຢູ່  ແລະ ທົດແທນຄ່າເສຍ
ຫາຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ ິ່ຖ ຶກຜົນກະທົບ
ຈາກໂຄງການ; 

2. ແຕ່ງຕັ ັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທບົ
ຕ່າງໆຕ່າງທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. 

ຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງຂອງ
ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບາ້ນ 
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3.3.4 ຫັດຖະກາໍຕໍໍ່າຫກູ-ທ ໄໝ ແລະ ຈກັສານ 
ສິິ່ງທ ິ່ມ ໃນຂງົເຂດ ຄວາມຕອ້ງການ ຜນົໄດຮ້ບັ ຜນົເສຍ ມາດຕະການຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 

1. ມູນເຊ ັ້ອທາງດ້ານສ ມ  
ແລະ ຄວາມສໍານານຂອງ
ປະຊາຊນົ; 

2. ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ; 

3. ແຮງງານ ແລະ ເຄ ິ່ອງມ ; 
4. ໄຟຟ້າ. 

 

1. ການຕະຫ າດ; 
2. ເຄ ິ່ອງຈັກທັນສະໄ
ໝ; 

3. ຍົກລະດບັສ ມ ແຮງ
ງານ; 

4. ທຶນ ແລະ ວດັຖຸດບິ 

 

1. ທ້ອງຖ ິ່ນໄດ້ຮບັການ
ພັດ ທະນາ; 

2. ຊ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະ ຊາຊົນ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການດ ຂຶັ້ນ
ກວ່າເກົົ່າ; 

3.ມ ຜະດລິດຕະພັນຕອບ
ສະໜອງໃຫ້ແກ່
ຕະຫ າດ; 

4.ເປັນສິນຄ້າເອກະລັກ
ສະເພາະຂອງຊຸມຊນົ. 

1. ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຊບັ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫ າຍ
ຂ ັ້ນ; 

2. ມ ສິິ່ງເສດເຫ  ອ, ນໍໍ້າເປ ົ້ອນເພ ິ່ມ
ຂຶັ້ນຈາກການສ້າງຜະລິດຕະ
ພັນ ແລະ ການຈູດຂ ັ້ັ້ເຫຍ ັ້ອ
ເຮັດໃຫ້ເກ ດທາດຄາບອນໄດ
ອອກຊາຍທ ິ່ເປັນສ່ວນ
ປະກອບເຮັດໃຫ້ເກ ດພາວະ
ໂລກຮ້ອນ; 

3. ເກ ດມ ສຽງລົບກວນຕ ໍ່ສັງຄມົ; 
4. ບນັຫາທາງດ້ານສ ຂະພາບ

ຂອງປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງ.  

1. ສ້າງແຜນຄ ມ້ຄອງແລະຕິດຕາມ
ກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ
ແລະທໍາມະຊາດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມ
ລະບຽບການແລະໄດຮ້ບັອະນ 
ຍາດຈາກພາກສ່ວນທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

2. ມ ການປູກແລະຟ ົ້ນຟບູູລະນະຊບັ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ິ່ຖຶກນໍາ
ໃຊ້ ແລະ ທໍາລາຍ 

3. ສົົ່ງເສ ມແລະສາ້ງຈິດສໍານຶກດ້ານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມໃນຂົງເຂດດັົ່ງ
ກ່າວ. 

ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂອ້ງຂອງແຂວງ, 
ເມ ອງ ແລະ ບາ້ນ  

 

 

 
3.3.5 ການທ່ອງທຽ່ວ 

ສິິ່ງທ ິ່ມ ໃນຂງົເຂດ ຄວາມຕອ້ງການ ຜນົໄດຮ້ບັ ຜນົເສຍ ມາດຕະການຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທບົ ພາກສວ່ນຮບັຜດິຊອບ 
1. ແຫ ່ງທ່ອງທຽ່ວ

ທາງດ້ານປະຫວັດ 
ສາດ, ວັດທະນະ
ທາໍ ແລະ ທາໍມະ
ຊາດ; 

2. ເສັັ້ນທາງ. 
 
 

1. ປັບປ ງກ ໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານ
ໂຄງລາ່ງເພ ິ່ອສ້າງເງ ິ່ອນ 
ໄຂອາໍນວຍຄວາມ
ສະດວກເຂົັ້າເຖິງແຫ ງ່
ທອ່ງທຽ່ວ; 

2. ປົກປັກຮກັສາແຫ ງ່
ມ ລະດົກທາງ
ປະຫວັດສາດແລະ
ວັດທະນະທາໍ. 

1. ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບທອ້ງຖິິ່ນທ ິ່
ມ ແຫ ່ງທອ່ງທຽ່ວ; 

2. ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ
ການລບຶລາ້ງຄວາມທ ກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົນ; 

3. ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ
ການອະນ ລກັທາໍມະຊາດ
ປະຫວັດສາດແລະວັດທະນະທາໍ
ຂອງທອ້ງຖິິ່ນຂອງຊາດ; 

1. ເກ ດຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ໃນການນໍາ
ໃຊ້ທ ິ່ດິນ; 

2. ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດສິິ່ງເສດເຫ  ອ; 
3. ເກ ດມ ວັດທະນະທາໍສອດ

ກະຈ໋າ; 
4. ເກ ດມ ພະຍາດຕິດຕ ໍ່; 
5. ການຍາດແຍງ່ນັກທອ່ງ

ທ່ຽວ; 
6. ລາຄາອາຫານເພ ມຂ ັ້ນ. 

1. ຕ້ອງມ ການຈັດສັນ ແລະ ນໍາໃຊທ້ ິ່
ດິນສໍາລບັແຫ ງ່ທອ່ງຕ່າງ ;ໆ 

2. ສ້າງລະບຽບການຄ ມ້ຄອງໃນສະຖານ
ທ ິ່ທອ່ງທຽ່ວຕ່າງ ;ໆ 

3. ສ້າງແຜນການຕິດຕາມກວດກາແລະ
ບັງຄບັໃຊນິ້ຕິກາໍກຽ່ວກັບສິິ່ງແວດ
ລ້ອມໃນສະຖານທ ິ່ທອ່ງທຽ່ວໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການກາໍຈັດຂ ັ້ເຫ ັ້ຍອ 
ແລະ ນໍໍ້າເປ ົ້ອນ. 

