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ພາກທີ I
ພາກສະເໜີ

    ແຂວງຈຳປາສັກຕັ້ງຢູ່ຕອນໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທ່ີທັງໝົດ : 1.535.000 ເຮັກຕາ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ:  
642.651 ຄົນ, ທາງທິດເໜືອຕິດກັບແຂວງສາລະວັນ, ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຕິດກັບແຂວງເຊກອງ,
ທາງທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບແຂວງອັດຕະປື, ທາງທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບປະເທດໄທ, ທາງທິດໃຕ້ຕິດກັບປະເທດ
ກຳປູເຈຍ, ແຂວງຈຳປາສັກແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດ : ເຂດທົ່ງພຽງມີເນື້ອທີ່ 1.135.000 ເຮັກຕາ ເໝາະສຳລັບ 
ປູກເຂົ້າ ແລະ ພືດຕະກຸນຖົ່ວ, ເຂດພູພຽງມີເນື້ອທີ່ 400.000 ເຮັກຕາ ເໝາະສຳລັບປູກພືດອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: 
ກາເຟ, ໝາກແໜ່ງ, ຊາ, ພືດຜັກ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເສດຖະກິດ.
 ແຂວງຈຳປາສັກເປັນດິນແດນທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນ: ປ່າໄມ້, ພູຜາ, 
ແມ່ນ້ຳລຳເຊ, ບໍ່ແຮ່... ມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ : ເຊປ່ຽນ, ດົງຫົວສາວ ແລະ ພູຊຽງທອງ ແລະ ປ່າ 
ສະຫງວນຂອງແຂວງ : 7 ແຫ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສັດສາວາສິ່ງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ມີບູຮານສະຖານ, ວັດວາອາຮາມ 
ແລະ ເປັນທີ່ສັກກາລະບູຊາ ແລະ ມີວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ, ມີມູນເຊື້ອວິລະຊົນໃນການຕໍ່ສູ້
ຢ່າງອົງອາດກ້າຫານຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 8 ເຜົ່າດັ່ງເດີມອາໄສຢູ່ເຊັ່ນ : ເຜົ່າຢະເຫີນ, 
ເຜົ່າປະໂກະ, ເຜົ່າລະແວ, ເຜົ່າລະເວນ, ເຜົ່າຕະໂອຍ, ເຜົ່າກະຕູ ແລະ ກັງຕັງ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມ, ພັກຜ່ອນ, ພິເສດແຂວງຈຳປາສັກມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນ
ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ວັດຖຸບູຮານ, ປະຫັວດສາດ ແລະ ທຳມະຊາດທີ່ລືຊື່ຫຼາຍແຫ່ງເປັນຕົ້ນ : ສະຖານທີ່ຜາສາດ 
ຫີນວັດພູຈຳປາສັກ ມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທີສອງຂອງສປປລາວ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວນ້ຳຕົກຄອນພະເພັງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ 
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
 ແຂວງຈຳປາສັກມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 216 ແຫ່ງ , ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ 116 ແຫ່ງ, ວັດທະນະທຳ 
60 ແຫ່ງ, ປະຫວັດສາດ 40 ແຫ່ງ, ໃນຈຳນວນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວດ່ັງກ່າວ ທາງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກ 
ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາ 20 ແຫ່ງ ເປັນບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາແຫຼ່ງ      
ທ່ອງທ່ຽວເຫຼົ່ານີ້ເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ກາຍເປັນທ່າແຮງທີ່ສຳຄັນ
ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງ ດ້ານສິ່ງຮອງຮັບໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນແຫຼ່ງໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນວ່າເກົ່າ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ກໍຄືປະຊາຊົນອ້ອມແອ້ມຂ້າງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີວຽກເຮັດ 
ງານທຳ, ສ້າງລາຍຮັບເພີ້ມຈາກການທ່ອງທ່ຽວ, ຊ່ວຍຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊົນດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມ 
ທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ. 
 ຍ້ອນຈຸດທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານ ແຂວງຈຳປາສັກຈຶ່ງມີທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ : ດ້ານກະສີກຳ, ພະລັງາານ 
ແລະ ບ່ໍແຮ່ ພິເສດແມ່ນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງແມ່ນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດຂອງ
ແຂວງໃນການຊຸກຍູ້ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

1 ສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວທ່ີຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານທ່ອງທ່ຽວ 
ແຕ່ປີ 2005 – 2015

 ນັບແຕ່ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 1995 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ 
ເປັນກ້າວໆມາ ທາງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຖືເອົ
າວຽກງານທ່ອງທຽວເປັນບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍໄດ້ 
ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະ 
ຫວັດສາດ, ສຳລັບແຂວງຈຳປາສັກກໍມີຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໂດຍແມ່ນທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງເປັນ ປະ 
ທານ ແລະ ປະກອບດ້ວຍບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນກຳມະການເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊີ້ 
ນຳວຽກງານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ. 
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 ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ,  ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດ 
ສາດ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ອອກກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບເຊັ່ນ : (1) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ,
 (2) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, (3) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ, (4) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, 
(5) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການທ່ອງທ່ຽວ, (6) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ.
 ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ພັກ-ລັດຖະບານກໍຄືອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, 
ນໍາພາ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນໃນການພັດທະນາ ແລະ ອະນຸລັກມໍລະດົກແຫ່ງນີ້ໄວ້ຢ່າງແຂງ
ແຮງ ແລະ ມີການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນການກຳນົດ ແລະ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງເຂດມໍລະດົກເຊິ່ງໄດ້ມີ
ການແບ່ງອອກເປັນ 4 ເຂດ : ເຂດ 1 : ເປັນເຂດປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ , ເຂດ 2: ເປັນເຂດ 
ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທາງສາດສະໜາ, ເຂດ3 : ເປັນເຂດອະນຸລັກ ເພື່ອດຳເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ 
ທາງດ້ານບູຮານຄະດີ , ເຂດ 4 : ເປັນເຂດຄຸ້ມຄອງສະຖານບູຮານ 
 ໃນການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໂລກ ຄະນະກຳມະການລະດັບທ້ອງຖິ່ນເພື່ອມໍລະດົກໂລກກໍມີການຮ່ວມມືກັບອົງ
ການ UNESCO ແລະ  ມີການຮ່ວມມືກັບສາທາລະນະລັດ ຝຣັ່ງ, ທີ່ມີປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງມໍລະດົກ
ໂລກໂດຍສະເພາະແມ່ນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ 
ຈາກການໄປທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນດ້ານການອະນຸລັກກັບບັນດາເມືອງທ່ີເປັນມໍລະດົກໂລກເຊ່ັນ: ຫລວງພະບາງ, 
SiemReap, Hue, Hoi An, ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆອີກຫຼາຍແຫ່ງ.
 ສຳລັບເມືອງໂຂງ ກໍໄດ້ສ້າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດມະຫານາທີສີ່ພັນດອນ 
2010-2020 ໄດ້ມີການສຶກສາຂໍ້ມູນພ້ອມທັງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນເຂດມະຫານນາທີສີ່ພັນດອນ 
ເຊິ່ງໄດ້ມີການແບ່ງອອກເປັນ 4 ເຂດ : ເຂດພັດທະນາ, ເຂດກັນຊົນ, ເຂດອະນຸລັກ, ເຂດປົກປັກຮັກສາ ຈາກນັ້ນ, 
ຍັງມີການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ຫໍວາງສະແດງມູນເຊື້ອເມືອງໂຂງ, ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຮ່ອງຮອຍທາງດ້ານປະຫວັດສາດ 
ເປັນຕົ້ນ : ຂົວຂ້າມດອນເດດ-ດອນຄອນ, ຫົວລົດໄຟ ແລະ ທ່າຫາງດອດເດດ, ຫາງຄອນ.
 ນອກນັ້ນ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຈຳປາສັກກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວໂດຍອີງໃສ່ 
ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ໄດ້ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ສຸມໃສ່ການສຳຫຼວດ ແລະ ກຳນົດຂອບເຂດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ
ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບົບ ແລະ ຍືນຍົງ ລວມມີ 16 ແຫຼ່ງ ໃນນັ້ນມີ : ເມືອງໂຂງ 6 ແຫຼ່ງ, 
ເມືອງ ປະທຸມພອນ 3 ແຫຼ່ງ, ເມືອງ ປາກເຊ 4 ແຫຼ່ງ  , ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ 3 ແຫຼ່ງ, ປາກຊ່ອງ 6 ແຫຼ່ງ, 
ມີບົດລາຍງານການສຳຫຼວດ, ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໜອງຫຼວງ ເມືອງປາກຊ່ອງເຂດປ່າສະຫງວນດົງຫົວສາວ.

