
ນໍ າສະເໜີ ກ່ຽວກັບຜົນສໍ າເລັດໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍ າປີ 2019, ແຜນບູລິ ມະສິ ດ ສໍ າລັບປີ 2020 ແລະ
ການກະກຽມສັ້ າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ ງທີ VIII

(2021-2025)ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ນາງ ສິິ ລິ ພອນ ສຸພັນທອງ
ຫົວໜັ້ າພະແນກແຜນການແລະ ການລົງທຶ ນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
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I. ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
9 ເດື ອນ ປີ 2019
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1. ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດດັ້ ານເສດຖະກິດ

• GDP ຂະຫຍາຍໂຕ: ຕາມແຜນແມ່ນ 8% ແຕ່ປະຕິບັດໄດັ້ 7,4%

• GDP 2019: ແຜນແມ່ນ 7.599ຕື ັ້ ກີບ, ປະຕິບັດ ໃນ 9 ເດື ອນ ໄດັ້ 6.688ຕື ັ້ ກີບ
ແລະ ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດໄດັ້ ຕາມແຜນການ.

• ຍອດມູນຄ່າຜະລິ ດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງບັນລຸໄດັ້ 394,99ຕື ັ້ ກີບ ເທົ່ າ
ກັບ 72,54%ຂອງແຜນການແລະ ຍອດການຈໍ າໜ່າຍປະຕິບັດໄດັ້ 454,89ຕື ັ້
ກີບ ເທົ່ າກັບ 69,20% ຂອງແຜນການ.

• ຍອດມູນຄ່າການຄັ້ າກັບຕ່າງປະເທດບັນລຸໄດັ້ 280,51ຕື ັ້ ກີບ ເທົ່ າກັບ 94,08%
ຂອງແຜນການ.

• ຍອດມູນຄ່າການຈໍ ລະຈອນສິ ນຄັ້ າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍບັນລຸໄດັ້ 458,83 ຕື ັ້ ກີບ; 
ເທົ່ າກັບ 37,59% ຂອງແຜນການ.

• ການນໍ າເຂົ ັ້ າປະຕິບັດໄດັ້ 178,64ຕື ັ້ ກີບ,ໃນນັັ້ ນ:ສິ ນຄັ້ າຕົັ້ ນຕໍແມ່ນ ວັດສະດຸ
ກ່ໍສັ້ າງ, ເຄື່ ອງໃຊັ້ ໄຟຟັ້ າ ແລະ ເຄື່ ອງຮັບໃຊັ້ ການຜະລິ ດກະສິ ກໍາ ແລະ
ອຸດສາຫະກໍາ…

• ການສ່ົງອອກປະຕິບັດໄດັ້ 102,04ຕື ັ້ ກີບ, ໃນນັັ້ ນ: ຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາ-ສັດ, 
ຜະລິ ດຕະພັນເຄື່ ອງຫັດຖະກໍາ, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດົງ.

• ມີ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້ າມາທ່ຽວຊົມພາຍໃນແຂວງທັງໝົດ 512.661 ຄົນ.
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• ອັັດຕາການຊົມໃຊັ້ ໄຟຟັ້ າທຸກລະບົບມີ 754 ບັ້ ານ, 73.358
ຄອບຄົວ ກວມ92,47% ທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາເພີັ້ ມຂຶ ັ້ ນ 1,06%.

•ມີ ເສັັ້ ນທາງເຂົ ັ້ າເຖິງບັ້ ານ 739 ບັ້ ານ, ກວມເອົ າ 97,49%

•ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼື ອ 2.948 ຄອບຄົວ, ກວມ 3,5%
ແລະ ມີ ບັ້ ານທຸກຍາກ 141 ບັ້ ານກວມ 18,68%,

• ຄອບຄົວພັດທະນາມີ 53.220 ຄອບຄົວ ກວມ 66,4%.

• ອັດຕາເຂົ ັ້ າຮຽນເດັກອາຍຸ 5 ປີ ບັນລຸ 87,19%, 

• ອັດຕາປະລະຊັັ້ ນປະຖົມ ຍັງເຫຼື ອ 2,67%, 

• ອັດຕາລອດເຫຼື ອຮອດ ປ5 ບັນລຸ 87,95%, 

• ອັດຕາເຂົ ັ້ າຮຽນລວມມັດທະຍົມຕົັ້ ນ ບັນລຸ 84,10%, 

• ອັດຕາປະລະການຮຽນຊັັ້ ນມັດທະຍົມຕົັ້ ນຍັງເຫຼື ອ 11,30%.
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2: ການພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມ



• ອັດຕາເຂົ ັ້ າຮຽນລວມຊັັ້ ນມັດທະຍົມປາຍ ບັນລຸໄດັ້ 50,52%.