1. ຂະແໜງການ
ກ່ຽວຂອ້ງຂອງ
ແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ 
ບ້ານ  
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3. ກະຈາຍຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານ
ການທອ່ງທ່ຽວທັງພາຍ
ໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 

4. ຂອດການບ ລກິານ 
(ຫ້ອງນໍໍ້າ, ບອ່ນພັກ, ສະ

ຖານທ ິ່ບ ລິການ)  

5. ຍົກລະດັບຄວາມຮູດ້້ານ
ວິຊາການ 

4. ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມ ກອງທນຶຂອງ
ໂຄງການກ່ຽວກບັການ
ອະນ ລກັຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ກອງທຶນ
ສໍາລບັການປກົປກັຮັກສາປາ່
ສະຫງວນ, ໂຄງການພັດທະນາ
ແຫ ່ງທ່ອງທຽ່ວທາໍມະຊາດ; 

5. ໂຄງການສົົ່ງເສ ມສ ໄມ້ລາຍມ 
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າແລະ
ອ ິ່ນ ;ໆ 

6. ສ້າງຄວາມຕ ິ່ນຕົວກັບສະພາບ
ແວດລອ້ມ ແລະມ ລະບຽບການ
ໃນການອະນ ລັກ. 
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3.4 ການປບັຕວົເຂົັ້າກບັການປຽ່ນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ຫ ດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໄພພບິດັທໍາມະຊາດ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບ ຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ໃນທົົ່ວແຂວງຫົວພັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂະແໜງກະສິກໍາ, ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ, ໂຄງລ່າງພ ັ້ນຖານ, ສາທາ 
ລະນະສ ກ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນ. ນອກຈາກນ ັ້, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍງັເຮັດໃຫ້ສະພາບໄພພິບັດ
ທາງທໍາມະຊາດ ມ ຄວາມຮ ນແຮງຫ າຍຂ ັ້ນ ໃນຮອບຫ າຍທົດສະວັດທ ິ່ຜ່ານມາ; 

ໂດຍອ ງຕາມຮູບທ  30, ເກ ອບທ ກເມ ອງຂອງ ແຂວງ ຫວົພັນ ເປັນເມ ອງທ ິ່ມ ຄວາມບອບບາງຕ ໍ່ກັບການປ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນລະດັບສູງ ຫາ ສູງຫ າຍ, ເຊິິ່ງຄວາມສາມາດໃນການຮັບມ  ກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດຢູ່ເມ ອງເຫ ົົ່ານ ັ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ຕໍໍ່າ, ໃນຂະນະທ ິ່ ເມ ອງ ຫົວເມ ອງ ແມ່ນມ ຄວາມບອບ
ບາງລະດັບສູງຫ າຍ ເຊິິ່ງມັນສ່ອງແສງ ໃຫ້ເຫັນວາ່ເມ ອງນ ັ້ ມ ຄວາມທົນທານຕໍໍ່າຕ ໍ່ຫ າຍ; 

 ໂດຍອ ງໃສ່ຂ ໍ້ມູນ ແບບຈໍາລອງສະພາບພູມອາກາດ ຈາກອົງການນາຊາ (NASA-NEXGDDP) ສະນັັ້ນ, 
ສໍາລັບການວິເຄາະສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ແຂວງຫົວພັນໃນຄັັ້ງນ ັ້ ແມ່ນມ ສະພາບອາກາດທຽບຖານຢູ່
ລະຫວ່າງປີ 1976-2005 ສ່ວນການວິເຄາະແບບຈໍາລອງ ສະພາບພູມອາກາດ ໃນອະນາຄົດແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງປີ 2021-

2050 ແລະ ສົມມ ດຖານການວິເຄາະແມ່ນມ  2 ຮູບແບບຄ  1) RCP4.5 ແລະ 2) RCP8.5 
 

   
ຮບູທ  31 ອ ນນະພມູຕໍໍ່າສ ດສະເລຍ່ 

ແຕປ່ ີ1976-2005 

 

ຮບູທ  32 ອ ນນະພມູຕໍໍ່າສ ດສະເລຍ່ 
ຈາກສມົມ ດຖານ ການວເິຄາະ 
(RCP4.5), ປີ 2021-2050 

 

ຮບູທ  33 ອ ນນະພມູຕໍໍ່າສ ດສະເລຍ່ 
ຈາກສມົມ ດຖານ ການວເິຄາະ 
(RCP8.5), ປີ 2021-2050 

 
 

ຈາກຮບູທ  31: ສົມມ ດຖານການວິເຄາະສະພາບພູມອາກາດແຕ່ປີ 1976-2005, ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດສະເລ່ຍແມ່ນຢູ່ 

ລະຫວ່າງ 16-21 ອົງສາເຊ. ພ ັ້ນທ ິ່ສ່ວນຫ າຍທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ທິດໃຕ ້ຈະເປັນເມ ອງ ທ ິ່ມ ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດ
ສະເລຍ່ປະມານ 16-19 ອົງສາ ເຊັົ່ນ: ເມ ອງຊ່ອນ, ເມ ອງຮ້ຽມ, ເມ ອງຊໍາເໜ ອ, ເມ ອງຫົວເມ ອງ, ໃນຂະນະທ ິ່ເມ ອງ 
ທ ິ່ຢູ່ທາງພາກ ຕາເວັນອອກ ແລະ ທິດເໜ ອ ແມ່ນຈະມ ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດ ສູງກ່ວາ (20-21 ອົງສາ) ເຊັົ່ນ: ເມ ອງສົບ
ເບົາ, ເມ ອງວຽງໄຊ ແລະ ເມ ອງຊໍາໃຕ້; 
ຈາກຮບູທ  32: ສົມມ ດຖານການວິເຄາະສະພາບພູມອາກາດ-RCP4.5 ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດສະເລ່ຍແມ່ນຢູ່ລະ ຫວ່າງ 
17.5-22 ອົງສາເຊ. ລັກສະນະ ຂອງອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດ ແມ່ນມ ລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັບ ຮູບທ  31 ຄ  ເມ ອງທ ິ່ມ 
ທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ທິດໃຕ້ ຈະເປັນເມ ອງ ທ ິ່ມ ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດ ສະເລ່ຍ ປະມານ 18-20 ອົງສາ ເຊັົ່ນ: ເມ ອງ ຊ່ອນ
, ເມ ອງຮ້ຽມ, ເມ ອງຊາໍເໜ ອ, ເມ ອງຫົວເມ ອງ, ໃນຂະນະທ ິ່ເມ ອງ ທ ິ່ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ທິດເໜ ອ ແມ່ນ
ຈະມ ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດສູງກວ່າ (21-22 ອົງສາ) ເຊັົ່ນ: ເມ ອງສົບເບົາ, ເມ ອງວຽງໄຊ ແລະ ເມ ອງຊໍາໃຕ້; 
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ຈາກຮບູທ  33: ສົມມ ດຖານການວິເຄາະສະພາບພູມອາກາດ- RCP8.5 ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດສະເລ່ຍ ແມ່ນຢູ່ລະ ຫວ່າງ 

