


ຄຳຂອບໃຈ

	 ແຜນປົກປັກຮັກສາ	 ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ	 ທາງດ້ານທໍາມະຊາດ,	 ວັດທະນະທໍາ	 ແລະ	 ປະຫວັດສາດ
ເພ່ືອການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄຊສຳຫັຼບປີ	 2016-2025	 ສະບັບນ້ີໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໂດຍໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ້ືນຖານເພ່ືອສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຂວງອຸດົມໄຊ	 ທ່ີສັງກັດພາຍໃຕ້ການຊ້ີນຳຂອງ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ	 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ	 ໃນກອບໂຄງການ
ພັດທະນາໂຄງລ່າງພ້ືນຖານເພ່ືອສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງ	 ສປປລາວ	 ໃນໄລຍະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ	 ປີ
2015-2019.

	 ຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລ້ົນເຫືຼອມາຍັງຄະນະຊ້ີນຳໂຄງການ	 ໂດຍສະເພາະທ່ານ	 ທະວີເພັດ	 ອຸລາ
ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ	 ທັງເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ້ືນຖານເພ່ືອສ່ົງເສີມການ	
ທ່ອງທ່ຽວຂ້ັນສູນກາງ	 ແລະ	 ທ່ານ	 ບຸນກວມ	 ມິດເມືອງໄຊ	 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,	 ວັດທະນະທຳ
ແລະ	 ທ່ອງທ່ຽວແຂວງອຸດົມໄຊ	 ທັງເປັນຫົວໜ້າໂຄງການການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ້ືນຖານເພ່ືອສ່ົງເສີມການ
ທ່ອງທ່ຽວຂ້ັນແຂວງ	 ທ່ີທ່ານທັງສອງໄດ້ທຸ້ມເທເຫ່ືອແຮງເສຍສະຫຼະເວລາສ່ວນຕົວ	 ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ,
ສະຕິປັນຍາອັນມີຄຸນຄ່າໃນການຊ້ີນຳ	 ແລະ	 ນຳພາເພ່ືອຮ່າງ,	 ຂຽນ	 ແລະ	 ກວດແກ້ແຜນດ່ັງກ່າວນ້ີໃຫ້ເປັນສະບັບ
ສົມບູນ.

	 ນອກຈາກນ້ີ	 ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທີມງານຮັບຜິດຊອບຮ່າງຂຽນແຜນດ່ັງກ່າວນ້ີຈາກ	 3	 ໜ່ວຍງານຂອງຂະ
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ	ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,	ວັດທະນະທຳ	ແລະ	ທ່ອງທ່ຽວແຂວງອຸດົມໄຊ	ເຊ່ິງປະກອບ	ດ້ວຍບັນ
ດາທ່ານດ່ັງນ້ີ:	ທ່ານ	ນາງ	ວັນສີ	ພວງມະໄລ,	ທ່ານ	ວັນ	ມ່ິງບຸບຜາ,	ທ່ານ	ຄຳ	ຈິດຕິວົງ,	ທ່ນ	ສາຍໃຈ	ຢາຢົງຊື.

	 ການສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທໍາມະຊາດ,	ວັດທະນະທໍາ	ແລະ	ປະຫວັດ
ສາດ	 ເພ່ືອການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄຊສຳຫັຼບປີ	 2016-2025	 ໃນຄ້ັງນ້ີ	 ບ່ໍອາດປາສະຈາກຂ້ໍຂາດຕົກ
ບົກຜ່ອງ,	 ດ່ັງນ້ັນ,	 ຈ່ິງຂໍຮຽກຮ້ອງຂໍຄວາມຮ່ວມມືມາຍັງການຈັດຕ້ັງພັກ-ລັດ	 ແລະ	 ອົງການຈັດຕ້ັງທຸກພາກສ່ວນທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ	ລວມທັງພາກເອກະຊົນ	ຈ່ົງໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ	ແລະ	ສ່ົງຄືນ	ໃຫ້ພວກເຮົາປັບປຸງ:	ພວກ
ຂ້າພະເຈ້ົາພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ	 ແລະ	 ຂ້ໍສະເໜີ	 ເພ່ືອນຳໄປປັບປຸງແຜນດ່ັງກ່າວໃຫ້ສົມບູນແບບ
ແລະ	ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່.

	 	 	 	 	 	 ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,	ວັດທະນະທຳ	ແລະ	ທ່ອງທ່ຽວ
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ຄຳນຳ

	 ແຜນການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ,	ວັດທະນະທຳ	ແລະ	ປະຫວັດສາດ
ເພ່ືອການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ	 ສຳຫັຼບປີ	 2016-2025	 ສະບັບນ້ີຮ່າງຂ້ຶນເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການປັບ
ປຸງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ	 ແລະ	 ບາງກິດຈະກຳ	 ທ່ີເປັນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ	 ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ	 ແລະ	 ຍືນຍົງ.	 ເປ້ົາໝາຍຫັຼກໃນການສ້າງແຜນນ້ີແມ່ນເພ່ືອເປັນຄູ່ມືໃນການປັບປຸງບັນ
ດາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ	 ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ	 ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງດ້ວຍນິຕິກຳ
ແລະ	ລະບຽບການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ	ພ້ອມທັງພັດທະນາໃຫ້ມີຈຸດສຸມ	ແລະ	ສອດຄ່ອງຕາມຫັຼກວິຊາການ.

	 ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງທ່ົວແຂວງອຸດົມໄຊມີທ່າແຮງທ່ີສາມາດດຶງດູດໃຫ້ແຂກທັງພາຍໃນ	 ແລະ	 ຕ່າງ
ປະເທດ	 ໄດ້ເຂ້ົາໄປທ່ຽວຊົມ	 ເພ່ືອສຳພັດກ່ິນອາຍ,	 ວິຖີຊີວິດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍວັດທະນະທຳອັນໂດດເດ່ັນ	 ແລະ
ທຳມະຊາດທ່ີສວຍສົດງົດງາມ	 ແລະ	 ທ່ີສຳຄັນແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທັງ	 3	 ປະເພດນ້ີ	 ຍັງຂາດການຈັດສັນ,	 ການ
ກຳນົດກິດຈະກຳ,	 ການປັບປຸງ	 ແລະ	 ການປະກອບສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກທ່ີເຫັນວ່າຍັງບ່ໍກົມກືນກັບຄວາມ
ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖ່ິນ	 ແລະ	 ຍັງບ່ໍທັນສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະຊາດ	 ຫືຼ	 ມີການພັດທະນາທ່ີບ່ໍສອດຄ່ອງຕາມ
ຫັຼກວິຊາການດ້ານການບໍລິຫານ	 ແລະ	 ຈັດການທ່ອງທ່ຽວ.	 ໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອດການປົກປັກຮັກສາ	 ແລະ	 ຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ	ຍັງເຮັດບ່ໍທັນໄດ້ດີເທ່ົາທ່ີຄວນ.

	 ດ່ັງນ້ັນ,	 ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ິງເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາ	 ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ່ັງກ່າວ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ	 ແລະ	 ລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກການພັດທະນາທ່ີບ່ໍຄຳນຶງເຖິງການປົກປັກຮັກສາໃຫ້
ຄົງຄຸນຄ່າ.	ແຜນດ່ັງກ່າວນ້ີ	ຈ່ິງມີຄວາມຈຳເປັນ	ແລະ	ເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃນການປະກອບສ່ວນ	ຊ່ວຍການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ,	 ວັດທະນະທຳ	 ແລະ	 ປະຫວັດສາດ	 ເພ່ືອການທ່ອງທ່ຽວ	 ເຮັດໃຫ້
ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທ່ີເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງຈຳນວນ	 20	 ແຫ່ງ	 ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ,	 ຄຸ້ມຄອງ	 ແລະ	 ກ້າວ
ໄປເຖິງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ.

	 ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,	ວັດທະນະທຳ	ແລະ	ທ່ອງທ່ຽວ	ແຂວງອຸດົມໄຊ	ຫວັງຢ່າງຍ່ິງວ່າ	ແຜນການປົກປັກ
ຮັກສາ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ,	ວັດທະນະທຳ	ແລະ	ປະຫວັດສາດ	ເພ່ືອການທ່ອງທ່ຽວ	ເຫ້ັຼມ
ນ້ີຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້,	 ເຂ້ົາໃຈ	 ແລະ	 ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ	 ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ.	 ເຖິງແມ່ນວ່າເນ້ືອໃນອາດຈະຍັງບ່ໍທັນສົມບູນ,
ແຕ່ພວກເຮົາພ້ອມທ່ີຈະຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນ	 ແລະ	 ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາທ່ານ	 ຕ່ໍແຜນສະບັບນ້ີ	 ແລະ
ຍັງຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບສັງຄົມໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ.

	 	 	 	 	 	 ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ,	ວັດທະນະທຳ	ແລະ	ທ່ອງທ່ຽວ
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ພາກທີ I
ພາກສະເໜີ

    ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີພູມລຳເນົາຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບ 
ພະຍາກອນທຳມະຊາດຊີວະນາໆພັນ ມີຫ້ວຍນໍ້າລຳທານທີ່ຂຽວສົດງົດງາມ ມີວິຖີຊີວິດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈຶ່ງສົມ
ຄວາມວ່າ “ ດິນແດນເມືອງເໜືອ ທະເລໝອກ ຊົນເຜົ່າ ພູເຂົາສູງ”.
 ມີເນື້ອທີ່15,370 ກິໂລຕາແມັດ ກວມເອົາ 14% ຂອງເນື້ອທີ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ກວມ 6,5 
ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ທິດເໜືອຕິດກັບ ສປຈີນ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ເປັນແຂວງພູດອຍກວມປະມານ 
85%, ມີ 7 ເມືອງ: ເມືອງໄຊ, ຫຼາ, ນາໝໍ້,ງາ, ແບງ, ຮຸນ ແລະ ເມືອງປາກແບງ ມີ12 ຊົນເຜົ່າ, ມີ 57 ກຸ່ມບ້ານ, 
471 ບ້ານ, ມີ 55,764 ຄົວເຮືອນ, ປະຊາກອນ 303,938ຄົນ, ຍິງ 152,137ຄົນ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນ 
19 ຄົນຕໍ່ກິໂລຕາແມັດ. 
 ອຸດົມໄຊ ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 119 ແຫ່ງ, ບໍ່ທັນສຳຫຼວດ 85 ແຫ່ງ, ສຳຫຼວດແລ້ວ 34 ແຫ່ງ ເປີດບໍລິການ 20 
ແຫ່ງ, ທຳມະຊາດ 67 ແຫ່ງ, ວັດທະນະທຳ 47 ແຫ່ງ ແລະ ປະຫວັດສາດ 5 ແຫ່ງ. ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ກ່າວມານັ້ນ 
ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຂັດເລືອກບູລິມະສິດ 20 ແຫ່ງ. ທີ່ມີທ່າແຮງ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈະປັບປຸງ 
ພັດທະນາເປັນທີ່ຍອມຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນທ່າແຮງທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາ, 
ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ. ເພຶ່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ 
ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍົກສູງຄູນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂື້ນຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.  

1 ສະຫຼຸບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

 ຜ່ານມາ ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ - ນໍາພາ ປົກປັກຮັກສາ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ພາຍຫຼັງລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງເສດຖະກິດຕໍ່ໂລກພາຍນອກ, ພະແນກໄດ້ກຳນົດແຜນ 
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ປີ 1985 ເປັນຕົ້ນມາ, ພັກ-ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ນຳພາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຖືເອົາການທ່ອງທ່ຽວເປັນບູລິມະສິດໜ່ຶງ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ,
ເຊິ່ງໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VII ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດ: ສ້າງແຂວງອຸດົມໄຊເປັນ
ແຂວງພັດທະນາກະສິກຳຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການບໍລິການ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບ 
ຍືນຍົງ; ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ ເພື່ອສ້າງແຂວງໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້
ອອກກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ:

1) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ.
2) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.
3) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ.
4) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ.
5) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ.
6) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ.

 ໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ທ້ອງຖິ່ນ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສ້າງເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ລົງສຳຫຼວດການຈັດສັນ
ປັບປຸງອະນຸລັກວາງແຜນພັດທະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານ ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ
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ແລະ ປະຫວັດສາດ ເຮັດໃຫ້ສະພາບການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກົມກຽວກັບສະພາບຈຸດພິເສດທ້ອງຖິ່ນ 
ແຕ່ລະໄລຍະ. ພວກເຮົາສາມາດປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລັກຮັກສາດັ້ງເດີມ ໂດຍສະເພາະທຳມະຊາດ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອອະນຸລັກຍາວນານ. ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົມທົບຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງ 
ສູນກາງ ທ້ອງຖິ່ນ ກຳນົດ ແລະ ຂຽນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດນ້ຳກັດ ປີ 
2011-2015, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວເມືອງປາກແບງ. ໄດ້ຮ່ວມມືອົງການສາກົນຕ່າງໆ ໂຄງ 
ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ (ADB) ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນການ ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາ 
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ(Pro-PoorTourism) ແຕ່ປີ 2009-2012 
ອົງການພັດທະນາເຢຍລະມັນ (GIZ) ໃຫ້ທຶນສະນັບສະໜູນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງ 
ທ່ອງທ່ຽວແຕ່ປີ 2005 - 2010 ທັງສອງໂຄງການໄດ້ຊ່ວຍພັກດັນວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສຳເລັດໃນການ ປະຕິ
ບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຜະລິດສິ່ງພິມໂຄສະນາ, Homestay, ສະໂມສອນບ້ານ, ຫ້ອງຂໍ້ 
ມູນຂ່າວສານ ຈຸດຊົມວີວ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ສຳຫຼວດຂຶ້ນບັນຊີ, ຝຶກອົບຮົມ, ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮ່ວມມືບັນດາແຂວງຊາຍແດນປະເທດເພື່ອນບ້ານ: ສ ປ ຈີນ, ສ ສ ຫວຽດນາມ, 
ລາດຊະອານາຈັກໄທ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາ
ການກັບອົງການສາກົນອື່ນໆ: UNIDO, UNODC ແລະ SMITFOUNDATION.
 ການນຳແຂວງໄດ້ເຫັນຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ ໄດ້ຮ່ວມມືຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ  
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ວາງແຜນປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮ່າງນິຕິກຳວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ 
ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ, ການອະນຸລັກ 
ແລະ ບູລະນະສ້ອມແປງວັດວາອາຮາມ ແລະ ອື່ນໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 
ແຂວງມີທ່ວງທ່າດີຂຶ້ນ.
 ຊາວອຸດົມໄຊໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກອັນຊົງຄຸນຄ່າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຍັງຮັກສາ 
ໄດ້ທັດສະນິຍະພາບຄວາມສວຍສົດງົດງາມ, ວິຖີຊີວິດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ ໄດ້ຖືກປົກປັກຮັກສາ ທັງໜົດນີ້ ຈຶ່ງກາຍເປັນແຮງຈູງໃຈ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ ກາຍເປັນເມືອງແຫ່ງສະເໜ່ພາກເໜືອລາວ.

2 ເຫດຜົນ ແລະ ຫຼັກການທີ່ນຳໃຊ້ໃນການສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວສຳຫຼັບປີ 2016-2025

2.1. ເຫດຜົນ  
 ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງ ຈິ່ງເປັນສາເຫດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ-ສັງ 
ຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ມີບາດກ້າວ 
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອັດຕາສະເລ່ຍ 12% ຕໍ່ປີ, ໄດ້ກາຍເປັນແຮງຊຸກດັນສໍາລັບການພັດທະນາ 
ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ. ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີ ຍັງມີບາງ 
ກິດຈະກຳເກີດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຄຸນຄ່າທາງມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ຖືກທຳລາຍໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຈຳນວນ
ໜຶ່ງກໍ່ມີອາຍຸຍາວນານ, ຖືກບຸກລຸກທຳລາຍຊຸດໂຊມ ເສຍຫາຍຈິ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີແຜນ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ
ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ພັດທະນາໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.

2.2. ຫຼັກການ.
- ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
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- ຫຸຼດຜ່ອນການສ້າງແຜນ ທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຂອງ 
ແຂວງ ກໍ່ຄື ສປປລາວ.
- ເພ່ີມທະວີການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
- ສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ພາຍໃຕ້ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວ
ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຊຸມຊົນ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກນຳຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ສັງຄົມ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດ
ສູງສຸດຕໍ່ເສດຖະກິດ.
- ຍາດແຍ່ງດຶງດູດແຫຼ່ງທຶນເພື່ອປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງອະນຸລັກສະຖານທີ່ມໍລະດົກທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດໃຫ້ຍືນຍົງ.
- ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຕາມແຜນທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງມີຈຸດສຸມຕ່ໍເນ່ືອງ.
- ນຳໃຊ້ຖານຂ້ໍມູນທ່ີສຳຫຼວດຄຸນລັກສະນະ, ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈນັກທ່ອງທ່ຽວ  ລະດົມຄວາມຄິດເຫັນທຸກພາກສ່ວນ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວໃນການປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ.
- ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທັງພາກລັດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຊາ 
ຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
- ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີນຂອບເຂດຄວາມສາມາດຮອງຮັບຂອງພື້ນທີ່, ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕ້ອງໃຫ້ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະ
ເພນີສະຖາປັດຕິຍະກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ພະລັງງານ.

   ຂອບເຂດການສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ   
   ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ສຳຫຼັບປີ 2016-2025

 ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ 
ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນຖືກຮ່າງຂຶ້ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອບູລະນະການຄຸ້ມຄອງ, ພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ ແລະ 
ເຫດຜົນທີ່ແນໃສ່ການອະນຸລັກ ບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວ ປົກປັກຮັກສາຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະ 
ສາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ. ນອກຈາກນີ້ ຍຸດທະສາດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກການ ທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ສະເພາະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບູລິ 
ມະສິດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງຈະບໍ່ສາມາດລະບຸລະອຽດ ສຳຫຼັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນແຂວງ. 
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1 ບ່ອນອີງ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການຮ່າງແຜນ

ພາກທີ II
ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ

ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ

 ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນແຜນແມ່ບົດເພື່ອກຳນົດທິດທາງ 
ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວໂດຍອີງໃສ່ເອກະສານຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 
2013.
- ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງອຸດົມໄຊຄັ້ງທີVIII. 
- ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ (2016-2020) ຄັ້ງທີ VIII ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.
- ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ສຳລັບປີ 2012 – 2020.
- ອີງໃສ່ແຜນດຳເນີນງານຂອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ.
 ຂັ້ນຕອນການຮ່າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ ນີ້ປະກອບມີ: ການສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອສຶກສາ, ວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້, 
ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ກຳນົດຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ, 
ການກໍານົດວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ, 
ການກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ແຜນຜັນຂະຫຍາຍຊຶ່ງເປັນເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍ
ລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນທິດທາງເປົ້າໝາຍຂອງການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທ່ີສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານກໍຄືອຳນາດ 
ການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ວາງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

2 ການວິເຄາະ ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຄຽງຄູ່  
ກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວແຂວງອຸດົມໄຊ

2.1. ຈຸດດີ: 
- ອຸດົມໄຊ ມີເງື່ອນໄຂ ທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານ ເປັນຈຸດໃຈກາງ ມີເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມທາງບົກ ທາງນໍ້າ 
ທາງອາກາດ ເຊື່ອມໂຍງບັນດາແຂວງພາຍໃນ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
- ມີຊັບພະຍາກອນ ທາງທຳມະຊາດທີໂດດເດ່ັນ ການນຳແຂວງໄດ້ກຳນົດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວເປັນບຸລິມະສິດ 
ໃນຂະແໜງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
- ວິຖີການດຳລົງຊີວິດບັນດາເຜົ່າຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລັກອັນດັ້ງເດີມ, ມີຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ 
ງານເທດສະການຕ່າງໆ ງານບຸນກຸດສົງການປີໃໝ່ລາວ (ບຸນບັ້ງໄຟ), ບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ, ບຸນໄຫຼເຮືອໄຟ, 
ບຸນຊ່ວງເຮືອ, ບຸນປົດປີ, ບຸນກິນຈຽງ ແລະ ອື່ນໆ.
- ອຸດົມໄຊມີຄວາມສະຫງົບ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງ 
ສັງຄົມໂດຍພື້ນຖານ.
- ຄວາມເປັນເອກະລັກທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ຂອງອາຄານບ້ານເຮືອນແບບດັ້ງເດີມຂອງຊົນເຜົ່າ, 
ໂຄງສ້າງຂອງຜັງເມືອງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະເຜົ່າ ທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຢູ່ບົນພູເຂົາ ສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຄວາມງົດງາມຂອງທຳມະຊາດແຫ່ງເມືອງເໜືອທະເລໝອກ ຊົນເຜົ່າພູເຂົາສູງ.
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2.2. ຈຸດອ່ອນ. 
- ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື່ອງຈາກວ່າງົບປະມານຕອບສະໜອງບໍ່ທັນພຽງພໍ.
- ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ການບໍລິຫານ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນໜຶ່ງພາຍໃນແຂວງ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ 
ເທົ່າທີ່ຄວນ.
- ການປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມອາຄານ, ປະຕິສັງຂອນ ແລະ ບູລະນະຈຳນວນໜຶ່ງ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດລະບຽບ 
ຂອງຜັງເມືອງ.
- ການຈັດສັນ, ການສັນຈອນພາຍໃນເຂດເທດສະບານເມືອງຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ອັນໄດ້ສ້າງ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
- ຜັງເມືອງຂອງເທດສະບານຍັງຄັບແຄບ ແລະ ລະບົບການຈັດການເລື່ອງສິ່ງເສດເຫຼືອປະຕິກູນຕ່າງໆຍັງ 
ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
- ຄວາມແອອັດໃນຕົວເມືອງ ຈາກການເຂົ້າມາຂອງປະຊາຊົນຈາກທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ກໍໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງ 
ອາກາດ ແລະ ທາງສຽງທີ່ທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມ.
- ການຄຸ້ມຄອງ ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວະນາໆພັນ ລວມທັງວັດຖຸບູຮານ  
ບູຮານສະຖານອັນມີຄ່າ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
- ຂອດບໍລິການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບມາດຕະຖານ ການດຳເນີນທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນດຳເນີນທຸລະກິດແບບຄອບຄົວ.
- ການເຄົາລົບປະເພນີການທຳບຸນແບບຊາວພຸດ ຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ແລະ ຖືກຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈິງຈັງ ທີ່
ອາດຈະພາໃຫ້ມີການເຊື່ອມເສຍວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກໄດ້ ຖ້າຫາກບໍ່ມີການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຊອກຫາ 
ແນວທາງສະກັດກັ້ນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ.
- ໄວໜຸ່ມຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ມີການຮຽນແບບ ຫຼື ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກວັດທະນະທຳຂອງຊາດອື່ນ ໂດຍສະ 
ເພາະການແຕ່ງກາຍທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ. 
- ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍສະຖານທີ່ຈອດລົດ 
ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ, ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ (ສວນສາທາລະນະ) ແລະ ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພແກ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຍັງຄັບແຄບບໍ່ພຽງພໍ.
- ບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວບໍ່ທັນມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຈິດສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