• ອັດຕາປະລະການຮຽນຊັັ້ ນມັດທະຍົມປາຍ ຍັງເຫຼື ອ 10,56%

• ອັດຕາເດັກນັ້ ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ມີ ນໍ ັ້ າໜັກຕ່ໍາກ່ວາມາດຕະຖານ
ກວມ35,5%. 

• ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນັ້ ອຍ ລຸ່ມ 1 ປີ ມີ 101 ຄົນ ເທົ່ າ
ກັບ 10/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີ ຊີ ວິ ດ,.

• ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນັ້ ອຍ ລຸ່ມ 5 ປີ ມີ 119 ຄົນ ເທົ່ າ
ກັບ 11,8/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີ ຊີ ວິ ດ.
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2:ການພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມ (ຕ່ໍ)



• ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ມີ 8 ຄົນ ເທົ່ າກັບ 79,2/100.000 ຄົນ. ລື່ ນ
ຄາດໝາຍ(ແຜນການໃຫັ້ ຢູ່ໃນລະດັບ 165/100.000 ຄົນ).

• ອັດຕາການເກີ ດລູກມີ ແພດຊ່ວຍ ປະຕິບັດໄດັ້ 56,1%, ທຽບໃສ່
ແຜນການປີ ແມ່ນຫຸຼດຄາດໝາຍ (ແຜນການ 77%).

• ອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດໃນເດັກນັ້ ອຍ ອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ ປະຕິບັດໄດັ້
5.892 ຄົນ ເທົ່ າກັບ 61,6%, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ແມ່ນຫຸຼດຄາດໝາຍ
(ແຜນການ 93%).

• ອັດຕາການຊົມໃຊັ້ ນໍ ັ້ າສະອາດສະສົມບັນລຸ 98%, 

• ອັັດຕາການຊົມໃຊັ້ ວິ ດຖ່າຍບັນລຸ 78%, ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ແມ່ນລື່ ນ
ຄາດໝາຍ (ແຜນການ 74%).

• ວຽກງານເກັບກູັ້ ລະເບີ ດ: ໄດັ້ ສໍ າເລັດການກວດກູັ້ ພືັ້ ທີ່ 90 ເຮັກຕາ ກວມ
86%, ພົບເຫັນລະເບີ ດ ແລະ ທໍາລາຍທັງໝົດ 2.795 ໜ່ວຍ; ໃນນີ ັ້ ; ທໍາ
ລາຍເຄື່ ອນທີ່ ໄດັ້ 1.027 ໜ່ວຍ;ກວດກູັ້ ພືັ້ ນທີ່ ທໍາລາຍລະເບີ ດໄດັ້ ທັງໝົດ
1.768 ໜ່ວຍ;
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2:ການພັດທະນາຂະແໜງສັງຄົມ (ຕ່ໍ)
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3: ການພັດທະນາສິ່ ງແວດລັ້ ອມ

• ສະພາບແວດລັ້ ອມ:

- ມີ ເນື ັ້ ອທີ່ ປ່າໄມັ້ ປົກຫຸັ້ ມທັງໝົດ 1,3 ລັ້ ານເຮັກຕາກວມ 65% ຂອງ
ເນື ັ້ ອທີ່ ດິ ນປ່າໄມັ້ ທັງໝົດ ແລະ ຮອດປີ 2020 ຈະເພີັ້ ມຂື ັ້ ນໃຫັ້ ໄດັ້
70%.

-ຜະລິ ດເບັັ້ ຍໄມັ້ ຊະນິ ດຕ່າງໆ ໄດັ້ ທັງໝົດ 1.099.400 ເບັັ້ ຍ (ປະຕິບັດໄດັ້
ລື່ ນແຜນການ 9,94% ຂອງແຜນການ).

