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ຄໍານາໍ 

ອງີຕາມຄໍາສັັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີວັ່ າດວ້ຍການສາ້ງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫັ່ ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້
ທ ີIX  (2021-2025) ສະບບັເລກທ ີ05/ນຍ, ລງົວນັທ ີ21 ພດຶສະພາ 2019. 

ອງີຕາມ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ ວັ່ າດວ້ຍການ
ແຕັ່ ງຕັງ້ຄະນະຮບັຜດິຊອບສາ້ງແຜນພດັທະນາວຽກງານ ຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ 5 ປ ີ (2021-

2025) ສະບບັເລກທ ີ749/ຖວທ, ລງົວນັທ ີ05 ສງິຫາ 2019. 

ຄະນະນາໍກະຊວງຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດມ້ອບໃຫ ້ ທັ່ ານ ບດົເງນິ ຊາພູວງົ ຮອງ
ລດັຖະມນົຕ ີ ເປນັຜູຊ້ີນ້າໍການຄົນ້ຄວາ້ ໃນການສາ້ງແຜນພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວ 5 ປີ (2021-2025). ຄະນະປະກອບດວ້ຍອານຸກາໍມະການເນ ອ້ໃນ, ກອງເລຂາ ແລະ ມພີະນກັງານຈາກກມົ, 
ກອງຕັ່ າງໆ ພາຍໃນກະຊວງ ເຂົາ້ຮັ່ ວມໃນການສາ້ງແຜນຂັນ້ສູນກາງ ທງັໜດົ 87 ທັ່ ານ, ການສາ້ງແຜນພດັທະນາວຽກ
ງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໄດເ້ລີມ້ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາແຕັ່ ເດ ອນ ສງິຫາ 2019; ຂະບວນການ
ສາ້ງແຜນພດັທະນາ ວຽກງານ ຖວທ ໃນເບ ອ້ງຕົນ້ແມັ່ ນໄດຈ້ດັຕັງ້ການສໍາມະນາ ແລະ ທບົທວນຄ ນການຂຽນແຜນຍຸດ
ທະສາດພດັທະນາໂດຍລວມ ໃຫປ້ະຕບິດັຫຼກັການສາ້ງແຜນຢັ່ າງມຈີດຸສຸມ ໃຫສ້ອດຄັ່ ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ 
ແລະ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດ.້ ຈາກນັນ້ກໍັ່ ໄດມ້ກີານແບັ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫບ້ນັດາກມົ, ກອງໄປຄົນ້ຄວາ້ ສງັລວມ
ຂໍມູ້ນໃນຂະແໜງການຕນົ ກັ່ ຽວກບັຜນົສໍາເລດັ, ຈດຸອັ່ ອນຂໍຄ້ງົຄາ້ງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຜັ່ ານມາ ແລະ 
ສງັລວມເປນັແຜນກດິຈະກາໍທີັ່ ຈະປະຕບິດັໃນຕໍັ່ ໜາ້.  ສໍາລບັຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແມັ່ ນໄດອ້ງີໃສັ່  ແຜນຍຸດທະສາດ
ພດັທະນາ ແລະ ສົັ່ ງເສມີການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 2006-2020 ຂອງ ສປປ ລາວ ທີັ່ ລດັຖະບານໄດຮ້ບັຮອງ ແລະປະກາດໃຊ ້
ຕາມດໍາລດັເລກທ ີ 96/ນຍ, ລງົວນັທ2ີ0/03/2007 ແລະ ເອກະສານແຜນຍຸດທະສາດພດັທະນາ ແລະ ສົັ່ ງເສມີ
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 2011-2020 (ສະບບັປບັປຸງ). 

ເນ ອ້ໃນເອກະສານ ແຜນພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໄດຜ້ັ່ ານການ
ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປບັປຸງຫຼາຍຄັງ້ຈາກແຕັ່ ລະກມົກອງ ແລວ້ສງັລວມເປນັຂະແໜງການ ແລະ ໄດຜ້ັ່ ານຂະແໜງການ
ກັ່ ຽວຂອ້ງແລວ້ຈຶັ່ ງໄດສ້ງັລວມເປນັສະບບັສມົບູນ ເພ ັ່ ອຂໍການຮບັຮອງຈາກທັ່ ານລດັຖະມນົຕ.ີ  

ຜັ່ ານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ສາ້ງແຜນພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
ໄດຊ້ັ່ ວຍສາ້ງທກັສະທາງດາ້ນວຊິາການໃນການວາງແຜນໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການຂອງກມົກອງອອ້ມຂາ້ງກະຊວງໄດຮ້ບັ
ການພດັທະນາດຂີຶນ້ ໂດຍສາມາດຄົນ້ຄວາ້,ສງັລວມບນັດາກດິຈະກາໍ ທີັ່ ຕດິພນັກບັວຽກວຊິາການຂອງຕນົ ມາເປນັເປົາ້
ໝາຍ, ວຽກງານຈດຸສຸມ ແລະ ໂຄງການ ທີັ່ ແທດເໝາະກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງວຽກງານ. ນອກນີ,້ ຍງັໄດຊ້ັ່ ວຍໃຫ ້
ພະນກັງານວຊິາການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງຂອງແຕັ່ ລະກມົກອງ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈເລກິເຊິັ່ ງ ໃນການກາໍນດົແຜນພດັທະນາວຽກງານ
ທີັ່ ຕດິພນັກບັວຽກວຊິາການຂອງຕນົ, ພອ້ມກນັນັນ້ກໍັ່ ເຮດັໃຫທຸ້ກພາກສັ່ ວນມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງ ໃນການກາໍນດົ 
ວຽກງານຈດຸສຸມໃຫມ້ຄີວາມສອດຄັ່ ອງ ໃນສະພາບທີັ່ ປະເທດເຮາົກາໍລງັປະເຊນີໜາ້ກບັຄວາມທາ້ທາຍທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ, ເພ ັ່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິມປີະສດິທ ິພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ. 
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ຜນົສໍາເລດັຂອງການສາ້ງແຜນພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ 2021-2025 
ແມັ່ ນຍອ້ນໄດຮ້ບັການຊີນ້າໍຢັ່ າງໃກຊ້ດິຕດິແທດ ຈາກການນາໍກະຊວງ ແລະ ພະນກັງານທີັ່ ໄດຮ້ບັການແຕັ່ ງຕັງ້ໄດເ້ສຍ 
ສະຫຼະເວລາ, ສຸມສະຕປິນັຍາເຂົາ້ໃນການຄົນ້ຄວາ້ຢັ່ າງຕັງ້ໜາ້ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງ ເຊິັ່ ງເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັການສາ້ງແຜນດັັ່ ງກັ່ າວ ສໍາເລດັໄດຕ້າມຄາດໝາຍ. 

 ຕາງໜາ້ ຄະນະນາໍກະຊວງ ຂໍສະແດງຄວາມຊມົເຊຍີ ແລະ ຂອບໃຈມາຍງັ ບນັດາກມົກອງວຊິາການ ພາຍໃນ
ກະຊວງ ທີັ່ ເປນັເຈ ົາ້ການໃນການເກບັກາໍສງັລວມເນ ອ້ໃນ, ຂໍມູ້ນທງັໝດົ ເພ ັ່ ອຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ເປນັເຈົາ້ການກາໍນດົ
ບນັດາວຽກງານຈດຸສຸມ ໂດຍຜັ່ ານກອງປະຊຸມວຊິາການຫຼາຍຄັງ້ ເຮດັໃຫແ້ຜນພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ 5 ປີ (2021-

2025) ມເີນ ອ້ໃນສອດຄັ່ ອງກບັສະພາບຕວົຈງິ. ເອກະສານດັັ່ ງກັ່ າວນີຈ້ະເປນັບັ່ ອນອງີໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ
ຂອງຂະແໜງການ ໂດຍຜນັຂະຫຍາຍວຽກງານຈດຸສຸມ, ໂຄງການພດັທະນາໃນຂງົເຂດວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະ 
ນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໃນໄລຍະ 2021-2025 ເປນັພ ນ້ຖານ ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງເພ ັ່ ອສູຊ້ນົເຮດັໃຫວ້ໄິສທດັ 
ຮອດປ ີ2030 ຂອງຂະແໜງການ ໄດຮ້ບັຜນົສ າເລດັ ແລະ ປະກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງ
ປະເທດໃຫໄ້ດຕ້າມຄາດໝາຍ ທີັ່ ກາໍນດົໄວ.້ 
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ພາກທ ີI 
ສະພາບການລວມ 

I. ສະພາບຂອງພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ  
ປດັຈບຸນັ ແມັ່ ນຍຸກໂລກາພວິດັ, ຍຸກຂອງການເຊ ັ່ ອມໂຍງ ແລະ ເປນັຍຸກແຫັ່ ງການນາໍໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊທີີັ່ ທນັສະ  

ໄໝ ບໍັ່ ສະເພາະແຕັ່ ເຄ ອຂັ່ າຍການຖັ່ າຍທອດ ແລະ ສົັ່ ງຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານເທົັ່ ານັນ້, ແຕັ່ ຄວາມກາ້ວໜາ້ດັັ່ ງກັ່ າວຍງັໄດມ້ກີານ
ຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງໄປໃນທຸກຂງົເຂດວຽກງານ ແລະ ໄດກ້າຍເປນັກາໍລງັແຮງຊຸກຍູເ້ຮດັໃຫກ້ານພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂລກໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮອບດາ້ນທງັ ໃນດາ້ນບວກ ແລະດາ້ນລບົ.  

ວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ ເປນັຂະແໜງການໜຶັ່ ງທີັ່ ມຄີວາມສໍາຄນັແລະຈາໍເປນັໃນປດັຈບຸນັ ເພາະມນັ
ເປນັກະບອກສຽງຂອງສງັຄມົ, ສ ັ່ ສານທຸກເຫດການທີັ່ ເກດີຂຶນ້ຢູັ່ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທົັ່ ວໂລກ ໃຫສ້ງັຄມົໄດຮ້ບັຊາບ
ຢັ່ າງທນັການ;  ໄດຮ້ບັຮູ,້ຊ ັ່ ນຊມົ ແລະ ຍນິດກີບັຂັ່ າວດ ີເຊັັ່ ນ: ຜນົສໍາເລດັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການ
ຄດິຄົນ້ນະວດັຕະກາໍໃໝັ່ ໆ, ຂັ່ າວກລິາ, ຂັ່ າວບນັເທງີ ແລະ ຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານດາ້ນອ ັ່ ນໆ. ນອກນັນ້, ຍງັເຮດັໃຫສ້ງັຄມົໄດ ້
ຮບັຮູເ້ຫດການທີັ່ ມຜີນົກະທບົທາງດາ້ນລບົ: ອຸທກົກະໄພທາງທໍາມະຊາດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ, ອຸປະຕເິຫດ, 
ການຈາລະຈນົ, ສງົຄາມ ແລະ ອ ັ່ ນໆ;  ໃນຍຸກການແຂັ່ ງຂນັດາ້ນການຕະຫຼາດ  ສ ັ່ ສງັຄມົອອນລາຍ ມບີດົບາດສ າຄນັໃນ
ການຂບັເຄ ັ່ ອນລະບບົເສດຖະກດິ ເຊິັ່ ງໄດສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຄວາມເປນັຈງິຂອງສງັຄມົ.  
 

ວຽກງານວດັທະນະທໍາ ເປນັໃຈກາງແຫັ່ ງການສ ັ່ ສານຄວາມສໍາພນັຂອງບນັດາປະເທດໃນເວທຕີັ່ າງໆຂອງພາກພ ນ້ 
ແລະ ສາກນົຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ, ໃນຂະບວນການອານຸລກັຮກັສາ ແລະ ສົັ່ ງເສມີວຖິຊີວີດິວດັທະນະທໍາຂອງມວນມະນຸດໃນ
ໂລກທີັ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເຊ ອ້ຊາດ, ຄວາມເຊ ັ່ ອຖ , ສາສະໜາ, ຮດີຄອງປະເພນ,ີ ເອກະລກັຂອງແຕັ່ ລະປະເທດ 
ແລະ ອ ັ່ ນໆ ບນົພ ນ້ຖານການເຄາົລບົອະທປິະໄຕຂອງແຕັ່ ລະຊາດ, ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າໂລກປດັຈບຸນັຈະມຄີວາມຈະເລນີທາງ
ດາ້ນວດັຖຸຫຼາຍປານໃດກຕໍາມແຕັ່ ຈດິໃຈຄນົຊໍາ້ພດັເສ ັ່ ອມຖອຍເກດີມປີະກດົການຫຍໍທໍ້ທ້ີັ່ ໜາ້ເປນັຫັ່ ວງເຊັັ່ ນ: 

- ດາ້ນສງັຄມົ: ເກດີມກີານບຽດບຽນເອາົລດັເອາົປຽບກນັ, ເກດີມກີານໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶນ້ໃນສງັຄມົ; ພອ້ມ
ກນັນັນ້, ເກດີມກີານແຜັ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໄປທົັ່ ວໂລກເຊັັ່ ນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດອກັເສບປອດຈາກເຊ ອ້ຈລຸະ
ໂລກສາຍພນັໃໝັ່  (COVID-19) ຊຶັ່ ງເຮດັໃຫປ້ະຊາກອນຂອງໂລກເສຍຊວີດິເປນັຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ; ມຜີນົກະທບົດາ້ນ
ລບົຕໍັ່ ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຢັ່ າງຮາ້ຍແຮງ;  ຄວາມຂດັແຍັ່ ງລະຫວັ່ າງກຸັ່ ມປະເທດ; ການກໍັ່ ອາຊະຍາກາໍ, ບນັຫາຢາ
ເສບຕດິ, ການຄາ້ມະນຸດ,ສງົຄາມ ແລະ ການກໍັ່ ການຮາ້ຍ;  
- ດາ້ນຈດິໃຈ: ບນັຫາຈດິໃຈຂອງຄນົຢູັ່ ໃນໂລກ ມຄີວາມວຕິກົກງັວນົເຖງິຈະມວີດັຖຸເງນິຄໍາຢັ່ າງພຽງພໍກຕໍາມ ແຕັ່ ກບໍໍັ່

ສາມາດມຄີວາມສຸກ ກງົກນັຂາ້ມເຂາົເຈ ົາ້ຍງັຮູສ້ກຶໂດດດັ່ ຽວ, ແຕກແຍກ, ຫງັ່ວມເຫງາົ ເຊິັ່ ງສະແດງອອກໃນຈາໍນວນຄນົ
ຂາ້ຕວົຕາຍເພີັ່ ມຂຶນ້, ສະນັນ້ຈ ຶັ່ ງເຫນັໄດວ້ັ່ າຂະບວນການພດັທະນາ ແລະ ຄວາມສວີໄິລທາງດາ້ນວດັຖຸຍງັຂາດອງົ
ປະກອບທີັ່ ເປນັປດັໄຈສໍາຄນັທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ;  
- ດາ້ນທໍາມະຊາດ-ສິັ່ ງແວດລອ້ມ: ຊບັພະຍາກອນເສ ັ່ ອມໂຊມປັ່ າໄມຖ້ ກທໍາລາຍ, ເກດີໄພແຫງ້ແລງ້, ນໍາ້ຖວ້ມ, ພາຍຸ, 

ດນິເຈ ັ່ ອນ-ເສ ັ່ ອມຄຸນ, ອາກາດເປນັພດິ, ນໍາ້ເປ ອ້ນ, ພ ດ ແລະ ສດັສູນພນັ, ລະບບົນເິວດກາໍລງັພງັທະລາຍ, ຊັນ້ອາກາດ
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ປັ່ ຽນໄປໃນທາງອນັຕະລາຍ, ເກດີມມີນົລະພດິຢັ່ າງຫຼວງຫຼາຍ ເວົາ້ລວມແລວ້ຄວາມເສ ັ່ ອມໂຊມຂອງທໍາມະຊາດສັ່ ວນ
ໜຶັ່ ງກມໍາຈາກ ການກະທໍາຂອງມະນຸດ. 

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດຈິັ່ ງໄດພ້ຈິາລະນາ ແລະ ມມີະຕປິະກາດ “ທດົສະວດັໂລກເພ ັ່ ອການພດັທະນາວດັທະ 

ນະທໍາ” ໂດຍເນັນ້ 4 ເນ ອ້ໃນຕົນ້ຕໍຄ : 
1. ການຍອມຮບັປດັໄຈໃນດາ້ນວດັທະນະທໍາໃນການພດັທະນາ; 
2. ການສົັ່ ງເສມີເອກະລກັທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ; 
3. ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຮັ່ ວມມ ທມີສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນກດິຈະການດາ້ນວດັທະນະທໍາ; 
4. ການສົັ່ ງເສມີການຮັ່ ວມມ ດາ້ນວດັທະນະທໍາລະຫວັ່ າງປະເທດ. 

 

 ຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວເປນັອຸດສາຫະກາໍໜຶັ່ ງທີັ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງວັ່ ອງໄວ, ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດເ້ອາົ 
ໃຈໃສັ່ ເປນັພເິສດຕໍັ່ ການພດັທະນາ ແລະ ສົັ່ ງເສມີການທັ່ ອງທັ່ ຽວ; ໄດຖ້ ເປນັຂະແໜງການເສດຖະກດິບູລມິາສດິເພ ັ່ ອ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫັ່ ງຊາດ, ອດັຕາການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິສັ່ ວນໜຶັ່ ງແມັ່ ນອງີໃສັ່ ການຂະຫຍາຍຕວົ
ຂອງອຸດສາຫະກາໍການທັ່ ອງທັ່ ຽວເປນັຕົນ້ຕໍທງັນີກ້ຍໍອ້ນວັ່ າ: ການທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດສ້າ້ງລາຍຮບັເປນັເງນິຕາຕັ່ າງປະເທດ; 
ຊຸກຍູຂ້ະແໜງການ, ທຸລະກດິທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມ, ຊຸກຍູກ້ານລງົທນຶ, ການກໍັ່ ສາ້ງໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານ
, ການຜະລດິ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາໃຫແ້ກັ່ ສງັຄມົ ແລະ ເປນັຂະແໜງການທີັ່ ສົັ່ ງອອກກບັທີັ່ ; ພາໃຫມ້ກີານສະສມົ ແລະ 
ໝນູວຽນຂອງເງນິຕາພາຍໃນປະເທດ, ກະຈາຍລາຍໄດໄ້ປສູັ່ ທອ້ງຖິັ່ ນ, ເຂດຊນົນະບດົຫັ່ າງໄກສອກຫຼກີ, ປະກອບ 
ສັ່ ວນເຂົາ້ໃນການອານຸລກັຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມທາງທໍາມະຊາດ, ຊຸກຍູສ້ົັ່ ງເສມີການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ, ສຂີຽວ
ໃນທົັ່ ວໂລກໃຫເ້ປນັຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶນ້. 

ໃນແຕັ່ ລະປຈີາໍນວນນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ລາຍໄດຈ້າກການທັ່ ອງທັ່ ຽວທົັ່ ວໂລກເພີັ່ ມຂຶນ້, ປ ີ 2016 ຈາໍນວນນກັ
ທັ່ ອງທັ່ ຽວມ ີ 1.235 ລາ້ນເທ ັ່ ອຄນົ, ສາ້ງລາຍຮບັໄດ ້ 1.220 ຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັ, ປ ີ 2017 ຈາໍນວນນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວມ ີ
1.332 ລາ້ນເທ ັ່ ອຄນົ, ສາ້ງລາຍຮບັໄດ ້1.350 ຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັ, ປ ີ2018 ຈາໍນວນນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວມ ີ1.407 ລາ້ນເທ ັ່ ອ
ຄນົ, ສາ້ງລາຍຮບັໄດ ້ 1.462  ຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັ, ປ ີ2019 ຈາໍນວນນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວມ ີ 1.461 ລາ້ນເທ ັ່ ອຄນົ, ສາ້ງລາຍ
ຮບັໄດ ້ 1.500 ຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັ. ການທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດປ້ະກອບສັ່ ວນໃຫແ້ກັ່ ການເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຂອງໂລກ 

(GDP), ປ ີ 2016 ໄດ ້ 2,4 ພນັຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັເທົັ່ າກບັ 3,2%; 2017 ໄດ ້ 2,5 ພນັຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັເທົັ່ າກບັ 
3,2%; ປ ີ 2018ໄດ ້ 2,7 ພນັຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັເທົັ່ າກບັ 3,2% ແລະ ປ ີ 2019 ປະກອບສັ່ ວນ 2,9 ພນັຕ ໂ້ດລາ
ສະຫະລດັເທົັ່ າກບັ 3,3%. ລາຍຮບັຈາກການທັ່ ອງທັ່ ຽວປະກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນ GDP ຫຼາຍທີັ່ ສຸດມ ີ 5 ປະເທດດັັ່ ງນີ:້  
1) ປະເທດສະຫະລດັອາເມລກິາສາ້ງລາຍຮບັໄດ ້ 580,7 ຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັ, 2) ປະເທດຈນີ 403,5 ຕ ໂ້ດລາ
ສະຫະລດັ; 3) ປະເທດເຢຍລະມນັ 143,4 ຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັ; 4) ປະເທດຍປຸີັ່ ນ 126,3 ຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັ ແລະ 5) 
ປະເທດອຕີາລ ີ119,7 ຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັ.  ໃນທາ້ຍປ ີ2019 ຫາ 2020 ອດັຕາການເພີັ່ ມຂຶນ້ຂອງນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົ
ມທີັ່ າອັ່ ຽງຫຸຼດລງົຍອ້ນມຫຼີາຍປດັໄຈກະທບົຕໍັ່ ການຕດັສນິໃຈຂອງນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວເຊັັ່ ນ:  ສະພາບຄວາມບໍັ່ ສະຫງບົທາງ
ດາ້ນການເມ ອງ, ສະພາບທດົຖອຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ພະຍາດອກັເສບປອດຈາກເຊ ອ້ຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝັ່  
(ໂຄວດິ-19) ເປນັຕົນ້. ອງີຕາມຂໍມູ້ນຈາກ ອງົການທັ່ ອງທັ່ ຽວໂລກ (UNWTO), ໃນປ ີ2020 ຈາໍນວນນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ໃນທົັ່ ວໂລກ ຫຸຼດລງົຢູັ່ ໃນລະດບັ - 74% ຫຼ  ຫຸຼດລງົຈາກ 1.5 ຕ ເ້ທ ັ່ ອຄນົໃນປ ີ2019 ມາເປນັ 381 ລາ້ນເທ ັ່ ອຄນົ, ສູນ



3 
 

ເສຍລາຍຮບັຈາກການທັ່ ອງທັ່ ຽວປະມານ 1.3 ພນັຕ ໂ້ດລາສະຫະລດັ; ໃນນີ ້ເຂດອາຊປີະຊຟີກິຫຸຼດລງົ - 84% ຫຼ  ຫຸຼດ
ລງົຈາກ 630 ລາ້ນເທ ັ່ ອຄນົ ມາເປນັ 57 ລາ້ນເທ ັ່ ອຄນົ ແລະ ຄາດວັ່ າໃນທົັ່ ວໂລກຈະມຜູີຫ້ວັ່ າງງານສູງເຖງິ 114 ລາ້ນ
ຄນົ. 

II. ສະພາບພາຍໃນປະເທດ 
ອງີຕາມວໄິສທດັວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວຮອດປ ີ 2030 “ພດັທະນາສ ັ່ ມວນຊນົລາວໃຫກ້າ້ວສູັ່ ຄຸນນະພາບ, ທນັ

ສະໄໝ, ວັ່ ອງໄວ-ທນັເຫດການ, ເປນັກະບອກສຽງອນັແຫຼມຄມົຂອງພກັ-ລດັ ທງັລວງເລກິ ແລະ ລວງກວາ້ງ, ສາ້ງ
ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຫນັໄປສູັ່ ກຸມ້ຕນົເອງເທ ັ່ ອລະກາ້ວ; ພວົພນັເຊ ັ່ ອມໂຍງກບັສ ັ່ ມວນຊນົສາກນົ, ຮບັປະກນັຄວາມ
ປອດໄພ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ. 

ໃນ 5 ປຜີັ່ ານມາສ ັ່ ມວນຊນົລາວ ຖ ກທາ້ທາຍຫຼາຍດາ້ນຈາກສະພາບແວດລອ້ມພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ ແລະ 
ສະຖານະການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຈາກສ ັ່ ສງັຄມົທີັ່ ມອີດິທພິນົທົັ່ ວໂລກ ແຕັ່ ຍງັໄດເ້ຄ ັ່ ອນໄຫວຢັ່ າງຕັງ້ໜາ້ຮບັໃຊເ້ປນັ
ກະບອກສຽງໃຫສ້ງັຄມົ, ສາມາດເຮດັໜາ້ທີັ່ ໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ 
ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງລດັຖະບານ; ຜນົງານອນັພົນ້ເດັັ່ ນແມັ່ ນໂຄສະນາການຜນັຂະຫຍາຍມະຕິ
ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍັ່ ຂອງພກັຄັງ້ທ ີ X, ຄວາມພະຍາຍາມສູຊ້ນົຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ແລະ ຄວາມ 
ທຸກຍາກ, ການພວົພນັຮັ່ ວມມ  ກໍັ່ ຄ ການເຊ ັ່ ອມໂຍງກບັພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ, ການແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກຄູກນັນໍາ້
ເຂ ັ່ ອນໄຟຟາ້ເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍແຕກ, ການຮບັມ ກບັໄພທໍາມະຊາດ (ແຫງ້ແລງ້, ນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ອາກາດປັ່ ຽນແປງ) 
ແລະ ພະຍາດລະບາດເປນັຕົນ້: ພະຍາດອກັເສບປອດຈາກເຊ ອ້ຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝັ່  (ໂຄວດິ-19). ໃນຂະນະດຽວ
ກນັກໄໍດເ້ປນັເຈົາ້ການຕດິຕາມຕອບໂຕກ້ານໂຄສະນາໃສັ່ ຮາ້ຍປາ້ຍສ ີຂອງອດິທກິາໍລງັປໍລະປກັ, ຂັ່ າວປອມ ແລະ ປະກດົ
ການຫຍໍທໍ້ໃ້ນດາ້ນຕັ່ າງໆໄດທ້ນັເວລາ. 

 
ໃນໄລຍະ 5 ປຜີັ່ ານມາໄດມ້ເີຫດການອນັສໍາຄນັຫຼາຍຢັ່ າງເກດີຂຶນ້ກບັ ສປປ ລາວ ເປນັຕົນ້ແມັ່ ນປີສາມກັຄລີາວ-

ຫວຽດນາມ, ເປນັເຈົາ້ພາບຈດັກອງປະຊຸມອາຊຽນ, ການນໍາຂັນ້ສູງຂອງສອງປະເທດໄດມ້ກີານຢຽ້ມຢາມພບົປະປກຶສາ
ຫາລ  ແລະ ຕກົລງົຫຼາຍບນັຫາທີັ່ ສໍາຄນັຮັ່ ວມກນັເຊິັ່ ງເປນັບາດກາ້ວໃໝັ່ ແຫັ່ ງການເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊ ອ້ຄວາມສາມກັຄີ
ພເິສດ ແລະ ການພວົພນັຮັ່ ວມມ ຮອບດາ້ນຂອງສອງພກັ-ລດັ ແລະ ປະຊາຊນົສອງຊາດລາວ-ຫວຽດນາມ. ການ
ຢຽ້ມຢາມທາງລດັຖະກດິຂອງ ສະຫາຍ ສຈີ ິນ້ຜງິ ເລຂາທກິານໃຫຍັ່ ຄະນະກໍາມະການສູນກາງພກັກອມມູນດິຈນີ
ປະທານປະເທດແຫັ່ ງສາທາລະນະລດັປະຊາຊນົຈນີໃນປີ 2017 ເຊິັ່ ງເປັນຂດີໝາຍອນັສໍາຄນັທາງປະຫວດັສາດແຫັ່ ງ
ການຮດັແໜນ້ສາຍພວົພນັ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍເພ ັ່ ອນມດິຍຸດທະສາດ ຄູັ່ ຮັ່ ວມຊະຕາກໍາຮັ່ ວມກນັ ລະຫວັ່ າງສອງພກັ-
ສອງລດັ, ໄດເ້ປີດປີທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ 2018 ແລະ ປີທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ-ຈນີປີ 2019 ເພ ັ່ ອດງຶດູດເອາົນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວທງັພາຍ
ໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. ສຽງແຄນເຊ ອ້ຊາດລາວຖ ກຮບັຮອງເປນັມຣໍະດກົໂລກທາງດາ້ນວດັທະນະທໍານາມ
ມະທໍາຢັ່ າງເປັນທາງການໃນວນັທ ີ7 ທນັວາ 2017 ຈາກອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ັ່ ອສກຶສາວທິະຍາສາດ ແລະ 
ວດັທະນະທໍາ ຫຼ  UNESCO ທີັ່ ປະເທດ ສ. ເກາົຫຼ;ີ ໃນເຫດການອນັສໍາຄນັນີ ້ສປປລາວຈຶັ່ ງໄດຈ້ດັງານສະເຫຼມີ 
ສະຫຼອງຢັ່ າງຍິັ່ ງໃຫຍັ່ ໃນກາງເດ ອນ ເມສາ 2018 ຜັ່ ານມາ ເພ ັ່ ອປະກາດໃຫປ້ວງຊນົລາວທງັຊາດຕະຫຼອດຮອດຄນົລາວ 
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ແລະ ຊາວຕັ່ າງປະເທດໃນທົັ່ ວໂລກໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດລາວເຮາົ ແລະ ທົັ່ ງໄຫຫນີ ຊຽງຂວາງ 
ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເປນັມຣໍະດກົໂລກທີັ່ ເປນັວດັຖຸ ແຫັ່ ງທສີາມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເດ ອນ ກລໍະກດົ ປ ີ2019.  

ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍັ່ ຄັງ້ທ ີ X ຂອງພກັໄດກ້າໍນດົຢັ່ າງຈະແຈງ້ວັ່ າ: “ພດັທະນາອຸດສາຫະກາໍໃນຂະແໜງການທີັ່

ເປນັທັ່ າແຮງໄດປ້ຽບຕາມທດິມຈີດຸສຸມ, ມປີະສດິທຜິນົ, ທນັສະໄໝ, ເປນັມດິກບັສິັ່ ງແວດລອ້ມເພ ັ່ ອເປນັເສາົຄໍາ້ ໃຫແ້ກັ່
ເສດຖະກດິແຫັ່ ງຊາດທີັ່ ມຄີວາມອາດສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນັເປນັຕົນ້ແມັ່ ນ: ອຸດສາຫະກາໍການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ອຸດສາຫະ  
ກາໍການບໍລກິານ ແລະ ອ ັ່ ນໆ; ລດັຖະບານໄດສ້ົັ່ ງເສມີວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວທາງດາ້ນທ າມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ປະຫວດັສາດໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ. ຊຸກຍູໃ້ຫປ້ະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນການທັ່ ອງທັ່ ຽວນບັມ ນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້, ສົັ່ ງເສມີຜະ 
ລດິຕະພນັທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫມ້ລີກັສະນະເພີັ່ ມຂຶນ້, ສົັ່ ງເສມີຜະລດິຕະພນັຫດັຖະກາໍທີັ່ ເປນັເອກະລກັທອ້ງ 
ຖິັ່ ນ; ປບັປຸງຮາ້ນອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ຣສິອດ ແລະ ເຮ ອນພກັໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ; ເພີັ່ ມລາຍການນາໍທັ່ ຽວໃຫມ້ຫຼີາຍຮູບ
ແບບ ແລະ ຫຼາຍວທິທີງັນີກ້ໍເພ ັ່ ອຊຸກຍູໃ້ຫວ້ຽກງານການທັ່ ອງທັ່ ຽວກາຍເປນັຫວົຈກັໃນການຂບັເຄ ັ່ ອນຂງົເຂດເສດຖະ 
ກດິອ ັ່ ນໆ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ.  

ລດັຖະບານໄດຖ້ ເອາົວຽກງານການພດັທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວຕດິພນັກບັການພດັທະນາຂະແໜງການອ ັ່ ນໆ ທີັ່ ປິັ່ ນ
ອອ້ມເນ ັ່ ອງຈາກວັ່ າການທັ່ ອງທັ່ ຽວເປນັຂະແໜງການທີັ່ ມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການຊຸກຍູ ້ ແລະ ຂບັເຄ ັ່ ອນຂະແໜງການ 
ອ ັ່ ນ ໃໆຫມ້ກີານພດັທະນາໂດຍທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມເຊັັ່ ນ: ລະບບົຄມົມະນາຄມົຂນົສົັ່ ງ, ວຽກງານຊບັພະຍາກອນທໍາ 
ມະຊາດ ແລະ ສິັ່ ງແວດລອ້ມ, ວຽກງານກະສກິ າ-ປັ່ າໄມ,້ ວຽກງານປອ້ງກນັຊາດ-ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົ, ວຽກງານ
ຫດັຖະກາໍ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ວຽກງານການສກຶສາ, ສາທາລະນປູະໂພກ, ໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ການເງນິ-
ການທະນາຄານ ແລະ ອ ັ່ ນໆ. 

ພອ້ມນີ,້ ລດັຖະບານໄດມ້ນີະໂຍບາຍສົັ່ ງເສມີການບໍລກິານ ແລະ ການຈາໍໜັ່ າຍສນິຄາ້ພາຍໃນ ຢູັ່ ກບັທີັ່ ເຊິັ່ ງເປນັ
ການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ກັ່ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິັ່ ນ; ປບັປຸງ, ພດັທະນາແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫກ້າຍ 
ເປນັອຸດສາຫະກາໍທີັ່ ຍ  ນຍງົ; ເປດີກວາ້ງການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ; ສົັ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກທຸລະກດິຈາກ
ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດໂດຍມນີະໂຍບາຍທີັ່ ແທດເໝາະກບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ
ເພ ັ່ ອສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມທີັ່ ເອ ອ້ອໍານວຍໃນການລງົທນຶໂດຍສອດຄັ່ ອງກບັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດີ-ສງັຄມົແຫັ່ ງ
ຊາດ ແລະ  ການບໍລກິານການລງົທນຶຜັ່ ານປະຕູດຽວ.  

ເອາົໃຈໃສັ່ ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ໃຫເ້ປນັລະບບົ, ສາ້ງພະນກັງານສ ບທອດປັ່ ຽນແທນ ແລະ ພດັທະນາບຸກ
ຄະລາກອນທາງດາ້ນວຊິາການຂອງແຕັ່ ລະຂະແໜງການ, ສ ບຕໍັ່ ວຽກງານສກຶສາອບົຮມົການເມ ອງ-ແນວຄດິເປນັສໍາຄນັ; 
ຮບັປະກນັໃຫສ້ະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານທົັ່ ວກະຊວງ ຮກັສາໄດຄຸ້ນທາດການເມ ອງໜກັແໜນ້, ເຊ ັ່ ອໝັນ້ຕໍັ່ ອຸດມົການ
ຂອງພກັໃນການນາໍພາປະເທດຊາດ ຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ກາ້ວໄປຕາມເສັນ້ທາງສງັຄມົນຍິມົທີັ່ ພກັ
ໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ຈດັຕັງ້ການຮັ່ ວມຊວີດິການເມ ອງພກັ, ເຜຍີແຜັ່ ເຊ ັ່ ອມຊມຶມະຕ,ິ ຄໍາສັັ່ ງ, ຄໍາແນະນາໍ, ແຈງ້ການ, ນຕິກິາໍ
ຕັ່ າງໆຂອງສູນກາງພກັ ແລະ ຂອງອງົຄະນະພກັກະຊວງ ເຮດັໃຫຄ້ະນະພກັ, ສະມາຊກິພກັ-ພະນກັງານ ແຕັ່ ລະກມົກອງ 
ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົ ໃຫມ້ຄີວາມເຊ ັ່ ອໝັນ້ຕໍັ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລດັສູງຂຶນ້ກວັ່ າເກົັ່ າ, ມີ
ຄວາມສາມກັຄເີປນັປກຶແຜັ່ ນ ມຄີວາມເປນັເອກະພາບສູງພອ້ມກນັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍັ່ ຄັງ້ທ ີX ຂອງ
ພກັ ແລະ ຄັງ້ທ ີIV ຂອງອງົຄະນະພກັກະຊວງ ຖວທ ສໍາເລດັຜນົເປນັກາ້ວໆມາ. 
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 ເປນັເສນາທກິານ ໃນການຊຸກຍູ,້ ກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຜນັຂະຫຍາຍແຜນພດັທະນາວຽກ
ງານ ຖວທ 2016-2020, ການປະຕບິດັສນັຍາຮັ່ ວມມ ກບັປະເທດເພ ັ່ ອນມດິຍຸດທະສາດ, ປະເທດຄູັ່ ຮັ່ ວມພດັທະນາ 
ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ; ເປນັເຈົາ້ການໃນການຄຸມ້ຄອງການໃຊຈ້ັ່ າຍງບົປະມານຂອງລດັໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ ແລະ
ສາມາດກວດສອບໄດ.້ 
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ພາກທ ີII 
ສະຫຸຼບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ ຖະແຫຼງຂັ່ າວ,ວດັທະນະທໍາ 

 ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ 2016-2020 
 

I. ວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ 
   ສ ັ່ ມວນຊນົປະເພດຕັ່ າງ ໄໆດເ້ຕບີໃຫຍັ່  ຂະຫຍາຍຕວົ, ພດັທະນາທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະຄຸນນະພາບ, ມບີດົ 

ບາດສູງຂຶນ້ ແລະ ໄດຮ້ບັຄວາມເຊ ັ່ ອຖ ຈາກສງັຄມົ, ເປນັກະບອກສຽງຂອງພກັ-ລດັໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫັ່ ງຊາດ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍວັ່ າດວ້ຍສ ັ່

ມວນຊນົກຄໍ ລກັສະນະ ແລະ ວຊິາການສ ັ່ ມວນຊນົ, ທງັສກຶສາອບົຮມົ, ປຸກລະດມົ ແລະ ຕໍັ່ ສູ ້ ໂດຍການສົັ່ ງຂໍມູ້ນຂັ່ າວ 
ສານ, ສາລະຄວາມຮູ ້ແລະ ການບນັເທງີໄປເຖງິເປົາ້ໝາຍທງັຢູັ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ ຜັ່ ານຫຼາຍປະຕູ, ເວທ,ີ ເຄ ອ
ຂັ່ າຍ ແລະ ເສັນ້ທາງຕັ່ າງໆ ດວ້ຍຄວາມວັ່ ອງໄວ, ຊດັເຈນ, ທົັ່ ວເຖງິກວັ່ າເກົັ່ າ, ຜນົສໍາເລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ
ງານ 5 ປ ີຜັ່ ານມາມດີັັ່ ງນີ:້  

1.ວຽກການໂຄສະນາ 
 ເນ ອ້ໃນ ແລະ ຮູບແບບໃນການເຜຍີແຜັ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາໄປສູັ່ ຄຸນນະພາບ, ສາມາດເຊ ັ່ ອມ
ໂຍງກບັສ ັ່ ມວນຊນົໃນພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ. ສ ັ່ ມວນຊນົລາວໄດເ້ຮດັບດົບາດໜາ້ທີັ່ ສາ້ງຄວາມຮບັຮູຄ້ວາມເຂົາ້ໃຈໃຫ ້
ປະຊາຊນົຕໍັ່ ເຫດການ, ສະພາບການຕັ່ າງ ໃໆນຊວີດິປະຈາໍວນັກັ່ ຽວກບັດາ້ນການເມ ອງ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ-
ສງັຄມົ, ເອາົໃຈໃສັ່ ໂຄສະນາການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍັ່ ຄັງ້ທ ີ X ຂອງພກັ, ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົແຫັ່ ງຊາດ 5 ປຄີັງ້ທ ີVIII, ວຽກງານ 3 ສາ້ງ, ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງລດັຖະບານໂດຍສະເພາະຜນົກອງປະຊຸມລດັຖະບານ
ສະໄໝສາມນັປະຈາໍແຕັ່ ລະເດ ອນ, ຄໍາສັັ່ ງຕັ່ າງໆຂອງລດັຖະບານ, ໂຄສະນາວຽກງານຂອງສະພາແຫັ່ ງຊາດ, ສັ່ ອງແສງ
ການເຄ ັ່ ອນໄຫວຂອງຄະນະນາໍພກັ-ລດັຖະບານໃນທຸກດາ້ນ ແລະ ວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕັ່ າງໆເຊັັ່ ນ: ໄດໂ້ຄສະນາໃຫແ້ກັ່
ວນັສໍາຄນັຕັ່ າງໆຂອງຊາດ ແລະ ສາກນົເປນັຕົນ້ວນັສາ້ງຕັງ້ກອງທບັຄບົຮອບ 70 ປ,ີ ວນັຊາດທ ີ2 ທນັວາ, ບຸນປະເພນຕີັ່ າງ ,ໆ ປີ
ທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ 2018, ປທີັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ-ຈນີ 2019, ສປປ ລາວ ເປນັເຈົາ້ພາບກອງປະຊຸມ ASEAN Summit 2016, ການ
ສບັຊອ້ນພະນກັງານໃນແຕັ່ ລະຂັນ້, ການລງົເຄ ັ່ ອນໄຫວຢູັ່ ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນ, ການພວົພນັຮັ່ ວມມ ກບັຕັ່ າງປະເທດ, ວຽກ
ງານກວດກາ, ຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ, ການເກບັລາຍຮບັພາສ-ີອາກອນ, ການສົັ່ ງເສມີຄອບຄວົຕວົແບບການຜະລດິເປນັສນິຄາ້, 
ວຽກງານການສກຶສາ-ກລິາ, ໄດແ້ຈງ້ເຕ ອນການແຜັ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂຍຸ້ງລາຍ, ພະຍາດໝອູາຟຣກິາ, ພະຍາດອກັເສບ
ປອດຈາກເຊ ອ້ຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝັ່  (COVID-19), ການແຜັ່ ລະບາດຂອງສດັຕູພ ດ, ການລາຍງານສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ
ແລະ ຕອບໂຕຕ້ຖີອຍຖອ້ຍທໍານອງໂຄສະນາໂຈມຕ ີໃສັ່ ຮາ້ຍປາ້ຍສຂີອງຜູທ້ີັ່ ບໍັ່ ຫວງັດ.ີ  

 

2. ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງ 
ໄລຍະ 5 ປຜີັ່ ານມາ, ການຄຸມ້ຄອງວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ ໃນທົັ່ ວປະເທດເຮດັໄດດ້ພໍີສມົຄວນ. ກະ 

ຊວງຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍຂອງຄະນະໂຄສະນາອບົຮມົສູນກາງພກັໄດເ້ອາົໃຈ 
ໃສັ່ ຊຸກຍູສ້ົັ່ ງເສມີ, ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ ຢັ່ າງເປນັລະບບົ ແລະ ປະສານສມົທບົຢັ່ າງໃກ ້
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ຊດິກບັອໍານາດການປກົຄອງທອ້ງຖິັ່ ນ ເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍແຜນການໂຄງການຕັ່ າງໆໃນໄລຍະ
ຜັ່ ານມາໄດຮ້ບັຜນົສໍາເລດັດພໍີສມົຄວນ. 

ການຄຸມ້ຄອງບຸກຄະລາກອນ: ປດັຈບຸນັ ສປປ ລາວ ມບຸີກຄະລາກອນສ ັ່ ມວນຊນົ 3.000 ກວັ່ າຄນົ ໃນນັນ້ເປນັ
ນກັຂັ່ າວ 1.400 ຄນົ, ມຜູີໄ້ດຮ້ບັສດິຖ ບດັນກັຂັ່ າວ 324 ຄນົ. ໃນແຕັ່ ລະປ ີສະຖາບນັສ ັ່ ມວນຊນົ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 
ທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ສະມາຄມົນກັຂັ່ າວ ແຫັ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດສ້າ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກັ່ ບຸກຄະລາກອນໃນການຍກົລະດບັ
ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຕາມແຜນການທີັ່ ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ແລະ ໄດຮ້ັ່ ວມມ ກບັປະເທດເພ ັ່ ອນມດິຍຸດທະສາດ, ປະເທດ
ສະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົອ ັ່ ນໆ ໄດ ້1.370 ເທ ັ່ ອຄນົ; ໃນນັນ້ເປນັຍງິ 394 ເທ ັ່ ອຄນົ. 

ການຕດິຕາມກວດກາ: ອງົການຄຸມ້ຄອງສ ັ່ ມວນຊນົແຕັ່ ລະຂັນ້ໄດຕ້ດິຕາມກວດກາ, ແນະນາໍການເຄ ັ່ ອນໄຫວຂອງ
ບນັດາສ ັ່ ມວນຊນົທີັ່ ຂຶນ້ກບັຕນົໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ ເຮດັໜາ້ທີັ່ ການເມ ອງໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ
ຕາມການຊີນ້າໍຂອງຂັນ້ເທງິ, ໄດລ້າຍງານເປນັປະຈ າວນັ, ອາທດິ, ເດ ອນ ຕາມກນົໄກທີັ່ ມຢີັ່ າງສະໝໍັ່ າສະເໝ ີ ແລະ ມີ
ປະສດິທພິາບ. 

