ຄໍາຂອບໃຈ
ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ

ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ສໍາລັບປີ 2016-2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໜ່ວຍງານຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພຶ້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງທີ່ສັງກັດພາຍໃຕ້
ການຊີ້ນຳຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນທືນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ໃນກອບໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງເພືອ
່ ສົງ
່ ເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

ຂອງ ສປປລາວ, ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປີ 2015-2019.

ຂໍສະແດງຄວາມຮູບ
້ ນ
ຸ ຄຸນຢ່າງລົນ
້ ເຫຼອ
ື ມາຍັງຄະນະຊີນ
້ ຳ ໂດຍສະເພາະ ທ່ານ ທະວີເພັດອຸລາ, ຮອງຫົວໜ້າ

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ທັງເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ
ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສຸດາພອນ ຄົມທະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ
ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ,

ທັງເປັນຫົວໜ້າໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ

ຂັ້ນແຂວງ ທີ່ທ່ານທັງສອງໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງເສຍສະຫຼະເວລາສ່ວນຕົວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ, ສະຕິປັນ

ຍາ ອັນມີຄຸນຄ່າໃນການຊີ້ນໍາ ແລະ ນໍາພາທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອຮ່າງ, ຂຽນ ແລະ ກວດແກ້ແຜນດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້
ເປັນສະບັບສົມບູນ.

ນອກຈາກນີ້, ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທີມງານຮັບຜິດຊອບຮ່າງຂຽນແຜນດັ່ງກ່າວນີ້ຈາກ 3 ຂະແຫນງການຂອງ

ທ່ອງທ່ຽວ
ຕໍ່ໄປນີ້:

ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງປະກອບມີລາຍຊື່ດັ່ງ

ທ່ານ

ໄພວັນ

ຈັນທະສຸກ,

ທ່ານ

ນາງ

ບຸນຖະໜອມ

ແສງມະນີ,

ທ່ານ

ໜຸ້ຍ

ວົງມະນີຈັນ,

ທ່ານ ວັນແພງ ອິດທິພົນ, ທ່ານ ນາງ ສຸດາພອນ ພັນທະວົງ, ທ່ານ ດາວວຽງ ແກ້ວບຸນຍົງ, ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ
ໂສມມະລັດ, ທ່ານ ລິດທິພອນ ຈິດຕະນຸສອນ, ທ່ານ ນາງ ສຸນິສາ ວັນນະສີ, ທ່ານ ທອງວັນ ຍຸດທະເສດ ແລະ
ອອກແບບໜ້າປົກໂດຍ ທ່ານ ວິໄລທອງ ເຮືອງໂພໄຊ.
ການສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ

ແລະ

ຄຸ້ມຄອງ

ມໍລະດົກທາງດ້ານທໍາມະຊາດ,

ວັດທະນະທໍາ

ແລະ

ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ສໍາລັບປີ 2016-2025 ໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ອາດ ປາສະຈາກ

ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືມາຍັງການຈັດຕັ້ງພັກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກ

ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງພາກເອກະຊົນຈົ່ງໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ສົ່ງຄືນໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງ,

ພວກຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງແຜນດັ່ງກ່າວໃຫ້ສົມບູນ
ແບບ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່.
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ຄຳນຳ
ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ

ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ສຳລັບປີ 2016-2025 ສະບັບນີ້ໄດ້ຮ່າງຂື້ນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ບາງກິດຈະກຳທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໃຫ້

ຄົງຄຸນຄ່າ ແລະ ຢືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກໃນການສ້າງແຜນນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນຄູ່ມືໃນການປັບປຸງບັນດາ ແຫຼ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ດ້ວຍນິຕິກຳ ແລະ
ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພ້ອມທັງພັດທະນາໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ.

ແລະ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ

ມີສັກກະຍະພາບທີ່ສາມາດດຶງດູດໃຫ້ແຂກທັງພາຍໃນ

ຕ່າງປະເທດໄດ້ເຂົ້າໄປທ່ຽວຊົມເພື່ອສຳພັດກິ່ນອາຍ,

ວິຖີຊິວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍວັດທະນະທຳອັນໂດດເດັ່ນ

ແລະ ທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ສຳຄັນ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງ 3 ປະເພດນີ້ຍັງຂາດການຈັດສັນ, ການກຳ
ນົດກິດຈະກຳ, ການປັບປຸງ ແລະ ການປະກອບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ອາດຈະຍັງບໍ່ກົມກືນ ກັບຄວາມເປັນ

ເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະຊາດ ຫຼື ມີການພັດທະນາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມຫຼັກ
ວິຊາການດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຂອດການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດັ່ງກ່າວ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

ແລະ

ລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກການພັດທະນາທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການປົກປັກຮັກສາ

ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ. ແຜນດັ່ງກ່າວນີ້, ຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ,
ເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງຈຳນວນ 20 ແຫ່ງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ກ້າວໄປເຖິງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ.

ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງ

ວ່າແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອ

ການທ່ອງທ່ຽວເຫຼັ້ມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ. ເຖິງແມ່ນວ່າເນື້ອໃນອາດ
ຈະບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ

ຫຼື

ສົມບູນ,

ແຕ່ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນ

ແລະ

ການປະກອບສ່ວນຂອງ

ບັນດາທ່ານຕໍ່ແຜນສະບັບນີ້ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໃຫ້ແທດເຫມາະກັບສະພາບສັງຄົມໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
ຮອງພະແນກ

ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

(ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂັ້ນແຂວງ)

ພາກທີ I
ພາກສະເໜີ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນດິນແດນແຫ່ງ ອະລິ

ຍະທຳ ອັນອຸດົມສົມບູນ, ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານທີ່ໜ້າຊຶ່ນຊົມ ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມ,
ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານອັນພິດສະດານ

ວິຈິດບັນຈົງ,

ອຸດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ. ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ 20,009 ກິໂລຕາແມັດ, ພົນລະເມືອງທັງໝົດປະມານ
454,000 ຄົນ, ຍິງ 278,000 ຄົນ ປະກອບມີ 12 ເມືອງ, ໃນນັ້ນ ມີເມືອງຫຼວງພະບາງ ເປັນເມືອງເທດສະບານ

ຂອງແຂວງ. ຫຼວງພະບາງ ເຄີຍເປັນເມືອງເອກຂອງປະເທດກ່ອນຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນປະຈຸບັນ,
ເປັນແຫຼ່ງອາລິຍະທຳທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງ ປະເພນີທີ່ໂດດເດັ່ນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ

ແລະ ສືບທອດມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມີຜູ້ຄົນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານບ້ານຊ່ອງ ຢູ່ດິນແດນແຫ່ງນີ້ເປັນເວລາດົນນານກວ່າ
XII

ສັດຕະວັດແລ້ວ,

ທັງຍັງເຄີຍເປັນລາຊະທານີແຫ່ງອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງນັບແຕ່ສ້າງຕັ້ງປະເທດມາ

II

ສັດຕະວັດ (ກາງສັດຕະວັດທີ XIV ຫາ ກາງສັດຕະວັດທີ XVI); ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມີມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຄື ຈຸດພິເສດທາງດ້ານ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ບວກກັບການເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຈາກພັກ ແລະ
ລັດຖະບານ ຫຼວງພະບາງຈຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຈາກອົງການອຸຍແນສໂກ ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ

ປີ 1995, ໃນວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະ ກຳມະການມໍລະດົກໂລກທີ່ນະຄອນຫຼວງແບກແລງ, ປະເທດເຢຍລະມັນ
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ 3 ເງື່ອນໄຂທີ່ ອົງການອຸຍແນສໂກກຳນົດໄວ້ ດັ່ງນີ້:

• ຫຼວງພະບາງໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການປະສົມປະສານແບບພິເສດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳລາວດັ້ງ
ເດີມ ແລະ ອາຄານແບບອານານິຄົມຂອງເອີຣົບ ໃນສັດຕະວັດທີ XIX ແລະ XX.

• ຫຼວງພະບາງ ເປັນຕົວຢ່າງໂດດເດັ່ນຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາຫຼາຍສັດຕະວັດ ຊຶ່ງຮວບຮວມ

ເອົາ ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງອາຄານສາສະໜາ, ອາຄານແບບພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຄານຍຸກອານານິຄົມ.
• ທິວທັດທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຍຸກທີ່ສຳຄັນຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂອງ 2 ວັດທະນະທຳ ປະເພນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

1. ຄັດຈາກ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊຸດທີ
VII, ໜ້າ 3.
2. ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງຫຼວງພະບາງ

1

ການຄຸ້ມຄອງ,

ການພັດທະນາ

ແລະ

ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນເຂດມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງໄດ້

ດໍາເນີນໄປຕາມຂະບວນວິວັດຂອງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກ
ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ແລະ

ຂໍ້ກຳນົດການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຄຸນຄ່າຂອງການເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກເຊັ່ນ: ການປຸກສ້າງ

ອາຄານສະຖານທີ່, ການຈັດສັນການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮັກສາທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂດຍມີເປົ້າໝາຍແມ່ນປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າອັນຍອດຍິ່ງ

ຂອງເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າຕະ

ຫຼອດໄປ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ເປັນສິ່ງບົດບັງຄວາມໂດດເດັ່ນທາງທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ

ປະຫວັດສາດ ຂອງເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ອັນເກີດຈາກການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຖືຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດສູງກວ່າ ການອະນຸລັກຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງມໍລະດົກໂລກ.

ປັດຈຸບັນ ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 228 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນມີ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ທາງດ້ານທຳມະຊາດ 108 ແຫ່ງ, ວັດທະນະທໍາ 86 ແຫ່ງ ແລະ ປະຫວັດສາດ 34 ແຫ່ງ. ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງ

ທ່ຽວທີ່ກ່າວມານັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຄັດເລືອກເອົາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນ

ບູລິມະສິດສຳຄັນ ຈຳນວນ 20 ແຫ່ງ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເຫຼົ່ານີ້ ມີສັກກະຍະພາບຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ
ທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ

ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງມັນໄດ້ກາຍເປັນທ່າແຮງທີ່ສຳຄັນ
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການ

ພາຍໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ກໍ່ຄືປະຊາຊົນຢູ່ເຂດອ້ອມແອ້ມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາ
ເຜົ່າ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

1

ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາການປົກປັກຮັກສາ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳ
ມະການລະດັບຊາດເພຶ່ອມໍລະດົກໂລກໃນການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ

ທຳມະຊາດ,

ວັດທະນະທຳ

ແລະ

ປະຫວັດສາດ ໂດຍແມ່ນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະ

ກຳມະການ ມໍລະດົກລະດັບທ້ອງຖິິ່ນ ເພື່ອມໍລະດົກໂລກ ໂດຍແມ່ນທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງໆຫລວງພະບາງເປັນ
ປະທານ ແລະ ປະກອບດ້ວຍບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນກຳມະການ, ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ຊີ້ນຳວຽກງານປົກປັກຮັກສາ

ແລະ

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງທຳມະຊາດ,

ວັດທະນະທຳ

ແລະ

ປະຫວັດສາດ

ແຂວງຫລວງພະບາງເຊັ່ນດຽວກັນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກກົດໝາຍຫລາຍສະບັບ
ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເຊັ່ນ:
1)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ

3)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ

2)
4)
5)
6)

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ

ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ

ຄະນະກຳມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນ

ເພື່ອມໍລະດົກໂລກ

ກໍໄດ້ສ້າງເຄື່ອງມື

ໃນການຄຸມ
້ ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຫລວງພະບາງ ແລະ ມີການສຶກສາສຳຫຼວດການຈັດສັນ ແລະ ປັບປຸງ

ຫຼາຍກິດຈະກຳໃນການອະນຸລັກ ພ້ອມທັງວາງແຜນການພັດທະນາ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປົກປັກຮັກສາ ມໍລະດົກ
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ທາງດ້ານທຳມະຊາດ,

ວັດທະນະທຳ

ແລະ

ປະຫວັດສາດ

ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວກັບສະພາບຈຸດພິເສດ

ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. ພວກເຮົາສາມາດ ປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ຄວາມເປັນ
ດັ່ງເດີມຂອງຫລວງພະບາງ, ໄວ້ໄດ້ດີໂດຍສະເພາະ ດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ທີ່
ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວມາຍາວນານ.
ແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູງກາງ

ໃນນັ້ນ,

ແລະ

ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົມທົບ

ທ້ອງຖິ່ນ

ແລະ

ຮ່ວມມື

ກັບຂະ

ຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນໃນຫຼາຍໆດ້ານເຊັ່ນ:

ການຂຽນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ, ເມືອງງອຍ ສົກປີ 2006 – 2008;

ແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດກວາງຊີ ສົກປີ 2007; ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ, ຈັດສັນວົງຈອນ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງກຸ່ມບ້ານເທດສະບານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານພັດທະນາລ້ອງນ້ຳຕານ, ເມືອງຈອມເພັດ ປີ 2012;

ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ, ຈັດສັນວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງປາກອູ ປີ 2013; ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດ,
ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອຸທິຍານນ້ຳຕົກຕາດກວາງຊີ ສົກປີ 2015; ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງ
ເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ສຳລັບປີ 2011-2020 ສະບັບພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ.
ຍືນຍົງ,

ຊາວຫລວງພະບາງ

ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກອັນຊົງຄຸນຄ່າ

ໂດຍຮັກສາໄດ້ທັດສະນິຍະພາບຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ

ໃຫ້ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ,

ໃຫ້ມີຄວາມ
ວິຖີຊີວິດ

ຂອງຊາວຫລວງພະບາງ ຕະຫລອດເຖິງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ກໍໄດ້ຖືກປົກປັກຮັກສາ
ໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ຈຶ່ງກາຍເປັນແຮງຈູງໃຈ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂກທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ

ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມຫລວງພະບາງນັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນ.