- ປູກໄມັ້ ຊະນິ ດຕ່າງໆ ໄດັ້ ທັງໝົດ 147,80 ເຮັກຕາ (ປະຕິບັດໄດັ້ 7,77% 
ຂອງແຜນການ, ຍັ້ ອນບໍ່ ມີ ເນື ັ້ ອທີ່ ພຽງພໍ ສໍ າລັບຈະປູກ).

-ຟື ັ້ ນຟູປ່າ ຢູ່ບັ້ ານຢ່າງ ແລະ ບັ້ ານຫັ້ ວຍລັ້ ອງເກ່ົາ 20 ເຮັກຕາ
-ຫລວງພະບາງ ລວມທັງໝົດ 20 ເຮັກຕາ (ປະຕິບັດໄດັ້ 4,00%ຂອງ
ແຜນການຍັ້ ອນບໍ່ ມີ ງົບປະມານພຽງພໍ).

- ຂື ັ້ ນທະບຽນສວນປູກໄດັ້ ທັງໝົດຈໍ ານວນ 44 ຕອນແລະ ມີ ເນື ັ້ ອທີ່ ທັງ
ໝົດ 17,49 ເຮັກຕາ(ປະຕິບັດໄດັ້ ພຽງ7,40%ຂອງແຜນການປີ ຍັ້ ອນ
ບໍ່ ມີ ງົບປະມານພຽງພໍ).
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3: ການພັດທະນາສິ່ ງແວດລັ້ ອມ (ຕ່ໍ)

• ກະກຽມຄວາມພັ້ ອມໃນການຮັບມື ກັບຜົນກະທົບ ພັ້ ອມທັງຫຸຼດ
ຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດຄື :

+ ສໍ າເລັດການຂຽນບົດວະເໜີ ໂຄງການ ຄຸິັ້ ມຄອງໄພພິບັດ ຂັັ້ ນ
ແຂວງ.

+ ມີ ຈຸດວັດແທກກະແສນໍ ັ້ າໄຫຼມີ 7 ຈຸດ, ອ່າງໂຕ່ງວັດແທກ
ປະລິ ມານນໍ ັ້ າຝົນມີິ 16 + ຈຸດ ແລະ ສະຖານີ ອຸຕຸນິ ຍົມອຸທົກ
ກະສາດ 2 ຈຸດ (ໃນນັັ້ ນ:ແຂວງ 1 ຈຸດ ແລະ ເມື ອງມີ 1 ຈຸດ).

+ ມີ ສະຖານີ ວັດແທກແຜນດິ ນໄຫວແລັ້ ວ 1 ຈຸດ ຢູ່ນະຄອນຫລວງ
ພະບາງ.ແລະ ປະຈຸບັນສະເໜີຕິດຕັັ້ ງຕື່ ມອີ ກ.

+ ສັງເກດອາກາດຜິວພືັ້ ນໄດັ້ 7.750 ຊ່ົວໂມງ ເທົ່ າກັບ 100% ຂອງ
ແຜນການ, ໃນນັັ້ ນ: ນອກໂມງລັດຖະການ ແລະ ວັນພັກໄດັ້
2.664 ຊ່ົວໂມງ;

+ ໃຫັ້ ບໍ ລິ ການຂໍ ັ້ ມູນອາກາດຮັບໃຊັ້ ສາຍການບິ ນພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ 4.500 ຄັັ້ ງ, ສັງລວມຂໍ ັ້ ມູນອາກາດໄດັ້ 18 ສະບັບ,

+ ເກັບຕົວຢ່າງນໍ ັ້ າ ຈາກນໍ ັ້ າຂອງ ແລະ ນໍ ັ້ າອູ ໄດັ້ 9 ຄັັ້ ງ; 
+ ອອກຂ່າວພະຍາກອນອາກາດ, ແຈັ້ ງເຕື ອນໄພນໍ ັ້ າຖັ້ ວມ, ພະຍຸ
ພັດຜ່ານ, ການແຈັ້ ງເຕື ອນລ່ວງໜັ້ າແຜ່ນດິ ນໄຫວຢ່າງເປັນ
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• ການປົກຄອງ:

ພວກເຮົ າມີ ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ ນແຂວງ.

ໄດັ້ ທົດລອງຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສັ້ າງ ຢູ່ 6 ບັ້ ານ ໃນ 2 ເມື ອງ

ແລະ 1 ນະ ຄອນ (ເມື ອງ ໂພນໄຊ, ເມື ອງ ປາກເເຊງ ແລະ

ນະຄອນຫຼວງພະບາງ).

• ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ:

+ ສັດສ່ວນລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍຂອງພະນັກງານສັງກັດລັດຍິ ງກວມ 45,48%

ຂອງຈໍ ານວນພະນັກງານທັງໝົດ 10.623 ຄົນ;

+ ສັດສ່ວນລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ຂອງສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິ ກ

ສະພາປະຊາ ຊົນຂັັ້ ນແຂວງແມ່ຍິ ງກວມ 28%.

4: ວຽກງານທີ່ ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ
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5. ການຮ່ວມມື ກັບຕ່າງປະເທດ

• ໂດຍປະຕິບັດຕາມເນື ັ້ ອໃນສັນຍາ ແລະ ບົດບັນທຶ ກຄວາມ
ເຂົ ັ້ າໃຈທີ່ ລັດຖະ ບານກໍຄື ອໍ ານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ຂະ
ແໜງການຕ່າງໆ ໄດັ້ ລົງນາມຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນ
ກອບການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ຫຼວງພະບາງ ໄດັ້
ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ທັງໝົດ 98 ໂຄງການ/ກິດຈະກໍາ; ລວມມູນຄ່າ
74,254 ລັ້ ານກີ ບ ໃນນັັ້ ນ; 

• ທຶ ນຊ່ວຍເຫຼື ອລັ້ າ: ມີ 83 ໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າ 42.548 ລັ້ ານ
ກີ ບ; ກວມ 57,3%. 

• ທຶ ນກູັ້ ຢື ມ: ມີ 01 ໂຄງການ; ລວມມູນຄ່າ 4.004 ລັ້ ານກີ ບ, ກວມ
5%.

• ໂຄງການທຶ ນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 14 ໂຄງການ; ມູນຄ່າ
27.702 ລັ້ ານກີ ບ, ກວມ 36,81%.
– ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາປະກອບມີ : WB, ADB, NEDA, EXIMBANK, JIKA, 

UNICEF, WFP, WHO, SDC  ອົງານຈັດຕັັ້ ງສາກົນແລະ ບັນດາປະເທດ
ຕ່າງໆ ອີ ກຈໍ ານວນໜ່ຶງ. 



ບັນຫາຄົງຄັ້ າງທີ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ເອົ າໃຈໃສ່

1.ການຂາດດຸນງົບປະມານຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ບໍ່ ທັນກຸັ້ ມລາຍຈ່າຍ,
ບັນຫາໜີັ້ ສີ ນໂຄງການລົງທຶ ນຂອງລັດຍັງຄຸມເຄື ອ ແລະ ຍັງມີ ທ່າ
ອ່ຽງເພີັ້ ມຂື ັ້ ນ.

2.ແຂວງຫຼວງພະບາງມີ ທ່າແຮງບ່ົມຊັ້ ອນຫຼາຍດັ້ ານ, ແຕ່ບໍ່ ສາມາດ
ຂຸດຄົັ້ ນມານໍ າໃຊັ້ ໃຫັ້ ເກີ ດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໄດັ້ ເທົ່ າທີ່ ຄວນ.

3. ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຍັງອ່ອນນັ້ ອຍ ແລະ ບໍ່ ທັນແຂງແຮງ.

4.ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຍັງບໍ່ ທັນຮັບປະກັນຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ສົມຄູ່ກັບການພັດທະນາທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ
5. ອັດຕາຄອບຄົວ, ບັ້ ານທຸກຍາກ ຍັງກວມອັດຕາສູງ ແລະ ຫຼາຍ
ຄາດໝາຍດັ້ ານການສຶ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ຍັງຢູ່ໃນຄວາມ
ສ່ຽງທີ່ ຈະບໍ່ ບັນລຸ ເຊັ່ ນ: ການປະລະການຮຽນ ຂອງຊັັ້ ນຮຽນຕ່າງໆ
ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຍັງກວມອັດຕາສູງ.

6.ເພ່ີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ ັ້ າການຂອງບັນດາ
ຂະແໜງການໃນການ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ຫຼື
ແຜນການທີ່ ກໍານົດໄວັ້ .
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II. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍ າປີ 2020 
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ຄາດໝາຍຕົັ້ ນຕໍດັ້ ານມະຫາພາກ

ການເຕີ ບໂຕຂອງ
GDP

8,00%

ກະສິ ກໍາ ເພ່ີມຂື ັ້ ນ 4,0% ກວມ 27,0% ຂອງ GDP

ອຸດສະຫະກໍາ ເພ່ີມຂື ັ້ ນ 16,3% ກວມ 28,0% ຂອງ GDP

ບໍ ລິ ການ ເພ່ີມຂື ັ້ ນ 5,7% ກວມ 45,0% ຂອງ GDP

ພົນລະເມື ອງ 442.359 ຄົນ (ອັດຕາເພ່ີມສະເລ່ຍ 0,6%)

GDP 1.025,83 ລັ້ ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່ າກັບ 8.208 ຕື ັ້ ກີບ

GDP ຕ່ໍຫົວຄົນ 2.319 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່ າກັບ 18,55 ລັ້ ານກີບ

ລາຍຮັບລວມ ໃຫັ້ ໄດັ້ 184,76 ຕື ັ້ ກີບ ກວມ 2,25% ຂອງGDP. ໃນນັັ້ ນ:
ລາຍຮັບຂອງແຂວງໃຫັ້ ໄດັ້ 73,73 ຕື ັ້ ກີບ ກວມ 0,9%
ຂອງGDP

ລາຍຈ່າຍລວມ ໃຫັ້ ໄດັ້ 414,6 ຕື ັ້ ກີບ ກວມ 2,5% ຂອງ GDP

ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫັ້ ຢູ່ໃນກອບສາມາດຄວບຄຸມໄດັ້
13



ການດຸ່ນດ່ຽງແຫ່ຼງທຶ ນ

ຄວາມຕັ້ ອງການທຶ ນທັງໝົດ 2.626,5ຕື ັ້ ກີ ບ ກວມ 34% ຂອງGDP

ການລົງທຶ ນຂອງລັດ (ງົບປະມານ
ພາຍໃນ)

131,3ຕື ັ້ ກີ ບ 5%

ທຶ ນຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການ ເພ່ືອການ
ພັດທະນາ

525,3ຕື ັ້ ກີ ບ 20%

ການສ່ົງເສີ ມການລົງທນພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ

1.303,3ຕື ັ້ ກີ ບ 50%

ການລົງທຶ ນຈາກລະບົບການເງິ ນ-
ເງິ ນຕາ

656,6ຕື ັ້ ກີ ບ 25%
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ຄາດໝາຍດັ້ ານເສດຖະກິດ

- + ສູັ້ ຊົນຜະລິ ດເຂົ ັ້ າລວມໃຫັ້ ໄດັ້ 99.952 ໂຕນ, ປູກພືດເປັນສິ ນຄັ້ າໃຫັ້ ໄດັ້
33.244 ເຮັກຕາ; ຜົນຜະລິ ດ 90.679 ໂຕນ.

- + ສ່ົງເສີ ມການລັ້ ຽງສັດໃຫຍ່ ໃຫັ້ ໄດັ້ 100.458 ໂຕ.

- + ສ່ົງເສີ ມການລົງທຶ ນ ເຂົ ັ້ າໃນວຽກງານປູກຝັງ, ລັ້ ຽງສັດ ແລະ ປ່າໄມັ້
ໃຫັ້ ໄດັ້ 50 ໂຄງການ.

- + ລວມຍອດຜະລິ ດຕະພັນອຸດສະຫາກໍາ-ຫັດຖະກໍາໃຫັ້ ໄດັ້ 6 61,46 ຕື ັ້
ກີ ບ.

- + ມູນຄ່າການສ່ົງອອກໃຫັ້ ໄດັ້ 209,50 ຕື ັ້ ກີ ບ ແລະ ມູນຄ່າການນໍ າເຂົົ
ັ້ າ

ໃຫັ້ ໄດັ້ 124,43ຕື ັ້ ກີ ບ.

- + ມູນຄ່າການຈໍ ລະຈອນສິ ນຄັ້ າພາຍໃນໃຫັ້ ໄດັ້ 1.100ຕື ັ້ ກີ ບ.