17.5-22 ອົງສາເຊ. ລັກສະນະ ຂອງອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດ ແມ່ນມ ລັກສະນະຄ້າຍຄ ກັບ ຮູບທ  31 ແລະ ຮູບທ  32. ຄ  ເມ ອງ
ທ ິ່ທາງ ທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ທິດໃຕ້ ຈະເປັນເມ ອງ ທ ິ່ມ ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດສະເລ່ຍປະມານ 18-20 ອົງສາ ເຊັົ່ນ ເມ ອງ 
ຊ່ອນ, ເມ ອງ ຮ້ຽມ, ເມ ອງ ຊໍາເໜ ອ, ເມ ອງ ຫົວເມ ອງ, ໃນຂະນະທ ິ່ເມ ອງ ທ ິ່ຢູ່ທາງພາກ ຕາເວັນອອກ ແລະ ທິດເໜ ອ 
ແມ່ນຈະມ ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດ ສູງກວ່າ (21-22 ອົງສາ) ເຊັົ່ນ: ເມ ອງສົບເບົາ, ເມ ອງວຽງໄຊ ແລະ ເມ ອງຊໍາໃຕ້; 
 

   
ຮບູທ  34 ອ ນນະພມູສງູສ ດສະເລຍ່ 

ປ ີ1976-2005 

 

ຮບູທ  35 ອ ນນະພມູສງູສ ດສະເລຍ່ 
ຈາກສມົມ ດຖານ ການວເິຄາະ 
(RCP4.5), ປີ 2021-2050 

 

ຮບູທ  36 ອ ນນະພມູສງູສ ດສະເລຍ່ 
ຈາກສມົມ ດຖານ ການວເິຄາະ 
(RCP8.5), ປີ 2021-2050 

 
 
ດັົ່ງສະແດງໃນຮບູທ  34: ອ ນນະພູມສູງສ ດ ສະເລ່ຍຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ນັບແຕ່ປີ 1976-2005 ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 
25,5 – 28,37 ອົງສາເຊ. ພ ັ້ນທ ິ່ສ່ວນຫ າຍຂອງເມ ອງ ສົບເບາົ, ວຽງໄຊ ແລະ ຊໍາໃຕ້ ແມ່ນມ ອ ນພ ມສູງສ ດສະເລ່ຍ 
ສູງກວ່າ ເມ ອງອ ິ່ນໆ ເຊິິ່ງອ ນນະພູມປະມານ 28 ອົງສາ, ແລະ ເມ ອງທ ິ່ມ ຄ່າ ອ ນນະພູມສູງສ ດ ສະເລ່ຍໜ້ອຍກວ່າ 
ເມ ອງອ ິ່ນໄດ້ແກ່ເມ ອງ ຊໍາເໜ ອ, ຫົວເມ ອງ, ເຊິິ່ງມ ຄ່າອ ນນະພູມສູງສ ດສະເລ່ຍ ຢູ່ທ ິ່ປະມານ 26-27 ອົງສາເຊ ແລະ 
ບາງເຂດຂອງເມ ອງ ຊໍາເໜ ອ ແມ່ນມ ອ ນະພູມສູງສ ດ   ໜ້ອຍກວ່າໝູ່, ເຊິິ່ງມ ອ ນນະພູມສູງສ ດຢູ່ທ ິ່ 25,5 ອົງສາ; 
ຈາກຮບູທ  35: ສົມມ ດຖານການວິເຄາະສະພາບພູມອາກາດ -RCP4.5 ອ ນນະພູມສູງສ ດສະເລ່ຍ ແມ່ນຢູ່ ລະຫວ່າງ 
26,5-29,65 ອົງສາເຊ. ພ ັ້ນທ ິ່ສ່ວນໜຶິ່ງຂອງ ເມ ອງຊໍາເໜ ອ ມ ອ ນນະພູມສູງສ ດ ສະເລ່ຍ ປະມານ 26,5 ອົງສາ ແລະ 

ເປັນພ ັ້ນທ ິ່ໆມ ຄ່າໜ້ອຍກວາ່ໝູ່. ບັນດາເມ ອງ ທ ິ່ຢູ່ທາງທິດເໜ ອ ແລະ ຕາເວັນອອກ ຂອງແຂວງ ມ ອ ນນະພູມສູງສ ດ 

ສະເລ່ຍ ສູງກ່ວາໝູ່, ປະມານ 28-29,65 ອົງສາ; 
ຈາກຮບູທ  36: ສົມມ ດຖານການວິເຄາະສະພາບພູມອາກາດ -RCP8.5 ອ ນນະພູມສູງສ ດສະເລ່ຍ ແມ່ນຢູ່ ລະຫວ່າງ 
26-29,87 ອົງສາເຊ. ພ ັ້ນທ ິ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງເມ ອງທ ິ່ຢູ່ທາງທດິເໜ ອ ແລະ ຕາເວັນອອກຂອງແຂວງ ມ ອ ນນະພູມສູງ

ສ ດ ສະເລ່ຍປະມານ 28-29,87 ອົງສາ, ພ ັ້ນທ ິ່ບາງສ່ວນຂອງ ເມ ອງຊໍາເໜ ອ ແລະ ເມ ອງຫົວເມ ອງ ແມ່ນມ ອ ນນະພູມ
ສູງສ ດ ສະເລ່ຍປະມານ 26,5 ອົງສາ; 
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ຮບູທ  37 ປະລມິານຝນົສະເລຍ່, ປ ີ

1976-2005 

 

ຮບູທ  38 ປະລມິານຝນົສະເລຍ່
ຈາກ ສມົມ ດຖານ ການວເິຄາະ 
(RCP4.5), ປີ 2021-2050 

 

ຮບູທ  39 ປະລມິານຝນົສະເລຍ່
ຈາກ ສມົມ ດຖານ ການວເິຄາະ 
(RCP8.5), ປີ 2021-2050 

 
 