2 ເຫດຜົນ ແລະ ຫຼັກການໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ

2.1 ເຫດຜົນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ 
 ປະຈຸບັນວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງເຊ່ິງສ່ົງຜົນກະທົບ 
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ 
ການທ່ອງທ່ຽວສະເລັ່ຍ 15 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ. ສະນັ້ນ ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຈຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການ
ຜັກດັນ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າກໍຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ 
ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ ເຫັນວ່າມີບາງກິດຈະກຳຂອງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບໃຫ້ແກ່ 
ມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນໜຶ່ງມີອາຍຸ 
ເກົ່າແກ່ ແລະ ຍາວນານຈຶ່ງເກີດມີການຊຸດໂຊມ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ອາດຈະເຊື່ອມໂຊມໃນອານາຄົດ ຫຼື ມໍລະດົກທີ່ຖືກເຊື່ອມໂຊມແລ້ວໄດ້ຮັບການບູລະນະຄືນ ແລະ 
ມານຳໃຊ້ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ເຫັນວາ່ມີຄວາມຈຳເປັນທ່ີຈະຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີແຜນຍຸດທະສາດໃນການປົກປັກຮກັສາ  ແລະ
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຢືນຍົງ 
ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າຕະຫຼອດໄປ.
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2.2 ຫຼັກການໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ
- ປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຄວາມຍຶນຍົງ
- ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ມີຕໍ່ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ.
- ເພ່ີມທະວີການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
- ສ່ົງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວໂດຍ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ນຳຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຜົນກະທົບ 
ໜ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ.
- ຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ການປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການອະນຸລັກສະຖານທີ່ມໍລະດົກທາງດ້ານທຳ 
ມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງແຂວງຈຳປາສັກໃຫ້ຍືນຍົງ.
- ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຕາມແຜນພັດທະນາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງມີ
ຈຸດສຸມ ແລະ ຕໍ່່ເນື່ອງ.  
- ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນການສຳຫຼວດຄຸນລັກສະນະນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລະດົມ  
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນການປັກປັກ 
ຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.
- ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.
- ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຮັບປະກັນບ່ໍໃຫ້ເກີນຂອບເຂດຄວາມສາມາດຮອງຮັບຂອງພ້ືນທ່ີ, 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕ້ອງໃຫ້ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທຳຮີດຄອງ 
ປະເພນີ, ສະຖາປັດຕິຍະກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກ ພ້ອມທັງຫລຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ.

3 ຂອບເຂດການສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ

 ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ 
ແລະ ສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ຖືກຮ່າງຂື້ນໂດຍແນ່ໃສ່ການບູລະນະ, ປົກປັັກຮັກສາ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວບົນພ້ືນຖານຫັຼກການຂອງການອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ 
ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ສຳລັບແຜນນີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ສະເພາະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງ 
ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໝົດທຸກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຈຳປາສັກ.
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1 ບ່ອນອີງ ແລະຂັ້ນຕອນຂອງການປັບປຸງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ສຳລັບປີ 2016 – 2025.

ພາກທີ II
ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ

ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ

 

 ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນແຜນແມ່ບົດເພື່ອກຳນົດທິດທາງ 
ແລະ ຄາດໜາຍສູ້ຊົນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານ
ຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:
- ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013.
- ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຈຳປາສັກຄັ້ງທີ VII. 
- ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ 2016-2025 
ແລະ 2030 ຄັ້ງທີVII ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ. 
- ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ສຳລັບປີ 2011 – 2020.
- ແຜນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ້ືນຖານເພ່ືອສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທ່ີໄດ້ຮັບການສະ 
ໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
 ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ນີ້ປະກອບມີ:  
ການສຳຫຼວດ, ສຶກສາຂໍ້ມູນຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະ, ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກຳນົດ
ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ, ກຳນົດວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ, ຄາດໝຍສູ້ຊົນ, 
ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ໂຄງການ,  ກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ແຜນຜັນຂະຫຍາຍ ເຊິ່ງເປັນເນື້ອໃນຕົນຕໍຂອງແຜນ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. ທັງໝົດນີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນທິດທາງເປົ້າໝາຍ
ຂອງການປັກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ 
ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍຄືອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

2 ການວິເຄາະ ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ 

2.1. ຈຸດດີ: 
� ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຖືກຈັດບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ
� ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະພາບ
ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳເປັນຕົ້ນ : 
- ຜາສາດຫີນວັດພູທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳໂລກແຫ່ງທີ 2 ຂອງສປປລາວ.
-  ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ, ນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ ທີ່ລືຊື່ຂອງ ສປປລາວ ກໍຄືແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ 
ແຫຼ່ງອື່ນໆ ອີກຫຼາຍແຫ່ງ.
� ມີວິຖີຊີວິດທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກເປັນຕ້ົນ: ງານບຸນປະເພນີ, ງານເທດສະການ( ດ້ານກະສິກຳ, 
ຫັດຖະກຳ, ສີໄມ້ລາຍມື ແລະ ພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ )
� ແຂວງຈຳປາສັກເປັນໃຈກາງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມຕໍ່ 4 ແຂວງພາກໃຕ້.
� ຍັງມີເຮືອນບູຮານແບບດັ້ງເດີມຈຳນວນໜຶ່ງ.
� ແຂວງຈຳປາສັກມີດ່ານສາກົນ 3 ແຫ່ງສາມາດວິຊາໄດ້ກັບດ່ານ.
� ແຂວງຈຳປາສັກມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບຽບ 
ຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ.
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2.2 ຈຸດອ່ອນ
� ແຜນປົກປັກຮັກສາທ່ີໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນບ່ໍໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍ້ອນງົບປະມານບ່ໍພຽງພໍ.
� ລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານວິຊາການຍັງຈຳກັດ.
� ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການຢູ່ພາຍໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ.
� ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງວັດຖຸບູຮານ ແລະ ບູຮານ 
ສະຖານອັນມີຄ່າ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
� ການປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມອາຄານ, ປະຕິສັງຂອນ ແລະ ບູລະນະ ຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ຖືຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບ 
ຂອງມໍລະດົກ
� ຂອດການບໍລິການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດຳເນີນການທຸລະກິດ 
ແບບຄອບຄົວ.
� ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕາມສະຖານທ່ີສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງກໍຄືສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວຍັງບ່ໍທັນພຽງພໍ
ເຊັ່ນ : ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ, ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ( ສວນສາທາລະນະ) ແລະ ລະບົບຮັັກສາຄວາມປອດໄພ.
� ລະບົບຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຍັງບໍ່ທັນຮັບປະກັນຄວາມສະອາດເທົ່າທີ່ຄວນ

2.3 ກາລະໂອກາດ
� ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ເອົາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວເປັນບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ.
� ຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນໃນການປົກປັກຮັກສາ  ແລະ  ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ
� ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເຂດມະຫານາທີສີ່ພັນດອນເປັນມໍລະດົກໂລກ.
� ການກ້າວເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນເປັນໂອກາດທີ່ບຸກຄະລາກອນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ພາສາ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ອະນຸພາກພື້ນດ້ວຍກັນ.
� ຄວາມຕ້ອງການຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບປະສົມປະສານທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳຊາດ
ທີ່ຍັງຄົງຄວາມດັ້ງເດີມ ໃນກຸ່ມຂອງນັກເດີນທາງ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກສຶກສາ.

2.4 ສິ່ງທ້າທາຍ
� ບາງໂຄງການ, ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນອະນາຄົດ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານ ທຳ 
ມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ ຊີວະນາໆພັນ.
� ສະພາບການແຂ່ງຂັນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ.
� ການພັດທະນາທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຫຼັກການທາງດ້ານວິຊາການອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຍືນຍົງ.
� ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຈັດສັນຢ່າງເປັນລະບົບ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ( ທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ).
� ການເຂ້ົາເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ອາດຈະເປັນສ່ິງທ້າທາຍ, ຖ້າຫາກບ່ໍມີການປົກປັກຮັກສາຄວາມ
ເປັນເອກະລັກຂອງຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງກໍຄືຂອງຊາດ. 

3 ວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ

3.1 ວິໄສທັດ
 ວິໄສທັດຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນສອດຄ່ອງຕາມ ແຜນຍຸດ 
ທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຈຳປາສັກ ຄື " ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບການອະນຸ
ລັກ ວັດທະນະທຳ-ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ, ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ, ເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາໃນອະນຸພາກພ້ືນ-ສາກົນ ແລະ 
ຫັນໄປສູ່ອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝເທ່ືອລະກ້າວ " 

3.2 ຈຸດປະສົງ
� ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຈຳປາສັກໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
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� ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ຈຳປາສັກເປັນຈຸດໝາຍປາຍ  
ທາງການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
� ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
� ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ 
ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.
� ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໃນການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ.