ວຽກນຕິກິາໍ: ເພ ັ່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ທນັກບັສະພາບການຂະ 
ຫຍາຍຕວົດາ້ນເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂັ່ າວສານແຫັ່ ງຍຸກສະໄໝ, ປ ີ 2016 ກະຊວງ ຖວທ ໄດປ້ບັປຸງກດົໝາຍວັ່ າດວ້ຍສ ັ່

ມວນຊນົສະບບັເດມີ, ໄດສ້າ້ງນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍຈາໍນວນໜຶັ່ ງເຊັັ່ ນ: ອອກຂໍຕ້ກົລງົເພ ັ່ ອຄວບຄຸມການນາໍເຂົາ້ເຄ ັ່ ອງຮບັ
ສນັຍານໂທລະພາບຜັ່ ານດາວທຽມ; ອອກແຈງ້ການຕັ່ າງໆເຊັັ່ ນ: ການລງົທະບຽບການເຄ ັ່ ອນໄຫວ ແລະ ຕໍັ່ ອາຍຸຂອງສ ັ່

ມວນຊນົທຸກປະເພດ, ການຈດັຊັ່ ອງລາຍການໂທລະພາບໃຫເ້ປນັລະບຽບໃນທົັ່ ວປະເທດ, ຫາ້ມການໂຄສະນາທຸກປະ 
ເພດທີັ່ ເກນີຄວາມເປນັຈງິຜັ່ ານສ ັ່ ມວນຊນົທຸກປະເພດ. 

3. ວຽກພດັທະນາເຕກັນກິ ໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານ 
ວຽກຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົລາວໄດມ້ ີ ໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານວດັຖຸເຕກັນກິການໃຫບໍ້ລກິານທຸກຮູບແບບສ ັ່ ມວນຊນົ

ທຸກປະເພດ ແລະ ຮອງຮບັການພດັທະນາເຂົາ້ສູັ່ ຄວາມທນັສະໄໝຫນັໄປສູັ່ ລະບບົດຈີຕີອນເທ ັ່ ອລະກາ້ວ, ຍກົຄຸນນະ 
ພາບສຽງ ແລະ ພາບໄດຊ້ດັເຈນກວັ່ າເກົັ່ າ, ສາມາດໄປເຖງິຜູຊ້ມົໃຊທ້ງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດໄດຕ້າມເປົາ້ໝາຍທີັ່ ວາງ
ໄວ.້ ມາຮອດປດັຈບຸນັ, ສ ັ່ ມວນຊນົລາວທຸກປະເພດໄດພ້ດັທະນາທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ກາ້ວໄປເຖງິ
ການແຂັ່ ງຂນັເຊ ັ່ ອມສານ ດວ້ຍເຕກັໂນໂລຊທີີັ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ຫນັໄປສູັ່ ຄວາມເປນັມ ອາຊບີທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະເຮດັ
ໃຫສ້ງັຄມົມຫຼີາຍທາງເລ ອກໃນການຊມົໃຊຜ້ະລດິຕະພນັສ ັ່ ມວນຊນົ ເຊິັ່ ງສາມາດສງັລວມຜນົງານຂອງແຕັ່ ລະປະເພດ ສ ັ່

ໄດດ້ັັ່ ງນີ:້ 
3.1 ສ ັ່ ສິັ່ ງພມິ 

ໃນທົັ່ ວປະເທດມສີ ັ່ ສິັ່ ງພມິທີັ່ ໄດລ້ງົທະບຽນຈາໍນວນ 152 ສະບບັ,ໃນນີເ້ປນັຂອງລດັມ ີ102, ເອກະຊນົມ ີ50 
ສະບບັໃນນີມ້:ີ  ປະເພດໜງັສ ພມິລາຍວນັ  11 ສະບບັທີັ່ ເປນັພາສາລາວ, ພາສາອງັກດິ ແລະ ພາສາຝຣັັ່ ງ, ນອກນັນ້ຍງັມໜີງັ
ສ ພມິປະເພດອອກເປນັລາຍອາທດິ 8 ສະບບັ, ລາຍປກັ 10 ສະບບັ, ລາຍເດ ອນ 4 ສະບບັ; ວາລະສານ 115 ສະບບັ, 
ໃບຂັ່ າວມ ີ4 ສະບບັ. ປດັຈບຸນັສ ັ່ ສິັ່ ງພມິທງັໝດົທີັ່ ກັ່ າວມານັນ້ຍງັມກີານເຄ ັ່ ອນໄຫວພຽງແຕັ່  106 ສະບບັ.  
3.2 ສ ັ່ ເອເລກັໂຕຣນກິ 
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ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ: ໃນທົັ່ ວປະເທດມສີະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ 82 ສະຖານ,ີ ນີຕ້ ັງ້ຢູັ່ ສູນກາງ 3 ສະຖານ,ີ 
ທອ້ງຖິັ່ ນ 79 ສະຖານ.ີ ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຜັ່ ານມາມສີະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງເພີັ່ ມຂຶນ້ 13 ສະຖານທີຽບໃສັ່  5 ປ ີຜັ່ ານ
ມາ ແລະ ສະຖານເີຄ ອຂັ່ າຍສົັ່ ງຕໍັ່  82 ສະຖານ ີ(ກອງທບັມ ີ73 ສະຖານ,ີ ປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົມ ີ5 ສະຖານ ີແລະ 
ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫັ່ ງຊາດມ ີ4 ສະຖານ)ີ. ມາຮອດປດັຈບຸນັຍງັເຄ ັ່ ອນໄຫວອອກອາກາດ 63 ສະຖານ,ີ ສັ່ ວນທີັ່ ເຫຼ  ອບໍັ່ໄດ ້
ອອກອາກາດຍອ້ນອຸປະກອນເກົັ່ າແກັ່ , ເປັ່ ເພ ແລະ ຂາດງບົປະມານໃນການສອ້ມແປງ. ການກະຈາຍສຽງທາງພາກພ ນ້ດນິ
ທງັໃນລະບບົເອເອມັ (AM) ແລະ ເອບັເອມັ (FM) ກວມ 95% ຂອງທີັ່ ຢູັ່ ອາໄສຂອງປະຊາກອນ, ການກະຈາຍຜັ່ ານ
ດາວທຽມກວມ 100% ຂອງພ ນ້ທີັ່ ທົັ່ ວປະເທດ ແລະ ການກະຈາຍຂັ່ າວຜັ່ ານເຄ ອຂັ່ າຍອນິເຕເີນດັໃນຕວົເມ ອງໃຫຍັ່  
ແລະ ອອກສູັ່ ຕັ່ າງປະເທດໃນທົັ່ ວໂລກ. ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫັ່ ງຊາດໄດກ້ະຈາຍເປນັພາສາຕັ່ າງປະເທດລວມມພີາສາ
ຫວຽດນາມ, ອງັກດິ, ຝຣັັ່ ງ, ກາໍປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ກະຈາຍເປນັພາສາຊນົເຜົັ່ າລວມມພີາສາມົງ້ ແລະ ກມຶມຸ. ນອກນັນ້, 
ສະຖານ ີFM ຖັ່ າຍທອດຕໍັ່ ວທິະຍຸສາກນົແຫັ່ ງປະເທດຈນີ(CRI), ຝຣັັ່ ງ ແລະ ອດົສະຕຣາລ.ີ 

ໂທລະພາບ: ທົັ່ ວປະເທດມ ີ44 ສະຖານ,ີ ສູນກາງ 7 ແຫັ່ ງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນ 37 ແຫັ່ ງ, ໃນນີມ້ສີະຖານເີອກະຊນົ 
3 ແຫັ່ ງ. ມາຮອດປດັຈບຸນັສະຖານໂີທລະພາບທີັ່ ກະຈາຍເປນັລະບບົອານາລອກແບບເດມີມ ີ 34 ສະຖານ ີ ແລະ ກະ 
ຈາຍເປນັລະບບົດຈີຕີອນ 10 ສະຖານ.ີ ສະຖານໂີທລະພາບອານາລອກບາງແຫັ່ ງໄດຄ້ັ່ ອຍຫນັໄປກະຈາຍນາໍຜູປ້ະກອບ
ກດິຈະການໂທລະພາບໃຊສ້າຍ ແລະ ໂທລະພາບບໍັ່ ໃຊສ້າຍ (ໂທລະພາບດຈີຕີອນພາກພ ນ້ດນິ, ໂທລະພາບຜັ່ ານດາວ
ທຽມ, ເຄ ອຂັ່ າຍອນິເຕເີນດັ) ຕາມເງ  ັ່ອນໄຂຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕັ່ ລະແຂວງ. 

ປ ີ2019 ຜັ່ ານມາ ລດັຖະບານ ສ ປ ຈນີ ໄດໃ້ຫກ້ານຊັ່ ວຍເຫຼ ອໃນການປບັປຸງສະຖານໂີທລະພາບ ທຊລ 3  ຄ 
ການປັ່ ຽນຖັ່ າຍຈາກລະບບົ SD ເປນັລະບບົ HD ສໍາເລດັ, ສໍາລບັສະຖານໂີທລະພາບແຫັ່ ງຊາດ ທຊລ 1 ເຮດັບດົບາດ
ໜາ້ທີັ່ ດາ້ນຂັ່ າວ, ການເມ ອງ; ນອກຈາກອອກອາກາດເປນັພາສາລາວແລວ້ ຍງັອອກອາກາດຂັ່ າວເປນັພາສາອງັກດິ, ຝຣັັ່ ງ, 
ຫວຽດນາມ, ມົງ້ ແລະ ກມຶມຸ, ສນັຍານໂທລະພາບລາວສາມາດເຂົາ້ເຖງິ 85% ຂອງປະຊາກອນທົັ່ ວປະເທດ ແລະໄປ
ຮອດເປົາ້ໝາຍຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໂດຍຜັ່ ານເຄ ອຂັ່ າຍອນິເຕເີນດັ (IPTV). ນອກຈາກໂທລະພາບແຫັ່ ງຊາດລາວ ກຍໍງັ
ມສີະຖານໂີທລະພາບອ ັ່ ນໆທີັ່ ເຮດັບດົບາດໜາ້ທີັ່ ຕາມຂະແໜງການ ແລະ ຕາມການອະນຸຍາດເຊັັ່ ນ: ສະຖານໂີທລະພາບ 
ປກສ, ກອງທບັ, ນະຄອນຫຼວງ, ລາວສະຕາຣ,໌ ເອມັວລີາວ, ທວີລີາວ ແລະ ຍງັມສີະຖານຖີັ່ າຍທອດໂທລະພາບຂອງ
ຕັ່ າງປະເທດ ເຊັັ່ ນ: VTV4 ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ໂທລະພາບ CCTV4 ແລະ CCTV-News ຂອງ ສປ ຈນີ. 

ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງສະຖານນຖີັ່ າຍທອດຕໍັ່ ວທິະຍຸ-ໂທລະພາບເຂດ ແລະ ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງທອ້ງຖິັ່ ນ, ໂດຍການ
ຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຈາກລດັຖະບານຫວຽດນາມພວກເຮາົໄດສໍ້າເລດັໂຄງການສາ້ງສະຖານຖີັ່ າຍທອດຕໍັ່ ວທິະຍຸ-ໂທລະພາບ 
ເຂດ 4 ເຂດ ຢູັ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດມົໄຊ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. ໄດນ້າໍ ໃຊຖ້ັ່ າຍທອດຕໍັ່ ລາຍການ
ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ໂທລະພາບແຫັ່ ງຊາດ, ແລະ ກາໍລງັກໍັ່ ສາ້ງຢູັ່  2 ແຂວງ ຄ : ແຂວງບໍັ່ ແກວ້ ແລະ 
ແຂວງ ໄຊສມົບູນ. 

ການຕດິຕັງ້ລະບບົ ໂທລະ ໂຄັ່ ງໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ ມາຮອດປດັຈບຸນັ ຫຼ  ປ ີ2020 ປະຕບິດັໄດ ້5.840 ຊຸດ 
ຫຼ  ບາ້ນ ຈາກທງັໝດົ 8.443 ບາ້ນ, ໃນນີລ້ະບບົໂທລະໂຄັ່ ງທີັ່ ໄດຮ້ບັການຕອບສະໜອງໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂັ່ າວ, 
ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ ຕາມມາດຕະຖານເຕກັນກິຈາໍນວນ 326 ຊຸດ.  

3.3 ສ ັ່ ແບບໃໝັ່  (ສ ັ່ ສງັຄມົອອນລາຍ) 
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ປດັຈບຸນັ ທຸກອງົການສ ັ່ ມວນຊນົແມັ່ ນນາໍໃຊທ້ັ່ າແຮງຂອງສ ັ່ ແບບໃໝັ່ ໃນທຸກຮູບແບບເຊັັ່ ນ: ເວບັໄຊ, ໜາ້ເວບັ, 
ເຟຊບຸກ ແລະ ຢູທບູ ໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານຄຽງຄູັ່ ກ ັນັໄປກບັການນາໍໃຊສ້ ັ່ ແບບເດມີ. ນອກຈາກ
ອງົການສ ັ່ ມວນຊນົຫຼກັແລວ້, ອງົການຈດັຕັງ້ຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົຍງັໄດນ້າໍໃຊສ້ ັ່ ແບບໃໝັ່ ເຄ ັ່ ອນໄຫວ
ເຜຍີແຜັ່ ໂຄສະນາຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານຂອງຕນົນບັມ ນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ມປີະສດິທພິາບຂຶນ້ກວັ່ າເກົັ່ າເຮດັໃຫກ້ານໂຄສະນາ
ເຜຍີແຜັ່ ຂັ່ າວມຄີວາມວັ່ ອງໄວທນັເຫດການ. 

ໃນ 5 ປຜີັ່ ານມາຜູປ້ະກອບກດິຈະການໃນສ ັ່ ແບບໃໝັ່ ມທີັ່ າອັ່ ຽງເພີັ່ ມຂຶນ້ ເຊິັ່ ງໄດມ້ກີານເຄ ັ່ ອນໄຫວສອດຄັ່ ອງກບັ
ລະບຽບກດົໝາຍ. ອງົການຄຸມ້ຄອງສ ັ່ ມວນຊນົໄດຈ້ດັສໍາມະນາແລກປັ່ ຽນປຶກສາຫາລ , ໃຫຄໍ້າແນະນໍາຕໍັ່ ຜູນ້ໍາໃຊສ້ ັ່

ແບບໃໝັ່ ໃຫເ້ຂົາ້ໃຈ ແລະໄດຊຸ້ກຍູສ້ົັ່ ງເສມີວຽກງານດັັ່ ງກັ່ າວໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍັ່ ສງັຄມົ, ເຄາົລບົ
ກດົໝາຍ ແລະຈນັຍາບນັນກັຂັ່ າວເພ ັ່ ອຜນົປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ບໍັ່ ສາ້ງຄວາມແຕກແຍກໃຫສ້ງັຄມົ. 

ແຕັ່ ເຖງິຢັ່ າງໃດກຕໍາມ, ການນາໍໃຊສ້ ັ່ ສງັຄມົອອນລາຍຢູັ່ ພາຍໃນປະເທດພວກເຮາົກມໍສີິັ່ ງທາ້ທາຍ, ບນັຫາຫຍໍທໍ້ ້

ຫຼາຍອນັທີັ່ ເກດີຂຶນ້ບໍັ່ ໜອ້ຍເປນັຕົນ້ບນັຫາຂັ່ າວປອມ, ຂັ່ າວປັັ່ ນປັ່ ວນສງັຄມົ,ການໃສັ່ ຮາ້ຍປາ້ຍສບຸີກຄນົ ແລະການຈດັຕັງ້
ຂັ່ າວບດິເບ ອນຄວາມຈງິ. ຕໍັ່ ກບັບນັຫາທີັ່ ເກດີຂຶນ້ນີ,້ ພາກສັ່ ວນຮບັຜດິຊອບກຄໍ ໜັ່ ວຍງານຄຸມ້ຄອງສ ັ່ ສງັຄມົອອນລາຍ
ຂອງຄະນະກາໍມະການຄຸມ້ຄອງອນິເຕເີນດັແຫັ່ ງຊາດໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ແກໄ້ຂບນັຫາຢັ່ າງຕັງ້ໜາ້ ເຊິັ່ ງສະແດງອອກໃນແຕັ່ ລະ
ເຫດການພາກສັ່ ວນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພາກສັ່ ວນກັ່ ຽວຂອ້ງໄດປ້ະສານສມົທບົກນັແກບ້ນັຫາ ແລະ ຕອບໂຕຢ້ັ່ າງທນັການ
ເປນັຕົນ້ໃນໄລຍະໄພພບິດັນໍາ້ຖວ້ມ, ອຸປະຕເິຫດຄູກນັນໍາ້ເຂ ັ່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍາ້ນອ້ຍແຕກ, ບນັຫາພະຍາດລະບາດເປນັ 
ຕົນ້ພະຍາດອກັເສບປອດຈາກເຊ ອ້ຈລຸະໂລກສາຍພນັໃໝັ່  (COVID-19) ແລະ ຂັ່ າວອ ັ່ ນໆ. ນອກນັນ້, ຍງັໄດອ້ອກນຕິິ
ກາໍເປນັຕົນ້ແຈງ້ການຂຶນ້ທະບຽນໜາ້ຂັ່ າວສ ັ່ ອອນລາຍທີັ່ ບໍລກິານຂັ່ າວໃຫແ້ກັ່ ສງັຄມົພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມັ່ ນຕອ້ງໄດ ້
ລງົທະບຽນ ເຊິັ່ ງມາຮອດປດັຈບຸນັນີໄ້ດມ້ຜູີມ້າລງົທະບຽນທີັ່ ມາຈາກທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົແລວ້ມຈີາໍນວນ 14 
ເພຈ.  

4.  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ 

4.1. ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 
        ໃນໄລຍະ 5 ປີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົມຈີາໍນວນ 
10 ໂຄງການມູນຄັ່ າທງັໝດົປະມານ 26.720,00  ລາ້ນກບີ  ເຊິັ່ ງບນັດາໂຄງການຈ ານວນໜຶັ່ ງແມັ່ ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ສໍາເລດັແຕັ່ ການຊໍາລະງບົປະມານຍງັບໍັ່ ທນັສໍາເລດັຕາມສນັຍາ ແລະ ໂຄງການຈາໍນວນໜຶັ່ ງຈະສໍາເລດັໃນແຜນການ 5 ປີ
ຄັງ້ຕໍັ່ ໄປ.  
 

4.2. ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ ຫຼ  ODA) ມຈີາໍນວນ 5 ໂຄງການຄ : 
1) ໂຄງການສົັ່ ງເສມີການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງປະຊາຊນົຜັ່ ານວທິະຍຸຂັນ້ເມ  ອງ (ຊຸມຊນົ)ມູນຄັ່ າ 3.000.000 ໂດລາ

ສະຫະລດັມໄີລຍະເວລາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 5 ປີ 2017-2021 ເຊິັ່ ງໄດຮ້ບັການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຈາກອງົການສະຫະ
ປະຊາຊາດເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (UNDP); 

2) ໂຄງການປບັປຸງຍກົລະດບັເຕກັນກິໂທລະພາບແຫັ່ ງຊາດລາວຊັ່ ອງ 3 ມູນຄັ່ າ 54 ລາ້ນຢວນມໄີລຍະເວລາຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ 2 ປ ີ2018-2019 ເຊິັ່ ງເປນັໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ ຈາກ ສປ ຈນີ; 
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3) ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງແລະໂທລະພາບແຂວງໄຊສມົບູນມູນຄັ່ າ 118.950.817.000 ດງົໃນນີມ້ ີ
ທນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານລາວຈາໍນວນ 3.865.817.012 ດງົມໄີລຍະເວລາຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 4 ປ ີ2018-
2021 ເປນັໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ; 

4) ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບແຂວງບໍັ່ ແກວ້ມູນຄັ່ າ 116.669.057.637 ດງົ ໃນນີ ້ມີ
ທນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານລາວ ຈາໍນວນ 3.748.124.451 ດງົ ມໄີລຍະເວລາຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 5 ປ ີ
2016-2020 ເປນັໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ; 

5) ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະໂທລະພາບແຂວງສະຫວນັນະເຂດມູນຄັ່ າ 115.795.147.896 ດງົ; 
ໄລຍະເວລາຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 5 ປ ີ2013-2017 ເປນັໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຈາກລດັຖະບານສສຫວຽດນາມ. 

4.3. ການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ. 
ອງີໃສັ່ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານຕໍັ່ ວຽກງານສ ັ່ ມວນຊນົ, ລດັຊຸກຍູ ້ແລະ ເປດີກວາ້ງໃຫບຸ້ກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ແລະ 

ການຈດັຕັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນການພດັທະນາ ແລະ ລງົທນຶໃນວຽກງານສ ັ່ ມວນຊນົຕາມກດົ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.   ມາຮອດປດັຈບຸນັນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດຈາໍນວນໜຶັ່ ງ ທີັ່ ມຄີວາມ
ສາມາດດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທນຶໄດສ້ມົທບົກບັລດັສາ້ງສະຖານໂີທລະພາບ, ສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ, 
ສະຖານໂີທລະພາບໃຊສ້າຍ ແລະໂທລະພາບບໍັ່ ໃຊສ້າຍໄດຫຼ້າຍແຫັ່ ງ ເຊິັ່ ງຊັ່ ວຍແບັ່ ງເບາົລາຍຈັ່ າຍງບົປະມານຂອງລດັໄດ ້
ຫຼາຍສມົຄວນ. 

ຈາກຜນົສໍາເລດັໃນແຕັ່ ລະດາ້ນທີັ່ ກັ່ າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ຍງັມຈີດຸອັ່ ອນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງຄ ດັັ່ ງນີ:້ 

5. ຈດຸອັ່ ອນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 
1) ບາງອງົການສ ັ່ ມວນຊນົຍງັບໍັ່ ສາມາດນາໍເອາົເນ ອ້ໃນການຊີນ້າໍຂອງຂັນ້ເທງິໄປຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍຢັ່ າງມຫີວົຄດິ

ປະດດິສາ້ງ ແລະ ທນັກບັສະພາບການ, ຂາດແຜນການຕດິຕາມເຫດການ ແລະ ບນັຫາເພ ັ່ ອໃຫສ້ະຫຸຼບໄດ,້ ຍງັ
ຂາດສະຕໃິນການບນັນາທກິານ ແລະ  ກວດສອບ ທາງດາ້ນເນ ອ້ໃນ ແລະ ຮູບພາບເຊິັ່ ງເຮດັໃຫຜ້ດິພາດ, ຂາດ
ຄວາມເຊ ັ່ ອໝັນ້ ແລະ ຖ ກຜູບໍ້ັ່ ຫວງັດນີາໍໄປສວຍໃຊໂ້ຈມຕ,ີ ປັັ່ ນປັ່ ວນ; 

2) ການລາຍງານສະພາບການ, ການນາໍພາຫາງສຽງສງັຄມົ ແລະ ການຕອບໂຕຂ້ັ່ າວລ , ຂັ່ າວປອມ ຍງັບໍັ່ ທນັເຮດັໄດດ້ ີ
ແລະ ທນັກບັສະພາບການ;  

3) ບາງລາຍການໂທລະພາບ ຮູບແບບການນາໍສະເໜ ີ ຍງັບໍັ່ ສາ້ງຄວາມດງຶດູດໃຫຜູ້ຊ້ມົໄດດ້ເີທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; ການສາ້ງ
ບຸກຄະລາກອນທີັ່ ຈະມາສ ບທອດປັ່ ຽນແທນໃນວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົຍງັເຮດັໄດໜ້ອ້ຍບໍັ່ ທນັກບັ
ສະພາບການປັ່ ຽນແປງ; 

4) ການຍກົລະດບັຄວາມຮູ,້ຄວາມສາມາດໃຫແ້ກັ່ ນກັວຊິາການດາ້ນສ ັ່ ມວນຊນົຍງັບໍັ່ ທົັ່ ວເຖງິນບັທງັສູນກາງ ແລະ 
ທອ້ງຖິັ່ ນ; 

5) ຍງັຂາດການກາໍນດົແຜນການລງົຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມກວດກາ, ປະເມນີຜນົ, ປບັປຸງ, ແກໄ້ຂດວ້ຍມາດຕະການຕັ່ າງໆ
ເພ ັ່ ອຍກົຄຸນນະພາບວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ; 

6) ການປະສານງານໃນຂະແໜງການຖະແຫຼງຂັ່ າວສ ັ່ ມວນຊນົລະຫວັ່ າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນຍງັບໍັ່ ທນັຄັ່ ອງຕວົ 
ແລະ ບໍັ່ ທນັເປນັລະບບົຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ; 
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7) ການສາ້ງນຕິກິໍາໃຕກ້ດົໝາຍ ແລະ ຄູັ່ ມ  ເພ ັ່ ອຮບັໃຊວ້ຽກງານສ ັ່ ມວນຊນົຍງັມຄີວາມຊກັຊາ້, ບໍັ່ ທນັກບັຄວາມ
ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານ; 

8) ການພດັທະນາໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານ, ອຸປະກອນເຕກັນກິ ແລະ ພາຫະນະສ ັ່ ມວນຊນົ ຍງັບໍັ່ ທນັພຽງພໍ ແລະ ບໍັ່ ສມົຄູັ່
ກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານ; 

9) ການສາ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດໃຫແ້ກັ່ ນກັວຊິາການດາ້ນເຕກັນກິສ ັ່ ມວນຊນົຍງັບໍັ່ ທນັພຽງພໍດາ້ນ
ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

10) ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດໃນຂະແໜງສ ັ່ ມວນຊນົ ຍງັມຈີາໍນວນໜອ້ຍ ແລະ 
ການຂຶນ້ແຜນໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັບໍັ່ ທນັມກີານຄົນ້ຄວາ້ຢັ່ າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນເຮດັໃຫບ້າງໂຄງການບໍັ່ ສາມາດ
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຕ້າມແຜນທີັ່ ວາງໄວ,້ ພອ້ມກນັນັນ້ບາງໂຄງການທີັ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ໄປແລວ້ນັນ້ຍງັບໍັ່ ທນັມຄຸີນນະພາບ 
ແລະ ບໍັ່ ມປີະສດິທຜິນົດເີທົັ່ າທີັ່ ຄວນ. 

 

II. ວຽກງານວດັທະນະທໍາ 
ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ຊີນ້ໍາການເຄ ັ່ ອນໄຫວວຽກງານວດັທະນະທໍາທີັ່ ມລີກັສະນະຊາດກາ້ວໜາ້ ແລະ ມະຫາຊນົ, ນໍາພາ

ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍສົັ່ ງເສມີການປກົປກັຮກັສາ, ພດັທະນາ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊ ອ້ວດັທະນະທໍາອນັ
ດງີາມທີັ່ ເປັນເອກະລກັເປັນມໍຣະດກົອນັລໍາ້ຄັ່ າຂອງຊາດ, ປອ້ງກນັ ແລະ ສະກດັກັນ້ກະແສວດັທະນະທໍາທີັ່ ບໍັ່ ດ,ີ 
ເອາົໃຈໃສັ່ ສກຶສາອບົຮມົ,ໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ວດັທະນະທໍາລາວຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງທງັຢູັ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດດວ້ຍຫຼາຍ
ຮູບຫຼາຍສທີີັ່ ມຊີວີດິຊວີາສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງໜາ້ທີັ່ ການເມ ອງ, ສາ້ງຄວາມເບກີບານມັ່ ວນຊ ັ່ ນ, 
ຄວາມສາມກັຄປີອງດອງ, ປຸກລະດມົໃຫປ້ະຊາຊນົໃນສງັຄມົມຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນຈດິໃຈ ແລະ ສາ້ງມູນຄັ່ າເພີັ່ ມ
ໃຫແ້ກັ່ ຜະລດິຕະພນັວດັທະນະທໍາປະກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫັ່ ງຊາດ, ບນັດາຜນົງານ
ຕັ່ າງໆຂອງວຽກງານວດັທະນະທໍາ ສາມາດສະຫຸຼບສງັລວມໄດດ້ັັ່ ງນີ:້ 

1. ວຽກສລິະປະການສະແດງ  
ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ຊີນ້າໍ ແລະ ຊຸກຍູສ້ົັ່ ງເສມີຂະບວນການສລິະປະ-ວນັນະຄະດ ີທງັອາຊບີແລະ ສະໝກັຫຼິນ້ນບັແຕັ່ ຂັນ້

ສູນກາງລງົເຖງິຂັນ້ຮາກຖານ, ພອ້ມດຽວກນັນີ ້ກໍັ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ນໍາພາບນັດາກອງສະແດງເຄ ັ່ ອນໄຫວສະແດງຮບັໃຊງ້ານສໍາ
ຄນັຕັ່ າງໆຂອງຊາດພາຍໃນປະເທດ 1.816 ຄັງ້, ມຜູີເ້ຂົາ້ຊມົ 1.866.954 ເທ ັ່ ອຄນົ, ສະແດງແລກປັ່ ຽນສລິະປະວດັ
ທະນະທໍາຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ 301 ຄັງ້, ມຜູີເ້ຂົາ້ຊມົ 484.643 ເທ ັ່ ອຄນົ, ປະດດິແຕັ່ ງບດົຟອ້ນໃໝັ່  60 ບດົຟອ້ນ, ບດົເພງ 
24 ບດົເພງ, ບດົຂບັ-ລໍາ 15 ບດົ, ປະດດິແຕັ່ ງລາຍການສະແດງກາຍະສນິ 20 ລາຍການ, ບດົລະຄອນເວທ ີ41 ເລ ັ່ ອງ 
ແລະ ຮູບເງາົກອງລະຄອນເວົາ້ໄດ ້5 ເລ ັ່ ອງ, ບດົລະຄອນຕຸກກະຕາ 32 ເລ ັ່ ອງ, ຜະລດິຕຸກກະຕາ ແລະ ຫຸັ່ ນໄດ ້185 
ໂຕ,ຫໍວດັທະນະທໍາແຫັ່ ງຊາດ ໄດຮ້ບັໃຊໜ້າ້ທີັ່ ການເມ ອງຂອງພກັ-ລດັ 236 ຄັງ້ ແລະ ໃຫບໍ້ລກິານສະຖານທີັ່ ໃນງານ
ຕັ່ າງໆ ຂອງສງັຄມົ 145 ຄັງ້, ໄດຈ້ດັງານແຂັ່ ງຂນັເສງັເພງນກັຮອ້ງສຽງດ ີ3 ຄັງ້; ສໍາເລດັຈດັຝກຶອບົຮມົການຟອ້ນລໍາວງົ
ລາວ 2 ຄັງ້, ມວີທິະຍາກອນເຂົາ້ຮັ່ ວມ ແລະ ນກັສໍາມະນາກອນ ທງັໝດົ 224 ທັ່ ານ; ຈດັຝກຶອບົຮມົການປະດດິແຕັ່ ງ
ບດົຟອ້ນ ແລະ ກໍາກບັການສະແດງຂອງສລິະປະລາວ ທົັ່ ວປະເທດ 1 ຄັງ້ ໂດຍມວີທິະຍາກອນທີັ່ ມປີະສບົມາຈາກ ສສ 
ຫວຽດນາມ 3 ທັ່ ານ ແລະ ນກັສໍາມະນາກອນເຂົາ້ຮັ່ ວມທງັໝດົ 45 ທັ່ ານ; ໃນນັນ້ສາມາດປະດດິແຕັ່ ງບດົຟອ້ນໃໝັ່ ໄດ ້
37 ບດົຟອ້ນ; ພອ້ມນີ ້ກໍັ່ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາວທິະຍາສາດສຽງແຄນເຊ ອ້ຊາດລາວ, ເຊິັ່ ງປະກອບມີ
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ວທິະຍາກອນເຂົາ້ຮັ່ ວມ 16 ທັ່ ານ, ມນີກັສໍາມະນາກອນ ທງັໝດົ 1.120 ທັ່ ານ; ຈດັກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການດາ້ນ
ດນົຕນີາໆຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມສລິະປະວດັທະນະທໍາໜາ້ກາກສາກນົ 2 ຄັງ້ ແລະ ສໍາເລດັການສາ້ງກດົໝາຍວັ່ າດວ້ຍ
ສລິະປະການສະແດງ 1 ສະບບັ.  

ໃນນີກ້ໍໄດລ້ງົເຄ ັ່ ອນໄຫວສະແດງຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົທີັ່ ຮບັຜນົກະທບົຈາກໄພພບິດັນໍາ້ຖວ້ມຢູັ່ ເມ  ອງສະໜາມໄຊ
ແຂວງອດັຕະປ  17 ຄັງ້, ມຜູີເ້ຂົາ້ຊມົ 30.850 ເທ ັ່ ອຄນົ, ບໍາລຸງກໍັ່ ສາ້ງນກັສລິະປະ, ນກັຮອ້ງ, ຂບັ-ລໍາຕັ່ າງໆ,ນກັສະແດງ
,ນກັດນົຕຣ,ີ ປະດດິແຕັ່ ງບດົເພງ, ລະຄອນ, ບດົຟອ້ນ ແລະ ອ ັ່ ນໆ ໄດທ້ງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພ ັ່ ອຮບັໃຊ ້
ໜາ້ທີັ່ ການເມ ອງ ແລະ ສງັຄມົ, ສາ້ງຄວາມເບກີບານມັ່ ວນຊ ັ່ ນ ແລະຄກຶຄ ນ້ຍິັ່ ງໃຫຍັ່ ດວ້ຍການປະກອບແສງສສີຽງ ທີັ່

ທນັສະໄໝອນັເປນັທີັ່ ປະທບັໃຈ ແລະໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົຊມົຊອບຈາກທງັພາຍໃນ ແລະຕັ່ າງປະເທດ, ນອກຈາກນີກ້ໄໍດ ້
ຄົນ້ຄວາ້ຟອ້ນລໍາວງົລາວ ເພ ັ່ ອນາໍສະເໜເີຂົາ້ເປນັມຣໍະດກົໂລກທາງດາ້ນວດັທະນະທໍານາມມະທໍາຂອງມວນມະນຸດ. 

2. ວຽກວດັທະນະທໍາມະຫາຊນົ 

ມາຮອດປດັຈບຸນັທົັ່ ວປະເທດມຄີອບຄວົວດັທະນະທໍາທງັໝດົ 970.369 ຄອບຄວົ ສະເລັ່ ຍເທົັ່ າກບັ 76,97% 
ຂອງຈາໍນວນຄອບຄວົທົັ່ ວປະເທດ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະທໍາມທີງັໝດົ 6.548 ບາ້ນກວມເອາົ 77,68% ຂອງຈາໍນວນ
ບາ້ນທົັ່ ວປະເທດ (ຕວົເລກສະສມົ); ແຕັ່ ຖາ້ສມົທຽບໂຕເລກ ຊຸກຍູໃ້ນການສາ້ງ ຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະທໍາ ໃນ
ແຕັ່ ລະປີແມັ່ ນມທີັ່ າອັ່ ຽງຫຸຼດລງົ ເນ ັ່ ອງຈາກວັ່ າມປີດັໄຈຫຼາຍດາ້ນກະທບົໃສັ່ ເປນັຕົນ້ ດາ້ນງບົປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ,
ໄພພບິດັ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດຕັ່ າງໆ ເຊິັ່ ງສະແດງອອກໃນຕວົເລກຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະທໍາ ໃນ
ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການ  5 ປ ີ(2011-2015) ປະຕບິດັໄດ ້765.303 ຄອບຄວົ ແລະ 4.821 ບາ້ນ ແລະ 
ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ປະຕບິດັໄດ ້197.635 ຄອບຄວົ ຫຼ  ເທົັ່ າກບັ 156% ທຽບໃສັ່ ແຜນ 5 ປີ ແລະ  
1.703 ບາ້ນ ຫຼ  ເທົັ່ າກັບ 178% ທຽບໃສັ່ ແຜນ 5 ປີ. ສໍາເລັດວຽກງານຂຸດຄົນ້, ຟ ນ້ຟູ ແລະ ໂຄສະນາຄຸນຄັ່ າ
ວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງບນັດາເຜົັ່ າຕາມຄາດໝາຍ,ສາມາດຜະລດິລາຍການໂທລະພາບອອກອາກາດໄດ ້864 ຄັງ້/5
ປ ີແລະ ອອກອາກາດລາຍການວທິະຍຸໄດ ້144 ຄັງ້ ຫຼ   ບດົ, ບດົຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ວໄິຈການສົັ່ ງເສມີ ແລະ ອະນຸລກັຄຸັ່ ນຄັ່ າ
ບຸນປະເພນໄີດ ້9 ບດົ.  

ວຽກງານສູນວດັທະນະທໍາເດກັໄດຈ້ດັຕັັງ້ເຄ ັ່ ອນໄຫວວຽກງານໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ, ປະຕບິດັໂຄງການຝກຶ
ອບົຮມົບຸກຄະລາກອນ ແລະ ໂຄງການແລກປັ່ ຽນກດິຈະກໍາສູນວດັທະນະທໍາເດກັຢູັ່ ບນັດາແຂວງ ແລະ ເມ ອງຈາໍນວນ 
25 ຄັງ້,  ຂະຫຍາຍສູນວດັທະນະທໍາເດກັໄດ ້8 ແຫັ່ ງ, ປດັຈບຸນັທົັ່ ວປະເທດມສູີນວດັທະນະທໍາເດກັ ທັງັໝດົ 48 ແຫັ່ ງ 
(ຕົວເລກສະສົມ) ແລະ ມີເດັກນອ້ຍເຂົາ້ມາໃຊບໍ້ລິການທົັ່ ວປະເທດຈໍານວນ 51.305 ເທ ັ່ ອຄົນ ໃນແຕັ່ ລະປີ
ສູນວດັທະນະທໍາເດກັ ໄດສໍ້າເລດັການປະກວດຮູບແຕມ້ຊງິລາງວນັຊະນະເລດີ ແລະ ນໍາພາເຂົາ້ຮັ່ ວມຮບັລາງວນັໃນງານ
ມະຫາກາໍສລິະປະຂອງນກັຮຽນມດັທະຍມົຢູັ່ ປະເທດຍປຸີັ່ ນຈາໍນວນ 5 ຄນົ ແລະ ເຂົາ້ຮັ່ ວມງານສະແດງແລກປັ່ ຽນສລິະ
ປະວດັທະນະທໍາເດກັນອ້ຍອາຊຽນຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ 8 ຄັງ້  ແລະ 18 ເທ ັ່ ອຄນົ,ສະແດງຮບັໃຊເ້ນ ັ່ ອງໃນໂອກາດກດິຈະກໍາ 
ແລະ ວັນສໍາຄນັຂອງຊາດ 13 ຄັງ້, 182 ເທ ັ່ ອຄົນ (ສະເພາະນກັສະແດງ), ຈດັຝຶກອົບຮມົ ແລະ ສາ້ງກດິຈະກໍາ
ແລກປັ່ ຽນສົັ່ ງເສມີຄວາມເຂົາ້ໃຈໃນວດັທະນະທໍາ, ຄຸນນະທໍາຈະລຍິະທໍາໃຫເ້ດກັຢູັ່ ບນັດາແຂວງພາຍໃນປະເທດ 18 
ແຂວງ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມຫຼາຍກວັ່ າ 800 ຄນົ. 
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ໄດສໍ້າເລດັການສາ້ງກດົໝາຍ ວັ່ າດວ້ຍປາ້ຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜັ່ ຢູັ່  3 ພາກ, ໂດຍມບີນັດາແຂວງທົັ່ ວປະເທດເຂົາ້
ຮັ່ ວມ; ພອ້ມນີກ້ໄໍດແ້ກໄ້ຂບນັຫາປະກດົການຫຍໍທໍ້ເ້ປັນຕົນ້ແມັ່ ນການຄຸມ້ຄອງປາ້ຍໃຫເ້ຂົາ້ສູັ່ ຄວາມເປັນລະບຽບໃນ
ຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດໄດ ້18 ຄັງ້ ແລະ ໄດລ້ງົແກໄ້ຂບນັຫາຕູເ້ກມພະນນັທີັ່ ບໍັ່ ຖ ກລະບຽບໄດ ້15 ຄັງ້ ແລະ ໄດຄຸ້ມ້ຄອງ
ສງັຄມົໃນການຈດັງານບຸນປະເພນ,ີ ການຈດັກດິຈະກາໍ, ພທິກີ າຕັ່ າງໆໄດ ້20 ຄັງ້. ໄດລ້ງົເຜຍີແຜັ່ ວຽກງານວດັທະນະທໍາ
ມະຫາຊນົ ແລະ ການສາ້ງຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະທໍາ ຈາໍນວນ 45 ຄັງ້, ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມຫຼາຍກວັ່ າ 500 ຄນົ. 
 

3. ວຽກພມິຈາໍໜັ່ າຍ 

ປດັຈບຸນັພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງເຕກັນກິການພມິ, ການອອກແບບສິັ່ ງພມິ, ການຜະລດິສິັ່ ງພມິຕັ່ າງໆຂອງບນັດາໂຮງພມິ
ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງໂດຍການນາໍເຂົາ້ເຕກັໂນໂລຊ,ີ ເຄ ັ່ ອງຈກັ ແລະ ເຄ ັ່ ອງມ ດາ້ນການ
ພມິທີັ່ ທນັສະໄໝເຂົາ້ໃນການຜະລດິເພ ັ່ ອບໍລກິານສງັຄມົ, ສາມາດຕອບສະໜອງວຽກງານການພມິ ແລະ ການຈາໍໜັ່ າຍ
ສິັ່ ງພມິຕັ່ າງໆດວ້ຍປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຢູັ່ ພາຍໃນປະເທດໄດດ້.ີ ທົັ່ ວປະເທດມໂີຮງພມິທງັໝດົ 78 ແຫັ່ ງ (ຕວົ
ເລກສະສມົ), ໃນນັນ້ຂອງລດັ 7 ແຫັ່ ງ, ເອກະຊນົ 71 ແຫັ່ ງ,  ສໍານກັພມິ 17 ແຫັ່ ງ (ລດັ 1 ແຫັ່ ງ). ໄດຄຸ້ມ້ຄອງຕດິຕາມ
ກວດກາໂຮງພມິ, ສໍານກັພມິ, ການຈດັພມິ, ວນັນະຄະດ ີແລະ ແປພາສາ, ການອອກແບບໂຄສະນາຜັ່ ານສິັ່ ງພມິ, ການ
ນາໍເຂົາ້ - ສົັ່ ງອອກສິັ່ ງພມິຢູັ່ ພາຍໃນ ແລະຕັ່ າງປະເທດຢັ່ າງເປນັລະບບົໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ.  ໄດອ້ອກອະນຸຍາດເລກ
ທະບຽນການຈດັພມິ ແລະ ການຈາໍໜັ່ າຍສິັ່ ງພມິໃຫແ້ກັ່ ບນັດາການຈດັຕັງ້, ບຸກຄນົ ແລະ ນຕິບຸິກຄນົໃນການພມິປຶມ້
ເລ ັ່ ອງ, ແປປຶມ້ປະເພດຕັ່ າງ ໄໆດຫຼ້າຍກວັ່ າ 1.127 ຫວົເລ ັ່ ອງ,ຈາໍນວນພມິ 35.374.248 ເຫຼັມ້. ໄດຈ້ດັການຝກຶອບົຮມົ
ສໍາມະນາກັ່ ຽວກບັວຽກງານການພມິຈາໍໜັ່ າຍ ແລະ ບນັນາທກິານ ໃຫແ້ກັ່ ພະນກັງານສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນ, ບນັດາຜູ ້
ປະກອບການບໍລກິານດາ້ນສິັ່ ງພມິຈາໍນວນ 5 ຊຸດມນີກັສໍາມະນາກອນເຂົາ້ຮັ່ ວມຫຼາຍກວັ່ າ 400 ຄນົ.ໄດຊຸ້ກຍູສ້ົັ່ ງເສມີ
ປະດດິຄດິແຕັ່ ງການປະພນັບດົເລ ັ່ ອງ,ຈດັຕັງ້ການແຂັ່ ງຂນັກວດສອບເລ ັ່ ອງສັນ້, ເລ ັ່ ອງຍາວ, ກາບກອນ, ກະວ,ີ ການ
ຂຽນປຶມ້, ແປ ແລະ ພມິປຶມ້ວນັນະກໍາ ແລະ ສາລະຄະດຕີັ່ າງໆ ເນ ັ່ ອງໃນບັນ້ປຸກລະດມົວນັສໍາຄນັຕັ່ າງໆຂອງຊາດໄດ ້
ຢັ່ າງເປນັຂະບວນຟດົຟ ນ້ ໂດຍສະເພາະສໍານກັວາລະສານວນັນະສນິ ໄດຈ້ດັການກວດສອບບດົເລ ັ່ ອງຕັ່ າງໆໄດ ້548 ບດົ, 
ຈດັພມິວາລະສານວນັນະສນິ 20 ສະບບັ, ຈາໍນວນພມິ 20.000 ເຫຼັມ້. ພອ້ມດຽວກນັນີໄ້ດສ້ົັ່ ງບດົປະພນັໄປແຂັ່ ງຂນັ
ຊງິເອາົລາງວນັລະດບັອາຊຽນ ແລະ ອະນຸພາກພ ນ້ ເຊິັ່ ງໄດຮ້ບັລາງວນັຊໄີຣ 4 ທັ່ ານ, ລາງວນັແມັ່ ນໍາ້ຂອງ 8 ທັ່ ານ, 
ລາງວນັສນິໄຊ 7 ທັ່ ານ ແລະ ລາງວນັອ ັ່ ນໆ. ມາຮອດປດັຈບຸນັມນີກັປະພນັ ແລະ ນກັຂຽນລວມທງັໝດົ 149 ຄນົ (ຕວົ
ເລກສະສມົ), ສໍາເລດັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຝກຶອບົຮມົການປະດດິຄດິແຕັ່ ງບດົປະພນັວນັນະຄະດ ີຈາໍນວນ 4 
ຄັງ້ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 421 ທັ່ ານ.  