ດັົ່ງສະແດງໃນຮບູທ  37: ປະລິມານຝົນ ສະເລ່ຍຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ນັບແຕ່ປີ 1976-2005 ແມ່ນກະຈາຍຕົວຢູ່ໃນ
ລະຫວ່າງ 140-160 ມມ. ເມ ອງຊ່ອນ ແລະ ເມ ອງຊໍາໃຕ້ ແມ່ນມ ປະລິມານຝົນສະເລ່ຍກະຈາຍຕົວ ສູງກ່ວາ 
ເມ ອງອ ິ່ນໆ, ເຊິິ່ງລະດັບການກະຈາຍຕົວຢູ່ລະຫວ່າງ 155-160 ມມ ແລະ ເມ ອງ ວຽງໄຊ ແມ່ນມ  ຝົນສະເລ່ຍຮອງລົງ
ມາ ຢູ່ທ ິ່ປະມານ 150-155 ມມ. ເມ ອງກວັນ ເປັນເມ ອງ ທ ິ່ມ ລະດັບການກະຈາຍຕົວຂອງຝົນຕໍໍ່າກວ່າໝູ່, ການ
ກະຈາຍຕົວຈອງຝົນຢູ່ລະຫວ່າງ 140-145 ມມ; 
ຈາກຮບູທ  38: ປະລິມານຝົນ ສະເລ່ຍ ຈາກສົມມ ດຖານ ການວິເຄາະ (RCP4.5) ປີ 2021-2050 ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ 
ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 145-170 ມມ. ເມ ອງ ກັວນ ແມ່ນມ  ປະລິມານຝົນສະເລ່ຍ ຕໍໍ່າກວ່າ ເມ ອງອ ິ່ນໆ (135-140 
ມມ) ແລະ ເມ ອງ ກັວນ ແລະ ຊໍາໃຕ້ ແມ່ນມ  ຝົນສະເລ່ຍ ຢູ່ທ ິ່ປະມານ 165-170 ມມ. ເຊິິ່ງເປັນເຂດທ ມ ປະລິມານ
ຝົນສະເລ່ຍ ສູງກວ່າເຂດອ ິ່ນໆ; 
ຈາກຮບູທ  39: ປະລິມານຝົນ ສະເລ່ຍ ຈາກສົມມ ດຖານ ການວິເຄາະ (RCP8.5) ປີ 2021-2050 ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ 
ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 160-210 ມມ. ພ ັ້ນທ ິ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ ເມ ອງຊ່ອນ ແລະ ເມ ອງຊໍາໃຕ້ ຍັງເປັນເມ ອງທ ິ່ມ 
ປະລິມານຝົນສະເລ່ຍ ສູງກວ່າ ເມ ອງອ ິ່ນໆ (200-210 ມມ) ແລະ ເມ ອງຊ່ອນ, ເມ ອງຊຽງຄ ໍ້ ແລະ ເມ ອງແອດ ແມ່ນ 
ມ ຝົນສະເລ່ຍຕໍໍ່າກວ່າ ເມ ອງອ ິ່ນໆ (160-170 ມມ);  

▪ ສະຫ ຸບແລ້ວການວິເຄາະສະພາບພູມອາກາດ ຕາມທິດສະດ  RCP4.5 ເຫັນວ່າປະລິມານນໍໍ້າຝນົສະເລ່ຍໃນແຕ່
ລະປີມ ການເພ ັ້ມຂ ັ້ນ ປະມານ 7 ມມ. ເມ ອງກັວນ ແລະ ເມ ອງຊໍາໃຕ້ ມ ປະລ ມານຝົນເພ ິ່ມຂ ິ່ນ ຫ າຍກວາ່ປະມານ 8 
ມມ. ສໍາລັບອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດສະເລ່ຍ ແມ່ນມ ອັດຕາການເພ ິ່ມຂ ັ້ນໃກ້ຄຽງກັນຄ  ປະມານ 1,28-1,3 ອົງສາເຊ. 

ເມ ອງຮ້ຽມ, ເມ ອງແອດ ແລະ ເມ ອງຊ່ອນ ເປັນເມ ອງທ ິ່ມ ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດສະເລ່ຍເພ ິ່ມຂ ັ້ນສູງທ ິ່ສ ດ ຄ  1,3 ອົງສາເຊ. 
ອ ນນະພູມສູງສ ດສະເລ່ຍ ມ ແນວໂນ້ມເພ ິ່ມຂ ັ້ນປະມານ 1,265-1,305 ອົງສາເຊ ແລະ ເມ ອງຊ່ອນ ແມ່ນມ ອ ນນະພູມ
ສ ງສ ດສະເລ່ຍເພ ິ່ມຂ ັ້ນ ຫ າຍທ ິ່ສ ດ; 

▪ ຈາກການວິເຄາະໂດຍນໍາໃຊ້ທິດສະດ  RCP8.5 ເຫັນວ່າ ທ ກໆເມ ອງ ມ ຝົນສະເລ່ຍລາຍປີ ມ ການເພ ິ່ມ
ລະຫວ່າງ 20–59 ມມ. ເມ ອງກັວນ ແລະ ເມ ອງຊໍາໃຕ້ ມ ປະລິມານຝົນເພ ິ່ມຂ ັ້ນຫ າຍກວ່າ 55 ມມ. ສໍາລັບ
ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດສະເລ່ຍ ແມ່ນມ ອັດຕາການເພ ິ່ມຂ ັ້ນ ລະຫວາ່ງ ຄ  ປະມານ 1,41–1,45  ອົງສາເຊ. ເມ ອງ ຊຽງຄ ໍ້ ແລະ 
ແອດ ເປັນເມ ອງທ ິ່ມ ອ ນນະພູມຕໍໍ່າສ ດສະເລ່ຍເພ ິ່ມຂ ັ້ນສູງ ທ ິ່ສ ດ ຄ  1,45 ອົງສາເຊ. ອ ນນະພູມສູງສ ດສະເລ່ຍ ມ ແນວ
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ໂນ້ມເພ ິ່ມຂ ັ້ນປະມານ 1,498-1,532 ອົງສາເຊ ແລະ ເມ ອງແອດ ແມ່ນມ ອ ນນະພູມສ ງສ ດສະເລ່ຍເພ ັ້ມຂ ັ້ນຫ າຍທ ິ່
ສ ດ; 

ສະນັັ້ນ, ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານປັບຕົວເຂົັ້າກບັການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພ 
ພິບັດທໍາມະຊາດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງດ  ຈິິ່ງໄດ້ວາງແຜນການ 5 ປີ (2020-2025) ດັົ່ງນ ັ້: 
1. ສ້າງແຜນຍ ດທະສາດການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂັັ້ນແຂວງໄດ້ຖ ກຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; 
2. ແຕ່ງຕັັ້ງຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄ ມໄພພິບັດຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ບ້ານໄດ້ຮັບການສ້າງ ຕັັ້ງ