3.3 ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
� ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນປີ 2020 ໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ ທ່ອງທ່ຽວ  
ແຂວງຈຳປາສັກໃຫ້ໄດ້ 1,213,667 ຄົນ. ໃນນັ້ນ: ພາຍໃນ: 359,270 ຄົນ, ຊາຍແດນ : 525,535 ຄົນ ສາກົນ 
328,862 ຄົນ, ສຳລັບປີ 2025 ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນ.
� ສູ້ຊົນການເຜີຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສຳ 
ເລັດກ່ອນປີ 2020.
� ສຳຫຼວດ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງໃຫ້ໄດ້ 7 ແຫ່ງຮອດປີ 2025.
� ສູ້ຊົນ ສຳຫຼວດ ແລະ ປັກຫຼັກໝາຍຂອບເຂດພື້ນທ່ີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບູລິມະສິດໃຫ້ສຳເລັດ 100 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍໃນປີ 2025.
� ສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບູລິສິດຂອງແຂວງໃຫ້ໄດ້ 4 ແຫ່ງຮອດປີ 2025.
� ສູ້ຊົນປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ວັດພູຈຳປາສັກໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກຕະຫຼອດໄປ.
� ສູ້ຊົນປັບປຸງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທ່ີພັກແຮມທ່ີມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານໂຮງແຮມສີຂຽວ 
ອາຊຽນໃຫ້ ໄດ້ທັງໝົດ 20 ແຫ່ງ ຮອດປີ 2025.
� ສູ້ຊົນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດ 
ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຮອດປີ 2020.
� ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືທາງດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ.
� ສູ້ຊົນສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປັບປຸງລະບົບການ
ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນໍ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 60%.
� ສູ້ຊົນຈັດສັນຂອບເຂດປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທັງຮັບປະ
ກັນຄວາມສະຫງົບ-ປອດໄພ.
� ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບຮອງຕົວຈິງຂອງ 
ມໍລະດົກໂລກ, ພັດທະນາຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍອັນແນ່ນອນໂດຍສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງພາບພົດອັນດີງາມ ໃຫ້ສຳເລັດ 85 ສ່ວນຮ້ອຍຮອດປີ 2025.
� ສູ້ຊົນຜະລິດສິ່ງພິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຈຳປາສັກ, ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ສ້າງ 
ປຶ້ມນຳທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ : 50.000 ຫົວ, ແຜນວາດການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງໃຫ້ໄດ້ : 60.000ແຜ່ນ, ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 40.000 ແຜ່ນ ( ເປັນພາສາອັງກິດ, ພາສາໄທ ), ສ້າງແຜ່ນປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດໃຫຍ່ 
5 ຈຸດ : ດ່ານສະໜາມບິນປາກເຊ, ດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ, ດ່ານສາກົນໜອງນົກຂຽນ, ຄິວລົດຫຼັກ 8 ເໜືອ ແລະ ໃຕ້, 
ສ້າງແຜ່ນສາລະຄະດີການທ່ອງທ່ຽວ ດີວີດີ, ວີຊີດີ ໃຫ້ໄດ້ 2.000 ແຜ່ນ, ປະຕິທິນການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງໃຫ້ໄດ້ 
10.000ຊຸດ.
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 ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານທຳຊາດ,  
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຖືກປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດລຸ່ມນີ້:
ຈຸດປະສົງ 1.ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຈຳປາສັກໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ, ປະກອບມີ 
ຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1) ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍອັນແນ່ນອນ.
2) ດຳເນີນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ.
3) ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮັກ
ສາມູນເຊື້ອທາງດ້ານປະຫວັດສາດເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ.
4) ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການປັກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເຂ້ັມງວດ.
ຈຸດປະສົງ 2. ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ຈຳປາສັກເປັນຈຸດໝາຍ 
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1) ສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທາງຂອງແຂວງຈຳປາສັກ 
( DMP).
2) ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນຕົວເມືອງໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ.
3) ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ.
4) ສ້າງກິດຈະກຳການຕະຫຼາດເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
5) ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະ
ດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ຈຸດປະສົງ 3. ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ປະກອບມີ 
ຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1) ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ພ້ອມທັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
2) ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
3) ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກ 
ເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ( ຕິດພັນກັບການຈຳໜ່າຍ ).
ຈຸດປະສົງ  4. ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ 
ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.
1) ສ້າງນິຕິກຳເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
2) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.
3) ຊຸກຍູ້ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ຈຸດປະສົງ  5. ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໃນການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

4 ຍຸດທະສາດ
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1) ຊຸກຍູ້ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົົກປັກຮັກ
ສາມໍລະດົກທາງດ້ານ ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ.
2) ກຳນົດຮູບແບບໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ
ປົົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
3) ສົ່ງເສີມການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານການປົົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

5 ນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ

 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບສູງ,  ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ເພື່ອປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ດັ່ງນີ້ :  

� ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຕ່າງໆໃຫ້ມີລັກສະນະກວາ້ງຂວາງ ແລະ ລົງສູ່ຮາກຖານໃຫ້ທ່ົວເຖິງ.
� ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນຕື່ມ.
� ສົ່ງເສີມການໂຄສະນາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ, ສະມາຄົມ 
ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ເຮັດການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານສື່ຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມ 
ຫຼາກຫຼາຍ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້່າເຖິງຕະຫຼາດສາກົນ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດ
ອາຊີ ແລະ ຢູໂລບ...ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ.
� ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ເປັນຕົ້ນ : ແມ່ນກົດລະບຽບ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກວັດພູໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
� ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂ້ຶນໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ 
ໂດຍຕິດພັນກັບການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ.
� ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງໃນເຂດມໍລະດົກໂລກວັດພູຈຳປາສັກ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ 
ເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງ.
� ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນຢ່າງຮອບດ້ານ, ສົ່ງເສີມຟື້ນຟູດ້ານສີລະປະວັນນະຄະດີ, ຫັດຖະກຳທີ່ອຸ 
ດົມຮັ່ງມີ, ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ, ມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນພິລະອາດຫານ, ປົກປັກຮັກສາປະຕິສັງຂອນ 
ວັດຖຸບູຮານ ປູລິຍະສະຖານເກ່ົາແກ່ ທີ່ເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ, ທາງດ້ານທຳມະຊາດ,  ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ.
� ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະ 
ຊົນເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດມໍລະດົກ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
� ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໂດດເດັ່ນເຊັ່ນ: ວັດພູຈຳປາສັກ, ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ,  
ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
� ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການ
ພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.
� ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂອດການບໍລິການໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ 
ຄວາມສາມາດ ລະດັບສາກົນ.
� ສຸມໃສ່ການຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ປະຫັວດສາດ, ວັດທະນະທໍາພາຍໃນແຂວງໃຫ້ເປັນ
ລະບົບ, ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ.
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6 ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ສໍາລັບປີ 2016-2025

� ຊຸກຍູ້ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈັດງານເປັນຕົ້ນ: ງານມະຫາກຳວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ, ງານ 
ເທດສະການອາຫານ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນການສື່ເຖິງເອກະລັກວັດທະນະທຳ, ວິຖີຊີວິດການດໍາລົງຊີວິດຂອງ 
ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
� ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດປ້ອງກັນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ເພີ່ມທະວີການອະນຸລັກ, ຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ປະຫັວດສາດ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ຮີດຮອງປະເພນີອັນດີງາມຮັກສາໄດ້ຄຸນຄ່າໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
� ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນທີ່ພັກແຮມ ແລະ ປັບປຸງຂອດການ 
ບໍລິການໃຫ້ໄດ້ມາດຖານອາຊຽນ ແລະ ທຽບເທົ່າມາດຕະຖານສາກົນສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ມີ
ການໃຊ້ຈ່າຍສູງ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

6.1. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງ  
ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍອັນແນ່ນອນ.
� ແຜນງານທີ 1 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ຜາສາດຫີນວັດພູ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂດພື້ນທີ່ຜາສາດຫີນວັດພູ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ຜາສາດຫີນວັດພູ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ຜາ 
ສາດຫີນວັດພູ.
� ແຜນງານທີ 2 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດ 
ຄອນພະເພັງ.
� ແຜນງານທີ 3 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດສົມ 
ພະມິດ.
� ແຜນງານທີ 4 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດ 
ຜາສ້ວມ.11
� ແຜນງານທີ 5 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຟານ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດຟານ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຟານ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຟານ.
� ແຜນງານທີ 6 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ
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1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ.
3) ໂຄງການຈດັກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮກັສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ.
� ແຜນງານທີ 7 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ 
ຫຼັກ 35.
� ແຜນງານທີ 8 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ່ານຫຼວງ ( ນ້ຳຕົກຕາດ 7 ຊັ້ນ ).
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບດ່ານຫຼວງ ( ນ້ຳຕົກຕາດ 7 ຊັ້ນ ).
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ່ານຫຼວງ ( ນ້ຳຕົກຕາດ 7 ຊັ້ນ ).
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ່ານຫຼວງ 
(  ນ້ຳຕົກຕາດ 7 ຊັ້ນ ).
� ແຜນງານທີ 9 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູອາສາ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູອາສາ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູອາສາ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູອາສາ.
� ແຜນງານທີ 10 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຶງກຽດໂງ້ງ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຶງກຽດໂງ້ງ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຶງກຽດໂງ້ງ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຶງກຽດໂງ້ງ.
� ແຜນງານທີ 11 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອຸບມຸງ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອຸບມຸງ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອຸບມຸງ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອຸບມຸງ.
� ແຜນງານທີ 12 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູຫີນຂ້ອງ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູຫີນຂ້ອງ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູຫີນຂ້ອງ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູຫີນຂ້ອງ.
� ແຜນງານທີ 13 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັງປາຂ່າ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັງປາຂ່າ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັງປາຂ່າ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັງປາຂ່າ.
� ແຜນງານທີ 14 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູສ່າເຫຼົ້າ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູສ່າເຫຼົ້າ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູສ່າເຫຼົ້າ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູສ່າເຫຼົ້າ.
� ແຜນງານທີ 15 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດກອຍ.
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1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດກອຍ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດກອຍ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດກອຍ.
� ແຜນງານທີ 16: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດອນແດງ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບດອນແດງ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດອນແດງ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດອນແດງ.
� ແຜນງານທີ 17: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຕາຍືກເສືອ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດຕາຍືກເສືອ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຕາຍືກເສືອ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຕາຍືກເສືອ.
� ແຜນງານທີ 18: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຈຳປີຫຼັກ 38.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກຕາດຈຳປີຫຼັກ 38.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຈຳປີຫຼັກ 38.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຈຳ 
ປີຫຼັກ 38.
� ແຜນງານທີ 19: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດສາມປາງ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາດສາມປາງ.
2) ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດສາມປາງ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດສາມປາງ.
� ແຜນງານທີ 20: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດນາງອີງ.
1. ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາດນາງອີງ.
2. ໂຄງການຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດນາງອີງ.
3) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດ.