- + ຄາດວ່າຈະມີ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ ັ້ າມາໃນແຂວງ 700.000 ຄົນ.
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ຄາດໝາຍດັ້ ານສັງຄົມ
❑ດັ້ ານການສຶ ກສາ
•ສູັ້ ຊົນເພ່ີມອັດຕາເຂົ ັ້ າຮຽນສຸດທິຊັັ້ ນປະຖົມ ຈາກ 99,6% ໃຫັ້ ໄດັ້ 99,8%.
•ສູັ້ ຊົນຫຸຼດອັດຕາປະລະຂອງນັກຮຽນຊັັ້ ນປະຖົມ ຈາກ 2,67% ໃຫັ້ ຍັງເຫຼື ອ 2,5%.
•ສູັ້ ຊົນເພ່ີມອັດຕາຫຼອດເຫຼື ອຊັັ້ ນປະຖົມ ຈາກ 87,9% ໃຫັ້ ໄດັ້ 91%.
•ສູັ້ ຊົນເພ່ີມອັດຕາເຂົ ັ້ າຮຽນລວມຊັັ້ ນມັດທະຍົມຕອນຕົັ້ ນຈາກ 84,1 ໃຫັ້ ໄດັ້ 97% ແລະ
ຊັັ້ ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຈາກ 50% ໃຫັ້ ໄດັ້ 70%.
•ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັັ້ ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ 10% ໃຫັ້ ຍັງເຫຼື ອບໍ່ ເກີນ 4%.

❑ດັ້ ານສາທາລະນະສຸກ:
•ອັດຕາເດັກນັ້ ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ນໍ ັ້ າໜັກຫຸຼດໃຫັ້ ຍັງເຫຼື ອ 19% ແລະ ລວງສູງບໍ່ ໄດັ້
ມາດ ຖານໃຫັ້ ຍັງເຫຼື ອ 30%.
• ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ລຸ່ມ 1ປີ ໃຫັ້ ຍັງເຫຼື ອ 30/1.000 ຄົນ ແລະ ເດັກ
ລຸ່ມ 5 ປີ ໃຫັ້ ຍັງເຫຼື ອ 40/1.000 ຄົນ ຂອງເດັກເກີດມີ ຊີ ວິ ດ.
•ອັດຕາການຊົມໃຊັ້ ວິ ດຖ່າຍຄອບຄົວໃຫັ້ ໄດັ້ 75%.
•ອັດຕາຊົມໃຊັ້ ນໍ ັ້ າສະອາດໃຫັ້ ໄດັ້ 93%.
❑ດັ້ ານແຮງງານ
•ດຸ່ນດ່ຽງແຮງງານຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝຄື : ຂົງເຂດກະສິ ກໍາ
ໃຫັ້ ກວມ 64,9%, ຂົງເຂດອຸດສະຫະກໍາໃຫັ້ ກວມ 6,9%, ຂົງເຂດບໍ ລິ ການໃຫັ້ ກວມ
26,6%, ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃຫັ້ ໄດັ້ 3.000 ຄົນ, ຝຶກອົບຮົມວິ ຊາຊີ ບໃຫັ້ ແຮງງານ
ລາວໃຫັ້ ໄດັ້ 3.000 ຄົນ, ອັດຕາຫວ່າງງານຍັງເຫຼື ອ 1,6%.

16



III. ວິ ໄສທັດ ປີ 2030 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັັ້ ງທີ VIII (2021-2025 ຂອງແຂວງຫຼວງພະ

ບາງ.
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ນໍ ັ້ າຄານ

ນໍ ັ້ າຂອງ

ເມື ອງມໍລະດົກໂລກ
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ຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດ, ເງື່ ອນໄຂເອື ັ້ ອອໍ ານວຍ



ຫລວງພະບາງ ອຸດົມສົມບູນໄປດັ້ ວຍວັດທະນາທໍາ,    
ທໍາມະຊາດແລະ ປະຫວັດສາດ
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R3

4B

4

13N

13N

7

1C

2508

4A

13S

ເປັນໃຈກາງທາງຜ່ານ ຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງ ລາວ
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ສະໜາມບິ ນສາກົນຫລວງພະບາງ
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ການຂົນສ່ົງທາງອາກາດ

ອິ ນ
ຊອນ
ເກົາລີ
ໃຕັ້

ເຊີ ນຕູ
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ສະຖາບັນການສຶ ກສາ
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ສະຖາບັນດັ້ ານສຸຂະພາບ
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ສັ້ າງແຂວງຫລວງພະບາງ ໃຫັ້ ກາຍເປັນສູນກາງ

ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບ ລະດັບພາກພືັ້ ນ ຕິດພັນ

ກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະ ດົກໂລກໃຫັ້ ຍື ນຍົງ, ເປັນສູນ

ກາງທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທໍາ, ການສຶ ກສາ,

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຜະລິ ດກະສິ ກໍາສະອາດ

ວິ ໄສທັດຮອດປີ 2030
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ຈຸດໝາຍລວມ ( ປີ 2021-2025 )

1: ມີ ສະເຖຍລະພາບທາງດັ້ ານການເມື ອງ, ສັງຄົມມີ ຄວາມເປັນ
ລະບຽບຮຽບຮັ້ ອຍ, ສະຫງົບ, ປອດໄພແລະ ຍຸຕິທໍາ.

2: ບູລະນະ ແລະ ປົກປັກຮັກສາວັດທະນາທໍາ, ຮີ ດຄອງປະເພນີ
ຂອງຊາວນະ ຄອນຫຼວງພະບາງ,ເມື ອງມໍລະດົກໂລກ ໃຫັ້ ຄົງຄຸນຄ່າ
ດັັ້ ງເດີ ມຕະຫຼອດໄປ.

3: ພັດທະນາແຂວງຫລວງພະບາງໃຫັ້ ເປັນສີ ຂຽວ, ສະອາດ, ໜັ້ າຢູ່
ຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ ງ ແວດລັ້ ອມໃຫັ້ ຍື ນຍົງຕະລອດໄປ.

4: ພັດທະນາແຂວງຫລວງພະບາງ ໃຫັ້ ເປັນຈຸດໃຈກາງດັ້ ານ
ອຸດສາຫະກໍາການ ທ່ອງທ່ຽວ ທາງດັ້ ານວັດທະນະທໍາ, ທໍາມະຊາດ,
ປະຫວັດສາດ ແລະ ເປັນສູນກາງບໍ ລິ ການທາງຜ່ານ, ສະຖານບັນ
ການເງິ ນ ແລະ ການຄັ້ າ-ການລົງທຶ ນ ຂອງພາກເໜືອ.

5: ສັ້ າງແຂວງຫລວງພະບາງໃຫັ້ ເປັນໃຈກາງ ແຫ່ງການພັດທະນາ
ສະຖາບັນການສຶ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຂອງພາກເໜືອ.

6:  ພັດທະນາແຂວງຫລວງພະບາງໃຫັ້ ເປັນແຫລ່ງຜະລິ ດ
ພະລັງງານໄຟຟັ້ ານໍ ັ້ າຕົກຕິດພັນກັບການຮັກສາສິ່ ງແວດລັ້ ອມ
ຕາມທິ ດການເຕີ ບໂຕສີ ຂຽວ ແລະ ຍື ນຍົງ.
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ຫັນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໄປຕາມທິ ດທີ່ ຕັັ້ ງໜັ້ າ ແລະ
ຕາມທ່າແຮງທີ່ ບ່ົມຊັ້ ອນຂອງແຂວງ ໂດຍຖື ເອົ າການບໍ ລິ ການ
ທ່ອງທ່ຽວ, ບໍ ລິ ການທາງຜ່ານ ແລະ ໃຈກາງການພັດທະນາການ
ສຶ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກເປັນປັດໃຈຕົັ້ ນຕໍ; ເອົ າການ
ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟັ້ າເປັນປັດໃຈທີ່ ສໍ າຄັນແລະ ເອົ າວຽກ
ງານກະສິ ກໍາສະອາດ, ການບູລະນະ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມັ້
ເປັນບັນຫາທີ່ ຈໍ າເປັນເພ່ືອພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ທິ ດທາງແຜນການ 5 ປີ ຄັັ້ ງທີ່ VIII (2021-2025)
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3.714ຕື ັ້ ກີ ບ ຫຼື ກວມ
30,8%