ປັບປ ງໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງແລະເປັນລະບົບ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຂັັ້ນເມ ອງ; 
3. ກໍານົດພ ັ້ນທ ິ່ ທ ິ່ມ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ສ້າງລະບົບການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ, ສ້າງຈິດສ ານຶກກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ

ໄພພິບັດຂອງປະຊາຊົນເພ ິ່ມຂຶັ້ນ,  ລະບົບຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານໄພພິບດັຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາແບບຢ ນຍົງ; 
4. ວາງມາດຕະການຄ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ເຊ ິ່ອມໂຍງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ; 
5. ສ້າງລະບົບການກຽມພ້ອມ, ຕອບໂຕ້ ແລະ ຟ ົ້ນຟູໄພພິບັດໄດ້ຮັບການປັບປ ງໃຫເ້ຂັັ້ມແຂງ. 
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ພາກທ  IV 
ມາດຕະການ ແລະ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 

 

1. ມາດຕະການ  
ເພ ິ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດສັນທ ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບ 

ດ້ານ ຂອງແຂວງຫວົພັນ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງມາດຕະການ ດັົ່ງລ ່ມນ ັ້: 
1. ເພ ິ່ມທະວ ການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜ ຍແຜ່ ມະຕິຂອງຄະນະບ ລິຫານງານສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທ  

026/ຄບສພ, ລົງວັນທ  03 ສິງຫາ 2017 ວ່າດ້ວຍການເພ ິ່ມທະວ ວຽກງານຄ ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະ ນາທ ິ່ດິນ ໃນ
ໄລຍະໃໝ່ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວາ່ດ້ວຍແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທ ິ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 
ສະບັບເລກທ  098/ສພຊ, ລົງວນັທ  28/06/2018 ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ເຮັດໃຫ້ທົົ່ວແຂວງ ເຫັນໄດ້ທ ິ່ຕັັ້ງ, ພາລະບົດບາດ 
ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານທ ິ່ດິນ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍຮູບການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ປູກຈິດ
ສໍານຶກຜ່ານສ ິ່ມວນຊົນ ແລະ ກໍານົດເຂົັ້າໃນຫ ັກສູດການສຶກສາ; 

2. ສຶບຕ ໍ່ດໍາເນ ນການກວດກາ ການຈັບຈອງ ແລະ ນາໍໃຊ້ທ ິ່ດິນ ທ ິ່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງບ ກຄົນ, 
ນິຕບິ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ ຖ້າພົບເຫັນວ່າມ ການກະທໍາບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ສອດຄ່ອງ ໃຫ້ດໍາເນ ນການຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍ ທ ິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; 

3. ບັນດາຂະແໜງການຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນການນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນຂັັ້ນຂອງຕົນຄ ້ມຄອງໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງແຂວງ
ສະບັບນ ັ້. ຫ ັງຈາກນັັ້ນໃຫ້ສົມທົບກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມສໍາຫ ວດວັດແທກ
ຂຶັ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກໃບຕາດິນລັດ ພ້ອມດຽວກັນນ ັ້ ກ ໍ່ຕ້ອງສ້າງນິຕິກໍາສະເພາະ ເພ ິ່ອຄ ້ມຄອງທ ິ່ດິນຂະ             
ແໜງການຕົນ;  

4. ສຶບຕ ໍ່ຂຶັ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດນິຂອງບ ກຄົນ, ນິຕິບ ກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງໃນທົົ່ວແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ບ້ານ 
ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ເພ ິ່ອສະດວກໃນການຄ ້ມຄອງທ ິ່ດິນ ແບບລວມສູນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍ ນໍາໃຊ້
ລະບົບການຄ ້ມຄອງທ ິ່ດິນແບບເອເລັກໂຕນິກ; 

5. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ວຍຮູບການ
ບໍາລ ງ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງພະນັກງານໃຫ້ມ ຄ ນທາດການເມ ອງ, ມ ຄວາມໂປງ່ໃສ, ມ ນໍໍ້າໃຈຮັບໃຊປ້ະຊາຊົນ ແລະ ມ 
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວຊິາສະເພາະເພ ິ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ-ວິທະຍາສາດ ທ ິ່ທັນສະ   ໄໝໃນການ
ປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;   

6. ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຕ້ອງສະໜອງງົບປະມານ, ເຄ ິ່ອງມ ອ ປະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ຮັບໃຊ້ພາກ
ສະໜາມ ໃຫ້ແກ່ຄະນະວິຊາການຂອງພະແນການຂັັ້ນແຂວງ ເພ ິ່ອຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຂັັ້ນແຂວງສະບບັນ ັ້.  

2. ການຈັດຕັັ້ງປະຕບິດັ 
2.1 ພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ຮບັຜດິຊອບ 
1. ເຜ ຍແຜ ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 

ແບບຮອບດ້ານ ສະບັບນ ັ້ ໃຫທ້ົົ່ວສັງຄົມພາຍໃນແຂວງໄດ້ຮບັຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊງິໂດຍສ້າງເປັນ
ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ເພ ິ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃນການ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ; 

2. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ; 
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3. ສະເໜ ໃຫ້ຂັັ້ນເທິງປັບປ ່ງບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ ມ ຄວາມ
ສັກສິດໃນການຄ ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນແຕ່ລະປະເພດ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງຕາມເປົົ້າ
ໝາຍ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນ. 

4. ສ້າງກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານສະບັບໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ; 

5. ຮ່ວມມ ກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ເພ ິ່ອຍາດແຍ່ງດາ້ນງົບປະມານ ແລະ 
ເຕັກນິກວິຊາການ. 

 
2.2 ບນັດາຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງຂັັ້ນແຂວງ ຮບັຜດິຊອບ 
ເປັນເຈົັ້າການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມໃນການວາງ

ແຜນນໍາໃຊ້ທ ິ່ດິນແຕ່ລະປະເພດຂອງຂະແໜງການຕົນ ໂດຍອ ງຕາມແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ຂັັ້ນແຂວງ ສະບັບນ ັ້ ແລ້ວສະເໜ ອົງການປົກຄອງແຂວງພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນສູງສ ດ. 