  6.2. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ດຳເນີນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ປະກອບມີແຜນງານໂຄງການດັ່ງນີ້ :
� ແຜນງານທີ 1 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ.
1) ໂຄງການບູລະນະເຂດພື້ນທີ່ຜາສາດຫີນວັດພູ.
2) ໂຄງການບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ.
3) ໂຄງການບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ.
4) ໂຄງການບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ.
5) ໂຄງການບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດຟານ.
6) ໂຄງການບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ.
7) ໂຄງການບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35.
8) ໂຄງການບູລະນະໜອງຫຼວງ ( ຕາດ 7 ຊັ້ນ).
9) ໂຄງການບູລະນະພູອາສາ.
10) ໂຄງການບູລະນະບຶງກຽດໂງ້ງ.
11) ໂຄງການບູລະນະອຸບມຸງ.
12) ໂຄງການບູລະນະພູຫີນຂ້ອງ.
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13) ໂຄງການບູລະນະວັງປາຂ່າ.
14) ໂຄງການບູລະນະພູສ່າເຫຼົ້າ.
15) ໂຄງການບູລະນະຕາດກອຍ.
16) ໂຄງການບູລະນະດອນແດງ.
17) ໂຄງການບູລະນະຕາດຕາຍືກເສືອ.
18) ໂຄງການບູລະນະຕາດຈຳປີຫຼັກ 38.
19) ໂຄງການບູລະນະທາງ 3 ປາງ.
20) ໂຄງການບູລະນະທາດນາງອີງ.
� ແຜນງານທີ 2 : ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບູລິມະສິດ.
1) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ຜາສາດຫີນວັດພູ.
2) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ.
3) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ.
4) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ.
5) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຟານ.
6) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ.
7) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35.
8) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໜອງຫຼວງ ( ຕາດ 7 ຊັ້ນ).
9) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງພູອາສາ.
10) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງບຶງກຽດໂງ້ງ.
11) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງອຸບມຸງ.
12) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງພູຫີນຂ້ອງ.
13) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງວັງປາຂ່າ.
14) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງພູສ່າເຫຼົ້າ.
15) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຕາດກອຍ.
16) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງດອນແດງ.
17) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຕາດຕາຍືກເສືອ.
18) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຕາດຈຳປີຫຼັກ 38.
19) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທາງ 3 ປາງ.
20) ໂຄງການສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທາດນາງອີງ.

6.3. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ: ດຳເນີນຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ເອກະລັກທາງ 
ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮັກສາມູນເຊື້ອທາງດ້ານປະຫວັດສາດເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ.
� ແຜນງານທີ 1 : ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມປະເພນີໃສ່ບາດ.
1) ໂຄງການປັບປຸງລະບຽບການໃສ່ບາດ..
2) ໂຄງການຈັດສັນສະຖານທີ່ສຳລັບການບໍລິການຂາຍເຄື່ອງໃສ່ບາດ.
3) ໂຄງການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກຮັກສາປະເພນີໃນການໃສ່ບາດ.
� ແຜນງານທີ 2 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງບຸນປະເພນີຕ່າງໆ.
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸນປະເພນີຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ.
2) ໂຄງການສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸນປະເພນີຕ່າງໆ.
3) ໂຄງການເຜີຍແຜ່ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ.
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� ແຜນງານທີ 3 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສີລະປະພື້ນເມືອງ
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສີລະປະພື້ນເມືອງພາຍໃນແຂວງ.
2) ໂຄງການສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສີລະປະພື້ນເມືອງ.
3) ໂຄງການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສີລະປະພື້ນເມືອງ.
� ແຜນງານທີ 4 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບພູມປັນຍາຂອງຊາວບ້ານ
1) ໂຄງການລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
2) ໂຄງການສ້າງປຶ້ມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
3) ໂຄງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ.
� ແຜນງານທີ 5 : ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ.
2) ໂຄງການສ້າງລາຍການອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ.
3) ໂຄງການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ.
� ແຜນງານທີ 6 : ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູການແກະສະຫຼັກ ແລະ ລວດລາຍສີລະປະຂອງແຂວງຈຳປາສັກ
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການແກະສະຫຼັກ.
2) ໂຄງການສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການແກະສະຫຼັກ.
3) ໂຄງການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປັກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແກະສະຫຼັກ.
� ແຜນງານທີ 7 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ
ແຂວງຈຳປາສັກ
1) ໂຄງການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ.
2) ໂຄງການສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ 
ຈຳປາສັກ.
3) ໂຄງການເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
� ແຜນງານທີ 8 : ສ້າງຈິດສຳນຶກການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
1) ໂຄງການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ.
2) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ.

6.4. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
� ແຜນງານທີ 1 : ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງ 
ທ່ຽວ
1) ໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນມໍລະດົົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
2) ໂຄງການສະໜອງອຸປະກອນເພື່ອການບັນທຶກຂໍ້ມູນ.
3) ໂຄງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ.
� ແຜນງານທີ 2 : ສ້າງລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການ ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານ 
ທຳມະຊາດ.
2) ໂຄງການ ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານ
ວັດທະນະທຳ.
3) ໂຄງການ ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານ
ປະຫວັດສາດ.
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6.5. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ: ການສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງ ການທ່ອງທ່ຽວ 
ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ
� ແຜນງານທີ 1 : ສັງລວມຂ້ໍມູນທາງດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການຕອບສະໜອງຂ້ໍມູນທາງດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
2) ໂຄງການຈັດຕັງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍ 
ທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຈຳປາສັກ.

6.6. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານພາຍໃນຕົວເມືອງໃຫ້ 
ເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ.
� ແຜນງານທີ 1 : ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທ່ີຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວບ້ານນາກາສັງ, ດອນເດດ-ດອນຄອນ.
2) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດຟານ.
3) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດເຍືອງ.
4) ໂຄງການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35.
5) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໜອງຫຼວງ.
6) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວກຽດໂງ້ງ-ພູອາສາ.
7) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອຸບມຸງ.
8) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວບ້ານໃໝ່ສິງສຳພັນ(ພູຫີນຂ້ອງ).
9) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດກອຍ.
10) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດຕາຍືກເສືອ.
11) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດຈຳປີຫຼັກ 38.
12) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາດສາມປາງ.
13) ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາດນາງອີງ.
14) ໂຄງການປັບປຸງປ້າຍຊ້ີບອກເຂ້ົາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ ( ວັດພູ,ຕາດຟານ, ຕາດເຍືອງ, ຕາດອ່ີຕູ້ຫັຼກ 35, ຕາດຈຳປີ 
ຫັຼກ38, ໜອງຫຼວງ, ກຽດໂງ້ງ-ພູອາສາ, ອຸບມຸງ, ພູຫີນຂ້ອງ, ຕາດກອຍ, ຕາດຕາຍືກເສືອ, ທາດສາມປາງ, 
ທາດນາງອີງ ). 
15) ໂຄງການຕິດປ້າຍໂຄສະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງແຂວງ 5 ຈຸດ.
16) ໂຄງການປັບປຸງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຕາມຕົວເມືອງປາກເຊ.
17) ໂຄງການສ້າງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຕາມຈຸດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ.
18) ໂຄງການປັບປຸງຮ້ານອາຫານສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.
19) ໂຄງການປັບປຸງສະຖານທີ່ພັກແຮມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.
� ແຜນງານທີ 2 : ປັບປຸງລະບົບໂທລະຄົມ ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສື່ສານ.
2) ໂຄງການຕິດຕັ້ງຕູ້ ATM ຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນພາຍໃນແຂວງຈຳປາສັກເຊັ່ນ : ນ້ຳຕົກ 
ຕາດຄອນພະເພັງ, ວັດພູຈຳປາສັກ ແລະ ອື່ນໆ.

6.7. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ
� ແຜນງານທີ 1 : ສ້າງມາດຕະຖານສຳລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການສ້າງມາດຕະຖານສຳລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ.
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2) ໂຄງການສ້າງມາດຕະຖານສຳລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ.
3) ໂຄງການສ້າງມາດຕະຖານສຳລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ.