ໄດສໍ້າເລດັການກໍັ່ ສາ້ງຫໍສະໝຸດແຫັ່ ງຊາດຫຼງັໃໝັ່ ພອ້ມທງັປະກອບວດັຖຸອຸປະກອນເຕກັນກິ ທີັ່ ສາມາດເຊ ັ່ ອມຕໍັ່

ກບັເຄ ອຂັ່ າຍອນິເຕເີນດັ ແລະ ເປດີບໍລກິານຮບັໃຊນ້ກັຮຽນ, ນກັສກຶສາ, ປນັຍາຊນົ, ປະຊາຊນົ ແລະ ຜູທ້ີັ່ ສນົໃຈອ ັ່ ນໆ, 
ຄຽງຄູັ່ ກນັນັນ້ກໍໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ປບັປຸງຂະຫຍາຍຫໍສະໝຸດ, ຫອ້ງສະໝຸດ, ຫອ້ງອັ່ ານໜງັສ , ລດົສະໝຸດ, ເຮ ອສະໝຸດເຄ ັ່ ອນ
ທີັ່ ຢູັ່ ຂັນ້ທອ້ງຖິັ່ ນໃຫມ້ກີານເຄ ັ່ ອນໄຫວຢັ່ າງຕັງ້ໜາ້. ປັດຈບຸນັມຫໍີສະໝຸດແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ 12 ແຫັ່ ງ ເພີັ່ ມຂຶນ້ 1 
ແຫັ່ ງ, ຫອ້ງສະໝຸດຂັນ້ມະຫາວທິະຍາໄລ, ວທິະຍາໄລ, ສະຖາບນັ ແລະ ໂຮງຮຽນມ ີ99 ແຫັ່ ງ ແລະ ຫອ້ງອັ່ ານມ ີ
1.628 ຫອ້ງ ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນປະເພດຕັ່ າງໆໃຫແ້ກັ່ ຜູອ້ັ່ ານ ແລະ ຜູທ້ີັ່ ຄວາມສນົໃຈ ໄດດ້ ີແລະ ສະດວກຂຶນ້ເປັນ
ກາ້ວໆ. ການປກົປກັຮກັສາໜງັສ ບູຮານທີັ່ ຫາຍາກເຊັັ່ ນ : ໜງັສ ຜູກໃບລານ 368.260 ຜູກ ແລະ ໜງັສ ພບັສາ 8.973 



14 
 

ຫວົ ພອ້ມດຽວກນັໄດປ້ະລວິດັໜງັສ ໃບລານຈາກຕົນ້ສະບບັທີັ່ ເປນັອກັສອນທໍາ ແລະ ລາວບູຮານມາເປນັອກັສອນລາວ 
ສະໄໝໃໝັ່ ເຊິັ່ ງໄດບ້ນັທກຶໄວໃ້ນຮູບແບບໄມໂຄຣຟມິ ແລະ ເປດີ“ເວບັໄຊ”ເພ ັ່ ອໃຫບໍ້ລກິານແກັ່ ສງັຄມົ. 

 

4. ວຽກມຣໍະດກົ   
ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ການປກົປກັຮກັສາມຣໍະດກົໂລກ , ມຣໍະດກົລະດບັຊາດ ແລະ ແຫຼັ່ ງມຣໍະດກົທອ້ງຖິັ່ ນ, ສໍາເລດັການ

ບູລະນະພຣະທາດຫຼວງວຽງຈນັ, ການກໍັ່ ສາ້ງຫໍພພິທິະພນັແຫັ່ ງຊາດຫຼງັໃໝັ່ , ສຽງແຄນເຊ ອ້ຊາດລາວໄດຖ້ ກຮບັຮອງ
ເປັນມໍຣະດກົໂລກທາງດາ້ນວດັທະນະທໍານາມມະທໍາຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ທົັ່ ງໄຫຫນີແຂວງຊຽງຂວາງໄດຖ້ ກ
ຮບັຮອງເປນັມຣໍະດກົໂລກທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, ສຸມໃສັ່ ການປກົປກັຮກັສາ, ການຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງພຣະ
ພຸດທະຮູບ, ແຫຼັ່ ງບູຮານສະຖານ , ບູຮານວດັຖຸທີັ່ ຄົນ້ພບົໃໝັ່  , ຫໍວາງສະແດງມູນເຊ ອ້ຢູັ່ ສູນກາງ ແລະ ແຂວງເພ ັ່ ອ
ບໍລກິານຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົ, ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ.  ສມົທບົກບັທອ້ງຖິັ່ ນສໍາຫຼວດ, ຄົນ້ຄວາ້ ແລະ 
ຂຶນ້ທະບຽນ ເພ ັ່ ອຄຸມ້ຄອງສະຖານບູຮານທີັ່ ພົບໃໝັ່  ແລະ ປະຕິສັງຂອນສະຖານບູຮານທີັ່ ເກ ົັ່ າແກັ່ ສໍາຫຼວດແຫຼັ່ ງ
ວດັທະນະທໍາຮັ່ ອງຮອຍປະຫວດັສາດເມ ອງເກົັ່ າສຸວນັນະໂຄມຄໍາແຂວງບໍັ່ ແກວ້ ເພ ັ່ ອສະເໜເີຂົາ້ເປນັມຣໍະດກົແຫັ່ ງຊາດ, 
ພອ້ມນັນ້ ກໍໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ກະກຽມ ນໍາສະເໜເີອາົປັ່ າສະຫງວນແຫັ່ ງຊາດຫນີໜາມໜໍັ່  ແຂວງຄໍາມັ່ ວນເຂົາ້ເປັນມຣໍະດກົ
ໂລກທາງດາ້ນທໍາມະຊາດແຫັ່ ງທໍາອດິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຕໍັ່ ໜາ້. ມາຮອດປະຈບຸນັມມີຣໍະດກົໂລກທີັ່ ເປນັວດັຖຸຈາໍນວນ 
3 ແຫັ່ ງ ເພີັ່ ມຂຶນ້ 1 ແຫັ່ ງ, ມຣໍະດກົໂລກທີັ່ ບໍັ່ ເປນັວດັຖຸ 1   ລາຍການ , ມຣໍະດກົລະພາກພ ນ້ 1 ແຫັ່ ງ ແລະ ມຣໍະດກົແຫັ່ ງ
ຊາດ 11   ແຫັ່ ງ (ຕວົເລກສະສມົ). ນອກນັນ້, ໃນໄລຍະ 5 ປີຜັ່ ານມາ ກອງບູຮານວທິະຍາໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັການສໍາ
ຫຼວດທາງດາ້ນບູຮານວທິະຍາໄດ ້33 ຄັງ້ ຢູັ່ ໃນ 5 ແຂວງຄ : ແຂວງຫວົພນັ, ແຂວງຜົງ້ສາລ ີ1 ແຫຼັ່ ງ, ແຂວງໄຊສມົບູນ,  
ແຂວງອດັຕະປ  ,ແຂວງອຸດມົໄຊ. ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັການຂຶນ້ທະບຽນວດັຖຸບູຮານໄດ ້3 ແຂວງຄ : ແຂວງວຽງຈນັ 1 ຄັງ້
, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 1 ຄັງ້,  ແຂວງໄຊສມົບູນ 1 ຄັງ້ ແລະ ຍງັສ ບຕໍັ່ ການສໍາຫຼວດ, ຂຶນ້ທະບຽນຈ ານວນ 14 ຄັງ້ 
ແລະ  ຍງັໄດເ້ຄ ັ່ ອນໄຫວຕດິຕາມພາກສະໜາມຢູັ່ ບໍລສິດັ ລາ້ນຊາ້ງ ມເິນໂີຣ ບໍັ່ ຄໍາ-ບໍັ່ ທອງ ເຊໂປນ ເປນັປກົກະຕ ິພອ້ມ
ທງັກອບກູ ້ອະນຸລກັ ແລະ ຂຶນ້ທະບຽນບນັຊວີດັຖຸບູຮານທີັ່ ໄດຄ້ົນ້ພບົ. 
 

5. ວຽກວຈິດິສນິ 

ສໍາເລດັການແຕມ້ແບບພຣະພຸດທະຮູບ (ພະເຈົາ້ໃຫຍັ່ ) ຢູັ່ ແຂວງບໍັ່ ແກວ້ ແລະ ພຸດທະສມິມາຢູັ່ ແຂວງວຽງຈນັ, 
ເອາົໃຈ ໃສັ່ ຄຸມ້ຄອງ, ຊີນ້າໍການສາ້ງອານຸສາວະລ,ີ ບນັພະບຸລຸດວລິະຊນົຂອງຊາດ, ການກໍັ່ ສາ້ງອະນຸສາວະລ,ີ ການກໍັ່ ສາ້ງ
ພະພຸດທະຮູບ, ການຟ ນ້ຟູສລິະປະວຈິດິສນິພ ນ້ເມ  ອງ, ການອອກແບບເສາົຫຼກັເມ ອງ, ຫໍແຈກ, ຫໍກອງ, ກຸດຕ,ິ ທາດ 
ແລະ ປະຕູໂຂງ, ສົັ່ ງເສມີສໄີມລ້າຍມ , ການແຕມ້, ການປັນ້-ຫໍຼັ່ , ການຄວດັແກະສະຫຼກັ, ການຕດິເຄ ັ່ ອງປະດບັດວ້ຍເງນິ, 
ທອງ, ຄໍາ, ສລິະປະຫດັຖະກາໍການຕໍັ່ າຫູກ, ທໍໄໝປກັດິງ້, ການວາງສະແດງວຽກງານວຈິດິສນິ ແລະ ກດິຈະກາໍຕັ່ າງໆທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ, ຊຸກຍູຜູ້ປ້ະກອບການເຮດັໃຫຜ້ະລດິຕະພນັວຈິດິສນິ ກາຍເປັນສນິຄາ້ນໍາລາຍໄດມ້າໃຫ ້
ສງັຄມົ ທງັເປນັການສົັ່ ງເສມີວຽກງານວຈິດິສນິຕດິພນັກບັການປກົປກັຮກັສາຮດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມຂອງຊາດໄວໃ້ຫ ້
ມຄີວາມຍ ນຍງົ.   ພອ້ມກນັນັນ້ ສະຖາບນັວຈິດິສນິແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ວທິະຍາໄລວຈິດິສນິຢູັ່ ທອ້ງຖິັ່ ນ 3 ແຫັ່ ງ ຍງັໄດດໍ້າ
ເນນີການສດິສອນຢັ່ າງເປັນປກົກະຕ ິໂດຍສະເພາະສະຖາບນັວຈິດິສນິແຫັ່ ງຊາດ ຍງັໄດເ້ປີດຫຼກັສູດການສກຶສາລະດບັ
ປະລນິຍາໂທ, ພອ້ມດຽວກນັນັນ້ກໍຍງັໄດມ້ກີານຮັ່ ວມມ ແລກປັ່ ຽນຂໍມູ້ນການສກຶສາ ແລະ ກດິຈະກໍາວາງສະແດງດາ້ນ
ວຈິດິສນິ ຢູັ່ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ.   
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6. ວຽກຮູບເງາົ 
 ຄຸມ້ຄອງ, ນໍາພາການຖັ່ າຍທໍາບນັທກຶ ແລະ ສໍາເນາົການເຄ ັ່ ອນໄຫວຂອງຜູນ້ໍາຂັນ້ສູງ ແລະ ກດິຈະກໍາຕັ່ າງໆທີັ່ ເປັນ
ເຫດການສໍາຄນັຂອງຊາດມທີງັໝດົ 52 ຄັງ້, ການເຄ ັ່ ອນໄຫວສາຍຮູບເງາົຮບັໃຊໜ້າ້ທີັ່ ການເມ ອງ, ວນັສໍາຄນັຕັ່ າງໆຂອງ
ຊາດ ແລະ ແລກປັ່ ຽນວດັທະນະທໍາກບັຕັ່ າງປະເທດໄດທ້ງັໝດົ 353 ຄັງ້ ; ປກົປກັຮກັສາສໍາເນາົຟມີໂດຍການປອ້ນຂໍ ້

ມູນເຂົາ້ຄອມພວິເຕຈີາໍນວນ 3.207 ມວ້ນ, ການຈດັຕັງ້ສບັປະດາຮູບເງາົ, ງານມະໂຫລານຮູບເງາົ 6 ຄັງ້; ຈດັຕັງ້ພທິປີະ
ກາດ ຜນົການແຂັ່ ງຂັນ້ຮູບເງາົເລ ັ່ ອງສັນ້ ແລະ ສາລະຄະດທີົັ່ ວປະເທດພາຍໃຕຫ້ວົຂໍຕ້ັ່ າງໆ, ການຈດັງານສະເຫຼມີສະຫຼອງ
ວນັມຣໍະດກົພາບ-ສຽງໂລກ, ການມອບລາງວນັຜູມ້ຜີນົງານດາ້ນວຽກງານສໍາເນາົພາບ-ສຽງ ແລະ ການນາໍພານກັຮຽນມ.
ຕົນ້ - ມ.ປາຍ ສົັ່ ງຟມີເລ ັ່ ອງສັນ້ໄປແຂັ່ ງຂນັຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດ, ສາ້ງສາລະຄະດທີົັ່ ວໄປ ໄດທ້ງັໝດົ 25 ເລ ັ່ ອງສາລະຄະດີ
ກະກຽມສະເໜເີຂົາ້ເປນັມຣໍະດກົໂລກນາມມະທໍາໄດ ້6 ເລ ັ່ ອງ, ໂຄສະນາຮູບເງາົສາລະຄະດ ີແລະ ເອກະສານຜັ່ ານສ ັ່ ເອ
ເລັກໂຕຣນິກ,  ຕິດຕາມກວດກາເນ ອ້ໃນ, ການອະນຸຍາດຖັ່ າຍທ າຮຸບເງາົ ແລະ  ພອ້ມທັງເຮັດໜາ້ທີັ່ ໂຄສະນາ
ການເຄ ັ່ ອນໄຫວຮູບເງາົລາວ, ຮູບເງາົຕັ່ າງປະເທດຜັ່ ານທາງອນິເຕເີນດັໂດຍມຈີາໍນວນຜູເ້ຂົາ້ຊມົຜັ່ ານ ເວບັໄຊ,້ ຢູທບູ ແລະ 
ເຟຊບຸກຈາໍນວນ 1.865.537 ເທ ັ່ ອຄນົ. ມາຮອດປດັຈບຸນັ ມຫີວົໜັ່ ວຍຜະລດິຮູບເງາົທງັໝດົ 28 ຫວົໜັ່ ວຍ; ໃນນັນ້ 
ລວມມພີາກລດັ 19 ຫວົໜັ່ ວຍ ແລະ ພາກເອກະຊນົ 9 ຫວົໜັ່ ວຍ; ຜນົຜະລດິຕະພນັຮູບເງາົຕົນ້ສະບບັປະເພດຕັ່ າງໆ 
ລວມມ ີ100 ເລ ັ່ ອງ, ໃນນັນ້ເປນັຂອງລດັ 25 ເລ ັ່ ອງ ແລະ ພາກເອກະຊນົ 75 ເລ ັ່ ອງ; ໃນທົັ່ ວປະເທດມໂີຮງສາຍຮູບເງາົ
ທງັໝດົ 4 ແຫັ່ ງ,   ຮູບເງາົທີັ່    ເຂົາ້ສາຍທງັໝດົມ ີ 200 ເລ ັ່ ອງ ໃນນັນ້ຮູບເງາົລາວ 6 ເລ ັ່ ອງ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ 194 
ເລ ັ່ ອງ, ນອກນັນ້ກໄໍດຮ້ັ່ ວມມ ກບັ ສປຈນີ ໃນການຜະລດິຮູບເງາົ ແລະ ການຮັ່ ວມມ ດາ້ນວຊິາການໃນວຽກງານຮູບເງາົ
ຈາໍນວນໜຶັ່ ງ. 
 

7. ວຽກງານສະມາຄມົວຊິາຊບີວດັທະນະທໍາ 
     ໃນຊຸມປີຜັ່ ານມາ ສະມາຄມົວຊິາຊບີວດັທະນະທໍາເຊັັ່ ນ: ສະມາຄມົນກັປະພນັ, ສະມາຄມົສລິະປນິ, ສະມາຄມົ
ວຈິດິສນິ, ສະມາຄມົການພມິ, ສະມາຄມົຫໍສະໝຸດ ແລະ ສະມາຄມົແຄນລາວ ໄດເ້ຄ ັ່ ອນໄຫວ ກັ່ ຽວກບັວດັທະນະທໍາ
ຂະແໜງຕັ່ າງໆ ແລະ ໄດເ້ຕົາ້ໂຮມຄວາມສາມກັຄລີະດມົຫວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ພດັທະນາຜະລດິທະພນັວດັທະນະທ າ 
ແລະ ສາ້ງສນັຜນົງານຕັ່ າງໆ ພາຍໃຕແ້ນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ກດົໝາຍຂອງລດັ ແລະ ສອດຄັ່ ອງກບັມູນເຊ ອ້
ວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດນບັມ ມ້ ີ
ຄວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ດຂີຶນ້ເປນັກາ້ວໆ. 

 

    8. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ 
   8.1. ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 

        ໃນໄລຍະ 5 ປ ີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັວຽກງານວດັທະນະທໍາມຈີາໍນວນ 16 ໂຄງ 
ການມູນຄັ່ າທງັໝດົປະມານ 77.730,00  ລາ້ນກບີ  ເຊິັ່ ງບນັດາໂຄງການຈາໍນວນໜຶັ່ ງແມັ່ ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັ 
ແຕັ່ ການຊໍາລະງບົປະມານຍງັບໍັ່ ທນັສໍາເລດັຕາມສນັຍາ ແລະ ໂຄງການຈາໍນວນໜຶັ່ ງຈະສໍາເລດັໃນແຜນການ 5 ປຄີັງ້ຕໍັ່ ໄປ. 
8.2. ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ ຫຼ  ODA) ມຈີາໍນວນ 3 ໂຄງການຄ : 
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1.) ໂຄງການສາ້ງສາລະຄະດເີປນັວດິໂີອກັ່ ຽວກບັວດັທະນະທໍານາມມະທໍາເພ ັ່ ອນາໍສະເໜເີຂົາ້ເປນັມຣໍະດກົວດັທະ 
ນະທໍາຂອງມວນມະນຸດມູນຄັ່ າ 42.000 ໂດລາສະຫະລດັ ໄລຍະປະຕບິດັປ ິ 2018-2019 ເປນັໂຄງການ
ຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຂອງ ອງົການອສິແຄບ (ICHCAP); 

2.) ໂຄງການບູລະນະປະຕສິງັຂອນ ໂຮງນາງສດີາ ວດັພູຈາໍປາສກັ ມຣໍະດກົ (ໂຄງການສ ບຕໍັ່  ໄລຍະສອງຂອງລດັຖະ 
ບານ ສ. ເກາົຫຼ ີມູນຄັ່ າທງັໝດົ 500.000 ໂດລາສະຫະລດັ); 

3.) ໂຄງການບູລະນະປະຕສິັງັຂອນໂຮງຊາວ, ວດັພູຈ າປາສກັ ມຣໍະດກົໂລກ (ໂຄງການສ ບຕໍັ່ ໄລຍະສອງຂອງລດັຖະ 
ບານອນິເດຍ ກາໍນດົເວລາ 10 ປ;ີ ມູນຄັ່ າລວມທງັໝດົ 3.500.000 ໂດລາສະຫະລດັ). 

8.3.ການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ. 
ອງີໃສັ່ ນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານຕໍັ່ ວຽກງານວດັທະນະທໍາ, ລດັຊຸກຍູ ້ແລະ ເປີດກວາ້ງໃຫບຸ້ກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ 

ແລະ ການຈດັຕັງ້ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດມສີັ່ ວນຮັ່ ວມ ແລະ ລງົທນຶເຂົາ້ໃນການພດັທະນາວຽກງານວດັທະນະທໍາ
ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ມາຮອດປດັຈບຸນັ ນຕິບຸິກຄນົພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ ຈາໍນວນໜຶັ່ ງທີັ່ ມ ີ
ຄວາມສາມາດດາ້ນບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທຶນຮອນໄດປ້ະກອບສັ່ ວນສົມທົບກບັລັດຖະບານ ໃນການບູລະນະ
ປະຕສິງັຂອນສະຖາປະຕຍິະກໍາທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ;  ພດັທະນາ, ປະດດິຄດິແຕັ່ ງບດົປະພນັ, ບດົຟອ້ນ, ບດົເພງ, 
ບດົຂບັ-ລໍາ, ບດົລະຄອນ-ຮູບເງາົຕັ່ າງໆ ເຊິັ່ ງເປນັການໂຄສະນາດາ້ນວຽກງານວດັທະນະທໍາ ແລະ ເພ ັ່ ອຮບັໃຊສ້ງັຄມົ. 
       ຈາກຜນົສໍາເລດັໃນແຕັ່ ລະດາ້ນທີັ່ ກັ່ າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ຍງັມຈີດຸອັ່ ອນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງຄ ດັັ່ ງນີ 

9. ຈດຸອັ່ ອນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 
1) ການປະດດິຄດິແຕັ່ ງ ບດົປະພນັວນັນະຄະດ,ີ ເພງຮອ້ງ, ຂບັລໍາ, ລະຄອນ, ຮູບເງາົ ແລະ ລາຍການສະແດງຕັ່ າງໆ

ຈາໍນວນໜຶັ່ ງຍງັບໍັ່ ທນັສອດຄັ່ ອງກບັແນວທາງນະໂຍບາຍວດັທະນະທໍາຂອງພກັໃນໄລຍະໃໝັ່ , ຮູບການ ແລະເນ ອ້ໃນ
ຍງັບໍັ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ, ບໍັ່ ຫຼາກຫຼາຍສສີນັ ແລະ ບໍັ່ ທນັຕອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ; 

2) ປະສານສົມທົບໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ທ້າງດາ້ນວັດທະນະທໍາໃນສັງຄົມລະຫວັ່ າງ
ພາກສັ່ ວນ ແລະ ຂັນ້ຕັ່ າງໆຍງັບໍັ່ ທນັເລກິເຊິັ່ ງ, ລຽນຕດິ ແລະ ເຂັມ້ງວດ. ຍງັມປີະກດົການຖິມ້ຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ໃຫກ້ນັ ແລະ ກນັ ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນບນັຫາທີັ່ ເກດີຂຶນ້ຢູັ່ ຕາມໂຮງແຮມ, ເຮ ອນພກັ, ສະຖານບນັເທງິ, ປາ້ຍ
ໂຄສະນາ, ຕູເ້ກມ ແລະ ການເຄ ັ່ ອນໄຫວວດັທະນະທໍາ ຕາມສະຖານທີັ່ ສາທາລະນະຕັ່ າງໆ; 

3) ການເຜຍີແຜັ່ ບນັດານຕິກິາໍທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາຍງັບໍັ່ ທນັທົັ່ ວເຖງິ, ການຄຸມ້ຄອງຍງັບໍັ່ ທນັຮດັກຸມ, ບໍັ່ ຕໍັ່ ເນ  ັ່ ອງພາໃຫ ້
ມຊີັ່ ອງຫວັ່ າງ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາຍງັບໍັ່ ທນັເຂັມ້ງວດ; 

4) ກດົໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກັ່ ຽວກັບການຄຸມ້ຄອງດາ້ນວັດທະນະທໍາຢູັ່ ໃນສັງຄົມ ຍັງບໍັ່ ທັນຄົບຊຸດ ແລະ ຍັງມີ
ການເຄ ັ່ ອນ ໄຫວທີັ່ ຂດັກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ມູນເຊ ອ້ວດັທະນະທໍາ ອນັດງີາມຂອງຊາດ:  

5) ຍງັຂາດການກາໍນດົແຜນການລງົຊຸກຍູ,້ ຕດິຕາມກວດກາ, ປະເມນີຜນົດວ້ຍມາດຕະການຕັ່ າງໆເພ ັ່ ອປບັປຸງ, ແກໄ້ຂ 
ແລະ ຍກົລະດບັວຽກງານວດັທະນະທໍາໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ; 

6) ການຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ແລະ ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອເພ ັ່ ອການພດັທະນາໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ ຍງັບໍັ່ ທນັເປນັລະບບົ
ຜັ່ ານປະຕູດຽວ; ການຂຶນ້ແຜນໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັຍງັຂາດການຄົນ້ຄວາ້ຢັ່ າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນ, ບາງໂຄງການທີັ່ ໄດ ້
ຈດັຕັງ້ໄປແລວ້ນັນ້ບໍັ່ ທນັມຄຸີນນະພາບ ແລະ ບໍັ່ ມປີະສດິທຜິນົດເີທົັ່ າທີັ່ ຄວນ. 



17 
 

III. ວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
ປະຕບິດັຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍອນັຖ ກຕອ້ງຂອງລດັຖະບານແຕັ່ ລະໄລຍະໃນການພດັທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວຢູັ່

ປະເທດເຮາົ ໄດມ້ຜີນົສໍາເລດັໃນແຕັ່ ລະດາ້ນດັັ່ ງລຸັ່ ມນີ:້ 

1. ວຽກງານພດັທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
ການສາ້ງແຜນພດັທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ: ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນພດັທະການທັ່ ອງທັ່ ຽວລະດບັພາກແຕັ່ ປ ີ 2016-

2020 ສໍາລບັ 3 ພາກ; ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນພດັທະນາ, ສົັ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຈດຸໝາຍປາຍທາງການທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງ 
ສປປ ລາວ; ສໍາເລດັການສາ້ງແຜນພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 2 ແຫັ່ ງຄ : ແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວປະຫວດັສາດພູ
ກດູຈອມເຫຼກັ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວຖໍາ້ນອນ ເມ ອງວງັວຽງ ແຂວງວຽງຈນັ. 

ການພດັທະນາແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ: ໃນຈາໍນວນແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ 2.208 ແຫັ່ ງໃນທົັ່ ວປະເທດນັນ້, ມແີຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ທາງທໍາມະຊາດ 1.318 ແຫັ່ ງ, ວດັທະນະທໍາ 596 ແຫັ່ ງ, ປະຫວດັສາດ 294 ແຫັ່ ງ. ໃນນັນ້,ໄດສໍ້າຫຼວດຂັນ້ພ ນ້ຖານ
ແລວ້ຈາໍນວນ 1.040 ແຫັ່ ງ,  ໄດເ້ປດີບໍລກິານແລວ້ຈາໍນວນ 817 ແຫັ່ ງ, ໄດຮ້ບັການພດັທະນາສັ່ ວນໃດໜຶັ່ ງຈາໍນວນ 
590 ແຫັ່ ງ; ສໍາເລດັການສໍາຫຼວດຈດັສນັ-ກາໍນດົຂອບເຂດ ແລະ ກາໍນດົແນວຄວາມຄດິການພດັທະນາແລວ້ຈາໍນວນ 
42 ແຫັ່ ງ, ໃນນີສໍ້າເລດັການປກັຫຼກັໝາຍ 20 ແຫັ່ ງ.  

ການພດັທະນາໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວ: ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ຍກົລະດບັພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ແລະ ສິັ່ ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກເພ ັ່ ອຮບັໃຊກ້ານທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ມາຮອດປດັຈບຸນັທົັ່ ວປະເທດມດີັ່ ານສາກນົ 27 ດັ່ ານ, ສາມາດເອາົວຊິັ່ າກບັ
ດັ່ ານໄດ ້14 ດັ່ ານ, ມສີະໜາມບນິສາກນົ 4 ແຫັ່ ງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ 
ແຂວງ ຈາໍປາສກັ). ໄດປ້ບັປຸງ ແລະ ສາ້ງຫອ້ງຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 28 ແຫັ່ ງ, ສາ້ງຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະຢູັ່
ສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ 18 ແຫັ່ ງ, ສາ້ງສະຖານທີັ່ ຈອດລດົຢູັ່ ສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດ ້8 ແຫັ່ ງ, ສາ້ງກະດານຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ
ຢູັ່ ສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດ ້10 ແຫັ່ ງ, ສາ້ງສາລາຊມົວວິ 8 ແຫັ່ ງ, ສາ້ງທັ່ າເຮ ອ , ຂັນ້ໄດຂຶນ້-ລງົເຮ ອໄດ ້8 ຈດຸ ແລະ ສາ້ງ
ສູນຫດັຖະກາໍໄດ ້8 ແຫັ່ ງ.  

ການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວ: ການພດັທະນາຕວົແບບການທັ່ ອງທັ່ ຽວປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຢູັ່
ແຕັ່ ລະທອ້ງຖິັ່ ນທົັ່ ວປະເທດມຈີາໍນວນ 91 ລາຍການ (ກວມເອາົ 69 ບາ້ນ, 44 ເມ ອງ, 16 ແຂວງ ຍກົເວັນ້ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງໄຊສມົບູນ).ໃນນີມ້ ີ5 ລາຍການໄດຖ້ ກຮບັຮອງເປັນມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບ
ປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມອາຊຽນຄ : 1) ບາ້ນກອງລໍ ເມ ອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມັ່ ວນ; 2) ການທັ່ ອງທັ່ ຽວເທງິຕົນ້ໄມ ້(Tree 
Top Experience) ບາ້ນໜອງຫຼວງ ເມ ອງປາກຊັ່ ອງ ແຂວງຈາໍປາສກັ; 3) ບາ້ນນາລນັ ເມ ອງນໍາ້ທາ ແຂວງຫຼວງນໍາ້
ທາ; 4) ກດິຈະກໍາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໃນເຂດປັ່ າສະຫງວນແຫັ່ ງຊາດນໍ ້ັ່ັ່ າກັ່ ານ (The Gibbon Experience); 5) ຣີ
ສອດນໍາ້ກດັຢໍລະປາ ເມ ອງໄຊ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ.  

ການພດັທະນາເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົ (ໂຮມສະເຕ): ທົັ່ ວປະເທດມຈີາໍນວນ 240 ຫຼງັ, ກວມເອາົ 27 ບາ້ນ, 
21 ເມ ອງ ຍກົເວັນ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງໄຊສມົບູນ. ໃນນັນ້ມ ີ4 ບາ້ນໄດຖ້ ກຮບັຮອງເປັນບາ້ນທີັ່ ໄດ ້
ມາດຕະຖານເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນຄ : 1) ບາ້ນນາດວ້ງ ເມ ອງວງັວຽງ ແຂວງວຽງຈນັ, 2) ບາ້ນດອນໂຄ 
ເມ ອງຊະນະສມົບູນ ແຂວງຈໍາປາສກັ, 3) ບາ້ນດອນແດງ ເມ ອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສກັ, 4) ບາ້ນວຽງເໜ ອ 
ເມ ອງນໍາ້ທາ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ. 
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ທງັພາກລດັ, ພາກທຸລະກດິ, ອງົການຈດັຕັງ້ຕັ່ າງໆ ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິັ່ ນ ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການທງັດາ້ນວຊິາການ 
ແລະ ທນຶຮອນສຸມໃສັ່ ການພດັທະນາແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວໃໝັ່ ຫຼາຍແຫັ່ ງເຮດັໃຫ ້ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ບັລາງວນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ດເີດັັ່ ນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດຈາໍນວນຫຼາຍລາງວນັເປນັຕົນ້ແມັ່ ນອຸທຍິານນໍາ້ຕກົຕາດຄອນພະເພງັ, ນໍາ້ຕກົຕາດ
ເຍ ອງ ແຂວງຈາໍປາສກັ; ນໍາ້ກດັຢໍລະປາ ແຂວງອຸດມົໄຊ; ສວນຊຽງຄວນ, ສວນພກຶສາ ແລະ ສວນດອກຈາໍປາ ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈນັ; ພູຜາມັ່ ານ ແຂວງຄໍາມັ່ ວນ; ສວນຮອ້ຍຄວົ ແລະ ຟາມຄວາຍແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແລະ ບັ່ ອນອ ັ່ ນໆ. 

ວຽກສະຖຕິ ິແລະ ການວໄິຈການຕະຫຼາດການທັ່ ອງທັ່ ຽວ: ສໍາລບັສະຖຕິນິກັທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົ ແລະ ລາຍຮບັ: ປີ 
2016 ໄດຕ້ອ້ນຮບັນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົຈາໍນວນ 4.239.047 ເທ ັ່ ອຄນົ, ສາ້ງລາຍຮບັໄດຫຼ້າຍກວັ່ າ 724 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ, ໄລຍະພກັເຊາົສະເລັ່ ຍ 7,5 ວນັ/ຄນົ, ລາຍຈັ່ າຍສະເລັ່ ຍ 171 ໂດລາສະຫະລດັ/ຄນົ/ຄັງ້. ມາຮອດປ ີ 2019 
ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົມ ີ 4.791.065 ເທ ັ່ ອຄນົເພີັ່ ມຂຶນ້ 14% ທຽບໃສັ່ ປ ີ 2018, ສາ້ງລາຍຮບັໄດຫຼ້າຍກວັ່ າ 917 ລາ້ນ
ໂດລາສະຫະລດັ; ໄລຍະພກັເຊາົສະເລັ່ ຍ 5 ວນັ/ຄນົ, ລາຍຈັ່ າຍສະເລັ່ ຍຫຼາຍກວັ່ າ 194 ໂດລາສະຫະລດັ/ຄນົ/ຄັງ້. ໃນນີ ້

ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຈາກພາກພ ນ້ອາຊ-ີປາຊຟີກິເພີັ່ ມຂຶນ້ 14,5% ເປນັຕົນ້ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຈາກໄທເພີັ່ ມຂຶນ້ 12%, ສປ ຈນີ 
ເພີັ່ ມຂຶນ້ 27%, ສ.ເກາົຫຼເີພີັ່ ມຂຶນ້ 17%. ພອ້ມດຽວກນັນີ,້ ຕະຫຼາດກຸັ່ ມເປົາ້ໝາຍຈາກທະວບີເອຣົບົກເໍພີັ່ ມຂຶນ້ 10%, 
ໃນນີຝ້ຣັັ່ ງເພີັ່ ມຂຶນ້ 13%, ອງັກດິເພີັ່ ມຂຶນ້ 19%, ເຢຍລະມນັເພີັ່ ມຂຶນ້ 10% ແລະ ລດັເຊຍເພີັ່ ມຂຶນ້ 34%. ສໍາລບັນກັ
ທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ມາຈາກທະວບີອາເມລກິາເພີັ່ ມຂຶນ້ 19,6%, ໃນນີອ້າເມລກິາເພີັ່ ມຂຶນ້ 24%, ການາດາເພີັ່ ມຂຶນ້ 20%. 
ສາເຫດຕົນ້ຕໍທີັ່ ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວເພີັ່ ມຂຶນ້ໃນປ ີ 2019 ແມັ່ ນຍອ້ນມກີານໂຄສະນາເຂົາ້ເຖງິກຸັ່ ມຕະຫຼາດທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕັ່ າງປະເທດຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນການໂຄສະນາປທີັ່ ອງທັ່ ຽວລາວໃນປີ 2018, ການໂຄສະນາປທີັ່ ອງທັ່ ຽວ
ລາວ-ຈນີປ ີ2019 ແລະ ການເຂົາ້ຮັ່ ວມງານວາງສະແດງການທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົຢູັ່ ຫຼາຍປະເທດຄ : ຝຣັັ່ ງ, ອງັກດິ, ສປ ຈນີ 
ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ. 

ໃນປີ 2020 ສາມາດດງຶດູດນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດ ້ 886,447 ເທ ັ່ ອຄນົ ເຊິັ່ ງເຫນັວັ່ າຫຸຼດລງົ -86.97% ທຽບໃສັ່
ປີຜັ່ ານມາ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໄດພ້ຽງ 213 ກວັ່ າລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ຖາ້ທຽບກບັປີຜັ່ ານມາແມັ່ ນຫຸຼດລງົ -80.58%. 
ສາເຫດເຮດັໃຫຕ້ວົເລກຫຸຼດລງົແມັ່ ນຍອ້ນຜນົກະທບົຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດິ-19 ເຊິັ່ ງໄດເ້ຮດັນກັທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວ, ຜູເ້ດນີທາງ ແລະ ສາຍການບນິທົັ່ ວໂລກຢຸດຕກິານໃຫບໍ້ລກິານ ແລະ ການເດນີທາງ.  ນອກຈາກນັນ້ ຫວົໜັ່ ວຍ
ທຸລະກດິທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ເຄ ອຂັ່ າຍສະໜອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວອ ັ່ ນໆ ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ ກໍັ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຢັ່ າງ
ຫຼກີລັ່ ຽງບໍັ່ ໄດ.້ ພອ້ມນີ,້ ກດິຈະກໍາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ທງັໝດົກໍໄດໂ້ຈະ ແລະ ເລ ັ່ ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ມາຮອດ
ປດັຈບຸນັນີ,້ ຖ ວັ່ າບໍັ່ ມນີກັທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົ ແລະ ຄາດວັ່ າສະຖານະການດັັ່ ງກັ່ າວນີຍ້ງັຄງົຈະສ ບຕໍັ່ ໄປອກີໄລຍະໜຶັ່ ງ.  

 ຜັ່ ານການວເິຄາະຂອງຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວສາມາດເຫນັໄດກຸ້ັ່ ມນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຫຼກັທີັ່ ເຂົາ້ມາ ສປປ ລາວ ມີ
ດັັ່ ງນີ:້ 1.)ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົທີັ່ ມຄຸີນນະພາບ (ກຸັ່ ມໃຫຍັ່ , ກຸັ່ ມນອ້ຍ, ແບບອດິສະຫຼະ); 2.)ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວລັ່ ອງເຮ ອສໍາ
ລານຕາມລໍາແມັ່ ນໍາ້ຂອງ; 3.)ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວໄທມາເປນັກຸັ່ ມ; 4.)ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວ ສ. ເກາົຫຼມີາເປນັກຸັ່ ມ; 5.)ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ຈນີມາເປນັກຸັ່ ມທາງເຮ ອບນິ; 6.)ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຄາລາວານລດົໃຫຍັ່ ຈາກ ສປ ຈນີ; 7.)ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນຮູບແບບກອງ
ປະຊຸມ(MICE); 8.)ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວພາຍໃນ. 
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2. ວຽກງານໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄສະນາຂໍມູ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ເລກິເຊິັ່ ງດາ້ນເນ ອ້ໃນ ແລະ ຮູບແບບ

ທງັຢູັ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດໂດຍຜັ່ ານສ ັ່ ຕັ່ າງໆ, ເຂົາ້ຮັ່ ວມງານເທດສະການ, ງານບຸນປະເພນ,ີ ການເຂົາ້ງານວາງສະ 
ແດງການທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົ ແລະ ພາກພ ນ້. 
 ການໂຄສະນາຜັ່ ານສ ັ່ ສິັ່ ງພມິ: ໄດຜ້ະລດິສິັ່ ງພມິໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ຜະລດິ ສິັ່ ງພມິໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ລາວແຈກຢາຍໃຫແ້ກັ່ ບນັດາກະຊວງຕັ່ າງໆ, ງານວາງສະແດງການທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ງານອ ັ່ ນໆໃນນັນ້
ມປີຶມ້ຄູັ່ ມ  ການທັ່ ອງທັ່ ຽວພາສາອງັກດິ, ຝຣັັ່ ງ ແລະ ຍີັ່ ປຸັ່ ນ; ປຶມ້ທັ່ ຽວທົັ່ ວລາວ, ຜະລດິແຜັ່ ນພບັ,ໃບປວີ, ແຜນທີັ່ ທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວທົັ່ ວປະເທດ, ແຜນທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ 7 ຕວົເມ ອງໃຫຍັ່ , ແຜນທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຜນທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ 3 
ຕວົເມ ອງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈາໍປາສກັ, ວດີໂີອໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ໄດຜ້ະລດິໂປດສະເຕີ
ຮູບພາບແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ໂດດເດັັ່ ນ, ເຄ ັ່ ອງທີັ່ ລະນ ກຈາໍນວນໜຶັ່ ງເພ ັ່ ອໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ; 
 ການໂຄສະນາຜັ່ ານສ ັ່ ອອນລາຍ: ໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວຜັ່ ານເວບໄຊ www.tourismlaos.org  ພອ້ມທງັ
ເຊ ັ່ ອມໂຍງເວບັໄຊດັັ່ ງກັ່ າວໄປຍງັເວບັໄຊອາຊຽນ ແລະ ພາກພ ນ້, ໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວໃຫບ້ນັດາກຸັ່ ມນກັທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດຜັ່ ານບນັດາສ ັ່ ສງັຄມົອອນລາຍພາຍໃຕເ້ຄ ັ່ ອງໝາຍສນັຍາລກັ Laos Simply 
Beautiful; 
 ການໂຄສະນາຜັ່ ານສ ັ່ ຕັ່ າງປະເທດ: ໂຄສະນາຜັ່ ານສ ັ່ ມວນຊນົຕັ່ າງປະເທດເຊັັ່ ນ: ສ ັ່ ອອນລາຍ, ເວບັໄຊ,ວາລະສານ
ຂອງບໍລສິດັ International BIZ News ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ; ໂທລະພາບ CNN ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ
ກດິຈະກາໍປທີັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ 2018; ໄດສ້ມົທບົກບັບນັດາສ ັ່ ມວນຊນົຂອງຫວຽດນາມ, ຈນີ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ໄທ ແລະ ສ.ເກາົຫຼ ີ
ຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງ; 
 ການເຂົາ້ຮັ່ ວມງານວາງສະແດງ: ໄດເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມງານວາງສະແດງການທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົ, ຈດັງານລາຕລີາວ (Lao 
Night) ເພ ັ່ ອເຜຍີແຜັ່ ໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວທີັ່ ປະເທດຈນີ, ຫວຽດນາມ, ໄທ, ສງິກະໂປ, ຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ເຢຍລະມນັ, 
ຝຣັັ່ ງ ແລະ ປະເທດອ ັ່ ນໆ; 
 ການຈດັລາຍການຢຽ້ມຢາມແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ: ໄດຕ້ິດຕາມ ແລະ ນໍາພາສ ັ່ ມວນຊນົຕັ່ າງປະເທດຈໍານວນ 7 
ປະເທດ ແລະ ສ ັ່ ມວນຊນົພາຍໃນ ຖັ່ າຍທໍາສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ໂດດເດັັ່ ນ ຫຼາຍແຫັ່ ງໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ ເພ ັ່ ອ
ໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວຜັ່ ານ ສ ັ່ ຕັ່ າງໆຈໍານວນ 8 ຄັງ້; ນອກນັນ້ຍງັໄດຈ້ດັການຢຽ້ມຢາມແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫແ້ກັ່
ບນັດາສ ັ່ ມວນຊນົ ແລະ ບໍລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງປະເທດສະມາຊກິອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3 ແລະ ຈດັກດິຈະກາໍອ ັ່ ນໆ. 
 ການພດັທະນາໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານດາ້ນຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານການທັ່ ອງທັ່ ຽວ: ປບັປຸງຫອ້ງຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານການທັ່ ອງທັ່ ຽວຢູັ່
ສູນກາງ, ບນັດາແຂວງ, ເມ ອງ ແລະ ດັ່ ານສາກນົຈາໍນວນ 27 ແຫັ່ ງເພ ັ່ ອໃຫກ້ານບໍລກິານສະໜອງຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວແກັ່ ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ຫຼາຍແຫັ່ ງກໍັ່ ໄດເ້ປດີໃຫບໍ້ລກິານທງັວນັພກັລດັຖະການ. 
 ກດິຈະກໍາປີທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ 2018 ແລະ ປີທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ-ຈນີ 2019: ໃນປີ 2018 ປີທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວກໍມຫຼີາຍ
ກດິຈະກໍາຕັ່ າງໆຢູັ່ ໃນພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມັ່ ນການໂຄສະນາສະປອດວດີໂີອການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ
ຜັ່ ານທາງໂທລະພາບ CNN, ເວບັໄຊຂອງ CNN, ວາລະສານ BIZ ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ, ສໍາລບັຢູັ່ ພາຍໃນປະເທດ
ແມັ່ ນໄດໂ້ຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວຜັ່ ານທາງໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ, ປາ້ຍໂຄສະນາຕາມສະໜາມບນິສາກນົ, ດັ່ ານສາ
ກນົໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ ແລະ ຈດຸເຊ ັ່ ອມຕໍັ່ ລະຫວັ່ າງແຂວງຕໍັ່ ແຂວງ; ຜັ່ ານໜງັສ ພມິ, ວາລະສານ, ບດົເພງັ ແລະ 

http://www.tourismlaos.org/
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ອ ັ່ ນໆ  ນອກນັ ້ນ້, ລດັຖະບານຂອງສອງປະເທດລາວ-ຈນີກໄໍດຕ້ກົລງົເປັນເອກະພາບກນັຈດັປີທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ-ຈນີ 
2019 ແນັ່ ໃສັ່ ສົັ່ ງເສີມການໄປມາຫາສູັ່ ກນັລະຫວັ່ າງປະຊາຊນົຂອງສອງປະເທດ ແລະ ພອ້ມດຽວກນັກໍເປັນການ
ໂຄສະນາເພ ັ່ ອດງຶດູດໃຫນ້ກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຈາກ ສປ ຈນີ ແລະ ຈາກຕັ່ າງປະເທດຜູທ້ີັ່ ສນົໃຈເຂົາ້ມາທັ່ ຽວ ສປປ ລາວໃຫນ້ບັມ ້

ນບັຫຼາຍຂຶນ້. 
ສໍາເລດັການຮັ່ າງແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວສໍາລບັປ ີ 2020-2025 ເຊິັ່ ງສະໜບັສະ

ໜນູ ໂດຍໂຄງການພດັທະນາໂຄງລັ່ າງພ ຶນ້ຖານເພ ັ່ ອສົັ່ ງເສມີການທັ່ ອງທັ່ ຽວ (TIIG/ADB), ອງົການສະວດິຄອນແທກັ
ແລະ ໂຄງການສົັ່ ງເສມີກດິຈະກາໍການທັ່ ອງທັ່ ຽວ (NZAid).   
 ການຮັ່ ວມມ ລະຫວັ່ າງພາກລດັກບັພາກເອກະຊນົ: ພາກສັ່ ວນທຸລະກດິໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວກໄໍດເ້ອາົໃຈໃສັ່
ໂຄສະນາກັ່ ຽວກບັຜະລດິຕະພນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ການບໍລກິານທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງຕນົຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງຜັ່ ານສ ັ່ ຕັ່ າງໆທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ, ການເຂົາ້ຮັ່ ວມງານເທດສະການ ແລະ ງານວາງສະແດງທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດເຊິັ່ ງ
ລວ້ນແລວ້ແຕັ່ ເປນັການປະກອບສັ່ ວນໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງ ສປປ ລາວ. 
 