 
2.3 ອງົການປກົຄອງເມ ອງ ຮບັຜດິຊອບ 

1. ໂຄສະນາ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານລັດຖະກອນ, ກໍາລັງປະກອບອາວ ດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ ຕ ໍ່ແແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນຂອດປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ  ການປະຕິບັດສິດ 
ແລະ  ພັນທະຂອງຕົນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທ ິ່ດິນ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັັ້ມງວດ; 

2. ຈັດຕັັ້ງ, ປັບປ ງ ແລະ ປະກອບບ ກຄະລາກອນ ໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມເມ ອງໃຫ້ພຽງພ ເພ ິ່ອປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມການມອບໝາຍ; ພອ້ມທັງຈັດແບ່ງ
ງົບປະມານ, ສະໜອງເຄ ິ່ອງມ ຮັບໃຊ້ວຽກວິຊາການທ ິ່ເຫັນວ່າມ ຄວາມຈໍາເປັນໃຫບ້ັນດາຫ້ອງການ ຊສ 
ເມ ອງຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

3. ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມມ  ແລະ 
ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ ໃນການສ້າງແຜນຈັດ
ສັນທ ິ່ດິນ ແລະ ຄ ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມຄາດໝາຍ. 

4. ຊ ັ້ນໍາການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດສັນທ ິ່ດິນ, ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມຮອບດ້ານຂັັ້ນແຂວງຕາມຂະແໜງການທ ິ່ນອນຢູ່ໃນເມ ອງຂອງຕົນ.  
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ຕາຕະລາງ 1: ຈາໍນວນພນົລະເມ ອງ ແຂວງຫວົພນັ 
ລ/ດ ຊ ິ່ເມ ອງ ຈາໍນວນບາ້ນ ຈານວນຄວົເຮ ອນ ພນົລະເມ ອງ ຍງິ 
1 ຊໍາເໜ ອ 110 11,149 62,442 30,324 

2 ຊຽງຄ ໍ້ 59 4,700 25,774 12,393 

3 ຮ້ຽມ 35 2,399 13,238 6,400 

4 ວຽງໄຊ 104 6,148 33,023 16,509 

5 ຫົວເມ ອງ 78 5,481 35,200 17,131 

6 ຊໍາໃຕ ້ 93 6,384 38,907 18,727 

7 ສົບເບົາ 67 4,510 25,863 12,393 

8 ແອດ 77 4,859 26,936 13,233 

9 ກວັນ 71 4,174 27,053 13,199 

10 ຊ່ອນ 34 2,665 16,977 8,421 

ລວມ 728 52,469 305,413 140,730 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມູນ: ຈາກສູນສະຕິແຂວງ ກ ມພາ 2019. 
 
ຕາຕະລາງ 2: ເນ ັ້ອທ ິ່ດນິປາ່ໄມແ້ຂວງຫວົພນັ 

ລ/ດ ປະເພດດນິ ເນ ັ້ອທ  (ເຮກັຕາ) ເປເີຊນັ  
1 ທ ິ່ດິນປ່າໄມ ້ທ ິ່ບ ໍ່ນອນໃນ 3 ປະເພດປ່າ 202,842.22            17.65  

2 ທ ິ່ດິນປ່າຜະລິດ 157,959.00            13.74  

3 ທ ິ່ດິນປ່າສະຫງວນ   413,259.75           35.96  

4 ທ ິ່ດິນປ່າປ້ອງກັນ   374,289.14           32.57  

5 ທ ິ່ດິນປ່າປູກໄມ້ອ ດສາຫະກໍາ        1,006.10             0.09  

ລວມ 1,149,356.2 100 

 
ຕາຕະລາງ 3: ເນ ັ້ອທ ິ່ດນິກະສກິາໍ ແຂວງຫວົພນັ 
ລ/ດ   ປະເພດດນິກະສກິາໍ   ລະຫດັ   ເນ ັ້ອທ ິ່ (ເຮກັຕາ)   ເປເີຊນັ   
1 ທ ິ່ດິນນາ  A_1       19,707.50           4.25  

2 ທ ິ່ດິນປູກພ ດກະສິກໍາທົົ່ວໄປ  A_2     365,803.56         78.88  

3 ທ ິ່ດິນສົົ່ງເສ ມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ A_3 78,161.64         16.86  

4 ທ ິ່ດິນກ ໍ່ສ້າງໂຄ່ງລ່າງຊົນລະປະທານ  A_4             13.30          0.002 

5 ທ ິ່ດິນແຮຂະຫຍາຍການຜະລິດ  A_5             15.63          0.003  

6 ທ ິ່ດິນສົົ່ງເສ ມການລ້ຽງສັດນ້ອຍ A_6            21.19          0.005  

 ລວມ  463,722.83      100  
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ຕາຕະລາງ 4: ເນ ັ້ອທ ິ່ດິນ ປ ກສາ້ງ ແຂວງຫວົພນັ 
ລ/ດ ປະເພດດນິປ ກສາ້ງ ລະຫດັ ເນ ັ້ອທ  (ເຮກັຕາ) ເປເີຊນັ 

1 ທ ິ່ດິນປ ກສ້າງບ ກຄົນ B_1     3,900.49      91.45  

2 ທ ິ່ດິນປ ກສ້າງລັດ B_2        364.47       8.55  

ລວມ 4,264.96 100 

 

ຕາຕະລາງ 5: ເນ ັ້ອທ ິ່ດິນ ຖະແຫ ງຂາ່ວ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ  ແຂວງຫວົພນັ 

ລ/ດ ປະເພດດນິວດັທະນາທາໍ ລະຫດັ ເນ ັ້ອທ  (ເຮກັຕາ) ເປເີຊນັ  

1 ທ ິ່ດິນສິິ່ງປ ກສ້າງທາງວັດທະນະທໍາ C_1            35.85       0.63  

2 ທ ິ່ດິນ ປ່າຊ້າ, ປ່າສັກສິດ, ຫ ມະເຫສັກ C_2        2,259.51      39.88  

3 ທ ິ່ດິນສະຖານທ ິ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ C_3        3,317.39      58.55  

4 ທ ິ່ດິນສະຫງວນ ວັດທະນະທໍາ C_4            53.07       0.94  

ລວມ     5,665.82   100  

 
ຕາຕະລາງ 6: ສງັລວມການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິ 8 ປະເພດ 
ລ/ດ ສ  ລະຫດັ ປະເພດການນາໍໃຊທ້ ດນິ ເນ ັ້ອທ  (ເຮກັຕາ) ເປເີຊນັ  
1  A ທ ິ່ດິນ ກະສິກໍາ 463,722.83  28.1  