2.3. ກາລະໂອກາດ. 
- ອຳນາດການປົກຄອງທຸກພາກສ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ  ແລະ ວຽກງານທ່ອງ 
ທ່ຽວ ເປັນບູລິມະສິດໜຶ່ງໃນຂະແໜງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
- ປັດຈຸບັນ ທ່າອ່ຽງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຢາກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ໃນຮູບ 
ແບບປະສົມປະສານດ້ານວັດທະນະທຳ, ທຳມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດທີ່ຍັງຄົງເປັນຄວາມດັ້ງເດີມ ໃນກຸ່ມຂອງ 
ນັກເດີນທາງ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກສຶກສາ.
- ແຂວງອຸດົມໄຊມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງພາກເໜືອ ແລະ ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງປະເທດ ເພື່ອນບ້ານຫຼາຍປະ 
ເທດເຊິ່ງຈະກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນາຄົດ.

2.4.  ສິ່ງທ້າທາຍ.
- ການພັດທະນາທ່ີບ່ໍຄຳນຶງເຖິງຫັຼກການທາງດ້ານວິຊາການ ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍກັບການຮັກສາຊັບພະຍາ 
ກອນການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຄຽງຄູ່ກັບຊາວອຸດົມໄຊໃນອະນາຄົດ.
- ການເຂ້ົາເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ອາດຈະເປັນສ່ິງທ້າທາຍຖ້າຫາກບ່ໍປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເອກະ
ລັກຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງກໍອາດຈະເສຍສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫຼາດ ໃຫ້ກັບປະເທດອາຊຽນອ່ືນໆ. 
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- ການເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ການຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄປຢູ່ເຂດອື່ນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ 
ຊໍ້າພັດແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນອື່ນ ຫຼື ຊາວຕ່າງຊາດມາດໍາເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ອາໄສຢູ່ແທນ ກໍເຮັດໃຫ້ວິຖີຊີວິດ ແລະ 
ວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມ ຂອງຊາວອຸດົມໄຊມີການປ່ຽນແປງ.
- ສະພາບການຂອງໂລກມີການຜັນແປ ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຢູ່ບາງຂົງເຂດເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ເຮັດໃຫ້ 
ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.

3 ວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານ 
ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ສຳລັບປີ 2016 - 2025

3.1 ວິໄສທັດ
 ວິໄສທັດຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ
ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ:“ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 
ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ເປັນແຂວງບໍລິການທາງຜ່ານທີ່ທັນສະໄໝ ການທ່ອງທ່ຽວເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ”.

3.2 ຈຸດປະສົງ
- ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
- ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ອຸດົມໄຊ ເປັນຈຸດໝາຍ 
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ.
- ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
- ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.
- ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍ 
ລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

3.3 ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ
- ສູ້ຊົນໃຫ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ເຂົ້າມາທ່ຽວອຸດົມໄຊໃຫ້ໄດ້267,703ຄົນໃນປີ 2020 ແລະ 345,996ຄົນ 
ໃນປີ 2025.
- ສູ້ຊົນປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ.
- ສູ້ຊົນສ້າງລາຍຮັບຈາກ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 14,383,414 ໂດລາສະຫະລັດ, ສະເລ່ຍອັດຕາການພັກ 
ແຮມ 2 ວັນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ສະເລ່ຍ 37– 50 ໂດລາສະຫະລັດ/ຄົນ/ວັນພາຍໃນປີ2020 
ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 25,632,306 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2025.
- ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດທີ່ປິ່ນອ້ອມວຽກງານບໍລິ 
ການໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1,500 ຕຳແໜ່ງງານໃນປີ 2020 ແລະ 2,500 ຕຳແໜ່ງງານ ໃນປີ 2025 ທັງເປັນການປະກອບ   
ສ່ວນເຮັດໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງແຂວງວາງອອກວ່າດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ບັນລຸເຖິງ 65 
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2020 ແລະ 80 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2025.
- ສູ້ຊົນຊອກແຫຼ່ງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິສັງຂອນວັດວາອາຮາມ
ຕ່າງໆ ໃນທົ່ວແຂວງຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 3 ແຫ່ງ ໃນປີ 2025.
- ສູ້ຊົນຜະລິດສິ່ງໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສົ່ງ
ເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍສີສັນ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ 
ກວ່າເກົ່າໃຫ້ໄດ້ 7 ລາຍການ ຮອດປີ 2025 ເຊັ່ນ: ປື້ມນໍາທ່ຽວ (Guide Book) 30,000 ຫົວ; ແຜນທີ່
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ໃນຕົວເມືອງໄຊ 30,000 ແຜ່ນ ພາຍໃນ 10 ປີ; ພິມແຜ່ນພັບແນະນໍາການທ່ອງທ່ຽວ 30,000 ສະບັບ ເປັນ 
3 ພາສາ  (ອັງກິດ, ຈີນ ແລະ ລາວ); ພີມໂປດສະເຕີສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ຄວນປະຕິບັດ Do’s and 
Don’ts 20,000 ສະບັບ; ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບວັດຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງໄຊ 20,000 ແຜ່ນ; ຜະລິດ ດີວີດີ(DVD), 
ວິຊີດີ (VCD) 1,500 ແຜ່ນ; ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກຕ່າງໆໄດ້ແກ່: ຜະລິດເສື້ອທີ່ລະນຶກ 3,000 ຜືນ; ໝວກ 2,000 
ໜ່ວຍ; ຄັນຮົ່ມ 2,000 ຄັນ; ໂມງແຂນຝາ 2,000 ໜ່ວຍ; ບິກ 3,000 ກ້ານ; ປຶ້ມບັນທຶກ 2,000 ຫົວ; 
ປະຕິທິນທ່ອງທ່ຽວຕັ້ງໂຕະ 3,000 ຊຸດ; ປະຕິທິນທ່ອງທ່ຽວແຂວນຝາ 3,000 ຊຸດ; ຖົງໃສ່ສິ່ງໂຄສະນາ 4,000 
ໜ່ວຍ; ກະເປົາໃສ່ໜັງສືເດີນທາງ (Passport) 3,000 ໜ່ວຍ.
- ສູ້ຊົນສ້າງສາລະຄະດີໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ 10 ລາຍການ ຮອດປີ 2025.
- ສູ້ຊົນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບ 
ຂີດຄວາມສາມາດ ດ້ານການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ໄດ້ 5,000 ຄົນ ຈົນຮອດປີ 2025.
- ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບຂະແໜງການຂອງລັດສູ້ຊົນປັກຫຼັກໝາຍຂອບເຂດພື້ນທີ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ຈັດສັນວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດໃຫ້ໄດ້100 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນປີ 2025.
- ສູ້ຊົນສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນຄືນ ຂຶ້ນທະບຽນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງໃຫ້ໄດ້ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຮອດປີ 2020 ແລະ ສາມາດເປີດບໍລິການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຫ່ຼງໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 3 ແຫ່ງ ໃນປີ 2020 ແລະ ອີກ3ແຫຼ່ງໃນປີ 
2025. 
- ສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນປີ 2020.
- ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືການພັດທະນາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວແບບເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມກັບບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຊິ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ, ໂຄສະນາດຶງດູດໃຫ້ແຂກ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ. 
- ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 65  ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມແຜນການທີ່ລັດຖະບານ 
ໄດ້ວາງໄວ້ ຮອດປີ 2020 ແລະ ສໍາເລັດ 95 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2025.
- ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມອາດສາມາດໃນການຮັບຮອງຕົວ
ຈິງ ຂອງຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍອັນແນ່ນອນໂດຍສົມທົ
ບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງພາບພົດອັນດີງາມໃຫ້ສຳເລັດ 80 
ສ່ວນຮ້ອຍ ຮອດປີ 2025.
- ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ 
ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ 6 ແຫ່ງ ພາຍໃນປີ 2025.
- ສູ້ຊົນຈັດສັນຕົວເມືອງ ແລະ ຂອບເຂດປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບ 
ຮ້ອຍ.

3.4 ຍຸດທະສາດ 
 ເພ່ືອບັນລຸຈຸດປະສົງທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ປະກອບມີຍຸດທະສາດລຸ່ມນີ້:
ຈຸດປະສົງ 1. ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ຄົງ 
ຄຸນຄ່າ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, 
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍອັນແນ່ນອນ.
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2) ດຳເນີນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ. 
3) ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ຮັກສາມູນເຊື້ອທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ.
4) ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງ 
ເຂັ້ມງວດ.

ຈຸດປະສົງ 2. ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ ອຸດົມໄຊເປັນຈຸດໝາຍ 
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 
ສາກົນ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ການສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງ 
ອຸດົມໄຊ (DMP).
2) ປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານພາຍໃນຕົວເມືອງໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ.
3) ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ.
4) ສ້າງກິດຈະກຳການຕະຫຼາດ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
5) ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ຈຸດປະສົງ 3. ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, 
ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
2) ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
3) ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງ
ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ຕິດພັນກັບການຈຳໜ່າຍ).

ຈຸດປະສົງ4. ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ປະກອບມີ 
ຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ສ້າງນິຕິກຳເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
2)  ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.
3) ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ຈຸດປະສົງ5. ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ, 
ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ສ້າງນິຕິກຳເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
2)  ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ.
3) ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
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4 ນະໂຍບາຍການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຈຸດສຸມຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ

- ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການພັດ
ທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ຄົບວົງຈອນ 
ເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ - ກົດໝາຍການທ່ອງທ່ຽວ.
- ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ໄດ້ບໍລິການແລ້ວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສຸມໃສ່ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ 
ສຳຫຼວດ ແລະ ຈັດສັນແລ້ວ ໃຫ້ສາມາດເປີດບໍລິການ.
- ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນ ທັງພາກລັດ-
ເອກະຊົນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວເປັນຂອງໜົດທຸກ
ຄົນ.
- ເຜີຍແຜ່, ອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ໃຫ້ຍືນຍົງ.
- ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສະມະຄົມການທ່ອງທ່ຽວເຮັດການຕະຫຼາດ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ໃຫ້ມີ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍກວ້າງຂວາງເຂົ້າສູ່ລວງເລີກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຕະຫຼາດປະເທດເພື່ອນ
ບ້ານ ແລະ ສາກົນ.
- ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຮັກສາວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ 
ທ້ອງຖິ່ນ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ບ້ານທີ່ໃກ້ຄຽງບໍລິເວນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ.
- ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສອດຄ່ອງເງື່ອນໄຂຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບ, ເລືອກເຟັ້ນຈັດບູລິມະສິດ 
ໃນການພັດທະນາຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ມີເປົ້າໝາຍແນ່ນອນ.
- ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕິດພັນກັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບ 
ເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໜັກແໜ້ນ.
- ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ຄວນຕິດພັນກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ພາກທຸລະກິດໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.
- ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວ ສ້າງຜະລິດ 
ຕະພັນທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີສີສັນ, ຂະໜາດ, ມາດຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ການຫຸ້ມຫໍ່ເພື່ອແຂ່ງຂັນຕະຫຼາດ.
- ດຶງດູດ, ຍາດແຍ່ງການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ຕ່າງປະເທດຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 
ເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ.
- ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພາກລັດ ທຸລະກິດຈັດງານປະເພນີວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ, ງານເທດສະການ 
ອາຫານ ແລະ ງານອື່ນໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
- ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ.
- ເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ນິຕິກຳທ່ອງທ່ຽວ ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ, ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ ເພື່ອສະດວກໃນການ 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ປອດໄພໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

5 ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ສໍາລັບປີ 2016-2025

5.1 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ການສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍອັນແນ່ນອນ
ແຜນງານ 1: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຈອມອອງ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນບໍລິເວນພື້ນທີຖໍ້າຈອມອອງ.
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ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຈັດໂຊນນິງຖໍ້າຈອມອອງ
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຈອມອອງ.
ແຜນງານ 2: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າກັດ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄືນກ່ຽວກັບຕາດນໍ້າກັດ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າກັດ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າກັດ.
ແຜນງານ 3: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າຫີນ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອ່າງນໍ້າຫີນ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າຫີນ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າຫີນ.
ແຜນງານ 4: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານອາໂນ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບ້ານອາໂນ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານອາໂນ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບ້ານອາໂນ.
ແຜນງານ 5: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າແຮງ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕາດນໍ້າແຮງ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າແຮງ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າແຮງ.
ແຜນງານ 6: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າຊາພັນປີ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປ່າຊາພັນປີ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າຊາພັນປີ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າຊາພັນປີ.
ແຜນງານ 7: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຕາດຫຼັກ 11.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕາດຫຼັກ 11.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດຫຼັກ 11.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາແລະຄຸ້ມຄອງຕາດຫຼັກ 11.
ແຜນງານ 8: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງທາດພູໄຊຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາດພູໄຊຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດພູໄຊຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດພູໄຊຣັດ 
ຕະນະມິ່ງເມືອງ.
ແຜນງານ 9: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ.
ແຜນງານ 10: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະເ ກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ(ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້.
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ແຜນງານ 11: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ລໍາທຽນ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ລໍາທຽນ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ລໍາທຽນ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ລໍາທຽນ.
ແຜນງານ 12: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າແຈ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕາດນໍ້າແຈ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າແຈ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າແຈ.
ແຜນງານ 13: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າໄທຂາວ), ບ້ານສາມກາງ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ(ເຜົ່າໄທຂາວ), ບ້ານສາມກາງ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າໄທຂາວ), ບ້ານສາມກາງ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າໄທຂາວ), 
ບ້ານສາມກາງ.
ແຜນງານ 14: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ.
ແຜນງານ 15: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງນໍ້າລອດພູ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບນໍ້າລອດພູ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍ້າລອດພູ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍ້າລອດພູ.
ແຜນງານ 16: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າມົກແຝກ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າມົກແຝກ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າມົກແຝກ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າມົກແຝກ.
ແຜນງານ 17: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຕາດຕະແລ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕາດຕະແລ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດຕະແລ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດຕາດຕະແລ.
ແຜນງານ 18: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າກຶມມຸ), ບ້ານຍອຍໄຍ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ(ເຜົ່າກຶມມຸ), ບ້ານຍອຍໄຍ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າກຶມມຸ), ບ້ານຍອຍໄຍ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າກຶມມຸ), ບ້ານ 
ຍອຍໄຍ.
ແຜນງານ 19: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານພູແທ່ນ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ(ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານພູແທ່ນ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານພູແທ່ນ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າອາຄາ), 
ບ້ານພູແທ່ນ.
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ແຜນງານ 20: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າກູດ, ບ້ານຫ້ວຍສະຫຼາກ, ເມືອງງາ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຖໍ້າກູດ.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າກູດ.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າກູດ.

5.2 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ດຳເນີນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງ 
ດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ປະກອບມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ
ແຜນງານ1: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູລະນະມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ. 
ໂຄງການ 1: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າຈອມອອງ.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດນໍ້າກັດ. 
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ອ່າງນໍ້າຫີນ.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານອາໂນ.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດນໍ້າແຮງ.
ໂຄງການ 6: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ປ່າຊາພັນປີ.
ໂຄງການ 7: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດຫຼັກ 11.
ໂຄງການ 8: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ທາດພູໄຊຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ.
ໂຄງການ 9: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ.
ໂຄງການ 10: ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້.
ໂຄງການ 11: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ປ່າໄມ້ລໍາທຽນ.
ໂຄງການ 12: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດນໍ້າແຈ.
ໂຄງການ 13: ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າໄທຂາວ), ບ້ານສາມກາງ.
ໂຄງການ 14: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ.
ໂຄງການ 15: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ນໍ້າລອດພູ.
ໂຄງການ 16: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າມົກແຝກ.
ໂຄງການ 17: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດຕະແລ.
ໂຄງການ 18: ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າກຶມມຸ), ບ້ານຍອຍໄຮ.
ໂຄງການ 19: ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານພູແທ່ນ.
ໂຄງການ 20: ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າກູດ, ບ້ານຫ້ວຍສະຫຼາກ, ເມືອງງາ.
ແຜນງານ2 : ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບູລິມະສິດ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າຈອມອອງ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດນໍ້າກັດ.
ໂຄງການ 3: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ອ່າງນໍ້າຫີນ.
ໂຄງການ 4: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານອາໂນ.
ໂຄງການ 5: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດນໍ້າແຮງ.
ໂຄງການ 6: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າຊາພັນປີ.
ໂຄງການ 7: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດຫຼັກ 11.
ໂຄງການ 8: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ທາດພູໄຊຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ.
ໂຄງການ 9: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ.
ໂຄງການ 10: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້.
ໂຄງການ 11: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າໄມ້ລໍາທຽນ.
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ໂຄງການ 12: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດນໍ້າແຈ.
ໂຄງການ 13: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າໄທຂາວ), ບ້ານສາມກາງ.
ໂຄງການ 14: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ.
ໂຄງການ 15: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ນໍ້າລອດພູ.
ໂຄງການ 16: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າມົກແຝກ.
ໂຄງການ 17: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດຕະແລ.
ໂຄງການ 18: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າກຶມມຸ), ບ້ານຍອຍໄຮ.
ໂຄງການ 19: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານພູແທ່ນ.
ໂຄງການ 20: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າກູດ, ບ້ານຫ້ວຍສະຫຼາກ, 
ເມືອງງາ.

5.3 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດດຳເນີນການຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ເອກະລັກ 
ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮັກສາມູນເຊື້ອທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ
ແຜນງານ1: ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມປະເພນີບາສີສູ່ຂັວນ.
ໂຄງການ 1: ປັບປຸງ ລະບຽບການປະເພນີບາສີສູ່ຂັວນ ວັດພະເຈົ້າສິງຄຳ.
ໂຄງການ 2: ຈັດສັນສະຖານທີ່ສຳລັບການບໍລິການຂາຍເຄື່ອງບູຊາ.
ໂຄງການ 3: ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອະນຸລັກຮັກສາປະເພນີ ໃນການບາສີສູ່ຂັວນ.
ໂຄງການ 4: ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການບາສີສູ່ຂັວນ.
ແຜນງານ 2: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບຍືນຍົງອຸດົມໄຊ (ADB).
ໂຄງການ 1: ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ   
ອຸດົມໄຊ (ADB).
ໂຄງການ 2: ຊຸກຍູ້ - ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ພາຍໃຕ້
ໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງອຸດົມໄຊ (ADB).
ແຜນງານ 3: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ບຸນປະເພນີເຜົ່າລື້ ເມືອງແບງ
ໂຄງການ 1: ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບຸນປະເພນີ ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຜົ່າລື້.
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບຸນປະເພນີຕ່າງໆ.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສົງເສີມການຈັດງານບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.
ແຜນງານ 4: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດແບບເຜົ່າໄຕລື້.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິຖີຊີວິດແບບເຜົ່າໄຕລື້.
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດແບບເຜົ່າໄຕລື້.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດແບບເຜ່ົາໄຕລ້ືໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ.
ແຜນງານ 5: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ສິລະປະພື້ນເມືອງ
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິລະປະພື້ນເມືອງ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສິລະປະພື້ນເມືອງ.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິລະປະພື້ນເມືອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ.
ແຜນງານ 6: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ. 
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງປື້ມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວອຸດົມໄຊ.
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ແຜນງານ 7: ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ ອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງລາຍການອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ
ແຜນງານ 8: ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູການແກະສະຫຼັກ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະແບບອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການແກະສະຫຼັກ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແກະສະຫຼັກ.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແກະສະຫຼັກ.
ແຜນງານ 9: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ການນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ 
ອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 1: ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ 
ອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 3: ເຜີຍແຜ່ວິທີການນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ແຜນງານ 10: ສ້າງຈິດສຳນຶກ ການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ໂຄງການ 1: ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ.
ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ.

5.4 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບຽບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເຂັ້ມງວດ
ແຜນງານ1: ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ໂຄງການ 2: ສະໜອງອຸປະກອນເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ.
ໂຄງການ 3: ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣັມ.
ແຜນງານ2: ສ້າງລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ທາງທຳມະຊາດ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ທາງວັດທະນະທຳ.
ໂຄງການ 3: ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ທາງປະຫວັດສາດ.

5.5 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດການສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ແຜນງານ 1: ສັງລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 2: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາ ຈຸດໝາຍ 
ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

5.6 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານພາຍໃນຕົວເມືອງໃຫ້ 
ເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ
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ແຜນງານ 1: ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພະທາດໄຊມຸງຄຸນຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ ເມືອງຫຼາ.
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງບໍລິເວນບ້ານເຈງ-ຫໍພິພິທະພັນຂອງແຂວງ.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງບໍລິເວນອານຸສາວະລີ ທ່ານໄກສອນ ພົມວິຫານ.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຮອຍຕີນພະບາດບ້ານລ້ອງຍາບ້ານປຸງຫຽງຫາເສັ້ນທາງອີ 13 
ເມືອງຫຼາ.
ໂຄງການ 6: ປັບປຸງເສັ້ນທາງລະຫວ່າງບ້ານບໍ່-ບ້ານແຟນ ເມືອງໄຊ.
ໂຄງການ 7: ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າຈອມອອງ ເມືອງໄຊ.
ໂຄງການ 8: ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມຕົວເມືອງໄຊ.
ໂຄງການ 9: ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດນໍ້າກັດ.
ໂຄງການ 10: ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສີ່ແຍກຫ້ວຍຂຸມ,  ສາມແຍກ ຫຼັກ 4 ທາງໄປຫຼວງນໍ້າທາ 
ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 11: ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງ ແລະ ແຜນທ່ີທ່ອງທ່ຽວ 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວທີ່ຊາຍແດນ 
ອຸດົມໄຊ-ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ-ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ-ຫຼວງນໍ້າທາ, ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ເມືອງປາກແບງ-ໄຊຍະບູລີ, 
ທ່າເຮືອເມືອງປາກແບງ.
ໂຄງການ 12: ສ້າງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຢູ່ຕາມຕົວເມືອງໄຊເຊັ່ນ: ບ້ານຫ້ວຍຂຸມ, ບ້ານນາເລົາ, ທາດໄຊມຸງຄຸນ 
ຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.
ໂຄງການ 13: ປັບປຸງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຢູ່ບ້ານຍໍ້, ບ້ານທ່າມື່ນ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫ້ອງນ້ຳບ້ານສາມກາງ ເມືອງແບງ.
ໂຄງການ 14: ສ້າງຈຸດຊົມທິວທັດທຳມະຊາດ ຢູ່ເສັ້ນທາງບ້ານກິ່ວແຈບ ເມືອງໄຊ-ເມືອງນາໝໍ້.
ໂຄງການ 15: ປັບປຸງຮ້ານອາຫານສະອາດ ແລະ ປອດໄພຢູ່ບັນດາເມືອງ.
ໂຄງການ 16: ປັບປຸງສະຖານທີ່ພັກແຮມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.
ແຜນງານ 2: ປັບປຸງລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສາທາລະນຸປະໂພກ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສື່ສານ.
ໂຄງການ 2: ຕິດຕັ້ງຕູ້ ATM ຈຸດສໍາຄັນ ພາຍໃນອຸດົມໄຊ: ທ່າເຮືອ, ສົ້ນຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ເມືອງປາກແບງ, 
ວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ ເມືອງຫຼາ, ແລະ ອື່ນໆ.
ໂຄງການ 3: ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາທີ່ທາດໄຊມຸງຄຸນຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນແຂວງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາຢູ່ບໍລິເວນວັດໄຊຍະຣາມ ບ້ານເຈງ.

5.7 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ
ແຜນງານ 1: ສ້າງມາດຕະຖານ ສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທໍາ.
ໂຄງການ 3: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ.

5.8 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດສ້າງກິດຈະກຳການຕະຫຼາດ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ
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ແຜນງານ1: ສ້າງສິ່ງພິມໂຄສະນາສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
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 ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄຊສໍາລັບ 
ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແທັບເລັດ(Tablet) ໃນລະບົບIOS ແລະ Android.
ໂຄງການ 2: ໂຄສະນາຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ, ຢູທູບ (Youtube), ເຟຊບຸກ 
(Fackbook), ທະວິດເຕີ(Twitter), ກູເກີພລັສ(Google+), ລິ້ງອິນ(Linked in), ພິນເຕີເລັດ(Pinterest), ລີດິດ 
(Reddit), ອິນສະຕາແກຼມ (Instagram).
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງເວັບໄຊ້ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຫຼາຍພາສາ.
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 ກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
ແຜນງານ 4: ສົ່ງເສີມເທດສະການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ຈັດງານບຸນປະເພນີທ້ອງຖິ່ນປະຈໍາປີ.
ໂຄງການ 2: ຈັດງານສິລະປະການສະແດງ ການຟ້ອນ, ຂັບລໍາ ແລະ ອ່ານກອນພື້ນເມືອງ.
ໂຄງການ 3: ຈັດງານວາງສະແດງຫັດຖະກໍາທີ່ມີເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 4: ຈັດງານເທດສະການອາຫານພື້ນເມືອງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 5: ຈັດມິນິມາລາທອນເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 6: ຈັດງານປະກວດອາພອນລາວ.

5.9 ເພ່ືອບັນລຸຍຸດທະສາດພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ແຜນງານ 1: ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກ
ລັດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ພາກທຸລະກິດ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 3: ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ໂຄງການ 4: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 5: ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວ.
ໂຄງການ 6: ຝຶກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກລັດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
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ແຜນງານ 2: ຕອບສະໜອງອຸປະກອນທ່ີຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ 
ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ສະໜອງຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 2: ສະໜອງ ໂປເຈັກເຕີ (LCD) ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 3: ສະໜອງເຄື່ອງວັດແທກ GPS ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ, ກໍານົດເຂດໃນການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 4: ຕອບສະໜອງອຸປະກອນການພິມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງລີດກາຕ່າງໆ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນ 
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

5.10 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
ແຜນງານ 1: ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.
ໂຄງການ 1: ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ບ້ານສາມັກຄີໄຊ-ບ້ານ ຕະນອງ 
ປໍ ແລະ ບ້ານຜາວີ ເມືອງຫຼາ.
ໂຄງການ 2: ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ບ້ານທ່າມື່ນ-ຕາດນ້ຳແຈ-ບ້ານຍໍ້ 
ເມືອງແບງ.
ໂຄງການ 3: ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານປາກເງີຍ, ເມືອງ ປາກແບງ.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເທດສະບານເມືອງງາ 
ສາຍແມ່ນ້ຳຂອງ ບ້ານຍອຍໄຮ, ບ້ານຄົກພຸ, ຖ້ຳຜາໂອະ ແລະ ຕາດແຜນ.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມສາຍນ້ຳພາກ ເມືອງນາໝໍ້.
ໂຄງການ 6: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ເມືອງຮຸນ.
ໂຄງການ 7: ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເມືອງໄຊ.
ແຜນງານ 2: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຄືອຂ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນປັ້ນໝໍ້ຫຼໍ່ໄຫບ້ານຍໍ້ ເມືອງແບງ.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ້າບ້ານແຟນ ບ້ານກັດ ເມືອງໄຊ.
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນປູກຜັກປອດສານພິດເມືອງໄຊ, ເມືອງແບງ ແລະ ເມືອງຮຸນ.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນບ້ານຍ,ໍ໊ ບ້ານສາມກາງ ເມືອງແບງ ບ້ານນາໂຮມ ເມືອງຮູນ 
ບ້ານນາຊາຍທອງ ແລະ ບ້ານກັດ ເມືອງໄຊ
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນການຈັກສານ ເມືອງໄຊ ເມືອງແບງ.

5.11 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ແຜນງານ 1: ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມການຫຸ້ມຫໍ່ໜັງຍໍາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານດອນແກ້ວ ແລະ ບ້ານປ່າສັກ, ເມືອງໄຊ.
ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມການຍ້ອມຜ້າຈາກສີທຳມະຊາດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານປ່າສັກ, ບ້ານນາຊາຍທອງ ເມືອງ 
ໄຊ ແລະ ບ້ານຍໍ້, ບ້ານນາໄລ ເມືອງແບງ.
ໂຄງການ 3: ຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງອາຫານປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ.
ໂຄງການ 4: ຝຶກອົບຮົມການຮັກສາ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ໜ້າເຂົ້າຊອຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການພາຍໃນເມືອງໄຊ. 
ແຜນງານ 2: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການປຸງແຕ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນ.
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5.12 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ຕິດພັນກັບການຈຳໜ່າຍ)
ແຜນງານ 1: ຈັດຫາງົບປະມານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ.
ໂຄງການ 1: ສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນ.
ໂຄງການ 3: ກອງທຶນເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານການຜະລິດ.
ແຜນງານ 2: ພັດທະນາຮູບແບບຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງຕະຫຼາດກາງຄືນ ຢູ່ເທດສະບານເມືອງໄຊ.
ໂຄງການ 3: ສ້າງສູນວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 4: ສ້າງຫ້ອງຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຈຸດແວ່ເຊົາ.
ໂຄງການ 5: ສ້າງສັນຍາລັກປະຈໍາສິນຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນ ໃຫ້ເປັນລິຂະສິດສະເພາະ ເພື່ອເປັນການ 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນການຮຽນແບບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ.
ແຜນງານ 3: ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຈັກສານ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ.
ໂຄງການ 3: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນແຜ່ນແພ.
ໂຄງການ 4: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ.

5.13 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດສ້າງນິຕິກຳເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ແຜນງານ 1: ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 3: ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສາມາດສ້າງເປັນ
ສິນຄ້າປະຈຳເມືອງ (ODOP).

5.14 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ
ແຜນງານ 1: ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 2: ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ໂຮງແຮມ - ເຮືອນພັກ.
ໂຄງການ 3: ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ບໍລິການຮ້ານອາຫານ - ກິນດຶ່ມ.
ໂຄງການ 4: ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການບໍລິການນຳທ່ຽວທີ່ເປັນເອກະລັກແບບລາວ.
ແຜນງານ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ.
ໂຄງການ 1: ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການ.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງຂອດປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງສະມາຄົມທຸລະກິດບໍລິການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ສະມາຄົມທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ.
ໂຄງການ 3: ຝຶກອົບຮົມການບໍລິການແບບລາວໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.
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5.15  ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ແຜນງານ 1: ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດການ.
ໂຄງການ 1: ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ.
ໂຄງການ 2: ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບການບໍລິການ.

5.16 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ແຜນງານ 1: ສ້າງເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ຈັດເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ເມືອງໄຊ.
ໂຄງການ 2: ຈັດລາຍການຜ່ານສື່ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສືພິມ.
ແຜນງານ 2: ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ຈັດທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

5.17 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດກຳນົດຮູບແບບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາ 
ຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ແຜນງານ 1: ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ/ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ/ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ.
ໂຄງການ 2: ກຳນົດມາດຕະຖານທີ່ເປັນຮູບປະທຳໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ ເອ 
ກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ແຜນງານ 2: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ/ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງ
ຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະຈຳປີ.

5.18 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ  
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ແຜນງານ 1: ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, 
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ/ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ.
ໂຄງການ 2: ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບການບໍລິການ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ/ເອກະຊົນ/
ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
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ພາກທີ III
ມາດຕະການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພ່ືອການທ່ອງທ່ຽວ

ສໍາລັບປີ 2016 – 2025
 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ສໍາລັບປີ 2016 – 2025 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ,ອໍາ 
ນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງເອົາ
ໃຈໃສ່ຕໍ່ເນື້ອໃນສຳຄັນບາງດ້ານຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ຕັ້ງໜ້າຂະຫຍາຍໂຄສະນາ ແລະ ນຳເອົາເນື້ອໃນຂອງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວນຳ
ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ປະຈໍາເດືອນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ 
ຕໍ່ເນື່ອງ, ປະຈຳໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ.
- ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນໃຈຄວາມຂອງແຜນພັດທະນາສະບັບນີ້ເພື່ອໃຫ້ ພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂ້ົາໃຈເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານທ່ອງທ່ຽວທ່ີຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງແຂວງພ້ອມທັງນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ້ອງຕິດພັນກັບການປະເມີນຜົນເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອສະ
ຫຼຸບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການສົ່ງເສີມຈຸດດີ ແລະ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງ.
- ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຕ້ອງເປັນໃຈກາງໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງການທີ່ປິ່ນອ້ອມ 
ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕ່ໍກັບບັນດາກິດຈະກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາໂຄງລ່າງ 
ຮັບໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ, ຫັດຖະກຳ, ກະສິກຳ ທີ່ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ 
ແຂວງອຸດົມໄຊ.
- ພາກລັດຕ້ອງລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ມີ
ຄຸນນະພາບເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການບໍລິການຂອງສາກົນ.
- ຕິດຕາມ, ປະເມີນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ, ແຜນງານ, ທຸກໆໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຖືກຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອຮັບປະກັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.
- ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ  ແລະ  ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະ 
ນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
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ພາກທີ IV

ແຜນຜັນຂະຫຍາຍ ສຳລັບປີ 2016 – 2025

     ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໂຄງການ

 ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະເພາະ ປີ 2016 – 2025
 
ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ ລ/ດ ກິດຈະກໍາ

ກໍານົດ
ບູລິມະສິດ

ໄລຍະເວລາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ງົບປະມານ

(ຫ/ໜ ກີບ)
ແຫຼ່ງທຶນ

ແຜນງານ 1: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ຖໍ້າຈອມອອງ.