6.8. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ສ້າງກິດຈະກຳການຕະຫຼາດ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ
� ແຜນງານທີ 1 : ສ້າງສິ່ງພິມໂຄສະນາສຳລັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການສ້າງແຜ່ນພັບ,ໂປສເຕີແຜ່ນທີ່, VCD, DVD ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
2) ໂຄງການສ້າງສາລະຄະດີໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
3) ໂຄງການສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ ( Billboard) ເພື່ອຕິດຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆ.
� ແຜນງານທີ 2 :ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກ
1) ໂຄງການສ້າງໂປຼແກຣມ ( Application ) ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຈຳປາສັກ 
ສຳລັບໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແທັບເລັດ ( Tablet ) ໃນລະບົບ IOS  ແລະ Android.
2) ໂຄງການໂຄສະນາຜ່ານສ່ືເອເລັກໂຕນິກເປັນຕົ້ນ : ຢູທູບ(Youtube), ເຟຊບຸກ(Facebook), ທະວິດເຕີ 
(Twitter), ກູເກີພລັດ(Google+), ລີ້ງອິນ(Linked in), ພິນເຕີເລັດ(Pinterest), ລີດິດ(Reddit), ອິນສະຕາແກຼມ 
(Instagram).
3) ໂຄງການປັບປຸງເວບັໄຊໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຫຼາຍພາສາ.
� ແຜນງານທີ 3 : ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳປະຊາສຳພັນເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການຈັດທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ (Famtrip) ຮ່ວມກັບທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ.
2) ໂຄງການຈັດຄາລາວານ (Caravan) ຮ່ວມກັບທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
3) ໂຄງການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
4) ໂຄງການຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
� ແຜນງານທີ 4 : ສົ່ງເສີມເທດສະການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ
1) ໂຄງການຈັດງານເທດສະການຜາສາດຫີນວັດພູຈຳປາສັກ.
2) ໂຄງການຈັດງານເທດສະການບຸນຊ້າງບ້ານກຽດໂງ້ງ.
3) ໂຄງການຈັດງານເທດສະການກຸຫລາບພັນປີ ບ້ານໜອງຫຼວງ ເມືອງປາກຊ່ອງ.
4) ໂຄງການຈັດງານເທດສະການໝາກໄມ້ຫຼັກ 21.
5) ໂຄງການຈັດງານເທດສະການດອກກາເຟບານ .
6) ໂຄງການຈັດງານເທດສະການຊິມກາເຟ ແລະ ຊາປາກຊ່ອງ.
7) ໂຄງການຈັດງານເທດສະການອາຫານເອກະລັກຂອງແຂວງ.
8) ໂຄງການຈັດງານເທດສະການບຸນຊ່ວງເຮືອປະຈຳປີ.
9) ໂຄງການສົ່ງເສີມການຟ້ອນ, ຂັບລຳສີພັນດອນ.
10) ໂຄງການສົ່ງເສີມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳຂອງແຂວງ.
11) ໂຄງການຈັດມີນິມາລາທອນເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
12) ໂຄງການຈັດງານປະກວດນາງສາວອາພອນແຂວງຈຳປາສັກ.

6.9. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
� ແຜນງານທີ 1 : ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ
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ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະ 
ນັກງານລັດໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ.
2) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະ
ນັກງານພາກທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ.
3) ໂຄງການຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
4) ໂຄງການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
5) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນຳທ່ຽວມໍລະດົກໂລກ.
6) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
� ແຜນງານທີ 2 : ຕອບສະໜອງອຸປະກອນທ່ີຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລາ 
ກອນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການຕອບສະໜອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ.
2) ໂຄງການຕອບສະໜອງໂປຼເຈັກເຕີ (LCD) ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ.
3) ໂຄງການຕອບສະໜອງເຄື່ອງວັດແທກ (GPS) ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດ, ກຳນົດເຂດໃນການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ.
4) ໂຄງການຕອບສະໜອງອຸປະກອນການພິມເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງລີດກາຕ່າງໆເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະ 
ແໜງທ່ອງທ່ຽວ.

6.10. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວພ້ອມທັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
� ແຜນງານທີ 1 : ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ
1) ໂຄງການພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກແຮມບ້ານກຽດໂງ້ງ.
2) ໂຄງການພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກແຮມບ້ານໜອງຫຼວງ.
3) ໂຄງການພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ພັກແຮມບ້ານຫຼັກ 35.
4) ໂຄງການພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກແຮມບ້ານຫ້ວຍກອງ.
5) ໂຄງການພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກແຮມບ້ານໃໝ່ສິງສຳພັນ ( ພູຫີນຂ້ອງ).
6) ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວບ້ານຫາງຄອນ.
� ແຜນງານທີ 2 : ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຄືອຂ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການຜະລິດຕະພັນຜ້າໄໝ (ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ), ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາດອກໄມ້ ແລະ ເຕົາຖ່ານບ້ານຄີລີ - ຄຳຢາດ.
2) ໂຄງການຜະລິດຕະພັນຕຳ່ແຜ່ນສະຜ່າຍ - ດອນໂຄ ເມືອງຊະນະສົມບູນ.
3) ໂຄງການຄັວດແກະສະຫຼັກຫີນ ບ້ານດອນເຂາະ ເມືອງປາກເຊ.
4) ໂຄງການຜະລິດຕະພັນແກະສະຫຼັກໄມ້, ຫີນບ້ານໜອງບຶງ ເມືອງປະທຸມພອນ.
5) ໂຄງການປູກຜັກປອດສານພິດບ້ານຫຼັກ 40 ເມືອງປາກຊ່ອງ.
6) ໂຄງການຜະລິດຕະພັນຕ່ຳແຜ່ນບ້ານສະຜ່າຍ-ດອນໂຄ.

6.11. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
� ແຜນງານທີ 1 : ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
1) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
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2) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການຍ້ອມຜ້າຈາກສີທຳມະຊາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານສະຜ່າຍ-ດອນໂຄ, ຄຳຢາດ.
3) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງອາຫານປະຈຳທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ.
� ແຜນງານທີ 2 : ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ
1) ໂຄງການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານສະອາດ.
2) ໂຄງການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບອາຫານສະອາດ.
3) ໂຄງການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນ.

6.12. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ : ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເພີ້ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ(ຕິດພັນກັບການຈຳໜ່າຍ)
� ແຜນງານທີ 1 : ຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ
1) ໂຄງການສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
2) ໂຄງການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນ.
3) ໂຄງການກອງທຶນເງິນກູ້ເພ່ືອສ່ົງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີທ່າແຮງທາງດ້ານການ
ຜະລິດ.
� ແຜນງານທີ 2 : ພັດທະນາຮູບແບບຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ
1) ໂຄງການສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫຼາດເພື່ອຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
2) ໂຄງການສ້າງສູນວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
3) ໂຄງການສ້າງຫ້ອງຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນຕາມຈຸດແວ່ເຊົາ.
4) ໂຄງການສ້າງສັນຍາລັກປະຈຳສິນຄ້າທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນ ໃຫ້ລິຂະສິດສະເພາະເພ່ືອເປັນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນການຮຽນແບບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ.
� ແຜນງານທີ 3 : ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ
1) ໂຄງການສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຈັກສານ, ແກະສະຫຼັກ.
2) ໂຄງການສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ.
3) ໂຄງການສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳຕຳ່ແຜ່ນ.
4) ໂຄງການສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຈາກກະສິກຳ.

6.13. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ: ສ້າງນິຕິກຳເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
� ແຜນງານທີ 1 : ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ
1) ໂຄງການສ້າງມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
2) ໂຄງການສ້າງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
3) ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອສາມາດສ້າງ
ເປັນສິນຄ້າປະຈຳເມືອງ (ODOP ).

6.14. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
� ແຜນງານທີ 1: ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ
1) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ.
2) ໂຄງການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ພັກແຮມ ( ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ລີສອດ).
3) ໂຄງການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ບໍລິການຮ້ານອາຫານ-ກິນດື່ມ.
4) ໂຄງການສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການບໍລິການນຳທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງລາວ.
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� ແຜນງານທີ 2: ປັບປຸງຄຸນະພາບການບໍລິການຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ.
2) ໂຄງການປັບປຸງຂອດປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະມາ 
ຄົມໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກຸ່ມລົດ-ເຮືອບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ.
3) ໂຄງການຝຶກອົບຮົມການບໍລິການແບບລາວໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງ.

6.15. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ: ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
� ແຜນງານທີ 1 : ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດການ
1) ໂຄງການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ.
2) ໂຄງການລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບບໍລິການ.

6.16. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ: ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
� ແຜນງານທີ 1: ສ້າງເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
1) ໂຄງການຈັດເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
2) ຈັດລາຍການຜ່ານສື່ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆ.
� ແຜນງານທີ 2: ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການປັກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ
1) ໂຄງການຈັດທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງ 
ທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

6.17. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ: ກຳນົດຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
� ແຜນງານທີ 1: ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
1) ໂຄງການສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນປະຈຳປີ.
2) ໂຄງການກຳນົດມາດຕະຖານທ່ີເປັນຮູບປະທຳໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, 
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
� ແຜນງານທີ 2: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ
1) ໂຄງການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ.

6.18. ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ: ສົ່ງເສີມການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
� ແຜນງານທີ 1: ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກ 
ລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
1) ໂຄງການກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
2) ໂຄງການລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບບໍລິການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/
ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
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ພາກທີ III 
ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສຳລັບປີ 2016 - 2025

- ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະ 
ຫວັດສາດເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວສຳລັບປີ 2016-2025 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ອຳນາດການ
ປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

1. ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ຈັດວາງ 
ແຜນງານ, ໂຄງການ ເຂົ້າໃສ່ແຜນການດຳເນີນງານປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີເພື່ອຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.
2. ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຕ້ອງໄດ້ເປັນໃຈກາງໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງປິ່ນ 
ອ້ອມວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳທ່ີກ່ຽວພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
3. ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ສະບັບນີ້ເພື່ອໃຫ້ພາກລັດ, ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ 
ຂອງວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ.
4. ພາກລັດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການລົງທຶນໃສ່ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ່ີຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວເປັນຕ້ົນ: 
ເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ.
5. ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນແຕ່ລະແຜນງານ, ແຕ່ລະໂຄງການ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະຫຼຸບ 
ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຢ່າງທັນການ ພ້ອມທັງລາຍງານ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນຳຈາກຂັ້ນ 
ເທິງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
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ພາກທີ IV
ແຜນຜັນຂະຫຍາຍ ສຳລັບປີ 2016 – 2025

- ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍະດົກທາງທຳມະຊາດ,  ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ ແຕ່ປີ 2015-2025  ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງຈຳປາສັກ 2016-2025-2030.
- ເພື່ອເປັນການຫັນເອົາຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍຂອງແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ສະນັ້ນຕ້ອງໄດ້ຫັນເອົາ ທິດທາງດັ່ງກ່າວກາຍເປັນແຜນງານໂຄງການຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໃນແຜນ 
ງານ, ໂຄງການດັ່ງລຸ່ມນີ້ : 