2   B ທ ິ່ດິນ ປ ກສ້າງ 4,264.96  0.26  

3   C ທ ິ່ດິນ ວັດທະນາທໍາ 5,665.82  0.34  

4   D ທ ິ່ດິນ ປກຊ-ປກສ 11,950.78  0.72  

5   F ທ ິ່ດິນ ປ່າໄມ້ 1,149,356.21  69.66  

6   I ທ ິ່ດິນ ອ ດສາຫະກໍາ 1,278.44  0.08  

7   R ທ ິ່ດິນ ຄົມມະນາຄົມ 5,773.96  0.35 

8   W ທ ິ່ດິນ ບ ລິເວນນໍໍ້າ 7,987.00  0.48 

ລວມ 1,650,000.00  100 

 
ຕາຕະລາງ 7: ເນ ັ້ອທ ິ່ແບງ່ຕາມຄວາມຄອ້ຍຊນັ ຂອງແຂວງ ຫວົພນັ 

ລາໍດບັ ສ  ເປເີຊນັ (%) ເນ  ັ້ອທ  (ເຮກັຕາ) ເປເີຊນັ  
1   0 - 8 49,451.02  3.00  

2   8 - 16 134,875.50  8.17  

3   16 - 26 269,676.46  16.34  

4   26 - 46 328,796.94  19.93  

5   46 Up 867,200.09  52.56  

ລວມ 1,650,000.00  100  
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ຕາຕະລາງ 8: ສງັລວມເນ ັ້ອທ ິ່ ການກາໍນດົເຂດການນ າໃຊທ້ ິ່ດນິ 
ລາໍດບັ ລະຫດັ ສ  ປະເພດການນາໍໃຊທ້ ດນິ ເນ ັ້ອທ ດນິປະຈ ບນັ ເປເີຊນັ  

1 PZ  ເຂດອະນ ລກັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 1.272.145,83   77,10  

2 UZ  ເຂດນາໍໃຊ ້ 377.854,17   22,90  

ລວມ 1.650.000,00  100 

 
ຕາຕະລາງ 9: ສງັລວມເນ ັ້ອທ ິ່ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິ 8 ປະເພດໃນອະນາຄດົ 
ລ/ດ ລະຫດັ ສ  ປະເພດການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິ ເນ ັ້ອທ  ເຮກັຕາ ເປເີຊນັ  
1 AZ   ທ ິ່ດິນ ກະສ ກໍາ  342,597.20  20.76 

2 BZ   ທ ິ່ດິນ ປ ກສ້າງ  10,095.87   0.61  

3 CZ   ທ ິ່ດິນ ວັດທະນະທໍາ  5,787.69   0.35  

4 DZ   ທ ິ່ດິນ ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  11,216.31   0.68 

5 FZ   ທ ິ່ດິນ ທ ເປັນປ່າໄມ້ 1,253,217.29   75.95  

6 IZ   ທ ິ່ດິນ ອ ດສາຫະກໍາ  1,856.42   0.11  

7 RZ   ທ ິ່ດິນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ  6,300.68   0.38  

8 WZ   ທ ິ່ດິນ ບ ລິເວນນໍໍ້າ  18,928.54   1.15  

ລວມ 1,650,000.00 100 

 
ຕາຕະລາງ 10: ສມົທຽບເນ ັ້ອທ ິ່ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດນິປະຈ ບນັ ແລະ ແຜນຈດັສນັທ ິ່ດນິໃນອະນາຄດົ 

ລ/ດ ລະຫດັ ສ  ປະເພດການນາໍໃຊທ້ ດນິ 
ເນ ັ້ອທ ິ່ດນິປະຈ ບນັ 

(ຮຕ) 
ເນ ັ້ອທ ິ່ແຜນຈດັສັນ 

(ຮຕ) 

1 A   ທ ິ່ດິນ ກະສ ກໍາ 463.722,83  342.597,20 

2 B   ທ ິ່ດິນ ປ ກສ້າງ 4.264,96  10.095,87  

3 C   ທ ິ່ດິນ ວັດທະນະທໍາ 5.665,82  5.787,69  

4 D   ທ ິ່ດິນ ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 11.950,78  11.216,31  

5 F   ທ ິ່ດິນ ປ່າໄມ້ 1.149.356,21  1.253.217,29  

6 I   ທ ິ່ດິນ ອ ດສາຫະກໍາ 1.278,44  1.856,42  

7 R   ທ ິ່ດິນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ 5.773,96  6.300,68  

8 W   ທ ິ່ດິນ ບ ລິເວນນໍໍ້າ  7.987,00  18.928,54  

ລວມ  1.650.000,00   1.650.000,00  
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ຕາຕະລາງ 11: ສມົທຽບການປຽ່ນແປງ ປດັໄຈສະພາບອາກາດ ຂອງສມົມ ດຖານການວເິຄາະ RCP4.5 ໃນຊວ້ງປ ີ
2012-2050 ແລະ ປທີຽບຖານ 

ເມ ອງ 

ຝນົສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ 
(ມມ) 

ຝນົສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ 
(ເປເີຊນັ) 

ອ ນນະພມູ ຕໍໍ່າ
ສ ດ ສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ (C) 

ອ ນນະພມູ ຕໍໍ່າ
ສ ດ ສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ 
(ເປເີຊນັ) 

ອ ນນະພມູ ສງູ
ສ ດ ສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ (C) 

ອ ນນະພມູ ສງູ
ສ ດ ສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ 
(ເປເີຊນັ) 

RCP45 BL RCP45– BL RCP45- BL RCP45 -BL RCP45 -BL RCP45-BL 

ຊໍາເໜ ອ 5.90  4.038 1.29  7.300 1.296  4.996 

ຊຽງຄ ໍ້ 6.47  4.462 1.29  6.628 1.301  4.762 

ຮ້ຽມ 4.07  2.911 1.30  7.520 1.299  4.942 

ວຽງໄຊ 6.75  4,.511 1.28  6.607 1.290  4.739 

ຫົວເມ ອງ 5.84  3.981 1.29  7.325 1.290  4.938 

ຊໍາໃຕ ້ 8.06  5.224 1.28  6.654 1.274  4.721 

ສົບເບົາ 6.70  4.542 1.29  6.486 1.296  4.708 

ແອດ 5.93  4.126 1.30  6.733 1.301  4.742 

ກັວນ 8.55  5.485 1.28  7.033 1.265  4.822 

ຊ່ອນ 4.39  3.163 1.30  7.521 1.305  4.995 

ໝາຍເຫດ: ປີທຽບຖານ - BL ແມ່ນໄລຍະເວລາ ທ ິ່ຢູ່ລະຫວ່າງ 1976-2005 
 

ຕາຕະລາງ 12: ສມົທຽບການປຽ່ນແປງ ປັດໄຈສະພາບອາກາດ ຂອງສມົມ ດຖານການວເິຄາະ RCP 8.5 ໃນຊວ່ງ
ປ ີ2012-2050 ແລະ ປທີຽບຖານ 