ຍ້ອນມີທ່າແຮງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ການພັດທະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼວງພະບາງສາມາດຍາດໄດ້ນາມມະຍົດກາຍເປັນ ເມືອງຍອດນິຍົມແຫ່ງ
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງໂລກ ເຊິ່ງຕິດອັນດັບໜຶ່ງໃນສິບ ເຖິງ 9 ຄັ້ງ ຈາກວາລະສານ ວັນເດີລັດ (Wanderlust)
ປະເທດອັງກິດ (2006-2007-2008-2010-2011-2012-2013-2014 ແລະ 2015).
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ເຫດຜົນ ແລະ ຫຼັກການທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຮ່າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ,
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ສຳລັບປີ 2016 - 2025.

2.1. ເຫດຜົນ

ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບສູງ, ຈຶ່ງເປັນສາເຫດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວັດທະນະທຳ, ເສດ

ຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໄດ້ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍອັດຕາ 16 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ, ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນແຮງຊຸກດັນທີ່ສຳຄັນ
ສຳລັບການພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ກໍຄືເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອ

ລະກ້າວ; ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີນັ້ນ ກໍຍັງມີບາງກິດຈະກໍາທີ່ເກີດຈາກການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບຄຸນ
ຄ່າຂອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ຖືກທຳລາຍໄປ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍມີອາຍຸມາຍາວນານ ຈຶ່ງເກີດມີການຊຸດໂຊມ ແລະ
ເສຍຫາຍໃນບາງຈຸດ.

ດັ່ງນັ້ນ,

ຈຶ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີ

ແຜນປົກປັກຮັກສາ

ແລະ

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ
ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ, ຮັກສາໄວ້ນາມມະຍົດຊື່ສຽງໃນຖານະເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຄຽງຄູ່
ກັບຊາວຫຼວງພະບາງຊົ່ວກາລະນານ.
2.2.

ຫຼັກການ.

- ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

- ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ມີຕໍ່ ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ກໍຄື ສປປ ລາວ.

- ເພີມ
່ ທະວີການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ທກ
ຸ ພາກສ່ວນທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ ເພືອ
່ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວ
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ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ.
-

ສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການ

ຮ່ວມມືກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ນຳຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ແລະ ໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ.
-

ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການອະນຸລັກສະຖານທີ່ມໍລະ

-

ສຸມໃສ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງມີຈຸດສຸມ

-

ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດຄຸນລັກສະນະ, ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຂອງ

ດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດໃຫ້ຍືນຍົງ.
ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໃນການປົກປັກຮັກສາ,
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

- ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ.

- ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນຂອບເຂດຄວາມສາມາດຮອງຮັບຂອງພື້ນທີ່, ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
-

ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕ້ອງໃຫ້ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ,

ສອດຄ່ອງກັັບວັດທະນະທຳ,

ປະເພນີ, ສະຖາປັດຕິຍະກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ.
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ຮີດຄອງ

ຂອບເຂດການສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ
ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ສຳລັບປີ 2016 - 2025.

ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຖືກຮ່າງຂຶ້ນມາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່

ການປົກປັກຮັກສາ,

ບູລະນະ,

ການຄຸ້ມຄອງ.

ບົນພື້ນຖານຫຼັກການ

ແລະ

ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ

ທີ່ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ

ເຫດຜົນທີ່ແນໃສ່ການອະນຸລັກ,

ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ
ແລະ

ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສຳລັບປີ 2011-2020. ຂອບເຂດຂອງການຂຽນແຜນນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສະເພາະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ສາມາດລະບຸລະອຽດ ສຳລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດທີ່ມີທົ່ວ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
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ພາກທີ II
ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ
ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ

1

ບ່ອນອີງ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການຮ່າງແຜນ
ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນແຜນແມ່ບົດເພື່ອກຳນົດທິດທາງ

ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ
ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013.
-

ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຫຼວງພະບາງຄັ້ງທີ VII.

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ (2016-2020) ຄັ້ງທີ VI ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.

- ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ສຳລັບປີ 2011 – 2020.

- ອີງໃສ່ແຜນດຳເນີນງານຂອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.

ຂັ້ນຕອນໃນການຮ່າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ

ແລະ ປະຫວັດສາດ ນີ້ປະກອບມີ: ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອສຶກສາ, ວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້;
ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ກຳນົດຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ;
ການກຳນົດວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ;

ການກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ແຜນຜັນຂະຫຍາຍ ຊຶ່ງເປັນເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນທິດທາງເປົ້າໝາຍຂອງ

ການປົກປັກຮັກສາ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ
ກໍຄືອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
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ການວິເຄາະ ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຄຽງຄູ່ກັບ
ການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ.

2.1.
-

ຈຸດດີ

ແຂວງຫຼວງພະບາງມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທ່າແຮງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອັນໂດດເດັ່ນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ

ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດອັນດັບ 1 ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
ຂອງແຂວງ.

- ເມືອງຫຼວງພະບາງເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກ ທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

- ວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຊາວຫຼວງພະບາງ ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລັກອັນດັ້ງເດີມ, ມີຮີດຄອງ

ປະເພນີ ແລະ ງານເທດສະການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການໃສ່ບາດ, ງານບຸນກຸດສົງການປີໃໝ່ລາວ, ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ,
ບຸນໄຫຼເຮືອໄຟ, ບຸນປົດປີ, ບຸນກິນຈຽງ ແລະ ອື່ນໆ.

- ເມືອງຫຼວງພະບາງໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ ເປັນເມືອງສີຂຽວອາຊຽນ ໃນປີ 2008 ແລະ 2014 ແລະ ເມືອງປອດ
ຄວັນຢາສູບ ໃນປີ 2009.
-

ແຂວງຫຼວງພະບາງຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງບັນດາ

ຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ,
ຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ.
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ເປັນແມ່ແຮງດຶງດູດ

5

ແຂວງພາກເໜືອ

ແລະ

ຊຶ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານ

ສາມາດກະຈາຍນັກທ່ອງທ່ຽວໄປສູ່ບັນດາແຂວງ

-

ຫຼວງພະບາງມີສະໜາມບິນສາກົນ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

- ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບ
ຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ.

- ຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຂອງອາຄານບ້ານເຮືອນແບບດັ້ງເດີມ, ໂຄງສ້າງຂອງຜັງເມືອງ
ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນສະໄໝເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງເອີຣົບ
ວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງ.
2.2.

ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມປະສານກົມກຽວກັນຂອງ
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ຈຸດອ່ອນ

- ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເນື່ອງຈາກວ່າງົບປະມານຕອບສະໜອງບໍ່ທັນພຽງພໍ.
-

ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການບໍລິຫານ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນໜຶ່ງພາຍໃນແຂວງ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ

-

ການປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມອາຄານ, ປະຕິສັງຂອນ ແລະ ບູລະນະຈຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດລະບຽບ

ເທົ່າທີ່ຄວນ.

ຂອງມໍລະດົກ.

- ການຈັດສັນ, ການສັນຈອນພາຍໃນເຂດເທດສະບານເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

- ຜັງເມືອງຂອງເທດສະບານຍັງຄັບແຄບ ແລະ ລະບົບການຈັດການເລື່ອງສິ່ງເສດເຫຼືອປະຕິກູນຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ໄດ້
ມາດຕະຖານ.
-

ຄວາມແອອັດໃນຕົວເມືອງ ກໍໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ທາງສຽງ ທີ່ທຳລາຍ ສະພາບແວດລ້ອມ.

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງວັດຖຸບູຮານ ແລະ

ບູຮານສະຖານອັນມີຄ່າ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
-

ຂອດບໍລິການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການດຳເນີນ

ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນດຳເນີນທຸລະກິດແບບຄອບຄົວ.

- ການເຄົາລົບປະເພນີການໃສ່ບາດ ຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະຖືກຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈິງຈັງ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ປະເພນີ

ດັ່ງກ່າວ, ກາຍເປັນຮູບແບບທາງທຸລະກິດ ທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ມີການເຊື່ອມເສຍວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນເອກະລັກໄດ້
ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊອກຫາແນວທາງສະກັດກັ້ນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ.

- ໄວໜຸ່ມຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ມີການຮຽນແບບ ຫຼື ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກວັດທະນະທຳຂອງຊາດອື່ນ ໂດຍສະເພາະ
ການແຕ່ງກາຍທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

- ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍເຊັ່ນ: ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ,
ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ (ສວນສາທາລະນະ) ແລະ ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

- ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
2.3.

ກາລະໂອກາດ

- ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ
ເປັນບູລິມະສິດອັນດັບ 1 ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ.
-

ແຂວງຫຼວງພະບາງມີບົດບາດພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຕໍ່ກັບຂົງເຂດອາຊຽນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ

ເວທີສາກົນ.
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-

ໃນປີ 2013 ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຮບ
ັ ຄວາມນິຍມ
ົ ຊົມຊອບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົວ
່ ໂລກ ໃຫ້ເປັນຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວໜຶງ
່ ດຽວ ຂອງອາຊີ, ດ້ວຍການຢັງ
້ ຢືນຂອງເວບໄຊ ທຣິບແອັດໄວເຊີ (Trip Advisor).
- ຫຼວງພະບາງໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ ເປັນເມືອງຍອດນິຍົມແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວຂອງໂລກ ເຊິ່ງຕິດອັນດັບໜຶ່ງໃນສິບ
ເຖິງ 9 ຄັ້ງ ຈາກວາລະສານວັນເດີລັດ (Wanderlust) ປະເທດອັງກິດ.

- ປັດຈຸບັນ ທ່າອ່ຽງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຢາກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ໃນຮູບແບບ

ປະສົມປະສານ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ ທີ່ຍັງຄົງເປັນຄວາມດັ້ງເດີມ ໃນກຸ່ມຂອງ
ນັກເດີນທາງ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກສຶກສາ.
2.4.
-

ສິ່ງທ້າທາຍ

ການພັດທະນາທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຫຼັກການທາງດ້ານວິຊາການ ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບການຮັກສານາມມະຍົດ

ເມືອງຍອດນິຍົມແຫ່ງການທ່ອງທ່ຽວຂອງໂລກ ແລະ ໃນຖານະເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກ ໄວ້ໃຫ້ຄຽງຄູ່ກັບຊາວ
ຫຼວງພະບາງຕະຫຼອດໄປ.