1.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບຖໍ້າຈອມອອງ. 1 2015-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

2.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຈອມອອງ. 2 2016-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

3.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຈອມອອງ.

3 2016-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 2: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດນໍ້າກັດ.

4.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບຕາດນໍ້າກັດ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

5.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າກັດ. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

6.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າກັດ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 3: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ອ່າງນໍ້າຫີນ.

7.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບອ່າງນໍ້າຫີນ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

8.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າຫີນ. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

9.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າຫີນ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 4: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
(ເຜົ່າອາຄາ), 
ບ້ານອາໂນ.

10.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບ (ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານອາໂນ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

11.

ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າອາຄາ), 
ບ້ານອາໂນ.

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

12.

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ 
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າອາຄາ), ບ້ານອາໂນ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 5: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດນໍ້າແຮງ.

13.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ຕາດນໍ້າແຮງ 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

14.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າແຮງ 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

15.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດນໍ້າແຮງ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 6: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ປ່າຊາພັນປີ.

16.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ປ່າຊາພັນປີ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

17.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າຊາພັນປີ. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

18.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ປ່າຊາພັນປີ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 7: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດຫຼັກ 11.

19.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ຕາດຫຼັກ 11. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

20.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດຫຼັກ 11.

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

21.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດຫຼັກ 11.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 8: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ທາດພູໄຊຣັດຕະ 
ນະມິ່ງເມືອງ.

22.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບທາດພູໄຊຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

23.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທາດພູໄຊຣັດຕະ 
ນະມິ່ງເມືອງ.

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

24.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ
ການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງທາດພູໄຊຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 9:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ.

25.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

26.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວັດພະເຈ້ົາສິງຄໍາ.

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

27.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 10:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

(ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້.

28.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບ(ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

29.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

30.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
(ເຜົ່າລື້), ບ້ານຍໍ້.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 11: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ປ່າໄມ້ລໍາທຽນ.

31.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ປ່າໄມ້ລໍາທຽນ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

32.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ລໍາທຽນ. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

33.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ປ່າໄມ້ລໍາທຽນ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 12: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດນໍ້າແຈ.

34.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບຕາດນໍ້າແຈ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

35.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດນໍ້າແຈ. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

36.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດນໍ້າແຈ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 13: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
(ເຜົ່າໄທຂາວ), 
ບ້ານສາມກາງ.

37.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບ(ເຜົ່າໄທຂາວ), ບ້ານສາມກາງ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

38.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ(ເຜົ່າໄທຂາວ), 
ບ້ານສາມກາງ.

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

39.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
(ເຜົ່າໄທຂາວ), ບ້ານສາມກາງ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 14:
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ.

40.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

41.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ໍາພະເຈ້ົາຄໍາຕັນ. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

42.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 15:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ນໍ້າລອດພູ.

43.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ນໍ້າລອດພູ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

44.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍ້າລອດພູ.

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

45.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ນໍ້າລອດພູ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 16:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ຖໍ້າມົກແຝກ.

46.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ຖໍ້າມົກແຝກ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

47.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າມົກແຝກ. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

48.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຖໍ້າມົກແຝກ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 17: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດຕະແລ.   

49.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ຕາດຕະແລ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

50.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຕາດຕະແລ. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

51.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ 
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດຕະແລ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 18: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
(ເຜົ່າກຶມມຸ) 

ບ້ານຍອຍໄຮ.

52.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
(ເຜົ່າກຶມມຸ) ບ້ານຍອຍໄຮ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

53.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າກຶມມຸ) 
ບ້ານຍອຍໄຮ.

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

54.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
(ເຜົ່າກຶມມຸ) ບ້ານຍອຍໄຮ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 19: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
(ເຜົ່າອາຄາ) 
ບ້ານພູແທນ.

55.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
(ເຜົ່າອາຄາ) ບ້ານພູແທນ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

56.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າອາຄາ) 
ບ້ານພູແທນ.

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

57.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
(ເຜົ່າອາຄາ) ບ້ານພູແທນ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 20:
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ຖໍ້າກູດ.

58.
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ຖໍ້າກູດ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

59.
ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າກູດ. 2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 15 ລ້ານ ລັດ

60.
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ
ຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຖໍ້າກູດ.

3 2021-2023 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 21:  
ປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ບູລະນະ 

ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ 
ທາງດ້ານ 
ທຳມະຊາດ, 

ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດ.

61. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າຈອມອອງ. 1 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
62. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດນໍ້າກັດ. 2 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
63. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ອ່າງນໍ້າຫີນ. 3 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

64.
ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າອາຄາ) 
ບ້ານອາໂນ.

4 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

65. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດນໍ້າແຮງ. 5 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
66. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ປ່າຊາພັນປີ. 6 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

67. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດຫຼັກ 11. 7 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

68.
ປັບປຸງ-ບູລະນະ ທາດພູໄຊຣັດຕະນະ 
ມິ່ງເມືອງ. 8 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

69. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ. 9 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

70. ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າລື້) ບ້ານຍໍ້. 10 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
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71. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ປ່າໄມ້ລໍາທຽນ. 11 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

72. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດນໍ້າແຈ. 12 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

73.
ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າໄທຂາວ) 
ບ້ານສາມກາງ.

13 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

74. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າພະເຈົ້າຄໍາຕັນ. 14 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

75. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ນໍ້າລອດພູ. 15 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
76. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຖໍ້າມົກແຝກ. 16 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ
77. ປັບປຸງ-ບູລະນະ ຕາດຕະແລ. 17 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

78.
ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າກຶມມຸ) 
ບ້ານຍອຍໄຮ.

18 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

79.
ປັບປຸງ-ບູລະນະ (ເຜົ່າອາຄາ) 
ບ້ານພູແທ່ນ.

19 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

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

ທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ.

81.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຖໍ້າຈອມອອງ. 1 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

82.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດນໍ້າກັດ.

2 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

83.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ອ່າງນໍ້າຫີນ.

3 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

84.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າອາຄາ) 
ບ້ານອາໂນ.

4 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

85.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດນໍ້າແຮງ. 5 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

86.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ປ່າຊາພັນປີ.

6 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

87.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດຫຼັກ 11.

7 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

88.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ທາດພູໄຊຣັດ 
ຕະນະມິ່ງເມືອງ.

8 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

89.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ວັດພະເຈົ້າ 
ສິງຄໍາ.

9 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

90.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າລື້) 
ບ້ານຍໍ້.

10 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

91.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ປ່າໄມ້ລໍາທຽນ.

11 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

92.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດນໍ້າແຈ.

12 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ
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93.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າໄທ 
ຂາວ) ບ້ານສາມກາງ.

13 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

94.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າພະເຈົ້າ 
ຄໍາຕັນ.

14 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

95.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ນໍ້າລອດພູ. 15 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

96.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຖໍ້າມົກແຝກ.

16 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

97.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດຕະແລ.

17 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

98.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ຫານ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າກຶມມຸ) 
ບ້ານຍອຍໄຮ.

18 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

99.
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ (ເຜົ່າອາຄາ) 
ບ້ານພູແທ່ນ.

19 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

100
ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິ 
ການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າກູດ.

20 2019-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 23:  
ປັບປຸງ ແລະ 
ສົ່ງເສີມປະເພນີ 
ບາສີສູ່ຂັວນ.

101
ປັບປຸງ ລະບຽບການປະເພນີບາສີ 
ສູ່ຂັວນ ວັດພະເຈົ້າສິງຄຳ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

102
ຈັດສັນສະຖານທີ່ສຳລັບການບໍລິການ 
ຂາຍເຄື່ອງບູຊາ.

2 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

103
ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນການອະນຸລັກຮັກສາປະເພນີ ໃນ 
ການບາສີສູ່ຂັວນ.

3 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

104
ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
ການບາສີສູ່ຂັວນ.

4 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 24:  
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ ຜະລິດຕະ 
ພັນ ການທ່ອງທ່ຽວ 
ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 
ພັດທະນາການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ແບບຍືນຍົງ 
ອຸດົມໄຊ (ADB).

105
ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງ 
ທ່ຽວແບບຍືນຍົງອຸດົມໄຊ (ADB).

106

ຊຸກຍູ້ - ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາຜະ 
ລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາ 
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃຕ້ໂຄງການ 
ພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ 
ອຸດົມໄຊ (ADB).

ແຜນງານ 25:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ບຸນປະເພນີເຜົ່າລື້ 
ເມືອງແບງ

107
ສຳຫຼວດ ແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸນ 
ປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຜົ່າລື້.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 10 ລ້ານ ລັດ

108
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກ
ສາ ແລະຄຸ້ມຄອງ ບຸນປະເພນີເຜ່ົາລ້ື.

2 2019-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

109
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສົງເສີມການຈັດງານບຸນ 
ປະເພນີເຜົ່າລື້ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ 
ແຂວງອຸດົມໄຊ

3 2020-2021 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 26:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດ 
ແບບເຜົ່າໄຕລື້.

110
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ 
ວິຖີຊີວິດແບບເຜົ່າໄຕລື້. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 10 ລ້ານ ລັດ

111
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດແບບ 
ເຜົ່າໄຕລື້.

2 2019-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

112
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິຖີຊີວິດແບບເຜົ່າໄຕລື້ 
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

3 2020-2021 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 27:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ສິລະປະພື້ນເມືອງ

113
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບສິລະປະພື້ນເມືອງ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 10 ລ້ານ ລັດ

114
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສິລະປະພ້ືນເມືອງ. 2 2019-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

115
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິລະປະພື້ນ 
ເມືອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

3 2020-2021 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 28:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ 
ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

116
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ 
ກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 15 ລ້ານ ລັດ

117
ສ້າງປື້ມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພູມ
ປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

2 2019-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

118
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວອຸດົມໄຊ. 3 2020-2021 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 29:  
ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ 
ອາຫານທີ່ເປັນ 
ເອກະລັກ 

ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

119

ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວ  
ກັບອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຂວງ
ອຸດົມໄຊ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 15 ລ້ານ ລັດ

120
ສ້າງລາຍການອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ
ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ. 2 2019-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

121
ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ທຸກ 
ພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ 3 2020-2021 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 30:  
ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ 
ການແກະສະຫຼັກ 
ແລະ ລວດລາຍ 

ສິລະປະ 
ແບບອຸດົມໄຊ.