ເມ ອງ 

ຝນົສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ 
(ມມ) 

ຝນົສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ 
(ເປເີຊນັ) 

ອ ນນະພມູຕໍໍ່າ
ສ ດສະເລຍ່ 

ປຽ່ນແປງ (C) 

ອ ນນະພມູ ຕໍໍ່າ
ສ ດສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ 
(ເປເີຊນັ) 

ອ ນນະພມູ ສງູ
ສ ດສະເລຍ່ 

ປຽ່ນແປງ (C) 

ອ ນນະພມູ ສງູ
ສ ດສະເລຍ່ 
ປຽ່ນແປງ 
(ເປເີຊນັ) 

RCP8.5- BL RCP8.5– BL RCP8.5 -BL RCP8.5 -BL RCP8.5-BL RCP8.5-BL 

ຊໍາເໜ ອ  38.19  
26.137 1.43  8.091 1.522  5.871 

ຊຽງຄ ໍ້  20.98  
14.465 1.45  7.445 1.530  5.598 

ຮ້ຽມ  39.16  
2.017 1.43  8.292 1.521  5.784 

ວຽງໄຊ  43.88  
29.323 1.42  7.306 1.516  5.570 

ຫົວເມ ອງ  46.92  
31.958 1.42  8.074 1.516  5.802 

ຊໍາໃຕ ້  59.14  
38.343 1.41  7.317 1.503  5.569 

ສົບເບົາ  30.03  
20.348 1.44  7.241 1.522  5.530 

ແອດ  24.02  
16.700 1.45  7.535 1.532  5.581 

ກວັນ  55.72  
35.766 1.41  7.756 1.498  5.709 
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ຮບູທ  1: ແຜນທ ິ່ ການປກົຄອງແຂວງ ຫວົພນັ 
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ຮບູທ  2: ແຜນທ ິ່ປາ່ໄມ້ ແຂວງຫວົພນັ 
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ຮບູທ  3: ແຜນທ ິ່ ດນິບ ລເິວນນໍໍ້າ 
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ຮບູທ  4: ແຜນທ ິ່ ສະແດງຈ ດທ ິ່ຕັັ້ງ ແລະ ຂອບເຂດທ ິ່ດນິອ ດສາຫະກາໍແຂວງ ຫວົພນັ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

ຮບູທ  5: ແຜນທ ິ່ ສະແດງຈ ດທ ິ່ຕັັ້ງເຂ ິ່ອນໄຟຟາ້ແຂວງ ຫວົພນັ 
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ຮບູທ  6: ແຜນທ ິ່ ເຂດສາໍຫ ວດຊອກຄົັ້ນ ແລະ ຂ ດຄົັ້ນແຮທ່າດແຂວງ ຫວົພນັ 
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ຮບູທ  7: ແຜນທ ິ່ສະແດງເຂດທ ິ່ດິນຄມົມະນາຄມົ ແຂວງ ຫວົພນັ 
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ຮບູທ  8: ແຜນທ ິ່ ສະແດງການນ າໃຊທ້ ິ່ດນິປ ກສາ້ງ 
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ຮບູທ  9: ແຜນທ ິ່ ການນາໍໃຊທ້ ິ່ດິນຖະແຫ ງຂາ່ວ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ແຂວງຫວົພນົ 
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ຮບູທ  10: ແຜນທ ິ່ ສະແດງການນ າໃຊທ້ ິ່ດນິ ປກຊ-ປກສ ແຂວງ ຫວົພນັ 
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ຮບູທ  11   ແຜນທ ິ່ ສະແດງສະໜາມຖ ັ້ມຂ ັ້ເຫຍ ັ້ອຂອງແຂວງ ຫວົພນັ 
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ຮບູທ  12: ແຜນທ ິ່ສະແດງໃຫເ້ຫນັທາ່ແຮງ ຂອງແຂວງ ຫວົພນັ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຮ 
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ຮບູທ  13: ແຜນທ ິ່ ປາ່ສະຫງວນ ຢູແ່ຂວງ ຫວົພນັ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮບູທ  14: ແຜນທ ິ່ປາ່ປອ້ງກນັ ຂອງແຂວງ ຫວົພນັ 
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ຮບູທ  14: ແຜນທ ິ່ ປາ່ຜະລດິ ຂອງແຂວງຫວົພນັ 
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ຮບູທ  15: ແຜນທ ິ່ ເຂດອະນ ລກັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມ 
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ຮບູທ  16: ແຜນທ ິ່ ເຂດນາໍໃຊທ້ ດິນປະຈ ບນັແຂວງຫວົພນັ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຮ 
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ຮບູທ  17: ແຜນທ ິ່ເຂດຈ ດສ ມພດັທະນາ ຂອງແຂວງ ຫວົພນັ 
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ຮບູທ  18: ຊດັສວ່ນເຂດນາໍໃຊທ້ ດນິ ແລະ ເຂດອະນ ລກັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.10 

22.90 

ເຂດອະນ ລກັ ເຂດນາໍໃຊ້
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ຮບູທ  19: ແຜນທ ິ່ ກາໍນົດເຂດອະນ ລກັ ແລະ ເຂດນາໍໃຊ ້ແຂວງຫວົພນັ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຮບູທ  20: ແຜນທ ິ່ການກາໍນດົເຂດອະນ ລກັ ແລະ ເຂດນາໍໃຊ້ 

 
ຮ 
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ຮບູທ  20: ແຜນທ ິ່ເຂດຫວງຫາ້ມຂອງແຂວງ ຫວົພນັ 
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ຮບູທ  21: ແຜນທ ິ່ຈດັສນັ ການນາໍໃຊທ້ ດນິໃນອະນາຄດົແຂວງຫວົພນັ 
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ຮບູທ  22: ແຜນທ ິ່ຄວາມບອບບາງ ແຂວງ ຫວົພນັ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

- ໝາຍເຫດ ປັບປ ງຈາກ ບົດສ ິ່ສານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທ  2, ປີ 2013 

- ໝາຍເຫດ: RCP ຫຍ ໍ້ມາຈາກ Representative Concentration Pathwa
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2 
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