- ການເຂົາ້ ເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ອາດຈະເປັນສິງ່ ທ້າທາຍສຳລັບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຖ້າຫາກບໍ່ປົກປັກຮັກ
ສາຄວາມເປັນເອກະລັກ ຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກໍອາດຈະເສຍສ່ວນແບ່ງທາງ
ການຕະຫຼາດ ໃຫ້ກັບປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ.
-

ການເຄື່ອນຍ້າຍ

ຫຼື

ການຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ພາຍໃນເຂດມໍລະດົກໄປຢູ່ເຂດອື່ນ;

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຊໍ້າພັດແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ຫຼື ຊາວຕ່າງຊາດມາດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ອາໄສຢູ່ແທນ ກໍເຮັດ
ໃຫ້ວິຖີຊີວິດ ແລະ ວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມ ຂອງຊາວຫຼວງພະບາງມີການປ່ຽງແປງ.

- ສະພາບການຂອງໂລກມີການຜັນແປ ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຢູ່ບາງຂົງເຂດເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ເຮັດໃຫ້ເສດ
ຖະກິດຕົກຕ່ຳ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.
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ວິໄສທັດ,

ຈຸດປະສົງ

ແລະ

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ

ຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ

ແລະ

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ

ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ສຳລັບປີ 2016 - 2025.

3.1.

ວິໄສທັດ

ວິໄສທັດຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ

ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງຄື: “ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ

ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ

ແລະ

ຊີວະນາໆພັນ,

ແລະ

ພັດທະນາໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ,

ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ,

ສ້າງໃຫ້ແຂວງຫຼວງພະບາງກາຍເປັນ

ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ,
ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນຳເອົາຄວາມສີວິໄລມາສູ່ສັງຄົມ ”.
3.2.

ຈຸດປະສົງ

- ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
-

ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ ຫຼວງພະບາງເປັນຈຸດໝາຍປາຍ

-

ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
-

ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

- ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
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3.3.

ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ

- ສູ້ຊົນໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ເຂົ້າມາທ່ຽວຫຼວງພະບາງໃຫ້ໄດ້ 700.000 ຄົນ ໃນປີ 2020 ແລະ 1.000.000
ຄົນ, ໃນປີ 2025.
-

ສູ້ຊົນປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ.

- ສູ້ຊົນສ້າງລາຍຮັບຈາກ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 280,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ, ສະເລ່ຍອັດຕາການພັກແຮມ
5 ວັນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ສະເລ່ຍ 80 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ວັນ ພາຍໃນປີ 2020 ແລະ
ສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 500,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2025.
-

ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດທີ່ປິ່ນອ້ອມວຽກງານບໍລິການ

ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 25,000 ຕຳແໜ່ງງານ ໃນປີ 2020 ແລະ 35,000 ຕຳແໜ່ງ ງານ ໃນປີ 2025 ທັງເປັນການປະ
ກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງແຂວງວາງອອກວ່າດ້ວຍການລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ບັນລຸເຖິງ 75
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2015 ແລະ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2020.
-

ສູ້ຊົນຊອກແຫຼ່ງທຶນຈາກພາຍໃນ

ແລະ

ຕ່າງປະເທດ

ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິສັງຂອນວັດວາອາຮາມ

-

ສູ້ຊົນຜະລິດສິ່ງໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ,

ຕ່າງໆໃນທົ່ວແຂວງ ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 10 ແຫ່ງ ໃນປີ 2025.

ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ

ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍສີສັນ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃຫ້ໄດ້ 7 ລາຍການ ຮອດປີ 2025 ເຊັ່ນ: ປື້ມນໍາທ່ຽວ (Guide Book) 80,000 ຫົວ;
ແຜນທີ່ໃນຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ 90,000 ແຜ່ນພາຍໃນ 10 ປີ; ພິມແຜ່ນພັບແນະນໍາການທ່ອງທ່ຽວ 80,000
ສະບັບ ເປັນ 6 ພາສາ

(ໄທ, ຝຣັງ, ອັງກິດ, ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈີນ); ພີມໂປດສະເຕີສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ

ແລະ ບໍ່ຄວນປະຕິບັດ Do’s and Don’ts 70,000 ສະບັບ; ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບວັດຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງຫຼວງ
ພະບາງ 70,000 ແຜ່ນ; ຜະລິດ ດີວີດີ (DVD), ວິຊີດີ (VCD) 3,000 ແຜ່ນ; ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກຕ່າງໆໄດ້ແກ່:
ຜະລິດເສື້ອທີ່ລະນຶກ 5,000 ຜືນ; ໝວກ 4,000 ໜ່ວຍ; ຄັນຮົ່ມ 4,000 ຄັນ; ໂມງແຂນຝາ 4,000 ໜ່ວຍ; ບິກ

5,000 ກ້ານ; ປຶ້ມບັນທຶກ 4,000 ຫົວ; ປະຕິທິນທ່ອງທ່ຽວຕັ້ງໂຕະ 5,000 ຊຸດ; ປະຕິທິນທ່ອງທ່ຽວແຂວນຝາ
5,000 ຊຸດ; ຖົງໃສ່ສິ່ງໂຄສະນາ 6,000 ໜ່ວຍ; ກະເປົາໃສ່ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) 5,000 ໜ່ວຍ;
ແຜ່ນພັບເມືອງງອຍ 30,000 ສະບັບ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ 30,000 ສະບັບ.
-

ສູ້ຊົນສ້າງສະລະຄະດີໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ 20 ລາຍການ ຮອດປີ 2025.

- ສູ້ຊົນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດ
ຄວາມສາມາດ ດ້ານການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ໄດ້ 12,000 ຄົນ ຈົນຮອດປີ 2025.
-

ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບກັບຂະແໜງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສູ້ຊົນປັກຫຼັກໝາຍຂອບເຂດພື້ນທີ່ແຫຼ່ງ

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈັດສັນວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃຫ້ໄດ້
100 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2025.
-

ສູ້ຊົນ ສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄືນ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ 100

ສ່ວນຮ້ອຍ ຮອດປີ 2020 ແລະ ສາມາດເປີດບໍລິການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫຼ່ງໃໝ່ ໃຫ້ໄດ້ 5 ແຫຼ່ງ ໃນປີ 2020
ແລະ ອີກ 5 ແຫຼ່ງ ໃນປີ 2025.

- ສຳເລັດການຈັດຕັ້ງ, ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະ
ດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃນທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນປີ 2020.
-

ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືການພັດທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ແບບເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ

ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຊິ່ງກັນ

ແລະ ກັນ ຊຶ່ງເປັນການໂຄສະນາອີກທາງໜຶ່ງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມດຶງດູດ ໃຫ້ແຂກເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ
ເກົ່າ.
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-

ສູ້ຊົນສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ,

ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມແຜນການທີ່ລັດຖະບານ
ໄດ້ວາງໄວ້ ຮອດປີ 2020 ແລະ ສຳເລັດ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2025.

- ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຮັບຮອງຕົວຈິງ

ຂອງມໍລະດົກໂລກ, ພັດທະນາຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍອັນແນ່ນອນ ໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງພາບພົດອັນດີງາມໃຫ້ສຳເລັດ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຮອດປີ 2025.
-

ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ

-

ສູ້ຊົນຈັດສັນຕົວເມືອງມໍລະດົກ ແລະ ຂອບເຂດປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບ

ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ 5 ແຫ່ງ ພາຍໃນປີ 2025.
ຮຽບຮ້ອຍ.
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ຍຸດທະສາດ
ເພືອ
່ ບັນລຸຈດ
ຸ ປະສົງທີໄ
່ ດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ,

ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ປະກອບມີຍຸດທະສາດລຸ່ມນີ້:
4.1.

ສຳລັບຈຸດປະສົງ 1. ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງ

ຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1)

ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ,

2)

ດຳເນີນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ,

3)

ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ

4)

ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເຂັ້ມ

ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍອັນແນ່ນອນ.
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ.

ຮັກສາມູນເຊື້ອທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ.
ງວດ.
4.2.

ສຳລັບຈຸດປະສົງ 2. ເພືອ
່ ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ ຫຼວງພະບາງ

ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃນລະດັບພາກພື້ນ
ແລະ ສາກົນ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1)

ການສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງ

2)

ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານພາຍໃນຕົວເມືອງໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ.

4)

ສ້າງກິດຈະກຳການຕະຫຼາດ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ຫຼວງພະບາງ (DMP).
3)
5)

ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ.

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທີຕ
່ ດ
ິ ພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງ

ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
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4.3.

ສຳລັບຈຸດປະສົງ

3.

ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ແລະ

ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່

1)

ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ

2)

ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
3)

ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງ

ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ຕິດພັນກັບການຈຳໜ່າຍ).
4.4.

ສຳລັບຈຸດປະສົງ

4. ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ສາກົນ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1)

ສ້າງນິຕິກຳເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ

2)

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກ

3)

ຊຸກຍູ້ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກ

ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
4.5.

ສຳລັບຈຸດປະສົງ 5. ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໃນການປົກປັກຮັກສາ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຂອງແຂວງຫວງພະບາງ
ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1)

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການ ປົກປັກ

2)

ກຳນົດຮູບແບບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

3)

ສົ່ງເສີມການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ

ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
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ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງ, ພະແນກ ຖ ວ ທ ແຂວງ ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ດັ່ງນີ້:
-

ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເພື່ອດຶງດູດເອົານັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາໃນຂະ

ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ
ພາຍໃນເຂດມໍລະດົກ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບຂອງມໍລະດົກໂລກ.
-

ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ, ກົດລະບຽບ,

-

ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ, ຂໍ້ກຳນົດ,

ຂໍ້ກຳນົດຂອງແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າ ເມືອງມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການອຸຍແນດສໂກ.

ກົດລະບຽບຂອງແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າເມືອງມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການອຸຍແນດສໂກ.
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-

ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັກສາວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ

-

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ເຮັດການໂຄສະນາການ

ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍກິດຈະກຳໃນບ້ານຂອງ (ເຂດ) ມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ.

ທ່ອງທ່ຽວຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສາກົນ ເພື່ອ
ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
-

ເພີມ
່ ທະວີການຄຸມ
້ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃຫ້ເຄືອ
່ ນໄຫວສອດຄ່ອງຕາມກົດລະບຽບແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ

-

ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຈັດສັນສະຖະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໃນເຂດມໍລະດົກໃຫ້ເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ

-

ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງໃນຂອບເຂດປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກ.

-

ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ: ວັດຊຽງທອງ, ພູສີ, ຫໍພິພິທະພັນ, ວັດວິຊຸນ,

ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າເມືອງມໍລະດົກໂລກຂອງອົງການອຸຍແນັດສໂກ.
ງາມຕາ. (ຕົວຢ່າງ: ສະຖານທີ່ຈອດລົດ, ສະຖານທີ່ຂາຍເຄື່ອງ...)
-

ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ.

ວັດໃໝ່...ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
-

ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ, ປະຕິສັງຂອນບັນດາວັດວາອາຮາມໃນເຂດເມືອງມໍລະດົກໂລກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດ

-

ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງມໍລະດົກໂລກ ແລະ ເຂດປ້ອງກັນຕົວເມືອງມໍລະດົກ

-

ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດມໍລະດົກໂລກ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ

-

ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂອດການບໍລິການ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ

-

ສຸມໃສ່ການຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ,

-

ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວ

ທະນາຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີແຜນຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ.
ໂລກໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ສາມາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງເມືອງມໍລະດົກໂລກ.
ສາມາດ ລະດັບສາກົນ.

ວັດທະນະທໍາ

ໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ.