ຊື່ແຜນງານ
ລ/ດ ໂຄງການ

ກໍານົດ
ບູລິມະສິດ

ໄລຍະເວລາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ງົບປະມານ

(ຫ/ໜ ກີບ)
ແຫຼ່ງທຶນ

ແຜນງານ 1: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ເຂດພື້ນທີ່ 
ຜາສາດຫີນວັດພູ

1.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ເຂດພື້ນທີ່ຜາສາດຫີນວັດພູ

1 2016-2018 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

2.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ຜາ 
ສາດຫີນວັດພູ

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

3.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ຜາສາດຫີນວັດພູ

3 2022-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 2: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກ 

ຕາດ ຄອນພະເພັງ

4.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

5.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກ  
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດ 
ຄອນພະເພັງ

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

6.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 3:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ນ້ຳຕົກຕາດ 
ສົມພະມິດ

7.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

8.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດສົມ 
ພະມິດ

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

9.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ 

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 4:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ນ້ຳຕົກຕາດ 
ຜາສ້ວມ

10.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

11.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ນ້ຳຕົກຕາດ 
ຜາສ້ວມ

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

12.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 5: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ນ້ຳຕົກຕາດຟານ

13.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ນ້ຳຕົກຕາດຟານ

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

14.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຟານ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

15.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ນ້ຳຕົກຕາດຟານ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 6: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ  

ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດ 
ເຍືອງ

16.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກ
ຕາດເຍືອງ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

17.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

18.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 7: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດ 
ອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35

19.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກ
ຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

20.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

21.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ ຫຼັກ 35

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 8:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ດ່ານຫຼວງ 
(ນ້ຳຕົກຕາດ 7 ຊ້ັນ)

22.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບດ່ານ 
ຫຼວງ ( ນ້ຳຕົກຕາດ 7 ຊັ້ນ )

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

23.

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ່ານຫຼວງ ( ນ້ຳຕົກຕາດ 
7 ຊັ້ນ )

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

24.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານ
ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ່ານຫຼວງ 3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 9:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ພູອາສາ

25.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູ 
ອາສາ

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

26.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູອາສາ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

27.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານ
ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູອາສາ 3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 10:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ບຶງກຽດໂງ້ງ

28.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ບຶງກຽດໂງ້ງ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

29.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຶງກຽດໂງ້ງ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

30.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານ
ແຜນປົກປັກຮກັສາ  ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຶງກຽດໂງ້ງ 3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 11: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ອຸບມຸງ

31.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ອຸບມຸງ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

32.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອຸບມຸງ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

33.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜາ່ນແຜນປກົປກັຮກັສາແລະຄຸມ້ຄອງອບຸມງຸ 3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 12: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ພູຫີນຂ້ອງ

34.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ພູຫີນຂ້ອງ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

35.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາແລະຄຸ້ມຄອງພູຫີນຂ້ອງ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

36.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູ 
ຫີນຂ້ອງ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 13: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ວັງປາຂ່າ

37.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ວັງປາຂ່າ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

38.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັງປາຂ່າ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

39.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັງ 
ປາຂ່າ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 14: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ພູສ່າເຫຼົ້າ

40.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ພູສ່າເຫຼົ້າ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

41.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູສ່າເຫຼົ້າ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

42.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພູ 
ສ່າເຫຼົ້າ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 15: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ນ້ຳຕົກຕາດ ກອຍ 

43.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ນ້ຳຕົກຕາດກອຍ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

44.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດກອຍ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

45.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳ 
ຕົກຕາດກອຍ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 16: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ດອນແດງ

46.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບດອນ 
ແດງ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

47.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດອນແດງ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

48.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ດອນແດງ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 17: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ນ້ຳຕົກຕາດ 
ຕາຍືກເສືອ

49.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກ
ຕາດຕາຍືກເສືອ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

50.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຕາຍືກເສືອ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

51.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳ 
ຕົກຕາດຕາຍືກເສືອ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 18:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ນ້ຳຕົກຕາດ 
ຈຳປີຫຼັກ 38

52.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນ້ຳຕົກ
ຕາດຈຳປີຫຼັກ 38

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

53.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຈຳປີຫຼັກ 38 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

54.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນ້ຳ 
ຕົກຕາດຈຳປີຫຼັກ 38

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 19:   
ສ້າງແຜນປົກປັກ 

ຮັກສາແລະຄຸ້ມຄອງ 
ທາດ 3 ປາງ

55.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາດ 
ສາມປາງ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

56.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດສາມປາງ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

57.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ທາດສາມປາງ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 20: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ທາດນາງອີງ

58.
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາດ 
ນາງອີງ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

59.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດນາງອີງ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

60.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ  
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ທາດນາງອີງ

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 21: 
ປົກປັກຮັກສາ  
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກການທ່ອງ 
ທ່ຽວທາງດ້ານ 
ທຳມະຊາດ, 

ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ    

61.
ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະເຂດພື້ນທີ່ຜາສາດ 
ຫີນວັດພູ 1 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

62.
ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດຄອນ 
ພະເພັງ 2 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

63.
ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດສົມພະ 
ມິດ 3 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

64. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ 4 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

65. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດຟານ 5 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

66. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ 6 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

67. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35 7 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

68.
ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະໜອງຫຼວງ ( ຕາດ 
7 ຊັ້ນ)

8 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
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69. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະພູອາສາ 9 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

70. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະບຶງກຽດໂງ້ງ 10 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
71. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະອຸບມຸງ 11 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
72. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະພູຫີນຂ້ອງ 12 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
73. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະວັງປາຂ່າ 13 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

74. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະພູສ່າເຫຼົ້າ 14 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
75. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະຕາດກອຍ 15 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
76. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະດອນແດງ 16 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
77. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະຕາດຕາຍືກເສືອ 17 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
78. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະຕາດຈຳປີຫຼັກ 38 18 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

79. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະທາງ 3 ປາງ 19 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

80. ປັບປຸງ ແລະ ບູລະນະທາດນາງອີງ 20 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
ແຜນງານ 22: 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ບໍລິຫານ ມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານ 

ການທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ   

81.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງເຂດພື້ນທີ່ຜາສາດຫີນ
ວັດພູ

1 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

82.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານສຳ 
ລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ 2 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

83.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ 3 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

84.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ

4 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

85.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດຟານ 5 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

86.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດເຍືອງ

6 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

87.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳຕົກຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35 7 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

88.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໜອງຫຼວງ(ຕາດ 7 ຊັ້ນ) 8 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

89.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງພູອາສາ 9 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

90.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງບຶງກຽດໂງ້ງ

10 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

91.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງອຸບມຸງ

11 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

92.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງພູຫີນຂ້ອງ

12 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

93.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງວັງປາຂ່າ

13 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

94.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງພູສ່າເຫຼົ້າ 14 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ
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95.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຕາດກອຍ

15 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

96.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງດອນແດງ

16 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

97.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຕາດຕາຍືກເສືອ

17 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

98.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຕາດຈຳປີຫຼັກ 38

18 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

99.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທາງ 3 ປາງ

19 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

100
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິຫານ 
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທາດນາງອີງ

20 2019-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 23: 
ປັບປຸງ ແລະ 

ສົ່ງເສີມ 
ປະເພນີໃສ່ບາດ

101 ປັບປຸງລະບຽບການໃສ່ບາດ 1 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

102
ຈັດສັນສະຖານທີ່ສຳລັບການບໍລິການຂາຍ 
ເຄື່ອງໃສ່ບາດ 2 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

103
ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ການອະນຸລັກຮັກສາປະເພນີໃນການໃສ່ບາດ 3 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 24: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ບຸນປະເພນີຕ່າງໆ

104
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸນ 
ປະເພນີຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ

1 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 15 ລ້ານ ລັດ

105
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸນປະເພນີຕ່າງໆ 2 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

106
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸນປະເພນີທີ່ 
ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ 3 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 25: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ສີລະປະ 
ພື້ນເມືອງ

107
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິລະ
ປະພື້ນເມືອງພາຍໃນແຂວງ 1 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 15 ລ້ານ ລັດ

108
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິລະປະພ້ືນເມືອງ 2 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

109
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງສິລະປະພື້ນເມືອງ 3 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 26: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ກ່ຽວກັບພູມປັນຍາ 
ຂອງຊາວບ້ານ

110
ລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາ
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ 1 2018-2022 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 15 ລ້ານ ລັດ

111
ສ້າງປຶ້ມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພູມປັນ
ຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ 2 2018-2022 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

112
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາຂອງທ້ອງ 
ຖິ່ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ

3 2018-2022 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 27: 
ປັບປຸງ ແລະ 
ຟື້ນຟູອາຫານ 
ທີ່ເປັນເອກະລັກ 

ຂອງ 
ແຂວງຈຳປາສັກ

113
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາ 
ຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ 1 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 15 ລ້ານ ລັດ

114
ສ້າງລາຍການອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ
ແຂວງຈຳປາສັກ 2 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

115
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ທຸກພາກ 
ສ່ວນໃນສັງຄົມ 3 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 25 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 28: 
ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ 
ການແກະສະຫຼັກ 
ແລະ ລວດລາຍ 
ສີລະປະຂອງ 

ແຂວງຈຳປາສັກ

116
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການ 
ແກະສະຫຼັກ 1 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 15 ລ້ານ ລັດ