 

3. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ  
   ການສາ້ງ, ປບັປຸງ ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ນຕິກິາໍ 
- ສໍາເລດັການສາ້ງນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍ ແລະ ລງົເຜຍີແຜັ່ ຢູັ່ ບນັດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດເຊັັ່ ນ: ດໍາລດັ ວັ່ າດວ້ຍ

ກອງທນຶການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ສະບບັເລກທ ີ119/ລບ, ລງົວນັທ ີ10/04/2017, ດໍາລດັ ວັ່ າດວ້ຍການບນັເທງີ ສະບບັເລກ
ທ ີ 315/ລບ, ລງົວນັທ ີ 02/10/2017, ຂໍຕ້ກົລງົວັ່ າດວ້ຍການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ປອດຄວນັຢາສູບ ສະບບັເລກທ ີ 1154/
ຖວທ, ລງົວນັທ ີ6/11/2019; 

- ສໍາເລດັການສາ້ງລະບບົຖານຂໍມູ້ນແບບອອນລາຍ ທີັ່ ສງັລວມເອາົສະຖຕິກິານລງົທນຶໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໃນ
ຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ ເປນັຕົນ້ແມັ່ ນ: ສະຖຕິໂິຮງແຮມ, ຣສີອດ, ເຮ ອນພກັ, ຮາ້ນອາຫານ, ພດັຕະຄານ, ຮາ້ນກນິ
ດ ັ່ ມ, ຮາ້ນບນັເທງີ, ບໍລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວ ແລະ ສະຖຕິແິຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ພອ້ມທງັ ຈດັຝກຶອບົຮມົ
ການນາໍໃຊລ້ະບບົຖານຂໍມູ້ນໃຫແ້ກັ່ ພະນກັງານທີັ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານດັັ່ ງກັ່ າວຢູັ່ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ/ນະຄອນ 
ຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ; 

- ສໍາເລດັການສາ້ງ Website ຂອງກມົຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ທີັ່ໄດບ້ນັຈເຸອາົບນັດາເອກະສານຕັ່ າງໆທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກບັ
ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວເປນັຕົນ້ແມັ່ ນ: ນຕິກິາໍຕັ່ າງໆ, ບນັດາມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວທງັຂອງ 
ສປປ ລາວ, ອາຊຽນ, ປຶມ້ຄູັ່ ມ  ຕັ່ າງໆ ແລະ ຂໍມູ້ນອ ັ່ ນໆ ທີັ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ; 

- ສໍາເລດັການຈດັຝ ກອບົຮມົກັ່ ຽວກບັວຽກງານການອອກອະນຸຍາດໃຫແ້ກັ່ ບນັດາຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິໂຮງແຮມ, 
ເຮ ອນພກັ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຮາ້ນບນັເທງີ ໃຫແ້ກັ່ ໃຫແ້ກັ່ ພະນກັງານ ພະແນກ ຖວທ 18 ແຂວງທົັ່ ວປະເທດ; 

- ໄດປ້ບັປຸງມາດຕະຖານສະຖານທີັ່ ພກັແຮມເຊັັ່ ນ: ໂຮງແຮມ,ຣສີອດ ແລະ ເຮ ອນພກັເພ ັ່ ອໃຫແ້ທດເໝາະກບັສະພາບ
ຄວາມເປນັຈງິຂອງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນທຸລະກດິທີັ່ ພກັແຮມທີັ່ ນບັມ ນ້ບັເພີັ່ ມຂຶນ້. ພອ້ມນີ,້ ກໄໍດມ້ກີານສາ້ງ
ປ ມ້ຄູັ່ ມ  ມາດຕະຖານສະຖານທີັ່ ພກັແຮມຢູັ່  ສປປ ລາວ; 

- ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜັ່ ປຶມ້ມາດຕະຖານການບໍລກິານຮາ້ນອາຫານສະອາດ ແລະ ປອດໄພ, ສາ້ງແບບ 
ຟອມຈດັລະດບັມາດຕະຖານຮາ້ນອາຫານສະອາດ ແລະ ປອດໄພ;  
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 ການຄຸມ້ຄອງຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິບໍລກິານການທັ່ ອງທັ່ ຽວ  
- ສໍາເລດັການເກບັກາໍຂໍມູ້ນສະຖຕິສິະຖານທີັ່ ພກັແຮມໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດເຊິັ່ ງມາຮອດປດັຈບຸນັໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດມີ

ສະຖານທີັ່ ພກັແຮມຈໍານວນທງັໝດົ  3.095 ແຫັ່ ງ, ມ ີ53.819 ຫອ້ງນອນ, ໂຮງແຮມມຈີາໍນວນທງັໝດົ  665 ແຫັ່ ງ  , ມ ີ
33.187 ຫອ້ງນອນ,      ເຮ ອນພກັ ແລະ ຣີສອດມຈີໍານວນທງັໝດົ 3.430 ແຫັ່ ງ , ມ ີ  33.632 ຫອ້ງນອນ; ການຈດັຂັນ້
ໂຮງແຮມ ແລະ ເຮ ອນພກັໄດທ້ງັໝດົ 130 ແຫັ່ ງ, ໃນນັນ້ມໂີຮງແຮມຈາໍນວນ 73 ແຫັ່ ງ, ເຮ ອນພກັ 57 ແຫັ່ ງ, ໂຮງແຮມລະດບັ 
5 ດາວມ ີ7 ແຫັ່ ງ, ໂຮງແຮມ 4 ດາວມ ີ11 ແຫັ່ ງ, ໂຮງແຮມ 3 ດາວມ ີ24 ແຫັ່ ງ, ໂຮງແຮມ 2 ດາວມ ີ17 ແຫັ່ ງ, ໂຮງແຮມ 1 ດາວ
ມ ີ14 ແຫັ່ ງ, ສັ່ ວນເຮ ອນພກັ 3 ດອກຈາໍປາມ ີ11 ແຫັ່ ງ, 2 ດອກຈາໍປາມ ີ26 ແຫັ່ ງ ແລະ 1 ດອກຈາໍປາມ ີ20 ແຫັ່ ງ; 

- ມາຮອດປດັຈບຸນັ ປີ 2019 ໃນທົັ່ ວປະເທດມ:ີ ພດັຕາຄານທງັໝດົ 6 ແຫັ່ ງ, ຮາ້ນອາຫານຈາໍນວນທງັໝດົ 1.664 ແຫັ່ ງ, ຮາ້ນ
ບນັເທງີຈາໍນວນ 164 ແຫັ່ ງ, ຮາ້ນກນິດ ັ່ ມຈາໍນວນທງັໝດົ 1.217 ແຫັ່ ງ ແລະ ຮາ້ນຄາຣາໂອເກະຈາໍນວນທງັໝດົ 195 ແຫັ່ ງ; 
ສໍາລບັຮາ້ນອາຫານ ແລະ ຮາ້ນບນັເທງີ  ຖາ້ສມົທຽບກບັແຜນການ 5 ປີ (2011-2015) ຜັ່ ານມາ ແມັ່ ນເພີັ່ ມຂຶນ້ຄຮຶາ້ນ
ອາຫານ ເພີັ່ ມຂຶນ້ 274 ແຫັ່ ງ ແລະ ຮາ້ນບນັເທງິ ເພີັ່ ມຂຶນ້ 55 ແຫັ່ ງ. 

- ມາຮອດປ ີ2019 ໃນທົັ່ ວປະເທດ ມບໍີລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວ 433 ບໍລສິດັ, ໃນນັນ້ມບໍີລສິດັແມັ່  391 ບໍລສິດັ, 49 ສາຂາ; ບໍລສິດັ
ທັ່ ອງທັ່ ຽວ; ຈາໍນວນພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວທົັ່ ວປະເທດມ ີ 1.275 ທັ່ ານ, ພາສາທີັ່ ໄດອ້ອກບດັພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວມທີງັໜດົ 12 
ພາສາຄ :  ອງັກດິ, ແອດສປາຍໂຍນ, ຝຣັັ່ ງ, ເຢຍລະມນັ, ອຕີາລ,ີ ຍີັ່ ປຸັ່ ນ, ຈນີ, ຫວຽດນາມ, ເກາົຫຼ,ີ ໄທ, ບາຮາຊາອນີໂດເນເຊຍ 
ແລະ ລດັເຊຍ. ຖາ້ສມົທຽບກບັແຜນການ 5 ປ ີ (2011-2015) ຜັ່ ານມາ, ຈາໍນວນບໍລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວ ເພີັ່ ມຂຶນ້ 152 
ບໍລສິດັ, ສາຂາ ເພີັ່ ມຂຶນ້ 61 ສາຂາ ແລະ ພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວ ເພີັ່ ມຂຶນ້ 235  ທັ່ ານ. 

 

 ການຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
- ສໍາເລດັການອອກອະນຸຍາດດໍາເນນີທຸລະກດິໃຫແ້ກັ່ ນກັລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດທງັໝດົຢູັ່ ຂັນ້ທອ້ງຖິັ່ ນ

ມໂີຮງແຮມ  073 ແຫັ່ ງ, ເຮ ອນພກັ  3.433 ແຫັ່ ງ, ຮາ້ນອາຫານ  3.040 ແຫັ່ ງ, ຮາ້ນບນັເທງີ  331 ແຫັ່ ງ ແລະ 
ບໍລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວ   133 ແຫັ່ ງ;  ເຊິັ່ ງບນັດາທຸລະກດິທີັ່ ກັ່ າວມາຂາ້ງເທງິແມັ່ ນມຈີ ານວນເພີັ່ ມຂຶນ້ຖາ້ສມົທຽບກບັ
ແຜນການ 5 ປ ີ (2011-2015) ຜັ່ ານມາຄ : ໂຮງແຮມ ເພີັ່ ມຂຶນ້ 155 ແຫັ່ ງ, ເຮ ອນພກັ 521 ແຫັ່ ງ, ຮາ້ນອາຫານ 
274 ແຫັ່ ງ, ຮາ້ນບນັເທງິ 55 ແຫັ່ ງ ແລະ ບໍລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວ 193 ບໍລສິດັ. 

 ການແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້ 
- ໄດລ້ງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ແລະ ແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ທ້ີັ່ ເກດີຂຶນ້ໃນຂງົເຂດວຽກງານການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນຂອບເຂດທົັ່ ວ

ປະເທດເປັນຕົນ້ແມັ່ ນ: ການເປີດກາຍເວລາທີັ່ ກ ານດົໄວ,້ ບນັຫາສຽງດງັເນ ອງນນັ, ການມົວ້ສຸມຢາເສບຕດິ , ອາ
ລະວາດຕກີນັ, ການເກດີອຸປະຕເິຫດຂອງລດົບໍລກິານນໍາທັ່ ຽວ, ການເສຍຊວີດິຂອງນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຢູັ່ ຕາມສະຖານທີັ່

ພກັແຮມ ແລະ ແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວຕັ່ າງໆ; ພອ້ມທງັໄດກ້ວດກາບນັຫາຫາງສຽງຂອງປະຊາຊນົຂອງສາຍດັ່ ວນ
ລດັຖະບານ ເພ ັ່ ອແກໄ້ຂປະກດົການຫຍໍທໍ້ບ້ນັດາຮາ້ນອາຫານ ແລະ ການບນັເທງີ. 

- ໄດສ້ັັ່ ງປດິກດິຈະການຮາ້ນອາຫານເພ ັ່ ອປບັປຸງໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍຈາໍນວນ 8 ຮາ້ນ, ສັັ່ ງໂຈະກດິຈະ 
ການໂຮງແຮມຈາໍນວນ 1 ແຫັ່ ງ; ບນັດາທຸລະກດິເຫຼົັ່ ານີແ້ມັ່ ນຢູັ່ ສະເພາະພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ; 
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- ໄດແ້ກໄ້ຂລດົຂນົສົັ່ ງນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຕກົເຫວເຂດເມ ອງນານ, ແຂວງຫຼວງພະບາງໂດຍການໃຫບໍ້ລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ
ຕງົນານ ແລະ ບໍລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວນວິມເີລນຽມໂຈະການເຄ ັ່ ອນໄຫວເປນັໄລຍະ 6 ເດ ອນເພ ັ່ ອແກໄ້ຂຄະດ ີແລະ ທດົ
ແທນຄັ່ າເສຍຫາຍທີັ່ ເກດີຂຶນ້ໃຫຜູ້ທ້ີັ່ ຖ ກເສຍຫາຍຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 

 ການຄຸມ້ຄອງສະມາຄມົ ແລະ ກຸັ່ ມບໍລກິານການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
- ສໍາເລດັການຈດັຕັງ້ ກຸັ່ ມພະນັກັງານນາໍທັ່ ຽວຢູັ່ ບນັດາແຂວງທົັ່ ວປະເທດ; ສໍາເລດັການສາ້ງຕັງ້ກຸັ່ ມພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວ

ໄດ ້7 ແຂວງຄ : ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງບໍັ່ ແກວ້, ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ; 

 ການຄຸມ້ຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລາງວນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
- ສໍາເລດັການປະເມນີຄດັເລ ອກບນັດາຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິດເີດັັ່ ນ ທີັ່ ເປັນຕວົແທນຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດຮ້ບັ

ລາງວນັມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວອາຊຽນຄ :  ໄດຮ້ບັລາງວນັມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ 20 ແຫັ່ ງ, 
ລາງວນັມາດຕະຖານເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົ (ໂຮມສະເຕ) ອາຊຽນ 7 ແຫັ່ ງ, ລາງວນັມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ແບບປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມອາຊຽນ 5 ແຫັ່ ງ, ລາງວນັມາດຕະຖານເມ ອງທັ່ ອງທັ່ ຽວ ສະອາດອາຊຽນ 2 ລາງວນັ, 
ລາງວນັມາດຕະຖານສະຖານທີັ່ ຈດັງານອາຊຽນ 10 ແຫັ່ ງ, ລາງວນັມາດຕະຖານການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 5 ແຫັ່ ງ, 
ລາງວນັມາດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສະອາດສາທາລະນະອາຊຽນ 4 ແຫັ່ ງ ແລະ ລາງວນັມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບ
ຍ ນຍງົອາຊຽນ 4 ລາງວນັ; ; ທຽບໃສັ່  5 ປີ ີທີັ່ ຜັ່ ານມາ ແມັ່ ນເທົັ່ າເກົັ່ າ ບໍັ່ ເພີັ່ ມຂຶນ້ ແລະ ບໍັ່ ຫລຸດລງົ, ເນ ັ່ ອງຈາກວັ່ າ 
ລາງວນັມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວອາຊຽນ ແມັ່ ນກາໍນດົໃຫມ້ກີານໃຫລ້າງວນັ ເທົັ່ າເກົັ່ າໃນແຕັ່ ລະປ.ີ 

- ສໍາເລດັການປະເມນີຄດັເລ ອກບນັດາຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິດເີດັັ່ ນ ແລະ ມອບລາງວນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ດເີດັັ່ ນ ແລະ ຍ ນ
ຍງົຂອງ ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ 127 ລາງວນັ ເນ ັ່ ອງໃນໂອກາດການສະຫຸຼບປທີັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ 2018 ແລະ ເປນັການຈດັ
ມອບ-ຮບັລາງວນັຄັງ້ທໍາອດິ; 

- ສໍາເລດັການຜະລດິໃບຢັງ້ຢ ນ ແລະ ເຄ ັ່ ອງໝາຍປາ້ຍດາວ (3ດາວ) ໃຫແ້ກັ່ ໂຮງແຮມແສງອາລຸນຢູັ່ ແຂວງຈາໍປາສກັ;
ຜະລດິໃບຢັງ້ຢ ນ,ເຄ ັ່ ອງໝາຍປາ້ຍດາວ, ດອກຈາໍປາໃຫແ້ກັ່ ໂຮງແຮມ, ເຮ ອນພກັຢູັ່ ແຂວງຜົງ້ສາລຈີາໍນວນ 3 ແຫັ່ ງ; 

- ສໍາເລດັການແປ ແລະ ຈດັພມິເອກະສານມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ ການບໍລກິານສະປາອາຊຽນ 
ສະບບັພາສາລາວຈາໍນວນ 2.000 ເຫຼັມ້ ພອ້ມທງັ ໄດລ້ງົເຜຍີແຜັ່ ມາດຕະຖານດັັ່ ງກັ່ າວຢູັ່ ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍ; 

- ສໍາເລດັການສາ້ງ ແລະ ຈດັພມິປຶມ້ຄູັ່ ມ  ຝກຶອບົຮມົ ການປະເມນີຜນົມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ ແລະ ການ
ບໍລກິານສະປາອາຊຽນ ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງຈາໍນວນ 400 ເຫຼັມ້ ແລະ ຝກຶອບົຮມົໃຫແ້ກັ່ ຄູຝກຶລະດບັ
ຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງ ຢູັ່ ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍ; 

- ສໍາເລດັການສາ້ງ ແລະ ຈດັພມິປຶມ້ມາດຕະຖານສະຖານທີັ່ ພກັແຮມຂອງ ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ 1.000 ເຫຼັມ້, ປ ມ້ຄູັ່
ມ  ແນະນາໍການບໍລກິານລດົຂນົສົັ່ ງນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວ ຈາໍນວນ 1.000 ເຫຼັມ້, ປຶມ້ຄູັ່ ມ  ແນະນາໍປາ້ຍຊີບ້ອກແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
ແລະ ປາ້ຍນາໍສະເໜຂໍີມູ້ນແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນ ສປປລາວ ຈາໍນວນ 1.000 ເຫຼັມ້ ແລະ ປຶມ້ຄູັ່ ມ  ການນາໍ ໃຊຖ້ານຂໍມູ້ນ
ສະຖຕິກິານລງົທນຶໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ຈາໍນວນ 500 ເຫຼັມ້. ພອ້ມທງັສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜັ່
ປຶມ້ຄູັ່ ມ  ດັັ່ ງກັ່ າວຢູັ່ ບນັດາແຂວງເປົາ້ໝາຍ. ນອກຈາກນີ,້ ຍງັໄດສ້າ້ງ ແລະ ຜະລດິແຜັ່ ນວດິໂີອ (VDO) ມາດຕະຖານ
ສະຖານທີັ່ ພກັແຮມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈາໍນວນ 200 ແຜັ່ ນເພ ັ່ ອເປນັຊັ່ ອງທາງສ ັ່ ສານໜຶັ່ ງທີັ່ ຊັ່ ວຍໃຫພ້າກທຸລະກດິ
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ການພກັແຮມຢູັ່  ສປປ ລາວ ໄດມ້ຄີວາມຮບັຮູ ້ແລະ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຕໍັ່ ມາດຕະຖານດັັ່ ງກັ່ າວ ສະດວກວັ່ ອງໄວ ແລະ 
ເຂົາ້ໃຈງັ່າຍຂຶນ້.   

 ການຮັ່ ວມມ  ແລະ ການປະສານງານ 
- ວຽກງານການຄຸມ້ຄອງສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ບໍລຫິານງານ, ໄດສ້ມົທບົກບັບນັດາແຂວງ ແລະ ພາກທຸລະກດິລງົ
ເກບັກໍາຂໍມູ້ນຢູັ່ ແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ຄົນ້ຄວາ້ບນັດາຂໍສ້ະເໜຂີອງພາກທຸລະກດິ ເພ ັ່ ອນໍາສະເໜຕີໍັ່ ລດັຖະບານໃນການແກ ້
ໄຂບນັຫາ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກໍານດົນະໂຍບາຍໃຫສ້ອດຄັ່ ອງກັບັການຄຸມ້ຄອງບນັດາສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວຢູັ່
ທອ້ງຖິັ່ ນ; 

- ຮັ່ ວມມ ກບັບນັດາແຂວງໃນການປບັປຸງຄຸນນະພາບການບໍລກິານຂອງພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວ   ແລະ ຜັ່ ານຮັ່ າງກດົລະບຽບ  
ຂອງກຸັ່ ມພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວຢູັ່ ແຂວງບໍັ່ ແກວ້ ແລະ ຫຼວງນໍາ້ທາ; ຈດັຝກຶອບົຮມົກັ່ ຽວກບັຖານຂໍມູ້ນສະຖຕິບິນັດາຫວົ 
ໜັ່ ວຍທຸລະກດິການທັ່ ອງທັ່ ຽວເຂົາ້ໃນລະບບົຢູັ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ; ຈດັຝກຶອບົຮມົການ
ຮກັສາຄຸນນະພາບການບໍລກິານໃຫແ້ກັ່ ຜູບໍ້ລຫິານ, ຜູຈ້ດັການຂອງບໍລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວຢູັ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ 
ແຂວງຈາໍປາສກັ; 

- ບນັດາຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິພກັແຮມ ແລະ ທຸລະກດິທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ທຸລະກດິຮາ້ນອາຫານ ແລະ ການບນັເທງີກໄໍດ ້
ເອາົໃຈໃສັ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານຕິກິາໍຕັ່ າງໆ ແລະ ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການຜນັຂະຫຍາຍມາເປນັລະບຽບການສະເພາະຂອງ
ຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິຕນົເອງ; 

-   ຮັ່ ວມເຮດັວຽກກບັຄະນະກາໍມະການເຕກັນກິແຫັ່ ງຊາດ, ໜັ່ ວຍງານດາ້ນການບໍລກິານໂຮງແຮມ, ຮາ້ນອາຫານ ແລະ  
ແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ກມົມາດຕະຖານ ແລະ ວດັແທກ, ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊ;ີ 

- ໄດປ້ະສານສມົທບົກບັບນັດາພາກສັ່ ວນທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນ ເພ ັ່ ອ ແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ປະກດົການ
ຫຍໍທໍ້ຕ້ັ່ າງໆ ທີັ່ ຕດິພນັກບັວຽກງານຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ. 

 

4. ວຽກງານພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ປບັປຸງຫຼກັສູດຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້, ສາ້ງຄູຝກຶ ແລະ ຈດັຕັງ້ຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ກັ່ ຽວກບັ ການ

ບໍລກິານຫວົຂໍຕ້ັ່ າງໆໃຫພ້າກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວຄ : 
- ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດໃໝັ່ ການຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ຈາໍນວນ 10 ຫຼກັສູດຄ : ການຕະຫຼາດທັ່ ອງທັ່ ຽວສໍາລບັທຸລະ
ກດິຂະໜາດນອ້ຍ, ການບໍລກິານອາຫານສະອາດ ແລະ ປອດໄພ, ການຍກົລະດບັຄຸນນະພາບການບໍລກິານ ແລະການ
ເອາົໃຈໃສັ່ ຕໍັ່ ລູກຄາ້ສໍາລບັຜູບໍ້ລຫິານ ແລະ ສໍາລບັພະນກັງານບໍລກິານ, ຫຼກັສູດການສົັ່ ງເສມີທກັສະການຂາຍ, ການ
ກຽມຄວາມພອ້ມສໍາລບັບໍລກິານຕະຫຼາດທັ່ ອງທັ່ ຽວຈນີ, ພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວລະດບັຊາດ, ລະດບັແຂວງ, ລະດບັພ ນ້ທີັ່

ສະເພາະ ແລະ ຫຼກັສູດສໍາມະນາຍກົລະດບັພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວເພ ັ່ ອຕໍັ່ ບດັໃໝັ່ ; 
- ສາ້ງຄູຝກຶ ແລະຄູປະເມນີຜນົຕົນ້ແບບອາຊຽນຈາໍນວນ 23 ຄນົ,ຄູຝກຶ ແລະຄູປະເມນີຜນົອາຊຽນລະດບັຊາດຈາໍນວນ 

116 ຄນົ, ສາ້ງຄູຝກຶວຊິາການບໍລກິານສັ່ ວນໜາ້, ການບໍລກິານອາຫານ ແລະເຄ ັ່ ອງດ ັ່ ມ ແລະການບໍລກິານແມັ່ ເຮ ອນ
ຂັນ້ສູນກາງຈາໍນວນ 12 ຄນົ, ຂັນ້ແຂວງຈາໍນວນ 58 ຄນົ, ຄູຝກຶພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວພະຈນົໄພໃນຖໍາ້ 18 ຄນົ; 
- ຈດັຕັງ້ຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັນ້ໃນຫວົຂໍຕ້ັ່ າງໆ ສໍາລບັທຸລະກດິບໍລກິານທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ໂຮງແຮມ, ເຮ ອນພກັ ແລະ ຮາ້ນ
ອາຫານໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດຈາໍນວນ 42 ຄັງ້ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມການຝກຶອບົຮມົທງັໝດົ 1.197 ຄນົ. ຈດັຕັງ້ຝກຶອບົຮມົ
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ພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວລະດບັຊາດ, ພະນກັງານງານນາໍທັ່ ຽວມຣໍະດກົທາງວດັທະນະທໍາ, ພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວລະດບັ
ແຂວງ ແລະ ລະດບັພ ນ້ທີັ່ ສະເພາະມາຮອດປະຈບຸນັໄດຫຼ້າຍກວັ່ າ 2.000 ຄນົ; 
- ວຽກງານຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍສນັຍາຮບັຮູເ້ຊິັ່ ງກນັ ແລະ ກນັກັ່ ຽວກບັວຊິາຊບີທັ່ ອງທັ່ ຽວອາຊຽນ, ຈດັຕັງ້ເຜຍີແຜັ່
ສນັຍາດັັ່ ງກັ່ າວໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 3.000 ກວັ່ າຄນົ. ຈດັແປ ແລະ ພມິປ ມ້ຄູັ່ ມ  ຝກຶອບົຮມົວຊິາຊບີ
ທັ່ ອງທັ່ ຽວອາຊຽນເປນັພາສາລາວຈາໍນວນ 120 ມາດຕະຖານ; 
- ວຽກງານຮັ່ ວມມ ສາກນົດາ້ນວຽກງານພດັທະນາບຸກຄະລາກອນທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດເ້ຊນັບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈ ສອງຝັ່ າຍ 
ຈາໍນວນ 3 ສະບບັຄ : ຮັ່ ວມກບັວທິະຍາໄລວຊິາຊບີເຕກັໂນໂລຊຂໍີມູ້ນຂັ່ າວສານຈັ່ ຽງຊູ, ສປ ຈນີ 1 ສະບບັ, ມະຫາ 
ວທິະຍາໄລທັ່ ອງທັ່ ຽວຢຸນນານ, ສປ ຈນີ  1 ສະບບັ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລຂອນແກັ່ ນ, ປະເທດໄທ 1 ສະບບັ;  
- ສໍາເລດັການສາ້ງເວບັໄຊຂອງພະແນກຝກຶອບົຮມົວຊິາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ www.imct-training.gov.la ເພ ັ່ ອຮກັສາ
ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ຄູັ່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນວຊິາຊບີທັ່ ອງທັ່ ຽວອາຊຽນ, ຝກຶອບົຮມົພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວ ແລະ ຂໍມູ້ນ
ຂັ່ າວສານການເຄ ັ່ ອນໄຫວຂອງວຽກງານຝກຶອບົຮມົການທັ່ ອງທັ່ ຽວ; 
- ວຽກງານການສາ້ງເຄ ອຂັ່ າຍປະສານງານລະຫວັ່ າງພາກລດັ, ພາກທຸລະກດິ ແລະ ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ສາກນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງເຊັັ່ ນ: ກອບການຮັ່ ວມມ 
ອາຊຽນ,  ຮັ່ ວມມ ກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົໃນການດໍາ
ເນນີການປຽບທຽບຂອບວຸດທວິຊິາຊບີ ແລະ ຮບັຮອງຫຼກັສູດວຊິາຊບີດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມແຫັ່ ງຊາດ, 
ຮັ່ ວມມ ກບັໂຄງການທກັສະດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ/029 ຈດັຕັງ້ຝກຶອບົຮມົເຄ ັ່ ອນທີັ່ ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ, ໂຄງ 
ການ ພດັທະນາໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານເພ ັ່ ອສົັ່ ງເສມີການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນການຈດັຝກຶອບົຮມົສາ້ງຫຼກັສູດ, ຝກຶຄູຝກຶໃນຂະ ແໜ
ງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ສມົທບົກບັມະຫາວທິະຍາໄລແຫັ່ ງຊາດໃນການປບັປຸງຫຼກັສູດຕໍາລາການຮຽນ-ການສອນ ແລະການ
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກັ່ ຄູຝກຶ ແລະ ຮັ່ ວມມ ກບັຄູັ່ ຮັ່ ວມພດັທະນາອ ັ່ ນໆຈດັຕັງ້ການຝກຶອບົຮມົ, ແລກປັ່ ຽນທດັສະ 
ນະສກຶສາ.  

5. ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການເຕບີໂຕສຂີຽວ 
ເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາການແບບຍ ນຍງົ ແລະ ການເຕບີໂຕສຂີຽວ ທີັ່ ຕດິພນັກບັການທັ່ ອງທັ່ ຽວມສີອງເປົາ້     

ໝາຍຫຼກັຄ : ການທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ຕອ້ງມຄຸີນນະພາບ, ໄດມ້າດຕະຖານໄປຕາມທດິສຂີຽວຍ ນຍງົ ແລະ
ສາມາດແຂັ່ ງຂນັກບັພາກພ ນ້; ເຊິັ່ ງໃນໄລຍະທີັ່ ຜັ່ ານມາກໄໍດຈ້ດັກດິຈະກາໍເພ ັ່ ອກະຕຸນ້ໃຫແ້ກັ່ ວຽກງານດັັ່ ງກັ່ າວເຊັັ່ ນ: ການ
ຈດັງານງານສະແດງແນວທາງການພດັທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບຍ ນຍງົຄັງ້ທ ີ 1 (Sustainable Tourism 
Solution Expo) ຢູັ່ ທີັ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງໃນປ ີ2018 ແລະ ຄັງ້ທ ີ2 ຢູັ່ ທີັ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໃນປ ີ2019. 
ນອກນັນ້, ຍງັໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວອາຊຽນເພ ັ່ ອແນັ່ ໃສັ່ ການເຕບີໂຕສ ີ ຂຽວ 
ຂອງຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ມາຮອດປດັຈບຸນັ ສໍາເລດັການສາ້ງແລວ້ຈາໍນວນ 9 ມາດຕະຖານ ດັັ່ ງນີ:້ ມາດຕະຖານ
ເມ ອງທັ່ ອງທັ່ ຽວສະອາດອາຊຽນ; ມາດຕະຖານໂຮງແຮມຂຽວອາຊຽນ;ມາດຕະຖານເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົອາຊຽນ;
ມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມອາຊຽນ;ມາດຕະຖານນວດແຜນບູຮານອາຊຽນ; ມາດຕະຖານ 
ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະສະອາດອາຊຽນ; ມາດຕະຖານການຈດັລະດບັສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງ ສ ປປລາວ ມາດຕະຖານ
ຫອ້ງປະຊຸມ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານບໍລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວ (ນາໍໃຊເ້ງ  ັ່ອນໄຂຂອງ GSTC). 

http://www.imct-training.gov.la/
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  6. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶ ໃນວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ. 
6.1 ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 

ໃນໄລຍະ 5 ປ ີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວມຈີາໍນວນ 17 ໂຄງ ການມູນຄັ່ າ
ທງັໝດົ 189.801 ລາ້ນກບີ, ຊຶັ່ ງໃນນັນ້ເປນັທນຶການຊັ່ ວຍເຫຼ ອຈາກຕັ່ າງປະເທດຈາໍນວນ 179.657 ລາ້ນກບີ; ສ າລບັ
ໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັຈາໍນວນໜຶັ່ ງແມັ່ ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສໍາເລດັ ແຕັ່ ການຊໍາລະງບົປະມານຍງັບໍັ່ ທນັສໍາເລດັຕາມ
ສນັຍາ ແລະ ໂຄງການຈາໍນວນໜຶັ່ ງຈະສໍາເລດັໃນແຜນການ 5 ປຄີັງ້ຕໍັ່ ໄປ.  

6.2. ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ ຫຼ  ODA) ມຈີ ານວນ 3 ໂຄງການດັັ່ ງນີ:້ 
1) ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານ ເພ ັ່ ອສົັ່ ງເສມີການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບຍ ນຍງົ (ADB) ທນຶກູຢ້ ມ (ໄລຍະ 1) ມູນ

ຄັ່ າລວມທງັໝດົ ປະມານ 43.570.000 ໂດລາສະຫະລດັ; ໃນນີ ້ມທີນຶສມົທບົຂອງລດັຖະບານລາວ ປະມານ 
3.570.000 ໂດລາສະຫະລດັ (ເປນັເງນິສດົ 800.000.000 ກບີ) ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 2015-
2020;  

2) ໂຄງການພດັທະນາ ໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານເພ ັ່ ອສົັ່ ງເສມີ ການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບຍ ນຍງົ (ADB) ທນຶຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ 
(ໄລຍະ 2)ມູນຄັ່ າລວມທງັໝດົ ປະມານ 47.000.000 ໂດລາສະຫະລດັ ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 2019-
2023; 

3) ໂຄງການພດັທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມເພ ັ່ ອຄວາມຍ ນຍງົໄລຍະ II (ຈາກລດັຖະບານ 
ນວິຊແີລນ) ເປນັໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ມູນຄັ່ າລວມທງັໝດົ ປະມານ 3,4 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັໄລຍະການຈດັ 
ຕັງ້ປະຕບິດັ 2016-2020; 

6.3. ການລງົທນຶຂອງເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ   
ຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດຮ້ບັທນຶຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ ແລະ ເງນິກູຢ້ ມຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຈາໍນວນໜຶັ່ ງ ໂດຍ

ສະເພາະແມັ່ ນການສະໜອງທນຶເພ ັ່ ອພດັທະນາໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານສິັ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກັ່ ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ.  
ປດັຈບຸນັ ການລງົທນຶຂອງພາກເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ ຕໍັ່ ວຽກງານພດັທະນາການທັ່ ອງ ທັ່ ຽວໃນ

ຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດມປີະມານ 109 ໂຄງການ, ໃນມູນຄັ່ າລວມປະມານ 405.902.627.042 ກບີ ແລະ 
241.312.594 ໂດລາສະຫະລດັ 

ຈາກຜນົສໍາເລດັໃນແຕັ່ ລະດາ້ນທີັ່ ກັ່ າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ຍງັມຈີດຸອັ່ ອນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງຄ ດັັ່ ງນີ:້ 

7. ຈດຸອັ່ ອນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 
1) ດາ້ນພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງສິັ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບໍັ່ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາເທົັ່ າທີັ່ ຄວນເປນັຕົນ້: ປາ້ຍຊີບ້ອກ, ປາ້ຍ

ແນະນາໍແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ຫອ້ງຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ, ຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະ, ເສັນ້ທາງເຂົາ້ເຖງິແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວຫຼາຍແຫັ່ ງ
ຍງັຫຍຸງ້ຍາກ, ບາງແຫັ່ ງເຂົາ້ເຖງິໄດພ້ຽງແຕັ່ ລະດູແລງ້, ເສັນ້ທາງເຊ ັ່ ອມຕໍັ່ ທາງບກົ ແລະ ສາຍການບນິໂດຍກງົກບັ
ຕະຫຼາດເປົາ້ໝາຍທາງໄກຍງັມໜີອ້ຍ; 
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2) ການພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ໂດດເດັັ່ ນຢູັ່ ບນັດາແຂວງຍງັບໍັ່ ທນັມຈີດຸສຸມ, ຂາດການຄົນ້ຄວາ້ໃນ
ການນາໍເອາົຂໍມູ້ນປະຫວດັຂອງແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວມາໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ; 

3) ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລຫິານສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັບໍັ່ ທນັເປນັລະບບົ, ກດິຈະກາໍການທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັບໍັ່ ທນັຫຼາກ
ຫຼາຍ, ການບໍລກິານຍງັບໍັ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານເທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; 

4) ການຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາສິັ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມທດິສຂີຽວຢູັ່ ບນັດາເຂດບໍລກິານ
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັເຮດັບໍັ່ ໄດດ້;ີ 

5) ການຈດັລະດບັມາດຕະຖານແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັຊກັຊາ້, ການພດັທະນາແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ໄດກ້າໍນດົຢູັ່ ໃນແຜນຍງັບໍັ່

ທນັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢັ່ າງເຕມັສັ່ ວນເປນັຕົນ້: ການສໍາຫຼວດ-ຈດັສນັ ແລະ ແຜນພດັທະນາແຫຼັ່ ງທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວຍງັປະຕບິດັໄດໜ້ອ້ຍຖາ້ທຽບໃສັ່ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ, ເຮດັໃຫແ້ຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວຫຼາຍແຫັ່ ງໃນຂອບເຂດທົັ່ ວ
ປະເທດຖ ກບຸກລຸກ ແລະ ຖ ກຈບັຈອງເນ ອ້ທີັ່ ; 

6) ການພດັທະນາຂງົເຂດເສດຖະກດິບາງຂະແໜງການໄດສ້ົັ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍັ່ ແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວເປນັຕົນ້: ການ
ເຈາະ, ການລະເບດີຜາຫນີທໍາມະຊາດທີັ່ ສວຍງາມຢູັ່ ບາງແຂວງ, ການສາ້ງເຂ ັ່ ອນທີັ່ ບໍັ່ ໄດມ້າດຕະຖານ, ການນາໍໃຊ ້
ສານເຄມທີີັ່ ເປນັອນັຕະລາຍ ແລະ ການບຸກລຸກພ ນ້ທີັ່ ແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວຜະລດິກະສກິາໍຍງັຊະຊາຍ; 

7) ການສາ້ງ, ປບັປຸງ ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ກດົໝາຍ, ນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍກັ່ ຽວກບັວຽກງານການທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັບໍັ່ ທນັພຽງພໍ
ກບັຄວາມຕອ້ງການ; 

8) ການເກບັລາຍຮບັການບໍລກິານ ແລະ ການເກບັຄັ່ າທໍານຽມໃນການທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັບໍັ່ ທນັມຄີວາມເປນັເອກະພາບ 
ແລະ ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ,ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນລາຄາການບໍລກິານຍງັບໍັ່ ທນັເຂັມ້ງວດເຮດັໃຫເ້ກດີມຊີັ່ ອງຫວັ່ າງໃນ
ການສວຍໂອກາດ; 

9) ການບໍລກິານໃຫແ້ກັ່ ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຢູັ່ ບນັດາດັ່ ານສາກນົເຂົາ້-ອອກເມ ອງຕັ່ າງໆ ແລະ ເສັນ້ທາງເຊ ັ່ ອມຕໍັ່ ລະຫວັ່ າງ
ແຂວງຫາແຂວງ ຍງັບໍັ່ ທນັສະດວກ, ຂາດການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ມມີາດຕະການທີັ່ ເຂັມ້ງວດຕໍັ່ ຜູດໍ້າເນນີ
ທຸລະກດິທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ບໍັ່ ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ; 

10) ການແບັ່ ງຂັນ້ຄຸມ້ຄອງລະຫວັ່ າງສູນກາງກບັທອ້ງຖິັ່ ນຍງັບໍັ່ ທນັສອດຄັ່ ອງສະພາບຄວາມເປນັຈງິຂອງການຂະຫຍາຍ 
ຕວົວຽກງານການທັ່ ອງທັ່ ຽວເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ; 

11) ຍງັບໍັ່ ທນັໄດຂຸ້ດຄົນ້ທັ່ າແຮງທາງດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບອະນຸລກັປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມ, ຍງັບໍັ່ ໄດຮ້ບັການເສມີ
ຂະຫຍາຍໃຫສ້ມົຄູັ່ ກບັທັ່ າແຮງຂອງປະເທດ, ການປູກຈດິສໍານກຶດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫປ້ະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິັ່ ນຍງັ
ບໍັ່ ທນັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ; 

12) ການໂຄສະນາດງຶດູດນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຈາກພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົຍງັເນັນ້ດາ້ນປະລມິານຫຼາຍກວັ່ າດາ້ນຄຸນນະພາບ 
ແລະ ຍງັບໍັ່ ທນັເຂົາ້ເຖງິກຸັ່ ມຕະຫຼາດເປົາ້ໝາຍເທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; 

13) ຜູປ້ະກອບການທາງດາ້ນທຸລະກດິການທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ມປີະສບົການ ແລະ ເປນັມ ອາຊບີ ຍງັມຈີາໍນວນໜອ້ຍ,  ຄຸນ
ນະພາບໃນການບໍລກິານຍງັບໍັ່ ທນັສູງ,    ການລງົທນຶຢູັ່ ໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັບໍັ່ ທນັສມົຄູັ່ ກບັການຂະ 
ຫຍາຍຕວົຂອງວຽກງານດັັ່ ງກັ່ າວ; 

14) ກນົໄກການສາ້ງ ແລະ ສົັ່ ງເສມີວຊິາຊບີສມີ  ແຮງງານໃນຂະແໜງທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັມຈີາໍກດັ ແລະ ບໍັ່ໄດຄຸ້ນນະພາບ. 
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IV. ວຽກງານເສນາທກິານ 
ວຽກງານເສນາທກິານເປນັວຽກໜຶັ່ ງທີັ່ ສໍາຄນັໃນການປະສານງານເພ ັ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເປນັບັ່ ອນອງີໃຫ ້

ຄະນະນາໍກະຊວງໃນການຊີ ້ັ່ ນາໍ-ນາໍພາ ວຽກງານຕັ່ າງ ໃໆນຂງົເຂດຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ. ໃນ 5 
ປທີີັ່ ຜັ່ ານມາໄດມ້ຜີນົສໍາເລດັໃນແຕັ່ ລະດາ້ນຄ ດັັ່ ງນີ:້ 

1. ວຽກງານຫອ້ງການ 
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ປຜີັ່ ານມາ ຫອ້ງການໄດເ້ຄ ັ່ ອນໄຫວປະຕບິດັວຽກງານວຊິາສະເພາະຕາມພາລະບດົບາດ

ຂອງຕນົດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບສູງເປນັຕົນ້ແມັ່ ນ:  
- ໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ທີັ່ ເປນັເສນາທກີານໃຫແ້ກັ່ ຄະນະພກັຄະນະນາໍກະຊວງ ໂດຍໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ບນັດາເອກະສານ, ການສະ 

ເໜຕີັ່ າງໆ  ເພ ັ່ ອລາຍງານຄະນະນາໍ ຂໍທດິຊີນ້າໍ ແລະ ນາໍເອາົທດິຊີນ້າໍ, ຄໍາຄດິຄໍາເຫນັຂອງຄະນະນາໍກະຊວງ ເຖງິພາກ 
ສັ່ ວນທີັ່ ກຽ້ວຂອ້ງນາໍໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ  ແລະ ໄດສ້າ້ງເງ  ັ່ອນໄຂ, ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີັ່ ຂອງ
ຄະນະຕາມລະບຽບການ; 

- ໄດຂ້ຶນ້ແຜນໃຊຈ້ັ່ າຍຮບັໃຊກ້ານນາໍ ແລະ ວຽກງານບໍລຫິານໃນແຕັ່ ລະປ ີແລະ ສະຫຸຼບລາຍຮບັ-ລາຍຈັ່ າຍຢັ່ າງຈະແຈງ້
ພອ້ມທງັໄດຊຸ້ກຍູ,້ ຕດິຕາມກວດກາການກໍັ່ ສາ້ງໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານຕັ່ າງໆເປນັຕົນ້: ຕກຶໃໝັ່ ກະຊວງ, ຫໍພພິທິະພນັແຫັ່ ງ
ຊາດ, ຫໍສະໝຸດແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ອ ັ່ ນໆ; 

- ໄດປ້ະສານສມົທບົນດັໝາຍ ແລະ ຈດັສນັການເຂົາ້ຢຽ້ມຢາມຄໍານບັ, ການພບົປະ ແລະ ຕດິຕາມບນັດາການນ າໄປ
ເຄ ັ່ ອນໄຫວຢູັ່ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ; 

- ໄດປ້ບັປຸງກນົໄກການປະສານງານ, ການຄຸມ້ຄອງເອກະສານເຂົາ້-ອອກຜັ່ ານປະຕູດຽວ  ດວ້ຍການຫນັມານາໍໃຊເ້ຕກັ
ໂນໂລຊທີີັ່ ທນັສະໄໝມາຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊໄ້ດຢ້ັ່ າງເປນັລະບບົ ແລະ ໄດມ້ກີານຝກຶອບົຮມົການນາໍໃຊໃ້ຫບ້ນັດາກມົກອງ
ອອ້ມຂາ້ງກະຊວງ ແລະ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ; 

- ສມົທບົກບັກມົກັ່ ຽວຂອ້ງ ໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັສນິຕັ່ າງໆຂອງກະຊວງ , ຈດັສນັຄວາມເປນັ
ລະບຽບຮຽນຮອ້ຍໃນສໍານກັງານ. ຕດິຕາມ ກວດກາການນາໍໃຊພ້ະຫະນະ, ອຸປະກອນ  ແລະ ເຄ ັ່ ອງຮບັໃຊຕ້ັ່ າງໆ
ຂອງກະຊວງ;  

- ສງັລວມບນັດານຕິກິາໍ ແລະ ເອກະສານຕັ່ າງໆ ທີັ່ ສໍາຄນັເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນຂອງກະຊວງ ເພ ັ່ ອເຮດັໃຫພ້າກສັ່ ວນຕັ່ າງໆ 
ສາມາດນາໍໄປໃຊເ້ຂົາ້ໃນວຽກງານຕວົຈງິ; ພອ້ມນັນ້ ໄດມ້ກີານແຕັ່ ງຕັງ້ຜູປ້ະສານງານກບັບນັດາຂະແໜງການຕັ່ າງໆ
ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; 

- ວຽກງານພດັທະນາຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມັ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ເຄ ັ່ ອນໄຫວຢັ່ າງຕັງ້ໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດດວ້ຍຫຼາຍຮູບການຜັ່ ານຂະບວນການເຜຍີແຜັ່ ເອກະສານສໍາຄນັຕັ່ າງໆ ທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ, 
ການເຂົາ້ຮັ່ ວມກອງປະຊຸມ, ການເຂົາ້ຮັ່ ວມຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການເຂົາ້ຮັ່ ວມກດິຈະກາໍຕັ່ າງໆ ເພ ັ່ ອໂຄສະນາທາງກວາ້ງ 
ແລະ ທາງເລກິ ເພ ັ່ ອປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງໃນທົັ່ ວສງັຄມົໄດຮ້ບັຮູ.້ 

2. ວຽກງານຈດັຕັງ້ພະນກັງານ 
ໄດປ້ບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ການເຄ ັ່ ອນໄຫວ ໃນຂະແໜງ ຖວທ ທງັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນ, ຕດິຕາມ-ກວດກາ

ການດດັແກຊ້ັນ້-ຂັນ້ເງນິເດ ອນຕາມປກົກະຕຕິາມໃບປະກາດ, ການນາໍສົັ່ ງພະນກັງານຜູທ້ີັ່ ໄປຮຽນຕໍັ່ , ແຕັ່ ງຕັງ້, ສບັຊອ້ນ, 
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ຍກົຍາ້ຍ ແລະ ຮບັເອາົພະນກັງານຮຽນຈບົກບັຄ ນມາປະຈາໍການ, ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕໍັ່ ພະນກັງານໄດຖ້ກຶຕອ້ງຕາມ
ລະບຽບລດັຖະກອນ. ໄດປ້ະຕບິດັນະໂຍບາຍ ຍອ້ງຍສໍນັລະເສນີ, ເລ ັ່ ອນຊັນ້-ຂັນ້, ຍກົລະດບັທດິສະດ,ີ ວຊິາສະເພາະໃນ
ລະດບັຕັ່ າງໆຢູັ່ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ. ທົັ່ ວຂະແໜງ ຖວທ ມລີດັຖະກອນທງັໝດົ ຈາໍນວນ 4.665 ຄນົ, ຍງິ 1.804 ຄນົ, 
ຢູັ່ ສູນກາງ 1.549 ຄນົ ຍງິ 662 ຄນົ ຂັນ້ທອ້ງຖິັ່ ນ 3.116 ຍງິ 1.142 ຄນົ ໄດນ້າໍພາບັນ້ດໍາເນນີຊວີດິການເມ ອງຂອງພກັການຕີ
ລາຄາແບັ່ ງປະເພດສະມາຊກິພກັ ແລະ ໜັ່ ວຍພກັເຂັມ້ແຂງຮູນ້າໍພາຮອບດາ້ນ. ນາໍພາວຽກງານອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົຊາວໜຸັ່ ມ, 
ແມັ່ ຍງິ, ກາໍມະບານໃຫດໍ້າເນນີວຽກງານຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ. ນາໍພາວຽກງານປອ້ງກນັຄວາມສະຫງບົພາຍໃນສໍານກັງານ, 
ອງົການ ຢັ່ າງເປນັປກົກະຕ.ິ  

3. ວຽກງານແຜນການ-ການເງນິ 
ເປນັເຈົາ້ການໃນການສາ້ງແຜນພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ  2016-2020, ສະຫຸຼບລາຍງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກ

ງານ ຖວທ ໃນແຕັ່ ລະໄລຍະໃຫຄ້ະນະນໍາ, ສະພາແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ຂະແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ, ເອາົໃຈໃສັ່ ການປັບປຸງ
ດດັແກແ້ຜນວຽກ, ແຜນງບົປະມານໃນແຕັ່ ລະໄລຍະຕາມສະພາບຕວົຈງິບນົພ ນ້ຖານການແນະນໍາຂອງຂະແໜງແຜນ
ການ ແລະ ການເງນິ; ສມົທບົກບັຂະແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງລະບບົຖານຂໍມູ້ນສະຖຕິ,ິ ຄົນ້ຄວາ້ກໍານດົ
ຕວົຊິບ້ອກຂອງຂະແໜງການ.  ເອາົໃຈໃສັ່  ການສາ້ງຊຸກຍູກ້ານສາ້ງລາຍຮບັວຊິາການ  ຕາມມະຕເິລກທ ີ36 ຂອງກມົ
ການເມ ອງສູນກາງພກັ ກຄໍ ມະຕ ິ7 ສະໄໝທ ີVIII ຂອງສູນກາງພກັ; ກມົກອງວຊິາການຈາໍນວນໜຶັ່ ງສາມາດກຸມ້ຕນົເອງ
ໃນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານສັ່ ວນໜຶັ່ ງ ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນ ຂະແໜງສ ັ່ ມວນຊນົໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ບຸກບ ນສາ້ງລາຍຮບັເພ ັ່ ອກຸມ້ຕນົ
ເອງ ທັ່ າມກາງສະພາບການທີັ່ ສງັຄມົຫນັໄປນໍາໃຊສ້ ັ່ ອອນລາຍ ແຕັ່ ພາກສັ່ ວນກັ່ ຽວຂອ້ງກໍສາມາດສາ້ງລາຍຮບັວຊິາການ
ໄດໂ້ດຍພ ນ້ຖານເພ ັ່ ອຫຸຼດຜັ່ ອນການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັຖະບານເທ ັ່ ອລະກາ້ວ. 

ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ໃນການຄຸມ້ຄອງການນາໍ ໃຊງ້ບົປະມານຕາມແຜນທີັ່ ກາໍນດົ, ມຄີວາມຮດັກຸມ, ປະຢດັມດັທະຍດັ, ຖ ກຕາມລະ 
ບຽບຫຼກັການ. ເອາົໃຈໃສັ່ ໃນການປບັປຸງລະບບົການຄຸມ້ຄອງກວດກາຕດິຕາມການນາໍໃຊງ້ບົປະມານດວ້ຍການຫນັເປນັທນັສະໄໝ 
ເຊັັ່ ນ: ການນາໍໃຊລ້ະບບົບນັຊອີອນລາຍ, ການເບກີຈັ່ າຍເງນິເດ ອນ ເງນິອູດໜນູ, ບນັຊຊີບັສມົບດັ ແລະ ທີັ່ ດນິຂອງກະຊວງ ລວ້ນ
ແຕັ່ ມໂີປຣແກມສະເພາະ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ.້ 

ໄດຂ້ນົຂວາຍລະດມົທນຶຈາກອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ສະຖາບນັການເງນິ, ພາກທຸລະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະ
ເທດ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ; ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງຮັ່ າງເພ ັ່ ອຮບັໃຊວ້ຽກງານວຊິາການ ຖວທ ໃນປະຈບຸນັ 
ແລະ ໃນຕໍັ່ ໜາ້ເຊັັ່ ນ:  ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງສະຖານວີທິະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບສົັ່ ງຕໍັ່  ເປນັລະບບົດຈີຕີອນ 2 ແຫັ່ ງ ຄ : ແຂວງ
ອຸດມົໄຊ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ, ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງສະຖານໂີທລະພາບ ແລະ ວທິະຍຸ ຢູັ່ ແຂວງ ບໍັ່ ແກວ້ ແລະ ໄຊສມົບູນ 
ດວ້ຍທນຶຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ໂຄງການສອ້ມແປງຫໍວດັທະນະທໍາແຫັ່ ງຊາດ ດວ້ຍທນຶຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຂອງ 
ສປ ຈນີ, ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງຕກຶອາຄານຫໍພກັນກັສະແດງກາຍະສນິແຫັ່ ງຊາດ, ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງຕກຶອາຄານຝກຶແອບສລິະ
ກອນແຫັ່ ງຊາດ,  ໂຄງການສອ້ມແປງໂຮງຮຽນສລິະປະແຫັ່ ງຊາດ ດວ້ຍທນຶຂອງລດັຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ, ໄດມ້ີ
ການມອບ-ຮບັ ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງຕກຶອາຄານໜງັສ ພມິປະຊາຊນົ ແລະ ໜງັສ ພມິພາສາຕັ່ າງປະເທດ,  ຕກຶຫໍສະໝຸດແຫັ່ ງ
ຊາດ, ຕກຶຫໍພພິທິະພນັແຫັ່ ງຊາດ, ຕກຶຂັ່ າວສານປະເທດລາວ  ດວ້ຍການຫນັຊບັສນິເປນັທນຶ ທີັ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັຈາກ
ລດັຖະບານ ຊຶັ່ ງໄດຊ້ັ່ ວຍພດັທະນາໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານການຮອງຮບັຂອງກະຊວງ ຖວທ ໃຫດ້ຂີຶນ້. 
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ໄດມ້ກີານສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຄະນະຮບັຜດິຊອບການລງົທນຶປະຕູດຽວຂອງກະຊວງ ຖວທ ໂດຍມທີັ່ ານຮອງ
ລດັຖະມນົຕເີປນັຜູຊ້ີນ້າໍ ຊຶັ່ ງເຮດັໃຫວ້ຽກງານດັັ່ ງກັ່ າວ ເຂົາ້ມາລວມສູນຜັ່ ານປະຕູດຽວເທ ັ່ ອລະກາ້ວ, ເຮດັໃຫກ້ານປະ 
ສານງານແຕັ່ ລະຂະແໜງການໄດມ້ກີານເຊ ັ່ ອມຈອດ, ຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານຕັ່ າງໆ ໄດຖ້ ກເປດີກວາ້ງເຫນັວັ່ າບນັດາຂໍຈ້າໍກດັ 
ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ຢູັ່ ໃນແຜນແຕັ່ ລະປທີີັ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຜັ່ ານມາ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງແກໄ້ຂດຂີຶນ້, ສຸມໃສັ່ ຜນັຂະຫຍາຍ
ວໄິສທດັ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປ ີ2016-2025 ແລະ ແຜນພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ 5 ປ ີ2016-2020 ທີັ່  ໄດ ້
ຖ ກຮບັຮອງຈາກລດັຖະບານ ແລະ ໄດມ້ດໍີາລດັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຊຶັ່ ງໄດເ້ປນັແນວທາງ ແລະ ບັ່ ອນອງີໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ, ແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ ໃນວຽກງານ ຖວທ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີVIII ຜັ່ ານມາ. ໃນນີ,້ ໄດສໍ້າເລດັ
ການຄົນ້ ຄວາ້ເອກະສານກັ່ ຽວກບັການຂໍອະນຸຍາດລງົທນຶໃນຂະແໜງການ ຖວທ ແລະ ປະກອບຄໍາຄດິເຫນັທາງດາ້ນ
ວຊິາການຈາໍນວນ 45 ໂຄງການ; ສໍາເລດັການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ອອກໜງັສ ຮບັຮອງບດົວພິາກເສດຖະກດິເຕກັນກິຈາໍ
ນວນໜຶັ່ ງ. 
 

4. ວຽກງານຮັ່ ວມມ ສາກນົ. 
 ຂອບການຮັ່ ວມມ ສອງຝັ່ າຍ ແລະ ຫຼາຍຝັ່ າຍ 

- ໃນປ ີ2018 ໄດເ້ປນັເຈົາ້ພາບຮັ່ ວມກບັ ສປ ຈນີ ຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສ ັ່ ມວນຊນົແມັ່ ນໍາ້ຂອງ-ແມັ່ ນໍາ້ລາ້ນຊາ້ງ;  
- ໃນປ ີ 2019 ເປນັເຈົາ້ການຈດັຕັງ້ຂະບວນການປທີັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ-ຈນີ ທີັ່ ໄດເ້ຮດັໃຫວ້ຽກງານພວົພນັການຕັ່ າງປະ ເທດ 

ສ ບຕໍັ່ ເຄ ັ່ ອນໄຫວຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງໄປຕາມທດິຊີນ້າໍຂອງພກັ-ລດັ ບນົຫຼກັການສນັຕພິາບ, ເອກະລາດ, ມດິຕະພາບ ແລະ 
ການຮັ່ ວມມ ຢັ່ າງສະເໝຕີົນ້ສະເໝປີາຍ;  

- ໄດລ້ງົນາມໃນບດົບນັທກຶການຮັ່ ວມມ ກບັປະເທດເພ ັ່ ອນມດິຍຸດທະສາດ ເຊັັ່ ນ: ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈນີ ແລະ 
ສປປ ເກາົຫຼ.ີ ນອກຈາກນັນ້ກໍັ່ ຍງັໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຮັ່ ວມມ ສອງຝັ່ າຍກບັບນັດາປະເທດເພ ັ່ ອນບາ້ນ ອອ້ມ
ຂາ້ງ ແລະ ສາກນົ.  

- ໄດຊຸ້ກຍູບ້ນັດາກມົກອງຕັ່ າງໆ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອເພ ັ່ ອການພດັທະນາ ເພ ັ່ ອກໍັ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ
ຈາໍນວນໜຶັ່ ງທີັ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກປະເທດເພ ັ່ ອນມດິຍຸດທະສາດ; 

- ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການໃນການປະສານງານກບັຂະແໜງ ການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; ຄົນ້ຄວາ້ບນັດາ
ເອກະສານຕັ່ າງໆ ໃນຂອບການຮັ່ ວມມ ສອງຝັ່ າຍ ແລະ ຫຼາຍຝັ່ າຍ, ວຽກງານການຮັ່ ວມມ ດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໃນ
ຂອບຮັ່ ວມມ ກາໍປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ (CLMV); ກາໍປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV), ການຮັ່ ວມມ 
ດາ້ນເສດຖະກດິພາຍໃຕຂ້ອບການຮັ່ ວມມ  (ACMECS). 

 

 ຂອບການຮັ່ ວມມ  ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ 
- ໄດ ້ໍຊຸກຍູກ້ມົກັ່ ຽວຂອ້ງໃນການປະສານງານກບັ ອງົການອຸຍແນສໂກ ເພ ັ່ ອຮບັຮອງເອາົສຽງແຄນເຊ ອ້ຊາດລາວ ເຂົາ້

ເປນັມຣໍະດກົໂລກທາງດາ້ນວດັທະນະທໍານາມມະທໍາ ແລະ ຮບັຮອງເອາົທົັ່ ງໄຫຫນີ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂົາ້ເປນັມຣໍະ
ດກົໂລກທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາແຫັ່ ງທ ີ3 ຂອງສປປ ລາວ ; 

- ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກັ່ ບນັດາຊັ່ ຽວຊານໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອເພ ັ່ ອການພດັທະນາໃນຂງົເຂດ ຖວທ; 
- ໄດມ້ກີານຮັ່ ວມມ ໃນຂອບຂອງອງົການທັ່ ອງທັ່ ຽວໂລກ ດວ້ຍການເຂົາ້ຮັ່ ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາ;  
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- ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການໃນການປະສານງານກບັຂະແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; ຄົນ້ຄວາ້ບນັດາ
ເອກະສານຕັ່ າງໆ ໃນຂອບການຮັ່ ວມມ  ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ; 

 ຂອບການຮັ່ ວມມ ອາຊຽນ  
- ໃນໄລຍະ 5 ປຜີັ່ ານມາ ໄດມ້ເີຫດການທີັ່ ສໍາຄນັຫຼາຍຢັ່ າງຈດັຕັງ້ຂຶນ້ ທີັ່  ສປປ ລາວ ເຊັັ່ ນ ໃນປ ີ2016 ໄດຮ້ບັກຽດເປນັ

ປະທານກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຄມົວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົອາຊຽນຕາມຮອບວຽນ;  
- ໄດເ້ປນັເຈົາ້ພາບຈດັຕັງ້ກອງປະຊຸມຕັ່ າງໆ ຢັ່ າງມຜີນົສໍາເລດັ ເປນັຕົນ້:  ກອງປະຊຸມ COCI (ກອງປະຊຸມຄະນະກາໍ

ມາທກິານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ວດັທະນະທໍາອາຊຽນ) ຄັງ້ທ ີ 51; ກອງປະຊຸມອະນຸກາໍມະການດາ້ນຖະແຫຼງຂັ່ າວ ຄັງ້ທ ີ 17 
(SCI); ໂຄງການຖາມ-ຕອບຄວາມຮູອ້າຊຽນ (ASEAN QUIZ) ລະດບັພາກພ ນ້ ຄັງ້ທ ີ7;  

- ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈາໍນວນໜຶັ່ ງ ໂດຍການນາໍໃຊກ້ອງທນຶວດັທະນະທໍາອາຊຽນ (ACF); 
- ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາສນັຍາຕັ່ າງໆ ໄດຕ້ກົລງົຮັ່ ວມກນັເປນັຕົນ້ແມັ່ ນວຽກງານມາດຕະຖານການ ທັ່ ອງ

ທັ່ ຽວອາຊຽນ 9 ມາດຕະຖານ;  
- ໄດເ້ປນັເຈົາ້ການໃນການປະສານງານກບັຂະແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ; ຄົນ້ຄວາ້ບນັດາ

ເອກະສານຕັ່ າງໆ ວຽກງານການຮັ່ ວມມ  ໃນຂອບອາຊຽນ; 
 

5. ວຽກງານນຕິກິາໍ. 
ໄດສ້າ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິໍາເພຶັ່ ອຄຸມ້ຄອງວຽກງານ ຖວທ ໃນໄລຍະໃໝັ່ , ປດັຈບຸນັໄດມ້ກີດົໝາຍໃນຂງົເຂດ 

ຖວທ ທງັໝດົ 07 ສະບບັ, ນຕິກິໍາໃຕກ້ດົໝາຍ 125 ສະບບັ;ໃນນີ ້ກດົໝາຍທີັ່ ສາ້ງຂຶນ້ໃໝັ່ ມກີດົໝາຍວັ່ າ ດວ້ຍສລິະ
ປະການສະແດງ ຖ ກຮບັຮອງໃນປີ 2016, ກດົໝາຍວັ່ າດວ້ຍປາ້ຍ ແລະ ກດົໝາຍວັ່ າດວ້ຍຮູບເງາົ ຖ ກຮບັຮອງ ໃນປ ີ
2019. ໄດຮ້ັ່ າງມະຕ ິວຽກງານວດັທະນະທໍາໄລຍະໃໝັ່ ຂອງພກັ ສົັ່ ງໃຫຈ້ດັຕັງ້ສູນກາງພກັ; ຄຽງຄູັ່ ກນັນີ,້ ກໍໄດຄ້ົນ້ຄວາ້
ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິໍາໃຕກ້ດົໝາຍຈາໍນວນໜຶັ່ ງເຊັັ່ ນ: ລດັຖະບນັຍດັ 2 ສະບບັ, ຄໍາສັັ່ ງ 4 ສະບບັ, ມະຕ ິ3 ສະບບັ, 
ດໍາລດັ 12 ສະບບັ, ຂໍຕ້ກົລງົ 28 ສະບບັ, ຂໍກ້ໍານດົ 14 ສະບບັ, ກດົລະບຽບ 12 ສະບບັ, ແຈງ້ການ 29 ສະບບັ, ບດົ
ແນະນາໍ 1 ສະບບັ, ບດົບນັທກຶ 9 ສະບບັ, ສນັຍາ 10 ສະບບັ. 

ໄດສໍ້າເລດັການປບັປຸງດໍາລດັວັ່ າດວ້ຍການບນັເທງິ, ໄດປ້ບັປຸງຮັ່ າງດໍາລດັວັ່ າດວ້ຍການທັ່ ອງທັ່ ຽວ,  ຮັ່ າງມາດຕະຖານຮາ້ນ
ບນັເທງີ,  ຮັ່ າງຂໍກ້ໍານດົຄຸມ້ຄອງທຸລະກດິບໍລກິານໂຮງແຮມ, ຣີສອດ, ເຮ ອນພກັ ແລະ ຮັ່ າງຂໍຕ້ກົລງົການຈດັລະດບັມາດຕະຖານ
ຂັນ້ໂຮງແຮມ, ຣີສອດ, ເຮ ອນພກັ ຢູັ່  ສປປ ລາວ ແລະ ດໍາລດັວັ່ າດວ້ຍກອງທນຶການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ໄດປ້ບັປຸງຂໍຕ້ກົລງົຄຸມ້ຄອງ
ໂທລະພາບໃຊສ້າຍ-ບໍັ່ ໃຊສ້າຍ. ໄດສ້າ້ງຮັ່ າງດໍາລດັວັ່ າດວ້ຍຄອບຄວົ-ບາ້ນວດັທະນະທໍາ, ຮັ່ າງດໍາລດັວັ່ າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ
ສະໂມສອນວດັທະນະທໍາ, ດໍາລດັວັ່ າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງງານບຸນປະເພນຕີັ່ າງໆ.  

ໄດສ້ ບຕໍັ່ ຈດັກອງປະຊຸມວຊິາການ ຄົນ້ຄວາ້ປັບປຸງຮັ່ າງກດົໝາຍ ມໍຣະດກົແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ດໍາລດັວັ່ າດວ້ຍການສາ້ງ
ຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະທໍາ ເຊິັ່ ງສໍາເລດັໂດຍພ ນ້ຖານ. ການປັບປຸງດັັ່ ງກັ່ າວແມັ່ ນອງີໃສັ່ ມາດຕະຖານຂອງຄະນະພດັທະນາ
ຊນົນະບດົ, ມາດຕະຖານຂອງຂະແໜງການອ ັ່ ນໆ ທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ ແລະ ຄ າຄດິເຫນັຂອງພະແນກ ຖວທ ທົັ່ ວປະເທດ. ມາເຖິງ
ປດັຈບຸນັ ໄດນ້າໍສົັ່ ງສອງເອກະສານດັັ່ ງກັ່ າວເຖງິກະຊວງ ຍຸຕທໍິາ ເພ ັ່ ອສະເໜຂໍີຄວາມສອດຄັ່ ອງທາງດາ້ນກດົໝາຍຕາມລະບຽບການ; 
ພອ້ມນີກ້ໄໍດສ້ ບຕໍັ່ ເກບັກາໍຄໍາຄດິເຫນັ ຈາກບນັດາພະແນກ ຖວທ ແຂວງ, ບນັດາສະມາຄມົຕັ່ າງໆ ແລະ ພາກສັ່ ວນທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ
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ໃນການຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ  ເພ ັ່ ອປບັປຸງຮັ່ າງດໍາລດັວັ່ າດວ້ຍການນຸັ່ ງຖ ແຕັ່ ງກາຍໃຫຮ້ດັກຸມສມົບູນ ແລະ ສອດຄັ່ ອງກບັກດົ
ໝາຍວັ່ າດວ້ຍນຕິກິາໍ. 

6. ວຽກງານກວດກາ. 
 ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ເຄ ັ່ ອນໄຫວຕດິຕາມກວດກາ ຕາມພາລະບດົບາດ, ຂອບເຂດສດິໜາ້ທີັ່ ຂອງຕນົຮບັຜດິຊອບ ເປນັຕົນ້ໄດຈ້ດັຕັງ້ 
ການເຊ ັ່ ອມຊ ມ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເນ ອ້ໃນກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາ ປະຈາໍປ,ີ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມເຜຍີແຜັ່  ແລະ ເຊ ັ່ ອມຊ ມ
ເອກະສານ ແຈງ້ຊບັສນິຮອບ II ໃຫພ້ະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທີັ່ ຢູັ່ ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງກະຊວງ ຖວທ ເຊິັ່ ງມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ ຈາໍນວນ 
82 ສະຫາຍ, ຍງິ 40 ສະຫາຍ, ຕດິຕາມ -ກວດກາ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍັ່ ຄັງ້ທ ີX ຂອງພກັ, ມະຕກິອງປະຊຸມ
ໃຫຍັ່ ຄັງ້ທ ີIV ຂອງ ອງົຄະນະພກັກະຊວງ, ຕດິຕາມ ກວດກາ ການພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ຢູັ່ ພະແນກ ຖວທ ແຂວງ ຕາມພາລະ
ບດົບາດໜາ້ທີັ່  ຂອບເຂດສດິຂອງກມົກວດກາ, ໄດເ້ຮດັວຽກຮັ່ ວມກບັຄະນະກວດສອບແຫັ່ ງລດັ ແລະ ອງົການກວດກາລດັຖະບານ 
ທີັ່ ມາກວດກາ ສະຖາບນັວຈິດິສນິ ແລະ ໂຄງການຫນັຊບັສນິເປນັທນຶ 4 ເປົາ້ໝາຍ, ຕດິຕາມກວດກາດາ້ນການເງນິຢູັ່ ບນັດາກມົ, 
ສະຖາບນັ, ກອງວຊິາການ ສກົປີ 2015-2016 ແລະ 3 ເດ ອນຂາ້ມຜັ່ ານ ປ ີ2016 ໄດ ້11 ເປົາ້ໝາຍ, ສໍາເລດັການກວດກາ ການນາໍ 
ໃຊລ້າຍຮບັວຊິາການ, ທນຶສົັ່ ງເສມີການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ບນັຊຊີບັສມົບດັຂອງລດັປະເພດຕັ່ າງໆ  ແລະ ການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງລດັໃນ
ໂຄງການຕັ່ າງໆ  ໃຫນ້າໍໃຊຢ້ັ່ າງມປີະສດິທຜິນົ ແລະ ຖ ກຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ. 

ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ປບັປຸງວຽກງານກວດກາໃຫເ້ປນັລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ມກີານເຄ ັ່ ອນໄຫວຢັ່ າງເຂັມ້ແຂງສາມາດ 
ດໍາເນນີການກວດກາ ແລະ ປອ້ງກນັບໍັ່ ໃຫມ້ສີະພາບການຫຍໍທໍ້ເ້ກດີຂຶນ້ໃນຂງົເຂດວຽກງານ ຖວທ. ລງົກວດກາເກບັກາໍ ຂໍ ້

ມູນປະກດົການຫຍໍທໍ້ ້ ໃນຂະແໜງການ ຖວທ ແຕັ່ ສູນກາງ ແລະ ລງົຮອດທອ້ງຖິັ່ ນໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ 17 ຄັງ້, ກວດກາ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ ໃນການປະມູນ,  ການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ ຈາໍນວນ 3 ຄັງ້ ເພ ັ່ ອໃຫຖ້ ກຕອ້ງສອດຄັ່ ອງຕາມ 
ລະບຽບການ; ໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງ-ຄໍາສະເໜ ີຈາໍນວນ 38 ສະບບັ, ແຍກເປນັຄໍາຮອ້ງທຸກ 6 ສະບບັ, ຄໍາສະເໜ ີ32 ສະບບັ ໃນນັນ້
ສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້30 ສະບບັ ບນົພຶນ້ຖານປະຕບິດັຕາມລະບຽບຫຼກັການ, ຍງັສ ບຕໍັ່ ແກໄ້ຂ 2 ສະບບັ. ພອ້ມນີຊ້ີນ້າໍ-ນາໍພາການ
ແຈງ້ຊບັສນິ ແລະ ລາຍຮບັຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທີັ່ ຢູໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງກະຊວງທີັ່ ຍງັຄາ້ງບໍັ່ ໄດແ້ຈງ້ໃນຮອບທ ີ
I ຈາໍນວນ 183 ທັ່ ານ, ແຈງ້ຊບັສນິ ແລະ ລາຍຮບັຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທີັ່ ຢູັ່ ໃນຂັນ້ຄຸມ້ຄອງຂອງກະຊວງຮອບ
ທ ີ II ຈາໍນວນ 1.620 ທັ່ ານ, ຍງິ 686 ທັ່ ານ, ຂັນ້ສູນກາງຄຸມ້ຄອງ 37 ທັ່ ານ, ຍງິ 4 ທັ່ ານ. ຜັ່ ານການກວດກາແຕັ່ ລະ
ເປົາ້ໝາຍເຫນັວັ່ າ ແມັ່ ນໄດປ້ະຕບິດັຕາມພາລະບດົບາດ, ຂອບເຂດ, ສດິແລະໜາ້ທີັ່ ຂອງຕນົໄດເ້ປນັຢັ່ າງດ ີ ແລະ ໄດ ້
ສໍາເລດັຕາມແຜນການທີັ່ ວາງໄວ.້ 
 

7. ວຽກງານພດັທະນາບຸກຄະລາກອນສ ັ່ ມວນຊນົ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ 

 ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມສູງໃນການບໍາລຸງສາ້ງບຸກຄະລາກອນ ທາງດາ້ນທດິສະດກີານເມ ອງ ແລະ ການປກົຄອງ ໄລຍະສັນ້ 45 
ວນັ ໃຫແ້ກັ່ ພະນກັງານຫຼກັແຫຼັ່ ງ ກະຊວງ ຖວທ ເປັນຈາໍນວນ 4 ຊຸດ, ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 212 ຄນົ ແລະ ສາ້ງບຸກຄະລາກກອນ ໃນ 3 
ຂງົເຂດ ດວ້ຍຮູບແບບ ບໍາລຸງໄລຍະສັນ້ ໂດຍນໍາໃຊ ້ງບົປະມານຂອງລດັ, ສະມາຄມົຕັ່ າງ ,ໆ ທນຶຊັ່ ວຍເຫຼ ອຈາກຕັ່ າງປະເທດ ແລະ 
ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ເຊັັ່ ນ: ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈນີ, ລູກຊໍາບວກ, ຊູແອດ, ສະວດິເຊແີລນ ແລະ ອ ັ່ ນໆທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕັ່ າງປະເທດ. ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຜັ່ ານມາ ໄດສໍ້າເລດັ ຝກຶອບົຮມົວທິເີກບັກາໍຂັ່ າວສານ, ວທິຂີຽນບດົຂັ່ າວໃຫແ້ກັ່ ນກັຂັ່ າວແຂວງບໍລຄໍິາ
ໄຊ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ  52  ຄນົ, ເຂົາ້ຮັ່ ວມຝກຶອບົຮມົ ວຽກຄຸມ້ຄອງສ ັ່ ມວນຊນົ ທີັ່  ສສ ຫວຽດນາມ, ສໍາເລດັຝກຶອບົຮມົ “ ທກັ
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ສະການໂຄສະນາແນວທາງການເມ ອງ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ” ໃຫແ້ກັ່ ສ ັ່ ມວນຊນົລາວ ຢູັ່ ສະຖາບນັມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 40 
ຄນົ, ສໍາເລດັຝກຶອບົຮມົທກັສະການຂຽນຂັ່ າວສານ ຢູັ່ ສະຖາບນັ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 45 ຄນົ, ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົການນໍາໃຊພ້າສາ
ລາວໃນສ ັ່ ມວນຊນົ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 31 ຄນົ, ສໍາເລດັອບົຮມົ ທກັສະການເຮດັຂັ່ າວໃນເຫດການສໍາຄນັ ໂດຍໄດຮ້ບັການຮັ່ ວມມ ກບັ
ກະຊວງຖະແຫຼງຂັ່ າວ ແລະ ສ ັ່ ສານ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 44 ຄນົ, ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົ ທກັສະການໂຄສະນາ
ແນວທາງການເມ ອງ, ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາສງັຄມົ ໃຫແ້ກັ່ ສ ັ່ ມວນຊນົລາວ ຢູັ່  ສສ ຫວຽດນາມ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 45 ຄນົ, ສໍາ
ເລັດການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ ້ທັກສະການວິເຄາະ ແລະ ບັນນາທິການຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານທາງອິນເຕີເນັດ; ການຖັ່ າຍຮູບ ແລະ 
ບນັນາທກິານຮູບຂັ່ າວສານ ໃຫແ້ກັ່ ນກັຂັ່ າວລາວທົັ່ ວປະເທດ ລວມເຂົາ້ຮັ່ ວມທງັໝດົ 90 ຄນົ, ລງົເກບັກໍາຂໍມູ້ນວຽກງານຖະແຫຼງ
ຂັ່ າວ 3 ແຂວງພາກໃຕ;້ ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົ ທກັສະປະຊາສໍາພນັ ລະຫວັ່ າງສ ັ່ ມວນຊນົ ກບັອງົການຈດັຕັງ້ໃນສງັຄມົ ໃຫແ້ກັ່
ນກັຂັ່ າວລາວທົັ່ ວປະເທດ, ໄດສໍ້າເລດັການເປນັວທິະຍານກິອນສໍາລບັການຝກຶອບົຮມົຫວົຂໍ ້ຄວາມຮູພ້ ນ້ຖານກັ່ ຽວກບັການຂຽນ
ຂັ່ າວ ວທິະຍຸ-ໂທລະພາບ ທີັ່ ເມ  ອງທັ່ າພະບາດ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົ ທກັສະການຖັ່ າຍຮູບຂັ່ າວໃຫແ້ກັ່ ສ ັ່ ເອເລກັ
ໂຕຣນກິ ໃຫແ້ກັ່ ນກັຂັ່ າວລາວທົັ່ ວປະເທດ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 40 ຄນົ, ນອກຈາກນັນ້ ຍງັ ໄດຈ້ດັຊຸດຝກຶອບົຮມົວຽກງານພດັທະນາບຸກ
ຄະລາກອນດາ້ນວດັທະນະທໍາ ຈາໍນວນ 5 ຄັງ້ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມທງັໝດົ 171 ຄນົ, ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົ ການເຄ ັ່ ອນໄຫວ ແລະ ຄຸມ້
ຄອງ ວຖິຊີວິດິ ວດັທະນະທໍາ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 35 ຄນົ, ສໍາເລດັຝກຶອບົຮມົການຄຸມ້ຄອງ ສລີະປະການສະແດງ ແລະ ສົັ່ ງເສມີວຽກ
ງານ ວນັນະຄະດ ີມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 36 ຄນົ, ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົ ຄຸມ້ຄອງວດັທະນະທໍາ ຈາໍນວນ 2 ຄັງ້ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 68 ຄນົ, 
ສໍາເລດັການຝກຶອບົຮມົ ຄຸມ້ຄອງມຣໍະດກົ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນ ີມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 46 ຄນົ, ສໍາເລດັຝກຶອບົຮມົດາ້ນ ການພດັທະນາ
ບຸກຄະລາກອນການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ຈາໍນວນ 7 ຄັງ້ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ ຈາໍນວນ 323 ຄນົ, ສໍາເລດັການຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ຈາໍນວນ 3 
ຄັງ້ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 84 ຄນົ, ສໍາເລດັການເຜຍີແຜັ່ ສນັຍາຮບັຮູເ້ຊິັ່ ງກນັແລະກນັ ກັ່ ຽວກບັວຊິາຊບີທັ່ ອງທັ່ ຽວອາຊຽນ ແກັ່ ສະຖາບນັ
ການສກຶສາ 5 ແຫັ່ ງ ຢູັ່ ແຂວງຄໍາມັ່ ວນ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮັ່ ວມ 800 ຄນົ, ສໍາເລດັການເຂົາ້ຮັ່ ວມ
ຝຶກອບົຮມົຄູຝຶກ ແລະ ຄູປະເມນີຜົນວຊິາຊີບທັ່ ອງທັ່ ຽວອາຊຽນ ສາຂາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ທີັ່ ປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ສສ 
ຫວຽດນາມ ຈາໍນວນ 8 ຄນົ. 

8. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການລງົທນຶ ໃນຂະແໜງເສນາທກິານ 
8.1. ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 

ໃນ ໄລຍະເວລາ 5 ປກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັແມັ່ ນຖ ກຕອ້ງຕາມຂັນ້ຕອນລະບຽບກດົ
ໝາຍ ແລະ ມປີະສດິທພິາບປະສດິທຜິນົໂດຍພ ນ້ຖານ,  ແຕັ່ ມບີາງໂຄງການທີັ່ ຍງັບໍັ່ ທນັໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍສະເພາະ
ແມັ່ ນໂຄງການທີັ່ ຖ ກເລ ັ່ ອນຈັ່ າຍແຕັ່ ສກົປ ີ 2015-2016 ເຖງິປະຈບຸນັພາກສັ່ ວນທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງກຍໍງັບໍັ່ ທນັເປນັເຈົາ້ການໃນ
ການປະສານງານ ແລະ ປະກອບເອກະສານເພ ັ່ ອຈະສ ບຕໍັ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສໍ້າເລດັຕາມແຜນ; ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ແຜນການລງົທນຶຂອງລດັໃນໄລຍະ 5 ປ ີ2016-2020.  ວຽກງານເສນາທກິານມຈີາໍນວນ 5  ໂຄງການມູນຄັ່ າທງັໝດົ
ປະມານ 7,780  ລາ້ນກບີ  ເຊິັ່ ງບນັດາໂຄງການຈ ານວນໜຶັ່ ງແມັ່ ນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັສ າເລດັແຕັ່  ການຊໍາລະງບົປະມານ 
ຍງັບໍັ່ ທນັສໍາເລດັຕາມສນັຍາ ແລະ ໂຄງການຈາໍນວນໜຶັ່ ງຈະສໍາເລດັໃນແຜນການ 5 ປຄີັງ້ຕໍັ່ ໄປ. 

  

8.2 ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ ຫຼ  ODA) 
 ທນຶຊັ່ ວຍເຫຼ ອຕັ່ າງປະເທດ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ສະມາຄມົຕັ່ າງໆ  ເຊັັ່ ນ: ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈນີ, ລູກຊໍາບວກ, ຊູ
ແອດ, ສະວດິເຊແີລນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ອ ັ່ ນໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດເຂົາ້ໃນການຝກຶອບົຮມົ, ບໍາລຸງພະນກັງານວຽກງານສ ັ່
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ມວນຊນົ, ວຽກງານວດັທະນະທໍາ ແລະ ວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ ເຊິັ່ ງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມັ່ ນເປນັລກັສະນະ ເປນັຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ກດິຈະກາໍໂຄງການບໍັ່ ໄດເ້ປນັເຈົາ້ຂອງໂຄງການໂດຍກງົ. 

ຈາກຜນົສໍາເລດັໃນແຕັ່ ລະດາ້ນທີັ່ ກັ່ າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້ ຍງັມຈີດຸອັ່ ອນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງຄ ດັັ່ ງນີ:້ 

9.  ຈດຸອັ່ ອນ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ 
1) ການສາ້ງພະນກັງານ-ບຸກຄະລາກອນໃຫເ້ປນັມ ອາຊບີ ເພ ັ່ ອຮບັຮອງການປະຕບິດັໜາ້ທີັ່ ວຊິາສະເພາະຍງັຈາໍກດັ 

ແລະ ການນາໍໃຊວ້ຊິາການທີັ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຈາໍນວນໜຶັ່ ງ ຍງັບໍັ່ ຖ ກເປົາ້ໝາຍ; 
2) ການສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງກດົໝາຍ,ນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງ ຂະແໜງ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັຕອບສະໜອງໃນຄວາມຮຽກ 

ຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານ; 
3) ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ຍງັປະຕບິດັບໍັ່ໄດຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ບໍັ່ ເປນັເອກະພາບ, ກດິຈະກາໍການ

ພດັທະນາຍງັບໍັ່ ຖ ກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບໍັ່ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ບໍັ່ ໄດຕ້າມຈດຸປະສງົເປົາ້ໝາຍ; ການຍາດແຍັ່ ງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງ
ດາ້ນທນຶຮອນ ລວມທງັເຕກັນກິວຊິາການ ແລະ ການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ ຍງັມໜີອ້ຍ; 

4) ການຂຶນ້ແຜນໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັບໍັ່ ທນັມກີານຄົນ້ຄວາ້ຢັ່ າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນ, ບາງໂຄງການທີັ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ໄປ
ແລວ້ນັນ້ຍງັບໍັ່ ທນັມຄຸີນນະພາບ ແລະ ບໍັ່ ມປີະສດິທຜິນົດເີທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; 

5) ການປະກອບເອກະສານຖອນເງນິຍງັບໍັ່ ທນັລະອຽດ, ການສົັ່ ງເອກະສານຍງັຊກັຊາ້, ເອກະສານທີັ່ ສົັ່ ງໄປກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ເພ ັ່ ອຂໍຢັງ້ຢ ນໄດຜ້ັ່ ານຫຼາຍຂັນ້ຕອນເຮດັໃຫເ້ອກະສານໃຊເ້ວລາດນົເຊິັ່ ງເຮດັໃຫ ້
ການຊໍາລະເງນິບໍັ່ ເປນັໄປຕາມແຜນ. 