ແລະ

ປະຫວັດສາດ

ໃນເຂດມໍລະດົກ

ຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດມໍລະດົກໂລກ, ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
-

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈັດງານສຳຄັນເປັນຕົ້ນ: ງານມະຫາກຳວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ, ງານ

ເທດສະການອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນການສື່ເຖິງເອກະລັກວັດທະນະທຳ, ວິຖີຊີວິດການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະ
ຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
-

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນເຂດຕົວເມືອງ

ແລະ

ເຂດປ້ອງກັນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວ

ແລະ

ເພີ່ມທະວີການອະນຸລັກ, ຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ ແລະ
ຮີດຮອງປະເພນີອັນດີງາມຮັກສາໄດ້ຄຸນຄ່າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
-

ເສີມຂະຫຍາຍເຮັດໃຫ້ເມືອງຫຼວງພະບາງ ກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ

ແລະ ປະຫວັດສາດອັນສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ກໍຄືຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກ

ສ່ວນໃນສັງຄົມ ສຸມໃສ່ກຳລັງແຮງສັງລວມ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃນການອະນຸລັກມໍລະດົກໂລກ
ຫຼວງພະບາງໃຫ້ຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
-

ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນທີ່ພັກແຮມ ແລະ ປັບປຸງຂອດການ

ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານອາຊຽນ ແລະ ທຽບເທົ່າມາດຕະຖານສາກົນ ໃນເຂດມໍລະດົກໃຫ້ສາມາດດຶງດູດນັກ
ທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ມີການໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
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6.1

ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ສໍາລັບປີ 2016-2025
ເພື່ ອ ບັ ນ ລຸ ຍຸ ດ ທະສາດ ສ້ າ ງແຜນປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ ມ ຄອງມໍ ລ ະດົ ກ ດ້ າ ນການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ

ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍອັນແນ່ນອນ.
ແຜນງານ 1: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສວນອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສວນອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສວນອຸທິຍານ ນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສວນອຸທິຍານ
ນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.

ແຜນງານ 2: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງວັດຊຽງທອງ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດຊຽງທອງ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັດຊຽງທອງ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັດຊຽງທອງ.
ແຜນງານ 3: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງບ້ານຈ່ານ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ້ານຈ່ານ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະຄຸ້ມຄອງບ້ານຈ່ານ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານຈ່ານ.
ແຜນງານ 4: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງໄຫ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ້ານຊ່າງໄຫ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງໄຫ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງໄຫ.
ແຜນງານ 5: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງບ້ານປາກອູ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ້ານປາກອູ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານປາກອູ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານປາກອູ.
ແຜນງານ 6: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຖ້ຳຕິ່ງ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າຕິ່ງ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຕິ່ງ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຕິ່ງ.
ແຜນງານ 7: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຫໍພິພິທະພັນ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫໍພິພິທະພັນ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫໍພິພິທະພັນ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫໍພິພິທະພັນ.
ແຜນງານ 8: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງພະທາດພູສີ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພະທາດພູສີ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະທາດພູສີ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະທາດພູສີ.
ແຜນງານ 9: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຕາດແສ້.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕາດແສ້.
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ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດແສ້.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດແສ້.
ແຜນງານ 10: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ບ້ານຊຽງເຫຼັກ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ບ້ານຊຽງເຫຼັກ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ບ້ານຊຽງເຫຼັກ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງຄ້ອງ,
ບ້ານຊຽງເຫຼັກ.

ແຜນງານ 11: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຖ້ຳກ່າງ, ເມືອງງອຍ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າກ່າງ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າກ່າງ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າກ່າງ.
ແຜນງານ 12: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເມືອງງອຍເກົ່າ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເມືອງງອຍເກົ່າ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເມືອງງອຍເກົ່າ.
ແຜນງານ 13: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຖ້ຳຜາທອກ, ເມືອງງອຍ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າຜາທອກ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຜາທອກ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຜາທອກ.
ແຜນງານ 14: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຕາດຮ່ຽນ, ເມືອງນານ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕາດຮ່ຽນ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດຮ່ຽນ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດຮ່ຽນ.
ແຜນງານ 15: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຖ້ຳນ້ຳລອດ, ເມືອງພູຄູນ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້ານໍ້າລອດ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້ານໍ້າລອດ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້ານໍ້າລອດ.
ແຜນງານ 16: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳແຂ້ວ, ເມືອງໂພນໄຊ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າແຂ້ວ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າແຂ້ວ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດ ຖໍ້າແຂ້ວ.
ແຜນງານ 17: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳຊ້າງ, ເມືອງຈອມເພັດ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າຊ້າງ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າຊ້າງ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຂດຖໍ້າຊ້າງ.
ແຜນງານ18: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳຫົງຄຳ, ເມືອງນໍ້າບາກ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າຫົງຄໍາ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າຫົງຄໍາ.
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ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຂດຖໍ້າຫົງຄໍາ.
ແຜນງານ19: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ວັດຈອມເພັດ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດຈອມເພັດ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດຈອມເພັດ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດວັດ
ຈອມເພັດ.

ແຜນງານ 20: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແບບຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕິຍະກໍາ ແບບຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ແບບຫຼວງ
ພະບາງ.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສະຖາປັດ
ຕະຍະກໍາ ແບບຫຼວງພະບາງ.

ແຜນງານ 21: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ວັດຖ້ຳ, ວັດລ້ອງຄູນ ແລະ ຖ້ຳສັກກະລິນ
ເມືອງຈອມເພັດ.
ໂຄງການ

1:

ເມືອງຈອມເພັດ

ລົງສຳຫຼວດ

ແລະ

ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດຖ້ຳ,

ວັດລ້ອງຄູນ

ແລະ

ຖໍ້າສັກກະລິນ

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດຖໍ້າ, ວັດລ້ອງຄູນ ແລະ
ຖໍ້າສັກກະລິນ .

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດຖໍ້າ,
ວັດລ້ອງຄູນ ແລະ ຖໍ້າສັກກະລິນ.
6.2

ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ

ດຳເນີນການປົກປັກຮັກສາ

ແລະ

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ປະກອບມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດັ່ງນີ້:

ແຜນງານ 1: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູລະນະມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ
ແລະ ປະຫວັດສາດ.

ໂຄງການ 1: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນ້ຳຕົກຕາດກວາງຊີ.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ວັດຊຽງທອງ.
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານຈ່ານ.

ໂຄງການ 4: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານຊ່າງໄຫ.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານປາກອູ.
ໂຄງການ 6: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖ້ຳຕິ່ງ.

ໂຄງການ 7: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຫໍພິພິທະພັນ.
ໂຄງການ 8: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ພະທາດພູສີ.
ໂຄງການ 9: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດແສ້.

ໂຄງການ 10: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ຊຽງເຫຼັກ.
ໂຄງການ 11: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າກ່າງ.

ໂຄງການ 12: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ.
ໂຄງການ 13: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າຜາທອກ.
ໂຄງການ 14: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດຫ່ຽນ.
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ໂຄງການ 15: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້ານໍ້າລອດ.
ໂຄງການ 16: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າແຂ້ວ.
ໂຄງການ 17: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖ້ຳຊ້າງ.

ໂຄງການ 18: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖ້ຳຫົງຄໍາ.

ໂຄງການ 19: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ວັດຈອມເພັດ.

ໂຄງການ 20: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ວັດຖໍ້າ, ວັດລ້ອງຄູນ ແລະ ຖໍ້າສັກກະລິນ.

ແຜນງານ 2: ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບູລິມະສິດ.

ໂຄງການ 1: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ສວນອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດ
ກວາງຊີ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ວັດຊຽງທອງ.
ໂຄງການ 3: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ບ້ານຈ່ານ.

ໂຄງການ 4: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ບ້ານຊ່າງໄຫ.
ໂຄງການ 5: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ບ້ານປາກອູ.
ໂຄງການ 6: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າຕິ່ງ

ໂຄງການ 7: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຫໍພິພິທະພັນ.
ໂຄງການ 8: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ພະທາດພູສີ.
ໂຄງການ 9: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດແສ້

ໂຄງການ 10: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ຊຽງເຫຼັກ.
ໂຄງການ 11: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າກ່າງ

ໂຄງການ 12: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ.
ໂຄງການ 13: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າຜາທອກ.
ໂຄງການ 14: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດຫ່ຽນ.

ໂຄງການ 15: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້ານໍ້າລອດ.
ໂຄງການ 16: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າແຂ້ວ
ໂຄງການ 17: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳຊ້າງ

ໂຄງການ 18: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າຫົງຄໍາ.

ໂຄງການ 19: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ວັດຈອມເພັດ.

ໂຄງການ 20: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ວັດຖໍ້າ, ວັດລ້ອງຄູນ ແລະ
ຖໍ້າສັກກະລິນ.
6.3

ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ດຳເນີນການຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ເອກະລັກ

ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮັກສາມູນເຊື້ອທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 1: ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມປະເພນີໃສ່ບາດ.

ໂຄງການ 1: ປັບປຸງ ລະບຽບການການໃສ່ບາດ (ສຳລັບການບໍລິການຂາຍເຄື່ອງໃສ່ບາດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຫຼື ມວນຊົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃສ່ບາດ).

ໂຄງການ 2: ຈັດສັນສະຖານທີ່ສຳລັບການບໍລິການຂາຍເຄື່ອງໃສ່ບາດ.

ໂຄງການ 3: ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາປະເພນີ ໃນການໃສ່ບາດ.
ໂຄງການ 4: ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການໃສ່ບາດ.
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ແຜນງານ 2: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການແຟເທຣັັກ.
ໂຄງການ 1: ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ ແຟເທຣັກ.

ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ແຟ
ເທັຣກ.

ໂຄງການ

3:

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ແຟເທຣັກ

ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

ແຜນງານ 3: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ບຸນປະເພນີຕ່າງໆ

ໂຄງການ 1: ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບຸນປະເພນີຕ່າງໆ.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງ.
ແຜນງານ 4: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດແບບສະໄໝລາວລ້ານຊ້າງ.

ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິຖີຊີວິດແບບສະໄໝລາວລ້ານຊ້າງ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິຖີຊີວິດ ແບບສະໄໝລາວ
ລ້ານຊ້າງ.

ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດແບບສະ ໄໝລາວລ້ານຊ້າງໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ແຜນງານ 5: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ສິລະປະພື້ນເມືອງ
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິລະປະພື້ນເມືອງ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສິລະປະພື້ນເມືອງ.

ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິລະປະພື້ນເມືອງໃຫ້ແກ່ ປະຊາ
ຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ແຜນງານ 6: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງປື້ມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫຼວງພະບາງ.
ແຜນງານ 7: ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ ອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງລາຍການອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ

ແຜນງານ 8: ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູການແກະສະຫຼັກ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະ ແບບຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການແກະສະຫຼັກ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແກະສະຫຼັກ.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແກະສະຫຼັກ.

ແຜນງານ 9: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ
ຫຼວງພະບາງ.
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ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ
ຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ວິທີການນໍາເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ແຜນງານ 10: ສ້າງຈິດສຳນຶກ ການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

ໂຄງການ 1: ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ.
ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ.

6.4 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການ
ທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ແຜນງານ 1: ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ໂຄງການ 2: ສະໜອງອຸປະກອນເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ.

ໂຄງການ 3: ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ໂປຣແກຣັມ.

ແຜນງານ 2: ສ້າງລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ທາງທຳມະຊາດ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງ
ທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ.

ໂຄງການ 3: ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ ທາງປະຫວັດສາດ.

6.5 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ແຜນງານ 1: ສັງລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 2: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.

6.6 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານພາຍໃນຕົວເມືອງໃຫ້ເປັນ
ແລະບົບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ.

ແຜນງານ 1: ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ບ້ານຊຽງເຫຼັກ ແລະ ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ບ້ານລ້ອງເລົາ.
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ ບໍລິເວນ ບ້ານຊ່າງໄຫ.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ ກາງບ້ານປາກອູ.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ ກາງບ້ານຜານົມ.

ໂຄງການ 6: ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງ ກາງບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ, ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 7: ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງບໍລິເວນແຄມຄານ ແລະ ແຄມຂອງ ເທດສະບານເມືອງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 8: ປັບປຸງປ້າຍຊີ້ບອກທາງຢູ່ ສວນອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.
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ໂຄງການ 9: ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 10: ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າຕິ່ງ.

ໂຄງການ 11: ປັບປຸງ ແລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສາມແຍກພູຄູນ, ເມືອງພູຄູນ ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 12: ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງ ແລະ ແຜນທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວທີ່ສາມແຍກ
ປາກມອງ, ທ່າເຮືອໜອງຂຽວ ແລະ ດ່ານດ່ຽນບຽນຟູ

ໂຄງການ 13: ປັບປຸງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຢູ່ຕາມຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງເຊັ່ນ: ບ້ານປ່າຂາມ, ທ່າເຮືອເມ
ແລະ ອື່ນໆ.

ໂຄງການ 14: ສ້າງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຢູ່ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ບ້ານຊຽງເຫຼັກ ແລະ ບ້ານຜານົມ.
ໂຄງການ 15: ສ້າງຈຸດຊົມທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ.
ໂຄງການ 16: ປັບປຸງຮ້ານອາຫານສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.

ໂຄງການ 17: ປັບປຸງສະຖານທີ່ພັກແຮມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.

ແຜນງານ 2: ປັບປຸງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກ ທີ່ຕິດພັນ ກັບການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສື່ສານ.

ໂຄງການ 2: ຕິດຕັ້ງຕູ້ ATM ຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນ ພາຍໃນຫຼວງພະບາງເຊັ່ນ: ນໍ້າຕົກ
ຕາດກວາງຊີ, ຖໍ້າຕິ່ງ, ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ບ້ານຜານົມ ແລະ ອື່ນໆ.
ໂຄງການ 3: ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາທີ່ຖໍ້າຕິ່ງ.

ໂຄງການ 4: ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນແຫ່ງຊາດຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາຢູ່ບໍລິເວນພະທາດພູສີ.

6.7 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ.
ແຜນງານ 1: ສ້າງມາດຕະຖານ ສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທໍາ.

ໂຄງການ 3: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ.
6.8 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສ້າງກິດຈະກຳການຕະຫຼາດ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 1: ສ້າງສິ່ງພິມໂຄສະນາສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງ
ທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ສ້າງແຜ່ນພັບ, ໂປສເຕີ, ແຜນທີ່, VCD, DVD ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງສາລະຄະດີໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 3: ສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ (Billboard) ເພື່ອຕິດຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆ.
ແຜນງານ 2: ໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກ.

ໂຄງການ 1: ສ້າງໂປແກຼມ (Application) ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ
ສໍາລັບໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແທັບເລັດ (Tablet) ໃນລະບົບ IOS ແລະ Android.

ໂຄງການ 2: ໂຄສະນາຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຢູທູບ (Youtube), ເຟຊບຸກ (Fackbook),
ທະວິດເຕີ (Twitter), ກູເກີພລັສ (Google+),
(Reddit), ອິນສະຕາແກຼມ (Instagram).

ລິ້ງອິນ (Linked in), ພິນເຕີເລັດ (Pinterest), ລີດິດ
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ໂຄງການ 3: ປັບປຸງເວັບໄຊ້ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຫຼາຍ
ພາສາ.

ແຜນງານ 3: ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳປະຊາສຳພັນເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ການຈັດທັດສະນະຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ (Fam Trip) ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ໂຄງການ 2: ຈັດຄາລາວານ (Caravan) ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ໂຄງການ 3: ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ໂຄງການ 4: ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສີມການ ທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 4: ສົ່ງເສີມເທດສະການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ຈັດງານບຸນປະເພນີທ້ອງຖິ່ນປະຈໍາປີ.

ໂຄງການ 2: ຈັດງານສິລະປະການສະແດງ ການຟ້ອນ, ຂັບລໍາ ແລະ ອ່ານກອນພື້ນເມືອງ.

ໂຄງການ 3: ຈັດງານວາງສະແດງຫັດຖະກໍາທີ່ມີເອກະລັກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ຂອງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 4: ຈັດງານເທດສະການອາຫານພື້ນເມືອງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 5: ຈັດມິນິມາລາທອນເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 6: ຈັດງານປະກວດອາພອນລາວ.
6.9

ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ

ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກ

ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 1: ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ ພະນັກ
ງານພາກລັດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານພາກທຸລະກິດ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ

3:

ທັດສະນະສຶກສາ

ແລະ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ

ມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ແລະ

ຄຸ້ມຄອງ

ໂຄງການ 4: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 5: ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວມໍລະດົກໂລກ.

ໂຄງການ 6: ຝຶກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກລັດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ແຜນງານ 2: ຕອບສະໜອງອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພັດ ທະນາບຸກຄະລາກອນ
ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ຕອບສະໜອງຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 2: ຕອບສະໜອງ ໂປເຈັກເຕີ (LCD) ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 3: ຕອບສະໜອງເຄື່ອງວັດແທກ GPS ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ, ກໍານົດເຂດໃນການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 4: ຕອບສະໜອງອຸປະກອນການພິມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງລີດກາຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
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6.10. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
ແຜນງານ 1: ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.

ໂຄງການ 1: ພັດທະນາເສັນ
້ ທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ຢູບ
່ າ້ ນລ້ອງເລົາເກົາ່ ແລະ
ບ້ານລ້ອງເລົາໃໝ່ ຫາຕາດກວາງຊີ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 2: ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານພູຫຼວງໃຕ້ ເມືອງ
ຈອມເພັດ.

ໂຄງການ 3: ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ
ເມືອງງອຍ.

ໂຄງການ 4: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ເມືອງປາກແຊງ.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ເມືອງປາກອູ.

ໂຄງການ 6: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ເມືອງຈອມເພັດ.
ໂຄງການ 7: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ເມືອງຊຽງເງິນ.
ແຜນງານ 2: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຄືອຂ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ປັ້ນໝໍ້ຫຼໍ່ໄຫ ບ້ານຈ່ານ, ເມືອງຈອມເພັດ.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ້າ ບ້ານຊ່າງໄຫ, ເມືອງປາກອູ.

ໂຄງການ 3: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນປູກຜັກປອດສານພິດ ຢູ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງຈອມເພັດ, ເມືອງປາກ
ອູ ແລະ ເມືອງຊຽງເງິນ.

ໂຄງການ 4: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນ ບ້ານຜານົມ, ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ-ຊຽງເຫຼັກ ເມືອງຫຼວງ
ພະບາງ.

ໂຄງການ 5: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນການຈັກສານ ຢູ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ເມືອງປາກອູ.
6.11 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ແຜນງານ 1: ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມການຫຸ້ມຫໍ່ໄຄແຜ່ນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານມ່ວງຄຳ ແລະ ບ້ານປາກຫຼຶງ, ເມືອງ
ຈອມເພັດ.

ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມການຍ້ອມຜ້າຈາກສີທຳມະຊາດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານຜານົມ, ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ-ຊຽງ
ເຫຼັກ ເມືອງຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 3: ຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງອາຫານປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ.

ໂຄງການ 4: ຝຶກອົບຮົມການຫຸ້ມຫໍ່ຂະໜົມຂີ້ໜູ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ພາຍໃນເມືອງຫຼວງພະບາງ.
ແຜນງານ 2: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການພັັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືການປຸງແຕ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນ.
6.12 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ຕິດພັນກັບການຈຳໜ່າຍ).
ແຜນງານ 1: ຈັດຫາງົບປະມານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ.

ໂຄງການ 1: ສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນ.

ໂຄງການ 3: ກອງທຶນເງິນກູ້ ເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມການຜະລິດສິນຄ້າທ້ອງຖິນ
່ ໃຫ້ແກ່ຊມ
ຸ ຊົນທີມ
່ ທ
ີ າ່ ແຮງດ້ານການຜະລິດ.
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ແຜນງານ 2: ພັດທະນາຮູບແບບຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ 1: ສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ 2: ປັບປຸງລະບຽບການບໍລິການຂອງຕະຫຼາດກາງຄືນ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 3: ສ້າງສູນວາງວະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 4: ສ້າງຫ້ອງຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຈຸດແວ່ເຊົາ.

ໂຄງການ 5: ສ້າງສັນຍາລັກປະຈໍາສິນຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນ ໃຫ້ເປັນລິຂະສິດສະເພາະ ເພື່ອເປັນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນການຮຽນແບບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ.
ແຜນງານ 3: ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຈັກສານ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ.
ໂຄງການ 3: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນແຜ່ນແພ.
ໂຄງການ 4: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ.

6.13 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສ້າງນິຕິກຳເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ມໍລະດົກ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 1: ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ 3: ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສາມາດ
ສ້າງເປັນສິນຄ້າປະຈຳເມືອງ (ODOP).

6.14 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຕິດ
ພັນກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ແຜນງານ 1: ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 2: ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ໂຮງແຮມ - ເຮືອນພັກ.

ໂຄງການ 3: ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ບໍລິການຮ້ານອາຫານ - ກິນດື່ມ.
ໂຄງການ 4: ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການບໍລິການນຳທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກແບບລາວ.

ແຜນງານ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິ ການທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ໂຄງການ 1: ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການ.

ໂຄງການ 2: ປັບປຸງຂອດປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງ ສະມາຄົມທຸລະກິດບໍລິການທຸລະກິດ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດ ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ.
ໂຄງການ

3:

ຫຼວງພະບາງ.

ຝຶກອົບຮົມການບໍລິການແບບລາວໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ

ທີ່ແຂວງ

6.15 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 1: ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດການ.
ໂຄງການ 1:
ໂຄງການ 2:

ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ.
ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບການບໍລິການ.
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6.16 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 1: ສ້າງເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ 1: ຈັດເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ເມືອງ
ຫຼວງພະບາງ.

ໂຄງການ 2: ຈັດລາຍການຜ່ານສື່ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສືພິມ.

ແຜນງານ 2: ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ.

ໂຄງການ 1: ຈັດທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
6.17

ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ

ກຳນົດຮູບແບບການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງພາກລັດ,

ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 1: ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ແລະ

ໂຄງການ 1: ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ.

ໂຄງການ 2: ກຳນົດມາດຕະຖານທີ່ເປັນຮູບປະທຳໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ແຜນງານ 2: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ 1: ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ.
6.18 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສົ່ງເສີມການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ແຜນງານ 1: ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການ 1: ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ພາກລັດເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ.

ໂຄງການ 2: ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບການບໍລິການ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
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ພາກທີ III
ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ
ສໍາລັບປີ 2016 – 2025
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນປົກປັກຮັກສາ

ແລະ

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ,

ວັດທະນະທຳ

ແລະ

ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ສໍາລັບປີ 2016 – 2025 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ,
ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈະຕ້ອງ
ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ເນື້ອໃນສຳຄັນບາງດ້ານດັ່ງລຸ່ມນີ້ຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ຕັ້ງໜ້າຂະຫຍາຍໂຄສະນາ ແລະ ນຳເອົາເນື້ອໃນຂອງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວນຳໄປຜັນ
ຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ປະຈໍາເດືອນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ,
ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ.
-

ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນໃຈຄວາມຂອງແຜນພັດທະນາສະບັບນີ້ ເພື່ອໃຫ້ພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຄົນ

ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມຂອງແຂວງ ພ້ອມທັງນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ້ອງຕິດພັນກັບການປະເມີນຜົນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະຫຼຸບ
ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການສົ່ງເສີມຈຸດດີ ແລະ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງ.
-

ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຕ້ອງເປັນໃຈກາງໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ປິ່ນອ້ອມ

ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ

ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ກັບບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາໂຄງລ່າງ

ຮັບໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ຫັດຖະກຳ, ກະສິກຳທີ່ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວພາຍ
ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ.

- ພາກລັດຕ້ອງລົງທຶນເຂົາ້ ໃນການພັດທະນາແຫຼງ
່ ທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງສິງ
່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກເປັນຕົນ
້ ແມ່ນເສັນ
້ ທາງ
ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນ
ນະພາບ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການບໍລິການຂອງສາກົນ.
-

ຕິດຕາມ, ປະເມີນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ, ແຜນງານ, ທຸກໆໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງ

-

ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ

ປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຮັບປະກັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
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ພາກທີ IV
ແຜນຜັນຂະຫຍາຍ ສຳລັບປີ 2016 – 2025
ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໂຄງການ
ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະເພາະ ປີ 2016 – 2025

ມໍລະດົກທາງດ້ານ

ລ/ດ

ກິດຈະກໍາ

ການທ່ອງທ່ຽວ
ແຜນງານ 1:
ສ້າງແຜນ

ສວນອຸທິຍານ

ໄລຍະເວລາ

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ງົບປະມານ ແຫຼ່ງທຶນ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ບູລິມະສິດ

1.