122
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບການແກະສະຫຼັກ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 15 ລ້ານ ລັດ

123
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແກະສະຫຼັກ.

2 2019-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

124
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແກະສະຫຼັກ. 3 2020-2021 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 31:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ການນຳສະເໜີ 

ຂໍ້ມູນ 
ທີ່ເປັນເອກະລັກ 

ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

125
ລົງສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂ້ໍມູນທ່ີເປັນ 
ເອກະລັກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

1 2017-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 15 ລ້ານ ລັດ

126
ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ  
ເອກະລັກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

2 2019-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

127
ເຜີຍແຜ່ວິທີການນໍາເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ
ເອກະລັກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

3 2020-2021 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 32:  
ສ້າງຈິດສຳນຶກ  

ການເປັນເຈົ້າພາບ 
ທີ່ດີ 

ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ

128
ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ. 1 2017-2018 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

129
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວ
ກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ. 2 2018-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 30 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 33:  
ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ 

ກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກ 
ທາງການທ່ອງທ່ຽວ.

130
ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນ 
ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

1 2018-2019 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 20 ລ້ານ ລັດ

131 ສະໜອງອຸປະກອນເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນ. 2 2019-2020 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 100 ລ້ານ ລັດ

132
ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕິດຕັ້ງ 
ໂປຣແກຣັມ. 3

ແຜນງານ 34:  
ສ້າງລະບຽບ 
ໃນການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານ 

ການທ່ອງທ່ຽວ.

133
ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທຳມະຊາດ

1 2020-2021 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

134
ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງວັດທະນະທຳ.

2 2021-2022 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

135
ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບໃນການປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງປະຫວັດສາດ.

3 2022-2023 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 35:  
ສັງລວມຂໍ້ມູນ 
ທາງດ້ານການ 

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.

136

ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານການປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

1 2016-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 50 ລ້ານ

137

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ 
ໃນແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄ
ສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ.

2 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 500 ລ້ານ

ແຜນງານ 36:  
ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກ 
ທີ່ຕິດພັນກັບການ 
ປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກ ທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ. 

138
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ພະທາດໄຊມຸງຄຸນ ຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ. 1 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ

1000 
ລ້ານ

139
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ ເມືອງຫຼາ. 2 2019-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ

1500 
ລ້ານ

140
ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງບໍລິເວນບ້ານ
ເຈງ-ຫໍພິພິຕະພັນຂອງແຂວງ. 3 2018-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 680 ລ້ານ

141
ປັບປຸງເສັ້ນທາງຍ່າງບໍລິເວນອານຸສາວະ
ລີ ທ່ານໄກສອນ ພົມວິຫານ. 4 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 500 ລ້ານ

142
ປັບປຸງເສ້ັນທາງເຂ້ົາຫາແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ
ຮອຍຕີນພະບາດບ້ານລ້ອງຍາບ້ານປຸງ
ຫຽງຫາເສ້ັນທາງອີ 13 ເມືອງຫຼາ.

5 2018-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 780 ລ້ານ

143
ປັບປຸງເສັ້ນທາງລະຫວ່າງບ້ານບໍ່-ບ້ານ 
ແຟນ ເມືອງໄຊ. 6 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 350 ລ້ານ
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144
ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ຖໍ້າຈອມອອງ ເມືອງໄຊ. 7 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 750 ລ້ານ

145
ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາມຕົວເມືອງໄຊ. 8 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 350 ລ້ານ

146
ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ຕາດນໍ້າກັດ. 9 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 400 ລ້ານ

147

ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວສີ່
ແຍກຫ້ວຍຂຸມ, ສາມແຍກ ຫຼັກ 4 ທາງ
ໄປຫຼວງນໍ້າທາເມືອງໄຊ,ແຂວງອຸດົມໄຊ.

10 2016-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ

148

ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງ ແລະ ແຜນທີ່ 
ທ່ອງທ່ຽວ 8 ແຂວງພາກເໜືອຂອງ 
ລາວທີ່ຊາຍແດນອຸດົມໄຊ-ຫຼວງພະບາງ, 
ອຸດົມໄຊ-ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ-ຫຼວງນໍ້າ 
ທາ, ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ເມືອງປາກແບງ-
ໄຊຍະບູລີ, ທ່າເຮືອເມືອງປາກແບງ.

11 2016-2019 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 80 ລ້ານ

149

ສ້າງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຢູ່ຕາມຕົວ 
ເມືອງໄຊເຊັ່ນ: ບ້ານຫ້ວຍຂຸມ, ບ້ານນາ
ເລົາ, ທາດໄຊມຸງຄຸນຣັດຕະນະມິ່ງ
ເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.

12 2016-2019 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 120 ລ້ານ

150

ປັບປຸງຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະຢູ່ບ້ານ
ຍໍ້, ບ້ານທ່າມື່ນ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫ້ອງນ້ຳ 
ບ້ານສາມກາງ ເມືອງແບງ.

13 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 85 ລ້ານ

151
ສ້າງຈຸດຊົມທິວທັດທຳມະຊາດຢູ່ເສ້ັນທາງ 
ບ້ານກ່ິວແຈບ ເມືອງໄຊ-ເມືອງນາໝ້ໍ. 14 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 150 ລ້ານ

152
ປັບປຸງຮ້ານອາຫານສະອາດ ແລະ 
ປອດໄພຢູ່ບັນດາເມືອງ. 15 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 600 ລ້ານ

153
ປັບປຸງສະຖານທີ່ພັກແຮມສະອາດ ແລະ 
ປອດໄພ.

16 2016-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 40 ລ້ານ

ແຜນງານ 37:  
ປັບປຸງລະບົບ 
ໂທລະຄົມ 

ມະນາຄົມ ແລະ 
ສາທາລະນຸປະໂພກ 
ທີ່ຕິດພັນກັບການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 

ທາງດ້ານ ການທ່ອງ 
ທ່ຽວ.

154 ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສື່ສານ. 1 2020-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 25 ລ້ານ

155

ຕິດຕັ້ງຕູ້ ATM ຈຸດສໍາຄັນພາຍໃນ 
ອຸດົມໄຊ: ທ່າເຮືອ, ສົ້ນຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳ
ຂອງ ເມືອງປາກແບງ,ວັດພະເຈົ້າສິງຄໍາ 
ເມືອງຫຼາ, ແລະອື່ນໆ.

2 2018-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ

156
ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ 
ທີ່ທາດໄຊມຸງຄຸນ ຣັດຕະນະມິ່ງເມືອງ. 3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 680 ລ້ານ

157
ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ຫໍພິພິຕະພັນ 
ແຂວງອຸດົມໄຊ. 4 2016-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 450 ລ້ານ

158
ປັບປຸງ ລະບົບໄຟຟ້າ - ນ້ໍາປະປາ 
ຢູ່ບໍລິເວນວັດໄຊຍະຣາມ ບ້ານເຈງ. 5 2016-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 250 ລ້ານ
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ແຜນງານ 38:  
ສ້າງມາດຕະຖານ  
ສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງ 

ທ່ຽວທີ່ເປັນມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານການທ່ອງ 

ທ່ຽວ.

159
ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທາງດ້ານທໍາມະຊາດ. 1 2017-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 40 ລ້ານ

160
ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທາງວັດທະນະທໍາ. 2 2017-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 30 ລ້ານ

161
ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທາງປະຫວັດສາດ.

3 2017-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 50 ລ້ານ

ແຜນງານ 39:  
ສ້າງສິ່ງພິມ 
ໂຄສະນາ 

ສໍາລັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

162
ສ້າງແຜ່ນພັບ, ໂປສເຕີ, ແຜນທີ່, 
VCD, DVD ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ 
ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 850 ລ້ານ

163
ສ້າງສາລະຄະດີໂຄສະນາ ແລະ 
ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. 2 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 350 ລ້ານ

164
ສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ(Billboard) 
ເພື່ອຕິດຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆ. 3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 500 ລ້ານ

ແຜນງານ 40:  
ໂຄສະນາ 

ປະຊາສໍາພັນ 
ຜ່ານສື່ 

ເອເລັກໂຕຼນິກ.

165

ສ້າງໂປແກຼມ (Application) ສະໜອງ 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ 
ແຂວງອຸດົມໄຊສໍາລັບໂທລະສັບມືຖື 
ແລະ ແທັບເລັດ (Tablet) ໃນລະ ບົບ 
IOS ແລະ Android.

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 85 ລ້ານ

166

ໂຄສະນາຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກເປັນຕົ້ນ 
ແມ່ນ: ວິທະຍຸ-ໂທລະ ພາບ, ຢູທູບ 
(Youtube), ເຟຊບຸກ (Fackbook), 
ທະວິດເຕີ(Twitter), ກູເກີພລັສ 
(Google+), ລິ້ງອິນ (Linked in), 
ພິນເຕີເລັດ (Pinterest), ລີດິດ 
(Reddit), ອິນສະຕາແກຼມ 
(Instagram).

2 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 50 ລ້ານ

167

ປັບປຸງເວັບໄຊ ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ
ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ມີຫຼາຍພາສາ.

3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 65 ລ້ານ

ແຜນງານ 41:  
ສົ່ງເສີມກິດຈະກຳ 
ປະຊາສຳພັນ 
ເພື່ອສົ່ງເສີມ 

ການທ່ອງທ່ຽວ. 

168

ການຈັດທັດສະນະຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທ່ອງ 
ທ່ຽວ (Famtrip) ຮ່ວມກັບພາກທຸລະ 
ກິດ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

1 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 250 ລ້ານ

169
ຈັດຄາລາວານ (Caravan) 
ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ.

2 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 500 ລ້ານ

170
ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະ
ພັນການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ.

3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 800 ລ້ານ

171
ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ
ການຈັດກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສີມການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.

4 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ
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ແຜນງານ 42:  
ສົ່ງເສີມເທດສະການ 
ທີ່ເປັນເອກະລັກ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

172 ຈັດງານບຸນປະເພນີທ້ອງຖິ່ນປະຈຳປີ. 1 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 650 ລ້ານ

173
ຈັດງານສິລະປະການສະແດງການຟ້ອນ, 
ຂັບລໍາແລະອ່ານກອນພື້ນເມືອງ.

2 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 500 ລ້ານ

174
ຈັດງານວາງສະແດງຫັດຖະກໍາທີ່ມີ   
ເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາຂອງ
ອຸດົມໄຊ.

3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 450 ລ້ານ

175
ຈັດງານເທດສະການອາຫານພື້ນເມືອງ
ອຸດົມໄຊ.

4 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 450 ລ້ານ

176
ຈັດມິນິມາລາທອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.

5 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 600 ລ້ານ

177 ຈັດງານປະກວດອາພອນລາວ. 6 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 350 ລ້ານ
ແຜນງານ 43:  

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, 
ຄວາມສາມາດ 
ແລະ ທັກສະ  

ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ 
ໃນຂະແໜງ 
ການທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວ.

178

ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກລັດ 
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

1 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ

179

ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກທຸລະ 
ກິດ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ.

2 2017-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ

180

ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດ 
ຮຽນດ້ານ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະທດ.

3 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 450 ລ້ານ

181
ສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 4 2016-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 350 ລ້ານ

182
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວມໍລະດົກ
ໂລກ.

5 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 600 ລ້ານ

183
ຝຶກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານພາກລັດໃນຂະແໜງການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.

6 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 350 ລ້ານ

ແຜນງານ 44:  
ຕອບສະ 

ໜອງອຸປະກອນ 
ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ 

ພາກ 
ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພື່ອພັດທະນາ 
ບຸກຄະລາກອນ 

ໃນການ 
ປົກປັກຮັກສາ 

ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະ 
ດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

184

ຕອບສະໜອງຄອມພິວເຕີໃຫ້ແກ່ພະນັກ 
ງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອນໍາ 
ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 100 ລ້ານ

185
ຕອບສະໜອງ ໂປເຈັກເຕີ (LCD)
ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 2 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 80 ລ້ານ

186

ຕອບສະໜອງເຄື່ອງວັດແທກ GPS 
ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ, 
ກໍານົດເຂດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

3 2016-2020 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 45 ລ້ານ

187
ຕອບສະໜອງອຸປະກອນການພິມເປັນຕ້ົນ 
ແມ່ນເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງລີດກາຕ່າງໆ 
ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

4 2016-2025 ໜ່ວຍງານໂຄສະນາ 250 ລ້ານ
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ແຜນງານ 45:  
ພັດທະນາ 

ການທ່ອງທ່ຽວ 
ແບບປະຊາຊົນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ.

188

ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ການ 
ພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ບ້ານສາມັກ 
ຄີໄຊ-ບ້ານຕະນອງປໍ ແລະ ບ້ານຜາວີ 
ເມືອງຫຼາ.

1 2016-2018 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

189
ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ ພັກ 
ແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ບ້ານທ່າມື່ນ-
ຕາດນ້ຳແຈ-ບ້ານຍໍ້ ເມືອງແບງ.

2 2016-2018 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 80 ລ້ານ ລັດ

190
ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າ ແລະ 
ພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ 
ຢູ່ບ້ານປາກເງີຍ, ເມືອງປາກແບງ.

3 2016-2018 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 30 ລ້ານ ລັດ

191

ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເທດສະບານເມືອງງາສາຍແມ່ນ້ຳຂອງ 
ບ້ານຍອຍໄຮ, ບ້ານຄົກພຸ, ຖ້ຳຜາໂອະ 
ແລະ ຕາດແຜນ.

4 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

192
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການ 
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ສາຍນ້ຳພາກ ເມືອງນາໝໍ້.

5 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

193
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່
ເມືອງຮຸນ.

6 2018-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

194
ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາວົງຈອນການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 
ເມືອງໄຊ.

7 2018-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 46:  
ປັບປຸງຜະລິດ 

ຕະພັນເຄືອຂ່າຍ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

195
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນປັ້ນໝໍ້ຫຼໍ່ໄຫບ້ານຍໍ້ 
ເມືອງແບງ.

1 2016-2018 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

196
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ້າບ້ານແຟນ 
ບ້ານກັດ ເມືອງໄຊ.

2 2018-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

197
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນປູກຜັກປອດສານ 
ພິດເມືອງໄຊ ເມືອງແບງ ແລະ ເມືອງຮຸນ. 3 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 250 ລ້ານ ລັດ

198

ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນ 
ບ້ານຍໍ໊ ບ້ານສາມກາງ ເມືອງແບງ 
ບ້ານນາໂຮມ ເມືອງຮູນ ແລະ ບ້ານນາ 
ຊາຍທອງ ແລະ ບ້ານກັດເມືອງໄຊ

4 2020-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

199
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນການຈັກສານ 
ເມືອງໄຊ ເມືອງແບງ.

5 2022-2024 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 47:  
ຈັດຝຶກອົບຮົມ 

ທັກສະ 
ໃນດ້ານຕ່າງໆ 
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

200
ຝຶກອົບຮົມການຫຸ້ມຫໍ່ໜັງຍໍາ ໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊົນບ້ານດອນແກ້ວ ແລະ ບ້ານ 
ປ່າສັກ, ເມືອງໄຊ.

1 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

201

ຝຶກອົບຮົມ ການຍ້ອມຜ້າ ຈາກສີທຳມະ 
ຊາດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ບ້ານປ່າສັກ, 
ບ້ານນາຊາຍທອງ ເມືອງໄຊ ແລະ 
ບ້ານຍໍ້, ບ້ານນາໄລ ເມືອງແບງ.

2 2020-2022 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 40 ລ້ານ ລັດ
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202
ຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງອາຫານປະຈຳ 
ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສຸຂະ 
ອະນາໄມ.

3 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

203
ຝຶກອົບຮົມການຮັກສາ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ 
ໜ້າເຂົ້າຊອຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ 
ພາຍໃນເມືອງໄຊ.

4 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 40 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 48:  
ສ້າງປື້ມຄູ່ມື 

ໃນການພັັດທະນາ 
ຜະລິດຕະພັນ 
ການທ່ອງທ່ຽວ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

204 ສ້າງປື້ມຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ. 1 2017-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

205

ສ້າງປື້ມຄູ່ມືການປຸງແຕ່ງອາຫານທ້ອງ
ຖິ່ນ.

2 2018-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 49:  
ຈັດຫາງົບປະມານ 
ແລະ ການສະໜັບ 
ສະໜູນທາງດ້ານ 

ວິຊາການ.

206
ສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ  
ທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ.

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

207 ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນ. 2 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 150 ລ້ານ ລັດ

208
ກອງທຶນເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ
ສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີທ່າ
ແຮງດ້ານການຜະລິດ.

3 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 150 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 50:  
ພັດທະນາຮູບແບບ 
ຈໍາໜ່າຍຜະລິດ 
ຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

209
ສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫຼາດ 
ເພື່ອຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
1500 
ລ້ານ

ລັດ

210
ສ້າງຕະຫຼາດກາງຄືນ ຢູ່ເທດສະບານ 
ເມືອງໄຊ.

2 2020-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

211
ສ້າງສູນວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖ່ິນ.

3 2022-2024 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 300 ລ້ານ ລັດ

212
ສ້າງຫ້ອງຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງ
ຖິ່ນຢູ່ຈຸດແວ່ເຊົາ. 

4 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 80 ລ້ານ ລັດ

213

ສ້າງສັນຍາລັກປະຈໍາສິນຄ້າທີ່ເປັນເອ
ກະລັກຂອງຊຸມຊົນ ໃຫ້ເປັນລິຂະສິດສະ 
ເພາະເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະປ້ອງ
ກັນການຮຽນແບບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ.

5 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
2000 
ລ້ານ

ລັດ

ແຜນງານ 51:  
ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ 

ຈໍາໜ່າຍ 
ຜະລິດຕະພັນ 
ທ້ອງຖິ່ນ.

214
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຈັກ 
ສານ.

1 2018-2020 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 120 ລ້ານ ລັດ

215
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ 
ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ.

2 2019-2021 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 400 ລ້ານ ລັດ

216
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ 
ແຜ່ນແພ. 3 2022-2024 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 200 ລ້ານ ລັດ

217
ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ 
ກະສິກຳ.

4 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 300 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 52:  
ສ້າງມາດຕະຖານ 
ຂອງຜະລິດຕະພັນ 

ທ້ອງຖິ່ນ

218
ສ້າງມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສິນຄ້າ 
ແລະ ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 1 2016-2017 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 300 ລ້ານ ລັດ

219
ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ 
ທ້ອງຖິ່ນ. 2 2016-2017 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ

1000 
ລ້ານ

ລັດ
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220

ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງ 
ມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ 
ທ້ອງຖິ່ນ  ເພື່ອສາມາດສ້າງເປັນ 
ສິນຄ້າປະຈຳ ເມືອງ(ODOP)

3 2018-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 53:  
ສ້າງຂີດ 

ຄວາມສາມາດ 
ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍ 
ທຸລະກິດບໍລິການ 

ທົ່ວແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

221
ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການບໍລິການທີ່ຕິດພັນ
ກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍ
ລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

1 2016-2018 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 800 ລ້ານ ລັດ

222
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະ
ຖານທີ່ໂຮງແຮມ - ເຮືອນພັກ. 2 2016-2017 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 800 ລ້ານ ລັດ

223
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືແນະນຳການບໍລິການໃນສະ
ຖານທີ່ບໍລິການຮ້ານອາຫານ - ກິນດຶ່ມ. 3 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

224
ສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືການບໍລິການນຳທ່ຽວທີ່ເປັນ 
ເອກະລັກແບບລາວ. 4 2017-2018 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 300 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 54:  
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ  
ການບໍລິການ 

ຂອງຜູ້ປະກອບການ 
ທຸລະກິດບໍລິການ 
ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ.

225
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ 
ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການ. 1 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 700 ລ້ານ ລັດ

226

ປັບປຸງຂອດປະສານງານ ແລະ ການ 
ຮ່ວມມືລະຫ່ວາງສະມາຄົມທຸລະກິດ 
ບໍລິການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ສະມາຄົມທຸລະກິດ ໂຮງແຮມ, 
ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ.

2 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 250 ລ້ານ ລັດ

227
ຝຶກອົບຮົມການບໍລິການແບບລາວໃຫ້ 
ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.

3 2017-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 55:  
ສ້າງລະບົບ ແລະ 
ກົນໄກຕິດຕາມ, 
ກວດກາ ແລະ 
ກວດການ.

228
ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການ 
ລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ 1 2018-2019 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 300 ລ້ານ ລັດ

229
ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບ 
ການບໍລິການ 2 2020-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ

1500 
ລ້ານ

ລັດ

ແຜນງານ 56:  
ສ້າງເວທີພົບ 
ປະລະຫວ່າງ 

ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, 
ທຸລະກິດ ແລະ 

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

230

ຈັດເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ, 
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ເມືອງໄຊ.

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ
1000 
ລ້ານ

ລັດ

231

ຈັດລາຍການຜ່ານສື່ວິທະຍຸ, 
ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສືພິມ. 2 2023-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 500 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 57:  
ຈັດງານພົບປະ 

ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ 
ການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ມໍລະດົກ ທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

232

ຈັດທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 800 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 58:  
ສ້າງແຜນຮ່ວມມື 

ລະຫວ່າງ 
ພາກລັດເອກະຊົນ/ 
ທຸລະກິດ ແລະ 

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

233

ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ 
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳປີ. 1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 50 ລ້ານ ລັດ

234

ກຳນົດມາດຕະຖານທີ່ເປັນຮູບປະທຳ 
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຮ່ວມມື 
ລະຫວ່າງພາກລັດເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ 
ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

2 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 30 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 59:  
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກິດຈະກໍາ 
ການຮ່ວມມື 

ລະຫວ່າງພາກລັດ 
ເອກະຊົນ/ 

ທຸລະກິດ ແລະ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

235
ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປະ 
ຈຳປີ.

1 2016-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 80 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 60:  
ສ້າງລະບົບ ແລະ 
ກົນໄກຕິດຕາມ, 
ກວດກາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ 
ການຮ່ວມມື 

ລະຫວ່າງພາກລັດ 
ເອກະຊົນ/ 

ທຸລະກິດ ແລະ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

236

ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນນະ 
ພາບການບໍລິການ ການຮ່ວມມື 
ລະຫວ່າງພາກລັດເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ 
ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

1 2018-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 60 ລ້ານ ລັດ

237

ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການ 
ລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ 
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດເອກະຊົນ/
ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ປະຈຳປີ.

2 2020-2025 ໜ່ວຍງານພັດທະນາ 100 ລ້ານ ລັດ