6) ການຄຸມ້ຄອງການລງົທນຶ ແລະ ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອເພ ັ່ ອການພດັທະນາໃນວຽກງານ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັເປນັລະບບົ,
ການລງົທນຶຜັ່ ານປະຕູດຽວຍງັບໍັ່ ທນັໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢັ່ າງເປນັຮູບປະທໍາ; 

7) ການຮັ່ ວມມ ຍງັບໍັ່ ທນັໄດເ້ປນັເຈົາ້ການໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮັ່ ວມມ ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງເພ ັ່ ອດງຶດູດ
ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອເພ ັ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ການລງົທນຶໃນຂະແໜງ ຖວທ; 

8) ການແກໄ້ຂບນັຫາຂໍຂ້ງົຄາ້ງໃນໂຄງການຫນັຊບັສນິເປນັທນຶຈາໍນວນ 4 ໂຄງການທີັ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໄປແລວ້ຍງັ
ບໍັ່ ເປນັໄປຕາມຂັນ້ຕອນຂອງລະບຽບກດົໝາຍ; 

V. ສາເຫດທີັ່ ພາໃຫມ້ຈີດຸດ,ີ ຈດຸອັ່ ອນ ແລະ ບດົຮຽນທີັ່ ຖອດຖອນໄດ ້

1. ສາເຫດທີັ່ ພາໃຫມ້ຈີດຸດ ີ
- ຍອ້ນມມີະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍັ່ ຄັງ້ທ ີ IX ຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫັ່ ງຊາດ 5 ປ ີ ຄັງ້ທີ

VIII, ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍັ່ ຂອງອງົຄະນະພກັກະຊວງ ຖວທ ຄັງ້ທ ີIV ແລະ ແຜນພດັທະນາວຽກງານຖວທ 5 ປ ີ
(2016-2020)ໄດກ້າໍນດົທດິທາງລະອຽດຈະແຈງ້,  ເປນັບັ່ ອນອງີພ ນ້ຖານໃຫແ້ກັ່ ວຽກງານ ຖວທ ພອ້ມທງັໄດມ້ີ
ການຊີນ້າໍ-ນາໍພາຢັ່ າງໃກຊ້ດິເລກິເຊິັ່ ງ ແລະ ຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງຂອງພກັ-ລດັຖະບານ ເວົາ້ລວມ, ເວົາ້ສະເພາະແມັ່ ນຄະນະນາໍ
ຂອງກະຊວງ ຖວທ ຕໍັ່ ການຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນພດັທະນາດັັ່ ງກັ່ າວ. 
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- ຄະນະພກັຄະນະນາໍກະຊວງ ກໍັ່ ຄ ການນາໍທຸກຂັນ້ ເປນັແບບຢັ່ າງທດີໃີນການປະຕບິດັວຽກງານ ແລະ ການດໍາລງົ
ຊວີດິ,ໄດເ້ອາົໃຈໃສັ່ ສກຶສາອບົຮມົການເມ ອງ-ແນວຄດິ, ໄດປ້ບັປຸງລະບບົກງົຈກັການຈດັຕັງ້, ສບັຊອ້ນພະນກັງານ
ໃຫສ້ອດຄັ່ ອງເຂົາ້ໃສັ່ ວຽກງານຕາມ ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສມົບດັຕວົຈງິຂອງພະນກັງານທຸກຂັນ້; 

- ຍອ້ນຖນັແຖວພະນກັງານ-ລດັຖະກອນຂອງພວກເຮາົ ມຄີວາມສາມກັຄເີອກະພາບ, ມຄຸີນທາດການເມ ອງໜກັ    
ແໜນ້, ມຄີວາມຈງົຮກັພກັດຕີໍັ່ ປະເທດຊາດ ແລະ ລະບອບໃໝັ່ , ມກີານຝກຶຝນົຫໍຼັ່ ຫຼອມທາງດາ້ນການເມ ອງ ແລະ 
ວຊິາສະເພາະ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງຕໍັ່ ວຽກງານ, ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ ມຄີວາມຮກັວຊິາອາຊບີຂອງຕນົມຄີວາມ
ເສຍສະລະອດົທນົ ແລະ ຜັ່ ານຜັ່ າອຸປະສກັນາໆປະການ ພອ້ມກນັແບກຫາບພາລະກດິ ຖວທ ໃຫມ້ກີານພດັທະນາ
ຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງເທ ັ່ ອລະກາ້ວ ແລະ ໜກັແໜນ້; 

- ພະນກັງານວຊິາການຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນ ໄດມ້ຄີວາມເອາົໃຈໃສັ່ ເຄ ັ່ ອນໄຫວໂຄສະນາປຸກລະດມົຂະບວນການ
ຂອງພໍັ່ ແມັ່ ປະຊາຊນົຢັ່ າງຕັງ້ໜາ້; 

- ຍອ້ນມແີບບແຜນວທິເີຮດັວຽກ ແລະ ມກີານປະສານງານລະຫວັ່ າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນເປນັລະບບົດ.ີ 

2. ສາເຫດທີັ່ ພາໃຫມ້ຈີດຸອັ່ ອນ 
- ການພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັເປັນລະບບົ ຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ ເຮດັໃຫພ້ະນກັງານ-ລດັຖະກອນ 

ທີັ່ ມຄຸີນນະພາບທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການນາໍພາຂອງພວກເຮາົຍງັມຈີາໍກດັ ພອ້ມກນັນັນ້ພະນກັງານຈາໍນວນໜຶັ່ ງ 
ຍງັບໍັ່ ທນັເອາົໃຈໃສັ່ ຄົນ້ຄວາ້ເຊ ັ່ ອມຊມຶ ແລະ ກໍາແໜນ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ-ລດັ ໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ, ຂາດ
ຄວາມເປັນເຈົາ້ການ, ຂາດການປະດດິສາ້ງ, ມແີນວຄດິເອ ັ່ ອຍອງີ, ຂາດຄວາມຮບັຜດິຊອບຕໍັ່ ໜາ້ທີັ່ ວຽກງານ ແລະ 
ທໍຖ້ອຍຕໍັ່ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນບາງຄັງ້ຄາວ, ຍງັມພີະນກັງານວຊິາການຈ ານວນໜຶັ່ ງ ຍງັບໍັ່ ທນັກະຕ ລ ລົນ້ ຕໍັ່ ການຍກົ
ລະດບັທາງດາ້ນວຊິາການ; 

- ການບໍາລຸງ, ກໍັ່ ສາ້ງພະນກັງານ-ບຸກຄະລາກອນ ປັ່ ຽນແທນຍງັບໍັ່ ທນັສາມາດຕອບສະໜອງໄດຕ້ໍັ່ ຄວາມຕອ້ງການຕວົ
ຈງິຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການກໍານດົເປົາ້ໝາຍ ເງ  ັ່ອນໄຂພະນກັງານນໍາພາຮຸັ່ ນສ ບທອດປັ່ ຽນແທນຍງັບໍັ່ ໄປຕາມ
ທດິທີັ່ ກໍານດົໄວ,້ ການບນັຈສຸບັຊອ້ນພະນກັງານໃສັ່ ຕໍາແໜັ່ ງງານ ບໍັ່ ແທດເໝາະກບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງ
ແຕັ່ ລະຄນົເຮດັໃຫມ້ສີະພາບພະນກັງານເຫຼ ອບໍັ່ ພໍ; 

- ການຜດັປັ່ ຽນສບັຊອ້ນບຸກຄະລາກອນຢູັ່ ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນຈໍານວນໜຶັ່ ງ ບໍັ່ ທນັສັ່ ອດຄັ່ ອງ ຕາມສະພາບ
ຄວາມເປນັຈງິທາງດາ້ນຄວາມສາມາດ, ປະສບົການດາ້ນວຊິາສະເພາະຂອງພະນກັງານ; 

- ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຍງັບໍັ່ ເປນັລະບບົເຂັມ້ແຂງທນັສະໄໝ, ຍງັກະແຈກກະຈາຍບໍັ່ ປະຕບິດັລະບບົຜັ່ ານປະຕູດຽວ, ບໍັ່ ມ ີ
ປະສດິທຜິນົ ແລະ ປະສດິພາບເທົັ່ າທີັ່ ຄວນ ລວມທງັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນຕິກິໍາຕັ່ າງໆຂອງຂະແໜງການຍງັບໍັ່ ເຂັມ້ງວດ 
ແລະ ການນໍາພາວຽກງານກວດກາພາຍໃນຍງັບໍັ່ ທນັເຂັມ້ແຂງ , ວທິກີານ ແລະ ການກໍານດົມາດຕະການແກໄ້ຂຕໍັ່

ປະກດົການຫຍໍທໍ້ບໍ້ັ່ ທນັຊດັເຈນ ແລະ ບໍັ່ ເດດັຂາດ; 
- ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັເປນັເອກະພາບ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ບໍັ່ ບນັລຸຕາມຈດຸປະສງົ ເປົາ້

ໝາຍເທົັ່ າທຄີວນ;  
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- ການຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ຜະລດິຕະພັນັ ໃນຂະແໜງການ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດາ້ນ
ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ການຂຸດຄົນ້ຄວາ້ທັ່ າແຮງຂອງຂະແໜງການເພ ັ່ ອຍາດແຍັ່ ງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ ທາງດາ້ນທນຶຮອນ ແລະ ເຕກັນກິວຊິາການ ຍງັມໜີອ້ຍ; 

- ການຄົນ້ຄວາ້ຊອກຫາຕະຫຼາດຜະລດິຕະພນັໃນຂະແໜງ ຖວທ ຍງັເຮດັບໍັ່ ທນັໄດດ້ ີ ແລະ ຍງັບໍັ່ ທນັນາໍໃຊທຸ້ກກາໍລງັ
ແຮງແຫຼັ່ ງລາຍຮບັວຊິາການເຂົາ້ໃນການພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລດັເທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; 

- ພ ນ້ຖານວດັຖຸ-ເຕກັນກິ, ບຸກຄະລາກອນ, ງບົປະມານທີັ່ ຕອບສະໜອງໃຫແ້ກັ່ ວຽກງານ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັສາມາດ
ຕອບສະໜອງໄດກ້ບັຄວາມຕອ້ງການຂອງການພດັທະນາ ໃນໄລຍະໃໝັ່ ; 

- ວຽກງານຖະແຫຼັ່ ງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ ຍງັບໍັ່ ທນັຮບັປະກນັດາ້ນເນ ອ້ໃນ, ຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ ຍງັບໍັ່ ທນັສາມາດຕອບສະ     
ໜອງໄດກ້ບັຄວາມຕອ້ງການຕາມຍຸກສະໄໝ ແລະ ການເຊ ັ່ ອມໂຍງສາກນົຍງັບໍັ່ ທນັຮອບດາ້ນ; 

- ບາງອງົການສ ັ່ ມວນຊນົຍງັບໍັ່ ທນັມກີານຊີນ້າໍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນການໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ດາ້ນເນ ອ້ໃນ, ການຊຸກຍູ ້
ສົັ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຍງັບໍັ່ ທນັເຂັມ້ງວດ. 

3. ບດົຮຽນທີັ່ ຖອດຖອນໄດ ້
1) ບາງບນັຫາທີັ່ ຄວນຈະສ ບຕໍັ່ ຊຸກຍູ ້ແລະ ສົັ່ ງເສມີໃນຕໍັ່ ໜາ້ 
- ຄະນະພກັຄະນະນາໍກະຊວງ ແຕັ່ ລະຂັນ້ສ ບຕໍັ່ ເປນັແບບຢັ່ າງໃນການປະຕບິດັວຽກງານຕາມຫຼກັການແບບແຜນວທິີ

ເຮດັວຽກທີັ່ ມວີທິະຍາສາດທນັກບັຍຸກສະໄໝ; 
- ຄະນະພກັຄະນະນາໍກະຊວງ ສ ບຕໍັ່ ສົັ່ ງເສມີການຫນັລງົສູັ່ ທອ້ງຖິັ່ ນຕດິພນັກບັຮາກຖານ, ໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ແນວທາງ

ນະໂຍບາຍຂອງພກັໃຫເ້ລກິເຊງິທົັ່ ວເຖງິ, ສະກດັກັນ້ ແລະ ຕອບໂຕຫ້າງສຽງທີັ່ ບໍັ່ ດ,ີ ພອ້ມກນັນັນ້ກໍັ່ ເປນັການກະຕຸນ້
ໃຫປ້ະຊາຊນົມກີານຜະລດິ ແລະ ສາ້ງຂະບວນການຮກັຊາດພດັທະນາໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້; 

- ເອາົໃຈໃສັ່ ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຕາມທດິນາໍຂອງລດັຖະບານ, ສາ້ງ ແລະ ບໍາລຸງຍກົລະດບັພະນກັງານ ເພ ັ່ ອຮອງຮບັ
ຄວາມເຕບີໃຫຍັ່ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຮບັປະກນັການສ ບທອດຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງຂອງພະນກັງານໃນອະນາຄດົ ໂດຍ
ເອາົໃຈໃສັ່ ຕໍັ່ ພະນກັງານເພດຍງິ ແລະ ຊນົເຜົັ່ າໃຫເ້ປນັບູລມິະສດິ; 

- ສ ບຕໍັ່ ສາ້ງພະນກັງານໃນຂະແໜງ ຖວທ ໃຫມ້ຄຸີນທາດດາ້ນການເມ ອງ, ຄວາມສາມກັຄເີປນັເອກະພາບ,ມຈີນັຍາບນັ
ກໍາແໜນ້, ເຊ ັ່ ອມຊມຶ, ເຜີຍແຜັ່ ເຮດັໜາ້ທີັ່ ການເມ ອງ ໄປຕາມສີັ່ ລກັສະນະຂອງນະໂຍບາຍພກັ ແລະ ເຊີດຊູຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບການເມ ອງຂອງກາໍລງັແຮງສງັລວມທົັ່ ວຂະແໜງການໃຫສູ້ງຂຶນ້ຕ ັ່ ມ; 

- ສາ້ງ, ປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍຕັ່ າງໆເພ ັ່ ອຕອບສະໜອງໃຫແ້ກັ່ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົັ່ ງເສມີວຽກງານ ຖວທ ໃນ
ໄລຍະໃໝັ່ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບສູງ ແລະ ເປນັເອກະພາບໃນທົັ່ ວປະເທດ; 

- ຕັງ້ໜາ້ຄົນ້ຄວາ້ຮໍັ່ າຮຽນວຊິາສະເພາະເຕກັນກິວທິະຍາສາດໃຫສ້ມົຄູັ່ ກບັໜາ້ທີັ່ ວຽກງານ, ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງຕໍັ່ ວຽກ
ງານຂອງຕນົຢັ່ າງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ; 

- ສ ບຕໍັ່ ຂຸດຄົນ້ທັ່ າແຮງບົັ່ ມຊອ້ນຂອງຂະແໜງ ຖວທ ເພ ັ່ ອສາ້ງລາຍຮບັວຊິາການໃຫເ້ພີັ່ ມຂຶນ້, ປຸກລະດມົທຸກພາກສັ່ ວນທງັ
ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດເຂົາ້ຮັ່ ວມໃນການພດັທະນາ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ; 

- ອອກແຮງຍາດແຍັ່ ງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອຂອງອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ບນັດາປະເທດເພ ັ່ ອນມດິ ປະກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນ 
ການພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ; 
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- ການວາງແຜນ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ຕອ້ງມຈີດຸສຸມ ແລະ ເປນັລະບບົຄບົຊຸດໄປຕາມວໄິສທດັ 2030, 
ຍຸດທະສາດຮອດປ ີ2025 ແລະ ແຜນພດັທະນາວຽກງານຖວທ 5 ປໂີດຍມກີານຄຸມ້ຄອງກວດກາ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົການປະຕບິດັວຽກງານດັັ່ ງກັ່ າວຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ; 

- ສ ບຕໍັ່ ປະຕບິດັວຽກງານຢັ່ າງມຈີດຸສຸມ, ມກີານກ ານດົເວລາ, ມງີບົປະມານ ແລະ ມກີານແບັ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫ ້
ກມົກອງລະອຽດຈຶັ່ ງພາໃຫພ້ວກເຮາົສາມາດປະຕບິດັບນັດາວຽກງານຂອງໂຄງການຂອງລດັຖະບານມອບໝາຍໃຫ ້
ສໍາເລດັຜນົເຊັັ່ ນ: ການນໍາສະເໜສີຽງແຄນເຊ ອ້ຊາດລາວເປນັມຣໍະດກົນາມມະທໍາຂອງໂລກ, ການສະເໜເີອາົທົັ່ ງ ໄຫ
ຫນີເປນັມຣໍະດກົໂລກ; ການສະແດງ, ໂຄສະນາໃນເຫດການສໍາຄນັຕັ່ າງໆຂອງລດັຖະບານ, ໂຄງການປີທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ລາວປ ີ2018,ໂຄງການປທີັ່ ອງທັ່ ຽວລາວ-ຈນີ 2019;  

- ສ ບຕໍັ່ ສມົທບົກບັຂະແໜງການກັ່ ຽວຂອ້ງ ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາສມີ  ແຮງງານ ໃນຂະແໜງວຊິາຊບີ ທີັ່ ຕດິພນັກບັວຽກ
ງານ ຖວທ ໃຫດ້,ີ ເຖງິແມັ່ ນວັ່ າຈະບໍັ່ ທນັຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົຢັ່ າງພຽງພໍແຕັ່
ພວກເຮາົກມໍຄີວາມພະຍາຍາມຢັ່ າງຕັງ້ໜາ້; 

- ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສົັ່ ງເສມີການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມ ລະຫວັ່ າງສູນກາງ, ທັ່ ອງຖິັ່ ນ ແລະ ພາກທຸລະກດິທີັ່ ຕດິພນັກບັຂະແໜງ 
ຖວທ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງເສມີຂະຫຍາຍທັ່ າແຮງບົັ່ ມຊອ້ນເພ ັ່ ອປະກອບສັ່ ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາປະເທດຊາດ; 

- ເພີັ່ ມທະວກີານຄຸມ້ຄອງ, ຊຸກຍູ ້, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ວຽກງານ ຖວທ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບດຂີຶນ້
ກວັ່ າເກົັ່ າ. 

 

2) ບາງບນັຫາທີັ່ ຈະຕອ້ງຈະປບັປຸງແກໄ້ຂໃນຕໍັ່ ໜາ້. 
- ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຕອ້ງໃຫແ້ທດເໝາະກບັໂຄງປະກອບຂອງວຽກງານ,ສາ້ງຄວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃນລະດບັທອ້ງຖິັ່ ນເປນັປດັໄຈພ ນ້ຖານແກັ່ ຜນົສໍາເລດັໃນການພດັທະນາ ແລະ ສົັ່ ງເສມີວຽກງານ ຖວທ 
ພະນກັງານຕອ້ງມຈີາໍນວນພຽງພໍ, ມຄຸີນນະພາບດ,ີ ຮບັປະກນັລກັສະນະສ ບທອດ, ດັັ່ ງນັນ້ ການສາ້ງບຸກຄະລາ
ກອນໝຸັ່ ມທີັ່ ມຄີວາມສາມາດ, ມປີະສບົການມາຮບັຜດິຊອບຊີນ້າໍວຽກງານ ຖວທ ໃນຕໍັ່ ໜາ້ ຕອ້ງມຈີດຸສຸມ, ພອ້ມ
ນີກ້ໍັ່ ຕອ້ງປບັປຸງແບບແຜນວທິເີຮດັວຽກໃຫວ້ັ່ ອງໄວ, ທນັສະໄໝ ແລະ ຜັ່ ານລະບບົປະຕູດຽວ; 

- ປບັປຸງ ການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການນາໍໃຊພ້າຫະນະ, ອຸປະກອນຮບັໃຊ ້ແລະ ຊບັສນິຂອງ
ລດັ ທງັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນ ໃຫເ້ປນັລະບບົ; 

- ຊຸກຍູສ້າ້ງ, ປບັປຸງ ບາງກດົໝາຍ ແລະ ບນັດານຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍໃນຂະແໜງການ ຖວທ ໃຫເ້ປນັລະບບົຄບົຊຸດ, 
ສອດຄັ່ ອງກບັສະພາບການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕໃິຫມ້ປີະສດິທພິາບ; 

- ຄວນປບັປຸງໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການຕັ່ າງໆ  ທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ ຢູັ່ ສູນກາງ ແລະທອ້ງຖິັ່ ນ ໃນ
ການສາ້ງ, ຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ໃຫໄ້ປທດິທາງດຽວກນັ; 

- ຄວນສຸມໃສັ່ ຄົນ້ຄວາ້ ກັ່ ຽວກບັວງົຈອນການພດັທະນາການບໍລກິານໃນຂະແໜງ ຖວທ  ໃຫເ້ກດີມຜີນົຕອບແທນທາງ
ເສດຖະກດິ ເພ ັ່ ອສາ້ງລາຍຮບັໃຫເ້ພີັ່ ມຂຶນ້; 

- ປບັປຸງກນົໄກການປະສານງານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລກິານໂດຍຫນັເປນັທນັສະໄໝເຮດັໃຫກ້ານປະສານງານມຄີວາມ
ວັ່ ອງໄວ ແລະ ທນັເວລາ ພອ້ມກນັນັນ້ກໍັ່ ຕອ້ງປບັປຸງແກໄ້ຂລະບບົ  ແລະ ຂອດປະສານງານ ໃນການຍາດແຍັ່ ງເອາົການ
ຊັ່ ວຍເຫຼ ອ ແລະ ການລງົທນຶຈາກພາກລດັ ແລະ ທຸລະກດິທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດໂດຍຜັ່ ານລະບບົປະຕູດຽວ; 
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- ຄວນປບັປຸງ ການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນການຄົນ້ຄວາ້ ແກໄ້ຂບນັຫາຕັ່ າງໆ ທາງດາ້ນວຊິາການ ລະຫວັ່ າງພາກລດັ  ແລະ 
ພາກທຸລະກດິໃນຂະແໜງ ຖວທ ໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້; 

- ປບັປຸງໃນການສາ້ງໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານເພ ັ່ ອເປນັແຫຼັ່ ງບໍລກິານທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາໃຫພ້ຽງພໍເຊັັ່ ນ: ຫໍພິພິທິະພນັ,  
ສູນວດັທະນະທໍາເດກັ, ຫອ້ງວາງສະແດງ, ຫໍສະໝຸດ, ຫອ້ງອັ່ ານ ແລະ ອ ັ່ ນໆ; 

- ເອາົໃຈໃສັ່  ປບັປຸງບນັຫາທີັ່ ຍງັຄງົຄາ້ງໃນການຈດັລະດບັມາດຕະຖານແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫສໍ້າເລດັ 
ແລະ ປບັປຸງ ໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ສາ້ງວງົຈອນການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫເ້ປນັຜະລດິຕະ
ພນັໃໝັ່ ເພ ັ່ ອດງຶດູດຄວາມສນົໃຈຂອງນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້. 
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ພາກທ ີIII 
ແຜນພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ 5 ປ ີ(2021-2025) 

I.  ບັ່ ອນອງີ 
- ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍັ່  ຄັງ້ທ ີXI ຂອງພກັ ແລະ ມະຕກິອງປະຊຸມຕັ່ າງໆຈາກກອງປະຊຸມຄບົຄະນະບໍລຫິານງານສູນ

ກາງພກັສະໄໝທ ີXI; 
- ຄໍາສັັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕສີະບບັເລກທ ີ 05/ນຍ, ລງົວນັທ ີ 21 ພດຶສະພາ 2019 ວັ່ າດວ້ຍການສາ້ງແຜນພດັ 

ທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫັ່ ງຊາດ 5 ປຄີັງ້ທ ີIX (2021-2025); 
- ວໄິສທດັຮອດປ ີ2030, ຍຸດທະສາດ 2025 ແລະແຜນພດັທະນາວຽກງານຖວທໄລຍະ 5 ປ ີ(2016-2020); 
-   ມະຕກິອງປະຊຸມໃຫຍັ່  ຄັງ້ທ ີV ຂອງອງົຄະນະພກັກະຊວງຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ. 

 

II. ການວເິຄາະຈດຸດ,ີ ຈດຸອັ່ ອນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິັ່ ງທາ້ທາຍ 
2.1 ຈດຸດ:ີ 

- ມລີະບບົສາຍການຈດັຕັງ້ຂອງຂະແໜງ ຖວທ ແຕັ່ ສູນກາງ ຮອດທອ້ງຖິັ່ ນໄດຮ້ບັການປບັປຸງຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ; 
- ຄະນະນາໍແຕັ່ ລະຂັນ້ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງໃນການຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ,ໂຄງການ

ຕັ່ າງໆຂອງກະຊວງ; 
- ມຖີນັແຖວພະນກັງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໜຸັ່ ມນອ້ຍ ມລີະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທີັ່ ແນັ່ ນອນ, ມຄຸີນທາດ

ການເມ ອງ, ຈນັຍາບນັ ເຊິັ່ ງໄດຜ້ັ່ ານການກໍັ່ ສາ້ງ, ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຢັ່ າງເປນັລະບບົທງັຢູັ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ; 
- ມພີະນກັງານ, ນກັວຊິາການທີັ່ ມຫີວົຄດິປະດດິສາ້ງ, ກາ້ຄດິ, ກາ້ຕດັສນິໃຈ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕໍັ່ ໜາ້ທີັ່ ວຊິາສະ

ເພາະຂອງຕນົ ແລະ ຮບັປະກນັຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານ ຖວທ; 
- ມບີນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍຈາໍນວນໜຶັ່ ງ ເປນັບັ່ ອນອງີໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ; 
- ມລີາຍຮບັວຊິາການຈາໍນວນໜຶັ່ ງທີັ່ ໄດປ້ະກອບສັ່ ວນນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນການພດັທະນາ ວຽກງານ ຖວທ; 
- ມກີານຮັ່ ວມມ , ປະສານງານ ແລະ ເຊ ັ່ ອມໂຍງ ກບັບນັດາປະເທດຢູັ່ ໃນພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ; 
- ເປນັກະບອກສຽງອນັແຫຼມຄມົໃຫແ້ກັ່ ພກັ-ລດັທງັລວງກວາ້ງ ແລະ ລວງເລກິ; 
- ໄດມ້ຄີວາມສາມກັຄເີປນັປກຶແຜັ່ ນເປນັກອ້ນກາໍລງັແຮງສຸມໃສັ່ ໜາ້ທີັ່ ວຊິາສະເພາະຂອງຕນົ; 
- ມພີ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງດາ້ນການຮບັ-ສົັ່ ງຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ, ມອຸີປະກອນເຕກັນກິທີັ່ ທນັສະໄໝຈາໍນວນໜຶັ່ ງ ມສີະຖຽນລະ

ພາບທາງດາ້ນຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ  ສາມາດນາໍເອາົຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານເຂົາ້ເຖງິມວນຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ; 
- ມມີູນເຊ ອ້ວດັທະນະທໍາທີັ່ ຫຼາກຫຼາຍ, ມວີດັຖຸບູຮານທີັ່ ລໍາ້ຄັ່ າ, ມຮີດີຄອງປະເພນອີນັດງີາມ, ມວີຖິກິານດໍາລງົຊວິດິທີັ່

ເປນັເອກະລກັາສະເພາະ ແລະ ອະລຍິະທໍາທາງດາ້ນຈດິໃຈ ຊຶັ່ ງເປນັຈດຸເດັັ່ ນຂອງວດັທະນະທໍາລາວ. 
 

2.2 ຈດຸອັ່ ອນ: 
- ບຸກຄະລາກອນ ທີັ່ ມຄຸີນນະພາບໃນຂະແໜງ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັພຽງພໍກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານວຊິາ

ສະເພາະ ແລະ ການກໍັ່ ສາ້ງພະນກັງານນາໍພາຮຸັ່ ນສ ບທອດປັ່ ຽນແທນຍງັບໍັ່ ໄປຕາມທດິທີັ່ ກາໍນດົໄວ;້ 
- ຈນັຍາບນັຂອງພະນກັງານ, ນກັວຊິາການໃນຂະແໜງ ຖວທ ຈາໍນວນໜຶັ່ ງຍງັບໍັ່ ທນັໜກັແໜນ້; 
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- ການປະສານງານລະຫວັ່ າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນ ໃນຂະແໜງ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ສາມາດເຊ ັ່ ອມສານຢັ່ າງທົັ່ ວເຖງິ; 
- ການຄົນ້ຄວາ້ລະດມົແຫຼັ່ ງທນຶຈາກພາກສວັ່ ນທຸລະກດິ, ອງົການຈດັຕັງ້ຕັ່ າງໆທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດເພ ັ່ ອ

ພດັທະນາຂະແໜງ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ເຮດັໄດດ້ເີທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; 
- ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັໃນຂະແໜງ ຖວທ ເພ ັ່ ອສາ້ງລາຍຮບັວຊິາການຍງັບໍັ່ ທນັເຂັມ້ແຂງ; 
- ການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານລດັຂອງວຽກງານ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັເປນັລະບບົທນັສະໄໝ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊລ້າຍຮບັ

ວຊິາການຂອງກມົ, ກອງທງັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນຍງັບໍັ່ ທນັຮດັກຸມ ແລະ ລະບບົຜັ່ ານປະຕູດຽວ ຍງັບໍັ່ ທນັປະຕບິດັ
ໄດດ້ເີທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; 

- ການສາ້ງປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍໃນຂະແໜງ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັເປນັລະບບົ, ບໍັ່ ພຽງພໍກບັຄວາມ
ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານ; ການປະເມນີຍງັບໍັ່ ຕໍັ່ ເນ  ັ່ ອງ ແລະ ການກວດກາຍງັບໍັ່ ທນັຮດັກຸມເທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; 

- ພຶນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ, ວດັຖຸປະກອນ ແລະ ເຄ ັ່ ອງມ ຮບັໃຊໃ້ນຂະແໜງ ຖວທ ຈ ານວນໜຶັ່ ງຍງັບໍັ່ ທນັຕອບສະໜອງໄດ ້
ຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃໝັ່ ; 

- ການຕອບໂຕ,້ ສະກດັກັນ້ຕໍັ່ ຂໍມູ້ນບດິເບ ອນທີັ່ ເປນັພດິໄພ, ມຜີນົສະທອ້ນຕໍັ່ ສງັຄມົຍງັຊກັຊາ້ ແລະ ບໍັ່ ທນັສອດຄັ່ ອງ
ກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິ, ການໃຊສ້ບັພາສາຢູັ່ ໃນສ ັ່ ຕັ່ າງໆ ຍງັບໍັ່ ທນັຊດັເຈນ ແລະ ບໍັ່ ເປນັເອກະພາບກນັ; 

- ການກວດກາ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການສາ້ງຄອບຄວົ ແລະ ບາ້ນວດັທະນະທ າ ທີັ່ ໄດປ້ະກາດຮບັຮອງແລວ້
ນັນ້ ຍງັບໍັ່ ທນັຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ; 

- ການຟ ນ້ຟູ, ບູລະນະ, ປກົປກັຮກັສາ, ຄຸມ້ຄອງວດັຖຸບູຮານ, ສະຖານບູຮານ ແລະ ສະຖານທີັ່ ປະຫວດັສາດຕັ່ າງໆ ທີັ່

ເປນັມຣໍະດກົທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ລະດບັທອ້ງຖິັ່ ນ, ລະດບັຊາດຍງັເຮດັບໍັ່ ທນັ
ໄດດ້ເີທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; 

- ການຄຸມ້ຄອງແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັບໍັ່ ທນັທົັ່ ວເຖງິ ແລະ ການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັທັ່ ອງທັ່ ຽວຍງັບໍັ່ ທນັມຄີວາມຫຼາກ
ຫຼາຍ; 

- ການໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ດາ້ນຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ຍງັບໍັ່ ທນັເຂົາ້ເຖງິກຸັ່ ມຕະຫຼາດເປົາ້ໝາຍເທົັ່ າທີັ່ ຄວນ; 
- ການສາ້ງສມີ  ແຮງງານວຊິາຊບີໃນຂະແໜງ ຖວທ  ຍງັມຈີໍານວນໜອ້ຍ ບໍັ່ ສາມາດຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງ 

ການ ຂອງສງັຄມົ; 
- ການແກໄ້ຂບ້ນັຫາຜນົການກວດກາ, ກວດສອບບນັຫາຕັ່ າງໆ ຍງັຊກັຊາ້ມລີກັສະນະແກັ່ ຍາວ ແລະ ບໍັ່ ຮດັກຸມ. 

2.3 ກາລະໂອກາດ 

- ພກັ-ລດັຖະບານໄດມ້ນີະໂຍບາຍ ກໍານດົເອາົວຽກງານ ຖວທ ເປັນໃຈກາງໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜັ່  ແລະ ເປັນ
ກະບອກສຽງອນັແຫຼມຄມົ, ວດັທະນະທໍາໄລຍະໃໝັ່ ເປນັໃຈກາງ ແລະ ພ ນ້ຖານແຫັ່ ງຄວາມຍ ນຍງົຄງົຕວົຂອງຊາດ, 
ວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວເປັນບູລມິະສດິໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ-ບໍລຫິານ
ລດັດວ້ຍກດົໝາຍ ຢັ່ າງມປີະສດິທພິາບ-ປະສດິທຜິນົສູງ; 

- ປະເທດພວກເຮາົມສີນັຕພິາບ, ສະເຖຍລະພາບທາງດາ້ນການເມ ອງ, ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢັ່ າງຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ, ສງັຄມົ
ມຄີວາມສະຫງບົປອດໄພ ແລະ ເປນັລະບຽບຮຽບຮອ້ຍດ,ີ ພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງໃນ
ລະດບັທີັ່ ດ;ີ 
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- ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫັ່ ງຊາດ ໄດເ້ປດີກວາ້ງການເຊ ັ່ ອມໂຍງ ແລະ ຮັ່ ວມມ ກບັສາກນົ ເຊິັ່ ງໄດສ້າ້ງ
ເງ  ັ່ອນໄຂໃນການໂຄສະນາຕໍັ່ ເວທສີາກນົຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ທງັເປນັການດງຶດູດການລງົທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕັ່ າງປະເທດໃນຂະແໜງ ຖວທ; 

- ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັໄດອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກັ່ ການສາ້ງແຫຼັ່ ງລາຍຮບັວຊິາການໃນຂະແໜງ ຖວທ 
ໃຫສ້າມາດກຸມ້ຕນົເອງເທ ັ່ ອລະກາ້ວໃນລະດບັໃດໜຶັ່ ງ; 

- ການເຂົາ້ເປນັສະມາຊກິອາຊຽນ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົອ ັ່ ນໆຂອງ ສປປ ລາວ  ເຮດັໃຫຂ້ະແໜງ ຖວທ ມໂີອ 
ກາດພດັທະນາ, ຮຽນຮູເ້ອາົສິັ່ ງໃໝັ່ ໆ ໃນດາ້ນວຊິາການຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງ; 

- ສ ປປ ລາວ ມຄີວາມອຸດມົສູມບູນທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາງດາ້ນທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວດັສາດ 
ທີັ່ ເປນັທັ່ າແຮງໃຫແ້ກັ່ ການພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ;  
 

2.4 ສິັ່ ງທາ້ທາ້ຍ 

- ຄວາມບໍັ່ ສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນການເມ ອງ, ການກໍັ່ ການຮາ້ຍ,ບນັຫາຢາເສບຕດິ,ໄພພບິດັທາງທໍາມະຊາດ, ການ
ແຜັ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ອ ັ່ ນໆ ໄດສ້າ້ງຜນົກະທບົຕໍັ່ ການພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ;  

- ວກິດິການທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງົຄາມການຄາ້ລະຫວັ່ າງປະເທດມະຫາອໍານາດໃນໂລກ ໄດເ້ຮດັໃຫລ້າຄາສນິຄາ້
ຖບີໂຕສູງຂຶນ້ສົັ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍັ່ ລາຄາການບໍລກິານໃນຂະແໜງ ຖວທ ;  

- ການພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ, ເຕກັໂນໂລຊ ີໃນຂະແໜງ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັກບັການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເຕກັໂນ
ໂລຊແີຫັ່ ງຍຸກສະໄໝ; 

- ສ ັ່ ສງັຄມົອອນລາຍ ມບີດົບາດ ແລະ ອດິທພິນົຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງ ຕໍັ່ ການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ເຊິັ່ ງກາຍເປນັ
ພາຫະນະໃນການໂຄສະນາຊວນເຊ ັ່ ອທາງດາ້ນບວກ ແລະ ດາ້ນລບົ;  

- ຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນັທາງດາ້ນການຕະຫຼາດ, ການດງຶດູດການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ ໃນ
ຂະແໜງ ຖວທ ຍງັບໍັ່ ທນັເຂັມ້ແຂງ; 

- ສະພາບການທດົຖອຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການເງນິ ຂອງປະເທດເຮາົໄດສ້ົັ່ ງຜນົກະທບົໂດຍກງົຕໍັ່  ໂຄງການ 
ພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ຈາໍນວນໜຶັ່ ງ ເຊິັ່ ງບໍັ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫສໍ້າເລດັຕາມແຜນທີັ່ ວາງໄວ;້ 

- ການເປດີກວາ້ງເຊ ັ່ ອມໂຍງທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ກບັພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົໃນຍຸກໂລກາພວິດັ ມທີງັດາ້ນບວກ ແລະ 
ດາ້ນລບົໄປຄັ່ ຽງຄູັ່ ກນັ, ພອ້ມກນັນັນ້ ກໍັ່ ຍງັມອີາຊະຍາກອນຂາ້ມຊາດຈາໍນວນໜຶັ່ ງ ລກັລອບຊ -້ຂາຍວດັຖຸບູຮານ ແລະ 
ທໍາລາຍແຫຼັ່ ງບູຮານວທິະຍາບາງແຫັ່ ງ; 

- ການພດັທະນາໃນບາງຂະແໜງການຍງັຂາດການສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ຢັ່ າງລະອຽດ ພາໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຕໍັ່ ການອານຸລກັ
ຮກັສາວດັທະນະທໍາ, ການຮຽນແບບວດັທະນະທ າຕາເວນັຕກົ ຫຼ  ວດັທະນະທ າອ ັ່ ນ ໄດເ້ປນັສິັ່ ງທາ້ທາຍຕໍັ່ ການປູກ
ຈດິສໍານກຶໃຫແ້ກັ່ ຄນົຮຸັ່ ນໜຸັ່ ມໃນປດັຈບຸນັ; 

- ຍຸດທະສາດໃນການໂຄສະນາສົັ່ ງເສມີການຕະຫຼາດການທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງປະເທດອອ້ມຂາ້ງມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ, ເປັນ
ລະບບົ,ຜະລດິຕະພນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ການບໍລກິານການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະມຄຸີນນະພາບສູງກວັ່ າ; 

- ສປປ ລາວ ຍງັບໍັ່ ທນັເປນັຈດຸໝາຍປາຍທາງການທັ່ ອງທັ່ ຽວຫຼກັຂອງບນັດານກັທັ່ ອງທັ່ ຽວສາກນົ, ເປນັພຽງທາງຜັ່ ານ
ເທົັ່ ານັນ້; ສະນັນ້ ເຮດັໃຫປ້ະເທດເຮາົ ເສຍຜນົປະໂຫຍດໃນອດັຕາສູງພໍສມົຄວນ;  
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III. ຈດຸໝາຍລວມ, ເປົາ້ໝາຍ, ຄາດໝາຍຕົນ້ຕ ໍແລະ ແຜນວຽກຈດຸສຸມ  
 ຈດຸໝາຍລວມຂອງ ຖວທ 
    “ການນາໍພາ ເຂັມ້ແຂງ, ການຄຸມ້ຄອງ ສກັສດິ ພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ ທນັສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ສົັ່ ງເສມີການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງສງັຄມົ ເພ ັ່ອຄວາມ
ຍ ນຍງົ”  

1. ວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ 

1.1 ຈດຸໝາຍລວມຂອງວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ 
   ພດັທະນາສ ັ່ ມວນຊນົລາວໃຫກ້າ້ວສູັ່ ຄຸນນະພາບ, ທນັສະໄໝ, ວັ່ ອງໄວ-ທນັເຫດການ, ເປນັກະບອກສຽງອນັ

ແຫຼມຄມົຂອງພກັ-ລດັ ທງັລວງເລກິ ແລະ ລວງກວາ້ງ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະຫນັໄປສູັ່ ກຸມ້ຕນົເອງເທ ັ່ ອລະກາ້ວ. 
ພວົພນັເຊ ັ່ ອມໂຍງກບັສ ັ່ ມວນຊນົສາກນົ, ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດາ້ນຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ, 
ສາ້ງບຸກຄະລາກອນ ທີັ່ ໄດມ້າດຕະຖານສ ັ່ ມວນຊນົລາວ ສມົຄູັ່ ກບັຍຸກສະໄໝ. 

1.2  ເປົາ້ໝາຍຂອງວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ 

ເປົາ້ໝາຍທ ີ1: ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນການ
ເມ ອງ, ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ2: ພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສ ັ່ ມວນຊນົລາວໃຫເ້ປນັລະບບົທນັສະໄໝ, ເປນັກະບອກສຽງອນັແຫຼມຄມົ
ຂອງພກັ-ລດັ, ມຄຸີນນະພາບ, ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ວັ່ ອງໄວ, ຊດັເຈນ  ແລະທນັເຫດການ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ3: ສາ້ງ, ປບັປຸງ ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ບນັດາກດົໝາຍແລະນຕິກິາໍຕັ່ າງໆໃນຂະແໜງສ ັ່ ມວນຊນົໃຫຮ້ດັກຸມ ແລະ 
ສັ່ ອດຄັ່ ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ4: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃນການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັຂອງສ ັ່ ມວນຊນົ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບເພ ັ່ ອສາ້ງ 
ເງ  ັ່ອນໄຂຂຸດຄົນ້ແຫຼັ່ ງລາຍຮບັວຊິາການສາມາດກຸມ້ຕນົເອງ ເທ ັ່ ອລະກາ້ວ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ5: ເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮັ່ ວມມ ວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົກບັສາກນົ; ຊຸກຍູ ້ແລະ ສົັ່ ງ 
ເສມີການລງົທນຶລະຫັ່ ວາງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົ, ທງັພາຍໃນ ແລະ   ຕັ່ າງປະເທດໃນວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່

ມວນຊນົໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ. 
 

1.3 ຄາດໝາຍຕົນ້ຕຂໍອງວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ 

1) ສູຊ້ນົພດັທະນາບຸກຄະລາກອນສ ັ່ ມວນຊນົໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນທດິສະດກີານເມ ອງ, ດາ້ນນຕິກິາໍແລະ 
ວຊິາການໃຫໄ້ດ ້3.000 ເທ ັ່ ອຶຄນົ; 

2) ສູຊ້ນົຊຸກຍູໃ້ຫທ້ອ້ງຖິັ່ ນກໍັ່ ສາ້ງອາຄານຫອ້ງການບັ່ ອນທີັ່ ບໍັ່ ທນັມ;ີ ປບັປຸງ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນ,ພາຫະນະສ ັ່ ຕັ່ າງໆ 
ທີັ່ ຈາໍເປນັໂດຍສຸມໃສັ່ ເມ  ອງທຸກຍາກ ແລະ ເມ ອງຍຸດທະສາດທີັ່ ຫໍຼັ່ ແຫຼມຕາມເຂດຊາຍແດນ;  

3) ສູຊ້ນົປະສານສມົທບົ ກບັທອ້ງຖິັ່ ນ ສາ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍວທິະຍຸກະຈາຍສຽງຂັນ້ເມ  ອງໃຫໄ້ດ ້36 ຈດຸ, ລະບບົໂທລະ
ໂຄັ່ ງຢູັ່ ຂັນ້ບາ້ນໃຫໄ້ດ ້2.800 ບາ້ນ; 
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4) ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍລະບບົເຕກັນກິໃຫທ້ນັສະໄໝຈາກລະບບົອານາລອັກໄປສູັ່ ລະບບົດຈີຕີອນໃຫໄ້ດໃ້ນຂອບເຂດທົັ່ ວ
ປະເທດ 22 ຈດຸ; 

5) ສູຊ້ນົສາ້ງ, ປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ບນັດານຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຂະແໜງຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ 5 ສະບບັ; 
6) ສູຊ້ນົພດັທະນາຜະລດິຕະພນັສ ັ່ ມວນຊນົ ຄໍລໍາໜງັສ ພມິ, ລາຍການວທິະຍຸ, ລາຍການໂທລະພາບ, ວດິໂີອ ຄລບິໃຫ ້

ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຕາມກນົໄກການຕະຫຼາດ, ມເີນ ອ້ໃນຖ ກຕອ້ງຄບົຖວ້ນ, ແຫຼມຄມົ, ຮບັປະກນັທາງດາ້ນ
ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຕອບສະໜອງໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ, ເພ ັ່ ອສາ້ງລາຍຮບັວຊິາ
ການໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ; 

7) ສູຊ້ນົສາ້ງລາຍຮບັວຊິາການໃຫໄ້ດ ້65.360.000.000 ກບີ; 
8) ສູຊ້ນົລະດມົແຫຼັ່ ງທນຶຈາກພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດຕາມເງ  ັ່ອນໄຂ ເພ ັ່ ອພດັທະນາ

ວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ; 
9) ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍການຮັ່ ວມມ  ດາ້ນວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົກບັບນັດາປະເທດເພ ັ່ ອນມດິຍຸດທະສາດ,ບນັດາ

ປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດຄູັ່ ຮັ່ ວມເຈລະຈາ ແລະບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສ ັ່ ມວນຊນົສາກນົ ເພ ັ່ ອຮບັປະກນັສະຖຽນລະ
ພາບດາ້ນຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ. 

1.4  ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ 1: ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ທາງ 
ດາ້ນການເມ ອງ, ມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ມ ີ 2 ວຽກງານ
ຈດຸສຸມຄ ດັັ່ ງນີ:້ 
1) ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັຄຸນທາດການເມ ອງໃຫບຸ້ກຄະລາກອນສ ັ່ ມວນຊນົເວົາ້ລວມ,  ເວົາ້ສະເພາະ  ແມັ່ ນຫວົໜາ້

ອງົການສ ັ່ ມວນຊນົ, ຄະນະບນັນາທກິານ ໃຫໄ້ດຮ້ຽນທດິສະດກີານເມ ອງ-ການປກົຄອງທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕັ່ າງປະເທດ; 

2) ສາ້ງ, ປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ພາສາໃຫແ້ກັ່ ພະນກັງານໃນຂະ   
ແໜງຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົໃຫໄ້ດ ້ທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດເຊ ັ່ ອມສານກບັສາກນົ. 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ 2: ພດັທະນາແລະຄຸມ້ຄອງສ ັ່ ມວນຊນົລາວໃຫເ້ປນັລະບບົທນັສະໄໝ, ເປນັກະບອກສຽງອນັ
ແຫຼມຄມົຂອງພກັ-ລດັ, ມຄຸີນນະພາບ: ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ວັ່ ອງໄວ, ຊດັເຈນ ແລະ ເຫດການ ມ ີ4 ວຽກງານຈດຸສຸມ
ຄ ດັັ່ ງນີ:້  
1) ປບັປຸງ ແລະ ຍກົລະດບັພ ນ້ຖານວດັຖຸອຸປະກອນ ເຕກັນກິ ຮບັໃຊກ້ານຜະລດິຂັ່ າວທາງໂທລະພາບ, ວທິະຍຸກະ

ຈັ່ າຍສຽງ, ໜງັສ ພມິ ແລະ ສ ັ່ ແບບໃໝັ່ ໃຫເ້ປນັລະບບົຄບົຊຸດຫນັຈາກລະບບົອານາລອັກໄປສູັ່ ລະບບົດຈີຕິອນ ໃນ
ຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ; 

2) ສາ້ງສະຖານ ີແລະ ເຄ ອຂັ່ າຍຮບັ-ສົັ່ ງສນັຍານຜັ່ ານລະບບົໂທລະພາບໃຊສ້າຍ ແລະ ໂທລະພາບບໍັ່ ໃຊສ້າຍ ໃຫເ້ປນັ
ລະບບົເທ ັ່ ອລະກາ້ວໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ;   
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3) ພດັທະນາລະບບົຊອັບແວຮບັ-ສົັ່ ງຂໍມູ້ນສ ັ່ ສິັ່ ງພມິ,ສ ັ່ ເອເລກັໂຕຣນກິລະຫວັ່ າງສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນໃຫມ້ຄີວາມ
ຄັ່ ອງຕວົ, ວັ່ ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ; 

4) ສາ້ງສູນຖານຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານສ ັ່ ມວນຊນົ (Media Centre) ເພ ັ່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລກິານໃນຂອບເຂດທົັ່ ວ
ປະເທດ. 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ 3: ສາ້ງ , ປບັປຸງ ແລະ ເຜຍີແຜັ່  ບນັດາກດົໝາຍແລະນຕິກິາໍຕັ່ າງໆໃນຂະແໜງສ ັ່ ມວນຊນົໃຫ ້
ຮດັກຸມ ແລະ ສັ່ ອດຄັ່ ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ ມ ີ2 ວຽກງານຈດຸສຸມຄ ດັັ່ ງນີ:້ 
1) ປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍໃນຂງົເຂດວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ ທີັ່ ມແີລວ້ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມ

ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ; ຄົນ້ຄວາ້ສາ້ງກດົໝາຍ ແລະ  ນຕິກິ າ ທບໍີັ່ ທນັມໃີນຂງົເຂດ
ວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ; 

2) ເຜຍີແຜັ່ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍຕັ່ າງໆ ໃນຂງົເຂດວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕັ່ າງປະເທດ. 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ4: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ  ໃນການພດັທະນາຜະລດິຕະພນັຂອງສ ັ່ ມວນຊນົໃຫມ້ຄຸີນນະພາບເພ ັ່ ອ
ສາ້ງເງ  ັ່ອນໄຂຂຸດຄົນ້ແຫຼັ່ ງລາຍຮບັວຊິາການສາມາດກຸມ້ຕນົເອງ ເທ ັ່ ອລະກາ້ວ ມ ີ5 ວຽກງານຈດຸສຸມຄ ດັັ່ ງນີ:້ 
1) ການສໍາຫຼວດຜູບໍ້ລໂິພກ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິສ ັ່ ມວນຊນົ; 
2) ພດັທະນາລາຍການໂທລະພາບ, ວທິະຍຸກະຈາຍສຽງ, ສ ັ່ ແບບໃໝັ່  ແລະ ຄໍລໍາໜງັສ ພມິໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ມີ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍເພ ັ່ ອດງຶດູດຄວາມສນົໃຈຂອງມວນຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ; 
3) ປບັປຸງກນົໄກການຮັ່ ວມມ , ປະສານງານກບັຜູປ້ະກອບການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ ເພ ັ່ ອພດັທະນາຜະລດິ 

ຕະພນັສ ັ່ ມວນຊນົໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທນັສະໄໝ; 
4) ສາ້ງກດິຈະກາໍຊຸກຍູສ້ົັ່ ງເສມີວຽກງານສ ັ່ ມວນຊນົ ດວ້ຍຫຼາຍຮູບແບບເພ ັ່ ອໂຄສະນາສ ັ່ ມວນຊນົລາວ ທງັພາຍໃນ 

ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ; 
5) ເພີັ່ ມທະວກີານຂຸດຄົນ້ຊອກຫາແຫຼັ່ ງລາຍຮບັວຊິາການ ດວ້ຍການນາໍໃຊທຸ້ກທັ່ າແຮງທີັ່ ມໃີຫນ້ບັມ ຫຼ້າຍຂຶນ້ ແລະ 

ປບັປຸງກນົໄກທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ, ບໍລຫິານການເງນິ ແລະ ທາງດາ້ນການຕະຫຼາດໃຫສ້ອດຄັ່ ອງກບັຄວາມຕອ້ງ 
ການໃນການຜະລດິ ແລະ ຖ ກຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ; 

 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ5: ເສມີຂະຫຍາຍການພວົພນັຮັ່ ວມມ ວຽກງານສ ັ່ ມວນຊນົກບັສາກນົ; ຊຸກຍູ ້ແລະ ສົັ່ ງເສມີການ
ລງົທນຶລະຫັ່ ວາງພາກລດັ ແລະ ພາກເອກະຊນົທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດໃນວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົໃຫ ້
ກວາ້ງຂວາງ ມ ີ1 ວຽກງານຈດຸສຸມຄ ດັັ່ ງນີ:້ 

1) ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາການຮັ່ ວມມ  ສາ້ງເຄ ອຂັ່ າຍປະສານງານເພ ັ່ ອເຊ ັ່ ອມໂຍງ ດາ້ນວຽກງານຖະແຫຼງ
ຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ ບນັດາປະເທດເພ ັ່ ອນມດິຍຸດທະສາດ,  ບນັດາປະເທດອາຊຽນ, ປະເທດຄູັ່ ເຈລະຈາ ແລະ ບນັດາ
ອງົການຈດັຕັງ້ສ ັ່ ມວນຊນົສາກນົ  ກັ່ ຽວກບັວຽກງານຖະແຫຼງຂາວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ. 

 

1.5 ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເຊ ັ່ ອມສານເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDGs) ແລະ ການເຕບີໂຕສຂີຽວ 
(Green Growth) ເຂົາ້ແຜນ 5 ປ ີ(2021-2025) 
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ຍຸດທະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວແຫັ່ ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດກ້າໍນດົເອາົວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວເປນັຂະແໜງ 
ການບູລມິະສດິ ໂດຍສະເພາະແມັ່ ນຈະເລັັ່ ງໃສັ່ : (1) ປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ສົັ່ ງເສມີການເຕບີໂຕສຂີຽວຜັ່ ານລາຍການ
ວທິະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ສ ັ່ ສິັ່ ງພມິຕັ່ າງໆ, (2)ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ໃນການໂຄສະ 
ນາເຜຍີແຜັ່  ແລະ ສົັ່ ງເສມີການຜະລດິ, ການຕະຫຼາດ, ການຂາຍ ແລະ ການບໍລໂິພກຜະລດິຕະພນັສະອາດເປນັມດິຕໍັ່

ສິັ່ ງແວດລອ້ມ, (3) ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ທາງທໍາມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ ເພ ັ່ ອດງຶດູດນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວມາດໍາເນນີກດິຈະການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ (4)ໂຄສະນາເຜຍີແຜັ່ ບນັດານະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍກັ່ ຽວກບັການເຕບີໂຕສຂີຽວໃຫຂ້ະແໜງການ 
ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິັ່ ນໄດຮ້ບັຮູ ້ເພ ັ່ ອນາໍໄປຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຂົາ້ໃນວຽກງານຕວົຈງິ.  

1.6 ແຜນການລງົທນຶໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂັ່ າວ-ສ ັ່ ມວນຊນົ 
1.6.1  ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 
  ສໍາລບັແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ ໃຫແ້ກັ່ ວຽກງານໃນຂະແໜງຖະແຫຼງຂັ່ າວ ໃນ 5 ປຕີໍັ່ ໜາ້ (2021-2025) 
ໃນນີ ້ບນັດາໂຄງການລງົທນຶ ລວມທງັໝດົມ ີ28 ໂຄງການ, ລວມມູນຄັ່ າທງັໝດົ  211.765,00 ລາ້ນກບີ.  

 

1.6.2 ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ ຫຼ  ODA) 
ນອກຈາກການລງົທນຶຂອງລດັແລວ້ ພວກເຮາົຍງັຈະຕອ້ງໄດເ້ພີັ່ ມທະວກີານລະດມົການລງົທນຶ ຈາກພາຍໃນ 

ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ, ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ສະຖາບນັການເງນິ, ການລງົທນຶຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິັ່ ນ ເຂົາ້ໃນການ
ພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ໃຫເ້ພີັ່ ມຂຶນ້. ໃນນີມ້ໂີຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອເພ ັ່ ອການພດັທະນາຈາໍນວນ 03 ໂຄງການຊຶັ່ ງເປນັ
ໂຄງການສ ບຕໍັ່ : 

1) ໂຄງການສົັ່ ງເສມີການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງປະຊາຊນົຜັ່ ານວທິະຍຸຊຸມຊນົມູນຄັ່ າ 3.000.000 ໂດລາສະຫະລດັມີ
ໄລຍະເວລາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 5 ປ ີ 2017-2021 ເຊິັ່ ງໄດຮ້ບັການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຈາກອງົການສະຫະປະຊາຊາດ

ເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (UNDP); 

2) ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບແຂວງໄຊສມົບູນມູນຄັ່ າ 118.950.817.000 ດງົ ໃນ
ນີຈ້ະມທີນຶສມົທບົຈາກລດັຖະບານລາວຈາໍນວນ 3.865.817.012 ດງົ  ມໄີລຍະເວລາຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 4 
ປ ີ2018-2021 ເປນັໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ; 

ໂຄງການກໍັ່ ສາ້ງສະຖານວີທິະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບແຂວງບໍັ່ ແກວ້ມູນຄັ່ າ 116.669.705.637 ດງົ 
ໃນນັນ້: ທນຶຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້:  112.921.581.186 ດງົ ທນຶພາຍໃນ: 3.748.124.451 ດງົ ມໄີລຍະເວລາຂອງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 4 ປ ີ2017-2020 ເປນັໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ.  

2. ວຽກງານວດັທະນະທໍາ 

2.1  ຈດຸໝາຍລວມຂອງວຽກງານວດັທະນະທໍາ   

 ສ ບຕໍັ່ ອານຸລກັ, ປກົປກັຮກັສາ, ສ ບທອດ, ຟ ນ້ຟູ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊ ອ້, ຄຸນຄັ່ າມຣໍະດກົວດັທະນະທໍາ
ອນັດງີາມຂອງຊາດໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ, ພດັທະນາອະລຍິະທໍາທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຈດິໃຈໃນສງັຄມົພອ້ມທງັຮບັເອາົ
ຄຸນຄັ່ າວດັທະນະທໍາທີັ່ ກາ້ວໜາ້ຂອງມວນມະນຸດຢັ່ າງມກີານເລ ອກເຟັນ້ ແລະ ສອດຄັ່ ອງກບັຍຸກສະໄໝ, ສາມາດເຊ ັ່ ອມ
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ໂຍງກບັສາກນົ; ສະກດັກັນ້ສິັ່ ງຫຍໍທໍ້ທ້າງດາ້ນວດັທະນະທໍາທີັ່ ເປນັໄພຕໍັ່ ສງັຄມົ, ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ
ວດັທະນະທໍາໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມຄຸີນນະພາບສູງ. 

2.2  ເປົາ້ໝາຍຂອງວຽກງານວດັທະນະທໍາ 

ເປົາ້ໝາຍທ ີ1:  ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນການເມ ອງ,  ມ ີ 
ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ2: ສາ້ງ, ພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ ໃຫສ້ມົຄູັ່ ກບັການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ3: ສາ້ງ, ປບັປຸງ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍໃນຂະແໜງການວດັທະນະທໍາ ໃຫຮ້ດັກຸມ ແລະ ສັ່ ອດຄັ່ ອງ   
ກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ໃຫທ້ົັ່ ວເຖງິ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ 4: ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົັ່ ງເສມີການອະນຸລກັ, ປກົປກັຮກັສາ, ຟ ນ້ຟູສ ບທອດ ເສມີຂະຫຍາຍມູນເຊ ອ້ ແລະ
ຄຸນຄັ່ າມຣໍະດກົວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ ໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ 5: ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜັ່  ແລະ ສົັ່ ງເສມີວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ ອອກສູັ່ ສງັຄມົທງັພາຍໃນ ແລະ 
ຕັ່ າງປະເທດ; ແລກປັ່ ຽນ ແລະ ຮັ່ ວມມ ດາ້ນວດັທະນະທ າ ກບັສາກນົຢັ່ າງມກີານເລ ອກເຟັນ້ ແລະ ສອດຄັ່ ອງກບັຍຸກ
ສະໄໝ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ6: ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັວດັທະນະທໍາໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ ເພ ັ່ ອສາ້ງເງ  ັ່ອນໄຂຂຸດຄົນ້ແຫຼັ່ ງລາຍຮບັ ວຊິາການໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ ໃຫເ້ພີັ່ ມຂຶນ້; 
 

2.3 ຄາດໝາຍຕົນ້ຕຂໍອງວຽກງານວດັທະນະທໍາ 
    ວຽກງານວດັທະນະທໍາປະກອບມ ີ12 ຄາດໝາຍຄ ດັັ່ ງນີ:້ 
1) ສູຊ້ນົພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ ໃຫມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນ ວຊິາການໃຫໄ້ດ ້
500 ເທ ັ່ ອຶຄນົ;  

2) ສູຊ້ນົສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງເພ ັ່ ອສົັ່ ງເສມີກດິຈະກາໍທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ: ສາ້ງຄູັ່ ມ  ການຮຽນ-ການສອນ ການຄຸມ້ຄອງ
ບໍລຫິານ ແລະ ວຊິາການ ສະໂມສອນ ແລະ ວດັທະນະທໍາເດກັ 10 ວຊິາ; ສາ້ງຄູັ່ ມ  ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ
ວດັທະນະທໍາມະຫາຊນົ ຈໍານວນ 5 ຫວົເລ ັ່ ອງ; ສາ້ງແຜັ່ ນພບັ ແລະ ປ ມ້ຄູັ່ ມ  ກັ່ ຽວກບັ ມຣໍະດກົວດັທະນະທໍາ; ສາ້ງ
ປ ມ້ຄູັ່ ມ  ກັ່ ຽວກບັງານສລິະປະລວດລາຍລາວ; ສາ້ງປຶມ້ບນັຊ ີສມົບດັມິັ່ ງເມ  ັ່ ອງ; ແລະ ປບັປຸງຄູັ່ ມ   ກັ່ ຽວກບັລະບຽບການ
ຕັ່ າງ ໃໆນຂງົເຂດວດັທະນະທໍາ; 

3) ສູຊ້ນົສາ້ງ, ປບັປຸງ ກດົໝາຍ ແລະ ບນັດານຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍໃນຂະແໜງການວດັທະນະທໍາ ໃຫໄ້ດ ້10 ສະບບັ    
  ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ໃຫທ້ົັ່ ວເຖງິ; 

4) ຊຸກຍູກ້ານສາ້ງຄອບຄວົວດັທະນະທໍາໃຫໄ້ດ ້130.000 ຄອບຄວົ, ບາ້ນວດັທະນະທໍາໃຫໄ້ດ ້750 ບາ້ນ; 
5) ສູຊ້ນົສະເໜມີໍຣະດກົແຫັ່ ງຊາດທາງທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວດັສາດ ໃຫເ້ປັນມໍຣະດກົໂລກ ແລະ 
ມຣໍະດກົວດັທະນະທໍາຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ຄວາມຊງົຈາໍເປນັຂອງໂລກ: 
 ມຣໍະດກົທາງທໍາມະຊາດ 1 ແຫັ່ ງ: ອຸທຍິານແຫັ່ ງຊາດຫນີໜາມໜໍັ່  ແຂວງຄໍາມັ່ ວນ; 
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  ມຣໍະດກົວດັທະນະທໍາ ນາມມະທໍາ 4 ລາຍການ: ພູມປນັຍາຫດັຖະກາໍພ ນ້ເມ  ອງການຕໍັ່ າລາຍນາກຂອງຊຸມຊນົ
ເຊ ອ້ຊາດລາວ; ຟອ້ນລໍາວງົລາວ; ພທິບີາສສູີັ່ ຂວັນ ແລະ ການຜະດຸງຄນັແບບພ ນ້ບາ້ນ (ໝໍຕໍາແຍ) ຮັ່ ວມກບັຄະນະ
ກາໍມາທກິານແຫັ່ ງຊາດເຢຍລະມນັເພ ັ່ ອອຸຍແນດສະໂກຄະນະກາໍມາທກິານລຸກຊໍາບວກເພ ັ່ ອການຮັ່ ວມມ ກບັອຸຍ
ແນດສະໂກແລະປະເທດໂກລມົເບຍ; 
 ມຣໍະດກົປະຫວດັສາດ ໃຫເ້ປນັມຣໍະດກົແຫັ່ ງຄວາມຊງົຈາໍຂອງໂລກ (MoW) 3 ລາຍການ: ຮູບພາບ 
ປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາ; ໜງັສ ຜູກໃບລານ ແລະ ງານພຸດທະສນິ (ໂຮງຜາສາດ); 

6) ສູຊ້ນົປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາ ເຄ ັ່ ອງອຸປະກອນຮບັໃຊດ້າ້ນເຕກັນກິ (ພະຫະນະ) ແລະວຊິາການຂອງຂະແໜງ 
ການວດັທະນະທໍາໃຫພ້ຽງພໍທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 
- ສູຊ້ນົປບັປຸງ ແລະຍກົລະດບັເຄ ັ່ ອງມ ການຜະລດິຮູບເງາົທນັສະໄໝໃນລະບບົ HD ໃຫໄ້ດ ້20%;  

7) ສູຊ້ນົສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ເປນັລະບບົຄບົຊຸດເພ ັ່ ອອໍານວຍຄວາມສະ 
ດວກໃຫແ້ກັ່ ຂະແໜງວດັທະນະທໍາທຸກປະເພດ, ທຸກລະດບັ ໃນທົັ່ ວປະເທດໃຫໄ້ດ:້ ຊຸກຍູສ້ົັ່ ງເສມີ ແລະ ປບັປຸງ
ໂຄງລັ່ າງສະໂມສອນວດັທະນະທໍາຂັນ້ບາ້ນ, ເມ ອງ ແລະ ສູນວດັທະນະທໍາເດກັໃຫໄ້ດ ້15 ແຫັ່ ງ ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວ
ປະເທດ; ຊຸກຍູສ້ົັ່ ງເສມີໃນການສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຫໍພພິທິະພນັວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດລະດບັຊາດໃຫເ້ປນັ
ລະບບົດຈີຕີອນ (E-ticket) ໃຫເ້ປນັຕວົແບບ 1 ແຫັ່ ງ ແລະ ສາ້ງຫໍພກັນກັຮຽນສລິະປະແຫັ່ ງຊາດໃຫໄ້ດ ້1 ແຫັ່ ງ 
(ທນຶຊັ່ ວຍເຫຼ ອຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ). 

8) ສູຊ້ນົສໍາຫຼວດ, ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ, ຂຶນ້ທະບຽນ ໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ: ສໍາຫຼວດ ເກບັກາໍຂໍມູ້ນ, ສາ້ງ ແລະ 
ປບັປຸງສວນສາທາລະນະລະດບັແຂວງ 18 ແຫັ່ ງ ແລະ ລະດບັຊາດ 3 ແຫັ່ ງ;  ສໍາຫຼວດແຫຼັ່ ງບູຮານວທິະຍາໃຫໄ້ດ ້
35  ແຫຼັ່ ງ ແລະ ຂຸດຄົນ້ ທາງບູຮານວທິະຍາໃຫໄ້ດ ້5 ແຫຼັ່ ງ ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ; ຂຶນ້ທະບຽນບນັຊີ
ວດັຖຸບູຮານ ແລະ ພຣະພຸດທະຮູບ ໃຫທ້ັ່ ວງທນັກບັການພບົເຫນັ ແລະ ລາຍງານໃຫໄ້ດ ້5 ແຫັ່ ງ; ຂຶນ້ທະບຽນ 
ຈດັປະເພດຫວົໜັ່ ວຍປະກອບການທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ຈາກຂະແໜງຕັ່ າງໆ ທີັ່ ເປນັຂອງລດັ, ລວມໝູັ່  ແລະ 
ເອກະຊນົ ໃນທົັ່ ວປະເທດໃຫສໍ້າເລດັ; ຂຶນ້ບນັຊມີຣໍະດກົວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ຈາກ
ລະດບັທອ້ງຖິັ່ ນ ໃຫເ້ປນັລະດບັຊາດໃຫໄ້ດ ້20 ແຫັ່ ງ ໂດຍປະຕບິດັຕາມດໍາລດັ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົຂອງກະຊວງ 
ຖວທ; ຂຶນ້ທະບຽນ ບນັຊສີມົບດັມິັ່ ງເມ  ອງ; ຂຶນ້ທະບຽນບນັຊ ີວດັຖູບູຮານງານພຸດທະສນິໃຫໄ້ດ ້5 ແຫັ່ ງ; ຂຶນ້
ບນັຊມີຣໍະດກົວດັທະນະທໍານາມມະທໍາລະດບັຊາດ ແຕັ່ ລະປະເພດ; ເກບັກາໍຂໍມູ້ນຂຶນ້ທະບຽນຈດັປະເພດລະດບັ
ການພມິ, ໂຮງພມິ, ສ ານກັພມິ, ຫໍສະໝຸດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຮາ້ຍຈາໍໜັ່ າຍປຶມ້ຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃຫ ້
ໄດ ້70% ແລະ ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ; ເກບັກ າຂໍມູ້ນຂຶນ້ທະບຽນ, ຄົນ້ຄວາ້, ຮຽບຮຽງ, ປະດດິແຕັ່ ງ ແລະ 
ການຈດັພມິປຶມ້, ວາລະສານ ແລະ ຈາໍໜັ່ າຍປຶມ້ວດັທະນະທ າໃຫໄ້ດ ້70%ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ ແລະ ສູຊ້ນົ
ສາ້ງຜະລດິຕະພນັສລິະປະການສະແດງ ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫໄ້ດປ້ະມານ 275 ລາຍການ; 

9) ສູຊ້ນົສາ້ງກດິຈະກາໍຕັ່ າງໆ ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ວຽກງານວດັທະນະທໍາ: ຈດັງານມະຫາກາໍວຽກງານວດັທະນະທໍາ
ມະຫາຊນົ 3 ພາກ (3ຄັງ້) ແລະ ງານມະໂຫລານວຽກງານວດັທະນະທໍາມະຫາຊນົທົັ່ ວປະເທດ 1 ຄັງ້; ຈດັງານ
ບຸນມະໂຫລານຕຸກກະຕາອາຊຽນໃຫໄ້ດ ້ 1 ຄັງ້; ງານມະຫາກາໍວດັທະນະທໍາເດກັ ລະດບັຊາດ 1 ຄັງ້; ຈດັການ
ແຂັ່ ງຂນັຜະລດິຕະພນັສລິະປະວດັທະນະທໍາ ບນັດາເຜົັ່ າໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດໃຫໄ້ດປ້ລີະ 1 ຄັງ້ ແລະ ຈດັການ
ແຂັ່ ງຂນັສລິະປະບນັດາເຜົັ່ າໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດໃຫໄ້ດປ້ີ 2 ຄັງ້; ຊຸກຍູກ້ານສາ້ງສະມາຄມົວຊິາຊບີ, ສູນ
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ຄົນ້ຄວາ້, ກາໍນດົລາງວນັລະດບັພູມພີາກຂອງຂະແໜງວດັທະນະທໍາ (ຕວົເລກ)ໃຫສໍ້າເລດັ ແລະ ເຄ ັ່ ອນໄຫວ
ສະແດງສລິະປະວດັທະນະທໍາຈາໍນວນ 1.200 ຄັງ້;  

10)  ສູຊ້ນົຟ ນ້ຟູ, ອະນຸລກັ ແລະ ສົັ່ ງເສມີມຣໍະດກົວດັທະນະທໍາ ທີັ່ ເປນັວດັຖຸ ແລະ ບໍັ່ ເປນັວດັຖຸ ແຕັ່ ລະປະເພດ ທີັ່ ໄດ ້  
 ສໍາຫຼວດແລວ້ໃຫໄ້ດ ້80%; 

11) ສູຊ້ນົສາ້ງລາຍການຖັ່ າຍທໍາບດົຟອ້ນ, ບດົຂບັລໍາ, ລະຄອນ, ກາຍະສນິ ແລະ ບດົຮອ້ງ ເປນັແຜັ່ ນພາບ ແລະ ສຽງ 
(DVD, VCD, CD)ໃຫໄ້ດ ້2 ຊຸດ;  

12)  ສູຊ້ນົ ສາ້ງລາຍຮບັວຊິາການພາຍໃນ 5 ປໃີຫໄ້ດ ້ 5.875.000.000 ກບີ; ໃນນີມ້:ີ ຫໍວດັທະນະທໍາແຫັ່ ງຊາດ 
4.675.000.000 ກບີ; ໂຮງຮຽນສລິະປະແຫັ່ ງຊາດ  600.000.000 ກບີ; ກອງສລິະປະກອນແຫັ່ ງຊາດ 
600.000.000 ກບີ ແລະ ກມົວດັທະນະທ າມະຫາຊນົ  250.000.000. 

13) ສູຊ້ນົໃຫກ້ານບໍລກິານຜະລດິຕະພນັວດັທະນະທໍາ: ຫໍພພິທິະພນັແຫັ່ ງຊາດບໍລກິານຜູເ້ຂົາ້ຊມົໃຫໄ້ດ ້45.000 ເທ ັ່ ອ
ຄນົ; ໃນນີ ້ຄນົພາຍໃນ  10.000 ເທ ັ່ ອຄນົ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ 35.000 ເທ ັ່ ອຄນົ ແລະ ຫໍວດັທະນະທໍາແຫັ່ ງຊາດ 
ຮບັໃຊບໍ້ລກິານ ໃຫໄ້ດ ້475 ງານ, ຜູມ້າຊມົໃຊໃ້ຫໄ້ດ ້237.500 ເທ ັ່ ອຄນົ; 

 

2.4 ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງວຽກງານວດັທະນະທໍາ 
      ວຽກງານວດັທະນະທໍາ ປະກອບມ ີ6 ເປົາ້ໝາຍ ແລະ 16 ວຽກງານຈດຸສຸມດັັ່ ງນີ:້ 
ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ1: ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນການເມ ອງ
ມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ປະກອບມ ີ 4 ວຽກງານຈດຸສຸມ:  

1) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນທດິສະດກີານເມ ອງ ແລະ ເຕກັນກີວຊິາການ ໃຫແ້ກັ່ ພະນກັງານໃນຂະແໜງການ
ວດັທະນະທໍາ; 

2) ສມົທບົກບັກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລີາ ປບັປຸງຫຼກັສູດ ການຮຽນ-ການສອນລະດັບັວຊິາຊບີ, ປະລນິຍາຕ ີ
ແລະ ປະລນິຍາໂທ;  

3) ສາ້ງສະມາຄມົວຊິາຊບີ, ສູນຄົນ້ຄວາ້ຂອງຂະແໜງວດັທະນະທໍາດາ້ນຕັ່ າງໆ;  
4) ສາ້ງກດິຈະກາໍສົັ່ ງເສມີການອັ່ ານ ໃຫປ້ະຊາຊນົໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ; 

 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ2: ສາ້ງ, ພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ ໃຫສ້ມົຄູັ່ ກບັການຂະຫຍາຍຕວົ
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ປະກອບມ ີ2 ວຽກງານຈດຸສຸມ: 

1) ປະກອບເຄ ັ່ ອງອຸປະກອນຮບັໃຊດ້າ້ນເຕກັນກິ ແລະ ວຊິາການທີັ່ ທນັສະໄໝ ໃຫແ້ກັ່ ຂະແໜງການວດັທະນະທໍາໃຫ ້
ພຽງພໍທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 

2) ປບັປຸງ, ກໍັ່ ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຫໍພພິທິະພນັ, ສວນອຸທຍິານ , ໂຮງຮຽນວຊິາຊບີຊັນ້ກາງ ແລະ ຫໍພກັນກັຮຽນ
ສລິະປະແຫັ່ ງຊາດ ຢູັ່ ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນ; 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ3: ສາ້ງ , ປບັປຸງ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາໃຫຮ້ດັກຸມແລະ ສັ່ ອດ
ຄັ່ ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ ພອ້ມທງັເຜຍີແຜັ່ ຢັ່ າງກວາ້ງຂວາງປະກອບມ ີ3 ວຽກງານຈດຸສຸມ: 
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1) ຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິໍາໃຕກ້ດົໝາຍທີັ່ ບໍັ່ ທນັມໃີນຂງົເຂດວຽກງານວດັທະນະທໍາ ໃຫຄ້ບົຖວ້ນ. 
ປັບປຸງບນັດາກດົໝາຍແລະນິຕິກິໍາໃຕກ້ດົໝາຍໃນຂງົເຂດວຽກງານວດັທະນະທໍາ ທີັ່ ມແີລວ້ໃຫແ້ທດເໝາະກບັ
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ; 

2) ເຜຍີແຜັ່ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ ໃນຂງົເຂດວຽກງານວດັທະນະທໍາໃຫທ້ງັພາຍໃນ   ແລະ  ຕັ່ າງປະເທດ; 
3) ສາ້ງນຕິກິາໍ ເພ ັ່ ອກາໍນດົລາງວນັ,ນາມມະຍດົລະດບັຕັ່ າງໆຂອງຂະແໜງການວດັທະນະທໍາ; 
 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ4: ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສົັ່ ງເສມີການອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ, ຟ ນ້ຟູ ສ ບທອດ ເສມີຂະຫຍາຍມູນ
ເຊ ອ້ ແລະ ຄຸນຄັ່ າມຣໍະດກົວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ ໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົປະກອບມ ີ6 ວຽກງານຈດຸສຸມ: 
1) ບູລະນະປະຕສິງັຂອນ ມຣໍະດກົ ວດັທະນະທໍາໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ;  
2) ປບັປຸງການຂໍມູ້ນໃນຫໍສະໝຸດແຫັ່ ງຊາດ ແລະ ສໍາຫຼວດ,ເກບັກໍາທອ້ນໂຮມວດັຖຸພນັ ເພ ັ່ ອນໍາມາຈດັວາງສະແດງໃນ

ຫໍພພິທິະພນັແຫັ່ ງຊາດ; 
3) ຊຸກຍູ ້ແລະປະສານສມົທບົ ກບັທອ້ງຖິັ່ ນໃນການສາ້ງຄອບຄວົ ແລະ  ບາ້ນ ວດັທະນະທໍາ; 
4) ສມົທບົກບັຂະແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງສາ້ງແຜນແມັ່ ບດົຄຸມ້ຄອງສຽງແຄນເຊ ອ້ຊາດລາວ; 
5) ສູຊ້ນົ ສະເໜ ີມຣໍະດກົວດັທະນະທໍາລະດບັຊາດທີັ່ ເປນັວດັຖຸ ແລະ ບໍັ່ ເປັນວດັຖຸໃຫເ້ປນັລະດບັພາກພ ນ້ ຫຼ  ໂລກ 

ຕາມຄຸນຄັ່ າຂອງມຣໍະດກົແຫັ່ ງຊາດ;    
6) ຂຶນ້ທະບຽນ ຈດັປະເພດຫວົໜັ່ ວຍປະກອບການທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ເກບັກໍາຜນົງານ ດາ້ນການຄົນ້ຄວາ້

ວຽກງານວດັທະນະທໍາ;   ສງັລວມຂໍມູ້ນດາ້ນບູຮານວທິະຍາໃຫລ້ວມສູນທົັ່ ວປະເທດ; 
ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ5: ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜັ່  ແລະ ສົັ່ ງເສມີວດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດ ອອກສູັ່ ສງັຄມົ ທງັພາຍໃນ 
ແລະຕັ່ າງປະເທດ; ແລກປັ່ ຽນ ແລະ ຮັ່ ວມມ  ດາ້ນວດັທະນະທໍາ ກບັ ສາກນົ ຢັ່ າງມກີານເລ ອກເຟັນ້ ແລະ ສອດຄັ່ ອງກບັ
ຍຸກສະໄໝປະກອບມ ີ2 ວຽກງານຈດຸສຸມ: 
 

1) ໂຄສະນາ, ເຜຍີແຜັ່  ແລະ ສົັ່ ງເສມີກດິຈະກາໍວດັທະນະທໍາ ຢູັ່ ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດເປນັປກົກະຕ;ິ  
2) ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັສນັຍາການຮັ່ ວມມ  ກບັບນັດາປະເທດເພ ັ່ ອນມດິຍຸດທະສາດ, ບນັດາປະເທດອາຊຽນ, 

ປະເທດຄູັ່ ຮັ່ ວມເຈລະຈາ  ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົກັ່ ຽວກບັວຽກງານ ວດັທະນະທໍາ; 
 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ6: ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັວດັທະນະທໍາໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ທງັດາ້ນປະລມິານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພ ັ່ ອສາ້ງເງ  ັ່ອນໄຂຂຸດຄົນ້ແຫຼັ່ ງລາຍຮບັ ວຊິາການໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ ໃຫເ້ພີັ່ ມຂຶນ້; ປະກອບມ ີ
1 ວຽກງານຈດຸສຸມຄ : 
1) ປະສານສມົທບົລະຫວັ່ າງພາກລດັ  ແລະ ເອກະຊນົ ສາ້ງຜະລດິຕະພນັວດັທະນະທໍາ ໃຫມ້ ີເອກະລກັ, ມຄີວາມ

ຫຼາກຫຼາຍ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ມຄີວາມຍ ນຍງົ. 
 

2.5 ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ເຊ ັ່ ອມສານເປົາ້ໝາຍ ການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDGs) ແລະ ການເຕບີໂຕ
ສຂີຽວ (Green Growth) ເຂົາ້ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັງ້ທ ີIX 7(2021-2025) 
ເປັນຂະແໜງການຍັ່ ອຍໜຶັ່ ງທີສໍາຄັນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ. 

ວດັທະນະທໍາທີັ່ ຕດິພນັກບັຫຼາຍຂະແໜງການບູລມິະສດິຂອງການເຕບີໂຕສຂີຽວ ເປັນຕົນ້ແມັ່ ນ: ຂະແໜງການທັ່ ອງ
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ທັ່ ຽວ, ຖະແຫຼງຂັ່ າວ ແລະ ເຄຫາຜງັເມ ອງ. ສະນັນ້, ຍຸດສະສາດການເຕບີໂຕສຂີຽວແຫັ່ ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ, 
ວດັທະນະທໍາເປນັຂະແໜງການໜຶັ່ ງທີັ່ ສໍາຄນັ ໂດຍສະເພາະຈດຸສຸມໃສັ່ : (1) ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ເພ ັ່ ອສາ້ງກດິຈະກໍາ ແລະ ພດັທະນາສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທໍາຂອງຊາດໃຫມ້ຄີວາມ
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຈບົງາມ ເພ ັ່ ອດງຶດູດນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວມາທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນ ສປປ ລາວ ເພ ັ່ ອຊຸກຍູກ້ານຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ເສດຖະກດິ, ສາ້ງວຽກເຮດັງານທໍາ ແລະ ຫຸຼດຜັ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ; (2) ປະສານສມົທບົກບັວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ 
ເພ ັ່ ອເຜີຍແຜັ່ ວດັທະນະທໍາ ແລະ ວຖິີການດໍາລງົຊວີດິທີັ່ ເປັນເອກະລກັຂອງຊາດ, ສກຶສາອບົຮມົໃຫປ້ະຊາຊນົລາວມີ
ຊວີດິແບບລຽບງັ່ າຍ, ປະຢດັມດັທະຍດັ, ຖະໜອມຖັ່ ອມຕນົ, ມຈີດິໃຈເອ ອ້ເຟ ອ້ເພ ັ່ ອແຜັ່  ແລະ ຊັ່ ວຍເຫຼ ອຜູອ້  ັ່ ນ, 
ເຄາົລບົ ແລະ ໃຫກ້ຽດແຂກທີັ່ ມາຢຽ້ມຢາມ ແລະ (3) ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການໂຍທາທກິານ ແລະ ຂນົສົັ່ ງ ໃນ
ການອອກແບບຕວົເມ ອງ, ອາຄານສະຖານທີັ່  ແລະ ປະດບັປະດາຕວົເມ ອງໃຫມ້ຄຸີນຄັ່ າທາງດາ້ນສລິະປະວດັທະນະທໍາ
ທີັ່ ເປນັເອກະລກັຂອງຊາດລາວ. 

2.6 ແຜນການລງົທນຶໃນຂະແໜງວດັທະນະທໍາ 
2. 6.1 ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 

ສໍາລບັແຜນການລງົທນຶຂອງລດັ ກໍຄ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນງບົປະມານ ເພ ັ່ ອສະໜບັສະໜູນໃຫແ້ກັ່ ວຽກງານໃນ
ຂະແໜງ ວດັທະນະທໍາ ໃນ 5 ປຕີໍັ່ ໜາ້ (2021-2025) ໃນນີ ້ບນັດາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັ ຂອງຂະແໜງວດັທະນະ
ທໍາ ລວມທງັໝດົມ ີ29 ໂຄງການ, ລວມມູນຄັ່ າທງັໝດົ   143.595,00  ລາ້ນກບີ.  

2.6.2 ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (ຊກພຫຼ  ODA) 
ນອກຈາກການລງົທນຶຂອງລດັແລວ້ພວກເຮາົຍງັຈະຕອ້ງໄດເ້ພີັ່ ມທະວກີານລະດມົການລງົທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ 

ຕັ່ າງປະເທດ, ບນັດາອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ສະຖາບນັການເງນິ, ການລງົທນຶຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖິັ່ ນ ເຂົາ້ໃນການພດັທະນາ 
ວຽກງານ ຖວທ ໃຫເ້ພີັ່ ມຂຶນ້.  ສໍາລບັໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາ ຫຼ  ODA ປະກອບມ:ີ  

1) ສ ບຕໍັ່ ໂຄງການສາ້ງສາລະຄະດເີປນັວດິໂີອກັ່ ຽວກບັວດັທະນະທໍານາມມະທໍາຈາໍນວນ 10 ເລ ັ່ ອງ ເພ ັ່ ອນາໍສະເໜີ
ເຂົາ້ເປນັມຣໍະດກົວດັທະນະທໍາຂອງມວນມະນຸດມູນຄັ່ າ 42.000 ໂດລາສະຫະລດັ ໄລຍະປະຕບິດັ 1 ປ ີ ເປນັ
ໂຄງການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຂອງ ອງົການອສິແຄບ (ICHCAP) ແລະ ສ ບຕໍັ່ ລະດມົແຫຼັ່ ງທນຶຈາກຜູໃ້ຫທ້ນຶອ ັ່ັ່ ນໆ; 

2) ໂຄງການບູລະນະປະຕສິງັຂອນ ໂຮງນາງສດີາ ວດັພູຈາໍປາສກັ ມຣໍະດກົ (ໂຄງການສ ບຕໍັ່  ໄລຍະສອງຂອງ
ລດັຖະບານ ສ. ເກາົຫຼ ີມູນຄັ່ າທງັໝດົ 5000.000 ໂດລາສະຫະລດັ); 

3) ໂຄງການ ບູລະນະປະຕສິັງັຂອນ ໂຮງຊາວ, ວດັພູ ຈ າປະສກັ ມຣໍະດກົໂລກ (ໂຄງການສ ບຕໍັ່ ໄລຍະສອງຂອງ
ລດັຖະບານອນິເດຍ ກາໍນດົເວລາ 10 ປີ; ມູນຄັ່ າລວມທງັໝດົ 3.500.000 ໂດລາສະຫະລດັ). 

3. ວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ 

3.1  ຈດຸໝາຍລວມຂອງວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
 ພດັທະນາ, ສົັ່ ງເສມີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດແລະ
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວກະສກິາໍ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບຕາມທດິສຂີຽວ-ຍ ນຍງົ, ເຊ ັ່ ອມໂຍງເຂົາ້ກບັພາກພ ນ້ແລະສາກນົ, ກາຍ 
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ເປນັຂະແໜງເສດຖະກດິນາໍໜາ້ ແລະ ປະກອບສັ່ ວນຊັ່ ວຍໃຫປ້ະຊາຊນົຫຸຼດພົນ້ຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມນະໂຍ 
ບາຍຂອງລດັຖະບານ. 
 

3.2 ເປົາ້ໝາຍຂອງວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ 

ເປົາ້ໝາຍທ ີ1:  ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນການເມ ອງ, ມ ີ 
ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ2:  ພດັທະນາແລະປບັປຸງໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານແລະສິັ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວຮບັປະກນັ   
ທາງດາ້ນປະລມິານແລະຄຸນນະພາບ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ3: ສາ້ງ,ປບັປຸງແລະເຜຍີແຜັ່ ບນັດາກດົໝາຍ,ນຕິກິາໍໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໃຫຮ້ດັກຸມ ແລະ ສັ່ ອດຄັ່ ອງ
ກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ; 
ດເປົາ້ໝາຍທ ີ4: ພດັທະນາແລະປບັປຸງສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ຜະລດິຕະພນັ ແລະ ການບໍລກິານທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫມ້ຄຸີນນະ  
ພາບ, ມຄີວາມຍ ນຍງົ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ5: ສົັ່ ງເສມີ ແລະ ໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິກຸັ່ ມຕະຫຼາດເປົາ້ໝາຍໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ
ຄຸນນະພາບ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ6: ປະສານສມົທບົ ແລະ ຮັ່ ວມມ ກບັບນັດາຂະແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງທງັພາກລດັແລະພາກທຸລະກດິທງັ
ພາຍໃນ ແລະຕັ່ າງປະເທດໃນການພດັທະນາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ;  
 

3.3 ຄາດໝາຍຕົນ້ຕຂໍອງວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ 
ວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ ປະກອບມ ີ15 ຄາດໝາຍຕົນ້ຕໍຄ ດັັ່ ງນີ:້ 

1) ສູຊ້ ົນດຶງດູດນັກທັ່ ອງທັ່ ຽວເຂົາ້ມາລາວໃຫໄ້ດປ້ະມານ 15.116.154 ເທ ັ່ ອຄົນ, ສາ້ງລາຍຮັບໃຫໄ້ດ ້
3.813.772.389 ໂດລາສະຫະລດັ, ສະເລັ່ ຍໄລຍະການຢູັ່ ພກັເຊາົແມັ່ ນ 7 ວນັ/ຄນົ(ໃນກໍລະນມີວີກັຊນິ) ແລະ 
ດງຶດູດນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວປະມານ 5.968.697 ເທ ັ່ ອຄນົສາ້ງລາຍຮບັໃຫໄ້ດ ້1.505.889.119 ໂດລາສະຫະລດັ, ສະ
ເລັ່ ຍໄລຍະການພກັເຊາົ 4 ວນັ/ຄນົ(ໃນກລໍະນບໍີັ່ ມຢີາວກັຊນິ). 

2) ສູຊ້ນົສາ້ງແຜນພດັທະນາແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວບູລມິະສດິໂດຍພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິໃຫໄ້ດ ້ 15 ແຫັ່ ງ; ສມົທບົ
ກບັພາກສັ່ ວນກັ່ ຽວຂອ້ງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນໃນການສໍາຫຼວດ,ຈດັສນັກາໍນດົຂອບເຂດ, ປກັຫຼກັໝາຍ ແລະ
ອອກໃບຢັງ້ຢ ນຂອບເຂດແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫໄ້ດ ້ 30 ແຫັ່ ງ; ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາແຫຼັ່ ງທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ໂດດເດັັ່ ນ
ສາມາດເຊ ັ່ ອມໂຍງກບັພາກພ ນ້ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, ໄດມ້າດຕະຖານຂອງ ສປປລາວ ແລະໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນທາງ
ເສດຖະກດິໄວ ໃຫໄ້ດຈ້າໍນວນ 15 ແຫັ່ ງ; 

3) ສູຊ້ນົຕດິປາ້ຍດາວສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທອ້ງຖິັ່ ນໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວັ່ າ 10% ຂອງຈາໍນວນສະ 
ຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ເປດີບໍລກິານແລວ້. ນາໍໃຊລ້ະບບົການຊ ປ້ີເ້ຂົາ້ຊມົ ແລະ ແຈງ້ປີເ້ຂົາ້ຊມົແບບທນັສະໄໝຢູັ່
ສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວລະດບັຊາດໃຫສໍ້າເລດັຫຼາຍກວັ່ າ 15  ແຫັ່ ງ;  

4) ປບັປຸງບນັດາເມ ອງທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ເມ ອງທັ່ ອງທັ່ ຽວສະອາດ ສປປ ລາວ ແລະ ອາຊຽນໃຫໄ້ດຫຼ້າຍ
ກວັ່ າ 10 ແຫັ່ ງ;  
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5) ປບັປຸງ ແລະ ກໍັ່ ສາ້ງຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະສະອາດ ສປປ ລາວ ແລະ 
ອາຊຽນໃຫໄ້ດ ້ຫຼາຍກວັ່ າ 20 ແຫັ່ ງ;  

6) ປບັປຸງຄຸນນະພາບເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົ ແລະ ການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃຫໄ້ດມ້າດຕະ 
ຖານ ສປປ ລາວ ແລະມາດຕະຖານອາຊຽນ, ໃນນີ ້ ເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວັ່ າ 10 ບາ້ນ ( 50
ຫຼງັຄາເຮ ອນ), ການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວັ່ າ 15 ແຫັ່ ງ; 

7) ສາ້ງແລະປບັປຸງນຕິກິາໍໃນວຽກງານການຄຸມ້ຄອງຫວົໜວັ່ ຍທຸລະກດິການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫສ້ອດຄອງແລະແທດເໝາະ
ກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນປດັຈບຸນັໃຫສໍ້າເລດັ 7 ເອກະສານພອ້ມທງັລງົເຜຍີແຜັ່ ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ. 

8) ສາ້ງແຜນຍຸດທະສາດການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ຂອງ ສປປລາວ ໃຫສ້ອດຄັ່ ອງກບັສະພາບຈດຸພເິສດຂອງປະເທດ ແລະ 
ສາມາດເຊ ັ່ ອມໂຍງກບັສາກນົໄດ.້ ສາ້ງມາດຕະຖານການການທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງສປປລາວໃຫສ້ອດຄັ່ ອງກບັມາດຕະ 
ຖານອາຊຽນໃຫສໍ້າເລດັ; ເຜຍີແຜັ່ ບນັດານຕິກິາໍດັັ່ ງກັ່ າວ ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ. 

9) ສູຊ້ນົປບັປຸງ ແລະ ປະກອບອຸປະກອນຫອ້ງຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ຢູັ່ ແຕັ່ ລະແຂວງ, ຕາມຕວົເມ ອງທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວ ແລະ ດັ່ ານສາກນົໃຫເ້ປນັລະບບົ; 

10) ສູຊ້ນົຈດັງານປທີັ່ ອງທັ່ ຽວລາວຄັງ້ທ ີIV ໃນປ ີ2024 ໃຫປ້ະກດົຜນົເປນັຈງິ; 
11) ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍຫອ້ງການຕາງໜາ້ການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວຢູັ່ ຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ເປນັຕະຫຼາດເປົາ້ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ ້

ໄດ ້1-3 ປະເທດ; 
12) ສູຊ້ນົຜະລດິອຸປະກອນການໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວໃຫໄ້ດຫຼ້າຍພາສາເຊັັ່ ນ: ພາສາລາວ, ອງັກດິ, ຈນີ... ເພ ັ່ ອ

ສະໜອງໃຫນ້ກັທັ່ ອງທັ່ ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ; 
13) ປງັປຸງ ແລະ ອອກແບບເວບັໄຊການທັ່ ອງທັ່ ຽວຄ ນໃໝັ່ ໃຫມ້ຫຼີາຍພາສາ ເພ ັ່ ອເຮດັໃຫເ້ປນັທີັ່ ໜາ້ສນົໃຈ ແລະ ສະ  

ໜອງຂໍມູ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວທີັ່ ຫຼາກຫຼາຍໃຫແ້ກັ່ ນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວ;  
14) ສາ້ງຖານຂໍມູ້ນໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວຜັ່ ານມ ຖ  (Tourism Mobile Application) ແລະມຫຼີາຍພາສາ

ເຊັັ່ ນ: ພາສາລາວ, ໄທ, ຈນີ, ອງັກດິ ແລະ ພາສາອ ັ່ ນໆ.  
15) ສູຊ້ນົໃຫພ້ະນກັງານພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດເ້ຂົາ້ຮບັການຝກຶອບົຮມົຍກົລະດບັ

ຂດີຄວາມສາມາດດາ້ນວຊິາການໃຫໄ້ດ ້6.000 ເທ ັ່ ອຄນົ. 
 

3.4 ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ 

ວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວປະກອບມ ີ 6 ເປົາ້ໝາຍ ແລະ 26 ວຽກງານຈດຸສຸມດັັ່ ງນີ:້ 
ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ1ີ:ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນການເມ ອງ, 
ມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານແລະຄຸນນະພາບປະກອບມ ີ5 ວຽກງານຈດຸສູມ:  
1) ຍກົລະດບັຂດີຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫມ້ຄຸີນນະພາບສາມາດເຊ ັ່ ອມ

ໂຍງກບັສາກນົເທ ັ່ ອລະກາ້ວ; 
2) ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຫຼກັສູດຝກຶອບົຮມົໄຍະສັນ້ແລະຝກຶອບົຮມົຄູຝກຶໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ; 
3) ຈດັຕັງ້ຝກຶອບົຮມົ ແລະ ສໍາມະນາປູກຈດິສໍານກຶ ໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖິັ່ ນ ກັ່ ຽວກບັວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວຢັ່ າງ

ກວາ້ງຂວາງ;  
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4) ສາ້ງເຄ ອຂັ່ າຍປະສານງານລະຫວັ່ າງພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດດາ້ນວຽກງານ
ພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ; 

5) ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍສນັຍາຮບັຮູເ້ຊິັ່ ງກນັແລະກນັກັ່ ຽວກບັວຊິາຊບີທັ່ ອງທັ່ ຽວອາຊຽນ. 
 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ2: ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານແລະສິັ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວ
ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ປະກອບມ ີ4 ວຽກງານຈດຸສຸມຄ : 
1) ປບັປຸງ ແລະ ພດັທະນາ ໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານ, ສິັ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ທງັດາ້ນປະລມິານ ແລະ 

ຄຸນນະພາບ ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານຂອງພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົ; 
2) ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງລະບບົການບໍລກິານຂນົສົັ່ ງນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວທາງອາກາດ, ທາງບກົ ແລະ ທາງນໍາ້ (ໂດຍສມົທບົ

ກບັກະຊວງ ຍທຂ); 
3) ສມົທົບົກບັຂະແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ ປບັປຸງສິັ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເດນີທາງທັ່ ອງທັ່ ຽວພາຍໃນປະເທດ; 
4) ກໍັ່ ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງສະຖາບນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວ/ສູນຝກຶອບົຮມົການທັ່ ອງທັ່ ຽວຢູັ່ ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັ. 
ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ 3: ສາ້ງ, ປບັປຸງ ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ໃຫ ້
ຮດັກຸມ ແລະ ສັ່ ອດຄັ່ ອງກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕັ່ ລະໄລຍະປະກອບມ ີ03 ວຽກງານຈດຸສຸມ: 
1) ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງບນັດານຕິກິາໍທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ພອ້ມທງັເຜຍີແຜັ່ ໃຫແ້ກັ່ ພາກລດັ, ພາກ

ທຸລະກດິ ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິັ່ ນ; 
2) ສາ້ງ,ປບັປຸງ,ເຜຍີແຜັ່  ແລະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ; 
3) ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາບນັດາທຸລະກດິໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫມ້ກີານເຄ ັ່ ອນໄຫວຢັ່ າງມຄຸີນ

ນະພາບ ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ; 
 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ4: ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງ ຜະລດິຕະພນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ການບໍລກິານໃຫມ້ຄຸີນນະພາບ, 
ໄປຕາມທດິສຂີຽວ ແລະ ຍ ນຍງົປະກອບມ ີ06 ວຽກງານຈດຸສຸມ: 
 

1) ຈດັລະດບັສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວລະດບັຊາດ ແລະລະດບັທອ້ງຖິັ່ ນໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ;  
2) ພດັທະນາວງົຈອນການທັ່ ອງທັ່ ຽວເຊ ັ່ ອມຕໍັ່ ລະດບັພາກ ແລະ ການເຊ ັ່ ອມຕໍັ່ ກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ; 
3) ວາງແຜນພດັທະນາຊບັພະຍາກອນການທັ່ ອງທັ່ ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ວດັທະນະທໍາ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ການທັ່ ອງ 

ທັ່ ຽວກະສກິາໍໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົ; 
4) ພດັທະນາແລະປບັປຸງຜະລດິຕະພນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບອະນຸລກັ, ການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມ ໃຫ ້

ໄດທ້ງັປະລມິານ, ຄຸນນະພາບ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານລະດບັຊາດ ແລະ ພາກພ ນ້, ໃຫກ້າຍເປນັຈດຸໝາຍປາຍທາງ
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດ; 

5) ສົັ່ ງເສມີ ແລະ ຍາດແຍັ່ ງການເປນັເຈົາ້ພາບໃນການຈດັກອງປະຊຸມສໍາມະນາ, ງານວາງສະແດງລະດບັຊາດ ແລະ
ລະດບັພາກພ ນ້ (MICE) ຢູັ່ ບນັດາຕວົເມ ອງໃຫຍັ່ ໃນ ສປປ ລາວ;   

6) ພດັທະນາລະບບົເກບັກາໍ, ວເິຄາະຂໍມູ້ນ ແລະ ລາຍງານສະຖຕິກິານທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫທ້ນັຕາມກາໍນດົເວລາ; 
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ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ 5: ສົັ່ ງເສມີ ແລະໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວລາວໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິກຸັ່ ມຕະຫຼາດເປົາ້ໝາຍໃຫໄ້ດທ້ງັປະລ ິ
ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບປະກອບມ ີ4 ວຽກງານຈດຸສຸມ: 
1) ໂຄສະນາໃຫ ້ສປປ ລາວ ກາຍເປັນຈດຸໝາຍປາຍທາງການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບອະນຸລກັ ແລະການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບ

ປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມ  ທີັ່ ມຄຸີນນະພາບ ແລະ ມປີອດໄພ ໃນອາຊຽນ; 
2) ໃຊຍຸ້ດທະສາດການຕະຫຼາດ ເພ ັ່ ອດງຶດູດນກັທັ່ ອງທັ່ ຽວຕະຫຼາດເປົາ້ໝາຍດວ້ຍການສາ້ງກດິຈະກາໍຕັ່ າງໆ;  
3) ໂຄສະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວພາຍໃນ “ລາວທັ່ ຽວລາວ” ໃນຂອບເຂດທົັ່ ວປະເທດ; 
4) ເພີັ່ ມທະວກີານນາໍໃຊພ້າຫະນະສ ັ່ ມວນຊນົລາວ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊທີີັ່ ທນັສະໄໝ ເພ ັ່ ອໂຄສະນາໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິນກັທັ່ ອງ

ທັ່ ຽວເປົາ້ໝາຍ. 
 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ 6: ປະສານສມົທບົກບັບນັດາຂະແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງທງັພາກລດັແລະພາກທຸລະກດິໃນການ
ພດັທະນາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫມ້ປີະສດິທພິາບພອ້ມທງັລະດມົຂນົຂວາຍການຮັ່ ວມມ ກບັຕັ່ າງ 
ປະເທດປະກອບມ ີ4 ວຽກງານຈດຸສຸມ: 
 

1) ເພີັ່ ມທະວຂີອດການປະສານງານຂອງພາກລດັທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາ
ການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫມ້ກີານດໍາເນນີການເຄ ັ່ ອນໄຫວຢັ່ າງມປີະສດິທພິາບ; 

2) ສົັ່ ງເສມີໃຫສ້ະມາຄມົ/ກຸັ່ ມທຸລະກດິທັ່ ອງທັ່ ຽວ,ສະມາຄມົ/ກຸັ່ ມໂຮງແຮມ ແລະ ຮາ້ນອາຫານ,ສະມາຄມົ/ກຸັ່ ມ
ພະນກັງານນາໍທັ່ ຽວໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການບໍລຫິານ ແລະ ຊຸກຍູໃ້ຫມ້ກີານສາ້ງຕັງ້ກຸັ່ ມໃນບນັດາແຂວງທີັ່

ຍງັບໍັ່ ທນັໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້; 
3) ຊູກຍູ ້ແລະ ສົັ່ ງເສມີ ການລງົທນຶຂອງພາກລດັ, ການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ, ພາກທຸລະກດິ ທງັພາຍໃນ ແລະ

ຕັ່ າງປະເທດໃນການພດັທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວ; 
4) ເພີັ່ ມທະວກີານຮັ່ ວມມ ກບັພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົໃນການພດັທະນາ ແລະຄຸມ້ຄອງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ. 
 

3.5 ແຜນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະເຊ ັ່ ອມສານເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDGs) ແລະ ການເຕບີໂຕສຂີຽວ 
(Green Growth) ເຂົາ້ແຜນ 5 ປຄີັງ້ທ ີIX 

ເພ ັ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລະເຊ ັ່ ອມສານເປົາ້ໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົແລະການເຕບີໂຕສຂີຽວໃນຂະແຫນງ
ທັ່ ອງທັ່ ຽວປະກອບມ ີ2 ເປົາ້ໝາຍຫຼກັດັັ່ ງນີ:້   
ເປົາ້ໝາຍທ ີ1: ການທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງ ສປປ ລາວມຄຸີນນະພາບ ແລະ ໄດມ້າດຕະຖານປະກອບມ ີ1 ແຜນງານຄ :  

1) ສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະຖານການທັ່ ອງທັ່ ຽວຂອງລາວແລະຂອງອາຊຽນ ປະກອບມ ີ 9 ມາດຕຖານຄ : 
ມາດຕະຖານເມ ອງທັ່ ອງທັ່ ຽວສະອາດສປປລາວ; ມາດຕະຖານການຈດັລະດບັສະຖານທີັ່ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ; ມາດຕະຖານ
ໂຮງແຮມ ຂຽວອາຊຽນ; ມາດຕະຖານເຮ ອນພກັແຮມປະຊາຊນົສປປລາວ; ມາດຕະຖານການທັ່ ອງ ທັ່ ຽວແບບ
ປະຊາຊນົມສີັ່ ວນຮັ່ ວມ ສປປ ລາວ; ມາດຕະຖານຫອ້ງນໍາ້ສາທາລະນະສະອາດສປປ ລາວ; ມາດຕະຖານນວດແຜນ
ບູຮານອາຊຽນ; ມາດຕະຖານຫອ້ງປະຊຸມ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະຖານບໍລສິດັທັ່ ອງທັ່ ຽວ (ນາໍໃຊເ້ງ  ັ່ອນໄຂຂອງ 
GSTC). 
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ເປົາ້ໝາຍທ ີ2:  ເຄ ອຂັ່ າຍການທັ່ ອງທັ່ ຽວສຂີຽວມຄຸີນນະພາບ ແລະ ເພີັ່ ມຄວາມສາມາດໃນການແຂັ່ ງຂນັກບັພາກພ ນ້ 
                  ປະກອບ ມ ີ3 ແຜນງານຄ : 

1) ປບັປຸງຄຸນນະພາບຂອງເຄ ອຂັ່ າຍການທັ່ ອງທັ່ ຽວສຂີຽວ: ພດັທະນາເຄ ອຂັ່ າຍໂດຍສະເພາະຂງົເຂດຈດຸສຸມ: ສະຖານທີັ່

ທັ່ ອງທັ່ ຽວ, ທຸລະກດິທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ກດິຈະກາໍການທັ່ ອງທັ່ ຽວ; ການຫຸຼດຜັ່ ອນສິັ່ ງເສດເຫຼ ອ; ການນາໍໃຊພ້າຫະນະທີັ່

ເປນັມດິກບັສິັ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ພະລງັງານແບບປະຢດັ. 
2) ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງນຕິກິາໍໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫສ້ອດຄັ່ ອງທດິຂຽວ ແລະ ຍ ນຍງົ ປະກອບມ:ີ ສາ້ງນຕິກິາໍ ແລະ 

ກາໍນດົນະໂຍບາຍເພ ັ່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພດັທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃນເຂດທໍາມະຊາດ; 
ການຫຸຼດຜັ່ ອນມດົລະພດິ, ສິັ່ ງເສດເຫຼ ອ, ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ພະລງັງານແບບປະຢດັ; ນາໍ ໃຊພ້າຫະນະທີັ່ ເປນັມດິ
ກບັສິັ່ ງແວດລອ້ມໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ; 

3) ຊຸກຍູກ້ານຜະລດິ ແລະ ນາໍໃຊຜ້ະລດິຕະພນັການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບຍ ນຍງົ: ປູກຈດິສໍານກຶໃຫພ້າກທຸລະກດິໃນຂະແໜງ  
    ການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ກັ່ ຽວກບັການນາໍໃຊຜ້ະລດິຕະພນັທີັ່ ເປນັມດິກບັສິັ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຈດັການສໍາມະນາ, ການແລກປັ່ ຽນ
 ຂໍມູ້ນຂັ່ າວສານ ແລະ ງານວາງສະແດງແນວທາງການພດັທະນາການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບຍ ນຍງົໂດຍການຮັ່ ວມມ ລະຫວັ່ າງ
 ພາກລດັ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ.  

 

3.6  ແຜນການລງົທນຶໃນຂະແໜງການທັ່ ອງທັ່ ຽວ 

3.6.1 ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 
ບນັດາໂຄງການລງົທນຶຂອງລດັໃນ 5 ປຕີໍັ່ ໜາ້ (2021-2025) ຂອງວຽກງານທັ່ ອງທັ່ ຽວ ລວມທງັໝດົມ ີ39 

ໂຄງການ, ລວມມູນຄັ່ າທງັໝດົ 46.862,00 ລາ້ນກບີ.  

3.6.2 ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (ຊກພ ຫຼ  ODA) 
ນອກຈາກສ ບຕໍັ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການພດັທະນາ ໂຄງລັ່ າງພ ນ້ຖານເພ ັ່ ອສົັ່ ງເສມີການທັ່ ອງທັ່ ຽວແບບຍ ນຍງົ 

(ADB) ທນຶຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ ໄລຍະ 2 ໃນມູນຄັ່ າ 47 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ. 
 

4. ວຽກງານເສນາທກິານ 

4.1 ຈດຸໝາຍລວມຂອງວຽກງານເສນາທກິານ   
 ພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານ, ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ໃຫກ້ະທດັຮດັ ແລະ ທນັສະໄໝ, 
ປະສານສມົທບົກບັພາກສັ່ ວນທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງໃນການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກັ່ ບຸກຄະລະກອນໃຫໄ້ດທ້ງັປະລ ິ
ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; ເປດີກວາ້ງການຮັ່ ວມມ ກບັສາກນົ;  ສກຶສາຄົນ້ຄວາ້ ລະດມົແຫຼັ່ ງທນຶ, ນາໍໃຊງ້ບົປະມານ
ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ, ວາງແຜນ ແລະ ຕດິຕາມ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ແຜນພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ  ຢັ່ າງເປນັລະບບົຕໍັ່ ເນ ັ່ ອງ. 

4.2 ເປົາ້ໝາຍຂອງວຽກງານເສນາທກິານ 

ເປົາ້ໝາຍທ ີ1:   ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງກະຊວງໃຫເ້ປນັລະບບົກະທດັຮດັ ແລະພດັທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫມ້ ີ
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ຄວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນການເມ ອງ, ມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ2:  ສາ້ງ , ປບັປຸງ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ  ນຕິກິາໍໃນຂະແໜງ ຖວທ ໃຫຮ້ດັກຸມ ແລະ ສັ່ ອດຄັ່ ອງກບັສະ 
ພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ໃຫທ້ົັ່ ວເຖງິ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ3: ພດັທະນາໂຄງລັ່ າງ ພ ນ້ຖານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານວຽກງານ ຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງ
ທັ່ ຽວໃຫເ້ປນັລະບບົທນັສະໄໝ; 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ4: ເປດີກວາ້ງການຮັ່ ວມມ ກບັສາກນົ ແລະ ຍາດແຍັ່ ງແຫຼັ່ ງທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດເຂົາ້ໃນການ  
ພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ໂດຍຜັ່ ານລະບບົປະຕູດຽວ. 
ເປົາ້ໝາຍທ ີ5: ຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊງ້ບົປະມານໃນທົັ່ ວຂະແໜງການຖວທ. 

4.3. ຄາດໝາຍຕົນ້ຕຂໍອງວຽກງານເສນາທກິານ 

1) ສູຊ້ນົຍກົລະດບັວຊິາສະເພາະ ແລະ ທດິສະດກີານເມ ອງ ໃຫແ້ກັ່ ພະນກັງານຫຼກັແຫຼັ່ ງທົັ່ ວຂະແໜງການ ຖວທໃຫ ້
ໄດ ້5 ຊຸດ 250 ຄນົ, ໄປຮຽນພາຍໃນ 257 ຄນົ ແລະ ຮຽນຕັ່ າງປະເທດບໍັ່ ຫຸຼດ 175 ຄນົ; 

2) ສູຊ້ນົສາ້ງພະນກັງານນາໍພາ-ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ສ ບທອດປັ່ ຽນແທນ ຂັນ້ສູນກາງໃຫໄ້ດ ້120 ຄນົ; 
3) ສູຊ້ນົສາ້ງຖານຂໍມູ້ນ ແລະ ສໍາເນາົເອກະສານ ຂອງຂະແໜງ ຖວທ ໃຫເ້ຂົາ້ສູັ່ ລະບບົ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃຫໄ້ດ ້
70%; ສູຊ້ນົສາ້ງໂຄງລັ່ າງ ພ ນ້ຖານ ແລະ ປະກອບວດັຖຸອຸປະກອນຮບັໃຊວ້ຽກງານເສນາທກິານ ໃຫມ້ປີະລມິານ 
ແລະ ຄຸນນພາບສູງຂຶນ້ກວັ່ າເກົັ່ າ; 

4) ສູຊ້ນົຍກົລະດບັສາ້ງ, ປບັປຸງຫຼກັສູດການຮຽນ-ການສອນ ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບດາ້ນຕັ່ າງໆນບັແຕັ່ ລະດບັພ ນ້ຖານ
ຮອດລະດບັຊັນ້ສູງ, ປະລນິຍາຕ ີແລະ ປະລນິຍາໂທ ໃນຂະແໜງ ຖວທ ໃຫສໍ້າເລດັ 70%; 

5) ສູຊ້ນົສາ້ງ, ປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ບນັດານຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຂະແໜງການ ຖວທ 20 ສະບບັ; 
6) ສູຊ້ນົສາ້ງແຜນພດັທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ທັ່ ອງທັ່ ຽວ ສໍາລບັ 2025-2030 ໃຫສໍ້າ

ເລດັ;  
7) ສູຊ້ນົຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສາ້ງຕວົຊີບ້ອກສະຖຕິຂິອງຂະແໜງ ຖວທ ທີັ່ ຕດິພນັກບັການເຕບີໂຕສຂີຽວໃຫໄ້ດຢ້ັ່ າງໜອ້ຍ   

0.5% ຂອງຕວົຊີບ້ອກທງັໝດົຂະແໜງ ຖວທ;  
8) ສູຊ້ນົຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫໄ້ດ ້4 ການສໍາຫຼວດຕວົແທນໃນຂງົເຂດວຽກງານຖະແຫຼງຂັ່ າວ ແລະ ວດັທະນະທໍາ; 
9) ສູຊ້ນົຍກົລະດບັ ບດົບາດແມັ່ ຍງິເຂົາ້ໃນຕໍາແໜັ່ ງນາໍພາ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິແຫຼັ່ ງການສກຶສາໃຫໄ້ດມ້າດຖານ ໃຫໄ້ດ ້

15% ແລະ 10% ຕາມລ າດບັ; 

4.4 ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງວຽກງານເສນາທກິານ 

 ວຽກງານເສນາທກິານ ປະກອບມ ີ5 ເປົາ້ໝາຍແລະລວມມ ີ20 ວຽກງານຈດຸສຸມດັັ່ ງນີ:້ 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ1: ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງກະຊວງ ໃຫເ້ປນັລະບບົກະທດັຮດັ ແລະ ພດັທະນາບຸກຄະລາ
ກອນໃຫມ້ຄີວາມໜກັແໜນ້ທາງດາ້ນການເມ ອງ, ມຄີວາມສາມາດທາງດາ້ນວຊິາການ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນປະລມິານ 
ແລະ ຄຸນນະພາບ ມ ີ7 ວຽກງານຈດຸສຸມຄ ດັັ່ ງນີ:້ 
1) ປບັປຸງກງົຈກັການຈດັຕັງ້ຂອງຂະແໜງການ ຖວທ ໃຫຄ້ບົຊຸດ, ກະທດັຮດັ, ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເປນັລະບບົ; 
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2) ຄົນ້ຄວາ້ຈດັວາງຕໍາແໜັ່ ງງານໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຮູ,້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກ
ງານຕວົຈງິ; 

3) ຍກົສູງ, ປບັປຸງວຽກພກັ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ມະຫາຊນົໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ; 
4) ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຕໍັ່ ພະນກັງານລດັຖະກອນຂອງຂະແໜງການ ຖວທ ຕາມລະບຽບຫຼກັການ; 
5) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກັ່ ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການ ຖວທ ທງັສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນຢັ່ າງເປນັລະບບົຕໍັ່

ເນ ັ່ ອງ; 
6) ພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແໜງ ຖວທ ໃຫມ້ຄີວາມສາມາດ, ປບັປຸງຫຼກັສູດການຮຽນການສອນໃຫ ້

ເຊ ັ່ ອມໂຍງກບັສາກນົເທ ັ່ ອລະກາ້ວ,  ສາ້ງເຄ ອຂັ່ າຍການປະສານງານພາກລດັ, ເອກະຊນົ, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ ້
ແກັ່ ສະຖາບນັການສກຶສາ ໃນຂະແໜງ ຖວທ;  

7) ສົັ່ ງເສມີ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ຄວາມເຂົາ້ໃຈບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃນ ຂງົເຂດວຽກງານ ຖວທ ໃຫເ້ລກິເຊິັ່ ງ ແລະ 
ກວາ້ງຂວາງ. 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ2:  ສາ້ງ , ປບັປຸງ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ  ນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍໃນຂະແໜງການ ຖວທ ໃຫຮ້ດັກຸມ 
ແລະສັ່ ອດຄັ່ ອງ ກບັສະພາບຄວາມເປນັຈງິໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ ແລະ ເຜຍີແຜັ່ ໃຫທ້ົັ່ ວເຖງິ; ຈະຕອ້ງປະຕບິດັ 2 ວຽກງານ
ຈດຸສຸມຄ ດັັ່ ງນີ ້

1) ປະສານສມົທບົກບັ ຂະແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງ ສາ້ງ, ປບັປຸງກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍໃນຂະແໜງການ 
ຖວທ; 

2) ປະສານສມົທບົ  ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຜຍີແຜັ່ ກດົໝາຍ ແລະ ບນັດານຕິກິາໍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຂະແໜງ 
ການ ຖວທ; 

 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ3: ພດັທະນາພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານວຽກງານ ຖວທ  ໃຫເ້ປນັລະບບົທນັສະ  
ໄໝ; ຈະຕອ້ງປະຕບິດັ 2 ວຽກງານຈດຸສຸມທຄີ ດັັ່ ງນີ:້ 
 

1) ສາ້ງ ແລະ ປບັປຸງຖານຂໍມູ້ນ(ລະບບົເຄ ອຂັ່ າຍແນດັເວກີ) ຂອງຂະແໜງ ຖວທ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ 
ແລະ ມຄຸີນນະພາບ; 

2) ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຊບັສນິ-ທີັ່ ດນິ, ພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງຂອງກະຊວງ ຖວທ. 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ4: ເປດີກວາ້ງການຮັ່ ວມມ ກບັສາກນົ ແລະ ຍາດແຍັ່ ງແຫຼັ່ ງທນຶຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດເຂົາ້
ໃນການພດັທະນາວຽກງານຖວທ ໂດຍຜັ່ ານລະບບົປະຕູດຽວ ມ ີ5 ວຽກງານຈດຸສຸມຄ ດັັ່ ງນີ:້ 

1) ຜນັຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການຕັ່ າງປະເທດຂອງພກັ-ລດັ, ບນັດາສນັຍາຮັ່ ວມມ ໃນພາກພ ນ້ ແລະ ສາກນົໃຫຂ້ະ    
ແໜງການ ຖວທ. 

2) ສົັ່ ງເສມີການພວົພນັຮັ່ ວມມ ກບັບນັດາປະເທດເພ ັ່ ອນມດິຍຸດທະສາດ; ປະເທດອອ້ມຂາ້ງ; ພາກພ ນ້  ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັງ້ສາກນົ; ຄົນ້ຄວາ້ຍາດແຍັ່ ງ ແຫຼັ່ ງທນຶທງັພາຍໃນ ແລະ ຕັ່ າງປະເທດເຂົາ້ໃນການພດັທະນາວຽກງານ 
ຖວທ; 
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3) ເສມີຂະຫຍາຍການຮັ່ ວມມ ແລກປັ່ ຽນບດົຮຽນສອງຝັ່ າຍ,ຫຼາຍຝັ່ າຍ ແລະ ເຊ ັ່ ອມໂຍງກບັສາກນົໃນວຽກງານຖວທ;  
4) ປະຕບິດັພນັທະໃນການເປນັສະມາຊກິຂອງອາຊຽນ, ພາກພ ນ້ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ; 
5) ປບັປຸງກນົໄກ, ຂອດປະສານງານວຽກງານຮັ່ ວມມ ສາກນົໃນຂະແໜງ ຖວທ ໃຫເ້ຂົາ້ສູັ່ ລະບບົປະຕູດຽວ. 

ເພ ັ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍທ ີ5: ຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊງ້ບົປະມານໃນທົັ່ ວຂະແໜງ
ການ ຖວທ ໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົ, ໂປັ່ ງໃສ, ຖ ກຕອ້ງຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ;້ຈະຕອ້ງປະຕບິດັ 
4 ວຽກງານຈດຸສຸມຄ ດັັ່ ງນີ:້ 
1) ສາ້ງຍຸດທະສາດ, ແຜນພດັທະນາວຽກງານຖວທ 2025-2030; 
2) ພດັທະນາ ແລະ ປບັປຸງລະບບົບນັຊອີງົການຈດັຕັງ້ລດັ, ບນັຊຊີບັສນິ-ທີັ່ ດນິ ໃຫສ້ມົບູນ ແລະ ເຊ ັ່ ອມຕໍັ່ ຂໍມູ້ນດາ້ນ

ບນັຊລີະຫວັ່ າງ ກມົການເງນິ ກບັ ແຕັ່ ລະກມົກອງຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິັ່ ນໃຫເ້ປນັລະບບົ, ທນັສະໄໝວັ່ ອງໄວ; 
3) ຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດານຕິກິໍາຕັ່ າງໆ, ວຽກງານຈດຸສຸມແລະການພດັທະ

ນາວຽກງານຖວທ; 
4) ພດັທະນາແລະປບັປຸງການເກບັກໍາ, ສງັລວມ, ວໄິຈຂໍມູ້ນສະຖຕິຂິະແໜງ ຖວທ ໃຫເ້ປນັລະບບົ ແລະ ສູຊ້ນົສາ້ງ

ເອກະສານສະຖຕິ ິຖວທ ຂອງບນັດາແຂວງໃຫສໍ້າເລດັໃນທົັ່ ວປະເທດ. 

4.5  ແຜນການລງົທນຶ ໃນຂະແໜງການເສນາທກິານ 

4.5.1 ການລງົທນຶຈາກງບົປະມານຂອງລດັ 
ໂຄງສາ້ງການລງົທນຶຂອງລດັໃນຂະແໜງເສນາທກິານແມັ່ ນແນັ່ ໃສັ່ ທີັ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຜັ່ ານມາ 5 ປຄີັງ້ທ ີVIII 

(2016-2020)ໃຫສໍ້າເລດັເພ ັ່ ອບນັລຸຕາມຄາດໝາຍ, ເປົາ້ໝາຍ, ຄາດໝາຍຕົນ້ຕໍຂອງວຽກເສນາທກິານໃຫສໍ້າເລດັຂອງ
ວຽກງານເສນາທກິານປະກອບມທີງັໝດົມ ີ11 ໂຄງການລວມມູນຄັ່ າປະມານ 17.542,00 ລາ້ນກບີ. 
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ພາກທ ີIV 

ກນົໄກ, ມາດຕະການ ແລະການຕດິຕາມກວດກາ-ປະເມນີຜນົ 
 

1. ກນົໄກໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ເພ ັ່ ອເຮດັໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ ຖວທ  5 ປ ີ 2021-2025 ມຜີນົສໍາເລດັເປນັ

ຢັ່ າງດນີ ັນ້ແມັ່ ນໜາ້ທີັ່ ຂອງທຸກພາກສັ່ ວນພາຍໃນຂະແໜງການ ຖວທ ແລະ ການປະສານສມົທບົຂອງຂະແໜງການອ ັ່ ນໆ 
ທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງນບັແຕັ່ ສູນກາງລງົຮອດທອ້ງຖິັ່ ນໃຫມ້ຄີວາມເປນັເອກະພາບກນັ. ພອ້ມກນັຮບັຮູ,້ ເຊ ັ່ ອມຊມຶ ແລະ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັການຫນັເປນັແຜນການຢັ່ າງຕັງ້ໜາ້ໂດຍຕດິພນັກບັການສາ້ງແຜນວຽກ, ແຜນຄນົ ແລະ ແຜນງບົປະມານຂອງ
ຕນົ, ກນົໄກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການ ຖວທ ສະບບັນີສ້ງັລວມໄດດ້ັັ່ ງນີ:້ 
- ກະຊວງ ຖວທ ເຜຍີແຜັ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາຂະແໜງການຖວທ 2021-2025 ເພ ັ່ ອໃຫແ້ຕັ່ ລະພາກ 

ສັ່ ວນທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງລວມທງັພະແນກ ຖວທ ຂອງບນັດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ບນັດາຫວົໜັ່ ວຍທຸລະກດິໃນຂະແໜງ 
ການ ຖວທ ຈດັຕັງ້ຜນັຂະຫຍາຍແຜນການນີໃ້ຫເ້ປນັອນັລະອຽດ, ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົສູງສຸດ; 

- ເພ ັ່ ອຮບັປະກນັການບນັລຸຈດຸໝາຍລວມ, ເປົາ້ໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍຕົນ້ຕໍຂອງການພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ທີັ່ ກາໍ
ນດົໄວທຸ້ກພາກສັ່ ວນທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງຕອ້ງໄດຍ້ກົສູງຄວາມຮບັຜດິຊອບໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ໂດຍນໍາໃຊກ້ນົໄກການຄຸມ້ຄອງຕາມ
ທດິ 3 ສາ້ງແຕັ່ ຂັນ້ສູນກາງຫາທອ້ງຖິັ່ ນເພ ັ່ ອໃຫມ້ຄີວາມສະດວກ ແລະ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໄດຢ້ັ່ າງມຜີນົສໍາເລດັ; 

- ບນັດາພາກສັ່ ວນຕັ່ າງໆຕອ້ງໄດຫ້ນັບນັດາວຽກງານຈດຸສຸມ ອອກເປນັໂຄງການລະອຽດຕາມພາລະບດົບາດຂອງຕນົ
ໂດຍໃຫສ້ອດຄັ່ ອງລະຫວັ່ າງແຜນງານ, ແຜນເງນິ ແລະ ແຜນຄນົ,  ການສາ້ງແຜນງານຍັ່ ອຍແລະໂຄງການລະອຽດ
ຕອ້ງມກີານດຸັ່ ນດັ່ ຽງຮອບດາ້ນເຊັັ່ ນ: ການດຸັ່ ນດັ່ ຽງລະຫວັ່ າງຄວາມຕອ້ງການດາ້ນງບົປະມານກບັຄວາມສາມາດຂອງ
ການສະໜອງດາ້ນງບົປະມານ, ໝາຍຄວາມວັ່ າມແີຜນການມໂີຄງການແລວ້ຕອ້ງມທີນຶຕວົຈງິເພ ັ່ ອຄໍາ້ປະກນັການ
ປະຕບິດັໂຄງການໃຫສໍ້າເລດັຕາມຄາດໝາຍ; ຕອ້ງໄດຄໍ້ານງຶເຖງິທັ່ າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການ, ສໍາ
ລບັບນັດາແຂວງທີັ່ ຍງັບໍັ່ ທນັມຄີວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນການຂຶນ້ແຜນນາໍໃຊງ້ບົປະມານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ,
ກະຊວງ ຖວທ ໄດມ້ນີະໂຍບາຍຊຸກຍູ ້ແລະ ປະສານສມົທບົເພ ັ່ ອຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງດາ້ນວຊິາການ; 

- ນາໍໃຊທຸ້ກແຫຼັ່ ງທນຶທີັ່ ມຈີາໍກດັໃຫລ້ວມສູນເປນັເອກະພາບປະຕບິດັການດຸັ່ ນດັ່ ຽນຢັ່ າງເຂັມ້ງວດ, ທຸກໂຄງການຕອ້ງມີ
ຜູຮ້ບັຜດິຊອບ, ຜັ່ ານການເຮດັບດົວພິາກເສດຖະກດິຢັ່ າງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖ ກຕອ້ງຕາມວໄິນແຜນການ-ການເງນິໃນ
ເວລາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕອ້ງມກີານຄຸມ້ຄອງ, ກວດກາ, ປະເມນີຜນົຕາມຂັນ້ຕອນ  ແລະ ລະບຽບການ; 

- ກາໍນດົໃຫຈ້ະແຈງ້ກັ່ ຽວກບັສດິ, ໜາ້ທີັ່  ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບລະຫວັ່ າງອງົການຄຸມ້ຄອງຂັນ້ສູນກາງກບັທອ້ງຖິັ່ ນ, 
ເພີັ່ ມທະວກີານປະສານງານຢັ່ າງກມົກຽວລະຫວັ່ າງພາກລດັດວ້ຍກນັ (ສາຍຕັງ້ ແລະ ສາຍຂວາງ), ພາກລດັກບັພາກ
ເອກະຊນົກັ່ ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມແຜນພດັທະນາຂອງຂະແໜງການໂດຍມກີານປກຶສາ
ຫາລ ຢັ່ າງເປນັປະຈາໍກັ່ ຽວກບັບນັຫາການພດັທະນາຕັ່ າງໆຢັ່ າງເປນັເຈົາ້ການ; 

- ສາ້ງຂອບການປະສານງານລະຫວັ່ າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ນຶ, ການຮັ່ ວມມ 
ກບັຕັ່ າງປະເທດຄຽງຄູັ່ ກບັການຍາດແຍັ່ ງທນຶກູຢ້ ມແລະຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ຈາກຕັ່ າງປະເທດທີັ່ ບໍັ່ ມເີງ  ັ່ອນໄຂຜູກມດັ, ຍາດ
ແຍັ່ ງການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕັ່ າງປະເທດເພ ັ່ ອປະຕບິດັໂຄງການໂດຍຮູບແບບຕັ່ າງໆ ໂດຍຜັ່ ານກນົໄກການລງົທນຶ
ປະຕູດຽວທີັ່ ກາໍນດົໃນກດົໝາຍ; 
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- ຈດັວາງພະນກັງານໃຫສ້ອດຄັ່ ອງຕາມທດິສບັຊອ້ນຄນົໃຫເ້ໝາະກບັວຽກ, ເອາົໃຈໃສັ່ ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ
ສົັ່ ງເສມີຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງພະນກັງານໄປຄຽງຄູັ່ ກບັການປະຕບິດັມາດຕະການຢັ່ າງເຂັມ້ງວດຕໍັ່ ຜຸປ້ະພດຶບໍັ່ ດ,ີ ລະ 
ເມດີລະບຽບຫຼກັການ ແລະ ຂໍຫ້າ້ມຕັ່ າງໆ. 

2. ມາດຕະການໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 

- ເອາົໃຈໃສັ່ ປບັປຸງອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະໃນຂະແໜງສ ັ່ ມວນຊນົໃຫມ້ຄີວາມທນັສະໃໝສ ບຕໍັ່ ຫນັຈາກອານາລ໊ອກ
ໄປສູັ່ ດຈີຕີອນໃຫສໍ້າເລດັໃນທົັ່ ວປະເທດ. ເອາົໃຈໃສັ່ ນາໍໃຊທ້ັ່ າແຮງຂອງພາກທຸລະກດິເພ ັ່ ອໃຫມ້ກີານແຂັ່ ງຂນັດາ້ນ
ການຕະຫຼາດໃນຂະແໜງສ ັ່ ມວນຊນົ; 

- ສ ບຕໍັ່ ອະນຸລກັຮກັສາ ແລະ ສົັ່ ງເສມີຮດີຄອງປະເພນວີດັທະນະທໍາອນັດງີາມຂອງຊາດໃຫມ້ຄີວາມຍ ນຍງົໄປຄຽງຄູັ່
ກບັການປບັປຸງ, ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັດາ້ນວດັທະນະທໍາໃຫເ້ປນັເສດຖະກດິຄວາມຫຼາກຫຼາຍທງັດາ້ນ
ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຕດິພນັກບັການທັ່ ອງທັ່ ຽວ ແລະ ບນັດາຂະແໜງການປິັ່ ນອອ້ມ; 

- ປບັປຸງການບໍລກິານດາ້ນການທັ່ ອງທັ່ ຽວໃຫໄ້ດທ້ງັປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບໂດຍການປະສານສມົທບົກບັຂະ        
ແໜງການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງທງັພາກລດັ ແລະພາກທຸລະກດິເຮດັໃຫຫ້ານທັ່ ອງທັ່ ຽວໄດເ້ປນັທັ່ າແຮງເປນັເສາົຄໍາ້ເສດຖະກດິ
ຂອງປະເທດເພ ັ່ ອຊັ່ ວຍຊຸກຍູກ້ານເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ເປນັພ ນ້ຖານໃຫແ້ກັ່ ການຫນັເປນັອຸດສາຫະກາໍ 
ແລະ ທນັສະໄໝ;  

- ລະດມົທຸກພາກສັ່ ວນໃນຂະແໜງການ ຖວທ ທງັພາກລດັ ແລະ ພາກທຸລະກດິເຂົາ້ໃນການຂຸດຄົນ້ ແລະ ລະດມົ
ແຫຼັ່ ງທນຶ:  

  ຂຸດຄົນ້ແຫຼັ່ ງທນຶພາຍໃນ 
- ຄົນ້ຄວາ້ຖານລາຍຮບັໃຫເ້ພີັ່ ມຂຶນ້ຈາກທີັ່ ມຢູີັ່ ໃນປດັຈບຸນັກາ້ວໄປເຖງິການສາ້ງລາຍຮບັວຊິາການກຸມ້ຕນົເອງເທ ັ່ ອລະ

ກາ້ວ; 
- ລະດມົພາກສັ່ ວນເອກະຊນົໃຫມ້ສີັ່ ວນຮັ່ ວມໃນການລງົທນຶກໍັ່ ສາ້ງພ ນ້ຖານໂຄງລັ່ າງ, ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັຂອງ

ຂະແໜງການ ຖວທ ໃນຮູບແບບຮັ່ ວມມ ລະຫວັ່ າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 
 ລະດມົການຊັ່ ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາ (ການຊັ່ ວຍເຫຼ ອລາ້ແລະກູຢ້ ມຈາກຕັ່ າງປະເທດ)  

ໂດຍນາໍໃຊກ້ນົໄກຕັ່ າງໆເປນັຕົນ້ກນົໄກກອງປະຊຸມໂຕະມນົໃນການລະດມົທນຶ; ການລະດມົຈາກເພ ັ່ ອນມດິ
ຍຸດທະສາດ, ປະເທດພາກພຶນ້ ແລະ ສາກນົເພ ັ່ ອມາພດັທະນາຂະແໜງການ ຖວທ 

- ປບັປຸງກນົໄກ ແລະ ເຄ ັ່ ອງມ ຄຸມ້ຄອງລາຍຮບັ-ລາຍຈັ່ າຍຂອງຂະແໜງການ ຖວທ ໃຫຮ້ດັກຸມແລະປະສດິທຜິນົສູງ.
ຮບັປະກນັການຄຸມ້ຄອງລາຍຈັ່ າຍໃຫໄ້ປຕາມແຜນທີັ່ ສະພາແຫັ່ ງຊາດໄດຮ້ບັຮອງ. ນາໍໃຊທ້ນຶໃຫມ້ປີະສດິທຜິນົສູງ
ສຸດ. ລາຍຈັ່ າຍປກົກະຕກິຕໍອ້ງຂຶນ້ແຜນລະອຽດ ແລະ ກວດກາການໃຊຈ້ັ່ າຍຢັ່ າງເປນັລະບບົ; 

- ສົັ່ ງເສມີການລງົທນຶຂອງພາກທຸລະກດິໃສັ່ ການພດັທະນາວຽກງານ ຖວທ ຕາມເຕກັໂນໂລຊ ີ ແລະ ວທິະຍາການໃໝັ່
ຕັ່ າງໆທີັ່ ທນັສະໄໝ ແລະ ສອດຄັ່ ອງກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງວຽກງານຂະແໜງການເພ ັ່ ອການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ. 

- ສົັ່ ງເສມີການມສີັ່ ວນຮັ່ ວມຂອງພາກທຸລະກດິ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຂອງຂະແໜງການ ຖວທ ກັ່ ຽວກບັການເຂົາ້ເຖງິ
ແຫຼັ່ ງທນຶ, ຕະຫຼາດ, ກາໍນດົມາດຕະຖານການພດັທະນາການບໍລກິານ, ບນັດານະວດັຕະກາໍໃໝັ່  ແລະ ການນາໍໃຊ ້
ເຕກັໂນໂລຊທີີັ່ ເໝາະສມົ ແລະ ທນັສະໄໝ. 
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3. ການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ  
- ທຸກພາກສັ່ ວນຕອ້ງເອາົໃຈໃສັ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງຕດິຕາມ, ກວດກາແລະປະເມນີຜນົຄວາມຄ ບໜາ້ຂອງ

ການປະຕບິດັບນັດາຄາດໝາຍຕົນ້ຕໍ ແລະ ວຽກງານຈດຸສຸມຂອງຕນົພອ້ມທງັລາຍງານເປນັລາຍລກັອກັສອນໃຫກ້ານ
ນາໍກະຊວງຢັ່ າງເປນັປກົກະຕ ິ ແລະ ເປນັລະບບົ, ຖາ້ຫາກມບີນັຫາເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕອ້ງໄດມ້ີ
ການປບັປຸງໃຫຖ້ ກຕອ້ງ ແລະ ສອດຄັ່ ອງກບັສະພາບດັັ່ ງກັ່ າວ; 

- ໃນການຊີນ້າໍລວມການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົທຸກພາກສັ່ ວນຕອ້ງເຮດັໜາ້ທີັ່ ໃນການຄົນ້ຄວາ້, ສາ້ງ
ບນັດາຕວົຊີບ້ອກແລະຄາດໝາຍຕົນ້ຕໍຂອງແຕັ່ ລະວຽກຈດຸສຸມທີັ່ ກາໍນດົໄວຢູ້ັ່ ໃນແຜນການ. ການຕດິຕາມ, ກວດກາ
ປະເມນີຜນົແລະລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫເ້ປນັປກົກະຕ;ິ ນາໍໃຊຜ້ນົການຕດິຕາມ ແລະ ປະ
ເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນເຂົາ້ໃນການສາ້ງແຜນໃນແຕັ່ ລະໄລຍະ; 

- ໃນການຄຸມ້ຄອງຮກັສາລະບບົຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຈະຕອ້ງມກີານປບັຕວົຊີບ້ອກແລະຄາດໝາຍ
ຂອງແຜນ 5 ປໃີຫທ້ນັສະພາບການແຕັ່ ລະໄລຍະຕາມສະພາບຕວົຈງິ ຫຼ  ສາມາດປບັຄາດໝາຍໂດຍອງີໃສັ່ ຜນົການ
ປະເມນີຄວາມຄ ບໜາ້ຫຼາ້ສຸດ (ເຊິັ່ ງສາມາດປບັໄດໄ້ລຍະທີັ່ ມກີານປະເມນີສໍາເລດັຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຫຼ ໃນ
ໄລຍະທີັ່ ກະກຽມສາ້ງແຜນປະຈາໍປ)ີ; 

- ລະບບົການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົດັັ່ ງກັ່ າວນີຈ້ະຕອ້ງແທດເໝາະກບັຕວົຈງິ ແລະ ຄາດໝາຍຖ ກຕອ້ງ
ຕາມຕວົຈງິເຊິັ່ ງແຫຼັ່ ງຂໍມູ້ນສາມາດກວດສອບໄດ;້ 

- ມອບໃຫຄ້ະນະກວດກາຂັນ້ກະຊວງ, ກມົກວດກາ, ຂະແໜງການກວດກາຂອງພະແນກ ຖວທ ປະຈາໍບນັດາແຂວງ,
ນະຄອນຫຼວງ ສມົທບົກບັກມົວຊິາການທີັ່ ກັ່ ຽວຂອ້ງໃນການຕດິຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕັງ້ປະຕ ິ
ບດັແຜນຂອງພາກສັ່ ວນຕນົໃນແຕັ່ ລະໄລຍະຕາມພາລະບດົບາດຢັ່ າງຕັງ້ໜາ້ ແລະ ທນັການ. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ
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