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ

ກໍານົດ

ລົງສຳຫຼວດແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ສວນອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກ

2.

ນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.

ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສວນອຸທິ
ຍານນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

3.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງສວນອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດ
ກວາງຊີ.

ແຜນງານ 2:
ສ້າງແຜນປົກປັກ

4.

ຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ວັດຊຽງທອງ.

5.

ສ້າງແຜນ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ

7.
8.

ບ້ານຈ່ານ.

ສ້າງແຜນປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັດຊຽງທອງ.
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງວັດຊຽງທອງ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບບ້ານຈ່ານ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານຈ່ານ.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

9.
ແຜນງານ 4:

ກັບວັດຊຽງທອງ.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
6.

ແຜນງານ 3:

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ

10.
11.

ບ້ານຊ່າງໄຫ.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງບ້ານຈ່ານ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບບ້ານຊ່າງໄຫ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງໄຫ.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

12.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງໄຫ.
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ແຜນງານ 5:
ສ້າງແຜນປົກ

13.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານປາກອູ.

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບບ້ານປາກອູ.

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
14.

ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານປາກອູ.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
15.
ແຜນງານ 6:
ສ້າງແຜນປົກ

16.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ຖ້ຳຕິ່ງ.

17.

ສ້າງແຜນປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ

19.
20.

ຫໍພິພິທະພັນ.

ສ້າງແຜນປົກ

22.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ພະທາດພູສີ.

23.

ສ້າງແຜນປົກ

25.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ຕາດແສ້.

ກັບຖໍ້າຕິ່ງ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຕິ່ງ.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຕິ່ງ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບຫໍພິພິທະພັນ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫໍພິພິທະພັນ.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຫໍພິພິທະພັນ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບພະທາດພູສີ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະທາດພູສີ.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

24.

ແຜນງານ 9:

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
21.

ແຜນງານ 8:

ຄຸ້ມຄອງບ້ານປາກອູ.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
18.

ແຜນງານ 7:

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ

26.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງພະທາດພູສີ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບຕາດແສ້.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດແສ້.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

27.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຕາດແສ້.

25

ແຜນງານ 10:
ສ້າງແຜນປົກ

28.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ,

29.

ຖ້ຳກ່າງ,

31.

32.

33.

ສ້າງແຜນປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ

34.
35.

ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ.

ສ້າງແຜນປົກ

37.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ຖ້ຳຜາທອກ,

38.

39.

ສ້າງແຜນປົກ

40.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ຕາດຮ່ຽນ,

ລັດ

ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງຄ້ອງ,
ບ້ານຊຽງເຫຼັກ.

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່າງຄ້ອງ,

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບຖໍ້າກ່າງ.

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າກ່າງ.

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າກ່າງ.

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບເມືອງງອຍເກົ່າ.

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເມືອງງອຍເກົ່າ.

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຄຸ້ມຄອງເມືອງງອຍເກົ່າ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບຖໍ້າຜາທອກ.

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຜາທອກ.

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ເມືອງງອຍ.

ແຜນງານ 14:

10 ລ້ານ

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
36.

ແຜນງານ 13:

ຂະແໜງພັດທະນາ

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ເມືອງງອຍ.

ແຜນງານ 12:

2017-2019

ບ້ານຊຽງເຫຼັກ.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ

1

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
30.

ສ້າງແຜນປົກ

ກັບບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ບ້ານຊຽງເຫຼັກ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ

ບ້ານຊຽງເຫຼັກ.

ແຜນງານ 11:

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ

41.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຜາທອກ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບຕາດຮ່ຽນ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດຮ່ຽນ.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ເມືອງນານ.
42.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຕາດຮ່ຽນ.
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ແຜນງານ 15:
ສ້າງແຜນປົກ

43.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ຖ້ຳນ້ຳລອດ,

44.

ເມືອງພູຄູນ.

ສ້າງແຜນປົກ

46.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ຖ້ຳແຂ້ວ,

47.

48.

ສ້າງແຜນປົກ
ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ

49.
50.

ຖ້ຳຊ້າງ,
ເມືອງຈອມເພັດ.

ແຜນງານ 18:
ສ້າງແຜນປົກ

ຖ້ຳຫົງຄຳ,

51.

52.

53.

54.

ສ້າງແຜນປົກ

55.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ວັດຈອມເພັດ.

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງຖໍ້ານໍ້າລອດ.

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບຖໍ້າແຂ້ວ.

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າແຂ້ວ.

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງເຂດ ຖໍ້າແຂ້ວ.

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ
ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າຊ້າງ.

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າຊ້າງ.

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຄຸ້ມຄອງເຂດ ຖໍ້າຊ້າງ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບຖໍ້າຫົງຄຳ.

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າຫົງຄຳ.

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ເມືອງນໍ້າບາກ.

ແຜນງານ 19:

ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້ານໍ້າລອດ.

2017-2019

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ

1

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ເມືອງໂພນໄຊ.

ແຜນງານ 17:

ກັບຖໍ້ານໍ້າລອດ.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
45.

ແຜນງານ 16:

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ

56.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງເຂດ ຖໍ້າຫົງຄຳ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບວັດຈອມເພັດ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດຈອມເພັດ.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

57.

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງເຂດ ວັດຈອມເພັດ.
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ແຜນງານ 20:
ສ້າງແຜນປົກ

58.

ປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ສະຖາປັດຕິຍະກຳ

59.

61.

10 ລ້ານ

ລັດ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

ສະຖາປັດຕິຍະກໍາແບບຫຼວງພະບາງ.
ກັບວັດຖ້ຳ ວັດລ້ອງຄູນ ແລະ ຖ້ຳ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

3

2021-2023

ຂະແໜງພັດທະນາ

10 ລ້ານ

ລັດ

1

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

ສັກກະລິນ

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກ
62.

ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດຖໍ້າ,
ວັດລ້ອງຄູນ ແລະ ຖໍ້າສັກກະລິນ.

ແລະ ຖ້ຳສັກກະລິນ

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ

ເມືອງຈອມເພັດ.
63.

ປົກປັກຮັກສາ

ຂະແໜງພັດທະນາ

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ

ປັກຮັກສາ ແລະ

ແຜນງານ 22:

2017-2019

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ

ແຜນງານ 21:

ວັດຖ້ຳ, ວັດລ້ອງຄູນ

1

ສະຖາປັດຕິຍະກໍາແບບຫຼວງພະບາງ.
60.

ແຜນຄຸ້ມຄອງ

ສະຖາປັດຕິຍະກໍາແບບຫຼວງພະບາງ.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການ

ແບບຫຼວງພະບາງ.

ສ້າງແຜນປົກ

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ

ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງ ວັດຖໍ້າ, ວັດລ້ອງຄູນ ແລະ
ຖໍ້າສັກກະລິນ.

64.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ
ນ້ຳຕົກຕາດກວາງຊີ.

ແລະ

65.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ວັດຊຽງທອງ.

2

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

ບູລະນະມໍລະດົກ

66.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານຈ່ານ.

3

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

67.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານຊ່າງໄຫ.

4

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

5

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

6

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

8

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

ທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານ
ທຳມະຊາດ,
ວັດທະນະທຳ ແລະ
ປະຫວັດສາດ.

68.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານປາກອູ.

69.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖ້ຳຕິ່ງ.

71.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ພະທາດພູສີ.

70.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຫໍພິພິທະພັນ.

72.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດແສ້.

73.

7

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ,
ຊຽງເຫຼັກ.

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

9

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

10

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

74.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າກ່າງ.

11

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

75.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ.

12

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

76.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າຜາທອກ.

13

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

77.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດຫ່ຽນ.

14

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

78.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້ານໍ້າລອດ.

15

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

79.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າແຂ້ວ.

16

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

80.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖ້ຳຊ້າງ.

17

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

81.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖ້ຳຫົງຄໍາ.

18

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

82.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ວັດຈອມເພັດ.

19

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

20

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 100 ລ້ານ

ລັດ

83.

ປັບປຸງ-ບູລະນະ ວັດຖໍ້າ, ວັດລ້ອງຄູນ
ແລະ ຖໍ້າສັກກະລິນ.

28

ແຜນງານ 23:
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
84.

ບໍລິຫານ
ມໍລະດົກທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນ

ບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ

1

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

3

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

4

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

5

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

6

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

7

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

8

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

9

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

10

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

11

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

12

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

13

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

14

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

15

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

ອຸທິຍາດນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
85.

ບໍລິການ ສຳລັບການ ຄຸ້ມຄອງ
ວັດຊຽງທອງ.

ບູລິມະສິດ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
86.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານຈ່ານ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
87.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານຊ່າງໄຫ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
88.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານປາກອູ.

89.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າຕິ່ງ.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ

90.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ຫໍພິພິທະພັນ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
91.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ພະທາດພູສີ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
92.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ຕາດແສ້.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
93.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ຊຽງເຫຼັກ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
94.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ຖໍ້າກ່າງ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
95.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
96.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ຖໍ້າຜາທອກ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
97.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ຕາດຫ່ຽນ.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ
98.

ແຜນການບໍລິການ
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້ານໍ້າລອດ.

29

99.

100.

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຖໍ້າແຂ້ວ.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳຊ້າງ.

16

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

17

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

18

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

19

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

20

2019-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

2

2017-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

3

2017-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

4

2017-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2018

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

2

2018-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

3

2019-2020

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

10 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2020

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

3

2020-2021

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ
101.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ຖໍ້າຫົງຄໍາ.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ

102.

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ
ວັດຈອມເພັດ.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການ

103.
ແຜນງານ 24:
ປັບປຸງ ແລະສົ່ງເສີມ
ປະເພນີໃສ່ບາດ..

ບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ວັດຖໍ້າ,
ວັດລ້ອງຄູນ ແລະ ຖໍ້າສັກກະລິນ.
ປັບປຸງ ລະບຽບການໃສ່ບາດ

104.

(ສຳລັບການບໍລິການຂາຍເຄື່ອງໃສ່ບາດ
ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ມວນຊົນ
ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃສ່ບາດ).

105.

ຈັດສັນສະຖານທີ່ສຳລັບການບໍລິການ
ຂາຍເຄື່ອງໃສ່ບາດ.
ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

106.

ໃນການອະນຸລັກຮັກສາປະເພນີໃນການ
ໃສ່ບາດ.

107.
ແຜນງານ 25:
ປົກປັກຮັກສາ

108.

109.

ການທ່ອງທ່ຽວ

ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການແຟເທຣັກ.

ແລະສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ພາຍໃຕ້
ໂຄງການແຟເທັຣກ.
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາ

ພາຍໃຕ້
ໂຄງການແຟເທຣັກ.

ໃນການໃສ່ບາດ.

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປັບປຸງ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

110.

ຜະລິດຕະພັນ ການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ແຟເທຣັກ.

ແຜນງານ 26:
ສ້າງແຜນ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ບຸນປະເພນີຕ່າງໆ.

ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
111.

112.
113.

ບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ
ຫຼວງພະບາງ.
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງບຸນປະເພນີຕາ່ ງໆ.
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບຸນປະ
ເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງ.
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ແຜນງານ 27:
ສ້າງແຜນ

114.

ປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ວິຖີຊີວິດແບບ

ແຜນງານ 28:
ສ້າງແຜນ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ສິລະປະພື້ນເມືອງ

ແຜນງານ 29:
ສ້າງແຜນ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ
ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ
ຂອງຫຼວງພະບາງ.

115.

ອາຫານທີ່ເປັນ
ເອກະລັກ
ຂອງຫຼວງພະບາງ.

ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ
ການແກະສະຫຼັກ
ແລະ ລວດລາຍ
ສິລະປະ
ແບບຫຼວງພະບາງ.
ແຜນງານ 32:
ສ້າງແຜນ

116.

117.
118.

ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ

119.

10 ລ້ານ

ລັດ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

2

2019-2020

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດແບບສະໄໝ

3

2020-2021

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

ລາວລ້ານຊ້າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ສິລະປະພື້ນເມືອງ.

1

2017-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

10 ລ້ານ

ລັດ

ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ຄຸມ
້ ຄອງ ສິລະປະພືນ
້ ເມືອງ.

2

2019-2020

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິລະປະພື້ນ

3

2020-2021

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

15 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2020

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

50 ລ້ານ

ລັດ

3

2020-2021

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

15 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2020

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

50 ລ້ານ

ລັດ

3

2020-2021

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

50 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

15 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2020

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

3

2020-2021

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

20 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງໂຄສະນາ

15 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

20 ລ້ານ

ລັດ

3

2020-2021

ຂະແໜງໂຄສະນາ

20 ລ້ານ

ລັດ

ເມືອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
120.
121.
122.

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ.

ສ້າງປື້ມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພູມ
ປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງຫຼວງພະບາງ.
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວຫຼວງພະບາງ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ

123.

124.

126.
127.
128.
129.

ກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ
ຂອງຫຼວງພະບາງ.
ສ້າງລາຍການອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ
ຂອງຫຼວງພະບາງ.
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ທຸກ
ພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ.

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບການແກະສະຫຼັກ.

ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແກະສະຫຼັກ.
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແກະສະຫຼັກ.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ
ເອກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງ.
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ

130.

ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ
ເອກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງ.

ທີ່ເປັນເອກະລັກ
ຂອງຫຼວງພະບາງ.

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ

2017-2019

ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ

125.
ແຜນງານ 31:

1

ວິຖີຊີວິດແບບສະໄໝລາວລ້ານຊ້າງ.

ແຜນງານ 30:

ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ

ວິຖີຊີວິດແບບສະໄໝລາວລ້ານຊ້າງ.
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການ

ສະໄໝລາວ
ລ້ານຊ້າງ.

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ

ເຜີຍແຜ່ວິທີການນໍາເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ
131.

ເອກະລັກຂອງຫຼວງພະບາງໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
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ແຜນງານ 33:
ສ້າງຈິດສຳນຶກ

132.

ການເປັນເຈົ້າພາບ
ທີ່ດີໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ແຜນງານ 34:
ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ

133.
134.

ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ.
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ.
ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ
ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

1

2017-2018

ຂະແໜງໂຄສະນາ

20 ລ້ານ

ລັດ

2

2018-2019

ຂະແໜງໂຄສະນາ

30 ລ້ານ

ລັດ

1

2018-2019

ຂະແໜງໂຄສະນາ

20 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

100 ລ້ານ

ລັດ

1

2020-2021

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

50 ລ້ານ

ລັດ

2

2021-2022

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

50 ລ້ານ

ລັດ

3

2022-2023

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

50 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

50 ລ້ານ

2

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

500 ລ້ານ

1

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

1000 ລ້ານ

2

2019-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ 1,500 ລ້ານ

3

2018-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

680 ລ້ານ

4

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

500 ລ້ານ

5

2018-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

780 ລ້ານ

6

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

350 ລ້ານ

ກ່ຽວກັບການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ

135.

ທາງການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 35:
ສ້າງລະບຽບ
ໃນການປົກປັກຮັກສາ

ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການ
136.

ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ທາງທຳມະຊາດ

ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການ

ມໍລະດົກທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ.

ສະໜອງອຸປະກອນເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ.

137.

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ທາງວັດທະນະທຳ.

ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການ
138.

ທາງດ້ານ

ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການປົກ
139.

ການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ມໍລະດົກ ທາງດ້ານ

ປັບປຸງ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ
ທີ່ຕິດພັນກັບການ
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
ທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ.

ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ.
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່

140.

ການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ37:

ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ທາງປະຫວັດສາດ.

ແຜນງານ 36:
ສັງລວມຂໍ້ມູນ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ໃນແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄ
ສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.

141.
142.
143.
144.
145.

ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ບ້ານຊຽງເຫຼັກ ແລະ ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ.

ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ບ້ານລ້ອງເລົາ.

ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງບໍລິເວນບ້ານຊ່າງ
ໄຫ.

ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງກາງບ້ານ
ບ້ານປາກອູ.
ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງກາງບ້ານ ບ້ານ
ຜານົມ.

ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງກາງບ້ານບ້ານ
146.

ເມືອງງອຍເກົ່າ, ເມືອງງອຍ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
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ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງບໍລິເວນແຄມຄານ
147.

148.
149.

150.

ແລະ ແຄມຂອງ ເທດສະບານເມືອງ
ຫຼວງພະບາງ.
ປັບປຸງປ້າຍຊີ້ບອກທາງຢູ່ນໍ້າຕົກຕາດ
ກວາງຊີ.
ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ຕາມຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ.
ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ຖໍ້າຕິ່ງ.

7

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

750 ລ້ານ

8

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

350 ລ້ານ

9

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

400 ລ້ານ

10

2016-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

100 ລ້ານ

11

2016-2019

ຂະແໜງໂຄສະນາ

80 ລ້ານ

12

2016-2019

ຂະແໜງໂຄສະນາ

120 ລ້ານ

13

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

85 ລ້ານ

14

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

150 ລ້ານ

15

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

600 ລ້ານ

16

2016-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

40 ລ້ານ

17

2016-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

30 ລ້ານ

1.

2020-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

25 ລ້ານ

2.

2018-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

100 ລ້ານ

3.

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

680 ລ້ານ

4.

2016-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

450 ລ້ານ

5.

2016-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

250 ລ້ານ

ປັບປຸງ ແລະ ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງ
151.

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສາມແຍກພູຄູນ,
ເມືອງພູຄູນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງ ແລະ ແຜນ

152.

ທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 8 ແຂວງພາກເໜືອ
ຂອງລາວທີ່ສາມແຍກປາກມອງ,
ທ່າເຮືອໜອງຂຽວແລະດ່ານດ່ຽນບຽນຟູ.
ປັບປຸງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຢູ່ຕາມຕົວ

153.

154.
155.

156.

157.
ແຜນງານ 38:
ປັບປຸງ ລະບົບ

158.

ສາທາລະນຸປະໂພກ

159.

ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ມໍລະດົກທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ.

ສ້າງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຢູ່ບ້ານຊ່າງ
ຄ້ອງ, ບ້ານຊຽງເຫຼກ
ັ ແລະ ບ້ານຜານົມ.
ສ້າງຈຸດຊົມທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ເສັ້ນ
ທາງກາສີ-ເມືອງນານ.
ປັບປຸງຮ້ານອາຫານສະອາດ ແລະ
ປອດໄພ.
ປັບປຸງສະຖານທີ່ພັກແຮມສະອາດ ແລະ
ປອດໄພ.
ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສື່ສານ.

ທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆພາຍໃນຫຼວງພະບາງ
ເຊັ່ນ: ນໍ້າຕົກຕາດກວາງຊີ, ຖໍ້າຕິ່ງ,
ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ບ້ານຜານົມ ແລະ ອືນ
່ ໆ.

ທີ່ຕິດພັນກັບການ
ປົກປັກຮັກສາ

ທ່າເຮືອເມ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕິດຕັ້ງຕູ້ATMຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ ແລະ

ເມືອງຫຼວງພະບາງເຊັ່ນ: ບ້ານປ່າຂາມ,

160.
161.

162.

ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາທີ່ຖໍ້າຕິ່ງ.
ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນແຫ່ງ
ຊາດຫຼວງພະບາງ.
ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາຢູ່ບໍລິເວນ
ພະທາດພູສີ.
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ແຜນງານ 39:
ສ້າງມາດຕະຖານ

163.

ສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ເປັນມໍລະດົກ
ທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ.

164.
165.

ແຜນງານ 40:
ສ້າງສິ່ງພິມ

ແລະ

166.

ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທາງວັດທະນະທໍາ.
ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ.
VCD, DVD ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ

167.

168

ສ້າງສາລະຄະດີໂຄສະນາ ແລະ
ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
ສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ(Billboard)
ເພື່ອຕິດຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆ.

ແຜນງານ 41:

ສ້າງໂປແກຼມ (Application)ສະໜອງ

ໂຄສະນາ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ

ປະຊາສໍາພັນ

1

2017-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

40 ລ້ານ

2

2017-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

30 ລ້ານ

3

2017-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

50 ລ້ານ

1

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

850 ລ້ານ

2

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

350 ລ້ານ

3

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

500 ລ້ານ

1

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

85 ລ້ານ

2

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

50 ລ້ານ

3

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

65 ລ້ານ

1

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

250 ລ້ານ

2

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

500 ລ້ານ

3

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

800 ລ້ານ

4

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

100 ລ້ານ

ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ
ດ້ານ ການທ່ອງທ່ຽວ.

ທາງດ້ານທໍາມະຊາດ.

ສ້າງແຜ່ນພັບ, ໂປສເຕີ, ແຜນທີ່,

ໂຄສະນາສໍາລັບ
ການປົກປັກຮັກສາ

ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

169.

ຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກ.

ແຂວງຫຼວງພະບາງສໍາລັບໂທລະສັບມືຖື
ແລະ ແທັບເລັດ(Tablet)
ໃນລະບົບIOS ແລະAndroid.

ສ້າງຊ່ອງທາງເພື່ອໂຄສະນາຜ່ານສື່
ເອເລັກໂຕຼນິກເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຢູທູບ
(Youtube), ເຟຊບຸກ(Fackbook),
170.

ທະວິດເຕີ(Twitter), ກູເກີພລັສ
(Google+), ລິ້ງອິນ(Linked in),
ພິນເຕີເລັດ(Pinterest), ລີດິດ
(Reddit),ອິນສະຕາແກຼມ(Instagram).
ປັບປຸງເວັບໄຊ້ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີ

171.

ມີຫຼາຍພາສາ.

ແຜນງານ 42:
ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳ
ປະຊາສຳພັນເພື່ອ

ການຈັດທັດສະນະຢ້ຽມຢາມ
172.

ສົ່ງເສີມ
ການທ່ອງທ່ຽວ.

ຄວາມທັນສະໄໝ, ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ(Famtrip)
ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ
ແລະຕ່າງປະເທດ.

ຈັດຄາລາວານ(Caravan)
173.

ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ.

ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະ
174.

ພັນການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ.

175.

ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ.
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ແຜນງານ 43:
ສົ່ງເສີມ ເທດສະການ
ທີ່ເປັນເອກະລັກ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

176.

ຈັດງານບຸນປະເພນີທ້ອງຖິ່ນປະຈຳປີ.

177.

ການຟ້ອນ, ຂັບລໍາ ແລະ ອ່ານກອນ

ຈັດງານສິລະປະການສະແດງ

1

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

650 ລ້ານ

2

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

500 ລ້ານ

3

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

450 ລ້ານ

4

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

450 ລ້ານ

5

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

600 ລ້ານ

6

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

350 ລ້ານ

1

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

100 ລ້ານ

2

2017-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

100 ລ້ານ

3

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

450 ລ້ານ

4

2016-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

350 ລ້ານ

5

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

600 ລ້ານ

6

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

350 ລ້ານ

1

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

100 ລ້ານ

2

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

80 ລ້ານ

3

2016-2020

ຂະແໜງໂຄສະນາ

45 ລ້ານ

ພື້ນເມືອງ.

ຈັດງານວາງສະແດງຫັດຖະກໍາທີ່ມີ
178.

ເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງ
ຫຼວງພະບາງ.

179.
180.
181.
ແຜນງານ 44:
ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້,
ຄວາມສາມາດ

182.

183.

ຈັດງານປະກວດອາພອນລາວ.
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກລັດ

ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກທຸລະ
ກິດ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ.

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ທາງການທ່ອງທ່ຽວ.

ທ່ອງທ່ຽວ.

ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາ

ທີ່ຕິດພັນກັບການ
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ

ຈັດມິນິມາລາທອນເພື່ອສົ່ງເສີມການ

ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ພະນັກງານ
ທ່ອງທ່ຽວ

ຫຼວງພະບາງ.

ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາ

ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່
ໃນຂະແໜງການ

ຈັດງານເທດສະການອາຫານພື້ນເມືອງ

ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດ
184.

ຮຽນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

185.
186.

ສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວມໍລະດົກ
ໂລກ.
ຝຶກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່

187.
ແຜນງານ 45:
ຕອບສະໜອງ
ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ

ພັດທະນາບຸກຄະລາ

188.

ມໍລະດົກ ທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ.

ງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອ
ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

189.

ກອນໃນການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະຄຸ້ມຄອງ

ການທ່ອງທ່ຽວ.
ຕອບສະໜອງຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກ

ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ

ພະນັກງານພາກລັດໃນຂະແໜງ

ຕອບສະໜອງ ໂປເຈັກເຕີ (LCD)
ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
ຕອບສະໜອງເຄື່ອງວັດແທກ GPS

190.

ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ, ກໍານົດ
ເຂດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

35

ຕອບສະໜອງອຸປະກອນການພິມ
191

ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຄື່ອງພິມ,
ເຄື່ອງລີດກາຕ່າງໆ

4

2016-2025

ຂະແໜງໂຄສະນາ

250 ລ້ານ

1

2016-2018

ຂະແໜງພັດທະນາ

50 ລ້ານ

ລັດ

2

2016-2018

ຂະແໜງພັດທະນາ

80 ລ້ານ

ລັດ

3

2016-2018

ຂະແໜງພັດທະນາ

30 ລ້ານ

ລັດ

4

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

20 ລ້ານ

ລັດ

5

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

50 ລ້ານ

ລັດ

6

2018-2020

ຂະແໜງພັດທະນາ

50 ລ້ານ

ລັດ

7

2018-2020

ຂະແໜງພັດທະນາ

50 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2018

ຂະແໜງພັດທະນາ

500 ລ້ານ

ລັດ

2

2018-2020

ຂະແໜງພັດທະນາ

50 ລ້ານ

ລັດ

3

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

250 ລ້ານ

ລັດ

4

2020-2022

ຂະແໜງພັດທະນາ

200 ລ້ານ

ລັດ

5

2022-2024

ຂະແໜງພັດທະນາ

50 ລ້ານ

ລັດ

ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 46:
ພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ

ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການ
192.

ແບບປະຊາຊົນ

ພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານລ້ອງ
ເລົາເກົ່າ ແລະ ບ້ານລ້ອງເລົາໃໝ່
ຫາຕາດກວາງຊີ,

ມີສ່ວນຮ່ວມ.

ເມືອງຫຼວງພະບາງ.

ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ
193.

ການພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ
ຢູ່ບ້ານເມືອງງອຍເກົ່າ ເມືອງງອຍ.
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການ

194.

ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢູ່ເມືອງປາກແຊງ.
ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ

195.

ການພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ
ຢູ່ບ້ານພູຫຼວງໃຕ້ ເມືອງຈອມເພັດ.
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການ

196.

ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢູ່ເມືອງປາກອູ.
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການ

197.

ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢູ່ເມືອງຈອມເພັດ.
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການ

198.
ແຜນງານ 47:
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ

199.

ເຄືອຂ່າຍ
ການທ່ອງທ່ຽວ.

ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢູ່ເມືອງຊຽງເງິນ.
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນປັ້ນໝໍ້ລໍ່ໄຫ
ບ້ານຈ່ານ, ເມືອງຈອມເພັດ
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນປູກຜັກ

200.

ປອດສານພິດ ບ້ານປົ່ງຫວ້ານ,
ບ້ານນາໄຊຈະເລີນສຸກ
ເມືອງຫຼວງພະບາງ.
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນ

201.

202.

ບ້ານຜານົມ, ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ-ຊຽງເຫຼັກ
ເມືອງຫຼວງພະບາງ.
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ້າ ບ້ານຊ່າງໄຫ,
ເມືອງປາກອູ
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນການຈັກສານ

203

ບ້ານດອນແກ້ວ, ບ້ານທ່າແປ້ນ
ເມືອງຫຼວງພະບາງ
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ແຜນງານ 48:
ຈັດຝຶກອົບຮົມ
ທັກສະໃນດ້ານ

ຝຶກອົບຮົມການຫຸ້ມຫໍ່ໄຄແຜ່ນ
204.

ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານມ່ວງຄຳ ແລະ

1

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

20 ລ້ານ

ລັດ

2

2020-2022

ຂະແໜງພັດທະນາ

40 ລ້ານ

ລັດ

3

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

50 ລ້ານ

ລັດ

4

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

40 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

20 ລ້ານ

ລັດ

2

2018-2020

ຂະແໜງພັດທະນາ

20 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

500 ລ້ານ

ລັດ

2

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

150 ລ້ານ

ລັດ

3

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

150 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 1,500 ລ້ານ

ລັດ

2

2020-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

100 ລ້ານ

ລັດ

3

2022-2024

ຂະແໜງພັດທະນາ

300 ລ້ານ

ລັດ

4

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

80 ລ້ານ

ລັດ

5

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 2,000 ລ້ານ

ບ້ານປາກຫຼຶງ, ເມືອງຈອມເພັດ

ຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

ຝຶກອົບຮົມການຍ້ອມຜ້າ ຈາກສີ
205.

ທຳມະຊາດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ
ບ້ານຜານົມ, ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ-ຊຽງເຫຼັກ,
ເມືອງຫຼວງພະບາງ
ຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງອາຫານ

206.

ປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກ
ສຸຂະອະນາໄມ.
ຝຶກອົບຮົມການຫຸ້ມຫໍ່ຂະໜົມຂີ້ໜູ

207.

ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນເມືອງ
ຫຼວງພະບາງ

ແຜນງານ 49:
ສ້າງປື້ມຄູ່ມື

208.

ສ້າງປື້ມຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

ໃນການພັັດທະນາ
ຜະລິດຕະພັນການ
ທ່ອງທ່ຽວ

209.

ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ແຜນງານ 50:
ຈັດຫາງົບປະມານ

210.

ແລະ
ການສະໜັບສະໜູນ
ທາງດ້ານວິຊາການ.

211.

ສ້າງປື້ມຄູ່ມືການປຸງແຕ່ງອາຫານທ້ອງ
ຖິ່ນ.
ສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນ.
ກອງທຶນເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ

212.

ສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີທ່າ
ແຮງດ້ານການຜະລິດ.

ແຜນງານ 51:
ພັດທະນາ

213.

ຮູບແບບຈໍາໜ່າຍ

ຖິ່ນຢູ່ຈຸດແວ່ເຊົາ.
ສ້າງສັນຍາລັກປະຈຳສິນຄ້າທີ່ເປັນ

ຜະລິດຕະພັນ
ທ້ອງຖິ່ນ.

ສ້າງຫ້ອງຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງ

ເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນ ໃຫ້ເປັນລິຂະສິດ
214.

ສະເພາະ ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ປ້ອງກັນການຮຽນແບບພູມປັນຍາທ້ອງ
ຖິ່ນ

215.
216
217.

ປັບປຸງລະບຽບການບໍລິການຂອງ
ຕະຫຼາດກາງຄືນ ເມືອງຫຼວງພະບາງ.
ສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫຼາດ
ເພື່ອຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ສ້າງສູນວາງວະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
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ແຜນງານ 52:
ປັບປຸງ

218.

ເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍ
ຜະລິດຕະພັນ
ທ້ອງຖິ່ນ.

219.
220.
221.

ແຜນງານ 53:
ສ້າງມາດຕະຖານ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ

ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ຈັກສານ.
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ.
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ແຜ່ນແພ.
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກຳ.

1

2018-2020

ຂະແໜງພັດທະນາ

120 ລ້ານ

ລັດ

2

2019-2021

ຂະແໜງພັດທະນາ

400 ລ້ານ

ລັດ

3

2022-2024

ຂະແໜງພັດທະນາ

200 ລ້ານ

ລັດ

4

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

300 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2017

ຂະແໜງພັດທະນາ

300 ລ້ານ

ລັດ

2

2016-2017

ຂະແໜງພັດທະນາ 1,000 ລ້ານ

ລັດ

3

2018-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

100 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2018

ຂະແໜງພັດທະນາ

800 ລ້ານ

ລັດ

2

2016-2017

ຂະແໜງພັດທະນາ

800 ລ້ານ

ລັດ

3

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

500 ລ້ານ

ລັດ

4

2017-2018

ຂະແໜງພັດທະນາ

300 ລ້ານ

ລັດ

1

2017-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

700 ລ້ານ

ລັດ

2

2017-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

250 ລ້ານ

ລັດ

3

2017-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

500 ລ້ານ

ລັດ

ສ້າງມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສິນ
222.

ຄ້າ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ

ທ້ອງຖິ່ນ
223.

ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ
ທ້ອງຖິ່ນ.
ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງ

224.

ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອສາມາດສ້າງເປັນສິນຄ້າປະຈຳເມືອງ
(ODOP)

ແຜນງານ 54:
ສ້າງຂີດ

225.

ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ບໍລິການທົ່ວ

226.

ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະ
ຖານທີ່ໂຮງແຮມ - ເຮືອນພັກ.
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະ
ຖານທີ່ບໍລິການຮ້ານອາຫານ - ກິນດຶ່ມ
ຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິການທີ່ຕິດພັນ

227.

ກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

228.
ແຜນງານ 55:
ປັບປຸງ ຄຸນນະພາບ

229.

ການບໍລິການ

ທົ່ວແຂວງ

ເອກະລັກແບບລາວ.
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່
ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການ.
ປັບປຸງຂອດປະສານງານ ແລະ ການ

ຂອງຜູ້ປະກອບການ
ທຸລະກິດບໍລິການ

ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການບໍລິການນຳທ່ຽວທີ່ເປັນ

ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຄົມທຸລະກິດ
230.

ບໍລິການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ສະມາຄົມທຸລະກິດ ໂຮງແຮມ,
ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ.
ຝຶກອົບຮົມການບໍລິການແບບລາວໃຫ້

231.

ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ,
ທົ່ວແຂວງຫຼວງພະບາງ
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ແຜນງານ 56:

ສ້າງລະບົບ ແລະ
ກົນໄກຕິດຕາມ,
ກວດກາ ແລະ
ກວດການ.

ແຜນງານ 57:
ສ້າງເວທີ

232.
233.
234.

ພົບປະລະຫວ່າງ

ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ.

ລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ
ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບ
ການບໍລິການ
ຈັດລາຍການຜ່ານສື່ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ
ແລະ ໜັງສືພິມ.

1

2018-2019

ຂະແໜງພັດທະນາ

300 ລ້ານ

ລັດ

2

2020-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 1,500 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ 1,000 ລ້ານ

ລັດ

2

2023-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

500 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

800 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

50 ລ້ານ

ລັດ

2

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

30 ລ້ານ

ລັດ

1

2016-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

80 ລ້ານ

ລັດ

1

2018-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

60 ລ້ານ

ລັດ

2

2020-2025

ຂະແໜງພັດທະນາ

100 ລ້ານ

ລັດ

ຈັດເວທີພົບປະລະຫວ່າງ ພາກລັດ

ພາກລັດ, ເອກະ

ຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ

ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການ

235.

ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ເມືອງ
ຫຼວງພະບາງ.

ແຜນງານ 58:
ຈັດງານພົບປະ

ຈັດທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບປົກປັກ

ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ
ການປົກປັກຮັກສາ

ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
236.

ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ມໍລະດົກທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 59:

ສ້າງແຜນຮ່ວມມື

ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ
237.

ລະຫວ່າງພາກລັດ,

ທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ.

ກຳນົດມາດຕະຖານທີ່ເປັນຮູບປະທຳ

ເອກະຊົນ/ທຸລະ
ກິດ ແລະ ປະຊາ
ຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ

238.

ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງພາກລັດເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ
ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ແຜນງານ 60:
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງພາກລັດ,

239.

ເອກະຊົນ/ທຸລະ

ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳ
ປີ.

ກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ.

ແຜນງານ 61:
ສ້າງລະບົບ ແລະ
ກົນໄກຕິດຕາມ,

ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນນະ
240.

ກວດກາ ແລະ

ພາບການບໍລິການ ການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ
ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ຄຸ້ມຄອງການຮ່ວມມື

ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການ

ລະຫວ່າງພາກລັດ,

ລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ

ເອກະຊົນ/ທຸລະ
ກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ.

241.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ,
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ.

*ໝາຍເຫດ: ງົບປະມານທີ່ໄດ້ລະບຸພາຍໃນແຜນຜັນຂະຫຍາຍນີ້ ເປັນການຄາດຄະເນໃນຂັ້ນຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ, ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຕົວຈິງນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ.
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