8.240ຕື ັ້ ກີ ບ ຫຼື ກວມ
46,5%

2.677 ຕື ັ້ ກີ ບ ຫຼື ກວມ
22.2%

ຂະແໜງກະສິ ກໍາ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ຂະແໜງບໍ ລິ ການ



ຄວາມຕັ້ ອງການທຶ ນທັງໝົດ 16.641,ຕື ັ້ ກີ ບ ກວມ 34% ຂອງGDP

ທຶ ນຂອງລັດ 832,1 ຕື ັ້

ກີ ບ ຫລື 5% ຂອງ
GDP

ພາກເອກະຊົນ 8.320,8 ຕື ັ້

ກີ ບ ຫລື 50% ຂອງ GDP

ການຊ່ວຍເຫລື ອ
3.328,3 ຕື ັ້ ກີ ບ ຫລື 20%

ຂອງ GDP

ທຶ ນປ່ອຍສິ ນເຊື ອ ແລະ
ປະຊາຊົນ 4.160,4 ຕື ັ້ ກີ ບ
ຫລື 25% ຂອງ GDP
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ການດຸ່ນດ່ຽງແຫ່ຼງທຶ ນ 2021-2025



ບັນຊີ ໂຄງການບຸລິ ມະສິ ດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
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I. ໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.
1. ໂຄງການປັບປຸງ ແລະສັ້ ອມແປງຫໍພິພິດຕະພັນ

ແຂວງ(ພະລາດຊະວັງເກ່ົາ)

II. ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶ ບລັ້ າງຄວາມທຸກຍາກ.
1. ໂຄງການ ປັບປຸງຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ 3 

ຈຸດສຸມຄື : ເມື ອງ ໂພນທອງ, ເມື ອງ ໂພນໄຊ ແລະ ເມື ອງ
ວຽງຄໍ າ.

2. ກ່ໍສັ້ າງຕາຂ່າຍໄຟຟັ້ າເຂົ ັ້ າ ບັ້ ານ ໂພນທອງ, ບັ້ ານ ຕາດ
ແສງ, ບັ້ ານ ປຸ່ງຮາ, ບັ້ ານ ສະແນນ ແລະ ບັ້ ານ ລັ້ ອງ
ເອື ັ້ ອງ ເມື ອງ ປາກແຊງ.

3. ໂຄງການກ່ໍສັ້ າງນໍ ັ້ າປະປາ ເມື ອງ ພູຄຸນ, ເມື ອງ ໂພນໄຊ
ແລະ ເມິື ອງ ໂພນທອງ



ບັນຊີ ໂຄງການບຸລິ ມະສິ ດແຂວງຫຼວງພະບາງ
(ຕ່ໍ)
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III. ໂຄງການພັດທະນາພືັ້ ນຖານໂຄງລ່າງ.
1. ໂຄງການ ກ່ໍສັ້ າງຂົວຂັ້ າມນໍ ັ້ າຂອງ ແຕ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຫາ
ເມື ອງ ຈອມເພັດ.
2. ໂຄງການກ່ໍສັ້ າງຂົວນໍ ັ້ າຄານເກ່ົາ ບັ້ ານ ໝ່ືນນາ ຫາ ບັ້ ານ ເມື ອງງາ
,ນະຄອນຫຼວງພະບາງ
3. ໂຄງການສໍ າຫຼວດ, ອອກແບບ, ກ່ໍສັ້ າງຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ແລະ ທາງ
ຢ່າງລຽບແຄມນໍ ັ້ າຂອງ (ແຕ່ປາກຄານ ຫາ ບັ້ ານ ພະບາດໃຕັ້ , 
ນະຄອນຫຼວງພະບາງ).
4. ໂຄງການສໍ າຫຼວດ, ອອກແບບ, ກ່ໍສັ້ າງຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ແລະ ທາງ
ຢ່າງລຽບ ແຄມນໍ ັ້ າຄານ (ແຕ່ບັ້ ານໝ່ືນນາ ຫາ ປາກຄານ, 
ນະຄອນຫຼວງພະບາງ).
5. ໂຄງການ ກ່ໍສັ້ າງເສັັ້ ນທາງປູຢາງ ແຕ່ພູທິ ດເຜິັ້ ງ ຫາ ຊາຍແດນ
ສສຫວຽດນາມ.
6. ໂຄງການ ກ່ໍສັ້ າງເສັັ້ ນທາງມິດຕະພາບ……. (ແຕ່ ບັ້ ານ ນາຫຼວງ-
ບັ້ ານ ນາສັ້ າງເຫວີ ຍ-ບັ້ ານຫາດຫ່ຽນນະຄອນຫຼວງພະບາງ)
7. ໂຄງການສໍ າຫຼວດ ແລະ ອອກແບບຜັງເມື ອງ ຂອງເທດສະບານ
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ (ນະຄອນຫຼວງພະບາງ)



ຂອບໃຈ
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