117 ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການແກະສະຫຼັກ 2 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

118
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປັກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງການແກະສະຫຼັກ 3 2017-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 29: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ການນຳສະເໜີ 
ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ 

ເອກະລັກຂອງ 
ແຂວງຈຳປາສັກ

119
ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະ 
ລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກ 1 2017-2020

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 
+ ໂຄສະນາ

15 ລ້ານ ລັດ

120
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກ 
ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ

2 2017-2020
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 

+ ໂຄສະນາ
20 ລ້ານ ລັດ

121
ເຜີຍແຜ່ວິທີການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອ 
ກະລັກຂອງແຂວງຈຳປາສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາ 
ຊົນທ້ອງຖິ່ນ

3 2017-2020
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 

+ ໂຄສະນາ
20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 30: 
ສ້າງຈິດສຳນຶກ 

ການເປັນເຈົ້າພາບ 
ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ 

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

122
ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວ
ກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ 1 2017-2020

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 
+ ໂຄສະນາ

15 ລ້ານ ລັດ

123
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບ
ການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ 2 2017-2020

ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 
+ ໂຄສະນາ

20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 31:  
ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບການ 
ປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກ ທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

124
ເກັບກຳຂ້ໍມູນ ແລະ ວິເຄາະຂ້ໍມູນມໍລະດົົກ 
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 1 2017-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

125 ສະໜອງອຸປະກອນເພື່ອການບັນທຶກຂໍ້ມູນ 2 2017-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

126

ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຼແກຼມ

3 2017-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 32: 
ສ້າງລະບຽບ 
ໃນການ 

ປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກ ທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

127
ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ລະບຽບໃນການປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງ 
ທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ

1 2019-2022 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

128
ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ 
ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ

2 2019-2022 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

129
ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ 
ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ

3 2019-2022 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 33: 
ສັງລວມຂໍ້ມູນ 
ທາງດ້ານການ 
ປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກ ທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

130

ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 70 ລ້ານ ລັດ

131

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນ 
ແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາ 
ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 
ແຂວງຈຳປາສັກ

2 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 400 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 34: 
ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກ 
ທີ່ຕິດພັນກັບ 

ການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

132
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖ່ິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ບ້ານນາກາສັງ, ດອນເດດ-ດອນຄອນ

1 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
10.000 
ລ້ານ

ລັດ

133
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາດຟານ

2 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 800 ລ້ານ ລັດ

134
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາດເຍືອງ

3 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
1.500 
ລ້ານ

ລັດ

135
ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາດອີ່ຕູ້ຫຼັກ 35 4 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ

3.000 
ລ້ານ

ລັດ

136
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ໜອງຫຼວງ

5 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
20.000 
ລ້ານ

ລັດ

137
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ກຽດໂງ້ງ-ພູອາສາ

6 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
10.000 
ລ້ານ

ລັດ

138
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ອຸບມຸງ 7 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ

5.000 
ລ້ານ

ລັດ

139
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ບ້ານໃໝ່ສິງສຳພັນ(ພູຫີນຂ້ອງ) 8 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ

5.000 
ລ້ານ

ລັດ

140
ປັບປຸງເສ້ັນທາງເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາດກອຍ 9 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ

5.000 
ລ້ານ

ລັດ

141
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາດຕາຍືກເສືອ

10 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
20.000 
ລ້ານ

ລັດ

142
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາດຈຳປີຫຼັກ 38 11 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ

3.000 
ລ້ານ

ລັດ

143
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ທາດສາມປາງ

12 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
5.000 
ລ້ານ

ລັດ

144
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ທາດນາງອີງ 13 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ

5.000 
ລ້ານ

ລັດ

145

ປັບປຸງປ້າຍຊ້ີບອກທາງເຂ້ົາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ
( ວັດພູ, ຕາດຟານ, ຕາດເຍືອງ, ຕາດອ່ີຕູ້ 
ຫັຼກ35, ຕາດຈຳປີ ຫັຼກ38, ໜອງຫຼວງ, 
ກຽດໂງ້ງ-ພູອາສາ, ອຸບມຸງ, ພູຫີນຂ້ອງ,
ຕາດກອຍ, ຕາດຕາຍືກເສືອ, ທາດສາມ 
ປາງ, ທາດນາງອີງ)

14 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

146
ຕິດປ້າຍໂຄສະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໂດດ 
ເດັ່ນຂອງແຂວງ 5 ຈຸດ 15 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 150 ລ້ານ ລັດ

147
ປັບປຸງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຕາມຕົວເມືອງ
ປາກເຊ 16 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

148
ສ້າງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຕາມຈຸດແຫຼ່ງ 
ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ 17 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

149
ປັບປຸງຮ້ານອາຫານສະອາດ ແລະ ປອດ 
ໄພ 18 2017-2025 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

150
ປັບປຸງສະຖານທີ່ພັກແຮມສະອາດ ແລະ 
ປອດໄພ 19 2017-2025 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 35: 
ປັບປຸງລະບົບ 

ໂທລະຄົມ ແລະ 
ສາທາລະນຸປະໂພກ 

ທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

151
ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສື່ສານ

1 2020-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

152

ຕິດຕັ້ງຕູ້ ATM ຕາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາ່ງໆທ່ີສຳຄນັພາຍໃນແຂວງຈຳປາສກັເຊັ່ນ 
: ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ,ວັດພູຈຳປາສັກ 
ແລະ ອື່ນໆ 2 2020-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 36: 
ສ້າງມາດຕະຖານ 

ສຳລັບແຫຼ່ງ 
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນ 
ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

153
ສ້າງມາດຕະຖານສຳລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງ
ດ້ານທຳມະຊາດ

1 2016-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

154
ສ້າງມາດຕະຖານສຳລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງ
ດ້ານວັດທະນະທຳ 2 2016-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

155
ສ້າງມາດຕະຖານສຳລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງ
ດ້ານປະຫັດສາດ

3 2016-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 37: 
ສ້າງສິ່ງພິມ 

ໂຄສະນາສຳລັບ 
ການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກ ທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

156
ສ້າງແຜ່ນພັບ,ໂປສເຕີແຜ່ນທີ່,VCD, 
DVD ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການ 
ທ່ອງທ່ຽວ

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

157
ສ້າງສາລະຄະດີໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ 
ການທ່ອງທ່ຽວ 2 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

158
ສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ ( Billboard) ເພື່ອຕິດ 
ຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆ 3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 38:  
ໂຄສະນາ 

ປະຊາສຳພັນ 
ຜ່ານສື່ 

ເອເລັກໂຕຼນິກ

159

ສ້າງໂປຼແກຣມ ( Application ) ສະໜອງ 
ຂ້ໍມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ 
ຈຳປາສັກ ສຳລັບໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແທັບ 
ເລັດ ( Tablet ) ໃນລະບົບ IOS  ແລະ 
Android.

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

160

ໂຄສະນາຜ່ານສືເອເລັກໂຕນິກເປັນຕົ້ນ: 
ຢູທູບ(Youtube), ເຟຊບຸກ(Facebook), 
ທະວິດເຕີ(Twitter), ກູເກີພລັດ(Google+)
ລ້ີງອິນ(Linked in), ພິນເຕີເລັດ(Pinterest), 
ລີດິດ(Reddit), ອິນສະຕາແກຼມ(Instagram)

2 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

161
ປັບປຸງເວັບໄຊໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້
ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ມີຫຼາຍພາສາ

3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 39: 
ສົ່ງເສີມ ກິດຈະກຳ 

ປະຊາສຳພັນ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

162
ຈັດທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວ (Famtrip) ຮ່ວມກັບທຸລະກິດພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

163
ຈັດຄາລາວານ(Caravan) ຮ່ວມກັບ 
ທຸລະກິດ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 2 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

164
ເຂ້ົາຮ່ວມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນການ 
ທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 500 ລ້ານ ລັດ



29

165
ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ 4 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 40: 
ສົ່ງເສີມ 

ເທດສະການ 
ທີ່ເປັນເອກະລັກ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ

166
ຈັດງານເທດສະການຜາສາດຫີນວັດພູຈຳ
ປາສັກ 1 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

167 ຈັດງານເທດສະການບຸນຊ້າງບ້ານກຽດໂງ້ງ 2 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

168
ຈັດງານເທດສະການກຸຫລາບພັນປີ 
ບ້ານໜອງຫຼວງ ເມືອງປາກຊ່ອງ 3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

169 ຈັດງານເທດສະການໝາກໄມ້ຫຼັກ 21 4 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

170 ຈັດງານເທດສະການດອກກາເຟບານ 5 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

171
ຈັດງານເທດສະການຊິມກາເຟ ແລະ 
ຊາປາກຊ່ອງ 6 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

172
ຈັດງານເທດສະການອາຫານເອກະລັກ 
ຂອງແຂວງ 7 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

173 ຈັດງານເທດສະການບຸນຊ່ວງເຮືອປະຈຳປີ 8 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 800 ລ້ານ ລັດ

174 ສ່ົງເສີມການຟ້ອນ, ຂັບລຳສ່ີພັນດອນ 9 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

175
ສົ່ງເສີມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຫັດ
ຖະກຳຂອງແຂວງ 10 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

176
ຈັດມິນິມາລາທອນເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງ
ທ່ຽວ 11 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

177
ຈັດງານປະກວດນາງສາວອາພອນແຂວງ 
ຈຳປາສັກ 12 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 300 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 41: 
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ 
ຄວາມສາມາດ 

ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານໃນຂະ 
ແໜງທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ຕິດພັນກັບ 

ການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

178

ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານລັດໃນຂະແໜງ ທ່ອງທ່ຽວ

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 100 ລ້ານ ລັດ

179

ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ  
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກທຸລະກິດບໍລິການ 
ທ່ອງທ່ຽວ

2 2016-2025 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 100 ລ້ານ ລັດ

180

ຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດ 
ຮຽນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ

3 2016-2025
ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 

+ ຄຸ້ມຄອງ
500 ລ້ານ ລັດ

181
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 4 2016-2025

ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 
+ ຄຸ້ມຄອງ

300 ລ້ານ ລັດ

182 ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນຳທ່ຽວມໍລະດົກໂລກ 5 2016-2025 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 100 ລ້ານ ລັດ

183
ຝຶກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ພະນັກ
ງານລັດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 6 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ



30

ແຜນງານ 42: 
ຕອບສະໜອງ 
ອຸປະກອນທີ່ຈຳ 
ເປັນໃຫ້ແກ່ພາກ 

ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ 
ພັດທະນາບຸກຄະລາ 
ກອນໃນການປົກປັກ 

ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

184

ຕອບສະໜອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ແກ່ພະນັກ 
ງານໃນຂະແໜງ ທ່ອງທ່ຽວເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າ 
ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ

1 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

185
ຕອບສະໜອງໂປຼເຈັກເຕີ (LCD) ໃຫ້ແກ່ 
ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 2 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

186

ຕອບສະໜອງເຄ່ືອງວັດແທກ (GPS) ເພ່ືອ
ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດ, ກຳນົດເຂດໃນ 
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ມໍລະດົກທ່ອງທ່ຽວ

3 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

187
ຕອບສະໜອງອຸປະກອນການພິມເປັນຕົ້ນ 
ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງລີດກາຕ່າງໆເພື່ອນຳໃຊ້ 
ເຂົ້າໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

4 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 200 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 43: 
ພັດທະນາ 

ການທ່ອງທ່ຽວ 
ແບບປະຊາຊົນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ

188
ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກ 
ແຮມບ້ານກຽດໂງ້ງ

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

189
ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກ 
ແຮມບ້ານໜອງຫຼວງ

2 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

190
ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ພັກແຮມ 
ບ້ານຫຼັກ 35

3 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

191
ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກ 
ແຮມບ້ານຫ້ວຍກອງ

4 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

192
ພັດທະນາເສ້ັນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກ 
ແຮມບ້ານໃໝ່ສິງສຳພັນ ( ພູຫີນຂ້ອງ)

5 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

193
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງ 
ທ່ຽວບ້ານຫາງຄອນ

6 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 44: 
ປັບປຸງ 

ຜະລິດຕະພັນ 
ເຄືອຂ່າຍ 

ການທ່ອງທ່ຽວ

194
ຜະລິດຕະພັນຜ້າໄໝ(ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ), 
ເຄື່ອງປັນດິນເຜົາດອກໄມ້ ແລະ ເຕົາຖ່ານ 
ບ້ານຄີລີ - ຄຳຢາດ

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

195
ຜະລິດຕະພັນຕຳແຜ່ນສະຜ່າຍ - ດອນໂຄ 
ເມືອງຊະນະສົມບູນ

2 2018-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

196
ຄັວດແກະສະຫຼັກຫີນ ບ້ານດອນເຂາະ 
ເມືອງປາກເຊ

3 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

197
ຜະລິດຕະພັນແກະສະຫັຼກໄມ້, ຫີນບ້ານໜອງ 
ບຶງເມືອງປະທຸມພອນ 4 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

198
ປູກຜັກປອດສານພິດບ້ານຫຼັກ 40 
ເມືອງປາກຊ່ອງ

5 2019-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

199
ຜະລິດຕະພັນຕ່ຳແຜ່ນບ້ານສະຜ່າຍ-
ດອນໂຄ 6 2019-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 45: 
ຈັດຝຶກອົບຮົມ 
ທັກສະໃນດ້ານ 

ຕ່າງໆ 
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

200
ຝຶກອົບຮົມການສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມໃຫ້ແກ່ຜະ 
ລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ 1 2020-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

201

ຝຶກອົບຮົມການຍ້ອມຜ້າຈາກສີທຳມະຊາດ 
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານສະຜ່າຍ-ດອນໂຄ, 
ຄຳຢາດ

2 2020-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ
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202
ຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງອາຫານປະຈຳທ້ອງ
ຖິ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ 1 2020-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 46: 
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມື 

ໃນການພັດທະນາ 
ຜະລິດຕະພັນ 
ການທ່ອງທ່ຽວ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ

203
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານ 
ສະອາດ 1 2017-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

204 ສ້າງປ້ຶມຄູ່ມືກ່ຽວກັບອາຫານສະອາດ 2 2017-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

205
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ 
ທ້ອງຖິ່ນ 3 2017-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 47: 
ຈັດຫາແຫຼ່ງທືນ  

ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນ 
ທາງດ້ານວິຊາການ

206
ສະໜອງທືນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ 
ວິຊາການໃຫ່ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

207 ສ້າງຕັ້ງກອງທືນໝູນວຽນ 2 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

208

ກອງທືນເງິນກູ້ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນ 
ຄ້າທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ມີທ່າແຮງ 
ທາງດ້ານການຜະລິດ

3 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 48: 
ພັດທະນາຮູບແບບ 
ຈຳໜ່າຍຜະລິດ 
ຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ

209
ສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫຼາດເພື່ອຈຳ 
ໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ 1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

210
ສ້າງສູນວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ 
ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖ່ິນ 2 2020-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ

1000 
ລ້ານ

ລັດ

211
ສ້າງຫ້ອງຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖ່ິນ 
ຕາມຈຸດແວ່ເຊົາ 3 2020-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

212

ສ້າງສັນຍາລັກປະຈຳສິນຄ້າທີ່ເປັນເອກະ 
ລັກຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ລິຂະສິດສະເພາະເພື່ອ
ເປັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນການຮຽນ 
ແບບ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ

4 2020-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 49: 
ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ 
ຈຳໜ່າຍຜະລິດ 
ຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ

213
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຈັກ 
ສານ, ແກະສະຫຼັກ 1 2018-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

214
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງ
ປັ້ນດິນເຜົາ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

215
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຫັດຖະ
ກຳຕຳແຜ່ນ 3 2020-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

216
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຈາກ
ກະສິກຳ 4 2021-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 50: 
ສ້າງມາດຕະຖານ 
ຂອງຜະລິດຕະພັນ 

ທ້ອງຖິ່ນ

217
ສ້າງມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສິນຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 1 2016-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

218 ສ້າງມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ 2 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

219

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງມາດຕະ 
ຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສາ 
ມາດສ້າງເປັນສິນຄ້າປະຈຳເມືອງ(ODOP)

3 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 51: 
ສ້າງຂີດ 

ຄວາມສາມາດ 
ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ 
ທຸລະກິດບໍລິການ 

ທ່ອງທ່ຽວ 
ພາຍໃນແຂວງ

220
ຝຶກອົບຮົມການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທ່ອງທ່ຽວ

1 2017-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

221
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະ
ຖານທີ່ພັກແຮມ ( ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ 
ແລະ ລີສອດ)

2 2016-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

222
ສ້າງປ້ຶມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະຖານ
ທ່ີບໍລິການຮ້ານອາຫານ-ກິນດ່ືມ

3 2016-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

223
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການບໍລິການນຳທ່ຽວທີ່ເປັນເອ 
ກະລັກຂອງລາວ

4 2016-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 300 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 52: 
ປັບປຸງຄຸນະພາບ 
ການບໍລິການ 
ຂອງຜູ້ປະກອບ 
ການທຸລະກິດ 

ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ

224
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະ 
ກອບການທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ 1 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

225

ປັບປຸງຂອດປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມ 
ມືລະຫວ່າງສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ສະມາຄົມໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານ 
ແລະ ກຸ່ມລົດ-ເຮືອບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ

2 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

226
ຝຶກອົບຮົມການບໍລິການແບບລາວໃຫ້ແກ່  
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວພາຍ 
ໃນແຂວງ

3 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 53: 
ສ້າງລະບົບ ແລະ 
ກົນໄກຕິດຕາມ, 
ກວດກາ ແລະ 
ກວດການ

227
ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍ 
ງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ 1 2019-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

228
ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບ 
ບໍລິການ 2 2010-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 54: 
ສ້າງເວທີ 

ພົບປະລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ 

ທຸລະກິດ ແລະ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

229
ຈັດເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

230

ຈັດລາຍການຜ່ານສື່ວິທະຍຸ

2 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 55: 
ຈັດງານພົບປະ 

ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ 
ການປົກປັກ ຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກ ທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ

231

ຈັດທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການປັກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ 1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 800 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 56: 
ສ້າງແຜນ 

ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ 

ທຸລະກິດ ແລະ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

232
ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

233

ກຳນົດມາດຕະຖານທ່ີເປັນຮູບປະທຳໃນ   
ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຮ່ວມມືລະ 
ຫວ່າງພາກລັດ

2 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 30 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 57: 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ກິດຈະກຳ ຮ່ວມມື 
ລະຫວ່າງພາກລັດ, 

ເອກະຊົນ/ 
ທຸລະກິດ ແລະ 

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

234 ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ 1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 58: 
ສ້າງລະບົບ 

ແລະກົນໄກການ 
ຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ການຮ່ວມມື 

ລະຫວ່າງພາກລັດ, 
ເອກະຊົນ/ 

ທຸລະກິດ ແລະ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ

235
ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍ 
ງານຄຸນນະພາບການບໍລິການການຮ່ວມມື 
ລະຫວ່າງພາກລັດ

1 2019-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

236
ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບບໍລິ 
ການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ

2 2020-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ




